انقالب اکتبر و درسھائی از آن!
حميد قربانی
سالروز انقالب اکتبر ،انقالب کارگران آگاه و انترناسيوناليست روسيه گرامی باد.انقالب کارگری اکتبر در ھنگامی
پيروز شد که جنگ امپرياليستی جھانی نخست دنيا را در ورطه نابودی قرار داده بود .اين انقالب که يکی از شعار
ھايش« صلح به سربازان بود»يکی از مھمترين علل پايان چنين جنگی شد ،زيرا که پايانی شد بر سرمايه داری
امپرياليستی روسيه بعنوان يک طرف جنگ .انقالب کارگری اکتبر با قدرت کارگران سازمانيافته در ارگانھای طبقاتی
اش ورھبری حزب بلشويک به پيروزی رسيد و اگر چه دوران حاکميت شوراھای کارگری در آن طوالنی نبود ،اما در
ھمين زمان اندک ،با دست آوردھايش که برای اولين بار دولت بورژوازی را در ھم شکسته و آزادی ھا و حقوق
اساسی برای ميليونھا کارگر و زن و دھقان را به ارمغان آوردو مورد توجه صد ھا ميليون کارگر درخارج از مرزھای
روسيه قرار گرفت ،جھان بورژوائی را بطور واقعی لرزاند .طبقه کارگر در روسيه آغاز گر انقالب اجتماعی بود که
اميد داشت با انقالب کارگران در کشورھای بزرگ سرمايه داری آن زمان و مخصوص ان آلمان مواجه شده و تداوم
می يابد،ولی متأسفانه با تسلط سوسيال دموکراسی ضد انقالب برانترناسيونال دوم و بويژه جنبش طبقه کارگر در
آلمان نه تنھا انقالب گسترش نيافت ،بلکه به قول روزا لوکزامبورگ ،سربازان آلمانی با سر نيزه شکم کارگران روسيه
را دريدند.
اکنون ،سالروز انقالب اکتبر در حالی فرا می رسد که جھان سرمايه ساالر امپرياليستی در سخت ترين و عميق ترين
بحران ساختاری و ھمه جانبه خويش گرفتار است.اين ھم ضرورت انقالبی ھمچون انقالب اکتبر را ضروری و الزم
ساخته و ھم از نظر عينی بھترين شرايط را برای طبقه کارگر فراھم ساخته تا قادر گردد که چنين انقالبی را به پيروزی
برساند.پيروزی انقالب کمونيستی امروزه بيش از ھز زمان ديگری به آمادگی طبقه کارگراز نظر ذھنی ،درجه
سازمانيابی اقتصادی و سياسی کارگران بستگی دارد .اين به باورمن ،بيش از ھرکسی بعھده کارگران آگاه،
سوسياليست است که طبقه خويش و خود را سازمان داده و متشکل نمايند.از ھيچ طبقه و اقشار اجتماعی ديگر و
نمايندگان متعلق به آنھا نمی توان انتظار داشت که بدون چشم داشت طبقه کارگر را در تشکل يافتن و متحزب شدن
ياری دھند.
امروزه انقالب اجتماعی ای مانند اکتبررا ،نه فقط کارگران آگاه خواھانند بلکه ھر کارگر بيکار شده و ھر شھروند
زحمتکشی که خود را با تصويب و اجرای برنامه ھای رياضت اقتصادی دولت ھا ی سرمايه داری روبرو می بيند و يا
درافغانستان و سوريه وغيره زير بمباران است ،ھر لحظه آرزو می کند .
بزرگترين دستآورد انقالب اکتبر برای طبقه کارگر استقرار ديکتاتوری شورائی کارگران و زحمتکشان بود که از دل
اين انقالب زاده شد ودرادامه ،ھمين دست آورد که می توانست زمينه ساز نابودی جامعه طبقاتی شود ،به پاشنه آشيل
انقالب اکتبر تبديل گرديد .در شکست انقالب کارگران در روسيه و عدم رسيدن به اھداف آن برخی رشد نيافتگی
جامعه روسيه و يعنی زودرس بودن انقالب را موجب شکست انقالب دانسته و برخی ديگر کم دانشی کارگران روسيه
و رھبران حزبی در امر برنامه اقتصاد سوسياليستی را باعث و بانی شکست انقالب می دانند و نيز بوده اند کسانی که
کمبود دموکراسی و رشد بوروکراسی در حزب و از آنجا در دولت شورائی را عامل مھم در شکست انقالب و غيره
معرفی کرده اند .در رابط با پيروزی و شکست انقالب کارگری اکتبر کتابھا نوشته شده و باز ھم نوشته خواھد شد،
زيرا که اين انقالب چه از طرف کارگران سوسياليست و چه از طرف دشمنان کارگران يعنی کاپيتاليست ھا به حق
بزرگترين حادثه قرن گذشته دانسته شده است که منشاء تغييرات اساسی در جھان گرديد و شرايط را طوری به نفع
کارگران و تمام استثمارشدھگان تغيير اساسی داد که با تمام کوششی که تا کنون از طرف سرمايه داران انجام گرفته
است ،ھنوز نتوانسته اند تمامی آثار آنرا بزدايند  .گرچه تمامی عوامل ذکر شده در شکست انقالب تأثير داشتند .و اما
به باورمن مھمترين و اساسی ترين دليل شکست انقالب اکتبر تحميل يک جنگ ارتجاعی و امپرياليستی بوسيله 14
دولت بزرگ سرمايه داری آنزمان با ياری بورژوازی و طبقات شکست خورده و ارتجاعی جامعه روسيه" جنگ
داخلی "بود .عوامل بوجود آورنده و فراھم کننده ی چنين جنگی نيز جدا از خوی استثمار گرانه سرمايه و بنا بر اين
دشمنی ذاتی اش با انقالب کارگران ،سلطه سوسيال دموکراسی ضد انقالب پرولتری و مدافع بورژوازی خودی بر
جنبش طبقه کارگر و حزب جھانی اش بود  .نيروی انقالب اکتبر را به طور واقعی کارگران سازمان يافته در ارگانھای

طبقاتی خويش مانند اتحاديه و سنديکاھا و بويژه کميته ھای کارخانه بودند .اين ارگانھای طبقاتی طبقه کارگر بودند که
با تحول يافتن به شوراھای کارگری قادر گرديدند تحت رھبری حزب بلشويک با سال ھا تجربه و آموزش يافته و
آموزش دھنده در درون مبارزه طبقاتی کارگران عليه سرمايه داران و تزاريسم ،انقالب بر عليه تزاريسم و دولت
بورژوازی سازمان دھند وبا در ھم شکستن قھری دو لت بورژوازی و ايجاد دولت شورائی خويش انقالب را به
پيروزی اوليه برسانند و اساس ان ھمين مسئله گرفتن قدرت سياسی توسط کارگران ،ناقوس مرگ شرايط موجود
اجتماعی را به صدا در آورد و کتاب تاريخ را در مرز ورق خوردن قرار داده و زمين لرزه ی واقعی برای سيستم
سرمايه داری جھانی شد .روزی که ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه به اساس ان بعلت ھمان جنگی که در باال بدان
اشاره شد ضربه خورد ،زمينه برای قدرت يافتن طبقات ديگر آماده شد .با تسلطه يافتن آنھا بر حزب کمونيست
کارگران واز اين طريق نفوذ در شوراھای کارگری بی محتوا کردن آنھا وگرفتن سکان قدرت دولتی در جامعه روسيه،
شعله انقالب ھم روی به افول نھاد و از درون پوسيده شد و به بوتۀ سوخته ای ماند.تشکالت کارگران که تجمع دھنده
نيروی طبقاتی کارگران و زحمتکشان بودند ضربه کاری خوردند و حزب کارگران آگاه نيز به حزب طبقات ديگر تبديل
گرديد و شوراھا يعنی وسيله خود حکومتی کارگران به ايزارھای تو خالی حزبی تغيير ماھيت دادند که نمايندگان اش
از باال تعيين می شدند و يا در بھترين حالت بوسيله حزب مستقيم و غير مستقيم کانديدا می گرديدند بدين وسيله
ديکتاتوری طبقه کارگر به ديکتاتوری حزبی تغيير ماھيت دادو تودۀ طبقه کارگر در شرايط سابق قرار گرفت .در ادامه
به طور کلی کنترل کارگری بر توليد رخت بر بست و جای آنرا مأموران و مستخدمين حزبی متشکل در ارگان برنامه
ريزی مرکزی تحت تسلط دفتر سياسی حزبی گرفتند وتصميمات از پائين به باال ملغی و در باال تعيين شدند و به پائين
برای اجرأ ابالغ گرديدند .کارگران باز متأسفانه بھمان موجودات بی اراده تبديل گرديدند که اين بار به جای کار
بدستان و مديران تزار وسرمايه داران خصوصی به توسط کميسير ھای با صطالح کمونيست و منصوب شده
ارگانھای حزبی تحت اداره و کنترل قرار گرفتند .در سطح جھانی و بويژه اروپا نيز سوسيال دموکراسی مماشات طلب
و ضد انقالب و خواھان اولترا امپرياليسم تسلط يافت .بدين صورت بود که طبقه کارگر جھانی افق کمونيستی و
مبارزه طبقاتی انقالبی بر عليه طبقه بورژوازی را از دست داد .مبارزه طبقاتی بمبارزه مسالمت آميز و صلح طبقاتی
منجر گرديد و يادرگير مبارزات جبھه ای ضد فاشيستی ،ضد ديکتاتوری ،ضد" امپرياليستی "و ملی و ..گرديد و به
شراکت با طبقات ارتجاعی و بورژوازی پرداخت.
چنين شد که بعد از شکست انقالب اکتبر ،طبقه کارگر تا امروز ،نتوانسته خود را در تشکالت پايه ای خود برای
پيشبرد مبارزات روزمره اقتصادی با نيروی خود متشکل نمايد ويا درحزب انقالب اجتماعی خويش ،حزب باورمند به
«خودرھائی کارگران» ،سازماندھی کند .طبقه کارگر در آنجا که حزبی عمل نموده ،متأسفانه نه در حزب انقالب
اجتماعی بلکه در احزاب کارگری بورژوائی و بر اساس مبارزات رفورميستی و مسالمت آميز ،سازشکارانه عمل کرده
است.آری ،طبقه کارگر از بعد شکست انقالب اش در روسيه ،تا کنون دراحزابی سازمان يافته است که طبقه کارگررا
به سوی مبارزه صلح آميز با طبقه بورژوازی سوق داده اند .احزابی که کمونيسم ،بعنوان حرکت طبقه کارگر برای
لغو سرمايه را ،کنار گذاشته و به دموکراسی بورژوائی چسبيده اند وبدين وسيله با تحميق طبقه کارگر ،در خدمت
سرمايه قرار کرفته اند .اين سازمانھا و احزاب در کشورھای معظم سرمايه داری کلن سلطه سرمايه را پذيرفته اند و
در راديکالترين ورژنھا بيشتر با مبارزه بر عليه رژيم ھای ديکتاتور ،عقب افتاده ،مذھبی وگاھی در ھمراھی با
ليبراليسم بورژوائی و حتا دولت ھای امپرياليستی تحت لوای دولت ھای دارای فرھنگ برتر و متمدن تداعی می
شوند و با عباراتی مانند دنيای بھتر ،عدالت اجتماعی و دنيای دگربيان می گردند تا اينکه دولت را ابزار طبقه سرمايه
دار برای سرکوبی طبقه کارگر بدانند ومبارزه ای برای نابودی چنين دستگاھی سازمان دھند و خود را با کمونيسم
بعنوان حرکت طبقه کارگر برای نابودی شرايط موجود اجتماعی تداعی کنند که مارکس و انگلس در آثار اوليه شان به
آن پرداختند .البته ،در واقعيت امر ،احزاب کارگری بورژوائی سوسيال دموکرات و احزاب چپ اروپائی  ،ديگر حتا
مبارزه بر عليه سرمايه بعنوان يک رابطه اجتماعی را کلن از برنامه ھای خود حذف نموده اند و خود را اصلن حزب
کارگران بعنوان يک طبقه جداگانه اجتماعی نمی نامند و خويش را احزاب جامعه و مدافع منافع سرمايه داران و
صاحبان شرکت ھای کوچک نيزمی دانند و از اصطالحاتی که در باال ذکر کردم استفاده می نمايند که ما امروزه اين
اصطالحات را از زبان ھر آخوندی در ايران و کسانی چون اوبامای سردمدار دولت امپرياليستی آمريکا ،ھم ميشنويم .
يا احزابی ھستند که اصلن با طبقه کارگر و زندگی و مبارزه روزمره اش تداعی نمی شوند بلکه با توجه به عملکرد و
پراکتيک روزمره وھمچنين نيروی کادری شان می توان آنھا را احزاب طبقات ديگر و اقشار ديگر نا راضی از اوضاع
سياسی اجتماعی حاکم در کشورھای مطبوعشان ناميد .عوامل ذکر شده در باال باعث شده اند که اکنون نيز طبقه

کارگرفاقد تشکالت و ارگانھا خويش برای پيشبرد مبارزات ھمه جانبه باشد وبدين دليل نتوانسته است تا کنون انقالبی
ھمچون اکتبر را سازمان دھد.اگر از نظر مبارزه طبقاتی انقالبی طبقه کارگر و داشتن وسائل مبارزاتی برای به پيروزی
رساندن انقالب سوسياليستی -کمونيستی به اوضاع نگاه کنيم ،طبقه کارگر متأسفانه دردھه  1860و تشکيل انتر
ناسيونال اول است « طبقه کارگر برای پيروز شدن نياز مند به داشتن حزب کارگری نه تنھا در سطح کشوری بلکه
درسطح بين المللی است» ،.از سخنرانی مارکس در جلسه افتاحيه انترناسيونال  -نقل بمعنی  .به نظر من ،اکنون طبقه
کارگر بعد از اين ھمه مبارزات خونين در خدمت طبقات ديگر ،در حال پی بردن بدين مھم است که« دولت دستگاه
سرکوب طبقه حاکمه بر عليه طبقه و طبقات محکوم است ،پارلمان بورژوازی مکانی است که جناح ھای مختلف طبقه
سرمايه در آنجا گرد آمده و بر روی تصميماتی که در جائی ديگری اتخاذ شده اند مھر تائيد می زنند و دموکراسی
بورژوائی نيز پوششی برای پنھان کردن ديکتاتوری طبقاتی سرمايه داران است» ،.نقل به معنی از لنين  ،کائوتسکی
مرتد و ديکتاتوری پرولتاريا
و اما با باورمن ،اساسی ترين درس ھای عملی انقالب اکتبر برای طبقه کارگردر جھان و بويژه در ايران عبارتند از:
اول -داشتن تشکالت پايه ای اقتصادی -سياسی مانند سازمانھا و نھادھائی مانند سنديکا ،اتحاديه ،شوراھا و بويژه
حزب کارگران کمونيست بعنوان ستاد انقالب اجتماعی کارگران ،دوم -اينکه سازمان دادن انقالب کمونيستی قھرآميز
برای در ھم شکستن دولت کنونی يعنی جمھوری اسالمی سرمايه و سوم -ايجاد ديکتاتوری شورائی پرولتاريا که بر
خرابه ھای دولت کنونی ساخته می گردد ،بمثابه دولتی که برای اولين بار در تاريخ جوامع انسانی دولت اکثريت توليد
کننده ی ساکن جامعه باشد برای آماده نمودن زمينه« لغو شرايط موجود اجتماعی» ،و باالخره چھارم -انقالب
پرولتری آنگاه می تواند به پيروزی واقعی لغو شرايط موجود اجتماعی يعنی مالکيت خصوصی سرمايه دارانه بر
ابزار توليد برسد که با چشم انداز انترناسيوناليستی و نه ناسيوناليستی انجام گيرد و دارای يک حزب بين المللی
کمونيست کارگران آگاه باشد .
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