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بر را شوروی کارگر طبقه به مربوط لیبرالی تحقیقات مالل آور مطالعه ی زحمت که سوشیالیزم اینترنشنال مجله خوانندگان                     

انقالب یک ١٩١٧ سال در که است شده پذیرفته تحقیقات این در نمی کنند. پیدا دست تازه ای مطلب به می کنند، هموار                      خود

جلوگیری قدرت در «میانه رو» سوسیالست های مشارکت از پلید تروتسکی و لنین اما است، پیوسته وقوع به واقعی                   توده ای

و برده، میان از را کارخانه ها در کارگران قدرت دیده، تدارک کارگر طبقه علیه برنامه ای آن از پس بلشویک ها                     کرده اند.

آورده اند. به وجود خود نفع به را کارگری ای ضد دولتی ماشین و کرده اند، سرکوب بی رحمانه را کارگری اعتصابات و                    مخالفان

نداشته پیوندی نبودند، بهتر استالین از مطمئنًا که تروتسکیست ها با که به شرطی اند، رنگارنگ اپوزیسیون داستان این                   قهرمانان

مقوله ای به عنوان آن ها به و می گیرند، قرار دست آلت فشار اعمال طریق از به سادگی که اند کارگران آن قربانیان                     باشند.

 جامعه شناختی   می نگرند.

ظاهرًا شوراها سوی از کارگران سرکوب از مضحکی داستان های با نیست. کار در مانعی آکادمیک جنبه از زمینه این در                      

لنین از متن از خارج نقل قول هایی با را عمومی الگوی این است. عمومی الگویی دادن دست به آن هدف که می دهند ارائه                        دالئلی

دارد، اساسی جنبه شوروی جامعه ی آغاز در کارگران به مربوط توضیحات خصوص در آنچه کرده اند. تکمیل تروتسکی                   و

استالینیسم؛ و ١٩١٧ بین فاصله ی کردن ُپر از است عبارت لیبرالی رسالت زیرا است. شده حذف که است مطالبی                     همان

ویکتور آنچه هم همین طور شده اند. حذف عمدتا نمی گنجند، به خوبی ُبعدی دو چارچوب این در که کارگاه ها مثبت                   دست آوردهای

به بازگشت حامیان و شورایی قدرت مخالفان به عنوان رولوسیونرها سوسیال و منشویک ها غم انگیز» «پیشینه ی به مثابه                 سرژ

غرب گسترده مادی پشتیبانی به اشاره ای هرگز که است آشکار می شود. گرفته نادیده کرده، خصلت بندی پیشین حاکمه ی                   طبقات

 در   ایجاد   ارتش   تروریست   سفید   نشده   که   ده   میلیون   کشته،   و   اقتصادی   کامالً   متالشی   بر   جای   گذاشت.

اقتصادی و اجتماعی فاجعه ی که کرده اند استدالل مدیدی مدت های گزینشی، اخالقی روایت این مقابل در مارکسیست ها                  

تزاریسم «از که دولتی ای دستگاه علیه لنین آورد. به وجود را استالینیسم عروج شرایط امپریالیستی، و داخلی جنگ سال                    هفت

انحرافات با کارگری «دولت به مثابه را شوروی رژیم و کرد، اعتراض نداشت» جایی آن در شورایی جهان و بود شده                      گرفته

حزبی دموکراسی اضمحالل شوراها، به جای حزب جایگزینی شامل و بود واقعی بسیار انحرافات داد. توضیح                 بوروکراتیک»

کارگری» «دولت می شد.اما غیره و گسترده فساد ،(NEP) (١٩٢١-١٩٢٨) بازار به معطوف جدید اقتصادی مشی دوره                  طی

تعیین سیاست های و تولید بر مالحظه ای قابل کنترل شوراها در کارگران یافت. ادامه نیز بود لنین  صورت بندی از بخشی                     که

کارگری اتحادیه های کارخانه، کمیته های در آن ها خودسازمانیابی ارتقاء و کارگران از دفاع هدف به قانون گزاری و دولت                   شده

از اجتناب ناپذیر خطی فرایند به جای کالسیک مارکسیست های کردند. اعمال زنان ُپرقدرت نفری هزار هفتصد پرولتری جنبش                  و

کارگر طبقه فعالیت های و آرمان ها و می شد بوروکراتیزه فزاینده به طور که رژیمی بین تنش نپ، ابهامات استالین؛  به                    لنین



طبقه صادقانه و جدی مارکسیستی بررسی که بود امیدوار می توان دادند. تشخیص را فعال سیاسی و اجتماعی نیروی                    به مثابه

 کارگر   شوروی   بتواند   به   چالش   گرفتن   نقایص   گسترده   تفسیر   ضد   کمونیستی   استاندارد   کتاب های   درسی   کمک   کند.

کارگران :١٩٢-١٩٢٠۴ قهقرا، در شوروی «انقالب اثرش: در مسکو کارگران از پیرانی سیمون بررسی متأسفانه                 

در که است مدعی پیرانی می دهد . بازتاب را لیبرالی خاص متدولوژی و استدالالت عمدتا کمونیست» جدید نخبگان و                    شوروی

مزاحمی نخ نمای شعار به کارگری» «دولت که بود» کرده «تضعیف چنان را اتحادیه ها و شوراها بوروکراسی، ،١٩٢۴                   سال

بود.( بهتر» و مناسب جدید حاکمه طبقه مقاصد «برای که بود یافته تغییر سازمانی به یا بود، شده تبدیل کارگری» «جنبش                      برای

انقالب نابودی و تضعیف در حیاتی «نقشی که بلشویک»ی «ایدئولوژی از بود عبارت پس روی اصلی محرکه نیروی (١                  

به طور روسیه انقالب پیرامون عمده مارکسیستی آثار بود، شده گذاشته روش مند تحقیق بر استداللی چنین پایه اگر                   داشت».(٢)

مطالعه این شده، دست چین موضوعات از مجموعه ای روی چشمگیر آرشیوِی کار علی رغم اما می شد. کشیده چالش به                   جدی

 گسیختگی   حیرت انگیزی   بین   اغراق های   پر   سرو   صدای   ضد   بلشویکی   نویسنده   و   ادله ی   ُسست   و   بی پایه   او   را   به   نمایش   می گذارد.

روبرو سرکوب با حزب خارج در چه و داخل در چه اظهارنظر جهت اپوزیسیون «تالش های که است مدعی پیرانی                     

آثار با که کس هر اما (٣) داشت». پی در را (GPU) مخفی پلیس سرکوب خودبه خود نظام] [با سیاسی «مخالفت و                       می شد».

علیه گاه و داشت افزایش به رو حزب درون در مخالفان برابر در نابردباری که می داند باشد آشنا دویچر ایزاک  یا سرژ                        ویکتور

صورت خشنی اقدام های می دادند، ادامه آن علیه بحث به یا و بودند کرده بحث شوروی حکومت سرنگونی درباره که                     احزابی

امور بین تناسب پیرانی اینجا در اما کارگران». «حقیقت کم شمار چپ] [اپوزیسیون گروه از پیرانی قهرمانان قبیل از                    می گرفت،

هدف بودند فعال سیاسی لحاظ به شوروی جماهیر اتحاد در که اس.اری و منشویک هزاران نمی دهد. بازتاب درستی به                     را

زندان های جمعیت کل بود. معطوف کارگر طبقه از حمایت به رژیم سیاست های که دلیل این به دقیقًا داشتند، رژیم با                      مشترکی

تحت بعد سال چند آن، مقابل در - سیاسی زندانی هزار چند فقط با بود نفر هزار صد از بیش کمی ١٩٢۵ سال در                          شوروی

و می دهم نشان انقالب» ضد و «انقالب کتابم در همان طوری که بود. نفر هزار صدها بر بالغ زندانیان تعداد استالین                     حاکمیت

نشان شوروی اتحاد حکومت طی کارخانه ها در کارگری مخالفت باره در (GPU) مخفی پلیس گزارش هزاران                  همان طوری که

 می دهند،   طی   دوره   نپ   مخالفت   کارگران   کامالً   آشکار   بود.   (۴)

١٩٢١ و ١٩٢٠ سال های در اتحادیه ها از اعتصابیون کردن بیرون یا و اخراج، و دستگیری مورد چند خصوص در پیرانی                      

«مامور ظاهرًا می کند ادعا او کسانی که می دهد نشان او خود تحقیقات همه، این با (۵) می اندازد. راه به بسیار صدای                      سرو

را بودند برخاسته کارگر طبقه ی از که اشخاصی وجه هیچ «به داشتند دستور مشخصا بودند اعتصاب ها» سرکوب                   اجرای

  دستگیر   نکنند»،   رویکردی   که   «با   رویکرد   چکا   در   سطح   ملی   در   انطباق   بود».   (۶)

اولیه ی دوران سرکوِب اسطوره است، اعتصاب هزاران به مربوط اطالعات حاوی که (GPU) مخفی پلیس گزارش های                  

پیرامون مقاله ای است. شده برجسته بلشویکی ضد تبلیغات در که می کند رد را اعتصابی کارگران علیه شوروی                   حکومت

حوادث که می دهد نشان است، آن نویسندگان جمله از پیرانی خود که کتابی در شوروی حکومت آغازین سال های در                     اعتصابات

تحلیل نپ، دوره اواخر در حتی است. بوده نادر بی نهایت شوروی مقامات سوی از اعتصابی کارگران دستگیری به                    مربوط

مفهوم به سرکوب درصد،و ٧/٠ شده اند دستگیر که کارگرانی که می دهد نشان اعتصاب، (٢١٨٢ (از ۶٩١ به مربوط                    داده های

از اعتصاب ها همه از درصد) ۴۵) نیمی تقریبًا می شد. شامل را زمان آن درصد ٧/٨ بود هم اخراج به تهدید شامل که                        گسترده تر

پنج از بیش که می دانیم اکنون (٧) می یافت. پایان کارگران خواست های از پاره ای با توافق طریق از کارخانه مدیریت                     سوی

یک برنامه ریزی ظاهرًا آن ها اتهام و شدند دستگیر متحده ایاالت در ١٩٢٠ سال اوائل در روز چندین طی کارگر                     هزار



 اعتصاب   عمومی   بود؛   این   رقم   از   کل   تعداد   کارگران   دستگیر   شده   در   ده   سال   اول   انقالب   [اکتبر]   بیشتر   بود.   (٨)

می شود؛ مربوط کارگری اتحادیه های به قهقرا» در روسیه «انقالب کتاب در ادعاها مغشوش ترین و گمراه کنننده ترین اما                  

سال در حزب کنگره دهمین در که آن گونه آن ها اصلی وظیفه ی پیرانی نظر طبق بودند. شده «اخته» ظاهرًا که                     اتحادیه هایی

اجبار به عوض اقناع بر که است لنین موضع گیری از ناقصی درک این تولید».(٩) «ارتقاء از بود عبارت شده، ابداع ١٩٢١                    

در پایه که «سازمان هایی از بررسی این چه اگر بود. غالب کارگری اتحادیه های بر ١٩٢٨ سال تا که سیاستی داشت؛                      تاکید

از هم اغلب که می آورد قول نقل چند فقط پیرانی کتاب می کند، استفاده کارخانه کمیته های گزارشات جمله از داشتند»،                     کارخانه ها

به نه و است شده ارجاع نظام یافته به طور کارخانه کمیته های از مجموعه ای به (١٠)نه است. ١٩٢١ سال در AMO                     کارخانه

است. شده اشاره کارگری اتحادیه های شکل تغییر به مربوط مختصر بخش در حتی کار، محل در اصلی تشکیالت کمیته ها،                     این

تقریبًا اتحادیه ها صنعت، بخش مشاجرات «در که کند ادعا که دارد اطمینان اندازه آن خود ضعیف تحقیق در نویسنده همه، این                       با

 به مثابه   متحدان   مدیران   صنعتی   عمل   می کردند   و   کارگران   نیز   چنین   تلقی   از   آن ها   داشتند».   (١١)

و داس کارخانه ی کمیته  گزارش های فعالیت های شان. بررسی تا می کند صحبت شوروی کارگران نفع به پیرانی  این جا در                   

مقامات به شکایت هزار سیزده از بیش ١٩٢۵ تا ١٩٢۴ سال در ماه ١٨ طی کارگران که می دهد نشان مسکو، در                       چکش

 قضایی   دادند   و   انتظار   داشتند   که   نمایندگان   کمیته   کارخانه   از   آن ها   دفاع   کنند.

افزایش قول با را اعتصابی فعالیت های عمدتا (NEP) نپ دوره اوایل در اجتماعی» «قرارداد دادم، نشان که همان گونه                    

بخشید. پایان صنعتی محیط های در آرامش و صلح ازای در کارگاه ها در کارگران مالحظه قابل کنترل و واقعی                    دستمزد

مدیریت به جای کارگاه ها در اتحادیه نمایندگان که داشت شکوه آن از کارخانه مدیر که بودند ُپرقدرت چنان اتحادیه ای                    تشکیالت

هفت می دهند نشان دیویس روبرت و کار اچ. ای. که همان گونه نپ دوره اواخر در حتی (١٢) دارند. دست در را واقعی                        قدرت

اتحادیه های داشتند باور که خاطر این به دقیقًا می آوردند، روی کارگری] [اتحادیه های داوری به مکررًا شوروی کارگر                   میلیون

نظیر کار، محل به مربوط نهادهای تقویت واقعی، دستمزد افزایش می کند. دفاع [کارخانه] مدیریت مقابل در آن ها از                    کارگری

و کار بودند. حیاتی نپ دوره در صنعت در نسبی آرامش برای داوری هیات های و زنان، سازمان های کارخانه،                    کمیته های

«سازش در می توانستند که را آنچه به که می کنند، اشاره نپ آخر سال های طی کارگری اتحادیه های پس روی به هم                     دیویس

در و چکش، و داس کارخانه کارگران اتحادیه، عقب نشینی علی رغم (١٣) بودند. راضی کنند، حفظ سرخ مدیران با                    شکننده»

هر می نگریستند، خود مدافعین به عنوان خود نمایندگان به هم چنان مخفی)، پلیس گزارش (طبق شوروی جماهیر اتحاد                  سراسر

 چند   روز   به   روز   نسبت   به   آن ها   ُخرده گیرتر   می  شدند.

حیاتی نپ اجتماعی» «قرارداد برای واقعی دستمزدهای منظم افزایش که می دهد نشان فعالیت ها، این نقل بدون هم پیرانی                    

برابر در را دستمزد افزایش ظاهرًا شورایی دولت می کند. توصیف بدُشگون بسیار را آن حال همان در گرچه است؛                     بوده

وجود مستندی هیچ وجود، این با (١۴) می دارد. مقرر کارگر طبقه قدرت «اخته کردن» و بهره وری، و کاری انضباط                    افزایش

نهادهای شدن نیرومند پیرانی که آنجا از می فهمیدند. چارچوب این در آن را حقیقت در توافق این طرفین دهد نشان که                      ندارد

در واقعی فشار هنگامی  که درنمی یابد، به هیچ وجه نپ دوره اوائل در را - می رود برباد استالین به دست بعدتر که –                     اتحادیه ای

سوی از شده تحمیل کاری انضباط «ترکیب می چسباند: هم به بی پروا را مختلف داده های می شود، آغاز بهره وری افزایش                    جهت

 دولت   و   انگیزش های   سیاسی،   در   بطن   قرارداد   اجتماعی،   گامی   در   راستای   نظام   بالیده ی   استالینیستی   بود».(١۵)

قضایا دیگر مورد در او که همان گونه است؛ شده محدود توجیهی غیرقابل به طرز کارگران صدای پیرانی ، مطالعه ی در                     

کارگر یک به دیگر بار خود نتیجه گیری در او می کند. بزرگ نمایی اوست تحلیل گواه که را مستندانی پیرانی می کند.                     چنین



اکتبر در آنچه از بیش تر روز به «روز که می کند شکوه نپ آغازین دوره تثبیت از پیش ١٩٢٢ سال در که می کند اشاره                         برمولی

کارگران که است نظری اظهار احتماًال » کارگر] این [شکایت که است مدعی پیرانی می شویم». دور بودیم آورده دست                     به

می کشند، چالش به را او نظرات نقطه که می شود روبرو ارجاعاتی با پیرانی زمانی که اما (١۶) داشته اند». هم دیگری                     بسیار

قابل به طرز ما حزب با دهقانان و کارگران «همدردی اینکه بر مبنی ١٩٢٣ سال در (GPU) سیاسی پلیس قول نقل                      مانند

قدرت بلشویک ها این که از «دیگران زیرا دهد نظر کارگران نفع به می شود مجبور دوباره است»، یافته افزایش                   مالحظه ای

 سیاسی   را   مصادره   کردند   ناخشنود   بودند   و   با   اکراه   آن را   می پذیرفتند».   (١٧)

سخنرانی تاتر یک به مشارکتی گروه یک از شورا شکل «تغییر حاصل سال١٩٢٢ فرارسیدن با که است مدعی پیرانی                     

حقیقت، در می دهد. ارائه بی اعتنایی و افول این اثبات برای را پاراگراف یک پیرانی (١٨) بود». کارگران بی اعتنایی                    بی روح،

١٩٢٢ دسامبر در انتخاباتی گردهم آیی یک در بلشویک کالینین  و بگ ، اشتاین چپ، ار اس. رهبر چکش و داس کارخانه                      در

ارائه ی که است این فرضی چنین مشکل جمله از اما باشد، روحی بی نهاد مسکو شورای است ممکن (١٩) کردند.                      سخنرانی

در حتی که می دانیم ما اکنون روسمن جفری اثر به خاطر حقیقت در می شود. واگذار خواننده به تمرینی به عنوان مدرک و                      دلیل

به رژیم سیاست به حمله برای قویًا نهاد این از (Ivanovo) ایوانوو شورای برای کارگران منتخب نمایندگان ١٩٢٨ اکتبر                     ماه

 شیوه   آشکار   استفاده   کردند.   (٢٠)

به کمک جهت ارتودوکس کلیسای قیمتی اموال مصادره ی هدف به ١٩٢٢ سال کارزار که ادعاست این مشکوک تر، حتی                    

دولتی را پیکره های و حزب و بود داده تغییر تهاجمی کارزار به تبلیغ از را بلشویک ها ضدمذهبی «فعالیت قحطی                     قربانیان

مذهبی سیاست از موردی گرفتن فاصله کارزار این واقع در (٢١) حمایت می کرد». آن از دولتی سرکوب و کرده                     هم آهنگ

معمولی کارگران میان در و کارگاه ها در نیایش ها و شمایل ها با و داشت غلبه نپ دوران تمامی در که بود بلشویک ها                        روادار

خورده گره بهره وری افزایش به معطوف استالینیستی فشار با مستقیمًا مذهب علیه دولتی خشن و سرکوب گرانه حمله بود.                    همراه

کردند. رد شدیدًا را کریسمس ایام در کار هدف به اتحادیه ای کارزار یک مسکو کارگران ١٩٢٨ سال در حتی همه، این با                        بود.

داده قرار انقالب شدن منزوی و داخلی جنگ تباهی و ویرانی متن در را استالینیسم عروج همواره مارکسیستی سنت (٢٢)                    

ضد آکادمیسین های خوش آیند که می شود داده قرار چارچوبی در استالینیسم عروج قهقرا» در روسیه انقالب » در اما                     است،

ایجاد برای که فرانسه و بریتانیا متحده، ایاالت گسترده حمایت خصوص در کامل سکوت است جمله آن از باشد،                     کمونیست

لنین، آثار که هرکس برای حزبی ماموران و کارخانه مدیران افزایش به رو امتیازهای و قدرت بود. اجتناب ناپذیر سفید                     ارتش

معرفی تازه و بدیع کشف های نوعی به عنوان را خود یافته های پیرانی اما آشناست، باشد، خوانده را دویچر یا سرژ                     تروتسکی،

بر خود اقتدار باید کارگر طبقه آیا که بود این پسین تر مارکسیست های و معاصر مخالفان نظر از اساسی پرسش (٢٣)                      می کند.

به رفورم مساله پیرانی نظر از نه». یا دهد افزایش را است» شده کشانده انحراف به بوروکراسی اثر در که کارگری                       «دولت

تا شده توصیف حزبی مشی خط صرف قربانی به عنوان شوروی کارگر طبقه است». نامعلوم «امری انقالب شدن منزوی                    دلیل

  طبقه   در   مفهوم   مارکسیستی   آن.   (٢۴)

دلیل این به شاید زنان. پرولتری جنبش حذف جمله از هست، نیز دیگری بسیار مسائل قهقرا» در روسیه «انقالب کتاب در                       

اشاره بدون می کند اشاره رژیم سوی از کارگران «استثمار» به دفعات به اثر این دارد. قرار کتاب این تز با تضاد در کامًال                         که

غیر «غیرحزبی» کارگران نفوذ می کردند. کار ضرر با واقعًا نپ دوره عمده ی بخش طی شوروی شرکت های اغلب این که                    به

بر نپ دوره طی غیرحزبی کارگران حقیقت، در (٢۶) است. شده بزرگ نمایی بسیار سیاسی، جنبش یک به مثابه                   متشکل

با که دلیل این به بلکه می کردند، نمایندگی را ضدرژیمی جنبش نوعی که دلیل این به نه داشتند غلبه کارخانه                      کمیته های



خوانندگان بیش تر که – ناروشن و ُگنگ آکادمیِک آثار به ارجاعاتش با هم چنین کتاب بودند. موافق اجتماعی قرارداد                    پارامترهای

پیرانی  است. شده بی توجهی مارکسیستی کالسیک  آثار به که حال همان در شده؛ آشفته و مغشوش – نخوانده اند را آن ها                      هرگز

همان داشت، کارگری حمایتی پایه با اندکی «پیوند ١٩٢٣ سال تروتسکیست اپوزیسیون که می کند تکرار را شایعه این                    حتی

قبول آن را هم پیرانی که بود، شده حزبی انتخاباتی حوزه های در که دستکاری با حتی (٢٧) داشتند». پیشین مخالفان که                      پایگاهی

برد. را سیمونوسکی ــ روگوژسکو ناحیه حزبی کنفرانس در کارگران نمایندگان از نیمی تقریبًا اپوزیسیون                 دارد،

آن در او که حزبی گردهم آیی هر در که کرد اشاره بود شاکی مرکزی کمیته ی در وقیحانه دستکاری از که                      پرئوبرژینسکی

بقایای بین تشخیص مارکسیست مورخ یک وظیفه به یقین (٢٨) می شد. تصویب اپوزیسیون قطعنامه یک بود کرده                  سخنرانی

ارائه بدون قهقرا» در روسیه «انقالب کتاب نداشت. سوسیالیسم به ربطی هیچ که است نظامی ریشه های و اکتبر انقالب                     مثبت

می دهد توضیح رزیالنه بدکرداری های از مجموعه ای هم چون به سادگی را استالینیسم به سوی رانده شدن نظری، چارچوب                یک

از بسیاری اما بودند، آورده به دست حزبی دستگاه بر فزاینده ای کنترل مطمئنًا استالین به وفاداران است. بوده ناگزیر                    که

حاصل حقیقت در می شود، داده نسبت شوروی رژیم آغازین دوران به کتاب این متن در که جامعه، گستره ی در منفی                      مشخصات

سرکوب گر، مذهبی ضد کارزار مخالف، کارگران صدای کردن خاموش نظام یافته، سرکوب است: پسین استالینیستی                نظام

استدالل ریمن میشل که همان گونه استالینیسم اجتماعی مشی خط کارخانه. کمیته های نابودی و کارگری اتحادیه های                 تضعیف

آمده گرد بوخارین نیکوالی حول که نپ، مدافعان با استالین اتحاد زمانی که نپ، دوره اواخر بحران به بود پاسخی است،                      کرده

 بودند،   فروپاشید.   (٢٩)

شد. کم هزینه ها کاهش کارزار از بخشی به عنوان نپ دوره در بار نخستین برای کارگران واقعی دستمزد ١٩٢٧ سال تا                      

گسترده دستگیری های به اقدام و سرکوب بی رحمانه متحد» «اپوزیسیون در را مخالف صداهای آخرین رژیم به                  وفاداران

و نمی کنند دفاع آن ها از سابق هم چون اتحادیه هایشان که داشتند شکوه شوروی اتحاد سراسر کارگران کردند.                  بی سابقه

[سرمایه] انباشت برای دولت جانبه همه تالش بعد، یکسال شدند. تبدیل کاغذ روی نهادهای به کارخانه ها در زنان                    سازمان های

از کامل بریدن ضرورت رفتن»، بین از یا سال ده «طی غرب به رسیدن است) گفته استالین (همان طوری که                    به منظور

می گذارد. نمایش به را اساسی مشکلی پیرانی  خطی بحث برای امر این کرد. مطرح را انقالب مساوات طلبانه                   هدف های

اول ساله پنج برنامه طی نظام این دایم ویژگی به عنوان فقط رعایا طبقه و کارگر طبقه استثمار در رژیم سخت بسیار                       سیاست های

 (١٩٣٢-١٩٢٨)   آغاز   شد   و   این که   طبقه   کارگر   و   دهقانان   به   تعرض   دولت   چه   واکنشی   نشان   می دهند   از   پیش   تعیین   نشده   بود.

تحسین روزها این کتابش که نیست تعجب آور می آید، کوتاه تفسیری موضوع هر در تقریبا پیرانی اینکه داشت نظر در با                      

کامل طور به پیرانی  اینکه از شکوه از پس نویسنده پیرانی ، کتاب از بررسی یک در دارد. همراه به را لیبرال                       آکادمیسین های

وجود داخلی جنگ پی در استالینی قدرت پرستی مقابل در بدیلی هیچ «که می پذیرفت باید و است نگرفته پی را                     موضوع

ما درک در به سزایی سهم مسکو، در کارگران سیاست زمینه ی در اثر این موشکافانه ی «پژوهش که می دارد اظهار                    نداشت»،

چاپ خانه کارگران به مربوط لیبرالی تاریخ یک نویسنده هم همین طور (٣٠) می کند». ایفا شوروی حکومت نخستین سال های                   از

به طور «چگونه بلشویک حزب اینکه دادن نشان جهت آرشیوها از پیرانی فراوان استفاده ی از شوروی، آغازین دوره ی                   در

 نظام یافته   صداهای   دموکراسی   خواهانه   را   در   بخش   تولید   سرکوب   کرد»،   تمجید   می کند.   (٣١)

که است دوگانه ای معیار نمایشگر و روش مند. یا موشکافانه اثر جز هست چیز همه قهقرا» در روسیه «انقالب کتاب اما                      

این در اندکی جدیِد مطلب چه رو از که است این شگفتی ست، مایه ی آنچه حقیقت، در می کند. تشویق را ایدئولوژیک                     سازش

در لرزه به را موجود نظام ایدئولوژیکی بنیادهای که سرمایه داری جهانی بحران گرفتن نظر در با است. شده گنجانده                     روایت



می آورند. روی سوسیالیستی ایده های به اینک که باشد جوانی هزار ده ها صدای طنین از ُپر می توانست  اثر این است،                     آورده

 راستی   که   فهم   خوش خدمتی    پیرانی    به   آکادمیسین های   لیبرالِ   انقالب   روسیه   دشوار   است.
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