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  چند نکته از ویراستار
  

تقديرگرايی و گيری و وقوع انقالب اکتبر، از  ا شکلدر ارتباط ب ـ١
که بگذريم؛ اما در مورد » جبِر زمانه«ی  ته در مقولهفپنداری نه ماورائيت

توان چنين ابراز  چرايی وقوع اين تنها انقالب سوسياليستِی تاکنونی، می
ها از اقدام انقالبی و تسخير قدرت سياسی  نظر کرد که اگر بلشويک

کشان روسيه و  زحمت خودشان، بلکه به ردند، نه تنها بهک امتناع می
ی جهان نيز خيانت کرده بودند. در اين رابطه شواهد و  فرودستان همه  به

بخشی  های اين کتاب به اسناد فراوانی وجود دارد که نويسنده در پانوشت
اند) اشاره کرده  تر هم شده لحاظ کمی و کيفی بيش ها (که امروز به از آن
طور که مندل در متن اين کتاِب مختصر و مفيد  بيان ديگر، همان به است.

ها  راستا با آن ها و ديگر نيروهای هم کند، در مقابل بلشويک استدالل می
واقعی برای انتخاب وجود داشت: يکی، تسخير قدرت » امکان«تنها دو 

کشان؛ و ديگری،  سياسی در استقرار قدرت شوراهای کارگران و زحمت
  !؟١٩١٧وضعيت موجود در اکتبر  به تسليم

ی کانون جهانِی  مثابه وضعيت آن روزگاِر اروپا (به با نگاه گذرايی به
چنين مرکز تبادالت انقالبی)، و با توجه  فعل و انفعاالت سياسی و هم

ترين  ی کشورهای اروپايی آن زمان هارترين و مرتجع که در همه اين به
در حاکميت قرار داشتند و از اقتدار بسيار اقتصادی ـ  های سياسی بندی دسته

بااليی هم برخوردار بودند، و سوسيال دمکراسی نيز در کليت خويش 
نظاميان و    ليس  چکمه ای)، در مقام   گاه توده رغم دارا بودن پای (علی
کرد؛ اين برآورد دور از واقعيت نيست که: اگر  طلبان ايفای نقش می جنگ

انتخاب ممکن، وضعيت موجود آن روزگار را ها از ميان دو  بلشويک
ی جنگ و  ی ناشی از ادامه کشته  ها ميليون کردند،  فراتر از ده انتخاب می

شدت خونين مبارزات کارگری، اروپا و جهاِن امروز  نيز سرکوب به
مراتب  بورژوايی) به کارگری يا خردهاز لحاظ حقوق دمکراتيک (اعم  به

  بود. اينک هست، می چه هم تر آن عقب
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هايی  ی آن افراد و گروه توان چنين نتيجه گرفت که همه بنابراين، می
کرد لنين و حزب بلشويک تعريف  نوعی خود را در ضديت با عمل که به

؛  آگاهانه يا ناآگاهانه دانند ـ زيان بشريت می کنند و انقالب اکتبر را به می
ی  تاريخ مبارزه ـ از زاويه نئوليبرالی به تر تر، و ديگری بيش يکی کم

ها که تحت تأثير مديای نئوليبرالی  کنند. اين افراد و گروه طبقاتی نگاه می
ـ  ؛ مستقيم يا غيرمستقيم خواسته يا ناخواسته يابند ـ تدريج افرايش هم می به

بر خريد و فروش  درخدمت نظم موجود قرار دارند که نه تنها مبتنی
اش را نيز از پِس فروپاشی  یکار است، بلکه مناسبات نئوليبرال نيروی

  جا مانده بود. که از مرگ انقالب اکتبر به همان جسدی شکل داده است 
آوردهای شورايِی انقالب اکتبر  ی اين احوال، انحطاط دست با همه ـ٢

ترين مفهوم) نه تنها رعدی در آسمانی بدون ابر  عام (يعنی: استالينيسم به
نظر از  توانست داشته باشد. صرف میالساعه نيز ن نبود، بلکه وقوعی خلق

آن خواهم داشت؛  ی کوتاه و گذرايی به بررسی جزييات که در ادامه اشاره
ترين مفهوِم  ی عام مثابه (به» درون و بيرون«ی  اما ديالکتيک رابطه

لوحانه را  ی واحد)، اين نظر ساده  های دوگانه  در وقوع مجموعه» تضاد«
ست اين انقالب نه اشتباهات و نواقص دليل اصلی شک«پذيرد که  نمی

ها که حمالت وحشيانه ضدانقالب داخلی و خارجی و خيانت  بلشويک
  ».سوسيال دمکراسی اروپايی بود

های  ی دولت جانبه که تهاجم طوالنی و همه شکی در اين نيست
ی بيرونی) در سير  کننده ی عوامل ُکند و حتی تخريب مثابه امپرياليستی (به

سزايی داشتند؛ اما اين  انجام انحطاط انقالب اکتبر تأثير بهنزولی و سر
ی  تهاجمات بدون اين نارسايی درونی (که خاصه

گرايی  جانشين جای  مشارکتی انقالب را بتواند بهـ  شورايیـ  سوسياليستیِ 
داشتند، و  می تری  مراتب تأثير مخرب کم سوسيال دمکراتيک بپذيرد)، به

ـ زمينه بسيار مساعدی برای رشد  نيز تر ـ فشار بيرونِی مخرِب کم
ی آغازين آن بود؛ و اين چيزی  ترين رسايی انقالب اکتبر در دوره برجسته

ای که اگر قبل  مشارکتی نبود. خاصهـ  شورايیـ  ی سوسياليستی جز خاصه



 

٧ 
 

ی کافی تدارک شده بود و پس از انقالب نيز اهميت  اندازه از انقالب به
کرد،  ی عملی پيدا می شد و جنبه ردگی فهم میگست ساز آن به تاريخ

ی زيادی  طبقاتی و تاريخِی انقالْب تااندازه  ی ی جوهره مثابه توانست به می
های کارگر را مانع شود؛ و تداوم فعليت انقالبی  انفعال تدريجی توده

های  توانست از سرعت افزايش نابرابری ـ می ی خود نوبه به کارگران ـ
ی  در دوره» سهمه«سياسی (که با تقسيم نابرابر ـ  اعیاجتمـ  اقتصادی

شروع شد) بکاهد؛ و در مقابل روند » کمونيسم جنگی«موسوم به
اقدام انقالبی روی بياورد.  بوروکراتيزه شدِن مبارزه و زندگی به

بسا شکست  ها و چه رغم سرکوب از سوی بوروکرات کردی که علی روی
انقالبی، اين حقيقِت ـ  طبقاتیـ  ينِی آرمانیآفر اش، اما فراتر از حماسه قطعی

تر، هرچه رساتر و هرچه قابل  هرچه عملی لحاظ نظری پذيرفته را ـ به
رساند که اوج  ی مدعيان انقالب اجتماعی می گوش همه ـ به تر فهم

ی کارگر در امر رهبری و  گری کمونيستْی تدارک طبقه انقالبی
  بقاتی و انقالبی است.ی ط ی اشکال مبارزه دهِی همه سازمان

ی تدارک کمونيستی  که بارزترين نشانه استدالل چندانی نيست نياز به
گيرد،  ی مقابل تدارک سوسيال دمکراتيک قرار می که درست نقطه

ی کارگر در  های برخاسته از طبقه حضور روزافزون افراد و گروه
ضمن هايی که  رهبری نهادهای گوناگون مبارزاتی است؛ افراد و گروه

هنگام حضور در رهبری  حال (يعنی به داشتن خاستگاه کارگری، درعين
های کارگر نيز در ارتباط ارگانيک قرار داشته  نهادهای مبارزاتی) با توده

  باشند.
ی فروشندگان  مثابه ی کارگر (به که تدارک طبقه حقيقت اين است ـ٣
ادهای ی اشکال و نه دهِی همه کار) در امر رهبری و سازمان نيروی
که  هايی است کنش ی همان کنش و برهم ی طبقاتی و انقالبْی جوهره مبارزه
ناميم. اگر درستی  بخش می مند و رهايی ی طبقاتی آگاهانه، هدف مبارزه

توانيم نتيجه بگيريم  نظر من پذيرفتی است)، می اين حکم را بپذيريم (که به
مکراتيِک محض های سوسيال د کنش که همين پراتيک ويژه است که برهم
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عبارت ديگر،  کند. به و انقالبی جدا می  های سوسياليستی کنش را از برهم
مکانی خويش الزاماً ـ  مختصات زمانی ها نيز متناسب با  سوسياليست

ی  يابی مبارزه ی سوسيال دمکراتيک در امر سازمان ی مبارزه مرحله
اصلی بين چه خط ف گذارند، اما آن سر می دمکراتيک کارگری را پشتِ 

سوسيال دمکراتيسم محض و سوسيال دمکراتيسِم سوسياليستی و انقالبی 
کشد، همين امِر تدارک انقالبی کارگران در فعليت نهادهای مبارزاتی  می

  و انقالبی است.
کنش  عنوان اولين برهم همين دليل، فراز و نشيب انقالب اکتبر (به به

ً موفق، و نهـ  سوسياليستی ً غلطيده بهانقالبِی مقدمتا مسير انحطاط و  ايتا
ی تاريخی سترگی است که در نقِد عملی وضعيت  نامه تيسم) درسابوروکر

توان  فراوانی می ی طبقاتی به يابی ابعاد مختلف مبارزه موجود و سازمان
  از آن آموخت.

تعلق دارد، تکرار نشدنی است و   گذشته اين نظر که انقالب اکتبر به
های هستی را  ی نسبت اصل تغيير و تحول همهآن پرداخت،  نبايد به

کرانه و  کشد تا وحدت مادی هستی بی ای پيش می گرانه شکل سفسطه به
که  مند هستی انسانی را انکار کند. اين درست است بالطبع وحدت قانون

ای تعلق دارد که بالعينه تکرار شدنی نيست؛ اما اين  گذشته انقالب اکتبر به
ی  که آن رابطه و مناسباتی که پروسه ـ است تر ستو حتی در نيز درست ـ

يک ضرورت تاريخی تبديل کردند  گيری و وقوع انقالب اکتبر را به شکل
چنان انسان و  ـ هم ی خويش نه در شکل، بلکه در ذات استثمارگرانهـ 

کار از قيد   کشند، و رهايی ی سرمايه می صالبه انسانيت امروز را به
چنان همان پرچمی را  ـ بالضروره هم ها ظر از ويژگین صرف نيز ـ سرمايه 
بار در انقالب اکتبر برافراشته شد: انقالب  افرازد که نخستين بايد بر

يابی  ی قدرت واسطه اجتماعی با مضمون استقرار ديکتاتوری پرولتاريا به
  کشان. شوراهای کارگران و زحمت

ی  جوهره ها، که با احتساب تفاوت در ويژگی اين درست است ـ۴
الحال موجود در جغرافيای سياسی ايران همان  ی فی وجودی جامعه
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گيری و وقوع انقالب اکتبر را فراهم  که موجبات شکل ای است جوهره
جا که وقوع انقالب اجتماعی امری اتوديناميک ويا  آورد؛ اما از آن

   مندی ی قانون جانبه درک همه بودی نيست و مشروط به پيش
ی انقالبی در تدارک  مندانه سياسی و اقدام ارادهـ  تصادیاقـ  اجتماعی

رو،  قيام انقالبی است؛ از اين نهادهای کارگری و انقالبی، و نهايتاً اقدام به
شود که بتوانيم  ی تاريخی تبديل می نامه يک درس شرطی به انقالب اکتبر به

گرچه حال نقادانه با آن داشته باشيم.  دارانه و درعين برخوردی جانب
های ملی و  ضرورِت برخورد نقادانه با انقالب اکتبر از تفاوت در ويژگی

سياسی سرمايه در ـ  اقتصادیـ  چنين از تفاوت در شکل بُروز اجتماعی هم
گيرد؛ اما ضرورت  ی امروز ايران مايه می روسيه آن روزگار و جامعه

طور  کتبر بهگيرد که انقالب ا برخورد نقادانه از اين واقعيت نيز مايه می
يک قدرت  انحطاط گراييد، بورکراتيزه شد و از جسد آن  مندی به قانون

  الحال موجود برخاست. فی مافيايیـ  بورژوايی
ی  هايی که پروسه کنش آموزی از برهم ترتيب، نه تنها درس بدين

ً قيام اکتبر را شکل دادند، ضرورتی  شکل گيری حزب بلشويک و نهايتا
انقالب اکتبر  های راهبر به کنش ی برهم بررسی نقادانهانقالبی است؛ بلکه 

انحطاط را  ی گرايش به بر پتانسيل انقالبی، زمينه که عالوه دليل اين نيز به
که: ضرورت  هم داشتند، ضرورتی انقالبی و کمونيستی است. نتيجه اين

ی آن  ـ در ضرورِت نقِد جانبدارانه آموزی از انقالب اکتبر ـدرحقيقت درس
  شود. صه میخال

ی انقالب اکتبر بايد  در رابطه با الزم و عاجل بودن نقِد جانبدارانه
جاکه نقِد حقيقی در جريان تدارک  اين نکته اشاره کنيم که ازآن به

کش واقع  های کارگر و زحمت يابی طبقاتی و کمونيستی توده سازمان
ای ه که در محدوده اين رو، پراتيک نقد (مشروط به شود؛ از اين می

لحاظ سياسی و  بخش و به تواند وحدت آکادميک متوقف نشود)، حتی می
کشانی  کارگران و زحمت توان به طبقاتی نيروآفرين نيز باشد. بنابراين، می

که در جغرافيای سياسی ايران مورد استثمار و ستم سرمايه قرار 
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ی  دانش مبارزه« ی آثار مربوط به گيرند، توصيه کرد که ضمن مطالعه می
فراز و نشيب  ی تاريخ ايران، آثار مربوط به در باره  و مطالعه» طبقاتی

ی مطالعاتی خود  ای نقادانه در برنامه گونه  انقالب اکتبر را نيز به
  بگنجانند.

بخشی و نيروآفرينی مطالعه و بررسی  نظر من وحدت به
توان  یجا  مؤثر و مفيد است که م ی انقالب اکتبر تا آن نقادانهـ  جانبدارانه

ی جنبش  گيری دوباره اساسِی اوج  چنين ادعا کرد که يکی از شروط
راستا  های هم نظريه يابی به ی جهان دست کمونيستی در عرصهـ  کارگری

  در رابطه با چگونگی فراز و نشيب انقالب اکتبر است.
ً حتی  آن افراد و گروه ـ۵ هايی که تحت عناوين مختلف و بعضا

ـ  در حذف برخورد نقادانه با آن ز انقالب اکتبر را ـداری ا  جانب ْمتناقض
کنند، منهای هرعنوان پسنديده يا  گونه تبديل می تقدسی الهی و ارتدوکس به

  ناپسندی که روی خود بگذارند و هرتوجيهی که داشته باشند، عمالً نماينده
  ی ی همان سازوکارهايی هستند که زمينه کننده حال بازتوليد و درعين

  اِط بوروکراتيک انقالب اکتبر را فراهم آوردند.انحط
در يک کالم: اگر اين جماعت با هرعنوان ديگری هم (مانند 
کاستروئيست، مائوئيست، لنينيست، تروتسکيست و غيره) خودرا معرفی 

که پس از  در نظر و عمل نقاد آن سازوکارهايی نباشندچه  کنند، چنان
گذاری شده  نام» استالينيسم«تی درس  به ْقدرت در شوروی يابی به دست

  ی ماهيت کننده هايی هستند که با ماسِک پنهان است، در واقع استالينيست
ی  اند تا ضمن ارائه ی طبقاتی وارد شده ی مبارزه عرصه خويش به

، با »ی طبقاتی دانش مبارزه«گرايانه از  کننده و نخبه  تصويری تثبيت
ً  نوعی ـ ی کارگر، بهها کارگيری بازوهای نيرومند توده به ً يا تماما ـ  بخشا
داری را  ی نظام سرمايه قدرت سياسی بخزند و موجبات ظاهراً دگرگونه به

طلبانه  فراهم بياورند. همين حضور خزيده، اعتبارجو و فرصت
آوردهای گوناگون، انسانی  ی طبقاتی که ابعاد و دست ی مبارزه عرصه در 

گرايی محض  قاتی را درپِس سياستی طب ی کارگرِی مبارزه و فرارونده
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يابنده را با زدوبند و حتی  ی انقالبِی سازمان کند و تبادل انديشه پنهان می
ی همان چيزی است که در قدرت و با چنگ  زند، جوهره توطئه تاخت می

کشان در روسيه  انداختن روی شوراهای مشارکتی کارگران و زحمت
  ناميده شده است.» استالينيسم«

که نقِد حقيقِی فراز و نشيب انقالب اکتبر، فراتر از نقد الزِم  يننتيجه ا
يابی  نظری و آکادميک، نقِد سازوکارهای استالينيستِی قبل از دست

اجتماعی (همانند سوسيال ـ  اعتبار سياسی يابی به قدرت ويا حتی دست به
ترتيب، گستره و  دمکراسی آلمان در اوايل قرن گذشته) است. بدين

ترين معياری است  کش عمده های کارگر و زحمت مبارزات توده پيچيدگی
ی  دهد. هرچه طبقه زدايی را نشان می که ميزان و چگونگی استالينيسم

تر باشد،  لحاظ طبقاتی مستقل تر و به کش متشکل کارگر و مردم زحمت
شود. از طرف ديگر،  تر می همان اندازه خطر گسترش استالينيسم کم به

ی طبقاتی (از  مبارزه کارگری در نهادهای مربوط بههرچه کادرهای 
تر و مؤثرتر  سنديکاها گرفته تا احزاب کمونيست) حضوری گسترده

های استالينيستی (اعم از  همان ميزان از خطر توطئه داشته باشند، به
که در شکل بلعيدن انقالب اکتبر ظاهر شود ويا همانند سوسيال  اين

تر  الْب فعليتی بازدارنده داشته باشد) بيشدمکراسی آلمان در مقابل انق
  شود. کاسته می

که اولين  توضيح است  در رابطه با انتشار مجدد اين کتاب الزم به ـ۶
ی مترجم صورت  (و در واقع تنها انتشاری که با خواست و اجازه

ی  نسخه .بود (قديم) از طريق انتشارات بيدار ٢٠٠۶گرفت)، در سال 
بدون  ها وجود دارد که نام ناشر را ـ سايت ديگری هم در بعضی از

اند. از  عنوان کرده» نشر کارگری سوسياليستی«ـ  ی رامين جوان اجازه
ی مذکور  توان گذشت که نسخه بسياری نکات که بگذريم، از اين نکته نمی

غير از  شلختگی است. برای مثال، به های قابل توصيف به دقتی مملو از بی
های فصل چهارم و  يی نه چندان ناچيز، تمام پانوشتهای تايپی و امال غلط
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دقتی  ـ احتماالً در اثر بی اگر عمداً حذف نشده باشند بعضی از تيترها نيز ـ
  اند. فراموش شده
ی اين کتاب  ترين دليل ويرايش مجدد و انتشار دوباره اما، مهم

تر)  ردهروزآمدتر و گست ای برای توليد و انتشار آثاری  ی مقدمه مثابه (به
مقابله با رونِد روزافزون تبليغات ضدکمونيستی، ضدلنينی و ضدبلشويکی 

های  در ايران است. انواع نهادهای دولتی و غيردولتی با َصرف هزينه
های  گزاف و ميلياردی، از طريق کتاب، جزوه، برپايی کنفرانس

ترين باورهای  در تزريِق دسِت راستی گوناگون، فيلم و مانند آنْ 
ويژه  جامعه فعاليت دارند؛ و به اصطالح نوين به ايدئولوژيِک بهـ  یسياس

ً بزرگ را هدف گرفته اند  نسل جواِن آن بخشی از ساکنين شهرهای نسبتا
تر توجه کرد  آن بيش ای که بايد به شوند. نکته ی متوسط ناميده می که طبقه

بتی که در رقا» ساز فرهنگ«های  ی وحدت اين بنگاه که نقطه اين است
خويانه و طبعاً سودآور قرار دارند، ضديت با انقالب  ، بعضاً دشمن فشرده

حتی در وجه صرفاً  اکتبر است. بنابراين، دفاع از انقالب اکتبر ـ
  ـ امری مثبت و انقالبی است. اش نظری
های  هرروی، حدود دو ماه پيش، وقتی که در مورد اين بنگاه به

نهاد کردم که  او پيش کرديم، به می با رفيق رامين گفتگو» ساز فرهنگ«
را دوباره منتشر کنيم. او ضمن موافقت » در دفاع از انقالب اکتبر«کتاب 

دليل کارهای ديگری که در دست داشت، از من  نهاد، اما به با اين پيش
ی  کار و ازجمله مطابقت با ترجمه خواست که مسئوليت جوانب مختلف 

  عهده بگيرم. انگليسی آن را به
ترتيب بود که ضمن خشنودی از اعتماد رفيق رامين عزيز، کار  دينب

گير  را که از آلمانی ترجمه شده بود؛ و کمی هم بيش از برآورد اوليه وقت
را رفيق رامين  woordاين ترتيب که چون فرمت  شد، شروع کردم. به

تبديل کردم؛  woordفرمت  را به pdfدراختيار نداشت، ابتدا تمام فرمت 
های فراوانی پيدا کرده بود، تصحيح  را که نارسايی woordفرمت  سپس،

ی انگليسی تطبيق دادم.  کردم؛ و باالخره متن تصحيح شده را با ترجمه
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ترجمه رفيق رامين از آلمانی کيفيت بااليی داشت، تطبيق با  کهجا ازآن
جمله صورت  پارگراف و بعضاً جمله به متن انگليسی عمدتاً پاراگراف به

با وجود اين، اگر خطايی در ترجمه وارد شده باشد، مسئوليت آن  گرفت.
زبان آلمانی و مسائل  ی من است؛ چراکه تسلط رفيق رامين به عهده به

ی  انقالب اکتبر احتمال بروز خطا از سوی او را در ترجمه مربوط به
  دهد. مطالبی مانند کتاب حاضر تا حد صفر کاهش می

پايان آن  های هرفصل را در  پانوشت که توضيح است ضمناً الزم به
ها مشخصات منابع  فصل آوردم؛ چراکه درصد بسيار باالی اين پانوشت

آن مراجعه  تر به که اغلب خوانندگان کم ی مندل است مورد استفاده
  کنند[عباس فرد]. می
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عليه  تر] يابنده [و هرچه شدت یامروزه يک کارزار واقع

شرق و  هم درـ اغلب راه افتاده است. اين کارزار  انقالب اکتبر به
ها و  گيرد. افسانه خود می ای به توزانه حالت کينه ـ هم در غرب
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ها و  سرايی افسانه ای است و به آن از نوع تازه تحريفات تاريخیِ 
با اين کارزار نه تحريفات استالينيسم ربطی ندارد. اينک مبارزه 

خاطر شرافت  تنها از ديدگاه علمی و سياسی، بلکه به
مبارزه در راه جاکه]  [ازآنضرورت تام دارد.  نيز فکرانه روشن
ی حقيقت با حداقلی از کردار درست در زندگی جمع يابی به دست

که در سه فصل اول اين کتاب  هستيم آنما بر؛ مالزمه دارد
تبليغاتی  امروزه در مطبوعاتِ  ردازيم کهای بپ افشای سه افسانه به

  .ی دارندتر بيشرواج 
 

ماهيت انقالب  تمامیِ ها  سازی اولين مورد از اين رشته افسانه
شود که انقالب اکتبر چيزی  برد. گفته می اکتبر را زير سؤال می

ن را اسم لنين آ جز يک کودتای شيطانی نبوده که بندباز ماهری به
نيز ای  رهبری کرده و توسط گروه کوچکی از انقالبيون حرفه

اجرا درآمده است. در اين رابطه تفسيرهايی که پس از شکست  به
رايج شده، بسيار با معنی هستند. برخی  ١٩٩١ اوت ٢٩کودتای 

ريشه در کودتای (موفق)  ١٩٩١نوشتند که کودتای (ناکام) سال 
 .دارد ١٩١٧سال 

ی اوج يکی  ديگری است. انقالب اکتبر نقطهاما حقيقت چيز 
ای تاريخ است. در اروپا تنها دو  های توده ترين جنبش از عميق

: يکی خيزش کارگران استداد تاحدی با آن قابل مقايسه  روی
و ديگری قيام  ؛است ١٩٢٠در سال  کاپبرابر کودتای رآلمان د

يروان فاشيستی پ -ی نظامی در برابر سلطه کاتاالنانقالبيون 
 .١٩٣۶ه سالييدر ژو فرانکو
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توان داشت که اسناد تاريخی هيچ ترديدی نمیبا توجه به
نمايندگان اقشار اجتماعی وسيعی  ١٩١٧ر بها در اکتبلشويک

کسانی  ی نوشته که بهلزومی ندارد . برای اثبات اين امر ]١[بودند
 ی گسترش لنين نزديک بودند. امروزه در باره استناد کنيم که به

، جنبش مردمی پيش از انقالب اکتبر، در خالل و پس از آن
جا ما  در اين. ]٢[قرار دارند تحقيقات مفصل و دقيقی در دسترس

 .ها استناد خواهيم کرد بلشويک گواهی مخالفين تنها به
گروه  ها بود و به اسی بلشويکسوخانوف از دشمنان سي

ر خود تأکيد انترناسيوناليست تعلق داشت. او در اث های منشويک
  :دارد که

ناپذير داشتند.  ها فعالينی سرسخت و خستگی بلشويک«
خدا  بودند. هر روزِ  کش زحمتهای  ها پيوسته در ميان توده آن

های  ها و پادگان ها در کارخانه گوناگون آن های ران سخن
اين  ها خود به توان گفت که آن کردند. می پترزبورگ نطق می

جا حضور داشتند.  آن ا که همواره دراماکن تعلق داشتند، زير
عنوان عضوی از  بودند، زيرا به ها اميد بسته آن همه به

های ساده و  دادند و قصه می  بازانه ودل  های دست خانواده، وعده
کشيدند و  ها نفس می ها با بلشويک گفتند. توده شيرينی می
ها را در دست  کردند. حزب لنين و تروتسکی آن زندگی می

ی که بخش عظيمی از مردم حامی يدر جا«؛ »داشتخود 
ميت واقعی را حزب هستند و حزب عمالً تمام قدرت و حاک

توان از کودتای نظامی سخن  تصرف کرده است، نمی
  .]٣[»راند

  
رسخت که از منتقدين س اسکار انوايلرمورخ آلمانی 

  :خود اعتقاد دارد که ی نوبه هاست، به کمونيست
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شهرهای  اغلبِ  ای کارگریِ ها در شوراهبلشويک«
های پادگان تر بيش شوراهای سربازانِ  چنين در صنعتی و هم

  .]۴[»نظامی اکثريت داشتند
اين ها بهناپذير بلشويکيکی ديگر از منتقدين آشتی مارک فرو

 :ت کهاس نتيجه رسيده
ی  ی تعميق مبارزه سياست بلشويکی قبل از هرچيز نتيجه«
ها  ی دموکراتيک آن لی ارادهصورت تج ها بود و به توده

  درآمد...
ثمری  چيز محصول بیها بيش از هر ی توده تعميق مبارزه

ها هم در آن شرکت  سياست دولت (که از ماه مه سوسياليست
آشتی دادن طبقات  داشتند) بود، که تمام خط مشی خود را به

ان منحصر کرده بود. اقدامات سياسی نه کش زحمتحاکمه با 
  تمديد آن معطوف بودند... موجود، بلکه به تغيير نظم به

هم در شهرها و هم در روستاها باال  سان نارضايتیْ  بدين
گرفت. در چنين شرايطی کسانی که از آغاز مخالف سازش 

های  بلشويک طبقاتی بودند، قدرت گرفتند، و در اين طيف
  ترين مواضع را داشتند. هوادار لنين سرسخت

يط غيرانسانی بودند. ان خواهان لغو شراکش زحمت
تصرف  مندان، کارگران را به رويه دولت تجاوزات بی
داران، و بعد از انقالب اکتبر  سرمايه گيری دستکارخانجات، 

  ها برانگيخت. جويی از آن انتقام به
از زمانی که  ...های مردم متکی است توده اين جنبش به

ند، ا اکتبر انجاميد شرکت کرده ها در جنبشی که به کميته
باشند، ترس  ها می ی که مردم تشکل خود را مديون آنيها کميته

از اختناق و نفرت از رهبران خائن برای توضيح يک استبداد 
استبداد بلشويستی هيچ  کند، استبدادی که به ابتدايی کفايت می

بستگی  هم ،کنند ها رهبری می اما با جنبشی که آن ؛ربطی ندارد
 .]۵[»دارد
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  :ها نوشته است ترين سران منشويک يکی از مهم دان
ی خود ياها عدم رضايت و ناشکيبی اکتبر توده در آستانه«

داشتند و آسا بيان میصورت امواج سيلبه تر بيشرا هرچه 
 ً ردند... اعتصاب از پس اعتصاب آو کمونيسم روی می به نهايتا

 کوشند با افزايش دستمزد با رشد رسيد. کارگران می میفرا
ی  مقابله کنند. اماهمه [ی ملزومات زندگی]ها تقيم  سريع
شکست  خاطر سقوط مدوام ارزش اسکناس به ها به آن  تالش

صفوف  ا بهر» کنترل کارگری« ها شعار انجاميد. کمونيست می
 ها برانگيختند تا از تصرف کارگاه ها را به کارگران بردند و آن

 ،يگرداران جلوگيری کنند. از طرف د سرمايه» کاری خراب«
مجلس مؤسسان  کشاورزان از ترس اين که با تشکيل

تصرف اراضی، طرد  های زراعتی را از دست بدهند، به زمين
  .»مالکان و سوزاندن محصوالت دست زدند

  
(شوراهای » شوراها ی قدرت به همه«انقالب اکتبر با اصل  

روند  بريل ويليامزکارگران، سربازان و دهقانان) تحقق پيدا کرد. 
  :کند چنين توصيف می را اکتبر به  راهبر خیِ تاري

های حزبی يا  ی را بيش از برنامهيها قدرت شورا توده«
دانستند، و تنها  ل مشکالت خود میمجلس مؤسسان حّال 

ً  بلشويک ی پيوند داشتند... يبا قدرت شورا ها بودند که واقعا
بستگی  توانست روی موجی از هم ها بود که می اينک حزب آن

 .]٧[»دقدرت را کسب کن یْ ا توده
  

همه قدرت «ياد داشت که هواداران خط مشی  بايد به
 )١٩١٧اکتبر  ٢٩و  ٢۵ی شوراها ( در دومين کنگره» شوراها به

ی سراسری رصد آرا را کسب نمودند. در کنگرهد ۶.۶٩
برگزار شد،  ١٩١٧ر دسامب ٢٠تا  ٩نمايندگان کشاورزان که از 
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دار ها) طرفاس. ارها و بلشويکای (مرکب از اکثريت شکننده
ها توده گرايش و موضعبا بررسی  انوايلرقدرت شوراها بودند. 

  هـی در ژانوييتوسط دولت شورا  حالل مجلس مؤسسانان نسبت به
  :نتايج زير رسيده است به ١٩١٨ 

ً هيچ نشانی از اعت« راض عليه در ميان مردم تقريبا
نی و جسمی که در ها و ترور روا اقدامات قهرآميز بلشويک

 ً بايد توجه  .شد ديده نمی ،بود» ماليم« اين زمان هنوز نسبتا
نظير صلح و  ،ها در طرح مسائل حياتی داشت که بلشويک

ت مجلس مؤسسان جلوتر بودند. مصوبا مراتب از به ،زمين
 تر بيشحاکمان جديد ی اقدامات عملهای کارگر و دهقان بهتوده

های مجلس مؤسسان که تنها روی  راه حل اعتماد داشتند تا به
 ً  ناقص کاغذ بود... با وجود عدم کفايت سازمانی و شکل غالبا

های خودشان می  ها را ارگان ها آن توده نمايندگی در شوراها،
 .]٨[»دانستند

  

ت: ديگری سر برآورده اس تاريخیِ  دومين افسانه از تحريفِ 
مدت  د تا در روسيه فوراً يا در کوتاهها کودتا کردن بلشويک

تعبير  زمين را بنا کند. به ای آرمانی بسازند و بهشت رویِ  جامعه
 ،الکساندر نکريچو  ل هلرييميخا ،تبار دان روسی دو تاريخ

البته بايد گفت  .]٩[»قدرت رساندند يک آرمان را به«ها  بلشويک
ی از خود تر بيشی قبلی خود انصاف ها که مورخ دوم در نوشته

  .]١٠[نشان داده است
حقيقت اين است که شوراها با تصرف قدرت خواهان تحقق 

جنگ، تقسيم زمين  مشخصی نظير: پايان دادن فوری به اهداف
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های تحت ستم،  مليت بين دهقانان، اعطای حق تعيين سرنوشت به
قصد داشت که کرنسکی (انقالبی  گيری از سرکوب پتروگرادِ  پيش

کاری  جلوگيری از خراب )،مان واگذار کندارتش آل انجام آن را به
پايداری و داران، کنترل توليد توسط کارگران،  اقتصادی سرمايه

  انقالب بودند. در برابر ضد
توان در يک عبارت کالسيک مارکسيستی  اين اهداف را می

خالصه نمود: تحقق انقالب بورژوا دموکراتيک (يا ملی 
راتيک) از طريق تشکيل ديکتاتوری پرولتاريا؛ يعنی با دموک

درهم شکستن دولت بورژوايی و قبل از هرچيز دستگاه دولتی. 
ً اکنون بايد فراتر می رفت و انجام وظايف  انقالب مطمئنا

پرستی  گرفت. اما اين نه از خيال می عهده سوسياليستی را به
های  توده شد که بلکه از اين واقعيت ناشی می ،ها بلشويک
در روند رهايی خود مخالف هرگونه محدوديت بودند.  کش زحمت

ديدند، ديگر  ها که در شهر و خيابان خود را آزاد و سربلند می آن
حاضر نبودند در محل کار خود زيردست باشند و استثمار 

 .]١١[شوند
 ی قبلیْ  هيچ برنامه کارگران بی اندکی قبل و بعد از انقالبْ 

ها مديريت  دست گرفتند. آن ها را به ز کارخانهکنترل بسياری ا
ديدند که  زيرا می ،عهده گرفتند سسات توليدی را بهؤم

اخراج گروهی کارگران  ها و بستن کارگاه داران به سرمايه
 .]١٢[دپرداخته ان

سسه، ؤم ٨٣۶تعداد  ١٩١٨تا مارس  ١٩١٧از نوامبر «
های  گانيد از جانب ار چهارم احکام خلع ملی اعالم شد. سه

ای محلی و ها، سنديکاها، شوراه محلی نظير کميته کارخانه
درصد از  ۵ای صادر شد. تنها  ستادهای اقتصادی منطقه

 .]١٣[ها از طرف مرکز، ملی اعالم شدند بنگاه
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خود  »آرمان« درنگ ها اميدی نداشتند که بتوانند بی بلشويک
يه بنا کنند. ی عمل بپوشانند و سوسياليسم را تنها در روس را جامه

ه چنين چيزی عملی ها در اين امر اتفاق نظر داشتند ک ی آن همه
های روس پنهان نکرد  گاه اين واقعيت را از توده نيست. لنين هيچ

ريخی که تصرف قدرت در روسيه برای او حکم يک محرک تا
را  -آلمان در طور اخص انقالب و به-را داشته تا انقالب جهانی 

فاده از اين امر که آرايش نيروها در روسيه بيش برانگيزد. (با است
 ).پرولتاريا بود سود کشور ديگری در جهان بهاز هر

ريشی بر اهميت گويان مارکسيسم اتاز سخن جولياس برانتال
  :لنين تأکيد ورزيده استی اين امر در انديشه

کارگری در راه سوسياليسم در  جهانیِ  ی کل انقالبِ  آينده«
  ».گرفته است رمعرض آزمون قرا

ز ييها و مقاالتی که لنين در پا اين استدالل در تمام نامه«
اقدام قاطعانه فراخوانده  ی مرکزی را به نگاشته و کميته ١٩١٧

ديگر هيچ : "کرد بازتاب دارد. او پيوسته تکرار می ،است
ی سوسياليستی امری توان داشت که انقالب جهان ترديدی نمی

ی انقالب جهانی  ما در آستانه"... "تناپذير اس مبرم و اجتناب
 اگر ما در چنين لحظاتی با وجود اين شرايطِ "... "قرار داريم
ی) تنها يدر نيروی دريا بيون آلمانی (مثالً ندای انقال مساعد به

ً  با چند قطع المللی خيانت  جنبش بين به نامه جواب بدهيم، قطعا
 .]١۴[».ايم ردهک

  
گيری سوسياليستی  فت که سمتتوان چنين نتيجه گر البته نمی

که اين  يک عنصر اساسی در تبليغات بلشويکی نبود، يا اين
. در اين ها تأثيری نداشت انداز بر اقدامات مشخص بلشويک چشم
برای لنين و  ـ١٩١٧آوريل  ها قبل از برخالف مواضع آنـ  دوره

 »قدرت کارگری«، »یيشورا قدرت« ها تعابيری چون بلشويک
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» گيری سوسياليستی سمت« و» گران و دهقانانکار قدرت« يا
  .بودند کمابيش مترادف

توان و  کرد که پيمودن اين راه را می اما لنين پيوسته تأکيد می
دانست  او می .تر بيشنه  ،بايد آغاز کرد و اين فقط يک آغاز است

معنای  سوسياليستی (به ی يافته ی کامالً تکامل که يک جامعه
طبقه) تنها با پيروزی  ی بی : يک جامعههاصيل کلم مارکسيستیِ 

گذارد. او اين ايده را در  ی وجود می عرصه انقالب جهانی پا به
ی شوراها نيز تکرار  در برابر سومين کنگره ١٩١٨ژانويه 

 :نمود
 ی مرحله دانم که ما تازه به من دچار توهم نيستم و می«

ليسم سوسيا ايم، و هنوز به گذاشته سوسياليسم قدم گذار به
داری  سرمايه ی گذار از ايم... ما هنوز تا پايان مرحله نرسيده

سوسياليسم راه درازی در پيش داريم. ما اميد نداريم که  به
المللی سپری  بتوانيم اين مرحله را بدون کمک پرولتاريای بين

  .]١۵[کنيم
  

ريشه  یديگر ريخیِ تا سازی در تحريفِ  سومين افسانه
را گروه کوچکی از انقالبيون  »١٩١٧کودتای اکتبر «:دارد

انجام رساندند که توسط  نهايت متمرکز و متعصب به بی ایِ  حرفه
 .شدند ی لنين هدايت می طلبانه گردهای قدرتشِ 

حزب  ١٩١٧های فوريه تا اکتبر  واقعيت اين است که در ماه
شد که در آن پيشروان  ای وسيع بدل يک حزب توده بلشويک به

کسانی  معنی به ؛ و اينرد آمده بودندی پرولتاريای روس گِ حقيق
شده عنوان رهبران واقعی شناخته  که از طرف طبقه بهاست 
ً  . تعداد انقالبيون حرفهبودند امور حزبی  به ای که صرفا
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ای تا  کنون هيچ حزب تودهتا. ]١۶[ن بودييپا العاده فوقپرداختند  می
تا  ٢۵٠دور نبوده است. در حزبی با  ز بوروکراسی بهاين حد ا

نفر کارمند حزبی وجود  ٧٠٠تنها حدود  ،هزار عضو ٣٠٠
انجام  یبسيار دموکراتيک نحو ها نيز به آن داشت. فعاليت

شماری وجود داشت که  نظرهای بی  ها و اختالف گرفت: بحث می
  .]١٧[شد صورت علنی برگزار می به

اعضای رهبری که برای نشر عقايد به اين آزادی عقيده تنها
شد کردند، محدود نمی منتشر میهم روزنامه  متفاوت خود حتی

های چپ در اقليت  کمونيستوقتی «مانند بوخارين و رهبرانی (
 ً ی جلسات حزبی از  دادند). همه روزنامه بيرون می بودند، رسما

 ی حزبی کميته ،چنين آزادی وسيعی برخوردار بود. برای مثال
ناوگان  چندين ماه مبلغين خود را مرتباً به ١٩١٧در سال  ويبورگ

زيرا ؛ ميان ناويان ببرند ها را به فرستاد تا نظريات آن بالتيک می
بال دولت موقت را پتروگراد در ق ی ديدگاه کميته ويبورگی  کميته

 .کرد جويانه تلقی می بيش از حد آشتی
های  های کميته رانسدر خالل کنف ،ی انقالب اکتبر در آستانه

دو جريان بلشويکی در برابر هم قرار داشتند.  ،ها کارخانه
بودند که از سوی  الرينو  ميليوتيننمايندگان جريان اول 

ها  شدند. آن حمايت می شلياپنيکوفو  لوسوسکی، ريازانوف
ريزی از مرکز پيوند  خواهان آن بودند که کنترل توليد با برنامه

بودند  چوبارو  سکريپنيکم که نمايندگان آن داده شود. جريان دو
 . داشتند ن تأکيدييبرابتکارات غيرمتمرکز از پا

ی دهم  ها زنده بود و آثار آن حتی در کنگره اين سنت تا مدت
که نزاع برسر ممنوعيت فراکسيون باال  ١٩٢١سال  حزب به

از اين نکته ب تر بازهم به نييشد. (ما پا ديده می چنان همگرفته بود، 
  .)خواهيم گشت
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که » وحدت حزب«ی مربوط به نامه نويس قطع زمانی که پيش
مرکزی قائل  ی ای برای کميته العاده اختيارات انضباطی فوق

انتقاد قرار گرفت، لنين او را مورد  کسيليفشد، از جانب  می
جا که ظاهراً سخنان  شدت مورد حمله قرار داد. از آن به

انتقاد  درنگ به پيشی گرفته بود، او بی آميز لنين بر افکارش مجادله
 و گفت:از خود پرداخت 

جا  کار بردم و اين فقا، متأسفم که اصطالح تيربار را بهر«
 ً طور  ی را حتی بهيها دهم که در آينده چنين واژه قول می رسما

ترساند و  جهت مردم را می زيرا بی ؛کار نبرم بههم استعاری 
ً  ها توان فهميد که آن ديگر نمی خواهند. (کف زدن  چه می واقعا

روی ديگران شليک کند و ما  کس حق ندارد که به حضار) هيچ
کس ديگری از  و نه هيچ کسيليفمطمئن هستيم که نه رفيق 

  .]١٨[»تيربار استفاده نخواهد کرد
  

طور وسيع در  در آن زمان حزب بلشويک حزبی بود که به
انده بود. در اولين ن ريشه دوی آ جامعه روسی و نيروهای بالنده

در  ]سال بعد از انقالب ۶[» کارگریاپوزيسيون « نويس پيش
فراکسيون استالينيستی از اين واقعيت چنين ياد  پيدايشبا الفت خم

  :شده است
نيروهای ابتکاری عالی بود که  حزب يک تجمع زنده با«... 

 انواقعيت را درک کند، زيرا با هزار تمامْ  توانست با ظرافتِ  می
  .]١٩[اين واقعيت پيوند خورده است شته بهر

  
اما نه توسط حزب  ،هدف انقالب اکتبر تصرف قدرت بود

. شعار اصلی تبليغات بلشويکی شوراها بلکه توسط ،بلشويک
کسانی که اين شعار  ،»شوراها ی قدرت به مهه: «عبارت بود از

بخش زيرين از  دانند، بايد به را تنها يک پوشش تبليغاتی می
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در روزنامه ی  ١٩١٧ی لنين مراجعه کنند که در سپتامبر  همقال
  .منتشر شده است پوت روبوچی بلشويکی

نقطه بلکه  نبود،کودتا  کي نه تنهاکه انقالب اکتبر یدر حال
 لهيوس هبود که ب اميق کي زين نيبود. ا یاوج جنبش خودجوش جمع

 ،شورايیداران قدرت  ها، طرف ها و متحدان آن کيبلشو
طور متداول آماده  هچپ ب یونرهايرولوس اليها و سوس ستيآنارش

  :شد یو اجرا م
رای دموکراسی روسيه، شوراها، اس. ارها و ب«

ها پيش  العاده نادری در تاريخ انقالب وقها فرصت ف منشويک
آمده است تا بتوانند مجلس مؤسسان را در موعد مقرر و بدون 

که کشور از خطر دهد  ق برگزار کنند. اين امر امکان میتعوي
ر بماند و انقالب از راهی ی نظامی و اقتصادی دو يک فاجعه

آميز تکامل يابد. احتماالً اين آخرين شانس شوراهاست  مسالمت
آميز انقالب،  که بتوانند با تصرف کامل قدرت، رشد مسالمت

ی  ی نمايندگان مردم، و مبارزه خدشه انتخاب بی
شوراها تضمين کنند.  ی احزاب را در درون جويانه مسالمت

عمل های احزاب گوناگون در  برای سنجش برنامهاين فرصتی 
آميز قدرت از دست يک حزب  و امکانی برای انتقال مسالمت

  .است حزبی ديگر به
ونه که گ امکان مورد غفلت قرار گيرد، همانهرآينه اين 

 کورنيلفآوريل تا کودتای  ٣٠ روند انقالب از مقطع جنبش
رخوردهای بسيار سختی ميان بورژوازی و نشان داد، ب

 .]٢٠[»ناپذير خواهد بود پرولتاريا اجتناب
 
ً يک پيش  بينانه بود: اس. ارها و  ژرف گويیِ اين دقيقا

آميز شوراها  فرصت پيروزی مسالمت ها از يگانه منشويک
هراس  »ديکتاتوری لنين« که از استفاده نکردند، نه برای اين
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که آماده نبودند بهای قطع کامل روابط  اينخاطر  داشتند، بلکه به
که پايان المللی بپردازند  داری بين با سرمايهبورژوازی روسيه را 

» هرج و مرج« ها از آن .بودجنگ نخستين گام آن  دادن به
درت ترور وحشت داشتند تا از ق تر بيشهای خودجوش  ودهت

ند که ها تا آخرين لحظه اميدوار بود ضدانقالبی بورژوازی. آن
  .اردوهای متخاصم را با هم آشتی دهند

خودی و  ورد خود بهآ انقالب اکتبر نه يک کودتا بود و نه دست
. قيامی هم نبود که توسط برنامه ای بی ی يک قيام توده ساده

ی ين که در شمار هواداران قدرت شوراشا ها و متحدين بلشويک
اجرا  ای به طور مرحله ها و اس. ارهای چپ) به بودند (آنارشيست

طور مخفيانه تدارک  درآمده باشد. هيچ دسته و گروهی آن را به
 .نديده بود

 ً در چارچوب  اين قيامی بود که در برابر چشم همگان و عمدتا
يک  شوراها تحقق يافت. اين انقالب برآمدِ  نهادهای وابسته به

ازان و کارگران و سربوسيع مشروعيت تازه بود که اکثريت 
يان آن را پذيرفته بودند. مشروعيت يرگی از روستابعدها بخش بز

ها، برمشروعيت پيشين که  وراهای ايالتی و شوراهای کارخانهش
داران و مالکان  ت موقت، ستاد عالی ارتش، کارخانهدول از آنِ 

  بود، فايق آمده بود.
داران  جای کارخانه ان در مؤسسات توليدی بهکش زحمت

پيروی کارگری کارخانه ی ها ای از کميته طور فزآينده به
دهی را در  لئون تروتسکی امر تبليغات و سازمان .]٢١[کردند می

احدهای ی و صفوف ارتش چنان ماهرانه پيش برده بود که همه
های عمومی اعالم داشتند که  يیآ پادگان پتروگراد طی گردهم

داران پيروی نخواهند کرد، بلکه تنها  مراتب درجه ديگر از سلسله
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ها فرمان  آن وابسته به انقالبیِ ـ  های نظامی ها و کميتهاز شورا
 .خواهند برد

 ١٩١٧ اکتبر ٢۵در اين شرايط بود که سقوط دولت موقت در 
پذير شد. تعداد کسانی که طی  با چنان تلفات اندکی امکان

برخوردها جان خود را از دست دادند، از شمار قربانيان معمولی 
ی کمتر يکشورهای اروپا ی ر هفتهسوانح رانندگی در تعطيالت آخ

 .]٢٢[بود
کودتای خونين « را با» انقالب پرشکوه فوريه« کسانی که به

ی داد کنند، بايد يادآوری نمود که طی روی مقايسه می »ها بلشويک
نفر جان خود را از دست  ١٣١۵اول تنها در پتروگراد  [انقالب]

ک دوجين دوم حتی ي[انقالب] دادند، در حالی که طی ماجرای 
 .]٢٣[آدم هم کشته نشد
اثر خود که يکی از  استاد دانشگاه توبينگن در ديتريش گاير

ی انقالب اکتبر است،  های غيرمارکسيستی درباره بهترين تحليل
، »مهارت درخشان تروتسکی در کسب قدرت«ز ا پس از تجليل

شرايط نظامی يا فنی  نويسد که پيروزی قيام اکتبر در نهايت به می
دشمن «؛ گی نداشت، بلکه اين اساساً يک پيروزی سياسی بودبست
سالح شده  سالح شد، زيرا قبالً از نظر سياسی خلع سادگی خلع به

  .]٢۴[»بود
- گر پيدايش يک مشروعيت نوين سياسی انقالب اکتبر بيان

جای مشروعيت  که به بودهای مردم  توده اکثريت اخالقی در ميان
زار نشسته بود؛ نظامی که با وجود ی نظام بعد از ت يافته زوال

ری باقی مانده تزا چنان نيمه اش هم ظواهر و تشريفات دموکراتيک
طرز  اين واقعيت را به ويليام روزنبرگی يبود. استاد آمريکا

  :دقيقی بيان کرده است
کم  خاطر ميراثی که با خود داشت، دست دولت موقت به«

قانون را  ت طبقاتیْ توانست بدون دفاع از امتيازا در آغاز نمی
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ها) هم  شوراها (يعنی اس. ارها و منشويک برقرار کند. سران
ی يداشتند. روسيه در يک سيستم اروپاعمالً چنين وضعی 

کشورها، از جمله متحدين روسيه  ی قرار داشت که در آن همه
وم لعجنگيدند. در چنين شرايطی م بر سر غنايم پيروزی می

نام اعتالی ملی حکومت  است که جانشينان تزار که به
نحوی از انحاء  کردند، ناچار بودند که جنگ را به می
پايان برسانند؛ چه بدون تصرفات و  صورتی پيروزمندانه به به

ی يشوراها بود و چه با اخذ مزايا ها که نظر رهبران غرامت
داردانل که وزير امور خارجه  ی در قسطنطنيه و تنگه

هر دو برخورد دفاع از  ود.نم برآن پافشاری می ميليوکوف
گشت و طبعاً  دموکراتيک را شامل میـ  يک دولت بورژوايی

طور موقت از حقوق و مزايای اقشار فرادست  کم به دست
 .»نمود روسيه دفاع می

  
اين  ،چنان قدرتی داد ١٩١٧جنبش بلشويکی در  چيزی که به
در برابر  تر بيشدادها مردم را هرچه  روی واقعيت بود که

متکی بود. موقعيت  هايی داد که برچنان ارزش قرار می تمیسيس
گفت که نظم حقوقی نوين در اين پرسش پاسخ میتازه بايد به
کدام نظم  ی جنگ بهگروهايی است و پايان پيروزمندانهخدمت چه 

های اجتماعی روزافزون در رساند. تنشاجتماعی ياری می
ع برسر اهميت نزا تر بيشچه ها و اماکن ديگر هرکارخانه

نمودند. گروه بیی و ماهيت دولت روس را منعکس میدموکراس
ی روس حفظ دموکراسی را بهشماری از اقشار ميانی جامعه

دانستند، اما خود لفظ معنای حفظ و تقويت رفاه خود می
های پايهمعنای يک نظام قانونی متکی بهدموکراسی ديگر به

معنای نهادهای کارگری، دهقانی اخالقی نبود، بلکه فقط و فقط به
و سربازی بود... رفاه کارگران، دهقانان و سربازان روسيه مثل 
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يگر تنها با يک دولت جديد و يک نظام اجتماعی اساساً دهرجای 
 .متفاوت قابل تأمين بود

اين  گران بايد به روسيه پژوهش ١٩١٧برای درک انقالب 
در " منافع ملی" نظير نکته توجه داشته باشند که عوامل پراهميتی

دگرگونی شرايط  اين امر بستگی دارد که ما به آخرين تحليل به
ی يسياسی در يک نظام حکومتی چه بها های اجتماعی و ارزش

اين پرسش که آيا يک گروه سياسی  بدهيم. برهمين سياق پاسخ به
ز يا نه، برداشت و تعبيری که ما ا قدرت رسيده طور مشورع به به
 .]٢۵[داريم وابسته است" مشروعيت"

توان گفت؟  بيانی فشرده چه می ی انقالب اکتبر به پس درباره
شگرفی بود که توسط يک  ایِ  ی اوج جنبش توده اين انقالب نقطه

ها پيوند عميقی داشت،  کارگری که با توده گام انقالبی پيش حزب
ترين  مبرم پيروزی رسيد؛ حزبی که قبل از هرچيز به به

حال در سطح ملی و  عينداد و در دم پاسخ میهای مر خواست
  .]٢۶[بند بود اهداف سوسياليستی پای المللی هم به بين
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ی  با انتشار کتابی پژوهشی درباره ريچالکساندر نک] ١٠[

) ١٩۴١ژوئن  ٢٢اتحاد شوروی ( ی ارتش آلمان به تاريخ حمله
از طرف آکادمی  ١٩۶۵بحث داغی برانگيخت. کتاب او در سال 

 .علوم شوروی در مسکو انتشار يافت
 :بهترين مرجع در اين باره کتاب ويکتور سرژ است ]١١[
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Factories, 1917-1918, Cambridge 1983). 
[12] S. A. Smith, Red Petrograd. 
[13] T. F. Remington, Building Socialism in 

Bolshevik Russia, Ideology an Industrial 
Organization, 1917-1921, Pittsburgh 1984, S. 39. 

[14] J. Braunthal, Geschichte der Internationale, 
1978, S. 113. 

ی فعاليت شورای کميسران خلق،  لنين: گزارش درباره ]١۵[
  .٢٩مجموعه ی آثار جلد 

نشان بدهد که از همان آغاز کند  میتالش  مارک فرو] ١۶[
بوروکراسی در جنبش کارگری وجود داشت. اما او  هگرايشی ب

 ٩٣[چراکه] اثبات برساند:  تواند عکس اين نظر را به تنها می
ل اوت ئها (اوا های کارخانه درصد اعضای دومين کنفرانس کميته

ً از جانب ندکرد ها حمايت می ) که از بلشويک١٩١٧ ، مستقيما
نديکاها، درصد اعضا را س ٧ ؛کارگران انتحاب شده بودند

کنفرانس فرستاده بودند. در سومين کنفرانسی  احزاب و شوراها به
تغيير  ١٢و  ٨٨ها به  تشکيل شد، نسبت ١٩١٧اکتبر  ی که نيمه

 .)١١٨پيدا کرده بود. (از شوراها تا کمونيسم بوروکراتيک، ص 
ً  ٨٨ای را که  جلسه  درصد اعضای آن در کارخانه و مستقيما

يا » بوروکراتيک«توان  نمی ،اند اب شدهشان انتخ کاران توسط هم
  .خواند» دارای گرايش بوروکراتيک«

گفته » تاريخ انقالب روسيه«تروتسکی در کتاب خود ] ١٧[
عنوان نماينده برای هيئت  نفر را به ١۴است که حزب بلشويک 
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) تعيين ١٩١٧اکتبر  ٢۶/٢۵ی شوراها ( سه دومين کنگرهيير
  .مخالف بودند قيام باها  تن از آن ۶نمود که 

ی  ی مصوبه درباره کيسليوفی بحث  مالحظاتی درباره] ١٨[
، اکتبر ی ) در آثار لنين، جلد افزوده١۶/٣/١٩٢١(» وحدت حزب

يکی از اعضای رهبری  كيسليوف. ٢٨٦، ص ١٩٢٣ مارس
و بود. لنين نظر خود را عليه او ( »اپوزيسيون کارگری«

ژانويه  ٢۴/٢٣در » یيت سنديکاوحد«تروتسکی) پيرامون 
در برابر اعضای حزب در دومين اجالس کارگران  ١٩٢١

معادن ارائه نمود. چند روز قبل از آن نيز لنين در گزارش 
ی حزب کمونيست روسيه از او  دهمين کنگره ی مرکزی به کميته

های  تقاضانامه ، به»اپوزيسيون کارگری«داليل  نام برده بود. او به
رانسی افراد غيرحزبی در پ در کنفسوسيال انقالبيون چ

پا شده  مصوبات کرونشتات (و قيامی که تازه به اوکراين، و به
ی انقالبات را مرور نمود و گفت:  بود) اشاره کرد، تجارب همه

پارچه باشيم. هرقدر  ما که قصد داريم با آن مقابله کنيم، بايد يک«
  ».خطر باشد، باز بايد با سالح آن را خاموش کرد هم که بی

مرکزی حزب کمونيست  ی ت سياسی کميتهئيه به] ١٩[
 ).١۵/١٠/١٩٢٣(» روسيه

 .٢۶ی آثار، جلد  در مجموعه» وظايف انقالب«لنين: ] ٢٠[
از ابتکارات فراوان در جهت  تر بيشبرای آگاهی ] ٢١[

ضمناً . مراجعه کنيد سميتاکتاب  کنترل کارگران در صنايع به
های نظامی  از رستهنيز گاردهای سرخ که  يادآوری است الزم به

  .مدندآهای کارخانجات بيرون  کميته
 ٢۵رسد که موفقيت آسان قيام پتروگراد در  نظر می به] «٢٢[

دهد که اکثر مردم با آن موافق بودند.  نشان می ١٩١٧اکتبر 
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ها غره بودند که در انقالب افراد اندکی جان خود را از  بلشويک
پس از پيروزی طی عمليات ها هم  آن تر بيشاند، و  دست داده

(ای. اچ. کار، انقالب  .»ی مخالفين کشته شدند جويانه تالفی
  ).بلشويکی، جلد اول

[23] William Chamberlin; Die russische 
Revolution; S.79. 

[24] Die Russische Revolution; S106. 
[25] “Conclusion: Understanding the Russian 

Revolution”. 
درستی  به) ١۵٠-١۵۶گفته، صفحات  (اثر پيش ميتاس] ٢۶[

گويند  رخين غربی مخالف است که میوبا نظريه بسياری از م
بودند. اما  نهها مخالفين سرسخت نظارت کارگری نهادي بلشويک

-٢١های سياه  سال«جای تأسف است که خود او با ارجاع به
طه او کند. در اين راب نشينی می در برابر اين نظريه عقب» ١٩٢٠

های بعدی لنين و تروتسکی در سومين و  گيری از موضع
گيری  انترناسيونال کمونيستی، موضع ی چهارمين کنگره

 ١٩٢٣الملل چهارم از سال  و بين »اپوزيسيون چپ«تروتسکی، 
ً هيچ ذکری  به بعد درجهت نظارت بر توليد کارگری تقريبا

 .کند نمی
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ی اولين جنگ  زمينه پيروزی انقالب اکتبر تنها با توجه به

بر  ها مبنی ) قابل درک است. خواست آن١٩١۴-١٩١٨جهانی (
صلح بدون تصرفات و « جنگ و برقراری پايان دادن فوری به

ی مردم  بيش از هر شعار ديگری مورد استقبال توده »غرامت
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  ها با احزاب ديگرِ  تمايز بلشويکترين وجه  قرار گرفت. اين مهم
ها  آن تر بيشسوسياليسم و انقالب بود. سربازانی که  متمايل به

  خواهان خاتمه جنگ بودند.بيش از همه روستايی بودند، 
دولت  )ی آن هنوز تزاری بود که شالوده(فروپاشی ارتش 

پشتوانه نمود.  ضدانقالب را بیهای  اندازی دستت و اولين موق
  د.ياری رسان پيروزی و تحکيم انقالب اکتبر بهاين امر 

اين پديده بود  ـ احتماالً ـ عنصر قابل توجه در انقالب اکتبر «
ارتشی که هيبت و عظمت  ١٩١٧ز ييی بهار تا پا که در فاصله

گرسنه  ،ای از سربازان خسته توده مانند بود، به در جهان بی آنْ 
ها درماندگی و  نپوشی تبديل شد که تنها وجه مشترک آ و ژنده

  .]٢٧[»آرزوی صلح بود
  

ها هم بعدها براين واقعيت چشم  ترين منشويک برخی از تيزبين
 :در اين باره گفت دانها،  يکی از سران آن .گشودند

ها را  بود که بلشويک حاصل و طوالنی بی ين جنگِا«
  .]٢٨[»پيروزی رساند به

 
تواند  می ،ی جنگ و صلح دادند مسأله ها به پاسخی که بلشويک

ها پس از کسب قدرت در  داوری سياست آن مبنايی باشد برای
 .١٩١٧اکتبر 
  

ی سراسری  اولين نطقی که لنين در برابر دومين کنگره
سياست دولت برآمده از انقالب اکتبر  شوراها ايراد نمود تا در آنْ 

ره ی جنگ. در اين را معرفی کند، در واقع گزارشی بود دربا
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رانی که لحن دموکراتيک آن هنوز هم برجسته است، برحق  سخن
  ست:تعيين سرنوشت خويش تأکيد شده ا ملل در

نشينی کامل ارتشيان،  هرگاه پس از پايان جنگ و عقب«
قهر و زور در قلمروی کشور غالب زندانی شود و  ملتی به

ها، در  یآي اش (که در مطبوعات يا گردهم رغم ميل و عالقه به
آيد)  بيان درمی ها به ها و قيام ی احزاب يا اعتراض نامه قطع

ی نظام  ی آينده ترين فشاری درباره نتواند آزادانه و بدون کم
بگيرد، اين چيزی جز تصرف و  سياسی خود تصميم

 .است معنای تجاوزگری سازی نيست و به ملحق
روتمند های قوی و ث جنگ برای اين ادامه دارد تا ملت اين

های ضعيف را ميان خود تقسيم کنند. دولت  قلمروی ملت
شمارد و  شوروی اين را جنايتی بزرگ عليه انسانيت می

ی صلح اعالم  بر امضای عهدنامه آزادانه عزم خود را مبنی
ها بدون استثناء در شرايطی برابر از  ی ملت نمايد تا همه می

  .]٢٩[»بالی جنگ خالصی يابند
 

ها در تعيين سرنوشت را  مليت ن اصل حقِ دولت شوروی اي
ی خارج از  مستعمره های مستعمره و نيمه سرزمين ی بر همه

پيامدهای تاريخی  انقالبی بود که اروپا تسری داد. اين يک عمل
 .دنبال داشت بهرا سازی  سرنوشت
و چين و اندونزی  هندوستانبخش ملی در های رهايی جنبش

های ضدامپرياليستی (مثالً در  گرفتند و جنبش ای نيروی تازه
 .ی محکمی يافتند ترکيه) پشتوانه

هايی که طی مذاکرات  دولت شوروی در يکی از اولين بيانيه
 ليتوفسک برستدر  ١٩١٧دسامبر  ٣٠تاريخ  صلح با آلمان به

 ويلسنای که  گونه به ها را منتشر شد، حق تعيين سرنوشت مليت
 ی قلمروهای بر همهس جمهور آمريکا بيان داشته بود، يير
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مستعمره گسترش داد. در همان حال دولت روسيه  مستعمره و نيمه
های نابرابر با چين را ملغی اعالم نمود، که  پيمان ی شوروی همه
آهن چين شرقی بود. دولت انقالبی  ها حق امتياز راه مهم ترين آن

مزايای حقوقی شهروندان روسی در چين، مغولستان و ايران  به
داد. اين اصول در اولين قانون اساسی شوروی (قانون پايان 

 .]٣٠[تيو روسيه شوروى) بازتاب يافته اساساسی جمهوری فدرات
آسيا نيز قابل توجه بود.  امپرياليستی درواکنش نيروهای ضد

خوانده » حزب انسان دوستانترين  بزرگ« ها در چين بلشويک
نين پيام رای لبر ناسيوناليسم چين بره سن يات سونشدند. 

دستور تروتسکی ايران را  بستگی فرستاد. واحدهای روسی به هم
تقويت جنبش ملی دموکراتيک اين کشور  . اين امر بهکردندتخليه 

ی ها اين سياست در کنفرانس مشهور ملت چنين کمک نمود. هم
و برگزار شد، بازتاب کدر با ١٩٢٠خاور که در سپتامبر 

 .ای داشت گسترده
سياست  بار در تاريخ به چنين برای اولين حکومت شوروی هم

خارجی غيرعلنی پايان داد، کليه اسناد سياسی و قراردادهای 
چيز تصميم نتشر نمود. دولت شوروی قبل از هرمحرمانه را م
ی کشورهای درگير در جنگ وارد  درنگ با همه گرفت که بی

 .مذاکرات صلح شود
  

ها پيام ديگری خطاب  دولت پيام خطاب به در کنار
گ امپرياليستی منتشر شد که از ان کشورهای بزرکش زحمت به
 :بردارنددر راه صلح و سوسياليسم گام  کرد  ها دعوت می آن

لت موقت کارگران و دهقانان روسيه که اين فراخوان دو«
های کشورهای درگير  ها و ملت ی دولت صلح را برای همه
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ويژه کارگران آگاه سه دولت  حال به داده، درعين جنگ انتشار
کشورهای  :يعنی(ی درگير در جنگ  معظم و پيشرفته

دهد.  را مورد خطاب قرار می )انگلستان و فرانسه و آلمان
کارگران اين سه کشور برای پيشرفت و سوسياليسم خدمات 

اند. مبارزات جنبش چارتيستی در  سترگی عرضه نموده
پراهيمت پرولتاريای فرانسه در انقالبات انگلستان و نقش 

توان از ياد برد؛  ساز اين کشور را نمی تاريخی و سرنوشت
ی کارگران آلمانی عليه قوانين  چنين پيکار قهرمانانه هم

ها برای تشکيل  امان آن گير و بی ها و تالش پی سوسياليست
های قهرمانانه و اين  ای کارگری. اين نمونه های توده سازمان

کند که کارگران اين  ما را اميدوار می وان عظيم تاريخیْ ت
بر رهايی  ی کنونی خود مبنی کشورها برای انجام وظيفه

پا خيزند و با عزم  انسانيت از بالی جنگ و عواقب شوم آن به
اپذير برای تحقق صلح و رهايی ن راسخ و تالش خستگی

زده از قيد استثمار و بندگی  و ستم کش زحمتهای  ملت
  .]٣١[»کوشندب

  
 :در پايان اين اجالس با لحنی محکم چنين گفتلنين 

شورای پتروگراد خواهان  ١٩١٧مارس  ١۴بيانيه ر د ما«
ها نه تنها برکنار نشدند،  داران شديم، اما آن برکناری بانک

داران را  بلکه با دولت متحد شدند. حاال ما دولت بانک
هر تالشی دست  به داران ها و سرمايه ايم. دولت سرنگون کرده

انقالب کارگران و دهقانان را در  باهمْ  خواهند زد تا در اتحادِ 
های روسی درس  توده خون خفه کنند. اما سه سال جنگ به
ی در کشورهای يشورا کافی داده است. ما اينک شاهد جنبش

در ناوگان آلمان که  ١٩١٧ديگر هستيم. مثالً قيام دوم اوت 
اعدام ملوانان  م سرکوب شد. (اشاره بهويلهل جالدِ  لِ ماتوسط عُ 

  ...)چرايش پي انقالبی کوبيس و
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جنبش کارگری قوام خواهد گرفت و راه صلح و «
  .]٣٢[»ساخت سوسياليسم را هموار خواهد

  
تروتسکی در مقام کميسريای خلق در امور خارجی بالفاصله 

 برست ليتوفسکبس در  پس از امضای قرارداد آتش
 » های خسته از جنگ اروپا مليت«بهخطاب  )١٠/١٢/١٩١٧(

  :پيام فرستاد
ی جنگ و  گيری درباره کارگران و سربازان بايد تصميم«

کار بورژوازی بيرون آورند و خود  جنايت صلح را از دستان
  .]٣٣[»دست گيرند آن را به

   
ها راهی برای  انقالب اکتبر از ديد بلشويک ،عبارت ديگر به

ای برای رشد و  ز سوی ديگر زمينه، و ابود جنگ پايان دادن به
تاريخی سوسياليستی. آيا اين اقدام از ديدگاه  تسريع انقالب جهانیِ 

ی عطفی  جنگ جهانی نقطهبدون شک [چنين است]. موجه بود؟ 
داری بود. اين سرآغاز دورانی بود که طی آن  در تاريخ سرمايه

های  يتقابل ی نظام بيش از  گر، مهاجم و بازدارنده عوامل ويران
توانستند تکامل مقطعی نيروهای توليدی را تضمين  میکه آن 
  .رشد کرده بود، کنند

 ً  اولين جنگ جهانی کشتارگاه ده ميليون انسان بود که عمدتا
خاطر اهدافی قربانی شدند که  ها به آن .های جوان اروپا بودند نسل

از  اين اولين مرحله .]٣۴[ترين مشروعيتی ندارند امروزه ديگر کم
گری  وحشی باری بود که سی سال بعد بشريت را به فاجعه نکبت

 .هيروشيما کشاند آشويتس و
 ١٩١۴ها اين روند را حتی پيش از  ترين سوسياليست بين ژرف

 روزا و د: نه تنها انقالبيونی نظير لنينبينی کرده بودن پيش
ژان های معتدلی نظير  لوکزامبورگ، بلکه حتی سوسياليست
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کار  هی تالش خود را ب آغاز اين جنگ شنيع همه. و با ژورس
گذاشته شود. هيچ  یی پايان آن نقطهانداختند تا هرچه زودتر بر

ريزی را توجيه  توانست اين خون پنهان يا آشکاری نمی» هدفِ «
تالش کرد که  برست ليتوفسکاها در مذاکرات رکند. دولت شو

صلح بسته مجارستان قرارداد  -چه زودتر با آلمان و اتريشهر
ويژه فعاليت تبليغاتی تروتسکی  شود. موضع شوروی و به

در سراسر جهان بازتاب وسيعی داشت،  پيرامون مذاکراتْ 
ی از تر بيشی  ی کشورها هرروز عده نحوی که در همه به

خاستند. نمايندگان  نفی جنگ برمی ان و سربازان بهکش زحمت
ی اصول  مهمجارستان فرياد برداشتند که ه -و اتريش آلمان

سر  توان از باالیِ  المللی نقض شده است. چگونه می ديپلماتيک بين
ها  ساده را مورد خطاب قرار داد؟ آن فرماندهان ارتشی، سربازان

قيام  نافرمانی و حتی شورش برانگيخت؟ مستعمرات را به را به
ب تحريک نمود؟ وقتی يک وزير اعتصا فراخواند؟ کارگران را به

معنای  زند، آيا اين به ی دست میينين کارهاچ خارجه بهامور
  لمللی نيست ؟ا ی اصول و موازين بين همه لگدمال کردن

و فرانسه هم از رقبای  های انگليس چيزی نگذشت که دولت
باد حمله  را به کردند و انقالبيون روسی سرسخت خود پيروی

  گرفتند.
که  »زيستی ملل هم« و» تمدن« موازين ،از طرف ديگر

زدند، چيزی نبود جز ددمنشی  افروز از آن دم می های جنگ دولت
حمانه را ر ابودی شهرها، خفقان و استثمار بیکه ن گری و ويران

رگ و طاعون بود. لنين و م» نِ مدت«ن دنبال داشت. اي به
يک تمدن واالتر بودند؛ تمدنی که برای  تروتسکی تجسم اميد به

آن  .آورد مغان میار همگان زندگی و آزادی و حقوق برابر به
ه تا حدی از جانب سوسيال روز تبليغات امپرياليستی ک
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مراتب از هيستری  شد، به گرا هم دنبال می های راست دموکرات
تر بود. اما در  توزانه کينه دوران جنگ سرد و يا شرايط امروزْ 

ها هرچه  پژواک چندانی نداشت. آن کش زحمتهای  ميان توده
  .بردند شوروی پی میصداقت حکومت  به تر بيش

 

مطابق قانون اساسی شوروی هرگونه تمايزی بين شهروندان 
شوروی با خارجيان از ميان برداشته شد. هرکس  يا اتباع دولت

جا کار  زيست و حاضر بود که در آن که در روسيه  شوروی می
حقوق سياسی، از جمله حق  ف][اشکال مختل ی کند، فوراً از همه

]٣۵[شد ی برخوردار میأر
که از سران هيئت امنای  لين جان مک .

 بود، و دولت انگليس اسکاتلنددر  گالسکوکارخانجات تسليحات 
خاطر برپا کردن  ها) او را به (با حمايت سوسيال دموکرات

از جانب  ١٩١٨زندان انداخته بود، در فوريه ی  اعتصاب به
 عنوان سرکنسول دولت روسيه شورویِ  بهشوروی  دولت

خاطر از مصونيت  سوسياليستی در اسکاتلند گمارده شد و بدين
رعايت  ديپلماتيک برخوردار گشت و مقامات لندن مجبور به

 .او شدند یآزاد
عمال خود نشان داد يک حکومت با اَ  برای اولين بار در تاريخْ 

ها نشان  . بلشويکالمللی قرار دارد که در خدمت طبقه کارگر بين
اند.  های جنبش سوسياليستی وفادار مانده بهترين سنت دادند که به

سيمای زشتی  ١٩١۴انترناسيونال دوم در اوت  ،در اين عرصه
ی رهبری آن در برابر ها ترين چهره از خود نشان داد. شاخص
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اصولی که بارها و  فرود آوردند و در عمل بهمنطق جنگ سر
  بودند، پشت کردند.کرده شکيالتی تعهد ت های بارها در نشست

اريخی بود که دولت نوين شوروی ت طلبیِ  دنبال اين تسليم به
 های [انقالبی] خويش، پرنسيپ ميدان آمد و با وفاداری به به

که  مهمی درجهت احيای انترناسيوناليسم برداشت های عملیِ  گام
رساله و کتاب مؤثرتر بود.  و مقاله و از هزاران نطق

پيرامون انقالبی که خود در تنگنا بود، انترناسيونال  ،ترتيب نبدي
 .شکل گرفت نيز المللی سوم و يک جنبش بين

ها هرگز انترناسيونال را  برخالف دعوی مخالفان، بلشويک
کار  جمهوری شوروی به» ملیِ « ی ابزاری در خدمت منافع بهمثا

ه در اين منابع جمهوری شوروی بود که هموار ،نبردند. برعکس
وجه اين قصد در  هيچ خدمت انترناسيونال نوين قرار داشت. به

در  ديويد ميچلشود. » یبلشويک« ميان نبود که انترناسيونالْ 
کند که لنين  اين واقعيت اشاره می ای از خاطرات خود به گوشه

ً اسپارتاکيست های آلمانی را هم  وسواس عجيبی داشت که حتما
ها در  ی آن خواست که در محله لش میوارد انترناسيونال کند. او د

  :نويسد برلين سکونت کند. عالوه براين می
(تروريست  والديمير مازينو  ويکتور سرژمدت زمانی «

جا کتابی  ده سال زندان محکوم شد و در آن سابق که به ار اسو 
ی  هييی طبيعی نوشت) در هيئت اجرا ی گوته و فلسفه درباره

 .دک در اين دوره هنوز در زندان بود)انترناسيونال بودند. (را
اتاق بزرگی دادند که بخاری  اسمولنیها در انستيتوی  آن به

نداشت و تنها مبلمانش دو صندلی و يک ميز چوبی بود. اما 
 با تمام شناختش از واقعيات اروپا سرژترين مشکل  بزرگ

  .]٣۶[»بود )س انترناسيوناليير( زينوويف سروکار داشتن با
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اجرای مصوبات دومين  حاکميت جديد شوروی در واقع به
مر همت بست. ک ١٩١٢و  ١٩٠٧سال های  انترناسيونال در

اين محدود نبود که تنها آن  برابر جنگ بهسياست سوسياليستی در
د. نکشتار و خونريزی شو ند و خواهان پايان دادن بهنرا محکوم ک

که در اين زمان  ی جناح چپ های سرسختانه الشمن تيُ  هببلکه 
مارتوف و روزا لوکزامبورگ در آن فعال بودند،  لنين،

ای  نامه در قطع اشتوتگارتی  سوسياليستی در کنگره انترناسيونال
  :اتفاق آرا نظريات ذيل را ارائه نمود به

ی طبقه  چه با تمام اين احوال جنگ درگيرد، وطيفه چنان«
اين  ،گان پارلمانی آن در کشورهای درگيرکارگر و نمايند

ها  چه زودتر آن تالش کنند. آناست که برای پايان دادن هر
بايد با استفاده از بحران سياسی و اقتصادی برآمده از شرايط 

ی توان خود را در تجهيز طبقه کارگر برای  جنگ، همه
  .]٣٧[»برانداختن حاکميت طبقاتی بورژوازی به کار اندازند

  
نيز  بازلدر  ١٩١٢ی نوامبر  ی فوق العاده نگرهدر ک

  :هشدار داده بود يیهای اروپا دولت انترناسيونال دوم با جديت به
کنونی در شرايط جنگ ها نبايد از خاطر ببرند که  دولت«

ها هم  تواند برای خود آن کارگر می اروپا و موقعيت فعلی طبقه
د که جنگ آلمان ها نبايد فراموش کنن خيلی گران تمام شود. آن

دنبال داشت، و جنگ روسيه  فرانسه قيام انقالبی کمون را به و
حرکت  ن روسيه را بهنيروهای انقالبی سرزمي و ژاپنْ 

ی انگلستان يجهيز تسليحاتی ارتش و نيروی دريادرآورد، و ت
برخوردهای طبقاتی شديدی در سطح قاره انجاميد و موجب  به
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ی بايد اين واقعيت را ياروپاهای  کاری هولناکی شد. دولت بی
مايه  انگيز يک جنگ جهانیْ  ی رعب درک کنند که تنها انديشه

 خشم و طغيان طبقه کارگر خواهد گشت. پرولتاريا اين
خاطر منافع  ها به داند که انسان بار می جنايت را عملیْ  [جنگ]

سن های سلطنتی يا حُ  داران، حرص و آز خاندان مالی سرمايه
روی هم تيراندازی کنند.  ای ديپلماتيک بهه اجرای پيمان

های عادی تکامل را مسدود کنند و  ها راه چه حکومت چنان
ادارند، مسئوليت بحران اقدامات اضطراری و پرولتاريا را به

 .ها خواهد بود با خود آن
ی سراسر بشريت را در اين  داند که آينده پرولتاريا می

کار  وان خود را بهی ت ان همهکش زحمتدوش دارد.  بهلحظه 
ها در  غلطيدن آنهای جوان و فرو برند تا از نابودی نسل می

 .]٣٨[»نابودی و کشتار و قحطی جلوگيری کنند
  

ی سوسياليسم فرانسه، اين پيام  ی برجسته ، چهرهژان ژورس
ی گشايش انترناسيونال  خود در جلسه را در نطق تاريخی

  :بندی نمود گونه جمع بدين
اين امر توجه کنند که با دميدن در شيپور  به ها بايد ولتد«

کشانند تا دريابند که  ی ساده می اين محاسبه ها را به جنگ، خلق
  !]٣٩[»دطلب تری می ديگران قربانی کم خودشان از جنگِ انقالبِ 
 

های اتريشی از او هم  رهبر سوسيال دموکرات ويکتور آدلر
 :فراتر رفت

کارانه  گ جنايتما اميدواريم که درگرفتن اين جن«
کاران  زوال حاکميت جنايت معنای شروع حال به عيندر

 .]۴٠[»باشد
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اندازها در پرتو واقعيات  ها و چشم امکان دارد که اين تحليل
نظر برسند. اما بايد توجه داشت  بسيار ذهنی به ١٩١۴ماه اوت 

نگفته بودند که  آدلرو  ژورس، و نه مارتوفو  روزاکه نه لنين، 
سه يا  ،اين با شروع جنگ، انقالب خواهد آمد. با وجودبالفاصله 

  .چهار سال بعد دوران انقالبات فرارسيد
  

 »جنايتی« در برابر ١٩١۴در اوت  آدلرواقعيت اين است که 
محکوم کرده بود، سرفرود آورد و پس از  ١٩١٢که در نوامبر 

جای برانگيختن انقالب، از  به تاکار برد  آن تمام سعی خود را به
 در اين برهه ازها  توده کهآن جلوگيری کند. اين هم درست است 

همات شووينيستی دچار تو ها دنبال سوسيال دمکرات بهزمان 
يک . اما اين کردتوان انکار  ها را نمی شدند. اين واقعيت

کرد  ها بر پايه يک عمل يم آنيزده است که بگو گيری شتاب نتيجه
ی اعتصابات  جا رسيدند (يعنی از رابطه اين لبانه بهط اصالح

 ،عبارت ديگر انتخابات)؛ به »مثبت«ج اقتصادی و تدارک نتاي
ی اين مسائل بازتاب جذب کامل پرولتاريا  نبايد گمان برد که همه

  .در جامعه ی بورژوايی و دولت بورژوايی بود
ها  توان تغيير حالت همان توده در غير اين صورت چگونه می

بحران اقتصادی و « دنبال توضيح داد؟ به ١٩١٧را در سال 
ً  »سياسی برآمده از جنگ و بدبختی و اختناق و فقر و فاقه  واقعا

همان  های دموکراتيک پيش آمد، درست به سرکوب آزادی
بينی شده  پيش بازلو  اشتوتگارتهای  نامه صورتی که در قطع

ات و تحرکات سياسی ی اعتصاب توان موج فزاينده بود. چگونه می
ی کل ارتش  فرمانده فرلودندوو  »گرانه صلح غارت« برعليه
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نشينی در  عقب او را به ١٩١٨توضيح داد، که در مارس  را آلمان
  برابر انقالب روسيه واداشت.

 ۵۴در ارتش فرانسه اغتشاش باال گرفت.  ١٩١٧در ماه مه 
رسمی  ها سرپيچی کردند. طبق آمارهای گردان از اجرای فرمان

قراول فرانسوی در برابر  يش از صدهزار نفر از سربازان پيشب
ها مقصر شناخته  هزار نفر از آن ٢٣قرار گرفتند.  گاه نظامیادد

ً تيرباران  ۵۵و ه مرگ محکوم شد نفر به ۴٢٣شدند،  نفر واقعا
شدند. بسياری ديگر يا بدون محاکمه تيرباران شدند و يا زير آتش 

يک  بارسلوندر  ١٩١٧در اوت  .]۴١[دندقتل رسي خانه به توپ
شکل خونينی سرکوب شد که در جريان آن  اعتصاب عمومی به

نفر  ٢٠٠قتل رسيدند، صدها نفر زخمی شدند و  نفر به ٧٠
مجاری در - ناوگان اتريشی ١٩١٨زندان افتادند. در فوريه  به

 .برداشت شورش سر به کاتارو
پايانی از انقالبات  بیی  رشته به ١٩١٨ها از اکتبر  خيزش توده

د داشتند. ها امي ختم شد، البته اندکی ديرتر از زمانی که بلشويک
: در فنالند، آلمان، های حقيقی روبرو هستيم در اين دوره با انقالب

ی در ايالت يهای شورا کيل حکومتشت .مجارستان و اتريش
سال از اکتبر  ، و بحران انقالبی در ايتاليا. طی دو]۴٢[باواريا
ها  جهانی نه تنها برای بلشويک انقالبِ  ١٩٢٠ تا سپتامبر ١٩١٨

های  خش بزرگی از سوسياليستبهای انقالبی و  و سوسياليست
چپ، بلکه برای بورژوازی هم يک مفهوم زنده و  گرایِ مرکز

 .يک واقعيت ملموس بود
ی کارگران  دبيرکل اتحاديه رابرت ويليامز ١٩١٨در دسامبر 

لندن کارگران را  آلبرت هالعی در سالن حمل و نقل طی اجتما
ورشيد سوسياليسم خ: «فراخواند. او گفت »تدارک انقالب«به

داری را در سراسر اروپا ذوب خواهد  المللی سرمايه بين
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در ايالت  سياتلو  بلفاستدر  ١٩١٩در ژانويه  .]۴٣[»کرد
در  ١٩١٩واشنگتن آمريکا اعتصاب عمومی درگرفت. در فوريه 

 .پا شد که يک ماه تمام دوام يافت تصابی بهاع بارسلون
 :نخست وزير انگليس در اين باره چنين نوشت لويد جرج

سراسر اروپا را موج انقالب فراگرفته است، کارگران «
مثل دوران قبل از جنگ فقط از شرايط زندگی خود ناراضی 

های مردم  نيستند، بلکه دچار خشم و غصب هستند. توده
و سياسی و اقتصادی را از اين سر تا آن  سراسر نظم اجتماعی

  .]۴۴[»اند ال بردهؤعالمت سزير سر اروپا به
  
نويس  های محرمانه، در پيش ضمن همين يادداشت لويد جرج

کنندگان در  شرکت خطاب به ١٩١٩مارس  ٢٣تاريخ  نطقی به
  :گويد در نزديکی پاريس چنين می ورسایکنفرانس صلح 
ها بيفتد، الجرم در کنار  يستچنگ اسپارتاک اگر آلمان به«

های روس قرار خواهد گرفت. اگر چنين وضعی پيش  بلشويک
مدار انقالب بلشويکی کشيده  بيايد، سراسر اروپای باختری به

ميليون  ٣٠٠عظيمی با  شود و ظرف يک سال ارتش سرخ می
های آلمانی برآن فرمان خواهند  گيرد که ژنرال نفر شکل می

  .]۴۵[»راند
  

در رابطه با موج تصرف  جيتانو سالومينیی يتاليامورخ اي
  :نويسد می ١٩٢٠سپتامبر  ها در ايتاليا در کارخانه

داران و مالکان بزرگ در انتظار  داران، کارخانه بانک«
ی که قرار است يمثل گوسفندها اند، درست انقالب نشسته

   .]۴۶[»مسلخ فرستاده شوند به
  
وضعيت  »ها رناسيونالتاريخ انت«ب در کتا انتالجوليوس بر

را در زمان دومين کنفرانس انترناسيونال سوسياليستی پس از 
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شد، در اين عبارات  برگزار لوزاندر  ١٩١٩جنگ که در اوت 
  :کند خالصه می

رسيد که در  نظر می اروپا در حالت غليان بود. به«
انقالب و ضدانقالب قرار گرفته  ی ميانيی نبرد نها آستانه

 .]۴٧[»بود
  :افزايد میاو 

ی مؤسسان انترناسيونال  ز انعقاد کنگرهبالفاصله پس ا«
نظر  خاست که بهپا ، در اروپا موج انقالبی بلندی بهکمونيستی

 .]۴٨[»است های لنين بينی ييد پيشأرسيد درجهت ت می
  :نويسد ی آلمان می وی در باره
دور انقالب اجتماعی در  بی بههای امپرياليسم غر قدرت«

. اما حتی در داخل اين حصار هم ندر کشيده بودآلمان حصا
شرايط برای انقالب اجتماعی فراهم بود: صنايع سنگين، 

که در دست چند کالن  يیمعادن ذغال و صنايع شيميا
آمد،  مالکيت عمومی درمی دار متمرکز شده بود بايد به سرمايه

زير  های ملی بايستی امور بانکی به يد از سرمايه برای خلع
عيتی بايد رـ  آمد؛ برای الغای نظام ارباب دولتی درمی نظارت

شد؛ و برای  های مالکان بزرگ ميان دهقانان تقسيم می زمين
بنای ارگان حاکميت انقالبی بايد ارتشی مرکب از کارگران 

نظير ارتش آمد،  سوسياليست و با هدايت سوسياليستی پديد می
  .]۴٩[»ه بودندنمود برپا های اتريشی خلقی که سوسيال دمکرات

  
ی انترناسيونال  سومين کنگره تروتسکی در گزارش خود به

کند که تحليل  کمونيستی از دو روايت بورژوازی اروپا ياد می
طور کامل تأييد  به ١٩١٩-٢٠سياسی اوضاع را در مقطع 

 آوريل ٢٨در  لوتانی فرانسوی ارتجاعی  کنند. روزنامه می
  : نويسد اره میبدر اين  ١٩٢١
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گرايشی که از يک سال پيش شروع شده توجه  به اگر«
بينيم: در سال گذشته اول  نيم، ديگر دليلی برای نگرانی نمیک

توانست  که می عتصاب عمومی بودی آغاز يک ا ماه مه نشانه
های ملت  تالش سرآغاز يک انقالب باشد. امروزه همگان به

  .]۵٠[»های ناشی از جنگ اعتماد دارند برای غلبه بر بحران
  
ارگان بورژوازی  نويه زوريشر تسايتونگ ر همان زماند
  :شرايط آلمان چنين نوشت ی يس دربارهيسو

متفاوت است. آگاهی  ١٩١٨کلی با آلمان  به ١٩٢١آلمان «
ی  های کمونيستی در ميان همه روش ملی چنان باال گرفته که

شود، هرچند نيروی  اقشار مردم با مقاومت روبرو می
در روزهای انقالب تنها تعدادی مبارز انقالبی که  ها کمونيست

  .]۵١[برابر شده است ١٠ بودند،
  

گذرا دست  های پيروزی ج انقالبی در خارج روسيه تنها بهاموا
دوام در مجارستان و باواريا  کم تشکيل جمهوری شورايیِ با يافت: 

شکست انجاميد.  به ١٩١٩قالب آلمان در ژانويه ی ان اولين مرحله
های خود  حزب سوسيال دموکرات مرکزگرای اتريش با سازش

 .]۵٢[درکود کشان انقالب اين کشور را به
گرفت. در اين  ها از شرايط نامساعد سرچشمه نمی اين سازش

رابطه بايد بر مسئوليت تاريخی رهبری اين حزب سوسياليستی 
های اتريشی کامالً قادر بودند قدرت را  يستتأکيد نمود. سوسيال

سود  به توانست وضعيت اروپا را دست گيرند و اين می به
جمهوری نوبنياد  ،ترتيب نيروهای انقالبی متحول سازد. بدين
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مرز بودند، از راه  شورايی مجارستان و باواريا که با اتريش هم
با های اتريشی  . سوسياليستشدند متصل میيکديگر  زمين به

. کردندی انقالب اجتماعی را از هم جدا  زنجيره طلبی خود تسليم
جمهوری  دست گرفته بودند، هرسه ها حاکميت را به آن اگر

آمد که  شدند و قدرتی انقالبی پديد می کارگری تقويت می
  .]۵٣[توانست بر سراسر اروپا سايه بيفکند می

ز حرکت درآمد و پس ا به ١٩١٨انقالب آلمان که از سال 
سختی درهم کوبيده شد، دوران کوتاه آرامش را طی  چندی به

اعتصابات مهمی در  ١٩٢٠از مارس  ،. پس از آنکرد  می
شروع شد. از اوت  فون لوتويتسو  کيپکودتای  اعتراض به

  .]۵۴[راه افتاد به کوهنهسومين موج اعتصابات عليه دولت  ١٩٢٣
انقالب  به ها رد که در اميدواری بلشويکنبايد از خاطر بُ 

ها انسان مزدبگير در سراسر جهان سهيم بودند.  جهانی، ميليون
ی انترناسيوناليستی تنها چند گروه انقالبی نماينده  اولين کنگره به

شان در خارج از روسيه از چند هزار  فرستاده بودند که هواداران
دلی با مسکو  هم های بعد از آنْ  کرد. اما در ماه نفر تجاوز نمی

ری باال گرفت که اکثريت کارگران متشکل در بسياری از قد به
کشورها (اسپانيا، ايتاليا، فرانسه، نروژ، بلغارستان و چکسلواکی) 
 و اقليت نيرومندی در کشورهای ديگر (نظير آلمان) خواهان

هبران احزاب سوسياليستی در اتريش، کمينترن بودند. ر پيوستن به
توانستند جلوی اين گرايش را  يس تنها با اين ترفنديسولهستان و 

طلب سوسيال دمکرات قطع  ند که از سويی با احزاب اصالحبگير
ای  رابطه کردند و از سوی ديگر برای خود انترناسيونال تازه

 .]۵۵[پذيرفت اصل ديکتاتوری پرولتاريا را نمی تأسيس نمودند که
ر المللی د بايد تأکيد نمود که راديکاليسم عميق پرولتاريای بين

ريشه داشت. اين ای]  طور ويژه [بهکشوری شرايط اجتماعی هر



 

۵۴ 
 

اين پديده تناسب  .]۵۶[وجه کاالی صادراتی مسکو نبود هيچ به
ً  ای طبقاتی را در سطح بيننيروه . کرده بوددگرگون  المللی اساسا

کمک نيروهای  کرد امواج انقالبی را به بورژوازی که تالش می
اصالحات مهمی تن بدهد که  به طلب مهار کند، ناچار شد اصالح

. کرده بودندها مبارزه  سال پيش برای تحقق آن ٢۵گران از کار
ها هشت ساعت کار در روز و حق انتخاب همگانی  ترين آن مهم

يس اعتصاب يبود. راديکاليسم چنان باال گرفته بود که حتی در سو
کارگران  روی داد، و در هلند حزب سوسيال دموکراتْ  یعموم
طرف  انقالب فراخواند. اين دو کشور درخالل جنگ بی را به

 .ی برخوردار بودندتر بيشمانده بودند و از ثبات 
روسيه  المللیْ  تغيير تناسسب نيروهای طبقاتی در سطح بين

خالل از خطر نابودی نجات داد. در ١٩٢٠شوروی را در سال 
اعتصاب  و ژاپن جنبش کارگری انگليسی با تهديد به روس جنگِ

ی نيروهای  جبهه ومی، امپرياليسم انگلستان را از پيوستن بهعم
اين موارد  با توجه به .]۵٧[بازداشت فوشو  ويگاندضدانقالبی 

انقالب جهانی را  ها به توان اميد بلشويک ديگر نمی بسيار روشنْ 
 .آميز دانست توهم

نظر بگيريم اين مدت را در های قاطع و کوتاه اگر پيروزی
اين امر  سرعت به . لنين و تروتسکی بهندموجه بوداميدها کامالً 

آوری  طرز حيرت ها به د. واقعيت اين است که اين پيروزیبردن پی
ر آن زمان چنان گسترده بود گيرکننده بود: خيزش انقالبی د غافل

رهبری  :يعنی(ها گاهی نقش عامل ذهنی در پيروزی  که آن
چنين  ١٩٢١ژوئن گرفتند. تروتسکی در  کم می را دست )انقالبی

  :گفت
ی  ای که اولين مرحله ی و آشفتهيما ديگر با جريان ابتدا«

شاهد بوديم، روبرو نيستيم. ما با يک  ١٩١٨-١٩آن را در 
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ی تاريخی انتظار داشتيم که در شرايط عدم تشکل  محاسبه
امواج بلندتری منجر شود، و اذهان  بورژوازی، آن جريان به

ها  ای روشن کند که آن گونه ا بهان رکش زحمتتاز  اقشار پيش
حکومت برسند. اين يک  بتوانند در ظرف يکی دو سال به

تأثير از نيات  بود که تحقق پيدا نکرد. تاريخ به   تاريخیحتمال ا
زيرکی، تشکل و  ،نضج هوشمندی خوب يا بد بورژوازی به

رصت کافی داده است. پس هيچ کاردانی سياسی اين طبقه ف
  .]۵٨[»گرفته استای صورت ن معجزه

حقيقتی انکارناپذير است که در تعداد زيادی از کشورها 
ييد اين امر مدارک و شواهد أها خواهان انقالب بودند، و در ت توده

ی انقالبی  اگر با وجود اين واقعيت، مبارزه فراوانی وجود دارد.
خاطر اين بود که  پيروزی نرسيد، به در خارج از روسيه به

عبارت بهتر: رهبرانی که در  ی وجود نداشت. بهرهبری با کفايت
بودند، از اين پيروزی جلوگيری ای صاحب نفوذ  جنبش توده

  عمل آوردند. به
چنين  ود مواضع غيرقاطع و تضادآميزش بهنيز با وج برانتال

 :است نتيجه ای رسيده
چرا چنين انقالب اجتماعی پديد نيامد؟ زيرا در نهايت «

نقالبی وارد عنوان يک حزب ا به سوسيال دموکراسی آلمان
رهبران نيز همانند  ميدان نشده بود. چراکه اکثريت غالب

در  ی انقالبی را از سر به ها بود که ديگر انديشه ها مدت توده
وظايف يک انقالب آمادگی روحی برای کرده بودند. و لذا 

 .]۵٩[»نداشتند
رای مردم آلمان، پرولتاريای آلمان و جهان، سراسر بشريت ب

آلوده شده بود، بهای بسيار  نيزجنايت  به اين ورشکستگی که
 .سنگينی پرداختند
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د ی آثار، جل ی صلح، مجموعه رانی درباره لنين: سخن] ٢٩[
٢۶.  

برگرفته از قانون اساسی جمهوری شوروی فدراتيو ] ٣٠[
ی شوروی سراسری  کنگره سوسياليستی روسيه که در پنجمين

 .تصويب رسيد به ١٩١٨ه ييژو ١٠تاريخ  روسيه به
ی آثار، جلد  موعهی صلح، مج رانی درباره لنين: سخن] ٣١[
٢۶. 

ی آثار، جلد  ی صلح، مجموعه رانی درباره لنين: سخن] ٣٢[
٢۶. 

های  مليت پيام کميسر خلق در امور خارجه خطاب به] «٣٣[
  ).١٩/١٢/١٩١٧( » زده و دربند اروپا ستم

تری نداشته  معنی نيست که جنگ داليل عميق اين بدين] ٣۴[
برسر تقسيم غنايم پس از  ويژه رقابت انگلستان و آلمان است، به

خاطر سلطه برخاور نزديک که  فروپاشی خالفت عثمانی و به
عالوه رقابت ميان روسيه  ذخاير نفتی آن تازه آشکار شده بود. به

 .سيطره بر بالکان خاطر بهمجار  -اتريشـ  تزاری و ائتالف آلمان
ی بيستم قانون اساسی جمهوری  مقايسه کنيد با ماده ]٣۵[

 .راتيو سوسياليستی روسيهشوروی فد
[36] 1919, Red Mirage, London 1992, S. 160. 
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ميليتاريسم و « تحت عنوان یی کميسيون نامه قطع ]٣٧[
در کنگره  ٢۴/٨/١٩٠٧ تاريخ که به »المللی های بين درگيری

 .تصويب رسيد به
 »کنونیی وضعيت  بيانيه انترناسيونال در باره« ]٣٨[

و  ٢۵انترناسيونال سوسياليستی ( ی لعادهی فوق ا ی کنگره مصوبه
  .٢۵/١١/١٩١٢ تاريخ در بازل) به ١٩١٢نوامبر  ٢۶

و  ٢۵ی انترناسيونال سوسياليستی ( ی فوق العاده کنگره ]٣٩[ 
  .٢٠، ص در بازل) ١٩١٢نوامبر  ٢۶

و  ٢۵ی فوق العاده ی انترناسيونال سوسياليستی ( کنگره ]۴٠[
  .١٨، ص در بازل) ١٩١٢نوامبر  ٢۶

[41] 1919. Red Mirage, London 1992, S. 18. 
خاطر اين اهميت داشت  به باوارياموقعيت جغرافيايی ] ۴٢[ 

هم در اين ايالت (در شمال غربی  ١٩١٩که در آغاز سال 
مجارستان (جنوب شرقی اتريش) جنبش انقالبی  اتريش) و هم در

  .وجود داشت
[43] 1919. Red Mirage, London 1992, S. 32. 

 هيئت انگليسی در خطاب به ١٩١٩مارس  ٢٠اظهاريه   ]۴۴[
تاريخ «: برانتالدر کتاب  کنفرانس صلح پاريس، مندرج

 .، جلد اول»ها انترناسيونال
[45] 1919. Red Mirage, London 1992, S. 171. 
[46] The Fascist Dictatorship in Italy; New 

York 1927, S. 30/31. 
[47] Bd. 2, S. 175. 
[48] Bd. 2, S. 186. 
[49] Bd. 2, S. 232. 
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بحران « ی ی مواد دستور جلسه گزارش در باره] ۵٠[
 ٢٣» (انترناسيونال کمونيستی اقتصادی جهان و وظايف نوين

ی  ی سومين کنگره جلسه ). مندرج در صورت١٩٢١ژوئن 
 .١٩٢١ه ييژو ١٢ژوئن تا  ٢٢انترناسيونال کمونيستی. مسکو، 

  .ی مجدد تروتسکی از روسی از ترجمه] ۵١[
با تکيه بر اسناد آرشيوی نشان داده  روسدولسکیرومن ] ۵٢[

کاری تنگاتنگ  دموکرات اتريش در هم است که رهبران سوسيال
که بر اعتصاب نيرومند ژانويه  ندبا دولت پادشاهی تالش کرد

 ...نخست مهار بزنند و سپس آن را خفه سازند ١٩١٨
از رهبران جناح چپ سوسيال  ١٩١٧-١٨اتو باوئر که تا 

ی اعتصاب  است که خاتمهکرده دموکراسی اتريشی بود، اعتراف 
يک انقالب، در ميان کارگران با مقاومت  دن بهييقبل از فرارو

 :زيادی روبرو شده است
شورای کارگری پس از  ١٩١٨ژانويه  ١٩گاه  در شام«
های پرشور تقاضای رهبری حزب را پذيرفت که از  بحث
ژانويه کار خود  ٢١خواست که از روز دوشنبه  گران میکار

های انقالبی با  را از سر بگيرند. اين رأی از سوی توده
های عظيم و طوفانی عليه  يیآ مقاومت شديدی روبرو شد. گرده

تر کارخانجات کار در روزهای  راه افتاد. در بيش آن به
 ».شنبه و حتی چهارشنبه از سرگرفته شد سه

ماکس ای از آثار  گفتار برگزيده در پيش بورده ايوون] ۵٣[
است. او خودداری  کردهاين مشکل را مطرح  آدلر

ً توجيه  مارکسيست های اتريشی از تصرف قدرت را اساسا
کند. او هم توان انقالبی جهان را در آن زمان و هم پيامدهای  می

کيد أت اوکه  گيرد. (در حالی کم می گيری را دست سنگين اين سمت
انقالب « بر های اتريشی مبنی کند که شکست طرح مارکسيست یم

  .)کردها باز  راه را بر اعتالی فاشيست» تدريجی
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عليه کودتای  ١٩٢٠در جريان اعتصاب عمومی مارس ] ۵۴[
 والتر لوتويتسو  ولفگانگ کاپرهبری  عناصر راست افراطی به

 خواهان يک دولت کارگری نيز حتی سنديکاهای رفرميستی
شدند که بايد از احزاب سوسيال دمکرات و سنديکاها » صخال«

  شد. تشکيل می
کار آمد از سرِ  ١٩٢٢که در نوامبر  کونوراستی  دولت دستِ 

ی احزاب  شد که همه ی پارلمانی حمايت می جانب يک جبهه
گرا در آن شرکت داشتند. حزب سوسيال دمکرات در  راست

  .وداما با آن کنار آمده ب ،دولت مشارکت نداشت
موج انقالبی تا شهر دور دست سياتل (آمريکا) در ] ۵۵[

جا  اعتصاب عمومی در اين .ی دريای آرام هم کشيده شد کرانه
 .دهی شورايی منجر شد سازمان از نوعی به

ها تالش نمود که  گرای منشويک از سران چپ مارتوف] ۵۶[
برای تعميق جنبش کارگری پس از  »شناختی توضيح جامعه« يک

منتشر  ١٩١٩ارائه دهد. او در مقاالتی که در سال  ١٩١٧سال 
ً از  نمود، ادعا کرده است که اين موضع گيری راديکال اساسا

گردد که  جانب سربازان و کارگران غيرمتشکل اقامه می
برخالف کارگران متشکل در احزاب سوسيال دموکرات 

 .گرايش داشتند »کمونيسم مصرفی«به
 ،خواند. نه تنها در روسيه و ايتاليا اين نظريه با واقعيات نمی

متخصص  بلکه در آلمان هم اين کارگران متخصص و نيمه
های بزرگ بودند که از انترناسيونال کمونيستی  کارخانه

 که کارگران غيرمتخصِص  کردند، درحالی داری می طرف
ً  های کوچک و کارگاه ها حمايت  از رفرميست متوسط عمدتا

های راست و چپ حزب  ميان جناحنمودند. انشعاباتی که  می
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ً  سوسيال را دارا ی اجتماعی  چنين زمينه دموکرات روی داد، دقيقا
 .بود

ی پتروگراد يا در رساالت خود درباره کونکرو  ثسمي
اند که  نشان داده »ينياز ديد پا« تحت عنوان ١٩١٧مسکوی سال 

ها قبل از همه از جانب کارگران متخصص صنايع  بلشويک
 .شدند ت میبزرگ حماي

ی  کميته« ای با شرکت اجالس ويژه ١٩٢٠اوت  ٩در  ] ۵٧[
ی حزب کارگر و يی اجرا کميته شورای سنديکاها، »پارلمانی

تشکيل  فراکسيون پارلمانی حزب کارگر تشکيل شد. اين اجالس به
ای انجاميد که در آن آمده  و صدور بيانيه »ی اقدام کميته« يک
  :بود

مئن است که ميان روسيه و مشترک مط اين کنفرانس«
لهستاْن جنگی درخواهد گرفت، لذا  ی متفقين بر سر مسئله

دهد که تمام توان و امکانات کارگران  دولت هشدار می به
درنگ بايد  متشکل را عليه اين جنگ بسيج خواهد نمود... بی

نحو  ی اقدام تشکيل شود تا تصميمات فوق را به يک کميته
  ».مؤثر عملی سازد

 ،اوت تشکيل شد ١٣کنفرانس ملی که بالفاصله در  در يک
طی چند روز در بيش از تنها بيش از هزار نماينده گردآمدند. 

 د.های اقدام تشکيل ش شهر کميته ٣٠٠
ی اوضاع جهان، مندرج در صورت  گزارش درباره] ۵٨[
 .انترناسيونال کمونيستی ی ی سومين کنگره جلسه
 .دوم ها، جلد تاريخ انترناسيونال] ۵٩[
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عنی هشت ماه قبل سقوط کرد، ي ١٩١٧رژيم تزاری در فوريه 

در اين مرحله شوراهای کارگران، دهقانان و  .از انقالب اکتبر
ها نه در حساس بلشويک سربازان شکل گرفتند. اما در اين دوران

م بودند. نيروهای شوراها اکثريت داشتند و نه در حاکميت سهي
ها، قدرت را  ليبرال و منشويک ـ  های بورژواسياسی ديگر، گروه

ها ناتوانی  ولت موقت را تشکيل دادند. اما آننمودند و د تصرف
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دليل  خود را در حل تمام مشکالت حاد کشور نشان دادند. به
سرعت گسترش پيدا کرد  ها به ها بود که نفوذ بلشويک ناتوانی آن

 .ای پديد آمد هز وضعيت انقالبی تازييو در پا
ای نبود که در برابر دولت موقت قرار  صلح فوری تنها وظيفه
مبرم ديگری داشتند که شوراها  های گرفته بود. مردم خواسته

ً ها کمر بسته بودند (هر حل آن به ها از  پشتيبانی توده چند که الزاما
اول  ی رجهل در دئدنبال نداشت). اين مسا نيروی شوراها را به

ل زمين، فقر و محنت کارگران و عبارت بودند از: مشک
-روسيه در اين سه عرصه سياسی .هنجاری نهادهای سياسی بهنا

گرايی و  گری و واپس اجتماعی بار سنگينی از وحشی
که تأثيرات صنعتی شدن سريع،  ارث برده بود ماندگی را به عقب

 .بودآن آميخته استبداد نيز با  ی وحشيانه و همراه با سلطه
ريع آورد تاريخی انقالب اکتبر است که اليروبی س اين دست

پذير  امکان ،همراه آورده بود الی و لجنی را که تزاريسم به
و اکثريت عظيم مردم روس را که از اين شرايط  ؛ساخت

رهايی بخشيد. کافی است آن اوضاع  ،بردند غيرانسانی رنج می
 ی رياکاری و تزوير همه ا بهتدرنظر داشته باشيم  ناگوار را

که تا  دانند کسانی که انقالب اکتبر را مسئول فقر و نکبتی می
  م.در روسيه گسترش داشت، پی ببري ١٩٢٠ ی اوايل دهه

  

با فشارهای  ١٨۶١مين در سال ز لغو نظام وابستگی رعايا به
بلغی شود که کل م ای بر دهقانان همراه بود. تخمين زده می تازه

دهی برحسب  ميزان بهره ی که در ازای تقسيم زمين با محاسبه
ميليون  ۶۴٨شد، در حدود  رمايه بايد از دهقانان مطالبه میس سودِ 

ميليون روبل  ٨٩٧ها بيش از  در حالی که از آن ،روبل بود
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بودند برای هر دسياتين  دهقانان مجبور ،عالوه بهشد.  دريافت
که درمجموع  کشاورزی بپردازند ماليات روبل ١.۵۶ زمين خود

که مالکان خصوصی،  یميليون روبل بود، در حال ١٧٠بالغ بر 
 ٢٣داران در مقابل هر دسياتين تنها  سرمايه ها و یاشراف و دولت

 ١٩٠٢پرداختند. طبق پژوهشی که در سال  روبل ماليات می صدم
دهقانان برحسب مساحت اراضی به   های تأديه است، انجام گرفته

  الغ بود.بدهقانی  درصد درآمد امالک ١٠٠تا  ۵٠
های  داراْن در جريان تقسيم اراضی زمين زمين ،عالوه به

تصاحب نمودند و  ،دهقانان تعلق داشت به خيزی را که قبالً  حاصل
های نامرغوب را دادند.  خريد زمين ی دهقانان تنها اجازه به

فات هيچ گامی حکومت تزاری درجهت جبران اين اجحا
نداشت. در مناطق اصلی روسيه مرکزی شرايط کار و زندگی رب

دهی بازجا  همان سختی هزار سال پيش بود. در اين دهقانان به
طور  چهارم و در مزارع دهقانان به طور نسبی يک زمين به

های  انگلستان بود (بدون درنظر گرفتن زمين  پنجم متوسط يک
  اشراف و بورژواها). اربابیِ 

فشار سنگين بهره و ماليات  ی واسطه هقانان بهدر اين شرايط د
وضوع از طرفی کار بودند. اين مو مداوم درحال کشت ، ساالنه

کاهش  [و بدون آيش] خاطر زراعت مداوم بارآوری زمين را به
بينيد که تخريب محيط زيست از دوره استالين شروع  (می .داد می

های  دوره ديگر با هر برداشت ناموفقی، و از طرف)! نشده است
 ١٨٩١رسيد که بدترين آن ها در سال  قحطی و گرسنگی فرامی

 .پيش آمد
فشارهای ناگوار اقتصادی را تشديد  بود زمينْ  مشکل کم

مناسب برای تأمين  ی کرد. طبق ارزيابی متخصصين، مزرعه می
دسياتين وسعت  ٧تا  ۶.۵ يک خانوار روستايی می بايست
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 های اشراف سابق کار در زمينکه دهقانانی که  داشت. درحالی می
 های دولتی تنها دسياتين و کشاورزان زمين ٣.١٧ کردند تنها می

 ،انتقالی ی مراحله دست آوردند. با توجه به دسياتين زمين به ٩.۴
 ١٨۶١روستا، در سال  ن مهاجرت ازييرشد جمعيت و نسبت پا

 هريک ١٩٠۵دسياتين و در سال  ۴.٨٣ واری دهقان عيالهر
. در روستاها با وجود سطح ندتين زمين در اختيار داشتدسيا ٣.١

سال عاطل  ن توليد کشاورزی حدود پنج ميليون دهقان بزرگييپا
 تر بيشميليون دسياتين زمين  ٧٠ تا ۶٠مانده بودند. دهقانان به 

 .نياز داشتند
ميليون دسياتين زمين در اختيار  ١١٢رفته  هم دهقانان روی

 اشراف، روحانيون و بورژواها بهداشتند، درحالی که زمين 
های خالصه و دولتی به  مينز رسيد و ميليون دسياتين می ١٠١.٧

 ۵٠ميليون دسياتين بالغ بود. تنها اراضی زراعی باالی  ١۴۵
بر  بود که تر از مزارع متوسط دهقانی برابر وسيع ١۵١دسياتين 

 .]۶٠[ميليون دسياتين بودند ٨٠بر   روی هم بالغ
ن اوضاعی روشن است: تنها با لغو نظام مالکيت چني ی نتيجه

زمين  توانستند به اشرافی و بورژوايی بر زمين بود که دهقانان می
آمد،  انی که اين تحول انقالبی پيش نمیکافی دست يابند. تا زم

کشت در زمين  چنان به ای جز اين نداشتند که هم دهقانان چاره
های  تم نيمی از زمينمالکان بزرگ بپردازند. در آغاز قرن بيس

در قلب روسيه) و در ساير » (خاک سياه«معروف به ی منطقه
زمين  های اربابی توسط دهقانان کم درصد زمين ۵٠تا  ٣٠مناطق 

 نيمی از مالکانه بسيار باال بود و گاه به ی شد. بهره کشت می
 .رسيد محصول می
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ها  مخارج ديگری از قبيل بهای بازخريد و ماليات ی با محاسبه
نگهداری بازنشستگان، زندگی دهقانی با چنان فشاری  ی و هزينه

معنای فقر  های روستايی به خانواده ترِ  بيشروبرو بود که برای 
های دهقانان  شمار اسب ١٨٩٨تا  ١٨٨٨های  مطلق بود. طی سال

 ٣۴.۶ شان از و تعداد گاوهای ميليون رأس ١٧به  ١٩.۶از 
. در خالل همين مدت يافت کاهشميليون رأس  ٢۴.۵ ميليون به

اين آمار  ی شد. (همه تر بيشدرصد  ٢٢تعداد مزارع بدون اسب 
  های رسمی آن دوران گرفته شده است). از سرشماری

روسيه  بندی دهقانانِ  در نمودار ذيل اليه شانين تنوودور
وسيله قصد دارد  دهد و بدين نشان می را ١٩٠۵در سال  اروپايی

ی ارضی سوسيال دموکراس برنامه« تابشآماری را که لنين در ک
 ،به کار برده ١٩٠٧ر اواخر سال د» در انقالب اول روسيه

  تصحيح کند:
دسياتين  ١۵هقانی مالک  های مرفه درصد خانواده ٨.١۵ ■

  ؛هستند تر بيشزمين يا 
دسياتين زمين  ١۵تا  ٧درصد خانوار دهقانانی  ۴.۵١ ■
  ؛دارند
دسياتين  ٧تر از  قانی با کمفقير ده هایِ درصد خانوار ۴.٣٢ ■
  .کنند زندگی می زمين

حساب آمده و نه  تعداد خانوارهای بهجا  (در اين ارقام همه
تا  ١٨٩٧های  سال ميانِ  شانينبندی  طبق جمع .تعداد کل جمعيت)

  :چنين نمايی داشت وضعيت کشاورزی در روسيه  ١٩٠۵
 داری روش سرمايه که به یهاي درصد زمين ١.٢تا   ٠.٨ ■

  درصد جمعيت روستايی)؛ ٧.۶ تا ۵.١( شدند کشت می
درصد جمعيت  ۴تا  ٣زمين ( درصد دهقانان بی ٨تا  ۶ ■

 )؛روستايی



 

۶۶ 
 

 رصد کشاورزان ثروتمند؛د ٣.٩تا  ۶.٢ ■
 درصد کشاورزان مرفه؛ ١٢.۴تا   ١٠.٧ ■
  ؛الحال درصد کشاورزان متوسط ۵١.٨ ■
 .]۶١[درصد کشاورزان فقير ٢۶.۴تا  ٢.٢۴ ■

  سوم جمعيت روستايی فقير بودند. اين يکبنابر 
تزاريسم متحمل  ی در دوره روستاييانرنج و محنتی که 

می يابد.  ها نيز انعکاس روشنی در ميزان مصرف آن شدند، به می
مخارج مسکن و  بر در يک روستای متوسط هر نفر عالوه

رای نيازهای بروبل  ٢.۵ ل برای لباس،برو ۵.۵ ساالنه ،خوراک
برای احتياجات مادی ديگر خرج  وبلر ١.۴ ،فرهنگیـ  معنوی

 ١٢نفره (يعنی:  ۶ی روستايی  دو خانواده ،ترتيب کرد. بدين می
کردند که  قدر مصرف می نفر از ساکنين روستاهای روسيه) همان

(البته کرد.  اش) مصرف می يک کارگر آمريکايی (بدون خانواده
رف يک کارگر خاطر داشت که در اين زمان ميزان مص بايد به

  تر از امروز بود). نييآمريکايی خيلی پا
ترين منبع صادرات وسيع غالت که پيش از صادرات نفت مهم

رفت، تنها از اين طريق امکانشمار میدرآمد ارزی روسيه به
خاطر فشار سهمگين رغم گرسنگی بهپذير بود که دهقانان علی

فروش برسانند. هناچار بودند محصوالت خود را ب بهره و مالياتْ 
طور واقعی ارضا به اگر دهقان روسی نيازهای مصرفی خود را

، ديگر روسيه نه يک کشور صادراتی، بلکه کشوری کردمی
بسيار  ِس دونالد مکنزی واال رسِ رفت. شمار میواردکننده به

در کتاب  ـ نماينده اداری مؤسسات انگليسی در روسيهـ کار  محافظه
 لی وخيم دهقانان روسی را در ارقام ذيلشرايط ما کالسيک خود

 :خالصه نموده است
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بدهی مالياتی (يعنی  »خاک سياه« ی در هفت ايالت منطقه
 ٠.٩ های عقب افتاده) دهقانان برای جمعيت ذکور اهالی از ماليات

روبل  ٢٢و تا  ١٨٩٣روبل در سال  ۶به  ١٨٨٢روبل در سال 
  .]۶٢[رسيد ١٨٩٩در سال 

 

تر نبودند. در اين رابطه کافی  گران از دهقانان خوشبختکار
ً  آناتول کوپمسکن توجه کنيم.  ی مسئله است که به بر  که عمدتا

کند، برآن است  تکيه می گ. پوزيسهای نويسنده روس  پژوهش
روسيه  جمهوری فدراتيو« شهر از مناطقی که بعداً  ١٣١که در 

ها  درصد خانه ٩ فقط« ،را تشکيل دادند »شوروی سوسياليستی
ای  هزار خانه ١٩۵شدند. از  فاضالب شهر وصل می ی شبکه به

شهر جمهوری فدراتيو وجود داشتند، شهرهايی که  ٢١٣که در 
شبکه  درصد به ١٢.۵کشی داشتند، تنها  قبل از انقالب آب لوله

   .]۶٣[»شدند فاضالب وصل می
تن و در پتروگراد  ٨.٧ در مسکو برای هر ١٩١٢در سال 

ً ب اين  که يک خانه وجود داشت، درحالی تن ٨هر  رای تقريبا
و در  ،نفر ۴.٢وين در  نفر، ٣.۶ هرخانه برایرلين ب نسبت

   ]۶۴[بود نفر ٢.٧پاريس 
طور  های نامحدود به کاری اضافه ی کارگران بدون محاسبه

 پروکوپويچنظر  کردند. به ساعت کار می ١٠متوسط روزی 
پتروگراد برای تأمين معاش يک  در ١٩٠٩دان، در سال  تاريخ

سه برابر ميزان درآمد متوسط ساليانه نياز بود.  خانواده به
. در سال قرار داشتندسختی فقر و کارگران در  ،ترتيب بدين

درصد درآمدش را برای  ۴٨يک خانوار کارگری  ١٩٠٨
درصد برای مسکن (که  ٢١خوراک (که غيرکافی هم بود) 
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درصد برای پوشاک  ١۵شت) و وضعيت ناگواری دا معموالً 
برای تأمين حتی نيازهای ديگری از قبيل  .]۶۵[پرداخت می

  ماند. می درصد اين درآمد محقر باقی ١۵بهداشت و آموزشی تنها 
 هم ، مورخ کمونيستی که مورد احترام لنينپوکرووسکی

زند که دستمزد واقعی کارگر روسی بين  تخمين می ]۶۶[بود
کاهش داشت. وی  درصد ٢٠ميزان  به ١٩٠٢تا  ١٨٩٢های  سال

بار کارگران را  های بعدی اثرش وضعيت محنت در يکی از چاپ
   :در پايان قرن نوزدهم چنين توصيف نموده است

  سواد بودند... درصد کارگران بی ۶٣.٧«
ً  های مسکو، بافندگانْ  در بافندگی هميشه روی  تقريبا

مترونيم  روی يک کرسی که دو .خوابيدند های خود می کرسی
خوابيدند.  ی خانواده می متر عرض داشت، همهطول و دو

های  ها يا لباس خودشان بود و يا تکه پارچه خواب آن رخت
پزشکی که اين وضع را  کاران به کثيف و ژنده. صاحب

گفته بودند که کارگران اين نوع زندگی را  ،گزارش کرد
  دوست دارند...

سمت بازرس  ه، بهپزشکی که اين اطالعات را فراهم آورد
های او تأثير  گزارشکارخانجات منسوب شد و اين امر بر

های ايالت والديمير  گذاشت. او يک سال بعد درباره کارخانه
ای آلوده و متعفن از ضمائم کثافت و هو"چنين نوشت: 

گاهی  گاه کارگران است و در چنين خواب ناپذير خواب جدانی
  ."کنند و خانوار زندگی میپنجره دارد، د که معموالً دو يا يک

 ١٩١۴در دورانی که مخارج زندگی حتی از سال 
تر بود، کارگران در شرايطی بدتر از دوران ما (يعنی  ارزان

روسيه شوروی) بعد از جنگ امپرياليستی، در گرماگرم 
کردند.  سياسی و جنگ داخلی زندگی می -ادیمحاصره اقتص

سود و خشک  ها عبارت بود از ماهی نمک غذای اصلی آن
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 ً شکل آشغال  داد، گوشت تازه را تنها به بو می شده که غالبا
  شناختند... گاوميش می ی گوشت و دل و روده

ً  ایْ  تغذيهمسکن و چنين در چنين  بيماری در ميان  طبعا
بافی مسکو از  های پارچه کرد. در کارخانه داد می کارگران بی

 ،اين بر عالوه ؛نفر سل داشتند ١٣۴هر هزار زن کارگر 
ً رواج داشت که پزشکان بهبيماری ديگری ه شوخی  م وسيعا

ها و  خواندند، يعنی زخم آن را اپيدمی خاص کارگران می
در کارخانه ، هميشگی بدن... برای مثال های جراحت

سوم کارگران  مسکو در ظرف دو سال تنها يک در سوکولوف
  .]۶٧[....»نداشتند زخمی بر تن

 
های کارگرنشين پتروگراد  دان در محلهومير نوزا ميزان مرگ

 ً هايی که  چهارم بچه يک حداقل دو برابر مناطق ديگر بود. تقريبا
اولين سال زندگی خود  آمدند، در می دنيا در پايتخت به

ها از منابع  که گمان نرود که اين گزارش برای اين. ]۶٨[مردند می
ر يک جا نظ اند، در اين آميز مارکسيستی گرفته شده مبالغه
  آوريم:  می نگار ميانه روی بورژوا را تاريخ

» ً های لندن از نظر فقر و فاقه  شود که زاغه گفته می غالبا
ترين اقشار  نييدر بدترين شرايط قرار دارند. در واقع وضع پا

بدترين  فقر و حرمانِ با و اسکاتلند  های انگليس در زاغه
توان گفت که  میوجه ن هيچ زند، اما به های روسيه پهلو می زاغه
ترين اقشار تعلق دارند،  پايين کارگران انگليسی به ی همه

ً  درحالی کارگران روسی در بدترين وضع  ی همه که تقريبا
بندی  معيشتی هستند... در ميان کارگران روسيه اصالً رده

ری بودند که وجود نداشت: کارگران بردگان مزدوَ 
انواده کافی وجه برای سير کردن يک خ هيچ دستمزدشان به

  .]۶٩[»نبود
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تباری که آثارش در  استاد روس نيکالس ريازانوفسکی

  که: براين باور استشود،  تدريس می های غربی دانشگاه
رغم اين واقعيت که احتماالً  تازه و به کارِ  با وجود قوانينِ «

های قبل از جنگ جهانی اول دستمزدها باال رفته بودند  در سال
شدت تکذيب  اين موضوع را به نگاران شوروی (تاريخ

باری  کلی در وضعيت فاجعهطور کارگران روسی به ،کنند) می
محروم از آموزش و امکانات کردند. کارگران  زندگی می

در شرايطی غيرقابل  ، وو شلوغدر محالت فقير  ،ديگر
زيستند. پرولتاريای روسيه تزاری نمونه مجسمی  وصف می

ی اولين مرحله  تثمار شدهنوا و اس طبقه کارگر بی بود از
که مارکس آن را با دقت در کتاب سرمايه  داری سرمايه

  .]٧٠[»توصف نموده است
  

 واقعيتِ  نيز به آبراهامو  انچکوانگليسی  دو استاد کارشناس
 :اند کرده گويايی اشاره

توان از بخش  ز تفکر مقامات باالی روسيه را میطر«
صادر  )ورش وقتوزير آموزش و پر( دلجانوفای که  نامه

 ن را ازييفرزندان طبقات پا. در اين نامه دريافت ،کرده بود
در پذيرفتن فرزندان سورچيان  :داشت میتحصيالت عالی باز

ها و  فروش خرده ،شوی های آشپز و رخت ها، زن خدمت و پيش
ای خيلی با ه استثنای بچه افراد ديگری از اين دست، (شايد به

بايد با دقت  ،اجتماعی پستی هستندهای  استعداد) که از محيط
  .]٧١[»برخورد شود

  
 ١٩١۴ويژه بسيار شديد بود. در سال  استثمار کارگران زن به

 ١٩١۶نصف دستمزد مردان بود و در سال  دستمزد کارگران زن
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ً  .]٧٢[درصد دستمزد مردان کاهش پيدا کرد ۴٠به   آيا واقعا
کردن اين اوضاع  کن که انقالب اکتبر با ريشه کردتوان انکار  می

  ناروا گام بزرگ و مثبتی برداشت؟
  

توان از ابعاد  دولت تزاری را می ی گرانه کارکرد سرکوب
دولت برای ارتش و  ی درصد بودجه ٨٠دقت دريافت:  مالی آن به

دستگاه سرکوب اختصاص يافته بود. سنگينی بار اين 
دوش دهقانان  های اضافی از درآمد ملی بيش از همه بر پرداخت

 .)بود (و از طريق ماليات غيرمستقيم بر دوش کارگران
گذاری خارجی  طور عمده از راه سرمايه صنايع به ی هزينه

شد. صنعت روسيه در بازارهای جهان موقعيت مناسبی  مين میأت
خاطر فقر اکثريت عظيم  نداشت، و در بازار محدود داخلی هم به

 تر و بهتر از رداتی ارزانمردم دچار رکود بود. کاالهای وا
يک سياست حمايتی شديد و  کاالهای روسی بودند. اين امر به

طلبی نظامی انجاميد. کشورهايی نظير  توسعه گرايش دائمی به
ترکيه، ايران، افغاستان، چين، کره و مناطق قفقاز با تهديد و 

درستی  فشار مجبور بودند کاالی روسی بخرند. در اين رابطه به
صحبت شده  »منشانه داری (يا امپرياليسم) قزاق سرمايه«از نوعی

طی جنگ  ١٩٠۵است. با شکست نيروی دريايی روسيه در مه 
  با ژاپن اوضاع بدتر شد.

 ی فشار و اختناق رژيم تزاری در مجموعه ی اما بدترين جنبه
ای بود که بر زندگی مردم چيره بودند: نبودن  نهادهای خودکامه
ناک اداری،  وحشت وکراتيک، استبدادهای دم حقوق و آزادی
  .تبعيض شديد ملی
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های  اقليت ی گيری آگاهی ملی در ميان تقريباً همه با شکل«
دولت يا بايد در مناطق مورد نظر حق خودمختاری قائل  ملیْ 
چه  نمود. آن جلب می ها را مجدداً  که اعتماد آن شد و يا اين می
 بود. در سازی شديد سياست روسی ،حقيقت پياده شددر

مادری اوکراين، روسيه سفيد، ليتوانی و لهستان تدريس زبان 
زبان روسی کلی ممنوع شد.  در مدارس يا محدود و يا به

 بالتيکْ  ی های منطقه ... در ايالتشدها تحميل  ملت ی همه به
  .تبار زير شديدترين تبعيضات قرار داشتند.. آلمانی اهالیِ 

بود...  تر بيشاز همه  فشار بر يهوديان روسيه احتماالً 
 نوژفو  پوپدشدند...  های وحشيانه نابود می عام ها طی قتل آن

(عضو شورای دولتی، سرپرست هيئت روحانی کليسای 
ارتدوکس و يکی از الگوهای داستايفسکی در خلق سيمای 

سوم يهوديان بايد بميرند، يک  ادبی مفتش اعظم) گفته بود: يک
کنند و يک سوم باقی دست از شان بايد از روسيه کوچ  سوم

  معتقدات خود بردارند.
پيروزی ظاهری بر ناسيوناليسم اسالمی در ماورای قفقاز 

ارمنستان اين فرصت را داد که  فکران گرجستان و روشن به
های انقالبی بگرايند. حمايت دولت از تبلغيات گسترده  جريان به

ار تحقير و آز به نشين آسيايی مسيحی در مناطق مسلمان
 ...گرايان مسلمان منجر شد سنت

وتازهای  تاخت ی آسيای مرکزی و خاوردور عرصه
  گسيخته و ددمنشی لگام های گری امپرياليستی، غارت

 .]٧٣[»های روسی بود السلطنه نايب
  

 »انقالب روس«ی  در کتاب مفصل خود درباره ريچاد پايپس
بود که کند که علت اساسی انقالب اين  اين تز سخيف را طرح می

های  آرمان ی فکران روسی از اواخر قرن نوزدهم شيفته روشن
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او . ]٧۴[پيدا کرده بودند قدرت تخيلی شده و عطش سوزانی به
جويانه ناچار شده از اهميت  برای اثبات اين نظريه توطئه

-اعتصاب نيرومند کارگران که شورش سربازان را در فوريه
در  ١٩١٧فوريه  ٢۵در  .]٧۵[دنبال داشت، بکاهد به ١٩١٧مارس 

 آن را يک مويناهانپتروگراد يک اعتصاب عمومی روی داد که 
گونه  خوانده است. اين »گيرکننده در زمان جنگ حادثه غافل«

بلکه براثر  ،فکری نداشت روشن« تحريکات حوادث ربطی به
  .]٧۶[»آمد تر شدن شرايط زندگی پيش می سخت

که  انقالب روسيه  هدر کتاب خود دربار ويليام هنری چمبرلن
سوسياليست در ترين اثر از يک نويسنده غير احتماالً واقع بينانه

 :نويسد اين مورد است، می
ای که طی آن  های اولين مرحله ترين نشانه رجستهب«

چه بود؟ سست شدن  ،های عميقی پيدا کرد انقالب ريشه
های اساسی  روحيه انضباط در ارتش، افزايش خواست

دستمزد و سپس  ی نخست در عرصه ،یکارگران صنعت
های  در مورد نظارت بر توليد و توزيع، تصرف خانه

های  تر اشغال زمين بزرگ در شهرها و در سطح وسيع
زراعی، طرح وسيع تقاضای خودمختاری در مناطق 

 .]٧٧[»غيرروسی کشور نظير فنالند و اوکراين
  

ن های بنيادي فکران هم از نفوذ آرمان روشن ١٩١٧در سال 
گرفتار ترديد و  تر بيشها  جويی، آن دور بودند و هم از ميل قدرت

بندی  ی بودند، آن هم در شرايطی که قطبعمل وی و بیميانه رَ 
  نهايت درجه رسيده بود. طبقاتی به

جاست که او  آن پايپسبينی در اثر  يکی از شواهد فقدان واقع
ديگر را ها مردم کشورهای  گيرد که آن ها ايراد می بلشويک به
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های  قدرت«خواندند که در نتيجه به قيام و جنگ داخلی فرامی به
او  .]٧٨[جويی برآيند داد که در پی انتقام حق می »امپرياليستی

رانسه، آلمان، ايتاليا و ، فهای انگليس کند که دولت فراموش می
های آفريقايی، ترکيه،  ها سال همين بال را بر سر دولت ژاپن ده

آوردند. از آغاز جنگ جهانی دران، چين و غيره ايران، افغاست
های بزرگ اين سياست را عليه دشمنان خود  قدرت ی اول همه

يک اختالف اساسی را در نظر  پايپس ،عالوه کردند. به اعمال می
ها  ها سرشت انقالبی داشت، آن گيرد: تبليغات بلشويک نمی

دانيم  که می لینفرستادند. درحا فرانسه، انگلستان و آلمان سرباز به
تعجبی  ،کردند. پس روسيه شوروی لشکرکشی که اين کشورها به

های زيرستم در جريان  ندارد که دهقانان و کارگران و ملت
يک صدا بانگ برداشتند: کافی است! کافی  ١٩١٧انقالب فوريه 

است! کافی است! زمين، حق تعيين سرنوشت، هشت ساعت کار 
واند، دَ  ! اما دولت موقت سرمیچه زودترو نظارت بر توليد، هر

بعد از  و حل اين مشکالت را به داشتالوقت  ، دفعکرد  ل میعلت
که انتخابات آن نيز  ساخت پايان کار مجلس مؤسسان موکول می

 ً چنين شرايطی افتاد. چه تعجبی دارد که در  تعويق می به مداوما
حل مشکالت حاد  دست بگيرند، به ها سرنوشت خود را به توده

سياست بلشويکی و قدرت شورايی  ود کمر همت ببندند و بهخ
ها را يک روزه  توانست زندگی دشوار آن روی آورند که می

  دگرگون کند؟

  
   :ومسهای فصل  پانوشت

» روسيه ١٩٠۵انقالب «تروتسکی کتاب ] اين آمار ۶٠[
های  ، برگ»ی زمين و مسئله روستاييان« فصل(گرفته شده است. 

٣٩ -٢٩.( 
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، لندن »در حال توسعه ی عنوان يک جامعه وسيه بهر«] ۶١[
 .١٠١ـ٩٨ فحه، ص١٩٨۵

جنگ و  ی در آستانه هيروس«، واالس ینزي. مکید] ۶٢[
  .٣۴۶، ص ١٩۶١، سيريل ئی. بالک، راندوم هاُوس، »انقالب

، ١٩٧۵، پاريس ،»زندگیتغيير  تغيير شهر،«، آ. کوپ] ۶٣[
  .٢۶١ص 
]۶۴ [James Bater» :ی مسکو در آستانهن پترزبورگ و س 
 انقالب«،  Daniel H. Kaiserنقل از به، ۵٠ص  ،»بانقال

انتشارات دانشگاه ، »، نگاهی از پايين١٩١٧ کارگران در روسيه
  .١٩٨٧کمبريج، 

]۶۵ [Pokrowski :» تاريخ روسيه از آغاز تا دوران
  .٢٧۵، ص ١٩٢٩، اليپزيک »معاصر

 مورخ یپوکروفسک ی لنين به نامه به نگاه کنيد:] ۶۶[
درباره اين  .)۵٢٠، ص٣۶(مجموعه آثار، جلد  ١٢/١٩٢٠/۵

نگاری شوروی از ديدگاه  طورکلی و پيدايش دانش تاريخ کتاب به
 George:ليبرال غربی اثر تحقيقی زير منتشر شده است

Enteen  ،و  پوکروفسکیپژوهان بورکرات شوروی،  دانش
 .١٩٨٧، ولنن پارکرخين مارکسيست، دانشگاه وجمعيت م

ترين روزگاران تا  تاريخ روسيه از قديم«، پوکروفسکی] ۶٧[
  .٢۵٢تا  ٢۴٩، صفحات ١٩٣٠ برلين ،»١٩١٧سال 
]۶٨ [S. A. Smith، »١٣، ص »پتروگراد سرخ.  
]۶٩ [Edward Crankhaw، »لندن »سايه کاخ زمستانی ،

 .٣۴۴، ص ١٩٧٨
پاريس ، »تاريخ روسيه« ،نيکالس ريازانوفسکی ]٧٠[

 .۴۶۴و  ۴۶٣، صفحات ١٩٨٧
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ساختمان روسيه «، آبراهامريچارد و  ليونل کوچان] ٧١[
 .٢٢٣ ، ص١٩٨٣، لندن، »مدرن
]٧٢ [S. A. Smith ،»۴٨و  ۴٧ص   ،»پتروگراد سرخ. 
ساختمان روسيه «، ريچارد آبراهامو  ليونل کوچان  ]٧٣[

 . ١٩٧و  ١٩۶، ٢٢۴و  ٢٢٣ ، ص١٩٨٣، لندن، »مدرن
 وينتيج بوک، ،»الب روسيهتاريخ انق«، ريچارد پايپس] ٧۴[

  .١٩٩٠نيويورک 
کتاب ضدکمونيستی  ويژه به به ،در کنار منابع ديگر] ٧۵[

  .مراجعه کنيد ۴٩-۵۶، ص »رفقا«
  .٧و ۶، ص »رفقا« اثر ياد شده،] ٧۶[
]٧٧[Chamberlin  ، ،١٣۴ص اثر يادشده. 
]٧٨ [R. Pipes، »۶٠٩ص  »تاريخ انقالب روسيه . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 

٧٧ 
 

 

  
انقالب اکتبر براين پايه  طورکلی حمله به در شرق و غرب به

از نهادی شدن و  »کودتای بلشويکی« گيرد که صورت می
رژيم « سان يک ی دموکراسی جلوگيری نمود، و بدينگير شکل

و  ١٩١٧شود که در ماه اکتبر  کار آورد. گفته می سرِ » خودکامه
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ديکتاتوری و دموکراسی دربرابر  های بعد از آنْ  ها و ماه هدر هفت
روشنی از  ی جا بار ديگر با نمونه هم قرار گرفته بودند. در اين

  شويم. رو میبرو سازی تاريخ جعل و وارونه
آرايی نيروهای سياسی و اجتماعی در روسيه  در حقيقت صف

حاد بود  قدری بحرانی رسيده بود. اين رويارويی به ی يک نقطه به
که ديگر برای تشکيل يک دموکراسی بورژوايی نهادين و بادوام 

های  که مردم خواسته ١٩١٧ه ييز ماه ژوجايی نمانده بود. ا
 کردند، احزاب بورژوايی و محافل ارتشیِ  تری مطرح می ای ريشه

آوردند.   گرانه روی سياستی سرکوب ها، آشکارا به آن دستِ  هم
دادی بدون  روی ١٩١٧ر اوت د کورنيلوفکودتای نظامی 

های اجتماعی و سياسی را  بلکه تشديد درگيری ،پشتوانه نبود
جويی ضدانقالبی طبقات  انتقام . ناکامی او بهکرد منعکس می

ها دامن زد، که در روزهای قبل و بعد از  استثمارگر و عامالن آن
برابر رحمی در ای از آن را شاهد بوديم. اين بی قيام اکتبر نمونه

ملکه  ی خوبی در گفته ها داللت داشت، به تحقير آن ها که بر توده
طر پ«: همسر خود نوشت جا که به منعکس است، آن الکساندرا

ها را  ی آن کبير باشيد، ايوان مخوف باشيد، تزار پل باشيد: همه
تزار چنين  به و درست در شب انقالب». کنيد  کوبلگد

ها همين  روس -  بده عزيزم، زور بازوی خود را نشان:«نوشت
ها از کسان  تازگی .ها در اشتياق آن هستند خواهند... آن را می

  ».زنجير نياز داريم گويند: ما به ام که می بسياری شنيده
 عاد غيرقابل تصوری پيدا کرده بودنفرت طبقات فرادست اب

طبقاتی بورژوازی فرانسه در  ی توان آن را مثالً با کينه که می
ارتجاع اسپانيا در  ريان کمون پاريس و يا بادر ج ١٨٧١سال 

  مقايسه نمود. ١٩٣۶تابستان 
  :دارد اظهار می ژاک سادول
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 هستند تا گذاری يک رژيم استبدادی دنبال پايه ها به آن«
سان عناصر يهودی  يک انقالب را در خون خفه کنند و به

مسلخ و تبعيد  ا بهسوسياليست و کادت ر بلشويک،
  . ]٧٩[»بفرستند

  

قدری شديد بود که اشراف و  طبقاتی به ی اين کينه
که تا چند ماه قبل از فداکاری نه » ميهن پرست« طلبان سلطنت

کرنسکی در ژوئن  ی گير سربازان روسی طی حمله چندان چشم
مشتاقان  بهخشم آمده بودند، اکنون  گاليسيا بهـ  نجبهه لهستا به ١٩١٧

پتروگراد را  شده بودند و ورود سربازان آلمانی بهتبديل ن آلما
گفته  کردند که شايد خيل انقالبيون را درهم بکوبد. به نظاره می

  :سادول
مسکو  سفير آلمان به ميرباخطلبان از زمان ورود  سلطنت«

 اند. سفيرکبير قبل از همه با شاهزاده خانم خواهر شعف آمده به
مالقات  ر کرد و سپس بهزن تزار نيکالی دوم ديدا

. طبيعی است که در تدارک رفت طلبان سرشناس سلطنت
داران سلطنت مطلقه  بازگشت رژيم تزاری هستند. طرف

اند: حتی پيمان نظامی با  شرمانه برای هر سازشی آماده بی
  .]٨٠[»استقالل اوکراين آلمان و اعالم

  
اين کارل فون بوتمر نام  يکی از وابستگان سفارت آلمان به

 :است ييد کردهأنظر را کامالً ت
شدت سعی دارند که خود را  طلب به اخيراً محافل سلطنت«

جا کنند... در ديدارهای اخير با افراد  در دل ما افسران آلمانی
اين جمله  به گوهاو گفت ی ام. همه جالب و سرشناسی آشنا شده
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کاری ساخته نيست. شما  از ما بدون شما هيچ" :شود ختم می
  .]٨١[»"يد ارتش وارد کنيد تا ما نيرو بگيريمبا

  

ها را  آنهای  پيمان ها و هم طبقاتی تنها بلشويک ی کينه
های مردم، و از همه  اول توده ی گرفت، بلکه در درجه دربرنمی

دراز « را نشانه گرفته بود. بر »گسيخته لگام« کشاورزان تر يشب
شد. اين بورژواها و اشراف  زده می بايد مهار روستاييان »دستی

پهلوی احزاب بودند که پس از انقالب اکتبر با حمايت دو
گرا  های انقالبی راست طلب، و قبل از همه سوسياليست اصالح
تا  ١٩١٨های  سالجنگ داخلی را برافروختند و ميان آتش 

  نمايش گذاشتند. به را نظيری رحمی بی خشونت و بی ١٩٢١
که در زمان انقالب در  ويليامزی يريکانگار آم روزنامه
با دبير يکی از  شيفرينآقای  ی زيست از مصاحبه روسيه می

نشريات نظامی ارتش ضدانقالبی شمال که در هفتم سپتامبر 
درج شده است، » روز«ی ضدبلشويک ی در روزنامه ١٩١٩

  :کند نقل می را جمالت زير
های سابق  ها نام گروهان دانيد بلشويک طور که می همان«

اند. بر سردوشی سربازان مسکو حروف  ارتش را تغيير داده
. اعضای کارل ليبکنشتشود: اختصاری  ک. ل. ديده می

گ در برابر دادگاه درن بی ،شود هرگروهانی که دستگير می
نهايت  ی سفيد بی گيرد. محاکمات در جبهه نظامی قرار می

  کوتاه است.
بودن خود  کمونيست ی بهيسربازی که در بازجوهر

ها  شود. سرخ دار آويخته می به فوراً تيرباران يا ،اعتراف کند
  دانند. خوبی اين را می به
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ای از سربازان اسير ايستاد و  . در برابر رستهکسروان 
 ً کمونيست است، شجاعت داشته  گفت: از شما هرکسی که واقعا

 باشد و جلو بيايد. سکوت سنگينی حاکم شد... و
 ً ای پا پيش  هم پيوسته ها در صف به ی از آننيم بعد تقريبا

تيرباران محکوم شدند و هر سرباز قبل از  گذاشتند. همگی به
  کرد. می بايست گور خود را حفر اعدام می

 آورندشود که لباس خود را در محکومين دستور داده می به
يا با گلوله سوراخ نشود. خون آلوده  ها به های آن تا اونيفورم

ها  می آورند. لباسهای خود را آهسته در يراهنها پ کمونيست
 ...گذارند پيچند و کنار می هم می را مثل يک بقچه به

  .کنند... های برهنه گورهای خود را حفر می کمونيست
ها...  بار گلوله يک فرمان، برق تيری در دل شب، رگ

ها در  بار ديگر. گلوله هستند. يک رگ ها هنوز سر پا کمونيست
  .]٩٧[»زند نند. خون فوران مینشي قلب می

  
ً شبيه روشآن  ای های واحده چه در گزارش آمد، عينا

ارتش نازی هنگام تصرف اتحاد شوروی در جنگ  مخصوص
که باز  عام کميسرهای سياسی و يهوديان جهانی دوم است؛ قتل

. ها اسير جنگی بودند ودند گور خود را بکنند. تازه اينمجبور ب
ر برابر ديکتاتوری بلشويکی از چنين د »مدافعين دموکراسی«

  کردند. می هايی استفاده شيوه
که قبالً از کتاب او ياد  فون بوتمرآلمانی  ی اشراف زاده

  :کرديم، نوشته است
ی اعضای شوراها که  با همه ها یيريابها و سي چک«

کنند.  ای رفتار می العاده رحمی فوق شوند، با بی دستگير می
ها چنان تأثيری  رويه بر بلشويک یهای فراوان و ب اعدام
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ومت مقا ندرت کسی دست به گذاشته است که ديگر به
  .]٩٨[»زند می

  
 فرانکفورترخبرنگار روزنامه  پاکه آلفونسآلمانی  ی نويسنده

ه ييدر روسيه درباره شورش ضدانقالبی در ياروسال و در ژو
ها صورت گرفت، چنين گزارش رآ اسکه با حمايت فعال  ١٩١٨

اعدام چندين کميسر بلشويک  درنگ به سفيدها بی« :است داده
های  کنيم که در همين زمان تروريست يادآوری می». دست زدند

 رآ اسقتل رساندند. يک  چند تن از رهبران بلشويک را به رآ اس
 اوريزکیراست  رآ اسقتل رساند و يک  را به ولودارسکیچپ 
لنين را مورد  ١٩١٨راست در اوت  رآ اسيک  فانی کاپالنرا. 
  سختی مجروح کرد. قصد قرار داد و او را بهسوءِ 

  :نويسد درستی می بلشويک به ی يک نويسنده
 ی از اجساديها های چکی و در پشت کوه در پس تفنگ«

سرگرم  رآ اسباندهای  خونين پرولتاريای سيبری و اورال
  .]٨۴[»خوانند رتشی هستند که آن را ارتش خلق میتشکيل ا

  
 اصطالح دهی به رو برای تشکيل و سازمان زاب ميانهتالش اح

شکست انجاميد. کودتاگران بار  سرعت به به »مجلس مؤسسان«
ديگر قدرت را در دست ديکتاتورهای نظامی از قبيل آدميرال 

  .قرار دارند ورانگلو ژنرال  کولچاک

  

ی بورژوايی و در روسيه درگيری اصلی نه ميان دموکراس
ديکتاتوری ضدانقالب و قدرت  ديکتاتوری بلشويکی، بلکه ميان

 یديکتاتوری ضدانقالب ی جريان داشت. در سرشتيشورا



 

٨٣ 
 

وسيله  سياست وحشتی را که به جان ريدتوان ترديد داشت.  نمی
  :خوبی توصيف کرده است به ،شد عمال مینيروهای ارتجاعی اِ 

حشت هرچه و«: پيروان خود گفته بود به کورنيلوف
است. ما بايد روسيه را  »تر شديدتر باشد، پيروزی ما بزرگ

نجات دهيم، حتی اگر نيمی از آن در آتش بسوزد و خون سه «
  .»چهارم اهالی ريخته شود

که در ارتش سفيد زير فرماندهی  سيمونوفسرهنگ  
در مناطق تحت کنترل خود  فعاليت داشت، کولچاکژنرال 

  .نظيری مسلط ساخته بود رحمی بی خشونت و بی
شماری از تيرهای  نزديکی ستاد او مردان و زنان بی در

تلگراف آويزان بودند، و سربازان او از باالی قطارهای باری 
اران ب آهن مردم را گلوله طول راه انباشته از جسد در

  .کردند می
....  
يکی ديگر از  برگ شترنـ  فون اونگراندستور بارون  به

نان و مردان از شدت ضربات و ز ش سفيدفرماندهان ارت
بدنی ديگر  های های ناشی از شکنجه ها و جراحت شالق

سانی خود را از دست دادند و حالتی در آمدند که هيکل ان به
شکل خونين بدل شدند. پزشکی  بی ی يک توده قول ناظران به به

کرد؛ يکی از دستورهای کتبی  که زير فرمان بارون خدمت می
 صول مغز معيوب آدم فاسد و منحرفی که گرفتارمح« او را

  .]٨۵[.وصف کرده است ،»خون آشامی است
  

ترين و  فجيع ی اوکراين صحنه ١٩٢١تا  ١٩١٨های  در سال
شی بود که اروپا پيش از حاکميت کُ  ترين عمليات يهود وحشيانه

در  جيتلمن ِزوی های سوی . طبق پژوهشبودخود ديده  به ها نازی
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بار آن  ١٢٠٠ که کشی صورت گرفت بار يهودی ٢٠٠٠اين مدت 
هزار نفر در اين  ١۵٠گر  نظر اين پژوهش . بهدر اوکراين بود

ها با خشونت و ددمنشی  عام قتل رسيدند. قتل عمليات به
  :گرفت ناپذيری انجام می توصيف

اسبان  ی کردند و بعد گله مردان را تا گردن در خاک می«
ها  زير پای اسب ها را به دادند، يا آن ها عبور می روی آن را از

ها را دربرابر چشمان پدر و  پاره شوند. بچه انداختند تا تکه می
های باردار را شکنجه  کوبيدند، زن ديوار می مادرشان به

هزاران زن تجاوز  کشتند. به شان را می های دادند و جنين می
  .]٨۶[»گرفتار شدندجنون  ها به بسياری از آنو  کردند

  
رحمی اين ايلغارها را  فرماندهان ضدانقالبی با قساوت و بی

که خود  بروس لينکلنانگليسی  ی نويسنده .کردند دهی می سازمان
  :نويسد مواضع ارتجاعی دارد، می

يلغارهای ضديهودی ديگر محصول تصادفی نفرت ا«
اب رحمی دقيق و حس نژادی يا مذهبی نبود، بلکه اينک با بی

گسيخته و  راه تجاوزات فراوان، ددمنشی لگامهم ای به شده
گرفت. تنها ظرف يک روز  انجام می حد و مرز گری بی ويران

نشين  سربازان سفيد در شهرک يهودی ١٩١٩در اواخر اوت 
های  زن تجاوز کردند، حتی به زن ٣۵٠به  کرمنچوک

  .]٨٧[»بودند که در حال وضع حمل يا در بستر مرگ یباردار
 

 پتل ژورایطی ايغارهايی که  سالو بارونطبق تحقيقات 
يوه شدند و بزن  هزار ١٠٠داد، حدود  سازمان »سوسياليست«

نشين  های يهودی درصد خانه ٢٨يش از ب .هزار کودک يتيم ٢٠٠
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 درصد ديگر را خود ساکنين ترک ١٠و  آتش کشيده شد به
  .]٨٨[گفتند

گر آلمان نيز  چنين از حمايت ارتش اشغال ضدانقالب هم
اطراف آن را تصرف ها شهر اودسا و  برخوردار بود. وقتی آن

 :آمده بود ای انتشار دادند که در آن از جمله کردند، اطالعيه
رسد که ما  اطالع اهالی اودسا و حومه می وسيله به بدين«

اين کشور برگردانيم و  ايم تا نظم را به سرزمين روسيه آمده به
کار  عناصر خراب کن کنيم... به ريشههای بلشويک را  انگل

 ای رحم نخواهد ذره -  شان يعنی بلشويک ها و پيروان - روسيه 
  ».شد

  
اند،  هايی که سربازان سفيد مرتکب شده برشمردن ددمنشی

 :غيرممکن است راستی کاری به
بار  يک ١٩١٩نشين در اوت  يهودی ی تنها در يک منطقه«
دستی  هم بالتيک به ی منطقه نفر تيرباران شدند... باندهای ۶۵٠

نفر را  هزار ۴در ريگا  گولتسزيرفرمان  ،سربازان آلمانی
پرم دستور داد  ی نشينی از منطقه هنگام عقب کولچاککشتند... 

  .]٨٩[»سوزانندباز ارتش سرخ را زنده بسر ١٠٠٠که 

  

ديهی است که مقاومت سياسی در برابر حاکميت شوراها، ب
اقتصادی -ش اجتماعی ديگری، محتوای اجتماعیبنجد هرمانن

داشت. هرجا که سفيدها ديکتاتوری خود را برقرار کردند، 
بار  خاک سپرده شد. اربابان زودی به وردهای اکتبر هم بهآ دست

های ملی لغو شد.  امالک خود برگشتند. حقوق اقليت ديگر به
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کارگران شوراها وحشيانه سرکوب شدند. از حقوق دموکراتيک 
  .هيچ اثری باقی نماند

  قرار بود: علت شکست ارتش سفيد بدين
روحيه خراب  کولچاکيک عامل اساسی در شکست «

سربازان او بود. طی نبردها بسياری از پيروان او 
ناتوانی در  ،ها پيوستند. عامل ديگر شکست او کمونيست به

دار کمونيسم  وجه طرف هيچ جلب اعتماد مردمی بود که به
  .دادند حاکميت شوراها را ترجيح می حال ولی درعين ،ودندنب

پيروزی ارتش سرخ در جنگ داخلی علل زيادی داشت، 
که  گردد: با وجود اين يک واقعيت ساده برمی ها به آن ی اما همه

مردم حاکميت  ی ها محبوبيت زيادی نداشتند، اما همه کمونيست
يان يد. روستادادن را بر همه رقبای موجود ترجيح می شوراها

خواستند از جنجال دور  طرف را قبول نداشتند و می چهي
ها  آن ها را که به مونيستبمانند، اما در موقع انتخاب همواره ک

که قصد داشتند  ن داده بودند، بر دشمنان سفيدشانزمي
  .]٩٠[»دادند شان را پس بگيرند، ترجيح می های زمين

  
  دارد: در اين باره عقيده چمبرلين

قلع و قمع شوراها  دولت سيبری به ١٩١٨ه ييششم ژو در«
عمل آورد...  ها جلوگيری به پرداخت و از انتخابات تازه آن

ه و اوت دولت سيبری تمام توان خود را ييهای ژو ماهطی 
 کرد که مالکيت خصوصی را دوباره احياء کند. صرف آن می

 منطقه برگشتند، کمک سفيدها به داران به هنگامی که زمين
ها حمله  آن مسلح تشکيل دادند و به های دهقانان دسته

  .]٩١[»کردند
  

ها از يافتن  علت اصلی شکست نيروهای سفيد. آن اين بود
ها در  های آن مردم ناتوان بودند. ارتش ی ان تودهپايگاهی در مي
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توانستند افراد مشمول را  ها نمی آن .های افسران بود اساس ارتش
بينيم اين  جاست که می خدمت بگيرند. اين شان به حتی برخالف ميل

[که برخود چنان وحشتی داشتند روستاييانافسران از 
 .لرزيدند] می

  

وقتی دشمنان انقالب اکتبر با اين واقعيات انکارناپذير روبرو 
ظاهراً متضاد از خود نشان  شوند، معموالً دو نوع واکنش می
ای برای  وسيه هيچ شالودهکنند که در ر دهند. برخی قبول می می

داليل  يک حاکميت دموکراتيک (بورژوايی) وجود نداشت، چه به
های متوسط نيرومند،  (نبودن ثبات و آرامش، فقدان اليهاجتماعی 

فرهنگی -داليل قومی که حاميان سنتی دموکراسی هستند) و چه به
های دموکراتيک در امپراتوری روس، نوسان شديد  (نبودن سنت

های مهار گسيخته). در اين  ميان تسليم و رضا يا طغيان ها توده
ناپذير بود، و  ها هم اجتناب ی بلشويک»سلطه خودکامه« صورت

  ديگری. ی هم بدتر از هرحکومت خود کامه
ک راه سوم اعتقاد دارند. گفته امکان ي و برخی ديگر به

سقوط  »کودتای بلشويکی« با کرنسکیشود که اگر حکومت  می
توانست با اعمال فشار بر نيروهای افراطی چپ و  میکرد،  نمی

چه مجلس مؤسسان تشکيل  تدريج قوام پيدا کند. چنان راست، به
شد،  طور منظم و قانونی ميان دهقانان تقسيم می شد و زمين به می

ً  اسی بورژوايی، شبيه لهستان پا میيک دموکر در  گرفت که طبعا
  ت.ی داشيها کاستی مقايسه با اروپای غربی

بينانه نيست، زيرا سرشت انفجارآميز  اين ديدگاه واقع
 ی گيرد. مطالعه تضادهای اجتماعی آن دوران را درنظر نمی

آموزد که  ما می به ١٩٣٠و  ١٩٢٠های  تاريخ اروپا در دهه
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ً  به که مجلس مؤسسان برآمده از  خاطر اين به سادگی و صرفا
 ،استتصويب رسانده  انتخابات عمومی اصالحاتی را به

دارند و  شان دست برنمی داران از قدرت رقابت بنگاه سرمايه
  دهند. نمی شان رضايت های تقسيم زمين مالکان زمين به

ها دموکراسی بورژوايی نه تنها در لهستان و  طی اين سال 
 -یياستثناغيراز مناطق  - فنالند و ساير کشورهای حوزه بالتيک

، بلکه در ايتاليا، آلمان و کلی محدود و شايد حتی لغو شده بود به
کشوری  اسپانيا هم ديگر از دموکراسی خبری نبود. يعنی در سه

تر بودند. حتی رهبران  خيلی هم پيشرفته ١٩١٧که از روسيه 
 :اين واقعيت اذعان داشتند منشويک به

کميته مرکزی (منشويک) با ارزيابی آرايش نيروها پس «
که صرف نظر از  اين نتيجه رسيد از سقوط دولت موقت به

نيات و مقاصد نيروهايی که عليه شورای پترزبورگ جبهه 
 سلطه بدترين عناصر ترديد به ها بی اند، پيروزی آن گرفته

  .]٩٢[»ضدانقالبی خواهد انجاميد

  

هيچ راه سومی وجود نداشت: يا بايد انقالب  ،بنابراين
هيتلر روس را يک  انقالبی کهشد و يا ضد سوسياليستی پيروز می

هيتلری  ؛نشاند ی قدرت می بر اريکه آشامْ  در رأس يک رژيم خون
 ،ها که تجربه کرديم توانست حتی از هيتلر آلمانی که می
 .باشد تر هولناک

توان  پيامدهای آن می ی اينک در پرتو اين ارزيابی و همه
 از ، زيادهکه برای انقالب اکتبر پرداخته شدپرسيد که آيا بهايی 

 ١٩١٧انقالب اکتبر  نظر ما نه، شکست گران نبوده است؟ به حدْ 
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بهای خيلی  اروپا به ی توانست برای مردم روسيه و همه می
 .تری تمام شود گران

دشمنان انقالب اکتبر برای تقلب در اين محاسبه، دست 
اند.  کار برده زنند که عليه انقالب کبير فرانسه هم به ای می حقه به
های اقتصادی  ان انقالب و ضدانقالب و خسارتها قرباني آن

  زنند. دلخواه خود جمع می هرطرف را به
های ناپلئون را  توان مسئوليت قربانيان لشکرکشی مگر می

ها و  گری ب فرانسه انداخت؟ چرا بايد وحشیگردن انقال به
  پای انقالب اکتبر گذاشت؟ های ارتش سفيد را به ددمنشی

گری ارتش  که جنگ داخلی و وحشیگران عقيده دارند  سفسطه
انقالب اکتبر بوده است. اما پاسخ روشن است: آيا  ی سفيد نتيجه

با جا ما  خود انقالب محصول رژيم قبلی نبوده است؟ در اين
 برداشتی از تاريخ روبرو هستيم که از هرگونه قيدوبند زمانی و

 گيری معقول را يک نتيجه دور است و هميشه رسيدن به مکانی به
 ی جانبه همه ی سازد. اين روش که دعوی مطالعه ناممکن می

های تاريخی را دارد، در واقع از باز شناختن مسئوليت  جنبش
 نيروهای سياسی و اجتماعی در يک فعاليت مشخصی طفره

  .ودر می
دار زيادی ندارند.  در روزگار ما متأسفانه انقالبات طرف

وجدان « واقعا انتقادی لف دو کتابؤم رابرت دانيلزمتأسفانه حتی 
 اين روحيه مسلط«نيز تحت تأثير  »اکتبر سرخ«و » انقالب
در  های نيويورک تايمز و در بررسی کتابقرار گرفته،  »زمانه

  :نويسد می ١٩٩٢آوريل  ٢۶
ً  نشان می مونياهانآقای « چيست.  دهد که انقالب واقعا

افتد و جای خود را  بيرون می زندگی جامعه از مسير عادی
  ».دهند کشتار و خونريزی می به
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داوری برضد طبقه کارگر و دهقان  اين نظر چيزی جز پيش
 »کشتار و خونريزی«را های انقالبی  نيست. چرا بايد خيزش توده

 »عادی« دست رادولتی و خصوصی طبقات فرا ی و سيطره
داران در جنگ  شمرد؟ شرکت روسيه با هدايت تزار و سرمايه

ميليون نفر انجاميد. آيا اين قتل و  ۶تا  ۵جان بهای  جهانی اول به
که بر  حاکمان قبل از جنگ ی خونريزی نبود؟ چرا بايد سلطه

باشد،  »عادی« شمار متکی بود های بی سرنيزه و تبعيدها و اعدام
مسير عادی « بار اخالل در و شورش عليه اين وضع نکبت

های  شورش داری هم عادی بود؟ آيا خوانده شود؟ آيا برده» زندگی
  بودند؟ »کشتار و خونريزی« داری هم بردهضد

  

 ً عد ديگری هم دارد که نبايد آن را پنهان بُ  اين مسئله واقعا
های  طورکلی واکنشان بهکش زحمت داشت. در دوران انقالبْ 

جنگ داخلی در ها  وقتی که آن[اما] دهند.  ای نشان می بلندنظرانه
مورد و  شوند می شان تحريک کرراً از جانب دشمن طبقاتیم

در و  ،استفاده از قهر مستقيم بهگاهی اوقات  ،گيرند  حمله قرار می
در  بابوفدهند.  تمايل نشان مینيز  »آميز خشونت«قهر واقع 

چند  پرنسس المباله اعدام همسرش در بحث راجع به ای به نامه
گونه  کند که اين يادآوری می زندان باستيل به روز پس از حمله

ها جور و ستم بر  ناپذير قرن ها محصول اجتناب ویرَ  زياده
توان از محرومان و  ان است. در چنين شرايطی نمیکش زحمت

زنان و اصول حقوق  جا به ستمديدگان انتظار داشت که در همه
  احترام بگذارند.مردان 
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دقيق  ی قهر انقالبی بدون مالحظه ی طرد مجرد و سالوسانه
طبقاتی است.  دهنده يک تعصب عميق شرايط تاريخی آن، نشان

است، ديگر اهميتی ندارد که  »عادی«ن خشونت سنتی فرادستا
آميز  تا کجا پيش برود. واکنش اعتراض» یير جزشّ « اين

 »بدتر« همواره ،خيزند پا می فرودستان که عليه شرايط کهن به
ن واقعا خيلی هم از شود، حتی اگر ميزان خشونت آ شناخته می

چيزی جز سالوس و  تر باشد. اين جور و ستم فرادستان کم
  رياکاری نيست.

ها پنهان  هراس از توده در پشت اين تعصب طبقاتی معموالً 
نگار  های اجتماعی معينی دارد. يک تاريخ انگيزههم  که باز است
 ميدرک رژ«در کتاب [ رئوفام. نام  بهفرانسوی  یرو ميانه

  :گويد می] ١٧۶، ص ١٩٨٢ س،يپار ،»هيوسر یميقد
فکران که از  انديشه دائمی دولت و روشن ١٨٩١پس از «

اين بود که  ،گری خلق وحشت داشتند نيروی طغيان و ويران
آن را زير نظارت خود در آوردند. اين ترس مشترک (و 

بينانه از ملت  از آن شد که بتوانند تصويری واقعناموجه) مانع 
که با شناخت حقيقی اوضاع کشور منطبق  ندبياوردست  به

فکران و دولت]  [يعنی: روشنها  هردوی آن ،سان باشد. و بدين
  .]٩٣[»در آغاز قرن بيستم مغلوب توانايی اين ملت شدند

  
دادهای پس از آن را نيز  و روی ١٩١٧بهای انقالب اکتبر 

سادگی با تلفات رژيم استالين جمع بست، زيرا  توان به می
بوروکراسی  ی ينيسم در واقع چيزی نبود جز سلطهاستال

مثابه ناديده گرفتن  ی. يک کاسه کردن اين دو موضوع بهضدانقالب
عميقی است که انقالب اکتبر و دوران اعتالی آن را از  ی دره

  کند. پس از آن جدا می ضدانقالب بوروکراتيکِ 
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بهای  المللی به يسم برای پرولتاريای شوروی و بيناستالين
توان ميزان آن را  سنگينی تمام شده است که امروز میسيار ب

های  بخواهی که انديشه دل های جای تحليل شمرد. بهتر است بهبر
دانند،  می لنين (يا مارکس) را مسئول جنايات ضدانقالب استالينی

آورده بار  تلفات عظيمی توجه شود که اين فاجعه تاريخی به به
يک ميليون  ١٩٣٠و  ١٩٢٠ای ه است. استالين در فاصله سال
توان در  گاه فرستاد. آيا می قتل رزمنده کمونيست را به

گذاشتن  نگاری از اين واقعيت چشم پوشيد؟ آيا کنار هم تاريخ
  جالدان و قربانيان ناجوانمردانه نيست؟

  
  

   :چهارمهای فصل  پانوشت
ی انقالبی  هايی درباره يادداشت«، ژاک سادول] ٧٩[
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ی  جامعه ضادهای عينیِ انقالب اکتبر از طرفی محصول ت

و  ؛مهارناپذيری پيدا کرده بودند ی انفجاریِ يبود که پويا[خاصی] 
 ميان طبقات و اقشاری ی تکامل نيروهایِ  نتيجه ،از طرف ديگر

حال  کردند. اين حرکت درعين که در اين پهنه عمل می بود
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اين تضادها  که محصول فعاليت حزب بلشويک بود که مصمم بود
 .ولتاريای جهانی حل کندو پر کش زحمتهای  سود توده را به
شوروی و اتحاد جماهير تحوالت بعدی روسيه  توجه بهبا

د که آيا برخی از کردتوان اين سؤال را مطرح  شوروی می
 ،قدرت دولتی يابی به بعد از دست ،اقدامات سياسی حزب بلشويک
اولين دولت کارگری جهان مؤثر  در روند انحراف بوروکراتيکِ 

 است؟ نبوده
ً توسط  ١٩٢٠-١٩٣٠های  کراتيک سالانحراف بور مطمئنا

در تضادهای  حزبْ  نشده بود. اين انحرافِ  حزب توليد يا هدايت
ريشه نيز المللی آن روز  شوروی و اوضاع بين ی عينی جامعه

مات و اقدامات مشخص حزب تصمي ،داشت. با وجود اين
در برخی از مقاطع  -های گوناگون رهبری آن لفهؤيا م-بلشويک 
و در رابطه با برخی از مسائل بر روند بوروکراتيک مشخص 

ثير داشت. ما بايد تالش کنيم که اين خطاها را باز أشدن رژيم ت
 .بشناسيم

  

ترين خطای حزب اين بود که در زمانی که قهر  سنگين
پيروز بيرون آمده بود،  ١٩١٨-٢٠انقالبی از جنگ داخلی 

چند تروتسکی در رابطه الم شدند. هرزاب شورايی ممنوع اعاح
که او بعد از لنين با -های رهبری و دولت  گيری با تصميم

اد از خود نداشت، در انتق تمايل چندانی به -نفوذترين عضو آن بود
 ١٩٣٩نظر داده است. او در سال طور مستقيم  بار بهاين مورد دو

  :نويسد می
ی داخل ها ت احزاب مخالف، ممنوعيت فراکسيونممنوعي«

معنای  دنبال آورد. ممنوعيت فراکسيون به حزب بلشويک را به
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های رهبری  ای غير از ديدگاه خطا و ناروا شمردن هر انديشه
همراه  بود. انحصارطلبی پليسی حزب، قلدری بوروکراتيک را به

  .]٩۴[»ها و مفاسد بود ی انواع شرارت آورد که سرچشمه
برای  ١٩٣٨که در سال  »ی انتقالی برنامه«او سال بعد در 

مؤسس انترناسيونال چهارم تدوين نمود،  گذاری کنفرانس پايه
 ً   :خواستار تعداد احزاب شد صريحا

اها بدون قانونی کردن احزاب دموکراتيزه کردن شور«
کارگران و دهقانان با آرای خود  ی غيرعملی است. خودِ يشورا

 .]٩۵[»هستند یيند داد که کدام احزاب واقعا شورانشان خواه
  

د که کارگران در سال کردتوان اين واقعيت را انکار  نمی
ها  دانستند، زيرا آن ی میيها را يک جريان شورا منشويک ١٩٢٠

دست  ويژه در شوراهای خارکف و مسکو نمايندگان زيادی به به
  ها نيز چنين وضعی داشتند. آوردند. آنارشيست
ن حزب درودر مانند منع فراکسيون شورايی منع احزاب 

ً  حاکم که به يک حزب  دنبال آن آمد (زيرا هرفراکسيونی طبعا
شرايط  ترديد اقدامات موقتی بودند که به بی ،سياسی بالقوه است)

پس از بهبود اوضاع بايد برطرف مشخصی بستگی داشتند و 
اين است که اين تصميمات چه  ،آيد شدند. پرسشی که پيش می می

بار  د در زمان معينی بهکه باي نتايج مشخصی دربرداشتند
جا بايد سؤال ديگری مطرح نمود که بار  آمدند؟ در اين می
معين  ها را برای مدتی تری دارد: نظرياتی که اين ممنوعيت کلی

ی داشتند؟ ما برآنيم که اين يضروری دانستند، چه پيامدها
بخش  زيان خود اقداماتْ  در درازمدت بيش از توجيهات نظریْ 
  .ها تا امروز هم ادامه دارد بودند و زيان آن
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طورکلی برپايه برداشت  منبع احزاب شورايی به
-گرايانه از بنای سوسياليسم و از سياست سوسياليستی جانشين

کمونيستی استوار است. اين مفهومی است که تروتسکی 
همواره آن را  ]٩۶[) ١٩٢١تا  ١٩٢٠های سياه  استثنای سال (به

مبارزه های زندگی خود با آن  سال تر بيشده و لنين در محکوم نمو
ی کشور  . مطابق اين برداشت اکثر کارگران برای ادارهکرده بود

ها کارگران حتی  زعم سوسيال دموکرات د (بهآگاهی کافی ندارن
ای  ی يک سنديکا هم نيستند). براين مبنا استدالل تازه اداره قادر به

خاطر مسائلی از قبيل  بهپيش کشيده شد: طبقه کارگر (
  ريشه شده است. اين برخورداری از غنايم استعماری) فاسد و بی

جای طبقه کارگر  بهگويد حزب بايد  ی ديدگاهی است که می نطفه
 ً آن  دستگاه حزب يا رهبریِ  ،موجود حکومت کند. بنابراين واقعا
 هستند که بايد ای های اساسی آن ارگان »رهبران خطاناپذيرْ « و يا

ی  ايده جامعه را متحول سازند. استالين جوهر واقعیِ 
: روشن خالصه کرده است گرايی را در يک عبارتِ  جانشين

 ».هرتصميمی با کادرهاست«
نتايجی افراطی مانند  حتی اگر به-گرايی حزب  آموزش جانشين

قتدارجويانه، برداشتی ا به -جنايات استالين منجر نشود
توان آن  انجامد. البته می ز قدرت میگرانه ا پدرساالرانه و سلطه

قبيل که: حزب (يا  از اين .را با مقداری تعارفات توجيه نمود
کند، اما از آن  جای طبقه کارگر حکومت می رهبری حزب) به

های طبقه را  کند، واکنش گيرد، طبقه را تجهيز می نيرو می
تصحيح  خود را در پرتو تجاربْ  آورد، خطاهای ب میحسا به

قضيه تغييری  ها در اصلِ  ی اين حرف د و... اما همهکن می
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طور  کند و به کارگر نيست که حکومت می دهد. اين طبقه نمی
جای او زمام امور  گيرد. اقليت کوچکی به دموکراتيک تصميم می

  د.ندست دار را به
های شوراها از  ترين پايه حداقل يکی از حياتی ،سان بدين

 لزومصورت شوراها در سبراين اساشود.  محتوی تهی می
ی ابزارهای مؤثر مبارزاتی عليه دشمن طبقاتی  مثابه توانند به می
عمال مستقيم قدرت کار افتند، اما ديگر هيچ تضمينی برای اِ  به

کلی وجود ندارد. طور به کش زحمتهای  توسط پرولتاريا يا توده
ً  ثرؤتوانند بدون يک نظام چند حزبی حقيقی و م شوراها نمی  واقعا

قادر نيستند در سياست  ،عبارت ديگر دموکراتيک باشند. به
های گوناگون  مشی تصادی، اجتماعی و فرهنگی ميان خطاق
  انتخاب دست بزنند. به

های استبدادی  طی که زوال دموکراسی شورايی جنبهدر شراي
ديگر تنها بورژوازی خرد و کالن را شامل  کند، اختناقْ  پيدا می

توان  گيرد. حتی می میارگر را نيز دربرکشود، بلکه طبقه  نمی
و نقش اجتماعی و  تر بيشگفت که هرچه وزن پرولتاريا 

ی اختناق  ی مورد حملهتر بيشتر باشد، با شدت  هژمونيک آن مهم
  گيرد. قرار می

کرد سياسی با جوهر نظريه مارکس در  اين برخورد و عمل
انقالبی) تشکيالت  چنين نظريه وری سوسياليستی (و همئفراشد ت

دهی  ی خودرهاسازی و خودسازمان و با ايده ؛مغايرت دارد
ان کش زحمتناسازگار است. رهايی نيز پرولتاريا  ی فزاينده

گيرد، و نه توسط سنديکاها،  ها صورت می خود آن ی وسيله به
ناپذير  ی اجتنابيها ها دستگاه ها. اين ها و حکومت احزاب، دولت

توانند جای فعاليت مستقل  ز نمی، اما هرگاند در روند تاريخ
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ساز و  يیر کنند. نقش رهارا پُ  کش زحمتکارگران و ساير اقشار 
  وجه نبايد نقض گردد. هيچ بنيادين اين استدالل به
 مين منافع مادی و اجتماعیِ أگرايی برای ت ايدئولوژی جانشين

گيرد. اين  خود و انحراف اذهان، از هيوالی بورکراسی کمک می
ی  نوبه ی بوروکراسی کارگری است، که به يدهيزا خودْ  ايدئولوژی

 .کند خود روند آن را تشديد و تقويت می
  

انقالب روسيه روزا لوکزامبورگ در اولين تفسيرهايش بر
  :بابت اين خطر هشدار داده بود رهبران بلشويک به

نين چ حيات سياسی در سراسر کشور، هم با فشار به«
شود.  تر کننده فلج تر بيشهرچه بايد  نيزگی در شوراها زند

قيد و شرط مطبوعات و  بدون انتخابات عمومی، آزادی بی
زندگی در هرنهاد  برخورد آزاد عقايدْ بدون  و ،اجتماعات

ای شکل  واره زندگی جای آنْ  ميرد و به میاجتماعی فرو
  .]٨٢[»گيرد که بوروکراسی تنها عنصر فعال آن خواهد بود می

  
وضعيت زندگی عمومی در  ی روزا لوکزامبورگ به اين گفته

های  شود. در اين دوره هم بحث مربوط نمی ١٩١٨روسيه سال 
های سياسی جريان داشت و هم  داری پيرامون ايده متنوع و جان

علنی داشتند. روزا  علنی و نيمههای بسياری فعاليت  سازمان
وين نمود و ی خود را در زندان تد لوکزامبورگ رساله

ی يگو پيش جا به اطالعات کافی دسترسی نداشت. اما او در اين به
سخت  های جان زند که گرايش ای دست می انتقادی هوشمندانه

روکراسی ب« . عبارتفترگ میرا دربر ١٩٢١و  ١٩٢٠های  سال
نوشته  ١٩١٨که در تابستان  »خواهد بود تنها عنصر فعال آنْ 
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ی او در  العاده و قابليت خارق بينی شگرف شد، گواهی بر ژرف
  :در تدوين فراز زير نيز حق با او بود .است تحليل تئوريک
اين است که در خطای اساسی تنوری لنين و تروتسکی «

برابر کتاتوری را درست مثل کائوتسکی درها هم دي آن
آن هم البته (دموکراسی  دهند... کائوتسکیْ  دموکراسی قرار می

کند... لنين و تروتسکی  ا انتخاب میر )دموکراسی بورژوايی
روی  }مندل -پرولتاريا{ديکتاتوری  در برابر دموکراسی به

  آورند... می
قدرت  گاه بهتاريخی پرولتاريا اين است که هر ی ظيفهو

جای دمکراسی بورژوايی، دمکراسی سوسياليستی را  رسيد، به
را برچيند.  که هرنوع دموکراسی کرسی بنشاند، نه آن به

شود،  ی فاضله شروع نمی کراسی سوسياليستی در مدينهدمو
مردمی که زير فرمان مشتی ديکتاتور  يعنی آن را به

اند، هديه  سوسياليستی را ساخته سوسياليست زيربنای اقتصاد
ی برچيدن  دهند. دموکراسی سوسياليستی از همان لحظه نمی

ی طبقاتی بورژوازی و ساختمان سوسياليسم آغاز  سلطه
ی تصرف قدرت توسط حزب  . از همان لحظهشود می

 .ديکتاتوری پرولتاريا سوسياليستی. اين چيزی نيست مگر
 ی کاربردْ  ديکتاتوری! اما اين ديکتاتوری در نحوه ،لهب

دموکراسی است و نه در برچيدن آن. در اقدام قاطع عليه 
ی بورژوايی است  مزايای طبقاتی و مناسبات اقتصادی جامعه

کند. اين  ی تحول سوسياليستی هموار میکه راه را برا
و نه يک اقليت  ديکتاتوری بايد توسط طبقه انجام بگيرد

 ،عبارت ديگر کند. به نام طبقه عمل می کوچک رهبری که به
ها صورت بگيرد، در  هراقدامی بايد با مشارکت فعال توده

ها و در کنترل عموم مردم باشد و از  زير نفوذ مستقيم آن
  .]٨٣[»های مردم برجوشيده باشد ی توده بالنده آگاهی سياسی
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های حزب  گيری ی روزا لوکزامبورگ در نقد سمت رساله
ها و دهقانان  شوروی در رابطه با مسائل مليت بلشويک و دولت

های  ديدگاه جا او به تری برخوردار است. در اين بينی کم از ژرف
اقتصادی های سياسی و  ضرورت آورد که به گرايانه روی می جزم

ی انتقالی)  بينی تاريخی (برای يک دوره کاری ندارند و از واقع
ی حق تعيين  دانند. او مصوبات بنيادين درباره چيزی نمی

طلبانه و  شت و تقسيم اراضی را اقداماتی فرصتسرنو
 .]٩٩[کند بورژوايی ارزيابی می خرده

سيه جای زور در قلمرو امپراتوری رو ها به بسياری از مليت
ی داشتند، شمار عظيمی از دهقانان يفته بودند و آرزوی جداگر
ها در برابر اين  خواهان زمين بودند؛ اگر بلشويکنيززمين  بی

چه پس از  دادند. آن يستادند، قدرت را از دست میا ها می خواسته
چه امروز در اتحاد  در روسيه اتفاق افتاد و آن ١٩٢٨ سال

د ييأنحوی تراژيک ت بهشوروی جريان دارد، اين ديدگاه را 
تر لنين و  و از همه کم-ند. اگر سران و کادرهای بلشويک ک می

ی مرتکب شده باشند، خطای يدر اين عرصه خطا -تروتسکی
 طلبانه. سخن روزا در نه فرصت ،روانه داشت ها سرشتی چپ آن

کار برد:  توان عليه خود او هم به عقايد کائوتسکی را می رجوع به
برابر طلبی در فرصت به لنين و تروتسکی را نيزکائوتسکی 

  .دهقانان متهم کرده بود
  

ی غالت  وری در اين باره که سياست مصادرهامروزه دا
تا  ١٩١٨های  ی شوروی در سال توسط حاکميت محاصره شده

، تا چه است شناخته شده» کمونيسم جنگی« ی دوره که به ١٩٢٠
ناپذير بود، کار دشواری است. مسلم اين است که اين  حد اجتناب
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گ بنای حکومت سياست اتحاد کارگران و دهقانان، يعنی سن
افکند. اين نيز صحيح است که  میمخاطره  شوروی را پيوسته به

ويژه در  ، بههزوال روزافزون نيروهای مولد اين سياست به
صاد روسيه را ی مواد خوراکی انجاميد و سراسر اقت عرصه

طور عمده غالت تا  خطر انداخت. محصوالت کشاورزی و به به
درصد، گاوها تا  ٢۵ها تا  سی درصد کاهش پيدا کرد؛ تعداد اسب

درصد  ۶٠درصد و توليد صنعتی تا  ٢٨ها تا  درصد، خوک ٢٠
کردند، نسبت  می ای که عرضه در برابر غله روستاييانن آمد. ييپا
درصد از محصوالت صنعتی  ۵تنها  ١٩١٨و  ١٩١٧های  سال به

های  از فروختن غله درازای پول ،رو از اين .داشتند را دريافت می
ی غالت از  مصادره لزومورزيدند.  خودداری می ارزش بی

  شد. جا ناشی می همين
کاهش فاحش کشت غالت انجاميد و بدتر از  اين سياست بهاما 

جر شد. با کاهش توليد اقتصاد معيشتی من بازگشت دهقانان به آن به
تکار اح دنبال آنْ  غالت، ديگر چيزی برای مصادره نمانده بود. به

 .ديدند اثر آن فقيرترين اقشار لطمهو بازار سياه پيش آمد که بر
کل ارتش سرخ  ی تروتسکی که در خالل جنگ داخلی فرمانده

ها دهقان تشکيل  قرار داشت که از ميليون یارتش بود، در رأس
کرد  طراف و اکناف کشور پهناور سفر میا او پيوسته به شده بود.

رو بهتر از لنين و ساير رهبران حزبی با مشکالت  و از اين
جا بود که او يک سال قبل از لنين  دهقانان آشنا بود. از اين

تری تحت  و اتخاذ سياست ماليم »کمونيسم جنگی« ی خاتمه به
يدا کرده بود. در نپ) اعتقاد پ(» سياست اقتصادی نوين« عنوان

نهادهای او با مخالفت لنين و اکثريت رهبری  اين مرحله پيش
دان  تاريخ روی مدودفما در اين مورد با  .]١٠٠[روبرو شد
ی غالت پس  ی سياست مصادره عقيده هستيم که ادامه شوروی هم
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منتهی شد که قيام  ١٩٢١بحران اجتماعی سال  از جنگ داخلی به
که بود ی سنگين ياين خطا .]١٠١[آن بودکرونشتات هم بخشی از 

 .بهای گرانی تمام شد به
کارگران کاست، کميت نه تنها از » کمونيسم جنگی« سياست

ها را از نظر جسمی و اخالقی هم تضعيف کرد. در سال  بلکه آن
درصد از کالری   ٣٠ن ميزا کارگران صنايع تنها به ١٩٢١

را  ١٩١۶-١٧ی ها و تنها نصف کالری سال ١٩١٣-١۴ های سال
کاهش شديد بازدهی کار انجاميد که  . اين امر بهکردند دريافت می

سطح  درصدِ  ٢٩تنها  ١٩٢٠در سال  چمبرلينی  طبق محاسبه
  .]١٠٢[»بود ١٩١٣سال 

اشکال توليد و تقسيم کمونيستی که  گذار به برخی با اشاره به
 »کمونيسم جنگی«ستايش از سياست  دنبال اين دوره آمد، به به

که ما آمار پيش گفته را از کتاب او  لئو کريتسمناند.  پرداخته
ی انقالب کبير  ی قهرمانانه  مرحله« ايم، در اين رابطه از برگرفته

بسياری از رهبران بلشويک در  .]١٠٣[گويد سخن می »روس
يک  ها يک ضرورت را به ند. آنپيدايش اين تصوير سهيم بود

بندی  بود و جيره اهايی که از کمفضيلت بدل کردند و پيرامون تنگن
تجليل از  ها حتی به پردازی پرداختند. آن نظريه شد، به ناشی می

اقتصادی با  :تر عبارت دقيق ی کردند (بهيفرسا اقتصاد طبيعی قلم
ای و پولی). کل سنت مارکسيستی و  ی معيشتی، مبادله سه حوزه

ی را نف» کمونيسم فقر« سراسر بصيرت پرولتاريا اين نوع
ای که در اين  طلبانه بسيار مساوات» الگوهای« کند. شايد می

. ]١٠۴[دوران مطرح گشتند (برای آيندگان!) جذاب و مفيد باشند
يچ طرحی ارائه نداد که بتواند کشور را ه» الگو« اين ،هرحال به

از قحطی و بيچارگی بيرون ببرد. در عوض توهماتی پديد آورد 
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با زيرکی از  ١٩٣۴تا  ١٩٢٨ی ها که استالين توانست در سال
  .ها بهره بگيرد آن

  

(و ی نيروهای امپرياليستی  جويانه جنگ داخلی و جنگ مداخله
عليه روسيه شوروی تا حدی منشأ و  )ويژه امپرياليسم آلمان به

جا ما  دهد. در اين را توضيح می »کمونيسم جنگی«  انحرافات
ردازيم که اکثر رهبران و کادرهای پ خطای بزرگ ديگری می به

اوج پختگی سياسی  که در اين مقطع به استثنای لنين بلشويک به
تأخير در انعقاد قراردادهای در آن سهيم بودند:  ،خود رسيده بود

برست در جريان مذاکرات  های بيگانه ی صلح با قدرت جداگانه
ی  مرحلههای خارجی در اولين  . شرايط صلح دولتليتوفسک

با که شروع شد  ١٩١٧در دسامبر  رست ليتوفسکبذاکرات م
ها و  پس از قطع مذاکرات از جانب بلشويک مطرح شده شرايط

ً تفاوت داشت. اين شرايط در  ،پيشروی مجدد ارتش آلمان اساسا
ی کارگر و خرده بورژوازی  دور اول برای افکار عمومی طبقه

شرايط دور  که قبول حالیشهرنشين تا حدی قابل قبول بود، در
پرولتاريای روسيه و  ملی منافع انت بهعنوان اهمال و خي دوم به

المللی ارزيابی گرديد. در همين دور دوم بود که  پرولتاريای بين
پادشاهی آلمان واگذار شد که سرکوب جنبش  کنترل اوکراين به

های تندی  دنبال داشت. اين جريان واکنش دهقانی اوکراين را به
را  هاآر اس.با  ها ل اين شرايط ائتالف بلشويکت. قبوبرانگيخ

 .آتش جنگ داخلی دامن زد درهم شکست و به
برست امضای سريع قراردادی برپايه دور اول مذاکرات 

ی مرکزی و کادرهای بلشويک  ، از جانب اکثريت کميتهسکفليتو
تروتسکی که  »بينابينی« همانند ديدگاه(رد شد. شايد اين موضع 
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احساسات اکثريت  به )آورد نه جنگ را پيش می حالت نه صلح و
گفت؛ اما نه با احساسات اکثريت  جمعيت شهرنشين پاسخ می

انطباق داشت و نه با خواست سربازان ارتشی که در  روستاييان
حل ديگری هم  شی کامل بود. اين امتناع هيچ راهی فروپا آستانه

شاهی اروپا های پاد اميد سرنگونی خاندان کرد. آيا به عرضه نمی
ی  بودند؟ چه تضمينی برای اين امر وجود داشت؟ آيا در انديشه

بودند؟ با کدام ارتش؟ تنها  »جنگ انقالبی«ک دهی ي سازمان
ی عدم امضای فوری قرارداد صلح اين شد که ارتش آلمان  نتيجه

 ً تر از همه  راهميتی را تصرف کند و مهمپُ  توانست مناطق واقعا
اش از جمهوری روسيه منتزع  خاير غنیاوکراين را با تمام ذ

بينی کرده بود. بايد  اين روند را پيشطور مکرر  بهسازد. لنين 
ی که انقالب برای اين خطا يد که بهاکرتأکيد  يک بار ديگر

 .پرداخت بسيار سنگين بود

  

ی اختناق و تشکيل چکا (دستگاه پليس سياسی مخفی)  مسئله
 ً ها را  گرد، و آن برمی برست ليتوفسکح پيامدهای صل به مستقيما

ی اختناق  توان توضيح داد. مسئله داد می تنها در پرتو اين روی
تر از آن روشن است  کم های ناروای آنْ  َروی صرف نظر از زياده

شود. برای درک اين موضوع کافی است که تجارب  که ادعا می
دوران نه  جنگ داخلی اسپانيا را در برابر آن قرار دهيم. در اين

ها  ها و سوسيال دموکرات آنارشيست ها، بلکه تنها استالينيست
چنين  گرايان) و هم ی چپ روها و همه ها و ميانه (دست راستی

قهر و  های کارگری مستقل و غيرمتشکل به خيلی از گروه
 .ی ديگری هم نداشتند خشونت دست زدند، و چاره
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ی فعالين  هريز باشد، زن و بچ رحم و خون وقتی دشمن بی
را الفين سياسی خگروگان بگيرد، اسيران جنگی و م سياسی را به

ای جز اعمال خشونت نيست تا از  دسته دسته تيرباران کند، چاره
کند.  می جلوگيری شود. اين را عقل سليم حکم تر بيشهای  خسارت

ً أخواهند ر مینکارانی که برای اجتناب از جنايت  جنايت از  سا
شان بهای سنگينی  بايد برای خطاهای ،ارندکشی دست برد آدم

  .بپردازند
عمال خشونت نمود که از اِ  اکتبر لنين تالش بعد از انقالب

  :دهد اره چنين توضيح میب خودداری شود. او در اين
اندازيم.  زندان می اند که مردم را به تهما ايراد گرف به«

س بانک ييدرست است، ما زندان داريم و همين امروز ر
گيرند که خشونت  رده میما خُ  زی را دستگير کرديم. بهمرک

دفاع  کنيم، اما ما مثل انقالبيون فرانسوی که مردم بی اعمال می
نيم و اميدوارم که ک فرستادند، عمل نمی زير گيوتين می را به
وقت عمل نکنيم. گفتم که اميدوارم عمل نکنيم، زيرا ما هم  هيچ

يم که اگر يگو افراد می هب گيری دستيک حکومت هستيم. موقع 
کاری نکنند آزاد خواهند شد. چنين  تعهد بدهند که خراب

  .]١٠۵[»تعهداتی وجود داشته است
  

ها، ضدانقالبيون رفتار  بلشويک با وجود نرمی و رأفت اوليه
، کالدينو  کرازنوفهايی از قبيل  ای پيش گرفتند. ژنرال ددمنشانه

ان انقالب اکتبر دستگير ی افسری که در جري و محصلين دانشکده
، با اين تعهد که از فعاليت عليه دولت خودداری  شده بودند

ها بالفاصله تعهد خود را زيرپا  اما آن. ، دوباره آزاد شدندورزند
کشتن دادند.  هزاران کارگر را بهاسلحه بردند و  گذاشتند، دست به

ی  هضرب مردم چندبار اين راه را امتحان کردند، اما سرانجام به
ی يکی  درباره ويليامزمتقابل روی آوردند. آيا اين عجيب است؟ 
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 :است گزارش داده» قربانيان آينده ترور« های اين از نيرنگ
های  در پتروگراد روی ماشين ١٩١٧ضدانقالبيون در نوامبر 

ی  کردند تا بتوانند از محاصره سواری آرم صليب سرخ نقش می
 .]١٠۶[ندکنارتش سرخ بگذرند و اسلحه تهيه 

ی  دهد که نمونه ديگری گزارش می یاز ماجرا ويليامز
منشی انقالبی است. محصلين افسری که پس از  ثری از بزرگؤم

گاردهای سفيد پيوستند  در کاخ زمستانی آزاد شدند، به گيری دست
ی  دبير کميته آنتونوفی تلفن را تصرف نمودند.  و اداره

که حمله  شورای پتروگرادسرهای يکی از کمي(انقالبی  ـ  نظامی
دست ضدانقالبيون  ، به)را رهبری کرده بود »کاخ زمستانی «به

افتاد. چيزی نگذشت که مقاومت افسران سفيد درهم شکست. 
عنوان يک بلشويک حقيقی  که هنوز در اسارت بود، به آنتونوف

ها  ر امان خواهند بود. موقعی که سرخنفرات سفيد قول داد که د به
ی  اسلحه آنتونوفگاردهای سفيد را تيرباران کنند،  قصد داشتند

سربازان، کارگران و  را بيرون کشيد و با لحنی رسمی بهخود 
روی محصلين  من کسی را که به«: دهقانان انقالبی چنين گفت

او سرانجام با اين  .]١٠٧[»قتل خواهم رساند افسری شليک کند به
 :توانست جمعيت را متقاعد کند جمالت

انجامد؟ وقتی شما  کجا می دانيد که اين ديوانگی به یهيچ م«
کنيد، در واقع نه  روی يک گاردی اسير شليک می به

رسانيد. من بيست  قتل می بلکه خود انقالب را به ،ضدانقالب
خاطر اين انقالب در تبعيد و زندان  ام را به سال از زندگی

دگی و زن ام... انقالب معنای بهتری دارد. معنای آن گذرانده
آن خون  خاطر همين است که شما به آزادی برای همه است. به

 آن قدرتِ  بدهيد. بايد به تر بيشدهيد، اما بايد بازهم  و زندگی می
انقالب بايد از ارضای تمناهای  ای بدهيد. خدمت به فهم تازه

پيروزی  خودتان باالتر باشد. شما با شجاعت خود انقالب را به



 

١٠٩ 
 

کنيد. شما انقالب را دوست  ن را حفظرسانديد. حاال حرمت آ
د، داريد. از شما خواهش دارم که چيزی را که دوست داري

  .]١٠٨[»نکشيد
  

های وحشيانه ضدانقالب اين حالت تغيير  اما با تشديد فعاليت
 ی است؟بعجي کرد. آيا اين چيز

ها اعمال شد،  قهر و خشونتی که از جانب بلشويک ميزان
 ١٩٢٠ت. طبق آمار رسمی تا مارس خوبی قابل ارزيابی اس به

آن را قدری  موريزهنفر قربانی وجود داشته است.  ٨۶٢٠تعداد 
 زند. دولت شوروی پس از هزار نفر تخمين می١٠بيش از 

مجازات اعدام را برای چند  کولچاکو  دنيکينهای  شکست ارتش
راين در مه اوک ، اما پس از آغاز حمالت لهستان بهکردماهی لغو 

. وضعيت عمومی در شددوباره برقرار نون اعدام قا ١٩٢٠
 شدت از آن فضای رعب و وحشتی که شوروی بهروسيه 

عنوان يک شاهد  به موريزهکنند، دور بود.  رخين توصيف میوم
توسط  )ی ارتش سفيد رتبه افسر عالی( گالکينی  عينی از محاکمه
ه در مسکو گزارش ارائ ١٩٢١ه ييژو ١۴تاريخ  دادگاه انقالب به

  :داده است
ام که تا اين  نديده را هايی و دادرس من هرگز تماشاچيان«

بازی که در کارگر و سر ۴٠٠ا متهم رأفت داشته باشند، بحد 
همراه سه قاضی و يک دادستان که  سالن حضور داشتند، به

پوش  ساله و ژنده ٣٠متهم  ههمگی جوان بودند، با مهربانی ب
تيری در دست حفاظت از  هفتدار با  ردند. يک درجهک نگاه می

ها هيچ مانعی وجود نداشت.  آن عهده داشت. بين متهم را به
کت  مند بودند، نيم محاکمه عالقه چهار سرباز مسلحی که خود به

جلسه  کردند. وکالی مدافع را از ميز ما جدا میمتهم و ميز 
ی مردانی  مجادله به ،دادگاه انقالب شبيه باشد به که پيش از آن
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نظر پيدا  سر يک مسئله اختالفهم بربا ت داشت کهشباه
 .]١٠٩[»دان کرده

  
که عليه حاکميت شوروی اسلحه برداشته بود،  گالکين با اين

ر دادگاه محکوم شد و بعد عفو گرديد. او د مجازاتی سبک به
انده از گذر هايی که از سر اظهار داشت که با آزمون

ادگاه حرف او را ار شده است. دزيديکتاتورهای ضدانقالبی ب
  .قبول کرد درنگ بی

  

 :يعنی(چه در باال مورد بحث قرار داديم  ی چکا با آن مسأله
کلی  به )آميز مشخص در خالل يک جنگ داخلی اقدامات خشونت

وکار داريم جا با تشکيل نهاد يا دستگاهی سر متفاوت است. در اين
می و از بند يخواهد دا که مثل هرنهاد يا سازمان ديگری می

توان بعد از  گر فاشيست را می هرکنترلی آزاد باشد. يک شکنجه
ی  اعدام کرد. اما يک اداره ،چند کوتاهعمومی، هر يک محاکمه

توان تحت نظارت عمومی قرار داد. آرشيو  پليس امنيتی را نمی
در دسترس  گورباچف »گالس نوستِ « من سياستيُ  چکا که به

در خود از همان آغاز  رمْ کِ دهد که  مینشان  ،همگان قرار گرفته
فليکس تر کسی در صداقت  هرچند که کم .درخت وجود داشت

کند. کافی است که  اولين سرپرست چکا ترديد می دزرژينسکی
اين واقعيت را در نظر داشته باشيم که اعضای چکا از اجناس 

کاران اقتصادی مصادره  قيمتی که در نزد محتکرين و خراب ذی
داشتند. در اين  کردند، سهمی هم برای خود برمی می

  .]١١٠[ها هيچ ترديدی وجود ندارد کاری کثافت
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از همان آغاز در چکا اين گرايش خطرناک وجود داشت که 
طنزآميز  ی يک واقعه گونه کنترلی آزاد باشد. اشاره بهاز هر

های چپ  رهبر منشويک مارتوفکند؛ لنين با  مطلب را روشن می
زيادی قائل بود. يک داشت و برای او ارزش  يرينه][د رفاقتی

ی داد علی ج او يک گذرنامه کرملين دعوت کرد، به روز او را به
فوراً از مملکت خارج شو، وگرنه چند روز ديگر « :و گفت

  ».ديگر کاری ساخته نخواهد بود افتی و از من می دست چکا به
ويکی يکی از دشمنان سرسخت رژيم بلش لگت ،با وجود اين

  :خودسری چکا تابع شرايط روز بوده است اظهار داشته است که
ی  ناپذيری که ميان قهر خودسرانه در برخورد اجتناب«

يسر خلق در امور سرپرستی کم ی بهيچکا و دستگاه قضا
کرد،  آمد، هرگاه خطری رژيم را تهديد می دادگستری پيش می

دستگاه شد،  وقت بحران برطرف میافتاد، و هر چکا جلو می
  .]١١١[»گرفت ی قوت میيقضا

  
دار تشکيل دولت قانون و برداشتن  طور جدی طرف لنين به

پس از  ١٩٢١هايی در اين جهت بود. در نزاعی که آخر سال  گام
پايان جنگ داخلی برسر نوسازی دستگاه پليس سياسی ميان 

اخير  در گرفت، لنين از موضع شخص کامنوفو  دزرژينسکی
وارد م نهاد کرده بود که فعاليت چکا به پيش امنوفکپشتيبانی کرد. 

های سياسی، نگهبانی از  هئزير محدود شود: جاسوسی، توط
دادگستری  جرائم ديگر بايد به رسيدگی به .آهن و انبار آذوقه راه

  .]١١٢[احاله شود
ی  وجه ساخته هيچ بايد اين نکته را نيز يادآوری نمود که چکا به

ود. سوسيال رولوسيونرهای چپ در لنين نب حزب بلشويک يا
تشکيل آن نقش اساسی داشتند. اين واقعيتی است که چکا از همان 

در اين  ويکتور سرژاستقالل و خودسری گرايش داشت.  آغاز به
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کار برده  را به »ای قدرت خطرات حرفه« رابطه عبارت
گيری نهايی خود نزديک می  نتيجه ما به ،سان بدين. ]١١٣[است

  .ترديد اشتباه بوده است بی تشکيل چکاشويم که: 
  

   :جمنپهای فصل  پانوشت
اتحاد « ؛»آن خيانت شد انقالبی که به« ،روتسکی] ت٩۴[

  ؟»رود کجا می شوروی چيست و به
انتقالی برای انقالب  ی برنامه« ،تروتسکی] ٩۵[

  .»سوسياليستی
[96] Ernest Mandel, Trotzki als Alternative, 

Berlin, 1920.  
 .روزا لوکزامبورگ: انقالب روسيه ]٩٧[
 روزا لوکزامبورگ: انقالب روسيه. ]٩٨[
  روزا لوکزامبورگ: انقالب روسيه. ]٩٩[
نهادش  پيش ١٩٢٠که در فوريه  تروتسکی پس از اين] ١٠٠[
بر اتخاذ يک سياست اقتصادی جديد رد شد، مدتی از نظريه  مبنی

-حزب در مارس ی کار دفاع کرد. نهمين کنگره» نظامی کردن«
اين نظر رأی داد... سياست اقتصادی  اتفاق آرا به به ١٩٢٠آوريل 

اجرا گذاشته شد. اين سياست  به ١٩٢١مه -نوين از مارس
بود، يعنی  »کمونيسم جنگی«مرزبندی جدی با اقتصاد فرمايشی 

های  رشد کارگاه ی، بهياقتصاد روستا با ليبرالی کردن بازار و
برنامه جذب اين هدف ديگر  کوچک خصوصی کمک نمود.

  .های خارجی بود سرمايه
  :١٩١٧، اکتبر روی مدودف] ١٠١[

ی  در پادگان کرونشتات، بندری در کرانه ١٩٢١در مارس 
شورشی رخ داد. پس از  ،دريای بالتيک در نزديکی پتروگراد
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شکست مذاکرات، ارتش سرخ وارد عمل شد و قيام را سرکوب 
شورش کرونشتات و  ريم که بهجا قصد ندا نمود. ما در اين
اين که آتش  نظر ما با توجه به تر بپردازيم. به سرکوب آن بيش

طور کامل خاموش نشده بود، اين مسأله يک  جنگ داخلی هنوز به
ی عمومی. دشواری گفتگو  مورد تاکتيکی بود و نه يک قاعده

اقدامات  تر منتقدينِ  ی اين موضوع در اين است که بيش درباره
های سياسی همراه  ها، برخورد خود را با ارزيابی بلشويک

کنند: ماهيت تقاضای شورشيان و سرشت نيروهای سياسی  می
نظر ما در شرايط جنگ داخلی، ماهيت نيروهای  موجود... اما به

کننده است. اطالعات ما هم در اين زمينه  اجتماعی موجود تعيين
همه بيش از (قطعی کافی نيست. برخی  برای اظهارنظرِ 

 ١٩١٧-١٨گويند که ملوانان کرونشتات مثل  می )ها آنارشيست
ً کارگران صنعتی بودند؛  ها با اعتراضات  شورش آنو اساسا

 .تروگراد و نواحی ديگر پيوند داشتدر پ ١٩٢١کارگری فوريه 
دمکراسی شورايی، دمکراسی پرولتری مربوط  مسأله به ،بنابراين

گويند که ملوانان پرولتر  یم قبل از همه تروتسکی-. ديگران بود
ها و بندرگاه  بعد ديگر روی کشتی به ١٩١٧-١٨از سال 

ها يا در جبهه کشته شده و يا در  کرونشتات حضور نداشتند. آن
 ١٩٢٠-٢١خدمت ارتش سرخ بودند. ملوانان در زمستان 

ها با  آن حال و ثروتمندی بودند که شورش روستازادگان ميانه
ی غالت رابطه داشت. بايد  و مصادره »کمونيسم جنگی« الغای

يک نيروی اجتماعی که  شد، اما نبايد به ها مذاکره می آن به
مجال داده  ،کرد تقويت فشار ضدانقالبی بر پتروگراد کمک می به

ای  المللی بود، زيرا ايجاد رخنه شد. اين يک خطر ملی و بين می
ی باز ياروی رزمناوه توانست بندر را به در باروی کرونشتات می

 .های سفيد بودند دار ارتش روس کند که طرف
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  .انقالب روسيه، جلد دوم ]١٠٢[
[103] L. Kritsman, Die heroische Periode der 

Großen Russischen Revolution, Wien-Berlin, 
1929. 

هشدار » کمونيسم فقر«ی اين  مارکس و انگلس درباره ]١٠۴[
کند و بدبختی را اشاعه  می داده بودند که فقط فقر را همگانی

برای غلبه بر ازخودبيگانگی، تکامل نيروهای توليد «دهد:  می
موقعيت  ضروری است (و اين به يک پيش شرط عملی کامالً 

بلکه در سير  ،ها ی محلی انسان تجربی موجود نه در عرصه
تنها محروميت  چراکه بدون آنْ  ؛تاريخ جهانی بستگی دارد)

قوت روزانه نزاع  سرمدن فقر و فاقه، برشود؛ با آ همگانی می
گيرد و تمام گند و کثافت قديمی بازتوليد  درمی

  ).لمانیآايدئولوژی »(شود می
ی شورای نمايندگان  رانی در جلسه سخن ،لنين] ١٠۵[

ها  نمايندگان جبهه کارگران و سربازان پتروگراد با حضور
)۴/١١/١٩١٧.(  

[106] Durch die russische Revolution, 1917-
1918, Berlin, 1922, S. 112-118. 

[107] Durch die russische Revolution, 1917-
1918, Berlin, 1922, S. 119-131; Williams; Ein 
Amerikaner im revolutionären Russland. 

[108] W. A. Antonow-Owsejenko, Durch die 
russische Revolution, 1917-1918, S. 125. 

[109] Chez Lenin et Trotsky, S. 429. 
انقالب «هم اين نظر را تأييد کرده است:  چمبرلين] ١١٠[

  .، جلد دوم»روسيه
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[111] G. Leggett, The Cheka : Lenins Political 
Police. Oxford, 1981, S. 171. 

[112] G. Leggett, The Cheka : Lenins Political 
Police. Oxford, 1981, S. 341-342. 

علل انحراف از حزب و دستگاه «ی  تروتسکی: مقاله] ١١٣[
در کتاب جامعه ) ۶/٨/١٩٢٨تاريخ  به والنتينوف (نامه به» دولتی

  .شوروی و ديکتاتوری استالينی
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آيا درک تشکيالتی لنين راه را برای اقدامات افراطی انقالب 

 ستالين هموار نموده است؟ا اکتبر و ديکتاتوری
کنند،  ها اقامه می يکی از نظرياتی که معموالً منتقدين بلشويک

- پيش آمد ١٩١٨هايی که از سال  ویاز اين قرار است: زياده رَ 
تمديد و ز قبيل انحالل مجلس مؤسسان، سيستم ارعاب و ترور، ا

ً  - کمونيسم جنگی گرفت.  میاز درک تشکيالتی لنين ريشه  نهايتا
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شود، در  پای لنين نوشته می که به يیمنشأ تمام فتنه و فسادهاسر
شود: انقالب را احزاب انقالبی تحقق  ديدگاه زير خالصه می

ی معدودی از  اين حزب بايد از عده .های مردم نه توده ،بخشند می
رورت ندارد ض ،اينرای برگزيده تشکيل شود. بناب انقالبيون حرفه

و نظارت داشته باشد؛ طبقه کارگر که طبقه کارگر برآن کنترل 
 که اصالً ل سياسی انقالبی ناتوان است، چراعم از دست زدن به

   .]١١۴[دآگاهی سياسی انقالبی دست ياب تواند به نمی
از اين هم فراتر رفته،  يس فيشرئلونويسندگان ديگری نظير 

گويند که درک تشکيالتی لنين که شکل کالسيک آن در  می
های روانی  نابهنجاری بيان شده، از» کرد چه بايد« ی رساله

شخصيت او ريشه گرفته است: نفرت کور از تزاريسم و طبقات 
 و مرفه؛ عطش انتقام از مقاماتی که مسبب اعدام برادرش بودند؛

 »کن کردن دشمن ريشه«نيز و  ،تو خشون اين اعتقاد که ارعاب
  انقالبی نقش اساسی دارد.در هر

گر  نمايان ،در بهترين حالت رنگی اين ادعاهای رنگا همه
 ،خوان است نگر است که نه با واقعيت تاريخی هم جانبه بينشی يک

و نه با  ،شان را در دست داشت نه با اقداماتی که لنين خود رهبری
 .رفتار و گفتار لنين

عنوان انسانی که اسير  قبل از هرچيز ترسيم سيمای لنين به
ساز است که افراد  ناهم هايیه، با تصويرپرستی بود شهوت قدرت

نيکالی اند.  ارائه داده د، از اونشماری که با او رابطه داشت بی
ست، در اين باره اه که از منتقدين رهبر بلشويک والنتينوف

  :گويد می
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اين است  ،شوند سنگينی که تقريباً همه مرتکب می خطای«
که در  است دل کنند لنين انسانی آهنين و سنگ که گمان می

صدور احکام  به تفاوت است و فقط های طبيعت بی یيبرابر زيبا
او از تماشای مزارع، که]  [درصورتیپردازد.  سياسی می

  .]١١۵[آيد وجد می ، دريا و اقيانوس به چمنزار، رودها، کوهستان
  

لنين برای نقش شخصی خود اهميت چندانی قائل نبود، و اين 
ی مرکزی  نهاد کميته پيش ت بهتوان از واکنش او نسب را می

ای  او گفت که قصد دارد مجموعه به کامنوفدريافت. هنگامی که 
 ها را از کنفرانس حزب از آثارش را فراهم آورد و انتشار آن

 :خواهد، لنين جواب داده بودب
کلی زايد است. سی سال پيش يک چيزی  برای چه؟ به«

 .]١١۶[»ارزد نمی زحمتش به است، نوشته شده
  

صداقت و سادگی لنين که از هرنوع امتياز مادی دوری 
  :گردد زير نيز آشکار می های جست، از شهادت می

را که دهقانان برايش  هايی اتیغلنين هدايا و سو«
ان دو ميز کميسرها به حقوق .پذيرفت آوردند، نمی کرملين می به

 بود... های صنايع تعيين شده سوم حقوق باالترين تکنيسين
نه تئاتر مسکو تعطيل شد و نه جنبش  »کمونيسم جنگی«براثر 

آوانگارد از رونق افتاد. استقبال از تئاتر چنان بود که حتی 
(که در آن زمان دبير انترناسيونال  باالبانووايک بار لنين و 

هم اتفاق نظر داشتند کم در اين مورد با دست و کمونيستی بود
 ،)برخوردار نباشند یيتحارج هيچکه در مقابله با ديگران از 

 چخوف »سه خواهر« بدون بليط ماندند و نتوانستند اجرای
را تماشا کنند، دست از پا  استانيسالانيسالوسکیکارگردانی  به

  .]١١٧[»خانه برگشتند درازتر به
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خاطر کسب  عنوان مردی که به ی لنين به سازی درباره افسانه
ز اين تهمت چيز ازد، قبل از هر ای دست می هرحربه قدرت به

مين أبرای ت ١٩١٧ل لنين در سا :که مدعی است ريشه گرفته
همين برپايه  .ها پول گرفت ها از آلمانی مخارج تبليغات بلشويک

 ها پس از روزهای پرآشوب ماه پراکنی بود که بلشويک دروغ
 .ه مورد آزار و تعقيب قرار گرفتندييژو

لی از کطور در ضمن بيوگرافی لنين که به رونالد کالرک
مورد خاص با شک و ترديد بهترين آثار مشابه است، در اين 

همه شايعه نبايد  کند و حتی مدعی است که اين نظر میاظهار
 ی دليل باشد. او حتی ادعاهای يک مأمور وزارت امور خارجه بی

ميليون  ۵٠ها مبلغ  کند که مدعی است آلمانی آلمان را نقل می
 .]١١٨[کردندگذاری  مايهها سر مارک طال در جنبش بلشويک

آورد که اين تهمت را نقش برآب  شاهدی می کالرکاما همين 
يوسته در پ ها ترين ارگان بلشويک مهم پراودا ی کند: روزنامه می

ی مالی بود. همه در تقال بودند که برای آن چند هزار  مضيقه
اين تنگنای مالی با وجود دريافت صدها . ]١١٩[روبل جمع کنند

اين  ناهان راين مویبِ پذير است؟  ارک چگونه امکانميليون م
با وجود اين که منابع او  .]١٢٠[پذيرد سادگی می ها را به تهمت

از لنين در  ناهان مویتصويری که  .]١٢١[کلی ناموثق است به
 ِءنيتکلی با سو دهد، به ارائه می ١٩١٧ی فوريه تا سپتامبر  فاصله
 کند که در آن او ادعا میکاری همراه است. برای نمونه  لو دغ

يسی يهای سو که سوسيال دموکرات» قطار مهر و موم شده«
روسيه  به ١٩١٧دند تا لنين را در آوريل تدارک دي )پالتنو  گريم(

اما واقعيت . ]١٢٢[حضور نداشتسوسياليست ديگری  چببرد، هي
نفر سرنشينان قطار که همگی از  ٣٢اين است که در ميان 
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، سه »بوند« نفر بلشويک، شش عضو ١٩د، مهاجرين روس بودن
پيمان بود)  (گروهی که با تروتسکی هم ناشه اسلوویعضو گروه 

های ديگر حضور داشتند. از  و چهار نفر از اعضای سازمان
جا که مقامات انگليسی و فرانسوی با مراجعت مهاجرين  آن

 الفت کرده بودند، اين قطار مخصوصروسی از راه دريا مخ
افقی با دولت آلمان اجازه داشت که از خاک آلمان عبور برپايه تو
امضا  ای که با مأمورين آلمانی به نامه عالوه در توافق کند. به

 گونه تمايزی ميان مهاجرين رسيده بود، قيد شده بود که هيچ
ی  نبايد صورت گيرد: همه »طلب شکست«و » طلب جنگ«

 ،نند. در واقعتوانستند با قطار مذکور سفر ک مهاجرين روسی می
بودند. اين  ميهن پرست یافراد »بوند« حداقل بعضی از اعضای

ای  اش محصول اطالعيه مسافرت با در نظر گرفتن تمامی جوانب
دار از کشورهای  های نام ای از سوسياليست بود که آن را عده

توان از اين افراد  جا می گوناگون امضاء کرده بودند، که در اين
يس، يسو دبير حزب سوسيال دموکرات التنفريتس پنام برد: 

شهردار  ليندهاگندبيرکل حزب سوسياليست سوئد و  ستروم
  .]١٢٣[سوسياليست استکهلم

عمومی جهان و هم اين سفر هم در افکار ناهان مویگزارش  به
عنوان يک مانوور آلمانی ارزيابی گشت. اين  در روسيه به

طباق داد که لنين نتوان با اين واقعيت ا برداشت را چگونه می
ً  موقع ورودش به از اعضای  چيخذرهاز جانب  پتروگراد رسما

رهبری شورا مورد استقبال قرار گرفت؟ پس تکليف ما با تبليغات 
ی اظهارات صريح  ميليتاريسم آلمان چيست؟ و دربارهعليه  رادک

روسيه چه بايد گفت؟  وتسکی عليه جنگ هنگام بازگشتش بهتر
  :است ين باره چنين گزارش دادهدر ا ناهان مویخود 
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که او را از اردوگاه اسيران در  ها ناچار شدند انگليسی«
 ی (کانادا) آزاد کنند تا از سنگينی بار مشکالت فرمانده مرستآ

ی آلمانی را يبکاهند. تروتسکی ملوانان زيردريااردوگاه 
قدری تحت تأثير قرار داده بود که افسران آلمانی از ستاد  به

بند بسته شود.  دهان او پوزه هی تقاضا کرده بودند که بهفرماند
ی انگليسی  شد. فرمانده پا می ی بهآي در اردوگاه مدام گردهم

  .]١٢۴[موافقت کرد که او را از حرف زدن ممنوع کنند
  

 پس چه کسی قرار بود که از ميليتاريسم آلمان دفاع کند؟

  

توان تنها  رک برداشت لنين از مسائل تشکيالتی نمیرای دب
توان تزهای  استناد جست. هرگز نمی ؟»چه بايد کرد« ی رساله به

قدری  ،يادآوری نموده طور که خود لنين اين رساله را (که همان
: ساختها جدا  ی تاريخی مشخص آن افراطی هستند) از زمينه

  کرد. ت میوضعيت يک حزب کوچک که در شرايط مخفی فعالي
عنوان نظرياتی عام  گاه تزهای اين رساله را به لنين هيچ

 در ی کشورها (ازجمله که هميشه و در همه ،کردمطرح ن
ی طبقاتی در چه شرايط  نظر از اين که مبارزه روسيه)، صرف

  مشخصی جريان دارد، اعتبار داشته باشند.
ها  های ديگری که در آن زمان از جانب منشويک در طرح

مقتضيات کار غيرعلنی و مخاطرات ناشی از آن  ئه گشت، بهارا
اما  (نقش تمرکز ضروری  ی طبقاتی، به ی مبارزه برای ادامه

سرشت  تر از همه به و مهم ) تجارب مبارزات پراکنده دشوارِ 
و سپس هژمونی طبقه -ی مبارزه برای استقالل سياسی  ويژه

در انشعابی که در د. در انقالب بهای اندکی داده شده بو -کارگر
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ی حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه  دومين کنگره
های اساسی بعدی ميان  های اختالف ) روی داد، هسته١٩٠٣(

ها در رابطه با نقش بورژوازی در انقالب  ها و منشويک بلشويک
خود  حالت رسمی به ١٩١٢نهفته بود. اين انشعاب در سال 

 .]١٢۵[گرفت
 ١٩٠٢هم که در سال  ؟»بايد کرد چه« ی حتی در خود رساله

-یلوکزامبورگ« که لحن شتوجود دا ، عباراتیبود نوشته شده
   ت:ها برجسته اس آندر  ایِ »تروتسکی 

البد هرکسی با اين نکته موافق است که اصل دموکراسی «
گسترده دو شرط الزم زيرين را دربر دارد: اوالً علنی بودن 

 ً قامات. بدون علنی بودن و آن انتخابی بودن تمام م کامل و ثانيا
علنی بودن اعضای سازمان محدود  صورتی که فقط به هم به

آور است. ما  نباشد، سخن گفتن از اصل دموکراسی خنده
ناميم،  های آلمان را دموکراتيک می سازمان حزب سوسياليست

حزب علنی  ی کارها و حتی جلسات کنگره ی همه زيرا در آن
  .]١٢۶[است

  
 :تأکيد دارد که ی ديگريدر جا

مدام تأکيد شده است که  ؟"چه بايد کرد" ی در رسالهحتی «
واقعاً  ی ای تنها در ارتباط با طبقه سازمان انقالبيون حرفه

طور خودانگيخته درگير مبارزه  انقالبی معنی دارد که به
 .]١٢٧[»گردد می

  
کند.  کفايت می کالوديو سرجيو ها برای رد نظريه اين نقل قول

آن است که دريافت لنين از تشکيالت در ديدگاهی ريشه وی بر
 : عدم حضور تاريخیآن گرايش داشت هم به اکسلروددارد که 

برخالف  ،در روسيه سنتی. طبق اين گزارش »ی مدنی جامعه«
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پرولتاريای روسی قادر  ،ظرگاه تروتسکی و روزا لوکزامبورگن
لنين حزب  از نظر ،آگاهی طبقاتی دست يابد. بنابراين نيست به

ها  جای آن ی طبقاتی برتری دارد و بايستی به برطبقه و مبارزه
ی  همه يک از اين دعاوی، با توجه به هيچ .]١٢٨[عمل کند

نگاشته،  ١٩٠ ۵های لنين، حتی آثاری که قبل از انقالب  نوشته
 .ندارد صحت

گاه در  - لنين ١٩٠ ۵ی بسيار مهم انقالب  بعد از تجربه
. او زد میتصحيح اين نظرگاه دست  به -خودچارچوب انتقاد از

اند  موضعی افراطی رانده وی را به ،گويد که مخالفين نظری او می
 :تعديل کند هرقيمتی شده، موضع خودرا که به و حاال او برآن است

نسبت  ،رغم انشعاب حزب سوسيال دموکرات به«
 ١٩٠٧تا  ١٩٠٣وضعيت درونی تشکيالتی خود از سال  به

داد. (صورت  را در اختيار عموم قرار می ها ارشبهترين گز
بلشويکی،  ی ی مشترک، سومين کنگره جلسات دومين کنگره

ی بلشويکی منعقد در استکهلم). حزب  چهارمين کنگره
ی احزاب  قبل از همه ،سوسيال دموکرات با وجود انشعاب

مدت بهره برد تا تشکيالت را  از آزادی کوتاه[ديگر] 
انتخاب وکراتيک بازسازی نموده، اصل دم صورت باز و به

حزب  وابسته به ميزان اعضای نمايندگان در جلسات را به
 ...تحقق بخشد

پارچگی و  شرط اساسی اين موفقيت (قاطعيت و يک
 ً ارگر که کاين بود که طبقه  استواری حزب در انقالب) طبعا

، دندوب  بهترين عناصر آن در سوسيال دموکراسی گرد آمده
ی  بهتر از هرطبقه ديگری در جامعه اقتصادی عينیِ داليل  به

 ،دون چنين شرايطیدهی دارد. ب داری قابليت سازمان سرمايه
ای چيزی جز يک سرگرمی و  سازمان انقالبيون حرفه

  .]١٢٩[»ی خودنمايانه نخواهد بوديماجراجو
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  :کند می تر بيان لنين ديدگاه خود را حتی از اين هم روشن
پرسيد که: شورای  نبايد می دينرانظر من رفيق  به«

ً  به نمايندگان کارگران يا حزب؟ چنين  نظر من جواب بايد حتما
نظر من شورای  باشد: هم شورای نمايندگان و هم حزب... به

عنوان يک تشکيالت صنفی تالش  نمايندگان کارگران بايد به
ی کارگران، کارمندان، مستخدمين و  کند که نمايندگان همه

توانند  ی کسانی که می وستايی را دربرگيرد، همهمزدبگيران ر
ً  و می  کش زحمتبرای بهبود زندگی مردم  خواهند مشترکا

کسانی که از حداقل صداقت سياسی  ی مبارزه کنند، همه
 .]١٣٠[»برخوردارند، غير از دشمنان مردم

 ١٩٠٩ی حزب (که از آوريل تا مه  در چهارمين کنگره
ما بر اصل سانتراليسم  ی در استکهلم برگزار شد) همه

حق  چنين بر احترام به دموکراتيک اتفاق نظر داشتيم، و هم
های حزبی،  ها و اپوزيسيون قانونی، و استقالل سازمان اقليت

گو بودن مسئولين حزبی  ضرورت رعايت اصل انتخاب، پاسخ
  .]١٣١[»ها و امکان برکناری آن

لی راتيک و استقالل واحدهای محاصل سانترالسم دموک«
پارچگی  يک جاکه به انتقاد است، تا آن معنای آزادی کامل به

  .]١٣٢[فعاليت معينی صدمه نزند
های  وجه حق ندارد که سازمان هيچ کميته مرکزی به«

ی اعضای حزب  خود وادارد. همه پذيرفتن احکام حزبی را به
 مسائل بنگرند و نظر که با ديدی مستقل و انتقادی به اند موظف

 .ی وحدت ابراز دارند چارچوب تصميمات کنگرهخود را در 
صورت دموکراتيک ساخته  اينک سراسر تشکيالت حزبی به

عضای حزب، مسئولين و ی ا همه نی کهعم شده است، بدين
ی اعضای  ها و غيره حق انتخاب دارند... و همه اعضای کميته

  .]١٣٣[»اند حزب در تعيين تاکتيک سازمان حزبی سهيم
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خوبی  با منابع کار خود به لويس فيشرر ای نظي نويسنده
های لنين و  عمد براين قسمت از گفته به ،با اين وجودآشناست. 

اين . ]١٣۴[بندد های مشابه ديگر، چشم فرو می بسياری از گفتهبر
صورت يک عادت ناجور  ی عدم صداقت اوست، که به نشانه

  درآمده است.
شريه عنوان خبرنگار ن به ١٩٣۶تا  ١٩٢٣او از سال 

کرد. او در  در اتحاد شوروی زندگی می (Nation) یيآمريکا
ای منتشر نمود که برای استالين  رابطه با محاکمات مسکو مديحه

و پيروان او در سطح جهان بسيار سودمند بود. اما در بيوگرافی 
 :، عقيده دارد کهسال بعد انتشار داد ٣٠نين که او ل

در حقيقت  ١٩٣٠ی  های دهه محاکمات مسکو در سال«
آلود  های خون سازی محاکماتی بودند عليه تروتسکی... پاک

ارتش و  ی رتبه نيز که گريبان مقامات عالی ١٩٣٧سال 
و نويسنده و دانشمند را گرفت،  هزاران کارمند و کارشناس

ليات لشکرکشی استالين عليه تروتسکی بود. اين عم بخشی از
کشاورزی ی صنعت و  خالل جنگ جهانی دوم در عرصه

  .]١٣۵[»بار آورد شماری به ضايعات بی
  

 نقش وکيل مدافع اين ١٩٣۶-٣٨کسی که در سال های 
بيند  ، اينک هيچ ضرورتی نمیرا ايفا نمود »آميز سياست جنون«

يا انتقاد از خود بگويد. او  ای در ابراز تأسف، پوزش که کلمه
لين سادگی جبهه را عوض کند: ديروز استا دهد که به ترجيح می
ی نبوغ و کاردانی لنين بود، و امروز شاگرد خلف  ادامه دهنده

بينيم که در اين  مکتب ديکتاتوری و خشونت لنين است. می
سازی چيز مشترکی وجود دارد: استالين در هرحال از دل  قرينه

منفی. لنين بيرون آمده است، ديروز در جهت مثبت و امروز در
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تر  پردازيم که خيلی کلی تحريف تاريخی ديگری می جا به دراين
تاريخ روسيه شوروی  است و درآثار بسياری از نويسندگانی که به

ادعا  .]١٣۶[شود اند، يافت می پرداخته ١٩٢٠تا  ١٩١٨های  در سال
نحصارطلب بوده که از شده است که حزب بلشويکی نهادی ا

 .گرای لنين اشباع شده استنيروی تمرکز
همه  که هيچ حزب کارگری ديگری با اين ين استاواقعيت 

وجود نداشته  - صورت علنی به -اختالف نظر و آزادی عقيده 
است. احزاب سوسيال دموکرات آلمان يا اتريش حتی در بهترين 

جا تنها به  ند. ما در اينا شان تا اين حد باز و آزاد نبوده های دوره
  .کنيم نقل چند نمونه اکتفا می

که پيرامون مشروعيت انقالب اکتبر درگرفته  یدر بحث ■
ی مرکزی در  ی کميته ، زينوويف و کامنيف اعضای برجستهبود

ً  ی ماکسيم گورکی به ای که در روزنامه مقاله عليه  چاپ رسيد، علنا
 .نظريات اکثريت موضع گرفتند

ی  ی تشکيل يک دولت ائتالفی از همه در گفتگو درباره ■
ی شوراها، شش عضو  ين کنگرهاحزاب کارگری پس از دوم

ی مرکزی و بسياری از اعضای شورای کميساريای خلق  کميته
ها برای  . آنکردندگيری  کارا در برابر تصميم اکثريت موضعآش

 .]١٣٧[های خود نيز استعفا دادند تمَ رد نظريات خود از سِ بُ  پيش
دو تن از سران حزب بلشويک در  لوسوفسکیو  ريازانوف ■

مخالفت با  در ١٩١٨ی شوراها در ژانويه ياجرای  نشست کميته
 .ی دادندأانحالل مجلس مؤسسان ر

 برست ليتوفسکدر زمان امضای قرارداد صلح  ■
ای داشتند که در  بوخارين رونامه هوادار» های چپ کمونيست«

 .دادند آن نظريات خود را نشر می
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که از  »های دموکرات سانتراليست«معروف به ناتجريا ■
هدايت  اوسينسکیمانند  »یيگرا های چپ کمونيست« جانب

 منتشر »کمونيست« نام ای به نشريه ١٩١٨، از سال ندشد می
مديريت کارگری صنايع  . هواداران آن طرحی راجع بهندکرد می

ی مرکزی  شدت با موضع اکثريت کميته ارائه نمودند که به
جرای آميزی هم در جهت ا های ترديد ها حتی گام متفاوت بود. آن

  طرح خود برداشتند.
ی  ی دربارهييک همواره بحث و گفتگوهادر حزب بلشو ■
  .]١٣٨[صنايع جريان داشت ی ی اداره مسئله
رهبری  به ١٩٢٠سال  که به »اپوزيسيون کارگری« ■

تشکيل شد، نظريات خود را  کولنتای و ميازنيکوف، شلياپنيکوف
 ً   .ندداد انتشار می دائما

ی  در کميته نماينده سازمان چکا واردين ١٩٢١در سال  ■
د که کراد نه پيش -گيری مخالف لنين در کنار سمت - مرکزی 

های اپوزيسيون که در عمليات براندازی  برخی از احزاب و گروه
عليه حاکميت شوروی شرکت ندارند، قانونی اعالم گردند و 

ای از افراد منشويک و سوسيال رولوسيونرها آزاد شوند تا  عده
   ]١٣٩[در انتخابات شورای مسکو شرکت جويند بتوانند
  

تروگراد را که دفتر کميسريای نظامی پ شنوسکی-ايلجيناز 
جا مانده که اين فضای  کرد، گزارشی به اداره می ١٩١٨در سال 

اولين  ١٩١٨نمايد. در اواخر مارس  شکل دقيقی باز می آزاد را به
فرانس کنفرانس واليتی ارتش سرخ برگزار شد. در آغاز کن

ای مرکب از لنين، تروتسکی و  نهاد شد که هيئت مديره پيش
نهاد مخالفت  ها با اين پيش زينوويف انتخاب شود. آنارشيست
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پذيرفته شد، زيرا خيلی از نهاد با اکثريتی ضعيف  کردند. پيش
 .ها رأی داده بودند موافقت با آنارشيست ها به بلشويک

-يلجينای بلشويکی و با وجود مخالفت رهبران هيئت نمايندگ
ها  دولت حضور داشت، آنارشيستعنوان نماينده  که به شنوسکی

ای تشکيل دادند که کنفرانس را  جبهه» چپ« های و بلشويک
سربازان و  ها حقوق ب لوايح و مواد قانونی کشاند. آنتصوي به

که دولت اعالم کرده بود که در  ملوانان را باال بردند، درحالی
  .]١۴٠[ی ناتوان استاجرای چنين طرح

توان خرده گرفت که لنين با چنين تخلفاتی  جا می در اين
طور عمده لفظی بود و  ی او به ، منتها حربهکرد شدت مقابله می به
گرانه و تنبيهات اداری منجر  اقدامات سرکوب وجه به هيچ به

 ی اساسی فراموش گيری اما، يک نکته شد. در اين خرده نمی
  شود: می

ينی دهد که حزبی که با برداشت لن ی باال نشان میها گزارش
وجه يک قطبی نبود؛ رهبران و  هيچ از تشکيالت بار آمده بود، به

در آن از استقالل فکر  کادرهای فراوانی، از کارگر و روشن
ی  انتقادی برخوردار بودند؛ در فعاليت روزانه معنوی و روحيه

های يک بعدی  جنبه يافت و نه اين حزب همين استقالل بازتاب می
و انحصارطلبانه. بايد براين واقعيت تأکيد نمود که ديدگاه لنين با 

ی حزب در  اين برداشت تفاوت جدی نداشت. او در همين کنگره
ممنوعيت تشکيل فراکسيون  در بحث مربوط به ١٩٢١مارس 

های گوناگون  نهاد ديگری داير برممنوعيت گرايش شيحزبی، با پ
ای  صراحت اظهار داشت که: در دوره به ت. اومخالفت برخاس به

توان از انتخاب  که در حزب نظريات مختلفی وجود دارد، نمی
های گوناگون جلوگيری  رهبری حزب بربنياد کارپايه گرايش

  .]١۴١[نمود
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بار که در دستگاه رهبری در اقليت قرار خود او هم هر
د و های اقليت سازمان ده گرايش کرد به گرفت، تالش می می

 .طور علنی ترويج کند مواضع آن را به
تنها با تحريفات تاريخ روسيه شوروی در که]  [نتيجه اين

  ت.ها سرپوش گذاش واقعيت توان براين زمان لنين است که می

 

هايی از گرايش  اين است که در آثار و اعمال لنين رگه واقعيت
چنين شود.  ديده می گرايی جويی و جانشين پروری، سلطه قيم
رسد که بر نظريات تشکيالتی لنين نوعی حرکت  نظر می به

پل ، من مارسل ليبگرانی مانند  پاندولی حاکم است. پژوهش
آن استناد  ای که ما به ی برجسته در مقاله ستيفن کوهنو  لوبالن
 .]١۴٢[اند کيد ورزيدهأها ت ايم، براين ويژگی جسته

ين حرکت پاندولی را چنين مجسم توان ا در اولين برخورد می
آسای جنبش  حل خيزش انقالبی و شکوفايی طوفاننمود: در مرا

گفتار و کردار لنين غلبه ای، لحن دمکراتيک يا ليبرالی بر توده
ها، گرايش  نشينی و کاهش فعاليت توده کند. در مراحل عقب می
يابد. اين  نشينی طبقه توسط حزب برتری میسانتراليسم و جا به
جا  ماکياوليسم توضيح داد: در اين توان با توسل به وگانگی را نمید

  .]١۴٣[کند اصل متعارف روانی عمل می يک تر بيش
بازتاب جامعه شناختی  توان با توجه به اين عامل روانی را می

در زير بود، خواه  دموکرات و آزادی که لنين .آن بهتر شناخت
درحالی که لنين  .زد عمل می های کارگر دست به فشار توده

ند، ها حضور نداشت انحصارطلب در شرايطی که عمالً توده
 .های عملی بود دنبال راه به
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تواند سيمای لنين را  اما اين توضيح جامعه شناختی نمی
 ١٩٢٣تا  ١٩١٨درستی منعکس کند و تاريخ روسيه را از  به

ن ياو حتی از پا ١٩٢٢دانيم که لنين از سال  توضيح دهد. مثالً می
شدت با بورکراسی روزافزون دولت و حزب (که  به ١٩٢١سال 

مبارزه برخاست. با اين  تازگی توجه او را جلب کرده بود) به به
عليه هيوالی  »واپسين نبرد لنين« توان فرضيات نه می

بوروکراسی را روشن نمود، نه آخرين برخورد شديد او با 
 ً  :ين رابطهدر ا را پرشور او استالين را و نه لحن واقعا

ران روسيه گناه رسد که من در برابر کارگ نظر می به«
در اين عرصه با جديت و نيروی  ام که سنگينی مرتکب شده
 .]١۴۴[ام کافی وارد عمل نشده

  
در توضيح يک واقعيت تاريخی  ،»جامعه شناختی«توضيح 

آن  لوبالنماند: اين واقعيتی است که  انکارناپذير ديگر نيز درمی
 من ليبکه  »پاندولی« ی ابر برداشت مکانيکی از نظريهرا در بر

 ١٩٠٨نشينی ( های عقب دهد: لنين در سال مطرح نموده، قرار می
 »طلبی انحالل« ) کادرهای بلشويک را در برابر جريان١٩١١تا 

نيروی  به ١٩١٢از سال  توانست چنان بار آورده بود که حزب او
  .]١۴۵[جنبش کارگری روسيه تبديل شود هژمونيک 

  

ی  يک قاعده توان به ی روسيه می ی جامعه نمونه [بررسی] در
انقالبی است که شرايط های غير عام تاريخی رسيد: در دوران

 حزب انقالبی در »جهش« برای سياسی و تشکيالتی ،ای برنامه
  .گيرد فراگرد رشد بعدی مبارزات شکل می
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لنين حزبی بود  ه حزبِ گران اعتقاد دارند ک برخی از پژوهش
فکران بورژوا  بلکه از روشن ،طور عمده نه از کارگران که به

پايه  هم از پيروان اين نظريه بی آلفرد ماير. ]١۴۶[تشکيل شده بود
او مدعی است که سانتراليسم دموکراتيک نظامی بود . ]١۴٧[است

ی بسيار مفيدی  جو و اقتدارطلب حربه برای رهبران سلطه« که
  .]١۴٨[»بود

هيچ يک از اين ادعاها با واقعيات تاريخی انطباق ندارد. 
ناپذير  ها دشمنی آشتی بلشويک با لنين و که بريل ويليامزاظهارات 

  :کند دارد، اين مطلب را ثابت می
ها، تعداد اعضای حزب  همراه رشد محبوبيت بلشويک به«

[اين کلی دگرگون شد.  سيمای حزب به ،سان هم باال رفت. بدين
ای شده بود که از بنياد با گروه  در ماه اکتبر حزبی تودهحزب] 
يقی از تعداد تفاوت داشت. آمار دق ١٩٠٣فکری سال  روشن

رود که شمار  نيست، اما گمان می اعضای حزب در دسترس
رسيد. هزار نفر  ٢۵٠ده برابر شد و به  ١٩١٧ها طی سال  آن

ا احتماالً ه کارگر بودند. آن در اکتبر اکثريت غالب اعضا
ً  تر بيشبستگی  هم شان رهبری  رقبای نسبت به و مطمئنا

اما برخالف تصور رايج، وحدت و تشکل  ؛تری داشتند قوی
ی برخورد همواره ميان  ها چندان زياد نبود. در شيوه آن

های ايالتی و  های محلی در کميته ی مرکزی، حوزه کميته
ختالف وجود ها ا ای در کارخانه های منطقه شوراها و حوزه

ها با استقالل قابل توجهی  داشت. هم فعالين و هم حاميان آن
  .]١۴٩[»زدند عمل می دست به

  
معتبرتری از مسئولين حزب  اين گزارش صادقانه تصوير

سانتراليسم « ی هايی که درباره دهد تا افسانه بلشويک می
زير رهبری لنين شايع شده است. تنها با چنين  »دموکراتيک
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ن حداقل چهار بار چرا لنيکرد که توان درک  ست که میشناختی ا
در  ؛١٩٠۵-١٩٠۶ ی مرکزی درگيری پيدا کرد: با اعضای کميته

- ٢١و در  ؛ی انقالب اکتبر در آستانه ؛١٩١٧آغاز انقالب فوريه 
ی  برکت حمايت گسترده برخوردها به اول . در سه بارِ ١٩٢٠

ی  شد. در مرتبه امنفع او تم به کارگران و حتی افراد غيرحزبی
 دنبال چهارم چنين حمايتی در کار نبود و پيامدهای فاجعه باری به

  داشت.

  

 ً ای برای حزب و اصول  جانبه گاه طرح همه هيچ لنين واقعا
تشکيالتی آن تدوين ننمود. اما اگر بر مدارج تحول تاريخی نظر 

استثنای  بهيش رفته است. پ گام به بينيم که او گام به افکنيم، می
 )١٩٢١تا  ١٩١٩ ها تعبير بعضی يا به( ١٩٢٠-٢١ های سياه سال

که عنصر  آهنگ کتيکی فعاليت طبقه و نقش حزب پيشوحدت ديال
  .ستاساسی اين فراگرد است، مدام تقويت شده ا

فکران و  مدعی است که روشن لئوپولد هايمسون
ضاد ميان آگاهی های روسی هرگز نتوانستند مشکل ت مارکسيست

ای و فعاليت متشکل و منضبط را  ای، عمل توده و فعاليت لحظه
 اين مشکل پاسخی شايسته داده شد حل کنند. اما در انقالب اکتبر به

  :کند دقت توصيف می به »روسيه تاريخ انقالب« که تروتسکی در
کننده، مثل بخار  ها بدون يک سازمان رهبری انرژی توده«

يرويی که بايد موتور را ن هشود، و ب می در هوا پراکنده

  .]١۵٠[شود تبديل نمی ،حرکت در آورد به
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خوبی باز نمود.  ی انقالب اکتبر اين مسئله را به لنين در آستانه

 انهقيام مسلح ی مرکزی که در آن به کميته که به ای در نامه
  :نويسد ، چنين میشده بود فراخوانده

توطئه، يا بر سيادت يک  يک قيام نبايد به  برای موفقيت«
. اين ردپيشروترين طبقه تکيه ک ، بلکه بايد بهبودحزب متکی 

اصل اول ماست. اصل دوم اين است که قيام بايد بر برآمد 
 .]١۵١[»انقالبی خلق تکيه داشته باشد

  
که تنها مدت محدودی  با اين ؟»چه بايد کرد« الگوی تشکيالتی

سئولينی بار آمدند که قادر اجرا درآمد، حاصلی منفی داشت. م به
 .همراه شوند ای نبودند با خيزش جنبش توده

  :در اين باره نوشته است )همسر لنين(کروپسکايا 
ها با نفوذ  ها معموالً افراد آگاهی بودند. آن يتهاعضای کم«

ها داشتند، آشنا بودند. اما اساساً  ها در ميان توده ی که کميتهيباال
بيگانه بودند. عقيده داشتند که: ما با دموکراسی درون حزبی 

هرحال با جنبش پيوند داريم و با دموکراسی فقط کارمان  به
اعضای تبعيدی حزب نظر خوشی  افتد. نسبت به عقب می

ها کاری جز جار و  آن"، و [براين باور بودند که] »نداشتند
يروی از رهبران تبعيدی (مانند لنين) ". پجنجال بلد نيستند

گردان بودند. اعضای  گوار بود. از نوگرايی رویشان نا برای
  .]١۵٢[»شدند ها در برابر تغيير سريع شرايط سردرگم می کميته

  
 ١٩٢٣تا  ١٩١٨های  تاريخ واقعی روسيه بين سال ،حال هر به

توان شناخت و  ميز میآ ناقضتمام اين عوامل ت را تنها با توجه به
  لنين.  های منسوب به کمک بدکرداری نه به
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نيروهای اجتماعی  های استالينيسم، توجه به برای شناخت نطفه
اصول  که به ؛ شناختیها ضرورت دارد ل آنبو روابط متقا

ی آرا  حوزه . و تنها بهاست برداشت ماترياليستی از تاريخ وابسته
بايد  ،های معنوی ی سرچشمه ق ندارند. در عرصهعلو عقايد ت

وجه تداوم برداشت  هيچ هگفت که برداشت استالين از تشکيالت ب
ی آن  رحمانه نيست، بلکه برعکس، نفی خشن و بی لنينی از آن

  است.
  

 ١٩٢٠سال  در روسيه زاسيونروند بورکراتيمهار آيا 
بود؟ چنين چيزی در کشوری از رمق افتاده که قحطی پذير  امکان

کار افتاده بود، و با  ی حمل و نقل از کرد، شبکه داد می در آن بی
 ١٩١٧ ميزان نصف و شايد هم يک سوم سال طبقه کارگری که به

سرعت  کاهش يافته بود، چگونه امکان داشت؟ طبقه کارگر به
خاطر  خاطر پايان جنگ داخلی، بلکه به شد، نه به غيرفعال می

اين شرايط  خود بود. در[شکم] که هرکسی به فکر سير کردن  اين
احيای فوری دموکراسی شورايی يا حتی  جتماعیْ دشوار مادی و ا

کارگری خواب و خيال  یمديريتـ  ی اقداماتی در جهت خوداجرا
  بود.

-چيز چرخ توليد رارهبری حزب و دولت بايد قبل از هر
، توان ندآورد می حرکت در به -ی کشاورزی يژه در پهنهو به

  .ندبخشيد شتاب می اشتغال کارگران د و بهدنبر توليدی را باال می
اشتباه لنين و تروتسکی اين بود که برای شرايط خاص زمانی 
 تئوری ساختند و آن را تعميم دادند. با آغاز سياست نوين

ی  هويتی طبقه کارگر نقطه ) بر ضعف و بی١٩٢١-٢٢اقتصادی (
 .پايان گذاشته شد
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احيای  رشد تدريجی دموکراسی شورايی، به در اين مرحلهْ 
ی  گردونه داد و آن را به کارگر شتاب می اجتماعی طبقه-سياسی

گرداند. رهبران شوروی با يک سياست  فعاليت سياسی برمی
رنگ  تر بيشنادرست، در شراطی که بقايای دموکراسی هرچه 

گردانی پرولتاريا و حزب را از سياست  باخت، روند روی می
  .]١۵٣[شدت بخشيدند

نست با موفقيت توا توان گفت که چه اقداماتی می آسانی نمی به
 ١٩٢١سال مايه  بار سياست تنگ قرين باشد. اما نتايج فاجعه

چه  رساند که: آن گيری می اين نتيجه را به قدری عيان است که ما به
ديگر  ١٩٢٢نمود، از سال  خواب و خيال می ١٩٢٠در سال 
  .چنان نبود

  

   :ششمهای فصل  پانوشت
برد که  مینويسندگان بسياری را نام  ستيفن کوهن ]١١۴[

جا  ها بسيار زياد است و ما در اين چنين نظری دارند. تعداد آن
رابرت ، هانا آرنت، نسديمرل فِ کنيم:  ها اشاره می اين نام تنها به
، آرثور مندل، بارينگتن مور، آدم اولم، ميشل کارپوويچ، دانيلز

. الکساندر سولژنيتسينو  نيل رابرت مک، زبيگنيو برزژينسکی
از « :کند برای تبيين اين برخورد کفايت می نسديمرل فِ عبارتی از 

  ».عرصه گذاشت عيار پا به تمام گرايیِ  يک سلطه يیْ گرا سلطهاين 
[115] Encounters with Lenin, London, 1968. 
[115] L. B. Kamenew, Lenins literarisches 

Erbe, Hamburg, 1924, S. 19. 
[117] D. Mitchell, 1919, 152-156. 
[118] Lenin. The Man Behind the Mask, 

London, 1988, p. 207, 239, 240. 
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[119] Lenin, P. 227. 
[120] Moynahan, P. 199-201. 
[121] Chamberlin, Die russische Revolution, 1. 

Bd. S. 166-168. 
[122] Moynahan, P. 143. 

م ی ترکيب سياسی مهاجرين روس که در نه باره در] ١٢٣[
از عبور همراه لنين از زوريخ حرکت کردند و پس از  آوريل به

آهن پتروگراد  ايستگاه راه آوريل به ١۶آلمان، سوئد و فنالند در
در  ؟»ما چگونه سفر کرديم: «ی لنين مقاله ، نگاه کنيد بهرسيدند

  ٢۴جلد ی آثار لنين،  مجموعه
و  ها، کارمندان های ديپلمات ها و تلگراف ها، نامه گزارش

س و ييانتقال انقالبيون روسی از سو«ی جاسوسان آلمانی درباره
ه ييهای مارس تا ژو بين ماه» (روسيه بلغارستان از طريق آلمان به

  است: ) در کتاب زير منتشر شده١٩١٧
Werner Hahlweg (Hrsg): Lenins Rückkehr nach 

Russland, 1917. Die deutschen Akten, Leiden, 
1957. 

[124] Moynahan, P. 161. 
سانتراليسم « اند که اصطالح همه فراموشی کرده عمالً ] ١٢۵[

کار بردند و نه لنين. نگاه  ها به را اول بار منشويک »دمکراتيک
ها که در  ی دومين کنفرانس سراسری منشويک نامه قطع کنيد به

  .در پترزبورگ برگزار شد ١٩٠۵نوامبر  ٢٠
  .۵ی آثار لنين، جلد  در مجموعه ؟»چه بايد کرد] «١٢۶[
ی  سال، در مجموعه ١٢ی  گفتار مجموعه پيش ،لنين] ١٢٧[

 .١٣آثار، جلد 
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[128] Le citoyen impossible. Les racines russes 
du Leninisme, Payot, 1988. 

ی  سال، در مجموعه ١٢ی  گفتار مجموعه پيش ،لنين] ١٢٩[
از مبارزات موجی  ١٩٠٧تا  ١٩٠۵  های در سال .١٣، جلد رآثا

ای بود  العاده انقالبی روسيه را فراگرفته بود. اين فرصت فوق
ها  های ضدتزاری و انقالبی تا درستی برنامه ی سازمان برای همه

ها برتکامل بعدی اين  و کارايی تشکيالت خود را بسنجند. اين سال
جای  زاری، تأثير عميقی بهتچنين بر نظام  ها و هم سازمان
  .گذاشت

در  »وظايف ما و شورای نمايندگان کارگران« ]١٣٠[
  م.آثار لنين، جلد ده ی مجموعه

ی  پيام اعضای سابق فراکسيون بلشويکی در کنگره] «١٣١[
  .آثار لنين، جلد دهم ی در مجموعه ،»وحدت حزب

آوريل  ،»ها آزادی در انتقاد و آزادی در اتحاد عمل] «١٣٢[
  جلد دهم. ، در مجموعه ی آثار لنين،١٩٠۶

، در ١٩٠۶ژوئن  ،»کارگران بايد تصميم بگيرند« ]١٣٣[
  .ی آثار لنين، جلد دهم مجموعه

[134] Louis Fischer, Das Leben Lenins, Köln 
und Berlin, 1965. 

[135] Das Leben Lenins, S. 779-780. 
کند که  را تکرار می اکسلرودنظر لئوپولد همسن ] ١٣۶[

های ناردونيک روسيه است.  تبر تروريس عقيده دارد لنين ميراث
گويد  ای نمی کلمه کائوتسکیو  ويکتور آدلری نظر  درباره همسن

که عقيده دارند که آگاهی طبقاتی بايد از خارج و توسط 
ايسه کنيد با طبقه ی کارگر وارد شود. (مق فکران به روشن

 .های روس) ی مجادالت لنين با اکونوميست تفسيرهای او درباره
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که عبارات معروف  کردتوان ثابت  متون بسياری می هبا استناد ب
همين  در اصل به ؟»چه بايد کرد« ی و بدنام لنين در رساله

 .گردد نويسندگان برمی
تر شناخته شده،  اين موضوع که کم ضرورت دارد به] ١٣٧[
 م:تر بپردازي بيش
اکتبر تصرف  ٢۵ی شوراها در  نگامی که دومين کنگرهه

ها  بلشويک ا را مورد تأييد قرار داد، خودِ ه قدرت توسط بلشويک
ی احزاب شورايی  ی همه بايد نمايندهجديد عقيده داشتند که دولت 

درنگ  که کنگره بايد بی اين بر مبنی مارتوفباشد. تقاضای 
 لوناچارسکیمشاوره بپردازد، از طرف  ی چنين دولتی به درباره

 .و نمايندگان ديگر مورد حمايت قرار گرفت
ائتالف گرايش داشت. لنين  به هيئت سران بلشويکی جداً  دومين

و  ريکوفرهبری  در پتروگراد نبود، و سازمان شهر مسکو به
نمود. حتی دفتر  آشکارا از زينوويف و کامنف پشتيبانی می نوگين

ی  وی معروف بود، با يک کابينهرَ  چپ محلی مسکو نيز که به
ها  ها از آن بلشويک ائتالفی موافق بود، در صورتی که اکثر پست

جای حساسی رسيد. هيئت  باشد. روز دوم نوامبر مسئله ائتالف به
ای اظهار داشت که لنين و تروتسکی  نامه شوراها در قطع يیاجرا

هر حال بايد در کابينه باشند و حداقل نيمی از اعضای کابينه هم  به
د. جناح راست حزب بلشويک اين نها انتخاب شو از بلشويک

س ييی داد. کامنف (رأو عليه حزب ر کرداری را رد گذ شرط
  ....يه)، زينوويف و قريب نيمی از کميسرهای خلقيهيئت اجرا

اقدامات  يه راجع بهينوامبر بحران باال گرفت. هيئت اجرا ۴در 
بحث  دولت در رابطه با تعطيل کردن نشريات غيرسوسياليستی به

های  خاطر روش پرداخت. نمايندگان اپوزيسيون بلشويکی که به
فشارها و تضييقات عليه نشريات  ديکتاتوری نگران بودند، به
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نهاد نمود که  ای پيش در اين رابطه بيانيه الريناعتراض نمودند. 
 .رای نافرجام ماند ٣١رأی در برابر  ٢٢با 

ی مرکزی استعفا دادند:  پنج عضو مخالف لنين از کميته
طور جمعی  گين بهزينوويف، کامنف، ريکوف، ميليوتين و نو

ی موضع گرفتند... ياحزاب شورا[متشکل از] سود يک دولت  به
ای خطاب  شلياپنيکوف کميسر خلق برای کار، در اظهاريه

ايم که  ی رسيدهيجا به ما«: اين گروه پيوست يه بهيت اجرائهي به
 ».ی احزاب شورايی ضرورت دارد حاال تشکيل دولتی از همه

[13٨] Remington, Building Socialism in 
Bolshevik Russia. 

ی سياست  های انتقادی متعددی درباره واردين تحليل] ١٣٩[
منتشر  ١٩٢٢و  ١٩٢١های  سال احزاب غيرقانونی نوشته که در

 .شدند
[140] Ilyn-Zhenevsky, The Bolsheviks in 

Power, London, 1984, pp 48-51.  
 ريازانوفنهادهای  مناسبت پيش مالحظاتی به] «١۴١[

  .٣٢لنين، جلد  در مجموعه آثار، »پيرامون وحدت حزب
[142] M. Liebman, Le Leninisme sous 

Lenin…[M. Liebman, op. cit., P. LeBlanc. Lenin 
and the Revolutionary Party, Humanities Press, 
1990, S.Cohen op. cit.] 

 س وتر از مارک لنين خيلی بيش همسناعتقاد  به] ١۴٣[
در » شور و ايمان« باور داشت که »های سنتی مارکسيست«

اين  کنند. اما او به تصميمات فردی و جمعی نقشی اساسی ايفا می
ً مشکوک بود. سرسختی  ايمان، و حتی ايمان خود عميقا

های  جا ريشه دارد. برخی از سرخوردگی ايدئولوژيک او در اين
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نوف، تعادل او را تر از همه در برخورد با پلخا شخصی، و مهم
  هم ريخته بود... به

ی  اذعان دارد که لنين پس از دومين کنگره همسناما خود 
ای در  جويانه ) موضع بسيار آشتی١٩٠٣اوت -هييحزب (ژو

داشت. او آماده بود که از  -مارتوفويژه  بهـها  برابر منشويک
بر تغيير ترکيب تحريريه نشريه ايسکرا دست  موضع خود مبنی

بود، و نه لنين، که حزب را  مارتوفناپذيری  . اين آشتیبردارد
 .انشعاب کشاند به

نوشته شده  ١٩٢٢دسامبر  ٣٠اين عبارت که در ] ١۴۴[
ها يا  ی وضعيت مليت در باره«است، اولين جمله نوشته 

ها  ی مليت ی مسئله باره است که نظرگاه استالين در »خودمختاری
ی آثار لنين، جلد  مجموعه دهد. طور جدی مورد نقد قرار می را به

٣۶.  
[145] Le Blanc, Lenin and the Revolutionary 

Party. 
ها را کارگران تشکيل  ] اکثريت مطلق بلشويک١۴۶[
  دادند. می

Daniel Kaiser, The Working Revolution in 
Russia, 1917. 

[147] Le Blance, Lenin and the Revolution 
Party. P 60. 

[148] Le Blance, Lenin and the Revolution 
Party. P 127. 

[149] The Russian Revolution, P. 28-29. 
  .، جلد اول»تاريخ انقالب روسيه«] ١۵٠[
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ی مرکزی حزب)،  کميته نامه به» (مارکسيسم و قيام«] ١۵١[
 .٢۶ی آثار، جلد  مجموعه

 .کروپسکايا: خاطراتی از لنين] ١۵٢[
ی حزب  طی دهمين کنگره ١٩٢١البته در مارس ] ١۵٣[

بلشويک تشکيل فراکسيون ممنوع شد و آزادی درون حزبی 
 لنينیاصطالح  بهطرح  طی يک ١٩٢۶کاهش يافت. در سال 

روی همگان باز شد. صدها هزار کارگر که نه  درهای حزب به
 ی مبارزاتی کافیْ  آموزشی سياسی درستی داشتند و نه تجربه

ا حزب را تقويت نکرد، بلکه باعث وارد حزب شدند. اين نه تنه
 .دور شدن حزب و پرولتاريا از سياست شد
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کند که در  رسش استراتژيک مهمی را طرح میانقالب اکتبر پُ 
حزبی که خود را  :ستبا آن روبرو  جنبش کارگریی  همهواقع 

 ،ددان يستی (يا کمونيستی) میکارگر و جريانی سوسيال حزب طبقه
سؤال  ،کند: اين پرسش در وضعيت انقالبی چگونه عمل می

 جزوهی اين  وصلهآن از ح کشد که پاسخ به تری را پيش می وسيع
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بيرون است: استراتژی درازمدت سوسياليستی يا کمونيستی 
 ؟]١۵۴[چگونه است

طور  توان به ها را نمی شوند. آن انقالبات از آسمان نازل نمی
جدا نمود. در طی  ،دهند مکانيکی از دورانی که در آن روی می

گيرد. نظريات و  میانقالب در ،زمان و با بلوغ تدريجی شرايط
وضعيت پيش از انقالب  های احزاب نيز تا حد زيادی به فعاليت

انقالب برخی  ها بستگی دارد. (هرچند ترديدی نيست که خودِ  آن
  دهد). یتغيير م ها را از اين ويژگی

ک را که در جريان انقالب يتوان دو بينش استراتژ می
مورد  ـ مفيد  اماـ نحوی غيرواقعی  به گيرند، دربرابر هم قرار می

  گرايی؟ مطالعه قرار داد: تقديرگرايی يا اراده
  

چيز درعمل  بينش تقديرگرا براين انديشه استوار است که همه
دادها مستقل  ست؛ روی»اآرايش نيروه« و »عينی شرايط« عتاب

شان جريان دارند، و لذا  رهبران های احزاب و گيری از تصميم
را از امور  »امکانات عملی« ها اين است که ی اصلی آن وظيفه

بايد  ،غيرمحتمل (توهمات و تصورات) جدا سازند. بنابراين
هوده ها بي های آن مردم گفت که بخشی از تالش شهامت داشت و به

  و عبث است.
گرايش  ای گيری متيک چنين سَ  به ١٩١٧ها در سال  منشويک

های اتريشی بود که  ها شبيه ديدگاه مارکسيست داشتند. بينش آن
تاريخ  گرا به عنوان يک مارکسيست قدر به اتو بائرها  رهبر آن

  پيوسته است.
ين انديشه گرايانه در زمان انقالب برا بينش اراده استراتژیِ 

دادها از پيش تعيين نشده، هرچند که  روی استوار است که جريان
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های  سنتنيز عوامل عينی (شرايط اقتصادی و اجتماعی و 
گذارند. لذا عمل  ها تأثير می تاريخی و فرهنگی) تا حدی برآن

ها) فعاليت و  های مهم آن لفهؤطبقات اجتماعی (و م مشخِص 
توانند بر سير  ها می نگيری دقيق احزاب و سران آ سمت
  دادها تأثير بگذارند. روی
  

جا ما قصد نداريم که بيشن جبرگرايانه را (که با  در اين
ن فلسفی يي) در برابر آاست سان دانسته شده يک »گرايی تقدير«

گرايی (که با اراده گرايی سازگارند) قرار دهيم:  شکاکيت يا غايت
م که ييگو گرايی سخن می نوعی اراده ما در اين جا از

  ی توجه دارد.تاريخ-های مادی ضرورت به
خطی  جبرگرايی مکانيکی و يک مطلب اين است که به

بار آورده است.  های فراوانی به طيم که تاکنون خرابیغنفرو
تری باور داشته باشيم که بر  گرايی غنی علت بايد به جای آنْ  به

احتماالت موجود  استوار است، بهدياکتيک عوامل عينی و دهنی 
اين  .خواند» گرايی پارامتری لتع«ا توان آن ر تکيه دارد و می

نحوی که امکانات و  به ،درک تاريخی متکی است هبينش ب
آورد. مارکس در جلد اول سرمايه  حساب می احتماالت را نيز به

  است. کار برده کردی را به چنين روی
پيش تعيين و مقدر شده و نه دادها نه کامالً از  ير رویس
احتمالی انقالب در چارچوب امکانات  سره نامعين است. روند يک

 .رود معين پيش می
فئودال  رژيم نيمه نه بازگشت به ١٩١٧در روسيه سال 

داری برمبنای دموکراسی  پذير بود، نه ترقی سرمايه امکان
ا طبقه. ام ی سوسياليستی بی پارلمانی و نه ساختمان يک جامعه
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توانست در چارچوب اين  شان می ها، احزاب و رهبران عمل توده
بار آورد: پيروزی يک  مرزهای معين نتايج احتمالی گوناگونی به

توانست قهرآميز و  الب بورژوايی ارتجاعی (که فقط میضدانق
قانی های مستقل کارگری و ده نابودی جنبش استبدادی باشد و به

کت حاکميت شوراها، که آغاز بر بينجامد)؛ پيروزی انقالب به
ساخت (با پيوند  ی نوين را ممکن می ريزی يک جامعه پی
 ).کم با حمايت آن انقالب جهانی يا دست به

 »مارکسيسم« بينش تقديرگرايانه تا حد زيادی محصول
انترناسيونال دوم بود که زير نفوذ کائوتسکی قرار داشت. اين 

وينی و جبرگرايی های دار شدت از گرايش نی است که بهييآ
روز ن با بُ ييهای پيرو اين آ مکانيکی متأثر است. سوسياليست

ناپذير  جريان اجتناب توانستند خود را به تنها می انفجار انقالبی
 .دادها بسپارند روی

گرايانه از اين امکان آگاه  های پيرو بينش اراده سوسياليست
خ تأثير دث تاريتوانند با عمل خود بر سير حوا بودند که می

 ها بود، و اين درِس  ورد بلشويکآ ترين دست گذارند. اين بزرگ
دادهای اکتبر بيرون  بود که روزا لوکزامبورگ از روی ای اصلی

انتقاداتش از لنين و تروتسکی  خاطر همين بود که او به کشيد. به
پشتيبانی از انقالب روسيه  ی ماليم داد و با شور و حرارت بهلحن

 :پرداخت
نيروی  ،شجاعت ی تاريخی معينی به ب در لحظهيک حز«

گيری سياسی نياز دارد. لنين،  نگری و پی عمل، آينده
اند.  ی اين فضايل آراسته همه شان به تروتسکی و رفقای

شرافت و قابليت انقالبی که سوسيال دموکراسی  ها به بلشويک
اند. قيام اکتبر نه تنها  ، دست يافتهاند در غرب از دست داده

المللی را نيز نجات  قالب روسيه، بلکه حيثيت سوسياليسم بينان
  .]١۵۵[»داد
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 :افزايد می او

اين است که در سياست بلشويکی  ،چه ضرورت دارد آن«
تميز دهيم، جوهر حرکت را از  گیرا از غيرعمد گیعمد

ی پايانی که ما  شناسيم. در اين مرحلهتصادفی آن باز وارضع
ترين  ايم، مهم ی قرار گرفتهيبرد نهادر سراسر جهان در برابر ن

ی زمان، اين يا آن امر  ی سوسياليسم و حادترين مسئله مسئله
تاکتيکی نيست، بلکه عبارت است از: قابليت تحرک 

بنای حاکميت  درها  ها، و عزم آن پرولتاريا، توان انقالبی توده
 در اين رابطه شان تروتسکی و دوستان ،سوسياليستی. لنين

در برابر پرولتاريای جهان را ای  انی بودند که نمونهاولين کس
نحو  توانند به ها هنوز تنها کسانی هستند که می قرار دادند. آن

 ...!»جرأت کرديم ما«شورانگيز فرياد بردارند: 
سياست بلشويکی بود. اين  اساسی و ماندگارِ  اين بخِش ... 

حاکميت سياسی و  ها بود که با تصرف ورد فناناپذير آنآ دست
رولتاريای جهان پ پيشاپيِش  درگيری عملی با تحقق سوسياليسمْ 

نبرد کار و سرمايه در سراسر جهان نيرو  قرار گرفتند و به
ر روسيه حل اما تنها د ،يه طرح گشتهبخشيدند. مشکل در روس
 بلشويسم" جا از آن آينده در همه، نخواهد شد. بدين معنی

  .]١۵۶[»است"
  

گرايی از بنياد  گرايی و ارادهکه دو نگرش تقدير با اين
نگری در  ها اغراق نمود. ساده ، اما نبايد در تمايز آناند متفاوت

گيری را دشوار  راهی بينجامد و تصميم گم بهتواند  اين عرصه می
ماجراجويی و  تواند ما را به گرايی می کند. افراط در اراده

های بالنکيستی بکشاند: تالش برای  ویرَ  گری و زياده توطئه
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ان کش زحمتتصرف قدرت از جانب اقليتی که از حمايت اکثريت 
 .]١۵٧[برخوردار نيست

بايد ما را از تصميمات اما چنين انحرافات و مخاطراتی ن
ی انقالب اکتبر ضرورت داشت،  استراتژک واقعی که در آستانه

اکثريت پرولتاريا  ها آشکارا از حمايت دور کند. بلشويک
ای و انقالبی  ها خواهان تحوالت ريشه برخوردار بودند. توده

. آيا در اين شرايط مشخص تصرف قدرت ضرورت ندبود
مثل همان دوران  ـ امروزه نيزـ  های انقالبی تداشت؟ مارکسيس

  چنان اعتقاد دارند که اين امر درست بود.  هم
  

های پيش  تازگی بررسی انتقادی تاکتيک بلشويکی در سال به
ی سرشت جبرگرايی تاريخی پيش کشيد  بحثی درباره از پيروزیْ 
داشتند. در اين بحث  شرکت ل فاربرييسموو  جان ريسکه در آن 

کلی  گرايی ماترياليستی را به نفر اول، دومی را متهم نمود که علت
کنار گذاشته است، زيرا در رابطه با سياست انقالبی سوسياليستی 

ای از امکانات را  رشته ١٩٢٣تا  ١٩١٨های  ميان سالدر روسيه 
  .تصميمات احتمالی را تحليل نموده است بحث گذاشته و به

ی سياسی يا ايدئولوژی  سم قبول ندارد که ارادهمارکسي
تواند نقش قاطعی داشته باشد.  سياسی در هرشرايطی می

تاريخ خود  توانند می«کارگران تنها تحت تأثير عوامل عينی 
... در روسيه پس از انقالب اکتبر ميدان عمل »را بسازند

تر  ای که هرروز تنگ مقاومت در برابر زنجير محاصره به
، محدود بود. در اين شرايط تنها نيروی اراده و آگاهی شد می

توانست از شکست دولت کارگری  سياسی بود که می
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جلوگيری کند. عامل ذهنی عبارت بود از انتخاب ميان تسليم 
  .]١۵٨[های سفيد يا دفاع از انقالب باتمام وسائل موجود روس به

  
  اين شيوه دو ضعف اساسی دارد. اما طرح سؤال به

که  گذرد: اين که از کنار يک مشکل اساسی می آنيکی 
دموکراسی شورايی پس از جنگ داخلی و با ممنوع شدن احزاب 

طور قطع خفه شد، و نه زمانی که هنوز امکان تسليم  شورايی به
در برابر عناصر سفيد يا دفاع از انقالب وجود داشت. دموکراسی 

يه ديگر از پس از پيروزی برچيده شد، يعنی زمانی که در روس
از  ،اجرا درآمد به ارتش سفيد خبری نبود. اقداماتی که در آن دوره

خاطر  شد که آمادگی انقالبی پرولتاريا به اين فکر ناشی می
ها اين  . بلشويکاستپيروزی آن در جنگ داخلی تحليل رفته 
تش حتی از زمان ار ،ضعف روحيه را برای حاکميت شوروی

اين مسئله توجه ندارد و  به جان ريس دانستند. تر می سفيد خطرناک
توضيح  تواند سرشت غريب و غيرمنطقی آن را درنتيجه نمی

کمک  مشکالت مشخص را به ريس ،دهد. از طرف ديگر
کند. قضيه اين نيست که بايد برای  های انتزاعی حل می فرمول

دفاع از حاکميت شوروی و جلوگيری از پيروزی ارتش سفيد از 
مسئله اين است که هرتصميم  ،شد استفاده می تمام وسايل موجود

کرد.  ی جنگ کمک می ی پيروزمندانه ادامه مشخصی تا چه حد به
ی بود؟ آيا ادامه و تشديد سود پيروز آيا تشکيل سازمان چکا به

 »کمونيسم جنگی«و سياست  ١٩١٩-٢٠ی غالت در  مصادره
پيروزی را سرعت بخشيد؟ آيا ممنوعيت احزاب شوروی 

ها  حاکميت شوروی و سران بلشويکآيا کرد؟ را نزديک پيروزی 
  ها درست بود؟ اين عمليات آزاد بودند. آيا عمل آن در اقدام به

های  استدالل ها هيچ کاری ندارد و به اين پرسش به جان ريس
ها را توجيه  کند که اگر رفتار بلشويک ای نمی آن اشاره مربوط به
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زد. روزا لوکزامبورگ در سا کم آن را قابل فهم می نکند، دست
ی انقالب روسيه اين استدالل را چنين آورده  ی خود درباره رساله

ی  اری يک جامعهذيستی و آغاز بنيادگاست: انقالب سوسيال
تجاربی تازه هستند. در اين عرصه هيچ کتاب راهنمای  طبقه بی

کاملی با اصول و مقررات روشن وجود ندارد. انقالب روسيه 
ات يي، با ماجراها و جزاستيخی عظيم تار يک آزمايشگاه

پذير بود.  پيشروی تنها با تجربه و آزمايش امکان .شمار بی
ی عملی است که  کنار، تنها تجربه های عمومی به گيری سمت

وع تواند صحت و سقم يک اقدام مشخص را روشن کند. هرن می
ساخته برآمده باشد، بيهوده  برخورد جزمی که از يک طرح پيش

تنهايی نادرست است).  گيری عملی هم به نوع جهت(هر است
ضرورت  ـ هر دوـ  صميمات مهم استراتژيک گذر از اينبرای ت

  دارد.
که آن روزها هنوز روشن  اند روشن شده امروزه خيلی چيزها

تا  ان شويمبايد وارد ميد« :طور که ناپلئون گفته است . همانندنبود
ته سخنان آن استاد بزرگ لنين پيوس ».آيد ببينيم چه پيش می

  .]١۵٩[تاکتيک را تکرار می نمود
  

 

گرا، سيستم چند حزبی، زندگی  جمع دموکراسی شورايیِ 
ها  طور جدی، و حضور هميشگی توده سياسی فعال، حق انتقاد به

برای انقالب ضرورت حياتی دارد. وقتی انقالب که سرآغاز 
عظيم ماننده  يک آزمايشگاه به ،نوين است اری يک جامعهذگ پايه

هايی  مکانيسم ،ناپذيرند. در اين صورت باشد، خطاها اجتناب
 -ای نيست شان چاره وقوع درکه -که بتوانند خطاها را  اند الزم

ی ها در آينده جلوگير ند و از تکرار آننسرعت تصحيح ک به
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ا ی برخورد يک حزب ب فته بود که نحوه. لنين دريانمايند
  ی آن است. ی آينده کننده تعيين خطاهايش

در اين رابطه است که ارزش دموکراسی شورايی آشکار 
 .گردد می

  

کردها مربوط  های عمومی عمل روش که بهجا نظر ما تا آن به
است. اما او در  فاربرحق با  جان ريسشود، در برابر  می

ای  شيوه خطا رفته است. او به به ی مشخصها بسياری از ارزيابی
دموکراسی نظر  معيارهای صوریِ  آميز تنها به کلی و اغراق

عمل چندان ی که برخالف ظاهرشان دريدارد، معيارها
  دموکراتيک نيستند.

براهيمت نظام حقوقی تأکيد دارد: ضرورت قوانين  فاربر
. ]١۶٠[اه اصل برائت افراد قبل از اثبات جرم آن مدون و احترام به

دموکراسی «اين اصول را در تزهای مربوط به تر بيشجنبش ما 
های  ی کنگره مصوبه »سوسياليستی و ديکتاتوری پرولتاريا

ما برای . ]١۶١[رسميت شناخته است به ١٩٨۵ و ١٩٧٩های  سال
ايم،  پذيرفتن اين اصول نه در انتظار تحوالت اروپای شرقی بوده

  .ربفارو نه منتظر انتشار کتاب 
گرچه گذرد که  سادگی از کنار مسائل ديگری هم می به برفار

های پول و  تا وقتی که پديده اند. کامالً واقعینيستند، اما » رسمی«
همواره  (يعنی در طول دوران گذار) اين خطر اند بازار حاکم

 ، وها پايمال شود: فسادپذيری قضات وجود دارد که حقوق انسان
ی تر بيشدافع بايد با عدالت برخورداری از حق انتخاب وکيل م

ی دارند، موضع حقوقی تر بيشتوأم گردد تا کسانی که ثروت 
رايگان از حمايت قضايی  تری پيدا نکنند. همه بايد بتوانند به قوی
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 تر بيشبرخوردار شوند. نظارت عمومی بر دستگاه قضايی بايد 
مقرارت رسيدگی  .باطل گردد »ی مختومه پرونده« شود و اصل

ی مردم روشن و قابل  وی بايد چنان تغيير کند که برای همهدعا به
قضات سوگند  فهم باشند؛ دادرسان بايد قابل عزل باشند؛ رجوع به

  رواج يابد. خورده تا حد امکان
درستی روشن نيست که چرا اين قبيل تحوالت قضايی بر  به

ها در واقع  گذارند. اين تأثير می »کومت قانونیح« حقوق افراد و
و نه تنها اقشار ممتاز - ی انسان ها هستند تا همه یالزم يطشرا

ی  بتوانند از حقوق حقه -فکران و بورکرات ها) (از جمله روشن
با  »دادرسی انقالبی« گير برخوردار شوند. اما منتقدين سخت خود

  برند. زير سؤال می برخوردی جزمی آن را به
ی  ک برگههای قانونی ي نابرابری اجتماعی در دادرسی نظام

ی حقوقی پيش  سه قضيه ١٩٩١در سه ماه آخر سال  ننگين است.
که  مانوئلياـ تورکپرنس ويی کافی گويا بود.  اندازه آمد که به

طول  ای که يازده سال  مدعی سلطنت ايتالياست، در محاکمه
کشيد، از قتل يک جوان آلمانی تبرئه شد. آيا شهروندی با درآمد 

آيد؟ در ژاپن کنسرن  ای برمی محکمه مخارج چنين متوسط از پس
سال طول کشيد، در برابر  ٢۴ ای که در محکمه هيتاچیصنعتی 

کاری اخراج  دليل خودداری از اضافه يکی از کارکنانش که به
، وکيل مدافعی که دفتر هيروشی کاواهيتوشده بود، تبرئه گشت. 

سته تأسيس نموده، در اين باره ای برای مستخدمين واب مشاوره
  :گويد می

عمداً مبهم است.  ،اين هم مثل خيلی از قوانين ژاپنی ديگر
حکمی که امروز صادر شد نادرست بود، زيرا کارگران 

کاری را بپذيرند، و  ژاپنی از اين پس مجبورند هرنوع اضافه
نگاری  روزنامه . باال خواهد رفت زيادْ  مرگ و مير براثر کارِ 

طبق نظرخواهی که : «کند که اين نظر را نقل کرده، اضافه می
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ی داروسازی انجام گرفته، از هرچهار کارگر  در يک کارخانه
گزارش  ».يک نفرشان نگران مرگ از کار زياد است

روشن است « :رسد پايان می به کاواهيتوروزنامه با اين کلمات 
سود سرمايه کالن موضع گرفته و گمان  که دادگاه عالی به

آيد. برای  دست می کاری به ضافهکند که توان اقتصادی با ا می
 .]١۶٢[»تر است ها اقتصاد از زندگی انسانی مهم آن

  
تر از شش ماه يک ميليون دالر  در طول کمندی کِ ی  خانواده

تجاوز متهم شده بود،  برای دفاع قانونی از يکی از بستگانی که به
 توانی دارند؟ يا ديگران هم چنينآ .]١۶٣[خرج کرد

شور ايتاليا، ژاپن و آمريکا ممالک بديهی است که سه ک
دهند که  نشان می ،. اما سه موردی که نقل کرديماند داری سرمايه
تا چه حد سؤال برانگيز است. در دعاوی  »دولت قانونی« مفهوم

ی، ينها وقتی قابل احراز است که دارايه تيی قضا استقالل قوه مهمْ 
ری از درآمد و موقعيت اجتماعی طرفين برابر باشد. بسيا

چنان  کند، در دوران گذار هم ها ياد می آناز  فاربرهايی که  پديده
  .ماند پابرجا خواهند

  

ميان امکانات مختلف از  انتخابطبيعی است که مشکل 
ً  چارچوب طيف تاکتيک محدود بودند،  های بلشويکی که مطمئنا

هستند که رود. قبل از هرچيز آن امکاناتی مورد نظر  فراتر می
اقامه  اريک هاس بامتا امروز، از جانب پلخانوف تا  ١٩١٧از 
   تصرف قدرت آماده نبود.اند: در اکتبر هنوز شرايط برای  شده

دادها  کردند؟ بايد در انتظار روی ها چه بايد می پس بلشويک
ضدانقالب مجال پيروزی  گذاشتند؟ به دست روی دست می
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ها  سپردند؟ رفرميست دوم می لمويلهدست  دادند؟ مملکت را به می
دهند.  حلی ارائه نمی نه در روسيه و نه در سطح جهانی، هيچ راه

هوم و پوچ از يک دموکراسی ها تصوری مو آن اتنها ملج
  ی است.يبورژوا

با  هيلفردينگيا  اتو باورو  مارتوفهايی از قبيل  سانتراليست
لت متحد دو« آن را مارتوفند. حلی نشان داد شک و ترديد راه

ی احزاب هوادار  ائتالف همه :نام داد» دمکراتيک-بورژو
ين اشاره کرديم، جناحی طور که در بخش پيش سوسياليسم. همان

اين سياست اعتقاد داشتند. چنين چيزی اما  ها هم به از بلشويک
 »گرايی فرقه« خاطر وجه قابل تحقق نبود، آن هم نه به هيچ به

. سوسيال یتر يلی عميقداليلی خ ها، بلکه به بلشويک
وجه حاضر نبودند  هيچ گرا به های راست رولوسيونرها و منشويک

ی جنگ دست بردارند. و اين  ، يعنی ادامه»دفاع ملی« از سياست
روی  ، يکی از سران ميانهدنالجرم پيامدهای ديگری داشت. 

دفاع « گير از هواداران نه چندان پی ١٩١٧ها که در  بلشويک
  :بود، در اين باره نوشت »انقالبی ملی

اميد يک صلح دموکراتيک  برای دفاع از کشور به«
يليونی در شرايط همگانی ضرورت داشت که يک ارتش چند م

داشته شود، و از هرچيزی که باعث  آمادگی جنگی نگه
ی چنين  پراکندگی ارتش شود، خودداری گردد. اولين نتيجه

فراخوان  بايد تا کردی اين بود که اصالحات ارضی روی
اصالحات ارضی  افتاد، زيرا تأخير می مجلس مؤسسان به

ها دهقان را که خواهان  انقالبی و تقسيم زمين الجرم ميليون
  .]١۶۴[»گرداند روستاها برمی می بودند، از صفوف ارتش بهسه

  
ها و سوسيال  اکثريت منشويک ،عبارت ديگر به

م اراضی گرا با پايان فوری جنگ، تقسي رولوسيونرهای راست
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 لفبسکوو  .رت کارگران برتوليد موافق نبودندبزرگ و نظا
موافقت خود را با نظر نيز ها  وزير کار از جناح منشويک

داران و مديران  ی کارخانه بر بازگشت سلطه داران مبنی سرمايه
يک دولت ائتالفی با کدام برنامه  ،در صنايع اعالم داشته بود. پس

 الوه براين طراحان سياستآمد؟ ع روی کار می بايد به
ا بدون ر »ی متحد کارگران جبهه«ت تشکيل دول» یيجو آشتی«

ً  مشارکت لنين و تروتسکی می ست برای اين خوا خواستند. طبعا
ی شوراها  اکثريت مطلق نمايندگان در کنگره ها که بلشويک

 ،اين ، غيرقابل قبول بود. با وجودها تعلق داشت آن چنان به هم
ها، سوسيال  از بلشويک ت ائتالفی مرکبتشکيل يک دول

های  های چپ (انترناسيوناليست رولوسيونرهای چپ و منشويک
حلی  ها با چنين راه پذير بود. بلشويک ) امکانمارتوفهوادار 

ها  مخالف نبودند. درعمل هم يک دولت ائتالفی با شرکت بلشويک
اما گروه هوادار  ؛سوسيال رولوسيونرها چپ تشکيل شد و

  .کاری با آن خودداری ورزيد هم از آغاز، از توفمار
  

رفته ارزش ندارد که  هم کنند که روی چنين استدالل می برخی
راهی برود که احتمال شکست در آن هست. چنين حالتی  انسان به

ست تا شُ ماند که دستان خود را  می پونتيوس پيالتوسکار  به
 در قتل مسيح نشان دهد. راگناهی خود  بی

قدر در روند  تواند همان عملی خود می انسان با بی ،در واقع
دادها تأثير بگذارد که با عمل خود؛ زيرا که ميدان عمل  روی
 ميل خود تاخت و تاز افتد تا به دست دشمن طبقاتی می سره به يک

ی اسکوالستيک حق داشتند که بگويند در کنار گناهان  کند. فالسفه
  سلبی هم وجود دارد. جابی، گناهاناي
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بهترين وجهی  گيری استراتژيک را به تصميم مشکل اساسیِ 
کرد سوسيال  ها با عمل ی رفتار بلشويک توان با مقايسه می

اکثريت  ١٩١٨دموکراسی آلمان تبيين نمود که در خالل انقالب 
های  که سوسيال دموکرات جامعه را با خود داشت، (درحالی

 مارتوفموضعی ميانی اتخاذ نمودند، درست مثل  گرا هم راست
  .روسيه) در

مشکل ترکيب اجتماعی سران حزب سوسيال دموکرات [اکر] 
جا حتی  در اين ، وها را کنار بگذاريم گاه مادی آن آلمان و پای

با نفوذ هم کاری  های واقعی اعضای اين جريانِ  ی انگيزه مسأله به
در ها  بار رفرميست ريخی فاجعهی تا کارنامه[اما]  نداشته باشيم؛

  .]١۶۵[مقابل ما قرار دارد
از تصرف قدرت  (SPD) حزب سوسيال دموکرات آلمان

امتناع ورزيد. اين حزب حتی نخواست گامی در جهت سوسياليسم 
سازی جدی دستگاه دولتی بازمانده  جلو برداشته شود، و از پاک به

و سياست های نظامی، قضايی  ويژه در عرصه از سلطنت، به
طور دربست در  ای به . اين جريان تودهکردخارجی خودداری 

بند  اصالحات نيم کنار نظم موجود قرار گرفت و حداکثر به
اشکال گوناگون  ها به رضايت داد. سياست سوسيال دموکرات

ی طبقاتی) کار هنگی نهادی (همآ ی هم تثبيت شد: عقد توافق نامه
ن صنايع (تعاون مرکزی، ی و صاحبايميان بوروکراسی سنديکا

داران (فوريه  ) تشکيل يک دولت ائتالفی با سرمايه١٩١٨نوامبر 
های  عنوان پايه نه تنها به ،) حذف شوراهای کارگری١٩١٩

های نظارت کارگری و  عنوان ارگان قدرت سياسی، بلکه حتی به
تر پيمان مخفيانه با  مهم نيروی دوگانه در صنايع؛ و از همه

رهبر سوسيال  فريدريش ابرتابتکار  ش رايش بهفرماندهان ارت
  :از ستاد عالی ارتش گرونرها و ژنرال  دموکرات
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ای را که در روزهای  نامه توان موافقت مروزه ديگر نمیا«
، است و سران ارتش بسته شده ابرتنوامبر ميان صدراعظم 

گاه  مورد ترديد قرار داد. هرچند که مواد قراردادی که در شام
منعقد گشت،  ابرتو  گرونربر از طريق تلفن ميان نهم نوام

 )روز دهم نوامبر :يعنی(روی کاغذ نيامده است. همان فردا 
فرماندهان ارتش اظهار نمود که ستاد  مارشال در تلگرافی به

کاری کند تا مگر از  ارتش مصمم است که با صدراعظم هم
عمل  بلشويکی در خاک آلمان جلوگيری بهگسترش تروريسم 

راستی رفتار  دستِ  در برابر منتقدينِ  گرونرد. بعداً ژنرال آي
  :]١۶۶[»خود را با اين کلمات توجيه نمود

او اطالع دادم که ارتش در اختيار  تلفن کردم و به ابرت به«
دولت او قرار دارد... افسران در مبارزه با بلشويسم در خدمت 

بال کاری من استق نهاد هم از پيش ابرتدولت خواهند بود. 
نمود. از آن موقع ما هرشب از طريق يک خط تلفن محرمانه 

کرديم...  راعظم و ستاد ارتش با هم صحبت میميان دفتر صد
کاری ثمربخشی بود... ما اميدوار بوديم که با  پيمان هم

مان در حکومت جديد بخشی از قدرت را کسب کنيم،  فعاليت
ترين پايه  و قوی توانستيم در آلمان نوين از بهترين گونه می اين

  .]١۶٧[»کنيم قديم در برابر انقالب دفاع
ما برای مبارزه عليه بلشويسم با هم متحد شديم... من «

نهاد کردم که فرماندهی ارتش برآن است که  فلدمارشال پيش به
پيمان شود، زيرا در شرايط فعلی  ها هم با سوسيال دمکرات

 وصخص هيچ حزب ديگری نيست که در ميان مردم، به
ها چنان نفوذی داشته باشد که بتواند قدرت فرماندهی  توده

 .]١۶٨[آن برگرداند ارتشی را به
خوانند،  بلشويسم می در آلمانْ  گرونرو  نوسکه، ابرتآن چه 

نمود؛  بود که نظام بورژوايی را طرد می ای گسترده جنبش بسيار
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طی روهای افرا ی اقليتی از چپ عمليات ماجراجويانه اين جنبش به
مارس در دفاع از -کاری نداشت. اعتصاب بزرگی که در فوريه

- ای عظيم مارس ای کارگری برگزار شد و خيزش تودهشوراه
گواهی است بر نيروی  کپکودتای  در اعتراض به ١٩٢٠آوريل 

  جنبش. اين

  

با انقالب و کسب  يینوا در شرايط انقالبی خودداری از هم
انجامد. عمل کردن يا  کاری با ضدانقالب می هم هقدرت از باال ب

قالبی يا ضدانقالبی نيست. مسأله بر سر عمل ان ای نکردن مسأله
سرکوب جنبش خودجوش يا  عمل بهها در است. رفرميست

کاری  ها با فريب کرد آن زنند؛ عمل ها دست می ی توده  يافته سازمان
ونت ختم عمال خشاِ  کننده شروع و به و مانوورهای گمراه

  .]١۶٩[شود می
وزير دفاع سوسيال  گوستاو نوسکهدر اين رابطه نقش 

زد شده است. او با خيال راحت  دمکرات دولت رايش زبان
 :نويسد می

زور اسلحه بايد نظم  به  با نظر من که عقيده داشتمکسی «
وزير جنگ طی  راينهاردرا برقرار کرد، مخالف نبود. ژنرال 

را  هوفمانژنرال  شورای مرکزی مانی از جانب دولت وفر
 ی کل برگماشت. در برابر گفته شد که ژنرالْ  مقام فرمانده به

من درخواست کردم  ...وحشت خواهد انداخت کارگران را به
خودت سروته آن " :که تصميمی اتخاذ شود. سپس کسی گفت

من با قاطعيت گفتم: حرفی نيست! باالخره کسی  "!را هم بيار
گردان  ا کثيف کند؛ من از مسئوليت رویهايش ر بايد دست

 .]١٧٠[»نيستم
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از جانب  ١٩١٩که چند هفته بعد از اول مارس  نوسکههمين 

دست  نظم برلين و حومه را با اختيارات کامل به دولت پروسْ 
» اراکاما  ،سخت«را گرفت، فرمانی صادر نمود که خودش آن

  ت:خوانده اس
ها عليه ما  کيستنبرد اسپارتای  و گسترش دامنه خشونت«

هرکس برای مبارزه با  :اين فرمان واداشت به من را سرانجام
  .]١٧١[»شد نظاميان اسلحه برداشته باشد، فوراً تيرباران خواهد

 
اند.  توجيه کرده» بلشويسم«دشمنی با  نام هاين کشتارها را ب

خشم  ها به که از خشونت بلشويک يیها مسخره است که آدم جداً 
بندند. قابل  گلوله می اين سادگی دشمنان خود را به د بهاند، خو آمده

های سفيد اعتقاد  اعدام روس گاه به ذکر است که تروتسکی هيچ
  آن عمل نکرد. و به تنداش

اما اساس موضوع را بايد در جای ديگری جست. کم نيستند 
دهند  خود حق می خوانند اما به احزابی که خود را سوسياليست می

های  يیدهی اعتصابات يا حتی راه پيما از سازمان ها را که توده
و » اصول«تر،  عمده تر و نام مصالح مهم آرام باز دارند. آن هم به

مگان هستند و نه از عيب و مالحظات سياسی که نه مورد قبول ه
  .]١٧٢[دورند خطا به

ها، با تمام  گرای آن در روسيه، حتی جناح چپها  منشويک
ً  یدمديريتخو نيرو در برابر اصلِ  از صنايع  کارگری که مستقيما

ها حتی کارگران متخلف را  مخالفت برخاستند. آن برآمده بود، به
جويانه همان بينش  سلطه مجازات رساندند. آبشخور اين تفرعنِ  به

آيد.  شمار می گرايی است که کارپايه نگرش استالينی به جانشين
در ها  ستالينيستها و ا رفتارهای مشابه رفرميستشايسته است که 

 .قرار گيرد مورد توجهتر  بيشاين زمينه 
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سره با آموزش و  ی اين برخوردها يک کنيم: همه تکرار می
مرکز ثقل  طبقه کارگرْ  يیی رها گيری مارکسيستی که نگره سمت

گرايی را  آن است، مغايرت دارند. مارکس و انگلس اين جانشين
فست رفرميستی سه ها برعليه ماني بينی کرده بودند. آن پيش

ای نوشتند  ی کوبنده نامه ١٨٧٩زوريخی در سپتامبر  مدار سياست
  :که لحن طنزآميز آن برجسته است

اما وقتی آدم قصد دارد اقشار باالی جامعه يا فقط افراد 
ها را  وجه نبايد آن هيچ ها را جلب کند، به نيت آن خوش

عرصه  وحشت بيندازد. سه زوريخی گمان دارند که در اين به
دهد که قصد  زب نشان میح :اند بخشی را کشف نموده چيز آرام
است که از  راه خونين انقالب گام بگذارد، بلکه مصمم ندارد به

ی منطقی اين  نتيجه .اقدام نمايد )مرورف :يعنی(راه قانونی 
 مارس ١٨ر بازهم کارگران مثل روز حرف اين است که اگ

ی  پا کنند، وظيفهرگر بآشوب بکشند و سن برلين را به ١٨۴٨
جای پريدن در  های با نزاکت اين است که به سوسيال دموکرات

 ،»از راه قانونی اقدام نمايند« سنگرها و شرکت در نبرد،
کنند و در صورت لزوم در  برچيدن سنگرها کمک يعنی به

های کودن و نادان وارد  کنار ارتش غرورآفرين عليه توده
  .]١٧٣[»عمليات شوند

  
چهل سال قبل بدين شيوه  نوسکه-ابرترفرميستی  رفتار

 .بود گويی و محکوم شده پيش
های آلمان در توجيه  ترين دليلی که سوسيال دموکرات مهم

 ،اند سياست عدم تصرف قدرت در خالل بحران انقالبی ارائه داده
دفاع نمود، حتی در  قيمتی بايدهر اين است که از دمکراسی به

جا اهميتی ندارد که چه اکثريتی از  در اين ؛ها کارگر برابر ميليون
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کرسی نشاندن  ها برای به پرولتاريا و شهروندان درگير باشند. آن
  .]١٧۴[ادعای خود ناچارند خطر واقعی ضدانقالب را انکار کنند

کار انداختن دستگاه  اختناق و به ها با توسل به آن ،ترتيب بدين
را باعث » ننخبگا« سرکوب طبقات حاکمه، تقويت اردوی

ديکتاتوری نازی را  ا راه اعتالیه شوند؛ چنين بود که آن می
دنيا  هموار ساختند. جمهوری وايمار بود که رايش سوم را به

های آلمانی  آورد. اين راه با درهم کوبيدن انقالب و سرکوب توده
هموار شد؛  ١٩٢٣و  ١٩٢٠، ١٩١٨-١٩های  در سال

نقشی منفعل داشتند، بلکه ها طی اين حوادث نه تنها  رفرميست
 .]١٧۵[داردوی ضدانقالبيون ياری رساندن طور فعال به به

 نوسکهای ضدانقالبی که  رسته ١٩٢١تا  ١٩١٨های  در سال
و يارانشان سازمان داد، جنايات  شايدمان، ابرتبا پشتيپانی کامل 

غيرکمونيست مرتکب شدند.  یها شماری عليه کارگران و چپ بی
تأکيد دارد که تعداد قربانيان  يیدان آمريکا ريختا وايتپرفسور 

باالتر بود. » ها ترور سرخ« اصطالح اين عمليات خيلی از به
ز اظهارات يکی توان ا کشی را می مسلط براين باندهای آدم ذهنيت

  :دريافت شولتساسم سرگرد  ها به از اعضای اين رسته
ن نگران وجداکنند  کسانی که اهميت کارها را درک نمی«

بهتر است که دنبال کار خودشان بروند.  . [پس]خود هستند
گناه بهتر از آن است که يک آدم گناه  کشته شدن چند آدم بی

 .]١٧۶[»کار از چنگ مجازات فرار کند
  

ال بعد قراوالن کادرهای نازی بودند که چند س ها پيش اين
ها بودند. معلوم نيست که اگر امثال  ظاهر شدند، و گاهی خود آن

پيروزی  کشور پهناور و پرجمعيت روسيه به اين افراد در
 .آوردند سر کارگران و دهقانان می یيرسيدند، چه بال می
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ديکتاتوری نازی و جنگ جهانی دوم از بشريت پنجاه ميليون 
قربانی گرفت. آلترناتيو مشخص انقالب اکتبر چنين چيزی 

تاريخی توانست باشد. توجيه قطعی انقالب در همين واقعيت  می
  .است
  

    :هفتمهای فصل  پانوشت
اين موضوع  در آينده يکی از دفترهای آمستردام را به ]١۵۴[

 .اختصاصی خواهيم داد
 .»انقالب روسيه« ،روزا لوکزامبورگ] ١۵۵[
 .جا همان ]١۵۶[
های زير در اين مقوله جای دارند: قيام  جنبش ]١۵٧[

وين که طی آن  در آلمان، قيام ١٩١٩ها در ژانويه  يستاکاسپارت
سعی کردند قدرت را در اتريشی  بتلهايمرهبری  انقالبيون به

در  ١٩٢١تر عمليات ماه مارس  دست بياورند، و از همه مهم به
 استامبوليسکیآلمان و کودتای حزب کمونيست بلغارستان عليه 

  .١٩٢٣در سپتامبر 
  .٣٠، ص »در دفاع از انقالب اکتبر«، جان ريز ]١۵٨[
در يکی از آخرين مقاالتش  ١٧/١/١٩٢٣ او در ]١۵٩[
خاطر  که به یيتا جا«چنين نوشت: » ی انقالب ما درباره«نام]  [به

ايد وارد ميدان شويم، تا ببينيم چه پيش ب" :ناپلئون گفته است ،دارم
هم ما اول وارد کارزار شديم و بعد  ١٩١٧در اکتبر . "آيد می
وين پيش آمد. (با يا سياست اقتصادی ن برستياتی نظير صلح يجز

يات يدادها چيزی بيش از جز تاريخ جهان اين روی توجه به
 .٣٣ی آثار، جلد  مجموعه ،»نيستند.)

[160] S. Farber, Before Stalinism, Polity Press, 
1990, pp. 159-162. 
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دمکراسی سوسياليستی و ديکتاتوری «بيانيه  ]١۶١[
ی  ئيسههيئت ر توسط ١٩٧٧نخست در ژوئن » پرولتاريا
انترناسيونال چهارم مورد بحث قرار گرفت و  ی متحده ی دبيرخانه

ی  در يازدهمين کنگره ١٩٧٩سپس در نوامبر  تصويب رسيد، به
بحث گذاشته شد. در ژانويه  جهانی مطرح گرديد و مجدداً به

 .ی رسانديتصويب نها ی جهانی آن را به دوازدهمين کنگره ١٩٨٠
[162] The Times; 29 Nov. 1991. 
[163] The Times, November 29, 1991. A white-

collar worker in an  office worker, a blue-collar 
worker is a manual worker.   

[164] Dan, Die sozialdemokratische Russlands 
nach dem Jahre,…. p. 298. 

شناسی بسيار مفصلی راجع  فهرست کتاب هئپير برو ]١۶۵[
جا تنها  انتشار داده است. ما در اين ١٩١٨-١٩الب آلمان انق به
، گرونر، ژنرال سورينگ، شايدمان، نوسکهخاطرات  به

يکی از ( ريشارد مولرهای  ، کتابپل لویی آثار  مجموعه
 کنيم. می اشاره )رهبران انقالبی برلين

[166] P. Broue, Revolution en Allemagne, p. 
173. 

[167] W. Groener, Lebenserinnerungen, 
Göttingen 1957, S. 467-469. 

 .گرونری از يها شهادت ]١۶٨[
ها:  های آن فريبی ها و عوام ای از دروغ اينک نمونه ]١۶٩[

برلين  گردان ارتش به ١٠مأمور مردم با اعزام  فريدريش ابرت
موافقت کرده بود. فرماندهی عالی ارتش قصد داشت دولت او را 

تفويض مسئوليت «دائر بر  گرونری ژنرال  تقويت کند، نامه
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او عرضه کند و  به ،رسيده بود هيندنبورگامضای  که به را »ملی
ی  در نهم دسامبر در منطقه ابرتعمل آورد.  از او پشتيبانی به

پيشواز  که در آن زمان هنوز شهر مستقلی بود، به اشتگليتس
زان يکی از اعضای شورای سربا ،سربازان رفت. يک روز قبل

 مجمع شوراهای کارگران و سربازان اطالع داده بود که به پتسدام
اند و قصد  ی برلين جمع شده چهار گروهان گاردی در حومه«

شهر سرازير شوند و خيزش  دارند برای عمليات ضدانقالبی به
عضو  گئورگ لدبور ».احتمالی انقالبيون چپ را در هم بشکنند

دسامبر در  ١٧در  مجمع شوراها و حزب سوسيال دمکرات
مجمع اطمينان داده بود که هيچ يگان ارتشی وارد  به ابرتحضور 

و نه اعضای  ابرتبرلين نخواهد شد. در مذاکرات چند ساعته نه 
زبان  ای به ی تصميم ارتش کلمه ديگر شورای خلق درباره

گويد  سخن می» ترفند ماهرانه«جا از يک  در اين لدبورنياوردند. 
 .کند متهم می» گرانه توطئه کاری پنهان«را به و مأمورين خلق

[170] G. Noske, Von Kiel bis Kapp, Berlin, 
1920, S. 68. 

[171] ibid, S. 109. 
گناهی  بی کاتوليک نيز اعتقاد بهـ  ] در آموزش رومی١٧٢[

  ) رايج است.ابدی]ـ  [ازلی معصوميتِ يا ذاتی (
  .١٩ ی آثار مارکس و انگلس، جلد مجموعه] ١٧٣[
ی خود با  اين استداللی است که لنين در مجادله] ١٧۴[

رد. (انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد). بُ  کار می کائوتسکی به
 ،)١٩١٨(وين، » ديکتاتوری پرولتاريا«کائوتسکی در کتاب خود 

ترين  خطرات ضدانقالب کم به ،انقالب روسيه بهدر بخش راجع 
  .توجهی ندارد
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[175] A. Rosenberg, Entstehung und Geschichte 
der Weimarer Republik, Frankfurt/M, 1955. 

پس از شکست  ١٩١٩مه  ۶سرگرد شولتس در تاريخ ] ١٧۶[
های  جمهوری شورايی مونيخ در برابر افسران سخن گفت. گفته

ی عمل درآمد: چندين نفر که  منصه به پرالخاو همان روز در 
دستگير و بالفاصله  ،تندهيچ ارتباطی با حزب کمونيست نداش

قتل و های رايش و باواريا  اعدام شدند. سياست عمومی دولت
آوريل  ٢٠تاريخ  هی ارتش بهدبود. در يک امريه فرمانوحشت 
هی گاردهای سفيد دمقام فرمان به نوسکهکه طبق آن  ١٩١٩

که خيلی از سربازان عادی باواريا  منصوب شده بود (پس از اين
ری شورايی خودداری ورزيده بودند) آمده از جنگيدن با جمهو

موقع بر مردم معلوم خواهد شد که ما سربازان رايش  به«است: 
ايم.  ها آمده ی اسپارتاکيست ی جبارانه ها از سلطه برای رهايی آن

های خود را تحويل  حال از مردم خواهيم خواست که سالح درعين
خواهد آمد. شمار  دهند. هر شهروندی که سالح بردارد دشمن به

انجام برسانند.  های خود را با شدت عمل به موريتأها بايد م رسته
خويی و  ای با دشمن يا با مردم ممنوع است. نرم هرگونه مذاکره

  ».ترفتاری جايز نيس خوش
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های پس از پيروزی  ارتجاع روسيه و جهان در سال

تر انقالب اکتبر را مورد حمله  ا شدت هرچه بيشبها  ويکبلش
بار  چيزی به کاری که جز خراب کردندو آن را متهم  ندقرار داد

 .نياورده است
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در  (Le Temps) ملوتاويژه نشريه  های فرانسوی به زنامهرو
گرفت و  میباد حمله  را به» گری آسيايی وحشی« ی خود هرشماره

ندگی هنری، ادبی و علمی را خفه کرده که ز کرد میآن را متهم 
ی  کادمی علوم فرانسه گزارشی دربارهآ ١٩٢٠است. در ژوييه 

نماينده آن  ويکتور هانریوضعيت دانش در روسيه انتشار داد که 
ی انگليسی  مجله ١٩٢۵. حتی در سال بوددر روسيه تدوين نموده 

آن ادعا انتشار داد که در  يادداشتی از ستاد ارتش انگليس تايمز
خون و نکبت و قحطی شده بود که رژيم شوروی چيزی جز 

 .]١٧٧[ارمغان نياورده است برای روسيه به
ها را  پراکنی اين لجن کارل فون بوتمری پروسی  اف زادهاشر

 :کرده است جا خالصه يک
نيروی آفريننده  .ری نيستبسازنده خاز نيروهای «
ی خود  هآن است که سلطدولت بر .جا وجود ندارد هيچ

و  ی زور را بدون هيچ کار و تالشی تنها با حربه
 .]١٧٨[»کرسی بنشاند قلدری به

  

بريل افاضات باال را بيان نمود،  بوتمرای که  در همان دوره
  بود:، نوشته داشتی تر بيش که صداقت ويليامز

داخلی، آميزش  خالل جنگدر در دوران انقالب و «
ی مسائل فرهنگی  های گسترده درباره ا بحثتجارب هنری ب

 .]١٧٩[»گشتموجب شکوفايی هنری و واالترين آرزوها 
 

ها  تعداد موزه ١٩١٨که در پايان سال  کند میاو تصريح 
 .]١٨٠[انقالب سه برابر شده بود قبل از نسبت به
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 از رونق سينما و ،در واقع سراسر جهان گذشته از ادبيات
از نگاری و پيکرتراشی،  هنر پالکاتاز ، نقاشی پيشرو از تئاتر،
تحليل اقتصادی و  و باالخره از درمانی، شناسی و روان روان
های  سال«فايی حتی از کوزده شده بود. اين ش نويسی شگفت تاريخ

ی در تر بيشمراتب  به مهوری وايمار که امکانات مادیِ ج» طاليی
 بود. تر اختيار داشت، افزون

 

های بزرگی درجهت سوادآموزی و  انقالب کارگری گام
ی آموزشی را که در سال  گسترش نظام آموزشی برداشت. بودجه

 ٩۴٠روبل بود و بعد از انقالب فوريه تا  ١٩۵تنها  ١٩١٩
 ٩,٢به  ١٩١٨ها در  ميليون روبل افزايش داشت، بلشويک

د روبل. ميليار ١٠به  ١٩١٩ميليارد روبل رساندند و در سال 
 به ١٩١٧دبستان در سال  ٣٨٧,٣٨ از يیشمار مدارس ابتدا

دبستان در سال  ٢٣٨,۶٢و به  ١٩١٨دبستان در سال  ٢٧۴,۵٢
 افزايش يافت. در دوران تزاری از کودکستان عمالً خبری ١٩١٩

 ١٩٢١هزار کودک و در سال  ٢٠٠تعداد  ١٩١٨نبود، اما در 
  .]١٨١[تندرف ستان میککود هزار کودک به ۵۶١تعداد 

ده که اين ادعای مسخره را اقامه نمو نورمن استونپرفسور 
آميز در راه نوسازی  طور موفقيت به ١٩١٧رژيم تزاری قبل از 

رشد علمی و فرهنگی  بهرفت. او در اين رهگذر  روسيه پيش می
 .]١٨٢[کند کشور اشاره می

ها حتی  التحصيالن دانشگاه تزاری تعداد فارغدر روسيه اما 
رسيد (با احتساب مدارس عالی فنی)؛ از اين  صدهزار هم نمی به

 ٩هزار وکيل دعاوی و  ١٠هزار نفر پزشک،  ١۵عده حدود 
درصد جمعيت هم سواد نداشتند.  ٧۶هزار نفر مهندس بودند. 
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ی هشتاد  که با انقالب آغاز شد، در آغاز دهه يیها برکت تالش به
 ١٢۵ود داشت، وج در اين کشور بيش از دو ميليون دانشمند

ميليون نفر ١۴.٨، بودند  يليون نفر وارد تحصيالت عالی شدهم
درصد مستخدمين ديپلمه  ٨٠، بيش از شتندمدارک باال دا

 ،های عظيمی برداشته شد ی صنعتی هم گام در عرصه .]١٨٣[بودند
  .است هرچند که بهای آن هم سنگين بوده

  

بودن انقالب » حاصل بی«از چه برشمرديم بيالنی بود  آن
 تاگذريم  وردهای مادی انقالب میآ از دستـ  اماـ اکتبر! اينک 

که حتی مخالفين  ویی اخالقی و معن عرصه ندازيم بهبينگاهی 
 د.ان در ستايش آن سخن گفته -رياکارانهاغلب  -انقالب هم 
اذعان دارد که ممنوعيت مشروبات الکلی در  بوتمرحتی 

 .موفق بود مالً شهرهای بزرگ کا
 .]١٨۴[»ها نديدم من حتی يک آدم مست هم در خيابان«

برای درک اهميت اين موضوع کافی است در نظر داشته 
باشيم که مصرف الکل قبل از انقالب اکتبر و پس از احيای 

 يیها چه زيان الکل در زمان استالين، تانحصاری دولتی تجار
ی اتحاد شوروی ی تلخی برابرای روسيه داشت و چه پيامدها

  جا گذاشت. سابق به
سابقه  گزارش داده که در مسکو امنيتی بی الفونس گلدشميت

جا گرسنگی حاکم  که همه آرام هستند. با اين ها حاکم بود. خيابان
کنند. کسی  های حامل آرد با اطمينان عبور می است، اما کاميون

  .]١٨۵[کند مواد غذايی حمله نمی یها فروشگاه به
 فرهنگیِ -گرايی اخالقی رايی انقالب در نوعی جمعگ انسان

از  آلفونس پاکهی آلمانی  ريا تبلور يافته بود. نويسنده نشين و بی دل
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های  تواند جاذبه با اين وجود نمیمنتقدين بددهان انقالب است، 
دهد که در اولين  او گزارش می .]١٨۶[انقالب را انکار کند

ی نظامی سابق  ی سفيد مدرسهب اکتبر روی ديوارهاگرد انقال سال
نصب شده بود که در » مبارزان آزادی«ليست بلندی از اسامی 

، هنريک ايبسن، اميل زوال، ويکتور هوگوآن نام کسانی مانند 
، سالتيکوف، نکراسوف، هاينريش هاينه، نرااميل فره

، موسورگسکی، مونيه، کولزوف، شوپن، بايرون، لوفسکیيئميخا
، آگوست ببل، بالنکی، مارکس، بتهوفن ،سکريابين، کورساکوف

، ]بابوف[ ، گراکوساسپارتاکوس، پلخانوف، ژان ژوراس، السال
، نواُ ، هرتسن، باکونين، روبسپير، دانتون ،پستل، گاريبالدی

  .]١٨٧[شد و بسياری ديگر ديده می ولتر، روسو
، لرمانتوف، پوشکينآثاری از  ١٩١٩و  ١٩١٨های  در سال

، گريگورويچ، گنچاروف، رگنيفتو، تولستوی، گوگول
، والتر اسکات، مريمه، آناتول فرانس، زوال، ريليف، استروفسکی

و  پلخانوف ،ببل، ژان ژورس، لويی بالن، اوالر، رومن روالن
تا صدهزار نسخه  وپنج  بيستبين  يیدر تيراژها کائوتسکی
خالفين شايان ذکر است که دو نفر اخير از م. (]١٨٨[منتشر شد

مشارکت فعال  ها را به انقالب توده .)قالب اکتبر بودندسرسخت ان
ً «در زندگی فرهنگی جذب نمود.   تماشاگران تئاترها عمدتا

هم  شان از سرما به های پوشی بودند که دندان کارگران فقير و ژنده
هزار نفر  ٢٠در پتروگراد  ١٩٢٠در روز اول مه  .»خورد می

، که در آن مبارزات شرکت جستند» کار يیرها«در اجرای تئاتر 
 بداری تا انقال های دوران برده ان از خيزشکش زحمتتاريخی 

» رزمناو پوتمکين«نمايش درآمده بود. فيلم معروف  روسيه به
ا شرکت هزاران نفر از اهالی اودسا ب آيزنشتاين یئسرگی  ساخته

  .تهيه شد
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ی  انقالب رابطه جوهرپرولتری و خلقی و  » روحيه«ميان 
لفونس آاثر  جا باز به انکارناپذيری وجود دارد. در اين و متقابل

گرديم که گامی است در  برمی» روح انقالب«ی  درباره پاکه
  :شناخت جوهر انقالب

ين است که مشکل مبارزه با ولين توفيق انقالب روسيه اا«
برداری خصوصی و دولتی آن را  داری در اشکال بهره سرمايه

  ود...با جديت مطرح نم
ا عوامل شود، ام اروپا در برابر ديدگان ما مضمحل می

ی انقالب  ماست. بگذاريد انديشه بازسازی آن نيز در دسترس
 ً   »!ميم و از آن اميد آينده را دريابيدرک کن را عميقا

  
  گيری او برای دوران ما اهميتی عينی دارد: نتيجه

» ً ی رود راين  وزی کارگران شهرهای کرانهر اگر فرضا
از بازل و استراسبورگ تا ماينس و روتردام) در يک (

يک  شورای مشترک گرد آيند و تصميم بگيرند که راين را به
ی بزرگ کشتيرانی بدل کنند، الجرم از مرزهای دولتی  آبراهه

ی از يی شورا قديمی در خواهند گذشت... بنابراين انديشه
يکی از خدمت کند و اين  يیاهداف اروپا تواند به ای می جنبه

  .»اهداف ساختمان اقتصادی و بنای صلح مشترک است
  

خاطر  طبقاتی در کار است. به» روح«ترديد يک  جا بی در اين
عان مالکيت خصوصی و پول همين است که با مقاومت مداف

شود. اين آگاهی برای ما با موازين عدالت اجتماعی و  روبرو می
قی قابل دفاع و از ديدگاه اخال ؛يات تاريخ سازگار استمقتض

در مسکو با اين روحيه طبقاتی روبرو  آلفونس گلدشميتباشد.  می
  شده است:
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مسکو نيز شهر کارگران است، ظاهراً نه مثل پتروگراد، «
اما پرولتاريا بر شهر حاکم است... مسکو هنوز آکنده از 

  .»کند حکومت می پرولتاريا برآن با اين وجودظرافت است و 
  

  گويد: می لفونس پاکهآو 
ها  در واليات و شهرستان ،در صنايع، در نواحی شهرها«

  .»کارگری حاکم هستند شوراهای منحصراً 
  

ی  در خالل جنگ داخلی دولت شوروی عمالً در همه
شهرهای کشور ميان کارگران اسلحه پخش کرد. آيا اين نشان 

بلکه حاکميت يک  ،دهد که نه حاکميت يک گروه يا طايفه نمی
کار بود که اعتماد اکثريت افراد اين طبقه را هم با  طبقه بر سرِ 
  خود داشت؟

ها پس از عقد  رخين مدعی هستند که بلشويکوبسياری از م
 ١٩١٨شدت عمل از سال  و اقدام به برست ليتوفسکپيمان صلح 

اعتماد و حمايت طبقه کارگر را از دست دادند. حتی منتقد خوش 
يده را دارد. اما اين ادعا هم همين عق ويليام روزنبرگنيتی نظير 
خواست با ورود  های متعدد دولت که از کارگران می با فراخوان

ارتش سرخ از حاکميت شوروی دفاع کنند، مغاير است.  به
ل نمودند. ها استقبا اکثريت مطلق کارگران از اين فراخوان

در برخورد طبقه  ١٩٢٠تا  ١٩١٨های  ترديدی نيست که در سال
همواره  ،ها مشکالتی پديد آمد. اما با وجود اين کارگر با بلشويک

  اکثريت کارگران پشتيبان دولت بودند.
کارگری شکل گرفته بود. در  تش سرخ با روحيهعالوه ار به

  خورد: چشم می اين جمالت به» پرورش سربازان«ی  نامه نييآ
دران تو بايد در ميان رفقای خود باشی. فرماندهان تو برا«

ها در ميدان  ترند. تو بايد از آن تو با تجربهتو هستند که از 
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جنگ، در تمرينات، در پادگان و در موقع کار اطاعت کنی. 
در بيرون پادگان  کامالً آزاد هستی... اگر سؤال کنند با چه تو 
جنگی، جواب بده: با تفنگ و سرنيزه و مسلسل، و هم  می

ر صفوف کارگران و دهقانانی که د چنين با حقيقت، که با آن به
 دهم : من در واقع دشمن شما نيستم، ندا می ،دشمن هستند

  .»برادر تان هستم
  

  کند: می یيادآور چمبرلين
ی تربيتی آن بود. در  وجه مشخص تبليغات سرخ، جنبه«

جا تشکيل شده بود، پيوسته  های سربازان که در همه باشگاه
 .شد های کمونيستی ايراد می رانی شد و سخن تئاتر اجرا می

شد که  کارگران و دهقانان گفته می های رنگين بهردروی پالکا
های خود  اران کارخانهد چه بر سرشان خواهد آمد اگر سرمايه

های خود برگردند و قزاقان و  زمين را پس بگيرند. مالکان به
  .»رسندب قدرت داران تزاری دوباره به منصب

  
که  دهکرای بيان  در تشريح اين روحيه طبقاتی نمونه سميت

قرار بود که در  ١٩١٧بسيار گوياست. در پايان دسامبر 
ای  های پوتيلوف عده کارخانجات تسليحات پتروگراد و کارگاه

کار شوند. در ليستی که کارگران برای اشتغال مجدد تنظيم  بی
 .حزب بلشويک هيچ نقشی نداشت ق حزبی، حتی بهلنمودند، تع

  

که از منتقدين انقالب بود، معنای تاريخی آن ماکسيم گورکی 
  تحسينی توصيف نموده است: ی قابل شيوه را به

ناپذير  دقانه معتقد است که اشتياق تسکينهرکسی که صا«
 ،رؤيا نيست و يک زندگی خردمندانه يیآزادی، زيبا آدميان به



 

١٧۵ 
 

ای  تواند اشکال تازه می يیتنها است واقعی که به يیبلکه نيرو
حرکت  ند و آن اهرمی است که جهان را بهبيافري از حيات

آورد، آری، هرانسان صادقی بايد اهميت فعاليت اين  درمی
  تصديق کند. اولين روسيه انقالبی را

بخش بزرگی  که برآن است عظيمهمانند گامی اين انقالب 
بشری را تجسم بخشد... با ما  ها و آرزوهای از آموزش

ه ما در کار ساختمان آن هستيم. سوی زندگی نوينی بيانيد ک به
  !»آزادی و زيبايی زندگی بشتابيم استقبال به

  

 دشمنان ضدبلشويکِ  توان به در دفاع از انقالب حتی می
استناد نمود که برپايه خاطراتش  لئونارد شپيرو سرسختی مانند

روايت  ١٩٢٠ آخر سال ، درعنوان يک جوان از پتروگراد به
  کند: می

از شور و  اين، با وجوددشوار بود.... نهايت  زندگی بی«
ای  سوی آينده هيجان سرشار بود. زندگی تازه و پراميد بود و به

 ها و خشونت رژيم رفت. با وجود محروميت سترگ پيش می
سلطنت را ويران کرده  ١٩١٧روحيه پرشوری که در مارس 

  .»هنوز زنده بود بود،
  

  نوشته است: ميچل ديويدتوان يافت. و  بيانی از اين رساتر نمی
که اين موضوع  ويکتور سرژخواهانی نظير  آزادی«
دادند: دوران  تروتسکی می شان جدی بود، حق را به برای

 ، گاهبود رسيده بود؛ تالشی متهورانهپرشکوهی فرا
های يک  آميز و همواره پرشور برای شکوفايی جوانه خشونت

  ».دوران تازه
  

برای تکميل  و ؛تاما منصف اس ،گير تاريخ داوری سخت
يا  ١٨١٠زمان کافی نياز دارد. در سال  بهتنها قضاوت خود 
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انقالب  محفل کوچک انقالبی، ديگر کسی به غير از چند ١٨١۵
(بگذريم از  ١٨۴٨) عنايت نداشت. اما در ١٧٨٩کبير فرانسه (

کرد. ما اطمينان داريم که ) اين داوری از ريشه تغيير ١٨٨٩سال 
  .چنين وضعی پيش خواهد آمد تبر همی انقالب اک درباره

  
  

   :هشتمهای فصل  پانوشت
[177] The Times, 17 nov. 1925. 
[178] Mit Graf Mirbach in Moskau, S. 102, 

131, 132. 
[179] The Russian Revolution, p. 80. 
[180] The Russian Revolution, p. 88. 

های  نی انقالب فرهنگی، زندگی روزمره و آزمو درباره
ی بعد از انقالب  اجتماعی در روسيه انقالبی در اولين دهه -سياسی

  .ها وجود دارد انبوهی از اسناد و پژوهش
[181] A.Morizet, Chez Lenin et Trotsky, p. 179. 
[182] Sunday Times, London, January 5, 1991, 

S. 11. 
[183] Tomin, Urowen naselenija, Moscow, 

1981. 
[184] Mit Graf Mirbach in Moscow, S. 47. 
[185] Moscow 1920. Tagebuchblätter, Berlin, 

1920. 
هايش اين شايعه سخيف و  او در يکی از کتاب] ١٨۶[

شوروی زنان  ی کند که در جامعه شرمانه را ترويج می بی
ی شورای  های مسخره نامه آيين«اند. او به شده» اشتراکی«
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هقانان کرونشتات در باب لغو مالکيت ملوانان، کارگران و د
کند و آن را پيامد منطقی کمونيسم  اشاره می» خصوصی زنان

  اتحاديه های نامه آيين ی ازخواند. او مدعی است که طبق يک می
در ساراتوف اعالن  ١٩١٨فوريه  ٢٨ها که در  مستقل آنارشيست

. درآمدند..» مالکيت عمومی«ساله به ٣٢تا  ١٧ های بين شد، زن
ملی شدن زنان که در سامارا اعالم  نامه مربوط به دانيم که آيين می

آميز از  عنوان اقدامی انحرافی و تحريک درنگ به شده بود، بی
  شد. های سامارا تکذيب جانب فدراسيون آنارشيست

[1٨7] A. Paquet, Der Geist der russischen 
Revolution, Leipzig, 1919. 

[1٨8] A. Morizet, Chez Lenin et Trotsky, p. 
179. 
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تر از انقالب  خيلی جدی ١٩١٧بسيج زنان در انقالب اکتبر 

صورت گرفت. دولت شوروی تالش عظيمی برای تحقق  ١٩٠۵
کار بست. اما متأسفانه  قانونی، جنسی و اجتماعی به یبرابر

، ردجنبش مستقل زنان وجود دا عظيمی که در های ايیتوان به
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بخش، بلکه  پيکار رهايی توجه کافی نشد. از اين رهگذر نه تنها به
 .جامعه نيز لطمه خورد پويايی انقالب در به

نگارش در  چه توسط خود انقالبيون به حتی آن -تاريخ انقالب 
شان شده  هايی که نصيب تر توجه نموده و پيشرفت زنان کم به -آمده

 ،رو اين جامعه ارزيابی نموده است. ازز تحوالت کلی را بخشی ا
ی تحوالت اجتماعی با جنبش زنان  برداشتی سطحی از رابطه

که  بودوجود داشت. در رابطه با انقالب روسيه گرايش غالب اين 
(قبل از بوروکراتيک شدن جامعه)  ١٩٢٠ی  های دهه در سال

اما در  ؛جهت رهايی زنان وجود داشتپيشرفت روزافزونی در
وقوع  با تحکيم قدرت سياسی استالين بازگشتی به ١٩٣٠ی  دهه

تغيير قانون سقط جنين، طالق و پيوست که تجلی آن را در 
توان ديد. چنين برداشتی از کنار بسياری از  گرايی می جنس هم

ها  گذرد و تصويری غيرانتقادی از سياست بلشويک مشکالت می
 ...کند عرضه می

ی نابرابری زنان  او در عرصهندوکسال اخير ک ١٠در 
ی يک تحليل انتقادی را ممکن  پيشرفت مهمی داشته که ارائه

سازد... برای يک برخورد سازنده الزم است که بررسی  می
وردار باشد. کافی نيست که انتقادی از يک ديدگاه تاريخی برخ

و انقالب روسيه را با معيارهای امروزين ارزيابی  ها بلشويک
ی است اگر پرسيده شود که آيا سياست بهتری يجا سؤال بهکنيم... 

توانست بر مسير  ی ميان زن و مرد نمی در ارتباط با رابطه
سؤال ديگر نمی توان اين  اوضاع تأثير بگذارد. برای پاسخ به

ی رهايی زن را جداگانه بررسی  ها در عرصه سياست بلشويک
ين موضوع بايد در نمود و يا تصويری انتزاعی از آن ارائه داد. ا

ی حزب و طبقه، پسرفت هنجارهای  پيوند با تحول رابطه
ی ميان تغيير و  ها و رابطه دموکراتيک، انفعال روزافزون توده
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چنين زندگی سياسی عمومی  تحوالت عينی و سطح آگاهی و هم
ی ذاتی جنبش زنان ير مورد بررسی قرار گيرد. از پوياآن روزگا

و با رشد » ی زنان مسئله«ب و فراز د غفلت نمود. نشيهم نباي
 کارگری يکی نيست، یمديريتقهقرای دموکراسی پرولتری و خود

برای  ی حزب نه سران کمونيست و نه اعضای بدنهچراکه 
ای بزرگی قائل نبودند... خطچندانی ی زنان اهميت سياسی  مسئله

 ١٩٢٠ی  های دهه گيری کنيم که پسرفت است اگر ما امروز نتيجه
  ن يا آن عامل ناشی شده است...از اي

های  کامالً روشن است که تاريخ اتحاد شوروی در سال
سوسياليسم حضور  که در دوران گذار بهدهد  نشان می ١٩٢٠

وری ئتواند ت کند. اين می جنبش زنان چه نقش مهمی ايفا می فعال
 های بخش زنان را تکامل بخشد، با فعاليت و عمل جنبش رهايی

و تالش کند مبارزه برخيزد  بهضد دموکراتيک بوروکراتيک و 
ی  هايی در عرصه ی توليد با دگرگونی که تحوالت در عرصه

  ».خانواده و الغای تقسيم کار برحسب جنسيت همراه گردد
  مآخذ:

(,Alix Holt, Die Bolschewiki und die 
Frauenunterdrückung', in: Frauen und 
Arbeiterbewegung, Frankfurt/M 1984.)  

  

ها از نابرابری زنان و وظايف حزب در اين  بلشويک تر يشب
و حتی بعد از آن  ١٩١٧زمينه برداشت روشنی نداشتند: تا سال 

يا ابتکار رفقای زن  هميشه اين وحشت وجود داشت که فعاليت
 .بورژوايی داشته باشد های انگيزه

  اکتبر در ميان رهبران بلشويک هايی که در خالل انقالب بحث
مردان محدود  دهد که اين بدگمانی تنها به نشان می ،جريان داشت

دال بر فعال  ١٩١٧دنبال يکی از مصوبات اکتبر  شد. به نمی
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که از ده سال پيش وجود داشت، رهبری حزب  ای» اداره«کردن 
 یروستايبرای فعاليت ميان زنان «متوجه شد که تنها يک ارگان 

ولين کنفرانس سراسری زنان کافی نيست. پيروزی ا» و سربازان
) که در آن هزار نماينده گرد آمده ١٩١٨کارگر روسيه (نوامبر 

را قانع کند  لوفايئساموبودند، اين بود که توانست مخالفينی نظير 
ای برای کار ميان زنان ضرورت دارد. اما  های ويژه که هيئت

هايی که پس از کنفرانس  بيش از يک سال طول کشيد تا کميسيون
های تکنيکی  ها ارگان . آنوندی فعاليت ش شکيل شده بودند، آمادهت

ی مرکزی را  اجرای تصميمات کميته شدند که ای تلقی می ساده
ميان زنان غيرحزبی  به ها اين بود که ی آن عهده داشتند. وظيفه به

ها را در  کاری آن شان آشنا کنند و هم ها را با حقوق بروند، آن
ها در  يستی جلب نمايند. نمايندگان هيئتساختمان دولت سوسيال

ها تفاوت  اما طرز کار آن ،های حزبی حضور داشتند ی کميته همه
ی کار مسئولين  نحوه ها تا حد زيادی به داشت. کارکرد و نقش آن

جنبش  داليلی چند، موضوع تشکيل حزبی محلی بستگی داشت. به
 توان ه میاز جمل ی گرفته نشد:گاه جد زنان مستقل از حزب هيچ

تهديدات  ، وها هميشه با آن روبرو بودند مقاومت شديدی که زن به
، اشاره سياست مخالف بودند شان در مردان که با دخالت همسران

ها اعتقاد داشتند که مشارکت زنان کارگر و  اکثر بلشويک کرد.
تحوالت اقتصادی کشور  دهقان در زندگی اجتماعی در اصل به

و بنابراين ساختارهای خاص تشکيالتی شوراها وابسته است، 
  تنها از اهميت ثانوی برخوردارند.

  :ماخذ
Jacqline Heinen Einleitung zu: Alexandra 

Kollontai, Conferaces sur la liberation des 
femmes, Paris 1978. 



 

١٨٣ 
 

  
  ):١٨٧١-١٩٢٠( رت، فريدريشاب

در حزب  ١٨٨٩ که از آلمانی سوسيال دموکرات مدار سياست
دبير هيئت رهبری  ١٩٠۵سوسيال دموکرات فعال بود. در سال 

يکی از دو رهبر اصلی حزب بود.  ١٩١٩تا  ١٩١٣شد. از سال 



 

١٨۴ 
 

داری  در زمان جنگ از سياست صلح ملی و دفاع از ميهن طرف
ها در  ال دموکراتمسئول فراکسيون سوسي ١٩١٩کرد. در سال 

صدراعظم آلمان شد. در سال  ٩/١١/١٩١٨ پارلمان بود. در
قصد سرکوب جنبش انقالبی با ارتش پيمانی مخفيانه  به ١٩١٨

ندگان مردم شد. از فوريه س شورای نماييير ١٩١٨-١٩بست. در 
های مردمی  ياست جمهوری رسيد. در سرکوب خيزشر به ١٩١٩

های  سال ده داشت. در آخرينانقالب نوامبر نقشی تعيين کنن
  زير حمله بود. طرفکومتش از همه ح

  
  ):١٨۵٢ -١٩١٨(آدلر، ويکتور 

اتريش بود. از سال  رهبر حزب سوسياليست ١٨٩٩از سال 
نماينده پارلمان شد. او از مؤسسين و اعضای با نفوذ  ١٩٠۵

مشی ميانه گرايش  انترناسيونال دوم بود. طی جنگ جهانی دوم به
متصدی وزارت امور خارجه  ١٩١٨نوامبر  اکتبر تاداشت. از 

  بود.
  

  ):١٩٠٨-١٩٧٣(آلنده گوسنس سالوادور 
گذاران  از پايه ١٩٣٣ی. در يشيليا سوسيالست مدار سياست

نمايندگی پارلمان  به ١٩٣٧حزب سوسياليست شيلی بود. در سال 
 ١٩۶۴ سناتور شد. در انتخابات سال ١٩۴۵رسيد و در سال 

ها بود که  ها و کمونيست ری سوسياليستت جمهوکانديدای رياس
انتخابات های مسيحی شکست خورد. در  دموکرات از نامزد

» ی خلق جبهه«عنوان کانديدای  هب ١٩٧٠رياست جمهوری سال 
 ١٩٧٣س جمهوری شد. آلنده در سپتامبر ييپيروزی رسيد و ر به

دنبال يک کودتای  طی بمباران کاخ رياست جمهوری به
  .قتل رسيد نظامی به ضدانقالبی



 

١٨۵ 
 

  ):١٨٨٧- ١٩۴١( اوسينسکی، نيکالی
عضو حزب سوسيال دموکرات کارگری  ١٩٠٧از سال 

روسيه  روسيه بود. پس از انقالب اکتبر مدير بانک دولتی
س شورای ييعنوان اولين ر به ١٩١٨شوروی شد. او تا مارس 
کنندگان طرح  کرد. يکی از تدوين عالی اقتصاد خدمت می

يکی از  ١٩٢٠-٢١های چپ بود. در مقطع  مونيستی ک برنامه
از اپوزيسيون  ١٩٢٣سال  رهبران مرکزگرايان دموکرات بود. به

 ١٩٣٠، ١٩٢٧های  کرد. در سال دار تروتسکی حمايت می طرف
ی مرکزی انتخاب شد. در  عنوان عضو مشاور کميته به ١٩٣۶ و

 در دادگاهی ١٩٣٨دستگير شد. در سال  ها»سازی پاک«جريان 
  .شد عليه بوخارين شهادت داد و پس از آن ناپديد

  
  ):١٨٢٣- ١٨٨۶( اوستروفسکی، الکساندر

ً  نويس روسی  نامه نمايش  که در آثار انتقادی خود عمدتا
تئاتر پرداخته  کارمندان و اهل ،بورژواها خرده ،زندگی تاجران به
  ت.اس

  
  ):١٧٧١- ١٨۵٧( رابرتاُون، 

  .گرای انگليسی سوسياليست آرمان
  

  ):١٨٩٨ -١٩۴٨( لوويجيئميخا یئآيزنشتاين، سرگ
شهرت جهانی  به» رزمناو پوتمکين«که با فيلم  روس سينماگر

ای برای  اش موفق شد که موقعيت ويژه رسيد. او با آثار اوليه
  .عنوان يک هنر کسب کند سينما به

  
 ).١٨٢٠- ١٨٩۵( انگلس، فريدريش



 

١٨۶ 
 

  ):١٨٩٠- ١٩٢٨( اکسلرود، پاول
ً عمد ١٧٧۴از سال  زيست. در تشکيل  در اروپای غربی می تا

 ) شرکت»آزادی کار«نام  اولين گروه مارکسيستی روسيه (به
. کرد میکاری  هم» ايسکرا«ی  ا روزنامهب ١٩٠٠داشت. از سال 

ها پيوست. او در جنگ جهانی اول  منشويک به ١٩٠٣در سال 
های منشويک بود، اما از احيای  گوی انترناسيوناليست سخن
مخالفين  اسيونال دوم حمايت نمود. او پس از انقالب اکتبر ازانترن

  .ودبسرسخت حکومت شوروی 
 

  ):١٨٨٣-١٩٣١( چاوسينکو، والديمير آنتونوي -ونوفآنت
عضو حزب سوسيال دموکرات کارگری  ١٩٠٣سال  از

د. پايان رسان ی افسری را به دانشکده ١٩٠۴روسيه بود. در سال 
رگ محکوم شد. پس از آن که م خاطر رهبری يک شورش به به

بيست سال زندان تخفيف يافت، از زندان گريخت.  محکوميتش به
ها پيوست. در خالل  منشويک در مهاجرت به ١٩٠١در سال 

کاری  هم» ناشو سلوو«ی  جنگ جهانی اول در پاريس با روزنامه
ها  بلشويک به ١٩١٧روسيه در سال  داشت. پس از بازگشت به
ی  اکتبر از دبيران کميته انقالبپيوست. در روزهای 

دولت  گيری دستانقالبی بود. در تسخير کاخ زمستانی و  ـ  نظامی
ی نظامی بود. بعداً  موقت شرکت داشت. در جنگ داخلی فرمانده

از سران اپوزيسيون چپ بود.  ١٩٢٨تا  ١٩٢٣ديپلمات شد: از 
کنسول اتحاد شوروی در کاتالونی بود. در تصفيه  ١٩٣۶-٣٧در 

روسيه بدون  نقش داشت. پس از بازگشت به» ها تروتسکيست«
  حيثيت شد. ی اعاده ١٩۵۶. از او در سال شدمحاکمه اعدام 



 

١٨٧ 
 

  ):١٩۴٣- ١٨٧٨(آوکسنتيف، نيکالی ديميتريويچ 
رولوسيونرها. او در جنبش دانشجويی سال  رهبر سوسيال

تبعيد فرستاده شد.  به ١٩٠۵شرکت داشت. پس از انقالب  ١٨٩٩
راستی گرايش پيدا کرد. در  افکار دستِ  خارج گريخت. به سپس به

از سياست جنگی روسيه پشتيبانی نمود. پس از  ١٩١۴سال 
س شورای دهقانی سراسری روسيه شد. در ييانقالب فوريه ر

موقت را که از جانب احزاب و رياست دولت  ١٩١٨سپتامبر 
عهده  های ضدبلشويک سراسر روسيه تشکيل شده بود، به گروه

اوفن ی مجلس مؤسسان در  رهبری ستاد پنج نفره گرفت و به
انتخاب شد. سپس دستگير شد، اما از خطر اعدام جست و  اوسک

 ١٩۴٠پاريس مهاجرت نمود. در سال  به ١٩١٩در سال 
  مهاجرين فعال بود. نيويورک مهاجرت کرد و در سازمان به

  
  ):١٨۴٩- ١٩٢٨( اوالر، آلفونس

در دانشگاه  ١٩٢٢تا  ١٨٨۶سال دان فرانسوی که از  تاريخ
  داد. تاريخ انقالب درس می نبسور
  

  ).١٨٨۶- ١٩٢١( ، رومانشترنبرگ -  اونگرن
 

  ):١٨٢٨- ١٩٠۶( ايبسن، هنريک
نويس نروژی که تحت تأثير رومانتيسم ملی  شاعر و درام 
مخالفت برخاست. او  ی آن به کارانه های محافظه رگه اما به ؛بود

را پايه گذاشت و در » های اجتماعی امهن نمايش«ی ادبی  شاخه
د. افشای ماهيت روابط زناشويی و خانوادگی دست ز آثار خود به

ها که مورد هجوم قراردادها و  او از تکامل آزاد شخصيت انسان
 .کرد ها هستند، دفاع می سنت



 

١٨٨ 
 

  ):١٨٩۴- ١٩۴١( ايلجين شنوسکی، الکساندر
 ولنيکوفراسکنام  که به فيودور ايلجينتر  برادر جوان
در ژنو  ١٩١٢). او در سال ١٨٩٢-١٩٣٩معروف بود (

گرفت. در » ژانوی«همين خاطر لقب  ها پيوست و به بلشويک به
جنگ جهانی اول افسر بود. پس از انقالب اکتبر در وزارت 

مدير دفتر  ١٩١٨کرد. از مارس تا دسامبر  جنگ خدمت می
سياسی  ی رياست اداره کميساريای نظامی پتروگراد بود. به

ای پتروگراد در امور نظامی رسيد. در مقطع  کميسريای منطقه
کو فعاليت داشت. او در در ستاد فرماندهی شهر مس ١٩١٩-٢٠

فعاليت ديپلماتيک روی آورد و از سال  به ١٩٢٠ی  اواخر دهه
  .نگاری پرداخت تاريخ به ١٩٣٢

 

  ):١٧۶٠-١٧٩٧( راکوسگ بابوف، فرانسوا نوئل معروف به
کيت خصوصی مخالف فرانسوی که با هرگونه مال یانقالب

 »مديران«عليه دولت » ها ی مساواتی توطئه«نام  بود. سازمانی به
  شد. اعدام او تشکيل داد که پس از لو رفتن باعث[ديرکتوار] 

 

  :)١٨١۴-١٨٧۶( چل الکساندرووييئاکونين، ميخا
- ۴٩از پيشوايان آنارشيسم. او در انقالب  انقالبی روسی و

آلمان شرکت داشت. عضو اولين انترناسيونال بود و در  ١٨۴٨
را در » ی دموکراسی سوسياليستیمدار سياست اتحاديه«جا  آن

از  ١٨٧٢ال مخالفت با مارکس و انگلس تشکيل داد. در س
  د.انترناسيونال اخراج ش

  

  ):١٨٨١-١٩٣٨( باور، اوتو
پرداز سوسيال دموکرات اتريشی. از  و نظريه مدار سياست 
  چپ  ان مارکسيسم اتريشی. در جنگ جهانی اول رهبر جناح سر



 

١٨٩ 
 

  
های راديکال از آن جدا شدند.  چپ ١٩١٨بود که طی اعتصاب 

ت خارجه شد. او از متصدی پست وزار ١٩١٨-١٩در سال 
 ١٩٣۴ی انترناسيونال دوم بود و تا سال  رهبران برجسته

  .رفت شمار می ی حزب به ترين چهره مهم
 

  ):١٧٨٨- ١٨٢۴( بايروان، جرج
ی  خواهانه مبارزات آزادی شاعر انگليسی که برای شرکت در

در راه  اما ،ی ترکيه ميهن خود را ترک گفت يونانيان عليه سيطره
  .درگذشت

 
  ):١٨۴٠-١٩١٣( ببل، اوگوست
دموکرات آلمان و انترناسيونال  حزب سوسيال رهبر سرشناس

موکرات همراه ليبکنشت حزب سوسيال د به ١٨۶٩دوم. در سال 
نمايندگی مجلس آلمان انتخاب  کارگری را تشکيل داد. چند بار به

شد و همواره در برابر تجديدنظرطلبی در حزب سوسيال 
  .نمود می دموکرات موضع گيری

 
  بتلهايم، ارنست:

 عنوان رابط جمهوری شورايی کمونيست مجار که به
اتريش فرستاده شد. او رهبری منتخب حزب  مجارستان به

با  ١٩١٩ست اتريش را برکنار نمود و در ژوئن کموني
تدارک يک  دهی گروه کوچکی از کارگران و سربازان به سازمان

نب کمينترن های او از جا و روشها  قيام نافرجام پرداخت. نقشه
  ت.مورد انتقاد قرار گرف



 

١٩٠ 
 

  ):١٧٧٠- ١٨٢٧( بتهوفن، لودويگ فان
يقی غرب های موس ترين چهره برجسته ساز آلمانی که از آهنگ

  شمار می رود. به
  
  ):١٨۴٢- ١٨٨٠( براکه، ويلهلم 

نشريات  برانشوايک سوسيال دموکرات آلمانی که در
 ١٨۶٩بود. در سال  السالکرد. ابتدا پيرو  سوسياليستی منتشر می

از اعضای مؤسس حزب سوسيال دموکرات کارگری آلمان بود. 
  عضو پارلمان بود. ١٨٧٩ تا ١٨٧٧از 

  
  ):١٨۵٠-١٩٣٢( ردبرنشتاين، ادوا

سوسيال دموکرات آلمان بود.  عضو حزب ١٨٧٢او از سال 
تا  ١٨٧٩ها از سال  خاطر قانون ممنوعيت اشتغال سوسياليست به

دبير سر ١٨٩٠تا  ١٨٨١رد. از ک يس زندگی میيدر سو ١٨٨٨
در لندن  ١٩٠١تا  ١٨٨٨د. از بودر تبعيد  رسمی حزب ارگان

تدوين  به ١٨٩۶لس بود. از ی انگ نامه زيست و مجری وصيت می
نظريات تجديدنظرطلبانه در مارکسيسم پرداخت. در جنگ جهانی 

عضو حزب  ١٩١٩تا  ١٩١٨دوم از مخالفين جنگ بود. از 
تا  ١٩١٨بود. از نوامبر  USPD سوسيال دموکرات مستقل آلمان

  ی معاون وزير بود.يوزارت دارا در ١٩١٩فوريه 
  

  ):١٨١١- ١٨٨٢( بالن، لويی
س ييمت ردر سِ  ١٨۴٨ليست فرانسوی که در سال سوسيا

مت گماشت و تشکيل يک کميسيون کارگری ه ی کار به اداره
  شد. » های اجتماعی کارگاه«خواهان تأسيس 



 

١٩١ 
 

  
  ):١٨٠۵-١٨٨١( النکی، اگوستب

قرن نوزدهم است. در  ترين انقالبی فرانسوی او احتماالً مهم
. در انقالبات های مخفی متعددی شرکت داشت باندها و سازمان

طور  به ١٨٧١عاالنه شرکت جست. در سال ف ١٨۴٨و  ١٨٣٠
ً  غيابی به سال از  ٣۶ نمايندگی کمون پاريس انتخاب شد. مجموعا

  .ها گذراند گاه ها و مجازات زندگی خود را در زندان
 

  ):١٨٨٨- ١٩٣٨( بوخارين، نيکوالی ايوانويج
با  ١٩٠۶بی حضور داشت. از جنبش انقال در ١٩٠۵از سال 

از روسيه مهاجرت نمود.  ١٩١٠ها همراه بود. در سال  بلشويک
سال  ی مرکزی حزب درآمد. در عضويت کميته به ١٩١٧در سال 

های چپ بود. از سال  های کمونيست ندهده از سازمان ١٩١٨
عضو  ١٩٢۴عضو مشاور دفتر سياسی بود و از سال  ١٩١٩

د. از سال همراه بو با استالين ١٩٢٧تا  ١٩٢٣اصلی آن. از 
 ١٩٢٨کمينترن بود. از  يیس هيئت اجرايير ١٩٢٩تا  ١٩٢۶
با  ١٩٢٩عهده داشت. در سال  را به» اپوزيسيون راست«ی رهبر

» پراودا«دفتر سياسی سردبيری  علنی از» انتقاد از خودِ «وجود 
را نوشت. » استالينی«قانون اساسی  ١٩٣۶کنار شد. در سال بر

لی در دادگاه کی از سه متهم اصدستگير شد. او ي ١٩٣٧در سال 
  .اعدام محکوم شد های مسکو بود که به

 
  ):١٨٨١-١٩۴۴( ، آلفونسهاکپ

 ١٩۴٣تا  ١٩١۶سال  نگار آلمانی که از نويسنده و روزنامه
کرد. او از ژانويه تا نوامبر  کار می» فرانکفورتر«ی  در روزنامه

يک همراه هيئت ديپلمات ی فرهنگی به عنوان وابسته به ١٩١٨



 

١٩٢ 
 

در روسيه بود و اولين خبرنگار آلمانی بود که از  گراف ميرباخ
ی انقالب اکتبر گزارش داد. در مطلبی که در  مسکو درباره

داد  نوشت اذعان نمود که تحت تأثير اين روی ١٩١٨سپتامبر 
سوسيال دموکراسی گرويده است. پس از بازگشت  تاريخی به

ر پيوست. در ژانويه يکوکای مسيحيان ن فرقه فرانکفورت به به
عضويت آکادمی شعر پروس انتخاب شد، اما در مارس  به ١٩٣٢
  د.از آن استعفا دا ١٩٣٣

 
  ):١٨٨٣-١۴٩٢(پالتن، فريتس 

يس بود و يدموکرات سو عضو حزب سوسيال ١٩١١از سال 
های متمايل  ی آن. از چپ سهييدبير هيئت ر ١٩١٢از 

ذاری گ ی پايه رفت و در کنگره شمار می به» تسيمروالد«به
يس يگذاران حزب کمونيست سو نکمينترن شرکت داشت. از بنيا

او يک  .زيست در اتحاد شوروی می ١٩٢٣بود. از سال 
ی اشتراکی تشکيل داد و با انستيتوی علمی کشاورزی  مزرعه

دستگير شد  ١٩٣٨کرد. در سال  کاری می مسکو هم المللی در بين
ر شمال روسيه در گذشت. در يک اردوگاه کار د ١٩۴٢سال  و به

  .ی حيثيت شد از او اعاده ١٩۵۶در سال 
 

  ).١٨۵۶- ١٩١٨(پلخانوف، گئورگی 
 

  ).١٨٢٧- ١٩٠٧( پوبدونوزيف، کنستانتين
 

  ):١٨۶٨-١٩٣٢(ل يئپوکروفسکی، ميخا
عضو حزب  ١٩٠۵سال  مارکسيست که از  نگار تاريخ

تعلق داشت. در زمان جنگ » وپريود«ی  دسته بلشويک بود و به



 

١٩٣ 
 

کرد. از نوامبر  از يک سياست انترناسيوناليستی پيروی می
س شورای مسکو بود. او از يير ١٩١٨تا مارس  ١٩١٧

معاون  ١٩١٨رفت. پس از  شمار می های چپ به کمونيست
رخين وی م کميسريای امور آموزشی بود و رياست جامعه

  .عهده داشت را به مارکسيست
 

  ):١٨٨٣-  ١٩١٨( پولگوفينگوف، گئورگی
از دولت  کورنيلوفموقع کودتای  رگرد ارتش تزاری کهس

ی  فرمانده ١٩١٧کرد. در سپتامبر و اکتبر  موقت حمايت می
نيروهای مسلح در گردان نظامی پتروگراد بود. او در 

ان نقش داشت. پس از شکست زادگ دهی شورش اشرف سازمان
اسارات  به ١٩١٨ن فرار کرد. در مارس نواحی دُ  شورش به

 اعدام ان شوروی درآمد و در يک دادگاه انقالبی محکوم بهنمايندگ
  .شد

  
  ):١٧٩٣- ١٨٢۶( پستل، پاول

ها  رهبران دکابريست افسر انقالبی روسی که در مقام يکی از
 ای برای لغو نظام اربابی و برپايی يک دولت جمهوری برنامه

  .ليبرال تدوين نمود
 

  ).١٨٧٧-١٩٢۶( پتليورا، سيمون
  

  :)١٩١۵-٢٠٠۶( گوستوپينوشه، ا
ی ارتش ستاد فرمانده سيير ١٩۶٩ی که از سال يژنرال شيليا
ی کل ارتش شد و در سپتامبر همان  فرمانده ١٩٧٣بود. در اوت 

عليه جنبش خلقی و کارگری و حاکميت مردمی  يیسال کودتا



 

١٩۴ 
 

س حکومت نظامی شد و از سال ييچندی بعد ر .راه انداخت به
س از بازگشت اند. پس جمهور شيلی خوييخود را ر ١٩٧٣

ی نيروهای مسلح  چنان فرمانده شيلی هم صوری دموکراسی به
  ند.باقی ما

  
  ).١٧٩٩- ١٨٣٧( پوشکين، الکساندر

 
  ):١٨٧١-١٩۵۵( یئپروکوپوويچ، سرگ

ی مرکزی  عضو کميته ١٩٠۶ اقتصاددان روسی که از سال
در دولت موقت وزير صنعت و  ١٩١٧ها بود. در سال  کادت

ياری فعاليت  س وزير تدارکات. در جنبش همتجارت شد و سپ
  .از آن خارج شد ١٩٢٢داشت و در سال 

 
  :)١٨٧٠- ١٩٣٧( تئودوروويج، ايوان

» ايسکرا«کاران  دموکرات بود. از هم سوسيال  ١٨٩۵از سال 
ی مرکزی  عضويت کميته به ١٩٠٧ها بود که در سال  و بلشويک

يسر خلق در حزب بلشويک انتخاب شد. پس از انقالب اکتبر کم
امور تغذيه شد. در نوامبر استعفا داد. در زمان جنگ با 

 - ٣٠ های سال کاری داشت. کشاورزی هم کميساريای امور
انستيتوی کشاورزی  دبيرکل انترناسيونال دهقانی و مدير ١٩٢٨

  .بود
 

  ):١٨۴۴- ٨۵( تکاچف، پيوتر
اروپای غربی  به ١٨٧٢که در  ی انقالبی روس نويسنده
هم دشمن شدند. در کاری داشت، اما بعد با هم الوروفگريخت. با 

های خود مدافع اين ايده بود که انقالب بايد توسط گروه  نوشته



 

١٩۵ 
 

باز و با انضباط انجام گيرد.  ای جان ای از انقالبيون حرفه برگزيده
نام خلق رهبری جنبش انقالبی را  فکران وظيفه دارند که به روشن

  .عهده بگيرند به
  

  ):١٨٢٨- ١٩١٠( ئوتولستوی، ل
اخالقيات  ترويج خود به که در آثار ی بزرگ روس نويسنده

دار مسالمت بود و  اصيل مسيحی دست زده است. او طرف
  .های آنارشيستی گرايش داشت ايده به

 
  ):١٨۶٠- ١٩٣٠( ترولسترا، پيتر

حزب  ١٨٩۴سال  هلندی که در مدار سياستنويسنده و 
  .رهبر آن بود ١٩٢۵د و تا سوسيال دمکرات هلند را تأسيس نمو

 
  ).١٩۴٠- ١٨٧٩( لئو  تروتسکی،

  
  ):١٨١٨-١٨٨٣( تورگنيف، ايوان

شدت تحت تأثير افکار غربی  گرای روس که به ی واقع نويسنده
زمان  ترسيم مشکالت سياسی و اجتماعی بود. در آثار خود به

  پرداخته است.
  

  ):١٨۶۴ - ١٩٢۶( چه ايدزه، نيکالی
ی دوما بود. در زمان  نماينده ا کهه يکی از سران منشويک

کرد. پس از  جنگ از يک سياست انترناسيوناليستی پيروی می
ی مرکزی آن بود.  س شورای پتروگراد و کميتهييانقالب فوريه ر

عهده  اکتبر رياست دولت منشويکی گرجستان را به بعد از انقالب
  فرانسه رفت. به ١٩٢١داشت و پس از سقوط آن در سال 



 

١٩۶ 
 

  
  :)١٨۶٠- ١٩٠۴( آنتونچخوف، 

  .نامه نويس برجسته ی روس نمايش
 

  ):١٨٧٣-١٩۵٢( چرنوف، ويکتور
سردبير ارگان مرکزی اين  يکی از سران سوسيال انقالبيون و

شد. در  وزير کشاورزی دولت موقت ١٩١٧جريان بود. در سال 
  از روسيه مهاجرت کرد. ١٩٢٠سال 
  

  ):١٨٢١- ١٨٨١( داستايفسکی، فيودور
های  خاطر فعاليت به ١٨۴٩روس که در سال  ی نويسنده
ری محکوم شد. او در بزندان با اعمال شاقه در سي انقالبی به

 خودو مکان زمان در  های بشر ترسيم رنج های خود به رمان
  پرداخته است.

  
  ):١٨٧١- ١٩۴٧( دان، فيودور ايليچ

سوسيال دموکرات  مدار سياستنام اصلی او گورويچ بود. 
گذاری سازمان  در پايه ١٨٩۵ ود و در سال روس که پزشک ب

شرکت جست. » کارگرپيکار برای رهايی طبقه  اتحاديه«
ها شد. پس از انقالب فوريه در  زودی از رهبران منشويک به

کرد.  دولت موقت پشتيبانی می جناح راست منشويکی بود که از
سياست حمايت  در جنگ داخلی در کنار اکثريت رهبری به

گرايش داشت. های سفيد  از ارتش سرخ در برابر روسانتقادآميز 
 ١٩٢٢بود. در ژانويه  ی شورای مسکو نماينده ١٩٢٠در سال 

های تبعيدی بود و در  خارج تبعيد شد. او از سران گروه به
  نمود. انترناسيونال دوم نقش مهمی ايفا



 

١٩٧ 
 

  ):١٧۵٩-١٧٩۴( دانتون، ژرژ
ای  يشهجهت تحول ردر ١٧٩١ژاکوبين فرانسوی. در سال 

ی  عضو کميته ١٧٩٣مت گماشت. از سال شهرداری پاريس ه
دهی  گذاران ترور انقالبی بود. در سازمان رفاه بود. او از پايه

ی فرانسويان در برابر مداخالت نيروهای  پرستانه مقاومت وطن
اعدام با گيوتين  دستگير و به ١٧٩۴ اروپايی فعال بود. در سال

  محکوم شد.
  

  ):١٨٠٩- ١٨٨٢( ابرتداروين، چارلز ر
  تکامل جديد.گذار نظريه  پايه انگليسی و شناس زيست

  

  ):١٨١٨-١٨٩٨( دژانوف، ايوان داويدويج
  وزير آموزش حکومت تزاری بود. ١٨٩٨تا  ١٨٨٢از 

  

  ):١٨٧٢-١٩۴٧( دنيکين، آنتون ايوانويچ
ی غرب  ی جبهه سرفرمانده ١٩١٧ژنرال تزاری که در سال 

جهيز ارتش داوطلبان در شمال قفقاز بود. در پايان سال در ت
رهبر آن شد. او در سال  کورنيلوفشرکت داشت و پس از مرگ 

های سفيد را زير فرماندهی  ی ارتش در جنوب روسيه همه ١٩١٩
مسکو حمله  ن بهی جنوبی دُ  خود متحد نمود و پس از تسخير جلگه

ا ارتش سرخ واحدهای او ر ١٩١٩آورد. در اکتبر و نوامبر 
کريمه گريخت، فرماندهی  به ١٩٢٠شکست. او در مارس درهم 

انگلستان رفت. در سال  سپرد و خود به ورانگلارتش را به 
  .کردمهاجرت  آمريکا به ١٩۴۵

 

  ):١٨٧٧-١٩٢۶( دزرشينسکی، فليکس
  عضو رهبری  ١٨٩۵ه از سال ـک روس تبارِ  ی لهستانیـانقالب



 

١٩٨ 
 

  
ر چهارمين جنبش سوسيال دمکرات لهستان و ليتوانی بود. د 

) ١٩٠۶ی حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه ( کنگره
سرپرست  ١٩١٧ی مرکزی درآمد. از دسامبر  عضويت کميته به

های چپ گرايش داشت. از  کمونيست به ١٩١٨چکا بود. از 
کميسر خلق در امور داخلی بود. از زمان  ١٩١٩مارس 

س يير ١٩٢۴با استالين هم پيمان بود. در » ماجرای گرجستان«
امزد هيئت سياسی ن ١٩٢۴-٢۵شورای عالی اقتصاد شد. در 

  حزب بود.
  

  ):١٨٨۵ - ١٩٣٩( رادک، کارل
در جنبش سوسياليستی فعال  ١٩٠٢لهستانی که از  یِ انقالب
نگاری مشغول  کار روزنامه در آلمان به ١٩١۴تا  ١٩٠٨بود. از 
های راديکال گرايش داشت. در زمان جنگ جهانی  چپ بود و به

ارتباط داشت و با لنين  زيمروالدهای  پيس با چيدر سو اول
پتروگراد رفت و  با لنين به ١٩١٧کرد. در آوريل  کاری می هم

برای امور خارجی وارد حزب بلشويک شد. در کميسريای خلق 
رفت.  شمار می کمونيست چپ به ١٩١٨فعاليت کرد. از  شروع به

ی مؤسسان حزب  رهآلمان آمد و در کنگ با يک مأموريت پنهانی به
ی  عضو کميته ١٩١٩سال  کمونيست آلمان شرکت نمود. از

کمينترن شد. تا  يیدبير هيئت اجرا ١٩٢٠مرکزی بود و در سال 
مشاور رهبری حزب کمونيست آلمان بود. در  ١٩٢٣سال 

اپوزيسيون چپ گرايش داشت.  به ١٩٢۶-٢٩و  ١٩٢٣های  سال
» پراودا«رکناری با اخراج و تبعيد شد. پس از ب ١٩٢٧در سال 

دستگير شد و در دومين  ١٩٣۶کرد. در سال  کاری می هم
  .ده سال زندان محکوم گشت محاکمات مسکو به



 

١٩٩ 
 

  .)١٨٧٨ -١٩١١( رادين؛ گنونيانس
  
  ):١٨٧٣-١٩۴١(راکوفسکی، کريستيان  

در سوسيال دموکراسی رومانی و بلغارستان فعال بود. در 
شرکت داشت. در زمان تأسيس فدراسيون سوسياليستی بالکان 

 کرد. از سال سياست انترناسيوناليستی پيروی میجنگ از يک 
س يير ١٩٢٣تا  ١٩١٨عضو حزب بلشويک بود. از سال  ١٩١٧

شورای کميسرهای اوکراين بود. سفير شوروی در فرانسه و 
  انگلستان شد.

  
  ):١٨٧٠-١٩۵٠( رنر، کارل

م صدراعظ ١٩٢٠ تا ١٩١٨سوسيال دموکرات اتريشی. از 
  بود. اتريشی

  
  ):١٨۴۴-١٩٠٨( ريمسکی کورساکوف، نيکالی

  دان روس. موسيقی ساز و آهنگ
  

اما  ،نخست نارودنيک بود ):١٨٧٠-١٩٣٨( ريازانوف داويد
در تبعيد  ١٩٠٠مارکسيست شد. در سال  ١٨٨٨از حوالی سال 

کرد.  انتقاد می» ايسکرا«يک گروه مارکسيستی تشکيل داد که از 
در انتشار آثار  ١٩١١-١۶ی بود و در مورخ جنبش کارگر
 کاری داشت. در زمان جنگ از يک سياست مارکس و انگلس هم

کاری  هم» ناشاسلوو«کرد. با  انترناسيوناليستی پيروی می
س دفترهای سنديکانی پتروگراد شد. يير ١٩١٧نمود. در سال  می
 پيوست و در اکتبر با قيام مخالف بود. در ماه نوامبر شرايونزی به

با انحالل  ١٩١٨دار يک دولت ائتالفی بود. در ژانويه  طرف



 

٢٠٠ 
 

سياست حزب  عنوان اعتراض به بود. به مجلس مؤسسان مخالف
برای مدت کوتاهی  برست ليتوفسکدر ارتباط با قرارداد صلح 

در تأسيس آکادمی  ١٩١٨از حزب کناره گرفت. در سال 
توی مدير انستي ١٩٣١تا  ١٩٢٢سوسياليستی شرکت داشت. از 

و  ،ی آثار مارکس و انگلس اولين مجموعه .انگلس بود-مارکس
از حزب اخراج  ١٩٣١. در سال انتشار داد آثار پلخانوف را

  گشت. سپس دستگير و تبعيد شد و در زندان در گذشت.
  

  .)١٧۵٨-١٧٩۴( روبسپير، ماکسيميلين
  

  ):١٨۶۶-١٩۴۴( روالن، رومن
ول مقاالت جهانی ا ی فرانسوی. در زمان جنگ نويسنده

  .انتشار داد يیمتعددی عليه جنگ و امپرياليسم کشورهای اروپا
 

  :)١٧١٢-١٧٧٨(روسو، ژان ژاک 
در آثار خود از  فرانسوی که گرای انديشمند و فيلسوف اخالق

  کرد. میی مردم دفاع  برابری حقوق همه
  

  ):١٨٨١-١٩٣٨( ريکوف، الکسی
دموکرات کارگری  عضو حزب سوسيال ١٨٩٩از سال 

 ی عضويت کميته ی حزب به وسيه بود و در سومين کنگرهر
کميسر خلق در امور  ١٩١٧مرکزی درآمد. در اکتبر و نوامبر 

ی  کرد. از کميته داری می داخلی بود و از يک دولت ائتالفی جانب
س شورای يير ١٩٢١تا  ١٩١٨مرکزی و دولت کناره گرفت. از 

پس از مرگ  عالی اقتصاد بود. عضو هيئت سياسی حزب بود و
  س شورای کميسرهای خلق شد.ييلنين ر



 

٢٠١ 
 

  ):١٧٩۵-١٨٢۶( ريليف، کوندراتی
ها اعدام  ريستبکاجنبش د شاعر روسی که پس از سرکوب

ترين  ی انقالبی دارند. او مهم شد. اشعار او مضامين برانگيزنده
  رود. شمار می خواه به ترقی شاعر اشراف

  
  ):١٨٨١- ١٩۵٩( زرتلی، ايراکلی

 ١٩١٧دار مرکزيت بود. در مه  انی اول طرفطی جنگ جه
ها در  ی منشويک ت پست و تلگراف رسيد. عضو کابينهوزرا به

  فرانسه مهاجرت کرد. گرجستان بود. به
  

  ):١٨۴٠-١٩٠٢( زوال، اميل
  ی انسان دوست فرانسوی. نويسنده

  
  ):١٨٨٣- ١٩٣۶( زينوويف، گئورگی

عضو حزب سوسيال دموکرات کارگری  ١٩٠١از سال 
او عضو  .س شورای پتروگراد شديير ١٩١٧سال  وسيه بود. بهر

  کمينترن بود. يیی اجرا هيئت سياسی حزب و کميته
  

  ):١٨۵٩-١٩١۴( ژورس، ژان
در پارلمان  ١٨٨۵ تا ١٨٨٣سوسياليست فرانسوی که از 

 و از ١٨٩٨تا  ١٨٩٣ی جمهوری خواهان چپ بود. از  نماينده
 ١٩٠۴ها بود. در سال  ی سوسياليست نماينده ١٩١۴تا  ١٩٠٢

را پايه گذاشت. در امر اتحاد احزاب گوناگون  اومانيتهی  روزنامه
که تنها از مواضع انسانی  اين ) فعال بود. با١٩٠۵سوسياليستی (

گری،  کرد، سرسختانه عليه نظامی غيرمارکسيستی پيروی می



 

٢٠٢ 
 

 . درکرد مبارزه میهای ضدسامی  استعمار و گرايش
  های افراطی کشته شد. سيوناليستدست نا به ٣٠/٧/١٩١۴

  

  ):١٨٢۶- ١٨٨٩( ليئسالتيکوف شچدرين، ميخا
  و انقالبی روسيه. دموکرات طنزنويس

  

  ):١٨٧٣-١٩۵٧( سالومينی جيتانو
  .يیناشر ضدفاشيست ايتاليا

  

  ):١٨٧۶-١٩٢١( لوفا، کونگورديايئسامو
شرکت داشت.  يیجنبش دانشجو در ١٩٠١اين زن از سال 
ای  همزناروقصد داشت  ١٩١۴د و در سال سوسيال دموکرات ش

برای زنان کارگر منتشر کند که دستگير شد. پس از انقالب 
کاری  هم» ارابوتنيز«پتروگراد برگشت. با تحريريه  فوريه به

ی  بر تشکيل يک بخش ويژه مبنی کولونتاینهاد  کرد. با پيش می
برد که حزب  آموزشی سياسی زنان مخالفت کرد، زيرا گمان می

کند. پس از  عنوان فمينيسم بورژوايی طرد می چنين اقدامی را به
آن را مسئوليت نشريه  ١٩١٩ز ييی زنان در پا تشکيل شعبه

مسافرت حزبی بر اثر وبا طی يک ». کمونيستا«عهده گرفت:  به
  در گذشت.

  

  ):١٨٧٢-١٩١۵( سسکريابين، الکساندر
  ساز و پيانيست. آهنگ

  

  از ميالد در نبرد کشته شد):قبل  ٧١(در سال  اسپارتاکوس
ترين قيام بردگان دينای کهن را  گالدياتور رومی که بزرگ 

  نمود. رهبری



 

٢٠٣ 
 

  ):١٨٨۴- ١٩۴١( سپيريدونوفا، ماريا
رولوسيونرها حزب سوسيال  عضو ١٩٠١اين زن از سال 

حبس ابد  يک کارمند به قصد بهءِ خاطر سو به ١٩٠۶بود. در سال 
شهردار چيتا شد. از ژوئن  محکوم شد. پس از انقالب فوريه

ی جناح چپ سوسيال  پتروگراد آمد. در اولين کنگره به ١٩١٧
نقش مهمی ايفا نمود و  ١٩١٧رولوسيونرها در نوامبر 

دار  طرف ١٩١٨ی مرکزی در آمد. در مارس  عضويت کميته به
ها بود. در  صلح با آلمان و ائتالف با بلشويکپذيرش شرايط 

ی موافق داد. در همين ألت بلشويکی رعليه دو قيام ژانويه به
اما پس از محاکمه بالفاصله آزاد گشت. در  ،رابطه دستگير شد

طور  . بهشدتبعيد محکوم  بار ديگر دستگير شد و به ١٩١٩فوريه 
يا در زندان  ١٩٢٠غيرقانونی در مسکو اقامت داشت. از سال 

ش در جريان يور برد و يا تحت نظارت بود. احتماالً  میسر  به
  د.قتل رسي ارتش آلمان به

  
  .)١٨٧٩- ١٩۵٣( استالين، يوزف

  
  ):١٨٧٩- ١٩٢٣(ستامبوليسکی، الکساندر 

رهبر حزب زارعان و  ١٩٠٨سال  بلغار که از مدار سياست
وزيری رسيد و يک  نخست به ١٩١٩سال  مجلس بود. به ی نماينده

در نفع دهقانان برپا نمود.  نظام ديکتاتوری با اصالحات بنيادين به
  با يک کودتای نظامی سقوط کرد. ١٩٢٣ژوئن 
  
  ):١٨٨٠- ١٩۴٨( ستروم، فردريک 

سوئدی که در جنبش  گرای سوسيال دموکرات چپ
دبيرکل حزب  ١٩٢۴تا  ١٩٢١از  .شرکت داشت» زيمروالد«



 

٢٠۴ 
 

سوسيال  حزب را ترک گفت و به ١٩٢۴کمونيست بود. در سال 
  دموکراسی بازگشت.

  
  :)١٧٧١-١٨٣٢( سکات، سر والتر

نوشت. يکی از  تاريخی می های اسکاتلندی که رمانشاعر 
  ترين نمايندگان رومانتيسيسم اسکاتلندی است. برجسته

  
  ):١٨٩٠- ١٩۴۶( سيمانوف، گريگوری

ی  در کرانه ١٩١٧و دسامبر  سوارکار قزاقی که در نوامبر
بايکال قيامی نافرجام عليه دولت شوروی سازمان  شرقی درياچه

 ای گرد آورد و يک در منچوری سپاهيان تازهداد. پس از شکست 
  پا کرد. ديکتاتوری خونين به

  
  ):١٨٩٠- ١٩۴٧( سرژ، ويکتور

بود که در بروکسل بزرگ شد.  فرزند يک انقالبی روس
گرايش پيدا  آنارشيسم عضو حزب سوسيال دمکرات بود که به

کاری کرد.  هم زينوويفروسيه رفت و با  به ١٩١٩کرد. در سال 
کرد. از  در اروپای غربی برای کمينترن کار می ١٩٢٢از سال 

دهی  گزيد. در سازمان مجددا در روسيه اقامت ١٩٢٩سال 
اما با  ،دستگير شد ١٩٣٣اپوزيسيون چپ فعال بود. در سال 

 ١٩۴٠آزاد گشت و در سال  آندره ژيدو  رومن روالندخالت 
  مکزيک گريخت. به

  
  ):١٨٨٢- ١٩۴٠( سوخانوف، نيکالی

  نخست از  ود. ــکرات روس بـدم سوسيال  و دانشمند  نويسنده



 

٢٠۵ 
 

اما بعد بلشويک شد. بعد از پيروزی  ،سوسيال رولوسيونرها بود
  کاری پرداخت. هم انقالب اکتبر با بنيادهای اقتصاد شوروی به

  
  ):١٨٨۵-١٩٣٧( وف، الکساندرکشلياپني

سوسيال دموکرات کارگری  عضو حزب ١٩٠١از سال 
در کارخانجات فرانسه،  ١٩٠٧تا  ١٩٠۴روسيه بود. از 

کرد. در خالل جنگ جهانی رابط  انگلستان و آلمان کار می
ی مرکزی حزب بلشويک  المللی کميته ی روسی با دفتر بين شعبه

 يیی پتروگراد، هيئت اجرا د. پس از انقالب فوريه عضو کميتهبو
از د. س سنديکای فلزکاران اين شهر شييشورای پتروگراد و ر

ود. از بکميسر خلق در امور کار  ١٩١٨ارس متا  ١٩١٧ اکتبر
ی مرکزی اتحاديه فلزکاران بود.  س کميتهيير ١٩٢٢تا  ١٩١٩

شرکت  »اپوزيسيون کارگری«دهی  در سازمان ١٩٢٠-٢٢
ی شورای عالی اقتصاد  سهييعضو هيئت ر ١٩٢١داشت. از مه 
  از حزب اخراج شد و در اسارت در گذشت. ١٩٣٣بود. در سال 

  
  ):١٨٣٠- ١٩٠۵( رام، کارل اوگوستش

سوسيال  به ١٨٧٠های  کارشناس امور اقتصادی که از سال
سوسياليسم «پردازان  دموکراسی آلمان گرايش داشت و از نظريه

  جنبش کارگری پشت کرد. به ١٨٨۶بود. از سال » دولتی
  

  ):١٨١٠-١٨۴٩( شوپن، فردريک
  فرانسوی.-لهستانیی  ساز برجسته پيانيست و آهنگ

  
  ):١٨٩٩-١٩٧٠( فيشر، لويس

  ی هفتگی لهـطور عمده برای مج که به يینگار آمريکا روزنامه



 

٢٠۶ 
 

نوشت. تا زمان  گزارش می The Nation نام پ ليبرال بهچ 
نمود، اما پس  استالين سياست شوروی را توجيه می-پيمان هيتلر

  .استالينيسم پشت کرد و ديدگاه ضدکمونيستی اتخاذ نمود به از آنْ 
 

  ):١٨۵١ـ١٩٢٩( فرديناند فوش،
ی کل نيروهای  فرمانده ١٩١٨فرانسوی که در سال  مارشال

س شورای عالی جنگ شد. يير ١٩١٩مسلح متفقين بود. در سال 
دهی مداخالت مسلحانه عليه روسيه شوروی  او در سازمان

  شرکت مؤثر داشت.
  

  ):١٨۴۴- ١٩٢۴( فرانس، آنانتول
های اومانيستی  سنت ه بهک فرانسوی نويس مترقی اديب و داستان

  بند بود. گری پای و ميراث روشن
  

  ):١٨۶١- ١٩١٨( کالدين، الکسی
داشت. شرکت  نيلوفرکوژنرال ارتش تزاری که در کودتای 

عليه  ١٩١٧ن را از دسامبر های دُ  او رهبری قيام ناموفق قزاق
ه خودکشی هخاطر شکست در جب عهده داشت. به ارتش شوروی به

  کرد.
  

  ):١٨٨٣-١٩٣۶( و بوريسوويجکامنيف، ل
ات کارگری حزب سوسيال دموکر عضو ١٩٠١از سال 

در مهاجرت از نمايندگان  ١٩١۴ تا ١٩٠٩روسيه بود. از 
پتروگراد برگشت. پس  به ١٩١۴سال  ها بود. به ی بلشويک برجسته

های  عنوان رهبران بلشويک از انقالب فوريه در کنار استالين به
تزهای «گرفت و با تر از لنين پيش  پتروگراد سياستی ماليم



 

٢٠٧ 
 

مخالفت برخاست. در جريان انقالب اکتبر در کنار  لنين به» آوريل
ی  خاطر از کميته روی بود و بدين دار ميانه طرف زينوويف

س ييمرکزی کناره گرفت. پس از پيروزی قيام مدت کوتاهی ر
باز  ١٩١٩شوراها بود. در مارس  مرکزی يیی اجرا کميته

 ١٩٢۶تا  ١٩١٩ از .ی مرکزی انتخاب شد کميتهعضويت  به
س شورای يير ١٩٢۶تا  ١٩٢٠عضو هيئت سياسی بود. از 

مت معاونت شورای کميسرهای در س ١٩٢٢بود. در سال  مسکو
همراه زينوويف و  به ١٩٢٢کرد. از اواخر سال  خلق کار می

تروتسکی تشکيل  را عليه» سه نفره«استالين باند غيررسمی 
اپوزيسيون «، رهبر زينوويفهمراه  به ١٩٢۵ز ييا. در پندداد

يسيون هوادار با اپوز ١٩٢۶از آوريل  ورفت  شمار می به» جديد
ی حزب  پس از پانزدهمين کنگره د.تروتسکی ائتالف نمو

) از حزب اخراج شد، اما بعد از پس گرفتن نظريات خود ١٩٢۶(
ر پايان بار و د برای دومين ١٩٣٢سال  حزب برگشت. به دوباره به

 ١٩٣۵بار از حزب اخراج شد. در سال  برای سومين ١٩٣۴ سال
سال  در جريان اولين محاکمات مسکو به .زندان محکوم گشت به

  .اعدام محکوم شد به ١٩٣٩
 

  ):١٨٨۵- ١٩٣٨( کامکوف، بوريس
رولوسيونرهای چپ که در سال  يکی از رهبران سوسيال

ستگير و دهی قيام مسکو شرکت داشت. د در سازمان ١٩٣٨
  د.کار در ادارات آمار مشغول بو زندانی شد. پس از آن به

 
  ):١٨٩٠-١٩١٨( کاپالن، فانی

خاطر  که به داران سوسيال رولوسيونرها زنی از طرف
 .لنين محاکمه و اعدام شد قصد بهسوءِ 



 

٢٠٨ 
 

  :)١٨۵٨- ١٩٢٢( پ، ولفگانگک
 ميهنحزب  ١٩١٧آلمانی که در سال  مدار سياستدان و  حقوق
عليه  کودتای نافرجامی به ١٩٢٠گذاشت. او در مارس را پايه 

  .حکومت دست زد
 

  ):١٨۵۴-١٩٣٨( لکائوتسکی، کار
 ١٨٧۵دموکرات که از سال  پرداز و ناشر سوسيال نظريه

 ١٨٩٠ تا ١٨٨۵از  .بود عضو جنبش سوسيال دموکرات اتريش
 ١٩١٧تا  ١٨٨٣کاری نزديک داشت. از  در لندن با انگلس هم

عصر «نام  ن ارگان نظری انترناسيونال دوم بهناشر مشهورتري
پرداز  بانفوذترين نظريه بود. پس از مرگ انگلس به» جديد

روسيه در بحث  ١٩٠۵مارکسيسم بدل شد و پس از انقالب 
 ١٩١٠-١١که در سال های » ای اعتصابات توده«مربوط به

بود. در رابطه با جنگ » ميانه«ات يگر نظر بيان ،درگرفت
گذاران حزب سوسيال  اهان صلح بود. از پايههانی او خوج

وزارت  دموکرات مستقل آلمان بود. پس از انقالب نوامبر در
خارجه مشغول کار شد. او در کميسيون اجتماعی عضويت 

شدت مخالف بود، از سال  ها به اکتبر و بلشويک داشت. با انقالب
  .دموکرات آلمان در آمد عضويت حزب سوسيال به ١٩١٩

  
  ):١٨٨١- ١٩٧٠( الکساندر کرنسکی،

دعاوی بود و در آغاز با سازمان  روس که وکيل مدار سياست
گوی  سخن ١٩١٢ سال کاری داشت. به سوسيال رولوسيونرها هم

های خلقی) شد. در سال  (سوسياليست» ترودوويکی«فراکسيون 
مجدداً  ١٩١٧داری نمود. در سال  از دفاع ملی جانب ١٩١۴

رولوسيونرها درآمد. در مارس  عضويت سازمان سوسيال به



 

٢٠٩ 
 

 ١٩١٧ه ييدر ژود. وزير دادگستری و وزير جنگ ش ١٩١٧
. او با پشتيبانی متفقين غربی مقام نخست وزيری رسيد به
حمالتی عليه نيروهای ميانه دست زد. با شکست کودتای  به

ی انقالب اکتبر ی کل ارتش شد. پس از پيروز فرمانده کورنيلوف
ی شمال را عليه قدرت شوروی  ی جبههها تالش کرد که يگان

انگلستان و سپس  به ١٩١٨اما موفق نشد. در سال  ،تجهيز کند
  آمريکا رفت. به ١٩۴٠سال  فرانسه مهاجرت کرد. به به

  
  ):١٨٧٨- ١٩٣٨( کيسليوف، الکسی

عضو حزب  ١٨٩٨سال  کارگر صنايع فلزی بود و از
و عض ١٩١۴. در سال بود سوسيال دموکرات کارگری روسيه

 ١٩١٧ی مرکزی حزب بلشويک شد. پس از انقالب فوريه  کميته
ی مرکزی  ايوانو رسيد و در اوت نامزد کميته رياست شورای به

 ١٩٢٠-٢١. شدس اتحاديه کارگران معدن يير ١٩٢٠سال  شد. به
ق داشت. در دهمين کنگره علت »اپوزيسيون کارگری«به
ورای س شيير ١٩٢١-٢٣ی مرکزی درآمد.  عضويت کميته به

شوراها  يیی اجرا کميته ی سهييکميسرهای خلق و عضو هيئت ر
  دستگير و در زندان کشته شد. ١٩٣٨بود. در سال 

  
  ):١٨٧٢- ١٩۵٢( کولونتای، الکساندرا

ها  بلشويک گاه به منشويک بود، آن ١٩١۵تا  ١٩٠۶از 
پيوست. در اولين دولت پس از انقالب اکتبر کميسر خلق در امور 

رفت. از  شمار می کمونيست چپ به ١٩١٨از سال اجتماعی بود. 
 .ی مرکزی حزب بود مسئول تشکيالت زنان کميته ١٩٢٠سال 

 ١٩٢٣ان در کمينترن بود. از سال نسرپرست دفتر ز ١٩٢١-٢٢
  پرداخت. فعاليت ديپلماتيک کبير بهعنوان سفير به
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  ):١٨٧۴- ١٩٢٠( کولچاک، الکساندر
پيشوای دولت  ١٩١٨-١٩سرلشکر نيروی دريايی که از 

بر  سيبری بود. ارتش زير فرمان او ضدانقالبی در اومسکِ 
از ارتش  ١٩١٩سال  دور سلطه داشت. بهاورال، سيبری و خاور

در فوريه  گيری دستبار متحمل شد. پس از  مرگ یسرخ شکست
  انقالبی ايرکوتسک محاکمه و تيرباران شد. ی توسط کميته ١٩٢٠

  
  ):١٨٧٠- ١٩١٨( کورنيلوف، الور گئورگيويچ

پست فرماندهی کل را  ١٩١٧که در  ژنرال ارتش تزاری
دست زد که  يیکودتا به ١٩١٧تصرف نمود. در اوت و سپتامبر 

هدف آن نابودی شوراها و تشکيل يک ديکتاتوری نظامی بود، 
اما شکست خورد و دستگير شد. پس از فرار در جنگ داخلی بر 

  راند. فرمان می» ارتش داوطلبان«
  

  ):١٨۶٩-١٩۴٧( ف، پيوترکرازنو
را در جنوب روسيه  ژنرال روسی که رهبری ضدانقالب

ن بود. ی ارتش نواحی دُ  فرمانده ١٩١٨برعهده داشت. او در مه 
با  ١٩۴۵تا  ١٩۴١های  آلمان گريخت. در سال به ١٩١٩در سال 

در دادگاه دولت  گيری دستری کرد. پس از اک ارتش نازی هم
  مرگ محکوم شد. شوروی به

  
  ):١٨٩٠-١٩٣٨(گريزمان، ل. 

عضويت حزب  به ١٩٠۵ . او دراقتصاددان مارکسيست روس
از  ١٩١٨سال  سوسيال دموکرات کارگری روسيه درآمد. به

ها پيوست. او  بلشويک روسيه برگشت و به مهاجرت به
های چپ گرايش داشت. مشاغل متعدد اقتصادی را  کمونيست به
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ريزی و از سال  برنامه عضو کميسيون ١٩٢١دار شد. از  عهده
 در ١٩٢٣معاون رياست آن بود. از سال  ١٩٣١تا  ١٩٢۵

  کرد. ی آکادمی کمونيستی خدمت می دبيرخانه
  

  ):١٨۶٩- ١٩٣٩( کروپسکايا، نادژدا
با  ١٨٩٠تربيتی بود. از سال  امور سهمسر لنين که کارشنا

وارد  ١٨٩٨سال  کاری داشت. به محافل دانشجويی مارکسيستی هم
دنبال لنين  سيال دمکرات کارگری روسيه شد. بهوحزب س

عنوان منشی تحريريه برای نشريات  مهاجرت رفت. به به
اکتبر در آموزش و پرورش  کرد. پس از انقالب بلشويکی کار می

پشتيبانی » داپوزيسيون جدي«از  ١٩٢۵مشغول کار شد. در سال 
  از اپوزيسيون متحد چپ. ١٩٢۶کرد و از  می

  
  ):١٨٨٩-١٩٣٩(ون، بال ک

ی  در جبهه ١٩١٩ل نگار انقالبی بلغار که در سا روزنامه
درآمد. او عضو حزب بلشويک و از  اسارت ارتش روس جنگ به

المللی ارتش سرخ بود. از مؤسسين و  های بين گذاران يگان پايه
کمونيست مجارستان بود. در جمهوری شوروی  دبيران حزب

جی بود و سپس مجارستان نخست کميسر خلق در امور خار
  .داشت کاری با کمينترن هم ١٩٣۶تا  ١٩٢١کميسر دفاع. از 

 
  ):١٨٠٧- ١٨٨٢( گاريبالدی، جوزپه

های جنبش  ترين چهره درخشان قهرمان ملی ايتاليا و يکی از
رهبر جنبش دموکراتيک و سردار وحدت ملی ». رستاخيز«

ت ، حکومود. او با فئوداليسم، ارتش اتريشر شمار می ايتاليا به
  سلطنتی سيسيل، قدرت پاپ و پادشاهی فرانسه مبارزه کرد.
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  ):١٧٩۴-١٨٣٢( گوته، يوهان ولفگانگ
  شاعر بزرگ آلمان.

  
  ):١٨٠٩- ١٨۵٢( گوگول، نيکالی

وسيه پدر سبک رئاليسم ر ی بزرگی که در ادبيات نويسنده
  رود. شمار می انتقادی به

  
  ).١٨۶۵-١٩۴۶( گولتس، روديگر گراف

  
  ):١٨١٢-١٨٩١(گنچاروف، ايوان 

تيپ  ابلوموفخلق شخصيت ُ اليست روسی که بائی ر نويسنده
  ادبيات جهان تقديم نمود. انسانی درخشانی به

  
  ):١٨۶٨- ١٩٣٨( گورکی، ماکسيم

بود. او  الکسی پشکوف ی روس که نام اصلی او نويسنده
و  ١٩١٣تا  ١٩٠۶ها گرايش داشت. در سال های  بلشويک به

در آغاز زيست. انقالب اکتبر را  می در خارجه ١٩٢٨تا  ١٩٢١
حمايت انتقادآميز از آن برخاست. در  باد حمله گرفت، اما بعد به به

پشتيبانی ازاستالينيسم دست زد. از او  به ١٩٢٠ی  اواخر دهه
 ً برده  گذار سبک رئاليسم سوسياليستی نام عنوان پايه به رسما

  شود. می
  

  ):١٨٨٢- ١٩۴٠( ، ابراهامگوتس
سازمان «به ١٩٠۶ل رولوسيونرها. او در سال رهبر سوسيا

هشت سال زندان با اعمال  حزب پيوست. دستگير شد و به» جنگی
ی  عضويت کميته شاقه محکوم گشت. پس از انقالب فوريه به
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ی مرکزی  اجرايی شورای پتروگراد درآمد. او عضو کميته
مرکزی  يیی اجرا چنين عضو کميته سوسيال رولوسيونرها و هم

کرد  پيروی می» دفاع انقالبی از ميهن«بود. او از موضع شورا 
ها بود. پس از انقالب اکتبر در  ی ائتالف با کادت ادامه و هوادار

رهبری عمليات مسلحانه عليه قدرت شوروی نقش داشت. در 
متهم اصلی بود.  ،تشکيل شد ١٩٢٢ی سال  دادگاهی که در ميانه

  احتماالً قربانی ترور استالينی شد.
  
  ):١٨٨١-١٩٨۵( ريم، رابرتگ

يس. طی جنگ يی سوسيال دمکراسی سو ی برجسته چهره
رو  دهی کرد. او ميانه را سازمان» زيمروالد«جهانی اول جنبش 

  يس شد.يس شورای ملی سويير ١٩۴۶و در سال  بود
  

  ):١٨۶٧- ١٩٣٩( گرونر، ويلهلم
در ستاد عالی  ١٨٩٩ آلمانی که از سال مدار سياستژنرال و 

ی کل  عنوان فرمانده به ١٩١٨کرد. در اکتبر  خدمت میارتش 
نشست. طی انقالب نوامبر رهبری  فلودن دورُ جای  ارتش به

عهده داشت. در عقد  پراکندن ارتش را به عمليات عقب نشاندن و
ضد جنبش شورايی نقش پيمان با حزب سوسيال دموکرات بر

پشتيبانی ی ورسای  ای ايفا نمود. او از پذيرفتن عهدنامه عمده
تا  ١٩٢٨از ارتش کناره گرفت. از  ١٩١٩نمود. در سپتامبر  می

وزير  ١٩٣١-٣٢وزير دفاع و درعين حال از مقطع  ١٩٣٢
  بود. کشور
  

  ):١٨٨٢- ١٩٣٢( لييالرين، ميخا
  از  ١٩١٨-١٩  .ودـب زب بلشويکـو حـعض ١٩١٧اوت   از 
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 ١٩٢٠ ی شورای عالی اقتصاد بود. از سال اعضای هيئت مديره
کاری داشت و در نوامبر  ريزی دولتی هم با کميسيون برنامه

  ی آن در آمد. هيئت مديره عضويت به ١٩٢١
  

  :)١٨٢۵-١٨۶۴( السال، فرديناند
شرکت نمود. در  ١٨۴٨-۴٩سوسياليست آلمانی که در انقالب 

اتحاديه عمومی کارگران آلمان را تأسيس نمود و  ١٨۶٣سال 
  س آن شد.يياولين ر

  
  .)١٨٧٠-١٩٢۴( يمير ايليج اوليانوفلنين، والد

ی  ): شاعر و نويسنده١٨١۴-١٨۴١ل (يئلرمانتوف، ميخا
در اشعار ظريف خود از دردهای بشری سخن گفته  که روس
  .است
 

  ):١٨٧١-١٩١٩( کنشت، کارل ليب
وکيل دعاوی بود و در  .گرايان آلمان يکی از رهبران چپ

جنبش  .دعضويت حزب سوسيال دموکرات درآم به ١٩٠٠سال 
تنها  ١٩١۴گذاری نمود. در دسامبر  جوانان سوسياليست را پايه

جنگ رأی داد.  ی پارلمان بود که عليه اعتبارات مربوط به نماينده
سال  فعاليتش عليه جنگ بازداشت شد. بهخاطر  به ١٩١٩در سال 

اتحاديه اسپارتاکوس) و (» لانترناسيونا«تأسيس گروه در  ١٩١٨
همراه روزا  ست آلمان شرکت داشت. بهحزب کمونيچنين  هم

  .قتل رسيد دست ضدانقالب به به ١۵/١/١٩١٩لوکزامبورگ در 
  

  ):١٨٢۶-١٩٠٠( کنشت، ويلهلم ليب
   .داشت  شرکت ١٨۴٨-۴٩ و در انقالب ود ــب  نگار امهـروزن
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 ببلهمراه  به ١٨۶۶در  .پيوست الالساتحاديه  به ١٨۶٢سال  به
حزب  ١٨۶٩مود و در سال حزب خلق را در زاکس تأسيس ن

 گوتادر  ١٨٧۵سال  سوسيال دموکرات کارگری را در آيزتاخ. به
  حزب تالش نمود. پارچگی اين دو برای يک

  
  ):١٨۶٠- ١٩۴۶( ليندهاگن، کارل

جنبش سوسيال  در ١٩٠٩دی که از ئسو مدار سياست
 ١٩١٧دموکراسی فعال بود. شهردار استکهلم شد. در سال 

که در سال  دموکرات چپ سوئد درآمد عضويت حزب سوسيال به
حزب را ترک گفت و  ١٩٢١سال  کمينترن پيوست. به به ١٩١٩

  سوسيال دموکراسی بازگشت. به
  

  ):١٨۶٣-١٩۴۵( لويد جرج، ديويد
در  ١٨٩٠سال  مرد و ديپلمات انگليسی که از دولت

نخست وزير  ١٩٢٢تا  ١٩١۶های ليبرال فعال بود. از  جمعيت
گ عليه آلمان فعال بود. در عقد قرارداد بود. در هدايت جن
از مناديان اصلی عمليات  داشت. يکی یورسای نقش مؤثر

  جويانه عليه دولت شوروی بود. مداخله
  

  ):١٨٧٨-١٩۵٢(لوسوفسکی، الکساندر 
سوسيال دموکرات کارگری  عضو حزب ١٩٠١از سال 

جناح  پاريس به در ١٩١١سال  ها بود و به روسيه بود. از بلشويک
 دبيری کنفرانس به ١٩١٧ه ييپيوست. در ژو» جويان آشتی«

عضويت  درنگ به های سراسری روسيه انتخاب شد. بی اتحاديه
اخراج شد و در رأس  ١٩١٨آمد. در ژانويه حزب بلشويک در

های انترناسيوناليست قرار گرفت. در  ان سوسيال دموکراتسازم
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 ١٩٢٠سال  حزب بلشويک پيوست. به بار ديگر به ١٩١٩دسامبر 
 ١٩٣٧تا  ١٩٢١های مسکو شد. از  سرپرست شورای اتحاديه

عضويت  به ١٩٣٩های سرخ بود. در  دبيرکل انترناسيونال اتحاديه
عاون کميسر م ١٩۴۶تا  ١٩٣٩انتخاب شد. از  ی مرکزی کميته

های استالينی  ی تصفيه ه بود. از همهجخلق يا وزير امور خار
دستگير و  ١٩۴٩در سال او ی: مگر از آخر ،در برد جان سالم به

  سه سال بعد اعدام شد.
  

  ):١٨۶۵-١٩٣٧( لودن دورف، اريش
ی کل ستاد  اولين فرمانده ١٩١٨ تا ١٩١۶ژنرال پروسی. از 
در  ١٩٢٣و در  کيپدر کودتا  ١٩٢٠عالی ارتش بود. در 

  فعاليت کودتايی هيتلر در مونيخ شرکت داشت.
  

  ):١٨٧۵- ١٩٣٣( لوناچارسکی، آناتولی
 ١٨٩٨انقالبی گرايش داشت و از  های ايده به ١٨٩٢ز سال ا

 ١٩٠٣عضو حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه بود. در 
 را رهبری» وپريود«گروه  ١٩٠٨ها پيوست. از سال  بلشويک به

اسيوناليستی داشت. در کرد. در جنگ جهانی اول مواضع انترن می
عنوان  اکتبر به پيوست. پس از انقالب» مشرايوانکا« به ١٩١٧مه 

 ١٩٢٩کميسر خلق در امور فرهنگی مشغول کار شد. در اوايل 
های گوناگون نوشت و در  نامه استعفا داد. او مقاالت و نمايش

های بسياری  رانی ی مسائل فرهنگی، فلسفی و سياسی سخن باره
  نمود. ايراد
  

  ):١٨۵٩-١٩۴٢( لوتوييتس، والتر
  متسِ  مارکندر  ١٩١٨-١٩ عه در مقطـــی کــرال آلمانــــــژن
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در  ی ارتش در مقام فرمانده ١٩١٩-٢٠فرماندهی داشت.  
  شرکت نمود. پککودتای 

  
  ):١٨٧١ - ١٩١٩( لوکزامبورگ، روزا

در جنبش سوسيال  ١٨٨٧سال  پرداز مارکسيست که از نظريه
مؤسس جنبش  از اعضای ١٨٩۴دموکراسی حضور داشت. در 

وارد حزب  ١٨٩٨سال  سوسيال دموکراسی لهستان بود. به
در انقالب ورشو  ١٩٠۵-۶سوسيال دموکرات آلمان شد. در 

های آلمان را رهبری  چپ کارل ليبکنشتهمراه  شرکت جست. به
گذاری گروه  کرد. در زمان جنگ جهانی اول در پايه می
(اتحاديه اسپارتاکوس) شرکت داشت. بيش از سه » انترناسيونال«

اران حزب کمونيست آلمان بود و گذ سال در زندان گذراند. از پايه
  قتل رسيد. دست گردان سواره نظام برلن به به

  
  ):١٨۶١- ١٩٢۵( لفوف، گئورگی

س يير ١٩١٧ه ييتا ژو از مالکان اشرافی روسی که از مارس
  .دولت موقت بود

 
  ):١٨٨٩- ١٩٣۴( نو، نستورخما

اوکراين يک ارتش دهقانی  آنارشيست اوکراينی که در جنوب
با ارتش سرخ عليه دنيکين متحد شد  ١٩١٩د. در سال سازمان دا

های  انگل. اين اتحاد پس از شکست روسعليه ور ١٩٢٠و در 
 ١٩٢١نو در آغاز سال خسفيد از بين رفت و نيروهای ما

پاريس  جا به گريخت و از آن رومانی شکسته شدند. او به درهم
  .رفت
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  ).١٨٧٩-١٩٢٣( لين، جان مک

  
  ):١٨٧٣-١٩٢٣( مارتوف، لئو

گذاران  ها بود. از پايه با سوسيال دموکرات ١٨٩۵از سال 
در پترزبورگ » اتحاد مبارزه برای رهايی طبقه کارگر«سازمان 

ی حزب  از دومين کنگره». ايسکرا«کاران نشريه  بود و از هم
های  رهبر منشويک ١٩١٧پيوست. در سال  ها منشويک به

ست از روسيه خارج توان ١٩٢٠ز ييانترناسيوناليست بود. در پا
در هاله  ی حزب سوسيال دموکرات مستقل آلمان شود و در کنگره

  کمينترن سخنرانی نمود. شرکت کند. او عليه ورود به
  

  ):١٨۶۵- ١٩٣۵( مارتينوف، الکساندر
عضو حزب سوسيال دموکرات  ١٨٩٩اما از  ،نارودنيک بود

بود. پس از » ونوميسماک«کارگری روسيه شد. رهبر جريان 
 ١٩٠۵منشويک شد. پس از انقالب  ی حزبْ  مين کنگرهدو

منشويک بود. در زمان جنگ » طلبان انحالل«گوی جناح  سخن
کاری  های انترناسيوناليست هم منشويک جهانی و انقالب اکتبر با

ها پشت کرد و در سال  منشويک هبداشت. پس از انقالب اکتبر 
-مارکسحزب بلشويک پذيرفته شد و در انستيتوی  به ١٩٢٣

ی  با تحريريه مجله ١٩٢۴کار شد. از  انگلس مشغول به
 ١٩٢۶-٢٧کاری داشت. در سال  هم» کمونيستی انترناسيونال«
  .پرداخت توجيه سياست کمينترن در چين به

 
  ).١٨١٨-١٨٨٣(مارکس، کارل 



 

٢١٩ 
 

 
  .بود ليشتن شتاتنام اصلی او  :ماسين، والديمير

 
  ).١٩٢۵(متولد مدوديف، روی 

 
  ):١٨٠٣- ١٨٧٠( سپرمريمه، پرو

های رئاليستی ديده  رگه آثارش همدر ی فرانسوی که  نويسنده
بود و  اوژنیهای رومانتيک. او مشاور ملکه  می شود و هم نشانه

  .سناتور شد ١٨۵٣در سال 
 

  ):١٨٣١-١٩٠۵( مونيه، کنستانتين
های  با توده ١٨٧٩سال  ساز بلژيکی که از نقاش و مجمسه

  .چيان پرداخت ترسيم رنج معدن آشنا شد و به کش زحمت
  

  :)١٨۴٢-١٩٠۴( لوفسکی، نيکالیيئميخا
گرايانه)  پرداز جنبش (عوام نظريه ناشر و ناقد ادبی روسی که

  .رود شمار می نيکی بهنارود
 

  ):١٨٨۴- ١٩٣٧( ميليوتين، والديمير
سوسيال دموکرات کارگری  عضو حزب ١٩٠٣از سال 

 ١٩١٠در سال اما  ،روسيه بود. در آغاز منشويک بود
رياست شورای  ها پيوست. بعداز انقالب فوريه به بلشويک به

ی مرکزی  عضويت کميته به ١٩١٧رسيد. در آوريل  ساروتف
ق در امور کشاورزی کميسر خل ١٩١٧نوامبر ـ  درآمد. در اکتبر

 معاون ١٩٢١تا  ١٩١٨ی مرکزی کناره گرفت. از  بود. از کميته



 

٢٢٠ 
 

نامزد  ١٩٢٢تا  ١٩٢٠و از رياست شورای عالی اقتصاد بود 
های حساس  های متعددی را در پست متی مرکزی. سِ  کميته

ی مشکالت  اقتصادی برعهده داشت. مقاالت بسياری در باره
اقتصادی شوروی نوشت. سرانجام دستگير شد و در زندان در 

  .گذشت
 

  ).١٨٨٩- ١٩۴۶( ميازنيکوف، گاوريل
 

  ):١٨٣٩-١٨٩١( موسورگسکی، مودست
ی زبان و عناصر موزيک  روس. کارکرد تازهساز  آهنگ

ای  ويژه گرای او طنين شکن و واقع آثار سنت فولکلوريک به
  .بخشيده است

 
  ):١٧۶٩-١٨٢١( ناپلنون بوناپارت

ژنرال ارتش  ١٧٩۴سال  خانه بود و به افسر توپ ١٧٨۵در 
پيروزی نظامی  به ١٧٩۶-٩٧ايتاليا در  شد. با لشکرکشی به
 »مديران«عليه دولت  ١٧٩٩برومر  ١٨ر بزرگی دست يافت. د

شد. از  کنسول اول خوانده می ١٨٠۴تا  ١٧٩٩کودتا کرد. از 
نشسست . نبوغ نظامی او  برتخت سلطنت ١٨١۵تا  ١٨٠۴

  .ترديدناپذير است
 

  ):١٨٢١- ١٨٧٨( نکراسوف، نيکالی
های مردم و  اشعار خود رنج شاعر و منتقد ادبی روسی که در

خواهی آنان را  ت ناپذير و شوق آزادیحال نيروی شکس عيندر
  بيان نموده است.



 

٢٢١ 
 

  ):١٨٧٨- ١٩٢۴( نوگين، ويکتور
عضو حزب سوسيال دموکرات کارگری  ١٨٩٨از سال  

روسيه بود. بعد از انقالب فوريه يکی از سران شورای مسکو 
س آن. در اولين دولت شورايی يير ١٩١٧بود و از سپتامبر 

از  ١٩١٧يع بود. در نوامبر و صنا کميسر خلق در امور تجارت
جنبش  به ١٩٢١ سال ی مرکزی و دولت استعفا داد. به کميته

ی صنايع  در اداره ١٩٢۴تا  ١٩٢٢ياران پيوست. از  هم
  بافی فعال بود. پارچه
  

  ):١٨۶٨-١٩۴۶( نوسکه، گوستاو
 ١٩١٨سال  در پارلمان به نماينده حزب سوسيال دموکرات

شورای کميسرهای خلق و عضو  ١٩١٨-١٩، در کيلفرماندار 
بود. او در سرکوب جنبش وزير دفاع کشور  ١٩١٩-٢٠در 

عهده داشت. از  خالل انقالب نوامبر نقش اصلی را بهکارگری در
  عهده داشت. را به هانوفرفرمانداری استان  ١٩٣٣تا  ١٩٢٠

  
  ):١٨۵۵- ١٩١۶( ورهاران، اميل

شار او سرشاعر فرانسوی زبان بلژيک. آثار سمبوليک اوليه 
سوسياليسم  گرايش به است. پس از )فالندر(ميهنش  از عشق به

معروف شد. در اشعار خود » سرای عصر ماشين نغمه«به
بستگی  تجليل از شهرهای صنعتی، انرژی، جمعيت و هم به

  نمود. پرداخته است. از صلح و دوستی ملل دفاع می
  

  ):١۶٩۴-١٧٧٨( ولتر
  ری.ــگ سفی جنبش روشنرانسوی و از پيشوايان فلـی ف نويسنده



 

٢٢٢ 
 

پردازان  ترين نظريه ی راديکال توان سرسلسله او را می 
  .دانست بورژوازی

 
  ):١٨٩٠-١٩۴٣( واردين، مگالدزه

بلشويک بود. پس از انقالب اکتبر  عضو حزب ١٩٠٧از سال 
فعاليت داشت. در سال  ساراتفی مرکزی حزب در  در کميته

سال  رفت. به مار میش در پتروگراد يک کمونيست چپ به ١٩١٨
در رأس  ١٩٢٠سال  ی حزبی مسکو فعال بود. به در کميته ١٩١٩
 ١٩٢١تا ژانويه  ١٩٢٠بود. از ژوئن  کيفی ايالتی  کميته
عهده داشت. از سال  ندهی بخش سياسی سواره نظام را بهفرما

بود. از پايان » پراودا«کار نشريه  و هم مدير عامل چکا ١٩٢١
ی مرکزی را سرپرستی  بوعاتی کميتهی مط اداره ١٩٢١سال 

  کرد. می
  

  ):١٨۶٧-١٩۶۵( وی گان، ماکسيم
س ستاد مارشال يير ١٩٢٠تا  ١٩١۴ژنرال فرانسوی که از 

مشاور ستاد ) ١٩٢٠-٢١بود. در جنگ لهستان با شوروی ( فوش
  کل ارتش لهستان بود.

  
  ):١٩۵٩- ١٩۴١( ويلهلم دوم

  بود. سپرو قيصر آلمان و پادشاه ١٩١٨تا  ١٨٨٨از 
  

  ):١٨٨٣- ١٩۶٢( ويليامز، آلبرت
ی انقالب اکتبر گزارش  که درباره يینگار آمريکا روزنامه

وارد ارتش سرخ شد و يک گردان  ١٩١٨داد. در سال  می
  باقی ماند.» دوست شوروی«المللی تشکيل داد.  بين



 

٢٢٣ 
 

  ):١٨۵۶- ١٩٢۴( ويلسون، نامس
ت. از حزب دمکرا يیآمريکامدار سياستدانشمند و  ،مورخ

س يير ١٩٢١تا  ١٩١٣فرماندار نيوجرسی شد. از  ١٩١٠سال  به
» طلب مترقی اصالح«ی سياسی نقش يک  جمهور بود. در صحنه

، »ديپلماسی دالر«اما در سياست خارجی پيرو  ،نمود را ايفا می
 ١٩١۴ی مسلحانه در مکزيک و کاريبيک بود. در اوت  مداخله

تالش کرد که با  طرفی آمريکا را در جنگ اعالم نمود. بی
ميان کشورهای درگير در جنگ » صلح بدون برنده«سياست 
گری کند، اما با شکست اين سياست، آمريکا در آوريل  ميانجی
اهداف دوران بعد از جنگ آمريکا را در  .وارد جنگ شد ١٩١٧
  ای اعالم نمود. ماده طی يک برنامه ی چهارده ١٩١٨ژانويه 

  
  ):١٨٩١-١٩١٨( ولو دارسکی

ها  منشويک به دار اتحاديه بود و بعد طرف ١٩٠۵سال تا 
بلشويک شد. پس از انقالب اکتبر کميسر  ١٩١٧پيوست. در 

بود، سپس سردبير يکی از  امور مطبوعاتی و تبليغاتی
  قتل رسيد. به ١٩١٨های پتروگراد شد. در ژوئن  روزنامه

  
  ):١٨٧٨- ١٩٢٨(ورانگل، پيوتر 

ارتش داوطلبان تحت  ی ژنرال و بارون تزاری که فرمانده
 ١٩٢٠آوريل  بود، و پس از شکست او در دنيکينهدايت 
های ارتش سفيد در جنوب روسيه شد.  ی يگان ی کل همه فرمانده

جنگ  ١٩٢٠در کريمه در اواخر » بارون سياه«با شکست ارتش 
شوروی عمالً پايان يافت. روسيه  يیداخلی در بخش اروپا

  ريخت.خارج گ ورانگل پس از شکست به



 

٢٢۴ 
 

  
  ):١٨١٢- ١٨٧٠( هرتسن، الکساندر

از  ١٨٣٣روس. او در سال  ی دموکرات و انقالبی نويسنده 
ی آزاد  خانه در لندن يک چاپ ١٨۵٢سال  به .روسيه تبعيد شد

  روسی تأسيس نمود.
  

  ):١٨٧٧- ١٩۴١( هيلفردينگ، رودلف
آلمانی. در  -  و ناشر سوسيال دموکرات اتريشی مدار سياست

تا  ١٩٠٧مدرسه ی حزبی راه يافت. از  به بابلط توس ١٩٠۶سال 
کار  ١٩١٠بود. در سال  Vorwarts ی سردبير مجله ١٩١۶

از  .را انتشار داد» سرمايه مالی«عنوان  خود به نظری مهم
سوسيال دموکرات مستقل بود، و  عضو حزب ١٩٢٢تا  ١٩١٧

عهده  را به ی اين حزب يری روزنامهبسرد ١٩٢٢تا  ١٩١٩از 
و عضو کميسيون اجتماعی بود و از سران جناح راست داشت. ا

از اعضای رهبری حزب  ١٩٣٣تا  ١٩٢٢از سال . حزب
وزارت  ١٩٢٨و  ١٩٢٣های  سال سوسيال دموکرات بود. در

داری  سرمايه«تئوری  ١٩٢٠ی  عهده داشت. در دهه دارايی را به
يس يسو در تبعيدگاه ١٩٣٣را تدوين نمود. از سال » يافته سازمان

فرانسه رفت.  به ١٩٣٨فعاليت سياسی خود ادامه داد و در سال  هب
گشتاپو تحويل دادند،  سردمداران رژيم ويشی در فرانسه او را به

  خودکشی کرد. و او در زير اسارت
  

  ):١٨۴٧-١٩٣۴( هيندنبورگ، پاول
س يير ١٩٢۵ارتش آلمان. از  س کلييی نظامی و ر فرمانده

عنوان صدراعظم  يتلر را بهه ١٩٣٣جمهوری بود. در ژانويه 
  برگماشت.



 

٢٢۵ 
 

  .)١٨٨٩-١٩۴۵( هيتلر، آدولف
  
  ):١٨۵٣- ١٨٨۵(برگ، کارل  هوش 

سوسيال دموکرات بود  ١٨٧٩ نويسنده و ناشر آلمانی. از سال
  سوسياليسم اخالقی گرايش داشت. و به

  
  ):١٨۵٣- ١٨٨۵( هوگو، ويکتور

طلب بود. اما بعد  ی فرانسوی که نخست سلطنت نويسنده
تبعيد افتاد. پس از  های دموکراتيک گرايش پيدا کرد و به ايده به

 ١٨٧۶پارلمان راه يافت. در سال  به ١٨٧١بازگشتش در سال 
نمايندگی مجلس سنا انتخاب شد. در جمهوری سوم از مخالفين  به

  سرسخت قدرت کليسا شد.
  

  ):١۴٨٨- ١۵٢٣( هوتن، اولريش فون
و » ها جنبش شواليه«اتباع  انسان دوست آلمانی که از اديبِ 

داری از  طرف به ١۵١٩دشمن سرسخت قدرت پاپ بود. از سال 
ی اصالحاتی مفصلی  تدوين برنامه برخاست و به مارتين لوتر

 يسيسو ) به١۵١٢برای کشور دست زد. پس از شکست جنبش (
  گريخت.

  
  ):١٨٨٨- ١٩٣٨( يورنيف، کنستانتين

سوسيال دموکرات کارگری  عضو حزب ١٩٠۵از سال 
عضويت حزب بلشويک درآمد و در  به ١٩١٧سال  روسيه بود. به

ارتش سرخ  س ستاد گاردهای سرخ شد. سپس بهييپتروگراد ر
  مشاغل ديپلماتيک پرداخت. پيوست و سرانجام به



 

٢٢۶ 
 

  
  ):١٨۶٢-١٩٣٣( يش، نيکالیيودنت

 کولچاکاز جانب  ١٩١٩ژنرال ارتش روس سفيد که در سال 
روسيه گماشته رب گر شمال غ اخلهت فرماندهی نيروهای مدمَ سِ  به

های ونير ١٩١٩پتروگراد حمله کرد. در نوامبر  شد. دوبار به
  د.مهاجرت نمو  برد. پس از شکست سرانجام به استلند بهخود را 


