
 تراژدی یا امید؟،انقلب اکتبر
آیا امروز انقلب  روسیه  اهمیتی دارد؟

نوشته: رضا جاسکی
۸۶۲۹تعداد کلمات: 

"دوست من،  تئوری  خاکستری است. اما درخت جاودان زندگی  سبز است.»

گوته، فاوست

کارنامه انقلب روسیه را می توان در یک جمله کوتاه خلصه کرد: زاده جنگ جهانی اول، فاتح جنگ جه��انی دوم
 تمام ساکنین این ک��ره خ��اکی را ب��ه نح��وی،

 
و مغلوب جنگ سرد. اما آیا این جمله اهمیت انقلبی بزرگ که تقریبا

۱۹۱۷کارگران اعتصابی کارخانه پوتیلوف در اولین روز انقلب فوریه 



مثب��ت ی��ا منف��ی، م��ورد ت��أثیر ق��رار داد ، را بی��ان می کن��د؟ اکن��ون،  انقلب��ی ک��ه گ��دازه های اتشفش��انی آن ب��ه
دوردست ترین اکناف جهان نیز رسید،  آرام گرفته است. زمانی  نیروه��ای م��ترقی در م��ورد اهمی��ت و عظم��ت آن
هیچ شکی نداشتند اما امروز در کشور زادگاهش، در صد سالگی آن مقامات دولتی سکوت را اختیار کرده اند. در
دل بسیاری از ما، شک و تردید در مورد ان وجود دارد. احساس��ی دوگ��انه، احساس��ی ک��ه قاب��ل بی��ان نیس�ت و م��ا
اغلب با ان در خلوت تنهایی خود کلنجار می رویم. گیجی و درماندگی پ��وتین و مقام��ات روس��یه قاب��ل درک اس��ت.
برای انان،  دفاع از استالین از موضعی ناسیونالیستی نه تنها آسان بلکه امری ضروری است، اما انقلب اکت�بر و
لنین در هم تنیده شده اند، و پیوند لنین با ناسیونالیسم کنونی روسی کار ساده ای نیست.  از هم��ه مهم��تر، اکت��بر
پیام اور تغییر بود،  و الهام بخش  انقلبیون. طبعا، در روسیه شبح انقلبی که نویدبخش تحول است  و  می تواند
صور اسرافیل  بیداری مردمان ازادی خواه شود، برای مقامات چندان جذابیتی ندارد. اما،  نگرش منفی ما نسبت
ب�ه آن از کج��ا سرچش�مه می گی��رد؟ ب��ه خ�اطر خش�ونت مرگب��ار آن اس�ت؟ ی��ا  خی�انت ب�ه عه�د؟ آی�ا می توانس�ت

سرنوشتی دیگر یابد؟ آیا شکست یک انقلب، موجب بی اهمیتی و فراموشی آن می شود؟
زمانی کانت در مورد اهمی��ت انقلب فرانس�ه نوش�ت: "چنی��ن پدی��ده ای در تاری�خ بش��ر هرگ�ز فرام��وش نخواه��د
شد...اگر چه انقلب شکست خورد،  اما پیشگویی فلس��فی آن ق��درت خ��ود را از دس��ت ن��داده اس��ت. زی��را ای��ن
رخداد اهمیت زیادی دارد، با منافع بشریت پیوند دارد، و نفوذ آن در همه نق��اط جه��ان انق��در زی��اد اس��ت ک��ه  در

شرایط مطلوب برای بازگشت  به تلش هایی از این نوع،  به حافظه مردم بازمی گردد."
اما برای تاریخ نویسان رویزیونیست که تمام اهمیت انقلب فرانسه به گیوتین خت��م می ش��ود، انقلب اکت��بر نی��ز

۱۹۱۸فقط  پیام اور مرگ بود و دیگر هیچ. نیل فرگوسن در مورد انقلب اکتبر چنین نوش��ت: "دو اپی��دمی در س��ال 
جهان را درنوردید. اول انفلونزای اسپانیایی...و دیگری اپیدمی بلشویسم بود که زمانی به همان ان��دازه،  مس��ری

به نظر می رسید و در نهایت به اندازه انفلونزا مرگ اور شد."  (نیل فرگوسن، جنگ جهان). 
در طی نیم قرن گذشته، برخی از  تاریخ نگاران تلش داشته و دارند که تاری��خ انقلب��ات گذش��ته را تغیی��ر دهن��د.
این موضوع به خوبی در مورد مورخین رویزیونیست و انقلب فرانسه مشهود است. در بحبوبه جنگ س�رد، ارائه
تفاسیر متضاد از سوی طرفین درگیر این جنگ، آمریکا و شوروی،  موجب مباحث زیاد،  و در نهایت  پخش برخی
از شایعات نادرست گشت. طبعا، همه ما با عینک ایدئولوژیک خود، اعم از خواسته یا ناخواسته، به سیر ح��وادث
گذشته، به ویژه حوادث بزرگی که از هم��ان ابت��دا ب��ا مخ��الفین و طرف��داران بس��یار مص��ممی روب��رو ش��دند، نگ��اه

می کنیم. این امر شامل همه، از جمله نویسنده این سطور نیز می باشد.
در نشریه اینترنتی ایران امروز ، چند تن از نویس��ندگان مح�ترم س�عی کرده ان�د ب��ا نزدی�ک ش�دن ب�ه صدس��الگی
 خانم طاهره بارئی در طی چند مق��اله مفص��ل ، در م��ورد

 
انقلب، به توضیح نظرات خود در این مورد بپردازند. مثل

انقلب روسیه، پاکسازی ها و جنایاتی که در اتحاد شوروی در طی مدت طولنی در جریان ب�ود،  و رابط��ه ای��ران و
روسیه به بحث پرداخته اند. این مقالت  در موارد زیادی بسیار آموزنده و خواندنی هستند، اما گاهی ب�رای برخ�ی
 ایشان در مقاله «گفتید پوپولیسم؟ بله! از خیلی وقت

 
از گفته ها و احکام دلیل قابل پذیرشی ارائه نمی دهند . مثل

  صد۲۰۱۷  یک کودتا بود: "سال پیش رو یعنی ۱۹۱۷پیش»  از جمله به توضیح این موضوع می پردازند که انقلب 



  در روسیه می گذرد. بله درست شنیدید نگفتم، انقلب اکتبر گفتم کودتا. چ��را؟» و ی��ا۱۹۱۷سال از کودتای اکتبر 
  کشته بسیار داد اما انقلب خش��نی از آن ن��وع ک��ه لنی��ن می خواس��ت نب��ود» (همانج��ا).  ب��ه۱۹۰۵اینکه «انقلب 

   موفق بود.  انقلبی  «که با پیش��گامی ح��زب مش��روطه دموکراتی��ک، انقلب��ی۱۹۰۵عبارتی از نظر ایشان انقلب 
رفرمیست است و انقلبیون از نتایج و دستاورد تظاهرات و جنبش خ�ود راض��ی اند ، مگ�ر افراطی�ون رادیک��ال، از
جمله شاخه بلشویک وابسته به لنین که ب��ه هی��چ چی��ز ج��ز رس��یدن ب��ه خواس��ته اش ک��ه بران��دازی ت��زار و ق��درت
بخشیدن به خلق...انهم از راه اعمال ترور و خشونت راضی نیست. توقع داری��م در ای��ن انقلب از آنچ��ه  دوازده

سال بعد به غلط خود را انقلب نام نهاد، آثار چهره های مهم را ببینیم. اما نمی بینیم." 
  می پردازن��د.۱۹۰۵  ،خانم بارئی در نهایت به حکم دیگری در مورد انقلب ۱۹۱۷بعد از این حکم در مورد انقلب  

۱۹۰۵  روسیه چه بود؟ ایشان توضیح می دهن��د: "یک��ی از تاریخ نویس��ان در بررس��ی انقلب ۱۹۰۵اما علت انقلب 
روسیه پس از بیان وضعیت اقتصادی و  فرهنگی و انواع نارضایتی ها،  با تردید می گفت، ولی این ه��ا ب�رای چنی�ن

 او هم حس کرده بود چیز دیگری در این میان می بایست توانسته باشد، فتیله شمع را روش��نانقلبی کافی نبود.
مردم مسکو و سنت پترزبورگ بی تردیدکرده، پرتوافکنی کرده باشد. به نظر من این، همان انقلب مشروطه بود. 

هر چند تاریخ نویس هایی که منمی شنیدند که تزارشان دارد به ایران برای حمایت از شاه قاجار نیرو می فرستد. 
خبر انقلب مشروطه ایران و حتی از آن پیشتر، جنبش تنباکو و رشد آگاهیمطالعه کردم، چیزی ننوشته بودند. 

 از طریق همسایگان ایرانی تبار به اقصی نقاط روسیه رسیده ب��ود." و در
 
و شعور و تحول خواهی مردم ایران حتما

  روسیه ک��ه خ��ود را مش��روطه دموکراتی��ک۱۹۰۵نهایت نتیجه گرفته می شود :"  حضور بال دموکراتیک در انقلب 
معرفی می کند هم برای جذب رادیکال ها و سوسیالیست هاست و هم روسی کردن مشروطیتی ست ک��ه از ای��ران

می امد» (طاهره بارئی، گفتید پوپولیسم؟ بله! از خیلی وقت پیش، ایران امروز )   
البته من نیز در اینکه خانم بارئی نتوانس��ته اند تاریخ نویس��انی را پی��دا کنن��د ک��ه نظ��رات ایش��ان را در م��ورد ریش��ه

  روسیه تائید کنند، ش��کی ن��دارم! دلی��ل آن نی��ز بس��یار واض��ح و روش��ن اس��ت: انقلب مش��روطیت۱۹۰۵انقلب 
  روسیه رخ داده است و نه قبل از آن و با هیچ ش��عبده بازی نی��ز نمی ت��وان از انقلب۱۹۰۵ایران ، پس از انقلب  

  با اعتصاب در کارخانه پوتیلوف آغاز ش��د۱۹۰۴مشروطه ایرانی دومی را نتیجه گرفت! انقلب روسیه در دسامبر 
  عده زیادی در پتروگراد به قتل رسیدند. مشروطه،  درست یک سال بع��د۱۹۰۵و در یک شنبه خونین آن در ژانویه 

  در بازار تهران با تنبیه  چند بازرگان به خاطر گرانفروشی کلید خورد. (ویکیپدیای فارسی ش��روع۱۹۰۵در دسامبر 
  روسیه است )۱۹۰۵  می داند که در هر حال  مدتها بعد از شروع انقلب 1905جنبش مشروطه را ژوئن 

  قرار گرفت.  انقلبیون تبریز با انقلبی��ون۱۹۰۵ این انقلب مشروطه ایران است که تا حدی تحت تأثیر انقلب 
۱۹۰۴باکو در تماس بودند. محمد امین رسول زاده از قفقاز به ایران امد. بنا ب�ه گفت�ه ماش��الله اج�ودانی "در س�ال 

  هج��ری] یعن��ی نزدی��ک ب��ه دو س��ال و نی��م پی��ش از اعلن مش��روطیت، پایه ه��ای۱۲۸۳میلدی [براب��ر ب��ا 
سوسیال دموکراسی ایران با ایجاد حزب "همت" در بادکوبه استوار گردید" (ماشالله اجودانی، مش��روطه ایران��ی).
این حزب شالوده حزب اجتماعیون-عامیون را نهاد. دبیرحزب همت نریمان نریمانوف بود ک��ه از ره��بران اتح��اد
جماهیر شوروی در ابتدای تشکیل آن بود. همچنین احمد کسروی در تاریخ مشروطه ایران می گوید که ایرانی��ان



قفقاز، یک سال پیش از آغاز جنبش مشروطه خواهی از روی مرامنامه حزب سوسیال دموکرات روسیه دسته خود
را بنیان نهادند. پیشوای انان نی��ز نریم��ان نریم��انف ب��ود. عل��ی مس��یو و ح��اجی عل��ی دواف��روش و ح��اجی رس��ول
صدقیانی همان مرامنامه را به فارسی برگردانند و انجمن معروف به «انجمن غیبی» را ایج��اد کردن��د. (ب��ه نق��ل از
 تاریخ نگارانی چون ادوارد براون، تقی زاده و امث��الهم در

 
کتاب اجتماعیون عامیون نوشته سهراب یزدانی).  ضمنا

مورد رابطه بین این دو انقلب، البته از جهتی عکس، توضیح داده ان��د. طبع��ا انقلب مش��روطه، انقلب��ی ب��ود ب��ا
 ایرانی و با خواسته هایی مشابه بسیاری انقلبی��ون کش��ورهای دیگ��ر مانن��د فرانس��ه و روس��یه...در

 
پایه های کامل

 روسیه به جز دلیل اجتماعی و اقتصادی،  می توان از شکست روس�یه در جن�گ ب��ا ژاپ�ن۱۹۰۵مورد دلیل انقلب 
 در همی��ن رابط��ه، گفت��ه می ش��ود ک��ه لنی��ن در م��واردی روزن��امه

 
نام برد، که جای بحث آن در اینجا نیست. ض��منا

ایسکرا را از طریق برلین به تبریز و سپس باکو می فرستاد. البته فکر نمی کن��م ای��ن ف��اکت در م��ورد ی��ک روزن��امه
لنینی، مد نظر خانم بارئی باشد. 

آقای فریدون خاوند در مقاله دیگری در ایران امروز،  نیز ضمن ارجاع ب��ه  مق��اله خ�انم ب�ارئی، ب��ا تک��رار برخ�ی از
  از خطربازگشت به لنین و لنینیسم یاد می کنن��د و ب��ه درس��تی  خواه��ان۱۹۱۷گفته های ایشان در مورد «کودتای» 

بررسی انقلب اکتبر، در پرتو مطالعات جدید هستند، اما در عین حال برخی از اتهامات درست و نادرست  قدیمی
را  تکرار می کنند (فریدون خاوند، در استانه یکصدمین سال پایه گذاری "امپراتوری سرخ"، ای��ران ام��روز). آق��ای
جمشید اسدی نیز در مق��اله خوان��دنی دیگ��ری، ض�من بررس��ی رون�د ده م��اهه بی�ن انقلب ف��وریه و اکت��بر ن�تیجه
می گیرد که «در بازه ای ده ماهه، از میان همه جریان های اپوزیسیون، نیرویی به قدرت رسید به مراتب خشن تر و

مستبدتر از حکومت سرنگون شده تزاری." (جمشید اسدی، اپوزیسیون هموند نظام!، ایران امروز)
برای آنکه به برخی از پرسش ها یا نظرات این دوستان پاسخ گفته شود و نیز به خاطر لبیک گفتن به ای��ده ج��الب
آقای خاوند در مورد بررسی انقلب اکتبر در پرتو مطالعات جدید، در اینجا به خلصه نظر برخی از ص��احب نظران

در مورد چند نکته  یاد شده بال  پیرامون انقلب اکتبر  می پردازم.

انقلب فوریه
  ، دلی��ل ش�روع۱۸۹۰–۱۹۲۸استفن (استیو) اسمیت در کتاب خود ، «روسیه در انقلب: یک امپراتور در بح��ران، 

انقلب را فقط از زاویه بحران عمیق اقتصادی و شکست جنگ نمی بیند، بلکه برخی از دلیل آن را ب��ه نی��م ق��رن
 ، طبق��ات جدی��دی در۱۸۹۰  به بعد و ب��ه  وی��ژه از ۱۹۶۰پیش از انقلب نسبت می دهد. بعد از رشد صنعت از دهه 

جامعه بوجود امدند. در همین راستا  ارتش نیز مدرنیزه ش��د.در ن��تیجه ای��ن تح��ولت طبق��ه ک��ارگر، س��رمایه دار  و
طبقه  متوسط شکل گرفتند، و این امر  بتدریج منجر به تزلزل در پایه های اش��رافیت و اتوکراس��ی ت��زاری گش��ت.
تقاضا برای حقوق مدنی و سیاسی به ویژه از طرف طبق��ات می�انی و س��رمایه داران، و بهب�ود وض�عیت معیش�تی و
کاری از سوی کارگران و دهقانان بشدت افزایش یافت. این خواسته ها، بعد از شکست روسیه در جنگ ب��ا ژاپ��ن

  انجامید. در همین سال نیکلی دوم وع�ده تغیی��رات بزرگ�ی در حق�وق سیاس�ی و م�دنی داد ک�ه۱۹۰۵به انقلب 
بسیاری از انان در حرف باقی ماندند. با آغاز جنگ، بخشی از الیت و نخبگان امی��دوار گش��تند ک��ه امک��ان تحق��ق



  بیشتر خواهد شد، اما به زودی تمام این آرزوه��ا ب��ر ب��اد رف��ت و نیکلی ب��ا ت��وجه ب��ه۱۹۰۵وعده های انجام نشده 
اینکه بیشترین وق��ت و نیروی��ش را ص�رف جن�گ می ک��رد، وظ��ایف دول��تی خ��ود را ن�ه ب��ه نخبگ��ان بلک��ه زن خ�ود
الکساندرا که بشدت تحت تأثیر دهقان زاده  «مقدسی» ب��ه ن��ام راس��پوتین ب��ود، س��پرد. راس��پوتین در نگ��اه هم��ه
مردم، از پایین تا بال، به عنوان نیروی شیطانی تلقی می شد و پ��س از چن��دی توس��ط ع��ده ای از اش��راف ب��ه قت��ل
رسید. در روسیه، درست مانند انقلب ایران، از آنجا که بخش اعظم قدرت در دست ی��ک نف��ر ک��ه اتوکراس��ی را
نمایندگی می کرد  متمرکز شده بود، سقوط وی منجر به سقوط اتوکراسی شد که نتوانسته ب��ود  رفرم ه��ای وع��ده

داده شده را به اجرا گذارد. 
مشارکت کامل در جنگ باعث سقوط اقتصاد، قحطی و تلفات انسانی فراوان��ی گش��ت. ی��ک س��ال قب��ل از ش��روع
جنگ، روسیه بزرگترین صادرکننده غلت جهان محسوب می شد، اما پس از جنگ بسرعت وضع عوض شد. در

  میلیون نفر به خدمت ارتش در امدند، افرادی عمدتا جوان که از بازار ک��ار خ��ارج ش��دند و خ��ود س��ربار۱۶حدود 
جامعه گشتند. قسمت زیادی از تولیدات صرف نیروهای نظ��امی می گش��ت. بن��ا ب��ه گفت��ه اس��میت ک��ه ب��ه انقلب
بیشتر  از زاویه تحولت اجتماعی نگاه کرده است، انقلب فوریه ن��ه ن��تیجه مس��تقیم شکس��ت های نظ��امی بلک��ه

ترکیبی از نارضایتی مردم از تزار، اشراف و نخبگان، قحطی و فشار زیاد جنگ بر فرودستان جامعه بود. 
  روز ب��ا تق��ویم بس��یاری از کش��ورهای دیگ��ر ف��رق داش�ت (اختلف گاه ش��مار۱۳ ب��ه تق�ویم آن زم��ان روس�یه  ک�ه 

 م��ارس روز جه��انی۸  انقلب آغاز شد. در واقع، آن روز مصادف ب��ا ۱۹۱۷  فوریه ۲۳گریگوری و یولیانی)، در  روز 
زنان بود. در پتروگراد، هزاران زن کارگر و خانه داربرای اعتراض به قحط��ی ن��ان ب��ه خیابان ه��ا ریختن��د. روز بع��د
کارگران کارخانه پوتیلوف که کارفرمایان مانع ورود  آن ها به کارخانه  شده بود، اعتراضات خیابانی را ادامه دادن��د
و با اینکه بلشویک ها در منطقه ویبورگ که مرک��ز چپگرای��ان ب��ود آم��ادگی داش��تند، ام��ا در واق��ع انقلب  ب��ه ش��کل
خودبخودی آغاز شد و هم�ه اح��زاب سیاس�ی ، ح��تی بلش��ویک ها را غ��افلگیر نم�ود. در ع��رض دو روز تظ��اهرات،
خواسته برکناری تزار و جنگ  به خواسته اصلی تبدیل گشت. در نتیجه ادامه تظاهرات عده زیادی ، چند صد نفر،

 هزار نفر از سربازان ب��ه اع��تراض و ش��ورش۱۷۰در روز سوم به قتل رسیدند. اما در عرض یک هفته در پتروگراد 
 فوریه، فعالینی که در کمیته صنایع جنگی بودند،  ب��ا تواف��ق ب��ا نماین��دگان سوسیالیس��ت در دوم��ا۲۷پیوستند. در 

تصمیم به ایجاد شوراهای کارگری و سربازان را گرفتند. 
 تش��کیل ش��د ک��ه در نه��ایت درب��ار را۲۷در 

 
  فوریه کمیته ای توسط لیبرال ها به رهبری میخائیل رودژیانکو در دوما

 هم��ه ب��ر س��ر رفت�ن ت��زار و تغیی��رات  در عرص��ه
 
متقاعد کرد تزار را مجبور به اس��تعفا نمای��د. در ای��ن زم��ان تقریب��ا

اقتصادی و مدنی توافق داشتند.برای آنکه  میزان نفوذ رادیکال ها و سوسیالیست ها ، در انواع مختل��ف ان، درک
شود کافیست به این جوک که در آن زمان دهن به دهن می گشت،  توجه کرد: ت��زار در نظ��ر داش��ت  ب��رای حف�ظ
امنیتش از لباس مبدل استفاده کند، از این رو به گماشته خود دستور تهیه لباسی عادی برای اس�تتار را می ده�د،
پس از چندی گماشته با یک لباس ساده سبزرنگ، شبیه لباس نظامی��ان برمی گ��ردد. ت��زار ب��ا عص��انیت لب��اس را
پرت می کند و می گوید، «احمق! من لباس برای استتار خواستم! تو نمی دانی که تنها رن��گ محافظت کنن��ده  روز،

قرمز است؟»  



در ماه مارس دولت موقت از نمایندگان دوما تشکیل ش�د، همزم�ان از جلس��ات ک��ارگران کارخانج��ات و نظامی�ان،
  ف��وریه۲۷  نفر افزایش یافت، انتخ��اب ش�دند (در واق��ع ش�ورای پ��تروگراد در ۳۰۰۰  نماینده که بسرعت به ۱۲۰۰

شکل گرفت). این آغاز قدرت دوگانه بود. . منتهی، از همان ابتدا یک پرسش مطرح شد. آی��ا ب��ا اس��تعفای ت��زار،
اشرافیت جای خود را به دموکراسی داده  و باید جنگ را همراه با متحدین ادامه داد یا  اینکه ه��دف انقلب ایج��اد
تغییرات رادیکال در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی روسیه بود؟   در بیانیه دولت موقت ق��ول اص��لحات زی��ادی

زیادی داده شد،  اما مهمترین مسائل یعنی جنگ و زمین مسکوت مانده بودند.
 پاسخ نه داد. انقلب درست مث��ل

 
در پاسخ به این پرسش که آیا انقلب فوریه توطئه انقلبیون بود ، باید صریحا

همه انقلبات مردمی و بزرگ دیگر مانند غرشی بود در آسمان ابی. برخی بر این عقیده هستند که به ت��زار  ب��رای
تصحیح خطاهای خود فرصت کافی داده نشد و «خونخوارانی» چون لنین مردم را به انقلب کشیدند.

 در واقع  تأکید بر ای�ن نکت�ه ب�ه ای�ن خ��اطر اس�ت ک�ه برخ�ی در م�ورد ای��ران نی�ز، انقلب را ن�ه ن��تیجه ترکی�بی از
بی عدالتی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بلکه نتیجه توطئه رادیو بی بی س��ی، آمریک��ا ،  ع��ده ای  چپگ��را،  ی��ا
نتیجه خطاهای انقلبیون آن زمان می دانند . انقلبیون می توانند تا حدی روند یک انقلب را کند و سریع کنن��د و
با سیاست هایی که اتخاذ می کنند انقلب را به پی��روزی ی��ا شکس��ت بکش��انند، ام��ا در ی��ک انقلب مردم��ی، آغ��از
انقلب به دست انقلبیون نیست. سازهای زیادی باید در کنار هم��دیگر  ب��رای ش��روع  ی��ک ش��ورش انقلب��ی ب��ا

همدیگر همنوازی کنند. طبعا هر شورشی نیز به پیروزی نمی رسد.
  آیا سوسیالیست ها، در انواع ان، در اقلیت بودند؟ در اینجا نیز پاسخ منفی است. آیا شوراها در پ��ایتخت ب��ر اث��ر
 مردم��ی

 
فشار انقلبیون حرفه ای ساخته شدند؟ طبعا انقلبیون در ایجاد ان ها دخیل بودند اما ای�ن نه��ادی ک�امل

بود که بسرعت در تمام کشور مانند قارچ روئید.

کودتا یا انقلب؟
در میان بسیاری از روشنفکران اعم از محافظه کار تا انارشیست، این درک وجود دارد که انقلب ف��وریه انقلب��ی
دمکراتیک و اکتبر انقلبی ضددموکراتیک بود. یکی از دلیل اصلی چنین تفکری سرنگونی دول��ت م�وقت ب�ود. در
اینجا منظور حوادت بعد از تسخیر قدرت توسط بلشویک ها و شوراها ، اع��م از لغ��و دموکراس��ی پارلم��انی و آزادی

احزاب و جنگ داخلی نیست، بلکه تسخیر کاخ زمستانی است. آیا چنین قضاوتی درست است؟
در طی انقلب شکل جدیدی از قدرت یا حکومت به نام شوراها پا گرفتند. شوراها عمدتا از کارگران، سربازان، و
دهقانان و مردم عادی تشکیل می شدند و در مقابل طبقات ممتاز و نخبگان قرار داشتند. هدف اصلی شوراها، ب��ه
اجرا در آوردن اصلحات، قبل از هر چیز تقسیم اراضی، از بین بردن امتیازه��ای گون��اگون زمین��داران اش��راف و
جنگ هولناکی که هر روز جان عده زیادی را درو می کرد، بود. از طرف دیگر انقلب،  ضدبورژوایی نی��ز ب��ود. اگ��ر
چه این به معنی استقرار فوری سوسیالیسم نبود. لرس لیه، متخصص کانادایی تاریخ روسیه،   پ��س از ح��وادث

فوریه اشکال قدرت در روسیه را چنین توصیف می کند : 
حکومت تزاری که به طور انحصاری تمام قدرت را در دست داشت، سرنگون شده بود. .1



حکومت شورایی که در پایتخت قدرت نظامی را نیز در اختیار داشت. این ق��درت جدی��د از مش��روعیت.2
زیادی برخوردار بود. اکثر اعضای آن ها را  سوسیالیست ها تشکیل می دادند.

دولت موقت که نهادی  غیردموکراتیک و غیرانتخابی بود. این ق��درت در حقیق��ت  واکنش��ی ب��ه ق��درت.3
شوراها بود و عمدتا از نخبگان لیبرال تشکیل شده بود. در واقع انان پس از تش��کیل ش��وراها و ش��یوع
آن به شکل وسیع در کشور ،غافلگیر و  تحت فشار زیادی ق��رار گرفتن�د. ام��ا، دول��ت م�وقت بس��رعت

دوستانی در شورای پتروگراد که در طیف چپ میانه قرار می گرفتند یافت.
بنابراین از همان ابتدای شکل گیری قدرت های جدید، این شورای پتروگراد ب��ود ک��ه ه��م از  مش��روعیت وس��یعی
برخوردار بود،  هم انتخابی بود، و هم نقش یک حاکمیت مستقل را بازی می ک�رد. از ط�رف دیگ��ر بن�ا ب��ر اعلمی�ه

،  آن ها کنترل نیروهای نظامی را در دست خود داشتند. شوراها ب��ه نه��ادی۱۹۱۷شماره یک شوراها ،  اول مارس 
سرتاسری تبدیل شدند و در ماه مارس، ژوئن و اکتبر س��ه کنفران��س سراس��ری روس��یه را تش��کیل دادن��د. دول��ت
موقت بخش بزرگی از مشروعیت خود را از شوراها می گرفت. از همان ابتدا الکساندر کرنسکی نماینده ش��وراها
در دولت موقت بود . ولی در هر حال، دولت موقت پیشنهاد می داد و شورا رسیدگی می کرد. اگرچه در ای��ن دوران
از قدرت دوگانه نام برده می شود اما این شوراها بودند که قدرت اصلی را در اختیار داشتند. در تمام بحران ه��ایی
که در طی ده ماهه بین دو انقلب ایجاد شدند، این شورای پتروگراد بود که انها را حل و فصل می کرد. ما درست
چنین وضعیتی را در انقلب ایران نیز داشتیم. در واق��ع ای�ن ش�خص خمین�ی ب�ود ک�ه ق�درت اص�لی را در اختی��ار
داشت و بخشی از قدرت خود را به دولت بازرگان داده بود. در تمام بحرانهایی که ایجاد شد این در واق��ع خمین��ی
بود که حرف آخر را می زد. طبعا خمینی به عنوان رهبر انقلب از چنین مشروعیتی برخوردار ب��ود. مس��لما،  ش��ورا
به عنوان نهادی انتخ��ابی در روس�یه، ی�ک نه��اد دموکراتی��ک محس�وب می ش�د و قطع��ا ح�الت ولی فقی��ه-امت را
نداشت،  اما  با این حال، قدرت دولت موقت در روسیه را می توان با قدرت دولت م��وقت در دوران انقلب ای��ران

مقایسه کرد. 
  در روسیه بسر می برد در کتاب خود، درون انقلب روس��یه،  ک��ه قب��ل از۱۹۱۷رتا چایلد دور که بین ماه مه تا اوت 

انقلب اکتبر برای انتشار به چاپخانه فرستاده شده بود در مورد شواهد خود از انقلب روسیه چنین می نویسد:
 اولین چیزی که من در صبح ورودم به پتروگراد شاهدش بودم ...یک گروه از مردان جوان ب��ود، در ح��دود

 
"تقریبا

 نفر،  که بنظرم در حال رژه رفتن بودند،  انها یک بیرق قرمز که  بر روی آن شعاری با حروف بزرگ سفیدرنگی۲۰
نوشته شده  بود را حمل می کردند. 

من از کارمند هتل که در کنارم ایستاده بود پرسیدم «چه شعاری نوشته شده است؟»
او جواب داد، «تمام قدرت به دست شوراها»

من پرسیدم «شورا چیست؟»
او به طور مختصر جواب داد: "این تنها حکومتی است که ما الن در روسیه داریم."

لنین شعار « تمام قدرت به دست شوراها» را بر روی پلکارد یکی از تظاهرکنندگان دیده بود و آن را به ی��ک ش��عار
ملی تبدیل کرد. برای آنکه بتوان ش��وراها را ص��حنه بی��رون نم��ود، کودت��ا لزم ب��ود. ای��ن س��ناریو از س��وی ژن��رال



کورنیلوف اجرا شد که به شکل مفتضحانه ای شکست خورد. دومین شکل مبارزه با آن بزرگ ک��ردن و ق��رار دادن
مجلس موسسان در مقابل آن بود. شوراها از همان ابتدا کنترل خط مشی و پرس��نل دول��ت را در دس��ت داش��تند.
سؤال اصلی این بود آیا شوراها این قدرت نانوشته خود را می توانستند حفظ کنند یا اینک��ه ق��درت ان��ان از طری��ق
مجلس موسسان کم کم حذف  می شد.  با افزایش محبوبیت بلشویک ها در کشور بویژه در پایتخت، نفوذ انان در
شوراها نیز زیاد شد . بلشویک ها تنها نیروی سیاسی بودند که از قدرت سازماندهی ب��الیی برخ��وردار بودن��د و در
عمل می توانستند از حقوق شوراها حم�ایت کنن�د، زی�را سوسیالیس��ت های چ�پ  س��ازماندهی ق�وی نداش�تند. در

نتیجه، آن ها پاسخ حفظ قدرت در دست شوراها بودند. 
پس از تلش ژنرال کورنیلوف برای کودتا سیر حوادث تغییر نم��ود. اعتم��اد م��ردم نس��بت ب��ه کرنس��کی بس��رعت
کاهش  و مخالفین وی ، از جمله بلشویک ها ، محب��وبیت بیش��تری یافتن��د. بن��ا ب��ه گفت��ه اس��میت، در ط��ی ده م��اه

  براب��ر)  رس��ید. منش��ویک ها نی��ز کم ک��م از ایج��اد دول��تی۳۵  (۳۵۰۰۰۰  نفر به ۱۰۰۰۰اعضای بلشویک ها از حدود 
مش��ترک ب��ا کادت ه��ا  (ح��زب مش��روطه خواه دم��وکرات روس��یه ک��ه نماین��دگان ب��ورژوازی لی��برال بودن��د) ناامی��د
گش���تند.شعارهای بلش��ویک ها «ن��ان، ص��لح و زمی��ن»، «م��رگ ب��ر جن��گ امپریالیس��تی»، «کن��ترل تولی��د توس��ط
کارگران»،و  «تمام قدرت به شوراها» بشدت در میان مردم محبوبیت یافته بود. در اوایل سپتامبر شورای مس��کو
لیحه بلشویک ها در مورد قدرت را که خواهان یک دولت شورایی بود تصویب کرد. این لیحه ب��ه زودی از س��وی
هش��تاد ش��ورای ب��زرگ و متوس��ط پ��ذیرفته ش��د.  اس.ار.ه��ا (ح��زب سوسیالیس��ت انقلبی) چ��پ و بخش��ی از
منشویک ها از شعار «تمام قدرت به شوراها» حمایت می کردند. در عمل دوران قدرت دوگانه به پایان رسیده بود.

۱۰در این دوران،  لنین در پناهگاه خود در فنلند بسر می برد. او خواهان بدس�ت گرفت��ن س�ریع ق��درت ب��ود. وی 
اکتبر به طور مخفیانه وارد پتروگراد گشت و کمیته مرکزی حزب را برای سرنگونی دولت موقت مج��اب ک��رد، ام��ا

  اکت��بر لش��کریان۶تاریخی برای سرنگونی تعیین نشد. زینوویف و ک��امنف ب��ا ای��ن پیش��نهاد مخ��الفت کردن��د. در 
آلمان موفقیت های چشمگیری بدست آورد و کرنسکی  چندی بعد از ان اعلم کرد که نیمی از نیروهای نظامی را
به بیرون خواهد فرستاد. شورای پتروگراد با این اقدام مخالفت نم��وده و تروتس��کی ک��ه ریاس��ت آن را ب��ه عه��ده
 این ارگان جدید دولت موقت را ساقط نمود. تروتس��کی مای��ل

 
داشت،  یک کمیته نظامی-انقلبی ایجاد کرد. بعدا

بود که سرنگونی دولت موقت پس از دومین کنگره شوراها صورت گیرد. لنی��ن اعتق��اد داش��ت ک��ه تم��ام اح��زاب
درون شوراها به چنین اقدامی رأی نخواهند داد، هر چند که اکثریت با بلشویک ها و اس.ار.های چپ  بود ک��ه از
چنین اقدامی حمایت می کردند. از نظر او برای پایان دادن به برخ��ی از دودلی ه��ا بایس��تی چنی��ن اق��دامی قب��ل از
برگزاری کنگره صورت گیرد تا کنگره در مقابل عمل انجام شده در مورد آن تصمیم گیرد نه اینکه وارد بحث ه��ای

پایان ناپذیر در مورد این اقدام شود. 
  اکتبر در روزنامه ماکسیم گورکی تصمیم کمیته مرکزی،  در مورد سرنگونی دول��ت م��وقت۱۸زینوویف و کامنف در 

را به اطلع همه جهانیان رسانیدند و مخالفت خود را با آن اعلم نمودند. آن ها نوش��تند ک��ه «ش��ورش مس��لحانه
در شرایط کنونی»  عمل��ی ن��ابخردانه اس�ت. در همی�ن زم��ان کمیت�ه مرک�زی اجرای�ی ش��وراها ک�ه اک�ثریت آن ب��ا

  اکت�بر تغیی��ر داد. در واق��ع۲۵  اکتبر ب��ه ۲۰سوسیالیست های میانه رو، و نه بلشویک ها، بود تاریخ آغاز کنگره را از 



بعد از این تغییر بود که سرنگونی دولت موقت بنا بر  ایده لنین میسر شد!
 از برنامه بلشویک ها اطلع داشت  سعی کرد مواض��ع خ�ود را تق�ویت کن�د. در 

 
  اکت��بر۲۳–۲۴کرنسکی،   که کامل

دولت چاپخانه های بلش��ویک ها را تعطی��ل ک��رد. تروتس��کی ای�ن اق��دام را خلف دس��تورات قبل��ی کمیت��ه نظ��امی-
انقلبی شورای پتروگراد قلمداد نمود و به نیروهای انتظامی دستور کنترل راه اهن، پل ها و من��اطق سوق الجیش��ی
دیگر را داد. کرنسکی که هیچ نیروی نظامی قوی از او حمایت نمی کرد از شهر فرار نمود. دومین کنگ��ره ش��وراها

۶۵۰  اکتبر زمانی آغاز شد که نیروهای انتظامی  در حال حمله به کاخ زمستانی بودند. در کنگره ، بی��ن ۲۵در شب 
  نماین��ده از سوسیالیس��ت های۸۵  ت��ا ۸۰  نف��ر بلش��ویک  و ۳۰۰  نماینده وج��ود داش��ت،  از آن ه��ا در ح��دود ۶۷۰تا 

انقلبی بودند که خود  در کمیته نظامی-انقلبی فعال بودند. منشکویک ها و سوسیالیست رفرمیست های راس��ت
پس از کمی بحث جلسه کنگره را ترک کردند.

حال پرسش اینجاست: آیا سرنگونی دولت موقت یک کودتا بود؟ در میان اکثر  مورخین چپگرا و راستگرا مس��أله
روشن است. اولی ها آن را انقلب و  دومی ها کودتا قلمداد می کنند. اما در واقع باید به این پرسش ها پاسخ داد:

آیا دولت موقت، ارگانی انتخابی  و دموکراتیک بود که مشروعیت خود را از رأی مردم بدست آورده بود.1
و یا اینکه اکثریت مردم از آن به اشکال دیگری حمایت می کردند؟ پاسخ به این پرسش منف��ی اس��ت.
شوراها خود را ارگان کنترل دول��ت م�وقت می دانس��تند. در ابت��دا اک�ثریت ب��ا کس��انی ب��ود ک��ه طرف��دار
همکاری با کادت ها بودند اما بتدریج این اکثریت تغییر کرد. آیا تغییر اعضای شوراها از طریق انتخاب

نمایندگان جدید و یا تغییر عقیده برخی از نمایندگان  قدیمی اقدامی غیر دموکراتیک بود؟ 
تمام مردم از طرح بلشویک ها برای سرنگونی دولت موقت اطلع داشتند. دول��ت م��وقت موف��ق نش��د.2

نظامیان را برای دفاع از خود متقاع��د کن��د. رج��وع ب��ه م��ردم نی��ز امکان پ��ذیر نب��ود چ��را ک��ه کرنس��کی
طرفداران زیادی در میان مردم نداشت

  اکت��بر ترکی��بی از چن��د عنص��ر۲۵  اکتبر و حمله به کاخ زمس��تانی در ۲۴علت شروع عملیات نظامی در .3
مجزا از هم بود. اول، ب��ه ت��أخیر ان��داختن ش��روع کنگ��ره ش��وراها توس��ط  میانه روه��ایی ک��ه در کمیت��ه
اجرایی اک��ثریت داش��تند، دوم، آغ��از عملی��ات کرنس��کی ب��رای مح��دود ک��ردن بلش��ویک ها و ش��ورای

پایتخت. خواسته اولیه لنین برای سرنگونی دولت فقط پس از این دو حادثه به واقعیت بدل شد.
سوسیالیست های انقلبی راستگرا و منشویک ها اعتراضی به حق  شوراها در مورد خلع دول��ت م��وقت.4

نداشتند  و کنترل دولت موقت را از وظایف آن می دانستند. آن ها ابتدا کنگ��ره را ت��رک کردن��د ت��ا ب��دین
طریق مشروعیت آن  مورد سؤال قرار گیرد. دوم، اعلم کردند ک��ه حمل��ه ب��ه ک��اخ زمس��تانی و مب��ارزه
خیابانی به طور همزمان  با اجرای کنفرانس، کار در کنفرانس را ناممکن س��اخت. ام��ا آن ه��ا ب��ه خ��ود
بازداشت وزرای دولت موقت اعتراض نداشتند بلکه نگران نحوه برخورد بلشویک ها با آن وزرا بودند. 
طبعا همان طور که اسمیت می گوید در عملیات بلشویک ها «عناصری از کودتا» وجود داشت، اما او نیز با تکیه ب��ر
 از بی��ن

 
برخی از دلیل بال معتقد است که دولت موقت به خ��اطر ح��وادث و بحران ه��ای قب��ل از س��رنگونی،  عمل

رفته بود.. خانم شیل فیتزپاتریک روس شناس معروف استرالیایی نیز «کودتا» را به دلیل دیگری، از جمله اینک��ه



امروز اکثریت قری��ب باتف��اق م��ردم و کارشناس��ان از اکت��بر ب��ه عن��وان ی��ک انقلب و ن��ه کودت��ا ی��اد   می کنن��د، رد
می نماید.

 انقلبی مردمی و دموکراتیک بود. آیا گرفتن قدرت از ی��ک
 
آیا  انقلب اکتبر، انقلبی دموکراتیک بود. اکتبر مسلما

 با شروع جنگ داخل��ی،
 
نهاد غیرانتخابی و دادن قدرت به نهادی انتخابی ، عملی ضددموکراتیک بود؟  اینکه بعدا

لغو دموکراسی انتخابی، لغو آزادی احزاب،  و سپس جنای��ات اس��تالین، روس��یه چ��ه راه��ی را در پ��ی گرف��ت،  ب��ه
خودی خود نمی تواند لزوم انقلب اکتبر و دموکراتیک بودن لحظه قدرت گیری را مورد س��ؤال ق��رار ده��د.   جن��گ

داخلی نیز  نکته ای است که باید آن را جداگانه مورد بررسی قرار داد.

اختلف بلشویک ها و منشویک ها
بکی دیگر از مسائلی که به کرات در موردش بحث می شود اختلف بلشویس��م و منشویس��م ب��ر س��ر ن��وع انقلب
است. گفته می شود بلشویک ها خواهان انقلب سوسیالیستی و منشویک ها  بورژوا-دمکراتیک بودن��د. واقعی��ت

چیست؟
در  بین انقلبیون روسیه، کارل کائوتسکی از رهبران بزرگ جنبش سوسیالیستی مارکسیستی محسوب می ش��د.
نظر بلشویک ها نسبت به وی پس از  شروع جنگ اول جهانی و عدم اتخاذ موضع ضد جنگ در ابتدای آن عوض
شد و باعث ش�د ک�ه انه��ا از او بش�دت دوری جوین�د. ام�ا در ده��ه اول ق�رن بیس�تم نظ��رات او م�ورد اح�ترام ه��م

  در مق��اله ای ب��ه ن��ام «نیروه��ای مح�رک و  چش�م انداز۱۹۰۶بلشویک ها و هم منشویک ها بود. کائوتسکی در سال 
انقلب روسیه» به توصیف انقلب آینده روسیه پرداخت. کائوتسکی در این مقاله از جمله عنوان کرد ک��ه روس��یه
در راه نه یک انقلب بورژوایی در معنای سنتی آن و ن��ه ی��ک انقلب سوسیالیس��تی بلک��ه انقلب��ی منحص��ربفرد،
یعنی چیزی بین این دو نوع از انقلب،  بود. علت اصلی چنین امری این ب��ود، ب��ورژوازی روس��یه توان��ایی ره�بری
انقلب را نداش��ت و می بایس��ت سوسیالیس��ت ها ره��بری انقلب را ب��ه دس��ت می گرفتن��د، از ای��ن نظ��ر انقلب
نمی توانست بورژوایی باشد. از طرف دیگ��ر، در روس��یه دهقان��ان اک��ثریت جمعی��ت کش��ور را تش��کیل می دادن��د و

  هن��وز۱۹۱۷پرولتاریا به اتحاد با آن ها  نی��از داش��ت،  ام��ا دهقان��ان آم��اده انقلب سوسیالیس��تی نبودن��د. در س��ال 
بلشویک ها ایده اصلی کائوتسکی را قب��ول داش��تند. هم��ه معتق��د بودن��د ک��ه ش��وراهای کارگری-دهق���انی ق��درتی
دمکراتیک بوده و بایستی برنامه ای دمکراتیک را به اجرا گذارند. به عبارت دیگر،  برنامه انقلب عمدتا متشکل از
ایجاد یک دموکراسی رادیکال، زمین به دهقانان، نابودی طبقه اش��راف زمین��دار و م��درنیزه ک��ردن کش�ور ب��ود. از
طرف دیگر از نظر بلشویک ها، ب��ه خ��اطر ره��بری سوسیالیس��ت ها،  انقلب خص��لتی ض��دبورژوایی پی��دا می ک��رد.
خصلت انقلب با توجه به وجود یک بازار ناکارا در دوران جنگ و افزایش تم��ایلت ض��دبورژوایی در می��ان م��ردم

ضدبورژوایی بود. 
بنا به نظر لرس لیه،  در زمان انقلب اختلف منشویک ها و بلشویک ها اگرچه سیمایی تئوریک به خود گرفته بود
 عملی بود: آیا می توان مشکلت عمیق جامعه روسیه را ب��ا

 
اما در واقع، کنه اختلف  به خاطر حل یک مشکل کامل

کمک جامعه تحصیل کرده که متعلق به اقشار بالی جامعه بودند حل کرد و یا اینکه بایستی برای حل مشکلت به



نوع جدیدی از قدرت حاکمه ، فق�ط ب�ا پش�تیبانی خل�ق، ک��ارگران و دهقان��ان، اتک��ا نم��ود؟  آی��ا ای�ن ق��درت جدی�د
می تواند با نخبگان، متخصصین، و افراد تحصیل کرده به نوعی توافق و مصالحه برسد؟ بنابراین اختلف ای��ن دو
جناح قبل از آنکه ایدئولوژیک باشد  حل یک مشکل عملی بود . حال، این اختلف طبعا جنبه تفاوت نظری نی��ز ب��ه
خود می گرفت. منشویک ها با تکیه بر جنب��ه ب��ورژوایی انقلب، مص��الحه ب��ا بخش��ی از ب��ورژوازی از جمل��ه دول��ت
موقت را ضروری می دانستند. از طرف دیگر، بلشویک ها به دلیل ب��ال، امک��ان س��ازش ب��ا ب��ورژوازی را نامحتم��ل

می پنداشتند، ضمن آنکه روسیه بنا به تزهای اوریل لنین می توانست در راه سوسیالیسم قدم بردارد.
با توجه به شدت اختلفات طبقاتی در جامعه در آن زمان، بلشویک ها امک��ان حم��ایت ج��امعه نخبگ��ان روس��یه از
اهداف انقلب، حتی اگر پسوند دموکراتیک می داشت، را ناچیز می شمردند. آن ها گفتن��د:  ج��امعه تحص��یل کرده
روسیه بسرعت بر علیه شوراها اقدام خواهد کرد و در پی اتحاد با لیبرال دموکرات های مشروطه خواه  و ارتش بر
علی��ه انقلب و برق��راری «دیکت��اتوری ب��ورژوایی» اق��دام خواهن��د نم��ود. چن��دی بع��د از انقلب ف��وریه ب��ا تلش

کورنیلوف  برای حمله به پتروگراد و سرنگونی شوراها موقعیت منشویک ها  بسیار ضعیف شد.
 معضل انقلب روسیه این بود که هر دو این نظ��رات ب��دون خط��ا نبودن��د. بلش��ویک ها ب��ه خ��وبی س��یر ح��وادث را
حدس زدند و در عمل نشان داده شد که به کادت ها نمی شد اعتماد نمود. اما از سوی دیگر، این نیز یک واقعی��ت
تلخ بود که بدون کمک قشر تحصیل کرده ومتخصصین امکان بازسازی جامعه وجود نداشت. اعتماد بیش از ح��د
منشویک ها به کادت ها و لیبرال دموکراتها در عمل شکست خورد.  این شکست مربوط به درک غلط آن ه��ا از ای��ن
نیرو، عدم همکاری نیروهای طرفدار ب��ورژوازی و تلش آن ه��ا ب��رای س��رنگونی ح��اکمیت ش��وراها، بی اعتم��ادی

مردم به این نیروها، و کم کاری خود منشویک ها بود.سوخانف از رهبران منشویک ها در این باره نوشت:
"بلشویک ها به شدت و بدون انقطاع کار می کردند. آن ها  هرروز  بی وقفه در می��ان توده ه��ا، در کن��ار نیمکت ه��ای
کارخانه ه��ا بودن��د. در پ��تروگراد ب��ه مناس��بت ه��ر روز فرخن��ده ای، س��خنرانان ب��زرگ و کوچ��ک  در کارخانه ه��ا و
سربازخانه ها سخنرانی می کردند. برای توده ها، آن ها به یکی از خودشان بدل شدند، زیرا همیشه حضور داشته
و در مهمترین و  جزئی ترین  مسائل مهم کارخانه و سربازخانه ها رهبری را در دست داشتند. آن ه��ا ب��ه تنه��ا امی��د

مبدل گشتند."
بلشویک ها با تکیه بر فعالیت بی وقفه خود، و نه کشیدن نقش��ه های «ش��یطانی» توانس��تند اعتم��اد م��ردم را جل��ب
 
 درست بود و دقیقا

 
کنند و شعارهای خود را به شعارهای مردم تبدیل کردند. از سوی دیگر بی اعتمادی آن ها کامل

معضل بزرگ در اینجا بود که استفاده از قشر تحصیل کرده هم لزم و هم غیرممکن بود.
نظر لنین در رابطه با دهقانان نیز مشخص ب�ود، ک�ارگران می بایس�ت ره�بری دهقان��ان را کس�ب می کردن�د و ه��ر
«گامی در جهت سوسیالیسم»، از جمله ملی کردن بانک ها می بایستی با حمایت دهقانان انج��ام می ش��د. در ط��ی
ده ماهه انقلب، در بسیاری از مناطق دهقانان و شوراها زمین ها را تقس��یم نم��وده بودن��د. آن ه��ا اگ��ر چ��ه عم��دتا
طرفدار  حزب سوسیالیست  انقلبی بودند، اما به خ��وبی از مواض��ع بلش��ویک ها در م��ورد تقس��یم اراض��ی آگ��اهی

داشتند.جلب حمایت دهقانان ، کلید رمز پیروزی بلشویک ها هم در طی انقلب اکتبر و هم جنگ داخلی،  بود.
از این رو، در ابتدا انقلب اکتبر نه یک انقلب سوسیالیستی بلکه انقلبی دموکراتیک ب��ا رگه ه��ای سوسیالیس��تی



بود. در عمل با توجه به مشکلت انقلب و عدم وقوع انقلب در کشورهای دیگ��ر، در برخ��ی از نوش��ته های آخ��ر
عمر لنین ، گذار به سوسیالیسم یعنی طرفداری از ایده رهبری دهقانان تا سوسیالیسم به چشم می خورد.

خشونت انقلب
 قبل از شروع جنگ اول جهانی ، امپراتوری روسیه بزرگترین ارتش جهان را  داشت.  تعداد تلفات آن نیز در ط��ی

  میلیون نیروی نظ��امی را ب�ه جن�گ فرس��تاد و  ارق��ام تلف��ات آن (کش��ته ، زخم�ی،۱۲جنگ بسیار زیاد بود. روسیه 
  میلی��ون نف��ر رس��ید (ارق��ام س��ایت9,15 درص��د از ای��ن نی��رو، یعن��ی ۷۶ناپدی��د ش��ده، و اس��یر) ب��ه  ح��دود 
Historylearningsite.co.uk و مجم��وع4,9 ، مجروحی��ن  1,7). از ای��ن می��ان، تع��داد کشته ش��دگان ،  

 میلیون۱۸  میلیون نفر تخمین زده می شود.  در طی جنگ جهانی اول در حدود  2,5ناپدیدشدگان و اسرای جنگی 
نفر به قتل رسیدند. یکی از دلیل اصلی آغاز انقلب، جنگ بی معنی جهانی بود که تعداد زیادی کشته و زخمی به

جا گذاشته بود.
۱۷۰  و  انقلب اکتبر با  هفته ۱۳۵انقلب فوریه مصادف با  هفته 

 
  جنگ بود. در طی این دوران انقلبی که معم�ول

  نفر در ح��وادث انقلب��ی ب��ه۲۵۰۰از آن به عنوان دوره  خونین انقلبی نام برده می شود، تخمین زده می شود که 
  میلیون نفربه قتل رسیدند. در بین دو انقلب به علت بحران روسیه1,5قتل رسیدند. در طی همین دوره بیش از 

  نفر تخمین زده می شود. ۱۰۰۰۰۰تعداد تلفات کاهش بسیاری یافت و کل تلفات به بیش از 
  نف��ر تخمی��ن زده می ش��ود.  ب��رای بزرگداش��ت۱۵۰۰تع��داد کشته ش��دگان انقلب ف��وریه در پ��تروگراد ب��ه ح��دود 

کشته ش��دگان انقلب ف��وریه، در ح��دود ی��ک میلی��ون نف��ر، در بزرگ��ترین تظ��اهرات پ��تروگراد ت��ا آن زم��ان، در
خیابان های آن شهر شرکت نمودند. در ده ماهه انقلب نیز به خاطر آزاد کردن همه زندانیان از جمله مجرمی��ن و

جنایتکاران و نیزنبود پلیس، پتروگراد به یک شهر ناامن بدل شد.
از حوادث مهم ده ماهه انقلب، حوادث روزهای ژوئی�ه ب�ود. ای�ن ح�وادث منج�ر ب�ه تغیی��ر رون��د انقلب ش�د. در

  میلیون نفر در پایتخت آن، پتروگراد، زندگی می کردند. کارگران در  حدود پن��ج2,7  میلیونی، در حدود ۱۷۰روسیه 
درص��د از  جمعی��ت کش��ور را تش��کیل می دادن��د، ام��ا در پ��ایتخت تمرک��ز ک��ارگران بس��یار زی��اد ب��ود. نزدی��ک ب��ه
چهارص��دهزار ک��ارگر کارخ��انه در انج��ا زن��دگی می کردن��د. همچنی��ن ای��ن ش��هر در ح��دود سیص��دهزار س��رباز در
پادگان ها و سی هزار ملوان و سرباز نیز در کرونشتات داشت. در ابت��دای انقلب، تع��داد اعض��ای بلش��ویک ها در

  % از کارگران شهر). بلشویک ها به جز کمیته مرکزی، سازمان نظامی حزب،  و0,5  نفر بود (۲۰۰۰پتروگراد فقط 
کمیته پترزبورگ ، هرکدام با  مسئولیت های جداگانه ، را در این شهر داشتند . 

در م��اه ژوئن، ع��ده ای از  اعض��ای س��ازمان نظ��امی بلش��ویک ها در مقاب��ل تلش ه��ای کرنس��کی ب��رای تش��دید
مجازات های انضباطی سربازان و اعزام انان به جبهه های جنگ تص��میم ب��ه ی��ک تظ��اهرات مس��لحانه س��ربازان

  ژوئن۱۸گرفتند. اما به خاطر مخالفت شورای پتروگراد تظاهرات لغو شد. شورای ش��هر در ع��وض تظ��اهراتی در 
ترتیب داد که بلشویک ها در آن فعالنه شرکت کردند به طوری که سوخانوف منش��کویک در خ��اطرات خ��ود از آن

به عنوان تظاهراتی که فقط شعارهای بلشویکی در ان دیده می شدند، یاد کرد.



کرنسکی و دولت موقت دستور حمله نظامی در جبهه های جنگ را داد. حمله شکست خورد و چهار وزیر کادت در
اعتراض به کرنسکی در دوم جولی دولت را ترک کردند. در نتیجه  نمایندگان بورژوازی در دولت در اقلی��ت ق��رار

  ژوئن ت��ا۱۸گرفتند. در عین حال، تعداد زیادی از سربازان در جبهه  به قتل رسیدند . تعداد تلفات روسیه در بی��ن 
  سرباز بود. ۵۶۳۶۱  افسر و ۱۹۶۸  بنا به نوشته استفن انتونی اسمیت، ۱۹۱۷ جولی ۶

 جولی یک��ی از هنگ ه��ای نظ��امی ک�ه تح��ت ت��أثیر کمونیس��ت های انارشیس��ت ق��رار داش��تند تظ��اهراتی راه۳در 
انداخت که  کارگران نیز به این تظاهرات پیوستند. ادامه تظاهرات به روز بعد موکول شد. در همی��ن روز، ع��ده ای
از تظاهرکنندگان مسلح، تلش ب��ه بازداش��ت کرنس��کی کردن��د، ول��ی موف��ق نش��دند.  کمیت��ه مرک��زی بلش��ویک ها
مخالف تظاهرات مسلحانه بود و از ترس تلش ع��ده ای ب��رای س��رنگونی دول��ت م��وقت، ک��ه ان��را در آن ش��رایط
نادرست می پنداشت،  اطلعیه ای برای منع شرکت در تظاهرات نوشت که قرار بود در پراودا ب��ه چ��اپ رس��د. در
آخرین لحظه آن ها تصمیم گرفتند که برای رهبری تظاهرات در آن شرکت کنند. این تصمیم به قدری دی��ر گرفت��ه
شد که نتوانستند متن دیگری را تهیه کنند و قسمتی از صفحه اول پراودا ، جای خ��الی اعلمی��ه ع�دم ش�ذکت در

   سفید باقی ماند. ۱۹۱۷تظاهرات، در روز چهارم جولی 
در تظاهرات نیم میلیون نفر با شعار همه قدرت به دست شوراها  ش�رکت کردن��د. در ای��ن می��ان در ح��دود بیس�ت

  نف��ر ( مط��ابق۵۶هزار نفر از نظامیان نیز شرکت داشتند. با حمله نظامیان به تظ��اهرات، خش��ونت ب��ال گرف��ت و  
  نفر)  کشته و عده زیادی زخمی شدند.  بخش��ی از کمیت��ه نظ��امی بلش��ویک ها  تص��میم ب��ه ش��ورش۲۴ویکیپدیا، 

نظامی داشت چیزی که رهبری حزب با آن مخالفت کرده بود. در هر حال تظاهرات ب�ه عن�وان تلش بلش��ویک ها
برای سرنگونی دولت تلقی شد و تروتسکی و چندی دیگر از رهبران بلشویک ها دس��تگیر شدند.لنی���ن ب��ه فنلن��د
فرار کرد. بسیاری از مردم به این نتیجه  رسیدند که شورای پتروگراد خواه��ان ب��ه دس��ت گرفت��ن ق��درت نیس��ت.
روزهای جولی و نیز پس از آن تلش کورنیلوف به کودتا ب��اعث گش��ت ک��ه م��ردم از  سوسیالیس��ت های می��انه رو

روی برگردانند.
  اکتبر، سه روز  قبل تص��رف ک�اخ زمس�تانی، چندص�د ه��زار نف��ر در پ��تروگراد در طرف�داری از۲۲در روز یک شنبه  

شورای شهر پتروگراد در خیابان های آن شهر به تظاهرات پرداختند. در ص��ورتی ک��ه در موق��ع دس��تگیری وزرای
  طرفدار مسلح را جم��ع۲۵۰۰۰دولت موقت درگیری سختی صورت می گرفت دولت در بهترین حالت می توانست  

  نفر، توسط مایک هاینس ، تخمین زده می شود. تعداد  تلفات ش��روع  انقلب۱۰۰۰۰۰کند. این رقم برای شوراها 
اکتبر در مقایسه با انقلب فوریه بسیار  کم بود. در حدود پانزده کش��ته و همی��ن تع��داد زخم��ی. البت��ه در برخ��ی از
شهرها این روند به سادگی پتروگراد پیش نرفت. در مس��کو مق��اومت ش��دیدی در دف��اع از دول��ت م��وقت ص��ورت
گرفت. و چند صدنفر کشته و زخمی به جای گذاش��ت. ام��ا در اک��ثر من��اطق ،گ��ذار ق��درت ب��ه ش��وراها ب��ه آس��انی

صورت گرفت.
ولی این فقط ابتدای کار بود. مخالفین داخلی و خارجی انقلب اکتبر بزودی نیروهای خود را برای مقابله با آن به
میدان مبارزه اوردند. دولت موقت در جاهایی که توانست بخش هایی از ارتش قدیم را برای مق��ابله ب��ا انقلب ب��ه
خدمت گیرد، بیشترین تلفات انسانی ایجاد شد. این جنگ داخلی بود که  حمام خون بوج��ود آورد و درد و ع��ذاب



بزرگی را برای مردم امپراتوری قدیم روسیه ایجاد کرد و نه حوادث مستقیم انقلبی که به سرنگونی تزار و دول��ت
موقت منجر گشت.

تغییرات
جامعه روسیه بعد از انقلب فوریه بسرعت رادیکالیزه شد. در ابتدا، بورژوازی لی��برال فک��ر می ک��رد ک��ه می توان��د
انقلب را ب��ه راه راس��ت ه��دایت کن��د. ش��کاف در ج��امعه، در ن��تیجه بی ع��دالتی های اقتص��ادی، اجتم��اعی و
سرکوب های سیاسی و جنگ بسیار زیاد بود. از همان ابتدای انقلب، اکثریت مردم متمای��ل ب��ه سوسیالیس��ت ها
بودند. حتی اگر در همان روزهای اول انقلب فوریه انتخابات آزاد برگ��زار می ش��د، ب��ورژوازی شانس��ی در مقاب��ل
چپ نداشت. این واقعیتی بود که کادت ها و اکتبریست ها نیز از آن خبر داش��تند. از همی��ن رو خ��روج کادت ه��ا از
دولت موقت در دوم  جولی دللت بر همین موضوع داشت. از نظر لنین بعد از سرنگونی تزار، ادامه همکاری ب��ا

بورژوازی ناممکن بود. 
در طی دورانی طولنی بویژه پس از انقلب فوریه، تضاد در جامعه در س��طوح مختل��ف اجتم��اعی در ح��ال تش��دید
بود.  در انقلب نیروهای نظامی نقش مهمی را ایفا کردن��د. در ارت��ش، در ط��ی دهه ه��ا بی��ن س��ربازان و افس��ران
دیوار بلندی کشیده شده بود. وجود افسرانی از طبقه متوسط نیز نتوانست  دید بسیار پایینی که افس��ران نس��بت
به زیردستان خود داشتند را  تغییر چندانی دهد.  قطببیدگی  مشابهی نیز در کارخانه و روستاها وج��ود داش��ت. در
جامعه شهری در میان روشنفکران راست و حتی چپ نیز نظر مساعدی در مورد دهقانان وجود نداشت. لیبرال ها

دهقانان را « توده های تاریک»  می نامیدند. 
در طی انقلب کمیته های دهقانی شکل گرفتند که در آن ها گاهی به ج��ز دهقان��ان، معلمی��ن و کش��یش ها نی��ز ب��ه
چشم می خوردند.قبل از تلش برای کودتا توسط کورنیلوف، در جامعه خوش بینی نسبت به آینده و امکان حف��ظ
و گسترش دستاوردهای انقلب، وجود داشت اما این خوش بینی پس از ح��وادث ج��ولی-اوت ب��ه ب��دبینی ب��دل
گشت. دهقانان امکان کسب زمین به طور قانونی را ناچیز شمردند. این باعث گردید که غصب زمی�ن و اس��تفاده

از خشونت در مقابل مالکین اراضی بیشتر شود.
همین موضوع در مورد کارگران نیز وجود داشت. در اوایل ماه مارس کارگران ساعات کار هفتگی را کاهش دادند
و دستمزدها افزایش یافت. اما  پس از روزهای  جولی-اوت، امکان کسب تمام قدرت توسط  ش��وراها بی��ش از
هر زمان دیگری خارج از دسترس پنداشته می شد؛  با شیوع غصب زمین مالکین توس�ط دهقان��ان، تقاض��ا ب��رای
کنترل کارخانه ها توسط کارگران نیز بیشتر گشت.برخ��ی از ص��احبان کارخانه ه��ا ب��رای منض��بط ک��ردن ک��ارگران،
آن ها را به محل کار راه نمی دادند. گاهی آن ها به دلیل کمبود مواد اولیه دست به چنین اقدامی می زدند. کارگران

نیز در بسیاری از کارخانه ها کنترل آن ها را خود به دست گرفتند. 
به عبارت دیگر تلش برای حل مسأله قدرت از طریق کودتا و استیصال دولت م��وقت ب��رای ح��ل مس��ائل ن��ه تنه��ا
عقربه ساعت را به عقب بازنگرداند بلکه باعث رادیکالیزه شدن کارگران، دهقانان و سربازان ش�د. وق��تی ک��ه در
دولت موقت اکثریت با سوسیالیست ها بود (بع��د از رفت��ن کادت ه��ا) و اس .ار.ه��ا و منش��ویک ها ب��ه خ��اطر اتح��اد



کشور به خواسته هایی چون تقسیم اراضی  که همه  سوسیالیس��ت ها ب��ر س��ر آن تواف��ق داش��تند، اهمی��ت ج��دی
نمی دادند استقبال  انان از بلشویک ها چندان عجیب نبود.

به عبارت دیگر، لنین با توجه به موقعیت جامعه و نقش طبقات اجتماعی به درستی امکان همکاری با بورژوازی را
رد کرد. از سوی دیگر بلشویک ها با طرح شعارهایی درست که   بسرعت توسط  کارگران، دهقانان ، روشنفکران
و زحمتکشان پذیرفته شدند، و با اتخاذ تاکتیک های مناسب توانستند  به سوی کسب قدرت حرکت نمایند.  س��یر
حوادث نشان می دهد که در موارد بسیاری بلشویک ها مجبور بودند سیاست های خود را تصحیح کنند. اما این به
معنی آن نبود که آن ها هر حرکت و گرایش مردمی را لبیک گفتند. آن ه��ا س��عی کردن��د  برنامه ه��ا و سیاس��ت های
کلی خود را اجرا کنند. این بلشویک ها نبودن��د ک��ه تخ��م نارض��ایتی را در دل م��ردم کاش��تند. آن ه��ا خواه��ان ن��ان،
صلح ، زمین و شرایط بهتری برای زندگی بودند. رابطه رهبری انقلب و مردم یک رابطه متقابل ب��ود. بلش��ویک ها
تلش می نمودند که ارتباط مشکلت مردم با ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را ب��ه انه��ا نش��ان
 
دهند و سطح آگاهیشان را بال برند. در این رابط��ه آن ه��ا در مقاب��ل اش��تباهات ت��اکتیکی و تحلیله��ای خ��ود ک��امل
فرو افتاده بودند و در صورت لزوم آن ها را تصحیح می کردند. یکی از محبوب ترین نقل قول های لنی��ن از فاوس��ت

گوته«دوست من،  تئوری  خاکستری است. اما درخت جاودان زندگی  سبز است."  بود.
انقلب با همه کژی هایش اقدام ها ی تاریخی را به ثبت رساند: صلح ب��ا الم��ان، ن��وع جدی��دی از ق��درت ح��اکمه،
شوراها. پذیرش کنترل کارگری در کارخانه ها، تقسیم اراضی در بین دهقانان، حق تعیی�ن سرنوش�ت، ح�ق براب��ر
زن و مرد در کار و ازدواج، حق طلق ، حمایت از حق مادری، پذیرش حقوق همجنس بازان (آن هم در یک ق��رن
پیش) ، آزادی دینی  برای همه (اعطای  حقوق برابر به یهودیان که همیشه تحت فش��ار دین��ی بودن��د.) و ج��دایی
دولت و آموزش از کلیسا ، حق تحصیل رایگان، حق برابر برای  بچه هایی که خ��ارج از ازدواج ب��دنیا می امدن��د ب��ا

دیگر فرزندان،  رفع محدودیت های سقط جنین...
همه انقلبیون رادیکال در  مقابل پرسش اهمیت انقلب اکتبر بی مهابا دچار س��کوت می ش��وند. آن انقلب��ی ب��ود
که با آرزوها و ارمان های زیبایی برپا شد، و موفقیت های بسیاری کسب کرد. از طرف دیگر، آن انقلبی بود که به
دلیل فراوان از جمله اشتباهات بزرگ انقلبیون ، موجب جنایات هولناکی  شد. آیا آن طور که لیبرال ها می گوین��د
هر انقلبی متکی بر ارمان های انسانی محکوم به شکست است؟  نتیجه هر انقلب��ی کش��تار بی پای��ان و ت��راژدی

است؟ 
در اینجا کافیست بیاد اوریم ما در مقابل کسانی  که از قهرمانی های سربازان خود در طی جنگ اول جهانی که در
آن میلیون ها انسان بی گناه بدون هیچ دلیلی کشته شدند، داستان ها می نویسند  و از پلیدی های اکتبر می گویند ،
 هی��چ اطلع و رابطه ای

 
نیازی به توضیح نداریم. آن ها میلیون ها هندی و آفریقایی را وارد جنگی کردند که اساس��ا

با اختلف��ات  کش�ورهای اروپ��ایی  نداش�تند و نمی دانس��تند دع�وا ب�رای چیس�ت. اورلن��دو فیگ�و در کت��اب بس��یار
  اکتبر راه نمی دادند، سرنوشت تاریخ۲۴پرطرفدار خود» تراژدی  مردم» می گوید اگر لنین را به جلسه شوراها در 

عوض می شد. کافیست به او یادآوری شود که اگر کشورهای امپریالیستی وارد جنگ نمی شدند، شاید امروز دنیا
د م��ا ب��ا ش��رایط ش�ایبه گونه دیگری بود. یا اگر کشورهای امپریالیستی به دولت جوان روس��یه حمل��ه نمی کردن�د،



دیگری روبرو بودیم. اگر کودتای کورنیلوف صورت نمی گرفت... اما همه ما می دانیم که «در اگر نتوان نشست».
اما این پاسخی نیست که ما بتوانیم به آن بسنده کنی��م. چ��را ک��ه  واقعی��ت جنای��ات هولن��اکی ک��ه پ��س از انقلب
صورت گرفت، همچنان به قوت خود باقی است. از سوی دیگر باید این پرسش را در مقابل خود قرار دهیم: چرا
در زمانی که خروشچف گوشه هایی از جنایات استالین را ب��رای هم��ه دنی��ا  ف��اش ک��رد، اتح��اد ش��وروی ب��الترین
محبوبیت را در سطح جهان داشت؟   در دورانی ک��ه کش��ورهای مس��تعمره و نیم��ه مس��تعمره در پی ازادی بودن��د،

اکتبر برای بسیاری از انقلبیون یک نقطه امید محسوب می شد. 
امروز، در شرایطی که دیگر اتحاد شوروی وجود ندارد با خیالی راحت تر می ت��وان ه��م از اکت��بر دف��اع و ه��م از آن
انتقاد کرد. دفاع از اکتبر به معنی تکرار آن نیست. دفاع از اکتبر به معنی دف��اع از ارمان ه��ای انس��انی و انقلب��ی
آن برای ایجاد جهانی بهتر است. ادامه روایت آن ب��دون تک��رار خطاه��ایش اس��ت. رد خطاه��ای آن ب��ه معن��ی رد
ارزوهایش نیست. از این رو اکتبر برای همه کسانی که می خواهند از آن بیاموزند، نه یک تراژدی بلکه ی��ک نقط��ه
امید است. ادامه راه اکتبر به معنی ایمان آوردن به وجود یک الترناتیو برای جهان نابسامان ماست، اکت��بر ب��ه م��ا
می اموزد که این راه ساده ای نیست و مقاومت در برابر چنین الترناتیوی بسیار سخت خواه��د ب��ود. ام�ا م�ا اکن�ون
تجربه یک قرن  پیش مبارزان انقلبی را در اختیار داریم. ما می توانیم، در صورتی که حوادث ت��اریخی را ب��ا دی��ده
انتقادی و نه فقط با تکرار فاکت های راست و دروغ راست گرایان، و حتی چپ گرایانی که نمی توانند خطاه��ای آن
را ببینند، بنگریم. اکتبر به ما نشان داد امکان ساختن جهانی دیگر وجود دارد. به قول چاینا میویل، پرسش تاریخ
فقط این نیست که چه کسی فرمان لکوموتیو تاریخ را در اختیار دارد، بلکه در عین حال یافتن راهی مناسب برای

مقصدمان است! 
متفکرین راست گرا همیشه  تلش کرده و می کنند که هر انقلبی را ی��ک ت��راژدی معرف��ی کنن��د. ای��ن ایده الیس��م
انقلبیون و توده مردم است که سر از جهنم در می اورد. متأسفانه در ای��ن می��ان برخ��ی از نیروه��ای چ�پ نی��ز ب��ه
دلیل گوناگون به این خیل پیوسته اند. آنچه که در این میان ناگفته می ماند شرایط پیش از انقلب است. این نه
خود انقلب بلکه شرایط پیشاانقلبی است که حکایت از تراژدی مردم دارد. زیرا به گفته والتر بنجامین، انقلب
یعنی کشیدن ترمز قطاری است که به سمت فاجعه می رود. آیا م�ردم و انقلبی��ون در ش��رایطی ک�ه ای�ن قط��ار در
حال سقوط در دره نیستی است، چاره ای جز کشیدن ترمز قطار دارند؟ انقلب در واقع نه یک حمله بلکه دف��اع از
خود است! جلوگیری از سقوط به دره نیستی.  تنها نقطه امید.  آی��ا ب��ا تغیی��ر مس��یر حرک��ت قط��ار می ت��وان انتظ��ار
 کش��یدن ترم��ز ک��افی نیس��ت بلک��ه راه آین��ده نی��ز مه��م

 
بهبود اوضاع را یافت؟ در این جاست که باید گفت:  قطعا

است! 
زمانی ویکتور سرژ ، انقلبی بلژیکی که سال ها در زندان های استالین بسر برد و از منتق�دین اس��تالین و برخ��ی از
سیاست های لنین از همان ابتدای انقلب بود نوش��ت: "اغل��ب گفت��ه می ش��ود ک��ه  «هم��ه پلی��دی استالینیس��م  از
همان ابتدا در لنینیسم نهفته بود». خوب، من با آن مخالفتی ندارم. جز اینکه بلشویس��م دربردارن��ده پلی��دی های
دیگری نیز ب��ود، بس��یاری از پلی��دی های دیگ��ر، و هم��ه کس��انی ک��ه در س��ال های اول نخس��تین انقلب پیروزمن��د
سوسیالیستی زندگی کردند نباید این را فراموش کنند. اما آیا قضاوت در مورد یک مرد زنده از طریق میکرب های



مرده ای که از طریق کالبدشکافی یک جسد آشکار می شود-و ش��اید  او از هم��ان ابت��دای تول��د ناق��ل آن ه��ا ب��وده
است-امری منطقی محسوب می ش��ود؟» ب��ه عب��ارتی او ض��من دف��اع از بلشویس��م و رد استالینیس��م  از برخ��ی از

گرایشات غلطی که در بلشویسم وجود داشت انتقاد می کند.
 بزرگ��ترین اش��تباه انقلبی��ون روس��یه اع��م از بلش��ویک، منش��ویک و اس.ار. ع��دم تلش ک��افی ب��رای اتح��اد
سوسیالیست ها حول یک پلتف��رم انقلب��ی ب��ود. اگ�ر آن ه��ا ش��جاعت پ��ذیرش چنی�ن اق��دامی را داش��تند، ش��اید
س�ع نادی��ده گرفت�ن چنی�ن گونه ای از تکثرگرایی و دموکراسی در روسیه نهادینه می شد. آی�ا انقلبی��ون ام�روزی وس

درسی را دارند؟ 
چپ فقط با دفاع از میراث انقلبی خود، و ن��ه س�کوت و ی��ا تک��رار دروغ ه��ای مرس�وم در م��ورد انه��ا، ب��ا انتق��اد از
اشتباهات و پلیدی های آن ها می تواند به آینده خود امیدوار شود.  بدون کم��ک گذش��ته،  تس��خیر آین��ده ن��اممکن
است. شرط اول،  داشتن یک برنامه و استراتژی مناسب برای آینده اس��ت، ام��ا ب��ا کتم��ان تاری�خ خ��ود نمی ت��وان

 ک��ردار گذش��تگان، دس��تاوردها، رنج ه��ا و هم��هواقعیت را تغییر داد. هر نسلی تاریخ خود را رق��م می زن��د ام��ا نف��ی
مبارزات انها،  رهایی بخش نخواهد بود! آن ها که شعار آش��تی  و مص��الحه ب��ا دیگ��ر طبق��ات را می دهن��د، چگ��ونه

می توانند مصالحه با گذشته جنبش کارگری، و برخورد منصفانه با آن را رد کنند؟
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