ﺑلشويک ها !
رشاد -مصطفی سلطانی
آخر آوريل ٢٠١٦
هيگل "،تاريخ" را ﺑه قصاﺑخانهای خون آلود تشﺑيهه کردەاست .
هرگز نميتوان به انديشههای انقﻼبی و مارکسيستی ،لنين که نابغه و انديشمندی جهانی بود  ،کم بها داد.
پرفسور "ديويد هاروی " می گويد :رنسانسی در تفسير ،انطباق و ترجمهی انسانی مارکسيزم در دنيای
مدرن و گلوبال ظهور کردە است  ..ديويد هاروی معتقد است بايد انديشه های مارکسيزم با علو طبع"
باز سازی " گردندو ،حتی بايد دگم های سنتی ،کﻼسيک ، .متحجر و کهن را کنار گذاشت .توصيه ی
جناب ديويد هاروی انعطاف پذيری جنبش چپ دربستر خﻼقيت  ،الترناتيو های سنجيدە ،توجه به
اوضاع مشخص و نوآوری است  .بعنوان يک واقعيت عينی ضرورت و احتياج  ،مادر اختراعات و
ابداعات بشری است  .جواب همهی مشکﻼت اجتماعی ،فقر ،بی عدالتی  ،هرج و مرج ،بی قانونی ،
چپاول بانک ها و اختﻼف قدرت خريد تهيدستان و ثروتمندان را نميتوان از کتاب کاپيتال انتظار داشت
 .چپ ها نتوانستهاند با سرعت کافی  ،با خشک سالی،تکنولوژی  ،پوست مودرنيزم  ،کارتلها ی جهانی
و فرا ملی خودرا تطبيق دهند  .احزاب چپ و مارکسيستی بﻼ استثناء بايد اکوسيستم  ،بيماريهای
خطرناک ،آلودە شدن هوا  .تاثير مخرب هورمون ها و مواد پتروشيمی بر انسان و طبيعت،نقش
ماهوارەها در کنترل انسان  ،اتمسفر و سرنوشت کرە زمين را در برنامههای خود بزبان سادە و قابل
فهم بگنجانند  .و سيستمی از حکومت را بشارت دهند  ،که تحصيﻼت مجانی ،خدمات درمانی  ،خانه،
مصارف زندگی،حفاظت اکوسيستم ،بيمارستان  ،درمان ،آب ها ،شاد زيستن و دمکراسی را تضمين
نمايند  .و منطقی است به نظام سرمايهداری  ،که بنيان نهادن زير ساخت های نظام سوسياليستی را مهيا
می سازد ارج بگذارند .خردمندانه به مرزهای خردە بورژوازی و طبقهی کارگر نگريست  ،زيرا در
جوامع مدرن و صنعتی دايمأ اين مرز در حال نوسان بودە است .می بايد قدرت سياسی  ،اقتصادی و
اجتماعی گوگل ،شرکتهای ساختمانی  ،فيس بوک ،اپل و آمازون  ،کارتل های حمل و نقل و نفتی ،فوند
بانک ها که سرمايهداری مالی را به اوج خويش رساندەاند  ،پذيرفت  .چپ امروز بايد يک ماترياليست
تاريخ شناس و جغرافی دان باشد  ،زيرا سرمايهداری اقتصاد نبودە  ،بلکه قدرت است  .دولت و
دمکراسی در ماهيت باهم اختﻼف دارند .و هر گز نميتوان دستاوردها  ،موفقيها ،پيشروی ها و نقش
عظيم افکار بلشويکی و لنينی را در تاريخ مبارزات طبقات و در جامعهی روسيه دست کم گرفت  .با
تما م تفاصيل نکات مثبت و سازندە ی تﻼش و مبارزات بلشويک ها خالی از نقص و ايراد نبودەاست.
ازجمله  -١ :هرکس در حزب بلشويک ها نبود  ،دشمن انقﻼب و نوکر سرمايهداری بحساب می آمد
 -٢.حزب بلشويک بصورت ابزار سرکوب در آمدە بود و همهی قدرت را قبضه کردەبود  -٣.نسبت به
ملوانان ،کارگران و شورای کارگری شهر کرونشتات و خانوادەی تزار ،اوج سنگدلی  ،قساوت و
بيرحمی را نشان دادند  -٤.ماکسيم گورگی را طرد کردە و نشريه او را بستند  -٥.آزادی تشکيﻼت های
دمکراتيک واحزاب بی نهايت محدود و قدغن گرديد  -٦ .ترور ماسميديا تراژدی اسفباری بود که در
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اين راستا سانسور جايگاە ويژەای يافت و احترام به دگر انديشان و آزادی بيان در منگنه قرار گرفت
 -٧.سازمان ها و تشکيﻼت هائی که موافق بلشويک ها نبودند  ،زير فشار و محروميت رفتند -٨ .
ترور از درون اين سيستم متولد شد و ترور انقﻼبی ظهور کرد  -٩ .در مجموع زمينهها ی ارگان های
سرکوب و بستر ديکتاتوری مطلق فراهم گشت  -١٠ .بعضی از شوراهای منتخب مردم  ،در تشکيﻼت
حزبی خود را نيافته بودند وبلشويک ها آنها را برسميت نمی شناختند  -١١.از مواضع تاکتيکی يا همه
يا هيچ دور نشدند  .آيا کمون پاريس جنين دولت شوراها بود؟ چرا حزب بلشويک د رسال ١٩٢١
سازمان های کارگری را منحل کرد ؟ چرا سرانجام اين سازمان های کارگری به ابزار حزبی تبديل
شدند ؟ چرا حزب بجای کل طبقه و کميتهی مرکزی بجای حزب و دبير کل حزب تنها تصميم گيرندە
بود ؟ چرا کارگران از ارگان های تصميم گيری راندە شدند ؟ چرا بﻼنکيسم ) طرفدار ديکتاتوری اقليت
انقﻼبی و يک فرد واحد ( چنين رشد کرد ؟ چرا سرداران جنگی بسوی ديکتاتوری رفته و هژمونی
طبقه کارگر را نپذيرفتند ؟ و چرا ارگانی برای کنترل قدرت حزب بلشويک تشکيل نگرديد ؟ معتقدم که
شخص لنين  ،اسطورەی در تاريخ مبارزات کارگران و رنجبران دنيا بود و حيف مرگ مهلتی باو نداد
تا جامعهی بشری از تراوشات فکريش بهرەمند گردد  .مارکس تفسير مستدلی در بارەی سرمايهداری
و لنين تفسير نادری در زمينهی دولت و انقﻼب به جامعهی بشری ارائه دادەاند  .مارکس در کاپيتال
فنومن های انقﻼب ،دمکراسی و دولت رادر سطح واﻻئی تفسير نکردەاست  .لنين در زمينهی مقوﻻت
دمکراسی و دولت تفسيرهای جداگانهای عرصه می نمايد و خصوصأ نظراتش در مورد دولت تا
حدودی،موثق و گويا نيست  .انديشه های باکونين و کروپوتکين در زمينهی دولت گوياتر هستند  .تاريخ
بر اساس احتياج و نياز  ،از درس عبرت لبريز و ماﻻمال است  .و سرنوشت انقﻼب اکتبر هرچه
بودەباشد ،بدون شک يکی از دستاورهای عظيم نهضت کارگری است .
* * * * *
* اين متن را قبﻸ در فيس بوک  ،گذاشته بودم و  ،اکنون بگونهای آنرا تکميل و هموار
کردەام .
منابع و اطﻼعات ﻻزم :
 -١چهند ﻻپهڕەيهک له م ژووی گهلی کورد بزبان کردی  .از دوکتور کهمال مهزههر.
موضع گيری يک بلشويک خردمند و انقﻼبی  :لنين در هفدهم آبان سال  ١٩٢١ميﻼدی،
تلگرافی به نريمان نريمان ئوف  ،اولين رئيس جمهور آذربايجان شوروی ،ارسال نمودە
که درآن حل مشکﻼت کردهای مقيم آذربايخان را مستقيمأ توصيه کردە است  .لنين بعنوان
رهبر بلشويک ها ،اولين کسی است که گويش و کلمهی " کوردستان" را در مورد مناطق
کردنشين در جمهوريهای شوروی بکار بردەاست  ،در اين تلگراف لنين چهل ميليون روبل
برای مناطق کردنشين و ساکنين کنار رودخانهی ولگا ،اختصاص دادە است  .و لنين اين
اقدام را بهترين نشانهی آمادگی بمنظور پيشرفت در زير پرچم سرخ انترناسيونال زحمتکشان
ترجمه و تفسيرکردەاست .
 -٢مصاحبهی آقای عنايت فانی با پرفسور ديويد هاروی در تلهوزيون بی بی سی .
 -٣دو کتاب بنام های :بيماری چپ روی و آموزش های کمون .از وﻻيديمير ايليچ لنين
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