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 متفاوت کلیه ب انقالبی ،اکتوبر سوسياليستی کبير انقالب
 آن شکست و پيروزی ھایلرزهپس

  

 مبرنو ھفتم با برابر شمسی ھجری ١٣٩۶ عقرب -آبان شانزدھم روز براکتو سوسياليستی کبير انقالب ترتيب، اين به

 .شودمی خود عمرۀسد دومين وارد و رساندمی پايان به را خود پيروزی سال صدمين ميالدی ٢٠١٧ سال

 و تمايزمً کامال ئیايده و ماھوی لحاظه ب تاريخ ھاینھضت و جنبشھا انقالبات، تمامی با اکتوبر سوسياليستی کبير انقالب

 بشر، تاريخ در بار اولين برای که بود اين در ديگر انقالبھای با آن تمايز وجه و اکتوبر انقالب گیخودويژ .بود متفاوت

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

 داریسرمايه از گذار دوران :نوين کلی طوره ب دوران آغاز و جديد اقتصادی -اجتماعی نظام برقراری را، داریسرمايه

 منجر حاکمه تأھي ئیجاه جاب و سياسی تحول به تنھا انقالبھا اغلب خالف اکتوبر انقالب .داد نويد را سوسياليسم به

 مديريت کار را آن که ساختند ای جامعه و کشور لنين رھبریه ب بلشويکھا ،اکتوبر کبير انقالب پيروزی ۀنتيج در  .نشد

  .سرمايه نه کردمی

 بين داخلی تضادھای اوجگيری ۀنتيج در که داد روی شرايطی در ،١٩١٧ سال اکتوبر سوسياليستی انقالب

 .بود ورشعله پيش سال سه از خود نفوذ ۀحوز به جھان تقسيم برای اول جھانی ويرانگر جنگ آتش وقت، ھایوریتامپرا

 با مشترکۀ مقابل برای فئودالھا و دارانسرمايه ستمگر، و استثمارگر طبقات ھمبستگی و اتحاد که یشرايط چنين در

 رھبری با روسيه وریتامپرا بلشويکھای حزب بود، شده تضعيف یامالحظه قابل حدود تا اجتماعی عدالت مبارزان

 سوسياليستی کبير انقالب شدند، موفق دورانھا ۀھم کارگران آموزگار کبير، انقالبی لنين، ايليچ والديميرۀ العادخارق

 .برسانند ثمر به را ١٩١٧ سال اکتوبر

 جريان در کشبھره و غارتگر طبقات انسجام و اتحاد نسبی گسست فقط نه نخست، ۀوھل در اکتوبر انقالب پيروزی رمز

 ۀکثيرالمل ۀجامع ملتھای و ھاخلقۀ ھم زحمتکش اقشار ساير و دھقانان کارگران، جذب و جلب بلکه، اول، جھانی جنگ

 حزب توسط آنھا انگيزشگفت رھبری و سازماندھی انقالبھا، ۀھم با متفاوت ًماھيتا انقالب سویه ب روسيه یامپراتور

 .بود بزرگ لنين ۀخردمندان رھبریه ب بلشويکھا

 عثمانی و مجار -اتريش ن،لماا ھاییامپراتور :یامپراتور 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 یامپراتور ھایبلشويک اما، .گرديد ختم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 تاريخ در بار اولين برای سربازان و دھقانان کارگران، شوراھای حاکميت تحت را شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد

 .نمايند برقرار جھان

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

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

 .داد دست از را

 و خارجی و داخلی انقالب ضد شديد مقاومت وجود با آن ۀاعجازگون و رگست دستاوردھای و اکتوبر انقالب پيروزی

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

 قدرت يک گاهجاي به را شوروی اتحاد ،ستالين ويساريونويچ يوسف نابغه، لنينيست -مارکسيست رھبریه ب ،١٩٢۴

 آن بدون المللیبين مشکل ھيچ که طوریه ب .رساند جھانی فرھنگی و صنعتی علمی، نظامی، اقتصادی، سياسی،

 .شود فصل و حل توانستنمی

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

 در ھمه برای برابر فرصت وجود جمع، در فرد استعداد و نبوغ ئیشکوفا و رشد اشکار ھاینشانه غيره و اجتماعی

 مطلق طرد و رد یامعنه ب حال، عين در و "يکی برای ھمه و ھمه برای يکی" شعار تحقق سوسياليستی،ۀ جامع

 .بود ئیبورژوا ئیفردگرا

 موات بار اولين برای شد موفق شوروی اتحاد ليستی،سوسيا ۀجامع تشکيل و اکتوبر سوسياليستی انقالب پيروزی برکت به

 کيھانی فضای به را زن اولين انسان، اولين جاندار، اولين دھد؛ قرار زمين مدار در را ماھواره اولين بشکافد؛ را

 ی،کاربی ھایريشه توانست خلق اليزال قدرت به اتکاء با جھان تاريخ در کشور اولين عنوانه ب شوروی اتحاد .بفرستد

 و بھداشت و طب از مندیبھره و آموزشی مراحل تمامی در رايگان تحصيل شرايط بخشکاند؛ را مسکنیبی سوادی،بی

 .نمايد ايجاد را عموم برای رايگان استراحت حتی،

 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

 و ضداستعماری دموکراتيک، -ملی عدالتخواھانه، سوسياليستی، انقالبات و ھاجنبش بخشالھام شوروی اتحاد وجود

 هب استعمارکھن نظام شوروی، اتحاد مادی و معنوی فکری، ھایحمايت و مساعدتھا برکت به .بود جھان در بخشئیرھا

 .شد برچيده جھان سراسر در مترقی سازمانھای و احزاب رھبریه ب مستعمرات ستم تحت ھایخلق توانای دست

ه ب و خلقھا ملتھا، کشورھا، محبت و اعتماد احترام، از قدر ھر خود، ماھيت و خصلت به بنا ،اکتوبر سوسياليستی انقالب

 به بود، برخوردار جھان ۀاستعمارزد و اسير ملل و خلقھا زحمتکشان، و کارگران بردگان، دربند، انسانھای کلی، طور

 و کھنه فئوداالن و دارانبرده دشمنی و نفـرت خصومت، کينه، مورد آن، از بيشتر بسيار مراتبه ب شايد و نسبت ھمان

 رتگرانغا و راھزنان ،)سازی اسلحه( مرگ توليد کنسرنھای ،)بانکسترھا( پول انبارھای صاحبان ،)دارانسرمايه( نو

 .گرديد عدالت و انسانيت آزادی، و صلح دشمنان المللی،بين

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

 .است مدعا اين روشن گواه آن کردن نابود از پس چه و شوروی اتحاد حيات ۀدور در چه بورژوازی کاریجعل

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

 زحمتکشان و کارگران ۀھم به بلکه، شوروی، اتحاد زحمتکشان و کارگران به تنھا نه اکتوبر انقالب که است معنی
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 مبارزات ۀارثي ارجمندترين و دارد تعلق دنيا سراسر مارشوندگاناستث و ستم تحت ملل و خلقھا ۀھم به جھان،

 .است بشر ۀخواھانعدالت

ۀ سال سی ۀدور در ويژه،ه ب اش،اعجازگونه و العادهخارق دستاوردھای تمامی رغمه ب اکتوبر سوسياليستی کبير انقالب

 در ،)ناميدندمی ناپذيرشکست ="ُکبا" جوانی در را او ھمرزمانش -ستالين( جوگاشويلی ويساريونويچ يوسف رھبری

 ھایجمھوری اتحاد .شد افکنده خاکه ب و يدتغل خون در پاريس کمون -تاريخ کارگری انقالب اولين مانند ١٩٩١ سال

 .گسست ھم از شوروی سوسياليستی

ه ب تنھا و یخونريز بدون را اکتوبر کبير انقالب شکست کرد سعی دروغ یامپراتور که است مؤکد يادآوری به الزم

 .نيست واقعيت جعل و آشکار دروغ يک جز چيزی ئیادعا چنين اما، .نمايد قلمداد ضدانقالب داخلی عوامل دست

 خشونتھای پی در ديگرش، بارفاجعه پيامدھای و مصايب از نظر قطع آن، پيروزی عکسه ب اکتوبر انقالب شکست

 .گرديد ميسر نفر ميليون ١٢ از بيش آوارگی و زدگیجنگ و نفر ميليون يک از بيش شدن کشته و دھشتناک

 است اين امر واقعيت .گرديد سرکوب ١٩٩١ سال در اکتوبر انقالب شود تصور گاه ھر است اشتباه درکی چنين البته،

 خائن باند تاريخ، آن از پيش بسيار که چرا .شد شليک انقالب مبارک پيشانی بر خالص تير فقط بارنکبت سال آن در که

 ھایکنگره جريان در ،١٩۵٣سال چمار ۵ در ستالين مرگ از پس فخروشچ نيکيتا سيمای در تروتسکيستی کارهتب و

 خروشچف کذب سراسر ۀمحرمان سخنرانی و )١٩۶١ سال اکتوبر ماه( دوم و بيست و )١٩۵۶ سالبروری ف ماه( بيستم

 ھایجمھوری اتحاد و سوسياليسم ساختمان زير در تأخيری "ھایبمب" ،"ستالين شخصيت کيش" با مبارزه خصوص در

 باريس ف،ئيياکول الکساندر چوف،ربوگ ميخائيل -باند اين شاخص اخالف ۀواسطه ب که کرد تعبيه شوروی سوسياليستی

 از گواھی انکارناپذيری واقعيتھای زمان گذشت با .گرديد منفجر سال آن در آنھا ھمفکران گروه و گايدر يگور يلتسين،

 و سوسياليسم ساختمانۀ العادفوق استحکام و دوام استوار، ۀشالود بمبھا، انفجار در تأخير علت يگانه که دھندمی آن

 .بود آن عظيم خلقی ۀپشتوان

 بزرگ کشور ھمه، رأس در آن، شگرف دستاوردھای و اکتوبرکبير انقالب شود تصور گاه ھر است اشتباه نيز اين اما

  .گرديد نابود داخلی ستمگر طبقات و بورژوازی عوامل دسته ب فقط ویشور سوسياليستی ھایجمھوری اتحاد

 از پس فرودست و باالدست طبقات پيدايش ابتدای از طلبیبرابری و خواھیعدالت آرزوھای و آمال پيداست ناگفته

 و غضب مورد و بوده بشری جوامع ھمه فرودستان آرزوی و خواست طبقاتی، جوامع ظھور و اوليه اجتماعات انحالل

 و شده واقع ستمگر طبقات ھجوم مورد امانبی و خشن اشکال به هھموار آرزوھا، و ھاآمال اين .باالدستی طبقات ۀکين

ۀ عصار و چکيده ۀمثابه ب نيز اکتوبر سوسياليستی انقالب .اندگرديده وقمعقلع و سرکوب وجه شديدترين به آن پيروان

 ابتدای ھمان از جھانی امپرياليسم و ارتجاع .بودن مستثنی ظالمانهۀ قاعد اين زا ستم تحت بشريت آرزوھای و آمال ۀ ھم

 دسته ب داخلی بارفاجعه جنگھای شروع .بست آن کردن خفه و نابودی به کمر اکتوبر سوسياليستی انقالب پيروزی

 جوان، ورویش اتحاد اراضی در حاضر خارجی اشغالگر قدرت چھاردهۀ جانب ھمه پشتيبانی با سفيد گاردھای

 در جاپان ميليتاريسم و غرب داریسرمايه فاشيزم ھجوم با ھمزمان ۀحمل برای داخلی ضدانقالب تجھيز و سازماندھی

 ۀاراد و عزم و درايت اثر در که اندزمره اين از سوسياليستی شوروی اتحاد بردن بين از ھدف با دوم جھانی جنگ

 تنھا نه شکستھا، اينۀ ھم اما .ماند عقيم ستالين وی، از پس و لنين -آن بديلبی رھبری و ھابلشويک حزب خارائين

 به .ساخت ھم ّمصرتر و ترجری را آنھا بلکه، نياورد، وجوده ب جھانی امپرياليسم و ارتجاع توزانهکينه ۀروي در یتغيير

 پس برد،می سره ب يروھان پراکندگی و سردرگمی در جھانی اول جنگ ھایسال از که داریسرمايه ارتجاع سبب، ھمين

 جنگ" اعالم .افتاد ديگر کارراه فکره ب ميھنی کبير جنگ و دوم جھانی جنگ در سنگين و سخت شکست تحمل از
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 .بود اجتماعی عدالت طبقاتی دشمنان جديد انديشی چاره محصول دوم، جھانی جنگ پايان در شوروی اتحاد با "سرد

 و جھان زحمتکشان و کارگران طبقاتی خصم قوای تجديد و ساماندھی برای بود فرصتی و فرجه واقع، در "سرد جنگ"

 .آن موجود و عينی سمبل و نمونهۀ مثابه ب سوسياليسم و شوروی اتحاد باالخص،

 طی تبليغاتی -روانی آميزجنون جنگھای و ضدشوروی -ضدسوسياليستی تبليغات برای نجومی ھایھزينه صرف

 و جعلیۀ نظري پيدايش و اروکمونيسم ظھور .آغازيد دادن ثمر به آھسته -آھسته "ردس جنگ" طوالنی، ًنسبتا سالھای

 جنگ" آغازين سالھای در جھانی امپرياليسم موفقيتھای اولين از يکی "شوروی اتحاد امپرياليسم -سوسيال" محلبی

 تندرو و متزلزل بخشً عمدتا جھان، خواهعدالت نيروھای از یامالحظه قابل بخش توانست جھانی ارتجاع که بود "سرد

 درميان مھلک بشدت سياسی و فکری ايدئولوژيک، تشتت و تفرقه باعث ھاپديده ھمين ظھور .سازد ھمراه خود با را آن

 و تالش ھمه باً تقريبا پديده، دو اين پيروان سياسی و ايدئولوژيک ضربات .گرديد جھان خواهعدالت و مترقی نيروھای

  .کندمی برابری جھانی امپرياليسم و ارتجاع ستیسوسيالي ضد تقالھای

 برای سراسری ۀحمل به ميالدی ھشتاد ۀدھ از "سرد جنگ" گرم گرما در امپرياليستی ارتجاع که بود شرايطی چنين در

 دست آن سمبل و نمونه ۀمثابه ب اکتوبر کبير انقالب دستاوردھای ساير و شوروی اتحاد علمی، سوسياليسم ۀايد نابودی

 و مذھبی قشريون ھایحاکميت تحت کشورھای ءابتدا گسترده، ۀحمل اين شروع برای که است، ذکر به الزم .دز

 گرمیدست برای را جھانی سوسياليستی بلوک از گسسته ًتقريبا و ضعيف ھایحلقه و سودان و ايران مثل ارتجاعی

 ميخائيل به خمينی هللاآيت ۀنام ايران، در ايران ۀدتو حزب آنھا، رأس در و اجتماعی عدالت طرفداران وقمعقلع .برگزيد

 انجام ،پولند در )سيا( امريکا مرکزی اطالعات سازمان مأموران مديريت تحت "ھمبستگی جنبش" اندازیراه ف،ربچوگ

 جنگ تشديد و حمالت اين نمادھای اولين رومانی در چائوشسکو نيکوالی ئیماليخوليا ترور و رومانی در رنگی انقالب

 جھان ۀھم در کلی طوره ب اجتماعی عدالت پيروان و شوروی اتحاد زيکیف حذف برای سراسری تبليغاتی -روانی

 خود نفع به بيشتر چه ھر را جھانی مقياس در ءقوا توازن شد موفق "سرد جنگ"ۀ دور در جھانی ارتجاع کل، در .بودند

ۀ غلب اين در .نمايد حذف جھان سياسی ۀنقش از را یشورو اتحاد آن رأس در و شرق سوسياليستی بلوک داده، تغيير

 اتحاد در داریسرمايه داخلی عوامل علمی، سوسياليسم پيروان و شوروی اتحاد مقابل در جھانی امپرياليسم ناميمون

 ...کردند أايف نقش محلل و کاتاليزاتور ۀمثابه ب فقط شوروی

 جھان از امنيت و ثبات و صلح خارجی، و داخلی از اعم یدارسرمايه نيروھایۀ مجموع توسط شوروی اتحاد حذف با

 که را بندینيم امتيازات تمامی شدند؛ کشيده ومرجھرج و آشوب به "نافرمان کشورھای" ۀھم بربست؛ رخت

 و فقر گرفت؛ پس ديگری از پس يکی بود، داده زحمتکشان و کارگران به انقالب بروز از ممانعت برای داریسرمايه

 ھشت ئیدارا که کرد پيدا ابعادی چنان طبقاتی شکاف و فاصله گرفت؛ خوده ب جھانی ابعاد خانمانیبی و کاریبی فاقه،

 ...کندمی برابری جھان ميلياردی ھفت جمعيت از نيمی ئیدارا با جھانی سارق

 قرمز ۀجام که شدند اپيد ھم زيادی افراد و ھاگروه بورژوازی، درشت و ريز ھایاکره و عمله بر عالوه اوصاف، اين با

 سوسياليستی انقالب واقعيت انکار به داریسرمايه ارتجاع روانی -تبليغاتی جنگ ماشين با ھمآوا و ھمصدا کرده، تن به

 جمله، از آن، دستاوردھای نابودی دليل نيز ديگر ھایبرخی و برندمی نام "کودتا" عنوان با آن از و پرداخته اکتوبر

 فقدان با يکی، متضاد، حال عين در و مختلف انحاء و اشکال به را شوروی اتحاد -آن ورددستا مھمترين و اولين

 مواجه و "امپرياليسم -سوسيال" به شوروی اتحاد ئیفروارو يا و پرولتاريا ديکتاتوری از عدول با ديگری، دموکراسی،

 .کنندمی عنوان غيره و اقتصادی مشکالت با
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 چشم در "تير ديدن" به قادر چرا ھستند، "ديگران چشم در مو" ديدن مدعی که نظری طيف اين ۀمجموع نيست معلوم

 و زندگی محل ۀجامع در نتوانستند خود، ھایسياست و نظريات اصطالحه ب "دقت و صحت" رغمه ب چرا .نيستند خود

 ۀفاجع از را جھان و داده تغيير اجتماعی برابری و عدالت جويای نيروھای نفع به را طبقاتی قوای توازن خود فعاليت

  !دھند؟ نجات امروزی

 اين ۀھم جایه ب است بھتر سوسياليسم و شوروی اتحاد نابودسازی با رابطه در "فروپاشی تئوری" طرفداران

 چگونه را طبقاتی ۀمبارز در ءقوا توازن جايگاه و اھميت که دھند پاسخ سؤال اين به ھا،بافیتئوری و ھاپردازینظريه

 طبقه کدام رکاب در کنون تا شوروی اتحاد و سوسياليسم نابودی از بعد حتی و "سرد جنگ" ۀدور در و کنندمی ارزيابی

 .زدند شمشير اجتماعی ۀطبق کدام از طرفداری به و کردند فرسائیقلم

 حزب ھایضعف انحرافات، از ناشی را اکتوبر سوسياليستی کبير انقالب دستاورودھای نابودی که ئیآنھا از ھمچنين،

 و صحيح درک" وجود با که است الزم پرسيدن کنند، می ارزيابی آن بر رويزيونيسم تسلط يا و شوروی اتحاد کمونيست

 درس شوروی اتحاد کمونيست حزب "انحرافات و ھاضعف" از نتوانستيد چرا طبقاتی، ۀمبارز علم از شما "درست

 ۀطبق نفع به را طبقاتی قوای توازن خود، "دقيق و درست" ھایسياست و نظريات تئوريھا، از گيریبھره با گرفته،

 !سازيد؟ فراھم را سياسی قدرت گرفتن ۀزمين آنھا برای و دھيد تغيير جامعه ستم تحت و زحمتکش اقشار ساير و کارگر

 ترزننده ديگری از يکی که قرمز ۀجام در چه سياه قالب در چه شوروی ضد و سوسياليستی ضد مدعيات ۀھم از گذشته

 ۀجامع در که دولتی ھر حتی و شخص ھر يا فکری جريان ھر گروه، ھر حزب، ھر که است ذکر به الزم کند،می جلوه

 گرسنگی، فقر، کاری،بی با جنسيتی، اقتصادی، اجتماعی، ھاینابرابری قبيل از معضالتی با خود فعاليت و زندگی محل

 مواجه )درصد ترينپائين با چند ھر( غيره و خيابان و کار دکانکو با خوابی،کارتون و دوشیه بخانه با سوادی،بی

 "خوب ھایئیالال" خيلی آنھا اگر .ندارد را شوروی اتحاد و سوسياليسم به انتقاد حق کمترين اخالقی لحاظه ب است،

 ۀجامع بارعهفاج مشکالت حل فکره ب شوروی، اتحاد و سوسياليسم "اشکاالت و ايرادات" برشماری جایه ب بايد بلدند،

  .باشند خود

 اتحاد کشور -آن دستاورد بزرگترين و اولين و اکتوبر سوسياليستی کبير انقالب انگيزغم بشدت سرنوشت از صرفنظر

 و خواست عنوانه ب اکتوبر انقالب اھداف و ھاايده جاودانگی و حقانيت زمان گذشت ،شوروی سوسياليستی جماھير

 وارققنوس ديگر بار سوسياليستی انقالب که دھدمی اطمينان و کندمی ثابت بيشتر چه رھ وضوح با را انسان ابدی نياز

 .دھد نجات داریسرمايه بربريت از را جھان و برآورد سر خويش خاکستر از

 لنين ايليچ والديمير رھبریه ب اکتوبر سازدوران انقالب وقوع سالگشت صدمين سوسياليسم، قطعی پيروزی به يقين با

 سرمايه، اسارت از کار آزادی راه مبارزان به عدالت، و حقيقت دوستداران ھمۀ به را روسيه بلشويکھای حزب أسر در

 و خواھانعدالت انساندوستان، ھمۀ به بندگی، و بردگی و استثمار بندھای و قيد از انسان آزادی راه رزمندگان به

 به استعـمار، و طلبیسلطه و جنگ دشمنان به ھا،خلق و ھاملت برادری و برابری دوستی، مناديان به طلبان،صلح

 !گويممی باد مبارک خواھانهترقی ھایانديشه و افکار پيروان

  شيری .م .ا
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