
1 
 

 

  
 انقالب روسيه: راهنماي مطالعاتي مختصر

 فيل گسپر
 زاده بهنام داراييي:  ترجمه

 

 

 

  1397آذر 



2 
 

هاي انقالبي جهان  داد در تاريخ سوسياليست ترين رخ توان مهم والديمير لنين را مي روسيه، به رهبري حزب بلشويك ١٩١٧انقالب اكتبر 
ي كارگر موفق شد كه قدرت را در تمامي قلمرو يك كشور به دست  دانست. از يك سو، براي نخستين بار، انقالبي به رهبري طبقه

موكراسي دهايي نظير نظارت و كنترل كارگران و  ر اساس ايدهاي سوسياليستي ب بگيرد؛ و از سويي ديگر، كوششي بود براي ساختن جامعه
تر  هاي خارجي و فروپاشي اقتصادي، و از همه مهم اي كوتاه و پيش از نابودي اين تجربه در پي جنگ داخلي، دخالت  واقعي. براي دوره

سوسياليستي   وچكي بود از آنچه جامعهي ك  اين جامعه فقط گوشه ،ي اقتصادي يافته ي توسعهاكامي در گسترش انقالب به كشورهان
ساالر در شوروي نوپا انجاميد.  به تحكيم نوعي ديكتاتوري ديوان ،پايان گيرد ١٩٢٠ي  كرد. اما اين تجربه، قبل از آن كه دهه ترسيم مي

آن روياها، روياهايي كه اساس انقالب را شكل داده بود، فرو  ي برانگيز نخستين و همه يك دهه بعد نيز تمامي آن دستاوردهاي تحسين
  ريخت و از ميان رفت.

انقالب اكتبر، به مثابه رخدادي  ي  ي شكست، تمايل به مطالعه تجربه رغم شكست نهايي انقالب اكتبر، و شايد هم به دليل همين به
هاي چشمگير  گيري انقالب، موفقيت ي همچون چگونگي شكلهاي جهان باقي مانده است. مسائل محوري، در ميان تمامي سوسياليست

هاي  پژوهش د سال پس از انقالب اكتبر،ص ها تأمل كرد. يك كه بايد در آن ندهاي مهمي هست آن، آموزه  اش و چرايي شكست نهايي اوليه
ي  چند نوشته براي مطالعه بيشتر درباره ي ههدف از اين بررسي بسيار مختصر، صرفاً ارائانجام شده است. با اين حال،  باره اين درعظيمي 

 گاني است كه شناخت يا آشنايي چنداني با موضوع ندارند. انقالب اكتبر و مشخصاْ براي آن دسته از خوانند

 ٨٠كه بيست سال پيش با عنوان  1ي احمد شوقي اند؛ نوشته ي انقالب اكتبر نداشته اي درباره براي خوانندگاني كه تا كنون مطالعه
مسير   شروع بسيار خوبي است. اين مقاله ،منتشر شد International Socialist Reviewدر مجله  2سال پس از انقالب روسيه
، جنگ جهاني اول، انقالب فوريه و سقوط تزار تا در نهايت ١٩٠٥هاي آن در قرن نوزدهم، شكست انقالب  انقالب روسيه را از ريشه

ي تاريخي  تري را از اين دوره گيرد. براي خوانندگاني هم كه مايلند بحث مفصل ها پي مي ي بلشويكگير پيروزي انقالب اكتبر و قدرت
با  3ي نيل فولكنر دو فصل نخست از كتاب تازه منتشرشده ،ي سريع و كوتاهي داشته باشند  خواهند مطالعه اما كماكان مي ،دنبال كنند

  بسيار مفيد خواهد بود. )٢٠١٧(ژانويه  4تاريخ مردمي انقالب روسيهعنوان 

و ديويد  7، ارنست مندل6، نوشته پل لوبالن5، كارگران در قدرت١٩١٧اكتبر  ،شود گي منتشر شده و توصيه مي  تاز كتاب ديگري كه به
ي روزشمار   اما دربرگيرنده ،توان يك تاريخِ روايي از كلِ انقالب روسيه به شمار آورد ). هرچند اين كتاب را نمي٢٠١٦است (نوامبر  8مندل

ها، رخدادها و  ها، مكان اي هم از شخصيت  نامه ها يا واژه و مرور كوتاهي از رخدادهاي آن دوران است. عالوه بر اين، فهرست اصطالح
ترين  از مهماي است كه برخي  كند كه بسيار كارآمد خواهد بود. در واقع اين كتاب، مجموعه هاي فعال در آن دوره معرفي مي سازمان

شود، بررسي اين پرسش است كه آيا كسب قدرت در  هايي كه در اين كتاب بحث مي كند. از جمله موضوع مسائل آن دوران را ارزيابي مي
ها در جريان انقالب نيز اشاره شده است. در اين  هاي كارگريِ كارخانه همچنين به نقش كميته .روسيه، كودتا بوده يا چيزي بيش از آن

عنوان مخالف انقالب اكتبر معرفي  آلماني نيز آمده است كه معموالً به خطا بهـ  هاي رزا لوكزامبورگ، انقالبي لهستاني عه، نوشتهمجمو
 شود. در حالي كه لوكزامبورگ را بايد حامي منتقد لنين و تروتسكي به شمار آورد.  مي

توجه از اسناد اصليِ  اي جالب ) نيز مجموعه٢٠١٠چاپ اول: دسامبر ( 10ي مايكل سي هايكي نوشته 9،هاي رقيب از انقالب روسيه صدا
از  :اند گير اين رخداد بوده نوعي پي هاي درگير و افرادي است كه هر يك به هاي بسياري از شخصيت گيري انقالب، به انضمام موضع

ها يا دفاتر اداري و  اند و در كارخانه صحنه حضور داشته  هاي دولتي و رهبران احزاب سياسي گرفته تا مردان و زنان عادي كه پشت مقام
آوري  گرد 11مراجعه كرد كه از سوي ديويد كينگ توان به چند مجموعه وسيه، مياند. براي درك تصويري انقالب ر كرده ارتش كار مي

و نيز  12تا مرگ استالين ١٩١٧ستاره سرخ بر فراز روسيه، تاريخ تصويري اتحاد جماهير شوروي از هاي  مجموعه با نام اند؛ دو شده
 ).١٩٨٦(چاپ اول: نوامبر 13تروتسكي، يك بيوگرافي تصويريعكس ديگري با عنوان ـ  مجموعه
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 ١٩٣٠ست. اين كتاب در سال ا 14تاريخ انقالب روسيهان ي انقالب اكتبر، كتاب تروتسكي با عنو ترين اثر درباره يد اما مهمدتر بي
به انگليسي برگردانده شد. اما در واقع، روايت تروتسكي از انقالب روسيه، تأييدي است بر اين  ١٩٣٢نوشته شد و براي نخستين بار در 

روتسكي در اصل در سه جلد و بيش از ترين كار در تاريخِ ماركسيستي جهان است. كتاب ت ترين و يگانه سخن كه انقالب اكتبر، بزرگ
رسد كه  خواهد. با اين حال، به نظر مي  اي نيست و تالشي جدي مي اش كار چندان ساده صفحه منتشر شده است. بنابراين مطالعه ٩٠٠

سبك  صاحببخواند. تروتسكي يك نويسنده  را اي كه دارد بايد روزي وقت بگذارد و اين كتاب هر سوسياليستي، بنا به هر مالحظه
همچنان كشش زيادي دارد و بسيار گيرا است.  ،ي اين انقالب چه شده است دانيم نتيجه رغم آن كه حاال ديگر مي نظير بود. اين اثر به بي

 هاي برجسته و توان با آن مقايسه كرد. تروتسكي و لنين، از چهره شماري را مي هاي كم واقعيت اين است كه در ميان آثار تاريخي، كتاب
كند كه اين اثر  تابش تصريح ميي ك دادهايي هستند كه در نهايت به انقالب اكتبر منجر شد. هر چند تروتسكي در مقدمه رهبر رخ

اما  ،ي بازخوانيِ خاطرات شخصي او گردآوري نشده و مبتني بر مستندات تاريخي تاييد شده است وجه و در هيچ سطحي بر پايه هيچ به
اش را در روايت از انقالب اكتبر وارد كرده است. اما با وجود اين،  هاي شخصي ها و برداشت توان كرد كه تروتسكي آگاهي پنهان نمي

اي كه   دادهاي مختلف در هم بياميزد. گستره زدن رخ خود را با تواناييِ پيوند  شود كه درك عميق نظري  تروتسكي در اين كتاب موفق مي
توان در شرح و  اي از اين روايت را مي گيرد. نمونه هاي خياباني را نيز در بر مي رات تاريخي درازمدت تا تكاپوهاي كوچك اعتراضاز تغيي

 مالحظه كرد: ،فوريه (نهم مارس در تقويم فعلي)، در دومين روز قيامي كه به سقوط تزار انجاميد ٢٤توصيفي كه او از تظاهرات 

اي كه صبح همان روز داشتند در  ، بعد از جلسه16هاي منطقه ويبورگ ترين كارخانه از بزرگ ، يكي15كارگران اريكسون
راهي كارگران با نيروهاي قزاق مواجه شدند. ابتدا افسران  رسيد؛ در باريكه نفر مي ٢٥٠٠گرد آمدند. جمعيت به  17سامپونيسكي
نيز كه   ها سواران قزاق د؛ به دنبال آنكردن و راه خود را باز ميتاختند  هايشان به دل جمعيت كارگران مي هاي اسب قزاق با سينه

ساز بود. سواران از داالني طوالني كه افسران  ي سرنوشت ا ي منطقه را در برگرفته بودند چهارنعل به پيش تاختند. لحظه پهنه
كند كه در آن هنگام،  ويبورگ، تعريف ميي  منطقه   ، يكي از رهبران بلشويك18كردند. كاخاروف ساخته بودند با احتياط عبور مي

معنا نبود. كارگران  زد. اين چشمك بي ها چشمكي دوستانه هم به كارگران مي زدند. حتي يكي از آن ها لبخند مي برخي از قزاق
اران قزاق نيز اي به سو ها تا اندازه قلبي، البته دوستانه و نه خصمانه، گرفتند و به هيجان درآمدند. اين احساس اطمينان و قوت

  رغم تالش زدند. به  ها نيز به يكديگر چشمك تدريج ساير قزاق تأثير قرار داد. پس از آن به ها را هم تحت سرايت كرد و آن
كه جمعيت كارگران را متفرق كنند، فقط همانند رودي  دون آنباختيار از فرمان نظامي تمرد كردند و  ها بي ي افسرها، قزاق دوباره

تر شدند. بعد از  ها گذشتند. اين داستان، سه يا چهار بار تكرار شد و به اين ترتيب دو طرف ماجرا به يكديگر نزديك ناز ميان آ
كردند. از اصول و ضوابط  وگو مي ها با كارگران گفت دادند. حتي برخي از آن هاي كارگران پاسخ مي ها هر يك به پرسش آن، قزاق

 مانده بود كه هر لحظه ممكن بود پاره شود و به كل از بين برود.اي نازك باقي  نظامي، تنها پوسته

كه چگونه شرايط تاريخي، وضعيت افراد  دهد. اين افزون بر اين، كتاب تروتسكي، پيوسته ماهيت يا چيستي تحول تاريخي را نشان مي
هاي  ك در بطن جامعه، رخدادها و گسستهايي كوچ دهد؛ چگونه ممكن است در پي انباشت يا كنار هم قرار گرفتن نوسان را شكل مي

هاي شخصي،  ساز، هم عامليت و كنش جمعي و هم گزينش بزرگ تاريخي رخ دهد و در نهايت چگونه در مقاطع دشوار و سرنوشت
هاي اقتصادي روسيه را نيز بررسي كرده است و  گي ماند عقب ي كننده ايفا كنند. در اين اثر، تروتسكي مسئله توانند نقشي تعيين مي

دهد. تأثير جنگ جهاني اول، انقالب فوريه،  آوري و سرمايه از غرب توضيح مي ي ناهمگونِ كشور را از منظر ورود فن مختصات و توسعه
از  ،گي شوراهاي كارگري در ماه اكتبر فروپاشي تزاريسم، رقابت بر سر قدرت ميان دولت موقت و شوراهاي كارگري و در نهايت، چير

متمركز  ١٩٠٥خورده  كند. اما در اين كتاب، خيلي بر انقالب شكست هايي است كه تروتسكي در اين كتاب ارزيابي مي ديگر موضوع
كه لنين، انقالب  نبررسي كرده بود. تروتسكي آن كتاب را كمي بعد از آ ١٩٠٥اش با عنوان  تر در كتاب قبلي شود؛ چرا كه آن را پيش نمي

 اي كه ديگر كار آن انقالب پايان گرفته بود. براي انقالب اكتبر خوانده بود منتشر كرد؛ در هنگامه» واپسين تمرين«را  ١٩٠٥
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 شاهدان عيني  روايت

نگار راديكال  ، روزنامه19ها را بايد كتاب جان ريد ترين آن هاي پرشماري از شاهدان عينيِ انقالب اكتبر در دست است؛ اما برجسته روايت
منتشر شد. در جريان انقالب،  ١٩١٩اولين بار در  20ده روزي كه جهان را لرزاندآمريكايي و فعال سوسياليست دانست. كتاب ريد با عنوان 

قدرت،  اي از وقايع در روزهاي پيش و پس از به دست گرفتن هايي زنده و لحظه به لحظه جان ريد در پتروگراد حضور داشت و گزارش
 اصليِ هاي ريد، به درستي، چهرهندرت از او ياد شده بود. جان  خوشي از اين كتاب نداشت؛ چرا كه در آن به تهيه كرده است. استالين دلِ

ي آن را به  اين كتاب نوشته و مطالعه ي كوتاهي نيز بر خود لنين مقدمهانقالب و رهبري آن را لنين و تروتسكي معرفي كرده است. 
ترين رخدادهاي  كارگران جهان توصيه كرده است. لنين در مقدمه، كتاب ريد را به سبب شرح روايتي صادقانه و زنده از مهمتمامي 

 انقالب ستوده است.

هاي شاهدان عيني  نگار آمريكايي، يكي ديگر از مجموعه نوشته ، روزنامه22ي لوئيس بريانت ، نوشته21شش ماه سرخ در روسيه
، چند ماه پيش از چاپ ١٩١٨كرد. كتاب بريانت، اكتبر  زمان انتشار كتاب، بريانت همسر جان ريد بود و با او همكاري ميانقالب است. در 

هاي ريد، هنگام بازگشت به اياالت متحده، براي مدتي از سوي مقامات آمريكايي  كتاب ريد منتشر شد. دليل اين تأخير اين بود كه نوشته
، عضو 23وگو كرده است، از جمله ماريا اسپيريدونووا ابش با زنان پيشروي انقالبي روسيه در آن زمان گفتتوقيف شدند. بريانت در كت

 ي لنين. بلشويك و تنها زن عضو كابينه 25و نيز الكساندرا كولونتايِ 24هاي انقالبي چپ تشكيالت سوسياليست

انقالب كه نقش فعالي نيز در جريان انقالب فوريه و نيز چپ بود  هاي انقالبي ، يكي از اعضاي سوسياليست26سرژي متيسالوسكي
به  27پنج روزي كه روسيه را متحول كردبا نام  ١٩١٨هاي خود را از انقالب اكتبر گردآوري كرده است كه در  اكتبر داشت. او نيز روايت
شود: خيزش  داد متمركز مي پنج رويبر سنده روز است)، نوي سه شبانهشامل اولش در واقع  »روز«كه ( »پنج روز«انگليسي منتشر شد. در 

دوم، تزار روسيه، (نهم مارس)، روز پيروزي انقالب  يفوريه تا اول مارس)، تشكيل دولت موقت (سوم مارس)، دستگيري نيكال ٢٧فوريه (
 ).١٩١٨ ژانويه مها شركت داشت؛ و در نهايت روز تشكيل مجلس موسسان (پنج در آن ، كه خود نويسنده نيز شخصاًاكتبر) ٢٥(

طبقه «اصطالح  اي به  بريتانيايي است. فيليپس متعلق به خانواده 28ي مورگان فيليپس كتاب ديگري از مجموعه شاهدان عيني، نوشته
در دوران قبل از انقالب اكتبر،  اوبود؛ اما به سبب مخالفتش با جنگ جهاني اول، گرايش چپ پيدا كرده و خبرنگار جنگ شده بود. » باال

اكتبر، در روسيه حضور داشت. مورگان به لحاظ احساسي و نظري خيلي زود  ٢٥در جريان آن و البته بالفاصله پس از پيروزي انقالب، در 
تر مواقع يا به شدت  نوشت، در بيش مي 29منچستر گاردينهايي كه آن هنگام براي  دليل هم گزارش ها نزديك شد. به همين به بلشويك

ها بعد از  پارلمان بريتانيا شد. مدت ي شدند. مورگان فيليپس، بعدها از جناح چپ حزب كارگر نماينده كنار گذاشته مي يا كامالً ،سانسور
- ١٩١٨شده از انقالب؛ روسيه  هاي مخابره يادداشتهاي دست اول او با نام  اي از گزارش ، سرانجام مجموعه١٩٧٣مرگ فيليپس در 

هاي او  كرد. از اين روي، يادداشت در روسيه سفرهاي فراواني به نقاط مختلف اين كشور مي منتشر شد. مورگان در زمان حضور١٩١٦
اروپاي ي كوتاهي نيز با نام  راهنماي خوبي است تا بدانيم در آن مقطع، در خارج از پتروگراد و مسكو چه رخ داده است. مورگان رساله

،  ي آنالين اين رساله شد. نسخه منتشرتوسط حزب سوسياليست بريتانيا  ١٩١٩رد كه در سال دا30 ي سوسياليست دار و روسيه سرمايه
 س است.در دستر marxists.org سايت اكنون در بخش آرشيو وب هم

 31روسيه؛ يك برداشت شخصي ١٩١٧انقالب هاي دست اولِ انقالب، كتابي است با نام  اثر ديگري از همين مجموعه روايت
بود. بسياري از  34ي اجرايي شوراي پتروگراد سسان كميتهؤو نيز از م 33هاي انترناسيونال ساخانوف، عضو منشويك 32.ي ساخانوف نوشته
 اند. استفاده كرده ز كتاب ساخانوف به عنوان منبعاز جمله تروتسكي، ا ،اند ي زماني را بررسي كرده  دورهي كه اين نپژوها   تاريخ
 

 ها لنين و بلشويك
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ي لنين،   نامه گي دقت بازبيني كنند. از اين منظر، جلد دوم زند ها را در جريان انقالب اكتبر به ها بايد نقش محوري بلشويك سوسياليست
شود.  يك بررسي اجمالي اما خواندني محسوب مي ١٩١٤36-١٩١٧دست شورا، لنين  بهتمامي قدرت ، با عنوان 35كليفي توني  نوشته

اما باز هم اين رخداد براي تمامي  ،كردند مهمي در سطحِ محلي ايفا مي  نقش آغاز شد، مبارزان بلشويكگرچه زماني كه انقالب فوريه 
گيركننده بود. ظرف مدت كوتاهي پس از انقالب فوريه، رهبران بلشويك همانند لئو  نشده و غافل بيني  احزاب فعال در آن زمان، پيش

اما در نهايت حمايت كامنف و استالين به پتروگراد بازگشتند؛ اما خط و مشيِ روشني در دست نبود و از دولت موقت هم، هرچند انتقادي، 
ها  اصلي بلشويك شعار، به »تمامي قدرت به دست شوراها«شد. تنها پس از بازگشت لنين در ماه آوريل بود كه شعارِ  و پشتيباني مي

 تبديل شد.

بخواهد آمد كه لنين  حال، باز هم خيلي بعيد به نظر مي اما با اين ،شد ها محسوب مي لنين رهبر بلشويكهيچ بحثي،  هرچند بي
ي تعيين دستوركار هم پيش از انقالب و هم بعد از آن،  اش را به ساير اعضاي حزب تحميل كند. درباره هاي شخصي ها يا سياست  برنامه
هاي تندي درون خود حزب در جريان بود و اساساً هرگز روال بر اين نبود كه مثالً هميشه حرف لنين به كرسي بنشيند. الكساندر  بحث

هاي  ، تصوير و روايتي چشمگير از ماه38در پتروگراد ١٩١٧رسند؛ انقالب  ها به قدرت مي بلشويكدر كتاب خود با عنوان  37رابينوويچ
پارچه  دست و يك وجه جرياني يك هيچ ها، به دهد كه بلشويك  كتاب نشان مي اين كند. او در منتهي به پيروزي انقالب اكتبر ارائه مي

رسد  ها بوده است. به نظر مي گيري و روش كاري بلشويك ي محوري از فرايند تصميمئحزبي، جز  هاي درون جدلاند. اختالف نظر و  نبوده
هاي منتهي به انقالب  ترين رده)، در ماه هاي بااليي حزب تا پايين ها (از رده ترين جزئيات را از نقش بلشويك كه كتاب رابينوويچ، دقيق

 اكتبر ترسيم كرده است.

و كمي بعد از مرگ  ١٩٢٤كه خواندن آن ضروري است؛ اين كتاب كه در  39هاي اكتبر درسب مختصري دارد با نام تروتسكي كتا
هايي كه در  شخصيت ،ي استالين، زينوويف و كامنوف است نفره هاي سياسي عليه جمع سه در واقع بخشي از بحثكه  لنين نوشته شده

نام حزب را عوض كردند). كتاب تروتسكي، در واقع عليه  ١٩١٨ها در  آن هنگام، رهبران حزب كمونيست شوروي بودند (بلشويك
ناپذير لنينيسم جا بزنند. تروتسكي در اين كتاب با هدف  كوشيدند خود را حافظان سنت تخطي هاي اين گروه سه نفره است كه مي تالش

نويسد:  كند. او مي هاي حقيقي انقالب اكتبر را تحليل مي هاي رهبران بلشويك و مشخصاً اين جمع سه نفره، درس اشتباه نشان دادن
هم  "انقالب"روند حوادث نشان داده است كه بدون وجود حزبي كه قادر باشد هدايت يك انقالب پرولتري را در دست گيرد؛ خود «

 آن، بر اساس كه ي حاكم استذيرناپ تقريباً خدشه  ي اذعان دارد كه در يك شرايط انقالبي، قاعدهبا اين همه، تروتسك» شود. ناممكن مي
شود، بحراني كه  انقالبي ابتدايي به دوران رقابت بر سر قدرت، دچار بحران ميي  اوليههاي  ي گذار از فعاليت يك حزب سياسي در دوره

 توان از آن اجتناب كرد. نمي

توان نكات  او آمده است كه مي 40آثار همجموع ٢٧تا  ٢٤در مجلدهاي  ١٩١٨ز زمان بازگشت به روسيه تا ژوئيه هاي لنين ا يادداشت
، 43جنگ و انقالب ،42وظايف پرولتاريا در انقالب ما ،41تزهاي آوريلها يافت. اما عمده آثار اصلي لنين عبارتند از:  توجهي در آن قابل

 ،46اييوظايف فوري دولت شور ،45را حفظ كنند؟دولتي توانند قدرت  ها مي آيا بلشويك ،44گيرندها بايد قدرت را در دست  بلشويك
 .48تزهايي براي موقعيت سياسي كنوني، 47ييبورژوا روي كودكانه و ذهنيت خرده چپ

كند: كتاب  ها را بررسي مي توان به دو كتاب مهم ديگر نيز اشاره كرد كه عملكرد سياسي لنين و تاريخ بلشويك ها مي عالوه بر اين
مارسل ي  ) نوشته١٩٧٥( 51لنينيسم از دريچه لنينو ديگري كتابي با نام  50»بالنوپل ل«) اثر ١٩٩٠(چاپ اول:  49لنين و حزب انقالبي

گاني كه  دسته از خوانند  چندين فصل به نقش حزب در جريان انقالب اكتبر اختصاص يافته است. براي آن  دو كتاب . در اين52ليبمن
پايان، ظهور  لنينيسم بيشك دارند يا هنوز برايشان سئوال است كه چگونه اين تاريخ، به وضعيت و شرايط امروز ما مرتبط است؛ خواندن 

 شود. بالن توصيه ميو)، نوشته پل ل٢٠١٤ول: (چاپ ا 53و بازگشت دكترين انقالب
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 ي كارگر و انقالب از پايين طبقه

در كتاب خود با نام  54استيو اسميت ؛اند گيري ارائه داده مطالعات چشم ل كارگران در جريان انقالب اكتبرپژوهان معاصر، بر نقش فعا تاريخ
ي زماني  ها در فاصله گرفتن كنترل كارخانه  دست بههاي كارگران را براي  تالش ١٩١٨55 -1917ها،  پتروگراد سرخ: انقالب در كارخانه

كارگران پتروگراد و سقوط  :اند نيز مهم 56كند. در همين زمينه، دو جلد از آثار ديويد مندل بررسي مي ١٩١٨هاي سال  تا نيمهانقالب فوريه 
تا  ١٩١٧كارگران پتروگراد و تصاحب قدرت شورا: از ) و ديگري، ١٩٨٣اول:  (چاپ ١٩١٧57رژيم سابق: از انقالب فوريه تا روزهاي ژوئيه 

ي كارگر پتروگراد در جريان انقالب  هاي دروني و نيز ابتكارعمل طبقه ، معرف بحث ). اين سه كتاب١٩٨٤(چاپ اول:  ١٩١٨58ژوئيه 
 است.

اي ديگر از اين اثر كه  نيز خالصه شده است. نسخه 59فرودستان نگاه، از ١٩١٧پتروگراد در اي با عنوان  پژوهش اسميت در رساله
شود. در واقع،  ي وضعيت كارگران مسكو مي ، آن را ويرايش كرده، عالوه بر مباحث يادشده، شامل مقاالتي نيز درباره60كيسر .دانيل اچ

به هر  ،ي كارگر را جلب كنند بتوانند حمايت طبقهها براي آن كه  سرايي كه بلشويك پژوهش اسميت، پاسخي قاطع است به اين افسانه
 اند. به باور اسميت: دروغ و فريبي روي آورده

ها نبودند  ها داشت. با اين حال، اين بلشويك ها نقشي محوري در راديكال شدن توده  يكوشور و هيجان و تشكيالت سازماني بلش
و ها  ي خود توده   از تجربه  جاد كردند. بلكه اين وضعيت برآمدههاي عمومي يا احساس انقالبي را در جامعه اي كه نارضايتي

تر حول  ها بيش . در واقع، مشاركت بلشويكبود ي اقتصادي و اجتماعي و نيز رخدادهاي سياسي ي آنان از تحوالت پيچيده تجربه
م اِ روزمره با نظ گي زندمعضالت عاجل از ارتباط آگاهي پرورش اجتماعي انقالب و نيز  هاي شدادن به درك كارگران از پوي  شكل

دادند،  هايي كه ارائه مي حل ها و راه ها اين بود كه تجزيه و تحليل . دليل حمايت از بلشويكتر بود گستردهاجتماعي و سياسي 
ي  هها حتي اجاز يكي از كارگران صنايع نظامي اوروديني، در جايي كه بلشويك ١٩١٧رسيد. در سپتامبر  منطقي به نظر مي

گويند اين ما نيستيم كه شما را متقاعد خواهيم كرد؛ بلكه اين   ها همواره مي بلشويك«بت كردن هم نداشتند، گفته بود: صح
هاي درست  گي ثابت كرد كه چه روش اند. چرا كه گذر زند ها پيروز شده را قانع خواهد كرد. اكنون بلشويك گي است كه شما زند

 »بوده است.

ماماهاي انقالب: زنان بلشويك و كارگران زن در زنان در جريان انقالب روسيه، كتاب  ي ي نقش برجسته طالعهدر ادامه براي م
كند:  )، بسيار راهگشاست. اين كتاب سه موضوع اصلي را بررسي مي١٩٩٩(چاپ اول:  63و آنا هيليار 62درميد ي جين مك ، نوشته١٩١٧61

و نيز نقش  65كولونتاي و الكساندرا 64ژدا كروپسكايادهاي زنان پيشگام انقالب، مانند نا جايگاه زنان پيش از انقالب روسيه، فعاليت
 ه داشتند.بر عهد ١٩١٧حساسي كه زنان كارگر در جريان انقالب در پتروگراد 

 دستاوردهاي انقالب

راه بود. دولت جديد  هاي بعدي هم ها و ماه هاي اصالحي راديكال در روزها و هفته ، با موجي از حركت١٩١٧ها در اكتبر  پيروزي بلشويك
ها از  ل كارخانهها از سوي دهقانان و نيز تصرف و كنتر ي زمين درنگ از جنگ خارج كند. مصادره اعالم كرد كه قصد دارد روسيه را بي

سوي كارگران قانوني اعالم شد. عالوه بر اين، اعالم شد كه مسئوالن دولتي فقط به اندازه متوسط درآمد يك كارگر ماهر صنعتي 
 توانند حقوق دريافت كنند. مي

بود.) آزادي مذهب به م عمومي، بعد از انقالب فوريه برچيده شده ئتر مجازات اعدام در جرا شد. (پيشمجازات اعدام در ارتش لغو 
ي قانوني عليه يهوديان پايان گرفت). دولت و نظام آموزشي از كليسا جدا شدند و خدمات  گرانه رسميت شناخته شد. (اقدامات سركوب

سوادي در روسيه آغاز شد. براي مطالعه كارزار بزرگ سوادآموزي در روسيه،  آموزشي رايگان شد و پس از آن، كارزاري عظيم عليه بي
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ريل و(مارس و آ  ISRي نشريه ٨٢ي  شماره 67،آموزش، سوادآموزي و انقالب روسيهبا عنوان  66ي مگان بهرنت  توانيد به مقاله  مي
 )، مراجعه كنيد.٢٠١٢

انجاميد برچيده شدند. دستمزد برابرِ زنان با مردان قانوني شد. حق طالق  تمامي ضوابط و مقررات پيشين كه به سركوب زنان مي
تواند به درخواست هر يك از دو طرف تمام شود. كودكاني  ي ازدواج مي ي هر دو طرف به رسميت شناخته شد. به اين معنا كه رابطهبرا

ي سقط  از حقوق برابر با ساير كودكان برخوردار شدند. تمامي قوانين محدودكننده ،ندمدآ كه در خارج از روابط رسمي ازدواج به دنيا مي
ي بارداري و خدمات پرستاري رايگان تأسيس شدند. عالوه  منظور مراقبت از زنان در دوره دولتي به    مراكزي با بودجهجنين هم لغو شد. 

منظور ايفاي نقشي  زنان در سراسر كشور تشكيل شد كه هدفشان گردهمايي زنان در كنار يكديگر به ي بر اين، واحدهايي نيز با نام اداره
ي اول انقالب  روياهاي بلشويك، مرحلهتوانيد به بخش اول از جنگ  عه بود. براي مطالعه مسائل فرهنگي، ميتر براي تغيير در جام فعال

هايي از  تهيه شده است. در اين مجموعه، يادداشت 69مراجعه كنيد. اين مجموعه به كوشش ويليام روزنبرگ 68شورايي  فرهنگي در روسيه
ها، جنسيت، خانواده، قانون  ي نوين: اقليت فرهنگ جامعهاند با نام  جريان انقالب شركت داشتهكولونتاي، تروتسكي و افراد ديگري كه در 

زنان، دولت و شود:  ها نيز توصيه مي مسائل فرهنگي، اين كتاب ي گردآوري شده است. براي مطالعه بيشتر در حوزه 70ي سنت و مسئله
پدر و رفيق: جنسيت و و نيز كتاب  72وندي گولدمن ) اثر١٩١٧- ١٩٣٦(  71انقالب: سياست خانواده دولت شورايي و زندگي اجتماعي

 ).٢٠٠٠(چاپ نخست:   74ي اليزابت اي وود نوشته 73ي انقالبي سياست در روسيه

ها روابط جنسي افراد بود از متن قانون مجازات روسيه حذف شد. از  ها، تمامي مواد قانوني كه موضوع آن پس از پيروزي بلشويك
، رويكرد 76، مدير انستيتو سالمت جنسي مسكو75كيس شد. دكتر گريگوري بت گرايانه ديگر جرم محسوب نمي ي همجنس بطهرا ١٩٢٣

 كند:  جديد دولت شوروي را چنين توصيف مي

دخالت مطلق دولت و  تا هنگامي كه پاي حقوق و مصالح شخصي افراد در ميان نباشد، رژيم حقوقي شوروري، سياست عدم«
  هاي جنسي كه در كشورهايي اروپايي  گرايي، لواط و ساير انواع لذت كند. همجنس در مسائل جنسي افراد اعالم مي جامعه را

 »شود. ي جنسي طبيعي تلقي مي در مقررات جديد شوروي، صرفاً رابطه ،شدند جرمي مغاير با اخالق عمومي تلقي مي

ي  گراي روسيه در پيش از انقالب و پس از آن است. او نتيجه ي مردان و زنان همجنس جربهتدرباره  77هاي دن هيلي پژوهش
 ) منتشر كرده است.٢٠٠١(چاپ اول:  78ي انقالبي گرايانه در روسيه هاي همجنس گرايشهاي خود را در كتابي با عنوان  پژوهش

هاي هنرهاي  هاي هنري در حوزه داد و تالش نشان ميهاي فرهنگي  ي نوين، خود را در افزايش چشمگير فعاليت تكاپوي جامعه
پي  79توان در آثار ويكتور سرژ هايي از اين شكوفايي هنري را مي سازي و ادبيات به ثمر نشست. جنبه نويسي، فيلم نامه تجسمي، نمايش

ا پيوست. يكي از آثار برجسته او، ه سنديكاليست بلژيكي بود. او پس از انقالب اكتبر، خيلي زود به بلشويك ـ گرفت. سرژ آنارشيست
منتشر شد. او در اين كتاب، روايتي دقيق از دوازده ماه اول  ١٩٣٠كه براي اولين بار در  80سال اول انقالب روسيهاست با نام  يكتاب

  انقالب اكتبر ارائه داده است.

ساالن،  هاي آموزشي مخصوص بزرگ ورههاي جديد، د عطش و اشتياق جمعي براي كسب دانش، در سراسر كشور به تأسيس مدرسه
هاي كامالً  شماري ارائه شدند كه راه را براي آموزش در رشته هاي جديد بي ها و برنامه هاي كارگري انجاميد. طرح ها و آموزشگاه دانشگاه

هايِ  يي شدند و از اين دارا هاي خصوصي غني ي مجموعه ي مصادره واسطه ها نيز به كردند. در اين دوران، موزه ناشناخته و نوين باز مي
 اي كه هيچ اثري، با هر ميزان ارزش، از دست نرفت يا گم نشد. گونه به ،شد دقت نگهداري و حفاظت مي شده به هنريِ سلب مالكيت
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هنري  هاي شكل خلقتر هم به آن اشاره شد؛  ، كه پيش81، به كوشش ويليام جي روزنبرگروياهاي بلشويكبخش دوم جنگ 
نام دارد. اين مجموعه بيشتر بر هنر، معماري، موسيقي، فيلم و آنچه وظايف جديد آموزش نام گرفته است، تمركز دارد. براي  82شوروي
فرهنگ بلشويك: آزمون و سفارش در با عنوان  83توانيد به كتاب ابوت تام گليسون، مي ــ در انقالب اكتبر ــها  ي اين حوزه مطالعه

، اثر ١٩٣٢تا  ١٩١٧انقالب: هنر روسيه از هايي از هنر روسيه، كتاب  ها، براي آشنايي با نمونه نيد. عالوه بر اينمراجعه ك 84انقالب روسيه
 ساله در بريتانيا عرضه شد چاپ شد كه همراه با نمايشگاهي يك 2017و جمعي از نويسندگان ديگر در سال  85مشترك جان ميلنر

پوسترهاي انقالبي روسيه: از جنگ داخلي تا رئاليسم ي تصويري بسيار ارزشمندي نيز با نام   همچنين مجموعه .)٢٠١٧(چاپ اول: آوريل 
 است. كردهگردآوري آن را  87) به چاپ رسيده كه ديويد كينگ٢٠١٢(چاپ اول:  86سوسياليستي، از بلشويسم تا پايان استالنينسيم

 ي ملي سئلهم

هايي كه  يادداشت  هاي بسياري را در خود جا داده بود. لنين در سلسله توان به عمارتي بزرگ تشبيه كرد كه ملت امپراتوري روسيه را مي
 ملي ي تزهايي درباره مسئلهتوان به  ها مي ي ملي پرداخت. از جمله اين متن هنگام جنگ جهاني اول و نيز پيش از آن نوشت به مسئله

پرولتارياي انقالبي و حق  ،  90)1914( ها حق تعيين سرنوشت ملت)، 1913( 89ي ملي ي مسئله حظاتي انتقادي دربارهمال، 88)1913(
، 92گر طهكند كه در كشورهاي سل ها، بر اين نكته تأكيد مي اشاره كرد. لنين در اين يادداشت91 )1915(شت تعيين سرنو درها  ملت

هايي كه  ستم دفاع كنند؛ در حالي كه در چارچوب ملت هاي تحت ملت يين سرنوشتاز حق تعها بايد بدون هيچ لكنتي  سوسياليست
 ي كارگر صحبت كنند.  المللي طبقه بين  ها بايد از ضرورت همبستگي ، سوسياليست93اند خودشان زير سلطه

هاي  اي خود را به اتحاد جمهوريپس از انقالب اكتبر در عمل در دستور كار قرار گرفت. امپراتوري قديمي روسيه جاين اصول 
در   هايي ويژه دهنده آن هم از حق تعيين سرنوشت برخوردار شدند. در همين راستا، تالش هاي تشكيل سوسياليستي شورايي داد و ملت

 94ن ريدلجا يها ي ملي، به طور مشخص دو جلد از كتاب هاي زيرسلطه انجام گرفت. در پيوند با مسئله راستاي پيروزي و رهايي ملت
) است و كتاب دوم ١٩٩٣(چاپ اول:   95هاي شرق ي اول خلق كنگره ١٩٢٠دم: باكو،  ديدن سپيدهشود. كتاب اول، با عنوان  پيشنهاد مي

 الملل بين دوم ي و اسناد كنگره جلسات صورتهاي زير ستم، متحد شويد!  كارگران جهان، خلقاي است با عنوان  نيز در واقع مجموعه
(چاپ  98ي ملي ها و مسئله بلشويك، با عنوان 97ي ملي، كتاب جرمي اسميث مسئله ي ي بيشتر درباره براي مطالعه 96».920، كمونيستي

در  100ماركسيسم ضدامپرياليسمبا عنوان  99اي از اريك بالن،  توانيد به مقاله ) نيز راهنمايي كاربردي است. همچنين مي١٩٩٩اول: 
 ) مراجعه كنيد.٢٠١٦ار (به ISRي  نشريه ١٠٠ي  شماره

  
 انقالب چگونه از دست رفت؟

هاي نخست انقالب اكتبر بسيار چشمگيرند. با اين حال، دولت بلشويكي خيلي زود با انبوهي از مشكالت و  ها و سال  دستاوردهاي ماه
مانده  اما در واقع روسيه به لحاظ اقتصادي، كشوري عقب ،كه بخش صنعتي روسيه پيشرفته بود رغم آن رو شد. به مسائل جدي روبه

 ١٩١٨تر از پيش داشت. پيش از آغاز تابستان  هاي جنگ، شرايطي نابسامان ها و ويراني ها، به دليل ناآرامي شد كه در آن سال محسوب مي
در  ١٩١٨اوت  ٣٠كردند. لنين در  و پنجه نرم مياپيدميِ وبا پتروگراد را فراگرفت. در تمامي كشور مردم با كمبود شديد مواد غذايي دست 

داري، از  هاي اصلي سرمايه جريان يك ترور ناموفق به شدت زخمي شد. تنها كمي بعد از اين رخدادها، كشور با هجوم بسياري از قدرت
كردند. نيرويي كه به  مايت ميح 101رو شد. اين كشورها، به شكلي گسترده از ارتش سفيد جمله اياالت متحده، بريتانيا و فرانسه روبه

كشور  ي  هايي كه به نابودي گسترده عيار داخلي كرد. جنگ و درگيري ي حاكم مخلوع روسيه وابسته بود و روسيه را وارد جنگ تمام طبقه
 انجاميد.

كه در توصيف اين  ، بهترين كتابي است103شده انقالب محاصرهبا عنوان  102ي توني كليف ي لنين، نوشته نامه گي  جلد سوم زند
تروتسكي، شمشير  عنواني تروتسكي، با  نامه گي اين كتاب در جلد دوم زند ي نويسنده .)٢٠١٢دوران نوشته شده است (چاپ اول: 
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انقالب در كتاب اول، يعني  .)١٩٩٠تر (چاپ اول:  شرح و بسطي كمبا تر و  كند؛ هرچند كوتاه همين دوران را مرور مي 104انقالب
رسد. به بياني  ها در آن هنگام گرفتار شده بودند، مي تصوري كه بلشويك ، خواننده به درك روشني از وضعيت غيرقابلهشد محاصره

اي ناكام  ناپذير، انقالب را در ساخت جامعه اي اجتناب چگونه شرايط مادي، جنگ و فروپاشي اقتصادي، به گونهيابد كه  در ميتر،  دقيق
 ي نظارت و كنترل كارگران شكل بگيرد. ايدهخواست بر اساس  گذاشت كه مي

شود. هر  نگاري متعارف و مرسوم قلمداد مي يك تاريخ 106ي بروس لينكلن، ، نوشته105پيروزي سرخ: تاريخ جنگ داخلي روسيهكتاب 
نه، نويسنده در چند بايد اعتراف كرد كه خصومت آشكار نويسنده با انقالب، به كار يا تالش پژوهشي او ضربه زده است. براي نمو

ناميده است. به منظور » ي پرولتاريايي خواهانه عياشي زيادي«، اين دوران را يك ١٩١٧هاي فوريه تا اكتبر  نخستين جمله، در وصف ماه
ه نگاه كنيد ب ،ي پيروزي ارائه داده است مرحله ودهي ارتش سرخ تا رهبري ارتش  ي روايتي كه خود تروتسكي از چگونگي سازمان مطالعه

 منتشر شد. ١٩٦٩كه نخستين بار در  107هاي نظامي تروتسكي نوشتهاي با عنوان  مجموعه

رو  به ها با چه مشكالتي رو دهد روسيه در آن سال ها از شاهدان عيني آن دوران نيز در دسترس قرار گرفته كه نشان مي برخي روايت
ي  عنوان نويسنده با منشي شخصي تروتسكي ازدواج كرده بود. او بعدها به نگاري بريتانيايي بود كه ، روزنامه108ور رنسامتبوده است. آر

توسط  ١٩٩٢) در ١٩٢٠( 110بحران در روسيهو  ١٩١٩109روسيه در هاي  مشهور شد. هر دو كتاب رنسام با نام انكودك هاي كتاب
دسترسي است. (مترجم:  در فضاي اينترنت قابلها به راحتي  هاي آنالين اين كتاب اكنون نسخه چاپ شدند. همباز 111ردوردزانتشارات 

همين  ي درباره 112هاي ويكتور سرژ مراجعه كنيد.) برخي از مقاله ١١١و  ١١٠ي  هاي شماره براي بارگذاري اين دو كتاب به پانويس
سنديكاليستي فرانسوي  113گرد آمده است. آلفرد رزمر١٩١٩-١٩٢١هايي از روسيه  انقالب در خطر، يادداشتاي با نام  دوران، در مجموعه

اي از   كرد و مجموعه مرتب به شوروي سفر مي ١٩٢٠ي  بود كه پس از انقالب اكتبر به جنبش كمونيستي پيوست. او در اوائل دهه
 ، منتشر كرده است.١٩٥٠ي  ، در دهه114مسكوي لنينخاطرات خود را در كتابي با نام 

ي اين  . دربارهداردپشتيباني خارجي  به نيازبقاء سكي، روشن بود كه انقالب براي از همان ابتدا، هم براي لنين و هم براي تروت
» گيري يك انقالب در آلمان، ما نابود خواهيم شد. حقيقت مطلق اين است كه بدون شكل«گفته بود:  ١٩١٩موضوع، لنين در مارس 

كه به سقوط پادشاهي پروس و پايان جنگ جهاني اول انجاميد. تجربه كردند. انقالبي  ١٩١٨خود را در مارس » انقالب فوريه«ها،  آلماني
كه  رغم آن ثباتي سياسي، رخدادي همتاي انقالب اكتبر در آلمان تكرار نشد. در ساير كشورها نيز به رغم چند سال بي اما با اين حال، و به
ي  اما در نهايت به يك انقالب موفق طبقه ،ري بودها و حتي تشكيل شوراهاي كارگ بخشِ پيكارها، اشغال كارخانه انقالب اكتبر الهام

 كارگر نيانجاميد.

هاي  اما تنها پس از پرداخت هزينه ،در خود روسيه، ارتش سرخ به رهبري تروتسكي، در نهايت موفق شد ضدانقالب را شكست دهد
د و شمار كارگران در مناطق شهري از سه ها به روستاها منجر ش انساني و مادي هنگفت. كمبود مواد غذايي به كوچ جمعي از شهرنشين

ي كارگر جان خود را در  ميليون نفر، به يك ميليون و دويست و پنجاه هزار نفر كاهش يافت. هزاران تن از وفادارترين مبارزانِ طبقه
كارگر روسيه، دستاوردهاي ي  المللي، كمبودها و فروپاشي طبقه ي بين هاي داخلي از دست دادند. تركيبي از انزوا و محاصره جريان جنگ

دهد كه تا اواخر سال  نويسنده نشان مي، 116ي كوين مورفي ، نوشته115انقالب و ضد انقالبانقالب اكتبر را با خطر مواجه كرد. در 
مناطق ديگر، ها داشتند. اما در بسياري  ، هنوز در برخي از مناطق كشور، كارگران نظارت و كنترل چشمگيري بر روند توليد كارخانه١٩٢٧

تر به  هاي داخلي شوراها نيز بيش فقط به شعاري انتزاعي و توخالي تبديل شده بود. سطح بحث هاي مديدي بود كه مدت قدرت كارگران
 ها شبيه بود.  خواروبارفروشي وگفت در  گپ

چار بايد فعاليت آن دسته از احزاب در شرايط وخيم جنگ داخلي و در دوران بعد از آن، به اين ارزيابي رسيدند كه به ناها  بلشويك
كنند را غيرقانوني اعالم كنند. هر چند  اند و نيز برخي ديگر كه آشكارا از ضدانقالب حمايت مي سياسي كه از انقالب انتقاد كرده

 ،وني آن ايجاد كردنداما شرايط را براي فروپاشي در ،داريِ غربي قادر نبودند كه دولت كارگري روسيه را درهم بشكنند هاي سرمايه قدرت
 ي كارگر و دهقانان روسيه نشان داد. آميز ميان طبقه هاي حاد و گاهي نيز خشونت شرايطي كه خود را در تنش
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ها  وقت و اپورتونيست روكراسيِ جمعيِ كارمندان تماموحزب كمونيست هم زير كنترل ب ،زمان با از بين رفتن شوراهاي دموكراتيك هم
 117خودش را تا دبيركلي حزب باال كشيد. موشه لوين ،تالين كه هيچ نقش مهمي در جريان انقالب اكتبر نداشتاز ميان رفت. شخص اس

ساالري روزافزون انقالب مبارزه  ديوان عليهاش  گيِ سياسي هاي واپسين زند دهد كه لنين چگونه در ماه نشان مي 118واپسين نبرد لنيندر 
متني كه لنين در حمايت از جايگزيني استالين با شخصي ديگر در مقام دبيركلي حزب نوشته بود،  توان به كرده است. در اين راستا مي

 اشاره كرد.

ها براي كنار گذاشتن  به لحاظ فيزيكي ديگر ناتوان شده بود و تالش ١٩٢٣چند بار سكته كرد. او در اوايل سال  ١٩٢٢در سال لنين 
، ماهيت بسيار متفاوتي در مقايسه با تشكيالت كارگري  ١٩٢٤قبل از مرگ لنين در ژانويه حتي حزب كمونيست استالين نيز ناكام ماند. 

 پيدا كرده بود. ١٩١٧

ديگر به حاكمي مطلق تبديل شده بود.  ١٩٢٨تا سال او توانست رقباي سياسي خود را از پاي درآورد.  ١٩٢٠ي  دهه خاللدر استالين 
همگي حذف فيزيكي  ،كه هنوز زنده بودند ، نيز119گارد قديم ،آن دسته از اعضاي بلشويك واپسين دستاوردهاي انقالب از ميان رفت و

هم جان خود را از دست   ها انسان اما در اين ميان ميليون ،ي كارگر روسيه و دهقانان اين كشور صنعتي شد ي طبقه  بر گردهروسيه شدند. 
كند كه ظهور استالين را بايد  اول انقالب اكتبر فاصله انداخت. همين ثابت مي هاي دادند. رودي از خون ميان ديكتاتوري استالين و سال

 121از لنين تا استاليننيز در كتاب خود  120طور كه ويكتور سرژ همان ،ها پيروزي ضدانقالب دانست و نه تداوم انقالب بلشويك  مثابه به
 اين مسئله را بررسي كرده است.

، طرحي كلي از عوامل اساسي 123روسيه: انقالب چگونه از دست رفت؟با عنوان  ١٩٦٧اي در سال    در مقاله 122كريس هارمن
داري  روسيه: از دولت كارگري تا سرمايههايي با عنوان  يادداشت ي كند. اين يادداشت در مجموعه ارائه ميرا شكست نهايي انقالب اكتبر 

تاريخ مردمي نيز در جلد سوم  126چاپ شده است. نيل فالكنربازو ديگران  125از آنتوني آرنوي ديگر  ، همراه با چند نوشته124دولتي
 به اين عوامل اشاره كرده است. انقالب روسيه

انقالبي كه به آن روكراسي استالينيستي در كتاب وي ظهور ب هم هارمن و هم فالكنر از تحليلِ مادي و ماركسيستي تروتسكي درباره
هنوز اَشكالي  ١٩٣٠ي  ها با اين ادعايِ تروتسكي كه شورويِ دهه آن ياند. با اين حال، هر دو ) بهره برده١٩٣٦(چاپ اول:  127خيانت شد

اشتند كه بوروكراسي در اين نظر تأكيد د رب ر چنين برداشتي، هر دواز دولت كارگري را در خود حفظ كرده بود مخالف هستند. در براب
 ي حاكم جديدي بدل كرده است. را به طبقه شوروي خود

 خواهم كالم پاياني را به سرژ واگذار كنم:  ناپذير بود؟ از نظر من اين گونه نبود. ولي مي اجتناب» انقالب اكتبر«آيا شكست 

ب؛ مخالفتي ندارم. ي تماميِ استالينيسم از همان ابتدا در خود بلشويسم بوده است. بسيار خُ گويند كه نطفه معموالَ اين طور مي«
هايِ  ها. آناني كه شور و شوق سال اي است از ساير نطفه هاي ديگري نيز بوده است! در واقع توده اما بلشويسم حامل نطفه

ي  . اين كار مانند اين است كه براي داوري دربارهآن را فراموش كنندنبايد  ،اند نخستين انقالب پيروزمند سوسياليستي را زيسته
است و اكنون كالبدشكافي جسد او را برابر   ده، به سراغ عوامل مرگ او برويم. عواملي كه از بدو تولد در بدن او بودهانساني زن

 »چشمان ما قرار داده است. آيا چنين كاري خردمندانه است؟

 
 پنج منبع اصلي براي مطالعه

كنم از  ي يادشده راهگشا هستند؛ اما پنج كتاب اصلي كه توصيه ميها ها و مقاله در اين بررسي، به منابع زيادي ارجاع داده شد. همه كتاب
 اين قرار است:

 تروتسكي لئون، روسيه انقالب تاريخ .١

 ريد جان، لرزاند را جهان كه روزي ده . ٢

 سرژ ويكتور، روسيه انقالب اول سال. ٣
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 رابينوويچ الكساندر، رسند مي قدرت بهها  لشويكب .٤

 فالكنر نيل، روسيه انقالب مردمي تاريخ .٥

 
 
 

  اي است از متن زير در  ترجمه  * اين مقاله
https://isreview.org/issue/105/russian-revolution-brief-reading-guide 

 

 :ها يادداشت

1.  Ahmed Chawki 
2.  80 Years Since the Russian Revolution 
3.  Neil Faulkner 
4.  A People’s History of the Russian Revolution 
5.  October 1917: Workers in Power 
6.  Paul Le Blanc 
7.  Ernest Mandel 
8.  David Mandel 
9.  Competing Voices from the Russian Revolution  
10.  Michael C. Hickey 
11.  David King 
12.  Red Star over Russia: A Visual History of the Soviet Union from the Revolution to the 
Death of Stalin 
13.  Trotsky: A Photographic Biography 
14.  History of the Russian Revolution 
15.  Erikson 
16.  Vyborg 
17.  Sampsonievsky 
18.  Benyamin Nikolayevich Kayurov (1876 – 1936) 
19. John Reed (1887 –1920) 
20.  Ten Days that Shook the World  
21.  Six Red Months in Russia  
22.  Louise Bryant (1885-1936) 
23.  Maria Spiridonova(1884-1941) 
24.  Left Socialist Revolutionists 
25.  Alexandra Kollontai (1872-1952) 
26.  Sergey Mstislavsky(1876-1943) 
27.  Five Days Which Transformed Russia 
28.  Morgan Philips(1902 –1963) 
29.  Manchester Guardian 
30.  Capitalist Europe and Socialist Russia 
31.  The Russian Revolution 1917: A Personal Record 
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32.  Nikolai Sukhanov (1882-1940) 
33.  Mensheviks-Internationalists 
34.  Executive Committee of the Petrograd Soviet 
35.  Tony Cliff (1917–2000) 
36.  All Power to the Soviets: Lenin 1914-1917 
37.  Alexander Rabinowitch 
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41.  The April Theses 
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49.  Lenin and the Revolutionary Party 
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52.  Marcel Liebman (1929-1986) 
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54.  Steve A. Smith 
55.  Red Petrograd: Revolution in the Factories 1917–18 
56.  David Mandel 
57.  The Petrograd Workers and the Fall of the Old Régime: From the February Revolution 
to the July Days, 1917 
58.  The Petrograd Workers and the Soviet Seizure of Power: From the July Days 1917 to 
July 1918 
59.  Petrograd in 1917: The View From Below 
60.  Daniel H Kaiser  
61.  Midwives of Revolution: Female Bolsheviks and Women Workers in 1917 
62.  Jane McDermid 
63.  Anna Hillyar 
64.  Nadezhda Krupskaya(1869-1939) 
65.  Alexandra Kollontai(1872-1952) 
66.  Megan Behrent  
67.  Education, Literacy, and the Russian Revolution, in ISR 82, March-April, 2012 
68.   Bolshevik Visions: First Phase of the Cultural Revolution in Soviet Russia 
69.  William G. Rosenberg  
70.  The Culture of a New Society: Ethics, Gender, the Family, Law, and Problems of 
Tradition 
71.  Women, the State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life,1917–1936 
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72.  Wendy Goldman 
73.  The Baba and the Comrade: Gender and Politics in Revolutionary Russia 
74.  Elizabeth A. Wood 
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109.  Russia in 1919  



14 
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