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 شيری  .م .ا

  ٢٠١۶ نومبر ٠۶

 برواکت سوسياليستی کبير انقالب
 آن افکندن زمين بر و پيروزی عواقب و پيامدھا

 )اول بخش(
 پيروزی سالروز نھمين و نود ميالدی، ٢٠١۶ سال نومبر ھفتم اب برابر شمسی ھجری ١٣٩۵ عقرب -آبان شانزدھم

 .است روسيه اکتوبر سوسياليستی کبير انقالب

 ئیايده و ماھوی لحاظه ب خود مابعدی و ماقبل ھاینھضت و جنبشھا انقالبات، تمامی با اکتوبر سوسياليستی کبير انقالب

 تاريخ در بار اولين برای که بود اين در ديگر انقالبھای با آن تمايز وجه و اکتوبر انقالب ويژگی خود .بود متمايزً کامال

 مرگ انسان، از انسان استثمار دوران پايان و شکست ھم در را زمين و توليد ابزار بر خصوصی مالکيت تقدس جھان،

 .داد نويد را سوسياليسم به داریسرمايه از گذار دوران: نوين کلی طوره ب دوران آغاز و داریسرمايه

 برای وقت امپراتوريھای بين داخلی تضادھای اوجگيریۀ نتيج در که داد روی شرايطی در ،١٩١٧ سال اکتوبر انقالب

 که شرايطی چنين در .بود ورشعله پيش سال سه از اول جھانی ويرانگر جنگ آتش خود، نفوذ ۀحوز به جھان تقسيم

 اجتماعی عدالت مبارزان با مشترک ۀمقابل برای فئودالھا و اراندسرمايه ستمگر، و استثمارگر طبقات ھمبستگی و اتحاد

 ايليچ والديمير ۀالعادخارق رھبری با روسيه امپراتوری بلشويکھای حزب بود، شده تضعيف ایمالحظه قابل حدود تا

 ثمر به را ١٩١٧ سال اکتوبر سوسياليستی کبير انقالب شد، موفق دورانھا ۀھم کارگران آموزگار کبير، انقالبی لنين،

 .برساند

 و جلب بلکه، کش،بھره و غارتگر طبقات انسجام و اتحاد نسبی گسست نه اول، ۀوھل در اکتوبر انقالب پيروزی رمز

 ًماھيتا انقالب سویه ب روسيه ةکثيرالمل ۀجامع ملتھای و خلقھا ۀھم زحمتکش اقشار ساير و دھقانان کارگران، جذب

 .بود بلشويکھا حزب توسط آنھا انگيزشگفت رھبری و ندھیسازما انقالبھا، ۀھم با متفاوت

 عثمانی و مجار  -اتريش المان، امپراتوريھای :امپراتوری سه پاشيدن ھم از به اول جھانی جنگ که است گواه تاريخ

 آن ھایويرانه در و ساخته متحول بنيادی طوره ب را آن شدند موفق روسيه امپراتوری ھایبلشويک اما، .گرديد ختم

 جھان تاريخ در بار اولين برای را دھقانان و کارگران شورائی حاکميت تحت شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد

  .نمايند برقرار

 از استثمارگر طبقات بلندگوھای و پردازاننظريه تعاريف و تعابير تفاسير، خالف اکتوبر سوسياليستی کبير انقالب

 خود جان مختلف حوادث در ھم آنھا نفر، ٨ فقط آن، پيروزی جريان در که بود زآميمسالمت ًکامال انقالب يک انقالب،

 .دادند دست از را
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 و خارجی و داخلی انقالب ضد شديد مقاومت وجود با آن انگيزحيرت و سترگ دستاوردھای و اکتوبر انقالب پيروزی

 سال در او درگذشت از پس و کبير لنين بریرھه بء ابتدا سازندگی، دھه دو از کمتر مدت در آنھا، با دھشتناک جنگھای

 و علمی نظامی، اقتصادی، سياسی، قدرت دو از يکی جايگاه به را شوروی اتحاد ،ستالين ۀخردمندان رھبریه ب ١٩٢۴

 .شود فصل و حل توانستنمی آن بدون المللیبين مشکل ھيچ که طوریه ب .رساند جھانی صنعتی

 صنعتی، -علمی ھایعرصه تمامی در شوروی اتحاد دانشمندان نظيربی و سابقهبی ھاینوآوری و اختراعات کشفيات،

 سوسياليستی، ۀجامع در ھمه برای برابر فرصت وجود جمع، در فرد استعداد و نبوغ شکوفائی و رشد انکارناپذير ۀنشان

 .بود بورژوائی رائیفردگ مطلق طرد و رد یامعنه ب حال، عين در و »يکی برای ھمه و ھمه برای يکی« شعار تحقق

 و برادری دوستی، و پرولتری انترناسيوناليسم مدافع و مروج منادی، جھانی، امنيت و صلح ضامن شوروی اتحاد

 .بود جھان سراسر ھمچنين، و شوروی اتحاد ملتھای و خلقھا ھمزيستی

 جھان در رھائيبخش و کراتيکدمو -ملی عدالتخواھانه، سوسياليستی، انقالبات و خيزشھا الھامبخش شوروی اتحاد وجود

 خلقھای توانای دسته ب استعمارکھن نظام شوروی، اتحاد مادی و معنوی فکری، ھایحمايت و مساعدتھا برکت به .بود

 .شد کوبيده ھم در جھان سراسر در مترقی سازمانھای و احزاب رھبریه ب مستعمرات ستم تحت

 دربند، انسانھای و کشورھا محبت و اعتماد احترام، از قدر ھر خود، ماھيت و خصلت به بنا اکتوبر، سوسياليستی انقالب

 بسيار شايد و نسبت ھمان به گرديد، برخوردار جھان ۀاستعمارزد و اسير ملل و خلقھا زحمتکشان، و کارگران بردگان،

 ،)دارانايهسرم( مدرن و کھنه فئوداالن و دارانبرده دشمنی و نفـرت خصومت، کينه، تشديد موجب آن، از بيشتر

 دشمنان المللی،بين غارتگران و راھزنان ،)سازی اسلحه( مرگ مولد کنسرنھای ،)بانکسترھا( پول انبارھای صاحبان

 .گرديد عدالـت و انسانيت آزادی، و صلح

 اتاقھای تبليغاتی -روانی انبوه توليدات و غرب امپرياليسم ئیرسانه امپراتوری ھایدروغپراکنی و ھاکشیعربده

 .است فوق مدعای روشن گواه آن، کردن نابود از پس چه و شوروی اتحاد حيات ۀدور در چه بورژوازی جعلکاری

 بدين بشريت، چشمان برابر در آينده روشن افق گشايش و آن المللیبين تأثيرات ابعاد اکتوبر، کبير انقالب جھانی بازتاب

 زحمتکشان و گرانکار ۀھم به بلکه، شوروی، اتحاد متکشانزح و کارگران به تنھا نه اکتوبر انقالب که است امعن

 نۀعدالخواھا مبارزات ۀارثي ارجمندترين  تعلق داشتهدنيا سراسر جھان استثمار و ستم تحت ملل و خلقھا ۀھم به جھان،

 .است بشريت

 رھبریه ب براکتو سازدوران انقالب پيروزی سالگشت نھمين و نود شمرده، غنيمت را فرصت اول، بخش پايان در

 راه مبارزان به عدالت، و حقيقت و حق دوستداران ھمۀ به را روسيه بلشويکھای حزب رأس در لنين ايليچ والديمير

 و برابری دوستی، مناديان به جويان،صلح و انساندوستان ھمۀ به بندگی، و بردگی و استثمار قيود از انسان و کار آزادی

 تبريک ترقيخواھانه ھایانديشه و افکار پيروان به استعـمار، و طلبیسلطه و جنگ انمخالف به ھا،خلق و ھاملت برادری

 .گويممی

 ...دارد ادامه

 عقرب -آبان ١۵

  


