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فصل ھا
۵سخن اول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٢١ - شبح موعود ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢۴۶ - جنگ و انقالب  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣۵۴ - نان و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
۴٧۴ - تئوری و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
۵٨٧ - شورا و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
۶١٢٩ - حزب و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠-٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧١۴٨ - ارتش سرخ، جنگ داخلی و تھاجم نظامی خارجی٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨١۶٨ - شورش کرونشتات از "کمونیسم جنگی" تا "مشی نوین اقتصادی
١٨٠فھرست مطالب فصول، پیوست ھا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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سخن اول
ا«با این وضعیت و با این تحریف ھای گسترده و باورنکردنی در مارکسیزم، 

وظیفھ ما مقدم بر ھر چیز بازسازی آموزه واقعى مارکس درباره دولت است »

(لنین، "دولت و انقالب")
.

این سرنوشت ھر تحول اجتماعی قابل توجھی و ھر انقالب بزرگی بوده کھ بد 
شناختھ شود، دستخوش افترا قرار گیرد، در زیر آوار دروغ پردازی ھا و 
تحریف ھا واقع شود. برای نمونھ توماس کارالیل، مورخ انقالب انگلیس، 
ھنگامی کھ در مورد انقالبی بزرگ انگلیسی، الیور کرامول می نوشت، شکایت 
می کند کھ «قبل از آن کھ شروع بھ نوشتن کنم مجبور بودم ابتدا پیکر کرامول 
را از زیر کوه سگ ھای مرده بیرون بیاورم.» زمانی کھ نوبت بھ روبسپییر و 
انقالب کبیر فرانسھ می رسد تحریف ھا و افترا ابعاد گسترده تری می گیرد. اما 
مسالھ در مورد انقالب اکتبر و رھبرانش بھ ھیچ وجھ قابل مقایسھ با موارد قبلی 
نیست. اگر بورژوازی جھانی، بھ کمک مورخین و ایدئولوگ ھایش از کرامول 
و روبسپییر، کھ در تحلیل نھایی بورژوازی ھمھ چیزش را بھ آن دو مدیون 
است، انسان ھای قدرت طلب و تشنھ بھ خون ساخت، پس جای تعجبی ندارد کھ 
از رھبران انقالب اکتبر، کھ عزم جزم بھ نابودی سرمایھ داری کرده بودند، 
ھیوالھای بی رحم، تشنھ قدرت و ماکیاولیست معرفی کنند. لجن پراکنی علیھ 
رھبران انقالب، تحریف واقعیت ھا و دروغ پردازی بخشی از جنگ ایدئولوژی 
در بعد از ھر انقالبی است. در کشوری کھ انقالب در آن رخ داده این وظیفھ 
خاص و سخیف را روشنفکران مدافع نظم قدیم برعھده می گیرند و در سایر 
کشورھا بر عھده مدافعان نظم موجود. این فرآیند خاک پاشی گاه بھ طرز 
چشمگیری و پر ھزینھ اتفاق می افتد، گاه بی سروصدا و کم ھزینھ، و این 
بستگی دارد بھ بضاعت فرھنگی روشنفکر و مھم تر از آن بھ امکانات مادی ای 

کھ در اختیارش قرار می دھند. 

در سال ٢٠١٧ بھ مناسبت صدمین سالگرد انقالب اکتبر ١٩١٧ روسیھ دنیا 
شاھد انتشار مقاالت، کتاب ھا، نمایشگاه ھای ھنری و فیلم ھایی بود کھ بھ 
این رویداد اختصاص داشتند. اکثر آن ھا یا ضعیف بودند و شناخت درستی 
از آن رویداد ارائھ نمی دادند، کھ علت آن ھم عمدتا عبارت بود از سطح 
پایین دانش تاریخی مؤلفین، و یا بدتر از آن بھ واسطھ تعصبات کامال آشکار 
ایدئولوژیک تولید کنندگان آن ھا، تعصبی یا ناشی از دشمنی و غرض 

ورزی کور و یا بھ خاطر حمایت و ستایش بدون کوچک ترین انتقادی.
انقالب اکتبر احتماال آن رویدادی در تاریخ است کھ بسیار بد شناختھ شده و 
از آن مھم تر درباره اش بد گفتھ و نوشتھ اند و از آن بدتر بھ نحوی بسیار 
بدی ستایش اش کرده اند. انبوھی از کتاب ھا و مقاالت سعی بر این دارند کھ 
بھ خوانندگان شان این ایده را منتقل سازند کھ در اکتبر ١٩١٧ در روسیھ 
گروه کوچکی از توطئھ گران بلشویک کودتایی را سازمان دادند و رژیم 
توتالیتری را جایگزین تزاریزم کردند کھ سرانجام ژوزف استالین را بر 
مسند قدرت نشاند. از زمان فروپاشی شوروی و اردوگاھش در سال ھای 
١٩٩١-١٩٨٩، بارھا بھ ما گفتھ اند کھ سرنوشت انقالب روسیھ ثابت می کند 

کھ سوسیالیسم در بھترین حالت چیزی بیش از یک رویای آرمانی نیست.
اما این تھاجم بی وقفھ علیھ انقالب اکتبر خود مبین آن است کھ نھ تنھا ایده 
انقالب سوسیالیستی، کھ حتی تاریخ آن ھم ھنوز تھدیدی است برای طبقات 
حاکم و نظم موجود. در طی صد سال گذشتھ، آن عواملی کھ بھ انقالب سال 
١٩١٧ در روسیھ انجامیدند، عمدتا جنگ، فقر توده ای، استثمار وحشیانھ و 
بیکاری مزمن، ھم چون غده سرطانی در سراسر جھان گسترش یافتھ اند. 
نظام سرمایھ داری - در این مرحلھ نھایی بحران و گندیدگی اش، کھ مرسوم 
شده کھ "جھانی شدن" بنامندش، برای بشریت ھیچ آینده ای ندارد. دوران 
جنگ ھا و انقالب ھا، کھ با جنگ جھانی اول و انقالب روسیھ شروع شد، 
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انقالب روسیھ - این آغازگر انقالب سوسیالیستی جھانی - ھم چون آذرخشی 
بر جھان فرود آمد. این انقالب نشان داد کھ سرمایھ داری ابدی نیست، کھ 
مردم زحمتکش بھ واقع قادرند خود اداره جامعھ را بھ دست گیرند (دستکم 
برای مدتی). سھ بازگفت کوتاه زیر، از سھ شخصیت متفاوت بیان شده در 

ھمان روزھا، تا حدودی ماھیت و پیآمدھای این رویداد را روشن می کنند. ١
سید ضیاءالدین طباطبایی سیاستمدار سرشناس ایرانی کھ در زمان انقالب 

اکتبر روسیھ در پتروگراد بود، می نویسد :
«در تابستان ١٩١٧ بھ روسیھ رفتم و در پتروگراد اقامت کردم تا 
بتوانم بھ چین و ژاپن بروم. ناگھان انقالب آغاز شد. انقالب روسیھ 
در وجود من کھ مستعد انقالب بودم اثری عمیق گذاشت. من از 
نزدیک لنین را دیدم و در سخنرانی ھای متعدد او حاضر بودم. در 
آن موقع من زبان روسی را بھ خوبی تکلم می کردم و حرف ھای 
لنین را خوب می فھمیدم... حقیقت را باید گفت، آری لنین از 
بزرگترین و برجستھ ترین افرادی بود کھ حکومت ظالمانھ و سفاکانھ 
تزاری روسیھ او را پرورش داد تا برای آزادی و نجات روسیھ اقدام 
کند. لنین نمونھ یک انسان متفکر زمان خود بود و دنیای امروزی 
بسیاری از پیشرفت ھا و ترقیات خود را مرھون و مدیون لنین است. 
شما نمی توانید باور کنید روزی کھ لنین در بالکن یکی کارگری 
شھر پتروگراد اعالمیھ انقالب را خواند و من در پایین پنجره ایستاده 
بودم چگونھ تحت تاثیر و زیر نفوذ کار شگرف او قرار گرفتم. می 

دانید در آن روز عظیم لنین چھ گفت؟ او در اولین جمالت نطق 

١ -  و. ن. پالستون: "شرکت ایرانیان در انقالب اکتبر" 
www.nashr.de/1/asn/sherkateIraniyanDarEngelabeOktobr.pdf

انقالبی خود الغای قرارداد تقسیم ایران بین روس و انگلیس (قرارداد 
١٩٠٧)، چشم پوشی از ھمھ مزایا و مطالبات دولت تزاری در ایران 
و الغای کاپیتوالسیون را از نقطھ نظر دولت تازه شوروی اعالم 
کرد. کلمات لنین برای من کھ در آن پایین ایستاده بودم در حکم باز 
شدن دریچھ ای بھ سوی آزادی و نجات ملت ایران بود. من ھمان 
روز کھ انقالب روسیھ اتفاق افتاد تلگرافی بھ مرحوم عال کھ آن وقت 
معین الوزرا و رییس دفتر وزارت خارجھ بود، مخابره کردم و 
درخواست کردم فورا تلگرام مسرت از انقالب شوروی ارسال 

کنند». ٢

٢ - فیلمی تاریخی از لغو قرارداد تقسیم ایران بین روسیھ  و انگلیس توسط لنین، 
رھبر شوروی و حمایت ھمھ جانبھ  و قاطع از استقالل ایران

https://www.youtube.com/watch?v=NCG8Bkm1POo&fbclid=IwAR0uvZqT
rSFzYqQeC9bMdbe9RPOSRlHy514hjp9dEUYGjm4jvFt4Q2SrBig 
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لینکلن استفنز، روزنامھ نگار متنفذ آمریکایی در پی سفرش در سال ١٩١٩ 
بھ شوروی، اعالم کرد: « من آینده را دیده ام و کار ھم می کند.»

از سوی دیگر، لوید جورج، نخست وزیر بریتانیا، گلھ و شکایت می کند کھ:
«کل اروپا با روح انقالب پر شده است. در مقایسھ با اوضاع پیش از 
جنگ، در میان کارگران نھ تنھا حس نارضایتی عمیق بلکھ خشم و 
شورش مشاھده می شود. کل نظم موجود در ابعاد سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی اش توسط توده ھای مردم در سراسر اروپا زیر پرسش 

برده شده است.»
یک سده است کھ انقالب ١٩١٧ روسیھ توسط دشمنان راستگرای ھوادار 
امپریالیست ھا و میانھ گرای سوسیال دموکراتیک از یک سو، و دوستان 
چپگرای استالینیستی اش دستخوش شدیدترین افترائات، حمالت و تحریفات 
واقع شده است. با فروپاشی رسمی شوروی، مکتب سومی ھم بھ دو مکتب 
بورژوا- لیبرال و استالینیستی افزوده شده کھ در واقع از بطن مکتبی 
استالینیستی سابق بھ وجود آمده، کھ برای سادگی استناد بھ آن ھا ما اصطالح 

"مکتب پوتینی" را در موردشان بھ کار می گیریم.
چرا تاریخ انقالب اکتبر را باید مطالعھ کنیم؟

درباره انقالب اکتبر روسیھ کتاب ھای بسیاری نوشتھ اند، کھ اکثر قریب بھ 
اتفاق آن ھا یا از دیدگاه ضد بلشویکی نوشتھ شده اند، یا در نقطھ مقابل آن در 
مکتب استالینیزم تولید شده اند. ھر دو تصویری نادرست از انقالب اکتبر و 
از بلشویسم ترسیم می کنند. از نظر نویسندگان گروه اول انقالب اکتبر یک 
"رویداد" و یا یک "تراژدی" تاریخی بود، و برای نویسندگان استالینیست کل 
روند طوالنی انقالب کار یک ابر- مرد (لنین) بود کھ یک نفره پرچم اکتبر 
را بھ دوش گرفت و بھ استالین تحویل کھ کار ناتمام لنین را با افتخار و 

پیروی بھ انجام رساند.

از دیدگاه مارکسیستی، انقالب اکتبر بزرگترین "رویداد تکین" در تاریخ دنیا 
است. بھ این دلیل کھ برای اولین بار، اگر دوران کوتاه مدت قھرمانانھ اما 
غم انگیز کمون پاریس را کنار بگذاریم، توده ھای مردم رژیمی را سرنگون 

کردند و کار بزرگ و دشوار دگرگونی سوسیالیستی جامعھ را آغاز کردند.
کارل مارکس گفت کھ فالسفھ فقط بھ روش ھای مختلف دنیا را تفسیر کردند. 
مسألھ بر سر تغییر آن است. حزب بلشویک تحت رھبری لنین و تروتسکی 
تاریخ کل جھان را بھ گونھ ای تغییر داد کھ پیامدھای آن ھنوز ھم احساس 
می شوند. بنابراین، ھر متفكری، سوای آن کھ درباره انقالب اکتبر و حزب 

بلشویک چھ فكر می كند، موظف بھ مطالعھ این مھمترین پدیده تاریخ است.
اى. اچ. کار، مورخ برجستھ و غیر مارکسیست، کھ شھرتش را مرھون اثر 
با ارزش چھارده جلدی تاریخ روسیھ شوروی است، کمى قبل از مرگش در 

مصاحبھ اى می گوید:
«این روزھا دیگر ضرورت ندارد كھ ما وقت خود را وقف توضیح 
پیامدھاى منفى انقالب اكتبر كنیم سال ھاى مدیدى است خصوصا این 
اواخر، كھ در ذم انقالب اكتبر کتاب ھای بیشمار انتشار یافتھ و در 
این مسابقھ ھمگانى روزنامھ ھا و رادیو و تلویزیون ھا ھم گوی 
سبقت را از یكدیگر مى ربایند، امروزه دیگر خطر این نیست کھ بر 
اشتباھات فراوان، بر صدمات و سختى ھا ناشى از آن، و بر جنایات 
بى شمارى كھ بھ نامش مرتكب شدند، سریوش نھیم و آن ھا را اخفا 
سازیم. خطر در این است کھ دچار این وسوسھ شویم كھ اصوال كل 
انقالب را بھ دست فراموشی بسپاریم، دستآوردھاى عظیم اولیھ اش 

را نادیده بگیریم و با سكوت از كنارشان عبور كنیم.» 
انگیزه اى . اچ . کار در انجام این مصاحبھ در رابطھ با از سرگیری جنگ 

سرد ایدئولوژیک از سوى غرب بود. و آن ھم دقیقا بھ خاطر واھمھ اش از
www.hks-iran.com



بھ ورطھ فراموشی افتادن انقالب اکتبر بھ طور خاص، و اصوال کل مفھوم 
انقالب اجتماعى بھ طور عام. اگر چنین ارزیابى اى از انقالب اکتبر در سال 
١٩٨٢ درست بود، امروزه با گذشت چھل سال از فروپاشي نھایي استالینیزم 

اھمیت این مسألھ براى کمونیست ھا دو چندان بیش تر است. 
ھر تالش جدى در جھت توضیح و شناخت انقالب اکتبر، این تنھا تجربھ 
انقالب کارگرى در تاریخ، و انحطاط بعدى اش، لزوما باید با اھدافى کھ این 
انقالب براى تحقق شان رخ داد، آغاز شود. تاثیرات پیروزى انقالب اکتبر 
در ھمان روزھاى نخست مرزھا ملى را در نوردید و ھواداران ایده ھای 
سوسیالیستى را یک شبھ چندین برابر کرد. این عقاید کھ تا آن زمان عمدتا 
در بین بخش کوچکي از روشنفکران جوامع پیشرفتھ ھوادار داشت، عقاید 
تقریبا ھمھ زحمتکشان جھان شد. براى اولین بار در تاریخ بھ نظر مى رسد 
کھ آرمان سوسیالیزم امکان تحقق داشتھ باشد، زیرا در اولین مرحلھ اش، 
امپراتورى ھاى مقتدر بھ خطر افتادند و سرمایھ بھ خود لرزید. سقوط 
پتروگراد پدید جھانشمول شد و آن شبح خفتھ ای کھ مارکس و انگلس در 
مانیفست كمونیست از آن سخن گفتھ بودند بار دگر بھ گشت و گذار درآورد. 

انقالب اکتبر اولین انقالب در تاریخ نبود. سرتاسر تاریخ آکنده از انقالبات 
بود، خصوصا سده نوزدھم. اما تفاوت عمده این انقالب با سایر انقالبات در 
این بود کھ در کلیھ انقالبات تا آن زمانى، آن نیروھاى اجتماعى کھ مسئولیت 
انقالبات را برعھده داشتند بھ واقع عوامل ناآگاه پیشرفت تاریخ بودند. 
کرامول خود را مجرى "الھامات غیبى" و قدرت ھا غیر زمینى مى دانست. 
روبسپییر بھ نام "اصول مجرد" و "عقل" عمل مى کرد. اما، انقالب اکتبر از 
تبار دیرى بود. انقالب اکتبر را آن طبقھ اجتماعى و بھ رھبرى آن حزبى بھ 
پیروزی رساند کھ مسلح بھ دیدگاه خاصى از تاریخ بود. آنان مسلح بھ دیدگاه 

ماتریالیستى از تاریخ، در مقام عناصر آگاه یک طبقھ اجتماعی عمل کردند. 

تاریخ نویسی انقالب اکتبر 
بھ طور کلی تاریخ نگاری بی طرفانھ نیست و بھ خصوص تاریخ نگاری 
انقالب ھا. از زمان انقالب اکتبر تا بھ امروز، انقالب اکتبر، حزب بلشویک 
و رھبران اصلی آن مورد نفرت شدید ھمھ نیروھای مخالف انقالب اجتماعی 
و سوسیالیستی قرار گرفتھ اند. نھ تنھا بورژوازی و سوسیال دموکرات ھا 
بلکھ انواع گرایشات خرده بورژوازی آنارشیست و نیمھ آنارشیست و ھم 
چنین استالینیست ھا، کھ بر روی جسد حزب لنین بھ قدرت رسیدند، در این 
نفرت اشتراک نظر دارند. سراغ گرفتن یک تاریخ مطمئن و موثق درباره 

حزب بلشویک و انقالب اکتبر نزد گرایشات فوق کار بیھوده ای است. 
از سوی دیگر دانشگاه ھای غربی ھم چنان کتاب ھای بی پایانی در مورد 
جوانب خاصی از این پدیده تاریخ ساز و از جنبش انقالبی روسیھ تولید می 
کنند. این آثار عمدتا محتوای پژوھشی تزھای دکترا در دانشکده ھا و 
مؤسسات علوم سیاسی و اجتماعی را تشکیل می دھند، بھ ویژه پس از باز 
شدن بایگانی ھای گوناگون دوران شوروی کھ دسترسی بھ آن ھا تا این 
اواخر ناممکن بود. اکثر این کتاب ھا و پژوھش ھا، کھ ھمگی ادعای "بی 
طرف" بودن و "علمی" بودن دارند، عمدتا آغشتھ بھ یک ایراد کلی ھستند: 
انتخاب و دستچین کردن آن پدیده ھا و رویدادھایی کھ کمک بھ اثبات نظریھ 
پیشینی ای کھ پژوھشگر بی طرف ما از پیش از آغاز پژوھش ھا و نگارش 
کتاب اش بھ آن وابستھ بوده است. این نکتھ عمدتا از تعصبات نھان 
ایدئولوژیک مورخ ناشی می شود. البتھ اتخاذ چنین روشی از جانب مورخین 
ضد کمونیزم جای تعجبی ندارد و قابل فھم است، اما در مورد مورخینی کھ 
خود را کمونیست و یا ھمدل با انقالب اکتبر می داند، مسألھ کمی پیچیده تر 
است. این مورخین اکثرا قبل از آن کھ پژوھش درباره انقالب اکتبر را 
شروع کنند خود را کمونیست می دانند و بنقد خود یا استاد راھنمایش بھ یکی
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از مکاتب نظری مارکسیستی گرایش بیشتری دارند و این نکتھ بر نحوه 
پیشبرد پژوھش بی تأثیر نمی تواند باشد. منظور ما از "انقالب اکتبر" فقط 
"قیام اکتبر" نیست. "قیام اکتبر" لحظھ تعیین کننده از یک سفر طوالنی و پر 
از فراز و نشیبی  با برنامھ ای بود کھ راپیمایی پر از فراز و نشیب اش از 
بیست سال ھا قبل از "قیام اکتبر" ١٩١٧ شروع شد و دستکم تا ده سال پس 
از وقوعش کماکان ادامھ داشت تا آن کھ سرانجام شکل نھایی اش را بھ خود 
گرفت. در تک نگاری ھای مراکز دانشگاھی، کھ ھر یک تنھا جوانب 
خاصی از کل یک پدیده وسیع و طوالنی را برجستھ می سازند، بھ ھیچ وجھ 
نمی توانند نھ تنھا یک تصویر کلی و جامع از آن ارائھ دھند بلکھ حتی خود 
آن رویداد خاص موضوع پژوھش، علیرغم ورود بھ ھمھ جزئیات و 
توضیحات ریزه کاری ھا، را ھم نمی توانند بھ طور ھمھ جانبھ ملحوظ 
دارند. بھ این دلیل ساده کھ اغلب پژوھشگر ما بندرت آن پدیده را در متن 
فراشد تاریخی پیش و پس از خود رویداد، قرار می دھد و بھ مثابھ پدیده 
مجزا و قائم بھ ذات در نظر می گیرد. سوای تک نگاری ھای مراکز 
دانشگاھی، تاریخ نگاری درباره انقالب اکتبر را بھ طور کلی می توان بھ 

سھ گروه کلی رده بندی کرد: لیبرالی؛ استالینیستی؛ پوتینیستی.
لیبرال ھا: توجیھ گران سرمایھ داری و بلندگوھای وفادار آن ھا درون جنبش 
کارگری، با جار زدن این کھ فروپاشی شوروی معادل مرگ سوسیالیسم 
است، سعی می کنند نظر توده ھا از حقایق منحرف کنند. زیرا آن چھ در 
روسیھ شکست خورد، سوسیالیسم نبود بلکھ کاریکاتوری نفرت انگیزی از 
سوسیالیسم بود. سقوط رژیم بوروکراسی توتالیتری بود کھ شیادانھ خود را 
سوسیالیست می نامید و این شیادی آب بھ آسیاب تبلیغات ضد کمونیستی 
لیبرال ھا می ریخت. برخالف اتھامات پایان ناپذیر بورژوازی جھانی، رژیم 
استالینیستی آنتی تز آن رژیم دموکراتیک - سوسیالیستی بود کھ توسط 

بلشویک ھا در سال ١٩١٧ ایجاد شد. برای  طیف ھای رنگارنگ لیبرال،

انقالب اکتبر چیزی بیش از کودتایی نبوده است کھ توسط گروه کوچک 
بلشویک ھای توطئھ گر بھ رھبری لنین و تروتسکی سازماندھی شد. این 
ادعا چنان کودکانھ، کامال مضحک و آگاھانھ ریاکارانھ است کھ حتی یک 
فرد بی غرض و منصفی کھ از ھوش متوسطی برخوردار بوده و مختصر 

آشنایی با موضوع داشتھ باشد، نمی تواند آن را ھضم کند. 
این "توضیح" لیبرال ھا اصوال چیزی را توضیح نمی دھد. چگونھ می توان 
توضیح داد کھ تعداد انگشت شماری از "توطئھ گران"، کھ در ماه مارس 
١٩١٧ از ٨ ھزار نفر تجاوز نمی کرند، در طی ٩ ماه توانستند طبقھ کارگر 
روسیھ را بھ سوی بھ کسب قدرت رھبری کنند؟ پذیرفتن "توضیح" لیبرال ھا 
بھ معنای این است کھ رھبران حزب بلشویک نظیر لنین و تروتسکی کھ 
توانستند از عھده چنین امری برآیند پس می بایست از قدرت معجزه آسائی 
برخوردار می بودند. اما نسبت دادن قدرت ھای معجزه آسای آسمانی بھ 
انسان ھای زمینی برای توضیح وقایع تاریخی، کمکی بھ فھم پدیده نمی کند و 
پای نیروھای فوق بشری را بھ حیطھ فھم تاریخ باز می کند. برای برخی از 
این مورخین، از آن جا کھ دیگر متوسل شدن بھ ماورا الطبیعھ (دین، عرفات 
و ...) معقول بھ نظر نمی رسد، این نیروھای فوق بشری نھ در موجودات 
آسمانی بلکھ در انسان ھای ابرمرد زمینی حلول می کند. می بینیم با چنین 
شیوه برخوردی متافیزیک کھ از در بیرون رانده شده بود از پنجره وارد می 

شود. 
وقایع سال ١٩١٧ شاید چشمگیرترین تأیید کننده این واقعیت باشد کھ تحت 
شرایط خاصی، نقش افراد کامال تعیین کننده است. درست است کھ بدون لنین 
و تروتسکی، انقالب اکتبر ھرگز اتفاق نمی افتاد. اما فورا باید افزود کھ 
صرف گفتن این جملھ کافی نیست. ھمین لنین و تروتسکی قبل از انقالب بھ 
مدت دو دھھ در جنبش انقالبی روسیھ فعال بودند و با این وجود در بیشتر 
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گونھ تأثیر ملموسی بر توده ھا بودند. صرفا نسبت دادن پیروزی اکتبر بھ 
نبوغ (خیرخواھانھ یا بدخواھانھ، بستھ بھ دیدگاه طبقاتی مورخ) لنین و 
تروتسکی کامال بی معنی است. تاریخ را چند انسان بزرگ، شیطانی یا غیر 
واقعی ایجاد نمی کنند بلکھ فرآیندھای اجتماعی آن را ایجاد می کنند. این 

نکنھ خصوصاً در مورد انقالب ھا  صادق است.
انقالب اکتبر یک جنبش مردمی گسترده میلیون ھا کارگر و دھقان بود کھ بھ 
صحنھ تاریخ پا گذاشتند تا سرنوشت خود را بھ دست خود بگیرند. با استناد 
بھ روایات شاھدان عینی در فاصلھ بین دو انقالب فوریھ و اکتبر، بلشویک 
ھا تنھا حزبی بودند کھ در میان توده ھا با پشتکار فعالیت می کردند و مورد 
اعتماد ھمھ مردم زحمتکش بودند. آن ھا با طرح شعارھای ملموس و عینی 
"صلح، نان و زمین" و "ھمھ قدرت بھ شوراھا"، و با مبارزه بی وقفھ برای 

آن ھا بود کھ ھمھ اقشار و طبقات زحمتکش را بھ زیر پرچم خود کشاندند.
ادعای دیگر شوروی شناسان بورژوا- لیبرال، این دشمنان طبقھ کارگر، 
ھیوالھای تشنھ خون دانستن رھبران حزب بلشویک بھ ویژه لنین و 
تروتسکی است بھ جرم جاری ساختن دریای خون پس از بھ قدرت رسیدن. 
این یک واقعیت تاریخی غیر قابل انکاری است کھ انقالب اکتبر، دستکم در 
پتروگراد، بدون خونریزی انجام گرفت، واقعیتی کھ حتی مورخین بورژوا- 
لیبرال ھم بھ آن اذعان دارند. در جریان قیام اکتبر مجموعھ تلفات انسانی در 
سراسر روسیھ بھ مراتب کم تر از جنایات فقط یک روز در کودتای ژنرال 
پینوشھ در شیلی و یا بسیار کمتر از کشتار سرکوب معترضان علیھ افزایش 
قیمت نفت در خیابان ھا در ماه آبان ١٣٩٨ در ایران بود. این کھ چرا در 
چنان انقالب بزرگی میزان تلفات انسانی چنین کم و میزان خسارات مادی 
تقریبا صفر بود بھ این دلیل بسیار ساده بود کھ دیگر ھیچ کسی برای دفاع از 

رژیم باقی نمانده بود. بلشویک ھا آن چنان از حمایت چشمگیری از سوی

توده ھای مردم برخوردار بودند کھ قیامی کھ بلشویک ھا را بھ  قدرت رساند 
تقریباً صلح آمیز انجام شد.

در واقع دریای خون وجود داشت، اما نھ در جریان قیام بلکھ بعدھا در طی 
جنگ داخلی ھنگامی کھ ارتش خارجی در تالش برای سرنگونی حکومت 
بلشویک ھا بھ روسیھ حملھ بردند. مرتجع ترین عناصر جامعھ - زمینداران 
و طبقات حاکم قدیمی برای سرنگونی دولت شوروی بسیج شدند. طبقھ 
کارگر چاره ای جز جنگیدن برای دفاع از خود در برابر توحش ضدانقالب 
داخلی و تھاجم ارتش ھای خارجی نداشتند. انقالب از خود دفاع کرد و با 
پرداخت بھای بسیار گرانی پیروز شد. پیروزی در جنگ داخلی چیزی است 
کھ دشمنان انقالب و حتی مورخین "بی طرف" نمی توانند آن را بھ بلشویک 

ھا ببخشند یا فراموش کنند، صد سال بعد و حتی پس از فروپاشی کامل آن.
مکتب جعل استالینیستی: منبع اصلی دیگر تاریخ انقالب اکتبر و بلشویزم 
حجم عظیمی از ادبیات در این زمینھ است کھ طی دھھ ھا در اتحاد جماھیر 
شوروی سوسیالیستی تولید شد و توسط احزاب کمونیست استالینیستی 
کشورھای دیگر منتشر، تبلیج و ترویج می شدند. تالش برای دست یافتن بھ 
یک تصویر و برداشت درست از تاریخ انقالب اکتبر و بلشویزم از آن ھا 
امر بیھوده و ناممکنی است. بوروکراسی با چنگ انداختن بر قدرت در 
شرایط عقب ماندگی کشور و با طبقھ کارگر فرسوده ای کھ نتوانست کنترل 
و اداره کشور را در دستان خود حفظ کند، مجبور بود در حرف و در شعار 
خود را تداوم بلشویسم و انقالب اکتبر تبلیغ کند ولیکن در عمل نابودشان کند. 
بوروکراسی حاکم در شوروی، در حالی کھ لنین مرده را بھ آسمان ھا برد، 
تمام ایده ھای اساسی لنین و انقالب اکتبر را ھمراه با جدش بھ گور سپرد. 
زیارتگاه چشمگیری برای لنین ناتوان از اعتراض برپا کرد و آن معبد می 

شود برای کیش جدید "مارکسیزم لنینیزم" اختراع استالین و شرکا.
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ھیچ جنایتکاری شاھدی بر جنایت اش زنده باقی نمی گذارد و استالین ھم از 
این قاعده مستثنی نبود. موتور کشتار "قانونی" بلشویک ھای قدیمی و تمام 
مخالفان سیاسی ریز و درشت، چپ و راست، واقعی و ساختگی بھ سرعت و 
شدتی کھ تا آن زمان در تاریخ سابقھ نداشت بھ راه می افتد. این واقعیت 
پیشاپیش سرنوشت کتاب ھای تاریخ انقالب در اتحاد جماھیر شوروی 

سوسیالیستی را رقم می زند. 
غالباً ادعا می شود کھ استالینیزم و بلشویزم اساساً یک چیز ھستند. در واقع، 
این ادعا نکتھ اصلی تاریخ نویسی انقالب اکتبر ھم نزد مورخان بورژواز 
لیبرال است و ھم تاریخ رسمی رژیم ھای استالینیستی. اما دولت کارگری 
دموکراتیک کھ توسط لنین و تروتسکی در اکتبر ١٩١٧ سنگ بنایش پایھ 
گذاری شد ھیچ چیز مشترکی با بوروکراسی ھیوالوش و توتالیتر بھ رھبری 
استالین و جانشینان وی نداشت. پیروزی استالین و بوروکراسی، کھ نتیجھ 
انزوای انقالب در شرایط وخیم عقب ماندگی، فقر و بی سوادی بود، بھ 
معنای کنار گذاشتن عمده ایده ھا، سنت ھا و روش ھای لنین و تبدیل 
انترناسیونال سوم بھ عنوان ابزاری در خدمت سیاست خارجی بوروکراسی 
مسکو بود. حزب بلشویک در سال ١٩١٩ چھار ماده مشھور قدرت شورایی 

را در صدر برنامھ خود داشت:
١ - انتخابات آزاد و دموکراتیک با حق فراخوانی ھمھ مقامات؛

٢ - محدود بودن حداکثر حقوق مسئولین بھ مزد یک کارگر ماھر؛
٣ -  ارتش ھمگانی با تسلیح ھمھ مردم بھ جای یک ارتش دائمی و حرفھ ای 

و حذف ھمھ درجات و سلسلھ مراتب نظامی؛
۴ - انجام نوبتی ھمھ وظایف حکومتی و اداره کشور توسط ھمھ مردم. 
بطوری کھ با بوروکرات شدن ھمھ مردم دیگر ھیچ کس نتواند بوروکرات 

شود.

این شرایط، کھ در کتاب "دولت و انقالب" لنین ھم بیان شده است، بر اساس 
برنامھ کمون پاریس بود. ھمانطور کھ انگلس توضیح داد، دولت با چنین 
مشخصاتی دیگر یک دولت بھ معنای قدیمی کلمھ نبود، بلکھ یک نیمھ دولت 
بود، یک رژیم انتقالی با ھدف آماده سازی راه برای انتقال بھ سوسیالیزم. 
این آن آرمان دموکراتیکی بود کھ بلشویک ھا پس از قیام اکتبر قصد پیاده 
کردن آن را داشتند. این ھیچ چیز مشترکی نداشت با آن رژیم ھیوالیی 
بوروکراتیک و تمامیت خواھی کھ در زمان استالین و جانشینانش بھ وجود 
آمد. بھ ھرحال، آن رژیم فقط می توانست بر اساس یک ضد انقالب سیاسی 
شکل بگیرد، از طریق نابودی فیزیکی حزب لنین در طی یک جنگ داخلی 
جدید یک طرفھ علیھ بلشویزم: یعنی در طی محاکمات و پاکسازی ھای دھھ 
١٩٣٠. در اثبات مطلب فقط بھ یک نکتھ اشاره می کنیم. در سال ١٩٣٩، از 
کمیتھ مرکزی سی نفره حزب بلشویک کھ انقالب اکتبر ١٩١٧ را رھبری 
کرد، فقط سھ نفر زنده باقی مانده بودند: استالین، تروتسکی و الکساندرا 
کولنتای. تروتسکی کھ سال ھا در تبعید بھ سر می برد و الکساندرا کولنتای 
ھم کھ سال ھا بود کھ در مأموریت ھای دیپلماتیک بھ شبھ تبعید فرستاده 
بودند. اما اعضای دیگر کمیتھ مرکزی، بھ غیر از لنین و اسوردلوف کھ بھ 
مرگ طبیعی درگذشتند، بقیھ یا اعدام شدند و یا خودکشی کردند. عالوه بر 
رھبران، ده ھا ھزار کمونیست روسی و غیر روسی در زمان سلطھ استالین 
سرنوشت مشابھی داشتند. تنھا یک صدای برای افشای جنایات استالین و 
دفاع از میراث اصیل انقالب باقی مانده بود کھ صاحب آن ھم  در ١٩۴٠، 

توسط یکی از عوامل استالین در مکزیک کشتھ شد، و این صدا آرام گرفت.
برای کسانی کھ بر یکی دانستن استالینیزم با لنینیزم پافشاری می کنند، ما 
حق داریم این پرسش را مطرح کنیم: کھ اگر رژیم ھای لنین و استالین واقعاً 
یکسان بودند، پس چرا استالین فقط با نابودی فیزیکی حزب کمونیست، 

رھبران و اعضای آن بود کھ توانست بھ قدرت برسد؟
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در دوران استالین و جانشینان وی تا زمان فروباشی کل رژیم در سال 
١٩٩١، ھر چھ را کھ مرتبط با انقالب اکتبر و تاریخ بلشویزم می شود، بھ 
واسطھ ھالھ افسانھ ای کھ بوروکراسی از پس از مرگ لنین رسما برای 
تاریخ شوروی سرھم کرد، در پس مھ غلیظی از تحریفات قرار گرفت و 
سنت ھای واقعی بلشویسم در زیر خروارھا دروغ، تھمت و تحریف دفن 
شدند. رابطھ بین حزب و طبقھ و ھم چنین مھم تر از ھمھ، بین حزب و 
رھبری، در قالب کاریکاتور بوروکراتیک ارائھ شدند. در تاریخ ھای رسمی 
شوروی تصویری کامال ساده و یک طرفھ از رابطھ حزب بلشویک با جنبش 
توده ای ارائھ شده است. این تصور ایجاد می شود کھ بلشویک ھا از بدو 
تاسیس حزب سیال دموکرات روسیھ در تمام مراحل نیروی فرماندھی بودند 
و با ھمان سھولتی کھ یک رھبر ارکستری با چوبدستی خود اعضای یک 
ارکستر مطیع و منضبط را رھبری می کند، انقالب را بھ پیش می راندند. 
از چنین قبیل توصیفاتی ھیچ کس نمی تواند در مورد حزب بلشویک، انقالب 
اکتبر و یا بھ طور کلی از پویایی یک انقالب اجتماعی کم ترین چیزی 
بیاموزد. و البتھ این امر بھ ھیچ وجھ اتفاقی نبود، زیرا اھداف نگارش تاریخ 
برای بوروکراسی استالینیستی این نبود کھ بھ مردم انقالب بیاموزد، بلکھ 
افسانھ پردازی درباره یک حزب مصون از خطا با  یک رھبری پیامبرگونھ 
در رأس آن بود، تا از این طریق بتواند بر جالل، تقدس و حاکمیت کاست 
حاکم تداوم بخشد. قشر بوروکرات ھاي انگلی متشکل در حزب کمونیست 
مصون از خطا بھ رھبری استالین و جانشینان او، حزبی کھ جز در نام ھیچ 

اشتراکی با حزب لنین نداشت. 
بازنویسی تاریخ بھ استالینیزم منحصر نمی شود، ھمھ پادشاھی ھا، بھ ویژه 
ھنگامی کھ یک سلسلھ جدیدی سلطنت را از چنگ خاندان سلطتتی پیشین در 
می آورد، تالش می کند با بازنویسی تاریخ ثابت کند کھ اسالف اش از تخم و 

ترکھ برتری بوده و برای سلطنت کردن از لیاقت بیشتری برخوردارند. 

تاریخ ھای نوشتھ استالینیست ھا، بھ عنوان یک منبع اطالعات و آشنایی با 
شکل گیری انقالب اکتبر و تحوالت  بعدی آن، کامال بی ارزش اند و منبع 
بدآموزی. تصویری کھ این مورخین از تاریخ پیدایش جنبش کارگری در 
روسیھ، از انقالب اکتبر و بھ خصوص از تکامل بلشویک ھا ترسیم می کنند 
ھمواره یک مسیر خطی صعودی می پیماید، بلشویک ھرگز مرتکب خطا 
نمی شوند، مانعی نیست کھ در برابرشان بتواند مقاومت کند. انگار کھ این 
مورخین قلمرو تاریخ انسانی را پشت سر گذاشتھ و وارد حوزه تکامل حیوان 
شناسی از نوع نظریھ داروین می شوند. این نکتھ نھ فقط در مورد کتاب ھای 
دوران استالین صدق می کند کھ حتی در مورد دوران موسوم بھ استالین 
زدایی جانشینانش چون خروشچف و برژنف ھم صادق است. در این رابطھ 
کافی نگاھی بیندازیم بھ دوره چھار جلدی تاریخ حزب کمونیست اتحاد 
شوروی کھ در اواخر دھھ ١٩۵٠ و اوایل دھھ ١٩۶٠ تحت رژیم نسبتاً 
"لیبرال" نیکیتا خروشچف در شوروی منتشر شد. این مجموعھ احتماال پر 
تیرا ژترین تاریخ درباره حزب کمونیست شوروی منتشر شده در اتحاد 

جماھیر شوروی است. این کتاب ھم اساساً، مانند سایر تاریخ ھای 
استالینیستی جانبدار است و حتی بھ اطالعات و آمار ارائھ شده در آن نیز با 

شک و تردید باید نگاه کرد.
تاریخ نویسی پسا استالینیستی: با فروپاشی بقایای استالینیزم، در روسیھ 
تاریخ نویسی در مورد انقالب اکتبر بھ شکل ھای قدیمی ھم بھ فراموشی 
سپرده می شوند و شکل جدید و حتی نفرت انگیزتری از جعل ضد بلشویکی 
جای تحریف استالینیستی از مد افتاده را می گیرد. حال غلبھ سرمایھ داری 
در روسیھ پس از فروپاشی شوروی، نژاد جدیدی از "مورخان شوروی" را 
می پرونداد کھ در افشای جنایات بلشویزم و رھبران آن، در رقابت چندش 
آوری  دست ھمتاھای شان در کشورھای "دموکراتیک" را از پشت بستھ اند. 

این واقعیت کھ آن چھ این نویسندگان امروز پس از فروپاشی می نویسند
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کامال با آن چھ کھ دیروز قبل از فروپاشی می نوشتند مغایرت دارد، بھ نظر 
نمی رسد کھ کوچک ترین ناراحتی اخالقی برای آن ھا ایجاد کند، زیرا ھدف 
آن ھا این نیست کھ حقایق را آشکار کنند، بلکھ فقط جلب رضایت خاطر 
اربابان جدید جھت تأمین منافع شخصی خود است. در گذشتھ این مورخین 
برای چندین دھھ یک تاریخ جعلی از انقالب اکتبر و بلشویسم تولید می 
کردند، و ھمانطور کھ کلیسای ارتدکس زندگی توأم با معجزات مقدسین را 
تولید می کرد، آن ھا ھم ھمان ردای مقدس "علمی شده" را بر تن لنین می 
کردند. آن ھا بھ خدمت بوروکراسی استالینیستی درآمدند و بھ سفارش آن ھا 
مزخرفات را بھ عنوان تاریخ انقالب سرھم کردند، بھ خوش رقصی برای 
رژیم توتالیتر پرداختند، اکنون کھ ارباب عوض شده، ھمان "محققان" کھ از 
بار تملق گویی از استالین، برژنف و گورباچف فارغ شده، اند با زیرکی 
ستایشگر "بازار" شده و شاخ ھای شیطانی بر سر لنین و تروتسکی می نھند 

و نارسایی ھای نظریات مارکس را کشف می کنند!
این مورخین مکتب پوتین دیگر مورخین "بی طرف" نیستد، آن ھا شریک 
معیارھای اخالقی و دیگر ارزش ھای "روس ھای جدید"ھستند، عمدتا 
ارزش ھای بازار، یعنی جنگل سرمایھ داری. برای اطمینان از حفظ ثروت 
جدیدی کھ از غارت مردم روسیھ بھ دست آورده اند، باید بر روی گذشتھ 
انقالبی روسیھ خاک بپاشند، زیرا خطر یک انقالب جدید از نوع اکتبر در 
آینده منتفی نیست. در روسیھ در این جنگل سرمایھ داری "مافیایی" ھما 
نطور کھ یک بازار برای مرسدس بنز و پورنوگرافی وجود دارد، ھمان 
طور ھم یک بازار برای بدگویی بھ لنین و انقالب اکتبر وجود دارد کھ از 
طریق آن می توان پول بھ جیب زد. و این ھم واقعیت جدید و غیر قابل 
انکاری است کھ رابطھ این روشنفکران "روسیھ جدید" با "پول" از اشتیاق 
دزدان گوناگون، دالالن، کالشان و الیگارشی مافیایی کھ اکنون در مسکو 

حکومت می کنند، چیزی کم تر ندارند. یک ژانر ادبی کامال بدیعی تکامل

یافتھ است کھ بھ طور خالصھ می توان چنین توصیف اش کرد: یک عضو 
حزب کمونیست سابق و یا یک مامور کا. ج. ب. سابق در بایگانی ھا  یک 
"سند" جدید و "حیرت انگیز" مربوط بھ لنین کشف می کند. سپس این کشف 
"جدید"  توسط برخی از دانشگاھیان یا افراد دیگر در قالب یک پژوھش 
"علمی" بھ مردم ارائھ می شود. پس از چند ماه، "افشاگری ھای حیرت 
انگیز" در رسانھ ھای ھمگانی در روسیھ، این کشف در کشورھای غربی ھم 
منتشر می شود و تا مدتی موضوع داغ مطبوعات می شود. سپس نظرات و 
تفسیرھای رسانھ ھای غربی در باره این سند در مطبوعات روسیھ بازتاب 
می شود، البتھ پس از این کھ بھ طرز شایستھ ای با انواع اضافات مبھم و 
کامال ساختگی تزئین شدند. در واقع، ھیچ کدام از این "افشاگری ھا" چیز 
جدیدی نیستند و مطلقا حاوی ھیچ نکتھ حیرت انگیزی نیستند، جز اراده 

عطف بھ افشاگری و لجن مالی انقالب اکتبر و رھبران آن.
از جملھ این "افشاگری ھای" بدیع، کشف خشونت نزد لنین در طول جنگ 
داخلی است! اما جنگ چیست؟ جز استفاده از خشونت برای اھداف دیگر - یا 
بھ گفتھ معروف کالوزویتس، ادامھ سیاست بھ روش دیگر. کسانی کھ بر 
سرنوشت تزار نیکال اشک تمساح می گریند، بھ راحتی بر خشونت و ستم 
خونینی کھ از اولین روز سلطنت  اش بر مردم روسیھ ِاعمال داشت، چشم 
می پوشند. این مورخین ریاکار بھ خوبی می دانند کھ قیام اکتبر یک رویداد 
نسبتاً مسالمت آمیز بود و خونریزی وحشتناک فقط در نتیجھ توحش ارتش 
سفید طرفدار برده داری و سرواژ و با حمایت و دخالت نظامی مستقیم 
امپریالیسم جھانی اتفاق افتاد. بیش از ١٢ ارتش خارجی بھ جمھوری جوان 
شوروی حملھ بردند. در مواجھھ با قیام فرودستان، طبقات حاکم مثل ھمیشھ 
با وحشتناک ترین روش ھا برخورد کردند. اما این بار متفاوت بود. بردگان 
سابق تسلیم نشدند، بلکھ جنگیدند و پیروز شدند. خشونت مالکان و سرمایھ 
داران با خشونت کارگران و دھقانان تحت ستم مواجھ شد. و این چیزی است
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کھ آن ھا نمی توانند ببخشند. تروتسکی طبقھ کارگر را در ارتش سرخ 
سازمان داد و با ترکیبی از مھارت و شھامت نظامی با یک سیاست انقالبی 
و انترناسیونالیستی، موفق شد ھمھ نیروھای ضدانقالب را شکست دھد. این 
بدون شک شامل استفاده از خشونت ھم بود. این مورخین دشمن انقالب 
وانمود می کنند کھ از خشونت وحشت دارند. اما ابراز تنفر از خشونت این 
مورخان نازک دل یک ارزش عام و مطلق نیست. ھمان افرادی کھ لنین و 
تروتسکی را بھ خشونت در جنگ داخلی تحمیلی متھم می کنند وقتی نوبت 
بھ رئیس جمھور آمریکا می رسد کھ دستور انداختن بمب ھستھ ای بر روی 
مردم غیرنظامی ھیروشیما و ناکازاکی را داد و یا نخست وزیر انگلیس کھ 
دستور سوزاندن ھزاران زن و کودک را در بمباران درسدن می دھد، نھ 
تنھا خم بھ ابرو نمی آورند، نھ تنھا بر چنین اقداماتی صحھ می گذارند بلکھ 
حتی می ستایند (بھ این بھانھ کھ این بمباران ھا جنگ را کوتاه تر کردند و 
تلفات "متفقین" را کاھش دادند). تاریخ نویسان پوتینیستی معاصر، این 
سازمان دھندگان لشکرکشی علیھ حکومت بلشویک ھا، بھ خوبی می دانند کھ 
انقالب اکتبر در جنگی کھ ضد انقالب داخلی و امپریالیزم جھانی بھ آن 
تحمیل کرد چاره دیگری جز دفاع از خود نداشت. آن ھا بھ خوبی می دانند 
کھ اگر ضد انقالبیون پیروز می شدند، یک دیکتاتوری وحشیانھ در روسیھ 
برقرار می کردند و کارگران و دھقانان بھای وحشتناکی می پرداختند. در 
مورد ادعای خشونت لنین و بلشویک ھا، دست کم باید دلیل اصلی آن را ھم 
بیان کرد. نخست کرامول، سپس روبسپییر و اینک نوبت لنین و تروتسکی 
است کھ بھ خشونت ذاتی متھم شوند، باید منتظر بود تا نوبت اسپارتاکوس ھم 
برسد. رذالت و ریاکاری ھم حدی دارد! تا جامعھ طبقاتی وجود دارد، تاریخ 

 نگاری ھم طبقاتی خواھد بود، ھم آگاھانھ و ھم ناآگاھانھ. 
ادعای عامل امپریالیسم آلمان بودن لنین، در ازای پرداخت مقدار زیادی طال 

بھ بلشویک ھا از سوی قیصر آلمان، "کشف" دیگر این مورخان "مکتب

پوتین" است. این ادعا نھ تنھا کشف جدیدی نیست بلکھ قدمت اش حتی بھ قبل 
از انقالب اکتبر می رسد. در طی جنگ جھانی اول، نھ تنھا آلمان بلکھ 
متفقین نیز در بین جنبش کارگری برای کسب حمایت گروه ھای چپ در ھر 
کشوری بھ انواع نیرنگ ھای متوسل می شدند. اما این کھ گفتھ شود کھ 
آلمانی ھا بلشویک ھا را با طال خریدند و یک بلوک واقعی بین بلشویک ھا 
و امپریالیزم آلمان وجود داشت، نھ تنھا ادعایی وحشتناکی است بلکھ بسیار 
احمقانھ نیز است. ولکوگونوف یکی از این مورخین نسل جدید در کتابش در 
مورد انقالب اکتبر تالش می کند تا نشان دھد کھ پول آلمان ھا از طریق 
سوئد بھ بلشویک ھا واریز شد. داستانی کامال بی اساس آن ھم در زمانی کھ 
شلیاپنیکوف، نماینده بلشویک ھا در سوئد، فعالیت ھای جناح طرفدار آلمان 
درون حزب سوسیال دموکراسی سوئد را بھ شدت مورد حملھ قرار می دھد. 
ھم چنین موضع خصمانھ لنین علیھ پارووس در طول جنگ کامال شناختھ 

شده و مستند است. 
اگر لنین واقعاً عامل امپریالیسم آلمان بود، رفتار نھ لنین و نھ ارتش آلمان در 
پس از قیام اکتبر را بھ ھیچ وجھ نمی توان توضیح داد. در حقیقت در سال 
١٩١٧، این لنین و بلشویک ھا نبودند کھ آرزوی مداخلھ ارتش آلمان را 
داشتند، بلکھ بورژوازی روسیھ خواستار آن بود. مدارک بسیاری وجود دارد 
کھ ثابت می کند طبقات دارا در روسیھ ترجیح می دادند پتروگراد را بھ 
آلمان ھا تسلیم کنند تا این کھ بھ دست بلشویک ھا بیافتد. این واقعیت داشت 
کھ ستاد کل ارتش آلمان امیدوار بود کھ بازگشت لنین بھ روسیھ بھ بی ثباتی 
تزاریسم و تضعیف نظامی آن کمک کند. برای قدرت ھای امپریالیستی امری 
عادی است کھ در بی نظمی ھای داخلی وسیلھ ای برای تضعیف دشمن 
ببینند. از این رو است کھ انقالبیون وظیفھ دارند کھ از ھمھ تضادھای بین 
امپریالیست ھا برای پیشبرد انقالب بھره گیرند. لنین بھ خوبی از محاسبات 
حکومت برلین آگاه بود. بھ ھمین دلیل بود کھ وقتی انگلیس و فرانسھ مانع از

www.hks-iran.com



عبور لنین و ھمراھانش از خاک کشورھای متفقین برای بازگشت بھ روسیھ 
شدند، و آن ھا برای رفتن بھ روسیھ چاره دیگری جز عبور از خاک آلمان 
نداشتند، آلمان ھا سخت ترین شرایط را برایشان وضع کردند و اجازه ندادند 
کھ در مسیر سفر کس از قطار پیاده شود و یا سوار آن شود. لنین بھ خوبی 
می دانست کھ دشمنان انقالب اکتبر انگ "عامل آلمان" بودن را بر او 
خواھند زد، از این رو او اقدامات الزم برای پاسخگویی بھ این اتھام را پیش 

بینی کرده بود.
دیمیتری آنتونوویچ ولکوگونوف مورخ و ژنرال بلندپایھ ارتش شوروی، 
رئیس بخش جنگ ھای روانی ارتش و ایدئولوگ دو آتشھ مارکسیزم لنینیزم 
و یک استالینیست بسیار متعصب بود. با تغییر اوضاع او ھم بھ سرعت 
متحول می شود و استعداد، مقام و قلم اش را برای کوبیدن انقالب اکتبر و 
بلشویک ھا بھ کار می گیرد و زندگی نامھ ھاي لنین، تروتسکی و استالین را 
می نویسد. او ریشھ جنایات استالین را در شخصیت ھاي خشن لنین و 
تروتسکی می بیند! بی دلیل نبود کھ مسئولیت بیمارستان ھای روانی ایجاد 
شده در دوران برژنف، ویژه اپوزیسیون سیاسی و جھت سر عقل آوردن این 

دگر اندیشان، بھ ژنرال کا. ج. ب.- مورخ- روانکاو واگذار شد.
مورخین مکتب پوتین در تحریف تاریخ انقالب اکتبر چنان گوی سبقت را از 
حریفان استالینیست و لیبرال خود می ربایند کھ دانیل آل، تاریخ نویس روسی 
کھ ده سال از عمر خود را در اردوگاه ھای گوالگ استالین گذرانده بود، در 
سال ٢٠١١ می نویسد: « این روزھا تاریخ نگاران روسی، تاریخ معاصر 

روسیھ را بھ مراتب بیش از دوران استالین تحریف و وارونھ می کند».
ھدف کتاب

ھر چند کھ این روزھا دیگر مراجعھ بھ انقالب اکتبر، این مھم ترین رویداد 
تاریخ معاصر "مد روز" نیست، زیرا نھ تنھا در چارچوب "پسا مارکسیزم"،

و یا "پسا مدرنیزم" نمى گنجد، چھ رسد بھ نئولیبرالیزم، کھ اصوال بوى بد 
"انقالب" را ھم مى پراکند. اما شناخت این پدیده مھم و انحطاط بعدى آن نھ 
تنھا براى کسانی کھ ھنوز براى آرمان سوسیالیزم مبارزه مى کنند، بلکھ 
حتى براى کسانى کھ در صدد شناخت تاریخ معاصرند ضرورى است و 
اجتناب نایذیر. بین پیروزى انقالب در اکتبر ١٩١٧ و غصب قدرت توسط 
بوروکراسى ضد انقالبى بھ رھبرى استالین دراواخر دھھ ١٩٢٠ بیش از ده 
سال فاصلھ نبود. این دو رویداد، اما، در دو شرایط کامال متفاوت و با دو 
روش کامال متفاوتی رخ دادند. ھر برخورد تاریخى و سیاسى جدى بھ 
انقالب اکتبر و ظھور استالینیزم از بطن آن، در گروى چگونگى پاسخ بھ دو 
پرسش مھم است. نخست آن کھ بین این دو رویداد چھ ارتباطى وجود داشت؟ 
دوم آن کھ از بطن انقالب آیا بدیل دیگرى بھ غیر از استالینیزم مى توانست 

بھ وجود آید؟ 
براى آن کسانى کھ از برابر اولین انقالب پیروزمند کارگرى رمیدند و 
مرعوب تبلیغات طبقات دیگر شدند، استالینیزم "اثباتى" بود بر مضرات و 
فجایاي انقالب بھ طور اعم و لنین و بلشویزم بھ طور اخص. و برای آن 
کسانی کھ از نظام استالینیستی دفاع مى کردند، انقالب اکتبر اسلحھ اى بود 
کھ بھ وسیلھ آن و بھ بھانھ و بھ نام "دولت کارگرى"، "دیکتاتوری پرولتری" 
و یا "مارکسیزم- لنینیزم" کلیھ جنایات و خیانات آن را توجیھ کرده، غسل 
تعمید داده و ابدى سازند. پیچیدگی مسألھ چنان ابعادى بھ خود گرفت کھ حتى 
بسیار از سوسیالیست ھا اصوال آرمان خود را رھا کردند. بسیاری ھم حتى 
بر این باور بودند کھ یا باید از استالینیزم حمایت کرد و یا اصوال فاتحھ 

انقالب سوسیالیستي را برای ھمیشھ خواند. 
فرویاشى رژیم ھاى استالینیستى حتى در میان بسیاری از ماركسیست ھای 
ضد استالینیست کھ بھ استقبال این فروپاشي رفتند ھم سردرگمی ھای بسیار 
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بسیاری را دوباره مطرح کرده است. چرا انقالب اکتبر بھ انحطاط کشانده 
شد؟ در روند این انحطاط سھم حزب بلشویک چھ بود؟ آیا حزب بلشویک 
یک حزب یک دست بود؟ چکا چھ بود؟ آیا "کمونیزم جنگی" و "نپ" اجتناب 
ناپذیر بودند؟ ماجراى کرونشتات از چھ قرار بود؟ "اشتراکی کردن اجباری"

چھ بود؟ آیا استالینیزم ادامھ بلشویزم نبود؟ ماھیت رژیم شوروی چھ بود؟ آیا 
انحطاط انقالب اکتبر اصوال اجتناب ناپذیر بود؟ آیا دوران انقالبات بھ سر 
آمده است و بھ گذشتھ بشریت تعلق دارد؟ و جایگاه انقالب اکتبر در نظریھ 

مارکس چیست؟
از سوى دیگر، بررسى انقالب اکتبر چیزى بھ مراتب بیش از یک کنکاش 
تاریخى است. براى جنبش کمونیستى این انقالب گره کوری است در پیاده 
کردن یک طرح سوسیالیستى. سنگ محکی است برای تمایز گرایشات 
انقالبى از اصالح طلب. امروزه پس از فروپاشي استالینیزم، أیا نظام سرمایھ 
داری تنھا بدیل در برابر بشریت است؟ براى کسانى کھ استالینیزم را فرزند 
خلف انقالب اکتبر مى پندارند، پاسخ "آرى" است. اما برای آن کسانی کھ در 
سرمایھ دارى آن ھم در بھترین حاالت جز صف طوالني میلیون ھا بیکار، 
بى مسکن در کشورھای ثروتمند و قحطي، فقر، بیماری ، کشتارھاى 

میلیونى و جنگ در کشورھاى عقب افتاده را مى بینند، پاسخ "نھ" است. 
بھ ھر رو، قصد مؤلف از نوشتن این کتاب این نیست کھ بھ کتابخانھ بنقد پر 
کتاب انقالب اکتبر کتابی دیگری بیفزاید– یعنی کاری صرفاً از سر عالقھ 
پژوھشی- دانشگاھی، و یا نوشتھ ای باشد کھ از سر کنجکاوی و یا سرگرمی 
خوانده شود. ھدف ارائھ اطالعات درست در مورد پیش زمینھ ھای 
اجتماعی- سیاسی، چگونگی روند شکل گیری و تحقق انقالب اکتبر، انحطاط 
سریع بعدی آن و بھ قدرت رسیدن ضد انقالب استالینیستی است. این ھمھ اما 
نھ صرفا جھت آشنایی با تاریخ، بلکھ در خدمت نسل جدید مبارزان طبقھ 

کارگر جھت درس آموزی از آن بھ منظور کمک بھ پیشبرد طرح یک

انقالب سوسیالیستی واقعی است. بھ عبارت دیگر، این کتاب را نھ بھ مثابھ 
کتابی با ھدف بازگفت گذشتھ یک انقالب، بلکھ بھ عنوان یک کتابچھ 
راھنمای برای انقالبیون امروز و فردا باید در نظر گرفت. چرا کھ انقالب 

اکتبر روسیھ تاریخ گذشتھ نیست، آینده بشریت است.
این کتاب پادزھری برای خنثی کردن تاریخ نویسی سھ مکتب فوق است. 
علیھ لیبرالیزمی کھ کل روند طوالنی شکل گیری حزب بلشویک و روند 
دشوار انقالب اکتبر را کودتایی از سوی بلشویک ھای توطئھ گر، تشنھ 
قدرت و بیرحم می بینند. علیھ مکتب استالینیستی کھ ظھور و عروج حزب 
بلشویک را نوعی راھپیمایی پیروزمندانھ معرفی می کنند، نوعی فرایند 
خودکار کھ با وجود ابر مردی بھ نام لنین و جانشین بر حقش استالین الزاما 
با پیروزی بھ پایان رسید. اسطوره ای فرا تاریخی، روایت ھای بی جان، 
مکانیکی، شبیھ قصھ ھای جن و پری برای کودکان، آکنده از قھرمانان بی 
نقص و ایراد و ضد قھرمانان شرور. ھر چند کھ این روزھا دیگر ھیچ کس 
این کتاب ھا را جدی نمی گیرد و اگر ھم کسی آن ھا را بخواند مطمئنا بھ 
سخره اشان می گیرد. و دست آخر برای خنثی کردن مکتب پوتینی کھ 

ترکیبی است از بدترین نکات دو مکتب دیگر.
ما باید سنت ھای واقعی بلشویزم را از زیر خروارھا دروغ و تحریفاتی کھ 
ھم بورژوازی و ھم استالینیست، و بھ تازگی مورخین پوتینیست دفن کردند، 
دوباره کشف کنیم. یکی از آن سنت ھا، ماھیت دموکراتیک حزب بلشویک 
بود کھ ھمیشھ با بحث ھای پر شوری ھمراه بود. این نوع دموکراسی درون 
حزبی کامال ضروری بود تا حزب از اشتباھات خود درس بگیرد. این ایده 
کھ حزب بلشویک در راھپیمایی طوالنی بیست سالھ اش تا زمان بھ قدرت 
رسیدن ھیچگاه مرتکب اشتباه نشد و ھمواره مسیر درستی را طی کرد، 
صرفا یک افسانھ استالینیستی است کھ اوال کامال نادرست است و در ثانی 
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موضع نویسنده
کتاب در دست توسط یک مارکسیست متعھد نوشتھ شده است کھ حدود نیم 
قرن از زندگی خود را وقف مبارزه برای تحقق سوسیالیزم انقالبی و نظرات 
عمدتا مارکس، انگلس، لنین، تروتسکی و لوکزامبورگ کرده است. برخالف 
بسیاری کھ چنین بیان صریح ھویت سیاسی را یک نقطھ ضعف محسوب 
دانستھ و اقراری بر بیان جانبدارانھ تاریخ ارزیابی می کنند، دیدگاه من کامال 
برعکس این باور است. آن ھم بھ این دلیل ساده کھ بررسی و مطالعھ تاریخ 
انقالب اکتبر صرفاً یک عالقھ دانشگاھی، یک کنجکاوی روشنفکری، و یا 
یک پژوھشی در میان دیگر پژوھش ھا نیست، بلکھ آن را چیزی زنده و 
مرتبط با امروز و فردا می دانم. آشنایی من با تاریخ انقالب اکتبر محدود بھ 
دانش کتابی نیست. چھل و پنج سال شرکت فعال در جنبش سوسیالیستی و 
کارگری در سطح جھانی انسان را با دیدگاه ھای بسیاری آشنا می کند کھ 
برای یک پژوھشگر دانشگاھی کھ عالقھ اش صرفاً جنبھ "علمی" دارد، در 

دسترس نیست. 
بسیاری از موقعیت ھایی کھ پیشگامان مارکسیزم در روسیھ با آن روبرو 
بوده اند، بھ لحاظ شخصی برای من بسیار آشنا ھستند: نھ تنھا با بررسی و 
آشنایی با ایده ھای مارکسیستی در جنبش کارگری جھانی، در جنبش انقالبی 
در فرانسھ ١٩۶٨، در پرتغال در ١٩٧۵ و در اسپانیا در آخرین سال ھای 
دیکتاتوری فرانکو و جنبش زیرزمینی علیھ دیکتاتوری پینوشھ در شیلی، 
بلکھ مھم تر از آن ھا تجربھ شخصی فعالیت در جنبش کارگری در  ایران 
در جریان انقالب ١٣۵٧ و از آن زمان تا بھ امروز، در جامعھ ای با ویژگی 
ھای یک جامعھ عقب افتاده و در مواردی شبیھ روسیھ تزاری. ھمھ این 
فعالیت ھا فرصت ھای مناسب و کافی را برای من فراھم آوردند تا بتوانم 
شرایطی کھ بلشویک ھا در جنگ طوالنی علیھ رژیم تزاری و پس از 

پیروزی انقالب اکتبر با آن ھا روبرو بودند را متصور شوم.

معموال در عرف مورخان دانشگاھی انقالب اکتبر نیست کھ یک نویسنده 
"اعالم مواضع" کنند. این جای تأسف دارد، زیرا اکثریت آن ھا، علیرغم 
ادعای "بی طرفی"، در واقع، آشکارا موضعی ناشی از تعصب، یا حتی 
خصومت علیھ بلشویسم و انقالب اکتبر دارند. افزون آن کھ تعھد بھ یک 
موضع مشخصی بھ ھیچ وجھ مانع از عینیت گرایی نیست. من سعی کرده ام 
با موضوع مورد بررسی بھ طور عینی برخورد کنم. از آن جا کھ ھدف این 
کتاب انتقال دروس تجربیات تاریخی انقالب اکتبر بھ نسل جدید، جوان و 
عمدتا بھ کارگران مبارز است، سرپوش گذاشتن بر معضالت، دشواری ھا و 

خطاھا، کاری است احمقانھ کھ نتیجھ معکوس بھ بار می آورد.
از دیدگاه مؤلف این کتاب، ھر نوع شناخت و پژوھشی رابطھ مستقیم با 
ارزش ھای شخص پژوھشگر دارد و تنھا با واسطھ این ارزش ھا است کھ 

آشفتھ، پژوھشگر می  تواند از میان واقعیت ھای اجتماعی یا فرھنگی بی شمار و 
آن چھ را کھ مھم، در خور توجھ و با معنا ارزیابی می کند، انتخاب کند. در 
عین حال من تعھد تئوریک مارکسیستی خود را نیز پنھان نمی کنم. واقعیتی 

آشکار در این کتاب و در تمامی نوشتھ ھای من. در این رابطھ بازگفتی 
طوالنی از پیشگفتار تروتسکی بر کتابش "تاریخ انقالب روسیھ، جلد اول"، 

بھ آشنایی خواننده با دیدگاه نویسنده این کتاب کمک می کند:
«مسألھ ای کھ بھ جا می ماند ھمانا موضع سیاسی مؤلف است. 
مؤلف در مقام مورخ بر ھمان نظرگاھی ایستاده است کھ بھ ھنگام 
مشارکت در حوادث انتخابش کرده بود. واضح است کھ خواننده 
مجبور نیست در نظریات سیاسي نویسنده، کھ نویسنده دلیلی برای 

اختفای شان نمی بیند، سھیم باشد . 
اما خواننده حق دارد بخواھد کھ اثر تاریخی صرفا مدافع یک موضع 
سیاسی خاص نباشد، بلکھ توصیف مستحکمی باشد از جریان واقعی 
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انقالب. اثر تاریخی تنھا وقتی رسالت خود را کامال بھ جا می آورد 
کھ حوادث با تمام ضرورت طبیعی خود در صفاتش گسترده شوند.

برای رسیدن بھ این منظور، آیا برخورداری از بھ اصطالح "بی 
طرفی" مورخ ضروری است؟ ھیچ کس تا بھ حال بھ روشنی 
توضیح نداده است کھ این بی طرفی عبارت از چیست. کلمات کرارا 
نقل قول شده  کلمانسو دائر بر این کھ الزم است انقالب را "یک جا" 
و در کلیتش در نظر گرفت، فوقش یک طفره روی زیرکانھ است. 
چگونھ می توان چیزی را کھ جوھرش از شقاق سرشتھ شده، ھم 
چون یک کلیت در نظر گرفت؟ کلمات قصار کلمانسو تا اندازه ای از 
شرمساری او از وجود اسالف بیش از حد مصمم اش، و تا حدی بھ 

علت خجلت او از سایھ ی آن ھا، بیان شده اند.
ال. مادلن، از مورخ ھای ارتجاعی، و از ھمین رو باب روز، در 
فرانسھ معاصر، بھ شیوه تن آسایانھ خود بھ انقالب کبیر- یعنی بھ 
تولد ملت خویش تھمت می زند و می گوید: "مورخ باید بر باالی 
دیوار شھری کھ بھ محاصره در آمده بایستد، و محاصر و محصور 
را ھم زمان با ھم تماشا کند". ظاھرا مورخ فقط از این راه می تواند 
بھ "عدالت آشتی جویانھ" برسد. اما کالم مادلن خود گواھی است بر 
این کھ اگر او از دیوار مابین دو اردوگاه باال برود، این کار فقط بھ 
منظور دیدبانی برای ارتجاع خواھد بود. چھ بھتر کھ او فقط با 
اردوگاه ھای جنگی گذشتھ سروکار دارد وگرنھ بھ ھنگام انقالب 
ایستادن بر باالی دیوار متضمن خطر بزرگی است. بعالوه، بھ ھنگام 
خطر، واعظان "عدالت آشتی جویانھ" معموال در داخل یک 
چاردیواری امنی می نشینند تا ببینند سرانجام کدام طرف برنده 

خواھد شد.

خواننده جدی و موشکاف خواستار بی طرفی خائنانھ نیست، زیرا این 
گونھ بی طرفی ھا جامی از آشتی بھ او تعارف می کند کھ در تھ آن 
زھر نفرت ارتجاع نشستھ است. او خواھان وجدانی علمی است کھ 
توجیھ ھمدلی ھا و انزجارھای آشکار و نھان خود را در مطالعھ 
صادقانھ ی واقعیات، و تعیین روابط حقیقي این واقعیات با یکدیگر، 
و ھم چنین در انکشاف قوانین علمی حرکت آن ھا بجوید. یگانھ عین 
گرائی تاریخي ممکن جز این نیست، و بعالوه، ھمین روش کامال 
بسنده است، زیرا صحت و سقم آن را نھ خوش نیتی مورخ، کھ فقط 
خود او می تواند ضامنش باشد، بلکھ قوانین طبیعی روند تاریخ، کھ 

بھ وسیلھ مورخ مکشوف شده اند، تعیین می کنند.» 
فصول کتاب

در طرح اولیھ این کتاب تصمیم بر این بود کھ کتاب حاضر کتاب مصوری 
باشد از عکس ھای واقعی مربوط  دوران انقالب اکتبر، با ھدف ادای سھمی 
بھ مناسبت صدمین سالگرد آن انقالب. با نزدیک شدن روز انتشار، نویسنده 
بھ این نتیجھ رسید کھ با توجھ بھ منابع موجود بھ زبان فارسی درباره انقالب 
اکتبر، چنین کتاب مصوری آن انتظاری کھ مؤلف از انتشارش برای چنان 
رویداد تاریخ سازی در سر داشت را بھ ھیچ وجھ نمی تواند ادا نمی کند. با 
کار بی وقفھ در طی پنج سال دیگر، سرانجام کتاب در شکل کنونی اش بھ 

خوانده ارائھ می شود.
در فصل ھای بعدی تالش شده است کھ در چارچوب اھداف این کتاب تا آن 
جا کھ میسر بوده روندھا، رویداد و لحظات مھم و تعیین کننده، و گرایشات 
نظری در قبل، در جریان انقالب ١٩١٧ روسیھ و رویدادھای سرنوشت ساز 
و تاریخ ساز بعدی آن تا جنگ دوم جھانی را با استناد بھ نوشتھ ھا، مدارک 

و اسناد، تصاویر ساکن و متحرک ثبت شده در جریان خود رویدادھا ارائھ
www.hks-iran.com



دھیم. کاری بس دشوار. بھ دو علت: اول بھ واسطھ ناپدید و یا نابود شدن 
کلیشھ ھا، اسناد تاریخی و عکس ھای قدیمی، ھم بھ خاطر عدم آگاھی و 
اھمیت ندادن بھ ارزش تاریخی آن ھا و ھم این کھ در عصر بایگانی 
دیجیتالی کم تر کسی دردسر انبار کردن عکس ھا و ورق پاره ھای قدیمی 

 رنگ و رو رفتھ و جاگیر را بھ  خود می دھد. 
اما علت دیگری کھ اھمیت اش بھ مراتب بیشتر است سانسور استالینیستی 
بود. آن اسناد و عکس ھا، کھ اھمیت و بار سیاسی داشتند، در طی سال ھای 
دیکتاتوری استالین توسط سانسور رژیم در راستای اغراض سیاسی نابود، 
از انظار پنھان و یا دستخوش دستکاری ھای خبیثانھ واقع می شوند. تاریخ 
تصویری انقالب اکتبر عمدتا در طی سال ھاي جنگ داخلی شکل می گیرد. 
ھنرمندان و عکاسان با شور و شوق خالق وصف ناپذیری روسیھ سرخ را 
بھ تصویر درمی آورند و نویسندگان و شاعران با الھام از انقالب اکتبر بھ 
افق ھای جدیدی دست می یابند. جان رید، سرگئی آیزنشتاین و الکساندر 

رودچنکو ھر یک بھ طریقی انقالب اکتبر را جاودان می سازند.
بازسازی بایگانی مصور انقالب اکتبر را بی اغراق مدیون دیوید کینگ 
ھستیم. ھنرمند و خبرنگار کمونیستی کھ تمام عمرش را صرف این مھم 
کرد. او در خانھ اش در لندن کھ بھ موزه انقالب اکتبر مشھور شده بود، بیش 
از دویست ھزار شیئی در رابطھ با انقالب اکتبر گرد آورده بود کھ کمی قبل 
از مرگش آن ھا را بھ موزه ای در لندن اھدا می کند. کینگ سراسر عمرش 
را با تالش خستگی ناپذیر بھ جستجوی عکس ھای گم شده و یا ممنوع شده 
بلشویک ھا بھ ویژه تروتسکی گذراند. او نشان داد کھ در دوران سلطھ 
استالین، سانسور رژیم چطور عکس ھای مخالفین سیاسی استالین را 
دستکاری، روتوش و یا از بایگانی ھا حذف و نابود کرد. چطور عکس ھای 

قالبی درست کردند و بھ کمک آن ھا یک تاریخ کامال جعلی و سراسر

تحریف از انقالب اکتبر و رویدادھای بعدی دست و پا کردند و کتاب ھا 
نوشتند.

با مطالعھ بیش از چھل سال درباره انقالب اکتبر، بھ این نتیجھ رسیدم کھ 
بھترین منبع برای کشف مجدد تاریخ واقعی بلشویسم، نوشتھ ھای لنین و 
تروتسکی است. آن ھا یک گنجینھ تمام نشدنی از اطالعات و ایده ھا ھستند 
کھ مجموعا و مکمال تاریخ مجملی از روسیھ و دنیا را برای کل دوره مورد 
بررسی، ارائھ می دھند. مشکل در زیادی حجم آن ھا است، نوشتھ ھای لنین 
در ۴۵ جلد (بھ زبان انگلیسی) و حدود ده جلد دیگر بھ روسی کھ ھنوز 
ترجمھ نشده اند. تروتسکی احتماال حتی بیشتر نوشت، اما انتشار آثار او 
پراکنده تر است. کتاب "زندگی من" زندگینامھ درخشان او، "تاریخ انقالب 
روسیھ"، اثری ھنوز بی ھمتا، کتاب "انقالبی کھ بھ آن خیانت شد" و کتاب 
"استالین" آخرین شاھکارش، مطالب زیادی را برای مطالعھ انقالب اکتبر در 
اختیار داریم. مشکل این است کھ اوال بخش مھمی از نوشتھ ھاي آن ھا بھ 
فارسی ترجمھ نشده اند، و در ثانی خواندن ھمھ این مطالب بھ زمان زیادی 
نیاز دارد. از این رو من عامدانھ میزان زیادی نقل قول از این منابع آورده 
ام، ھرچند این باعث طوالنی تر و دست و پا گیرتر شدن متن شده است. 
معھذا بھ دو دلیل ضروری دیدم: ١) برای ارائھ یک ترجمھ ھرچھ وفادارتر 
بھ متن و ٢) تحریک عالقھ خواننده و تشویق او بھ خواندن مطالب اصلی، 
زیرا کھ بھ ھر حال ھیچ چیز جای خود آثار مارکس، انگلس، لنین و 

تروتسکی را نمی گیرد.
از زمان اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ در سال ١۴٣٩ تا پیش از 
انقالب انفورماتیکی در آخرین دھھ سده بیستم، تولید و نشر و ثبت اطالعات 
از طریق نوشتار و بازتولید کاغذی بود. با اختراع رادیو و تلویزیون فنون 

نشر و ضبط شنیدار و دیداری ھم بھ نوشتاری افزوده شد، ھر چند کھ حوزه
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کارکرد آن ھا متفاوت بودند. بھ ھر حال نقش و جایگاه کاربردی چاپ 
کاغذی قابل مقایسھ با آن دو دیگر نبود و با تمام محاسن و نواقص بھ مدت 
پنج سده بی رقیب و بی تغییر باقی ماند. اگر قرار باشد بھ انقالب ھا در سده 
بیستم اشاره شود (انقالب بھ معنی تحول ریشھ ای در حوزه ای از فعالیت 
انسانی کھ دیر یا زود کم یا زیاد بر نحوه زندگی کردن ھمھ انسان اثر 
بگذارد) سھ انقالب در صدر فھرست قرار می گیرند« انقالب اکتبر(حوزه 
اجتماعی): انقالب در فیزیک (نسبیت و فیزیک کوانتیک)؛ و انقالب 
انفورماتیکی پا اینترنتی (حوزه ارتباطی). "انقالب" بھ معنی واقعی کلمھ و 
بھ آن معنا کھ در باال تعریف کردیم در تقابل با "محافظھ کاری"، "ارتجاع"، 
"نوستیزی" و "َلختی" قرار دارد. در کتابی کھ بھ "انقالب اکتبر" اختصاص 
دارد نھ فقط در "محتوا" کھ در "فرم" ھم باید انقالبی باشد. در راستای ھمین 
چشم انداز، انقالبی بودن صرفا در استفاده از ھمھ فنون برای دستیابی بھ 
اطالعات توسط مؤلف نیست بلکھ مھم تر از آن این کھ نویسنده بھ وسیع 
ترین و ساده ترین روشی منابع و یافتھ ھای خود را در دسترس بیشترین 

مخاطب قرار دادن است.
با توجھ با آن چھ گفتھ شد و بھ منظور مطالعات دقیق تر در پایان ھر فصل 
فھرست منابعی کھ در رابطھ با موضوع آن فصل خواندن آن ھا مناسب، 
مفید و معتبر ارزیابی شده، ذکر شده اند (حدود ٢۶٠ نوشتھ چاپی     ؛ ١۶٠ 
پیوند اینترنتی نوشتاری و ۵۵ پیوند اینترنتی دیداری     ). آدرس اینترنتی 
منابعی کھ تا زمان انتشار این کتاب در اینترنت قابل دسترسی بوده اند، ذکر 

شده اند.
در سراسر این كتاب، تاریخ رویدادھا تا قبل از تغییر تقویم در فوریھ 
١٩١٨، بر طبق تقویم قدیم (بیزانسی) روسیھ آمده اند - یعنی سیزده روز از 

تقویم میالدی رایج در شوروی عقب ترند. آن ھم بھ این کھ دلیل کلیھ

رویدادھا تا فوریھ ١٩١٨ با استفاده از تقویم بیزانسی قدیم ثبت شده اند. 
واژگونی سلطنت بھ عنوان انقالب فوریھ در تاریخ ثبت شده، اما این 
واژگونی بر طبق تقویم کنونی در غرب در ماه مارس اتفاق افتاد. تظاھرات 
مسلحانھ علیھ سیاست امپریالیستي حکومت موقت بھ نام "روزھای آوریل" 
در تاریخ آمده است، حال آن کھ این تظاھرات بنا بر تاریخ غرب در ماه مھ 
صورت گرفت. و یا انقالب اکتبر برحسب تقویم اخیر در ماه نوامبر اتفاق 

افتاد. 
نکتھ آخر این کھ نویسنده کتاب حاضر خود را بسیار بھ ارنست مندل، رفیقی 
و آموزگاری کھ از او بسیار آموخت، مدیون می داند. من او را نھ تنھا یکی 
بزرگترین نماینده مارکسیسم انقالبی می دانم، بلکھ ھم چنین او را یکی از 
آخرین حلقھ ھای برجای مانده تداوم مستقیم با سنت ھای بزرگ انقالبی 
گذشتھ، یعنی اپوزیسیون چپ و خود حزب بلشویک می دانم. بھ واسطھ 
کارھای مندل در طول شصت سال گذشتھ، نھ فقط اندیشھ ھای مارکس، لنین، 
تروتسکی و لوکزامبورگ – این رھبران نظری و عملی اکتبر - زنده نگھ 

داشتھ شده بلکھ در بسیاری جوانب گسترش ھم یافتند.
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فصل اول
شبح موعود

در فوریھ ١٨۴٨، چند روز قبل از آن کھ فرانسھ شاھد سومین انقالب، بعد از 
انقالبات ١٧٨٩ و ١٨٣٠ باشد، کارل مارکس و فردریک انگلس "مانیفست 
حزب کمونیست" را منتشر می کنند. این کتاب بھ سرعت و برای مدت ھای 
طوالنی با شعار «کارگران ھمھ کشورھا متحد شوید» شناختھ می شود. 
مانیفست ضمن بیان روشن خصلت انترناسیونالیستی پیکار طبقھ کارگر، اعالم 

استثمار جنگی است علیھ نظام سرمایھ داری، علیھ نظام طبقاتی، نظام مبتنی بر 
و حاکمیت اقلیتی کوچک بر اکثریت بزرگ جامعھ. مارکس می نویسد:
«تمام جنبش ھای تاریخی پیشین یا جنبش اقلیت و یا بھ سود اقلیت 

بوده اند. جنبش پرولتری جنبش خودآگاه و مستقِل اکثریتی عظیم و 
بھ سوِد اکثریت است... ما فقط می خواھیم خصلت تباه کننده ی 

تملکی را از بین ببریم کھ موجب می شود کارگر فقط بھ این دلیل 
زنده بماند کھ بر سرمایھ بیفزاید و فقط تا جایی زنده می ماند کھ 
منافع طبقھ حاکم ایجاب می کند… نخستین گام انقالب کارگری 

برکشیدن پرولتاریا بھ مقام طبقھ حاکم و پیروز شدن در نبرد برای 
دمکراسی است. پرولتاریا از برتری سیاسی خود برای بیرون 
کشیدن تدریجی سرمایھ از چنگ بورژوازی، متمرکز کردن تمام 
ابزارھای تولید در دست دولت، یعنی پرولتاریایی کھ بھ عنوان 
طبقھ حاکم متشکل شده، استفاده خواھد کرد و با شتابی ھر چھ 
بیشتر تمام نیروھای تولیدی را افزایش خواھد داد. البتھ چنین 

اقدامی در آغاز کار فقط با دست اندازی ھای مستبدانھ بھ حقوق 
مالکیت و شرایط تولید بورژوازی ممکن است».

"اتحادیھ کمونیست ھا" کھ یک سال پیش تر تاسیس شده بود با انتشار این 
کتاب از تفکر اتوپیکی کھ تا آن زمان بر جنبش سوسیالیستی حاکم بود، 
گسست می کند. از این زمان بھ بعد "کمونیزم" دیگر یک ایده آل نیست، آن 
" آرمان تخیلی" کھ بھ گونھ معجزه آسایی باید متحقق شود. کمونیزم می شود 
یک "جنبش واقعی" کھ باید وضعیت واقعی چیزھا را "ملغی" کند. ایده آل 
اتوپیک نظریھ پردازان سوسیالیست تا آن زمانی حال بھ یک بدیل زمینی 
استحالھ می شود. مانیفست با این جملھ سروش وار شروع می شود: «شبحی 
بر فراز اروپا در گشت و گذار است. شبح کمونیزم. ھمھ قدرت ھای اروپای 

کھنھ در یک اتحاد مقدس برای تار و مار کردن این شبح، متحد شده اند.» 
در ژوئن ھمان سال، پنج ماه پس از انتشار این نوشتھ مخرب، 
"شبح" برای نخستین بار بر فراز سنگرھا در جنگ خیابانی کھ 
کارگران در پاریس کنده بودند، ظاھر می شود. کارگران پاریس 
این بار نھ ھم چون روزھای فوریھ علیھ اشرافیت، بلکھ علیھ 
بورژوای، علیھ بستھ شدن " آتلیھ ھای ملی" و علیھ تالش ھای 
بورژوازی در پس گرفتن دستآوردھای انقالب فوریھ، اسلحھ بھ 
دست می گیرند. سرانجام قیام شجاعانھ کارگران بھ خاک و خون 
کشیده می شود، ۵٠٠٠ نفر از کارگران کشتھ و ١۵٠٠ نفر ھم 

اعدام می شوند. 
این شکست خونین برای ھیچ کس بھ معنای «پایان تاریخ» نبود، برعکس 
آغاز دوران جدیدی در تاریخ رھایی بشر را اعالم کرد. سرآغاز جنبش آگاه 
طبقھ جدیدی، جنبشی کھ نمادش پرچم سرخ بین المللی بود و نھ پرچم سھ 
رنگ ملی. این رویداد، کھ اولین جنگ طبقاتی در عصر مدرن بود، پایان 

دورانی کھ بورژوازی نقش مترقیانھ تا آن زمان بازی کرده بود را ندا داد. 

مانیفست حزب کمونیست
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کارل مارکس از پاییز ١٨۴٩ تا زمستان ١٨۵٠ در 
رابطھ با رویدادھای سیاسی فرانسھ یک سلسلھ 
مقاالتی برای مجلھ تئوریک "اتحادیھ کمونیست ھا" 

می نویسد. بھ واقع این مقاالت نخستین کوشش در 
کاربست روش ماتریالیستی در تحلیل رویدادھای 
مشخص سیاسی – تاریخی و تبیین رویدادھای 
سیاسی بر پایھ مناسبات اقتصادی جامعھ است. این 
مقاالت در کتابی با عنوان " مبارزه طبقاتی در 

 فرانسھ"، انتشار می یابد.
 مارکس در این اثر بھ بررسی انقالب ١٨۴٨ فرانسھ می پردازد و تصویری

 از آن رویدادھا را ارائھ می دھد کھ بررسی ھای تاریخی بعدی صحت آن را
 تأئید کردند. مارکس کھ در “ایدئولوژی آلمانی”، اصول روش خود را توضیح
 داده بود؛ در این کتاب نخستین بار این روش را در مورد دوره تاریخی معینی

بھ کار می گیرد.
 بدین سان، مارکس در تحلیل خود کوشش می کند تا در زیر تار و پود

 رویدادھای تاریخی،  نیروھای اجتماعی محرک آن حوادث را توضیح دھد و
 دیدگاه اش در این تحلیل متکی بر شناخت شگفت انگیزی از وضعیت اقتصادی

 و سیاسی فرانسھ است. در این رویدادھا نقش کارگران بھ طور خاصی
 برجستھ است. از ھمان ماه فوریھ، کارگران پاریسی در خط مقدم سنگرھای
 خیابانی بھ پیکار پرداختھ بودند. کارگران اعالم جمھوری را بھ حکومت
 موقت مردد تحمیل کردند. آنان جمھوری بورژوایی را مجبور کردند کھ

 کشتار کارگران پاریس در ژوئن ١٨۴٨(نقاشی) نھادھای "اجتماعی" ایجاد کند، ھمچنان کھ نظام سلطنتی ژوئیھ مجبور شده
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 بود کھ نھادھای "جمھوری" ایجاد کند. اما
 این نقش محرکھ طبقھ کارگر، کھ تبلور

 خواستھ ھای آزادی خواھانھ ھمھ مردم بود،
 بورژوازی بھ قدرت رسیده را بھ رویارویی
 و تخاصم با ھم رزم سابق خود سوق داد و
 تضاد ویژه جامعھ جدید،  یعنی مبارزه

 بورژوازی و پرولتاریا، را کامال آشکار
ساخت. سال بعد مارکس در دسامبر ١٨۵١، 
بالفاصلھ پس از کودتای لوئی بناپارت، 
رویدادھای فرانسھ از فوریھ ١٨۴٨ تا پایان 
سال ١٨۵١ را در کتاب " ١٨ برومر لوئی 
بناپارت" تحلیل می کند. این دو کتاب در 
کنار کتاب دیگر مارکس با عنوان "جنگ 
داخلی در فرانسھ"، تحلیلی از رویدادھای 

سال ھای  ١٨٧١ – ١٨٧٠  در فرانسھ، از
آن جملھ کمون 
پاریس، نمونھ ھای 
آموزنده ای ھستند 
از نحوه کاربست 
ماتریالیزم تاریخی 
برای فھم و درک 
رویدادھای سیاسی 

و تاریخی.

بناپارتیزم
مارکس در بررسی حکومت لوئی بناپارت واژه "بناپارتیزم" را بھ کار می برد. بعدھا این اصطالح وارد زبان 
سیاسی مارکسیست ھا می شود. در جامعھ مدرن بورژوایی، "بناپارتیزم" یک رژیم سیاسی قدرتمداری است متکی 
بھ قدرت اجرائیھ حول یک رھبر بالمنازع. برخالف یک حکومت استبدادی عادی کھ سلطھ حکومت و نظم بر پایھ 
ِاعمال زور است، در بناپارتیزم اتوریتھ و نظم پذیرفتھ شده است. زمانی کھ در یک جامعھ بورژوایی، در جریان 
نبرد طبقاتی بین دو طبقھ اصلی متخاصم، یعنی بورژوازی و کارگران، ھیچ یک بر دیگری پیروز نشود، بھ دلیل 
 آن کھ پرولتاریا ھنوز آمادگی بھ دست گرفتن قدرت را نداشتھ و بورژوازی ھم ناتوان از ارائھ یک راه حل برای

خروج از بحران ھای اجتماعی – اقتصادی است، زمینھ برای پیدایش مدعی ناجی کشور فراھم می آید. "ناجی" 
 فرای "دار و دستھ ھا" قرار می گیرد، و "دولت" ھم فرای "جامعھ مدنی". این ناجی کھ ھیچ ھویتی سیاسی

 مشخصی ندارد نماینده کسانی می شود کھ نماینده ای ندارند: روستائیان و لومپن ھا.
رژیم بناپارتیستی ھم از سوی بورژوازی پذیرفتھ می شود و ھم از سوی روستائیان کھ اکثریت جمعیت (در فرانسھ 
بیش از ھشتاد درصد) را تشکیل می دادند. این کھ بورژوازی ِاعمال مستقیم قدرت سیاسی اش را فدای حفظ منافع 
 اقتصادی اش کند، امر واضحی است. در مورد روستائیان، با آن کھ یک طبقھ اجتماعی اند، اما بھ لحاظ اگاھی
 طبقاتی یک طبقھ محسوب نمی شوند. روستائیان توانایی آن را ندارند کھ از خود نمایندھای داشتھ باشند، از این رو

باید قدرت دیگری از خارج او این امر را بھ عھده گیرد. ویژگی ھای اصلی بناپارتیزم عبارتند از :
- دیکتاتوری بھ نام مردم: توسل بھ ھمھ پرسی برای گرفتن تائید از ملت؛ انتخاب از سوی مجلس کھ عمدتا برگزیده 

روستائیان ھستند؛
- پایگاه اجتماعی: دھقانان، عناصر بی طبقھ، لومپن پرولتاریا، و کلیسا. حاکمیت قوه مجریھ بھ کمک این سیاھی 

لشکر؛
- تضمین سیاسی منافع اقتصادی بورژوازی بر ضد طبقھ کارگر، بی آن کھ قدرت سیاسی در دست بورژوازی 
باشد. حاکمیتی کھ اوضاع را بھ نفع بورژوازی سر و سامان می دھد، از حاکمیت اقتصادی بورژوازی حراست 

کرده و شرایط سیاسی برای رشد اقتصاد سرمایھ داری را فراھم می کند.
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کمون پاریس اولین حکومت کارگری - انترناسیونالیستی
جنبش ژوئن ١٨۴٨ شکست خورد، اما در حالی کھ بورژوازی نوکیسھ در 
زیر سایھ امپراتور ناپلئون سوم بر ثروت خود می افزود، شبح بھ آرامی بر 
فراز پاریس می چرخید تا بار دیگر رویای ھای خوش بورژوازی سرمست از 

پیروزی را بھ کابوس تبدیل می کند.
 پس از کودتای لوئی بناپارت در سال ١٩۵٢ فرانسھ تحت سلطھ امپراتوری
 دوم قرار دارد. جنبش کارگری قربانی اصلی کودتا است. این حکومت
 اقتدارگرای تا مغز استخوان فاسد، متشکل از کالھبرداران، تاجران،
 سوداگران و تازه بھ دوران رسیده ھا بود. بورژوازی کھ از شورش کارگران
 در ماه ژوئن ١٨۴٨ بھ شدت ترسیده بود، خود را در آغوش اولین ماجراجوی
 پاگون داری کھ یافتھ بود، انداخت. ناپلئون سوم. امپراتوری دوم، با آن کھ
 قدرت سیاسی را از دست بورژوازی خارج کرد، اما بھ مراتب بھتر از خود

بورژوازی در خدمت منافع اقتصادی طبقھ بورژوا و توسعھ صنایع بود.
 پاریس بھ سرعت گسترش می یابد و جمعیت آن از یک میلیون نفر در سال 
١٨۵١ بھ دو میلیون در سال ١٨٧٠ می رسد. حدود پانصد ھزار کارگر 
صنعتی، صد و بیست ھزار کارمند و صد ھزار کارگر خانگی در پاریس 
زندگی می کنند. در پاریس نسبت بھ دیگر شھرھای فرانسھ، بھ خصوص در 
سال ھای آخر امپراطوری، کارگران بسیار متمرکزتر و رزمنده تر بودند. 
حدود ١۴٪ جمعیت کشور در شھرھا زندگی می کردند و شھرھا ھم چون 
 جزایر کوچکی در اقیانوس روستاھا بودند. دوران شکوفایی صنایع ھم بھ
 پیشرفت پرولتاریا و احیای جنبش کارگری منجر شد. در دھھ ١٨۶٠ تشکالت

کارگری، مبارزات و اعتصابات کارگران جان تازه ای می گیرند.

شکست ١٨۴٨ ضربھ سختی بھ تشکالت سوسیالیستی زد، اما یک دھھ بعد 
پرولتاریای مناطق صنعتی شروع بھ سازماندھی مجدد خود کردند. در انگلیس 
اتحادیھ ھای کارگری بھ لطف قانون ده ساعتھ کار  روزانھ، بھ سرعت رشد 
کردند. در فرانسھ ناپلئون سوم برای حفظ قدرت شخصی خود، بھ کارگران 
نزدیکتر می شود. ھیاتی از کارگران در نمایشگاه جھانی ١٨۶٢ کھ  در لندن 
برگزار شد، شرکت کردند. در دیدار بین کارگران فرانسوی و انگلیسی 
ھمبستگی طبقاتی برقرار می شود. سال بعد کارگران فرانسوی و انگلیسی 
برای حمایت از انقالب لھستان در لندن در یک تجمع بزرگ گرد ھم می آیند 
و برای راه اندازی یک اتحادیھ بین المللی کارگری فراخوان می دھند. سال 
بعد یک ھیأت جدید فرانسوی از کانال مانش عبور کرده و در ٢٨ سپتامبر 
١٨۶۴ در یک نشست بین المللی کھ در سالن سنت مارتین شھر لندن برگزار 
 شد، شرکت می کند. در این نشست فعاالن کارگری کشورھای مختلف اروپایی
 "بین الملل اول" را تاسیس می کنند: اولین انجمن بین المللی در تاریخ جنبش

کارگری.
با رشد مبارزات کارگری و نفوذ سوسیالیست ھا در آن، در ٣٠ آوریل ١٨٧٠ 
ھمھ اعضای فرانسوی بین الملل دستگیر شده و بھ حبس ھای طوالنی محکوم 
می شوند. در انتخابات ماه مھ ھمان سال جنبش جمھوری خواھی بھ شدت 

شکست می خورد و در ظاھر امپراتوری قوی تر بھ نظر می رسد.
اما این پیروزی طبقھ حاکم و شخص لوئی ناپلئون چندان دوام نمی آورد و در 
اوایل سال ١٨٧١ طبقھ ای کھ بیست و سھ سال پیش شکست خورده بود بار 
دیگر خیابان ھای پاریس را تسخیر می کند، اما کامال با روشی کامال متفاوت 
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از دفعھ پیش. این بار بر نحوه سازماندھی اش مھر طبقاتی طبقھ خودش را 
دارد: "کمون پاریس". در طی ھفتاد و دو روز از ١٨ مارس تا ٢٨ مھ بر 
فراز تمام شھر پاریس پرچم سرخ برافراشتھ می شود. پرچم سھ رنگ ملی 
فقط بر سردر کاخ سلطنتی ورسای، ستاد بورژوازی ضد انقالب در ٢٠ 

کیلومتری پاریس، مشاھده می شد. 
در طی این دو ماه مردم پاریس نوع جدیدی از حکومت را برای اولین بار در 
تاریخ تجربھ می کنند، "دموکراسی کمونی" : حق رأی ھمگانی؛ حق انتخاب، 
کنترل و عزل مستقیم نمایندگان، مسئوالن حکومتی، مقامات قضایی و 
فرماندھان ارتش؛ برابری کامل زن و مرد؛ حداکثر حقوق معادل دستمزد یک 
کارگر ماھر؛ جدایی دین از دولت. در عمل ماشین دولتی، بوروکراسی و 
ارتش حرفھ ای زایل می شوند و جای شان را نوع جدیدی از یک سازماندھی 
اجتماعی می گیرد. ایده "مساوات در مالکیت" سال ١٨۴٨ دیگر یک ایده 

اتوپیک نیست بلکھ در عمل پیاده می شود.
فرانسھ در سال ١٨٧٠ مواجھھ با جنبش ھای اعتراضی اجتماعی - سیاسی 
 فزاینده ای است. امپراتور ناپلئون سوم، با ھدف دور زدن اعتراضات، جنگی
 را علیھ پروس آغاز می کند. ناتوانی، سوء مدیریت و فساد حکومت منجر بھ
 شکست سریع فرانسھ در چند ھفتھ پس از آغاز جنگ شده و ناپلئون سوم اسیر
 پروسی ھا می شود. پس از اعالم شکست فرانسھ، زحمتکشان پاریس بھ

 خیابان ھا ریختھ، مسلح شده و در۴ سپتامبر ١٨٧٠ اعالم جمھوری می کنند.
 جمھوری خواھان بورژوا کھ بزدلی شان در مخالفت با امپراطوری شھره
 ھمگان بود، سوار جنبش شده و رھبری جمھوری سوم را بھ دست می گیرند.
 بورژوازی لیبرال در قدرت بھ نام ضرورت "دفاع ملی" و برای جنگ علیھ

ارتش اشغالگر پروس، حکومتی بھ رھبری آدولف تی یر تشکیل می دھند.

 اما این جمھوری بورژوائی بھ ھیچوجھ قصد جنگ با اشغالگران را نداشت
 و از بدو تولدش فقط یک ھدف را دنبال می کرد: خلع سالح توده ھای مسلح
 پاریس. چرا کھ بنا بھ غریزه و منافع طبقاتی و بھ درستی از کارگران مسلح
 پاریسی بھ مراتب بیشتر از دشمن اشغالگر می ترسید. خاطره قیام کارگران

سال ١٨۴٨ ھنوز در اذھان زنده بود.
 در جریان جنگ و محاصره پاریس بھ خصوص در نحوه برخورد حکومت
 جدید موسوم بھ "دفاع ملی" در ماه ھای اولیھ، کارگران پاریس آموختھ بود
 کھ باید بھ صورت جمعی عمل کنند، خود را سازمان دھند، نیروی خود را
 بسنجند و کمیتھ ھای محلھ تشکیل دھند. مقاومت مردم در برابر محاصره
 پاریس توسط قوای ارتش پروس، کھ منجر بھ قحطی در شھر شد، بھ خرمن
 شورش آتش افکند. گارد ملی، کھ تا آن زمان یک شبھ نظامی مسلح متشکل
 از خرده بورژوازی بود، یعنی تنھا کسانی کھ آن قدر ثروتمند بودند کھ

 مشمول مالیات باشند، درھایش بھ روی توده مردم ندار باز می شود.
 این نیروی مسلح مردمی، کھ علی رغم قحطی و محاصره، کھ حتی ارتش
 پروس ھم برایش احترام  قائل بود، بھ روح یک شورش تبدیل می شود.
 کمیتھ مرکزی منتخب آن اعتماد بخش بزرگی از طبقھ کارگر پاریس را بھ
 دست می آورد، کھ این امر نوعی جھت گیری سیاسی محسوب می شد.
 بورژوازی بھ ھیچ وجھ نمی توانست بپذیرد کھ اقشار عامھ نھ تنھا خود را
 مسلح کنند بلکھ خود را سازمان ھم داده و فرماندھان شان را ھم خودشان
 انتخاب کنند. درگیری میان جمھوری بورژوایی و طبقھ کارگر بیشتر و
 بیشتر در دستور کار قرار می گیرد و در چندین نوبت پرولتاریای پاریس
 منقلب از بزدلی و دروغگویی ھای حکومت، تھدیدی برای حکومت

بورژوازی می شود.
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 امضای آتش بس با بیسمارک در تاریخ ٢٨ ژانویھ ١٨٧١ با الحاق دو استان
 فرانسوی آلزاس و لورن بھ پروس توسط  دولت تی-یر، عمدتا با ھدف خلع
 سالح کارگران، خون مردم پاریس را بھ جوش می آورد و روند انقالبی را
 تسریع می کند. خلع سالح کارگران پاریسی برای حکومت "دفاع ملی" امر

ضروری و فوری می شود. ھمان بورژوازی لیبرالی کھ چند ماه پیشتر 
کارگران پاریس با سرنگون کردن امپراتوری ناپلئون سوم بھ قدرت رسانده 
بودند، بھ جای جنگ با پروس اشغالگر و آزادسازی کشور، با ھمدستی دشمن 

مھاجم خارجی بھ جنگ دشمن طبقاتی داخلی یعنی کارگران پاریس می رود.
 در ١٨ مارس، سربازان ارتش بورژوازی کوشیدند تا توپ ھای پاریسی ھا -
 اسلحھ ھایی کھ مردم پاریس، بھ رغم فشارھای ناشی از قحطی و جنگ، خود
 مشترکا ھزینھ ھای آن ھا را پرداختھ بودند - را بھ زور از مردم بگیرند. پس
 از آن کھ ارتش بر روی زنان، مردان و حتی کودکان تیراندازی می کند،
 مردم پاریس بپا می خیزند و علیھ حکومت شورش می کنند. بالفاصلھ دو
 ژنرالی  کھ فرمان تیراندازی بھ سمت جمعیت داده بودند را در محل محاکمھ
 کرده و اعدام می کنند. کل بورژوازی، یعنی قدرت سیاسی و تمام ثروتمندان
 پاریس، فرار را برقرار ترجیح داده و بھ سمت شھر ورسای می گریزند.
 پاریس بھ دست کارگران می افتد و قدرت سیاسی بھ دست کسانی می افتد کھ
 توده ھای پاریسی آنان را نمایندگان واقعی خود می دانند: کمیتھ مرکزی گارد
 ملی. در ٢۶ مارس انتخابات کمون پاریس انجام می گیرد. اینک کمون بھ
 کانون قدرت شھر تبدیل می شود کھ کامال در کنترل پرولتاریای پاریس بود. با
 کمون پاریس نوع جدیدی از حکومت در مبارزات طبقاتی بھ وجود می آید:

 اولین حکومت کارگری .

بورژوازی و ثروتمندان متشخص و با فرھنگ پاریسی! پناه برده بھ ورسای، 
بار دیگر با توسل بھ توپ و تفنگ، توده ھای زحمتکش پاریسی را بھ خاطر 
 خطای نابخشودنی شان تنبیھ می کنند. کمون پاریس در ماه مھ ١٨٧١ در اثر
 ضربات ارتش بورژوازی فرانسھ بھ رھبری تی-یر جمھوری خواه لیبرال،
 زیر سایھ ارتش پروس، بھ خون کشیده شد. "بین الملل طبقات دارا" برای از

بین بردن این اولین تالش برای رھایی کارگران وارد عمل می شود.
بورژوازی لیبرال و حکومت جمھوری ملی اش در "ھفتھ خونین"، بھ تالفی 
اعدام شصت و چھار نفر توسط کمونارھا بیش از سی ھزار کارگر زن و 
 مرد کمونار پاریسی را قتل عام می کند. کشتار کمونارھا کھ اجساد شان در
 خیابان ھای پاریس بھ حال خود رھا شده بود تا درس عبرتی برای زندگان
 باشد، تنھا در مواجھھ با خطر ھمھ گیر شدن بیماری وبا متوقف شد. خشونت

سرکوب بھ ھمان اندازه ترسی بود کھ بورژوازی تجربھ کرده بود. بر روی 
جسد کمونارھا بزرگترین کلیسای پاریس با نام "قلب مقدس" را بھ شکرانھ 
نابودی کمونیست ھای کافر و پیروزی سرمایھ و دین، بنا می کنند. 
ایدئولوژی بورژوازی "ملت"، "منافع ملی"، " استقالل ملی" و "تمامیت 
ارضی"  است. نقش بورژوازی لیبرال در کمون پاریس آینھ تمام نمایی است 
از عوام فریبی این ادعاھا در شعار. ترفند بورژوازی بلند کردن پرچم 
"ملت" است در حالی کھ در عمل تنھا منافع طبقھ خودش مطرح است و در 
صورت بھ خطر افتادن منافعش،بدون کم ترین تردیدی ھمان "ملتی" کھ 
 سنگ اش را بھ سینھ می زند بھ دشمن ھمین ملت می فروشد. این انقالب

طبقھ کارگر پاریس، حتی خرد شده، راه انقالب ھای آتی را نشان داد.
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 کمون، با شور و شوق انقالبی توده ھا، با ابتکارات و آرزوھای آن ھا، در
 صدر ایده ھای پیشرفت بشریت قرار گرفت. مبارزه علیھ تاریک اندیشی و
 خرافات، جدایی دین از دولت، بستن صومعھ ھا (النھ ھای فساد جنسی مردان
 اھل دین)، آموزش اجباری و رایگان، ایجاد آموزش ھای حرفھ ای برای
 دختران، بھ رسمیت شناختن تشکیل خانواده خارج از ازدواج و فرزندان عشق
آزاد، ممنوعیت روسپیگری بھ مثابھ نوعی " استثمار تجاری یک انسان توسط

  انسانی دیگر "، ایجاد مھد کودک برای نگھداری کودکان، غذاخوری
 ھای عمومی، کتابخانھ ھا، موزه ھا و تئاتر ھا از جملھ ایده ھایی
 بودند کھ برای اولین بار توسط کمون مطرح شدند. در حالی کھ
 فرانسھ و پاریس ھنوز در اشغال خارجیان بود و احساسات
 ناسیونالیستی شدید بر کشور حاکم بود، کمون باالترین مقام ارتش خود
 را بھ یک گروھبان لھستانی می سپارد، ژست انترناسیونالیستی بسیار

قوی کھ نیازی بھ تفسیر ندارد، شعار «کارگران ھمھ کشورھا متحد 
 شوید»  برای اولین بار متحقق می شود. کمون اولین حکومت

انترناسیونالیستی ھم بود.
کمون شکست خورد اما تجربھ اش از دست نرفت: تجربھ دو ماه رھایی 
پاریس، ھم از یوغ سرمایھ و ھم از اختاپوس ماشین دولتی. تجربھ "کمون 
پاریس" یک تجربھ پاریسی، فرانسوی و یا اروپایی نبود، بلکھ یک تجربھ 
"طبقاتی" در دوران مدرن سرمایھ داری بود. بھ بیان دیگر طرح پیشنھادی 
طبقھ کارگر و توده ھای زحمتکش برای اداره جامعھ. بدین ترتیب "کمون 
پاریس" چھ از زاویھ نحوه مبارزه با نظم موجود و چھ از منظر اداره جامعھ 
پس از پیروزی، الگوی جذابی می شود برای انقالبیون سوسیالیست نسل ھای 

بعدی. "کمون پاریس" مانند ھر تجربھ جدیدی فقط حاوی نکات مثبت نبود و 

طبیعتا نواقصی ھم داشت کھ موجب شکست آن شدند. دو ضعف اصلی اش 
عبارت بود از عدم تسخیر ورسای این مغز و سنگر ارتجاع سرمایھ، و 
 دست نزدن بھ بانک مرکزی این قلب و شریان حیاتی آن. کمون دوران

تاریخی انقالب ھای پرولتری و سوسیالیستی را گشود. کمون اولین نمونھ 
تاریخی از امکان برقراری یک دیکتاتوری واقعی پرولتاریا را بھ ما ارائھ 
می دھد. در عین حال شکست اش بر ضرورت وجود یک تشکل توده ای با 

یک رھبری آگاه و مسلح بھ یک برنامھ رادیکال را نشان داد، ثابت کرد کھ
 در صورت فقدان ھر یک از این دو جنبش محکوم بھ شکست است. 
آن ھم بھ دلیل ساده کھ اگر تا قبل از درگیری بھ چنین نتایجی نرسیده 
باشد فقط پس از شکست در نبرد طبقاتی است کھ احتماال و نھ حتما 
بھ چنین نتایجی خواھد رسید. کمون بھ مارکس، لنین و تروتسکی 

امکان داد تا آن ھا تئوری مارکسیستی دولت را تکامل بخشند.
 «زحمتکشان پاریس در میان شکست ھا و خیانت ھاي طبقھ
 ھاي حاکم دریافتند کھ برایشان ساعت آن فرا رسیده است کھ با
 در دست گرفتن کارھای عمومی وضع را نجات بخشند... آنان
 پی برده اند کھ وظیفھ حتمی و قطعی شان این است کھ با در
   دست گرفتن قدرت و حکومت، مالک سرنوشت خویش شوند.»
(  اعالمیھ کمیتھ مرکزی گارد ملی پاریس، ١٨ مارس  ١٨٧١)

 کمون نشان داد کھ می توان دیکتاتوری پرولتری و وسیع ترین دموکراسی
 کارگری را با آزادی عمل ھمھ جریان ھای درون جنبش کارگری تضمین
 کرد. کمون علیرغم عمر کوتاھش، و علیرغم شرمی کھ رھبران پرودونیست
 اش در قبال بانک مرکزی فرانسھ از خود نشان دادند، با حکم فرمان سلب

مالکیت از سلب مالکیت کنندگان، با اجتماعی و اداره کردن کارخانھ ھایی
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 کھ صاحبان شان آن ھا را رھا کرده بودند، یک سیستم خودمدیریت کارگری
 ایجاد کردند. این نوع خودمدیریت را اوژن ورلن، از رھبران فرانسوی
 انترناسیونال اول، در مقالھ ای کھ در سال ١٨٧٠ با عنوان "درباره وقوع

 انقالب در راه" نوشت، خطوط کلی اش را ارائھ کرده بود.
 کمون پاریس علیرغم منشأ ژاکوبنیسم – ملی ظاھری اش، فصل جدیدی در
 سنت انترناسیونالیسم پرولتری گشود، چرا کھ اولین نمونھ ای از روند جھانی
 "انقالب مداوم" را ارائھ داد. چرا کھ کمون، پرچم سرخ، نماد جمھوری جھانی
 کار را بھ عنوان پرچم خود انتخاب کرد. چرا کھ انقالبیون خارجی مانند لئو
 فرنکل(مجار) و آدولف روزوادوفسکی (لھستانی) نقش معتبری در رھبری
 کمون ایفا کردند. چرا کھ ۶۵ سال قبل از تشکیل بریگارد بین المللی
 پرولتاریایی در طی انقالب اسپانیا در سال ١٩٣۶، چندین ھزار انقالبی و
 کارگر خارجی در صفوف کمون می جنگیدند، چرا کھ ورسایی ھا بیش از
 ١٧٠٠ نفر زیر عنوان "بیگانگان" را در جریان این جنگ دستگیر کردند.
 جسارت کارگران پاریس بسیار چشمگیر بود برای این کھ مسائل اساسی کھ آن
 ھا در مارس ١٨٧١ مطرح کرده بودند ھنوز ھم حل نشده اند. دلیل اصلی
 شکست کمون نھ در نابالغی شرایط عینی و نھ در کمبود جوش و خروش

 برای مبارزه نزد توده ھا، بلکھ در فقدان یک سازمان انقالبی نھفتھ بود.
 چنین سازمانی برای متمرکز کردن انرژی عظیم خودجوش توده ھای
 زحمتکش، با تمام تنوع اجتناب ناپذیر شان، برای ھدف اصلی تعیین کننده،
 ضروری است. یعنی برای سرنگونی قدرت دولت بورژوایی؛ برای الغای
 مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، برای ایجاد قدرت دموکراتیک کارگران بھ

منظور اداره اقتصاد و کشور.
 مارکس در "مانیفست حزب کمونیست" بھ رغم این کھ بھ ضرورت تسخیر

قدرت سیاسی توسط پرولتاریا از طریق انقالب کارگری، وظایف و حتی

 زوال این دولت تاکید دارد، اما ھنوز از اصطالح “دیکتاتوری پرولتاریا” برای
 دولت کارگری استفاده نمی کند. او اولین بار در کتاب "مبارزه طبقاتی در

فرانسھ" کھ از پاییز ١٨۴٩ تا زمستان ١٨۵٠ بھ صورت مقاالتی در مجلھ
  "اتحادیھ کمونیست ھا" چاپ می شد، از

 "دیکتاتوری پرولتاریا" برای توصیف
دولت کارگری استفاده می کند. اھمیت 
کمون پاریس و تجارب آن بھ اندازه ای 

بود کھ مارکس و انگلس در پیشگفتار 
چاپ آلمانی مانیفست در سال ١٨٧٢ بھ 
لزوم تغییر بخش ھایی از مانیفست تاکید 

کردند و در این پیشگفتار می نویسد: 
 «با آن کھ در طول ٢۵ سال اخیر اوضاع بسیار تغییر کرده است،
 اصول عامی کھ در مانیفست بیان شده، امروز نیز بھ طور کلی صحت
 کامل خود را حفظ کرده اند. این جا و آن جا می بایست برخی نکات
 اصالح شوند. “مانیفست” خود تصریح می کند کھ کاربرد عملی این

 اصول در ھر مکان و ھر زمان بھ چگونگی اوضاع و احوال تاریخی
 موجود بستگی خواھد داشت و بدین جھت برای اقدامات انقالبی طرح
 شده در پایان بخش دوم، بھ ھیچ وجھ اھمیت مطلق در نظر گرفتھ نشده

 است. با توجھ بھ رشد صنایع در طی ٢۵ سال اخیر و ھم پای با آن،
 پیشرفت ھایی کھ در زمینھ تشکل حزبی طبقھ کارگر صورت گرفتھ

 است و نیز با توجھ بھ تجارب عملی ناشی از انقالب فوریھ و از آن ھم
 مھمتر تجارب عملی ناشی از کمون پاریس – کھ در آن پرولتاریا برای
 نخستین بار قدرت سیاسی را طی دو ماه در دست داشت – برخی مواد

این برنامھ امروز کھنھ شده اند.

 داستان کمون پاریس١٨٧١
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 کمون بھ ویژه این نکتھ  را اثبات کرد کھ طبقھ کارگر نمی تواند ماشین
 دولتی حاضر و آماده را صاف و ساده تصرف کند و آن را برای تحقق
 ھدف ھای خویش بھ کار گیرد…. ولی “مانیفست” یک سند تاریخی
 است کھ ما دیگر خود را بھ تغییر آن محق نمی دانیم. شاید برای چاپ

 را بعدی بتوان مقدمھ ای تھیھ کرد کھ فاصلھ میان سال ١٨۴٧ تا امروز
 دربرگیرد. اقدام بھ تجدید چاپ کنونی “مانیفست” برای ما چنان ناگھانی

بود کھ فرصتی برای این کار باقی نگذاشت»
مارکس در توضیح این کھ کمون چگونھ حکومتی بود این گونھ ادامھ می دھد:

 «پاریس بھ علت محاصره شدن توسط دشمن فقط از آن رو  توانست
 چندی مقاومت کند کھ از شّر ارتش موجود خالص شده و نوعی گارد
 ملی جای آن را گرفتھ بود کھ کارگران بدنھ آن را تشکیل می دادند. با
 توجھ بھ اوضاع موجود این کھ می بایست بھ نھادی پایدار تبدیل می شد

 نکتھ کامال مبرمی بود. بھ ھمین خاطر، نخستین فرمان کمون در مورد
الغاء ارتش دائمی و جانشین کردن آن با مردم مسلح بود.

کمون از مشاوران شھری کھ با رای عمومی مردم در نواحی مختلف 
شھر برگزیده می شدند تشکیل می شد. این افراد در ھر لحظھ ای 

پاسخگو بودند و قابل عزل. اکثریت این اعضاء البتھ از کارگران یا از 
نمایندگان سرشناس طبقھ کارگر بودند. کمون می بایست نھ یک نھاد 
پارلمانی، بلکھ یک ھیات اجرایی عمل کننده، یعنی قانونگذار در عین 

حال مجری قانون ھم باشد. نیروی انتظامی بھ جای آن کھ ابزار 
حکومت مرکزی باشد، بیدرنگ از عناوین سیاسی اش محروم شده و 

تبدیل بھ ابزاری در دست کمون شد، ابزاری پاسخگو کھ افرادش در 
ھر لحظھ ممکن بود مقام اش را از او پس گرفت. در مورد تمامی 

 شد. کارکنانِ کلیھ شاخھ ھای خدمات اداری نیز بھ ھمین سان عمل می
 کار در خدمت دستگاه اداری، از خود اعضاء کمون گرفتھ تا
 پایین ترین مرتبھ دستگاه اداری، کاری بود کھ می بایست با مزدی

 معادل مزد یک کارگر انجام گیرد… پس از برانداختن ارتش دائمی
 و نیروی انتظامی، این دو ابزار مادِی اعمال قدرت در حکومت
 سابق، کمون ھمت بر آن گماشت کھ ابزار معنوی سرکوب، یعنی
 قدرت کشیشان را براندازد، فرمانی در جھت جدایی کلیسا و دولت و

 خلع مالکیت از ھمھ کلیساھا، البتھ در حدی کھ آن ھا بھ ھیات ھای
زمیندار و مالک تبدیل شده بودند، صادر گردید…

 کمون شعار حکومت کم خرج، کھ شعار ھمھ انقالب ھای بورژوایی
 ارتش است، را با الغاء دو سرچشمھ ی اصلی ھزینھ ھای دولتی، یعنی

 دائمی و دستگاه اداری دولت، عملی کرد … کمون با این اوصاف،
 پایھ ی الزم برای ایجاد نھادھای بھ واقع دموکراتیکی را برای
 جمھوری تامین می کرد. در حالی کھ نھ حکومت کم خرج و نھ

 جمھوری بھ معنای حقیقی، ھیچ کدام ھدف نھایی نبودند، ھر دوی
 صور این ھا فقط از مالزمات کمون بودند… در حالی کھ تمامی دیگر

 حکومت تا آن زمانی فقط بر ابزار سرکوب و بھ فرمانروایی از این
 طریق تاکید داشتھ اند. راز حقیقی کمون این بود: کھ کمون اساسا
 حکومتی بود از آِن طبقھ کارگر، زائیده ی نبرد طبقاتی تولیدکنندگان
 بر ضد طبقات متملک، یعنی شکل سیاسی سرانجام بھ دست آمده ای

 بود کھ رھایی اقتصادی کار از قید سرمایھ از راه آن ممکن بود
 با تحقق پذیر گردد… سلطھ ی سیاسی تولید کننده ی مستقیم، نمی تواند

ابدی شدن بردگی اجتماعی او ھمزیستی داشتھ باشد. بنابراین، کمون
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 وجود می بایست در حکم اھرمی باشد برای برافکندن پایھ ھای اقتصادی
 طبقات، و برافکندن خود سلطھ طبقاتی. با رھا شدن کار از یوغ
 سرمایھ، ھر آدمی بھ یک فرد کار کن تبدیل می شود و کار تولیدی،

 دیگر صفتی نیست کھ بھ طبقھ معینی نسبت داده شود… کمون
می خواست از خلع یدکنندگان خلع ید کند».

 "نقد برنامھ گوتا" کھ مارکس در ١٨٧۵ نوشت، در ادامھ ی نتایج
 تئوریک کمون پاریس است. او در این نوشتھ بر ضرورت و اھمیت
 برنامھ انقالبی برای حزب طبقھ کارگر تاکید کرده و رفرمیسم حاکم بر
 روح "برنامھ گوتا" را قاطعانھ بھ نقد می کشد. از جملھ مواردی کھ

 مارکس نقد می کند این بود کھ "برنامھ گوتا" در ماده سوم بھ "توزیع
 عادالنھ محصوالت کار" بسنده کرده و بھ توزیع وسائل تولید (اجتماعی
 کردن ابزار تولید) اشاره ای نکرده بود. مارکس توزیع محصوالت کار
 را مسالھ ای ثانوی در برابر اجتماعی کردن ابزار تولید می دانست. در

 واقع با اجتماعی کردن وسائل تولید بود کھ توزیع “عادالنھ” محصوالت
 کار، تازه معنا می یافت. یکی دیگر از نقدھای مارکس بھ بند دوم برنامھ
 مربوط می شود. در این بند آمده بود: «حزب سوسیال دمکرات آلمان بھ

 خاطر یک "حکومت آزاد" تالش می کند». مارکس می نویسد:
 «"حکومت آزاد" این دیگر چیست؟ "جامعھ امروزی" یک جامعھ

 و سرمایھ داری  است کھ در تمام کشورھای با فرھنگ وجود دارد و کم
 بیش از پیرایھ ھای قرون وسطایی رھا شده است... حکومت ھای

 گوناگون کشورھای مختلف ھمھ دارای این وجھ مشترک ھستند کھ بر
 کھ پایھ جامعھ مدرن بورژوایی استوارند…  این پرسش مطرح می شود

 در یک جامعھ کمونیستی چھ دگرگونی ای در ماھیت حکومت

 صورت خواھد گرفت. بھ کالم دیگر کدام کارکرد ھای اجتماعی کھ
 مشابھ کارکرد ھای حکومتی کنونی باشند، در آن باقی خواھند ماند؟
 این پرسش فقط می تواند بھ طریقھ علمی پاسخ داده شود و اگر کلمھ

 خلق را ھزار بار ھم با کلمھ حکومت ترکیب کنید، حتی بھ اندازه یک
 سر سوزن ھم بھ حل مشکل نزدیک تر نمی شوید. میان جامعھ
 سرمایھ داری و جامعھ کمونیستی یک دوران انقالبی تبدیل بھ دیگری
 قرار دارد کھ منطبق با یک دوران گذار سیاسی می باشد کھ حکومت

آن نمی تواند چیزی جز دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا باشد».
  مارکس در "نقد برنامھ گوتا" ھم چنین بھ "مرحلھ اولیھ جامعھ

 کمونیستی" (چیزی کھ امروز ما از آن بھ عنوان سوسیالیسم نام
 اولیھ می بریم)، می پردازد و با بیان نارسایی ھایی کھ ھنوز در مرحلھ

 جامعھ کمونیستی وجود دارد از جملھ مسالھ "حق" کھ ھنوز مفھوم
بورژوایی دارد و می نویسد:

 «آن چھ ما در این جا با آن سروکار داریم (مرحلھ اولیھ جامعھ
 کمونیستی)، یک جامعھ کمونیستی است کھ بر بنیاد خاص خود،
 تکامل نیافتھ بلکھ برعکس درست از بطن جامعھ سرمایھ داری

 بیرون آمده است و بنابراین از ھر لحاظ – اقتصادی، اخالقی و
 آن معنوی – ھنوز عالیم مادرزادی جامعھ کھنھ ای را کھ از بطن

 بیرون آمده است، با خود حمل می کند... اما این عیوب در مرحلھ
 از اولیھ جامعھ کمونیستی - کھ تازه بعد از درد زایمان طوالنی ای

 درون جامعھ سرمایھ داری قدم بھ عرصھ وجود گذاشتھ است -
 گریزناپذیر می باشد. حق ھیچ وقت نمی تواند عالی تر از سامان

اقتصادی و تکامل فرھنگی مربوط جامعھ باشد».

نقد برنامھ گوتا
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 آن چھ کھ مارکس در این جا بر آن انگشت می گذارد، رابطھ عوامل ذھنی و
 عینی است. از نظر مارکس گذار بھ کمونیسم مستلزم دگرگونی اساسی مادی و
 فکری است. از جملھ پایان جدایی کار یدی و ذھنی و تعیین تکلیف با مفھوم

 بورژوایی "حق". تنھا در آن صورت است کھ جامعھ ی کمونیستی، جامعھ ای
آزاد و متشکل از انسان ھای آزاد قابل تحقق است.

مارکس کتاب "جنگ داخلی در فرانسھ"، یکی از زیباترین جزوه ھای خود  را 
بھ کمون اختصاص داد و در آن بسیار مثبت و ستایش آمیز از آن یاد می کند. 
معھذا، بعدا ارزیابی اش از کمون تا حدودی تعدیل می یابد. او در فوریھ سال 

١٨٨١ در نامھ ای بھ دومال نوونھیس، سوسیالیست ھلندی، می نویسد:
 «سوای این کھ کمون فقط شورش یک شھر در شرایط استثنایی بود،
 اکثریت کمون ھم بھ ھیچ وجھ سوسیالیست نبودند و نمی توانست باشند.
 اما کمون با اندکی تدبیر می توانست با ورسای بھ سازشی بھ نفع ھمھ

توده ھای مردم بھ رسد، کھ تنھا چیز ممکن بود».
ھمواره برای ماركس، «كمون آرامگاه سوسیالیسم منسوخ فرانسوی بود». نھ 
مارکس بلکھ انگلس بود کھ اصطالح "دیکتاتوری پرولتاریا" را بھ کمون 

 نسبت داد. انگلس در پیش گفتار خود بر "جنگ داخلی در فرانسھ" کھ در سال
١٨٩١ و در بیستمین سالگرد کمون پاریس بھ نگارش درآمده، می نویسد:

«خرده بورژوا سوسیال دموکراِت کھ اخیرا واژه دیکتاتوری پرولتاریا 
دچار دوباره بھ گوش اش خورده، از شنیدِن آن بھ وحشتی سالمت بخش 

شده است. بسیار خوب، آقایان، خیلی مایلید بدانید این دیکتاتوری 
چگونھ چیزی است؟ نگاھی بھ کمون پاریس بیندازید، خواھید دید کھ 

این ھمان دیکتاتوری پرولتاریاست».

تروتسکی سی و پنج سال بعد می نویسد:
«کمون پاریس سال ١٨٧١، البتھ یک کمون سوسیالیستی نبود، حتی 
رژیم آن ھم یک رژیم انقالب سوسیالیستی گسترده نبود. آن "کمون»" 
فقط پیشدرآمدی بود، دیکتاتوری پرولتری را کھ مقدمھ الزم برای 
انقالب سوسیالیستی شمرده می شود، برقرار کرد. پاریس قدم بھ 
دیکتاتوری پرولتری گذاشت نھ بدان سبب کھ جمھوری اعالم کرد، 
بلکھ از آن رو کھ از نود نماینده کمون ھفتاد دو نفر کارگر بودند و 
خود زیر چتر حمایت گارد کارگری قرار گرفت. درست تر آن است 
کھ گفتھ شود خود جمھوری تجلی طبیعی و گریزناپذیر "قدرت 

کارگری" بود کھ در واقع استقرار یافتھ بود».
 امیدھای کمونارھا، رویاھای آن ھا و ھمچنین اشتباھات و ناکامی ھای شان
 ھمھ میراث کمونیست ھای انقالبی را تشکیل می دھند، میراثی کھ ما باید بھ
 آن افتخار کنیم، کھ باید بیاموزیم، بفھمیم و برای ادامھ مبارزه با نظم سرمایھ
 داری بھ سایرین انتقال دھیم. ھر جوانی کھ بھ اردوگاه طبقھ کارگر و
 صفوف انقالبیون می پیوندد باید شجاعت لوئیز میشل ھا، لئو فرانکل ھا و
 اوژن وارلن ھا، بھ ویژه ھزاران کارگر ناشناسی کھ برای رھایی طبقھ اشان
 در سنگرھا خیابان ھای پاریس جنگیدند، را بھ یاد آورند. ھمانطور ھم  باید
 نفرت بورژوازی نسبت بھ کمون را بشناسد و درک کند. بدون این دانش، ما
 ھرگز نخواھیم توانست پیروز شویم. بنابراین بزرگترین ادای احترام بھ
 کمونارھا، آن مبارزان شناختھ شده و ناشناختھ، یادگیری از مبارزاتشان،

آموختن از اعمال و اشتباھات شان و ادامھ مبارزات شان است.
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کمون و زنان
 از ویژگی ھای کمون شرکت چشمگیر زنان در ھمھ فعالیت ھای آن است.
 کتاب خاطرات لوئیز میشل بنام "کمون پاریس، تاریخ و خاطرات"، مشاھدات
 کسی است کھ در کمون حضور داشتھ و فعالیت زنان را بازگو می کند. در
 طی سال ھای ١٨٧٠-١٨۵٠ چھره پاریس کامال عوض می شود، و شھر از
 توده ھا زحمتکش خالی شده و کارگران با خانواده ھایشان بھ شھرک ھای فقیر

 نشین حومھ پاریس رانده می شوند.
 رشد صنایع بھ نیروی کار نیاز دارد و زنان بسیاری در بخش تولیدات صنعتی
 بھ کار گرفتھ می شوند. آمار سال ١٨٧١ نشان می دھد کھ از تعداد ١١۴٠٠٠
 کارگر، ۶٢٠٠٠  نفر زن بودند. این کارگران زن نھ فقط تمام مصائب
 کارگران مرد مشمول شان می شد بلکھ از ستم خاص زن بودن شان ھم بھ
 شدت رنج می بردند. از جملھ: در ازای ١٢ تا ١۴ ساعت کار روزانھ
 دستمزدی نصف دستمزد مردان؛ آزار و اذیت و خشونت از سوی مردان؛ و

بی حقوقی کامل سیاسی و مدنی.
 در جریان شکل گیری کمون، زنان از ھمان روز اول بسیج می شوند. در ١٨
 مارس، اولین روز انقالب کمون، زنان پاریسی بھ شدت مانع خلع سالح
 کارگران و غصب توپ ھا توسط نیروی نظامی آدولف تی-یر رئیس دولت
 ورسای می شوند. ادیت توما یکی زنان کمون در این رابطھ می گوید: «این
 کھ گفتھ شود کھ در این روز انقالبی فقط زنان حضور داشتند، اغراق آمیز
 است ولی زنان "قویا" در آن شرکت داشتند و مصمم بودند کھ دوشادوش
 مردان در مقاومت پاریس بجنگند». در ٣ آوریل بیش از ۵٠٠ زن از میدان

 کنکورد برای فتح ورسای بھ راه می افتند و ٧٠٠ نفر دیگر در پل گرنل بھ

 

پولین منک، لوئیز میشل و ویکتورین بروشھ از زنان کمون
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 آن ھا ملحق می شوند. فریاد ھزاران زن و مرد پاریسی با شعارھای: " نھ بھ
 عقب نشینی!"، "مرگ بر خیانتکاران!"، "مرگ بر پروسی ھا"،  "زنده باد

جمھوری" ، "زنده باد سوسیال" و"زنده باد کمون" بھ گوش می رسد.
 از نظر زنان مسئول، نبود یک تشکل زنان سازمان یافتھ کامال محسوس بود.
 آندره لئو، لوئیز میشل، الیزابت دمیتری یف و ناتالی لومل از جملھ زنانی
 ھستند کھ این مھم را وجھھ ھمت خود قرار می دھند و فراخوانی دادند کھ با
 این کلمات شروع می شود: « شھروندان زن، ساعت تصمیم گیری فرا رسیده،
 روزگار دنیای کھن بھ سر آمده، ما می خواھیم آزاد شویم»، و آن ھا " اتحادیھ

زنان برای دفاع از پاریس و پرستاری از زخمی ھا" را ایجاد کردند.
 "اتحادیھ زنان" بھ روشنی و برای اولین بار یادآوری می کند کھ ارکان اصلی
 قدرت طبقات حاکمھ بر نابرابری ھا و تقابل جنسیتی استوارند. اتحادیھ اصل
 برابری دستمزد بین زنان و مردان را برقرار کرد. این تساوی حقوق در مورد

معلمان زن و بسیاری از کارگاه ھای خودگردان اعمال شد.
 "اتحادیھ زنان" اعالم می کند:

 « دشمنان ما، صاحبان امتیازات و طبقھ مرفھ ھستند کھ از ِقَبل عرق
 جبین ما زندگی می کنند و از فقر ما فربھ می شوند. ما خواستار کار و
 حفظ تولیدات آن برای خود ھستیم. نھ استثمارگر می خواھیم و نھ

ارباب».
 زنان پاریسی در تمام محلھ ھا تجمعاتی را سازماندھی می کردند و بھ نشر
 عقاید انقالبی می پرداختند. دیدگاه جنبش اعتراضی و انقالبی کمون پاریس
تحت تأثیر انترناسیونال اول و دیدگاه ھای متنوع دیگر از جملھ بالنکسیم بود.

 زنان عضو و یا غیر عضو در جلسات انترناسیونال شرکت می کردند.
 ھمچنین در باشگاه ھای مختلط ( زن و مرد) ھم حضور داشتند و خواستار
 گشودن درھای باشگاه ھای مختص بھ مردان بھ روی زنان شدند. در
 "باشگاه ھای پرولتری" از چھار ھزار شرکت کننده، سھ ھزار زن بودند. در
 بعضی محلھ ھا کھ "انترناسیونال اول" جریان غالب بود با آن کھ زنان ھنوز
 حق رأی نداشتند ولی آن ھا را برای ھمکاری، اداره و سرپرستی شھرداری

ھا شرکت می دادند.
 روز ۶ مھ از جمعیت پانصد نفره حاضر در باشگاه روشنفکران آزاد در
 کلیسای سن ژرمن صد نفر را زنان تشکیل می دادند. با پیشنھاد روندیھ یکی
 از زنان، آزادی بی قید و شرط زنان و حق طالق بھ رأی گیری گذاشتھ شد
 و تصویب شد. "اتحادیھ زنان" با تکیھ بر خط فکری " انترناسیونال اول"
 اعالم کرد: «وظیفھ بدون حقوق و حقوق بدون وظیفھ وجود ندارد»، کھ کمی

بعد اوژن پوتیھ این جملھ را در سرود انترناسیونال گنجانید.
 بھ ُیمن دموکراسی مستقیم، زنان، سازمان خود را تشکیل داده و مطالبات
 خود را بھ نمایندگان کمون، منتخب مستقیم مردم و قابل عزل در ھر لحظھ،
 ارائھ می دادند. زنان کمون برای اولین بار پایھ ھای مدرسھ غیر دینی در
 فرانسھ را ریختند و علیرغم مخالفت شدید کلیسا در ٩ آوریل اولین مدرسھ

 دخترانھ را پایھ گذاری کردن. مری منی یر می گوید:
 «شھروندان زن، اگر شما می دانستید کھ چقدر انقالب بھ وجود شما
 زنان وابستھ است، از ھمان زمان چشمانتان را برای آموزش دختران
 باز نگھ می داشتید و اجازه نمی دادید کھ در جھل بمانند. کاری کھ تا

بھ حال با شما کرده اند».
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 زنان کمون اولین ھنرستان صنعتی برای آموزش دختران را
تاسیس کردند و مبتکر ایجاد مھدکودک بودند. آنان در مبارزه 
نظامی تا آخرین دقایق در کنار مردان شرکت می کنند. ناتالی لومل 
می نویسد: «"تا جان در بدن داریم، می جنگیم" شعار شھروندان 
زن بود». لیساگاره کھ خود در این نبردھا شرکت داشتھ، می 
نویسد: «فقط در باریکاد میدان بالنش صدوبیست زن حضور 
داشت. در میدان پیگال پنجاه نفر بھ ھمراه ناتالی لومل، آندره لئو 
در باریکاد باتی نی یول، لوئیز میشل و مارگریت دی بالن در 
باریکاد شوسھ کلی یانکور، الیزابت رتیف در گردان خیابان لیل 

بودند. آدل شی نی یون از زنان مبارز سال ١٨۴٨ در
باریکاد پانتھ اون و الیزابت دمیتریف در 

باریکاد میدان باستیل بودند».
از نظر لوئیز میشل و بنوا ملون تعداد 
زنان مبارز کمون در ھفتھ خونین بھ ده 
ھا ھزار نفر می رسد. این ارقام نشان 
دھنده شھامت زنانی است کھ قھرمانانھ 
 صفحھ ای از تاریخ را نوشتند. سرکوب
 وحشتناک بود و افترا از آن بدتر. وقتی
 پاریس در آتش می سوخت، وقیحانھ آتش
 سوزی را بر گردن زنان کمون انداختھ و
 "آتش افروزان" لقب شان دادند تا جنایات

 بعدی شان را توجیھ کنند.

 تعداد بیشماری در ھمان باریکاد ھا و بدون محاکمھ تیرباران شدند.
 یکی از فرماندھان نظامی ورسای بنام دو ویلیھ درباره یک باریکاد
 در محلھ دھم پاریس می نویسد: «تعداد بیشماری زن اسلحھ بدست
 بالفاصلھ تیرباران شدند». ھزاران زن دستگیر و در "دادگاه
 نظامی" محاکمھ شدند. زنان را تحقیر کرده و روسپی خواندنشان،
 بھ کار اجباری محکوم شدند، در دژھای نظامی زندانی کردند و بھ

جزیره کالدونی تبعید شدند.
 وقتی از زنان کمون یاد می کنیم  بیدرنگ تنھا یک نام و آن ھم  بھ
 درستی نام لوئیز میشل در ذھن می آید کھ چھره بارز یک کمونارد
در کمون پاریس است. ولی ھزاران زن ناشناس، از ھر سن وسالی
 و از ھر موقعیت شغلی: زنان رختشو،
 خیاط، صحاف، کارگر، معلم و
 روشنفکر نیز در کمون پاریس فعالیت
 داشتند. لوئیز میشل و آندره لئو در تبعید
 و پس از بازگشت از تبعید، برای زنده
 نگھداشتن آرمان ھای کمون پاریس
 ھمچنان فعالیت می کردند. لوئیز میشل
 می گوید: «یک انقالب باید بھ پیش برود
 و نگاھش بھ گذشتھ نباشد». زنان کمون
 جایگاھی ویژه در تاریخ یافتند و مرحلھ
مھمی در راه رھائی زنان را رقم زدند.

زنان  دستگیر شده کمون
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 در ٢٢ ژانویھ ١٩٠۵، فرانسھ و
 بشریت یکی از قھرمانانش را از
 دست می دھد. صدوبیست ھزار زن
 و مرد، و علیرغم اعالم ممنوعیت
 برگزاری مراسم توسط پلیس، برای
 ادای آخرین احترام بھ زنی استثنایی
 تجمع می کنند. آنان با چھره ھایی
 اندوھناک و چشمانی پر از اشک،
 پیکر بی جان لوئیز میشل، ملقب بھ
 "بانوی سرخ کمون پاریس" را تا

گورستان ھمراھی می کنند.
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کمون و اھل ادب و ھنر
زمین لرزه خشن و شدید کمون پاریس در جامعھ بورژوایی فرانسھ، کھ آدولف 
تی-یر بھترین نماینده آن، نماد و تجسد سیاسی روان و قلب طبقھ بورژوا بود، 
نمی توانست مردان و زنان اھل ادب و ھنر را بی تفاوت باقی بگذارد. 
معیارھای اعضای این قشر - چھ در مقام فردی متعلق بھ یک طبقھ اجتماعی 
کھ حامل ارزش ھاي آن طبقھ است، و چھ در مقام یک فرد ھنرمند کھ 
برداشت ھنری اش بھ یک وضعیت اجتماعی خاصی وابستھ است - معیارھای 

شان توسط جنبش انقالبی مورد پرسش قرار می گیرد.
در ١۴ آوریل گوستاو کوربھ نقاش و فعال کمون، فدراسیون ھنرمندان کمون 
("حکومت دنیای ھنرھا توسط  ھنرمندان") را ایجاد می کند کھ بیش از پانصد 
عضو داشت از جملھ دالو، دومیھ، کورو، آندره ژیل، ادوارد مانھ، و کلود 
مونھ. از میان شاعران رمبو، ورلن، اوژن پوتیھ، والِس ، کلمان و ویلیھ از 

کمونارھا بودند.
 اوژن پوتیھ در ژوئن ١٨٧١ در زمان سرکوب کمون پاریس، سرودی با 
عنوان "انترناسیونال"، در ستایش ھمبستگی بین المللی کارگران و انقالب 
سوسیالیستی می سراید کھ در سال ١٨٨٨ پی یھ دو ژتھ آھنگی بر روی آن 
می سازد. انترناسیونال بھ سرعت تبدیل بھ آھنگ نمادین مبارزات اجتماعی 
 در سراسر جھان می شود. در سال ١٩٠۴ پس از اجرای آن در كنگره 
انترناسیونال دوم، سرود کمونیست ھا، سوسیالیست ھا، آنارشیست ھا، برخی 
از سوسیال دموکرات ھا، اتحادیھ ھای کارگری چپگرا، بھ طور کلی جنبش 
کارگران انقالبی می شود. این سرود بھ اکثر زبان ھا ترجمھ شده است. در 

طی سال ھای ١٩۴۴ – ١٩٢٢ سرود ملی اتحاد جماھیر روسیھ شوروی بود.

در بین نویسندگان ویکتور ھوگو در جریان  کمون نظر مثبتی بھ آن نداشت، 
کمون و ورسای سلطنت طلب را با یک چوب می زد. در حالی کھ کمون و 
پاریس زیر بمباران ارتش ورسای بود او می نویسد :«جان کالم این کھ، این 
کمون ھمان قدر ابلھ است کھ پارلمان سفاک است. ھر دو طرف دیوانھ اند، 
اما فرانسھ، پاریس و جمھوری جان سالم بھ در می برند.». پس از سرکوب 
خونین کمون او در پاسخ بھ استمداد طلبی لوئی بالن برای کمک بھ 
کمونارھای در بند، در ١٣ ژوئیھ می نویسد:«با صراحت باید بگویم کھ من 
نھ طرفدار جنایت سرخ ھستم ونھ ھوادار جنایت سفید، بدا بھ حال شکست 
خوردگان». فقط پس از مشاھده شدت جنایات ورسای بود کھ سرکوب را 
محکوم می کند و بعدھا خواستار عفو محکومان می شود. اما اکثر 
نویسندگان صاحب نام و نفوذ فرانسوی بطور آشکارا و بسیار کینھ توزانھ 
علیھ کمون موضع می گیرند، از آن جملھ : گوستاو فلوبر، گنکور، گوتیھ، 

بودلر، لوکنت دو لیل، ارنست رنان، امیل زوال، آلفونس دوده و رژر ساند.

سرود انترناسیونال
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"موسم گیالس" نام ترانھ زیبا و جاودانی است سروده ژان باتیست كلمان شاعر انقالبى و عضو كمون پاریس. آھنگساز این ترانھ آنتوان رنارد است. در طی کمون این 
ترانھ سر زبان کمونارھا بود، و پس از سركوب كمون، یكى از مردمى ترین ترانھ ھایى بوده است كھ بارھا اجرا و توسط مردم زمزمھ مى شود. كوتاه بودن فصل 

گیالس استعاره ای است بر دوران كوتاه كمون، چھ چھ پرندگان و جشن و پایکوبی اشاره بھ بھار آزادی، و سرخى گیالس ھا یادآور خون جانباختگان.

آن دم كھ موسمِ گیالس فرا رسد
اگر از جفای معشوق ھراسانید،

از زیبارویان دوری بجویید!
اما منی کھ، ترسی از اندوهِ ھای ظالمانھ ندارم

حتی یک روزم  ھم بى رنج سپری نخواھد شد...
آن دم كھ موسم گیالس فرا رسد

تو نیز دچار جفای معشوق خواھی شد!
من موسم گیالس ھا را ھمواره دوست خواھم داشت،

از آن ایام است كھ در قلب ام
زخمى گشوده بر جا مانده!

و اگر ستاره بخت ھم چھره بنماید
ھرگز نتواند دردم را التیام بخشد

من موسم گیالس را ھمواره دوست خواھم داشت
و خاطره آن در قلبم را

آن دم كھ ترانھ موسم گیالس را سر دھیم
بلبل سرمست و مرغ مقّلد

ھمھ در جشن و پایكوبي خواھند بود
زیبارویان دیوانھ وار بھ وجد درخواھند آمد
و خورشید در قلب عاشقان طلوع خواھد کرد

آن دم كھ ترانھ موسم گیالس را سر دھیم
مرغ مقّلد نغمھ اش خوش نوا تر خواھد بود.

اما موسم گیالس بسی کوتاه است
و جفتی از آن ھا را در رویای مان

برای آویختن بھ گوش خواھیم چید...
گیالس ھاى عشقِ با جامھ ھای سرخ ھمسان بر تن 

كھ چونان قطره ھاي خون، زیر برگ ھا نرم می افتند …
اما چھ كوتاه است موسم گیالس 

آن آویزه ھاى مرجانى كھ در رویا مى چینیم!
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بازگفت ھایی از نویسندگان فرانسوی معاصر کمون درباره کمون
----------------

•  شارل ماری لوکنت دولیل : «کمون؟ این اتحاد ھمھ بنجل ھا، ھمھ بی 
خاصیت ھا، ھمھ حسودان، ھمھ آدمکش ھا، ھمھ دزدان، ھمھ شاعران بد، ھمھ 

نقاشان بد، ھم روزنامھ نگاران ناموفق، و ھمھ کافھ چی ھا»؛
 •  گوستاو فلوبر : «تنھا چیزی کھ من ھیچگاه از گفتن آن دست برنمی دارم 
این کھ ما بھ حکومت صاحب دیوانی ھا نیاز داریم. کھ مردم کودکان صغیر 
ابدی ھستند. من از دموکراسی متنفرم. اولین داروی درمان بیماری ھمانا 
خالص شدن از شر حق رای ھمگانی، این مایھ شرم شعور انسانی. در یک 
شرکت صنعتی (شرکت سھامی)، ھر سھامدار بھ میزان سھم خود رأی می 
دھد. در حکومت یک ملت ھم باید چنین باشد... آموزش و پرورش اجباری و 
رایگان فقط باعث افزایش تعداد احمق ھا خواھد شد. ضروری ترین چیز این 

است کھ بھ ثروتمندان آموزش دھیم چرا کھ آن ھا قوی ترین ھستند»؛
•  آلفونس دوده : «کمونارھا، این کلھ پوک ھا، یقھ چرکین ھا، فکلی ھا، خل 
ھا ، پرورش دھنده ھای حلزون، ناجیان مردم، بنجل ھا، غمگینان، از قافلھ 

عقب افتادگان، بی خاصیت ھا؛ اصوال چرا کارگران درگیر سیاست شدند؟»؛
•  الکساندر دوما(پسر) : «بھ خاطر احترام بھ زنان، من از کمونارد ھای 

ماده ھیچ نمی گوئیم، پس از مردن شبیھ چی می شوند»؛
• امیل زوال : «حمام خونی کھ مردم پاریس بھ تازگی گرفتھ اند، یک 
ضرورت موحشی برای کاھش تب ھای آن ھا بود. خواھید دید کھ بعد از این 

آن ھا مدبرانھ و شکوھمندانھ رشد می کند»؛

•  ادموند گنكور : «با تیربار بھ آن ھا شلیك می كردند. وقتی صدای تیر 
خالص را می شنیدم ، تسکین می یافتم»؛

•  ژرژ ساند : «کمون نتیجھ مازاد یک تمدن مادی است كھ وقتی مراقبی 
نباشد دیگ اش بھ جوش می آید، کف کرده و باال می  آورد.  بعد از این 
بحران استفراغ، دموکراسی نھ باالتر است و نھ پایین تر... کمون بزم جنون 

است»؛
• کتول مندس : «کمونارھا را در گروھای بیست نفری می آورند. آن ھا را 
در جا جمعی محکوم می کنند؛ آن ھا را با دستان از پشت بستھ بھ میدان می 
برند و بھ آن ھا گفتھ می شود کھ رو بھ پشت بایستند. مسلسلی در صد قدمی 
است. بیست تا بیست تا بر زمین می افتند. روشی سریع و مؤثر. در خیابان 
سن دنی در حیاطی، طویلھ ای پر از جسد است. من ھمھ این ھا را با 

چشمان خودم دیدم»؛
• ویکتور ھوگو : «وقتی یک مغلوبھ پاریسی، ھرگاه مردی از جلسھ موسوم 
بھ کمون، کھ منتخب اندک پاریسیانی بیش نبود، و تا آن جا کھ بھ من مربوط 
می شود، من ھرگز تائیدشان نکردم، ھرگاه یکی از آن ھا، حتی اگر دشمن 
شخص من ھم بوده، بھ ویژه اگر در حال حاضر دشمن من باشد، درب خانھ 
مرا بزند، من در را بھ رویش می گشایم. در خانھ من است. در امان است».

•  اولیوییھ لیساگاره : «كسي كھ براي مردم افسانھ ھاي انقالبي نادرست نقل 
مي كند، كسي كھ آن ھا را با داستان ھاي دلپذیر سرگرم مي سازد، بھ اندازه 
آن جغرافي داني مجرم است كھ براي دریانوردان نقشھ ھاي دروغین ترسم 

مي كند» ( لیساگاره، تاریخ کمون ١٨٧١).
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چطور می توان این برخورد تقریبا قریب بھ اتفاق جامعھ ادبی فرانسھ آن 
دوران را توضیح داد؟ برای فھم آن باید بھ انقالب شکست خورده ١٨۴٨ 
بازگشت. در آن انقالب نویسندگان و شاعران بسیاری شرکت داشتند (بودلر، 
ژرژ ساند و ...). با شکست انقالب آرمانگرایی ظریف ایدئالیستی اھل ادب و 
ھنر در مواجھھ با واقع گرایی زمخت صحنھ سیاست طبقاتی دوام نمی آورد و 
در طی سال ھای طوالنی استبداد امپراتوری ناپلئون سوم آن ھا بھ کنج خلوت 

پناه می برند. 
این نخبگان فرھنگ و ھنر جامعھ، شکست انقالب و برباد رفتن آرمان ھای 
 واالی سوسیالیستی و انسانی شان را بر گردن توده ھاي مردم عوام بی شعور 
و بی فرھنگ می اندازند. تحقیر فرھنگی توده ھای زحمتکش، گسست فیزیکی 
از توده ھا و بھ انزوای محفلی پناه بردن از ویژگی ھای روشنفکران در پی 
شکست ھر انقالبی است. بدین ترتیب بود کھ مکتب "ھنر برای ھنر" بھ وجود 
آمد. مکتبی کھ تنفر از مردم عادی (زمخت و دمدمی مزاج) ممیزه آن است و 
ھنرمند واال منش منزوی در برج عاج تخیالت اش، کاری با جنجال ھا و قیل 
و قال ھای مردم عادی ندارد. خالصھ، کودتای ناپلئون سوم برای بیست سال 
آن ھا را از صحنھ سیاست بھ بیرون پرتاب می کند. با کھولت سن و بدون 
اعتقاد سیاسی، اکثرا در ظاھر بھ تمسخر دیکتاتور می پردازند ولیکن سرانجام 

کم و بیش پشت سر امپراطور ھنرپرور قرار می گیرند.
در "فلسفھ" سیاسی آنان، بورژوازی ھدف اصلی تیر نفرت آن ھا است. اما از 
دید آنان بورژوازی نھ بھ مثابھ یک طبقھ اجتماعی بھ واسطھ نقش اقتصادی و 
منافع مادی اش، آن طور کھ مارکسیست ھا تعریف می کنند، بلکھ بھ منزلھ 
مجموعھ عناصر منفرد بی ارتباط مادی - طبقاتی و صرفا امری ذھنی ملحوظ 
می شود: نوکیسھ گان بی فرھنگ، پولدارا ن بی اصل و نسب، تازه بھ دوران 

رسیده ھای فاقد کم ترین اخالق کھ بھ ھر سازی می رقصند. اما این انزجار 
شدید از بورژوازی از حد نمادین فراتر نمی رود و ھیچ تماسی بین این 
نخبگان برج عاج نشین و توده ھای زحمتکش برقرار نمی شود، چرا کھ 
عوام این :« نژاد بردگان ابدی کھ بدون پاالن و افسار نتوانند زیست کنند» 

(لوکنت دولیل).
در واقعیت، ھمھ این نویسندگان، علیرغم ھمھ نفرت آشکارشان نسبت بھ 
بورژوازی، ھمگی از یک زندگی مرفھ و منظمی در مناطق اعیان نشین و 
بھ دور از اجتماع برخوردار بودند. رویای آنان یک نوع جامعھ اشرافی 
نوینی بود، یعنی آن کھ در پی اشرافیت میراثی یک اشرافیت معنوی بیاید تا 
در آن ھنرمند سرانجام جایگاه و منزلت اش را در بین نخبگان بیابد. ارنست 

رنان بھ بھترین وجھی این دیدگاه را نمایندگی می کند:
«ما آرزوی برابری نداریم، بلکھ خواھان سلطھ ھستیم. با نژاد بیگانھ 
 سرزمین ما بھ کشور سرف ھا، کارگران کشاورزی و کارگران
 صنعتی تبدیل خواھد شد. مسئلھ بر سر از بین بردن نابرابری ھا در
 بین انسان ھا نیست بلکھ مسئلھ تشدید آن ھا و قانونی کردن آن

ھاست» (ارنست رنان ، اصالحات فکری و اخالقی، ١٨٧١).
 در مجموع در بین نویسندگان شاھد دو نوع برخورد بھ کمون پاریس ھستیم:

-  نویسندگان راستگرا موسوم بھ "غیرمتعھدھا" : این گروه بھ کمون نھ بھ 
چشم یک جنبش سیاسی و یا انقالب بلکھ بھ مثابھ شورش اوباش وحشی و 
حیوانات درنده می نگریستند و در توصیف کمونارھا واژه ھای "حیوانی"، 
"راھزنی"، "بیماری روانی" و "فساد اخالقی" را بھ کار می گرفتند. جملھ 

 زیر از تئوفیل گوتیھ نمونھ برخورد این گروه از نویسندگان است: 
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«در ھمھ شھرھای بزرگ، در گودال ھای شیران، غارھای محصور با 
میلھ ھای ضخیم، جایی کھ حیوانات وحشی، جانوران متعفن، حیوانات 
زھرآگین، مفسدان سرکشی کھ نتوان رام شان کند...  یک روز پھلوان 
از حواس پرتی کلید قفس حیوانات وحشی را در قفل جا می گذارد و 
جانوران شھر را بھ تصرف خود در می آورند و با فریادھای بسیار 
گوشخراش خود شھر را در وحشت فرو می برند. با باز شدن در قفس 
کفتارھا و گوریل ھای کمون ھجوم می آورند». (تئوفیل گوتیھ، 

تابلوھای  محاصره، ١٨٧٢).
در بین این جناح سیاسی نویسندگان حتی کسانی مثل ِتن و یا گنکور کھ بھ 
ماھیت کارگری و سوسیالیستی بودن کمون اذھان داشتند، اھداف آن ھا و 

آرمان ھایشان را بھ اشتھای حیوانی سیر نشدنی طبقھ کارگر نسبت می دھند.
-  نویسندگان جمھوریخواه : این گروه سرکوب خونین کمون را آشکارا 
محکوم می کنند، معھذا نحوه برخوردشان یکسان نیست، زیا برخی از آن ھا 
در طی روزھای کمون در پاریس بودند و با چشمان خود شاھد ماجرا بودند و 
نھ شنونده شایعات دست پخت ورسای و طبقات حاکم، لیبرال ھا، سلطنت 
طلبان، بناپارتیست ھا و کلیسای کاتولیک. برخی از این نویسندگان جمھوری 
خواه نظیر امیل زوال، کتول و یا مندس با این کھ پاره ای از مطالبات کمون 
را موجھ دانستھ و جنبش را بھ افسار گسیختگان و دیوانگان کاھش نمی دھند 
معھذا مخالفت کامل آن ھا با اقدامات اتخاذ شده توسط کمون بتدریج نحوه 
برخوردشان بھ کمون بھ گروه اول نزدیک می شود. در واقع این گروه تاکید 
بر این دارد کھ ماجرای کمون ھیچ ربطی بھ جمھوری ندارد. کھ کمونارھا 
انسان ھای جاه طلبی بودند کھ از فالکت پاریسی ھا در پی ماه ھا محاصره 

شھر توسط ارتش پروس، استفاده ابزاری برای اھداف خود کردند. 

در این جا مورد ژرژ ساند، زن نویسنده، جمھوری خواه و سوسیالیست کھ 
در انقالب سال ١٨۴٨ ھم فعاالنھ نقش داشت، جلب نظر می کند. او از ھمان 
ابتدا، کمون را بھ خاطر زیاده خواھی ھایش محکوم می کند و از کمونارھا 
بھ عنوان "حزب شوریده سران" و مجانین یاد می کند. او چنان از 
رادیکالیسم انقالبی کمون وحشت دارد کھ در توصیف آن از چنان واژه ھایی 

استفاده می کند کھ از نویسندگان راست و راست افراطی قابل تمیز نیست.
--------------------

 از سال ١٨۴٨ ماركس و انگلس ھمواره  ادعا می كردند كھ پرولتاریا برای
 رھایی اش باید خود را بھ یك طبقھ حاكم تبدیل كرده و قدرت سیاسی را در
 دست بگیرد. اما این یک نگاه انقالبی باقی ماند و نھ یک واقعیت ملموس.
 واضح است کھ ماركس و انگلس این نتیجھ گیری سیاسی را از انقالب ھای
 گذشتھ بھ ویژه انقالب سال ١٨۴٨ گرفتھ بودند: «ھر تالشی برای انقالب در

فرانسھ باید با در ھم شكستن دستگاه بوروكراسی و نظامی باشد».
 اما کمون پاریس بود کھ برای اولین بار نشان داد
 کھ چگونھ طبقھ کارگر می تواند دستگاه دولت
 بورژوایی را نابود کند و دولت خود را در خدمت
 رھایی خود بنا کند. بعدھا بسیاری از مبارزان
 سوسیالیست کھ ادعای پیروی از مارکس را داشتند،
 این عقاید مربوط بھ دولت را رھا کردند. برعكس،
 لنین در سال ١٩١٧ در اوج انقالب روسیھ، این تز
 مارکسی را در كتاب خود "دولت و انقالب" دوباره
 مطرح می کند. وی بھ تحلیل مارکس ادامھ داد و

مثال کمون را تکرار می کند.
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 تجربھ کمون پاریس برای ده ھا سال جنبش کارگری بین المللی را تغدیھ
 کرده و مطالعھ تاریخ آن اساس آموزش و شکل گیری ھمھ انقالبیون سده

بیستم بوده است.
از اواخر سده نوزدھم تا اوایل دھھ دوم سده بیستم در پاره ای از کشورھا بھ 
واسطھ انقالب صنعتی تحوالت اساسی ای در حوزه ھاي تولید و حمل و 
نقل بھ وجود می آید و بھ تبع آن طبقھ کارگر صنعتی ھم دگرگونی ھای 
کمی و کیفی مھمی را از سر می گذراند. این پدیده در روسیھ بسیار 
چشمگیر تر از سایر کشورھا بود. در این کشور پا بھ پای رشد طبقھ کارگر 
تشکالت صنفی و سیاسی آن ھم بھ وجود می آیند. رھبران جنبش 
سوسیالیستی، عمدتا با درس آموزی از تجربھ کمون پاریس، بھ تدوین 
تاکتیک و استراتژی سیاسی برای جنبش ھمت ورزیدند، و با تمام قوا تالش 
کردند تا انقالب بعدی بھ سرنوشت کمون پاریس دچار نشود. زمانی کھ در 
سال ١٩٠٣ جناح لنین در درون حزب سوسیال دموکرات روسیھ بھ جناح 
اکثریت (بلشویک ھا) بدل می شود بھ مخیلھ ھیچ بلشویکی خطور نمی کرد 
کھ پانزده سال بعد تاریخ نقش بازیگران سومین دور مبارزات انقالبی در 
صحنھ جھانی را بھ آن ھا محول خواھد کرد و پرچم سرخی را کھ در سال 
١٨۴٨ برای اولین بار برافراشتھ شد، و کمونارھا در ١٨٧١ برای بار دوم 
بھ اھتزاز درآوردند، در سال ١٩١٧ برای بار سوم بلشویک ھای روسی 
بلندش خواھند کرد. شبح موعود پس از یک سرگردانی ۴۶ سالھ در سال 

١٩١٧ در آسمان پتروگراد ظاھر می شود.

منابع پیشنھادی برای مطالعات تکمیلی

کارل مارکس و فردریک انگلس، "مانیفست حزب کمونیست"، ١٨۴٨
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1190fa.html

کارل مارکس، "مبارزه طبقاتی در فرانسھ"، ١٨۵٠ – ١٨۴٨
www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1850/mobarezeh-faranseh.pdf

کارل مارکس، " ١٨ برومر لوئی بناپارت"، ١٨۵٢
http://www.nashr.de/1/marx/18brumer.pdf

کارل مارکس، "جنگ داخلی در فرانسھ"، ١٨٧١
www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1871/jange-dakheli-faranseh.pdf

کارل مارکس، " نقد برنامھ گوتا"، ١٨٧۵
http://www.nashr.de/1/marx/nagdeBarnameyeGota.pdf

اولیوییھ لیساگاره ، " تاریخ کمون پاریس ١٨٧١"، ١٨٧۶
https://www.marxists.org/farsi/history/france/tarikhe-komon.pdf

لئون تروتسکی، " تاریخ کمون"، ١٩٢١-١٩٠۵
http://www.nashr.de/1/trot/komoneParis.pdf

لنین، " دولت و انقالب"، ١٩١٧
 http://www.nashr.de/1/lnin/dolatVaEngelab.pdf
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Michel Cordillot, "La Commune de Paris 1871", Atelier Ed De L', Paris, 2021

Louise Michel, "La Commune, histoire et souvenirs"

https://www.la-breche.com/catalog/product_info.php?cPath=19&products_id
=578&osCsid=2dac22544966460d2b26a11bd97524df

 

Gérald Dittmar, "Histoire des femmes dans la Commune de Paris"

https://www.la-breche.com/catalog/product_info.php?cPath=19&products_id
=587&osCsid=2dac22544966460d2b26a11bd97524df

داستان "کمون پاریس" 
https://www.youtube.com/watch?v=aCPosQ8iXwc

سرود "انترناسیونال" 
https://www.youtube.com/watch?v=b9UMsJ3cofM

ترانھ "موسم گیالس" 
http://www.hks-iran.com/videos/gilas.mp4
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اعالن جنگ، اوت ١٩١۴، میدان کاخ، پتروگراد

فصل دوم
جنگ و انقالب

انقالب ھای سوسیالیستی کار نخبگان، روشنفکران و یا گروه ھای کوچک 
انقالبی نیستند. جوھر ھمھ انقالب ھا عبارت است از ورود انفجاری 
اکثریت قریب بھ اتفاق مردم بھ صحنھ سیاست. لئون تروتسکی، یکی از 

رھبران انقالب اکتبر ١٩١٧ در روسیھ، چنین توضیح می دھد:
«… بی گمان برجستھ ترین ویژگی یک انقالب، دخالت مستقیم 
توده ھاي مردم در رویداد تاریخی است. در زمان ھای عادی ھر 
دولتی، خواه سلطنتی و خواه دموکراتیک، خود را بر فراز ملت 
قرار می دھد، و تاریخ توسط متخصصان و در راستای کسب و 
کار و منافع - پادشاھان، وزرا، بوروکرات ھا، پارلمان، روزنامھ 
نگاران - ساختھ می شود. اما در آن لحظات حیاتی ای کھ توده ھا 
دیگر بھ نظم کھنھ پایبند نیستند، توده ھا آن موانعی کھ آن ھا را از 
عرصھ سیاست بھ بیرون رانده بودند از سر راه برمی دارند، 
نمایندگان سنتی خود را کنار می زنند و با دخالتگری مستقیم خود، 
زمینھ اولیھ برای ایجاد یک رژیم جدید را فراھم می آورند. از 
منظر ما تاریخ یک انقالب قبل از ھر چیز عبارت است از تاریخ 

ورود قھری توده ھا بھ قلمرو حاکمیت بر سرنوشت خود.»
 پس چھ چیزی باعث می شود تا ھمھ مردم بپاخیزند؟ پاسخ ساده است. 
در تاریخ لحظاتی فرا می رسد کھ افراد عادی، با اتکا بھ مبارزات 
پیشین، بھ تجربھ درمی یابند کھ شرایط وحشتناک ایجاد شده توسط نظم 
موجود آن چندان ھم کھ فکر می کرده اند اجتناب ناپذیر و ابدی نیستند 

و می توان از طریق اقدام جمعی آن ھا را دگرگون کرد.
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ھمدستی کلیسا با امپریالیزم روسیھ در فرستادن  توده ھا بھ جبھھ جنگ

علت اصلی قیام مردم در روسیھ، بدبختی و فالکت ناشی از 
جنگ جھانی اول بود. روسیھ، یک کشور عقب مانده عمدتا 
روستایی، یک امپراتوری وسیع کھ طی سده ھا توسط رژیم 
استبدادی و فاسد تزاریزم اداره می شد، در کنار کشورھای 
فرانسھ و انگلیس (متفقین) برای کنترل جھان وارد جنگ با 
آلمان و اتریش- مجارستان (کشورھای محور) شد. از 
سربازان روسی بھ عنوان گوشت دم توپ استفاده می شد. 
بیش از سھ میلیون سرباز روسی در این جنگ امپریالیستی 

جان خود را از دست دادند.
بین انقالب در ظاھر غیر مترقبھ در فوریھ ١٩١٧، کھ بھ 
حکومت پادشاھی مطلقھ-مقدس سیصد سالھ خاندان رومانف 
پایان می دھد، قدرت حکومتی را تحویل لیبرال ھا و 
سرمایھ داران می دھد، و شروع جنگ جھانی اول بیش از 
دو سال فاصلھ نیست. ھشت ماه بعد از انقالب فوریھ، یعنی 
در اکتبر ھمان سال، یک انقالب کامال از جنس دیگری رخ 
می دھد کھ حتی برای کسانی کھ بیش از بیست سال برایش 
کار تئوریک کرده و تدارک عملی دیده بودند، پیروزی اش 
از انقالب فوریھ ھم غیرمنتظره تر بود. در فاصلھ ھشت ماه 

قطار تاریخ شتابی غیر مترقبھ بھ خود می گیرد. 
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سواره نظام روسی در جنگ اول جھانی
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الکسی دو توکوویل پس از سفرش بھ قاره جدید آمریکا پیش بینی کرده بود 
کھ در مقایسھ با اروپای کھن، آمریکا و روسیھ تزاری دو ابر قدرت جدید 
خواھند شد. کارل مارکس ھم در رابطھ با روسیھ احتمال می داد کھ با 
توجھ بھ بافت کمون ھای روستایی در روسیھ، انقالب سوسیالیستی از آن 
کشور شروع شود، محرکی برای انقالب در دیگر کشورھای پیشرفتھ تر 
شود و آن ھا ھم بھ نوبھ بھ یاری انقالب روسیھ خواھند شتابید (انقالب 
جھانی). در سال ١٩١۴ بھ نظر می رسید کھ حق با توکویل بود. اما 
رویدادھای سال ١٩١٧ نادرست بودن این ارزیابی را نشان دادند و حق را 
بھ مارکس می دھند. فصل "تئوری و انقالب" این کتاب بھ این مسآلھ 

اختصاص دارد.
در فاصلھ سال ھای ١٨٨۵ تا سال ١٩١۴ یعنی در آستانھ جنگ جھانی 
اول، اقتصاد روسیھ ساالنھ بھ طور متوسط ۵ درصد رشد داشت. در 
١٩١۴ روسیھ اولین کشور تولید کننده غالت و در عین حال اولین کشور 
 صادر کننده ھم بود. تولید نفت و فوالد دو برابر شده بود. بھ لحاظ سیاسی 
در پی اصالحات درباری از باال و ایجاد دوما {پارلمان کنترل شده از باال) 
بعد از سرکوب خونین انقالب ١٩٠۵، حکومت با ثبات، با اقتدار و مطمئن 
از خود بھ نظر می رسید. این اوضاع اقتصادی و سیاسی عوامل اصلی 
بودند کھ موجب تحریک اشتھای سرمایھ داران اروپایی در سرمایھ گذاری 
در روسیھ و بھ خصوص تشویق بانک ھای فرانسوی و انگلیسی در 

اعطای وام با بھره ھای باال بھ رژیم تزاری شدند. 

لحظاتی قبل از اعزام بھ کشتارگاه
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دولت ھای امپریالیستی شریک روسیھ در جنگ جھانی، بھ اتکای ارتش ٢٠ میلیون نفری روسیھ، کھ 
بھ پتک آھنین ارتجاع اروپایی معروف بود، جنگ را جنگی کوتاه مدت می دیدند و امید داشتند کھ در 
ظرف سھ ماه با پیروزی آن ھا جنگ خاتمھ یابد. حتی یک روزنامھ فرانسوی تاریخ جشن پیروزی بر 
کشورھای محور را در برلین تعیین می کند! ھمانا آن کھ این جنگ نھ فقط سھ ماھھ پایان نگرفت و 
چھار سال بھ درازا کشید، نھ فقط موجب تقویت تزاریزم نشد و باعث سقوط حکومت سیصد سالھ 
تزارھا شد، بلکھ ھمان طور کھ لنین گفت «جنگ بھترین ھدیھ ای بود برای انقالب» و بھ انقالب 

 اکتبر انجامید. 
این جنگ افشاگر شکنندگی و بن بست اقتصادی روسیھ تزاری بود. خوش بینی حاکمان روسیھ در 
پیروزی سریع در جنگ کمتر از خوش بینی سیاستمداران فرانسوی و انگلیسی نبود. ارتش روسیھ 
بیشتر از سھ ماه مھمات و تجھیزات جنگی تدارک ندیده بود. از اواخر سال ١٩١۴ واحدھای ارتشی 
دچار کمبود مھمات می شوند. تحریم و محاصره اقتصادی بھ سرعت وابستگی شدید روسیھ بھ 
کشورھای دیگر را برمال می کند. با اشغال لھستان توسط ارتش آلمان دست روسیھ از منابع غنی و 
صنایع پیشرفتھ لھستان کوتاه می شود. با شکست ھای پی در پی در جبھھ ھا، تزار ھمانند ھمھ 
دیکتاتورھا، تقصیر را بر گردن فرماندھان ارتش می اندازد و خود مقام فرماندھی کل قوا را بر عھده 

می گیرد. این خود گنده بینی تزار پیامدھای فاجعھ آوری برای ارتش بھ بار می آورد.
از ھمان شروع جنگ ساختارھای داخلی کشور در برابر ملزومات نیازھای جنگی ارتش شروع بھ 
پاشیدن می کند. سیستم حمل و نقل بھ ویژه راه آھن بھ سرعت از کار می افتد. صنایع معمولی بھ 
صنایع جنگی تبدیل می شوند. این دو ھم موجب از ھم پاشیدن تولیدات داخلی و ھرج و مرج در بازار 
داخلی و اختالل شدید در  توزیع می شود. شھرھای با کمبود مواد غذایی اولیھ مانند گوشت و گندم 
مواجھ می شوند و صفوف طویل در خیابان ھا برای خرید نان امر عادی می شود. بسیاری از خانواده 
ھا گرسنھ می مانند. از ھمان روزھای نخست جنگ پشت جبھھ ھا ھم دچار مضیقھ می شوند. روستاھا 
قادر نیستند تولیدات کشاورزی و مواد غذایی بھ شھرھا برسانند. محصوالت آن ھا در محل می گندد و 

در شھرھا ھم کمبود مواد غذایی، احتکار و بازار سیاه بیداد می کند.
کاربرد گازھای شیمیایی کشن
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در حیطھ سیاست، اپوزیسیون تزاریزم طیف وسیعی و بسیار پراکنده ای را تشکیل می دادند. در 
جناح راست اپوزیسیون رژیم حزب کادت (مشروطھ خواه) یک تشکل سیاسی لیبرالیسم کالسیک 
قرار داشت کھ شعار اصلی اش "تزار باید سلطنت کند و نھ حکومت!" بود، و خواست ھای 
سیاسی عبارت بود از: یک حکومت مورد اعتماد مردم؛ عفو زندانیان سیاسی؛ خودمختاری 
برای لھستان. وحشت لیبرال ھا از انفجارات اجتماعی، کھ می توانست مورد بھره برداری گروه 
ھای انقالبی قرار گیرد، حد و وصف نداشت. اپوزیسیون غیر لیبرال بھ گروه ھایی با برنامھ 
ھای متفاوت تقسیم می شدند. اکثر رھبران احزاب سوسیالیست در تبعید بھ سر می بردند: لنین 
(بلشویک)، تروتسکی (انترناسیونالیست)، مارتف (منشویک چپ) کھ ھر سھ از مخالفان جدی 
جنگ بودند و خواھان یک صلح فوری و بدون الحاق سرزمین ھا.  سوسیالیست ھای معتدل 
نظیر چخیدزه (منشویک راست)، کرنسکی (سوسیال وطن پرست) در حالی کھ مخالف تزاریزم 
بودند در عین حال طرفدار ادامھ جنگ دفاعی در راه وطن بودند. پلخانف، پدر مارکسیزم در 

روسیھ، خواھان ادامھ جنگ بود و موضع سوسیال پاتریوت غلیظی داشت.
اپوزیسیون سوسیالیستی رژیم بھ دالیل متفاوت قادر نیستند از نارضایتی سربازھا در جبھھ 
جنگ، از نابسامانی و فروپاشی سازمان جامعھ و از رادیکالیزه شدن روز بھ روز توده ھای 
مردم بھره برداری سیاسی کنند. در اواخر سال ١٩١۶ بھ واسطھ وضعیت وخیم جبھھ ھا اوضاع 
داخلی کشور بھ نقطھ بحرانی می رسد. کشتھ شدن راسپوتین، کشیش شارالتانی کھ بسیار بر 
تزار و ھمسرش نفوذ داشت، جرقھ بود کھ بر انبار باروت اعتراضات توده ھاي زحمتکش آتش 
می افکند. میزان اعتراضات و اعتصابات کارگری کھ از زمان شروع جنگ جھانی تا آن زمان 
تقریبا بھ صفر رسیده بود، بھ سرعت و بھ شدت افزایش می یابد. این اعتراضات بھ پادگان ھای 
نظامی و جبھھ ھای جنگ سرایت می کند. در آستانھ سال ١٩١٧ در حالی کھ حکومت بھ شدت 
بی اعتبار شده و کنترل کشور از دست اش خارج می شود اپوزیسیون سوسیالیستی رژیم، ناتوان 
از بھره داری از شرایط بحرانی، ھیچ نقش چشمگیری ندارد. در چنین اوضاع و احوالی است 

 کھ "توفان فوریھ"  فرا می رسد. 

در کشوری بھ گستردگی روسیھ اوایل سده بیستم، و با قدرت 
حکومتی بسیار متمرکز و سرکوبگر،  با شروع جنگ کنترل 
اداره کشور بھ سرعت از دست حکومت خارج می شود. در 
مواجھھ با ناتوانی و بی کفایتی دولت در اداره امور جاری 
جامعھ، انجمن ھا و کمیتھ ھای ھمیاری و مردمی مستقل از 
دولت در سطح وسیعی در سراسر کشور شکل می گیرند. 
برای نمونھ کمیتھ صلیب سرخ کھ تا آن زمان انجمن کوچکی 
بود، بھ سرعت رشد می کند و چنان ابعادی بھ خود می گیرد 
کھ در عمل نقش وزارت بھداری را در رابطھ با امور 
بھداشتی و درمانی نھ فقط در جبھھ ھای جنگ بلکھ در 
سراسر کشور بھ عھده می گیرد. در ھمھ شھرھا و استان ھا 
کمیتھ ھای شھری و استانی برای کنترل و توزیع خوار و بار 
 تشکیل می شوند. ھم چنین کمیتھ ھایی تامین مواد جنگی 
برای جبھھ ھا را بر عھده می گیرند. در یک کالم بھ موازات 
تشکیالت رسمی ناتوان حکومت باالیی ھا، در جامعھ 
تشکیالت توانا اداره جامعھ پایینی ھا بھ وجود می آید. 

شوراھای سال ١٩١٧ ریشھ در این تجربھ دارند.
نکتھ دیگری کھ باید بدان اشاره کرد این است کھ چھ در 
روسیھ و چھ در دیگر کشورھای درگیر جنگ، ھم بھ دلیل 
اعزام مردان بھ جبھھ ھای جنگ و ھم بھ خاطر باال بردن 
تولیدات جنگی، نیاز بھ نیروی کار، زنان را از خانھ بھ 
کارخانھ می کشاند. در روسیھ ھمین زنان کارگر ھستند  کھ 

نقش کلیدی در انقالب فوریھ ایفا می کنند.
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صحنھ ھایی از کشتار در جنگ اول جھانی

جنگ اول جھانی : ١٩١٨ - ١٩١۴

تلفات انسانی : ۴١ میلیون نفر

کشتھ : ٢٠ میلیون نفر

زخمی : ٢١ میلیون نفر
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 ظاھری، کھ فقط با تشدید اختناق سیاسی می توانست حفظ شود، پرده استتاری بود
 برای خم شدن کمر توده ھای زحمتکش در زیر فشار اقتصادی و نارضایتی ھا،
 ورشکستگی صنایع در شھرھا، قحطی در روستاھا، شکست روسیھ در جنگی کھ

در ١٩٠۴ علیھ ژاپن بھ راه انداختھ بود، تشدید اختناق سیاسی و پس گرفتن 
اصالحات لیبرالی کھ در پی لغو سرواژ در دھھ ١٨۶٠ انجام شد، و وابستگی مالی 

شدید حکومت بھ سرمایھ داران و بانکداران اروپایی عمدتا فرانسوی و انگلیسی.
در عین حال در ھمین دوران روسیھ شاھد واقعیت مھم دیگری ھم است و آن وجود 
یک جنبش انقالبی شقھ شقھ ولیکن بسیار زنده و پویا کھ در طی سی سال جامعھ 
روسیھ را بسیار سیاسی کرده بود. جریان ھای سیاسی پوپولیست، سوسیالیست، 
آنارشیست، لیبرال، مشروطھ طلب و نیھیلیست بر سر مسائل استراتژی، ملیت ھا و 
تشکیالتی با یک دیگر درگیر مجادالت بسیار جدی و حادی می شدند. در طی سال 
ھا آنان با انتشار نشریات، جزوات، آفیش ھا و ھر از گاھی ھم با ترور شخصیت 
ھای حکومتی، در باال بردن آگاھی سیاسی کل جامعھ بسیار بیشتر آن چھ بھ نظر 
می رسید، تأثیر گذاردند. روسیھ در اوایل سده بیستم تمام مشخصات یک جامعھ در 
آستانھ یک انقالب را داشت. در یک طرف محافل باالی رژیم غرق در فساد دائمی 
ھمراه با بحران ھا و رسوایی ھای درباری، یک الیگارشی فئودالی - اشرافی سخت 
بھ قدرت چسبیده، یک تزار بی کفایت و خرفت، یک طبقھ بورژوای بی بتھ، زبون 

و ناتوان از مبارزه علیھ اشرافیت و مناسبات فئودالی. 
در چنین اوضاعی است کھ وعده و نوید حکومت بھ یک پیروزی سریع در جنگ 
امپریالیستی، پس از یک سال بھ کابوس وحشتناک کشتار میلیون ھا انسان در 
وحشی ترین شکلی کھ بشر تا آن زمان بھ خود دیده، تبدیل می شود. از اواسط سال 
١٩١۵ با پیشروی ارتش  آلمان بھ درون جبھھ ھای روسیھ، ارتش روسیھ شروع بھ 

از ھم پاشیدن می کند و سربازان جبھھ ھا را ترک می کنند. در پشت جبھھ و در 
کشور کھ فعالیت ھای تولیدی و اقتصادی عمدتا وقف جنگ شده، توده ھا با فقر ھمھ 

جانبھ ای دست بھ گریبان ھستند. دولت روستاھا را بھ حال خود رھا می کند و 

فصل سوم
نان و انقالب

روسیھ حلقھ ضعیف دولت ھای سرمایھ داری
 در فوریھ و سپس در اکتبر ١٩١٧، در شرایط تاریخی- بین المللی - جغرافیائی
 ویژه و بی ھمتایی دو انقالب در روسیھ تزاری رخ می دھد. در فاصلھ بین دو
 انقالب در سراسر روسیھ ھزاران شورای مردمی خود- مدیر(سووی یت) شکل
 می گیرند کھ با کمک و رھبری یک حزب سیاسی بھ سرعت بھ سوی کسب
 قدرت دولتی و اداره جامعھ کشانده می شوند. یک انقالب اغلب محصول تشدید
 تضادھای درونی یک نظام بحران زده است کھ سرانجام منفجر شده اند. یک
 انقالب بھ بار نشستن فراشد طوالنی فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک

 کشور است.
 جامعھ روسیھ در آن سال ھا جامعھ ای بود کھ از یک سو بین دنیای کھنھ متجسد
 در سلطنت مطلقھ و دنیای مدرن گیر کرده بود، و از سوی دیگر بین مناسبات
 فئودالیتھ و اقتصاد بازار ناتوان از اعمال سلطھ خود مسدود شده بود. جامعھ ای

 فرو رفتھ در یک بحران ژرف و دیرپا کھ باید برایش راه حلی شکل می گرفت.
 شرکت روسیھ در جنگ جھانی اول پرده از روی واقعیت تزاریزم برمی افکند.
  امپراتوری روسیھ تزاری در اواخر سده نوزدھم و تا شروع جنگ جھانی اول را
 چنین توصیف می کند: عقب ماندگی چشمگیر در دوران دگرگونی ھای سریع؛
 جاه طلبی ھای سیاسی حکومت استبدادی؛ توسعھ طلبی ھای امپریالیستی فراتر از
 امکانات و تواناھائی ھای رژیم. در پس نقاب امپراتوری مقدس و تزار بھ ظاھر
 پر قدرت، فالکت در ھمھ زمینھ ھا مخفی شده بود و عظمت ظاھری روسیھ کبیر

 چیزی بیش از تبلیغات حکومت برای مسخ و فریب توده ھا نبود. این عظمت
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 اصوال رھبری ای داشت، ھم چون سیل خروشانی بود کھ ھیچ چیز نمی توانست
 جلویش را بگیرد. انقالبی کھ موجب شگفتی، غافلگیری و سردرگمی ھمھ جریانات

سیاسی شد. برای نمونھ کمیتھ حزب بلشویک ویبورگ پتروگراد (کانون انقالب) ٢۴ 
ساعت قبل از انقالب در اعالمیھ ای بھ دلیل آماده نبودن شرایط، مخالف فراخوان 
دادن برای یک اعتصاب عمومی است! حتی در روز دوم انقالب ھم وارد عرصھ 
 نمی شود و مواضع سیاسی اش بھ کندی متحول می شود بھ طوری کھ در ٢۶ 

فوریھ کارگران را بھ آرامش و خویشتن داری دعوت می کند!
نیکال سوخانف از رھبران شورای پترزبورگ، منشویک و مخالف سرسخت لنین، 
خاطرات خود از انقالب ھای فوریھ و اکتبر را با دقت و صداقتی قابل ستایش در 
کتابی با عنوان "انقالب ١٩١٧ روسیھ" بھ نگارش در می آورد. این کتاب سال ھا 
مرجعی بود برای تمام مورخان اولیھ ی انقالب روسیھ. سوخانف در فوریھ و اکتبر 

در پتروگراد حضور داشت. او یکی از معدود شاھدانی (شاید تنھا شاھد) است کھ 
ورود لنین بھ ایستگاه فنالند را ثبت کرده است؛ او ساعتی بعد ھمراه لنین عازم ستاد 

را مرکزی بلشویک ھا می شود. روایت او از انقالب فوریھ، کھ بھ طور ضمنی خود 
نیز مالمت می کند، غافلگیر شدن ھمھ جریانات سیاسی را بھ خوبی نشان می دھد: 
«سھ شنبھ، ٢١ فوریھ ١٩١٧ در دفتر کارم در بخش ترکستاِن [وزارت 

درباره  کشاورزی] نشستھ بودم. در پشت دیوار، دو خانم ماشین نویس داشتند 
مشکالت مواد غذایی، صف ھای خرید، ناآرامی ھا در میان زنان، و تالش 

برای شکستن درب یک انبار صحبت می کردند. یکی از آن ھا ناگھان گفت: 
"میدونی چیھ، اگر از من بپرسی، می گم این شروِع انقالبھ!" نھ این دختران 

می  دانستند کھ انقالب چیست، و نھ من حرف شان را باور کردم.»
کتاب سوخانف ھیچگاه در شوروی اجازه چاپ دریافت نکرد و نویسنده اش ھم بھ 

دستور استالین اعدام شد.

روستائیان تولیدات کشاورزی و مواد غذایی را برای مصرف خود نگھ می دارند 
 کھ این موجب باال رفتن قیمت ھا در شھرھا می شود بھ طوری کھ حقوق
 کارگران بھ ھیچ وجھ کفایت قیمت مواد غذایی را نمی دھد. در اکثر شھرھا

 اعتصابات کارگری رخ می دھند و موجب تولد مجدد جنبش کارگری می شوند.
 ورشکستگی دولت و درماندگی اش در اداره جامعھ حتی از قبل از ١٩١٧ توده
 ھای مردم و کارگران را مجبور بھ خودسازماندھی در برخی امور بھ خصوص
 بھداشتی و اداری در چارچوب شوراھای محلی سوق داده بود. از اتحاد   آن ھا

 شوراھای شھری و از وحدت آن ھا شوراھای استانی شکل می گیرند.
 در ١٩ فوریھ ١٩١٧ مقامات شھر پتروگراد نان را جیره بندی می کنند و بھ
 توزیع کارت جیره می پردازند. پایتخت امپراتوری مقدس بھ واسطھ از کار افتادن
 شبکھ راه آھن دچار مضیقھ مواد غذایی می شود و فقط برای یک ھفتھ ذخیره آرد
 دارد. حکومت خود شایعھ احتکار آرد توسط "یھودیان طماع " و "عوامل دولت
 آلمان" را سر زبان ھا می اندازد. در فردای آن روز شورش ھای پراکنده و
 غارت مغازه ھای نانوایی شروع می شود. در ھمین روز ١٩ فوریھ، یکی از
 سردترین روزھایی بود کھ پتروگراد بھ خود دیده بود، کارخانھ پوتیلف بزرگ
 ترین کارخانھ مھمات سازی موجود در شھر، بھ دلیل عدم دریافت مواد الزم،
 ھزاران کارگر را اخراج می کند. ھمھ شھر شاھد شور و غلیان چشمگیری است.
 دومای (پارلمان) تزاری حکومت را بھ بی کفاتی متھم می کند و خواھان تغییر
 ھیات دولت است. ھیچ کس و ھیچ تشکل سیاسی رویدادھایی کھ در طی یک ھفتھ
 آتی رخ خواھد داد را حتی متصور ھم نمی شدند. شبح انقالب ١٩٠۵ و
اعتصابات کارگری سال ١٩١۴ در آسمان پتروگراد بھ گشت و گذار درآمده بود.

 از ٢٣ فوریھ بھ مدت شش روز قدرتی در جامعھ ظاھر می شود کھ رژیم
تزاریزم را از صحنھ می روبد، قدرتی کھ نھ از قبل برنامھ ریزی شده بود و نھ
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٢۴ فوریھ، روز آفتابی دیگری بود. بیش از ١۵٠ ھزار کارگر اعتصابی در مرکز 
شھر تجمع می کنند. صفوف بھ ھم فشرده قزاق ھا در برابر آن ھا صف کشیده اند. 
خانواده ھای بورژواھا از خانھ ھای خود بیرون آمده تا نمایش درگیری قزاق ھا با 
کارگران را تماشا کنند. بتدریج مردم بھ کارگران می پیوندند. در گوشھ و کنار 
افرادی از سکوھا باال می  روند و بھ سخنرانی می پردازند. برای اولین قزاق ھا 

درگیر نمی شوند.

۵ روز شکوھمند
 سال ھا ناامیدی و خشم سرکوب شده آتش قیام را شعلھ ور می کند. میلیون ھا نفر
 کھ تا آن زمان ھرگز در سیاست شرکت نکرده بودند، بھ سرعت بھ سوی سیاست
 رانده شده و بھ فعاالن انقالبی بدل می شوند. پتروگراد پایتخت کشور در یک
 اعتصاب عمومی فرو می رود. در عرض چند روز کل ساختار قدرت در آستانھ

سقوط قرار می گیرد.
 در ٢٣ فوریھ (٨ مارس بھ تقویم جدید)، روز جھانی زن، ھزاران زن کارگر،
 کارمند، دانشجو و خانھ دار در شھر رژه می روند. روزی آفتابی و نسبتا گرم
 (+۵ درجھ) پس از ھفتھ ھا یخبندان. زنان ویبورگ - محلھ اصلی کارگر نشین
 پتروگراد - در واکنش بھ جیره بندی شدن نان بھ فرمان تزار نیکال، دست بھ
 اعتصاب می زنند. ٩٠ ھزار زن کارگر با شعار "نان، صلح، آزادی" شھر را
 اشغال کرده و اعتراضات ھم چون آتشی مھار نشدنی بھ سرعت بھ ھمھ جا

گسترش می یابد.
 در بعد از ظھر ھزاران کارگر مرد محلھ ویبورگ، کھ در اعتراض بھ کمبود نان
 در اعتصاب ھستند، موفق می شوند در صفوف بھ ھم فشرده قزاق ھا کھ ھم چون
 سدی بود، نفوذ کرده و با سر دادن شعار بھ تظاھرات زنان بپیوندند. شعار اصلی
 آنان "نان" بود و گاه و گداری شعار "سرنگون باد تزار " ھم سر می دادند.
 رودخانھ نوا ناحیھ کارگر نشین ویبورگ را منطقھ اعیان نشین شھر جدا می کند و
 پل متحرک نووسکی تنھا راه ارتباطی این دو ناحیھ است.  در این روز برای این
 کارگران نتواند بھ تظاھرات مرکز شھر بپیوندند پلیس پل را باال برده بود تا قابل
 استفاده نباشد، اما از آن جایی کھ بھ دلیل سرمای زیاد رودخانھ یخ بستھ بود
 کارگران با عبور از روی یخ ھا بھ آن سو می روند و بھ تظاھرات زنان ملحق

می شوند.
خاکسپاری قربانیان ٢٣ فوریھ در پتروگراد. ٨٠٠ ھزار  نفر در این مراسم شرکت داشتند
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٢۵ فوریھ، تمام شھر در اعتصاب است. عدم دخالت قزاق ھا در روز قبل مردم 
 را تشویق بھ شرکت در تظاھرات می کند. در این روز عالوه بر شعار "نان" 
شعار "سرنگون باد تزار" سر می دھند، شعار "صلح " ھم شنیده می شود. 
حکومت بھ خیال خود برای آرام کردن پایتخت چند صد تن آرد در شھر توزیع 
می کند. اتفاقا رھبر حزب بلشویک پتروگراد الکساندر شلینیکف ھم ھمینطور 
فکر می کند. او در پاسخ بھ یکی از اعضا حزب کھ می پرسد آیا انقالبی در راه 
است می گوید: « انقالب! چھ انقالبی! کافی نیم کیلو نان بھ ھر کسی بدھند تا ھمھ 

چیز متوقف شود و اوضاع بھ حالت عادی برگردد.»

«عزیزم، آه چھ روزھای وحشتناکی را ار سر می گذرانیم. این تو 
 ھستی کھ در این روزھا، سنگینی این صلیب را بر دوش می کشی. 
بھ نظر می رسد کھ اوضاع رو بھ بھبودی گذاشتھ است. محکم باش 
و صالبت از خود نشان بده، این تنھا کاری است کھ باید بکنی. 
روس ھا فقط شایستھ چنین رفتاری ھستند. تا حاال رئوفت و نیکی از 
 خود نشان داده ای، دیگر بس است، از این بھ بعد مشت ھاي گره 

کرده ات را نشان بده.»
ملکھ الکساندرا خطاب بھ ھمسرش تزار نیکال. ٢۴ فوریھ ١٩١٧

 در ساعت ٨ شب ژنرال خابالوف فرمانده پادگان پتروگراد، فرمانی از تزار
 دریافت می کند و برای "پایان دادن بھ اغتشاشات در پایتخت" دوازده ساعت بھ
 ژنرال مھلت می دھد - بھ عبارت دیگر فرمان سرکوب قیام بھ ھر قیمتی. اما
 برای بازگشت بھ عقب خیلی دیر شده بود. دقیقا ھمین فرمان بود کھ آن چھ را کھ
 تا آن زمان نارضایتی ھا پراکنده می نمود را بھ یک انقالب تبدیل می کند. این
 فرمان آن آخرین قطره ای بود کھ موجب لبریز شدن جام اعتراضات می شود کھ

در طی سال ھا تلنبار شده بود.

٢۶ فوریھ، یکشنبھ روز تعطیل، روز نبرد بین پلیس و نیروھای نظامی از 
یک سو، و توده ھای مردم از سوی دیگر است. از ھمان ساعات اولیھ صبح 
قزاق ھا و سربازان مرکز شھر پتروگراد و ھمھ نقاط مھم شھر را اشغال کرده 
و سنگر گرفتھ اند. حوالی ظھر تظاھر کنندگان بھ مرکز شھر می رسند. 
سربازان بھ روی آن ھا آتش می گشایند و بیش از ١۵٠ نفر کشتھ می شوند. 
تظاھرکنندگان کشتھ داده و ناامید، مرکز شھر را تخلیھ می کنند و بھ خانھ ھای 
خود باز می گردند. فرمانده نظامی سرمست از پیروزی اعالم حکومت نظامی 

می کند و دستور بستن دوما را می دھد.
 ٢٧ فوریھ، روز سرنوشت ساز. کشتار ٢۶ فوریھ نقطھ عطفی بود در سیر
 رویدادھا. از قرار معلوم در این روز تعداد قابل توجھی از سربازان و افسران
 جوان پادگان ولینسکی کھ در سرکوب روز قبل شرکت کرده بودند، از کشتار
 تظاھرکنندگان دچار عذاب وجدان شده، خود را بھ خاطر ریختن خون
 "برادران کارگر" سرزنش می کنند، شورش می کنند. با پیوستن این سربازان
 شورشی بھ مردم در صبح ٢٧ فوریھ، "تظاھرات" روزھای قبلی بھ یک
 "قیام" متحول می شود. تظاھر کنندگان و سربازان مشترکا "آرسنال" کھ بیش
 از صد ھزار تفنگ در آن جا نگھداری می شد را تصرف می کنند و بدین
 ترتیب مردم مسلح می شوند. آن ھا بھ سرعت مراکز استراتژیک شھر نظیر
 اداره پست، تلفنخانھ، و ایستگاه قطار را اشغال می کنند. نبردھای خیابانی با
 نیروھای وفادار بھ تزار در تمام روز ادامھ دارد. اولین اقدام واقعا انقالبی
 مردم تسخیر دژ "پی یر و پل" معروف بھ "باستیل پتروگراد" بود کھ زندانیان

سیاسی در آن جا محبوس بودند.

 بیانیھ گروه مژرایونتسی : پیش بھ سوی اعتصاب عمومی علیھ حاکمیت مطلقھ
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خاکسپاری قربانیان تظاھرات در گور جمعی
در پائین می خوانیم : « مقابل یک گور جمعی، ٢٣مارس ١٩١٧». شعارھا بر روی پالکاردھا :
« ھمراه مردم برای آزادی »، « شورای نمایندگان افسران » « تا مرگ برای  روسیھ آزاد»

یکی از حاضرین در صحنھ، رویارویی مردم با 
سربازان را چنین توصیف می کند: 

«نوک تیز سرنیزه سربازھا سینھ ھای 
تظاھرکنندگان ردیف اول را لمس می کردند. 
از ردیف ھای آخر سرودھای انقالبی بھ گوش 
می رسید، در ردیف ھای جلو سردرگمی 
حاکم بود. زنان، با چشمشان پر از اشک و 
ملتمسانھ بھ سربازان می گفتند: 'رفقا، سرنیزه 
ھای خود را دور بریزید، بھ ما بپیوندید.' 
سربازان تحت تاثیر قرار گرفتند. بین آن ھا 
نگاه ھای سریعی رد و بدل می شود. لحظھ 
ای بعد یک سرنیزه بھ آرامی کنار می رود و 
در باالی شانھ ھای تظاھر کنندگان کھ نزدیک 
می شوند، قرار می گیرد. صدای تشویق این 
سرباز گوش را کر می کند. جمعیت پیروز 
برادران خود را کھ لباس خاکی رنگ 
سربازی بر تن دارند در آغوش می گیرند. 
سربازان با طیب خاطر بھ تظاھرکنندگان می 

پیوندند.»

www.hks-iran.com



گارد سرخ در حال حملھ بھ یک پاسگاه پلیس در پتروگراد، فوریھ ١٩١٧. عکاس: ایاکوف اشتانبرگ
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گارد سرخ در حال حملھ بھ یک پاسگاه پلیس در پتروگراد، فوریھ ١٩١٧. عکاس: ایاکوف اشتانبرگ
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 گارد سرخ در برابر ستاد بلشویک ھا در پتروگراد. عکاس: ویکتور بوال

 اتومبیل تزار در تصرف انقالبیون
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 بھ دنبال پیروزی قیام، بھ توصیھ فرمانده ارتش، برای نجات کشور و نجات
 سلطنت دودمان رومانف، تزار نیکال، از آن جایی کھ کھ پسرش الکسی بیمار و
 در حال مرگ است، در ١ مارس بھ نفع برادرش گراند دوک استعفا می دھد.

خبر استعفای یک رومانف بھ نفع رومانف دیگری بھ بشکھ باروت تنفر مردم از 
رومانف ھا آتش می افکند. مردم از ھر سوی شھر بھ سوی کاخ تورید بھ راه 
می افتند. صدای شعارھای "سرنگون باد رومانف ھا"، و "زنده باد جمھوری" 
قطع نمی شود. ٣ مارس گراند دوک اعالم می کند کھ برای اجتناب از"ھرج و 
مرج" از سلطنت استعفا می دھد. با پخش خبر استعفای تزار یک روزه، در تمام 

روسیھ

آن گاه کھ شاھزاده ای جمھوری خواه می شود!
«کامال آشکار شده است کھ روحیھ مردم روسیھ، یک روحیھ 
دموکراتیک جھانشمولی است. این مردم نھ فقط آمادگی آن را 
دارند کھ در دموکراسی کامل ذوب شوند، بلکھ در مسیر ترقی 
اصول بزرگ انقالب فرانسھ یعنی "آزادی، برابری  و 

برادری" ھم پیش می روند.»
٢٠ مارس ١٩١٧ پرنس لووف 

سرود "مارسییز"، سرود انقالب کبیر فرانسھ و  نماد آزادی شنیده می شود. پنج 
روز بیشتر طول نکشید تا "مردم کوچک روسیھ، رعیت ھای بی ارزش تزار 
مقدس، بندگان خرفت اعلیحضرت"، بھ مقام منادیان و قھرمانان دموکراسی و 
آزادی برسند! بسیاری از سوسیالیست ھای روسی تصور نمی کردند کھ در طی 
زندگی شان ھیچگاه سقوط رژیم تزار را خواھند دید. اما با این وجود، صفوف 
ارتش - یعنی آن ارکانی کھ بر پایھ آن ھمھ دولت ھا استوارند - بھ انقالب پیوستند 
و دولت بھ ظاھر قدرتمند تزار ھم چون یک قصر پوشالی فرو ریخت. از ھیچ کس 

در دفاع اش کم ترین صدایی در نیامد.
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 می کنند.برای این کمیتھ مھم ترین مسالھ در شرایط آن روزھا "برقراری نظم" در
 جامعھ بود. از نظر این کمیتھ عامل اصلی ھم "بی نظمی" و ھم استقرار مجدد
 "نظم" سربازان اند، و از آن جایی کھ سربازان در "شورا" شرکت دارند، دور
 زدن "شورا" ناممکن بوده و بھ ھر قیمتی باید با آن بھ تفاھم برسند. ماحصل این

 سازش بین این دو نھاد موازی و نا ھم جنس، "فرمان شماره یک شورا" بود.
 از سوی دیگر در "شورا" جو صبر و انتظار حاکم بود. شورا چشم انداز سیاسی
 روشنی نداشت و در شرایطی نبود کھ کھ قدرت را بھ دست گیرد. نھ از مقاصد
 ستاد فرماندھی ارتش مطلع بود و نھ از واکنش تزار کھ ھمھ ولش کرده بودند. از
 نظر احزاب اپوزیسیون انقالبی (انقالبی بھ مفھوم جمھوری خواه) بلشویک،
 منشویک و سوسیال رولوسیونر، زمان انقالب فرا رسیده بود و مرحلھ انقالب
 برای ھمھ این احزاب، انقالبی "بورژوایی" بود، البتھ ھر یک تفاسیر و تکالیف

متفاوت برای انقالب قائل بودند.
بین "کمیتھ دوما"، کھ از گسترش"بی نظمی" بھ شدت واھمھ داشت، و "شورا " کھ 
تسخیر قدرت در دستور روز اش نبود، سازش تنھا امر ممکن بود. در پی یک 
مذاکرات طوالنی سرانجام در ٢ مارس بر سر "فرمان شماره ٢" توافق می شود. 
طبق این توافق، "شورا" - تا زمان برگزاری "مجلس مؤسسان"کھ وظیفھ اش تعیین 
نوع حکومت آتی کشور خواھد بود - حکومت موقت منتخب دوما کھ لیبرال ھای 
حزب کادت در آن اکثریت دارند، را بھ طور مشروط بھ رسمیت می شناسد. 
شرایطی کھ شورا در برابر حکومت موقت می گذارند عبارت اند از یک برنامھ 
لیبرال- دموکراتیک کالسیک: انتخابات آزاد با حق رای ھمگانی؛ لغو ھمھ 
امتیازات و القاب اجتماعی بر پایھ اشرافیت، مذھب، ملیت: انحالل پلیس و ایجاد 
میلیس مردمی؛ بھ رسمیت شناختن حق شھروندی برای سربازان؛ عفو فوری کلیھ 
زندانیان سیاسی. در این سازش اما از دو مسالھ اصلی و بسیار حاد "جنگ" و 

"زمین" کلمھ ای گفتھ نمی شود! 

غافلگیر شدن انقالبیون
در این روزھا ھیچ یک از احزاب انقالبی بلشویک، منشویک و یا سوسیال 
رولوسیونر توانایی آن را نداشتند کھ در چنین اوضاع بسیار مناسب برای انقالبیان، 

کوچک ترین ابتکار عملی از خود نشان دھند. تروتسکی در این رابطھ می نویسد: 
«در نخستین ساعات روز بیست و ھفتم، کارگران زمان حل و فصل مسالھ 
قیام را بی نھایت دورتر از آن چھ واقعا بود، می پنداشتند. درست تر است 
ً در پیش رو مي دیدند، حال آن کھ نھ دھم مسالھ  بگوییم آنان مسألھ را تماما

را پشت سر گذاشتھ بودند.»
در طی این "پنج روز شکوھمند" ھیچ یک از رھبران مھم انقالبی در پتروگراد 
نبودند و ھمگی در تبعید بودند: لنین و مارتف در زوریخ، تروتسکی در نیویورک، 
چرنف در پاریس، تزرلی، دان و استالین در سیبری . در این روزھای سرنوشت 

ساز این رھبران دست دوم بودند کھ می بایست تصمیم می گرفتند. 
 بھ ھر حال انقالب ١٩٠۵ و "شورای پتروگراد" آن سال ھنوز از اذھان این رھبران
 و خود کارگران زدوده نشده بود. در ٢٧ فوریھ ۵٠ نفر از فعاالن احزاب بلشویک،
 منشویک و سوسیال رولوسیونر در تاالر شماره ١٢ کاخ تورید، محل برگزاری
 جلسات دوما، گرد آمده و "کمیتھ اجرایی موقت شورای نمایندگان کارگران" را
 ایجاد می کنند. این کمیتھ طی فراخوانی از کارگران در کارخانھ ھا و از سربازان
 در پادگان ھا می خواھد کھ نمایندگان خود را انتخاب کنند. روز بعد در ھمان محل
 ھمایش پر سر و صدایی با شرکت بیش از ۶٠٠ نماینده منتخب کارگران و سربازان
 برگزار می شود. در ھمان زمان و در ھمان کاخ ولی در تاالر دیگری ھمایش
 دیگری برگزار می شود کھ شرکت کنندگان آن عبارتند از آن عده از نمایندگان دوما
 کھ در برابر انحالل دوما توسط تزار مقاومت کرده بودند. آن ھا "کمیتھ موقت برای

 برقراری نظم و تماس با نھادھا و شخصیت ھا" را ایجاد
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قدرت دوگانھ
 سازش ٢ مارس در واقع بھ طور غیر مستقیم وجود یک "قدرت دوگانھ" را می پذیرد. ھمزیستی دو
 مفھوم کامال متضاد با یک دیگر از قدرت سیاسی. از یک سو یک حکومت موقت کھ ھمھ ھم و غم
 اش برقراری "نظم" در جامعھ است، افق حکومتی اش یک نظام پارلمانتاریستی است و چشم انداز
 اقتصادی اش یک روسیھ سرمایھ داری مدرن و لیبرال. از سوی دیگر قدرت شورا کھ خواھان
 حکومت دموکراسی مستقیم توسط توده ھا است. در این روزھا ھر چند اکثریت شوراھا در دست
 سوسیال رولوسیونرھا است اما این شورا ساختاری غیر متمرکز دارد، در آغاز شکوفایی اش است
 و مواضع سیاسی اش طبیعتا تابعی از تغییرات جو سیاسی جامعھ بسیار ملتھب و خروشان است. در
 یک کالم شورا نھادی بسیار سیال و در حال شدن است. در کوران ھشت ماه آتی سیر شتابان
 رویدادھا بھ بلوغ سیاسی اش دست می یابد، بھ ماھیت طبقاتی احزاب متشکلھ اش پی می برد،
 رھبریت سیاسی و پاسخ ھای عملی آن ھا را یکی بعد از دیگری را می آزماید، و سرانجام حزب
 سیاسی ای می یابد کھ نھ تنھا بھ زبان سیاستمداران و دیپلمات ھای تا آن زمانی صحبت نمی کند
 بلکھ مھم تر از ھمھ دو مسالھ مرگ و زندگی یعنی "جنگ" و "زمین" را در اولویت قرار می دھد

 و برایشان پاسخی روشن و صریح دارد.
 در پی سازش ٢ مارس، اولین حکومت موقت با نخست وزیری پرنس لووف شکل می گیرد کھ
 اکثر وزرا از حزب کادت مشروطھ خواه ھستند. کرنسکی، وکیل دادگستری مبرز و یک سخنران
 زبردست، تنھا فردی در میان رھبران "شورا" است کھ حاضر می شود در مقام وزیر دادگستری در

این دولت شرکت کند.
 در انقالب فوریھ این کارگران بلشویک بودند کھ علیرغم مخالفت رھبری محلی ، نقش تعیین کننده
 را در پیروزی بازی کردند. از این رو برای آن ھا  کامال بدیھی بود کھ ھمان طبقھ ای کھ انقالب
 را بھ  پیروزی رسانده بود می بایست قدرت را نیز تصرف می کردد. ھمین کارگران بودند کھ خط
 مشی رھبران حزبی را شدیداً بھ باد انتقاد گرفتند و کارگران ناحیھ ی ویبورگ حتی رھبران خود را

تھدید بھ اخراج از حزب کردند.

اعضای  اولین حکومت موقت پس از انقالب فوریھ ١٩١٧ 

کرنسکی، وزیر جنگ در دومین  حکومت موقت پس از انقالب فوریھ
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بازگشت لنین از تبعید
در میان رھبران بلشویک تنھا لنین بود کھ بھ مخالفت جدی با خط رھبری حزب 
خودش بر می خیزد، عمدتا با دیدگاه ھای تا آن زمان حاکم بر حزب در رابطھ 
مرحلھ انقالب و وظایف کمونیست ھا در قبال آن: علیھ موضع "دفاع انقالبی" در 
رابطھ با جنگ، و علیھ مشی سازشکارانھ شوراھا با حکومت موقت. او کھ در این 
روزھا بھ خاطر شرایط جنگ جھانی ھنور از تبعید بھ روسیھ برنگشتھ است، در 
فاصلھ ٢٠ تا ٢۴ مارس چھار نامھ از زوریخ برای رھبران حزب در پتروگراد 
تلگراف می کند. او در این نامھ ھا موکدا خواستار گسست شوراھا از حکومت 
موقت، و تدارک دیدن برای فرا رفتن بھ مرحلھ بعدی انقالب "پرولتری" می شود. 
او بھ رھبران حزب اخطار می دھد کھ مرحلھ "بورژوایی" انقالب بنقد بھ پایان 
رسیده است، باید قدرت سیاسی را بھ دست گرفتھ و بھ جنگ امپریالیستی پایان داد. 
رھبری حزب کھ شامل زینوویف، کامنف و استالین بود مانع از انتشار این نامھ ھا 

می شود.
لنین مصمم بھ بازگشت بھ روسیھ است. پالتن رھبر حزب سوسیال دموکرات 
سوئیس ترتیبی می دھد کھ یک قطار دیپلماتیک ویژه ای، لنین و تعداد دیگری از 
تبعیدیان روسی را با عبور از آلمان و سوئد بھ روسیھ برساند. در ٣ آوریل لنین و 
ھمراھان بھ ایستگاه فنالند شھر پتروگراد وارد می شوند و در ایستگاه در طی 
سخنرانی برای رھبران و اعضای حزب بلشویک کھ بھ استقبالش آمده بودند، 
خالصھ از نظریات سیاسی اش را کھ بعدھا بھ "تزھای آوریل" معروف شد، بیان 
می کند. حاضرین با حیرتی باور نکردنی بھ سخنان لنین گوش فرا می دھند. ھمھمھ 
از ھر سو شنیده می شود. صدایی می گوید « بیچاره در تبعید عقلش را از دست 
داده!». روز بعد در جلسھ رسمی حزب، لنین "تزھای آوریل" را ارائھ می دھد کھ 
نکات عمده آن عبارت بودند از: مخالفت بی قید و شرط با "دفاع گرایی انقالبی" و 

صلح فوری؛ مخالفت با حکومت موقت و با نظام پارلمانتاریستی؛ انحالل پلیس،

 کارگران شھرھا را اشغال کردند. روسیھ کھ مرتجع ترین کشور اروپائی بود یک
 شبھ دموکراتیک ترین کشور می شود. مورگان فیلیپ پرایس، روزنامھ نگار

بریتانیایی، در گزارش اش از این رویداد می نویسد:
 «کشور یکپارچھ غرق در شادی وصف ناپذیر است، و مزین بھ پرچم
 ھای سرخ. صدای سرود مارسییز قطع نمی شود. واقعیت بر تخیلی
 ترین رویاھای من پیشی گرفتھ است و من بھ سختی می توانم باور کنم
 کھ این ھمھ واقعیت دارند. دولت قدیمی توسط اقدامات قھرمانانھ
کارگران و سربازان داغان شد، اما چھ چیزی جای آن را می گیرد؟»

 رژیم در ظاھر با ثبات و پر قدرت تزاریزم، این ژاندارم ارتجاع اروپا، ظرف
 شش روز ھم چون یک کاخ پوشالی فرو می ریزد. ضعیف ترین حلقھ در زنجیر
 کشورھای امپریالیستی از ھم می گسلد. در چنین اوضاعی است کھ شبح
 سرگردان کمونیزم در طی گشت و گذارش، اوضاع روسیھ را مناسب حال خود

 می بیند و در پتروگراد مستقر می شود.
این ایده رایج کھ انقالب فوریھ یک انقالب صلح آمیز و بدون خونریزی بود بھ 
ھیچ وجھ واقعیت ندارد و داستانی ساختھ و پرداختھ لیبرال ھا است تا از این 
طریق از آن علیھ "خشونت" انقالب اکتبر کھ ھشت ماه بعد رخ داد  سم باشی و 
بھره برداری سیاسی کنند. در جریان انقالب فوریھ خشونت دو طرف در طی 
یک ھفتھ تنھا در پتروگراد ١۴٣٣ نفر تلفات جانی می دھد. خشونت قزاق ھا و 
ارتش از یک سو و تنفر توده ھا از رژیم و بھ خصوص از قزاق ھا سنگ دل 
جایی برای انقالب صلح آمیز باقی نگذاشتھ بود. دستکاری تاریخ از سوی ھر 
کسی و بھ نیابت حتی زحمتکشان بھ منظور بھره برداری ایدئولوژیک، کمکی بھ 
توده ھای ستم دیده و سرکوب شده نمی کند و در دراز مدت در خدمت ارتجاع 

خواھد بود.
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جنگ، جنگ تا پیروزی
در فردای انقالب فوریھ مسالھ جنگ در قلب مباحث سیاسی قرار داشت. در واقعیت 
امر خط اصلی جدایی گروه ھا و احزاب سیاسی بر سر مسالھ جنگ بود. برای 
اردوگاھی جنگ وسیلھ ای بود برای پایان دادن بھ انقالب و برای اردوگاه مقابلش 

انقالب ابزاری بود برای پایان دادن بھ جنگ.
برای حکومت موقت کھ بھ اردوگاه اول تعلق داشت، تنھا یک پیروزی در جنگ در 
کنار کشورھای متحده است کھ بھ رژیم جدید سست و متزلزل می تواند استحکام 
بخشد، انسجام جامعھ، یعنی بقای سرمایھ داری را حفظ کند، و روند انقالب کھ بر 
آن ھیچ کنترلی نداشت، را مھار کند. در ۴ مارس حکومت موقت در طی تلگرافی 
متحدین اش را از اراده حکومت جدید در ادامھ جنگ تا پیروزی نھایی آگاه می کند.

شوراھا، کھ در این روزھا اکثریت اش در دست سوسیالیست ھای معتدل بود، متنی 
را با عنوان "فراخوان بھ مردم دنیا" تصویب می کند کھ در آن بھ مردم دنیا علیھ 
جنگ و سوداھای الحاق طلبی دولت ھا جنگ طلب ھشدار می دھد و خواستار یک 

صلح بدون الحاقات و غرامت می شود.
در ١٨ آوریل حکومت موقت بار دیگر نامھ ای بھ متحدین در جنگ می نویسد و بر 
تعھد روسیھ در ادامھ جنگ تا پیروزی نھایی تاکید می ورزد. در این نامھ بھ نکتھ 
"عدم الحاقات و غرامت" اشاره ای نمی شود. بالفاصلھ پس از افشای متن نامھ 
ھزاران کارگر در پایتخت در اعتراض بھ آن بھ راھپیمایی می پردازند. اعتراضات 
باال می گیرد و برای اولین بار تظاھرکنندگان در خیابان ھا شعارھای بلشویکی 
"استعفای حکومت موقت" و "تمام قدرت بھ شوراھا" را سر می دھند. بورژوازی 
ھم بیکار ننشستھ و با بسیج نیروھای خود تظاھراتی بھ طرفداری از ادامھ جنگ 
سازمان می دھد و حتی در محاکمھ ای نمایشی در خیابان، لنین را بھ اتھام 

"جاسوسی برای آلمان" محکوم می کنند. بوی جنگ داخلی بھ مشام می رسد. 

ارتش و کل بوروکراسی دولتی؛ مصادره اراضی مالکین بزرگ؛ ملی کردن 
زمین؛ کنترل کارگری در واحدھای تولیدی. سھ شعار اصلی عبارت بودند از 

"سرنگون باد جنگ"؛ "سرنگون باد حکومت موقت" و"ھمھ قدرت بھ شوراھا".
 تزھای لنین با مخالفت جدی و حتی با خصومت از سوی اکثریت رھبران حزب
 در پتروگراد مواجھ می شود. برای آن ھا کھ در مکتب بین الملل دوم آموزش
 مارکسیستی دیده بودند و اساتیدشان کائوتسکی و پلخانف بودند، فرا رفتن از
 مرحلھ "بورژوایی" انقالب در تزھای لنین بھ معنای پریدن از مراحل" تاریخی

گریز ناپذیر" بود کھ ضد علمی و ضد مارکسیستی بود.
 در کنفرانس حزب بلشویک کھ سھ ھفتھ بعد در روزھای ٢۴ تا ٢٩ آوریل
 برگزار می شود، این تزھا با اکثریت بسیار شکننده ای توسط کنفرانس پذیرفتھ
 می شود. اکثر رھبران حزب رای مخالف بھ آن می دھند و عمدتا نمایندگان عادی
 ھستند کھ  بھ آن رای موافق می دھند. این نمایندگان کھ کم تر با تئوری ھا و دگم

 ھای بین الملل دوم آشنایی داشتند و مارکسیست شان نھ از درون کتاب ھا بلکھ از
 کف کارخانھ و یا مبارزات خیابانی آموختھ بودند، دلیلی نمی دیدند کھ برای

 انقالب سوسیالیستی صد سال دیگر باید صبر کرد.
 ملوانان پایگاه دریایی کرونشتات، سربازان چند پادگان مستقر در پتروگراد و
 گارد سرخ ناحیھ کارگری ویبورگ از حامیان سرسخت تزھای لنین بودند. از
 سوی دیگر رھبران حزب عمدتا زینوویف و کامنف از مخالفان سرشناس.
 مخالفت آنان عمدتا بھ خاطر ترس از عدم موفقیت در تسخیر قدرت و تکرار
 فاجعھ شکست کمون پاریس بود. برخالف افسانھ رایج بسیار نادرست در رابطھ
 وحدت حزب بلشویک، در آن روزھا بر سر تمام مسایل مھم اختالف نظر جدی
  وجود داشت و زندگی حزبی بھ آن چیزی کھ بعد از مرگ لنین زیر عنوان

"انضباط حزبی" کھ از آن یاد می شد، ھیچ شباھتی نداشت.
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این تھاجم کشتھ می شوند و آلمانی ھا در ھمھ جبھھ ھا صدھا کیلومتر در خاک 
روسیھ پیشروی می کنند. این شکست نظامی در واقع نقطھ پایانی بود بھ مرحلھ 

انقالب فوریھ و شروع مرحلھ باالتر.
کامال طبیعی است کھ در چنین اوضاعی، فشارھای اجتماعی در شھرھا و در 
روستاھا بھ شدت افزایش یابند. در شھرھا در کارخانھ ھا و مراکز صنعتی، مدیریت 
در برابر فشارھای کمیتھ ھای کارخانھ قرار می گیرند، خواست ھای کارگران بھ 
سرعت اشکال رادیکال تری بھ خود می گیرند و خواست "کنترل کارگری" شنیده 
می شود. در روستاھا ھم کمیتھ ھای دھقانی شروع بھ برداشت مزارع بھ حال خود 
رھا شده می کنند و برای این کار ناگزیر بھ تصاحب ماشین آالت کشاورزی اربابان 
می شوند. زمینداران بزرگ در واکنش بھ این اقدامات دھقانان از حکومت موقت 
می خواھند کھ برای پایان دادن بھ "ھرج و مرج" سرباز بھ روستاھا بفرستد! 

سربازانی کھ خود فرزندان ھمین روستائیان ھستند.

 حکومت موقت شتابزده اعالم می کند کھ مسالھ الحاقات و غرامت در میان نیست
 و با این عمل خود تالش می کند تا اوضاع را آرام کنند. بھ دنبال این موضع
 گیری حکومت، وزیر جنگ مجبور بھ استعفا می شود بھ خصوص کھ ھیچ نفوذی
 بر سربازان ندارد. با استعفای وزیر جنگ حکومت موقت سقوط می کند. در
 چنین اوضاعی است کھ شورای پتروگراد تمایل خود را بھ تشکیل یک حکومت
 انقالبی ابراز می دارد. طبقات حاکم و سرمایھ داران کھ شدیدا بھ وحشت افتاده
 اند، و بھ خاطر اعتباری کھ منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا در میان توده
 ھای مردم داشتند، بھ قصد کنترل اوضاع، بھ یک حکومت ائتالفی با این بھ
 اصطالح سوسیالیست ھای معتدل رضایت می دھند تا بھ کمک نفوذ آن ھا بتوانند
 اوال بھ جنگ ادامھ دھند و در ثانی تمایالت انقالبی توده ھا را بھ بیراھھ سوق
 دھنند. بدین ترتیب بود کھ در ۵ مھ دومین حکومت موقت با شرکت احزاب
 لیبرال، منشویک و سوسیال رولوسیونر تشکیل می شود. الکساندر کرنسکی کھ
 فرد دوم شورای پتروگراد بود بھ مقام وزیر جنگ می رسد. شرکت سوسیالیست
 ھا در حکومت کل قضیھ را عوض می کند. حاال قرار است سوسیالیست ھا اداره
 دولت بورژوازی را برعھده بگیرند و برای اولین بار یک "حکومت جبھھ خلقی"
 شکل می گیرد. بدین ترتیب بود کھ احزاب منشویک و سوسیال رولوسیونر با
 شرکت در حکومت، رھبری اعتراضات مردم در مورد "نان"، "زمین" و "صلح"

را بھ بلشویک ھا می سپارند.
 دومین حکومت موقت پس از تالش ھای ناموفق اش در متقاعد ساختن متحدان
 جنگی اش، در ظاھر برای وفای عھدش بھ متحدین ولیکن در واقعیت امر برای
 بھ بیراھھ کشاندن مسیر انقالب، در ١٨ ژوئن اقدام بھ یک تھاجم نظامی در چند
 جبھھ علیھ آلمان می کند. کرنسکی، فرد دوم شورای پتروگراد، خود را در نقش
 بناپارت روسیھ می بیند، آن ھم در زمانی کھ ھزاران ھزار سرباز جبھھ ھای

 جنگ را ترک می کنند. در طی دو ھفتھ بیش از ۴٠٠ ھزار سرباز روسی در
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در پی خلع سلطنت تزار خانواده اش حبس خانگی می شوند. برای اجتناب از ابتال بھ بیماری سرخک کھ شیوع یافتھ بود بھ دستور تزارین موھای شاھزادگان را از تھ می تراشند
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منابع پیشنھادی برای مطالعات تکمیلی

لئون تروتسکی، "تاریخ انقالب روسیھ"، جلد ١
http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye1.pdf

بیانیھ گروه مژرایونتسی : پیش بھ سوی اعتصاب عمومی علیھ حاکمیت مطلقھ
leninist.org/1397/05/07/ /فراخوان-مژرایونتسی-اعتصاب-عمومی-انقل

کوین مورفی، " داستان انقالب فوریھ " 
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2017/04/rs-murphy-
ali-nassiri-february-revolution1.pdf

نیکالی سوخانف، " انقالب ١٩١٧ روسیھ"، یادداشت ھای خصوصی
Russian Revolution 1917: A Personal Record by NN Sukhanov

https://www.abebooks.co.uk/book-search/title/the-russian-revolution-1917-
a-personal-record

فرانکو ونتوری، "ریشھ ھای انقالب: تاریخ جنبش ھای مردمی و سوسیالیستی 
در روسیھ ی قرن نوزدھم"

Roots of Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in 
19th-century Russia by Franco Venturi
https://ia800304.us.archive.org/33/items/rootsofrevolutio008262mbp/rootsofrevolutio
008262mbp.pdf

 جودی کاکس،  "انقالب زنان، روسیھ ١٩١٧- ١٩٠۵"
Judy Cox, “The Women's Revolution, Russia 1905–1917”  
https://www.haymarketbooks²²org/books/1279-the-women-s-revolution

عکس ھایی از
ماه فوریھ: سقوط تزار

https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/3/

  
دستگیری خانواده تزار و تظاھرات در شھرھای مختلف

https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/4/

 
کنگره شوراھای کارگران و سربازان، تزھای آوریل

https ://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/5/

 
کلکسیون اتومبیل تزار، کمک مالی بھ انقالب

 https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/7/

تشکیل حکومت موقت
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/8/
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و یا در مواجھھ با امپریالیسم خارجی و اشرافیت زمیندار، زبون و بی عرضھ 
بود. بورژوازی روسیھ ھم در سال ١٩٠۵ و ھم سال ھا بعد از آن در فوریھ 
١٩١٧، ھنگامی کھ تود ھای مردم بسیج شدند، سخت وحشت زده شد. در 
مواجھھ با قیام توده ھا و اشغال کارخانھ ھا توسط کارگران در ابتدا دچار 

تزلزل شد و سرانجام بھ اردوی تزار، بزرگ زمینداران و امپریالیسم پیوست.
تا آوریل سال ١٩١٧ تنھا لئون تروتسکی بود کھ استدالل می کرد کھ در روسیھ 
یک انقالب بھ شرطی موفقیت آمیز خواھد بود کھ سوسیالیستی باشد. بھ عبارت 
دیگر، مبارزه برای خواست ھای دموکراتیک جدا از مبارزه برای خواست ھای 
سوسیالیستی نبوده، یعنی دو مرحلھ "انقالب دموکراتیک" و "انقالب 
سوسیالیستی" در ھم ادغام می شوند. چرا کھ تنھا طبقۀ اجتماعی کھ قادر بھ و 
مایل برای مبارزه برای دموکراسی است، طبقھ کارگر در اتحاد با دیگر 
ستمدیدگان جامعھ است. رویدادھای بعدی در سال ١٩١٧ صحت این دیدگاه کھ 

بھ عنوان نظریھ "انقالب مداوم" شناختھ می شود، را نشان دادند.
در آستانھ سده بیستم روسیھ کشوری بود با جمعیتی حدود ١۵٠ میلیون نفر و 
بیش از ٨٠ درصد جمعیت کشور را دھقانان تشکیل می دادند، کھ با روش ھای 
تولیدی بسیار عقب افتاده، بر روی زمین کار می کردند. تعداد کارگران صنعتی 

آن تنھا بھ ۵ میلیون نفر می رسید.
اکثر مارکسیست ھای اروپایی و روسی بر این باور بودند کھ وقوع انقالب 
سوسیالیستی در کشوری توسعھ نیافتھ و شبھ فئودالی مثل روسیھ با سطح پائین 
رشد نیروھای مولده، ناممکن و حتی مغایر با "اصول پذیرفتھ شد مارکسیزم" 
حاکم بر بین الملل دوم می باشد. پلخانف، "پایھ گذار مارکسیزم روسی" دقیقاً 
مبلغ ھمین دیدگاه بود، بدین معنا کھ روسیھ پیش از انقالب سوسیالیستی، ناگزیر 
باید مسیر توسعھ و تکامل سرمایھ دارانھ را طی کند. پلخانف و دیگر 

مارکسیست ھای ھم نظرش چنین استدالل می کردند کھ در روسیھ با  توسعۀ 

فصل چھارم

تئوری و انقالب

مارکس و انقالب اکتبر
پس از انقالب فوریھ احزاب سوسیالیست رفرمیست سوسیال - رولوسیونر و 
منشویک در حکومت موقت بھ ھمکاری با احزاب ھوادار سرمایھ پرداختند. این 
سوسیالیست ھا ھمکاری شان با بورژوازی لیبرال را با این چنین استداالتی 
توجیھ می کردند: کھ روسیھ بھ دلیل عقب ماندگی اقتصادی کشور بھ ھیچوجھ 
برای یک انقالب کارگری - یعنی انقالبی سوسیالیستی - آمادگی ندارد. چرا کھ 
برخالف بریتانیا و آلمان کھ کشورھای صنعتی پیشرفتھ اند و سال ھا مناسبات 
سرمایھ داری در آن کشورھا غلبھ دارند، روسیھ بھ تازگی گام در راه صنعتی 
شدن گذارده، اشرافیت زمینداران مالکیت زمین را در انحصار خود دارند، 
دھقانانان اکثریت جمعیت را تشکیل می دھند، و طبقھ کارگر یک اقلیت کوچکی 

است کھ کمتر از ١۵ درصد جامعھ را تشکیل می دھد.
درست است کھ در روسیھ تکالیف اصلی و فوری انقالب ھمانند انقالب ھای 
کالسیک بورژوایی چون انقالب کبیر فرانسھ در سال ١٧٨٩ بود، یعنی توزیع 
زمین و اصالحات ارضی، صنعتی کردن، استقرار دموکراسی سیاسی، 
خودمختاری برای ملیت ھا و ایجاد یک کشور- دولت مدرن. اما رھبران 
فرصت طلب و بسیاری از کارگران بھ اشتباه فکر می کردند کھ بورژوازی 
ضعیف و نحیف روسیھ و حکومت موقت آن قادر بودند کھ از پس تحقق 
تکالیف فوق برآیند. برای آن ھا انقالب دو مرحلھ ای بود: ابتدا یک انقالب 

دموکراتیک، پس از آن، در آینده ای دور و نامعلوم، یک انقالب کارگری. 
این رھبران فرصت طلب نتوانستند دریابند کھ بورژوازی روسیھ در مقایسھ با
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بحث مارکس در مورد شرایط عینی انقالب سوسیالیستی کامال صحیح بود. 
منتھا اوال انقالب سوسیالیستی، بھ عنوان یک انقالب آگاھانھ و با برنامھ، بھ 
طور خود بھ خودی صورت نمی گیرد، بلکھ بھ ابزار سازمانده یعنی یک حزب 
نیاز دارد؛ ثانیاً بحث مارکس در مورد شرایط عینی انقالبی را باید در گستره 
جھانی مد نظر قرار داد. زمانی کھ سرمایھ داری یک بازار جھانی و یک تقسیم 
کار جھانی را بھ وجود آورده و تضاد میان نیروھای مولده و مناسبات مالکیت 
سرمایھ داری در گستره جھانی ظاھر می شود، و این اقتصاد جھانی ھم در 
مجموع برای دگرگونی سوسیالیستی آماده شده است. در چنین شرایطی دیگر 
رده بندی کردن این کھ کدام کشور برای سوسیالیزم "آماده" است و کدام یک 

"غیر آماده"، یک رده بندی کامالً نادرست و بی ربطی است. 
انقالب سوسیالیستی در "گستره ملی" آغاز می شود، ولی ناگزیر باید 
در "سطح جھانی" تکمیل شود و بھ پایان برسد، این ھمان مھمترین 
اصل آموزۀ سوسیالیزم مارکسیستی است، منتھا کشورھای مختلف، با 
آھنگ و سرعت ھای مختلفی این فراشد را طی می کنند. اتفاقاً یک 
کشور عقب  افتاده از لحاظ رشد نیروھای مولده، تحت شرایط معینی، 
خیلی سریع تر(در مقایسھ با یک کشور پیشرفتھ) بھ انقالب کارگری، 
تسخیر قدرت سیاسی و دیکتاتوری پرولتاریا دست پیدا می کند، ولی 
دقیقاً بھ خاطر عقب ماندگی ھای اقتصادی، فرھنگی و غیره، دیرتر بھ 
سوسیالیزم خواھد رسید. در واقع دوران گذار برای این قبیل کشورھا، 
بھ نسبت کشورھای پیشرفتھ تر، طوالنی و دشوارتر خواھد بود، 

ولیکن بھ ھیچوجھ "ناممکن" نیست.
لنین و تروتسکی با درک رابطۀ دیالکتیکی میان "نیروھای مولده" و "مناسبات 
تولیدی"، با اتکا بھ قانون "انکشاف ناموزون و مرکب"، با شناخت از مرحلھ 

امپریالیستی سرمایھ داری، بھ درستی بھ این نتیجھ رسیدند کھ انقالب در 

سرمایھ داری، طبقۀ کارگر ھم رشد خواھد کرد و در طی این فرآشد ھم طبقۀ 
کارگر و ھم بورژوازی لیبرال بھ برقراری حقوق دموکراتیک – این ھدف 
مشترک ھر دو طبقھ – دست یافتھ، و پس از طی چند دھھ رشد نیروھای مولده 
در چارچوب سرمایھ داری، طبقۀ کارگر سرانجام با ھدف انقالب سوسیالیستی 
بھ مبارزه با ھمان بورژوازی کشیده خواھد شد. این گروه از مارکسیست ھا 
برای توجیھ دیدگاه ھای خود در ظاھر بھ مارکس متوسل می شدند و با دستچین 
کردن دلبخواھی جمالتی از مارکس و با ارائھ درکی مکانیکی و دگماتیک از 
آن ھا، اصول جھانشمول بی چون و چرا مستقل از زمان و مکان حاکم بر ھمھ 
جوامع بشری استخراج می کردند. بھ عنوان مثال، مارکس در "مقّدمھ ای بر 

ادای سھمی بھ نقد اقتصاد سیاسی" (١٨۵٩) می نویسد:
«ھیچ نظام اجتماعی پیش از آن کھ کلیۀ نیروھای مولده مورد 
نیازش رشد یافتھ باشند، مستھلک نمی شود، و مناسبات تولیدی 
برتر نوین ھم ھیچ گاه پیش از آن کھ شرایط مادی وجود آن در 
چارچوب جامعۀ قدیم بھ حد پختگی نرسیده باشد، جانشین 

مناسبات تولیدی قدیمی نمی شود».
و یا در "مقدمھ ١٨۶٧ مارکس بھ جلد اول سرمایھ":

«کشوری کھ از نظر صنعتی پیشرفتھ تر است، تنھا تصویر 
آیندۀ کشوری کمتر توسعھ یافتھ را بھ آن نشان می دھد.» 

منشویک ھا بر مبنای نظریات پراکندۀ مارکس، و با ارائھ یک برداشت 
مکانیکی از اندیشھ او مدعی بودند کھ بر طبق مارکس ابتدا باید رژیم تزار را 
سرنگون کرد و بھ جای آن یک دموکراسی بورژوا- لیبرال مستقر کرد تا 
اقتصاد سرمایھ داری را توسعھ دھد و بعدھا ھنگامی کھ طبقۀ کارگر بھ اندازۀ 

کافی نیرومند شد  نوبت کارگران می رسید تا قدرت را بھ دست گیرد.

انقالب مداوم
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سھ بینش از انقالب آتی روسیھ
در آستانھ سده بیستم بحث ھای پویایی در میان مارکسیست ھای روسی بر سر 
منظور مارکس از جمالت فوق درمی گیرد بھ طوری کھ در انقالب ١٩٠۵ 

روسیھ، سھ استراتژی انقالبی در درون جنبش کارگری روسیھ شکل می گیرد:
١-  جناح راست حزب سوسیال دموکرات(منشویک ھا)، بنا بھ ھمان درک 
مکانیکی از مارکس بھ این نتیجھ می رسیدند کھ تکامل تاریخی تمامی جوامع 
خطی است، یعنی نظام ھای اجتماعی برده داری، فئودالیزم، سرمایھ داری و 
سوسیالیزم یکی پس از دیگری در توالی یک دیگر سر می رسند و ھر یک از 

این مراحل تاریخی باید کامالً طی شده باشد تا نوبت بھ مرحلۀ بعدی برسد. 
بر طبق این دیدگاه، تا زمانی کھ انقالب بورژوایی بھ 
سرانجام نرسیده باشد، انقالب سوسیالیستی ھم مطرح نمی 
شود. از این رو از نظر منشویک ھا، وظیفۀ اصلی سوسیال 
دموکرات ھای روسیھ عبارت بود از کمک بھ "بورژوازی 
لیبرال" برای ایجاد یک "جمھوری دموکراتیک"، یعنی ایجاد 
رژیم حکومتی ای کھ قادر بھ "تکامل" اقتصاد سرمایھ داری 
و رشد نیروھای مولده باشد. بدین ترتیب منشویک ھا بین 
"انقالب بورژوایی" و "انقالب سوسیالیستی" یک دیوار چین 
حائل می شدند و بھ ھمین اعتبار استراتژی آن ھا یک 

"اٰنقالب دموکراتیک بھ رھبری بورژوازی لیبرال" بود.
٢-  دیدگاه جناح چپ حزب سوسیال دموکرات(بلشویک ھا)، لنین در این مقطع 
و در تقابل با استراتژی منشویک ھا، بر این نظر بود کھ با توجھ بھ وضعیت 
روسیھ، یعنی وجود یک دولت پیشاسرمایھ داری و مستبد، تکالیف انقالب 

بورژوا– دموکراتیک در دستور کار قرار داشت. اما در روسیھ برای دست

ضعیف ترین حلقھ انجام خواھد شد، کما این کھ چنین ھم شد. مارکس و انگلس 
ھم در زمان خود بھ این نتیجھ رسیدند کھ بورژوازی تنھا طی مراحل اولیھ 
مبارزه علیھ فئودال ھا، "مترقی" بود، و ھنوز از نبرد علیھ فئودالیزم پیروز 
بیرون نیامده بود کھ با دشمن جدیدی بھ نام "طبقۀ کارگر" مواجھ شد. وحشت 
بورژوازی از کارگران بھ حدی بود کھ در موارد بسیاری وادار شد بھ منظور 
سرکوب آنان بھ دستگاه سرکوب "نظام کھنھ" متوسل شود، با عناصر ارتجاعی 
و زمینداران ھمکاری کند، و مبارزۀ خود برای ایجاد یک جمھوری 
دموکراتیک را نیمھ کاره رھا کند. آن ھا با مشاھدۀ شکست انقالب ھای١٨۴٨ 

در اروپا، بھ خصوص در آلمان، بھ این نتیجھ رسیدند کھ:
«در حالی کھ خرده بورژوازی دموکرات، خواھان ختم ھر چھ سریعتر 
انقالب از طریق برآوردن حداکثر خواستھ ھای فوق است، منافع ما در 
این است (و خواست ما ایجاب می کند) کھ انقالب را تا زمانی کھ تمام 
طبقات کم و بیش متملک از دایرۀ قدرت خارج نشده اند و قدرت دولتی 

ھنوز بھ تسخیر طبقۀ کارگر در نیامده… بھ طور مداوم ادامھ دھیم».
ھرچند کھ تئوری "انقالب مداوم"  تروتسکی با "انقالب مداوم" مارکس تفاوت 

دارد، اما عناصری از آن را می توان در بحث مارکس نیز دید. جالب است 
بدانیم کھ مارکس و انگلس در دھۀ ١٨٨٠ ادعا کرده بودند کھ روسیھ شاید 

بتواند از مرحلھ سرمایھ داری جھش کند. مارکس می نویسد:
«شاید انقالب روسیھ عالمتی برای انقالب پرولتری در غرب باشد، بھ 
طوری کھ ھر کدام یک دیگر را تکمیل کنند، شکل مالکیت اشتراکی 

زمین در روسیھ شاید نقطۀ آغاز یک مسیر کمونیستی تکامل باشد». 
چنین بینشی فرسنگ ھا با درک دگماتیک، صوری و تکامل "خطی" کھ بھ 

مارکس و انگلس نسبت داده می شد، فاصلھ دارد.
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برای لنین استراتژی انقالب، یک استراتژی سوسیالیستی بود. او برخالف 
منشویک ھا بین انقالب دموکراتیک و انقالب سوسیالیستی، یک دیوار قائل 
نبود. از این رو او بھ دنبال حلقۀ واسطی بود کھ این دو را بھ یک دیگر وصل 
کند او در سال ١٩٠۶ می نویسد: «ما مدافع انقالبی بی وقفھ ھستیم. ما در نیمۀ 
راه متوقف نخواھیم شد». در این جا بود کھ فرمول "دیکتاتوری دموکراتیک 

پرولتاریا و دھقانان" بھ عنوان یک تاکتیک را مطرح می کند. 
منظور لنین از این فرمول این بود کھ کارگران و دھقانان با بھ دست 
گرفتن رھبری انقالب، وظایف و تکالیف دموکراتیک را بھ انجام 
می رسانند و این خود پیش زمینۀ ورود بھ مرحلھ سوسیالیستی 
خواھد شد. بھ این ترتیب، قرار بود کھ رژیم حکومت پس از 
پیروزی انقالب بھ لحاظ شکل سیاسی حکومتی یک جمھوری 
دموکراتیک، دموکراسی پارلمانتاریستی با حق رأی ھمگانی باشد، و 
بھ لحاظ اجتماعی بھ اصالحاتی چون توزیع زمین بین دھقانان، پایان 
استبداد و ستم در روستاھا و کارخانھ ھا، بھبود شرایط کار و نظایر 

این ھا دست زند.
٣- تروتسکی در بحبوحۀ انقالب ١٩٠۵، ضمن نقد بھ محورھای اصلی بحث 
ھای باال، یک بدیل سومی در برابر استراتژی ھای دو جناح اصلی حزب 
سوسیال دموکرات روسیھ ارائۀ می دھد. نقطھ شروع تحلیل تروتسکی از 
روسیھ عبارت است از رّد نظریھ تکامل خطی جوامع و مخالف با این ایده کھ 
ھر کشوری الزاماً باید ھمان مسیر توسعۀ سرمایھ داری را دنبال کند کھ 
کشورھای پیشرفتھ تر در گذشتھ طی کرده بودند. یعنی ھرچند کھ خصوصیت 
بارز ساختار اقتصادی–اجتماعی روسیھ، عقب ماندگی آن بود، اما عقب ماندگی 

یافتن بھ این حقوق نمی توان منتظر بورژوا– لیبرال ھا شد، چرا کھ آنان فاقد 
پیشینھ مبارزاتی بوده، بسیار دیر بھ عرصھ وارد شده و بزدل تر از آن بودند 
کھ برای تغییرات مترقی بجنگند. در واقع وحشت بورژوازی روس از 
کارگران و دھقانان بھ حدی بود کھ آن ھا را در کنار دستگاه استبدادی تزار 
قرار داده بود. از این رو لنین استقرار یک حکومت موقت کارگری و دھقانی 
برای تحقق تکالیف انقالب بورژوا- دموکراتیک را از اھداف انقالب آتی در 
روسیھ می دید. در این سال ھا لنین ھم مانند پلخانف بر این باور بود کھ روسیھ 
نمی تواند از فراز انقالب بورژوایی "جھش" کند. برای نمونھ در سال ١٩٠۵ 

در جزوه "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک" می نویسد:
ً معتقدند کھ انقالب روسیھ جنبۀ بورژوایی  «مارکسیست ھا مسلما
دارد... ما نمی توانیم از چارچوب بورژوا دموکراتیک انقالب روسیھ 
یک باره بھ خارج آن بپریم، ولی ما می توانیم حدود این چارچوب را 
بھ مقیاس عظیمی وسعت بخشیم، ما می توانیم و باید در محدوده این 
چارچوب در راه منافع پرولتاریا و نیازمندی ھای مستقیم وی و در راه 
ایجاد شرایطی جھت تدارک و آماده سازی نیروھایش برای پیروزی 

کامل آتی، مبارزه کنیم».
اما لنین در عین حال کوچک ترین تردیدی نداشت کھ بورژوازی بزدل روسیھ 
کھ منافع اش با منافع زمینداران بزرگ گره خورده بود، بھ ھیچوجھ قادر بھ 
سرنگونی تزار و ایجاد انقالب خودش نیست. بنابراین از دید لنین، این 
پرولتاریا بود کھ می بایست برای درھم شکستن قدرت استبداد و دستگاه 
سرکوب آن، بھ دنبال متحد دیگری باشد. برای او این متحد "دھقانان" بودند و 

نھ "بورژوازی ملی و مترقی".

برنامھ انتقالی
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یک بھ یک وجود ندارد. بلکھ توانایی طبقۀ کارگر برای تسخیر قدرت، مستقیماً 
نھ بھ سطح موجود نیروھای مولده، بلکھ بھ :

«مناسبات درون مبارزۀ طبقاتی، بھ وضعیت بین المللی و سرانجام بھ 
شماری از عوامل ذھنی، یعنی سنت ھا، ابتکار عمل ھا و آمادگی 
کارگران برای مبارزه» بستگی دارد. از ھمھ این نکات او نتیجھ می 
گیرد کھ « در یک کشور بھ لحاظ اقتصادی عقب مانده این امکان وجود 

دارد کھ کارگران زودتر از یک کشور پیشرفتھ بھ قدرت برسند».
منطق درونی قانون "انکشاف ناموزون و مرکب" در روسیھ، طبیعتاً بھ نقش 
کلیدی طبقۀ کارگر در انقالب اشاره دارد. یعنی طبقۀ کارگر بعد از ارتقا تا 
سطح رھبری یک انقالب بورژوا- دموکراتیک، نمی تواند خود را در چارچوب 
تکالیف دموکراتیک محدود کند، بلکھ مجبور می شود کھ بھ حیطھ تکالیف 
اخص سوسیالیستی فرا رود. در نتیجھ این انقالب یک انقالب "مرکبی" است کھ 
در آن تکالیف انقالب بورژوایی (دموکراسی بورژوایی، حقوق کارگران، 
توزیع زمین و …) و تکالیف انقالب کارگری(یعنی استقرار حاکمیت سیاسی 
طبقۀ کارگر، تسخیر کارخانھ ھا، ملی کردن صنایع بزرگ و بانک ھا)، 
فراشدی کھ طبقۀ کارگر برای اجتماعی کردن ابزار تولید باید بھ طور توأمان و 

مرکب شروع کند.
تروتسکی پس از تدوین قانون انکشاف ناموزون و مرکب نظریھ "دیکتاتوری 
دموکراتیک پرولتاریا و دھقانان" لنین را نقد می کند. او می پرسد کھ: «چگونھ 
دو طبقۀ اجتماعی با منافع متفاوت می توانند با یک دیگر در قدرت سھیم 
شوند؟» چرا کھ دھقانان بھ عنوان یک طبقھ، ماھیتاً سوسیالیست نیستند و این 

نکتھ را خود لنین ھم بھ خوبی می دانست؛ و در این رابطھ گفتھ بود:

تاریخی بھ این معنا نبود کھ روسیھ ھم باید ھمان مسیر کشورھای پیشرفتھ با 
تاخیری صد یا دویست سالھ را بپیماید.

در عوض تروتسکی تحلیل می کرد کھ سیر انکشاف سرمایھ داری در روسیھ، 
بھ واسطھ عقب ماندگی تاریخی اش، بھ ظھور یک ساختار اجتماعی کامال 
متفاوت از ساختار کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ، منجر شده است کھ او آن 
را " انکشاف ناموزون و مرکب" می نامد. صفت "ناموزون" بھ این معنا کھ 
پیشرفتھ ترین دستاوردھای تکنولوژیک و ساختار مدرن سرمایھ داری ھم زمان 
در عقب افتاده ترین مناسبات پیشا سرمایھ داری و شبھ فئودالی ادغام شده، آن 
ھا را دستخوش دگرگونی کرده، بر آن ھا غلبھ کرده و در نتیجھ یک نوع 
مناسبات بین طبقاتی ویژه ای را بھ وجود می آورند. آن ھم بھ این دلیل ساده کھ 
سرمایھ داری در روسیھ مانند سرمایھ داری در بریتانیا بھ طور تدریجی از 
بطن خود جامعھ تکامل پیدا نکرده بود، بلکھ بھ کمک دولت و سرمایھ گذاری 

خارجی بھ ساختارھای کھنھ روسیھ ُحقنھ شده بود. 
در جامعھ ای کھ اکثریت مطلق آن دھقانانی بودند کھ ھنوز اسیر اشکال تولیدی 
ماقبل سرمایھ داری بودند، کارخانھ ھای بزرگی متکی بر آخرین روش ھای 
تولیدی در پتروگراد و مسکو سربرآوردند. ھمین امر بھ شکل گیری طبقۀ 
کارگر و تمرکز کارگران در ابعاد توده ھای وسیع کمک کرده بود، در حالی کھ 
یک اقلیت انگشت شمار از سرمایھ دارھای بورژوا بھ شدت بزدل، وابستھ بھ 
استبداد مطلقۀ حاکم، و بدون کم ترین سنت مبارزاتی بین ھمین توده ھای وسیع 

کارگر و استبداد حاکم قرار گرفتھ بود.
تروتسکی بھ درستی استدالل می کرد کھ بین تکامل پیش شرط ھای اقتصادی 
برای سوسیالیزم و پیش شرط ھای سیاسی و ذھنی برای سوسیالیزم یک رابطۀ 
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لنین مبنی بر جلب دھقانان بھ سوی کارگران مخالفت می کرد. اساس بحث او 
این بود کھ ھرچند دھقانان از اجزای مھم نیروی انقالب ھستند، ولی آن ھا بھ 
ھیچ وجھ نمی توانند در مقام یک طبقھ مستقل و برای خوذ عمل کنند، بلکھ باید 
از یکی از طبقاتی اصلی شھرھا پیروی کنند. او ھیچگاه اھمیت شورش ھای 
دھقانی را انکار نمی کرد، ولیکن می گفت کھ یک شورش دھقانی برای آن کھ 

موفقیت آمیز باشد، بھ رھبری طبقۀ کارگر شھری نیاز دارد.
بدین ترتیب برای تروتسکی، این دیکتاتوری باید یک 
حکومت کارگری می بود کھ می بایست وظایف 
دموکراتیک و سوسیالیستی را ترکیب کرده و تحقق 
سوسیالیزم را در بستر انکشاف انقالب روسیھ بھ یک 
انقالب اروپایی و جھانی بھ انجام برساند. تروتسکی 
ھنگامی کھ پس از شکست انقالب ١٩٠۵ در زندان 
بھ سر می برد، این چشم انداز سوم نسبت بھ انقالب 
روسیھ را با نوشتن جزوۀ بی نظیر "نتایج و چشم 
اندازھا" تکمیل و مدّون ساخت. نام دیگر این 

استراتژی "انقالب مداوم" است. 
در یک کالم، نظریھ " انقالب مداوم" تروتسکی، کھ اولین بار در سال ١٩٠۴ 
شکل گرفت، ضمن این کھ می پذیرد وظایف عینی پیش روی کارگران روسیھ، 
وظایف انقالب بورژوا دموکراتیک است، اما در عین حال توضیح می دھد کھ 
چگونھ در یک کشور عقب مانده در عصر امپریالیزم منافغ "بورژوازی ملی" بھ 
بقایای مناسبات پیشاسرمایھ داری از یک سو و بھ سرمایۀ امپریالیستی از سوی 

دیگر گره خورده در نتیجھ بھ ھیچوجھ قادر بھ انجام وظایف تاریخی خود نیست.

«ما تا جایی از جنبش دھقانی دفاع می کنیم کھ دموکراتیک و انقالبی 
باشند. آن ھنگام  کھ این جنبش ارتجاعی و ضّد پرولتری شود، ما برای 
مبارزه علیھ آن آماده می شویم.» (رویکرد سوسیال دموکراسی نسبت بھ 

جنبش دھقانی، پرولتر، شماره ١۶، سپتامبر ١٩٠۵)
تروتسکی بھ درستی استدالل می کرد کھ تا وقتی ما سر و کارمان با یک 
دیکتاتوری "دموکراتیک" و نھ "انقالبی و سوسیالیستی" باشد، کارگران بھ 
ناچار باید خود را در چارچوب خواست ھای دموکراتیک محدود کند و از 
مطالبات و اقدامات سوسیالیستی صرف نظر کرده و آن ھا را بھ آینده نامعلوم 
موکول کند. اما با توجھ بھ این کھ اکثریت جمعیت را دھقانان تشکیل می دھند و 
این دھقانان ذاتاً سوسیالیست نیستند، چشم انداز "دیکتاتوری دموکراتیک دھقانان 
و پرولتاریا" نھایتاً تبدیل می شد بھ دیکتاتوری دھقانان، منتھا با مشارکت 

پرولتاریا.
رویدادھای سال ١٩٠۵ تائیدی بودند بر نظریات تروتسکی، بدین معنا کھ در 
روسیھ دھقانان ناتوان از بھ دست گرفتن قدرت بودند و تنھا طبقۀ کارگر از 
توان بالقوه چنین کاری برخوردار بود. از دل این درس مھّم مبارزات ١٩٠۵ 
بود کھ "شوراھای کارگری" بیرون آمدند: این شوراھای کارگری، بھ عنوان 
نطفھ ھای اولیھ و بالقوۀ حکومت کارگری آتی، پیش از شکل گیری یک 
حکومت لیبرال دموکراتیک شکل گرفتند و دقیقاً ظھور ھمان ھا بود کھ 
بورژوازی لیبرال روسیھ را شدیداً بھ وحشت انداخت و از مبارزه علیھ تزار 

بازداشت.
اتھام کم بھا دادن تروتسکی بھ نقش دھقانان کامال نادرست و از روی غرض 
ورزی است. او نھ اھمیت دھقانان در انقالب را نادیده می گرفت و نھ با برنامۀ 

نتایج و چشم انداز
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ھمان کتاب "چھ باید کرد؟" سی صفحھ بعد، معنای متن را کامال تغییر می دھد:
 «آگاھی سیاسی طبقاتی می تواند فقط از بیرون بھ طبقھ ی کارگر آورده

 مناسبات شود، بھ  بیان دیگر از بیروِن مبارزه اقتصادی، از بیرون سپھر
 کارگران و کارفرمایان. سپھری کھ فقط از آن می توان این دانش را

 کسب کرد، سپھر روابط تمام طبقات و اقشار با دولت و حکومت، سپھر
 روابط متقابل ھمھ طبقات… سوسیال دموکرات ھا برای انتقال دانش

 سیاسی بھ کارگران باید بھ میان تمام طبقات مردم بروند؛ و گردان ھای
 رزمی اش را بھ ھر سو روانھ کنند. اگر ما این فرمول بی پرده را

 می کنیم، انتخاب می کنیم، اگر نظر خود را با زبانی تند وتیز و ساده بیان
 نھ بھ قصد افشای تناقض  گویی ھا است، بلکھ برای این است کھ
 اکونومیست ھا را "ترغیب کنیم" تا بھ وظایفی کھ بھ طور غیر قابل
 بخششی بھ حقارت می نگرند را دریابند، تا بھ تفاواف سیاست اتحادیھ ای

و سوسیال دموکراتیک، کھ از درکش سر باز می زنند، پی ببرند».
 این جمالت بھ روشنی مضمون و اختالفات مجادلھ لنین علیھ اکونومیست ھا را

 خاطر نشان می سازد. لنین با بازنویسی عبارات کائوتسکی، و با باوری مطمئن
 بھ این کھ بھ او وفادار است، در واقع حرفی یکسره متفاوت می زند. نخست این
 کھ، آگاھی سیاسی بیرون از پیکار اقتصادی شکل می گیرد، بیرون از سپھر

 تولید، اما نھ بیرون از پیکار طبقاتی. دوم آن کھ، دانش مناسبات اجتماعی در
 گروی آن علمی نیست کھ در انحصار روشنفکران است، بلکھ دانش رابطھ 
 متقابل کلیھ طبقات با یکدیگر و با دولت است. بھ  بیان دیگر، از زاویھ کل

 مناسبات تولید، گردش، و بازتولید سرمایھ. دست آخر، برای تولید این دانش،
 سیاست ھای حزبی، برخالف سیاست ھای اتحادیھ  ھاي کارگری کھ فقط در
محدوده  کارخانھ اند، باید نیروھایش را بھ درون ھمھ طبقات مردم روانھ کند

تزھای آوریل لنین
لنین تا شروع جنگ جھانی در مجموع یک کائوتسکیست بود. او در برابر 
اکونومیست ھایی کھ مخاطب جدل وی در "چھ باید کرد؟"  بودند، با لحنی 

حزب تحسین آمیز بھ مقالھ ای از کائوتسکی اشاره می کند کھ در رابطھ با برنامھ  
سوسیال دموکرات اتریش در نشریھ "دی نویھ تسایت" منتشر شده بود. این متن 
در ھمان چارچوب منطق برنامھ ارفورت سوسیال دموکراسی آلمان، یعنی در 

چارچوب ادغام واقعیت جنبش کارگری و آموزه  سوسیالیستی قرار دارد:
دل «اما سوسیالیسم و پیکار طبقاتی بھ موازات ھم  رشد می کنند و نھ از 

یکدیگر؛ ھریک از آن دو بر زمینھ ھای متفاوت سر برمی آورند. آگاھی 
سوسیالیستی مدرن تنھا می تواند بر پایھ  دانش علمی ژرف رشد کند. در 

واقع علم اقتصاد معاصر ھمان قدر شرط برقراری سوسیالیزم است کھ 
برای مثال تکنیک مدرن، و پرولتاریا علی رغم اشتیاق وافرش قادر بھ 
ایجاد ھیچ کدام نیست. ھر دو از بطن فراشد معاصر زاده می شوند. 
حامل این علم نھ پرولتاریا، بلکھ قشر روشنفکران بورژوا است [تأکید از 
کائوتسکی]… و توسط آن ھا بھ بخش پیشرفتھ تر پرولتاریا منتقل می 
شود. بنابراین آگاھی سوسیالیستی چیزی است کھ از بیرون مبارزات 

طبقھ  پرولتاریا بھ مبارزاتش وارد می شود و نھ چیزی کھ خودجوش از 
درون آن سربرآورد».

بدین ترتیب کائوتسکی از استقالل نسبی نظریھ و نقش آموزشی حزب دفاع 
می کند و در عین حال بر رابطھ  نابرابر آموزگار و آموزنده پافشاری می کند. 

لنین در جدال اش علیھ جریانات اکونومیستی درون حزب سوسیال دموکرات، با 
توسل بھ نقل قول ھایی از کائوتسکی برای اثبات درستی نظریاتش، خود را در 

پس مرجعیت بی چون و چرای کائوتسکی پنھان می کند. با این  حال او در 
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برجستھ می کند. بدین ترتیب او رشتھ خطی بودن زمانی سوسیالیسم خارج از  
زمان بین الملل دوم را درھم  می شکند.

 دقیقا بر بستر چنین پیش زمینھ ای است کھ در فاصلھ فوریھ و اکتبر ١٩١٧ کھ
 مفھوم بحران انقالبی چراع راھنمای دخالتگری ھایش می شود و بھ او امکان
 می دھد تا دور باطل انقیاد بھ دترمینیسم تاریخی را از ھم بگسلد، و سرانجام

 باور بھ کسب قدرت  توسط طبقھ ای زیر یوغ ھمھ اشکال سلطھ (از جملھ
 ایدئولوژیک) را ممکن سازد. حال او در شرایطی قرار دارد کھ می تواند
 تعریفش از "بحران انقالبی" را تدقیق کند: آن زمانی کھ روال جاری بازتولید

 اجتماعی درھم  شکستھ می شود، یعنی ھنگامی کھ باالدستی ھا دیگر نتوانند ھم
 چون گذشتھ حکومت کنند … ھنگامی کھ پایینی ھا دیگر نتوانند تاب بیاورند…
 ھنگامی کھ میانھ ھای مردد بھ اردوگاه انقالب بپیوندند… این سھ عنصر

 ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. بنابراین بحران انقالبی بحرانی سیاسی
 است، و نھ صرفاً گسترش اعتراضات مطالباتی یا مبارزه صنفی. بحران
 انقالبی یک "بحران ملِی" کلیھ مناسبات اجتماعی است کھ ارتباط تنگاتنگی با
 یک مفھوم استراتژیک حیاتی دیگری دارد: مفھوم دوگانگی قدرت میان دو
 مشروعیت آشتی ناپذیر. چنین وضعیتی فقط ھنگامی ممکن است کھ ابزارھایی

 کارکردھایی بنقد شکل گرفتھ باشند کھ بتواند بھ گونھ ای بھتر یا بھ گونھ متفاوتی
 را انجام دھند کھ دستگاه کھنھ دولتی - فلج شده، و یا در در حال فروپاشی -
 دیگر از پس انجام آن ھا برنمی آیند. افزون آن کھ اشکال جدیدی ھم باید پدیدار

 ضروری شوند: شکل ھایی کھ نھ فقط دموکراتیک تر، بلکھ در انجام کارکردھای
 زندگی روزمره  اکثریت مردم کارا ترند. بدین ترتیب بحران ملی مستلزم مسئلھ

ھژمونی است.
 برای این کھ این بحران بتواند بھ پیروزی بینجامد، ضروری است کھ عنصر

و از مداخالت اش یک جمع بندی ارائھ دھد. بدین ترتیب لنین منطقی از 
ھژمونی را تعریف می کند کھ یکسره متضاد کارگرگرایی دست و پا گیر و یا 

جبرباوری اقتصادی است. او خود را در مقام متفکر اصیل "سیاست بھ مثابھ  
ھنر استراتژی" تثبیت می کند. در جریان رخدادھای مھم فوریھ تا اکتبر 

١٩١٧، این اندیشھ  استراتژیک بھ کمک توانایی اش در ھمخوانی با فراز و 
فرودھا، تشخیص توازن قوا، قاپیدن فرصت ھای، تغییر شعارھا و اتخاذ ابتکار 

عمل، پتانسیل خود را با تمام قوا متحقق می کند.
با شروع جنگ جھانی اول اکثر نمایندگان احزاب سوسیال دموکرات اروپایی 
عضو بین الملل دوم در پارلمان بھ بودجھ جنگی رای مثبت می دھند و در عمل 
جانب بورژوازی امپریالیستی کشور خود را می گیرند. بدون شک این شوک 

وارد ھول انگیز اوت ١٩١۴ بود کھ بھ اندیشھ ی استراتژیک لنین ضربھ شدیدی 
آورد و او را وا می دارد تا با انسجام  بخشیدن بھ تأمالت نظری گوناگون خود 
گامی تعیین کننده بردارد: درک ناگھانی از ورشکستگی سوسیال دموکرات ھا و 

کادرھای از علل آن (شکل گیری اشرافیت کارگری، محافظھ کاری بوروکراتیکِ 
حزبی، غرق شدن در روزمرگی ھای پارلمانی)؛ تشریح مفھوم امپریالیسم در 

مسئلھ  قالب چندعلت مندی جھانی صورتبندی ھای سوسیال- ملی؛ ارزیابی مجدد 
دولت در کتاب "دولت و انقالب"؛ و کشف دوباره  دیالکتیک با مطالعھ علم 

منطِق ھگل در دفترھای فلسفی.
مقولھ "بحران انقالبی" کھ از بعد از شکست انقالب سال ١٩٠۵ بھ تدریج در 
نوشتھ ھای لنین شکل می گیرد، در مقالھ "ورشکستگی بین الملل دوم" نوشتھ 
شده در سال ١٩١۵ معنای ھمھ جانبھ و کامل اش را می توان دید. او تحت 

مقولھ "بحران انقالبی" مفھوم جدیدی را در دانش موقعیت شناسی اوضاع و 
احوال وارد می کند، و بھ لحاظ سیاسی یک لحظھ بحرانی (ویژه و مساعد) را 
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 بھ ھمان اندازه برگشت ناپذیر بود کھ بستر کسب آرا در انتخابات. بدین ترتیب
 استراتژیدر حیطھ ھای تشکیالتی، سیاسی و نظامی در نھایت بھ تھاجم  دائمی

فارغ از زمان فروکاستھ می شود و بھ ھمان درک می پیوندد.
 تا قبل از سال ١٩١٧، لنین و حزب بلشویک در رابطھ با انقالب آتی روسیھ
 موضع ناروشنی داشتند. با آشکار شدن تناقضات شعار "دیکتاتوری
 دموکراتیک" در جریان انقالب فوریھ بود کھ لنین نھایتاً این مفھوم کھنھ از
 انقالب را بھ کناری نھاد. با شکل گیری مجدد شوراھا در روسیھ در پی انقالب
 فوریھ ١٩١٧، لنین ادامھ وضعیت "قدرت دوگانھ" –  یعنی وجود ھم زمان دو
 قدرت موازی، حکومت موقت بورژوایی از یک سو و شوراھای کارگران و
 سربازان از سوی دیگر– را ناممکن و ناپایدار ارزیابی می کند. از نظر او این
 شرایط فقط بھ پیروزی یکی از این دو قدرت بر دیگری می تواند منجر شود.
 در این زمان است کھ لنین تئوری '' انقالب مداوم'' تروتسکی را می پذیرد و
 نتیجھ می گیرد کھ اینک باید « از مرحلھ اول انقالب، کھ قدرت را بھ
 بورژوازی منتقل کرد، بھ مرحلھ دوم، کھ طبقھ کارگر باید قدرت را بھ دست

می گیرد، فرا  رویم».
 لنین در سوم آوریل از تبعید بھ روسیھ بازمی گردد، در ایستگاه فنالند در شھر
 پتروگراد او از قطار مھر و موم شدۀ معروف، از سوئیس با عبور از آلمان و
 دیگر کشورھا خود را بھ روسیھ رسانده بود، پایین می آید، از یک ماشین
 زرھی باال می رود و خطاب بھ کسانی کھ بھ استقبال اش آمده اند، رشتھ سخن
 را بھ دست می گیرد. او در سخنرانی اش در برابر حیرت بسیار رھبران
 بلشویک حاضر، عدم ھمکاری با حکومت موقت بورژوایی، عدم معاملھ با
 منشویک ھا و خواست خروج فوری روسیھ از جنگ امپریالیستی را اعالم می
 کند. او سپس بھ یکی از جلسات حزب بلشویک می رود و مواضع اش را

تکرار می کند.

 چھارمی بھ سھ عنصری کھ لنین برشمرد، بیفزاییم: طرحی آگاھانھ و نیرویی
 قادر بھ ابتکار در تصمیم گیری ھا. حزب دیگر آن آموزگار مورد نظر
کائوتسکی  نیست کھ وظیفھ اش محدود می شود بھ حوزه آگاھی  وارد کردِن 
تجربھ ھا ی ناآگاه، و روشن کردن جاده ای باشد کھ تاریخ پیش تر طرح ریزی 

مساعد کرده است. حزب بھ عاملی استراتژیک بدل می شود کھ می تواند موقعیت 
را بقاپد، می تواند و اگر ضروری باشد عقب نشینی منظمی را سازمان دھد، 

مطابق می تواند ابتکارعمل برای پاتک و تھاجم طبقاتی را بھ دست بگیرد. یعنی 
فراز و فرود ھای مبارزه طبقاتی تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.

اگر انقالب قبل از ھر چیز یک خیزش اجتماعی است، پس سرنوشت آن بھ 
لحاظ سیاسی و نظامی، در آن چنان شرایطی رقم می خورد کھ یک ساعت  

معادل یک روز و یک روز چون یک سال است. از این رو باید (برخالف 
گفتھ  کائوتسکی) انقالب را از طریق ایجاد جمعی قادر بھ ایفای نقش در شرایط 
دشوار "تدارک" دید، جمعی  کھ در نخستین رویارویی از پا نیفتد و با نخستین 

مانع چند پاره نشود. آن چھ کھ تصمیم گیری ھا و پیاده کردن آن ھا را ممکن 
می کند انباشت منفعل نیروھا و آموزش صحیح کادرھای حزبی نیستند، بلکھ 

چگونگی پیوند با جنبش اجتماعی و مشروعیت سیاسی و اجتماعی رھبری آن 
جنبش است کھ نقش تعیین کننده دارند.

بنابراین استراتژی انقالبِی حول محور مفاھیم "بحران انقالبی" و "قدرت 
دوگانھ" مستلزم درکی یک سره متفاوت با درک سنِت بین الملل دوم است. این 
چنین حزبی دیگر صرفاً محصول رشد اجتماعی و بلوغ پرولتاریا نیست. حزب 
دست بھ عمل می زند تا توازن نیروھا را تغییر دھد و اتحادھای ضروری ایجاد 

لنین می کند. بھ بیان دیگر در سیاست مداخلھ می کند. بنابراین اندیشھ  استراتژیک 
از بیخ و بن با ایده  تکامل گرایانھ از جنبش کارگری و گام ھای الک پشتی 
رفرمیسم پارلمانی کامال متفاوت است. برای تکامل گرایانی کھ زمان برای آنان
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تزھای آوریل لنین

 حاضرین در سکوتی ناشی از حیرت زدگی از مواضع جدید او بھ صحبت ھایش گوش می دھند. برای لنین کامال روشن بود 
کھ کمتر کسی با او ھم نظر بود  و باید اکثریت را بھ مواضع خود قانع سازد. سخنرانی لنین، مبنای "تزھای آوریل" می شود 
کھ در ٧ آوریل در روزنامۀ "پراودا"، روزنامۀ حزب بلشویک منتشر می شود. این تزھا خط مشی سیاسی حزب نبودند، اما 
لنین طی چند ھفتھ اثبات کرد کھ او احساسات و خواستھ ھای کارگران و سربازان روسیھ را از راه دور بھ مراتب بھتر از 
بسیاری از رھبران بلشویک در داخل درک کرده بود. با تالش ھای فراوان و علیرغم مخالفت رھبران حزبی سرانجام در 
پایان آوریل، لنین اکثریت حزب را بھ مواضع جدید خود متقاعد می سازد و حزب را حول شعار "ھمھ قدرت بھ شوراھا" 

متحد می کند.
در این زمان است کھ لنین بلشویک ھایی را کھ ھنوز بھ تکرار شعار قدیمی می پرداختند، خطاب قرار می دھد و می گوید:
«کسی کھ در حال حاضر صرفا از یک ''دیکتاتوری دموکراتیک انقالبی کارگران و دھقانان'' سخن می گوید، در 
گذشتھ بھ سر می برد؛ در نتیجھ در واقعیت امر در عمل در ضدّیت با مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، از خرده بورژوازی 
ھم فراتر رفتھ است. چنین کسی را باید بھ بایگانی عتیقھ ھای پیشاانقالبی ''بلشویک'' (کھ می توان آرشیو “بلشویک 

ھای قدیمی”ھم  نامید) سپرد».
"تزھای آوریل" لنین شباھت بسیاری بھ نظریھ " انقالب مداوم" تروتسکی دارد. اینک از نظر لنین در عصر امپریالیزم، کھ 
مناسبات طبقاتی را در سطح جھانی حاکم کرده، دیگر رسالت تاریخی بورژوازی کشورھای نیمھ توسعھ یافتھ نظیر روسیھ 
ھم بھ پایان رسیده و دیگر توانایی آن را ندارند کھ آن نقشی را کھ اسالف شان در انقالب ھای کالسیک گذشتھ بھ عھده گرفتھ 
بودند، ایفا کنند. این وظایف اکنون روی شانھ ھای طبقۀ کارگر سنگینی می کرد. لنین اکنون نظریات متھورانۀ تروتسکی را 
می پذیرد. یعنی این کھ طبقۀ کارگر با وجود ضعف کّمی و عددی اش، می باید بار انقالب بورژوایی را بھ دوش گیرد. اما 
پرولتاریا برای انجام وظایفی کھ از گذشتھ باقی مانده بود، نمی توانست از پیوند این وظایف با اقدامات سوسیالیستی حیاتی 
برای تحقق نیازھای فوری کارگران احتراز ورزد. در نتیجھ بھ جای فرمول قدیمی "دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا" بھ یک 

انقالب سوسیالیستی نیاز بود کھ بھ طور ھم زمان وظایف دموکراتیک و سوسیالیستی را با اتکا بھ دھقانان فقیر پیش ببرد.
لنین در عین حال بر این باور ھم بود کھ سوسیالیزم را نمی توان صرفا در درون مرزھای روسیھ ایجاد کرد. با توجھ بھ عقب ماندگی اقتصادی و فرھنگی روسیھ، 
از نظر لنین اتخاذ یک چشم انداز انترناسیونالیستی برای پرولتاریای روسیھ امر مسلم و الزمی بود. یعنی طبقۀ کارگر روسیھ باید تالش می کرد تا خود را با 
پرولتاریای کشورھای پیشرفتھ تری کھ شرایط مادی الزم برای انکشاف سوسیالیستی را داشتند، پیوند دھد. بنا بھ دالیل مادی، تنھا بر اساس گسترش بین المللی 

انقالب است کھ کارگران یک کشور عقب مانده می توانند در مسیر ساختمان سوسیالیزم قدم بگذارند.
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پیوستن سربازان بھ انقالبیون در یکی از خیابان ھای پتروگراد. عکاس: ویکتور بوال

فصل پنجم
شورا  و انقالب

 با یک رھبری انقالبی، یک دولت کارگری متکی بر شوراھا می توانست در فوریھ ١٩١٧ قدرت را بدست بگیرد. ھیچ قدرت دیگری وجود نداشت. در طول قیام در
 سراسر کشور شوراھای نمایندگان کارگران و سربازان شکل گرفتند. توده ھای کارگر کلیھ نواحی کشور، تشکالت صنفی و محلی ھمراه با سربازان در این شوراھا
 متحدا گرد آمده بودند. نمایندگان شرکت کنند در شوراھا مستقیما توسط کارگران در کارخانھ ھا و سربازان در پادگان ھا انتخاب می شدند. این نمایندگان توسط
 انتخاب کنندگان کنترل می شدند و در ھر لحظھ انتخاب کنندگان اشان حق داشتند کھ آن ھا را عزل کرده و مسئولیت نماینده بودن شان از آن ھا پس بگیرند. این یعنی
 دموکراسی واقعی در عمل. در روسیھ برای اولین بار شوراھا در انقالب قھرمانانھ اما شکست خورده سال ١٩٠۵ شکل گرفتند. بھ گفتھ لنین انقالب ١٩٠۵عرصھ
 "تمرین انقالب" برای انقالب ١٩١٧ بود. کارگران پیشرو روسی با یادگیری از این تجربھ، در ١٩١٧ در گرماگرم نبرد، سنت قدیمی را زنده کردند. پس از سقوط

 تزار، قدرت واقعی در دست شوراھا بود، اما رھبران "سوسیالیست معتدل" منشویک و سوسیال رولوسیونر بھ جای ایجاد یک حکومت متکی بر شوراھا، داوطلبانھ
 قدرت را بھ "لیبرال ھا" تحویل دادند. این سیاستمداران حافظ منافع سرمایھ داران، کھ
 در سرنگونی انقالبی تزار بھ ھیچوجھ شرکت نکرده بودند، بھ سرعت یک حکومت

بورژوایی تشکیل دادند کھ وجود و بقایش را مدیون حمایت رھبران شوراھا بود.
در جو شور و شعف ناشی از سقوط تزار، توده ھا کھ بھ تازگی بھ صحنھ سیاست پا 
نھاده بودند و شدیدا بھ توھمات سیاسی آغشتھ بودند، اجازه دادند کھ قدرت از دست 
اشان خارج شود. ھمانطور کھ در اغلب موارد مشاھده شده در مرحلھ اول یک انقالب، 
توده ھای زحمتکش معموال با ھدف بھ حداقل رساندن مقاومت دشمن و کاھش ھزینھ، بھ 
چھره ھا سیاسی و رھبران شناختھ شده اعتماد می کنند. اما این سیاستمداران فرصت 

طلب از قدرت کارگران می ترسند و بھ دنبال ھمکاری با سرمایھ داران می روند.
حال کھ حزب بلشویک موضع کسب قدرت سیاسی توسط کارگران را پذیرفتھ بود نوبت 
خود طبقھ کارگر بود کھ اکثریت اش ایده تسخیر قدرت سیاسی را بھ عنوان تکلیف 

اصلی خود بپذیرد و اکثریت طبقھ کارگر برای تصرف قدرت آمادگی پیدا کند.
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اتحاد کارگران، دھقانان و سربازان

بلشویک ھا : استراتژی و تاکتیک انقالبی
بلشویک ھا در شوراھا یک اقلیت کوچک بودند. توده ھا از رھبران فرصت طلب احزاب 
منشویک و سوسیال - رولوسیونرھا حمایت می کردند. این رھبران در عین آن کھ اعالمیھ 
ھای مبھم "چپگرا" صادر می کردند، اما بھ منظور تقویت حکومت موقت ضعیف بدان 
پیوستند. بدین ترتیب حکومتی ائتالفی از احزاب طبقھ کارگر و احزاب بورژوا ایجاد شد، 

حکومتی کھ مارکسیست ھا بھ آن جبھھ خلق نام داده اند.
در اولین کنگره شوراھا در ژوئن ١٩١٧، سوسیال-رولوسیونرھا ٢٨۵، منشویک ھا ٢۴٣، 

بلشویک ھا ١٠۵، و سایر احزاب کوچک یا مستقل جمعا ١٣۴ نماینده داشتند.
تاکتیک بلشویک ھا برای پیشبرد مبارزه و جلب اکثریت کارگران بھ خود، ھیچ شباھتی 
نداشت با روش فرقھ ھای کوچکی کھ تمام وقت خود را صرف سخنوری ھای  انتزاعی در 

مورد سوسیالیسم انقالبی و افشای دیگران بھ عنوان "اصالح طلبان" غیر انقالبی می کنند.
بلشویک ھا بھ خوبی دریافتھ بودند کھ توده وسیع مردم تنھا از طریق تجربھ مستقیم خود در 
زندگی و مبارزه است کھ می آموزند. بنابراین تنھا راه جلب طبقھ کارگر بھ خود و کسب 
رھبری اش، مستلزم آن است کھ بھ طور مستقیم در مبارزات شان شرکت کرده، خواستھ 
ھایشان را بیان کنند، و برای اتحاد و استقالل سیاسی تشکالت کارگری مبارزه کنند. تنھا از 
این طریق است کھ مارکسیست ھای انقالبی می توانند در عمل ثابت کنند کھ آن ھا 

پیگیرترین مدافعین منافع اقشار تحت ستم و استثمار ھستند.
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تظاھرات اول ماه مھ ١٩١٧ در پتروگراد. شعارھا بر روی پالکاردھا : « زمین و آزادی »، « نھ بھ دنیای قدیم »،
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 گارد سرخ در پتروگراد. عکاس: ویکتور بوال 

انقالبیون در روی بالکن کاخ تزار
          

 صلح، زمین، نان، تمام قدرت بھ شوراھا
شعارھای بلشویک ھا با سطح آگاھی آن زمان کارگران منطبق بودند: شعار "صلح، زمین، نان، تمام 
قدرت بھ شوراھا" اھرمی بود در جھت ارتقای بسیج توده ھای وسیع و بیان خواست ھای آن ھا. بھ ھمین 
ترتیب، بلشویک ھا اکثر فعالیت ھای تبلیغی و تھییجی خود را علیھ دشمن طبقاتی نشانھ می گرفتند و از 
رھبران فرصت طلب می خواستند کھ از حمایت از سرمایھ داری دست بردارند. در ھمین رابطھ 

تروتسکی توضیح می دھد:
« از آوریل تا سپتامبر ١٩١٧، بلشویک ھا از سوسیال - رولوسیونرھا و منشویک ھا می خواھند 
کھ از حکومت ائتالفی با بورژوازی لیبرال خارج شوند و خود مستقیما قدرت را بھ دست بگیرند. 
و در آن صورت از حمایت انقالبی بلشویک ھا از حکومت متشکل از سوسیال - رولوسیونرھا و 
منشویک ھا و  مطمئن باشند. بلشویک ھا در عین حال با قاطعیت از شرکت در حکومت متشکل 
از منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا سرباز می زدند و ھیچ مسئولیت سیاسی نمی پذیرند. باید 
اشاره کرد کھ خواست بلشویک ھا از منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا، در بریدن از 
بورژوازی، و بھ دست گرفتن قدرت بدون شرکت دادن بورژوازی در آن، کھ با ھدف آموزش توده 
ھا در عمل بود، بسیار مھم بود. عدم تمایل مصرانھ منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا در 
تسخیر قدرت، بدون چون و چرا  آن ھا را در چشم توده ھای وسیع محکوم کرد و بھ سرعت راه 

را برای پیروزی بلشویک ھا ھموار کرد.»
ھم چنین الزم بھ ذکر است کھ از آوریل تا اکتبر، بلشویک ھا ھم برای یک مجلس مؤسسان مستقل و   

انقالبی ( یک خواست  دموکراتیک) و ھم برای تسخیر قدرت توسط شوراھا (یک خواست سوسیالیستی) 
مبارزه می کردند. این دو خواست بھ ھیچوجھ در تضاد با یکدیگر نبودند و بھ وارون این بورژوازی 

روسیھ و امپریالیسم جھانی بودند کھ بھ شدت مانع تحقق ھر دو آن ھا بودند.
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تمام قدرت بھ شوراھا

رادیکالیزه شدن شوراھا
 در دوره ھای بحران انقالبی، توده ھا بسیار سریع می آموزند. چند ماه بیشتر طول
 نکشید تا توھمات توده ھا بھ حکومت موقت و رھبران فرصت طلب فرو ریخت،
 چرا کھ این حکومت بھ رھبری کرنسکی ھیچ یک از خواست ھای مبرم مردم را
 برآورده نکرد: نھ تنھا بھ شرکت روسیھ در جنگ جھانی خونین پایان نداد بلکھ بر
 شدت اش ھم افزود، مخالف تشکیل مجلس مؤسسان بود، توان تامین مواد غذایی
 شھرھا را نداشت، مخالف اعطای حق تعیین سرنوشت ملیت ھای غیر روسی نظیر

اوکراینی ھا و فنالندی ھا بود
 در چنین اوضاعی ارتش فرو می پاشد. ھر روزه ھزاران سرباز جبھھ ھای جنگ را
 ترک می کرند. در روستاھا دھقانان زمین ھا را تصرف می کردند. در سرتاسر
 امپراتوری وسیع روسیھ ملیت ھای سرکوب شده برای استقالل واقعی سیاسی و
 فرھنگی بسیج می شدند. کارگران کنترل کارخانھ ھا را بر عھده می گرفتند. از

 مارس بھ بعد، آگاھی مردم بھ طور قاطع بھ چپ چرخید.
 حزب بلشویک کھ تا آن زمان در شوراھا، کمیتھ ھای کارخانھ و سندیکاھا کامال

 در اقلیت قرار داشتند در این شرایط پر جوش و خروش است با اتخاذ سیاست ھای درست این توازن قوا در درون جنبش کارگری و در جامعھ را بھ نفع خود تغییر
 می دھد. در کنفرانس کمیتھ ھای کارخانھ در پتروگراد در اواخر ماه مھ با اتخاذ شعار "ھمھ قدرت بھ شوراھا" برای نخستین بار اکثریت را کسب می کند. این
 پیروزی باعث تقویت روحیھ بلشویک ھا شده و در کنگره شوراھا سراسر روسیھ کھ روزھای ٢ و ٣ ژوئن برگزار می شود. در این کنگره با این کھ از ھشتصد
 نماینده تنھا صد نفر از بلشویک ھا بودند، آن ھا پیشنھاد می دھند کھ کنگره تبدیل بھ "مجلس موسسان انقالبی" شود. تسرلی رئیس شورا در مخالفت با این پیشنھاد
 می گوید: «ھیچ حزبی را سراغ ندارم کھ بتواند جای حکومت موقت را بگیرد». لنین در پاسخ می گوید: «چنین حزبی وجود دارد. ھیچ حزبی حق ندارد از بھ دست

گرفتن قدرت سرباز زند. حزب ما آمادگی کامل دارد تا در ھر لحظھ حکومت را بدست گیرد».
 در ١٨ ژوئن، ھمان روزی کھ ارتش بھ دستور کرنسکی تھاجم وسیعی جنگی را شروع می کند، شورای پتروگراد کھ رھبری اش در دست منشویک ھا و سوسیال
 رولوسیونرھا است تظاھراتی با شعارھای"جنگ تا پیروزی" و"جمھوری دموکراتیک"  در حمایت از تھاجم نظامی بھ راه می اندازد کھ با دخالت فعال بلشویک بھ

 تظاھراتی علیھ جنگ و علیھ حکومت موقت با شعارھای "سرنگون باد جنگ"، "زنده باد کنترل کارگری" و "تمام قدرت بھ شوراھا" تبدیل می شود. در این
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  راه می افتند. در میانھ راه نیروھای وفادار بھ حکومت موقت از پشت بام ھا
 بھ سوی آن ھا تیراندازی می کنند و موجب مرگ بسیاری می شوند. این
 سرکوب وحشیانھ ای تظاھرات کارگران بھانھ ای بود برای سرکوب ھمھ
 جانبھ بلشویک ھا. شب ھنگام حکومت موقت حکومت نظامی و ممنوعیت
 رفت و آمد شبانھ اعالم می کند. حزب بلشویک غیرقانونی اعالم شده و
 تحت پیگرد قرار واقع می شود و رھبران حزب را بھ "جاسوسی برای
 امپریالیزم آلمان" متھم می کنند. آن ھا یا زندانی می شوند و یا بھ مخفیگاه ھا
 پناه می بردند. صدھا بلشویک دستگیر و پروادا نشریھ حزب بستھ می شود.
 لنین مخفی می شود. حکومت استعفا می دھد و کرنسکی بھ مقام نخست
 وزیری می رسد. سومین حکومت موقت ائتالفی است از احزاب لیبرال
 مشروطھ خواه و سوسیالیست ھای رفرمیست منشویک و سوسیال
 رولوسیونر. بھ نظر می رسد کھ اردوگاه سرمایھ و جنگ دست باال را دارند
 و خطر بلشویک ھا برطرف شده و از صحنھ مبارزه خارج شده اند. از نظر
 حکومت موقت زمان اغتشاش و ھرج و مرج بھ پایان رسیده و زمان نظم
 فرا رسیده است. اما از فشارھای اجتماعی و اقتصادی بھ ھیچ وحھ کاستھ
 نشده و ھیچ یک از مشکالت، یعنی مسایل نان، کار، صلح و زمین حل
 نشدند. سرکوب ھرچقدر ھم کھ شدید باشد نمی تواند جنبش رو بھ رشد را

 شکست دھد. در ١٠ ژوئیھ ماکسیم گورکی می نویسد:
 «بلشویزم کھ با تاریک ترین غرایز توده ھا بازی می کرد بھ طور
 مرگباری زخمی شده است، کھ بسیار موجب خوشوقتی است و
 خبری نیک. اما نشریات بورژوازی امروز علیھ ھر نوع
 سوسیالیزمی نعره سر می دھند. ضد انقالب یک تخیل نیست بلکھ

یک واقعیت است».

 تظاھرات دو اردوگاه سرمایھ و کار در برابر ھم قرار می گیرند و جدایی شان
 را رقم می زند. در رابطھ با رویدادھای این روز ماکسیم گورکی می نویسد:
 « من شھر پتروگراد را دیگر نمی شناسم. مردم روز بھ روز تنبل تر و
 بی شرم تر می شوند. تمام آن غرایز پست و جنایتکارانھ ای کھ من در
 تمام زندگی با آن ھا مبارزه کرده ام، از خواب بیدار شده اند. این یک

 انقالب آسیایی است کھ روسیھ را بھ نابودی می کشاند».
 برخالف تصویری کھ بعدھا در دوران سلطھ استالین از ماکسیم گورکی بھ
 عنوان یک نویسنده بلشویک و انقالبی ارائھ می دھند، او ھیچگاه عضو حزب
 بلشویک نبوده و مخالف جدی انقالب اکتبر بود. حمالت شدید لنین بھ گورکی
 در نامھ ھای رد و بدل شده بین آن دو در بعد از انقالب کامال بیانگر این نکتھ
 است. بی دلیل نیست کھ دو سال بعد از پیروزی انقالب ماکسیم گورکی
 داوطلبانھ روسیھ را ترک می کند و بھ مدت ده سال زندگی در ایتالیای فاشیستی

دوران موسولینی را بر روسیھ انقالبی ترجیح می دھد.

 روزھای ژوئیھ
 در اواخر ماه ژوئن بار دیگر مسالھ جنگ حاد می شود. حکومت موقت تصمیم
 می گیرد سربازان اغتشاشگر پادگان ھای ناآرام مستقر در پتروگراد را بھ جبھھ
 جنگ بفرستد. سربازان از رفتن بھ جبھھ سرپیچی می کند و در عوض
 حکومت را تھدید بھ سرگونی و تفویض قدرت بھ شوراھا می کنند. در مواجھھ

با این امواج مبارزاتی افزاینده، پاسخ حکومت موقت خشونت و افترا بود.
 ۴ ژوئیھ ھزاران ملوان پادگان دریایی کرونشتات و کارگران در حالی کھ

سرود انترناسیونال می خوانند بھ سوی کاخ تروئید محل مقر شوراھا پیاده بھ
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صحنھ تیراندازی نیروھای حکومت موقت بر روی مردم در  ۴ ژوئیھ ١٩١٧ در پتروگراد. ویکتور بوال این عکس را از پنجره  آپارتمانی در طبقھ سوم مشرف بھ میدان گرفتھ
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 فرماندھان ارتش، اعضای حکومت موقت، نمایندگان کلیھ احزاب البتھ بھ
 جز حزب بلشویک، سرمایھ داران، مالکین بزرگ و اتاق تجارت و اصناف
 تشکیل می شود. در این کنفرانس بین کرنسکی و کورنیلف مجادلھ لفظی
 شدیدی در می گیرد کھ بھ نفع ژنرال تمام می شود. این کنفرانس بھ منظور
 پایان دادن بھ "ھرج و مرج" در کشور، تصمیماتی بدین قرار را تصویب
 می کند: انحالل کلیھ کمیتھ ھای انقالبی؛ انحالل شوراھا؛ پایان دخالت دولت
 در امور اقتصادی و اجتماعی؛ نظامی کردن شبکھ راه آھن؛ مصادره
 کارخانجات تولید تسلیحات توسط ارتش؛ و برقراری مجدد مجازات اعدام در
 کشور. واضح است کھ مقدمات یک کودتای نظامی چیده شده و تنھا زمان آن
 نامعلوم است. کرنسکی کھ سیاستمدار کارکشتھ ای است و شامھ سیاسی قوی
 دارد بوی کودتا را حس می کند و بالفاصلھ کرنسکی را برکنار می کند و
 خود مقام فرماندھی کل قوا را برعھده می گیرد. دیگر تصادم رو در رو

  اجتناب ناپذیر می شود.
 با اخبار راجع بھ کودتای قریب الوقوع کورنیلف، کرنسکی و حکومت
 موقت بھ وحشت افتاده و رھبران زندانی شده حزب بلشویک را از زندان
 آزاد می کند. شوراھا صحنھ فعالیت آن ھا می شود. در این جدال قدرت بین
 کرنسکی و کورنیلف شوراھا با دخالت فعال بلشویک ھا جانب کرنسکی را
 می گیرند و یک "کمیتھ مبارزه علیھ ضد انقالب" تشکیل می دھند. برای
 نخستین بار بعد از "روزھای ژوئیھ" بلشویک ھا در کنار منشویک ھا و
 سوسیال رولوسیونرھا قرار می گیرند و در دفاع عملی از انقالب بھ تشکیل
 یک "جبھھ واحد کارگری" اقدام می ورزند. این "جبھھ واحد کارگری" بھ
 ھیچ وجھ "یک جبھھ خلق"، یعنی جبھھ و یا ائتالف سیاسی برای شرکت در
حکومت و اداره امور طبقات حاکم (نظیر شرکت  سوسیال رولوسیونرھا و

 کرنسکی، کھ تا دیروز ھنوز فرد دوم شورا پتروگراد بود، شورا را ار کاخ
 تروئید بیرون می اندازد و آن ھا بھ اسمولنی در حومھ شھر پتروگراد نقل و
 مکان می کنند. دیگر از آن جنب و جوش ھمیشگی در خیابان ھای پتروگراد
 خبری نیست و شھر در آرامشی خفقان زا فرو می رود. اما ھیجان روزھا
 قبلی خیابان بھ راھرو ھای مراکز حکومتی منتقل می شود و بازیگرانش نھ
 کارگران، سربازان و ملوانان بلکھ سرمایھ داران، صاحبان صنایع و
 بانکداران، اعضای انجمن ھای مرتجع و مذھبی، روزنامھ نگاران محافظھ
 کار و اتحادیھ افسران بود. دستور روز: انحالل شوراھا، کمیتھ ھای کارخانھ
 و کمیتھ ھای سربازان، سرکوب قیام ھای دھقانی و مھم تر از ھمھ ریشھ کن

کردن کانون ھمھ مفاسد و اغتشاشات یعنی حزب بلشویک.
 کودتای کورنیلف و "جبھھ واحد"

 کرنسکی کھ خود را در نقش بناپارت روسیھ می بیند، مجری خواست ھای
 ضد انقالب می شود: بازگشت قانون اعدام سربازان نافرمان در جبھھ؛
 انحالل کمیتھ ھای سربازان و اعزام نیروی نظامی بھ روستاھا برای
 سرکوب دھقانان بپاخاستھ. او برای برقرای "اعاده نظم" بھ فردی با اراده
 آھنین در راس ارتش نیاز دارد. کورنیلف، ژنرال تزاری کھ تازگی
 "جمھوریخواه" شده فرد مناسبی است و کرنسکی او را بھ سمت فرمانده کل
 قوا منصوب می کند. در چشم طبقات حاکم، سرمایھ داران، سلطنت طلبان و
 دولت ھای متحد در جنگ، کورنیلف کھ نقاط ضعف و سابقھ سیاسی
 کرنسکی را ندارد، مردی است صاحب اتوریتھ، کسی کھ چند روز پیش از
 ارتقای مقام، سربازان بی انظباط را برای عبت دیگران در ھمان جبھھ جنگ
اعدام کرده بود، کھ در یک کالم مردی کھ می توانست "ناجی روسیھ" باشد.
در طی روزھای ١٠ تا ١٢ اوت در مسکو یک "کنفرانس ملی " متشکل از
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مراسم خاکسپاری جان باختگان  ۴ ژوئیھ ١٩١٧ در پتروگراد. عکس از  ویکتور بوال
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  نفوذش بھ مراتب افزوده می شود. زیرا این بلشویک ھا بودند کھ در خط مقدم
 مقاومت علیھ کودتا جنگیدند و درعمل بھ مردم نشان داده بودند کھ آن ھا
 رھبرانی با فراست، دوربین و مصمم ھستند. در پی شکست کودتا رشد و نفوذ
 حزب بلشویک حالت انفجاری بھ خود می گیرد و تعداد اعضای حزب از ٢٣

ھزار نفر در ماه فوریھ بھ ٢۴٠ ھزار نفر در ماه اوت افزایش می یابد.

 منشویک ھا در یک حکومت با لیبرال ھا) نبود، بلکھ اتحادی بود در عمل
 از نیروھای مدعی طبقھ کارگر و دھقانان برای دفاع از دستاوردھای انقالب

و مبارزه با ضد انقالب در راه.
 حزب بلشویک بھ یک باره جان تازه ای گرفتھ و ابتکار مبارزه علیھ کودتا
 را بھ دست می گیرد. آن ھا با سازمان دادن یک اعتصاب عمومی، با فعال
 کردن شبکھ ھای مخفی حزب، با تبلیغات شدید و کارا بین سربازان و
 کارکنان شبکھ راه آھن مانع  از پیشروی نیروھای کورنیلف بھ سوی
 پتروگراد می شوند. از سوی دیگر در اثر آغالشگری ھای بلشویک ھا،
 شورش پادگان پتروگراد کھ کورنیلف روی آن بسیار حساب می کرد، رخ
 نمی دھد. نیروھای ژنرال کودتاچی در برابر نیروھای وفادار بھ کرنسکی و
 شوراھا بدون کم ترین مقاوتی تسلیم می شوند و بدین ترتیب کودتا شکست

 می خورد، کورنیلف دستگیر می شود و معاونش خودکشی می کند.
 بھ لحاظ سیاسی شکست کودتا نقطھ عطفی سرنوشت ساز در روند انقالب
 بود و صحنھ سیاست را کامال تغییر می دھد. حکومت موقت (کھ تا زمان
 کودتای با کورنیلف ھمکاری داشت) و رھبران احزاب فرصت طلب
 منشویک و سوسیال رولوسیونر (کھ در حکومت شرکت داشتند و از آن
 حمایت می کردند) نزد توده ھای مردم کامال بی اعتبار می شوند. حزب
 لیبرال کادت کھ آشکارا از کودتا حمایت کرده بود بھ کلی بی اعتبار شده و

 برای ھمیشھ از صحنھ سیاست خارج می شود.
 در مقابل، حزب بلشویک کھ پس از رویداد ھای ماه ژوئیھ ھمھ می پنداشتند
 از بین رفتھ بود، ولیکن در واقع بھ طور مخفی بھ زندگی سیاسی خود ادامھ
 می داد، با نقشی کھ در شکست کودتا داشت، بار دیگر بھ صحنھ سیاست

علنی باز می گردد، اما این بار در چھره  "ناجی انقالب" و بر اعتبار و

 اما در مورد کرنسکی درست است کھ در ظاھر برنده مبارزه با کورنیلف است
 اما دیگر ھیچ کس برایش اعتباری قائل نیست. فرماندھان ارتش و طبقات باال
 بھ او بھ چشم "گروگان" بلشویک ھا نگاه می کنند و از نظر پایینی ھا ھم
 انقالب کماکان در جریان است و شتاب بیشتری ھم گرفتھ. در ھمین رابطھ
 تروتسکی می نویسد کھ «تنھا پیامد کودتا شتاب گرفتن روند انقالب بود»، و
 کرنسکی ھم بعدھا در خاطراتش می نویسد: «مسلم است کھ بدون کودتای

کورنیلف لنین ھم وجود نمی داشت».

کرنسکی در حال سخنرانی
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 شورایی" و "کنترل کارگری" شعارھای شوراھا می شوند.
 اما در روستاھا دھقانان خواستار تقسیم زمین بین خودشان ھستند و نھ "ملی
 کردن" آن در مزارع اشتراکی و یا دولتی. حزب سنتی ای کھ منافع دھقانان
 را نمایندگی می کرد حزب سوسیال رولوسیونر بود و دھقانان آشنایی چندانی
 با بلشویک ھا نداشتند. آنان عمدتا از طریق سربازانی کھ جبھھ جنگ را
  ترک کرده و بھ روستاھای زادگاھشان برگشتھ بودند است کھ با نوعی

 "بلشویزم سربازی" و با شعارھای "صلح" و "زمین" آشنا می شوند.
 واضح است کھ در شھرھا ھمھ ناراضیان بلشویک نیستند و حزب بلشویک
 در این روزھا حدود ١٢٠ ھزار عضو بیشتر ندارد. اما در شرایطی یک
 خالء حکومتی تنھا وجود وجود یک حزب سیاسی مصمم و با برنامھ ای
 رادیکال می تواند بھ این اوضاع شدیدا ناپایدار و خطرناک پایان دھد. در ٩
 سپتامبر بلشویک ھا در شوراھا حائز اکثریت می شوند و تروتسکی بھ
 ریاست ھیات اجرایی شوراھا انتخاب می شود. کرنسکی و حکومت موقت
 کھ از این موقعیت بلشویک ھا در شوراھا بسیار نگران اند، برای خنثی
 کردن نقش "شوراھای کارگران، دھقانان و سربازان" اقدام بھ ایجاد ارگان
 بدیلی بھ نام "شوراھای جمھوری" می کند کھ در واقع نوعی پارلمان
 بورژوایی برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان است. در اولین اجالس
 این نھاد، تروتسکی کھ بھ عنوان نمایند حزب بلشویک در آن حضور دارد،
 پس از ایراد سخنرانی ای کھ در آن از این تجمع بھ عنوان "دومای جدید
 کرنسکی" نام می برد، در اعتراض آن را ترک می کند. ترک گفتن این
 جلسھ توسط تروتسکی را می توان بھ مثابھ اولین قدم برداشتن بلشویک ھا

در راه انقالب اکتبر دانست.

تضاد شھر و روستا
 در طی ما اوت در حالی کھ رو در رویی ھای حادی در سطوح باالی جامعھ
 در جریان بود، یعنی بین کرنسکی سیاستمدار اصالحگرا و معتدل از یک
 سو و ژنرال کورنیلف اتوریتر از سوی دیگر، کھ ھر یک بخشی از طبقات
 حاکم جامعھ را نمایندگی می کردند ولیکن دو روش متفاوت برای حفظ وضع
 موجود و جلوگیری از رادیکالیزه شدن، کل کشور روسیھ ھم در التھاب
 انقالب اجتماعی ژرفی فرو و بھ زبان مورخین و سیاستمداران حافظ نظم
 موجود در ھرج و مرج فرو می رود. در اکثر روستاھا کمیتھ ھای دھقانی
 متشکل از دھقانان فقیر (موژیک) و کارگران روستاھی تشکیل می شود. این
 کمیتھ امور اداره زمین ھای مالکین بزرگ بھ حال خود رھا شده، جنگل ھا

 و مراتع را بھ دست می گیرند.
 از اواسط ماه اوت روستائیان مایوس از حکومت موقت در تحقق وعده ھایش
 در رابطھ با اصالحات ارضی، کھ دائم بھ آینده ای نامعلوم احالھ می داد،
 سیاست صبر و انتظار را کنار گذاشتھ و خود مستقیما بھ پیاده کردن خواست
 خود اقدام می کنند و در طی سپتامبر و اکتبر اقدام بھ تقسیم زمین ھای زمین
 داران بزرگ می کنند و آنان فرار بھ شھر ھا را بر اقامت در امالک خود
 ترجیح می دھند. از دید روستائیان فقیر پائیز ١٩١٧ شاھد فروپاشی ھمھ
 جانبھ اقتدار دولت با کلیھ ابزار و ارگان ھای حکومت و سرکوب: ژاندارم،
 قاضی، مامور مالیات، در یک کالم ھمھ محافظین منافع بزرگ مالکان در

روستا است.
 دیدیم کھ پس از شکست کودتای کورنیلف، بلشویک ھا موفق می شوند

برنامھ و شعارھای خود را بھ شوراھای بقبوالنند و بدین ترتیب "قدرت
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چرا لنین اینقدر بی تاب بود؟
 لنین از ماه فوریھ تا سپتامبر بھ شدت مخالف فعاالن عجولی بود کھ خواستار
 سرنگونی فوری دولت موقت بودند. لنین بارھا و بارھا توضیح داد تا زمانی
 کھ اکثریت کارگران بھ انقالب دوم جلب نشده باشند وظیفھ انقالبیون عبارت
 است از "توضیح صبورانھ" بھ آن ھا. بلشویک ھا تا اکتبر در شوراھای

 شھرھای اصلی روسیھ، از جملھ پتروگراد و مسکو رسما در اکثریت بودند.
 یکی از دالیل این کھ چرا لنین از اواخر سپتامبر در بھ دست گرفتن قدرت
 شتاب از خود نشان می دھد و منتظر برگزاری اجالس کنگره دوم شوراھا و
 تائید آن توسط آن نمی شود این می تواند باشد کھ اوضاع  حاکی از این بود کھ
 فرماندھی ارتش روسیھ ترجیح می داد کھ پتروگراد و ناوگان دریایی
 کرونشتات، این النھ ھمھ اغتشاشات، را بھ آلمانی ھا تسلیم کند وبا آلمان بھ
 متارکھ جنگ برسد تا این کھ حکومت روسیھ بھ دست بلشویک ھا بیافتد.
 ترسی کھ چندان ھم بی پایھ نبود و از قرار معلوم کرنسکی مخفیانھ در حال
 مذاکره با ارتش آلمان بود. عمال ھیچ کس از حکومت موقت حمایت نمی کرد.
 زمان برای انقالب دوم فرا رسیده بود. از این رو لنین رھبران حزب را قانع
 می کند کھ لحظھ موعود فرا رسیده و بلشویک ھا در چارچوب کمیتھ نظامی
 انقالب (ارگان دفاعی شوراھا) و ھم زمان با برگزاری دومین کنگره

سراسری شوراھا، تحت رھبری تروتسکی قیام را سازماندھی می کنند.
 نکتھ دیگر آن کھ گزارشاتی از بروز ناآرامی ھا در میان سربازان آلمانی در
 جبھھ ھای جنگ بھ پتروگراد رسیده بود. از این رو از نظر لنین و تروتسکی
 باید ھر چھ سریع تر دست بھ کار شد تا با کسب قدرت نھ فقط پرولتاریا در
 روسیھ بھ قدرت می رسید بلکھ بھ حمایت طبقھ کارگر بین المللی ھم برخاستھ
 و آنان ھم بھ نوبھ خود بھ کمک انقالب در روسیھ می آمدند. انقالب جھانی در

راه بود.

ھنر قیام
 لنین از مخفیگاه خود در فنالند دائما برای کمیتھ مرکزی حزب بلشویک نامھ
 می فرستد و آن ھا بھ تدارک دیدن قیام فرا می خواند و "قانون گرایی انقالبی"
 رھبران حزب بلشویک، ناشی از تجربھ تلخ "روزھای ژوئیھ" و واھمھ از
 تکرار آن، را محکوم می کند. در روزھای ١٢ و ١۴ سپتامبر دو نامھ با
 عناوین "بلشویک ھا باید قدرت را بھ دست گیرند " و "مارکسیزم و قیام" برای

 آن ھا می فرستد کھ در آن ھا آمده است:
 «آن زمان کھ بلشویک ھا در شوراھای دو پایتخت پتروگراد و مسکو
 حائز اکثریت شدندباید قدرت را بھ دست گیرند... حکومتی برقرارکنند
 و ھیچ کس آن را سرنگون نخواھد کرد... بھ انتظار اکثریت "فرمال"
 نشستن ساده لوحی محض است. ھیچ انقالبی منتظر نمی ماند و اگر

قدرت را بھ دست نگیریم تاریخ ما را نخواھد بخشید».
 کمیتھ مرکزی حزب روی خوشی بھ پیشنھادات لنین نشان نمی دھد. لنین کھ
 کماکان در مخفیگاه و بھ دو اتھام "توطئھ علیھ دولت" و"جاسوسی برای یک
 کشور بیگانھ" تحت پیگرد است در اوایل اکتبر با تغییر قیافھ بھ پتروگراد وارد
 می شود. در ١٠ اکتبر کمیتھ مرکزی حزب بلشویک تشکیل می شود و با ١٠
 رای موافق در برابر ٢ رای مخالف (کامنف و زینوویف) بھ پیشنھاد لنین
 برای قیام رای می دھد. در ١۶ اکتبر بار دیگر جلسھ کمیتھ مرکزی تشکیل
 می شود و پیشنھاد کامنف و زینوویف برای بھ عقب انداختن قیام با ١۴ رای
 مخالف در برابر ۶ رای موافق رد می شود. کامنف و زینوویف از کمیتھ
 مرکزی استعفا می دھند و جزئیات جلسھ را در نشریھ ماکسیم گورکی کھ خود
 از مخالفین بلشویک ھا و قیام بود انتشار می یابد. بدین ترتیب کسی نبود کھ از
 طرح قیام و قریب الوقوع بودن آن بی خبر باشد.لنین در مقالھ ای گورکی را

ھمدست بورژوازی و ضد حزب کارگران توصیف می کند.
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  داشت و برای باال بردن روحیھ مردان تشکیل شده بود، را در اماکن
 استراتژیک شھر مستقر می کند، پل ھای رود نوا را باال می برد تا مانع از
 ورود کارگران و سربازان  محالت کارگر نشین بھ مرکز شھر شوند، و دو
 روزنامھ بلشویک ھا را می بندد. شایعھ تسلیم پتروگراد توسط حکومت
 موقت بھ آلمان ھا برای خالصی از شھری کھ کانون اغتشاش و پایگاه
 بلشویک ھا است، در شھر می پیچد. با این اقدامات کاسھ صبر بلشویک ھا
 لبریز می شود. کمیتھ نظامی انقالب کلیھ مراکز مھم شھر نظیر ایستگاه
 قطار، مرکز پست و تلفن و تلگراف، و بانک ھا را اشغال می کند. کرنسکی
 کھ درخواست ھای ملتمسانھ اش از فرماندھان ارتش در جبھھ ھا بی پاسخ
 می ماند، صبح ٢۵ اکتبر در لباس یک افسر صرب و با اتومبیل دیپلماتیک
 سفارت آمریکا پتروگراد را ترک می گوید. این آخرین باری است کھ او را

 در پتروگراد دیده اند. کرنسکی در خاطراتش در این مورد می نویسد:
 «آخرین منظره ای کھ در روسیھ دیدم دیواری بود کھ بھ بر روی آن
 با گرافیتی نوشتھ شده بود "سرنگون باد کرنسکی جھود، زنده باد

 تروتسکی یھود! "».
 در ھمان لحظاتی کھ کرنسکی کاخ زمستانی و پتروگراد را ترک می کند در
 آن سوی شھر لنین مشغول نوشتن اعالمیھ ای با امضای  کمیتھ نظامی
 انقالب است کھ برکناری حکومت موقت و تحویل قدرت بھ شوراھای

 کارگران، دھقانان و سربازان را اطالع می دھد.
کرنسکی در سال ١٩٧٠ در نیویورک می میرد.

"سرنگون باد کرنسکی جھود، زنده باد تروتسکی یھود!"
 از سوی دیگر در ١۶ اکتبر، تروتسکی در مقام رئیس ھیات اجرائیھ
 شوراھا، طرح ایحاد "کمیتھ نظامی انقالبی" را  بھ شوراھا پیشنھاد می دھد
 کھ علیرغم مخالفت منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا، بھ تصویب شورا
 می رسد. کرنسکی کھ پس از شکست کودتای کورنیلف ھم حمایت فرماندھان
 ارتش و طبقات حاکم را از دست داده و ھم دیگر ھیچ اعتباری میان طبقات
 پائین و سربازان ندارد، ناتوان از کوچک ترین اقدامی بھ اتفاق وزرای
 حکومت موقت بھ قصر زمستانی مقر ھیات دولت پناه می برند. او با ارسال
 تلگراف بھ فرماندھان ارتش در جبھھ ھای جنگ، برای مقابلھ با خطر
 بلشویک ھا، مذبوحانھ تقاضای کمک نظامی می کنند، و این استمداد طلبی
 در حالی است کھ ھفتھ ھاست کھ فرماندھان ارتش دائما گزارشاتی بھ
 کرنسکی می فرستند کھ در آن ھا از ترک گفتن جبھھ و روانھ روستاھا شدن

 سربازان شکوه می کنند.
 عملیات قیام اکتبر از ٢٢ اکتبر شروع می شود. در این روز کمیتھ نظامی
  انقالب پتروگراد بھ اطالع فرماندھان پادگان ھای مستقر در پایتخت
 پتروگراد می رساند کھ از این بھ بعد اجرای دستورات ستاد فرماندھی ارتش
 اکیدا منوط بھ تائید آن ھا توسط کمیتھ نظامی انقالب ھستند. در طی دو روز
 آتی دو طرف متخاصم سیاست صبر و انتظار را در پیش می گیرند و بیشتر
 بھ دادن ھشدار و اولتیماتوم می گذرد. حکومت موقت کھ دیگر نمی توانست
 روی سربازان پادگان پتروگراد حساب کند در روز ٢۴ اکتبر قزاق ھا،
دانشجویان دانشکده افسری و گردان زنانھ "مرگ"، کھ بھ سنگ دلی شھرت
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 سھ ساعت قبل از دستگیری وزرای حکومت موقت، کنگره شوراھای
 سراسر روسیھ کار خود را شروع می کند. در این کنگره نمایندگان
 منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھای راست کھ در اقلیت بودند، پس از
 محکوم کردن اقدام کمیتھ نظامی انقالب، کنگره را ترک می کنند. نمایندگان
 سوسیال رولوسیونرھای چپ و آنارشیست ھا  در کنار بلشویک ھا در
 کنگره می مانند. چند ساعت بعد کنگره بھ تشکیل یک حکومت جدید توسط
 بلشویک ھا رای می دھد. از آن جایی کھ عملیات کاخ زمستانی در شب
 انجام گرفت ثبت آن از طریق عکس و فیلم ناممکن بود. تروتسکی در

 زندگینامھ خود، روز بعد از قیام را چنین توصیف می کند:
 «صبح روز بعد، نگاھی سریع بھ روزنامھ ھای بورژوایی و
 منشویک-پوپولیست انداختم. آن ھا در مورد قیام حتی یک کلمھ ھم
 ننوشتھ بودند. روزنامھ ھا آن چنان درباره ارتکاب جنایات و فجایع
 توسط سربازان مسلح، غارت اموال مردم، و جاری شدن رودی از
 خون مردم در صورت وقوع قیام، سرگرم داستان پردازی بودند، کھ
 اصوال بھ ھیچ وجھ متوجھ وقوع آرام و بی خشونت قیام نشدند. در
 طی قیامی بدون سردرگمی، بدون جنگ خیابانی، تقریبا بدون
 تیراندازی و یا خونریزی، مراکز دولتی یکی پس از دیگری توسط
 واحدھای اعزامی متشکل از ھای  سربازان، ملوانان و گارد سرخ

اشغال شدند.»
 برخالف تحریف بسیاری از مورخان، انقالب اکتبر یک کودتا نبود کھ توسط
 گروه کوچکی از انقالبیون تحمیل شد. درست برخالف این ادعای نادرست،
 در آن زمان ھمھ در روسیھ می دانستند کھ انقالب اکتبر و حزب بلشویک

 حامیان فراوانی در بین کارگران و سربازان داشت.

تسخیر کاخ زمستانی
 ٢۵ اکتبر در پتروگراد روز عجیبی است. خیابان ھای در آرامش کامل بھ
 سر می برند. مغازه ھا و دفاتر ھمھ باز و مردم بھ کارھای روزانھ معمولی
 خود مشعولند. بورس پتروگراد سر ساعت ١١ صبح مثل روزھای قبل
 مشغول بھ کار، و کوچک ترین نوسانی در ارزش سھام مشاھده نمی شود.
 نرخ پول روبل ھم تغییری نکرده و ٢٠/ ۶ روبل معادل یک دالر است. کاخ
 زمستانی تنھا مکانی کھ ھنوز در دست حکومت موقت است و وزرا در آن
 جا در انتظار آنند کھ کرنسکی با نیروھای کمکی برسد. در ھمین زمان در
 آن سوی شھر در اسمولنی بیش از ۶٠٠ نماینده کارگران، دھقانان و
 سربازان در جوی داغ و پر از ھیاھو در انتظار شروع دومین کنگره

شوراھای سراسر روسیھ ھستند.
 در ساعت ۶ و نیم بعد از ظھر کمیتھ نظامی انقالبی بھ وزرای مستقر در
 کاخ زمستانی برای تسلیم شدن مھلت تعیین می کند. در ساعت ٩ شب رزناو
 اورو یک توپ توخالی و بی خطر بھ سوی کاخ زمستانی شلیک می کند کھ
 ھیچ صدمھ ای بھ بار نمی آورد. ساعت ١١ شب ھم از سوی دژ پی یر و پل
 چند خمپاره پرتاب می شود کھ فقط بھ دیوار کاخ صدماتی  بسیارجزیی وارد
 می سازد و تلفات انسانی ندارد. قزاق ھا و دانشجویان دانشکده افسری
 محافظان کاخ کھ از رسیدن قوای کمکی نا امید شده اند، بدون کوچک ترین
 مقاومتی تسلیم می شوند و در نیمھ شب کاخ را ترک می کنند. تنھا گردان
 "مرگ" متشکل از ٨٠ زن تسلیم نمی شود و در کاخ باقی می ماند. اولین
 گروه سربازان پادگان پولوسکی با شکستن درھا و پنجره ھا وارد کاخ شده و
 حوالی ٢ صبح ٢۶ اکتبر، ورزای حکومت موقت را دستگیر و بھ دژ پی یر

و پل منتقل می کنند. در تمام این مدت نھ کسی کشتھ می شود و نھ زخمی.
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تسخیر کاخ زمستانی، مقر حکومت موقت در پتروگراد در ٢۵ اکتبر ١٩١٧. این عکس صحنھ ای است از بازسازی این رویداد در فیلم اکتبر اثر آیزنشتاین
.
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توده ھا در انتظار تصمیمات شورای پتروگراد

 نیکالی سوخانوف، یکی از رھبران منشویک مخالف بلشویک ھا، در این
رابطھ ھمان روزھا نوشت:

 «… زمانی کھ اکثریت قریب بھ اتفاق مردم از بلشویک ھا پیروی
 می کردند، زمانی کھ حزب در عمل کل قدرت و اقتدار واقعی را بھ
 دست آورد بود، بھ وضوح سخن گفتن از یک توطئھ نظامی بھ جای

یک قیام ملی، ادعای مھملی بیش نیست».
 این واقعیت کھ قیام در پتروگراد تقریبا بدون خونریزی بود، خود بھترین
 اثباتی است بر محبوبیت بلشویک ھا و مبارزه آن ھا برای سپردن ھمھ قدرت

 بھ شوراھا.
 برای لنین و تروتسکی بحران انقالبی در گستره ملی شکل می گیرد و در
 زمان و مکان مشخص چارچوب مبارزه برای کسب ھژمونی را بھ وجود
 می آورد و سپس تا آن جا پیش میرود کھ جای خود را در بستر انقالب
 جھانی بھ دست آورد. برای آن ھا و برای رھبران حزب بلشویک کسب
 قدرت در روسیھ ھدف نھایی نیست بلکھ اولین مرحلھ از یک جنبش بھ

مراتب مھمتری است کھ ھدفش "انقالب سوسیالیستی جھانی" است.
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 ھنر بلشویک در این بود این خواست ھا و شعارھای را بھ شعار ھای خود
 افزودند و تمام این مؤلفھ ھا، کھ گاھی در تقابل با یک دیگر بودند را زیر یک
 چتر آوردند، یعنی در اواخر سال ١٩١٧ در آن لحظھ ای کھ خالء قدرت سیاسی
 در کشور ایجاد می شود، بلشویک ھا با این کھ اقلیتی در جامعھ بودند در جھت
 خواست اکثریت جامعھ گام برمی دارند، یعنی در حالی است کھ آنان بھ لحاظ
 عددی اقلیتی از جامعھ را تشکیل می دھند ولیکن بھ لحاظ سیاسی اکثریت جامعھ
 را با خود دارند. در واقع اقلیت (حزبی) و اکثریت جامعھ (غیر حزبی) بھ
 ھمگرایی می رسند. کسانی کھ "قیام اکتبر ١٩١٧" را کودتا می نامند در
 صادقانھ ترین حالت یا این روند ھمگرایی را نمی بینند و یا اصوال تفکر سیاسی
 و بافتار ذھنی اشان اجازه دیدن این پدیدار را بھ آن ھا نمی دھد و صرفا اقلیت

بودن بلشویک ھا را می بینند.
 تحول انقالب روسیھ در فاصلھ فوریھ تا اکتبر روند فراروییدن یک انقالب
 "بورژوایی" بھ یک انقالب "پرولتری" نبود، بلکھ از ھمان روزھای نخست دو
 انقالب “ کامال در ھم تنیده” بودند. مطالبات، شعارھا تفکیک پذیر نبودند. انقالب
 "مداوم" بود. از ھمان روزھای فوریھ، خواست ھای موسوم بھ "حداقل"، کھ در
 سنت سوسیال دموکراسی بین الملل دوم پیاده کردن شان بھ مرحلھ انقالب
 "بورژوایی" نسبت داده می شد با خواست ھای "حداکثر"، منتسب بھ انقالب
 "سوسیالیستی" در ھم ادغام می شوند. مسایل حقوق دموکراتیک، مسالھ ارضی،
 صلح، از شعارھای شوراھای کارگران و دھقانان بودند. سھ حکوت موقتی کھ
 در فاصلھ سقوط تزار و قیام اکتبر در قدرت بودند، و مدت ھا از حمایت اکثر
 توده ھا و شورا ھا برخوردار بودند، و حتی پشتیبانی دولت ھای امپریالیستی را
 ھم داشتند. بھ استناد مارکسیزم بین الملل دوم رسالت تاریخی این حکومت ھا
 تحقق تکالیف انقالب بورژوایی بود، معھذا دیدیم کھ آن ھا کوچک ترین قدمی

در راه پیاده کردن ھیچ یک از خواست ھای "حداقل" ھم برنداشتند.

تفسیر انقالب اکتبر
 صد سال بعد از " انقالب سوسیالیستی اکتبر" جدال بر سر تفسیر آن کماکان
 ادامھ دارد. دو رویکرد کلی از این رویداد تاریخی از ھمھ رایج تر است. بر
 طبق یک مکتب فکری کھ در مجموع شاید بتوان "لیبرال" توصیف اش کرد،
 انقالب اکتبر چیزی نبود جز یک یک کودتای خشن و قھری توسط یک اقلیتی
 موسوم بھ بلشویک ھا. کودتای موفقی ماحصل توطئھ ای ماھرانھ در بھ ھرج و
 مرج کشاندن جامعھ توسط مشتی افراد بھ شدت متعصب فاقد ھرگونھ پایگاه در
 جامعھ. تفسیر دیگری وجود دارد کھ درست نقطھ مقابل تفسیر قبلی است و عمدتا
 توسط مارکسیست ھای دترمینیستی و استالینیست ھای گوناگون ارائھ می شود.
 این تفسیر سعی دارد نشان دھد کھ انقالب اکتبر محصول منطقی، قابل پیش
 بینی، غیر قابل اجتناب یک کنش رھایی بخش "توده ھا" ای بود کھ "آگاھانھ" بھ

بلشویک ھا پیوستند.
 در برابر این دو رویکرد افراطی، نادرست و شدیدا آغشتھ بھ باورھای
 ایدئولوژیک، ما بر این باوریم کھ در حالی کھ قیام اکتبر ١٩١٧اوج تجلی یک
 جنبش توده ای عظیمی بود، در عین حال بخش اندکی از آن جنبش عظیم در آن
 بھ طور فعال شرکت داشت. با گذشت زمان و در پی پژوھش ھای سال ھای
 اخیر مورخان با دیدگاه ھای متفاوت، بھ نظر می رسد کھ انقالب اکتبر نقطھ
 ھمگرایی دو جنبش بود. از یک سو وجود یک انقالب اجتماعی طبقلتی عظیم
 چند مؤلفھ ای مستقل از ھم: جنبش دھقانی عظبم و رادیکال کھ پیشنھ طوالنی ای
 داشت؛ فروپاشی ژرف ارتش بھ خاطر جنگی وحشتناک؛ یک جنبش مطالباتی
 بسیار رادیکال کارگری عمدتا حول شعارھای کامال انقالبی "کنترل کارگری" و
 "ھمھ قدرت بھ شوراھا". و از سوی دیگر یک جنبش عظیم رھایی ملی ملیت
 ھای تحت ستم در امپراتوری تزاری. ھر یک از این جنبش ھای، زمانبندی،
 پویایی درونی، و مطالبات ویژه خود را داشتند کھ صرفا بھ شعارھا و برنامھ

سیاسی بلشویک ھا محدود نمی شدند.
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 در ١٩٠۵ لنین در ستایش از "فرزی و چاالکی" می گوید:
 «ضروری است سر بھ زنگاه آغاز کنیم..سریعا وارد میدان شویم...
 گروه ھای رزمی را فورا در ھمھ جا تشکیل دھیم. ما بھ یقین باید
 بتوانیم آن “لحظات فّرار” در حال پرواز را کھ ھگل با آن تعریفی

درخشان از دیالکتیک بھ دست می دھد، بقاپیم».
 درست است کھ مفھوم "بحران انقالبی" کھ از سال ١٩٠۵ بھ بعد بھ تدریج
 در نوشتھ ھای لنین شکل گرفتھ بود، اما در مقالھ "ورشکستگی بین الملل
 دوم" است کھ معنای ھمھ جانبھ و کامل اش را می توان دید. مفھوم "بحران

 انقالبی" نزد لنین از وضعیت شناسی اوضاع منتشاء می شود کھ در آن بھ
 لحاظ سیاسی "لحظھ مساعد" و یا "لحظھ موعد" بھ طور برجستھ ای نقش
 تعیین کننده و سرنوشت سازی دارد و نقطھ بحرانی و گسستی است در
 تکامل خطی پیشروی بھ سوی سوسیالیسم. لنین در آغاز جنگ جھانی در

 حاشیھ کتاب علم منطق ھگل می نویسد:
 «گسست از تدریجی گرایی... حرکت تدریجی بدون جھش چیزی را

توضیح نمی دھد. جھش! جھش! جھش!».
 کنشگری لنین در فاصلھ فوریھ و اکتبر ١٩١٧، برای دموکراسی و
 سوسیالیزم را تنھا بر بستر چنین فلسفھ از مفھوم "بحران انقالبی" است کھ
 می توان فھمید. در این دیدگاه، بحران اجتماعی - سیاسی ھنگامی رخ

 می دھد کھ باالدستی ھا دیگر نتوانند ھم چون گذشتھ حکومت کنند …؛
 ھنگامی کھ پایینی ھا دیگر نتوانند تاب بیاورند…؛ و ھنگامی کھ طبقات
 میانی مردد بھ اردوگاه انقالب بپیوندند…، این سھ عنصر ارتباطی تنگاتنگ

با یکدیگر دارند. بنابراین بحران انقالبی یک بحرانی سیاسی است، و نھ

لنین و "سیاست بھ مثابھ  ھنر استراتژی"
 تزھای آوریل" لنین و تصمیم در بھ دست گرفتن قدرت حکومتی در ٢۵ اکتبر
 در قبل از تصویب آن در کنگره شوراھا، با تعجب بسیار و مخالفت رھبران
 حزب بلشویک مواجھ می شود. لنین تنھا در طی بحث ھای طوالنی و با
 دشواری موفق می شود مخالفان را بھ پذیرش نظریاتش قانع سازد. برای فھم

    این نکات باید تکامل نظریات سیاسی لنین را مرور کنیم.
 لنین در مخالفت با اکونومیسِم غالب در سوسیالیسم نوپا در روسیھ، از ھمان
 ابتدا بر ضرورت "کارزار سیاسی گسترده  جھت افشای استبداد" بسیار

 پافشاری می کرد. بدین ترتیب بود کھ او از اولویت امر سیاسی نسبت بھ
 محدودیت ھای فعالیت ھای سندیکایی کھ مبتنی بر دیدگاھی تنگ نظرانھ از

منافع طبقاتی بود، دفاع می کرد.
 ضربھ  رأی سوسیال  دموکرات ھای در پارلمان ھای کشورھای اروپایی بھ

 بودجھ جنگ جھانی اول الزم بود تا او بھ وجود شکاف بزرگ میان رویکرد
 استراتژیک خودش و جھت گیری اکثریت انترناسیونال دوم پی ببرد. بدون
 شک این شوک ھول انگیز اوت ١٩١۴ بود کھ بھ اندیشھ  استراتژیک لنین

 ضربھ شدیدی وارد آورد و او را وا می دارد تا با انسجام  بخشیدن بھ تأمالت
 نظری گوناگون خود گامی تعیین کننده بردارد: درک ناگھانی از ورشکستگی
 سوسیال دموکراسی و از علل آن (عمدتا شکل گیری اشرافیت کارگری،
 محافظھ کاری بوروکراتیکِ کادرھای حزبی، و غرق شدن در روزمرگی ھای

 مفھوم پارلمانی)؛ ارزیابی مجدد مسئلھ  دولت در کتاب "دولت و انقالب"؛ تبیین
 امپریالیسم در قالب چندعلت مندی جھانی صورتبندی ھای سوسیال- ملی؛ و

کشف دوباره  دیالکتیک  در دفترھای فلسفی، با مطالعھ علم منطِق ھگل.
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 آن چھ کھ تصمیم گیری ھا و پیاده کردن آن ھا را ممکن می کند، انباشت
 منفعل نیروھا و آموزش صحیح کادرھای حزبی نیستند، بلکھ چگونگی پیوند
 با جنبش اجتماعی و مشروعیت سیاسی و اجتماعی رھبری آن جنبش است

کھ نقش تعیین کننده دارند.
 در شرایط بحرانی، اجتناب از فاجعھ محتمل، بھ فھم ھمھ جانبھ بحران
 بستگی دارد. ھنر انتخاب شعار، ھنر استفاده از لحظۀ مساعد است. یک
 خواست و یا شعاری کھ تا دیروز معتبر بود، ممکن است امروز بی ربط
  باشد، اما فردا دوباره معتبر باشد. برای نمونھ در انقالب روسیھ تا ۴ ژوییھ
 شعار “ھمۀ قدرت بھ شوراھا” درست بود اما بالفاصلھ پس از آن روز دیگر
 درست نبود. لنین کھ این نکتھ را خوب فھمیده بود در این مورد نوشت: «در
 این لحظھ و فقط این لحظھ، و شاید حداکثر برای چند روز، و یا یک یا دو
 ھفتھ، چنین حکومتی شاید بتواند دوام بیاورد».اما ھمین لنین کمی بعد در
 ٢٩ سپتامبر ١٩١٧، بھ کمیتۀ مرکزی مردد می نویسد: «بحران بھ مرحلھ
 پختگی رسیده است... منتظر ماندن حکم جنایت را دارد». در یکم اکتبر،
 وی مصرانھ از آن ھا می خواھد تا «فورا قدرت را بھ دست گیرند... و
 بالفاصلھ قیام را سازمان دھند». چند روز بعد دوباره نوشت: «من این چند
 سطر را در روز ٨ اکتبر می نویسم... پیروزی انقالب بھ دو یا سھ روز
 "مبارزه" وابستھ است». وی بار دیگر اصرار می کند: «این چند خط را در
 غروب روز بیست و چھارم می نویسم. شرایط بی نھایت حساس است. دیگر
 بھ طور قطع روشن شده کھ تاخیر در قیام مرگبار خواھد بود... ھمھ چیز
 اکنون بھ مویی بند است». از این رو الزم است کھ «در ھمین شامگاه،

ھمین شب وارد عمل شویم».

 صرفاً گسترش اعتراضات مطالباتی یا مبارزه اقتصادی، حتی اگر مطالبات
 طبقھ  کارگر باشد. برای لنین بحران انقالبی یک "بحران ملِی" کلیھ مناسبات

 اجتماعی است کھ ارتباط تنگاتنگی با یک مفھوم استراتژیک حیاتی دیگر دارد:
 "قدرت دوگانھ"، یعنی دوگانگی قدرت میان دو مشروعیت آشتی ناپذیر. چنین
 وضعیتی فقط ھنگامی ممکن است کھ ابزارھای جدیدی بنقد شکل گرفتھ باشند
 کھ بتواند بھتر یا بھ گونھ متفاوتی کارکردھایی را انجام دھند کھ دستگاه کھنھ

 افزون دولتی فلج شده و یا در حال فروپاشی دیگر از پس انجام آن ھا برنمی آیند.
 آن کھ اشکال نویی ھم باید پدیدار شوند: شکل ھایی کھ نھ فقط دموکراتیک تر،

 بلکھ در انجام کارکردھای ضروری زندگی روزمره  اکثریت مردم کارا ترند.
 بدین ترتیب بحران ملی مستلزم مسئلھ ھژمونی است. اما برای این کھ این
 بحران بتواند بھ پیروزی بینجامد، بھ عنصر چھارمی ھم نیاز است: طرحی
 آگاھانھ و نیرویی برای تحقق آن و قادر بھ ابتکار در تصمیم گیری ھا. حزبی با
 ریشھ در طبقات زحمتکش کھ بتواند سریعا بھ عامل استراتژیک بدل  شود کھ

 بتواند موقعیت مساعد را بقاپد، کھ اگر الزم باشد بتواند عقب نشینی منظمی را
 سازمان دھد، کھ بتواند ابتکار عمل برای پاتک و تھاجم طبقاتی را بھ دست
 بگیرد. یعنی مطابق فراز و فرود ھای مبارزه طبقاتی تصمیمات مقتضی اتخاذ

کند.
 اگر انقالب قبل از ھر چیز یک خیزش اجتماعی است، پس سرنوشت آن بھ
 لحاظ سیاسی و نظامی، در آن چنان شرایطی رقم می خورد کھ یک ساعت 

 معادل یک روز و یک روز چون یک سال است. از این رو باید  انقالب را از
 کھطریق ایجاد جمعی قادر بھ ایفای نقش در شرایط دشوار "تدارک" دید، جمعی  

 در نخستین رویارویی از پا نیفتد و با نخستین مانع چند پاره نشود.
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 دفاع می کند و در عین حال بر رابطھ  نابرابر آموزگار و آموزنده پافشاری
می کند. اما لنین در صفحات بعد چیز دیگری می گوید:

  «آگاھی سیاسی طبقاتی می تواند فقط از بیرون بھ طبقھ ی کارگر
 آورده شود، بھ  بیان دیگر از بیروِن مبارزه اقتصادی، از بیرون

 سپھر مناسبات کارگران و کارفرمایان. سپھری کھ فقط از آن
 می توان این دانش را کسب کرد، سپھر رابطھ تمام طبقات و اقشار با

  دولت و حکومت، سپھر روابط متقابل تمام طبقات...
 میان سوسیال دموکرات ھا برای ارائھ  دانش سیاسی بھ کارگران باید بھ

 تمام طبقات مردم بروند؛ باید گردان ھای رزمی اش را بھ ھرسو
 روانھ کنند. اگر ما این فرمول بی پرده را انتخاب می کنیم، اگر نظر

 خود را با زبانی تند وتیز و ساده بیان می کنیم، نھ بھ قصد افشای
 تناقض  گویی ھا است، بلکھ برای این است کھ اکونومیست ھا را

 "ترغیب کنیم" تا بھ وظایفی کھ بھ طور غیر قابل بخششی بھ حقارت
 می نگرند را درک کنند، تا بھ اختالف سیاست اتحادیھ ای و

سوسیال دموکراتیک - کھ از درکش سر باز می زنند- پی ببرند».
 این جمالت بھ روشنی مضمون و اختالفات مجادلھ لنین علیھ اکونومیست ھا

 را نشان می دھد. لنین با بازنویسی عبارات کائوتسکی، و با باوری مطمئن
 بھ این کھ بھ او وفادار است، در واقع حرفی یکسره متفاوت می زند. نخست
 این کھ، آگاھی سیاسی بیرون از پیکار اقتصادی شکل می گیرد، بیرون از

 سپھر تولید، اما نھ بیرون از پیکار طبقاتی. دوم آن کھ، دانش مناسبات
 اجتماعی در گروی آن علمی نیست کھ در انحصار روشنفکران است، بلکھ

 دیگر، دانش رابطھ ی متقابل تمام طبقات با یکدیگر و با دولت است. بھ  بیان
 از زاویھ کل مناسبات تولید، گردش، و بازتولید سرمایھ.

 بنابراین استراتژی انقالبِی حول محور مفاھیم "بحران انقالبی" و "قدرت
 دوگانھ" مستلزم درکی یک سره متفاوت از تکامل گرایی است. این چنین
 حزبی دیگر صرفاً محصول رشد اجتماعی و بلوغ پرولتاریا نیست. حزب
 دست بھ عمل می زند تا توازن نیروھا را تغییر دھد و اتحادھای ضروری

 ایجاد می کند. بھ بیان دیگر در سیاست مداخلھ می کند.
 لنین در جدال اش علیھ جریانات اکونومیستی درون حزب در کتاب "چھ باید

 کرد؟"  با لحنی تائید آمیز بھ مقالھ ای از کائوتسکی اشاره می کند کھ در
 تسایت" رابطھ با برنامھ  حزب سوسیال دموکرات اتریش در نشریھ "دی نویھ

 منتشر شده بود. این متن در ھمان چارچوب منطق برنامھ ارفورت، یعنی در
چارچوب ادغام واقعیت جنبش کارگری و آموزه  سوسیالیستی قرار دارد:

 از «اما سوسیالیسم و پیکار طبقاتی بھ موازات ھم  رشد می کنند و نھ
 دل یکدیگر؛ ھریک بر زمینھ ھای متفاوت سر برمی آورند. آگاھی

 کند. سوسیالیستی مدرن تنھا می تواند بر پایھ  دانش علمی ژرف رشد
 در واقع علم اقتصاد معاصر ھمان قدر شرط برقراری سوسیالیزم
 است کھ برای مثال تکنیک مدرن، و پرولتاریا علی رغم اشتیاق
 وافرش قادر بھ ایجاد ھیچ کدام نیست. ھر دو از بطن فراشد معاصر
 زاده می شوند. حامل این علم نھ پرولتاریا، بلکھ قشر روشنفکران
 بورژوا است [تأکید از کائوتسکی]… و توسط آن ھا بھ بخش پیشرفتھ
 تر پرولتاریا منتقل می شود. بنابراین آگاھی سوسیالیستی چیزی است

 کھ از بیرون مبارزات طبقھ  پرولتاریا بھ مبارزاتش وارد می شود و
نھ چیزی کھ خودجوش از درون آن سربرآورد».

 در این نوشتھ کائوتسکی از استقالل نسبی نظریھ و نقش آموزشی حزب
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نخستین  روزھا پس از پیروزی بلشویک ھا
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 گروھی از نمایندگان شوراھا در برابر اسمولنی، ستاد شورای پتروگراد
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حکومت شوراھا
 بلشویک ھا در دومین کنگره شوراھا سراسری روسیھ اکثریت قاطع را بھ

دست آوردند. این کنگره – کھ بھ گفتھ تروتسکی "دموکراتیک ترین پارلمان" 
 در تاریخ بشر بود، بھ سرعت یک حکومت (شورای کمیسرھای خلق) چند
 حزبی بھ رھبری لنین و متشکل از بلشویک ھا و سوسیال - رولوسیونرھای

چپ را انتخاب کرد و تمام قدرت را بھ شوراھا واگذار کرد.
  شورای کمیسرھای خلق بالفاصلھ مصوبھ صلح (پیشنھاد مذاکره بھ آلمان
 برای آتش بس) را تصویب کرد، حق تعیین سرنوشت ملیت ھای تحت ستم
 را بھ رسمیت شناخت و متحقق ساخت، زمین ھای بزرگ مالکان را مصادره
 کرد و بھ یک اصالحات ارضی فوری و ژرف اقدام ورزید، صنایع را زیر
 کنترل کارگران درآورد، و بانک ھا را ملی کرد. آزادی مذھب، حق سقط
 جنین و طالق را بھ رسمیت شناخت و قانونی کرد. برای اولین بار در تاریخ
 دموکراسی واقعی، یعنی حکومت مردم بر مردم، بھ یک واقعیت تبدیل شد.

 لنین توضیح داد:
 «ابتکار خالق توده ھا، محرک اصلی جامعھ نوین است.
 سوسیالیزم نتیجھ صدور فرامین از باال نیست. اقدامات
 بوروکراتیک و اداری با روح سوسیالیزم بیگانھ اند. سوسیالیزم

زنده و سازنده، کار خود توده ھای مردم است.»

 فقط  دست آخر، برای تولید این دانش، ، برخالف سیاست ھای اتحادیھ ای کھ
 در سطح کارخانھ اند، سیاست ھای حزبی باید نیروھایش را بھ درون ھمھ

 طبقات مردم بفرستد و بھ جمعبندی این مداخالت بپردازد. بدین ترتیب لنین
 منطقی از ھژمونی را تعریف می کند کھ یکسره متضاد از کارگرگرایی
 دست و پا گیر و یا جبرباوری اقتصادی است. او خود را در مقام متفکر

 رخدادھای اصیل "سیاست بھ مثابھ  ھنر استراتژی" تثبیت می کند. در جریان
 مھم فوریھ تا اکتبر ١٩١٧، این اندیشھ  استراتژیک بھ کمک توانایی اش در

 ھمخوانی با فراز و فرودھا، تشخیص توازن قوا، قاپیدن فرصت ھای، تغییر
شعارھا و اتخاذ ابتکار عمل، پتانسیل خود را با تمام قوا متحقق می سازد.

پیوستن سربازان بھ انقالبیون در یکی از خیابان ھای پتروگراد. عکاس: ویکتور بوال
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کمیتھ مرکزی حزب بلشویک در مارس ١٩١٨

بھ غیر از لنین کھ بھ مرگ طبیعی مرد ھمگی توسط استالین کشتھ شدند

اولین شورای کمیسرھای خلق پس از قیام اکتبر

بھ غیر از لنین کھ بھ مرگ طبیعی مرد ھمگی توسط استالین کشتھ شدند
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انقالب ١٩٠۵ و شوراھا
 در روسیھ شوراھا در پی شکست در جنگ با ژاپن در طی انقالب سال
 ١٩٠۵ در جریان  اعتصابات کارگران در شھرھا شکل گرفتند. واحدھای
 تولیدی کھ در این اعتصابات شرکت داشتند نمایندگان خود را برای ھماھنگی
 اقدامات مشترک بھ شوراھای منتخب می فرستادند. اولین شورا توسط
 کارگران صنایع نساجی شھر ایوانوو – ووزنسنسک ایجاد می شود. تا
 اواسط سده نوزدھم ایوانف دھکده ای بیش نبود. در پی تحول صنعتی بزرگی
 کھ با الغای سرواژ در سال ١٨۶١ در روسیھ بھ وجود آمد ایوانوو –
 ووزنسنسک بھ یک کارخانھ غول پیکر نساجی تبدیل می شود. این شھر با
 کارگاه ھای مدرن، با مکانیزه کردن صنعت پارچھ بافی کھ موجب افزایش
 چشمگیر بازدھی نیروی کار شد و با بھ کار گرفتن ده ھا ھزار کارگر بھ

عنوان "منچستر روسیھ" شناختھ شد.
 شرایط بسیار سختی کھ کارگران صنایع نساجی ایوانوو-ووزنسنسک با آن ھا
 روبرو بودند، اغلب منجر بھ اعتصاب می شود. در جریان انقالب ١٩٠۵،
 یک سووی یت (شورا) در سطح شھر از نمایندگان کارگران تشکیل می شود
 کھ بیش از سی ھزار کارگر را در می گرفت. این شورا اولین شورایی است
 کھ در روسیھ تشکیل می شود. این شورا اعتصاب گسترده ای را سازمان
 می دھد کھ ٧٢ روز بھ طول انجامید و سرانجام توسط آتش نیروھای تزاری
 بھ خاک و خون کشیده می شود. بھ دنبال شورای ایوانوو – ووزنسنسک بھ
 سرعت در دیگر شھرھا و مراکز صنعتی کشور تشکیالت مشابھ ای بھ

وجود می آبند.

شوراھا در روسیھ
 انقالب اکتبر دولت موقت را منحل کرد و کنگره نمایندگان شوراھا را بھ
 عنوان عالی ترین نھاد حکومتی تشکیل داد. در این نظام نوین حکومتی کھ
 "جمھوری سوسیالیست فدراسیون روسیھ" نامیده می شد، کنگره نمایندگان
 شوراھای سراسر روسیھ، باالترین نھاد سیاسی بود. بر طبق قانون اساسی
 سال ١٩١٨ روسیھ، کنگره نمایندگان شوراھا حداقل دو بار در سال باید
 تشکیل می شد کھ وضع و اصالح قانون اساسی، تصویب معاھدات صلح و
 تعیین مقامات حکومتی از جملھ وظایف اش بود. نحوه انتخاب نمایندگان
 برای شرکت در کنگره سراسری عبارت بود از : از شوراھای شھری ١
 نماینده برای ھر ٢۵ھزار عضو صاحب رای، و از کنگره ھای شوراھای

استانی و جمھوری ھای خودمختار ١ نماینده برای ھر ١٢۵ھزار ساکن.
 در چند سال اولیھ پس از انقالب اکتبر شوراھا و کنگره ھایش تشکالت
 دموکراتیکی بودند. بیش از صدھا شورا در سراسر روسیھ وجود داشت کھ
 اداره جامعھ حوزه خودشان با مشارکت ھمھ بطور کامال دموکراتیک برعھده
 داشتند. شوراھا نمایندگان خود را برای شرکت در کنگره نمایندگان شوراھا
 انتخاب می کردند. کنگره تصمیماتی برای اداره کشور اتخاذ می کرد و در
 پایان اجالس مقامات ملی را بر می گزید تا برنامھ ھای تصویب شده توسط
 شوراھا را بھ مرحلھ اجرا درآوردند. احزاب سیاسی با برنامھ ھای متفاوت
 در جلسات مختلف کنگره حضور داشتند و ھر کدام برای افزایش نفوذ خود
 در شوراھا و قبوالندن برنامھ ھای شان بھ کنگره، مبارزه می کردند. در

شرایط جنگ داخلی از اقتدار شوراھا بھ تدریج کاستھ می شود.

www.hks-iran.com



تظاھرات کارگران ایوانوو-ووزنسنسک در سال ١٩٠۵
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 بلشویک ھا شوراھا ابزاری می توانست باشند کھ بھ کمک آن ھا قدرت را بھ
 دست گیرند و حکومت کنند. در آن روزھا والدیمیر لنین از شوراھا بھ عنوان

"نطفھ حکومت انقالبی موقت" نام می برد.
 شوراھا بھ سرعت رشد می کنند و تعداد نمایندگان منتحب بھ رقم ۴٠٠ تا ۵٠٠
 نفر می رسید کھ ٢٠٠ ھزار کارگر را نمایندگی می کردند. در این رابطھ

تروتسکی می گوید:
 «اولین جلسھ نمایندگان با حضور چند ده نفر برگزار شد؛ در نیمھ دوم
 نوامبر تعداد نمایندگان بھ ۵۶٢ نفر افزایش یافت، از جملھ ۶ زن. این
 افراد تعداد ١۴٧ کارخانھ، ٣۴ کارگاه و ١۶ اتحادیھ کارگری را
 نمایندگی می کردند. تعداد قابل مالحظھ ٣۵١ نفر از کارگران صنایع
 فلز بودند. این نقش تعیین کننده ای در شورا داشت. نمایندگان صنایع
 نساجی ھم حضور داشتند، ٣٢ نفر از صنایع چاپ و کاغذ، ١٢ نفر از
 کارگران و کارمندان دفتری و بخش دارویی. رھبری شورا بر عھده
 یک کمیتھ اجرایی  بود کھ در ١٧ اکتبر تشکیل شد و شامل ٣١ نفر بود
 – ٢٢ نماینده از کارگران و ٩ نماینده از احزاب (۶ نفر از دو جناح

سوسیال دموکرات و ٣ نفر از سوسیال رولوسیونرھا)».
 با شکست انقالب ١٩٠۵ و سلطھ مجدد ارتجاع و استبداد تزاری شوراھا ھم
 سرکوب می شوند. با دستگیری رھبران شورای کارگران سنت پترزبورگ
 (تروتسکی و پارووس) در دسامبر ١٩٠۵ بھ اتھام سازماندھی یک قیام

مسلحانھ، زندگی شوراھای سال ١٩٠۵ ھم بھ پایان می رسد.

 در محل ھای مختلف این شوراھا نام ھای مختلفی از قبیل "شورای نمایندگان
 کارگران"، "مجلس نمایندگان"، "مجمع نمایندگان"، "کمیسیون انتخابی" و نظایر
 این اسامی را بر خود داشتند. در اکتبر سال ١٩٠۵ نام "شورای نمایندگان
 کارگران" از سوی ھمھ پذیرفتھ شد. بھ دنبال کارگران، ملوانان، سربازان و
 دھقانان ھم در سایر نقاط کشور شوراھای خود را ایجاد کردند. این شوراھا از
 ھمان ابتدا سازمان ھای سیاسی توده ای بودند. شورای شھر سنت پترزبورگ
 پایتخت مھم ترین آن ھا بود کھ لئون تروتسکی جوان رھبر آن بود. تروتسکی

در کتاب ١٩٠۵ می نویسد:
«شورا پاسخی بود بھ یک نیازی عینی، نیازی کھ در طی رویدادھا زاده 
شد. شورا تشکلی بود کھ اعتبار داشت و با این ھمھ، فاقد سنت بود، 
تشکلی بود کھ توانست توده متفرقی از صدھا ھزار انسان را در بر 
بگیرد، ضمن آن کھ در عمل فاقد  دستگاه سازمان بود تشکلی بود کھ 
جریان ھای انقالبی را درون پرولتاریا وحدت بخشید؛ و قادر بھ ابتکار 
عمل و خویشتنداری خودجوش بود.  و مھمتر از ھمھ می توانست ظرف 
 بیست وچھار ساعت علنی  شود...  اولین جلسھ ای کھ نطفھ شورا بود
 در شب ١٣ ماه اکتبر [١٩٠۵] در انستیتو تکنولوژی برگزار شد. بین

سی تا چھل نماینده شرکت داشتند.»
  در آن روزھا برای احزاب سوسیالیستی، ظھور شوراھا غیرمنتظره بود، اما
 ھر کدام تالش کردند تا در آن ھا نمایندگان خود را داشتھ باشند. احزاب
 سوسیالیست میانھ رو منشویک و سوسیال رولوسیونر(اس.آرھا) این شوراھا را

 بھ عنوان کمیتھ ھای اعتصاب یا نھادھای خود مدیریت محلی می دیدند. برای
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دادگاه محاکمھ رھبران شورای پتروگراد در سال ١٩٠۵. تروتسکی متھم اصلی در وسط عکس با پرونده دفاعیھ متھمان
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کنفرانس  شوراھای سال ١٩١٧
با شکست انقالب ١٩٠۵ شوراھا ھم از صحنھ خارج شدند. در روسیھ، 
برخالف کشورھای غربی، شوراھا رشدی تدریجی نداشتند. در جریان انقالب 
  فوریھ ١٩١٧ است کھ شوراھا بار دیگر ظاھر می شوند و در آن شرایط

استثنایی بھ سرعت رشد می کنند. برای نمونھ شورای پتروگراد بھ واقع در طی 
بیست وچھار ساعت شکل می گیرد. این شورا متکی بود بر انتخاب یک نماینده 

از ھر کارخانھ بھ ازای ھر ھزار کارگر و یک نماینده ی نظامی از ھر ھنگ.
از ھمان آغاز، قدرت جمعی کارگران در کارخانھ کھ از طریق سربازان با 
قدرت مادی نظامی ھا تلفیق شده بود با یک نظام و دولت سرمایھ داری ای 
مواجھ شد کھ عمال در آشفتگی تمام عیار بود. علیرغم عدم پیشینھ  سیاست 
رفرمیستی در جنبش کارگری اکثریت نمایندگان شوراھا درکی از توانمندی 
شوراھا نداشتند و تفاوت چندانی بین شوراھا و کمیتھ نمایندگان کارگران 
کارخانھ نمی دیدند. از دید بخش رادیکال آن تزاریسم ممکن بود نابود شود اما 
انتظار داشتند کھ گام بعدی ایجاد دولتی سرمایھ داری در راستای خطوط 
پارلمان غربی باشد. و این باور در اکثریت شوراھا یعنی منشویک ھا کھ 
نمایندگان کارگران اصالح طلب و نیز متحدان سوسیال رولوسیونرشان کھ 
متکی بر دھقانان پرشمار بودند، بازتاب داشت. بھ این ترتیب، بلشویک ھا کھ 
مدافع "تمام قدرت بھ شوراھا" بودند، از ٢٨٠٠ نماینده در شورا فقط ۶۵ نماینده 
داشتند. با این ھمھ، بحران ھای سیاسی متوالی در ماه ھای آوریل، ژوئیھ و 
سپتامبر و ھمراه با واقع بینی و درایت انقالبی بلشویک ھا، تحولی رادیکال، 

دموکراتیک و پیوستھ در شوراھا آفرید.
 در طی روزھای ١۶-١١ آوریل اولین کنفرانس شوراھای نمایندگان کارگران و
 سربازان سراسر روسیھ در پتروگراد برگزار می شود. ١٣٩ شورا کارگری و
۴۶ شورای سربازان  در جمع ۴٨٠ نماینده بھ این کنفرانس می فرستند. نکات 

اصلی دستور کار این کنفرانس عبارت بود از: جنگ، حکومت موقت، مسائل 
تشکیالتی، سازمان ھای نیروھای انقالبی، تشکیل مجلس مؤسسان، تامین 

مواد غذایی، مسئلھ زمین و دھقانان، و مسائل کارگری. 
 منشویک ھا و اس آرھا اکثریت کنفرانس را تشکیل می دادند. گروه بلشویکی
 پیش نویس قطعنامھ خود را در مورد مسائل مھم ارائھ داد. قطعنامھ کنفرانس
 توسط کمیتھ اجرایی شورای پتروگراد کھ در کنترل منشویک - اس آرھا بود،
 ارائھ شد. قطعنامھ از جنگ "دفاعی" حمایت می کرد و اعالمیھ حکومت
 موقت در مورد جنگ را تصویب کرد، مشروط بھ این کھ ادامھ جنگ در
 جھت اھداف تھاجمی نباشد. کامنف بھ نمایندگی از سوی گروه بلشویک ھا،
 پس از افزودن ترمیماتی درباره "کنترل و تأثیر دموکراسی انقالبی در

 حکومت موقت و مقامات محلی" بھ قطعنامھ منشویک - اس آرھا رأی داد.
 در این قطعنامھ از قانونی شدن ٨ ساعت روز کاری و برگزاری یک مجلس
 مؤسسان در آتیھ سخن رفتھ بود. مسائل دھقانی و ارضی را بھ مجلس
 مؤسسان آتی موکول می کند و با اقدامات "خودسرانھ" دھقانان در سطح
محلی مخالفت می کند و زمین را  در مالکیت زمینداران باقی نگھ می دارد.

 در ١۶ آوریل ١٩١٧ این کنفرانس ١٠ نماینده از ایاالت و ۶ نفر از ارتش و
 نیروی دریایی را بھ عنوان کمیتھ اجرایی شورای پتروگراد انتخاب می کند تا
 در مقام قدرت مرکزی شوراھای کل کشور، مسئول برگزاری اولین کنگره

نمایندگان شوراھا کارگران و سربازان سراسر روسیھ باشد.
 در کنفرانس بلشویک ھا در تاریخ ٧ آوریل ١٩١٧، والدیمیر لنین پس از
 گزارشاتی در مورد جنگ و انقالب، "تزھای آوریل" خود را ارائھ می دھد.
 ھمان روز او گزارش خود را در یک کنفرانس مشترک بلشویک ھا و

منشویک ھا تکرار می کند.
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فرمان شماره  یک
از شورای نمایندگان کارگران و  سربازان پتروگراد بھ پادگان ھای پتروگراد

این فرمان کھ اجرای فوری و کامل آن الزامی است، برای اعضای گارد سرخ، ارتش، توپ خانھ، نیروی دریایی و نیز برای اطالع کارگران پتروگراد صادر می شود.
شورای نمایندگان کارگران و سربازان مقرر می دارد کھ:

 ١ـ در تمام گروھان ھا، گردان ھا، ھنگ ھا، واحدھای توپخانھ، واحدھای نیروھای دریایی، خدمات جداگانھ از بخش ھای مختلف نظامی و نیز کشتی ھای نیروھای دریایِی در حال انجام
وظیفھ، اعضای کمیتھ ھا باید مستقیماً و فوراً از میان سربازان ھمان واحد انتخاب شوند.

 ٢ـ تمامی واحد ھایی کھ ھنوز نمایندگان خود را برای شرکت در  شورای نمایندگان کارگران انتخاب نکرده اند، باید یک نماینده از ھر واحد انتخاب کنند. تمامی نمایندگانی کھ کارت ھای
ھویت معتبر بھ ھمراه داشتھ باشند، می توانند در تاریخ دوم مارس ١٩١٧، ساعت ١٠ صبح وارد ساختمان دومای دولتی شوند.

٣ـ واحد ھا در تمامی فعالیت ھای سیاسی خود تابِع نمایندگان شورای کارگران و سربازان و کمیتھ ھای آن ھا ھستند.
ھستند. ۴- تمامی دستورات صادره توسط "کمیتھ ی نظامی دومای دولتی"، بھ استثنای آن ھایی کھ در تناقض با فرمان ھای "شوراھای نمایندگی کارگران و سربازان" می باشند، قابل اجرا

 ۵- انواع سالح ھا (یعنی تفنگ، مسلسل، خودروھای زرھی و غیره) باید در اختیار و تحت کنترل کمیتھ ھای گروھان و گردان قرار گرفتھ و بھ ھیچ وجھ نباید در اختیار افسران قرار
بگیرند، حتی اگر آن ھا در این کار اصرار بورزند.

 ۶- سربازاْن چھ در آرایش جنگی و چھ در انجام وظیفھ ی خویش بھ طور مؤکد باید انضباِط نظامی را رعایت کنند، با این حال، زمانی کھ در حال انجام وظیفھ  نبوده و در حالت آرایش
جنگی قرار ندارند، باید در زندگی سیاسی، شھروندی و خصوصی خود از تمامی حقوق شھروندی برخوردار باشند.

بھ ویژه وضعیت خبردار ایستادن و سالم نظامی، زمانی در حال انجام وظیفھ نباشند، باید لغو گردد.
٧- بھ ھمین ترتیب افسران را نباید با القاب سرکار،  جناب و تیمسار مورد خطاب قرار داد.

ھر گونھ رفتار خشونت آمیزی نسبت بھ  سربازان در تمامی رده ھا و بھ ویژه مورد خطاب قرار دادن آن ھا با کلمھ ی توحین آمیز "تو" ممنوع است.
ھرگونھ تخلف از این مقررات و یا ھرگونھ سوء تفاھم بین افسران و سربازان باید توسط سربازان بھ کمیتھ ی گروھان گزارش شود.

این دستورات باید برای تمامی گروھان ھا، گردان ھا، ھنگ ھا و توسط تمام خدمھ ی کشتی ھا، یگان ھای توپخانھ  و سایر بخش ھای رزمی و غیررزمی خوانده شود.
 نمایندگان شورای کارگران و سربازان پتروگراد
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کنگره اول نمایندگان شوراھا کارگران و سربازان سراسر روسیھ

 اولین کنگره نمایندگان شوراھای کارگران و سربازان سراسر روسیھ در طی
 روزھای ١٧ ژوئن تا ٧ ژوئیھ ١٩١٧ توسط کنفرانس ملی شوراھا برگزار
 شد. در این کنگره احزاب طرفدار حکومت موقت (سوسیال - رولوسیونرھا و
 غیره) اکثریت داشتند. ١٩٠٩ نماینده از سوی ٣٠۵ شورای کارگران،
 سربازان و دھقانان و ۵٣ شورای ایالتی در این کنگره شرکت داشتند کھ ٨٢٢

اولین کنگره نمایندگان شوراھای کارگران و سربازان سراسر روسیھ در ژوئن ١٩١٧. پلخانف، چخیدزه و اسکوبلف در ردیف جلو

 نفر حق رای داشتند. نحوه تعیین نماینده برای کنگره عبارت بود از یک
 نماینده با حق رای برای شوراھای با بیش از ٢۵ ھزار عضو، و یک نماینده
 بدون حق رای برای شوراھایی کھ بین ١٠ھزار تا ٢۵ ھزار عضو داشت.
 ترکیب نمایندگان احزاب عبارت بود از: سوسیال - رولوسیونرھا (٢٨۵)؛

منشویک ھا (٢۴٨)؛ بلشویک ھا (١٠۵)؛ انترناسیونالیست و دیگران (٣٢).
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کنگره دوم
 پس از سرنگونی حکومت موقت در قیام ٢۵ اکتبر، کنگره دوم شوراھای
 نمایندگان کارگران و سربازان سراسر روسیھ در طی روزھای ٧ تا ٩ نوامبر
 انتقال انقالبی قدرت حکومتی را تصویب کرد. در این کنگره ۶۴٩ نماینده
 شرکت داشتند کھ ٣١٨ شورای محلی را نمایندگی می کردند. ترکیب سیاسی
 نمایندگان عبارت بود از: ٣٩٠ بلشویک، ١٠٠ سوسیال - رولوسیونرھای
 چپ، ۶٠ سوسیال - رولوسیونرھای راست، ٧٢ منشویک - سوسیال
 دموکرات انترناسیونالیست، ۶ منشویک انترناسیونالیست و ٧ نفر از گروه

 ھای دیگر.
 در اولین روز کنگره، نمایندگان سوسیال - رولوسیونرھا بھ دو گروه چپ و
 راست منشعب شدند و نمایندگان منشویک و سوسیال - رولوسیونرھای راست
 در اعتراض کنگره را ترک کردند. ۵٠۵ نماینده بھ نفع انتقال قدرت بھ
 شوراھا رای دادند. یک کمیتھ اجرایی مرکزی سراسر روسیھ و یک شورای
 کمیساریای مردم توسط کنگره انتخاب شدند و لنین را بھ عنوان رئیس شورا

یعنی شخص اول حکومت انتخاب کردند.
 در مراسم افتتاح کنگره، والدیمیر لنین سخنرانی کرد و گفت کھ دولت
 شوروی صلح فوری دموکراتیک با ھمھ ملت ھا را پیشنھاد می دھد و پایان
 فوری جنگ در ھمھ جبھھ ھا را اعالم کرد. بعدھا از این سخنرانی بھ عنوان
 "فرمان زمین" و "فرمان صلح" نام می برند. این کنگره سرنوشت آتی روسیھ

را رقم زد
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یک آمریکایی در کنگره شوراھا
 آلبرت ریس ویلیامز، خبرنگار کمونیست آمریکایی کھ با شروع انقالب روسیھ بھ عنوان خبرنگار بھ روسیھ می رود. پس از انقالب اکتبر و زمان تھاجم نظامی ارتش
 آلمان بھ پتروگراد و مشاھده خطر سقوط این شھر، داوطلب پیوستن بھ ارتش سرخ و جنگیدن علیھ ارتش آلمان می شود. لنین تقاضای او نمی پذیرند آن ھم بھ این دلیل
 منطقی کھ ویلیامز در نقش یک خبرنگار آمریکایی بیشتر بھ انقالب می تواند خدمت می کند تا یک سرباز ارتش سرخ. ویلیامز در دومین کنگره شوراھا شرکت و

سخنرانی می کند. او کتابی درباره انقالب اکتبر با عنوان "ھمراه با انقالب روسیھ" می نویسد. در این کتاب او شرکتش در دومین کنگره شوراھا را چنین شرح می دھد:
 «چخیدزه، رئیس کنگره شوراھا، علت آمدنم بھ روسیھ را می پرسد. من در پاسخ گفتم: "ظاھراً بھ عنوان یک روزنامھ نگار آمده ام، اما دلیل واقعی آن
 انقالب است. نتوانستم مقاومت کنم. انقالب مثل آھنربا مرا بھ این جا کشاند. برای این من این جا ھستم چون کھ نمی توانستم دور از انقالب باشم". او از من

خواست تا در کنگره سخنرانی کنم. نشریھ ایزوستیا در ٨ ژوئیھ، سخنرانی من را چنین گزارش می کند:
 «رفقا، من حامل شادباش ھای سوسیالیست ھای آمریکایی برای شما ھستم. ما بھ خود اجازه نمی دھیم کھ در این جا بھ شما بگوییم کھ چگونھ انقالب را پیش
 ببرید. برعکس ما بھ این جا آمده ایم تا از درس ھای آن بیاموزیم و بھ خااطر دستاوردھای بزرگ تان از شماز قدردانی می کنیم. ابر سیاه نااامیدی و
 خشونت باالی سر بشریت آویزان بود و با جاری ساختن جوی ھای خون مشعل تمدن با خطر خاموشی مواجھ بود. اما شما رفقا برخاستید و مشعل از نو

شعلھ ور شد. شما ایمان جدید بھ آزادی را در قلوب ھمھ زنده کردید.
 برابری، برادری، دموکراسی، کلمات عالی و زیبایی ھستند. اما برای میلیون ھا بیکار این ھا صرفاً واژه ھا ھستند. برای ١۶٠ ھزار کودک گرسنھ
 نیویورکی آن ھا واژه ھای توخالی بیش نیستند. برای طبقات استثمار شده فرانسوی و انگلیسی واژه ھای مسخره ای ھستند. وظیفھ شما این است کھ این

کلمات را بھ واقعیت تبدیل کنید.
 شما انقالب سیاسی کرده اید. پس از خالص شدن از تھدید نظامی گری آلمان، وظیفھ بعدی شما انقالب
 اجتماعی است. آن گاه، کارگران جھان دیگر بھ غرب نگاه نخواھند کرد، بلکھ بھ شرق - بھ سوی روسیھ
 بزرگ، بھ میدان مریخ در این جا، در پتروگراد، جایی کھ اولین شھدای انقالب شما در آن جا آرمیده اند، چشم

خواھند دوخت.
زنده باد روسیھ آزاد!

زنده باد انقالب!
زنده باد صلح در جھان!»
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ھیات رئیسھ دومین کنگره نمایندگان شوراھای کارگران و سربازان سراسر روسیھ در طی روزھای ٧ تا ٩ نوامبر ١٩١٧.
 از چپ بھ راست: موآسھ ای، لئون تروتسکی، یاکوب اسوردلف گریگوری زینوویف و میخائیل الشویچ
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کنگره سوم
 سومین کنگره نمایندگان شوراھای کارگران، سربازان و دھقانان در طی
 روزھای ٣١-٢٣ ژانویھ ١٩١٨ با حضور نمایندگان ٣١٧ شورای کارگران،
 سربازان و دھقانان و ١١٠ نماینده از ارتش و کمیتھ ھای جداگانھ برگزار شد.
 ۴۴١ نفر از مجموع ٧٠٧ نماینده حاضر از بلشویک ھا بودند. در روز
 چھارم کنگره، نمایندگان بیشتری بھ کنگره رسیدند بھ طوری کھ تعداد بھ
 ١۵٨٧ نفر رسید. ھیات رئیسھ کنگره شامل ده بلشویک و سھ سوسیال -
 رولوسیونر چپ و بقیھ متعلق بھ دیگر گروه ھای سیاسی نظیر منشویک ھا،

سوسیال - رولوسیونرھای راست و غیره بودند.
 احزاب سوسیال دموکرات کشورھای سوئیس، رومانی، سوئد و نروژ، احزاب

سوسیالیست بریتانیا و سوسیالیست آمریکا پیام ھای ھمبستگی ارسال کردند.
 کنگره کھ چند روز بعد از انحالل مجلس مؤسسان برگزار شد، ھرگونھ ارجاع
 بھ تشکیل مجلس مؤسسان در آینده را حذف کرد. سھ گزارش درباره فعالیت
 کمیتھ اجرایی مرکزی، فعالیت شورای کمیسرھای خلق، و مسالھ ملی و اقلیت

ھا در دولت جدید شوروی ارائھ شد کھ بھ تصویب کنگره رسیدند.
 منشویک ھا، سوسیال - رولوسیونرھای راست از کنگره برای ابراز مخالفت

خود با سیاست داخلی و خارجی بلشویک ھا استفاده می کردند.

 در این کنگره "اعالمیھ حقوق زحمت کشان و خلق ھای استثمار شده" بھ
 تصویب رسید. این اعالمیھ در واقع پیش نمونھ قانون اساسی آتی بود.
 "جمھوری شوراھای کارگران، سربازان و دھقانان" نام رسمی روسیھ اعالم
 شد. تمامی  قدرت در مرکز و ایاالت بھ شوراھا واگذار شد. جمھوری بر

 ملی اساس اتحاد  داوطلبانھ خلق ھای آزاد، با عنوان "فدراسیون جمھوری ھای
شوروی" ایجاد شد. در میان مفاد اساسی اعالمیھ نکات زیر قابل توجھ اند:

ـــ لغو مالکیت خصوصی بر زمین و اشتراکی کردن آن؛
ـــ ملی کردن بانک ھا؛

 ـــ ثروت ملی اعالم شدن جنگل ھا، منابع زیرزمینی و آب ھای با اھمیت؛
 ـــ برقراری کنترل کارگری بر کارخانھ ھا، صنایع، معادن و حمل ونقل با

راه آھن.

کنگره چھارم
  چھارمین کنگره فوق العاده شوراھای سراسری روسیھ در روزھای ١۴ تا
 ١۶ مارس ١٩١٨ برای بررسی مسالھ جنگ برگزار شد. این کنگره پیمان
 صلح برست - لیتوفسک را تصویب کرد. این امر میان بلشویک ھا و سوسیال
 - رولوسیونرھای چپ کھ مخالف این پیمان بودند، یک شکاف انداخت و

سوسیال - رولوسیونرھا در اعتراض وزرای خود از حکومت خارج کرند.
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چھارمین کنگره شوراھای سراسری روسیھ در ژانویھ ١٩١٨
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کنگره پنجم
پنجمین کنگره سراسری شوراھای دھقانان، سربازان و نمایندگان ارتش سرخ 
در فاصلھ ۴ تا ١٠ ژوئیھ ١٩١٨ برگزار شد. از ١١٣٢ نماینده حاضر در 
کنگره، ٧۴۵ بلشویک و ٣۵٢ سوسیالیست - رولوسیونر چپ بودند. بھ واسطھ 
اختالف نظر در مورد برخورد با احزاب مخالف دولت، با مسالھ جنگ و 
پیمان برست-لیتوفسک، این کنگره آخرین کنگره ای بود کھ با مشارکت 

سوسیالیست - رولوسیونرھای چپ برگزار شد.
 اولین قانون اساسی حکومت جدید با عنوان
 "قانون اساسی جمھوری فدراتیو سوسیالیستی

شوروی روسیھ " در این کنگرۀ در تاریخ ١٠ 
ژوئیھ ١٩١٨ بھ تصویب رسید.

کنگره بر طبق فرمانی کلیھ شھروندان مرد سالم 
بین ١٨ و ۴٠ سالھ را بھ خدمت در ارتش سرخ 

در جنگ داخلی روسیھ ملزم می کند.

 کنگره ششم                                                     قانون اساسی ١٩١٨

 ششمین کنگره سراسری شوراھای کارگران، دھقانان، قزاق ھا و ارتش سرخ
در روزھای ۶ تا ٩  نوامبر ١٩١٨ برگزار شد.

کنگره ھفتم
 ھفتمین کنگره اتحاد جماھیر شوراھای کارگران، دھقانان، قزاق ھا و
 فرماندھان ارتش در تاریخ ۵ تا ٩ دسامبر ١٩١٩ برگزار شد. در این کنگره
 گزارشی درباره سیاست خارجی اتحاد جماھیر شوروی ارائھ شد و لئون
 تروتسکی ھم گزارشی درباره ساختار ارتش شوروی و جبھھ ھای جنگ

داخلی روسیھ خواند.

کنگره ھشتم
 ھشتمین کنگره نمایندگان شوراھای کارگران، دھقانان، و سربازان در مسکو
 در روزھای ٢٢ تا ٢٩ دسامبر ١٩٢٠ برگزار شد. این کنگره اختصاص
 داشت بھ ارائھ نخستین برنامھ پنج سالھ اقتصادی کشور کھ بر سرمایھ گذاری

 قابل توجھ در صنعت متمرکز بود.
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شوراھا چھ بودند؟
توصیف تروتسکی از انقالب ١٩٠۵ کھ در آن شوراھا نقش اساسی و محوری 
داشتند، بھ خوبی نشان می دھد کھ این تشکالت را کارگران ایجاد کردند نھ 
"سازمان سوسیال دموکرات (حزب انقالبی)". او درباره شورای سنت 

 پترزبورگ  در کتاب ١٩٠۵ می نویسد:
«این سازمان پرولترِی کامالً طبقاتی طبقھ اصلی، تشکل انقالب بھ 

معنای واقعی کلمھ بود.»
تروتسکی ھنگام توصیف شورا بھ منطق "تولید"، محور ساختار شورای 

کارگری، اشاره می کند:
« از آن جا کھ فرایند تولید، یگانھ پیوند میان توده ھای پرولتر بود... 
در نتیجھ شکل نمایندگی آن نیز می بایست با کارخانھ و کارگاه مطابقت 
می کرد... از ھر ۵٠٠ کارگر یک نفر بھ نمایندگی انتخاب می شد... 
در برخی موارد یک نماینده تنھا صد کارگر یا حتی تعداد کمتری را 

نمایندگی می کرد.»
از این توصیف چنین استنباط می شود کھ این ساختار تشکیالتی شورا نبود کھ 
آن را از اسالف تاریخی اش متمایز می کرد بلکھ کامال برعکس ریشھ داشتن 
شورا در سازمان یابی مستقل خود کارگران - بھ جای ھرگونھ رھبری 
"سیاسی"  - ویژگی اش بود، ھر چند کھ این ھم پدیده ای منحصر بھ فرد نبود. 
آن چھ حقیقتا در خصوص شوراھای روسی استثنایی بود، نقِش ولو کوتاه مدت 
آنان در مقام تشکل ھای بالفعل و نھ بالقوه قدرت طبقھ کارگر بود. بھ این معنا، 
سووی یت ھا در لحظات انقالبی خود، بیانگر وحدت مد نظر مارکس و لنین 
ھستند، یعنی وحدت میان این شکل از سازمان یابی و ساختاری کھ بالقوه ھم 

حکومت کارگری است و ھم دولت کارگری. وجود پیوندی حیاتی میان

شکل شورایی سازمان یابی کارگری، و ساختار یک دولت کارگری بالقوه، 
دولتی کھ در آن ھمھ نھادھا با ساختارھای عمودی از باال بھ پایین ضرورتا 
"زوال می یابند". نکتھ ای کھ لنین ھم در نوشتھ ھایش درباره کمون پاریس 

در کانون توجھ قرار می دھد. او در کتاب دولت و انقالب می گوید:
«بھ نظر می رسید کھ کمون ماشین درھم کوبیده شده دولتی را با 
دموکراسی کاملتری جایگزین خواھد کرد... تمام مقامات باید کامالً 
انتخابی و قابل عزل باشند... اما این فقط بھ معنای جایگزینی کالن 
نوعی از نھاد با انواع دیگری است کھ نظمی اساسا متفاوت دارند. 
این جا شاھد یکی از موارد تبدیل "کمیت بھ کیفیت" ھستیم 
دموکراسی... از دموکراسی سرمایھ داری بھ دموکراسی پرولتری 
تبدیل می شود: دولت (یعنی نیروی خاصی برای سرکوب طبقھ ای 
خاص) بھ چیزی تبدیل می شود کھ دیگر واقعا دولت در معنای 

متعارف آن نیست».
بدین ترتیب، شوراھای مورد حمایت لنین و تروتسکی در انقالب ١٩١٧ 
روسیھ، در معنای سیاسی یک ساختار انتقالی بودند کھ ھم تجسد ویژگی ھای 
یک دولت کارگری بالقوه بودند و ھم این پتانسیل را داشتند کھ برای تسخیر 
قدرت بھ  منظور دستیابی بھ آن نوع دولتی - کھ در نھایت دولت را بھ کلی 
"از بین ببرد" - رھبری را بھ دست گیرند. لنین در تالش برای توضیح این 
نکتھ در تزھای آوریل کھ شش ماه قبل از انقالب اکتبر نوشتھ شد، استدالل 

می کند کھ :
«مفھوم شوراھا درک نشده است... از این نظر کھ شوراھا شکلی 
جدید یا حتی نوع جدیدی از دولت ھستند... این نوعی جدید از دولت 
است کھ انقالب روسیھ در ١٩٠۵ و ١٩١٧ شروع بھ آفریدن آن 

کرده است». 
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و از برخی لحاظ، بنا بھ استدالل انگلس، دیگر دولت بھ معنای اخص کلمھ نیست. 
بھ این معنا "زوال دولت" تحت سوسیالیسم و کمونیسم از مجرای ھمین شکل 
شورایی میسر می شود کھ کارگران بھ طور خودانگیختھ در حکم وسیلھ ای برای 
مبارزه جھت دستیابی بھ خواست ھای طبقات اشان اتخاذ می کنند. بدین معنا دولت 
کارگری کھ بنا بھ تعریف دولتی انتقالی است، ھمواره شکلی نامتعارفی از دولت 
خواھد بود، زیرا از ھمان آغاز قصدش نابودی خودش برای ایجاد یک جامعھ بی 

دولت است.
این کھ فرایند یاد شده بیش از حد دشوار و پرتنش است، بھ روشنی در کتاب 
تاریخی جان رید، ده روزی کھ دنیا را لرزاند تصویر شده است. بھ این ترتیب کھ 
بھ وضوح مقاومت سرسختانھ طبقھ حاکم -  و در واقعیت امر مقاومت "چپ ھای 
میانھ رو " را نیز - در برابر ھرگونھ تسخیر واقعی  و نھ نمادین قدرت، از سوی 

سربازان ژنده پوش و کارگران چرکین... و مردمان تھیدست توصیف می کند، 
انسان ھایی زخم خورده و خمیده در مبارزه ای بی رحمانھ برای بقا، کھ اینک 
قدرت را تسخیر کرده و شوراھای خودشان را ساختھ بودند. این پشتیبانی بی وقفھ 
بلشویک ھا از شکل شورایی سازماندھی و قدرت انقالبی خاص کارگری، رویھ ای 
کھ فقط بلشویک ھا اتخاذ کردند، باعث شد کھ - دست کم در این دوره کوتاه - 

حمایت پرشور طبقھ کارگر را داشتھ باشد.
یکی از ویژگی ھای منحصر بھ فرد روسیھ وجود  یک حزب انقالبی توده ای بود 
کھ بھ ایده  قدرت شورای کارگری پایبند بود. حزب بلشویک آن قدر کارآزموده بود 
و در طی سال ھا مبارزه چنان بھ بلوغ سیاسی- انقالبی رسیده بود کھ در مقابل 
فشارھا شوراھای کارگری برای سازش با اکثریت رفرمیست آن تاب آورد. اما در 
عین حال این فشارھا وادارشان نکرد کھ شوراھا را دور بزنند. حزب لنین این 
اعتماد بھ نفس و شکیبایی را داشت کھ پیروزی استدالل ھایش را در درازمدت 

ببیند. حزب، نیاز بھ جلب نظر شوراھا بھ تغییر انقالبی را درک می کرد. 

تروتسکی کھ بار دیگر بھ عنوان رھبر شورای پتروگراد انتخاب شده بود، 
تجربھ ١٩١٧ را چنین جمع بندی می کند:

«آن تشکلی کھ پرولتاریا توسط آن می تواند ھم قدرت پیشین را 
براندازد و ھم جایگزین آن شود، شوراھاست. اما شوراھا بھ خودی 
خود نمی توانند موضوع را فیصلھ دھند. آن ھا ممکن است بھ اھداف 
متفاوتی بنا بھ برنامھ و رھبری یاری برسانند... در حالی کھ در شرایط 
انقالبی شوراھا کل طبقھ را - بھ استثنای الیھ کامال عقب افتاده، منفعل 
و فاسد - در بر می گیرند، نمی توانند از انقالب فاصلھ بگیرند. حزب 
انقالبی بھ مثابھ مغز طبقھ است. مسئلھ تصاحب قدرت را فقط می توان 
با ترکیب معین حزب و شوراھا حل کرد.» (تروتسکی، کتاب تاریخ 

انقالب روسیھ)
تراژدی سده بیستم این بود کھ دولت شورایی روسیھ عمری کوتاه داشت، ھر 
چند کھ این نام باقی ماند. قلت عددی طبقھ کارگر در کشوری عمدتا دھقانی، 
ویرانی مادی آن در طی جنگ داخلی و جنگ ھای مداخلھ گرایانھ خارجی، و 
تا حدودی بی تجربگی و اشتباھات رھبران آن (اولین تجربھ ایجاد یک نظام 
سوسیالیستی) بھ تھی شدن شوراھا بھ مثابھ نھادھای دموکراتیک معنادار 
انجامید. این روند با تباھی ھم زمان حزب بلشویک تحت رھبری استالین پیوند 
 خورد. بتدریج با شکل گیری بوروکراسی و با تثبیت قدرت استالینیزم، کنگره
 شوراھا از یک ارگان واقعی قدرت و تصمیم گیری بھ یک کاریکاتور و بھ
 یک مجمع بی اراده در خدمت بوروکراسی حکومتی تبدیل می شود. سرانجام با
 تصویب قانون اساسی جدیدی در سال ١٩٣۶ (موسوم بھ قانون اساسی استالین)
 کنگره شوراھا رسما منحل می شوند و نھادی بھ نام شورای عالی (مشابھ

پارلمان بورژوایی)، با انتخابات مستقیم، جایگزین آن می شود. در فصول آتی 
بھ پدیده انحطاط انقالب اکتبر و حکومت شوراھا خواھیم پرداخت.
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فصل ششم
حزب و انقالب

 انقالب اکتبر ١٩١٧، علیرغم انحطاط فاجعھ انگیز بعدی آن، یکی از مھمترین
 رویدادھای تاریخ بشر و یک نمونھ درخشانی است از این کھ چطور مردم
 عادی می توانند بپا خیزند و جھان را دگرگون سازند. در پاسخ بھ این پرسش
 کھ چرا این انقالب پیروز شد در حالی کھ بسیاری از انقالب ھا از آن زمان بھ

 بعد شکست خورده اند، تروتسکی چنین توضیح می دھد:
 «در سال ١٩١٧، روسیھ بزرگترین بحران اجتماعی را از سر گذراند.
 بر اساس تمام درس ھای تاریخ با اطمینان می توان گفت کھ اگر حزب
 بلشویک وجود نمی داشت، انرژی انقالبی پرتوان توده ھا در طی
 انفجارھای پراکنده مستھلک و تلف می شد و آن خیزش ھای بزرگ
 سرانجامی جز یک حکومت دیکتاتوری ضد انقالبی خشن نمی داشت.
 مبارزه طبقاتی موتور تاریخ است، بھ یک برنامھ درست، بھ یک حزب
 قوی، و بھ یک رھبری قابل اعتماد و شجاع نیاز دارد. نھ بھ قھرمانان
 مجالس و سخنرانی ھای پارلمانی، بلکھ بھ انقالبیون مصممی کھ تا

آخر خط می روند. این است درس اصلی انقالب اکتبر».
 ھمان طوری کھ بخار برای آن کھ نیرویش بتواند موثر واقع شود بھ یک
 پیستون برای ھدایت اش نیاز دارد، خیزش انقالبی ستمدیدگان ھم تنھا زمانی
 می تواند بھ پیروزی بیانجامد کھ یک حزب انقالبی رھبری اش را در دست
 داشتھ باشد. توده ھا برای غلبھ بر تمام موانع موجود در مسیر کسب قدرت،
 بی چون و چرا بھ یک این چنین تشکلی نیاز دارند. بھ گواھی تاریخ، علت این
 کھ طبقات حاکم از سال ١٩١٧ تا بھ امروز موفق شده اند عمدتا بھ خاطر نبود

این عامل تعیین کننده بوده، و در مواردی ھم با انقالب ھای کارگری یا کنار

  آمدند و توانستند آن ھا را در مسیر منافع خود سوق دھند و یا  موفق بھ
سرکوبی شان شدند.

 بدون نقش لنین و سیاست و پراتیک متمایزش، بھ ویژه در فاصلھ دو انقالب
 فوریھ و اکتبر، یعنی در مقطع سازماندھی قیام کارگری و واژگونی حکومت
 موقت حامی ھم جنگ و ھم سرمایھ داران، تحقق انقالب کارگری روسیھ

 ممکن نمی بود. این  نکتھ یک واقعیت تاریخی بی چون و چرایی است.
 این تاکید بر نقش لنین و سیاست لنینی در فاصلھ زمانی کوتاه ٧ ماھھ قبل از
 پیروزی انقالب اکتبر شاید بھ مذاق “عینی گراھای ھمھ جانبھ نگر و
 متخصص” خوش نیاید. در برابر ایرادات این دستھ از افراد باید از آن ھا
 پرسید “چرا طبقھ کارگر در انقالب فوریھ قدرت را نگرفت؟” در پاسخ

تروتسکی می گوید کھ :
 «لنین مسئلھ را از حوزه عینی گراھای قالبی کھ تسلیم شدگان در
 پشتش سنگر گرفتھ بودند، بھ قلمرو ذھنیات کشاند.  طبقھ کارگر بھ این
 دلیل قدرت را در ماه فوریھ تصرف نکرد کھ حزب بلشویک طالب
 وظیفھ عینی خود نبود و نتوانست مانع از آن شود کھ سازشکاران توده

ھای مردم را از لحاظ سیاسی بھ نفع بورژوازی خلع ید کنند».
 نقش متمایز از سایر رھبران حزب بلشویک لنین در مقطع بازگشت بھ
 روسیھ در ماه آوریل این بود کھ با سیاست و پراتیک انتقادی و قاطع نھ تنھا
 علیھ کلیت بورژوازی و سوسیالیست ھای رفرمیست آن دوره بلکھ علیھ خط
 سیاسی حاکم بر رھبری حزب خودش ھم شورید. توانست حزب بلشویک را
 از جا خوش کردن در جناح چپ جنبش دموکراسی نجات دھد و حزب را بھ
 مثابھ تجسم آگاھی و تشکل طبقھ کارگر آماده سازد کھ ھم خواستار برنامھ

تحقق تکالیف عینی خود یعنی تصرف قدرت سیاسی و انقالب سوسیالیستی
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 باشد و ھم آن کھ در ماه اکتبر آن را متحقق سازد. این بود جوھر سیاست و
 پراتیک متمایز حزب بلشویک در مقطع انقالب اکتبر در مقایسھ با جوھر

سیاست و پراتیک حزب در  ٨ ماه پیش تر یعنی در مقطع انقالب فوریھ.
 پیروزی انقالب فوریھ در شرایطی اتفاق افتاد کھ لنین بھ عنوان نظریھ پرداز و
 رھبر اصلی حزب بلشویک در تبعید و در سوئیس بھ سر می برد و اجبارا
 دخالتی در روند تحوالت جاری آن زمان و سمت و سو دادن بھ حزب بلشویک
 نداشت. در دو ماه اول پس از انقالب فوریھ، بر کمیتھ مرکزی حاضر در
 صحنھ حزب بلشویک سردرگمی، تردید و راست سیاسی روی حاکم بود.
 رھبری حزب از مبارزه ای مستقل برای تسخیر قدرت سرباز می زدند و عمدتا
 ھم چون جناح چپ جنبش عمومی و دموکراسی بر آن شدند کھ در قبال حکومت

  موقت بورژوازی، نقش مخالفان وفادار و اھرم فشار را بازی کنند.
 الزم است بھ تفاوت ھای مھم خط مشی کمیتھ مرکزی حزب بلشویک در داخل
 روسیھ در آن مقطع زمانی با نظریات لنین کھ ھنوز بھ روسیھ نرسیده بود،اشاره
 کنیم.  لنین، علی رغم محدودیت ھای فراوان ارتباطی ناشی از جنگ جھانی و
 سرویس امنیتی، معھذا با ارسال تلگراف ھا و نامھ ھای از راه دور نقش تعیین
 کننده بر سیاست ھای حزب بلشویک در آن فضای پر تپش داشت. نگاھی

بیندازیم بھ سیاست ھای حزب بلشویک تا قبل از ورود لنین بھ روسیھ:
 * در اعالمیھ کمیتھ مرکزی حزب بلشویک کھ بالفاصلھ پس از پیروزی قیام
 فوریھ نوشتھ شد، از کارگران کارگاه ھا و کارخانھ ھا و ھم چنین نیروھای
 شورشی می خواھد کھ « بی درنگ نمایندگان خود را برای مشارکت در

حکومت موقت انقالب انتخاب کنند».
 * در روز یکم مارس و در جریان تحرک و بحث داغ در میان کمیتھ اجرایی

شوراھا بر سر چگونگی تحویل دادن قدرت بھ بورژوازی، «کم ترین صدای

  اعتراضی برنخاست. آن ھم در شرایطی کھ از ٣٩ نفر عضو کمیتھ اجرایی،
یازده تن بلشویک و سھ نفر از آن ھا عضو مرکزیت حزب بودند».

 * کامنف و استالین پس از بازگشت از تبعید، از پانزدھم مارس زمام امور
 حزب و ھیئت تحریریھ پراودا نشریھ حزب را بھ دست می گیرند. ھیئت
 تحریریھ جدید ضمن اعالم برنامھ سیاسی خود، قاطعانھ از حکومت موقت

حمایت می کند.
 * ھیئت تحریریھ جدید پراودا در خصوص جنگ امپریالیستی ھم موضع مشابھ
 دفاع طلبان و سوسیالیست ھای میھن پرست می گیرد و اعالم می کند «مادام کھ
 ارتش آلمان از امپراطور فرمانبرداری می کند، سرباز روسی باید گلولھ را با

گلولھ و خمپاره را با خمپاره پاسخ دھد».
 * سرانجام در کنفرانس سراسری شوراھای کشور، مرکب از نمایندگان ھشتاد و
 دو شورا در اواخر مارس و اوایل آوریل، بلشویک ھا بھ قطعنامھ رسمی
  کنفرانس در خصوص مسئلھ قدرت رای موافق می دھند در واقع با تحویل

قدرت بھ بورژوازی موافقت می کنند.
این کرنش آشکار سیاسی کمیتھ مرکزی حزب بلشویک در قبال تحوالت 
بورژوایی و حکومت موقت، چند واکنش فوری را بھ دنبال داشت. اول این کھ 
این سیاست ھای راست رھبری مورد تایید کل حزب نبود بلکھ عمدتا این 
روزنامھ پراودا کھ در دست استالین و کامنف بود، عامل  این تشتت و پراکندگی 
سیاسی بود. کمیتھ کارگری ناحیھ ویبورگ در پتروگراد، تجمعاتی با شرکت 
ھزاران کارگر و سرباز تشکیل داد کھ ھمھ تقریبا متفق القول قطعنامھ ھایی را 
تصویب کردند دائر بر لزوم تسخیر قدرت توسط شوراھا، در حالی کھ شاخھ 
 حزب بلشویک در ویبورگ موضع مخالف کمیتھ کارگری گرفت و بھ مماشات

 با حکومت موقت پرداخت. دوم این کھ خط مشی مماشات طلبی استالین و
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  کامنف در رسانھ ھای بورژوازی، سوسیالیست ھای اصالح طلب و حکومتی
 بھ عنوان «پیروزی بلشویک ھای میانھ رو و عاقل بر بلشویک ھای تندرو و
 بی مغز» جار زده می شد. نکتھ سوم این کھ تمایل و گرایش بھ ائتالف با
 منشویک ھای رفرمیست را دامن می زد. این مواضع پراودا سرانجام خشم لنین
 این رھبر تیزبین کھ ھنوز از تبعید بھ روسیھ نرسیده بود، را  بھ شدت شعلھ ور
 می سازد. علیھ اتخاذ این سیاست ھای شبھ منشویکی توسط رھبری داخلی
 حزب اش در روزششم مارس تلگرافی از استکھلم بھ پتروگراد می فرستد کھ

 در آن آمده است:
 «تاکتیک ما رای عدم اعتماد بھ حکومت موقت، حمایت نکردن از آن،
 ظن ویژه بھ کرنسکی، تسلیح طبقھ کارگر و عدم توافق با سایر احزاب

بورژوایی است».
 بار دیگر زمانی کھ لنین درمی یابد کھ حکومت موقت موفق شده است کارگران
 را فریب دھد و جنگ امپریالیستی را یک جنگ دفاعی وانمود سازد، از طریق
 دوستانش در استکھلم نامھ ای ھشدار دھنده کھ حاکی از نگرانی جدی اش از

 مشی رھبری حزب است، بھ پتروگراد می فرستد :
 «چنان چھ حزب ما در این فریب بزرگ
 کوچک ترین مشارکتی داشتھ باشد، خود را تا
 ابد بی آبرو خواھد ساخت و با این کار حکم
 مرگ سیاسی خود را امضا خواھد کرد… من
 ترجیح می دھم کھ با ھر عضوی از اعضای
 حزب، ھر کھ می خواھد باشد، قطع رابطھ کنم

و تن بھ وطن پرستی سوسیالیستی ندھم».
 اشاره لنین بھ استالین و کامنف است.

 سرانجام در روز سوم آوریل لنین بھ پتروگراد می رسد. پیش تر در ایستگاه
 قطار، در ھمان اولین برخورد با کامنف کھ از سوی رھبری حزب در داخل بھ
 استقبالش رفتھ بود، خشم خود را از سیاست ھای راست روانھ پراودا چنین بیان
 می کند: «این مزخرفات چیست کھ در پراودا می نویسید! دو سھ شماره اش را
 دیده ایم و چنان کھ سزاوارتان بوده است بھ حساب تان رسیده ایم». بعد از
 رسیدن بھ پتروگراد و در ساعت ھای پایانی آن روز در اولین سخنرانی در
 برابر اعضای حزب بلشویک اعالم می کند «ما نیاز بھ جمھوری پارلمانی
 نداریم، ما دموکراسی بورژوایی نمی خواھیم، ما نیازی بھ ھیچ حکومتی نداریم
 مگر بھ حکوت شورای نمایندگان کارگران، سربازان، و دھقانان». در عین حال
 لنین  با صراحت خود را از مواضع اکثریت شورا متمایز کرده و اکثریت را
 تماما متعلق بھ اردوی دشمن می داند. راسکولنیکوف، بلشویک حاضر در این

  جلسھ می نویسد:
 «لنین تاکتیک ھایی کھ گروه ھای حاکم در حزب و تک و توکی از رفقا
 پیش از بازگشت او دنبال می کردند، را با قاطعیت تمام بھ باد حملھ
 گرفت. بازگشت لنین در روز سوم آوریل سرآغاز نقطھ عطف اساسی
 در تغییر سیاست ھای حزب بلشویک بود... فقط از این لحظھ بھ بعد
 حزب بلشویک با صدای بلند آغاز بھ سخن می کند و مھم تراز آن با

 صدای خودش سخن می گوید».
 سوم آوریل روز پی افکندن قطعی پایھ ھای انقالب و حکومت  کارگری بود کھ
 ٧ ماه بعد در ٢۵ اکتبر ١٩١٧ سراسر گیتی را تحت تاثیر قرار داد. روز بعد
  چھارم آوریل، لنین تزھای مشھور آوریل را بھ حزب ارائھ می دھد. تزھایی کھ

تزھای آوریل لنین
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  بھ گفتھ تروتسکی، در وھلھ اول:
 «خصومت تشکل ھای مرکزی حزب را برانگیخت، ھیچ کس حتی یک
 سازمان یا گروه و فرد امضای خود را بر پای این تزھا نگذاشت...
 فضای اولیھ در درون و بیرون حزب در برخورد بھ سخنرانی ھا و بھ
 تزھای آوریل در مالیم ترین حالت این بود کھ این سیاست ھا ذھنی است
 و این کھ لنین مدتی در خارج زیستھ و ھنوز فرصت نیافتھ است تا با

 حقایق امور خود را آشنا کند».
 اما بسیار سریع خط مشی سیاسی و عملی لنین بھ پرچم بی اما و اگر پرولتاریای
 روسیھ و سربازان و دھقانان و ھمھ رنج دیدگان تشنھ رھایی و آزادی تبدیل شد
 و بھ تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقھ کارگر انجامید. انقالب اکتبر حاصل این
 خط مشی، بر پایھ یک روند با برنامھ و ھدفمند، کار عظیم حزبی بود کھ سکان

 آن را مستقیما لنین بھ دست گرفت.
 بی تردید بدون تزھای آوریل و سیاست ھای متمایز و قاطع لنین، حزب بلشویک
 بھ عنوان جناح چپ منشویک ھا بی تردید ھمان راھی را می رفت کھ منشویک
 ھا و کل سوسیالیست ھای رفرمیست در روسیھ و حتی در سطح جھانی طی

 کردند.
 اساسی ترین درس پیروزی انقالب کارگری اکتبر برای طبقھ کارگر درگیر
 مبارزه با بورژوازی در ھمھ کشورھا، این است کھ بدون سیاست طبقاتی مستقل
 و روشن، و بدون یک حزب لنینیی با یک رھبری مارکسیستی تیزبین، طبقھ
 کارگر و کل جامعھ رھا نمی شود. بدون ساختن و مھیا کردن این ساز و برگ
 ھای جنگ طبقاتی، رھایی کارگر و انسان و جامعھ و تحقق سوسیالیزم امکان
 پذیر نیست. لنین و متد لنینی بھ ما می آموزد کھ اراده آگاھانھ انسان نیروی فعال

تغییر است و تحقق موفقیت آمیز آن بھ یک سازمان لنینی نیاز دارد.

 آیا طبقھ کارگر بھ حزب نیاز دارد؟
 کل تاریخ مبارزات طبقاتی در طی صد و پنجاه سال گذشتھ بھ این پرسش پاسخ
 مثبت داده است. از طرف دیگر، مارکسیزم بھ ھیچ وجھ اھمیت نقش فرد در
 تاریخ را انکار نمی کند، اما در عین حال توضیح می دھد کھ نقشی کھ افراد یا
 احزاب سیاسی بازی می کنند، توسط سطح توسعھ تاریخی، توسط محیط عینی
 اجتماعی، و در تحلیل نھایی توسط انکشاف نیروھای تولیدی تعیین می شود. این
 بھ ھیچ وجھ بھ معنای آن نیست کھ انسان ھا صرفاً دست نشانده ھای کر و کور
 "جبرگرایی اقتصادی" ھستند، ادعایی کھ منتقدین مارکسیزم بھ غلط بھ

مارکسیست ھا نسبت می دھند.
 انسان ھا تاریخ خود را می سازند، اما نھ بھ عنوان یک عامل کامال آزاد و
 خودمختار، بلکھ در چارچوب امکاناتی کھ جامعھ کھ در آن می زیند در اختیار
 شان می گذارد. اما در ھمین چارچوب ھم قابلیت ھای چھره ھای سیاسی، یعنی
 آمادگی نظری، مھارت، شجاعت و عزم و اراده آن ھا، می تواند نقش تعیین
 کننده ای در نتیجھ یک جنبش اجتماعی داشتھ باشد. در تاریخ بشری لحظھ ھای
 سرنوشت ساز و حساسی وجود دارند کھ قابلیت رھبری می تواند عامل تعیین
 کننده ای باشند و توازن قوا را بھ این سو و یا سوی مقابل برانند. اما، چنین
 دوره ھایی عادی نیستند، بلکھ تنھا زمانی بھ وجود می آیند کھ تمام تضادھای
 نھان موجود در جامعھ بھ آرامی در طی یک دوره طوالنی بھ مرحلھ ای از
 پختگی بلوغ رسیده باشند، کھ بھ زبان دیالکتیک، کمیت بھ کیفیت تغییر می یابد.
 در تاریخ بشر، اگر چھ افراد نمی توانند صرفا با اراده انسانی تحوالت جامعھ

را تعیین کنند، اما نقش عامل ذھنی در نھایت تعیین کننده است.
 نقش وجود یک حزب و رھبری انقالبی برای پیامدھای یک مبارزه طبقاتی
 کمتر از نقش ارتش و ستاد فرماندھی آن در جنگ ھای بین کشورھا نیست.

 ھمان طور کھ یک ارتش بدون تدارک قبلی وارد یک جنگ نمی شود، یک
www.hks-iran.com



 حزب انقالبی ھم نمی تواند بی گدار بھ آب بزند و باید طی سال ھای بھ طور
منظم تدارک دیده باشد. این است درس کل تاریخ، بھ ویژه در سده بیستم.

 روزا لوکزامبورگ، آن  نظریھ پرداز بزرگ و انقالبی جان باختھ در راه طبقھ
 کارگر، ھمواره بر ابتکار عمل انقالبی توده ھا بھ عنوان نیروی محرک انقالب
 تأکید می ورزید. در این مورد او کامال درست می گفت. در جریان انقالب،
 توده ھا بھ سرعت یاد می گیرند. اما یک وضعیت انقالبی، بنا بر ماھیتش، زیاد
 نمی تواند  دوام آورد. جامعھ را نمی توان در حالت فوران دائمی و طبقھ کارگر
 را در وضعیت فعالیت شدیدا سیاسی نگھ داشت. یا باید بھ موقع راه حلی پیش
 روی جامعھ گذارده شود، و یا فرصت از دست می رود. در یک شرایط بحرانی
 و سرنوشت ساز زمان کافی برای تجربھ کردن راه حل ھا متفاوت، بھ منظور
 این کھ خود کارگران از طریق آزمایش و خطا بیاموزند، وجود ندارد. در
 شرایط مرگ و زندگی، کوچک ترین خطایی بسیار گران تمام می شود و
 فرصت طالیی مشابھ برای سال ھا از می رود. از این رو الزم است کھ جنبش
 "خودبخودی" توده ھا، اگر نخواھیم کھ بھ شکست انجامد، با سازمان، برنامھ،
 چشم انداز، استراتژی و تاکتیک ھا - بھ یک کالم، با یک حزب انقالبی کھ

توسط کادرھای مجرب رھبری می شود - ترکیب شود.
 یک حزب فقط یک ساختار تشکیالتی، یک نام، یک پرچم، یک مجموعھ از
 افراد و یا یک ابزار نیست. برای یک مارکسیست، یک حزب انقالبی در وھلھ
 اول یک برنامھ، روش ھا، ایده ھا و سنت ھا است و فقط در مرحلھ دوم، یک
 ساختار و یک تشکیالت است (ھر چند کھ بدون شک این ھا مھم ھستند) آن ھم
 برای انتقال ایده ھا بھ گسترده ترین الیھ ھای توده ھای زحمتکش. یک حزب
 مارکسیستی از ھمان ابتدا باید خود را بر پایھ تئوری و برنامھ، یعنی جمع بندی
 تجارب کلی تاریخی پرولتاریا، قرار دھد. ساختن یک حزب انقالبی ھمیشھ با

 کار آھستھ و پر دردسر گردآوری و آموزش کادرھا آغاز می شود کھ ستون

 فقرات حزب را تشکیل می دھند. این نیمھ اول مسالھ است. اما فقط نیمھ اول و
 نیمھ دوم بھ مراتب پیچیده تر است: چگونھ ایده ھا و برنامھ ھای خود بھ انبوه

کارگران برسانیم؟ این دیگر بھ این سادگی ھا نیست.
 رھایی طبقھ کارگر کار خود طبقھ کارگر است. توده ھاي طبقھ کارگر از تجربھ
 می آموزد. آن ھا از کتاب درس نمی آموزند، نھ بھ این دلیل کھ فاقد استعداد و
 شعور ھستند، ھمان طور کھ افراد پر مدعا و از خود راضی طبقات میانی
 مدعی اند، بلکھ بھ دلیل نداشتن وقت و امکانات مادی برای دسترسی بھ فرھنگ
 و مطالعھ کردن. کارگری کھ پس از کار ھشت، نھ یا ده ساعت کار و چندین
 ساعت رفت و آمد بین محل سکونت و محل کار نھ تنھا از نظر جسمی بلکھ از
 نظر روحی نیز خستھ است دیگر نھ وقت و نھ حال و حوصلھ مطالعھ کردن
 دارد و نھ شرکت در یک جلسھ سیاسی. بھ مراتب بھتر است کھ چنین کارھایی
 را بھ "کسانی کھ می دانند" واگذار کنند. اما اگر اعتصاب رخ دھد کل این
 روانشناسی دگرگون می شود. خوب یک انقالب ھم یک اعتصاب عظیم در
 سطح کل جامعھ است. توده ھا می خواھند بفھمند کھ چھ می گذرد، می آموزند،

فکر می کنند و عمل می کنند.
 توده ھای بی تجربھ، بی اطالع از تاکتیک ھا، استراتژی ھا و چشم اندازھا، در
 لحظات رویارویی با طبقھ حاکم در جایگاه بسیار ضعیف تری از دشمن طبقاتی
 خود قرار دارند. زیرا طبقھ حاکم کھ از طریق نمایندگان سیاسی و نظامی خود،
 تجربھ ای طوالنی کسب کرده و برای چنین شرایطی بھ مراتب بھتر آمادگی
 دارد. طبقھ حاکم بھ دستگاه ھای عریض و طویلی مجھز است: دولت، ارتش،
 پلیس، قوه قضاییھ، مطبوعات و سایر رسانھ ھای جمعی - ابزار قدرتمندی برای
 شکل دادن بھ افکار عمومی، تھمت پراکنی، دروغگویی و ترور شخصیت و در
 یک کالم شستشوی مغزی. طبقھ حاکم از سالح ھا و نیروھای کمکی دیگری ھم

برخوردار است: کنترل مدارس و دانشگاه ھا، ارتشی متشکل از متخصصان،
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 اساتید دانشگاھی، اقتصاددانان، فیلسوفان، حقوقدانان، دین مداران و سایر افراد
 کھ دفاع از "تمدن" (یعنی امتیازات خود و اربابانشان) در برابر "ھرج و مرج"

و "اوباش" را وظیفھ طبیعی و انسانی خود می دانند.
 در فاصلھ فوریھ و اکتبر ١٩١٧ وحدت دیالكتیكي خودسازماندھى طبقاتى و
 حزب پیشاھنگ در روسیھ بھ کمال پختگى خود دست یافت. تروتسكى در کتاب

"تاریخ انقالب شوروى" وضعیت فوق را چنین توصیف می کند:
 «دینامیزم حوادث انقالبی بھ وسیلھ دگرگونی ھای سریع و شدید و
 پرشور مستقیما در روان طبقات، کھ ھمھ ی آن ھا پیش از انقالب شکل
 گرفتھ اند، تعیین می شود… توده ھا با یک برنامھ از پیش ساختھ برای
 بازسازی جامعھ بھ عرصھ ی انقالب وارد نمی شوند، بلکھ ھنگام رفتن
 بھ میدان انقالب فقط بھ شدت احساس می کنند کھ دیگر نمی توانند جامعھ
 ی کھن را تحمل کنند. در ھر طبقھ فقط پیشاھنگان آن طبقھ برنامھ ی
 سیاسی دارند، و تازه ھمین برنامھ ھم نیازمند آزمون حوادث و تأیید توده
 ھا است. از این رو، روند سیاسی انقالب در بنیاد خود عبارت است از
 ادراک تدریجی مسائل ناشی از بحران اجتماعی توسط طبقھ ی ذینفع - یا
 سمت گیری فعالنھ ی توده ھا از طریق یک رشتھ تخمین زدن ھای پی
 در پی. مراحل مختلف روند انقالب، توأم با جا بھ جائی احزاب بھ
 طوری کھ حزب تندروتر ھمواره جاي حزب میانھ روتر را می گیرد…
 درک نقش حزبا و رھبری، کھ ما بھ ھیچ وجھ قصد نادیده گرفتن شان را
 نداریم، فقط بر اساس مطالعھ ی جریان ھای سیاسی در میان خود توده
 ھا، میسر است. ھر چند کھ رھبران و احزاب عامل مستقلی را تشکیل
 نمی دھند، اما آن ھا عناصر مھمی ھستند. بدون یک سازمان راھبر،
 نیروی توده ھا مانند بخاری کھ در سیلندر محصور نباشد، بھ ھدر می

رود. با این حال، بخار باعث حرکت است، نھ پیستون و نھ سیلندر»

 سازمان لنینی چیست؟
 ھدف نھائی مارکسیزم برقراری جامعھ سوسیالیستی بی طبقھ است. جامعھ بھ

 طبقات تقسیم می  شود. و ایدئولوژی حاکم بر ھر جامعھ ای عمدتاً ایدئولوژی
 طبقھ حاکم است. در جامعھ معاصر سرمایھ داری دو طبقھ اصلی طبقات

 سرمایھ دار و پرولتر می  باشند. حاکمیت اقتصادی و سیاسی در دست طبقھ
 سرمایھ دار است و در نتیجھ ایدئولوژی حاکم بر جامعھ عمدتاً ایدئولوژی طبقھ

سرمایھ دار است ( و تا حدودی دیگر طبقات پیشا- سرمایھ داری).
 اما، مبارزه پرولتاریا برای استقرار جامعھ بی  طبقھ، صرفاً مبارزه ای بر ضد

 دشمن طبقاتی یعنی  بورژوازی نیست بلکھ در عین حال مبارزه ای است علیھ
 خودش، علیھ پی  آمد ھای مخرب و ویرانگر نظام سرمایھ داری بر آگاھی 

 طبقاتی خودش. طبقھ کارگر تنھا با غلبھ بر این تأثیرات مخرب است کھ بھ
پیروزی واقعی می تواند دست   یابد.

با توجھ بھ نکات در ظاھر متناقض فوق سھ پرسش مطرح می  شود.
 ١- اصوالً آگاھی  طبقاتی بھ لحاظ نظری چیست؟ ٢- کارکرد عملی این آگاھی 

 طبقاتی در مبارزات طبقاتی در جامعھ چگونھ است؟ ٣- و مھم تر از ھمھ این
 آگاھی  در مورد طبقھ کارگر چگونھ است و وجوه تمایزش با آگاھی  نزد دیگر

 طبقات در جامعھ چھ می  باشد؟ آیا اصوال این آگاھی  نزد کل طبقھ مجموعھ ای
 یک سان و یک پارچھ است یا این کھ درجات و سطوح مختلفی را در آن

 پراکندگی می  توان تشخیص داد. و سرانجام چگونھ می توان بر این ناھمگونی و
فائق آمد؟ یعنی ، با غلبھ بر جدائی بخش ھای مختلفی کھ باید در وحدت باشند.

 نزد مارکس مقولھ "عامل" انقالب بودن پرولتاریا، ھیچ ربطی  نھ بھ عالیق و
 کارگر وابستگی ھای عاطفی  و احساسی  دارد و نھ از روی ایمان کور بھ طبقھ

 است. مارکس بر این باور بود کھ نیروھا و مناسبات حاکم در نظام سرمایھ
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 داری بی  چون و چرا یک طبقھ انقالبی  را شکل می  دھد- آن طبقھ ای کھ ھم
 قابلیت و ھم خواست سرنگون کردن نظام موجود را خواھد داشت. قابلیتش از

 قدرت عددی و نقش اش در روند تولید سرمایھ دارانھ سرچشمھ می  گیرد، و
 سرمنشاء خواست اش نھ تنھا بھ واسطھ محرومیتش از مالکیت مادی بلکھ ھم
 چنین در انسانیت اجتناب ناپذیر و اصولی اش ھم است (الغای ھمھ طبقات

 منجملھ خودش).
 در مارکسیزم "نظریھ" و "عمل" دو قطب آن رابطھ دیالکتیکی ای ھستند کھ
 میانجی اش امر "سازمان دھی" می  باشد. سازمان دھی در واقع وحدت بخش
 "عامل شناسنده" و "موضوع مورد شناسایی" می  باشد. متأسفانھ، ضرورت

 وجود یک حزب طبقھ کارگر آگاه بھ منافع طبقاتی اش در اغلب موارد صرفاً و
 عمدتاً از زاویھ "عینی" یعنی  امری تاکتیکی - تشکیالتی مورد بررسی قرار
 گرفتھ و کم تر بھ جنبھ ضرورت وجودی آن بھ لحاظ "ذھنی"  و رابطھ

دیالکتیکی بین این دو جنبھ مورد بررسی قرار گرفتھ است.
 پرولتاریا در روند خودآگاھی در جامعھ بھ کنش می  پردازد، بھ بیانی دیگر در

 پیکار با سرمایھ است کھ بھ جایگاه و نقش خویش در جامعھ سرمایھ داری پی
 بھ می  برد، یعنی  بھ آگاھی  طبقاتی دست می  یابد. اما آگاھی  طبقاتی کھ بھ واقع

 مثابھ "سوژه" است بھ ھیچ وجھ ثابت و پایدار نبوده و بر طبق یک سلسلھ قوانین
 ثابت و مکانیکی شکل نمی گیرد، بلکھ فرآیندی است دیالکتیکی. رھایی
 پرولتاریا پیکاری است در قالب وحدت دیالکتیکی نظریھ و عمل (پراکسیس).

 شد. اما در این وحدت عنصر "آگاھی " را نباید بھ صورت نظریھ "ناب" متصور
 چرا کھ آن بخش از آگاھی  "نظری نھفتھ و نامرئی" تنھا توسط کنش در واقعیت

 موجب خارج از نظریھ است کھ می  تواند بھ این آگاھی  بنقد موجود افزوده شده و
 ارتقای آن شود. حزب تنھا شکل سازمانی کلیت آگاھی  بھ مثابھ وحدت "عامل

 شناسایی" و "موضوع مورد شناخت" می  تواند باشد. حزب طبقھ کارگر

 صرفاً شکلی از اَشکال سازمان دھی نیست بلکھ آن تشکلی است کھ توده
 کارگران را باید در روند مبارزاتی طوالنی بھ یک طبقھ آگاه بھ منافع طبقاتی

خودش متحول سازد.
 برخالف این ایده نادرست کھ یک حزب لنینی ابزاری صرفاً تشکیالتی است،
 ایده ای رایج بین بسیاری از مارکسیست ھا، یک چنین تشکیالتی در وھلھ اول
 یک امر سیاسی است کھ اصوال ضرورت وجودی اش از جایگاه طبقھ کارگر

 دھی در جامعھ سرمایھ داری نشأت می  گیرد. و از این رو نظریھ  لنینی سازمان
است. در واقع تمرکز و ادغام "عوامل ذھنی " آگاھی  طبقاتی و رھبری "انقالبی"

 ھر آینھ طبقھ کارگر زیر سلطھ نمی بود و بھ لحاظ اجتماعی و سیاسی یک
 پارچھ و ھمگون می  بود دیگر نیازی بھ یک حزب لنینی نمی بود. دقیقا بھ دلیل
 و وجود قشربندی ھا در طبقھ کارگر است کھ آگاھی  طبقاتی اشان ناھمگون بوده
 در سطوح و درجات مختلف می  باشند. تنھا روش علمی  جھت ادغام و وحدت

 بخشیدن بھ این آگاھی  ھای متفاوت و پراکنده، وجود یک تشکیالت آگاه و مجھز
 بھ علم مبارزه طبقاتی است. وظیفھ چنین حزبی در طی روندی طوالنی، وحدت

 بخشیدن بخش ھای مختلف طبقھ کارگر، ارتقای آگاھی  کسب شده در جریان
 سوسیالیستی مبارزه طبقاتی روزمره بھ آگاھی  طبقاتی و سپس بھ آگاھی  انقالبی-

 است. طبقھ کارگر در مقام یک "طبقھ در خود" (طبقھ بالقوه انقالبی بھ واسطھ
 جایگاه عینی اش در جامعھ سرمایھ داری) بھ یک "طبقھ برای خود" (طبقھ

 بالفعل انقالبی بھ واسطھ کسب آگاھی  طبقاتی) متحول شود.
 نیاز اجتناب ناپذیر بھ یک تشکل سیاسی طبقاتی - انقالبی برای رفتن بھ سوی
 انقالب کارگری، ریشھ در شناخت از ایدئولوژی بورژوازی، آگاھی طبقاتی
 پرولتاریا، نظریھ سازمان دھی ، برنامھ انقالبی، عمل انقالبی و دموکراسی

 شورائی دارد. در این رابطھ بخشی از کتاب "نظریھ لنینیستی سازمان دھی و
ربط امروزی آن" نوشتھ ارنست مندل را در زیر بازگو می کنیم:
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ایدئولوژی بورژوازی و آگاھی طبقاتی پرولتاریا
 در بدو امر بھ نظر می رسد این تز مارکسیستی کھ "ایدئولوژی حاکم در
 ھر جامعھ، ایدئولوژی طبقھ حاکم است" با خصلت انقالب پرولتری بھ
 مثابھ دگرگونی آگاھانھ جامعھ بھ دست پرولتاریا، چونان فعالیت مستقل و
 آگاه توده ھا مزدبگیر، در تضاد است. تعبیر سطحی از این تز می تواند
 ما را بھ این نتیجھ برساند کھ در نظام سرمایھ داری از توده ھایی کھ
 زیر ضربات مداوم آراء و عقاید بورژوائی و خرده بورژوائی قرار
 دارند و ھمواره آلت دست آنان ھستند، نمی توان توقع داشت کھ بھ یک
 مبارزه طبقاتی انقالبی علیھ این جامعھ دست بزنند، چھ رسد بھ یک

 انقالب اجتماعی.
 تنھا با توسل بھ دیدی دیالکتیکی بھ جای برخوردی ایستا و صوری است
 کھ می توان این معضل را حل کرد. ایدئولوژی حاکم در یک جامعھ
 بدین خاطر ایدئولوژی طبقھ حاکم است کھ طبقھ حاکم کنترل وسایل تولید
 ایدئولوژیک را (نھاد ھای مذھبی، مدارس و رسانھ ھای گروھی و ...)
 در اختیار دارد و آن ھا در راه منافع طبقاتی خود بھ کار می گیرد. تا
 زمانی کھ حکومت طبقاتی قدرتمند و با ثبات باشد، ایدئولوژی طبقھ حاکم
 بر اذھان طبقات تحت ستم نیز حاکم خواھد بود. افزون آن کھ
ً مطالبات  استثمارشوندگان در نخستین مراحل مبارزه طبقاتی شان غالبا
 خود را بر حسب فرمول ھا، آرمان ھا و ایدئولوژی استثمارگران بیان

 می کنند.
  اما ھر چھ ثبات جامعھ طبقاتی بیشتر زیر سؤال رود، ھر چھ مبارزه
 طبقاتی بیشتر شدت گیرد، و ھر چھ حکومت طبقاتی استثمارگران در
 عمل بیشتر بھ لرزه افتد، طبقھ تحت ستم و یا دست کم بخش ھایی از آن

 بیشتر خود را از قید کنترل عقاید صاحبان قدرت رھا می سازند.

 جدال بین ایدئولوژی طبقھ حاکم و آرمان ھای نوین طبقھ انقالبی، ھم در
 قبل از مبارزه برای انقالب اجتماعی جریان دارد و ھم در طی آن. در
 جریان این مبارزات طبقھ انقالبی با آگاھی یافتن بھ وظایف تاریخی و
 اھداف فوری مبارزاتی اش بھ نوبھ خود آن مبارزه طبقاتی مشخصی کھ
 خود از بطن اش برخاستھ است را سرعت و شدت می بخشد. بدین
 ترتیب است کھ آگاھی طبقاتی طبقھ انقالبی، علیرغم سلطھ ایدئولوژی
 طبقھ حاکم و در تقابل با آن، دقیقاً در طی مبارزه طبقاتی و بھ واسطھ آن

است کھ انکشاف می یابد.
 ولی اکثریت توده تحت ستم فقط در طی انقالب است کھ می توانند خود
 را از ایدئولوژی طبقھ حاکم برھاند. دلیل این امر این است کھ این کنترل
 صرفاً و حتی عمدتاً از طریق تبلیغات ایدئولوژیک و یا جذب تولیدات
 ایدئولوژیک طبقھ حاکم توسط توده ھا اعمال نمی شوند، بلکھ از طریق
 واقعیت ھای اجتماعی و اقتصادی زندگی روزمره و تأثیر آن بر آگاھی

توده ھای تحت استثمار نیز اعمال می شود.
 در جامعھ سرمایھ داری این کنترل از طریق درون-سر شدن ضمنی
 مناسبات کاالئی صورت می گیرد، پدیده ای کھ با شیئی گون شدگی
 مناسبات انسانی رابطھ نزدیک دارد. تعمیم تولید کاالئی، کاال شدن
 نیروی کار، و تعمیم تقسیم کار در شرایط تولید کاالئی از عوامل اصلی
 این شیئی گون شدگی می باشند. خستگی مفرط و مزمن، محو خصایل
 انسانی در روند تولید استثماری، ماھیت از خود بیگانھ کار مزدبگیری و
 فقدان اوقات فراغت نھ تنھا بھ لحاظ کمی بلکھ بھ لحاظ کیفی، در مجموع
 از عوامل اعمال کنترل می باشند. تنھا انقالب است کھ با افزایش شدید و
 ناگھانی فعالیت توده ھا در فرآسوی کار از خود بیگانھ می تواند درھای

 این زندان را بگشاید و اثرات مخرب و افسونگر آن را بزداید.
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 نظریھ لنینی سازمان دھی تالشی است در جھت شناخت و دست بافتن بھ
 دیالکتیک ذاتی شکل گیری آگاھی طبقاتی سیاسی، یعنی فھم این نکتھ کھ
 فقط در جریان خود انقالب است کھ این آگاھی می تواند کامال انکشاف
 یافتھ و شکوفا شود، آن ھم بھ شرط آن کھ قبل از انقالب انکشاف اش بھ
 نقد شروع شده باشد. در این راستا این نظریھ بھ طرح سھ مقولھ بسیار
 مھم می پرداز: مقولھ طبقھ کارگر در خود (توده کارگران)؛ مقولھ
 پیشگام، یعنی آن بخش از طبقھ کارگر کھ سطح و تداوم مبارزاتش از
 سطح مبارزات ھر از گاھی توده طبقھ فراتر رفتھ و بنقد تا حدودی
 متشکل شده است (پیش گام پرولتری بھ معنی وسیع کلمھ)؛ و سرانجام
 مقولھ سازمان انقالبی در بر گیرنده کارگران و روشنفکرانی است کھ در
 فعالیت ھای انقالبی شرکت داشتھ و دستکم تا حدودی مارکسیزم را فرا

 گرفتھ اند.
 مقولھ "طبقھ در خود"، در مفھوم عینی از طبقھ در جامعھ شناسی
 مارکس ریشھ دارد کھ بھ استناد آن، طبقات اجتماعی بر اساس موقعیت
 عینی شان در فرآشد تولید و مستقل از سطح آگاھی شان است کھ
 مشخص می شوند. می دانیم کھ مارکس جوان - مثالً در بیانیھ حزب
 کمونیست و در نوشتھ ھای سیاسی سال ھای ١٨۵٢- ١٨۵٠ یک
 مفھموم ذھنی از طبقھ را مطرح می کند. مطابق این برداشت طبقھ
 کارگر تنھا در جریان مبارزه، یعنی بعد از رسیدن بھ حداقلی از سطح
 آگاھی طبقاتی است کھ یک طبقھ می شود. بوخارین ھم دررابطھ با یکی
 از فرمول ھای کتاب فقر فلسفھ، برای مفھوم ذھنی اصطالح مقولھ "طبقھ
 برای خود" را در مقابل با تعریف عینی یعنی مقولھ "طبقھ در خود"

 شکل ابداع می کند. در رابطھ با امر سازمان دھی   مفھوم عینی طبقھ در
 گیری عقاید لنین بسیار ضروری بود.

 ھمانطور کھ لنین خود صریحاً بیان کرده، فقط بھ خاطر وجود یک طبقھ
 بھ طور عینی انقالبی، طبقھ ای کھ می تواند و ھر از چند گاھی ناگزیر
 است دست بھ مبارزه طبقاتی انقالبی بزند، فقط و فقط در رابطھ با چنین
 مبارزات طبقاتی واقعی است کھ مقولھ حزب پیش گام انقالبی (منجملھ
 انقالبیون حرفھ ای) معنای علمی پیدا می کند. یک مبارزه انقالبی اگر بھ
 این مبارزه طبقاتی پیوند نخورد بھ ھیچ وجھ بھ ایجاد یک حزب نخواھد
 انجامید و در بھترین حالت در حد یک ھستھ اولیھ حزبی باقی خواھد
 ماند. در این جا ما با خطر انحطاط بھ سوی آماتوریزم فرقھ گرایانھ و
 ذھنی گرائی مواجھ خواھیم شد. بدین ترتیب بنا بر مفھوم لنینی سازمان
 دھی ھیچ کس نمی تواند بھ خود لقب پیش گام اعطاء کند. پیش گام تنھا
 از طریق تالش ھای خود بھ منظور برقراری پیوند انقالبی با بخش
 پیشروی طبقھ و مبارزات واقعی است کھ خود را در مقام پیش گام بھ
 طبقھ می شناساند (یعنی حقوق تاریخی فعالیت کردن در مقام پیش گام را

کسب می کند).
 مقولھ "کارگران پیشرو" از وجود اجتناب ناپذیر الیھ بندی ھا در درون
 طبقھ کارگر ریشھ می گیرد. وجود این الیھ بندی ھا عملکردھای متفاوت
 ناشی از منشاء ھای تاریخاً متفاوت طبقھ کارگر و جایگاه متفاوت آن ھا

در فرآشد ناموزون تولید و آگاھی طبقاتی را بازتاب می کنند.
 شکل گیری طبقھ کارگر بھ مثابھ یک مقولھ عینی، خود یک فرآشد
 تاریخی است. برخی از بخش ھای طبقھ کارگر فرزندان، نوادگان و یا
 نبیرگان مزدبگیران شھری ھستند. برخی دیگر اسالفشان کارگران بخش
 کشاورزی و یا دھقانان بی زمین بودند. و دست آخر مابقی بازماندگان

 نسل اول و یا دوم خرده بورژواھائی ھستند کھ مالک برخی وسایل
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 تولیدی بوده اند (دھقانان، پیشھ وران و ...). از سوی دیگر بخشی از
 طبقھ کارگر در کارخانھ ھای بزرگ مشغول بھ کارند، جائی کھ روابط
 اقتصادی و اجتماعی حاکم در آن جا مبین یک حداقلی از آگاھی طبقاتی
 نخستین است (یعنی آن آگاھی بھ مسائل اجتماعی ای کھ تنھا از طریق

 صنایع فعالیت و سازمان دھی  جمعی قابل حصول اند). بخش دیگری در
 و کارخانھ ھای کوچک یا متوسط و یا در بخش خدمات بھ کار مشغولند
 کھ بھ لحاظ شرایط عینی محیط کار، اعتماد بھ نفس اقتصادی و فھم
 ضرورت عمل جمعی توده ای نزد آنان بھ مراتب کمتر از کارگران

واحدھای صنعتی بزرگ است.
 بخش ھایی از طبقھ کارگر سال ھای مدیدی را در شھرھای بزرگ
 زندگی کرده اند، مدت ھاست کھ سواد خواندن و نوشتن را فرا گرفتھ اند
 و تجربھ فعالیت متشکل سندیکائی، آموزش سیاسی و فرھنگی را پشت
 سر دارند. (از طریق سازمان ھای جوانان، مطبوعات کارگری، آموزش
 ھای کارگری و غیره). بخش دیگری از کارگران در شھرھای کوچک و
 یا حتی در روستاھا زندگی می کنند. این دستھ از کارگران یا از تجربھ
 زندگی و فعالیت ھاي جمعی بسیار ناچیزی برخوردارند و یا از آن کامال
 بی بھره اند. اینان بندرت دارای تجربیات فعالیت اتحادیھ ای بوده و بھ
 جرأت می توان گفت کھ ھیچ آموزش فرھنگی و یا سیاسی از جنبش ھای
 متشکل کارگری کسب نکرده اند. بخش ھائی از طبقھ کارگر در آن
 کشورھائی متولد شده اند کھ در طول ھزاران سال کشور مستقلی بوده
 اند و ملل دیگر برای سال ھا تحت ستم طبقات حاکم موطن آن ھا قرار
 داشتند. در حالی کھ کارگران دیگری در میان مللی متولد شده اند کھ در
 طی سال ھای طوالنی برای استقالل ملی خود جنگیده اند – برخی حتی

تا ھمین صد سال پیش در بردگی بھ سر می برده اند.

 اگر بھ تمام این تفاوت ھای تاریخی و ساختاری، تفاوت در قابلیت ھای
 فردی ھر مزدبگیر را ھم اضافھ کنیم – مقصود صرفاً تفاوت در میزان
 ھوش و قدرت تعمیم تجربیات بالفصل نیست، بلکھ تفاوت در انرژی،
 توان، شخصیت، مبارزه جوئی و اعتماد بھ نفس ھم مورد نظر است –
 دیگر فھم این نکتھ کھ در انکشاف تاریخی طبقھ کارگر، ظھور قشربندی
 ھای مختلف بر حسب میزان آگاھی طبقاتی امر اجتناب ناپذیری است، نباید
 چندان دشوار باشد. این چنین است فراشد تاریخی تبدیل بھ یک طبقھ شدن
 و در مقطع زمانی معین میزان آگاھی درون طبقھ، کھ ھمواره متغیر است،

را باز می تاباند
 ریشھ مقولھ حزب انقالبی در این واقعیت نھفتھ است کھ سوسیالیزم
 مارکسیستی علمی است کھ در تحلیل نھائی تنھا از طریق فردی می تواند
 بھ طور کامل درک و جذب شود و نھ بھ طریق جمعی. مارکسیزم اوج (و
 تا حدود تحلیل) دست کم سھ علم اجتماعی کالسیک است: فلسفھ کالسیک
 آلمان؛ اقتصاد سیاسی کالسیک انگلیسی و علم سیاسی کالسیک فرانسوی
 (سوسیالیزم و تاریخ نگاری فرانسوی). برای درک کامل آن دست کم باید
 دیالکتیک ماتریالیستی، ماتریالیزم تاریخی، نظریھ مارکسیستی اقتصاد و

 تاریخ انتقادی انقالب ھا نوین و جنبش نوین کارگری را فرا گرفت.
 این ھمھ دانش و اطالعات عظیم را نمی توان بھ طور "خود انگیختھ" با
 کار کردن در یک معدن و یا در پشت یک ماشین حساب کسب کرد، این
 باوری است کامال پوچ و بی اساس. این کھ مارکسیزم، بھ مثابھ یک علم،
 مبین عالی ترین درجھ انکشاف آگاھی پرولتری است، بدین معناست کھ
 صرفاً از طریق  فردی انتخاب و گزینش است کھ بھترین، با تجربھ ترین،
ً و مستقال بھ  ھوشیارترین و مبارزترین اعضاء پرولتاریا قادرند مستقیما

 این آگاھی و بھ مؤثرترین شکلی دست یابند. از آن جا کھ این اکتساب
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 فرآشدی فردی است، افراد سایر طبقات و اقشار اجتماعی (بیش از ھمھ
 روشنفکران انقالبی و دانشجویان) ھم می توانند بدان دست یابند. ھر
 رویکرد دیگری بھ این مسألھ فقط می تواند بھ بت سازی از طبقھ

کارگر،  و در نھایت از سرمایھ داری، منجر شود.
 البتھ ھمواره باید بھ خاطر داشت کھ مارکسیزم نمی توانست مستقل از
 انکشاف واقعی جامعھ بورژوا و مبارزه طبقاتی کھ در آن جریان داشت،
 متولد شود. میان تجربھ تاریخی و جمعی طبقھ کارگر و تدوین علمی
 مارکسیزم بھ مثابھ آگاھی طبقاتی تاریخی و جمعی در قوی ترین شکل
 آن، پیوندی جدا نشدنی وجود دارد. اما، قبول این کھ سوسیالیزم انقالبی
 محصول مبارزه طبقاتی پرولتاریاست بدین معنا نیست کھ کل طبقھ و یا
 اکثریت آن قادر است کم و بیش این دانش را بازتولید کنند. مارکسیزم
 بطور خود بھ خودی و صرفاً منتچ از مبارزه و تجربھ طبقاتی نیست،
 بلکھ محصول تولید عملی و نظری است. جذب مارکسیزم تنھا از طریق
 شرکت در فرآشد تولید عملی و نظری امکان دارد، فرآشدی کھ بنا بھ
 تعریف فردی است ھر چند کھ تنھا از طریق انکشاف نیروھای تولیدی

اجتماعی و تضادھای طبقاتی جامعھ سرمایھ داری ممکن می شود.

نظریھ سازمان دھی  ، برنامھ انقالبی، عمل انقالبی
 برای لنین تا قبل از شروع جنگ جھانی اول، امر حزب عمدتا  یک
 مسالھ تشکیالتی بود، یعنی بیشتر مسالھ شکل بود تا محتوا:  تقابل قرار
 دادن مقولھ کلی "تشکیالت" با مقولھ کلی "خودانگیختگی" یعنی، آن
 تقابلی کھ اغلب در "چھ باید کرد؟" و یا در"یک گام بھ پیش دو گام بھ

 پس" مشاھده می شود. ضربھ روحی کھ عملکرد احزاب سوسیال

 دموکرات اروپایی در ۴ اوت ١٩١۴ بھ لنین وارد کرد، نقش غیر قابل
 انکار مھمی در بازنگری در امر حزب نزد او داشت. از آن پس بھ بعد
 سازمان دھی  صرفاً نھ امری تشکیالتی بلکھ مسألھ ای بود کھ بھ محتوا

 ھم مربوط می شد. برای لنین مسألھ دیگر در تقابل قرار دادن مقولھ کلی
 "تشکیالت" با مقولھ کلی "خودانگیختگی" نیست. اکنون مسألھ عبارت
 است از تمایز دقیق آن تشکیالتی کھ بھ طور عینی محافظھ کار است از
 آن تشکیالتی کھ بھ طور عینی انقالبی است. حال مبارزه جوئی خود
 انگیختھ توده ھا بر اقدامات و یا حتی وجود سازمان ھای توده ای
 اصالح طلب و محافظھ کار رجحان می یابد. در کشمکش ھای مابین
 "سازمان ھای سوسیال دموکراتیک متشکل" کھ رو در روی توده ھا
 قرار داشتند و "توده ھای غیر متشکل"، لنین ھمواره جانب توده ھا را
 می گرفت و سوسیال دموکراسی را بھ خیانت بھ توده ھا متھم می کرد.
 یک سازمان پرست ساده لوح بھ سادگی می توانست مدعی شود کھ لنین
 بھ نظریھ "خودانگیختگی" لوکزامبورگ بازگشتھ بود. حال لنین رھائی

پرولتاریا را در گروی متالشی شدن سازمان ھای محافظھ کار می دید.
 اما لنین با تکمیل نظریھ سازمان دھی اش بعد از سال ١٩١۴ نھ فقط
 قدمی بھ عقب در جھت ستایش از خودانگیختگی برنداشت، بلکھ، با
 تمایز قائل شدن بین یک حزب انقالبی و یک سازمان بھ طورعام دقیقاً
 گام بزرگی بھ جلو برداشت. حال او دیگر انکشاف آگاھی طبقاتی سیاسی
 کارگر را ھدفی نابسنده برای حزب می بیند و فرمول دقیق تری را ارائھ
 می دھد. اینک پیش گامی انقالبی عبارت می شود از ارتقای آگاھی
 انقالبی پیشگام طبقھ کارگر. ایجاد حزب انقالبی طبقھ چنان فراشدی باید
 شود کھ در طی آن برنامھ انقالب سوسیالیستی را با تجاربی کھ اکثریت

کارگران پیشرو در طی مبارزاتشان کسب کرده اند، در ھم آمیزند.
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 تفاوت میان یک حزب انقالبی کارگری بھ طور اعم (واژه
 کارگری بھ ترکیب اعضای حزب و یا حتی پایھ انتخاباتی اش
 اشاره دارد)، و یک حزب کارگری انقالبی (یا نطفھ چنین حزبی)
 صرفاً در برنامھ و یا در وظایف اجتماعی عینی آن ھا خالصھ
 نمی شود، بلکھ این تفاوت در توانائی آن در تدوین روش ھای
 آموزشی مناسب جھت بردن برنامھ بھ میان تعداد ھر چھ بیشتری

 از توده ھا نیز می باشد.

سازمان دھی لنینی و دموکراسی شورائی
 بھ نظریھ سازمان دھی لنینی این ایراد را گرفتھ اند کھ با تأکید
 بیش از حد بھ امر تمرکز مانع از انکشاف دموکراسی درون
 حزبی می شود. اما، این ایراد ناروشن است. منشاء این ایراد در
 این نکتھ است کھ اصول لنینی سازمان دھی عضویت در
 تشکیالت را بھ اعضاء فعالی کھ تحت نظارت جمعی بھ فعالیت
 باید بپردازند محدود می کند. اما بھ واقع این محدودیت نھ تنھا

 دموکراسی حزبی را کاھش نمی دھد بلکھ گسترش ھم می دھد.
 زمانی کھ ابعاد یک تشکل انقالبی از حد معینی فراتر رود، دو
 الگوی تشکیالتی بیشتری در برابرش قرار ندارد: یا یک باشگاه
 انتخاباتی کھ اعضایش صرفاً حق عضویت می پردازند نظیر
 اشکال سازمان حزب سوسیال دموکرات آلمان و یا احزاب
 کمونیست اروپایی؛ و یا یک تشکل رزمنده متشکل از اعضای

  آگاه و فعال. واضح است کھ الگوی نخست از یک سو درھای

 حزب را برای ورود و پرسھ زدن افراد عاطل و مخالفین سیاسی
 ای کھ تنھا مسائل فرعی و بی اھمیت سیاسی را مد نظر دارند،
 باز می گذارند. از سوی دیگر در این نوع تشکیالت، توده وسیعی
 از اعضای غیر فعال و غیر سیاسی پایھ ھای انتخاباتی این
 تشکیالت را بھ وجود می آورند، کسانی کھ ھمواره می توان آن
 ھا را بھ خط کرد. اینان فاقد آگاھی طبقاتی ھستند. بخش قابل
 مالحظھ ای از این اعضاء صرفاً بھ لحاظ منافع مادی بھ این
 تشکیالت وابستھ اند، نظیر کارکنان دولتی و شھرداری ھا و یا

تشکیالت کارگری.
  لیکن در یک تشکیالت رزمنده، متشکل از اعضائی کھ حتی
 برای عضو ساده بودندش باید یک حداقلی از مسئولیت و عالقھ از
 خود نشان داد، امکان آن کھ اعضایش از اراده و رأی مستقل
 برخوردار باشند بھ مراتب از تشکالت نوع اول بیشتر است. در
 چنین سازمانی "تشکیالتچی ھای اصیل" و افراد مقام پرست قادر
 نیستند بھ ھمان آسانی باشگاه ھای انتخاباتی جائی برای خود باز
 کنند چرا کھ اختالف نظرھا بر اساس واقعیات موجود حل و فصل
 خواھند شد و نھ بر اساس وابستگی ھای مادی و یا "وفاداری" بھ
 تشکیالت. البتھ واضح است کھ ِصرف ایجاد یک چنین سازمانی
 بھ ھیچ وجھ تضمینی خودکار و کافی در برابر خطر بوروکراتیزه

شدن آن نیست، ولیکن دست کم شرط الزمی است.
 بھ مجرد وقوع یک انفجار انقالبی رابطھ و تناسب بین یک تشکل
 انقالبی (ھستھ حزبی و یا خود حزب) و توده ھای کارگر بھ یک

 باره دگرگون می شود. در این زمان بذری کھ عناصر آگاه
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 انقالبی و سوسیالیست در طی سال ھا کاشتھ و از آن محافظت کرده اند
 شروع بھ جوانھ زدن می کند. توده ھای وسیعی سریعاً قادر می شوند بھ
 آگاھی طبقاتی دست یابند. ابتکارات انقالبی توده ھا بھ سرعت گروه ھای

انقالبی را پشت سر می گذارند.
 تروتسکی در کتاب "تاریخ انقالب روسیھ" بھ این نکتھ اشاره می کند کھ
 در جریان انقالب روسیھ در چند مورد توده ھای کارگر حتی از حزب
 بلشویک ھم جلوتر رفتند. اما نباید از این واقعیت نتایج عام استخراج
 کرد و فراموش کرد کھ حزب بلشویک تا قبل از "تزھای آوریل" لنین بھ
 لحاظ استراتژیک از ماھیت و اھداف انقالب روسیھ تلقی روشنی
 نداشت. بھ ھمین خاط،ر تا قبل از آن کھ لنین با ارائھ "تزھای آوریل"،
 قدم ھای تعیین کننده ای در این مورد بردارد، ھمواره بیم این خطر بود

کھ حزب شدیداً صدمھ پذیرد.
 این کھ لنین توانست کار آن چنان خطیری را با چنان سھولتی بھ انجام
 رساند دقیقاً بدین خاطر بود کھ کارگران آموزش دیده در حزب بلشویک
 او را بھ این سو بھ پیش راندند و خود این کارگران ھم بھ نوبھ خود
 رادیکالیزاسیون طبقھ کارگر روسیھ را بازتاب می کردند. در ھمان
 زمان کھ کادرھا رھبری حزب با محافظھ کاری بھ دفعات مانع اتخاذ
 مواضع تروتسکی توسط حزب شدند (یعنی مبارزه در جھت دیکتاتوری
 پرولتاریا و قدرت شوراھا) اما، کادرھای کارگری و انقالبی کھ در طی
 دو دھھ سازمان یافتگی و فعالیت انقالبی آبدیده شده بودند در اتخاذ این

 چرخش استراتژیک نقش حیاتی داشتند.
  پیروزی بوروکراسی استالینیستی بھ ھیچ وجھ ربطی بھ "مقولھ حزب" و

 پیآمد "نظریھ سازمان دھی" لنینی نداشت بلکھ بھ واقع محصول نابودی

 یک جزء تعیین کننده آن بود، یعنی، نابودی کامل کادرھای کارگری
 فعال و آبدیده در کوره انقالب کھ از نزدیک با توده ھا در تماس بودند.
 لنین ھم خود بھ خوبی بھ این واقعیت اذعان داشت کھ در شرایط فقدان

این عامل، حزب مورد نظرش می تواند بھ ضد خودش تبدیل شود.
 تنھا راه حل جامعی کھ تاکنون طبقھ کارگر برای مسألھ چگونگی
 سازمان دھی مبارزه مستقل طبقھ کارگر چھ در جریان انقالب و چھ بعد
 از آن یافتھ، نظام شورائی است. تنھا نظام شورائی این امکان را فراھم
 می آورد کھ نیروھای درون طبقھ کارگر، و بھ طور کلی تمامی اقشار
 زحمتکش و مترقی جامعھ، بتوانند با امکان رو در روئی ھم زمان و
 آشکار بین گرایش ھای مختلف موجود بھ ھم نزدیک شوند. بھ ھمین
 دلیل نظام شورائی واقعی – یعنی آن کھ عمال منتخب توده ھای کارگر
 بوده و قدرت ھای دیگری بر آن ھا تحمیل نشده باشند – بھ ناگزیر باید
 بازتاب کننده افتراقات اجتماعی و ایدئولوژیک اقشار پرولتری باشد. یک
 شورای کارگری در واقع جبھھ واحدی است از متنوع ترین گرایشات
 سیاسی کھ درباره یک مسألھ محوری بھ توافق رسیده اند، یعنی دفاع

مشترک و جمعی از انقالب در مقابل دشمن طبقاتی.
 ھیچ تضادی بین وجود یک سازمان انقالبی از نوع لنینی و قدرت
 دموکراسی شورائی واقعی وجود ندارد. درست برعکس، اگر پیشگام
 انقالبی در چارچوب یک چنین سازمانی خود را متشکل نسازد و بھ
 فعالیت نظام مند نپردازد، یا بھ سرعت توسط بوروکراسی اصالح طلب
 و شبھ-اصالح طلب سرنگون می شود (مثل نظام شورائی در آلمان در
 فاصلھ سال ھای ١٩١٩- ١٩١٨)، و یا بھ علت ناتوانی در حل مسائل
 سیاسی کلیدی، از کارآئی اش کاستھ می شود (مثال کمیتھ ھای انقالبی در

اسپانیا در فاصلھ تابستان ١٩٣۶ تا بھار ١٩٣٧).
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 در پس این فرض کھ با وجود نظام شورائی وجود احزاب زائد خواھد
 بود، دو تفکر متفاوت نھفتھ است. یا در این پندار ساده لوحانھ ریشھ دارد
 کھ ایجاد شوراھا موجب آن می شود کھ یک شبھ و بھ یک باره طبقھ
 کارگر یک پارچھ و ھمگون شود، کلیھ اختالفات ایدئولوژیک و منافع
 مادی اش از بین برود، و بطور خود انگیختھ و خودکار "راه حل
 انقالبی" کلیھ مسائل تاکتیکی و استراتژی را بھ کل طبقھ کارگر نشان
 می دھد. یا دستآویزی است برای عده معدودی تا بھ خود مقام "رھبری"
 بھ بخشند و با سوء استفاده از این موقعیت  توده ھای وسیع و ناآگاه را
 بازیچھ خود قرار دھند، و از این طریق بر سر راه فھم شناخت منظم
 مسائل استراتژیک و تاکتیک انقالب کھ در گروی بحث ھای آزاد و بھ
رسمیت شناختن تمایزات درون خود طبقھ کارگر است، مانع ایجاد کنند.

 در قیاس با یک نظام نمایندگی غیر مستقیم پارلمانتاریستی بورژوائی، در
 درون نظام شورائی وجود احزاب انقالبی می توانند فعالیت و دخالت
 مستقیم، خود آگاه و در نتیجھ آگاھی طبقاتی انقالبی عالی تری را موجب
 شوند. اما، برای رسیدن بھ این ھدف باید مبارزات مستقل توده ھای
 کارگر را بھ پیش راند و نھ سدی بر سر راه شان ایجاد کرد. دقیقاً ھمین
 ابتکارات مستقل توده ھاست کھ در نظام شورائی بھ کامل ترین مرحلھ
 انکشاف خود می رسند. بار دگر بھ نتیجھ مشابھ ای رسیدیم؛ مفھوم لنینی
 سازمان دھی، ھر آینھ بر اساس استراتژی انقالبی درستی بنا شده باشد،
 چیزی نیست مگر ھم آھنگ کننده جمعی مبارزات توده ھا و ثبت جمعی
 تجارب کسب شده ی توده ھا بھ منظور پرھیز از گسست ھای و دوباره

کاری ھای تکراری.
 در این رابطھ تاریخ نشان داده است کھ بین حزبی کھ خود را انقالبی

 می خواند و حزبی کھ در عمل انقالبی است، تفاوت بزرگی وجود دارد.
 آن جا کھ گروھی از مأموران "حزبی" نھ تنھا با فعالیت ھا و ابتکارات
 مستقل تود ھا مخالفت می کنند، بلکھ سعی دارند بھ ھر وسیلھ کھ شده
 حتی با توسل بھ نیروی زور چنین ابتکاراتی را خفھ کنند (در مجارستان
 در اکتبر– نوامبر ١٩۵۶ و در چکسلواکی در اوت ١٩۶٨)، و یا آن جا
 کھ این گروه ھا نھ تنھا قادر نیستند خود را با نظام شورائی ای کھ بھ
 طور خود انگیختھ از دل مبارزات توده ھا برخاستھ وفق دھند، بلکھ بھ
 بھانھ دفاع از "نقش رھبری حزب"، توده ھاي پا خاستھ را بھ خاک و
 خون می کشند- آن وقت کامال واضح است کھ ما دیگر با یک حزب
 پرولتری انقالبی سر و کار نداریم بلکھ با تشکیالتی روبرو ھستیم کھ
ً با مبارزه مستقل توده ھا  نماینده منافع ویژه قشر ممتازی است کھ عمیقا
 خصومت می ورزد، یعنی، یک بوروکراسی. واقعیت امکان انحطاط
 یک حزب انقالبی و تبدیل بھ ابزاری در دست بوروکراسی شدنش ھمان
 قدر برھان محکمی علیھ مفھوم لنینی سازمان دھی است کھ مرگ یک
 بیمار تحت مداوا علیھ دانش پزشکی. ھر گامی کھ ما را از این بینش
ً  دور ساختھ و بھ خود انگیختگی توده ای "ناب" نزدیک تر سازد دقیقا

شبیھ دور شدن از دانش پزشکی و بازگشت بھ حکیم بازی است».
 این کھ نزد لنین مسئلھ "سازمان" محوری بود، نکتھ غیرقابل انکاری است. اما
 کاھش "لنینیزم" بھ این حقیقت کھ ما باید خود را سازمان دھیم کاریکاتور سازی
 از اندیشھ لنین است. لنین در مورد این پرسش کھ چگونھ ما باید سازماندھی
 شویم، بسیار انعطاف پذیر بود. در این رابطھ "حزب لنینی" یک اسطوره
 اختراع ضد انقالب استالینیستی است و در واقعیت امر حزب لنین (بلشویک)
 بسیار متنوع بود و دائما خود را با شرایط وقف می داد. ضرورت یک تشکل

سیاسی پیشگام از کجا سرچشمھ می گیرد؟

www.hks-iran.com



اکنون چھ؟
 عامل تعیین کننده در پیروزی انقالب اکتبر بدون شک حضور یک حزب
 مارکسیستی - حزب بلشویک تحت رھبری لنین و تروتسکی - بود. این حزب نھ
 از آسمان پایین افتاد و نھ در شرایط جنب وجوش ھای و تحرکات لحظھ ایجاد
 شد. این حزب در طی بیش از دو دھھ با دشواری ھای بسیار ساختھ شد، عمدتا
 در شرایط سخت کار زیرزمینی. در کل تاریخ احزاب سیاسی نمی توان یک
 حزب مشابھ ای یافت کھ قادر شده باشد کھ در مدت کوتاه بیست سالھ از یک
 محفل چند ده نفره بھ یک حزب توده ای قدرتمند کھ قادر بھ رھبری میلیون ھا

کارگر و دھقان و کسب قدرت برسد.
 در کل تاریخ جنبش پر جنب و جوش طبقھ کارگر جھانی تا بھ امروز، نمی توان
 مشابھ ای برای حزب بلشویک تا قبل از سال ١٩١٧ یافت. حزبی با تاریخ چنان
 غنی و متنوع کھ حدود سھ دھھ طول کشید و تمام مراحل توسعھ از یک محفل
 کوچک تا یک حزب گسترده را پشت سر گذاشت. حزبی کھ با گذر از تمام
 مراحل مبارزه قانونی و غیرقانونی، سھ انقالب، دو جنگ، توأم با طیف گسترده
 ای از مشکالت پیچیده نظری، نھ تنھا بر روی کاغذ بلکھ در عمل روبرو شد:
 تروریسم فردی، مسئلھ ملی، مسالھ کشاورزی، امپریالیسم و دولت. حزبی کھ
 گنجینھ ای وسیع و غنی از ادبیات مارکسیستی بھ وجود آورد، عمدتا در نوشتھ
 ھای دو تن از بزرگترین انقالبیون قرن بیستم لنین و تروتسکی. با این حال،
 فردی کھ مشتاق آشنایی با نظریات آن ھا باشد با یک مشکل تقریبا غیر قابل
 عبور مواجھ است. تقریباً تمام ادبیات درباره تاریخ بلشویسم توسط دشمنان قسم
 خورده بلشویسم نوشتھ شده است. ھر چند استثنائات بسیار نادر و با ارزشی
 مانند کارھای پیر بروئھ و مارسل لیبمن، مورخان مارکسیستی فرانسوی،

پژوھش ھایی جدی و با ارزشی درباره تاریخچھ حزب بلشویک ھستند.

 در شرایطی کھ مفھوم سازمان دھی لنینی و حزب - ھم چون بسیاری از
 دستآوردھای انقالب اکتبر، در پی انحطاط سریع حکومت شوراھا در شوروی
 سابق - شدیداً دستخوش تحریف و تخریب قرار گرفتھ و حزب لنینی از یک
 سازمان رزمنده پرولتاریا بھ سازمانی بوروکراتیک متحول شد و بھ جای قدرت
 شوراھای کارگران و زحمتکشان عمال این موجود مسخ شده بھ عنوان ارگان
 حکومتی در جوامع بھ اصطالح سوسیالیستی سابق حاکمیت مطلق یافت، چرآئی
 نیاز بھ یک سازمان دھی طبقھ کارگر و چگونگی ایجاد یک حزب بر طبق

 الگوی واقعاً لنینی و نھ کاریکاتور مسخ شده استالینی آن ضرورت تام دارد.
 از سوی دیگر در پرسش ھا و ایرادات طرح شده از سوی گرایش ھای چپ

 گرائی کھ منکر ضرورت وجود یک حزب در روال مبارزه خود بھ خودی
 کارگران می  باشند، باید گفت کھ خودگردانی اقتصادی و سیاسی کارگری

 کوچک ترین منافاتی با کارکرد حزب لنینی ندارد.
 از میان پرسش ھای بسیاری کھ امروزه در رابطھ با ایجاد یک سازمان انقالبی

در برابر انقالبیون قرار دارد دستکم بھ سھ مورد باید اشاره کرد:
 ١ - چگونھ می توان حداکثر دموکراسی (یعنی جذب و بھره گرفتن سازمان از
 تجارب اعضای خود) را با ساختارھایی کھ امکان پاسخگویی سریع و ھماھنگ

بھ وقایع را دارند، ترکیب کرد؟
  ٢ - چگونھ می توان با ترکیب دانش و تجربھ اعضای با سابقھ، ابتکارات و

تخیالت رفقای جدید و جوان را آزاد کرد؟
 ٣ - چگونھ می توان جبھھ ھای واحد ایجاد کرد بھ طوری کھ گسترده ترین
 اتحاد ممکن را با حداکثر شفافیت سیاسی در مورد اھداف کارزارھا درھم

آمیزد؟
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 پرسش ھای بسیار دیگری وجود دارند کھ عمدتا در حوزه توازن نیروھا
 اجتماعی و ھنر مبارزه ھستند تا علم. پرسش ھایی کھ با یک فرمول ساده و یا
 یک نقل قول از متون کالسیک قابل حل نیستند. مطالعھ لنین - بھ عنوان بخشی
 از یک مطالعھ تاریخی گسترده تر - بدون شک ارزشمند خواھد بود ، اما ھیچ
 راه حل آماده ای، معتبر برای ھمھ شرایط، در زمان ھا و جوامع متفاوت، ارائھ

نخواھد داد.
 از ھمان زمان انقالب اکتبر امواج انقالبی دنیا را بھ لرزه درآورده است.
 کارگران، جوانان و توده ھای زحمتکش در ھمھ قاره ھا بارھا تالش کرده اند تا
 سرنوشت خود را بھ دست گیرند. اما در ھمھ کشورھا وظیفھ ساختن احزاب
 انقالبی کھ توانایی رھبری توده ھا جھت کسب قدرت را داشتھ باشند، کماکان در
 دستور روز قرار دارد. با تثبیت استالینیزم در شوروی و استالینیستی شدن
 احزاب کمونیست در سراسر دنیا، تروتسکی در سال ١٩٣٨ برای ایجاد چنین
 ابزار سیاسی، "بین الملل چھارم" را تاسیس کرد کھ برنامھ اش با جملھ «بحران
 تاریخی بشریت بھ بحران رھبری انقالبی کاھش یافتھ است» شروع می شود.
 این بود درس اصلی انقالب روسیھ. اما امروزه با فروپاشی کامل استالینیزم در
 ھمھ اشکال اش، و با توجھ بھ تاثیرات مخربی کھ بر آرمان سوسیالیزم برجا
 گذاشت، می توان این را ھم افزود کھ «بحران امروز بشریت بحران اعتبار

سوسیالیزم است».
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و منافع پرولتاریای روسیھ و جھان استنباط می شد. افزون آن کھ در دور دوم 
روسیھ مجبور می شود کھ سرزمین پھناور و غنی اوکراین ھم بھ آلمان واگذار 
کند. این امر ھم بھ گسست ائتالف ما بین بلشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھای 
چپ انجامید، و ھم عامل مھمی در برانگیختن آتش جنگ داخلی شد. مھم تر آن 
کھ با اشغال سرزمین ھای بیشتر توسط آلمان و جدا شدن اوکراین از جمھوری 
شوراھا، با موضع برتر امپراطوری ھای ھابسبورگ و ھوھنزولرن در آلمان و 
اتریش یک ضربھ مھمی بھ چشم انداز انقالب جھانی وارد شد. با تاخیر در انعقاد 
فوری پیمان صلح انقالب مجبور شد بھای بسیار گزافی برای اشتباھاتش بپردازد.

فصل ھفتم
جنگ داخلی و تھاجم نظامی خارجی

مذاکرات صلح برست- لیتوفسک
در برخورد با مسئلھ تھاجم نظامی امپریالیست ھا اكثریت کادرھا و رھبری 
حزب بلشویک مرتکب اشتباه بزرگی شدند. این اشتباه ھمانا تأخیر در انعقاد 
پیمان صلح جداگانھ با نیروھای محور در جریان مذاکرات صلح برست لیتوفسک 
بود. باید خاطرنشان ساخت کھ البتھ لنین یک استثناء بود و این نکتھ مبین آن 

است کھ وی در آن ایام بھ اوج پختگی سیاسی خود رسیده بود. 
اولین دور مذاکرات صلح بین حکومت جدید شوروی و کشورھای محور از ٣ تا 
١۵ دسامبر ١٩١٧ در برست- لیتوفسک انجام گرفت. در این مذاکرات، کھ 
رھبری ھیأت روسی با آدولف یوفھ بود، طرفین متخاصم بھ توافق نرسیدند. در 
پی قطع مذاکرات، آلمان عملیات جنگی را از سر می گیرد و بھ پیشروی ھای 
سریع در روسیھ شوراھا دست می یابد. دور دوم مذاکرات از ٩ ژانویھ تا ٣ 
مارس ١٩١٨ ادامھ داشت. در این دور مذاکرات در ھیأت نمایندگی روسیھ لئون 
تروتسکی جای یوفھ را می گیرد و مذاکرات بھ نتیجھ می رسد. پیمان صلح 
برست- لیتوفسک مابین روسیھ از یک سو و کشورھای آلمان، اتریش- 

مجارستان، بلغارستان و عثمانی از سوی دیگر بھ امضا می رسد.
میان شرایط صلح پیشنھادی از سوی امپریالیزم آلمان در نخستین دور مذاکرات و 
شرایط دور دوم کھ بلشویک ھا با دشواری بسیار بھ آلمانی ھا قبوالندند، تفاوت 
فاحشی وجود داشت. واضح است کھ در دور دوم مذاکرات تغییر اوضاع بھ 
ضرر روسیھ بود و آلمان ھا دست باال را داشتند. از دید بخش قابل مالحظھ ای 
از کارگران و خرده بورژوازی شھری، شرایط دور اول مذاکرات ھنوز قابل 

ھیأت نمایندگی روسیھ در مذاکرات صلح. از چپ بھ راست: لیپسکی، تروتسکی، میخالویچ و یوفھقبول بود، در حالی کھ از شرایط دور بعدی صرًفا تحقیر ملی و خیانت بھ آرمان
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رقص و پایکوبی سربازان روسی با سربازان آلمانی در جبھھ جنگ در طی مذاکرات صلح برست لیتوفسک. فوریھ ١٩١٨ در ساحل رود یاسلدا 

www.hks-iran.com



 بعضی از ژنرال ھای سفید مانند الرو کورنیلوف چندان در فکر بازسازی
 سلطنت نبودند و ایجاد یک جمھوری دیکتاتوری را در سر داشتند. در واقع
 پروژه سیاسی کورنیلوف چندی بعد در پاره از کشورھای اروپایی در شکل

فاشیسم اروپایی جامعھ عمل بر تن می کند.
 منشویک ھا، سوسیال رولوسیونرھا، کادت ھای سلطنت طلب، یعنی کلیھ احزاب
 سیاسی مخالف بلشویک ھا نیز در جنگ علیھ بلشویک ھا شرکت داشتند، گاه با
 پرچم خود و گاه زیر پرچم ژنرال ھای سفید. تالش ھای جدایی طلبانھ اقلیت ھای
 ملی، اقدامات "ارتش ھای سبز" دھقانی (ھم مخالف بلشویک ھای سرخ و ھم
 مخالف ژنرال ھای سفید)، حامیان طرح ھای اجتماعی و سیاسی رقیب (ارتش
 "سیاه" آنارشیستی ماخنو در اوکراین)، مداخلھ نظامی خارجی، ھم چندین تسویھ
 حساب ھا و درگیری ھای غیر سیاسی بر شدت خشونت ھا افزودند. ارتش ھای
 کشور خارجی ھم از ھمان نخستین روزھای جنگ داخلی در اردوی ضد انقالب

و علیھ ارتش سرخ وارد این جنگ شدند.
 در طول جنگ داخلی در اوکراین یک جنبش ملی گرا فعال بود. اما مھم تر از
 آن، ظھور یک جنبش سیاسی و نظامی آنارشیستی نیرومندی بھ نام ارتش شورش
 انقالبی اوکراین یا "ارتش سیاه" آنارشیستی بھ رھبری نستور ماخنو بود. ارتش
 سیاه کھ شماری از یھودیان و دھقانان اوکراین را در صفوف خود داشت، نقش
 مھمی در متوقف کردن پیشروی ارتش ضد انقالب دنیکین بھ سمت مسکو در
 سال ١٩١٩ و ھم چنین در بیرون راندن نیروھای سفید از کریمھ داشت.
 دورافتادگی مناطق ولگا، اورال، سیبری و شرق دور برای شکل گیری و رشد

نیروھای ضد بلشویکی زمینھ مناسبی بود.

جنگ داخلی روسیھ
 جنگ داخلی روسیھ یک جنگ چند وجھی در قلمروی امپراتوری سابق روسیھ
 تزاری بالفاصلھ پس از انقالب اکتبر ١٩١٧ بود. مجموعھ ای از رویدادھای
 جنگی خونینی بود کھ بھ مدت پنج سال از اواخر سال ١٩١٧ تا ١٩٢٣ سراسر

روسیھ را در بر گرفت.
 در حالی کھ مقاومت در برابر گارد سرخ از ھمان نخستین روز بعد از قیام اکتبر
 شروع شد، پیمان برست لیتوفسک و بستن مجلس مؤسسان دستاویزھایی شدند
 برای تشکیل گروه ھای نظامی ضد بلشویک در داخل و خارج روسیھ و رفتن بھ

سوی درگیری نظامی ھمھ جانبھ با دولت جدید شوروی.
 اتحاد ناھمگونی از نیروھای ضد بلشویک، از جملھ زمینداران و سرمایھ داران،
 جمھوری خواھان و سلطنت طلبان، محافظھ کاران و اصالح طلبان، مرتجعین و
 لیبرال ھا، سوسیالیست ھای غیر بلشویک و دموکرات ھا، شھروندان طبقھ
 متوسط و ژنرال ھای ارتش تزاری، کھ تنھا نکتھ مشترک شان دشمنی اشان با
 حکومت بلشویک ھا بود، ھمگی داوطلبانھ با ھم متحد می شوند. نیروھای نظامی
 آن متکی بر سربازگیری اجباری ھمراه با ایجاد رعب و وحشت و کشتار
 متمردین بود کھ ارتش ھای کشورھای خارجی ھم بدان ھا پیوستند. این ترکیب
 نظامی کھ با عنوان "ارتش سفید" شناختھ می شد تحت رھبری ژنرال نیکوالی
 یودنیچ، دریاساالر الکساندر کولچاک و ژنرال آنتون دنیکنین، بخش عمده ای از
 امپراتوری سابق روسیھ را در طول جنگ داخلی در کنترل خود داشت. ھر چند
 کھ ھمھ مؤلفھ ھای ارتش سفید بھ شدت خواستار اقتصاد سرمایھ داری بودند
 ولیکن ھر کدام منافع ناھمگونی را دنبال می کردند، مدافع رژیم ھای حکومتی

سلطنتی و یا جمھوری متنوعی با گزینھ ھای دموکراتیک و یا استبدادی بودند.
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قطار زرھی، ستاد تروتسکی در طی جنگ داخلی، عکاس ویکتور بوال
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 جنگ داخلی در نوامبر ١٩١٧، بالفاصلھ پس از تسخیر قدرت توسط بلشویک ھا،
 شروع شد. گسترش رژیم جدید در ھمھ مناطق کشور مختلف یکسان نبود. در
 شھرھا و مناطقی با تمرکز باالی کارگری (ایوانوف، کستروما، مرکز معدن
 اورال) بلشویک ھا می توانستند با تکیھ بر شورای محلی کنترل سیاسی اعمال
 کنند. در دیگر مناطق آن ھا مجبور بھ ائتالف با دیگر نیروھای سیاسی چپ گرا
 بودند. در پاره از مناطق پیروزی اولیھ بلشویک ھا پس از یک مقابلھ مسلحانھ،
 چندان دوام نیاورد (قازان، سامرا، ساراتوف، نیژنی نووگورود و غیره). در
 شھرھای غیر صنعتی و مناطق کشاورزی، کھ بلشویک ھا یک اقلیت بسیار
 کوچکی بودند و ھم چنین در شھرھای سیبری تصرف قدرت اغلب منجر بھ

 درگیری ھای خونین می شود.
 تا آوریل ١٩١٨ اقتدار دولت جدید بلشویکی بتدریج در سراسر قلمرو امپراتوری
 سابق روسیھ گسترش می یابد و کارگران خطوط  راه آھن نقش مھمی در این امر
 داشتند. امضای پیمان برست لیتوفسک در مارس ١٩١٨ و واکنش نیروھای
 سیاسی مخالفت رژیم جدید بھ آن، سرآغاز توقف این فرآیند بودند. ارتجاع داخلی
 و بین المللی قدرت شوروی جدید را در معرض خطر قرار می دھند: در طی ماه
 ھای آوریل تا سپتامبر ١٩١٨ کلیھ نیروھای روسی مخالف دولت شوروی و
 قدرت ھای خارجی مداخلھ می کنند و قلمرو تحت کنترل بلشویک ھا بھ شدت
  کاھش می یابد و سھ چھارم خاک روسیھ در دست نیروھای ضد انقالب بود. اولین
 پیروزی ارتش سرخ جدیدالتاسیس توسط تروتسکی در ١٠ سپتامبر ١٩١٨ در
 قازان نمادی بود از پایان عقب نشینی ھای بلشویک ھا. از اکتبر ١٩١٨بھ بعد
 جبھھ بلشویک دیگر عقب نشینی نمی کند. بالروسی و منطقھ ولگا در فوریھ
 ١٩١٩ مجددا بھ دست ارتش سرخ می افتد. حمالت ارتش سفید در بھار ١٩١٩

موفقیتی برای ضد انقالب بھ ارمغان نمی آورد.

بریگاد زنان برای دفاع از انقالب
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 ارتش سرخ سرانجام ارتش سفید روسیھ جنوبی را در اوکراین و ارتش سفید تحت
 فرماندھی کولچاک را در سال ١٩١٩ در سیبری شکست می دھد. کمی بعد
 بقایای نیروھای سفید تحت فرماندھی ورانگل را در کریمھ در اواخر ١٩٢٠
 تارومار می کند. تا اوت ١٩٢٠ جبھھ ھای ضد انقالب داخلی یکی پس از دیگری
 سقوط می کنند و ارتش ھای خارجی ھم از بین می روند، در غرب کشور
 گسترش سرزمین ھای زیر کنترل بلشویک ھا بھ حداکثر خود می رسد و رھبران
 بلشویک امیدوارند کھ انقالب را بھ اروپا صادر کنند. در ژوئن ١٩٢٣ قلمرو
 حکومت شوروی بھ مرزھای تاریخی پیش از انقالب  می رسد و قدرت خود را

بر مناطق شرقی خاور دور و مغولستان ھم تثبیت می کند.
 جنگ ھای کم اھمیت و پراکنده و درگیری ھای جزئی با بقایای نیروھای سفید در
 شرق دور تا سال ١٩٢٣ ادامھ داشت. خاتمھ جنگ داخلی در سال  ١٩٢٣ بھ این
 معنا بود کھ بلشویک ھا دیگر از کنترل کامل دولت تازه پای اتحاد جماھیر
 شوروی بر قلمروی روسیھ مطمئن شده بودند، اگرچھ مقاومت مسلحانھ ملی در

نواحی آسیای مرکزی تا سال ١٩٣۴ بھ طور کامل از میان نرفتھ بود.
 پس از فروپاشی امپراتوری روسیھ جنبش ھای استقالل طلبانھ بسیاری شکل
 گرفت. دولت نوپای شوروری در ھمان نخستین روزھا استقالل فنالند، استونی،
 لتونی، لیتوانی و لھستان کھ جزئی از امپراطوری روسیھ تزاری بودند را بھ
 رسمیت شناخت. پس از تاسیس دولت ھای مستقل در این کشورھا، کھ عمدتا
 حامی بلشویک ھا بودند، با تحریکات کشورھای امپریالیستی این کشورھا ھم بھ

ورطھ جنگ ھای داخلی خونینی فرو رفتند.

 تروتسکی فرمانده ارتش سرخ درحال بازدید از سربازان در  ١٩١٨ 
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 بلشویک ھا پس از عقب راندن تھاجم ارتش روس ھای سفید در ایرکوتسک در بھار ١٩١٩. 
شعار بر روی پرچم : « شوراھا بھ پیش »

کورنیلوف از فرماندھان ارتش سفید
     ژنرال کورنیلف در اوایل سال ١٩١٨ در آغاز جنگ داخلی  خطاب بھ سربازان ارتش  :
« زندانی نگیرید. ترور ھرچھ بزرگتر باشد پیروزی ھم بھ ھمان نسبت بزرگ خواھد بود.»
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جنگ داخلی فنالند
 حکومت بلشویک ھا در دسامبر ١٩١٧، استقالل فنالند را
 کھ تا آن زمان بخشی از امپراتوری روسیھ تزاری بود بھ
 رسمیت شناخت و فنالند اولین جمھوری ای بود کھ استقالل
 خود را از روسیھ بھ دست آورد. بالفاصلھ در آن کشور
 یک حکومت انقالبی و حامی بلشویک ھا سر کار می آید.
 در ژانویھ ١٩١٨، انقالب فنالند توسط ضدانقالب داخلی و
 عمدتا با کمک ارتش آلمان بھ طرز بی رحمانھ ای سرکوب
 می شود. در آغاز ماه مھ ١٩١٨ در یک کشور ۴ میلیون
 نفری ٣۵ ھزار کشتھ شده و بیش از ٨١ ھزار زندانی
 (معادل ۶٪ از جمعیت بزرگسال فنالند) را بھ ۶۴ اردوگاه
 کار اجباری اعزام می دارند. "سفید" ھای دموکرات
 زندانیان کمونیست را بھ ضرب گلولھ می کشند. در کل ١٢
 ھزار و پانصد زندانی در اردوگاه ھای نخستین جنگ داخلی
 جان باختند. از نظر سلطنت طلبان روسی، فنالند سرمشقی

 بود برای مناطق دیگر و ھشداری بھ بلشویک ھا.

پیکر بی جان بلشویک ھای فنالندی در گورستان کالوکنانگاس پس از نبرد تامپیر در سال ١٩١٨. عکس  موزه کار شھر ورستار
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پوستر تبلیغاتی ارتش سفید علیھ بلشویک ھا - تروتسکی در تصویر یک اھریمن سرخ  یھودی

از پایھ گذاری ارتش سرخ تا پیروزی بلشویک ھا
 از اواسط سال ١٩١٧ ارتش امپراتوری روسیھ تزاری شروع بھ فروپاشی می کند.
 در فردای انقالب اکتبر دولت شوروی در مواجھھ با ترکیبی از تھدیدات ھمھ جانبھ،

بالفاصلھ پایتخت را از پتروگراد بھ مسکو منتقل می کند.
 نیروی نظامی بلشویک ھا عبارت بود از نیروھای داوطلب موسوم بھ "گارد سرخ"
 کھ توسط بخش مسلح "چکا" (دستگاه امنیتی دولت بلشویک ھا) تقویت می شد.
 حکومت جدید در پی متحمل شدن شکست ھایی، در فوریھ ١٩١٨ بھ لئون تروتسکی
 مأموریت می دھد تا "ارتش سرخ کارگران و دھقانان" را ایجاد کند. ارتشی از
 کارگران داوطلب ایجاد می شود و برای حفظ روحیھ و اطمینان و وفاداری در ارتش

جدید  برای ھر واحد ارتش یک کمیسرھای سیاسی اختصاص داده می شود.
 در ژوئن ١٩١٨، زمانی کھ معلوم شد کھ برای مقابلھ با تھاجم نظامی ضد انقالب،
 این ارتش انقالبی صرفا متشکل از کارگران داوطلب کافی نیست، بسیج عمومی و
 خدمت سربازی اجباری اعالم می شود. تعداد نفرات ارتش سرخ (وظیفھ و داوطلب)
 از حدود یک میلیون نفر در اواخر سال ١٩١٨ بھ بیش از ۵ میلیون نفر در سال
 ١٩٢٠ می رسد. تروتسکی با درنوردیدن تمام کشور در قطار زرھی معروف اش، بھ
 سرعت بھ افسانھ ای تبدیل می شود: ترکیب عملیات نظامی در جبھھ ھا ھمراه با
 تبلیغاتی برای توده ھا و آموزش ھای انقالبی و بسیج آن ھا (سیاست آژیت - پروپ)،
 بھ کمک کمیسرھای بلشویک. ارتش سرخ در تابستان سال ١٩١٨ شھرھای مھم
 قازان وتزاریستین را از نیروھای ضد انقالب پس می گیرد. سپس ارتش سفید بھ
 فرماندھی یودنیج کھ قصد تسخیر شھر پتروگراد را داشت در ماه اکتبر ١٩١٩
 تارومار می کند. بھ دنبال این پیروزی ارتش سرخ تقریبا بھ طور ھمزمان در اواسط

نوامبر دو ارتش دیگر بھ فرماندھی کولچاک و دنیکین را ھم شکست می دھد.
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 در سال ١٩٢٠، ارتش لھستان بھ روسیھ شوروی حملھ می برد. ضد
 حملھ ارتش سرخ بھ فرماندھی توخاچفسکی (کھ بعدھا توسط استالین اعدام
 می شود) پس از شکست دادن مھاجمین تا دروازه ورشو پایتخت لھستان
 پیشروی می کند. بلشویک ھا بسیار امید داشتند کھ با تسخیر ورشو بتواند
 راه را برای برلین و انقالب جھانی بگشایند. اما نافرمانی استالین ارتش
 سرخ را در وضعیت بسیار آسیب پذیری استراتژیک قرار می دھد.
 افزون بر این، لھستانی ھا کھ پس از صدوپنجاه سال اشغال کشورشان
 توسط خارجیان بھ استقالل دست یافتھ بودند، شدیدا بھ احساسات
 ناسیونالیستی آغشتھ بودند و بھ ارتش سرخ نھ بھ چشم انقالبیون کمونیست
 بلکھ بھ دیده روس ھای مھاجم می نگریستند. ارتش لھستان بھ فرماندھی
 پیلسودسکی و با کمک افسران فرانسوی و انگلیسی، با تکیھ بر
 ناسیونالیزم ضد روسی در اوت ١٩٢٠، ارتش سرخ را شکست می دھد و

روسیھ سرزمین ھای مھمی را از دست می دھد.
 جنگ ھای نھایی در ناحیھ کریمھ رخداد دادند. ژنرال ورانگل با جمع
 آوری و سازمان دادن بقایای نیروھای شکست خورده دنیكین و کولچاک،
  ارتشی ایجاد کرده بود و در منطقھ کریمھ مستقر شده بود. ارتش سرخ
 پس از یک محاصره طوالنی نیروھای سفید، سرانجام با رسیدن قوای
 آنارشیست ھای اوکراینی، حکومت سفیدھا را سرنگون می کند. ورانگل

 بقایای نیروھایش را در نوامبر ١٩٢٠ بھ قسطنطنیھ منتقل می کنند.
 در اواخر سال ١٩٢٠ بلشویک ھا قوای آنارشیست ھای اوکراینی بھ
 رھبری ماخنو را شکست می دھند. بین بھار ١٩٢١ و پایان سال ١٩٢٢
 ارتش سرخ حکومت بلشویک ھا را در ارمنستان، گرجستان، آسیای

مرکز تثبیت می کند.

لنین و تروتسکی در میان سربازان ارتش سرخ، مسکو ٢١ مارس ١٩٢١، دھمین کنگره حزب کمونیست روسیھ
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مداخلھ نظامی خارجی

 با پیروزی انقالب اکتبر، شبح کمونیسم کھ در آستانھ تبدیل بھ واقعیت شدن قرار
 داشت. امری کھ بھ ھیچ وجھ بھ مذاق صاحبان دنیای سرمایھ داری و مستبدان
 دنیا خوش نمی آید و بلشویسم از نظرشان کابوس غیرقابل تحملی شده بود. ایده
 لنین و تروتسکی، ایجاد یک رژیم سوسیالیستی تنھا در روسیھ نبود، بلکھ
 برعکس آنان تنھا راه نجات انقالب روسیھ را در گسترش انقالب بھ کشورھای
 صنعتی پیشرفتھ مانند آلمان می دیدند. خالصی از بلشویسم بھ ھر قیمتی در
 دستور کار کلیھ حاکمان جھان قرار می گیرد. ھمھ قدرت ھای سرمایھ داری،
 بزرگ و کوچک، امپریالیستی و غیره در یک ائتالف نظامی مقدس متشکل از
 دوازده کشور بھ یاری ضد انقالب سفید می شتابند. از تابستان سال ١٩١٨ بھ بعد
 سیل نیروھای نظامی خارجی روسیھ را فرا می گیرد: چکسلواکی ۵٠ ھزار
 سرباز؛ بریتانیا ۴٠ ھزار؛ ژاپن ٢٨ ھزار؛ یونان ٢۴ ھزار؛ لھستان ١٢ ھزار؛
 ایاالت متحده آمریکا ١٣ ھزار؛ فرانسھ ١٢ ھزار؛ استونی ١٢ ھزار؛ کانادا ۵
 ھزار؛ صربستان ۴ ھزار؛ رومانی ۴ ھزار؛ ایتالیا ٣ ھزار؛ و چین ٢ ھزار
 سرباز... حضور این ارتش ٢٠٠ ھزار نفری در روسیھ حتی با معیارھای
 دخالت ھای بشردوستانھ امپریالیستی ھم قابل توجیھ نبود، چرا کھ قحطی
 وحشتناکی کھ موجب مرگ میلیون ھا نفر شد نھ علت این تھاجم نظامی بلکھ
 معلول آن بود. ورود ارتش ھای مھاجم خارجی بھ جنگ داخلی ابعاد دیگری داد.
 با پایان گرفتن جنگ جھانی و صلح بین کشورھای امپریالیستی حال نوبت خطر

اصلی، یعنی بلشویک ھا بود.
 در پی امضای پیمان برست لیتوفسک در آوریل ١٩١٨، ارتش ھای خارجی با
 دستاویز مقابلھ با اشغال مناطقی از روسیھ توسط آلمانی ھا، وارد نواحی شمالی و

 جنوبی روسیھ می شوند. برخورد آن ھا در ابتدای ورودشان خصمانھ نبود چرا
سربازان آلمانی در کی یف
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 تھاجم نظامی بھ روسیھ بود. وینستون چرچیل با این جملھ اش کھ: «بلشویسم را
 باید در نطفھ خفھ کرد»، رویکرد دموکراتیک ترین کشور سرمایھ داری نسبت

 بھ حق تعیین سرنوشت ملت ھا را نشان می دھد.
 ارتش سفید پس از آن کھ در شکست انقالب فنالند از امتحان قساوت و توحش
 موفق بیرون می آید است کھ قدرت ھاي بزرگ امپریالیستی بر روی آن حساب
 باز می کنند و رسما در جبھھ ارتش سفید قرار می گیرند. در تابستان سال
 ١٩١٨ بود کھ ارتش ھای خارجی در روسیھ رسما مداخلھ نظامی می کنند.
کشور اوکراین توسط نیروھای آلمانی اشغال می شود و حکومت بلشویکی آن را

 کھ قدرت بلشویک ھا را جدی و طوالنی نمی دیدند. فقط پس از پیروزی ھای
 مھم بلشویک ھا در نوامبر ١٩١٨ بود کھ آن ھا آشکارا بھ جبھھ سفیدھا پیوستند
 و وارد جنگ مستقیم با ارتش سرخ شدند. پیمان برست لیتوفسک بھ آلمان ھا
 اجازه داد تا نیروھای نظامی اشان مستقر در جبھھ روسیھ را بھ جبھھ ھای غربی
 منتقل کنند کھ منجر بھ تضعیف متحدین و شکست فرانسھ شد. بسیاری از
 رھبران غربی در آن زمان لنین را جاسوس آلمان معرفی می کردند و دخالت
 نظامی علیھ بلشویک ھا را ادامھ جنگ با آلمان توضیح می دادند. اما در واقعیت
 امر ترس از انفجارھای انقالبی و سرایت بلشویزم بھ سایر کشورھا، دلیل اصلی

پیاده شدن سربازان آمریکایی از کشتی در بندر والدی وستوک

 سرنگون کرده، مردم روسیھ را از
 دسترسی بھ گندم محروم می کند.
 ارتش اتریش منطقھ اودسا، ژاپنی ھا
 بندر مھم والدی وستوک را اشغال
 می کنند، نیروھای ترکیھ وارد قفقاز
 می شوند. ارتش ھای انگلیس و
 فرانسھ بھ کمک دنیکین می روند،
 آلمانی ھا در قفقاز بھ یاری ارتش
 کراسنوف می شتابند. ژرژ کلمانسو
 نخست وزیر فرانسھ ارتش کشورش
 را برای تھاجمی بسیار گسترده بھ

اوکراین اعزام می کند.

 ژنرال دنیکین، فرمانده ارتش سفید
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چرا شما بھ مورمانسک آمده اید؟
 در سال ١٩١٨ در جریان جنگ داخلی، جزوه - پوستری بھ زبان انگلیسی با
 عنوان "چرا شما بھ مورمانسک آمده اید؟"، با امضای لنین، رئیس دولت و
 چچرین کمیسر امور خارجھ، خطاب بھ سربازان انگلیسی اشغالگر در شھر

مورمانسک در شمال روسیھ، بین انگلیسی ھا پخش می شود.

در متن می خوانیم:
 

 «… برای اولین بار در تاریخ ، توده ھای زحمتکش کنترل کشور خود را بھ
 دست گرفتھ اند. کارگران ھمھ کشورھا در تالشند تا بھ این ھدف دست یابند. ما
 در روسیھ موفق شده ایم. ما حکومت تزار، مالکان و سرمایھ داران را برچیدیم.
 اما ما ھنوز با مشکالت عظیمی مواجھ ایم کھ باید بر آن ھا غلبھ کنیم. ما کھ یک
 روزه نمی توانیم جامعھ جدیدی بسازیم. پرسشی از شما داریم، آیا شما قصد
 دارید ما را ُخرد کنید؟ و روسیھ را بھ زمینداران، سرمایھ داران و تزار

بازگردانید؟...»
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ژنرال انگلیسی در خاک روسیھ بر سینھ افسر ارتش مھاجم چک مدال می زند

 

پیاده شدن سربازان آمریکایی از کشتی در بندر والدی وستوک
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دار زدن کارگران ھوادار بلشویک ھا توسط فرانسویان در اودسا

 بریتانیا بیش از ۵٠ ھزار بمب شیمیایی، کھ در طول جنگ جھانی علیھ آلمان و امپراتوری عثمانی ساختھ بود را
 علیھ ارتش سرخ بھ کار گرفت. نیروی ھوایی بریتانیا در ٢٧ اوت ١٩١٩ روستای ایمسا در منطقھ آرخانگلسک
 را با آن بمب ھای شیمیایی بمباران کرد (بیست سال قبل از بمباران گرینکا توسط ھیتلر، فاجعھ ای کھ پیکاسو
جاودانی اش کرد). موارد بمباران ھای شیمیایی روستاھا بسیارند بھ خصوص در مناطق تحت کنترل ارتش سرخ.
 در بین کشور اروپایی، امپراطوری روسیھ تزاری بیشترین و شدیدترین سنت خشونت سیاسی و اجتماعی را
 داشت. خشونت در ھمھ سطوح جامعھ از باال بھ پایین عمیقا ریشھ دوانیده بود. دودمان رومانوف افتخار داشتن
 خونین ترین تاریخ  در بین خاندان ھا سلطنتی در اروپا را داشت. قربانیان سرواژ، شالق زدن، مجازات اعدام در
 سطح گسترده، کاتورگا (تبعید بھ اردوگاه ھای کار شاق در سیبری ) از جملھ خشونت ھای نھادینھ شده از سوی
 طبقات حاکمھ بودند. طبیعی است کھ پایینی ھا ھم در مواجھھ با خشونت باالیی واکنش مشابھ ای از خود نشان
 دھند: از آن جملھ بودند جنبش ھای دھقانی بسیار خشن، توسل بھ تروریسم توسط انقالبیون در سده نوزدھم.
 توحش تعمیم یافتھ در جنگ جھانی اول ھم بھ تشدید و ترویج آن کمک کرد. با انقالب اکتبر خصومت طبقاتی ھم
 بر آن افزوده می شود. ژنرال کورنیلف (کھ در ١٩١٨ می میرد) می نویسد: «حتی اگر برای نجات روسیھ الزم
 باشد کھ نیمی از روسیھ بھ آتش کشیده شود و خون سھ چھارم جمعیت کشور ریختھ شود، مطمئنا چنین خواھیم
 کرد».  آندریف، نویسنده "سفید"، می نویسد: «در ھر کجا کھ آدم ھا را مانند سگ ھا تیرباران می کنند، صلح،

رفاه و رعایت دقیق قانون حاکم می شود».
 کشتار یھودیان توسط ژنرال ھای "سفید" صدھا ھزار قربانی داد و در تاریخ یھودی کشی مرتبھ این فاجعھ بعد از
 قتل عام یھودیان در ھولوکاست توسط نازی ھا است. دموکراسی ھای غربی بدون استثنأ از "ارعاب سفید"، یعنی
 غارت، تجاوز بھ زنان، شکنجھ، اعدام، کشتار و تخریب گسترده توسط ارتش "سفید" حمایت و تشویق کردند. با
 فروپاشی شوروی و با دسترسی بھ بایگانی و اسناد شوروی تاریخ نویسان و دانشگاھیان متخصص انقالب اکتبر

صدھا مقالھ و کتاب درباره " ارعاب سرخ" نوشتھ اند، ولی کم بوده اند کسانی کھ از " ارعاب سفید" گفتھ باشند.
 ضد انقالب با ھمھ این اقدامات و علیرغم برتری نظامی اش، اما بھ دلیل فقدان انگیزه و تعھد در میان نیروھای
 "سفید" از یک سو و خصومت مردم محلی نسبت بھ ضد انقالب و امید بھ آینده بھتر سوسیالیستی از سوی دیگر،

بھ جایی نرسیدند و بلشویک ھا از جنگ پیروز بیرون آمدند.
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تلفات جنگ داخلی
پی آمدھای جنگ داخلی در انکشاف و تحوالت بعدی انقالب بسیار حائز اھمیت بود. میزان تلفات جنگ 
داخلی روسیھ را بین ٧ تا ١٢ میلیون تخمین می زنند کھ بخش عمده آن را غیر نظامیان تشکیل می دھند. 
تخمین زد می شود کھ  تعداد کل  کشتھ شدگان در عملیات جنگ بین لھستان و شوروی ٣٠٠ ھزار (١٢۵ 
ھزار از ارتش سرخ و ١٧۵ ھزار از ارتش سفید و لھستانی ھا)، و تعداد کل پرسنل نظامی کشتھ شده در 
اثر بیماری (در ھر دو جبھھ) بھ ۴۵٠ ھزار نفر می رسد. مجموع تلفات در منطقھ تامبوف در سال ھای 
١٩٢٠ تا ١٩٢٢ حدود ٢۴٠ ھزار تخمین زده می شود. در پایان جنگ داخلی، روسیھ شوروی کامال از پای 
افتادن و تقریبا ویران شد. خشک سالی ھای ١٩٢٠ و ١٩٢١، و ھم چنین قحطی سال ١٩٢١، فاجعھ 
آفریدند. بیماری ھا و شیوع امراض مسری بیداد می کردند. در سال ١٩٢٠ تنھا بیماری تیفوس ٣ میلیون 
قربانی می گیرد. میلیون ھا نفر نیز در اثر گرسنگی گسترده، از کشتار جمعی و کشتار صد ھا ھزار یھودی 

در اوکراین و جنوب روسیھ  توسط ارتش 

شورش کرونشتات
 در ماه مارس سال ١٩٢١، ملوانان کرونشتات، کھ بھ
 خاطر نقش شان در پیروزی انقالب اکتبر بھ عنوان
 "قھرمانان و افتخار انقالب" از آن ھا یاد می شد، با
 شعارھای "زنده باد شوراھا، سرنگون باد حکومت
 بلشویکی!" و "زنده باد شوراھای بدون کمونیست ھا!"
 علیھ حکومت بلشویک ھا شورش مسلحانھ می کنند.
 بسیاری از ملوانان کھ منشا دھقانی دارند از طریق
 خانواده ھای خود از اقدامات بلشویک ھا در مصادره
 غالت در روستاھا مطلع شده اند؛ شورش آن ھا ھم زمان
 بود با موج اعتصابات کارگری در پتروگراد. مطالبات
 سیاسی آن ھا عبارت بودند از: انتخابات آزاد، تشکیل
 مجلس مؤسسان، آزادی ھای اساسی، انحالل پلیس

 سیاسی، و بازگشت بھ اقتصاد بازار آزاد.
 در پی شکست مذاکرات بین دولت و شورشیان، ارتش
 سرخ وارد جزیره یخ زده کرونشتات می شود و پس از

یک جنگ خونین شورشیان شکست می خورند.
 اما ضربھ روانی ناشی از شورش ملوانان کرونشتات،
 لنین را بھ رھا کردن سیاست "کمونیسم جنگی" و اتخاذ
 سیاست اقتصاد نوین (نپ) در حمایت از "بازگشت
 محدود بھ سرمایھ داری محدود" متقاعد می کند. فصل

بعدی بھ مسألھ کرونشتات اختصاص دارد.

سفید، جان خود را از دست دادند. 
در نتیجھ تقریبا ده سال ویرانگری 
جنگ جھانی و جنگ داخلی، در 
سال ١٩٢٢ در روسیھ حدود ٧ 
میلیون اطفال یتیم خیابانی وجود 
داشت. یک تا دو میلیون نفر ھم 
موسوم بھ مھاجران سفید، عمدتا بھ 
مقصد شرق دور و یا کشورھای 
بالتیک جدیداالستقالل روسیھ را 
ترک کردند. درصد باالی این 
مھاجران شامل افراد تحصیل کرده و 

قربانیان جنگ داخلیماھر روسیھ بود.
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 اقتصاد روسیھ کامال ویران شده بود، کارخانھ ھا و پل ھا نابود شدند، احشام و 
مواد خام بھ غارت رفتند، معادن و ماشین آالت آسیب دیدند. خطوط راه آھن غیر 
قابل استفاده شده بود. در پایان جنگ داخلی میزان تولیدات صنعتی بھ یک ھفتم 
میزان سال ١٩١٣ و محصوالت کشاورزی بھ یک سوم رسیده بود. بھ عنوان 
مثال، تولید پنبھ بھ ۵ درصد و تولید آھن بھ ٢ درصد سطح پیش از جنگ رسیده 
بود. درست است کھ "کمونیسم جنگی" دولت شوروی را در طول جنگ داخلی 
نجات داد، اما در عوض بخش بزرگی از اقتصاد روسیھ از پای درآمد. واکنش 
دھقانان بھ سیاست مصادر محصوالت کشاورزی، عدم کشت زمین بود. تا سال 
١٩٢١ میزان زمین ھای کشت شده بھ ۶٢ درصد و میزان برداشت بھ ٣٧ 
درصد میزان پیش از جنگ کاھش یافت. تعداد اسب ھا از ٣۵ میلیون رأس در 
سال ١٩١۶ بھ ٢۴ میلیون در سال ١٩٢٠ و تعداد گاوھا از ۵٨ بھ ٣٧ میلیون 
کاھش یافت. نرخ برابری یک دالر آمریکا از ٢ روبل در سال ١٩١۴ بھ ١٢٠٠ 
روبل در سال ١٩٢٠ می رسد. با پایان گرفتن جنگ داخلی دیگر یک خطر 
نظامی جدی ای حکومت بلشویک ھا را تھدید نمی کرد. معھذا احتمال مداخلھ 
دیگری و ھمچنین شکست انقالب ھای سوسیالیستی در سایر کشورھا - از جملھ 
شکست انقالب آلمان از عواملی بودند کھ موجب تداوم حالت شبھ جنگی جامعھ 

کودکان یتیم سرگردان در سال ١٩٢٠ در مسکوشوروی شدند.
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مراسمی برای کشتھ شدگان در جنگ داخلی، ١٩١٩
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Jean-Jacques Marie : "La guerre civile en Russie après 1917"

https://www.youtube.com/watch?v=kwO6R--_RZE
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 "کمونیسم جنگی" معروف شد و روند انقالبی را بھ میزان قابل توجھ ای تسریع
 کرد. حزب کمونیست بھ شدت نظامی می شود و در سطح وسیعی عضوگیری می
 کند. از اوایل سال ١٩١٨، حکومت در حیطھ اقتصادی سیاست ملی کردن وسیع و
 ھمھ جانبھ را پیش می برد بھ طوری کھ حتی فروشگاه ھا و مغازه ھا را ھم ملی
می کند. در نوامبر ١٩٢٠ طی فرمانی کلیھ کارخانھ ھاي با بیش از ۵ کارگر
 (مجھز بھ موتور) و بیش از ١٠ کارگر(فاقد موتور) را ملی می کند. ھم چنین
 تمام سینماھا، صنعت فیلم و عکاسی ملی می شوند. تجارت داخلی و خارجی و
 تقریبا تمام بخش خدمات بھ انحصار دولت در می آیند. بدین ترتیب از این بھ بعد
 دولت رایگان بودن خدمات عمومی، مسکن، برق و حتی حمام عمومی برای ھمھ
 مردم را تضمین می کند. حتی بعضی ھا بھ لغو پول، و یا تحدید کاربرد آن می
 اندیشند. پیآمد این دولتی شدن تعمیم یافتھ و سریع در عمل بھ معنای ِاعمال انضباط
 شدید بر تولید و بر تشکالت صنفی کارگران در گستره ملی و پایان کنترل
 کارگری اعالم شده در اکتبر ١٩١٧ بود. بتدریج از ١٩١٨، قطعھ کاری، "شنبھ
 کاری کمونیستی"، " اضافھ کاری داوطلبانھ"، برقرای مجدد "دفترچھ کار"،
 ممنوعیت اعتصاب، اخراج رھبران اعتصابات و حتی زندانی شدن شان، تعطیل

موقتی کارخانھ ھای اعتصابی، نظامی شدن کار، ِاعمال می شوند.
 در ھمین سال ١٩١٨ رژیم جدید بھ یک سلسلھ اصالحات دست می زند: اتخاذ
 تقویم جدید، جدایی کلیسا از دولت، ملی کردن بانک ھا و مصادره سپرده ھای
 خصوصی، امالک و منازل اشراف و بورژواھا. دولتی شدن مسکن و آپارتمان
 سازی دولتی کھ از ویژه گی ھای زندگی روزمره در اتحاد جماھیر شوروی تا
زمان فروپاشی اش بود، پدیده ای کھ بھ کشورھای سرمایھ داری ھم سرایت کرد.

 عالوه بر این، قطارھای تبلیغاتی - آموزشی( آژیت پروپ) جھت آموزش و
 پرورش انقالبی توده ھا، متشکل از صدھا ھزارسرباز وظیفھ و داوطلب ارتش
 سرخ سراسر کشور را در نوردیدند. طرح ھای بلندپروازانھ ای برای سواد

 آموزی، برای تربیت بدنی و ورزش، برای مبارزه با اعتیاد بھ الکل و علیھ

فصل ھشتم
شورش کرونشتات

از "کمونیسم جنگی" تا "مشی نوین اقتصادی"

پیروزی در جنگ داخلی و بحران "کمونیسم جنگی"
 گرچھ بلشویک ھا در تابستان ١٩١٨ دیگر بر شھرھای بزرگ عمدتا پتروگراد و
 مسکو کنترل داشتند، اما برتری آن ھا بھ واسطھ در کنترل داشتن جاده ھا و بھ
 ویژه خطوط راه آھن بود کھ از اھمیت استراتژیک بسیاری برخوردار بودند.
 ضعف اصلی ضد انقالب عدم محبوبیت، پراکندگی و عدم ھماھنگی نیروھایش
 بود. بلشویک ھا تا حدودی از ھمدردی و حمایت ھای بسیاری در بین طبقات
 کارگر و گروه ھای چپگرا در کشورھای غربی برخوردار بودند. برای نمونھ از
 مورد شورش ناوگان فرانسوی در دریای سیاه د ر مارس ١٩١٩ می توان نام

برد کھ نقش مھمی در جلوگیری از مداخلھ ناوگان دریایی فرانسھ ایفا کرد.
 علت اصلی پیروزی بلشویک ھا در جنگ داخلی، و علیرغم درگیری ھای
 بسیار، حمایت توده ھا از آن ھا بود. بلشویک ھا افزون بر برخورداری از یک
 سازمان یابی و انضباط برتر، اما عمدتا بھ واسطھ برنامھ ھای سیاسی اجتماعی
 اشان بود کھ حمایت توده ھا را بھ دست آوردند، در حالی کھ دشمنان شان برای
 بازگشت بھ نظم پیش از انقالب می جنگیدند. اگر بلشویک ھا مازاد بر مصرف
 محصوالت زمین روستائیان، عمدتا غالت را برای تغذیھ شھرھا و جبھھ ھای
 جنگ مصادره می کردند، اما ژنرال ھای سفید اصوال می خواستند زمین ھایشان
 را از آن ھا بگیرند و بھ زمینداران بزرگ بازگردانند. در نتیجھ، دھقانان

پیروزی بلشویک ھای "سرخ" را ترجیح می دادند.
جنگ داخلی بلشویک را ناخواستھ بھ اتخاذ سیاست رادیکالی واداشت کھ بھ
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 می روند. ھنگامی کھ لنین در کنگره دھم حزب کمونیست در مارس ١٩٢١ از
 ناپدید شدن طبقھ کارگر در روسیھ اظھار تاسف می کند، الکساندر شلیاپنیکوف،
 رھبر اپوزیسیون کارگری و یکی از معدود رھبران با تجربھ در زمینھ مسائل کار
 و کارخانھ، بھ طعنھ لنین را مخاطب قرار می دھد و می گوید: «بسیار خوب،
 رفیق لنین، من بھ شما بھ خاطر اعمال قدرت بھ نمایندگی از سوی طبقھ ای کھ
 وجود ندارد، تبریک می گویم!». با این کھ این کنگره جناح و گرایش درون حزب
 را ممنوع می کند و جناح اپوزیسیون کارگری ھم رسما منحل می شود ولیکن تا
 زمانی کھ لنین زنده بود الکساندر شلیاپنیکوف کماکان در رھبری حزب کمونیست
 و بین الملل کمونیست قرار داشت. او در سال ١٩٣٧ در جریان تصفیھ ھای

خونین توسط استالین اعدام می شود.
 در پی پیروزی ارتش سرخ در جنگ داخلی، برای اولین بار پس از فروپاشی
 رژیم تزاری در فوریھ سال ١٩١٧، در روسیھ یک دولت توسط حزب کمونیست
 شکل می گیرد و بتدریج ھمھ مخالفان سیاسی اش را حذف می شوند و یک دولت
 تک حزبی قدرتمندی برقرار می شود کھ بھ سرعت کنترل شوراھا را بھ دست
 می گیرد. با بوروکراتیزه شدن شوراھا، خود شوراھا ھم بھ ابزاری مطیع برای
 تائید سیاست ھای حزب تبدیل می شوند. کمیتھ ھای کارخانھ و محلھ کھ از سال
 ١٩١۴بھ بعد گسترش یافتھ و در ١٩١٧ بھ اوج خود می رسند تبدیل بھ زایده ھای
 مطیع حزب می شوند. اتحادیھ ھای کارگری ھم در طول جنگ داخلی بھ تسمھ
  نقالھ بلشویک ھا تبدیل می شوند، حتی در اواخر سال ١٩٢٠ "نظامی کردن"
 مطرح می شود کھ بحث ھای داغی را در حزب برمی انگیزد. بدون اغراق می
 توان مدعی شد کھ این "جنگ داخلی" است کھ حزب کمونیست شوروی را شکل
 می دھد، آن را با انقالب ھم ھویت می کند و در موقعیتی قرار می دھد کھ قبل
 انقالب اعضایش خوابش را ھم نمی دیدند. در فاصلھ سال ھای ١٩١٨-١٩٢٢،
 یک دولت انقالبی- جنگی برقرار شد و جنگ داخلی در امتداد و ادامھ انقالب

اکتبر در نظر گرفتھ می شد.

 یھودی ستیزی راه اندازی شد. بسیاری از ھنرمندان و روشنفکران و حتی غیر
 بلشویک گرد اھداف انقالب اکتبر بسیج شدند: از آن جملھ والدیمیر مایاکوفسکی،
 الکساندر بلوک، سرگئی یسنین، و یا مارک شاگال غیر بلشویک کھ کمیسر امور
 فرھنگی می شود. در طی جنگ داخلی ادبیات و ھنرھای مدرن، بھ خصوص
 تئاتر، سینما، ھنرھای تصویری و پوستر، در یک جامعھ بھ شدت بی سواد و
 عقب افتاده، بھ گونھ درخشان شکوفا می شود. انقالب اکتبر یک انقالب فرھنگی

ھم بود( مراجعھ کنید بھ فصل " انقالب اکتبر و ھنر").
 در اوایل سال ١٩٢١، انقالب نجات یافت، اما بھ بھای وحشتناکی: تضعیف
 جغرافیایی کشور بھ خاطر از دست دادن سرزمین ھای وسیعی، انزوای کامل
 دیپلماتیک در جھان؛ محاصره جغرافیایی توسط کشورھایی با حکومت ھای
 شدیدا ضد بلشویکی؛ و از ھمھ مھم تر نابودی فیزیکی انقالبیون بلشویک در
 جنگ داخلی و اقتصادی کامال فروپاشیده : تولید صنعتی در حال فروپاشی،
 شبکھ حمل و نقل از کار افتاده، بازار سیاه، پولی کھ کامال بی ارزش شده و

تقریبا از صحنھ  ناپدید شده و بازگشت مبادلھ تھاتری اجناس.
 مسکو و پتروگراد نیمی از جمعیت خود را از دست  می دھند، عمدتا بھ خاطر
 ناتوانی شھر در تأمین آذوقھ و بازگشت کارگران کھ منشا روستایی دارند بھ
 روستاھای شان. قحطی سال ھای ١٩٢١ – ١٩٢٠ ھم موجب مرگ چندین
 میلیون روستائیانی می شود کھ در اثر جنگ و مصادر غالت بھ شدت تھی دست
 شده بودند. شیوع بیماری مرگبار تیفوس ھم بھ این معضالت افزود. حضور
 دستجات کودکان یتیم سرگردان در کنار جاده ھا برای سال ھا ھا امر عادی ای

شده بود. حتی مواردی از آدمخواری ھم مشاھده شد.
 طبقھ کارگر ھم تقریبا از ھم پاشیده است، زیرا بسیاری از کارگران کارخانھ ھا
 بھ ارتش سرخ پیوستند، در نھاده ھای حزبی، در بوروکراسی دولتی و چکا
ادغام شدند، و بسیاری ھم بھ دلیل گرسنگی شھرھا را ترک می کنند و بھ روستا
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 شورش کرونشتات
در اول مارس ١٩٢١، حدود ١۵ھزار ملوان و سرباز در یخبندان روزی بسیار سرد و کوالکی در 
میدان "لنگر" در کرونشتات گرد ھم جمع می شوند. کرونشتات جزیره کوچکی است در خلیج  فنالند و 
 در ٣٠ کیلومتری غرب پتروگراد، کھ در آن روزھا دروازه دفاعی پتروگراد محسوب می شد. ملوانان
 کرونشتات، کھ بھ خاطر نقش شان در پیروزی انقالب اکتبر از آن ھا بھ عنوان "قھرمانان و افتخار
 انقالب" یاد می شد، با شعار "زنده باد شوراھا، سرنگون باد بلشویک ھا" و یا "زنده باد شوراھای بدون

کمونیست ھا !" علیھ حکومت بلشویک ھا شورش مسلحانھ می کنند. جمعیت حاضر در میدان مانع از 
سخنرانی رھبران حزب کمونیست کھ در آن جا حضور دارند شده و آن ھا را ھو می کنند. 

بعد از شش ساعت جروبحث پر سروصدا سرانجام جمعیت بر روی رزمناو پتروپاولوفسک یک بیانھ 
سیاسی علیھ خط مشی سیاسی حزب کمونیست شوروی در قدرت صادر می کنند کھ با قریب بھ اتفاق 
آرا تصویب می شود. این بیانیھ حزب کمونیست شوری را بھ خاطر چنگ انداختن انحصاری بر 
شوراھا بھ شدت مورد حملھ قرار می دھد و خواھان انتخابات دوباره شوراھا و با رای مخفی می شود. 
 مطالبات سیاسی آن ھا عبارت بودند از: انتخابات آزاد، تشکیل مجلس مؤسسان، آزادی ھای اساسی،

آزادی احزاب سوسیالیست و آنارشیست ھا؛ آزادی اجتماع برای اتحادیھ ھای کارگری و سازمان ھای 
دھقانی؛ آزادی تشکیل ھمآیش ھای غیرحزبی، انحالل یلیس سیاسی، بازگشت بھ بازار آزاد و آزادی 
 عمل کامل در مورد زمین. شورش آن ھا ھم زمان بود با موج اعتصابات کارگری در پتروگراد. در پی
 عدم توافق بین شورشیان و حکومت، ارتش سرخ وارد جزیره یخ زده کرونشتات می شود و پس از یک

جنگ خونین شورشیان شکست می خورند.
بر طبق دائره المعارف بزرگ شوروی، این اولین گام از شورشی بود کھ ٢٧ ھزار سرباز و ملوان را 
در بر گرفت و بعد از ١٧ روز در یک جنگ تن بھ تن با سرنیزه و با نارنجک در خون غوطھ ور شد. 
مسئولیت کامل سرکوب شورش بر عده چکا بھ رھبری درژینسکی بود. در ٧ مارس اولین حملھ نظامی 

سربازان ارتش سرخ تحت فرماندھی توخاچفسکی انجام گرفت. 
بیانیھ شورشیان کرونشتات
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در ٨ مارس ١٩٢١، روز افتتاحیھ دھمین کنگره 
حزب کمونیست در مسکو (کھ تا شانزدھم بھ طول 
می انجامد)، یک آتش بس یک روزه برقرار می 
شود. در جریان کنگره ھمھ گرایش ھای حزب، 
حتی آن ھایی کھ مخالف "مشی کمونیسم جنگی" 
بودند، از سرکوب شورشیان حمایت می کنند، از 
جملھ اپوزیسیون کارگری بھ رھبری الكساندرا 

كولنتای و الکساندر شلیاپنیکوف.
در ١٧ مارس، پس از ده روز جنگ بی وقفھ، 
سرانجام شورش کرونشتات توسط ارتش سرخ 
سرکوب می شود. تلفات بلشویک ھا بیش از ١٠ 
ھزار کشتھ و مجروح بود. آمار موثقی در مورد 
تلفات شورشیان در طی جنگ در دست نیست و 
تخمین زده می شود کھ حدود ۵٠٠ کشتھ و ١٠٠٠ 

زخمی می شوند.
نزدیک بھ ٧ ھزار نفر شورشی، شکست خورده 
در جنگ، درمانده و متالشی شده، با ریش 
نتراشیده، با لباس ھای ژنده و پاره و پر از شپش، 
گرسنھ و تشنھ، سرآسیمھ و شتابان با عبور از 
روی دریای یخ زده، پیاده راھی فنالند می شوند. 
در آن کشور ھم  با  زندان، اردوگاه و سیم خار بھ 

آن ھا خوش آمد می گویند.

صحنھ نبرد کرونشتات بر روی دریای یخ زده

از ١٨ مارس تا اول ماه مھ، چکا تعداد ۶۵٢٨ نفر( ۶٣۵٠ مرد و ١۴۴ زن ) شورشی را دستگیر 
می کند. از این عده تعداد ٢١۶٨ (۴ زن) اعدام شده، ١٩۵۵ نفر محكوم بھ كار اجباری، ١۴٨۶ نفر 

محکوم بھ ۵ سال زندان، ١٢٧٢ نفر آزاد شده و بقیھ بھ زندان کمتر از یک سال محکوم می شوند. 
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سربازانی کھ سھ سال پیش تر بلشویک ھا  را بھ قدرت رسانده بودند. 
در سال ١٩٨٧ در مسکو کتابی قصھ گونھ با عنوان "کاپیتان دیکشتین" 
بھ قلم نام میخائیل کوراکف منتشر می شود کھ قصھ شورش کرونشتات 
را برای کودکان روایت می کند. قصھ گوی ما اصرار عجیبی دارد تا 

تاریخ کرونشتات مرموز و ناسالم جلوه دھد. او می نویسد: 
«شخصیت ھای تاریخی کھ در صحنھ انقالب و در جنگ داخلی 
ظاھر شدند، و در برخی از وقایع کرونشتات نقش مھمی بازی 
کردند، ناگھان معجزه آسا در زیر یخ ھا ناپدید شدند و برخی از 
سربازان ارتش سرخ  و دانشجویان دانشکده افسری در تاریکی 
یک شب تندبادی بھ دژ تسخیر ناشدنی حملھ بردند، آن را تسخیر 
کردند، و با بھ راه انداختن یک جنگ تن بھ تن مرگ آفریدند... 
شھرھا یخ می زنند در سوسوی آتش سوزی ھا، و کف زره پوش 

در ناامیدی و یأس در برف شعلھ می زند.»
با این وجود، در خالل این ھمھ سال ھا در شوروی دانش آموزان، از 
جملھ قصھ گوی ما، شعری چھاربیتی زیر از ادوارد باگینسکی، کھ در 
بیست سالگی واقعھ کرونشتات می سراید، را می بایست از َبر حفظ می 

کردند:
 جوانی ما را کشانید

 به نبرد، و شمشیر را از نیام برکشیدیم

 و جوانی ما را

 بر روی یخ های کرونشتات پرتاب کرد.

از آن زمان تاکنون انواع تعابیر و تفاسیر ضد و نقیض از شورش کرونشتات ارائھ 
شده، از آن جملھ: "سومین انقالب"؛ "توطئھ ارتش سفید" سلطنت طلبان؛ "سپیده دم 
خونین شوراھا" کھ سلطھ استالینیسم را  ھموار کرد؛ دسیسھ "کرونشتات در قدرت" در 
خدمت دشمنان انقالب ضد کمونیسم؛ خیزش مخالفین سیاسی ضد آنتی بوروکراسی؛ قیام 
خود انگیختھ؛ شورش زیرکانھ سازمان یافتھ؛ فتنھ ملوانان آشوبگر جان بھ لب رسیده از 
مصادره اجناس توسط "کمونیسم جنگی"؛ واپسین ترفند سرویس ھای اطالعاتی 
کشورھا خارجی؛ شورش معمولی ضد بلشویکی دھقانان و سربازان؛ و یا شورش 

قھرمانان قدیمی انقالب و یورش ھمھ جانبھ بھ دولت توسط ھمان ملوانان و 

ملوانان شورشی کرونشتات
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احساس ھمدردی کند، ھر چند کھ سرکوب آنان توسط بلشویک ھا ھم موجھ بود.» 
اما از دید گتزلر، ھیجده روز شورش کرونشتات «عصر طالیی دموکراسی 
شورائی» ارزیابی می شود و اقدامات اتخاذ شده توسط بلشویک ھا بعد از 
سرکوب شورشیان را «یک برنامھ نمونھ وار ضد انقالب» می داند. این دو دیدگاه 
متقابل و ضد یک دیگر، بھ واقع دو خط سنتی را بھ نمایش می گذارند کھ پیش تر 
بھ ترتیب ایدا مت، در کتاب "کمون کرونشتات، سپیده خونین شوراھا" و پوخوف 

در کتاب "در کرونشتات قدرت در دست دشمنان انقالب" ترسیم کرده بودند.
در سال ١٩٩۴ بوریس یلتسین رئیس جمھوری روسیھ از ملوانان شورشی بھ 
طور رسمی اعاده حیثیت می کنند و اجازه می دھد تا درھای تا آن زمان بستھ 
آرشیوھا روسیھ باز شوند. آن گاه انبوھی سند درباره کرونشتات در روسیھ منتشر 
می شوند۶. کوراکف در کتاب کاپیتان "دیشکتین" می نویسد: «شورشیان 
کرونشتات بی صبرانھ بھ انتظار ظھور تاریخ نویس شان نشستھ اند.» دریغا کھ 

ظھورشان در روسیھ بھ این زودی ھا نیست. 
سرگئی سمانف کتابی در سال ١٩٧٣ می نویسد با عنوان "کشتار شورشیان ضد 
شوراھا در کرونشتات". او در سال ٢٠٠٣ ھمان کتاب را با تغییراتی با عنوان 
"شورش کرونشتات" مجددا منتشر می کند و در چاپ جدید کل ماجرا را بھ یک 
توطئھ فراماسونی ـ یھودی جھانی نسبت می دھد. دیروز، در دوران حکومت 
بوروکرات ھا، سِمانف تالش می کرد ثابت کند کھ «شورشیان کرونشتات ملوانان 
قرتی جفتک انداز خوش پوشی بودند کھ بھ لحاظ ایدئولوژیک از تفالھ ھای 
منشویک ھا، سوسیال رولوسیونرھا (اس ـ ارھا)،آنارشیست ھا و دیگر احزاب 
خرده بورژوازی تغذیھ می شدند، و کرونشتات واپسین نبرد علنی اشان علیھ دولت 
جوان شوراھا بود». ھمان سمانف، در چاپ جدیدش در دوران حکومت پوتین، 
دیروز بوروکرات و امروزه رئیس کلیسای ارتدوکس، "حکومت موقت ماسونی" 

کرنسکی را متھم بھ این می کند کھ «فاجعھ وار صلیب ارتدوکس را با

اما اگر این دانش آموزان، بی آن کھ ھیچ بدانند، چرا  مجبور بودند طوطی وار 
شعر را از بر کنند. پس ببینیم ماجرا از چھ قرار بود کھ چنین شد. در تقویم 
تاریخی انقالب کھ در سال ١٩٣٩ در مسکو منتشر شد، بھ شورش سال ١٩٢١ 
کرونشتات ھیچ اشاره ای نمی شود و انگار وجود خارجی نداشت. کرونشتات 
فقط از گذرگاه شورش ملوانان در سال ١٩٠۶ و یا تابستان ١٩١٧ کبیر سرخ 
عبور می کند و ھویت و ھستی می یابد. از آن تاریخ بھ بعد بھ یک باره از 
تاریخ محو می شود. فراموشی تاریخی و جعل آن از ویژگی ھای استالینیزم بود.

با این وجود  حذف کامل این واقعھ از صحنھ تاریخ امر غیر ممکنی بود. زیرا 
لنین در کنگره دھم حزب کمونیست در مارس ١٩٢١، آن ھم نھ یک بار بلکھ 
چندین بار و بھ درازا درباره شورش کرونشتات سخن گفتھ بود. از این رو کتاب 
"تاریخ مختصر حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی" کھ در ١٩٣٨ برای 
مصرف عموم ساختھ شد و تا زمان مرگ استالین ھر سال تجدید چاپ می شود، 
از شورش کرونشتات یک تصویر رسمی ارائھ می دھد. ھر چند کھ این رویداد 
مھم پژوھش جدی تاریخی را می طلبید اما مصلحت استالینیزم در این بود کھ 

حتی المقدور درباره اش کم تر گفتھ شود و مانع ھر پژوھشی درباره اش شدند.
مباحثھ درباره کرونشتات کھ در اتحاد جماھیر شوروی ممنوع و ناممکن شده بود 
اجبارا در غرب با ھمان اشکال خستگی ناپذیرش، با ھمان متن ھا، داده ھا و 
اسناد ھمیشگی، با ھمان تکرار مکررات پایان ناپذیرش، با ھمان تعبیر و 
تفسیرھایش و حتی با ھمان وارونگی تاریخی اشان شکل گرفت. اما با انتشار دو 
اثر تاریخی در غرب، یکی در ایاالت متحده آمریکا با عنوان "تراژدی 
کرونشتات"، اثر پل آوریچ؛ و دیگری در کشور اسرائیل بھ نام ٰ"کرونشتات 
١٩٢١ ـ ١٩١٧"، اثر اسرائیل گتزلر، این تاریخ را بار دیگر زنده شد. پل آوریچ 
کھ کتابش متکی بر بایگانی ھا در آمریکا است، بھ جمع بندی بھ ظاھر شگرفی 

می رسد: «در رابطھ با کرونشتات، تاریخ نویس محق است کھ با شورشیان
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مشی نوین اقتصادی (نپ)
تروتسکی در سال ١٩٣٨، در کتاب "اخالق ما و اخالق آن ھا" تاکید می کند: 
«ھمان طور کھ یک ماشین بدون روغن ممکن نیست، جنگ ھم بدون دروغ  قابل 
تصور نیست.» اعتبار این حقیقت در جنگ داخلی بھ مراتب بیشتر از جنگ بین 
دولت ھاست. در واقع ھر اردوگاھی تالش می ورزد تبلیغات خود را داشتھ باشد 
تا بتواند حامیان خود ارضا کند، حریف را مایوس و توده ھا و الیھ ھای نامصمم 

را بھ خود جلب کند. میزان حقیقت در این فرآشد تبعی است از ھدف حیاتی.
اھمیتی کھ برای شورش کرونشتات قائل شده اند تروتسکی را در سال ١٩٣٨ 

متحیر می سازد. از دید او شورش کرونشتات ھمانند شورش ھای دیگر بود :
«در طی سال ھای انقالب ما با قزاق ھا، دھقانان و نیز حتی با بخشی از 
گروه ھای کارگری کھ بھ ارتش سفید پیوستھ بودند (نظیر کارگران منطقھ 
اورال، کھ داوطلبانھ بھ ارتش کولچاک پیوستھ بودند)، کھ در بھار ١٩١٩ 
تقریبا تمام سیبریھ در تحت کنترل آن ھا بود، تا قبل از این کھ زیر 
ضربات شورش دھقانی متالشی شوند، برخورد و تخاصمات زیادی 
داشتیم... کرونشتات فقط بھ خاطر ظاھر بیرونی چشمگیرش بود کھ از 
دیگر جنبش ھا متمایز می نمود. کرونشتات دژ نظامی بود کھ در دروازه 
پتروگراد قرار داشت... اس ـ ارھا و آنارشیست ھا کھ شتاب فراوانی 
داشتند تا وارد پتروگراد شوند با واژگان "زیبا" و ژست ھای "قشنگ" این 
شورش را پر رنگ تر از واقعیت جلوه دادند. بی شک رد ھمھ  این کارھا 

بر روی کاغذ باقی خواھند ماند». 
آیا این ھمھ در توضیح آن چھ را کھ تروتسکی "افسانھ کرونشتات" نامید، کفایت 
می کند؟ ٰنظر لنین در دھمین کنگره حزب کمونیست، کھ در بحبوحھ شورش 
کرونشتات برگزار شد، چنین نبود. او می گوید : «ھمھ چیز بھ درس ھای 

 کرونشتات منتھی می شود ھمھ چیز از ابتدا تا انتھا.» کمی بعد اعالم می کند: 

 پنج ضلعی یھودی – ماسونی کھ از آن خون می چکد، معاوضھ می کند»، بر 
"تروتسکی، زینوویف و چکای یھودی شان" انگ "انقالبیون پریشان نژند"، 
"ماجراجویان خبیث" و " کمونیست ھای انترناسیونالیست توطئھ گر" می زند، کھ 
ھمگی شرورانھ دھقانان و سربازان روسی را بھ سوی کشتار و برادرکشی سوق 
داند. نویسنده اصرار عجیبی بر تأکید بر غیر روسی بودن نام ھای رھبران چکا 
دارد، می نویسد پدر درژینسکی، رئیس چکا، یک لھستانی یھودی بود کھ بھ 
مسیحیت گرویده بود، گناه کبیره سھ گانھ ای در چشم یک ناسیونالیست روس. 
ِسمانف تا آن جایی پیش می رود کھ مدعی می شود «تروتسکی حتی تا بعد از 
سال ١٩٣٧، بیرحمانھ ھم رفقایش را تیرباران می کرد» (ص.٨۵). واقعیت این 
است کھ در سال ١٩٣٧ این سرکوب و کشتار استالینیستی  بود کھ بیش از یک 
میلیون قربانی برجای گذاشت و در این سال تروتسکی ده سال بود از روسیھ 
اخراج شده بود و تبعیدی آواره ای بود. تاریخ نویس بی مایھ ھنوز فرق بین 
استالین و تروتسکی را نمی داند. این ھذیان گویی غیر قابل توصیف مورخ ما، 
دانیل آل، تاریخ نویس روسی کھ ١٠ سال از عمر خود را در اردوگاه ھای 

گوالگ گذراند، وادار کرد کھ در سال ٢٠١١ بنویسد: 
«امروزه تاریخ نگاران روسی تاریخ معاصر روسیھ را بھ مراتب بیش 
از دوران استالین تحریف و وارونھ می کند»(ناوا،شماره ١، ص.١٣٧).

در مواجھھ با این ھمھ روایت ھا و تفاسیر متفاوت و متناقض، آرشیوھا بھ تنھایی 
پاسخگوی تمام پرسش ھا نمی توانند باشند. گاھی ربط رویدادھا در اسناد چنان 
متفاوتند کھ انگار نویسنده ھا درباره چیز واحدی سخن نمی گویند.أن ھا از ھمھ 
چیز سخن می رانند بھ جز خود رویداد موضوعھ. معھذا این تنوع یک نکتھ 
مثبتی ھم دارد و این کھ مانع از افتادن در دام باورھای ایدئولوژیکی آغشتھ بھ 
شعارھای تبلیغاتی می شود، باورھایی اغلب اوقات گمراه کننده کھ اجازه فھم 

کارکرده ھای رویدادھای تاریخی را نمی دھند.
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 دولت شوراھا و ماموران دولتی، جھت تامین نیازھای جبھھ ھای جنگ و
 شھرھای گرسنھ، خشم و اعتراض خانواده ھای روستایی اشان را بیش از پیش
 برمی انگیخت و بھ آنان منتقل می شد. نماد این نارضایتی ھا در تشکیل ارتش
 مسلح دھقانی بھ رھبری ِنستور ماخنو آنارشیست در اوکراین تجلی می یابد کھ
 توسط ارتش سرخ در نوامبر ـ دسامبر ١٩٢٠ در ھم کوبیده می شود. دو شورش
 دھقانی بزرگتری ھم  در تاموف و تیومن در پاییز ١٩٢٠، با شرکت صدھا ھزار
 دھقان مسلح بھ اسلحھ  سرد و گرم، بھ تیشھ و قمھ، بھ تفنگ و مسلسل و بھ توپ،

 رخ داد کھ بیش از یک میلیون کیلومتر مربع تحت تسلط خود داشتند.
 شورش ھای دھقانی کوچک تری در زمستان ١٩٢١ ـ ١٩٢٠ در استان ورونژ
 در جنوب مسکو، در کوبان و در جنوب روسیھ پا گرفت. انگیزه ھا، شعارھا و
 مطالبات آن ھا مشابھ ھم بودند. از میان ھمھ جنبش ھای اعتراضی دھقانی، اما
 شورش کرونشتات نمادین می شود، حرف آخر را می زند و بھ ھمین جھت در
 تاریخ کمونیستی جایگاه ویژه ای دارد. این شورش چرخش مھمی را در تاریخ
 روسیھ شوروی موجب شد. لنین و رھبری حزب کمونیست، از جمعبندی آن بھ

سھ تصمیم مھم می رسند کھ برای آتیھ دولت شوراھا بسیار گران تمام می شود.
 کنگره دھم حزب کمونیست ھم زمان با شورش کرونشتات برگزار می شود. این
 کنگره تصمیم بھ رھا کردن "کمونیزم جنگی" و اتخاذ "مشی نوین اقتصادی (نپ)"
 می گیرد. این اولین چرخش رادیکال سیاسی ـ اقتصادی توسط رژیم پس از
 پیروزی در جنگ داخلی بود. برنامھ جدید اقتصادی بھ دھقانان اجازه می داد تا

آزادانھ مازاد بر مصرف فرآورده ھای خود را بھ مانند کاال در بازار سرمایھ 
داری، بھ صورت مستقل بھ فروش برسانند، البتھ پس از پرداخت "مالیات جنسی" 
کھ میزان اش را شوراھا تعیین می کردند. دومین اقدام کنگره این بود کھ بھ بنگاه 
ھای خصوصی اجازه استخدام تعداد محدودی کارگر مزد بگیر را داد. واضح 

است کھ شورش کرونشتات در اتخاذ و تسریع اجرای تصمیمات فوق 

«واقعھ کرونشتات ھمھ حقیقت را کامال و بھتر از ھر چیز دیگری آشکار کرد.» 
(لنین، "مجموعھ آثار، ترجمھ فرانسوی، جلد ٣٢، ص. ٢٠٠")

بدین ترتیب از منظر لنین شورش کرونشتات صرفا یک تکان جزئی در بین پس 
لرزه ھای جنگ داخلی نبود بلکھ چیزی بھ مراتب مھم تر بود.

شورش کرونشتات رویدادی در میان رویدادھا نبود، کھ پس از ھجده روز 
عمرش بھ سر آمد کھ بھ گذشتھ تعلق داشتھ و بھ کار تاریخ نویسان آید، بلکھ 
متعلق بھ حال ھم است. بوریس یلتسین در سال ١٩٩۴، و آن ھم در بحبوحھ 
غارت اموال دولتی توسط باندھای صاحب امتیاز مافیایی، در ظاھر از شورشیان 
کرونشتات اعاده حیثیت می کند، اما بھ واقع ھدف او مصادره  شورش ١٩٢١ بھ 
نفع مالکیت خصوصی است. در گزارش کمیسیون تحقیق دولتی کھ توسط 
بوریس یلتسین ایجاد شد، آمده است: «کھ در جریان کرونشتات بنقد روندھا و 
روش ھای سرکوب گسترده ای کھ در دھھ ھای بعد توسط حزب کمونیست در 
قدرت اعمال شدند، بھ کار گرفتھ شده بوند». این بھ معنای آن است کھ در واقع 
نطفھ استالینیسم با سرکوب کرونشتات شکل گرفت. این گزارش در ادامھ چنین 
می خواھد القا می کند کھ انقالب اکتبر، یعنی الغای مالکیت خصوصی بر ابزار 
تولید و جایگزین اش با مالکیت دولتی و یا اجتماعی، از ھمان بدو تولدش، با 
حکومت تک حزبی، اختناق سیاسی، سرکوب، زندان، اردوگاه ھای کار اجباری 
و کشتار میلیونی ھمراه بوده است. با چنین دیدگاھی تعجبی ندارد کھ گوالگ ھم 

فرزند خلف و قانونی انقالب اکتبر محسوب شوند.
 ماجرای کرونشتات مسائل عملی و تئوریک بسیاری را مطرح کرد. قریب بھ
 اتفاق اکثریت ملوانان کرونشتات منشا دھقانی داشتند و خویشاوندان بھ ویژه
 ھمسران و فرزندان آنان در روستاھا زندگی می کردند. منشاء نارضایتی ملوانان
 وضعیت نامساعد زندگانی خانواده ھایشان بود. سیاست "کمونیزم جنگی" در

دوران جنگ داخلی، یعنی مصادره  مازاد بر مصرف محصوالت روستا توسط
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این چنین بود کھ در اکتبر ١٩٢٠ ایوان مایسکی کھ دو سال پیش تر بھ خاطر 
حمایت از حکومت ضد انقالبی إمسک از کمیتھ مرکزی حزب منشویک اخراج 
شده بود، در طی ماجرایی جنجالی بھ عضویت حزب بلشویک درآمد. مثال 
"مایسکی" یکی از ھزاران مورد مشابھ بود. بھ ھمین خاطر سال پیش لنین بھ دلیل 
نگرانی ھایش از این بابت، دست بھ تصفیھ حزب زد و توانست برخی از آن افراد 
را از حزب اخراج کند. از منظر لنین، این تصفیھ ھای حزبی در این مقطع زمانی 
یک اقدام پیشگیرانھ جھت کاھش پیآمدھای منفی و مخرب نپ و علیھ اقشار و 
طبقات با منافع مادی غیر پرولتری بود، در حالی کھ ھدف رھبری حزب از 
تصفیھ ھای حزبی در سال آتی نھ مبارزه علیھ عناصر اجتماعی بھ لحاظ مادی 
متخاصم بلکھ صرفا سرکوب عقاید ھمھ اپوزیسیون ھای سیاسی درون حزب و آن 

ھم توسط ھمان عناصر غیر پرولتری رخنھ کرده، بود.
دست آخر لنین بھ این جمعبندی می رسد کھ «انسجام و وحدت حزب را باید حفظ 
کرد، و اپوزیسیون را باید ممنوع کرد». لنین قطعنامھ ای را برای "وحدت 
حزبی" و برای اخراج و تصفیھ حزب بھ رای کنگره حزب کمونیست می گذارد. 
در این قطعنامھ آمده است: «بھره برداری دشمنان پرولتاریا از لغزش ھا و 
انحرافات از خط کمونیستی بھ بھترین و روشن ترین شکلی بدون شک در شورش 
کرونشتات متجلی شدند.» کنگره در پشت درھای بستھ، بھ دلیل شورش 
کرونشتات، آن را تصویب می کند. مفاد قطعنامھ بھ اجرا گذاشتھ می شود و در 
پی آن ھمھ گرایش ھای حزبی منحل و ممنوع می شوند (از جملھ فراکسیون ھای 
درون حزب کمونیست). بند ٧ قطعنامھ قدرت و اتوریتھ ویژه ای بھ کمیتھ مرکزی 
حزب می دھد تا «... در درون حزب و بر فعالیت ھای شوراھا انضباط شدید 
اعمال کند و با منع ھر نوع فعالیت جناحی بھ حداکثر وحدت دست یابیم.» (لنین، 

"مجموعھ آثار، ترجمھ فرانسوی، جلد ٣٢، ص. ٢۵۵ ٢۵٣")
از نظر لنین این ممنوعیت یک اقدام "موقتی" بود و تا زمانی کھ پرچم انقالب در

بی چون و چرا نقش داشت. بدون اتخاذ چنین تصمیماتی با احتمال بسیار رژیم 
سقوط می کرد.

معھذا، از نظر رھبران حزب کمونیست،  این تغییرات در مشی اقتصادی، کھ بھ 
لحاظ سیاسی اجتناب ناپذیر بودند، می توانست در آتیھ کل نظام را مورد تھدید 
قرار دھد. آن ھا بر این باور ساده بودند کھ برقراری جزئی و محدود مناسبات 
سرمایھ دارانھ بازار توسط نپ، زمینھ فعالیت نیروھای اجتماعی متخاصم و ضد 
پرولتری را ھموار می کند و میدانی برای فعالیت آن ھا علیھ دولت شوراھا 
فراھم می آورد. و علیرغم مقررات و قوانین منضبط و محدد، نیروھای اجتماعی 
آزاد شده در اثر رفرم اقتصادی، بھ گونھ اجتناب ناپذیری سعی خواھند کرد تا 
تریبون و نھادی برای بیان خواست ھا و نظرات سیاسی خود بیابند و یا ایجاد 
کنند. برای لنین و دیگر رھبران واضح بود کھ احزاب اپوزیسیون (منشویک ھا، 
آنارشیست ھا، سوسیال رولوسیونرھای چپ و راست و حتی مشروطھ طلبان 
کادت) این نقش را می توانستند بر عھده بگیرند. یک سال بعد این  احزاب کھ تا 
آن زمان بھ صورت نیمھ قانونی و نیمھ علنی فعالیت داشتند، ممنوع می شوند 
(سومین تصمیم). البتھ حزب کادت سلطنت طلب از نوامبر ١٩١٧ بھ بعد بھ 

سبب ھمکاری با ضد انقالب و ارتش سفید از بدو ایجادش، ممنوع شده بود.
در این شرایط سیاسی، نیروھای اجتماعی متکی بھ مالکیت خصوصی، فربھ و 
پروار شده از فروش آزادانھ تولیدات کاالئی، اما محروم از تشکالت سیاسی 
خود، جز فعالیت و نفوذ در تنھا تشکیالت قانونی موجود، یعنی تالش برای رخنھ 
کردن بھ درون حزب کمونیست، چاره دیگری نداشتند. بدین ترتیب تنھا نیروی 
سیاسی قانونی یعنی حزب کمونیست اجبارا محل تمرکز فشارھای چندگانھ ھمھ 
طبقات جامعھ می شود، بھ خصوص با پیوستن اعضای احزاب منحلھ 
اپوزیسیون، دشمنان پرولتاریا و ھزاران عنصر فرصت طلب بھ اردوی 

پیروزمندان، یعنی بھ حزب کمونیست.
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اروپا بھ اھتزاز در نیامده، شوروی منزوی، و برنامھ 
نپ وجود داشتھ باشد، این بند ھم اعتبار خواھد داشت. 
برای ھمین خاطر بود کھ بند ٧ قطعنامھ بھ صورت 

علنی منتشر نمی شود. لنین چنین  اضافھ می کند :
«تا زمانی کھ انقالب در دیگر کشورھا آغاز 
 نشده باشد، شاید ده سالی طول بکشد تا ما 
بتوانیم خود را از شر این بند رھا سازیم.» 

(لنین، "مجموعھ آثار، جلد ٣٢، ص. ٢۴٣")
آن چھ کھ از آن پس رخ داد از این قرار است کھ 
زمانی کھ در پاییز ١٩٢٣، اپوزیسیون چپ بھ رھبری 
تروتسکی در مقابل دستگاه بوروکراسی استالین و 
متحدانش بھ مخالفت بر می خیزند، استالین و متحدانش 
در ١٧ ژانویھ ١٩٢۴ بند ٧ قطعنامھ را منتشر می کنند 
و آن را نھ تنھا علیھ ھمھ گرایش ھای اپوزیسیون بھ 
کار می برند بلکھ با استناد بھ آن اصوال ھر گونھ 
انتقادی علیھ سیاست ھای رھبری حزب کمونیست را 
ممنوع کرده و کم ترین انتقادی را بھ معنای فراکسیون 
حزبی قلمداد می کنند کھ باید بالفاصلھ با آن برخورد 
جدی شود. از این رو است کھ برخی از تاریخ نویسان 
بسیار مشتاقند کھ کنگره دھم حزب کمونیست شوروی 
را سرآغاز بوروکراسی استالینی قلمداد کنند. تروتسکی 
بعدھا در این باره نوشت کھ: «این کنگره تاریخ 
قھرمانانھ بلشویسم را بھ پایان رساند و راه را برای 

مسخ شدن دیوانساالرانھ آن ھموار کرد.»

نحوه ای کھ شورش کرونشتات پیش رفت، شرح لحظھ ھای تعیین کننده اش، نبردی ھایی کھ بر روی 
دریای یخ زده، بر روی جزیره و در دژ مشھورش رخ داد، سرنوشت رھبرانش، ھمگی این نکات تامل 

جدی درباره منشاء، علت ھا، حوزه ی قلمرو، اھداف واقعی ، متحدین و دالیل شکست اش را می طلبید.

دھمین کنگره حزب کمونیست
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Jean-Jacques Marie : "La guerre civile en Russie après 1917"

https://www.youtube.com/watch?v=kwO6R--_RZE

.

منابع پیشنھادی برای مطالعات تکمیلی

لئون تروتسکی، "قیل و قال بر سر کرونشتات"

http://www.nashr.de/1/trot/giloGal.pdf

 

لئون تروتسکی، " توضیحاتی بیش تر پیرامون سرکوب کرونشتات"

www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1938/sarkub-kronshtat.htm

 

"درباره کرونشتات"، (مقاالتی از لنین و تروتسکی)

http://www.hks-iran.com/hks/pdf/s_v_e_2_4_p43_p52.pdf

 

کایو برندل، "کرونشتات: روایت پرولتری انقالب روسیھ"

https://libcom.org/files/Brendel_Kronstadt.pdf

 

آیدا مت، "کمون کرونشتات، سپیده خونین شوراھا"

https://libcom.org/files/3.%20Kommun%2016.10.pdf

Jean-Jacques Marie: "Cronstadt", Paris, Fayard, 2005.

Jean-Jacques Marie: "La Guerre civile russe, 1917-1922. Armées 
paysannes, rouges, blanches et vertes", Paris, Éditions Autrement,  2005.
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فھرست مطالب فصول، پیوست ھا 
جلد ١

  سخن اول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۵ 
چرا تاریخ انقالب اکتبر را باید مطالعھ کنیم؟

تاریخ نویسی انقالب اکتبر 
ھدف کتاب

موضع نویسنده
فصول کتاب

 ١- شبح موعود ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١
مانیفست حزب کمونیست

بناپارتیزم
کمون پاریس اولین حکومت کارگری – انترناسیونالیستی

کمون و زنان
کمون و اھل ادب و ھنر 

٢ - جنگ و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۴۶ 
٣ - نان و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۵۴ 

روسیھ حلقھ ضعیف دولت ھای سرمایھ داری
۵ روز شکوھمند

غافلگیر شدن انقالبیون
قدرت دوگانھ

بازگشت لنین از تبعید
جنگ، جنگ تا پیروزی

۴ - تئوری و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧۴
مارکس و انقالب اکتبر

سھ بینش از انقالب آتی روسیھ
تزھای آوریل لنین

۵ - شورا و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٧
بلشویک ھا : استراتژی و تاکتیک انقالبی
صلح، زمین، نان، تمام قدرت بھ شوراھا

رادیکالیزه شدن شوراھا
روزھای ژوئیھ

کودتای کورنیلف و "جبھھ واحد"
تضاد شھر و روستا

ھنر قیام
چرا لنین اینقدر بی تاب بود؟

"سرنگون باد کرنسکی جھود، زنده باد تروتسکی یھود! "
تسخیر کاخ زمستانی

تفسیر قیام اکتبر
لنین و "سیاست بھ مثابھ  ھنر استراتژی"

حکومت شوراھا
شوراھا در روسیھ

انقالب ١٩٠۵ و شوراھا
کنفرانس  شوراھای سال ١٩١٧

کنگره اول نمایندگان شوراھا کارگران و سربازان سراسر روسیھ
یک آمریکایی در کنگره شوراھا 

کنگره دوم تا کنگره ھشت
شوراھا چھ بودند؟

۶ - حزب و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٩
آیا طبقھ کارگر بھ حزب نیاز دارد؟ 

سازمان لنینی چیست؟
ایدئولوژی بورژوازی و آگاھی طبقاتی پرولتاریا

نظریھ سازمان دھی  ، برنامھ انقالبی، عمل انقالبی
www.hks-iran.com



سازمان دھی لنینی و دموکراسی شورائی
اکنون چھ؟

٧ - ارتش سرخ، جنگ داخلی و تھاجم نظامی خارجی ٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۴٨
مذاکرات صلح برست- لیتوفسک

جنگ داخلی روسیھ
جنگ داخلی فنالند

از پایھ گذاری ارتش سرخ تا پیروزی بلشویک ھا
مداخلھ نظامی خارجی

تلفات
٨ - شورش کرونشتات از "کمونیسم جنگی" تا "نپ "٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۶٨ 

پیروزی در جنگ داخلی و بحران "کمونیسم جنگی"
شورش کرونشتات

مشی نوین اقتصادی (نپ)
جلد ٢

٩- از اکتبر تا ترمیدور ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۴
اپوزیسیون ھای اولیھ

مجلس مؤسسان
مباحثات درباره مجلس مؤسسان

کمونیزم جنگی" و اتحاد کارگران با دھقانان 
ارعاب سرخ در برابر ارعاب سفید

تک حزبی و ممنوعیت احزاب و جناح ھا 
از بعد از کنگره دھم حزب کمونیست تا مرگ لنین

"اپوزیسیون چپ" و ابداع "تروتسکیسم"
انحطاط انقالب روسیھ: یک رویداد واحد یا یک روند؟

ترمیدور
ترازنامھ بلشویسم در سال ھای ١٩٢١ – ١٩١٧

پلیس سیاسی، چکا
روزا لوکزامبورگ و انقالب اکتبر

کمونیزم روسی: ریشھ ھا و ساقھ ھا
اپوزیسیون کارگری و مدیریت تولید

درباره "ھدف" و "وسیلھ"  در بنای سوسیالیزم 
جانشین گرایی

خود- رھایی کارگران
١٠ - لنین و لنینیزم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۶١

ریشھ ھای "لنینیزم"
آیا لنین یک "لنینیست" بود؟

آیا صحبت از 'لنینیزم' جایز است؟
لنین آری، "لنینیزم" نھ

امروزه رویکرد لنینی چھ می تواند باشد؟
امپریالیزم و انترناسیونالیزم

آزادی در تقابل با دولت
رھبری، اشتباھات و انشعابات
روش ھایی برای تحول انقالبی

بازخوانی لنین
١١ - محاکمات مسکو، ھدیھ استالین بھ امپریالیزم و فاشیزم ٠٠٠٠ ٨١

بر نسل انقالب اکتبر چھ گذشت؟
آمار: اکتبر ١٩٣۶ -  نوامبر ١٩٣٨

١٢ - گوالگ، دوزخ استالینیزم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩۵
دشمن مردم

داخل یک دکمھ لباس زندان
خالکوبی تصویر استالین

وارالم شاالموف: شاعر جھنم
www.hks-iran.com



شاالموف و گربھ سولژنیتسن
زنان گوالگ

امپراتوری صنعتی
گوالگ و رشد اقتصادی

آمار  گوالگ
برچیدن گوالگ

١٣ - ترور بزرگ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١١٢
پیش زمینھ

محاکمات مسکو
ارتش سرخ
روشنفکران

کوالک ھا
کوچ اجباری گروه ھا، اقوام و ملیت ھای نامطلوب

جنگ جھانی دوم
اخراج و تبعید پس از جنگ

١۴ - بوروکراسی چیست؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١۴٢
دومین جنگ داخلی در شوروی

نظریھ ھای چپ درباره استالینیزم
سوسیالیستی

سرمایھ داری دولتی
وجھ تولید نوین

انتقالی بین سرمایھ داری و سوسیالیزم.
بوروکراسی چیست؟

بوروکراسی و تقسیم کار در جھان مدرن
بوروکراسی در جوامع مدرن سرمایھ داری

بوروکراسی در کشورھای "عقب مانده"

بوروکراسی در روسیھ
جانشن  گرایی و رئال  پولتیک 

بتوارگی تشکیالتیی
کاھش روز- کار

اکو سوسیالیزم
١۵ - از انقالب جھانی تا سوسیالیزم در یک کشور ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۶۴

بین الملل سوم (بین الملل کمونیست، کمینترن)
اولین کنگره کمینترن

انقالب ١٩٢٣ از دست رفتھ آلمان
سوسیالیزم در یک کشور

بگذارید کوالک ھا ثروتمند شوند!
اعتصاب عمومی سال ١٩٢۶ در بریتانیا

تراژدی انقالب دوم چین
دوره سوم: نقش کمینترن در بھ قدرت رسیدن ھیتلر

جبھھ خلق
جنگ داخلی اسپانیا

پیمان صلح بین ھیتلر و استالین
انحالل کمینترن ھدیھ ای بھ روزولت

وقتی حاکمان دنیا ھوای یکدیگر را دارند
١۶ - استالینیزم، آنتی تز سوسیالیزم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٠٨

انسان نوین سوسیالیستی
خصوصیات انسان شوروی

تبلیغات و انقالب
ویترین تبلیغاتی رژیم

کیش شخصیت
تحریف و جعل تاریخ انقالب

www.hks-iran.com



معجزه ھنر رئالیسم سوسیالیستی
تروتسکی زدایی از تاریخ

انجیل استالین
مارکسیزم- لنینیزم

خطا ناپذیری حزب
ماتریالیسم دیالکتیکی

١٧ - فروپاشی شوروی و بحران چپ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢۴٧ 
فروپاشی شوروی

بحران عمومی اعتبار یک بدیل اجتماعی
پیامدھای فروپاشی

حزب توده ایران و فروپاشی شوروی
بعد از فروپاشی

مارکس و انقالب اکتبر
سرمایھ داری پس از فروپاشی

١٨ - مارکس و سرمایھ داری در سده بیست و یکم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢۶۴
٠٠ ١٩٢٨٠ - سخن پایانی، درس ھای انقالب اکتبر برای امروز ٠٠٠٠٠

چرا انقالب اکتبر
آیا انقالب اوضاع را بدتر خواھد کرد؟

استالینیسم آیا ادامھ بلشویسم بود؟
فریب بزرگ: استالینیسم ھمان کمونیسم است!

در دفاع از انقالب اکتبر
١ - انقالب یا کودتا؟

٢ - اراده عطف بھ قدرت یا ضد انقالب بوروکراتیک
٣-  انقالب "زودرس"

در ضرورت حزب طبقھ
اشتباھات حزب بلشویک

نظام سرمایھ داری ھنوز از شبح انقالب اکتبر خالصی نیافتھ!

جلد٣
پیوست ھا

١ - وقتی استالینیست سابق بھ جنگ کمونیزم می رود ٠٠٠٠٠٠٠  ۵
"کتاب سیاه کمونیزم "

انقالب روسیھ در برابر دادگاه تاریخ
وجدان کمونیست سابق

٠ ٢٢۶ - انقالب اکتبر و اولویت آموزش توده ھا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
خانھ ھای مردم، باشگاه ھای کارگری، خانھ ھای کتاب خوانی

نھادھای آموزشی (١٩١٧ - ١٩٢٣)
مدرسھ یکسان کار

آموزش عالی
دانشکده ھای کارگری

آموزش روش ھای آموزشی (پداگوژی)
تحول در روش ھا و نھادھای آموزشی (١٩٢٨ - ١٩٢٣)

آموزش کمونیستی
در ستایش دیالکتیک

   - آن ھا جرات کردند ! 
تجربھ مدرسھ شورایی سال ھای ١٩٢٠

سواد آموزی، وظیفھ ای کھ در اولویت قرار دارد 
مدرسھ یکسان و اصول آن

بلشویک سازی" آموزگاران، خودمدیریتی، دموکراسی
نخستین ترازنامھ ھا

چھ درس ھایی؟ 
" نبرد زندگی" و  "روش کمپلکس ھا"

٣ - روزنھ امید: کنگره خلق ھای شرق در باکو ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ۴٧
٠٠ ۴۵۶ - خطرات حرفھ ای قدرت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ www.hks-iran.com



۵ - مارکسیزم و جادوی نخستین٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٧٢
۶ - انقالب اکتبر و ھنر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٨۴

در حسرت انقالبی کھ بھ آن خیانت شد
ھنر و جامعھ طبقاتی
پیشینھ ھنر در روسیھ

آکادمی ھنر
دو لحظھ تاریخی

انقالب اکتبر و ھنر
آوانگارد 

ھنر آبستره
فوتوریسم

سوپراماتیسم
کنستروکتیویسم

استالینیزم و ھنر
نمایشگاه لنینگراد سال ١٩٣٢

نمایشگاه مسکو سال ١٩٣٣
نقد استالینیستی بر ھنر آوانگارد

آکادمیسم جدید : رئالیسم سوسیالیستی
صنعتی کردن و ھنر

گوالگ و ھنر
کوه نشینی در کرملین

٧ - شاھدان عینی مستند ساز انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۴٩
یک آمریکایی در پترزبورگ

چشم و دوربین انقالب
"دیکتاتوری پرولتاریا" از زبان یک زن فمینیست آمریکایی

ویکتور سرژ: آنارشیستی کھ بلشویک می شود
آلفرد روزمر : سندیکالیستی  کھ طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا می شود

آناتولی لوناچارسکی: انقالبی خوش اقبالی کھ بھ موقع مرد 
خاطرات یک کارگر

"یادداشت ھای خصوصی" یک منشویک
شش ھفتھ در روسیھ انقالبی

پنج روزی کھ روسیھ را متحول کرد
مورگان فیلیپس پرایس

"تاریخ انقالب روسیھ تا صلح برست لیتوفسک" تروتسکی
"تاریخ انقالب روسیھ" نوشتھ لئون تروتسکی

٨  - رویدادھای مرتبط با انقالب اکتب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧١
٩  - فھرست برخی از افراد، سازمان ھا و مفاھیم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨۴
١٠- منابع نوشتاری، شنیداری و دیداری   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠١
١١- بگذار تصاویر سخن بگویند٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ٢١٧
١٢- فھرست مطالب فصول، پیوست ھا و جداول  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢۵٨

جداول
نمودار ترکیب احزاب در دومین کنگره شوراھا نوامبر ١٩١٧(ج١)   ١٢٠
نمودار نابودی عامدانھ دام ھا توسط روستائیان (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ١٠۴
تولید گندم در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ١٠۴

تولید زغال سنگ در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم (ج٢) ٠٠٠٠٠٠ ١٠۴ 
نمودار تولید زغال سنگ و تعداد زندانیان اردوگاه ھا (ج٢)٠٠٠٠٠٠  ١٠٧
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نمودار جمعیتی زندانیان در گوالگ ھا در سال ھای حکومت استالین (ج٢)  ٠٠  ١٠٨
نمودار جمعیتی زندانیان در گوالگ ھا برحسب طبقھ بندی جرم  (ج٢) ٠٠٠٠٠٠ ١٠٩
جدول ١ - آمار تولید و صدور غالت و میزان اشتراکی کردن (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠  ١٢٢
نمودار درصد اشتراکی کردن کشاورزی در ١٩٣٧ - ١٩٢٧ (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠   ١٢٣
نمودار تولید و صدور غالت در ١٩٣۴ – ١٩٢٨ (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ١٢٣
نمودار میزان مرگ در اوکراین  (ج٢) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٢۵
جدول ٢ - آمار تلفات انسانی در تبعید( بر حسب ملیت ھای) (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٢٩
جدول ٣ - آمار تبعید شدگان( بر حسب زمان) (ج٢)  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٠
جدول ۴ - آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقالبی و سیاسی(ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٣۶
نمودار آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقالبی و سیاسی(ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١۴٠
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بھ قلِم ھمین نویسنده – بھ فارسی
 •  پیدایش وتکوین خرد در تاریخ و   زمینھ ھای اجتماعی آن  - جلد ١   

 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ١ - ویژه انقالب اکتبر   
 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ٢  

 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ٣   
 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ۴  

 
برخی از آثار ترجمھ شده بھ فارسی توسِط ھمین نویسنده

 •  بین الملل سوم بعد از لنین : لئون تروتسکی  
 •  نظریھ لنینیستی سازمان دھی و ربط امروزی آن : ارنست مندل   

 •  انقالب مداوم در کشورھای عقب مانده  :  ارنست مندل  
 •  آلن بدیو و معجزه ی رخداد : دانیل بن سعید 

 •  استراتژی و سیاست: از مارکس تا بین الملل سوم : دانیل بن سعید   
 •   مارکسیزم جادوی نخستین : ایزاک دویچر   

 •   تفسیر تروتسکی از استالینیزم : پری آندرسون   
 •  خطرات حرفھ ای قدرت : کریستیان راکوفسکی 

 •  درس ھای اکتبر : لئون تروتسکی   
 •  مشی نوین : لئون تروتسکی   

 •  طبقھ کارگر و دموکراسی بورژوائی : و. لنین   
 •  مارکسیزم ماژینو: کتاب اقتصاد مندل 

 •  تناقضات سرمایھ داری دولتی : ارنست مندل  
ارنست  •  در باره ماھیت طبقاتی شوروی خصلت - اجتماعی اقتصاد شوروی  :  

مندل   

 •  رازوارگی سرمایھ داری دولتی  :  ارنست مندل 
 •  دموکراسی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتری   :  ارنست مندل  

 •  مفاھیم تشكیالتي نزد لنین  :  ارنست مندل  
 •  جھت گیری بلشویک ھا، یک بررسی انتقادی :  ارنست مندل   

 •  نظریھ مارکسیستی دولت   :  ارنست مندل   
 •  شکل گیری اندیشھ اقتصادی کارل مارکس  :  ارنست مندل 

 •   تروتسکی: بررسی پویائی اندیشھ او   :  ارنست مندل 
 •  ریشھ ھای خشونِت اسرائیل : تونی کلیف   

 •  مسالھ ملی در اتحاد شوروی : آنتونیو موسکاتو   
 •  بن بست ایدئولوژی بازار : آنتونیو موسکاتو 

 •  مارکس، بحران کنونی و آینده کار   :  ارنست مندل   
 •  ١٩٢١ - ١٩٢٠ سال ھای تاریک لنین و تروتسکی : ارنست مندل 

 •  تقدم سیاست در جوامع فرا انقالبی : الما آلتفاتر    
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