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  سازمان مارکسيست ــ لنينيست افغانستان
  ٢٠١٧ اکــتــوبــر ٣٠

  پــــيـــام بــــه

  سيمينار بين المللی پيرامون درس آموزی تـئوريک و عـملی از انقالب اکتوبر

   ابتکار به

  )ICMLPO(» کنفرانس بين المللی احزاب و سازمان ھای مارکسيست ــ لنينيست«و ) ICORايکور ــ (سازمان 

  به مناسبت صدمين سالگرد انقالب کبير اکتوبر
  ٢٠١٧اکتوبر ٢۵ 

  !رفقای ارجمند شرکت کننده در آن گردھمآئی بزرگ جھانی

 لنينيست جھان در آن اجالس -زاب و سازمان ھای مارکسيست با تقديم درود ھای رزم خدمت يکايک نمايندگان اح

بزرگ و با تشکر از دعوت برگزار کنندگان آن مناسبت سترگ برای اشتراک ما، از اين که به دليل شرايط ويژۀ حاکم و 

  . معاذير تکنيکی قادر نيستيم تا در آن اجالس شکوھمند و آموزنده اشتراک ورزيم، مايۀ تأسف ما است

بر  اين شگرف ترين پديدۀ انقالبی  قرن بيستم ومی دانند که ارزيابی ھمه جانبه از زوايای مختلف انقالب کبير اکت ءرفقا

ورد ھا و کاستی ھای آن برای انجام بی انحراف وظائف انقالبی او استخراج و توضيح درس ھای مبارزاتی الزم از دست

 به اين ءبا استقبال از عطف توجه شما رفقا. ھايت خطير و حياتیدموکراتيک و سوسياليستی امروز و فردا، امری است ن

مسألۀ مبارزاتی شاخص و ارجناک، يقين و انتظار داريم که سيمينار تئوريک تان در حد توان، به اين مھم خواھد 

  . پرداخت

رياليست ھای ما با زيستن و مبارزه کردن در شرايط دشوار افغانستان اشغالی در تحت سيطرۀ خونين و جابر امپ

اشغالگر امريکا و ناتو و ارتجاع خونريز بومی، در موقعيتی نيستيم که با مراجعه به منابع و مآخذ الزم، اھم تالش و 

 به ًصرفا، طی اين نامه ءًبناء، با واگذاری اين وجيبۀ دشوار به شما رفقا. توجه خود را وقف انجام اين امر سترگ بنمائيم

  . ديدۀ چند بعدی اکتوبر اشارات کوتاھی می کنيمنکات و جوانب معينی از پ

با ارسال اين مختصر، خواستيم تا موافقت و تحسين خود را با شما در اين امر شريفانۀ انقالبی شريک ساخته و به 

  .   حضور به ھم رسانيمءصورت غيرمستقيم، در آن اجالس مشترک با شما رفقا

ترين و تأثير گذار ترين تغيير انقالبی ايست که قرن بيستم به خود ديده  در روسيه، شگرف ١٩١٧بر  وانقالب کبير اکت

مارکسيسم ــ ورد در مبارزۀ طبقاتی پرولتاريای روس تحت ھدايت آموزۀ انقالبی  ااين انقالب، بزرگ ترين دست. است

ل اين دستآورد لنين چھار سال پس از حصو. ينيسم و به پيشآھنگی حزب پرولتری آبديدۀ بلشويک محسوب می شودلن
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نخستين انقالب بلشويکی، نخستين صد ميليون مردم روی زمين را از چنگ :"مبارزۀ طبقاتی، آن را چنين توصيف کرد

  )١."(جنگ امپرياليستی و جھان امپرياليستی بدر آورد

 ترين رژيم ھای نه ترين و ددمنشانهاييکی از قديمی ترين، مقتدر ترين، وحش" به بيان لنين در اکتوبرپيروزی انقالب 

مبدل کرده و به " پرولتاريای روس را پيش آھنگ پرولتاريای انقالبی بين المللی"، "تکيه گاه ارتجاع" و " سلطنتی

پرولتاريا و کمونيست ھای باختر سرمايه داری و خلق ھای در زنجير و تحت ستم خاور و جنوب از قول طاليه دار اين 

   ." بلشويکی و انقالب بلشويکی رھائی جستۀمی توان جز از راه مبارزاز اين دوزخ ن"انقالب پيام داد که 

انقالب اکتوبر در تداوم ظفرنمونش ضمن پرداختن به کارزار سازندگی سوسياليستی در عرصه ھای اقتصادی، سياسی، 

و ارتجاع فرھنگی، علمی، تکنيکی و ايدئولوژيک، با غلبه بر توطئه ھا و تجاوزات مشترک امپرياليست ھای باختر 

جنرال ھای شکست "دول عضو انتانت شامل انگلستان، فرانسه و امريکا و کلچاک و دنيکين(شکست خوردۀ روسيه 

ورد ھای شگرف  و خيره کننده از لحاظ کمی و کيفی با آن سرعت بی سابقه با ا؛ با کسب دست")خوردۀ روسيۀ تزاری

  شور و خالقيت شورا ھای کارگری ــ دھقانی یشويک به اتکاھنگی حزب بليشا، با پھدايت فکری مارکسيسم ــ لنينيسم

برانداختن بقايای نظامات قرون وسطائی و زدودن اين بقايا تا آخر و " ؛ کار )روشنفکران(و بسيج زحمتکشان فکری

ا ر" تصفيۀ روسيه از وجود اين بربريت، از اين ننگ و از اين بزرگ ترين ترمز ھرگونه فرھنگ و ھر گونه پيشرفتی

ِبا اعتماد به نفس معماران آن، در راه تأسيس کشور سوسياليستی " مصائب دوران انتقال"به اتمام رسانيده  و علی رغم 
  .و دژی نيرومند و مستحکم انقالبی، پيش رفت

پس از پيروزی انقالب اکتوبر، حزب بلشويک با طرد انترناسيونال دوم، انترناسونال سوم را در جنوری سال 

 ملی و ۀ تز ھای مربوط به مسألۀانده و سال بعد در آستانۀ گنکرۀ دوم کمينترن، لنين در ماه جون طرح اوليفراخو١٩١٩

 نماينده از احزاب و سازمان ھای ۴١کنگرۀ دوم کمينترن با تصويب طرح لنين،  به اشتراک . مستعمراتی را بيرون داد

ل امپرياليستی بر خلق ھای مستعمرات و خلق ھای ستمگری ديرين دو" کمونيستی خاور و باختر ضمن محکوم کردن

 احزاب کمونيست به جنبش رھائيبخش ۀلزوم کمک ھم"  ؛ بر "ھای زحمتکش کشور ھای ستمکش توده "و  " ضعيف

  .کشور ھای تحت ستم رھنمود داده و تأکيد عملی ورزيد" بورژوا ــ دمکراتيک

اکتوبر بر مبارزات پرولتاريا و کمونيست ھای باختر و خلق ھا و تأثير گذاری روند پيروزمند و پيشروندۀ انقالب بزرگ 

آزاديخواھان دنيای مستعمرات خاور و جنوب، ھمزمان اھميت فراقاره ئی يافته بود و لنين خيلی به موقع با درک اين 

در يک سری انقالب اکتوبر، اين تأثير گذاری را بر ملل شرق و غرب و الھام از آن را، " جھانی رھائيبخش اھميت"

  .سياست ھا و قطعنامه ھای کمينترن گنجانيد

ياليستی، نواختن بر شيپور پيروزی انقالب اکتوبر، غلبه بر دشمنان داخلی و خارجی توأم با استقرار و سازندگی سوس

ن اين منجر شده و خلق ھای اسير خاور با شنيدن اين صال و با ديد» بيداری آسيا«ی بود که به موجد آن صالی مبارزاتي

مائو تسه دون در چين، ضمن استقبال از پديدۀ اکتوبر، در بارۀ . دژ  و پشتگاه انقالبی، قامت راست کرده و به پا خاستند

اھميت تئوری انقالبی رھگشای ماركسيسم ــ لنينيسم  و دستيابی خلق ستمکش چين بدان و بيداری وی در روشنائی آن، 

  ." در روسيه ماركسيسم ــ لنينيسم را برای چين به ارمغان آوردبروشليك توپ ھای انقالب اكت:" گفت که

در فردای پيروزی انقالب اکتوبر و در فردای اختتام جنگ امپرياليستی جھانی اول، خلق ستمديده و آزاديخواھان ! آری

گرم مبارزات گرماافغان با شنيدن صدای آن توپ ھا و با الھام از مبارزات پيروزمند در ھمسايگی شمالی اش و  در 

 پس ١٩١٩بخش خلق ھای مستعمرات دولت استعمارگر امپرياليستی انگلستان آن روز در آسيا و افريقا، در سال رھائي

از مصاف ضد استعماری پيروزمند با استعمارگر انگليس در شکل قيام ملی به زعامت شاه امان هللا، با طرح بوژوا ــ 
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اولين دولتی که اين استقالل افغانستان را به رسميت شناخت، «. رافراشتنددموکراتيک در افغانستان درفش استقالل ب

لنين ضمن به رسميت شناختن دولت پادشاھی ضد استعمار انگليس در . دولت جوان شورا ھا به رھبری لنين بود

بعد از . م داشتافغانستان، تمام قرارداد ھای اسارتبار قبلی روسيۀ تزاری  با حاکمان قبلی افغانستان را منسوخ اعال

از ھمه اول تر به شناختن دولت شوروی فدرالی ...  پادشاه افغانستان١٩١٩فبروری  ٢٨اعالم استقالل افغانستان در 

 ١٩١٩ مارچ ٢٧دولت شوروی در . روسيه و ايجاد مناسبات سياسی، توسط مکاتبه و مبادلۀ نمايندگان سياسی پرداخت

ً اپريل کتبا پيشنھاد دوستی افغانستان را با ٧شاه امان هللا خان در . ًا رسما شناختی استقالل افعانستان راتوسط اعالميه 

  )  ٢(»...دولت شوروی، عنوانی رھبر بزرگ دولت انقالبی شوروی فرستاد

مبارزۀ امير افغان برای :" در موردش نوشت" اصول لنينيسم"ھمان  امير افغان است که ستالين در " امان هللا"اين شاه 

الل افغانستان با وجود نظريۀ  سلطنت طلبی او و اعوان و انصارش، از نظر عينی مبارزۀ انقالبی است، زيرا اين استق

  ".مبارزه امپرياليسم را ضعيف و قوايش را تجزيه کرده و آن را از ريشه متزلزل می سازد

 و روبنائی کسب کرده بود، ھمراه با ی که در عرصه ھای زيربنائیتآورد ھا و دگرگونی ھای انقالبيانقالب اکتوبر و دس

دژ  و تکيه گاه محکمی که اين انقالب برای انقالب ھای خاور و باختر ايجاد کرده بود؛ از حمالت چند جانبۀ واژگون 

ورد ھای انقالبی در روند تکامل بعدی خود، با مساعد شدن زمينه ھای ااين انقالب و دست. کنندۀ امپرياليستی، از پا نيفتاد

 مواضع سوسياليستی دور شده و  ورد ھای خيره کنندۀ انقالبی آن، از درون به تدريج ازات و ربوده شدن دستشکس

  .سرانجام تغيير ماھيت داد

 و قبل از درگذشت ستالين، ١٩۵۶اين زمينه ھا مدت ھا قبل از کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی منعقدۀ سال 

  : ايجاد شده بود

از راه و نيروی محرکۀ انقالب در ) بعد از مرگ لنين(زب کمونيست اتحاد شوروی و کمينترندرک نادرست ح. ١

کشور ھای تحت سلطۀ شرق و جنوب دارای ساختار نيمه فئودالی و ديکته و تحميل کردن اين خط نادرست توسط 

مت شکست آن ھا يا ھدر دادن نيرو و به تعويق بر انقالب آن کشور ھا مثل چين، ھسپانيا و غيره به قي) ستالين(کمينترن

 افتادن پيروزی؛ 

تحميل جنگ دوم جھانی توسط امپرياليست ھای غربی با ھمه ھزينه ھای ھنگفت اقتصادی و تلفات انسانی آن برای . ٢

  زحمتکشان شوروی و بلعيده شدن منابع اعمار سوسياليسم؛ 

   تا زمان بعد از جنگ جھانی دوم؛ ١٩١٧و امريکای شمالی از عدم وقوع انقالب ھای پرولتاريائی در اروپا . ٣

  به کار نبستن ديالکتيک و مارکسيسم ــ لنينيسم در امر رھبری و تحليل مسائل سياسی، اقتصادی و برنامه ريزی؛ . ۴

   ستالين؛ درک نادرست از مبارزۀ طبقاتی در سوسياليسم و پايان يافته اعالم داشتن طبقات و مبارزۀ طبقاتی توسط. ۵

  از دست دادن کادر ھای برجستۀ حزبی به حيث معماران سوسياليسم؛ . ۶

  ... تضعيف رھبری جمعی و سائر موارد. ٧

پس از درگذشت ستالين و به ميان آمدن خروشچف خائن و تدوير کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی، اين 

يک و مبارزۀ طبقاتی در سوسياليسم؛ در نقطۀ عطفی به تغيير تغييرات تدريجی عدول از مارکسيسم ــ لنينيسم، ديالکت

سوسياليسم در اتحاد شوروی منجر شد و کنگرۀ نامبرده ھمان نقطۀ عطفی بود که بروز ) قلب ماھيت(کيفی 

رويزيونيسم، انحراف از مارکسيسم ــ لنينيسم، خيانت به سوسياليسم و گام گذاردن در جادۀ سرمايه داری را رسميت 

  .دبخشي
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" سوسيال امپرياليسم"تحکيم مواضع رويزيونيستی بر سياست ھای حزب و دولت شوروی آن وقت و تکامل آن، به 

برشمرده » ....امپرياليسم«انجاميد؛ سوسيال امپرياليسمی با تمام شاخصه ھای پنجگانۀ بارز امپرياليسم که لنين در کتاب 

 زحمتکشان و خلق ھای تحت ستم گيتی در مبارزه برای سوسياليسم و در نتيجه، اين تکيه گاه انقالبی پرولتاريا،. بود

رھائی ملی و اجتماعی، به يکی از مراکز عمدۀ ضد انقالب جھانی مبدل شده و ھمزمان با صدور سرمايۀ بوروکراتيک 

  .و سالح، به صدور ضد انقالب و رويزيونيسم زرد در پوشش سرخ پرداخت

کمونيست چين ھمراه با سائر نيرو ھای اصولی انقالبی وفادار به ميراث گرانسنگ حزب  ھر چند رفيق مائو تسه دون و

اکتوبر و مارکسيسم ــ لنينيسم، پوليميک و کارزار مھم تئوريک و ايدئولوژيک ــ سياسی را عليه رويزيونيسم خروشچفی 

اد يک انترناسيونال جديد بر پايۀ و سوسيال امپرياليسم به راه انداختند، ولی با تأسف، اين تالش  اصولی تا طرح ايج

  . مارکسيسم ــ لنينيسم  ــ انديشۀ مائوتسه دون، تکامل نيافت

ورد ھای اانحراف رويزيونيستی از مسير انقالب اکتوبر، تکامل رويزيونيسم تا سوسيال امپرياليسم و از دست رفتن دست

اليسم و رھائی ملی و اجتماعی کشور ھای نيازمند اکتوبر، ابعاد جھانی داشت و بر روند مبارزات انقالبی برای سوسي

  .انقالب، تأثيری ناگوار بر جا گذاشت

 ھمان طور که در ابتداء کشور  و  مردم افغانستان از پيروزی انقالب اکتوبر در ھمسايگی شان تأثير مثبت برداشتند،

و  نيسم و سوسيال امپرياليسم به شدت اين بار کشور، مردم و جنبش نوپای روشنفکری و انقالبی افغانستان از رويزيو

سوسيال امپرياليست ھای مسکو از ھمان اواسط دھۀ پنجاه م در کشور ما نيز با سياست ھای توسعه . ًعميقا متأثر شدند

انديشه ھای ضد انقالبی رويزيونيستی و ترويج آن در (طلبانه ھمزمان با صدور سرمايه و سالح به صدور ضد انقالب 

نتيجۀ اين توسعه جوئی آرام  و خزنده، اشغال نظامی کشور ما افغانستان در دسمبر . دست زدند) ن افغانبين روشنفکرا

  .م بود١٩٧٩

سازمان . اين بار نيز خلق آزادی دوست افغان و نيرو ھای انقالبی آن به مصاف سوسيال امپرياليسم اشغالگر روس رفتند

ی مردم ما، در اولين روز تجاوز به مجازات اشغالگران روسی  ما نيز در پيشاپيش اين جنگ مقاومت ملی توده ھا

سازمان ما در سطح دنيا اولين سازمان انقالبی  بود که از موضع  . پرداخته و از موضع انقالبی در آن نبرد سھم گرفت

عليه سوسيال " الحانتقاد با س"از رويزيونيسم را تا سطح " سالح انتقاد"ه دون سم ــ لنينيسم  ــ انديشۀ مائوتسمارکسي

و بنيادگرايان اسالمی " اسالميست ھا"با مداخلۀ امپرياليست ھای غربی و ارتجاع منطقه از . امپرياليسم ارتقاء بخشيد

سازمان ما نسلی از بنيانگذاران و کادر . ، وضع نيرو ھای انقالبی و ملی ــ دموکرات کشور ما دشوار تر شد)مجاھدين(

  .ضوش را از دست داد و نيرو ھای انقالبی به حاشيه رانده شدندراز اولش  و صد ھا عتھای 

» حزب دموکراتيک خلق«شايان يادآوری است که اشغالگران رويزيونيست روسی و عمال پليد بومی شان در 

)PDPA ( و دستگاه ھای شکنجه و جوخه ھای مرگ آنان به طور عامدانه بزرگ ترين دشمنی را با مارکسيست- 

اين دستگاه ھا زير نظر عمال کی جی .  در افغانستان مرتکب شدنداکتوبراورمندان به ارزش ھای انقالب لنينست ھا و ب

بی، برای سرکوب و کشتار کمونيست ھا و محاکمۀ زندانيان کمونيست، گروه ھای تحقيق و دادگاه ھای ويژه تشکيل 

  .دادند

شور، مردم و نيرو ھای انقالبی کشور ما خيلی گران  اين جنگ تجاوزکارانه و اشغالگری سوسيال امپرياليسم برای ک

  :تمام شد و اثرات زيانبار ناشی از اين تجاوز و پيآمد ھای آن تا اکنون مشھود است

  ؛)به شمول ھزاران تن از رھبران، کادر ھا و  فعاالن جنبش انقالبی و سازمان ما( ــ دو ميليون کشته

  ؛)ن سياسیاکثر آنان فعاال(  ھزار گمشده١۵٠ــ حدود 
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  ــ پنج ميليون مھاجر به بيرون؛

  ــ دو ميليون مھاجر داخلی؛

  ــ حدود يک صد ھزار معلول؛

   مساحت کشور خارج از شھر ھا؛٨٠٪ــ ويرانی 

   زيرساخت ھای اقتصادی افغانستان؛ۀــ ويرانی ھم

  ؛) ميليونی١٨دو ماين برای ھـر تبعۀ افغانستان ( ــ سی و شش ميليون مايـن کاشته شده

  ــ قدرت گيری ارتجاع اسالمی نوع اخوانی ھای جھادی و بنيادگرا ھای طالبانی؛

  .ــ و در فرجام مساعد ساختن زمينه ھا برای اشغال نظامی کشور ما توسط امپرياليست ھای اشغالگر امريکا و ناتو

ن را کوبيد، که از فردای تجاوز سوسيال امپرياليسم متجاوز و اشغالگر آن قدر خلق ستمکش و نيرو ھای انقالبی افغانستا

 ضد همشترک امپرياليست ھای امريکا و ناتو به کشور ما تا ھمين حاال ــ ھر چند مبارزۀ مردم و نيرو ھای انقالبی ب

اشغالگران کنونی در اشکال سياسی و غيره وجود دارد ــ از بسيج و راه انداختن يک جنبش مقاومت ملی ــ مردمی 

اکنون مزدوران رويزيونيست افغانستان با زد و بند با مرتجع ترين نيرو ھای مذھبی وابسته به ھم . عاجز مانده اند

ارتجاع فئودالی و امپرياليسم متجاوز، در خدمت سيطرۀ استعماری امپرياليست ھای اشغالگر امريکا و ناتو خود را 

 خودفروختگان و خائنان رويزيونيست بومی تعدادی از اين. فروخته اند و به خلق ستمديده و ميھن ما خيانت می ورزند

بی ھراس از مواخذۀ تاريخ در بيرون از کشور، در فضا ھای مجازی از وطن فروشی و کشتار و جنايات سيستماتيک 

  .حزب و دولت فاشيستی خود و ارباب اشغالگر  و جنايتکار روسی شان دفاع می کنند

 افغانستان از ناحيۀ خيانت تاريخی رويزيونيسم و سوسيال امپرياليسم به اين بود داستان دردانگيز خلق دربند و انقالبيون

ی از توسعه جوئی اانقالب اکتوبر، به انقالب جھانی و رھائی خلق ھای تحت ستم، جنايات ضد بشری آنان، و شمه 

  !امپرياليستی سوسيال امپرياليسم متجاوز روس

سوسيال امپرياليسم و در متن تھاجمات گستردۀ امپرياليسم جھانی مد خيانت تاريخی رويزيونيسم، جنايت و شکست ادر پي

  و بر مقدرات پرولتاريا و خلق ھای تحت ستم دنيا؛ بر اکتوبر لنينيسم، سوسياليسم؛ و ميراث انقالب کبير -بر مارکسيسم

ث گرانبھای انقالبی کمونيست ھای انقالبی جھان است که با تأکيد مجدد بر بنياد ھای ايدئولوژيک، خط سياسی و مواري

 لنينيسم ــ انديشۀ مائوتسه دون و سوسياليسم با انواع رويزيونيسم کھن و مدرن، -انقالب اکتوبر، خط تمايز بين مارکسيسم

با ترسيم خط روشن بين انقالب و انواع ضد انقالب  و استخراج درس ھای الزم از اين ھمه تجارب مثبت و . ترسيم کنند

ت ھای انقالبی و امر انقالب، آن را متناسب با شرايط  و ويژگی ھای يتای تقويت و گسترش ظرفمنفی تاکنونی در راس

  .انقالب ھر کشوری، با خالقيت به کار بندند

 به مناسبت صدمين سالگرد انقالب اکتوبر، اقدام نيکو و ارزشمندی خواھد بود ءبا اطمينان که سيمينار تئوريک شما رفقا

  .شترک انقالبیبابت تحقق اين مأمول م

  ! لنينيسم ــ انديشۀ مائوتسه دون-مارکسيسم ــ در اھتزاز باد درفش سرخ

 !ــ زنده باد ميراث انقالبی انقالب اکتوبر

  !ــ زنده باد انترناسيوناليسم انقالبی پرولتری

  !ــ مرگ بر رويزيونيسم، امپرياليسم و ارتجاع

  )(MLOA  لنينيست افغانستان- سازمان مارکسيست 
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مندرج در  . ١٩٢١  سال اکتوبر ١۴   مؤرخ١٩١٧ اکتوبر سخنرانی لنين به مناسبت چھارمين سالگرد انقالب )١(
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