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1917 - 2017
صدمین سالگشت انقالب کبیرسوسیالیستی اکتبر در روسیه
بشریت نیازمند اکتبر نوینی است!
درهفتم نوامبر(1917)1غرش توپهای ناوشکن آورا( )Auraبرکاخ زمستانی تزار -محل
نشست دولت بورژوازی -دوران نوینی را در تاریخ جهان به صدا درآورد:
عصرانقالبات پرولتری تحت رهبری پرولتاریا علیه امپریالیسم!
طوفانی که کارگران ودهقانان درمقرقدرت بورژوازی همراه با غرش توپهای <آورا> بپا
کردند ،هجومی علیه پایههای فئودال امپریالیسم روسیه بود .برای اولین بار در تاریخ بشریت،
مرکز قدرت دولت بورژوازی توسط یک قیام مسلحانه تحت رهبری حزب کمونیست -بلشویکی،
درهمشکسته میشد وحاکمیت زحمتکشان ،دیکتاتوری پرولتاریا برقرارمیگردید .درنتیجه انقالب
اکتبر درروسیه ،برخرابههای مناسبات گذشته ودرجنگ سخت داخلی علیه ارتجاعی که از طرف
دولتهای امپریالیستی ،بشدت حمایت میشد ،اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی متولد شد.
یک ششم کره زمین ازچنگال استثمارامپریالیستی آزاد شد و سرخ شد! ازهفتم نوامبر ستاره سرخ
برفراز کرملین به نشانه رهائی و راه انقالب جهانی پرولتاریائی برای تمامی فرودستان ،استثمار
وسرکوبشدگان روی زمین به درخشش درآمد ،ستاره سرخی که راهنمای پارتیزانها وارتش
سرخ درنابودی فاشیسم هیتلری بود.
ستاره سرخ دهها سال بعد جال و درخشش خود را با قدرتگیری کامل رویزیونیستها از دست
داد ودیکتاتوری نوین بوروکراتها و تکنوکراتها جایگزین دیکتاتوری پرولتاریا گردید .ولی
این چرخش نافی این حقیقت نیست که 7 :نوامبر 1917برای تمامی بشریت یک واقعه استثنائی
و برای آینده انسانیت یک تاریخ راهنماست .بورژوازی همه کشورها تمامی کوشش خود را
بکار گرفته ومیگیرند تا خاطره این روز بزرگ پیروزمند پرولتاریای روسیه را بدست فراموشی
بسپارند و مورد افتراء قراردهند .درمقابل تمامی کارگران آگاه به منافع طبقاتی ،و زحمتکشان
که دیگر وضعیت موجود را برنمیتابند ،بمناسبت صدمین سالگشت انقالب کبیر سوسیالیستی
اکتبراین روز را گرامی داشته ومبارزات خود را علیه بربریت امپریالیستی دوچندان میکنند.
آنها آموزشهای راهبردی انقالب اکتبر را اساس حرکت خود قرار داده وبا تکیه به آنها این
دگرگونی عظیم را که توسط رویزیونیستهای ضدانقالبی به کجراه کشانده شد ،ارج نهاده و راه
اکتبر را ادامه میدهند.
انقالب اکتبر :فراخوانی به قیام علیه وضع موجود
حال ببینیم وضعیت جهان بویژه روسیه قبل از انقالب اکتبر چگونه بود؟ در این زمان جهان
امپریالیسم درگیریکی ازخونینترین جنگهای تاریخ دنیا ،جنگ جهانی اول بود .جنگی که بنام
دفاع از"کشورپدری" "،شرف"" ،استقالل"ونیز بنام "خدا" ،وغیره توجیه میشد ولی این جنگ
چیزی جزسالخی خلقها برای تجدید تقسیم جدید جهان توسط قدرتهای بزرگ نبود .همهجا خلقها
غرق گرسنگی ،تباهی ،مرگ وآوارگی وکشتارتودهای بودند ،تاثیر تبلیغات میهنپرستانه ـ
ناسیونالیستی بورژوازی درطول سالهای سخت جنگ تاثیر خود را از دست میدادند .کارگران و
زحمتکشانی که بزور به لباس نظامی ملبس شده بودند هرچه بیشتربه این واقعیت پی میبردند،
که ازآنها بمثابه گوشت دم توپ ،جهت برآورد منافع آزمندانه بورژوازی استفاده میشود.
بلشویکها بیش از پیش این واقعیت مسلم را که :جنگ جاری جنگی امپریالیستی است درمغز
زحمتکشان مینشاندند واینکه درهرکشورامپریالیستی دشمن اصلی ،بورژوازی خودی است و
کسی که خواهان صلح است باید قبل از هرچیز علیه بورژوازی خودی مبارزه نماید ،اسلحه را
بطرف او نشانه رفته وقدرت بورژوازی را دریک انقالب مسلحانه درهم شکند واینکه تنها راه

تامین صلحی عادالنه وپایدار انقالب است وهرچیزی غیراز این ،حرفی پوچ ومهملی رفرمیستی
است.
انقالب اکتبر بعدازسرنگونی تزار ودولت هشتماهه بورژوازی کرنسکی()Kerenskiرا
سرنگون کرد ،دولتی که بعد ازکسب قدرت به شرکت روسیه درسالخی جهانی تحت نام دفاع
ازانقالب همچنان پایبند بود.
اولین فرمان قدرت شوراهای نوین "،مصوبه درباره صلح" بود که درآن پایان جنگ را از
طرف روسیه بعنوان یکی ازطرفین درگیری اعالم میکرد و کارگران وزحمتکشان تمامی ملل
درجبهههای جنگ را به قطع عملیات نظامی و برادری فرای سنگرهای جنگ دعوت مینمود و
تمامی قراردادهای محرمانه تزارها و بورژوازی روسیه را با همه قدرتهای امپریالیستی علنی
ونیزدولتهای بورژوازی درگیر جنگ را به ترک مخاصمه وآغاز فوری مذاکرات بدون
هیچگونه الحاقطلبی فرا می خواند .انقالب در روسیه به تمامی سربازان کشورهای دیگرنشان
داد :صلح ازکانال انقالب علیه بورژوازی خودی امکانپذیر است .انقالب اکتبرفراخوانی به
صلح ،فراخوانی برای انقالب مسلحانه علیه وضع موجود بود.
کارگران وزحمتکشان امروز درسال  2017با چه وضعیتی روبرو هستند؟
امروزه درتمامی نقاط جهان بنام آزادی ،دمکراسی وحفاظت ازشیوه زندگی غربی ،بنام استقالل،
به بهانه مبارزه علیه تروریسم ،بنام خدا وغیره جنگهای استعماری درجریان است .قدرت
تخریبی اسلحههایی که امروزه بکار گرفته میشوند چندین برابرصد سال پیش است و میلیونها
انسان را مجبور به ترک خانه وکاشانهشان کردهاست .دریکطرف سرمایه هنگفتی ازکاال انباشت
شدهاست که توسط زحمتکشان تولید میشود ،و در طرف دیگرهمانند گذشته "سرنوشت" اجتناب
ناپذیر ،گرسنگی وفقر میلیاردها انسان را درخود تنیدهاست ،درحالیکه کمتر ازیک درصد از
جمعیت کل جهان بیش ازنیمی ازمجموع ثروت را صاحب است .اضافه برآن نابودی جابرانه
شرایط زندگی وتخریب محیط زیست که مسبب واقعی آن تولید بیرحمانه سرمایهداری است،
بشدت ادامه دارد .
این وضعیت دلیل کافی برای استثمارشدگان وسرکوبشدگان است که امروزبیش از گذشته به
ندای انقالب اکتبرجواب دهند:علیه وضع موجود بپاخیزید! چون تغییرات واقعی تنها از طریق
انقالب پرولتاریائی امکانپذیر است.
انقالب اکتبر :تمامی حقوق به کارگران وزحمتکشان
" نظام شوروی حداکثر دمکراتیسم برای کارگران ودهقانان است و درعین حال دال بر گسست

با دمکراتیسم بورژوائی وپیدایش طراز نوین جهانی تاریخی دمکراسی یعنی دمکراسی
پرولتری یا دیکتاتوری پرولتاریا است .بگذار سگان وخوکان بورژوازی محتضر ودمکراسی
خرده بورژوائی که از دنبال این بورژوازی میرود بخاطر ناکامیها و اشتباهات مرتکبه در امر
ساختمان نظام شوروی ما بارانی ازلعنت ودشنام بر سر ما ببارند .ما دقیقهای فراموش نمی-
کنیم که ناکامیها واشتباهات ما واقعا ً زیاد بود وزیاد است و اصو ًال مگر میشود که درچنین
امر تازهای که برای تاریخ جهان تازه است یعنی در امر ایجاد تراز تاکنون نادیده سازمان
دولتی بدون ناکامی واشتباه عمل کرد! ما پیوسته در را اصالح ناکامیها و اشتباهات خودمان و
بهبود انطباق عملی اصول شوروی ،انطباقی که بسیار وبسیار از حد کمال دور است ،مبارزه
خواهیم کرد .ولی ما حق داریم بخود ببالیم و میبالیم که سعادت شروع ساختمان دولت شوروی
و بدینوسیله شروع دوران نوین درتاریخ جهان ،دوران سلطه طبقه نوین که در کلیه کشورهای



سرمایهداری ستمکش است و همه جا بسوی زندگی نوین ،بسوی پیروزی بر بورژوازی بسوی
دیکتاتوری پرولتاریا ،بسوی خالصی انسانیت از یوغ سرمایه و جنگهای امپریالیستی گام
برمیدارد ،نصیب ما شدهاست)2(".
اولین فرمان حاکمیت شوراها سلب مالکیت از سرمایهبزرگ و زمینداران کالن بود .دیکتاتوری
پرولتاری تولید اجتماعی را بدست گرفت ،وعلیه نظام استثماری کهن نشانه رفت و کوششهای
کودتاگرانه حامیان نظم گذشته را سرسختانه وبا خشونت سرکوب کرد.
دیکتاتوری پرولتاریا همزمان دمکراسی وسیعی را برای زحمتکشان تامین نمود .آنها خود را در
شوراهای کارگران ،سربازان ودهقانان سازماندهی نمودندوساختمان کشوررا تحت شرایط سخت
جنگ داخلی ومداخله نظامی امپریالیستها آغازکردند.
سازماندهی دمکراتیک و اشتراکی انسانهای کارکن در تمامی سطوح جامعه و مداخله مستقیم آنها
درسازماندهی تولید وتغییر انقالبی ودمکراتیک جامعه ،برابری زنان و مبارزه علیه پدرساالری
( ،)Patriachatحق داشتن شش ساعت کار در روز ،امنیت کاری ،مرخصی کافی ،امکانات
تفریحی واستراحت ،تحصیالت تخصصی وشایسته ،دادگستری مردمی ،هنربرای همه ،تامین
حقوق کودکان و تربیت جمعی آنها ،رفع نیازهای پزشکی ،اجتماعی کردن کار خانگی ،دامن
زدن به بحثهای دمکراتیک سیاسی و اجتماعی ـ درست در سالهای  1930اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی دربرآورد مسائل ضروری روز جامعه ،کشورهای پیشرفته سرمایهداری
را پشتسر گذاشته بود.
تامین احتیاجات مادی و معنوی انسانهای زحمتکش ـ هدف اساسی در سیاست بود .طبیعی است
که عقبماندگی کشورروسیه نمیتوانست با یک ضربه از میان برداشته شود ،بعنوان مثال مسئله
مسکن در سال  1930هنوز یک مشکل بزرگ بود .ولی سرعت توسعه ،و راندمان سازندگی،
سطح باالی زندگی تا کنونی انسانها ،برتری جامعه سوسیالیستی را اثبات میکند.
بورژوازی درتبلیغات نفرتانگیزش علیه سوسیالیسم درشوروی درست این دستآوردها را
پنهان نگهمیدارد چون برای آنها جوابی ندارد .بهمین دلیل وظیفه دوچندانی درمقابل کمونیستها
قرار میگیرد که دانشهای بدستآمده در باره قدرت سازندگی و تجارب گوناگون حاصل ازآنرا
در راه ایجاد یک جامعه نوین دراختیار تودهها قراردهند.
کارگران وزحمتکشان در جامعه کنونی سرمایهداری بهیچوجه به آنچه هست راضی نیستند ،و
در راه پیداکردن بدیل ،با انبوهی ازتحریکات رسانهای وتبلیغات بورژوازی روبرویند که مغز
وقلب آنها را پوک و کدرکردهاست .بهمین خاطرضرورت بحث در باره انقالب روسیه وتبیین
تجارب آن چه مثبت ویا منفی ،برای ایجاد یک جامعه نوین کمال اهمیت را دارد.
انقالب اکتبر :برابری کامل تمامی ملل
انقالب اکتبردرروسیه کهزندانخلقهابود ،برایرهائی ملتهای دربند ،انترناسیونالیسم پرولتاریائی
را جایگزین ملیگرائی وعظمتطلبی بورژوازی نمود و بدینگونه یک تغییردورانساز را آغاز
کرد .درست دراولین روزانقالب "حق برابربرای تمامی ملل" وحق ملتها "برای تعیین
سرنوشت خویش تا حق جدائی" اعالم شد .اتحادشوروی اولین کشوری بود که درآن خلقها با
انتخابی آزادانه در یک اتحادیه جمهوریهای متساویالحقوق و نواحی خودمختار درکنار هم
قرارگرفتند .فنالند دریک همهپرسی همگانی به جدائی دولتی رای داد و دولت بلشویکی هم آنرا
بدون اما واگر پذیرفت .در زندگی روزانه هم تمامی ملتها در استفاده اززبان وفرهنگ خودی
آزاد بودند و با راسیسم ،عظمتطلبی و یهودیستیزی فعاالنه مبارزه میشد .انقالب اکتبر درعمل



ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪﯾﻞ واﻗﻌﯽ راﺳﯿﺴﻢ ـ ﺷﻮوﯾﻨﯿﺴﻢ و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب
اﮐﺘﺒﺮاﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﮫ ﺣﻞ واﻗﻌﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﻠﯽ ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .او
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ"ﺣﻖ ﺗﺴﺎوی ﻣﻠﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ وﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ وﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ طﺒﻘﺎت وﺟﻮددارﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد،
ﺗﺴﺎوی ﻣﻠﻞ ھﻤﺎﻧﻘﺪر اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮑﺎری ﺗﻮدھﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺮﻣﻠﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﺎرزه در ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ( )3ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﮫ روزآﻣﺪ وﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮاﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه رھﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ

ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺪاﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن دردﺳﺖ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،درﻏﯿﺮاﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺳﭙﺮدن ﻗﺪم ﺑﮫ ﻗﺪم دﺳﺖآوردھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﻮرژوازی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺳﺎﻟﮭﺎی  70 -60- 50ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و آﺳﯿﺎ و رھﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ ازﺳﻠﻄﮫ
ً
ﮐﺎﻣﻼ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻠﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را
ً
ﮐﺎﻣﻼ روزآﻣﺪ ﺷﺪھﺎ ﺳﺖ.
در ﺟﮭﺎن ﻣﺴﺌﻠﮫای
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ :روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺠﺎی ارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ
"دﯾﻦ آه اﻧﺴﺎن ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ،ﻗﻠﺐ دﻧﯿﺎی ﺑﯽ ﻗﻠﺐ ،اﺣﺴﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺮوح اﺳﺖ ،دﯾﻦ اﻓﯿﻮن ﻣﺮدم
اﺳﺖ"( )4ﮐﮫ از طﺮف ﺑﻮرژوازی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ﻋﻠﯿﮫ طﺒﻘﮫﮐﺎرﮔﺮ وﺧﻠﻘﮭﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﻣﯿﺸﻮد وآﻧﮭﺎ را ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻦ وﻣﺬاھﺐ ﻋﻠﯿﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺘﻌﺼﺐ
ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪدوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ( ،)ISطﺎﻟﺒﺎن( )Talibanاﻟﻘﺎﻋﺪه( )Al Qaidaاﻟﺸﺒﺎب(die
 )Jugendوﻏﯿﺮه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻌﻨﻮان "دﺷﻤﻦ ﺑﺸﺮﯾﺖ"" ،دﺷﻤﻦ ارزﺷﮭﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ(ﻏﺮﺑﯽ) ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ وﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﭼﮫ ﻏﺮﺑﯽ وﭼﮫ ﺷﺮﻗﯽ
ﺟﻨﮓھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺨﺎطﺮﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺠﺪدﺟﮭﺎن ﺑﻨﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ " ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎی ﺿﺪ ﺑﺸﺮاﺳﻼﻣﯽ" ﺑﮫ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ درﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻠﻘﮭﺎ را ﺑﮫ
اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺸﯿﺪه ودر رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ـ ﻣﻠﯽ" آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ وﯾﺎ "
ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮارﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻟﻘﺎﻋﺪه ازﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم اﺷﻐﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روس ،ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺳﯿﺎ( )CIAﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ
ﺷﺪ .دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوزﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اھﺮﯾﻤﻨﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد در طﻮل اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق
ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،وﻓﺮق ﺗﺮورآن ﺑﺎ ﺗﺮوراﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﺗﻨﮭﺎ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
اﺑﺰار ﺗﺮوراﺳﺖ .دﯾﻦ و ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻋﻠﯿﮫ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ،اﻧﻘﯿﺎد و ﺑﺮدﮔﯽ
اﺳﺖ ".دﯾﻦ اﺣﺴﺎس دﻧﯿﺎی ﺑﯽﻗﻠﺐ اﺳﺖ"ﮐﮫ " درآن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽ-ﯾﺎﺑﻨﺪ" اﮔﺮ
دراﺑﺘﺪا ﭼﻨﯿﻦﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰارﮐﺎرﺳﺎﺧﺘﮫ وﭘﺮداﺧﺘﮫ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﺧﻮد را ازﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .واﮔﺮھﻢ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از
آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﮫ ﺟﻨﮓھﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﮫ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﮫ
اﮐﻨﻮن درﺳﻮرﯾﮫ ،ﻋﺮاق ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻨﯿﺎ وﻏﯿﺮه ازاﯾﻦ ﮔﺮوھﮭﺎ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﺼﺐﮔﺮاﺋﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ درﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن داد ،ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻠﯿﮫ ارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .دوﻟﺖ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺑﻌﺪ ازاﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ دﯾﻦ را ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت روﺷﻨﮕﺮاﻧﮫ
ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ دﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻤﻮد وﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و ازطﺮف دﯾﮕﺮ
ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮد از درﮔﯿﺮی وﺳﺮﮐﻮب ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ وﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن از
دﻋﻮاھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰﺧﻠﻘﮭﺎ ﺑﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ



انقالب اکتبرثابت نمود ،حل واقعی مسئله ملی توسط انقالب برهبری پرولتاریا میسر است ،در
موردمسئله مذهب هم جدائی واقعی دین ازدولت را عملی کرد که تا آنموقع هیچ دولت بورژوائی
موفق به این کار نشدهبود چون این عمل با نظام استثماریش در تضاد است .دولت بورژوازی
مذهب را بمثابه امر خصوصی فرد تعریف نمود ".مذهب یا بیحقوقی زنان یا ستمگری نسبت

به ملیتهای غیر روس و نابرابری حقوقی آنها را در نظر بگیرید .همه اینها مسائل مربوط به
انقالب بورژا دمکراتیک است فرومایگان دمکراسی خردهبورژوازی هشت ماه درباره این
مطالب پرگوئی میکردند ،حتی یک کشور راقی جهانی نیست که این مسائل در آن در جهت
بورژوا دمکراتیک تا آخر حل شده باشد .در کشور ما این مسائل بوسیله قانونگذاری انقالب
اکتبر تا آخر حل شدهاست .ما با مذهب چنانچه که باید وشاید مبارزه کردهایم ومیکنیم.)5(.
انقالب اکتبر :نقش تعیینکننده حزب بلشویکی

برای اینکه بربریت امپریالیستی ازنظرتاریخی دفن شود ،تحقق انقالب پرولتری وبنای ساختمان
سوسیالیسم امری کامالً ضروری است ،امروزه مهمترین وظیفه ،ایجاد یک حزب واقعی
مارکسیست  -لنینیستی ودرحقیقت بلشویکی است که بتواند کارگران وزحمتکشان را تحت
رهبری خویش متحد نماید .پیش شرط اساسی انقالب اکتبراین امر مهم بود که طبقه کارگردر این
انقالب توسط حزبی کمونیستی رهبری میشد " .تنها حزبی مانند بلشویکی به اندازه کافی

جسور ،قادر بود مردم را به حمله نهائی رهبری نماید ،حزبی باندازه کافی با تدبیر و هشیار که
تمام قلههای سر راه را دور بزند – تنها چنین حزبی میتوانست با مهارت الزم جنبشهای
گوناگون را در یک جریان واحد متحد نماید ،جنبش دمکراتیک عمومی برای صلح ،جنبش
دمکراتیک دهقانی برای تصرف زمین از زمینداران ،جنبشرهائیبخش خلقهای تحتستم جهت
کسب برابری ملی و جنبش سوسیالیستی پرولتاریا برای سرنگونی بورژوازی و برقراری
دیکتاتوری پرولتاریا)6( ".

طبیعی است که چنین حزبی دراکتبر 1917ازآسمان نازل نشد .این حزب درنبردی بینالمللی
علیه رفرمیسم ،آشتی طبقاتی وتکیه زنندگان برسنت فرصتطلبی پارلمانتاریسم انترناسیونال
دوم ،بعنوان پیشاهنگ طبقهکارگرایجاد شد .این حزب درانقالب ،درمبارزه طبقه کارگردر
روسیه تکامل یافت وآبدیده گردید .این حزب حاصل کار آگاهانه مارکسیستهای بود که جنبش
کارگری را با سوسیالیسم علمی تلفیق نمودند .این حزب جائی بنا شد که طبقه کارگر درآنجا
حیات داشت :در تولید ودرکارخانجات ،ساختار سازمانی آن درسلولهای کارگاهای تولیدی مستقر
بود ،آنطوری که شایسته یک حزب طبقهکارگر است .این حزب میلیونها توده کارگر را با تئوری
انقالبی وعلمی مارکسیستی مسلح نمود و به مواضع انقالبی هدایت کرد .این حزب با یک خط
سیاسی روشن توانست هماهنگ با نبض تودهها آنها را همواره درانقالب وساختمان سوسیالیسم
برهبری دیکتاتوری پرولتاریا بدرستی راهنمائی کرده و خود را با آنها کامالً پیوند زند.
امروز درصدمین سالگشت انقالب اکتبر ،فقدان احزابی که درون طبقهکارگر پایه داشته باشند و
الزمه پیروزی انقالب جهانی پرولتاریائی است ،کامال مشهود است .امر آزادی پرولتاریا تمامی
مارکسیست -لنینیستها را در سرتاسر جهان در برابراین وظیفه مبرم قرار میدهد ،از آنجائیکه
چنین احزابی موجود نیستند ویا اگرهستند نسبتا ً ضعیفاند احزابی از نوع بلشویکی لنین واستالین
بنا نمایند .هماکنون نیزاحزاب کمونیست ضروریاند برای اینکه بتوان با هیاهوی ایدئولوژیک



بورژوازی"پایان کمونیسم" مقابله نمود ،تودههای کارگر وزحمتکش را به نفع کمونیسم جلب
کرد و برای اکتبر جدیدی به پیش رفت!
ضعف جنبش مارکسیست -لنینیستی باعث شدهاست که جوانان زیادی که "جویای دنیای دیگری"
هستند ،امید خود را درجنبشهای ملی ـ بورژوائی جستجو نمایند ،بخشی هم حتی "سوسیالیسم
قرن  "21را بنام دین موعظه میکنند ،و آنهائی هم که تمامی امید خود را جهت نابودی
سرمایهداری از دست دادهاند ،بنام دمکراسی ،حقوق بشر و ارزشهای غربی بدنبال امپریالیست-
های خودی لنگ لنگان روانند.
از طرف دیگر :آز آنجائیکه امپریالیسم بیش از گذشته ،جهانی عمل میکند و سرمایه مالی بیش
از گذشته گسترش جهانی یافته است و تعرض امپریالیستها علیه طبقه کارگرو خلقهای تحتستم
دایم درحال افزایش است ،شرایط عینی جهت اتحاد تودههای کارگر وزحمتکش با خواهران و
برادران همطبقاتیشان فرای مرزهای ملی ودولتی بیش از گذشته فراهم است .امروزه آنچه که به
شرایط عینی سوسیالیسم وکمونیسم مربوط میشود ،این درک قوت میگیرد که درجهان امروز
بطورعینی این امکان وجود دارد که یک اقتصاد واحد جهانی بوجود آید ،که درآن تمامی انسانها
برپایه استعدادهایشان سهم خود را ادا نمایند و همگی بنا به احتیاجشان ازثروت فراهم شده بهره-
مند گردنند .ما باید تنها ازصاحبان ابزار تولید سلبمالکیت نمائیم و در اختیار جامعه که صاحب
اصلی آن است قرار دهیم  .ما باید تمامی ابزار تولید کلیدی را اشتراکی کرده واستثماررا ناممکن
گردانیم .خالصه اینکه :استثمارشدگان وسرکوبشدگان کاری را که از انقالب اکتبر آغاز شد
سرمشق قرارداده ومبارزه را ادامه دهند .با وجود اینکه شرایط عینی برای انقالب مناسب است،
ولی اکثریت بزرگی ازتودههای کارگر وزحمتکش طبق منافع خود عمل نمیکنند ،بنابراین وظیفه
کمونیستهاست که عنصر ذهنی را به سطح امکانات عینی ارتقاء دهند .در تمامی کشورها باید
مارکسیست ـ لنینیستها وهمچنین سازمانها ،پیگیرانه درجهت ایجاد احزاب کمونیستی حرکت
نمایند و با تبلیغ و ترویج خستگی ناپذیر کارگران و زحمتکشان را تحت پرچم کمونیستی متحد
کرده و در زمینه بینالمللی برای اتحاد تمامی نیروهای انقالبی براساس یک منشور مارکسیستی
ـ لنینیستی مبارزه نمایند! این وظیفه اساسی و مبرم روز است! بموازات آن یگانه کردن مبارزات
عملی سازمانهای انقالبی وکمونیستی کامالً ضروری است .یکی از ظرفهای عملی همکاری
در شرایط کنونی سازمانهای مارکسیستی -لنینیستی ،تشکلهای انقالبی واحزاب ()ICOR
<هماهنگی بینالمللی احزاب وسازمانهای انقالبی> است که در سال  2010تاًسیس شدهاست.
بربریت امپریالیستی با اکتبر نوینی بزبالهدان تاریخ انداخته خواهد شد.
آموزشهای اکتبر!
بدیل موجود همانند گذشته  :سوسیالیسم یا سقوط دربربریت است! ازپیروزی انقالب اکتبر
درسال  1917تا کنون تغییرات زیادی صورت گرفته است .امپریالیسم با وجود شکست دراکتبر
سرخ و پیروزی خلقها در جنگ جهانی دوم درهم شکسته نشد .با از دست رفتن دستآوردهای
انقالب ،رویزیونیستها ،تکنوکراتها وبوروکراتهای بورژوا شده در کشورهای سابق شوروی
و دمکراسیهای خلقی ،از جمله چین ،قدرت را دوباره بدست گرفتند .امروزه هیچ کشوری که
بتوان نام سوسیالیستی و یا حاکمیت خلقی بر آن نهاد ،موجود نیست .سرمایهداری همانند قبل از
جنگ جهانی اول دوباره در تمامی جهان حاکم است واین نظام خود را از آنچه که تصورمیشد
مقاوم وجانسختترنشان دادهاست .تجارب صدسال اخیرحاکی ازآن است که چیرگی بر سرمایه-
داری امپریالیستی از طریق اصالحات کامالً خیالی خام است ،بورژوازی اگر قدرت خود را



درﺧﻄﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻞ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﺻﺪ ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﺑﻄﻮرﭼﺸﻢﮔﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ واﻧﺤﺼﺎر ﺑﯽاﻧﺪازه ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎھﯿﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮدھﺎﺳﺖ .ﺗﻀﺎدھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ھﻢﭼﻨﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ و روز ﺑﺮوز ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﺑﻖ دوﻟﺖھﺎی ﻣﻠﯽ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدارﯾﺎﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
اﻧﺤﺼﺎری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه درﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﺎورزی وﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ
اﻧﺤﺼﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزار اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل رﻗﺎﺑﺖاﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﮑﺎﯾﮏ
ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دراﺋﺘﻼﻓﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮرژوازی ﺧﻮدی درﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﮭﺎن درﺣﺎل ﺟﺪاﻟﻨﺪ .ﻣﺜﻞ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺎ دردوران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪﯾﻞ آن اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ راﺳﯿﺴﻢ ،ﻋﻈﻤﺖطﻠﺒﯽ و ارﺗﺠﺎع و ﻣﺮدﺳﺎﻻری ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ
وﻏﺎرت طﺒﯿﻌﺖ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽآﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﭼﭙﺎول ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮزطﺒﯿﻌﺖ
وطﻤﻊ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻣﺎﻓﻮق ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﺪه وﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻣﺮز
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻮی ﻓﺎﺟﻌﮫﺑﺎری ﮐﺸﺎﻧﺪھﺎﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ :اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ اﺳﺖ
واﮔﺮازطﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ازآن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﺸﻮد ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺳﻮق
ﺧﻮاھﺪ داد .اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮﻋﻠﯿﮫ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ آن اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب
ﺑﺮھﺒﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖھﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ درﺻﺪﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ درﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد .ﻣﺎ را ﻣﻮظﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﺼﻤﻢ ،آﮔﺎه وﻣﺘﺸﮑﻞ
ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ!
ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی ﻣﺒﺎرزه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ! – ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ اﺣﺰاب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﯿﻢ! – ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﮐﺘﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ! – ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ – ﯾﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﻘﻮط در ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ!
وﯾﻦ 3/3/2 017
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺳﺮخ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ!
درج،چاپ ونشراین مقاله با ذکرنام ومنبع آن آزاد است!
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