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 ويژه صدمين سالگرد انق5ب کبير سوسياليستی اکتبر

 طبقه کارگر روسيه 
 و
 ھای کسب قدرت سياسی اشکال مبارزه و تشکل

 
نشدنی برای  ھای بسيار ارزشمند و فراموش جنبش کارگری روسيه و انق%ب سوسياليستی اکتبر، درس
 .پرولتاريای سراسر جھان و ازجمله طبقه کارگر ايران، دارد

خ%قيتی که طبقه کارگر روسيه در جريان مبارزاتی که به انق%ب سوسياليستی اکتبر انجاميد، از خود 
اکنون از اين  ويژه آنچه ھم به.  ھای کارگری تا به امروز بديل نداشته است يک از جنبش نشان داد، در ھيچ
ای است که  ھای مبارزه ھا برای طبقه کارگر ايران حائز اھميت جدی است، اشکال و شيوه تجارب و درس

درپی به کار گرفت و آن اشکال سازمانی است که برای کسب قدرت  اين طبقه در طول سه انق%ب پی
 .سياسی پرولتاريا و گذار به سوسياليسم، برای نخستين بار در جنبش جھانی کارگری، آفريد

پس از انق%ب کارگری فرانسه و کمون پاريس، پرولتاريای روسيه فصل جديدی را در تاريخ جنبش 
 دست به ابتکار تاريخی بزرگی زدند و ١٩٠۵کارگران روس، در جريان انق%ب .  کارگری جھان گشود

ھای اقتدار و فرمانروای سياسی طبقه کارگر  با ايجاد شوراھای نمايندگان کارگران، شکل نوينی از ارگان
  ای از مبارزه ھا از دل اشکال متعدد و پيچيده اين شوراھا اما بدون مقدمه ظاھر نشدند، آن.  را آفريدند

 .زاييده شدند که اين نيز در جھان سابقه نداشت
ترين کشورھا به اعتصابات و تظاھرات متعددی روی آورده بودند،  ازاين، کارگران پيشرفته البته پيش

حتی در مواردی محدود، اعتصاب عمومی سياسی نيز برپا کرده بودند، اما تنھا پرولتاريای روسيه بود 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 در اين شماره 

 خ5صه ای از اط5عيه ھای سازمان

 لنين در آئينه انق5ب

 
 انق5ب اکتبراز 

 پيروزی تا شکست
 

انق5ب کبير سوسياليستی 
 -اکتبر و جنبش کمونيستی 

 کارگری ايران
 

 انق5ب اکتبر و زنان
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٣درصفحه   

١از صفحه   

در جريان يورش واحدھای نظامی و سنگربندی، کارگران .  اقتصادی بود
کارگران بلشويک در رأس اين .  شعار سرنگونی تزار را نيز سردادند

رغم مقاومت کارفرمايان و اقدامات سرکوبگرانه نظامی،  به.  اعتصاب بودند
 .کارگران سرانجام توانستند به برخی از مطالبات اقتصادی خود دست يابند

پيوستن کارگران نساجی به جنبش اعتصابی حاکی از آن بود که اکنون 
. اند ھای طبقه کارگر به جنبش اعت% يابنده سرتاسری پيوسته ترين بخش مھم

ترين اعتراض  وزنسنسک، مھم  –پس از اعتصاب کارگران ايوانوو 
 ھزار کارگر به اعتصاب ١٠.   ژوئيه بود۶کارگری، اعتصاب کوستروما در 

اين شورا يک کميته .   نفری انتخاب نمودند١٠٨روی آوردند و يک شورای 
اجرائی از ميان خود برگزيد و توانست کارفرمايان را به کاھش يک ساعت 

 .کار وادارد
اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی در .  درپی ادامه داشت اعتصابات، پی

تظاھرات و درگيری با نيروی مسلح تزار به شھرھا .  شدند يکديگر تلفيق می
ھای  اين جنبش طبقاتی کارگران، بخش.  يافته بود و مناطق مختلف گسترش

ھای مردم روسيه ازجمله دانشجويان و در برخی مناطق  ديگری از توده
ناويان ناوگان پوتمکين تحت تاثير جنبش .  دھقانان را به حرکت درآورد

. اعت%ی انق%بی به موقعيت انق%بی انجاميده بود.  کارگری، شورش کردند
ھای  ھای مسکو در سپتامبر سريعاً به کارخانه اعتصاب کارگران چاپخانه

کارگران .  ديگر بسط يافت و به يک اعتصاب عمومی سياسی تبديل گرديد
آھن را برپا   اکتبر اعتصاب سرتاسری راه١۶غازان در   –آھن مسکو  راه

در تعداد ديگری .  در پترزبورگ ، اعتصاب عمومی سياسی برپا بود.  کردند
کارگران .  آور ده بودند از شھرھا نيز کارگران به اعتصاب سياسی روی

اعتصاب سياسی، .  بردند ونقل در اعتصاب به سر می برق، تلگراف، حمل
kاقل دو ميليون کارگر در اعتصاب .  سراسر روسيه را فراگرفته بود

 .سرتاسری اکتبر شرکت داشتند
از درون اين اعتصاب عمومی و سرتاسری سياسی است که شوراھای 

 .نمايندگان کارگران، يکی پس از ديگری متولد شدند
ترين اين شوراھا، شورای نمايندگان کارگران پترزبورگ  بود که در  برجسته

نمايندگان کارگران که به عضويت شورای .   اکتبر تشکيل گرديد١٣
اين .  ھای اعتصاب بودند پترزبورگ انتخاب شدند، عموماً نمايندگان کميته

 کارخانه تشکيل ۴٠ نماينده از ٩٠شورا که اولين اج%س خود را با حضور 
 اتحاديه ١۶ کارخانه و کارگاه و ١٨١ نماينده از ۵۶٢داد، در اج%س سوم 
 ٢۵٠شورای نمايندگان کارگران پترزبورگ نمايندگی .  در آن حضور يافتند

اجرای مصوبات شورا و پيشبرد وظائف .  ھزار کارگر را بر عھده داشت
روزمره شورا، بر عھده يک کميته اجرايی قرار داشت که در جنب خود 

ھا و ارگان شورا، مالی،  ای ازجمله برای انتشار اط%عيه ھای ويژه کميسيون
ارگان شورا، ايزوستيا بود که اخبار و .  بيکاران و نظامی را سازمان داده بود

شورا يک اتوريته واقعی بود که کارگران .  ساخت ھا را منعکس می گزارش
شورای پترزبورگ از نفوذ و اعتبار .  کردند فقط از تصميمات آن تبعيت می

شورای پترزبورگ .  در شھرھا و مناطق ديگر روسيه نيز برخوردار بود
داد و بر توزيع  اداره امور شھر را در دست داشت، به خدمات شھر نظم می

 ساعت کار روزانه و ٨مواد غذايی نظارت داشت، تصميم به اجرای 
ھای سياسی که عم%ً در جريان مبارزه  بر آزادی.  ممنوعيت سانسور گرفت

مردم شھر و حتی .  آمده بود، مھر تأييد زد دست ھا به ھا و کارخانه در خيابان
 .کردند سربازان برای حل مشک%ت خود به شورا مراجعه می

شورای پترزبورگ  و شوراھای ديگری که در سراسر روسيه شکل گرفتند، 
ھای مختص  آشکارا نشان دادند که شوراھای نمايندگان کارگران، آن ارگان

نمايندگان مستقيماً توسط .  طبقه کارگر برای اعمال حاکميت مستقيم سياسی اند
شورای نمايندگان در ھمان حال که .  شدند کارگران انتخاب و فراخوانده می

. شد گذار بود، مجری آن نيز محسوب می گرفت و در حکم قانون تصميم می
اما در ھمين مرحله نيز .  ھنوز به اين صراحت و شفافيت نبود١٩٠۵البته در 

 .گر شکل نوينی از نوع دولت پرولتری، متمايز از دولت بورژوائی بود بيان
ای که در آن قرار  توانست از مرحله شورای نمايندگان پترزبورگ  نمی

که قيام مسلحانه را برای سرنگونی تزار و درھم  داشت، فراتر رود، مگر آن
اما نتوانست در شرايطی که کارگران .  داد شکستن دولت موجود، سازمان می

ھا در  نقشی که منشويک.  آماده برداشتن س%ح بودند، به اين وظيفه عمل کند

که تمام اشکال مبارزه، از مبارزات اقتصادی پراکنده تا اعتصابات عمومی 
ای تا اعتصاب سياسی  ای اقتصادی و سياسی، و از تظاھرات توده رشته

سرتاسری و قيام مسلحانه را در پيوند با يکديگر و دريک روند  فشرده، به 
 .کار گرفت و به اين مبارزات شکلی ک%سيک برای کسب قدرت سياسی داد

کارگران روسيه، در اوايل قرن بيستم زير فشارھای متعدد مادی و معيشتی، 
 ساعت، فشار ناشی از جنگ ١٢ تا ١٠دستمزدھای پايين، کار طوkنی 

روسيه و ژاپن، کمبود آذوقه و بی حقوقی ناشی از سلطه استبداد، قرار 
 .داشتند

در ھمين شرايط ، محافل متعددی از کارگران پيشرو و آگاه که گرايش 
دھی و  کردند، برای سازمان کمونيستی را در درون کارگران نمايندگی می

اعتصابات متعددی رخ داد که .  کردند رھبری مبارزات طبقه کارگر ت%ش می
اساساً حول مطالبات اقتصادی و بھبود شرايط کار و معيشت کارگران شکل 

.  اعت% يافت١٩٠۴اين جنبش از اواخر سال .  گرفتند و ھنوز پراکنده بودند می
ای از اعتصابات و اعتراضات کارگری   با موج گسترده١٩٠۵ژانويه سال 

 ھزار کارگران مجتمع ١٢ترين آن اعتصاب  آغاز گرديد که برجسته
. ترين کارگران روسيه در آن حضور داشتند سازی پوتيلف بود که آگاه اسلحه

 کارگر اخراجی ۴در سرلوحه مطالبات کارگران پوتيلف، بازگشت به کار 
 ساعت کار، افزايش ٨ھا،  ازجمله ديگر مطالبات آن.  مبارز، قرار داشت

پی آمد اين اعتصاب، .  دستمزد و ايجاد يک کمسيون منتخب کارگران بود
وجود  بااين.   ھزار کارگر پترزبورگ به حربه اعتصاب بود١۵٠آوری  روی

ھای وسيع  پيوند با يکديگر بودند و ھنوز توده ھنوز اعتصابات، اقتصادی و بی
ناآگاه، از بند توھمات نگاه به الطاف مقامات باk ازجمله تزار، رھا نشده 

ھای  پليسی مجمع کارگران کارخانه  –رو، تشکي%ت دولتی  از ھمين.  بودند
اين تشکل پليسی ت%ش .  پترزبورگ در صفوف کارگران ناآگاه نفوذ داشت

عام  نمود کارگران را برای عريضه به تزار بسيج کند که سرانجام به قتل
ای محکم به توھمات  اين ضربه.   ژانويه انجاميد٩کارگران در يکشنبه خونين 

طوفانی از اعتصاب و تظاھرات تمام .  ترين کارگران بود حتی ناآگاه
کارگران مسکو نيز در ھمبستگی با کارگران .  پترزبورگ را فراگرفت

اين اعتصابات به تعداد ديگری از .  پترزبورگ  به اعتصاب روی آوردند
 .شھرھا و مناطق روسيه بسط يافت

توأم با اعتصاباتی که اکنون تلفيقی از مطالبات اقتصادی و سياسی را در 
ای به جزء ديگری از مبارزه تبديل  پ%تفرم خود قرار داده بود، تظاھرات توده

 .گرديد
آھن در جنوب روسيه، يکی ديگر از مبارزات  اعتصاب کارگران خطوط راه

 ساعت کار، ھيئت نمايندگی ٨ھا نيز  مطالبه آن.  راديکال کارگران بود
در ريگا اعتصاب عمومی سياسی در پيوند .  کارگران و آزادی اجتماعات بود

مجموعاً .   کارگر انجاميد٧٠ای، به درگيری و کشته شدن  با تظاھرات توده
يک دوران انق%بی .   ھزار کارگر در اعتصاب شرکت کردند۴۴٠در ژانويه 

جا در دست طبقه  ابتکار عمل در ھمه.  در حيات سياسی جامعه آغازشده بود
جنبش .  اما ھنوز دامنه اعت%ی انق%بی محدود بود.  کارگر قرار داشت

ھای بعد از دامنه اين جنبش کاسته  در ماه.  يافت وار ادامه می کارگری موج
از ماه مه، اعت%ی جنبش کارگری وارد مرحله .  شد، اما مبارزات قطع نشد

(١٢وزنسنسک در   – ھزار کارگر ايوانوو ٧٠.  جديدی شد ماه مه )  ٢۵ 
روز به طول انجاميد  ٧٢اين اعتصاب .  اعتصاب بزرگ خود را آغاز کردند

. و نخستين شورای نمايندگان کارگران در بطن اين اعتصاب شکل گرفت
کاری،   ساعت کار، لغو شب٨مطالبات کارگران، ازجمله افزايش دستمزد، 

 نفره برای ١١٠يک کميته .  کاری، آزادی اجتماع و بيان بود لغو اضافه
با ادامه اعتصاب، وظائف اين .  ھماھنگی و رھبری اعتصاب انتخاب شد

تر و  مطالبات راديکال.  کميته، از محدوده يک کميته اعتصاب فراتر رفت
تشکيل يک مجلس ملی بر اساس حق رأی عمومی و برابر، .  تر شدند سياسی

اين کميته، کنترل امور شھر را در دست گرفت .  به ديگر مطالبات افزوده شد
دھی پيشرفت کار و انجام وظايف خود، چندين کميسيون در  و برای سازمان

ھا، کميسيون ميليشيا برای دفاع از  ترين آن ازجمله مھم.  جنب خود ايجاد نمود
ھا، کميسيون کنترل بر قيمت مايحتاج روزمره  خود و حفاظت از کارخانه
 .مردم، کميسيون مالی بود

کميته درواقع کنترل شھر را در دست داشت و در نقش شورای نمايندگان 
ای شورا بود و بيشتر مطالباتش  اما ھنوز شکل نطفه.  کرد کارگران عمل می

 طبقه کارگر روسيه 
 و
 ھای کسب قدرت سياسی اشکال مبارزه و تشکل
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 ھای کسب قدرت سياسی طبقه کارگر روسيه واشکال مبارزه و تشکل
، نقششان در اين شورا محدود بود و  ھا بلشويک.  تاثير نبود اين شورا داشتند بی

بنابراين تمرکز خود را بر شورای مسکو . ای نداشت اصرارشان بر قيام نتيجه
 .قراردادند که از قدرت بيشتری برخوردار بودند

 نماينده ١٨٠شورای نمايندگان کارگران مسکو در ماه نوامبر با حضور 
ھای ديگر که منتخب  آھن و برخی رشته ھای فلز، چاپخانه، راه کارگران رشته

در مسکو،  يک شورای نمايندگان .   ھزار کارگر بود، تشکيل شد١٠
از ھمان بدو تشکيل شورای .  گرفته بود سربازان نيز در جريان مبارزه شکل

اين شورا .  مسکو، تدارک قيام مسلحانه در دستور کار آن قرار داشت
متجاوز .   دسامبر صادر نمود٧فراخوان يک اعتصاب عمومی را برای روز 

اين اعتصاب که .   ھزار کارگر به اين فراخوان پاسخ مثبت دادند٢٠٠از 
. ھمراه با تظاھرات خيابانی بود، به درگيری با نيروھای نظامی کشيد

قيام مسلحانه .  کارگران که آماده قيام بودند، شھر را سنگربندی کردند
در جريان اين قيام، .   روز ادامه داشت٩جنگ مسلحانه .  آغازشده بود

درپی به  ھای رزمی، ضربات غافلگيرانه پی دھی جوخه کارگران با سازمان
اما قيام کارگران مسکو به تنھائی .  نيروی نظامی تزار وارد آوردند

شورای پترزبورگ نتوانست به کارگران مسکو .  توانست پيروز شود نمی
ياری رساند، چراکه يورش ضدانق%ب به اين شورا نيز در ھمان زمان 

نيروھای نظامی تزار، تنھا با گسيل نيروھای نظامی کمکی از .  آغازشده بود
ھای محدودتری در نيژنی  قيام.  مناطق ديگر، بر اوضاع مسلط شدند

نووگرود، نووروسيسک، کراسنويارسک، توسط شوراھای نمايندگان 
 .ھا نيز سرکوب شدند کارگران برپا شد که آن

 بود، قوس نزولی ١٩٠۵با سرکوب قيام مسلحانه مسکو که اوج انق%ب 
در سوم دسامبر کميته اجرايی شورای پترزبورگ و .  انق%ب آغاز گرديد

.  نماينده دستگير شدند و عمر شورای پترزبورگ ھم به پايان رسيد٢٠٠
 ادامه يافت، و برخی اتفاقات مھم، ازجمله قيام ناويان ١٩٠٧گرچه انق%ب تا 

يافته   رخ داد، اما ديگر به مراحل اعت% ١٩٠۶و سربازان کرنشتات در 
 شورای نمايندگان که در شھرھای مختلف ۵٠متجاوز از .  پيشين بازنگشت

 .گرفته بودند، از ميان رفتند شکل
اين شوراھا ديگر در غياب اعت%ی سياسی پردامنه و اعتصابات سياسی 

تدريجاً رکود سياسی حاکم .  توانستند شکل بگيرند عمومی و سرتاسری، نمی
کردند که  درستی تأکيد می ھا به بلشويک.  گرديد و دوران انق%بی به پايان رسيد

 .بافی است طرح شعار ايجاد شوراھا در چنين شرايطی توھم پراکنی و خيال
شوراھا بار ديگر ھنگامی دوباره درصحنه حاضر شدند که روسيه در 

 به يک دوران انق%بی جديد گام نھاد و ھمراه با پيدايش موقعيت ١٩١٧
 .انق%بی، سراسر روسيه را فراگرفتند

پس از فرونشستن موج شوونيسم ناشی از آغاز جنگ جھانی اول، جنبش 
متجاوز از ھزار .  طبقاتی کارگران روسيه اعت%ی نوينی را آغاز کرد

 کارگران مجتمع پوتيلف برای ١٩١۶سال .   رخ داد١٩١۵اعتصاب در سال 
تا اواخر سال، .   درصدی دستمزد به اعتصاب روی آوردند٧٠افزايش 

 ١۵٠٠يک و نيم ميليون کارگر در .  اعتصابات عمدتاً سياسی شده بودند
زير فشار مصائب ناشی از جنگ، فقر، قحطی و .  اعتصاب شرکت کردند

گرسنگی دامنه اعتصابات و اعتراضات از ھمان نخستين روزھای سال 
 .ای گرفت سابقه ، وسعت بی١٩١٧

 ھزار کارگر ٣٠٠.  اين اعتصابات در پتروگراد با تظاھرات خيابانی توأم شد
 ژانويه سالروز يکشنبه خونين به اعتصاب متوسل شدند و ٩پتروگراد در 

اعتصابات سريعاً به مسکو، خارکف و حتی باکو و .  تظاھرات برپا کردند
 ھزار کارگر در فوريه در اعتصاب ۴٠٠.  تعداد  ديگری از شھرھا کشيد

کارگران )   مارس٨( فوريه ٢٣.   درصد اعتصابات سياسی بود٨۵.  بودند
مجتمع پوتيلف در اعتراض به تعطيل يک کارگاه به اعتصاب و تظاھرات 

ھای پتروگراد  زمان زنان کارگر و زحمتکش، در خيابان ھم.  متوسل شدند
. روز بعد اعتصاب سراسر پتروگراد را فراگرفت.  تظاھرات برپا کردند

 فوريه ٢۵.  تظاھرات با شعار مرگ بر تزار و زنده با جمھوری ادامه يافت
.  ھزار کارگر در اعتصاب بودند٣٠٠اعتصاب سياسی عمومی بود و 

کارگران مصمم بودند که اين بار در .  تظاھرات با شدت بيشتری ادامه داشت
پی اعتصاب عمومی سياسی به قيام متوسل شوند و بساط تزاريسم را 

 فوريه درگيری با پليس، ھمراه با يورش به مراکز پليس و ٢۶روز .  برچينند
شده بودند به  سربازانی که برای سرکوب گسيل.  مسلح شدن کارگران بود

 فوريه اعتصاب عمومی سياسی به قيام مسلحانه ٢٧روز .  کارگران پيوستند
تمام مراکز و مؤسسات مھم شھر به تصرف کارگران درآمد، .  انجاميد

ھای اعتصاب بار ديگر به شورا  کميته.  زندانيان سياسی از بند رھا شدند

شوراھا از ھمان نخستين روز .  تزاريسم عم%ً سرنگون شد.  ارتقاء يافتند
اين بار .  گرفته بودند ھا شکل  فوريه در تعدادی از کارخانه٢۴ھا در  درگيری

ھم پيش از آنکه احزاب کارگری و سوسياليست شعار شورا را مطرح کنند، 
 نشان داده ١٩٠٥تجربه انق%ب .  خود کارگران پيشاپيش آن را ايجاد نمودند

بود که پيدايش شوراھا از منطق مبارزه طبقاتی پرولتری، از رشد و ارتقاء 
ھای اعتصاب برپاکننده اعتصابات  مبارزات کارگران، از درون کميته
 .گردند عمومی و سرتاسری سياسی، ناشی می

در پتروگراد سران احزاب منشويک و اس ار سريعاً کوشيدند ابتکار عمل را 
ای به نام کميته اجرائی موقت شورای نمايندگان  بيانيه.  در دست خود بگيرند

کارگران انتشار دادند و اع%م نمودند، نخستين اج%س شورای نمايندگان 
 فوريه٢٧ بعدازظھر روز٧کارگران، سربازان و اھالی پتروگراد در ساعت 

ضابطه نمايندگی را نيز .  در ساختمان دوما تشکيل خواھد شد)    مارس١٢(
ھای  حسب منافع و محاسباتشان که بيشتر در ميان کارگران کارخانه به

بورژوازی نفوذ داشتند، به شرح زير تعيين  کوچک، سربازان و خرده
 کارگر دارند، يک نماينده برای ھر ١٠٠٠ھايی که بيش از  کارخانه:   نمودند

ھای کمتر از ھزار نيز يک نماينده انتخاب کنند و به  ھزار نفر، کارخانه
شورای نمايندگان بفرستند، از ھر گروھان ارتش نيز که به انق%ب پيوسته 

بر اين اساس، نخستين اج%س .   يک نماينده انتخاب و به شورا فرستاده شود
 . شد تشکيل) مارس١٢( فوريه٢٧نمايندگان شوراھای کارگران وسربازان در
 فوريه به تظاھرات و قيام ٢٧در مسکو نيز اعتصاب عمومی سياسی 

. درگيری با پليس به خلع س%ح پليس و مسلح شدن کارگران انجاميد.  انجاميد
درگيری مسلحانه در اول .  ھايی از سربازان نيز به کارگران پيوستند گروه

پادگان مسکو به کارگران پيوست و مراکز .  ماه مارس به اوج خود رسيد
دھی شورای  اج%س سازمان.  اصلی شھر به تصرف کارگران درآمد

 کارخانه، ۵٢نمايندگان کارگران در اول مارس تشکيل شد، نمايندگان 
يک .  ھای ديگر در اج%س حضور يافتند اتحاديه کارگری و برخی سازمان

 .کميته اجرايی نيز برای پيشبرد مصوبات شورا، انتخاب گرديد
شورش کرنشتات رخ داد و شورای نمايندگان )   مارس١۶(در سوم مارس 

تا آخر مارس که شوراھا در .  ملوانان، سربازان و کارگران ايجاد گرديد
 شورای ۵١٣سراسر روسيه قدرت را به دست گرفته بودند، مجموعاً 

شده بود که عمدتاً خالص کارگری بودند و در برخی مناطق  نمايندگان تشکيل
تعداد شوراھای دھقانان نيز تا .  و شھرھا، شوراھای کارگران و سربازان

با درھم کوبيده شدن پليس و ژاندارم ، .   رسيد۴٠٠تابستان به حدود 
گسيختگی ارتش و برافتادن رژيم تزاری، کارگرانی که انق%ب را برپا  ازھم

کرده بودند و شوراھای خود را ايجاد کرده بودند، خواھان استقرار حکومت 
کارگران مسلح  به فرامين کميته دوما که در حال ايجاد .  شورايی خود بودند

اعتنا بودند و فقط از دستورات شوراھای  يک حکومت بورژوائی بود، بی
اما .  کردند خود و شورای نمايندگان کارگران و سربازان پتروگراد تبعيت می

ار  احزاب رفرميست منشويک و اس.  رفت اوضاع در جھت ديگری پيش می
ھا قدرت  که مخالف استقرار حکومت کارگری بودند و از ديدگاه آن

بايستی در دست بورژوازی قرار گيرد، از ھمان لحظه نخست سرنگونی  می
. تزاريسم در پتروگراد، ت%ش نمودند، تمام قدرت را به بورژوازی بسپارند
اين سياست را  در جريان تشکيل کميته دوما، حکومت موقت بورژوايی و 

اما در واقعيت، شورای پتروگراد و .  حکومت ائت%فی نيز پيش بردند
عنوان قدرتی ظاھرشده بودند که در نقش يک  شوراھای سراسر روسيه به

کردند و در روزھای نخست  قدرت مجزا از قدرت بورژوازی عمل می
 .انق%ب، حتی قدرت اصلی بودند

ھا و اس ارھا در  در ھمان شورای پتروگراد که اکثريت آن را منشويک
داد،  اختيارداشتند وجريان راديکال کارگری تنھا اقليت کوچکی را تشکيل می

 .رفرميست  بود –تصميماتی اتخاذ شد که خ%ف تماي%ت جريان سوسيال 
شورای پتروگراد در نخستين روزھای موجوديت خود، اداره امور شھر 

عنوان ارگان شورا  مجدداً ايزوستيا را به.  پتروگراد را در اختيار خود گرفت
کميسرھايی به تمام نواحی پتروگراد گسيل داشت که اتوريته جديد . انتشار داد

يک .  دستور داد تمام انبارھای مواد غذايی مصادره شوند.  را مستقر سازند
. کميسيون نظامی تشکيل داد که کار ارتش را تحت کنترل خود درآورد
. شورای پتروگراد، مسلح کردن کارگران را در دستور کار قرارداد

جای پليس و ژاندارمری مضمحل شده، نظم  ميليشيای مسلح تشکيل داد که به
ھای مالی را در دست  کنترل بر ھزينه.  انق%بی را در شھر حاکم سازند

مراقبت .  واحدھای مسلحی را برای حفاظت از بانک دولتی گماشت.  گرفت



 ۴ ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ۴

  ۵درصفحه 

٣از صفحه   

 ھای کسب قدرت سياسی طبقه کارگر روسيه واشکال مبارزه و تشکل
ھا، پست و تلگراف و ديگر مراکز مھم بر عھده کارگران  آھن، چاپخانه از راه

رژيم پيشين را از کنترل منابع مالی محروم .  و سربازان مسلح قرار گرفت
ھای متعدد تبليغات، انتشارات و چاپ، اط%عات، پست و  کميسيون.  کرد

ھای  در اولين اج%س عمومی بخش.  آھن تشکيل داد تلگراف، ماليه و راه
ھايی برای  کارگری و سربازی شورا، فرمانی صادر کرد که فوراً کميته

. ھدايت جنبش سربازان انتخاب و نمايندگی واحدھا در شوراھا تأمين گردد
واحدھای ارتش موظف شدند از شورای نمايندگان کارگران، سربازان و 

ھای  ھای ارتش در اختيار کميته س%ح.  ھای منتخب خود اطاعت کنند کميته
اين يک قدرت واقعی در کشور بود و شوراھای .  سربازان قرار گرفت

در آن روزھا .  کردند شھرھا و مناطق ديگر نيز بر طبق ھمين الگو عمل می
. ار ھيچ قدرتی نداشت کميته دومای موردحمايت احزاب منشويک و اس

ھا سرانجام توانستند اکثريت را برای حمايت از حکومت  که رفرميست وقتی
 مارس تشکيل شد، در شورا به دست آورند  و شورا صرفاً ٣موقت که در 
را تحت کنترل و نظارت قرار دھد، قدرت يکتای شورای  فعاليت آن 

کارگران، داوطلبانه به بورژوازی واگذار گرديد و دو قدرت در کنار 
عنوان يک قدرت موازی  اکنون ديگر قدرت شورايی  به.  يکديگرشکل گرفتند

 .کرد عمل می
.  در اين فاصله، کارگران عرصه ديگری از ابتکار و نبرد را گشوده بودند

 ، طبقه کارگر روسيه، شوراھا را آفريده بود، در ١٩٠۵اگر در انق%ب 
اين يکی .  ھای کارخانه نشان داد انق%ب فوريه خ%قيت خود را در ايجاد کميته

 .ديگر از ابتکارات بزرگ طبقه کارگر روسيه بود
ھای اعتصاب در  ھای کارخانه نيز ھمچون شوراھا از دل کميته کميته
ترين مرحله اعت%ی جنبش، اعتصاب سرتاسری و قيام مسلحانه پديدار  عالی
ھای اقتصادی و سياسی را در پيش  ترين مشی دگرگونی ھا راديکال آن.  شدند
ھای کارخانه متشکل از نمايندگانی بود که در مجامع عمومی  کميته.  گرفتند

کارگران  مستثنا از نژاد، جنس و سن از حق رأی . شدند کارگران برگزيده می
ھا اصل فراخوانی نيز حاکم  در انتخاب اعضای کميته.  برابر برخوردار بودند

که به کدام صنف و  توجه به اين ھا تمام کارگران واحد توليدی را بی کميته.  بود
ھا دفاع  واسطه آن کردند و از منافع بی اتحاديه تعلق دارند، نمايندگی می

ھا در مراحل مختلف پيشرفت جنبش، متفاوت  وظائف اين کميته.  نمودند می
 . بود

شدند، اولين وظيفه خود را جاروب کردن  که تشکيل می محض اين ھا به کميته
پليسی   –مقررات استبدادی .  تمام قواعد و مقررات نظم استبدادی قراردادند

جای آن نظم و مقررات دمکراتيکی را  کردند و به پيشين را ملغی اع%م می
ای موارد، تعدادی از پرسنل و  برای انجام اين وظيفه، در پاره.  دادند قرار می

مديرانی که پاسدار مقررات پيشين بودند و حتی در اخراج، سرکوب و کشتار 
 .ھای شديدتری اعمال نمودند گاه مجازات. نقش داشتند، اخراج نمودند

داری حاکم  کارگران فرمانروای کارخانه شده بودند و گرچه ھنوز نظم سرمايه
 .  را حاکم کرده بودند ھا نيز قدرت دوگانه بود، اما در کارخانه

ويژه در  ھای کارخانه در آغاز و در اکثر موارد، وظيفه خود را به کميته
 ٨مؤسسات متوسط،  تحقق مطالبات اقتصادی کارگران، افزايش دستمزد، 

اما در .  ساعت کار و مراقبت از شرايط کار و زندگی کارگران قراردادند
ھای بزرگ که مديران فرار کرده بودند، کارگران حتی تا مرحله  کارخانه
ھا، خودانگيخته و بدون  چون کميته.  گرفتن وظيفه مديريت پيش رفتند برعھده

گرفته بودند،  دستور از باk با ابتکار خود کارگران در ھر کارخانه شکل
ھای مختلف  ھا در کارخانه ضابطه معينی ھم برای انتخاب تعداد اعضای کميته

 .وجود نداشت
تری  ھا وظايف جديد و سنگين  در جريان پيشرفت مبارزه، در برابر کميته

در برخی .  ھا، مديران فرار کرده بودند در تعدادی از کارخانه.  گرفت قرار می
ھا برای تعطيل کارخانه، در امر توليد  داران و مديران کارخانه ديگر سرمايه
بايستی از پس مقابله با تمام اين  ھای کارخانه می کميته.  کردند خرابکاری می
 .اقدامات برآيند

ھای بزرگ دولتی پديد آمدند و سپس در  ھای کارخانه نخست در کارخانه کميته
ھا که نخست در پتروگراد پديد آمده بودند  اين کميته.  ھای ديگر کارخانه

 .سرعت به تمام مناطق صنعتی روسيه بسط يافتند به
ھای منتخب کارگران کارخانه که اصل ناظر بر فراخوانی نمايندگان بر  کميته
 روز يا يک ماه، مجمع عمومی را ١۵ھا حاکم بود، موظف بودند، در ھر  آن

مجمع عمومی پيرامون .  فراخوانند و گزارش کار خود را به مجمع ارائه دھند
گرفت، اما وظائف  ھا مواجه بود تصميم می مسائل مھمی که کارخانه با آن

کرد، در مورد مسائل سياسی مھم نيز  خود را به مسائل کارخانه محدود نمی
 . کرد گيری  و بيانيه صادر می موضع

ھای کارخانه مؤسسات بزرگ با اين مسئله مواجه بودند  از ھمان آغاز، کميته
ھای  در اج%س مشترک کميته.  کند ھا تا کجا بسط پيدا می که دامنه وظائف آن

سازی در ماه مارس که دستور کار آن،  کارخانه تحت پوشش مديريت توپ
ھای کارخانه و دامنه وظائف  تنظيم مطالبات کارگران، ھماھنگی فعاليت کميته

ھا بر اين  برخی نمايندگان کميته.  ھای مفصلی صورت گرفت ھا بود، بحث آن
اين درواقع به .  ھا بايد مديريت مؤسسات را برعھده گيرند نظر بودند که کميته

داری، در شرايطی که شيوه  اين معنا بود که در شرايط حاکميت نظم سرمايه
عنوان مديران نظم بورژوايی  ھا به داری حاکم بود، کميته توليد سرمايه

در .  ھا رد شد اين نگرش شديداً از سوی اکثر کميته.  مؤسسات عمل کنند
ای که اين اج%س صادر کرد، گفته شد، تا زمانی که سوسياليزه شدن  نامه قطع

کامل اقتصاد ملی، دولتی و خصوصی انجام نگرفته است، کارگران مسئوليت 
پذيرند و از شرکت در  اقتصادی توليد را نمی  –دھی فنی و اداری  سازمان
اين موضع را کنفرانس مشترک .  دھی توليد خودداری خواھند کرد سازمان
خانه نيز در ماه  ھای تحت پوشش نيروی دريايی و توپ ھای کارخانه کميته

 .آوريل تأييد کرد
ھا نبود، چه وظائفی در  پس اگر در آن مقطع وظيفه مديريت بر عھده کميته

گرفت؟ کنترل توليد و توزيع و کسب مھارت مديريت  ھا قرار می برابر آن
گيرد و دگرگونی  برای دورانی که طبقه کارگر قدرت را در دست می

 .شود سوسياليستی جامعه آغاز می
ھا از قدرت کنترل بر  در طرح اساسنامه کنفرانس آوريل آمده بود که کميته

مديريت برخوردارند و مجازند برای کسب اط%عات kزم نمايندگانی در تمام 
ھا بايد به تمام اسناد اداری و  کميته.  ھای اداری داشته باشند ارگان

اين به معنای لغو اسرار بازرگانی .  ھا دسترسی داشته باشند حساب صورت
طرح اساسنامه .  ناپذير ھر کنترل جدی کارگری است بود که جزء جدايی

مسئوليت  کامل نظم درونی کارخانه، تنظيم دستمزد، :  گفت چنين می ھم
در عمل نيز .   است ھای کارخانه ساعات کار، استخدام و اخراج برعھده کميته

ھا و  ھای کارخانه وظيفه کنترل فعاليت مديريت، تمام صورتحساب کميته
ھای توليد، ميزان سود،  دفاتر، عمليات مالی، ھمه اسناد اداری، کنترل ھزينه

آkت به خارج از کارخانه را برعھده گرفته  مواد خام، انتقال کاkھا و ماشين
ھا وجود نداشت،  که ضابطه معينی برای تعداد اعضای کميته ازآنجايی.  بودند

 کارگر ١٠٠٠ تا ۵٠٠ھايی که بين  کنفرانس آوريل توصيه کرد که کارخانه
ھای کارخانه   نماينده را برای کميته١٣ تا ١١ھا مشغول به کارند،  در آن

 نماينده ١۵ تا ١٣ کارگر دارند، ۶٠٠٠ھايی که تا  انتخاب کنند و کارخانه
 .ھا برگزينند برای کميته

ای  ھای ويژه ھای کارخانه برای پيشبرد وظائف متعدد خود، کميسيون کميته
کميسيون .  دھی شده بود ھا سازمان تشکيل دادند که گاه صدھا کارگر در آن

اقتصادی، کميسيون   –استخدام و اخراج، کميسيون نظم داخلی، کميسيون فنی 
خواروبار، کميسيون آموزش و فرھنگ، کميسيون حل منازعات، کميسيون 

ھا، برخی  با پيشرفت کار کميته.  ھا بودند ميليشيا، از نمونه اين کميسيون
ھای کارگاه محول گرديد که ازجمله آن، کنترل استخدام و  وظايف به کميته

ھای  کميته.  اخراج، حل منازعات بر سر دستمزد، نظارت بر اجرای مقررات
حکومت بورژوايی و متحدان منشويک .  ھای کارخانه بودند کارگاه تابع کميته

ار آن، اين اقدامات دارای اھميت بزرگ تاريخی را آنارشيسم و خ%ف  و اس
ھا داد اين بود که قانون بايد نتيجه و  پاسخی که لنين به آن.  ناميدند قانون می

 . خودی کارگران باشد بندی ھمين ابتکارات خودبه جمع
ھای کارخانه که مدافع جدی منافع و اھداف کارگران بودند،  محبوبيت کميته

ھای  ھا در سراسر روسيه و حتی در کارخانه منجر به گسترش سريع آن
 و  ھای کارخانه تا اواخر تابستان، تعداد کارگرانی که در کميته.  کوچک شد

 .صد ھزار نفر رسيد  ميليون و ھشت٢کنترل توليد مشارکت داشتند، به 
ھای کارخانه از ھمان بدو تشکيل دريافتند که بدون ھماھنگ کردن  کميته
اين ھماھنگی .  توانند از عھده وظائف بزرگ خود برآيند ھای خود، نمی فعاليت

ھا و مؤسسات بزرگ دولتی آغاز گرديد نخست به تمام  که از کارخانه
ای  از درون اين ھماھنگی، شوراھای ناحيه.  ھای پتروگراد بسط يافت کارخانه
ھای کارخانه شکل گرفت که در ادامه خود به تشکيل شورای مرکزی  کميته
 .ھای پتروگراد انجاميد ھای کارخانه کميته
 کنفرانس برگزار نمودند که ۵ھای کارخانه در فاصله فوريه تا اکتبر،  کميته

ھای کارخانه  تنھا آخرين آن در نيمه دوم اکتبر، کنفرانس سرتاسری تمام کميته
 .روسيه بود

ھای آن،  ھای کارخانه و کنفرانس نقش رھبری کننده را در عموم کميته
رو اکثريت قاطع نمايندگانی که  کارگران بلشويک بر عھده داشتند، از ھمين



 ۵ ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ۵
۴از صفحه   

 ھای کسب قدرت سياسی طبقه کارگر روسيه واشکال مبارزه و تشکل

۶درصفحه   

ھا شرکت کردند، اعضای حزب بلشويک بودند و يا از  در کنفرانس
ھا نيز اغلب،  ھای مصوب کميته نامه قطع.  ھا حمايت نمودند بلشويک

ھای کارخانه  کنفرانس اول نمايندگان کميته.  ھای حزب بلشويک بود نامه قطع
 ٣٣٧ای که   کارخانه  کميته٣۶٧ نماينده از ٥٦٨ ماه مه، که در آن، ٣٠در 

در اين .   لنين را تصويب کرد نامه کردند، قطع ھزار کارگر را نمايندگی می
نامه، برقراری کنترل بر توليد و توزيع کاkھا، لغو اسرار بازرگانی،  قطع

، بسط کنترل توليد به تنظيم  وکتاب کارخانه دسترسی کارگران به تمام حساب
کامل توزيع کاkھا، بسط کنترل به عمليات مالی و بانکی، کار موظف 

شده  ھمگانی، تحکيم ميليشيای کارگری و انتقال تمام قدرت به شوراھا خواسته
ھای  ھای کارخانه  عضو شورای مرکزی کميته٢٥اين کنفرانس .  بود

 .ھا بلشويک بودند  تن از آن١٩پتروگراد را برگزيد که 
ار حفظ موقعيت خود را  که احزاب رفرميست منشويک و اس بنابراين درحالی

مانده، تقويت نقش  بر کارگران واحدھای کوچک، مناطق عقب ويژه، تکيه به
بورژوازی در شوراھا قرار داده بودند و در نخستين کنگره  سربازان و خرده

سرتاسری شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان در ماه ژوئن اکثريت 
 نماينده در ١٠۵ھا، تنھا  که بلشويک بسيار باkيی به دست آوردند، درحالی

ھای کارخانه،   نماينده داشتند، پرولتاريای صنعتی در کميته١٠٩٠ميان 
 . *کرد ھا حمايت می يکپارچه از بلشويک

ھای کارخانه واقف بودند که طبقه کارگر برای کسب قدرت و حفظ  کميته
ای به مسلح کردن  آوردھای خود، بايد مسلح باشد، لذا اھميت ويژه دست

ای که کميته  در ھر کارخانه.  کارگران کارخانه و ميليشيای کارگری دادند
ھای  کميته.  دھی ميليشيا بود شد، يکی از وظائفش، سازمان کارخانه تشکيل می

. کردند دھی و رھبری ميليشيا، کميسرھايی را تعيين می کارخانه برای سازمان
ھای بزرگ ازجمله پوتيلف متجاوز از  تعداد اعضای ميليشيا در برخی مجتمع

.  ھزار رسيد٥٥در پتروگراد،  تعداد اعضای ميليشيا به حدود .  ده ھزار بود
در درون ميليشيا واحدھای مسلحی از پيشروترين کارگران نيز به نام 

 . گرفته بود گاردھای سرخ شکل
حکومت بورژوايی با ھمدستی کميته اجرائی مرکزی شورای نمايندگان به 
اشکال مختلف ت%ش نمود، ميليشيای کارگری را برچيند و کارگران را خلع 

ھا نيز استفاده کرد، اما  حتی از اخراج و قطع دستمزد ميليس.  س%ح کند
ھای کارخانه برگزار شد و  در ماه مه، کنفرانس ميليشيای کميته.  ای نداد نتيجه

ار و يک  يک شورای رھبری متشکل از ھفت کارگر بلشويک، يک اس
 .آنارشيست را برگزيد

پس  ميليشيای کارگری تا حوادث ژوئيه به فعاليت علنی خود ادامه داد و ازآن
 .بيشتر واحدھای آن که مخفی شدند به گاردھای سرخ تغيير نام دادند

نيافته بود و جنگ  ترين مطالبات کارگران و سربازان تحقق که اصلی درحالی
در اواسط ماه .  يافت ادامه داشت، اعتصابات و تظاھرات پيوسته افزايش می

مه، شورای کرنشتات، کميسر حکومت موقت بورژوائی را خلع و اع%م 
چندين تظاھرات صدھا .نمود که تنھا اتوريته استحکامات کرنشتات است

ھزارنفره عليه حکومت موقت، زير شعار تمام قدرت به شوراھا، و مرگ بر 
دھی اين  نقش اصلی را در سازمان.  ويژه در پتروگراد برپا گرديد جنگ، به

حتی زمانی .  ھای کارخانه و حزب بلشويک بر عھده داشتند مبارزات، کميته
ھای  که کميته اجرايی مرکزی شورای نمايندگان، برای مقابله با فراخوان

 ژوئن صادر کرد، ١٨درپی حزب بلشويک، فراخوان تظاھرات را در  پی
جمعيت نيم ميليونی که در تظاھرات شرکت کردند، شعار تمام قدرت به 

 .شوراھا و مرگ بر جنگ را سردادند
بست قرارگرفته  درپی، در بن ھايی پی حکومت ائت%فی بورژوائی با بحران

. سرکوب گسترده جنبش کارگران و سربازان در دستور کار قرار گرفت.  بود
در چھارم ژوئيه، کارگران و سربازانی که با شعار مرگ بر حکومت موقت، 

ھا ريختند، موردحمله  مرگ بر جنگ و تمام قدرت به شوراھا به خيابان
ھا تن کشته و صدھا تن  ده.  مسلحانه واحدھای حکومت بورژوائی قرار گرفتند

خلع س%ح ميليشيای .  ھا تحت پيگرد قرار گرفتند بلشويک.  زخمی شدند
تعدادی از کارگران و سربازانی که در تظاھرات شرکت .  کارگری آغاز شد

کميته اجرائی مرکزی )   ژوئيه٢٢( ژوئيه ٩در .  کرده بودند، دستگير شدند
شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان و کميته اجرايی شوراھای نمايندگان 
دھقانان، حکومت بورژوايی را حکومت نجات ملی اع%م نمودند و قدرت 

تشکيل دومين کنگره سرتاسری شوراھا نيز به تعويق .  نامحدود به آن دادند
اکنون ديگر شوراھا  به طول کامل به زائده حکومت موقت .  انداخته شد

 .قدرت دوگانه پايان يافت. بورژوايی تبديل شدند
موج .  يافت ای افزايش می سابقه نارضايتی کارگران و سربازان به نحو بی

 ھزار ۴٠٠،  با فراخوان حزب بلشويک.  جديدی از اعتصابات برپا گرديد

حکومت بورژوايی قادر به مھار اوضاع و .  کارگر به اعتصاب متوسل شدند
اما اين .  کودتای کورنيلف در دستور کار قرار گرفت.  نجات بورژوازی نبود

شکسته  کودتا نيز که توسط کارگران مسلح و سربازان و ناويان انق%بی درھم
شرايط برای .  تر کرد شد، وضعيت حکومت موقت بورژوايی را وخيم

ھا در تدارک يک قيام  بلشويک.  شده بود آوری کارگران به قيام آماده روی
ار  کارگران در شوراھای محلی، نمايندگان منشويک و اس. يافته بودند سازمان

شوراھا مجددا .  فرستادند را برکنار و کارگران بلشويک را به شوراھا می
 شورای نمايندگان در سراسر روسيه شکل ١٤٢٩تا قيام اکتبر .  احياء شدند

 شورای نمايندگان کارگران و سربازان، ٧٠٦گرفته بود که از اين تعداد، 
 شورای نمايندگان ٣٣ شورای نمايندگان کارگران، سربازان و دھقانان، ٢٣٥

 .  شورای نمايندگان دھقانان بودند٤٥٥سربازان و 
در فاصله ژوئيه تا اکتبر اعتصابات متعدد اقتصادی، سياسی و تلفيقی، در 

ھا  آھن، نفت باکو و نساجی اعتصابات به راه.  پتروگراد و مسکو برپا گرديد
 ھزار کارگر معادن دنباس، معادن را مصادره و مالکين را ٢٨٠.  بسط يافت

 ھزارکارگرمنطقه  اورال در اول سپتامبر، به ١١٠.  بازداشت کردند
باد انق%ب پرولتری،  اعتصاب سياسی و تظاھرات روی آوردند و شعار زنده

درپی   اعتصاب پی٨٨٠در ماه سپتامبر .  تمام قدرت به شوراھا را سردادند
 - ھزار کارگران نساجی در ايوانو٣٠٠ اکتبر، حدود ٢١در .  برپا شد

ھا را اشغال  وزنسنسک و ديگر شھرھا به اعتصاب روی آوردند و کارخانه
 .کردند

 پس از تصويب قطعنامه بلشويکی قدرت به شوراھا توسط شورای پتروگراد 
شورای محلی تا ماه اکتبر، از انتقال قدرت به شوراھا حمايت  ٢۵٠و مسکو، 

 ميليون عضو، که تا ٣ھای کارگری نيز با حدود  رھبری اتحاديه.  کردند
کرد، به حمايت از حزب  ھا حمايت می ازاين از مواضع منشويک پيش

 . برخاست بلشويک
 ٢٣.  ھمه شرايط عينی و ذھنی برای برپايی قيام و پيروزی آن آماده بود

ھزار کارگر عضو گاردھای سرخ به ھمراه سربازان پادگان پتروگراد، 
ھای شمالی و غربی نزديک به پايتخت و ملوانان ناوگان  ھای جبھه ارتش

 ھزارنفره قيام ٣٠٠يافته  بالتيک طرفدار بلشويسم، مجموعاً نيروی  سازمان
. ھا کارگر و سرباز برخوردار بودند دادند که از حمايت ميليون را تشکيل می

 نظامی انق%بی که يک ارگان ويژه  شورای پتروگراد بود، عمليات اين  کميته
واحدھای گارد سرخ )   نوامبر۶( اکتبر ٢۴در .  کرد واحدھا را ھماھنگ می

ازآن، سربازان پادگان  نقاط استراتژيک را به تصرف درآوردند و پس
 اکتبر پتروگراد به تصرف ٢۵پتروگراد و ملوانان دست به حمله زدند تا 

کنندگان درآمد و کاخ زمستانی، محل استقرار حکومت بورژوايی  قيام
 ۶تنھا .  اين قيام تقريباً بدون خونريزی پيروز شد.  موردحمله قرار گرفت

 اکتبر کارگران ٢۵در ھمان روز .   زخمی برجای گذاشت۵٠کشته، و 
 تا ١٠در مسکو نيز بين .  وزنسنسک نيز قدرت را در دست گرفتند  –ايوانوو 

( اکتبر ٢٨ ھزار گارد سرخ به ھمراه سربازان انق%بی آغازگر قيام در ١٢
مقاومت واحدھای نظامی ضدانق%ب، با ياری واحدھای .  بودند)   نوامبر١٠

(گارد سرخ مناطق اطراف و پتروگراد درھم شکسته شد و در سوم نوامبر 
در مسکو ھزار تن .  کاخ کرملين به تصرف کارگران درآمد)   نوامبر١۶

در اغلب شھرھای مھم باقيمانده نيز انتقال قدرت به شوراھا به .  کشته شدند
 .آميز انجام گرفت شکلی مسالمت

نمايندگان کارگران و  اکتبر، دومين کنگره سرتاسری شوراھای ٢۵در ھمان 
ھا،  ار ھا و اس رغم ابستراکسيون تعدادی از منشويک سربازان تشکيل شد و به

کنگره با اکثريت قاطع آراء انتقال تمام قدرت به شوراھای نمايندگان 
کنگره، يک کميته اجرايی .  کارگران، سربازان و دھقانان را تصويب کرد

دمکرات   – سوسيال ۶ار چپ،   اس٢٩ بلشويک، ۶٢متشکل از 
 سوسياليست اوکراينی، يک ٣)  جناح چپ منشويسم(انترناسيوناليست 

 . ماکسيماليست، را انتخاب نمود
حکومت شورايی کارگران مستقر گرديد و کميته اجرايی و شورای 
کميسرھای خلق موظف شدند با برچيدن تمام بقايای دولت بورژوايی، 

 .فوريت، دولت شورايی کارگران را مستقر سازند به
پس به يک الگوی دولت پرولتری در سراسر  اين ھمان دولتی است که ازآن

جھان تبديل گرديد و کارگران جھان برای برپايی آن در ھر کشوری ت%ش و 
 .اند مبارزه کرده

که اين نوشته اساساً بر اشکال مختلف مبارزه طبقه کارگر برای  ازآنجايی
ھای    کسب قدرت سياسی و دو ابتکار تاريخی و بزرگ اين طبقه، شوراھا و کميته 

ھای کسب قدرت سياسی پرولتری و بنای سوسياليسم    عنوان سازمان    به   کارخانه 



 ۶ ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ۶

۵از صفحه   طبقه کارگر روسيه و 
 ھای کسب قدرت سياسی اشکال مبارزه و تشکل

ويژه در اينجا حزب بلشويک    متمرکز بود، در مورد نقش حزب طبقه کارگر، به 
اما روشن است، که حتی در ھر ابتکار مھم و بزرگ  .  طور ضمنی بحث شد   به 

کارگران ، اين کارگران پيشرو و آگاه ھستند که ھمواره پيشگام ابتکارات و  
 و ايجاد شوراھا، نقش  ١٩٠۵ از ھمان سال  .  اند   ھای وسيع کارگران   مبارزات توده 

انکار    ويژه جناح بلشويک آن غيرقابل   دمکرات به   –کارگران آگاه حزب سوسيال  
ھای کارخانه و کنترل توليد نيز    در دوران انق%ب فوريه و تشکيل کميته .  است 

ترديدی نيست که تمام ابتکارات بزرگ  .  وضوح نشان داده شد   ھمين واقعيت به 
ھا، ولو    اند و نه احزاب و سازمان   ھای وسيع کارگران   طبقه کارگر، ابتکارات توده 

 و فوريه  ١٩٠۵ از ھمين روست که طبقه کارگر روسيه انق%ب  .  ھا   پرنفوذترين آن 
 را ھنگامی آغاز کرد که احزاب روسيه اط%عی از آن نداشتند و برای  ١٩١٧ 

 .انداز آن را داشتند   ھا يک اتفاق ناگھانی بود، گرچه چشم   آن 
ترين کارگران را در    اما اگر در روسيه حزبی ھمچون حزب بلشويک که آگاه 

داشت و اگر رھبران توانايی ھمچون    صفوف خود متشکل ساخته بود، وجود نمی 
ھای اوضاع سياسی بين فوريه و    خم   و   لنين نداشت که بتوانند در تمام حوادث و پيچ 

ای که پديد    ھای کارگر را رھبری کنند، با اوضاع پيچيده   اکتبر، اين حزب و توده 
اگر ھم  .  داد يا نه   آمده بود، اص%ً معلوم نبود که انق%ب سوسياليستی اکتبر رخ می 

داد، معلوم نبود که چيزی جز سرنوشت انق%ب آلمان را داشته باشد، يا در    رخ می 
که تأثيرات بزرگ و    بھترين حالت نظير کمون پاريس با عمری کوتاه، بدون اين 

ً طبقاتی  .  جھانی انق%ب اکتبر را داشته باشد  بدون يک حزب سياسی واقعا
. کارگران، محال است يک انق%ب سوسياليستی فرجام پيروزمندی داشته باشد 

اش در اين مورد نيز    انق%ب سوسياليستی اکتبر، ھم پيروزی و ھم شکست بعدی 
 .ھای بزرگ و ارزشمندی دارد   درس 

ھای ايران، برای    ای که کمونيست   بازگرديم به بحث اصلی اين نوشته و وظيفه 
آوردھای و ابتکارات بزرگ طبقه کارگر روسيه، در صفوف طبقه    اشاعه دست 

سازمان ما،  .  کارگر ايران برای کسب قدرت سياسی و استقرار سوسياليسم  دارند 
ھای گذشته ھمواره بر اشکال متنوع    پيگيرترين سازمانی است که در طول سال 

مبارزه اقتصادی و سياسی طبقه کارگر، ضرورت اعتصابات عمومی اقتصادی و  
ھا و شھرھا، تلفيق اعتصابات اقتصادی و سياسی، اھميت    سياسی، در سطح رشته 

ای    ای و قيام مسلحانه توده    بديل اعتصاب سرتاسری سياسی، تظاھرات توده   بی 
برای سرنگونی طبقه حاکم و کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر تأکيد کرده  

 .است 
ھای    حال پيگيرترين جريانی است که مبلغ و مروج کميته   سازمان ما درعين 

سازمان ما ھيچ بديل ديگری  .  کارخانه و شوراھای کارگری در ايران بوده است 
جز يک دولت شورايی برای حکومت کارگری و انجام وظائف انق%ب اجتماعی  

تجربه کارگران روسيه پس از کمون پاريس بار ديگر آموخت که بايد  .  قائل نيست 
ترين سطوح در    ابتکار عمل از پايين .  شکسته شود   کلی درھم   دولت بورژوايی به 

در اين  .  دست کارگران و زحمتکشان باشد که به يک دولت شورايی شکل دھند 
ً از طريق شوراھا اعمال حاکميت    دولت، توده  ھای کارگر و زحمتکش مستقيما

ترين تا باkترين سطوح، انتخابی و تمام نمايندگان    ھا از پايين   تمام ارگان .  کنند   می 
حقوق مقامات  .  گذارند و ھم مجری قانون   شوراھا ھم قانون .  اند   ھرلحظه قابل عزل 

جای نيروھای مسلح    به .  يابد   به سطح متوسط حقوق يک کارگر ماھر کاھش می 
ای تحت کنترل شوراھا شکل خواھد    ای جدا از مردم، تسليح عمومی توده   حرفه 
گردد و قضات انتخابی و قابل عزل    دستگاه قضايی موجود نيز برچيده می .  گرفت 
ترين ارگان دولت شورايی، کنگره سرتاسری شوراھای نمايندگان    عالی .  شوند   می 

ھا کارگری    در صدمين سالگرد انق%ب سوسياليستی اکتبر با ياد ميليون .  خواھد بود 
پا خاستند و انق%ب سوسياليستی اکتبر را آفريدند، راھشان را با    که قھرمانانه به 

ت%ش و مبارزه برای استقرار حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان و ايجاد  
 . دھيم   يک نظم نوين سوسياليستی ادامه می 

 
در اولين کنگره سراسری شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان که در سوم  *

 تن دارای حق  ٨٢٢ ای که حضور داشتند،     نماينده ١٠٩٠ ژوئن برگزار شد، از  
 نفری که  ٧٧٧ از مجموع  .   تن دارای حق رأی مشورتی بودند ٢٦٨ رأی قطعی و  
 نفر  ٢٤٨  اس ار،  ٢٨٥  نفر بلشويک،  ١٠٥ شان اع%م کردند،    وابستگی حزبی 
 . منشويک بودند 
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 ترجمه جمعيت آزادی -اوسکار انوايلر ): ١٩٠٥ روسيه  (تاريخچه جنبش شوراھا 
 ج%ل سامانی  : ١٩١٧ پيدايش و تکامل طبقه کار از آغاز تا  

 خ5صه ای از اط5عيه ھای سازمان
 

پنجم  )  اقليت (در ارتباط با درگذشت علی اشرف درويشيان، سازمان فدائيان  
 : خوانيم   ای منتشر کرد که در آن می   ماه اط%عيه   آبان 
علی اشرف درويشيان نويسنده مبارز و عضو قديمی کانون نويسندگان ايران  "

 . سالگی درگذشت ٧۶  شنبه چھارم آبان در سن  ۵ روز  
علی اشرف درويشيان از جمله نويسندگانی بود که ھرگز با حکومت سلطنتی و  
جمھوری اس%می که حافظان نظم طبقاتی موجود و سرکوبگران آزادی بوده و  

ھا به زندان    اش سال   ھای   ھستند، کمترين سازشی نکرد و به خاطر عقايد و نوشته 
ھا به سختی مجوز    يافتند و يا پس از سال   آثارش يا مجوز انتشار نمی .  افتاد 
 .گرفتند   می 

دانست و به    او خود را نويسنده فرودستان جامعه، کارگران و زحمتکشان می 
تواند    او بر اين باور بود که نويسنده نمی .  رابطه ھنر و جامعه عميقا اعتقاد داشت 

تفاوت باشد و بايد آثارش بازتاب    ھا بی    و سرنوشت آن   نسبت به مردم، جامعه 
گذارند    ھای جامعه اثرش را بر ھنرمند نيز می   او معتقد بود که زخم .  ھا باشند   آن 

ھا که پيش از    تمامی آثارش، چه آن .  ھا جدا کند   تواند خود را از آن   و ھنرمند نمی 
 . انتشار يافتند و چه بعد از آن، گواه ھمين واقعيت ھستند ۵٧ قيام  
در  “  ھا ھنوز جوانند   آن ”ای با عنوان    نوشته   چنين دل   اشرف درويشيان ھم   علی 

 و کشتار سراسری زندانيان سياسی در  ۶٠ ی    ارتباط با جان باختگان دھه 
 . دارد ۶٧ تابستان  

او با قلم زيبا و  .  ای آزاده و طرفدار آزادی و عدالت اجتماعی بود   او نويسنده 
او يکی از  .  کشيد   اش را به نقد می   داری و کثافات   ی سرمايه   اش جامعه   توانای 

 .ادامه دھندگان راه صمد بھرنگی بود 
وار    که پس از مرگ افسانه “  صمد جاودانه شد ”علی اشرف درويشيان در کتاب  

بعد از تو ديگر  ”:  گونه نوشت   صمد به تحرير درآورد، خطاب به صمد اين 
. ھا و شعرھای آن دسته از دروغبافان خوشگذران برای ما ارزشی ندارد   نوشته 

شان    که چون تو زندگی   مگر اين .  رنگ خواھد بود   ھا بی   مطمئن باش حنای آن 
 ".ھا   ھا و دھه   و خود صمدی ديگر شد برای سال . “شعر و افسانه باشد 

جان باختن کارگران  "ی ديگری با عنوان    در ھمين روز سازمان اط%عيه 
"منتشر نمود که در بخشی از آن آمده است "  پاkيشگاه نفت تھران    ۴ ساعت  : 

 کارگر  ۶ سوزی در پاkيشگاه نفت تھران، جان حداقل    بعدازظھر امروز، آتش 
 ...را گرفت 

اغلب کارگرانی که قربانی حادثه شدند، به صورت فصلی و برای يک شرکت  
ھا از استان اي%م برای    شود که برخی از آن   گفته می .  کردند   پيمانکاری کار می 

يافتن کار به تھران آمده و در باقرشھر ساکن شده بودند، استانی که بيش از  
 ...اش بيکار ھستند   نيمی از جوانان 

 کارگر يک  ۶ پاسخ بمانند؟ جنايت امروز و قتل حداقل    تا کی بايد اين جنايات بی 
عام کارگران    ی جمھوری اس%می در قتل   ی آشکار از نقش جنايتکارانه   نمونه 
 .است 

مکند و استفاده اين    ھای پيمانی که خون کارگران را می   بکارگيری شرکت 
بھره    ھا از کارگرانی که از حداقل آموزش و حتا گاه تجربه نيز بی   شرکت 

عام امروز و    اش قتل   ھستند، تنھا به خاطر ارزان بودن نيروی کارشان، نتيجه 
 .ھای کار است   افزايش حوادث در محيط 

ھای پيمانی    اش عامل رشد و افزايش شرکت   ھای   جمھوری اس%می با سياست 
ھايی که قراردادھای موقت و حتا سفيد امضا را به کارگران    شرکت .  است 

ای    گاه در اين قراردادھا از پيش کارگران مسئول ھر حادثه .  کنند   تحميل می 
گاه حتا کارگران فاقد بيمه  .  شان رخ دھد   شوند که در محيط کار برای   اع%م می 

 .ھستند 
ھا کارگر در جستجوی کار نيز از روی فقر، گرسنگی و نداری    ميليون 

ھای خونخوار    داران و شرکت   ی سرمايه   ی شرايط وحشيانه   مجبورند تا ھمه 
در اين شرايط، کارگران در صورت کوچکترين  .  پيمانکاری را بپذيرند 
داران و دولت از کار اخراج    گونه دردسری برای سرمايه   اعتراضی بدون ھيچ 

شوند تا سرحد ممکن نيروی کار    در اين شرايط کارگران مجبور می .  شوند   می 
 .خود را ارزان بفروشند 

ھای kزم، لغو قراردادھای موقت،    تنھا بھبود شرايط کار، ارائه آموزش 
ی کارگری و پرداخت به    ھای يک خانواده   دستمزدھای کافی برای تمامی ھزينه 

ھای مناسب و وسايل ايمنی خوب    ھا، استفاده از ابزارآkت و ماشين   موقع آن 
اما  .  تواند حوادث در محيط کار را تا حدود بسيار زيادی کاھش دھد   می 

داران برای افزايش ثروت خود بسيار بيشتر از جان کارگران اھميت    سرمايه 
برای  .  بردار است   شان ھزينه   ی اقداماتی که گفته شد برای   قائل ھستند و ھمه 

 ".کنند   ای برای س%متی و جان کارگر نمی     ھمين تا آنجا که بتوانند ھزينه 
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  ٨درصفحه 

مارکسيسم می آموزد که بدون يک شور و شوق "
بزرگ، کار بزرگ انجام پذير نخواھد بود؛ که 
دوران ھای بزرگ به طور گريزناپذيری اين 

در يک مقياس .  شور و شوق را بوجود می آورند
وkديمير "وسيع، اين شور و شوق مخصوص 

او مردی با عشقی سوزان، با کينه ای .  بود"  ايليچ
غير قابل انعطاف که با ھيجان وصف ناپذيری 
مشتاق حقيقت زندگی و آينده درخشان بود و تنھا 
ھدفش با رعايت ھمه جھات، اين بود که بشريت 

 ).١"(را به آن نزديک سازد
پرداختن به لنين، شخصيت سياسی، شور و شوق 
انق%بی و پيکار بی وقفه اش در سازماندھی 
حزب طبقه کارگر روسيه، اراده استوار و 
انعطاف ناپذير او در افشاء ماھيت سوسيال 
رفرميست ھای روسيه، نوشتن صدھا مقاله 
سياسی و ده ھا کتاب ماندگار در ضرورت 
انق%ب سوسياليستی، مقوله ای نيست که حتا 
گوشه ھايی از آن را بتوان در يک نوشتار کوتاه 

خ%قيت لنين در نظريه پردازی .  به تصوير کشيد
ھا و تاليف رساله ھای متعدد در پاسخگويی به 
نيازھای مبرم نظری و پراتيکی مبارزات طبقه 
کارگر، اتخاذ تاکتيک ھای متناسب با توازن  
نيرو در ھر مرحله از انق%ب، جسارت در 
تصميم گيری ھای انق%بی، رھبری بی بديل و 
نقش آفرينی منحصر به فرد او در کنگره دوم 

 و ١٩٠٢حزب سوسيال دمکرات روسيه در سال 
پيامد آن ايجاد حزب انق%بی طراز نوين 

با ھدف متشکل کردن ھمه نيروھای "  بلشويک"
انق%بی درون جنبش کمونيستی و متحد کردن 
عناصر انق%بی طبقه کارگر روسيه، ھرکدام 
مباحثی ھستند که مقاkت و کتاب ھای متعددی را 

 . طلب می کنند
وkديمير "علی الخصوص، نقش بی ھمتای 

که در "  چه بايد کرد؟"در نوشتن رساله "  ايليچ
اين کتاب، از ھمان آغاز يک ارزيابی جديد از 
طبقه کارگر روسيه داد و مصرا بر نقش رھبری 

دمکراتيک   –طبقه کارگر در انق%ب بورژوا 
 ٨٠آنھم در کشوری که .   تاکيد داشت١٩٠۵

. درصد جمعيت آنرا دھقانان تشکيل می دادند
ارزيابی و تحليلی که روند عينی انق%ب و 
تحوkت درون جنبش سوسيال دموکراسی روسيه 

 .  نيز درستی نظرات او را اثبات کرد
موضع اصولی لنين عليه جنگ جھانی اول و 
پيامد آن افشاء بی امان چھره سوسيال شوونيست 
ھای ميھن پرست که با دفاع از جنگ ارتجاعی و 
امپرياليستی به طبقه کارگر خيانت کردند، از 
جمله ت%ش ھای موثر او در دفاع از منافع  طبقه 

ورای ھمه اين .  کارگر در مقياس جھانی بود
ويژگی ھای منحصر به فرد لنين، بايد از نبوغ و 
خ%قيت بی بديل او در اتخاذ تاکتيک ھای ظريف 

 ١٩١٧و عملی در فاصله انق%ب فوريه تا اکتبر 
تاکتيک ھايی انق%بی که برای منفرد .  ياد کرد

کردن بورژوازی، قدرت گيری شوراھای 
کارگری و پيامد آن، ھموار کردن راه برای 
پيروزی انق%ب سوسياليستی اکتبر نقش تعيين 

 . کننده داشت
پوشيده نيست که پرداختن به ھر کدام از اين 
موضوعات ، مقاkت مفصل و جداگانه ای را 

با وجود اين در يادمان يکصدمين .  طلب می کند
سالگرد انق%ب کبير سوسياليستی اکتبر، سعی ما 
بر اين است که در اين نوشتار در حد ممکن به 
شرح گوشه ھايی از ويژگی ھای مبارزاتی لنين 

" تغيير جھان"و ت%ش بی بديل او در مسير 

 .بپردازيم
"مارکس می گويد ديگران دنيا را توجيه و : 

". تفسير کرده اند و ما بايستی آن را تغيير دھيم
از اين منظر می توان گفت، که تمام فلسفه 
وجودی مارکس و مارکسيسم بر پراتيک و 

بديھی است .  استوار است"  تغيير جھان"شاخصه 
که اين تغيير، ضرورتا در تغيير بنيادين جھان و 
تغيير نظام ھای اجتماعی از ستم، بی عدالتی و 
. نفی استثمار انسان از انسان پايه ريزی شده است
در يک ک%م بايد گفت، فلسفه وجودی مارکسيسم 
با مبارزه طبقاتی تعريف می شود، مبارزه و 
پيکاری بی امان جھت براندازی نظام سرمايه 
داری و بنا کردن يک نظم نوين اجتماعی که 
عاری از ھرگونه سرکوب و ستم طبقاتی باشد، 
نظامی که در آن، ھمه انسان ھا با ھم برابرند و 
از امکانات يکسان برای رشد و تعالی خود و 

نظامی که ما، .  جامعه بھره مند می شوند
مارکسيست ھا از آن به عنوان نظم کمونيستی نام 

 . می بريم
در پرتو چنين نگاھی به مارکس و مارکسيسم 

. می رسيم"  وkديمير ايليچ"است، که ما به 
مارکسيستی اصيل که لحظه لحظه ی روزھا و 
سال ھای زندگی سياسی و مبارزاتی اش را در 

به نفع "  تغيير جھان"پيکاری سترگ برای 
. کارگران و توده ھای زحمتکش بکار گرفت
کسی که درستی نقطه نظراتش در مبارزات پيِش 
روی روسيه، او را به رھبری ب%منازع، تاکتيک 
گری بزرگ و استراتزيستی بی ھمتا در عرصه 

 .داخلی و جھانی تبديل کرد
" لنين"که بعدھا با نام "  وkديمير ايليچ اوليانف"

 در يک ١٨٧٠ آوريل ٢٢شھرت يافت، در 
. خانواده ی روشنفکری در روسيه متولد شد
پدرش يک دھقان زاده روشنفکر برخاسته از 
ميان خلق بود، که به زندگی روستائيان عشق می 

پدر .  ورزيد و از اعتماد آنان برخوردار بود
وkديمير، يک معلم فداکار بود و به انق%بيون 
دوران خود عشق می ورزيد، او، فرزندانش را با 

پسر ارشدش، .  روحيه انق%بی ببار آورد
آدمی بود بسيار سرشناس و "  الکساندر اوليانف"

وkديمير .  از نظرھوش و ذکاوت ھمانند لنين
به جنبش "  الکساندر"ھنور کوچک بود که 

نارودنيا "انق%بی پيوست و به عضويت سازمان 
الکساندر به اتھام .  يعنی اراده خلق در آمد"   وليا

شرکت در توطئه ای که ھدفش قتل تزار بود، 
پيش از اقدام لو رفت، دستگير و به اعدام محکوم 

 .  شد
از طريق پدر و "  وkديمير ايليچ"به اين ترتيب، 

" اراده خلق"برادر، با انق%بيون گذشته يعنی 
وkديمير، دوره دبيرستان را با .  پيوند داشت

معلمان، .  موفقيت چشمگيری پشت سر گذاشت

مردد بودند که آيا مجاز ھستند مدال ط%ی 
موفقفيت را به يک عضو خانواده اعدامی بدھند، 
يا نه؟ آن ھا، سرانجام تصميم به اھدای مدال 

 .گرفتند
در رشته حقوق به "  وkديمير ايليچ"در دانشگا، 

ھمه فکر و روحش در .  تحصيل پرداخت
جستجوی راھی بود که بشريت رنجديده را 

در زمان تحصيل در رشته حقوق، .  رھايی بخشد
وkديمير جوان با سوسياليزم علمی يعنی 
مارکسيزم آشنا شد و ب%فاصله به مطالعه گزارش 

" انگلس"و "  مارکس"و آثار "  پلخانوف"ھای 
با مطالعه کاپيتال مارکس، از اينھمه .  پرداخت

آموزش ھای مارکس .  روشن بينی شگفت زده شد
او، راه خود را .  تا اعماق وجودش رسوخ کرد

 .انتخاب و مارکسيست شد
طی اين سال ھا، وkديمير جوان، ھمواره در 
. جستجوی راھی برای رفتن به پترزبورگ بود
. شھری با مشخصه محفل ھای مارکسيستی

"١٨٩٣سرانجام، در پائيز  ھا برای "  اوليانوف 
شھر زادگاه خود را ترک "  سامارا"ھميشه 
وkديمير ايليچ با روحيه ای سرشار از .  کردند

شوق و شور به سن پترزبورگ رفت و در حومه 
. شھر به يک محفل مطالعاتی کارگری پيوست

" ايوان بابوشکين"حوزه مطالعاتی در خانه 
. تراشکار يک کارگاه مکانيکی تشکيل می شد
کارگران در خانه بابوشکين جمع می شدند و 

" نيک%ی پترويچ"منتظر سخنرانی شخصی به نام 
. اين شخص کسی جز وkديمير ايليچ نبود.  بودند

فعاليت وkديمير، تنھا محدود به تماس با اين 
گاه تمام شب را مشغول .  محافل مارکسيستی نبود

در اين زمان، او نخستين کتاب .  نوشتن می شد
کتابی با عنوان .  خود را در دست تاليف داشت

؛ کتابی که بعدھا، به "دوستان خلق کيانند؟"
دوستان خلق کيانند و چگونه عليه سوسيال "

 .دمکراتھا مبارزه می کنند؟ تغيير نام يافت
در اين سال ھا، محيط زندگی در روسيه نسبتا 

تا "  پوپوليستی"گروه ھای .  تيره و تار بود
. حدودی از بازار گرمی برخوردار بودند
وkديمير با مطالعه آثار مارکسيستی متوجه شد 

يعنی خلق گرايی، راه ھای "  پوپوليسم"بجز 
با درک چنين .  انق%بی ديگری وجود دارند

دوستان خلق کيانند و "ضرورتی، او کتاب 
چگونه عليه سوسيال دمکرات ھا مبارزه می 

 سال ٢۴در اين زمان، او .  را نوشت"  کنند
دوستان خلق "وkديمير جوان در کتاب .  داشت
، پوپوليست ھا، يعنی خلق گرايان را که "کيانند

ديگر نظرياتشان کھنه شده بود و پاسخگوی 
نيازھای انق%بی آن دوره نبود، شديدا به باد انتقاد 

دانشجوی جوان رشته حقوق، با نوشتن .  گرفت
اين کتاب، از ھمان ابتدا با قاطعيت تمام در مقابل 
پوپوليسم و رفرميسم خرده بورژوايی آنان قد علم 

" دوستان خلق کيانند؟"وkديمير، در کتاب .  کرد
"در مورد ناردونيک ھا نوشت آنھا تصورشان : 

اين بود که اگر از حکومت تزاری با مھربانی 
 ". خواھش شود، ھمه کارھا درست می شود

در ھمين کتاب است، که وkديمير ايليچ، انديشه 
اتحاد کارگران و دھقانان را به منظور سرنگونی 
تزاريسم و بورژوازی روسيه مطرح ميکند و به 
روشنی مدلل می سازد که طبقه کارگر حتما بايد 

او با .  رھبری جنبش انق%بی را در دست بگيرد
اجتماعی روسيه، پيش بينی -تبيين اوضاع سياسی

کرد که طبقه دھقان بدون پرولتاريا موفق به 

 لنين در آئينه انق5ب



 ٨ ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ٨
٧از صفحه   

 لنين در آئينه انق5ب

  ٩درصفحه 

انق%ب نخواھد شد، زيرا نياز به طبقه کارگر 
دارد و طبقه کارگر به تنھايی نخواھد توانست اين 
انق%ب را انجام دھد، مگر اينکه پيشآھنگ طبقه 
دھقان باشد و به منافع آنان و کارگران وفادار 

، با ١٨٩۴از ھمان سال "  وkديمير ايليچ.  بماند
طرح ايده اتحاد طبيعی ميان طبقه کارگر که 
راھنماست و طبقه دھقان که اکثريت جمعيت 
جامعه را تشکيل می دھد، شرط حتمی، مسلم و 
 –بی چون و چرای پيروزی انق%ب بورژوا 

دمکراتيک روسيه را به موضوع اصلی جنبش 
بديھی است که جزوه .  انق%بی روسيه تبديل کرد

در آن شرايط پليسی به "  دوستان خلق کيانند؟"
سال .  صورت مخفی و غير قانونی انتشار يافت

ھای بعد و در شرايطی ديگر، ھمه کسانی که 
موفق به مطالعه اين جزوه شدند، حتا مارکسيست 
ھای قديمی، از صراحت نقطه نظراتی که در اين 

 .کتاب درج شده بود، به حيرت افتادند
وkديمير ايليچ، در ادامه فعاليت ھای سياسی و 

 اقدام به تشکيل ١٨٩۵مبارزاتی اش، در پائيز 
اتحاد مبارزه در راه آزادی "سازمان انق%بی 

 گروه ٢٠کرد، که نزديک به "  طبقه کارگر
سازمانی که .  مارکسيستی پراکنده را متحد ساخت

ھسته مرکزی آن، در سن پترزبورگ بود و 
وkديمير ت%شش بر اين بود که در نھايت، حزب 
واحد طبقه کارگر روسيه را که ھنوز وجود 

 . نداشت، ايجاد کند
حال، يک سال از شبی که وkديمير جوان در 
خانه بابوشکين اولين اط%عيه را منتشر کرد، 

او در زمان ورود به سن پترزبورگ، .  گذشته بود
آشنا "  نادژدا کروپسکايا"با خانم جوانی به نام 

اين آشنايی چند سال بعد، زمانی که .  شده بود
وkديمير دوران تبعيد خود را می گذراند، با 

جوان در سيبری، به "  نادژدا"حضور داوطلبانه 
در آن زمان، نادژدا، .  ازدواج آنان منجر گرديد

کار اداری می کرد و در ک%س ھای شبانه، 
در روز ھشتم دسامبر .  کارگران را درس می داد

 اعضای اتحاديه مبارزه، جلسه عادی خود ١٨٩۵
اتحاديه، .  برگزار کردند"  کروپسکايا"را در خانه 

تصميم گرفته بود که روزنامه زير زمينی خود را 
. منتشر کند)  آرمان کارگری(به نام رابوچی دلو

پاسی از شب گذشت بود که اعضاء، خانه را 
 .ترک کردند

وkديمير، شب در خانه خود و روی کتاب تازه 
نيمه ھای شب، زنگ خانه به .  اش کار می کرد

صدا در آمد؛ دو مامور پليس با لباس شخصی و 
يک ژاندارم در خانه به جستجو پرداختند؛ در 
پايان کار، ماموران دولتی او را ھمراه خود 

با دستگيری وkديمير، سال ھای زندان و .  بردند
ھمان شب، در پی .  تبعيد در سيبری آغاز شد

يورش سراسری پليس، ع%وه بر وkديمير ايليچ،  
" اتحاديه مبارزه" نفر ديگر از اعضای ١٠٨

 .دستگير شدند
 ماه را در زندان گذراند و اکنون ١۴وkديمير، 

يک سال از دوره تبعيدش در دھکده دورافتاده ای 
حدود دو سال ديگر، به .  در سيبری می گذشت

پايان محکوميت تبعيدش باقی مانده بود؛ دراين 
مدت، او مشغول نوشتن کتاب ديگری تحت 

. بود"  پيشرفت سرمايه داری در روسيه"عنوان 
در اين سال ھا، در شھرھا و روستاھای روسيه 
سرمايه داران و زمين داران کوkک، پيوسته بر 

قدرت و ثروت خود می افزودند و اين در حالی 
بود که کارگران و دھقانان مدام در زير فشار و 

اين تضاد .  استثمار، فقير و فرسوده تر می شدند
کتابی که .  ھستی سوز، محور کتاب جديد بود

 در زندان ١٨٩۶وkديمير، نوشتن آن را از سال 
شروع کرد، در دوران  تبعيد ادامه داد و 

 با نام مستعار ١٨٩٩سرانجام در مارس 
وkديمير، در اين .  منتشر شد"  وkديمير ايلين"

کتاب، به طور مشخص بی اعتباری و عدم ثبات 
مفاھيم پوپوليستی و بوژوازی ليبرال را نشان داد 
و دکترين اقتصادی مارکس را بر مبنای شرايط 
تاريخی مشخص روسيه در مقابل آن گذاشت؛ او 
به طور دقيق، کامل و با ارائه آمار، قوانين، 
ويژگی ھا و تناقضات نظام سرمايه داری روسيه 
را مشخص کرد، پيدايش نيروی طبقاتی را در 
اين کشور ارائه و نقش رھبری پرولتاريا در 

دموکراتيک را   -انق%ب قريب الوقوع بورژوا
 . آشکار ساخت
، "رشد سرمايه داری در روسيه"در کتاب 

وkديمير نخستين کسی بود که در ادبيات 
مارکسيستی شرايط دھقانی در سرمايه داری را 

اتحاد ميان طبقه "مورد مطالعه قرار داد و انديشه 
را بطور علمی پايه گذاری " دھقان و طبقه کارگر

 .کرد
کوشش بعدی وkدمير ايليچ، ايجاد يک نشريه 

ايجاد يک نشريه سراسری .  سياسی سراسری بود
به عنوان حلقه ارتباط تمامی محفل ھای 
مارکسيستی و عناصر پيشرو طبقه کارگر، که 

نقش ريسمان "وkديمير از آن به عنوان 
انگيزه ايجاد يک .  انق%بيون نام می برد"  راھنمای

روزنامه سراسری، ايده ای بود که وkديمير از 
سال ھای تبعيد در ذھن خود داشت و در نھايت 

 . پس از پايان دوران تبعيد، آنرا عملی کرد
 به خارج از ١٩٠٠او پس از تبعيد، در پائيز سال 

روسيه رفت و در مورد نشريه سراسری مورد 
که تعدادی از "  آزادی کار"نظرش با گروه 

مارکسيست ھای پيشين روسيه از جمله 
در آن فعال بودند، "  اَکِسلرود"و "  پلخانف"

سر انجام، با ت%ش بی وقفه او، .  صحبت کرد
از جرقه "عنوان نشريه .  متولد شد"  ايسکرا"

مصرعی از يک .  گرفته شد"  حريق برمی خيزد
شاعر دسامبری روسيه، که "  ادويفسکی"شعر 

توسط رژيم تزاری به اعمال شاقه در سيبری 
وkديمير ايليچ، اين عبارت را .  محکوم شده بود

شعار اولين روزنامه حزب قرار داد و نام 
يعنی جرقه را برای آن برگزيد و آنگاه "  ايسکرا"

 ".ايسکرا: "با صدای بلند نام روزنامه را ادا کرد
در اين زمان، وkدمير ايليچ اوليانف، بنيانگذار و 
سردبير روزنامه ايسکرا در راس جنبش 
نيرومندی قرار داشت، که ع%وه بر مقاله نويسی 
برای ايسکرا، کتاب ھايی نيز در باره سياست و 

 ١٩٠١از دسامبر .  مبارزه انق%بی تاليف می کرد
. امضاء کرد"  لنين"نوشته ھای خود را با نام 

نامی که به سرعت برق و باد، سراسر جھان را 
 .در نورديد

؟ از جمله مقاkت "از چه بايد آغاز کرد"مقاله 
 ١٩٠١برجسته و اوليه لنين است، که در ماه مه 

او در اين .   منتشر شد۴در ايسکرای شماره 
"مقاله، استدkل می کرد که پرولتاريای انق%بی : 

آمادگی اش را نه فقط برای حمايت کردن از 
فراخوان به مبارزه سياسی، بلکه خيلی آشکار 

 ".برای درگير شدن در پيکار نشان داده است
او در اين مقاله، بار ديگر بر نقش موثر يک 

روزنامه سراسری به عنوان يک سازمان دھنده 
"عمومی با تاکيد نوشت نقش روزنامه، به ھيچ : 

وجه فقط به پخش ايده ھا، به تربيت سياسی و 
روزنامه .  جذب متحدان سياسی، محدود نمی شود

فقط يک مروج عمومی و مبلغ عمومی نيست، 
از اين .  بلکه سازمان دھنده عمومی نيز می باشد

حيث، آن را می توان به داربستی در اطراف 
اين .  عمارت در حاِل ساختمان مقايسه نمود
رابطه .  داربست، طرح عمارت را نشان می دھد

بين سازندگان مختلف را تسھيل و به آن ھا کمک 
می کند که کار را تقسيم نموده و نتايج عمومی را 
که به وسيله کاِر متشکل شان به وجود آمده است، 

با کمک روزنامه و در ارتباط .  از نظر بگذرانند
با آن، به خودی خود يک سازمان مستحکمی به 
وجود خواھد آمد که توجه به آن، نه فقط به کار 
محلی، بلکه توجه به کار منظم عمومی نيز 

سازمانی که اعضايش را، به آن .  خواھد بود
عادت می دھد که حوادث سياسی را با دقت 
خاصی تعقيب نمايند و اھميت و تاثير اين حوادث 
را در اقشار مختلف مردم، به درستی ارزيابی 
کرده و متدھای kزمی را تدوين نمايند تا بوسيله 

 ".حزب انق%بی، بتواند بر روی اتفاقات تاثير نھد
با چنين درکی، لنين تمام انرژی و ت%ش خود را 
برای فائق آمدن بر تشتت و پراکندگی جنبش 

گسست و تشتتی که در آن . انق%بی روسيه گذاشت
. زمان ھنوز بر جنبش انق%بی روسيه چيره بود
ھسته مرکزی ديدگاه لنين بر فائق آمدن بر تشتت 
و پراکندگی جنبش سوسيال دموکراسی روسيه 

به رغم اينکه مبارزه طبقاتی .  متمرکز شده بود
در قالب اعتصابات کارگری در حال رشد و 
گسترش بود، ولی،  سوسيال دموکرات ھای 
انق%بی روسيه ھنوز فاقد يک سازمان منسجم، 

در چنين .  منظم، رزمنده و پيکارجو بودند
وضعيتی از پراکندگی و تشتت در جنبش سوسيال 
دموکراسی روسيه است، که لنين در پاسخگويی 
بر اين نياز مبرم جنبش، کتاب مشھور و 

 . را نوشت" چه بايد کرد؟"ارزشمند 
، در واقع توضيح تکميلی و "چه بايد کرد"

از چه بايد "تفصيلی ايده ھای موجود در مقاله 
کتابی که در آن لنين، شيوه .  ؟ است"آغاز کرد

تشکيل يک حزب مارکسيستی را تشريح و پيش 
نويس وظايف حزب و برنامه مبارزاتی آن را 

که لنين، به "  چه بايد کرد است"در .  تدوين کرد
جنگی علنی و سازش ناپذير با گرايشی از 
سوسيال دمکراسی روسيه بر می خيزد، که در 
شرايط سرکوب و خفقان روسيه، ايجاد حزب 

را تبليغ و ترويج می کردند، "  قانونی"علنی و 
گرايشی که، مبارزه طبقاتی را مخدوش، نقش 
رھبری طبقه کارگر را نفی و با پذيرش رھبری 
بورژوازی ليبرال، عم% استق%ل طبقاتی 
پرولتاريا را ناديده می گرفت و طبقه کارگر را 
به صورت زائده ای به دنبال بورژوازی ليبرال 

 . ھدايت می کرد
لنين، در اين اثر برجسته خود، با افشاء گرايش 
اکونوميستی درون جنبش، به نقش تعيين کننده 
سوسيال دموکراسی انق%بی روسيه در قبال 
جنبش خودانگيخته توده ھا می پردازد و بدان 

است که لنين، "  چه بايد کرد؟"در .  تاکيد می کند
با تبيين ساختار يک حزب مارکسيستی و انق%بی، 

دموکراتيک، بر   –با تکيه بر اصول سانتراليسم 
خصلت مخفی بودن حزب، پيکارگری و نقش 
ھدايت گری آن در قبال جنبش خود انگيخته توده 
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 لنين در آئينه انق5ب

١٠در صفحه   

٨از صفحه   

ھا و بردن آگاھی سوسياليستی به درون طبقه 
در ھمين کتاب است، .  کارگر مصرا تاکيد دارد

که لنين روی تئوری انق%بی و نقش رھبری 
حزب انق%بی  طبقه کارگر تاکيد ويژه دارد و می 

"نويسد بدون تئوری انق%بی، جنبش انق%بی : 
نقش مبارز پيشرو را، فقط ...وجود نخواھد داشت

حزبی می تواند ايفا کند که تئوری پيشرو 
 ".رھنمونش باشد

در ھمين اثر ماندگار و پر ارزش است، که لنين 
در واکنش به اپورتونيست ھا، رفرميست ھا و 
اکونوميست ھا که مبارزات طبقه کارگر را فقط 
در محدوده مبارزه برای مطالبات اقتصادی تبليغ 
و ترويج می کردند و مبارزه کارگران را از 
خصلت سياسی و طبقاتی آن تھی می ساختند، به 
روشنی روی ھدف بنيادين سوسيال دموکراسی 
در جنبش کارگری يعنی برانداختن نظام سرمايه 
داری و برپايی سوسيالسم تاکيد کرده و می 

ھدف سوسيال دموکراسی از رھبری :  نويسد
مبارزه طبقه کارگر، فقط تامين شرايط بھتر برای 
فروش نيروی کار نيست، بلکه ع%وه بر آن، 
برانداختن نظام اجتماعی بيدادگری است، که تھی 
دستان را وا می دارد که خود را به توانگران 

 ". بفروشند
در حالی که رفرميست ھا و اکونوميست ھا از 
گسترش مبارزه سياسی در ورای مبارزه 
: اقتصادی پرھيز می کردند، لنين تاکيد داشت

سوسيال دموکراسی انق%بی، مبارزه در راه "
رفورم را به عنوان جزئی از کل، تابع مبارزه 

 ". انق%بی در راه آزادی و سوسياليسم می سازد
از جمله مسائل "  انق%بيون حرفه ای"موضوع 

بر "  چه بايد کرد"ديگری است که لنين در کتاب 
تاکيد بر لزوم تربيت و بھره .  آن تاکيد کرده است

گيری از انق%بيون حرفه ای، انق%بيونی که در 
شرايط سرکوب و پليسی، با تکيه بر کار 
غيرعلنی می توانند فعاليت انق%بی و حزبی خود 

 . را سازماندھی کرده و پيش ببرند
 به ١٩٠٢در سال "  چه بايد کرد"نوشتن کتاب 
طرح مجموعه نقطه نظرات لنين، در . پايان رسيد

و پيامد آن، افشاء بی امان "  چه بايد کرد"کتاب 
چھره مارکسيست ھای دروغين درون جنبش 
سوسيال دموکراسی روسيه بود، که سر انجام در 

 انشعاب در حزب را به امری ١٩٠٣سال 
پلخانوف .  ضروری و اجتناب ناپذير مبدل ساخت

ھا قرار گرفت و لنين زان "  منشويک"در راس 
پس به عنوان رھبری بی ھمتا و بی بديل، 

ھا شد، تا "بلشويک"راھنمای نظری و عملی 
حزب و طبقه کارگر روسيه را به سمت انق%ب 

 . سوسياليستی ھدايت کند
از اين زمان است که جنبش سوسيال دموکراسی 
روسيه تا حدودی پاkيش می يابد و در تداوم 
خود، مبارزه با فرصت طلبی و رفورميسم به 
صورت يک جنگ نظری و طبقاتی تمام عيار 
ميان منشويک ھا به رھبری پلخانوف و بلشويک 
 –ھا به رھبری لنين در انق%ب بورژوا 

 روسيه سر باز می کند، نه ١٩٠۵دموکراتيک 
تنھا در اين دوره سر باز می کند، بلکه در تداوم 
خود و به ويژه با آغاز جنگ جھانی اول اين دو 
بينش سياسی و طبقاتی، پر شتاب تر از ھر زمان 

 .ديگری در مقابل ھم می ايستند
. اينک، جنگ بين الملل اول شروع شده است

کشورھای امپرياليستی برای بلعيدن جھان بر 
سوسيال شوونيست ھای .  آتش جنگ می دمند

ميھن پرست، به بھانه دفاع از ميھن، توده ھا و 
کارگران را عليه ھمديگر و برای کشتار ھم بسيج 

بلشويک ھا و در راس ھمه لنين، از .  می کردند
موضع دفاع از منافع دھقانان و کارگران عليه 
جنگ و عليه سوسياليست شوونيست ھای ميھن 

در اين .  پرست به ت%شی ھمه جانبه برخاستند
در اولين .  زمان، لنين در اتريش بسر می برد

روزھای جنگ، مقامات اتريشی لنين را به اتھام 
. جاسوسی برای حکومت تزاری دستگير کردند
لنين دائما چيزھايی می نوشت و به روسيه می 
فرستاد، او يک روس بود و اتريش با روسيه در 

از اين نظر، طبيعی بود که او را .  حال جنگ
با دستگيری لنين، .  جاسوس روسيه بدانند

ھای برجسته سوسياليست به دفاع از او  شخصيت
مقامات نظامی به ناچار پس از دو .  برخاستند

لنين به ھمراه نادژدا .  ھفته لنين را آزاد کردند
کروپسکايا از اتريش به سوئيس رفتند و در 

 .حومه شھر برن مسکن گزيدند
فردای اولين روز اقامت در برن، آن دو به سمت 

تعدادی از بلشويک ھا در .  جنگل حرکت کردند
. نقطه ای از جنگل مشتاق سخنان لنين بودند
وkديمير ايليچ، نطق خود را در باره  جنگ اين 

مردم روس و ساير ملل درگير :   چنين آغاز کرد
چه کسانی از جنگ سود می برند؟ .  جنگ شده اند
جنگ سودھای ھنگفتی به جيب .  سرمايه داران

آن ھا برای چنگ انداختن بر .  آن ھا می ريزد
بازارھای تازه و باkبردن سودھای خود باھم می 

آن ھا سربازان و کارگران را می فريبند .  جنگند
که گويا از ميھن خود دفاع می کنند، در حاليکه 

ما .  واقعا به خاطر منافع سرمايه داران می جنگند
. بايد کارگران، دھقانان و سربازان را آگاه کنيم

. س%ح در دست شماست:  بايد به آن ھا بگوييم
سربازان و کارگران ھمه ملت ھا، تفنگ ھای 
خود را به سوی فرماندھان و سرمايه داران 

. انق%ب بپا کنيد.  کشورھای خودتان برگردانيد
بر ضد جنگ !  مرگ بر جنگ غير عادkنه

بلشويک ھا مقاkت لنين را مخفيانه به ".  بجنگيد
 . ميان سربازان و کارگران می بردند

، نخستين مسئله ای ١٩١۴با آغاز جنگ در اوت 
که در ميان احزاب سوسياليستی و کارگری اروپا 

آيا سوسياليت ھای :  مطرح گرديد، اين چنين بود
دفاع از مام "کشورھای امپرياليستی بايد موضع 

را اختيار کنند؟ آيا احزاب سوسياليست "  ميھن
بايد به لحاظ سياسی از جنگ حمايت کنند؟ به 
بودجه جنگی رای دھند؟ مبارزه عليه حکومت را 

 کنند؟ " دفاع از ميھن"طرد و در عوض تھييج به 
پاسخ لنين به ھمه اين پرسش ھا، يک نه بزرگ 

حزب نبايد چنين کند، حقی "  او می گفت!  بود
ندارد که چنين کند، نه به اين دليل، که به اندازه 
کافی ديگران درگير جنگ ھستند، بل به اين دليل 
که اين، يک جنگ ارتجاعی است، اين، جنگ 
سگ ھا در بين برده داران برای باز تقسيم جھان 

 .است
" نوشت١٩١۵لنين در مارس  اين پرسش که : 

کدام گروه نخستين ضربه نظامی را وارد آورد يا 
کدام يک نخست جنگ را اع%م کرد، فاقد ھر 
گونه اھميتی در تعيين تاکتيک سوسياليست ھا 

عبارت پردازی ھايی در باره دفاع از مام .  است
ميھن، دفع حم%ت دشمن و يا دست زدن به جنگ 
تدافعی و غيره، در ھر دو وجه خود فريب کامل 

چندين :  لنين در ادامه توضيح می دھد.  مردم است

بورژوازی و حکومت ھای (دھه، سه راھزن 
خود را برای غارت )  انگلستان، روسيه و فرانسه

آلمان مسلح کردند، آيا حيرت آور است که دو 
) مجارستان  -آلمان و امپراتوری اتريش (راھزن 

پيش از آن که، آن سه نفر ديگر، بتوانند به 
شمشيرھای سفارش داده خود دست يابند، به حمله 

 دست زدند؟ 
لنين با تبيين اين که، معنای تاريخی عينی جنگ 
برای پرولتاريا از اھميت تعيين کننده برخوردار 
است و اينکه کدام طبقه آن را ھدايت می کند؟ و 
به چه منظوری؟ اين است که از اھميت تعيين 
کننده برخوردار است، نه اين نگاه سطحی و 
عوامفريبانه که کدام طرف تير اول را شليک 

از نگاه لنين، از آنجا که ھر دو .  کرده است
اردوگاه امپرياليست ھا نه برای دفاع از سرزمين 
يا دموکراسی، بلکه برای باز تقسيم جھان و 
اسارت مستعمراتی به جنگ دامن می زنند، يک 
سوسياليست ھيج حقی برای ترجيح دادن يک 
. اردوگاه از سارقين، نسبت به ديگری ندارد
ھرگونه ت%ش برای آن که از زاويه پرولتاريای 
جھانی تعيين کنيم که آيا شکست يکی از دو گروه 
متخاصم برای سوسياليسم شَر کمتر خواھد بود يا 

 . خير، مطلقا بيھوده و عبث است
لنين پس از ارائه يک ارزابی جامعه شناختی و 
سياسی از اريستوکراسی کارگری انترناسيونال 

"دوم، اع%م کرد وحدت با فرصت طلبان، : 
عبارت است از اتحاد کارگران با بورژوازی 
خودشان و اين بيانگر يک شکاف در صفوف 

لنين با توضيح ".  طبقه کارگر انق%بی جھان است
تحقق وظايف "اينکه در وضعيت موجود، 

سوسياليسم در دوره کنونی و دست يابی به يک 
ترکيب حقيقی از کارگران جھان ناممکن است، 
" مگر با گسست قاطعانه از فرصت طلبی

سوسيال شوونيست ھای ميھن پرست، اولين کسی 
بود که گسست خود را از انترناسيوال دوم اع%م 

 .کرد
 درست در اوج جنگ جھانی اول ١٩١۶لنين در 

و زمانی که ھنوز در تبعيد بود، کتاب 
امپرياليسم به مثابه باkترين مرحله سرمايه "

در اين کتاب است که او با .  را تاليف کرد"  داری
تاکيد بر اينکه سرمايه داری در مرحله 
امپرياليستی، توليد را به منتھا درجه، اجتماعی 

"می کند، نوشت توليد اجتماعی می شود، اما : 
ابزار .  مالکيت کماکان خصوصی باقی می ماند

اجتماعی توليد ھمچنان در مالکيت خصوصی 
و سپس توضيح می ".  عده قليلی باقی می ماند

دھد، که چرا سرمايه داران بدون جنگ ھای 
 . غارتگرانه قادر به ادامه حيات نيستند

تحليل لنين از ھمان آغاز جنگ ھای امپرياليستی 
 و نتايجی که او از اين تحليل ١٩١۴در اوت 

اتخاذ کرد، در زمره بزرگترين پيروزی ھای 
در واقع، ارائه .  مارکسيسم در جھان جای دارد

ھمين برنامه لنينيستی در برابر امپرياليسم بود، 
که راه را به سوی پيروزی توده ھای روسيه در 
سرنگونی تزار و پس از آن، پيروزی انق%ب 

انق%بی که وقوع آن .   را ھموار کرد١٩١٧اکتبر 
و تحوkت انق%بی ھمراه آن، آرايش جنگ را 
تغيير داد و عم% منجر به خاتمه يافتن جنگ 

 .امپرياليستی جھانی اول نيز شد
زمانی که آتش جنگ، جھان را به کام خود گرفته 

آنھا، .  بود، لنين و کروپسکايا ھنوز در برن بودند
جديدترين تحوkت روسيه را دنبال می کردند و 
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٩از صفحه   

 لنين در آئينه انق5ب
آخرين خبرھای مخابره شده در روزنامه ھا را با 

.  بود١٩١٧فوريه .  عجله و التھاب می خواندند
: لنين فرياد زد.  در روسيه انق%ب در گرفته بود

 .باkخره آمد
لنين در تمامی اين سال ھا، با روسيه ارتباطی 
نزديک و دائمی داشت، جنبش انق%بی روسيه را 

آرزوی بازگشت به .  ھدايت و رھبری می کرد
وطن و حضور عينی در جمع توده ھا و کارگران 

لنين و .  انق%بی تمام وجود او را تسخير کرده بود
 نفره ای از بلشويک ھای روس و ٣٠گروه 

مھاجرين ديگر، اجازه مراجعت به روسيه را 
قطار به طرف برن حرکت کرد، سفر به .  گرفتند

وطن آغاز شد، پس از عبور از آلمان با يک 
کشتی بارکش، دريای جنگ زده را طی کرده 

از سوئد به ھيلسينگ فورش .  وارد سوئد شدند
 . فن%ند و از آنجا به روسيه ورود کردند

. نگاھی بھت زده داشت.  لنين از واگن بيرون آمد
جمعيت می غريد، ھزاران صدا از ميدان پشت 

دريای مردم به .  ايستگاه به غريو جمعيت پيوست
پرچم ھای سرخ در پرتو .  او خوشامد گفت

نورافکن ھای ايستگاه قطار چونان زبانه ھای 
 .آتش، تاب برمی داشت

وkديمير ايليچ، با صدای بلند خطاب به جمعيت 
انق%ب را شما به انجام !  رفقا:  حاضر فرياد زد

شما، تزار را سرنگون کرديد، اما .  رسانديد
اند و می  سرمايه داران قدرت را غصب کرده

آنچه ما خواھانيم، .  خواھند بر ما حکومت کنند
آنچه ما می خواھيم، يک .  قدرت زحمتکشان است
 . انق%ب سوسياليستی است

پس از سال ھا تبعيد و دوری از وطن، لنين و 
. کروپسکايا اينک به مھين خود باز گشته بودند
آن ھا در زمان چرخش بزرگ به روسيه آمده 

. قلبش لبريز از کلمات آتشين و حماسی بود.  بودند
لنين، به روشنی و سادگی از انق%ب سوسياليستی 

"و نقش طبقه کارگر سخن می گفت گذشته : 
زنده !  ھرگز تکرار نخواھد شد، بله به پيش رفقا

 !"باد انق%ب سوسياليستی
روز بعد از ورود، ھمگی بسوی گورستان رفتند، 

"لنين ک%ه از سر برداشت چه !  مادر عزيزم: 
دردناک است که زندگی نوين را بدون تو آغاز 

 ."تو را ھرگز از ياد نخواھم برد....کنم
لنين از گورستان برای ايراد سخنرانی به مقر 

او در جمع بزرگ و .  اجتماع بلشويک ھا رفت
پرشور ھوادرانش نطقی کوتاه، اما آتشين و 

لنين در سخنرانی اش تاکيد .  طوفانی ايراد کرد
"کرد از جنگ و دولت موقت نبايد دفاع کرد؛ : 

قدرت را بايد به پرولتاريا و دھقانان فقير سپرد؛ 
جمھوری پارلمانی بايد جای خود را به جمھوری 
شورايی بسپرد؛ پليس، ارتش و ديوانساkری 
منحل بايد شود و ھمه مقامات دولتی بايد برگزيده 
مردم و قابل عزل باشند، ام%ک بزرگ را بايد 
مصادره کرد و ھمه توليد و توزيع اجتماع بايد 
در دست شوراھا قرار گيرد؛ بين الملل احزاب 
کارگری از نو برپا بايد گردد و حزب بايد خود 

 ". را به حزب کمونيست تبديل کند
روز بعد، لنين .   بود١٩١٧آن روز چھارم آوريل 

نظريات خود را به شکل مدون در گردھمايی 
چند روز بعد، .  شوراھای پتروگراد ايراد کرد

در "متن سخنرانی او در روزنامه پراودا با تيتر 

منتشر "  باره وظايف پرولتاريا در انق%ب کنونی
يا "  تزھای آوريل"نطقی که پس از آن، به .  شد
تا آنجا که به روسيه .  شھرت يافت"  ده فرمان"

مربوط می شود می توان گفت، تزھای آوريل از 
نظر استراتژی و تاکتيک انق%بی راھگشای 

  .انق%ب سوسياليستی اکتبر بود
از اقامت لنين در روسيه بيشتر از سه ماه نمی 

. در اين مدت وقايع عظيمی رخ داده بود.  گذشت
بلشويک ھا به رھبری لنين، پيگرانه در راه يک 

 ١٩١٧در ژوئيه .  زندگی نوين، پيکار می کردند
کارگران و سربازان پتروگراد به خيابان ھا 

بلشويک ھا به رغم اينکه خود دعوت به .  ريختند
تظاھرات نکرده بودند، توانستند رھبری آن را به 

در اين تظاھرات، کارگران شعار .  دست گيرند
مرگ بر وزرای "، "ھمه قدرت به شوراھا"

ما خواھان نان، صلح و آزادی "و "  سرمايه دار
وزرای دولت .  را با خود حمل می کردند"  ھستيم

موقت به ھراس افتادند، با وجود اينکه خود را 
انق%بی می خواندند، دقيقا ھمانند تزار در يکشنبه 

 عمل کرده و به روی کارگران ١٩٠۵خونين 
 .آتش گشودند

با شروع سرکوب توده ھا، ارتشی ھا دفتر پراودا 
ماموران دولتی ھمه جا به خانه .  را ويران کردند

ھر آن .  گردی و دستگيری مردم دست زدند
احتمال می رفت برای دستگيری لنين به خانه او 

کميته مرکزی تصميم گرفت ھرچه .  بريزند
زودتر رھبر حزب را از منطقه پيگرد و از گزند 

دوران تبعيد، .  دولت موقت ضدانق%بی دور کند
لنين اما، .  آزار و زندگی مخفی دوباره شروع  شد

در ھمان وضعيت نابسامان زندگی مخفی ھم آرام 
او که ھمه سال ھای زندگی .  و قرار نداشت

سياسی و مبارزاتی خود را بی وقفه در مسير 
پاسخگويی به ضروريات مبرم نظری و عملی 
انق%ب طی کرده بود، اينبار نيز با توجه به 
ضروت مبرم انق%ب سوسيالسيتی پيش رو، کتاب 

کتابی در باره نبرد .  را نوشت"  دولت و انق%ب"
طبقاتی کارگران برای استقرار ديکتاتوری 
پرولتاريا و چگونگی تشکيل دولت انق%بی 

 در ١٩١۶کتابی که ايده اش را از سال .  کارگری
سر داشت و سرانجام در ماه ھای اوت و سپتامبر 

در دولت و انق%ب است که .  مکتوبش کرد١٩١٧
لنين بيش ازھمه با اتکاء به نظريات مارکس و 
انگلس به توضيح ماھيت طبقاتی دولت و جايگاه 
آن در يک نظام اجتماعی به تفصيل وارد بحث 

است که لنين در "  دولت و انق%ب"در .  شده است
"مورد نقش و ماھيت دولت می نويسد دولت : 

ارگان سيادت طبقاتی، ارگان ستمگری يک طبقه 
است، که اين "  نظمی"بر طبقه ديگر و حاکی از 

ستمگری را با تعديل تصادمات طبقات، قانونی و 
در واقع، رساله دولت و ".  استوار می سازد

انق%ب بيانگر تسلط لنين بر فھم مارکسيسم و آثار 
مارکس وانگلس است که با زبانی شيوا در اين 

 .اثر ماندگار او بازتاب يافته است
با گسترش سرکوب نيروھای انق%ب توسط 
حکومت بورژوايی کرنسکی، کميته مرکزی 
حزب بلشويک، تصميم به مخفی شدن لنين می 

لنين به دستور کميته مرکزی تن می دھد و .  گيرد
آماده سفر به نقطه ای امن و دور از دسترس 

او بی درنگ با قيافه .  پليس دولت موقت می شود
مبدل در اطاقک لکوموتيو قطاری جای گرفت و 
پتروگراد را به سمت ھيلسينگ فورش فن%ند 

از آنجا به سمت منطقه ای در جوار .  ترک کرد
مرز روسيه رفت تا از نزديک انق%ب را ھدايت 

 . کند
در يکی از شب ھای ماه اکتبر، اعضای کميته 
. مرکزی حزب بلشويک جلسه ای برگزار کردند
آن ھا، ديرزمانی بود که لنين را نديده بودند و 

لنين با .  اينک بی صبرانه منتظر ورودش بودند
اما .  ک%ه گيس خاکستری رنگش شناخته نمی شد

آن صدا، ذکاوت، ک%م و اراده، تنھا، از آِن لنين 
 .بود

وkديمير ايليچ اوليانوف، با شور و شوق 
بايد قيام مسلحانه را :  ھميشگی اش اع%م کرد

سربازان را به حمايت از کارگران .  تدارک ديد
کارکشته ترين بلشويک ھا، بايد به .  جلب کرد

برای واحدھای .  شھرھا و نواحی مختلف بروند
گارد سرخِ مستقر در کارخانه ھا و کارگاه ھا، 

ھر واحد، بايد يک .  س%ح بيشتری تھيه گردد
فرمانده مقتدر و يک برنامه عملياتی مشخص 
داشته باشد تا به محض شروع قيام وارد عمل 

کميته نظامی انق%بی، قيام را رھبری .  شود
 .خواھد کرد

دو تن از اعضای "  زينوويف"و "  کامنوف"
کميته مرکزی که خود را بلشويک می خواندند، 

به شدت عليه قيام مسلحانه پرولتاريا موضع "
آنھا تصميم لنين و حزب را زيرپا .  گرفتند
آن دو در چنين لحظات حساسی نه فقط .  گذاشتند

عليه قيام موضع گرفتند، بلکه در يک روزنامه 
منشويکی زمان و مکان آغاز قيام بلشويک ھا را 
فاش کردند و در اختيار حکومت موقت قرار 

 )٢."(دادند
"لنين با غضب در باره آنھا نوشت من به : 

صراحت اع%م می کنم که ديگر آن ھا را رفيق 
موقعيت دشواری است، وظيقه ...نمی دانم

کميته ".  سنگينی است، خيانت بزرگی است
شورای .مرکزی با جديت در پی تدارک قيام بود
 ١٩١٧نمايندگان کارگران و سربازان در سال 

داير کرده "  سمولنی"مقر خود را در انستيتوی 
اين .  ستاد کميته انق%بی نيز در اينجا بود.  بود

کميته با تمام کارخانه ھا و کارگاه ھای پتروگراد 
  بيست ھزار تن از کارگران ٠در ارتباط بود

پتروگراد مسلح شده بودند و منتظر دستور کميته 
ملوانان ھم آماده پيوستن به .  ستاد انق%بی بودند

 .کارگران بودند
لنين طی يادداشتی به رفقای کميته مرکزی 

حتا يک .  ساعت قيام فرا رسيده است:  نوشت
 اکتبر، لنين ٢۴روز .  دقيقه ھم نبايد تاخير کرد

يادداشت ديگری برای اعضای "  مارگرتا"توسط 
مارگرتا با يادداشت .  کميته مرکزی فرستاد

. ديگری از طرف کميته مرکزی برگشت
يادداشتی که لنين را از خروج از مخفيگاه منع 

ھر افسری که لنين را در خيابان می .  می کرد
 . ديد، حق داشت بی درنگ به او شليک کند

کميته مرکزی حزب بلشويک به رھبری لنين، 
فقط .  تدارک نبرد قطعی را به پايان رسانده بود

زمان دقيق برپائی قيام مانده بود که ھنوز تعيين 
 اکتبر، دومين ٢۵روز بعد، يعنی .  نشده بود

گشايش می يافت، "  سمولنی"کنگره شوراھا در 
نمايندگان از ھمه نواحی کشور وارد پتروگراد 

"نظر لنين اين بود که.  می شدند قيام را بايد : 
امروز، پيش از گشايش کنگره شروع کرد و فردا 
پس از سقوط دولت موقت، قدرت را به شوراھا 

 .واگذار کرد
لنين طی يادداشت .  زمان به سرعت می گذشت

: ديگری خطاب به کميته مرکزی حزب نوشت
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 انق5ب اکتبر
 از پيروزی تا شکست

 
 اکتبر، کارگران و سربازان پتروگراد شھر را به تصرف خ´ود ٢۵صبح روز 

در ھ´م´ي´ن روز ب´رخ´ی از .  درآورده و در نقاط حس´اس ش´ھ´ر مس´ت´ق´ر ش´دن´د
اعضای دولت موقت توسط کارگران و سربازان بازداشت شدند و ب´رخ´ی ھ´م 

قدرت در ع´م´ل از ح´ک´وم´ت م´وق´ت ب´ه . چون کرنسکی از شھر فرار کردند
شورای کارگران و سربازان پتروگراد منتق´ل ش´ده ب´ود و ک´ن´گ´ره س´راس´ری 
شوراھای کارگران و سربازان روسيه که قرار بود ھمان روز تش´ک´ي´ل گ´ردد 

 .گرفت تنھا بايد آن را از شورای پتروگراد تحويل می
 اک´ت´ب´ر در ارت´ب´اط ب´ا ت´ع´ي´ي´ن ٢١لنين در نشست رھبران حزب بلشويک در 

 اکتب´ر ب´رای اق´دام خ´ي´ل´ی ٢۴: " ی قيام و به دست گرفتن قدرت گفته بود لحظه
 اکتبر ھ´ن´وز ٢۴ای در سراسر روسيه دارد و تا  قيام احتياج به پايه.  زود است

 اکتبر برای عمل خيل´ی ٢۶از طرف ديگر . اند ھمه نمايندگان به کنگره نرسيده
تا اين زمان کنگره تشکيل يافته و برای يک جلسه ب´زرگ م´ت´ش´ک´ل .  دير است

در .   اک´ت´ب´ر اق´دام ک´ن´ي´م٢۵ما باي´د .  اخذ تصميمات سريع و قاطع دشوار است
با آن !  اين است قدرت حاکمه:  روز گشايش کنگره، تا بتوانيم به کنگره بگوييم

 "چه خواھيد کرد؟
 اک´ت´ب´ر ١۶ و ١٠حزب بلشويک پيش از اين در جلس´ات خ´ود در روزھ´ای 
 اکتبر ١٠در جلسه .  تدارک قيام مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده بود

م´ن´ظ´ور رھ´ب´ری س´ي´اس´ی  ای ب´ه  ن´ف´ره٧از سوی کميته مرکزی، دفتر سياسی 
مرکب از لنين، زينوويف، تروتسکی، استالين، سوکولنيکف، کامنف و ب´اب´ن´ف 

 ن´ف´ره ب´رای ۵ اکتبر نيز يک مرکز نظامی ان´ق´%ب´ی ١۶تعيين شد و در جلسه 
ھماھنگی حزب با کميت´ه ن´ظ´ام´ی ش´ورای ک´ارگ´ران و س´رب´ازان پ´ت´روگ´راد 

اسوردلف، استالين، بابنف، يوريتسکی و درژينس´ک´ی اعض´ای .  انتخاب گرديد
 . اين کميته بودند

در آن روز، شورای کارگران و س´رب´ازان پ´ت´روگ´راد ب´ا ح´م´اي´ت ک´ارگ´ران 
 ھزار ک´ارگ´ر و س´رب´ازی ک´ه ت´وس´ط ک´م´ي´ت´ه ٣٠٠گيری از پتروگراد و بھره

نظامی شورا مسلح و سازماندھی ش´ده ب´ودن´د، ن´ق´ش´ی ت´اري´خ´ی در پ´ي´روزی 
 .ھا در رھبری آن قرار داشتند انق%ب ايفا کرد، شورايی که بلشويک

 دقيقه دومين کنگ´ره س´راس´ری ش´وراھ´ای ۴۵ و ١٠عصر ھمان روز ساعت 
کار کرد و کنگره س´راس´ری ش´وراھ´ا را  کارگران و سربازان روسيه آغاز به

ی اول  برخ%ف ک´ن´گ´ره.  ترين ارگان قدرت دولتی در روسيه اع%م نمود عالی
ھ´ا  ی ب´ل´ش´وي´ک که در سوم ماه ژوئن برگزار شده بود و ض´م´ن رد ق´ط´ع´ن´ام´ه

برای انتقال ھمه قدرت به دست شوراھا، حمايت خود را از ح´ک´وم´ت م´وق´ت 
اما اين بار و در دومي´ن ک´ن´گ´ره س´راس´ری ش´وراھ´ا، ش´ع´ار .  اع%م کرده بود

. رنگ حقيقت به خود گ´رف´ت" ھمه قدرت به دست شوراھا"ھا، يعنی  بلشويک
 اکتبر، کنگره ضمن انتخاب کميته اج´راي´ی و ش´ورای ٢۶ و ٢۵در روزھای 

ھايی را در رابطه با انع´ق´اد ف´وری  کميسرھای خلق برای اداره امور، قطعنامه
ھ´ا ب´ه  صلح بدون الحاق و غرامت، الغاء ديپلماسی سری و مل´ی ک´ردن زم´ي´ن

کنگره شوراھا که ق´درت خ´ود را از ک´ارگ´ران و س´رب´ازان .  تصويب رساند
ھايی ت´اري´خ´ی ُم´ھ´ر ت´اي´ي´د ب´ر  مسلح و متشکل گرفته بود، با تصويب قطعنامه

ھ´ا  که بخش مھ´م´ی از آن( کنندگان يعنی کارگران و سربازان  ھای قيام خواست
 .زد) دھقان بودند

گ´ي´ری ک´ارگ´ران در روس´ي´ه م´ن´ج´ر ش´د و  اگرچه ان´ق´%ب اک´ت´ب´ر ب´ه ق´درت
ترين واقعه و انق%ب کارگری تاريخ تا به امروز، با کمترين خونري´زی  بزرگ

تحقق يافت، اما تھاجم و لشکرکشی ضد انق%ب داخل´ی ع´ل´ي´ه دول´ت ش´وراي´ی 
گ´ارد ( ی دول امپ´ري´ال´ي´س´ت´ی از ض´د ان´ق´%ب  ھای ھمه جانبه روسيه و حمايت

در ( ھا انسان را مستقيم و غيرمستقيم  ھايی شد که ميليون ، منجر به جنگ) سفيد
فش´ان´ی  ھ´اي´ی ک´ه اگ´ر ح´م´اي´ت و ج´ان ج´ن´گ.  قربانی خود ساخت)  اثر قحطی

کارگران و دھقانان فقير روسيه از انق%ب اکتب´ر و ح´ک´وم´ت ش´وراھ´ا ن´ب´ود، 
 .شد توانست تداوم يافته و حکومت کارگری سرنگون می انق%ب ھرگز نمی

ی تص´م´ي´م ي´ک ح´زب  کنند، نتيج´ه انق%ب اکتبر، آنگونه که مرتجعين ادعا می
ھا مبارزه کارگران، رش´د آگ´اھ´ی  ی سال انق%ب اکتبر نتيجه.  نبود" ماجراجو" 

يابی طبقه کارگر، فساد و ناتوانی دولت ت´زاری و س´پ´س ح´ک´وم´ت  و سازمان
ھای جنگ و در يک ک%م فراھ´م ش´دن م´وق´ع´ي´ت´ی ان´ق´%ب´ی در  موقت، ويرانی

در چنين موقعيتی بود که طبقه کارگر به رھبری حزب ب´ل´ش´وي´ک . روسيه بود
 و در ج´ري´ان ١٩٠۵توانست قدرت را در دست بگيرد، حزبی ک´ه در س´ال 

وج´ود   -ب´ايس´ت  گ´ون´ه ک´ه م´ی ب´ه آن  –اولين انق%ب کارگ´ری روس´ي´ه ھ´ن´وز 

 به تحرير درآورد ١٩٠۶که در اوت "  ھای قيام مسکو درس"لنين در . نداشت
ماندگی ح´زب ط´ب´ق´ه ک´ارگ´ر از  بر روی اين مساله انگشت گذاشت و از عقب
 .کارگران مسکو در جريان قيام مسکو نوشت

 اگرچه شکست خورد، اما تجارب بزرگی برای طبقه کارگ´ر و ١٩٠۵انق%ب 
حزب پيشرو آن به ھمراه داشت، تجاربی که در جريان ان´ق´%ب ف´وري´ه و در 

 در زمان خ´ود ١٩٠۵انق%ب .  نھايت پيروزی انق%ب اکتبر بسيار موثر افتادند
ت´ر  ک´دام از کش´ورھ´ای پ´ي´ش´رف´ت´ه ترين انق´%ب ک´ارگ´ری ب´ود ک´ه ھ´ي´چ بزرگ
 ١٩٠۵ت´ن´ھ´ا در س´ال .  داری نيز تا آن زمان آن را تجربه نکرده بودند سرمايه

ب´ه چ´ھ´ار )  آھن، پست و غيره از جمله کارگران راه( تعداد کارگران اعتصابی 
در جريان ھمين اع´ت´ص´اب´ات ب´ود .  سابقه بود ميليون نفر رسيد که در جھان بی

که برای اولين بار شوراھای کارگری به ابت´ک´ار ک´ارگ´ران پ´ت´روگ´راد ش´ک´ل 
ھای صنعت´ی،   ميليون کارگر از کارخانه٢ حدود ١٩٠۵در اکتبر سال . گرفتند
ونقل شھری، برق و تلفن دست ب´ه اع´ت´ص´اب ع´م´وم´ی س´ي´اس´ی  آھن، حمل راه
پ´ت´رزب´ورگ،  از درون اين اعتصاب ب´ود ک´ه ب´ا اب´ت´ک´ار ک´ارگ´ران س´ن.  زدند

.  کارخانه تشکي´ل ش´د۴٠ نماينده از ٩٠شوراھای نمايندگان کارگران با حدود 
ھا به سرعت افزاي´ش ي´اف´ت و در م´دت ک´وت´اھ´ی ب´ه  تعداد نمايندگان کارخانه

پس از ش´ورای ک´ارگ´ران .   اتحاديه رسيد١۶ کارخانه و ١٨١ نماينده از ۵۶٢
 ش´ھ´ر و م´ن´ط´ق´ه ۵٠پتروگراد، شورای کارگران مسکو و سپس در بي´ش از 

کارگری شوراھا بوج´ود آم´دن´د و بس´ي´اری از ام´ور را ت´ح´ت ک´ن´ت´رل خ´ود 
 .درآوردند

 يعنی قيام مسکو نيز به رھبری ش´ورای ک´ارگ´ران ١٩٠۵ی اوج انق%ب  نقطه
مسکو رخ داد که در ماه دسامبر دعوت به اعتص´اب ع´م´وم´ی س´ي´اس´ی ک´رده 

ھا نيز در آن زمان ب´ه اھ´م´ي´ت و  رغم تشکيل شوراھا، حتا بلشويک اما به.  بود
 .جايگاه شوراھا پی نبرده بودند

 را نقش پ´ي´ش´اھ´ن´گ پ´رول´ت´اري´ا در ١٩٠۵ھای مھم انق%ب  لنين يکی از درس
عنوان ارگان اعمال حاکميت پرولتاريا در  داند، اما ھنوز شوراھا به انق%ب می

ھ́´ای ق́´ي́´ام  درس" در .  ان́´د ھ́´ا ق́´رار ن́´گ́´رف́´ت́´ه دس́´ت́´ور ک́´ار ل́´ن́´ي́´ن و ب́´ل́´ش́´وي́´ک
ما اکثريت روزاف´زون پ´رول´ت´اري´ا و : " نويسد ، لنين می) ١٩٠۶اوت " ( مسکو

سرنگون ساخ´ت´ن ح´ک´وم´ت ت´زاری و :  دھقانان و ارتش را در پيرامون شعار
ک´ن´ي´م و خ´واھ´ي´م  وسيله حکومت انق%بی مجتم´ع م´ی دعوت مجلس موسسان به

 ".کرد
حتا بعد از انق%ب فوريه و زمانی که ھنوز لنين ب´ه روس´ي´ه ب´ازن´گ´ش´ت´ه ب´ود، 

ھای حاضر در پ´ت´روگ´راد ت´ا ح´دودی در س´ردرگ´م´ی بس´ر ب´رده و  بلشويک
ی ب´رخ´ورد ب´ه ح´ک´وم´ت م´وق´ت  تصوير روشنی از ان´ق´%ب ف´وري´ه و ن´ح´وه

 ف´وري´ه ان´ت´ش´ار ٢٨ھ´ا ک´ه در  ی کميته مرکزی بلشوي´ک در قطعنامه.  نداشتند
شود اما از شکل حکوم´ت ھ´ن´وز  يافت، از حکومت انق%بی موقت نام برده می

 مارس نيز اگ´ر چ´ه ح´ک´وم´ت م´وق´ت ف´ع´ل´ی ض´د ۴در .  شود چيزی گفته نمی
شود اما باز تنھا از ضرورت تشکيل حکومت موقت انق%ب´ی  انق%بی ناميده می
ھ´ای روس´ي´ه ک´ه از  بلش´وي´ک"  کنفرانس مارس" حتا در .  آيد سخن به ميان می

 آوريل به دعوت کميته مرکزی حزب بلشويک در پ´ت´روگ´راد ٢ مارس تا ٢٧
در .  ش´ود م´ط´رح ن´م´ی"  ھمه قدرت به دست شوراھ´ا" تشکيل شد، ھنوز شعار 

ش´ود،  ای که در رابطه با حکومت موقت در اين کنفرانس تصويب م´ی قطعنامه
ش´ود ام´ا ک´ن´ف´ران´س ت´ن´ھ´ا  اگرچه باز دولت موقت ضد ان´ق´%ب´ی ارزي´اب´ی م´ی

ھ´ای دم´ک´رات´ي´ک و  خواستار گردآمدن حول شوراھا ب´رای پ´ي´ش´ب´رد خ´واس´ت
، در " ک´ن´ف´ران´س م´ارس" ی دي´گ´ر پ´ي´ش از  يا در يک نمونه.  شود انق%بی می
، از ش´وراھ´ا خ´واس´ت´ه ش´ده   مارس کميته مرکزی حزب بلشويک٢٢قطعنامه 

بود که به دليل از ھم پاشيدگی و نياز به اقدامات قاطع برای تام´ي´ن غ´ذا ب´رای 
 .مردم، برخی از امور را خود در دست بگيرند

بر انتقال تمام قدرت ب´ه ش´وراھ´ا )  بعد از انق%ب فوريه(لنين اما از ھمان ابتدا 
که در ماه مارس و در زمان تب´ع´ي´د ب´ه "  ھايی از دور نامه" وی در .  تاکيد کرد

ی کنونی تشکي´ل  تحرير درآورد بر اين مساله انگشت گذاشت که ويژگی لحظه
يکی حکومت بورژوايی که در حکومت موقت تبلور ي´اف´ت´ه و .  دو قدرت است

. ديگری حکومت کارگری که شوراھای کارگران و سربازان تب´ل´ور آن اس´ت
که مضمون ب´ورژواي´ی (  اول انق%ب  لنين معتقد بود که با انق%ب فوريه مرحله

: ن´ويس´د ھا چ´ن´ي´ن م´ی وی در اين نامه.  به پايان رسيده است)  برای آن قائل بود
بدون بزرگترين نبردھای طبقاتی پرولتاري´ای روس و ان´رژی ان´ق´%ب´ی وی " 

  م´م´ک´ن ن´ب´ود ان´ق´%ب دوم ب´ا چ´ن´ي´ن س´رع´ت´ی ١٩٠٧  -  ١٩٠۵طی سه سال 
 آن در عرض چند روز به پاي´ان ی ابتدايی مرحلهمعنا که  وقوع بپيوندد، بدين به

ھ´ای خ´راف´ات  زمين را عميقا شخم زد و ريش´ه)  ١٩٠۵( نخستين انق%ب .  رسد
ھ´ا  کھن را بيرون کشيد و شور زندگی سياسی و مبارزه سياسی را در مي´ل´ي´ون

و ت´م´ام (  طب´ق´ات تمامھا ميليون دھقان برانگيخت و طبيعت واقعی  کارگر و ده



 ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ١٢

١١از صفحه   

١٢ 

  ١٣درصفحه 

جامعه روس، مناسبات واقعی ب´ي´ن م´ن´اف´ع آن´ان، ت´ن´اس´ب ق´وای ) احزاب عمده
ي´ک´دي´گ´ر و ب´ه  ھای نزديک و دور آنان را به ھای عمل آنان و ھدف آنان، شيوه

 ".تمام جھانيان نشان داد
لنين پس از بازگشت از تبعيد با صراحت بيشتری بر انتقال قدرت به ش´وراھ´ا 

لني´ن .  خود را با اين ھدف مرکزی مطرح ساخت"  تزھای آوريل" تاکيد کرد و 
ح´ک´وم´ت " ( ق´درت دوگ´ان´ه" معتقد بود که با توجه به وجود دو قدرت يا ھمان 

ھ´ن´وز )  موقت در يک سو و شوراھای کارگران و سرب´ازان در س´وی دي´گ´ر
آميز قدرت به شوراھا و در نتيجه گ´ذار ب´ه دي´ک´ت´ات´وری  امکان انتقال مسالمت

وی در عين حال که معتق´د ب´ود ح´ک´وم´ت .  پرولتاريا و سوسياليسم وجود دارد
فش´رد ک´ه ت´ا  بايست برانداخت، بر اين موضوع اس´اس´ی پ´ای م´ی موقت را می

ت´وان ح´ک´وم´ت  ک´ن´ن´د، ن´م´ی زمانی که شوراھا از حکومت موقت ح´م´اي´ت م´ی
ب´ايس´ت اب´ت´دا در ش´وراھ´ا  از ن´ظ´ر ل´ن´ي´ن م´ی.  موقت را به فوريت بران´داخ´ت

اکثريت kزم را بدست آورد و اين کار تنھا با کار تبليغی و توضيحی در مي´ان 
راج´ع ب´ه ( ت´زھ´ای آوري´ل " وی در .  ب´اش´د پذير می کارگران و شوراھا امکان

مادام که ما در اقليت ھستيم : " نويسد می)"  وظائف پرولتاريا در انق%ب حاضر
حال لزوم انتقال تم´ام ق´درت  کارمان انتقاد و توضيح اشتباھات است و در عين
ھ´ا ب´ه ک´م´ک  نماييم ت´ا ت´وده به دست شوراھای نمايندگان کارگران را تبليغ می

چ´ن´ي´ن در م´ق´ال´ه  او ھ´م".  ی خود از قيد اشتباھات خويش رھ´اي´ی ي´اب´ن´د تجربه
کارگران آگ´اه ب´رای ن´ي´ل ب´ه ق´درت ب´اي´د : " نويسد می"  درباره قدرت دوگانه" 

ش´ود  ھا فشار وارد نمی مادامی که بر توده.  سوی خود جلب نمايند اکثريت را به
يع´ن´ی .  ما ب%نکيست نيستيم.  راه ديگری برای نيل به قدرت حاکمه وجود ندارد

م´ا م´ارکس´ي´س´ت، ي´ع´ن´ی .  طرفدار تصرف قدرت از طرف يک اقليت ن´ي´س´ت´ي´م
ب´ورژواي´ی، ع´ل´ي´ه  س´ری خ´رده طرفدار مبارزه طبقاتی پ´رول´ت´اري´ا ع´ل´ي´ه گ´ي´ج

 ".پردازی عليه تبعيت از بورژوازی ھستيم طلبانه و عبارت شوينيسم دفاع
پس از بازگشت لنين از تبعيد بود که حزب بلشويک در نشست کميته م´رک´زی 

انتق´ال "  آوريل ٢٩  - ٢۴ آوريل و کنفرانس ھفتم حزب ٢٢ تا ٢٠در روزھای 
کند، اما ھنوز جايگاه مجل´س م´وس´س´ان  را تصويب می" ھمه قدرت به شوراھا

ست که لن´ي´ن در  ھا ناروشن است و اين در حالی حتا برای گروھی از بلشويک
ج´م´ھ´وری )"  راجع به وظائف پرولتاري´ا در ان´ق´%ب ح´اض´ر( تزھای آوريل " 

نشين´ی و گ´ام´ی ب´ه پ´س در ب´راب´ر ش´وراھ´ای ک´ارگ´ران و  پارلمانی را عقب
به ھمين دليل بود ک´ه ل´ن´ي´ن .  گيرند داند که از پايين به باk شکل می دھقانان می

وي´ژه در م´ورد  خواستار تغييرات´ی در ب´رن´ام´ه ح´زب ب´ه"  تزھای آوريل" در 
 .شود می" کمون –ی دولت   دربارهماروش نسبت به دولت و خواست "

که به منظور تروي´ج ن´ظ´رات خ´ود "  وظايف پرولتاريا در انق%ب ما" لنين در 
در برابر کنفرانس ھفتم حزب بل´ش´وي´ک ن´وش´ت´ه ب´ود ب´ر روی اي´ن مس´ال´ه و 

م´ف´ھ´وم : " ابھاماتی که برای بسياری وجود داشت ت´اک´ي´د ک´رده و ن´وش´ت´ه ب´ود
شوراھای نمايندگان کارگران، سربازان و دھقانان و غيره درک نش´ده و اي´ن 

ھ´ا در ان´ق´%ب  نه فقط از آن لحاظ است که معنای طبقاتی شوراھ´ا و ن´ق´ش آن
 برای اکثريت اشخاص روشن نيست، بلک´ه ع´%وه ب´ر آن از آن ل´ح´اظ روس

تری نوع جدي´دی از دول´ت  است که شوراھا شکل جديد و يا به عبارت صحيح
 ".ھستند

با اين وجود در قطعنامه کنفرانس ھفتم حزب در رابطه با قدرت دولتی چ´ن´ي´ن 
رشد انق%ب در ھمه نقاط کشور چه در عمق و چ´ه در س´ط´ح از : " آمده است

معنای رشد جنبش تفويض ھمه قدرت به شوراھا و کنترل ت´ول´ي´د ب´ه  سو به يک
وسيله خود کارگران و دھقانان است و از س´وی دي´گ´ر در خ´دم´ت تض´م´ي´ن 

ريزی نيروھايی برای مرحله دوم انق%ب در مقياس سراسر روس´ي´ه اس´ت  پايه
گ´ر مس´ت´ق´ي´م  يا ديگر ن´ھ´ادھ´ای ب´ي´انکه بايد ھمه قدرت دولتی را به شوراھا و 

ھای محلی خودگردان، مجلس موسس´ان  مثل ارگان( ھای اکثريت مردم  خواست
 ).تاکيد از ما" ( انتقال دھد)و غيره

پ´اس´خ´ی ب´ه ھ´م´ي´ن "  دول´ت و ان´ق´%ب" در واقع کتاب بسيار ارزش´م´ن´د ل´ن´ي´ن 
ھايی تئوريک در مفھوم دول´ت، ض´رورت در ھ´م ش´ک´س´ت´ن م´اش´ي´ن  نارسايی

گ´ي´ری از  ل´ن´ي´ن ب´ا ب´ھ´ره.  دولتی و جايگزينی آن با دولت´ی از ن´وع ن´وي´ن ب´ود
ت´وان´د م´اش´ي´ن  نظرات مارکس و دولت نوع کمون نشان داد که پرولتاري´ا ن´م´ی

که تنھا راه در ھ´م ش´ک´س´ت´ن  دولتی بورژوايی را در خدمت خود قرار دھد، بل
کامل آن و جايگزينی آن با دولتی از نوع کمون است، دولتی که از نظر ل´ن´ي´ن 

ل´ن´ي´ن اي´ن ک´ت´اب را در .  ب´ودن´د"  ش´وراھ´ای ک´ارگ´ری" نوع روسی آن ھمان 
 به تحرير درآورد، يعنی زمانی که بار ديگر و ١٩١٧ھای اوت و سپتامبر  ماه

ھ´ا م´ج´ب´ور ش´د ب´ه زن´دگ´ی م´خ´ف´ی  در اثر تھاجم حکومت موقت به بل´ش´وي´ک

زمانی که وی قصد داشت در فصل بعدی يعنی فصل ھفت´م ک´ت´اب ب´ه .  برگردد
 بپردازد، انق%ب در دس´ت´ور ک´ار ١٩١٧ و فوريه ١٩٠۵ھای  ی انق%ب تجربه

نگارش قسمت دوم اين رسال´ه را ک´ه ب´ه ت´ج´رب´ه : " قرار گرفت و لنين نوشت
 روس اختصاص دارد، شايد kزم آيد برای م´دت ١٩١٧ و ١٩٠۵ھای  انق%ب

تر و س´ودم´ن´دت´ر از  بکار بستن تجربه انق%ب مطبوع!  درازی به تعويق اندازم
 ". ی آن است چيز نوشتن درباره
در مورد تجارب "  روی در کمونيسم بيماری کودکی چپ"لنين بعدھا در کتاب 

مانده تحت ت´اث´ي´ر  روسيه عقب: " انق%بات روسيه و بويژه شوراھا چنين نوشت
يک سلسله شرايط تاريخی بکلی خودويژه، نخستين کشوری ب´ود ک´ه ن´ه ت´ن´ھ´ا 

ھای ستم´ک´ش را در ھ´ن´گ´ام ان´ق´%ب ب´ه  وار فعاليت مبتکرانه توده رشد جھش
ک´ه  ، ب´ل) ھای کبير سابقه داشته است اين امر در ھمه انق%ب( جھانيان نشان داد 

اھميت پرولتاريا را ھم که بينھايت زيادتر از نسبت عددی وی در ب´ي´ن اھ´ال´ی 
است و نيز آميختگی اعتصاب اقتصادی و سياسی و تبديل اع´ت´ص´اب س´ي´اس´ی 

ای و س´ازم´ان  چنين پ´ي´داي´ش ش´ک´ل ن´وي´ن م´ب´ارزه ت´وده به قيام مسلحانه و ھم
 .داری را که شوراھا باشند، آشکار ساخت ای طبقات تحت ستم سرمايه توده

 موجب تکامل ھمه ج´ان´ب´ه ش´وراھ´ا در ١٩١٧ھای فوريه و اکتبر سال  انق%ب
ھا را در انق%ب سوسياليستی پرولتری ب´ه  مقياس سراسر کشور شد و سپس آن

المللی ش´وراھ´ا  گاه طی زمانی کمتر از دو سال خصلت بين آن. پيروزی رساند
يعنی رواج اين شکل از پيکار و سازمان در قلمرو جنبش کارگری جھ´ان´ی و 

عنوان گورکن، وارث و جانشين پارلمانتاريسم  نيز رسالت  تاريخی شوراھا به
 ".طور کلی دموکراسی بورژوايی آشکار گرديد بورژوايی و به

 
 از فوريه تا اکتبر

 
بع´د از ان´ق´%ب ف´وري´ه و ھ´م´راه ب´ا گ´ذش´ت زم´ان، ک´ارگ´ران ب´ي´ش´ت´ری ب´ه 

ھا روی آورده و نارضاي´ت´ی در م´ي´ان ک´ارگ´ران و س´رب´ازان ش´دت  بلشويک
ھای کارگران از جمله ھشت ساعت کار در  دولت موقت نه به خواست.  گرفت

ش´ع´ارھ´ای .  ک´رد ای ارائ´ه م´ی روز توجھی داشت و نه برای ق´ح´ط´ی ب´رن´ام´ه
چ´ن´ان ب´دون پ´اس´خ م´ان´ده و  اصلی انق%ب فوريه يعنی صلح، نان و زمي´ن ھ´م

 .گرديد آشفتگی و ناتوانی دولت موقت آشکارتر می
 ٢١ و ١٩اولين بحران دولت موقت و اعتراض وسيع کارگری در روزھای 

حتا يک ھنگ مسلح به سمت قصر مارينسکی ب´ه م´ن´ظ´ور .  آوريل بروز يافت
دولت موق´ت ب´ه ھ´م´راھ´ی .  آيد بازداشت وزرای دولت موقت به حرکت درمی

ک´ردن´د ک´ه در ت´دارک ج´ن´گ  ھا را متھ´م م´ی ارھا، بلشويک ھا و اس منشويک
آميز  ھا ھنوز معتقد به امکان گذار مسالمت داخلی ھستند، در حالی که بلشويک

ھم´ه ق´درت ب´ه دس´ت " ی بعد بودند و شعار  ی اول به مرحله انق%ب از مرحله
 .انعکاس ھمين سياست بلشويکی بود" شوراھا

ھا ھنوز توھمات نسبت به حکومت موقت به ت´م´ام´ی ف´رو ن´ري´خ´ت´ه  در اين ماه
ارھ´ا  شدند و اين حکومت موقت و اس تر می ھا مدام قوی بود، اگرچه بلشويک

در ماه مه کنگره س´راس´ری دھ´ق´ان´ان .  ھا را به وحشت انداخته بود و منشويک
ای از حک´وم´ت م´وق´ت  ارھا قرار داشت، با صدور قطعنامه که تحت تسلط اس

 وزي´ر از ۶در ھمين ماه ترکيب حکومت م´وق´ت ن´ي´ز ب´ا ورود .  حمايت کرد
ھای مستقل تغيير کرد تا شايد با اي´ن  ھا و سوسياليست ارھا، منشويک سوی اس

 .تزايد نارضايتی رامھار کند تغيير، حکومت موقت بتواند امواج روبه
در سوم ژوئن اول´ي´ن ک´ن´گ´ره س´راس´ری ش´وراھ´ای ن´م´اي´ن´دگ´ان ک´ارگ´ران و 
ی  سرب´ازان تش´ک´ي´ل ش´د و ض´م´ن ح´م´اي´ت از ح´ک´وم´ت م´وق´ت، ق´ط´ع´ن´ام´ه

در آن زمان کن´گ´ره .  ھا برای انتقال تمام قدرت به شوراھا را رد کرد بلشويک
ھ´ا  ارھا و م´ن´ش´وي´ک ی اس شوراھای کارگران و سربازان ھنوز تحت سيطره

ھا اما درصدد بودند تا کارگران ب´ا ان´ت´خ´اب ن´م´اي´ن´دگ´ان  بلشويک.  قرار داشت
 .جديد، ترکيب سازشکار شوراھا را دگرگون سازند

گ´ي´رن´د ام´ا ک´م´ي´ت´ه  ھا تصميم به برگزاری تظاھ´رات م´ی  ژوئن بلشويک٩در 
اجرايی مرکزی شوراھای نمايندگان کارگران و سرب´ازان و ک´م´ي´ت´ه اج´راي´ی 

. ک´ن´ن´د  روز ت´ظ´اھ´رات را م´م´ن´وع اع´%م م´ی٣شوراھای دھقان´ی ب´ه م´دت 
ام´ا چ´ن´د روز ب´ع´د .  ک´ن´ن´د ھا به ھم´ي´ن دل´ي´ل ت´ظ´اھ´رات را ل´غ´و م´ی بلشويک
ھ´ا ب´ه خ´ود ب´ودن´د  گر فروريختن اعتماد ت´وده ارھا که نظاره ھا و اس منشويک

. گ´ي´رن´د  ژوئ´ن در پ´ت´روگ´راد م´ی١٨تصميم به برگزاری تظاھرات در روز 
ھا از اين مساله استقبال کردند و در عمل اي´ن ت´ظ´اھ´رات ب´ه ن´م´اي´ش  بلشويک

 درصد از شعارھ´ا و پ´%ک´اردھ´ا ٩٠. کارگران عليه دولت موقت تبديل گرديد
ھ´ا ب´ودن´د و ت´ظ´اھ´رات ب´ه ي´ک پ´ي´روزی ب´زرگ ب´رای  متعلق ب´ه ب´ل´ش´وي´ک

 . ھا منجر شد بلشويک
ھ´ای ام´پ´ري´ال´ي´س´ت  فردای آن روز حکومت موقت در اج´اب´ت خ´واس´ت دول´ت

. ی ج´ن´گ ب´ا آل´م´ان را ص´ادر ک´رد انگليس و فرانسه، فرمان حمله در جب´ھ´ه

 انق5ب اکتبر
 از پيروزی تا شکست



 ١٣ ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ١٣
١٢از صفحه   

١۴درصفحه   

منجر ب´ه ش´ک´س´ت س´ھ´م´گ´ي´ن ارت´ش "  گاليسيا" جنگ با ارتش آلمان در جبھه 
ھای جنگ را ترک ک´ردن´د و اي´ن مس´ال´ه ب´ر  ھزاران سرباز جبھه.  روسيه شد

 ژوئي´ه س´رب´ازان پ´ت´روگ´راد ھ´م´راه ب´ا ٣در .  ھا افزود خشم و نارضايتی توده
ھ´م´ه ق´درت در " ھ´ا  کارگران در تظاھراتی حمايت خود را از شعار بلشويک

 ژوئيه پانصد ھ´زار ک´ارگ´ر و س´رب´از در ۴در .  اع%م کردند" دست شوراھا
پتروگراد با شعار مرگ بر حکومت موقت، ت´م´ام ق´درت ب´ه دس´ت ش´وراھ´ا، 

در آن مقطع حزب بل´ش´وي´ک ھ´ن´وز اک´ث´ري´ت را در .  دست به تظاھرات زدند
شوراھای کارگران و سربازان بدست نياورده و ش´راي´ط را ب´رای ق´ي´ام آم´اده 

ھ´اي´ی از ط´ب´ق´ه ک´ارگ´ر ب´ه  ھا معتقد بودن´د ک´ه ھ´ن´وز ب´خ´ش بلشويک.  ديد نمی
 ژوئيه حزب بلشويک ب´رای ۴حکومت موقت توھم دارند، به ھمين دليل روز 

سازمان دادن اعتراضات به تظاھرات پيوست، در فردای آن روز نيز ک´م´ي´ت´ه 
ای خ´واس´ت´ار پ´اي´ان ب´خ´ش´ي´دن ب´ه  مرکزی حزب بلشويک با صدور اط´%ع´ي´ه

ھا ھنوز زمان را برای نبرد قطعی با حکومت موق´ت  بلشويک. اعتراضات شد
 .ديدند آماده نمی

ھ´ا غ´ن´ي´م´ت  اما در آن سو، حکومت موقت فرصت را برای سرکوب بلشوي´ک
بدنبال آن، ھمراه ب´ا .   ژوئيه به سوی تظاھرکنندگان آتش گشود۴شمرد و روز 

ھايی از ارتش به م´ن´ظ´ور ک´ن´ت´رل پ´ت´روگ´راد، دس´ت´گ´ي´ری و  فراخواندن دسته
ھ´ا از  ھا و ممنوعيت فعال´ي´ت ب´ل´ش´وي´ک ھا، تعطيلی نشريات آن تعقيب بلشويک

ھا ھم چون ک´ول´ون´ت´ای  برخی از رھبران بلشويک.  سوی دولت موقت آغاز شد
ب´ح´ران ج´دي´د، .  دستگير شدند و لنين مجبور به بازگشت به زندگی مخ´ف´ی ش´د

ارھ´ا ب´ه  ب´ار ک´رنس´ک´ی از رھ´ب´ران اس کابينه را نيز دچار تغيير ک´رد و اي´ن
 .وزيری رسيد نخست
ای ک´ه در پ´اي´ان  مرح´ل´ه.  ای از انق%ب فوريه به پايان رسيد ترتيب مرحله بدين

آن قدرت به صورت واقعی در دستان بورژوازی قرار گرف´ت و ش´وراھ´ا ب´ه 
ھای انق%ب ف´وري´ه دو ق´درت  اگر در اولين ماه.  زائده قدرت دولتی تبديل شدند

در کنار ھم شکل گرفته و معلوم نبود که قدرت به صورت واق´ع´ی در دس´ت´ان 
کدام يک قرار خواھد گرفت، پس از حوادث ژوئي´ه دي´گ´ر ق´درت دو گ´ان´ه و 

از اي´ن ب´ه .  آميز انق%ب معنای خود را از دست داده ب´ود امکان گذار مسالمت
چ´را .  ھ´ا ب´ود ی قدرت در دست شوراھا فريب ت´وده بعد به قول لنين طرح ھمه

که شوراھا از ارگان قدرت و ديکتات´وری پ´رول´ت´اري´ا ب´ه ارگ´ان´ی ن´م´ايش´ی و 
زم´ان ب´ا آن  اش توجيه و تاييد عملکرد دول´ت م´وق´ت و ھ´م قدرت که وظيفه بی

 .فريب کارگران و سربازان بود، درآمده بودند
ی ششم حزب بلشوي´ک در م´ط´ل´ب´ی  ی کنگره لنين در ھمين رابطه و در آستانه

ی بسط دام´ن´ه  دوره: " منتشر شد، نوشت" در اطراف شعارھا"که تحت عنوان 
ط´ول   ژوئ´ي´ه ب´ه۴ ف´وري´ه ت´ا ٢٧ی طبقاتی و حزبی در روسيه که از  مبارزه

کنن´دگ´ان  گردد که شرکت ی جديدی آغاز می اکنون دوره.  انجاميد به پايان رسيد
ک´ه  آن ديگر طبقات قديمی و اح´زاب ق´دي´م´ی و ش´وراھ´ای ق´دي´م´ی ن´ب´وده، ب´ل

ھايی ھستند که در آتش مب´ارزه ن´و ش´ده و در ج´ري´ان آن آب´دي´ده گ´ردي´ده،  آن
پ´اي´ان ".   ع´ق´ب جلو نگ´ريس´ت ن´ه ب´ه بايد به.  اند آموزش يافته و از نو ايجاد شده

آم´ي´ز  به معنای پايان امکان گذار مسال´م´ت"  ھمه قدرت به شوراھا"عمر شعار 
 اوت ب´رگ´زار ٣ ژوئيه ت´ا ٢۶ی ششم حزب بلشويک که از تاريخ  کنگره. بود

 .ای بر اين نظر صحه گذاشت گرديد، با صدور قطعنامه
. ھا نتوانست بحران سياسی را ف´رو ب´ن´ش´ان´د تھاجم حکومت موقت به بلشويک

.  اوت چھارصد ھزار کارگر دست به اعتصاب عمومی س´ي´اس´ی زدن´د١٢در 
 اوت ب´ه ح´م´ل´ه ژن´رال ٢۵ناتوانی حکومت موقت و تشديد بحران سياسی در 

کورنيلوف ھمراه با نيروھای نظامی تحت امرش ب´ه پ´ت´روگ´راد، ب´ه م´ن´ظ´ور 
سرکوب کارگران منجر شد که با مقاومت کارگران، س´رب´ازان و ن´اوي´ان ک´ه 

ھ´ای ژوئ´ن، ژوئ´ي´ه، اوت و  وق´اي´ع م´اه.  اغلب بلشويک بودند، شکست خورد
ھ´ا نش´ان داد ک´ه اح´زاب ب´ورژوا ب´ه ات´ف´اق  بويژه شورش کورنيلف، به ت´وده

ھا در ط´ول  توده.  ی تاريخ را به عقب برگردانند اند تا چرخه ھا در ت%ش ژنرال
ھ´ا ت´ج´رب´ه ب´ه دس´ت آورده و ب´ه س´رع´ت ب´ه  ی س´ال تنھا چند م´اه ب´ه ان´دازه

 .ھا گرويدند بلشويک
ھ´ا در ش´ک´س´ت  کننده ب´ل´ش´وي´ک ويژه به دليل نقش تعيين پس از وقايع فوق و به

ھا توانستند رھبری شوراھای پتروگ´راد و مس´ک´و  شورش کورنيلف، بلشويک
آم´د ک´ه در ش´وراھ´ا اک´ث´ري´ت را ب´ه دس´ت  را در دست گرفته و به ن´ظ´ر م´ی

در دس´ت´ور "  ھمه قدرت به دست شوراھ´ا" اند، بنابر اين بار ديگر شعار  آورده
به ھ´م´ي´ن دل´ي´ل، ل´ن´ي´ن از ن´زدي´ک ش´دن زم´ان ب´رای ق´ي´ام .  کار قرار گرفت

ای به ک´م´ي´ت´ه م´رک´زی ح´زب  وی در نامه.  گويد ی کارگران سخن می مسلحانه

م´ارکس´ي´س´م " با نام )  ١٩٢١در سال ( سپتامبر که بعدھا ١۴بلشويک در تاريخ 
دھ´د  لنين در اين نام´ه ت´وض´ي´ح م´ی. پردازد منتشر شد به اين مساله می" و قيام

ع´ن´وان پ´ي´ش´اھ´ن´گ  که در روزھای سوم و چھارم ژوئيه ھنوز طبقه کارگر ب´ه
ھا در م´ي´ان ک´ارگ´ران و س´رب´ازان پ´ت´روگ´راد و  انق%ب با ما نبود و بلشويک

اما امروز اين اکثريت در ھر دو شورا وج´ود دارد و .  مسکو اکثريت نداشتند
 .ھای ژوئيه و اوت، رقم زد اين اکثريت را حوادث ماه

 اکتبر لنين مخفيانه به پتروگراد بازگشت و تھيه مقدمات قيام از سوی ح´زب ٩
ح´زب   -بار حزب بلش´وي´ک   اين١٩٠۵برخ%ف انق%ب .  بلشويک آغاز گرديد

ی رھ´ب´ری ط´ب´ق´ه ک´ارگ´ر، ت´ع´ي´ي´ن  توانست به خوبی از ع´ھ´ده  -طبقه کارگر 
ح´زب .  ی قيام، سازماندھی ق´ي´ام و در ن´ھ´اي´ت پ´ي´روزی ان´ق´%ب ب´رآي´د لحظه

ی ح´زب پ´ي´ش´رو ط´ب´ق´ه  بلشويک در جريان انق%ب اکتبر نشان داد که وظ´ي´ف´ه
ارتباط ارگانيک .  اش برآيد ی وظايف تواند از عھده کارگر چيست و چگونه می
ھا را قادر ساخت تا در سازماندھ´ی و ھ´داي´ت ط´ب´ق´ه  با طبقه کارگر، بلشويک

حزبی که وقتی در رھبری شورای کارگران و س´رب´ازان .  کارگر موفق گردند
 ھ´زار ن´ف´ره از ک´ارگ´ران و ٣٠٠پتروگراد ق´رار گ´رف´ت، ت´وانس´ت ارتش´ی 

 .سربازان برای قيام مسلحانه آماده سازد
چه در .  لنين ھمواره بر اھميت و نقش حزب برای طبقه کارگر تاکيد کرده بود

گ´اه ک´ه در  و چ´ه آن"  چ´ه ب´اي´د ک´رد" اش  دوران جوانی و در اث´ر م´ع´روف
تنھا حزبی با مش´خ´ص´ات . تغييراتی را در حزب خواستار شد" تزھای آوريل" 

برای لني´ن ح´زب ط´ب´ق´ه .  توانست انق%ب اکتبر را به پيروزی برساند لنينی می
از ن´ظ´ر وی ح´زب ن´ق´ش .  کارگر، حزبی رزمنده بود نه حزبی بوروکراتيک

رھبری طبقه کارگر را داشت و در افکار او ھ´رگ´ز ق´رار ن´ب´ود ح´زب ج´ای 
اش در ت´ئ´وری و در  لنين در تمام دوران م´ب´ارزات ان´ق´%ب´ی.  طبقه را بگيرد

ح´ت´ا در دوران´ی ک´ه .  ب´اش´د ب´ن´د م´ی عمل ث´اب´ت ک´رد ک´ه ب´ه اي´ن اص´ول پ´ای
ترين شرايط جنگ داخلی بودند و ھر آن احتمال ش´ک´س´ت  ھا در سخت بلشويک

رفت، شرايطی که تمرکز را بيش از ھميشه در رھب´ری ب´رخ´ی از  انق%ب می
ضروری ساخته بود، لنين خطر رش´د ب´وروک´راس´ی   -به طور موقت   –امور 

 .کرد ھم در درون حزب و ھم در شوراھا را گوشزد می
 ب´ه ت´ح´ري´ر ١٩١٨ک´ه در آوري´ل "  وظايف نوبتی حکوم´ت ش´وروی" او در 

ھای گزاف به م´دي´ران را در آن  درآورد، مديريت تک نفره و پرداخت حقوق
ھ´ي´چ : " ن´ويس´د داند اما در عين حال م´ی شرايط برای بھبود توليد ضروری می

ھر .  تر از تبديل شوراھا به يک موسسه راکد و قائم به ذات نيست چيز سفيھانه
امان و اس´ت´وار و از  اندازه که اکنون بايد عزم ما برای دفاع از يک قدرت بی

 از کار و در موارد معي´ن´ی از ھای معينی در پروسهديکتاتوری افراد جداگانه 
ھ´ا و  تر باشد، به ھمان ان´دازه ھ´م ب´اي´د ش´ک´ل  راسخصرفا اجرايیھای  فعاليت
ت´ري´ن ام´ک´ان  ط´ري´ق ک´وچ´ک تر باشد تا ب´دي´ن  ھای کنترل از پايين متنوع شيوه

ط´ور م´ک´رر  آلودن حکومت شوروی خنثا شود و ھرزه علف بوروکراتيسم ب´ه
 )تاکيدات از لنين". (کن گردد ناپذير ريشه و خستگی

 که بويژه با وضوح تمام در ھش´ت ١٩٠۵ھای مھم انق%ب  يکی ديگر از درس
ماه بين انق%ب فوريه تا انق%ب اکتبر به اثبات رسيد، چگونگ´ی کس´ب و رش´د 
آگاھی سوسياليستی و طبقاتی در صفوف طبقه کارگر و ن´ق´ش ح´زب در اي´ن 

در "  چ´ه ب´اي´د ک´رد" لنين که اين مساله را اول´ي´ن ب´ار در ک´ت´اب .  رابطه است
ھ´ای  درس" ت´ری در   مط´رح ک´رده ب´ود، ب´ه ش´ک´ل روش´ن١٩٠٢فوريه سال 

و در پ´اس´خ "  چه بايد کرد" لنين در .  به تحرير درآورد١٩١٠در سال " انق%ب
شعور سياسی طبقاتی را فقط از بيرون يعنی از : " ھا نوشته بود به اکونوميست

بيرون مبارزه اقتصادی و از بيرون مدار مناسبات ک´ارگ´ران ب´ا ک´ارف´رم´اي´ان 
ت´وان  ای ک´ه اي´ن دان´ش را ف´ق´ط از آن م´ی رش´ت´ه.  توان برای کارگر آورد می

تحصيل نمود، رشته مناسبات تمام طبقات و قش´رھ´ا ب´ا دول´ت و ح´ک´وم´ت و 
لنين با تکيه بر تج´ارب ان´ق´%ب ". باشد رشته ارتباط متقابل بين تمام طبقات می

" ھ´ای ان´ق´%ب درس"  و دستاوردھای طبقه کارگر در اي´ن ان´ق´%ب در ١٩٠۵
 –دار  ط´ب´ق´ه س´رم´اي´ه  –ی خ´ود  کارگران در ھر قدم با دشمن ع´م´ده: " نوشت

کند سوسي´ال´ي´س´ت  ای که با اين دشمن می کارگر ضمن مبارزه.  شوند روبرو می
 و به لزوم تغيير کامل سازمان تمام جامعه و محو کامل ھر گون´ه ف´ق´ر شود می

ک´ارگ´ران پ´س از س´وس´ي´ال´ي´س´ت ش´دن، ب´ا ت´ھ´ور .  ب´رد و س´ت´م´گ´ری پ´ی م´ی
ای بر ضد کليه موانعی که در سر راه آن´ان ق´رار دارد و در درج´ه  فداکارانه

 ".نمايند ھای م%ک مبارزه می اول بر ضد حکومت تزاری و فئودال
ی انق%ب فوريه تا انق%ب اک´ت´ب´ر  تحوkتی که در آگاھی طبقه کارگر در فاصله
ن´ظ´ي´ر  ھ´ای ک´م فش´ان´ی ھ´ا و ج´ان و حتا پس از ان´ق´%ب اک´ت´ب´ر و در ف´داک´اری

کارگران برای دفاع از حکومت شورايی رخ داد، ب´ھ´ت´ري´ن گ´واه اي´ن مس´ال´ه 
 .است

ياب´د ام´ا  طبقه کارگر در مبارزات اقتصادی خود تا حدودی به آگاھی دست می
اما ھنگامی که حتا در .  رود ای فراتر نمی اين آگاھی در ابتدا از آگاھی اتحاديه
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رس´د،  دار ب´ه ت´خ´اص´م م´ی ھمان مبارزات اق´ت´ص´ادی خ´ود ب´ا دول´ت س´رم´اي´ه
ای فراتر رفته و به ن´ق´ش دول´ت در ح´ف´ظ ش´راي´ط  اش از آگاھی اتحاديه آگاھی

ھر قدر که مبارزات .  برد داری پی می حاکم و در نھايت حفظ مناسبات سرمايه
شود به ھمان نسبت آگاھی کارگ´ران ن´ي´ز رش´د ک´رده و  تر می کارگران عميق

اين که کارگران در مقطع انق%ب فوريه از حک´وم´ت م´وق´ت .  شود تر می وسيع
کنند اما پس از گذشت چند ماه از حکومت موقت ناامي´د ش´ده و در  حمايت می

نھايت طی ھشت ماه يعنی از فوريه تا اک´ت´ب´ر، ب´زرگ´ت´ري´ن ان´ق´%ب ک´ارگ´ری 
گر ميزان رشد آگاھ´ی در م´ي´ان ط´ب´ق´ه  زنند بيان تاريخ را تا به امروز رقم می

طبقه کارگر در اين دوران طوفانی گاه در ط´ول ي´ک ھ´ف´ت´ه ب´ه .  کارگر است
اين آگاھی طبقاتی در ميان کارگ´ران، .  ھا تجربه و آگاھی آموخت ی سال اندازه

ی اق´ت´ص´ادی ش´ک´ل گ´رف´ت´ه و  نه از بيرون طبقه بلکه بيرون از مدار م´ب´ارزه
يعنی در ع´م´ل م´ب´ارزات´ی ب´ه .  کارگران را به آگاھی سوسياليستی رسانده بود

اين نقطه رسيدند که دولت موقت را سرنگون کرده، خود ق´درت را ب´ه دس´ت 
اين يعنی آگاھی سوس´ي´ال´ي´س´ت´ی و .  بگيرند و ساختمان سوسياليسم را آغاز کنند

در اي´ن م´ي´ان .  طبقاتی طبقه کارگر که در جريان مبارزه، خود به آن رس´ي´دن´د
در )  حزب ب´ل´ش´وي´ک(مساله مھم ديگر نقش غيرقابل انکار حزب طبقه کارگر 

ی کارگران و رشد آگاھی طبقه کارگر است ک´ه  ارتقاء و جھت دادن به مبارزه
 .  کند سير حوادث از انق%ب فوريه تا انق%ب اکتبر آن را به خوبی آشکار می
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حکومت موقت ب´ي´ش از ھ´ر چ´ي´ز ب´رای آن س´رن´گ´ون ش´د ک´ه ب´ه خ´واس´ت 
کارگران، دھقانان و سربازانی که تزار را سرن´گ´ون و ق´درت را ب´ه دس´ت´ان 

صل´ح، .  ھا ناتوان بود اعتنا و يا در پاسخ به آن حکومت موقت سپرده بودند، بی
ی  حکومت موقت با ادام´ه.  زمين و نان خواست اصلی کارگران و دھقانان بود

ھ´ای   خارجی ارتجاعی دوران ت´زاری ادام´ه داد و ب´ا دول´ت جنگ به سياست
مساله زمين را به فراموشی س´پ´رد و .  امپرياليست فرانسه و انگليس ھمراه شد

ھا وعده داد تا در آينده مجل´س م´وس´س´ان در  تنھا در برابر فشار دھقانان به آن
قحطی و کمبود مواد مورد ن´ي´از و ض´روری .  اين مورد تصميم خواھد گرفت

ھ´ای ک´ارگ´ران از  به خ´واس´ت.  مردم نيز در دوران دولت موقت افزايش يافت
 .توجه باقی ماند جمله ھشت ساعت کار در روز نيز حکومت موقت بی

ھا به سرعت به ميان کارگ´ران رف´ت و  برای ھمين بود که شعارھای بلشويک
ح´ال ن´وب´ت دول´ت ش´وراي´ی ب´ود ک´ه ب´ه اي´ن .  به يک نيروی مادی تبدي´ل ش´د

 .شعارھا جامه عمل بپوشاند
ھايی را  کنگره سراسری شوراھا قطعنامه)   اکتبر٢۶( در فردای انق%ب اکتبر 

ام´ا از تص´وي´ب اي´ن .  در ارتباط با ملی کردن زمي´ن و ص´ل´ح تص´وي´ب ک´رد
 .ھا تا اجرای آن راه درازی در پيش بود قطعنامه

کميته اجرايی شوراھای دھقانی ت´ا آن .  ترين مسائل، دھقانان بودند يکی از مھم
کمي´ت´ه اج´راي´ی ش´وراھ´ای .  ارھا قرار داشت زمان در اختيار جناح راست اس

دھقانی به کنگره دوم شوراھای سراسری کارگران و سربازان روسيه دع´وت 
پس از آن نيز احزاب رفرم´ي´س´ت، .  ھا دعوت را رد کرده بودند شده بود اما آن

تمام ت%ش خود را برای جلوگيری از برگزاری کنگره شوراھای دھ´ق´ان´ی ب´ه 
ھا کنگره شوراھای دھقان´ی در ده  رغم آن، با ت%ش بلشويک کار بردند، اما به

با توجه به تغييراتی که بعد از انق%ب اکتبر به وق´وع .  نوامبر آغاز به کار کرد
پيوسته بود، تغييرات زيادی در ترکي´ب اعض´ای ک´ن´گ´ره ش´وراھ´ای دھ´ق´ان´ی 

ارھ´ای چ´پ ب´ودن´د،  ب´ي´ش از ن´ي´م´ی از ن´م´اي´ن´دگ´ان از اس.  بوجود آم´ده ب´ود
کن´گ´ره .  ارھای راست يک چھارم و يک پنجم نمايندگان نيز بلشويک بودند اس

 ن´وام´ب´ر، ١۶شوراھای دھقانی چندين روز به طول کشيد تا سرانجام در روز 
. ال´ع´اده خ´ود از دول´ت ش´وراي´ی اع´%م ح´م´اي´ت ک´رد کنگره در ج´ل´س´ه ف´وق

ھا را برای شرکت در ش´ورای  ارھای چپ که پيش از اين دعوت بلشويک اس
ب´ار س´ه ت´ن از اعض´ای آن´ان ب´ه ع´ن´وان  کميسرھای خلق رد کرده بودند، اين

ھا و  در واقع توافق بين بلشويک.  کميسر به شورای کميسرھای خلق راه يافتند
و خ´ارج از "  اس´م´ول´ن´ی" ارھای چپ در مذاکراتی که ب´ي´ن دو ح´زب در  اس

کنگره صورت گرفت، به حمايت کنگره شوراھای دھقانی از دول´ت ش´وراي´ی 
 .منجر گرديد

با حمايت کنگره شوراھای دھقانی از دول´ت ش´وراي´ی، ش´وراھ´ای س´راس´ری 
کارگران و سربازان روسيه به ش´وراھ´ای س´راس´ری ک´ارگ´ران، دھ´ق´ان´ان و 

سربازان روسيه تغيير نام داد و تعدادی از اعضای کنگره شوراھ´ای دھ´ق´ان´ی 
ھ´ای  ن´ام´ه در ھ´م´ان ش´ب، ق´ط´ع.  به عضويت کميته اجرايی ش´وراھ´ا درآم´دن´د

مربوط به صلح، زمين و کنترل کارگری به تاييد ک´م´ي´ت´ه اج´راي´ی ش´وراھ´ای 
 .سراسر روسيه رسيدند
آھ´ن پ´س از ان´ق´%ب  ھا، تلگراف و حتا ک´ارگ´ران راه اعتصاب کارکنان بانک

اکتبر از دي´گ´ر مش´ک´%ت دول´ت ش´وراھ´ا ب´ود ک´ه مش´ک´%ت زي´ادی را در 
ھای دولت شورايی از جمله بر  روزھای اول بوجود آورد که با اولين پيروزی

و اتحاد با دھقانان، اين اعتصابات نيز به پاي´ان "  دين کاله" و "  کرنسکی" قوای 
 .کنندگان عموما بر سر کار خود بازگشتند خود رسيد و اعتصاب

تشکيل مجلس موسسان و سپس انح%ل آن يکی ديگر از وقايع ان´ق´%ب اک´ت´ب´ر 
ش´ووي´ن´ي´س´ت   -است که مخالفان و دشمنان طبقه کارگر، از کائوتسکی سوسيال

ب´رداری از ان´ح´%ل  چنان در ت%ش برای بھره اش، ھم ھای امروزی تا ھمپالگی
طور که توضيح داده شد، بسيار پيشتر از ان´ق´%ب  لنين ھمان.  آن بوده و ھستند
" تزھ´ای آوري´ل" و يا "  دولت و انق%ب" ھای خود از جمله در  اکتبر در نوشته

توضيح داده بود که بازگشت به اشکال پارلمانی به مفھوم بازگشت به يکی از 
ھای بورژوايی است و دولت طبقه کارگر از نوع دول´ت ک´م´ون´ی  اشکال دولت
لنين مص´ال´ح ان´ق´%ب و ک´ارگ´ران را ب´اkت´ر از ح´ق´وق ص´وری .  خواھد بود

 .دانست مجلس موسسان می) بورژوايی(
ی ان´ق´%ب و ت´وھ´م´ات و  ب´ع´د از ان´ق´%ب اک´ت´ب´ر ام´ا ب´ه دل´ي´ل ش´راي´ط وي´ژه

ھايی که حتا در ميان پيشروان طبقه کارگ´ر وج´ود داش´ت، م´ج´ل´س  ناروشنايی
موسسان که قرارھای آن توسط حکومت موقت پيش از انق%ب اکتب´ر گ´ذاش´ت´ه 

ارھ´ای  اما زمان´ی ک´ه م´ج´ل´س م´وس´س´ان ک´ه در آن اس.  شده بود، تشکيل شد
راست اکثريت را در دست داشتند، با انتقال قدرت به شوراھا م´خ´ال´ف´ت ک´رد، 

ي´ا دول´ت .  راھی جز انح%ل مجلس موسسان برای دولت شوراھا ب´اق´ی ن´م´ان´د
. شوراھا يا مجلس موسس´ان اي´ن ب´ود واق´ع´ي´ت آن ل´ح´ظ´ه مش´خ´ص ت´اري´خ´ی

ھ´ا ب´ع´د از  نمايندگان مجلس موسسان بيانگ´ر خ´واس´ت و اراده اک´ث´ري´ت ت´وده
انق%ب اکتبر نبودند و اين ھمان ويژگ´ی م´ت´ف´اوت و بس´ي´ار ب´ا اھ´م´ي´ت دول´ت 

کنندگان ھ´ر  در دولت شورايی انتخاب.  شورايی با دولت از نوع پارلمانی است
ک´ن´ن´ده  ای ک´ه م´ن´ع´ک´س ی جديدی انتخاب کن´ن´د، ن´م´اي´ن´ده توانند نماينده لحظه می

ھای پارلم´ان´ی  اما در دولت.  کنندگان در آن لحظه مشخص باشد نظرات انتخاب
شود، ن´م´اي´ن´دگ´ان ب´رای  که از آن به عنوان دموکراسی بورژوايی نام برده می

کنندگان ھيچ کنترلی بر نم´اي´ن´ده خ´ود  شوند و انتخاب مدت چند سال انتخاب می
ترکيب شوراھای سراسری کارگران و س´رب´ازان روس´ي´ه در ک´ن´گ´ره .  ندارند

ھا در اقليت قرار داشتند با ترکيب دومين کنگ´ره  اول در ماه ژوئن که بلشويک
ھا به تنھايی در اکثريت قرار گ´رف´ت´ن´د و ي´ا  که در اکتبر تشکيل شد و بلشويک

ھ´ا ب´از ھ´م   تشکيل ياف´ت و ت´ع´داد ب´ل´ش´وي´ک١٩١٨کنگره سوم که در ژانويه 
ی روش́´ن از ت́´ف́´اوت دم́´وک́´راس́´ی ش́´وراي́´ی ب́´ا  اف́´زاي́´ش ي́´اف́´ت، ي́´ک ن́´م́´ون́´ه

ارھ´ای  در م´ج´ل´س م´وس´س´ان، اس.  دموکراسی درمانده و ابتر پارلمان´ی اس´ت
راست در حالی اکثريت را در دست داشتند که در شوراھای دھق´ان´ی ک´ه ب´ع´د 
از انق%ب اکتبر نمايندگان آن انتخاب شده بودند، در اقليت مطلق ق´رار گ´رف´ت´ه 

ارھای چپ که در ھمان شوراھای دھ´ق´ان´ی اک´ث´ري´ت را ب´دس´ت  اما اس.  بودند
 کرسی مجلس موسسان را در اختيار داشتن´د، در ب´راب´ر ۴٠آورده بودند، تنھا 

 . ارھا  کرسی جناح راست اس٣۶٠
 

 زمين
 

تري´ن م´وض´وع´ات´ی ب´ود ک´ه در ب´راب´ر دول´ت  حل مساله زمين يکی از پيچيده
ی   ميليون خ´ان´واده١۵بعد از انق%ب اکتبر، . ھا قرار داشت شورايی و بلشويک

 ميليون دھقان تھيدست ب´ودن´د ١٠از اين ميان .  دھقانی در روسيه وجود داشت
 ٣که مازاد محصول نداشته و حتا مجبور به فروش نيروی ک´ار خ´ود ب´ودن´د، 

 .بودند) بورژوازی روستا( ميليون کوkک ٢ميليون دھقان ميانه حال و 
کردن زمين و کش´ت اج´ت´م´اع´ی زم´ي´ن ن´ظ´ر داش´ت´ن´د، ام´ا  ھا بر ملی بلشويک

ھ´ا  در اي´ن ج´ا ب´ود ک´ه ب´ل´ش´وي´ک. ارھا خواستار تقسيم آن بودند دھقانان و اس
برای ھمراه کردن دھقانان با کارگران از برنامه خود عدول کرده و به تق´س´ي´م 

 .زمين تن دادند
ات´ح´اد ک´ارگ´ران ب´ا دھ´ق´ان´ان " ب´ا ع´ن´وان "  پ´راودا" ای ک´ه در  لنين در مق´ال´ه

انتشار يافت، در مورد سخنرانی خود در ک´ن´گ´ره "  زحمتکش و استثمارشونده
اق´دام´ات دوران ان´ت´ق´ال ب´ه : " وی در اين مقاله نوش´ت.  دھقانی توضيحاتی داد

تواند در کشورھای دارای زراعت بزرگ و کشورھای دارای  سوسياليسم نمی
 .زراعت کوچک يکسان باشد

ھا موظف خواھيم بود در شورای کميس´رھ´ای م´ل´ی ي´ا در ک´م´ي´ت´ه  ما بلشويک

١٣از صفحه   

 انق5ب اکتبر
 از پيروزی تا شکست



 ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ١۵

١۴از صفحه   

١۵ 

١۶درصفحه   

م´ن´ظ´ور ل´ن´ي´ن م´اده ( ای  ی چنين م´اده اجرايی مرکزی ھنگام اخذ رای در باره
مربوط به برابری در استفاده از زمين و تجديد تقسيم زمين بين خرده م´ال´ک´ي´ن 

خ´اط´ر  پ´رول´ت´اري´ا م´وظ´ف اس´ت ب´ه...  م´م´ت´ن´ع ب´م´ان´ي´م)  توضيح از ما  –است 
پيروزی سوسياليسم، در مورد انتخاب اين اقدامات ان´ت´ق´ال´ی در ح´ق دھ´ق´ان´ان 

زيرا اين قب´ي´ل اق´دام´ات ب´ه ام´ر .  زحمتکش و استثمار شونده گذشت قائل شود
 ".سوسياليسم زيانی نخواھد رساند

 به تحري´ر ١٩١٨که در نوامبر " انق%ب پرولتری و کائوتسکی مرتد"لنين در 
ھ´ا ھ´ن´گ´ام  ب´ل´ش´وي´ک: " ن´ويس´د وی م´ی.  شکافد درآورد، اين مساله را بيشتر می

قانونی که روح آن شعار براب´ری   –عملی ساختن قانون اجتماعی کردن زمين 
اي´ن :  با نھايت دقت و صراحت اظھار داش´ت´ن´د ک´ه  –در استفاده از زمين است 

ما اجرای آن را از آن . انديشه از آن ما نبوده و ما با اين شعار موافقت نداريم
شمريم که اکثريت قاطع دھ´ق´ان´ان خ´واھ´ان آن ھس´ت´ن´د و  جھت وظيفه خود می

به توسط خ´ود آن´ان، دوران ھای اکثريت زحمتکشان ھم بايد  انديشه و خواست
نمود و ن´ه از " ملغی"شود نه  ھايی را نمی  چنين خواست.خود را سپری سازد

ھا به دھقانان ک´م´ک خ´واھ´ي´م ک´رد ت´ا دوران  ما بلشويک".  جھيد" ھا  روی آن
بورژوايی را سپری سازند و با سرعت ھ´ر چ´ه ب´ي´ش´ت´ر و ب´ا  شعارھای خرده

سھولت ھر چه بيشتر از اين شعارھا دست کشيده به شعارھای س´وس´ي´ال´ي´س´ت´ی 
 ....بپردازند

اند، آرزوی براب´ری را در  دھقانانی که تزاريسم و م%کين را سرنگون ساخته
تواند از دھقانانی که ھم از قي´د م´%ک´ي´ن و  پرورانند و ھيچ نيرويی نمی سر می

اند، ممان´ع´ت  پارلمانی خ%صی يافته  –ھم از قيد دولت جمھوری خواه بورژوا 
گ´وي´ن´د م´ا ب´ه ش´م´ا ک´م´ک خ´واھ´ي´م ک´رد ب´ه  پرولترھا به دھ´ق´ان´ان م´ی.  نمايد

زيرا برابری در اس´ت´ف´اده از زم´ي´ن ب´ه م´ع´ن´ای . برسيد" آل ايده"داری  سرمايه
و در عين حال م´ا .  پاست داری از نقطه نظر مولد خرده آليزه کردن سرمايه ايده

عدم کفايت آن و لزوم انتقال به زراع´ت اج´ت´م´اع´ی زم´ي´ن را ب´ه ش´م´ا نش´ان 
 ".خواھيم داد

م´ع´ت´ق´د )  ی جنگ داخلی حتا در بحبوحه( لنين در مورد دھقانان ميانه حال  نيز 
ھايی اتخاذ کند تا دھقانان ميان´ه ح´ال را ک´ه  بود که دولت شورايی بايد سياست

ھش´ت´م´ي´ن " وی در س´خ´ن´ران´ی خ´ود در .  مردد ھستند به سوی خود جلب نمايد
ھ´ای دھ´ق´ان´ی ب´ر  با اش´اره ب´ه ب´رخ´ی ش´ورش)  ١٩١٩مارس " (کنگره حزب

سياس´ت ح´زب : " گويد وی می. کند ضرورت جذب دھقانان ميانه حال تاکيد می
کمونيست روسيه نسبت به دھقانان ميانه حال عبارتست از ج´ل´ب ت´دري´ج´ی و 

حزب اين وظيفه را وجھه ھمت خ´ود .  منظم آنان به کار ساختمان سوسياليستی
ھا جدا کند و ب´ا اب´راز ت´وج´ه  دھد که دھقانان ميانه حال را از کوkک قرار می

". ھا را ب´ه س´وی ط´ب´ق´ه ک´ارگ´ر ج´ل´ب ن´م´اي´د ھای آنان، آن نسبت به نيازمندی
ھا در دوران ب´ع´د از ل´ن´ي´ن  سياستی که بعدھا با اشتراکی کردن اجباری زمين

 .نقض شد و معض%ت جدی در جريان اشتراکی سازی مزارع پديد آورد
 

 صلح
 

ھای اصلی کارگران و دھقانان روسيه بود و کنگره دوم  صلح يکی از خواست
 اکتبر تص´وي´ب ک´رده ٢۶شوراھا قطعنامه صلح بدون الحاق و غرامت را در 

ھ´ای ام´پ´ري´ال´ي´س´ت ب´دون  اما پيشنھاد صلح دولت شوراھا از سوی دول´ت.  بود
ھای امپرياليست نه تنھا به پيشنھاد صلح پاس´خ ن´دادن´د، ب´ل´ک´ه  دولت.  پاسخ ماند

تحرکات خود را برای حمايت از ضد انق%ب داخل´ی آغ´از ک´ردن´د و ح´ت´ا در 
دولت شوراھا از س´وي´ی . مناطقی به طور مستقيم نيروی نظامی مستقر کردند

با قحطی و کاھش توليدات صنعتی و کشاورزی روبرو بود و از سوی دي´گ´ر 
در اي´ن .  ھای امپرياليستی و ضد انق%ب داخلی محاصره شده ب´ود توسط قدرت

ل´ي´ت´وفس´ک   –شرايط بود که دولت شوراھا مجبور شد به قرارداد صلح برست 
لنين معت´ق´د .  نمود تن در دھد که شرايط سنگينی را به دولت شوراھا تحميل می

بود که دولت شورايی و کارگران و دھقانان به تنفس نياز دارند و م´ا ب´اي´د ب´ه 
اما جنگ داخ´ل´ی ن´گ´ذاش´ت دول´ت .  ھر قيمتی شده اين تنفس را بوجود بياوريم

شورايی از قرارداد صلح برای بازسازی اقتصاد بھره ببرد و ج´ن´گ دي´گ´ری 
ھ´ا ب´وي´ژه  دريغ امپ´ري´ال´ي´س´ت گاردھای سفيد که از حمايت بی.  به آن تحميل شد

ب´ردن´د،  ی بعد ژاپن و آمريکا بھره م´ی امپرياليسم فرانسه، انگليس و در مرحله
ھ´ا  ی آن قربانی شدن ميليون جنگی را به دولت شورايی تحميل کردند که نتيجه

 .انسان در اثر جنگ و قحطی بود
دولت شورايی مجبور شد برای مبارزه با قحطی، اقتصاد جنگی را در دستور 

ھايی در گ´رف´ت´ن م´ال´ي´ات ج´ن´س´ی از  در اين دوره گاه از روش.  کار قرار دھد
دھقانان بھره گرفته شد که مورد انتقاد شديد لنين قرار گرفت و به ن´ارض´اي´ت´ی 

ھ´ا و  اگ´رچ´ه گ´روھ´ی از ژن´رال.  ھايی از دھقانان منجر گردي´د در ميان بخش
افسران از ھمان ابتدا عليه دولت شوراھا شوريدند، اما جنگ داخ´ل´ی از ن´ي´م´ه 

 و چند ماھی بعد از قرارداد صلح با آلم´ان ب´ود ک´ه ب´ه ص´ورت´ی ت´م´ام ١٩١٨
 .    عيار به تھديدی عليه دولت شورايی تبديل شد

ھ´ای ت´زاری،   تمامی گاردھای سفيد ب´ا ف´رم´ان´دھ´ی ژن´رال١٩٢٠تا پايان سال 
کورنيلف، دنيکين، کراسنوف، کلچاک، يودنيچ، ورانگل و غيره که ھمگی از 

در اک´ت´ب´ر .  ھا برخوردار بودن´د، ش´ک´س´ت خ´وردن´د حمايت مستقيم امپرياليست
را در "  وس´ت´وک وkدی"  نيز آخرين نيروھای اشغالگر ژاپنی که شھر ١٩٢٢

پ´ي´روزی در ج´ن´گ .  تصرف خود داشتند از ارت´ش س´رخ ش´ک´س´ت خ´وردن´د
ھای بزرگی بود و بس´ي´اری از رھ´ب´ران و ک´ادرھ´ای  داخلی مرھون فداکاری

بلشويک نيز ھمراه با کارگران و دھقانان جان خود را در اين جنگ از دس´ت 
 .دادند
 

 "نپ"سياست اقتصادی نوين 
 

در پايان جنگ داخلی، وضعيت اقتصادی روسيه بيش از گ´ذش´ت´ه خ´راب ش´ده 
وض´ع´ي´ت .  محصوkت کشاورزی تنھا نصف دوران پي´ش از ج´ن´گ ب´ود.  بود

در اي´ن .   درصد ق´ب´ل از ج´ن´گ ب´ود١۵صنايع از اين ھم بدتر بود و کمتر از 
در دس´ت´ور ک´ار دول´ت ش´وراھ´ا ق´رار "  ن´پ" شرايط بود که گذار به اقت´ص´اد 

نش´ي´ن´ی ب´زرگ  يک عقب"  نپ" ی لنين سياست اقتصادی نوين  به عقيده.  گرفت
 ١٩٢۵در س´ال .  داری ب´ود اما kزم از اقتصاد سوسياليستی به اقتصاد سرمايه

م´ح´ص´وkت کش´اورزی ب´ه )  چھار سال پس از آغاز سياست اقتصادی ن´وي´ن( 
 . درصد دوران پيش از جنگ رسيده بودند٧۵ درصد و توليد صنعتی به ٨٧

ای با   در مقاله١٩٢١، در نوامبر " نپ" لنين در اھميت سياست اقتصادی نوين 
رون´ق "  درباره اھميت ط% اکنون و پس از پي´روزی ک´ام´ل س´وس´ي´ال´ي´س´م" نام 

دادن به بازرگانی داخلی در عين ت´ن´ظ´ي´م ص´ح´ي´ح آن از س´وی دول´ت را آن 
ت´وان ت´م´ام زن´ج´ي´ر را در دس´ت  نامد که با در دست گرفتن آن م´ی ای می حلقه
 .گرفت

در يکی از مصوبات کميته مرکزی حزب کمونيست در اين رابطه چنين آم´ده 
قسمت اعظم وسايل توليد در رشته ص´ن´اي´ع و ح´م´ل و ن´ق´ل در دس´ت : " است

اي´ن وض´ع ھ´م´راه ب´ا م´ل´ی ک´ردن زم´ي´ن، نش´ان .  دولت پرولتری باقی ميماند
دھ´د  دھد که سياست اقتصادی نوين ماھيت دولت کارگ´ری را ت´غ´ي´ي´ر ن´م´ی می

ھای س´اخ´ت´م´ان س´وس´ي´ال´ي´س´م ت´غ´ي´ي´رات ج´دی وارد  ھا و شکل ولی در اسلوب
 "   سازد می

 يعنی قبل از در پيش گرفتن سياس´ت اق´ت´ص´ادی ن´وي´ن در ١٩١٨لنين از سال 
ماندگی اقتصادی ب´اي´د  ، معتقد بود که دولت پرولتری به علت عقب١٩٢١سال 
ھ́´ای م´ت́´ف́´اوت´ی ب́´رای ت́´وس́´ع´ه اق́´ت´ص́´ادی ب´ھ́´ره گ´ي́´رد و ل́´ن́´ي´ن آن را  از راه

ھ´اي´ی ھ´م  داری در ع´رص´ه ناميده بود، گسترش سرمايه" داری دولتی سرمايه" 
گ´ذاران  چون صنايع کوچک، کشاورزی خرده مال´ک´ی و ح´ت´ا ج´ذب س´رم´اي´ه

: ن́´ويس́´د وی م́´ی.  خ́´ارج́´ی، ام́´ا زي́´ر ک́´ن́´ت́´رل و ن́´ظ́´ارت دول́´ت ک́´ارگ́´ری
داری دولتی در مقابل اوض´اع و اح´وال ک´ن´ون´ی م´ا گ´ام´ی ب´ه پ´ي´ش  سرمايه" 

داری دول´ت´ی  اگر تقريبا پس از شش ماه ديگر در کشور ما سرمايه.  خواھد بود
ک´ه  برقرار گردد، موفقيتی عظيم و تضمين بسيار موثقی خواھ´د ب´ود ب´رای آن

ط́´ور ق́´ط́´ع́´ی اس́´ت́´وار و  پ́´س از ي́´ک س́´ال س́´وس́´ي́´ال́´ي́´س́´م در کش́´ور م́´ا ب́´ه
 ".ناپذير گردد شکست

 
. ال´م´ل´ل´ی آن اس´ت ترين صفحات انق%ب اکت´ب´ر ت´اث´ي´رات ب´ي´ن يکی از درخشان

ھای تحت ستم ج´ھ´ان  انق%ب اکتبر ھواداران بسياری در ميان کارگران و خلق
ھ´ا را در ش´ک´س´ت  پيدا نمود و اين يکی از عوامل مھمی بود که امپ´ري´ال´ي´س´ت

 .انق%ب اکتبر ناتوان ساخت
از کارگران کشورھای آلمان، انگليس و فرانسه تا اسپانيا، آمريکا، م´ک´زي´ک، 

انق%ب اکتبر طوفانی بود که ھ´م´ه ج´ا را .  چين، ھند، اندونزی، ترکيه و ايران
ان´ق´%ب در .  ھ´ا را آورد در نورديد و با خود بوی انق%ب و انفجار خش´م ت´وده

ان´ق´%ب آل´م´ان از .   مجارستان تحت تاثير انق%ب سوسياليستی روسيه برپا ش´د
مارکس و لنين در ک´ن´ار زوم´ا و زاپ´ات´ا ب´ه .  تاثير انق%ب روسيه برکنار نبود
ھ´ا ق´وی ب´ودن´د  در اسپانيا ھر چند آنارشيس´ت.  نماد انق%ب مکزيک تبديل شدند

در س´ال .  مع´روف ش´د"  ی بلشويکی دوساله"  به ١٩١٩ – ١٩١٧ھای  اما سال
 اولين جلسه انترناسيونال سوم در مسکو آغاز به کار ک´رد و بس´ي´اری ١٩١٩

. ھ´ا ب´وج´ود آم´دن´د از احزاب کمونيست تحت تاثير انق%ب اک´ت´ب´ر و ب´ل´ش´وي´ک
ھ´ا  انترناسيونال س´وم ت´وانس´ت ب´ا گ´ردآوری اح´زاب ک´م´ون´ي´س´ت ب´رای س´ال
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 .تاثيرات مھمی بر جنبش کارگری و کمونيستی جھان داشته باشد
ھ´ای ج´ن´گ و ح´ت´ا  انق%ب اکتبر در ھمان زمان تاثيرات زيادی نيز در ج´ب´ھ´ه

ھا از خود برجای گذاشت و اميد به ص´ل´ح و ان´ق´%ب را در م´ي´ان  پشت جبھه
 ت´ا م´ارس ١٩١٧از ن´وام´ب´ر .  شان بوجود آورده ب´ود ھای سربازان و خانواده

ھای ھمسران کارگران و دھقانان حاض´ر در ج´ن´گ  ، يک سوم از نامه١٩١٨
شان نرسي´د راج´ع  که توسط اداره سانسور ھابسبورگ ھرگز به دست ھمسران

 درصد ترکيبی از ھ´ر دو ٢٠به صلح با روسيه، يک سوم راجع به انق%ب و 
ھ´ا  امپريالي´س´ت: "گويد لنين در نھمين کنگره حزب کمونيست روسيه می. بودند
ديدند که روس´ي´ه ش´وروی ب´ر ش´م´ار ھ´واداران خ´ود در ب´ي´ن س´رب´ازان  نمی

اند و در ب´ي´ن ن´اوي´ان ف´رانس´وی ک´ه در  انگليسی که در آرخانگلسک پياده شده
 –اند و در ب´ي´ن ک´ارگ´ران ک´ل´ي´ه کش´ورھ´ا ک´ه س´وس´ي´ال  سواستوپل پياده شده

ھا بدون استثناء در کليه کشورھای پيش´رو ج´ان´ب س´رم´اي´ه را  سازشکاران آن
 ".اند، ميافزايد گرفته

لنين در سخنرانی خود در کنگره کشوری کارگران ح´م´ل و ن´ق´ل روس´ي´ه در 
ھ´ای  رابطه ب´ا چ´گ´ون´گ´ی پ´ي´روزی در ج´ن´گ داخ´ل´ی و در ن´ب´رد ب´ا دول´ت

اين ما نبوديم که پيروز شديم، زيرا ني´روھ´ای ن´ظ´ام´ی : " گويد امپرياليست، می
ت´وانس´ت´ن´د  ھ´ا ن´م´ی چه موجب پيروزی شد، اين بود که دول´ت آن.  ما ناچيز است

ک´ارگ´ران کش´ورھ´ای پ´ي´ش´رو . کار برند تمام نيروی نظامی خود را عليه ما به
ھ´ا  ی سير ج´ن´گ ھس´ت´ن´د ک´ه ب´رخ´%ف ت´م´اي´ل آن کننده ای عامل تعيين درجه به

ھا با مقاومت منفی و نيمه منفی خود ج´ن´گ  توان جنگ کرد و سرانجام آن نمی
چ´ون و چ´را ب´ه اي´ن س´وال ک´ه  اي´ن واق´ع´ي´ت ب´ی.  بر ضد ما را عقيم گذاشتند

پرولتاريای روس از کجا نيروی معنوی کسب کرد که توانست سه سال و ن´ي´م 
 ". دھد ايستادگی نمايد و پيروز گردد دقيقا پاسخ می

 
 شکست انق5ب اکتبر

 
ب´ھ´اي´ی ب´رای  ھا و شکست انق%ب کب´ي´ر اک´ت´ب´ر ت´ج´ارب گ´ران اگرچه پيروزی

تر اي´ن اس´ت  جنبش کمونيستی و طبقه کارگر به ھمراه داشت، اما واقعيت مھم
ط´ور ک´ه پ´ي´روزی ان´ق´%ب  ھ´م´ان.  ای بس سھمگي´ن ب´ود اش ضربه که شکست

ھ´م´راه آورد،  اکتبر با خود اميد به ص´ل´ح، آزادی و ان´ق´%ب اج´ت´م´اع´ی را ب´ه
ای ک´ه ھ´ن´وز  گ´ون´ه  را به ھمراه آورد، ب´ه اش نااميدی و تھاجم سرمايه شکست
 .اند ھای شکست التيام نيافته زخم

چرا انق%بی با آن عظمت، ب´ا رھ´ب´ری ح´زب ب´ل´ش´وي´ک ک´ه رھ´ب´ری ب´زرگ 
ھ´ا  ن´ظ´ي´ر م´ي´ل´ي´ون ھ´ای ک´م چون لنين در راس آن قرار داش´ت، ب´ا ف´داک´اری ھم

، کارگر و دھقان تھيدست که از جنگ داخلی پ´ي´روز ب´ي´رون آم´د و  کمونيست
 !ھای امپرياليست را با سرشکستگی روبرو ساخت، شکست خورد؟ دولت
ی جنگ جھانی رخ داد، در ش´راي´ط´ی ک´ه تض´اد  که انق%ب اکتبر در ميانه اين

ای ن´ي´ز از ج´ن´گ در اي´ن  بين دول امپرياليستی حاد ب´ود و ن´ارض´اي´ت´ی ت´وده
ھ´ای اي´ج´اد س´اخ´ت´م´ان  کشورھا رو به اف´زاي´ش ب´ود، ھ´ي´چ چ´ي´ز از دش´واری

 .کند سوسياليسم در روسيه کم نمی
. طبقه کارگر برای برقراری س´وس´ي´ال´ي´س´م ب´اي´د ھ´م´ه چ´ي´ز را از ن´و بس´ازد

اش در درون  بورژوازی وقتی در اروپا به قدرت رسيد يا بسياری از نھادھای
ھای فئودالی ح´اک´م راه  نظام فئودالی شکل گرفته بودند و يا در سازش با دولت

ھر چه بود بورژوازی از ساختارھای موجود بھره .  خود را به قدرت باز کرد
ت´وان´د  اما پرولتاريا ن´م´ی.  ھای خود سازگار ساخت ھا را با خواست گرفت و آن

ی ق´دي´م را  پرولتاريا بايد نھادھای سياسی و اقتصادی جام´ع´ه.  اين کار را بکند
پ´ي´روزی ان´ق´%ب اج´ت´م´اع´ی .  ی نوينی را از نو بس´ازد در ھم بشکند و جامعه

ح´ال در .  ھای سياسی، اقتصادی و فرھن´گ´ی اس´ت منوط به انق%ب در عرصه
مانده که در اث´ر ج´ن´گ  ی عقب نظر بگيريد که يک دولت کارگری در روسيه

ی  خ´واھ´د در م´ح´اص´ره بسياری از منابع اقتصادی خود را از دست داده، م´ی
داری اين وظيفه دشوار را عم´ل´ی  ھای سرمايه دشمنان طبقاتی خود يعنی دولت

 .سازد
ھای پيروزی سوسيالي´س´م در روس´ي´ه  اش بارھا از دشواری ھای لنين در نوشته

) ب´ل´ش´وي´ک( وی در سخنرانی خود در ھفتمين کنگره حزب کمونيس´ت . نوشت
مراتب دشوارت´ر  شروع کردن انق%ب در اروپا به: " گويد  می١٩١٨در مارس 

ت´ر از ش´روع آن در  مراتب سھ´ل از شروع آن در کشور ما و در کشور ما به
اين وض´ع .  جا خواھد بود ولی ادامه آن در کشور ما دشوارتر از آن. اروپاست

ال´ع´اده دش´واری در  ھ´ای ف´وق عينی باعث آن شد که ما مجبور شديم از تندپي´چ

 ".مسير تاريخ بگذريم
پ´ا،  ماندگی اقتصادی روسيه، وجود اکثريت بزرگ دھقان و اقتصاد خ´رده عقب
ماندگی فرھنگی که متاثر از ساختار اقتصادی و اجتم´اع´ی روس´ي´ه ب´ود،  عقب

ھا و تحميل جنگ داخلی از س´وی  محاصره روسيه شوروی توسط امپرياليست
ھای امپرياليستی و ب´اkخ´ره ت´ن´ھ´ا م´ان´دن ان´ق´%ب  ضد انق%ب با حمايت دولت

روسيه و شکست انق%ب در آلمان و مجارستان و نيز افول شرايط انق%ب´ی در 
ديگر کشورھا، ھمگی مشک%ت و موانع بزرگی ب´ر س´ر راه دول´ت ش´وراھ´ا 

ھای بزرگی را به دولت شورايی روسيه ت´ح´م´ي´ل  نشينی بوجود آوردند که عقب
نفره، تقسيم زمي´ن ب´ه ج´ای  سياست اقتصادی نوين، اعمال مديريت تک. کردند

ھ´ا  اجتماعی کردن توليد کشاورزی، ھمگی اگرچه آگاھانه از س´وی ب´ل´ش´وي´ک
́´ه ́´ا ھ́´م ́´د، ام ́´ه ش́´دن ́´ت ́´رف ́´ذي ́´ود ی آن پ ́´ار و ض́´رورت ب ́´ا از روی اج́´ب . ھ

ھايی که به دولت روسيه شوروی تحم´ي´ل ش´د و م´ت´اس´ف´ان´ه ب´ع´دھ´ا  نشينی عقب
 .ھا به يک روال تبديل گرديد برخی از آن

ھای سياسی واکنش دول´ت ش´وراي´ی در ق´ب´ال  برای نمونه محدود کردن آزادی
ام´ا ھ´م´ي´ن م´ح´دود .  ھای متعدد عليه دولت ش´وراھ´ا ب´ود جنگ داخلی و توطئه

ھای سياسی خود نتايج وخيمی به ھمراه آورد و يکی از نتاي´ج آن  کردن آزادی
پوشيده نيست ک´ه ط´ب´ق´ه . ھای بعد بود انتقادناپذير شدن رھبران حزبی در دوره

م´ح´دود ک´ردن .  ب´رد ای بھره می ھای سياسی بيش از ھر طبقه کارگر از آزادی
ھ´ا و رھ´ب´ران س´ي´اس´ی و  ھای سياسی، منجر به ايجاد فاصله ب´ي´ن ت´وده آزادی

ھ´ای  ای که حتا لنين نيز در زم´ان ح´ي´ات خ´ود ب´ه م´ن´اس´ب´ت مساله.  حزبی شد
ھا، تاکيد لنين بر نقش طبق´ه ک´ارگ´ر  يکی از اين نمونه.  مختلف ھشدار داده بود

ھ́´ای  روی ھ́´ا و ک́´ج روی ھ́´ای ک́´ارگ́´ری در ج́´ل́´وگ́´ي́´ری از زي́´اده و ات́´ح́´ادي́´ه
ھا در ش´راي´ط  درباره نقش و وظايف اتحاديه( بوروکراتيک دستگاه دولتی بود 

ھای سي´اس´ی و ال´ب´ت´ه  اما متاسفانه محدود شدن آزادی).  سياست اقتصادی نوين
جا پيش رفت که سرانجام، شوراھا و  ھا در شوراھا، تا آن تضعيف مداخله توده

 .حزب در بوروکراتيسم غرق شدند
رغ´م دس´ت´اوردھ´ای درخش´ان ان´ق´%ب اک´ت´ب´ر، ل´ن´ي´ن  به ھمين دليل ب´ود ک´ه ب´ه

چ´ه را ک´ه از  ايم ول´ی آن ما فقط انتقال به سوسياليسم را آغاز نموده: " گويد می
وظ´اي´ف ن´وب´ت´ی ح´ک´وم´ت " ( اي´م ھنوز عملی ن´ک´ردهاين لحاظ جنبه قاطع دارد 

لشکرکشی م´ا ب´ر ض´د : " نويسد او در ھمين مقاله می).  تاکيد از ما –شوروی 
ھ´ای ج´ن´گ´ی  داری يک ميليون بار دشوارتر از دشوارترين لشکرکش´ی سرمايه
م´ا ت´ن´ھ´ا " ک´ن´د ک´ه  چنان ت´اک´ي´د م´ی  سال پس از انق%ب اکتبر ھم۵لنين ".  است

́´ي́´ن گ́´ام ́´ه ن́´خ́´س́´ت ́´ي́´س́´م  ھ́´ا را در ام́´ر گ́´ذار از س́´رم́´اي ́´ال ́´ه س́´وس́´ي داری ب
ھا در شراي´ط س´ي´اس´ت اق´ت´ص´ادی  درباره نقش و وظايف اتحاديه" ( داريم برمی
با ب´ي´ان "  به مناسبت چھارمين سالگشت انق%ب اکتبر" ای  لنين در مقاله).  نوين
ھا و اشتباھ´ات م´ا واق´ع´ا زي´اد  کنيم که ناکامی ای فراموش نمی ما دقيقه" که  اين

ت´ري´ن  ت´ري´ن و دش´وارت´ري´ن و ن´ات´م´ام آخرين و مھم: " نويسد ، می" بوده و است
ري´زی اق´ت´ص´ادی ب´رای ب´ن´ای ن´وي´ن  کارھای م´ا س´اخ´ت´م´ان اق´ت´ص´ادی و پ´ی

ترين و دشوارترين کار خ´ود ب´ي´ش از ھ´م´ه  ما در اين مھم.  سوسياليستی است
شود چنين کاری را که در م´ق´ي´اس  ايم و اصوk مگر می ناکامی و اشتباه داشته

 ".جھانی تازگی دارد بدون ناکامی و اشتباه انجام داد
ھاست که دو چ´ي´ز دي´گ´ر را ب´ه ح´زب ک´م´ون´ي´س´ت و دول´ت  ھمين محدوديت

گيری از متخصص´ي´ن و م´دي´ران ب´ا  يکی بھره.  کند شوروی روسيه تحميل می
 .حقوق باk و ديگری مديريت تک نفره

 براب´ر ي´ک ک´ارگ´ر ٢٠اگرچه متوسط دريافتی متخصصين در دوران تزاری 
چ´ن´ان   برابر ک´اھ´ش ي´اف´ت، ام´ا اي´ن ت´ف´اوت ھ´م۵بود و در دولت شورايی به 

ل´ن´ي´ن .  دانس´ت تفاوتی فاحش بود که البته لنين آن را در آن مقطع ضروری م´ی
وس´ي´ل´ه  ايم ب´ه ما مجبور شده: " نويسد می"  وظايف نوبتی حکومت شوروی" در 

قديمی، يعنی بورژوايی متوسل شويم و در م´ق´اب´ل خ´دم´ت´گ´ذاری ب´زرگ´ت´ري´ن 
. کارشناسان بورژوا با پرداخت حقوقی بسيار گزاف به آن´ان م´واف´ق´ت ن´م´اي´ي´م

بينند ولی ھم´ه در  تمام کسانی که با جريان کار آشنا ھستند اين موضوع را می
روش´ن اس´ت ک´ه چ´ن´ي´ن .  ورزن´د معنای اين اقدام دولت پرولت´ری ت´ع´م´ق ن´م´ی

معنای مصالحه و ع´دول از آن اص´ول ک´م´ون پ´اري´س و ھ´ر ن´وع  اقدامی به
حکومت انق%بی است که به موجب آن ح´ق´وق ب´اي´د ب´ه س´ط´ح دس´ت´م´زد ي´ک 

در "  وظايف نوبتی ح´ک´وم´ت ش´وروی" لنين در ھمان ".  کارگر متوسط برسد
ت´ري´ن،  ان´ق´%ب ق´دي´م´ی: " ن´ويس´د رابطه با مديريت تک نفره در محيط ک´ار م´ی

ھ´ا ب´ه ض´رب چ´وب از آن  ترين پا بندھ´اي´ی را ک´ه ت´وده ترين و سنگين محکم
ول´ی .  اين م´رب´وط ب´ه دي´روز ب´ود. کردند تازه در ھم شکسته است اطاعت می

امروز ھمان انق%ب، ھمانا به منظور تکامل و استحکام خ´ود، ي´ع´ن´ی ب´ه ن´ف´ع 
 رھ´ب´ران پ´روس´ه اراده واح´دھا از   تودهطاعت ب%شرطسوسياليسم، خواستار ا

لنين اما در ھمان حال ھ´م´واره خ´ط´ر ب´وروک´رات´ي´س´م را ھش´دار ".  کار است
ب´وروک´رات´ي´س´م ن´ه : " نويسد می" بھتر است کمتر ولی بھتر باشد"دھد و در  می
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او ".  تنھا در موسسات دولتی ما بلکه در موسسات حزبی م´ا ن´ي´ز وج´ود دارد
برای تبديل اعضا ش´وراھ´ا : " نويسد می"  وظايف نوبتی حکومت شوروی" در 

بورژواي´ی  به پارلمان نشين و يا از طرف ديگر به بوروکرات يک تمايل خرده
 اعضا شوراھا ب´ه ش´رک´ت تمامعليه اين تمايل بايد از طريق جلب .  وجود دارد

 ".عملی در اداره امور مبارزه نمود
ھای لنين بوروکراتيسم در دولت شوروی و حزب ب´ع´د  اما به رغم تمام توصيه

ھای جديد، چه رھبران حزبی و  از مرگ وی رشد بيشتری يافت و بوروکرات
 .ای برخوردار شدند چه مديران اقتصادی، ھمگی از امتيازات ويژه

 روب´ل ب´ود و دس´ت´م´زدھ´ای ۵٠٠ ت´ا ١٠٠ اکثر دستمزدھا بين ١٩٣٢تا سال 
 روب´ل ن´ادر ب´ودن´د ام´ا در اي´ن س´ال ح´داک´ث´ر ق´ان´ون´ی درآم´د ۵٠٠باkتر از 

لغو شد و ب´ا ل´غ´و اي´ن ق´ان´ون ک´ادرھ´ای ح´زب´ی )  پارتماکس( کادرھای حزبی 
ھ´ا  در حالی که پيش از آن، درآم´د آن.  توانستند درآمدھای بيشتری کسب کنند

 .بايست از دستمزد يک کارگر متوسط بيشتر باشد نمی
 به بعد تفاوت درآمدھا باز ھم بيشتر شد و به اشک´ال گ´ون´اگ´ون ١٩٣٣از سال 

پاداش بابت س´ود .  بر درآمد مديران اقتصادی و کادرھای حزبی افزوده گرديد
 روب´ل در م´اه، ۵٠٠ھ´ای ب´اkت´ر از  کارخانه، حذف ماليات تصاعدی حق´وق

ھ´ا، خ´دم´ات درم´ان´ی و  امتيازات ويژه در زمينه مسکن، خري´د از ف´روش´گ´اه
اخ´ت´%ف درآم´دی در اي´ن دوره ب´ي´ن ک´م´ت´ري´ن .  امکانات مسافرتی و تفريحی

 ١٠٠ھ´ای  گ´اه پ´اداش.   ب´راب´ر رس´ي´د٢٨دستمزد و باkترين حقوق به بيش از 
 .شد ھزار روبلی به مخترعين داده می

 و با آغاز برنامه پنج ساله اول بر اختيارات مديران نيز افزوده ١٩٢٩از سال 
ب´اره  در تصميم رھ´ب´ری ح´زب در اي´ن.  شد و مديريت تک نفره تقويت گرديد

اجرای دستورھای ع´م´ل´ی و اق´ت´ص´ادی م´دي´ر، ب´رای ت´م´ام خ´دم´ه : "آمده بود
کارخانه بدون توجه به مقام آن ھا درحزب يا سندي´ک´اھ´ا، ب´دون چ´ون و چ´را 

تنھا مدير از حق استخدام، انتخاب، ارتقا يا عزل افراد کارخان´ه .  اجباری است
 ". برخوردار است

به موازات اين مساله قدرت نيز ھر چه بيشتر در رھبری حزب و در ن´ھ´اي´ت 
در شخص دبيرکل تمرکز يافت و شوراھا و ح´زب ن´ق´ش واق´ع´ی خ´ود را از 

طبقه در حزب و حزب در رھبری حزب خ%صه ش´د و ش´وراھ´ا .  دست دادند
ی شش ساله ب´ع´د  برای نمونه در دوره.  در شکل و محتوا جای پارلمان نشستند

 پ´ل´ن´وم ک´م´ي´ت´ه م´رک´زی ٧٩ کنفرانس و ۵ کنگره حزبی، ۶از انق%ب اکتبر، 
 ۵ ک´ن´گ´ره، ۴تشکيل شد، در حالی که در دوره ده ساله بعد از مرگ لنين تنھا 

 ٣ فق´ط ١٩۵٣ تا ١٩۴٣ پلنوم تشکيل شدند و سرانجام از سال ۴٣کنفرانس و 
 . پلنوم برگزار گرديد٢٣ کنفرانس و ١کنگره، 

تمرکز قدرت در دست افرادی محدود منجر به مح´دود ش´دن ھ´ر چ´ه ب´ي´ش´ت´ر 
با تضعيف دمکراسی شورائی، دولت ک´ه ق´رار ب´ود . ھای سياسی گرديد آزادی

اعدام رھ´ب´ران .  زوال يابد نه تنھا زوال نيافت بلکه متمرکزتر و قدرتمندتر شد
حزبی و مخالفان سياسی به جايی کشيده شد که تعدادی از رھ´ب´ران ب´ل´ش´وي´ک 

 يا اعدام شده ب´ودن´د و ي´ا در زن´دان م´رده ٣٠ی  ی لنين در پايان دھه در دوره
ھا نيز با اين توجيه که گ´ذار ب´ه س´وس´ي´ال´ي´س´م ب´ه تش´دي´د م´ب´ارزه  اعدام.  بودند

 . گرفت طبقاتی منجر شده صورت می
ب´رای .  ترکيب اعضای حزب نيز در اين دوره دستخوش تغيي´رات زي´ادی ش´د

 درص´د از اعض´ای ٢٠ ک´م´ت´ر از ١٩۴١ تا ١٩٣٩ھای  نمونه در طول سال
 ٧٠در برابر ب´ي´ش از .   درصد دھقان١٠تر از  جديد حزب کارگر بودند و کم

 .درصد اعضای حزب از ميان کارمندان و روشنفکران بودند
پ́´س از م́´رگ اس́´ت́´ال́´ي́´ن و ان́´ت́´خ́´اب خ́´روش́´چ́´ف ب́´ه دب́´ي́´ر ک́´ل́´ی، م́´وق́´ع́´ي́´ت 

خ´روش´چ´ف ک´ه خ´ود در .  ھای حزبی و مديران باز ھم تقويت ش´د بوروکرات
دھه س´ی، زم´ان´ی ک´ه ب´ه س´م´ت دب´ي´ر اول´ی ح´زب در مس´ک´و رس´ي´ده ب´ود، 

ای ص´ورت داده ب´ود، از ک´ي´ش ش´خ´ص´ي´ت اس´ت´ال´ي´ن و  ھ´ای گس´ت´رده تصفي´ه
ھای وی در کنگره ب´ي´س´ت´م ح´زب گ´ل´ه و ان´ت´ق´اد ک´رد و ن´ق´ش افش´اگ´ر  تصفيه

خ´روش´چ´ف در اص´ول و م´ب´ان´ی !!  را اي´ف´ا ک´رد"  جنايات دوران اس´ت´ال´ي´ن" 
پ´ول´ی   -لنينيسم تجديد نظر کرد و راه بر توسعه مناسب´ات ک´اkئ´ی  –مارکسيسم 

در اين دوره رکود اقتصادی، به فساد و بوروکراسی حاکم اف´زوده ش´د .  گشود
 .و ناکارآيی سيستم آشکار گرديد

گونه انق%ب اکتبر، انق%بی که با آن ھ´م´ه ف´داک´اری ب´ه س´رمش´ق´ی ب´رای  و اين
پرولتاريای جھان برای رسيدن به آزادی و انق%ب اجتماعی ت´ب´دي´ل ش´ده ب´ود، 

 .شکست خورد
 
  
 

وضعيت به .  اين سطرھا را در شامگاه بيست و چھارم می نويسم!  رفقا"
در حيقت، ديگر کام% روشن شده است که تاخير در قيام . نھايت بحرانی است
 ".برابر مرگ است

محافظ او "  اينوراجا"پس از ارسال آخرين يادداشت برای کميته مرکزی، 
ھيچ خبر داريد که در شھر چه می :  او خطاب به لنين گفت.  وارد خانه شد

 ! گذرد؟ وkديمير ايليچ
برف و .  شھر در آن شب سرد و نمناک، گوش به زنگ به نظر می رسيد

مردم دسته دسته در گوشه و کنار "با اين ھمه، .  بوران يکسره می باريد
کارگران مسلح با سربازان، سوار بر کاميون ھا  در آمد . خيابان ايستاده بودند

گاردھای سرخ که .  تيراندازی سکوت شب را می شکست.  و شد بودند
اين ".  نزديک پل به نگھبانی ايستاده بودند، ھيمه ھای آتش روشن کرده بودند

 .برای لنين آورده بود" اينوراجا"خبرھا را 
لنين به دقت به اينوراجا گوش داد و سپس از جا برخاست و به طرف 

از خانه بيرون زد و به سمت .  ک%ه گيس را بيرون آورد.  کشوھای کمد رفت
سمولنی مقصد ھمگان . حرکت کرد" سمولنی"در ميدان " ستاد کميته انق%بی"

 .بود
" سمولنی"جمعيتی انبوه در ميدان سر سبز روبروی  اکتبر، ٢۴در آن شب 

ميدان به يکباره به جنبش درآمده و گاردھای سرخ ھمھمه براه انداخته بودند؛ 
مقابل درھای ورودی، نگھبانی می دادند؛ آتشبارھای سنگين، در بيرون 
سمولنی سنگر گرفته بودند؛ به يکباره ھياھو در ميدان باk گرفت؛ غريو 

 !افراد به صف: فرمانی در ميدان پيچيد
 برای سرنگونی دولت ١٩١٧ اکتبر ٢٤قيام .  قلب لنين شروع به تپيدن کرد
قيامی .   آغاز شده بود"  ھمه قدرت به شوراھا"ضدانق%بی کرنسکی و انتقال 

. که وkديمير اوليانف لنين، ھمه ھستی اش را نثار چنين روزی کرده بود
 پرولتاريای مسلح و سربازان انق%بی ١٩١٧ اکتبر ٢۴بدين سان در شامگاه 

بر پتروگراد پايتخت روسيه مسلط شدند و روز بعد، پرچم انق%ب 
 .سوسياليستی بر فراز روسيه برافراشته شد

 :منابع 
 ١٩٢۶ ژانويه ٢١ -پراودا -لنين و جوانان، مقاله کمسومولسکايا  -)١(
 امينی.ترجمه ع. ماريا پريلژايه وا: ھميشه در نبرد -)٢(

. مازيار.نوشته آناتولی لوناچارسکی، ترجمه ر:  لنين ھمانگونه که بود
  ١٣۶٠انتشارات ابوريحان 

 امينی .ترجمه ع. نوشته ماريا پريلژايه وا): زندگينامه لنين(ھميشه در نبرد
 ١٩٠١، ماه مه ۴لنين، ايسکرای شماره : از چه بايد آغاز کرد؟

  ١٩٠٢لنين، : چه بايد کرد
 ١٩١۶لنين، : امپياليسم به مثابه باkترين مرحله سرمايه داری

 ١٩١٧لنين، آوريل : تزھای آوريل
 ١٩١٧لنين، سپتامبر : دولت و انق%ب

 انق5ب اکتبر
 لنين در آئينه انق5ب از پيروزی تا شکست



 ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ١٨

١٩درصفحه   

(١٩١٧ فوريه ٢٣ شمار   مارس در گاه٨معادل  
ھا ھزار زن به مناسبت روز جھانی  ده)  مي%دی

اين .  ھای پتروگراد سرازير شدند زن، به خيابان
ترين تظاھرات زنان در روسيه تا آن زمان  بزرگ
در ساعات اوليه روز، زنانی از طبقات و .  بود

: اقشار گوناگون در تظاھرات شرکت داشتند
ھا، دھقانان، دانشجويان، زنانی از  نيست فمی

. اقشار مرفه، اما تعداد زنان کارگر کم بود
پرستانه بودند و بر برخی پ%کاردھا  شعارھا ميھن

"نوشته شده بود غذا برای کودکان مدافعان : 
ھای  ی بيشتر برای خانواده جيره"، "ميھن

اين زنان ".  سربازان، مدافعان آزادی و صلح
خسته از انتظار در صف ارزاق عمومی، به "

ستوه آمده از نگاه فرزندان نيمه گرسنه و 
" نماد انبار مواد قابل اشتعالی"، ..."بيمارشان
آن را به "توانست  می"  که تنھا يک جرقه"بودند 

(حريقی بزرگ تبديل کند يکی از گزارشات ." 
؛ زن و مبارزه ١٩١٧پليس تزاری در ژانويه 

 )طبقاتی؛ تونی کليف
بعدازظھر ھمان روز .  و اين جرقه زده شد

زنان کارگر .  وضعيت به يک باره تغيير کرد
نساجی که از روز پيش تصميم گرفته بودند در 
روز جھانی زن اعتصاب کنند، و تظاھرات ضد 

با پيوستن .  جنگ برپا کنند، به تظاھرات پيوستند
و "  نان"اين کارگران به تظاھرات، شعارھای 

ھای پتروگراد طنين  در خيابان"  مرگ بر تزار"
 .افکند

زنان کارگر که در اثر گرسنگی و جنگ به "
تنگ آمده بودند، مانند توفانی که با قدرت تمام ھر 
چه را که بر سر راھش قرار دارد، جاروب 

اين مارش انق%بی .  کند، به حرکت درآمدند می
ھا ستم،  زنان کارگر، سرشار از خشم قرن

ھای عظيم انق%ب فوريه را  ای بود که شعله جرقه
تر ساخت، انق%بی که تزاريسم را در ھم  افزون
(کوبيد ھال؛ زنان روسيه شوروی؛ لندن، .  و." 
ھای  جسارت، عزم و روش).   ٩١؛ ص ١٩٣٣

داد که آنان  مبارزاتی اين زنان کارگر نشان می
ريشه مشک%ت خود و نياز به اتحاد کارگران را 

اين رو بود که صدھا تن از آنان،  از.  اند دريافته
رفتند و از کارگران  کارخانه به کارخانه می

ديگر، به ويژه کارگران فلزکار که يکی از 
ترين و قدرتمندترين کارگران پتروگراد  سياسی

خواستند در ھمبستگی با آنان به  بودند، می
اعتصاب بپيوندند و به مقابله با يورش نيروی 

زنان به نيروی محرک .  سرکوب تزاری بروند
آن شب، تعداد .  انق%ب بدل گشتند

 .  ھزار نفر رسيد١٠٠کنندگان به  اعتصاب
 ١۵٠کنندگان به   فوريه تعداد اعتصاب٢۴روز 

 ھزار ٢٠٠ فوريه به ٢۴ھزار نفر رسيد، روز 
ھا نخستين فراخوان   فوريه بلشويک٢۵نفر و 

اين ديگر .  اعتصاب عمومی را منتشر ساختند
تظاھراتی برای مطالبات اقتصادی نبود، بلکه از 
ھمان آغاز، شعارھای سياسی و خواست پايان 
يافتن جنگ در اعتراضات و تظاھرات آميخته 

 .بود
" خودانگيخته"برخی مورخان اين تظاھرات را  

کنند، زيرا از سوی احزاب انق%بی  ارزيابی می
فراخوان داده نشده بود و زنان با ھدف برپايی 

خواست آنان، .  ھا نيامده بودند انق%ب به خيابان
ھای سربازان  خانواده"  ی افزايش جيره"و "  نان"

چه جريان حوادث  و پايان جنگ بود، اما چنان
به معنای فقدان "  خودانگيختگی"بعدی نشان داد، 

١٨ 

گرچه تظاھرات زنان در .  آگاھی سياسی نبود
ھای بعد تکرار نشد، اما علت آن بود که آنان  ماه

در مبارزه طبقاتی جاری در جامعه نه به عنوان 
زن، بلکه به عنوان بخشی از طبقه کارگر شرکت 

 ماه بين انق%ب فوريه و ٨داشتند و در فاصله 
ھا در اعتراض به  اکتبر، زنان کارگر و بلشويک

ادامه جنگ و شرايط بد کاری چندين تظاھرات و 
 .  اعتصاب سازمان دادند

ھای اوليه جنبش کارگری روسيه،  در آن سال
ای وجود داشت که  ھای مطالعاتی پراکنده محفل

ھای مارکسيستی  عمدتا به آموزش کارگران و ايده
. ھا مردان بودند اعضای اين محفل.  پرداختند می

 زنان نيز ١٨٩٠  –  ١٨٩١ھای  اما در حدود سال
در پايان .  شروع به شرکت در اين محافل کردند

 اين محافل که در ابتدا عمدتا از زنان ١٨٩٠دھه 
شد، شامل کارگران  کارگر نساجی تشکيل می

ھا و خدمتکاران ھم  ھای ديگر مانند خياط رشته
 محفل ٢٠ھا به   تعداد آن١٨٩٠شد و تا پايان دھه 

چنين مدارس يکشنبه در مناطق  ھم.  رسيد
ھای  کارگری نقش مھمی در گسترش ايده
اين .  سوسياليستی در ميان کارگران ايفا کردند

مدارس که دولت جھت سوادآموزی کارگران 
تأسيس کرده بود، به يکی از مراکزی بدل شده 

ھا برای آموزش و جذب  بود که مارکسيست
اعضای جديد به محافل زيرزمينی خود استفاده 

 . کردند می
ھای جنبش زنان  گذشته از اين محافل، اولين نشانه

کارگر، به عنوان بخشی از جنبش طبقه کارگر 
در ھمان روزھای بيداری آگاھی طبقاتی 

چه اعتصابات  چنان.  کارگران روسيه ھويدا گشت
 عمدتا در صنايع ١٨٨٠ و اوايل ١٨٧٠ھای  دھه

. نساجی رخ دادند که زنان کارگر اکثريت داشتند
اين اعتصابات، سرانجام رژيم تزاری را واداشت 

 کار شبانه کارگران و کودکان ١٨٨۵در ژوئن 
 .را ممنوع کند

در اعتصابات و اعتراضات کارگری ميانه و 
 بار ديگر زنان کارگر نقش فعالی ٩٠اواخر دھه 

بر عھده گرفتند و در اين اعتصابات ھمدوش 
 و ٩٠در پايان دھه .  مردان کارگر شرکت داشتند

ھای متعددی  اوايل سده بيستم اعتصابات و شورش
ھايی که کارگرانش عمدتا زنان  در کارخانه

گرچه عمدتاً اعتصاباتی .  دھند بودند، روی می
 .اقتصادی بودند

ھا  از آن گذشته بسياری از اعضای اتحاديه
مخالف عضوگيری زنان بودند، زيرا آنان را 

اما به تدريج .  دانستند کار می مانده و محافظه عقب
تر نياز به غلبه بر شکاف  کارگران مترقی

در .  جنسيتی در ميان طبقه کارگر را دريافتند
ھای اتحاديه کارگران مسکو  يکی از اط%عيه

ما ھرگز نبايد بين کارگران زن : "نوشته شده بود
در بسياری از .  و مرد تفاوتی قائل شويم

ھای روسيه، اکثريت کارگران را زنان   کارخانه
تر توسط  ھا بسيار وحشيانه دھند، و آن تشکيل می

منافع .  گيرند کارفرمايان مورد استثمار قرار می
مردان .  ھا با منافع مردان کارگر تفاوتی ندارد آن

و زنان کارگر بايد دست به دست ھم دھند و 
مبارزه مشترکی را برای آزادی خود پيش 

(برند  –  ١٩١٧زنان انق%بی در روسيه ." 

١٨٧٠( 
ديده، محجوب و  اين زنان کارگر، ستم"اما 
در دوران "نشان دادند "  بھره از ھر حقی بی

ايستند،  ھا و اعتصابات تمام قامت می ناآرامی
ھرچند .  چون رفيق و رزمنده برابر و ھمدوش ھم

اين تغيير و تحول ناآگاھانه و خودانگيخته است، 
از اين راه است که .  اما مھم و برجسته است

جنبش طبقه کارگر، زنان کارگر را به رھايی 
رساند و نه تنھا به عنوان کارگری که نيروی  می

چنين به عنوان زن،  فروشد، بلکه ھم کارش را می
(دار ھمسر، مادر و زن خانه درباره تاريخ ." 

؛ الکساندرا ١٩٢٠جنبش زنان کارگر در روسيه؛ 
 )کولونتای

ھای سياسی نيز  وضعيت در احزاب و سازمان
ی نوزدھم،   سده٧٠ و ۶٠ھای  در دھه.  بھتر نبود

. تعدادی از زنان به جنبش انق%بی خلقی پيوستند
. ھای اشراف و بوروکرات بسياری از خانواده

برخی از آنان در خارج از کشور تحصيل کرده 
ھای مطالعاتی زنان شرکت   جا در محفل و در آن
  تا آغاز سده بيستم که ٨٠ی  از دھه.  داشتند

جنبش کارگری و سوسياليستی در روسيه ريشه 
ھا و   دواند، زنان معدودی به عضويت سازمان می

آنان عمدتاً .  احزاب سوسياليستی درآمده بودند
زنان روشنفکر، دانشجو، معلم نويسنده و پرستار 
بودند يا زنانی از طبقه اشراف و اقشار مرفه که 
به طبقه خود پشت پا زده و به جنبش انق%بی 

اين زنان در بردن افکار سوسيال .  پيوسته بودند
دمکراسی به ميان کارگران شھری نقش کليدی 

ھای  داشتند و بسياری از آنان بعدھا به چھره
 .پيشرو بلشويک بدل گشتند
 زنان کارگر ١٩٠۵با وجود اين در سال 

پزی به  ھای نساجی، تنباکو، شيرينی کارخانه
ھمراه خدمتکاران و رختشوھا اعتصابی کردند و 

در پی يک .  ھای خود را بنا کنند کوشيدند اتحاديه
سلسله اعتصابات و تظاھرات و اعتصاب 

 مه ١٢، اولين شورا از ١٩٠۵عمومی در بھار 
 در ايوانوو، تشکيل ١٩٠۵ ژوئن ٢٧ تا ١٩٠۵

 نماينده که از سوی ١۵١در اين شورا از  .  شد
ھای اعتصابی به اين شورا  کارگران کارخانه

)  درصد١۶ /  ۵( نفر ٢۵گسيل شده بودند حداقل 
اين امر با توجه به جامعه مردساkر و .  زن بودند

عمدتا دھقانی آن زمان روسيه و مشارکت اندک 
ھا،   ھا و احزاب سياسی و اتحاديه زنان در سازمان

طبق اط%عات .  شد رقم بارزی محسوب می
 درصد ۴۶ /  ٣ھا،  موجود درباره نيمی از نماينده

، ١٩٠۵در نيمه اول سال .  آنان، بلشويک بودند
 عضو داشتند که تنھا ۴٠٠ھا در ايوانوو  بلشويک

با وجود اين .  دادند  درصد را زنان تشکيل می۴
/  ۵ نفر از نمايندگان زن بودند، يعنی ١١  ۶٢ 

درصد از زنان بلشويک در شھر برای شورا 
انتخاب شده بودند در حالی که اين رقم برای 

 .رسيد  درصد می١۵ / ۶مردان بلشويک به 
ھا سازماندھی  در حالی که بسياری از بلشويک

زنان را انحراف از مبارزه عليه تزاريسم تلقی 
کردند و بر اين تصور بودند که به اين ترتيب  می

اما .  شوند ھای بورژوا می نيست بازيچه دست فمی
ھايی نيز که به مسئله زنان اھميت  بودند بلشويک
لنين که در دوران تبعيد .  دادند بسياری می

بسياری از اوقات خود را صرف کار بر روی 
برابری "کرد، پيشنھاد کرد بند  برنامه حزب می

نيز در برنامه "  کامل حقوقی مردان و زنان

 انق5ب اکتبر و زنان



 ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ١٩

١٨از صفحه   

١٩ 

٢٩درصفحه   

سير انق%ب شکاف بين زنان کارگر را که جنگ 
شان بود و خواھان صلح بودند، و  از علل مصايب

نيست را که از ادامه جنگ  زنان بورژوا فمی
کسب حق .  تر ساخت کردند، عميق پشتيبانی می

نيست برای  رأی راھگشای زنان بورژوا فمی
رو با  از اين.  يابی به مقامات دولتی بود دست
اما .  کردند پرستی از دولت جديد حمايت می ميھن

برای زنان کارگر که ھنوز دچار گرسنگی، 
ای سخت برای  ساعات کار طوkنی و مبارزه

بقای خانواده بودند، حق رأی تغيير چندانی پديد 
رو، آنان نيز دوشادوش مردان  از اين. نياورده بود

. زدند کارگر دست به تظاھرات و اعتصاب می
 ھزار کارگر زن ۴٠برای نمونه، در حدود 
سوفيا "ای که توسط  رختشو، اعضای اتحاديه

بلشويک تشکيل شده بود، برای "  گونچارسکايا
تر، ھشت ساعت کار در روز و  دستمزد بيش

تر کار،  بھبود شرايط کار، نظير شرايط بھداشتی
مزايای دوران زايمان و پايان يافتن آزارھای 

با ريزش توھمات .  جنسی اعتصاب کردند
کارگران نسبت به حکومت موقت، آنان گروه 

حمايتی که .  ھا جذب شدند گروه به سوی بلشويک
توسعه ھوشيارانه و دردناک آگاھی "حاصل 
(ھا کارگر بود ميليون"  طبقاتی نقل قول از . 

 )تروتسکی
ت%ش کورنيلوف در اوت برای در ھم کوبيدن 
انق%ب، به آنان نشان داد که يا بايد پيش روند يا 

بنابراين کارگران به دفاع از .  در ھم کوبيده شوند
ی يکی  به گفته.  انق%ب خود و پيشروی برخاستند

"از کارگران اين ما «اند  ھا ھميشه گفته بلشويک: 
کنيم، بلکه  نيستيم که شما را متقاعد می

اند  ھا پيروز شده  و اکنون بلشويک».ست زندگی
ھا را به اثبات  ھای آن زيرا زندگی صحت تاکتيک

در اين ميان زنان نيز در دفاع از ."  رسانده است
پتروگراد، سنگرھا برپا کردند، و خدمات پزشکی 

 .کردند ارائه می
(١٩١٧ اکتبر ٢۵در   نوامبر در ٧معادل  

انق%ب تحت رھبری )  گاھشمار مي%دی
ھای دولتی آغاز  ھا با تصرف ساختمان بلشويک

شد و با مبارزات قھرمانانه کارگران به سرانجام 
 .رسيد

انق%بی که زنان کارگر در فوريه آغازگرش 
ناپذيری از آن  ھای بعد بخش جدايی بودند و در ماه

آنان دوشادوش مردان تاريخ را ساختند اما .  گشتند
چون  نه به عنوان تماشاگرانی منفعل بلکه ھم

مبارزات و تعھد سياسی خود .  رزمانی شجاع ھم
ھای قديمی درباره آنان به  زنان، بسياری از ايده

ھای فرودست، ملک طلق مردان،  عنوان انسان
کار، بدون اعتماد به  مانده، محافظه منفعل، عقب

شرکت زنان .  نفس و ضعيف را به چالش گرفت
. در نبردھا، طی جنگ داخلی نيز ادامه يافت

 ھزار زن در ٨٠شود در حدود  تخمين زده می
کردند و حتا برخی در  ارتش سرخ خدمت می

 .  ھای فرماندھی پست
ھا از ھمان فردای  رو بود که بلشويک از اين

انق%ب، حتا در ميانه جنگ داخلی و خارجی 
تحقق مطالبات زنان را آغاز کردند و در 

ھای گوناگون تحوkت عظيمی در زندگی  عرصه
 .آنان پديد آوردند

 ٨ نوامبر صادر شد، ١١در فرمانی که در 
کار شبانه .  ساعت کار روزانه به تصويب رسيد

 نوامبر مزايای ١۴در .  زنانه ممنوع اع5م شد

 .گنجانده شود
تعدادی از زنان بلشويک نيز اوقات بسياری را 

يکی از رقبای .  صرف سازماندھی زنان کردند
نيست  ھای بورژوا  فمی آنان در اين امر، سازمان

، يک سازمان سياسی ١٩٠۵در فوريه .  بودند
" اتحاديه حقوق برابر زنان"نيستی به نام  فمی

عمدتا متشکل از زنان طبقات متوسط و 
اين اتحاديه به سرعت، حتا .  روشنفکر تأسيس شد

در ميان زنان کارگر رشد کرد، اما به ھمان 
: علت نيز روشن بود.  سرعت نيز از ھم پاشيد

شکافی که زن بورژوا و کارگر را از ھم جدا 
برای مثال در اولين کنگره اين اتحاديه .  کرد می

ای  شماری از زنان کارگر قطعنامه"در ماه مه، 
را پيشنھاد کردند که در آن بر نيازھای زنان 
کارگر صنعتی و کشاورزی از جمله پرداخت 
برابر در ازای کار برابر و رفاه مادران و 

اما زنان بورژوا که در .  کودکان تأکيد شده بود
کنگره اکثريت داشتند، اين پيشنھاد را رد 

 ) زنان و مبارزه طبقاتی؛ تونی کليف." (کردند
با وجود اين بايد اذعان داشت که در مجموع 

. ھا بسيار دشوار بود سازماندھی زنان در آن سال
، ١٩١٧علت نيز آن بود که روسيه پيش از 

استبداد تزاری و .  ای بود عمدتا دھقانی جامعه
. يافت سلطه کليسا در نھاد خانواده تجلی عينی می

، نرخ باسوادی در ١٨٩٧طبق گزارشی در سال 
/  ١ميان زنان فقط   درصد بود که عمدتا از ١٣ 

ھای  در دھه.  ھای اشراف و مرفه بودند خانواده
پيش از انق%ب، اقتصاد روسيه با رونق روبرو 

ھای مدرن بزرگی پديد آمدند که  کارخانه.  شد
آھن شھرھای  کردند؛ راه س%ح و لباس توليد می

کرد و  رو به رشد را به ھم وصل می
گذاری و تکنيک وارداتی از اروپا به  سرمايه

اين امر .  افزايش توليد آھن و نفت انجاميد
ھا  ده.  تحوkت اجتماعی چشمگيری پديد آورد

ھزار دھقان در جستجوی کار به شھرھا سرازير 
از اواخر سده نوزدھم، مکانيزه شدن توليد، .  شدند

استفاده از نيروی کار ناماھر و ارزان زنان و 
کودکان را گسترش داد و تعداد کثيری از زنان و 

ھای نساجی،  دختران دھقان به کار در کارخانه
گرچه در .  کاغذسازی و ابريشم مشغول شدند

تر از مردان، با روزانه  برابر مزدی بسيار کم
. بار  ساعت و در شرايطی مشقت١٣ تا ١٢کار 

زيستند  ھای می اين توده کارگر در آلونک
نه قانون کاری برای .  غيربھداشتی و پرجمعيت

زنان وجود داشت و نه ھيچ گونه کمک دولتی يا 
اجتماعی در صورت بيماری، بارداری يا 

گذشته از آن، کمر خم کرده زير فشار .  بيکاری
کار خانگی، وظايف مادری و ھمسری و اسير 

مانده، نه وقتی برای شرکت در  ھای عقب سنت
ای و سياسی داشتند و نه  ھای اتحاديه فعاليت

 .اعتماد به نفس kزم را
ی ارتجاع و ضد  ، سلطه١٩٠۵شکست انق%ب 

انق%ب، و ناآگاھی طبقاتی موجب گرديد اکثريت 
ھا بازگردند و از  ھا و خانه زنان به کارخانه

. ھای سياسی خودداری کنند فعاليت در سازمان
ھا ناچار شدند بار ديگر به فعاليت مخفی  بلشويک

برای مثال در کنگره حزب در سال .  روی آورند
با خيزش موج .   ھيچ زنی شرکت نداشت١٩١٢

نوين انق%بی پيش از جنگ جھانی اول، يک بار 
ھای سياسی  ديگر تعداد زنان فعال در سازمان

 ١٩١٣برای نمونه، در تابستان .  افزايش يافت
" پاليا" کارگر کارخانه نساجی ٢٠٠٠نزديک به 

 روزه ۴٧که عمدتا زن بودند، در يک اعتصاب 
خواھان افزايش دستمزد، پرداخت مزايای 
مرخصی بارداری، استفاده از دوش و امکانات 

 ۵۵٠٠در اواخر ھمان سال .  رختشويی شدند
سازی که آنھا نيز عمدتا  کارگر کارخانه kستيک

 ١٩١٣در سال .  زن بودند دست به اعتصاب زدند
برای اولين بار روز جھانی زن در روسيه 

 روزنامه ١٩١٣از اوايل ژانويه .  برگزار شد
ای را با  بخش ويژه"  پراودا"ھا به نام  بلشويک
ھا  به اج%س"  کار و زندگی زنان کارگر"عنوان 

در .   و تظاھرات روز جھانی زن اختصاص داد
، به پيشنھاد لنين، دبيرخانه خارجی ١٩١۴سال 

کميته مرکزی حزب بلشويک تصميم به انتشار 
با پذيرش اين .  ای برای زنان گرفت نشريه

پيشنھاد از سوی کميته مرکزی، گروھی از زنان 
نام اين .  بلشويک مسئوليت اين امر را پذيرفتند

(رابوتنيتسا"نشريه  به نام  . بود)  زنان کارگر" 
 شماره متوقف ٧گرچه انتشار اين نشريه پس از 

 انتشار آن از سر گرفته ١٩١٧شد، اما در سال 
ھا بدل  شد و به يکی از نشريات مھم بلشويک

ھا در ميان  ھای بلشويک حاصل فعاليت.  گشت
زنان آن بود که در کنگره ششم حزب در سال 

، تعداد زنان شرکت کننده در کنگره بالغ ١٩١٧
در اين کنگره سه زن، .  شد  درصد ۶بر 

کولونتای، ستاسووا و اياکوولوا به عضويت 
 درصد کميته ٩يعنی .  کميته مرکزی انتخاب شدند
 ٨دادند در حالی که  مرکزی را زنان تشکيل می

 .دادند درصد اعضای حزب را زنان تشکيل می
باری، آغاز جنگ جھانی اول، زنان ھر چه 

در بسياری از .  تری را به بازار کار کشاند بيش
صنايع نساجی زنان، اکثريت کارگران را تشکيل 

فلزکاری در سال  تعداد زنان در رشته.  دادند می
 درصد بود، اما اين رقم در ٣ در حدود ١٩١۴
.  گرديد  درصد بالغ ١٨ به بيش از ١٩١٧سال 

/  ۶ تقريبا ١٩١۴در مجموع، در سال   ٢۶ 
دادند،  درصد از نيروی کار را زنان تشکيل می

 درصد ۵٠ اين رقم تقريبا به ١٩١٧اما در سال 
اين امر بر انکشاف انق%ب تأثير عظيمی .  رسيد

داشت و چنان که پيش از اين گفته شد، تظاھرات 
 سرآغاز انق%بی شد که ١٩١٧روز زن در فوريه 

 .جھان را لرزاند
گيری تزار، مبارزه  پس از انق%ب فوريه و کناره

ای  مطالبه.  برای حق رأی زنان شدت گرفت
مشترک ميان زنان بورژوا، روشنفکر، کارگر و 

 سال ٢٠ به زنان باkی ١٩١٧در ژوئيه .  دھقان
اما ساير انتظارات کارگران .  حق رأی داده شد

ی عمل نپوشيد، از جمله پايان دادن به  جامه
. در نتيجه تظاھرات ضد جنگ ادامه يافت.  جنگ

ھا  در ماه مه دولت موقتی که از اتحاد ميان ليبرال
ھای رفرميست تشکيل شده بود، به  و سوسياليست

ھای خود از جمله پايان دادن به جنگ  وعده
پای ايجاد  کارگران ھم.  ی تحقق نپوشاند جامه

شوراھای کارگری بر تظاھرات ضد جنگ 
اين امر به انح%ل اولين حکومت موقت .  افزودند

پس از آن حکومت موقتی .  در ماه مه منجر گشت
ھا  ھا، اس ارھا و ليبرال با شرکت منشويک

ی استواری  اين حکومت نيز اراده.  تشکيل شد
. برای پايان بخشيدن به جنگ از خود نشان نداد

 انق5ب اکتبر و زنان



 ٢٠ ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ٢٠

٣٠از صفحه   

٢١درصفحه   

درخشيد، مولود جنبش طبقاتی پرولتاريا  شوراھا که بر تارک انق%ب اکتبر می
و انق%بات روسيه بود و نمونۀ آن را تنھا پرولتاريای انق%بی در کمون پاريس 

ترين شکل تشکل سياسی برای کسب قدرت  ايجاد کرده بود، به عنوان مناسب
سياسی و اعمال قدرت متشکل پرولتاريا، در جنبش کمونيستی در مقياس تمام 

با انق%ب اکتبر که برھم زننده و زير .  ای برخوردار شد جھان از جايگاه ويژه
دھندۀ دوران نوينی در رھايی بشريت  و رو کننده تمام دنيای کھن و بشارت

ھای جنبش  ای در رگ ستمديده از يوغ ستم و استثمار بود، خون تازه
 .بخش در سرتاسر جھان جاری شد ھای آزادی کارگری  و جنبش-کمونيستی 

. ھای نوع کھن را به صدا درآورد انق%ب اکتبر ناقوس پايان دوران دولت
اکتبر، ثمره ت%ش و مبارزۀ انق%بی پرولتاريای روسيه و حزب آن، حزب 
بلشويک بود اما فقط به طبقه کارگر روسيه و حزب اين طبقه تعلق نداشت 

اش، روند اعت%ء جنبش پرولتاريايی در  چرا که بنابه خصلت انترناسيوناليستی
مانندی را در صفوف  اکتبر شور و شوق بی.  مقياس تمام جھان را به جلو راند

. ھا و تمام زحمتکشان دامن زد طبقه کارگر جھانی و در صفوف کمونيست
بخش  ھای رھايی انق%ب اکتبر محرک نيرومندی شد برای اعت%ء جنبش

ھای  با انق%ب اکتبر، تمام جنبش.  ھای تحت ستم و کشورھای مستعمره ملت
گاه بسيار  ای در مبارزه عليه امپرياليسم و برای آزادی و رھايی، از تکيه توده

ھای راستين ايران که تعداد زيادی از  کمونيست.  مستحکمی برخوردار شدند
عليه )  بلشويک(ھا در صفوف حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه  آن

تزار مبارزه نموده و مسائل نظری و مارکسيستی، کار حزبی و سازماندھی 
ناپذيری به  ھا آموخته بودند با شور و شوق توصيف را در مکتب بلشويک

ھا پيش و از دل مبارزه مشترک در  استقبال اکتبر رفتند و مناسباتی که از سال
حکومت .تر ساختند تر و مستحکم درون طبقه کارگر نطفه بسته بود را گسترده

شوراھا که يگانه منادی جدی و واقعی صلح و آزادی و برابری بود، درھمان 
نخستين اقدامات خود حکومت شوراھا و پرولتاريای روسيه به تمام اقدامات 

ارزش ھای .  گرانه روسيه تزاری عليه ايران پايان داد زورگويانه و غارت
ھای ايران  تزاری را زيرورو کرد و دست اتحاد به سوی کارگران و خلق

حکومت  کارگری روسيه که يگانه منادی جدی و واقعی صلح و .دراز نمود
آزادی و برابری بود، در ھمان نخستين اقدامات خود، تمام امتيازات و 

بار روسيه تزاری با ايران را ملغا ساخت و بر  قراردادھای اسارت
ھای  انترناسيوناليسم پرولتری، رفاقت و ھمکاری ميان کارگران و کمونيست

به اھتزاز درآورندگان پرچم سرخ اکتبر، با .  کشورھای مختلف تاکيد ورزيد
ھای تمام  سر دادن ندای آزادی، برابری و اتحاد و پشتيبانی از پرولتر

داری را جلب  کشورھای جھان، اعتماد کارگران تمام کشورھای سرمايه
، خطاب به ١٩١٧ نوامبر ٢٢ای به تاريخ  حکومت شوراھا در بيانيه.  کردند
داريم که قراردادی که به موجب  ما اع%م می"ھای ستمديده ايران نوشت  خلق

در نامه مورخ "  شد، لغو گرديده و دور انداخته شده است آن ايران تقسيم می
 کميسر خلق امورخارجه شوروی به سفير ايران تذکر داده ١٩١٧ دسامبر ٢٣

که با آلمان و متحدان آن "  برست" قرارداد ١٢شده بود که به موجب ماده 
به زودی بايد ايران را   –شوروی و آلمان   –بسته شده، سپاھيان ھر دو طرف 

که بعد از انق%ب اکتبر (ترک کنند، بنابراين نه تنھا قوای نظامی تزاری 
ھای ترک نيز که متحد آلمان  بلکه قشون)  چنان در ايران باقی مانده بودند ھم

 ژانويه ١۶و باز در نامه مورخ "  است، بايد از سرزمين ايران بيرون بروند
 ، کميسرھای خلق به سفير ايران دربارۀ لغو تمام قراردادھای ١٩١٨

 روسيه و انگليس چنين نوشته ١٩٠٧حکومت تزار و از آن جمله قرارداد 
دارد که اين قرارداد که  شورای کميسرھای خلق روسيه اع%م می"شده بود 

" گردد اkبد لغو می عليه استق%ل و آزادی ايران بود، برای ھميشه والی
داند که بر  شورای کميسرھای خلق فقط مناسباتی را با ايران قابل قبول می"

 )١(" مبنای تراضی آزادانه و احترام متقابل مليتی مبتنی باشد

ھای استعماری و امپرياليستی  حکومت کارگری روسيه با الغاء تمام سياست
ھا شرق  تزاريسم، نقطه عطف بزرگی در زندگی سياسی و انق%بی خلق

بوجود آورد و الگوی رفتاری نوينی را به ھمسايگان و تمام جھانيان عرضه 
حسن نيت حکومت شوراھا و حزب بلشويک و رھبر خردمند آن لنين .  کرد

نام لنين نه فقط در ميان .  بر کارگران و زحمتکشان ايران نيز پوشيده نماند
ھا و  کارگران، روشنفکران و انق%بيون پرآوازه شد، بلکه در ميتينگ

تظاھرات در تھران و برخی ديگر از شھرھای بزرگ نيز نام لنين به عنوان 
 )٢(. ھا افتاد و حتا به شعر شاعران نيز راه يافت سمبل آزادی بر سر زبان

افزون برتأثيرات عمومی انق%ب کبير سوسياليستی اکتبر و اقدامات حکومت 
کارگری و جنبش انق%بی ايران   -شوراھا، تاثيرات آن بر جنبش کمونيستی 

کارگران و روشنفکران انق%بی مھاجر ايران .  بسيار گسترده و ھمه جانبه بود
ھا خود در انق%بات روسيه شرکت داشتند  در روسيه و قفقاز که بسياری از آن

) بلشويک(و بعضا حتا به عضويت حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه 
ھای انترناسيوناليستی خود را با  درآمده بودند، با اکتبر، پيوندھا و ھمکاری

اندرکار ايجاد يک حزب کمونيستی  تر ساختند و خود دست ھا مستحکم بلشويک
 .از طراز حزب بلشويک شدند

ھا در ميان   کمونيستی که سال۶٢ ماه بعد از انق%ب اکتبر، ٢٠حدود 
کارگران در داخل ايران يا کارگران مھاجر ايرانی و يا کارگران غيرمھاجر 
ھا  در ترکستان، قفقاز، داغستان و گرجستان فعاليت داشتند و بسياری از آن

خود کارگر بودند و از درون طبقه کارگر برخاسته بودند در يک اج%س که 
در شھر انزلی برگزار شد، موجوديت )  ١٢٩٩تيرماه  (١٩٢٠ ژوئن ٢٢در 

کنندگان در اين جلسه که  شرکت.  حزب کمونيست ايران را اع%م کردند
نخستين کنگره حزب کمونيست ايران بود، در واقع نمايندگان اعزامی 

از شھر .  در ايران و خارج از ايران بودند"  حزب عدالت ايران"ھای  سازمان
 –، خلخال ١، آستارا ٣سلماس   – نماينده، خوی ١ نماينده، مرند ۵تبريز 
 و ٢، مشھد ١، مازندران ٢، رشت ١، قزوين ١، تھران ٣، اردبيل ۴زنجان 

از تشکي%ت حزب عدالت در ميان کارگران ايرانی در ترکستان، داغستان، 
 نماينده با رای قطعی در ۵١ نماينده و مجموعا ٢٧گرجستان، باکو و گنجه 

 ٩ نماينده با رای مشورتی و ١١چنين  در اين کنگره ھم.  کنگره شرکت داشتند
. کنگره به رياست آقازاده گشايش يافت.  نماينده به عنوان مھمان شرکت داشتند

) بلشويک(دو نماينده که از طرف حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه 
در کنگره )  ميربشير قاسموف(و حزب بلشويک آذربايجان )  نانيشويلی(

شرکت داشتند، به کنگره شادباش گفتند و درباره اھميت اين کنگره صحبت 
زاده، کامران آقازاده، علی خانوف، جوادزاده  در کنگره، سلطان.  کردند

. رانی کردند ، نانيشويلی، آبوکف، پيرامون مسائل مختلف سخن)وری پيشه(
نمايندگان زنجان، اردبيل، آستارا، رشت، انزلی و مشھد دربارۀ فعاليت 

کنگره روال کار خود را ادامه داد .  ھای خود به کنگره گزارش دادند سازمان
و به مسائلی که در دستورکار آن قرار داشت پرداخت، برنامه و اساسنامه 

ھايی به کميته  کنگره ھمچنين تصميم گرفت پيام.  حزب را تصويب نمود
) بلشويک(، حزب کمونيست )بلشويک(مرکزی حزب کمونيست روسيه 

 نفر را ١۵لنين بفرستد و .ای.آذربايجان، کميته اجرائيه انترناسيونال سوم و و
نطفه ھمکاری ميان .  به عنوان اعضای کميته مرکزی انتخاب کرد

ھای  ھا و تاثيرپذيری ھا و نطفه ھمکاری ھای ايرانی و بلشويک کمونيست
ھا قبل از آن بسته شده و در جريان يک مبارزه سخت و  متقابل البته سال

 .طوkنی تحکيم يافته بود
 و ١٩جنبش انق%بی روبه رشد کارگران و زحمتکشان روسيه در اواخر قرن 

ھای  قيام.  اوائل قرن بيست، در بيداری مردم ايران نقش موثری ايفا کرد
دھقانی، خصوصا اعتصابات کارگری تاثيرات مھمی بر مردم ايران و قبل از 

ای از شرايط  تحت تاثير مجموعه.  ھمه کارگران و دھقانان برجای گذاشت
ھای  داخلی و نيز گسترش اعتصابات و جنبش کارگری روسيه، نخستين ھسته

شکل )  در باکو و در برخی از شھرھای ايران(سوسيال دموکرات ايران 
 .گرفتند

شد برای فرار از ستم  ھا افزوده می ھا ھزار ايرانی که ھر ساله بر تعداد آن ده
شدند تا  م%کان و ماموران حکومتی، روانه روسيه بويژه ماوراء قفقاز می

اندک با حقوق  اين کارگران اندک.  لقمه نانی برای خود و خانواده بدست آورند
شدند، از پرولتاريای روسيه و حزب انق%بی آن  پايه ای خود آشنا می

 –  ١٩٠۴(ھا  گرفتنند و خود نيز فعاkنه در اعتصابات کارگری آن سال می فرا
کردند و بعد  که در باکو، تفليس و شھرھای ديگر رخ داد، شرکت می)  ١٩٠٠

ھای نوين و روحيه انق%بی را رواج  از بازگشت به ايران افکار و ايده
 ھزار کارگر، ايران را ترک کرده ١٩٣ حدود ١٢٩٠تنھا در سال .  دادند می

 ١۶٠و در مناطق جنوبی روسيه به کار مشغول شدند که از اين تعداد حدود 
چندصدھزار کارگر ايرانی، بطور ثابت .  ھزار ھمان سال به ايران بازگشتند

، تنھا در صنعت نفت باکو ١٢٩۴در سال .  کردند در قفقاز زندگی می
 درصد کل کارگران ٢٩کرد که در واقع حدود   کارگر ايرانی کار می١٣۵٠٠

 .داد نفت باکو را تشکيل می
 روسيه تاثيرات آگاھی بخش شگرفی بر کارگران و ملل شرق ١٩٠۵انق%ب 

"١٩٠۵به گفته لنين، درپی انق%ب .  بر جای گذاشت انق%ب دموکراتيک  
ھايی که در نتيجه  جنبش)  ۵("  سراسر آسيا، ترکيه، ايران و چين را فرا گرفت
ای از استبداد و امپرياليسم در  تشديد تضادھای طبقاتی و افزايش نفرت توده

ايران آغاز شده بود، گسترش بيشتری يافت و بر بستر ھمين شرايط بود که 

 انق5ب کبير سوسياليستی اکتبر و
 کارگری ايران - جنبش کمونيستی 



 ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ٢١

٢٠از صفحه    

٢٢درصفحه   

(١٢٨٣  –  ١٢٩٩(در دوران انق%ب مشروطيت  از )  ١٩٠۵  –  ١٩١١) 
 –ھای اجتماعيون  سازمان"ھای مخفی که شکل گرفته بود،  درون انجمن

. ھای ايران بوجود آمدند ھای سوسيال دموکرات ايران يا سازمان"  عاميون
در سال .  ھای ايران در باکو شکل گرفت ھای اوليه سوسيال دموکرات نطفه

در ميان مھاجران ايرانی به ياری )  ھمت( گروه سوسيال دموکرات ١٩٠۴
ھای خود   اين سازمان سپس شعبه)۶(.  کارگران و مھاجران روس تشکيل شد

اين .  را در رشت، تبريز، تھران، مشھد و برخی ديگر از شھرھا ايجاد کرد
کردند اما برای انسجام وحدت  ھا اگرچه مستقل از يکديگر فعاليت می سازمان

ھای سوسيال دموکرات ايران در آغاز،  سازمان. کردند و يکپارچکی ت%ش می
وران، عناصر  چيزان شھری، پيشه پرولترھا، بی از کارگران، نيمه

بورژوازی و روشنفکران، شکل گرفته بود که به مرور بر ثقل کارگری  خرده
ھای مخفی که کم و بيش قبل از انق%ب  در تھران  انجمن.  شد آن افزوده می

در .  مشروطيت بوجود آمده بودند، در دوره  انق%ب مشروطيت رشد کردند
)  ١٩٠٣سپتامبر سال (١٢٨٢تھران دراواسط سال  ھا توانستند  اين انجمن 

 نفره ٩ نفر تشکيل دھند که يک کميته ۶٠ای را با شرکت،  جلسه مخفيانه
ولی شتاب رويدادھای سياسی و حدت مبارزه، تشکي%ت .  انتخاب شد

(  ١٢٨۶سال.  داد تری را در دستورکار قرار می انق%بی به ھمت )  ١٩٠٧ 
. حيدرعمواوغلی سازمان سوسيال دموکرات تھران تشکيل شد

اين .  ھای قفقاز ارتباط داشت حيدرعمواوغلی با سازمان سوسيال دموکرات
 به صورت مخفيانه به فعاليت خود ادامه داد اما پس از ١٩٠٨سازمان تا سال 

باران مجلس و تشديد سرکوب انق%بيون، کادرھای فعال اين سازمان  توپ
حيدرعمواوغلی و برخی ديگر .  ھا کشته شدند بازداشت و تبعيد و برخی از آن

شايان ذکر است سازمان .  مجبور به ترک تھران شدند و سازمان از ھم پاشيد
سوسيال دموکرات بسياری از اعضای خود را مسلح کرده بود و ترور اتابک 

ھا  وزير محمدعلی شاه را سازمان داد و ھنگام حمله قشون شاه و قزاق نخست
به مجلس، برخی اعضاء مسلح سازمان که درعين حال نماينده مجلس نيز 

شيخ ابراھيم تبريزی از رھبران سوسيال .  بودند، دست به مقاومت زدند
ھای تبريز و چند تن ديگر در محل دستيگری خود ب%فاصله اعدام  دموکرات

سازمان سوسيال دموکرات در تبريز، رشت و مشھد نيز تاسيس شد و .  شدند
     ١٢٨٧برای مثال در آبان .  تا حدی توانست در ميان کارگران فعاليت کند

خانه، به رھبری سوسيال   کارگر در سه دباغ١۵٠حدود )  ١٩٠٨(
ھای تبريز دست به اعتصاب زدند و توانستند خواست افزايش  دموکرات

 .دستمزد را بر کارفرما بقبوkنند
ھای سوسيال دموکرات ايران در باکو و شعب آن  گيری سازمان توام با قوام

ھای ايران و حزب  در ايران، ارتباط و ھمکاری ميان سوسيال دموکرات
شد و دانش   کارگری روسيه تعميق می يافت و تقويت می سوسيال دموکرات

ھای  سوسيال دموکرات.  يافت سياسی و مارکسيستی چپ کمونيست ارتقا می
. ھای روسيه و آلمان ارتباط داشتند  با سوسيال دموکرات١٩٠۵تبريز از سال 

 ١٩٠۶ھای مخفی که در تبريز فعاليت زيرزمينی داشتند، در سپتامبر  ھسته
نامه .  متحد شدند و سازمان سوسيال دموکرات تبريز را بوجود آوردند

 و پرسش در ١٩٠٨ ژوئيه ١۶ھای تبريز به کائوتسکی در  سوسيال دموکرات
ھای ايران با امضای  مورد ماھيت انق%ب ايران و وظايف سوسيال دموکرات

ست در مورد تاکتيک سوسيال دموکرا تھا در   چلنگريان، درواقع پرسشی  -آ
 به آن ١٩٠٨ای مورخ اوت  قبال بورژوازی ، که کائوتسکی نيز در نامه

دھد و پاسخ اين است که بايد در مبارزه برای دموکراسی شرکت  پاسخ می
 . استفاده کرد١٨۴٨ مارکس در انق%بات  کرد و از تاکتيک

ھا در قبال آن يکی از  نحوه برخورد با بورژوازی و تاکتيک کمونيست
دو نظر در اين مورد وجود .  ھای تبريز بود اخت%فات ميان سوسيال دموکرات

کرد و متحد ساختن  داشت، نظر اول بر مبارزه مستقل کارگری تاکيد می
دانست و بر حفظ  انق%بيون به دور بورژوازی را ترمز زدن به انق%ب می

ورزيد و بر اين باور بود که مانوفاکتورھا در ايران  موضع پرولتری تاکيد می
نظر دوم براين اعتقاد .  داری تا حدی رشد کرده است بوجود آمده و سرمايه

بود که ايران ھنوز به مرحله مانوفاکتوری نرسيده، پرولتاريای مدرن بوجود 
از اين رو بر .  نيامده و زمينه برای فعاليت سوسيال دموکراتيک وجود ندارد

ھای  سوسيال دموکرات.  کرد انق%ب بورژوايی و اتحاد ھمه اقشار تاکيد می
 اکتبر ١۶ (  ١٢٨٧مھر ٢۴تبريز برای تعيين تکليف در اين مورد نشستی در

١٩٠٨  ( در اين نشست نظر اول که از .   نفر برگزار کردند٣٠با حضور  

 ٢٨مطرح شده بود، با "  واسواخاچاطوريان"و "  آرشا ويرچلنگريان"طرف 
عنوان "  ورام"و "  سدراک"رای به تصويب رسيد و نظر دوم که از طرف 

ھای  اين اخت%ف اگرچه در تشکي%ت سوسيال دموکرات!  شده بود رد شد
تبريز حل شد، اما بعدھا دوباره سر باز کرد و در حزب عدالت و حزب 
. کمونيست ايران ادامه يافت و به انشعاب در حزب کمونيست منجر گرديد
سازمان سوسيال دموکرات تبريز، در ادارات و در کل جامعه از نفود زيادی 

" مجاھد"ھای يازده نفره داشت و ارگان آن روزنامه  حوزه.  برخوردار بود
ھا، کارگران  در دوران مقاومت تبريز در برابر ارتش شاه و فئودال.  بود

ھای  ھای مسلح و کمک ھای روسيه، دسته ايرانی مھاجر و سوسيال دموکرات
ھای تبريز  سوسيال دموکرات.  فرستادند ديگری برای مبارزان تبريز می
 ھزار مجاھد و فدايی در ١٧نزديک به . "توانستند ھزاران نفر را مسلح کنند

نويسی شده   اسم١٩٠٨تبريز و تحت رياست علی موسيو در اوائل سال 
ھا   در ھمين دوره انجمن ملی تبريز، زير نفوذ سوسيال دموکرات)٧("   بود

قرار داشت و تقريبا به مدت يک سال حکومت را در تبريز در دست داشت 
که يکی از اقدامات آن مصاره تمام غ%ت و ارزاق انبارھای محتکران و 

 .فروش آن به قيمت ارزان به مردم بود
ھای قابل توجھی از قفقاز بويژه از باکو  در طی جنگ يک ساله تبريز، کمک

ھا بطور کلی از جانب کارگران  اين کمک.  و تفليس به انق%بيون تبريز شد
ھا و نيز سازمان قفقاز  ھای آن کردند و سازمان ايرانی که در قفقاز کار می
کارگران مھاجر ايرانی .  شد  کارگری روسيه می حزب سوسيال دموکرات

تحت تاثير جنبش انق%بی پرولتاريای روسيه بيدار شده و به سر منشاء زندگی 
ھای حزب سوسيال دموکرات  در پرتو فعاليت.  بردند می بار خود پی ف%کت

کارگری روسيه و در کار و مبارزۀ ھمدوش پرولتاريای روسيه آگاھی 
سياسی و مارکسيستی اين گروه از کارگران افزايش يافته و فنون سازماندھی 

آنان با ع%قمندی .  کردند را فراگرفته و خود را برای نبردھای آتی آماده می
کردند و به مبارزين داخل کشور ياری  مسائل داخل کشور را دنبال می

کمکی که ايرانيان قفقاز به وسيله سازمان سوسيال دموکرات .  رساندند می
ھای مسلح، بصورت متشکل و انتظام يافته بود  نمود، از جمله اعزام دسته می

گزاران سازمان سوسيال  که به کوشش نريمان نريمانوف از رھبران و بنيان
دموکرات ايران در قفقاز و سازمان قفقاز حزب سوسيال دموکرات کارگری 

ع%وه بر نريمان نريمانوف، اسدهللا غفارزاده که از .  شد روسيه انجام می
 به عضويت حزب سوسيال دموکرات ١٩٠۵ به باکو رفت و از سال ١٩٠٣

 جزو موسسين حزب عدالت ايران ١٩١٧کارگری روسيه درآمد، در سال 
گذار حزب کمونيست ايران بود، آخوندزاده   بنيان١٩٢٠بود و در سال 

اردبيلی، عسگرزاده تبريزی و برخی انق%بيون ديگر در ارگان رھبری اين 
ھا و انق%بيون برجسته  ھا کمونيست غير از اين به.  سازمان شرکت داشتند

ديگر چون بھرام آقايف اميروف، حسن ماkکش، رضازاده، قاراداغلی، غفار 
 ) ٨(. ميانالی نيز در اين سازمان حضور داشتند

ھای ايران در قفقاز در دوره  ترين وظايف سازمان سوسيال دموکرات از مھم
انق%ب مشروطيت، تھيه اسلحه و رساندن مخفيانه آن به تبريز و رشت و 

. شدند شھرھای ديگر و مسلح کردن رزمندگانی بود که به ايران اعزام می
ع%وه بر انق%بيون و کارگران ايرانی که ھمواره داوطلب اعزام به ايران 

ھای ذيقيمتی به  بودند، انق%بيون گرجی، آذربايجانی و ارمنی نيز کمک
. ھا نيز در راه انق%ب ايران جان باختند انق%بيون ايران کردند و شماری از آن

است که شخصا در "  مگ%دزه"نام مستعار يک انق%بی گرجی به نام "  تريا"
سوسيال "او در اثر خود تحت عنوان .  ھای تبريز شرکت داشت جنگ

 از طرف روزنامه ١٩١٠که سال "  ھای قفقاز در انق%ب ايران دموکرات
 کارگری  ارگان مرکزی حزب سوسيال دموکرات"  سوسيال دموکرات"

ھای قفقاز به انق%ب  روسيه در پاريس انتشار يافت پيرامون ياری بلشويک
نمايندگان انق%بيون تبريز به کميته وkيتی سوسيال "ايران چنين نوشته است 

کارگران سوسيال .  دموکرات قفقاز مراجعه نموده تقاضای کمک کردند
آنکه در انتظار صدور قطعنامه کميته وkيتی باشند، رضايت  دموکرات بی

کميته .  خود را برای رفتن به ايران به منظور کمک به انق%بيون اع%م داشتند
ای نيز در  وkيتی ضمن عمل کردن موافق آرزوی کارگران حزب، قعطنامه

ھای  در قطعنامه کميته وkيتی سوسيال دموکرات)  ٩("  کند اين مورد صادر می
ھا به س%ح  قفقاز، بر ضرورت بسيج کارگران و داوطلبان، مجھز ساختن آن

.    ھای مجزا به تبريز تاکيد شده است و بمب و موادمنفجره و اعزام در دسته
کميته تفليس صد تن کمابيش از گرجيان را آراسته " به گفته کسروی تنھا )  ١٠(

 )١١(" و روانه گردانيد
نيز که کارگران و انق%بيون ايرانی در آن متشکل شده بودند، "  ھمت"گروه 

که از اعضای شعبه "  اف قاسم بيک."  رساند به مبارزان تبريز کمک می
رسانی به انق%بيون تبريز شرکت داشت، در  نخجوان ھمت بود و در کمک

 انق5ب کبير سوسياليستی اکتبر و
 کارگری ايران - جنبش کمونيستی 
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٢١از صفحه   

رسانی به انق%بيون آذربايجان، در تفليس  برای کمک"نويسد  اين مورد می
در اين کميته نريمان نريمانوف و چند تن از رفقای .  کميته امداد تشکيل شد

کميته انق%ب تبريز، توسط ھمين کميته از .  گرجی و ارمنی شرکت داشتند
ھای   و باز در ھمين رابطه، زمانی که جنگ)١٢(کرد  قفقاز کمک دريافت می
ھای   از نخستين مارکسيست)١٣("  مشدی عزيزبگوف"تبريز شدت گرفته بود، 

 به حزب سوسيال دموکرات کارگری ١٨٩٨آذربايجان شمالی که از سال 
 ھمراه ١٩١٨ترين ياران لنين بود و سرانجام در  روسيه پيوسته و از رزمنده

 کميسر قھرمان ديگر بلشويک بدست ضدانق%بيون متکی به ٢۵با 
 نفر از انق%بيون را با مقداری ۴١ھای انگليسی تيرباران شد،  امپرياليست

 !اسلحه و مھمات از طريق يوkخ و شوشا به تبريز فرستاد
به ياری .  ھای قفقاز به اعزام نيرو و مھمات اکتفا نکردند سوسيال دموکرات

انق%بيون تبريز اصول و .  سازی تاسيس گرديد ھا در تبريز کارگاه بمب آن
. گرفتند سازی و چگونگی کاربرد آن را در اين کارگاه فرا می ھای بمب شيوه

ھای تھيدست تبريز در مبارزه عليه  در پرتو ارادۀ استوار کارگران و توده
استبداد و ستم و فداکاری انق%بيون تحت رھبری سازمان سوسيال دموکرات 

ھای قفقاز و روسيه بود که شھر تبريز در برابر  تبريز و ھمراھی بلشويک
با مقاومت دkورانه .  ارتجاع به دژی مستحکم و تسخيرناپذير تبديل گرديد

.  در رشت و جاھای ديگر شدت يافت١٩٠٩تبريز، جنبش انق%بی از فوريه 
در رشت يک جمعيت مخفی ايجاد شد که با انق%بيون و سوسيال 

ھای تبريز وارد مکاتبه شد و آمادگی خود را برای مبارزه مسلحانه  دموکرات
چند تن از اعضای سوسيال دموکرات تبريز در شرايطی که .  اع%م داشت

ھا  شھر تبريز در محاصره بود، عازم رشت شدند و حتا در جلسات مخفی آن
که  ھا درعين آن داد که سوسيال دموکرات اين تحرکات نشان می. شرکت کردند

کنند، در صدد  از نزديک و ھمدوش تودۀ مردم مبارزه و آن را رھبری می
اواخر سال .  ھا، تحکيم و تقويت پيوند و اتحاد ميان خود ھستند گسترش ارتباط

خان رشتی را به تفليس اعزام نموده و از   انق%بيون رشت ميرزا کريم١٩٠٨
کميته ايالتی قفقاز حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه طلب ياری 

اين درخواست با پاسخ مثبت سازمان قفقاز حزب سوسيال دموکرات .  نمودند
ھايی مرکب از انق%بيون ايرانی مقيم قفقاز،  کارگری روسيه مواجه شد و دسته

بنابه تصميم کميته .  ھا به گي%ن اعزام شدند ھا و ارمنی ھا، آذربايجانی گرجی
 نفری در ١۴٠ھا، سرگو اورجونيکيدزه، در راس يک دسته  باکوی بلشويک

ھا گرجی و نزديک به صد   تن از آن۴٠ به رشت آمد که ١٩٠٨اواخر سال 
ھايی که  از قفقاز برای انق%بيون ارسال  غير از س%ح.  نفر آذربايجانی بودند

شد، بسياری از نيروھا و افراد اعزامی به رشت، متخصصان  می
نيودور " و )١۴("  ميشا جاپاريدزه"ھا  ترين آن از برجسته.  سازی بودند اسلحه

بودند که ھزاران فشنگ و به مقدار کافی بمب و س%ح آماده "  برادياگين
 دوازده تن از اعضای ١٩٠٩اوائل سال .  رشت پر تب و تاب بود.  کردند

اين کميته در .  جمعيت سری، يک کميته انق%بی را در رشت تشکيل دادند
سوسيال .  واقع ارگان رھبری سازمان سوسيال دموکرات رشت بود

ھا اگرچه بطور مستقل در شھرھای مختلف بوجود آمدند، اما در  دموکرات
. صدد انسجام بيشتر و ايجاد وحدت و يکپارچگی در صفوف خود بودند

 در رشت بود و از ١٩٠٩که از نامه سرگراورجونيکيدزه که از سال  چنان
ھا و  آيد تا آن زمان کمونيست کرد، به لنين برمی نزديک به انق%بيون کمک می

نويسد  انق%بيون ھنوز موفق به ايجاد يک تشيک%ت حزبی نشده بودند، او می
 ھستند، ممکن است  ھا در فکر تاسيس يک سازمان سوسيال دموکرات ايرانی"

 در ھمين )١۵(. "  بفرستم)  ارگان مرکزی" (م.ا"در اين مورد گزارشی برای 
ھای رشت به کمک  که سوسيال دموکرات)  ١٩٠٩  –  ١٠(زمان است  

را به فارسی "  مانيفست حزب کمونيست"اورجونيکيدزه، برای نخستين بار 
ھای  کار فرھنگی و نظری نيز ھمواره يکی ديگر از عرصه.  کنند ترجمه می

گذار اين تشکي%ت و يا  ھا بويژه اعضای بنيان فعاليت سوسيال دموکرات
. اعضای اعزامی تشکي%ت حزب سوسيال دموکرات روسيه بود

و "ھای نامدار و برجسته  وری از بلشويک اورجونيکيدزه که به گفته پيشه
بود، تشکي%ت سازمان "  دومين شخصيت انق%بی روسيه بعد از استالين

. کرد سوسيال دموکرات رشت و تربيت انق%بی ايرانيان جوان را رھبری می
در رشت تاسيس کرد، مطالبی پيرامون "  الملل بين"وی کلوپی را تحت عنوان 

مبارزه طبقاتی درايران نوشت و مطالعه آن را در ميان جوانان انق%بی 
 .سازمان داد

(  ١٢٨٧دراواخر سال  ای  جنبش انق%بی در رشت اوج تازه)  ١٩٠٩فوريه  
بسياری از مردم به انق%بيون پيوستند ادارات دولتی به تصرف .  گرفت

ماموران حکومت .  امور به دست انق%بيون افتاد انق%بيون درآمد و زمام
 .خودکامه در رشت و در سراسر گي%ن از مقامات خود خلع شدند

که پيش از اين نيز اشاره شد، از  ھای سوسيال دموکرات ايران، چنان سازمان
غيراز کارگران، عناصر .  نظر طبقاتی يک ترکيب به شدت مختلط داشت

کردند در  وارن و حتا افرادی که از منافع م%کان دفاع می بورژوا، پيشه خرده
يافت  آن حضور داشتند و در شرايطی که مبارزه حدت و شدت بيشتری می

در سازمان سوسيال دموکرات رشت برخی .  توانست به انشقاق منجر شود می
کردند و در نھايت خواھان سرنگونی  عناصر از منافع م%کان دفاع می

که عناصر ديگری نيز وجود داشتند که نه  حال آن!  استبداد بودند و نه بيشتر
چنين خواھان نابودی ھرگونه ظلم و  فقط خواھان براندازی استبداد، بلکه ھم

ترين بخش سوسيال  کارآمدترين و راديکال.  جور و نابرابری بودند
ھای رشت، در واقع ھمان جناحی بود که زير رھبری  دموکرات

جنبش انق%بی در رشت و تبريز و ساير .  شد اداره می"  سرگواورجونيکيدزه"
ھای امپرياليستی که منافع خود را در ايران با خطر  دولت.  شھرھا اوج گرفت

مواجه ديدند، در ھمدستی با ارتجاع و استبداد حاکم، به سرکوب انق%بيون 
 در سواحل ايران نيروی نظامی پياده ١٩٠٩انگليس در مارس .  روی آوردند

ارتش تزار نيز آوريل .  کرد و بندرعباس و بوشھر را به تصرف خود درآورد
. ھمين سال از مرزھای ايران گذشت، تبريز و اردبيل را تصرف کرد
سپاھيان ترکيه عثمانی نيز که در آن مقطع در طول جنگ جھانی اول، 
. ھمدست آلمان بود، کردستان و روستاھای اروميه را به اشغال خود درآورد
ضدانق%ب داخلی و ھمدستان خارجی آن، انق%بيون ايران را مورد شديدترين 

صدھا انق%بی برجسته و اکثر اعضای سازمان .  ھا قرار دادند سرکوب
 تبريز  سازمان سوسيال دموکرات.  سوسيال دموکرات در تبريز تيرباران شدند

تزار روسيه که در اعتصابات کارگری و جنگ داخلی در .  مت%شی شد
روسيه از طرف کارگران روسيه و حزب پيشتازآن حزب بلشويک ضربات 

 .جويی کرد سختی خورده بود، از انق%بيون ايران انتقام
در )  تزار(قابل درک است که نيک%ی رومانف "لنين در اين مورد نوشت 

داران به وحشت افتاده از اعتصابات  داران صدھای سياه و سرمايه راس زمين
 )١۶("  کند و جنگ داخلی، چرا خشم خود را بر سر انق%بيون ايران خراب می

ھای ايران، بسياری از انق%بيون قفقاز  ع%وه برانق%بيون و سوسيال دموکرات
نيز که به ياری انق%بيون ايران آمده بودند، بدست ج%دان تزار در تبريز 

 تن از انق%بيون قفقازی ٢٢.  بسياری ديگر به سيبری تبعيد شدند.  کشته شد ند
که در جنگ تبريز کشته شدند، از اعضای حزب سوسيال دموکرات کارگری 

ھای صميمانه خود نسبت به  انق%بيون قفقازی بخاطر ياری)  ١٧(.  روسيه بودند
انق%ب و مردم ايران، از احترام و نفوذ قابل توجھی در بين مردم برخودار 

يافت  که در زمان انق%ب در تبريز انتشار می"  نامه ملت"روزنامه .  بودند
ھای تبريز  بلشويک گرجی که در جنگ) چليتو" (چيتون"دربارۀ مراسم تدفين 

الحق و اkنصاف که آذربايجان نه، بلکه تا ايران "باخت چنين نوشت  جان
بوده است، جنازۀ احدی از بزرگان و اشراف و رجال مملکت بدين وضع و 

يک از شھدای حريت، اين  ترتيب و عزت و ج%ل نقل ننموده و در حق ھيچ
ھای رشت نيز بسياری از  در جنگ)  ١٨(" اند العاده را مرعی نداشته احترام فوق

انق%بيون قفقازی زخم برداشتند و تنی چند از آنان از جمله انق%بيون 
(." به قتل رسيدند) شوشی" (پاشاخان"گرجی و " شاkکوف"ای چون  برجسته

١٩( 
ھايی که در جريان انق%ب مشروطيت و کمک به انق%بيون  سوسيال دموکرات

برای نمونه سرکرده .  شد ھا نمی ايران جان باختند، منحصر به قفقازی
ھای فدايی در تبريز يکی از دريانوردانی بود که در شورش سال  توپچی
نيز يکی "  پانوف. " رزمناو پوتمکين ناوگان دريای سياه شرکت داشت١٩٠۵

ھای رشت و استرآباد  ھای بلغارستان بود که در جنگ از سوسيال دموکرات
 .باخت جان

بندی کوتاه در مورد فعاليت تشکي%ت سوسيال  آنچه را که به عنوان يک جمع
توان بيان کرد اين است که؛  ھای ايران در داخل و خارج کشور می دموکرات

، مبارزات ١٩٠۵  –  ١١ھای  سازمان سوسيال دموکرات ايران در سال
درخشانی را سازمان داد و نقش بسيار مھمی در انق%ب مشروطيت، 
. ارتقاءآگاھی و سازماندھی اقشار زحمتکش و انق%بيون ايران ايفا کرد

ھای ايران ضمن يادگيری از حزب سوسيال دموکرات  سوسيال دموکرات
روسيه به فعاليت در ميان کارگران مھاجر ايرانی در قفقاز و روسيه و تا 
ھا  حدی در ميان کارگران و زحمتکشان داخل ايران پرداخت و توانست ھسته

. ھای اوليه در ميان کارگران، زحمتکشان و انق%بيون ايجاد کند و تشکي%ت

 انق5ب کبير سوسياليستی اکتبر و
 کارگری ايران - جنبش کمونيستی 



 ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ٢٣

  ٢۴درصفحه 

٢٣ 
٢٢از صفحه   

ھا و فعاليت خود، نقش موثری در ارتقاء آگاھی  ھا با ت%ش سوسيال دموکرات
ھای ايران توانستند  سوسيال دموکرات.  و دانش سياسی عمومی ايفا کردند

ھای قفقاز و روسيه و گرجستان  مناسبات محکمی با سوسيال دموکرات
ھا را جلب نمايند و روابط رفيقانه و  برقرار ساخته ، پشتيبانی و ھمبستگی آن

تا آنجا که حزب سوسيال دموکرات کارگری .  ھا برقرار سازند خوبی را با آن
گرانه تزار عليه سوسيال  روسيه، در محکوميت اقدامات سرکوب

ھا، در کنفرانس ششم خود که در  ھای ايران و در حمايت از آن دموکرات
حزب "ای صادر نمود که در آن چنين آمده است  نامه پراگ برگزار شد، قطع

سوسيال دموکرات کارگری روسيه، عليه سياست غارتگرانه دارودسته 
راھزن تزاری که عزم بر خفه کردن آزادی خلق ايران جزم کرده و در اين 

.... کند ترين اعمال، رويگردان نيست، اعتراض می کار، از انجام بيشرمانه
پايان خود را نسبت به مبارزه خلق ايران و بويژه  کنفرانس ھمدردی بی

مبارزه حزب سوسيال دموکرات ايران که بسياری ازاعضای خودرا در 
 )٢٠(." دارد جنگ با تجاوزگران تزاری از دست داده، ابراز می

ھای سوسيال  رغم سرکوب انق%ب و جنبش انق%بی و برچيده شدن سازمان به
ای را  واسطه ھا تاثيرات بی دموکرات، فعاليت مبارزاتی شش ساله اين سازمان

ھا  ھای مارکسيستی و افزايش آگاھی سياسی توده بر ترويج ادبيات و آرمان
ھای سوسياليستی و  ھا با آرمان برجای گذاشت و به آشنايی بيشتر آن

ھا به نيروھای کمونيست و  اين مبارزات و فعاليت.   ياری رساند آزاديخواھانه
تر  انق%بی آموخت که برای پيروزی در نبردھای آينده، بايد پيوندھای نزديک

تری با کارگران و زحمتکشان برقرار سازند و خود را در يک  و گسترده
کوشانه و  شش سال مبارزه سخت.  حزب سياسی کارگری متشکل سازند

ھای مارکسيستی، درعين حال در حکم  بھترين مدرسه  ترويج افکار و ايده
تجاربی .  آموزشی و حاوی تجارب زيادی  بود برای انق%بيون و کمونيست ھا

جنبش شش ساله سوسيال .  که در مبارزات بعدی بايدازآن استفاده می شد
ھای پراکنده و  ھای ايران حاوی اين درس بزرگ بود که با سازمان دموکرات

. توان توده کارگران و زحمتکشان را بسيج کرد مستقل از يکديگر نمی
. ھا بايد خود را در يک حزب سراسری متشکل سازند کارگران و کمونيست

ھا و آمادگی  ھا در اساس زمينه در دوره فعاليت شش ساله سوسيال دموکرات
در واقع جنبش کارگری نيز از آخر .  شود kزم برای اين امر مھم پرورده می

ھای تھران  کارگران چاپخانه.  شود ھمين دوره است که مستق% وارد صحنه می
) ١٩١٠(را "  اتفاق کارگران"کنند، روزنامه خود  اتحاديه خود را ايجاد می

ای  اندازند به نحوی که ھيچ روزنامه و مجله دھند، اعتصاب راه می انتشار می
کند و کارگران چاپ به برخی از  نشينی می شود، کارفرما عقب چاپ نمی
اعتصابات کارگری گرچه پيش از آن نيز وجود .  رسند ھای خود می خواست

داشت، اما اين اعتصاب نقطه عطفی شد در جنبش کارگری و اعتصابات 
ھای ايران که در اين دوره در   بسياری از سوسيال دموکرات.  کارگری
ھای بعدی  ھای انق%بی و در انق%ب مشروطيت شرکت داشتند، در دوره جنبش

 .کارگری  نيز، نقش پيشرو را ايفا کردند -و سير تکاملی جنبش کمونيستی 
 
 ھا جوانه زد حزبی که از دل سوسيال دموکرات" عدالت"
 

ھای سوسيال دموکرات ايران، فعاليت  بعد از سرکوب خشن سازمان
اختناق و سرکوب شديد، .  ھا و گرايش چپ جامعه محدود شد کمونيست

ھای سابق به  برخی از سوسيال دموکرات.  گرايش به کار قانونی را دامن زد
 در انتخابات مجلس دوم، تعدادی از ١٩٠٩سال .  اين سمت کشيده شدند

افرادی که قب% عضو سوسيال دموکرات بودند، وارد مجلس شدند تا از درون 
گرايش به .  ھا و روحانيون مرتجع را پيش ببرند مجلس مبارزه عليه فئودال

جنگ جھانی اول تمام .  يابی در ميان اقشار گوناگون تقويت گرديد تحزب
معادkت و تحوkت در ايران، روسيه، ترکيه و انگليس  را که نقش و نفوذ 

رغم اع%م   به١٩١۴سال .  زيادی در ايران داشتند، تحت تاثير قرار داد
طرفی از طرف حکومت ايران، مناطق شمال و جنوب کشور توسط  بی

روسيه تزاری و انگليس و مناطق غرب توسط آلمان و ترکيه عثمانی که 
آلمان و متحد آن ترکيه که با روسيه و انگليس، .  متحد آلمان بود اشغال شد

ھای مسلحی را سازمان  دسته"  حزب اتحاد اس%م"ھايی داشت، با ايجاد  رقابت
قيمت خواروبار و غ%ت و .  شرايط جنگی عم% به ايران کشيده شد.  داد

. العاده افزايش يافت ای فوق نارضايتی توده.  ارزاق عمومی چند برابر شد

ھا و زدوخوردھای  خشم و نفرت مردم در برخی مناطق به صورت قيام
 .ھای مسلح در جنگل پناه گرفتند در گي%ن دسته. مسلحانه بروز يافت

-٩٣در سال.  طبقه کارگر به لحاظ کمی و کيفی با رشد بطئی ھمراه بود
ھزاران کارگر ايرانی و ھندی در صنعت نفت به کار ) ١٩١٣ – ١۴ (١٢٩٢

اندک  شھر، اھواز، مسجدسليمان و امثال آن اندک آبادان، خرم.  مشغول بودند
شرايط کار در صنعت نفت .  به مراکز صنعتی و تجمع کارگری تبديل شدند

دستمزدھا اندک، مسکن .  فرسا بود شد، طاقت ايران که توسط انگليس اداره می
 ساعت کار روزانه، نارضايتی شديد، فشار کار و وخامت ١۴نامناسب و 

کشته شدن دو .  شرايط زندگی و کار، اعتصابات خودبخودی را درپی داشت
(١٩١۴کارگر صنايع نفت جنوب در زير لکوموتيو در ژوئن سال  خرداد  

ھا  اعتراض کارگران عليه انگليسی.  خشم کارگران را برانگيخت)  ١٢٩٣
ھای محل سکونت  کارگران با سنگ و چوب در و پنجره.  اوج گرفت
 )٢١(. ھا کار را تعطيل کردند ھا را درھم شکستند و در تمام قسمت انگليسی

ھا ھنوز ھيچ اتحاديه و حزب و سازمانی برای رھبری اعتصابات  در آن سال
کارگران نفت وجود نداشت و سطح آگاھی کارگران از نظر آشنايی با حقوق 

مبارزات کارگران در مجموع بيشتر برای .  وبيش پايين بود  خويش کم
 . ھای صنفی و خودانگيخته بود خواست

وضعيت وشرايط کار کارگران مھاجر ايران که در روسيه و قفقاز و در 
کردند اگرچه بسيار بد و حتا وخيم تر ازکارگران  صنايع نفت باکو کار می

سرمايه داری .نفت ايران بود،اما از نظرسطح آگاھی وتشکل متفاوت بود
دھقانان کنده شده از زمين، .روسيه نيز شرايط متفاوتی را ازسر می گذراند

پولی آزاد   -نيروی کار آزاد شده، تاآن جا که اين نيرو دراثر اقتصاد کاkئی
شده بودند، جذب صنايع داخلی نمی شد بلکه روانه باکو، ترکستان و سواحل 

درايران تأسيس می ١٢٩٢  -٩٣کارخانه ھائی که تا سال ھای.ولگا می شدند
گرانه انگليس و روسيه تزاری   شد تحت فشار سياست ھای غارت

اين کارخانه ھا قدرت رقابت با خارجی را .باورشکستگی روبرو می شدند
بسياری از زحمتکشان و دھقانان .  نداشت و ورشکست و تعطيل می شد

ايرانی برای کار راھی مراکز صنعتی روسيه از جمله قفقاز و بخصوص 
داری روسيه در حال رشد و توسعه بود و  سرمايه.  شدند معادن نفت باکو می

داری ايران که قدرت جذب نيروی کار آزادشده از روستا را  برخ%ف سرمايه
ورود نيروی .  کرد العاده ارزان استقبال می نداشت، از اين نيروی کار فوق

کار ارزان قيمت ايرانی برای سرمايه داری جوان رو به رشد روسيه جذاب 
اين نيروی کار ارزان می توانست در رقابت با نيروی کار مبارز .  بود

کارگر ايرانی .درمحل، سطح دستمزد ھارا تا حد اقل ممکن تقليل دھد
. تر بود  کم داد، اما دستمزدش از ھمه ترين کارھا را انجام می که سخت درحالی
جا که ھيچ گزينه ديگری نداشت مجبور بود ھم پرکارتر باشد و ھم  از آن
در صنعت نفت، در .  استخدام کارگر ايرانی ھمه جا به صرفه بود!  تر قانع
ھای سواحل خزر، در بنادر و در بخش کشاورزی و  آھن، در صيدگاه راه

که  مزارع پنبه، کارگر ايرانی ھرگونه فشار و تحقير را با آرزوی اين
اش برگردد  چندرغازی بدست آورد و به شھر و روستای خود نزد خانواده

کارگرايرانی را به قرآن قسم می دادند که به ھيچگونه اتحاديه .کرد تحمل می
. ای وارد نشود وسعی می شد از وی به عنوان اعتصاب شکن استفاده شود

خطاب  و او را تحقير "  ھمشھری"ھا و اھالی محل ايرانی را  قفقازی
شد و معنای  تر شمرده می ھمشھری از غ%م و برده حقيرتر و پست.  کردند می

 !حيوان بود آن چيزی شبيه نيمه
تنھا حامی کارگر ايرانی .  گاھی نداشت گونه تکيه  کارگر ايرانی ھيچ

حزب سوسيال .  پرولتاريای آگاه روسيه و حزب سياسی آن حزب بلشويک بود
آرام او را  کرد، آرام دموکرات کارگری روسيه از کارگر ايرانی نيز دفاع می

. آموخت ھای مبارزه و رھايی را به او می کرد و راه با حقوق خود آشنا می
کارگر ايرانی که ھمدوش پرولتاريا روسيه در يک محل، در يک کارخانه و 

يافت که رھايی از ظلم و  اندک درمی کرد، اندک يا در يک معدن کار می
آموخت  شد و می به صفوف مبارزه طبقاتی جذب می.  پذير است تحقير امکان

از اوائل قرن بيستم که .  که چگونه متشکل شود و از حقوق خود دفاع کند
 کارگری در قفقاز رو به گسترش نھاد،  ھا و تظاھرات اعتصابات، ميتينگ

ھا شرکت داشت و چنان  کارگر ايرانی نيز در تمام اين اعتصابات و ميتينگ
ھای  که پيش ازاين اشاره شد ھزاران کارگر ايرانی در مبارزات انق%بی سال

 ھزار ١٢۵در آن مقطع بيش از .   نيز فعاkنه مشارکت داشتند١٩٠۵  –  ٧
 )٢٢(. کردند کارگر ايرانی دائمی در مراکز صنعتی و بازرگانی قفقاز کار می

. راند رشد آگاھی، کارگران مھاجر ايرانی را به سمت تشکل و تحزب می
که تعداد زيادی از پيشروترين کارگران ايرانی به صفوف  نظر از آن صرف

 کارگری روسيه پيوسته بودند، بسياری ازکارگران  حزب سوسيال دموکرات

 انق5ب کبير سوسياليستی اکتبر و
 کارگری ايران - جنبش کمونيستی 



 ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ٢۴

٢٣از صفحه   

٢۴ 

  ٢۵درصفحه 

در سازمان سوسيال دموکرات ايران متشکل شده بودند و تجربه مبارزه در 
سازمان باکوی "  ھمت"ھا در  آن ھا سال.صفوف اين سازمان را نيز داشتند 

.    ھای ايران مبارزه کرده وبيش از پيش متشکل می شدند سوسيال دموکرات
گری ايران که  شان درکنسول  داران و صاحبان صنايع وھمدستان  سرمايه)٢٣(

از رشد آگاھی در صفوف کارگران بويژه کارگران مھاجر ايرانی وحشت 
زدند و  داشتند، بارھا و بارھا به توطئه عليه کارگران آگاه و پيشرو دست می

اما اين جنايات .  ھا تن از کارگران را به قتل رسانده و سر به نيست کردند ده
يافته و برای نابودی نظام  توانست در ارادۀ کارگری که به آگاھی دست نمی

داری ھمدوش پرولتاريای روسيه، تحت رھبری رفقای خود و حزب  سرمايه
 روزه پرولتاريای ۴٢در اعتصاب .  بلشويک بپا خاسته بود، خللی ايجاد کند

، کارگران ايرانی تا آخرين روز اعتصاب در کنار ١٩١۴باکو در ژوئيه 
ھا نيز از جمله بھرام آقايف از  ن کارگران باکو بودند و تعدادی از آ

گذاران بعدی حزب عدالت و اعضای برجسته کميته مرکزی حزب  بنيان
 . ماه زندانی شدند۶کمونيست ايران، دستگير و به مدت 

 روسيه و  کارگران ايرانی تحت تاثير فعاليت حزب سوسيال دموکرات
چه که در تصور  تر از آن ھای ايرانی، بسيار سريع ھمچنين فعاليت کمونيست

کارگر مھاجر ايرانی .  مبارزين کمونيست بود، به مبارزه طبقاتی کشيده شدند
شد، دست  وارد اتحاديه می.  آموخت برد، سواد می  خود را باk می سطح آگاھی

آنان به .  کرد زد و خود را برای مبارزات بزرگ تر آماده می به اعتصاب می
يافتند که برای رھايی از چنگال امپرياليسم و نابودی نظام  تدريج درمی

داری، بايد تشکي%ت داشته باشند و خود را در يک حزب  استبدادی و سرمايه
سياسی انق%بی از نوع حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه متشکل 

 مھاجر ايرانی به عنوان يک وظيفه، پای  کارگران آگاه و کمونيست.  سازند
ھای  ھا و ھمراھی در راه ايجاد چنين حزبی گذاشتند و در اين راه از ياری

 .ھا نيز برخوردار شدند بلشويک
در سال ھای اوليه جنگ جھانی، گروه کوچکی متشکل از کارگران آگاه که 

ھای مبارزی چون اسدهللا غفارزاده، بھرام آقايف و   کمونيست در راس آن
ھا  احمد اميروف قرار داشتند و رھبری اجتماعات کارگران ايرانی و ميتينگ

ھای يک حزب  و تظاھرات کارگری را در دست داشتند، در واقع نطفه
 کارگران انق%بی و ١٩١۶در سال .  کمونيستی را ايجاد کرده بودند

ھای ايرانی که عضو حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه  کمونيست
بودند، به منظور سازماندھی کارگران ايران دريک جزب مستقل،از حزب 
جدا شدند و مستق% برای متشکل ساختن کارگران ايرانی زير پرچم يک 

با پيروزی انق%ب .  حزب کمونيستی به فعاليت در ميان کارگران پرداختند
ھا نيز رشد و گسترش بيشتری يافت و شرايط مساعدی  فوريه، فعاليت آن

کارگران آگاه و روشنفکران انق%بی و .  برای تشکيل حزب بوجود آمد
ھا در درون طبقه کارگر مبارزه و فعاليت کرده بودند در  کمونيست که سال

 نخستين حزب پرولتاريايی ايران را تشکيل دادند و اين حزب ١٩١٧ماه مه 
مرکز حزب در مدرسه تمدن ايرانيان واقع .  ناميدند"  حزب عدالت ايران"را 

که حزب عدالت تشکيل شد، به  وقتی.  در محله صابونچی باکو قرار داشت
ھای  وری گروه گروه از کارگران ايرانی با پوشيدن تميزترين لباس گفته پيشه

خود به محله صابونچی دفتر مرکزی حزب مراجعه کرده و پس از پذيرايی 
کسانی که تا ديروز .  کردند توسط موسسين حزب، کارت عضويت دريافت می

کردند، بعدا به او  خطاب می"  ھمشھری"ايرانی را با قصد تمسخر و اھانت 
 )٢۴ (.احترام گذاشته و او را رفيق خطاب کردند

ھای تشکيل و اداره حزب سياسی  اعضای موسس حزب عدالت در واقع شيوه
کميته مرکزی .  ھا آموخته بودند انق%بی را از پرولتاريای روسيه و بلشويک

ترين و کارآمدترين رفقای انق%بی ھمرزم خود  را از برجسته)  ٢۵(حزب 
آلود  ھای معادن نفت"  کازرن"نخستين جلسات حزب عدالت در .  تشکيل دادند

ھای خشن و کثيف کارگری تشکيل گرديد و  سياه مرطوب روی نيمکت
 .کوش انتخاب شد تشکي%ت حزب از ميان ھزاران کارگر فداکار و سخت

ھای اعضای مبارز و آبديده خود  ھا و فداکاری حزب عدالت در پرتو فعاليت
که از کارگران آگاه و روشنفکران کمونيست بوده ، در ميان کارگران زيسته 

 و انق%ب مشروطيت ١٩٠۵بودند و در اعتصابات کارگری روسيه و انق%ب 
حضور و نقش فعال داشتند و بعضا در صفوف حزب سوسيال دموکرات 

ھای سوسيال دموکرات  کارگری روسيه نيز مبارزه نموده و در ايجاد سازمان
ھای آن در تبريز، تھران، گي%ن، مشھد و ساير شھرھا  ايران در باکو و شاخه

مشارکت داشتند، در اندک زمانی توانست مراحل رشد و پيشرفت خود را 
کرد که برای  حزب عدالت خود را يک حزب پرولتری معرفی می.  طی کند

اين .  کند الغاء مالکيت خصوصی و برقراری مالکيت اجتماعی مبارزه می
المللی و رفاقت و ھمکاری با حزب بلشويک و  حزب بر ھمبستگی بين

چنين بر کمک به اين حزب و پرولتاريای روسيه برای پيروزی انق%ب  ھم
حزب عدالت ايران بمنظور پيشبرد و ترويج برنامه خود .  روسيه تاکيد داشت

ھای مختلفی را در ارگان  در ميان کارگران و زحمتکشان مقاkت وبيانيه
بچاپ رساند و در نخستين شماره خطاب به کارگران و "  بيرق عدالت"حزب 

ھا را به اتحاد و مبارزه عليه دشمن زير پرچم حزب عدالت  زحمتکشان، آن
ست که حزب سوسيال دموکرات کارگری  اين درست زمانی.  فرا خواند
، پرولتاريای روسيه را برای انق%ب سوسياليستی و انتقال )بلشويک(روسيه 

حکومت موقت که پس از .  کند تمام قدرت به شوراھا آماده و تجھيز می
ھای تزار در زمينۀ   روی کار آمد، در واقع سياست١٩١٧انق%ب فوريه 

وزيرخارجه "  ميليوکف. "مسائل خارجی از جمله در مورد ايران را ادامه داد
سفير حکومت تزار در "  مينورسکی" به ١٩١٧ مارس ٧و دولت موقت در 

ايران که ھنوز محل خدمت خود را ترک نکرده بود، در تلگرامی چنين 
به حکومت شاه خبر داده شود که روسيه مانند گذشته در مورد "دستور داد 

.... ھا ادامه خواھد داد امور مربوط به ايران، به ھمکاری متقابل با انگليسی
 )٢۶(." گونه تغييری حاصل نشده است در سياست روسيه ھيچ

 آوريل ٢۴ھای سراسر روسيه که در  لنين نيز در کنفرانس ھفتم بلشويک
گرانه حکومت موقت، اين   تشکيل شد، ضمن افشاء سياست اشغال١٩١٧

سياست و تاييد و تصديق و  ادامه قراردادھای مخفی تزار توسط حکومت 
کارگران و زحمتکشان در .  موقت را، سرسختانه مورد حمله قرار داد

. شد گارد سرخ پيوسته تقويت می.  کردند سراسر روسيه خود را مسلح می
ھزاران .  حزب عدالت ايران نيز در باکو به تسليح کارگران ايران پرداخت

کارگر ايرانی در باکو به گارد سرخ پيوستند و با رفقای بلشويک که خود را 
 . کردند ھمراه شدند برای پيکارھای انق%بی جديد آماده می

ھای   ھمراه با ساير دولت  –با پيروزی انق%ب اکتبر دولت اشغالگر انگليس 
که به مقابله با حکومت جوان   -امپرياليستی و ارتجاعی وضد انق%ب داخلی

 اشغال کرد ١٩١٨که گي%ن را در ژوئيه  شوروی برخاسته بود ، بعد از آن
. ھا يورش برد از طريق دريای خزر، به باکو برای سرکوب کمونيست

. اشغالگران ترکيه عثمانی نيز پيشروی به سوی باکو را آغاز کرده بودند
) ١٩١٨ ژوئن ٣٠ (١٢٩٧ تير ٩در " ھمت"حزب عدالت ايران و تشکي%ت 

بسياری از .   تمام اعضای خود را به تسليح فرا خواند)٢٧(در بيانيه مشترکی 
کارگران ايرانی و اعضای حزب عدالت و ھمت، ھمدوش پرولتاريای روسيه 

 نماينده بوروی مرکزی )٢٨(مصطفی صبحی .  وارد گارد سرخ شدند
ھای شرق در نخستين کنگره انترناسيونال  تشکي%ت کمونيستی خلق

ھای ملل   برگزار شد، ھمکاری ميان کمونيست١٩١٩کمونيستی که در سال 
در اين تشکي%ت، کارگران و "ھا را اينگونه توصيف کرد  شرق با بلشويک

ھای ترکستان، باشقيرستان، تاتارستان، حوضه ولگا و قرقيزستان  کمونيست
و بخارا )  شمالی(ھای مھاجر ترکيه، ايران، آذربايجان  و نيز کمونيست

ھا ھمدوش   ھزار نفری اين سرزمين۵٠ھای مسلح  دسته.  اند متشکل شده
چون کراسنوف، دنيکين، کلچاک  ھای گارد سفيد، ھم اردوی سرخ عليه ژنرال

  که تجاوزگران خارجی به اتفاق ١٩١٨درتابستان ")٢٩("  جنگند و دوتور می
دولت جوان )  سرمايه داران و ژنرال ھای گاردسفيد(متحدان روسی خود

شوروی را ازھمه سو مورد تعرض قراردادند، کمونيست ھای مھاجر ھيچ 
ازجمله، خارجيان مقيم .درنگی دردفاع ازحکومت شوراھا به خود راه ندادند

ترکستان، آترياد ھای جداگانه خود و گاه آترياد مختلط تشکيل داده به جبھه 
 ھزار نفر اتباع خارجی در روسيه ٢٠٠مجموعاً بيش از.اعزام می کردند

درزمان ھای مختلف درصفوف ارتش سرخ درجبھه ھای جنگ داخلی 
آترياد مستقل انترناسيوناليستی ...جنگيدند که عده ای ازان ھا نيز ايرانی بودند

 تشکيل شده ١٩٢٠ايرانی ھا که درجبھه ترکستان عمل می کرد درآوريل 
يک گروھان از داوطلبان ترک به فرماندھی آگاه نامی نيز جزو اين .بود

 به ھنگ مستقل سواره نظام تبديل شد که ١٩٢٠اين آترياد دراوت .  آترياد بود
(دارای چند اسواران بود اسناد تاريخی جنبش کارگری، سوسيال " 

 )جلد اول –دموکراسی و کمونيستی ايران 
ھای متعددی انق%بيون ايرانی را که در  ھا و اط%عيه حزب عدالت در بيانيه

سال .  خواند گران فرا می کردند، به مبارزه عليه مداخله روسيه زندگی می
 مه ١۵ای در  ھای لھستان با صدور اط%عيه  در جريان ھجوم پان١٩٢٠
کردند به مبارزه  ھای ايران را که در روسيه زندگی می  تمام کمونيست١٩٢٠

ھرجا که ضدانق%ب عليه حکومت .  گران لھستانی فرا خواند عليه مداخله

 انق5ب کبير سوسياليستی اکتبر و
 کارگری ايران - جنبش کمونيستی 
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  ٢۶درصفحه 

انداخت، اعضای حزب عدالت و کارگران ايرانی در کنار  می شوراھا بلوا راه
ھا، در دفاع از حکومت شوراھا و خنثا ساختن ت%ش ضدانق%ب  بلشويک

گذاران حزب عدالت و عضو  ميرمقصود لطفی يکی از بنيان.  حاضر بودند
اف عضو فعال حزب، داداش  اصغر عرب کميته مرکزی حزب، علی

زاده و صدھا کمونيست و مبارز فداکار ديگر در جنگ داخلی روسيه  حسين
. ھا زخمی و يا کشته شدند عليه ضدانق%ب شرکت کردند و بسياری از آن

ھايی که حکومت شوراھا از جانب  ھا و کارگران آگاه ايران در سال کمونيست
ھای امپرياليستی و نيروھای ضدانق%بی داخلی مورد ھجوم و خطر  دولت

ھا و پرولتاريای روسيه ياری رسانده و در حد  قرار گرفت، به بلشويک
ھای اوت  تنھا در ماه.  گونه ت%ش و فداکاری دريغ نکردند توانايی خود از ھيچ

ھای عثمانی   که قوای امپرياليسم انگليس از يک سو و ترک١٩١٨و سپتامبر 
 نفر از ١٠٠از سوی ديگر، باکو را آماج حم%ت خود قرار داده بودند، 

 ) ٣٠(.  نفر به زندان افتادند٩۵اعضای حزب عدالت ايران کشته و 
واسطه آن، به سرعت  حزب عدالت بعد از انق%ب اکتبر و تحت تاثيرات بی

 ١٩١٨ و اوائل سال ١٩١٧اين حزب تا اواخر سال .  رشد کرد و توسعه يافت
ھای مختلف آذربايجان، داغستان، ھشترخان، تفليس، باطوم، ايروان  در بخش

 تنھا در شھر گنجه حزب ١٩١٧سال .  ھای خود را پديد آورد سازمان....  و
در .   عضو داشت که در ھفت سازمان حزبی متشکل شده بودند۴٧٠عدالت 

ھای حزب عدالت کارگران مھاجر ايرانی توانستند ماموران  پرتو فعاليت
ماموران کنسولگری .  کنسولگری ايران را از مناطق کارگری بيرون برانند

برای سرکوب و مت%شی ساختن حزب عدالت که کارگران را آگاه و متشکل 
ساخت بارھا به توطئه دست زد و در اين راه از ھمکاری  و بعضا مسلح می

داران و بازرگانان بزرگ ايرانی که در شھرھای مختلف روسيه  سرمايه
ھای  حزب عدالت ع%وه بر فعاليت.  بويژه در باکو اقامت داشتند استفاده کرد

ھای  گسترده در ميان کارگران و زحمتکشان به ضرورت اتحاد کمونيست
ھای حزبی در داخل  برده و کوشش برای ايجاد و تقويت سازمان ايران پی

حزب عدالت بعد از کنفرانسی که بطور مخفيانه در .  کشور را گسترش داد
ھای حزب در داخل   برگزار نمود، تصميم به گسترش فعاليت١٩١٩سال 

ھای حزب عدالت ايران  ھا، سازمان در راستای اتحاد کمونيست.  ايران گرفت
که در آذربايجان بويژه درباکو وجود داشتند، به ابتکار کميته مرکزی حزب 

شايان ذکر .   با سازمان ھای کارگری ديگر محلی متحد شد ١٩٢٠در فوريه 
 خود را ١٩٢٠است که در آن مقطع پرولتاريای آذربايجان در اوائل سال 

م%ک حاکم و برپاداشتن حاکميت   –برای سرنگون ساختن رژيم بورژوا 
کرد و گرد آمدن تمام نيروھای کمونيست و انق%بی و  شورايی آماده می

از .  رھبری آن توسط يک حزب واحد را در دستورکار خود قرار داده بود
و "  عدالت"، "ھمت"اين رو سه سازمان کارگری موجود در باکو يعنی 

 ١١ای در  در کنگره"  تشکي%ت باکو)  بلشويک(حزب کمونيست روسيه "
حزب عدالت .   حزب کمونيست آذربايجان را بوجود آوردند١٩٢٠فوريه 

ع%وه بر آذربايجان و مراکز صنعتی قفقاز در شھرھای آسيای مرکزی نيز 
کرد و از سال  در ميان حدود صدھزار کارگر و زحمتکش ايرانی فعاليت می

برای مثال .  ھای حزبی خود را نيز ايجاد کرده بود ھا و شعبه  سازمان١٩١٩
ھای آسيای مرکزی   ناحيه از شھرھا و قش%ق۵٢، در ١٩٢٠در اوائل سال 

کميته مرکزی حزب عدالت بمنظور .  ھای حزب عدالت وجود داشت شعبه
ھا، دو عضو کميته مرکزی را به  متمرکز ساختن و تشکيل کنفرانس اين شعبه

 ١٧ تشکيل شد، ١٩٢٠در کنفرانسی که در فوريه .  آسيای ميانه اعزام نمود
هللا اوغلی دو  علی خانوف، محمدفتح.  نماينده دارای حق رای قطعی بودند

عضو اعزامی کميته مرکزی حزب عدالت، نماينده حزب کمونيست روسيه 
چنين  و نماينده کميته مرکزی حزب کمونيست ترکستان ھم)  بلشويک(

مصطفی صبحی به نمايندگی .  زاده سخنرانی کردند حيدرعمواوغلی و سلطان
. از طرف شورای تبليغات ملل شرق کمينترن به کنفرانس شادباش گفت

مخابره )  بلشويک(کنفرانس پيامی نيز به کنگره نھم حزب کمونيست روسيه 
حزب عدالت پس از اين کنفرانس بود که برای برپاداشتن تشکي%ت و .  کرد
ھای باز ھم  ھا، ت%ش ھای حزب در شھرھای مھم ايران و تقويت آن شعبه

بيشتری مبذول داشت و مصمم شد تمام نيروھای کمونيست را زير پرچم 
) بلشويک(در پيامی به کنگره نھم حزب کمونيست .  واحدی متشکل سازد

المللی از طرف کنفرانس ايالتی حزب عدالت  روسيه، رفع ھجوم راھزنان بين
" کميته ايالتی ترکستان" نفر را به عنوان ٧کنفرانس .  ايران تبريک گفته شد

اما .  زاده و حيدرعمواوغلی نيز در آن حضور داشتند انتخاب نمود که سلطان
ھای حزب  سازمان.  اين کميته مدت زيادی نتوانست به کار خود ادامه دھد

در نتيجه )  ١٩٢٠ژوئيه (ھای کارگری محلی درھم آميختند  عدالت با سازمان
گروھی تابعيت حکومت .  اعضای حزب عدالت به دو دسته تقسيم شدند

کردند و وارد  شوروی را پذيرفتند و بطور دائمی در آسيای ميانه زندگی می
ھای محلی شدند، گروه دوم در تابعيت ايران باقی ماندند و بعدھا به  سازمان

حزب کمونيست "ھا وارد صفوف  تدريج بازگشتند و تعداد زيادی از آن
. ھای روبه داخل حزب عدالت فزونی گرفت ھا و ت%ش فعاليت.  شدند"  ايران
ھای حزبی   ايجاد و گسترش سازمان ھای پيشين حزب عدالت در زمينه ت%ش

 ھجده تن از ١٩١٨حزب در ماه مه .  در داخل، با موانعی روبرو گشته بود
سازماندھان ورزيده حزبی از جمله اسدهللا غفارزاده، بھرام آقايف، کامران 

اما غفارزاده توانست با .  آقازاده و ميربشير قاسموف را به داخل اعزام نمود
. يک نفر ديگر خود را به رشت برساند و بقيه مجبور به بازگشت شدند

خان به رشت رفته بود، بدست عوامل  غفارزاده نيز که برای ديدار با کوچک
 نيز حزب عدالت ١٩١٩  –  ١٩٢٠ھای  سال.  ضدکمونيست به قتل رسيد

ھای متعدد ديگری از اعضا و کادرھای برجسته خود را بطور مجزا،  گروه
ھا  برخی از آن.  ھای حزب به داخل اعزام نمود به منظور گسترش فعاليت

ھا و  رغم دستگيری اما علی.  دستگير و زندانی و برخی ديگر تبعيد شدند
ھای محلی خود را تا  ضربات وارد شده، حزب عدالت موفق شده بود سازمان

 در تبريز، مرند، خوی، اردبيل، خلخال، زنجان، تھران، ١٩١٩اواخر سال 
سازمان تبريز حزب عدالت در .  رشت، قزوين، مازندران و مشھد تشکيل دھد

 تشکيل شد و بعضی از اعضای برجسته سازمان سوسيال ١٩١٧سال 
 منحل شده بود، در صفوف نخستين حزب ١٩١٢دموکرات تبريز که در سال 

توان از حسين قنادزاده، حاجی ابراھيم  عدالت قرار گرفتند که از جمله می
 )٣١(. شبستری و ابوالقاسم اسکندری نام برد

رغم گسترش نفوذ حزب عدالت در  ھا و به ھا و جانفشانی رغم تمام اين ت%ش به
چندين شھر ايران، اما جنبش طبقه کارگر ھنوز از يک حزب محکم 
سراسری برای سازماندھی و بسيج کارگران و کار در ميان عموم 

حال فاقد يک ارگان مرکزی  حزب عدالت در عين.  زحمتکشان محروم بود
بيرق "اگرچه حزب عدالت در زمان فعاليت خود مجله .  کننده بود بسيج
داد و انتشار اين نشريات  را انتشار می"  حريت"و سپس روزنامه "  عدالت

سازی مردم داشت، اما اين نشريات نتوانستند به  تاثيرات مھم و مفيدی در آگاه
"سطح يک روزنامه عمومی سياسی حزب ارتقا يابند که "  بيرق عدالت. 

 به سردبيری اسدهللا ١٩١٧ارگان حزب بود، نخستين شماره آن در ژوئن 
 منتشر شد و پس از ١٩١٨اين نشريه تا اواسط سال .  غفارزاده انتشار يافت

"قتل غفارزاده انتشار آن متوقف گرديد به سردبيری جوادزاده "  حريت. 
اين روزنامه نيز .   انتشار يافت١٩٢٠ تا مه ١٩١٩از ژوئن )  وری پيشه(

ع%وه بر اين .  شد در باکو منتشر می"  حريت. "ناشر افکار حزب عدالت بود
(حمال kر"حزب عدالت روزنامه ديگری بنام  در آسيای ميانه )  باربران" 

يک از اين روزنامه ھا انتشار گسترده نيافت و  با اين ھمه ھيچ.  داد انتشار می
 .نتوانست نقش سازمانده ايفا کند و کارگران را برگرد آن سازمان دھد

ھا و مبارزات  رغم تمام اين کمبودھا، حزب عدالت ايران در پرتو فعاليت علی
ھای  ھا و آرمان خود، خواه در خارج يا داخل کشور در زمينه انتشار ايده

حزب عدالت .  ھای بزرگی بدست آورد مارکسيستی و پاسداری از آن پيروزی
ھای  ھای متقابل و پيوندھای انترناسيوناليستی کارگران و کمونيست ھمياری

تر  ايران را با پرولتاريای روسيه و حزب رزمنده آن حزب بلشويک مستحکم
ھای حزبی خود و کار در  حزب عدالت بوسيله تشکي%ت و سازمان.  ساخت

ھا و صدھا کارگر رزمنده و  ميان کارگران و زحمتکشان و پرورش ده
ھای بسيار مھمی در راستای ارتقاء آگاھی کارگران و در راه  کمونيست، گام

ھای زحمتکش مردم ايران  خواھانه توده به پيروزی رساند مبارزات آزادی
حزب عدالت ايران توانست بر بسياری از موانعی که بر سرراھش .  برداشت

ھای حزبی خود را در شھرھای مختلف کشور  وجود داشت غلبه کند، سازمان
حزب کمونيست ايران .  ايجاد کند و شالوده حزب کمونيست ايران را بريزد

(  ١٢٩٩که درتيرماه  تاسيس گرديد در اساس برپايه )  ١٩٢٢ژوئن سال  
 .ھا و به کوشش حزب عدالت شکل گرفت ھمين سازمان

 
 حزبی از طراز حزب بلشويک

 
 منحل شده بود، اما ١٩٢٠که در فوريه  رغم آن حزب عدالت ايران به

. دادند ھای حزب به شکل مخفی و زيرزمينی به فعاليت خود ادامه می سازمان
پس .  بعد از اع%م جمھوری در گي%ن، کمونيست ھا امکان فعاليت علنی يافتند

 انق5ب کبير سوسياليستی اکتبر و
 کارگری ايران - جنبش کمونيستی 
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نشينی مبارزين   و عقب١٩١٩از مت%شی شدن نھضت جنگل در اوائل سال 
گي%ن بدست اشغالگران   –که جای بحث آن اينجا نيست   –ھا  به عمق جنگل

جا از  ھای اشغالگر که ھمه انگليسی.  انگليسی و ماموران حکومتی افتاد
ھای گارد سفيد برای مقابله با حکومت شوراھا حمايت  ضدانق%ب و ژنرال

کرد، از يک سال قبل از آن بندرانزلی را به يک پايگاه جنگی و انبار  می
اسلحه عليه حکومت شوراھا تبديل ساخته بود وھمراه با حاکم وقت گي%ن  

 و در ١٩٢٠سرگرم توطئه عليه نھضت جنگل بود که ناوگان سرخ از آوريل 
کردن دست متجاوزان خارجی، به  ادامه سرکوب و تعقيب ضدانق%ب و کوتاه

ھا پرداخت و  ھا و گارد سفيدی سازی دريای خزر از وجود انگليسی پاک
 ١٢٩٩ ارديبھشت ٢٨اين ناوگان در .  پيروزی ديگری را نصيب خود ساخت

بدنبال اين رويداد جنبش انق%بی در .  بندرانزلی را گرفت)  ١٩٢٠ مه ١٨(
ھا در ظرف حدود  جنگلی.  گي%ن اوج نوينی يافت و وارد مرحله جديدی شد

 ١٢٩٩  خرداد ١۴دو  ھفته  رشت  را  به  تصرف  خود  درآوردند  و  در  
در "  جمھوری شورايی سوسياليستی"در ميتينگ بزرگی، )  ١٩٢٠ ژوئن ۴(  

. خان در راس حکومت موقت قرار گرفت گذاری شد و کوچک گي%ن بنيان
هللا  خان و احسان يک کميته انق%بی به فوريت تشکيل شد که ع%وه بر کوچک

قابل .  نيز در آن حضور داشت)  عضو حزب عدالت(خان، کامران آقازاده 
ھا بر  ذکر است که ھمين ميتينگ پيام تبريکی به مناسبت پيروزی بلشويک

در قسمتی از اين پيام گفته .  ضدانق%ب در دريای خزر برای لنين فرستاد
لنين و به توسط او به جمھوری فدراتيو سوسياليستی روسيه، .ای.به و"شد  می

شما و تمام يارانتان را به مناسبت پيروزی درخشانتان بر دشمنان نظام 
در قسمتی ديگر از پيام درخواست ياری و "  گوييم سوسياليستی تبريک می

جمھوری شوروی سوسياليستی ايران بنام "حمايت شده و چنين آمده بود 
کند که برای  ھای داخل در انترناسيونال طلب می بشريت از تمام سوسياليست

ھای  انتظار داريم که خلق.  ھای ضعيف ياری نمايند رھايی ما و ديگر ملت
ھای جمھوری شوروی سوسياليستی ايران  روسيه آزاد، ما را برای تحکيم پايه

 )٣٢(." ياری نمايند
البته اين کام% روشن بود که با توجه به مختصات عمومی جامعه ايران چه 
  از نظر ساختار اقتصادی و چه به لحاظ تشکل و آمادگی طبقه کارگر، زمينه
برای پيروزی يک جمھوری شورايی سوسياليستی در ايران و دگرگونی 

اما .  بنيادی مناسبات توليد و الغاء مالکيت خصوصی و امثال آن وجود نداشت
ھای ايران تحت شرايط انق%بی آن روز و  انق%بيون و کمونيست

جا آثار آن  وخروش انق%بی و سوسياليستی که با انق%ب اکتبر ھمه جوش
شايد يک جمھوری دموکراتيک .  مشھود بود، به اين کار دست زدند

توانست مستقر شود اما استقرار جمھوری شورايی سوسياليستی و الغاء  می
مالکيت خصوصی آن ھم با توجه به اينکه در راس اين جمھوری کسانی  

کردند، غير  خصوصی دفاع می"  تقدس مالکيت"قرار گرفته بودند که از 
 .ممکن بود که موضوع بحث ما نيست

ھا بر ضدانق%ب داخلی  در پرتو وضعيت جديدی که حاصل پيروزی بلشويک
ای نيز در  ھا بويژه انگليس بود، تحرکات جديد گسترده و متحدان خارجی آن

رھبران حزب عدالت .  صفوف حزب عدالت و اعضا و رھبران آن بوجود آمد
ھا حول  ھای حزب و ساير کمونيست ھا و شعبه به لزوم بھم پيوستن سازمان

ای خود را در  يک مرکز و رھبری واحد، به نحوی که حزب بتواند نفوذ توده
مقياس سراسری گسترش دھد و نقش موثرتری در تحوkت سياسی جامعه ايفا 

ھای  انق%ب کبير اکتبر و پيروزی.  کردند کند، پی برده و برای آن ت%ش می
بعدی پرولتاريای روسيه و حزب آن بر ضدانق%ب داخلی و خارجی، ھمراه 

ھای بزرگی که در سرتاسر جھان ايجاد کرد، ع%قه و احترام  با تکان
ھای مساعدی را برای  کارگران و زحمتکشان جھان را برانگيخت و زمينه

گيری  ای بر شکل واسطه ھا پديد آورد و تاثيرات بی مبارزه و فعاليت کمونيست
زاده  به گفته سلطان.  ھای آن برجای گذاشت حزب کمونيست ايران و فعاليت

ھای  ا در آستانه تشکيل کنگره اول بيش از دو ھزار عضو در سازمان.ک.ح
اسناد تاريخی جنبش کارگری سوسيال دموکراسی و (مخفی خود داشت 

حزب کمونيست ايران بر بستر اين شرايط در )جلد چھار.  کمونيستی ايران
حزب کمونيست در نخستين کنگره خود تصميم .   تشکيل شد١٩٢٠سال 

گرفت فعاليت حزب را به تمام شھرھای بزرگ و در ميان کارگران بويژه 
نخستين کنگره حزب کمونيست ايران .  کارگران نفت تعميم و گسترش دھد

کم مدت سه ماه در  تصميم گرفت ھر يک از اعضای کميته مرکزی، دست
مناطق تحت اشغال انگليس و حکومت شاه فعاليت زيرزمينی داشته باشد و 

ب%فاصله بعد از پايان کنگره شش عضو کميته .  واحدھای حزبی را ايجاد کند
) ٣٣(ھای مختلف اعزام شدند   سازمانده حزبی به بخش٧۵مرکزی و مجموعه 

ھای سراسری و کار در ميان طبقه کارگر، مرکز حزب  برای گسترش فعاليت
از رشت به تھران انتقال يافت و بدنبال آن فعاليت حزب در ميان کارگران 

عضو کميته مرکزی و )  جوادزاده(وری  جعفر پيشه.  گسترش بيشتری يافت
ھنوز جنگل داشت تازه تمام "نويسد  يکی از افراد اعزامی به تھران می

ھای جدی سياسی  که ما در تھران ع%وه بر سازمان شد، در صورتی می
ھای کارگران را که اعضايش آن روز به  شورای مرکزی اتحاديه)  حزبی(

شورای اتحاديه .  شد، موفق شده بوديم تشکيل بدھيم ھفت ھزار نفر بالغ می
 )٣۴(" اين روزنامه حقيقت بود. کارگران، ارگان خود را تاسيس کرد

ھای اوليه کارگران برای متشکل شدن و ايجاد سنديکا و اتحاديه، از  کوشش
ھای نخستين انق%ب مشروطيت آغاز شد و مقدم بر ھمه کارگران  ھمان سال
اما اين اتحاديه .  ھای تھران نخستين سنديکای خود را تشکيل دادند چاپخانه

بود و پس از "  حزب دموکرات"زير نفوذ شديد يک حزب بورژوايی بنام 
ھای مھم دولتی  تسلط کامل ارتجاع  و زمانی که رھبران اين حزب پست

چاکان تاج و تخت شاه تبديل شدند، اين سنديکا منحل شد، اين  گرفتند، به سينه
 پيش از آن محمد پروانه و )٣۵(ادامه يافت )  ١٩١٨ (١٢٩٧وضعيت تا سال 

ای در تھران  گروھی از کارگران نخستين اتحاديه کارگری را در چاپخانه
 ١٢٨٩که در سال  اما اين اتحاديه دوامی نياورد تا اين.  بوجود آورده بودند

اين اتحاديه نشريه ای .  اتحاديه سراسری چاپخانه ھای تھران بوجودآمد
اعتصاب موفقی را ١٢٨٩را انتشار می دادودر خرداد "  اتفاق کارگران"بنام

ھای ايران از ديرباز، از  کارگران آگاه و پيشرو و کمونيست.  سازمان داد
ھای اوليه سوسيال دموکرات و بعد ھمت و بعد از آن  گيری ھسته زمان شکل

حزب عدالت ايران، توجه زيادی به کارگران و متشکل ساختن طبقه کارگر 
ھا و پيشبرد امر آموزش کارگران  به منظور ھدايت و رھبری اتحاديه.  داشتند
 به ابتکار و کوشش حزب ١٩٢٠ھای جديد، سال  چنين تشکيل اتحاديه و ھم

 تشکيل شده بودند، ١٩١٨ھای کارگری که در سال  کمونيست ايران، اتحاديه
ھا، مرکب از  شورای مرکزی اتحاديه.  در تشکي%ت واحد متحد شدند

نمايندگان يازده اتحاديه تشکيل شد که در آن از ھر اتحاديه سه نماينده منتخب 
 عضو و سيدمحمد دھگان صدر ٣٣شورای مرکزی دارای .  شرکت داشتند

"شورا بود ھای مذکور با   تمام اتحاديه١٩٢٢بدين ترتيب در اوائل سال . 
 درصد کل کارگران تھران را تشکيل ٢٠ ھزار عضو که ١٠قريب به 

 به کوشش حزب کمونيست ايران )٣۶("  ھا ملحق شد دھند به شورای اتحاديه می
ھای کارگری انتشار يافت  ارگان شورای مرکزی اتحاديه"  حقيقت "روزنامه 

وری، بھمن شيدانی که ھر سه عضو  که مقاkت آن توسط محمد دھگان، پيشه
کميته مرکزی حزب بودند و برخی ديگر از اعضای حزب کمونيست ايران 

ای از مطبوعات کارگری بود که مطالب  حقيقت نمونه برجسته.  شد نوشته می
 .شد لنينيستی تھيه می –آن با ديدگاه مارکسيستی 

ھای حزبی خود در  حزب کمونيست ايران، توام با گسترش واحدھا و سازمان
وقفه برای متشکل ساختن کارگران و ايجاد و تقويت  شھرھای مختلف بی

ھای حزب و تشکيل  بنابراين ت%ش.  کرد ھای کارگری ت%ش می تشکل
 .ھا به تھران خ%صه نشد اتحاديه

ھای  ھای حزب کمونيست در ساير شھرھا نيز اتحاديه در پرتو کوشش
تشکيل شد که "  حزب کارگر"ای به نام  در تبريز اتحاديه.  کارگری بوجود آمد
توانستند عضو آن شوند که از استثمار ديگران زندگی  فقط کسانی می

، اين حزب يا اتحاديه حدود سه ھزار عضو ١٩٢١اواخر سال !  کنند نمی
در .  ھا و بازار را نيز متشکل ساخت  کارگران شاغل در مغازه)٣٧(داشت 

. نمود تبريز دفتری دائر کرد که به مسائل و مشک%ت کارگری رسيدگی می
ھای  از نفوذ بسيار زيادی در ميان کارگران و عموم توده"  حزب کارگر"

دامنه نفوذ و قدرت اين تشکل به حدی رسيد که قادر .  مردم برخوردار بود
در انزلی نيز اتحاديه کارگران و !  بود شھردار شھر را نيز عوض کند

 ھزار ٩از ( ھزار عضو داشت ۵کارکنان شي%ت دريای خزر تشکيل شد که 
حزب کمونيست ايران درخراسان و ). ھزار نفر عضو اتحاديه بودند۵نفر 

ی زيادی   باف نيز فعال بود وتوانسته بود عده  درميان کارگران قالی
اسناد (را سازمان دھد"  باف  اتحاديه کارگران قالی"ازکارگران را متشکل و 

 -تاريخ جنبش کارگری سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران جلد اول 
ھای  در رشت و ساير شھرھا نيز اتحاديه).  خاطرات اردشير آوانسيان
 ھزار کارگر ٢٠در مجموع در تمام کشور "کارگری شکل گرفتنند و 

که جوان  رغم آن ھای کارگری به  اتحاديه)٣٨("  سازمان داده شده وجود داشت

 انق5ب کبير سوسياليستی اکتبر و
 کارگری ايران - جنبش کمونيستی 



 ٢٧ ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ٢٧

٢۶از صفحه   

٢٨درصفحه   

چندين اعتصاب موفق ١٩٢١و تازه تاسيس بودند، اما در نيمه دوم سال 
ازجمله اعتصاب خبازان،چاپخانه ھا،ريسندگی ھا، پست و تلگراف، و 

فعالين حزب کمونيست ايران .اعتصاب کارگران بندر را سازمان دادند
دفتر مرکزی ) ١٩٢١ ( ١٣٠٠وکارگران رزمند درصفوف اين حزب درسال 

گذاری و با جديت به سازماندھی کارگران نفت  ھای کارگری را پايه اتحاديه
ھای کارگری ايران به کوشش  اتحاديه.  جنوب و ساير کارگران را ادامه دادند

به عضويت )  ١٣٠١آبان (١٩٢٢حزب کمونيست ايران در نوامبر 
 .درآمدند" ھای سرخ انترناسيونال مسکو اتحاديه"

اتحاديه عمومی کارگران مرکزی نقش مھمی در جھت ايجاد تشکل در درون 
 ١٣٠١کارگران صنعت نفت داشت و از اعتصاب کارگران نفت در سال 

 .حمايت کرد
ارگان شورای مرکزی اتحاديه ھای کارگری، بخاطر "  حقيقت"روزنامه 
ھای مارکسيستی و کارگری نخست در  ھای خود و ترويج ايده افشاگری
 و دوباره در آبان ھمان سال توقيف شد و ديگر ھرگز انتشار ١٣٠١شھريور 

را جايگزين آن "  کار"حزب کمونيست ايران اما به فوريت روزنامه .  نياف
مطبوعات حزب کمونيست .  را نيز منتشر کرد"  اقتصاد"کرد و روزنامه 

شد، روزنامه  ھا محدود نمی ايران، از جمله مطبوعات کارگری حزب، به اين
ھای تبريز ، با کمک سازمان تبريز حزب  ارگان اتحاديه"  تکامل"ھفتگی 

يافت و وسيعا در ميان  کمونيست ايران و با قلم اعضای آن نوشته و انتشار می
مدير آن ميرعلی اکبر سراج عضو حزب کمونيست .  شد کارگران پخش می

به مديريت ميرمھدی يکی از "  کارگر"در شھر خوی، روزنامه .  ايران بود
توسط "  عدالت"در تفليس روزنامه .  يافت اعضای برجسته حزب انتشار می
شد و در بين کارگران و زحمتکشان ايرانی  حزب کمونيست ايران منتشر می

شد که به دو زبان فارسی و  ساکن تفليس و بطور کلی گرجستان پخش می
ھای آن از راه جلفا به تبريز و از  آذربايجانی مطلب داشت و بسياری از نسخه

ھای  در گي%ن نيز روزنامه.  شد طريق باکو به گي%ن و حتا تھران فرستاده می
حزب کمونيست ب%فاصله بعد .  شد متعددی توسط حزب کمونيست منتشر می

را در گي%ن منتشر کرد "  روزنامه کمونيست ايران"از نخستين کنگره خود، 
که توسط سه تن از اعضای کميته مرکزی، جوادزاده، کامران آقازاده و 

"يافت نعمت بصير اداره و انتشار می و "  انق%ب سرخ"، "  نوای سرخ. 
ھای ديگری بودند که توسط اعضای حزب به مديريت  روزنامه" ايران سرخ"

نيز به "  عدالت"روزنامه .  ابوالقاسم ذره و عبدالحسن حسابی انتشار يافتند
يافت که پس از کشته شدن  ھمت حيدرعمواوغلی در گي%ن انتشار می

اوائل مھر  (١٩٢١تا اواخر سپتامبر .  حيدرعمواوغلی انتشار آن متوقف شد
شد، اما بعد از  نشريات حزب در گي%ن بصورت علنی چاپ می)  ١٣٠٠
ھا صورت گرفت و  ای که عليه کميته انق%بی و تشکي%ت کمونيست توطئه

منجر به مرگ حيدرعمواوغلی شد، حزب کمونيست به ناگزير انتشارات خود 
درمشھد نيز حتابعدازروی کارآمدن رضاخان، !  را در گي%ن متوقف ساخت

ارگان کميته ايالتی حزب کمونيست ايران منتشر می "  کمونيست"مجله 
تيراژ اين مجله محدود بود اما به گفته اردشيرآوانسيان نسخه ھائی ازآن .شد

اسناد تاريخ جنبش کارگری .(  برای تھران و نيز برای کمينترن ارسال می شد
خاطرات   –سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران جلد اول 

 انتشار ١٣٠٨را از فروردين "  ستاره سرخ"چنين  حزب ھم)اردشيرآوانسيان 
حزب کمونيست ايران تا قبل از کودتای رضاخان و آغاز سلطنت وی، .  داد

توانست تشکي%ت حزبی و نفوذ خود را در تمام شھرھای بزرگ و در ميان 
کارگران گسترش دھد و در زمينه متشکل ساختن کارگران و ايجاد سنديکاھا 

حزب .  ھای بسيار بزرگی برداشت ھای رزمنده کارگری گام و اتحاديه
کمونيست ايران که خود را بخش کوچکی از اردوی پرولتاريای جھان به 

 به عضويت انترناسيونال سوم پذيرفته شد و ١٩٢٠آورد، در سال  شمار می
 .در آن جا دارای حق نمايندگی شد

ھای  ھا و جنبش صرف نظر از تاثيرات و نقش حزب کمونيست ايران در قيام
طلبد، در پرتوگسترش  بخش مردم ايران که خود بحث مفصلی را می آزادی

ھای کارگری که زير پرچم انق%بی  بيشتر تشکي%ت و فعاليت حزب و اتحاديه
کردند، حزب کمونيست ايران نقش بسيار مھمی در  آن گرد آمده و فعاليت می

ھا و انتشار  شايان ذکر است که اين فعاليت.  حيات سياسی کشور ايفا کرد
گرفت، در شرايطی  روزنامه حقيقت که ارتجاع حاکم را نيز زير ضرب می

و در تمام .  کرد آرام به سوی قدرت پيشروی می  شد که رضاخان آرام انجام می

 تا اوائل تير ماه ١٣٠٠ ماه   ماھاز اوائل دی۶حدود " (حقيقت"دوره  انتشار 
"در تھران و چند شھر ديگر حکومت نظامی برقرار بود)  ١٣٠١ حقيقت . 

مورد  ھای بی مقاkت تندی عليه ارتجاع و اوضاع دولت و مخصوصا دخالت
العاده مورد توجه ملت  نوشت که فوق می)  رضاخان(خ%ف قانون وزيرجنگ 

 )٣٩("  برگ تک فروشی در تھران داشت۴٠٠٠روزانه . واقع شده بود
گي%ن مورد .  بدنبال تشديد جو خفقان و سرکوب، روزنامه حقيقت توقيف شد
موج سرکوب، .  يورش نيروھای قزاق به فرماندھی رضاخان قرار گرفت

. ھا و شورای مرکزی را محدود و آن را تضعيف نمود دامنه فعاليت اتحاديه
دھگان که برای شرکت در چھارمين کنگره جھانی انترناسيونال سوم که در 

 در مسکو برگزار شد، ايران را ترک کرده بود، ھنگام بازگشت ١٣٠١پاييز 
در ھمين اثناء اخت%فات درونی حزب کمونيست ايران .  دستگير و زندانی شد

حان و ماجرای  بر سر مسائل متعددی از جمله بر سر نحوۀ برخورد با کوچک
جنگل، اخت%ف بويژه در قبال نحوه برخورد با بورژوازی و بعدتر رضاشاه، 

ارزيابی اشتباه کمينترن از رضاشاه و رھنمودھائی که دراين .تشديد گرديد
اخت%ف در .  زمينه به حزب کمونيست ايران داده شد، براخت%فات دامن زد

به کميته .  سطح کميته مرکزی به انشعاب کشيد و دو کميته مرکزی ايجاد شد
کمنتيرن دو کميته مرکزی را به اتحاد .  اجراييه انترناسيونال سوم، شکايت شد

پيش از حل اخت%ف ميان اين دو بخش، گروه سومی در مرداد .  دعوت کرد
اقدام به برپايی کنگره کرد و کميته مرکزی )    ١٩٢١ اوت ١٩(١٣٠٠

. ديگری انتخاب کرد که مورد اعتراض دو کميته مرکزی ديگر قرار گرفت
ای به جوادزاده، دبير تشکي%ت تھران حزب  ، کمنتيرن نامه١٩٢١اواخر سال 

در اين نامه قيد شده بود .  کمونيست ايران فرستاد و خواستار اتحاد حزب شد
که وظيفه متحد کردن سه کميته مرکزی در درون حزب کمونيست ايران به 

 نمايندگانی ١٩٢٢ ژانويه ٢۵بدنبال آن، در .  اورجونيکيدزه سپرده شده است
ای پس از  از ھر سه کميته مرکزی، از کمنتيرن و بوروی قفقاز طی جلسه

ای را به تصويب رساندند و ضمن اشتباه  نامه مذاکرات و تبادل نظر، قطع
کميته مرکزی در داخل حزب، بر ضرورت )  و يا سه(خواندن تشکيل دو 

چنين  نامه ھم  در اين قطع)۴٠(اتحاد تاکيد و کميته مرکزی واحدی انتخاب شد 
 .تاکيد شد که کميته مرکزی بايد در تھران مستقر شود
حزب کمونيست ايران .  با آغاز سلطنت رضاخان، سرکوب و خفقان تشديد شد

نشريات علنی .  ھای کارگری از ھمه سو مورد يورش قرار گرفتند و اتحاديه
ھای  حزب کمونيست ايران ثقل فعاليت.  حزب کمونيست توقيف و تعطيل شد

را از "  پيکار"انتشاراتی خود را به خارج از کشور انتقال داد و روزنامه 
زاده در   به ھمت مرتضی علوی و تحت سرپرستی سلطان١٣١٠اوائل سال 

 دومين کنگره حزب کمونيست ايران ١٣٠۶اواخر دی ماه .  برلين انتشار داد
کنگره با توجه به اوضاع جامعه، تصميمات جديدی .  در اروميه برگزار شد

ھا و سنديکاھای  در مورد تلفيق فعاليت مخفی و علنی و بازسازی اتحاديه
در اين کنگره درمورد شيوه برخورد با بورژوازی نيز .  کارگری اتخاذ کرد

حزب کمونيست ايران که پيشتر توانسته .  بحث ھای مفصلی صورت گرفت
بود واحدھای حزبی خود را در شھرھا بزرگ ايجاد کند، بعد از کنگره دوم 

تر ساخت و توانست تشکي%ت حزبی خود را در ميان  ھا را گسترده اين فعاليت
ھای مختلف از جمله اصفھان، تبريز، مازندران  کارگران در شھرھا و استان

و بخصوص در صنايع نفت جنوب ايجاد و تقويت نموده و توفيقات مھمی 
در صنايع نفت حزب کمونيست ايران به فعاليت دراز مدت .  بدست آورد

العاده پرمشقت و مخفی و پرمخاطره، توانست  پرداخته و با کار فوق
ھای سنديکايی را ايجاد کند به نحوی که در سال  ھای حزبی و سلول ھسته

 قادر شد يک کنفرانس مخفی مرکب از نمايندگان اين واحدھا و ١٣٠۶
در ھمين سال حزب .   کارگر بود برگزار نمايد٢٠٠ھا که مرکب از  ھسته

 برگزار  توانست مراسمی به مناسبت اول ماه مه را در تھران بطور مخفيانه
اين مراسم مورد يورش واقع شد .  نمايد که در آن دو ھزار نفر شرکت داشتند

وری و آوانسيان نيز در زمره   نفر دستگير شدند که پيشه۵٠و حداقل 
رسيد ديکتاتوری  درست در شرايطی که به نظر می.  دستگيرشدگان بودند

ھا را منکوب کرده است، در ماه مه  رضاخانی ھمه کارگران و کمونيست
١٣٠٨) ھايی چون،   ھزار کارگر نفت آبادان با خواست٩)   ارديبھشت١۴ 

افزايش دستمزد، کاھش ساعات کار و ھمطرازی کارگران ايرانی و ھندی، 
اين اعتصاب نيز توسط پليس محلی و نيروھای .  دست به اعتصاب زدند
شرکت در يک " تن از فعاkن سنديکايی به جرم ۴۵.  انگليسی سرکوب شد

  بدنبال آن اعتصاب در کارخانه.  دستگير و زندانی شدند"  توطئه بلشويکی
رغم سرکوب و خفقان  وطن اصفھان در دو سال بعد، نشان داد که علی
ھای کارگری ريشه دوانده  رضاخانی، حزب کمونيست ايران در ھمه بخش

 از جمله با خواست ١٣١٠کارگران وطن اصفھان روز اول ماه مه .  است

 انق5ب کبير سوسياليستی اکتبر و
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رھبری اين اعتصاب در .  آزادی تشکل سنديکايی دست به اعتصاب زدند
بود که دستگير شد و پس از )  معروف به محمد تنھا(دست سيدمحمد اسمعيلی 

آھن مازندران  اعتصاب بزرگ در راه.   سال حبس در زندان قصر کشته شد٧
ھا نيز توسط سنديکای مخفی کارگران سازماندھی شده بود که  در ھمان سال

 تن از سازماندھندگان اعتصاب بازداشت و تا سال ١٧بعد از کشف موضوع، 
بسياری ديگر از فعاkن حزبی و سنديکايی و .   در زندان بودند١٣٢٠

ھمرزمان محمد تنھا، از جمله علی شرقی، محمد انزابی و پوررحمتی که 
ھا در ميان کارگران فعاليت نموده و از رھبران جنبش کارگری و  سال

تقی حجازی کارگر .  ھای رضاشاه به قتل رسيدند سنديکايی بودند، در زندان
(١٣٠۶چاپخانه که در سال  الملل کارگری سرخ  در کنگره بين)  ١٩٢٨ 

شرکت جست، در بازگشت به ايران در بندرانزلی دستگير و زندانی و در 
ھا تن از   ده١٣١٠با تصويب قانون سياه سال .  زير شکنجه کشته شد

ھا و کارگران آگاه تيرباران و سر به نيست شدند، صدھا تن ديگر  کمونيست
ھا و کارگران آگاه و فعاkن  ھای رضاشاه از کمونيست تبعيد شدند و زندان

ھای کارگری و حزب کمونيست ايران بعد از بيش  اتحاديه.  سنديکايی پر شد
 .از يک دھه فعاليت مت%شی شد

حزب کمونيست .  حزب کمونيست ايران حزبی از طراز حزب بلشويک بود
ايران خواه از نظر ترکيب طبقاتی اعضا و خواه به لحاظ نظری، يک حزب 

حزب کمونيست ايران، در سازماندھی .  کمونيستی و نماينده طبقه کارگر بود
ھای کارگری و در ارتقاء آگاھی سياسی طبقه کارگر نقش  کارگران و اتحاديه

بخش حزب  تاثيرات سازمانگرانه و آگاھی.  ھمتايی ايفا کرد مھم و بی
توانند انکار  کمونيست ايران بر کارگران ايران را حتا دشمنان اين حزب نمی

 .کنند
حزب کمونيست ايران حزبی بود که بعد از انق%ب کبير سوسياليستی اکتبر 

انق%ب اکتبر روسيه که دنيا را تکان داد، بديھی بود که نخستين .  تشکيل شد
اکتبر عرصه .  ھايش به ايران که در ھمسايگی روسيه بود اصابت کند ترکش

پس از ده سال .  ھا و کارگران ايران گشود جديدی را فراروی کمونيست
دست رژيم   فعاليت سخت کوشانه شبانه روزی، حزب کمونيست ايران به

ھا بعد از آن حزب انق%بی پرولتاريای  که سال رضاخان برچيده شد، چنان
ھای کمونيستی اين  ھمه آرمان روسيه، حزب بلشويک نيز از ميان رفت، با اين

 .چنان زنده است و زنده خواھد بود ھر دو حزب لنينی ھم
انق%ب کبير سوسياليستی اکتبرنيز شکست خورد و در برابر دنيای ستم و 

 سال پس از آن، انق%ب سوسياليستی ١٠٠با اين ھمه .  سرمايه از پای درآمد
نمای فعاليت تمام  چنان قطب اکتبر و حاکميت شوراھا که مولود اکتبر بود، ھم

مسئله اساسی آن است که يخ از "ھا،  به گفته لنين در آن سال.  ھاست کمونيست
جا کنده شده و به حرکت درآمده است، جاده باز شده و راه نشان داده شده 

 ."!است
پس بگذار در يکصدمين سالگرد انق%ب کبير سوسياليستی اکتبر، بر اعتقاد 

ھا را گره کنيم و  ھا و حزب لنين پای فشاريم، مشت خود به راه اکتبر، انديشه
زنده باد !  زنده باد لنين!  با صدای بلند و رسا و پرطنين بگوييم؛ زنده باد اکتبر

 !و زنده باد سوسياليسم! حکومت شوراھا
-------------------------------------------------------- 

 :ھا زيرنويس
 رادنيا. ترجمه ر. ابراھيموف. ا.ت –پيدايش حزب کمونيست ايران  – ١
 ھمان – ٢
اسناد تاريخ جنبش کارگری سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران جلد   –  ٣

اردشير   –خاطراتی دربارۀ فعاليت سازمان کمونيست ايران در تھران   –اول 
 آوانسيان

نام برخی از افرادی که به عضويت کميته مرکزی حزب کمونيست   –  ۴
 –کامران آقازاده   –)  آوانس ميکائيليان(زاده  سلطان:  ايران انتخاب شدند

 –هللا يف  محمد فتح  –نعمت بصير   –علی خانوف   –)  وری پيشه(جوادزاده 
عيسی   –سيد قلی   –حسين رحمی اوغلو   –زاده  محمدعلی حسين  –رحمت هللا 

  .....-ئردی اوغلی  –فتح 
 بيداری آسيا –لنين  – ۵
. اسناد تاريخی جنبش کارگری سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران  –  ۶

 جلد يک
 رادنيا. ابراھيموف، ترجمه ر. ا.ت –پيدايش حزب کمونيست ايران  – ٧

 رادنيا. ابراھيموف، ترجمه ر. ا.ت –پيدايش حزب کمونيست ايران  – ٨
ب́´ع́´د از ت́´رک اي́´ران در ش́´ھ́´رھ́´ای م́´خ́´ت́´ل́´ف اروپ́´ا "  ت́´ري́´ا"   –ھ́´م́´ان   –  ٩

ھ´ا ب´رگ´زار ن´م´ود  ھايی پيرامون وضعيت ايران و سوسيال دموک´رات کنفرانس
ھايی در پشتيبانی از انق%ب ايران و مح´ک´وم´ي´ت  نامه که اغلب به تصويب قطع

 .ھای امپرياليستی منجر شدند قدرت
شود که از افراد ذخيره ک´ه دوره  ھای محلی پيشنھاد می به سازمان  -  ١" –  ١٠

اند و نيز از بھترين متخصصان فنی و کارگران راستين و  خدمت نظام را ديده
ھ´اي´ی ک´ه در  اينان بايستی با قسمتی از س´%ح)  ٢مجرب ارتشی بسيجيده شوند 

ھای م´ج´زا ب´ه ت´ب´ري´ز  اختيار سازمان است، با بمب و مواد منفجره و در دسته
 ."فرستاده شوند

 کسروی؛ تاريخ مشروطه – ١١
 رادنيا. ابراھيموف، ترجمه ر. ا.ت –پيدايش حزب کمونيست ايران  – ١٢
او ب´ا ھ´ن´رم´ن´دان و .  ھای نزديک به لنين ب´ود عزيز بگوف از بلشويک  –  ١٣

.... زاده، اردوبادی، بلنيسکی، حاجی ب´ي´ک´ف و شاعرانی چون جليل محمد قلی
ط´ی .  داد در م´دارس ش´ب´ان´ه، ب´ه ک´ارگ´ران درس م´ی.  دوستی نزديک داش´ت

 ۴ک´م  رسانی به انق%بيون اي´ران دس´ت  به منظور کمک١٩٠٨  – ١٠ھای  سال
بار به گي%ن سفر کرد و ھر بار اسلحه و ادبيات انق%بی و م´ھ´م´ات ب´ه اي´ران 

 ھمدوش انق%بيونی چون اورج´ون´ي´ک´ي´دزه در ١٩١٠برد و در بھار و تابستان 
 .کرد شھر رشت و انزلی فعاليت می

 رادنيا. ابراھيموف، ترجمه ر. ا.ت –پيدايش حزب کمونيست ايران  – ١۴
او ھ́´ن́´گ́´ام ح́´م́´ل́´ه ب́´ه .  س́´ازی ب́´ود م́´ت́´خ́´ص́´ص ب́´م́´ب"  م́´ي́´ش́´ا ج́´اپ́´اري́´دزه" 
گويند چون به ھنگام حمله نگاه وی متوج´ه .  رشت به قتل رسيد" دارالحکومه" 

کند و ب´م´ب´ی ک´ه در  دشمن بوده، پايش در حين دويدن به ريشه درختی گير می
 .شود دست داشت منفجر می

 رادنيا. ابراھيموف، ترجمه ر. ا.ت –پيدايش حزب کمونيست ايران  – ١۵
 ھمان – ٢٠ھمان  – ١٩ھمان  – ١٨ھمان  – ١٧ھمان  – ١۶ 

 خ´رداد ٢۴( ھمان، روزنامه پيک´ار، ارگ´ان ح´زب ک´م´ون´ي´س´ت اي´ران   –  ٢١
١٣١٠ ( 
 ھمان – ٢٢
ھ´ای  زاده از ط´رف س´ازم´ان ب´اک´وی س´وس´ي´ال دم´وک´رات آقابابا يوسف  –  ٢٣

در کنگره ششم حزب سوسيال دموکرات روسيه "  ھمت" ايران به نمايندگی از 
 در دوران حکومت موقت کرنسکی بطور نيم´ه ١٩١٧که در اوت )  بلشويک( 

زاده  در اي´ن ک´ن´گ´ره ي´وس´ف.  علنی در پتروگراد برگ´زار ش´د ش´رک´ت داش´ت
ش´ود و  ھای شورانگيز کن´گ´ره روب´رو م´ی کند که با کف زدن بياناتی ايراد می

ھ´ای خ´ود ب´ه  کسانی چون اورجونيکيدزه، نوگي´ن و ج´اپ´اري´دزه در ص´ح´ب´ت
ھ´ای  قس´م´ت´ی از ص´ح´ب´ت.  ک´ن´ن´د تقدير م´ی" ھمت"بيانات وی استناد و از کار 

 :زاده به شرح زير است يوسف
ب´ه ش´م´ا ت´ب´ري´ک "  ھ´م´ت" از طرف سازمان حزبی م´ا !  رفقای نماينده کنگره

اولين بار است که ن´م´اي´ن´ده ح´زب م´ا در ک´ن´گ´ره ح´زب´ی س´وس´ي´ال . گوييم می
. ک´ن´د ھ´ای ق´ف´ق´از ک´ار م´ی سازمان ما بين مس´ل´م´ان.  کند دموکراسی شرکت می

 .کند  فعاليت می١٩٠۵زير اين نام از اوائل سال " ھمت"سازمان 
در انق%ب مشروطيت و کمک به انق%بيون داخ´ل "  ھمت" چنين به نقش  وی ھم

. ک´ن´د ايران از طريق ارسال مطبوعات و اعزام داوطلب و غيره نيز اشاره می
ھ´ای ق´ف´ق´از درآم´ده   به عضويت سوسيال دموکرات١٩٠۶زاده از سال  يوسف
 .بود
 )جوادزاده(وری  ميرجعفر پيشه –تاريخچه حزب عدالت  – ٢۴
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م´ي´رم´ق´ص´ود   –زاده  خان ط´ال´ب حسين –هللا اوغلی  محمد فتح –زاده  بابا يوسف
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زاده از ط´رف ح´زب ع´دال´ت اي´ران  تشکي%ت ھمت و بھرام آقايف و باباھاشم
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او در .  مصطفی صبحی سازمانده و رھبر حزب کمونيست ت´رک´ي´ه ب´ود  –  ٢٨
 . توسط مرتجعان ترکيه به طرز فجيعی به قتل رسيد١٩٢١ژانويه 

 رادنيا. ابراھيموف، ترجمه ر. ا.ت –پيدايش حزب کمونيست ايران  – - ٢٩
 ھمان – ٣٠
ابوالقاسم اسکندانی، چاپچی و از ھمرزمان علی موسيو رھ´ب´ر   –ھمان   –  ٣١

سازمان سوسيال دموکرات تبريز، نقش بسيار مھمی در چاپ و نش´ر ادب´ي´ات 
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ھای ورزشی، سينماھا،  بھداشت، سازمان
ھدف .  ھا دست زد ھا، غذاخوری خانه رختشوی

تری برای  ھای بيش نيز اين بود که زنان فرصت
ھای دولتی، در صنايع، در حزب و  کار در پست

 . در نيروھای مسلح به دست آورند
انق5ب اکتبر با اعطای حقوق سياسی و قانونی 
. برابر، به تعھدات خود در برابر زنان عمل کرد

ھای برابر در  و ت5ش کرد تا حد ممکن فرصت
ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی در  عرصه

 که ١٩١٨در ژوئيه .  اختيار زنان قرار گيرد
نخستين قانون اساسی دولت شوراھا به تصويب 
رسيد، شوروی نخستين کشوری بود که زنان 
بدون شرط دارايی و تحصي5ت از حق رأی برابر 

برابر حقوقی زنان و مردان در .  برخوردار گشتند
ھا به رسميت شناخته شد و قوانين  تمامی عرصه

آميز  عادdنه جنسيتی، جايگزين قوانين تبعيض
 . پيشين شدند

ای از  در ساليان بعد، با عقبگرد از پاره
ھای  دستاوردھای دولت شوراھا در زمينه

گوناگون، برخی از اين قوانين بازپس گرفته 
اما اين امر از اھميت اقدامات و قوانين .  شدند

اقدامات و .  کاھد دولت شوراھا به نفع زنان نمی
ھا و گاھی  قوانينی، چنان مترقی و پيشرو که سال

ھا به طول انجاميد تا در کشورھای  دھه
داری به تصويب برسند و به   تر سرمايه پيشرفته

آن ھم پس از مبارزات مديد .  اجرا درآيند
 .ھای کارگری و زنان جنبش

اغراق نيست اگر گفته شود، انق%ب کبير اکتبر، 
و پس از .  درخشد بر تارک تاريخ اين سده می

صد سال ھنوز، برای کارگران و  گذشت يک
 .ھای بسيار دارد ھای جھان آموختنی کمونيست

 ھفته به ھمه زنان ١۶زايمان به مدت حداقل 
برای نخستين بار در جھان .  کارگر تعلق گرفت

. حق انتخاب مرخصی قاعدگی به زنان داده شد
در شش .  دستمزد زنان و مردان برابر گشت

ماھه اول، تمام قوانين پيشين لغو شد و قوانين 
در فرمانی .  ھا گشت  جايگزين آن جنسيتی عادdنه

که به امضای لنين رسيده بود، زمينداری لغو 
شد و به زنان دھقان حق برابر بر زمين داده 

 مزايای زايمان گسترش ١٩١٨در سال .  شد
يافت و شامل ھر سه ساعت تنفس برای مادران 

ھای زنان،  برای رشد مھارت.  شيرده شد
ای و  ای، مدارس حرفه کارآموزی کارخانه

فرمانی برای .  آموزش در حين کار برقرار گرديد
 .سوادی صادر شد مبارزه با بی

ای، ازدواج سکوdر شد و از  با ثبت دفترخانه
پيش از آن زنان .  کنترل کليسا خارج گرديد

مجبور بودند برای تقاضای ط5ق دادنامه 
ھا منتظر بمانند تا بتوانند  ھا و سال  بنويسند و ماه

زد يا مورد  ھا را کتک می از شوھری که آن
اما پس از .  داد، ط5ق بگيرند بدرفتاری قرار می

 دسامبر ١٨انق5ب، به موجب فرمانی در 
، حق ط5ق به زن و مرد به يکسان تعلق ١٩١٧

زنان .  گرفت، بی آن که نيازی به ذکر دليل باشد
حق تصاحب پول خود را کسب کردند و ھيچ يک 

به .  از زوجين حقی بر اموال ديگری نداشت
زنان اختيار داده شد که در ھنگام ازدواج نام 

فرزندان نامشروع .  خانوادگی خود را حفظ کنند
از ھمان حقوق فرزندان مشروع برخوردار 

در مدارس يک وعده غذای گرم به .  گشتند
ھای درسی و  شد و کتاب آموزان داده می دانش

کفش و لباس گرم به رايگان در اختيار 
خشونت خانگی .  گرفت آموزان قرار می دانش

در .  ممنوع و مستوجب مجازات شديد اع5م شد
 کشور جمھوری شوراھا اولين کشوری ١٩٢٠

در جھان بود که حق سقط جنين را به رسميت 
فحشا غير قانونی اع5م نشد اما زنان .  شناخت

. شدند در کارھای مولد وارد شوند تشويق می
در مبارزه : " گفت١٩٢١کميسر دولت در سال 
وجه قصد ندارد در حوزه  با فحشا، دولت به ھيچ

روابط سکسی مداخله نمايد، زيرا ھمه نفوذ 
اجباری و نظارتی در آن عرصه فقط به مخدوش 
کردن حق تعيين سرنوشت سکسی و آزادی و 

." استق5ل شھروندان اقتصادی منجر خواھد شد
. گرايان لغو شد جنس لغو قوانين جزايی عليه ھم

قانون : " آمده است١٩٢٣ای در سال  در کتابچه
شوروی عدم مداخله مطلق دولت و جامعه را در 

کس آسيب  که ھيچ موضوعات سکسی، مادام
کس زير پا گذاشته نشده،  نديده و منافع ھيچ

 ." کند اع5م می
خانواده و وظايف زنان در قبال آن، ھمواره يکی 
از موانع مھم در مشارکت سياسی، اقتصادی و 

دولت شوراھا برای .  اجتماعی زنان بوده است
ھای اجتماعی را جايگزين اين نھاد  که نھاد اين

کار و راکدی کند که زنان کارگر و  کھنه محافظه
زحمتکش از اوان کودکی تا گور محکوم به کار 

بايست ت5شی ھمھجانبه  شاقه در آن بودند، می
ھای  اين رو به ايجاد شبکه از.  را به کارگيرد

ھا،  ھا و شيرخوارگاه عظيمی از زايشگاه
ھا، مراکز  ھا، درمانگاه مدارس، بيمارستان

 انق5ب اکتبر و زنان
 انق5ب کبير سوسياليستی اکتبر و

 کارگری ايران - جنبش کمونيستی 

 در ص´ف´وف ١٩١٧اسکندان´ی از .  انق%بی داشت
حزب عدالت و بعدھا در حزب کم´ون´ي´س´ت اي´ران 

 ب́´ه ١٩٢٢ک́´رد و س́´ال  ف́´داک́´اران́´ه ف́´ع́´ال́´ي́´ت م́´ی
 .عضويت کميته مرکزی حزب انتخاب شد

 ھمان  – ٣٢
 از خاطرات کامران آقازاده –ھمان  – ٣٣
. ا.ت  –پيدايش حزب کمونيست ايران   –  ٣۴

 رادنيا. ابراھيموف، ترجمه ر
ھای  ھای اوليه برای تشکيل اتحاديه کوشش  –  ٣۵

 زاده سلطان. کارگر در ايران
ھای  ھای اوليه برای تشکيل اتحاديه کوشش  -  ٣۶

 زاده  سلطان. کارگر در ايران
ھای  ھای اوليه برای تشکيل اتحاديه کوشش  -  ٣٧

 زاده سلطان. کارگر در ايران
ھای  ھای اوليه برای تشکيل اتحاديه کوشش  -  ٣٨

 زاده سلطان. کارگر در ايران
شکرهللا   –تاريخچه نھضت کارگری ايران   –  ٣٩
 مانی
 نفر به عنوان کميته ٢٠در اين جلسه   –  ۴٠

مرکزی حزب کمونيست ايران تعيين شدند که 
 –رستم کريموف   –زاده  سلطان:  عبارت بودند از
 –اکبر عليوف  علی  –ميرحبيب   –حميد سلطانف 

 –جوادزاده   –بھرام آقايف   –ابوالقاسم اسکندانی 
 –سيدعبدالغنی   -شيدانی  –فارس   –دھقانی 
حسين   –هللا  س%م  –رحيموف   –اميد   –بيرنگ 

نعمت   –کامران آقازاده   –آخوندوف   –چيز  بی
 بصير

 
 



 ٧۵٢ شماره  ٩۶نيمه اول آبان     ٣٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس5می 

٣٠ 
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:بدينوسله به اط%ع  ع%قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

 
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency  ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC   ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهھشتساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و شش عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  ھشت و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و شش صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 :اينترنت 

در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 
 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 

 
"ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١  

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  
http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 

https://tvshora.com/ 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط%ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط%ع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

 انق5ب کبير سوسياليستی اکتبر و
 کارگری ايران - جنبش کمونيستی 

 
 

ھای درون جنبش  يک از گرايش ، ھيچ١٩١٧يکصد سال پس از انق%ب کبير سوسياليستی اکتبر 
اند شکوه و عظمت انق%بی  يک از دوستان و حتا دشمنان اين انق%ب نتوانسته کارگری ، ھيچ  -کمونيستی

انق%ب سوسياليستی اکتبر چنان تاثيرات ژرف و .  داری را به لرزه افکند، انکار کنند که تمام دنيای سرمايه
اجتماعی   –ترين تحوkت سياسی  توان گفت، مھم عميقی در مقياس جھانی برجای گذاشت که با قطعيت می

اکتبر به الگويی برای تمام کارگران و .  مانند، تاثير گرفت قرن بيستم از اين رويداد بزرگ و بی
ستمديدگانی تبديل شد که عليه ستم و استثمار و برای رھايی از يوغ بردگی مزدی، به مبارزه برخاسته 

انق%ب اکتبر روسيه به رھبری پرولتاريای اين کشور و حزب رزمندۀ آن، حزب بلشويک، راه .  بودند
  داری را به پرولتاريا و احزاب کمونيست جھان نشان داد و پيام رھايی از انقياد نظام گنديده سرمايه

 .ھا انسان در سرتاسر جھان رساند بخش خود را به گوش ميليون رھايی
يافته کارگران، سربازان و ملوانان، تحت رھبری حزب بلشويک، حزبی طبقاتی  قيام مسلحانه و سازمان

ھای ارتش و  پرولتاريای مسلح، يورش ژنرال.  اکتبر در پتروگراد آغاز شد٢۴اخص کارگران روسيه در 
.  اکتبر به پيروزی رسيد٢۵ھا به سوی پتروگراد را درھم شکست و قيام روز  واحدھای تحت فرمان آن

مقاومت بورژوازی در مسکو نيز به ياری کارگران که به اعتصاب سياسی روی آورده و به واحدھای 
کنگره سراسری شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان، .  گارد سرخ پيوسته بودند، درھم شکسته شد

پيروزی پرولتاريا در پتروگراد و .  ھمان روز برگزار شد و تمام قدرت سياسی به چنگ شوراھا افتاد
 .مسکو، به معنای پيروزی پرولتاريا در سراسر روسيه بود


