بمناسبت بزرگداشت ازیکصدمین سالگرد انقالب کبیراکتوبر
پیروزی انقالب کبیراکتوبرسال ( )9191میالدی درامپراتوری روسیه تزاری بعد ازپیروزی کوتاه مدت
انقالب کمون پاریس( وحاکمیت  17روزه ای آن ) درسال (  )9719میالدی بزرگترین تحول بنیادین
اجتماعی بود که پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی روسیه وجهان به آن دست یافتند .پیروزی این انقالب
با عظمت وبا شکوه حاصل مبارزات طبقاتی انقالبی پرولتاریا دراتحاد با دهقانان فقیروبیزمین تحت
رهبری حزب کمونیست (بلشویک) برهبری رفیق والدی میرایلیچ (لنین) بود که شدید ترین ضربه را
به سرمایه داری جهانی وامپریالیسم وارد کرد .انقالب کبیراکتوبرتوفانی بود ازشورشگری کارگران
وسایرزحمتکشان روسیه که به دژامپریالیسم تزارهجوم برده وبابرافکندن بنیاد آن نظام نوین
سوسیالیستی را بنانهادند .پیروزی انقالب کبیراکتوبرثبوتی بود برحقانیت مارکسیسم انقالبی وگواهی بود
براین امرکه اگرطبقه کارگرآگاهی سیاسی انقالبی کسب نماید ،یعنی به علم انقالب پرولتری مسلح شود
وحزب انقالبی خودرا تشکیل دهد ،می تواند نظام کهن ،سلطه ارتجاع وامپریالیسم رابرانداخته ونظام
سیاسی نوینی ،دیکتاتوری پرولتاریا را برقرارکرده ونظام سوسیالیستی را تشکیل دهد ومبارزه انقالبی
را برای رسیدن به جامعه بدون طبقه (کمونیسم) ادامه دهد .پیروزی انقالب کبیراکتوبرمحصول یک
دوران مبارزه انقالبی کمونیستها وپرولتاریای روسیه تزاری بود .این مبارزه ازپیچ وخمهای صعبی
گذشت ،مبارزه علیه امپریالیسم فئودالی نظامی روسیه ( تزاریزم) ومبارزه علیه اشکال اپورتونیسم
وانواع رویزیونیسم ولنین بزرگ سکان داراین مبارزه درسطح روسیه تزاری ودرسطح جنبش کمونیستی
بین المللی بود .رفیق لنین با اتکا به دیالکتیک ماتریالیستی خطوط انحرافی اپورتونیستی ورویزیونیستی
رابیرحمانه افشا کرده وخط سرخ انقالبی را بین انقالب وضدانقالب ترسیم نمود .لنین چهره کمونیستهای
دروغین  ،منشویکها وسایرانقالبیون کذائی چون"سوسیالیستهای انقالبی"رابرای پرولتاریا وسایرطبقات
خلق زحمتکش ازجمله دهقانان فقیروبیزمین افشا نمود .لنین" روسیه را زندان ملل خواند" .اوبا تحلیل
علمی وانقالبی ازماهیت وخصلت نظام سرمایه داری وامپریالیسم (منحیث باالترین مرحله سرمایه
داری) وشناخت عمیق ازماهیت نظام امپریالیستی فئودالی نظامی تزار ،استراتیژی واهداف انقالب
پرولتری رامشخص کرده وتاکتیکهای مناسب رادرجهت پیشبرد مبارزه انقالبی وپیروزی انقالب
کبیراکتوبربرای پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی روسیه وضع کرد .رفیق استالین می گوید ":لنین
آموزشهای مارکس وانگلس را مطابق با شرایط جدید تکامل ومطابق با مرحله جدید سرمایه داری
ومطابق با شرایط امپریالیسم بسط وتکامل داد".
پیروزی انقالب کبیراکتوبرعصرجدیدی ،عصرامپریالیسم وانقالبهای پرولتری را درجهان اعالم
کرد.این انقالب مختص به روسیه نبود وبه همه ای پرولتاریا وزحمتکشان جهان تعلق داشت .این انقالب
ظفرآفرین تأثیرات انقالبی ژرفی بربیداری خلقها وملل تحت ستم واستثماردرسراسرجهان بجا گذاشته
وشورشهای گسترده ضداستعماری وامپریالیستی راسبب شده وخلقهای زیادی درچندین کشورجهان
خودراازسلطه استعماروامپریالیسم رهائی ساختند .این انقالب الهام بخش جنبشهای انقالبی پرولتری
درسراسرجهان شده واحزاب وسازمانهای کمونیستی درکشورهای مختلف جهان ایجادشده ودرچوکات
انترناسیونال کمونیستی(کمینترن)اتحاد وهمبستگی پرولتاریای جهان را دریک مبارزه مشترک ومتحد
علیه امپریالیسم وارتجاع جهانی تأمین نمود .کشورشوراها منحیث دژانقالبی درجهان بظهوررسیده
ومطمئن ترین دوست وحامی خلقهای تحت ستم واستثماردرجهان بود .جنبشهای انقالبی پرولتری
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وجنبشهای رهائیبخش ملی درچند کشوردرمنطقه جنوب شرق آسیا تقویت گردیده وگسترش یافتند .حزب
کمونیست چین جنگ انقالبی را علیه ارتجاع فئودال کمپرادوری وسلطه استعماروامپریالیسم آغازکرد
وسایرخلقهای هندوچین تحت رهبری کمونیستهای این کشورهاتوانستند جنبشهای رهائی بخش ملی
ومبارزات انقالبی توده های خلق راعلیه استعماروامپریالیسم وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوربرای
چند دهه ادامه دهند .انقالب دموکراتیک توده ای تحت رهبری کمونیستهای ویتنام دررأ س آنها هوچی
مین درسال (  )9191به پیروزی رسید .انقالب دموکراتیک نوین تحت رهبری حزب کمونیست چین
دررأس آن رفیق مائوتسه دون درسال (  )9191به پیروزی رسیده وصدهامیلیون تن ازخلق زحمتکش
چین ازاستثماروستم فئودالیسم وبورژوازی بوروکرات کمپرادوروسلطه قدرتهای مختلف امپریالیستی
رهائی یافتند وجامعه کهن چین راه رشد وترقی را درهمه عرصه های حیات اجتماعی درپیش گرفت.
نظام دموکراتیک خلق تحت رهبری پرولتاریا به رشد وتکامل ادامه داده ودرسال (  )9117به انقالب
سوسیالیستی گذارکرده ونظام سوسیالیستی ودیکتاتوری پرولتاریا درچین مستقرگردید .بعد ازجنگ
جهانی امپریالیستی دوم خلقهای چند کشوراروپای شرقی با برخورداری ازکمک وحمایت همه جانبه
کشورشوراها وارتش سرخ با شکست فاشیستهای نازی وسقوط حاکمیت طبقات ارتجاعی وابسته
امپریالیسم ودست نشانده های فاشیسم نازی ،نظامهای دموکراتیک توده ای ونظامهای سوسیالیستی تشکیل
دادند .انقالب ضدارتجاعی وضدامپریالیستی درکوریای شمالی وکوبا به پیروزی رسیدند .وجمعا ً حدود
یک سوم نفوس جهان تحت نظامهای سوسیالیستی ونظامهای دموکراتیک توده ای قرارگرفتند وباین
صورت قرن بیستم قرن پیروزی انقالبهای سوسیالیستی وانقالبهای ملی -دموکراتیک وانقالبهای
رهائیبخش ملی بود.
انقالب کبیراکتوبرناقوس مرگ سرمایه داری جهانی وامپریالیسم را بصدا درآورده وآن را بوحشت
انداخت .با پیروزی انقالب کبیراکتوبرومستحکم شدن حاکمیت شوروی درنتیجه ای یک رشته اقدامات
انقالبی واقتصادی ،قدرتهای امپریالیستی جهان که ازوجود نظام شوروی سوسیالیستی درسرزمین
پهناوروپیشرفتهای داخلی سریع آن که بعد ازسرنگونی امپراتوری تزاران رونما گردیده بود ،بوحشت
افتاده ودرنیمه اول سال (  )9197جبهۀ نیرومندی متشکل ازچهارده کشورامپریالیستی ازخارج وبسیج
ارتجاع وضد انقالب داخلی(طبقات ارتجاعی شکست خورده) درجهت سرنگونی انقالب اکتوبرونظام
نوین سوسیالیستی بوجود آمد وتهاجم همه جانبه راعلیه کشورشوراها آغازکرده وجنگ کارگران
ودهقانان ملل مختلف روسیه برضد دشمنان خارجی وداخلی آغازگردید وتا سال (  )9179ادامه یافت.
این شرایط نهایت سختی برای نظام نوین انقالبی بود .نظام شوراها ازنواحی اصلی خواروبارومواد خام
وسوخت خود جدا افتاده بود .وضع بسیاردشواربود .خواوبارنمی رسید ،گرسنگی کارگران راعذاب می
داد ،گفته می شود که به کارگران مسکووپتروگراد هردوروزیک بارپنجاه گرام نان داده می شد .روزهای
بود که بکلی برای آنها نان نمی رسید ،کارخانه ها کارنمی کرد ،مواد خام وسوخت نمی رسید؛ با اینحال
پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی وحزب بلشویک هرگزمایوس نمی شدند وبا نیروی خارق العاده وایمان
انقالبی بدفاع ازانقالب ونظام شوروی می رزمیدند .آن شرایط نهایت سخت ومبارزه دلیرانه وازخود
گذرانه نشان داد که پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی دارای چه انرژی انقالبی پایان نا پذیری هستند
وچگونه ازمارکسیسم -لنینیسم وانقالب اکتوبرونظام نوین سوسیالیستی دفاع می کردند .حزب بلشویک
برهبری رفیق لنین ورفیق استالین اعالن کرد که کشوربمنزله ای اردوگاه جنگی است وزندگی اقتصادی
وفرهنگی وسیاسی آن را برپایه ای جنگ قرارداد .لنین دررأس حزب ودولت شوروی شعار" همه
چیزبرای جنگ" ( جنگ انقالبی خلق) راداد جهت دفاع ازانقالب اکتوبرواستحکام دیکتاتوری پرولتاریا
ونظام سوسیالیستی .صدها هزارتن ازکارگران ودهقانان داوطلبانه به ارتش سرخ پیوسته وروانه جبهه
های جنگ می شدند .قریب نیمی ازاعضای حزب واتحادیه جوانان کمونیست رهسپارجبهه های جنگ
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شدند .دراین جنگ انقالبی کمونیستهای بلشویک درصفوف اول قرارداشتند .حزب کافه ملت را به
جنگ میهنی برضدهجوم ارتشهای غارتگرامپریلیستهاوبرضد شورشهای طبقات ارتجاعی
استثمارگروستمگرداخلی که درانقالب کبیراکتوبرسرنگون شده بودند ،برانگیخت .با آنکه دولت شوروی
نوپا بود وارتش نیرومند وسازوبرگ جنگی الزم را دراختیارنداشت ومشکالت زیادی دامنگیرنظام
انقالبی نوپا بود؛ لیکن پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی ضربات سهمگینی برنیروهای امپریالیستهای
خارجی وارتجاع وضدانقالب داخلی وارد کردند وانقالب اکتوبرونظام نوپای سوسیالیستی را ازهجوم
وحشیانه سرمایه داری جهانی وارتجاع داخلی نجات دادند .البته دراینجا باید ازنقش پوتانسیل خشم
پرولتاریای کشورهای امپریالیستی که درسرنگونی نظام شوروی اقدام کرده بودند ،یاد آوری کرد.
اگرچه انقالب کبیراکتوبرونظام نوین سوسیالیستی نوپاوجوان بود؛لیکن چون بوسیله کارگران،دهقانان
وسایرزحمتکشان به پیروزی رسیده بود وریشه درعمق توده های خلق ملیتهای ساکن درکشورشوراها
داشت ومسیرپیشرفت وتکامل رادرجهت بهبود شرایط زندگی توده های خلق درعرصه های مختلف
حیات اجتماعی به سرعت طی می نمود؛لذاامپریالیسم جهانی وارتجاع شکست خورده داخلی هرگزموفق
نشدند تادرمسیرپیشرفت وتکامل انقالب اکتوبردرکشورشوراها واثرات نجاتبخش آن درسراسرجهان مانع
ایجاد کنند .کشورشوراهابه سرعت راه تکامل پیموده وبسوی تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا وساختمان
سوسیالیسم به پیش می رفت.اما درتمام دوران حاکمیت کشورشوراها تحت رهبری لنین واستالین
امپریالیسم وارتجاع بین المللی به تخریب وتوطئه چینی وتبلیغات سوء درجهت گمراه کردن کارگران
وسایرطبقات خلق زحمتکش درکشورهای خودشان وسایرکشورهای جهان علیه نظامهای سوسیالیستی
درکشورشوراها وکشورچین وسایرکشورهای سوسیالیستی وایدئولوژی رهائیبخش وهستی آفرین
کمونیسم انقالبی ادامه دادند .بعد ازانهدام دیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی دراتحاد شوروی
توسط رویزیونیستهای ضدانقالبی وبهمین صورت درچین وآلبانی؛ امپریالیسم وارتجاع بین المللی
تخریبکاری وتوطئه گری وتبلیغات سوء گمراه کننده علیه کمونیسم انقالبی را به اشکال وشیوه های
مختلف انجام داده ومی دهند .امپریالیسم وارتجاع بین المللی ده ها نویسنده مرتجع وضدکمونیست را
اجیرکردند تاعلیه کمونیسم انقالبی قلم بزنند ،صدها داستان وفلم دروغین وجعلی تهیه کرده وسفید را
سیاه وسیاه را سفید جلوه داده اند ،انواع اتهامات واهی وبی بنیاد را علیه رهبران بزرگ پرولتاریای
جهان جعل کرده اند.لیکن پیروزی انقالب کبیراکتوبروپیروزی انقالبهای پرولتری دیگرشکست پذیری
نظام استثمارگروستمگروغارتگرسرمایه داری رامسجل ساخته واین حقیقت رابثبوت رساند که
اگرپرولتاریا وسایرخلقهای زحمتکش آگاهی سیاسی انقالبی کسب نمایند وتحت رهبری یک حزب انقالبی
پرولتری( پیش آهنگ طبقه کارگر) متحد شوند ،می توانند بزرگترین قدرتهای امپریالیستی ودیگرطبقات
ارتجاعی استثمارگروستمگررابا همه ماشین غولپیکرنظامی وشبکه بزرگ استخباراتی آنها ازاریکه
قدرت بزیرکشیده ودیکتاتوری پرولتاریا را برقرارونظام نوین سوسیالیستی راایجاد ودرراه ساختمان
سوسیالیسم و بسوی ایجاد جامعه بدون طبقه (کمونیسم) به پیش روند .همچنین پیروزی انقالب
کبیراکتوبراین حقیقت را به ثبوت رساند که یگانه راه نجات پرولتاریا وسایرخلقهای زحمتکش جهان
ازقید بردگی واستثماروستم سرمایه داری جهانی وامپریالیسم ودیگرطبقات ارتجاعی فئودال کمپرادور،
کمونیسم انقالبی است.
مارکس وانگلس بنیان گذاران سوسیالیسم علمی ،ماتریالیسم فلسفی را تکامل داده وبرای اولین بارراه
تغییراساسی جهان رابرای پرولتاریا وسایرزحمتکشان جهان نشان دادند .ماتریالیسم تاریخی وماتریالیسم
دیالکتیک مارکس وانگلس بزرگترین پیروزی علمی وفکری بشربوده که بشریت مترقی تا آنزمان بآن
دستیافته بود .ظهورفلسفه مارکس راه نوین مبارزه طبقاتی انقالبی را برای پرولتاریا وسایرزحمتکشان
جهان گشود .فلسفه مارکسیستی بطورپیگیرعلمی است؛ زیرا که منعکس کننده ای واقعیات جهان است،
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درپیوند نزدیک با علوم طبیعی واجتماعی است ،مقوالت وقوانین فلسفه ای مارکسیستی همواره با دست
آوردهای علوم غنی ترودقیق ترمی شود .فلسفه مارکسیستی خالق است،عامترین قانونمندی های جهان
هستی وشناخت را بیان می کند ،با هردست آورد اساسی دانش وبا هرتجربه ای دوران سازدرتاریخ
جامعه راه تکامل پیموده واحکامش ژرف تروغنی ترمی شود .فلسفه مارکسیستی انقالبی است ،یعنی
آموزش برای دیگرگون ساختن جهان است ورسالت فلسفه مارکسیستی تغییرکیفی جهان ونوسازی آنست.
فلسفه مارکسیستی جانبداراست ،یعنی سمتگیری تاریخی مشخص دارد وازپرولتاریا وسایرزحمتکشان
دربرابربورژوازی وامپریالیسم وسایرطبقات استثمارگروستمگربدفاع برمی خیزد.مارکس وانگلس برای
اولین بارتحلیل علمی ازاوضاع اقتصادی واجتماعی جهان بدست داده وماهیت ارتجاعی تفکرفیلیسوفان
بورژوازی را که نظام سرمایه داری را نظام مترقی وجاودان موعظه می کردند ،افشا نمودند .مارکس
ماهیت وخصلت طبقاتی نظام سرمایه داری را به شیوه علمی مورد تحقیق وبررسی قرارداده وتجارب
ودست آوردهای مبارزات طبقاتی پرولتاریاازجمله انقالب کمون پاریس درسال( )9719میالدی را که
به لحاظ تاریخی بسیارگران بهابود مورد مطالعه وتحقیق قرارداده وتئوری دیکتاتوری پرولتاریا را
تدوین کرد .مارکس می گوید ":مبارزه طبقاتی ناچارراه را به دیکتاتوری پرولتاریا منجرمی سازد،
اینکه خود این دیکتاتوری فقط گذاری است بسوی نابودی هرگونه طبقات وبسوی جامعه بدون طبقات.
دیکتاتوری پرولتاریا یک ابزاراست ،درخود پایان نمی پذیرد ،ابزاری برای گذاربه کمونیسم ،به جامعه
بدون طبقه است".
دیکتاتوری پرولتاریا مضمون اساسی انقالب پرولتاریائی واساس ومحتوی اصلی دوران سوسیالیسم
است .رفیق لنین با دفاع ازآموزشهای مارکس وانگلس درباره ای دیکتاتوری پرولتاریا دربرابرتحریفات
سردمداران انترناسیونال دوم ،مسایل اساسی مبارزه برای تحقق دیکتاتوری پرولتاریا ونقش رهبری
حزب کمونیست درنظام دیکتاتوری پرولتاریا را تدوین کرد .باین ترتیب آموزش مربوط به دیکتاتوری
پرولتاریا ازمهمترین اصول تئوریک مارکسیسم -لنینیسم می باشد .پرولتاریا بعد ازپیروزی ازقدرت
دولتی وازسیادت سیاسی اش برای درهم شکستن مقاومت استثمارگران ،برای تحکیم دولت سوسیالیستی
وبرای جلوگیری ازهرگونه تشبث بخاطربازگردادن قدرت بورژوازی وبرای دفاع درمقابل تجاوزات
امپریالیسم بین المللی استفاده می کند .این اصل اساسی ومهم راکشورشوراهاتحت رهبری لنین درسال
(  )9197درجنگ داخلی علیه شورش طبقات ارتجاعی شکست خورده وتهاجم چهارده کشورامپریالیستی
بگونه درست بکاربسته ودیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی راتحکیم بخشید .لنین می گوید":
دیکتاتوری پرولتاریا خود هدف نیست بلکه یک ضرورت تاریخی وتنها وسیله ای گذاربه جامعه بدون
طبقات وبدون دیکتاتوری است".
کشورشوراها تحت رهبری رفیق لنین بعد ازدفع تجاوزوتهاجم قدرتهای امپریالیستی وسرکوب ضدانقالب
داخلی به ترمیم ورشد اقتصاد ملی کشورشوراها پرداخت .این دوره نیزشرایط دشواری ازتحول" سیاست
کمونیسم جنگی" به ساختمان اقتصاد نوین سوسیالیستی بود .با آنکه درآن شرایط حزب ودولت شوروی
درگیربحرانهای شدید داخلی بودند؛ اما حزب کمونیست برهبری لنین بزرگ توانست تا حدزیادی اتحاد
کارگران ودهقانان شوروی را براساس" اقتصاد نوین" تحکیم نماید .امپریالیسم جهانی درفاصله بین
دوجنگ جهانی امپریالیستی اول ودوم حد اقل با دودوربحران ورکود جدی اقتصادی مواجه بود؛ لیکن
کشورشوراها به حمایت وهمکاری بی شائبه کارگران وخلقهای اتحاد شوروی سوسیالیستی وبا طرح
برنامه های اقتصادی مؤثروکارا ،موفقانه وبا شتاب بیشتربسوی ترقی همه جانبه وساختمان سوسیالیسم
به پیش می رفت ودرآن زمان اقتصاد کشورشوراها ازشکوفا ترین اقتصادهای جهان محسوب می شد.
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پیروزی انقالب کبیراکتوبرخلقهای زحمتکش وملل ستمدیده درامپراتوری تزاررانجات داده وراه زندگی
با سعادت ورفاه را برای آنها گشود .لنین روسیه را زندان ملل خواند وانقالب اکتوبربرای ملل تحت
سلطه تزار حق تعیین سرنوشت به ارمغان آورد .دراعالمیه حقوق خلقهای روسیه چنین می خوانیم.
درباره ملیتهای روسیه- -1:برابری وحق حاکمیت خلقهای روسیه - 2.حق خلقهای روسیه درتعیین
سرنوشت تا جدائی وتشکیل دولت مستقل-3.الغای هرگونه امتیازمذهبی ویامحدودیتهای مذهبی- 4
رشد آزادانه اقلیتهای ملی وگروه های(نژادی -قومی) ساکن روسیه.
لنین با اتکا به ماتریالیسم دیالکتیک وتاریخی وبا خالقیت تمام وبا تحلیل وارزیابی دقیق ازاوضاع روسیه
تزاری واوضاع جهان وتعیین تضادهای طبقاتی ومشخص کردن تضادعمده وتعیین دقیق دوستان
ودشمنان انقالب ووضع تاکتیکهای درست انقالب اکتوبررا داهیانه رهبری کرد .لنین درپروسه مبارزات
انقالبی اش آثارعلمی وانقالبی مهمی خلق کرد .لنین برای اولین باردرکتاب "دوستان مردم کیااند؟"
فکراتحاد انقالبی کارگران ودهقانان را بمثابه وسیله اساسی درواژگون کردن تزاریزم ،مالکان
وبورژوازی بمیان آورده ووظایف اساسی مارکسیستهای روسیه راتعیین کرد .لنین درکتاب "چه باید
کرد؟" نقشه تشکیل مشخصی را برای ساختمان حزب مارکسیستی طبقه کارگرطرح کرد .اوگفت":
پرولتاریا درمبارزه برای حاکمیت بجزسازمان سالح دیگری ندارد .پرولتاریا که بواسط ای رقابت
پرهرج ومرج درجهان سرمایه داری ازهم جدا می شود ،ودرزیربارکارهای مشقت باربرای سرمایه
داری ازپا درمی آید ودایماً" دراعماق" فقرکامل ،بحالت بهیمی وانحطاط می افتد -چنین پرولتاریا فقط
درسایه ای آن می تواند بدل به نیروی مغلوب نشدنی شود -وناگزیربدل خواهد شد -که اتحاد فکری
وی از روی اصول مارکسیسم بواسطه ای وحدت مادی سازمانی که میلیون ها زحمتکش را باارتش
طبقه کارگربهم می پیوندد مستحکم گردد ."...همچنین لنین گفت ":اصل اساسی سیاست خارجی
کشورسوسیالیستی وحزب کمونیست عبارت است ازانترناسیونالیسم پرولتری ،دراتحاد باانقالبیون
کشورهای پیشرفته وبا کلیه خلقهای ستمکش برضدامپریالیستها ازهررنگی که باشد" .لنین اکونومیسم
را کامالً منکوب وایدئولوژی اپورتونیزم را رسوا ساخت .لنین درکتاب" یک گام به پیش دوگام به
پس" ،اپورتونیسم منشویکی را درمسایل تشکیالتی درهم شکست وحزب کمونیست (بلشویک) ،حزب
مبارزانقالبی طرازنوین را بنیان نهاد وبرای اولین بارآموزش مربوط به حزب کمونیست را بعنوان
یک سازمان رهنمون پرولتاریا وبعنوان سالح اصلی دردست پرولتاریا تنظیم نمود .لنین درکتاب"
دوتاکتیک سوسیال دموکراسی درانقالب دموکراتیک"،تاکتیک بلشویکهارادرانقالب بورژوادموکراتیک
ودردوره انتقال این انقالب به انقالب سوسیالیستی مستدل نموده وبرای اولین بارنکات اصلی پیروزی
سوسیالیسم درکشورواحد را پایه گذاری کرد .لنین درکتاب" امپریالیسم بمثابه باالترین مرحله سرمایه
داری" ،امپریالیسم را بمنزله سرمایه داری فاسد ومحتضروبه منزله ای آستان انقالب سوسیالیستی
با استداللهای مارکسیستی مورد تجزیه وتحلیل قرارداد ".تزهای آوریل" لنین درآستانه انقالب
کبیراکتوبرنقشه مبارزه حزب بلشویک درراه انتقال ازانقالب بورژوا دموکراتیک به انقالب
سوسیالیستی بود .لنین درکتاب"دولت وانقالب"ماهیت بورژوازی ونظرات اپورتونیستها (کائوتسکی
وسایرین) وانارشیستهارا درباره مسئله دولت وانقالب افشا نموده ودراین اثرآموزش مارکسیسم
درباره دولت ،انقالب پرولتاریائی ،دیکتاتوری پرولتاریا ،سوسیالیسم وکمونیسم را احیا نموده وآنرا
بسط می دهد وتئوری جمهوری شوراها بمثابه شکل اساسی دیکتاتوری پرولتاریا را تدوین کرد.
انقالب کبیراکتوبربزرگترین تحول انقالبی اجتماعی بود که جهان تاآنزمان بخود دیده بود .تشکیل دولت
دیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی وبوجودآمدن قطب نیرومند انقالبی درجهان برسرنوشت خلقهای
تحت استثماروستم وملل دربند استعماروامپریالیسم تأثیرات مهمی بجا گذاشت .خلقهای تحت سلطه
استعماروامپریالیسم دربسا نقاط جهان روحیه انقالبی گرفته وبامبارزه آزادی خواهانه سلطه
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استعماروامپریالیسم رادرچندین کشورجهان سرنگون کردند .درکشورهای چندی انقالب ملی-
دموکراتیک به پیروزی رسیده وبه انقالب سوسیالیستی گذارکردند .وتا اخیرنیمه اول قرن بیستم حدود
یک سوم نفوس کره زمین ازسلطه وستم امپریالیسم وارتجاع فئودال کمپرادوری رهائی یافتند .لنین
دراثرفلسفی اش ،ماتریالیسم وامپریوکریتیسیسم ازفلسفه مارکسیستی دفاع نموده وآنرا تکامل داد .او
مبارزه حادی را برای افشای مرتدین درون جنبش کمونیستی به پیش برد؛ شدید ترین این مبارزه
درزمینه فلسفه بود؛ انتقاد بیرحمانه لنین ازآن اپورتونیستهای سیاسی وفلسفی بود که دراطراف اندیشه
"آرنست ماخ" جمع شده بودند؛ ماخیسم رایج ترین امپریوکریتیسیسم درآن زمان ،اساسا ً شکلی ازایده
آلیسم بود؛ لنین دراین مبارزه از ماتریالیسم دربرابرایده آلیسم دفاع نمود .لنین مبارزه با رویزیونیستها
را رهبری کرده ونبرد با رویزیونیسم در حوزه فلسفی با مبارزه سیاسی علیه آن گره خورده بود؛ ولی
جدال با رویزیونیسم فلسفی خود ازاهمیت زیاد برخورداربود ودرواقع بدون دفاع ازماتریالیسم
دیالکتیک وماتریالیسم تاریخی وپاسخگوئی تمام وکمال به " تجدید نظرها" وحمالت بی پرده ای آنها
به ویژه با احیای ایده آلیسم درشکل ماخیسم؛ ادامه ای جنبش مارکسیستی وحفظ پیش قراول پرولتری
غیرممکن بود .لنین همچنین درزمینه های دیگر فلسفه از جمله :مسئله دیالکتیک ،بازشناسی همگونی
یا وحدت اضداد که کلید درک حرکت کلیه پروسه هااست؛ بعالوه رابطه بین وحدت یا همگونی ومبارزه
اضداد را بیان نمود ،لنین گفت ":وحدت یا "همگونی" مشروط ،مؤقتی ،ناپایدارونسبی است؛ درحالیکه
مبارزه اضداد مطلق است؛ همان گونه که تکامل وحرکت مطلق است".
بعد ازدرگذشت رفیق لنین درسال (  )9179میالدی وآغازدوران رهبری رفیق استالین  ،حزب
کمونیست( بلشویک) درگیرمبارزات سختی درداخل حزب شد .مخالفتها علیه حزب ودولت برهبری
استالین بوسیله عناصراپورتونیست ،عمدتاًبوسیله ای تروتسکی ،کامنف ،زینویف وبوخارین رهبری
می شد وبه امرپیروزی ساختمان سوسیالیسم به اشکال وشیوه های مختلف اخاللگری می کردند .این
عناصربعد ازمرگ لنین فعالیتهای شان راشدت بخشیده ودرصفوف حزب کمونیست(بلشویک) تولید
اغتشاش کرده وتالش می کردند تا حزب را دچارتفرقه سازند .اما بامبارزه شدید کمونیستهای انقالبی
به رهبری استالین درکمیته مرکزی حزب مواجه شده وتا حدزیادی ازفعالیتهای خرابکارانه آنهادرحزب
جلوگیری بعمل آمد؛امااثرات اندیشه های انحرافی اپورتونیستی ورویزیونیستی این
عناصرودیگرعناصرهمسنخ آنهابطورکامل ازحزب ودولت طرد نگردید.
پیروزی امرساختمان سوسیالیسم دراتحاد شوروی پیروزی بزرگ وتاریخی برای طبقه کارگربود.
استالین درسال ( )9111درگزارش خود به پولینوم کمیته مرکزی وکمیسون تفتیش حزب چنین گفت":
اتحاد شوروی ازکشوری کشاورزی به کشورصنعتی مبدل شده ومحصول صنعتی نسبت به کلیه
محصول اقتصاد ملی کشوربه هفتاد درصد بالغ گردیده است .سیستم سوسیالیستی اقتصاد،
عناصرسرمایه داری را دررشته صنعت ازبین برده وخود یگانه سیستم اقتصادی درصنایع گردیده
است .سیستم سوسیالیستی اقتصاد دررشته کشاورزی ،کوالکها( بورژوازی دهات) را بعنوان یک طبقه
خاص ازبین برده وخود دراقتصاد روستائی نیروی فرمانروا گشته است .رژیم کلخوزی دردهات گدائی
وتهیدستی را نیست ونابود ساخته وده ها میلیون دهقان تهیدست به سطح رفاه ارتقاء یافته اند،
بیکاری را ازبین برده وپیروزی سوسیالیسم درهمه رشته های اقتصاد ملی استثمارفردازفردراازمیان
برده است" .درسال( )9119کنگره هفدهم حزب فعالیتهای دوره ای گذشته حزب را ترازبندی نموده
وپیشرفتهای قطعی سوسیالیسم را درهمه رشته های اقتصادی ومدنی خاطرنشان ساخته وباین نتیجه
رسید که خط مشی حزب درسراسرخط حرکت آن پیروزشده است .استالین می گوید ":روسیه
ازکشورجاهل ،بیسواد وبیفرهنگ به کشوری باسواد وبا فرهنگ بدل گردیده ویا صحیحتربگوییم بدل
می گردد" .استالین درگزارش به کنگره حزب روی مسایل مربوط به رهبری ایدئولوژیک وسیاسی
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چنین گفت ":هرچند دشمنان حزب یعنی انواع اپورتونیستها وانواع ناسیونالیستهای منحرف شکست
خورده اند ولی بازمانده های ازایدئولوژی آنان هنوزدرمغزبرخی ازاعضای حزب وجود دارد وچه بسا
اثرخودرا هویدا می سازد .بقایای سرمایه داری دراقتصاد وبویژه درذهن مردم زمینه ای مساعدی
برای جان گرفتن ایدئولوژی دسته های شکست خورده ای ضد لنینی می باشد .آگاهی مردم ضمن رشد
خود ازوضع اقتصادی آنان عقب می ماند .ازاینرو با وجود ازمیان رفتن سرمایه داری دراقتصاد،
بقایای ازنظریات بورژوازی درمغزهای مردم باقی مانده وهنوزهم باقی خواهد ماند .درضمن باید
درنظرداشت که احاطه ای سرمایه داری جهانی که باید همیشه برضدآن باروت راخشک نگهداشت،
سعی دارد باین بقایا جان بدهد وازآن پشتیبانی کند .استالین به بقایای سرمایه داری درذهن مردم
دررشته ای مسایل ملی توجه نموده واین بقایا را سخت جان توصیف کرده وازمبارزه حزب بلشویک
دردوجبهه سخن بمیان آورد؛ مبارزه برضد انحراف شئونیسم امپریالیست روس وانحراف بسوی
شئونیسم محلی .استالین حزب را دعوت نمود تا مبارزه را درزمینه ایدئولوژیک وسیاسی تقویت نموده
وهمواره ایدئولوژی وبقایای ایدئولوژی طبقات دشمن وجریاناتی را که دشمن لنینیسم است ،رسوا
سازد .نباید حزب را به خواب فروبرد ،بلکه باید آن را آماده ای مبارزه کرد ،نباید حزب را خلع سالح
نمود بلکه باید آن را مسلح گرداند ،نباید نیروی حزب را پراکنده کرد بلکه باید به اجرای دومین نقشه
ای پنج ساله مجهزنگهداشت".
درسال(  )9111ادعا شد که اقتصاد اتحاد شوروی بکلی تغییریافته است .عناصرسرمایه داری کامالً
ازبین برداشته شده اند.درکلیه رشته های اقتصادملی سیستم سوسیالیستی پیروزشده است،
استثمارفردازفرد برای همیشه ازبین برده شده است ،مالکیت اجتماعی سوسیالیستی بروسایل تولید بعنوان
اساس خلل ناپذیررژیم نوین سوسیالیستی درکلیه رشته های اقتصادملی برقرارگردیده ،بحران فقر،
بیکاری وخانه خرابی برای همیشه ازمیان رفته وبرای تمام اعضای جامعه شوروی شرایط زندگی مرفه
ومتمدن فراهم گردیده است .زحمتکشان اتحاد شوروی یعنی کارگران ودهقانان وروشنفکران طی سالهای
ساختمان سوسیالیستی عمیقا ً تغییریافته اند .جامعه شوروی ازدوطبقه دوست یعنی کارگران ودهقانان
تشکیل می یابد که دربین این دوطبقه هنوزفرق طبقاتی باقی است .زمانیکه اتحاد شوروی سوسیالیستی
درپروسه ساختمان سوسیالیسم به پیشرفتهای مهمی دست یافته بود؛ درکشورهای سرمایه داری بحران
اقتصادی که ازپایان سال(  )9171آغازشده بود ،طی سه سال به عمیقترین حد آن رسید .درموقع بحران
اقتصادی تضاد بین دولتهای امپریالیستی ،بین کشورهای غالب ومغلوب ،بین دول امپریالیستی
وکشورهای مستعمراتی وغیرمستقل ،بین کارگران وسرمایه داران وتضاد بین دهقانان ومالکین را بیش
ازپیش تشدید نمود .درآن شرایط استالین خاطرنشان کردکه ":بورژوازی راه نجات از بحران اقتصادی
را ازیکطرف درسرکوب طبقه کارگرازطریق برقرارساختن دیکتاتوری فاشیستی یعنی دیکتاتوری
مرتجعترین ،شئونیستی ترین وامپریالیستی ترین عناصرسرمایه داری وازطرف دیگردرتهدید
وبرپاکردن جنگ به منظورتقسیم مجدد مستعمرات درمناطق نفوذ به ضررمنافع کشورهای که نیروی
دفاعی شان ضعیف است ،خواهد جست".
درسال (  )9111میالدی ایتالیا کشورحبشه را مورد تهاجم نظامی قرارداد وارتش جاپان به کشورچین
حمله نموده وشهرپیکن را اشغال کرد .درسال ( )9111اوضاع جهان به شدت دیگرگون شد؛ دولتهای
آلمان وایتالیا به جمهوری هسپانیه حمله نمودند ودرسال (  )9117آلمان اطریش را اشغال نمود وباین
ترتیب جنگ جهانی امپریالیستی دوم براساس عوامل واهداف مشخص ومعین آن آغازشد .اگرچه درآن
شرایط دولتهای امپریالیستی« دارای دموکراسی» عملیات افراطی دولتهای امپریالیستی فاشیستی را نمی
پسندیدند وازنیرومند شدن آنها ترس داشتند؛ لیکن این دولتها ازرشد واعتالی جنبش کارگری دراروپا
وازتوسعه جنبشهای ملی آزادی خواهانه درآسیا بیشتربیم داشتند ومعتقد بودند که فاشیسم درمقابل این «
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جنبشهای خطرناک» بهترین تریاق است .ودرعین حال به فاشیستها می فهماندند که سیاستهای پولیسی
وارتجاعی آنهابرضد جنبش کارگری انقالبی وجنبشهای رهائیبخش ملی را درک می کنند ودراصل با
احساس وعمل دول فاشیست شریک بودند.
جنگ جهانی دوم برای همه ملل وازجمله اتحاد شوروی بدترین خطررادرقبال داشت؛ ازآن رواتحاد
شوروی به تقویت نظامی دفاعی اش می کوشید .کشورشوراها درجریان این جنگ با درنظرداشت
منافع ومصالح این کشوربا جناحی ازامپریالیستها یا دولتهای امپریالیستی« دارای دموکراسی» چون
انگلستان ،فرانسه وامریکا که بنام دول متفق یاد می شدند درجبهه متحد بین المللی برضد دولتهای
فاشیست پیوست .قابل یادآوری است که اگردولت اتحاد شوروی با اتخاذ این پالیسی ازتضادهای درون
اردوگاه امپریالیستی بنفع کشورشورا ها استفاده کرد؛ لیکن رهبران اتحاد شوروی وکمینترن درپیشنهاد
تعمیم سیاست" جبهه متحد ضدفاشیستی" درآن شرایط دچاراشتباه شدند .درجریان جنگ جهانی دوم با
آنکه قدرتهای امپریالیستی شامل در"جبهه ضد فاشیسم" ازخرابکاری علنی برضد اتحاد شوروی
خودداری می کردند؛ لیکن همه خواهان تضعیف ویا شکست کشورشوراها بودند وموارد کارشکنیهای
آنها درجریان جنگ دربرابراتحاد شوروی هم کم نبوده است.
درسال( )9199فاشیستهای آلمان به اتحاد شوروی حمله کردند ومسلما ً که این جنگ جنایتکارانه هم
علیه کشورشوراها وهم علیه آزادی واستقالل خلقهای کلیه ملل صورت گرفت .بالمقابل کارگران،
دهقانان ،سربازان ارتش سرخ وروشنفکران تحت رهبری حزب کمونیست(بلشویک) ودولت اتحاد
شوروی قهرمانانه ازمیهن سوسیالیستی شان دفاع کردند وبیشترین تلفات را درجنگ جهانی دوم خلقهای
اتحاد شوروی متحمل شده وبیش ازبیست میلیون تن آنان کشته شدند؛ اما چنان ضربات مهلکی برارتش
متجاوزآلمان فاشیست وارد کردند که تأثیرمهمی برسرنوشت جنگ جهانی دوم درشکست کشورهای
فاشیست بجاگذاشت .درجریان جنگ جهانی دوم کشورشوراها وارتش سرخ؛ کمونیستها ،کارگران
وسایرزحمتکشان ونیروهای مترقی را درکشورهای اروپای شرقی کمک همه جانبه کردند که با دفع
سلطه فاشیسم وسرنگونی دولتهای ارتجاعی ومزدوردرکشورهای شان نظامهای دموکراتیک توده ای
وسوسیالیستی را تشکیل دادند .بعد ازختم جنگ  ،خلقهای اتحاد شوروی تحت رهبری حزب کمونیست
ودولت شوراها دررأس آن استالین با جدیت تمام به ترمیم خرابیهای جنگ واعماردوباره اقتصاد
کشورهمت گماشته ودرراه اعمارسوسیالیسم وپیشرفت وتکامل اتحاد شوروی مساعی زیادی بخرج دادند.
نقش استالین دررهبری حزب ودولت وساختمان سوسیالیسم دراتحاد شوروی بسیاربرازنده بوده است.
استالین درسال ( )9179بعدازدرگذشت لنین بعنوان رهبرحزب کمونیست ودولت کشورشوراها
قرارگرفته وازطریق توده های کارگر ،اتحاد شوروی را درحفظ حاکمیت طبقه کارگروساختمان
سوسیالیسم برای مدت بیش ازسی سال رهبری کرد .استالین چنین وظیفه خطیری را تحت سخت ترین
شرایط وبدون هیچگونه تجربه تاریخی قبلی پرولتاریای جهان انجام داد که خدمت بزرگی ازجانب
اوبشمارمی رود .استالین اقتصاد شوروی را درجهت رشد صنایع وکشاورزی هدایت کرد واتحاد
شوروی به کشوری با اقتصادهای اشتراکی وبا کشاورزی بزرگ میکانیزه بدل گردید .بعبارت
دیگراواقتصاد اتحاد شوروی را درصنعتی شدن سوسیالیستی واشتراکی کردن گام به گام کشاورزی
هدایت کرد .تحت رهبری استالین اشتراکی کردن سوسیالیستی به همراه صنعتی کردن سوسیالیستی
وتبدیل اتحادشوروی ازیک کشورعقبمانده بیک کشورپیشرفته اقتصادی صورت گرفت .استالین کمکهای
معنوی ومادی مناسبی به جنبشهای انقالبی پرولتری وجنبشهای آزادیبخش ملی درکشورهای مختلف
جهان انجام داد .اوبا الهام ازمارکسیسم -لنینیسم انقالب دراتحاد شوروی ودرسطح جهان را رهبری کرد.
استالین دوست خلقهای جهان بود .اومبارزه سختی را علیه اپورتونیستهای چون تروتسکی ،کامنوف،
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زینویف وبوخارین به پیشبرد واثر" اصول لنینیسم" استالین نقش حایزاهمیتی دراین مبارزه درآموزش
صفوف وسیع واعضای حزب وتوده های خلق وافشای ماهیت مواضع ونظرات انحرافی اپورتونیستهای
درون حزب ودولت ایفا نمود.
اتحاد شوروی درجنگ جهانی امپریالیستی دوم پیروزیهای بزرگی را درشکست متجاوزین فاشیست
نازی تحت رهبری استالین نصیب گردید؛ لیکن استالین دراین عرصه مانند عرصه های دیگراشتباهاتی
را مرتکب شد .درمورد اشتباهات استالین مائوتسه دون می گوید ":استالین درحیطه اقتصاد سیاسی،
سیاست اقتصادی وساختمان سوسیالیسم" تئوری رشد نیروهای مؤلده" را اتخاذ کرده وفورموله نمود
که :تکنیک مدرن ،کادرهای متخصص ومسلط براین تکنالوژی همه چیزرا تعیین می کند" .او دردوران
سوسیالیسم به انقالبی کردن دیگرعرصه های مناسبات تولیدی( مناسبات بین مردم درتولید وتوزیع)
توجه نکرد .اواین اشتباهات را برمبنای این دید غلط انجام داد که گفت تا اواسط دهه( )33قرن بیستم
طبقات متخاصم دراتحاد شوروی ازبین رفته است؛ زیرا تغییرمالکیت سوسیالیستی عمدتا ً انجام شده
است .با آنکه اوقاطعانه علیه تالشهای که برای احیای سرمایه داری ازجانب نیروهای انحرافی
درشوروی صورت می گرفت مبارزه کرد ودراین زمینه چنین گفت ":نباید تضادهای سیستم
سوسیالیستی را پنهان کنیم ،بلکه باید آن را فاش ساخته وازآنها پرده برداریم"؛ لیکن اودرعمل
درپیشبرد مبارزه طبقاتی علیه بورژوازی درون حزب ودولت معترف نه شد واین اشتباهات او درزمینه
فلسفه وبخصوص درمورد دیالکتیک ارتباط نزدیک داشت".
مادوتسه دون درمورد استالین واثر" اصول لنینیسم" چنین می گوید ":اصول لنینیسم" نشانگردرک
واعمال اصول مهم ماتریالیسم دیالکتیک وماتریالیسم تاریخی توسط استالین بود .اوبا تحلیل خصلت
عام تضاد ذاتی امپریالیسم نشان داد که چرا لنینیسم ،مارکسیسم عصرامپریالیسم وانقالبات پرولتری
است ودرعین حال با تحلیل خصلت خاص تضاد امپریالیسم روسیه تزاری درچهارچوب این تضاد
عمومی روشن ساخت که چرا روسیه زادگاه تئوری وتاکتیک انقالب پرولتاریائی گردیده وچگونه
خصلت عام تضاد دراین خصلت نهفته است".
استالین درپرتواندیشه های انقالبی پرولتری ،تئوری" ملت" را تدوین کرده وراه حل اصولی" مسئله
ملی" را ارایه داد .دو رساله استالین" مارکسیسم ومسئله ملی" و" مسئله ملی ولنینیسم" نقش بارزی را
درآگاهی ورهنمائی پرولتاریا وزحمتکشان ملیتهای مختلف درروسیه آن زمان ایفا نمود .وبدین طریق
اسلحه انترناسیونالیسم پرولتری ویگانگی وجدائی ناپذیربودن مبارزه طبقاتی را بمقابل اندیشه های
انحرافی ناسیونالیستی قرارداد .استالین دردفاع ازمارکسیسم -لنینیسم وکمک به جنبشهای انقالبی
پرولتری جهان خدمات شایانی انجام داد.
چنانکه قبالً تذکریافت اگررهبران اتحاد شوروی درجریان جنگ امپریالیستی دوم ازتضادهای درون
اردوگاه امپریالیستی بنفع اتحاد شوروی استفاده کردند؛ لیکن رهبران شوروی وکمینترن درپیشنهاد تعمیم
سیاست«جبهه متحد ضدفاشیسم» دچاراشتباه شدند .درکشورهای زیادی احزاب کمونیست ونیروهای
مترقی به پیروی ازاین سیاست بجای مبارزه درجهت سرنگونی بورژوازی کشورهای خودی به « دفاع
ازمیهن درمقابل فاشیسم» به مبارزه برخاستند .رهبران کمینترن این قدرتهای امپریالیستی را«
مترقی»«،صلحجو» و«آزادی خواه» توجیه نمودند .آنها سیاست« جبهه متحد ضدفاشیسم» را به خط
استراتیژیک جنبش بین المللی کمونیستی تبدیل نمودند واین سیاست مغایرسیاست انترناسیونالیستی
پرولتاری بود؛ زیرااصل عمده انقالب جهانی است  ،ویا ارجح شمردن منافع انقالب جهانی برحفظ
کشورسوسیالیستی .آنها جهت دفاع ازاتحاد شوروی ،مسایل انقالب جهانی را فرعی کردند ویا اینکه
منافع انقالب جهانی تحت الشعاع دفاع ازمنافع اتحاد شوروی قرارگرفت .استالین دررأس کشورشوراها
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دراتخاذ این پالیسی به اهمیت این اصل عمده یعنی("تضاد بین دفاع ازموجودیت کشورسوسیالیستی
وگسترش انقالب جهانی") توجه ننموده ورشد انقالب جهانی را درآن شرایط نادیده گرفت .همچنان
استالین درجریان جنگ جهانی امپریالیستی دوم با اقدامی نادرست بین الملل سوم(کمینترن) این نهاد
انقالبی که نمادی ازانترناسیونالیسم پرولتری ووسیله ای درتحکیم وحدت وهمبستگی پرولتاریا وخلقهای
جهان بود را ،منحل کرد.
استالین اصول اساسی خدمات لنین به مارکسیسم را منجمله تئوری دیکتاتوری پرولتاریا بمثابه یکی
ازنکات اصلی خدمات وی را جمع بندی کرد ،استالین بدرستی مسأله گذاربه جامعه کمونیستی را بمثابه
یک نبرد ومبارزه طوالنی هم علیه بقایای طبقات حاکم جامعه کهن وهم علیه نفوذ تولید کنندگان کوچک
وجهان بینی آنها(مبارزه ای که مستلزم متحول ساختن طرزتفکرنه تنها دهقانان وتمام عناصرخرده
بورژوا بلکه توده های کارگرکارخانه هامی باشد) ارایه داده ونشان داد که این مبارزه بخشی ازوظیفه
اساسی پرولتاریا می باشد .لیکن او درگزارش به کنگره هژدهم حزب کمونیست درسال (  )9111گفت":
ویژگی ایکه جامعه شوروی را امروزازهرجامعه سرمایه داری متمایزمی سازد آنست که دیگردارای
طبقات متخاصم وانتاگونیستی نمی باشد" .درحالیکه برخالف این نظرطبقات انتاگونیستی کما کان تحت
سوسیالیسم موجودهستند ومبارزه طبقاتی باید بدون وقفه درسرتاسردوران سوسیالیسم وتحت دیکتاتوری
پرولتاریاادامه یابد.
اشتباه دیگراستالین این بود که بجای اتکای کافی برتوده های خلق برای افشای ضدانقالبیون وطردآنهااز
حزب ودولت ،بیش ازاندازه به روشهای بوروکراتیک وتقریبا ً منحصربردستگاه اطالعاتی اتحاد شوروی
تکیه کرد.همچنین استالین منبع فعالیتهای ضدانقالبی را بدرستی درک نکرده واین فعالیتهارا
بطورخاص(ناشی) ازمنابع خارجی می دید وخصوصا ً که درشیوه برخورد باآنها اشتباهاتی را مرتکب
شد وبیشتربه غلط هدف حمله را وسعت د اده وتضادهای میان خلق را با تضادهای میان خلق ودشمن
که ازنظرماهوی متفاوت اند ،درهم آمیخت .تمام این مسایل باعث شدند که استالین دررابطه به نحوه
سرکوب ضدانقالبیون نیزدچاراشتباهاتی شود .ونیزبه دلیل تحلیل غلط وی ازجامعه سوسیالیستی
وتضادهای این دوران ،اوفکرمی کرد که تمام ضدانقالبیون باید اساسا ً ازمنابع خارجی سرچشمه گرفته
باشند وگماشتگان آنان هستند تا ازتضادهای طبقاتی درون سوسیالیسم .استالین برمبنای این تحلیل نادرست
این موضع را اتخاذ کرد که تنها دلیل ادامه دیکتاتوری پرولتاریا ،محاصره اتحاد شوروی توسط دشمنان
امپریالیست است .وباین ترتیب اونظرداشت که دراتحاد شوروی طبقات متخاصم وجود ندارد .البته
ازجهتی استالین با آنانیکه می خواستند دیکتاتوری پرولتاریا را منحل کنند بدرستی خواهان حفظ آن بود
وبا قاطعیت ازدیکتاتوری پرولتاریا دفاع می کرد .بهرحال تا اندازه ای میتافزیزم وماتریالیسم میکانیکی
دربرخوردهای استالین وجود داشت.همچنان اوفکرمی کردکه درشرایط سوسیالیسم ،طبقات انتاگونیستی
وزمینه داخلی احیای سرمایه داری ازبین رفته است.
استالین درسالهای اخیرعمرش دررابطه به تحلیل بعضی ازتضادهای خاصی که تحت سوسیالیسم،
خصوصا ً دراتحاد شوروی کماکان وجوداشتند دست به تالشهای زد .این تحلیل بخصوص دریکی آخرین
آثاروی " ،مسایل سوسیالیسم دراتحاد شوروی" به چشم می خورد .استالین دراینجا برروی این واقعیت
که بطورخاص تضادبین مناسبات ونیروهای تولیدی کماکان تحت سوسیالیسم ادامه دارد .واگربدرستی
به این تضادها برخورد نشود می تواند به تضادهای انتاگونیستی بدل گردد وحتی زمینه ای را برای
برخاستن عناصرسرمایه داری وبه عقب کشاندن جامعه فراهم آورد ،تأکید کرد .لیکن استالین به ادامه
حضورتضاد بین زیربنا وروبنا برخورد نکرده ومضافا ً جمعبندی نکرد که تضادبین نیروهای مؤلده
ومناسبات تولیدی وزیربنا وروبنا تنها تضادهای بنیادین درجامعه سوسیالیستی هستند ،بعنوان یک تضاد
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آشتی ناپذیرتبلورمیابند.استالین مبارزه علیه ایده هاوافکارونظرات انحرافی(اپورتونیستی ورویزیونیستی)
درحزب را به شیوه های بوروکراتیک وعمدتا ً توسط دستگاه اطالعاتی اتحاد شوروی انجام داد.
اونتوانست این حقیقت را درک نماید که جهت انقالبی کردن حزب مبارزه طبقاتی را بوسیله برپائی
انقالب فرهنگی پرولتاریائی وجلب توده های میلیونی کارگران ودهقانان به پیش برد .همان بود که
عناصربورژوازی دردرون حزب ودولت توانستند موقعیت شان را تحکیم کنند .ازجانب دیگردرجریان
جنگ جهانی امپریالیستی دوم وتهاجم نظامی فاشیستهای آلمان نازی به اتحاد شوروی ،هزاران تن
ازکمونیستها وپرولتاریای انقالبی وآگاه دردفاع ازنظام سوسیالیستی قهرمانانه جنگیدند وجانهای
خودراازدست دادند .چنانکه درجنگ علیه تهاجم چهارده کشورامپریالیستی وارتجاع وضد انقالب داخلی
درسالهای(  )9179-9197هزاران تن ازپرولتاریا وروشنفکران انقالبی جانهای خودرا دردفاع از
انقالب کبیراکتوبرونظام نوین سوسیالیستی ازدست دادند که اینها خود درموردش ضایعه های بزرگ
جبران ناپذیری برای حزب ودولت اتحاد شوروی بودند .مسئله دیگرعمرکوتاه دوران سوسیالیسم
دراتحاد شوروی (ودرکشورهای دیگر) بود که حزب کمونیست ودولت شوراها وپرولتاریا وخلقهای
اتحاد شوروی بیشترسعی وتالش خودرا درجهت رفع عقبماندگی وترقی وپیشرفت جامعه سوسیالیستی
کردند؛ زیرا روسیه قبل ازپیروزی انقالب کبیراکتوبرکشوری سرمایه داری امپریالیستی فئودالی
عقبمانده بود وبعد ازانقالب کبیراکتوبردروضعیت محاصره ازجانب کشورهای سرمایه داری
امپریالیستی قرارگرفت .دولت اتحاد شوروی باید باامکانات خودش وبا اتکاء به ابتکاروخالقیت پرولتاریا
ودهقانان وروشنفکران انقالبی دررفع این عقبماندگیهاورسیدن به ترقی وتعالی کشورشوراها می کوشید.
تهاجم نظامی امپریالیستهای فاشیست آلمان نازی درسال(  )9199وجنگ غارتگرانه وویرانگرطی پنج
سال وتلفات انسانی (بیش ازبیست میلیون تن) وتخریب وانهدام بخش اعظم تاسیسات وزیربنای صنعتی
وخسارات هنگفت درهمه عرصه ها؛ اینها خود درموردش ضربات هنگفتی به کشورشوراها وارد کرد
وباید همه این خرابیها وویرانیها ازنواعمارمی شدند .ومدت سه ونیم دهه برای ساختمان جامعه نوین
وتربیت انسان نوین ،زمان بسیارمحدودی است  .آنهم که توجه عمده استالین به رشد وتکامل نیروهای
مؤلده وارتقای سطح معیشت ورفاه توده های خلقهای اتحاد شوروی بود .باین صورت پرولتاریا وتوده
های خلق و روشنفکران فرصت الزم را نیافتند که سطح آگای سیاسی انقالبی خودرا طورالزم ارتقادهند.
وازهمه مهمتراینکه اثرات افکاروایده ها وفرهنگ کهن ارتجاعی وازجمله ایده های دینی ومذهبی
ونیروی عادات کهن که بسیارسخت جان هستند وزدون آنها درمدت زمان کوتاه ازاذهان توده های خلق
ممکن نیست .تنها با رفع نیازهای مادی توده های خلق وتأمین رفاه برای آنها ،ایدئولوژی وافکارکهنه
آنها دچاردگرگونی بنیادین نمی شود .تغییرانقالبی ایده ها وافکارانسان ها مسئله پیچیده ای است  ،نمی
شود آن را با وضع قوانین سفت وسخت ویا احیانا ً با صدورفرامین انقالبی ویا با امرونهی حل کرد .ده
ها سال وقت نیازاست تا اکثریت بزرگ توده های خلق کسب دانش وآگاهی انقالبی نموده ودرپرتوعلم
انقالب پرولتری ازموقعیت ووظایف ورسالت تاریخی شان نسبت به تکامل وتداوم انقالب درکشورخودی
وروند تکامل انقالب جهانی وشناخت ازخصلت دوران سوسیالیسم تا رسیدن به جامعه بدون طبقه
(جامعه کمونیستی) شناخت الزم حاصل کنند .برای رسیدن توده های خلق به چنین موقعیت فکری به
انجام چندین انقالب فرهنگی پرولتاریائی تحت دیکتاتوری پرولتاریا وسوسیالیسم ضرورت است .تجربه
تلخ به شکست کشاندن انقالب پرولتری دراتحاد شوروی نشان داد که مشتی عناصررویزیونیست ومرتد
دردرون حزب ودولت به رهبری خروشچف مرتد وخاین بعد ازمرگ رفیق استالین ،اراجیف والطایالت
رویزیونیستی شان رابا پوشش مارکسیسم -لنینیسم به خورد کارگران وسایرخلقهای زحمتکش اتحاد
شوروی دادند .وکمونیستهای انقالبی وآگاه اگردربرابراین بورژواهای ضدانقالبی قرارگرفتند ،با حواله
کردن ده ها اتهام وبرچسب بی اساس ازجمله «مصابیت به اختالل روانی» آنهارا به زندان انداخته ویا
سربه نیست کردند.باین صورت عوامل مختلف داخلی وخارجی موجب شدندکه
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عناصربورژوازی،رویزیونیستهای"مدرن"(خروشچفی)همه دست آوردهای انقالب کبیراکتوبروساختمان
سوسیالیسم راتصاحب کرده وباانهدام دیکتاتوری پرولتاریاوسرنگونی نظام سوسیالیستی ،کشورشوراهارا
به کشوری سرمایه داری دولتی وابرقدرت سوسیال امپریالیستی مبدل کردند.
اما با وجود بعضی ازمواضع فکری وسیاسی نادرست استالین واشتباهات وی درمسایل داخلی اتحاد
شوروی ومسایل جنبش کمونیستی جهانی(که ریشه درمحدودیتهای وی دردرک عمیق ازدیالکتیک
ماتریالیستی داشت وتا اندازه ای دچارمیتافزیک ودگماتیزم گردید) وهمچنان موارد شدت عملی که اوعلیه
مخالفین سیاسی اعمال کرد ،با برخورد انتقادی به آنها مینگریم .ولی استالین بحیث یک مارکسیست-
لنینیست بزرگ وپیگیرودوست خلقهای زحمتکش جهان درکناردیگررهبران بزرگ پرولتاریای جهان
(مارکس ،انگلس ،لنین ومائوتسه دون) مقام وحیثیت درخورخودرا دارااست .ازاینکه امپریالیسم وارتجاع
بین المللی وبطورخاص سرسختهای ضد انقالبی ودشمن اندیشه های کمونیستی درمورداشتباهات رفیق
استالین بگونه مبالغه آمیزتبلیغات وپروپاگندهای سوء می نمایند ،ناشی ازکینه وخصومت آنها به کمونیسم
انقالبی است .اینها هدف داشته ودارند تا با تمسک بربرخی ازاشتباهات رفیق استالین اذهان کارگران
وسایرزحمتکشان جهان را نسبت به ایدئولوژی انقالبی ورهائیبخش پرولتاریا وخلقهای جهان وپیروزی
انقالبهای پرولتری درقرن بیستم متوهم ساخته وکمونیسم انقالبی( مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم) را«
بدنام» سازند.
بعد ازمرگ رفیق استالین درسال(  )9111رویزیونیستهای درون حزب ودولت به سرکردگی خروشچف
رهبری حزب کمونیست ودولت کشورشوراهاراغصب کردند .خروشچف درکنگره بیستم حزب
کمونیست درسال (  )9111تزهای رویزیونیستی اش رابگونه محرمانه مطرح کرد ودرکنگره بیست
ودوم آنهارا به تصویب رساند .خروشچف براصول اساسی مارکسیسم -لنینیسم تجدید نظرکرد ومشی
مارکسیستی  -لنینیستی حزب کمونیست بلشویک را که توسط لنین واستالین تعقیب می گردید،
کنارگذاشت .خروشچف" تز"های رویزیونیستی وضدانقالبی اش ازجمله«(:گذارمسالمت آمیز»«،
رقابت مسالمت آمیز»«،همزیستی مسالمت آمیز»«،راه رشد غیرسرمایه داری» «،حزب تمام خلقی»«،
دولت تمام خلقی»«،تقویت سکتوردولتی»و«پارلمانتاریزم» راخاینانه «تکامل خالق تئوری های
مارکسیستی -لنینیستی» خواند .خروشچف این "تزها" را بجای مبارزه طبقاتی وملی به پرولتاریا
وسایرخلقهای زحمتکش درکشورهای مختلف جهان دیکته نمود .ازآنجایکه" احکام" این "تز"های
ضدانقالبی پوشش مارکسیستی -لنینیستی داشتند برای سالهاافکارعمومی خلقهای اتحادشوروی
وکشورهای سوسیالیستی(بلوک شرق)و«روشنفکران»وخلقهای کشورهای تحت سلطه امپریالیسم
وپرولتاریا وسایرزحمتکشان درکشورهای سرمایه داری امپریالیستی رامغشوش ومنحرف ساخت.
واحزاب وسازمانهای رویزیونیستی پیرورهبران مرتد وخاین «اتحاد شوروی» سوسیال امپریالیستی این
ایده ها وخط مشیهای رویزیونیستی را طی دهه های متمادی با پوشش مارکسیسم -لنینیسم به خورد
کارگران وسایرزحمتکشان درکشورهای مختلف جهان داده وآنهاراگمراه ساخته وبه انقالب این کشورها
وانقالب جهانی خیانت کرده ومی کنند.
رویزیونیستهای" مدرن"(خروشچفی) بعد ازتسلط برحزب ودولت شوروی؛ دیکتاتوری پرولتاریا را
منهدم ونظام سوسیالیستی راسرنگون کردند .باند رویزیونیست حاکم دراتحاد شوروی(مبارزه طبقاتی
دردورا ن سوسیالیسم) راخاتمه یافته اعالم نمود .حزب کمونیست را بیک حزب بورژوائی تغییرماهیت
داده ونظام سوسیالیستی را به نظام سرمایه داری دولتی وامپریالیسم مبدل کرد .کشورشوراها که تحت
رهبری لنین واستالین منحیث پایگاه انقالب جهانی وپشتیبان وکمکگارجنبشهای انقالبی پرولتری
وجنبشهای آزادیبخش ملی وحامی ودوست خلقهای تحت ستم واستثمارجهان بود؛ به ابرقدرت سوسیال
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امپریالیستی ودشمن جنبشهای انقالبی پرولتری وخلقهای جهان مبدل کرد .این بزرگترین خیانتی بود که
رویزیونیستها" مدرن" به خلقهای اتحاد شوروی وانقالب جهانی مرتکب شدند .سوسیال امپریالیستهای«
شوروی» تا سقوط خفتبارشان دراخیردهه هشتاد میالدی همه این خیانتها وجنایات علیه پرولتاریا
وخلقهای «اتحاد شوروی» وپرولتاریا وخلقهای زحمتکش جهان را با ماسک « سوسیالیسم وکمونیسم»
انجام دادند .این مشخصه همه انواع رویزیونیستم است که توده های خلق وروشنفکران انقالبی و مترقی
ناآگاه ویا کمترآگاه به تئوریهای علم انقالب پرولتری( مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم) را اغواکرده ومی
کنند.
با سقوط دیکاتوری پرولتاریاوانهدام نظام سوسیالیستی دراتحاد شوروی؛ تعداد زیادی ازکمونیستهای
جهان که درک ازماهیت وخصلت دوران تاریخی سوسیالیسم وعوامل وزمینه های عینی وذهنی شکست
انقالب دراتحاد شوروی ویا اینکه کدام فکتورها درشکست انقالب دراتحاد شوروی نقش عمده داشتند،
تا حدی برای شان مشکل می نمود؛ دچارسردگمی شدند .ازجانب دیگرتعداد زیادی ازاحزاب کمونیست
چه آنهایی که درقدرت بودند وچه آنهاییکه درقدرت نبودند با دنباله روی ازرهبران مرتد «اتحاد
شوروی» به پرتگاه رویزیونیسم" مدرن" سقوط کرده ونظامهای سوسیالیستی ودولتهای دموکراتیک
توده ای درچند کشوراروپای شرقی به نظامهای سوسیال امپریالیستی تغییرماهیت داده وجزء بلوک
سوسیال امپریالیستی تحت رهبری سوسیال امپریالیسم «شوروی»قرارگرفتند .وهمچنین دهها حزب
وسازمان کمونیستی دیگردرسراسرجهان به پیروی ازرهبران «اتحاد شوروی» سوسیال امپریالیستی به
احزاب رویزیونیستی وضدانقالبی مبدل شدند.
تذکر :اینکه خروشچف درکنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی درسال( )9111توانست
"تزهای" رویزیونیستی اش را بطورمحرمانه مطرح کرده ویکسال بعد درکنگره بیست ودوم آنهارا به
تصویب برساند ،جایی بحث دارد :ازآنجاییکه درکنگره احزاب کمونیست تعداد زیادی ازکدرها واعضای
اصلی حزب درآن شرکت می کنند؛ این بوضوح بیانگراین مطلب است که اکثریت بزرگی درحزب
کمونیست اتحاد شوروی خاصتا ً درکمیته مرکزی حزب ،این " تزها" ی رویزیونیستی وخط مشیهای
ناشی ازآن را پذیرفته بودند ،بعبارت دیگردرمنجالب رویزیونیسم سقوط کرده بودند .ونیزاین مسئله
گویای این حقیقت است که کمونیستهای انقالبی درحزب کمونیست دراقلیت قرارداشته ورویزیونیستهای
درون حزب ودولت با اتکاء به فورمالیته«اکثریت واقلیت» توانستند "تزهای" رویزیونیستی شان را به
تصویب رسانده ودرنزد توده های خلق آنهارا«اصولی» و« ضرورت پیشرفت سوسیالیسم» جلوه
دهند.خاصتا ً که انواع رویزیونیستها واشکال اپورتونیستها دردرون سازمانها واحزاب کمونیست زمانیکه
فرصت حمله برای آنها میسرمی شود ،به مسئله «حزبیت» چسبیده ودراین باره وراجی کرده وبرای
اغوای بدنه نا آگاه ویا کمترآگاه حزب کمونیست وتوده های خلق نقل وقولهای ازرهبران بزرگ
پرولتاریای جهان تکرارمی کنند .درحالیه اصل اساسی وعمده خط رهبری کننده حزب کمونیست است
وماهیت وخصلت حزب کمونیست را ماهیت خط ایدئولوژیک – سیاسی وخط مشیهای اصولی وانقالبی
آن مشخص می کند نه توافق صرف «اکثریت» اعضای آن.
با تسلط رویزیونیستهای" مدرن"( خروشچفی) برحزب ودولت واحیای سرمایه داری دراتحاد شوروی
افتراق وانشقاق بزرگی دراردوگاه سوسیالیستی بودجود آمده وبحران عمیقی جنبش کمونیستی بین المللی
رافرا گرفت .درآن شرایط بحرانی رفیق مائوتسه دون درپرتودیالکتیک ماتریالیستی وبا آموزش ازتجربه
تلخ شکست انقالب دراتحاد شوروی درباره خصلت دوران سوسیالیسم ،وجود طبقات وموجودیت تضاد
های انتاگونیستی وتضاداساسی آن ودوران سوسیالیسم به حیث مرحله گذاربه جامعه بدون طبقه(جامعه
کمونیستی) وضرورت ادامه مبارزه طبقاتی درتمام این دوران وتحکیم هرچه بیشتردیکاتوری پرولتاریا
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واعمال آن برطبقات ارتجاعی سرنگون شده وعناصربورژوازی نوین که درجامعه سوسیالیستی سربلند
می کنند ومبارزه درجهت محوایدئولوژی وفرهنگ بورژوازی  ،به درک وفهم جدیدی دستیافت .درآن
شرایط رفیق مائوتسه دون دررأس کمونیستهای انقالبی چین مبارزه ایدئولوژیک – سیاسی علیه
رویزیونیسم" مدرن" درسطح جهانی رابه پیشبرد .درکارزارمبارزه جهانی علیه رویزیونیسم" مدرن"
،انورخوجه رهبرحزب کمونیست آلبانی نیزدرکناررفیق مائوتسه دون قرارگرفت .مائوتسه دون مبارزه
بین المللی علیه رویزیونیسم خروشچفی را رهبری کرده وماهیت طبقاتی وضدانقالبی رویزیونیسم"
مدرن" را درابعاد گوناگون افشا نموده واسنادآن بنام" نه تفسیر" درجنبش کمونیستی بین المللی موجوداند.
مائوتسه دون مبارزه "بین دوخط " را درداخل حزب کمونیست چین با جدیت به پیش برد .رفیق مائوتسه
دون می گوید ":تعدادی از رهبران واعضای حزب که دوران انقالب دموکراتیک نوین را بدرستی
همراهی کردند؛ لیکن درسال (  )1591درمرحله گذاربه انقالب سوسیالیستی تمایلی نداشتند وثابت شد
که انقالب را صادقانه همراهی نمی کردند" .مائوتسه دون به شیوه های نوین مبارزه طبقاتی دردوران
سوسیالیسم دستیافته وتئوری"ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا"را تدوین کرده وانقالب
کبیرفرهنگی پرولتاریائی را درسال ( )9111براه انداخته وآن را برای ده سال رهبری کرد .انقالب
کبیرفرهنگی پرولتاریائی درتداوم انقالب وتحکیم دیکتاتوری پرولتاریا درچین کمک کرده وانقالب چین
را برای یکدهه ازشکست بوسیله رویزیونیستهای"سه جهانی" نجات داد.این انقالب کبیربزرگترین مکتب
انقالبی برای آموزش توده های میلیونی خلق چین بوده ومنبع الهام پرولتاریاوکمونیستهای انقالبی
درسراسرجهان نیزگردید.هدف انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی عمدتا ً انقالبی درانقالب ویا ادامه انقالب
برای تعمیق تحوالت انقالبی درروبنا وطرد کامل ایدئولوژی بورژوائی( که درآن نفوذیافته بود) بود.
مائوتسه دون درسال( )9111درکنفرانس کشوری حزب کمونیست چین درباره مبارزه طبقاتی تحلیل
مهمی بدین مضمون ارایه کرد ":برای تحکیم قطعی سوسیالیسم باید ضمن صنعتی کردن سوسیالیستی
کشوروادامه پیگیرانقالب سوسیالیستی درجبهه اقتصادی ،درجبهه سیاسی وایدئولوژیک نیزباید
بطوردایم وسخت به مبارزات انقالبی سوسیالیستی وتربیت سوسیالیستی پرداخت" .مائوتسه دون تا
آخرین لحظات حیاتش دررهبری حزب کمونیست چین ،انقالب وتوده های خلق چین به مبارزه انقالبی
پیگیرانه ادامه داد .مائوتسه دون خدمات جاودانی به علم انقالب پرولتری(مارکسیسم -لنینیسم) انجام داده
وآن را به مرحله کیفی عالی تری(مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم) تکامل بخشید .مائوتسه دون
گفت":هنوزتضادهای طبقاتی وجود دارند وخطراحیای سرمایه داری موجود است ،مبارزه بین
سوسیالیسم وراه سرمایه داری باید ادامه یابد ،ما باید خصلت طوالنی وپیچیده این مبارزه را تشخیص
دهیم .ما باید هوشیاری خودرا باالببریم ،باید آموزش سوسیالیستی را هدایت کنیم ،باید تضادهای
طبقاتی ومبارزه طبقاتی را بدرستی درک کرده وحل نماییم ،وتضادهای بین خود ودشمن را ازتضادهای
درون خلق تمیزداده وآنهارا حل کنیم .دردوره سوسیالیسم طبقات استثمارگرشکست خورده همیشه
مترصدهستند که موقعیت ازدست رفته شان را بدست آورند ،نفوذ خود بخودی خرده بورژوازی که
آنهم دایما ً عناصرسرمایه داری جدید را بازتولید می کند ،وجودارد .درنتیجه نفوذ فاسد کننده ایده
های بورژوازی ممکن است درصفوف طبقه کارگرودرون ارگانهای حزب ،عناصروگروه های رهبری
نا مطلوب رهرو سرمایه داری ظهورکنند .وبصورت عوامل بورژوائی درون ارگانهای دولت وحزب
درآیند ،موجودیت امپریالیسم وارتجاع بین المللی که ازسوسیالیسم نفرت دارند وازخطرگسترش آن
هراس داشته وسعی درتوطئه وبرانداختن آن را دارند ،دشمنان داخلی وخارجی همیشه باهم درارتباط
هستند وباهم همدستی وتبانی می کنند وپیوسته با طبقه کارگرمی ستیزند .دردوره سوسیالیسم پرولتاریا
وتوده های وسیع خلق باید با بکارگیری دیکتاتوری پرولتاریا ،مالکیت سوسیالیستی دولتی را تحکیم
وتوسعه بخشند .اقتصاد سوسیالیستی را بطورنقشه مند وبرنامه ریزی شده ومتوازن وباهم آهنگی
سریع رشد دهند .درجامعه سوسیالیستی ،بورژوازی وسایرطبقات استثمارگرسرنگون شده اند؛ ولی
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ایدئولوژی این طبقات را یکباره نمی توان ازبین برد .به همین دلیل مبارزه طبقاتی میان بورژوازی
وپرولتاریا درحیطه ایدئولوژی طوالنی ،پیچیده وگاه بغایت حاد وسریع است .پرولتاریا باید دیکتاتوری
خودرا تماما ً علیه بورژوازی درروبنا ومنجمله شاخه های فرهنگ اعمال کند" .مائوتسه دون همواره
روی مبارزه " بین دوخط" وانقالبی کردن حزب وارتقای سطح آگاهی سیاسی وانقالبی توده های خلق
تأکید کرده ونظرداشت که دراعمارسوسیالیسم وتارسیدن به جامعه بدون طبقه(جامعه کمونیستی) به
چندین انقالب فرهنگی پرولتاریائی نیازاست.
بعدازمرگ رفیق مائوتسه دون درسال ( )9111رویزیونیستهای«سه جهانی» به رهبری دینگ
سیائوپینگ طی یک کودتای ضدکمونیستی قدرت حزبی ودولتی را غصب کرده وآن عده ازرهبران
حزب کمونیست چین را که به مائوتسه دون نزدیک بودند بنام« گروه چهارنفره» دستگیروزندانی کردند
وبا تصفیه گسترده حزب ودولت ازوجود کمونیستها وپرولتاریای انقالبی ،چین را درجاده سرمایه داری
قرارداده ودرسطح بین المللی درکنارقدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی درکشورهای تحت سلطه
امپریالیسم درآسیا ،افریقا وامریکای التین قرارگرفته وطی حدود چهاردهه اخیرچین را به کشوری
سرمایه داری وسوسیال امپریالیستی وبیکی ازپایگاه های ضدانقالبی جهان مبدل کردند.
با شکست انقالب وانهدام دیکتاتوری پرولتاریا وسقوط نظام سوسیالیستی درچین توسط رویزیونیستهای"
سه جهانی" جنبش بین المللی کمونیستی دچاربحران عمیقی گردید .درآن زمان درجنبش بین المللی
کمونیستی این تصوروجود داشت که شاید حزب کمونیست آلبانی به رهبری انورخوجه مبارزه اصولی
را علیه رویزیونیستهای" سه جهانی" درسطح جهان رهبری کرده وکمونیستها وپرولتاریای انقالبی جهان
بتوانند براین بحران فایق آیند .اما برخالف خوجه ودیگررهبران حزب کمونیست آلبانی به منجالب
دگمارویزیونیسم وارتداد سقوط کرده ودرسال (  )9117خوجه حمالت اپورتونیستی وخصمانه را علیه
انقالب چین ،شخص رفیق مائوتسه دون واندیشه انقالبی وی آغازکرده وباین صورت برعمق بحران
جنبش بین المللی کمونیستی افزوده شد.
باپیروزی انقالبهای پرولتری درقرن بیستم وتشکیل دولتهای سوسیالیستی ودولتهای دموکراتیک توده
ای درچندین کشورجهان ورهائی یک سوم نفوس کره زمین ازسلطه امپریالیسم وحاکمیت طبقات
ارتجاعی فئودال وکمپرادور؛ امپریالیسم وارتجاع بین المللی ازهمان ابتدا تجاوزگری وخرابکاری
وتبلیغات زهرآگین علیه نظامهای سوسیالیستی وجنبش بین المللی کمونیستی را آغازکرده وبه شیوه ها
واشکال مختلف به خیانت وتوطئه گری علیه کمونیسم انقالبی درسطح جهان ادامه داده ومی دهند .اما
با وجود همه تبلیغات سوء وتوطئه های آنها  ،کمونیستهای انقالبی جهان بعد ازشکست انقالب درچین
تا حد زیادی بربحران جنبش کمونیستی بین المللی فایق آمده ودرماه مارچ سال (  )9179جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی رابا خط ایدئولوژیک – سیاسی( م -ل -ا ) وبعد (م -ل -م) پایه گذاری کرده و حزب
کمونیست ( م -ل -م) درکشورپیروبرهبری رفیق گونزالوجنگ خلق را علیه رژیم فئودال کمپرادوری
ونوکرامپریالیسم امریکاآغازکرد .همچنین باید تذکرداد که هیچکدام ازدیکتاتوریهای پرولتاریا ونظامهای
سوسیالیستی جهان ظاهرا ً بوسیله مداخالت مستقیم قدرتهای امپریالیستی سرنگون نشد ند .تقریبا ً همه این
انقالبها بوسیله عناصرجدید سرمایه داری( انواع رویزیونیسم) که ازدرون احزاب کمونیست ودولتهای
انقالبی سربلند کردند  ،سرنگون شدند .البته امپریالیسم وارتجاع بین المللی توأم با تبلیغات زهرآگین
وتهمتهای دروغین وتوطئه گری علیه نظامهای سوسیالیستی وکمونیسم انقالبی همیشه چشم انتظاربه
سوی رویزیونیستهای درون حزب ودولت درکشورهای سوسیالیستی داشته اند.
بعد ازمرگ رفیق استالین دراتحاد شوروی ومرگ رفیق مائوتسه دون درچین رویزیونیستهای درون
حزب ودولت ،قدرت حزبی ودولتی را قبضه کرده وبادستگیری وزندان واعدام تعداد زیادی
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ازکمونیستهای انقالبی  ،توده های خلق را باترفندهای اپورتونیستی ورویزیونیستی اغوا کرده وانقالب
ودیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی رادراین کشورها سرنگون کرده وبا احیای سرمایه داری این
کشورهارا به کشورهای سوسیال امپریالیستی وضدانقالبی مبدل کردند .شکست انقالب پرولتری دراتحاد
شوروی وچین وآلبانی وسایرکشورها باید درس بزرگی برای کمونیستهای انقالبی جهان باشد وبا
درنظرداشت ماهیت وخصلت جامعه سوسیالیستی منحیث مرحله گذارازسرمایه داری به کمونیسم
وموجودیت روابط کاالئی ونابرابریهای موجود درعرصه های مختلف حیات اجتماعی (که هرچه
بیشترباید محدود گردند) وهم اینکه دراین دوران هنوززیربنای مادی ظهورعناصربورژوازی درجامعه
کامالً ازبین نرفته است؛ دردوران سوسیالیسم مبارزه طبقاتی و مبارزه "بین دوخط" را بدون وقفه ادامه
داده وبا برپائی انقالبهای فرهنگی پرولتاریائی انقالب پرولتری راازشکست توسط اپورتونیستها
ورویزیونیستهای درون حزب ودولت نجات دهند .کمونیستها وپرولتاریای انقالبی جهان باید لحظه ای
ازپیشبرد مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی (مبارزه بین " دوخط") دردرون احزاب وسازمانهای کمونیستی
غافل نباشند .چنانکه شاهدیم پیروان خط اپورتونیستی راست تسلیم طلب(" آسومیر") درداخل زندان
پیروبه دولت تسلیم شده ودست آورد های بزرگ مبارزات انقالبی ازجمله جنگ خلق تحت رهبری
حزب کمونیست پیروبرهبری رفیق گونزالوطی هفده سال که به بهای خون صدها تن کمونیست انقالبی
وخون هزاران تن ازتوده های خلق انقالبی حاصل شده بود ،نابود کرده وحزب کمونیست پیرو( م -ل-
م) را تضعیف کردند .همچنین شکست انقالب خلق درنپال توسط رویزیونیستهای درون حزب کمونیست
نپال(مائوئیست) خاصتا ً رهبرآن " پراچندا" که با طرح "تز"های رویزیونیستی اش ازجمله"رقابت چند
حزبی دردوران سوسیالیسم وتکامل دموکراسی مردمی درقرن بیست ویکم" دراخیرسال(  )7001میالدی
با دولت فئودال کمپرادوری نپال وامپریالیسم ودولت توسعه طلب هند به تبانی وسازش رسیده وجنگ
ده ساله خلق نپال را که به پیروزیهای شایانی دستیافته وبنابرادعای خود حزب کمونیست نپال(مائوئیست)
جنگ خلق به مرحله تهاجم استراتیژیک رسیده بود ،متوقف کرده وارتش خلق راخلع سالح کرده
وهسته های حاکمیت خلق را منحل کرد .حزب کمونیست نپال(مائوئیست) بعد ازبه شکست کشاندن
انقالب خلق نپال راه پارلمانتاریزم رابرگزیده ودراولین انتخابات پارلمانی بعد ازانهدام انقالب خلق نپال،
" پراچندا" مرتد وخاین به مقام صدراعظم دولت فئودال کمپرادوری وابسته امپریالیسم ودولت ارتجاعی
هند رسیده وبه این ترتیب به انقالب خلق نپال خیانت کرده وضربه ای شدیدی به جنبش انقالبی
انترناسیومالیستی وجنبش بین المللی کمونیستی وارد کرد .بعدازاینکه حزب کمونیست نپال(مائوئیست)
درپرتگاه رویزیونیسم سقوط کرد« ،حزب کمونیست ایران ( م -ل -م)» و« حزب کمونیست ( مائوئیست)
افغانستان» تا مدتهای زیادی پرتگاه رویزیونیستی «حزب کمونیست نپال(مائوئیست)» را «آستانه
پیروزی انقالب دموکراتیک نوین» تبلیغ کرده وهواداران شان وتوده های خلق را فریب میدادند .پرتگاه
رویزیونیستی «حزب کمونیست نپال(مائوئیست) وانحرافات اپورتونیستی دیگراعضای" جاا" ازجمله
«حزب کمونیست ایران( م -ل  -م)»« ،حزب کمونیست انقالبی امریکا» و«حزب کمونیست(مائوئیست)
افغانستان» ،جنبش انقالبی انترناسیونالیستی"جاا" رابه انحالل کشانده وضربت سهمگینی به جنبش
کمونیستی بین المللی وارد کردند ،ورویزیونیسم باب آواکیان رهبر« حزب کمونیست انقالبی» امریکا
جنبش بین المللی کمونیستی را دچاربحران عمیقی نمود .حزب کمونیست ایران( م -ل  -م) با پیروی
ازباب آواکیان هرچه بیشتردراین منجالب قرارگرفت .اینک یک نمونه ازنظروموضع این حزب
رادراینجا ذکرمی نمایم ":با کمونیسم پیشین نمی توان به آینده کمونیستی دست یافت وبدون « کمونیسم
نوین» نه به درک درست گذشته می رسیم ،نه به ساختن این آینده .سنتزکمونیستی ازکمونیسم گذشته
وتدوین «کمونیسم نوین» کارسترگی است که باب آواکیان درپروسه مبارزات وسیع درعرصه ای
تئوری ،سیاست وایدئولوژی درسه دهه اخیرموفق به انجام آن شده است"[ صفحه  71کتاب "برفرازوزین
موج کمونیسم" اثرامیرحسن پورازحزب کمونیست ایران( م -ل  -م)].
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با مالحظه مطالب فوق وبا درنظرگرفتن ماهیت ایدئولوژیک-سیاسی وخصلت طبقاتی انواع رویزیونیسم
واشکال اپورتونیسم وباگواهی تاریخ جنبشهای کمونیستی درسراسرجهان،احزاب وسازمانها
وعناصررویزیونیستی واپورتونیستی درحساسترین مقاطع ازمبارزات پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی
وسایرتوده دهای خلق زحمتکش که می خواستند ضربات مهلکی را برامپریالیسم وطبقات ارتجاعی
فئودال وکمپرادورواردکنند؛ اینها درروند مبارزات توده های خلق تخریبکاری کرده ودربرابرپیشرفت
انقالب موانع ایجاد کرده وبا قرارگرفتن درصف امپریالیسم وارتجاع برضدانقالب خلق قرارگرفته اند.
مثالهای زیادی درکشورهای مختلف جهان ودرجنبش کمونیستی بین المللی درقرن بیستم وطی بیش
ازیک ونیم دهه اخیر(درقرن بیست ویکم)ازخیانت قماشهای مختلف رویزیونیستها واپورتونیستها وجود
دارند که به جنبشهای انقالبی پرولتری ومبارزات آزادیبخش توده های خلق خیانت کرده وآن هارا
ضربت زده اند .موضوع دیگری که کمونیستهای انقالبی جهان باید به آن توجه جدی نموده وازآن درس
بگیرند؛ مسئله « انتقاد ازخود» رویزیونیستهای شیادی است که ازاین طریق دوباره به حزب ویا دولت
انقالبی پرولتاریابرمی گردند .مثالهای برجسته ای آن درجنبش کمونیستی بین المللی درقرن بیستم،
بازگشت تروتسکی به حزب کمونیست ( بلشویک) درآستانه پیروزی انقالب کبیراکتوبردرسال ( )9191
میالدی بود .مثال دیگرآن بازگشت دینگ سیائوپینگ ودارودسته اش به حزب کمونیست ودولت چین
بود .دینگ سیائوپینگ وهم قطاران وی که درجریان انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی ازحزب ودولت
طردگردیده بودند ،با «اظهارندامت» و«انتقاد ازخود» وبا وساطت چوئنالی(سنتریست) دوباره به حزب
ودولت برگشتند .ورفیق چیانچین درباره این مرتدهای خاین بدرستی چنین گفت ":این سگها با امضای
یک ورق کاغذ خودرا ازغرق شدن نجات دادند".
درافغانستان تشکل رویزیونیستی زیرنام «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» که بعدا ًبه دوفرکسیون«
خلق»و"پرچم" تقسیم شد درسال (  )9191خورشیدی تشکیل گردید وتشکل رویزیونیستی همسنخ آنها
بنام«گروه کار»که بعدابنام «سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان(سازا)»مسماشدوتشکل
رویزیونیستی(«سازمان فدائی زحمتکشان افغانستان(سفزا)») منشعب ازآن ،شیادانه زیرنام «سوسیالیسم
» کذائی شان  ،خلقهای ملیتهای مختلف افغانستان را اغوا کردند «.حزب دموکراتیک خلق» طی یک
کودتای خونین به همکاری همه جانبه سوسیال امپریالیسم « شوروی» بتاریخ"  1ثورسال "9111
خورشیدی بقدرت رسانده شد .این حزب با همدستی « گروه کار» برمبنای ماهیت وخصلت مزدوری
وضد مردمی شان شنیع ترین جنایات وسخیف ترین خیانتها وتجاوزها را علیه خلق افغانستان انجام
دادند .این رژیم مزدوروبادارسوسیال امپریالیست اش حمالت وحشیانه را علیه روشنفکران انقالبی
ومترقی منسوب به جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید) ودیگرگروه ها واشخاص آزادی خواه ومترقی
کشورآغازکرده وچندین هزارتن آنهاراجنایتکارانه به قتل رسانده وهزاران تن آنهارادرزندانها شکنجه
کردند .سوسیال امپریالیسم «شوروی» زیرنام« کمک انترناسیونالیستی» بتاریخ "  1جدی سال "9117
به افغانستان لشکرکشی کرده ورژیم مزدور«خلقی» پرچمی « ،سازائی»« ،سفزائی» ها واشغالگران
روسی طی یک ونیم دهه بیش ازیک ونیم میلیون تن ازخلق مظلوم افغانستان را کشتند ،بهمین تعداد را
معلول ومعیوب ساختند ،انواع جنایات وتجاوزات علیه خلق مظلوم افغانستان را مرتکب شده وده ها
هزارتن ازخلق مظلوم افغانستان را درزندانهای مخوف وحشیانه شکنجه کردند ،بیش ازشش میلیون تن
ازتوده های خلق را مجبوربفرارازکشورکردند،هزاران فامیل رابه نابودی کشاندند ،صدها هزارتن بمب
رابرسرمردم افغانستان ریختند وکشوررا درهمه عرصه ویران کردند .بعد ازفروپاشی نظام سوسیال
امپریالیسم«شوروی» وبلوک «شرق»« ،خلقی»پرچمی «سازائیها»ی جنایتکاروخاین وقاتل مردم
افغانستان به دامن امپریالیستهای غربی پناه برده وباگروه های ارتجاعی اسالمی
ودولتهای ارتجاعی پاکستان،ایران وعربستان(جناح
جنایتکارومزدورامپریالیستهای غربی
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دیگرازدشمنان سوگند خورده وقاتلین خلق افغانستان) اتحاد کرده ودولت اسالمی را تشکیل دادند .بخشی
ازآنها با رژیم قرون وسطائی وجنایتکارطالبان همدست شده وعلیه خلق کشورجنایت کردند .با تهاجم
نظامی امپریالیستهای امریکائی وناتوبه افغانستان بتاریخ" 1اکتوبر"7009میالدی همه این گروه های
جنایتکاربنابرخصلت چاکرمنشی شان بخدمت امپریالیستهای امریکائی وناتوقرارگرفته وبا اشتراک
تعدادی ازتکنوکراتهای خادم استعماروامپریالیسم وخاینین ووطن فروشان حزب ناسیونال شئونیست
«افغان ملت» دولت دست نشانده استعمااروامپریالیسم را تشکیل کرده وتا کنون به جنایت وخیانت علیه
خلق وکشورادامه می دهند .هزاران تن ازجنایتکاران وآدمکشان « خلقی» پرچمی «سازائی» وگروه
های ارتجاعی وجنایتکاراسالمی به کشورهای امپریالیستی غربی پناه برده وتعداد زیادی ازآنهابا
سرویسهای جاسوسی این کشورها همکاری کرده وخاینانه ورذیالنه علیه تشکلها وجریانها وشخصیتهای
انقالبی ومترقی افغانستان جا سوسی وتوطئه گری می کنند .چنانکه رویزیونیستهای تسلیم طلب ووطن
فروش« سازمان رهائی -...حزب همبستگی »...و«سازمان انقالبی افغانستان»«،ساما -ادامه دهندگان»
وعناصری از« ساوو» خاینانه وجنایتکارانه علیه گروه های جنبش انقالبی پرولتری( م -ل -م) افغانستان
به سرویسهای استخباراتی کشورهای امپریالیستی جاسوسی کرده وهویت وآدرس های مارا به آنها
معرفی می نمایند.
اولین تشکل انقالبی پرولتری با خط ایدئولوژیک-سیاسی (مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون)
بنام " سازمان جوانان مترقی" برهبری رفیق اکرم یاری درسال ( 9199خورشیدی) تشکیل گردید.
جریان دموکراتیک نوین( شعله جاوید) تحت رهبری این سازمان درمدت کوتاهی به پرنفوذ ترین جنبش
انقالبی توده ای درکشورتبدیل شد .اما اپورتونیستهای درون "سازمان جوانان مترقی" ازجمله جناح
داکترفیض وجناح داکترهادی (محمودی) این یگانه سازمان انقالبی پرولتری کشوروجنبش توده ای
تحت رهبری آن رابه انحالل وفروپاشی کشاندند.اپورتونیستهاورویزیونیستهای«گروه انقالبی خلقهای
افغانستان» وبعد «سازمان رهائی افغانستان»درشرایط جنگ آزادی خواهانه مردم افغانستان علیه رژیم
جنایتکارومزدور«خلقی»پرچمی هاوارتش جنایتکارسوسیال امپریالیسم «شوروی» با احزاب ارتجاعی
اسالمی اتحاد کرده وبا بهره مند شدن از«کمک» های تسلیحاتی وپولی امپریالیستهای غربی وسوسیال
امپریالیسم چین ودولت ارتجاعی پاکستان با شعار" جمهوری اسالمی" درجهت تحقق اهداف استراتیژیک
طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورواستراتیژی ونقشه های امپریالیستهای غربی ودولت سوسیال
امپریالیستی چین درمنطقه علیه رژیم مزدور«خلقی» پرچمیها واشغالگران روسی وارد جنگ شده
وازاین طریق به مبارزات آزادی خواهانه مردم افغانستان خیانت کرد« .سازمان آزادیبخش مردم
افغانستان(ساما)» بعد ازاعدام فقید مجید توسط رژیم جنایتکاروسفاک «خلقی» پرچمی «سازائی» ها
وارتش اشغالگر«شوروی»،تسلیم دولت مزدوروارتش غارتگروجنایتکارسوسیال امپریالیسم«شوروی»
شده وبه خلق ومیهن خیانت کرد.بهمین ترتیب بعدازتهاجم نظامی امپریالیستهای
جنایتکاروغارتگرامریکائی وناتوواشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن افغانستان،رویزیونیستها
واپورتونیستهای« سازمان رهائی افغانستان»( اکنون "حزب همبستگی افغانستان") و« سازمان انقالبی
افغانستان » منشعب ازآن و« ساما» و« ساما -ادامه دهندگان» وضعیت اشغال نظامی وبه مستعمره
کشیدن کشوررا مورد تأئید قرارداده ودردولت دست نشانده امپریالیسم واستعمارشرکت کرده وبه مقامهای
وزارت ،معینیت ،والیت ووکالت رسیدند .درحالیکه هریک ازاین تشکلهای رویزیونیستی درلفظ مدعی
« م -ل -ا» وپیروزی «انقالب دموکراتیک نوین» بوده وزیراین شعاردروغین توده های خلق افغانستان
وروشنفکران مترقی ومردمی نا آگاه وبی اطالع ازماهیت رویزیونیستی وضدانقالبی شان رااغوا کرده
ومی کنند.اینست ماهیت وخصلت همه انواع رویزیونیسم واپورتونیسم درکشورهای مختلف جهان.سنخ
دیگرازرویزیونیستهاتشکل«سوسیالیستهای کارگری افغانستان» می باشد .این گروه نیزدرجهت پخش
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اندیشه های رویزیونیستی فعالیت کرده واذهان توده های خلق وروشنفکران مترقی ازطبقات خلق
رانسبت به کمونیسم انقالبی مغشوش ساخته وبنام«دفاع»ازمنافع طبقه کارگرونوید«جامعه سوسیالیستی»
آنهارا به گمراهی کشانده وازاین طریق به جنبش انقالبی پرولتری کشورصدمه زده وبه آرمان طبقه
کارگروسایرزحمتکشان افغانستان وجهان خیانت می کند.
«حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان»که ازبدوتأسیس دچارانحرافات اپورتونیستی بوده ودرنوشته
هایش پیوسته شعار«تدارک جنگ خلق» سرمی دهد؛ لیکن درعمل اعضای آن مشغول تطبیق برنامه
های " ان جی او" ئی هستند .تشکیل وتمویل حدود دوهزار" ان جی او" درافغانستان ازجانب
امپریالیستهای اشغالگرخاصتا ً طی شانزده سال اخیربه منظوروهدف معینی صورت گرفته است .مدیران
این " ان جی او" هاازطریق تطبیق پروژه های مختلف (که حکم«دوای مسکن » را برای توده های
مردم محتاج وگرسنه وبه رمق رسیده دردهات وشهرهاداشته ودارد)آنهارا نسبت به اشغال نظامی وتسلط
استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتواغفال وگمراه کرده وروحیه انقیاد طلبی را به آنها القا می
نمایند.عده ای ازکدرهای رهبری این حزب ازطریق "معامله  N G Oداری "به ثروت رسیده اند .این
حزب درجهت خروج ازمنجالب اپورتونیسم وتسلیم طلبی هرگزگامی برنداشته وهرنقد وانتقادی ازجانب
بخشهای مختلف جنبش کمونیستی(م -ل -م) کشوررا باحمالت اپورتونیستی وناسزاگوئی وتهمت وافترا
پاسخ داده است .این حزب زیرنام" م -ل  -م" روشنفکران مترقی مردمی وتوده های خلق رابه گمراهی
کشانده وازاین طریق جنبش کمونیستی(م -ل  -م) افغانستان وجهان را ضربت زده است.
با درنظرداشت مطالب فوق ،توجه جدی به ماهیت وخصلت حزب کمونیست یکی ازمسایل اساسی
وعمده دررهبری مبارزات انقالبی توده های خلق وپیروزی انقالب دموکراتیک نوین وانقالب
سوسیالیستی می باشد .رفیق استالین درباره سرشت وکیفیت حزب کمونیست چنین می گوید ":حزب
دارای خصلت توده ای است اما یک حزب توده ای نیست؛ حزب یک سازمان برگزیده است؛ برگزیده
ای ازبهترین ها وافراد امتحان پس داده که واجد شرایط اند" .تشکیل حزب کمونیست با خط
ایدئولوژیک -سیاسی روشن انقالبی یکی ازوظایف اساسی ومهم کمونیستها وپرولتاریای انقالبی است.
بدون داشتن سالح حزب کمونیست پیش برد امرمبارزه انقالبی ورهبری مبارزات توده های خلق
زحمتکش وتهیه دوسالح دیگر ،تشکیل ارتش خلق وتشکیل جبهه متحد ملی ازطبقات وتشکلهای
وجریانهای مترقی واقعا ً ضدامپریالیست وضدازتجاع فئودال کمپرادوری برهبری پرولتاریا خاصتا ً
درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم (درآسیا ،افریقاوامریکای التین) ومبارزه درراه پیروزی انقالب
دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی وگذاربه کمونیسم ممکن نیست .تشکیل حزب کمونیست انقالبی
با معیارهای لنینی پیشرفت مهمی برای کمونیستها وپرولتاریای انقالبی یک کشورمحسوب می
شود.کمونیستهای انقالبی درکشورهای مختلف جهان بایدازشکست انقالبهای پرولتری وانهدام
دیکتاتوریهای پرولتاریا وسقوط نظامهای سوسیالیستی بوسیله انواع رویزیونیسم خاصتا ً درقرن بیستم
بیاموزند ودرپرتوعلم انقالب پرولتری ودیالکتیک ماتریالیستی به ماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسی
وخصلت طبقاتی حزب کمونیست انقالبی توجه ویژه مبذول دارند .اصل عمده ومهم برای مارکسیست-
لنینیست  -مائوئیست های انقالبی درهمه کشورهای جهان اینست که مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی اصولی
علیه انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم وتسلیم طلبی را درسطح کشورهای خودی ودرسطح جهان
همزمان با مبارزه علیه امپریالیسم وارتجاع بگونه پیگیربه پیش برده وخط ایدئولوژیک-سیاسی حزب
کمونیست راتزکیه واستحکام بخشند .تشکلهای که بیشترروی تنها تشکیل حزب کمونیست تأکید کرده
وکمتربه ماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسی وخصلت طبقاتی حزب توجه می کنند  ،دچاراشتباه جدی
هستند .عدم توجه به این امرمهم ستاد انقالبی پرولتاریا را ضربه پذیرمی سازد .طرح پیش شرطهای
درست واصولی ورعایت جدی اصول لنینی درایجاد حزب کمونیست( م -ل -م) وپافشاری روی اصولیت
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انقالبی پرولتری ومبارزه بی وقفه علیه خطوط انحرافی اپورتونیستی ورویزیونیستی وتصفیه حساب
قطعی با آنها وتداوم مبارزه "بین دوخط" وانقالبی کردن حزب کمونیست ،یک اصل دیالکتیکی
وماتریالیستی است .با تأسف باید گفت که این موضوع برای گروه ها وافرادی حساسیت برانگیزاست.
برای این سنخ تشکلها وافراد خوش آیند نیست که اشتباهات وانحرافات گذشته وحال شان مورد بحث
قرارگیرد .ومشکلتراینکه اینها حاضرنیستند اشتباهات وانحرافات ایدئولوژیک-سیاسی خودرا پذیرفته
وازخود صادقانه انتقاد کنند .درحالیکه کمونیستهای انقالبی ازنقد اشتباهات وانحرافات شان ابای ندارند.
این شیوه یگانه راه تکامل کیفی تشکلهای کمونیستی انقالبی است .اگرازاشتباهات وانحرافات گذشته
گسست اساسی ودیالکتیکی صورت نگیرد؛ امکان وحدت اصولی ودیالکتیکی بین گروه ها ی جنبش
کمونیستی( م -ل -م) انقالبی بوجود نمی آید .تأکید می نمایم که حتی بعد ازایجاد حزب کمونیست انقالبی
برمبنای وحدت اصولی ودیالکتیکی ،بازهم بدون بکاربست اصل کمونیستی" انتقاد وانتقاد ازخود"،
رعایت اصل" مبارزه  -وحدت-مبارزه"وادامه مبارزه "بین دوخط" رشد وتکامل کیفی حزب کمونیست
(م -ل -م) انقالبی میسرنیست .اصل مهم دیگرتوجه اساسی به مسئله سنترالیزم دموکراتیک است که باید
بین مرکزیت ودموکراسی درحزب کمونیست رابطه تنگا تنگ ماتریالیستی دیالکتیکی برقرارباشد.
کمونیستهای انقالبی جهان باید ازشکست انقالبهای بزرگ پرولتاریای جهان وانهدام دیکتاتوریهای
پرولتاریا وسرنگونی نظام های سوسیالیستی بوسیله عناصرسرمایه داری ،رویزیونیستهای درون حزب
ودولت خاصتا ً درکشورهای اتحاد شوروی وچین وآلبانی درقرن بیستم بیاموزند .با آنکه درشرایط
کنونی جنگ خلق درهندوستان ،ترکیه (کردستان شمالی) ،فلیپین وکشورپیروتحت رهبری احزاب
کمونیست(م -ل -م) جریان دارند؛ ولی جنبش کمونیستی بین المللی دچاربحران عمیقی است .سرمایه
داری جهانی وامپریالیسم به سرکردگی ابرقدرت امپریالیستی امریکاهرچه گستاخانه تربه وحشت
وغارتگری وکشتاروجنایت علیه خلقهاوملل تحت ستم واستثماردرکشورهای مختلف جهان ادامه می دهد.
امپریالیستهای امریکائی ومتحدین ناتو آن افغانستان را درسال (  )7009وکشورعراق رادرسال( )7001
مورد تهاجم نظامی قرارداده وآن هارا اشغال نظامی کرده وبه مستعمره کشیدند .بهمین صورت تهاجم
نظامی به کشورهای سومالی ولیبی واشتعال جنگهای غارتگرانه درسوریه ویمن بوسیله دولتهای
ارتجاعی مزدورامپریالیسم ازجمله عربستان سعودی وجمهوری اسالمی ایران وگروه های مختلف
ارتجاعی اسالمی جنایتکارووحشی مانند داعش ،القاعده ،طالبان ،انصارهللا ،الشباب وگروه های دیگر(که
توسط قدرتهای امپریالیستی خاصتا ً امپریالیسم امریکا وانگلیس وبه کمک دولتهای ارتجاعی پاکستان
وعربستان وقطروترکیه طی چهاردهه اخیربوجود آمده ونقش جاده صافکن را برای مداخله ارتشهای
امپریالیستهای امریکائی وناتوبازی می کنند) صورت گرفته است .وهمچنین امپریالیسم فدراسیون روسیه
به منظورتسلط برمنطقه شرق میانه وحمایت ازرژیم بشاراسد ورژیم اسالمی ایران به کشتارخلق سوریه
ادامه می دهد.
بحران موجود درجنبش کمونیستی بین المللی وهمچنین عدم موجودیت یک مرکزیت انقالبی
جهانی(انترناسیونال کمونیستی) که بتواند مبارزات توده های خلق درکشورهای مختلف جهان علیه
امپریالیستهای وحشی وغارتگروارتجاع فئودال کمپرادورهمدست آنهاراحمایت وپشتیبانی کند ،کمبود
وضعف عمده جنبش کمونیستی بین المللی می باشد .وعامل بلقوه مقاومت ونفرت وانزجارتوده های
خلق خاصتاًدرچندین کشوراسالمی دربرابراین همه فشارستم واستثماروجنایت وغارتگری توسط
قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی مزدورآنها ،بدون موجودیت جنبش واقعا ً انقالبی پرولتری،
توسط گروه های ارتجاعی اسالمی وحشی ،بنحوی موردسوء استفاده قرارمی گیرد .ازجانب دیگراحزاب
مختلف رویزیونیستی واپورتونیستی،احزاب سوسیال دموکرات،احزاب بورژوالیبرال
وبورژوارفورمیست خادم سرمایه داری جهانی وامپریالیسم درکشورهای مختلف جهان زیرنام«جهانی
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شدن سرمایه» ،توده های خلق را اغوا کرده وروحیه تسلیم طلبانه دربرابرقدرتهای امپریالیستی
ودولتهای ارتجاعی را به آنهاالقا می نمایند.سرمایه داری جهانی وامپریالیسم وارتجاع فئودال کمپرادوری
با همدستی احزاب ارتجاعی وضدانقالبی گوناگون منجمله احزاب وسازمانهای رویزیونیستی
درکشورهای مختلف جهان با تمام نیروتالش می کنند تامانع ازپیشرفت جنبشهای انقالبی پرولتری شده
ودراین راه به هرگونه تخریبکاری ،توطئه گری وخیانت وجنایت متوسل می شوند .اما همه کمونیستهای
انقالبی جهان به این باورهستند که مبارزه انقالبی پرولتاریا وسایرخلقهای زحمتکش جهان برای پیروزی
انقالبهای پرولتری به پیش می رود .وبیقین که درآینده انقالبهای پرولتری نوینی مطابق به
ساختاراقتصادی اجتماعی وشرایط خاص کشورهای مختلف جهان به پیروزی خواهند رسید
وپرولتاریاوسایرتوده های خلق وسرانجام بشریت ازسلطه وستم واستثماروغارتگریهاوجنایات وجنگ
افروزیهای سرمایه داری جهانی وامپریالیسم ودیگرنظامهای بهره کش وستمگررهائی خواهند یافت.
کمونیسم انقالبی تنها راه نجات خلقهای تحت ستم واستثمارجهان وتمام بشریت ازسلطه امپریالیسم
وارتجاع است وبرای رسیدن بآن باید مبارزه انقالبی راپیگیرانه وبا استقامت تمام ادامه داد.
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