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انقﻼب اكتبر  ١٩١٧روسيه ،به رهبري حزب بلشويك وﻻديمير لنين را ميتوان مهمترين رخداد در تاريخ سوسياليستهاي انقﻼبي جهان
دانست .از يك سو ،براي نخستين بار ،انقﻼبي به رهبري طبقهي كارگر موفق شد كه قدرت را در تمامي قلمرو يك كشور به دست
بگيرد؛ و از سويي ديگر ،كوششي بود براي ساختن جامعهاي سوسياليستي بر اساس ايدههايي نظير نظارت و كنترل كارگران و دموكراسي
واقعي .براي دورهاي كوتاه و پيش از نابودي اين تجربه در پي جنگ داخلي ،دخالتهاي خارجي و فروپاشي اقتصادي ،و از همه مهمتر
ناكامي در گسترش انقﻼب به كشورهاي توسعهيافتهي اقتصادي ،اين جامعه فقط گوشهي كوچكي بود از آنچه جامعه سوسياليستي
ترسيم ميكرد .اما اين تجربه ،قبل از آن كه دههي  ١٩٢٠پايان گيرد ،به تحكيم نوعي ديكتاتوري ديوانساﻻر در شوروي نوپا انجاميد.
يك دهه بعد نيز تمامي آن دستاوردهاي تحسينبرانگيز نخستين و همهي آن روياها ،روياهايي كه اساس انقﻼب را شكل داده بود ،فرو
ريخت و از ميان رفت.
بهرغم شكست نهايي انقﻼب اكتبر ،و شايد هم به دليل همين تجربهي شكست ،تمايل به مطالعهي انقﻼب اكتبر ،به مثابه رخدادي
محوري ،در ميان تمامي سوسياليستهاي جهان باقي مانده است .مسائلي همچون چگونگي شكلگيري انقﻼب ،موفقيتهاي چشمگير
اوليهاش و چرايي شكست نهايي آن ،آموزههاي مهمي هستند كه بايد در آنها تأمل كرد .يكصد سال پس از انقﻼب اكتبر ،پژوهشهاي
عظيمي در اينباره انجام شده است .با اين حال ،هدف از اين بررسي بسيار مختصر ،صرفاً ارائهي چند نوشته براي مطالعه بيشتر دربارهي
انقﻼب اكتبر و مشخصاْ براي آن دسته از خوانندگاني است كه شناخت يا آشنايي چنداني با موضوع ندارند.
براي خوانندگاني كه تا كنون مطالعهاي دربارهي انقﻼب اكتبر نداشتهاند؛ نوشتهي احمد شوقي 1كه بيست سال پيش با عنوان ٨٠
سال پس از انقﻼب روسيه 2در مجله  International Socialist Reviewمنتشر شد ،شروع بسيار خوبي است .اين مقاله مسير
انقﻼب روسيه را از ريشههاي آن در قرن نوزدهم ،شكست انقﻼب  ،١٩٠٥جنگ جهاني اول ،انقﻼب فوريه و سقوط تزار تا در نهايت
پيروزي انقﻼب اكتبر و قدرتگيري بلشويكها پي ميگيرد .براي خوانندگاني هم كه مايلند بحث مفصلتري را از اين دورهي تاريخي
دنبال كنند ،اما كماكان ميخواهند مطالعهي سريع و كوتاهي داشته باشند ،دو فصل نخست از كتاب تازه منتشرشدهي نيل فولكنر 3با
عنوان تاريخ مردمي انقﻼب روسيه) 4ژانويه  (٢٠١٧بسيار مفيد خواهد بود.
كتاب ديگري كه بهتازگي منتشر شده و توصيه ميشود ،اكتبر  ،١٩١٧كارگران در قدرت ،5نوشته پل لوبﻼن ،6ارنست مندل 7و ديويد
مندل 8است )نوامبر  .(٢٠١٦هرچند اين كتاب را نميتوان يك تاريخِ روايي از كلِ انقﻼب روسيه به شمار آورد ،اما دربرگيرندهي روزشمار
و مرور كوتاهي از رخدادهاي آن دوران است .عﻼوه بر اين ،فهرست اصطﻼحها يا واژهنامهاي هم از شخصيتها ،مكانها ،رخدادها و
سازمانهاي فعال در آن دوره معرفي ميكند كه بسيار كارآمد خواهد بود .در واقع اين كتاب ،مجموعهاي است كه برخي از مهمترين
مسائل آن دوران را ارزيابي ميكند .از جمله موضوعهايي كه در اين كتاب بحث ميشود ،بررسي اين پرسش است كه آيا كسب قدرت در
روسيه ،كودتا بوده يا چيزي بيش از آن .همچنين به نقش كميتههاي كارگريِ كارخانهها در جريان انقﻼب نيز اشاره شده است .در اين
مجموعه ،نوشتههاي رزا لوكزامبورگ ،انقﻼبي لهستاني ـ آلماني نيز آمده است كه معموﻻً به خطا بهعنوان مخالف انقﻼب اكتبر معرفي
ميشود .در حالي كه لوكزامبورگ را بايد حامي منتقد لنين و تروتسكي به شمار آورد.
صداهاي رقيب از انقﻼب روسيه 9،نوشتهي مايكل سي هايكي) 10چاپ اول :دسامبر  (٢٠١٠نيز مجموعهاي جالبتوجه از اسناد اصل ِ
ي
انقﻼب ،به انضمام موضعگيريهاي بسياري از شخصيتهاي درگير و افرادي است كه هر يك بهنوعي پيگير اين رخداد بودهاند :از
مقامهاي دولتي و رهبران احزاب سياسي گرفته تا مردان و زنان عادي كه پشت صحنه حضور داشتهاند و در كارخانهها يا دفاتر اداري و
ارتش كار ميكردهاند .براي درك تصويري انقﻼب روسيه ،ميتوان به چند مجموعه مراجعه كرد كه از سوي ديويد كينگ 11گردآوري
شدهاند؛ دو مجموعه با نامهاي ستاره سرخ بر فراز روسيه ،تاريخ تصويري اتحاد جماهير شوروي از  ١٩١٧تا مرگ استالين 12و نيز
مجموعهـعكس ديگري با عنوان تروتسكي ،يك بيوگرافي تصويري)13چاپ اول :نوامبر .(١٩٨٦
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بيترديد اما مهمترين اثر دربارهي انقﻼب اكتبر ،كتاب تروتسكي با عنوان تاريخ انقﻼب روسيه 14است .اين كتاب در سال ١٩٣٠
نوشته شد و براي نخستين بار در  ١٩٣٢به انگليسي برگردانده شد .اما در واقع ،روايت تروتسكي از انقﻼب روسيه ،تأييدي است بر اين
سخن كه انقﻼب اكتبر ،بزرگترين و يگانهترين كار در تاريخِ ماركسيستي جهان است .كتاب تروتسكي در اصل در سه جلد و بيش از
 ٩٠٠صفحه منتشر شده است .بنابراين مطالعهاش كار چندان سادهاي نيست و تﻼشي جدي ميخواهد .با اين حال ،به نظر ميرسد كه
هر سوسياليستي ،بنا به هر مﻼحظهاي كه دارد بايد روزي وقت بگذارد و اين كتاب را بخواند .تروتسكي يك نويسنده صاحبسبك
بينظير بود .اين اثر بهرغم آن كه حاﻻ ديگر ميدانيم نتيجهي اين انقﻼب چه شده است ،همچنان كشش زيادي دارد و بسيار گيرا است.
واقعيت اين است كه در ميان آثار تاريخي ،كتابهاي كمشماري را ميتوان با آن مقايسه كرد .تروتسكي و لنين ،از چهرههاي برجسته و
رهبر رخدادهايي هستند كه در نهايت به انقﻼب اكتبر منجر شد .هر چند تروتسكي در مقدمهي كتابش تصريح ميكند كه اين اثر
بههيچوجه و در هيچ سطحي بر پايهي بازخوانيِ خاطرات شخصي او گردآوري نشده و مبتني بر مستندات تاريخي تاييد شده است ،اما
پنهان نميتوان كرد كه تروتسكي آگاهيها و برداشتهاي شخصياش را در روايت از انقﻼب اكتبر وارد كرده است .اما با وجود اين،
تروتسكي در اين كتاب موفق ميشود كه درك عميق نظري خود را با تواناييِ پيوندزدن رخدادهاي مختلف در هم بياميزد .گسترهاي كه
از تغييرات تاريخي درازمدت تا تكاپوهاي كوچك اعتراضهاي خياباني را نيز در بر ميگيرد .نمونهاي از اين روايت را ميتوان در شرح و
توصيفي كه او از تظاهرات  ٢٤فوريه )نهم مارس در تقويم فعلي( ،در دومين روز قيامي كه به سقوط تزار انجاميد ،مﻼحظه كرد:
كارگران اريكسون ،15يكي از بزرگترين كارخانههاي منطقه ويبورگ ،16بعد از جلسهاي كه صبح همان روز داشتند در
سامپونيسكي 17گرد آمدند .جمعيت به  ٢٥٠٠نفر ميرسيد؛ در باريكهراهي كارگران با نيروهاي قزاق مواجه شدند .ابتدا افسران
قزاق با سينههاي اسبهايشان به دل جمعيت كارگران ميتاختند و راه خود را باز ميكردند؛ به دنبال آنها سواران قزاق نيز كه
پهنهي منطقه را در برگرفته بودند چهارنعل به پيش تاختند .لحظهاي سرنوشتساز بود .سواران از داﻻني طوﻻني كه افسران
ساخته بودند با احتياط عبور ميكردند .كاخاروف ،18يكي از رهبران بلشويك منطقهي ويبورگ ،تعريف ميكند كه در آن هنگام،
برخي از قزاقها لبخند ميزدند .حتي يكي از آنها چشمكي دوستانه هم به كارگران ميزد .اين چشمك بيمعنا نبود .كارگران
اطمينان و قوتقلبي ،البته دوستانه و نه خصمانه ،گرفتند و به هيجان درآمدند .اين احساسها تا اندازهاي به سواران قزاق نيز
سرايت كرد و آنها را هم تحتتأثير قرار داد .پس از آن بهتدريج ساير قزاقها نيز به يكديگر چشمك زدند .بهرغم تﻼش
دوبارهي افسرها ،قزاقها بياختيار از فرمان نظامي تمرد كردند و بدون آنكه جمعيت كارگران را متفرق كنند ،فقط همانند رودي
از ميان آنها گذشتند .اين داستان ،سه يا چهار بار تكرار شد و به اين ترتيب دو طرف ماجرا به يكديگر نزديكتر شدند .بعد از
آن ،قزاقها هر يك به پرسشهاي كارگران پاسخ ميدادند .حتي برخي از آنها با كارگران گفتوگو ميكردند .از اصول و ضوابط
نظامي ،تنها پوستهاي نازك باقي مانده بود كه هر لحظه ممكن بود پاره شود و به كل از بين برود.
افزون بر اين ،كتاب تروتسكي ،پيوسته ماهيت يا چيستي تحول تاريخي را نشان ميدهد .اينكه چگونه شرايط تاريخي ،وضعيت افراد
را شكل ميدهد؛ چگونه ممكن است در پي انباشت يا كنار هم قرار گرفتن نوسانهايي كوچك در بطن جامعه ،رخدادها و گسستهاي
بزرگ تاريخي رخ دهد و در نهايت چگونه در مقاطع دشوار و سرنوشتساز ،هم عامليت و كنش جمعي و هم گزينشهاي شخصي،
ميتوانند نقشي تعيينكننده ايفا كنند .در اين اثر ،تروتسكي مسئلهي عقبماندگيهاي اقتصادي روسيه را نيز بررسي كرده است و
مختصات و توسعهي ناهمگونِ كشور را از منظر ورود فنآوري و سرمايه از غرب توضيح ميدهد .تأثير جنگ جهاني اول ،انقﻼب فوريه،
فروپاشي تزاريسم ،رقابت بر سر قدرت ميان دولت موقت و شوراهاي كارگري و در نهايت ،چيرگي شوراهاي كارگري در ماه اكتبر ،از
ديگر موضوعهايي است كه تروتسكي در اين كتاب ارزيابي ميكند .اما در اين كتاب ،خيلي بر انقﻼب شكستخورده  ١٩٠٥متمركز
نميشود؛ چرا كه آن را پيشتر در كتاب قبلياش با عنوان  ١٩٠٥بررسي كرده بود .تروتسكي آن كتاب را كمي بعد از آنكه لنين ،انقﻼب
 ١٩٠٥را »واپسين تمرين« براي انقﻼب اكتبر خوانده بود منتشر كرد؛ در هنگامهاي كه ديگر كار آن انقﻼب پايان گرفته بود.
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روايت شاهدان عيني
روايتهاي پرشماري از شاهدان عينيِ انقﻼب اكتبر در دست است؛ اما برجستهترين آنها را بايد كتاب جان ريد  ،روزنامهنگار راديكال
آمريكايي و فعال سوسياليست دانست .كتاب ريد با عنوان ده روزي كه جهان را لرزاند 20اولين بار در  ١٩١٩منتشر شد .در جريان انقﻼب،
جان ريد در پتروگراد حضور داشت و گزارشهايي زنده و لحظه به لحظهاي از وقايع در روزهاي پيش و پس از به دست گرفتن قدرت،
تهيه كرده است .استالين دلِ خوشي از اين كتاب نداشت؛ چرا كه در آن بهندرت از او ياد شده بود .جان ريد ،به درستي ،چهرههاي اصليِ
انقﻼب و رهبري آن را لنين و تروتسكي معرفي كرده است .خود لنين مقدمهي كوتاهي نيز بر اين كتاب نوشته و مطالعهي آن را به
تمامي كارگران جهان توصيه كرده است .لنين در مقدمه ،كتاب ريد را به سبب شرح روايتي صادقانه و زنده از مهمترين رخدادهاي
انقﻼب ستوده است.
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شش ماه سرخ در روسيه ،21نوشتهي لوئيس بريانت ،22روزنامهنگار آمريكايي ،يكي ديگر از مجموعه نوشتههاي شاهدان عيني
انقﻼب است .در زمان انتشار كتاب ،بريانت همسر جان ريد بود و با او همكاري ميكرد .كتاب بريانت ،اكتبر  ،١٩١٨چند ماه پيش از چاپ
كتاب ريد منتشر شد .دليل اين تأخير اين بود كه نوشتههاي ريد ،هنگام بازگشت به اياﻻت متحده ،براي مدتي از سوي مقامات آمريكايي
توقيف شدند .بريانت در كتابش با زنان پيشروي انقﻼبي روسيه در آن زمان گفتوگو كرده است ،از جمله ماريا اسپيريدونووا ،23عضو
تشكيﻼت سوسياليستهاي انقﻼبي چپ 24و نيز الكساندرا كولونتايِ 25بلشويك و تنها زن عضو كابينهي لنين.
سرژي متيسﻼوسكي ،26يكي از اعضاي سوسياليستهاي انقﻼبي چپ بود كه نقش فعالي نيز در جريان انقﻼب فوريه و نيز انقﻼب
اكتبر داشت .او نيز روايتهاي خود را از انقﻼب اكتبر گردآوري كرده است كه در  ١٩١٨با نام پنج روزي كه روسيه را متحول كرد 27به
انگليسي منتشر شد .در »پنج روز« )كه »روز« اولش در واقع شامل سه شبانهروز است( ،نويسنده بر پنج رويداد متمركز ميشود :خيزش
فوريه ) ٢٧فوريه تا اول مارس( ،تشكيل دولت موقت )سوم مارس( ،دستگيري نيكﻼي دوم ،تزار روسيه) ،نهم مارس( ،روز پيروزي انقﻼب
) ٢٥اكتبر( ،كه خود نويسنده نيز شخصاً در آنها شركت داشت؛ و در نهايت روز تشكيل مجلس موسسان )پنجم ژانويه .(١٩١٨
كتاب ديگري از مجموعه شاهدان عيني ،نوشتهي مورگان فيليپس 28بريتانيايي است .فيليپس متعلق به خانوادهاي بهاصطﻼح »طبقه
باﻻ« بود؛ اما به سبب مخالفتش با جنگ جهاني اول ،گرايش چپ پيدا كرده و خبرنگار جنگ شده بود .او در دوران قبل از انقﻼب اكتبر،
در جريان آن و البته بﻼفاصله پس از پيروزي انقﻼب ،در  ٢٥اكتبر ،در روسيه حضور داشت .مورگان به لحاظ احساسي و نظري خيلي زود
به بلشويكها نزديك شد .به همين دليل هم گزارشهايي كه آن هنگام براي منچستر گاردين 29مينوشت ،در بيشتر مواقع يا به شدت
سانسور ،يا كامﻼً كنار گذاشته ميشدند .مورگان فيليپس ،بعدها از جناح چپ حزب كارگر نمايندهي پارلمان بريتانيا شد .مدتها بعد از
مرگ فيليپس در  ،١٩٧٣سرانجام مجموعهاي از گزارشهاي دست اول او با نام يادداشتهاي مخابرهشده از انقﻼب؛ روسيه -١٩١٨
١٩١٦منتشر شد .مورگان در زمان حضور در روسيه سفرهاي فراواني به نقاط مختلف اين كشور ميكرد .از اين روي ،يادداشتهاي او
راهنماي خوبي است تا بدانيم در آن مقطع ،در خارج از پتروگراد و مسكو چه رخ داده است .مورگان رسالهي كوتاهي نيز با نام اروپاي
سرمايهدار و روسيهي سوسياليست 30دارد كه در سال  ١٩١٩توسط حزب سوسياليست بريتانيا منتشر شد .نسخهي آنﻼين اين رساله،
هماكنون در بخش آرشيو وبسايت  marxists.orgدر دسترس است.
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اثر ديگري از همين مجموعه روايتهاي دست اولِ انقﻼب ،كتابي است با نام انقﻼب  ١٩١٧روسيه؛ يك برداشت شخصي

نوشتهي ساخانوف 32.ساخانوف ،عضو منشويكهاي انترناسيونال 33و نيز از مؤسسان كميتهي اجرايي شوراي پتروگراد 34بود .بسياري از
تاريخپژوهاني كه اين دورهي زماني را بررسي كردهاند ،از جمله تروتسكي ،از كتاب ساخانوف به عنوان منبع استفاده كردهاند.
لنين و بلشويكها
4

سوسياليستها بايد نقش محوري بلشويكها را در جريان انقﻼب اكتبر بهدقت بازبيني كنند .از اين منظر ،جلد دوم زندگينامهي لنين،
نوشتهي توني كليف ،35با عنوان تمامي قدرت به دست شورا ،لنين  36١٩١٤-١٩١٧يك بررسي اجمالي اما خواندني محسوب ميشود.
گرچه زماني كه انقﻼب فوريه آغاز شد ،مبارزان بلشويك نقش مهمي در سطحِ محلي ايفا ميكردند ،اما باز هم اين رخداد براي تمامي
احزاب فعال در آن زمان ،پيشبينينشده و غافلگيركننده بود .ظرف مدت كوتاهي پس از انقﻼب فوريه ،رهبران بلشويك همانند لئو
كامنف و استالين به پتروگراد بازگشتند؛ اما خط و مشيِ روشني در دست نبود و از دولت موقت هم ،هرچند انتقادي ،اما در نهايت حمايت
و پشتيباني ميشد .تنها پس از بازگشت لنين در ماه آوريل بود كه شعارِ »تمامي قدرت به دست شوراها« ،به شعار اصلي بلشويكها
تبديل شد.
هرچند بيهيچ بحثي ،لنين رهبر بلشويكها محسوب ميشد ،اما با اينحال ،باز هم خيلي بعيد به نظر ميآمد كه لنين بخواهد
برنامهها يا سياستهاي شخصياش را به ساير اعضاي حزب تحميل كند .دربارهي تعيين دستوركار هم پيش از انقﻼب و هم بعد از آن،
بحثهاي تندي درون خود حزب در جريان بود و اساساً هرگز روال بر اين نبود كه مثﻼً هميشه حرف لنين به كرسي بنشيند .الكساندر
رابينوويچ 37در كتاب خود با عنوان بلشويكها به قدرت ميرسند؛ انقﻼب  ١٩١٧در پتروگراد ،38تصوير و روايتي چشمگير از ماههاي
منتهي به پيروزي انقﻼب اكتبر ارائه ميكند .او در اين كتاب نشان ميدهد كه بلشويكها ،بههيچوجه جرياني يكدست و يكپارچه
نبودهاند .اختﻼف نظر و جدلهاي درون حزبي ،جزئي محوري از فرايند تصميمگيري و روش كاري بلشويكها بوده است .به نظر ميرسد
كه كتاب رابينوويچ ،دقيقترين جزئيات را از نقش بلشويكها )از ردههاي باﻻيي حزب تا پايينترين رده( ،در ماههاي منتهي به انقﻼب
اكتبر ترسيم كرده است.
تروتسكي كتاب مختصري دارد با نام درسهاي اكتبر 39كه خواندن آن ضروري است؛ اين كتاب كه در  ١٩٢٤و كمي بعد از مرگ
لنين نوشته شده كه در واقع بخشي از بحثهاي سياسي عليه جمع سهنفرهي استالين ،زينوويف و كامنوف است ،شخصيتهايي كه در
آن هنگام ،رهبران حزب كمونيست شوروي بودند )بلشويكها در  ١٩١٨نام حزب را عوض كردند( .كتاب تروتسكي ،در واقع عليه
تﻼشهاي اين گروه سه نفره است كه ميكوشيدند خود را حافظان سنت تخطيناپذير لنينيسم جا بزنند .تروتسكي در اين كتاب با هدف
نشان دادن اشتباههاي رهبران بلشويك و مشخصاً اين جمع سه نفره ،درسهاي حقيقي انقﻼب اكتبر را تحليل ميكند .او مينويسد:
»روند حوادث نشان داده است كه بدون وجود حزبي كه قادر باشد هدايت يك انقﻼب پرولتري را در دست گيرد؛ خود "انقﻼب" هم
ناممكن ميشود «.با اين همه ،تروتسكي اذعان دارد كه در يك شرايط انقﻼبي ،قاعده تقريباً خدشهناپذيري حاكم است كه بر اساس آن،
يك حزب سياسي در دورهي گذار از فعاليتهاي اوليهي انقﻼبي ابتدايي به دوران رقابت بر سر قدرت ،دچار بحران ميشود ،بحراني كه
نميتوان از آن اجتناب كرد.
يادداشتهاي لنين از زمان بازگشت به روسيه تا ژوئيه  ١٩١٨در مجلدهاي  ٢٤تا  ٢٧مجموعه آثار 40او آمده است كه ميتوان نكات
قابلتوجهي در آنها يافت .اما عمده آثار اصلي لنين عبارتند از :تزهاي آوريل ،41وظايف پرولتاريا در انقﻼب ما ،42جنگ و انقﻼب،43
بلشويكها بايد قدرت را در دست گيرند ،44آيا بلشويكها ميتوانند قدرت دولتي را حفظ كنند؟ ،45وظايف فوري دولت شورايي،46
48
چپروي كودكانه و ذهنيت خردهبورژوايي ،47تزهايي براي موقعيت سياسي كنوني.
عﻼوه بر اينها ميتوان به دو كتاب مهم ديگر نيز اشاره كرد كه عملكرد سياسي لنين و تاريخ بلشويكها را بررسي ميكند :كتاب
لنين و حزب انقﻼبي) 49چاپ اول (١٩٩٠ :اثر »پل لوبﻼن« 50و ديگري كتابي با نام لنينيسم از دريچه لنين (١٩٧٥) 51نوشتهي مارسل
ليبمن .52در اين دو كتاب چندين فصل به نقش حزب در جريان انقﻼب اكتبر اختصاص يافته است .براي آن دسته از خوانندگاني كه
شك دارند يا هنوز برايشان سئوال است كه چگونه اين تاريخ ،به وضعيت و شرايط امروز ما مرتبط است؛ خواندن لنينيسم بيپايان ،ظهور
و بازگشت دكترين انقﻼب) 53چاپ اول ،(٢٠١٤ :نوشته پل لوبﻼن توصيه ميشود.
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طبقهي كارگر و انقﻼب از پايين
تاريخپژوهان معاصر ،بر نقش فعال كارگران در جريان انقﻼب اكتبر مطالعات چشمگيري ارائه دادهاند؛ استيو اسميت در كتاب خود با نام
پتروگراد سرخ :انقﻼب در كارخانهها 55١٩١٨ -1917 ،تﻼشهاي كارگران را براي بهدست گرفتن كنترل كارخانهها در فاصلهي زماني
انقﻼب فوريه تا نيمههاي سال  ١٩١٨بررسي ميكند .در همين زمينه ،دو جلد از آثار ديويد مندل 56نيز مهماند :كارگران پتروگراد و سقوط
رژيم سابق :از انقﻼب فوريه تا روزهاي ژوئيه ) 57١٩١٧چاپ اول (١٩٨٣ :و ديگري ،كارگران پتروگراد و تصاحب قدرت شورا :از  ١٩١٧تا
ژوئيه ) 58١٩١٨چاپ اول .(١٩٨٤ :اين سه كتاب ،معرف بحثهاي دروني و نيز ابتكارعمل طبقهي كارگر پتروگراد در جريان انقﻼب
است.
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پژوهش اسميت در رسالهاي با عنوان پتروگراد در  ،١٩١٧از نگاه فرودستان 59نيز خﻼصه شده است .نسخهاي ديگر از اين اثر كه
دانيل اچ .كيسر ،60آن را ويرايش كرده ،عﻼوه بر مباحث يادشده ،شامل مقاﻻتي نيز دربارهي وضعيت كارگران مسكو ميشود .در واقع،
پژوهش اسميت ،پاسخي قاطع است به اين افسانهسرايي كه بلشويكها براي آن كه بتوانند حمايت طبقهي كارگر را جلب كنند ،به هر
دروغ و فريبي روي آوردهاند .به باور اسميت:
شور و هيجان و تشكيﻼت سازماني بلشويكها نقشي محوري در راديكال شدن تودهها داشت .با اين حال ،اين بلشويكها نبودند
كه نارضايتيهاي عمومي يا احساس انقﻼبي را در جامعه ايجاد كردند .بلكه اين وضعيت برآمده از تجربهي خود تودهها و
تجربهي آنان از تحوﻻت پيچيدهي اقتصادي و اجتماعي و نيز رخدادهاي سياسي بود .در واقع ،مشاركت بلشويكها بيشتر حول
گي روزمره با نظام
شكل دادن به درك كارگران از پويشهاي اجتماعي انقﻼب و نيز پرورش آگاهي از ارتباط معضﻼت عاجل زند ِ
اجتماعي و سياسي گستردهتر بود .دليل حمايت از بلشويكها اين بود كه تجزيه و تحليلها و راهحلهايي كه ارائه ميدادند،
منطقي به نظر ميرسيد .در سپتامبر  ١٩١٧يكي از كارگران صنايع نظامي اوروديني ،در جايي كه بلشويكها حتي اجازهي
صحبت كردن هم نداشتند ،گفته بود» :بلشويكها همواره ميگويند اين ما نيستيم كه شما را متقاعد خواهيم كرد؛ بلكه اين
زندگي است كه شما را قانع خواهد كرد .اكنون بلشويكها پيروز شدهاند .چرا كه گذر زندگي ثابت كرد كه چه روشهاي درست
بوده است«.

در ادامه براي مطالعهي نقش برجستهي زنان در جريان انقﻼب روسيه ،كتاب ماماهاي انقﻼب :زنان بلشويك و كارگران زن در
 ،61١٩١٧نوشتهي جين مكدرميد 62و آنا هيليار) 63چاپ اول ،(١٩٩٩ :بسيار راهگشاست .اين كتاب سه موضوع اصلي را بررسي ميكند:

جايگاه زنان پيش از انقﻼب روسيه ،فعاليتهاي زنان پيشگام انقﻼب ،مانند نادژدا كروپسكايا 64و الكساندرا كولونتاي 65و نيز نقش
حساسي كه زنان كارگر در جريان انقﻼب در پتروگراد ١٩١٧ بر عهده داشتند.

دستاوردهاي انقﻼب
پيروزي بلشويكها در اكتبر  ،١٩١٧با موجي از حركتهاي اصﻼحي راديكال در روزها و هفتهها و ماههاي بعدي همراه بود .دولت جديد
اعﻼم كرد كه قصد دارد روسيه را بيدرنگ از جنگ خارج كند .مصادرهي زمينها از سوي دهقانان و نيز تصرف و كنترل كارخانهها از
سوي كارگران قانوني اعﻼم شد .عﻼوه بر اين ،اعﻼم شد كه مسئوﻻن دولتي فقط به اندازه متوسط درآمد يك كارگر ماهر صنعتي
ميتوانند حقوق دريافت كنند.
مجازات اعدام در ارتش لغو شد) .پيشتر مجازات اعدام در جرائم عمومي ،بعد از انقﻼب فوريه برچيده شده بود (.آزادي مذهب به
رسميت شناخته شد) .اقدامات سركوبگرانهي قانوني عليه يهوديان پايان گرفت( .دولت و نظام آموزشي از كليسا جدا شدند و خدمات
آموزشي رايگان شد و پس از آن ،كارزاري عظيم عليه بيسوادي در روسيه آغاز شد .براي مطالعه كارزار بزرگ سوادآموزي در روسيه،
6

ميتوانيد به مقالهي مگان بهرنت 66با عنوان آموزش ،سوادآموزي و انقﻼب روسيه 67،شمارهي  ٨٢نشريهي ) ISRمارس و آوريل
 ،(٢٠١٢مراجعه كنيد.
تمامي ضوابط و مقررات پيشين كه به سركوب زنان ميانجاميد برچيده شدند .دستمزد برابرِ زنان با مردان قانوني شد .حق طﻼق
براي هر دو طرف به رسميت شناخته شد .به اين معنا كه رابطهي ازدواج ميتواند به درخواست هر يك از دو طرف تمام شود .كودكاني
كه در خارج از روابط رسمي ازدواج به دنيا ميآمدند ،از حقوق برابر با ساير كودكان برخوردار شدند .تمامي قوانين محدودكنندهي سقط
جنين هم لغو شد .مراكزي با بودجه دولتي بهمنظور مراقبت از زنان در دورهي بارداري و خدمات پرستاري رايگان تأسيس شدند .عﻼوه
بر اين ،واحدهايي نيز با نام ادارهي زنان در سراسر كشور تشكيل شد كه هدفشان گردهمايي زنان در كنار يكديگر بهمنظور ايفاي نقشي
فعالتر براي تغيير در جامعه بود .براي مطالعه مسائل فرهنگي ،ميتوانيد به بخش اول از جنگ روياهاي بلشويك ،مرحلهي اول انقﻼب
فرهنگي در روسيه شورايي 68مراجعه كنيد .اين مجموعه به كوشش ويليام روزنبرگ 69تهيه شده است .در اين مجموعه ،يادداشتهايي از
كولونتاي ،تروتسكي و افراد ديگري كه در جريان انقﻼب شركت داشتهاند با نام فرهنگ جامعهي نوين :اقليتها ،جنسيت ،خانواده ،قانون
و مسئلهي سنت 70گردآوري شده است .براي مطالعه بيشتر در حوزهي مسائل فرهنگي ،اين كتابها نيز توصيه ميشود :زنان ،دولت و
انقﻼب :سياست خانواده دولت شورايي و زندگي اجتماعي (١٩١٧-١٩٣٦) 71اثر وندي گولدمن 72و نيز كتاب پدر و رفيق :جنسيت و
سياست در روسيهي انقﻼبي 73نوشتهي اليزابت اي وود) 74چاپ نخست.(٢٠٠٠ :
پس از پيروزي بلشويكها ،تمامي مواد قانوني كه موضوع آنها روابط جنسي افراد بود از متن قانون مجازات روسيه حذف شد .از
 ١٩٢٣رابطهي همجنسگرايانه ديگر جرم محسوب نميشد .دكتر گريگوري بتكيس ،75مدير انستيتو سﻼمت جنسي مسكو ،76رويكرد
جديد دولت شوروي را چنين توصيف ميكند:
»تا هنگامي كه پاي حقوق و مصالح شخصي افراد در ميان نباشد ،رژيم حقوقي شوروري ،سياست عدمدخالت مطلق دولت و
جامعه را در مسائل جنسي افراد اعﻼم ميكند .همجنسگرايي ،لواط و ساير انواع لذتهاي جنسي كه در كشورهايي اروپايي
جرمي مغاير با اخﻼق عمومي تلقي ميشدند ،در مقررات جديد شوروي ،صرفاً رابطهي جنسي طبيعي تلقي ميشود«.
پژوهشهاي دن هيلي 77درباره تجربهي مردان و زنان همجنسگراي روسيه در پيش از انقﻼب و پس از آن است .او نتيجهي
پژوهشهاي خود را در كتابي با عنوان گرايشهاي همجنسگرايانه در روسيهي انقﻼبي) 78چاپ اول (٢٠٠١ :منتشر كرده است.
تكاپوي جامعهي نوين ،خود را در افزايش چشمگير فعاليتهاي فرهنگي نشان ميداد و تﻼشهاي هنري در حوزههاي هنرهاي
تجسمي ،نمايشنامهنويسي ،فيلمسازي و ادبيات به ثمر نشست .جنبههايي از اين شكوفايي هنري را ميتوان در آثار ويكتور سرژ 79پي
گرفت .سرژ آنارشيست ـ سنديكاليست بلژيكي بود .او پس از انقﻼب اكتبر ،خيلي زود به بلشويكها پيوست .يكي از آثار برجسته او،
كتابي است با نام سال اول انقﻼب روسيه 80كه براي اولين بار در  ١٩٣٠منتشر شد .او در اين كتاب ،روايتي دقيق از دوازده ماه اول
انقﻼب اكتبر ارائه داده است.
عطش و اشتياق جمعي براي كسب دانش ،در سراسر كشور به تأسيس مدرسههاي جديد ،دورههاي آموزشي مخصوص بزرگساﻻن،
دانشگاهها و آموزشگاههاي كارگري انجاميد .طرحها و برنامههاي جديد بيشماري ارائه شدند كه راه را براي آموزش در رشتههاي كامﻼً
ناشناخته و نوين باز ميكردند .در اين دوران ،موزهها نيز بهواسطهي مصادرهي مجموعههاي خصوصي غني شدند و از اين داراييهايِ
هنريِ سلب مالكيتشده بهدقت نگهداري و حفاظت ميشد ،بهگونهاي كه هيچ اثري ،با هر ميزان ارزش ،از دست نرفت يا گم نشد.
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بخش دوم جنگ روياهاي بلشويك ،به كوشش ويليام جي روزنبرگ ،81كه پيشتر هم به آن اشاره شد؛ خلق شكلهاي هنري
شوروي 82نام دارد .اين مجموعه بيشتر بر هنر ،معماري ،موسيقي ،فيلم و آنچه وظايف جديد آموزش نام گرفته است ،تمركز دارد .براي
مطالعهي اين حوزهها ــ در انقﻼب اكتبر ــ ميتوانيد به كتاب ابوت تام گليسون 83،با عنوان فرهنگ بلشويك :آزمون و سفارش در
انقﻼب روسيه 84مراجعه كنيد .عﻼوه بر اينها ،براي آشنايي با نمونههايي از هنر روسيه ،كتاب انقﻼب :هنر روسيه از  ١٩١٧تا  ،١٩٣٢اثر

مشترك جان ميلنر 85و جمعي از نويسندگان ديگر در سال  2017چاپ شد كه همراه با نمايشگاهي يكساله در بريتانيا عرضه شد
)چاپ اول :آوريل  .(٢٠١٧همچنين مجموعهي تصويري بسيار ارزشمندي نيز با نام پوسترهاي انقﻼبي روسيه :از جنگ داخلي تا رئاليسم
سوسياليستي ،از بلشويسم تا پايان استالنينسيم) 86چاپ اول (٢٠١٢ :به چاپ رسيده كه ديويد كينگ 87آن را گردآوري كرده است.
مسئلهي ملي
امپراتوري روسيه را ميتوان به عمارتي بزرگ تشبيه كرد كه ملتهاي بسياري را در خود جا داده بود .لنين در سلسله يادداشتهايي كه
هنگام جنگ جهاني اول و نيز پيش از آن نوشت به مسئلهي ملي پرداخت .از جمله اين متنها ميتوان به تزهايي درباره مسئلهي ملي
) ،88(1913مﻼحظاتي انتقادي دربارهي مسئلهي ملي ،(1913) 89حق تعيين سرنوشت ملتها ) ، 90(1914پرولتارياي انقﻼبي و حق
ملتها در تعيين سرنوشت ) 91(1915اشاره كرد .لنين در اين يادداشتها ،بر اين نكته تأكيد ميكند كه در كشورهاي سلطهگر،92
سوسياليستها بايد بدون هيچ لكنتي از حق تعيين سرنوشت ملتهاي تحتستم دفاع كنند؛ در حالي كه در چارچوب ملتهايي كه
خودشان زير سلطهاند ،93سوسياليستها بايد از ضرورت همبستگي بينالمللي طبقهي كارگر صحبت كنند.
اين اصول پس از انقﻼب اكتبر در عمل در دستور كار قرار گرفت .امپراتوري قديمي روسيه جاي خود را به اتحاد جمهوريهاي
سوسياليستي شورايي داد و ملتهاي تشكيلدهنده آن هم از حق تعيين سرنوشت برخوردار شدند .در همين راستا ،تﻼشهايي ويژه در
94
راستاي پيروزي و رهايي ملتهاي زيرسلطه انجام گرفت .در پيوند با مسئلهي ملي ،به طور مشخص دو جلد از كتابهاي جان ريدل
پيشنهاد ميشود .كتاب اول ،با عنوان ديدن سپيدهدم :باكو ١٩٢٠ ،كنگرهي اول خلقهاي شرق ) 95چاپ اول (١٩٩٣ :است و كتاب دوم
نيز در واقع مجموعهاي است با عنوان كارگران جهان ،خلقهاي زير ستم ،متحد شويد! صورتجلسات و اسناد كنگرهي دوم بينالملل
كمونيستي 96.«920 ،براي مطالعهي بيشتر دربارهي مسئلهي ملي ،كتاب جرمي اسميث ،97با عنوان بلشويكها و مسئلهي ملي) 98چاپ
اول (١٩٩٩ :نيز راهنمايي كاربردي است .همچنين ميتوانيد به مقالهاي از اريك بﻼن 99،با عنوان ماركسيسم ضدامپرياليسم 100در
شمارهي  ١٠٠نشريهي ) ISRبهار  (٢٠١٦مراجعه كنيد.
انقﻼب چگونه از دست رفت؟
دستاوردهاي ماهها و سالهاي نخست انقﻼب اكتبر بسيار چشمگيرند .با اين حال ،دولت بلشويكي خيلي زود با انبوهي از مشكﻼت و
مسائل جدي روبهرو شد .بهرغم آنكه بخش صنعتي روسيه پيشرفته بود ،اما در واقع روسيه به لحاظ اقتصادي ،كشوري عقبمانده
محسوب ميشد كه در آن سالها ،به دليل ناآراميها و ويرانيهاي جنگ ،شرايطي نابسامانتر از پيش داشت .پيش از آغاز تابستان ١٩١٨
اپيدميِ وبا پتروگراد را فراگرفت .در تمامي كشور مردم با كمبود شديد مواد غذايي دست و پنجه نرم ميكردند .لنين در  ٣٠اوت  ١٩١٨در
جريان يك ترور ناموفق به شدت زخمي شد .تنها كمي بعد از اين رخدادها ،كشور با هجوم بسياري از قدرتهاي اصلي سرمايهداري ،از
جمله اياﻻت متحده ،بريتانيا و فرانسه روبهرو شد .اين كشورها ،به شكلي گسترده از ارتش سفيد 101حمايت ميكردند .نيرويي كه به
طبقهي حاكم مخلوع روسيه وابسته بود و روسيه را وارد جنگ تمامعيار داخلي كرد .جنگ و درگيريهايي كه به نابودي گستردهي كشور
انجاميد.
103
102
جلد سوم زندگينامهي لنين ،نوشتهي توني كليف با عنوان انقﻼب محاصرهشده  ،بهترين كتابي است كه در توصيف اين
دوران نوشته شده است )چاپ اول .(٢٠١٢ :نويسندهي اين كتاب در جلد دوم زندگينامهي تروتسكي ،با عنوان تروتسكي ،شمشير
8

انقﻼب 104همين دوران را مرور ميكند؛ هرچند كوتاهتر و با شرح و بسطي كمتر )چاپ اول .(١٩٩٠ :در كتاب اول ،يعني انقﻼب
محاصرهشده ،خواننده به درك روشني از وضعيت غيرقابلتصوري كه بلشويكها در آن هنگام گرفتار شده بودند ،ميرسد .به بياني

دقيقتر ،در مييابد كه چگونه شرايط مادي ،جنگ و فروپاشي اقتصادي ،به گونهاي اجتنابناپذير ،انقﻼب را در ساخت جامعهاي ناكام
گذاشت كه ميخواست بر اساس ايدهي نظارت و كنترل كارگران شكل بگيرد.
106
كتاب پيروزي سرخ :تاريخ جنگ داخلي روسيه ،105نوشتهي بروس لينكلن ،يك تاريخنگاري متعارف و مرسوم قلمداد ميشود .هر
چند بايد اعتراف كرد كه خصومت آشكار نويسنده با انقﻼب ،به كار يا تﻼش پژوهشي او ضربه زده است .براي نمونه ،نويسنده در
نخستين جمله ،در وصف ماههاي فوريه تا اكتبر  ،١٩١٧اين دوران را يك »عياشي زياديخواهانهي پرولتاريايي« ناميده است .به منظور
مطالعهي روايتي كه خود تروتسكي از چگونگي سازماندهي ارتش سرخ تا رهبري ارتش و مرحلهي پيروزي ارائه داده است ،نگاه كنيد به
مجموعهاي با عنوان نوشتههاي نظامي تروتسكي 107كه نخستين بار در  ١٩٦٩منتشر شد.
برخي روايتها از شاهدان عيني آن دوران نيز در دسترس قرار گرفته كه نشان ميدهد روسيه در آن سالها با چه مشكﻼتي روبهرو
بوده است .آرتور رنسام ،108روزنامهنگاري بريتانيايي بود كه با منشي شخصي تروتسكي ازدواج كرده بود .او بعدها بهعنوان نويسندهي
كتابهاي كودكان مشهور شد .هر دو كتاب رنسام با نامهاي روسيه در  109١٩١٩و بحران در روسيه (١٩٢٠) 110در  ١٩٩٢توسط
انتشارات ردوردز 111بازچاپ شدند .هماكنون نسخههاي آنﻼين اين كتابها به راحتي در فضاي اينترنت قابلدسترسي است) .مترجم:
براي بارگذاري اين دو كتاب به پانويسهاي شمارهي  ١١٠و  ١١١مراجعه كنيد (.برخي از مقالههاي ويكتور سرژ 112دربارهي همين
دوران ،در مجموعهاي با نام انقﻼب در خطر ،يادداشتهايي از روسيه ١٩١٩-١٩٢١گرد آمده است .آلفرد رزمر 113سنديكاليستي فرانسوي
بود كه پس از انقﻼب اكتبر به جنبش كمونيستي پيوست .او در اوائل دههي  ١٩٢٠مرتب به شوروي سفر ميكرد و مجموعهاي از
خاطرات خود را در كتابي با نام مسكوي لنين ،114در دههي  ،١٩٥٠منتشر كرده است.
از همان ابتدا ،هم براي لنين و هم براي تروتسكي ،روشن بود كه انقﻼب براي بقاء نياز به پشتيباني خارجي دارد .دربارهي اين
موضوع ،لنين در مارس  ١٩١٩گفته بود» :حقيقت مطلق اين است كه بدون شكلگيري يك انقﻼب در آلمان ،ما نابود خواهيم شد«.
آلمانيها» ،انقﻼب فوريه« خود را در مارس  ١٩١٨تجربه كردند .انقﻼبي كه به سقوط پادشاهي پروس و پايان جنگ جهاني اول انجاميد.
اما با اين حال ،و بهرغم چند سال بيثباتي سياسي ،رخدادي همتاي انقﻼب اكتبر در آلمان تكرار نشد .در ساير كشورها نيز بهرغم آنكه
انقﻼب اكتبر الهامبخشِ پيكارها ،اشغال كارخانهها و حتي تشكيل شوراهاي كارگري بود ،اما در نهايت به يك انقﻼب موفق طبقهي
كارگر نيانجاميد.
در خود روسيه ،ارتش سرخ به رهبري تروتسكي ،در نهايت موفق شد ضدانقﻼب را شكست دهد ،اما تنها پس از پرداخت هزينههاي
انساني و مادي هنگفت .كمبود مواد غذايي به كوچ جمعي از شهرنشينها به روستاها منجر شد و شمار كارگران در مناطق شهري از سه
ميليون نفر ،به يك ميليون و دويست و پنجاه هزار نفر كاهش يافت .هزاران تن از وفادارترين مبارزانِ طبقهي كارگر جان خود را در
جريان جنگهاي داخلي از دست دادند .تركيبي از انزوا و محاصرهي بينالمللي ،كمبودها و فروپاشي طبقهي كارگر روسيه ،دستاوردهاي
انقﻼب اكتبر را با خطر مواجه كرد .در انقﻼب و ضد انقﻼب ،115نوشتهي كوين مورفي ،116نويسنده نشان ميدهد كه تا اواخر سال
 ،١٩٢٧هنوز در برخي از مناطق كشور ،كارگران نظارت و كنترل چشمگيري بر روند توليد كارخانهها داشتند .اما در بسياري مناطق ديگر،
قدرت كارگران مدتهاي مديدي بود كه فقط به شعاري انتزاعي و توخالي تبديل شده بود .سطح بحثهاي داخلي شوراها نيز بيشتر به
گپوگفت در خواروبارفروشيها شبيه بود.
بلشويكها در شرايط وخيم جنگ داخلي و در دوران بعد از آن ،به اين ارزيابي رسيدند كه به ناچار بايد فعاليت آن دسته از احزاب
سياسي كه از انقﻼب انتقاد كردهاند و نيز برخي ديگر كه آشكارا از ضدانقﻼب حمايت ميكنند را غيرقانوني اعﻼم كنند .هر چند
قدرتهاي سرمايهداريِ غربي قادر نبودند كه دولت كارگري روسيه را درهم بشكنند ،اما شرايط را براي فروپاشي دروني آن ايجاد كردند،
شرايطي كه خود را در تنشهاي حاد و گاهي نيز خشونتآميز ميان طبقهي كارگر و دهقانان روسيه نشان داد.
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همزمان با از بين رفتن شوراهاي دموكراتيك ،حزب كمونيست هم زير كنترل بوروكراسيِ جمعيِ كارمندان تماموقت و اپورتونيستها
از ميان رفت .شخص استالين كه هيچ نقش مهمي در جريان انقﻼب اكتبر نداشت ،خودش را تا دبيركلي حزب باﻻ كشيد .موشه لوين
در واپسين نبرد لنين 118نشان ميدهد كه لنين چگونه در ماههاي واپسين زندگيِ سياسياش عليه ديوانساﻻري روزافزون انقﻼب مبارزه
كرده است .در اين راستا ميتوان به متني كه لنين در حمايت از جايگزيني استالين با شخصي ديگر در مقام دبيركلي حزب نوشته بود،
اشاره كرد.
لنين در سال  ١٩٢٢چند بار سكته كرد .او در اوايل سال  ١٩٢٣به لحاظ فيزيكي ديگر ناتوان شده بود و تﻼشها براي كنار گذاشتن
استالين نيز ناكام ماند .حزب كمونيست حتي قبل از مرگ لنين در ژانويه  ،١٩٢٤ماهيت بسيار متفاوتي در مقايسه با تشكيﻼت كارگري
 ١٩١٧پيدا كرده بود.
استالين در خﻼل دههي  ١٩٢٠توانست رقباي سياسي خود را از پاي درآورد .او تا سال  ١٩٢٨ديگر به حاكمي مطلق تبديل شده بود.
واپسين دستاوردهاي انقﻼب از ميان رفت و آن دسته از اعضاي بلشويك ،گارد قديم ،119نيز كه هنوز زنده بودند ،همگي حذف فيزيكي
شدند .روسيه بر گردهي طبقهي كارگر روسيه و دهقانان اين كشور صنعتي شد ،اما در اين ميان ميليونها انسان هم جان خود را از دست
دادند .رودي از خون ميان ديكتاتوري استالين و سالهاي اول انقﻼب اكتبر فاصله انداخت .همين ثابت ميكند كه ظهور استالين را بايد
121
بهمثابه پيروزي ضدانقﻼب دانست و نه تداوم انقﻼب بلشويكها ،همانطور كه ويكتور سرژ 120نيز در كتاب خود از لنين تا استالين
اين مسئله را بررسي كرده است.
123
كريس هارمن 122در مقالهاي در سال  ١٩٦٧با عنوان روسيه :انقﻼب چگونه از دست رفت؟  ،طرحي كلي از عوامل اساسي
شكست نهايي انقﻼب اكتبر را ارائه ميكند .اين يادداشت در مجموعهي يادداشتهايي با عنوان روسيه :از دولت كارگري تا سرمايهداري
دولتي ،124همراه با چند نوشتهي ديگر از آنتوني آرنو 125و ديگران بازچاپ شده است .نيل فالكنر 126نيز در جلد سوم تاريخ مردمي
انقﻼب روسيه به اين عوامل اشاره كرده است.
هم هارمن و هم فالكنر از تحليلِ مادي و ماركسيستي تروتسكي دربارهي ظهور بوروكراسي استالينيستي در كتاب انقﻼبي كه به آن
خيانت شد) 127چاپ اول (١٩٣٦ :بهره بردهاند .با اين حال ،هر دوي آنها با اين ادعايِ تروتسكي كه شورويِ دههي  ١٩٣٠هنوز اَشكالي
از دولت كارگري را در خود حفظ كرده بود مخالف هستند .در برابر چنين برداشتي ،هر دو بر اين نظر تأكيد داشتند كه بوروكراسي در
شوروي خود را به طبقهي حاكم جديدي بدل كرده است.
آيا شكست »انقﻼب اكتبر« اجتنابناپذير بود؟ از نظر من اين گونه نبود .ولي ميخواهم كﻼم پاياني را به سرژ واگذار كنم:
»معموﻻَ اين طور ميگويند كه نطفهي تماميِ استالينيسم از همان ابتدا در خود بلشويسم بوده است .بسيار خُب؛ مخالفتي ندارم.
اما بلشويسم حامل نطفههاي ديگري نيز بوده است! در واقع تودهاي است از ساير نطفهها .آناني كه شور و شوق سالهايِ
نخستين انقﻼب پيروزمند سوسياليستي را زيستهاند ،نبايد آن را فراموش كنند .اين كار مانند اين است كه براي داوري دربارهي
انساني زنده ،به سراغ عوامل مرگ او برويم .عواملي كه از بدو تولد در بدن او بوده است و اكنون كالبدشكافي جسد او را برابر
چشمان ما قرار داده است .آيا چنين كاري خردمندانه است؟«
117

پنج منبع اصلي براي مطالعه
در اين بررسي ،به منابع زيادي ارجاع داده شد .همه كتابها و مقالههاي يادشده راهگشا هستند؛ اما پنج كتاب اصلي كه توصيه ميكنم از
اين قرار است:
 .١تاريخ انقﻼب روسيه ،لئون تروتسكي
 .٢ده روزي كه جهان را لرزاند ،جان ريد
 .٣سال اول انقﻼب روسيه ،ويكتور سرژ
10

 الكساندر رابينوويچ، بلشويكها به قدرت ميرسند.٤
 نيل فالكنر، تاريخ مردمي انقﻼب روسيه.٥
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