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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٧ مارچ ٠٣
  

 انقالب اکتوبر نخستين انقالب سوسياليستی در جھان
  

ه ما پيدايش جامعه و يک جھان نوين ب. گيريم در روسيه قديم را جشن میاکتوبر سالگی تولد انقالب کبير ١٠٠ما امسال 

  . گيريمرا جشن می" اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی"نام 

نام دولت شوروی سوسياليستی و يک دموکراسی تراز ه اين انقالب برای نخستين بار در تاريخ، دولتی تراز نوين  ب

  . خلق کردنوين، يعنی دموکراسی برای زحمتکشان يا ديکتاتوری پرولتاريا را

ِرغم کبر سن، علی ما بر اين نظريم کودکی که در صد سال پيش به دنيا آمد علی َ  رغم ضربه خوردنھا و يا حتی علی ِ

رغم گسست سوسياليسم به صورت   سوسياليستی، آری علیۀرغم کودتای خروشچف و پيروزی بورژوازی بر جامع

 ھنوز زنده است  و اکتوبرانقالب . کند بھتر را تضمين میۀآيندموقت، ھنوز ھم تر و تازه است و تنھا بديل ممکن برای 

  . نفی شده استًکه فعال رغم اين  تاريخ جھان را ھرگز برای ھميشه ترک نکرده است علیۀصحن

رفيق .  چه بوداکتوبر سھل انقالب ًبسياری به درستی می پرسند علل واقعی موفقيت و قبل از ھرچيز پيروزی نسبتا

  : زيرين را به عنوان علل اصلی برجسته می کندستالين موارد

  .شد کارگر روسيه پشتيبانی میۀ با فعالترين وجھی از طرف اکثريت عظيم طبقاکتوبرکه، انقالب  نخست اين"

  .نمودند پشتيبانی قطعی میاکتوبر صلح و زمين بودند از انقالب ۀکه، دھقانان فقير و اکثريت سربازان که تشن دوم اين

 بلشويک داشت، که نه تنھا تجربه ۀای چون حزب آزمودس خود نيروی رھبری کنندهأ در راکتوبرکه، انقالب  سوم اين

را  ھای زحمتکش نيز آن اين حزب با تودهۀھای پردامنو انضباطی که طی ساليان دراز قوام يافته بود، بلکه ارتباط

  .ساختنيرومند می

 مالکين که از ۀود دشمنانی از قبيل بورژوازی کم و بيش ضعيف روسيه و طبق در مقابل خاکتوبرکه، انقالب  چھارم اين

، که طی جنگ )ِارِحزب منشويکھا و اس( خود را باخته بود و احزاب سازشکاریۀ روحيًدھقانان کامال" عصيانھای"

  . به آسانی ممکن بودً، داشت که دفع آنان نسبتا بودورشکستگی آنان به حد کمال رسيده

توانست آزادانه در آن مانور  فضای پھناور کشور جوانی را در اختيار خود داشت که میاکتوبرکه، انقالب  پنجم اين

 انقالب ۀمقال."(کرده، برحسب اقتضای وضع، عقب نشينی نمايد استراحت کند، نيروی خود را جمع و جور نمايد و غيره

  )١٣٧ و ١٣۶ اثر رفيق ستالين ص  و تاکتيک کمونيستھای روس نقل از کتاب اصول لنينيسماکتوبر
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البته در کنار اين عوامل داخلی مثبت عامل خارجی مھمی به عنوان جنگ امپرياليستی وجود داشت که به پرولتاريای 

ھا از جنگ و خواست صلح آنھا،  ضعيف امپرياليسم را شکسته و با توسل به نارضائی تودهۀداد حلقروسيه امکان می

ھای ناراضی مردم را برای سرنگونی حکومت تزاری و سپس ه جنگ داخلی بدل کند و تودهجنگ امپرياليستی را ب

  :کندستالين اين شرايط مساعد خارجی را چنين توصيف می. حکومت منشويکی کرنسکی بسيج نمايد

و فرانسه از يک  امپرياليستی يعنی انگليس ۀ در دوران مبارزه شديد بين دو دسته، عمداکتوبرکه، انقالب  کيفيت اول آن"

 مرگبار ميان خود ۀلمان و اتريش از طرف ديگر شروع شد، موقعی شروع شد که اين دو دسته به مبارزاطرف، 

اين .  معطوف دارنداکتوبر دقت خود را به مبارزه با انقالب ًرا داشتند که جدا  آنۀمشغول بودند و نه وقت و نه وسيل

 ۀ شديد در داخلۀاشت، زيرا به انقالب مزبور امکان داد که از مصادم اھميت عظيمی داکتوبرکيفيت برای انقالب 

  .امپرياليسم استفاده نموده نيرو و تشکيالت خود را مستحکم سازد

ه ھای زحمتکش از جنگ بکه توده  در اثنای جنگ جھانگير شروع شد، يعنی ھنگامیاکتوبرکه، انقالب  کيفيت دوم آن

مام اين واقعيات به حکم منطق، زحمتکشان را به سوی يگانه طريق خالصی از جنگ  صلح بودند، و تۀستوه آمده و تشن

 ۀھا بود، زيرا وسيل دارای جديترين اھميتاکتوبراين کيفيت برای انقالب . کشانيديعنی به سوی انقالب پرولتاريا می

 منفور را آسان نمود و به  جنگمۀم ساختن تحول شوروی و خاتأنيرومند صلح را در اختيار وی گذاشته و امکان تو

  .ھمين مناسبت، ھم در بين کارگران غرب و ھم در بين ملل ستمکش شرق نسبت به اين انقالب توليد عالقه و تمايل نمود

که، جنبش کارگری مقتدری در اروپا وجود داشت و بحران انقالبی که جنگ طوالنی جھانگير در شرق  کيفيت سوم آن

اين کيفيت برای انقالب در روسيه اھميت گرانبھائی داشت زيرا اين کيفيت . را توليد کرد در حال رسيدن بود و غرب آن

در ھمانجا صفحات ."( در راه مبارزه عليه امپرياليسم جھانی در خارج از روسيه متحدين وفاداری برای وی تھيه نمود

  ).١٣۶ و ١٣۵

 به ً سوسياليستی اين کشف داھيانه است که پيروزی سوسياليسم نه الزامايکی از دستآوردھای سترگ تئوری لنينی انقالب

لنين در اين ".  در يک کشور ھم مقدور استًاساسا"صورت انقالب جھانی و ھمزمان در چندين کشور بلکه اين انقالب 

ممالک گوناگون  به صورت ناموزون در ًداری عميقاتکامل سرمايه: "لمانی می نويسدا چاپ ٢٠٩ ص ٢٢زمينه درجلد 

که : شود اجتناب ناپذير گرفته میۀاز اين حکم، اين نتيج. تواند در توليد کاالئی باشدطور ديگری ھم نمی. گيردانجام می

  ..". ممالک به پيروزی برسدۀھمتواند ھمزمان در سوسياليسم نمی

رفت، ليکن دارای اھميت بين المللی  کشور انجام گيک در ١٩١٧ کھن در سال ۀاگر چه اين انقالب پيروزمند در روسي

. داری به سوسياليسم نظر انداخت سرآغاز راه گذار بشريت از سرمايهۀبه اين انقالب بايد به مثاب. و تاثيرات جھانی بود

 افتند کهيی ھای گذشته به اين ترتيب پايان م انقالبًمعموال: "نوشت"  مسايل لنينيسمۀدر بار"اش ستالين در اثر داھيانه

 از نقطه نظر اکتوبرانقالب ... ماند،  ديگری از استثمارکنندگان باقی میۀای از استثمار کنندگان به جای دستدسته

 استثمار ۀاين انقالب ھدف خويش را تعويض يک شکل استثمار و تعويض يک دست. ھا فرق دارداصولی با اين انقالب

که نابودی ھرگونه استثمار فرد از فرد ديگر، نابودی ھمه و ھرگونه  ديگر استثمار کننده قرار نداده، بلۀکننده با دست

که از تمام طبقات ستمکش ديگری که  ایدستجات استثمار کننده، استقرار ديکتاتوری پرولتاريا، برقراری حاکميت طبقه

- يش قرار می نوين بدون طبقات سوسياليستی را ھدف خوۀتر است و تشکيل جامعاند انقالبیتا کنون وجود داشته

  ).٢٩۵ مسايل لنينيسم ص ۀاثر ستالين در بار-اکتوبرجنبه بين المللی انقالب "(دھد
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ھای ھم اکنون سوسياليسم از تمام پنجره: "لنين گفت.  لنينيسم خصوصيت جھانی دارندً و ماالاکتوبربه ھمين علت انقالب 

 اساس اين سرمايه داری جوان گامی به پيش محسوب در ھر اقدام بزرگی که بر. کندداری مدرن به ما نگاه میسرمايه

  ).لمانیا به زبان ٣٧٠ ص ٢۵لنين جلد "(سازدشود، سوسياليسم بالواسطه در عمل، خويش را نمايان میمی

ھا، انقالب وسايل توليد را از بورژوازی، مالکان و کارخانه.  تاريخ را روبيدۀ اساسی عمل کرد و زبالاکتوبرانقالب 

  .آھن و بانکھا را به مالکيت خلق در آورد زمين و خاک، راهکارگاھھا،

 چون مشعلی نه تنھا اکتوبرانقالب .  با قدرت جنبش انقالبی کارگران را در سراسر جھان به پيش رانداکتوبرانقالب 

بخش ملی و ، بلکه ھمچنين برای جنبشھای آزادي)ويژه دھقانان فقيره ب(برای مبارزات آزاديبخش پرولتاريا و متحدانش

. جھان ما از آن تاريخ ديگر دنيای قبل نيست. ثر بودمؤ ضد امپرياليستی خلقھای تحت ستم در سراسر جھان ۀمبارز

در سراسر . وجود آمده  لنينی در جنبش کارگری جھانی بۀ نوينی، يک مرحلۀتوسط و در اثر نفوذ اين انقالب مرحل

ثير قرار أدايش انترناسيونال کمونيستی به بزرگترين وزنه به خاطر تحت تجھان احزاب کمونيستی پديد آمدند و آنھا با پي

  .مارکسيسم لنينيسم در سراسر جھان گسترش يافت. ھای اجتماعی، بدل شدند در کليه عرصهًرات، تقريباييدادن و تغ

ارکسيسم لنينيسم را  ماکتوبرشليک توپھای انقالب : " ديکتاتوری دمکراتيک خلق نوشتۀمائو تسه دون در کتابش دربار

ن يي به عناصر مترقی جھان و چين با پذيرش جھانبينی پرولتاريائی برای تعاکتوبرانقالب . برای ما به ارمغان آورد

 - ھا روان شوندسرنوشت کشور خويش و برای بررسی مجدد مشکالت مخصوص به خود ياری رساند تا به راه روس

  )٧ و ۶لمانی صفحات ااپ فارسی در قياس با چ.".(گيری از آن انقالبچنين بود نتيجه

تواند توسط يک حزب کمونيست متحد و قدرتمند و با استقرار راه نيل به سوسياليسم که لنين به ما نشان داد، تنھا می

  .  شودءديکتاتوری پرولتاريا با موفقيت تا پايان اجرا

  ٢٠١٧ل  ساچـ مار١٣٩۵  ]حوت[ اسفند ماه٢٠۴بر گرفته از توفان شـماره 

  )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

 


