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 Political  سياسی

  

  فريبرز سنجری
  ٢٠١٧ نومبر ٢۶

  !انقالبی که دنيا را تکان داد
  )در گراميداشت صدمين سالگرد انقالب اکتوبر(

  
يق فريبرز سنجری در يکی از جلسات آموزشی سازمان می آنچه در زير می آيد متن سخنرانی رف: توضيح پيام فدائی

اين سخنرانی اکنون از حالت گفتار به .  در ارتباط با صدمين سالگرد انقالب کبير اکتوبر ارائه شده استًباشد که اخيرا
  . نوشتار درآمده و به اين وسيله در اختيار عالقه مندان قرار می گيرد

*****  
 

 ء!رفقا

.  به اين موضوع اختصاص دارداکتوبر امشب به مناسبت صدمين سالگرد انقالب ۀ داريد بحث جلسطور که اطالع ھمان

 به دنبال اين انقالب و در جريان ساختمان ً و آن چه که بعدااکتوبرالبته بررسی ھمه زوايای رويدادی به عظمت انقالب 

ين جلسه امکان پذير نيست به ھمين دليل فکر   شوروی رخ داد با محدوديت ھای اۀر ماھيت جامعييسوسياليسم و سپس تغ

 به طور موجز به امر چگونگی شکل گيری اين انقالب ً و در اين جلسه صرفاءمی کنم شايد بھتر باشد که در ابتدا

  .بپردازم

يکی از برجسته ترين ويژگی ھای .  ، يکی از بزرگترين و پر شکوه ترين انقالبات تاريخ بشر می باشداکتوبرانقالب 

ھيچ گاه نظم )  در فرانسه١٧٨٩برای نمونه انقالب سال (اين انقالب کبير در اين است که در انقالبات قبلی 

ر نمی کرد و ھمواره دسته ای از استثمارگران از قدرت خلع و يي عينی انقالب بود تغۀ حاکم که خود زمينۀاستثمارگران

 انقالب از حکومت ۀ اين استثمار کنندگان بودند که به وسيلوبراکتاما در انقالب .  ديگری جايگزين آن ھا می شدندۀدست

 کارگر رخ داده بود به ۀ که به رھبری طبقاکتوبرانقالب .  ساقط و بی چيزان و ھيچ بودگان به جايشان به قدرت رسيدند

. عه تحقق بخشيدطور طبيعی اين طبقه را به قدرت رساند و به خواست ھای ميليون ھا کارگر و تحتانی ترين اقشار جام

 کارگران فرانسه در کمون پاريس که طی آن برای نخستين بار به مدت دو ماه کارگران قدرت را ۀپس از تالش قھرمانان

 اولين انقالب کارگری بود که باعث شد قدرت سياسی در سراسر يک کشور اکتوبردر پاريس به کف آوردند ، انقالب 

 کارگر در روسيه به اعتبار اين قدرت امکان يافت در ۀطبق. رگران بيفتدآن ھم کشوری به وسعت روسيه به دست کا

  .  مبتنی بر مالکيت خصوصی به تدريج گام برداردۀالمانجھت نابودی نظم ظ
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اين انقالب ھدف خودش را تعويض .  از نظر اصولی با ھمه انقالبات قبلی در تاريخ متفاوت استاکتوبربنابراين انقالب 

به ھمين . ار کننده ھا با دسته ديگر قرار نداده بود بلکه چشم اندازش نابودی نظم مبتنی بر استثمار بوديک دسته از استثم

بر اساس اين انقالب روابط توليدی سوسياليستی، .  تحولی اساسی در سرنوشت بشر بوداکتوبردليل ھم پيروزی انقالب 

روز يافت و بتدريج قدرت گرفت و ساختمان سوسياليسم روابطی که تا آن تاريخ در جوامع بشری سابقه نداشت امکان ب

 بروری تزار ، سرکرده ارتجاع اروپا که در انقالب فاکتوبردر بستر انقالب . با ھمه فراز و نشيب ھايش واقعيت يافت 

نيز از قدرت به زير کشيده شده بود برای ھميشه  از صحنه سياسی روسيه کنار گذاشته شد و ھمراه با او رژيم سلطنت 

با اين انقالب ھمچنين جبھه امپرياليسم در يکی از بزرگترين و وسيع ترين پايگاه ھايش . از روسيه رخت بر بست

به " ذخيره بزرگ ھمه ارتجاع اروپا محسوب می شد"شکاف برداشت و روسيه که زمانی به قول مارکس و انگلس 

عصر انقالبات  جديدی در تاريخ شکل گرفت ،پايگاه امنی برای ھمه جنبش ھای آزادی بخش تبديل شد؛ و عصر 

 ناقوس اکتوبرھمين واقعيت بود که بزرگترين قدرت ھای سرمايه داری جھان را که در وقوع انقالب .  پرولتاريائی

مرگ خود و نظام استثمارگرانه شان را می ديدند ، در ھراس از گسترش و ادامه اين انقالب و برای خفه کردن آن متحد 

 ھا را واداشت تا با تمام قوا و با اعمال ھر گونه جنايت و توطئه ای در جھت در ھم کوفتن نماد قدرت ساخت و آن

  . کارگران و ستمديدگان برخيزند

 ضربه بزرگی به سلطه اپورتونيسم و سازشکاری در انترناسيونال دوم وارد آورد که تقريبا اکتوبراز سوی ديگر انقالب 

احزاب سوسيال دمکرات که عمدتا در اروپا . تی آن زمان را در خود جمع نموده بودبخش بزرگی از جنبش سوسيالس

قرار داشتند ، در اين انترناسيونال به دليل اپورتونيسم حاکم بر آن ھا در جريان جنگ جھانی اول به دفاع از بورژوازی 

مسير انقالب اين طبقه سنگ می خودی برخاسته و بخشی از طبقه کارگر را به منجالب دفاع از ميھن کشانده و در 

ی مثبت فراکسيون سوسيال أ به دنبال رالمانروزا لوکزامبورگ از رھبران جنبش کمونيستی انداختند؛ تا آن جا که 

. ناميد"  الشه متعفن" را  المان به اعتبارات جنگی دولت اين کشور، حزب سوسيال دمکراسی الماندمکرات در مجلس 

 با تبليغات سازشکارانه خود مبنی بر امکان انتقال به سوسياليسم از طريق  پارلمانتاريسم اين احزاب اپورتونيست که

 و بر اساس تجربه اين انقالب ھر چه بيشتر اکتوبربورژوائی، امر انقالب را غير ضروری جلوه می دادند با انقالب 

اروپا افشاء نمود بلکه اميد خالصی از شر  نه تنھا اپورتونيسم را در روسيه و اکتوبرانقالب . افشاء و ايزوله شدند

اين انقالب ھنوز ھم به عنوان نمونه و . سرمايه داری را در صفوف کارگران و ستمديدگان جھان شکوفا ساخت

ه سرمايه داری وحشيانه المانکه در زير نظم ظ سرمشقی زنده راھنمای ھمه کارگران و ستمديدگان جھان می باشد

  . اھی برای رھائی و پاره کردن زنجيرھای اسارتشان ھستندچپاول شده و به دنبال ر

 توانست زنجيره نظم امپرياليستی را در روسيه پاره کرده و پرچم سرخ سوسياليسم را بر فراز اکتوبراين که انقالب 

در اول . خاک روسيه بر افرازد دالئل داخلی و خارجی مھمی داشت که در اين جا به برخی از آن ھا اشاره می کنم

  !مورد داليل داخلی اين انقالب

 بروری ماه قبل از آن با بر پا کردن انقالب ف٨ در شرايطی رخ داد که کارگران و دھقانان روسيه حدود اکتوبرانقالب 

به دنبال سرنگونی سلطنت تزار ، قدرت دولتی به دست دولت موقت به رياست شاھزاده . تزار را سرنگون ساخته بودند

در اين دولت، حزب کادت ھا . بودند" نمايندگان بورژوازی و مالکين بورژوا شده"که به قول لنين از .د لوف افتا) جرج(

 ماه بعد ٨ که تنھا حدود اکتوبربنابراين انقالب . که حزب عمده سرمايه داران روسيه بود نقش اصلی را ايفاء می کرد 

يه مواجه بود که تازه قدرت سياسی را کسب کرده و با دشمنی چون بورژوازی روس  رخ داده بودفبروریاز انقالب 

يکی ديگر از خود ويژگی ھای بسيار مھم شرايط . ھنوز نتوانسته بود پايه ھای قدرت سياسی خود را مستحکم سازد
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 قدرت دوگانه ای در روسيه شکل گرفته بود و در کنار دولت موقت، فبروری اين بود که با انقالب اکتوبرداخلی انقالب 

شورا ھای مسلحی که . ن بودئييه شاھد شکل گيری شورا ھای نمايندگان کارگران و سربازان توسط خود آنان از پاروس

اين شوراھا که در آغاز دارای رھبری اپورتونيستی بودند . طور وسيعی در خود جمع نموده بوده توده ھای ستمديده را ب

ھا آمدند و با انجام انقالب  ھبران را طرد و به سوی بلشويکھا آن ر با کمک و رھنمودھای منطبق با واقعيت بلشويک

به ھمين دليل ھم با تاکيد بايد گفت که . ھا ، قدرت گيری طبقه کارگر را امکان پذير نمودند  با رھبری بلشويکاکتوبر

ت دھقانان و انقالبی که ھمچنين از طرف اکثري.  انقالبی بود که به دست اکثريت کارگران صورت گرفتاکتوبرانقالب 

در آن زمان در روسيه دھقانان بخش بزرگی از جمعيت کشور را . سربازان که عمدتا خود دھقان بودند پشتيبانی می شد

تشکيل می دادند؛ جمعيتی که ھم خواھان زمين و ھم به دليل جنگ جھانی به ھمراه کارگران و توده ھای شھری،  تشنه 

به ھمين . دو خواستی که تنھا بلشويک ھا قادر به متحقق کردن آن بودند. دصلح و پايان يافتن جنگ فالکت بار بودن

خاطر نه فقط کارگران بلکه دھقانان نيز با شور و شوق به انقالبی پيوستند که می رفت تا در عمل به اين خواست ھا 

و " توطئه"ی می کنند نه  عکس ادعای مغرضينی که عليه اين انقالب قلم فرسائه باکتوبردر نتيجه انقالب . تحقق بخشد

  .ی بودئی واقعی انقالبی توده ابلکه به معن" کودتا"نه 

 آن بود که اين انقالب در کشوری به وسعت روسيه رخ داد که وسعت کشور اکتوبريکی ديگر از داليل داخلی انقالب 

داد در مقابل دشمن از منابع امکان مقابله و مانور بزرگی به نيروی انقالب می داد، و ھمچنين به انقالب امکان می 

سوخت و غذای کافی برخوردار باشد، و البته ھمه اين ھا در شرايطی بود که انقالب از نيروی رھبری کننده حزب 

  .بلشويک به رھبری انديشمند بزرگی چون لنين ھم برخوردار بود

  . نقش بزرگی داشتندحال الزم است که به دالئل خارجی اين انقالب ھم بپردازم که در پيروزی انقالب

 در شرايط جنگ امپرياليستی جھانی اول رخ داد که دو بلوک امپرياليستی با ھم در جنگ اکتوبراول اين که انقالب 

 را اکتوبربودند و آن چنان مشغول اين امر بودند که قدرت و امکان تمرکز ھمه نيروی خود برای سرکوب انقالب 

وری ت و اتريش و امپراالمانن و فرانسه و روسيه و متحدين شان در يک طرف و در اين جنگ جھانی، انگلستا. نداشتند

 در شرايطی رخ داد که ھمه توده ھای ستمديده در اکتوبرکه انقالب  دوم اين .عثمانی در طرف ديگر قرار داشتند

و خواھان پايان از فجايع ناشی از اين جنگ به ستوه آمده بودند ) ١٩١٨ -١٩١۴(کشورھای درگير جنگ جھانی اول 

توده ھائی که می ديدند در روسيه شعار کمونيست ھای انقالبی مبنی بر تبديل . گرفتن جنگ و برقراری صلح بودند

سوم اين که چه شرايط . جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی عمال متحقق شده و بلشويک ھا پرچم صلح را بر افراشته اند

جنبش کارگری قوی در اروپا شکل داده بود که پشتيبان انقالب سوسياليستی جنگی و چه تالش ھا و مبارزات قبلی يک 

  .در روسيه بود

طور گذرا نام ببرم و بگويم که عدم ه حال که به عوامل مثبت اشاره کردم ضروری است که از شرايط نامساعد ھم ب

 فقدان انقالبی پيروزمند در رشد وسيع طبقه کارگر به نسبت جمعيت روسيه و خرده بورژوائی بودن کشور و ھمچنين

 اکتوبر تنھا بماند از شرايط نا مساعد در زمان شکل گيری انقالب اکتوبرکشور ھای اروپائی که باعث می شد انقالب 

  .بود) در روسيه(

ی که تازه با ئبوژواز. ازی روسيه بود طرف بود ھمانطور که اشاره شد با دشمنی ضعيف که ھمانا بورژواکتوبرانقالب 

 قدرت سياسی به دستش افتاده بود ، آن ھم در شرايطی که قدرت ديگری ھمچون شورا ھای کارگران و فبروریالب انق

. شورا ھائی که خود شکل جنينی دولت مورد نظر کارگران بودند. سربازان ھم در کنار دولت موقت شکل گرفته بودند
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 اکتوبر ما قادر به درک انقالب فبروریی انقالب تاکيد بر اين واقعيت به اين خاطر است که در واقع بدون بررس

  . بپردازيمفبروریپس بھتر است در ھمين جا کمی به انقالب . نخواھيم شد

 شکل گرفته ١٩٠٧- ١٩٠۵ انقالبی بود که در ادامه سنت ھا و تجربيات انقالب شکست خورده ١٩١٧ فبروریانقالب 

 تزار سياست ھای سرکوبگرانه خودش را عليه مردم تشديد کرد ١٩٠٧-١٩٠۵می دانيم که به دنبال شکست انقالب . بود

چپاولگری ھا و سرکوبگری ھای بعد از . و امثال استوليپين نخست وزير جنايتکار تزار، تسمه از گرده مردم کشيده بود

 خود به  حقهشکست انقالب به تدريج اعتراضات مردمی را شکل داد و کارگران بار ديگر برای دستيابی به مطالبات ب

در چنين شرايطی يعنی در . اعتصاب برخاستند به طوری که تعداد اعتصابات ھر چه می گذشت بيشتر و بيشتر می شد

شرايط استثمار افسار گسيخته و سرکوب شديد کارگران و زحمتکشان که تضاد ھای طبقاتی را وسيعا شدت بخشيده و 

 ،تری می يافت ، تزار در تبانی با امپرياليسم انگلستان و فرانسهه موجود ھر روز ابعاد وسيع الماننارضايتی از وضع ظ

   .روسيه را وارد جنگ جھانی اول نمود

با سقوط تزار روشن شد که روسيه با فرانسه و انگلستان قرار دادھای سری غارتگرانه ای در باره ايران ، چين ، ترکيه 

 ، سھم بزرگی از غارت اين مناطق به دولت تزار تعلق بسته بود و قرار بود پس از پيروزی در جنگ... ، اتريش و

اين واقعيت نشان می داد که ھمکاری ھای دولت روسيه با امپرياليست ھای فرانسه و انگلستان چگونه آشکارا . بگيرد

گرچه بر اساس اين قرارداد ھا قول . روسيه را با غارت گری ھای امپرياليستی انگليس و فرانسه مربوط ساخته است

رکت در جنگ ھزينه ھای کمر شکن نقدی داشت که سلطنت ده بود ، اما شای نسيه بسياری به دولت روسيه داده شھ

ھزينه ھای سرسام آور جنگ از يک سو و از .  تزاری اين ھزينه ھا را بر دوش مردم تحت ستم سر شکن می نمود

ولين در ؤ مردم روسيه شاھد بی لياقتی مسسوی ديگر تلفات بسيار زياد سربازان در جبھه ھای جنگ در شرايطی که

به اين ترتيب . جبھه ھا و در نتيجه تشديد کشتار سربازان شان بودند نارضايتی از جنگ ارتجاعی را فزونی بخشيد

 ضد جنگ بسيج شده و خواست پايان جنگ و برقراری صلح عموميت يافت و امر صلح را به خواست هاکثريت مردم ب

قدرت حاکمه تزاری که نماينده مشتی اشراف زميندار فئودال بود با تشديد چپاول توده ھا و  .فوری مردم تبديل کرد

ھر روز که می گذشت  .سرکوب داخلی و کوبيدن بر طبل جنگ خارجی موجب تسريع بيسابقه مبارزه طبقاتی شد

 بيشتر تضاد ھای طبقاتی می گسترش فقر و فالکت و بی خانمانی و تشديد تلفات در جبھه ھای جنگ باعث تشديد باز ھم

  .شد

اوضاع به سمتی پيش می رفت .  اعتصابات کارگری و تظاھرات ھای خيابانی شدت بيشتری يافتند١٩١٧با آغاز سال 

که اکثريت کارگران و دھقانان خواھان قطع فوری جنگ شده بودند و نسبت به موضع بلشويک ھا مبنی بر صلح و 

 .بود یئ توده اعتراضات سرکوب تزار سياست. مپاتی فزاينده ای نشان می دادندتبديل جنگ خارجی به جنگ داخلی س

 بيشتری گسترش روز ھر یئ توده ھای تظاھرات و اعتصابات تزار سرکوبگر ھای نيرو ھای گری وحشی رغم هب اما،

 چه ھر خشم با تزار بر مرگ حتی و "جنگ بر مرگ" شعارھای کنار در "نان" مطالبه ھا آن جريان در و يافتند می

   .شد می زده فرياد بيشتری

 زنان کارگر پتروگراد به مناسبت روز زن به خيابان ھا آمدند و اعتراض ،فبروریدر ادامه اين اعتراضات، در ماه 

اين نمايش کارگری زنان با پشتيبانی کارگران مواجه شده و با اعتصاب . دندخود عليه جنگ و فقر را به نمايش در آور

در جريان سرکوب اين اعتراضات با توجه به فعاليت ھای بلشويک ھا در ميان سربازان ، شکاف .  عمومی حمايت شد

 سال فبروریب در به اين ترتي.  ھائی در نيرو ھای ارتش تزار ايجاد شد و بخش ھائی از ارتش به کارگران پيوستند

 در ھمه جا ماموران تزار فبروریبه دنبال انقالب .  انقالبی رخ داد که طی آن توده ھا تزار را سرنگون نمودند١٩١٧
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 کارگران به تشکيل شوراھای فبروریدر جريان انقالب . از سوی کارگران و سربازان دستگير و خلع سالح می شدند

يز به آن ھا پيوستند و در نتيجه شورا ھای نمايندگان کارگران و سربازان شکل خود پرداختند و اندکی بعد سربازان ن

طور محدودی شکل گرفته بودند و  لنين آن ھا را ه  ب١٩٠٧- ١٩٠۵چنين شورا ھائی قبال ھم در جريان انقالب . گرفت

 يک فبروریالب اما در کنار اين قدرت، بورژوازی روسيه نيز پس از انق. دولتی از نوع کمون معرفی می کرد

  . عمال انقالب بورژوا دمکراتيک روسيه به پايان رسيدفبروریبا انقالب . حکومت موقت تشکيل داد

بلشويک ھا در شوراھا در اقليت بودند و رھبری آن ھا در دست منشويک ھا و اس ار ھا بود که با ھر ادعائی که داشتند 

ت بورژوائی از طريق اين احزاب روی شورا ھا مانور می داد و از اين رو دولت موق. ماھيت شان خرده بورژوائی بود

  .می کوشيد آن ھا را به خدمت خود در آورده و پايگاه اجتماعی خود را وسعت بخشد

او به .  به روسيه بازگردداپريللنين، تئوريسين بلشويک ھا که در خارج از روسيه بود ، تنھا توانسته بود در سوم 

در اين سخنرانی او تزھائی که در .  با حضور بلشويک ھا و  منشويک ھا سخنرانی کردمحض بازگشت در جلسه ای

ن در جلسه تشريح نمود که با استقبال  وسيع اقبال برای حزب خود فرستاده بود را برای حاضر" نامه ھائی از دور"

عد بلشويک ھا به آن عمل آن چه در اين سخنرانی گفته شد ھمان سياستی بود که در ماه ھای ب. ن مواجه شداحاضر

  . را به سرانجام برساننداکتوبرکردند و اين امر به آن ھا امکان داد تا انقالب 

لنين در اين سخنرانی ضمن اين که اعالم می کرد که قدرت به دست بورژوازی افتاده است تاکيد می کرد که نبايد از 

ل حکومت انقالبی ناميده و رھنمود می داد که چون حزب وی ھمچنين شورا ھا را يگانه شک. دولت موقت پشتيبانی نمود

. بلشويک در شورا ھا اقليت ناچيزی است بايد اين واقعيت را با صراحت اعتراف کرده و بکوشد به اکثريت تبديل شود

او عليه ادامه جنگ بود و از ضبط ھمه زمين ھای مالکين دفاع می نمود، وی ھمچنين خواھان تشکيل فوری کنگره 

  . بلشويک شدحزب

پرچم "به دنبال سخنرانی لنين مخالفينش شروع به سم پاشی کرده و مدعی شدند که او در شرايط دمکراسی انقالبی 

در حالی که لنين با روشنی و صراحت و دور نگری انقالبی می گفت که وظيفه ما در . بر افراشته است" جنگ داخلی

ه بايد نفوذ مان را در شورا ھا گسترش داده و از طريق شورا ھای شرايط کنونی معمول داشتن سوسياليسم نيست بلک

می ) بلشويک ھا(به ھمين دليل ھم از اعضای حزب خود . ل را به دست آوريمونمايندگان کارگران و سربازان کنتر

ندھی خواست که به کار ترويجی و تبليغی پرداخته و تا می توانند ضمن افشای سياست ھای دولت موقت ، امر سازما

  .خود را گسترش بخشند

آزادی به دليل .  رخ داد مردم خواھان صلح ، زمين و نان و آزادی بودندفبروریھمان طور که گفته شد وقتی انقالب 

وجود شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان و به دليل عدم تحکيم قدرت دولتی بورژوائی تا حدودی به دست آمده بود 

  . ن دوران روسيه را آزاد ترين کشور جھان می نامدتا جائی که لنين در اي

  .حال ببينيم دولت موقت چه موضعی نسبت به خواست ھای مردم گرفت

در حالی که دھقانان زمين می .  در حالی که مردم صلح می خواستند ، دولت موقت تصميم گرفت به جنگ ادامه دھد

البته اين دولت . جلس موسسان دست نخورده باقی بگذاردخواستند دولت موقت تصميم گرفت زمين ھا را تا تشکيل م

يکی " نان"در حالی که مردم به نان احتياج داشتند و شعار . ُمجلس موسسان را ھم تشکيل نمی داد و وقت کشی می کرد

. ی بود اما دولت موقت ھيچ فشاری به سرمايه داران جھت تامين نان برای مردم وارد نمی ساختئاز شعار ھای توده 

از نان خبری نبود و ھر جا ھم که دھقانان به طور خود . در نتيجه ھمه خواست ھا و مطالبات مردم ھمچنان پا بر جا بود

خودی به غصب زمين ھائی می پرداختند به بھانه اين که بايد مجلس موسسان تشکيل شود و در مورد زمين ھای ه ب
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به خصوص موضع .  اين وضع نارضايتی مردم را فزونی بخشيد.مالکين تصميم بگيرد، از کار آن ھا جلوگيری می شد

در نتيجه اين اعتراضات وزير خارجه از . دولت موقت در مورد جنگ با اعتراضات و تظاھرات خيابانی مواجه شد

ی  به دنبال اين امر دولت ائتالفي.دولت موقت اخراج شد و اين خود نشانه آشکاری از بحران در اين نھاد بورژوائی بود

امری که نشانه . شکل گرفت که در آن منشويک ھا و اس ار ھا که در شوراھا نفوذ زيادی داشتند رسما شرکت کردند

خط دنباله روی از بورژوازی به وسيله اين احزاب تا انقالب . آشکاری از پيوستن اين احزاب به اردوگاه بورژوازی بود

  . کارگران و انقالب کارگری قرار داد ھم ادامه يافت و آن ھا را کامال در مقابلاکتوبر

با شرکت منشويک ھا و اس ار ھا در دولت ائتالفی با بورژوازی به رغم اين که اين احزاب در شورا ھا اکثريت را 

  . تشکيل می دادند اما شرايط برای افول محبوبيت آن ھا و عروج بلشويک ھا ھر چه بيشتر مھيا شد

  در جريان عمل کامال به اثبات رسيد در اين فاصله در بستر اکتوبر تا چ و ماربروریفپيش بينی لنين در فاصله انقالب 

تحوالتی که در جامعه رخ داد ھم دولت ائتالفی موقت افشاء شد و ھم به طور طبيعی مواضع سازش کارانه منشويک ھا 

. بودند ، بر ھمگان عيان گشتو اس ار ھا که در اين دولت شرکت نموده بودند و ھمدست بورژوازی ضد انقالبی شده 

در تقابل با افول اقبال کارگران نسبت به منشويک ھا به تدريج نفوذ و قدرت بلشويک ھا فزونی گرفت به طوری که 

 ھزار عضو در چند ماه بعد افزايش ١٢٠ به حدود فبروری ھزار عضو در ۴٠تعداد اعضای بلشويک ھا  از حدود 

  .يافت

دند که ھر کدام در باال بردن آگاھی کارگران و افشای سازشکاری منشويک ھا و اس ار ھا در اين فاصله حوادثی رخ دا

آن ھم در شرايطی که دولت ائتالفی گامی در جھت پايان جنگ بر نمی داشت و در جھت تحقق . نقش بزرگی ايفا کردند

  . در مقابل چشم ھمگان قرار می دادخود اين واقعيات ماھيت اين دولت را . مطالبات ديگر توده ھا ھم اقدامی نمی کرد

 نخستين کنگره شورا ھا تشکيل شد در اين گنگره که بلشويک ھا ھنوز ھم در اقليت قرار داشتند ، ١٩١٧ سال جوندر 

لنين سخنرانی کرد و ضمن تاکيد بر ماھيت امپرياليستی جنگ جھانی اول قاطعانه عليه سازش منشويک ھا و اس ار ھا 

 سخن گفت و تاکيد کرد که تنھا حکومت شورا ھا می تواند نان ، زمين و صلح و آزادی را برای با بورژوازی روسيه

  .توده ھای ستمديده به ارمغان بياورد

منشويک ھا و اس ار ھا با .  به دنبال کنگره ، کميته اجرائی شورای پتروگراد تصميم به برگزاری يک تظاھرات گرفت

فکر می کردند اين تظاھرات زير شعار ھای آن ھا و عليه بلشويک ھا پيش خواھد توجه به اکثريت داشتن در شورا ھا 

" مرگ بر جنگ" به نمايش قدرت کمونيست ھا بدل شد و شعار جون ١٨رفت اما با تالش ھای بلشويک ھا تظاھرات 

.  تعرض زداما دولت ائتالفی درست در ھمين روز در جبھه ھا دست به. در صفوف تظاھر کنندگان طنين انداز شد

اين واقعيت خشم کارگران و سربازان را باعث شد  و به يک تظاھرات خود به خودی . تعرضی که با شکست مواجه شد

به رغم مسالمت آميز بودن اعتراضات مردمی ، ارتش به تظاھر کنندگان حمله کرده و .  عليه دولت موقت دامن زد

 با استفاده از اين موقعيت مراکز بلشويک ھا را مورد تعرض قرار دولت ائتالفی. تعداد زيادی را کشته و مجروح نمود

داد و به بھانه تالش جھت قيام مسلحانه عليه دولت که واقعيت نداشت ، لنين و تعداد ديگری از بلشويک ھا را به دادگاه 

  .فرا خواند

د دولت ائتالفی حتی به ھمان آزادی به دنبال اين تھاجم ددمنشانه دولت ائتالفی به دستاوردھای انقالب که نشان می دا

اين اقدامات سرکوبگرانه و در . ھای ناشی از شرايط انقالبی ھم پای بند نيست ، حزب بلشويک به کار مخفی روی آورد

تقابل با مطالبات کارگران و دھقانان به روشنی به خيلی ھا نشان داد که دولت ائتالفی کامال به ورطه ضد انقالبی افتاده 

به دنبال بگير و ببندی که دولت ائتالفی راه انداخت ، بار ديگر در جبھه ھا . ردم نبوده بلکه عليه آن ھا می باشدو با م
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نرال جفرماندھان ارتش از جمله . کيفر اعدام برقرار شد و سربازانی که مخالف جنگ بودند وحشيانه تير باران می شدند

ر شرايط و باال رفتن ييبه اين ترتيب با تغ. اعدام در ھمه جا شده بودندکورنيلف به اين ھم قانع نبوده و خواھان کيفر 

سوی ه پشتيبانی از شعار ھای بلشويک ھا ، سياست بلشويک ھا به عنوان حزب اصلی انقالبی در صحنه مبارزه  ب

  .ر جھت دادييتدارک قيام مسلحانه تغ

ست مجلس مشورت دولتی را در اه بعد يعنی ماه آگالبی خود در مدولت موقت ائتالفی جھت تحکيم سياست ھای ضد انق

 زدر رو. نرال ھا و منشويک ھا و اس ار ھاجمجلسی متشکل از نمايندگان بورژوازی و مالکين و . مسکو  تشکيل داد

  .گشايش اين مجلس ، بلشويک ھا تظاھراتی بر پا کردند و بر خواست ھای انقالبی مردم تاکيد نمودند

 دولت موقتش در اين مجلس به جای توجه به خواست ھای کارگران و مردم ستمديده با وقاحت نمايندگان بورژوازی و

در اين مقطع ھمه نيرو ھای ارتجاعی پشت سر کورنيلوف صف کشيده . ن سخن گفتندااز ضرورت سرکوب معترض

قصد داشت با نيرو ھای کورنيلوف . نرالی که خواھان برچيده شدن ھرگونه شورا و کميته انقالبی بودجبودند ، ھمان 

اما بلشويک ھا کارگران و .  تا به قول خودش ميھن را نجات دھد.  خود به پتروگراد حمله کرده و شوراھا را منحل کند

بلشويک ھا در اين دوران فعاليت تبليغی در ميان ارتشيان را بسيار شدت بخشيده . سربازان را به مقاومت فرا خواندند

به اين . ن تالش ھا در برخی موارد نيرو ھای ارتش به جای سرکوب انقالب به انقالبيون می پيوستندبه اعتبار اي.   بودند

س جنبش انقالبی تثبيت و در أترتيب توطئه کورنيلوف با شکست مواجه شد و ھمين امر جايگاه بلشويک ھا را در ر

  .مقابل چشم ھمگان قرار داد

ازه ای به شورا ھای کارگران و سربازان داد و نفوذ بلشويک ھا را در مبارزه با توطئه کورنيلوف و شکست آن جان ت

آن ھا به طور بيسابقه ای فزونی بخشيد تا آن جا که شورای پتروگراد رسما خود را طرفدار سياست بلشويک ھا  اعالم 

ف منشويک ھا و با شکست توطئه کورنيلوف ، در بين نيرو ھای ضد انقالب شکاف افتاد و انشعاباتی در صفو.  نمود

به اين ترتيب شرايط برای قيام موفقيت آميز ھموار .  اس ار ھا رخ داد و بخش ھائی از آن ھا به بلشويک ھا پيوستند

بار ديگر  بطور وسيعی مطرح شد ، با اين تفاوت که اين بار " ھمه قدرت به دست شورا ھا"در اين دوره شعار . شد

 قرار داشتند و با انتقال قدرت به آن ھا عمال قدرت به طبقه کارگر منتقل می شورا ھا خود در زير رھبری بلشويک ھا

  .شد

با اکثريت يافتن بلشويک ھا در يکسری از شورا ھا آن ھا برای تثبيت موقعيت به دست آمده تدارک برگزاری کنگره 

ھت جمع آوری نيرو و يورش به دوم شوراھا را در دستور کار خود قرار دادند تا ھمچنين با تالش ھای دولت ائتالفی ج

  .بلشويک ھا مقابله نمايند

با نزديک شدن زمان برگزاری کنگره عمال زمان قيام فرا رسيد و نيرو ھای مسلح بلشويک ھا حمله نظامی دولت موقت 

رد  اعضای دولت ائتالفی به وسيله گااکتوبر ٢۵به روزنامه و چاپخانه حزب خود در پتروگراد را خنثی نموده و روز 

در نتيجه کنگره دوم شورا ھا در شرايط پيروزی قيام در پتروگراد .  سرخ بلشويک ھا دستگير و قيام پيروز گرديد

  .و از سوی کنگره انتقال ھمه قدرت به دست شورا ھا اعالم شد. افتتاح شد

ر اولين گام فرمان کنگره فورا با صدور فرمان ھائی در جھت تحقق خواست ھای کارگران و دھقانان گام برداشت و د

و سپس طی فرمانی مالکيت مالکين بر زمين را ملغی نمود و ميليون ھا ھکتار زمين به دھقانان .  صلح را صادر کرد

  .داده شد

حال می بايست  حاکميت شورا .  به پيروزی رسيداکتوبربا پيروزی قيام که نقطه اوج انقالب بود ، انقالب سوساليستی 

رش يافته و تثبيت شود و اين خود با توجه به دفاع سرسختانه نيرو ھای ضد انقالبی و حمايت ھا در سراسر کشور گست
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ھا و دخالت ھای امپراليست ھا ، روسيه را وارد دورانی از جنگ داخلی نمود که سرانجام با پيروزی دولت شورا ھا به 

  .پايان رسيد

قدرت گيری کارگران و ستمديدگان در بستر اين . ان شد منشا تحولی بزرگ در زندگی کارگران و دھقاناکتوبرانقالب 

رغم تبليغات فريب کارانه سرمايه داران ، ستمديدگان می توانند قدرت سياسی را کسب و  انقالب نشان داد که علی

 مبارزات آزادی بخش در کشورھای مستعمره گسترش اکتوبربا انقالب . کشور را در جھت منافع بی چيزان ھدايت کنند

  .سابقه ای پيدا نمود که خود در خدمت دگرگونی تاريخ قرار داشت بی

بيشک بررسی دستاوردھای اين انقالب کبير خود به بحث ھای مفصل ديگری نياز دارد ، ھمان طور که سرنوشت اين 

چگوگی ھمان طور که قبال گفتم قصدم در اين صحبت ، ارائه شمائی از  اما.  انقالب به بررسی خاص خود نيازمند است

اميدوارم که با شرکت .  بود تا بتوان در پرتو آن به زوايای ديگر اين رويداد بزرگ پرداختاکتوبرشکل گيری انقالب 

 . در اين بحث بتوانيم جمع بندی جامع تری از اين انقالب کبير به دست آوريمءرفقا

  ٢٠١٧ اکتوبر

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۶ ]ميزان\ ، مھر ماه٢٢٠ماره ش

 


