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 Political  سياسی

  
 شيری .م .ا

   ٢٠١۶ نومبر ٠٨
  

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

 اکتوبر انقالب شکست علل يا علت -دوم بخش

 ۀسال سیۀ دور در ويژه،ه ب اش،اعجازگونه و العادهخارق دستاوردھای تمامی رغمه ب اکتوبر سوسياليستی کبير انقالب

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

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

 .گسست ھم از شوروی سوسياليستی

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

 شکست .نيست وقايع علج و آشکار دروغ يک جز چيزی ادعائی چنين اما، .نمايد قلمداد ضدانقالب داخلی عوامل دست

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

 .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 که شود تصور گاه ھر است اشتباه درکی چنين البته

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

 ھاینگرهک جريان در ،١٩۵٣سال چمار ۵ در ستالين مرگ از پس خروشچوف نيکيتا سيمای در تروتسکيستی کارتبه

 خروشچوف کذب سراسر ۀمحرمان سخنرانی و )١٩۶١ سال اکتوبر ماه( دوم و بيست و )١٩۵۶ سال بروریف ماه( بيستم

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

 باريس ف،ئيياکول الکساندر چوف،گارب ميخائيل -باند اين صشاخ اخالف واسطهه ب که کرد تعبيه شوروی سوسياليستی

 آن از گواھی انکارناپذيری واقعيتھای زمان گذشت با .گرديد منفجر سال آن در ديگر ایعده و گايدر يگور يلتسين،

ۀ پشتوان و ليسمسوسيا ساختمان ۀالعادفوق استحکام و دوام استوار، ۀشالود بمبھا، انفجار در تأخير علت يگانه که دھندمی

 .بود آن خلقی

 -مارکسيسم پاکيزگی و نزھت از "حراست" برای کنندمی سعی منفرد ھایشخصيت يا و سازمانھا احزاب، از یبسيار

 رويزيونيسم عليه مبارزه ۀمثابه ب را آن افشای و نموده قلمداد )تجديدنظرطلبی( رويزيونسيم سمبل را خروشچوف لنينيسم

 از درکی نه تروتسکی، "اعظمش استاد" ھمانند خروشچوف که نيستند متوجه ديدگاه اين يروانپ اما .نمايند تعريف

 پيروان اغلب ھمانند بود مأمورً احتماال و ماجراجو يک او .علمی سوسياليسم از تصوری نه و داشت لنينيسم -مارکسيسم
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 .جنگيدند می شوروی اتحاد عليه داریسرمايه فاشيزمۀ جبھ در ميھنی کبير جنگ و دوم جھانی جنگ در که تروتسکی،

 وزير نخست چرچيل، وينستون با او پنھانی پيوند و رابطه از حاکی زيادی مدارک و اسناد اخير سالھای در حتی

 چه اگر .است گرديده منتشر )۵ آی ام( کشور اين خرابکاری -جاسوسی سازمان کمونيزم با مبارزهۀ شعب و" ستانانگل"

 او العمرمادام خانگی حبس به کردن بسنده و خروشچوف ۀمحاکم از برژنف ايليچ لئونيد ممانعت علته ب لهأمس اين

 و تروتسکيستی بورژوازی خرده ماجراجوی و متزلزل جريان به اخالفش و وی تعلق اما نيست، روشن آخر تا ھنوز

 واقعيت يک سيا سازمان به ،"سازینو متفکر" مغز و طراح ياکولئيف الکساندر جمله، از آنھا، از برخی وابستگی حتا

 .است آشکار

 "پردازاننظريه" و ئیرسانه امپراتوری شد، زده ١٩٩١ سال در اکتوبر انقالب تيرخالص که آن از پس حال، ھمه در

 و جھان سياسی ۀنقش از شوروی اتحاد "فروپاشی" شوق از وقفه،بی دھان، به سگ سر جھانی ارتجاع و امپرياليسم

 اعالم تاريخ پايان را "پيروزمند" داریسرمايه پرداختند، خيزوجست به رقيببی و خالی ميدان در يسم،سوسيال شکست

 .کنندمی ھم ھنوز و کردند عمل خود طبيعت و ماھيت اقتضای به آنھا که چرا .نيست مشکلی ھيچ اينجا تا البته، .نمودند

 مدرک، و سند گونه ھيچ ۀارائ بدون مستقل، بررسی و تحقيق گونه ھر از قبل که ھستند و بوده مدعيانی آن اما، مشکل

 را سوسياليسم "فروپاشی" دروغ، امپراتوری جعلی ھایداده اساس بر فقط تعقل، و تأمل بدون منطق، و استدالل ھيچ بی

 .زدند جار را خود "نظرات" صحت کنانھلھله و نمودند اعالم خويش صادرۀ قبل از احکام و ھاپيشداوری اثباتی سند

 دھيم، ارائه سرفصل صورته ب را شوروی اتحاد و سوسياليسم تخريب از کمانیرنگين طيف اين نظراتنقطه اگر

 :از عبارتند آنھا مجموع

 سوسياليستی؛ اقتصاد ناکارآمدی ــ

 اقتصاد؛ مرکزی ريزیبرنامه ــ

 اقتصادی؛ مشکالت ــ

 دموکراسی؛ فقدان و حزبی تک حاکميت ــ

 تسليحاتی؛ ۀمسابق به دادن تن ــ

 افغانستان؛ جنگ ــ

 امپرياليسم؛ -سوسيال به آن تحول و شوروی اتحاد سياسی حاکميت بر رويزيونيسم تسلط ــ

 ."سرد" جنگ ــ

  :گيريممی پی فوق ھایسرفصل به گذرا نگاھی با را بحث

 

 سوسياليستی اقتصاد ناکارآمدی

 در ويژهه ب اکتوبر، انقالب پيروزی از پس شوروی اتحاد بلشويکھای که کنند،می فراموش عمد به فوق ادعای طراحان

 اول، جھانی جنگ -جنگ سه عظيم ھایويرانی ترميم و بازسازی بر عالوه شدند، موفق ستالين ۀخردمندان رھبری ۀدور

 اھيرجم اتحاد پھناور کشور ،ميھنی کبير جنگ و خارجی کشور چھارده مستقيم حمايت با داخلی طوالنی جنگھای

ه ب دھند ارتقاء نظامی علمی، صعنتی، اقتصادی، سياسی، جھانی قدرت دو از يکی جايگاه به را شوروی سوسياليستی

  .شدنمی فصل و حل آن مستقيم مشارکت بدون جھانی مشکل ھيچ که طوری
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 از رايگان شآموز و تحصيل امکانات بخشکانند، را بيسوادی مسکنی،بی کاری،بی ۀريش شدند موفق ھمچنين آنھا

 تا نطفه از ھمگانی ۀبيم و رايگان استراحت حتا و پزشکی مراقبتھای و طب از بریبھره مدارج، باالترين تا ابتدائی

  .نمايند فراھم بيمه کالھبرداری ھایکمپانی بدون گور

 ندارد واقعيت با قرابتی کمترين ادعا اين شوروی، اتحاد سوسياليستی ۀجامع واقعيتھای تمامی گواھی بر بنا و اين بر بنا

 از باعث توانستمی اقتصادی ناکارآمدی اگر که، اين طرفه .باشد سوسياليسم تخريب مبنای توانستنمی کلی طوره ب و

 انبوه لشکر ايجاد ساختاری، بحرانھای با توأم داریسرمايه نظام بشود، اقتصادی -اجتماعی نظام يک پاشيدن ھم

 کلی طوره ب فحشاء اعتياد، از اعم اجتماعی مفاسد ساير ميليونی قربانيان و گرسنگان قرا،ف دوشان،ه بخانه کاران،بی

  .بگيرد شکل توانستنمی

 

 اقتصاد مرکزی ريزیبرنامه

 بدون و نيست اقتصاد کلی طوره ب برنامه بدون اقتصاد که بپذيرند توانندنمی اقتصاد مرکزی ريزیبرنامه مخالفان

 برخی نارسائی و کمبود کاالھا، برخی انباشت و توليد اضافه توليد، در مرج و ھرج به واحد، مرکز يک از آن مديريت

 توليدات ۀعرص در کار تقسيم امر، واقعيت در اقتصاد مرکزی ريزیبرنامه .گرددمی منجر ديگر ضروری کاالھای

 مشکالت بروز باعث نه یشورو اتحاد در اقتصاد مرکزی ريزیبرنامه وصف، اين با .ھست نيز کشور يک داخلی

 .شود کشور نابودی باعث که نمايد ايجاد مشکالتی چنان توانستمی نه و گرديد شوروی اتحاد در اقتصادی

  

 اقتصادی مشکالت

 و ويرانگر جنگ سه عظيم ھایويرانی یبازساز و ترميم ھایدوره در حتی گاه، ھيچ شوروی اتحاد اقتصادی مشکالت

 را آن مسير و بگذارد تأثير کشور و انقالب سرنوشت بر بتواند که نرسيد حل غيرقابل و ادح درجه چنان به پرکشتار

 سه برابر شوروی اتحاد موجوديت آخر ۀدھ در مريکاا امپرياليسم اقتصادی رشد اگر که، اين طرفه .سازد دگرگون

 مشکالت اگر اين، از گذشته .دادمی نشان را درصد نيم و ۴ دوره ھمين در شوراھا کشور اقتصادی رشد بود، درصد

 مشکالت با داریسرمايه نظام صورت، اين در بشوند، اقتصادی -اجتماعی نظام يک نابودی موجب بتوانند اقتصادی

 شمول ھمه که شودمی شمرده قاعده وقتی قاعده .شدمی نابود و محو پيش وقتھا خيلی بايد خود ادواری بحرانھای ،عديده

  .نه آنجا در بکند، عمل نجااي در که اين نه باشد

 چشم جلو امروز تا آن از پس چه و شوروی اتحاد حيات ۀدور در چه داریسرمايه ۀسامان اقتصادی مشکالت وانگھی،

 در ...و گرسنگان ،ءفقرا دوشان،ه بخانه کاران،بی عظيم لشکر حل، و لوکنتر غيرقابل ساختاری بحران :است عموم

 جھان سياسی ۀنقش از شوروی اتحاد چرا ماند؟ ايستاده "اين" افتاد، زمين بر "آن" گونهچ :شودمی مطرح سؤال اينجا

 پاسخ ندارند؟ ھم امروزه و نداشتند اقتصادی مشکالت داریسرمايه کشورھای آيا نه؟ داریسرمايه کشور اما گرديد محو

 ارتباطی ھيچ ،"بود شوروی اتحاد و سوسياليسم نابودی علت اقتصادی مشکالت" بر مبنی ادعاھای :است روشن سؤال

 .ندارد علمی منطق و استدالل با

 برده، پايان به اينجا در نظر، اظھار و مطالعه برای مندانه عالق فرصت و حوصله گرفتن نظر در با را بحث بخش اين

 .کنممی موکول بعدی بخش به را آن ادامه

  ...دارد ادامه

  ١٣٩۵ عقرب -آبان ١٧


