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Преди 100 години с въоръжения преврат в Петроград (Санкт Петербург) и свалянето на
временното правителство на Керински болшевишката партия взима властта в Руската
империя на 7 ноември 1917 г. (25 октомври стар стил).

Така е поставено началото на първата комунистическа страна в света – СССР и
първата държава от тоталитарен тип през ХХ век (тоталитарен комунизъм в Русия –
1917 г., фашизъм в Италия – 1923 г. и националсоциализъм в Германия – 1933 г.).

След превземането на Зимния дворец и арестуването на временното правителство,
болшевиките създават първото съветско правителство начело с Ленин, установило
„диктатура на пролетариата”. Руският историк Дмитрий Волкоготов нарича Ленин
„руския демон”.

И с право. Той подмамва масите с обещания за изграждането на стой, в който всички ще
са равни, но соченото като най-прогресивно събитие през ХХ век всъщност носи
бедност, изостаналост и невиждан терор на обществото в Съветския съюз и в страните
от Източна Европа, попаднали в съветска орбита след Втората световна война,
включително и България.

Само в СССР избитите от болшевишкия терор са 20 милиона души, а в страните от
Източна Европа над 1 милион.

100 години по-късно Русия не чества официално т. нар. Велика октомврийска
социалистическа революция. Само последователите на комунистическата партия
дефилираха пред мумията на Ленин в мавзолея му на Червения площад.
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Преди седмица Путин демонстративно участва в откриването на Мемориал на жертвите
на политическите репресии в Москва. Там той заяви, че по време на тоталитарното
управление „на всеки биха могли да бъдат предявени измислени и абсолютно абсурдни
обвинения, милиони хора бяха обявявани за врагове на народа, бяха разстреляни или
осакатени, преминаха през мъките на затворите или на лагерите и заточенията”.

Иронията е, че самият Путин е обвиняван за разчистване на сметки с политическите си
опоненти именно чрез измислени обвинения, арести и организирани политически
процеси, част от неговия авторитарен режим.

Близо 40 дисиденти от времето на Съветския съюз, сред които Владимир Буковски,
Игор Губерман, Мустафа Джемилов и други, обаче веднага определиха в отворено
писмо присъствието на Путин на Мемориал на жертвите на политическите репресии
като цинизъм.

„Не бива да се участва в паметни мероприятия на властта, която на думи съжалява за
жертвите на съветския режим, а на практика продължава политическите репресии и
подтиска гражданските свободи в страната”, посочиха в писмото си дисидентите.

В Русия обаче открито се величаят диктатори като Ленин и Сталин. Показателно е и
отношението на руснаците днес към преврата, наричан Велика Октомврийска
социалистическа революция.

Според последното социологическо проучване на Руския център за изследване на
общественото мнение от октомври 2017 г. 38% от анкетираните в него смятат, че
революцията от 1917 г. е дала тласък на „обществено-икономическото развитие на
страната” (все едно, че ако не са били болшевиките страната е нямало да се развие,
б.а.).

За 13% от запитаните целта на болшевиките е била да дадат „властта на народа,
заводите на работниците и земята на селяните”, както гласи един от лозунгите преди
век.
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Всеки пети руснак (19%) пък смята, че това е било „държавен преврат”, а за 14
процента от анкетираните революцията „е спряла обществено-икономическото развитие
на страната”. Само 13% от анкетираните са убедени, че тази революция е била
„бедствие” за страната.

53% от участвалите в анкетата обаче симпатизират на „бащата” на революцията
Владимир Илич Ленин, положил основите на тоталитарната комунистическа държава.
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