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سرمقاله گاردين – ارگان حزب کمونيست استراليا
برگردان از :آمادور نويدی
 ٢٧مارچ ٢٠١٧

ميراث تاريخی و ھميشه جاويدان انقالب روسيه

ميراث انقالب روسيه
احزاب کمونيست در سراسر جھان در ماه نومبر  ،٢٠١٧صدمين سالگرد انقالبی را جشن میگيرند که بلشويکھا را
در روسيه به قدرت نشاند و منجر به تشکيل اتحاد جماھير شوروی گشت .آن ھيجان رويداد تاريخی ،زمانی تحقق يافت
که کشورھای بزرگ در اروپا و جاھای ديگر برای برتری امپرياليستی در چيزی تالش میکردند که در آنزمان
وحشيانه ترين جنگ در تاريخ بشر بود.
انقالب برمبنای کار تئوريک مارکس ،انگلس و لنين بود ،انقالبی که کارگران و سازمانھای آنھا را در سراسر جھان
در مبارزات تازه برای سوسياليسم ،و برای احقاق حقوق کارگران ،صلح ،محيط زيست ،و بسياری از مسائل ديگر
گالوانيزه کرد.
بعد از انقالب ،احزاب کمونيست در استراليا و کشورھای ديگر شکل گرفتند ،که تقريبا ً تأثير آن ھنوز پس از
يکصدسال احساس میشود.
با اينحال ،انقالب نيز منجر به طرحھائی توسط کشورھای غربی جھت سرنگونی دولت شوراھا شد ،که با مداخالت
نظامی در سال  ١٩١٨شروع شد .اين تالش و ديگر تالشھای  ٢٠سال بعد کشورھای غربی با شکست روبه رو گشت.
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در طول سالھای  ،١٩٣٠دولت شوروی برای ايجاد يک اتحاد ضدفاشيستی با بريتانيا و ديگر قدرتھای غربی تالش
نمود ،اما پيشنھاد شوروی رد شد .رھبران قدرتھای غربی بر روی ارتشھای بیرحم فاشيست حساب بازکرده بودند
که به سوی شرق و سرنگونی کمونيستھا در مسکو پيشروی میکردند.
برخی در غرب میخواستند که شرايطی جنگی بين اتحادجماھير شوروی سوسياليستی و المان نازی پرورش دھند ،که
امريکا و ديگر کشورھای غربی ،ھر طرف بازنده را مسلح سازند تا زمانیکه ھردو کشور جنگجو ،تخريب و
ورشکسته شوند .و پس از آن امريکا و متحدانش وارد شده و کنترول ھر دو )کشور( را به دست گيرند.
با اينحال ،دولت شوروی از طريق امضای يک پيمان عدم تجاوز با المان با آنھا)امريکا و ابريتانيا و بقيه شرکای
غربی( مقابله کرد .المان تسليم وسوسۀ فتوحات آسانتر شد و به پولند و فرانسه حمله ُبرد ،که در آنزمان بريتانيا را
مجبور به جنگ با کشورھای فاشيست نمود .اما المان در سال  ١٩۴١پيمان عدم تجاوز با شوروی را نيز شکست ،و
حمله ای گسترده عليه اتحاد جماھير شوروی به راه انداخت.
گرچه المان نازی در ابتداء موفقيتھائی کسب نمود ،اما درنھايت ،حمله به شوروی معکوس شد .علیرغم تلفات زياد
) ٢٧ميليون کشته و مصيبتھای وحشتناک ،ميليونھا نفر مصدوم و بی خانمان( ،مردم شوروی با شجاعت شگفت
انگيزی ،با عزم و اراده و خالقيت جنگيدند .در ميان نيروھای متحد ،اتحاد جماھير شوروی جھت شکست فاشيسم در
جنگ جھانی دوم بهتنھائی بزرگترين سھم را داشت.
اما مردم شوروی ھزينۀ وحشتناکی پرداختند .در متعاقب جنگ سرد ،مسابقۀ تسليحاتی به رھبری امريکا منابع قبالً ُتھی
شدۀ اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی را به ھدر داد و توليد کاالھای مصرفی از رشد بازماند .دولت که با تصورات
غلط ايدئولوژيک تضعيف شده بود و از داخل با خرابکاری واژگون شده بود و در نھايت ،از درون توسط نيروھای
ارتجاعی در سال  ١٩٨٩فتح و قبضه شد.
شورش نظامی متعاقب آن درھم شکسته شد .برای اطمينان از اينکه نمايندگان پارلمان روسيه مانعی برای بازگرداندن
سرمايه داری ايجاد نکنند ،نخست وزير بوريس يلتسين به ارتش دستور داد که پارلمان را محاصره و با توپخانه ھدف
آتش گلوله قرار دھد .درون ساختمان ويران شده ،از خون ساکنانش پوشيده شده بود.
دولت محافظه کار استدالل کرد که دوران انقالبی که در سال  ١٩١٧شروع شد به پايان خود رسيده است .برخیھا گفتند
که اين »پايان تاريخ« بود! آن ،البته ،که حرف پوچ محض بود .دولتھای کمونيستی ھنوز در کشورھای ديگر در
قدرت ھستند ،از جمله چين ،که بزرگترين جمعيت جھان را دارد و بزودی بزرگترين اقتصاد جھان را خواھد داشت،
و کوبا ،که درست خارج از سواحل )امرياليسم( امريکا قرار دارد].نه چين يک کشور سوسياليستی است و نه ھم کوبا-
پورتال[
عالوه براين ،مردم روسيه اکنون از تجديد حيات سرمايه داری حريص به تلخی پشيمانند ،و رھبر ملی فعلی روسيه
مسيری مستقل از اوامر )امپرياليسم( امريکا درپيش گرفته است.
امريکا خصومت را بين روسيه و کشورھای ديگر پرورش داده است ،به ويژه اوکراين ،که يکبار رھبر سابق شوروی
آنجا را »نقطه شروع اجماع انقالب کارگری و ضدانقالب امپرياليسم که از غرب آمده است« ،توصيف نمود.
انقالب روسيه از اھميت تاريخی بسيار عظيمی برخوردارست .اين اولين بار در تاريخ بود که سرمايه داری ،سيستمی
سياسی و اقتصادی که در آن کاال و خدمات را براساس استثمار کارگران توليد میکرد ،با سيستم ديگری جايگزين
میشد که کارگران کشورشان را اداره میکردند و به طورجمعی صاحب ابزار توليد بودند.
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انقالب ثابت کرد که استثمار انسان از انسان اجتناب ناپذير نيست ،و سرمايه داری نمی تواند برای ھميشه پايدار بماند و
بايد با سيستمی )سوسياليسم( جايگزين شود که پتانسيل شگفت انگيزی برای بھبود زندگی بشريت دارد .و اين ميراث
بزرگ انقالب روسيه برای زحمتکشان جھان بود.
برگردانده شده از:
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