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حکومتی که به توده غير . پيروزمندی ارتجاع استوليپينی چندان پايدار نبود

زجر و فشارها . توانست پايدار بماند داد نمی از دار و تازيانه چيز ديگری نمی
خستگی .  را بترسانندهاتوانستند با آنها توده چنان عادی شده بود که ديگر نمی

 شکست انقالب روی داده بود رفته رفته زائل هاىکارگران که در نخستين سال
 ۀ در بارهاپيش بينی بلشويک. کارگران از نو آغاز به مبارزه نمودند. ميگشت

 ۀ ديگر شمار١٩١١درسال . زير بودن رونق نوين انقالب درست در آمدناگ
 گذشته هاىکه در سال اعتصاب کنندگان از صد هزار هم افزون گرديد و حال آن

در ژانويه سال .  هزار تن بودند٦٠ تا ٥٠رويهم رفته اعتصاب کنندگان از 
شان  ديگر کنفرانس حزبی پراگ آغاز رونق نهضت کارگری را خاطر ن١٩١٢

  ،١٩١٢مه سال ــ يل ر انقالبی در آو نوينولی پيشرفت حقيقی رونق. کرده بود
 هاى لنا اعتصابۀيعنی در آن هنگام که در اثر تيرباران کارگران نواحی رودخان

 .آغاز ميشود. ،ی در گرفته بوداسياسی توده
 استخراج زر لنا در سيبری هنگام هاى در کان١٩١٢ آوريل سال ٤

 تن کارگر کشته و ٥٠٠ه امر افسر ژاندارمری تزاری بيش از اعتصاب بنا ب
 .زخمی شده بود

 لنا که به آرامی برای گفتگوی با هاى کارگران بی سالح کانۀتيرباران تود
اين تبه کاری خونين .  کشور را به هيجان در آوردۀ هم،رفتند کارفرمايان می

 زر لنا يعنی هاى تزاری برای خوش آمد صاحبان کانۀنوين را سلطنت مستبد
که اعتصاب اقتصادی کارگران  اران انگليس مرتکب شده بود تا آندسرمايه
اران انگليس و شرکای روسی آنها با نهايت دسرمايه.  در هم شکسته شودهاکان

گرفتند   لنا سودهای هنگفتی میهاىبی شرمی کارگران را استثمار کرده از کان
آنها به کارگران دستمزد .  منات بودونميلي ٧که مبلغ آنها در هر سال بيش از 

.  ميدادنداىناچيزی پرداخته  و برای خورد و خوراکشان خواربار فاسد و وازده



 
 
٦

 اقدام به اعتصاب ، زر لنا تاب کار و تحقير را نياوردههاىشش هزار کارگر کان
 .نمودند

 مراکز و نواحی صنعتی به ۀ مسکو و در هم،پترزبورگپرولتاريا در 
 .ی پاسخ دادا تودههاى تظاهرات و ميتينگ، اعتصاباتۀوسيله لنا بتيرباران 

 :طور نوشته بودند  خود اينۀ در قطعنامهاکارگران يک دسته از بنگاه
 

ما چنان مبهوت و صاعقه زده شده بوديم که يارای سخن گفتن »  
هر گونه اعتراضی که اظهار مينموديم يک انعکاس جزئی از . نداشتيم

هيچ . نی بود که هر يک از ماها احساس ميکرديمجوش و خروش درو
نه اشک چشم و نه اعتراض بلکه تنها : چيز به ما کمک نخواهد کرد

 «. مبارزه متشکل توده ای ميتواند مدد کار ما باشد
 

پرسش فراکسيون سوسيال دمکرات ه که وزير تزاری ماکاروف ب هنگامی
 : پاسخی بدين عبارت داد کهشرمانه رباران لنا در دومای دولتی بیيراجع به ت

 
  «!چنين بود و چنين نيز خواهد بود»  

 
 شرکت کنندگان ۀشمار.  طوفان خشم و غضب کارگران باز هم شدت يافت

 قتل عام کارگران لنا تا سيصد ۀ اعتراض آميز سياسی بر عليهاىدر اعتصاب
 .هزار رسيد

پين به وجود را که رژيم استولي" آرامش"حوادث لنا مانند طوفانی محيط 
 .آورده بود ناگهان منقلب ساخت

 در روزنامه بلشويکی ١٩١٢در اين خصوص رفيق استالين در سال 
 :طور نوشته بود اين") ستاره" ("زوزدا "پترزبورگ

 
 ۀ لنا يخ سکوت را در هم شکست و رودخانهاىصدای شليک» 

چه که رژيم کنونی از زشتی و  آن!... جنبش خلق به سيالن در آمد
 زجر کشيده بدانها دچار ۀ آالمی که روسيۀمی در برداشت و کليشو

.  يعنی در حوادث لنا تراکم يافت، اينها در يک پيش آمدۀ همــبود 
 لنا عالمتی برای اعتصابات هاى شليکبرای همين است که مخصوصًا

 «. و تظاهرات گرديد
 

 .ساختند  بيهوده انقالب را مدفون میهاانحالل طلبان و ترتسکيست
 کارگر ۀ و در طبقهستند انقالبی زنده هاىآمدهای لنا نشان داد که نيروی پيش
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اعتصابات اول مه سال .  انقالبی بسياری ذخيره شده استۀانرژی و کارماي
 بارز ۀ جنبهااين اعتصاب.  هزار کارگر را در بر گرفت٤٠٠ قريب ١٩١٢

 ، دمکراتيکسياسی داشت و در زير شعارهای انقالبی بلشويکی يعنی جمهوری
اين . پذيرفت  مالکين انجام میهاى زمينۀ همۀروز کار هشت ساعته و مصادر

 هاى وسيع کارگران بلکه تودههاىبايستی نه تنها توده شعارهای اساسی می
 .وسيع دهقانان و سربازان را نيز برای تعرض انقالبی بر ضد استبداد متحد نمايد

 :ه  بودچنين نوشت" رونق انقالبی "ۀلنين در مقال
 

اعتصاب بزرگ پرولتاری تمام روسيه در ماه مه و تظاهرات » 
 انقالبی هاى و سخنرانیها شب نامه، که مربوط به آن بودهادر خيابان

 آشکارا نشان داد که روسيه ،شد  کارگران ايراد میهاىکه جلو توده
 ٥٣٣ ص ١٥ جلد لنين («.  رونق انقالبی داخل شده استۀبه مرحل

 ).چاپ روسی
 

 ۀ بر ضد مبارز،انحالل طلبان از روح انقالبی کارگران به واهمه افتاده
انحالل طلبان و . ناميدند" هاری اعتصابی"را  اعتصابی برخواستند و آن

دوره عريضه " انقالبی پرولتاريا را به يک زۀهمدستان ترتسکی ميخواستند مبار
ای که "عريضه "،نمودند کاغذی به کارگران پيشنهاد می. مبدل نمايند" نگاری

 ، کارگریهاىراجع به الغای محدوديت اتحاديه(آنها " حقوق "ۀدر آن دربار
که سپس اين کاغذ به  نآ تا ، امضاء کنند، استدعا ميشد،و مانند اينها) اعتصابات

 امضاء ١٣٠٠انحالل طلبان تنها به جمع کردن . دومای دولتی فرستاده شود
 شعارهای انقالبی که از طرف که در پيرامون  در صورتی،موفق شدند
 . صدها هزار کارگر گرد آمد، پيشنهاد شده بودهابلشويک
 .رفت  پيش می، نشان داده بودندها کارگر از راهی که بلشويکۀطبق

 : اوضاغ اقتصادی کشور چنين بودۀدر اين دوره منظر
 توليد ۀري داۀ مبدل به رونق و به توسع١٩١٠رکود صنعتی از همان سال 

 عبارت از ١٩١٠اگر ذوب چدن در سال .  اساسی صنعت گرديدهاىدر رشته
 درسال ، پوت بودميليون ٢٥٦ عبارت از ١٩١٢ پوت و در سال ميليون ١٨٦
 عبارت ١٩١٠استخراج ذغال سنگ در سال .  پوت رسيدميليون ٢٨٣ به ١٩١٣

 . رسيدت پوميليون ٢٢١٤ به ١٩١٣ پوت بود ولی در سال ميليون ١٥٢٢از 
 ۀاری روز به روز ترقی ميکرد بر عددل که صنايع سرمايهدر عين حا
از خصوصيات رشد صنعتی در اين دوره . سرعت افزوده ميشده پرولتاريا نيز ب

 در ١٩٠١اگر در .  بزرگ و بسيار بزرگ بودهاى تمرکز توليد در بنگاهۀادام
 ۀ درصد هم٤٦،٧ ،يش از آن کارگر بودب و ٥٠٠ بزرگ که دارای هاىبنگاه
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 ٥٤ ديگر قريب ها در چنين بنگاه١٩١٠ در سال ، کارگران کار ميکردۀشمار
اين يک تمرکز صنعتی بی .  کارگران کار ميکردۀ همۀدرصد يعنی بيش از نيم

 آن زمان ،حتی در کشوری مانند آمريکای شمالی با آن ترقی صنايع. نظير بود
 .  کارگران کار ميکردۀدر بنگاه های بزرگ فقط قريب يک سوم هم

 با وجود داشتن يک ، بزرگهاىين افزايش و اين تجمع پرولتاريا در بنگاها
ترين   کارگر روسيه را مبدل به بزرگۀ طبق،حزب انقالبی مانند حزب بلشويک

 استثمار کارگران در ۀاشکال وحشيان. نيروی حيات  سياسی کشور ميکرد
 اعتصاب  به هر،چنين رژيم توانفرسای پليسی نوکرهای تزاری  و همهابنگاه

 اقتصادی و سياسی نيروی ۀم شدن مبارزأو اما تو.  سياسی ميدادۀجدی جنب
 .بخشيد  توده ای میهاىانقالبی خاصی به اعتصاب

 از ، بودپترزبورگ پرولتاريای دلير ،پيشاهنگ جنبش کارگری انقالبی
 ، مسکو و شهرستان آن، بالتيکۀ کارگران سرزمين کران،پترزبورگپشت سر 

 ١٩١٣در سال .  کنار ولگا و جنوب روسيه در جنبش بودندسپس کارگران
 از ١٩١٢در سال .  لهستان و قفقاز را فرا ميگيرد، باختریهاى سازمان،جنبش

 بيش از يک ــ هزار تن و از روی اسناد مکمل تر ٧٢٥روی آمار رسمی جمعا 
 هزار ٨٦١ ــ از روی آمار رسمی١٩١٣در سال .  کارگر اعتصاب کردميليون
 هزار کارگر در اعتصاب ٢٧٢ و ميليونتر يک   روی مدارک مکملو از

 و نيم ميليون در اعتصابات قريب يک ١٩١٤ اول سال ۀدر نيم. شرکت داشت
 و ١٩١٤-١٩١٢ هاىطريق رونق انقالبی سال بدين. کارگر اشتراک ورزيد

 نزديک ١٩٠٥ کشور را به اوضاع آغاز انقالب سال ، جنبش اعتصابیۀتوسع
 . ميکرد
 داشت عموم ملتعتصابات انقالبی دسته جمعی پرولتاريا اهميتی برای ا

اکثريت هنگفت اهالی . زيرا که اين اعتصابات بر ضد سلطنت مستبده متوجه بود
صاحبان فابريک و . زحمتکش نسبت به اعتصابات حسن توجه نشان ميداد

ارگران از ک) بيرون ريختن دسته جمعی کارگران( لوکائوت لۀوسيه  بهاکارخانه
 در شهرستان مسکو ١٩١٣در سال . گرفتند در مقابل اعتصاب انتقام می

 به کوچه هااران پنجاه هزار تن کارگر پارچه باف را از فابريکدسرمايه
 هزار کارگر را ٧٠ در يک روز پترزبورگ در ١٩١٤در ماه مارس . ريختند

به رفقای خود  صنعتی ديگر هاى و رشتههاکارگران بنگاه. از کار اخراج نمودند
وری پول در بين آ جمعۀوسيله که اعتصاب کرده و از کار بر کنار شده بودند ب

 . ياری ميکردند، همدردیهاى اعتصابۀتوده و گاهی هم به وسيل
 دهقان را نيز هاىرونق جنبش کارگری و اعتصابات دسته جمعی، توده

 به مبارزه هاربابدهقانان از نو بر ضد ا. نمود بيدار کرده و به مبارزه جلب می
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 هاىطی سال. کردند  را نابود میهابرخاسته امالک اربابی و خوترهای کوالک
 . هزار فقره طغيان روی داد١٣ بيش از ١٩١٤-١٩١٠

 در ترکستان در ١٩١٢در سال . عمليات انقالبی در ارتش نيز آغاز گرديد
سواستوپل ی بالتيک و ئدر نيروی دريا. ميان افراد ارتش طغيانی مسلح رخ داد

 .برای قيام زمينه حاضر شده بود
جنبش اعتصابی انقالبی و تظاهرات که آن را حزب بلشويک رهبری 

 جزئی و هاى کارگر برای در خواستۀ طبقۀداد که مبارز  نشان می،ميکرد
کشور به . نيست بلکه برای آزاد کردن ملت از دست رژيم تزاری است" رفرم"

 .  پيشواز انقالب نوی ميرفت
 از پاريس به ١٩١٢تر شدن به روسيه در تابستان  ين برای نزديکلن

در اينجا تحت رياست وی دو مجلس . نقل مکان داد) اتريش سابق(گاليسی 
يکی در کراکوی :  مرکزی و کارکنان مسئول برپا شدۀمشورتی از اعضای کميت

 پورونينو نزديک ۀ در قري١٩١٣ و ديگری در پائيز سال ١٩١٢در پايان سال 
ترين مسائل جنبش کارگری   مهمۀ مشورت دربارهاىدر اين مجلس. کراکوی

 راجع به نيرومند ،يعنی راجع به پيشرفت انقالب و اعتصابات و وظائف حزب
 راجع به فراکسيون سوسيال دمکرات دوما ، مخفیهاىساختن سازمان

 .  تصميماتی گرفته شد،ومطبوعات حزبی و مبارزه برای بيمه
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 فراکسيون بلشويکی". پراودا"بلشويکی  ۀروزنام ــ ٢
 . در دومای چهارم دولتی

 
 منتشر ميشد در دست پترزبورگکه در " پراودا" بلشويکی ۀ يوميۀروزنام

 سالحی ها خود و نفوذ در ميان تودههاىحزب بلشويک به منظور تحکيم سازمان
مينسکی و  اول، به ابتکار استالين،اين روزنامه برحسب دستور لنين. توانا گرديد
با پيشرفت نوين " پراودا"ــ ی کارگری ا تودهۀروزنام. سيس شده بودأپولتايف ت

سال )  مه٥ ،از روی تقويم نو( آوريل ٢٢. وجود آمده م بأجنبش انقالبی تو
اين برای کارگران يک جشن .  اول آن بيرون آمد و منتشر گرديدۀ شمار١٩١٢

تصميم گرفته شد که پنجم ماه مه " اپراود"به افتخار چاپ و انتشار . حقيقی بود
 .روز جشن مطبوعات کارگری شمرده شود

نشر " زوزدا" هفتگی بلشويکی ۀروزنام" پراودا"هنوز پيش از انتشار 
 . کارگران پيشرو بودۀميشد که ويژ
در آن .  لنا نقش مهمی را بازی کردۀدر روزهای حادث" زوزدا "ۀروزنام

 ۀاسی لنين و استالين چاپ شده بود که طبق سيۀيک رشته مقاالت مبارزه جويان
 ،اما در شرايط رونق انقالبی. کارگر را برای مبارزه حاضر سالح ميگردانيد

ی ا تودهۀ يوميۀروزنام.  هفتگی برای حزب بلشويکی ديگر کافی نبودۀروزنام
هم همين  ترين طبقات کارگران باشد و آن سياسی الزم بود که مخصوص وسيع

 .بود" اپراود "ۀروزنام
 وسيع هاىتوده" پراودا. "لعاده بزرگ بودافوق" پراودا"در اين دوران نقش 

در محيط پيگردهای دائمی " پراودا. "وردآ  کارگر را به طرف بلشويسم میۀطبق
که برای سانسور  سبب چاپ کردن مقاالت و اخباریه  بها جرائم و توقيف،پليس

توانست باقی   کارگر پيشرو می هزارها تنها با کمک فعال ده،خوش آيند نبود
 اعاناتی که در بين ۀتنها درساي" پراودا "ۀ هنگفت را روزنامهاىجريمه.  بماند
اغلب اوقات قسمت .  بپردازد،توانست  وسيع کارگران جمع آوری ميشد میۀتود

زيرا . رسيد باز هم به خوانندگان می" پراودا "ۀ توقيف شدهاىمهم شماره
 .بردند  مطبعه آمده بسته بسته با خود روزنامه می بههاکارگران پيشرو شب

را توقيف کرد " پراودا"حکومت تزاری در مدت دو سال و نيم هشت بار 
 از نو در زير عناوين جديد همانندی مثًال" پراودا"اما با پشتيبانی کارگران باز 

" ترودوايا "،)طرق حقيقت" (پوت پراودی). "در راه حقيقت" (زا پراودو"
 .مدآ از چاپ بيرون می)  زحمتکشانحقيقت(

 هزار نسخه منتشر ميشد ٤٠هر روزه روی هم رفته " پراودا"که  در حالی
 .  هزار بيشتر نبود١٦-١٥از ") پرتو" ("لوچ" منشويکی ۀتيراژ يومي
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دانستند و به آن اعتماد   کارگری خود میۀرا روزنام" پروادا "،کارگران
ه دست ب" پراودا "ۀهر نسخ. دادند ه گوش میکلی داشتند و به ندای آن هوشياران

به شعور طبقاتی " پراودا. " خواننده را بهره مند ميکردهاگشت و ده دست می
 متشکل ميساخت و به ، آنها را تربيت ميکرد،بخشيد آنها سر و صورت می
 . مبارزه دعوت مينمود

 چه مينوشت؟" پراودا"
ت کارگران چاپ ميشد که  مراسالهاده" پراودا"در هر يک از شماره های 

 زجر و تعدی و تحقيرات گوناگونی که ، استثمار وحشيانه،در آنها زندگی کارگر
 کارفرمايان و سرکارگران و استادکاران نسبت به کارگران روا ،اراندسرمايه

طور صائب و ه اری را بداين مراسالت نظام سرمايه. داشتند شرح داده ميشد می
 بيکاران هاى خود کشیۀدر بار" پراودا "هاى مقالهاغلب در. حادی رسوا ميکرد

 . خبر داده ميشد،گرسنه که از يافتن کار نااميد شده بودند
 و ها کارگران کارخانههاى و درخواستها نيازمندیۀدربار" پراودا"
که چگونه کارگران برای اجرای مطالبات خود   گوناگون صنايع و اينهاىرشته

 اعتصابات در ۀ در هر شماره دربارتقريبًا. شتنو  مطالبی می،مبارزه ميکنند
که اعتصابات بزرگ و طوالنی  هنگامی. ی درج ميشدئ مختلف خبرهاهاىبنگاه

 ديگر صنايع را برای کمک هاى و رشتهها کارگران بنگاه،روی ميداد روزنامه
 ۀگاهی اندوخت.  متشکل ميکرد، خودهاى اعانهۀوسيله به اعتصاب کنندگان ب

رسيد که برای آن موقع مبلغ هنگفتی   هزار منات میهاان به دهاعتصاب کنندگ
 کپک مزد ٨٠-٧٠زمان روزی فقط  بود زيرا که بيشتر کارگران در آن

اين موضوع کارگران را با روح همبستگی پرولتری ودرک يگانگی . گرفتند می
 .   کارگران پرورش ميدادۀمنافع هم

ی يا شکستی کارگران به  به مناسبت هر پيروز،در هر پيش آمد سياسی
در " پراودا. "فرستادند  و اعتراضات و غيره میها شاد باش،هانامه" پراودا"

ار د جنبش کارگری را از نفطه نظر روش عقبههاى خود وظيفههاىمقاله
توانست آشکارا مردم   مجاز نمیۀالبته روزنام. بلشويکی توضيح و بيان مينمود

ئی بنويسد که آنها را هاالزم بود که کنايه. ندرا برای برانداختن تزاريسم دعوت ک
 مثًال. دادند  نيز توضيح میهافهميدند و برای توده  خوب می،کارگران با شعور

نوشته " تقاضاهای کامل و بی کم کاست سال پنج "ۀدربار" پراودا"که در  وقتی
 راجع به هافهميدند که مطلب بر سر شعارهای بلشويک ميشد کارگران می

 هاى زمينۀ و بر پا کردن جمهوری دمکراتيک و مصادر،تن تزاريسمبرانداخ
 .مالکين و هشت ساعت کار روزانه است

در آستان انتخابات دومای چهارم کارگران پيشرو را متشکل " پراودا"
حزب " طرفداران ، طرفداران سازش با بورژوازی ليبرالۀروش خائنان،ساخت
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کارگران را " پراودَا. "سوا ميساخت را رهايعنی منشويک" کارگری استوليپينی
يعنی " تقاضاهای بی کم و کاست سال پنج"دعوت ميکرد که برله طرفداران 

نخست کارگران در .  بوداى چندين درجه،انتخابات. ی دهندأ رهابرله بلشويک
 سپس اين نمايندگان انتخاب کنندگان را ،کردند  نمايندگانی انتخاب میئیهامجلس

پس از آن انتخاب کنندگان در انتخاب وکيل کارگری برای  ،کردند انتخاب می
صورت اسامی انتخاب " پراودا"در روز انتخابات . نمودند دوما شرکت می

ی أ بلشويک را چاپ کرده و به کارگران توصيه ميکرد برله آنها رــکنندگان 
که نامزدهای تعيين شده دچار خطر بازداشت نشوند انتشار اين  برای اين. بدهند

 . صورت پيش از وقت ممکن نبود
در موقع لوکائوت .  پرولتاريا کمک ميکردهاىبه تشکيل مبارزه" پراودا"

 که در آن هنگام اعالن اعتصاب دسته ، ١٩١٤ در بهار پترزبورگبزرگ در 
 ديگر هاىکارگران را به شکل" پراودا "،جمعی صالح و موافق مقصد  نبود

 و به تظاهرات در های در کارخانه دسته جمعهاىمبارزه يعنی به ميتينگ
. توانست در اين خصوص آشکارا بنويسد نمی" پراودا. " دعوت ميکردهاخيابان

 هاى شکلۀدربار: " لنين را زير اين عنوان سادهۀاما کارگران آگاهی که مقال
در آن مقاله گفته شده . اين دعوت پی ميبردنده  ب،خوانده بودند" جنبش کارگری
تر جنبش کارگری بايد مبدل کرد  وقع اعتصاب را به شکل عالیبود که در اين م

 . و تظاهرات بودهاو معنی آن دعوت به تشکيل ميتينگ
 با تهييجات هام نمودن فعاليت انقالبی غير علنی بلشويکأبدين طريق تو

 .گرديد عملی می" پراودا" کارگران توسط ۀعلنی و سازمان دادن تود
 ،نوشت  و اعتصابات و تظاهرات کارگران مینه تنها از زندگانی" پراودا"

 گرسنگی و استثمار شدن آنها از طرف مالکين ، زندگانی دهقانانبلکه مرتبًا
 خوترنشين در هاىيشان از طرف کوالکهاسرف دار و غارت بهترين زمين

به کارگران آگاه " پراودا. "نمود استوليپين را نيز روشن می" اصالحات "ۀنتيج
به " پراودا. "ر ده چه اندازه مواد محترقه جمع شده استنشان ميداد که د

  انجام داده نشده و هنوز ١٩٠٥پرولتاريا تعليم ميداد که وظائف انقالب سال 
 ،تعليم ميداد که در اين انقالب دوم "پراودا. "انقالب نوينی در پيش است

قالب دارای پرولتاريا بايد پيشوا و رهبر  حقيقی خلق باشد و پرولتاريا در اين ان
 .متفق نيرومندی مانند دهقانان انقالبی خواهد بود

کردند که فکر انقالب را از سر پرولتاريا بيرون   کوشش میهامنشويک
 ، خلقۀاز انديشيدن دربار: گفتند نمودند و می کنند و به کارگران تلقين می

ار چرنی سوتنی د گرسنگی کشيدن دهقانان و فرمانروائی مالکين سرفۀدربار
مبارزه کنيد و در آن خصوص به " هاآزادی ائتالفی" تنها برای ،دست بکشيد

 به کارگران توضيح ميدادند هابلشويک. تقديم داريد" ئیهاعريضه"دولت تزاری 
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 دست کشيدن از اتفاق ، دست کشيدن از انقالبۀ دربارها منشويکۀظعکه اين مو
هقانان را مانند متفق با دهقانان برای منافع بورژوازی است و کارگران اگر د

وعاظ و شک بر رژيم تزاری غالب خواهند آمد  سوی خويش بکشند بی هب
 . دشمنان شمرد و طرد کردۀ را بايد به مثابهانابکار از قبيل منشويک

 نوشت؟ چه می" زندگانی دهقانان" مربوط به هاىدر ستون" پراودا"
 .مداري  را برمی١٩١٣برای مثال چند نمونه از مراسالت سال

از سامارا آگاهی داده شده بود که "  ارضیۀمسئل" زير عنوان ىادر مراسله
 نووخاسبوالت بخش بوگولمينسک که در موقع تفويض ۀ نفر دهقان قري٤٥از 

 به جرم مقاومت نسبت به مساحان متهم شده ها همگانی به اتروبیهاىزمين
 .ندارشان به حبس طوالنی محکوم شدهتبودند بيش

دهقانان "صری از شهرستان پسکوف اطالع داده ميشد که  مختۀدر مراسل
در مقابل پاسبانان مقاومت مسلحانه به خرج ) نزديک ايستگاه زاواليه( پسيتسا هد

علت اين زد و خورد و کشمکش اختالفات . نداچندين نفر زخمی شده. دادند
  بخشدار و دادستان،نداپاسبانان از هر سو به پسيتسا احضار شده. ارضی است

 .ندانيز به آنجا عازم گشته
يک مراسله از شهرستان اوفا راجع به فروش سهام ارضی دهاقين اطالع 

که گرسنگی و قانون مربوط به خارج شدن از  چنين راجع به اين ميداد و هم
مثال به خوتر . ی بر جريان بی زمين شدن دهقانان افزوده شده استئکمون روستا

 ١ دسياتين٥٤٣ خانوار زندگی ميکنند که ٢٧ا در اينج. بوريسوکا نظر اندازيد
 دسياتين زمين خود را برای ٣١ خانوار ٥در موقع قحطی . زمين شخصی دارند

که ارزش زمين   منات فروختند در صورتی٣٣-٢٥هميشه از قرار هر دسياتينی 
 ٦ دسياتين زمين را به مدت ١٧٧ خانوار ٧در همين جا .  بار بيشتر است٤-٣

 ٢٠-١٨ درصد گرو گذاشته برای هر دسياتين زمين ١٢سالی سال با تنزيل 
اگر مسکنت اهالی و سنگينی کمر شکن تنزيل را مورد . ندامنات پول گرفته

 دسياتين ١٧٧نيمی از آن : توانيم بگوئيم که توجه قرار دهيم با کمال اطمينان می
افی را رود چنين مبلغ گز زمين بايد به دست رباخواران برسد زيرا احتمال نمی

 . سال حتی نيمی از وامداران هم بتوانند بپردازند٦در ظرف 
زمينداری بزرگ اربابی و خرده مالکی در " خود تحت عنوان ۀلنين در مقال

درج شده بود به کارگران و دهقانان آشکارا نشان داد " در پراودا"که " روسيه
 هزار تن ٣٠ تنها. که چه دارائی هنگفتی از زمين در دست مالکين طفيلی است

 دسياتين زمين بودند که معادل ميليون ٧٠ ترين مالکين دارای تقريبًا از بزرگ
به هر يک مالک برزگ به .  دهقان ميشدميليونهمين مقدار زمين هم سهم ده 

                                                 
 مترجمــ . دسياتين قدری بيشتر از يک جريب است ــ  ١
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 در ،به هر يک خانوار دهقانی. رسيد  دسياتين زمين می٢٣٠٠حساب متوسط 
حساب ميانه هفت ــ . ته شودکه خانوارهای کوالکی نيز در نظر گرف صورتی

 خانوار دهقان اندک مايه يعنی نيمی ميليون پنج رسيد و ضمنًا دسياتين زمين می
اين .  دهاقين در هر خانوار بيش از يک يا دو دسياتين زمين نداشتندۀاز هم

 فقر و گرسنگی در زمينداری بزرگ مالکين ۀحقايق آشکارا نشان ميداد که ريش
 کارگر آن ۀ انقالبی که طبقۀوسيله  است که دهقانان فقط بو بقايای اصول سرواژ

 .تواند از آن رهائی يابند  می،رهبری کندرا 
 دهقانان ،که با ده رابطه داشتند در ده راه يافته  کارگرانیۀوسيله ب" پراودا"

 . انقالبی بيدار ميکردۀپيشرو را برای مبارز
 وسيال دمکراسی تمامًا غير علنی سهاىسازمان" پراودا"سيسی أدر دوره ت

 ،اما اشکال علنی سازمانی مانند فراکسيون دوما.  بودهادر دست بلشويک
 از دست  کارگری هنوز تمامًاهاى بيمه و اتحاديههاى صندوق،مطبوعات
 علنی هاىبرای اخراج انحالل طلبان از سازمان.  گرفته نشده بودهامنشويک

 فعاليت ۀ و اين مبارزه در ساي الزم بودها قطعی بلشويکۀ مبارز، کارگرۀطبق
 .با کاميابی انجام پذيرفت" پراودا"

 برای از نو ايجاد کردن ،در مرکز مبارزه برای روش حزبی" پراودا"
 علنی را در هاىسازمان" پراودا. " کارگری انقالبی واقع شده بودىاتودهحزب 

ه ا ب حزب بلشويک متحد گردانده و جنبش کارگری رۀ مخفيانهاىاطراف کانون
 . روانه ميساخت، انقالبۀسوی يک هدف معين به منظور تهي

تنها طی يک سال در . عده بسياری خبرنگار کارگر داشت" پراودا"
" پراودا "ۀ کارگران چاپ شده بود ولی رابطۀ هزار مراسل١١بيش از " پراودا"

 ۀهر روز عد.  کارگری تنها به توسط نامه نگاری و مقاله نويسی نبودهاىبا توده
قسمت مهم . آمد و رفت داشتند" پراودا "ۀبسياری کارگران از بنگاه ها به ادار

در اينجا مالقات با . تمرکز يافته بود" پراودا "ۀکارهای تشکيالتی حزب در ادار
گرفت و اطالعات راجع به کارهای   محلی حزب انجام میهاىنمايندگان حوزه

 ۀ دستورهای حزبی کميت،رسيد  به اينجا میهاحزب در فابريک و کارخانه
 . مرکزی حزب از اينجا داده ميشدۀ و کميتپترزبورگ

 شديد دوسال و نيمه در مقابل انحالل طلبان ۀ مبارزۀ در نتيجهابلشويک
 موفق شدند که تابستان ، کارگری انقالبیىابرای از نو برپا کردن حزب توده

ک و به تاکتيک  کارگران فعال روسيه را به حزب بلشويچهار پنجم ١٩١٤سال 
 اين واقعيت گواهی ميدهد که از در اين خصوص مثالًً. ملحق کنند" پراودائی"

 هاى برای روزنامه١٩١٤که در سال   کارگریۀ هزار دست٧مقدار عمومی 
 دسته برای مطبوعات بلشويکی و ٥٦٠٠کارگری اعانه جمع آوری ميکردند 

اما در عوض . ده بودند دسته برای مطبوعات منشويک اعانه جمع کر١٤٠٠تنها 
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دوستان " در بين بورژوازی ليبرال و روشنفکران بورژوازی هامنشويک
 که بيش از نصف پول الزم برای نگاهداری و تحمل ،بسياری داشتند" متمول

 .دادند  منشويک را میۀمخارج روزنام
يک " پراودا"با . ناميدند می" هاپراوديست" را در آن هنگام هابلشويک
وجود آمده و رشد نمود که بعدها انقالب ه رولتاريای انقالبی بنسل کامل پ

" پراودا" و صدها هزار کارگر طرفدار هاده. سوسياليستی اکتبر را موجد شد
 محکم يک حزب ۀشالود) ١٩١٤-١٩١٢( رونق انقالب هاىدر سال. بودند
 جنگ ۀگونه پيگرد تزاريسم در دور را هيچ  بلشويکی گذاشته شد که آناىتوده
 .مپرياليستی نتوانست ويران کندا

 
 بود که برای پيروزی بلشويسم اى شالوده١٩١٢ی سال "پراودا» 

 )استالين («.  ريخته شد١٩١٧در سال 
 

 فراکسيون بلشويکی بود در -،ارگان علنی ديگر حزب برای سراسر روسيه
 .دومای چهارم دولتی

حزب ما .  انتخابات دومای چهارم را مقرر داشت، حکومت١٩١٢در سال 
فراکسيون سوسيال . داد  شرکت در اين انتخابات اهميت بزرگی میۀبه مسئل

 ۀ عمدهاىدر مقياس سراسر روسيه تکيه گاه" پراودا "ۀدمکرات دوما و روزنام
 کار انقالبی خود را ها آنها حزب بلشويک در ميان تودهۀوسيله علنی بودند که ب

 . برد پيش می
طور مستقل با شعارهای خود وارد ه ا بحزب بلشويک در انتخابات دوم

عمل شده و در عين حال، هم به احزاب حکومتی و هم به بورژوازی ليبرال 
 تبليغات انتخاباتی را تحت شعارهای هابلشويک. وردآ ضربه وارد می) کادتها(

 عملی ، اربابیهاى زمينۀ ساعت روز کار مصادر٨ ،جمهوری دمکراتيک
 .کردند می

 ،در ابتدای ماه اکتبر.  انجام شد١٩١٢هارم در پائيز سال انتخابات دومای چ
 کوشيد تا در چندين ، ناراضی بودپترزبورگحکومت که از جريان انتخابات در 

در پاسخ اين عمل، .  بسيار بزرگ حق انتخابی کارگران را نقض کندۀکارخان
رين ت  کارگران بزرگ، حزب ما، بنا به پيشنهاد رفيق استالينپترزبورگ ۀکميت
وضع دشواری ه حکومت که ب. روزه دعوت کرد  را به اعتصاب يکهابنگاه

افتاده بود از ناچاری تن در داد و گذشت نمود و کارگران توانستند در جلسات 
 . انتخاب کنند،خواستند خود کسانی را که می

که از طرف رفيق استالين برای " دستوری"اکثريت هنگفت کارگران برله 
دستور "در . ی دادندأ دوما ترتيب داده شده بود رۀب کننده و نمايندنمايندگان انتخا
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 انجام داده هاى وظيفهۀدربار"  کارگری خودشانۀ به نمايندپترزبورگکارگران 
 . ميشدئیها ياد آوری١٩٠٥ سال ۀنشد

 :چنين گفته شده بود" دستور"در 
 

 اى تودههاىکنيم که روسيه در آستان جنبش ما گمان می.... » 
 ١٩٠٥ سال هاى ممکن است که از جنبشهاده است و اين جنبشآين

 ١٩٠٥ هم مانند سالهاپيشاهنگ اين جنبش...... تر باشد عميق
و .  روس يعنی پرولتاريای روس خواهد بودۀ جامعۀپيشروترين طبق

توانند باشند که به آزاد شدن  اما متفق وی تنها دهقانان زجر کشيده می
 «. ندروسيه از جان و دل عالقمند

 
 در دو ۀ ملت بايد شکل مبارزۀگفته شده بود که عمليات آيند" دستور"در 

جبهه يعنی شکل مبارزه هم بر ضد حکومت تزاری و هم بر ضد بورژوازی 
لنين به اين . خود گيرده باشد ب ليبرال را که جويای سازش با تزاريسم می

هميت بزرگی  ا، انقالبی دعوت ميکردۀکه کارگران را به مبارز" دستور"
 . خود با اين دعوت هم آواز ميشدندهاىهکارگران هم در قطعنام. داد می

 رفيق پترزبورگ در انتخابات پيروز شدند و از طرف کارگران هابلشويک
 .بادايف برای دوما انتخاب گرديد

کردند   برای دوما نماينده انتخاب می، از ساير قشرهای اهالی جدًا،کارگران
 کارگری انتخاب ۀ نفر وکيل که از زمر٩از ).  کارگریۀمرجزء به اصطالح ز(

 ، پتروسکی،بادايف: شده بود شش نفرشان اعضای حزب بلشويک بودند
). که بعدها وی پرواکاتور در آمد( شاگوف و مالينوفسکی ، ساموئيلوف،مورانف
ترين مراکز صنعتی انتخاب شده بودند که دست کم   بلشويکی از بزرگهاىوکيل

 از طرف ،اما انتخاب برخی از انحالل طلبان.  کارگر بودۀجم طبقچهار پن
از اين رو در دوما در مقابل .  انتخاباتی کارگری نبودۀکارگران يعنی از زمر

 و هادر اول بلشويک. شش نفر بلشويک هفت نفر انحالل طلب انتخاب شد
 انحالل طلبان در دوما يک فراکسيون مشترک سوسيال دمکرات تشکيل دادند

 که مانع کار انقالبی ، خستگی ناپذير بر انحالل طلبانۀولی پس از مبارز
 بنا به دستور ١٩١٣ نمايندگان بلشويک در ماه اکتبر سال ، بودندهابلشويک

 مرکزی حزب بلشويک از فراکسيون مشترک سوسيال دمکرات بيرون ۀکميت
 .آمده و فراکسيون مستقل بلشويکی را تشکيل دادند

کردند و در آن   انقالبی ايراد میهاىک در دوما نطق بلشويىهاوکيل
 ۀ پرده از روی رژيم سلطنت مستبده برميداشتند و از حکومت دربارهاسخنرانی
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 که از طرف ىا کارگران و راجع به استثمار بيرحمانهۀ دربار،ستمکاری
 .نمودند  استيضاح می،مدآ اران نسبت به کارگران به عمل میدسرمايه

 هاىراندند و در نطق  ارضی سخن میۀ مسئلۀچنين دربار مآنها در دوما ه
 حزب ،کردند ار دعوت میدخود دهاقين را به مبارزه بر ضد اربابان سرف

 امالک اربابی و واگذار نمودن آنها به دهقانان مخالفت ۀ را که با مصادرهاکادت
 . گرداندند  رسوا می،ميکرد

ار هشت ساعته را پيشنهاد  قانون روز کۀ به دومای دولتی اليحهابلشويک
جی مهمی يکردند که البته از طرف دومای چرنی ستنی پذيرفته نشد ولی نقش تهي

 .بازی کرد
 مرکزی و با لنين هميشه در ارتباط ۀفراکسيون بلشويک در دوما با کميت

رفيق استالين اين فراکسيون را هنگام . گرفت محکم بود و از وی دستور می
 . رهبری ميکرد مستقيمًاپترزبورگتوقف خود در 

دادند اکتفا نکرده  که در دوما انجام می نمايندگان بلشويک تنها به کارهائی
 و ها به فابريک،داشتند در خارج دوما هم فعاليت بزرگی مصروف می

 مجالس ،کردند  در مراکز کارگری کشور سخنرانی می،رفتند  میهاکارخانه
 هاىو سازمان. کردند  را تشريح میپنهانی تشکيل داده در آنجا تصميمات حزب

 عمليات علنی را با کار غير علنی و ،نمايندگان. ساختند حزبی نوی برپا می
 . کردند م میأپنهانی زبردستانه و ماهرانه تو
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 . علنیهاى در سازمانها پيروزی بلشويکــ٣
 .رشد آتی جنبش انقالبی در آستان جنگ امپرياليستی

 
 از طرز رهبری تمام اشکال و مظاهر ۀنمونحزب بلشويک در اين دوران 

نمود و   مخفی برپا میهاىحزب سازمان.  طبقاتی پرولتاريا را نشان دادۀمبارز
 در ميان توده کار مخفی ،داد کرد و انتشار می  غير علنی چاپ میهاىشبنامه

  هاىم با اين جريان رفته رفته بيش از پيش سازمانأتو. انقالبی انجام ميداد
 هاىکوشيد اتحاديه حزب می. گرفت دست میه  کارگر را بۀ علنی طبقگوناگون
ه  بيمه را بهاى و ادارهها باشگاه، شبانههاى کالس، ملیهاى خانه،کارگران

 علنی از دير زمانی برای انحالل طلبان پناهگاهی هاىاين سازمان. دست گيرد
ء حزب ما  علنی به نقاط اتکاهاى برای مبدل کردن جمعيتهابلشويک. شده بود
 کار غير علنی را با کار علنی ماهرانه اهبلشويک.  شديدی پرداختندۀبه مبارز

. سوی خويش جلب کردنده  را بها در هر دو پايتخت اکثريت اتحاديه،م کردندأتو
 کارگران ۀ اتحاديۀ هنگام انتخابات هئيت رئيس١٩١٣ به ويژه در سال هابلشويک

 که سه هزار اىدر جلسه: ی رسيدند به پيروزی درخشانپترزبورگفلزات در 
ی برله انحالل طلبان أ ر١٥٠کارگر فلز کار در آن حضور داشت به زحمت 

 .داده شد
 تشکيالت علنی مانند فراکسيون سوسيال ۀتوان دربار همين مطلب را می

 در دوما هفت وکيل هااگر چه منشويک. دمکرات دومای چهارم دولتی ذکر کرد
طور عمده از نواحی ه  هفت نفر منشويک که ب،تند شش وکيل داشهاو بلشويک

 کارگر شمرده ۀ يک پنجم طبقۀغير کارگری انتخاب شده بودند به زحمت نمايند
که شش نفر بلشويک که از مراکز اساسی صنعتی کشور  ميشدند و حال آن

)  يکاترينوسالو و خارکوف، کستروما، ايوانووزنسنسک، مسکو،پترزبورگ(
 ،کارگران.  کارگر کشور بودندۀ بيش از چهار پنجم طبقۀنمايندانتخاب شده بودند 

دانستند نه آن  را نمايندگان خود می)  پتروسکی و ديگران،بادايف(اين شش نفر 
 .هفت نفر را
 علنی را در دست گيرند که هاى بدين سبب موفق شدند سازمانهابلشويک

 از طرف انحالل  تزاريسم وتحريکات نفرت انگيزی کهۀبا وجود پيگرد وحشيان
ی را ئ توانستند حزب غير علنی و انضباط پا برجا،شد  میهاطلبان و ترتسکيست

کردند و   کارگر مدافعه میۀ ثابت قدمانه از منافع طبق،در صفوف خود حفظ کنند
 آشتی ۀ نزديک داشتند و بر ضد دشمنان جنبش کارگری مبارزۀبا توده رابط
 .نمودند ناپذيری می
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 علنی هاى در سازمانها و شکست منشويکهازی بلشويکبدين طريق پيرو
 تبليغاتی از ۀ استفادۀ چه در زمينهانقش منشويک. افتي از هر جهت توسعه می

 نقش ، علنیهاى مطبوعات کارگری و ساير سازمانۀتريبون دوما و چه در رشت
 را از ها کارگر که جنبش انقالبی تسخيرش کرده بود منشويکۀطبق. فرعی شد
مد و متحد آ  گرد میهاطور قطعی پيرامون بلشويکه کرد و ب ر میخود دو

 .گرديد می
.  ملی نيز ورشکست شدندۀ مسئلۀ در زمينها منشويک، اينهاۀعالوه بر هم

 صريح و ۀ ملی وجود يک برنامۀ مسئلۀجنبش انقالبی در اکناف روسيه در زمين
خود "ثنای  به استهاروشنی را ايجاب ميکرد وليکن معلوم شد که منشويک

گونه   هيچ،توانست قانع کند کس را نمی بوند که آن هم هيچ" مختاری فرهنگی
 مارکسيستی ۀ ملی برنامۀ راجع به مسئلهاتنها بلشويک. ندا نداشتهاىبرنامه

و در "  ملیۀمارکسيسم و مسئل" رفيق استالين تحت عنوان ۀداشتند که در مقال
و "  در تعيين سرنوشت خويشاه حق ملتۀدربار" لنين موسوم به هاىمقاله

 .بيان شده بود " ملیۀ انتقادی راجع به مسئلهاىداشتديا"
 منشويسم دسته بندی ماه اوت هاىجای شگفت نيست که پس از اين شکست

بندی که از عناصر گوناگون تشکيل  اين دسته. از همه طرف شکاف برداشت
و از هم پاشيدن  تاب بياورد هايافته بود نتوانست در مقابل تعرض بلشويک

 تشکيل گرديده  اهدسته بندی ماه اوت که برای مبارزه بر ضد بلشويک. گرفت
از دسته بندی .  پراکنده شدها ضربات بلشويکۀ ديری نگذشت که در نتيج،بود

بيرون )  لوناچارسکی و ديگران،باگدانف ("وپريود"مذکور نخست طرفداران 
 .  هم متفرق گرديدندهاباقی مانده خارج شدند و سرانجام ها سپس لتونی،رفتند

 شکست خوردند برای کمک هاانحالل طلبان که در مبارزه بر ضد بلشويک
اين . انترناسيونال نامبرده به کمک آنها آمد. به انترناسيونال دوم روی آوردند

 و انحالل طلبان و برقرار نمودن هابلشويک" آشتی دادن "ۀانترناسيونال به بهان
 ۀ خواست که از تنقيد سياست سازش کارانها از بلشويک،زبدر ميان ح" صلح"

 آنها از تبعيت ؛ آشتی ناپذير بودندهاولی بلشويک. انحالل طلبان دست بکشند
تصميمات انترناسيونال دوم اپورتونيستی امتناع کردند و به هيچ گونه گذشتی 

 .راضی نشدند
توانست هم   علنی تصادفی نبود و نمیهاى در سازمانهاپيروزی بلشويک

 دارای تئوری درست هاکه فقط بلشويک  تصادفی نبود نه تنها برای آن.باشد
 صريح بوده و حزب انقالبی پرولتاری کارزار ۀ دارای برنام،مارکسيستی

 رونق ها بلکه از آن جهت هم تصادفی نبود که پيروزی بلشويک، داشتنداىديده
 . کرد رويندگی انقالب را منعکس می
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کارگران بيش از پيش شهر و نواحی ديگر را فراگرفته و جنبش انقالبی 
 در رسيد ١٩١٤چون سال . افتي طور روز افزون توسعه میه  آن بۀدائر

 کارگران نه تنها خاموش نگرديد بلکه بر عکس با نيروی نوينی هاىاعتصاب
 رفته شديدتر شده و مقدار زياد و زيادتری هاعتصابات رفت. رو به افزايش نهاد

 هزار کارگر اعتصاب کرد که ٢٥٠ ژانويه ٩. گرفت گران را در بر میاز کار
اول ماه مه بيش .  دست به اعتصاب زدندپترزبورگ هزار تن در ١٤٠از آنها 
 هزار ٢٥٠ بيش از پترزبورگ تن اعتصاب کردند که از آنها در ميليوناز نيم 

 استواری و ثابت قدمی ،کارگران در اعتصابات. تن اعتصاب نمودند
 .دادند  نشان میاىلعادهافوق

 ۀ بيش از دو ماه و در کارخانپترزبورگبوخوف در اعتصاب در کارخانه ُا
مسموم شدن عده زيادی در چند بنگاه . لسنر قريب سه ماه ادامه داشت

 هزار کارگر و از پس آن سبب تظاهراتی ١١٥ باعث اعتصاب پترزبورگ
که  (١٩١٤ شش ماه اول سال روی هم رفته در. جنبش در حال رشد بود. گرديد

 .  هزار کارگر اعتصاب نمود٤٢٥ و ميليونيک ) ابتدای ژوئيه هم جزء آنست
در ماه مه در باکو اعتصاب همگانی کارگران صنايع نفت آغاز گرديد که 

اعتصاب با ترتيب و انتظام . توجه تمام پرولتاريای روسيه را به خود جلب کرد
کو نمايش بيست هزار نفری کارگری روی  ماه ژوئن در با٢٠. جريان داشت

به عنوان اعتراض و . پليس بر ضد کارگران باکو اقدامات وحشيانه نمود. داد
ابراز همبستگی با کارگران باکو در مسکو اعتصاب آغاز گرديد و به نواحی 

 .ديگر نيز سرايت نمود
 به مناسبت اعتصاب باکو پترزبورگ ژوئيه در کارخانه پوتيلوف در ٣

 را پترزبورگپرولتاريای . پليس به کارگران تيراندازی کرد. ينگ بر پا شدميت
 ۀ برحسب دعوت کميتپترزبورگ ژوئيه در ٤. هيجان بزرگی فرا گرفت

 ژوئيه ٧.  اعتصاب کرد، هزار کارگر به عنوان اعتراض٩٠ ، حزبپترزبورگ
 . هزار کارگر اعتصاب کرد٢٠٠ ژوئيه  ١١ ،هزار١٥٠ ژوئيه  ٨ ، هزار١٣٠

در همه جا ميتينگ و نمايش روی .  به هيجان در آمده بودها کارخانهۀهم
در باکو و لدز هم . ی رسيد که در صدد سنگربندی بر آمدندئکار به جا. ميداد

برای . کرد در نقاط بسياری پليس به کارگران تيراندازی می.  شدئیهاسنگربندی
پايتخت به يک  ،تپرداخ" لعادهافوق" حکومت به اقدامات ،خواباندن جنبش

 .توقيف گرديد" پراودا "ۀ روزنام،اردوگاه جنگی مبدل شد
ولی در اين هنگام نيروی نوينی که اهميت بين المللی داشت يعنی جنگ 

.  جنگی که بايستی جريان حوادث را تغيير دهد،امپرياليستی وارد صحنه شد
 فرانسه  رئيس جمهور،درست در همان ايام پيش آمدهای انقالبی ماه ژوئيه

 پترزبورگ آغاز جنگی که در پيش بود به ۀاره برای گفتگو با تزار دربارکوآنپ
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حکومت تزاری برای تار . پس از چند روز آلمان به روسيه اعالن جنگ داد. آمد
 بلشويکی و در هم شکستن جنبش کارگری از جنگ هاىومار کردن سازمان

 ،ی که حکومت تزاری در آنرونق انقالبی به علت جنگ بين الملل. استفاده کرد
 .جست قطع شد ی از انقالب را میئراه رها

 
 
 
 
 

 خالصه
 

س أحزب بلشويک بر ر) ١٩١٤-١٩١٢( پيشرفت نوين انقالب هاىدرسال
سوی انقالب ه را در زير شعارهای بلشويکی ب جنبش کارگری قرار داشت و آن

ار غير علنی به م نمودن کار علنی با کأ توۀحزب از عهد. نمود نوينی هدايت می
 و هاحزب مقاومت انحالل طلبان و دوستانشان يعنی ترتسکيست. خوبی برآمد
 جنبش علنی را فرا گرفت و هاى شکلۀ را در هم شکسته همهااتزويست
 . علنی را به نقاط اتکاء کار انقالبی  خود مبدل گردانيدهاىسازمان

 ،مبارزه نموده کارگر و عمال آنها در جنبش کارگری ۀحزب با دشمنان طبق
حزب . کارگر توسعه دادۀصفوف خود را استوار ساخت و روابط خود را با طبق

طور وسيع برای تبليغات انقالبی مورد استفاده قرار داد و ه تريبون دوما را ب
سيس کرد ونسل نوين أرا ت" َپراودا" کارگری يعنیاى درخشان تودهۀروزنام

 هاىاين قشر کارگر در سال. ورش داد را پرهاکارگران انقالبی يعنی پراوديست
جنگ امپرياليستی نسبت به پرچم انترناسيوناليسم و انقالب پرولتاری صادق و 

 در روزهای انقالب اکتبر درسال ، همين قشر کارگردرستکار ماند و خوِد
 .  حزب بلشويکی را تشکيل دادۀ مايه و هست١٩١٧

 کارگر را رهبری ۀ طبق حزب عمليات انقالبی،در آستان جنگ امپرياليستی
 وقوع جنگ امپرياليستی قطع ۀواسطه اينها نبردهای جلودار بود که ب. ميکرد
حزب بلشويک به . داختن تزاريسم تجديد گرديدن اما پس از سه سال برای برا،شد

 انترناسيوناليسم پرولتاری ۀ گشادهاىدوران سخت جنگ امپرياليستی با پرچم
 . وارد شد
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 فصل ششم
 .  جنگ امپرياليستیۀويک در دورحزب بلش

 .انقالب دوم روسيه
 )١٩١٧ مارس سال -١٩١٤سال (

 
 . پيدايش جنگ امپرياليستی و علل آنــ١

 
.  حکومت تزاری اعالن بسيج همگانی داد١٩١٤ژوئيه سال ) ٢٧ (١٤در 

روسيه داخل جنگ . آلمان به روسيه اعالن جنگ نمود) اول اوت( ژوئيه ١٩
 .شد

را پيش   ناگزير بودن آنها لنين و بلشويک، از آغاز جنگهنوز مدتی پيش
 لنين از طرف خودش ،ها بين المللی سوسياليستهاىکنگرۀدر . بينی کرده بودند

 در های کرده بود که منظور آنها تعيين خط مشی انقالبی سوسياليستئپيشنهادها
 .صورت وقوع جنگ بود

ناگزير هميشه با ساخت که جنگ مالزمی است که  لنين خاطر نشان می
 ، استيال و تاراج مستعمرات، ديگرانهاىغارتگری سرزمين. اريستدسرمايه

 هاى دولتۀ استيال طلبانهاى بارها سبب جنگ،تصرف بازارهای نو
مانند استثمار اری دسرمايهجنگ هم برای کشورهای . اری شده استدسرمايه

 .باشد  حالتی طبيعی و قانونی می، کارگرۀطبق
 و در ١٩ ۀ در پايان سداریدسرمايه هنگامی ناگزير شد که ويژه جنگه ب

 نهائی ترقی خود يعنی به ۀطور قطع به اوج کمال و به درجه  بيست بۀآغاز سد
نيرومند ) انحصارهای (هاى امپرياليسم اتحاديهۀدر دور. امپرياليسم رسيد

دست ه  نقش قطعی باریدسرمايه در  حيات دول هااران و بانکدسرمايه
.  صاحب اختيار کامل گرديداری دسرمايه مالی در کشورهای ۀسرماي. دآوردن
دست آوردن مستعمرات نوين و اراضی ه  ب،رهای نو ا مالی خواستار بازۀسرماي

 .خام بود  موادۀجديد برای صدور سرمايه و منابع تاز
اری تقسيم شده د، تمام روی زمين بين دول سرمايه١٩ ۀليکن تا پايان سد

اری درعصر امپرياليسم بسيار ناموزون و به د حال رشد سرمايهدر عين. بود
 مقام اول را حائز که قبًال  از کشورهائیاىعده: پذيرد شکل جهشی انجام می

 عقب  کشورهای ديگر که قبًال، آهسته ترقی ميدهندبودند صنايع خود را نسبتاًً
. گذرند  در می سريعی خود را به آنها رسانده و از آنهاهاىمانده بودند با جهش
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افت و ي  امپرياليستی تغيير میهاىتناسب نيروهای اقتصادی و نظامی دولت
مبارزه برای تقسيم مجدد جهان . مدآ کوشش برای تقسيم مجدد جهان به ميان می
 جنگ تقسيم مجدد ١٩١٤جنگ . سبب ناگزير بودن جنگ امپرياليستی ميشد

 هاىز طرف همه دولتاين جنگ از دير زمان ا .جهان و مناطق نفوذ بود
 کشورها ۀ همهاىمسببين آن امپرياليست. امپرياليستی زمينه چينی ميشد

 .باشند می
ويژه از يک طرف آلمان و اتريش و از طرف ديگر فرانسه ه اين جنگ را ب

درسال . ديدند چنين روسيه که وابسته به آنها بود تدارک می ان و همتو انگلس
 که عبارت از اتحاد انگليس و فرانسه و روسيه  ائتالف سه گانه يا آنتانت١٩٠٧
 .وجود آمده  ب،بود

. دادند  اتريش هنگری و ايتاليا تشکيل می،اتحاد ديگر امپرياليستی را آلمان
 از اين اتحاد خارج شده و سپس به آنتانت ١٩١٤ولی ايتاليا در آغاز جنگ سال 

 .کردند نی می اتريش هنگری پشتيبا،بلغارستان و ترکيه از آلمان. پيوست
خواست از   می،کرد آلمان که خودش را برای جنگ امپرياليستی آماده می

 ۀ لهستان و کشورهای کران،انگليس و فرانسه مستعمرات و از روسيه اوکرائين
ی انگليس را در ئ فرمانروا،آلمان راه آهن بغداد را ساخته. بالتيک را بگيرد

ی آلمان ئافزايش تسليحات دريا  ازانگليس. شرق نزديک مورد تهديد قرار ميداد
 .ترسيد می

 آرزوی تصرف بغازها ،نمود  تزاری برای تقسيم ترکيه کوشش میۀروسي
و تصرف استانبول ) داردانل(که دريای سياه را به دريای مديترانه وصل ميکند 

تصرف گاليسی يعنی يک قسمت اتريش هنگری نيز جزو . را در سر داشت
 .د حکومت تزاری بوهاىنقشه

 که کاالهايش پيش از ، آلمان راــانگليس سعی داشت رقيب خطرناک خود 
تر  جنگ روز به روز ميدان کاالهای انگليس را در بازارهای دنيا تنگ

عالوه بر اين انگليس قصد داشت .  جنگ شکست دهدۀوسيله  ب،ساخت می
 جا لنهرين و فلسطين را از چنگ ترکيه در آورده و در مصر محکم پای برابين
 .شود

 سار و الزاس لورن را که ۀکردند حوض ان فرانسه سعی میاردسرمايه
 هاىرا در جنگ سال  آنها ذغال سنگ و آهن است و آلمانهاىدارای ثروت

 . متصرف شوند، از آلمان پس گرفته، از فرانسه سلب کرده بودند١٨٧١-١٨٧٠
 وجود ارید سرمايههاىبدين طريق تناقضات شديدی که بين دو گروه دولت

 .داشت منجر به جنگ امپرياليستی شد
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 ۀاين جنگ غارتگرانه که برای تقسيم مجدد جهان بود به منافع هم
 اين بود که بعدها ژاپن، کشورهای متحد ،خورد می کشورهای امپرياليستی بر

 .  ديگر به اين جنگ کشانده شدندهاى از دولتاىآمريکا و عده
 . جنگ جهانی شد،جنگ

 خود هاى از طرف بورژوازی با استتار کامل از ملتجنگ امپرياليستی
 هاىکه جنگ در گرفت هر يک از حکومت هنگامی. گرديد آماده می

 خود هجوم نياورده بلکه هاىامپرياليستی ساعی بود مدلل نمايد که وی به همسايه
بورژوازی مقاصد حقيقی جنگ و خصلت امپرياليستی و . نداوی هجوم کردهه ب

هر . داد را پنهان کرده و به همين وسيله ملت را فريب می  آنۀاستيالگران
داشت که اين جنگ را برای دفاع از ميهن خود  حکومت امپرياليستی اظهار می

 .کند می
 به ، در فريب دادن توده، که در انترناسيونال دوم بودندئیهااپورتونيست

 کار  انترناسيونال دوم بههاىسوسيال دمکرات. کردند بورژوازی ياری می
 به امر همبستگی بين المللی پرولتاريا، پست فطرتانه خيانت ،سوسياليسم

آنها نه تنها بر ضد جنگ برنخاستند بلکه برعکس به بورژوازی . ورزيدند می
 دفاع از ۀنمودند تا کارگران و دهقانان دول متخاصم را در زير پرد ياوری می

 .ديگر برانگيزد ميهن بر ضد يک
 در جنگ ، يعنی فرانسه و انگليس،طرفداری آنتانتبرخاستن روسيه به 
ترين   مهم١٩١٤بايد در نظر داشت که پيش از سال . امپرياليستی تصادفی نبود

طور عمده در دست ه  خارجی و بۀ صنايع روسيه در دست سرمايهاىرشته
.  کشورهای آنتانت بودۀ انگليسی و بلژيکی يعنی سرماي، فرانسویۀسرماي
. اران فرانسوی بودد فلز سازی روسيه در دست سرمايههاىهترين کارخان مهم

صنعت فلز سازی وابسته به )  درصد٧٢(روی هم رفته قريب سه چهارم 
 نيز همين منظره ديده "دنباس "در صنعت ذغال سنگ.  خارجی بودۀسرماي
.  انگليسی و فرانسوی بودۀقريب نصف استخراج نفت در دست سرماي. ميشد

 خارجه و بيشتر از همه به هاىصنايع روس به بانکقسمت زياد سودهای 
 قراردادهای وام ۀ بعالو، اين احوالۀهم. رفت  انگليس وفرانسه میهاىبانک

 تزاريسم را به ،چندين ميلياردی که تزار در فرانسه و انگليس منعقد ساخته بود
 اين ۀامپرياليسم انگليس و فرانسه ميخکوب کرده و روسيه را به خراج دهند

 . آنها مبدل نموده بودۀ به نيمه مستعمر،ورهاکش
بورژوازی روس اميدوار بود که با آغاز جنگ کارهای خود را اصالح 

 و تدارکات جنگی ها از سفارش،دست آورده ی بئبازارهای نو:  مثًال،نمايد
سودی برگيرد و در عين حال از وضع جنگ استفاده نموده جنبش انقالبی را 

 .سرکوب نمايد
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صنايع روسيه از صنايع . زاری آماده نشده، داخل جنگ شد تۀروسي
در صنايع روسيه بيشتر . اری بسی عقب مانده تر بوددکشورهای ديگر سرمايه

.  بوداى کهنه ودارای تجهيزات فرسوده و از پای در آمدهها و کارخانههافابريک
ست و  دهقانان تهيدهاىبا بودن اصول نيمه سرواژ در زمينداری و با وجود توده

توانست برای پيش بردن جنگ طوالنی اساس   کشاورزی نمی،خانه خراب
 .محکم اقتصادی باشد

مالکين بزرگ . ار تکيه ميکردد سرفهاىطور کلی به مالکه تزار ب
اران بزرگ همدست گشته در کشور و در دومای دولتی دچرنی ستنی با سرمايه

 کومت تزاری کامًالآنها از سياست داخلی و خارجی ح. ی داشتندئفرمانروا
 تزاری ۀبورژوازی امپرياليستی روس به سلطنت مستبد. کردند پشتيبانی می

دست آوردن بازارهای نو و ه توانست از يک طرف ب  که می،مانند مشت آهنين
مين و از طرف ديگر جنبش انقالبی کارگران و دهقانان أ نو را برايش تهاىخاک

 .يدواری داشتنگريست و بدان ام  می،را سرکوب نمايد
کرد   خود را مخالف وانمود میهاحزب بورژوازی ليبرال يعنی کادت

 .نمود وليکن از سياست خارجی حکومت تزاری بی چون و چرا پشتيبانی می
 ازهمان آغاز جنگ در پناه هارها و منشويکااحزاب خرده بورژوازی اس

يستی و  امپريالۀپرچم سوسياليسم برای گول زدن توده و پنهان کردن جنب
 "ميهن" ۀ از لزوم مدافع،کردند  جنگ به بورژوازی ياری میۀغارتگران

صلح "زدند و از سياست   دم می" وحشیهاىپروس "بورژوازی در مقابل
طريق برای از پيش بردن جنگ به حکومت  پشتيبانی نموده، بدين" داخلی

م  آلمان ههاىطور که سوسيال دمکرات  همان،رساندند تزاری روس ياری می
به قيصر آلمان کمک  " وحشیهاىروس"به منظور پيش بردن جنگ بر ضد 

 .کردند می
 قطعی بر ضد ۀ مبارز، در مواضع مارکسيستیهاتنها حزب بلشويک

اران و جنگ امپرياليستی د بر ضد مالکين و سرمايه، تزاریۀسلطنت مستبد
. ادار ماند به پرچم با شکوه انترناسيوناليسم انقالبی صادق و وف،محکم ايستاده

حزب بلشويک از اولين روزهای جنگ طرفدار اين نظريه بود که جنگ نه 
 غصب اراضی ،اراندبرای دفاع از ميهن بلکه برای منافع مالکين و سرمايه

طور ه بيگانه و غارت ملل آغاز شده است و کارگران بايد بر ضد اين جنگ ب
 .قطعی  بجنگند

 . کرداز حزب بلشويک پشتيبانی مي طبقۀ کارگر
 ميهن پرستی بورژوازی که در اوايل جنگ ۀدرست است که سرگيج

 در قسمتی از کارگران ،روشنفکران و طبقات کوالک و دهقانان را فراگرفته بود
اتحاد " ليکن اين قسمت بيشترعبارت بود از اعضاء اوباش منش ،ثير کردأنيز ت
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.  داشتندری و منشويکیا اسۀو از يک عده کارگرانی که روحي" ملت روس
توانستند هم منعکس  کردند و نمی  کارگر را منعکس نمیۀ طبقۀالبته آنها روحي

 شرکت کنندگان در تظاهرات ۀ همين عناصر بعدها از زمرمخصوصًا. نمايند
ازی گرديدند که درروزهای اول جنگ از طرف حکومت وشوينيستی بورژ

 .تزاری تشکيل شده بود
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 هاى دوم به حکومت پيوستن احزاب انترناسيونالــ ٢
در هم پاشيدن انترناسيونال دوم به احزاب . امپرياليستی خود

 .سوسيال شوينيستی جداگانه
       

لنين بارها دربارۀ اپورتونيسم انترناسيونال دوم و ناپايداری پيشوايان آن 
لنين هميشه تکرار ميکرد که پيشوايان انترناسيونال دوم . خاطر نشان کرده بود

توانند  باشد و اگر هر آينه جنگی درگيرد آنها می تار بر ضد جنگ میفقط در گف
توانند   می،پيوندنده موقعيت خود را تغيير داده و به بورژوازی امپرياليستی ب

ييد أ لنين تهاى همان نخستين روزهای جنگ پيش بينی،طرفداران جنگ شوند
 .کرد

يم گرفته شده  انترناسونال دوم در کپنهاگ تصمۀ در کنگر١٩١٠در سال 
هنگام .ی دهندأ بر ضد اعتبارات جنگی رهابايد در پارلمان هابود که سوسياليست

 بين المللی انترناسيونال دوم ۀ کنگر١٩١٢جنگ در کشورهای بالکان در سال 
در بال اظهار داشت که کارگران همه کشورها برای خاطر ازدياد منافع 

در . کنند خيانت حساب میديگر را  سوی يکه اران تيراندازی بدهسرماي
 .گفتارها و در قطعنامه چنين بود

که غرش جنگ امپرياليستی طنين انداز شد و الزم گرديد که اين  اما وقتی
 شود پيشوايان انترناسيونال دوم نسبت به پرولتاريا ءتصميمات بر زندگی اجرا

 از نوکران بورژوازی و  طرفداران جنگ ،خيانت و پيمان شکنی نموده
 .دندگردي

 سوسيال دمکراسی آلمان در پارلمان برله اعتبارات ١٩١٤ اوت سال ٤
اکثريت قاطع . ی دادأجنگی و از پشتيبانی به جنگ امپرياليستی ر

طور   انگليس، بلژيک و کشورهای ديگر نيز همين، فرانسههاىسوسياليست
 .رفتار کردند
جدا شده و  موجوديت انترناسيونال دوم قطع گرديد و در عمل از هم ۀرشت

 ،کردند ديگر جنگ می  که بر ضد يکاىبه احزاب سوسيال شوينيستی جداگانه
 .تقسيم شد

ب سوسياليستی نسبت به پرولتاريا خيانت ورزيدند و به اپيشوايان احز
آنها برای . طرف سوسيال شوينيسم و مدافعه از بورژوازی امپرياليستی رفتند

 هاىر ناسيوناليسم به حکومت کارگر و مسموم کردن وی با زهۀتحميق طبق
 خائنين درزير پرچم دفاع از ــاين سوسيال . رساندند امپرياليستی ياری می

 کارگران آلمان را بر ضد کارگران فرانسه و کارگران انگليس و فرانسه ،ميهن
 فقط اقليت بسيار ،در انترناسيونال دوم. شوراندند را بر ضد کارگران آلمان می
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 راست است نه ،سيوناليستی مانده و بر ضد جريان شنا کردکمی در موضع انترنا
 ولی با وجود اين باالخره بر ضد ،طور تمامًا قطعیه با اطمينان کامل و نه ب

 .جريان شنا کرد
 قطعی ۀگونه ترديدی پرچم مبارز مل و بی هيچأتنها حزب بلشويک بدون ت

به جنگ که در لنين در تزهای راجع . را بر ضد جنگ امپرياليستی برافراشت
 نگاشته بود خاطر نشان ميکرد که سقوط انترناسيونال دوم تصادفی ١٩١٤پائيز 
 که بهترين نمايندگان پرولتاريای ،هاانترناسيونال دوم را اپورتونيست. نيست

 . به هالکت رسانيدند،نمودند انقالبی ديری بود از آنها حذر می
. رتونيسم آلوده شده بودنداحزاب انترناسيونال دوم پيش از جنگ هم به اپو

 تئوری ،کردند  انقالبی را آشکارا تبليغ میۀ امتناع از مبارزهااپورتونيست
. نمودند را تبليغ می" طور آرامه اری بدروياندن سوسياليسم از سرمايه"

 طرفدار صلح با ،خواست بر ضد اپورتونيسم مبارزه کند انترناسيونال دوم نمی
انترناسيونال دوم نسبت به . وجود آورده کانی بآن بود و برای تقويت آن ام

 .اپورتونيسم سياست سازشکارانه در پيش گرفته و خود هم اپورتونيستی شد
 و استثمار های که از مستعمرهئ به حساب سودها،بورژوازی امپرياليستی

ی کارگران کارشناس را که ئ قشر باال،کشورهای عقب مانده تحصيل کرده بود
 دادن دستمزد بيشتری و با ۀوسيله  کارگری ناميده ميشدند ببه اصطالح اعيان

 ۀ عد،از بين اين قشر از کارگران. کرد  تطميع می ديگر متمادياًًهاىبخشش
 ، وکالی شهرداری و پارلمان، تعاونیهاى و شرکتهازيادی رهبران اتحاديه

در موقع .  سوسيال دمکراسی روی کار آمدندهاىنان مطبوعات و سازمانککار
 دشمنان ،که مبادا موقعيت خود را از دست بدهند نگ اين اشخاص از ترس اينج

 امپرياليستی هاىترين مدافعين بورژوازی و حکومت انقالب شده و خشمناک
 .خود گرديدند

 . شوينيست شدندــ بدل به سوسيال هااپورتونيست
رهای روس در ا و اسهاجمله منشويک  و از آنها شوينيستــسوسيال 

 ،ور صلح طبقاتی کارگران را با بورژوازی و در خارج کشور خودداخل کش
 ها توده، مقصرين حقيقی جنگۀآنها دربار. کردند جنگ با ملل ديگر را تبليغ می

داشتند که بورژوازی کشور خودشان در جنگ مقصر  را فريب داده اظهار می
ی  امپرياليستهاى وزيران حکومتها زيادی از سوسيال شوينيستۀعد. نيست

 نهانی که سانتريست نام داشتند هاىنيستيسوسيال شو. کشورهای خود شدند
 ، يعنی کائوتسکیهاسانتريست. خطرشان برای امر پرولتاريا از اين کمتر نبود

 علنی را ذی حق، دانسته و هاىنيستي سوسيال شو، مارتف و ديگران،ترتسکی
 به هانيستيسيال شوکه در حقيقت همراه سو کردند يعنی اين تبرئه و مدافعه می

 ، مبارزه بر ضد جنگۀدربار" چپ"پرولتاريا خيانت ورزيده و با ادای سخنان 
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 خيانت خود را پرده پوشی ، کارگر بودۀکه منظور از اين سخنان گول زدن طبق
کردند زيرا پيشنهاد   از جنگ پشتيبانی میهادرعمل سانتريست. نمودند می

 اعتبارات جنگی و اکتفا کردن به امتناع ی ندادن بر ضدأ راجع به رهاسانتريست
آنها هم .  پشتيبانی از جنگ بودىی برای اعتبارات جنگی به مثابهأدر حين اخذ ر

 طبقاتی ۀکردند که در هنگام جنگ از مبارز  تقاضا میهانيستيمانند سوسيال شو
ترتسکی . که مانع حکومت امپرياليستی خود نشوند صرف نظر شود تا آن

ترين مسائل جنگ و سوسياليسم مخالف لنين بود و با  تمام مهمسانتريست در 
 .کرد حزب بلشويک ضديت می

 ،سيس انترناسيونال نوينأ لنين برای ت،از همان نخستين روزهای جنگ
 مرکزی حزب بلشويک در ۀکميت.  مشغول جمع آوری قوا شد،انترناسيونال سوم

سيس أ تۀکرده بود مسئل  که بر ضد جنگ صادر اى در بيانيه١٩١٤نوامبر سال 
انترناسيونال سوم را به جای انترناسيونال دوم که دچار ورشکستگی ننگينی 

 .گرديده بود به ميان آورد
 کشورهای هاىاليستي در لندن در کنفرانس سوس١٩١٥در ماه فوريه سال 

ليتوينوف از . وف مطابق سفارش لنين نطقی ايراد نمودنآنتانت رفيق ليتوي
 هاىاز حکومت)  گد، سامبا،واندرولد(واستار شد که آنها  خهاسوسياليست

کلی ه  بها خود را با امپرياليستۀبورژوازی بلژيک و فرانسه خارج شده ورابط
 ها سوسياليستۀليتوينوف از هم. قطع نمايند و از همکاری با آنها دست بکشند

 قطعی کرده و ۀ امپرياليستی خود مبارزهاىکرد که بر ضد حکومت طلب می
ولی تنها ندای ليتوينوف . ی دادن به اعتبار جنگی را سرزنش و مالمت نمايندأر

 .بود که در اين کنفرانس طنين افکند
 در تسيمروالد اولين کنفرانس ١٩١٥در آغاز ماه سپتامبر سال 

لنين اين کنفرانس را در رشد جنبش بين المللی ضد .  گرد آمدهاانترناسيوناليست
 دست چپ تسميروالد ۀدر اين کنفرانس لنين دست. اميدن می "نخستين گام"جنگ 

 با ، دست چپ تسميروالد فقط حزب بلشويک ۀولی در اين دست. را تشکيل داد
 دست چپ ۀدست. رهبری لنين يگانه روش درست و عقبه دار را در پيش گرفت

 لنين هاىرا نشر ميکرد که در آن مقاله" مبشر "ۀتسميروالد به زبان آلمانی مجل
 . ميشدچاپ

 هايسی کنتال دعوت کنفرانس دوم انترناسيوناليستئ در ده سو١٩١٦درسال 
تا اين وقت . اين کنفرانس دومين کنفرانس تسميروالد ناميده ميشود. ميسر گشت

 جدائی ، انترناسيوناليست پديدار شده بودندهاى کشورها دستهۀ در همتقريبًا
از همه . تر ديده ميشد نمايان هاعناصر انترناسيوناليستی از سوسيال شوينيست

که از آن  ئیهاثير جنگ و فالکتأ در تهاکه تا اين وقت خود توده تر  اين مهم
 سازش ۀ کنتال در نتيجۀبياني. روی داده بود بيشتر متمايل به چپ شده بودند
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اين . دستجات گوناگونی که در کنفرانس با هم در مبارزه بودند تنظيم شده بود
 . تسميروالد گامی به پيش بودۀيانيبيانيه نسبت به ب

 يعنی تبديل جنگ هااما کنفرانس کنتال هم اصول اساسی سياست بلشويک
 امپرياليستی خودی در جنگ هاى شکست حکومت،امپرياليستی به جنگ داخلی

 کنفرانس کنتال به جدا ،با وجود اين. و تشکيل انترناسيونال سوم را نپذيرفت
 که عاقبت از آنها انترناسيونال سوم کمونيستی شدن عناصر انترناسيوناليستی

 .تشکيل يافت مساعدت کرد
 کارل ليبکنخت ،زامبورگک مانند روزا لوهالنين خطاهای انترناسيوناليست

 انتقاد ،ار نبودندد دست چپ بوده ولی عقبههاىرا که از سوسيال دمکرات
 . پيش گيرندنمود که روش درستی در کرد اما در عين حال به آنها ياری می می
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 تئوری و تاکتيک حزب بلشويک در  ــ ٣
 صلح و انقالب، مسائل جنگ

 
 هاى صلح طلبان عادی نبودند که مانند بيشتر سوسيال دمکراتهابلشويک

 طرفدار هابلشويک.  به تبليغات صلح اکتفا نمايند،چپ برای صلح فقط آه کشيده
د کار را تا حد سرنگون خواستن  انقالبی برای صلح بودند و میۀ فعاالنۀمبارز

 امر صلح هابلشويک. کردن حاکميت بورژوازی جنگجوی امپرياليستی برسانند
کردند و معتقد بودند که  را با امر پيروزی انقالب پرولتاری هم مربوط می

دست آوردن صلحی عادالنه ه  بر طرف کردن جنگ و بۀترين واسط صحيح
رنگون کردن حاکميت  همانا س، و غرامات جنگیهابدون الحاق زمين

 . بورژوازی امپرياليستی است
 از انقالب و شعار هارها و منشويکا در مقابل دست کشيدن اسهابلشويک

مبدل " شعار ،در موقع جنگ" صلح داخلی" آنها راجع به نگاهداری ۀخائنان
شعار مزبور . را به ميدان آوردند "کردن جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی

ه زحمتکشان و از آن جمله کارگران و دهقانان مسلح که به چنين معنی داشت ک
ی يابند و به صلح ئخواهند از جنگ رها ند اگر میاجامه سربازی در آمده

 برسند بايد اسلحه را بر ضد بورژوازی برگردانده و حاکميت او را اىعادالنه
 .سرنگون سازند

ن ر و منشويکی که عبارت بود از دفاع ميهادر مقابل سياست اس
شکست خوردن حکومت خودی را در جنگ " سياست ها بلشويک،بورژوازی
 بايد بر ضد اعتبارات جنگی ،معنی آن اين بود که.  پيشنهاد کردند"امپرياليستی

 از ابراز برادری ، انقالبی مخفی برپا کردهاى سازمان، بايد در ارتش،ی دادأر
کارگران و دهقانان را  انقالبی هاى جنبش،بين سربازها در جبهه پشتيبانی نمود

بر ضد جنگ متشکل نمود و آنها را به قيام بر ضد حکومت امپرياليستی خود 
 .مبدل گرداند
 معتقد بودند که در جنگ امپرياليستی شکست نظامی حکومت هابلشويک

تزاری برای ملت کمترين ضرر را در بر دارد زيرا که اين شکست پيروزی 
 کارگر را برای آزادی از ۀقيت آميز طبق موفۀتوده را بر تزاريسم و مبارز

 لنين بر ضمنًا. کرد تر می  امپرياليستی آسانهاىاری و جنگداسارت سرمايه
 حکومت امپرياليستی خودی را بايد نه تنها انقالبيون آن بود که سياست شکسِت

 . کشورهای متخاصم عملی نمايندۀ کارگر همۀروس بلکه احزاب انقالبی طبق
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آنها تنها بر ضد جنگ .  جنگی نبودندهرگونه  بر ضدهابلشويک
 بر اين عقيده بودند که هابلشويک.  بر ضد جنگ امپرياليستی بودند،استيالجويانه

 :جنگ بر دو نوع است
 جنگ آزاديبخش که ، برای تصرف خاک بيگانه نيستجنگ عادالنه) الف

 ی است که به منظورئهامنظورش يا دفاع ملت از هجوم خارجی و از کوشش
اری و يا باالخره د يا آزاد کردن ملت از اسارت سرمايه،اسير کردنش ميشود
 ست و ها و کشورهای غير مستقل از ظلم امپرياليستهاآزاد کردن مستعمره

 جنگ سلطه جويانه که منظورش استيال و تحت ،جنگ غيرعادالنه) ب
 .اسارت درآوردن کشورها و ملل بيگانه است

 جنگ نوع ۀکردند و اما دربار شتيبانی می پهااز جنگ نوع اول بلشويک
 کار را به ، قطعی کردهۀ بر اين بودند که بر ضد آن بايد مبارزها بلشويک،دوم

 .بر پا نمودن انقالب و سرنگون ساختن حکومت امپرياليستی خودی رساند
 کارگر تمام جهان اهميت ۀآثار تئوريک لنين در موقع جنگ برای طبق

 لنين  اثر خود را تحت عنوان ١٩١٦بهار سال در . بسيار بزرگی داشت
در اين کتاب لنين نشان داد . نگاشت" ارید سرمايهۀامپرياليسم باالترين مرحل"

اری است و ديرگاهيست که از د سرمايهۀ باالترين مرحلۀکه امپرياليسم به منزل
 تبديل شده و اىاری طفيلی و تباه شوندهدبه سرمايه" مترقی"اری دحالت سرمايه

البته  معنی اينها چنين نبود که . اری در حال احتضار استد سرمايهــمپرياليسم ا
 خود ۀاری خود به خود بدون انقالب پرولتاری خواهد مرد و روی ريشدسرمايه

 ، کارگرۀموخت که بدون انقالب طبقآ لنين همواره می. گردد پوسيده و محو می
ت لنين امپرياليسم را به جه به اين. شود سرنگون ساخت اری را نمیدسرمايه
اری محتضر دانسته در عين حال در اين کتاب نشان داد که د سرمايهۀمنزل

 ". شب فردای انقالب اجتماعی پرولتاريا استــامپرياليسم "
اری روز به روز دلنين نشان داد که در عصر امپرياليسم ستم سرمايه

پرولتاريا بر ضد گردد و در شرايط امپرياليسم بر خشم و غضب  تر می فزون
 عناصر انفجار انقالبی در درون کشورهای ،افزايد اری مید سرمايههاىشالوده
لنين نشان داد که در عصر امپرياليسم بحران . اری زيادتر ميشوددسرمايه

 خشم و ،گردد تر می تانقالبی در کشورهای مستعمراتی و غير مستقل سخ
گ آزادی بخش بر ضد  عناصر جن،افزايد غضب نسبت به امپرياليسم می

 .امپرياليسم زيادتر ميگردد
اری و دلنين نشان داد که در شرايط امپرياليسم ترقی ناموزون سرمايه

 شدت پيدا کرده است و مبارزه برای بازارهای فروش تناقضات وی مخصوصًا
 برای منابع مواد ها مبارزه برای مستعمره،کاال و برای صادر کردن سرمايه

 .سازد ری امپرياليستی را برای تقسيم مجدد دنيا ناگزير می ادواهاى جنگ،خام
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 اين ناموزونی ترقی ۀ امپرياليستی همانا در نتيجهاىلنين نشان داد که جنگ
ست کرده و  نيروهای امپرياليسم را ُسهااری روی ميدهد و اين جنگدسرمايه

امکان تر باشد  تسکه از همه ُس  امپرياليسم را در آنجائیۀرخنه دار شدن جبه
 .نمايد پذيرتر می

 ۀ اينها لنين به اين نتيجه رسيد که رخنه دار کردن جبهۀبر اساس هم
:  امکان پذير استامپرياليسم از طرف پرولتاريا در يک و يا چند نقطه کامًال

امکان پيروزی سوسياليسم نخست در چند کشور يا حتی در يک کشور جداگانه 
 به سبب کشورها ۀ آن واحد در هم پيروزی سوسياليسم در؛باشد پذير می

 سوسياليسم ؛امکان پذير نيستاری در اين کشورها دناموزونی رشد سرمايه
نخست در يک يا چند کشور غلبه کرده و ساير کشورها در ظرف مدت معينی 

 .در حال کشورهای بورژوازی باقی خواهند ماند
 جنگ ۀ در دور مختلفۀ که لنين در دو مقال، داهيانهۀاينک فرمول اين نتيج
 :امپرياليستی گرفته است

 
 قانون بالشرط ،ناموزونی رشد اقتصادی و سياسی» ــ ١
يد که سوسياليسم ممکن است آ از اينجا چنين بر می. اری استدسرمايه

طور ه اری بدنخست در يک چند و حتی در يک کشور سرمايه
ر صورت پرولتاريای پيروزمند اين کشو در اين. جداگانه غالب گردد
اران و تشکيل توليد سوسياليستی در کشور خود دپس از خلع سرمايه

بر ضد طبقات مظلوم کشورهای ديگر را به سوی خود جلب کرده 
 شعار ۀدربار "ۀاز مقال. («.....خيزد اری برمید جهان سرمايهۀباقيماند

)  نوشته شده است١٩١٥که در ماه اوت سال "  اروپاۀکشورهای متحد
 ). چاپ روسی٢٣٣-٢٣٢ هاى صفحه١٨د  جللنينتاليفات (
 

 ۀاری در کشورهای گوناگون با منتها درجدرشد سرمايه»  ــ٢
 غير از اين هم ممکن ،یئبا وجود توليد کاال. شود ناموزونی عملی می

 ۀهمسوسياليسم در : اينجا اين نتيجه مسلم حاصل ميگردد از. نيست
  يک يا چندنخست در. تواند غلبه يابد کشورها در يک موقع نمی

 کشورها مدتی در حال کشورهای بورژوازی ۀي غلبه ميکند و بقکشور
اين امر نه تنها بايد باعث . مانند يا پيش از بورژوازی باقی می

اصطکاک بلکه بايد موجب کوشش مستقيم بورژوازی کشورهای ديگر 
 در اين. ی پيروزمند دولت سوسياليستی نيز بشوديابرای انهدام پرولتار

در اين . بود  جنگ از طرف ما مشروع و عادالنه می،موردیگونه 
ی ملل ديگر از ئ برای رها، جنگ برای سوسياليسم،صورت اين جنگ
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 جنگی انقالب ۀبرنام "ۀاز مقال («. بود دست بورژوازی می
 لنينتاليفات ) ( نوشته شده است١٩١٦که در پائيز سال " پرولتاری

 ). چاپ روسی٣٢٥ ص ١٩جلد 
 

 تئوری راجع به امکان ، و مکمل انقالب سوسياليستینووری اين يک تئ
 راجع به شرايط وی و راجع به ،پيروزی سوسياليسم در کشورهای جداگانه

 در ١٩٠٥همين تئوری بود که مبانی آن از همان سال . دورنمای پيروزی بود
از طرف لنين بيان " دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب دمکراسی "ۀرسال
 .بودشده 

پيش از اری د دوران سرمايههاىاين تئوری با اصلی که بين مارکسيست
 رواج داشت و بر آن بودند که پيروزی سوسياليسم در يک کشور امپرياليستی

 کشورهای متمدن در يک موقع به ۀ سوسياليسم در همۀغير ممکن است و غلب
اری د سرمايهۀرلنين بنا بر دالئلی که دربا.  فرق داشت اساسًا،عمل خواهد آمد

" اریده سرمايۀامپرياليسم باالترين مرحل" در کتاب ممتاز خود امپرياليستی
 واژگون کرده و اصل تئوريک اى اين اصل را مانند اصل کهنه شده،آورده بود

 محال کشورها در يک موقع ۀ سوسياليسم در همۀنوينی آورد که طبق آن غلب
 امکان پذيراری جداگانه درمايه سوسياليسم در يک کشور سۀشمرده شده و غلب

 .است
اهميت ذی قيمت تئوری انقالب سوسياليستی لنين نه تنها در آن است که 

 اهميت ت؛را به جلو برده اس مارکسيسم را با تئوری نوينی غنی ساخته و آن
ديگری هم که دارد اين است که به پرولتاريای کشورهای ديگر دورنمای انقالبی 

ا در کار هجوم به بورژوازی ملی خود توسعه ميدهد و به آنها  ابتکار آنها ر،داده
موزد که برای تشکيل چنين هجومی چطور از موقعيت جنگ استفاده کنند و آ می

 .گرداند تر می  انقالب پرولتاری راسخۀايمان آنها را به غلب
 صلح و ، در مسائل جنگهاچنين بود اصل تئوريکی و تاکتيک بلشويک

 .انقالب
 درروسيه فعاليت عملی خود را از پيش هاهمين اصل بلشويکبر اساس 

 . بردند می
 ، پتروسکی،بادايف:  وکالی بلشويک دوما،با وجود پيگردهای سخت پليس

 شاگوف در آغاز جنگ به مسافرت پرداخته در يک عده ، ساموئيلوف،مورانوف
 نسبت به جنگ و انقالب ها خط مشی بلشويکۀ دربارهااز سازمان
 رويه ۀ برای مذاکره دربار١٩١٤در ماه نوامبر سال . ی کردندئاهسخنرانی

روز  در.  فراکسيون بلشويکی دومای دولتی منعقد گرديدۀ جلس،نسبت به جنگ
 وکالی نامبرده را به ۀدادگاه هم. ئت اين جلسه بازداشت شديسوم تمام ه
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. محروميت از حقوق و تبعيد برای اقامت در سيبری خاوری محکوم نمود
متهم " خيانت به کشور"مت تزاری وکالی بلشويک دومای دولتی را به حکو
 .ساخت می

 افتخار حزب ما بود نمودار ۀ فعاليت وکالی دوما که مايۀدر دادگاه منظر
 دادگاه را ،وکالی بلشويکی در مقابل دادگاه از خود مردانگی ابزار داشته. شد

 .زاريسم را مفتضح ساختند تۀمبدل به کرسی خطابه کردند و سياست استيالجويان
و اما کامنف که برای اين کار به دادگاه جلب شده بود طور ديگری رفتار 

 سياست حزب کرد و به علت بزدليش به محض روبرو شدن با اولين خطر فورًا
 جنگ با ۀکامنف دردادگاه اظهار داشت که در مسئل. بلشويک را نفی نمود

هارات خود خواهش کرد که رأی نيست و محض اثبات اظ  همهابلشويک
 .ايوردانسکی منشويک را برای گواهی احضار نمايند

کرد و   صنعتی نظامی که برای جنگ کار میهاىکميتۀ بر ضد هابلشويک
 که سعی داشتند کارگران را زير نفوذ بورژوازی هاچنين بر ضد منشويک هم

که   اينۀسئلبورژوازی در م. امپرياليستی درآورند فعاليت بزرگی به خرج دادند
 جنگ عموم ملت وانمود کند منافع ۀجنگ امپرياليستی را در چشم همه به مثاب

 .حياتی داشت
 به نام اتحاد اىهنگام جنگ، بورژوازی از خودش تشکيالت سراسر روسيه

دست آورده ه  در کارهای دولتی نفوذ بزرگی ب،زمستوها و شهرها بر پا کرده
برای اين . به رهبری و نفوذ خود تابع سازدالزم بود که کارگران را نيز . بود

در " دستجات کارگری" انديشيد و آن عبارت از تشکيل اىکار بورژوازی وسيله
 با اين نيت بورژوازی  فورًاهامنشويک.  نظامی بود ــ صنعتیهاىکميتۀجنب 

 نظامی  ــ صنعتیهاىکميتۀبورژوازی عالقمند بود که به اين . همراه شدند
 کارگران برای لزوم ۀکه آنها در ميان تود گران جلب شوند تا ايننمايندگان کار

 توپ و فشنگ و ، گلولههاى و کارخانههاافزايش نيروی توليدی کار در فابريک
 . تبليغات نمايند،کرد اسلحه سازی و ساير بنگاه ها که برای دفاع کار می

 چنين بود شعار - ،" همه چيز در راه جنگ،همه چيز برای جنگ"
 هاىتوانی از سفارش تا می"معنی اين شعار در عمل اين بود که . ژوازیبور

 در ها منشويک،" بيگانه جيب خود را انباشته کنهاىجنگی و از تصرف خاک
که از طرف بورژوازی جعل شده بود، فعاالنه  اين امر ميهن پرستی دروغی

جنب " دستجات کارگری"آنها برای شرکت در انتخابات  .شرکت کردند
 تبليغات نموده و بدين وسيله نظامی در ميان کارگران شديدًاــ  صنعتی هاىتۀکمي

.  بودندها بر ضد اين نيرنگ بازیهابلشويک. کردند اران ياری میدبه سرمايه
 نظامی بودند و اين بايکوت را با ــ صنعتی هاىکميتۀآنها طرفدار بايکوت 
ز کارگران زير رهبری  يک قسمت ا،ليکن با وجود اين. موفقيت از پيش بردند
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 هاىکميتۀمنشويک معروف گوزديف و پرووکاتور آبروسيموف در فعاليت 
که نمايندگان کارگران در سپتامبر سال  اما وقتی.  نظامی شرکت کردند ــصنعتی
 نظامی ــ صنعتی هاىکميتۀ" دستجات کارگری"ی در ئ برای انتخابات نها١٩١٥

دستجات "گان بر ضد شرکت در اين گرد آمدند معلوم شد که اکثريت نمايند
 هاىکميتۀاکثريت نمايندگان کارگران بر ضد شرکت در . هستند" کارگری
 با لحن شديد صادر کردند و اظهار داشتند که اى نظامی قطعنامهــصنعتی 

کارگران مبارزه برای صلح و سرنگون نمودن تزاريسم را مطمع نظر خويش 
 .دهند قرار می

 به ،ی هم به کارهای بزرگی دست زدندئنيروی دريا در ارتش و هابلشويک
 ، جنگۀفهماندند که مسببين دهشت خارق العاد  سربازان و ملوانان میهاىتوده

فهماندند که انقالب برای ملت يگانه راه   می، ملت کيستهاىعذاب و مشقت
 در ،یئ درارتش و نيروی درياهابلشويک. ی از کشتارگاه امپرياليستی استئرها

 تشکيل ميدادند و نيز اوراقی مبنی ئیها عقب جبهه حوزههاىو در قسمتجبهه 
 .دادند بر دعوت بر ضد جنگ انتشار می

را تشکيل " مجمع کل تشکيالت نظامی کرونشتاد "ها در کرونشتاد بلشويک
برای کار کردن ميان .  محکم داشتۀ پتروگراد حزب رابطۀدادند که با کميت
.  تشکيالت نظامی برپا شده بود، پتروگراد حزبۀ در جنب کميت،سربازان پادگان

در مجمع " آگاهی پتروگراد خبر داد که ۀ رئيس ادار١٩١٦در ماه اوت سال 
 شرکت ۀراه افتاده است و همه طور خيلی جدی و سری به کرونشتاد کار ب

اين مجمع در کرانه هم . کنندگان آن اشخاص کم حرف و با احتياط هستند
 ".نمايندگانی دارد

کرد و   متخاصم تبليغ برادری میهاى ميان سربازان ارتش،حزب در جبهه
نمود که دشمن همانا بورژوازی تمام جهان است و تنها  ويژه خاطر نشان میه ب
 تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی و برگرداندن سالح بر ضد ۀوسيله ب

 امتناع .توان جنگ را به پايان رسانيد بورژوازی خودی و حکومت وی می
 اين.  مختلف ارتش از مبادرت به تعرض بيش از پيش مشاهده ميشدهاىقسمت
 . رخ ميداد١٩١٦ويژه در ه  و ب١٩١٥ وقايع ديگر در سال  وگونه

 بالتيک فعاليت ۀ شمالی در ناحيۀ جبههاى در ارتش مخصوصًاهابلشويک
در  شمال ژنرال روزسکی ۀ کل ارتش جبهۀفرماند. مهمی به خرج داده بودند

 در اين جبهه هاسای خود گزارش داده بود که بلشويکؤ به ر١٩١٧اوايل سال 
 .کارهای انقالبی انجام ميدهند
 کارگر بين المللی تحول بزرگی ۀ در زندگانی طبق،جنگ در زندگانی ملل

 سرنوشت ملل و سرنوشت جنبش سوسياليستی را در ،سرنوشت دول. بود
 احزاب و جرياناتی ۀر عين حال برای همبنابراين جنگ د. عرصه قرار داده بود



 
 
٣٧

در .  آزمايشی بودۀناميدند يک سنگ محک و وسيل که خود را سوسياليستی می
آن زمان مطلب بر سر اين بود که آيا احزاب و جريانات مذکور به راه 

که ترجيح  مانند يا آن  به راه انترناسيوناليسم صادق و وفادار می،سوسياليسم
 آنها را ، خود را در هم پيچيدههاىکارگر خيانت کرده و پرچم ۀميدهند که به طبق

 .زير پای بورژوازی ملی خود بيافکنند
 اين آزمايش ۀجنگ نشان داد که احزاب انترناسيونال دوم که از عهد

 خود را در برابر هاى کارگر خيانت ورزيدند و پرچمۀ نسبت به طبق،برنيامدند
 .ورندبورژوازی ملی امپرياليستی خود فرو آ

محيط خود پرورش داده و با روح گذشت در اين احزاب که اپورتونيسم را 
 تربيت يافته بودند طور ها و ناسيوناليستهاو اغماض نسبت به اپورتونيست

 .توانستند رفتار کنند ديگر هم نمی
جنگ نشان داد که حزب بلشويک يگانه حزبی است که از روی شرف از 

راه سوسياليسم و انترناسيوناليسم پرولتری ه ر ب آزمايش بر آمده و تا آخۀعهد
 .وفادار ماند

 تنها حزبی که با روح ،علت اين هم معلوم است زيرا تنها حزب تراز نو
 تنها حزبی که از ، آشتی ناپذير بر ضد اپورتونيسم پرورش يافتهۀمبارز

 ۀتوانست از عهد  تنها چنين حزبی میــاپورتونيسم و ناسيوناليسم فارغ است 
 به راه سوسياليسم و ، کارگرۀآزمايش عظيمی بر آمده  و به راه طبق

 . انترناسيوناليسم وفادار بماند
 . حزب بلشويکی درست چنين حزبی بود
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 . شکست ارتش تزاری در جبههــ٤
 بحران تزاريسم.  ويرانی اقتصادی

 
 به صورت ، افراد بشرهاميليونزندگی . سه سال بود که جنگ ادامه داشت

 همه گير ناشی از جنگ هاى بيماریۀکه در نتيج ه و زخمی و کسانیکشت
 خود را می انباشتند ۀبورژوازی و مالکين از جنگ کيس.  تباه ميشد،مردند می

 کارگران و دهقانان روز به روز بيشتر هاىولی تنگدستی و محروميت
 ميليون ١٤قريب . ساخت  اقتصاد ملی روسيه را ويران می،جنگ. گشت می
.  به ارتش فرستاده بودند،ن تندرست را از کار اقتصادی باز داشتهکارک

از کشت غله کاسته شده بود زيرا . افتاد  از کار میها و کارخانههافابريک
کشيدند  اهالی و سربازان در جبهه گرسنگی می. نيروی کار کافی وجود نداشت

 .بلعيد جنگ تمام منابع کشور را می. و لخت و يا پا برهنه بودند
ه  آلمان مانند تگرگ بۀتوپخان. خورد ارتش تزاری پی در پی شکست می

 کافی ۀارتش تزاری نه توپ به انداز.باريد ه توپ میۀروی ارتش تزاری گلول
. گاهی به سه نفر سرباز فقط يک تفنگ ميرسيد.  نه گلوله و نه حتی تفنگ،داشت

ر گرديد و  خيانت سوخوملينوف وزير جنگ تزاری آشکا،از همان موقع جنگ
سوخوملينوف امر .  آلمانی رابطه داشته استهاىمعلوم شد که با جاسوس

مين مهمات جنگی أموريت او آن بود که تأجاسوسی آلمان را انجام ميداد و م
بعضی از . نگذارد به جبهه توپ و تفنگ و گلوله برسد. جبهه را مختل سازد

ارتش آلمان مساعدت  تزاری خودشان پنهانی به پيشرفت هاىوزيران و ژنرال
 ارتباط داشت اسرار جنگ را برای هابه اتفاق ملکه که با آلمانی: کردند می

جای تعجب نيست که ارتش تزاری شکست خورده و . نمودند  افشاء میهاآلمانی
 لهستان و  تصرف بهها آلمانی١٩١٦تا سال . شد مجبور به عقب نشينی می
 .ده بودند بالتيک موفق شهاىقسمتی از سرزمين کرانه

 سربازان و ، دهقانان، اين حوادث باعث خشم و نفرت کارگرانۀهم
 ملت را بر هاى جنبش انقالبی توده،روشنفکران نسبت به حکومت تزاری گرديده

 چه در مرکز و چه در ،ضد جنگ و تزاريسم چه در عقب جبهه و چه در جبهه
 .داد  شدت و افزايش می،نقاط دور دست

. نمود ی امپرياليستی روس هم سرايت مینارضايتی به بورژواز
رو خشمگين شده بود که در دربار تزاری اراذلی مانند  بورژوازی از اين

طور ه  را بها با آلمانیاىکردند که انعقاد صلح جداگانه راسپوتين حکمرانی می
بورژوازی بيش از پيش متقاعد ميشد . آشکار خط مشی خود را قرار داده بودند

ترسيد که   قادر نيست جنگ را با موفقيت از پيش ببرد و میکه حکومت تزاری
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 تن در ها با آلمانیاىمبادا تزاريسم برای نجات موقعيت خود به صلح جداگانه
به اين جهت بورژوازی روس تصميم گرفت دست به کودتای درباری بزند . دهد
ورژوازی که نيکالی دوم را   خلع و به جای او ميخائيل رومانف را که با ب تا آن

خواست با يک تير دو  به اين وسيله بورژوازی می. مربوط بود به تخت نشاند
 جنگ ۀدست گرفته ادامه که زمام حکومت را ب نخست آن: نشان بزند

 کودتای مختصر درباری از ۀوسيله که ب  دوم آن،مين نمايدأامپرياليستی را ت
اين  در. ی کند جلوگير،رسيد هجوم انقالب بزرگ خلق که سيل وار فرا می

 پشتيبانی  انگليس و فرانسه از بورژوازی روس کامًالهاىقضيه حکومت
ترسيدند که   جنگ نيست و میۀديدند که تزار قادر به ادام آنها می. ميکردند
هر آينه حکومت .  کار را يکسره کندها صلح جداگانه با آلمانیۀوسيله تزار ب

نگليس و فرانسه کشوری مانند  اهاىتزاری صلح جداگانه منعقد ميکرد حکومت
 هاکرد بلکه ده  خود جلب میهاىروسيه را که نه تنها نيروی دشمن را به جبهه

به . دادند  از دست می،داشت  روس را به فرانسه اعزام میۀهزار سربازان زبد
منظور انجام کودتای درباری ه اين جهت آنها از اقدامات بورژوازی روس ب

 .پشتيبانی کردند
 .يق تزار تنها ماندطر بدين

 ويرانی اقتصادی بيش ، جبهه پی در پی ادامه داشتهاىکه ناکامی هنگامی
 اختالل ١٩١٧در روزهای ماه ژانويه و فوريه سال . تر ميشد از پيش سخت
 ترقی و به منتهای شدت ۀ مواد خام و سوخت به باالترين درج،امور خواربار

 يکی هابنگاه.  موقوف شد تقريبًاحمل خوابار به پتروگراد و مسکو. خود رسيد
ويژه ه ب. افزود  بر بيکاری میهابسته شدن بنگاه. پس از ديگری بسته ميشد

 وسيع ملت بيش از پيش معتقد هاىتوده. وضع کارگران تحمل ناپذير شد
ی از اين وضع تحمل ناپذير تنها يک راه وجود دارد و ئگشتند که برای رها می

 .  تزاری استۀمستبدآن راه سرنگون کردن سلطنت 
بورژوازی خيال داشت . تزاريسم آشکارا دچار بحران مهلکی گرديده بود

ولی ملت اين بحران را به .  کودتای درباری حل کندۀکه بحران را به وسيل
 .دلخواه خود حل نمود
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تشکيل شوراهای نمايندگان . سقوط تزاريسم.  انقالب فوريه ــ ٥
 حاکميت دوگانه. کومت موقتیتشکيل ح. کارگران و سربازان

 
در موقع اعتصاب در .  ژانويه آغاز گرديد٩ با اعتصاب ١٩١٧سال 

 نهم ی روی داد و ضمنًائهاپتروگراد و مسکو و باکو و نيژنی نوگورود نمايش
.  کارگران در اعتصاب شرکت کردندۀماه ژانويه در مسکو قريب يک سوم هم

در . ز طرف پليس سوار پراکنده شدنمايش دوهزار نفری در بولوار تورسکوی ا
 . وسه ويبورگ سربازها هم به نمايش دهندگان پيوستندپتروگراد در ُش

فکر اعتصاب همگانی روز به روز "پليس پتروگراد گزارش داده بود که 
 ".گيرد  عمومی به خود میۀ وجه١٩٠٥بيشتر طرفدار پيدا ميکند و مانند سال 

 که جنبش انقالبی آغاز شده را در کردند رها کوشش میا و اسهامنشويک
 پيشنهاد هامنشويک.  که برای بورژوازی ليبرال الزم است بگنجاننداىدايره

 فوريه حرکت دسته جمعی ١٤کردند که در روز گشايش دومای دولتی يعنی 
 کارگران از پی هاىسوی دومای دولتی ترتيب داده شود ولی تودهه کارگران ب
 .دومای دولتی نرفته بلکه برای نمايش رفتند روانه شدند و به هابلشويک
 در پتروگراد اعتصاب کارگران کارخانه پوتيلوف ١٩١٧ فوريه ١٨در 

در .  اعتصاب کردندهاترين بنگاه  فوريه کارگران اکثر بزرگ٢٢. آغاز گرديد
 ۀ بر حسب دعوت کميت،) مارس٨( فوريه ٢٣ ،روز بين المللی زنان کارگر

 آمدند تا بر ضد ها و خيابانهان کارگر به کوچه زنا،هاپتروگراد بلشويک
 اقدام به اعتصاب ۀکارگران به وسيل.  جنگ و تزاريسم نمايش دهند،گرسنگی

اعتصاب . همگانی در تمام پتروگراد از اين نمايش زنان کارگر پشتيبانی کردند
 .گرديد سياسی به نمايش سياسی همگانی بر ضد رژيم تزاری تبدل می

اينک . تظاهرات با شدت زيادتری از نو آغاز ميشود) رس ما٩( فوريه ٢٤
 . هزار کارگر اعتصاب کردند٢٠٠قريب 

 کارگران پتروگراد را فرا ۀجنبش انقالبی هم)  مارس١٠( فوريه ٢٥
 به اعتصاب سياسی همگانی تمام پتروگراد هااعتصابات سياسی ناحيه. گيرد می

. ی با پليس روی ميدهدئدهادر همه جا تظاهرات و زد و خور. گردد تبديل می
!" نيست باد تزار: " سرخ با شعارهایهاى کارگران پرچمهاىدر باالی سر توده

 .جلوه گر است!" نان "،!"نيست باد جنگ"
اعتصاب و نمايش سياسی رفته رفته مبدل به )  مارس١١( فوريه ٢٦بامداد 

 ،سالح نموده پليس و ژاندارمری را خلع ،کارگران. شود اقداماتی برای قيام می
ليکن زد و خورد مسلح با پليس به تيرباران کردن . شوند خودشان مسلح می

 .گردد نمايش دهندگان در ميدان زنامنسکايا منتهی می
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 استان نظامی پتروگراد بود به کارگران آگهی ۀژنرال خابالوف که فرماند
به جبهه شروع به کار نمايند وگرنه )  مارس١٣( فوريه ٢٨ميدهد که آنها بايد 
تزار به ژنرال خابالوف چنين )  مارس١٠( فوريه ٢٥. فرستاده خواهند شد

 :فرمان ميدهد
 

امر ميکنم که همين فردا در پايتخت به اغتشاشات خاتمه داده » 
 «. شود

 
 .به انقالب ديگر ممکن نبود" خاتمه دادن"ولی 

گروهان چهارم احتياط هنگ پاولوسکی به )  مارس١١( فوريه ٢٦روز 
 پليس سوار که هاىسوی دستهه ليک آغاز کرد اما نه بطرف کارگران بلکه بش

مبارزه برای همراه نمودن . با کارگران شروع به تيراندازی متقابل کرده بودند
ويژه از طرف زنان کارگر که ه  ب،ارتش با جديت و سرسختی تمام دامنه گرفت

خواندند و دعوت  ادر میوردند آنها را برآ  به طرف سربازان روی میمستقيماًًً
 منفور تزاری به ملت ياری ۀنمودند که برای سرنگون ساختن سلطنت مستبد می
    .کنند

 ۀ دفتر کميتۀ حزب بلشويک در آن وقت به عهدۀرهبری کارهای روزمر
 ۀدفتر کميت. مرکزی حزب ما در پتروگراد تحت رياست رفيق مولوتوف بود

 ۀ منبی بر دعوت به اداماىبيانيه)  مارس١١( فوريه ٢٦مرکزی درتاريخ 
 . مسلح بر ضد تزاريسم و تشکيل حکومت انقالبی موقتی نشر دادۀمبارز

طرف کارگران ه سپاهيان پتروگراد از شليک ب)  مارس١٢( فوريه ٢٧
 فوريه هنوز ٢٧بامداد . پيوستند  به ملت که قيام کرده بود می،امتناع ورزيده

روز  ند فقط ده هزار تن بود ولی عصر آنکه قيام کرده بود  سربازانیۀشمار
 . هزار نفر تجاوز نمود٦٠ آنها از ۀشمار

که قيام کرده بودند اقدام به بازداشت  وزيران و  کارگران و سربازانی
 سياسی هاىزندانی.  تزاری و آزاد کردن انقالبيون از زندان نمودندهاىژنرال

 .شدند  انقالبی میۀآزاد شده هم وارد کار مبارز
 که در بام هامورين شهربانی و ژاندارمأ هنوز تيراندازی با مهار خياباند
ولی پيوستن سريع سپاهيان به .  ادامه داشت، با مسلسل کمين کرده بودندهاخانه

 . تزاری را تعيين کردۀکارگران سرنوشت سلطنت مستبد
 در شهرهای ديگر و در جبهه ،که خبر پيروزی انقالب در پتروگراد وقتی

 .مورين تزاری پرداختندأ شد کارگران در همه جا به خلع ممنتشر
 .انقالب بورژوازی دمکراتيک فوريه غالب شد
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 کارگر پيش آهنگ آن بود و بر ۀانقالب از اين جهت پيروز شد که طبق
 برای ،برای صلح" سربازی پوشيده و ۀ دهقان که جامۀ تودهاميليونرأس جنبش 

 پرولتاريا پيشرفت ۀسلط.  قرار گرفته بود،کردند مبارزه می"  برای آزادی،نان
 .مين کردأانقالب را ت

 :لنين در نخستين روزهای انقالب نوشته بود که
 

  خون، وی قهرمانی بروز داد،انقالب را پرولتاريا انجام داد» 
ترين مردم   زحمتکش و تهيدستهاىترين توده  را ريخت و وسيعخود

 ). چاپ روسی٢٤-٢٣  ص٢٠ جلد لنين («...را از پی خود برد
 

 را ١٩١٧ سريع انقالب دوم سال ۀ مقدمات غلب١٩٠٥نخستين انقالب سال 
 .فراهم آورد

 :کرد که لنين خاطر نشان می
 

ترين نبردهای طبقاتی و بدون جديت و   بدون سه سال بزرگ»
 انجام ،١٩٠٧-١٩٠٥ هاىفعاليت انقالبی پرولتاريای روس در سال

 آن در عرض چند یئ ابتداۀمرحلنی ختم انقالب دوم به اين سرعت يع
 ) ١٣همان کتاب ص  («. روز امکان ناپذير بود

 
انقالب پيروزی يافته .  شوراها پديد آمدند،در همان نخستين روزهای انقالب

کارگران و سربازانی که . به شوراهای وکالی کارگران و سربازان تکيه ميکرد
انقالب . ن و سربازان را بر پا کردندقيام کرده بودند شوراهای نمايندگان کارگرا

 حاکميت ۀ نشان داد که شوراها دستگاه قيام مسلح و در عين حال هست١٩٠٥سال 
 کارگر زنده بود و آنها هاى شوراها در مغز تودهۀانديش. باشند جديد انقالبی می

در روز فردای سرنگون کردن تزاريسم اين انديشه را عملی کردند ولی با اين 
 برپا شده بود و حال کارگران فقط شوراهای نمايندگان ١٩٠٥ر سال فرق که د

 کارگران و شوراهای نمايندگان ها با ابتکار بلشويک١٩١٧که در فوريه سال  آن
 . پديد آمدسربازان

 رهبری ها مستقيم توده را در خيابانۀ مبارزهاکه بلشويک هنگامی
در شوراها رها ا و اسهاکار يعنی منشويک  احزاب سازش،کردند می

. دادند  وکالت را اشغال کرده و در آنجا اکثريت خود را تشکيل میهاىکرسی
 کمک ميکرد اين بود که بيشتر ليدرهای حزب اىچيزی که به اين کار تا اندازه

 استالين و ،لنين در مهاجرت بود( بودند ها و يا در تبعيد گاههابلشويکی در زندان
رها ا و اسهاکه منشويک و حال آن)  در سيبری در تبعيد بودنداسوردلوف
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بدين طريق در سر شورای . کردند  پتروگراد گردش میهاىآزادانه در خيابان
 و ها آن نمايندگان احزاب سازش کار يعنی منشويکۀ اجرائيۀپتروگراد و کميت

در مسکو و يک رشته از شهرهای ديگر نيز وضع از . رها قرار گرفتندااس
يوانووزنسنسک، کراسنويارسک و برخی شهرهای تنها در ا. همين قرار بود

 . بودهاديگر از اول در شوراها اکثريت با بلشويک
ملت مسلح يعنی کارگران و سربازان که نمايندگان خود را به شورا 

شمردند و  آنها چنين می. پنداشت را دستگاه حاکميت ملی می  آن،فرستاد می
 ملت هاى درخواستۀربازان هممطمئن بودند که شورای نمايندگان کارگران و س

ولی زود . انقالبی را انجام خواهد داد و نخستين اقدام آن انعقاد صلح خواهد بود
 هارها و منشويکااس .باوری کارگران و سربازان بازی بدی برای خود آنها شد

آنها خيال . دست آوردن صلح هم نبودنده حتی در فکر از بين بردن جنگ و ب
و اما راجع به انقالب و .  جنگ استفاده نمايندۀ برای ادامداشتند که از انقالب

پنداشتند که انقالب   چنين میهارها و منشويکا اس، انقالبی ملتهاىدرخواست
را استوار ساخته   آن است که آنۀديگر به پايان رسيده است و اکنون ديگر وظيف

به اين .  وارد شداىمشروطه" عادی"و به اتفاق بورژوازی به راه زندگانی 
مد آ ری و منشويکی شورای پتروگراد هر چه از دستش برمیاجهت رهبری اس

 از بين بردن جنگ و موضوع صلح را ماستمالی کرده، ۀکه مسئل کرد تا آن
 .حاکميت را به بورژوازی واگذار نمايد

 نمايندگان ليبرال دومای دولتی با ١٩١٧سال )  مارس١٢( فوريه ٢٧
 موقتی دومای ۀتي کم، بند و بست کرده، پس پردهری منشويکی دراليدرهای اس

دولتی را به رياست رودزيانکو رئيس دومای چهارم دولتی که يک نفر مالک و 
 موقتی دومای دولتی و ۀو پس از چند روز کميت.  تشکيل دادند، بود طلبسلطنت

 شورای نمايندگان کارگران و ۀ اجرائيۀر و منشويک کميتاليدرهای اس
 تشکيل حکومت جديد روسيه يعنی ۀ دربارهاانی از بلشويک پنه،سربازان

رياست شاهزاده لوف که تزار نيکالی دوم هنوز ه حکومت موقتی بورژوازی  ب
پيش از تغيير رژيم ماه فوريه برای نخست وزيری حکومت خود در نظر گرفته 

 گوچکف رئيس ،هاميليوکوف رئيس کادت.  با هم توافق حاصل کردند،بود
اران در حکومت موقتی د سرمايهۀ و نمايندگان معروف ديگر طبقهاتاکتيابريس

در آن وارد " دمکراسی "ۀر هم به عنوان نماينداداخل شدند و کرنسکی اس
 .گشت

 ، شوراۀ اجرائيۀر و منشويک کميتانتيجه اينطور شد که ليدرهای اس
حاکميت را به بورژوازی واگذار کردند و شورای نمايندگان کارگران و 

 با ها از اين موضوع خبر دار شد با وجود اعتراض بلشويکازان که بعداًًسرب
 .ر و منشويک را تصويب نمودااکثريت خود عمليات ليدرهای  اس
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 لنين مرکب بود ۀبدين منوال در روسيه دولت نوينی تشکيل شد که بنا به گفت
 ".بورژوازی و مالکين بورژوا شده"از نمايندگان 

ورژوازی، حاکميت ديگر يعنی شورای نمايندگان ليکن در کنار حکومت ب
طور عمده ه نمايندگان سربازان در شورا ب. کارگران و سربازان وجود داشت

شورای نمايندگان کارگران و . دهقانانی بودند که برای جنگ بسيج شده بودند
 دستگاه اتحاد کارگران و دهقانان بر ضد حاکميت تزاری و در آن ،سربازان

 . کارگر و دهقانان بودۀ حاکميت آنها يعنی دستگاه ديکتاتوری طبقواحد دستگاه
بدين طريق يک نوع حاکميت دوگانه در هم پيچيده از دو ديکتاتوری يعنی 
ديکتاتوری بورژوازی در وجود حکومت موقتی و ديکتاتوری پرولتاريا و 

 .دهقانان در وجود شورای نمايندگان کارگران و سربازان ايجاد شد
 . پديد آمددوگانهحاکميت 

رها اکثريت تشکيل داده ا و اسهاچه علت داشت که در ابتدا منشويک
 بودند؟

 حاکميت را به داوطلبانهچه علت داشت که کارگران و دهقانان پيروز شده 
 نمايندگان بورژوازی واگذار کردند؟

 مردم که در سياست هاميليونله را چنين توضيح ميداد که ئلنين اين مس
 اينها را مالکين ۀقسمت عمد.  بيدار شده و به سياست روی آوردند،دناشی بودن

دادند که خود اندکی پيش از   دهقانان و کارگرانی تشکيل می،خرده بورژوازی
در . اين دهقان بودند يعنی کسانی که در بين بورژوازی و پرولتاريا قرار داشتند

بود که از همه آن موقع روسيه در بين تمام کشورهای بزرگ اروپا کشوری 
موج عظيم خرده " خرده بورژوازی بود و در اين کشور ۀبيشتر دارای جنب

 خود بلکه از حيث طرز ۀبورژوازی همه را زير گرفت و نه فقط از حيث شمار
 خود نيز پرولتاريای آگاه را مغروق ساخت يعنی محافل بسيار وسيع ۀانديش

 بورژوازی خود قرار  سياسی خردههاى سرايت نظريهضکارگران را در معر
 ).    چاپ روسی١١٥ ص ٢٠ جلد لنين( "داد

همين موج دريای خرده بورژوازی بود که احزاب خرده بورژوازی يعنی 
 .رها را باال آوردا و اسهامنشويک

 تغيير در ترکيب پرولتاريا در موقع ،لنين خاطر نشان کرد که علت ديگر
. تاريا در آغاز انقالب بودجنگ و کافی نبودن آگاهی و وضع سازمانی پرول

 ٤٠قريب . موقع جنگ در ترکيب خود پرولتاريا تغييرات مهمی به عمل آمد
 جنگ خرده هاىدر سال. درصد کارگران اصلی به ارتش فرا خوانده شده بودند

 پرولتاريا ۀي پيشه وران و دکانداران بسياری که نسبت به احوال و روح،مالکين
 . شده بودندهاز از سرباز گيری داخل بنگاهمنظور گريه  ب،بيگانه بودند
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 مساعدی شد که سياسيون ۀهمين قشرهای خرده بورژوازی کارگران زمين
 .رها را پرورش ميدادا و اسهاخرده بورژوازی يعنی منشويک

 وسيع ملت که در سياست ناشی و زير اين موج هاىاز اينجاست که توده
 انقالب سرمست هاىتين پيشرفت از نخس،عظيم خرده بورژوای درغلطيده بودند

 انقالب اسير احزاب سازش کار شدند و در عالم هاىگرديدند و در نخستين ماه
کردند که حاکميت بورژوازی مانع انجام کار شوراها  سادگی خود گمان می

نخواهد شد و بنابراين راضی شدند که حاکميت دولتی را به بورژوازی واگذار 
 .کنند

 کار انتباهی ۀوسيله ک در پيش داشت اين بود که ب که حزب بلشوياىوظيفه
 ، امپرياليستی حکومت موقتی را آشکار سازدۀ جنب،هاصبورانه در ميان توده
 بر دارد و نشان دهد که بدون تبديل هارها و منشويکاپرده از روی خيانت اس

 .حکومت موقتی به حکومت شوراها نيل به صلح غير ممکن است
 .اين کار پرداخته  جديت بو حزب بلشويک با کمال
. سازد  علنی مطبوعاتی خود را از نو برقرار میهاىحزب بلشويک ارگان

شروع " پروادا "ۀپنج روز پس از انقالب فوريه در پتروگراد نشر روزنام
در مسکو انتشار " سوسيال دمکرات "ۀميشود و چند روز پس از آن روزنام

اطمينان به بورژوازی ليبرال و ی که از قيد ئهاس تودهأحزب در ر. ابدي می
 شروع به فعاليت ،نمايند رها خود را رها میا و اسهااطمينان به منشويک

 کارگر ۀنمايد و با کمال بردباری به سربازان و دهقانان لزوم همکاری با طبق می
حزب به آنها توضيح ميدهد که دهقانان بدون عوض کردن . فهماند را می

حکومت شوراها نه نائل به صلح ميشوند و نه حکومت موقتی بورژوازی به 
 .زمين خواهند گرفت

 
 
 
 
 

 خالصه
 

 در اثر ،اریدجنگ امپرياليستی بر اثر ناموزونی ترقی کشورهای سرمايه
 بزرگ و بر اثر لزوم تقسيم مجدد جهان هاىبر هم خوردن موازنه بين دولت

 .ين قواء پديد آمد نوۀ  جنگ و برقرار ساختن موازنۀوسيله  بهابرای امپرياليست
کردند اگر آنها   خيانت نمیطبقۀ کارگراگر احزاب بين الملل دوم به راه 

 اگر آنها ،کردند  بين الملل دوم را بر ضد جنگ نقض نمیهاىکنگرۀتصميمات 



 
 
٤٦

 بر ضد دامن زنان ، امپرياليستی خودهاىگرفتند بر ضد حکومت تصميم می
 جنگ چنين ،ر را نيز برانگيزند کارگۀطور فعال برخاسته و طبقه آتش جنگ ب

 تا اين اندازه شدت و توسعه داشت و شايد هم اصًال  نمیاىخصلت ويران کننده
 .افتي نمی

حزب بلشويک يگانه حزب پرولتری بود که به راه سوسياليسم و 
انترناسيوناليسم صادق و وفادار ماند و بر ضد حکومت امپرياليستی خود جنگ 

 احزاب انترناسيونال دوم را که توسط قشرهای فوقانی ۀکلي. داخلی را ترتيب داد
خود با بورژوازی مربوط بودند گرفتار اسارت امپرياليسم شده و به سوی 

 . شتافتندهاامپرياليست
اری بود اين بحران را شدت دجنگ که خود انعکاس بحران همگانی سرمايه

بلشويک کارگران روسيه و حزب . ست کرداری جهان را ُسدداده و سرمايه
اری با کمال موفقيت استفاده دستی سرمايهنخستين کسانی در جهان بودند که از ُس

 امپرياليسم را شکافتند و تزار را سرنگون کردند و شوراهای ۀکرده جبه
 .نمايندگان کارگران و سربازان را بر پا نمودند

چنين کارگران که از   سربازان و هم، وسيع خرده بورژوازیهاىتوده
 هاىان انقالب سرمست و سرخوش شده و به اطمينهاى پيشرفتنخستين
 ، کارها خوب خواهد شدۀگفتند از اين به بعد هم  که می،رهاا و اسهامنشويک

 به حکومت موقتی اعتماد حاصل نموده و از او ،خاطر جمع گرديده بودند
 .نمايند پشتيبانی می

 کارگران و هاىدر جلو حزب بلشويک اين وظيفه قرار گرفت که به توده
 انقالب سرمست شده بودند بفهماند که هنوز هاىسربازان که از نخستين پيشرفت

تا پيروزی کامل انقالب خيلی مانده است و مادام که حاکميت در دست حکومت 
 و ها سازشکاران يعنی منشويک،باشد و در شوراها موقتی بورژوازی می

 نه زمين ميتواند ،واهد شد ملت نه به صلح نائل خ،ی دارندئرها فرمانرواااس
ورد و برای پيروزی کامل الزم است باز يک گام آ دست میه بگيرد و نه نان ب

 .شوراها واگذار گردده به پيش برداشته شود و حاکميت ب
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 فصل هفتم
حزب بلشويک در دوران تهيه و انجام انقالب 

 سوسياليستی اکتبر
 )١٩١٨ سال ــ ١٩١٧آوريل سال (

 
بيرون آمدن حزب از .  پس از انقالب فوريه اوضاع کشورــ١

 لنينورود . حالت پنهانی و پرداختن به فعاليت سياسی آشکارا
  عطف توجه حزب.تزهای آوريل لنين. به پتروگراد

 .سوی انقالب سوسياليستی ه  به لزوم انتقال ب
 

 را هاوقايع و رفتار حکومت موقتی روز بروز درستی خط مشی بلشويک
بيش از پيش آشکار ميشد که حکومت موقتی برله ملت نيست . نمود ييد میأت

خواهد   طرفدار صلح نيست بلکه طرفدار جنگ است و نمی،بلکه عليه ملت است
 ۀ زمينهافعاليت انتباهی بلشويک.  نه زمين و نه نان بدهد،تواند نه صلح و نمی

 .مساعدی پيدا ميکرد
 سرنگون و که کارگران و سربازان حکومت تزاری را در موقعی

طور معينی متمايل به ه کردند حکومت موقتی ب  سلطنت را قطع میهاىريشه
 محرمانه گوچکوف و شولگين ١٩١٧نگاهداری سلطنت بود و دوم مارس سال 

خواست قدرت را به برادر نيکال  بورژوازی می. را نزد تزار فرستاده بود
کوف در ميتينگ که گوچ یترومانوف يعنی به ميخائيل واگذار نمايد اما وق

 ،به پايان رسانيد" زنده باد امپراتور ميخائيل"کارگران راه آهن نطق را به ندای 
ر يکارگران بازداشت و تفتيش گوچگوف را خواستار شدند و با کمال تغ

 :گفتند می
 

 «. سگ زرد برادر شغال است»  
 

 . گذارند سلطنت از نو برقرار گردد معلوم بود که کارگران نمی
بردند و  که کارگران و دهقانان امر انقالب را از پيش می موقعیدر آن 

دست آوردن نان و ه  جنگ را داشتند و برای بۀ انتظار خاتم،خون خود را ريخته
نمودند و برای مبارزه با ويرانی اقتصادی تقاضای اقدامات  زمين کوشش می

 ملت  حياتیهاى حکومت موقتی نسبت به اين درخواست،قطعی و جدی داشتند
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اين حکومت که از مشهورترين . گرفت کر و کور بود و آنها را ناديده می
کرد  را هم نمی اری و مالکين تشکيل يافته بود حتی فکر ايندنمايندگان سرمايه

 دهقانان را در خصوص واگذاری زمين به آنها به انجام رساند هاىکه درخواست
بايست  ا برای اين کار میتوانست به زحمتکشان نان بدهد زير چنين نمی و هم

الزم بود که با هر اقدامی هم که .  غله خلل وارد آوردۀبه منافع فروشندگان عمد
 غله گرفته شود ولی حکومت جرئت اقدام به اين هاباشد از مالکين و از کوالک

چنين صلح را  هم. کار را نداشت چون خود به منافع اين طبقات وابستگی داشت
 .ار سازدتوانست بر قر هم نمی

 انگليس و فرانسه بستگی داشت نه یهاحکومت موقتی که با امپرياليست
 تنها در خيال خاتمه دادن به جنگ نبود بلکه بر عکس کوشش داشت برای اين

که روسيه با فعاليت بيشتری در جنگ امپرياليستی اشتراک ورزد و خياالت 
 گاليسی انجام ف و تصر تصرف استانبول و بغازهاۀگيری خود را دربار جهان

 .دهد از انقالب استفاده کند
 ملت نسبت به سياست حکومت هاىمعلوم و آشکار بود که زود باوری توده

 .بايست به پايان رسد موقتی به زودی می
گرديد که حاکميت دوگانه که پس از انقالب  رفته رفته معلوم و آشکار می

پا بر جا ماند زيرا جريان تواند  وجود آمده بود ديگر مدت زيادی نمیه فوريه ب
يا در چهار ديوار حکومت : طهقنمود که حاکميت در يک ن حوادث ايجاب می

 . تمرکز يابد،موقتی و يا در دست شوراها
رها هنوز در ميان ا و اسهاراست است که سياست سازشکاری منشويک

 زيادی از کارگران و از آن بيشتر ۀهنوز عد.  مردم پشتيبان داشتهاىتوده
يد و آ سسان میؤبزودی مجلس م"ازان و دهقانانی بودند که باور ميکردند سرب
کردند که جنگ برای تصرف  و تصور می"  کارها را به خوبی انجام ميدهدۀهم

اين قبيل . باشد کشورها نبوده بلکه از روی ضرورت و برای دفاع از دولت می
گمراهی سير ناميد که با وجدان پاک در  اشخاص را لنين دفاع طلبانی می

رها و ا اسۀ سياست وعده و وعيد و مجامل، اين اشخاصۀدر ميان هم. کنند می
ولی واضح بود که اين وعده و .  هنوز سياست صحيحی تلقی ميشدهامنشويک

 حکومت ۀتواند طول بکشد زيرا جريان حوادث و روي وعيدها و مجامله نمی
ان ميداد که سياست موقتی روز به روز اين موضوع را آشکارتر ميکرد و نش

 .باشد دفع الوقت وفريب مردمان زود باور می
 مخفی و روپوشيده بر ضد جنبش ۀحکومت موقتی هميشه به سياست مبارز

 بر ضد اى پس پردههاىانقالبی توده و به سياست بند و بست و دوز و کلک
کرد که به تعرض آشکار بر ضد  گرديد و گاهی کوشش می انقالب قانع نمی

 دمکراسی مبادرت ورزد و سعی داشت که به ويژه در ميان سربازان ىهاآزادی
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خواست  يعنی می". در کارها نظم بر پا کند"و " انضباط را از نو برقرار سازد"
ولی هر قدر .  که برای بورژوازی الزم است در آورداىکه انقالب را به دايره

 با جديت کامل  مردمهاىرسيد و توده در اين راه کوشش ميکرد به مقصود نمی
 اجتماعات و ،هاآزادی اتحاديه، مطبوعات، دمکراسی يعنی آزادی بيانهاىآزادی
کردند از حقوق  کارگران و سربازان کوشش می. کردند را عملی می هانمايش

دست آورده بودند به منظور شرکت ه دمکراتيک خود  که برای نخستين بار ب
که وضعيت حاصله را  ه نمايند تا اين استفادفعال در زندگانی سياسی کشور کامًال

را درک نمايند و تصميمی اتخاذ کنند که در آينده چه بايد  دريافته و معنی آن
 .کرد

طور غير علنی در ه  حزب بلشويک که بهاىپس از انقالب فوريه سازمان
 ۀسخت ترين شرايط تزاريسم کار ميکرد از حالت پنهانی بيرون آمده و به توسع

 هاى اعضای سازمانۀشمار. و تشکيالتی آشکار اقدام نمودعمليات سياسی 
ی بودند ئ هزار تن نبود ولی اينها کادرها٤٥-٤٠بلشويک در اين زمان بيش از 

 حزب بنا بر اصول مرکزيت هاىکميتۀ. که در مبارزه آبديده شده بودند
 ين بهئ مقامات حزبی از پاۀانتخابی بودن هم. دمکراسی از نو تشکيل گرديده بود

 .باال مقرر شده بود
 ، آشکار گردانيد،انتقال حزب به وضع علنی اختالفاتی را که درحزب بود

 بوبنف و ، مانند ريکوف،کامنف و بعضی از کارکنان سازمان حزبی مسکو
روش نيمه منشويکی و پشتيبانی مشروط از حکومت موقتی و سياست ، نوگين

 تازه از تبعيد برگشته بود  و استالين که. دفاع طلبان را در پيش گرفته بودند
مولوتف و ديگران به همراهی اکثريت حزب از سياست عدم اعتماد نسبت به 

 بر ضد دفاع طلبی برخاسته و مردم را در راه ،حکومت موقتی دفاع ميکردند
 از هيک عد. صلح و به مبازره بر ضد جنگ امپرياليستی دعوت ميکردند

 در زندان يا تبعيد عقب ماندگی سياسی  اقامت طوالنیۀکارکنان حزب در نتيج
 .خود را ظاهر ساخته و به همين سبب دچار ترديد گشته بودند

 .نبودن پيشوای حزب يعنی نبودن لنين احساس ميشد
 به روسيه ١٩١٧آوريل سال ) ١٦ (٣لنين که مدت زيادی در تبعيد بود 

 .بازگشت
 .داشتورود لنين برای حزب و برای انقالب اهميت خيلی زيادی 

که نخستين اخبار  يس بود يعنی موقعیئکه هنوز در سو لنين در موقعی
 کارگر ۀبه حزب و به طبق" ی از دورئنامه ها"راجع به انقالب به او رسيد در 

 :روسيه چنين نوشته بود
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ی از ئهادر جنگ داخلی بر ضد تزاريسم شما معجزه! کارگران» 
يد در کار سازمان دادن با.  بروز داديداىقهرمانی پرولتری و توده

يد تا وسائل پيروزی ئپرولتاريا و عموم خلق هم شما ابراز معجزه نما
 ٢٠ جلد لنين ( «. دوم انقالب نيز فراهم سازيدۀخويش را در مرحل

 ).چاپ روسی
 

در ايستگاه راه آهن فنالند و در .  شب وارد پتروگراد شد، آوريل٣لنين در 
ر و سرباز و ملوان برای پيشواز لنين گرد  ايستگاه هزاران کارگیميدان جلو
 را وجد و سرور وصف هاکه لنين از واگون بيرون آمد توده هنگامی. آمده بودند

آنها لنين را بر روی دست بلند کردند و بدين طريق پيشوای . ناپذيری فراگرفت
چخه ايدزه و : هادر آنجا منشويک. خود را به سالن بزرگ ايستگاه آوردند

نطق کرده و در اين " شاد باش" طرف شورای پتروگراد به عنوان سکوبلف از
خواهد " زبان مشترک"که لنين با آنها " نمودند اظهار اميدواری می" هانطق
 ۀسوی توده  از پهلوی آنها گذشت و ب، ولی لنين به نطق آنها گوش نداد،يافت

ا ايراد کارگران و سربازان روانه شد و از باالی زره پوش نطق مشهور خود ر
 را به مبارزه در راه پيروزی انقالب سوسياليستی دعوت نمود و با هاکرد و توده

 هاىستين نطق خود را پس از سالخ ن-!"زنده باد انقالب سوسياليستی"گفتن 
 . به پايان رسانيد،متمادی در تبعيد ايراد نموده بود

انقالبی  هم خود را وقف فعاليت ،لنين چون به روسيه آمد با تمام انرژی
 جنگ و انقالب گزارش ۀ دربارها بلشويکۀفردای ورودش لنين در جلس. کرد
 ،هاکه غير از بلشويک اىسپس تزهای سخنرانی خود را در جلسه. داد

 . تکرار نمود، نيز حضور داشتندهامنشويک
اينها تزهای مشهور آوريل لنين بود که به حزب و به پرولتاريا برای انتقال 

 .ازی به انقالب سوسياليستی خط مشی روشن انقالبی داده بوداز انقالب بورژو
تزهای لنين برای انقالب و برای فعاليت بعدی حزب اهميت بسيار بزرگی 

 تحول عظيمی بود و حزب در شرايط ۀانقالب در زندگانی کشور به مثاب. داشت
نوين مبارزه پس از سرنگون کردن تزاريسم به رهنمود نوينی احتياج داشت تا 

اين رهنمود را . که جسورانه و با اطمينان کامل در طريق جديد روانه گردد اين
 .تزهای لنين به حزب داد

تزهای آوريل لنين برای انتقال از انقالب دمکراسی بورژوازی به انقالب 
 ۀ دوم يعنی به مرحلۀ انقالب به مرحلۀ برای انتفال نخستين مرحل،سوسياليستی

 تمام ۀوسيله حزب ب.  مبارزه را به حزب ميدادۀاهيان دۀانقالب سوسياليستی نقش
 ١٩٠٥حتی در سال .  بزرگ مهيا شده بودۀتاريخ پيشين خود برای اين وظيف

دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب " خود موسوم به ۀلنين در رسال
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 پرولتاريا دست به کار ،گفته بود که پس از سرنگون کردن تزاريسم" دمکراتيک
 که در اين تزها ديده ميشد اىموضوع تازه. گردد قالب سوسياليستی میانجام ان

ه  باىعبارت از اين بود که برای اقدام به انتقال به انقالب سوسياليستی نقشه
 . کافی و مشخص بودۀدست ميداد که از حيث تئوری دارای ادل

 اراضی  ۀملی کردن هم:  اقتصادی اقدامات انتقال عبارت بود ازۀدر رشت
 در يک بانک ها بانکۀ مجتمع ساختن هم، اراضی مالکينۀ کشور با مصادردر
 احداث بازرسی ، احداث بازرسی آن از طرف شورای نمايندگان کارگران،ملی

 .نسبت به توليد اجتماعی و نسبت به پخش خواربار
 سياسی لنين پيشنهاد ميکرد که از جمهوری پارلمانی به جمهوری ۀدر رشت

 تئوری و تجربيات مارکسيسم ۀاين پيشنهاد در زمين. عمل آيده شوروی انتفال ب
 جمهوری پارلمانی ،انهای مارکسيستدتا کنون تئوری. يک قدم جدی به پيش بود

اکنون لنين . دانستند را بهترين شکل سياسی برای انتقال به سوسياليسم می
 از  انتقالۀ که در دور،پيشنهاد ميکرد جمهوری پارلمانی به جمهوری شوروی

 ،باشد ترين شکل تشکيالت سياسی جامعه می اری به سوسياليسم مناسبدسرمايه
 .تبديل شود

 :در تزها چنين نوشته شده بود
 

 از انتقالخصوصيت موقع کنونی در روسيه عبارت است از »  
 که بر اثر کافی نبودن آگاهی و تشکل پرولتاريا ، انقالبۀنخستين مرحل

 آن که بايد قدرت  دومۀبه مرحل - ،ستقدرت را به بورژوازی داده ا
همان  («. دست پرولتاريا و فقيرترين قشرهای دهقانان داده شوده ب

 )٨٨کتاب ص 
 

 و در جای ديگر
 

طرف آن نسبت به ه  که بازگشت ب،نه به جمهوری پارلمانی» 
 بلکه جمهوری ــ ،شوراهای وکالی کارگران گامی به عقب است

و مزدوران و دهقانان در سرتاسر کشور شوراهای نمايندگان کارگران 
 ). چاپ روسی٨٨ ص ٢٠لنين جلد  ( «از پائين تا باال

 
گفت که جنگ در زمان حکومت موقتی نوين نيز به عنوان يک  لنين می

 حزب عبارت از آن است که ۀوظيف. ماند  امپرياليستی باقی میۀجنگ غارتگران
 که خاتمه دادن به جنگ از راهی  بفهماند و به آنها نشان دهدهارا به توده اين
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 بدون سرنگون ، صلح و دمکراسی حقيقیۀوسيله غير از جبر و تعدی يعنی ب
 .باشد ساختن بورژوازی امکان پذير نمی

 : ميان آورده لنين اين شعار را ب، حکومت موقتیۀدربار
 

  «!گونه پشتيبانی نبايد کرد از حکومت موقتی هيچ»  
 

اطر نشان ميکرد که حزب ما هنوز در شوراها لنين سپس در تزهای خود خ
رها که نفوذ  بورژوازی ا و اسهادر اقليت است و در آنجا دسته بندی منشويک

 حزب ۀبه همين  جهت وظيف. نمايد ی میئفرمامرا بر پرولتاريا تحميل ميکند حک
 :عبارت از آن است که

 
ل يگانه شک بفهماند که شورای نمايندگان کارگران هابه توده» 

 اينکه  باشد و بنابراين مادامی  حکومت انقالبی میامکان پذير
 ما فقط در آن است که ۀحکومت در زير نفوذ بورژوازی است وظيف

طور دائم و ه  ب، اشتباهات تاکتيکی آنها را با حوصلههابه توده
 نيز ها علمی تودههاىويژه با نيازمندیه طرزی که به مصرانه و ب
که ما دراقليت هستيم امر انتقاد و  تا هنگامی بفهمانيم .مطابق باشد

بريم و در عين حال  لزوم  روشن کردن اشتباهات را از پيش می
 قدرت دولتی را به شوراهای نمايندگان کارگران ترغيب و ۀانتقال هم
 ).٨٨همان کتاب ص  («....يم ئنما تبليغ می

 
ع شوراها به معنی آن اين بود که لنين بر ضد حکومت موقتی که در آن موق

 سرنگون کردن آن را درخواست ،نمود کردند دعوت به قيام نمی آن اعتماد می
 در شوراها ،طريق  توضيحی و جلب اشخاصه کوشيد تا ب کرد بلکه می نمی

 شوراها ۀوسيله که سياست شوراها تغيير يابد و ب دست آيد تا آنه اکثريت ب
 .ترکيب و سياست حکومت نيز تغيير کند

 .کار رشد آرام انقالب بود نمنظور اي
را کنده و دور  انداخته يعنی از "  چرکينۀجام"لنين سپس خواستار بود که 

هم احزاب انترناسيونال دوم و هم . نام سوسيال دمکرات دست کشيده شود
 و هااپورتونيست. ناميدند  روس خود را سوسيال دمکرات میهاىمنشويک

لنين پيشنهاد کرد که .  ننگين کرده بودندخائنين سوسياليسم اين نام را چرکين و
حزب  ــناميدند  که مارکس و انگلس حزب خود را می  چنان،حزب بلشويک

ی ئکه مقصود نها اين نام از لحاظ علمی درست است چون.  ناميده شودکمونيست
اری دتواند از سرمايه بشريت می. باشد حزب بلشويک نائل شدن به کمونيسم می
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 يعنی به مالکيت مشترک ابزارهای توليد و توزيع ،سوسياليسم فقط به مستقيمًا
هم  گفت که حزب ما از اين لنين می. محصول موافق کار هر کس انتقال يابد

 به کمونيسم که روی طور ناگزير بايد تدريجاًًه سوسياليسم ب. دورتر نگاه ميکند
 مطابق  کس هر مطابق استعدادش و بهــاز هر کس "پرچم آن نوشته شده است 

 .برسد" احتياجش
سرانجام لنين در تزهای خود ايجاد انترناسيونال نوين يعنی برپا کردن 

 انترناسيونال کمونيستی را که از اپورتونيسم و سوسيال ،انترناسيوناليسم سوم
 غضب آلودی ۀتزهای لنين باعث زوز.  درخواست ميکرد،شوينيسم مبری باشد

 پيامی به هامنشويک. رها گرديدا و اسها منشويک،از جانب بورژوازی
 ۀبه عقيد. آغاز ميشد" انقالب در خطر است: "کارگران فرستادند که با اخطار

 انتقال قدرت را به شوراهای ها خطر عبارت از آن بود که بلشويکهامنشويک
 .نمايندگان کارگران و سربازان خواستار بودند

 چاپ اىمقاله") نگیيگا("يدينستور " خود موسوم به ۀپلخانوف در روزنام
پلخانوف به سخنان .  ناميد"سخنرانی هذيان آميز"کرده در آن نطق لنين را 

 انقالب بيرون ۀتنها لنين از داير: "يدزه منشويک اشاره ميکرد که گفته بود چخه
 ."خواهد ماند واال ما راه خود را ادامه خواهيم داد

اين .  بر پا گرديد تمام شهر پتروگرادهاى آوريل کنفرانس بلشويک١٤در 
 .را اساس کار خود قرار داد کنفرانس تزهای لنين را تصويب کرد و آن

 محلی حزب نيز تزهای لنين را تحسين و هاىپس از مدت قليلی سازمان
 .تصويب نمودند

 پياتاکف تزهای لنين را با رضايت ، غير از چند فرد مانند کامنف حزبۀهم
 .لعاده ای پذيرفتندافوق
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 . بحران حکومت موقتی آغاز ــ٢
 .ماه آوريل حزب بلشويک کنفرانس

 
 انقالب آماده ميشدند حکومت موقت ۀ برای بسط آيندهاکه بلشويک هنگامی
 ۀ آوريل ميليوکف وزير خارج١٨در . داد خود ادامه میضد ملت به عمليات 

 مردم کوشش دارند جنگ ۀهم ":حکومت موقت به متفقين اظهار داشت که
يروزی قطعی برسانند و حکومت موقت عزم دارد تعهداتی را که جهانی را تا پ

 ". مراعات نمايد کامًال،نسبت به متفقين خود قبول کرده است
    بدين طريق حکومت موقتی در وفاداری خود نسبت به قراردادهای 

باز هر " یئبه فتح نها"منظور نيل تزاری سوگند ياد ميکرد و وعده ميداد که به 
 . خون خلق را بريزد، الزم باشدهاامپرياليستقدر که برای 

کارگران و سربازان ، ")ياداشت ميليوکوف(" آوريل از اين بيانات ١٩در 
 را ها مرکزی حزب بلشويک تودهۀ آوريل کميت٢٠روز . اطالع حاصل کردند

 ٢١-٢٠در . به اعتراض بر ضد سياست امپرياليستی حکومت موقتی دعوت کرد
 کارگران و سربازان که از صد هزار هاى توده١٩١٧ال س)  ماه مه٤-٣(آوريل 

با احساسات خشم آلودی دست به " ياداشت ميليوکف"تن کمتر نبودند بر ضد 
 : شعارهای ذيلهانمايش زدند و در روی پرچم

دست ه  قدرت بۀهم "،!"نيست باد جنگ "،"قراردادهای سری فاش شود"
  جائی،از اطراف به مرکز شهرکارگران و سربازان . نوشته شده بود!" شوراها

سر خيابان نوسکی و در جاهای . مدندآ که حکومت موقتی قرار گرفته بود می
 .ی روی دادئ مختلف بورژوازی زد و خوردهاهاىديگر با دسته

کردند که به   مانند ژنرال کورنيلوف دعوت میهاآشکارترين ضد انقالبی
ولی . ی هم دادندئهاننمايش دهندگان شليک شود و حتی در اين باب فرما

 . از اجرای آن امتناع کردند، را گرفتههاگونه فرمان  ارتش اينهاىقسمت
باگداتيوف و ( پتروگراد حزب ۀيک گروه کوچکی از اعضای کميت

در موقع نمايش شعار سرنگون کردن فوری حکومت موقت را به ميان ) ديگران
مانع جلب اکثريت  مرکزی حزب بلشويک اين شعار را که ۀکميت. آورده بود
 رشد و تکامل ۀطرف خود بود و نيز مخالف مقصد حزب درباره شوراها ب

موقع و نادرست دانسته رفتار اين ماجراجويان  مسالمت آميز انقالب بود بی
 .را سخت سرزنش کرد" چپ"

 . آوريل آغاز بحران حکومت موقت را نشان ميداد٢١-٢٠وقايع 
 ۀ نخستين رخن،رهاا و اسهايکاين مسئله در سياست سازشکاری منشو

 .جدی بود
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 ميليوکف و گوچکوف ازهئيت ها در اثر فشار توده١٩١٧ ماه مه سال دوم
 .حکومت اخراج شدند

 تشکيل گرديد که عالوه بر نمايندگان ائتالفینخستين حکومت موقتی 
کرنسکی و ،چرنوف(رها او اس)  سريتلی،سکوبلوف (ها منشويک،بورژوازی

 .ن گرديدندنيز داخل آ) غيره
 شرکت نمايندگان سوسيال ١٩٠٥ که درسال هابدين طريق منشويک

کردند اکنون شرکت نمايندگان   رد میانقالبیدمکرات را در حکومت موقتی 
 . امکان پذير دانستندضد انقالبیخود را در حکومت موقت 

رها به اردوگاه ضد انقالبی ا و اسهااين مسئله نشان ميداد که منشويک
 .نداهپيوستبورژازی 
در .  افتتاح يافتهابلشويک) آوريل( کنفرانس هفتم ١٩١٧ آوريل سال ٢٤

طور علنی گرد آمد که ه  بهاتمام موجوديت حزب نخستين بار کنفرانس بلشويک
 . حزب يکسان استۀاهميت آن در تاريخ حزب درست با اهميت کنگر

. ن داد افزايش سريع و شديد حزب را نشا،کنفرانس آوريل سراسر روسيه
ی مشورتی حضور أينده با را نم١٨ی قطعی و أنماينده با ر١٣٣در کنفرانس 

 . هزار تن عضو متشکل حزب نمايندگی داشتند٨٠آنها از طرف . داشت
 تمام مسائل اساسی جنگ و ۀکنفرانس راجع به خط مشی حزب دربار

 ۀ شوراها و مسئل، جنگ و حکومت موقت،انقالب يعنی به موقعيت کنونی
 . ملی و غيره را مورد مذاکره و تنظيم قرار دادۀ مسئل،ارضی

در گزارش خود لنين اصولی را که بيشتر در تزهای آوريل بيان کرده بود 
 نخست انقالب را که ۀ حزب عبارت از آن بود که انتقال از مرحلۀوظيف. بسط داد

ايد ن مرحله باي انقالب که  دومۀبه مرحل... قدرت را به بورژوازی داده است"
عملی ) لنين" (قدرت را به دست پرولتاريا و فقيرترين قشرهای دهقانان بدهد

لنين شعار .  انقالب سوسياليسی را پيش گيردۀحزب بايد راه تدارک و تهي. نمايد
.  نزديک به ميان آوردۀ آيندۀرا به عنوان وظيف!"  قدرت به دست شوراهاۀهم"

د که الزم است به حاکميت آن بو" دست شوراهاه  قدرت بۀهم"معنی شعار 
 ،دوگانه يعنی به تقسيم حاکميت بين حکومت موقت و شوراها خاتمه داده شود

دست شوراها داده شده و نمايندگان مالکين و ه  حاکميت بتمامالزم است که 
 .اران از دستگاه حکومت اخراج گردنددسرمايه

 آن ترين وظائف حزب عبارت از کنفرانس مقرر داشت که يکی از مهم
حکومت موقت از حيث ماهيت خويش دستگاه "است که اين حقيقت را که 

 هاطور خستگی ناپذيری به تودهه ب" باشد ن و بورژوازی میيحکومتی مالک
 را هارها و منشويکاچنين مرگبار بودن سياست سازش کاری اس بفهماند و هم
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اليستی و زير ضربت جنگ امپريه  دروغ مردم را فريب داده و بهاىکه با وعده
 . افشا سازد،کشاندند ضد انقالبی می

آنها به دنبال .  کامنف و ريکف با لنين مخالفت ورزيدند،در کنفرانس
کردند که روسيه هنوز برای انقالب سوسياليستی   تکرار می،هت رفهامنشويک

آنها . باشند  در روسيه تنها جمهوری بورژوازی امکان پذير می،حاضر نيست
حکومت موقت " بازرسی"کردند که به  رگر پيشنهاد می کاۀبه حزب و طبق

اری د در موضع نگاهداری سرمايههادر حقيقت آنها هم مانند منشويک. اکتفا کنند
 .کردند و از آن مدافعه میگرفته و حفظ حاکميت بورژازی قرار 
 بايد در هاکه آيا حزب بلشويک  راجع به اين،زينويف هم در کنفرانس

ل نو نا انترناسيو،که با آن قطع رابطه نموده باقی بماند يا اين تسميروالد ۀاتحادي
 جنگ نشان داد اين هاىکه سال چنان.  بر ضد لنين برخاست،را بر پا کند

 عمل با دفاع طلبان   در با وجود اين،اتحاديه برله صلح تبليغات نموده
جهت لنين خروج بی درنگ از اين  کرد به اين بورژوازی قطع رابطه نمی

 و انترناسيونال کمونيستی را مصرانه تقاضا ،ل نوينناحاديه و ايجاد انترناسيوات
لنين اين .  ادامه يابدهازينويف پيشنهاد کرد که همکاری با تسميروالدی. داشت

ناميده او را سخت " ماوراء اپورتونيستی و زيان آور"رفتار زينويف را تاکتيک 
 .سرزنش کرد

 . ملی را نيز مورد مذاکره قرار دادۀسئل ارضی و مۀکنفرانس آوريل مسئل
 ۀ کنفرانس در خصوص مصادر، ارضیۀ مسئلۀاز روی گزارش لنين دربار

 ملی ۀ دهقانان و دربارهاىکميتۀاختيار ه  مالکين و واگذاری آن بهاىزمين
 دهقانان را به مبارزه هابلشويک.  کشور تصميماتی گرفتهاى زمينۀکردن هم

 هاکردند که حزب بلشويک  دهقانان ثابت میهاىهبرای زمين دعوت و به تود
يگانه حزب انقالبی است که به دهقانان برای برانداختن مالکين در عمل ياری 

 ملی حائز اهميت بزرگی بود لنين ۀش رفيق استالين راجع به مسئلرازگ. ميکند
واستالين هنوز پيش از انقالب در روزهای پيشين جنگ امپرياليستی مبادی 

لنين و استالين .  ملی طرح کرده بودندۀرا در مسئل هازب بلشويکسياست ح
گفتند که حزب پرولتاريا بايد از جنبش ملی آزادی خواهی ملل ستمديده که بر  می

به همين مناسبت حزب بلشويک از .  پشتيبانی نمايد،ضد امپرياليسم متوجه است
کيل دادن  برای تعيين سرنوشت خود و حتی برای جدا شدن و تشهاحق ملت
 مرکزی رفيق ۀ کميتۀ گزارش دهند،در کنفرانس.  مستقل دفاع ميکردهاىدولت

      . استالين از اين نظر مدافعه کرد
 ملی ۀاق بوخارين در مسئلف جنگ به اتهاىپياتاکوف که هنوز در سال

 .روش ناسيونال شوينيستی را در پيش گرفته بود بر ضد لنين و استالين برخاست
 .بوخارين بر ضد حق ملل برای تعيين سرنوشت خود بودندپياتاکوف و 
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 حزب برای ۀ مبارز، ملیۀموقعيت قطعی و پا برجای حزب در مسئل
 ستم ملی و عدم تساوی هاى شکلۀ و نابود کردن همهابرابری حقوق کامل ملت

 .مين کردأ تمايل و پشتيبانی ملل ستمکش را نسبت به حزب ت،حقوق ملی
 ملی که از طرف کنفرانس آوريل قبول شده ۀ به مسئلنامه راجع متن تصميم

 :اين است
 

 تعدی ملی که ميراث استبداد و سلطنت است ،از سياست ظلم» 
ظ امتيازات ف به منظور ح،اران و خرده بورژوازید سرمايه،مالکين

 پشتيبانی ، گوناگونهاىطبقاتی خود و تفرقه ميان کارگران ملت
تر  يل مطيع ساختن ملل ضعيفه را قویامپرياليسم کنونی تما. کنند می
 .گردد  تشديد ستم  ملی میۀ عامل تاز،کرده

اری انجام د سرمايهۀ هم که رفع تعدی ملی در جامعاىآن اندازه
اريست که برابری د در يک رژيم دمکراسی استوار و عقبه،پذير است
 . مين کندأ را تها ملل و تساوی زبانۀکامل هم

وسيه هستند برای جدائی آزادنه و ی که جزء رئها ملتۀحق هم
ار چنين حقی و عدم اتخاذ کان. تشکيل دولت مستقل بايد شناخته شود

مين نمايد همانند پشتيبانی از أرا ت  انجام پذير بودن آنتدابيری که عمًال
تنها شناخته شدن . باشد سياست استيالجويانه ويا سياست الحاقی می

ريا است که همبستگی کامل حق ملل برای جدا شدن از طرف پرولتا
 ۀ که جنبهامين نموده و به نزديکی ملتأکارگران ملل گوناگون را ت
 ...رساند  ياری می،دمکراسی حقيقی داشته باشد

 ۀتوان با مسئل  حق ملل را برای جدائی آزادنه را نمیۀمسئل
صالح بودن يا نبودن جدائی اين و يا آن ملت در اين و يا در آن موقع 

اين آخرين مسئله را حزب پرولتاريا بايد در هر مورد . مخلوط کرد
 از نقطه نظر منافع رشد جامعه و ، مستقلطور کامًاله  ب،جداگانه
 .    طبقاتی پرولتاريا برای سوسياليسم فيصل دهدۀمبارز

 الغای نظارت از ،هاحزب خواستار خود مختاری وسيع استان
 خود مختار هاىد استان الغای زبان اجباری دولتی و تعيين حدو،باال
که خود اهالی بومی شرائط اقتصادی و طرز   بر اساس اين،است

 .زيست و ترکيب ملی اهالی و غيره را در نظر بگيرند
خود مختاری فرهنگی  و "چه را به اصطالح  حزب پرولتاريا آن

 از اختيارات دولت و ها يعنی خارج کردن آموزشگاه،ناميده شود" ملی
طور قطع ه  ب، ملی و مانند آن راهاىت يک نوع انجمندسه دادن آنها ب
برند و حتی در يک  سر میه کارگرانی که در يک جا ب.. کند رد می
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 هاىفرهنگ"يکی از اين ه کنند بر حسب تعلقشان ب بنگاه کار می
ديگر   اين خود مختاری فرهنگی ملی مصنوعی  از يکۀوسيله ب" ملی

ه فرهنگ بورژوازی ملل  کارگران بۀ يعنی عالق،شوند جدا می
 سوسيال دمکراسی عبارت ۀکه وظيف ابد و حال آني جداگانه تقويت می

 . جهانۀاست از تقويت فرهنگ بين المللی پرولتاريای هم
چنان قانون اساسی  حزب خواستار است که مشروطيت دارای  آن
 و هر گونه نقض هاباشد که طبق آن هر گونه امتيازات يکی از ملت

 . ملی را غير معتبر اعالم داردهاىحقوق اقليت
 ملل روسيه در ۀ کارگر ايجاب ميکند که کارگران همۀمنافع طبق

 و کئوپراتيفی و اى واحد پرولتری وسياسی و اتحاديههاىسازمان
 کارگران طتنها يک چنين اختال. فرهنگی و غيره در هم پيوسته شوند

يا امکان  به پرولتار، واحد کارگریهاىملل گوناگون در سازمان
وناليسم بورژوازی ي بين المللی و ناسۀخواهد داد که بر ضد سرماي

اتحاد ) بلشويک( حزب کمونيست ۀقطعنام («. پيروزمندانه مبارزه کند
 ). چاپ روسی٢٤٠-٢٣٩شوروی قسمت اول ص 

 
بدين طريق در کنفرانس ماه آوريل پرده از روی روش اپورتونيستی ضد 

فکرهای   محدود همۀ ريکوف و عد، بوخارين،کف پياتا، زينويف،لنينی کامنف
 .آنان برداشته شد

 مسائل مهم روش صريحی اتخاذ نموده و راه ۀکنفرانس نسبت به کلي
دل و يک جهت از لنين  پيروزی انقالب سوسياليستی را در پيش گرفت و يک

 . پيروی کرد
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 . حزب بلشويک در پايتختهاىکاميابی ــ ٣
 .ومت موقت در جبهه ناکامی تعرض سپاهيان حک

 . سرکوبی نمايش کارگران و سربازان در ماه ژوئيه
 

سوی  ه بها به منظور جلب توده،حزب بر اساس تصميمات کنفرانس آوريل
روش .  به فعاليت عظيمی پرداخت،خود و ترتيب و تشکيل آنها برای مبارزه
ی با  توضيح سياست بلشويکۀوسيله حزب در اين دوره عبارت از اين بود که ب

 اين احزاب ،رهاا و اسهاکاری منشويکشصبر و حوصله و افشای روح ساز
 .دست آورده  اکثريت را ب، جدا کرده در شوراهاهارا از توده

 فابريک هاىکميتۀ در سنديکاها و ها بلشويک،به غير از فعاليت در شوراها
 .دادند  انجام میاى نيز کارهای عمدههاو کارخانه

در همه جا .  در ارتش در پيش گرفتنداىهای عمدهويژه کاره  بهابلشويک
 برای هادر جبهه ودر عقب آن بلشويک.  نظامی داشت ايجاد ميشدهاىسازمان

در . کردند طور خستگی ناپذيری کار میه متشکل کردن سربازان و ملوانان ب
" اوکوپنايا پراودا "اى بلشويکی جبههۀامر انقالبی کردن سربازها روزنام

 .بزرگی را بازی کردش قويژه ن هب
 هاى در نخستين ماه،ها اين کارهای تبليغی و تهييجی بلشويکۀدر ساي

را از  هاويژه شوراهای برزنه انقالب در بسياری از شهرها کارگران شوراها ب
رها را از آنجا اخراج و به جای آنها ا و اسها منشويک،نو انتخاب کرده

 .طرفداران حزب بلشويک را برگزيدند
 ــ  ماه مه٣٠در . ويژه در پتروگراد نتايج شايانی ميداده  بهابلشويکفعاليت 

 فابريک و کارخانجات پتروگراد منعقد هاىکميتۀ کنفرانس ١٩١٧ ژوئن سال ٣
 پيروی هادر اين کنفرانس اکنون ديگر سه چهارم نمايندگان از بلشويک. شد
 قدرت ۀهم"لشويکی  تمام پرولتاريای پتروگراد اينک از شعار بتقريبًا. کردند می
 .نمود پيروی می"! دست شوراهاه ب

.  شوراهای تمام روسيه منعقد شدۀ نخستين کنگر١٩١٧ژوئن سال ) ١٦ (٣
 کمی بيش از صد نفر هکنگر هنوز در شوراها در اقليت بودند و در هابلشويک

 نماينده ٨٠٠ ــ ٧٠٠رها و ديگران دارای ا و اسهاکه منشويک داشتند و حال آن
 .بودند

 شوراها استوارانه مرگبار بودن سازش با ۀ در نخستين کنگرهابلشويک
. کردند  امپرياليستی جنگ را نيز آشکار میۀبورژوازی را فاش ساخته و جنب

 را مدلل ها لنين سخنرانی کرد و در نطق خود درستی روش بلشويکهکنگردر 
ن نان و به تواند به زحمتکشا  اظهار داشت که تنها حاکميت شوراها می،ساخته
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دست آورد و کشور را از خرابی اقتصادی رها ه  صلح را ب،دهقانان زمين بدهد
 . کند

 کارگری پتروگراد برای تشکيل نمايش و ارائه هاىدر اين هنگام در کوی
 شورای ۀ اجرائيۀکميت.  جريان داشتاى شوراها تبليغات تودهۀمطالبات به کنگر

 کارگران و به منظور ۀ خودسران به منظور جلوگيری از نمايش،پتروگراد
 ژوئن ١٨ تصميم گرفت که ، برای مقاصد خودها انقالبی تودهۀاستفاده از روحي

رها اميدوار ا و اسهامنشويک. در پتروگراد تظاهراتی انجام گيرد) يکم ژوئيه(
حزب . بودند که نمايش در زير شعارهای ضد بلشويکی انجام خواهد گرفت

رفيق استالين در آن موقع . کرد ايش خود را آماده می برای اين نمبلشويک جدًا
 ١٨ ما موفق گشتن به آن است که درۀوظيف"....نوشته بود که " پراودا"در 
 ". نمايش در پتروگراد تحت شعارهای انقالبی ما انجام يابد،ژوئن

 ، که برابر مزار فدائيان انقالب انعقاد يافت١٩١٧ ژوئن سال ١٨نمايش 
 ها انقالبی تودهۀاين نمايش رشد پيوست.  حزب بلشويکی گرديدسان حقيقی نيروی

شعارهای . و اعتماد روز افزون آنها را نسبت به حزب بلشويک نشان داد
 جنگ ۀ اعتماد نسبت به حکومت موقت و لزوم ادامۀرها دربارا و اسهامنشويک

 ٤٠٠ هاىدر پرچم. شد در ميان مقدار عظيمی از شعارهای بلشويکی غرق می
نيست باد ده نفر  "،!"نيست باد جنگ"ر تن نمايش دهندگان شعارهای هزا

 . نوشته شده بود!"  قدرت به دست شوراهاۀهم "،!" سرمايه دارــوزيران 
 شکست حکومت موقت در پايتخت ،رهاا و اسهااين شکست کامل منشويک

 .بود
 يکم شوراها پشتيبانی ديده بود تصميم ۀليکن حکومت موقت که از کنگر

 ژوئن حکومت موقت برای ١٨درست روز . فت که به سياست خود ادامه دهدگر
 انگليس وفرانسه سربازان را در جبهه به تعرض هاى امپرياليستۀاجرای اراد

اين تعرض را بورژوازی برای نيست کردن انقالب يگانه فرصت . واداشت
 ۀ بورژوازی اميدوار بود که هم،در صورت موفقيت تعرض. پنداشت می
رد  را ُخها شوراها را به عقب زند و بلشويک،دست خود بگيرده ميت را بحاک
 ها تقصير را به گردن  همان بلشويکۀدر صورت ناکامی ممکن بود که هم. کند

 . آنها را به مختل نمودن ارتش متهم سازد،انداخته
. شکی نبود که تعرض به ناکامی دچار خواهد شد و در واقع نيز چنين شد

عدم اعتماد به هئيت  ، سر در نياوردن از منظور تعرض،نخستگی سربازا
 ۀ همــ توپ و توپخانه ۀ کمی مقدار گلول،دهی که برای سربازان بيگانه بودنفرما

 .اينها تعرض را در جبهه محکوم به ناکامی نموده بود
 پايتخت را به جوش ،خبر تعرض در جبهه و سپس خبر ناکامی اين تعرض

آشکار شد که . رگران و سربازان از حد بيرون بودخشم کا. و خروش درآورد
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ی را اعالم کرده بود مردم را فريب داده ئحکومت موقت که سياست صلح جو
آشکار .  جنگ امپرياليستی استۀمعلوم شد که حکومت موقت طرفدار ادام. است

 شوراها و شورای پتروگراد ۀ مرکزی سراسر روسيۀ اجرائيۀتگرديد که کمي
 حکومت موقت مخالف ورزند و ۀ نتوانستند با عمليات تبهکاراننخواستند و يا
 .را گرفته و رفتند خودشان دم آن

) ١٦ (٣در . خشم انقالبی کارگران و سربازان پتروگراد از حد گذشته بود
طور خود بخودی آغاز ه  بها در برزن ويبورگ نمايش، در پتروگراد،ژوئيه

 به نمايش عظيم عمومی هاعضی نمايشکار ب. گرديده و در تمام روز ادامه داشت
حزب بلشويک در . و مسلحانه در زير شعار انتفال قدرت به شوراها کشيده شد

دانست که بحران انقالبی هنوز به حد  اين موقع بر ضد جنبش مسلح بود زيرا می
 ارتش و اياالت هنوز برای پشتيبانی از قيام پايتخت حاضر نيستند ،کمال نرسيده

نه و پيش از وقت در پايتخت تنها کار ضد انقالب را برای از پا در  جداگامو قيا
که معلوم شد که بازداشتن  ولی هنگامی. نمايد آوردن پيشاهنگ انقالب آسان می

 حزب مصمم شد که در نمايش شرکت کند تا ، از نمايش امکان پذير نيستهاتوده
شويک به اين کار حزب بل.  مسالمت آميز و متشکلی بدهدۀکه به نمايش جنب اين

سوی شورای پتروگراد و ه موفق گرديد و صدها هزار تن از نمايش دهندگان ب
 مرکزی سراسر روسيه روانه شدند و در آنجا از شوراها ۀ اجرائيۀطرف کميته ب

دست خود گرفته با بورژوازی امپرياليستی ه درخواست کردند که حاکميت را ب
 . در پيش گيردقطع رابطه نموده و سياست فعال صلح را

 هاى واحدهای ارتجاعی يعنی دسته، مسالمت آميز نمايشۀبا وجود جنب
در . ندد افسری و افسرها بر ضد نمايش دهندگان روانه شۀدانشجويان دانشکد

 پتروگراد خون فراوانی از کارگران و سربازان ريخته شد و برای از هاىخيابان
قالبی ارتش از جبهه احضار  ضد انهاىترين قسمت پا درآوردن کارگران جاهل

 . گرديدند
 گارد سفيد هاىرها که خود با بورژوازی و ژنرالا و اسهامنشويک

 به حزب ،همدست شدند و نمايش کارگران و سربازان را سرکوب نمودند
 ،"پراودا "ۀروزنام. ويران گرديد" پراودا "ۀبنای ادار. بلشويک هجوم آوردند

.  بلشويکی ديگر توقيف شدهاىز روزنامهو بسياری ا" ودااسالداتسکايا پر"
فروخت از   می"يستک پراودیل "ۀکه ورق کارگری به نام واينوف فقط برای اين
 گارد سرخ هاىشروع به خلع سالح دسته. طرف دانشجويان افسری کشته شد

 به جبهه ، انقالبی پادگان پتروگراد را از پايتخت بيرون بردههاىقسمت. گرديد
هفتم ژوئيه امر .  جبهه و در جبهه بسياری بازداشت شدنددر عقب. فرستادند

 حزب بلشويک بازداشت ۀبسياری از کارکنان عمد. بازداشت لنين صادر شد
در . که در آنجا نشريات بلشويک چاپ ميشد تاالن گرديد" ترود "ۀمطبع. گشتند
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 ، ديگرهاى دادستان پتروگراد گفته ميشد که لنين و چند نفر از بلشويکۀاطالعي
ند به دادگاه جلب اقيام مسلح تشکيل داده و" دولت خيانت کرده"که به  برای اين

 و هااتهامات بر ضد لنين در ستاد ژنرال دنيکين بنا بر بيانات جاسوس. شوند می
 .پروواکاتورها جعل شده بود

 و هابدين طريق حکومت موقت ائتالفی که نمايندگان معروف منشويک
 کرنسکی و چرنوف داخل آن بودند به منجالب ،وبلفرها مانند سرتلی و سکااس

 ،حکومت موقتی به جای سياست صلح. امپرياليسم و ضد انقالب علنی در افتاد
 ،به جای نگهبانی حقوق دمکراسی ملت.  جنگ را در پيش گرفتۀسياست ادام

 اسلحه را ۀوسيله سياست الغای اين حقوق و سرکوب کارگران و سربازان ب
 .مقرر داشت

 گوچکوف و ميليوکوف جرئت ــچه را که نمايندگان بورژوازی  آن
 چرنوف و سکوبلف با ، کرنسکی و سرتلی ــ"هاسوسياليست "،کردند نمی

 .عمل آوردنده جرئت ب
 .حاکميت دوگانه به پايان رسيد

دست ه که تمام حاکميت ب اين حاکميت به نفع بورژوازی پايان پذيرفت چون
ر و منشويکی خود تبديل به ا هم با رهبری اس شوراها،حکومت موقت افتاد

 . حکومت موقتی گرديدندۀزائد
 مسالمت آميز انقالب سپری شد زيرا سرنيزه در دستور روز گذاشته ۀدور
 .شده بود

 حزب بلشويک تصميم گرفت تاکتيک خود را تغيير ،بنا به تغيير اوضاع
مواظبت تام پنهان  پيشوای خود لنين را با ،کار پنهانی پرداخته حزب ب. دهد

 بورژوازی را ، نيروی اسلحهۀوسيله که ب کرد و خود مهيای قيام ميشد تا آن
 . حاکميت شوراها را بر قرار سازد،سرنگون ساخته
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 . سوی قيام مسلحه  خط مشی حزب بلشويک بــ ٤
 . ششم حزبۀکنگر

 
 ششم حزب بلشويک در محيط تحريکات و تعقيبات بی نظيری که ۀ کنگر
 در پتروگراد گرد ، مطبوعات بورژوازی و خرده بورژوازی ميشداز طرف

 پنجم لندن و پنج سال بعد از کنفرانس پراگ ۀ ده سال پس از کنگرهکنگراين . آمد
طور پنهانی ه  ب١٩١٧ اوت ٣ ژوئيه تا ٢٦ از هکنگر.  منعقد گشتهابلشويک

ده بود ولی  آگهی داده شهکنگردر مطبوعات تنها راجع به انعقاد . ادامه داشت
نخستين جلسات در سمت ويبورگ و .  جايگاه آن چيزی ذکر نگرديده بودۀدربار

که اکنون   در آنجائی،آخرين جلسات در عمارت آموزشگاه نزديک دروازه ناروا
مطبوعات بورژوازی بازداشت شرکت .  تشکيل ميشد، فرهنگ بنا شده استۀخان

 از هکنگر پيدا کردن جای جلسات طلبيد و کارآگاهان برای  را میهکنگرکنندگان 
 .را پيدا کنند پای در آمده بودند ولی نتوانستند آن

 مجبور بودند ها بلشويک،بينيم پنج ماه پس از خلع تزاريسم چه می چنان
مخفيانه گرد آيند و لنين پيشوای حزب پرولتاريا ناگزير بود در اين موقع در 

 .نزديکی ايستگاه رازليف در آالچيقی بسر برد
 نتوانست ،شد مورين آگاهی حکومت موقت تعقيب میألنين که از طرف م

 هم رزمان و ۀوسيله حضور به هم رساند ولی وی از جايگاه مخفی خود ب
 هکنگر زه ارژونيکيد، مولوتف، سوردلف،استالين: شاگردان خويش در پتروگراد

           .کرد را رهبری می
ی مشورتی أ نماينده با ر١٢٨ی قطعی و أ نماينده با ر١٥٧ کنگرۀدر 

در .  هزار بود٢٤٠ اعضای حزب در اين هنگام قريب ۀعد. حضور داشتند
که   موقعی،پای درآوردن نمايش کارگران از ژوئيه يعنی تا قبل از٣تاريخ 
 ارگان چاپی بود ٤١طور علنی کار ميکردند حزب دارای ه  هنوز بهابلشويک

.  ديگر نشر ميشدهاى تای آنها هم به زبان١٢روسی و به  تای آنها ٢٩که 
 به عمل طبقۀ کارگر و هاکه در روزهای ژوئيه نسبت به بلشويک تعقيباتی

. مد نه تنها از نفوذ حزب ما نکاست بلکه بر عکس بيش از پيش بر آن افزودآ می
کردند که چگونه   بسياری ذکر میهاى محلی نمونههاىنمايندگان سازمان

رها را ترک ا واسهاطور دسته جمعی منشويکه ن بکارگران و سربازا
. نامند می"  زندانيانــسوسيال "طور تحقير آميز آنها را ه کردند و ب می

 عضويت خود هاىر دفترچهاکارگران و سربازان عضو احزاب منشويک و اس
 خواهش هاکردند و لعنت کنان از اين احزاب خارج شده از بلشويک را پاره می

 .ها را در حزب خود بپذيرندکردند که آن می
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 ديگر ۀ مرکزی و مسئلۀ يکی گزارش سياسی کميتهکنگراز مسائل اساسی 
ه  خود راجع به اين مسائل بهاىرفيق استالين در گزارش. اوضاع سياسی بود

که بورژوازی  یئها کوششۀطور صريح و روشن نشان ميداد که با وجود هم
. نمايد الب نمو کرده و پيشرفت میانق، وردآ برای سرکوبی انقالب به عمل می

وی خاطر نشان ميکرد که انقالب مسائلی را از قبيل عملی کردن بازرسی 
 ، واگذار نمودن زمين به دهقانانۀ دربار،کارگر در کار توليد و توزيع خواربار

طبقۀ دست ه در خصوص گرفتن حاکميت از دست بورژوازی و سپردن آن ب
داشت که انقالب از  ميان گذارده است و اظهار می به ، و دهقانان تهيدستکارگر

 .لحاظ چگونگی خود به يک انقالب سوسياليستی تبديل ميشود
اوضاع سياسی کشور پس از روزهای ماه ژوئيه به کلی دگرگون شده و 

 ،ری و منشويکی خودا با رهبری اس،شوراها. حاکميت دوگانه از ميان رفت
 به اين جهت شوراها از ،د بگيرنددست خوه  حاکميت را بۀنخواستند کلي

زمامداری در دست حکومت موقتی بورژوازی تمرکز . زمامداری محروم ماندند
يافته و اين حکومت نيز مشغول خلع سالح انقالب و از پای درآوردن 

برای پيشرفت مسالمت . آن و تار و مار کردن حزب بلشويک بود هاىسازمان
گفت که تنها يک چاره  رفيق استالين می.  بودآميز انقالب امکانی در ميان نمانده

که حکومت موقت را سرنگون نموده و حاکميت را با زور  باقی مانده و آن اين
تواند به اتقاق تهيدستان روستا از  دست آوريم وفقط پرولتاريا است که میه ب

 .  اين کار برآيدۀعهد
طرف ه  ب،رها بودا و اسهاشان با منشويک  که هنوز هم رهبری،شوراها

توانند نقش دستياران  اردوگاه بورژوازی لغزيده وبا وضع کنونيشان تنها می
دست ه  قدرت بۀهم"گفت شعار  رفيق استالين می. حکومت موقت را بازی کنند

ولی برداشتن اين شعار . پس از روزهای ماه ژوئيه بايد برداشته شود" شوراها
 که از مبارزه برای حاکميت طور موقت به هيچ وجه اين معنی را نميدهده ب

طور کلی بر سر شوراها که دستگاه ه مطلب ب. شوراها دست کشيده شده است
ی است که ئ نيست بلکه تنها مطلب بر سر آن شوراها،باشند  انقالبی میۀمبارز

 .کنند رها رهبری میا و اسهاآنها را منشويک
 :رفيق استالين اظهار داشت که

 
آرام زد و خوردها و   ناۀشد و دور آرام انقالب سپری ۀدور»  

 ششم حزب ۀ کنگرهاىصورت مجلس («.....انفجارها در رسيده است
 ).١١١ص ) بلشويک(کارگر سوسيال دمکرات روسيه 

 
 . سوی قيام مسلح رو آور شده بوده حزب ب
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 کسانی پيدا شدند که زير نفوذ بورژوازی با خط مشی حزب يعنی هکنگردر 
 . ب سوسياليستی مخالفت ورزيدندسوی انقاله روی آوردن ب

 پيشنهاد کرد که در قطعنامه راجع ،پرئوبراژنسکی که طرفدار ترتسکی بود
به تحصيل قدرت قيد شود که تنها در صورت وقوع انقالب پرولتری در باختر 

 .راه سوسياليستی سوق داده توان کشور را ب می
 :اظهار داشت کهن پيشنهاد ترتسکيستی برخاسته ايرفيق استالين بر ضد 

 
دور از امکان نيست که روسيه همان کشوری باشد که راه را » 

 پوسيده را که تنها اروپا ۀاين عقيد.. به سوی سوسياليسم بگشايد
دو نوع مارکسيسم . دور انداخته  بايد ب،تواند به ما راه نشان دهد می

من . يک و ديگری مارکسيسم خالقت يکی مارکسيسم دگما،وجود دارد
 ) ٢٣٤-٢٣٣همان جا ص  («. فدار اين آخری هستمطر

 
نمود  ييد میأ ت،کرد که از روش ترتسکيستی پيروی می بوخارين در حالی

ند و از پی ا دفاع طلبی دارند و آنها با بورژوازی همدستۀکه دهقانان روحي
 . نخواهند رفتطبقۀ کارگر

انان رفيق استالين به بوخارين اعتراض نموده مدلل ميساخت که دهق
دهقانان دولتمندی هستند که از بورژوازی امپرياليستی پشتيبانی ميکنند : مختلفند

 بوده و در طبقۀ کارگرو دهقانان فقيری هم هستند که در جستجوی همدستی با 
 .نمايند مبارزه برای فتح انقالب از وی پشتيبانی می

 ۀم تصحيحات پرئوبراژنسکی و بوخارين را رد کرد و طرح قطعناهکنگر
 .رفيق استالين را تصويب نمود

را به   را مطرح مذاکره قرار داده و آنها مرام اقتصادی بلشويکهکنگر
 :مواد اساسی آن بدين قرار بود. تصويب رساند

 
 ملی کردن ، اراضی کشورۀ اربابی و ملی کردن همهاى زمينۀمصادر

 . بازرسی کارگران بر توليد و توزيع، ملی کردن صنايع بزرگ،هابانک
ويژه خاطر نشان ساخت که مبارزه برای بازرسی کارگران بر ه  بهکنگر

 در جريان انتقال به ملی شدن صنايع ،توليد دارای اهميت است واين بازرسی
 .بزرگ نقش مهمی را بازی کرد

 همدستی پرولتاريا و ۀ تصميمات خود تز لنين را دربارۀ ششم در همۀکنگر
 پيروزی انقالب سوسياليستی مخصوصًاترين دهقانان به عنوان شرط  فقير

 .ييد نمودأتصريح وت
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 کارگری را هاىطرف بودن اتحاديه  تئوری منشويکی مبنی بر بیهکنگر
طبقۀ  خاطر نشان ساخت که وظايف مهمی که در جلو ،مورد نکوهش قرار داده

 هاىتواند انجام گيرد که اتحاديه  تنها در صورتی می، روسيه قرار گرفتهکارگر
 رهبری سياسی حزب ، طبقاتی مبارز باقی ماندههاىی به عنوان سازمانکارگر

 .بلشويک را نسبت به خود قبول کنند
 بيشتر خودسرانه پديد ، که در آن وقت،" جوانانهاىاتحاديه "ۀ دربارهکنگر

 ، فعاليت بعدیۀحزب موفق گرديد که در نتيج.  اتخاذ نموداى قطع نامه،مدآ می
 .ا به عنوان نيروی احتياط حزبی تثبيت نمايد جوانان رهاىاين سازمان

 ، ريکوف،کامنف.  راجع به حضور لنين در دادگاه مذاکره شدهکنگردر 
نمودند که لنين به   چنين اظهار عقيده میکنگرۀترتسکی و ديگران حتی پيش از 

طور قطعی عليه حضور ه رفيق استالين ب. دادگاه ضد انقالبی بايد حاضر گردد
 ششم هم بر ضد لنين در دادگاه اظهار ۀکنگر. اه اظهار عقيده نمودلنين در دادگ

نظر کرد و معتقد بود که اين احضار برای دادرسی نيست بلکه برای آنست که 
ه خواهد ب  شبهه نداشت که بورژوازی تنها يک چيز میهکنگر. کارش را بسازند

 خود تلف ترين دشمن دست آورد و آن اين است که لنين را به عنوان خطرناک
 بر ضد تعقيب و تعذيب پليسی که بورژوازی نسبت به پيشوايان کنگرۀ. کند

 . اعتراض کرده و به لنين درود فرستاد،انقالب پرولتاری روا ميداشت
نامه قيد شده بود  در آئين.  نوين حزب را تصويب کردۀ ششم آئين نامۀکنگر

 . ساخته شوداتيکمرکزيت دمکر حزب بايد از روی اصول هاىکه تمام سازمان
 :معنی آن اين بود

 
  ، دستگاه رهبری حزب از باال تا پائينۀانتخابی بودن هم) ١
 ، حزبی مافوقهاىگزارش متناوب حزبی به سازمان) ٢
 ،باط اکيد حزبی و تبعيت اقليت از اکثريتضان) ٣
الزامی و حتمی بودن تصميمات مقامات مافوق برای مقامات مادون و ) ٤

 .ب اعضای حزۀهم
 حزب از يت حزب گفته شده بود که قبول اشخاص به عضوۀدر آئين نام
 ۀ محلی با معرفی دو تن از اعضای حزب و تصويب جلسهاىطرف سازمان

 .گيرد همگانی اعضای سازمان حزبی انجام می
را با ليدرشان ترتسکی به حزب ) ميانه روها" (هامژرايونی" شش ۀکنگر
 در پتروگراد وجود داشت ١٩١٣که از سال اين يک گروه کوچکی بود . پذيرفت

 سابق که از هاى منشويک و قسمتی از بلشويکهاىو عبارت بود از ترتسکيست
ميانه (در وقت جنگ از سازمان سانتريستی " مژرايونيها. "حزب جدا شده بودند
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طريق آنها روش  بدين. ی نبودندأر  نيز همهابودند و بر ضد منشويک) روها
 . گيری و دو دلی را پيش گرفته بودند ميانه،یئميان رو
 مسائل ۀ ششم حزب اظهار داشتند که در همۀدر موقع کنگر" مژرايونيها "

 هکنگر. کنند آنها را به حزب بپذيرند ی هستند و خواهش میأر  همهابا بلشويک
.  حقيقی خواهند شد آنها را پذيرفتهاى بلشويک،که آنها به مرور ايام به اميد آن
مانند ولودارسکی و ديگران در واقع هم بعدها بلشويک " ژرايونيهام"برخی از 

که سپس آشکار گرديد  گرديدند و اما ترتسکی و برخی دوستان نزديک وی چنان
که حزب را متزلزل ساخته و از  نه برای کارکردن  به نفع حزب بلکه برای آن

 .درون متالشی نمايند داخل آن شده بودند
 متوجه آن بود که پرولتاريا و فقيرترين دهقانان  ششمۀ تصميمات کنگرۀهم

 ششم قيام مسلح و انقالب سوسياليستی را کنگرۀ. را برای قيام مسلح آماده سازد
 .هدف حزب قرار داد

 سربازان و ، صادر شده بود از کارگرانهکنگر حزب که از طرف ۀبياني
 نيروی کرد که برای زد و خوردهای قطعی با بورژوازی دهقانان دعوت می
 :رسيد پايان میه بيانيه با سخنان زيرين ب. خود را مهيا سازند

 
استوارانه و مردانه !  برای نبردهای نوين آماده شويد،رفقای ما» 

 رزم صف آرائی کنيد هاىو با آرامش نيروها را گرد آورده در ستون
پرولترها و سربازان زير پرچم حزب ! و به فتنه انگيزی تن در ندهيد

  «!ديدگان دهات زير پرچم ما جمع شويد ستم! يدگرد آئ
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در هم شکستن .  ژنرال کورنيلوف بر ضد انقالبۀئ توطــ٥
 .هاپيوستن شوراهای پتروگراد و مسکو به بلشويک .توطئه

 
 به سرکوب شوراها که ،دست خود گرفتهه  حاکميت را بۀبورژوازی هم

. انقالبی پرداختناتوان شده بودند و برپا کردن ديکتاتوری آشکار ضد 
بيند   شرمانه اعالم داشت که راه خالصی را در آن میی ب،رميليونسکی نرابوشي

 گلوی دوستان دروغين ملت يعنی ،ی تودهئدست استخوانی گرسنگی و گدا"که 
ی بر پا و ئ صحراهاىدر جبهه دادگاه ". دمکراسی را بفشردهاىکميتۀشوراها و 

 اوت سال ٣در . شد ی رحمی اجرا میکيفر اعدام برای سربازان با کمال ب
 کل درخواست کرد که کيفر اعدام در عقب ۀوف فرماندل ژنرال کورني١٩١٧

 .جبهه نيز معمول گردد
 اوت در تئاتر بزرگ مسکو مجلس مشورت دولتی که از طرف ١٢

 انعقاد ،حکومت موقت برای بسيج نيروی بورژوازی و مالکين احضار شده بود
 و ها ژنرال، بورژوازی، نمايندگان مالکين اکثرًادر مجلس مشورت. يافت
رها از طرف شوراها سمت نمايندگی ا و اسها حاضر بوده و منشويکهاقزاق
 .داشتند

 در مسکو به عنوان ها بلشويک،در روز گشايش مجلس مشورت دولتی
. اعتراض اعتصابی همگانی بر پا داشتند که اکثريت کارگران را در بر گرفت

 .داد  يک رشته از شهرهای ديگر اعتصاباتی روی میدر عين حال در
ر در مجلس مشورت با الف و گزاف در نطق خويش تهديد اکرنسکی اس

آهن و " امالک مالکين را با ۀکرد که هر گونه اقدام برای تصرف خود سران می
 .خورد خواهد نمود" خون

وراها  و شهاهکميت"ژنرال ضد انقالبی کورنيلوف آشکارا خواستار بود که 
 ".ملغی گردد

وقت ستاد فرماندهی کل مقر  آن(به مقر فرماندهی ژنرال کورنيکوف 
 روی آورده ها بازرگانان و صاحبان کارخانه،بانکدارها) فرماندهی ناميده ميشد

 .دادند و نويد پول و پشتيبانی می
يعنی انگليس و فرانسه نيز نزد ژنرال کورنيلوف آمده و " متفقين"نمايندگان 

 .کردند که بی درنگ بر ضد انقالب برخيزدطلب 
 . کشيد رنيلوف بر ضد انقالب میو ژنرال کۀکار به توطئ

توطئه چينان برای انحراف توجه .  کورنيلوف آشکارا آماده ميشدۀتوطئ
شش روز  در پتروگراد برای ها انتشار دادند که گويا بلشويکاى شايعه،عامه
سرپرستی ه حکومت موقت ب.  هستند قيامۀ اوت در تهي٢٧ انقالب يعنی ۀماه
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.  حمله کرد و بر ضد حزب پرولتاری ترور را شدت دادهاکرنسکی به بلشويک
که آنها را  نمود تا اين عالوه بر اين ژنرال کورنيلوف سپاهيانی جمع آوری می

به پتروگراد فرستاده شوراها را منحل سازد و حکومت ديکتاتوری نظامی بر پا 
 .نمايد

.  با کرنسکی کنار آمده بود تعرض ضد انقالبی خود قبًالۀبارکورنيلوف در
وف يک باره تغيير جبهه داده از لولی کرنسکی در همان موقع تعرض کورني

ترسيد که اگر حکومت بورژوازی او  کرنسکی می. همدست خود جدا گرديد
 ملت بر ضد اين هاىهمين حاال از ماجرای کورنيلوف روگردان نشود توده

را سرکوب خواهند کرد و در عين حال حکومت بورژوازی  استه آنماجرا برخ
 .وردآ کرنسکی را هم از پای در می

 اوت کورنيلوف سپاه سوم سوار نظام را به فرماندهی ژنرال ٢٥در 
ميهن را "کريموف به پتروگراد روانه ساخته اعالم داشت که در صدد است 

 حزب بلشويک کارگران  مرکزیۀدر پاسخ شورش کورنيلوف کميت". نجات دهد
و سربازان را در مقابل ضد انقالبيون به مقاومت مسلحانه قطعی دعوت نموده و 

بر . کارگران بی درنگ دست به اسلحه برده و برای مقاومت حاضر گرديدند
 هاىاتحاديه.  گارد سرخ در اين روزها چندين برابر افزوده شدهاى دستهۀعد

 انقالبی ارتش پتروگراد هاىند و قسمتکرد کارگران اعضای خود را بسيج می
 خاردار هاى سيم،پيرامون پتروگراد سنگر کنده. ساختند  نبرد میۀرا هم آماد

چند هزار نفر از ملوانان . کردند  آمد و رفت را خراب میهاىکشيدند و راه می
 که ٢"لشگر وحشی"سوی ه مسلح کرونشتاد برای دفاع پتروگراد وارد شدند و ب

ی فرستاده شد و آنها به سربازان ئهاورد نمايندهآ راد هجوم میبه طرف پتروگ
از " لشگر وحشی"کوهستانی مفهوم تعرض کورنيلوف را فهمانده و در نتيجه 

 ديگر سپاه کورنيلوف هاىمبلغينی نيز به قسمت. هجوم به پتروگراد منصرف شد
ادهای  انقالبی و ستهاىکميتۀدر هر جا که خطری در پيش بود . فرستاده شدند

 .گرديد  بر پا می،مبارزه و ضد ماجرای کورنيلوف
ر و منشويکی و از آن جمله کرنسکی سخت ترسيده بودند و اليدرهای اس

خواستند زيرا آنها يقين حاصل کرده   مساعدت میهادر اين روزها از بلشويک
 در پايتخت يگانه نيروی حقيقی هستند که قادر به شکست هابودند که بلشويک

 .باشند ف میکورنيلو
 را برای سرکوبی ماجرای کورنيلوف بسيج و ها که تودههاولی بلشويک

ساختند از مبارزه بر ضد حکومت کرنسکی نيز دست بردار نشده و  آماده می
ه  سياست آنها ياری بۀرها را که کليا و اسهاحکومت کرنسکی و منشويک

                                                 
 .ناميست که يکی از لشگرهای بومی قققاز به اين نام معروف بود ــ ٢
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رسوا و بی آبرو  ها ضد انقالبی کورنيلوف بود درقبال تودهۀقصد و توطئ سوء
 .نمودند می

وف سرکوب گرديد و ژنرال ل ارتجاع کورني،قداماتا همه اين ۀدر نتيج
سکی موکن و لويکورنيلوف و همکاران وی يعنی دنيک. کريموف خودکشی کرد

 ).اما کرنسکی بزودی آنها را آزاد کرد(بازداشت شدند 
 و ضد شکست ارتجاع کورنيلوف در يک ضربه تناسب بين نيروی انقالب

 اردوی ضد انقالبی از ۀانقالب را آشکار و روشن ساخت و نشان داد که هم
رها که در اسارت ا و اسها گرفته تا منشويکها و حزب کادتهاژنرال

 واضح شد که کامًال. باشد  محکوم به هالکت می،ندابورژوازی سر در گم شده
ه به سبب سياست ادامه و طول دادن جنگ تحمل ناپذير و خرابی اقتصادی ک

 . ملت متزلزل ساخته استهاى نفوذ آنها را در بين توده،جنگ طوالنی روی داده
چنين نشان داد که حزب بلشويک رشد و  شکست ماجرای کورنيلوف هم

 نيروی اساسی و قطعی انقالب گرديده و به شکست هر گونه دسائس ،نمو کرده
کن در روزهای حزب ما هنوز حزب حاکمه نبود لي. ضد انقالبی توانا است

که  برد چون  را از پيش میر حقيقی کاۀماجرای کورنيلوف مانند نيروی حاکم
 .رهنمودهای وی بدون ترديد از طرف کارگران و سربازان انجام ميشد

باالخره شکست ماجرای کورنيلوف نشان داد که در وجود شوراها که مرده 
.  انقالبی مستتر استترين نيروی مقاومت مدند در واقع امر بزرگآ نظر میه ب

 انقالبی آنها راه هاىکميتۀهيچ جای شبهه نبود که فقط و بخصوص شوراها و 
 .را شکستند ارتش کورنيلوف را بسته و نيروی آن

مبارزه بر ضد ماجرای کورنيلوف شوراهای نمايندگان کارگران و 
سياست  زنده کرده آنها را از قيد ،وقت بی جان شده بودند سربازان را که تا آن

سوی حزب ه  انقالبی انداخته و بۀراه پهناور مبارزه ی داد و بئسازشکاری رها
 . بلشويکی روی آور ساخت

 .تر از هر زمان شد  در شوراها افزونهانفوذ بلشويک
شورش کورنيلوف .  در دهات نيز به سرعت افزون گرفتهانفوذ بلشويک

که   پس از آنهال وسيع دهاقين نشان داد که مالکين و ژنراهاىبه توده
به .  و شوراها را از پای درآورند برگردن دهقانان سوار خواهند شدهابلشويک

 ها وسيع دهقانان تهيدست رفته رفته در پيرامون بلشويکهاىاين جهت توده
 ماه آوريل تا ۀ اما دهقانان ميانه حال که ترديد آنها در دور،مدندآ تر گرد می تنگ

طور ه نقالب بود پس از خورد شدن کورنيلوف ب مانع پيشرفت ا١٩١٧اوت سال 
 دهقانان تهيدست هاى روی آور شده به تودههاطرف حزب بلشويکه مسلم ب
بردند که تنها حزب   وسيع دهقانان رفته رفته پی میهاىتوده. پيوستند
توانند از جنگ نجات داده و قادر است مالکين را از پای   آنها را می،هابلشويک



 
 
٧١

 هاىدر ماه. ضر است که زمين را به دهقانان واگذار کنددرآورد و نيز حا
 مالکين از طرف ۀ تصرف شدهاى زمينۀ عد١٩١٧سپتامبر و اکتبر سال 

 هاى دهقانان در همه جا خودسرانه به شخم زمين،دهقانان بی اندازه افزايش يافته
دهاقين که برای انقالب برخاستند اکنون ديگر نه اندرز . پردازند مالکين می

 . مجازاتهاىتواند آنها را از راه باز دارد و نه دسته یم
    .گرفت انقالب اوج می

.  شوراها دامنه گرفتبلشويکی شدن ۀرونق و تجديد شوراها و دور ۀدور
 نمايندگان خود را از نو انتخاب ، نظامیهاى و قسمتها کارخانه،هافابريک
رها به شوراها ا و اسها نمايندگان حزب بلشويک را به جای منشويک،کرده
 ماه اوت شورای ٣١فردای ظفر يافتن بر ارتجاع کورنيلوف يعنی . فرستادند می

 سابق ۀهئيت رئيس. دارد  اعالم میهاپتروگراد خود را طرفدار سياست  بلشويک
 جا را ،ئيدزه استعفا داده سرپرستی چخهه ر شورای پتروگراد بامنشويک و اس
سپتامبر شورای نمايندگان کارگران مسکو پنجم . کند  خالی میهابرای بلشويک
 راه ،چنين استعفا داده ر و منشويکی هما اسۀ پيوسته و هئيت رئيسهابه بلشويک

 . هموار ميکند و بازهارا برای بلشويک
داد که مقدمات و شرايط اساسی الزم برای قيام موفقيت  اين امر نشان می

 .بخش اکنون ديگر فراهم گرديده است
اما اين ديگر . باز از نو به ميان آمد" دست شوراهاه درت ب قۀهم: "شعار

ر و منشويکی نبود بلکه ادست شوراهای اسه آن شعار قديم انتقال حاکميت  ب
 حاکميت در کشور ۀقيام شوراها بر ضد حکومت موقتی به منظور واگذاری هم

 . بود، رهبری ميشودهاکه از طرف بلشويک یئبه شوراها
 . پريشانی و سرگردانی افتادبين احزاب سازش کار
 جناح ،رهاا انقالبی داشتند از ميان اسۀکه روحي در زير فشار دهقانانی

پيدا شد که نسبت به سياست سازشکاری با " چپ"ی به نام ئرهااچپی يعنی اس
 .نمود بورژوازی نارضايتی ابراز می

که آنها را " هاچپ" هم گروه ها خود از بين منشويکۀنوبه ب
 ابراز تمايل هاناميدند پيدا شد که به بلشويک می" هاوناليستانترناسي"

 .نمودند می
 اينک به کلی ، ناچيزی بودندۀ از حيث نفوذ دست که اصًالهاشيسترو اما آنا

 بسيار کوچکی تجزيه گرديدند و بخشی از آنها با عناصر بزه کار و هاىبه دسته
 ديگرشان با غاصبين  جامعه در هم آميخته و بخشۀ ته نشين شد،دزد و مفسد

 هاىکه دهقانان و عوام شهری را غارت و عمارات باشگاه" صاحب عقيده"
 همراه شده و بخش سومشان نيز آشکارا ،گرفتند  آنان را میۀکارگران و اندوخت

مين زندگانی أبه اردوگاه ضد انقالب کوچيده در زوايای تاريک بورژوازی به ت
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 از آن جمله ،ها مخالف هر گونه حاکميت آنۀهم. شخصی خودشان پرداخته بودند
 زيرا آنها يقين داشتند که ، حاکميت انقالبی کارگران و دهقانان بودندو مخصوصًا

حاکميت انقالبی به آنها راه نميدهد که ملت را غارت کرده و اموال مردم را 
 .حيف و ميل نمايند

ی رها کوشش ديگرا و اسها منشويک،پس از سرکوبی ماجرای کورنيلوف
برای اين منظور دوازدهم . ست سازندکردند تا پيشرفت روز افزون انقالب را ُس

 ، شوراهای سازشکار، از نمايندگان احزاب سوسيالست١٩١٧ماه سپتامبر سال 
 يک ، لشگریهاى محافل بازرگانی و صنايع و قسمت، زمستواها،هااتحاديه

 .مجلس مشورت دمکراسی برای سراسر روسيه احضار نمودند
کت کنندگان اين مجلس مشورت از ميان خود يک پارلمان مقدماتی شر

کردند که با  سازش طلبان چنين فکر می. تعيين گرديد) ای موقت جمهوریرشو(
 کشور را از راه انقالب ،ياری اين پارلمان مقدماتی جلو انقالب را گرفته

وازی اريسم بورژتراه پارلمانه  و باىراه ترقی بورژوازی مشروطهه شوروی ب
 بود که اى سياستمداران ورشکستهۀولی اين اقدامات تقالی نوميدان. بياندازند

بايستی دچار  اين امر می. کوشيدند تا چرخ انقالب را به عقب برگردانند می
 پارلمانی هاىکارگران تمرين. ناکامی گردد و در حقيقت هم به ناکامی گرائيد

"  گرمابهۀسربين"ا ر مقدماتی شوخی پارلمانه ن را مسخره کرده و باسازشکار
 .نام نهادند
.  مرکزی حزب بلشويک تصميم گرفت پارلمان مقدماتی را تحريم کندۀکميت

راست است که در فراکسيون بلشويکی پارلمان مقدماتی کسانی مانند کامنف و 
 ۀخواستند از آنجا بيرون  بيايند ولی کميت که نمیبودند تئودورويچ نشسته 
 .ادار کرد از پارلمان مقدماتی خارج شوندمرکزی آنها را و
 ، پشتيبانی کردهوويف از اشتراک در پارلمان مقدماتی جدًانکامنف و زي

رفيق استالين . خواستند بدين وسيله حزب را از تهيه مقدمات قيام باز دارند می
درفراکسيون مجلس مشورتی دمکراسی تمام روسيه بر ضد اشتراک در پارلمان 

جنين ساقط ارتجاع " پارلمان نامبرده را ،ر قطعی برخاستهطوه مقدماتی ب
 .ناميد" کورنيلوف

لنين و استالين شرکت در پارلمان مقدماتی را حتی برای اندک وقت هم باشد 
ی فريب ها اميدهادانستند زيرا که اين اشتراک در بين توده خطای جدی می

 در حقيقت هم برای توانست پخش کند که گويا پارلمان مقدماتی  را میاىدهنده
 .تواند کاری از پيش ببرد زحمتکشان می
 دوم شوراها را با اصرار کنگرۀ مقدمات انعقاد ، در همان حالهابلشويک

 ۀبا وجود هم.  حائز اکثريت گردنده،کنگرکردند و قصد داشتند در اين  فراهم می
 مرکزی سراسر ۀيئ اجراتۀيکه در کم رهائیا و اسها منشويکهاىنيرنگ
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 سراسر کنگرۀ در زير فشار شوراهای بلشويک انعقاد ، بودنديرگ يه جایروس
 . تعيين شد١٩١٧ دوم اکتبر ۀ شوراها برای نيمۀروسي
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 دوم کنگرۀ.  قيام اکتبر در پتروگراد و بازداشت حکومت موقتــ٦
 دوم کنگرۀ هاىفرمان. شوراها و تشکيل حکومت شوروی

. زمندی انقالب سوسياليستیپيرو.  صلح و زمينۀشوراها دربار
 .علل پيروزمندی انقالب سوسياليستی

 
لنين خاطر نشان . شدند  انقالب میۀ  با کمال جديت آمادهابلشويک

دست آوردن اکثريت در شوراهای نمايندگان کارگران و ه ساخت که با ب می
 هاکي بلشو، يعنی شوراهای مسکو و پتروگراد،سربازان هر دو پايتخت

لنين نتايج راه طی شده را مورد . دست خود بگيرنده  بايد دولت را بتوانند و می
لنين در ". ست اطرفدار مااکثريت توده : "کرد که  قيد می،بررسی قرار داده

 ، بلشويک نوشته بودهاى مرکزی وسازمانۀ خود که به کميتهاىمقاالت و نامه
رتش و نيروی  اهاىگونه بايد از قسمته که چ: داد  می قيام را صريحًاۀنقش
 کدام نقاط مهم را در پتروگراد الزم ،ی و نفرات گارد سرخ استفاده کردئدريا

 .مين گردد و غيرهأکه پيشرفت قيام ت است تصرف نمود تا اين
دهم اکتبر سال . د به پتروگراد آمدنطور پنهانی از فناله لنين هفتم اکتبر ب

لسه تصميم گرفته شد  مرکزی حزب منعقد و درآن جۀ تاريخی کميتۀ جلس١٩١٧
 کميتۀ تاريخی ۀدر قطعنام. که در همين روزهای نزديک قيام مسلح آغاز شود

 :دست لنين نوشته شده بود چنين مذکور بوده مرکزی حزب که ب
 

 مرکزی بر آنست که هم وضع بين المللی انقالب روس کميتۀ» 
د ی مظاهر رشئ نهاۀ درجۀی آلمان که به مثابئقيام در نيروی دريا(

انقالب سوسياليستی جهانی در اروپا است و نيز تهديد به صلح از 
و هم )  به منظور خفه کردن انقالب در روسيههاطرف امپرياليست

تصميم حتمی بورژوازی روس و کرنسکی با شرکايش (وضع جنگ 
دست آوردن اکثريت ه چنين ب و هم) ها تسليم پتروگراد به آلمانۀدربار

م با قيام دهقانان أ اينها توۀ همــ ،ر شوراهااز طرف حزب پرولتاريا د
و سرانجام ) انتخابات در مسکو(و متوجه شدن اعتماد ملت به حزب ما 

بيرون بردن ارتش از ( آشکار دومين ماجرای کورنيلوف ۀتهي
 مينسک از ۀ محاصر،سوی اين شهره  آوردن نيروی قزاق ب،پتروگراد

 مبرم در ۀان يک مسئلقيام مسلح را به عنو)  غيره وهاطرف قزاق
 .دهد دستور روز قرار می

که قيام مسلح ناگزير   با اعتراف به آن، مرکزی بدين طريقکميتۀ
دهد که اين   حزب دستور میهاى سازمانۀ به هم، رسيده استو کامًال
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 کنگرۀ( مسائل روزمره ۀامر را در دستور خود قرار دهند و هم
 هاى جنبش،ز پتروگراد بيرون بردن ارتش ا،شوراهای ناحيه شمال

را از همين نقطه نظر مطرح و حل ) اهالی مسکو و مينسک و غيره
 ). چاپ روسی٣٣٠ ص ٢١ جلد لنين" (نمايند

 
 اين تصميم ۀ مرکزی يعنی کامنف و زينوويف عليکميتۀدو نفر عضو 

 خيال هاآنها هم مانند منشويک. ی دادندأتاريخی قيام کردند و به ضد آن ر
 بهتان طبقۀ کارگرپروراندند و به  نی بورژوازی را در سر میجمهوری پارلما

گفتند که برای انجام انقالب سوسياليستی يارائی ندارد و هنوز به حد   می،زده
 .دست آرده را ب رشد نرسيده تا حاکميت

ی نداد ولی أ رهر چند ترتسکی در اين جلسه بر ضد اين قطعنامه مستقيمًا
عمل آيد که در صورت قبول آن ه حاتی بپيشنهاد کرد در قطعنامه اصال

پيشنهاد اين بود که تا . بايستی قيام را به حد نيستی رسانده و آن را بر هم زد می
خير أخری کار قيام به تا  به عبارت، دوم شوراها قيام آغاز نشودکنگرۀگشايش 

 روز قيام بر مال شود و حکومت موقت از آن آگاه ،انداخته شود و قبل از وقت
 .ددگر

 نمايندگانی به ،ها برای تشکيل قيام در محل، مرکزی حزب بلشويککميتۀ
.  جنوب باختری و غيره فرستادۀ کرونشتاد و جبه، اورال و هلسينگفرس،دنباس

 ، کاگانويچ، کيروف، ارژونيکيدزه، دزرژينسکی، مولوتف،رفيق وروشيلوف
 از هادر محل ياروسالوسکی و ديگران برای رهبری قيام ، فرونزه،کويبيشوف

در اورال در شادرينسک رفيق زدانوف .  گرفتنداىموريت ويژهأطرف حزب م
 هاى مرکزی رهبران سازمانکميتۀنمايندگان . ميان نظاميان مشغول کار بود

کردند و آنها را برای ياری به قيامی که   قيام آشنا میۀمحلی بلشويکی را با نقش
 .وردندآ  بسيج درمیعمل آيد به حالته بنا بود در پتروگراد ب

 جنگی کميتۀ مرکزی حزب در جنب شورای پتروگراد کميتۀبنا به دستور 
 . تشکيل گرديد که ستاد علنی قيام شدانقالبی

. کرد در عين حال ضد انقالب هم شتابان نيروهای خود را جمع آوری می
در . ضد انقالبی در آمد"  افسرانۀاتحادي"صورت ه ئت افسران متشکل شده بيه
ی بر پا ئ تهاجمی ستادهاهاىمه جا عناصر ضد انقالب برای تشکيل گردانه
.  گردان تهاجمی داشتند٤٣ ،در پايان ماه اکتبر عناصر ضد انقالبی. کردند می

 . مخصوصی تشکيل شده بودهاىاز دارندگان نشان صليب سنت ژورژ گردان
يان مه  انتقال حکومت را از پتروگراد به مسکو بۀحکومت کرنسکی مسئل

 ۀاز اينجا معلوم بود که وی برای جلوگيری از قيام در پتروگراد در تهي. آورد
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اعتراض کارگران و سربازان .  استهامقدمات تسليم پتروگراد به آلمان
 . حکومت موقتی را وادار ساخت که در پتروگراد بماند،پتروگراد
 در اين جلسه برای. عقد گرديدن حزب مکميتۀ عمومی ۀ اکتبر جلس١٦

اين . سرپرستی رفيق استالين برگزيده شده  ب،مرکز حزبیرهبری قيام يک 
 جنگی انقالب در جنب شورای پتروگراد بود و ۀتکمي رهبری ۀمرکز حزبی هست

 .کرد  رهبری میتمام امر قيام را عمًال
 تسليم طلبان يعنی زينويف و کامنف از نو عليه ، مرکزیکميتۀ ۀدر جلس

که مواجه با توی دهنی شدند در مطبوعات بر ضد قيام  نقيام برخاسته و پس از آ
 منشويکی ۀ اکتبر در روزنام١٨. و بر ضد حزب آشکارا به مخالفت پرداختند

 ۀاظهاراتی از جانب کامنف و زينويف دربار") زندگانی نو" ("نزنووايا ژي"
م اين قيا) کامنف و زينويف(که آنها   و اينها مقدمات قيام از طرف بلشويکۀتهي

بدين طريق کامنف و .  چاپ و منتشر شده بود،دانند ی بيش نمیئرا ماجرا
که قيام در روزهای نزديک   قيام و اينۀ مرکزی را دربارکميتۀزينويف تصميم 

لنين به اين مناسبت نوشته . اين خيانت بود.  برای دشمن افشاء نمودند،برپا ميشود
 قيام مسلح ۀخود را دربار مرکزی حزب کميتۀکامنف و زينويف تصميم : "بود

لنين موضوع اخراج زينويف و کامنف را . تسليم نمودندبه ردزيانکو و کرنسکی 
 . مرکزی مطرح مذاکره قرار دادکميتۀاز حزب در 

دم مبادرت به   خائنين قبال آگاه شده بودند همانۀوسيله دشمنان انقالب که ب
 ستاد رهبری انقالب يعنی حزب که از قيام جلوگيری کنند و اقداماتی نمودند تا آن

 مخفی تشکيل داد و در آن ۀحکومت موقت جلس.  را خورد سازندهابلشويک
 حل ، بشود بايدهاجلسه موضوع اقداماتی که برای مبارزه بر ضد بلشويک

 اکتبر حکومت موقتی شتابان سپاهيانی از جبهه به پتروگراد ١٩. گرديد
 گشتی بنای رفت و آمد را  نيرومندهاى دستههادر خيابان. احضارکرد

ويژه در مسکو فرصت يافتند نيروی مهمی گرد ه عناصر ضد انقالب ب.گذاشتند
يک روز پيش از گشايش :  زيرين را طرح کرده بودۀحکومت موقت نقش. آورند
 ها مرکزی بلشويککميتۀ به انستيتوی اسمولنی که اقامتگاه ، دوم شوراهاکنگرۀ

.  را منهدم سازدهال کند و مرکز رهبری بلشويک آنجا را اشغا،بود حمله نموده
کار در پتروگراد سپاهيانی گرد آورده بودند که حکومت به وفاداری  برای اين

 . آنها کمال اطمينان را داشت
ديگر . ولی به پايان عصر حکومت موقت ايام و ساعات معدودی مانده بود

ياليستی را متوقف توانست پيشروی ظفرمند انقالب سوس ی نمیئگونه نيرو هيچ
 .سازد

 کميسرهای ها انقالبی ارتش از جانب بلشويکهاى اکتبر برای قسمت٢١
 هاى روزهای پيش از قيام در قسمتۀدر هم.  جنگی انقالب فرستاده شدکميتۀ
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ن اي. طور جدی تدارک جنگی ديده ميشده  بها و کارخانههاارتش در فابريک
 هاىموريتأم" زاريا سوابودی"و " آورورا "ــ  رزم ناو :ناوهای جنگی هم

 .معينی دريافت داشتند
 يعنی ، شوراهای پتروگراد ترتسکی گزاف گويانه موعد قيامۀدر جلس

.  فاش ساخت، برای قيام معين کرده بودند بر دشمنهاروزی را که بلشويک
 کميتۀزدن قيام مسلح داده نشود  که به حکومت کرنسکی مجال بر هم برای اين

يک روز پيش از  م گرفت قيام را پيش از موعد مقرر ومرکزی حزب تصمي
 . انجام دهد، دوم شوراها آغاز نمودهکنگرۀگشايش 

رابوچی "امر به توقيف روزنامه )  نوامبر٦( اکتبر ٢٤کرنسکی سپيده دم 
 ۀو مطبع" رابوچی پوت "ۀ روزنامۀ حزب داده و به ادارکميتۀناشر " پوت

. ه اين وسيله تعرض خود را آغاز نمودی فرستاده و بئها زره پوشهابلشويک
  و افراد گارد سرخ، مطابق دستور رفيق استالين،ولی ساعت ده بامدادان

 ۀ روزنامۀ را عقب نشانده و برای مطبعه و ادارهاسربازان انقالبی زره پوش
 بامداد روزنامه ١١ساعت . نگاهبانان نيرومندی معين کردند" رابوچی پوت"
در عين .  حکومت موقت منتشر گرديدسرنگون باد ــ با شعار" رابوچی پوت"

 سربازان انقالبی و افراد گارد هاى دسته،حال مطابق دستور مرکز حزبی قيام
 . سوی اسمولنی فرستاده شدنده سرخ فورا ب

 .قيام آغاز شد
دست ه  ب اکتبر شبانه لنين وارد اسمولنی شد و رهبری قيام را مستقيمًا٢٤

 گارد سرخ به طرف هاى انقالبی ارتش و دستههاىمتتمام شب قس. خود گرفت
که   تا اينــفرستادند   آنها را به مرکز پايتخت میهابلشويک. مدندآ اسمولنی می

 .کاخ زمستانی را که حکومت موقتی در آنجا متحصن شده بود محاصره نمايند
 هاىگارد سرخ و افراد ارتش انقالبی ايستگاه)  نوامبر٧( اکتبر ٢٥

 و بانک دولتی را اشغال ها وزارت خانه، تلگراف خانه، پستخانه،آهن راه
 .نمودند

 مرکزی کميتۀاسمولنی که شورای پتروگراد و . پارلمان مقدماتی منحل شد
 ستاد جنگی انقالب گرديد که از آنجا ، در آنجا اقامت داشتندهابلشويک
 . جنگی صادر ميشدهاىفرمان

دادند که زير رهبری حزب کارگران پتروگراد در اين روزها نشان 
 ۀ انقالبی سپاهيان که درسايهاىقسمت. ندابلشويک مکتب خوبی را طی کرده

 اجرا ميکردند و  نظامی را دقيقًاهاى قيام شده بودند فرمانۀ آمادهاکار بلشويک
. ی هم از ارتش عقب نماندئنيروی دريا. جنگيدند دوش به دوش گارد سرخ می

ود که در آنجا از مدتها پيش زمامداری حکومت  بهارنشتاد دژ حزب بلشويکُک
سوی کاخ ه  خود که بهاىبا غرش توپ" آورورا"رزم ناو . موقت شناخته نميشد
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 انقالب کبير ۀ نوين يعنی دورۀ اکتبر آغاز دور٢٥زمستانی متوجه بود روز 
 . دادهسوسياليستی را مژد

در . ر گرديدمنتش" به مردم روسيه "هاپيام بلشويک)  نوامبر٧( اکتبر ٢٥
اين پيام گفته ميشد که حکومت موقتی بورژوازی سرنگون گرديد و حاکميت 

 .دست شوراها افتاده استه دولتی ب
 هاى افسری و گردانۀحکومت موقت در زير نگاهبانی دانشجويان دانشکد

 سربازان و ، اکتبر کارگران٢٦در شب . تهاجمی به کاخ زمستانی پناهنده شد
کاخ زمستانی را با هجومی گرفته و حکومت موقتی را  ،ملوانان انقالبی
 .بازداشت کردند

 . قيام مسلح در پتروگراد پيروز گرديد
 دقيقه بعد از ظهر ٤٥ دوم شوراهای سراسر روسيه در ساعت ده و کنگرۀ

که قيام پيروزمندانه   موقعی، در اسمولنی١٩١٧سال )  نوامبر٧( ماه اکتبر ٢٥
 در دست شوراهای ش و قدرت در پايتخت واقعًادر پتروگراد در جوش و خرو

 .  گشايش يافت،پتروگراد بود
 و هاونديستب ،هامنشويک.  حائز اکثريت کامل شدندهکنگر در هابلشويک

 دست راست وقتی ديدند که کارشان از کار گذشته اظهار داشتند که یرهاااس
آنها . فتند بيرون رهکنگر استنکاف دارند و از هکنگرآنها از شرکت در کار 

 ۀتوطئ" شوراها اعالم شد کنگرۀ خود که در ۀانقالب اکتبر را در اظهارنام
رها داغ ننگ نهاده و خاطر ا و اسها به منشويکهکنگر. ناميده بودند" جنگی

خود شادباش ه خورد بلکه ب نشان نمود که از رفتن آنها نه تنها افسوس نمی
 انقالبی نمايندگان کنگرۀ حقيقًاــ ه کنگر ، رفتن خائنينۀگويد زيرا در نتيج می

 .کارگران و سربازان شد
 .دست شوراها اعالم شده  حاکميت بۀ انتقال همهکنگراز طرف 
 : گفته شده بود کهها دوم شوراکنگرۀ ۀدر بياني

 
 سربازان و ، اکثريت مهم کارگرانۀ به اتکاء ارادهکنگر» 

ادگان که در پتروگراد  کارگران و پۀدهقانان و به اتکاء قيام پيروزمندان
 «. گيرد دست خود میه انجام يافته است حاکميت را ب

 
 را فرمان صلح دوم شوراها کنگرۀ ، شب١٩١٧سال )  نوامبر٨( اکتبر ٢٦

خاصم پيشنهاد کرد که بيدرنگ برای ت به کشورهای مهکنگر. تصويب کرد
 هکنگر. د جنگ منعقد شوۀ قرارداد متارک، دست کم تا مدت سه ماه، صلحۀمذاکر

خاصم و در عين حال به ت کشورهای مۀ همهاى و به ملتهابه حکومت
ترين کشورهای  کارگران آگاه سه ملت که پيشروترين ملل بشری و از بزرگ"
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نيز "  فرانسه و آلمان، يعنی کارگران انگليس،متحارب جنگ کنونی هستند
چنين  همبرای سرانجام کار صلح و "مراجعه نمود و آنها را دعوت کرد که 

 زحمتکشان و استثمار شوندگان از هر گونه اسارت و هاىی تودهئبرای رها
 . دستياری کنند،"استثمار

 را تصويب کرد رمان مربوط به زمينف دوم شوراها کنگرۀ ،در همان شب
مالکيت مالکين بر زمين بيدرنگ بدون هرگونه جبرانی ملغی "که به موجب آن 

 عموم دهقانان که از روی ۀنام  سفارش،مبنای اين قانون ارضی". ميشود
از روی اين .  محل دهقانی تدوين گرديده بود قرار گرفت٢٤٢ هاىنامه سفارش
طور هميشگی ملغی و به ه نامه حق مالکيت خصوصی بر زمين ب سفارش

 تيول و هاى زمين،اراضی مالکين. مالکيت تمام مردم و دولت مبدل ميشد
 زحمتکشان به رايگان ۀره برداری هم متعلق به ديرها برای بههاىزمين

 .تخصيص داده شده بود
 دسياتين زمين نو که ميليون ١٥٠بر طبق اين فرمان روی هم رفته بيش از 

 ديرها و کليساها بود در ، سلطنتۀ خانواد، در دست مالکين و بورژوازیسابقاًً
 .دست دهقانان افتاده  ب، انقالب سوسياليستی اکتبرۀساي

 منات پول زر به عنوان ميليون ٥٠٠داخت ساليانه دهقانان از پر
 .الجاره به مالکين آزاد ميشدندامال

 و هاجنگل)  مواد معدنی و غيره، ذغال سنگ،نفت( ثروت زير زمينی ۀهم
 .مدآ  به مالکيت ملت در میهاآب

 - نخستين حکومت شوروی، شوراهاۀ دوم سراسر روسيکنگرۀسرانجام در 
 از شورای کميسرهای ملی تمامًا. ل گرديدشورای کميسرهای ملی تشکي

لنين به رياست نخستين شورای کميسرهای ملی انتخاب .  تشکيل يافتهابلشويک
 .شد

 . دوم تاريخی شوراها به پايان رسيدکنگرۀبدين طريق 
 خود باز گشتند تا خبر پيروزی شوراها را در هاى به محلهکنگرنمايندگان 

ه و در همه جای کشور بسط حکومت شوروی در همه جا انتشار داد، پتروگراد
 .مين نمايندأرا ت

که در پتروگراد  وقتی. دست شوراها نيفتاده باره ب حاکميت در همه جا يک
وجود آمده بود در مسکو طی چند روزهنوز در ه حاکميت شوروی ديگر ب

 ،احزاب ضد انقالبی.  زد و خوردهای سخت و شديدی ادامه داشتهاخيابان
دست شورای مسکو نيفتد با افراد ه که حاکميت ب رها برای اينااس و هامنشويک

گارد سفيد و دانشجويان افسری همدست شده بر ضد کارگران و سربازان بنای 
تنها  پس از گذشتن چند روز شورشيان شکست .  مسلح را گذاشتندۀمبارز

 .خوردند و در مسکو حاکميت شوراها برقرار گرديد
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 در خود پتروگراد و در برخی از نواحی ،انقالبدر همان نخستين روزهای 
آن از طرف عناصر ضد انقالبی برای سرنگون ساختن حکومت شوروی 

 که هنگام قيام از ، کرنسکی٣ ١٩١٧  نوامبر سال١٠. ی به عمل آمدئهاکوشش
 قزاق را جمع هاى شمال گريخته بود بعضی از قسمتۀ جبهۀپتروگراد به منطق

. سوی پتروگراد روانه نموده رستی ژنرال کراسنوف بکرده و آنها را به سر پ
"  نجات ميهن و انقالبکميتۀ" سازمان ضد انقالبی به نام ١٩١٧ نوامبر سال ١١
.  عصيان دانشجويان افسری را بپا کرد،رها در پتروگرادا به سرپرستی اســ

در ظرف يک روز يعنی تا آخر . ولی عصيان کنندگان به آسانی سرکوب شدند
دست ملوانان و افراد گارد سرخ ه  نوامبر عصيان دانشجويان افسری ب١١روز 

. کراسنوف در تپه های پولکو سرکوب گرديدژنرال   نوامبر١٣فرونشانده شد و 
 قلع و قمع عصيان ضد شوروی را  لنين در اين مورد هم شخصًا،مانند قيام اکتبر
 به ،وی به پيروزیم با خونسردی أپايداری محکم و اطمينان تو. اداره ميکرد

. دشمن سرکوب گرديد. داد بخشيد وآنها را به هم اتصال می  روح میهاتوده
داد که دست از مبارزه بر ضد حکومت " قول شرف"کراسنوف اسير شد و 

 چه بعدًا ليکن چنان. او را آزاد کردند" قول شرف"در مقابل اين . شوروی بکشد
 با لباس ،و اما کرنسکی. نقص کرد کراسنوف قول ژنرالی خود را ،معلوم گرديد
 .رفته پنهان شود" به سمت نامعلومی" موفق شد ،زنانه در بر

لف که اقامتگاه فرماندهی کل ارتش بود يژنرال دوخونين نيز در شهر موه
که حکومت شوروی به دوخونين  وقتی. کار برد تا عصيانی بر پا کنده کوشش ب

دهان آلمان اقدام به مذاکره نمايد نبا فرما جنگ ۀ متارکۀ درباردستور داد که فورًا
وقت دوخونين به امر حکومت  آن.  از انجام امر حکومت سر پيچی کردوا

اين اقامتگاه فرماندهی که مرکز ضد انقالبی شده بود از . شوروی معزول گرديد
 ،دست سربازانی که بر ضد او قيام کرده بودنده پای درآمد و خود دوخونين ب

 .کشته شد
 ، ريکوف، زينويف،کامنف:  مشهورهاىن حزب هم اپورتونيستدرو

شلياپنيکوف و ديگران کوشش نمودند که بر ضد حکومت شوروی دست به 
با " حکومت يک دست سوسياليستی"آنها خواستار بودند که يک . کاری بزنند

 انقالب اکتبر سرنگون شده ۀوسيله رها که تازه با و اسهااشتراک منشويک
 مرکزی حزب بلشويک تۀيکم ١٩١٧ نوامبر سال ١٥در . شودبودند ايجاد 

 تصويب کرد که در آن سازش با اين احزاب ضد انقالبی رد شده بود اىقطعنامه
 ١٧در .  انقالب شکن ناميده شده بودند،و کامنف و زينويف هم در اين قطعنامه

                                                 
نوشته ميشود ) عمول اروپاتاريخ م( بر مبنای تاريخ جديد ها ــ از اينجا به بعد کليۀ تاريخ٣

  ــ  هيئت تحريريه
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 که با سياست حزب موافقت ، ميليوتين، ريکوف، زينويف،نوامبر کامنف
 نوامبر ١٧در همان روز .  مرکزی اعالم کردندکميتۀ خروج خود را از ،تندنداش

 ، تئودوروويچ، و ميليوتين،نوگين از طرف خود و از طرف ريکوف
های ملی ر يورنف و الرين که جزء شورای کميسا،ازانوفير.  د،شلياپنيکوف .آ

نام  مرکزی حزب و خروج اشخاص کميتۀ عدم موافقت خود را با سياست ،بودند
گريختن يک مشت ترسو . برده را از شورای کميسرهای ملی اعالم داشتند

 بورژوازی و ۀهم. موجب شعف و خوشنودی دشمنان انقالب اکتبر گرديد
کشيدند که بلشويسم از هم پاشيده  نمودند و فرياد می دستياران وی زهرخند می

يد ولی ی ميکردند که حزب بلشويک دچار هالکت خواهد گردئاست و پيش گو
 مرکزی حزب با کميتۀ.  آنی هم حزب را متزلزل نساخت،اين يک مشت فراری

 ، انقالب و دستياران بورژوازی داغ ننگ نهادههاىبيزاری بر آنها مانند فراری
 . خويش پرداختۀبه کارهای روزمر

 هاىبه منظور نگاه داری نفوذ خود در ميان توده" چپ"رهای او اما اس
 تصميم ،نگريستند  میهابا چشم مهر و عالقه به بلشويکدهقانانی که آشکارا 
 يگانگی را ، با آنها در يک جبهه بوده نزاع نکنند و عجالتًاهاگرفتند با بلشويک
 .محافظت نمايند

 ۀ هم، تشکيل گرديد١٩١٧ که در نوامبر سال ، شوراهای دهقانانکنگرۀ
 وی را رسماًً حکومت شورهاى انقالب سوسياليستی اکتبر و فرمانهاىپيروزی
" چپ"رهای اقرار دادی بسته شد و چند نفر از اس" چپ "یرهاابا اس.شناخت

به شورای کميسرهای ملی ) برگ  پروشيان و اشتين، سپيريدونوا،کولگايف(
ای صلح برست و تشکيل ضاما اين قرارداد تنها تا زمان ام. داخل گرديدند

 ۀ در بين دهقانان تجزي يعنی تا موقعی که، تهی دستان وجود داشتهاىهکميت
 هارفته رفته مظهر منافع کوالک" َچپ"رهایاطبقاتی ژرفی روی داده و اس
 اغتشاش بر پا نمودند و از طرف حکومت هاقرار گرفتند وبر ضد بلشويک

 .شوروی در هم شکسته شدند
 انقالب شوروی موفق ١٩١٨ فوريه سال ــ تا ژانويه ١٩١٧از اکتبر سال 

حاکميت شوراها درسراسر خاک پهناور .  و نشر يابد کشور بسطۀشد در هم
" مارش پيروزمندانه"سرعت توسعه و پيشرفت يافت که لنين آن را ه چنان ب

 . حکومت شوروی ناميد
 .ر سوسياليستی اکتبر پيروزمند شدبيانقالب ک

 آسانی را برای انقالب از جمله عللی که در روسيه چنين پيروزی نسبتاًً
 : علل زيرين را بايد قيد نمود، کردمينأسوسياليستی ت
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انقالب اکتبر در مقابل خود دشمنی مانند بورژوازی روس داشت که ــ ١
 ،بورژوازی روس.  و با وضع سازمانی بد و در سياست نيز نا آزموده بودنسبتاًً

 دولتی هاى به سفارشکه هنوز از لحاظ اقتصادی محکم نشده و کارش تمامًا
ی از اين ئ ابتکاری که برای رهاۀقدر کفاف قوه سياسی و ب استقالل ،وابسته بود

 برای بند و اى نه هنوز تجربه،بورژوازی روس.  نداشت،وضع ضرور بود
 بورژوازی فرانسه که مثًال  چنان،بست و اغواء سياسی در مقياس بزرگ داشت

 ۀ و نه آزمودگی برای سازشکاری متقابالنه با يک دامن،باشد دارای آن می
بورژوازی روس که تا . که بورژوازی انگليس دارای آن است چنان ،وسيع

 راه سازش ، انقالب فوريه خلع شده بودۀوسيله  که ب،ديروز هنوز با تزار
 سياست منفور تزاری ۀکه به حکومت رسيد به غير از ادام جست پس از آن می

ند بورژوازی هم مان.  مسائل اساسی تدبير ديگری نتوانست اتخاذ کندۀدر هم
که جنگ برای کشور تحمل ناپذير شده و ملت و ارتش را تا  تزار با وجود اين

. بود" یئجنگ تا پيروزی نها "ۀ طرفدار ادام،آخرين درجه فرسوده کرده بود
که دهقانان از بی زمينی و از جور و ستم مالکين   با آن،بورژوازی مانند تزار

و . کين بر زمين نگاهداشته شود مالکيت مال طرفدار آن بود که اساسًا،مردند می
 بورژوازی روس در کينه و ،طبقۀ کارگراما در خصوص سياست مربوط به 

که نه تنها برای   از تزار هم گذشته بود چونطبقۀ کارگرخشم خود نسبت به 
 بيرون ۀوسيله نگاهداری و استحکام ظلم صاحبان کارخانه کوشش ميکرد بلکه ب

 .لم را بيشتر تحمل ناپذير مينمودريختن دستجمعی کارگران آن مظا
جای شگفت نيست که ملت بين سياست تزار و سياست بورژوازی تفاوت 

ديد و نفرتی را که نسبت به تزار داشتند به حکومت موقتی  قابل توجهی نمی
 .بورژوازی متوجه ساختند

 نفوذی در ميان هارها و منشويکاکه احزاب سازش کار اس تا هنگامی
 حاکميت خود ،توانست در پشت سر آنها پناهنده شده ورژوازی می ب،توده داشتند

رها خود را مانند عمال ا و اسهاکه منشويک اما پس از آن. را نگاهداری کند
بورژوازی امپرياليستی رسوا کرده و بدينسان نفوذ خود را ميان ملت از دست 

 . بورژوازی و حکومت موقت وی نيز در هوا معلق ماند،دادند
 
 روسيه طبقۀ کارگر مانند ، انقالبیطبقۀ کارگر، س انقالب اکتبرأ ربرــ ٢

 در مدت کمی دو انقالب را طی کرده و در ، پخته شدههاقرار داشت که در جنگ
ی صلح و زمين و در ای ملت را در مبارزه برئمت پيشوا سومين انقالب ِسۀآستان

طبقۀ وائی مانند اگر انقالب پيش. دست آورده بوده راه آزادی و سوسياليسم ب
 اتحاد ،داشت  نمی،گونه اطمينان مردم  بود  اينۀ روسيه که شايستکارگر
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 انقالب اکتبر هم ،گرفت و بدون اين اتخاد کارگران و دهقانان نيز صورت نمی
 .توانست غالب آيد نمی

 
 روسيه در انقالب متفق مهمی مانند دهاقين تهيدست که طبقۀ کارگر ــ٣

 انقالب ۀ هشت ماهۀتجرب.  داشت،دادند هقان را تشکيل می دۀ تودۀاکثريت عمد
مساوی " عادی" رشد ۀرا بدون ترديد با آزمايش چند ده سال توان آن که می
 زحمتکش دهاقين بيهوده نگذشت و آنها در ظرف اين هاى برای توده،شناخت

 احزابی را که در روسيه وجود داشت مورد آزمايش ۀمدت توانستند در عمل هم
 هارها و نه منشويکا نه اس،ها داده و اطمينان حاصل نمايند که نه کادتقرار

طور جدی اقدام به نزاع و خونريزی نخواهند ه برای خاطر دهقانان با مالکين ب
 ندارد و اىکرد و در روسيه تنها يک حزب وجود دارد که به مالکين عالقه
 و اين ــيد برای رفع احتياجات دهاقين حاضر است مالکين را سرکوب نما

 حقيقی اتحاد پرولتاريا و دهقانان ۀاين وضع پاي.  حزب بلشويک است،حزب
 با دهقانان تهيدست روش دهقانان ميان طبقۀ کارگروجود اتحاد . تهيدست گرديد

 مدت مديدی در ترديد بودند و تنها پيش از قيام اکتبر با دهقانان  کهحال را هم
 ،سوی انقالب روآور گشته بودنده  شايد بکه بايد و تهيدست همراه شده و چنان

توانست  الزم به اثبات نيست که بدون چنين اتحادی انقالب اکتبر نمی. تعيين نمود
 .پيروزمند گردد

 
 حزبی مانند حزب بلشويک که در پيکارهای ،طبقۀ کارگرس أ بر رــ٤

فقط حزبی مانند حزب بلشويک که برای . سياسی آزموده شده بود قرار داشت
قدر کفايت دالور و برای برداشتن هر گونه ه دايت ملت به سوی هجوم قطعی به

 تنها يک چنين حزبی ، کافی احتياط کار استۀ به انداز،سنگی که در سر راه بود
 جنبش ، گوناگون انقالبی مانند جنبش مشترک دمکراتيک در راه صلحهاىجنبش

 آزادی خواهی ملل  جنبش، اربابیهاى دهقانی برای تصرف زمينــدمکراتيک 
ستمکش برای تساوی حقوق ملی و جنبش سوسياليستی پرولتاريا برای سرنگون 

توانست به يک  ساختن بورژوازی و بر پا کردن ديکتاتوری پرولتاريا را می
 .م سازدأسيل انقالبی مشترک با چنين مهارتی تو

قالبی م شدن اين جريانات گوناگون انقالبی به يک سيل انأبديهی است که تو
 .اری را در روسيه تعيين نمودد سرنوشت سرمايه،نيرومند و مشترک

 
وز در نانقالب اکتبر در چنان موقعی آغاز شد که جنگ امپرياليستی ه ــ ٥

دو اردوی متخاصم جدا ه  بورژوازی بهاىترين دولت بحبوحه بوده و بزرگ
گر را دي ديگر بوده و يک که آنها سرگرم جنگ با يک  هنگامی،شده بودند
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دخالت " کارهای روس"طور جدی به ه ساختند و مجالی نداشتند که ب ناتوان می
 .کنند و بر ضد انقالب اکتبر اقدام به فعاليت نمايند

بديهی است که اين مراتب پيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر را بسی 
 .تر ساخت آسان
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 . حزب بلشويک برای استحکام حاکميت شورویۀ مبارز ــ٧
 . هفتم حزبکنگرۀ. برست صلح 

 
 بورژوازی را ۀبرای استحکام حاکميت شوروی الزم بود دستگاه کهن

ويران نمود و در هم شکست و به جای آن دستگاه نوين دولتی شوروی را بر پا 
 سازمان صنفی و رژيم تعدی ملی را هاىبايست باقيمانده پس از آن می. نمود

و مطبوعات ضد انقالبی و هر گونه محو کرد و امتيازات کليسا را لغو نمود 
 علنی و غير علنی ضد انقالبی را از ميان برداشت و مجلس هاىسازمان

باالخره الزم بود که در دنبال ملی . سسان بورژوازی را نيز پراکنده ساختؤم
 صنايع بزرگ را نيز ملی کرد و سپس از حالت جنگ خارج ۀ هم،کردن اراضی

توار نمودن حاکميت شوروی از همه بيشتر خلل گرديد و به جنگی که به کار اس
 .  خاتمه داد،وردآ وارد می
 تا اواسط سال ١٩١٧ اين اقدامات در مدت چند ماه از اواخر سال ۀهم
 . انجام داده شد١٩١٨

رها ادست اسه  پيشين که بهاىخانه مورين وزارتأکارشکنی م
 منحل و هاهخان وزارت.  از بين برده شد،افتي  صورت وقوع میهاومنشويک

 اداری شوروی و کميسارياهای ملی مربوطه دائر هاىجای آنها دستگاهه ب
کميسيون . سيس شدأ شورای عالی اقتصاد ملی ت،برای صنايع کشور. گرديد
به .) کا.چ.و(دزرژينسکی برای سراسر روسيه .  به سرپرستی فاىلعادهافوق

 ۀدربار. يافت تشکيل ، انقالب و کارشکن عناصر ضد ضدرمنظور مبارزه ب
سسان که ؤمجلس م. ی فرمانی صادر گرديدئايجاد ارتش سرخ و نيروی دريا

 دوم کنگرۀ هاى از انقالب اکتبر روی داده و از تصويب فرمانانتخابش اساسًا
 ، زمين و انتقال حاکميت به شوراها سرپيچی کرده بود، صلحۀشوراها دربار

 . منحل گرديدقهرًا
 فئوداليسم و اوضاع صنفی و عدم هاىاندهبه منظور امحاء کامل بازم

 الغای ۀی دربارئها فرمان، زندگی اجتماعیهاى رشتهۀتساوی حقوق در هم
 جدا کردن کليسا از دولت و جدا کردن ، ملی مذهبیهاىصنوف و محدوديت

 صادر ، تساوی حق زنان و تساوی حقوق ملل روسيه، از کليساهاآموزشگاه
 .گرديد

"  حقوق ملل روسيهۀبياني" که به نام ،شوروی مخصوص حکومت ۀدر امري
 مقرر شده بود که ترقی آزاد ملل روسيه و تساوی حقوق کامل آنها ،مشهور است
 .باشد قانون می
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برای متزلزل ساختن نيروی اقتصاد بوژوازی و تشکيل اقتصاد ملی نوين 
 ،ها بانک، و قبل از هر چيز برای تشکيل صنايع نوين شوروی،شوروی

 صنايع بزرگ در ۀ بازرگانی و همهاى کشتی، بازرگانی خارجی،آهن هاىراه
 ، ماشين سازی،یئ شيميا، نفت، آن مانند ذغال سنگ و فلز سازیهاى رشتهۀهم

 .قند سازی و غيره ملی شد، پارچه بافی
اران دبه منظور آزاد کردن کشور از وابستگی مالی و استثمار سرمايه

طرف تزار و حکومت موقتی گرفته شده سيه که از و خارجی رهاى وام،خارجی
 جنگ غارتگرانه ۀی را که برای ادامئهاملل کشور ما وام.  ملغی گرديد،بود

 ،گذاشت  خارجی میۀگرفته شده و کشور را در وابستگی اسارت آميز سرماي
 .خواستند بپردازند نمی

مورين أ م، مالکين، اين اقدامات و اقدامات نظير آن نيروی بورژوازیۀهم
 احزاب ضد انقالبی را از ريشه برانداخته و حاکميت شوروی را در ،تجعمر

 .درون کشور بسيار محکم نمود
 نميشد وضع ،ولی مادام که روسيه در حال جنگ با آلمان و اتريش بود

 حاکميت شوروی که کامًال برای اين.  محکم دانستحکومت شوروی را کامالًً
به اين جهت از همان . ه شودبايست به جنگ خاتمه داد مستحکم شود می

 خود را برای صلح بسط و توسعه ۀروزهای نخست پيروزی انقالب اکتبر مبارز
 .داد می

که آنان و  "پيشنهاد کرد"  مللی که در جنگ بودندۀبه هم"حکومت شوروی 
ولی ".  دمکراتيک نمايندۀ اقدام به مذاکره برای صلح عادالنيشان فورًاهاحکومت

ليس و فرانسه از پذيرفتن پيشنهاد حکومت شوروی امتناع يعنی انگ" متفقين"
 حکومت شوروی ، صلحۀنظر به امتناع فرانسه و انگليس از مذاکر. ورزيدند

 شوراها تصميم گرفت که با آلمان و اتريش اقدام به ۀبرای عملی کردن اراد
 .مذاکره کند

بر  دسام٥.  ليتوفسک آغاز گرديدــمذاکرات در سوم دسامبر در برست 
 .  ترک موقت عمليات جنگی امضاء شدۀ دربار، متارکهۀقراردادی دربار

 در محيط فرسودگی همگانی از ،مذاکرات در محيط خرابی اقتصاد ملی
 ارتش ما و در محيطی که جبهه داشت هاىجنگ و ترک جبهه از طرف قسمت

 هاىدر موقع مذاکرات معلوم شد که امپرياليست.  روی ميداد،پاشيد از هم می
آلمان کوشش دارند قطعات عظيم خاک امپراتوری سابق روسيه را تصرف 

ی ئهاخواهند مبدل به دولت کرائين و سرزمين بالتيک را میو ا،نمايند و لهستان
 .کنند که وابسته به آلمان باشند

 به مخاطره انداختن موجوديت جمهوری ۀمثابه  جنگ در اين شرايط بۀادام
مد که با شرايط سخت آ  و دهقانان الزم میارگرطبقۀ کبر . شوروی نوزاد بود
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 آن زمان يعنی در مقابل ۀترين درند صلح کنار آيد و در مقابل خطرناک
که نفس تازه کرده حاکميت  امپرياليسم آلمان عقب نشينی اختيار کند تا اين

شوروی را مستحکم سازد و ارتش سرخ را که برای دفاع کشور از هجوم 
 . بر پا کند، باشدی داشتهئدشمنان يارا

رها گرفته تا شريرترين ا و اسها عناصر ضد انقالبی از منشويکۀهم
خط . کردند  صلح ديوانه وار تبليغات میۀافراد گارد سفيد بر ضد امضای معاهد

 بر هم زده خواستند مذاکرات صلح را کامًال آنها می: مشی آنها معلوم بود
وراها را که هنوز محکم نشده بود  را به هجوم برانگيزند و حاکميت شهاآلمان

 . کارگران و دهقانان را به خطر افکنندهاىزير ضربت قرار داده و کاميابی
 ترتسکی و دستيار او بوخارين بود که به ،همدست آنها در اين کار سياه
س گروهی قرار گرفتند که دشمنان حزب بوده أهمراهی رادک و پياتاکوف درر
ترتسکی و . ناميدند می"  چپهاىکمونيست "ۀولی خود را برای روپوشی دست

 سخت ۀدر درون حزب بر ضد لنين به مبارز"  چپهاىکمونيست "ۀدست
 هاىآنها آشکارا به نفع امپرياليست. کردند  جنگ را تقاضا میۀپرداختند و ادام

کردند زيرا چنان   کار می،ی که در درون کشور بودندئهاآلمان و ضد انقالبی
ه جمهوری نوزاد شوروی را که هنوز دارای ارتش نشده بود نمودند ک رفتار می

 .زير ضربت امپرياليسم آلمان بياندازند
 ماهرانه ، چپهاى بود که با عبارتاىاين يک نوع سياست فتنه انگيزانه

 .پرده پوشی ميشد
با وجود .  ليتوفسک مذاکرات صلح قطع شدــ در برست ١٩١٨ فوريه ١٠

 مرکزی حزب در امضای صلح اصرار ۀتيام کمکه لنين و استالين به ن اين
 ، ترتسکی که در برست رئيس هئيت نمايندگی شوروی بود،کردند می

دستورهای اکيد حزب بلشويک را خائنانه نقض کرده و اظهار داشت که 
جمهوری شوروی از امضای صلح مطابق شرايطی که آلمان پيشنهاد کرده 

 خبر داد که جمهوری شوروی هانیورزد و در عين حال وی به آلما امتناع می
 .جنگ نخواهد کرد و مرخصی افراد ارتش را ادامه ميدهد

 آلمانی هم بيش از هاىامپرياليست. اين رفتاری شگفت انگيز و وقيحانه بود
 . خواستار باشند،توانستند  چيزی نمی،اين از يک خائن به منافع کشور شوروی

 ارتش ۀبازماند. رض آغاز کرد جنگ را قطع کرده به تعۀدولت آلمان متارک
ه پيشين ما در مقابل فشار ارتش آلمان نتوانست ايستادگی نمايد و از هر سو رو ب

 پهناوری را هاىرفتند و سرزمين سرعت پيش میه  بهاآلمانی. فرار نهاد
امپرياليسم آلمان که به کشور . کردند  پتروگراد را هم تهديد می،متصرف شده

سرنگون کردن حاکميت شوروی و مبدل نمودن ميهن شوروی هجوم آورده بود 
 ۀارتش کهنه و از هم پاشيد.  خويش هدف خود قرار داده بودۀما را به مستعمر
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توانست ايستادگی کند و بر  تزاری در مقابل اردوهای مسلح امپرياليسم آلمان نمی
 . ارتش آلمان عقب نشينی ميکردهاىاثر ضربه

 آلمان باعث جنبش نيرومند انقالب در هاى مسلح امپرياليستۀولی مداخل
ميهن سوسياليستی : "کشور گرديده و در پاسخ دعوت حزب و حکومت شوروی

 ارتش سرخ هاى قسمت غيورانه اقدام به تشکيلطبقۀ کارگر ،"در خطر است
 آلمانی که ۀ انقالبی از هجوم درندۀ ارتش تودــنموده و دستجات جوان ارتش نو 

 در مقابل ،در نزديک ناروا و پسکو. کرد يرانه دفاع می دل،تا دندان مسلح بود
از پيشروی آنها به پتروگراد . استيالگران آلمانی مقاومت قطعی به خرج داده شد

 دندان شکن ۀ فوريه که به ارتش آمپرياليست آلمان ضرب٢٣روز . جلوگيری شد
 .وارد شد روز تولد ارتش جوان سرخ گرديد

 مرکزی حزب پيشنهاد لنين را دائر کميتۀه  بود ک١٩١٨ فوريه سال ١٨در 
 انعقاد صلح فوری تلگرافی فرستاده شود ۀکه به حکومت آلمان دربار به اين
 به ،مين نمايندأکه شرايط مفيدتر صلح را برای خود ت  برای اينهاآلمانی. پذيرفت

 فوريه حکومت آلمان موافقت خود را ٢٢دادند و تنها  تعرض خود ادامه می
ای قرار داد صلح اعالم داشت و اين بار شرايط صلح به مراتب از برای امض

 .شرايط پيشين دشوارتر بود
 الزم آمد که برای به دست آوردن تصميمی اسوردلوفبر لنين و استالين و 
 مرکزی در مقابل ترتسکی و بوخارين و کميتۀراجع به صلح در 

ساخت که   میلنين خاطر نشان.  شديد نمايندۀ ديگر مبارزهاىترتسکيست
 بوخارين و ترتسکی

 
 نمو و ياوری کردند و مانع آلمان هاىدر عمل به امپرياليست»  

 چاپ ٣٠٧ ص ٢٢ جلد لنين («. ترقی انقالب در آلمان گرديدند
 ).روسی

 
 مرکزی تصميم گرفت که شرايط فرماندهی آلمان کميتۀ فوريه ٢٣در 

ی و بوخارين برای خيانت ترتسک. پذيرفته شده و قرار صلح امضاء گردد
 لتونی و استونی هم به آلمان ،عالوه بر لهستان. جمهوری شوروی گران تمام شد

ين از جمهوری شوروی جدا شده تبديل به يک دولت دست ئاوکرا. داده ميشد
جمهوری شوروی بر عهده گرفت که غرامت جنگ را . گرديد  آلمانی میۀنشاند

 . بپردازدهابه آلمانی
 خود را بر ضد لنين ادامه داده ۀمبارز"  چپهاىيستکمون"در اين بين 

 .رفتند بيش از پيش در منجالب خيانت فرو می
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"  چپهاىکمونيست"دست ه  ب حزب در شهرستان مسکو که موقتًاۀدبيرخان
 ۀافتاده بود يک قطعنام)  ستوکوف و مانتسف،اکوولواي ، اوسينسکی،بوخارين(

 اظهار داشت بر اين ،دهکرکزی صادر  مرکميتۀتفرقه آور عدم اعتماد نسبت به 
".  نزديک مانع شدۀمشکل است بتوان از افتراق حزب در آيند"عقيده است که 

ی رسانده بودند که حتی تصميمات ضد ئآنها در اين قطعنامه کار را به جا
ما "نوشته بودند که "  چپهاىکمونيست"در متن اين تصميمات : شوروی گرفتند

دانيم حاکميت شوروی را که   المللی ممکن و مناسب میبرای منافع انقالب بين
 ". از دست بدهيم،اکنون يک حاکميت صوری محض ميشود

 .ناميده بود" عجيب و مهيب"لنين اين تصميم را 
 در آن"  چپهاىکمونيست"علت حقيقی اين رفتار ضد حزبی ترتسکی و 

ئتالف ا" دادرسی که اخيرًا اما چنان. وقت برای حزب هنوز روشن نبود
را محقق  اين) ١٩٣٨آغاز سال (ضد شوروی  " هاى و ترتسکيستهاراست
که از طرف "  چپهاىکمونيست" معلوم ميشود که بوخارين و گروه ،ساخت

همان وقت بر ضد " چپ"رهای اشد به همراهی ترتسکی و اس وی اداره  می
 ترتسکی ،معلوم ميشد که بوخارين. نداحکومت شوروی سوء قصد مخفی داشته

.  بر هم زدن قرار داد صلح برست و توقيف و،و همدستان او دراين سوء قصد
 و کشتن آنها و تشکيل حکومت نو از اسوردلوفو استالين و . لنين و ی. ای

را مقصد خود قرار داده " چپ"رهای اطرفداران بوخارين و ترتسکی و اس
ده  و در سوء قصد مخفی انقالبی ترتيب دا"  چپهاى کمونيستۀدست. "ندابوده

عين حال با پشتيبانی ترتسکی بر ضد حزب بلشويک آشکارا هجوم نموده و 
ولی . کوشش ميکرد نفاقی در حزب انداخته و صفوف حزب را متالشی سازد

 گرد آمده اسوردلوف استالين و ،حزب در اين موقع دشوار در پيرامون لنين
 .يبانی کرد مرکزی پشتکميتۀ مسائل ديگر از ۀ صلح هم مانند همۀدربار

 .سرانجام تنها مانده و دچار شکست شد"  چپهاى کمونيستۀدست
 هفتم کنگرۀ.  هفتم حزب منعقد گشتکنگرۀ ، صلحۀبرای حل قطعی مسئل

ه  بود که پس از باىهکنگراين نخستين .  افتتاح يافت١٩١٨ مارس سال ٦حزب 
ينده با  نما٤٦ هکنگردر .  حاکميت از طرف حزب ما منعقد شده بود گرفتندست
 از طرف هکنگربه اين . ی مشورتی حاضر بودندأ نماينده با ر٥٨ی قطعی و أر

در حقيقت اعضای حزب در .  هزار عضو حزب نماينده فرستاده شده بود١٤٥
 نظر به ،که  اين تفاوت اينۀتوضيح دربار.  هزار تن نبود٢٧٠آن وقت کمتر از 

ل نداشتند نماينده بفرستند  حزب مجاهاى قسمت مهم سازمان،هکنگرانعقاد فوری 
 اشغال شده بود امکان  موقتًاهاکه سرزمينشان از طرف آلمان یئهاو سازمان

 . گسيل دارنداىنداشتند نماينده
 : صلح برست گزارش داده و گفت کهۀ دربارهکنگرلنين در اين 
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آن بحران سختی که اکنون حزب ما به مناسبت پيدايش ...» 
ترين  ان دچار گرديده يکی از عميقمخالفين چپ در درون حزب بد

 ص ٢٢ جلد لنين («. گذارند ی است که انقالب روس میئهابحران
 ). چاپ روسی٣٢١

 
ی مخالف و أ ر١٢ی در مقابل أ ر٣٠ صلح برست با ۀ لنين دربارۀقطعنام

 .ی ممتنع قبول شدأ ر٤
 :نوشته بود" صلح بدبخت "ۀلنين فردای روز قبول قطعنامه در مقال

 
 سنگين صلح تحمل ناپذير است ولی بهر حال تاريخ کار شرايط» 

يد به کار سازمانی و سازمانی و باز هم ئبيا... خود را خواهد کرد
همان " (ينده از آن ماستآ ،ها مشقتۀعليرغم هم. سازمانی بپردازيم

 ).٢٨٨کتاب ص 
 

 امپرياليستی بر ضد جمهوری هاى قيد شده بود که دولتهکنگر ۀدر قطعنام
بعدها هم ناگزير اقدام به عمليات جنگ خواهند کرد و به اين جهت شوروی 

داند که برای باال بردن انضباط خودی و انضباط   اساسی حزب میۀ وظيفهکنگر
 در راه دفاع فداکارانه از ميهن ها برای مهيا ساختن توده،کارگران و دهقانان

جدی و  ، اهالیۀسوسياليستی و تشکيل ارتش سرخ و تعليمات نظامی هم
 .ترين تدابير اتخاذ شود قطعی

يد کرد و رفتار ئ صلح برست تاۀ درستی خط مشی لنين را در مسئلهکنگر
مغلوب "  چپهاىکمونيست"ترتسکی و بوخارين را سرزنش نمود و کوشش 

 سخت ،خواستند تفرقه کاری خود را ادامه دهند  هم میهکنگرشده را که در خود 
 .مورد مالمت قرار داد

صلح برست به حزب مجال داد که برای استقرار حاکميت شوروی و انعقاد 
 .تنسيق امور اقتصادی کشور از موقع استفاده نمايد

انعقاد صلح برست مجال آن را داد که از زد و خورد در اردوگاه امپرياليسم 
نيروی دشمن . استفاده شود)  اتريش و آلمان و متفقينۀ جنگ بين دستۀادام(

 .زمان اقتصادی شوروی تشکيل و ارتش سرخ ايجاد شودمتالشی گردد و سا
انعقاد صلح به پرولتاريا مجال داد که طرفداری دهقانان را از خود حفظ 

 گارد سفيد در موقع جنگ داخلی هاىکرده و به منظور از پای در آوردن ژنرال
 .ی متراکم سازدئنيرو

که  ر موقعیموخت که دآ در دوران انقالب اکتبر لنين به حزب بلشويک می
در .  باکانه با عزم راسخ هجوم کردیشرايط الزمه موجود است چگونه بايد ب
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که نيروی دشمن آشکارا  داد در حالی  لنين به حزب تعليم می، صلح برستۀدور
که با  بر نيروی ما برتری دارد چگونه بايد با نظم عقب نشينی اختيار کرد تا اين

 .عرض نوينی ديدنيروی بی پايان بر ضد دشمن تدارک ت
 .تاريخ درستی تمام خط مشی لنين را ثابت نمود

 حزب ۀچنين تغيير برنام  هفتم راجع به تبديل نام حزب و همکنگرۀدر 
. کا.  رــروسيه ) بلشويک(حزب از آن پس حزب کمونيست . تصميمی گرفته شد

ود لنين پيشنهاد کرد که حزب ما حزب کمونيست ناميده ش.  ناميده شدــ) ب. (پ
زيرا که اين نام با آن مرامی که حزب به منظور عملی ساختن کمونيسم در پيش 

 . موافق استگرفته عينًا
 نوين حزب کميسيون مخصوصی برگزيده شد که عبارت ۀبرای تنظيم برنام

 اساسی برنامه قرار ۀاز لنين و استالين و ديگران بود و طرح تنظيمی لنين پاي
 .گرفت

دشمنانی که درون حزب : ارمهم تاريخی انجام داد هفتم ککنگرۀبدينسان 
 ، را در هم شکستهاو ترتسکيست"  چپهاىکمونيست"پنهان شده بودند يعنی 

دست ه  توانست صلح را ب،به بيرون رفتن از جنگ امپرياليستی موفق گرديد
 به حزب فرصت داد تا برای تشکيل ارتش ،آورده و مجال تنفس تحصيل کند

ايد و نيز حزب را موظف ساخت که در اقتصاد ملی يک سرخ اغتنام وقت نم
 .نظم سوسياليستی برقرار سازد
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 . شروع به ساختمان سوسياليستیۀ لنين دربارۀ نقش ــ٨
 .ها شورش دهقانان تهيدست و لگام زدن کوالک

 کنگرۀپنجمين . و سرکوبی آنان" چپ رو"رهای ا شورش اس
 سوسياليستی ۀدشوراها و پذيرفتن قانون اساسی جمهوری متح

 .شوروی روسيه
  

 ۀدست آوردن صلح مجال تنفسی يافته اقدام به توسعه حکومت شوروی با ب
 را ١٩١٨ تا فوريه سال ١٩١٧ از نوامبر سال ۀدور. ساختمان سوسياليستی نمود

حکومت شوروی موفق شد طی . ناميد"  گارد سرخ به سرمايهۀحمل "ۀلنين دور
 هاى رشته،وازی را در هم شکندژصادی بور قدرت اقت١٩١٨ نخست سال ۀنيم

 بازرگانی ، آهنهاىراه، ها بانک،ها کارخانه،ها فابريک،حياتی اقتصاد ملی
 دستگاه ،را در دست خود تمرکز دهد)  بازرگانی و مانند آنهاهاى کشتی،خارجی

 عناصر ضد انقالبی را هاىزی را در هم شکند و نخستين کوششادولتی بورژو
کار برده ميشد پيروزمندانه خنثی ه کردن حاکميت شوروی بکه برای سرنگون 

 . سازد
برای پيش رفتن به جلو .  اينها هنوز به هيچ وجه کافی نبودۀولی هم

به . بايستی از امر تخريب نظام کهنه به امر ساختمان نظام نوين منتقل گشت می
ی يعنی  نوين ساختمان سوسياليستۀ انتقال به مرحل١٩١٨اين جهت در بهار سال 

دست ه که ب یئهابه استحکام مبانی پيروزی" از سلب مالکيت غاصبين"انتقال 
لنين برای اقدام به . آورده شده و به ساختمان اقتصاد ملی شوروی آغاز گرديد

 منتهی درجه استفاده از فرصت تنفس را ، اقتصادی سوسياليستیۀساختمان پاي
طرز ه را ب  آنۀر توليد و اداربايستی تشکيل ام  میهابلشويک. دانست الزم می

 ،لنين نوشته است که حزب بلشويک روسيه را متقاعد نمود. نوينی بياموزند
 اکنون هم ،ی دادئسود ملت رهاه حزب بلشويک روسيه را از چنگال توانگران ب

 . لنين حزب بلشويک بايد ياد بگيرد روسيه را اداره کندۀبه گفت
ف عمده عبارت از اين بود که بايد حساب  لنين وظايۀدر  اين مرحله به عقيد

 ۀی که دراقتصاد ملی توليد ميشود داشت و مصرف همئ آن چيزهاۀهم
 عناصر خرده ،در اقتصاد کشور. محصوالت را تحت بازرسی قرار داد

 ارباب کوچک در شهر و ده هاميليون. دادند بورژوازی اکثريت را تشکيل می
 کوچک نه با هاىاين ارباب. اری بودندده مناسبی برای نشو و نمای سرمايۀزمين
 آنها نه تابع ،باط امور عمومی دولتیضی داشته و نه با انئباط در کار آشناضان

 در اين موقع دشوار عناصر خرده بورژوازی و .حساب ميشدند و نه بازرسی
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 کوچک و سوداگران برای پولدار شدن به هاى اربابهاىسوداگر و کوشش
 . حائز خطر مخصوصی بود، ملتۀحساب فقر و فاق

باط کار در ضحزب بر ضد سهل انگاری در امر توليد و بر ضد عدم ان
 طرز و اصول نوين کار را به آهستگی هاتوده. نمود  شديدی میۀ مبارز،صنايع
 ۀباط  کار در اين دوره وظيفضاين جهت مبارزه برای انه ب. گرفتند فرا می

 . اصلی شده بود
طور ه  معمول کردن مزد کار ب، سوسياليستیۀ مسابقۀلنين لزوم توسع

گفت که   مبارزه بر ضد تساوی مزدها را خاطر نشان نموده و می،مقاطعه
خواهند از دولت هر چه  که می عالوه بر اقدامات ترتيبی برای اقناع کسانی

 به کار ،گردند کنند و به سفته بازی مشغول می  تنبلی می،بيشتر سودکشی نمايند
 انضباط نوين يعنی انضباطلنين بر آن بود که . ضروريستبردن جبر هم 

 هاميليون از طرف ، شورویانضباط در روابط رفاقت آميز انضباط،کار
زحمتکش از جريان عمل روزانه آنها بيرون خواهد آمد و خاطر نشان 

 :ساخت که می
 

 لنين («. برای اين کار يک عصر تاريخی کاملی الزم است»  
 ).وسی چاپ ر٤٤ ص ٢٣جلد 

 
 مسائل برقراری روابط توليدی نوين ، اين مسائل ساختمان سوسياليستیۀهم

 از طرف لنين در اثر مشهور وی به نام ،يعنی روابط سوسياليستی در توليد
 .روشن شده بود" وظائف مبرم حکومت شوروی"

 همدست شده در اين مسائل هارها و منشويکابا اس"  چپهاىکمونيست"
بوخارين و اوسينسکی و ديگران با معمول . کردند ارزه مید لنين مبضنيز بر 
 و استفاده از کارشناسان در ها و مديريت شخص واحد در بنگاهانضباطساختن 

 اقتصادی از روی اصول بازرگانی مخالفت هاىصنايع و بهره برداری از بنگاه
به  مدعی بودند که معنی اين سياست برگشت ،آنها به لنين بهتان زده. ورزيدند

 ترتسکيستی هاىنظريه"  چپهاىکمونيست"در عين حال . نظم بورژوازی است
که ساختمان سوسياليستی و پيروزی سوسياليسم درروسيه محال  را مبنی بر اين
 .کردند است تبليغ می

کردند تنها  ادا می"  چپهاىکمونيست"که " چپ" اين جمالت ۀهم
 سفته بازان که بر ضد  و مفتخوران وهاروپوشی بود برای دفاع از کوالک

 بوده و نسبت به تنظيم زندگی اقتصادی از طرف دولت و حساب کشی و انضباط
 . خصومت آميز داشتندۀبازرسی روي
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حزب مسائل تشکيل صنايع نوين شوروی را حل کرده به مسائل روستا 
 ها دهقانان تهيدست با کوالکۀ مبارزۀدراين موقع در روستا بحبوح. پرداخت

. کردند  تصرف می، را که از مالکين گرفته شده بودئیهاوده زمينکسب قوت نم
 بر ضد دولت پرولتری مبارزه هاکوالک. دهقانان تهيدست محتاج به کمک بودند

آنها . ورزيدند  ثابت امتناع میهاىنموده از فروختن غله به دولت از روی نرخ
 که از اجرای ی را ناگزير سازندئ گرسنگی دولت شوراۀوسيله خواستند که ب می

 ضد انقالب هاىحزب در هم شکستن کوالک. اقدامات سوسياليستی دست بردارد
 ۀبرای متشکل ساختن دهاقين تهيدست و مبارز.  خويش قرار دادۀرا وظيف

 ترتيب اعزام ، زيادی را دردست داشتندۀ که غلهاموفقيت آميز بر کوالک
 .کارگران به روستا داده شد

 :نويسد لنين می
 

بياد داشته باشيد که انقالب در معرض خطر ! ای کارگررفق»  
توانيد انقالب را نجات   میتنها شمادر خاطرتان باشد که . بزرگيست
 هزار کارگر هاچيزی که برای ما بخصوص الزم است ده. دهيد و بس
فداکار نسبت به سوسياليسم است که از آنها بر ،  پيشرو،برگزيده

 ،هاکالدهند و قادرند بر ضد کورشوه و دزدی تن دره يد بآ نمی
 کارشکنان نيروی آهنينی  و رشوه خواران، غارتگران،محتکرين
 ). چاپ روسی٥٢ ص ٢٣ جلد لنين («. ايجاد کنند

 
و در "  مبارزه برای سوسياليسم استــمبارزه برای غله : "لنين ميگفت که

يک چند . دگرديدن ده متشکل میه زير همين شعار بود که کارگران برای اعزام ب
داشت و برای  فرمانی صادر شد که ديکتاتوری را در مورد خواربار مقرر می

 ثابت خريداری شود به دواير کميساريای ملی هاىکه غله از روی نرخ آن
 .کرد لعاده تفويض میابار اختيارات فوقرخوا

 تشکيل  دهقانان تهيدستهاىهکميت ١٩١٨ ژوئن سال ١١به موجب فرمان 
 هاى در امر توزيع مجدد زمينها در مبارزه بر ضد کوالکهيتکماين . گرديد

مصادره شده و توزيع ابزار و وسائل ديگر کشاورزی و تدارک مازاد 
مين مراکز کارگری و ارتش أ بود و در امر تهاخوارباری که در دست کوالک

 هکتار زمين ميليونپنجاه . سرخ از حيث خواربار نفش مهمی بازی کرد
ل توليد به ئقسمت مهم وسا.  دهقانان تهيدست و ميانه حال افتاددسته  بهاکوالک

 . گرفته شدهانفع دهقانان از کوالک
 انقالب سوسياليستی ۀ بعدی توسعۀ دهقانان تهيدست مرحلهاىهکميتتشکيل 
 نقاط اتکاء ديکتاتوری ، دهقانان تهيدست در دهاتهاىتهکمي. روستا بود
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ل کادرهای ارتش سرخ از اهالی ده توسط قسمت مهمی از تشکي. پرولتاريا بودند
 .گرفت  دهقانان تهيدست صورت میهاىهکميت

 دهقانان تهيدست حاکميت هاىهکميتگسيل پرولترها به روستا و تشکيل 
سوی ه شوروی را در ده مستحکم ساخته وبرای جلب دهقانان ميانه حال ب

 .حکومت شوروی دارای اهميت سياسی بزرگ بود
 خود را ۀکه وظيف  دهقانان تهيدست همينهاىهکميت ، ١٩١٨برای آخر سال 

 .انجام دادند با شوراهای دهات در آميخته وبه موجوديت خود خاتمه دادند
 هکنگردر .  پنجم شوراها گشايش يافتکنگرۀ ١٩١٨ ژوئيه سال ٤
آنها  .بر ضد لنين دست به کار شدندها برای حمايت کوالک" چپ "یرهاااس

 ۀمور تهيأ کارگران مهاى امتناع از فرستادن دسته،اهکوالکترک مبارزه با 
اطمينان حاصل " چپ"ی رهاااسکه  موقعی. طلبيدند بار به دهات را میرخوا

 در مسکو ،شود  میهکنگرنمودند که خط مشی آنها دچار مقاومت شديد اکثريت 
 تريوخسوياتيتلسک را اشغال نموده و از آنها با ۀ کوچ،شورش راه انداختند

ولی طی چند ساعت اين ماجرای . ک روی کرمل نمودنديه شروع به شلتوپخان
 کشور ۀدر طی چند نقط. سرکوب شد هادست بلشويکه ب" چپ"رهای ااس

چنين کوشش کرد آشوبی بر پا سازد  هم" چپ"رهای ااس محلی هاىسازمان
 .ولی اين ماجرا در همه جا بزودی از ميان برداشته شد

ی "ها و ترتسکيستهاائتالف راست"رسی  که اکنون از جريان داد چنان
با اطالع و رضايت " چپرو"رهای ااس شورش ،ضد شوروی معلوم شده است

 عمومی سوء قصد انقالبی ۀبوخارين و ترتسکی بر پا شده و قسمتی از نقش
بر ضد حکومت شوروی بوده " چپ"رهای ااس و ها و ترتسکيستهابوخارينی

 .است
 ،ومکين که بعدها عامل ترتسکی شده بودبل" چپ"رهای ااسدر همان موقع 

 ميرباخ سفير ، به منظور تحريک جنگ با آلمان، آلمان داخل شدهۀبه سفارتخان
ليکن حکومت شوروی موفق شد از جنگ . آلمان در مسکو را به قتل رساند

 .جلوگيری کرده و فتنه انگيزی ضد انقالبيون را عقيم کند
 سوسياليستی ۀاساسی جمهوری متحد پنجم شوراها نخستين قانون کنگرۀدر 

 .شوروی روسيه به تصويب رسيد
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 خالصه
 

حزب بلشويک دشوارترين ١٩١٧در مدت هشت ماه از فوريه تا اکتبر سال 
دست آورده و ه  و در شوراها اکثريت را بطبقۀ کارگردر : وظيفه را انجام ميدهد

 ها حزب اين توده.نمايد سوی انقالب سوسياليستی جلب میه  دهقان را بهاميليون
 بيرون ها و آنارشيستهااس ارها و منشويک(را از زير نفوذ خرده بورژوازی 

کشد و در هر قدم پرده از روی سياست احزاب که بر ضد منافع زحمتکشان  می
 را برای انقالب سوسياليستی اکتبر هاحزب بلشويک توده. دارد متوجه بود برمی

هه فعاليت سياسی بزرگی را توسعه سازد و در جبهه و در عقب جب مهيا می
 .ميدهد

قرار ذيل ه  تاريخ حزب که دارای اهميت قطعی است بۀحوادث اين دور
 کنگرۀ کنفرانس حزب و ، تزهای آوريل لنين،بازگشت لنين از مهاجرت: است

 از تصميمات حزب نيرو گرفته و به پيروزی اطمينان طبقۀ کارگر. ششم حزب
. ابدي  انقالب پاسخ میهاىترين پرسش آن برای مهم ۀوسيله نمايد و ب حاصل می

سوی مبارزه در راه تحول از انقالب بورژوازی ه  حزب را ب،کنفرانس آوريل
سوی قيام ه  ششم حزب را بکنگرۀ. دمکراسی به انقالب سوسياليستی سوق ميدهد

 .گرداند مسلح بر ضد بورژوازی و حکومت موقتی وی متوجه می
 واحزاب غير ها و آنارشيستهاو منشويک رهاااساحزاب سازشکار 

 آنها از همان پيش از ۀهم: رسانند کمونيستی ديگر رشد خود را به پايان می
گردند و از تماميت صيانت رژيم  انقالب اکتبر بدل به احزاب بورژوازی می

 را برای ها تودهۀی مبارزئحزب بلشويک به تنها. کنند اری دفاع میدسرمايه
 .وازی و برقرار نمودن حاکميت شوروی رهبری ميکندواژگون کردن بورژ

 ، مساعی تسليم طلبان داخل حزب يعنی زينويفهادر عين حال بلشويک
 پياتاکوف را که حزب را از راه انقالب ، ترتسکی،ن بوخاري،کامنف

 .شکند  در هم می،کردند سوسياليستی منحرف می
قانان تهيدست متفق  که سرپرستی آن با حزب بلشويک بود با دهطبقۀ کارگر

 با پشتيبانی سربازان و ملوانان حاکميت بورژوازی را سرنگون و حاکميت ،شده
 دولت تراز نوين يعنی دولت شوروی سوسياليستی ،سازد شوراها را برقرار می

 زمين را برای ، مالکيت اربابی را بر زمين الغاء ميکند،نمايند سيس میأرا ت
 همه اراضی کشور را ملی ميگرداند و ،ماينداستفاده به دهقانان واگذار مين

 راه خالصی از جنگ يعنی صلح را ،اران را از مالکيت محروم ميکنددسرمايه
ورد و بدين طريق برای ساختمان آ دست میه  فرصت تنفس الزمی را ب،ابدي می

 .سوسياليستی شرايطی فراهم ميسازد
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ائل توليد را از  وس،اری را هم شکستدانقالب سوسياليستی اکتبر سرمايه
 آهن و هاى راه، اراضی،ها کارخانه،هادست بورژوازی گرفت و فابريک

 . ملت يعنی به مالکيت اجتماعی مبدل نمودۀ را به مالکيت قاطبهابانک
انقالب سوسياليستی اکتبر ديکتاتوری پرولتاريا را برقرار کرد و رهبری 

 فرمانفرما ۀرا طبق  وی واگذار نمود و بدينسانطبقۀ کارگردولت عظيمی را به 
 .گرداند

 يعنی ، نويناىبدين ترتيب انقالب سوسياليستی اکتبر درتاريخ بشر دوره
 .  پرولتری را آغاز کردهاى انقالبۀدور
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 فصل هشتم
  جنگی خارجیۀحزب بلشويک در دوران مداخل

 )١٩٢٠-١٩١٨ هاىسال(  و دوران جنگ داخلی
 

 . جنگ داخلیۀر نخستين دو. خارجی جنگیۀ آغاز مداخلــ١
 

 يک رشته ۀانعقاد صلح برست و مستحکم شدن حاکميت شوروی در نتيج
که جنگ در باختر هنوز با کمال  اقدامات انقالبی و اقتصادی خود در موقعی

ويژه ه  باختر بىها باعث وحشت عظيمی بين امپرياليست،شدت ادامه داشت
 . آنتانت گرديدهاىامپرياليست

يم داشتند که انعقاد صلح بين آلمان و روسيه ممکن  آنتانت بهاىامپرياليست
 آنتانت را در هاىاست وضع جنگی آلمان را آسان و به همان نسبت وضع ارتش

چنين بيمناک بودند که بر قرار شدن صلح بين روسيه و  جبهه دشوار نمايد و هم
 کشورها و جبهه تقويت دهد و در ۀآلمان ممکن است تمايل صلح طلبی را در هم

ترسيدند  سرانجام می.  صدمه رساندهاکار امپرياليسته يجه به کار جنگ و بنت
 داخلی هاىکه وجود حکومت شوروی در سرزمين کشوری پهناور و پيشرفت

 برای ،وی که پس از سرنگون شدن حاکميت بورژوازی در آنجا روی داده
ند العاده ناراضی گرديدهاکارگران و سربازان باختری که از جنگ طوالنی فوق

سوی حکام و ه  را بها سرنيزههاثری شود و آنها مانند روسؤدرس عبرت م
 ۀبه اين مالحظات دول آنتانت تصميم گرفتند مداخل. کاران خود برگردانند ستم

جنگی بر ضد روسيه آغاز نمايند تا حکومت شوروی را برانداخته و حاکميت 
 برقرار سازد و  رژيم بورژوازی را دوباره،بورژوازی که بتواند در کشور
 ، جنگ را بر ضد آلمان و اتريش تجديد نمايدۀصلح با آلمان را لغو کرده و جبه

 .بر پا کنند
 آنتانت از آن سبب با ميل بيشتری به اين سياه کاری تن در هاىامپرياليست

دادند که معتقد بودند حکومت شوروی پايدار نيست و شک نداشتند که هر گاه  می
 دست دشمنانش بزودی و حتمًاه  حاکميت شوروی ب،دکار روه ی بئهاکوشش

 .منقرض خواهد گشت
 اضطراب بيشتری در ،وی و مستحکم شدن آنر حکومت شوهاىپيشرفت

اران و در ميان احزاب شکست د مالکين و سرمايهــميان طبقات از پای در آمده 
 ىها و انواع ناسيوناليستها آنارشيست،رهاااس ،ها منشويک،ها کادتــخورده 
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 افسران قزاق و مانند آنها ، گارد سفيدهاىچنين در ميان ژنرال بورژوازی و هم
 .وجود آورده ب

 از همان روزهای اول فتح انقالب کتبر از روی ، اين عناصر دشمنۀهم
 ندارد و محکوم به اىزدند که حاکميت شوروی در روسيه زمينه  بانگ میهابام

 يک ماه و حداکثر دو سه ماه ديگر حتمًاکه   پس از يک يا دو هفته يا اين،فناست
 دشمنانش هاىولی چون حاکميت شوروی با وجود افسونگری. زوال خواهد يافت

 دشمنان حکومت شوروی در ،داد و مستحکم ميشد موجوديت خود را ادامه می
تر از آن  درون روسيه ناگزير شدند اعتراف کنند که حکومت شوروی نيرومند

ند و برای برانداختن حاکميت شوروی کوشش اردهک است که قبال تصور می
ن آنها تصميم يبنابرا.  نيروهای ضد انقالبی الزم استۀ شديد همۀجدی و مبارز

چنين برای   ضد انقالبی و کادرهای نظامی و هم قوایگرفتند برای جمع آوری
 ۀ دامنهاکوالک پيش از همه در نواحی قزاق نشين و نواحی ،ايجاد عصيان

 .د انقالبی را وسعت دهند ضهاىعصيان
 دو نيروی معين يعنی نيروی ١٩١٨ نخست سال ۀبدين طريق در همان نيم

 که هر ، خارجی آنتانت و نيروی ضد انقالبی در درون روسيههاىامپرياليست
 . پديدار گشت،دو حاضر بودند حکومت شوروی را براندازند

طور مستقل ه کدام از اين دو نيرو وسايل کافی دردست نداشت که ب هيچ
عناصر ضد انقالبی روسيه برخی . حکومت شوروی را سرنگون سازد

طور عمده عبارت از ه  نفرات در اختيار داشتند که باىکادرهای نظامی و عده
 بود که برای شورش بر ضد حکومت هاکوالک و های قزاقئقشرهای باال

. بودند عناصر فاقد پول و تسليحات نولی اي. شوروی وجودشان ضرورت داشت
توانستند   خارجی بر عکس پول و تسليحات داشتند ليکن نمیهاىامپرياليست
 بدهند نه تنها برای آن" تخصيص" جنگی مقدار کافی نيروی نظامی ۀبرای مداخل

که اين دو نيرو به منظور جنگ بر ضد آلمان و اتريش الزم بود بلکه نيز به 
 مورد اعتماد  شوروی کامًالکه آنها ممکن بود برای مبارزه با حکومت جهت آن

 .واقع نگردند
 اتحاد اين دو نيروی ضد ،شرايط مبارزه بر ضد حکومت شوروی

 خارجی و داخلی را به حکم ضرورت ايجاب ميکرد و اين اتحاد در ،شوروی
 . انجام گرفت١٩١٨ نخست سال ۀنيم

 جنگی خارجی بر ضد حکومت شوروی صورت گرفت ۀطريق مداخل بدين
 ضد انقالبی دشمنان شوروی در درون روسيه هاى به شورشو اين مداخله

 .متکی بود
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 تنفس به پايان رسيد و در روسيه جنگ يعنی جنگ ۀطريق دور بدين
کارگران و دهقانان ملل روسيه بر ضد دشمنان خارجی و داخلی حکومت 

 .شوروی آغاز گرديد
ن اعالن  انگليس و فرانسه و ژاپن و آمريکا مداخله را بدوهاىامپرياليست

 جنگی بر ضد روسيه بود و ،که مداخله خود جنگ آغاز نمودند و با وجود اين
طور پنهانی و دزدانه ه ب" متمدن"اين راهزنان . هم جنگی به بدترين طرز آن

 .نزديک شدند و ارتش خود را در سرزمين روسيه پياده کردند
 ،ه ارتش خود را در شمال روسيه پياده کردها و فرانسویهایانگليس

 گارد سفيد شآرخانگلسک و مورمانسک را تصرف نمودند و در آنجا از شور
را که " حکومت شمال روسيه" حاکميت شوراها را برانداختند و ،پشتيبانی کرده

 .حکومت گارد سفيد بود بر پا ساختند
 ارتش خود را در والديوستک پياده کرده سرزمين پريموريه را هاژاپنی

 که سپس ، متفرق ساختند و از شورشيان گارد سفيدتصرف کردند و شوراها را
 . پشتيبانی کردند،رژيم بورژوازی را برقرار نمودند

سيف و ژنرال دنيکين با کدر شمال قفقاز ژنرال کورنيلوف و ژنرال ال
 در ،گارد سفيد تشکيل داده" ارتش داوطلب "ها و فرانسویهایپشتيبانی انگليس
ر انگيخته و بر ضد شوراها لشگرکشی  شورش بهای قزاقئبين قشرهای باال

 .نمودند
 ۀ دن ژنرال کراسنوف و ژنرال مامونتف با پشتيبانی محرمانۀدر ناحي
 با روسيه پيمان صلح داشتند آشکارا جرئت هاچون آلمانی( آلمان هاىامپرياليست

 دن ۀ ناحي، دو شورش بر پا کردههادر بين قزاق) کردند به آنها کمک نمايند نمی
 .رف خود در آوردند و بر ضد شوراها لشگرکشی آغاز کردندرا به تص

 و هایس انگليسئ دساۀوسيله  ولگای ميانی و در سيبری بۀدر ناحي
به اين سپاه که عبارت از .  شورش سپاه چکسلواکی ترتيب داده شدهافرانسوی

 حکومت شوروی اجازه داده بود که از راه سيبری و خاور ،اسرای جنگ بود
 .خود برگردددور به ميهن 

 اين سپاه را برای ها و فرانسویهایو انگليسرها ااسولی در طی راه 
شورش اين سپاه . شورش بر ضد حکومت شوروی مورد استفاده قرار دادند

 هاى و ولگا و سيبری و برای کارگران کارخانههاکوالکبرای اغتشاش 
. ريکی بود تحۀ يک اشارۀ بودند به منزلرها ااسوتکنيسک و ايژوسک که پيرو 

مسک حکومت گارد  سامارا و در ُارهای ااس ولگا حکومت گارد سفيد ۀدر ناحي
 .سفيد سيبری بر پا گرديد

 و ها و ژاپنیها و فرانسویهای ائتالف انگليسۀآلمان در اين مداخل
که با  دليل اينه توانست هم شرکت کند ب کرد و نمی آمريکائيان شرکت نمی
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 با وجود اين اوضاع و بودن پيمان صلح بين ولی. ائتالف در حال جنگ بود
 شکی نداشت که دولت آلمان قيصر ويلهلم هابلشويکروسيه و آلمان هيچ کس از 

نيز مانند مداخله گران انگليس و فرانسه و ژاپن و آمريکا دشمن جانی کشور 
که کشور   آلمان به منظور اينهاىو در حقيقت امپرياليست. باشد شوروی می

مد آ  نابود سازند هر چه از دستشان برمی،زا و ناتوان نمودهشوروی را مج
 ــ بسته بودند ٤که با رادای اوکرائين" قراردادی"آنها طبق . کردند کوتاهی نمی

 شوروی جدا کردند و بر حسب درخواست رادای گارد ۀاوکرائين را از روسي
 به غارت رحمانه  ارتش خودشان را به اوکرائين داخل کرده بی،سفيد اوکرائين

 ۀو تعدی ملت اوکرائين پرداخته و اين ملت را از هر گونه ارتباط با روسي
ماوراء قفقاز را نيز از روسيه شوروی جدا کرده بر حسب . شوروی منع کردند

 ارتش آلمان و ترکيه را داخل ساخته و در ، گرجی  و آذربايجانیمليونتقاضای 
طور محرمانه ولی به ه آنها اگر چه ب. تفليس و باکو بنای امر و نهی را گذاردند

 تجهيزات و خواربار از کراسنوف ژنرال ياغی دن بر ۀوسيله هر نوعی که بود ب
 .کردند ضد حاکميت شوروی پشتيبانی می

 شوروی از نواحی اصلی خواربار و مواد خام و سوخت ۀبدينسان روسي
 .خود جدا شده بود

گرسنگی . رسيد ت نمیغله و گوش. در اين دوره وضع روسيه سخت بود
و پتروگراد هر دو روز يک بار   مسکوبه کارگران . داد  را عذاب میکارگران

 کار هاکارخانه. دادند کلی نان نمیه ی بود که بئروزها.  گرم نان داده ميشد٥٠
طبقۀ حال  با اين. رسيد مواد خام و سوخت نمی: کرد  کار نمیکرد يا تقريبًا نمی

اشکاالت . گرديد يوس نمیأحزب بلشويک هم م. ديوس نميشأ هرگز مکارگر
 طبقۀ کارگر جدی در مقابل آن نشان داد که ۀباور نکردنی در اين دوره و مبارز

دارای چه انرژی پايان ناپذيری است و تا چه اندازه نفوذ و اعتبار حزب 
 .بلشويک عظيم و بيکران است

زندگانی  اردوگاه جنگی است و ۀحزب اعالن کرد که کشور به منزل
حکومت شوروی .  جنگ قرار دادۀرا بر پاي اقتصادی و فرهنگی و سياسی آن

و ملت را به مقاومت دعوت  "ميهن سوسياليستی در خطر است"اعالن کرد که 
را داد و صدها هزار تن از کارگران و " همه چيز برای جنگ"لنين شعار . نمود

 ۀقريب نيمی از هم. شدند  به جبهه روانه می،دهقانان داوطلبانه به ارتش سرخ
حزب ملت را .  جوانان کمونيست به جبهه  رهسپار شدۀاعضای حزب و اتحادي

 هاى بر ضد هجوم ارتش مداخله گران خارجی و بر ضد شورشبه جنگ ميهنی
                                                 

ــ منظور حکومت ناسيوناليستی و ضد انقالبی بورژوازی " رادای اوکرائين  "ـ ـ٤
اتريش و آلمان برای خفه کردن انقالب در اوکرائين هاى اوکرائين است که با امپرياليست

 ــ هيئت تحريريه. کرد همکاری می
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طبقات استثمار کننده که ازطرف انقالب سرنگون شده بودند بر انگيخت شورای 
مين جبهه را از أنين تشکيل شده بود کار تدفاع کارگران و دهقانان که از طرف ل

انتقال از اصول . کرد حيث نفرات و خواربار و مهمات و تسليحات اداره می
داوطلبی به خدمت نظام وظيفه صدها هزار افراد تازه را به ارتش سرخ جلب 

 .ی گرديدميليون ارتش ــنمود و در اندک مدتی ارتش سرخ 
 که هنوز مجالی ،ودن ارتش سرخبا وجود وضع دشوار کشور و جوان ب

 نخستين هاى پيشرفت، اقدامات دفاعیۀ در نتيج،نکرده بود تا مستحکم شود
را حتمی  ژنرال کراسنوف از تساريتسين که تصرف آن. حاصل گرديد

عمليات ژنرال دنيکين به . ور رود دن عقب رانده شد دانست دفع و به آن می
ژنرال کورنيکوف در جنگ با ارتش  کوچک شمال قفقاز محدود شد و ۀيک ناحي

 ، و افراد گارد سفيد از غازانرااس و باندهای هاچکسلواکی. سرخ کشته شد
شورش گارد سفيد . سوی اورال پس زده شدنده سمبيرسک و سامارا طرد و ب

ساوينکوف در ياراسالول که از طرف لوکارت رئيس ميسيون انگليس در مسکو 
که رها ااس.  بازداشت گرديد نيزلوکارت سرکوب شد و ،تشکيل گرديده بود

 و نسبت به لنين بدسگاالنه  را کشته بودندرفيق اوريتسکی و ولودارسکی
 دچار ، ترور سفيد تشکيل داده بودندهابلشويکمرتکب سوء قصد شده و بر ضد 

 از پای در ، مرکزیۀ مهم روسياى نقاط  تا اندازهۀترور سرخ گرديده و در هم
 .آمدند

 .گرديد سرخ درنبرد بر ضد دشمنان بيشتر آبديده و دالور میارتش جوان 
کردند در امر  کميسرهای کمونيست که در آن موقع در ارتش سرخ کار می

استحکام ارتش و پرورش سياسی وی و در کار تقويت استعداد جنگی افراد و 
 .انضباط وی نقش قطعی بازی کردند

 ۀش سرخ هنوز هم ارتهاىبرد که اين پيشرفت حزب بلشويک پی می
حزب .  وی استهاىکارها را حل و فصل نميکند و تنها نخستين کاميابی

تری هنوز در پيش است و کشور نواحی  فهميد که نبردهای نو و جدی می
 هاى جنگۀ تنها در نتيج، مواد خام و سوخت را که از دست رفته،خواربار

اين جهت ه ب. دست آورده تواند از نو ب طوالنی و جدی بر ضد دشمنان می
 ۀ تصميم گرفتند که هم، در مقام تهيه و تدارک جنگ طوالنی بر آمدههابلشويک

 را بر کمونيسم جنگیحکومت شوروی . عقب جبهه را به خدمت جبهه برگمارند
 صنايع ميانه و کوچک ــحکومت شوروی به غير از صنايع بزرگ . قرار نمود

الی مورد مصرف عموم را جمع که کا را هم در زير بازرسی خود گرفت تا اين
حکومت شوروی  انحصار خريد و . مين نمايدأ ارتش و روستا را ت،آوری کرده

 خريد و فروش خصوصی غله را قدغن کرد و ،فروش غله را برقرار نمود
 مازاد خواربار ۀکه هم اصول جبری تدارکات خواربار را مقرر داشت تا اين
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 ارتش و کارگران ، را جمع آوری کرده غلهۀدهقانان را به حساب آورد و ذخير
 ، طبقاتۀسرانجام حکومت شوروی برای هم. مين سازدأرا از حيث خواربار ت

حزب بورژوازی را به کار جسمانی . کار الزامی همگانی را معمول کرد
اجباری واداشت تا کارگران را برای انجام کارهای ديگری که برای جبهه 

ه را ب" کسيکه کار نميکند نميخورد: "ان اصولتر است آزاد نمايد و بدينس مهم
 .وجود آورد

 شرايط بسيار دشوار دفاع کشور الزم ۀمجموع اين اقدامات که فقط در نتيج
 . کمونيسم جنگی ناميده ميشد، موقتی داشتۀآمده بود و جنب

کشور به جنگ طوالنی و جدی داخلی بر ضد دشمنان خارجی و داخلی 
 افراد ارتش را ۀ عد١٩١٨بايستی تا پايان سال  می. حکومت شوروی آماده ميشد

 .مين اين ارتش را فراهم کردأل تئبايستی وسا می. سه برابر نمود
 :لنين در اين روزها خاطر نشان ميساخت که

 
 نفری ١٠٠٠٠٠٠ ارتش ،ما تصميم گرفته بوديم که در بهار» 

توانيم  ما می.  نفری الزم داريمميليوناکنون ارتش سه . داشته باشيم
 «. را خواهيم داشت و ما آن. دارای آن باشيم
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  .انقالب در آلمان.  شکست جنگی آلمانــ٢
 . هشتم حزبکنگرۀ. تشکيل انترناسيونال سوم
 

در همان هنگام که شوروی خود را برای نبردهای نوينی بر ضد مداخله 
 کشورهای هاى در عقب و در جبهه، در باختر،جويان خارجی آماده ميکرد

 جنگ و بحران ۀآلمان و اتريش در منگن. داد تخاصم حوادث قطعی روی میم
 فرانسه و آمريکای شمالی تازه ،که انگليس در آن وقتی. شدند خواربار خفه می

انداختند در آلمان و اتريش آخرين ذخاير ناچيز  کار میه به تازه افراد ذخيره را ب
 ناتوانی ۀاتريش که به آخرين درجی رسيده بود که آلمان و ئکار به جا. تمام ميشد

 .ترين زمان شکست بخورند بايستی در نزديک  می،خود رسيده بودند
در همان موقع در داخل آلمان و اتريش خشم ملت بر ضد جنگ پايان ناپذير 

 امپرياليستی اين کشورها که توده را به هاىو هالکت بار و بر ضد حکومت
ثير بزرگ انقالبی أت.  در غليان بود،ناتوانی و گرسنگی دچار ساخته بودند

 ابزار برادری بين سربازان شوروی و سربازان اتريش و آلمان در ،انقالب اکتبر
ثير خود پايان جنگ أجبهه که هنوز پيش از صلح برست عملی ميشد و باالخره ت

روسيه به .  گرديد شوروی و انعقاد صلح با وی در اين کشورها هويداۀبا روسي
 سرنگون ساختن حکومت ۀوسيله ی که در آنجا مردم بئ جاعنوان نمونۀ

امپرياليستی خود به پايان دادن جنگ منفور موفق شده بودند برای کارگران 
 ۀسربازان آلمانی هم که در جبه. توانست درس عبرتی نباشد اتريش و آلمان نمی

 باختر فرستاده شدند آنجا با ۀخاور بودند و پس از صلح برست به جبه
که سربازان   اينۀ برادری با سربازان شوروی و دربارۀ خود دربارهاىبهمصاح

توانستند ارتش آلمان را متالشی   نمی،نداشوروی چگونه از جنگ خالصی يافته
 همان علل از مدتی پيش شروع به متالشی ۀ در نتيج،و اما ارتش اتريش. نکنند

 .شدن گذارده بود
رتش آلمان تمايل به صلح تقويت  اين اوضاع در ميان افراد اۀدر اثر هم

يافت و آنها ديگر استعداد جنگی پيشين خود را از دست داده بودند و در زير 
در خود آلمان هم در نوامبر .  آنتانت بنای عقب نشينی را گذاشتندهاىفشار ارتش

 .را سرنگون کرد  انقالبی آغاز شد که ويلهلم و حکومت آن١٩١٨سال 
 به شکست خود کند و از آنتانت درخواست صلح آلمان مجبور گرديد اقرار

 .نمود
طريق آلمان با يک ضربه از صورت يک دولت درجه اول به  بدين

 .صورت دولت درجه دومی انحطاط يافت
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 دارای اهميت اى اين امر تا اندازه،از نقطه نظر موقعيت حکومت شوروی
 ۀشوروی مداخل که بر ضد حکومت ،منفی بود زيرا که اين حادثه دول آنتانت را

ی بر اروپا و آسيا مبدل ميکرد و ئ به نيروی فرمانروا،جنگی تشکيل داده بودند
 کشور شوروی را ۀبه آنها مجال ميداد که مداخله را شديدتر سازند و محاصر

چه  چنان. تر سازند  دور اتحاد جماهير شوروی را تنگۀعملی نمايند و حلق
از طرف ديگر اين موضوع اهميت ولی . طور هم شد  همين،بينيم بعدها می
. گردانيد  آسان میتری هم داشت که موفقيت کشور شوروی را اساسًا مثبت جدی
 برست را لغو ۀکه حکومت شوروی امکان يافت صلح غارتگران نخست اين

 ، لتونی،ی استونیئنمايد و از پرداخت غرامت جنگ امتناع ورزد و برای رها
اوراء ففقاز را از مظالم امپرياليسم آلمان دست  اوکرائين و م، ليتوانی،بلوروسی

که   آنــترين چيز   و مهمــدوم .  آشکار جنگی و سياسی شودۀکار مبارزه ب
وجود رژيم جمهوری و شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان در مرکز 

بايست کشورهای اروپا را انقالبی نمايد و در حقيقت   يعنی در آلمان می،اروپا
توانست   هم کرد و اين امر وضع حکومت شوروی را در روسيه نمیانقالبی

 انقالب بورژوازی بود نه ــراست است که انقالب آلمان . مستحکم نکند
 زيرا ،سوسياليستی وشوراهای آن آلت فرمانبردار پارلمان بورژوازی بود

 روس در شوراها هاى يعنی سازشکارانی مانند منشويکهاسوسيال دمکرات
.  در آنجا ضعيف بود و به همين علت انقالب هم اساسًا،کردند ی میئفرمانروا

ن از اين فهميد که به افراد گارد سفيد اتو  ضعف انقالب را در آنجا میۀدرج
زامبورگ و کارل ليبکنخت را که از انقالبيون نامی کآلمان اجازه داد تا روزا لو

 . به قتل رسانند،که کسی مجازات شود  بدون اين،بودند
 آن ويلهلم سرنگون ۀ اين احوال اين هم انقالبی بود و در نتيجۀ هماولی ب

توانست گره  خود همين امر نمی. ی يافتندئ کارگران از غل و زنجير رها،شد
 .انقالب را در باختر نگشايد و موجب رونق انقالب در کشورهای اروپا نشود

. يافت عه می در اتريش جنبش انقالبی توس،در اروپا انقالب رونق گرفت
موج انقالب احزاب کمونيست . وجود آمده در مجارستان جمهوری شوروی ب

 .اروپا را باال آورد
 واقعی برای متحد کردن احزاب کمونيست در بين الملل سوم ۀزمين

 .کمونيست آماده شد
 يکم احزاب کمونيست کنگرۀ در ، در مسکو١٩١٩در ماه مارس 

 بين الملل کمونيست ۀ پاي،هابلشويکن و  بنا به ابتکار لني،کشورهای مختلف
 از ورود ها امپرياليستهاىهر چند به علت محاصره و تعقيب. گذاشته شد

 يکم کنگرۀ در ، ولی با وجود اين،بسياری از نمايندگان به مسکو جلوگيری شد
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 هکنگر. رين کشورهای اروپا و آمريکا حضور به هم رساندندت نمايندگانی از مهم
 .کرد  میرا لنين اداره

لنين در گزارش خود راجع به دمکراسی بورژوازی و ديکتاتوری 
پرولتاريا اهميت حکومت شوروی را به عنوان دمکراسی واقعی زحمتکشان 

 صادر اى بيانيه، خطاب به پرولتاريای بين المللیهکنگر. خاطر نشان ساخت
ای پيروزی  بر، قطعی برای ديکتاتوری پرولتارياۀرا به مبارز نمود و در آن وی
 . کشورها دعوت نمودۀشوراها در هم
ی بين الملل سوم ئ يعنی دستگاه اجرا، کمينترنۀ اجرائيکميتۀ ،کنگرۀ

 .کمونيست را تشکيل داد
 يعنی بين ،بدين طريق تشکيالت پرولتری انقالبی بين المللی تراز نوين

 . لنينيستی بر پا شدــ بين الملل مارکسيستی ،الملل کمونيستی
 يعنی در شرائط قوت گرفتن دسته بندی ،طی از اوضاع متناقضدر محي

 و از طرف ديگر در شرائط ،ارتجاعی دول آنتانت بر ضد حکومت شوروی
 ــند ای که در جنگ مغلوب شدهئويژه در کشورهاه  ب،پيشرفت انقالب دراروپا

 هشتم کنگرۀ ــچيزی که موقعيت کشور شوروی را به غايت آسان کرده بود 
 . منعقد گرديد١٩١٩در ماه مارس سال حزب ما 
ی قطعی شرکت داشتند که از طرف أ نماينده با حق ر٣٠١ کنگرۀدر 
 نفر ١٠٢ی مشورتی أنمايندگان با ر.  نماينده بودند، نفر اعضای حزب٣١٣٧٦٦

 .بودند
اسوردولف ايراد . م. ياد یه  نخستين سخن خود را ب، را گشودهکنگرلنين 

 سازمان دهندگان حزب بلشويک و قبل از گشايش  که يکی از بهترين،نمود
 . در گذشته بودهکنگر

در اين برنامه پس از شرح .  نوين حزب تصويب گرديدۀ برنامهکنگردر 
 ، دو سيستم دولتیۀ آن يعنی امپرياليسم و مقايسۀاری و باالترين مرحلدسرمايه

وح  راجع به وظائف مشر،يعنی سيستم بورژوازی دمکراسی و سيستم شوروی
به پايان رساندن سلب : حزب در مبارزه برای سوسياليسم چنين تصريح شده بود

 ، سوسياليستی واحدۀ اقتصاد کشور از روی نقشۀ ادار،مالکيت از بورژوازی
 استفاده ، انضباط سوسياليستی در کار، در ايجاد اقتصاد ملیهااشتراک اتحاديه

ر شوروی و جلب دهقانان از کارشناسان در اقتصاد ملی در زير بازرسی دوائ
 .طور تدريجی و از روی نقشهه ميانه حال به کار ساختمان سوسياليستی ب

 در رديف تعيين امپرياليسم مانند ،که  پيشنهاد لنين را دائر به اينهکنگر
 ۀاری صنعتی و اقتصاد سادد بايد تشريح سرمايه،اریدباالترين مرحله سرمايه

 دوم حزب در برنامه کنگرۀ سابق در ۀنام که از زمان تصويب بر،ی هم ئکاال
دانست که در  لنين ضروری می.  پذيرفت، جديد شودۀداخل برنام، بوده است
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برنامه پيچيدگی اقتصاديات ما در نظر گرفته شود و نيز در برنامه قيد شود که 
ی کوچک که ئ از آن جمله اقتصاد کاال،در کشور طرزهای اقتصادی گوناگون

 در موقع مذاکره ،به اين جهت لنين.  وجود دارد، ميانه حال است آن دهقانۀنمايند
طور قطعی مخالفت ه  ضد بلشويکی بوخارين بهاى با نظريه،در اطراف برنامه

اری و توليد خرده دبوخارين پيشنهاد کرده بود که مواد راجع به سرمايه. کرد
ريات معنی نظ. ی و اقتصاد دهقانان ميان حال از برنامه خارج شودئکاال

روش ه  بنا ب،بوخارين اين بود که نقش دهقان ميانه حال در ساختمان شوروی
عالوه بر اين بوخارين امر پيدايش و نشو . شد  انکار می،منشويکی ترتسکيستی

ی دهقانی ماست مالی ئو نمای عناصر کوالک را از اقتصاد خرده و کاال
 .کرد می

 ملی ۀاکوف دائر به مسئل ضد بلشويکی بوخارين و پياتهاىلنين به نظريه
آنها بر ضد تساوی حقوق ملل و بر ضد داخل کردن .  وارد آورداىنيز ضربه

رنوشت خويش در برنامه اظهار نظر س مربوط به حق ملل در تعيين ۀماد
که اين شعار گويا مانع پيروزی انقالب پرولترهای ملل   اينۀ به بهان،کردند می

 امپرياليستی و شوينيستی هاى نظريهلنين اين مضرترين. شود گوناگون می
 .طور قطعی رد کرده بوخارين و پياتاکوف را ب

 هشتم حزب کنگرۀ روش نسبت به دهقانان ميان حال در کارهای ۀمسئل
 فرمان مشهور راجع به ۀ در نتيج،اهالی روستا. جای مهمی را اشغال کرد

کنون اکثريت ا. مدندآ  بيش از پيش به حالت دهقانان ميان حال در می،زمين
روحيه و رفتار دهقانان . دادند اهالی روستا را دهقانان ميانه حال تشکيل می

 برای سرنوشت جنگ ،ميانه حال که بين بورژوازی و پرولتاريا دو دل بودند
عاقبت جنگ داخلی از . داخلی و ساختمان سوسياليستی اهميت فراوان داشت

ميانه حال به کدام طرف متمايل جهات بسياری وابسته به اين بود که دهقانان 
 پرولتاريا يا ــتواند به سمت خود بکشد   آنها را کدام طبقه می،خواهند شد
 ها و منشويکرها ااس ،هاکوالک ، افراد گارد سفيد،هاچکسلواکی. بورژوازی

 ولگا ۀ از آن جهت توانستند حکومت شوروی را در حوز١٩١٨در تابستان سال 
. کردند م دهقانان ميانه حال از آنها پشتيبانی میسرنگون سازند که قسمت مه

 مرکزی ۀوسي ر درهاکوالکی که از طرف ئهاهمين وضع هم در موقع شورش
 در روحيات دهقانان ميان ١٩١٨يز سال ئولی از پا.  وجود داشت،برپا شده بود

ديدند که  دهقانان می. سوی حکومت شوروی نمودار شده حال برگشتی ب
 باز گرفتن زمين از دست ،جر به بازگشت حاکميت مالکينپيروزی سفيدها من

 دهقانان هاىهکميتفعاليت .  دهقانان ميشودۀ کتک و شکنج، غارتگری،دهقانان
 نيز به تغيير روحيات دهقانان ، را هم شکسته بودندهاکوالک که ،تهی دست
 : لنين اين شعار را داد١٩١٨به همين مناسبت در نوامبر سال . ياری کرد
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طور ه ب. دست آورده  حال سازش بهيد توانست با دهقان ميانبا» 
استوار فقط به تهيدسان تکيه نمود و آنی از مبارزه با کوالک دست 

 ). چاپ روسی٢٩٤ ص ٢٣ جلد لنين («. برنداشت
 

 ليکن اين دهقان به حکومت ، از بين نرفتالبته ترديد دهقان ميانه حال کامًال
سياستی که . کرد ت شوروی پشتيبانی میحکوم تر شد و از شوروی نزديک

 هشتم حزب پيش بينی شده بود از کنگرۀنسبت به دهقانان ميانه حال از طرف 
 .نمود جهات بسياری به اين امر مساعدت می

.  تحولی شدۀ هشتم در سياست حزب نسبت به دهقانان ميانه حال نقطکنگرۀ
له تعيين ئاين مس خط مشی نوين حزب را در ،هکنگرگزارش لنين و تصميات 

 بين  جدًاها کمونيستۀ حزبی و همهاى خواستار شد که سازمانهکنگر. نمود
 فرق گذارند و آنها را جدا کنند و دهقان ميانه حال هاکوالکدهقانان ميانه حال و 

بايستی بر  می.  جلب نمايندطبقۀ کارگررا با عطف توجه به احتياجاتش به طرف 
ال نه از راه قهر و اجبار بلکه از راه متقاعد ضد عقب ماندگی دهقان ميانه ح

برپا ( دستور داد که اقدامات سوسياليستی هکنگربه اين جهت .  مبارزه کرد،کردن
گونه اجباری  را در دهات بدون هيچ)  کشاورزیهاى و آرتلهاکردن کمون
 ،که منافع حياتی دهقانان ميانه حال در ميان بود  مواردیۀدر هم. اجراء نمايند

 انجام تحوالت طرق از در سازش داخل شد و در تعيين بايست با وی عمًال می
 اتحاد مستحکم پيشنهاد هکنگر. ی کردئهاوی گذشته بايستی ب سوسياليستی می

 نفش رهبریکه  طوریه نمود که سياست با دهقانان ميانه حال عملی شود ب
 .پرولتاريا در اين اتحاد نگاهداری گردد

 هشتم کنگرۀدهقان ميانه حال که از طرف لنين در سياست نوين نسبت به 
نمود که پرولتاريا به دهقانان تهيدست تکيه کند با  حزب اعالم شد ايجاب می

حزب . دهقان ميانه حال در اتحاد مستحکمی باشد و بر ضد کوالک مبارزه نمايد
 دهقانان ميانه حال بی طرف ساختنطور کاملی سياست ه  هشتم بکنگرۀتا قبل از 

طرف ه  يعنی جد و جهد داشت که دهقانان ميانه حال ب،را در پيش گرفته بود
. ولی اکنون ديگر اين کافی نبود. طرف بورژوازی نرونده  بکوالک و اصوًال

چنين   خارجی و همۀ هشتم به منظور مبارزه بر ضد گارد سفيد و مداخلکنگرۀ
شتن دهقانان ميانه  از سياست بيطرف نگاهدا،پيشرفت موفقيت آميز سوسياليستی

 . با آنان را در پيش گرفتاتحاد مستحکمحال دست برداشت و سياست 
 نسبت به دهقانان ميانه ، اصلی دهقانهاى نسبت به تودهکنگرۀخط مشی که 

 خارجی ۀداخلی بر ضد مداخلحال اختيار نمود، در راه تأمين پيروزی در جنگ 
 ، ١٩١٩يز سال ئدر پا.  نقش قطعی بازی کرد،و مزدوران گارد سفيد وی

 دهقانان از ،ن و يا حاکميت شوروی را برگزيديکه الزم بود دنيک هنگامی
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ترين دشمن خود  شوراها پشتيبانی کردند و ديکتاتوری پرولتاريا بر خطرناک
 .غالب آمد
در .  جای مخصوصی را گرفته بودهکنگر سازمان ارتش سرخ در ۀمسئل

بسياری از . به مخالفت برخاستند"  نظامۀئلمخالفين در مس" به نام اى عدههکنگر
 .سابق جزء اين مخالفين قرار گرفتند"  چپهاىکمونيست"

 در ،که از پای در آمده بودند" کمونيسم چپ" عالوه بر نمايندگان ، ولی
کارکنانی هم بودند که در هيچ مخالفتی شرکت "  نظامۀمخالفين در مسئل "ۀزمر

 . ارتش ناراضی بودندنداشتند اما از رهبری ترتسکی در
بيشتر نمايندگان نظامی با ترتسکی و سرفرود آوردن وی در مقابل 

 که قسمتی از آنها در موقع جنگ داخلی ،کارشناسان نظامی ارتش سابق تزاری
 ترتسکی نسبت به ۀکردند و نيز با رفتار خود پسندان آشکارا به ما خيانت می

" وقايعی "هکنگردر . لف بودند سخت مخا،کادرهای کهن سال بلشويک در ارتش
 هاىبه عنوان مثال ذکر ميشد که ترتسکی کوشش داشت يک عده کمونيست

 تيرباران کند و بدين ، که مطابق ميل او نبودند،مور جبهه راأنظامی مسئول و م
 مرکزی و اعتراضات کارکنان کميتۀ ۀطريق به دشمن ياری نمايد و تنها مداخل

 .کت نجات داد اين رفقا را از هال،نظامی
که بر ضد کجروی و انحراف سياست نظامی "  نظامۀمخالفين در مسئل"
 در عين حال  در يک رشته ،کردند  مبارزه می،ن بودآ که ترتسکی عامل ،حزب

لنين و . نمودند  نادرستی نيز مدافعه میهاىاز مسائل سازمانی ارتش از نظريه
 زيرا اين ، قطعی برخاستندطوره ب"  نظامۀمخالفين در مسئل"استالين بر ضد 

بر ضد . نمودند  پارتيزانی در ارتش دفاع میۀ روحيهاىمخالفين از باقی مانده
 آهنين انضباطتشکيل ارتش منظم سرخ و استفاده از کارشناسان نظامی و 

. کردند  مبارزه می، ارتش حقيقی بشود،تواند  که بدون آن ارتش نمی،جنگی
اعتراض نمود و ايجاد ارتش منظمی "  نظامۀسئلمخالفين در م"رفيق استالين به 

 .   خواستار بود، انضباطی باشدۀرين روحيت را که دارای سخت
 :گفت رفيق استالين می

 
 ، مرکب از دهقانانيا يک ارتش حقيقی کارگر و دهقان و غالبًا»  

يک ارتش بسيار منظمی ايجاد کنيم  و از جمهوری مدافعه نمائيم و يا 
 «. نابود شويم

 
را رد کرد و ضمن "  نظامۀمخالفين در مسئل" يک رشته پيشنهادهای هکنگر

 را در ارتش هاکه بهبود کار ادارات نظامی مرکزی و تقويت نقش کمونيست اين
 . به ترتسکی نيز ضربتی وارد آورد،تقاضا نمود
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 تعيين شده بود راجع به هکنگر کار کميسيون نظامی که از طرف ۀدر نتيج
 .و يک جهت گرفت يکدل  تصميمهکنگر ، نظامۀمسئل

 نظام باعث تحکيم ارتش سرخ و نزديکی ۀ راجع به مسئلهکنگرتصميمات 
 .بيشتر آن به حزب شد

 و نقش رهبری حزب ، سازمان حزب و شوراهاۀ مسئلهکنگر در ضمنًا
 اين مسئله به ۀ در موقع مذاکرهکنگر. درکار شوراها مورد مذاکره قرار گرفت

 اوسينسکی که رل رهبری حزب را در کار ــتی ساپرونوف گروه اپورتونيس
 .کرد ضربتی وارد آورد شوراها انکار می

 زيادی اعضای تازه به حزب ۀ به مناسبت ورود عدهکنگرسرانجام 
تصميمی راجع به اصالح ترکيب اجتماعی حزب و تجديد ثبت اعضای آن اتخاذ 

 .نمود
 . صفوف حزب بودۀاين آغاز نخستين تصفي
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لشگر کشی .  کشور شورویۀمحاصر.  شدت يافتن مداخلهـ ـ٣
. لشگر کشی دنيکين و قلع و قمع وی. کلچاک و قلع و قمع وی

 . نهم حزبکنگرۀ. تنفس سه ماهه
     

 تصميم گرفتند بر ضد کشور ،دول آنتانت بر آلمان و اتريش غالب آمده
ارتش وی پس از شکست آلمان و رفتن . شوروی نيروهای بزرگی روانه سازند

ی خود را به ئ نيروی درياها و فرانسویهای انگليس،ائين و ماوراء قفقازاز اوکر
دريای سياه فرستاده و ارتش خود را در ادسا و ماوراء قفقاز پياده کردند و جای 

ی که از طرف ئهاتسلط مداخله کنندگان آنتانت در ناحيه. آلمان را اشغال نمودند
که از اقدام به  طوریه حشيگری رسيده بود ب وۀآنان اشغال شده بود به درج

. کردند  اسلحه فروگذار نمیۀوسيله مجازات دسته جمعی کارگران و دهقانان ب
 رسيد که اى گستاخی مداخله کنندگان به درجه،سرانجام پس از اشغال ترکستان

 ، فيالتوف،شائوميان:  يعنی رفقای زيرين، رهبر کوباهاى نفر بلشويک٢٦
 و ديگران را به ماوراء خزر برده ، کارگانوف، عزيزبکوف،ينگي مال،جپاريدزه

 .طرز فجيعی تيرباران کردنده  برها ااسآنها را به دستياری 
 ۀهم.  روسيه از طرف مداخله کنندگان اعالن گرديدۀمحاصرپس از چندی 

 . ارتباطی ديگر با خارجه را قطع کردندهاىی و راهئ درياهاىراه
 . از هر طرف محصور شدتقريبًاطريق کشور شوروی  بدين
 آنتانت در ۀ آنتانت به درياساالر کلچاک دست نشاندۀموقع اميد عمد در آن

ناميده " فرمانفرمای عالی روسيه"کلچاک را . مسک بود در شهر ُا،سيبری
 .تمام نيروی ضد انقالبی روسيه به زير فرمان او در آمد. بودند

 .  اساسی شدۀ جبه، خاورۀبدينسان جبه
.  تا ولگا رسيد کلچاک ارتش مهمی گرد آورده و تقريبًا١٩١٩ر بهار سال د

 و هامسوملو ک، کلچاک فرستاده شدۀ به مقابلهابهترين نيروهای بلشويک
 ارتش سرخ شکست مهمی به ١٩١٩در آوريل سال . کارگران بسيج شدند
بزودی در سراسر جبهه عقب نشينی ارتش کلچاک آغاز . کلچاک وارد آورد

 .دگردي
 ۀ خاور نقشۀ عمليات تعرضی ارتش سرخ در جبهۀترتسکی در بحبوب

 از تعقيب ،در جلوی اورال بايد توقف کرد: مظنونی بدين شرح پيشنهاد کرد
.  جنوب فرستادۀ خاور به جبهۀ بايد دست کشيد و سپاهيان را از جبههاکلچاکی
کلچاک فهميد که اورال و سيبری را دردست   مرکزی حزب به خوبی میکميتۀ
 وضع ها و انگليسیهاياری ژاپنیه تواند در آنجا ب توان گذاشت زيرا او می نمی

رو اين نقشه را رد کرد و   از اين ــ، باز از نو سر بلند کند،خود را بهبودی داده
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که به چنين دستوری  ترتسکی نظر به اين. دستور داد که تعرض ادامه يابد
عالوه ه  استعفای ترتسکی را رد کرد و ب مرکزی کميتۀ.  استعفا داد،راضی نبود

 او را موظف ساخت که از اشتراک در رهبری عمليات جبهه خاور فورًا
تعرض ارتش سرخ بر ضد کلچاک با نيروی نوينی رو به . گيری کند کناره

 اورال و ، وارد آورداى تازههاىارتش سرخ به کلچاک شکست. توسعه نهاد
 سفيدها پديد شده بود ۀ در عقب جبههاارتيزانسيبری را که در آنجا جنبش شديد پ

 . از دست سفيدها آزاد کرد،کرد و به ارتش سرخ ياری می
س قوای أ ژنرال يودنيچ را که بر رها امپرياليست١٩١٩در تابستان سال 

)  نزديک پتروگراد، بالتيکهاىدر سرزمين کرانه(ضد انقالب شمال باختر 
 خاور منحرف ۀ سرخ را از جبه موظف کردند که توجه ارتش،قرار داشت

 در اثر تحريکات ضد انقالبی ،پادگان دو دژ در نزديکی پتروگراد. سازد
 بر پا کرد و در ستاد جبهه ، شورشیافسرهای پيشين بر ضد حاکميت شوروی

ولی در . کرد دشمن پتروگراد را تهديد می.  انقالبی کشف شد ضدهم سوء قصد
عمل آمد با پشتيبانی کارگران و ه وروی بکه از طرف حکومت ش  اقداماتیۀساي

 به سپاهيان ،ی که شورش کرده بودند از چنگ سفيدها آزاد گشتئ دژها،ملوانان
 .يودنيچ شکست وارد آمد و خود يودنيچ هم به استونی رانده شد

تر  شکست يودنيچ در نزديکی پتروگراد مبارزه بر ضد کلچاک را آسان
 خود کلچاک هم ،طور کلی تار و مار گرديده  کلچاک ب١٩١٩در آخر سال . کرد

 . انقالب در ايرکوتسک تيرباران شدکميتۀبازداشت و بنا به حکم 
 .بدينسان به کار کلچاک پايان داده شد

 : اين ترانه را ميخواندند،ملت در سيبری برای کالچاک 
 

 لباسش انگليسی» 
 سردوشيش فرنگی

 توتونش ژاپنی
 .مسکخودش فرمانروای ُا

 نده شدلباس ژ
 سردوشی سرنگون شد

 توتون کشيده شد
 «.....خود فرمانروا هم جيم شد

 
 خود را ۀمداخله کنندگان چون ديدند کلچاک اميد آنها را برنياورد نقش

 . حمله به جمهوری شوروی تغيير دادندۀدربار
 ، تخليه نمايند،مد افراد ارتشی را که در ادسا پياده کرده بودندآ الزم می
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 تحت ،داخله گران در موقع تماس با ارتش جمهوری شورویزيرا ارتش م
. کرد  بر ضد اربابان امپرياليستی خود قيام می، قرار گرفته،ثير روح انقالبیأت

به همين .  قيام کردند، زير رهبری آندره مارتی، فرانسویهاى ناویدر ادسا مثًال
 ــال دنيکين  به ژنرت آنتانۀجهت اينک پس از تار و مار شدن کلچاک توجه عمد

دنيکين در . معطوف گرديد" ارتش داوطلب "ۀهمدست کورنيلوف و تشکيل دهند
.  کوبان بر ضد حکومت شوروی دست و پا ميکردۀ در ناحي،آن وقت در جنوب

مين کرده و او أدول آنتانت ارتش دنيکين را از اسلحه و مهمات جنگی زيادی ت
 .تندرا به سوی شمال بر ضد حکومت شوروی روانه ساخ

 . عمده شدۀ جبه، جنوبۀبدين طريق اين بار جبه
 لشگر کشی اساسی خود را بر ضد حاکميت شوروی درتابستان ،دنيکين

 جنوب را مختل ساخته بود و ۀترتسکی کار جبه.  آغازکرد١٩١٩سال 
 سفيدها تمام ، ماه اکتبرۀتا نيم. خوردند  ما پی در پی شکست میهاىارتش
 شهر اريول را گرفته و به توال که ارتش ما را از ،ين را متصرف شدندئاوکرا

سفيدها به مسکو . گرديدند  نزديک می،مين ميکردأحيث فشنگ و مسلسل ت
. گرديد وضع جمهوری شوروی بی اندازه وخيم و خطرناک می. نزديک ميشدند

همه در راه مبارزه : "لنين شعار. حزب اعالم کرد و ملت را به دفاع دعوت نمود
 در آنها روح هابلشويککارگران و دهقانان که . را داد" کينبر ضد دني

 . نيروی خود به از پا در آوردن دشمن همت گماشتندۀ با هم،دميدند می
:  مقدمات تار و مار کردن دنيکين رفقای زيرينۀ مرکزی برای تهيکميتۀ
قبل از آمدن .  ارژونيکيدزه و بوديونی را به جبهه فرستاد، وروشيلوف،استالين

 آماده کرد بود اىفيق استالين فرماندهی جبهه جنوب به همراهی ترتسکی نقشهر
طرف ه  عمده به دنيکين از تساريتسين بۀبايستی ضرب  آن مییکه از رو

که ارتش سرخ   يعنی جائی، دن وارد آورده شودهاىنوورسيسک از راه دشت
ه قسمت  قزاق نشين کهاىبايستی از بخش  به بيراهه دچار ميشد و میکامًال
رفيق استالين .  عبور نمايد،ثير افراد گارد سفيد بودأوقت تحت ت ش در آناعمده

 مرکزی کميتۀشه سخت انتقاد کرد و برای از پای در آوردن دنيکين به قاز اين ن
 ــ عمده از راه خارکف ۀضرب: معنی که  به اين، خويش را پيشنهاد نمودۀنقش

 پيشروی فوری نيروی ما را بر ضد ،قشهاين ن. شود آورده رستف واردــ دنباس 
 هاى هنگام گذشتن از بخش،کرد زيرا ارتش ما در اثناء راه مين میأدنيکين ت

 ،سوای آن وجود. گرفت کارگری و دهقانی آشکارا مورد تمايل اهالی قرار می
ه داد که نيروی ما ب  مجال می، بودها فراوان راه آهن که در اين بخشهاىشبکه

سرانجام اين نقشه مجال . . مين گرددأ ضروريات تۀحاظ کليطور منظم از ل
 .مين گرددأداد که دنباس آزاد شده و کشور ما از حيث سوخت ت می
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در نيمه دوم اکتبر سال .  رفيق استالين را پذيرفتۀ مرکزی حزب نقشکميتۀ
 قطعی در نزديکی اريول و هاى پس از پايداری سخت در رزم، دنيکين١٩١٩
ينی نهاد و شارتش سرخ شکست خورد و به سرعت رو به عقب ندست ه  ب،ورنژ
در . سوی جنوب گريزان شده  ب،د تعقيب نيروی ما بودرکه مو  در حالی،سپس

 . اوکرائين و شمال قفقاز از سفيدها آزاد گرديدۀ هم١٩٢٠آغاز سال 
 از نو سپاه يودنيچ ها جنوب امپرياليستۀ قطعی در جبههاىدر موقع رزم

قسمتی از نيروی ما را از جنوب تا اين که راد متوجه ساختند را به پتروگ
سفيدها تا خود شهر . منحرف کند و وضع نيروی دنيکين را آسان گرداند

 برای دفاع نخستين شهر ، پرولتاريای دلير پتروگراد.پتروگراد نزديک شدند
 ۀجدر نتي.  مانند هميشه در صفوف اول بودندهاکمونيست.  سينه سپر کرد،انقالب

  ــطرف مرز کشور ما   آنه ب سفيدها شکست خوردند و مجددًا،نبردهای سخت
 .به استونی رانده شدند
 .کار دنيکين هم خاتمه داده شد با همين ترتيب به

 . تنفس مختصری پيش آمدۀپس از سرکوب کلچاک و دنيکين دور
 ديدند که ارتش گارد سفيد شکست خورده و مداخله به هاچون امپرياليست

گردد و از طرف   همۀ کشور میگرايد و نيز حکومت شوروی در اکامی مین
 باختر اروپا به خشم کارگران از جنگ مداخله گران بر ضد جمهوری ديگر در

.  روش خود را نسبت به دولت شوروی تغيير دادندــ ،شود شوروی افزوده می
 ۀاز محاصر فرانسه و ايتاليا تصميم گرفتند که ، انگليس١٩٢٠در ژانويه سال 

 .روسيه دست بردارند
البته معنی اين .  شکاف بسيار مهمی بود که به حصار مداخله وارد آمد،اين

آن نبود که دولت شوروی دامن خود را از چنگ مداخله و جنگ داخلی ديگر 
. هنوز خطر هجوم از طرف لهستان امپرياليست باقی مانده بود. رها کرده است
 رانده فاز و از کريمه نيز مداخله گران هنوز کامًال از ماوراء قف،از خاور دور
دست آورد و ه ولی کشور شوروی فرصت تنفس موقت ب. نشده بودند

حزب مجال . کار برده  قوای بيشتری ب،توانست برای ساختمان اقتصادی می
 . يافت به مسائل اقتصادی بپردازد

دن همگام جنگ داخلی بسياری از کارگران کاردان نظر به بسته ش
 کارگران کاردان را کحزب اين.  از کار و توليد دست کشيده بودندهاکارخانه

چند . گرداند برای اقدام به کار اختصاصی خودشان يعنی به کار توليد برمی
 به ترميم امور حمل و نقل که وضع آن دشوار بود هاهزار نفر از کمونيست

 هاىود ترميم رشته ممکن نب،بدون ترميم جدی امور حمل و نقل. مور شدندأم
امور خواربار باز سر و صورتی گرفته و بهبودی . اساسی صنايع انجام پذيرد

 تن ميليونتا پنج .  الکتريکی کردن روسيه اقدام گرديدۀ نقشۀبرای تهي. يافت
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 ممکن سرباز سرخ زير اسلحه بود که مرخصی آنها به علت خطر جنگ عجالتًا
 ۀاز برخی واحدهای ارتش سرخ در رشتاز اين رو به منظور استفاده . نميشد

 . در آوردندارتش کار آنها را به حالت ،ساختمان اقتصادی
 .)او.ت.س(شورای کار و دفاع شورای دفاع کارگری و دهقانی تبديل به 

 . بر پا گرديد)النپگوس( دولتی ۀکميسيون نقش ،ن شوراايبرای کمک به . شد
 نهم گشايش کنگرۀ ١٩٢٠ل در اين حالت بود که در پايان ماه مارس سا

 .يافت
ی قطعی اشتراک کردند که از طرف أ نماينده با حق ر٥٥٤ کنگرۀدر 
ی أنمايندگانی که ر.  تن از اعضای حزب به نمايندگی آمده بودند٦١١٩٧٨

 . تن بودند١٦٢مشورتی داشتند 
 حمل و نقل و ۀترين وظايف اقتصادی کشور را در رشت  فوریهکنگر

 کارگران را در ساختمان هاىويژه لزوم شرکت اتحاديهه بصنايع معين کرد و 
 .اقتصادی خاطر نشان ساخت

اين نقشه در .  واحد اقتصادی توجه مخصوصی شدۀ نقشۀ به مسئلهکنگردر 
.  صنايع سوخت و فلز کار را پيش بينی کرد،اولين نوبه ترقی وسائل باربری

 بزرگ برای ۀبرنام"وان  الکتريکی کردن تمام اقتصاد ملی که لنين به عنۀمسئل
سپس از .  را گرفتاىتدوين کرده بود در اين نقشه جای عمده " سال٢٠-١٠

 دولتی برای الکتريکی کردن ۀنقش (گوئل رو مشهور ۀ نقش،روی همين پايه
 .تنظيم شد که اکنون مدتهاست بيش از ميزان انجام پذيرفته است) هروسي

که بر ضد مديريت " تيکسانتراليسم دمکرا" ضد حزبی ۀدسته  بهکنگر
 غير ۀفردی و مسئوليت شخصی مديرها در صنايع برخاسته و از اصول ادار

 امور صنايع ۀو از عدم مسئوليت در ادار"  مديرههاىهيئت "ۀوسيله محدود ب
 ضد حزبی نقش عمده را ۀدر اين دست.  ضربتی وارد آورد،کرد دفاع می
ريکوف و تومسکی از آنها . دکردن سميرنوف بازی می.  و، اسينسکی،ساپرونف

 . کردند  پشتيبانی میکنگرۀدر 
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  . لهستانی به کشور شورویهاى هجوم پان ــ٤
  . لهستانۀبرباد رفتن نقش. ماجرای ژنرال ورانگل

 .پايان مداخله. سرکوبی ورانگل
            

که کشور شوروی سرزمين  با وجود سرکوبی کلچاک و دنيکين و با اين
 اوکرائين و غيره را از چنگ سفيدها و ، دن، سيبری،ان ترکست،شمالی
 با وجود ،داد ساخت و پی در پی خاک خود را توسعه می گران آزاد می مداخله
 ۀ با هم، روسيه را بردارندۀ محاصرۀکه دول آنتانت مجبور شده بودند حلق اين

قابل غير قبول کنند که حکومت شوروی  خواستند اينها اين دول هنوز نمی
از اين رو آنها تصميم گرفتند که برای مداخله . کست گرديده و غالب آمده استش

گران  ن بار مداخلهيا. کار برنده بر ضد کشور شوروی بار ديگر هم کوششی ب
مصمم شدند از يک طرف از پيلسودسکی ناسيوناليست ضد انقالبی بورژوازی 

رال ورانگل که  زمامدار دولت لهستان بود و از طرف ديگر از ژنکه عمًال
 ارتش دنيکين را در کريمه جمع آوری کرده و از آنجا دنباس و ۀبازماند

 . استفاده کنند،کرد اوکرائين را تهديد می
 دو دست امپرياليسم ۀ به منزل، و ورانگلها لهستان پان، لنينۀبنا به گفت

 .شد کار برده میه لمللی بود که برای خفه کردن کشور شوروی بابين
 راست اوکرائين شوروی را ۀ اين بود که قسمت کرانهاتانی لهسۀنقش

 حاکميت ها بلوروسی شوروی را مالک گردند و در اين بخش،تصرف کنند
از دريا تا " لهستانی را از نو بر قرار سازند و مرزهای دولت لهستان را هاىپان
از دانتزيک تا ادسا وسعت دهند و در قبال کمکی که ورانگل به آنها " دريا
 شوروی ۀکند او را ياری دهند تا ارتش سرخ را شکست داده و در روسي یم

 .اری را از نو بر قرار نماينددحاکميت مالکين و سرمايه
 .اين نقشه از طرف دول آنتانت تصويب شد

 حکومت شوروی به منظور اقدام به مذاکرات با لهستان برای هاىکوشش
پيلسودسکی .  نبخشيداىجهگونه نتي نگاهداری صلح و جلوگيری از جنگ هيچ

او . پيلسودسکی سر جنگ داشت. خواست سخنی هم بشنود  صلح نمیۀدربار
 بر ضد کلچاک و دنيکين خسته هاىکرد که سپاهيان سرخ که در رزم حساب می

 .توانند تاب هجوم ارتش لهستان را بياورند  نمی،نداشده
 .دوران کوتاه تنفس به پايان رسيد

 به مرزهای اوکرائين شوروی ،ريان لهستان لشگ١٩٢٠در آوريل سال 
در همان وقت هم ورانگل اقدام به حمله نمود و دنباس . تاختند و کييف را گرفتند
 .را مورد تهديد قرار داد
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در مقابل هجوم لشگريان لهستان سپاهيان سرخ در سرتاسر جبهه به تعرض 
 را از اوکرائين و  لهستانیهاى کييف را آزاد و پان،متقابل دامنه دار دست زدند

 .بلوروسی طرد نمودند
 با روح پر جوالن تعرضی خود تا ، جنوبۀافراد ارتش سرخ در جبه

 باختر به ورشو نزديک ۀدروازه های لووف در گاليسی رسيدند و سپاهيان جبه
 .يدئگرا  لهستانی به شکست کامل میهاىکار ارتش پان. شدند می

و در ستاد کل ارتش سرخ نون ترتسکی و طرفداران اظولی اعمال م
 باختر ۀ در جبه،تعرض سپاهيان سرخ.  ارتش سرخ را عقيم گذاشتهاىپيشرفت

 ۀطور غير منظم صورت گرفت و اين گناه متوجه  ب کامًال،سوی ورشوه ب
دادند که در مواضع  سپاهيان را مجال نمی: وسکی استئترتسکی و توخاچ

 ذخائر و ،روی زياد داشتند جلودار پيشهاى قسمت،مستحکم شوند  خودیمتصرف
 بدين طريق واحدهای ، زيادی در عقب جبهه باقی مانده بودۀمهمات به فاصل

 خط جبهه بی اندازه طويل شده ،جلودار محروم از مهمات و بدون ذخيره ماندند
 ، اينهاۀدر نتيجه هم. بود و بنابراين وارد آوردن شکاف به جبهه آسان گرديد

 باختر ما در يکی از نقاط ۀارتش لهستانی به جبههنگامی که يک گروه کوچک 
 مجبور به عقب ، که بدون مهمات مانده بودند، سپاهيان ما،رخنه وارد آورد
 لووف ايستاده و از هاى جنوب دم دروازهۀو اما سپاهيان جبه. نشينی گرديدند
رئيس شورای " ولی ترتسکی که ،دادند  را مورد فشار قرار میهاآنجا لهستانی

 گرفتن لووف را قدغن کرد و به آنها فرمان داد که ارتش ،بود" بی جنگانقال
 ، باخترۀ برای امداد به جبه جنوب را ظاهرًاۀ جبهۀسوار نظام يعنی نيروی عمد

که فهميدن اين  سوی شمال خاوری بفرستند و حال آنه  زيادی بۀبه فاصل
 ۀمک به جبهموضوع دشوار نبود که تصرف لووف يگانه امر ممکن و بهترين ک

 دور کردن آن از لووف در ، جنوبۀبيرون کشيدن سوار نظام از جبه. باختر بود
 جنوب هم ارتش ما عقب نشينی اختيار کرده ۀعمل بدين معنی بود که در جبه

 جنوب ما ۀ به سپاهيان جبه، ترتسکیۀبدينسان در اثر فرمان کارشکنان. است
اين عقب نشينی موجب عقب نشينی بی معنی و بی اساس تحميل شد که 

 . لهستانی گرديدهاىخوشنودی پان
 لهستانی و آنتانت کمک هاى بلکه برای پان، باختر ماۀاين کار نه برای جبه

 .مستقيمی بود
از تعرض ارتش لهستان پس از چند روز جلوگيری شد و سپاهيان ما برای 

 ۀيارای ادامليکن لهستان . شدند  از نو آماده میها متقابله بر ضد لهستانیۀحمل
 به ، که در انتظار آن بود، ارتش سرخۀجنگ را نداشت و از ضربت متقابل

 ۀتشويش افتاد و ناچار شد که از ادعاهای خود راجع به تصرف سرزمين کران
. راست اوکرائين و بلوروسی چشم پوشد و ترجيح داد با روسيه عقد صلح نمايد
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ن صلح بسته شد که به موجب ا با لهستان پيماگ در ري١٩٢٠ اکتبر سال ٢٠در 
 .آن لهستان گاليسی و يک قسمت از بلوروسی را برای خود نگاه داشت

 تصميم گرفت به کار ،جمهوری شوروی که با لهستان عقد صلح نمود
 زره ۀ جديدترين اسلحها و فرانسویهاورانگل از انگليسی. ورانگل خاتمه دهد

 هاىوی دارای قسمت. بود ساز و برگ دريافت نموده ، هواپيما، تانک،پوش
ولی ورانگل موفق نشد . طور کلی از افسرها تشکيل شده بوده ضربتی بود که ب

 مهمی نيروی ۀدر اطراف نفراتی که در کوبان و دن پياده کرده بود به انداز
با اين حال ورانگل تا خود دنباس رسيد و نواحی . دهقان و قزاق جمع آوری کند

جهت  وضع حکومت شوروی از اين. کرد يد می ذغال سنگ ما را تهدهاىکان
شرائط . نيز دشوار شده بود که در اين موقع ارتش سرخ بسيار خسته بود

 زيرا هم در حال تعرض نسبت به ،پيشروی سپاهيان سرخ بسيار دشوار بود
لشگريان ورانگل و هم مشغول سرکوب باندهای آنارشيستی ماخنو که به 

ولی با اين که برتری از حيث ساز و برگ با .  بودند،نمود ورانگل ياری می
 ورانگل را به شبه ، اين ارتش،که ارتش سرخ تانک  نداشت  با اين،ورانگل بود

 ارتش سرخ مواضع مستحکم پرکوب ١٩٢٠در نوامبر سال .  کريمه راندۀجزير
 راه خود را به کريمه گشود و سپاهيان ورانگل را از پای را تصرف کرد و جبرًا

 . کريمه را از دست افراد گارد سفيد و مداخله گران آزاد ساخت،در آورده
 .کريمه شوروی شد

 ۀ لهستانی و با تاراندن سپاه ورانگل دورهاى امپرياليستۀبا انهدام نقش
 .پذيرد مداخله پايان می

 يعنی ، بورژوازیمليون آزادی ماوراء قفقاز از يوغ ١٩٢٠در پايان سال 
 در ها ملی در گرجستان و داشناکهاىنشويک در آذريجان و مهایچ مساوات

حکومت شوروی در آذربايجان و ارمنستان و گرجستان . ارمنستان آغاز گرديد
 .پيروز شد

 ژاپن در ۀمداخل.  کامل مداخله نبودۀبا اين حال معنای اين امر هنوز خاتم
 ۀسوای اين باز هم برای تهي.  هم ادامه داشت١٩٢٢خاور دور حتی تا سال 

ن اونگرن در وآتامان سه ميونوف و بار( نوينی شد هاى کوشش،مداخلهوسائل 
 ۀولی دشمنان عمد). ١٩٢١در سال در کارلی  سفيد هاى فنالندیۀ مداخل،خاور

 تار و مار شده ١٩٢٠کشور شوروی و نيروی اساسی مداخله در آخر سال 
 .بودند

 با جنگ مداخله گران خارجی و افراد گارد سفيد روسيه بر ضد شوراها
 .پيروزی شوراها به پايان رسيد

 خويش را توانست ۀجمهوری شوروی استقالل دولتی و موجوديت آزادان
 .نگاه داری کند
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اين پيروزی تاريخی .  جنگی وپايان جنگ داخلی بودۀ پايان مداخل،اين
 .  حاکميت شوروی بود
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 ۀگونه کشور شوروی نيروی متحدچ چرا و  ــ٥
 لهستانی و ــ ژاپنی ــرانسوی  فــمداخله گران انگليسی 

نيروهای ضد انقالبی بورژوازی ومالکين و گارد سفيد را 
 در روسيه شکست داد؟

 
 

اگر مطبوعات بزرگ اروپا و آمريکا را در زمان مداخله بر داريم بدون 
 مشهور نظامی يا غير ۀتوان محقق ساخت که هيچ نويسند هيچ دشواری می

پيروزی حاکميت شوروی باور نداشت و  هيچ کارشناس نظامی به ،نظامی
 ۀ تاريخ نويسان انقالب هم،کارشناسان نظامی، نويسندگان مشهورۀبرعکس هم

شدند هم آواز فرياد  که اهل علم ناميده می کشورها و ملل و نيز کسانی
کشيدند که روزهای حاکميت شوروی انگشت شمار و شکست حکومت  می

 .شوروی مسلم و ناگزير است
 متکی بر اين بودند که ،اطمينان خود به پيروزی مداخله گراناينان در 

را   ندارد و الزم است که آناىکشور شوروی هنوز ارتش سر و صورت يافته
که مداخله گران و گاردهای سفيد کم و  وجود آورد و حال آنه جريان کار ب رد

 . هستنداىبيش دارای ارتش آماده
سرخ کادرهای نظامی کار سپس آنان متکی بر اين بودند که ارتش 

که مداخله  ند و حال آنا ندارد زيرا بيشتر اين کادرها ضد انقالبی شدهاىآزموده
 .ی را در اختيار دارندئگران و گاردهای سفيد چنين کادرها

چنين متکی بر اين بودند که ارتش سرخ نظر به عقب ماندگی صنايع  و هم
از . نگی در زحمت استجنگی روسيه از کمبودی و بدی اسلحه و مهمات ج

 محاصره از هر ۀواسطه که راه ب تواند اسلحه بگيرد چون کشورهای ديگر نمی
که ارتش مداخله گران و گاردهای  طرف بر روسيه بسته شده است و حال آن

مين شده و خواهد أطور فراوان ته  مهمات و پوشاک درجه اول ب،سفيد با اسلحه
 .شد

ه ارتش مداخله گران و گاردهای سفيد در نجام متکی بر اين بودند کاو سر
که   بودند در صورتیهوقت پرخواربارترين نواحی روسيه را اشغال کرد آن

گونه نواحی محروم بود و از کمبودی خواربار رنج  ارتش سرخ از اين
 .کشيد می

 ارتش سرخ وجود هاى در قسمتها هم تمام اين کمبودها و نارسائیواقعًا
 .داشت
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 به جانب آقايان  حق کامًالــ ولی فقط از اين حيث ـ ـو از اين حيث
 .گران بود مداخله

 ،همه نواقص جدی پس در اين صورت چه شد که ارتش سرخ با آن
  مغلوب ساخت؟،ی بودندرگونه نواقص عا  اينــگران سفيد را که از  مداخله
 ارتش سرخ به اين جهت پيروزمند شد که سياست حکومت شوروی را  ــ١

 سياست درستی بود که با منافع ملت ،جنگيد  سرخ در راهش میکه ارتش
 خود ۀ سياستی ويژ،ملت اين سياست را مانند سياستی درست. موافقت داشت

 .کرد  اين سياست را درک کرده بود و از آن تا آخر پشتيبانی می،دانسته
دانستند ارتشی که برای سياست نادرستی که از طرف ملت   میهابلشويک

ارتش مداخله گران . تواند پيروزمند گردد  نمی،شود مبارزه ميکند  نمیپشتيبانی
ارتش مداخله گران و گاردهای سفيد همه چيز . و گاردهای سفيد چنين ارتشی بود

 ، هم مهمات جنگی، درجه اولۀ هم اسلح،هم فرماندهان کهنه کار آزموده: داشت
بانی ملت روسيه بود تنها يک چيز نداشت و آن پشتي. هم پوشاک و هم خواربار

توانستند از سياست ضد ملی مداخله گران  خواستند و نمی چون ملل روسيه نمی
اين بود که ارتش مداخله گران و . گارد سفيد پشتيبانی نمايند" فرمانفرمايان"و 

 .گاردهای سفيد دچار شکست شد
 ارتش سرخ به اين جهت پيروزمند گرديد که نسبت به ملت خود تا آخر  ــ٢

فادار و فداکار بود و برای همين هم ملت اين ارتش را مانند ارتش عزيز خود و
ارتش سرخ فرزند ملت است و اگر .کرد داشت و از آن پشتيبانی می دوست می

 ملت از او پشتيبانی خواهد کرد ،مانند پسری که نسبت به مادر خويش با وفا باشد
ويش قدم برميدارد بايد مغلوب و اما ارتشی که بر ضد ملت خ. و او بايد ظفر يابد

 .گردد
 ۀ ارتش سرخ به اين جهت پيروزمند گرديد که حکومت موفق شد هم ــ٣

ارتشی که عقب .  تمام کشور را برای خدمت به منافع جبهه برانگيزد،عقب جبهه
 که با تمام وسائل از جبهه پشتيبانی کند محکوم به ، محکمی نداشته باشدۀجبه

 .گردد شکست می
دانستند و به همين لحاظ هم بود که آنها کشور را به   اين را میهابلشويک

 ، مهمات و پوشاک،وی جنگی مبدل ساختند تا جبهه را از حيث اسلحهدار
 .مين کندأخواربار و قوای تکميلی ت

افراد ارتش سرخ به ) الف: ارتش سرخ بدين جهت پيروزمند گرديد که ــ ٤
 ،را درک ميکردند ت بودن آنبردند و درس هدف و وظائف جنگ پی می

فهميدن هدف و وظائف جنگ در آنها روح انضباط و سلحشوری را  )ب
 سربازان سرخ در هاىبه همين جهت هم بود که توده)  ج ،کرد مستحکم می
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مبارزه بر ضد دشمنان پيوسته و هر آن ابراز فداکاری و قهرمانی دسته جمعی 
 .کردند  میاىبی سابقه
 رهبری پشت جبهه ۀين جهت پيروزمند گرديد که هست ارتش سرخ به ا ــ٥
 حزب بلشويک بود که از حيث پيوستگی و انضباط مانند تن واحد ، آنۀو جبه

 به خاطر پيشرفت ،بوده روح عالی انقالبی داشت و برای هر گونه فداکاری
ی و ميليون هاى آماده بود و از حيث زبردستی خود در تشکيل توده،هدف مشترک
 . همانند نداشت،ت آنها در وضع دشواررهبری درس
 :گفت لنين می

 
که حزب بيدار و مواظب بود و انضباط   اينۀتنها درساي» 

 را به هم متصل ها ادارات و بنگاهۀموکدی داشت و نفوذ آن هم
 ، مرکزی داده شده بودکميتۀکرد و از دنبال شعاری که از طرف  می
رفتند و   می،مانند تن واحد ،هاميليون هزارها و باالخره ، صدها،هاده

تنها به همين جهت ــ  نظيری داده شده بود ی بهاىکه قربانی فقط اين
همين سياست با ه فقط ب. توانست روی دهد  که روی داد میاىمعجزه

 هاى امپرياليست،ۀ چهاربار، سه باره، دوبارههاىوجود لشگرکشی
 «.  گرديم توانستيم پيروز، جهانۀ همهاى امپرياليستۀآنتانت و هم

 ). چاپ روسی٩٦ ص ٢٥ جلد لنين(
 
توانست در )  الف : ارتش سرخ به اين جهت پيروزمند گرديد که ــ٦

 بوديونی و ، وروشيلوف،صفوف خود رهبران تراز نوين نظامی مانند فرونزه
 ، آن قهرمانان جبلی مانند کوتوفسکیهاىدر صف)  ب ،ديگران را پرورش دهد

  ، مبارزه ميکردند،رخومنکو و بسياری ديگر پا، شچورس، الزو،چاپايف
 ، مولوتف، استالين،تهذيب سياسی ارتش سرخ در دست کسانی مانند لنين )ج
 ، ميکويان، کويبيشف، کيروف، ارژونيکيدزه، کاگانويچ،اسوردلوف. نينيکال

 ،شچادنکو.  دزرژينسکی، ياروسالوسکی، پتروفسکی، آندريف،ژدانوف
در بين ارتش ) د،  شکيرياتوف و ديگران بود ، شورنيک، خروشچوف،مخليس

 به عنوان کميسرهای نظامی بودند که با ،سرخ سازماندهان و مبلغين زبردست
 در ميان آنها روح ،ساختند فعاليت خود صفوف سربازان سرخ را مستحکم می

 بعضی از فرماندهان را با ۀ عمليات خائنان،کردند انضباط و جنگاوری ايجاد می
نمودند و بر عکس از نفوذ و افتخار  سرعت و بی امان خنثی می به ،انرژی

دادند   غير حزبی که به حکومت شوروی وفاداری نشان می وفرماندهان حزبی
 جسورانه و با عزم ، ارتش را داشتندهاى قسمتۀ شايستگی ادار،ی تواناستو با د

 .کردند راسخ پشتيبانی می
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 :لنين ميگفت
 

  «.شديم دارای ارتش سرخ نمی کميسرهای جنگی ما ،بدون» 
 
 هاى ارتشۀ گرديد که در پشت جبهد ارتش سرخ به اين جهت پيروزمن ــ٧
 هاى ورانگل در خفا بلشويک، کراسنوف، دنيکين، کلچاکۀ در پشت جبه،سفيد

کردند و کارگران و دهقانان را بر ضد   حزبی و غير حزبی کار می،برجسته
 دشمنان ۀ پشت جبه،انگيختند د به قيام برمی بر ضد افراد گارد سفي،مداخله گران

کردند و بدين ترتيب پيشروی ارتش سرخ را  حکومت شوروی را ويران می
 خاور ، سيبری، اوکرائينهاىدانند که پارتيزان همه می. ساختند تر می آسان
 گاردهای سفيد و مداخله گران ۀ کنار ولگا که پشت جبه، بلوروسی، اورال،دور

 .ی نمودندئ به ارتش سرخ چه خدمات گرانبها،ردندک را متالشی می
جهت پيروز گرديد که کشور شوروی در مبارزه با   ارتش سرخ به اين ــ٨

 حکومت ۀمبارز. نيروی ضد انقالب گارد سفيد و مداخله گران بيگانه تنها نبود
. گرديد  او موجب همدردی و ياوری پرولتری جهان میهاىشوروی و پيشرفت

 مداخله و محاصره کوشش داشتند ۀوسيله  بهاکه امپرياليست در آن موقعی
 کارگران اين کشورهای امپرياليستی طرفدار ،جمهوری شوروی را خفه کنند

اران د آنها بر ضد سرمايهۀمبارز. کردند شوراها بوده و به اين شوراها ياری می
 ها منجر به اين شد که امپرياليست،من جمهوری شوروی بودندشدئی که کشورها

 کارگران انگلستان و فرانسه و کشورهای ،مجبور گرديدند از مداخله دست بکشد
کردند و از بارگيری  ديگری که در مداخله شرکت داشتند اعتصاباتی بر پا می
 گارد سفيد فرستاده هاىتجهيزات و مهمات جنگ که برای مداخله گران و ژنرال

، !"از روسيه کوتاه هادست" در زير شعار ،ورزيدند  امتناع می،شد می
 .دادند تشکيل می"  عملياتهاىهکميت"

 :گفت لنين می
 

روی ما دست بلند ه که بورژوازی بين المللی ب به محض آن» 
همان  («. گيرند  او را میهاى کارگران خود آن کشور دست،کند می

 ).٤٠٥کتاب ص 



 
 

١٢٤

 خالصه
 

ا اری که از طرف انقالب اکتبر شکست خوردند بدمالکين و سرمايه
 با حکومت کشورهای ، به حساب منافع ميهن خود، گارد سفيد يک جاهاىژنرال

 جنگی مشترک بر ضد کشور شوروی و سرنگون ساختن ۀآنتانت به منظور حمل
 جنگی و آنتانت و ۀيند و بر همين اساس مداخلآ حاکميت شوروی با هم کنار می

يجه روسيه از  گارد سفيد در اکناف روسيه ايجاد ميشود که در نتهاىشورش
 .مراکز خواربار و مواد خام جدا ميگردد

 منجر به ،شکست جنگی وپايان جنگ بين دو ائتالف امپرياليستی اروپا
ی ن نويهاىتقويت آنتانت و شدت مداخله ميشود وبرای کشور شوروی دشواری

 .گردد فراهم می
 ،د انقالب آلمان و جنبش انقالبی که در کشورهای اروپا آغاز گردي،برعکس

ورد و وضع آ وجود میه لمللی سازگاری بابرای حکومت شوروی وضع بين
 .تر ميکند کشور شوروی را آسان

 بر ضد جنگ ميهنیحزب بلشويک کارگران و دهقانان را برای 
. انگيزاند استيالگران بيگانه و بر ضد گارد سفيد بورژوازی و مالکين بر می

 ، آنتانت يعنی کلچاکىها دست نشانده،جمهوری شوروی و ارتش سرخ آن
  ورانگل را يکی پس از ديگری از پای در، کراسنوف، دنيکين،يودنيچ
سودسکی را هم از اوکرائين و ل ديگر آنتانت يعنی پيۀ يک دست نشاند،ورندآ می

 جنگی بيگانه را دفع ميکند و سپاهيان ۀطريق مداخل بلوروسی طرد ميکند و بدين
 .راند میرا از حدود کشور شوروی بيرون  آن

 بين المللی به کشور سوسياليسم با ۀ جنگی سرمايۀبدينسان نخستين حمل
 .ورشکستگی کامل پايان يافت

 که بر اثر ،ها و ناسيوناليستها آنارشيست،ها منشويک،رهاااحزاب اس
 گارد سفيد و مداخله هاى مداخله از ژنرالۀ در دور،انقالب شکست خوردند

 ضد انقالبی عليه جمهوری شوروی برپا اىه توطئه،کنند گران پشتيبانی می
اين احزاب که تا انقالب . دهند  بر ضد رجال شوروی ترور تشکيل می،کنند می

 جنگ داخلی خود را ۀ دارای مختصر نفوذی بودند در دورطبقۀ کارگراکتبر در 
 .کنند  رسوا می ملت کامالًًهاىمانند احزاب ضد انقالبی در جلو چشم توده

 دوران فنای سياسی اين احزاب و پيروزی قطعی ،اخلهدوران جنگ ومد
 .حزب کمونيست در کشور شوروی گرديد
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