انقالب کبیر اکتبر :شکست یا پیروزی؟
به مناسبت نودوششماین سالگرد انقالب شکوهمند اکتبر

رویداد سترگی کهدرماهاکتبرسال 9191درروسیهاتفاقافتادو بهحق عنوان"انقالبکبیراکتبر" رابهخود

هیمهمتاریخمعاصرانسانمحسوبشده
اختصاصداد،پساز"انقالبکبیرفرانسه"درسال،9171دومینواقع 
دومینتالشطبقهیکارگردر کسبقدرتسیاسی وحفظوتداومآن

وپسازکمونپاریسدرسال ،9719
میباشد .


از آنجائیکه انقالبیکپروسهی اجتماعی استکه درمرحلهیمعینیازتکاملاجتماعیآغاز شدهو در
مرحلهی معینی هم به پیروزی کامل میرسد ،اتفاقی که در اکتبر  9191به

صورت طی یک مسیر اصولی در 
یشتراز 02سالقبلآغازشدهبود؛و اینهمان
یعطفپروسهایبودکهب 


نقطه
وقوعپیوستنیزدرواقع
قهی
البتوسطروشنفکرانانقالبیبودکهنهایتننیزمنتهیبهتشکیلحزبطب 

آمادهسازیشرائطذهنیانق

کارگر،سازماندهیشوراهاوکسبقدرتسیاسیگردید .


مارکسیستهای

مهمترین رهنمودهای کارل مارکس در جهت پیشبرد مبارزات طبقهی کارگر که 
یکی از  
درروسیهیآنزمان بهدرستیآنرادرککردند ،هماناایجادیکتشکلسیاسیمستقلکارگریویا

انقالبی
حزبطبقهیکارگربود واینامر،درشرائط گستردهگیمحافلپیشروکارگریوهشیاری

بهعبارتدقیقتر

وتالشانقالبیروشنفکرانانقالبیمارکسیستوبهخصوصرفیقکبیروالدیمیرایلیچاولیانوف(لنین)بهخوبی

یعملپوشید .


جامه

علیرغم شدت بسیار زیاد سرکوب و اعمال دیکتاتوری از سوی رژیم تزار ،وجود حرکتهای خودبهخودی

هافراهممیساختوبدینترتیب


فکرانراباتوده

کشان،امکانتماسمحافلانقالبیروشن

کارگرانوزحمت
یکارگروشرکتدرمبارزاتطبقهیکارگروارتقاءاینمبارزات،


بردنآگاهیسوسیالیستیبهدرونطبقه
فکرانکمونیستراتشکیلمیداد .


کاراصلیروشن
کامألامکانپذیرشدهواساسن


طبقهی کارگر با
اهمیت انقالب کبیر اکتبر عمدتن از این زاویه میباشد که برای اولین بار در تاریخ انسان  ،
زحمتکشان تحت ستم و استثمار ،با طی یک مسیر انقالبی و سازمانیابی تحت رهبری

متحدساختن دیگر 
،مصمممیشود تاسیستماستثمارانسانازانسانراواژگونساختهو

یعنیکمونیستها

بیاش 
روشنفکرانانقال 

سیستمیراجایگزینآنسازدکهعدالتوامنیتاجتماعی،کاروامنیتشغلی،مسکنوآموزش،بهداشتو

زحمتکش

تودههایکارگرو 
درمانوبهطورکلی برخورداریازثروت اجتماعیرابرایاکثریتجامعهیعنی  

ماینکارنیزبهپیروزیمیرسدوبههمینخاطرهم ،انقالبکبیراکتبرعنواناولین و

متحققسازدودرانجا
تنهاانقالبظفرمندسوسیالیستیجهانرابهخوداختصاصدادهاست .


تجاربودستآوردهایبسیارمهمیرابههمراهداشتهاست ،منتهادر

امابااینکهپیروزیانقالبکبیراکتبر 
جهبهتجدیدحیاتمناسباتسرمایهداریدر جمهوریهایسابق اتحادشوروی و کشورهای

حالحاضر باتو
اروپای شرقی ،مطمئنن تجارب موضوع از دست دادن قدرت سیاسی نیز همطراز تجارب امر کسب قدرت
یکارگروکمونیستهاازاهمیتشایانیبرخورداراست .


برایطبقه
سیاسی

سرمایهداری به جوامع بلوک شرق از سوی

نظریات گوناگونی که در مورد موضوع بازگشت سیستم 
آنچنانطیفوسیعیازعلل وعواملمختلفتاریخیرا دربرگرفته
نظریهپردازانمختلف ارائهشده است  ،

اینموضوعنمیکنند.دراینطیفوسیعازنظریاتمتفاوت،عوامل

استکههیچکمکیبهشناختعلتاصلی 
بهطور تاریخی از سیستم اقتصادی و سیاسی و بهطور کلی سیستم اجتماعی
بازگشت سیستم سرمایهداری  ،
روسیهی قبل از انقالب شروع میشود و با شخصیت بدطینت بوریس یلتسین در آغاز دههی  9112پایان

مییابد .


باری ،براساس نظریات متفاوت مذکور ،این علل و عوامل مختلف را بهطور تاریخی میتوان به شکل زیر
دستهبندینمود :


 .9سیستم اجتماعی -اقتصادی روسیهی قبل از اکتبر  9191از نظر رشد نیروهای مولده از توسعه و تکامل
کافیجهتبرقراریسیستمسوسیالیستیبرخوردارنبودهاست.
کشورسرمایهداریقرارگرفتکهتااواخر 9102بسیاری

 .0اواخرسال 9197شورویموردهجوم نظامی  91
از پیشروان کارگری و کمونیستهای صادق و فعال حزب بلشویک کشته شدند و این ضایعهی
غیرقابلجبرانیبرایدولتنوپایشورویبود.

وبهخصوصشکستقیامکارگراندرآلماندرسال.9191
 .3عدمپیروزیانقالبسوسیالیستیدراروپا 
قدرتشوراهادرمقابلکمیتههایحزبیکمشدهودولتو

دورهیکمونیسمجنگی()9197 - 9109

 .1در
حزبدریکدیگرادغامشدند .

ایبازگشتسیستمسرمایهداریبازکرد.

 .5از 9109تا" 9107سیاستجدیداقتصادی" (طرحنپ) راهرابر
ایندوره،آغازاعمالدیکتاتوریازسویدولتوحزبو رشدبوروکراسیبهجایدموکراسیکارگری
شکلگیریوپیدایشقشریصاحبامتیازاتویژهدردرونحزبودولتگردید .
بودکهمنجربه 
 .6تأسیساتحادجماهیرشورویدرسال 9100کهاتحاداجباریمللمختلف رادرپیداشت ،باعثنارضایتی
تودههاازدولتشد.

گرانهیسائررهبرانحزب،تمرکزقدرتدر


کنارزدنتوطئه
قدرتطلبیوکیششخصیت استالین باعث

.1
جایگزینیرهبریفردیبهجایرهبریجمعیدرحزبگردید.
دستانویودرنهایت 
امینکنگرهیحزبدرتاریخ0تا91دسامبرسال،9101آغاز


درپانزده
 .7اخراجتروتسکیوزینوویفازحزب،
کمونیستهایانقالبیوصادقبود .

محرومساختنسیستمازحضور

روند
سالهی دولت به اجرا گذاشته شد و ازآن پس انقالب سوسیالیستی در
 .1در سال  9107اولین برنامهی پنج 
مرزهایاتحادجماهیرشورویمحدودگردید .

بلشویکهایقدیمی،افسران

یگردد ،
سالهیدولتکهازسال 9133آغازم 
یپنج 


درجریاندومینبرنامه
.92
یارتشسرخومدیرانصنعتیموردپاکسازیقرارگرفتند.


بلندپایه
 .99در نتیجهی اجرای دو برنامهی پنج ساله ،اقتصاد سوسیالیستی تبدیل به اقتصاد سرمایهداری دولتی
میگردد.

 .90امضاءپیمانعدمتجاوزباآلماننازیعدولازاصولسوسیالیسمبود.
شالودههایاقتصادیو انسانی

 .93زیرپاگذاشتنپیمانعدمتجاوزازسویآلماننازی درجنگجهانیدوم ،
شدهدراتحادشورویدرفاصلهیدوجنگجهانیرانابودساخت.


ریزی

نوینپی
 .91پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال  ،9115مبادالت اقتصادی در میان کشورهای بلوک شرق محدود
گردید.
گذارمسالمتآمیزاز

آمیزدواردوگاهسوسیالیسموسرمایهداری" و"


زیستیمسالمت
ارائهیتزهای" 
هم

.95
توسطنیکیتاخروشچفدرخاللکنگرهیبیستمحزبکمونیستشورویدر

سرمایهداریبهسوسیالیسم" 

اازسویحزب،منجربهغلبهیرویزیونیسمبرحزبو

،وپذیرشآنه

تاریخ 91تا 05فوریهسال9156
دولتگردیدهوانحرافازمسیرسوسیالیسمراآغازکرد.
پرولتریبهحزبهمهخلقی

دیکتاتوریپرولتاریابهدولتهمهخلقیوحزبپرولتاریا

 .96اعالمتبدیلدولت
درکنگرهیبیستودومحزبکمونیستاتحادشورویدرتاریخ91تا39

(نابودیماهیتپرولتریحزب)
اکتبرسال.9169
 .91ارجحیتدادنبهمنافعملتروسمنجربهنارضایتیدیگرمللاتحادجماهیرشورویگردید.
مسابقهیتسلیحاتیباغرب،باعث

پیشبرد
دردههی9112و 

 .97اتخاذسیاستتوسعهوگسترشصنایعنظامی
کاهشرشداقتصادیگردید.
فاهاجتماعیوطبعننارضایتیتودههاشدواینبههمراهدیگرعوامل

 .91افترشداقتصادیموجبکاهشر
بهرهوریکاردراقتصاداتحادشوروی
سیاسیاجتماعیدرمجموعمنجربهپائینآمدنمیزان بازدهییا  
گردید.
 .02اصالحات اقتصادیوسیاسی(پروستریکاوگالسنوست)گورباچف دردههی  9172باعثفروپاشی ساختار
سیاسیواقتصادیشورویشد .
 .09پذیرش و تبدیل مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی از طریق خصوصیسازی بنگاههای دولتی در پلنوم
فوریهی .9112

کمیتهیمرکزیحزبکمونیستاتحادشورویدر

 .00کودتایبوریسیلتسیندرسال،9119آخرینضربهبرپیکرنمادیناتحادجماهیرشورویبود.
 .03فعالیتاقتصادیخصوصییااقتصادثانوییازیرزمینی،هرگزتماموکمالدراتحادشورویمحونشد.اینمسئلهدر
دروان استالین مهار شد ،در زمان خروشچف سربرآورد ،در دوران برژنف شکوفا شد و در مقطع گورباچف و
هاجایگزیناقتصاداصلیگردید.


یلتسیندربسیاریعرصه


یوبهسادهگیاین

همهیمواردفوق ،بهطورمنطق
دراینجاالزمبهتوضیحاستکهدرصورت"صحت"  
نتیجهحاصلمیگردد  کهازهمانابتداءانجامانقالبسوسیالیستییکاشتباهبزرگتاریخیبودهواصراربه

حفظاینسیستمبهمدتچنددههنیزفقطبههدردادنمنابعانسانیومادیجمهوریهایسابقشوروی

بودهاست!!!؟؟؟ 


یکارگراتحادجماهیرشورویبلاخرهقدرتسیاسیراازدستمیدهد ،مبیناینامراست


امااینکهطبقه
اشدریکمرحلهیمعینیازتاریخ ،اولینگامانحرافیرابرداشتهاستوطیاینمسیرانحرافیاز


کهحزب
سویحزب،سرانجامبهازدستدادنقدرتسیاسینیزمنتهیشدهاست.حالدرطیاینمسیرچهاشتباهات
یدوماهمیتقرارمیگیرند.


دیگرینیزصورتگرفتهاستموضوعاتیهستندکهدرمرحله
ویاخیانتهای

کهدرمرحلهیاولاهمیتقرارداردهماناولینگامانحرافیاست .

موضوعی

میباشد این است که این اولین گام انحرافی ،همانطور که در باال بدان
موضوعی که مسلم و غیرقابلانکار  
اشارهشد،توسطحزبکمونیستشورویودولتسوسیالیستیاتحادجماهیرشورویبرداشتهشدهاست .
اتخاذسیاستهای

کنندهی


تضمین
بهعبارتدقیقتر ،

ازآنجائیکهتنهاضامنسالمتییکدولتکارگری و
خصوصکنترلکارگریبرایندولتاستوهمچنینازآنجائیکهتنهاشکل


ایوبه

کنترلتوده
سوسیالیستی،
ایصورتمیپذیرد،بنابرایناز

اصولیوسوسیالیستیاینکنترلنیزتوسطشوراهایعنیارگانهایاقتدار 
توده

ستیکاهشبیابد،زاویهیانحرافاز

زمانیکهنقششوراهادراعمالقدرتتودهای وکنترلدولتسوسیالی

مسیرسوسیالیسمنیزآغازمیگردد .

حزبکمونیستشورویودولتسوسیالیستیاتحادجماهیرشورویرامیتوان

بنابراین،اولینگامانحرافی 
یشوراهاپسازدورهیکمونیسمجنگیدانست .


عدماتخاذیکسیاستاصولیجهترشد،گسترشوتوسعه

گزارشهای منتشر شده توسط منابع معتبر جهانی ،سیستم سوسیالیستی اتحاد جماهیر

با این همه ،بر اساس 
چناندستآوردهائی

شورویباتمامنقاطضعفیکهنهایتننیزباعثبازگشتسیستمسرمایهداریگردید ،
آن

کشانشورویبهطورخاصوجامعهیانسانیبهطورعامداشته استکه قابلانکار


برایکارگرانوزحمت
برایدشمناناشنیزنیست .


برخیازایندستآوردهاعبارتنداز :

هابیسابقهبوده


هایدولت

درتاریخجنگ
 .9دفعتهاجم نظامی  91کشور سرمایهداریدراواخرسال 9102
است.
بدیلجامعهیبشری.


ترینقانوناساسیموجودوتاکنونبی

تدوینمترقی
.0
ایگانهمهگانیدرتماممقاطعتحصیلی،برایاولینباردرشورویمتحققشد.

 .3آموزشر
دینازدولتوامرخصوصیسازیدیندرجامعهدراتحادشوروریبهاجراءدرآمد.

 .1جدائیکامل
 .5سیستم اقتصادی شوروی در دهههای  9132تا  ،9162تحت رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی و با
مندانهیرفیقکبیریوسیفویسارینویچجوگاشویلی(استالین) ،باالترینرشداقتصادیرا در


هدایتهوش
میانسائرکشورهاداشتهاست.
هایاجتماعیودرمانیهمهگانیرایگانبرایاولینبار

 .6اشتغالکامل،امنیتشغلیومسکنبرایهمهو 
بیمه
درشورویارائهگردید.
وتنفروشیدرشورویممکنگردید.
 .1برطرفساختنمفاسداجتماعیماننداعتیاد 

 .7اتحاد جماهیر شوروی در سال  9115با صرف هزینههای مالی و انسانی بسیار به کشورگشائیهای
امپریالیستیآلماننازیپایانداد.
یافتنبهسالحاتمی،بهانحصارامپریالیسمآمریکادراینزمینهپایانداد.


بادست
 .1شورویدرسال9111
 .92شورویدرسال9151اولینماهوارهرادرمدارزمینقرارداد.
 .99سال9169اولینفضانوردشورویبهفضافرستادهشد.
وهمچنین

هایدولتاتحادشورویدرجهتتامینرفاهکارگرانوزحمتکشانجامعه


درتقابلباسیاست
.90
دولتهایاروپایغربی

هایگستردهیاجتماعی وهراسازانقالب


برایجلوگیریازاعتراضاتوطغیان
سلطهشان


هایجوامعتحت

گیرندوبخشیازغارتثروت

ئیمی
تصمیمبهایجاددولترفاهدرجوامعاروپا
کشاناروپائیقرارمیدهند .


راازطریقایجادامکاناترفاهی،دراختیارکارگرانوزحمت

لهی سوسیالیستی در سیر تکاملی جامعه ،دوران گذر از جامعهی
گذشته از همهی اینها ،از آن جا که مرح 
استودرایندورانگذر،هنوزطبقهیاستثمارگر

یعنیجامعهیکمونیستی 

طبقاتیبهجامعهیبدونطبقه 

تجربهیاتحادشوروی

گیریمجددطبقهیاستثمارگروجوددارد .


بههمیندلیلهمامکانقدرت
وجوددارد ،
به عینه نشان داد که هرگاه طبقهی کارگر و کمونیستها غفلت ورزیده و با عدم بهکارگیری مکانیسمهای
بازدارندهمانعاینامرنشوند،سیستمسرمایهداریمجددناحیاءوبرجامعهحاکمخواهدشد .


داریدرجمهوریهایسابقاتحادجماهیرشورویابدنموضوععجیبی


بنابرایناحیاءمجددسیستمسرمایه
نیستودرتحلیلنهائی وازمنظر ماتریالیسم تاریخی،بهدستگرفتنقدرتسیاسیدرسال 9191وتداوم
یکارگرجهانیبهطوراعموطبقهی


پیروزیبزرگیبرایطبقه
حاکمیتسیاسیبهمدتچنددهه،نهتنها
محسوبمیگردد .

وجامعهنیز

بلکهنقطهیعطفیدرتاریختکاملیانسان

میباشد،
کارگرروسیهبهطوراخص 
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