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 گونه انقلاب ناکام ماند؟روسیه: چه 2 

 دو انقلاب .۱
 ۹۱۹۱و اکتبر  هیفور یهاانقلاب نیب یدورهرا در  هیروس خیمقارن، تار ندیفرآ دو

 .کارگر بود که در شهرها رخ داد یطبقه یآگاه عیسر رشد بسیاراول  ندیفرآ .رقم زدند

از منافع مختلف طبقات  یبه درک ژوییهتا ماه  یکارگران صنعت کمدست رسدینظر مبه

 .وستیوقوع پبه یطبقات زیاز تما یگریاما در روستاها شکل د .بودند دهیدر انقلاب رس

را  یردف تیمالک یاؤیر توانستیکه حتا نم یامالک و طبقه یطبقه نیماب زیتما نیا

ف طر کی .شدیرا شامل م تیمالک یدارا یدر سر بپروراند رقم نخورد؛ بلکه دو طبقه

 یرا پ یستیالیدهقانان مقاصد سوس .دهقانان قرار داشتند گریو طرف د داراننیزم

ها را بر اساس بودند تا آن داراننیاملاک زم دنبال تصرفبلکه به گرفتند،ینم

 توانستندیم زیکشاورزان ثروتمند ن نیا 2،هاحتا کولاک .کنند میتقس 1ایانهیفردگرا

 .جنبش مشارکت داشته باشند نیدر ا

چه آن حالنیباا .دهد یرو ندیدو فرآ نیزمان انبود انقلاب بدون وقوع هم ممکن

ه بود ک تیواقع نیبلکه ا ،شانیینه تطابق هدف نها زد،یگره م گریکدیها را به آن

از  یاسیس لحاظبه توانستینم ط،یوابسته به شرا یِخیتار لیبنابه دلا یصنعت یبورژواز

ش طور مؤثر ارتکه به-امر، دهقانان  نیطبقه در ا نیا یتواننا .بزرگ بگسلد داراننیزم

  :جبهه قرار داد کیو کارگران را در  -شدندیرا شامل م

 یِخیتار یبود دو عامل از دو مرحله ازین ییدولت شورا افتنیتحقق یبرا»

 ،یقانجنگ ده کی :شوند کپارچهیبخورند و  وندیپ گریکدیکاملاً متفاوت به 

 ،یرولترپ امیق کیو  یی استبورژوا شرفتیپ دمسپیده یِجنبش یکه مشخصه

 (۹)«.افول آن است یدهندهکه نشان

ده ش لیکه عمدتاً از دهقانان تشک یارتش یبدون همراه توانستیم یشهر امیق نه

متمرکز  یروین کی یکه با رهبربدون آن توانستندیو نه دهقانان م ندیثمر بنشبود به

 ییروینها نت .اقدام کنند روزمندانهیپ یمبارزه کی یبرا وندندیبپ گریکدیبه  یرونیو ب

 .بود افتهیکارگر سازمان یطبقه آمدیبرم یکار نیچن پساز  ۹۱۹۱ یهیکه در روس

                                                      
1 individualistic 
2 Kulaks 
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قادر بودند دهقانان را در  رایز رندیدست بگکارگران توانستند در شهرها قدرت را به

 .با خود همراه کنند یاتیح یلحظه

 نیکه در ا یاما طبقات .شده بودند تیمالکسلب دارشنیو متحدانِ زم یبورژواز

رها، در شه .نداشتند یمنفعت مشترک چیشرکت کردند در بلندمدت ه تیمالکسلب

تاها، در روس .داشت یادیز یوابستگ یجمع تیبه فعال ستشیوجود داشت که ز یاطبقه

 ندشدیم متحدموقت طور بهتنها  -نحتا با خودشا- شیحضور داشت که اعضا یاطبقه

 .بردندیکشت م ریها را زآن یصورت فردرا تصرف کنند؛ و پس از آن به هانیتا زم

ا تنها ب د،یرسیم انیامر به پا نیا یآوردهااز دست یو پاسدار هانیکه تصرف زم یزمان

 .ساخت دیمق یها را به هر دولتآن شدیم یرونیب یاجبارها

 یطبقات در شهرها )در شهرها گریکارگران بر د یکتاتوریدر واقع انقلاب، د پس

 یتاتورکید نیا .شهر بر کل کشور بود یکتاتوریدر شوراها( و د تیاکثر تیبزرگ، حاکم

 زیکند؛ و در واقع ن هیدهقانان تک تیبر حما توانستیاملاک م میتقس یدوره نیدر اول

 آمد؟یم شیدوره چه پ نیاما پس از ا .کرد یداردهقانان از آن پاس یهازهیسرن

روس را به خود مشغول  یهاستیالیذهن سوسسؤال  نیااز انقلاب  شیها پاز مدت

جز و به نی)از جمله لن هیدر روس هاستیمارکس یکه تمام یلیاز دلا یکی .کرده بود

 ییانقلاب بورژوا کیرو  شِ یانقلاب پ کردندیم ینیبشیپ 1سوو در آغاز، پارو یتروتسک

 یاندهق یدر دست توده یستیالیانقلاب سوس کینکته بود که  نیخواهد بود، درک ا

 کهنیا بر یمبن یس و تروتسکوپس از اظهارات پارو نیلن .ناخواه ناکام خواهد ماندواهخ

 :نوشت گونهنیمنجر شود، ا یستیالیدولت سوس کیکار آمدن  یبه رو دیانقلاب شا نیا

 یر مبناب تواندیتنها م یانقلاب یکتاتوریشکل از د نیا رایز ستیممکن ن نیا»

 یتیاکنون اقلهم هیروس یایپرولتار .دشواتفاق مردم استوار به بیقر تیاکثر

 «.دهدیم لیرا تشک هیروس تیاز جمع

 یآورددست شدنِهم که امکان محقق یزمان .ثابت ماند ۹۱۹۱تا  نیلن نظر

علت بود که انقلاب  نیآن مبارزه کرد، تنها به ا یو برا رفتیرا پذ یستیالیسوس

کارگر  یکه از طبقه دیدیم یجهان ریاز انقلاب فراگ یاعنوان مرحلهرا به یستیالیسوس

                                                      
1 Parvus 
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قه طب نیو به ا کردیحراست م یخارج یدر برابر مداخله -بود تیکه در اقل- هیدر روس

اب، از انقل شیهشت ماه پلنین  .را با حاکمیتش تطبیق دهد دهقانانا ت کردیکمک م

د تنها با قدرت خو تواندینم هیروس یایلتارپرو»نوشت  یسیخطاب به کارگران سوئ

مارس  ۱چهار ماه پس از انقلاب )در  .«ببرد انیبه پا روزمندانهیرا پ یستیالیانقلاب سوس

است که بدون انقلاب در آلمان، ما هلاک  نیا وچراچونیب تِیواقع»تکرار کرد ( ۹۱۹۱

 .«شد میخواه

 

 یجنگ داخل. ۲

 یانداز انقلاب جهانچشم ،ییاول حکومت شورا یهاسال یرخدادها دیرسیم نظربه

 شدیشناخته م یاجتماع یهاطغیاناز  یبا حدّ ۹۱۹۱-۹۱ یهدور .ندردکیم دیأیترا 

ی، نظام یهاپس از شکست ش،یدر آلمان و اتر .تا آن زمان رخ نداده بود ۹۱۸۱که از 

 1ایدر واقع، در مجارستان و باوار .شوراها بود زجا صحبت اهمه .سلطنت سقوط کرد

ال ها اشغکارخانه ا،یتالیدر ا .دست گرفتندقدرت را به -گذراهرچند - ییشورا یهادولت

محو  یسرعت نیبا چن یجیتدر شرفتیپنجاه سال پ راثیممکن نبود م همهنیباا .شدند

احزاب  یِ خال یجا ،یارگرک یهاهیو رهبران اتحاد یمیقد یهادموکراتالیسوس .دشو

همچنان فاقد  ستیچپ کمون گر،ید یاز سو .از اعتبار افتاده را پر کردند ییِبورژوا

توده  تیکه حما یزمان .واکنش نشان دهد راتییتغ نیبود تا به ا یافتگیسازمان

 .که همراه بود، از عمل درماند یاش نبود، وارد عمل شد؛ وقتهمراه

ساختار  .حالت متزلزل بود نیدر بهتر ۹۱۹۱اروپا پس از  یدارسازیپا حالنیباا

مواجه  دیشد یدهایپانزده سال بعد با تهد یط ییاروپا یکشورها یدر تمام یاجتماع

 یربهت اریبس تیها را در موقعکارگر، آن یو طبقه یستیاحزاب کمون یو تجربه .شد

 .قرار داد یجار عیدرک وقا یبرا

 .نندیبنشدر خارج قصد نداشتند منتظر انقلاب  قطعاً روس یهاکیبلشو هر صورتهب

به انقلاب در خارج، دو امر  کیو تحر ییشورا یحراست از جمهور دیرسینظر مبه

دست هبلکه ب ک،یرو، نه توسط رهبران بلشو شِیپ یکارها همهااینب .باشند یجدانشدن

                                                      
1 Bavaria 
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 ییوراش یجمهور هیها علقدرت نیا .شدیم نییتع یالمللنیب یستیالیامپر یهاقدرت

 دیبا گر،ید یبه هر مسأله یدگیاز رس شیپ .به راه انداخته بودند 1«یبیجنگ صل»

 یتمام ستیبایامر، م نیانجام ا یبرا .شدندیعقب رانده م یو خارج 2دیسف یهاارتش

 .شدیمنابع موجود به کار گرفته م

 د،یسرینظر مگونه که در آن زمان بهو آن یانقلاب شور ،یمردم تیاز حما یبیترک با

شان در شرق دورِ عقب رانده شدند )گرچه اقدامات یضدانقلاب یروهایخالصانه، ن یاراده

 .کار پرداخته شد نیا یبرا یگزاف ینهیاما هز .ادامه داشت( ۹۱۹۸تا  3یوشور

 گینسن ز،ینظر ن نیاما تنها از ا افت؛یدر یرا فقط به لحاظ ماد نهیهز نیا توانینم

 دی، تول۹۱۹۱در  .دندید بیاز همه آس شیب یو کشاورز یصنعت داتیتول .بوده است

درصد؛  ۹۲از جنگ بود؛ کنف ده درصد؛ کتان  شیآهن خام تنها سه درصد مقدار پ

اشاره  یو قحط یتنگدست ت،یآمار به محروم نیا .درصد؛ چغندر پانزده درصد ازدهیپنبه 

منجر  یزن کارگر یطبقه سامانینابهبه  یصنعت داتیتول سامانینابه :و حتا بدتر .داشت

 یمابق .بود افتهیدرصد مقدار سابق آن کاهش  ۸۴طبقه به  نیا تیجمع شمار .شدیم

 یمّک سرهکیموضوع  هاگر ب .جنگ مُرده بودند دانیدر م ایبازگشته  شانیبه روستاها

آن  کیدموکرات یندهایکه فرآ یاکرده بود، طبقه یکه انقلاب را رهبر یاطبقه م،یبنگر

خود را از دست داده  تیاز اهم یمیداده بود، ن لیرا تشک ییقدرت شورا یقلب تپنده

ت یمانده بود حتا نصف آن طبقه که ماه یچه باقآن .اوضاع حتا بدتر بود واقعبه .بود

تنها هجده  یمحصولات صنعت .کرده باشد، نبود یآن را وادار به عمل جمع اتشیح

ران کارگ .مقدار سابق بود سومکیکار فقط  یوربهره .از جنگ بودند شیدرصد مقدار پ

 .کنند هیبخرد، تک توانستیها مآن یجمع دیچه تولزنده ماندن به آن یبرا توانستندینم

از  یحتا بخش ای-شان محصولات یواسطهیب تدها به دادوساز آن یاریبس

                                                      
1 Crusade 

هری ی قدرتطو  خکجرمسد س بر مدخلیتبت۲۲۱۱منظور جنگ  اخلی  رسیگگگست خیگگگ  نت خب خکتیر  خنسال  ر یگگگر  
 .هر هملخه بواخمپلیرلسسس  عیست بیشویک

2 White army 
 .کسلسهری مسیح ضدخکتیر  ط  جن  اخلی 

3 Soviet Far East 
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 یهتنها طبقنه .که دهقانان در دست داشتند، متوسل شدند ییبا غذا -شانیهادستگاه

 زد،یم وندیپ گریکدیآن را به  یکه اعضا ییهابلکه رشته افت؛یانقلاب اضمحلال  شگامیپ

که  نبودند یهمان کسان قاً یها دقکارکنان کارخانه .شدن بود یسرعت در حال متلاشبه

کارگران  نیترجومبارزه عتاًیطب .داده بودند لیرا تشک ۹۱۹۱ یجنبش انقلاب یهسته

ضور ح .شده بودندتلفات متحمل  گرانیاز د شیو ب دهیدر جبهه جنگ گرانیاز د شیب

که - سریکمعنوان به ایعنوان کادر در ارتش ها، بلکه بهتنها در کارخانهبازماندگان نه

 ییستارو یتجربهیدهقانان ب .لازم بود -ندازندیرا راه ب یدولت نیرا وادار کند ماش رانیمد

 .ها را گرفتندآن یجا یستیالیسوس یهاآرمان ایها از سنّت بینصیو ب

 تمامی اَشکالکه آن را محقق کرده بود به  یااگر طبقه آمدیچه بر سر انقلاب م اما

 .ندکرده باش ینیبشیرا پ یمشکل نیچن توانستندینم کیرهبران بلشو رفت؟یم نیاز ب

 یهادست ارتشآن به یانقلاب به نابود شدنیها همواره اظهار کرده بودند که منزوآن

 مواجه بودند که یتیبا وضع در آن مقطع .منجر خواهد شد یو ضدانقلاب داخل یخارج

 کرده بود؛ یشده بود که انقلاب را رهبر یاطبقه بیضدانقلاب از خارج موفق به تخر

گذاشته  ینخورده باقطبقه را دست نیتوسط ا شدهلیتشک یدستگاه دولت کهیدرصورت

 راتییتغ خوشستآن د یدرون بیدر برده بود؛ اما ترکجان به یقدرت انقلاب .بود

 .شد یکالیراد

 

 یکیبلشو یکتاتورید تا ییقدرت شورا. ۳
کرده بود  یکه انقلاب را رهبر یابا طبقه -شوراها ژهیوبه - ۹۱۹۱ یانقلاب ینهادها

ا نهادها ب نیا یاعضا مقاصد ها وآرمان انیامکان نداشت م .داشتند کیارگان یوندهایپ

ه که تود یوقت .وجود داشته باشد یها را انتخاب کرده بودند، شکافکه آن یکارگران

را آغاز  هاکیاز بلشو یرویکه توده پ یزمان .بودند یکیمنشو زیبود، شوراها ن یکیمنشو

 هماهنگِ  انیجواز مبارزه یاصرفاً بدنه کیحزب بلشو .دندکر نیچن زیکرد، شوراها ن

 در توانستیدست م نیاز ا ییهابدنه ریموازات سابود، که به یطبقات یآگاه یدارا

 .کند و موجبات عمل را فراهم آورد یگذاراستیها( سطور که در کارخانهشوراها )همان
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طور را به یگذاراستیبتوانند س شدیها سبب مآن یمنسجم و خودانضباط یهانگرش

 .نندک یرویها پممکن بود که کارگران از آن یطیتنها در شرا نیالبته ا .مؤثر اجرا کنند

 کیشومنتقد من .بودند افتهیموضوع را در نیا زین هاکیقدم بلشومخالفان ثابت حتا

 :ها نوشتآن یبرجسته

 .در برابر ما است ایپرولتار روزمندِیپ زشیهرچه باشد خ دیدرک کن لطفاً»

به  زشیخ نیو انتظار دارد ا کندیم تیحما نیاز لن ایپرولتار یتمام باًیتقر

 (۹)«...منجر شوداش یاجتماع یبخشیآزاد

 یاخلکامل جنگ د یریتا فراگ توانستیحزب و طبقه م کیدموکرات کیالکتید نیا

 دست گرفته بودند؛در شوراها قدرت را به تیعنوان حزب اکثربه هاکیبلشو .ابدیادامه 

صورت به ۹۱۹۱تا ژوئن  هاکیمنشو .خود ادامه دادند اتیبه ح زین گریاما احزاب د

 .ادامه دادند تیکسب حما یبرا هاکیخود و رقابت با بلشو تیبه فعال یقانون

از  ریناگزبه ییشورا ینهادها .داد رییتغ یکلرا به طیکارگر شرا یطبقه اضمحلال

کارگران و  .که از آن برآمده بودند فراتر رفتند و مستقل از آن رشد کردند یاطبقه

 یصورت جمعبه ،هادر کارخانه با حضور توانستندینم یدر جنگ داخل ریدهقانانِ درگ

شده در سراسر مناطق پراکنده ستیالیلازم بود کارگران سوس .بر خود حکومت کنند

کنترل  که از افتهیتمرکز یتیدستگاه حاکم کیتوسط  -طور موقتکم بهدست- یجنگ

 .و هماهنگ شوند یها مستقل بود سازماندهآن میمستق

که تنها منسجم بماند مگر آن یساختار نیممکن نبود چن هاکیمنظر بلشو از

 و فقط کنند؛یم تیانقلاب حمااز قلب  میدر آن، جا داشته باشند که از صم یکسان

 .کردندیم کیضدانقلاب را تحر ،راست ستِیالیسوس یهایانقلاب .بودند نیچن هاکیبلشو

 یهایارگذاستیچپ مصمم بودند در صورت عدم موافقت با س ستیالیسوس یهایانقلاب

در برابر  هاکیآن بود که از بلشو هاکیمنشو استیس 1.دولت به ترور متوسل شوند

قدرت را به مجلس مؤسسان  هاکیمطالبه که بلشو نیکنند اما با ا تیضدانقلاب حما

                                                      
1 Socialist Revulotionaries 

هری منشعب شدکد. یویسرلسس  ۲۲۲۱گلخی رسیست نت عمومرً بت  لسر مسک  بواکد س ار یر  خب خحزخ  چپ
 رسلویسوکلهر هم  لجمت شده خی .خِرهر س یویسر خکتیرب ، خِس
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بود که  یبدان معن نیدر عمل، ا .(قلابمطالبات ضدان نیتریاز اصل یکیکنند ) میتسل

آن در  یاز اعضا یاریبس .شدیم لیتشک ییحزب از هواداران و مخالفان قدرت شورا

ت ولگا از دول یدر منطقه کیمنشو یهامثال، سازمان یقرار گرفتند )برا دهایکنار سف

 یمرکز یتهیکم یکی از اعضای 1،یسکیمِ وانیو ا کردندیم تیسامارا حما یضدانقلاب

واکنش  (۴).(وستیبه آن پ -شد ریسف نیاستال یکه بعدها در دوره- کیحزب منشو

کم کنند )دست تیحزب اجازه دهند آزادانه فعال نیا یبود که به اعضا نیا هاکیبلشو

 رگذاریتأث یاسیس یروین کیها همچون بود(؛ اما از عمل آن نیچننیاوقات ا شتریب

جز سه ماه به- ۹۱۹۱پس از ماه ژوئن  تنمونه، حق نشر مطبوعا یبرا .کنند یریجلوگ

 .ها سلب شداز آن -۹۱۹۱در 

ز ا توانستندیها نمآن .نداشتند یگریرخدادها انتخاب د نیا یدر تمام هاکیبلشو

 یکه برا یزمان یآن بودند، ط یندهیکه نما یاچون طبقه صرفاً قدرت دست بکشند 

 رویجت با توانستندینم نیهمچن .شده بود یمتلاش د،یجنگیقدرت م نیاز ا یپاسدار

 خصوصاً چون کرد؛یم فیطبقه را تضع نیقدرت ا یهاهیکه پا ندیایکنار ب ییهادهیا

ا بتواند وجود نداشت ت یجمع یافتگیبا سازمان ییرویشکل نخود، به گریکارگر د یطبقه

 .کند نییمنافعش را تع

 ۹۱۹۱سال  ییدولت شورا نیگزیجا ریبعد، به ناگزبه ۹۱۹۱سال  یحزبتک دولت

ل شدند بد یکیقدرت بلشو یبرا یابه جبهه یاندهیشکل فزابه ماندهیباق یشوراها .شد

 .ادامه دادند( ۹۱۹۱خود در شوراها تا  تیبه فعال ها،کیمانند منشو گری)اگرچه احزاب د

 (۸).برگزار نشد یمسکو انتخابات یشورا یهجده ماه برا از شیب یط ۹۱۹۱نمونه، در  یبرا

 

 

 یاقتصاد نینو استیکرونشتات و س .۴
 یلیکم نکرد؛ بلکه از خ تیوتاب وضعاز تب ،یشکل متناقضبه ،یجنگ داخل اتمام

 یاهامیدر شهرها و ق یقدرت کارگر- یانقلاب ندیکه دو فرآ یارشته .جهات به آن افزود

ضدانقلاب  میمستق دیتهد افتنیانیبا پا زد،یم وندیپ گریکدیرا به  -در کل کشور یدهقان

                                                      
1 Ivan Maisky 
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 یانقلاب هایآرمانعلاقه به  ن،یبه کنترل بر زم یابیدست ادهقانان ب .ختیاز هم گس

 یانهیاز شکل فردگرا یناش یِفرد یهاسودا .اکتبر را از دست دادند 1یانهیگراجمع

کار بر  قیآن بود تا از طر یهرکدام از دهقانان در پ .ها بود، نیروی محرک آنکارشان

که  یزیدر واقع تنها چ .اش را به حداکثر برساندیزندگ سطحخود،  نیزم یقطعه

گروه منسجم متحد کند، مخالفت با  کیدر آن مقطع دهقانان را در قالب  توانستیم

انجام  یشهر تیمنظور غذا دادن به جمعبود که به یغلّات یاجبار یآورو جمع هااتیمال

 .شدیم

 یامیق .داد یحزب رو یکنگره نیاز دهم پیشهفته  کیمخالفت  نیاوج ا ینقطه

به پتروگراد حراست  یکه از معابر منته 2،از جانب ملوانان در استحکامات کرونشتات

 نیرخ داد اول امیق نیپس از ارا چه آن یاریاز آن زمان، بس .وستیوقوع پبه کرد،یم

 نیا ب ازاغل .کنندیم یآن تلق یستیالیسو مقاصد سو یکیبلشو میرژ نیگسست ب

 یمثابهبودند به ۹۱۹۱انقلاب  یهارانه نیتریکه ملوانان کرونشتات جزء اصل تیواقع

حتا - کیدر حزب بلشو کسچیدر آن زمان، ه حالنیباا .شودیاستدلال استفاده م

را  میرژاز کارگران نسبت به  یریتعداد کث یزاریبود ب یکه مدع 3یکارگر ونیسیاپوز

ت عل .نداشت یدیتردهیچ بود انجام شود  یچه ضروردرخصوص آن -کندیم یندگینما

 یطبقات بیترک .نبود ۹۱۹۱، کرونشتاتِ سال ۹۱۹۱آن ساده بود؛ کرونشتات در سال 

مقدم  به خط ترشیها پآن مدت ستیالیعناصر سوس نیبهتر .کرده بود رییملوانان تغ

 یاندازهشدند که به شاننیگزیجا یدهقانان عمدتاً .شتافته بودند تا در ارتش بجنگند

 :دمنعکس شده بو امیدر مطالبات ق نیا .داشتند یبه انقلاب سرسپردگ شانیطبقه

 دتوانستنینم کیرهبران بلشو .یو بازار آزاد در کشاورز هاکیاز بلشو یخال یشوراها

قلاب از ان ،بدون مبارزه یستیالیتن دهند؛ در آن صورت اهداف سوس یمطالبات چنینبه 

از لب ق میبود که از صم کیتنها حزب بلشو قاًیدق ها،یرغم تمام کاستبه .شدیم زدوده

 نیب ست،یالیحتا احزاب سوس گر،یاحزاب د کهیدرصورت ؛کردیم تیحما ییشوراقدرت 

                                                      
1 collectivistic 
2 Kronstadt 
3 Workers’ Opposition 
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 هشد هاکیجذب بلشو انیجومبارزه نیبهتر نیهمچن .کردندینوسان م دهایآن و سف

 یشوراها بدون آن حزب یمعنابه توانستیتنها م هاکیاز بلشو یخال یشوراها .بودند

کارگر در  یطبقه یانهیگراو جمع یستیالیابراز اهداف سوس یباشد که همواره در پ

منافع دو  یاساس ییچه در کرونشتات بروز کرد واگرادر بلندمدت، آن .انقلاب بود

به  یاحمله دینبا امیق نیسرکوب ا .کرده بودند ققبود که انقلاب را مح یاطبقه

 یناچار یواز ر یچشم کوششبه دیشود، بلکه با یانقلاب تلق یستیالیسوس یهیمادرون

قاصد با م یاز رشد مخالفت دهقان یریمنظور جلوگشود، که به دهیزور د یریکارگو با به

 (۲).مخالفت، انجام گرفت نیا سطانقلاب تو یشدن از نابودانقلاب و مانع یانهیگراجمع

ود؛ نشانه ب کیکرونشتات وجود داشت  امیکه امکان وقوع ق تیواقع نیا حالنیباا

 .دیشکیکارگر در انقلاب را به پرسش م یطبقه یشتازانهیکه کل نقش پ جهتنیاز ا

و نه  شدیم یندگیکارگر نما یکه توسط طبقه یبرتر یاقتصاد یوهینقش نه با ش نیا

طور ه، نه بنیز زور نیا .شدیحفظ م یکیزیآن، بلکه با زور ف شتریکار ب یوربا بهره

صورت که به شدیاعمال م یتوسط کارگران مسلح، بلکه توسط حزب میمستق

 م،یتقطور مسداشت و نه به وندیکارگر پ یبا طبقه شیهادهیا یواسطهو به میرمستقیغ

 .۹۱۹۱همچون سال 

خش ب از گر،ید تیدر هر وضع هاستیالیضرورت داشت؛ اما سوس یگذاراستیس نیا

جنبش »از  هیانقلاب روس .کردندیم تیحما هایگذاراستیس دست نیاز ا یاندک

ود که ب دهیرس یابه مرحله «میعظ تیمنافع اکثر یبرا میعظ تیمستقل خودآگاه اکثر

 یکیزیزور ف قیکه آن هم از طر شدیم ریشهرها درگ نفعبهکل کشور  از با استثمار

انقلاب  یعنی نیبودند که ا افتهیدر کیها در حزب بلشوگروه یتمام .شدیحفظ م انیعر

 .مانده باشد یباق یدهقان یهاامیاز جانب ق یدر معرض خطر سرنگون دیبا

؛ از مطالبات دهقانان یاریبس رشیپذ :گشوده بود ریمس کیتنها  دیرسیم نظربه

ر آن بود ب یسع .محکم یافتهیتمرکز یستیالیسوس یدستگاه دولت کیحفظ  نیدر ع

 میهدف آن بود که دهقانان با رژ .شود نیچن )NEP (1یاقتصاد نینو استیکه با س

                                                      
1 New Economic Policy 
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 ،1یوصخصکالایی  دیتول یبرا یاز آزاد یدمحدو یکنند و با دادن گستره دایپ قیتطب

 یتصادعنصر در اق کی یمثابهتنها به یدولت عیدولت و صنا .شود تیتقو یرشد اقتصاد

 .بازار بود یروهاین یچهیو باز یدهقان دیتول یازهایکه تابع ن کردندیعمل م

 

 ۱۲۲۱-۸کارگر؛  یحزب، دولت و طبقه. ۵
 «یستیالیسوس» ینوعبه هیادعا که روس نیا یاقتصاد نینو استیس یدوره در

روابط  تیاهبا م ایکه در ابتدا خلق کرده بود  یکارگر با دولت یبا نسبت طبقه گریبود، د

نداشتند و اقتصاد  اریکارگران قدرت را در اخت .نبود هیتوجاقتصاد قابل یدرون

- محرک آن بود، دولت یروین یستیالیکه مقاصد سوس یزباما ح .نبود شدهیزیربرنامه

 .دست گرفته بودرا به -کردیه مدارکه جامعه را کنترل و ا« از افراد مسلح یابدنه»

 .اشدداشته ب یستیالیسوس یوسودولت سمت نیا یهایگذاراستیس دیرسینظر مبه

 یکه بر جامعه یدولت یدر ابتدا، نهادها .بود نیاز ا تردهیچیپ تیوضع همه،نیباا

 ۹۱۹۱ یجومبارزه ستیالیبا حزب سوس یریمسلط بودند، تفاوت چشمگ هیروس

حضور داشتند  کیدر حزب بلشو هیکه در زمان انقلاب فور یکسان .داشتند

مقاومت در برابر فشار  یرا ط یمیبودند که مخاطرات عظ یمتعهد یهاستیالیسوس

حتا چهار سال جنگ  .را ابراز کنند شانهایآرمانبودند تا  دهیبه جان خر یدستگاه تزار

ها را نآ یستیالیسوس یهاآرمان یسادگبه توانستیکارگر نم یهااز توده انزواو  یداخل

حزب  چهلمکیتنها  ۹۱۹۹و در سال  دهمکیتنها  ۹۱۹۱در سال  هاآناما  .ببرد نیاز ب

رشد  یوستهیپ ندیخوش فرآدست یانقلاب و جنگ داخل یحزب ط .دادندیم لیرا تشک

 یاهستیالیجو و سوسکارگران مبارزه یتمام شِیگرا یتا حدود نیا .قرار گرفته بود

 زین گرید یهاشیگرا یجهیاما نت کرد؛یبه حزب را منعکس م وستنیشده به پمجاب

 یامکنترل تم ستیبایبود، حزب م افتهیکارگر، خود اضمحلال  یکه طبقه یانزم .بود

آن  یاندازه شیتنها با افزا نیا .گرفتیدست مرا به ییشورا یاداره یدارا یهاحوزه

است،  یجنگ داخل روزیکه روشن شد کدام طرف، پ یزمان ن،یبراعلاوه .ممکن بود

                                                      
1 private commodity production 
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کردند  یاصلًا نداشتند سع ایداشتند ن چندانی یستیالیسوس دیاز افراد که عقا یاریبس

 یتسیالیسوس یروین کیبا  یریحزب تفاوت چشمگ نیبنابرا .به حزب وارد شوند

 نیجوترو مبارزه یاظهار کرد عناصر رهبر شدیحالت تنها م نیدر بهتر .داشت دستکی

 .بودند یستیالیاز سنّت سوس یآن بخش یاعضا

 .مقارن بود یمتناظر در خود دستگاه دولت یادهیحزب با پد یدرون فیتضع نیا

ر از هزاران نف ه،یروس یمنظور حفظ کنترل بر جامعهبه مجبور شده بود کیحزب بلشو

 یحکومت نیماش کی یمثابهتا بتواند به کندسابق استفاده  یتزار یبوروکراس یاز اعضا

 یستیلایسوس ریر مسافراد را د نیکار ا ستیبایم هاکیبلشو ه،یدر نظر .کارا عمل کند

 یهانگرش ژهیوسابقِ کار، به یهاوهیو ش هاهیاما در عمل، رو .کردندیم تیهدا

ق آگاه اتفا نیا یهااز دلالت یاریبا هوش نیلن .دشها، اکثراً غالب به توده یشاانقلابیپ

 :بود

 .آشکار است یقدر کافضعف ما به :کرد انیب ۹۱۹۹مارس  یدر کنگره او»

اگر به مسکو  .فرهنگ دچار کمبود است ینهیدر زم هاستیحاکم کمون 1قشر

 کنندیم یرهبر یچه کسان .مینیبیرا م هاکیبوروکرات یتوده ،میندازینظر ب

 هاوروکراتب یمسئول، توده ستیکمون ۸۱۱۱ شوند؟یم یرهبر یو چه کسان

 دییصادقانه بگو دیبرعکس؟ من باور ندارم شما بتوان ای کنندیم یرا رهبر

ها آن میاذعان کن صادقانهاگر  .کنندیم یتوده را رهبر نیا هاستیکمون

 «.شوندیم یبلکه رهبر کنند،ینم یرهبر

ده شگرفتهوام» :کرد فیتوص گونهنیرا ا ی، او دستگاه دولت۹۱۹۹ سال انیپا در

و  ییسازوکار بورژوا کی ...ییشورا یایاز دن رگرفتهیندرت تأثو به یاز حکومت تزار

 :اعتقاد داشت نیلن ،یکارگر یهاهیحول نقش اتحاد ۹۱۹۱در مشاجرات  (6).«یتزار

بلکه دولت کارگران و دهقانان  ست؛یدولت کارگران ن قتیما در حق دولت»

دولت ما،  دهدیحزب ما نشان م یبرنامه .ستین تیتمام واقع نیاما ا ...است

 (۱)«.است کیبوروکرات فاتیبا تحر یکارگر یدولت

                                                      
1 stratum 
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که  شدیختم نم نیتنها به ا هیقض .بود نیدر واقع حتا بدتر از ا تیوضع

 یاروهین یشدهبیترک یهاقرار داشتند که قدرت یتیدر وضع یمیقد یهاکیبلشو

ها آن یستیالیسوس یهاشدنِ آرمانمحقق ک،یبوروکرات یتحرکیمتخاصم و ب یطبقات

متخاصم  طیاز گزند مح شهیهم یراها بآرمان نیممکن نبود خود ا .کردیرا دشوار م

 اوت،تفیاکثراً ب یِدهقان یارتش منضبط از توده کیآوردن ضرورت فراهم .دور بمانندبه

 در زمان تیوضع .کرده بود نهیحزب نهاد یاز اعضا یاریرا در بس انهیجوسلطه یهاهیرو

تعامل  آنبا  یریفرق کرده بود؛ اما همچنان تفاوت چشمگ یاقتصاد نینو استیس

 یستیالیسوس یدموکراس یداشت که جوهره شوندگانیرهبران و رهبر نیب کیدموکرات

عه کنترل جام یحزب در آن مقطع مجبور بودند برا یاز اعضا یاریبس .دادیم لیرا تشک

منافع دولت  ستیبایها مآن .ندیایها، کنار بخُرد، کولاک دارانهیبا بازرگانان و سرما

 قیاما نه همچون گذشته از طر کردند؛یم یندگیعناصر نما نیا رابررا در ب یکارگر

ظر نبه .ردیها انجام بگبا آن یمحدود یهایلازم بود همکار .میمستق یکیزیف یمواجهه

و ملموس با عناصر  واسطهیب یحزب از رابطه یاز اعضا یاریبس دیرسیم

 و فیکارگر ضع یطبقه کیشان با ناملموس یوندهایاز پ شتریب ،ییبورژواخرده

 .گرفتندیم ریدلسردشده تأث

آن تا  یکه اعضا درکیسابق صدق م یبوروکراس یریرپذیتأث یبرا ژهیوبه نیا

ز خارج ا یطبقات یروهایدست از ن حزب از آن یانزوا .اعماق حزب رخنه کرده بودند

 را ینیانضباط آهن ستیبایبدان معنا بود که م کردند،یم تیرا تقو تشیخود که حاکم

فرض شده بود مباحثه  کهنیباا-حزب  یرهکنگ نیدر دهم نیبنابرا .اعمال کند بر خود

ممنوع « صورت موقتبه» یرسم یهاجناح لیتشک -(۱)داشتدرون حزب ادامه خواهد 

کنترل  یهاوهیش رشیبه پذ یسادگبه ،یانسجام درون یمطالبه برا نیاما ا .شد

 ۹۱۹۱ لیعناصر مخالف در حزب از همان آور .افتیدر درون حزب تنزل  کیبوروکرات

تنها در ما نه» :نوشت زین نیلن ۹۱۹۹تا سال  .کردندیم تیامور شکا نیا یبارهدر

 .«میدار یبوروکراس زیحزب ن یبلکه در نهادها ،ییشورا ینهادها

 یدموکراس رفتنلیتحل ،یمرکز یرهبر هیعل یاپیپ یهاونیسیاپوز سرنوشت

 یحق مباحثه ۹۱۹۱و  ۹۱۹۱ یهادر سال .دهدینحو نشان م نیرا به بهتر یحزبدرون
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 .شدیفرض م یهیبد 1هاپلاتفرممختلف گرد  یهاگروه یابیآزاد درون حزب با سازمان

 در زمان یکیقرار گرفته بود ) تیکم در دو مورد در حزب در اقلدست نیشخص لن

-مذاکرات برست یسال بعد ط کیحدود  یگریاو و د 2«لیآور یتزها» ]نگارش[

ا قدرت ر ییتنهاکه موافق نبودند حزب به ییهاکیبلشو ۹۱۹۱در نوامبر  .(3توفسکیل

فشار قراردادن دولت، از آن استعفا دهند بدون تحت یبرا توانستندیم رد،یدست بگبه

 یروشیپ یاختلافات درون حزب بر سر مسأله .رندیقرار بگ یخ انضباطیکه مورد توبآن

 یدر مطبوعات حزب یصورت علنتماماً به یکارگر یهاهیدر ورشو و بر سر نقش اتحاد

توسط خود  4«یکارگر ونیسیاپوز یبرنامه» ۹۱۹۹حتا تا سال  .مورد بحث قرار گرفتند

انتخاب  یمرکز یتهیکم یآن برا یاهزار نسخه چاپ شد و دو نفر از اعض ۹۲۱حزب در 

 توانستیشد، هنوز م جادیا 5چپ ونیسیکه اپوز ی، زمان۹۱۹۴در سال  .شدند

ده  ،یمخالف با رهبر یهر مقاله یازاابراز کند؛ هرچند به 6«پراودا»را در  شیهانگرش

 .شدیع از آن چاپ ممقاله در دفا

شکل مؤثر دوره به نیا یط هاونیسیهر کدام از اپوز کهنیاحتمال ا همهنیباا

حزب ممنوع  یکنگره نیپس از دهم یکارگر ونیسیاپوز .بود افتهیعمل کنند کاهش 

 یرخانهیدب یمراتبدستگاه سلسله» :مخالف آمده بود 7«هنفر ۸6 پلاتفرم»در  .اعلام شد

 (۱).«گماردیها را به خدمت مو کنگره هارانسکنف یاعضا گر،یاز هر زمان د شیحزب ب

حزب را کاملًا  وارکارکرد نمونه، «پراودا» ریو سردب یرهبر حامی ن،یحتا بوخار

 :یدکش ریبه تصو کیردموکراتیغ

                                                      
1 platforms 
2 April Theses 
3 Brest Litovsk negotiations 
4 Programme of the Workers’ Opposition 
5 Left Opposition 
6 Pravda  

 .بعدبت ۲۲۲۱هر س خرگرن ریم  حز  نموکسس  خ حرا شورسی خب یر  خب کشلیرت خصی  بیشویک
7 Platform of the 46 

 .شد نموکسس  پسشگرم مخرلف خمضر ۶۴خسلست س مهم خپوبیسسون چپ نت  ویط  هرپیر فلمخب 



 

 
 

 ی بابک جعفریکریس هارمن / ترجمه 05

و توجه داشته  کنندیها را منصوب مهسته ریدب یمحل یهاتهیغالبًا کم ...»

 نیمورد پسند ا شان،یداهایکاند کنندینم یحتا سع هایکه محل دیباش

آن دسته از رفقا بسنده  ای نیها واقع شوند؛ بلکه فقط به انتصاب اهسته

 کیهمچون  هک ردیگیانجام م یاوهیگذاشتن مسائل به ش یبه رأ .کنندیم

 ودشیم دهیدر جلسه پرس نیاز حاضر :شده است رفتهیپذ اماواگریقانون، ب

 ترسندیچقدر م افراد کهنیو بسته به ا "؟مخالف است یکسچه "

 (۹۱)«...شودیشده انتخاب ممنصوب یدایشان را ابراز کنند، کاندمخالفت

گروه  1،«راتیوومیتر»کاملاً آشکار شد که  یزمان یسازیبوروکراس یواقع یدامنه

و  3کامنف 2،فیوونیز .دیاز هم پاش ن،یلن یماریحزب در دوران ب یکنندهیرهبر

حزب  یتمرکز اپوزیسیون علیهبه  ۹۱۹۲سال  انیاز پا شیپ یاندک 4ایکروپسکا

در رأس  فینوویز .شدیکنترل م نیکه در آن مقطع توسط استال تیمرکزی– وستندیپ

و چند  یشمال مرکز اداری دستگاهاو  بیترنیقرار داشت؛ بد نگرادیحزب در لن

 انندگینما یحزب تمام یکنگره نیدر چهاردهم .کردیرا کنترل م رگذاریتأث یروزنامه

ته در عرض چند هف حالنیباا .کردندیم تیحما یتمرکز هیاو عل ونیسیاز اپوز نگرادیلن

جز چند صد مخالف به- نگرادیحزب در لن یهابخش ی، تمامآن پس از شکست

چه تمام آن .دادند یرأ نیاستال یهایگذاراستیس یحام یهابه قطعنامه -سرسخت

 ی[ از دفترهافیوونیز انیعبارت بود از عزل ]حام شدلازم  تیوضع نیبه ا دنیرس یبرا

حزب را کنترل  کرد،یم کنترلرا  یکه بوروکراس یکس .حزب یشهر یاداره یمرکز

 یوقت ؛زدیبود، دست به مخالفت م فینوویکنترل زتحت بوروکراسی کهی زمان .کردیم

                                                      
1 triumvirate 

، ی نرمنفکفلهشوا نت یت کفل ار رأس آن هسسند. منظور کویسنده گلسه یتخ یرق م  مدیلی شکی  خب بت
گسلی لنسن خب یسری ، بمرم خمور رخ ار ای  گلفسند. ار ببرن رسی  بینوسیف س خیسرلسن خی  نت پس خب ننرره

 شوا.کسز کرمسده م  troika«  لسیکر»

2 Zinoviev. 
3 Kamenev 
4 Krupskaya 

 همسل لنسن
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 رویافزود، به پ کنترل خودتحت یکشور یشهرها را به دستگاه سرتاسر نیکه استال

 یدر رهبر یرییبا تغ ،یستیفینوویز 1دستکیدستگاه  .او بدل شد یهایگذاراستیس

 .دگرگون شد یستینیاستال دستکیبه دستگاه 

در دستگاه به ظهور بوروکراسی  یجنگ داخل یکارگر ط یاضمحلال طبقه

کارگر  یصنعت و رشد طبقه یابیحتا با آغاز باز این وضعیتاما  .انجامیدو حزب  ییشورا

عود، ص یجابه ،یاقتصاد یابیباز .افتیهمچنان ادامه  یاقتصاد نینو استیدر خلال س

 .شد «یدولت کارگر»کارگر در  یهطبق گاهیمنجر به سقوط جا

 یتصاداق نینو استیکه ضمن س یازاتیامت م،یبنگر یکمّ سرهکیبه موضوع  اگر

 .کرد ترمیکارگر را وخ( مرتبطِ) تِیبه دهقان داده شد، موقع

 یشدهکه در مقام قهرمان شناختهآن رغمی]کارگر[ در هر کجا، عل»

 رِدر معرض خط شد،یم نیتحس یجنگ سمیکمون یط ایپرولتار یکتاتورید

نه مدافعان  .قرار داشت یاقتصاد نینو استیس یشدن به فرزندخواندهبدل

ر د صنعت شرفتیپ یبهانهبه هاآنو نه منتقدان  یرسم یهایگذاراستیس

و منافع کارگر  هاهیگلا یکه بررس افتندی، درن۹۱۹۴زمان بحران اقتصادی 

 (۹۹)«.ضرورت داردی بسیار مهم، مسأله کیهمچون  یصنعت

با  اسیکارگر تنها در برابر دهقان سقوط نکرد؛ بلکه در ق یاجتماع تیموقع البته

درصد کارکنان  6۲، ۹۱۹۹در سال  کهیدرحال .بود نیچننیا زین رانیمسئولان و مد

 ارقام نیسال بعد ا کی شدند،یم یبندطبقه رکارگریدرصد غ ۴۲کارگر و  2،یتیریمد

 (۹۹).آمدندیب ماحسبه رکارگریدرصد غ 6۸ ودرصد کارگر  ۴6 :معکوس شد باًیتقر

افراد مزد  نیا .سربرآوردند ازیامت یگروه دارا کی یمثابهبه 3«سرخ صنعت مدیران»

 اریبه اخت توانستندیها مکارخانه 4ی«نفرهتک تیریمد» قیو از طر گرفتندیم ییبالا

                                                      
1 monolith 
2 managing personnel 
3 red industrialists 

عس  رخ هر س ملخنز صنسیژه پس خب نموکسسم جنگ ، ار عمل ننسل  نررلرکتمدیلخک  نت پس خب خکتیر  خنسال س بت
 چن  آسراکد.بت

4 one-man management 
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 کیح به سط افتنیشیبا افزا ریفراگ یکاریحال ب نیدر ع .اخراج کنند ایخود استخدام 

 ییبه جان اقتصاد شورا یماریهمچون ب ۹۱۹۴-۸ یدورهدر  هزار نفر ۹۲۱و  ونیلیم

 .افتاد

 

 ۱۲۲۱-۲۲در حزب؛  ماتیتقس. ۶
 نیا .اندهپدید آوردکه خود  یواحوالاما نه در اوضاع زنند؛یرا رقم م خیتار هاانسان

ر د زین کیحزب بلشو .کنندیم رییتغ ندیفرآ نیا یها طواحوال و خود انساناوضاع

رخوردار ب از مصونیت بیشتری تیواقع نیدر برابر گزند ا ،خیدر تار گریبا هر گروه د اسیق

حفظ انسجام بافت  یکوشش در راستا مبنی برها آن یستیالیمقاصد سوس .نبود

 بخشیّنعامل تعیک ، یضدانقلاب و قحطی، جنگ داخل یدر آشفتگ هیروس یجامعه

 هاکیکه بلشو یاجتماع یروهایدسته از ن آن ن نبودممک بود؛ اما به مسیر تاریخ

را  خود اعضای حزب ،کردندیها کار مبا آن مورا نیرساندن اانجامبه یبرا ستیبایم

مستلزم  یاقتصاد نینو استیس یدر دوره هیحفظ انسجام روس .تغییر ندهند

 .جلوگیری شود مخرب یهانزاعاز  ود تامختلف ب یطبقات اجتماع انیم یگریانجیم

 فِ طبقات مختل یازهایکه حزب و دولت ن ابدینجات  توانستیم یشرطانقلاب تنها به

 کیبر اهداف دموکراتتا علاوه شدیداده م یباتیترت دیبا .کنند تأمیناغلب متعارض را 

 هحزب ک .برآورده شود زیدهقانان ن یانهایفردگر یسوداها سم،یالیسوس یانهیگراجمع

ها اف آناختل ستیبایمختلف قرار گرفته بود م یبر فراز طبقات اجتماع طی این فرآیند

حزب سبب  بر یفشار طبقات اجتماع .کرده باشدرا در درون ساختار خود منعکس 

خود را از منظر منافع طبقات  یستیالیسوس یهاآرمان ،مختلف آن یهابخش شدیم

- یتسیالیتماماً سوس اعمال فشارِ تِیقابل دارای یتنها طبقه .کنند فیمختلف تعر

 یفشار نیکاربستن چنتر در بهو ناتوان ترافتهینسازمان تر،فیاز همه ضع -کارگر یطبقه

 .بود

 

 چپ ونیسیاپوز .۷
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بیش از هر جناح دیگر در حزب  شیهادهیاز لحاظ ا پچ ونیسیاپوزبدون شک 

 فیازتعراز ب ونیسیاپوز نیا .پایبند بود سمیبلشو یِانقلاب یِستیالیت سوسسنّ به

ر انباشت خاطانباشت محض ایآهسته  شرفتیبا پ یاقتصاد دهقان یمعنابه سمیالیسوس

 یمؤلفه نیتریعنوان اصلبه یکارگر یو در نگرش آن، دموکراس زدیسر باز م

نفع به یدرآوردنِ انقلاب جهان لایاستاز تحت ادشدهی جناح .مانده بود یباق سمیالیسوس

 .دیورزیامتناع م 1«کشور کیدر  سمیالیسوس»تحقق  یِو ارتجاع یستینیشعار شوو

 درون «یپرولتر»، جناح میطور مستقچپ را به ونیسیاپوز توانینم حالنیباا

ه ب گرید یتر از هر طبقهکارگر کم یطبقه ست،یب یدهه یط هیدر روس .دیحزب نام

 شد که یبازساز یطیطبقه در شرا نیا ،یپس از جنگ داخل .کردیحزب اعمال فشار م

الا بود؛ ب یکارینرخ ب .شده بود فیاهدافش تضع یابر دنیجنگ ینهیدر زم شیهاییتوانا

ه ردکصعود  یبوروکراسبه  ایمُرده بودند  یدر جنگ داخل ایکارگران  نیجوترمبارزه

 کردیرو .شدیم لیاز روستاها تشک دهیرسطبقه از دهقانان تازهاین  تیاکثر و بودند؛

بلکه  ون،یسیاز اپوز تیحمانه  -کم در اکثر اوقاتدست-کارگر  یطبقه وارنمونه

رل و مورد کنت یسادگبه از بالا شدیبود که موجب م یاسیبه مباحثات س ییاعتنایب

 -هاستیالیسوس شده نزدشناخته– یتیچپ در وضع ونیسیاپوز .ردیاستفاده قرار بگ

تر و که خود کارگران خسته یطیکارگر، در شرا یکنش طبقه یقرار داشت که برا

 .کردیم نییتع یستیالیسوس یبجنگند، برنامه کهدلسردتر از آن بودند 

کرد؛  جادیا ییهایدشوار ونیسیاپوز یکارگران نبود که برا ییاعتنایتنها ب لبتها

 در .زدیدامن م تیوضع نیبه ا زین یاقتصاد یهاتیاز واقع ونیسیشناخت خود اپوز

 ینید، همچنان فقدان عشمیکه دنبال  یاستیهر س دشیم دیتأک آن یهااستدلال

رورت صنعت و ض یداخل شرفتیبه پ ازیبر ن ونیسیاپوز .کردیم دشواررا  یمنابع، زندگ

ما حتا ا .ردکیم دیتأک شرفتیپ نیبه ا دنیرس یبرا یالهیعنوان وسگسترش انقلاب به

ران مدت چیز اندکی به کارگگذاری سوسیالیستی صحیح، در کوتاهبا پیروی از سیاست

 یزیربرنامه یمطالبهشروع به  2یبروژنسکئوو پر یکه تروتسک یزمان .کردعرضه می

                                                      
1 socialism in one country 
2 Preobrazhensky 
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 .ن نبودکارگران ممک یدهقانان و فداکار ربدون فشار ب نیداشتند ا دی، تأککردند شتریب

بهبود  ۹۱۹6در سال  «هاستیفینوویز»و  «هاستیتروتسک»متحد  ونیسیاپوز

 یافقدر کاما به کرد؛یطلب م تیاولو نخستینعنوان اوضاع کارگران را به یوچراچونیب

 ونیسیوزاپ باتکه از مطال-به کارگران  نیاستال ییایاتوپ یهابود تا وعده نیبواقعنیز 

 .را محکوم کند -رفتیفراتر م

اما  ؛ی کنیمچپ را بررس ونیسیگوناگون اپوز هایپلاتفرم ستین مجال جانیا در

 :آن اشاره کرد یاصل یوستهیپهمبه یطور خلاصه به سه خواستهبه توانیم

شهرها در مقابل کل کشور،  یاقتصاد تیاهم شیشرط افزاانقلاب تنها به -۹

 یستیالیدر جهت سوس توانستیم ،یصنعت در مقابل کشاورز گریعبارت دبه

ا ر یگذاراستیاز س یصنعت و شکل یِزیربرنامه ،امر نیا .کند شرفتیپ

 ددهقان ثروتمن هیعل انهمداع ی،اتیمال یهااستیس قیکه از طر دیطلبیم

 قدرت یقدر کافدهقان به نیا دکردنینم نیاگر چن .شدمیقائل  ضیتبع

 کی نیچننیسازد و ا یتا منافعش را به دولت مستول انباشتیم یاقتصاد

 .دکرمی جادیا ،یضدانقلاب درون 1،«دوریترم»

 شدیراه مهم افتهیشیافزا یِکارگر یبا دموکراس دیبا یصنعت شرفتیپاین  -۹

 .دهد انیدر حزب و دولت پا کیبوروکرات هایشیگراتا به 

ظ سنگر انقلاب حف گاهیرا در جا هیروس توانستندیم یگذاراستیدو س نیا -۴

را فراهم آورند که  یو فرهنگ یمادآن سطح  توانستندیکنند؛ اما نم

گسترش انقلاب در خارج را  ،امر نیا .ندهست سمیالیسوس هایازینشیپ

 .دیطلبیم

جود برنامه و نیدر ا یممکننا زیچ چیه م،یبنگر یاقتصاد سرهکیبه موضوع  اگر

اقتصاد و فشار بر دهقانان سرانجام  یِزیردر واقع مطالبات آن در رابطه با برنامه .نداشت

که  یالبته کسان .در تناقض بود ونیسیکه با مقاصد اپوز یقیطراجرا شدند؛ گرچه به

                                                      
1 Thermidor 

ی بربگش  ضدخکتیر  پس خب سقوع بت یتوط رسبسپسل خشرره اخرا س بت اسره .مره یرباهم  تویم خکتیر  فلخکست 
 شوا.خکتیر  گفست م 
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 کیها تن .افتندیبرنامه را درن نیحکمت ا کردند،یکنترل م دبعبه ۹۱۹۴حزب را از سال 

 .واداشت یسازیو صنعت یزیرها را به برنامه، آن۹۱۹۱سال در  یاقتصاد حادّبحران 

 شوآزار قرار داده و رهبرانتیمدت پنج سال جناح چپ را مورد اذبه نیاز ا شیها پآن

 نیسوم و دیبه انجام نرس وقتچیبرنامه ه یخواسته نیدوم .را طرد کرده بودند

توسط رهبران  -(۹۴)بود سمیبلشو یاز ارتدوکس جزئی ۹۱۹۴که در سال -آن  یخواسته

 .کنار گذاشته شد شهیهم یبرا ۹۱۹۲حزب در سال 

نکرد؛ بلکه توازن  یریبرنامه توسط حزب جلوگ نیا رشیاقتصاد، از پذ یمبان

برنامه، گسست از  .گرفته درون خود حزب به آن منجر شدشکل یِ اجتماع یروهاین

 نییدهقانان تع یاقتصاد یفشارها یلهیوسکه به کردیرا طلب م یدیآهنگ تولضرب

 یاهبرنام نیبودند که با چن رفتهدرون حزب شکل گ یاجتماع یرویدو دسته ن .شدیم

 .کردندیمخالفت م

 

 «انهیم»و « راست». ۸
 یدادن به دهقانان را برا ازیکه امت شده از عناصریتشکیل :تر بوداول ساده یدسته

 ردندکدرخواست میها آگاهانه از حزب آن .دانستندینم آورانیز یستیالیبرساخت سوس

بود؛ ن ینظر یهیاعلام کیتنها  نیاما ا .کند میدهقانان تنظ یازهایاش را با نکه برنامه

 یکه همکار بود ی در حزب و نهادهای شوراییافراد آن یمنافع تمامی دهندهنشانبلکه 

 .بودند افتهی خوشایندرا  -1انکارنِپو  دارکشاورزان سرمایهها، شامل کولاک-با دهقانان 

خود را ثروتمند »دهقانان  دادیکه حکم م افتندی نیرا در بوخار شانینظر انیها بآن

 .«کنند

خارج که از  گرفتیحزب قدرت م درون یاجتماع یروهایقدر از ندوم همان یدسته

در برابر  رتیبتنیبود؛ بد یدسته حفظ انسجام اجتماع نیا یظاهر یدغدغه .آن

ها شهر یلایاستتحت یبودند برا یاآگاهانه یهامل که کوششتمح یِاجتماع یهاتنش

                                                      
1NEPmen 

یاب آبخایربی محدسا بربخر ط  یسری  کوین خقسصرای، یوا آمده بتهری پسشبربرگرکرن س مدیلخک  نت خب فلص 
 عنوخن معرا  خکسخر  شد.بت« نررخنکِپ»باکد. بت جسب م 
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دهقانان،  خود در حمایت ازی هاهبیانی اما در ،کردیم تدرآوردنِ کل کشور، مقاوم

دسته عمدتاً از عناصر درون خود دستگاه این  .رفتینم شیجناح راست پ یاندازهبه

 یهاوهیش قیحفظ انسجام حزب از طر شانمتیکه تمام عز شدیم لیتشک یحزب

 نیاستال :قرار داشت یکه در رأس دستگاه حزب ودب یرهبر آن کس .بود کیبوروکرات

 نیبود که ب ییروانهیدر آن مقطع گروه م نیاستال جناحچپ  ونیسیمنظر اپوز از

 .کردیجناح چپ( و جناح راست نوسان م یدر برنامه افتهیحزب )تجسم یهاسنّت

در  نیلمواجه شدند که استا دیبا شوک شد یمعتقد بودند زمان ریتفس نیکه به ا یکسان

 رقدبه جناح راست همانی اپوزیسیون، ی اول خودِ برنامهبا تحقق خواسته ۹۱۹۱سال 

د و به جناح چپ حمله کرده بو ترشیهجوم بُرد که تنها چند ماه پ رحمانهیب

( را آغاز 1«یسازیاشتراک»اصطلاح کامل از دهقانان )به تیمالکو سلب یسازیصنعت

 یریگبدون قدرت توانستیخود را داشت و م یاجتماع یهیوضوح پابه نیاستال .کرد

 .اوردیدهقانان دوام ب ای ایپرولتار

 یهاحزب بود که سنّت یهادست از گروه آن یجهیچپ نت ونیسیاپوز اگر

ها را تسنّ نیا کردندیم یشان بود و سعمحرک یرویکارگر ن یو طبقه یستیالیسوس

در  راست حاصل کرنش ونیسیتجسم ببخشند، و اپوز نانهیبواقع یهایگذاراستیدر س

بر  روز،یپ یِستینیتوان گفت جناح استالیدهقانان بر حزب بود؛ آنگاه م یبرابر فشارها

استیلا درون این پدیده همچون یک عنصرِ تحت .حزب استوار بود یخود بوروکراس

وجود آمده بود و صرفًا یک سری شده توسط انقلاب، بهساختار اجتماعی خلق

زمان با حزب هم .رساندکارکردهای ابتدایی مشخص را برای حزب کارگری به انجام می

ظ فنقش حا ت،یوضع نیدر ا .مانده بود یکارگر، بر فراز طبقه باق یاضمحلال طبقه

 یهاهویش قیاز طر یاندهیشکل فزاامر به نیا .کردیم دایپ تیانسجام حزب و دولت اهم

دولت  در -شدیسابق اعمال م یتزار یهااغلب توسط بوروکرات هک-کنترل  کیبوروکرات

ر د یقدرت واقع یاندهیشکل فزابه یدستگاه حزب .گرفتیو سپس در حزب انجام م

 یبرا ندگانیسطوح و انتخاب نما یکردن مأموران در تمامحزب را با منصوب

دولت و صنعت را کنترل  -و نه طبقه- اما اگر حزب .گرفتیدست مها، بهکنفرانس

                                                      
1 collectivization 
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در  کارگران یهاثمره یاندهیشکل فزابه یادعا کرد دستگاه حزب توانی؛ آنگاه مکردیم

 .بُردیانقلاب را به ارث م

 .ودب کیبوروکرات یِتحرکیب ،دهیپد نیا یجهینت نیاول ،یگذاراستیلحاظ س از

ها را به خطر آن تیکه ممکن بود موقع ییهایگذاراستیدستگاه به س یهابوروکرات

که  یدر برابر هر گروهد ها شروع کردنآن .دادندیپاسخ م یبا مقاومت منف ندازدیب

 .گر عمل کنندهمچون یک نیروی سرکوب شدها را به چالش بکآن تیبود موقع ممکن

 یواقع یمباحثه یبرا یجناح چپ مخالفت کردند و از هر مهلت یهابا برنامه رونیازا

 یآشفتگ یدهایبه تهد یبوروکراس یواکنش منف نیا .دندیها امتناع ورزحول آن

 ضورحچنین نیا و متحد شود نیبا جناح راست و بوخار شدیسبب م عتاًیطب ی،اجتماع

ص خود با ابزار اخ یرابطه با و از سوی خود یاجتماع یهست کیعنوان آن به یندهیفرا

 ز بالاا اقدامیبه  ،در حزب توسط بوروکراسی ونیسیسرکوب اپوز .دشیپنهان م ،دیتول

 ؛گذاریِ حامی دهقانان تحمیل شوداستیس ی آن،وسیلهشد بهمانست که تلاش میمی

مخالفت با قدرت  گونههر  کهآن یبرا یخود بوروکراس یاز مبارزه یبخش همچون نه و

آن در خارج پس از اعلام  یهاحتا شکست .را رفع کند خود در دولت و صنعت

 کیبوروکرات یتحرکیب از یک عامل ضدانقلابی آگاه، از شتریکشور، ب کیدر  سمیالیسوس

 .شدی حامی دهقانان نتیجه میهایگذاراستیو س

رشد خود  یبرا یادر خود به طبقه یااز طبقهطی این دوره  یبوروکراس حالنیباا

 ینیطور عبه ،یاقتصاد نینو استیاز مأموران در زمان آغاز س یگروه کوچک .کردمی

 یطبقه کی عنوانچیهها به؛ اما آنگرفته بودنددست  به را قدرت در حزب و دولت

 .نداشتند شان هیچ اطلاعیمقاصد مشترک ازنبودند و  سجمحاکم من

در حزب شکل  یعناصرآن توسط  رساندندیها به انجام مکه آن ییهایگذاراستیس

 طینچه شراچنا .قرار داشتند یانقلاب سمیالیسوس یهاسنّت ریتأثکه هنوز تحت گرفتیم

داشت  الکم احتمدست ،کردیم رممکنیرا غ یکارگر یدموکراس، در کشور ینیع

ر صنعت د یابیباز یواسطهبود، آن را بهشان محرک یرویحزب ن یهاکه سنّت یکسان

 یجهان اسیدر مق اشیمطمئناً حزب به نقش انقلاب .کنند میکشور و انقلاب در خارج ترم

و -شد  یدچار اشتباهات کردیم یکه به احزاب خارج ییهاهیحزب در توص .ادامه داد

 قیاما از طر -خود آن بودند یسازیبوروکراس یجهیها نتاز آن یضبدون شک بع
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لال که در خ یندیفرآ .نشد تیمرتکب جنا ها،آنخود درآوردنِ  یِمنافع ملّ یلایاستتحت

 خودآگاهی او به طبقه دندیانقلاب رهان راثیخود را از م یاجتماع یهابندیگروه نیآن ا

 لیرا تشک ستیب یدهه یحمبارزات جنا انیبدل شدند، بن دنکیخود عمل م از سویکه 

 .دهدیم
 

 ضدانقلاب .۲
 دیامن« ضدانقلاب» توانیرا نم هیدر روس سمینیظهور استال شودیگفته م اغلب

به  یرشنگ نیاذعان کرد چن ینمونه، تروتسک یبوده است )برا یجیتدر ندیفرآ کی رایز

 یِ فهمکج نظر، نیاما ا .گرفتار شده است( «شودرفرمیسمی است که از نو تکرار می»

 رییغت کی مستلزم همواره گرینوع د هنوع جامعه ب کیگذار از  .است یستیروش مارکس

 یبه دولت کارگر دارانههیگذار از دولت سرما یبرا ضرورت نیا .نیستمنفرد  یناگهان

ورت صبه باره،کیکند مگر به  قدرت اعمال تواندیکارگر نم یطبقه رایز کندیصدق م

 مبارزه یِ طولان یهااوجِ سال ینقطه نزاعی که– حاکم ینزاع با طبقه قیو از طر یجمع

 به سمیاما در گذار از فئودال .خورندیشکست م ی حاکمطبقه یروهایدر آن ن است و

از  یکامل یبلکه رشته ،ینزاع ناگهان کیاند که نه بوده یاریموارد بس یدارهیسرما

( ی)بورژواز پیروز یاقتصاد یطبقه نیچننیو ا نددر سطوح مختلف رخ داد هایریدرگ

ل، او ریمس یجابه هیضدانقلاب در روس .کرد لینفع خود را تحمبه یِاسیس ازاتیامت

 غصب بارهکیقدرت را از کارگران به  یلازم نبود بوروکراس .گرفت شیپدر را  یدوم

 یبه بوروکراس هیروس یسطوح جامعه یرا در تمام قدرتکارگر  یاضمحلال طبقه ؛کند

 اشتدحتا لازم ن یسبوروکرا .کردندیو ارتش را کنترل م سیآن صنعت، پل یاعضا .سپرد

انچه خود کند؛ چن یتا آن را تابع قدرت اقتصاد به چنگ بیاوردکنترل دستگاه دولت را 

 .کرده بود نیچن نهروزمندایپ ی وناگهان یکشور بدون مواجهه نیدر چند یبورژواز

شان کنترل شیکه از پ- را یو اقتصاد یاسیساختار س ستیبایصرفاً م یبوروکراس

 یالهسلس قیبلکه از طر ،«یجیصورت تدربه»نه  نیا .کردیم دتابع منافع خو -کردمی

 رکزیم یعملکرد حزب تابع مطالبات بوروکراس گونهنیرخ داد که ا یفیک راتییاز تغ

ا آن بی اتفاق بیفتند که فیک راتییتغ نیهر کدام از ا شرایطی ممکن بوددر تنها  .شد
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 بندیاپ یابانقل یستیالیهمچنان به سنّت سوس یلیدر حزب که بنابه هر دل یعناصر

 .شدمی صورت مستقیم مواجهبودند، به

 .رخ داد ۹۱۹۴چپ در سال  ونیسیمواجهات، با اپوز نی( انِیتر)و مهم نیاول

 دیتردیصورت قاطع و ببه آمدیچه بر سر حزب مبا آن وجهچیهبه ونیسیاگرچه اپوز

حول  ۹۱۹۱در زمان مناظرات  ،یمثال، رهبر آن، تروتسک ی)برا کردیمخالفت نم

را به زبان آورده بود و  1انهیگرانیجانش تِاظهارا ترینباورنکردنی یکارگر یهاهیاتحاد

(، آن را تنها با «هنفر ۸6 پلاتفرم») ونیسیاپوز یعموم پلاتفرم نیامضاکنندگان اول

آن  به یاسابقهیب یِبا دشمن یبودند(، اما بوروکراس رفتهیمتعدد پذ یهادوشرطیق

در مباحثه  ییهاحفظ قدرت خود به روش یگروه حاکم در حزب برا .واکنش نشان داد

 مندنظامکردنِ بدنام .سابقه نداشت کیدر حزب بلشو نآاز  شیمتوسل شد که پ

 یراها بدرآوردنِ انتصاب رخانهیکنترلِ دبتحت .نشست یمنطق یمباحثه یمخالفان جا

از  ونیسیان اپوزحامی لهیوسنیصورت آشکار مورد استفاده قرار گرفت تا بدبه بارنیاول

پس از  2کومسومول یمرکز یتهیکم تیمثال، اکثر یعزل شوند )برا شانیهامقام

ستاده ها فرعزل و به شهرستان ی،تروتسک هیها به حملات علاز آن یپاسخ متقابل تعداد

ع ابدا دیجد کیدئولوژیا یها دو هستطرزعمل نیا هیمنظور توججناح حاکم به .شدند(

راه انداخت هب «سمینیلن»از  ینییسو، آ کیاز  .گرفتندیقرار م گریکدیکرد که در برابر 

همچون  نیجسد لن کردنییایبا موم کرد ی( و سعنیرغم اعتراضات همسر لن)به

ا ر «سمیتروتسک» گر،ید یاز سو .بنشاند خدامهین گاهیاو را در جا ،یمصر یفراعنه

در ده  نیلناز معدود  یهاقولابداع کرد و با نقل «سمینیلن»مخالف با  یشیعنوان گرابه

 نیاظهارات لن نیآخر کهیدرحال ؛اش زددست به توجیهاز آن زمان  شیسال پ ستیب ای

 یتهیعضو کم نیتواناتر» یکه در آن تروتسکگرفت نادیده می( را اش«نامهتیوص)»

رهبران حزب آگاهانه مرتکب  .شدیم شنهادیپ نیذکر شده بود و عزل استال «یمرکز

                                                      
1 Substitutionist 

 کشرکَد.ی نررگل م جری لواِ طاتتی نررگل رخ بترسیکلای نت حز  خکتیرب  طاتت

 
2 Komsomol 

 .ی جوخکرن حز  نموکسس  خ حرا شورسیشرلت ارعملی نموکسسس  جوخکرن لنسنسس  مسحد. خ حرایت
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شان بر حزب را پس بزنند به کنترل یدیتا هر تهد شدندیم اتیعو جل فاتیتحر نیا

 .د(اقرار کرامر ن ایبعد به  یمدت ،در آن مقطع «راتیوومیتر» شگامیعضو پ ،فینووی)ز

است که قدرت خود را  دهیرس ییبه جا دادیاز حزب نشان م ی، بخش نیحاین در 

با  یبحز یبوروکراس .انگاردیم یحزبندرو آزادِ یمباحثه یستیالیتر از سنّت سوسمهم

رخِ هب شروع کرده بود هویتش را ش،یهایطلبجاه یبرا یامهیبه ضم هیفروکاستن نظر

 .بکشد یاجتماع یهاگروه گرید

 یاعضا نیب ینزاع نه بادر ابتدا  ؛آغاز شد یطرز متفاوتعمده به یمواجهه نیدوم

 بلکه با دارای قدرتِ فزاینده، یِو خود بوروکراس ی حزبستیالیسوس یهاآرمان دارای

– شد ی شروعو دستگاه حزب( فینوویحزب )در آن مقطع ز یرهبر صور نیب ینزاع

از  یهتوجبخش قابل نگرادیدر لن فینوویز .کردیواقع آن را کنترل مکه بهدستگاهی 

عمل آن  یوهیاگرچه ش .کردیدستگاه کنترل م یرا مستقل از مابق یبوروکراس

 یالاب میزاناما  کردیکشور متداول بود تفاوت نم یچه در سراسر مابقبا آن وجهچیهبه

 هایگذاراستیس یراب یمنبع محتمل .بود رکزیم یدر برابر بوروکراس یاستقلال آن مانع

 نیرا آشفته کند توسط ا یبوروکراس یِسرتاسر تیکه ممکن بود حاکم ییهاتیو فعال

 زیرکم یبوروکراس لیذ دیبخش با نیا علتنیبد .شدیارائه م یبخش از بوروکراس

ر د اشیرهبر تیاز موقع یریگمجبور به کناره ندیفرآ نیدر ا فینوویز .شدیآورده م

 سمیوبلش یخیتار یهابه سنّت گریبار د ،تیموقع نیبا از دست دادنِ ا وا .حزب شده بود

بلوک  به وستنیبه پ لشیم وقتچیجناح چپ برگشت )البته او ه یهایگذاراستیو س

اه چپ و دستگ ونیسیاپوز انیم وستهیده سال بعد پ یحاکم را کاملًا از دست نداد و ط

 یاو با استفاده .افتاد نیاستال ستقدرت به د ف،ینوویبا سقوط ز .(کردینوسان م

 اشیمندش ه،یبه نظر اشییاعتنایکنترل حزب، ب کیبوروکرات یهاوهیاز ش حدوحصریب

توسل به هر  یبرا اقشیداشت و با اشت یانقلاب که در آن نقش کوچک یهابا سنّت

بارز  یهکرده بودند، نمون یواقع انقلاب را رهبرکه به یکنار زدنِ کسان یبرا یالهیوس

 نیا یتمام دیجد ونیسیاو در مبارزه با اپوز .در حال رشدِ دستگاه بود یِخودآگاه

ها ساکت شدند، سخنران دهیاجتماعات برچ .شان رساندرا به سرحدات اتیخصوص

سابق  یمأموران تزاراز شدند و منصوب شدند، مخالفان برجسته در مناطق دوردست 
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ز مخالف ا یهاگروه ن،یچننیتا ا استفاده شد شکنیتحریک مخالفان به قانونبرای 

سرمشق  میصورت مستقشروع کرد از تزارها به ۹۱۹۱در سال  خرهابالاو  .فتندیاعتبار ب

 ؛نکردند تیکفا زین قداماتا نیحتا ا سرانجام .کرد دیعبت یبریرا به س هایو انقلاب ردیبگ

 مندنظامقتل  :آن ناتوان بودند ماز انجا 1هادست بُرد که حتا رومانف یبه کار نیاستال

 .داده بودند لیرا تشک ۹۱۹۱ یکه حزب انقلاب یکسان

م استحکااً کاملدر حزب و دولت را  خود کنترل ۹۱۹۱تا سال  یستینیاستال جناح

چه به خلق آن کمک زده از آنوحشت- و جناح راست نیکه بوخار یزمان .ه بودبخشید

اما  .دافتنیچپ  ونیسیاز اپوز ترفیدست به انشعاب زدند خود را حتا ضع -کرده بودند

ها در آن]حزب[ که قدرت -شهرها  .کردیرا کنترل نم هیروس یجامعه یحزب تمام

 یهاثمره یبوروکراس .محاصره شده بودند یدهقان دیتول یایهمچنان با در -برقرار بود

مانده  ینخورده باقکارگر در انقلاب را ربوده بود اما تا آن زمان دهقانان دست یطبقه

 یتندبه را واقعیت نیا ۹۱۹۱شان در سال دهقانان از فروش غلات یِاامتناع توده .بودند

 .آورد یچشم بوروکراس شیپ

 ونیسیه اپوزبود ک یزیچ نیا .شهرها بر روستاها برقرار شد یاز آن، سلطه پس

( با 2و رادک یبروژنسکئو)پر یو باعث شد مخالفان مشخص کردیها طلب مچپ سال

چه مدنظر جناح در روح خود با آن یگذاراستیس نیا حالنیباا .کنند صلح نیاستال

در  یکارگر تیمالک یصنعت دارا کردندیها استدلال مآن .داشت تیچپ بود، ضد

 تیمالکتحت  گریاما صنعت در شهرها د .شود یمستول یدهقان دیبر تول دیشهرها با

 یقراربر .داشتبود که دولت را در دست  یکنترل بوروکراس؛ بلکه تحتبودن انکارگر

کارگر بر دهقانان، بلکه  یطبقه یلای، نه استدر آن زمان شهر بر کل کشور یسلطه

ل کنترتحت آن را ]تا آن مقطع[جامعه بود که بخش  نیآخر رب یبوروکراس یلایاست

ه ک استفاده کرد یایگریوحشاز تمام  ،سلطه نیا لیتحم یبرا یبوروکراس .نداشت

انان دهق یهادسته تمامیها، بلکه ه فقط کولاکن .بردندبه کار میطبقات حاکم همواره 

                                                      
1 Romanoffs 
2 Radek 
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 ۹۱۹۱انقلاب  ،در آخر ۹۱۹۱سال « چپِ»چرخش به  .عذاب دیدند ییانروستا کل یعنی

 .ُبرد لیبه تحل کل کشوررا در شهر و 

 .بود دهیدر شهر و روستا به قدرت رس دیجد یاطبقه ۹۱۹۱شک تا سال  بدون

 رایشود ز میمستق ینظام زیقدرت، با کارگران وارد ست ریتسخ یطبقه برا نیلازم نبود ا

که در  یاما قطعاً لازم بود حزب .از بین رفته بود ۹۱۹۱کارگران از سال  میقدرت مستق

 یستیالیبا سنّت سوس -فیهرچند ضع- ییوندهایکه پ یاز کسان بود مانده یقدرت باق

 شد،یرو مبا آن روبه دقواشدهیکارگر تجد یطبقه کیکه  یزمان .دشو هیداشتند، تصف

مثال، نووچرکاسک در سال  ی)برا هیدر خود روس ایدر بوداپست  ، چهنیچه در برل

 .نکرده بود دایاز پیها نبه آن ۹۱۹۱سال  که در گرفتیرا به کار م ییهاتانک 1،(۹۱6۹

ا ت یتروتسک .نداشتصراحت چه با آن در نبرد بود، آن در موردچپ  ونیسیاپوز

و را به و ا ابدیکه در تلاش است تا به او دست ب یداشت دستگاه دولت دهیعق روز مرگش

پ چ ونیسیاپوز همین تنها حالنیباا .است «منحط یدولت کارگر» کیقتل برساند، 

اه دستگ توسط در خارج آناز وقوع  یریو جلوگ اخلد در انقلاب بیدر برابر تخرهر روزه 

 ونیسیاپوز نی، همیخیتار یبرهه کی یدر تمام (۹۸).دست به مبارزه زد ی،ستینیتالاس

بش بر جن یدموکراسالیسوس و سمینیاستالیِ انحراف راتِیدر برابر تأث ییتنهابه

 اتشیرکه نظمقاومت را به انجام رساند باآن نیا ونیسیاپوز .مقاومت کردی ستیالیسوس

است که هر جنبش  لیدل نیهمبه .کردیکار را دشوارتر م نیا هیروس یحول مسأله

 .تعریف کندسنّت  نیا بخشی ازخود را  دیبا نیراست یِانقلاب

 
 هایادداشت

 .۱۱، صانقلاب روسیه لس سک ،  -۲

 .۲۲۴۱، نمالیج، مارتفشده ار خیزرخئسل گسزلل، قو ، کتل۲۲۲۱کوخمال  ۲۲مرر ف بت خنسیلخا،  -۱

 .۲۱۳، صهمانخیزرخئسل گسزلل،  -۳

 .۲۲۲، صهمان -۶

                                                      

 نت بر یلنو  شدید موخجت شد. ۲۲۴۱خشرره بت خعسصر  نررگلخن شهل کوسچلنریک رسیست ار یر  1 
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 .ملخجعت ننسد وقال بر سر کرونشتاتقیلبت  لس سک ،  -۵

 .۲۵۱، ص۲۲۶۳، کسویورک، مشی جدیدمبارزه برای خطشده ار مرنس شرلسمن، قو کتل -۴

 .۱۶، ص۳۱، جید نتخبآثار ملنسن،  -۱

ور منظهری مخسیف ارسن حز  بتهری گلسهنلانِ رسیتی ریربخکوف مان  بل ممنوعبت پریخ لنسن بت مطرلات -۱
ی ملنزی رخ ار صورت عدم  وخفق بل  وخکسم حز  س خعضری نمسستمر کم » :ملخجعت ننسد« هرپیر فلم»نلان مطلح

 وخکم  صور ننم چگوکت ممکن خی  چنسن نرری من کم  .یل مسرئل بنسرای خب حق ارلوخی  خب حز  محلسم ننسم

 .۱۴۲، ص۳۱، جید آثار منتخبلنسن، « ننسم!

 .۳۴۲، صی موقتدورهنرر،  .خچ .ی خیضمسمت -۲

 .۲۱۱، صهمانشده ار شرلسمن، قو کتل -۲۱

 .۳۲، صهماننرر،  .خچ .خی -۲۲

 .همان -۲۱

هری  وخن بدسن نوششآیر م » :متریست ننسد ۶۱، ص۲۲۱۶، سیلخی  رسی ، لنین و لنینیسمبر خیسرلسن،  -۲۳

 مشسلک پلسلسرریرهری چندین نشور پسشلفست، بت پسلسبی کهری ِ یویسرلسسم ار یک نشور ای  یرف ؟ لسل، ممکن

 (۳۴، صالملل سوم پس از لنینبین)ذنلشده ار  لس سک ، « .کسس 

ت یلسنرر امونلخ هر()ینسلخلسس  هری خسلست مرکند خپوبیسسون نررگلی یر ملنزگلیرنجر بر خپوبیسسونار خین -۲۶
یربی خسلست س خکحطرط خکتیر  یل بلآسراکد، خمر عنوخن سخننش  بت بورسنلخی هر بتخگلچت خین خپوبیسسون .کدخریم

ی صورت جزئ  سخننش  خ وپسری  بت سخقعس  عسن  بواکد )بلخی مثر  قدرت سخقع  اهترکرن س ضعف طاتتهمچنسن بت
کهری   ادیل بت بخش  خب خپوبیسسون چپ  آکچت ار خپوبیسسون نررگلی خهمس  اخش  س کجرت یرف ، ار .نررگل(
 .نت رهالخن آن، نولوکسری س شیسرپنسکوف بت خیسرلسن  سیسم شدکدارحرل  .شد

 

 


