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مقدمه بر ترجمه فارسی

 نوش&&ته ش&&ده اس&&ت.۱۹۸۰ ) در اواخ&&ر ده&&ه CWOن سازمان کارگران کمونیست ( یجزوه پیش رو، توسط یکی از مبارز

 جزوه منتشر شد.صورتصدای کارگر چاپ و سپس بنشریه برای اولین بار بصورت یک سری مقالت در 

 ن&&ه ی&&کدیگ&&ر، الهام بخش طبقه کارگر در سراسر جهان بود. ب&&ا وق&&وع خ&&ود، انقلب سوسیالیس&&تی ۱۹۱۷انقلب اکتبر 

« فرضیه » بلکه یک رویداد تاریخی محسوب شد. این انقلب، بدنبال جنگ جهانی اول که نیاز به گسست از سوسیال

دموکراسی و بین الملل دوم را تایید میکرد، شکل گرفت - بین الملل&&ی ک&&ه هم&&ه اح&&زاب متش&&کل در آن، ب&&ه ج&&ز ح&&زب

روسیه، جناح کوچکی از حزب سوسیال دموکراسی صرب و تعداد انگشت شماری از دیگران، ب&&ه معن&&ای واقع&&ی کلم&&ه

، خیانت کرده بودند، از جمله قطعنامه ایکه اعلم میک&&رد در۱۹۱۴به تمامی قطعنامه های مصوبه بر علیه جنگ تا سال 

صورت وقوع جنگ، همه احزاب موظف به فراخوان اعتصاب عمومی اند. 

استدلل های نظری و جدلی امکان وقوع انقلب سوسیالیستی در درون احزاب سوسیالیستی، چه در س&&الهای قب&&ل

از جنگ و چه در طول جنگ، حال به نفع مواضع انقلبیون تثبیت شدند. مهم تر اینکه، انقلب روسیه، توسط تنه&&ا ح&&زب

سیاسی شکل گرفت که مواضع مستقل طبقاتی را اتخاذ کرده بود: مخالفت با جنگ، شکست طل&&بی انقلب&&ی (ع&&دم

پشتیبانی از طرفین درگیر ) و تشخیص دو نکته توسط لنین، اول، وقوع جنگ جهانی اول تائید   الزام طبق&&ه ک&&ارگر ب&&رای

کنار گذاشتن انقلب (بورژوا) دموکراتیک ب&&ه نف&&ع انقلب جه&&انی پرول&&تری و دوم، ش&&کل گی&&ری ش&&ورا ه&&ا، نمای&&انگر ن&&وع

جدیدی از دموکراسی، یعنی دموکراسی پرولتری. بدین سان، روسیه به سنگر جنب&&ش کمونیس&&تی تب&&دیل  ش&&د و راه

عروج بین الملل سوم را هموار ساخت.

بررسی میکند. به دوره بسیار مهمیرا  رهبری انقلب و متعاقب آناین جزوه پس زمینه های قدرت گیری بلشویک ها 

 ختم میشود. منشا و۱۹۱۷از جنبش کمونیستی و طبقه کارگر در روسیه میپردازد: دوره ای که از فوریه آغاز و به اکتبر 

ره&&ا  ... و غی&&ره را آرشد تدریجی مخالفت بلشویک ها با سیاست های سوسیال دموکراتیک در شکل منشویکها، اس

تشریح میکند. با توضیح برخی از جزئیات، نشان میدهد که در این مسیر پر تلط&&م، چگ&&ونه تلش ه&&ای مس&&تمر و ب&&ی

پایان مبارزین کمونیست، به دور از یک مسیر تک خطی، بر علیه همه تقلها برای منحرف کردن طبقه کارگر از نق&&ش و

 شد. ۱۹۱۷عملکرد اساسا آنتاگونیستی خود در برابر سرمایه، منجر به انقلب اکتبر 

 است. به نظر می رسد که ب&&ه س&&ختی چی&&زی را بت&&وان پی&&دا۱۹۱۷امروزه شرایط زیست جهانی کامل متفاوت از سال 

  میلیارد نفر تغییر یافته است. طبقه کارگر ب&&ه۷/۵  به ۱/۹کرد که با آن دوران مشابهت داشته باشد. جمعیت جهان از 

لحاظ عددی جهش بزرگی را پشت سر گذاشته است. ترکیب آن در کشورهای پیشرفته بسیار دگرگ&&ون ش&&ده اس&&ت.

پیشرفت تکنولوژی فوق العاده است ...... لیست می تواند ادامه یابد. ب&ا ای&ن وج&&ود، ح&ال ای&ن س&وال پی&ش میای&د ک&ه

 با در نظر گرفتن تغییرات زیادی که در شرایط م&&ادی رخو سال پیش اتفاق افتاده ۱۰۰هدف از بازخوانی رویدادهایی که 

داده، به چه درد میخورد. اگر چه همه اینها درست بنظر می آیند، اما تغییرات ذکر شده و بسیاری دیگر که م&&ی توانن&&د

به لیست اضافه شوند، همه در چارچوب نظام سرمایه داری جای میگیرند. بدین معنا که جنبه بنیادین وجود م&ا، یعن&ی

روابط اجتماعی، همان است که بود، یعنی استثمار طبق&ه ک&ارگر در درون نظ&&ام س&&رمایه داری، ب&&ا پیام&&دهایش، یعن&&ی

جنگ، گرسنگی، بیکاری، قحطی، ناامنی ...  نه تنها از بین نرفته اند و نه تنها حتی کم نشده ان&&د، بلک&&ه در مقیاس&&ی

که هرگز در گذاشته دیده نشده، کماکان وجود دارند. و مهمتر از همه اینها، ما حال ب&&ا وج&&ود ماش&&ین تبلیغ&&اتی رس&&انه

ای روبرو هستیم که به طور مستمر هر ایده ای را که بخواهد در برابر سیستم قد علم کرده و مقاومت کن&&د، تحری&&ف و

در نطفه عقیم میسازد.
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در طول قرن گذشته، دروغ و تهمت در مورد انقلب اکتبر به وفور رواج داشته، که همانند یک چتر در هر گوشه این 

 است. یا تفسیر استالینیستی، تروتسکیستی، مائوئیستی چپی ها  بوده  ... یا  موض&&عایستادهسیاره بالی سرمان 

اعتراضی لیبرال های آکادمیک به مسئله « حقوق بشر »، و یا هر چیز دیگر، همه تلش ها در این بوده که منکر نق&&ش

طبقه کارگر در انقلب اکتبر شوند و یا حداقل در مورد آن شک و تردید اش&&اعه دهن&&د. بزرگ&&ترین دروغرهبری و اساسی 

 عمل&&یتاریخ که استالینیسم همان کمونیسم است را ساخته و جا بیاندازند و س&&پس اعلم کنن&&د ک&&ه  «کمونیس&&م» 

کار نمی کند. کمونیسم هرگز در روسیه شکل نگرفت و نمی توانست هم در انزوا در یک کشور برقرار ش&&ود.نیست و  

 کشور امپریالیستی، یک حکومت کارگری نو پا را محاصره میکنند و به هر وسیله ای و هر شیوه ای، م&&ورد ت&&اخت و۱۴

 که کمونیس&&م آزم&&ون ش&&د ام&&ا ک&&ار نک&&رد!مینویسند، آنوقت در کتاب های تاریخ شان بخوردتاز قرار میدهند تا شکست 

 که انقلب اکتبر در واقع یک کودتا بود و بلش&&ویک ه&&ا آنمسئلهسرمایه. یا این و استدلل منطق است آری، این چنین 

را خیلی خوب اجرا کردند! و بسیار دروغ ها و تهمت های دیگر.

را به چالش گرفته است. یعنی افشای این دروغ ها، در پرت&&و  نگ&&اه دقی&&قها که این جزوه آننکاتی اند دقیقا همان ها این

به وقایع و نقش سازمان ها، احزاب و شوراها. برای روشن کردن اینکه چگونه حزب بلشویک توانست ب&&رای خ&&ود چن&ان

کسب کند، قدرت آن از کجا ناشی میشد، ارتباط آن با سازمان های طبقه کارگر مانند شوراها چگونه بود.را جایگاهی 

ام&&روزاوضاع وخیمی که با طبقه کارگر روسیه برای پرولتاریای جهان بجا گذاشت. که درس های فراوانی نگاه مجدد به 

رج&&وعکه انترناسیونالیست ها خود را در آن ی&&افته ان&&د، نامساعدی طبقه کارگر در همه جا با آن رو به روست و شرایط  

 برای مبارزه کنونی ما حیاتی ست.،آگاهی از آنچه در این دوره بوقوع پیوستو انقلب اکتبر به 

کلم آخر اینکه، برای پرولتاریا و مبارزان کمونیست در ایران، با توجه به حضور سنگین استالینیسم در جنبش ک&&ارگری و

غیاب نگرش انترناسیونالیستی، با توجه به وض&&عیت اقتص&&ادی بس&&یار ش&&دید و همچنی&&ن س&&ایه جن&&گ، ک&&ه در آن هم&&ه

علمه های ناسیونالیست و اصلح طلب، مدام  وحدت ملی را ستایش می کنند و از همه میخواهند از « دولت خود »

در مقابل دشمن و تجاوز خارجی حمایت کنند، جایی که مدام کابوس جنگ در عراق و س&وریه ی&&اداوری میش&&ود  ... ب&ه

 ص&لح وادار کن&&د ت&ا اعتم&اد ب&ه «حک&&ومت خ&&ود »تناکوحش&&شرایط  ما را به نادیده گرفتن ، که هراس از جنگمنظوراین 

 مبتنی بر هویت طبقاتی محکوم است یا ح&&تی س&&خن از مب&&ارزه طبق&&اتی ب&&ه س&&خرهاعتراضجلب شود، جایی که هر 

گرفته میشود ... این جزوه، با طرح تجربیات طبقه کارگر روسیه در دوره منجر به انقلب اکتبر، هم آموزنده اس&&ت و ه&&م

الهام بخش.

دامون سعادتی

 ۲۰۱۸ مه ۱۵ 
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معرفی

در تلش آگاهانهتوانستند کارگران ،  تاریخکلکه در بود  انقلب بی نظیر بود. تنها زمانی ، یک روسیه۱۹۱۷انقلب اکتبر 

از ، شکس&&ت خ&&وردانقلب در نه&&ایتحقیق&&ت ک&&ه ای&&ن . ، امور دولت را خود در اختیار بگیرن&&دبرای ساختن سوسیالیسم

ب&&هرا  بای&&د انقلب اکت&&بر ، انقلب&&یهتجرب&&از  ی درکهر  که دیدگاه شما باشد،چه آن. هر  آن کم نمیکندقدرت الهام بخش

مس&&یرهای ک&ه تمای&ل ندارن&دمعم&ول نبود. انقلب ه&ا مطلوب . البته انقلب اکتبر کمال  در نظر بگیردعنوان نقطه شروع

 قهرمان&انه وبس&یار ۱۹۱۷. ام&ا ح&وادث اکت&بر شسته و رفته ای را که در طرح های انتزاعی تاریخ آرزو شده، ط&ی کنن&د

.به ما بباورانندخواهند میمورخان جیره خوار دانشگاهی  که دروغ هایستآن  تر ازامیدوار کننده 

پای&انک&ه ب&ود  یک م&&وج انقلب&ی بی&ن الملل&&ی از نباید فراموش شود که انقلب روسیه بخشی نکته این ،مهمتر از همه

بوق&&وع پیوس&&ت و همزم&&ان، مجارستان و اتریش انقلب ، در آلمان،جنگ جهانی اول را به ارمغان آورد. در چند سال آتی

.ش&&د طبق&&اتیجنب&&ش ه&&ای عظی&&م از سراسر جهان ( و نه فقط اروپا ) شاهد یک سری ، ۱۹۲۳ تا  ۱۹۱۸سالهای بین 

. همهبود حزب بلشویک روسیه و آن آن دامن زده بودترویج به  چنین جنبش بین المللی را پیش بینی و ،فقط یک حزب

) ب&&اه&&ا و بلغارها کوچ&&ک ص&&رباح&&زاب  ی اس&&تثناه( ب&&بودن&&د احزاب دیگر سوسیال دموکرات که متعلق به بین الملل دوم 

ضد جنگ اف&&رادع . با وجود مواضندشدگرفتار  چنگال پاسفیسم در ازحکومت امپریالیستی خود حمایت کردند یا یاعجله 

، موضع ضد جنگ امپریالیس&&تی جنگ طبقاتی بابودند کهتنها بلشویک های روسی ، در کل، در کشورهای دیگرمتفرق 

 در براب&رگی ب&&رای ایس&تادطبق&&ه ک&ارگر، ص&رفاتاری&خ نمیدادن&د، در  کار دیگ&&ری را انج&&ام حتی. اگر آنها ندرا در پیش گرفت

.، کماکان بیاد می ماندند۱۹۱۴جریان شووینیسم سال 

 طبق&&هآگ&اهترین اف&&راد بودن&&د ک&ه ی آنها سازمان،. در انقلب اکتبری داشتند خیلی بیشتردستاورد های هااما بلشویک 

 جایگزین کردن&&دایی. در واقع آنها بودند که دولت موقت بورژوایی را با قدرت شورندکارگر روسیه را در خود جای داده بود

اها، درشورمنتخبین . پویاتر بود  بسیار،شکل دادهدموکراسی بورژوازی تا کنون  از هر آنچه  در آن زماناییو قدرت شور

گاننماین&&د داش&&تند ت&&ا به خواست رای دهندگاننسبت مسئولیت بیشتری  بدین سان،بودند و هر لحظه قابل فراخوان 

 عم&&ل کنن&&د.سپس م&ی توانن&&د ه&&ر ج&&وری ک&&ه میلش&&ان کش&&ید،د و نپنج سال انتخاب می شوبرای مدت  که زیبورژوا

، شورای کمیسرهای مردم به ط&&وربرای شروع نبود. ایده ال ، پرولتاریائینو شکوفای این سیستم درمطمئنا همه چیز 

حملت امپریالیس&&م،متع&&اقب  و تمایل داشت به مانند یک کابینه بورژوایی عمل کند. پاسخگو نبودمستقیم به شوراها 

 ش&&وراها و توس&&عهاف&&ول شاهد ، آغاز شد، از جمله حمایت از گارد به اصطلح سفید، سه سال بعد۱۹۱۸که در مارس 

.، طراح&&ی ش&&ده باش&&دق&&درتتش&&نه  ظ&&اهرا ی بلشویک هابا نقشه قبلی ی نبود که. اما این اقدامی شدحکومت حزب

 پرولتاری&&ایزب&&ده تری&&ن نف&&رات میلی&ون نف&ر از جمل&&ه ۸ک&&ه در آن ح&&داقل ب&&ود منطق سه سال جنگ داخلی بلکه پیآمد و 

. کشته شده بودند۱۹۱۷انقلبی روسیه سال 

ازروش&نی ک&ه قبل روی آن ک&ار ک&&رده باش&ند، نبودن&د، اگرچ&ه برن&امه صاحب  ئیدر حقیقت، بلشویک ها در هیچ حوزه 

. آنه&&ا ب&&ه ط&&ور م&&دام خواس&&تارمی دیدن&&دخود را درگیر در یک انقلب بین المللی ب، حزافراد همان ابتدا، پیشرفته ترین 

. ب&&ا ای&ن ح&&ال، آنه&&ا هی&&چبودن&&دنس&&بتا عق&&ب مان&&ده س&رمایه داری کشور انقلب بین المللی برای نجات انقلب خود در 

، ب&زرگ انقلب اکت&بری ه&&ایقهرماننداشتند. در طول دوره  سوسیالزه کردن سیاست مشخصی برای سلب مالکیت و 

تس&&خیر، کارگران خودشان بودند که ب&&ا ۱۹۱۸ ماه مارس از ، با اشاره به زمان قبل برده آن نام از یک نویسنده آنطوریکه

لنین میگفت ؛ ) بود که  ۱۹۱۷. در این زمان (نوامبر ، راه را نشان دادندکارخانه های خود

فعالیت خلقانه اعضای رده پایین کارگری، فاکتور اصلی زندگی جدید اجتماعی ست. بگذار کارگران کنترل کارگری را در

کارخانه های خود برقرار کنند. بگذار ک&&ه ک&&ارگران، تولی&&دات خ&&ود را در معاوض&&ه ب&&ا غلت ب&&ه روس&&تاها  عرض&&ه کنن&&د . ...

مک&&انیکی ب&&وروکراتیکی را رد م&&ی کن&&د  سوسیالیس&&م را نم&&ی ت&&وان از ب&&ال دس&&تور داد. روح سوسیالیس&&م، رویک&&رد

 خلق، محصول کار خود توده هاست.ةسوسیالیسم زند
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 روس&یه ش&ور و نش&&اط پرولتاری&ایمطل&ب را در م&وردآنطور که بایسته اس&ت نم&ی ت&وانیم ح&&ق  کوتاه، ما نوشتهدر این 

یعن&&ی، یفرم حکوم&&تی  تاریخکشف پروسهیم نشان دهیم این است که در ه ا کردی . آنچه که ما سع، ادا کنیم۱۹۱۷

، علیرغ&&م خطاه&&ای ذهن&&ی اجتن&&ابنهچگو را برای طبقه کارگر به ارمغان آورد و  ماندگاریدستاوردشوراها، در همه جا 

 ش&&ده ) ح&زب بلش&&ویک ب&&ه ی&ک اب&زار واقع&&ی انقلب&&ی پرولتاری&&اینم&ایی بزرگ، م&&ا طبقاتیناپذیر آن ( که توسط دشمن

توسط ی&&ککه ، بودبرنامه ریزی شده یک کودتای دقیقا ما افسانه اینکه انقلب اکتبر این مسیر، . در ، تبدیل شدروسیه

 را نشان داده ایم. ۱۹۱۷خصلت عمیقا توده ای اکتبر و  را رد کرده دسته از توطئه گران حرفه ای انجام شد
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 فصل اول

 : طبقه کارگر بر علیه جنگ امپریالیستی۱۹۱۷فوریه 

 از اح&&زاب۱۹۱۴، با شروع جنگ جهانی اول، دوره جدیدی در تاری&&خ ش&&روع ش&&د. ک&&ارگران اروپ&&ا ت&&ا س&&ال ۱۹۱۴در ژوئیه 

سوسیال دموکرات متشکل در بین المل دوم، پیروی میکردند. اگر چه بعضی از اعضای انقلبی آن، از آغشته بودن ای&&ن

 را پیش بینی نکرده بودند. وقتیکه که خ&&بر۱۹۱۴احزاب به اپورتونیسم، آگاه بودند، اما هیچ یک از آنها خیانت بزرگ اوت 

آن به لنین در اتریش رسید که احزاب سوسیال دموکرات، به رهبری حزب آلمان، برای حمایت از جن&&گ و بن&&ابراین ب&&رای

) ، ک&&ه او۱حمایت از طبقه حاکمه خود به جنگ امپریالیستی رای داده اند، او فکر ک&رد ک&ه نس&&خه روزن&امه ور وارت&س (

داشت میخواند، باید تقلبی و توسط ارتش آلمان منتشر شده باشد. شبیه به این رویداد، یعنی شوک این خ&&بر، چن&&ان

روزا لوکزامبورگ را فلج کرد که گفته شده که او بفکر خودکشی افتاده بود.

شوکه خوردن آنها شگفت آور نیست وقتیکه  ما به یاد داشته باشیم که لوکزامبورگ و لنین، هم&&راه ب&ا م&ارتوف، موف&ق

 بین الملل دوم شدند که در آن از سوسیالیست ه&&ا خواس&&ته ش&&ده ب&&ود در ص&&ورت۱۹۰۷به ارائه  قطنامه ای در کنگره 

بروز جنگ،:

تمام تلش خود را برای استفاده از بحران های اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ برای تحری&&ک م&&ردم

انجام داده و در نتیجه سرنگونی حکومت طبقاتی سرمایه داری را، تسریع کنند.

، کمیت&&ه اجرای&&ی ح&&زب۱۹۱۴این قطعنامه پس از آن تاریخ، در چندین مورد دیگر نیز تأیید شده بود. حتی در اواخر ژوئیه 

دمکرات آلمان اصرار داشت که  « هیچ قطره خونی از سرباز آلمانی برای منافع  امپریالیستی قربانی نخواهد شد. » 

لنین و شکست طلبی انقلبی

این « تراژدی »  ( گفته بوخارین ) نه تنها افشای ماهیت ضد انقلبی جنبش های سوسیال دموکراتیک و کارگری اروپ&&ا

بود، بلکه طبقه کارگر روسیه را پیشرو مبارزات ضد جنگ قرار داد، مبارزاتی که حال در سراس&ر اروپ&ا داش&ت ب&ه آرام&ی

نیرو و شتاب میگرفت.

 

mass شکل گرفت، نتیجه مستقیم رد ای&&ده ح&زب ت&وده وس&یع ( ۱۹۱۲حزب بلشویک که رسما در سال   partyاز ن&وع ( 

سوسیال دموکراتیک بود. مبارزه با منشویک ها روی تعریف دقیق عضو حزب، صرفا تمرین معناشناس&&ی نب&&ود بلک&&ه ج&&ا

انداختن ایده بنیانی حزبی بود که هدفش بالتر از همه چیز، انقلب بود. در حالی که احزاب اروپ&&ایی غرب&&ی ب&&ر اس&اس

این فرض آسوده بخش، که ممکن است روزی برای گرفت&&ن مس&&ند ق&&درت رای بیاورن&&د، م&&دام ب&&زرگ و کلف&&ت میش&&دند،

بلشویکها عمدتا به کار خود به ط&ور غیرق&انونی ادام&ه دادن&&د و در ن&تیجه هرگ&ز همچ&&ون سوس&یال دمکراس&&ی آلم&ان و

اتحادیه های آن، صاحب ملک و املک نشدند - وجود املکی که حتی فکر بازگشت به موجودیت غیر قانونی را، از آنها

 به طور قطعی ثابت کرد که در درون جامعه کاپیتالیستی برای انقلبیون هیچ کنج راحتی وجود ندارد و۱۹۱۴گرفته بود. 

هم اینکه آینده نه به احزاب توده وسیع که در انتخابات مشارکت میکنند، بلکه به احزاب نوع بلشویکی، تعلق دارد. 

اما بلشویسم نه تنها در مخالفت با جنگ، بلکه به شیوه ای که ب&دان مب&&ادرت ورزی&د، س&&هم بس&یار بزرگ&&ی را ادا ک&&رده

است. در حالی که در آن دوران بسیاری از صلح طلب&ان خواس&&تار ص&&لح « ع&&ادلنه » بودن&&د (مانن&&د رم&&زی م&&ک دونال&&د)،

بلشویک ها به قطعنامه اشتوتگارت وفادار ماندن&&د و ب&&رای چرخ&&ش جن&&گ جه&&انی اول از جن&&گ بی&&ن مل&&ت ه&&ا ب&&ه جن&&گ

طبقاتی، بسیار تلش کردند. مواضع لنین به خوبی شناخته شده است، اما اینجا ارزش آن&&را دارد ک&&ه ب&&ر مبن&&ای نظ&&ری

این مواضع، تأکید شود.
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شکست طلبی انقلبی بر اساس این ایده بود که « جنگ اروپا بزرگترین بحران تاریخی ست؛ و این به معنای آغ&&از ی&&ک

دوران جدید میباشد » 

 ) و هم&&انطور ک&&ه او در۹۶ ) ص. ۱۹۳۰ در منتخ&&ب آث&&ار، جل&&د هف&&دهم (زن8ده  شونیس8م  م8رده و  سوسیالیس8م(

، بی&&ان ک&&رد، ای&&ن، دوران امپریالیس&&م « دوران زوال س&&رمایهامپریالیسم - بمثابه بالترین مرحله از س88رمایه داری

  تاکیدات در اصل) ۸۷داری » یا  « فروپاشی سرمایه داری » بود ( همانجا صفه 

 ب&&رای اتخ&&اذ مواض&&ع سیاس&&ی جدی&&د ب&&ود. او ادام&&هیو تأکید مجدد بر این نکته که این دیدگاه او موقتی نبود بلکه پایه ا

میدهد:

بگذار که پرچم جنگ داخلی را بال ببریم! امپریالیسم سرنوشت تمدن اروپایی را در معرض خط&&ر ج&&دی

قرار داده است: این جنگ، اگر به زودی با یک سری از انقلبات موفق دنبال نشود با جنگ های دیگر ...

دنبال خواهد شد،  اگر امروز نشود، مطمئنا فردا خواهد شد؛ اگر در طول جنگ کن&&ونی نش&&ود ، پ&&س از

آن خواهد شد؛ ... پرچم پرولتاریائی جنگ طبقاتی، نه تنها صدها هزار کارگر آگاه بلکه میلیون ه&&ا نیم&&ه

پرولتاریا ...را بسیج خواهد کرد، بین الملل دوم غرق در فرصت طلبی، مرده است. مرگ بر اپورتونیس&&م

 ، همانجا)۱۹۱۴و  زنده باد بین الملل سوم! (نوامبر 

بنابراین شکست طلبی انقلبی لنین، صرفا تاکتی&&ک لحظ&&ه ای نب&&ود، بلک&&ه ب&&ر مبن&&ای ی&&ک چش&&م ان&&داز دراز م&&دت و ب&&ر

 بن&&ا ش&&ده ب&&ود، ب&&دین معن&&ا ک&&ه س&&رمایه داری در مس&&یر امپریالیسم - بالترین مرحله س8رمایه داریاساس ایده 

تاریخی خود، وارد دوره کامل جدیدی شده اس&&ت، دوران گندی&&دگی س&&رمایه داری، دوران جن&&گ امپریالیس&&تی. ب&&ه ای&&ن

۱۹۲۱ -۱۹۱۴جنبه از تفکر او باید به اندازه کافی تأکید کرد چون اساس گسس&&ت او ب&&ا سوس&&یال دموکراس&&ی در دوره 

( دوره پیش&&رفت انقلب&&ی ) ای&&ن جنب&&ه از ای&&ده ه&&ای او ب&&ود ک&&ه توس&&ط ب&&ه اص&&طلح لنینیس&&تهای تروتسکیس&&ت،

استالینیستها، و مدارس مائوئیستی حذف، یا کمتر تأکید شده است که مبنای خود را بر بازگشت بین الملل سوم ب&&ه

، پایه گذاری کرده اند، همه آنها به دنبال تجدید حیات برخی از شکل ه&&ای برن&&امه۱۹۲۰سوسیال دموکراسی در دهه 

حداقل سوسیال دموکراسی در داخل طبقه کارگر میباشند و یا به عبارت دیگر، آنها امروز حامل ایده های ض&&د انقلب&&ی

) ۲در درون طبقه کارگر میباشند. (

مبارزه طبقاتی و جنگ امپریالیستی

با اتخاذ شکست طلبی انقلبی، تاریخ بورژوایی این را پذیرفته که لنین، در استفاده از تاکتیک البته استاد بود ( که آنها

 تاکتی&&ک   پش&&ت  از این واژه به ط&ور ط&بیعی، مفه&&وم  اپورتونیس&&ت را م&&د نظ&&ر دارن&&د - ب&رای آنه&ا، روش مارکسیس&تی

هایش، یا انکار شده و یا درک نشده ). البته این پذیرش صرفا برای تائید « نظریه م&ردان ب&زرگ تاری&&خ » اس&&ت. آنه&ا ب&ه

« موضع منفرد » لنین در کنفرانس های سوسیالیس&&تی ب&&ر علی&&ه  جن&&گ ک&&ه در س&&وئیس برگ&&زار ش&&د (در زیمروال&&د در

 نماین&&ده در زیمروال&&د و۸ ) بسیار اشاره کرده اند. بما گفته میشود ک&&ه تنه&&ا ۱۹۱۵  و در کینتال در آوریل ۱۹۱۵سپتامبر 

 نفر در کینتال از شکست طلبی انقلبی حمایت کردند ( اکثریت که منتظر اص&&لح بی&&ن المل&&ل دوم بودن&&د دس&&ت ب&&ه۱۲

حمایت از بیانیه صلح طلبانه زدند ). البته، آنچه این تصویر بدان اشاره نمیکند این واقعیت است که لنی&&ن پی&&امبری نب&&ود

که در صحرا برای خود پرسه میزده، بلکه بخشی از یک جنبش زنده طبقاتی بود ک&&ه هرچن&&د در بخ&&ش ه&&ای دیگ&&ر ه&&م

فعال بود، اما محکم ترین ریشه های مادی خود را در مبارزات ضد جنگ طبقه کارگر روسیه داشت.

 در روس&&یه،۱۹۰۵ و ۱۹۰۴جنگ جهانی اول در اوج تشدید مبارزه طبقاتی در سراسر اروپا آغاز شد. اعتصابات ت&&وده ای 

 تا زمانی که جنگ۱۹۱۰لهستان و بلژیک، در اکثر کشورهای اروپایی، بازتاب داشت. به عنوان مثال، در بریتانیا از سال 

آغاز شد، « بزرگترین موج مبارزات طبقه کارگر ... از زمان چارتیسم » (جنگ پ&&س از جن&&گ، نش&&ر  سوسیالیس&&تی، ص

 جن&گ امپریالیس&&تی میتوانس&&ت ب&رای ص&لحئیکه ) وسعت یافت. در اروپا طبقه ح&اکمه ای نب&&ود ک&ه نس&&بت ب&&ه مزای&ا۴

، ۱۹۱۴اجتماعی ( سازش طبقاتی - مترجم ) به ارمغان بیاورد، باخبر و آگاه نبوده باشد. برای نمونه، در دوم آگوست 
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تزار روسیه در مانیفست سلطنتی خود، خواستار آن شد که « در این روزهای مخاطره انگیز، کشمکش و درگیری های

۱۹۱۰داخلی باید فراموش شود ». و مطمئنا نزاع های داخلی بسیاری بودند که او در مورد آنها نگران باش&&د. در س&&ال 

  نفر کاهش یافته بود، اما در اعتص&&ابات لن&&ا گل&&دلفیل س&&ال۴۰۰۰تعداد کارگران شرکت کننده در اعتصابات سیاسی به 

، که صدها نفر از کارگران توسط پلیس به ضرب گل&&وله کش&ته ش&&دند، نش&ان از ش&روع م&وج جدی&&دی از مب&ارزه را۱۹۱۲

داشت، آنطوریکه تعداد کارگران شرکت کننده در اعتصابات سیاسی را، جدول زیر نشان می دهد.

 اعتصابات سیاسی
 تعداد کارگران شرکت کنندهسال 

۱۹۱۲ ۵۵۰،۰۰۰ 

۱۹۱۳ ۵۰۲۰۰۰ 

 (ژانویه تا ژوئن)۱،۰۵۹،۰۰۰ ۱۹۱۴

  کارگر، شکل گرفت. ولی:۲۰۰،۰۰۰  اعتصاب شامل ۴۲  هفته اول ماه جولی، ۳حتی در 

 موجب فروکش شدن روحیه قیام شد ... م&&وجی از حم&&ایت میه&&ن پرس&&تانه۱۹۱۴... آغاز جنگ در اوت 

 شد.۱۹۱۵برای جنگ همراه با سرکوبهای دولتی، منجر به ناپدید شدن اعتصابات تا ژوئیه 

 )۴۹( پتروگراد سرخ، س الف  اسمیت، ص. 

  اعتص&اب در س&&ه۲۰۰ اعتص&اب در س&&ال گذش&&ته) و بی&&ش از ۵  اعتصاب ( در مقایسه ب&&ا می&انگین ۲۹در طول این ماه، 

ماهه آخر سال شکل گرفت. به عبارت دیگر، جن&&گ ب&&رای س&رمایه داری روس&یه، فق&&ط مج&ال کوت&اهی را فراه&&م ک&رد و

همانگونه که لنین پیش بینی کرده بود، بحران اقتصادی ناشی از جنگ، سبب شد که مبارزه حتی شدیدتر نیز بشود.

حزب بلشویک در جنگ

در چنین شرایطی بلشویک ها چگونه گذران می کردند؟ غالبا اس&تدلل م&ی ش&ود ک&ه ح&زب بلش&ویک، س&&خت گی&ری

های لنین در مورد مسئله جنگ را، در داخل روسیه بازتاب نم&ی داد. ش&&واهدی ک&ه در ای&&ن م&ورد معم&ول ارائه میش&&ود

یکی عملکرد ضعیف نمایندگان بلشویک مجلس ( یا پارلمان ) ( کسانیکه به جای رأی دادن به اعتبارات جنگی، پارلمان

، میباشد و دیگری رد کردن مواضع لنین توسط کامنف بر این اساس۱۹۱۵را ترک کردند) در محاکمە  خود در فوریه سال 

که آنها به طور رسمی توسط کمیته مرکزی تصویب نشده بودند. با این حال، چنین شکست هایی « برای نشان دادن

استحکام کافی » ، آنطوریکه لنین آنرا بملیمت مطرح کرد، اندک بود و به  اعض&&ای ع&&ادی ح&&زب نرس&&یده ب&&ود. اگ&&ر چ&&ه

بسیاری از کمیته های محلی از مفهوم کامل مواضع لنین مطمئن نب&&وده و اغل&&ب فاق&&د اطلع&&ات لزم بودن&&د، ام&&ا ص&&رفا

تعداد کمی از آنها به جرگه میهن پرستان (سوسیال شوونیست ها - مترجم ) پیوستند. بسیاری از کمیته های محلی

بدون دریافت اطلعی&&ه از ط&&رف ارگ&ان ه&&ای مرک&&زی، مس&&تقلنه، تروی&&ج مواض&ع ض&&د جن&&گ را آغ&&از ک&&رده بودن&&د. کمیت&&ه

  (حتی قبل از رای دادن به جنگ در دوما) اولین بولتن بین الملل&&ی و ض&&د جن&&گ خ&&ود را۱۹۱۴پطرزبورگ، در اوایل ژوئیه 

منتشر کرد. در این بولتن اعلم شد که شعارهای 

مرگ بر جنگ! جنگ بر علیه جنگ! باید قدرتمندانه در سراسر ... روسیه پخش ش&&ود. ک&&ارگران بای&&د ب&&ه

یاد داشته باشند که دشمنان آنها در ورای مرزها نیستد؛ در همه ج&&ا طبق&&ه ک&&ارگر توس&&ط ثروتمن&&دان و

صاحبان اموال و قدرت سرکوب شده است ... زنده باد همبستگی کارگری در سراسر جهان! 

 )۲۰-۱ توسط الکساندر شلیاپنیکوف ص ۱۹۱۷در آستانه (به نقل از 
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شلیاپنیکوف که بزرگترین سازمانده بلشویک در پطرزبورگ بود، شکایت کرد که در این زم&&ان بس&&یاری از روش&&نفکران، از

مبارزه طبقه کارگر کنار کشیدند (اغلب برای شغلی در تداوم جنگ) و این باعث شد که کار تبلیغاتی سخت تر شود. 

علوه بر این، اوکرانا (پلی&س مخف&&ی تزاریس&&ت) ب&&ه ط&&ور م&&داوم تلش میک&رد ت&ا ح&زب بلش&&ویک را ن&&ابود کن&&د. ن&&ه تنه&&ا

 و در م&&اه م&&ه۱۹۱۴ دستگیر شدند، بلکه اعضای کمیته پطرزبورگ در ماه ژوئیه ۱۹۱۴نمایندگان بلشویک دوما در نوامبر 

 نیز دستگیر شدند. افزون براین، علوه بر دستگیری ص&&دها فع&&ال ک&&ارگری، ب&&ا مش&&کل کمب&&ود ب&&ودجه نی&&ز م&&واجه۱۹۱۶

بودند. با این وجود، سازمان حزبی به دلیل ظرفیت کمیته های محل&&ی هرگ&&ز متلش&&ی نش&&د، کمیت&&ه ه&&ائیکه ن&&ه تنه&&ا

که بدون وجود روشنفکران کار کنند، بلکه در واقع ستون فقرات بلشویسم را تشکیل میدادند.ه بودند آموختن

تقریبا در همه جا، سازمان های کارگری خود را بدون روشنفکران یافتند، اما این مسئله، فع&&الیت آن ه&&ا

 دوره پیش از جنگ، فلج نکرد. سازمان های کارگری حال رهبران پرولتری خود را ب&&ه ص&&حنه آوردهرا مثل

 )۹۱بودند ... (همانجا ص 

 کمیته مرک&&زی در داخ&&له ( نماینده روسیحزب در دفتر داشتن  بدون ، جنگیت دوراناکثردر بدین ترتیب حزب بلشویک 

بدان دلیل بود که کمیته پطرزبورگ توانست نقش توفیق بود. این کارها  قادر به انجام شود،فلج اینکه روسیه ) و بدون 

، این وظیفه به کمیته ویتبورگنددستگیر شد نیز کمیته پطرزبورگاعضای هماهنگی و رهبری را ایفا کند و هنگامی که 

منتقل شد.

.میک&&رد ج&&ان بخش&&یدند دف&&اع ی ک&&ه لنی&&ن در ص&&حنه بی&&ن الملل&&ی از آنه&&اض&&عا موب&&ه که ندو این کمیته های محلی بود

همانطور که شلیاپنیکوف یک بار دیگر به ما می گوید:

 . پخ&&ش غیرقانونی حزب ما ک&&ه در اط&&راف مراک&&ز ص&&نعتی روس&&یه هسته های ی کار ایدئولوژیکمحور..

« میه&نس&&وژه  به&ره ب&رداری ازنسبت به جنگ، مب&ارزه ب&ا شوونیس&م و مب&&ارزه ب&ر علی&ه  ، نگرشبودند

» بود ...  تبعید هزاران کارگر سازمان یافته، دستگیری و ارسال اعتصاب کنندگان به خط مق&&دمی پرست

)جا . (همانجبهه، از جمله شواهد   کار فعال سازمان های کارگری، در طول جنگ میباشند

منتشر میکردن&&د، مناسبت ممکن آنها راخاطرات شلیاپنیکف پر از متون تبلیغات ضد جنگی است که بلشویک ها در هر 

 جنگ » را درمرگ برکردند شعار « می. آنها همیشه سعی بودهفته جنگ  هر  یک برگه برایتعداد آنها، میانگینبه طور 

.بگنجانند ، تصویب قطعنامه های علیه جنگدرهر اعتصابی، در میان خواسته های اقتصادی هر کارخانه و همچنین 

ک&&ه عمومی بس&&یاری از ش&&رکت ه&&ای ب&&زرگ تص&&ویب ش&&د »  مجمع  بود که « در  ۱۹۱۶ قطعنامه سپتامبر اش،نمونه 

:بودحزب بلشویک پیشنهاد شده پطرزبورگ توسط کمیته 
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داشتند، اما بالتربهتری برای رویدادهای ماه فوریه آمادگی که ، سراسریبا سازمان بودند بلشویکها تنها حزب روسی 

 اینها در انقلب فوریه و پ&&س از آن،همهدرون طبقه کارگر فعال بودند. در و مسلح  از لحاظ سیاسی کامل اینها،از همه 

.را برای این حزب، به ارمغان آوردندفوق العاده ارزشمندی های  پوئن

 جنگ! مرگ بر 

:ه ایم که مواد غذایی، به این نتیجه رسیدکمبود در مورد بحران و تبادل نظر بحث پس از ... ...، کارخانه ما، کارگران 

 نتیجه اجتناب ناپذیر جنگ فعلی است که بهاست، در همه کشورها قابل مشاهده  کهغذا کمبود ) بحران  ۱(

؛ه است  به دست آوردفرسایشی رایک جنگ کاراکتر  ،تازگی

؛کرد خواهد ترق ی توده مردم را عمتباهی) ادامه جنگ، بحران غذا، قحطی، فقر و  ۲(

) در روسیه، بحران غذا با ادامه حکومت سلطنت تزاریست که اقتصاد کل کشور را در حالت ناپایداری کامل قرار۳(

 تودهرا از هر گونه ابتکار عمل ، سرمایه سرکشوسوسه قید و شرط به بدون، تسلیم پیچیده تر شده است داده،

گرفته است.مردم 

ایجاد، هاتعاونی ها، افزایش دستمزدایجاد  برای مبارزه با بحران مواد غذایی (مثل مرحله به مرحله) تمام اقدامات ۴(

برد؛آنرا از بین نمی علل اما کاهش دهد کمی  و غیره) تنها می تواند تاثیرات بحران را خوری هاغذا

علیهبر علیه جنگ و بر  آن است، یعنی مبارزه بوجود آمدنعلیه علل بر  مبارزه علیه بحران، مبارزه   ) تنها راه موثر۵(

دموکراتها میی ، ما از طبقه کارگر روسیه و تمامها؛ با در نظر گرفتن همه اینند کردیحاطبقات حاکمه که آنرا طر

ند.ن کانتخابجنگ »  بر مرگ شعار « باخواهیم که راه مبارزه انقلبی علیه سلطنت تزاریست و طبقات حاکم را 
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انقلب فوریه

ش&&اهد آغ&از ش&&د ک&ه  ۱۹۱۶ در اوت ،علی&ه ت&أثیرات اقتص&ادی جن&&گب&ر  یهمانطور که مشاهده کردیم، جنبش اعتص&&اب

گس&&ترش)  در ای&&ن زم&&ان  « ب&&ا  ۵۱، ص سرخ  (پتروگراد « بیشترین تعداد اعتصابات اقتصادی در ماه های جنگ  بود » 

) ام&&ا،همانج&&ا. (ند » کارگران برای اولین بار افزایش دستمزد قابل توجهی را به دست آوردجنگ    ضداحساسات شدید

ای&نام&&ا ش&&دند. س&رکوب  فیزیک&&ی ، بط&&وربا وجود موج گسترده ای از همبستگی در این مب&&ارزات، ت&&ا پای&&ان م&&اه م&&ارس

کمبود مواد غذایی وبا  حال،. شد، تشدید کرد پاییز تکرار ات دراعتصابدوباره موج ، وقتیکه  رامبارزه جویی صرفا سرکوب

،ی&&ک ج&زوه بلش&&ویکیپخ&ش حتی شایعه رسیده بود. کارگران پطرزبورگ کارد به استخوان  ،افزایش قیمت مواد غذایی

و شعار  تزاریزم بودندسرنگونی ار خواستو سیاسی شدیدا ات، اعتصاب۱۹۱۶بود. از سپتامبر  اعتصاب کافیاعلم برای 

 جنگ! » را در خود جا دادند.مرگ بربلشویکی « 

، شلیاپنیکوف به لنین می نویسد کهمقطعدر این 

 از خارکف گزارش شده اس&ت ک&ه ... موض&ع بعض&&ی از رفق&ا اینس&&ت ک&ه م&ا در عص&ر انقلب اجتم&اعی

) ۱۹۰ و ۱۸۹همانجا صفحات زندگی می کنیم. ( 

چیزی شبیههای سوئیسی سوسیالیست به  موضع رهبران بلشویک در پطرزبورگ نبود ( اگر چه در آن زمان لنین ،این

، بوقوع پیوس&&ت، در دس&&ت داش&&تند۱۹۱۷ فوریه ۱۸ در  را که اعتصابات پوتیلوفرهبری). در حالی که آنها آن را میگفت 

 اع&&تراض گس&&ترده در براب&ر را ب&&ه ف&&وریه ۲۳تظ&&اهرات روز جه&&انی زن در  زنان را که آماده میشدند تا  کهتلش کردنداما 

کمب&&ود م&واد غ&&ذایی هم&راهبرای  شورش  با کهی. تظاهرات، به رعایت احتیاط دعوت کنندکمبود مواد غذایی تبدیل کنند

تم&&رد گس&&ترده از، بلکه به اولی&&ن شدهمراه نیز  یک اعتصاب عمومی بانه تنها این وقایع . را زد، جرقه انقلب فوریه شد

 وجود نداشت که دولتی در ارتشهیچ نیروی قابل اعتماددیگر  فوریه  ۲۵ شد. تا تمام علیه رژیم دستورها در ارتش بر

 بلشویک غیر فعال نبودند ... آنها وقایعمبارزین: « بودخود به خود ایجاد شده که . در این آشفتگی به آن اتکا کندبتواند 

 و برنامه عمل روش&&نرا در دست گرفتهکردند. اما آنها نتوانستند رهبری جنبش میو در آنها شرکت کرده  دنبال را بدقت

.Mم لیبم&ن ارائه دهند ... » (لنینیزم تح&&ت لنی&ن،   Leibman ب&ه عن&وان مث&ال، ش&لیاپنیکوف دو ب&ار از توزی&ع ۱۱۷، ص (

 هم&&راه، وظیف&&ه اص&&لیوق&&تی ک&&هتوجیه کرد چنین امتناع کرد ( هرچند او بعدا  کارگران که خواهان آن بودند، اسلحه به

)، ح&تی مه&م نب&وده&&م ها  آنق&درچند تفنگ دستیداشتن ، یونیفرم دار ( سربازان- مترجم) با خود باشدکارگران  کردن

 ف&&وریه ب&&ود ک&&ه ۲۶ تنه&&ا در میکردن&&د. » ص&&حبت زودرسبعضی از بلشویک ها از تلش برای پایان دادن به این جنبش « 

برای اعتصاب عمومی اعلمیه صادر کردند.  بلشویکهابه خیابان ها ریختند، روز ۲ کارگر برای  ۲۰۰،۰۰۰بیش از وقتی 

، در شرف رشد سازمانی امی&&دوارسازماندهیکار صبورانه . بعد از سالها قابل درک است آنها شیوه عملکرد محتاطانه 

ب&&ازآرام  داش&&تند از دس&&ت داده بودن&&د، ۱۹۰۵ هایی را که در سرکوب پ&&س از انقلب هو بسیاری از زمینکننده ای بودند 

. در واق&&ع، ن&&ابود کن&&د یک قیام همگانیدر غیاب تمام آن دستاوردها را ستمی توانزودرس، یافتند. یک شورش ناگوار م

 ه&&ای بلش&&ویکی در ارت&&ش ازهسته (گرچه بپیوندند به توده ها ها زودی این به ارتش  یداشتند که نیروهانآنها انتظار 

). همانطور که لنین بعدا خاطر نشان کرد:ند فعال بود ۱۹۱۵سپتامبر 

تاریخ به عنوان یک کل و ب&&ویژه تاری&&خ انقلب، همیش&&ه در محت&&وا، غن&&ی ت&&ر، متن&&وع ت&ر، در ک&&اراکتر چن&&د

شکلی تر، پر جنب و جوش تر و هوشمندانه تر از آنیست ک&&ه ح&&تی به&&ترین اح&&زاب تص&&ور ک&&رده ان&&د ...

 ) ۹۵، ص XXXI جلد منتخب  آثار (

 حضور. گاهی اوقات ادعا می شود که  چگونه بوده استوضعیتآن  احزاب به آن عکس العملکه  اینجاست نکته 

انقلب بود. وقوع  ناشی از عدم آمادگی آنها در زمان ۱۹۱۷ی پطرزبورگ در ماه مارس ا در شورهابلشویک ضعیف 
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را به ض&&رورتاقتصادی مطالبات  که مبارزه برای ند بودی درست نیست. بلشویک ها در طول جنگ تنها حزبا این صراحت

،درنگه&&ا و تردیدهایش&&ان ی تم&&امعل&&ی رغ&&م در م&&اه ف&&وریه، داده بودن&&د.سرنگونی حکومت و پایان دادن به جنگ پیون&&د 

 ف&&وریه ۲۵. هم&&انطور ک&&ه م&&ارک ف&&رو میگوی&&د، در ات ت&&وده ای، حف&&ظ کردن&&دمب&&ارزدرون در کماک&&ان ریش&&ه ه&&ای خ&&ود را 

) او همچنین یادآور ۳۷، ص ۱۹۱۷» بودند (فوریه  « بلشویکها سازمان دهندگان اصلی اعتصابات و عرض اندام کردن ها

مطرح کردند ( آنها ب&&رای اولی&&ن ب&&ار در س&&پتامبر  را1905 سال اهای احیای شورمسئلهمی شود که آنها برای اولین بار 

 دراها، ک&&ه ش&&ورای&&ن حقیق&&ت). این پیشنهاد را مط&&رح کردن&&ددر پاسخ به انتخابات کمیته های صنایع جنگی تزار  ۱۹۱۵

به صحنه آورده شدند،نهایت توسط منشویکها به رهبری گوزدوو، رهبر طرفدار جنگ گروه کارگران کمیته صنایع جنگی، 

 اهداف امپریالیستیدر راستای، بازگرداندن مبارزه کارگران اهابه اندازه کافی نشان میداد که هدف واقعی احیای شور

ک&ارگر ۱۰۰۰ک&ه ب&رای ه&ر میت&وان دی&د  نی&ز هیئت انتخ&ابیچی&دمان  مورد موضوع را در. این بوده باشدبورژوازی روسیه 

. بسیاری از کارخانج&&ات کوچک&&تر ک&&ه منش&&ویکهاهنگ نیز یک نماینده انتخاب شده بودند و برای هر نمایندهکارخانه یک 

. بسیاری از سربازان توسط افسران خود نمایندگیند یک نماینده فرستاد، اندازه نیروی کارشانعلی رغمغالب بودند، 

لزم به یادآوریستصر انقلبی ( اکه عناست ضح ا، وا را تشکیل میدادند دو سوم شور، سربازچون عناصرو بودند شده 

هیئت انتخ&&ابیادام&&ه داش&&ت) شد هن&&وز مب&&ارزه خیاب&&انی ب&&ا پلی&&س می فوریه هنگامیکه انتخابات برگزار  ۲۸در تاریخ که 

به تع&&داد ک&&افی پطرزبورگ ای. این بدان معنا بود که بلشویک ها در ابتدای روزهای شور با کمیت انقلبی نبودتناسبم

عم&&دتا شروع به رشد کردند، بلشویکها ی اینکه شوراهای محلی در مناطق کارگرمحض. اما به نمایندگی نشده بودند

 ب&&ود ک&&ه بلش&&ویک ه&&اپایگ&&اهدس&&ت یافتن&&د. از ای&&ن ، ب&&ه کس&&ب اک&&ثریت  جن&&گض&&دبه دلیل نقش قبلی خود در مبارزات 

 ب&&رایتوان&ا را ب&&ه ارگ&ان انقلب&&ی پطرزب&&ورگ ای ش&&ور۱۹۱۷توانستند حمایت خود را تقویت کنند و در نهایت ت&ا س&&پتامبر 

، آوی&&زان ملیبرای جنگتلش ها به  ، اعلم جمهوریبدین دلیل پیروز شدند که بااما آنها کنند. تبدیل دگرگونی انقلبی 

برن&امه سیاس&&یدر ب&ود، بلک&ه ریش&&ه نت&اکتیکی صرفا  شعار یک به یک جنگ داخلی ی تبدیل جنگ امپریالیستنشدند.

 مب&&ارزه ب&&رای از بی&ندرزمانی که لنی&ن ، ، شکل گرفت۱۹۱۷جدید بلشویسم داشت. این برنامه در نهایت تنها در آوریل 

، پی&روز ش&&د. ای&&ن موض&وعی اس&&ت ک&&ه م&ا اکن&ون ب&ه آندر درون حزب سوسیال دموکراسی اثرات و بقایایبردن آخرین 

خواهیم پرداخت.

پاورقی:

 اصلی حزب سوسیال دموکرات آلمان.روزنامه  )۱

  .۲۲ تا ۱۸ ی شماره  انقلبچشم اندازهای  مقالت منتشر شده در رجوع کنید بهدیدگاه، مطالعه جامع این  برای )۲
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 ۲فصل

قدرت دوگانه: اولین گام در راه  انقلب بین المللی

 »ست بکندمی توانن کرده بود و یا قدرت دوگانه فکر نقبل راجع به ی « هیچ کس

کلم&&ات ازای&&ن ، لنین از تبعید سیاس&&ی در س&&وئیس ب&&ه روس&&یه بازگش&&ت. « قی&&ام مردم&&ی »  ( ۱۹۱۷ آوریل ۳در تاریخ 

. س&&لطنتب&&ود سلسله روم&&انوف ش&&ده سایر افراددستگیری نیکلس و استعفای و شورای دولتی تزار است) منجر به 

 و س&&رمایهملکی&&ن. ه ب&&ود س&&رکوب ک&&رده ب&&ود، س&&رنگون ش&&دمردم روسیه راکه قرنها نیکلس و سایرین نیمه فئودالی 

 انقلببرقراری سلطنت مشروطه بتوانن&&د م&&وج بادارانی که از قدرت اقتصادی برخوردار بودند، ابتدا فکر کردند که شاید 

) تدارک برای برگ&&زاری۱«   که توسط  کمیته دوما به منظور بودند به « دولت موقت » بستهامید حال اما ،دنفرو نشان را

 تعیین شده بو،.، کشور تا زمان برگزاری مجمع عمومی ») اداره ۲مجلس مؤسسان و 

ق&&درتام&&ا ، ه بود « روسیه آزاد شده » را بر عهده گرفتریاست مسئولیت ، رژیم قدیمگمارده اما اگرچه این کمیته خود-

که انقلب ماه خسته از جنگ : با کارگران و سربازانداشتدر جای دیگری قرار بدان تکیه کند، واقعی که هر دولت باید 

 در۱۹۰۵ یک&ه در قی&ام انقلب& ش&وراها را  دموکراس&ی مردم&ی یعن&یارگ&ان ه&&ای کس&&انیکه را انجام داده بودند،فوریه 

 که دوم&&ا کمیت&&ه خ&&ود را در ک&&اخ تاوری&&د تش&&کیلیکردند. در همان روزمیبازسازی داشتند ، شکل گرفته بودند راروسیه 

،۱۹۰۵ پ&&س از ش&&ورا ی اولین متشکل از منشویک ها) برگزارعمدتا داد، یک کمیته اجرایی شورای نمایندگان کارگری (

به عن&&وان عض&&وکسی که  سوخانوف ( آنطوریکهدر همان ساختمان اعلم کرد. در آن شب، نمایندگان به قصر رفتند، را 

 ) به ما می گوید:انترناسیونالیست عوض شد و بعدها به یک منشویک انتخاب شد کمیته مرکزی

 ارت&&ش انقلب&&ی ودر ه&&م آمیخت&ن تصویب شد - فراوانو با  کف زدن و هلهله همانجا فورا  پیشنهاد شد 

 ش&&ورای نماین&&دگان ک&&ارگران وبن&&ام ،از آن تاری&&خبع&&د  ، پ&&ایتخت و ایج&&اد ی&&ک س&&ازمان متح&&دیپرولتاری&&ا

سربازان…

، تشکیل شده بود انتخاب کردن&&د، ک&&ه روز بع&&دها یک کمیته اجرایی را که عمدتا از منشویک، نمایندگان،در همان جلسه

 دموکراس&&ییارگ&&ان پوی&&ادر ای&&ن  ،. قدرت واقعیرا شامل شود نمایندگان همه احزاب چپ تاگسترش یافت این کمیته 

 « دستور شماره ازبهتریشاهد برای این، . نهفته بودتوسط کارگران مسلح و سربازان ایجاد شده است، که  ،مردمی

 مارس صادر ک&&رد. ای&&ن دس&&تور خواس&&تار انتخاب&&اتاول ماه آنرا در اکه شورنیست   به پادگان نظامی منطقه پتروگراد »۱

 اعلم کرد: شایان در رده های مختلف نیروهای مسلح شد و به طور ا شوربرای تشکیلگسترده تر 

در تمام اقدامات سیاسی، واحدهای نیروی زمینی به شورای نمایندگان کارگران و سربازان و)۳(

 هستند.پاسخگو کمیته های آن 

دستورات کمیسیون نظامی دولتی دوما، به استثنای مواردی که در آن با دستور شوراهای )۴(

 در اصل)ات شود. ( تاکیداطاعت نمایندگان کارگران و سربازان تناقض دارد، 

وس&&عت قدرت مسلحانه در دولت را کنترل می کرد نه دولت م&&وقت. و در واق&&ع  اساسواضح است که این شورا بود که 

 قل&&ب پروس&&هش&&ورا ، ین منتخ&&بهیئتمس&&تقیم انتخاب . بر مبنای اصل بودم احکاخیلی بیشتر از صدور اها، قدرت شور

 اعتماد توده ها را داشت. در حمل و نقل پطرزبورگ، توزی&&ع م&&واد غ&&ذایی و تم&ام اداره ش&&هرداری توس&&طکهانقلبی بود 

 نهاد های کلیدی مانند بانک دولتی، خزانه داری، ض&&رابخانه و دف&&ترتصرفبرای گارد انقلبی شد. می سازمان داده اشور

 اعزام شد. تا اواسط ماه مارس، گوچف، که زمانی رئیس کمیته صنایع جنگی تزار بود، اکنون وزیر ارت&&ش و نی&&روی،چاپ

شکایت کرد:چنین دریایی دولت موقت، به یکی از ژنرال هایش 
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 و دس&&تورات آن فق&&ط ت&&ا آنج&&ا ک&&ه نماین&&دگان ش&&وراهاینیس&&تهیچ ق&&درت واقع&&ی صاحب  موقت دولت

را در دس&ت دارن&د مهم&ترین عناص&ر ق&درت واقع&ی میشمارند اجرا میش&ود ک&هکارگران و سربازان مجاز 

وج&&ود دارد دولت موقت تنه&&ا در ص&&ورتیباید گفت که مانند سربازان، خدمات راه آهن، پست و تلگراف. 

.باشد مجاز اکه توسط شور

) ۶۹ص کارمیشل  (تاریخچه انقلب روسیه ، 

ب&&ه عن&&وان دول&&ت « رس&&می »  روس&&یه  ش&&ناختهک&&ه  حمایت توده ها را داشت، پس اقتدار دولت موقت اشور اگر هنوز

 دولت م&&وقتاز مارس، زمانی که دوم ماه  در ا نهفته است،شورخود درسئوال  جواب این از کجا ناشی میشد.، میشد

از دست داد.حمایت کرد، به طور داوطلبانه قدرت خود را 

، این همان چیزی ب&&ودبهره مند بودند ابرای منشویک هایی که در مراحل اولیه انقلب از حمایت اکثریت نمایندگان شور

 ک&ه در جری&ان ب&ود، تنه&ا انقلب کلس&یک ب&ورژوای، انقلب&&آنه&ا. ب&ا ت&وجه ب&ه «مارکسیس&م» مک&انیکی میب&ودک&ه بای&د 

راه برای توسعه سرمایه داری روس&&یهگشودن  بقایای فئودالیسم در روسیه و از بین بردندموکراتیک بود که وظیفه آن 

انقلبای&&ن ی&&ک  کند. از آنج&&اییکه فراهم انقلب سوسیالیستی وبرای پرولتاریا را ، شرایط که در این مسیر تاریخی، بود

ه&&ای. برای منشویک را در اختیار میداشت دولت بود که بایدطبقۀ سرمایه دار این فرمول، پس طبق  بود، کاپیتالیستی

 ن&&وعیس&&تمی توان  طبیعی اقتدار بود. تنها نقش ممکن برای شوراها فقط منشاءظاهرا سوسیالیست، دولت موقت 

.یابدکه وظایف دموکراتیک انجام  تا اینکه باشد بورژوازینظارت بر 

،تقلیل یاب&&د بورژوائی تماشاگر یا نظارت بر انقلب صرفا به ، نقش توده های کارگرند که نمی خواستهااگرچه بلشویک 

، ک&ه نش&&ان۱۹۰۵ س&&ال پیآم&&د. دریت پی&&دا ک&رد مح&&دود، فع&&الیت آنه&ا نی&زتئوری انقلب دموکراتیک سایهدر  با این حال،

 انقلب آین&&دهب&&رایدهنده ضعف و بی نظمی سیاسی بورژوازی روسیه بود، لنین تاکتیک های ح&&زب سوسیالیس&&ت را 

لنی&&ن اس&&تدللبر عکس، ، نبودپذیرش قدرت سیاسی خودداری از از در آنها نه تنها نشانی . ه بوددر روسیه تعریف کرد

 انقلب ب&&ورژواییت&&اایجاد کن&&د را  دهقانان « دیکتاتوری انقلبی دموکراتیک » در اتحاد باکرد که پرولتاریای روسیه باید می

بس&&یار بود. اگ&&ر چ&&ه ای&&ن دی&&دگاه می پرولتری و سوسیالیستی  انقلبطلیعهباید . این به نوبه خود به سر انجام برسد

ک&&ارگران و س&&رمایه داران دربی&&ن  ک&&ه مب&&ارزه طبق&&اتی داش&&ت نظ&&ر را مد این واقعیت ومنشویک ها بود نگرش پویا تر از 

 هن&وز وظ&ایف دموکراتی&ک انقلبب&ا ای&ن هم&ه،، داردوج&ود  روسیه ب&ا وج&ود جمعی&ت عم&دتا روس&تایی اش ف&ی الح&ال

، در صدر قرار میداد. روزنرمبورژوازی را بر اساس 

 ، بیآورندنمیتواند دوام  «   دو قدرت در یک دولت واحد، در کنار هم،

  یکی از آنها مجبور است که کنار رود »

زمانی که انقلب فوریه بوقوع پیوست، برنامه حزب بلشویک هنوز مبتنی بر این ایده ب&&ود ک&&ه نخس&&تین وظیف&&ه، تکمی&&ل

انقلب دموکراتیک است و فعالیت های اولیه سازمان های حزبی مختلف در پطرزب&&ورگ، ب&&دون در نظ&&ر گرفت&&ن س&&یمای

سیاسی آنها، این واقعیت را منعکس میکردن&&د. طب&&ق مانیفس&&ت بلش&&ویکی ک&&ه در ف&&وریه توس&&ط دف&&تر کمیت&&ه مرک&&زی

روسیه (شلیاپنیکوف، مولوتوف و زولوتسکی) تهیه شده بود، همزم&&ان ب&&ا ادام&&ه سیاس&&ت انقلب&&ی مخ&&الفت ب&&ا جن&&گ،

طبقه کارگر و سربازان انقلبی را فرا میخواند تا « یک دولت موقت انقلبی » را به منظور ایجاد یک جمهوری دموکراتیک

 س&&اعت ک&ار در روز، مص&&ادره املک و مس&تغلت، ایج&&اد ی&&ک مجل&&س مؤسس&ان ب&ر۸تاسیس کنند تا اص&&لحاتی نظی&ر 

اساس حق رأی همگانی و مخفی، به سرانجام برساند. پس از تشکیل دولت موقت، پراودا، زیر نظر نظر دف&&تر حزب&&ی،

با طرح هفت موضوع اصلی، آنرا بعنوان « دولت سرمایه داران و مالکان »  محکوم کرد و ب&&ه تش&&کیل ش&&ورا ب&&رای ایج&&اد

« جمهوری دموکراتی&ک »  فراخ&وان داد. کمیت&ه ن&احیه ویب&ورگ، ک&ه در ی&ک منطق&ه کلی&&دی ک&ارگری پطرزب&ورگ فع&الیت

می کرد و نقش مهمی در اقدامات انقلبی داشت، برای شورا ایفای نقش مهم&&تری را پی&&ش بین&&ی ک&&رد. در پنج&&م م&&اه

مارس، به کمیته پطرزبورگ پیشنهاد کرد که « وظیفه عاجل، ایجاد یک دولت موقت انقلبی ست که از اتحاد شوراهای
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 محلی کارگران، دهقانان و سربازان در سراسر  روسیه سر بر آورده باشد ». در این پیشنهاد، تقویت شوراها در آم&&اده

سازی برای « تسخیر کامل قدرت مرکزی » و استقبال محدود از دولت موقت « تا زم&ان تش&&کیل ی&ک دول&ت انقلب&&ی از

شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان، و آن هم تنها تا آنجا که اقدامات آن ب&&ا من&&افع پرولتاری&&ا و ت&&وده ه&&ای دموکراتی&&ک

وسیع سازگار باشد»، تاکید شده بود.

اما رهبران کمیته پطرزبورگ کمتر تمایل داشتند که پرولتاریا را از دولت موقت جدا کنند. حتی قب&&ل از بازگش&&ت ک&&امنف،

مارنف و استالین از تبعید سیبری به هیئت تحریریه پراودا، این کمیته، دولت موقت را به عنوان عامل انقلب دموکراتیک

پذیرفته و از تصویب کمیته ویبورگ خودداری کرده بود. در عوض، تصمیم گرفت که با دولت موقت تا زمانیکه « اقداماتش

. افزون بر این، هنگامی که ک&&امنفدمطابق با منافع پرولتاریا و توده های دموکراتیک گسترده مردم باشد » مخالفت نکن

س&&ئوال ب&&رد و ب&&ا اس&&تدللپا را حتی فراتر گذاشت و در صفحات «پراودا» کل سیاست بلشویکها را راجع ب&&ه جن&&گ زی&&ر 

 آزاد تنها می توانند « گلوله را با گلوله و خمپاره را با خمپاره » پاسخ دهند، بیشرمانه خواستار دف&&اع مل&&ی   مردماینکه

شد، در میان اعضای عادی حزب، سر و صدا بپا کرد.

« خشم و رنجش در میان اعضای محلی حزب بسیار بود و هنگامی که کارگران متوجه ش&&دندطبق گفته شلیاپنیکوف، 

که پراودا توسط سه ویراستار سابق که از سیبری برگشته اند، تسخیر شده، خواس&&تار اخ&&راج آنه&&ا از ح&&زب ش&&دند. »

 چاپ شد) به این معنا بود که س&&ردبیران جدی&&د هی&&چ« پراودا »کمیته های محلی از جمله ویبورگ (که در از اعتراضات 

ه&&اوش&&تند. ام&&ا س&&ردرگمی م&&ی ن نباش&&د، به صورت آشکارا به نفع دولت موقت و سیاست دفاع مل&&ی که را ه ایمقال

 و ظاهرا توسط کنفرانس ح&&زب در م&&اهکرد استالین پیشنهاد ، خط حزب را دولت موقتدر ارتباط باباقی ماند. در نهایت 

سیاس&&ت ب&&ه س&ختی از رس&ید ک&&هتص&&ویب ب در پایان م&اه م&ارس سراسری شورا های روسیه، اولین کنفرانس ،مارس

قطعنامه در مورد جنگ دست یابد، ام&ا درصدور اکثریت منشویک قابل تشخیص بود. کنفرانس حزبی موفق نشد که به 

 بر این تائید میکرد که :    رای دادند کها رسمبه « قطعنامه حمایت از دولت موقت » بلشویکها اها،کنفرانس شورخود 

« ضرورت تدریجی کنترل سیاسی و نفوذ ب&ر دول&ت م&وقت و ارگ&ان ه&&ای محل&ی آن، ایج&اب میکن&د ک&ه

دولت موقت برای مبارزه بی امان علیه نیروهای ضد انقلب&&ی متقاع&&د ش&&ود، ق&&دم ه&&ای قاطع&&انه ای را

برای دموکراتیزه کردن کامل تمام جنبه های زندگی روسیه برداشته و برای ص&لح جه&انی ب&دون الح&اق

ها و یا جبران خسارت ها، براساس خودمختاری ملل، آماده کند »

!استوحدت با منشویک ها امکان پذیر فکر میکردند که جای تعجب نیست که بسیاری از بخش های حزب 

 ب&&ه س&&ادگی،شوراها ب&&ه س&&رمایه داره&&اواگذاری قدرت  حزب بلشویک، اشتباه است که یا توجه به سردرگمی درونب

 در ش&&وراها نش&&ان دادهها توسط اقلی&&ت بلش&&ویکداده شود، آنطوریکهبه علت سطح پایین آگاهی طبقاتی توضیح صرفا 

ی ب&رایک&ه ی&&ک اس&تراتژی ک&املنمیتوانس&&ت شد. انقلب فوریه اولی&ن روی&داد در دوره امپریالیس&تی ب&ود. هی&&چ حزب&ی 

داش&&ته باش&&د. ک&&ارگران و س&&ربازان،  بخش&&ی از ی&&ک انقلب سوسیالیس&&تی در جه&&انمب&&ارزه پرولتاری&&ا، بعن&&وان پیشبرد

 و ه&&مارتق&&اء    ، هم نش&&انگر یاد بگیرند. حزب بلشویکها راقدرت شورگرفتن کامل  مبارزه برای کهروسی مجبور بودند 

 محک&&مپایگ&اه از طبق&ه ک&&ارگر ک&ه ئی از هم&ان اوای&&ل ف&وریه، بخ&ش ه&&ا ک&ه  این حقیقت.بودمحدودیت آگاهی طبقاتی 

 این امر است. گواه،مبارزه کنند اهابرای قدرت شوربلشویک ها را تشکیل میدادند، حاضر بودند که 

ک&&ارگران آگ&&اهب&&رای بنابراین، حتی در جایی مانند ویبورگ، که بلشویک ها از روز اول در شورای محلی اکثریت داشتند، 

متن&اقض ب&&ود. ت&ا فراخوان به شوراها برای ت&دارک کس&&ب کام&&ل ق&درت، ،از دولت موقتمشروط حمایت در عین  پیشرو،

مط&&البهدا)، و(ش&&ماره اول پ&&را س&&ت مشکل اساسی ایجاد یک جمهوری دموکراتیک » زمانی که تصور بر این بود که « 

 ( قدرت گرفت&ن ارگ&&ان ه&&ای نخس&&تین دول&&ت ک&&ارگری در راس&&تای خط&&وط کم&&ون پ&اریس )، تب&&دیل جن&&گئیقدرت شورا

امپریالیستی به جنگ داخلی ( یعنی مبارزه طبقاتی انقلبی )، ناسازگار مینمودند. دموکراسی پارلمانی، بر اساس
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، ب&الترین ش&کلاس&تثمار ش&وندگان انتخابات هر چند سال یکبار « مردم »  - یعنی همس&ان ش&&مردن اس&تثمارگران و 

 باش&&د ک&&هداش&&ته تلفیق ناپذیر است که تنها زمانی می تواند معن&&ی ئیادموکراسی بورژوایی است. اما با قدرت شور

طبقه کارگر دستگاه دولتی س&&رمایه داری را س&&رنگون کن&&د. ب&&ه همی&ن ترتی&&ب، ح&&تی در دموکراتی&&ک تری&&ن جمهوریه&&ای

 در جنگهای « دفاع ملی » علی&ه ق&&درتهای س&رمایه داری دیگ&رگانیمشارکت هممستلزم پارلمانی، منافع  « ملت »، 

.میباشد

، ناپ&&ذیر، تلفیق با یک امر تلفی&&قوفادار بماندبه برنامه انقلب دموکراتیک کرد که  ماه آوریل حزب بلشویک تلش تا اوایل

یکب&&ار دیگ&&ر به توافق با دولت م&&وقت ش&&د. قب&&ل از اینک&&ه ح&&زب بتوان&&د اقداممنجر به سردرگمی در مورد مسئله جنگ و 

ق&&رار طبق&&ه س&&رمایه دار از و استقلل سیاس&&ی ریطبقه کارگر روسیه را به طور جدی در مسیر انترناسیونالیسم پرولت

نامهدر ، پیش&&اپیش لنی&&نرا . ای&&ن وظیف&&ه میگرف&&ت ق&&رار ام&&ر دیگ&&ری ،جای آنب و میشد، چارچوب قدیمی باید رها دهد

 ( با کاهش قابل توجه ) منتشر ش&&ده ب&&ود. ب&&اپراودا بود، تنها یکی از آنها توسط انتشارات کرده آغاز ،هایی از راه دور

مورد نظر قرار گیرد.ش یهااگد قرار گرفت تا دیی او در موقعیتی بهتر،ورود به روسیه



گرایش کمونیست انترناسیونالیستی      ۱۴صفحه 
_____________________________________________________________________________________________________________________

 « ما باید بدانیم که چگونه فرمول های قدیمی را مکمل و اصلح کنیم »  

همه از حیرت و بهت زدگی کسانی که سخنرانی اول لنین را در ایستگاه فنلند ش&نیدند، باخبرن&د. مغ&ایرت بی&ن ای&ن و

جهت گیری رهبری حزب در طول ماه مارس، قطعا شگفت انگیز بود. در پاسخ ب&&ه س&&خنرانی و خوش&&امدگویی رس&&می

چکیده ( رئیس منشویک شورای پطرزبورگ ) که امیدوار بود که لنین بتواند از فرقه گرایی جلوگیری کند و ه&&دف ظ&&اهرا

مشترک « متصل کردن صفوف دموکراتیک » را برای دفاع از انقلب دنبال کند، سوخانوف به ما می گوید که لنین اعلم

کرد :

رفقای عزیز، سربازان، ملوانان و کارگران! من خوشحالم که انقلب پیروزمند روسیه را به شما به عنوان

پیشگام ارتش بین المللی پرولتاریا، خوش آمد بگویم ... جن&&گ امپریالیس&&تی دزدان دری&&ایی آغ&&از جن&&گ

داخل&&ی (طبق&&اتی) در سراس&&ر اروپ&&ا اس&&ت ... در آین&&ده ای ن&&ه چن&&دان دور، ب&&ا فراخ&&وان رفیقم&&ان ک&&ارل

لیبکنشت، مردم سلح ه&&ای خ&&ود را بس&&وی اس&تثمارگران س&رمایه دار خ&&ود خواهن&&د گرف&&ت ... انقلب

سوسیالیستی بین المللی طل&&وع ک&&رده اس&&ت ... آلم&&ان در ح&&ال جن&&ب و ج&&وش اس&&ت  ... ه&&ر لحظ&&ه

ممکن است که کل سرمایه داری اروپا سقوط کند. انقلب روسیه ک&ه توس&&ط ش&ما  انج&ام ش&&ده راه را

آماده کرده و یک دوران جدیدی را گشوده است. زنده باد انقلب سوسیالیستی جهانی.

 

برای منشویکها و بلشویکهای قدیمی که در درون محدوده عقیم انقلب دموکراتیک به دام افتاده بودن&&د، تص&&ویر لنی&&ن از

 ی&&ا کس&&ی ک&&ه از واقعی&&ت ی&&ک دی&&وانه »ئی« ه&&ذیان گوانقلب روسیه به عنوان آغاز انقلب سوسیالیستی بین المللی 

های سیاسی روسیه ب&&ه دور ب&&وده، ب&&ه نظ&&ر رس&&ید. ب&&ه ه&&زاران نف&&ر از ک&&ارگران ع&&ادی و س&ربازانی ک&&ه توس&&ط کمیت&&ه

پطرزبورگ بسیج شده بودند (بسیاری از ویبورگ) این سخن باید مانند یک هوای ت&&ازه ب&&ه نظرش&&ان رس&&یده باش&&د. ام&&ا

سخنان لنین، لفاظی فرص&&ت طلب&انه نب&&ود. آنه&&ا ب&ا نظ&&رات او و بوخ&&ارین در تجزی&&ه و تحلی&&ل مارکسیس&&تی امپریالیس&&م

مطابقت داشتند؛ آن سخنان در راستای سیاست شکست طلبی انقلبی بود که لنین ب&&رای ح&&زب و چ&&پ زیمروال&&د در

موضوع جنگ شکل داده بود. آنچه که اکنون باید انجام داده میشد این بود که ح&&زب را متقاع&&د کن&&د ک&&ه چ&&ارچوب ب&&رای

تعیین سیاست حزب، دیگر صرفا اقتصاد و جامعه روسیه نیست، بلکه باید وضعیت سرمایه بین المللی م&&د نظ&&ر باش&&د

که باعث جنگ امپریالیستی و ویرانی بی سابقه ای شده و وضعیت انقلبی بین المللی را ایجاد کرده اس&&ت. ب&&ه ط&&ور

خلصه، او مجبور بود که ثابت کند که واقعیت خودش فراتر از برنامه دموکراتیک بورژوایی رفته است:

آن فرمول منسوخ شده است. دیگر اصل چیز خوبی نیست. مرده است و احیای آن بیفایده است.

 )۱۹۱۷، آوریل نامه در باره تاکتیک ها (

 نه اصول جزمی، بلکه یک راهنم&&ای عملیس&&ت »،تئوری کلمات نبود. برای مارکسیست ها، « آکادمیک جنگ صرفااین 

 به منظور نشان دادن راه کار عملی برای ی&&ک های آوریل لنین درباره وظایف پرولتاریا در انقلب کنونیتزهای و

 در معرض خطر از دس&&ت دادن بخ&ش، به یک برنامه قدیمیو چسبیدن سمحزب پرولتری بود که به علت تسلط دگماتی

او آوری&ل، چه&ارم. در من&&زوی ش&&ده ب&ود. در آغ&از او تقریب&ا ک&امل در می&ان ره&&بری ح&زب ب&ودهای پیشرفته طبقه ک&ارگر 

هیئت انتخ&&ابیب&&ه  در کنفران&&س حزب&&ی و دیگ&&ری ها بلش&&ویکهیئت انتخابی به به دو جلسه ارائه کرد: یکی تزهایش را

پیوس&&ته اخیر به بلشویس&&م کولنتای که. فقط بود که اخیرا به پایان رسیده اها در کنفرانس شورهاو منشویکها بلشویک

 شخص&&ی لنی&&ن منتش&&ر ش&&د و از س&&وینظریه در مجله « پراودا » به عنوان تزهاصحبت کرد. این آنها در حمایت از بود، 

سلب مسؤولیت اعلم شد که:با درج سردبیران 

 وس&ر رس&&یدهانقلب بورژواز-دموکراتی&&&ک ب&ه عم&ر ک&ه ایندر مورد طرح کلی رفیق لنین، به نظر ما فرض 

، باید فرخوان داد، غیر قابل قبول است  تحول فوری این انقلب به یک انقلب سوسیالیستیبرای
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 از کمیته مرکزی اس&تعفا ده&&د و ب&ه ج&ای اینک&ه دی&دگاه ه&ایش را تغیی&ربود که. او آماده دلسرد نکرد او را انزوا،اما این 

تک&&راررا ب&&ه  ماه آوریل بقیه، او شد. همانطور که های خود دفاع کندبحث از   ساده حزب، عنوان عضوحاضر بود بهدهد، 

. م&&ا م&&ی ت&&وانیم ای&&نکن&&د در کنفرانس آینده حزبی ارائه آن صرف کرد تا و توسعه نکات ضروری تزهااستدلل های این 

موارد را به صورت زیر خلصه کنیم

برای ست که  جنگ امپریالیستی هنوز یکصرفنظر از وجود یک دولت جدید در روسیه، جنگ •

. با توجه به اینکه بخش های وسیعی از ت&&وده ه&&ا توس&&ط به پیش میرودمنافع سرمایه داری 

جنگ می توان&&د ب&&ه عن&&وان دف&&اع انقلب&&ی   تا باور کنند که اکنونداده شده اندبورژوازی فریب 

 بین س88رمایه و «داده ش&&ود ک&&ه این اس&&ت ک&&ه ص&&بورانه توض&&یح  وظیفهحال  شود، قلمداد

 ی ب88دون س88رنگوناینک88هو اثب88ات  جنگ امپریالیستی ارتباط ناگسستنی وج88ود دارد

ح&&زب » سرمایه، پایان دادن به جنگ با یک صلح واقعا دموکراتیک غیرممکن اس88ت 

 »  و اقدامات آن را افشا کند.الحاقحکومت موقت در مورد « صلح بدون گفته های باید تضاد 

. دومی بای&&د برادری به پیش رود برای اعلم فراخوانهمراه با ها نیز این کمپین باید در جبهه 

 از سطح انزجار غریزی علیه جنگ ب88ه درک روش88ن ی برادرحس  « افزایش با هدف

 .»خروج از جنگ بیانجامد از چگونگی ی سیاس

کمب8ود  « مرحله دوم می شود. اول&&ی ب&&ه دلی&&لوارد انقلب روسیه اکنون از مرحله اول خود •

 ق&&درت را در دس&&ت ب&&ورژوازی ق&&رار داد. مرحل&&ه آگاهی کافی و سازماندهی پرولتاری88ا »

 . پرولتاریا و فقیرترین بخش ها قرار دهد»ان « باید قدرت را در دستبعدی

توهم که دول&&ت س&&رمایه داری م&&ی توان&&د عدم باز تولید این  ، پشتیبانی از دولت موقتعدم •

.باشددولت امپریالیستی چیزی به غیر از 

تا زم&انی ک&ه بلش&&ویک ه&&ا در ش&&وراها اقلی&&ت داش&&ته باش&ند، وظیف&ه ح&&زب ای&&ن اس&&ت ک&&ه •

آنه&&ا که توده ها تحت ت&&أثیر را اشتباهات احزاب دیگر (منشویک ها، انقلبیون سوسیالیست) 

 ب&&ه ش&&وراهای ی« ضرورت انتقال کل ق&&درت دول&&تحال در همان توضیح دهد، ، نوسان میکنند

.را تبلیغ کندنمایندگان کارگران » 

 جمهوری پارلمانی.بهنه •

.  ش&&ود نماین&&دگان ک&&ارگران کش&&اورزی س&پردهی ش&&وراهاب&&هتاکید در برنامه کشاورزی وزنه  •

 املک در  و ق&رار دادناملک ملکی&&ندهقان&&ان فقی&&ر. مص&ادره هم&ه ب&&رای شوراهای جداگانه 

 کشاورز .ان« حساب عمومی»  توسط شوراهای کارگردسترس 

نیاز به تشکیل کنگره حزبی ب&&رای تغیی&ر برن&امه ح&زب در م&ورد امپریالیس&&م و جن&&گ؛ م&اهیت •

برنامه حداقل ؛ و تغییر نام حزب به حزب کمونیست.منسوخ شدن دولت پرولتاریا؛ 

نیاز به ابتکار عمل در ایجاد یک بین الملل جدید انقلبی .•

تزها، از واقعیت جنگ امپریالیستی و وجود شوراها، تاکتیک و استراتژی راهبردی را برای حزب مهی&&ا ک&&رد ک&&ه ه&&دف آن

رهبری توده های کارگر در انقلب سوسیالیستی بود.
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« بگذارید که حزب کمونیست پرولتاریا را ایجاد کنیم؛

 عناصر آن پیشاپیش توسط بهترین طرفداران بلشویسم وجود یافته اند »

 یعنی از مسخره کردن و خصومت تا به پذیرش گسترده آنها به عن&&وانتزهادر طی یک ماه، نگرش حزب نسبت به این 

اساس قطعنامه های کنفرانس آوریل، تغییر یافت. بسیار ساده اندیشانه و نادرست اس&&ت ک&&ه ای&ن موض&&وع ب&&ا ره&&بری

کاریزماتیک لنین توضیح داده شود. علیرغم مواضع مستحکم  او در حزب، پس از بازگشت از تبعید، دیدگاه های او تحت

غیر واقعی بودن، توسط کمیته مرکزی رد شده بود. حال این خود واقعیت بود که اعتبار دیدگاه های لنی&&ن را ب&&ه ره&&بری

 مانن&&دئی بازتاب حس عمومی اعضای عادی ح&&زب در ح&&وزه ه&&اتزهاحزب به عنوان یک کل تحمیل میکرد. در حقیقت، 

ویبورگ و کرنشتات بودند، جایی که مشکلی برای متقاع&&د ک&&ردن ک&&ارگران و ملوان&&ان انقلب&&ی ب&&رای مخ&&الفت ب&&ا دول&&ت

موقت و ایجاد قدرت شوراها، وجود نداشت. یا به عبارت ساده تر، لنین بسیار بیشتر از دیگر رهبران بلشویک، با طبق&&ه

کارگر انقلبی در ارتباط بود.

اما هرچقدر وضعیت قدرت دوگانه بیشتر ادامه یافت، نابخردی تلشها برای فشار به دول&&ت م&&وقت ب&&رای اق&&دام ب&&ه نف&&ع

توده ها، بیشتر آشکار شدند. در حالی که وزیران، تصمیم در مورد سرنوشت املک ملکین را، ای&ن دس&&ت و آن دس&&ت

میکردند، دهقانان پیشتر زمینها را تصاحب کردند. مشکل غذا حل نشده بود؛ قحطی بال گرفته و قیمت ن&&ان هن&&وز ه&&م

افزایش مییافت. مهمتر از همه، جنگ کماکان ادام&&ه داش&&ت. ص&&لح مث&&ل همیش&&ه دور از دس&&ت رس&&ت بنظ&&ر میرس&&ید.

سیاست دولت موقت برای کشیدن توده ها به سهیم شدن در مسئولیت جنگ از طریق شوراها تحت پوشش دف&&اع از

انقلب، زمانی که میلوکوف (وزیر امور خارجه) یادداشتی را به متفقین تلگراف کرد که به آنه&&ا اطمین&&ان ده&&د ک&&ه اعلم

صلح بدون الحاق، مشمول زیرین نمیشود  

... هر گونه اهمال از طرف روسیه در مبارزه مشترک با متفقین. کامل برعکس، آرزوی تمام مل&&ت ب&&رای

ادامه جنگ جهانی تا پیروزی قاطع، قوی تر شده است …

  ک&&ارگر و۱۰۰،۰۰۰  آوری&&ل، ۲۱بلفاصله تظاهرات گسترده علیه میلوکوف و جنگ در سراس&ر روس&یه ش&&کل گرف&&ت. در 

سرباز در پطرزبورگ برای صلح تظاهرات کردند. شورای پطرزبورگ از سراسر روسیه، از سوی ش&&وراها، قطعن&&امه ه&&ای

اعتراضی بر علیه گفته های میلوکوف دریافت کرد.

در طی بحران ماه آوریل، سه روز قبل از کنفرانس حزبی، برخ&&ی از کمیت&&ه ه&&ای محل&&ی ح&&زب (کرنش&&تات، پطرزب&&ورگ،

هلسینگفورس) شعار «زنده باد شوراها» را به عن&&وان خواس&&ت س&&رنگونی ف&&وری دول&&ت م&&وقت تفس&&یر کردن&&د. کمیت&&ه

کرونشتات سربازان و ملوانان مسلح را در تظاهرات صلح با شعار «  مرگ بر دولت م&&وقت » ره&&بری ک&&رد. ح&تی قب&ل از

اینکه حزب قطعنامه های لنین را به طور رس&می تص&&ویب و « هم&&ه ق&درت ب&ه ش&&وراها »  را ب&ه عن&&وان ش&&عار رهنم&&ون

وقت بپذیرد، حزب بلشویک با مشکلی مواجه بود ک&&ه در ماهه&&ای بع&&دی خ&&ود را دوب&&اره نش&&ان داد: و آن اینک&&ه، بخ&&ش

های مبارزه جو، وضعیت را بشکل خوشبینانه، مساعد ارزیابی کرده و ب&&ه دام تلش زودرس ب&&رای قی&&ام، میفتادن&&د. ام&&ا

 حزبی بود که قصد داشت بهترین شرایط ممکن را برای حمله موفق ب&&ه ق&&درت ح&&اکم فراه&&م کن&&د. پ&&س از  این مشکل

 که حزب بلشویک از خود میپرسید این نبود که آیا شوراها باید قدرت دول&&تی راسئوالیبحران آوریل و کنفرانس حزبی، 

 «چگونه» و «چه وقت» بودن آن بود.بلکه مسئلهبدست گیرند یا نه، 

 واقعی   روزانه، به توهمات خرده بورژوایی، خط بطلن کشید  .. »ەو « تجرب

بورژوازی، بحران سیاسی خود را با انکار یادداشت میلوکوف، یعنی با کنار گذاشتن نویسنده آن، حل ک&&رد. ح&&ال کمیت&&ه

  وزی&&ر ب&&ه اص&&طلح سوسیالیس&&ت ( از۶اجرایی شوراها با قبول شرکت در یک دولت ائتلفی، به نجات حکومت رسید. 

اس آرها و منشویکها ) توسط کمیته پیشنهاد شد. در پنجم ماه مه، قطنامه پیشنهادی مخالفت با « وزرای 
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  رای آورد. علیرغم نفوذ روزافزون حزب بلشویک، هن&&وز ت&&ا۱۰۰سوسیالیست » بلشویک ها به شورای پطرزبورگ، تنها 

تعیین سیاست شوراها به عنوان یک کل، راه درازی در پیش بود. در اوایل ماه مه، سرمایه داران روسی و متحدان آنه&&ا

امیدوار بودند که جبهه های رو به زوال جنگ را احیا کنند و برای یک حمل&&ه نظ&&امی جدی&&د، ب&&ا دخی&&ل ک&&ردن ش&&وراها در

دولت خود، حمایت مردمی را به دست آوردند. کرنسکی، سخنگوی خود گمارده ش&وراها در دول&&ت م&وقت قبل&ی، ح&ال

وزیر جنگ شد و نیروی دریایی برای فریب توده ها ب&&ا اس&&تفاده از بح&&ث تق&&ویت ق&&درت کن&&ترل ش&&وراها ب&&ر دول&&ت، تلش

جدیدی را آغاز کرد. اما هنوز توده ها به اندازه کافی آگاه نبودند تا متوجه شوند ک&&ه ق&&درت ش&&وراها ب&&ا چنی&&ن حکوم&&تی

ناسازگار است؛ که تحمیل سیاست صلح بر عاملن امپریالیسم، غیرممک&&ن اس&&ت. روحی&&ه م&&ردم آنط&&وریکه تروتس&&کی

بیان کرد، این بود که اگر وجود یک کرنسکی در دولت درست است، پس شش ت&&ا کرنس&&کی، ح&&تی به&&تر ه&&م خواه&&د

بود.

اما در حالی که کرنسکی خود، به بوکوانن، سفیر امپریالیس&&م بریتانی&ا گ&زارش می&داد ک&ه « ش&&وراها ب&ه م&رگ ط&&بیعی

خواهند مرد »، سوسیالیست های واقعی و انقلبیون بلشویک، به لفاظی تو خالی خرده بورژوا ها درب&&اره دموکراس&&ی

« نیاز ب8رای انتق88ال ک8ل ق8درت دول8ت ب8ه پرولتاری88ا و نیم88ه پرولتاری88ا »انقلبی، با خط مشی روشن سیاس&&ی 

صبورانه پاسخ میدادند. حال حزب در کلیات خود پ&&ذیرفته ب&&ود ک&&ه وظیف&&ه اش « افزای&&ش تع&&داد ش&&وراها، تق&&ویت آنه&&ا و

تثبیت وحدت حزب » در آماده سازی برای پیروزی بر سرمایه داران میباشد ک&&ه نم&&ی ت&&وان در چن&&د روز « ب&&ا ی&&ک ف&&وران

ساده از خشم عم&ومی » ی&ا ب&ا اق&دامات پیش&&گامان، آن&را ب&ه دس&&ت آورد، ب&&رای آن ب&ه س&ازمان و ب&التر از آن، آگ&اهی

 طبقاتی، یعنی رهایی پرولتاریا از نفوذ خرده بورژوازی نیاز بود. 
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 ۳فصل

 روزهای جولی  « حزب باید در کنار توده ها باشد » 

لنین و طرفدارانش در پی پیروزی بر « بلشویکهای قدیمی » حزب بلشویک را دوباره «تجهیز » کردند. ح&&زب اکن&&ون ی&&ک

 متحول شده بعد از انقلب فوریه، همخ&&وانی داش&&ت. ب&&رای بلش&&ویک ه&&ا، اهمی&&ت و  برنامه جدید داشت که با واقعیت

بزرگی این پیشروی را می توان در ازدیاد درخواس&&ت عض&&ویت ح&&زب دی&&د، حم&&ایت از ح&&زب را در تم&&امی س&&ازمان ه&&ای

 درص&د تخمی&ن زده ان&&د. ای&ن ب&ه خ&&ودی خ&ود مش&&کل ب&ود از آنج&ا ک&ه۳۰، ح&دودا  ۱۹۱۷کارگری در پطرزبورگ تا ماه م&ه 

بلشویک ها حال تنها نیروی سازمان یافته بودند ک&&ه خواس&&تار گس&&ترش انقلب و مخ&&الف ه&&ر گ&&ونه همک&&اری ب&&ا وزرای

بورژوایی دولت موقت بودند. بسیاری از کارگران جوان که برای اقدامات عملی بیقرار بودند، وارد صفوف حزب شدند، به

ویژه سازمان نظامی و باشگاه سربازان آن، باشگاه پراودا. این عناص&&ر جدی&&د میدانس&&تند ک&&ه بلش&&ویک ه&&ا ب&&ر روی چ&&ه

مواضعی یعنی « همه قدرت به شوراها » و « مرگ بر دولت موقت » ایستاده ان&د. آنچ&ه ک&ه آنه&&ا ب&ه ط&ور کام&ل نم&ی

دانستند، این بود که این شعارها، جهت گیری را مد نظر داشتند. همانطور که لنین در ماه آوریل اظهار کرده بود:

دولت باید سرنگون شود، اما همه این را به درستی درک نمی کنند. تا زمانیکه دولت م&وقت از حم&&ایت

شورای نمایندگان کارگران بهره میبرد، به « سادگی » نمیتوان آنرا سرنگون کرد. تنها راهی که میت&&وان

و باید آنرا سرنگون کرد، همراه کردن و بطرف خود کشیدن اکثریت شوراها ست.

 )۱۴۶، ص XXIV(مجموعه آثار، جلد 

این توصیه پس از تظاهرات خودجوش بر علیه یادداشت میلوکوف داده شده بود ( رجوع کنید به فصل دوم ). بسیاری از

بلشویکها، به رهبری کمیته پطرزبورگ (و با حمایت ملوانان کرونشتات) آرزو داشتند که این تظاهرات های ضد دولتی را

به یک قیام مسلحانه تبدیل کنند. آنها استدلل میکردند که توده ها پیشاپیش شعارهای لنین بر علی&&ه دول&&ت م&&وقت را

پذیرفته اند. در حقیقت بسیاری از بلشویک ها در تظاهرات شرکت کردند. چن&&د روز بع&&د در کنفران&&س هفت&&م سراس&&ری

حزب، لنین این پیام را تأیید کرد که برای اقدام بسیار زود است. 

 به س&&وی اق&&دام انقلب&&ی برداری&&م  ... م&&ا نم&&ی خود رادولت می خواهد که ما اولین قدم غیر محتاطانه

توانیم بگوییم که اکثریت با ماست؛ آنچه که ما در وضعیت فعلی نیاز داریم، گرفتن جانب احتیاط اس&&ت.

بنا نهادن تاکتیکهای پرولتری بر پایه خواسته های ذهنی، محتوم به شکست است. 

سپس لنین به انتقاد از آن دسته از بلشویک هایی پرداخت که از کاربرد شعار « مرگ بر دولت موقت » توسط ک&&ارگران

علیرغم اصرار کمیته مرکزی مبنی ب&&ر اس&&تفاده از ش&&عار « زن&&ده ب&&اد ش&&وراهای ک&&ارگران و س&&ربازان »  ک&&ه در آن زم&&ان

درست بود، حمایت کرده بودند. لنین این را به عنوان  « بی نظمی »، « جرم جدی »  محکوم کرد، و نتیجه گرفت که  

« دستگاه سازمانی ما بسیار ضعیف است - تصمیمات ما توسط همه  افراد عملی نمی شوند » .

 اما اینها، ضعف یک حزب پرولتری بود و ناهمگونی آگاهی در درون پرولتاریا را منعکس می کرد. 

، این واقعیت سیاسی که بلشویکها تنها نیروی سیاسی واقعی ان&&د ک&&ه طبق&&ه ک&&ارگر را۱۹۱۷با سپری شدن روزهای 

نمایندگی میکنند، هر روز بیشتر روشن میشد. دولت موقت به دلیل انقلب فوریه شکل گرفته ب&&ود، ک&&ه خ&&ود  محص&&ول

 بود. در ماه فوریه، دس&&تمزد واقع&&ی ب&&ه ی&&ک س&&وم از س&&طح قب&&ل از جن&&گ،۱۹۱۵فروپاشی اقتصاد روسیه پس از سال 

کاهش یافته بود و با وجود افزایش قابل توجه دستمزد رسمی برای بعضی از ک&&ارگران، در م&&اه ج&&ولی ب&&ه عل&&ت وج&&ود

تورم بیش از حد، موقعیت بهتر نشد. 
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 قیمت مواد غذایی هر یک ماه در میان، تقریبا دو برابر می شد و این واقعیت ب&&ود ک&&ه دول&&ت م&&وقت۱۹۱۷در طول سال 

حتی در حل مسائل حمل و نقل از تزاریزم هم بدتر بود، بدین معنی که جیره نان در ماه آپریل از یک پوند در روز ت&&ا س&&ه

 واگن راه آهن حاوی مواد غذایی، درمقایس&&ه ب&&ا۲۳۰ روزانه تنها ۱۹۱۷چهارم پوند کاهش پیدا کرد. از آنجاییکه در آوریل 

  واگن در سال قبل به پطرزبورگ / پتروگراد  می رسید، شرایط ب&از ه&م ب&دتر ش&د. تنه&ا ی&ک س&وم نیازه&&ای زغ&ال۳۵۱

سنگ در ماه مه به پایتخت رسید و کارخانه هایی مانند پوتیل&ف ب&رای  هفت&ه ه&ا در اواخ&ر  آگوس&ت و س&پتامبر بس&ته

 کارخانه ورشکسته شدند که منجر به افزایش بیکاری شد. جای تعج&&ب نیس&&ت۵۶۸شدند. علوه بر این توقف موقت، 

  میلی&&ون در م&&اه اکت&&بر افزای&&ش۱/۲ در ماه آوریل ت&&ا ۳۵،۰۰۰که حتی کارگران بیشتری به اعتصابات پیوسته باشند ( از 

یافت ).

اعتصابات برای کسانی که در آنها شرکت داشتند، یک تجربه سیاسی بود. آنها با چشمان خ&&ود دیدن&&د

 کارخانه ها را قف&&ل میکنن&&د  ... چگ&&ونه  که چگونه کارفرمایان روی اعتصاب سرمایه گذاری می کنند، در

دولت با کارفرمایان ساخت و پاخت می کند، کمیته های کارخانه را محاصره می کنن&&د و نیروه&&ای خ&&ود

را برای تحریک اختلل می فرستند ... اعتصابات برای گیرا ک&&ردن سیاس&&ت ه&&ای ح&&زب بلش&&ویک ب&&رای

آنها......... نقش مهمی را بازی میکردند.

.M  - تم&&ام ارق&&ام از ای&&ن منب&&ع و ی&&ا از  ام ف&&رو (۱۱۸(  اس ا اس&&میت پ&&تروگراد س&&رخ ص   Ferro- انقلب بلش&&ویک (

 )۱۶۰تاریخچه اجتماعی ص 

، دولت موقت از حل دو مشکل دیگر روسیه، یکی توزیع زمین و دیگ&&ری جن&&گ، ن&&اتوان ب&&ود.۱۹۱۷علوه بر این، در سال 

حتی ورود حزب به اصطلح دهقانان، اس آرها، در دولت، سبب تضعیف صاحبان زمین در دولت موقت نشد. این به ای&&ن

دلیل بود که اس آرها بشدت میهن پرست بودند و سعی داشتند تا «پس از جنگ» دهقان&&ان را از تص&&احب ک&&ردن زمی&&ن

منصرف کنند. دهقانان گوششان  به این حرفها بدهکار نبود و  اصلحات خود جوش خود را  با گرفتن زمین، و هر ج&&ایی

که مقاومت بود با حمله به ملكان، انجام دادند. با چنین پایه  اجتماعی محدود، دولت موقت ( که هرگز انتخ&&اب نش&&ده

بودند و صرفا از طرف نمایندگان انتخابی مجلس تزار، منصوب  شده بودند )، مجبور به تکیه بر شوراها شدند. اینها ه&&م

به نوبه خود، همانطور که در فصل اول دیدیم، تحت تس&لط  منش&&ویک ه&ا و اس آره&ا بودن&&د. تح&&ت نف&&وذ آنه&ا، ش&&وراها

« داوطلبانه  قدرت دولتی را به ب&&ورژوازی و دول&&ت م&&وقت آن تس&&لیم ک&رده بودن&&د » (لنی&&ن). و خیل&ی زود ورشکس&&تگی

سیاسی آنها برای کارگران روس آشکار کرد که تنها یک حزب سیاسی وجود دارد که دارای برنامه است و از منافع آنها

در برابر وطن پرستی و « مارکسیسم » انتزاعی منشویک ها و اس آرها، دفاع میکند.

 در کنگره اول شوراهای سراسری روسیه شدیدتر شد، زمانی که وزی&ر منش&&ویک، ترس&&تلی۱۹۱۷این اختلف در ژوئن 

اعلم کرد:

در حال حاضر هیچ حزبی سیاسی وجود ندارد که بگوید:  « قدرت را به م&&ا بس&&پارید، کن&&ار بکش&&ید، م&&ا

جای شما را خواهیم گرفت »  چنین حزبی در روسیه وجود ندارد.

.E.Hلنین ب&دون برخاس&تن از ص&ندلی خ&ود، پاس&خ داد، آری وج&ود دارد . (رج&وع کنی&د ب&ه ای اچ ک&ار (   Car ( انقلب 

، جلد سوم). بقیه کنفرانس به کشمکش در بین بلشویک ها گذشت ت&&ا اح&&زاب دیگ&&ر را ب&&رای رای دادن ب&&هبلشویکی

قدرت شوراها و سرنگونی دولت موقت، همراه کنند. پس از شکس&&ت در کنگ&ره ب&رای هم&راه ک&ردن اح&زاب دیگ&ر ب&رای

توده ه&&ا ب&&ا فراخ&&وان ب&&ه تظ&&اهرات درمسئله را به پذیرفتن اعلم جنگ بر علیه دولت، بلشویک ها تصمیم گرفتند تا این 

 ژوئن رجوع دهند. کمیته اجرایی شوراها آن را محکوم کرد و آنرا بزور لغو کرد (  لنین به شدت در داخ&&ل ح&&زب ب&&رای۱۰

این نوسان مورد حمله قرار گرفت ) . با این ح&&ال، تس&&رتلی یکق&&دم پ&&ا را فرات&&ر گذاش&&ت و فک&&ر ک&&رد ک&&ه ب&&ا فراخ&&وان ب&&ه

تظاهرات گسترده در حمایت از شوراها در هفته بعد، بر ضعف بلشویک ها صحه خواه&&د گذاش&&ت. ب&&ا ای&&ن ح&&ال معل&&وم

شد که نسبت به خلق و خوی کارگران پطرزبورگ، سوء تفاهم عظیمی درمیان ب&&وده باش&&د. هنگ&امی ک&ه تظ&اهرات در

 ژوئن برگزار شد، تنها تعداد کمی از بنرها، نشان از ابراز اعتماد به دولت موقت ( و به طور ضمنی حمایت ۱۸روز 
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 در صد شعارهای حزب بلشویک۹۰شوراها از آن ) داشتند، در حالی که، طبق نظر سوخانوف منشویک، بقیه شعارها 

 قرار داد.۱۹۱۷بودند. وجود این موفقیت، حزب بلشویک را در آستانه سخت ترین آزمون سال 

روزهای جولی

در تاریخ نگاری بورژوایی، از انقلب اکتبر، چنین یاد میشود که در روزهای ژوئیه، نقش&&ه بلش&&ویکها اش&&تباه از آب درآم&&د

( و استدلل می کنند که اکتبر هم از همان نوع نقشه، اما یک کودتای موفق بود ). یکی از نکات اص&&لی ای&&ن اس&&تدلل،

، یک خلء قدرت بوجود آمده بود که ه&&ر بان&&د متش&&کل گانگس&&تری م&ی توانس&&ت خی&ز۱۹۱۷این بود که در روسیه سال 

برداشته و قدرت را بدست بگیرد.

 با این حال، در ده سال گذشته، شواهد جدیدی حتی از سوی مورخان بورژوایی (به ویژه توسط آقای ربیویچ در طلیعه

prelude( انقلب   to  Revolution (  مطرح شده است تا نشان دهند که این چنین نیس&&ت. ریش&&ه روزه&&ای ژوئی&&ه در 

شورش نخستین هنگ تیربار در پطرزبورگ علیه دستور فرستادن آنها به جبهه ب&رای ش&&رکت در حمل&&ه م&اه ژوئن دول&&ت

موقت قرار داشت. به جای تلش ب&رای جل&&وگیری از قی&ام  زودرس توس&&ط ای&ن هن&&گ بتنه&&ایی، ب&ه نظ&&ر م&ی رس&&د ک&ه

سازمان نظامی بلشویکها، بر خلف مقررات حزبی، با ای&&ن حرک&&ت همراه&&ی ک&&رده باش&&د. مجل&&ه آنه&&ا، سولداتس&&کیا (

Soldatskaia  Gazetaفراخوان به سرنگونی دولت موقت داده بود. آنها همچنی&ن در انتش&ار اخب&ار ش&ورش نخس&&تین ،( 

هنگ تیربار به محله کارگری وبیبورگ و پایگاه نیروی دریایی در کرونشتات کمک کرده بودند.

 )، از طری&&ق تم&&اس تلفن&&ی از ک&&امنفRoshal و Raskolnikov در اینج&&ا نماین&&دگان بلش&&ویک، رس&&کولینیکف و روش&&ال ( 

هشدار گرفته بودند که سعی کنند حرکت را آرام  کنند. با این حال آنها موفق نشدند و تنها توانس&&تند ش&&رکت ملوان&&ان

در تظاهرات مسلحانه را برای چند ساعت به تأخیر اندازند. و هنگامی که هزاران نفر از کارگران تظاهرات کننده در شب

سوم ژوئیه به ستاد بلشویک در پطرزبورگ رسیدند، هر دو سازمان نظامی بلشویک و کمیته پطرزبورگ م&&وافقت کردن&&د

که از تظاهرات حمایت کرده و آن را در خیابان ها رهبری کنند.

روز بعد ملوانان کرونشتات کامل مسلح، وارد ستاد بلشویکها شدند. آنها و هزاران کارگر و سرباز همراه آنه&&ا، خواس&&تار

این شدند که لنین با آنها صحبت کند. لنین برای چند روز از پایتخت ب&رای اس&تراحت غ&&ایب ب&ود، وق&تی ک&ه او راج&ع ب&ه

جنبش جدید شنید، در ابتدا او تمایلی به صحبت با تظاهر کنندگان نداشت اما در نهایت موافقت کرد تا این کار را انجام

 )، رهبر سازمان نظامی زمزمه کرد که « شما باید برای این کار گوشمالی شوید » .Podvoiskyدهد و به پودویسکی (

سخنرانی او برای توده ها ناامید کننده بود زیرا او فقط خواس&تار ی&ک تظ&اهرات مس&المت آمی&ز ش&د و تلویح&ا گف&&ت ک&ه

« روزی » پیروزی از آن آنها خواهد بود. برای کارگران مسلح که آماده بودند تا دشمن طبقاتی را در آنج&&ا و در آن لحظ&&ه

از میان بردارند، این امر، غیر قابل درک بود.

لنین همان زمان و پس از آن برای « عدم رهبری »  توسط عناصر بیتاب حزب بلشویک مورد انتق&&اد ق&&رار گرف&&ت. ب&&ا ای&&ن

 نگ&&اهی بین&&دازیم. در اینک&ه اگ&ر بلش&&ویک ه&ا۱۹۱۷حال، برای درک م&وقعیت او، م&ا بای&&د ب&ه واقعیته&&ا و وض&&عیت س&&ال 

 ژوئیه را برای حمله به دولت موقت رهبری کرده بودند، دولت ساقط میشد، کوچکترین شکی نیست.۴تظاهرات روز 

 با این حال، حتی اگر بلشویک ها دولت موقت را سرنگون میکردند، چه اتفاقی میفتاد؟ آنه&&ا نمیتوانس&&تند ق&&درت را ب&&ه

شوراها اعطا کنند؛ زیرا شوراها هنوز تحت تسلط  سیاست حمایت از بورژوازی منش&&ویک ه&&ا و  اس آره&&ا بودن&&د. (ی&&ک

ملوان کرانشتات ناراحتی خود و سرخوردگی کارگران از این سیاست را، هنگام پرخاش ب&&ه ره&&بر س&&ابق اس آر چرن&&ف،

چنین فریاد زد: « وقتی قدرت، توی بشقاب ب&&ه ش&&ما داده م&&ی ش&&ود، حرام&&زاده احم&&ق، آن را بگیری&&د » ). و نی&&ز اینک&&ه

بلشویک ها هنوز نمی توانسند قدرت خود را حفظ کنند، زیرا آنها ح&&تی در ش&&هرها ب&&رای حم&&ایت از برن&&امه هایش&&ان از

حمایت کافی برخوردار نبودند. همانطور که لنین در موارد متعدد، قبل و در طی این بحران اظهار داشت:
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... برای به دست آوردن قدرت به طور جدی (نه به روش بلنکیستی)، حزب پرول&&تری بای&&د ب&&رای تحق&&ق

نفوذ در داخل شورا، با صبر و حوصله، بدون تزلزل مبارزه کند و اش&&تباه توهم&&ات خ&&رده ب&&ورژوایی آنه&&ا را

هر روز توضیح دهد  ... رویدادها نبای&&د پی&&ش بین&&ی ش&&وند. زم&&ان در کن&&ار م&&ا اس&&ت (نق&&ل ش&&ده توس&&ط

 )۱۲۱-۱، ص Rabinowitchرابینوویچ 

این همان چیزی بود که بسیاری در حزب بلشویک آنرا نادیده گرفتن&&د. ش&&وق زی&&اد و تمای&&ل ب&&ه خلص ش&&دن از دش&&من

طبقاتی، آنها متوجه نبودند که اراده ذهنی شرط کافی برای پیروزی طبقه کارگر نیست. 

مس&ئله را ژوئی&ه ای&ن ۴او در روز در عی&ن ح&&ال با این حال، اگر لنین منتقد پوتشیست ها و بلنکیست ها در حزب ب&ود، 

  نی&&ز در خ&&اطراتRaskolnikovتشخیص داد که حزب طبقاتی باید در کنار طبقه خود باش&&د. ای&ن  توس&&ط راس&&کلینکوف  

خود از آنچه در کرونشتات اتفاق افتاده بود، بیان شده است. علیرغم استدلل بلشویکها بر علیه قیام،

.  اگر حزب ما با جنبش خودجوش توده های کرونشتات گسست میداشت، ضربه ی جبران ناپذیری به اتوریته ح&&زب ..

وارد میشد. از سوی دیگر، قیام مسلحانه به شکست خاصی محکوم  میشد. ما ممکن بود که قدرت را با س&&هولت ب&&ه

دست آوریم، اما در موقعیتی نبودیم که آنرا حفظ  کنیم.

)150 (کرونشتات و پتروگراد ص 

لنین دو روز پس از بحران، چنین جمع بندی کرد،

همراه هنگامی که توده ها در حال مبارزه هستند، اشتباه اجتن&&اب ناپ&&ذیر اس&&ت، ام&&ا کمونیس&&ت ه&&ا 

، این اشتباهات را می بینند، آنها را به توده ها توضیح می دهند، سعی می کنن&&دتوده ها می مانند

آنها را تص&&حیح کنن&&د و ب&&ه ط&&ور پیوس&&ته ب&&رای پی&&روزی آگ&&اهی طبق&&اتی ب&&ر خودجوش&&ی، تلش میکنن&&د

  )۳۹۶( منتخب اثار ص 

این شاید سنگ نبشته اپیزود این باشد که روزهای ماه ژوئیه نشان داد که حتی در برابر بورژوازی ض&&عیف، م&&تزلزل و از

 بود، طبقه کارگر نمی تواند ب&دون اتح&اد تم&ام نیروه&&ای خ&&ود در۱۹۱۷نظر سیاسی ورشکسته، آنطوریکه روسیه سال 

یک ابزار سیاسی  مبارزه جو، یعنی حزب سیاسی، آنرا سرنگون کند. ش&&وراها، هرچن&&د بی&&انگر درگی&&ر ب&&ودن ک&&ل طبق&&ه

کارگراند، اما ابزار حمله به قدرت بورژوایی نیستند، زی&را هم&انطور ک&ه تج&ارب م&اه ژوئی&ه نش&ان م&ی ده&&د، آنه&ا ح&اوی

عناصری هستند که از این قدرت حمایت می کنند. این دول&&ت م&&وقت نب&&ود ک&&ه توانس&&ت ب&&ه س&&ربازان فراخ&&وان ده&&د ت&&ا

کارگرانیکه در روزهای ماه ژوئیه شرکت داشتند، را سرکوب کند، بلکه این کمیته اجرایی شورای پطرزب&&ورگ منش&&ویکها

و اس آرهای بود. برای بلشویک ها علی رغم عقب نشینی بزرگ در کوتاه مدت، روزهای ماه ژوئیه بر م&&اهیت پرول&&تری

بلشویسم در مقابل  اکثریت احزاب در شوروا ها مهر تائید زد.  

 بورژوازی در سرکوب بلشویسم، شکست میخورد  

این موضوع در روزهای بعد از ماه ژوئیه، بیشتر برجسته شد. با انتشار این دروغ که لنین جاس&&وس آلم&&انی ه&&ا ب&&وده و

بلشویک ها توسط آلمانی ه&ا ب&رای اختلل در ارت&ش روس&یه پ&&ول دری&افت ک&رده ان&د، دول&ت م&وقت چن&دین واح&د را در

پطرزبورگ متقاعد کرد تا به سربازخانه ها بازگردند. در عین حال، دولت موقت، با پشتیبانی کمیت&&ه اجرای&&ی ش&&وراها در

 ژوئی&&ه پای&&ان تظ&&اهرات را اعلم ک&&رد،۵بازگرداندن نیروهای وفادار به جنگ از جبهه هم، درنگ نکرد . زم&&انیکه، پ&&راودا در 

سرکوب پیشاپیش شروع شده بود. دفاتر « پراودا »  بسته شدند و دستگاه های چاپ آن خرد شدند ( م&&دت کوت&&اهی

قبل از آمدن ماموران دولتی، لنین محل خود را ترک کرده بود )، دستور دستگیری لنی&ن، ک&&امنف و زینووی&ف ص&ادر ش&&ده

بود، صدها نفر از بلشویک ها توقیف و تعدادی از بلشویک ها بدون محاکمه مجازات شدند. ان&&واع و اقس&&ام مرتجعی&&ن از

هر سوراخ و سنبه ای برای مشارکت در شکار بلشویکها به بیرون خزیدند. آنها در این قضایا توسط رهبران منشویک در
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 )، ح&&تی دس&&تور بس&&ته ش&&دن روزن&&امهDan و Tsereteliدول&&ت م&&وقت، تش&&ویق و تحری&&ک میش&&دند، تس&&رتلی و دان ( 

Novayaمنشویک نوایا ژیزن (  Zhiznکه توسط گورکی اداره میشد را صادرکردند. این فقط منجر ب&&ه حملت بیش&&تر ب&&ه (

کارگران و به زودی خود منشویکها و اس آرها از سوی پروتو - فاشیستم ضد یهود صدتایی های سیاه، یکی از ابزارهای

تزار در ترور علیه کارگران، منجر شد. با این حال، این واکنش آشکار و چشمگیر، تنها کمک کرد تا ماهیت پرولتری ح&&زب

بلشویک برای طبقه ی کارگر روشنتر شود.

در حقیقت، اگرچه بلشویک ها با این بحران موقتی، اعتماد بعضی از طرفداران خود در کارخانه ها را که ب&&رای م&&دتی از

کمیته مرکزی گسست کرده و یا حتی خود را تحت کنترل کمیته اجرایی شوراها قرار داده بودن&&د، از دس&&ت دادن&&د، ام&&ا

بلشویک ها بدترین دو هفته را پشت سر گذاشته بودند. با توجه به نیت جنایتکارانه بورژوازی و اعتقادشان بر این که «

بلشویک ها نابود شده اند ... »  شگفت انگیز است که در این دوره، بلشویک ها حتی توانستند زنده بمانند.

دلیل اصلی این امر را باید در حمایت توده ها از آنها جستجو کرد، ک&&ه هرچن&&د در ط&&ول س&&رکوب، در نوس&&ان بودن&&د، ام&&ا

هرگز نشکستند. بلشویک ها برای مدت طولنی از منافع پرولتاریا، به ویژه در مبارزه ضد جن&&گ، دف&&اع ک&&رده بودن&&د، ل&&ذا

مس&&ئولبرای توده ها دست کشیدن از آنها راحت نبود. به همین ترتیب دولت برای روزهای ژوئیه، فقط بلشویک ه&&ا را 

، اما در میان مراکز اصلی طبقه کارگر در پطرزبورگ، سرکوب آنها توسط یک دولت ارتج&&اعی بخ&&اطر ایس&&تادن دردانست

  نفر از بلشویک ه&&ا۳۲۰۰۰کنار توده ها، در نهایت پشتیبانی طبقه کارگر از آنها را تأیید کرد. بنابراین، تعداد بیشتری از 

در پطرزبورگ، توانستند به ویبورگ و دیگر مناطق کارگری پناه ببرند، جائیکه نیروهای دولتی جرأت نکردن&&د ب&&ه آنج&&ا ورود

کنند. بسیاری از کارخانه ها در جستجوی سلح، مورد حمله قرار گرفتند، با این وجود تعداد کمی از آنها کش&&ف ش&&د و

 ژوئیه نخست وزیر شد) می دانست که سعی در ادامه آن، ریسک یک جنگ تمام عیار داخلی را با7کرنسکی (که در 

خود بهمراه خواهد داشت. علوه بر این، رهبران شوراها ب&ه توق&ف س&رکوب ه&ا هش&&دار دادن&د، زی&را م&اهیت ارتج&اعی

سرکوبها، کمک میکرد که کارگران به این امر پی ببرند که بلشویک ها در آن زمان، تنها قدرت واقعی پرولتری در روسیه

بودند.

ضعف و ناتوانی سرکوب علیه بلشویک ها را می توان در پرتو این واقعیت ارزیابی کرد که تنها یک نفر از کمیت&&ه مرک&&زی

(کامنف) زندانی شد و هرچند لنین و زینوویف تا اکتبر همچنان مخفی بودند، با این همه هنوز ق&&ادر بودن&&د ک&&ه در بح&&ث

 ژوئیه، کمیته پطرزبورگ توانست دوباره اعلمیه ها را منتشر کن&&د، عض&&ویت۷های حزبی شرکت کنند. همانطور که در 

۲۶نه تنها سقوط نکرد، بلکه به محض اینکه اسکلت دستگاه حزب سازماندهی شد، بار دیگر افزایش پی&دا ک&&رد. در روز 

ژوئیه « در یک سالن  خصوصی بزرگ در قلب منطقه ویبورگ»  کنگره ششم حزب بلشویک ش&&روع و  ب&&دون مزاحم&&ت،

برای پنج روز، بحث در مورد دوره جدید حزب، ادامه یافت. حزب پیشاپیش نی&&از ب&&ه تمرک&&ز بیش&&تر در ص&&فوف خ&&ود را ف&&را

گرفته بود، سازمان نظامی تح&&ت نظ&ارت دقی&&ق ح&زب ق&رار گرف&&ت. کمیت&ه مرک&&زی کن&ترل نش&ریه آن&را بدس&&ت گرف&&ت و

جایگزین پراودا کرد و رهبران آنرا برای ماجراجویی در طی روزهای جولی مورد انتقاد قرار داد.

تمام قدرت بدست شوراها 

گام بعدی برای طبق&ه ک&ارگر ب&ود. حامی&ان لنی&ن، ی&&ک متن&ی را ب&ه ن&اممسئله موضوع اصلی دستور کار کنگره ششم، 

« راجع به  شعارها » پخش میکردند. مطلب اصلی این بود که روزهای ژوئی&&ه نش&&ان داده ب&&ود ک&&ه پیش&&رفت مس&&المت

آمیز انقلب، دیگر امکان پذیر نیست. امید بستن به شوراها برای ج&&ایگزینی دول&&ت م&&وقت بیه&&وده مینم&&ود، از آنج&&ائیکه

رهبران منشویک و اس آر شوراها به طرز رقت انگیزی، به جای آنکه قدرت را بدست بگیرن&د، چی&زی ک&ه تظاهرکنن&دگان

ماه ژوئیه، آنرا ممکن میدیدند به بورژوازی متعهد شده بودند. این نکت&ه ب&&ا حم&ایت آنه&ا از س&رکوب طبق&&ه ک&ارگر توس&&ط

کرنسکی به طور کامل نشان داده شده بود. از این وقایع، لنین به این نتیجه رسید که فراخ&&وان « هم&&ه ق&&درت بدس&&ت

شوراها » بیهوده است، زیرا مشخص بود که شوراها در واقع بزرگترین مانع این کارند.

برای همه نوع لیبرال ها، مرتجعین و فرمالیست ها، خواست لنین برای ول کردن این شعار، کافی بود تا آنها در اعتق&&اد

خود به این نکته تاکید ورزند که بلشویک ها به شوراها به عنوان شکل دموکراسی پرولتری واقعا اعتقاد نداشتند. با 
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این حال، تنها می توان با نادیده گرفتن چارچوب استدلل لنین و ماهیت بحث او در مورد این موضوع در هفته های بعد،

چنین نتیجه گیری را کرد. لنین بدوا روشن کرد که او ترجیح میدهد که ش&&وراها ق&&درت را ب&&ا ه&&ر آن ک&&س ک&&ه اک&&ثریت را

تشکیل می دهند، در دست گیرند:

توسعه صلح آمیز صرفا پس از آن امکان وجود می داشت، حتی به این معنا که مبارزه طبق&&ات و اح&&زاب

در شوراها می توانست یک شکل صلح آمیز و بی دردسر را به خود گیرد، در صورتی که قدرت کامل 

 )۱۴۹دولت به موقع به شوراها منتقل میشد. (راجع به شعارها، آثار منتخب، جلد دوم، ص 

اما سوال کلیدی که حزب طبقۀ کارگر ابتدا باید در نظ&&ر بگی&رد ای&ن اس&&ت ک&ه چگ&ونه آخری&ن قس&&مت باقیمان&&ده  ق&درت

بورژوایی را پیش از آنکه شرایط دموکراسی پرولتری ظهور پیدا کند، درهم کوبد. با ره&&بری ش&&وراها غ&&رق در حم&&ایت از

حکومت موقت و با بلشویک ها که بیشتر در کارخانه ها پشتیبانی می شدند تا شوراها ( بعضی از منش&&ویک ه&&ا قبل

اعتراف کرده بودند که طرفداران بلشویکها  در شوراها به درستی نمایندگی نشده بودند )، لنین ب&&ه ای&&ن ن&&تیجه رس&&ید

که شوراها، حداقل برای آن زمان برای پرولتاریای انقلبی بدرد نمیخورد. اما او مخالف اصل وجود شورا نبود:

شوراها ممکن است در این انقلب جدید ظ&اهر ش&&وند و در واق&ع بای&&د چنی&&ن ش&ود، ام&ا ن&&ه ش&ورا ه&&ای

حاضر، نه نهاد هایی که با بورژوازی همکاری می کنند، بلکه ارگان های مبارزه انقلبی علیه ب&&ورژوازی.

حقیقت این است که حتی در آن صورت ما نیز طرفدار ساختن کل کشور در مدل شوراها خ&&واهیم ب&&ود.

اینجا مسئله، شوراها به طور کلی نیست، بلکه مبارزه با ضد انقلب و خی&&انت ش&&وراهای حاض&&ر اس&&ت

 )۱۵۳(همانجا ص 

مخالفان لنین مانند ولدارسکی کامل بوضوح نشان دادند که آنها تجزیه و تحلیل لنین درباره ماهیت سیاسی شوراها را

پذیرفته اما قبول نداشتند که همواره بدین شکل باقی بماند. با بودن در پطرزبورگ ( و ن&&ه در خف&&ا در فنلن&&د)، آنه&&ا م&&ی

دیدند که تا پایان ژوئیه حمایت بلشویک در شورا های محلی به سرعت در حال افزای&&ش اس&&ت. علوه ب&&ر ای&&ن، بیش&&تر

منشویک ها حزب خائن خود را بطرف  بلشویک ها ترک میکردند. با این ح&&ال، م&&وافقت ش&&د ک&&ه ی&&ک کمیت&&ه ب&&ه منظ&&ور

بررسی شعارهای حزب تشکیل شود. اگرچه این بدان معنا بود که بلشویک ها ب&&رای م&دت ی&&ک م&&اه ب&ه ش&&عار « تم&ام

قدرت به شوراها » فراخوان ندهند، اما این کار برای تقویت حمایت از شوراها تأثیری نداشت. هدف بحث در مورد شعار

ها این بود که کل حزب را به این مسئله که قیام به طور فزاینده ای قریب الوقوع است، آگاه کند. در این بحث لنین این

نکته را مطرح کرد که ...

 (کرنسکی، ژن&رال ه&&ای خ&اص، افس&ران و غی&&ره) اس&&ت ک&&هیقدرت در دست یک باند نظامی كافینیاك

 ).۱۵۲توسط طبقه بورژوازی به رهبری حزب کادت پشتیبانی می شوند ( همانجا، ص 

 كارگران پاريس را قتل عام كرده بود. بورژوازي روسیه تصور میكرد كه يك ماه پس۱۸۴۸كافینیاك ژنرالی بود كه در ژوئن 

 خود را در شخص ژنرال كورنیلوف پیدا كرده است. او سومین تس&&ت ب&&زرگ بلش&&ویک ه&&ا در س&&ال  از آن وقایع، كافینیاك

 بود.۱۹۱۷
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۴فصل 

قضیه کورنیلف توده ها را بسیج می کند 

همانطور که در بخش روزه&&ای ج&&ولی مش&&اهده کردی&&م، بلش&&ویک ه&&ا ب&&ه دلی&&ل داش&&تن ریش&&ه در درون طبق&&ه ک&&ارگر،

توانستند پس از سرکوب جولی، بقاء خود را حفظ کنند. با این حال، این میتوان&&د هش&&دار باش&&د ب&&رای کس&&انی ک&&ه ب&&ه

دنبال درس های آسان برای امروز هستند. لزم به یادآوری است که اگ&&ر ک&&ارگران پطرزب&&ورگ در تجم&&ع خ&&ود در من&&اطق

 قدرت نسبی برخوردار نبودند، این امر به هیچ وجه ارزشی نمیداشت. ش&&رایط موج&&ود، ای&&نازویبورگ و پتروگرادسکی، 

مناطق را به قلعه های پرولتری تغیر داده بود که دولت نمی توانست به راحتی به آنجا ورود کند.

افزون بر این، ضعف مزمن بورژوازی روسیه در این بود که در هر سعی ب&&رای س&&رنگونی تزاری&&زم، شکس&&ت خ&&ورده ب&&ود.

پس از انقلب فوریه، در تلش بود تا یک دولتی را بسازد که ادامه حیاتش در واقع ب&&ه ط&&ور کام&&ل ب&&ه اراده طبق&&ۀ ک&&ارگر

بستگی داشت. آنها صرفا تا زمانی میتوانستند وانمود کنند که قدرت را در دست دارند که کارگران مت&&وجه نباش&&ند ک&&ه

 هنوز میتوانستند مدعی اکثریت ساختگیاس آرها منافع طبقاتی خودشان در کجاست، یعنی تا زمانیکه منشویکها و 

 معنای حذف بزرگترین مانع برای پی&&روزی در جن&&گ علی&&هدر شورای پطرزبورگ باشند. برای بورژوازی، سقوط تزار تنها به

 همچن&&ان گریب&&ان گی&&ر محرومی&&ت ب&&ود و تنه&&ا م&&ی توانس&&ت۱۹۱۷بورژوازی آلمان بود. بدین سان پرولتاریا در تمام س&&ال 

۱۴گردد. در اوایل ماه آگوست وقتی که رای برای دوم&ا ح&اکی از افزای&ش بسوی حزبی که از آغاز، مخالف جنگ بود، بر

 ی&&ک عق&&بمیتوانس&&ت% قدرت بلشویک ها در آمار ماه مه بود، نشان میداد که برای بلشویک ها، روزه&&ای ژوئی&&ه فق&&ط 

نشینی موقتی بوده باشد. و بطریقی که پرولتاریای روسیه به طور فزاینده ای خ&&ود را در پش&&ت ح&&زب بلش&&ویک متح&&د

کرد، شکاف های بورژوازی گسترده تر شدند.

ختم به خیر شدن ماجرای کورنیلوف 

شکست ظاهری بلشویک ها در ماه جولی ابتدا به بورژوازی اعتم&اد ب&ه نف&&س ت&&ازه ای داد. در تلش ب&رای بازگردان&&دن

نظم و انضباط در ارتش، از جمله اقدام به بازگرداندن مجازات اعدام شد. شاهزاده لووف ب&&ه کرنس&&کی سوسیالیس&&ت،

به عنوان نخست وزیر متکی شد، زیرا احساس می کرد که او تنها کسی ست که از حمایت اکثریت شوراها برخ&&وردار

بوده و اراده برای نابودی بلشویک ها را داشته باشد. با این حال، هنگامی که به زودی معلوم شد ک&&ه کرنس&&کی تنه&&ا

آماده بود که بلشویکها را تحت تعقیب قرار دهد اما از جلوگیری صعود و استیلی شوراها که بع&&د از م&&اه ف&&وریه، ش&&دت

یافته بودند، ناتوان است، طبقه حاکم قدیمی بلفاصله برای یک شخصیت ناپلئون مانند، جستجو را آغاز کرد. با تحریک

سفرای بریتانیا و فرانسه، کس&&انیکه مرت&&ب دلی&&ل داش&&تن ژن&رال کورنیل&&وف را تروی&&ج میکردن&&د، ح&&زب ب&&ورژوازی روس&&یه،

دموکراتهای طرفدار قانون اساسی (که ب&&ه اص&&طلح « ک&&ادت » نامی&&ده م&&ی ش&&دند)، ح&&ال وزن خ&&ود را روی دیکت&&اتوری

نظامی گذاشتند. سرمایه داران  «انجمن احیای اقتصاد روس&&یه» را ب&&ا ه&&دف ت&&امین ب&&ودجه ط&&رح ه&&ای ک&&ادت تش&&کیل

دادند، به نظر می رسید که تاکیدات بر تغییر تاکتیک های بورژوازی باش&&د، ب&&دین س&&ان ک&&ادت ه&&ا ص&&فوف خ&&ود را ب&&رای

اعضای نیمه فاشیست صدتایی های سیاه تزاریست، که برای آزار و کشت و کشتار  یهودیان و ک&&ارگران تح&&ت نیکلس

دوم معروف بودند، باز کردند.

در همان زمان، حملت فاجعه بار ماه ژوئن، ژنرال بروسیلوف را مجبور به استعفا ک&&رد و کرنس&&کی تح&&ت فش&&ار اتح&&ادیه

افسران و سفیران متفقین مجبور شد کورنیلوف را به عنوان فرمانده ارشد ارتش منصوب کند. کورنیل&&وف ج&&زو نخس&&تین

کسانی بود که خواستار پایان این حملت شده بود ت&&ا کن&&ترل کام&&ل افس&&ران در ارت&&ش، ب&&ا یکس&&ری از اق&&دامات، اع&&اده

شود. و این چنین قبل مورد توجه بریتانیایی ها قرار گرفته بود. او قبل این خط مشی را در ی&&ک قس&&مت دیگ&&ر جبه&&ه ب&&ا

  س&رباز، تیرب&اران و از ه&م پاش&یدن جلس&ات۷۰۰۰انحلل واحدهایی که حاضر به جنگ نبودند، با خل&ع س&لح بی&ش از 

سربازان، انجام داده بود. کرنسکی نتیجه گرفت که او می تواند تلش برای جنگ را نجات داده و انقلب را در نقط&&ه ای

که بدانجا رسیده بود متوقف کند و اعلم کرد که « کورنیلف، که دیدگاه هایش مشابه دولت موقت است، مردی است 
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که میتواند ما را از این وضعیت نجات دهد » .

هنگامی که طرح عملی کورنیلوف علیه انقلب براه افتاد و سرعت گرفت. ریگا به طور عمدی به آلمانی ها تسلیم شد

تا پطرزبورگ را در منطقه خط مقدم و سپس تحت حکومت نظ&&امی ق&&رار ده&&د و ای&&ن نش&&ان از آغ&&از بح&&ران ب&&ود. وظیف&&ه

تحلیل میزان همدستی کرنسکی در حرکت های اولیه در امور کورنیلف را به مورخان بورژوایی می سپاریم. وظیف&&ه م&&ا

این است که به نقطه عطف بسیار مهم در آگاهی پرولتاریا که در اثر اقدامات کورنیلف رخ داد، نگاه کنیم.

برای نشان دادن این تفاوت، بگذارید که از تنها مورخ غربی که دسترسی واقعی به آرشیو های روسیه را داش&&ت نق&&ل

قول طولنی  کنیم.

در بحران های قبل&ی، در م&&اه ه&&ای آوری&&ل، ژوئن و ژوئی&ه، ابتک&ارات خودج&&وش بلش&&ویک ه&&ا و س&ربازان

آنارشیست باعث تظ&&اهرات خیاب&&انی ش&&ده بودن&&د. عناص&ر اص&لی در ح&زب بلش&&ویک، در نه&&ایت مجب&&ور

شدند که مسئولیت جنبشی ک&ه توس&ط م&ردان ج&وان س&ازمان نظ&امی برگ&زار ش&&ده ب&ود را ب&ه عه&&ده

بگیرند. همانطور که فیلم های ساخته شده راجع به اکتبر نش&&ان م&&ی دهن&&د، ک&ارگران ب&&ه می&زان قاب&&ل

توجهی کمتر از سربازان یا ملوانان بودند.

در رویداد کورنیلف، هنگامی که اقدامات دفاعی بودند، عکس این قضیه اتفاق افتاد. محلت پرولتاری&&ایی

 نف&&ر از کارخ&&انه ه&&ا از۲۵،۰۰۰  نف&&ر و مس&&لح ک&&ردن ۴۰،۰۰۰جزو اولین جاهایی بودند که با بکار گرفتن 

 که توسط ملوانان کرونشتات در جری&&ان روزه&&ای ج&&ولی بج&&ائیطریق کمیته های خود و یا از سلح ها

مان&&ده ب&ود بس&یج ش&&دند، ... تف&اوت دیگ&ر در ای&ن ب&&ود ک&ه در غیب&&ت آنارشیس&&ت ه&&ا ب&ه عن&&وان نی&روی

انگیزشی، عامه مردم مبارزه جو و افراد عالی رتب&&ه ح&&زب بلش&&ویک ب&&ه ه&&م نزدی&&ک ش&&دند. آنه&&ا اث&&رات

فقدان نظم و انضباط در ماه جولی را بیاد داشتند و با اقداماتی که ممکن بود عکس العم&&ل خص&&مانه را

تحریک کند، محتاطانه عمل کردند؛ تدابیر رهبری حزب نسبت به ماه ژوئیه، بهتر بود. آنطوریکه که حزب

 اوت رخ نداد. ب&&ا ای&&ن ح&&ال مب&&ارزین ع&&ادی ح&&زب آم&&اده۲۷درخواست کرده بود، هیچ تظاهراتی در تاریخ 

عمل بودند؛ آنها به آنچه سازمان بر علیه شورش بلفاصله، توصیه کرده بود، عمل کردند، زیرا ب&&ر خلف

 استراتژی کلی مشغول بود، آنها « مدهوش » آنچه ک&ه اتف&اق افت&اده ب&ود، نبودن&د؛مسائللنین، که با 

 را بگونه دیگری تجزیه و تحلیل میکردن&&د. ب&&دین ترتی&&ب کمیت&&ه ن&&احیه پتروگرادس&&کیمسائلچرا که آنها 

۲۳توانس&&ت چه&&ار روز قب&&ل از ص&&دور درخواس&&ت کرنس&&کی، چرن&&وف، ش&&ورا و ح&&زب بلش&&ویک، در روز 

 )، ای&&نSkorokhodovآگوست، اقدامات دف&&اعی را س&&ازمان ده&&ی کن&&د. تح&&ت ره&&بری س&&کوروخدوف ( 

کمیته اقدامات خود را با کمیته های دیگر پایتخت هماهنگ ک&&رد، ب&&رای گش&&ت اتومبی&&ل ه&&ا ب&&رای حف&&ظ

ارتباطات، محافظت از کارخانه ها، تنظیم جلسه اطلع رسانی در زمان ه&&ای معی&&ن و  ... برن&&امه ری&&زی

کرد. مردم از لحاظ ذهنی آماده شدند و ابزارهای دفاعی در دسترس قرار گرفتند، ب&ه ط&وری ک&ه وق&تی

سازمانها درخواست میکردند، هر ش&هروند، درخ&ت، خ&انه و س&نگ، ردی&ف آم&اده مق&اومت ب&ا پیش&روی

تلگرامش نرسید و هم برای لوکوموتیوهاش آب پیدا نشد. زمین زیر پ&&ایهم کورنیلوف بودند، کسی که 

 )۵۶ )، ص ۱۹۸۰ (انقلب بلشویک - تاریخ اجتماعیاو فرو ریخت. (مارک فررو، 

ما برای این نقل قول طولنی، پوزش نمی خواهیم. اول اینکه از وجود گام جدید در جهت آگ&&اهی و س&&ازماندهی طبق&ه

کارگر پرده بر میدارد. کارها نه توسط ملوانان عجول، بلکه با اقدامات دقیق و ب&&ا احتی&&اط ت&&وده ک&ارگران انج&&ام م&&ی ش&&د.

در مقیاس گسترده ای همراه با مسلح  شدن طبقه کارگر بود. حال،بار مقاومت در برابر کورنیلوف همچنین برای اولین 

گارد سرخ با سربازان پطرزبورگ پیوند برقرار کرده و در این زمان است که به تحمل کرنسکی و منشویکها و اس آرها در

شورا، با سوء ظن بیشتر نگریسته  میشود.

دوم اینکه نشان می دهد که بلشویک ها یک بار دیگر با تغییر ناگهانی وضعیت، غافلگیر  شدند. با این حال، همانند 
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موارد پیشین، بلشویکها در پطرزبورگ در اعلمیه هایشان در مطبوعات، در تأکید بر مخالفت ب&&ا کورنیل&&ف ب&&دون اینک&&ه از

کرنسکی حمایت کنند، سریع و قاطعانه پاسخ دادند. این مهم بود زیرا این بدان معنا بود که بلشویک ها مجددا قانونی

  صندلی در کمیته مبارزه علیه شورای انتقالی که توسط ش&&ورا ایج&&اد ش&&ده۸شدند و مهمتر از همه می توانستند از  

بود، به خود اختصاص دهند. واقعیت این است که شورا به بلشویک ها بیشتر نی&&از داش&&ت، هم&&انگونه ک&&ه س&&وخانوف،

منشویک انترناسیونالیست، شهادت می دهد:

این کمیته، که برای دفاع تدارک میدید، مجبور بود که توده های سرباز و کارگران را بسیج کند. اما ت&&وده

ها تا آنجا که سازمان یافته بودند، توسط بلشویک ها سازمان ده&&ی ش&&ده بودن&&د و از آنه&ا پی&روی م&&ی

کردند. در آن زمان آنها تنها سازمان بزرگ موجود بودند که ب&&ا دیس&&پلین ابت&&دایی ج&&وش داده ش&&ده و ب&&ا

 ،۱۹۱۷وسیع ترین توده های طبقه کارگر ارتباط یافته بودند. بدون آن کمیته ناتوان بود. (انقلب روس&&یه 

 )۵۰۵ص 

تاکتیکهای بلشویک ها 

لنین، که هنوز در فنلند در اختفا بود، بیش از دیگر رهبران بلشویک غافلگیر شد. ب&&ه ای&&ن دلی&&ل ک&&ه او مت&&وجه ش&&د ک&&ه

شکست ماه جولی برای بورژوازی فرصت بازگرداندن انقلب به سوی دیکتاتوری نظامی را فراهم کرده بود. با این حال،

او تصور میکرد که بورژوازی، دیکتاتور خود را در کرنس&&کی پی&&دا ک&&رده اس&&ت، اگرچ&&ه او فق&&ط کاریک&&اتوری از بناپ&&ارت ب&&ود،

احتمال برای مدتی سر کار خواهد ماند. با این حال برای او روشن بود که کرنسکی خیلی دوام نخواهد آورد.

 از چن&دین جه&&ت۱۸۴۹ و ۱۷۹۹  از آغاز با بناپارتیس&م فرانس&&ه س&&الهای ۱۹۱۷بناپارتیسم روسیه سال 

متفاوت است، از جمله این واقعیت که حتی یک وظیفه از وظایف انقلب در اینجا بثم&&ر نرس&&یده اس&&ت.

 )۲۲۱، ص XXV( آثار منتخب، جلد 

اولویت در میان این وظایف، مسائل مربوط به زمین و جنگ بود. هرچند چرنوف، رهبر اس آره&&ا، ح&&زب فرض&&ی دهقان&&ان،

که وزیر کشاورزی بود، با توسل به زور، در مقابل تصرف زمین توسط دهقانان، مقاومت کرد، زیرا دولت موقت و متح&&دان

شورائی آن هیچ تمایلی نداشتند با بورژوازی و ملکین گسست کنند. ملکین قدردانی خود را، از طریق جستجو ب&&رای

ژنرالی که شوراها را کنار بگذارد، بنمایش گذاشتند. به همین دلیل بود که در انتخ&&اب ماجراجوی&&انه کورنیل&ف دس&&ت ب&&ه

خودکشی سیاسی زدند. این چیزی بود که لنین را غ&افلگیر ک&رد. هنگ&امی ک&ه او مت&وجه ش&د چ&ه اتف&اقی افت&اده، در

حمایت از اقدام بلشویکها در پطرزبورگ به خود هیچ تردیدی راه نداد. در واقع این قسمت، تصویری را که توسط مورخان

بورژوازی و استالینیستها ( و همچنین چندین نفر از نویس&ندگان تروتسکیس&تی مانن&د ت&ونی کلی&ف) ارائه ش&ده را، زی&ر

   می برد که بدون لنین حزب بلشویک قادر به انجام کاری نبود. در این مورد، س&&هم لنی&&ن در چ&&ارچوب ق&&رار دادنسئوال

 کورنیلف پی&ش پ&ای پرولتاری&ا گذاش&ته ب&ود. در ن&امه ب&همسئلهپاسخ پرولتاریا به یک معضلی بود که یک رویدادی مانند 

«کمیته مرکزی حزب سوسیال دموکراتیک روسیه  » (همان بلشویک ها ) او چنین نوشت

شورش کورنیلف بتمام معنا ....و به طور باور نکردنی یک تن&&د پی&چ در رویدادهاس&&ت. مانن&د ه&ر چرخ&ش

تیز، نیاز به تجدید نظر و تغییر تاکتیک دارد. مثل هر تجدید نظری، ما باید خیلی احتیاط کنیم ت&&ا اص&&ول را

زی&ر پ&ا  نگ&&ذاریم. ب&ه اعتق&&اد م&ن، کس&&انی ک&ه  اص&&ول را زی&ر پ&ا میگذارن&&د، اف&&رادی هس&&تند ک&ه (مانن&&د

ولدارسکی) به  ورطه دفاعیسم و یا (مانند دیگر بلشویک ها) به بلوک حمایت از دولت موقت اس آره&&ا

میفتند. نگرش آنها کامل اشتباه و فاقد پرنسیب سیاسی ست

حتی حال هم ما نباید از دولت کرنسکی حمایت کنیم. این بی پرنسیبی ست. از ما سئوال خواهد ش

که آیا نمی خواهیم با کورنیلف مبارزه کنیم؟ البته که ما باید اینکار را انجام دهی&&م! ام&&ا اینه&&ا ص&&رفا ی&&ک

چیز نیستد؛ در اینجا یک خط جدا کننده ای وجود دارد که بعضی از بلشویک ها از آن عبور کرده  و 
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به سازش می افتند، و اجازه می دهند که حوادث آنها را با خود ببرند.

ما مبارزه خواهیم کرد، ما همانطور که نیروهای کرنسکی انجام می دهند، با کورنیلف مبارزه می کنیم

اما از کرنسکی پشتیبانی نمی کنیم. برعکس، ما ضعف آنرا برمل میکنیم. تفاوتی وج&ود دارد. ای&ن ی&&ک

تفاوت نسبتا ظریف است، اما بسیار ضروری اس&&ت و نبای&&د فرام&&وش ش&&ود ... م&&ا بای&&د مب&&ارزه ب&&ر علی&&ه

کرسنکی را نه به طور مستقیم بلکه بطور غیر مستقیم، یعنی با تحریک و بر انگیختن فع&التر ت&وده ه&ا،

خواستار تشدید جنگ انقلبی علیه کورنیلف، باشیم.   (ترس کرنس&&کی از ت&&وده ه&&ا و م&&ردم ) ... (آث&&ار

 )۷۰-۱۶۸منتخب، جلد دوم، ص 

ک پ&&اورقی، ب&&ه بلش&&ویکها در پطرزب&&ورگ ک&&ه قبل سیاس&&ت م&&ورد حم&&ایت وی را انج&&ام دادهلنین به سرعت با نوشتن ی

بودند، تبریک گفت. با این حال، خاطر نشان کرد که موضع بلشویک ها، اگر بخواهیم به اهمیت واقعی آن بپردازیم، باید

 توسط مدعیان مدافعین پرولتاری&&ا، ب&&رای ت&&وجیه مواض&&عئی قرار گیرد به ویژه آنکه قبل چنین تاکتیک هابحثبیشتر مورد 

اپورتونیستی و ضد انقلبی خود، در موارد بسیار زیادی، گرفته شده است.

 ی&ا۱۹۲۱تاکتیکهایی که بلشویکها در زمان فع&&الیت کورنیل&ف اتخ&اذ کردن&&د، اغل&&ب ب&ه عن&&وان پی&ش درآم&د جبه&&ه متح&&د 

 ذکر شده است. با این حال، همانطور ک&&ه لنی&&ن (و م&&ارکس) اغل&&ب اش&&اره ک&&رده۱۹۳۰شعارهای ضد فاشیستی دهه 

 درک هر اقدام سیاسی یافتن بستر تاریخی خاص خود آنست. اگر ما این کار را انجام دهیم، متوجه خ&&واهیم  اند، کلید

شد که دو مورد آخری، نسخه برای شکست طبقه کارگر بوده، در حالی که اولی بخ&&اطر ی&&ک م&&وقعیت ک&&امل متف&&اوت،

اقدام درستی بوده است. با توجه به نقل قول های فررو که قبل ذکر شد، در ماه های آگوست و س&&پتامبر، ت&&وده ه&&ای

پطرزبورگ، با اعتماد به نفس در حال حرکت به جلو بودند. در این زمینه، بلشویک ها قادر بودند که در کنار منشویک ها

و اس آرها، بدون اینکه استقلل سیاسی خود را در معرض خطر قرار دهند، مبارزه کنند. به این ترتیب، اگر چنین ک&&اری

را انجام نمی دادند، آنوقت به فرصت پیش آمده در نشان دادن ظرفیت و اراده خود در عمل، پشت کرده بودند. در سال

 تاکتیک جبهه متحد علیه فاشیسم، کامل متفاوت بود، زیرا آنها در موقعیتی قرار گرفته بودند ک&&ه۱۹۳۰ و در دهه ۱۹۲۱

در آنهنگام، طبقه کارگر در حال عق&&ب نش&&ینی ب&&ود. نتیج&&ۀ نه&&ائی ای&&ن سیاس&&ت ه&&ا ای&&ن ب&&ود ک&ه نیروه&&ای سوس&&یال

دموکراسی را به عنوان پرولتاریا مشروعیت بخشیدند (در حالی که امور کورنیلف این نیروها را بیش&&تر از آنچ&&ه ک&&ه آنه&&ا

خواستار آن بودند، به سوی انقلب کشانده بود) و دفاع از منافع کارگران با دفاع از دموکراسی س&&رمایه داری، یکس&&ان

تلقی شد. در امور کورنیلف دفاع از پطرزبورگ تحت نظارت خود ارگان های کارگری، یعنی شوراها انجام ش&&د:، بن&&ابراین

هیچ خطری از اینکه مدافعان دموکراسی سرمایه داری از آن بهره من&&د ش&&ود، وج&&ود نداش&&ت. در حقیق&&ت منط&&ق ام&&ور

کورنیلف در این بود که شوراها بلفاصله قدرت را از دولت موقت بگیرند تا م&&انع اج&&رای ط&&رح ه&&ای بیش&&تر  کرنس&&کی و

جناح راست شوند.

« همه قدرت به  دست طبقه کارگر! »

این گامی نبود که رهبران منشویکها یا اس آرها بتوانند بر دارند. پس از ش&&ش م&&اه حم&&ایت از ائتلف ب&&ا ب&&ورژوازی، آنه&&ا

آماده نبودند، هر چه قدر هم که متحدان پیشین آنها خائن بوده باشند، ای&&ن سیاس&&ت را ره&&ا کنن&&د. ب&&ا ای&&ن ح&&ال، ح&&ال

کارخانه پس از کارخانه به این نقطه نظر رسیده بودند که برای دفاع از انقلب تنها می توانند به شوراها تکیه کنند. یک

« تم&&ام ق&&درت بای&&د ب&&هروز پس از شکست کورنیلف، کارگران در کارگاه کارخانه لوله سازی پطرزبورگ اعلم کردن&&د ک&&ه 

  کارگر کارخانه فلزات به قطعن&&امه۸۰۰۰ و در همان حال شورای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان منتقل شود »،

 رای دادند که حاکی از عدم اعتماد به سوسیالیست هایی که با دولت موقت همکاری می کردند، ب&&ود. ص&&دور ای&نئی

اعلمیه ها در تمام کارخانه های بزرگ دیگر پطرزبورگ تکرار شدند و به زودی در پادگان ها، حتی آنهایی که در سرکوب

روزهای ج&&ولی ش&&رکت ک&&رده بودن&&د، بازت&&اب ی&&افت. س&&ه روز پ&&س از شکس&&ت کورنیل&ف، ش&&ورای پطرزب&&ورگ قطعن&&امه

پیشنهاد شده توسط کامنف را تصویب کرد که این دولت باید با دولتی که از نمایندگان واقع&&ی ک&&ارگران تش&&کیل ش&&ده،

عو ض شود. این اولین بار بود که قطعنامه بلشویک ها به آرای اکثریت دست می یافت. روشن بود که قضیه کورنیلف 
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در ارتقاء آگاهی طبقاتی، منجر به یک جهش عظیم به جلو شده باشد؛

شوراها، با دیدگاه واضح رادیکال، و با عبور از بحران و کس&&ب  محب&&وبیت در می&ان ت&&وده ه&&ا، بس&&یارحال 

تقویت یافته بودند. روسیه انقلبی، به ط&ور گس&ترده ای از س&ازمان ه&&ای سیاس&ی ت&&وده ای و کمیت&ه

های انقلبی اشباع شده بود که با هم رقابت می کردند. کارگران، مبارزه جو ت&&ر و س&&ازمان ی&&افته ت&&ر و

تعداد زیادی از آنها مسلح شده بودند. در عین حال، کمیته های دموکراتیک در ارتش، ب&&ه س&&بب نق&&ش

رهبری آنها در سازماندهی س&&ربازان علی&&ه جنب&&ش کورنیل&&ف، توانمن&&دتر ش&&دند. درون پادگ&&ان پ&&تروگراد،

کنترل بسیاری از کمیته ها، از عناصر می&&انه رو ب&&ه دس&&ت بلش&&ویکها افت&&اده ب&&ود. (بلش&&ویکها ب&&ه ق&&درت

)166میرسند ص 

لنین در این مقطع زمانی، دوباره این احتمال را مطرح کرد که اگر منشویکها و اس آرها اجازه دهند که شوراها ق&&درت را

به دست بگیرند، هنوز پیشرفت صلح آمیز انقلب امکان پذیر است.

امروز شورا ها با استفاده از قبضه کامل قدرت می توانند - و احتمال آخرین شانس آنها - توس&&عه ص&&لح

آمیز انقلب، انتخاب صلح آمیز نمایندگان توسط م&&ردم و مب&&ارزه ص&&لح آمی&&ز اح&&زاب در داخ&&ل ش&&وراها را،

(وظایف انقلب)تضمین کنند. 

 ظاهر شدند متف&&اوت خواه&&د۱۹۱۷لنین همچنین توضیح داد که چرا قدرت شورا اساسا با دولت های دیگر که در سال 

بود.

شعار « قدرت بدست شوراها »، در اغلب موارد، کامل ب&&ه اش&&تباه ب&&ه معن&&ای « ک&&ابینه اح&&زاب اک&&ثریت

شورا »  تلقی شده است  ... « قدرت بدست شوراها » به معنای تغییر کل نظام دول&&تی س&&ت ک&&ه ب&&ر

س&&ر راه ه&&ر چی&&ز دموکراتی&&ک  ... ب&&رای اک&&ثریت م&&ردم س&&ازمان ی&&افته و مس&&لح - ک&&ارگران، س&&ربازان و

دهقانان، مانع تراشی میکند. قدرت بدست شوراها ابتکار عمل و استقلل اک&ثریت م&&ردم را ن&ه تنه&&ا در

انتخاب نمایندگان، بلکه همچنین در اداره امور دولتی، در انجام اصلحات و س&&ایر تغیی&رات دیگ&ر، فراه&&م

 )۲۲۱ تا ۲۲۰میکند. (آثار منتخب جلد دوم  صفحه 

 اصرار دارند نشان دهند که لنی&&ن وج&&ود ت&&وده ه&&ا را ص&&رفاچه باید کردعبارت بال نه تنها دروغ  کسانی را که با نقل از 

برای اداره کردن، ارزیابی میکرد، به وضوح برمل میکند، بلکه با فرموله کردن معن&&ای ق&&درت ش&&ورا، او نق&&ش ب&&ه اص&&طلح

دموکراتیک اس آرها و منشویک ها را به وضوح آشکار میکند. آنها نمیتوانس&&تند دول&&ت م&&وقت را کن&&ار بگذارن&&د؛ زی&&را آنه&&ا

مانند کرنسکی از اقدامات توده ها هراس داشتند. همزمان، وقتیکه هنوز به کرنسکی چسبیده بودن&&د، او تلش میک&&رد

تا با صدور حکم حکومتی، موج تبلیغات همه گیر را ف&&رو نش&&انده و  هم&&ه کمیت&&ه ه&&ای وی&&ژه انقلب&&ی ( از جمل&&ه کمیت&&ه

مبارزه با ضد انقلب ) را ریشه کن کند. این واقعیت که تنها بلشویک ها بودند که به طور مداوم از قدرت شورا ه&&ا دف&&اع

۷ کرس&&ی از ۴میکردند حال داشت به نفع آنها خود را نشان میداد. در اوایل ماه س&&پتامبر، بلش&&ویکها ب&&ا بدس&&ت آوردن 

کرسی هیئت رئیسه، کنترل شورای پطرزبورگ را به دست آوردند. تروتسکی یک بار دیگر رهبر شورای پطرزبورگ شد،

 اشغال کرده بود. شش روز بعد، مسکو و به دنبال آن، کیف، کاازن، باکو و بس&یاری دیگ&ر از۱۹۰۵پستی که او در سال 

مراکز صنعتی در کنترل بلشویکها قرار گرفتند. وقایع مشابهی نیز در ارتش شکل گرفت که در واحد هایی مانند پادگ&&ان

مسکو که اس آرها و منشویک ها در ماه  ژوئن با هفتاد درصد در اکثریت بودند، در ماه سپتامبر نود درصد ب&&ه بلش&&ویک

ها رأی دادند. میتوان داستان های بیشتری راجع به  پیشرفت های بلشویکها در شوراهای محلی یا دومای شهر ها (

 در مسکو ) گفت، در اتحادیه های کارگری و حتی در هیئت م&&دیره تع&&اونی۴۷۵ به  ۱۱افزایش هیئت نمایندگی آنها از 

امراض، آنطوریکه فرو مینویسد « علئم جنبش عظیمی که ریشه در اعماق جامعه داشت، مشهود بود »  

 ).۵۸(همانجا صفحه 
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در همان زمان فقدان اراده انقلبی در منشویک ها و اس آرها، سبب بروز شکاف در این سازمان ه&&ا ش&&د. انش&&عاب در

هیئت ه&&ایاس آرها منجر به تشکیل جناح چپ شد که در ک&&ل ب&&ا بلش&&ویک ه&&ا همآهن&&گ عم&&ل میکردن&&د و ب&&ا هج&&وم 

نمایندگی به صفوف بلشویک ها،  منشویک ها عمل به زائده تبدیل شدند. با این حال این کار به طور خودکار به معنای

پیروزی پرولتاریا نبود. قدرت شورایی نمی توانست صرفا از طریق سخنرانی ها یا تصویب قطعنامه ه&&ای مرب&&وط ب&&ه آن،

شکل گیرد. اول، نظم قدیمی باید کنار گذاشته میشد و برای اینکار پرولتاریا می بایست ابزار خود را پیدا کن&&د. پرولتاری&&ا

آن را در حزب بلشویک یافت.
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 ۵فصل  

پرولتاریا قدرت را بدست میگیرد 

 اکت&&بر، زم&&انی ک&&ه برن&&امه۲۵   نفر را در اختیار داش&&ت. در ش&&ب ۲۵،۰۰۰ اکتبر، دولت موقت، کمی بیش از ۲۴در شب 

 نفر گارد س&&رخ، ملوان&&ان و س&&ربازان را قب&&ل از۲۰،۰۰۰برای تسخیر کاخ زمستانی در حال انجام بود، بلشویک ها حدود 

  مدافع وجود نداشت و بس&&یاری از آنه&&ا پس&&ت۳۰۰۰آخرین پناه دولت موقت، گرد هم  آوردند. اما در داخل کاخ بیش از 

 اکت&&بر، در پ&&ایتخت هی&&چ گ&&ونه۲۶  اکتبر تا ۲۴هایشان را در طول شب ترک کرده بودند. به لطف  برتری بلشویک ها، از 

 نفر نبود.۶۰ و تعداد زخمیها بیش از ۱۵برخورد جدی وجود نداشت و تعداد کل کشته شدگان از  هر دو طرف بیش از 

در طول این ساعت های بحرانی، با افتادن کلیه نقاط مهم استراتژیک ش&&هر تح&&ت کن&ترل بلش&&ویک ه&&ا ( اداره  تلف&&ن و

تلگراف، پل ها، ایستگاه های راه آهن، کاخ زمس&&تانی و غی&&ره)، پ&تروگراد در ک&&ل ب&ه ک&&ار روتی&ن روزان&ه خ&ود ادام&ه داد.

بیشتر سربازان در سربازخانه ها باقی ماندند، ماشین ها و کارخانه ها همچنان به ک&&ار خ&&ود ادام&&ه دادن&&د و در م&&دارس

هیچ یک از کلس ها تعطیل نشد. هیچ اعتصابی یا تظاهرات جمعی همانند انقلب فوریه وج&&ود نداش&&ت. س&&ینماها پ&&ر

بودند، در تئاتر ها کماکان نمایشنامه ها رو صحنه بودند و م&&ردم مث&&ل همیش&&ه در خیاب&&ان نوس&&کی در ح&&ال پرس&&ه زدن

بودند. فرد معمولی غیر سیاسی حتی بروز این حادثه تاریخی را متوجه نشده بود؛ حتی سرویس خطوط تراموا، شکل

، کماکان برجا بودند. در یکی از این ترامواها بود که لنین مخفیانه و با مح&&افظ۱۹۱۷اصلی حمل و نقل عمومی در سال 

  دسامبر به اسمولنی سفر کرد.۲۴خود، اینو رحیا، در شب 

روی مدودف، مورخ « مخالف حکومت » شوروی، انقلب اکت&&بر را اینگ&&ونه توص&&یف م&&ی کن&&د. تص&&ویر رفت&&ن لنی&&ن بس&&وی

انقلب بر روی یک تراموا با تصویر تروتسکی از آن روزهای انقلب، مطابقت میکند.

تظاهرات، برخوردهای خیابانی، سنگرهای خیابانی - هر آنچه در ایده ی معمول قی&&ام میگنج&&د - تقریب&&ا

کامل غایب بود. انقلب نیازی به حل مشکلی که قبل ح&&ل ش&&ده ب&&ود، نداش&&ت. تص&&رف دس&&تگاه ه&&ای

دولتی می توانست طبق یک برنامه ای که از یک مرکز واحد هدایت میشد، انجام شود ... این واقعی&&ت

که کل مقاومت دولت به دفاع از کاخ زمستانی ختم شد، بطور کامل توضیح دهن&&ده ای&&ن مطل&&ب اس&&ت

 اکتبر قبل بتصرف درآمده بودن&&د. ک&&اخ زمس&&تانی آخری&&ن قلع&&ه۲۵که چه جاهایی در طول دوره مبارزه تا 

رژیم بود که در طی هشت ماه گذشته از نظر سیاسی شکسته شده بود که در دو هفته آخر ب&&ه ط&&ور

 )۱۱۳۸کامل خلع سلح شد. (انقلب روسیه، ص 

طبقات مرفه و صاحب امتیاز در روسیه، انتظار قتل و غارت، آشفتگی سیاسی و فروپاشی اخلق انس&&انی را داش&&تند.

در عوض آنها با نظم و انظباطی مواجه شدند که برای آنها باید حتی ترسناک تر بوده باشد. توده ه&&ای پرولتاری&&ا نش&&ان

داده بودند که نیازی به حاکمان ندارند و قادرند که نوع حکومت خود را پیدا کنند. البته، ای&ن موض&وع بع&&دها ب&ه نک&وهش

انقلب اکتبر توسط مورخان دشمن طبقاتی م&ا، تب&&دیل ش&&د ک&ه انقلب پرول&&تری را تنه&&ا در مرحل&&ه آخ&ر ب&ه تص&&ویر م&ی

کشند. به همین ترتیب آنها می توانند افسانه ای را بیان کنند که این فقط یک ش&&ورش و طغی&&ان سیاس&&ی و کودت&&ایی

بود که توسط یک گروه کوچک و متعصب، در حالی که توده ه&&ا ب&&ه ص&&ورت منفعلن&&ه درحاش&&یه نشس&&ته بودن&&د، ش&&کل

گرفت. تعجب آور است که چنین اسطوره ای تحت وزن نامعقول خود فرو نریخت&ه اس&&ت. ص&&رف نظ&ر از ای&ن واقعی&&ت ک&&ه

۳۰۰،۰۰۰  عضو داشت یا این حقیقت که حمایت فعال تقریبا ه&&ر س&&رباز در پطرزب&&ورگ (ح&&دود ۳۰۰،۰۰۰حزب بلشویک 

نفر) را با خود داشت، وقتی آنها در مطبوعات که هر کسی میتوانست از آن با خبر ش&&ود، در م&&ورد تص&&رف ق&&درت ب&&رای

دو هفته قبل از دستگیری نهایی دولت موقت، بحث و گفتگو کنند، آنوقت چگونه ممکن بود که این کودتا باش&&د؟ ه&&دف

ما در اینجا اثبات ماهیت پرولتری انقلب اکتبر نیست، از آنجائیکه ما این را به عنوان یک واقعیت مشخص می دانیم. 
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آنچه که ما باید به آن نگاه کنیم، شرایطی است که در آن انقلب رخ داد، نه تنها باید به بررسی این نکته بپردازی&&م ک&&ه

چگونه پرولتاریا حزب بلشویک را ابزار خود کرد، بلکه این نکته را نیز باید مد نظر داشته باشیم که چگ&&ونه تاکتی&&ک ه&&ای

 مورد آزمایش قرار گرفت.۱۹۱۷بلشویک ها در شرایط پیچیده سپتامبر و اکتبر 

آیا بلشویکها میتوانند قدرت دولتی را کسب کنند ؟

 ریگ را اشغال کرد، بگونه دیگری رق&&م۱۹۱۷سرنوشت نظم بورژوایی در روسیه از لحظه ای که ارتش قیصر در ماه اوت 

خورد. بجای وعده های داده شده برای پیروزی، آلمانی ها حال آماده  بودند که خ&ود را ب&ه پطرزب&ورگ برس&&انند. ب&ا ای&ن

حال لنین، از زمانی که متوجه شد که دیگر احزاب سوسیالیستی (منشویک و اس آرها)، که به تئوری حمایت از نظ&&ام

بورژوایی معتقد بودند، قصد ندارند که از قدرت شوراها پشتیبانی کنند، برای برپ&ایی قی&&ام اس&&تدلل میک&&رد. ام&&ا کمیت&ه

مرکزی بلشویک به نظر می رسید که نامه های او را نادیده میگرفت. آنچه که به نظر می رس&&د ب&&رای او بس&&یار ع&&ذاب

آور بوده باشد این باشد که وقتی او در مخفیگاه بود، به نظر می رسید که کمیته مرکزی بلشویک در حال افت&&ادن ب&&دام

کرنسکی برای تقویت حکومت متزلزل او بوده باشد. پس از شکست کورنیلوف، دولت موقت، فراخوان برای « کنفرانس

دموکراتیک » داد تا سعی کند احزابی را که در شوراها نماینده داشتند، حول حکومت بورژوایی جم&&ع کن&&د. ب&&رای لنی&&ن

همچون کابوس بود که کمیته مرکزی بلشویکها در دام این ترفند بیفتند و در این نمایش مسخره  شرکت کنند ( لنین از

تروتسکی در  استدلل برای تحریم این مجمع  ستایش ویژه ک&&رد ). علوه ب&&ر ای&&ن، آنه&&ا همچنی&&ن تواف&&ق کردن&&د ک&&ه در

« پیشا مجلس » که کرنسکی امیدوار بود تا از آن برای قانونی کردن دولت غیر منتخب خ&&ود اس&&تفاده کن&&د، مش&&ارکت

کنند.

 بدان پاسخ داد و در آن، کمیته مرکزی را محکوم کرد:  از یاداشت های روزنامه نگارلنین با متنی تحت عنوان

هیچ شکی نیس&&ت ک&&ه در راس ح&&زب م&&ا، نوس&&ان قاب&&ل ت&&وجهی وج&&ود دارد ک&&ه ممک&&ن اس&&ت ویرانگ&&ر

باشد ... همه چیز در م&&ورد ره&&بران « پارلم&انی »  ح&&زب م&&ا خ&&وب نیس&&ت؛ ت&&وجه بیش&&تر بای&&د ب&ه آنه&&ا

داشت، بر آنها باید نظارت کارگری بیشتر وجود داشته باشد ... اش&&تباه ح&&زب م&&ا واض&&ح اس&&ت. مب&&ارزه

حزب طبقه پیشرو نباید از اشتباه کردن واهمه داشته باشد. آنچه که باید از آن ترسید اصرار در اش&&تباه

  )۳۴۰-۱است ... (منتخب اثار  ، جلد دوم، ص 

نه تنها اشتباهات رهبران بلشویک حول ک&&امنف ادام&&ه یافتن&&د، بلک&&ه آنه&&ا ب&&ا س&&رکوب انتق&&ادات لنی&&ن از رویکردش&&ان ب&&ه

کنفرانس دموکراتیک و قیام آینده، اوضاع را بدتر هم کردند. گرچه لنین ه&&زاران کلم&&ه را ب&&رای ب&&ه مح&&رک در آوردن  آنه&&ا

نوشت، اما آنها با اطمینان عبارات کلیدی را ویرایش و حذف کردند. در ناکامی و درماندگی، لنی&&ن، س&&رانجام اس&&تعفای

خود را به کمیته مرکزی ارائه داد اما « برای خودم این آزادی را محفوظ میگذارم که توده های حزبی را مورد خطاب ق&&رار

دهم ». اگر چه کمیته مرکزی حتی در مورد این نامه استعفای او نیز بح&&ث و ص&&حبت نک&&رد، لنی&ن را آزاد گذاش&&ت ت&ا ب&ا

افرادی که در سازمان های دیگر حزبی بودند، مکاتبات شخصی داش&ته باش&&د. ای&ن موض&وع یکب&ار دیگ&ر نش&&ان داد ک&ه

لنین، آنچنان که تمامی نوشته های تاریخی از انقلب روسیه تصویر میدهند، یک شخصیت ایزوله شده ای نب&&ود ک&&ه در

برابر یک حزب کم مایه میجنگید. مبارزه او علیه رهبری حزب بود ک&&ه بیش&ترین نگران&ی اش بق&&ای ح&زب ب&&ود ت&ا پی&&روزی

کارگران. هنگامی ک&ه بقی&ه اف&راد ح&&زب از ای&ن مس&&ائل آگ&&اه ش&&دند، لنی&&ن را دنب&&ال کردن&&د. به&ترین نم&ونه ای&ن، کمیت&&ه

پطرزبورگ بود. هنگامی که از وجود سانسور بحث آگاه شدند، بر علیه کمیته مرکزی خشمگین شدند.

در حقیقت، گفتگوی واقعا جالب در مورد نیاز به قیام در کمیت&&ه پطرزب&&ورگ ص&&ورت گرف&&ت. در اینج&&ا هی&&چ عنص&&ری مانن&&د

کامنف وجود نداشت که بخواهد با منشویک ها مع&&امله کن&&د و واقع&&ا گرای&&ش انترناسیونالیس&&تی بلش&&ویک ه&&ا را قب&&ول

نکرده باشد. گرایشی که در ابتدای جنگ جهانی اول از کنفرانس های زیمروارود و کنتهل توسعه یافته بود و در نوش&&ته

 بی&نمس&&ئلهلنین، امپریالیسم -  بالترین مرحله سرمایه داری بود - که در شکل برنامه جدی&&دی خ&&ود را نش&&ان می&&داد. 

 پطرزبورگ بود. در بحث بر سر نیاز به قیام، منسجم ترین مسئله کمیتهالملل مورد نظر بلشویک ها حالبطور روشن 
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مخالف لنین، ولدادرسکی بود. او به عقب ماندگی روسیه اشاره میکرد و اصرار داشت که بلشویک ها زمان را م&&د نظ&&ر

داشته باشند؛ زیرا انقلب روسیه تنها می تواند به عنوان بخشی از انقلب جهانی موفق شود. حامی&ان لنی&ن م&&وافقت

کردند که سرنوشت انقلب روسیه وابسته به سرنوشت انقلب جهانی است. اما آنها اس&&تدلل میکردن&&د ک&&ه فرص&&تی

که برای پرولتاریا در روسیه عقب مانده بوجود آمده، در هیچ کجای جهان برای طبقه کارگر پیش نیامده اس&&ت. ک&&ارگران

روس باید در حالی که انقلب اروپا در حال توسعه است، قدرت را در اختیار گرفته و آنرا نگ&ه دارن&&د. ای&ن اس&تدلل ب&رای

جلوگیری از تاخیر طولنی، در آن روز برنده شد. لنین مواضع انترناسیونالیستی را در نوشته خود، بح&&ران ب&&ه ح&&د کام&&ل

رسیده است، تجلیل کرد. این متن مانند بسیاری دیگر که در این دوره نوشته شده است، بای&&د ب&&ه ط&&ور کام&&ل خوان&&ده

شود، اما ما فقط با چند خط، بیانگر ماهیت انترناسیونالیستی بلشویسم، یکی از عواملی که منحصر بفرد بودن طبق&&ه

کارگر روسیه در جنگ جهانی اول را شکل داد، بسنده میکنیم.

پایان ماه سپتامبر بدون شک نقطه عطف بزرگی در تاریخ انقلب روسیه و حال به نظر می رس&&د در انقلب جه&&انی نی&&ز

بوده باشد  ... این مرحل&&ه ممک&&ن اس&&ت عص&&ر انقلب نامی&&ده ش&&ود. دس&&تگیری ه&&ای دس&&ته جمع&&ی ره&&بران ح&&زب در

ایتالیای آزاد و به ویژه آغاز سرپیچی از اجرای فرمان مافوق در ارتش آلمان نشانه های غیر قابل انک&&اری س&&ت از اینک&&ه

م&ا در ی&ک نقط&&ه عط&ف بزرگ&ی ایس&&تاده ای&م، م&ا در آس&تانه انقلب جه&&انی ق&رار داری&م ... و از آنج&ایی ک&ه بی&ن هم&ه

پرولترهای انترناسیونالیست در همه کشورها، فقط ما بلشویکهای روسی ت&&ا ان&&دازه ای از م&&وهبت آزادی برخ&&ورداریم -

ما یک حزب قانونی، چندین روزنامه، شوراها ... نمایندگان سربازان هر دو پایتخت را در کنارم&&ان داری&&م و در ای&&ن دوره از

انقلب، حمایت اکثریت مردم را - برای ما این گفته که « به هر کسی که عطا زیاده شود، از وی مطالبه زیادتر گردد* »

 )۳۴۲-۳، اگر منصفانه بگوئیم، میتواند و باید هم اعمال شود. (مجموعه آثار، جلد دوم، ص 

   

ا آنکه نادانسته کارهای شایسته ضرب کند، تازیانه کم خواهد خورد. و به هر کسی که عطا زیاده شود، از وی مطالبه زیادتر گردد * اما

 ) - مترجم ۴۸-۱۲و نزد هر که امانت بیشتر نهند، از او بازخواست زیادتر خواهند کرد. (کتاب مقدس لوقا 

 اکتبر، کمیته مرکزی با انجام رای گیری، اصول ایده سازماندهی قی&&ام۱۰این بحثی بود که در حزب جا افتاد، و در تاریخ 

را قبول کرد. این یک پیروزی برای یک مرد و یا حتی یک حزب نبود، بلکه برای طبقه کارگر بین المللی بود. حال مش&&کل

این بود که قیام چگونه شکل خواهد گرفت.

سربازان،  بلشویک میشوند

همانطور که در فصل قبل نشان داده شد، خیلی پیش از کنگرۀ دوم سراس&&ری ش&&وراهای روس&یه، بلش&&ویک ه&&ا ب&رای

 نماین&&دگی ک&&ارگران در آنهیئت درص&&د ۸۰سیاست های خود، حمایت فوق العاده ای را کسب کرده بودند. در حقیقت 

کنگرۀ از طرفداران بلشویک ها بودند. با این حال، ای&ن ب&دان معن&ا نب&ود ک&ه پرولتاری&ا آکن&ده از آگ&اهی کمونیس&تی ب&&وده

باشد، زیرا این امر تحت آن شرایط غالب امکان پذیر نبود. آنچه که آنها داشتند، خواسته های بنیادی بودند که در س&&ال

 تجمع یافته بودند. آنها خواستار پایان دادن به جنگ و بدبختی های مربوط به کمب&&ود م&&واد غ&&ذایی و ت&&ورم بودن&&د.۱۹۱۷

آنها دیدند که ائتلف با دولت موقت بورژوایی، صرفا به ادامه جنگ منتهی شد. علوه بر این، با نزدیک تر ش&&دن آلمانه&&ا

به پطرزبورگ، مردم در سطح وسیعی معتقد شده بودند که کرنسکی برای شکست انقلب قصد دارد که اجازه دهد تا

پطرزبورگ به دستان دشمن سقوط کند. این همه بدان معنا بود که افزایش حمایت از بلشویکها کامل طبیعی بود، زی&&را

آنها تنها حزبی بودند که بدون هیچ ابهامی مخالف جنگ بودند و در تمام این مدت به « هم&&ه ق&درت بدس&&ت ش&&وراها »

 همه این مسائل به هم گره خورده بود، به درجه ایک&&ه س&&ربازخانه ه&&ا یک&&ی پ&&س از۱۹۱۷فراخوان داده بودند. در اکتبر 

دیگری رای دادند که از دستور جبهه رفتن سرپیچی کنند، و فقط به شوراها گوش کنند. یک نمونه از ای&&ن قطعن&&امه ه&&ا

  اکتبر بود: ۱۲در لشکر  گارد ایگرسکی در تاریخ 

ترک پادگان انقلبی از پتروگراد، فقط نیاز بورژوازی برخوردار از امتیاز، به عن&&وان وس&&یله ای ب&&رای خن&&ثی

کردن انقلب  است ... ما به همه کسانی که اینرا شنیده اند اعلم میداریم که در حالیکه از دستور 
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ترک پتروگراد سرپیچی میکنید، ما به خواست رهبران واقع&&ی ک&&ارگران و دهقان&&ان فقی&&ر یعن&&ی ش&&ورای

کارگران و سربازان، اعتنا و توجه خواهیم کرد. ما به این ایمان داریم  و آن را دنبال خواهیم کرد، زیرا ه&&ر

چیز دیگری خیانت خالص و سرخوردگی از انقلب جهانیست.

 )۲۲۷(نقل شده در رابینوویچ، بلشویک ها به قدرت می رسند، ص 

 

 اکت&بر،۹این قطعنامه به عنوان بخشی از مب&&ارزه حی&اتی و  نه&&ایی ب&رای کن&ترل نیروه&&ا در پطرزب&&ورگ تص&&ویب ش&&د. در 

تروتسکی توانست قطعنامه فراخوان به صلح، کنار گذاشتن دولت کرنسکی را در شورای پطرزب&&ورگ بتص&&ویب رس&&اند و

مهمتر از همه، پیشنهاد داد که دفاع از پطرزبورگ توسط خود شورا انجام شود. در نتیجه پذیرش ای&&ن پیش&&نهاد، کمیت&&ه

 اکتبر بود. بر خلف اسطوره های۲۵ی انقلبی نظامی معروف ایجاد شد که هماهنگ کننده  عملیات تسخیر قدرت در 

بعدی استالینیستی، این کمیته به عنوان یک هماهنگ کننده با نقشه قبلی برای تس&&خیر ق&&درت، ش&&کل نگرفت&&ه ب&&ود.

این تنها به دلیل امتناع منشویک ها برای شرکت در آن، چنین نقشی را پیدا کرد. بنابراین این کمیت&&ه تنه&&ا از بلش&&ویک

ها و اس آرهای چپ تشکیل شد که حول ضرورت انتقال قدرت به شوراها، متحد شده بودن&&د. علوه ب&&ر ای&&ن، قطعن&&امه

برای تشکیل  کمیته ی انقلبی نظامی، قبل از آنکه کمیته مرکزی بلشویک ه&&ا اس&&تدلل لنی&&ن را درب&&اره تص&&رف ف&&وری

قدرت بپذیرد، تصویب شده بود. اثبات نهایی این قضیه که کمیته ی انقلبی نظامی به عنوان برگزار کنن&&ده انقلب اکت&بر

پیش بینی نشده بود این بود ک&ه لنی&ن و بیش&تر بلش&&ویکها (ب&&ه اس&تثنای تروتس&کی و ولدارس&کی) ب&&ه خ&&ود س&ازمان

نظامی بلشویک ها برای انجام اقدامات عملی چشم دوخته بودند. با این حال، س&&ازمان نظ&&امی بلش&&ویک ه&&ا، ک&&ه در

ماه ژوئیه به حرکات ماجراجویانه دست زده ب&ود، در داخ&ل ح&زب آنچن&ان بش&&دت م&ورد انتق&اد ق&رار گرفت&ه ب&ود ک&ه دیگ&ر

نمیخواست دوباره گزیده شود. آماده سازی آنها چنان محتاطانه بود ک&ه ش&رکت آنه&ا، ن&ه در ی&ک نق&ش برجس&&ته بلک&ه

نقش ثانوی داشت.

، خواست بورژوازی امپریالیست برای ادام&&ه جن&&گ ب&&ود. جنگ&&ی۱۹۱۷دلیل اصلی این، همانند بسیاری از مسائل سال 

که  سقوط سلطنت تزار را به ارمغان آورد و در نهایت، به سلطه بورژوازی روسیه و س&&گهای دس&&ت آموزش&&ان در ح&&زب

اس آرها و منشویک ها پایان داد.  با توجه به این واقعیت که کرنس&کی ب&ه نی&روی پادگ&ان پطرزب&ورگ در جبه&ه ه&ا نی&از

داشت و با توجه به این واقعیت که نظامی&&ان دس&&ت رد ب&&ه ای&&ن خواس&&ته زده بودن&&د، کرنس&&کی در واق&&ع  از لحظ&&ه ایک&&ه

نیروهای خود را تحت رهبری کمیته ی انقلب&ی نظ&امی ش&وراها  ق&رار داد، ب&ا تم&رد از اوام&ر در پادگ&ان ه&ا روب&رو ش&د.

هنگامیکه کرنسکی و فرمانده ارشدش در پطرزبورگ پالکنوویکف این را فهمیدند که دیگر خیلی دی&&ر ش&&ده ب&&ود.  کمیت&&ه

ی انقلبی نظامی موفق ش&د ت&ا کمیس&&رهای  وف&ادار ب&ه ش&وراها، در اک&ثر ق&وای ارت&ش انتخ&اب ش&&وند. هنگ&امی ک&ه

کرنسکی متوجه شد که تعداد کم&ی س&رباز قاب&&ل اعتم&اد در پ&&ایتخت دارد، ب&رای برگش&&ت نیروه&&ای نظ&امی از جبه&ه،

تلگراف زد، اما گفته شد که نیروهای نظامی « آلوده به بولشویسم »  شده ان&&د و  از انتق&&ال امتن&اع خواهن&&د ک&رد مگ&&ر

اینکه دلیل این انتقال به آنها گفته شود. به طور خلص&&ه، دول&&ت م&&وقت، عمل فل&&ج ش&&ده ب&&ود. هنگ&&امی ک&&ه کرنس&&کی

 ش&د ک&ه پ&س از روزه&ای ج&&ولی ب&ائی  اکتبر دست به اقدام زد، او خواه&ان دس&تگیری هم&ه بلش&&ویکها۲۳بالخره در 

گذاشتن وثیقه ( شامل تمام رهبران نظامی حزب)  آزاد شده بودند، او همچنین خواستار بس&&تن مطبوع&&ات بلش&&ویکها

بخاطر ایجاد فتنه شد. اما برای انجام این اقدامات، او مجبور بود تا به دانشجویان دانشکده افسری، گردان ضربتی زنان

و هنگ تفنگداران زخمی جنگ اتک&ا کن&&د. توقی&ف و تص&&رف ب&زور چاپخ&&انه ت&رود ک&ه در آن روزن&امه راب&وچی پ&ات، روزن&&امه

بلشویکی خطاب به کارگران چاپ میش&&د، هش&&دار لزم را ب&&ه کمیت&&ه ی انقلب&&ی نظ&&امی، داد. مطبوع&&ات ب&&ه زودی ب&&ه

دست کارگران افتاد و نیروهای وفادار به کمیته ی انقلبی نظامی، کسانی را که میخواستند به درخواس&&ت کرنس&&کی

پاسخ دهند متقاعد کردند که در این مورد بیطرف بمانند. همانطور که در مورد امور کورنیلف نیز چنین بود، سربازانی که

به سمت پایتخت حرکت می کردند، متقاعد شدند که به ضد انقلب کمک نکنند.

حال ارتش، مانعی برای تصرف قدرت توسط طبقه کارگر نبود، اما زمان و چگ&&ونگی انج&&ام آن کماک&&ان مس&&ئله ب&&ود. ای&&ن

بحث که در طول ماه سپتامبر در حزب بلشویک موجب التهاب شده ب&&ود، هن&&وز ب&&ا وج&&ود رأی مع&&روف ده&&م اکت&&بر، ح&&ل

نشده بود. در حالی که برخی از اعضای کمیته ی انقلبی نظامی خواهان سرنگونی بلفاصله کرانسکی بودن&&د، س&&ایر

بلشویک ها کماکان چنین قیامی را اشتباه و یا زودرس ارزیابی میکردند. تروتسکی وضعیت را به درستی خلصه کرد:
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دولت ناتوان است؛ ما از آن نم&&ی ترس&&یم زی&&را م&&ا نی&&روی ک&&افی داری&&م ... بعض&&ی از همک&&اران م&&ا، مثل

کامنف و ریازانف، با ارزیابی ما از وض&&عیت مواف&&ق نیس&&تند. ب&&ا ای&&ن وج&&ود چ&&پ و  راس&&ت نمیزنی&&م. خ&&ط

تاکتیکی ما با توسعه شرایط، توسعه یافته است. هر روز قوی تر می شویم، وظیفه ما این است که از

خود دفاع کنیم و به تدریج زمینه حاکمیت خود را گسترش دهیم تا بنیاد محکمی برای کنگره شوراهای

 )۲۵۳فردا بسازیم. (نقل شده در رابینوویچ ، ص 

البته این آنطور نبود که لنین آن را دوست داشته باشد. پ&س از هف&&ت هفت&&ه مب&ارزه ب&&رای قی&ام ف&وری در براب&ر دش&&من

شکست خورده، او قادر نبود که جلوی خودش را بگیرد. برای دومین بار در عرض یک ماه، او دستورالعمل کمیته مرکزی

را برای مخفی ماندن را کنار گذاشت و سوار بر تراموای معروف بسوی ستاد بلشویک ها در کمون س&&مولنی راه افت&&اد.

او قبل از توده های حزبی درخواست کرده بود تا در مقابل کمیته مرکزی اقدام کنند. خلصه ای از آنچه او قبل استدلل

کرده بود:

تاریخ، انقلبیون را برای بتعویق انداختن زمانی که می توانستند امروز پیروز باش&&ند (و ام&&روز آنه&&ا قطع&&ا

پیروز خواهند شد) نخواهد بخشید، در حالی که فردا خطر از دس&&ت دادن بس&&یار اس&&ت؛ در واق&&ع هم&&ه

چیز در معرض خطر از دست رفت&ن اس&&ت. اگ&ر ام&روز م&&ا ق&درت را قبض&ه کنی&&م، م&ا آن را در مخ&&الفت ب&&ا

شوراها نکرده ایم، بلکه از طرف آنها دست به اینکار زده ایم. فاجعه بار خواهد ب&&ود، و ی&&ا ص&&رفا ی&&ک ام&&ر

 اکتبر بنشینیم. مردم حق دارند و موظف هستند ک&&ه راج&&ع ب&&ه چنی&&ن۲۵اداری، اگر به انتظار رای مردد 

تص&&میم بگیرن&&د... دول&&ت ل&&رزان و در سوالتی، نه از طریق رای، بلکه به زور، در لحظ&&ات بحران&&ی انقلب

شرف افتادن است باید به هر قیمتی، ضربه کاری را زد. تاخیر در انجام این عمل کشنده خواهد بود.

در واقع هر دو مواضع، حاوی عناصر مهمی از حقیقت اند. تروتسکی متوجه شده بود ک&&ه فرص&&ت دیگ&&ری ب&&رای بمی&&دان

آمدن کورنیلوف جدید وجود ندارد. او متوجه شد که همه چیز به اندازه کافی سریع به آخر خ&&ط میرس&&ید ( و تروتس&&کی

یکی از فعال ترین ها در حصول اطمینان از این روند بود). همچنین تروتسکی چیزی م&ی دانس&&ت ک&ه لنی&ن از آن بیخ&بر

بود، و آن اینکه ترکیب دومین کنگره شوراهای روسیه چنان بود که تماما در جهت سرنگونی دولت موقت عم&&ل خواه&&د

کرد. لنین می ترسید که هنوز به اندازه کافی منشویک ها و اس آرها باشند که تصمیم گیری در م&&ورد تم&&ام ق&&درت ب&&ه

شورا ها را تا تشکیل مجلس مؤسسان « که احتمال نسبت به ما نظر مساعدی نخواهد داشت »  به تعویق بیاندازند.

او می خواست که سایر نمایندگان « احزاب سوسیالیست » دیگر را در یک عمل انجام شده قرار ده&&د. اگ&&ر منش&&ویک

ها آن را رد کنند، آنها خود را در مقابل طبقه کارگر ب&&ه عن&&وان نی&&روی ب&&ورژوازی افش&&ا خواهن&&د س&&اخت. در حقیق&&ت ای&&ن

کمابیش همانطور اتفاق افتاد که مد نظر بود.

 اکتبر پرولتری 

 برن&امه ری&زی ش&&ده در تم&امی دوران ه&&ا نامی&&ده ش&&ده اس&&ت. پرولتاری&ای مب&ارز و  انقلب اکتبر به عنوان بهترین انقلب

آبدیده در نبرد و با ابزار سیاسی خود در شکل حزب بلشویک، قدرت را در منظم ترین اقدام دسته جمع&&ی در تاری&&خ، در

دست گرفت. با این حال این امر نباید حقایق خاصی که مشخصه رابطه ح&&زب و طبق&&ه اس&&ت را مخ&&دوش کن&&د. کمیت&&ه

مرکزی بلشویکها  هرگز و در هیچ  زمانی، در مورد روز قیام تصمیم نگرف&&ت. ای&ن ب&ه س&ادگی ب&ا وق&وع پیوس&ته ح&وادث

منتفی شد و این کمیته ی انقلبی نظامی شوراهای پطرزبورگ تحت کنترل بلش&&ویکها ب&ود ک&ه حمل&ه نه&ایی را انج&ام

داد. حتی رهبری واقعی سیاسی حزب بلشویک ها، نه در اتاق های کمون س&&مونولی، بلک&&ه در اینج&&ا، در خیاب&&ان ه&&ا

قرار داشت.

هنگامی که کرنسکی دانشجویان دانشکده افسری را برای بستن پ&&ل روی رود ن&&وا فرس&&تاد ( ت&&ا مرک&&ز پطرزب&&ورگ را از

محله کارگری وریبورگ جدا کند ) درست همانطور که در ماه جولی انجام داده بود.
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... آنها توسط گروهی از ش&هروندان خش&&مگین ک&ه بس&یاری از آنه&ا س&لح حم&ل میکردن&د، ب&ه چ&الش

کشیده شدند. دانشجویان دانشکده افسری مجبور شدند تا اسلحه خ&&ود را ول کنن&&د و ب&&ه ط&رز تحقی&ر

آمیزی به دانشکده خود برگردند؛ تا آنجائیکه می توان تعیی&&ن ک&رد، ای&ن اق&دام ب&دون هی&چ دس&&تورالعمل

 صورت گرفت. به همین ترتیب، همانطور که مبارزه برای پل ها آغ&&ازکمیته ی انقلبی نظامیخاصی از 

شد، ایلیین-ژینسکی، نیز که مستقلنه عمل میکرد، شاهد بدست گرفت&&ن و کن&&ترل پ&&ل ه&&ای کوچک&&تر

 )۲۶۱گراندرسکی و سامسونوفسکی توسط  سربازان پادگان ها بود ... (ربینویچ ص.

به طور خلصه، با وجود تمام برنامه ریزی ها و همه بحث ها، این انقلب کار یک اقلیت نبود ک&&ه بس&&ادگی ی&&ک اک&&ثریت

منفعل را رهبری کرده باشند. بلشویک ها به عنوان یک ستاد نظامی هدایت کننده آنطوریکه تاریخ نگاران استالینیست

نوشته اند، خیلی هم آمادگی نداشتند. موفقیت واقعی آنها به مث&&ابه ره&&بری طبق&&ه ک&&ارگر، در سرش&&ار ک&&ردن جنب&&ش

توده ای از  اهداف روشنی بود که می توانستند دنبال شوند. بدین سان، پل لیتیني توسط کارگراني بسته شد که ب&&ا

اتکا بخود از اهمیت وضعیت، آگ&&اهي داش&&تند، بط&&وریکه  ي&&ک ف&&رد بلش&&ويک (ايلین-ژنهس&&&كي) منتظ&&ر دس&&تورالعمل از

« مرکز » نمی ماند، اما مي تواند براساس ابتک&&ار خ&&ود وض&&عیت را بس&&نجد و عم&&ل کن&&د. هم&&انطور ک&&ه در تم&&امی ای&&ن

نوشته نشان داده ایم، آمادگی بلشویکها برای انج&&ام وظ&ایف انقلب&&ی، ن&تیجه لغ&&زش ناپ&&ذیری در اس&&تراتژی و تاکتی&ک

نبود، بلکه ناشی از این حقیقت بود که حزب در صفوف پیشروان طبقه کارگر واقعا ریشه داشت و همچنین حزب&&ی ب&&ود

که توان یادگیری از اشتباهات خود را داشت. در این معن&&ا س&&ازمان دهن&&ده پرولتاری&&ا در انقلب اکت&&بر ب&&ود. ب&&دون ره&&بری

پیشروان طبقه کارگر، انقلب اکتبر به یک شکست قهرمانانه دیگر تبدیل و در لیس&&ت ط&&ولنی شکس&&ت ه&&ای ت&&اریخی

جای میگرفت .

 ه&&ای نماین&&دگی در کنگ&&ره دوم سراس&&ریهیئتآخرین گواه رهبری ت&&وده ای بلش&&ویک ه&ا، خ&ود را در تع&&داد متعه&&دان 

 نفر  (که نیمی از آنها در جناح چپ بودند ک&&ه از۱۹۳ و  از اس آرها  ۳۰۰روسیه نشان داد، بدین قرار که از بلشویک ها 

 نف&&ر از آنه&&ا منش&&ویک ه&&ای۱۴ نف&&ر ک&&ه ۶۸سرنگونی دولت م&&وقت حم&&ایت میکردن&&د)، در ح&&الی ک&&ه از منش&&ویک ه&&ا  

انترناسیونالیست مارتوف بودند. باقیمانده عمدتا غیر وابسته بود اما، همانطور که نتیجه انتخاب&&ات ب&&ه زودی نش&&ان داد،

به طور عمده از بلشویک ها پیروی میکردند. بلشویک ها از حرکت مارتوف برای ایجاد یک دولت ائتلفی از هم&&ه اح&&زاب

سوسیالیستی حمایت کردند، اما منشویک ها و سوسیالیست ها در این امر کارشکنی کردند و  آشکار کردند که آنه&&ا

از کنگره بیرون میروند. آنها امیدوار بودن&&د ک&&ه پرولتاری&&ا را در مقاب&&ل بلش&&ویک ه&&ا بس&&یج کنن&&د، ام&&ا در واق&&ع، پرولتاری&&ا از

بلشویک ها حمایت کردن&&د و آنه&ا ب&ه س&ادگی کن&ار رفتن&د، ب&ه زب&ان تروتس&کی ب&ه « زب&اله دان تاری&خ » پیوس&تند. ی&&ک

منشویک انترناسیونالیست، سوخانوف، هنگامی که بعدا متوجه شد چنین نوشت:

با خروج از کنگره، ما خودمان انحصار شوراها، توده ها و انقلب را دو دستی به بلشویک ها دادیم.

 با وجود تلشهای بعدی منشویک های انترناسیونالیست برای ایجاد یک ائتلف، از جمله احزابی که ق&&درت ش&&وراها را

قبل رد کرده بودند، کنگره حال قریب به اتفاق، قیام را تایید کرد. تقریبا در همان زمان، ک&اخ زمس&تانی ب&ه دس&ت طبق&ه

کارگر افتاد و اعضای دولت موقت دستگیر شدند - تنها دستگیری که طبقه ک&&ارگر انج&&ام داد. کرنس&&کی قبل ف&&رار ک&&رده

بود تا سعی کند سربازان خط مقدم را دوباره جمع و جور کند. این هم به یکی دیگر از جلوه های پیروزی مقاومت ناپذیر

بلشویک ها تبدیل شد، چرا که تلش هایش تقریبا با دستگیری خود وی پایان یافت. او با پوشش زن&&انه از روس&&یه ف&&رار

کرد تا خاطرات قلبی و دروغین خود را در مدرسه حقوق دانشگاه هاروارد در نیم قرن آینده بنویسد.

در همین حال لنین از سایه اختفا بیرون آمد تا با این بیانیه ساده، به کنگره خوش آمد بگوید « ما اکن&&ون ب&&رای س&&اختن

نظم سوسیالیستی اقدام خواهیم کرد » تاریخ واقعی انقلب طبقه کارگر روسیه تازه آغاز شده بود ...
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۱۹۱۷ 
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