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  تاريخ با ضدانقالب پايان نيافت؛ سوسياليسم بجا و ضروريست
  با ضدانقالب پايان نيافت؛ سوسياليسم بجا و ضروريست تاريخ – ١٩٩١اتحاد جماھير شوروی 

  
 زمانی که پرچم سرخ با داس و چکش از کاخ کرملين مسکو به پائين کشيده – سال پيش بود ٢۵ – ١٩٩١مبر،  دس٢۶

مبر بود، ھنگامی که اولين دولت سوسياليستی جھان، ميھن پرولتاريای ر آن زمان، در طول روزھای سرد دسد. شد

مبر، رھبران سه تا از بزرگ ترين  دس٢٢چھار روز قبل از آن، در . دير سنگينی فشار ضدانقالب خم شجھان، ز

 شوروی تصميم به انحالل اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی گرفته بودند، در حالی که حزب کمونيست  ھایجمھوری

  . اتحاد جماھير شوروی در تابستان ھمان سال غيرقانونی اعالم شده بود

طور رسمی در سال ه  روندی مھر و موم کرد، که بۀ پيروزی ضدانقالب را به عنوان نتيج١٩٩١مبر سال وادث دسح 

البته، ريشه ھای .   به اوج خود رسيد١٩٨٩ در سال )١( با پرسترويکا آغاز گشت و با سرنگونی سوسياليسم١٩٨۵

 بيستم حزب ۀ رويزيونيستی در کنگرۀن فرصت طلباۀضدانقالب را می توان در يک سری از تصميمات گرفته شد

 .  دنبال گرفت١٩۵۶کمونيست اتحاد جماھير شوروی در سال 

، سرزمين بلشويک ھای قھرمان، ميھن لنين و ستالين، موطن ژنرال ژوکوف، يوری گاگارين و ديميتری ١٩٩١در سال 

ھبريت پرسترويکا ظھور کرد، شوستاکوويچ، کشور مردم شوروی به دست بورژوازی روسيه، آن اليگارشی که از ر

، از وجود اتحاد جماھير ١٩٩١ چ مار١٧ درصد  رأی دھندگان در رفراندوم ٧۶(حتی نظر مردم شوروی . غارت شد

  .، توسط مباشران ضدانقالب ناديده گرفته شده بود)شوروی حمايت کردند
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ا راه سمبوليک و دراماتيک، پايان عمر پائين آوردن آن ب. پرچم سرخ شوروی ديگر بر گنبد کرملين در احتزاز  نيست«

از لحظه ای که شاخص ھای ساعت بيحرکت باقی .  اولين دولت سوسياليستی در جھان را مھر و موم کردۀ سال٧۴

قلب ھای ميليون ھا کارگر در سراسر جھان از تپش بازايستاد، و شکوه .  بحرانی را عالمت گذاردندۀماندند، لحظ

  ».دست دادن را نشان داداھميت بار سنگين اين از 

  .١٩٩١مبر  دس٢٨، )ست يونانحزب کموني/ ک ک ایۀروزنام( ريزوسپاتيست روزانه -

 دولت جديد سرمايه داری روسيه  ۀدستاوردھای عظيم اجتماعی اتحاد جماھير شوروی با وعده و عيدھای گمراه کنند

اقتصاد بازار آزاد که زندگی مردم را بھبود می برای به اصطالح دمکراسی بيشتر، برای آزاديھای اجتماعی بيشتر و 

 ٩٠ ۀ، که شامل چندين سياست آزادی سازی اقتصادی در طول دھ»شوک درمانی« اصطالح ه اين ب. بخشد، دنبال شد

افزايش سريع نابرابری ھای اجتماعی، تخريب دولت رفاه : بود، تأثيرات منفی چند گانه ای بر زندگی مردم گذاشت

 کارگر، کاھش سن و اميد به زندگی، تجديد فعاليت ھای ناسيوناليستی بين جمھوری ۀفزايش فقر برای طبقسوسياليستی، ا

  .ھای قبلی شوروی و ظھور اليگارش ھای اقتصادی به عنوان حاکمان واقعی دولت سرمايه داری جديد روسيه

  
  .برای ھميشه در تاريک ترين صفحات تاريخ خواھند ماند: يلتسين و گورباچف

 براين – به ويژه نسل قديمی تر –بيست و پنج سال پس از ضدانقالب در روسيه، اکثريت قريب به اتفاق مردم روسيه 

 ھر بخشی از ًبازسازی سرمايه داری بربريت بی سابقه ای را در تقريبا. ند که زندگی تحت سوسياليسم بھتر بوداباور

. زندگی عمومی مردم به ھمراه آورده است؛ بربريتی که به نفع چند نفر ست و شرايط را برای اکثريت وخيم کرده است

نشان داد که اگر امروز ) ُوی تی اس ا ام(، يک نظرسنجی توسط مرکز افکار عمومی تمام روسيه ٢٠١۶ چدر مار

اين . ، برای حفظ اتحاد جماھير شوروی رأی می دادند) درصد۶۴ (رفراندم برگزار می شد، بيش از نيمی از روس ھا

 ساله و ۶٠ درصد در ميان پاسخ دھندگان ٧۶ سال سن دارند تا ٢۴ تا ١٨ درصد در ميان کسانی که بين ۴٧رقم از 

  .بيشتر افزايش داشت

نشان داد که بيش از ، نظرسنجی مشابھی توسط مرکز نظرسنجی ليوادا در روسيه )٢٠١۶ چمار(در طول ھمان زمان 

 درصد از ۵٨از روس ھا از سقوط اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی پشيمان و متأسف اند و )  درصد۵۶(نيمی 

، يک نظرسنجی توسط بنياد ٢٠١٣در سال . شرکت کنندگان در اين نظرسنجی خواھان احيای سيستم سوسياليستی ھستند

 درصد از روس ھا براين باورند که جنبه ھای مثبت زندگی در اتحاد ۶٠، نشان داد که )ُاف ا ام(افکار عمومی روسيه 

  .شوروی بيشتر از جنبه ھای منفی آن بودند

در جمھوری ھای سابق شوروی، مانند ارمنستان، قرقيزستان، تاجيکستان و غيره، که در آن جا سياست ھای سرمايه 

تکش سيستم سوسياليسم را ازبين برده است، ھمين  کارگر و زحمۀداری انحصاری دستاوردھای اجتماعی مردم، طبق

  .  نوع دلتنگی شوروی نيز وجود دارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  
  تاريخ پايان نيافته است

 بودند، در حال ٩٠ ۀدر آغاز دھ» پايان تاريخ«نويسندگان رسانه ای و مدافعان مختلف سرمايه داری، که حامی مفھوم 

 حوادث ضدانقالبی در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و رغم اين واقعيت که  در پی علی. حاضر تکذيب شده اند

زوال گذاشته است، اما روشن شد که ه طور قابل توجھی روبه اروپای شرقی ھمبستگی نيروھای بين المللی ب

بن بست سرمايه داری فاسد، که بحران، فقر، بيکاری، بدبختی و جنگ ھا را می . سوسياليسم بجا و ضروری است

   .استواری است که ھيچ چيز پايان نيافته استآفريند، دليل 

 خود را سازماندھی کنند، تا سنگر و استحکامات مقاومت را عليه ۀ کارگر و مردم سراسر جھان بايد ضدحملۀطبق

. استثمار سرمايه داری و بربريت امپرياليسم تقويت کنند و پيش شرط ھا را برای پيروزی نھائی سوسياليسم ايجاد نمايند

  . تزاز در می آيدھرخ، با داس و چکش، دوباره به اپرچم س

  

  : نويسندهۀدربار*

 دکترای علوم سياسی، روابط بين المللی و تاريخ ۀنيکوس موتتاس سر دبير سايت در دفاع از کمونيسم، کانديد دور

  .سياسی است

  

  :برگردانده شده از

USSR 1991 – History did not end with the counterrevolution; Socialism is timely and 

necessary   

 Nikos Mottas By  

 

html.with-end-not-did-history-1991-ussr/2016/12/au.com.blogspot.communismgr://https  

  

  :يادداشت

بود، که ھيچ " سرمايه داری انحصاری دولتی"نظر ما آنچه در شوروی سقوط نمود، سوسياليزم نه، بلکه  به -)١(
  .مناسبتی با سوسياليزم ندارد

  AA-AAادارۀ پورتال
  

 


