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 ک بررسی انتقادی ي

  یایاجتماعنی  ی محصول تضادهای عک سو  ی در مجموع انقالب اکتبر از  

ن  یاکه    ده بود یسرکوب رس   قابل ر یغی آن به حالت انفجاری  یایبود که پو 

تغ از  نییخود  توازن  جامعه  یر  اقشار  و  طبقات  سطح  در    نشئت روها 

و    هات یفعال  وچرایچونبی گر محصول بالفصل و  یو از سوی د   گرفتی م

ن تضادهای اجتماعی را  یک بود که مترصد بود ایحزب بلشو  یهادخالت

 ای جهانی حل کند. یران و پرولتاریبه سود مزدبگ 

ن پرسش مطرح است  یشوروی سابق، امروزه، ار در  یدر پرتو تحوالت اخ

ک در فردای  یتخاذ شده از سوی حزب بلشوا یهااستیس ا برخی از یکه آ

دولتی،   قدرت  بوروکرات  فرایند کسب  نخستیانحطاط  شدن  دولت  یزه  ن 

 ل نکردند؟ یکارگری را تسه

  ی هاسالزه شدن دولت شوراها که در طی  ی بوروکرات  فرایند به طور مسلم  

ک آغاز شد و نه اصوالً  یرخ داد، نه از سوی حزب بلشو   1920  -30دهه  

زه شدن هم خود  یده بوروکراتیحزب عامل آن بودند. پد   یهاگیری جهت
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ع تضادهای  دوران  یدر  آن  در  اوضاع جهانی حاکم  و  نی جامعه شوروی 

ر مقاطع مشخصی از زمان و  رفت که دید پذ ین بایدر ع  اما؛  شه داشتیر

خاصی   موارد  تصم  یاپاره در  بلشویاز  حزب  عملکردهای  و  و  یمات  ک 

بر    یهابدنه آن  رهبری  شوراها  یبوروکرات  فرایند مختلف  دولت  شدن  زه 

ک مرتکب شد  ی د اشتباهاتی را که حزب بلشویبا  رو ازاین نبودند.    ر یتأثیب

 روشن ساخت.

 ت احزاب شورائی يممنوع

آن همدولت   احزاب،  ممنوع کردن  با  زمانی که مسلم شده    شوراها  در 

رژ که  و  یبود  اصلی  فاتح  انقالبی  داخلی    وچرایچون بی م    -20جنگ 

مرتکب  1918 ا  نیتربزرگ   بود،  با  شد.  خود  تروتسکی،  یاشتباه  که  ن 

شوراها  نیترمهم حکومت  بلشو  عضو  حزب  لنیو  از  بعد  آن  یک  در  ن، 

ن  ی، اما در ادادی م انتقاد قرار    هبری را موردمات ریتصم  ندرتبه   هاسال

 .دهد ی م ح ارائه یابی صریمورد دو رشته ارز

 : سد ینوی م 1936 یهاسالوی در 
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ممنوعی»ممنوع مخالف،  احزاب  و    هاجناح ت  یت  داشت  دنبال  به  را 

شه  ین شد که هرگونه تفکری برخالف اند یمنجر به ا   هاجناح   تیممنوع

شود.   منع  که  یرهبران  حزبی  به  یپل  وپرداختهساخته کتاپرستی  بود  س 

بوروکراتیمصون انجامیت  انواع  ی کی  از آن    های بار و    بند ی بد که  و مفاسد 

 1. سرچشمه گرفته است«

انتقالی برنامه  در  تروتسکی  بعد،  سال  کنفرانس  که    دو  برای  را  آن 

تدو  المللن یب  هیافتتاح بود،  یچهارم  کرده  از    داریطرف به    صراحتبه ن 

 : پردازدی م  یچندحزبنظام 

رممکن  یزه کردن شوراها بدون قانونی کردن احزاب شورائی غی»دموکرات

تصر آزادانه خود  رأی  با  دهقانان  و  کرد  ی است. خود کارگران  ح خواهند 

 2. «دهند ی مص یشورائی تشخ عنوانبه چه احزابی را 

 

 .125انت شد، انتشارات فانوس، ص یکه به آن خ انقالبیتروتسکی،  -1

 .63ستی، انتشارات فانوس، ص یالیتروتسکی، برنامه انتقالی برای انقالب سوس -2
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نیترد  نیترکوچک  سال  یدی  در  که  حزب    1920ست  روسی  کارگران 

ن  یندگان ای، چرا که تعداد نمادانستند ی مک حزب شورائی  یک را  یمنشو

رقم   خارکف  و  مسکو  شوراهای  در  هم  ایمالحظه قابل حزب  ن  ی بود. 

 . کردی م هم صدق هاستیآنارش مطلب در مورد 

در درون خود حزب دولتی    هاجناح ت  یت احزاب شورائی ممنوعیممنوع

به  داشت.    را  اخدنبال  اقدام  امر  واقع  اقدام  یدر  منطقی  ادامه  خود  ر 

د در  یاسی بالقوه جد یک حزب س ی  واقع به ک جناح  ی   نخست بود، چرا که

بلشو حزب  رهبران  نظر  از  است.  تولد  ایحال  جملگی یک  اقدامات  ن 

خاص آن مقطع    ط دشوار یاروئی با شرایبودند که در رو  یای موقتاقدامات  

ن  ینی ایط عیافتن شرای  بهبود  مجردبه زمان اتخاذ شده بودند و قرار بود  

امروزه    هاتیممنوع شوند.  ا  د یبابرطرف  پرسشیبه  که    ن  داد  پاسخ 

ایپ اقدامات که در شرایامدهای مشخص  اتخاذ شده بودند  ین  ط خاصی 

 چه بودند؟ 
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د  حالدرعین کلی  ایپرسش  و  است  مطرح  هم  پیگری  که  امدهای  ین 

آن  توسط    ییهاه ی نظر  بعدی  تا  شدند  مطرح  دوران  آن  در  به    هاآن که 

ایتوج درازمدت    هات یممنوعن  یه  در  من  نظر  به  بودند؟  چه  بپردازند، 

بعدی  یتوج نظری  به  یب  مراتببه هات  عملی  اقدامات  آن  خود  از  ش 

 .زنند ی مصدمه  همچنانصدمه زدند و  سوسیالیسم

 ی يگران يانشخطر ج

ه  ین نظریشه دارد. ایر  گرایی جانشینه  یاحزاب شورائی در نظرت  یممنوع

بنای   نحوه  از  فقط  نه  است  خاصی  از    سوسیالیسمبرداشت  بلکه 

نش را محکوم  ی ن بیکل. تروتسکی همواره ا  در   کمونیسم و    سوسیالیسم

لن  ( 1920  -21  ک یتار  یها سال   یاستثنابه )  کردی م بخش  یو  هم  ن 

 کرد.   را صرف مبارزه با آن اش ی زندگ از  یاعمده

از    ایمالحظه قابلت  یه معتقدند که رشد آگاهی اکثری ن نظریا  دارانطرف

ست که به او اجازه دهد که بتواند سکان اداره  یزانی نیبه آن م  ایپرولتار

گی دست  به  را  کشور  اتفاق  یک  )برحسب  کند  حکومت  آن  بر  و  رد 
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ا   هادموکرات سوسیال در  با ن  یهم  انظرند هم   هاآن   مورد  با  منتهی  ن  ی ، 

که   ا  هادموکرات سوسیال تفاوت  فراتریاز  هم  پرولتار  روند ی م  ن  را  یو  ا 

ه  ی !(. کمی بعد نظردانند ی نمکارگری هم    یهاه یاتحادق رهبری  یحتی ال

دیبد  بی طبقه شدنیع  به  هوادارانش  آورد که  در شوروی سر در  و    گر 

سود افزونه    اصطالح به   واسطه به انحطاط طبقه کارگر باور داشتند )آن هم  

 ستی!(. یالیامپر

دند که نه طبقه  یه رس ی ن نظریبه ا  سهولتبه از نکته فوق  با شروع    هاآن

با حزب  بلکه  کارگر  یکارگر،  طبقه  که  چرا  کند،  حکومت  جامعه  بر  د 

ب، بعدها رهبری آن  حز  ابتداب در  ین ترتین مهم را ندارد. بد یت ایصالح

، ابزار  بودنشانل مصون از خطا  یو سرانجام رهبرش، آن هم صرفاً به دل

ن در  ی. استالشوند ی م  سوسیالیسمدن به  یاصلی تحوالت در جامعه و رس 

رند«،  یم بگ ید تصمی»در هر موردی کادرها با  د یگوی مجمله معروف که  

 ن وجهی ادا کرد. یحق کالم را به بهتر
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اگر   فجا  گراییجانشیننش  یب  یامدهایپحتی  استالیع و جنا ی به  نی  یات 

ن اما  یهم  دولت   وچراچون بی نجامند،  اشکال  و  به  پدرساالرانه  ا  یمدارانه، 

مدارانه شا  قدرت  شد.  خواهند  با  یمنتهی  که  شود  تالش  مذبوحانه  د 

ا  یهاروش  گنجاندن    هاروی زیاده ن  یقانونی جلوی  با  مثالً  گرفته شوند، 

حزب(    لیقبن یازا  ییهاتبصره  رهبر  )بخوان  »حزب  طبقه    یجابه که: 

بسکند ی محکومت   را  آن  است،  متکی  کارگر  طبقه  بر  حزب  اما  ج  ی، 

به  کند ی م نسبت  پرتو    یهاواکنش .  در  و  است  حساس   هاآن آن 

 «. کند ی مح  یاشتباهات خود را تصح

ن طبقه  یکه ا  مسئله ن  یبا در اصل این جمالت زیاک از  یچ  یه  هرحالبه 

ن تصمی دموکرات  ایگونه به ست که  یکارگر  اتخاذ  یک  را  ا  یو    کند ی ممات 

ت اندکی به  یبلکه اقل  کند ی م ست که حکومت  ین طبقه کارگر نین که ایا

 . آورند ی نمری به وجود ییتغ نیترکم ، دهند ی م ف را انجام ین وظاینام او ا

چند  شرایدر  بهترین  در  و  از  یط  شوراها  حالت  از  ین    یهامؤلفه کی 

شراشوند ی م تهی    اش یاتیح در  البته،  دشمن  ی.  با  مبارزه  در  که  طی 
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به   ازین  هاآن طبقاتی  باشد  در    عنوانبه   هاآن   از  مطمئن  و  مؤثر  عناصر 

م  یگر ابزار اعمال قدرت مستق ید  هاآن اما  ؛  شودی م نبرد طبقاتی استفاده  

 ستند.یتکش نزحم یهاتوده ر یا و سایپرولتار

  تواند ی مک شوراها چه معنائی  یک نظام تک حزبی عملکرد دموکراتیدر  

واقعی   احزاب  وجود  بدون  باشد؟  س   یهالیبد داشته  و  یاقتصادی،  اسی 

چه   انتخاب  حق  شوراها  واقعاً  داشت،  نخواهد  وجود  متفاوت  اجتماعی 

 زی را خواهند داشت؟ یچ

تحد  که  صبغه  یزمانی  شورائی  دموکراسی  گد  خود  به  رد،  یاختناقی 

گر تنها به سرکوب بورژوازی بزرگ، متوسط و کوچک بسنده  یاختناق د

قرار  کند ینم خود  حمالت  آماج  هم  را  کارگر  طبقه  بلکه  . دهد ی م، 

زان  یزان اختناق و سرکوب با میمدعی شد که شدت م  توانیم  جرئتبه 

 م دارد. یرابطه مستق اش ی اجتماعک یز قدرت هژمونیا و نیت پرولتاریکم
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 رهائی  -د خو

خو  -د  خو  یهامقوله  و  پرولتار  -د  رهائی  نظرکه    ا یسازماندهی  ه  ی در 

گاه  ی( جااش یانقالب ه سازماندهی  یدر نظر  جملهمن مارکس )  سوسیالیسم

بیح با  کامل  تقابل  در  دارند،  و  یاتی  نظریس   گیری جهت نش  ه  ی اسی 

دارند.    گراییجانشین خود  قرار  توسط  تنها  کارگران   هاآن رهائی 

توسط    ریپذ تحقق  نه  و  س   یهاه یاتحاداست  احزاب  اسی، یکارگری، 

خی تشکالت  ین درست است که در فرآشد تاری. اهادولت ا  یو    هاحکومت

شمار   به  ضروری  ابزارهای  اما  ند یآی مفوق    گاه هیچ  هاآن   یهات یفعال، 

  تواند ی نمر اقشار تحت ستم و استثمار را  یران و سایت مزد بگ یجای فعال

تی  یفعال  -د  آزادسازی و خو  -د  اتی خوید به نقش حینبا  گاههیچ رد.  یبگ 

 ست.ی ده اغماض نگریر زحمتکشان جامعه با دیطبقه کارگر و سا

ر که  ایکسانی  در  را  بوروکراسی  بالی    گراییجانشیندئولوژی  یشه 

افع مادی و اجتماعی در روند  که من  یای اتیحاز نقش    واقع به ،  نند یبی م

ن بوروکراسی است  یا  واقعبه شناخت درستی ندارند.    کنند ی م   القاءخ  یتار



 

11 

ن که  یاما هم؛  را به وجود آورد و نه برعکس   گرایی جانشیندئولوژی  یکه ا

ات گذارد، به نوبه  ین مخلوق بوروکراسی، پا به عرصه حی، اگراییجانشین

 .کند ی مد یشدن را تشد زه  ی نی بوروکراتیخود روند ع

 لوکزامبورگ مواضع رزا 

در برابر خطری که به اعتقادش انقالب    لوکزامبورگ  رزا ن واکنش  ینخست

مواجه   آن  با  را  ز  د یدی ماکتبر  جمالت  بلشوی در  رهبران  که  را  ی ر  ک 

 ، خالصه شده است:دهد ی مقرار   مخاطب

اسی شوراها یات س یاسی جامعه، حیات س یه افکندن اختناق بر حی»با سا

آزادی    هم بدون  آزاد،  عمومی  انتخابات  بدون  شد.  خواهد  تر  مختنق 

عقا  دوشرط یقیب و  آراء  آزادانه  جدال  بدون  اجتماعات،  و  د  یمطبوعات 

کل در  کالبد  یزندگی  به  و  نهاده  پژمردگی  به  رو  اجتماعی  نهادهای  ه 



 

12 

تنها عنصر فعال آن خواهد    ی بروکراس و جانی بدل خواهد شد که    روح یب

 3. بود«

  ی درستبه را    1918سال    ه یروس و اوضاع اجتماعی    ط یباز گفت فوق شرا

بر سر مسائل    متضاد ام هنوز مباحثات حاد و  یف نیم کند. در آن ایتوص

س  در جر یگوناگون  بودیاسی  بسیس   یهاسازمان و    ان  به طور  یاسی  اری 

ن و  فعالیقانونی  قانونی  را    جزوه که    رزا.  کردند ی مت  ی مه  خود  معروف 

نگارش   به  زندان  دق  درآوردهدرون  اطالعات  به  اما  باره  یبود،  در  قی 

 شوروی در دسترس نداشت.

تکاملی    ی زیآمنیتحسانتقادی    ینگرنده یآوی    همهنیباا روند  از 

ارائه    یهاشیگرا درازمدت  وقادهد ی مدر  اگر  خصوصاً  تاری،  خی  یع 

ن که »بوروکراسی  یان ایب  . میدهی مقرار    مدنظررا    1920  -21  یهاسال

سال   در  هم  آن  بود«،  خواهد  آن  فعال  عنصر  بهتر1918تنها  به  ن  ی، 

 

3- Rosa Luxemburg, Rosa Luxemburg Speaks, Pathfinder Press,New 

York 1970, P. 391. 
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قابل بر  تیوجهی  تحلیزبیت  در  وی  استثنائی  مسائل  ینی  از  انتقادی  ل 

 :د یگوی مکه   میادهیعقهم  رزا ن نظر یاسی داللت دارد. ما با ایس 

لن اساسی  ایاشتباه  تروتسکی  و  که  ین  است  دق  هاآن ن  مثل  یهم  قاً 

د با  تقابل  در  را  دموکراسی  قرار  یکائوتسکی  البته،  دهند یم کتاتوری   .

، آن  پردازدی مکتاتوری  یداری از دموکراسی در برابر د  جانببه کائوتسکی  

بورژوائی نوع  از  دموکراسی  به  یلن   که درحالی   ...   آن.   هم  تروتسکی  و  ن 

د  داری طرف پرولتری[یاز  ]از نوع  ]طبقه کارگر[  ...    پردازند ی م  کتاتوری 

با رفتن  جلو  سوس یبرای  دموکراسی  رایالید  دموکراسی  ی گزیجا  ستی  ن 

 کند.  کنشه یربورژوائی کند، نه آن که اصوالً هرگونه دموکراسی را 

نه  یالیسوس   دموکراسی در سرزمیچ  چنانآنستی  فقط  است که  ن  یزی 

ستی پی  یالیدر دموکراسی سوس   اش شالوده موعود، آن هم پس از آن که  

سته آن  یاست نوروزی شا  یاه ی هد و نه    شودی مافکنده شده باشد، متولد  

ا در  که  دیکسانی  از  چند  تنی  به  ره  خود  وفاداری  فاصله  کتاتوری  ین 

آغاز دموکراسی سوس یالیسوس  باشند.  داده  نشان  زمان  ی الیست  ستی هم 
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بنای   نابودی طبقاتی و  با آغاز  از همان لحظه  ی ،  سوسیالیسماست  عنی، 

سوس یتسخ احزاب  توسط  حکومتی  قدرت  در  یالیر  ،  کالمک ی ستی 

 کتاتوری پرولتری است.یهمان د واقعبه ستی یالیدموکراسی سوس 

ایآری د نه به معنای محو کامل دموکراسی  ین دیکتاتوری!  اما  کتاتوری 

از است  عبارت  بلکه  زندگی  یتعم  است،  جوانب  همه  به  دموکراسی  م 

ح به  آن  گسترش  اقتصادی،  یاجتماعی،  مناسبات یطه  به  حمله  عنی 

کامالً   ا  جاافتاده اقتصادی  بدون  که  چرا  تحوالت  یبورژوائی،  مهم  ن 

گرفتستی  یالیسوس  نخواهد  ا؛  سرانجام  اعمال  دیاما  کار  ین  کتاتوری 

ل  یوچکی از آن را تشکت ک یشتاز طبقه که اقلیطبقه کارگر است نه کار پ

به عمل    دهد ی م نام طبقه دست  به  ازند ی مو  بدان معنی است که  ی.  ن 

باشد،   هاتوده د محصول شرکت فعال  ین فرآشد بایمختلف اتمام مراحل  
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زیبا مستقید  نفوذ  تحت  یر  و  با  باشد   هاآن کامل    کنترل م  ماحصل  یو  د 

 4.باشد  ها آن نده یاسی فزایآموزش س 

که    اما جا  هم  رزاآن  بلشو ی در  حزب  مواضع  مقاله  حکومت  ین  و  ک 

،  دهد ی م ارضی مورد انتقاد قرار    مسئلهملی و    مسئله   بادررابطه   شوراها را

. در هر  دهد ی مکمتری از خود نشان    مراتببه اسی  ینی س یزب یفراست و ت

نظر بسیدو مورد فوق  با  اند انهیگراجزم ار  یات وی    درنظرگرفتن ، چرا که 

آن  یشرا انتقالی  دوران  نه  ها  سالط  نه  یس   یهاضرورت وی  و  اسی 

در    وجههیچبه و نه درازمدت    مدتکوتاه ه  یملزومات اقتصادی را نه از زاو

ن  ی« و »زمهاتی ملن سرنوشت  ییشعارهای »حق تع  رزا .  ردیگی نم  مدنظر

کار   آن  روی  بر  که  است  کسی  آن  اکند ی ماز  مرکزی  ی«،  شعار  دو  ن 

قرار    هاکیبلشو انتقاد  مورد  بورژوائیرا    هاآن و    دهد ی مرا    و   خرده 

 .کند ی مابی یارز طلبانهفرصت

 

ه پکراا  و رهبکر یکنظر نیترسرشکااس. کائوتسککی 393  -94همان مأخذ قبلی: ص ص    -4

ن الملل اوم بکوا. وی بدکدها موا کن انقالبکی را رهکا ککرا و یآلمان و بال اموکراسی  یسوس

 اصالح طلب شد.
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خواست    هاک ی بلشواگر   تعبا  سرنوشت ییحق    زور به که    ییهات یمل  ن 

روس   سم یتزارزه  یسرن امپراطوری  مخالفت  ی در  بودند  شده  ادغام  ه 

آمال  یو    کردند ی م مقابل  در  اگر  عظیاکثرا  دهقانان  یت  که  م  روسی 

بودند یداً خواستار تقسیشد  اراضی  قدرت را    وچراچونبی ،  ستادند یای م  م 

همان   دست    یهاسال در  از  وقادادند ی م نخست  سال  ی.  از  بعد  که  عی 

افتاد  در شوروی   1928 رو   اتفاق  ر صحت بحث  ی اخ  یهاسالدادهای  یو 

 اسفناک نشان دادند.  ایگونه به فوق را در عمل 

نه مرتکب اشتباهاتی ین زمیدر ا  اش ی رهبرک و  یدر واقع اگر حزب بلشو

ز خواهد  یار ناچین و تروتسکی بسیسهم لن  وضوح به ه  ک   -د  هم شده باشن

بود تا افراط در    انهیگرافرقه   یروچپ ه  یشتر از زاوین اشتباهات بیا  -د  بو

حمله  یت  د یشا  رابطهدراین .  طلبیفرصت باغ    رزا خود    سویبه د  یرا 

 بادررابطه چرا که    کرد برگرداند و او را به هم نظری با کائوتسکی متهم  

  طلبی فرصتن و تروتسکی را به  ی، لنرزا  همچونارضی کائوتسکی    مسئله

 .کردی مدر برابر دهقانان متهم 
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 جنگی  کمونيسم اتحاد کارگران دهقانان و 

است مصادره غالت توسط حکومت  یبودن س   ریپذ اجتناب قضاوت در باره  

  کم دست   -  یجنگ   کمونیسم است موسوم به  یس   -ه  شوراها تحت محاصر

ن نکته  یاما ا؛  ستین  یاساده امر چندان    1918  -20  یهاسالدر فاصله  

س  اتخاذ  که  است  که  یمسلم  را  دهقانان  و  کارگران  اتحاد  مزبور  است 

شد  بود،  شوراها  حکومت  اصلی  خویشالوده  دست  فروپاشی  د  خطر  ش 

 5. قرارداد

است فوق به  یست که س یدی ن ین شک و تردی هم جای کمترن نکته یدر ا

د مواد غذائی که  ید، خصوصاً تولیدی انجامی روهای تولین  ندهیفزاکاهش  

 خطر سقوط کل اقتصاد کشور را به همراه داشت. 

 

زم ی، کمکون1918  -20اجتماعی ار طی جاک  ااخلکی    -اقتصاای  یهااستیسمجموعه    -5

 هاهیسرما د ویعمده آن عبارت بوا ا  اولتی کران ابزار تول  یهایژگیو.  شوایمده  یجاگی نام

 ر مصااره اجباری مواا غذائی ا  کشاور ان.یثاائی و ا طراری نظک سلسله اقدامات استیو 
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ا تولی ام میدر آن  ارقام کاهش  یزان  دات کشاورزی افت فاحشی داشتند؛ 

تعداد  %30د غالت  یتول احشام  %25اسبان  ،  در    %28  هاخوک ،  20%،  و 

صنعتی   مقا  %60بخش  در  با  یبودند.  ارزش  1917  -18  یهاسال سه   ،

تول با  غالت  به  یمبادله  صنعتی  پ   هشتمک یدات  بود.  یتنزل  کرده  دا 

دات خود را با پول که  یحاضر نبودند که تول  وجههیچبه دهقانان    روازاین

طی بود که حکومت  ین شرایچن  تحترزش بود، مبادله کنند.  گر فاقد اید

 است مصادره غالت شد.یشوراها مجبور به اتخاذ س 

س یا  امد یپ  اما تول ین  در  کاهش  صرفاً  معیاست  حداقل  سطح  به  شت  ید 

د را هم به همراه آورد، هر  یزان مطلق تول یخالصه نشد، بلکه کاهش در م

زان هم غله کمتری  ی به همان م،  افتیی م شتر کاهش  ید غالت بیچه تول

 .ماند ی مبرای مصادره باقی 

ش کلی به سوداگری و  ید غله، گرایزان تولی به دنبال کاهش مطلق در م

  ن یتردستیتهده بر  ین پد یعتاً فشار ایطبکه    اه هم شکل گرفت یبازار س 

ب جامعه  دیاقشار  از  طی  یش  در  سرخ  ارتش  رهبر  تروتسکی،  بود.  گران 
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ر خود  داخلی،  ارتشی  جنگ  رأس  در  از    د یدی ما  عمدتاً   هاون یلیمکه 

دلیروستای تشک به  بود.  موقع یل شده  بود یل  دائماً در حال سفر  و    تش 

ک با مسائل و مشکالت  یگر رهبران حزب بلشوین و دیعتاً بهتر از لنیطب

ک سال زودتر از  ین رو بود که وی  یآشنائی داشت. از هم  مبرم دهقانان

اتخاذ    جنگی  کمونیسماست  یس   کنارگذاشتنشنهاد  یپن  یلن ک  ی و 

س   ترانعطافقابل و    ترمیمالاست  یس  داد.  »مشی  یرا  به  بعدها  که  استی 

پینو شد.  مشهور  اقتصادی«  تروتسکی،  ین  لن   اماشنهاد  مقاومت  و  یبا  ن 

 6. ت رهبری حزب مواجه شد یاکثر

 

رفتکه نشکد، بکرای اوره یپذ  اشیاقتصکاان  یشاهاا مشکی نکویتروتسکی پس ا  آن که پ  -6

ک به اتفکا  آرا  یروی کار پرااخت. کاگره نهم حزب بلشویکوتاهی به افاع ا  نظامی شدن ن

ااه شکد. یکن اقتصاای پیبوا که مشی نو 1920سال ب کرا. سرانجام ار یشاهاا را تصوین پیا

ن اوران یکزم جاگی. ار ایر برش کاملی بوا با نظام اقتصاای فرمانی اوران کمونیاست اخیس

دات کشکاور ی یکنوعی اقتصاا با ار محدوا و کاترل شده، آن هم عمدتاً ار روسکتاها و ار تول

ه گذاری خارجی مورا یرماق شد و مسأله سین کوچک خصوصی تشویمجا  شد، گسترش صاا

 مطالده قرار گرفت.
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ارائه داده    مسئلهن  یاز ا  یای ابیارزروی مدودف مورخ سرشناس شوروی  

تأ  مورد  که  نییاست  ما  س ی د  ادامه  که  است  معتقد  وی  هست.  است  یز 

اجتماعی  یهابحران مصادره غالت در فردای خاتمه جنگ داخلی مسبب 

ادامه آن س   1921سال   بود شورش کرونشتات.  از آن جمله  است  یبود، 

 7.نی هم تمام شد یخطائی فاحش بود که به بهای سنگ 

د س یاز سوی  موجب کاهش عددی    جنگی  مونیسمکاست  یگر،  فقط  نه 

پرولتار روس یشمار  را  ی ای  آن  هم  روحی  و  نظر جسمانی  از  بلکه  شد،  ه 

 ف کرد. یتضع

سال  یم در  صنعتی  کارگران  توسط  کالری  مصرف    % 30به    1921زان 

  افته یکاهش   1916  -1917  یهاسال  % 50و   1913  -14  یهاسال  زانیم

 

7- Roy Medvedov, La Revolution d,october, Paris 1978, P. 210 

رجکوع  ستییالینشر کارکری سوسن و تروتسکی به یار باره کرونشتات به مقاالتی ا  لا

 .شوا

http://www.javaan.net/kargari_nashr/asare.klasik/Trotzki/kronshtat/kron

shtat.htm 

http://www.javaan.net/kargari_nashr/asare.klasik/Trotzki/kronshtat/kronshtat.htm
http://www.javaan.net/kargari_nashr/asare.klasik/Trotzki/kronshtat/kronshtat.htm
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رتر در  یچشم گ مراتببه د در مصرف کارگران افتی  ین کاهش شد یسود. ا

 روی کار به همراه آورد. یبارآوری ن

تأک  های بعض تول  سویبه م  یمستق  برگزار د  یبا  توزیاشکال  و  ع  ید 

ستایکمون به  س یستی،  از  لئو  اند پرداخته   جنگی   کمونیسماست  یش   .

، از  اند نوشته ن  ی شده در ا  ارائه مأخذ آمارهای    شیهاکتابکه    8سمانیکر

ستایا  جمله ا  برده ناماست.    جنگی  کمونیسمندگان  ین  با  یاز  دوران  ن 

کب  یهای قهرمان  یهاسال» روس یانقالب  بس9کند ی ماد  یه«  ی ر  از  ی.  اری 

 ن افراد بودند. یک هم در زمره ایرهبران حزب بلشو

از  یا ق   هات یمحدودنان  از  یو  ناشی  و  ییتض  یهااستیس ود  قاتی 

ناشی    یبند هیسهم فقر  و  کمبود  از  خود  نظر شدند ی مکه  و  ی،  عام  ه 

بد   شمولجهان و  ترت یساختند  از  ین  قوان  یهاضرورت ب  ن  یمقطعی 

  عی یاقتصاد طببازگشت به    کنندگانشیستاخی استنتاج کردند. آنان یتار

 

8- L. Kritsman, Die heroische Periode der grossen russischen Revolution 

Wien- Berlin, 1929. 

9 - W. H. Chamberlin, The Russian Revolution, vol 2, P. 108  
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ب به  تشک  ترق یدقان  یبودند،  بخش  سه  از  که  اقتصادی  به  ل  یبازگشت 

 و اقتصاد پولی.  اپاییاقتصاد پاشتی، ی. اقتصاد معشد ی م

فقر    کمونیسم ه  ی ا همواره علیم پرولتاریستی و عقل سلیکل سنت مارکس

کرده ا  استدالل  تمام  یو  با  را  الگو  که  مساوات  یهاتیجذابن  ای  گرانه 

است   های بعضبرای   کرده  رد  نتوانست  10دارد  فوق  الگوی    نیترکوچک . 

از  یپو جامعه  خروج  برای  الزم  تحرک  و  آن    یانده یفزافقر  ائی  با  که 

 چنانآن زحمتکشان  ، بلکه برعکس در اذهان  ند ی افریببود    بانیگربه دست

ا و سردرگمی فکری  استالیاغتشاش  بعدها    ی هاسالن در  یجاد کرد که 

 متوسل شد. هاآن مزورانه دوباره به  1928  -34

 

 هکاآنزمی که بکه اعتقکاا یزم فقر هشدار اااند، کمونیه کمونیمارکس و انگلس بارها عل  -10

 .شوندیمفقر را سا مان اهد و موجب با گشت مجدا همان »کثافات کهن«  تواندیمفقط 
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 مذاکرات صلح  مسئله

نظامی   تهاجمات  و  داخلی  خصوصاً  ی الیامپر  یهاقدرت جنگ  ستی، 

علیالیامپر آلمان،  روس یزم  حدودی  یه  تا  شوراها  و    منشأ  تواند ی مه 

 ح دهد. یرا توض جنگی کمونیسم انحرافات 

با   برخورد  نظامی    مسئلهدر  و  یاکثر  هاست یالیامپرتهاجم  کادرها  ت 

بلشو رهبری   بزرگی  یحزب  اشتباه  مرتکب  اک  همانا  ی شدند.  اشتباه  ن 

پیتأخ انعقاد  در  نیر  با  جداگانه  صلح  جر یمان  در  محور  ان  یروهای 

برست  بایلمذاکرات صلح  بود.  لن یتوفسک  البته  که  ن  ید خاطرنشان کرد 

ای و  بود  استثناء  مبیک  نکته  این  آن  در  وی  که  است  آن  اوج  ین  به  ام 

 ده بود. یاسی خود رس یپختگی س 

ن دور  یزم آلمان در نخستیالیاز سوی امپر  شنهادییط صلح پیان شرایم

بعدها  یو شرا  1917مذاکرات در دسامبر   با دشواری    هاکی بلشوطی که 

به  یبس تفاوت فاحشی وجود داشت. ]در پی قطع    های آلمانار  قبوالندند، 

امپر اول.  دور  آلمان عملیالیمذاکرات  از سر  یزم  را  و    ردیگی مات جنگی 
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. واضح است که  ابد یی مه شوراها دست  یروس عی در  یسر  یهای رو  شیپبه 

ا مذاکرات  دوم  دور  تغیدر  روس یین  ضرر  به  اوضاع  و  ی ر  بود   هاآلمان ه 

 دست باال را داشتند.[ 

ط  یاز کارگران و خرده بورژوازی شهری شرا  ایمالحظه قابلد بخش  یاز د

هنوز   مذاکرات  اول  شرا  که درحالی بود،    قبول قابل دور  بعدی  ی از  دور  ط 

ه و جهان  یای روس یانت به آرمان و منافع پرولتاریر ملی و خیتحقصرفاً  

سرزمشد ی ماستنباط   که  آن  افزون  اوکرای.  غنی  و  پهناور  به  ین  هم  ن 

ا که  بود  شده  واگذار  ائتالف  ی آلمان  گسستگی  با  بود  مترادف    مابین ن 

گر عامل  یو از سوی د  د یونرهای چپ انجامیال رولوس یو سوس   هاکیبلشو

 ختن آتش جنگ داخلی شد.یبرانگ مهمی در 

و کمیاکثر کادرها  بلشویت  پیته مرکزی حزب  فوری  امضای  با  مان  یک 

د  ین امیتوفسک مخالفت کردند، به ایصلح در دور اول مذاکرات برست ل

موجو وضع  دادن  کنش  با  صلح  د  -د  که  نه  و  جنگ  نه  موضع  واقع  ر 

البته، ار خواهد کرییتغ  نفعشان   به   هاجبهه ط در  یشرا  -  ی تروتسک ن  ید. 
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اکثر احساسات  با  جمعیموضع  روس یت  شهری  اما  ی ت  بود،  منطبق  ه 

آمال    وجههیچبه  ام  یهاتوده با  نداشت،  همخوانی  سربازان  یروستائی  ال 

 فرسوده ارتش در حال فروپاشی که جای خود داشتند! 

ا  ترمهم که  هیآن  موضع  بد   اندازچشمچ  ی ن  دیو  ارائه  یل مشخص  گری 

نودادینم فوری  ی.  سرنگونی  هوهنزولرن!    ی های امپراطورد  و  هابسبورگ 

ک  ین کند؟ سازماندهی فوری  یتضم  توانستی م چه کسی تحقق آن را  

 !11گر وجود خارجی نداشتیجنگ انقالبی، آن هم با ارتشی که د

پ فوری  انعقاد  عدم  آورد  دست  اشغال  یتنها  از  بود  عبارت  صلح  مان 

و  یب  یهانیسرزم آلمان  توسط  غنی  یسرزم  جداشدنشتر  و  پهناور  ن 

لنیاوکرا از جمهوری شوراها.  ا  ترش یپن  ین  را  یوقا  روزروزبه   ز ینن  یاز  ع 

گر شاهد آن هم که انقالب مجبور شد بهای  یکرده بود. بار د  ینیبشیپ

 ار گزافی برای اشتباهاتش بپردازد. یبس

 

مجار  -شیسلطاتی آلمان و اطر یهاخاندانب اسامی یهورهازولرن و هابسبورگ به ترت  -11

 بواند.
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 ارعاب سرخ 

وحشت،    مسئله و  ، اغماضشقابلر  یغ  یهاروی زیاده از    نظرصرفرعب 

ست. برای  یکامالً روشنی ن  مسئله کنند ی موانمود  های بعض هم که  طورآن

اسپان  ترروشن داخلی  تجربه جنگ  به  است  کافی  مطلب  رجوع  یشدن  ا 

رویکن آن  طی  در  فقط  یم.  نه  بلکه  هاست ینیاستالدادها  ، هاستیآنارش ، 

میسوس  )راست،  دموکرات  چپ،  یال  و  چن انه  هم  و  استثناء(  ن  یبدون 

از  یبس اقدامات موسوم  یکارگری مستقل و غ  یهاگروه اری  به  ر متشکل 

نان تا حدودی  ی، آن هم در ابعادی گسترده روی آوردند. اارعاب سرخبه  

 ش پای نداشتند.یگری در پیراه و چاره د

مواجه است   کشآدم و    گرشکنجه ،  رحمی بآن زمان که انسان با دشمنی  

اسی را به  ین س ی فرزندان و همسران فعالکه    تی ابا ندارد یچ جنایکه از ه

مخالفان  یاس که    ردیگی مگروگان   و  جنگی  بدون    اش یاس یس ران  را 

طور   به  و  چنکند ی م اعدام    یجمعدسته محاکمه  در  آری  شرای،  طی  ین 

سل انسان حکم  یعقل  به  م  منظور به   کمدستکه    کند یم م  زان  یکاهش 
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به عملتلفا بازدارنده  یت آتی خود،  و  ایمتوسل شود، شاات متقابل  ن  ید 

ام  شگانیپتیجنا جنایبه  ازای  در  کمتری  بهای  که  آن  خود  ید  ات 

 ع خود بردارند.یبپردازند دست از فجا

شویبا خاطرنشان  پید  از  بعد  که  لنیم  اکتبر  انقالب  از  یروزی  همواره  ن 

واهمه داشت. در    شدتبه مستولی شدن جود وحشت و ارعاب بر جامعه  

 :د یگوی من رابطه او یهم

ک  ین  یآری ا  می کنی مکه چرا افراد را بازداشت    کنند ی مما را سرزنش  »

همیواقع است  رئ یت  امروز  کردین  بازداشت  را  دولتی  بانک  را  یس  ما  م. 

س   کنند ی مسرزنش   وحشت  یکه  رعب  ب است  کار  را  خمیاگرفته ه  ر،  ی. 

ا مشی ما اعمال همان رعب و وحشتی است که در طی  یست. آین نیچن

کب فرانسه  یانقالب  ز  سالح ی ب  یهاانسان ر  به  تیرا  گ ی ر  فرستاد.  یوتیغ  ن 

کارمان    گاههیچم که  یدواریم و امیندار  هاآنن شباهتی با  یر ما کمتریخ

ا به  بیبه آن مرحله نکشد.  نکته خوش  نین  م.  یرومند هستینم، چرا که 

ات  یه به عملیم چنان چه متعهد شود که در آت یر کن یاگر کسی را دستگ 
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نخواهد شد    خرابکارانه بس  درنگبیمتوسل  تعهد  یآزاد خواهد شد.  اری 

 12«.دادند و آزاد شدند 

ضدانقالب  هاکیبلشوه  یاول  یهاگذشت  رغمیعل مرتکب    شرمانهی ب ، 

کالد یجنا  نیترع یفج کراسنف،  شد.  سایات  و  تین  افسران  یر  و  مساران 

ر شده بودند با سپردن تعهد  یام اکتبر دستگ یان قیم تزاری که در جریرژ

ر پا  ی تعهد خود را ز  درنگبی ان پس از آزادی  ین آقایهم  اما؛  آزاد شدند 

هز خون  و  گرفتند  دست  به  اسلحه  زمگذاشتند،  به  را  کارگر  ن  یاران 

 ختند.یر

اشتباه    بارک یانسان   اشتباه  شودی ممرتکب  بار مرتکب  دو    اما ،  شودی م، 

درس   بعداً  جبران    رد یگی ممسلماً  را  خود  اشتباه  آکند ی مو  جای  ی.  ا 

 دست زدند. مثلبه مقابله برای دفاع از خود به   هاتوده تعجب است اگر 

 

اکدگان یادگان شوراهای ککارگران پتروگکراا و نماین ار جلسه مشترک نمایسخارانی لا  -12

 .297، ص 6سی، جلد ین به  بان انگلی. مجموعه آثار لا1917نوامبر  4جا  ار   یهاجبهه
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و  آر.  گزارشش  یلیا.  در  عمل  ییهاگوشه امز  ن  یا  کارانهتیجناات  یاز 

 :سد ینوی م. وی  سازدی م  برمال وحشت سرخ را  اصطالح به ان یقربان

]یسف» انقالبدها  و  ونیضد  مهمات  داخل    زات یتجه[  در  را  جنگی 

مخفی  یصل  یهاون یکام سرخ  ارتش  ر  هاآن تا    کردند ی م ب  جبهه  به  ا 

 13.«د برسانند یسف

و گزارش  دیلیدر  سند  از  یامز  که  است    ار یبس  یهاگذشتگری 

ضدانقالب  ی انقالب  سخاوتمندانه به  نسبت  تسخون  هنگام  کاخ  یدر  ر 

حکا ویکند یمت  یزمستانی  دانشجو  سد ینوی م   .  افسران  ی که  و  ان 

تسل  را  افسری خود  مردم  کنند ی مم  یدانشکده  دست  به  زمستانی  کاخ   .

متعدد در طبقه    یهاگاهشکنجه ت پس از آن که از وجود  ی. جمعافتد ی م

مطلع   ساختمان  خشم    شوند ی م تحتانی  که  ند یآی مبه  افسنک  آنتوف   .

در عمل مردم  داشت در  یرهبری  به دست  را  زمستانی  به کاخ  ات حمله 

 :سد ینوی م کتابش

 

13- A. R. Williams, Durch die russische Revolution, Berlin, 1992, pp. 

233-234 
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ن کسی از ما که انگشت روی  یستادم و بانگ بر آوردم »اولیرو به مردم ا»

افیا شد ن  خواهد  کشته  خودم  دست  به  کند  دراز  زندانی  ا یآ  ...  سران 

د  عاقبت  هستیمتوجه  خود  کشتن  یوانگی  با  شما  سفی د؟  گارد  د  یک 

را   انقالب  واقع  در  من  د یکشیم زندانی  را.  ضدانقالب  نه  ن  یا  خاطربه ، 

از نظر    ...   امگذراندهد و زندان  یم را در تبعی ست سال از زندگانیانقالب ب

است. آن آزادی است، آری    ترباارزش باتر و  ی ز  مراتببه زی  ی من انقالب چ

انقالب   راه  در  را  خود  مال  و  جان  شما  همه.  برای  اما  د یدهی م آزادی   ،

ه  ید هد یاحساساتتان را هم با  ...  د ید فدا کنی گری را هم باید  ترمهمز  یچ

کن با  د. یانقالب  را  انقالب  قبال  در  ا یتعهدتان  ورای  و  د  شور  رضای 

د که انقالب را به  ید. شما شجاعت آن را داشتیقرار ده یالحظه جانات یه

ده که به نام غرورتان علو  ینک زمان آن رس ید. ایروزی برسانیپ  سرمنزل

د. تنها  ید. آری شما انقالب را دوست داریرا هم به اثبات برسان  طبعتان

ا شما  از  من  چیخواهش  آن  که  است  دوست  ین  که  را  د  یدارزی 

 14«د ینکش

 

 .126مأخذ قبلی، ص  -14



 

31 

ر  ییات ضدانقالب جو جامعه هم تغیانه و جنایوحش یهاخشونتبه دنبال  

 د موجب شگفتی شود؟ یر بایین تغیا ای. آکند ی م

ق کرد. آمار  ید تدقیرا با  ط یر شراییکن، حدود و ثغور ارعاب ناشی از تغیل

قربان تا مارس  یرسمی رقم کل  را    8620حدود    1920ان وحشت سرخ 

ای. مور دهد ی منفر گزارش   نفر برآورد    هزارده ش از  ین رقم را کمی بیزه 

شکستکند ی م از  بعد  دنکیسف  یهاارتش  .  رهبری  به  کلچاک،  ید  و  ن 

بعد از آغاز تهاجم   هاماه   اما؛  کند ی محکومت شوراها مجازات اعدام را لغو  

بود که مجازات اعدام مجدداً    1920ن در ماه مه  ینظامی لهستان به اوکرا

 .شودی م برقرار 

روس  بر  حاکم  اجتماعی  ای جو  در  شوراها  ایه  بسین  آن    متفاوت ار  یام  با 

به    ییزهایچ آن  از  مورخان  که  ااند کرده اد  یاست  گواه  نوشته  ی.  ادعا  ن 

ارتش    رتبه یعالکی از افسران  یزه است که خود شخصاً در محاکمه  یمور

فوق که در    بادررابطه   وی  ضور داشته است.د حیسف ه  یژوئ  14محاکمه 

 :سد ینوی م ان داشتیدر مسکو جر 1921
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حضور    هاآن ک از محاکماتی که تا کنون در  ی چ  یندارم که در ه  خاطربه »

نسبت به متهم اظهار همدردی کرده و    نیچننیاقضات و حضار    امداشته 

بس  نشانخوش روی   قاضی  سه  قضاوت  مسند  در  باشند.  جوان  یداده  ار 

سرباز   چهارصد بود. حدود   هاآن   وسالسن، همنیزنشسته بودند. دادستان  

ن افسری با لباس  یگاه متهمیدر جابودند.    پرکرده ان را  یگاه تماشاچیجا

پنج   و  که حدود سی  بود  نشسته  از عمرش  مندرس  و    گذشتی مسال 

مراقبت    ظاهربه گروهبانی   او  از  هم  کردی ممسلح  آن    صرف به ، 

چ حصاری  ین هیرین متهم و سایت مقررات دادگاه. بیو رعا  فهیوظانجام

ب خالی  فضای  مسلح  سرباز  چهار  نداشت.  جا یوجود  و  ین  متهم  گاه 

ا  پرکرده را    مدافعشل یوک از  تا  طریبودند  بهتر  ین  جرق  ان  یبتوانند 

 « ...   محاکمه را دنبال کنند 

ک دادگاه  یک جلسه مناظره داغ شرکت داشت تا  یتو گوئی که آدم در  »

بیشورانگ   یامناظره انقالب،   حاد  و  عقایز  با  افرادی  برای  ین  متفاوت  د 
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ک  یمحاکمه  ان  یو نه جر  ک موضوع وجدانی و اخالقییبه حل    یابیدست

 .15« کارتیجناضدانقالب 

به    اماه حکومت شوراها اقدام کرده بوده،  ین با آن که مسلحانه عل یگالک

بس خفیمجازاتی  محکوم  یار  زمانی    شودی مف  اندک  گذشت  از  پس  و 

که در دادگاه مدعی شده    کند ی م. خود وی بعدها نقل  شودی م بخشوده  

که   انقالب  اش تجربه   واسطه به بود  ضد  دیبا  از  تنفرش  کتاتورهای  یون، 

شتر از انقالب بوده است. دادگاه هم سخنان او را باور  یب  اتبمربه د  یسف

 .کند ی م

 چکا

با    مسئله کامالً  متفاوت است.    یامسئله چکا  اشاره شد  بدان  باال  در  که 

عمدتاً   شد  اشاره  آن  به  باال  در  که  ارعابی یمسائلی  اقدامات  سلسله  ک 

داخلی،   جنگ  دوران  طی  در  بودند  چکا    که درحالی مشخصی  موضوع 

 

15- A.Morizet, Chez Lenine et Trotsky, Renaissance du Livre, Paris 1922, 

P. 129. 
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ش  یگرا  تنهانه ک سازمان و دستگاه دولتی که  یس  یعبارت است از تأس 

به دائمی شدن و نهادی شدن در جامعه داشت، بلکه مصون از هرگونه  

 کنترل و نظارتی بود. 

اعدام    توانی محتی    مألعامدرست را پس از محاکمه  یفاش   گرشکنجه ک  ی

ل  کرد پلی کن  یو  مأمور  را  یس   سی ک  مخفی  ر  یز  توانی نم  گاههیچاسی 

 کنترل درآورد. 

اخیبا گورباچف  گالسنوست  شکرانه  به  که  چکا  اسناد  و  انتشار  یگانی  راً 

بود. البته   خورده کرم  ابتدان دندان از همان یکه ا دهند ی م افتندف نشان ی

امر  یا صداقت    وجههیچبه ن  ن  وچراچونبی در  خیو  دزرژنی ات  سکی،  یر 

نخست  گذارپایه چکا  یو  مسئول  .  آوردی نموارد    یاخدشه   نیترکوچکن 

م که اعضاء و  ی ت تلخ اشاره کنین واقعیمان کافی است به ایدر اثبات ادعا

عل  مبارزه  در  که  را  چه  آن  از  درصدی  چکا  سوداگران،  یمأموران  ه 
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و   ضبط    کارانخراب محتکران  دولت  نفع  به  را    کردند ی ماقتصادی 

 .16دادند ی م پاداش به خود اختصاص  عنوانبه 

چ نهادی  یه  معاف بود و در برابر  یای بازرس گر، چکا از هرگونه  یاز سوی د

اثرات مخرب خود را    ی زود به خطرناک    دینامیسمن  ینبود. ا  گو پاسخهم  

ج شد  یرا  یافه ی لطن رابطه  یدر هم  کهی طوربه به منصه ظهور گذاشت،  

ا تلخی  از  واقعیکه  حکاین  لنکردیمت  یت  رهبر  ی.  مارتف  برای  ن 

بود، ارزش و اعتبار خاصی قائل    اش نه یریدچپ که دوست    یهاک یمنشو

لط ای بود. مضمون  مزبور  بود که روزیی فه  کیلن  ن  به  را  مارتف  ن  یرمل ن 

: »فوری کشور  د یگوی م  و  دهد ی مک گذرنامه جعلی به او  یو    خواند ی فرام

و   ر خواهد کردی گر تو را هم دستگ یدر ترک کن، وگرنه چکا تا چند روز د

در صورت وقوع آن از دست من هم در برابر چکا کاری ساخته نخواهد  

 بود«. 

 

16- Chamberlin op cit.pp. 305-306. 
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نسبت    ی زیآمخصومتداً  ید شد ین که دیج. لگت، مورخ مرتجع با وجود ا

حکومت   و    هذامع دارد،    هاک یبلشوبه  استقالل  درجه  که  دارد  اذعان 

 بود:  واحوالاوضاع ط و یقاً تابع شرای خودکامگی چکا دق

رقانونی  یغ  یهاخشونت   مابین  ریناپذ اجتناب»در برخوردها و اصطکاکات  

شوراها قانونی  نظام  و  در  یساریکمکه    چکا  خلق  دادگستری    امورای 

بود،  ینما آن  قرار  یرژ  هرگاه نده  معرض خطر  در  چکا دست    گرفتی مم 

اما   داشت،  را  مرتفع    مجردبه باال  خطر  که  نفع  شد ی م آن  به  کفه   ،

 .17« کردی منی یا سنگ یساریکم

شخصاً  یلن که    شدتبه ن  بود  دولتی  بنای  قانون    اش شالوده خواهان  بر 

ار مساعدی داشت. برای  یظر بسن مهم نیباشد. وی در راه تحقق ا  استوار

جر  در  سال    یامناقشه ان  ینمونه  در  خاتمه    1921که  دنبال  جنگ  به 

پل  مسئله  بادررابطه داخلی   س یاصالح  و    مابیناسی  یس  کامنف 

از کامنف سوءقصدهای س ین به حماینسکی رخ داد، لنیدزرژ اسی و  یت 

 

17- G. Leggett, The Cheka: Lenins political police, Oxford, 1981,p.171 
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خطوط   از  شود  آهنراه حراست  محدود  دولتی  انبارهای  مابقی    و  و 

س   یهاتیفعال و  بایدفاعی  حیاسی  در  وظاید  کمیطه  امور  یساریف  ای 

 رد. یدادگستری قرار گ

مخلوق    وجههیچبه ن نکته هم توجه داشت که چکا  ید به ایبا  حالدرعین

بلشو لنیک  یحزب  سوس یا  نبود.  رولوس ین  برونیال  چپ  هر  یهای  از  ش 

اداره آن نقش داشتند گذارپایه   گری دریکس د و  منکر    توان ینماما  ؛  ی 

واقعیا از همان  ین  هر چه    سویبه ش  یس چکا گرایتأس   ابتدات شد که 

در    قرارگرفتن شتر مستقل شدن و خارج از چارچوب هر نوع کنترولی  یب

را به    یاحرفه کتور سرژ اصطالح انحطاط  یو  رابطه دراین آن وجود داشت.  

بد بردی مکار   تی.  معتقد یرتن  ما  تأس یب  که  شک  یم  بی  چکا  ک  یس 

 اشتباه بود. 
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