
«سوویت ها: شوراهای کارگران، سربازان و دهقانان روسیه»معرفی کتاب 
 تحت عنننوان «سننوویت ها: شننوراهای کننارگران،اسکار آنننوایلر[نوشته زیر بر اساس معرفیِ شفاهیِ کتاب 

تهیننه شننده اسننت. این ۲۰۱۷ ماه اکتبر ۲۸ و ۲۷در تاریخ سربازان و دهقانان روسیه» در سمینار فرانکفورت 
نوشته، صرفاً مکتوب کردن گفته های آن سمینار نیست، بلکه فراتر از آن، ادیت صحبت های شفاهی، بصورت
حذف بخش های نامربوط به بحث و اضافه کردن بخش های کوچک دیگری است که موضوع آن صحبت بود

ولی بخاطر نیامد.]
لزم است اول توضیحی در مورد این کتاب بدهم: اینکه کتاب در پروسه  ترجمه هست و هنوز کننارش تمننام
نشده. احتمالً شش ماه تا یک سال طول بکشد تا به زیر چنناپ بننرود؛ شنناید هم اینطننور نشننود، و اینترنننتی
منتشرش کنم که این مساله ی بعدی است. به هر حال، این کتابِ مرجعی است که حاوی اطلعات جننامعی در
مورد شوراهای کارگری و چگونگی پیدایش آنهننا در روسننیه اسننت؛ و اینکننه چننه خواسننته هائی داشننتند،

 و چننه۱9۰5ساختارشان چه بود؛ چه روندی را طی کردند و به کجننا رسننیدند --چننه شننوراهای کننارگری 
. ۱9۱۷شوراهای کارگری 

فکر می کنم اینکه نویسنده خودش چه کاره هست، موضوعی ثانویه باشد: نویسنننده کننارش کننار تحقیقی و
دانشگاهی است. اما فاکت هائی که می آورد، فکر می کنم برای فعالین کارگری خیلی مفید هست.

به هر صورت، می توانم بگویم برنامه امروز من این هست که کتاب را به این شکل معرفی کنم (بخاطر اینکه
 را توضیح۱9۱۷ و ۱9۰5به بحث امروز و فردا مربوط هست) که بطور خلصه سه شاخص شوراهای کارگری 

بدهم: یکی اینکه چطور بوجود آمدند، دوم، ساختارشان چه بود و سوم خواسته هاشان چه بود. بدیهی است کننه
تمام اینهائی که اینجا گفته می شود خلصه است و کسی که واقعاً به دنبال چند و چون شننوراهای کننارگری
روسیه است باید به منبع اصلی رجوع کند. به هرحال، حتی المقدور سعی من این خواهد بود که ارزش گننذاری
نکنم و صرفاً فاکت ها را بیان کنم. در بحث هائی که بعداً خواهیم کرد می توانیم در مورد اینها صحبت کنیم و
بگوئیم که این شوراهائی که بوجود آمدند، نقاط ضعف و قوت شان چه بود. به نظر من تفکر نقادانه باید مننا را
با آنجا بکشاند که این تجارب تاریخی را نقد کنیم؛ چه کمون پنناریس کننه فکننر می کنم نقنندش خیلی مهم

 روسیه. ۱9۱۷ و ۱9۰5هست، و چه شوراهای کارگری 
باری، نویسنده کتاب در ابتدا سعی می کند ریشه های تنناریخی، نظننری و عملی و خصوصننیت های شننوراها را

 روسیه تعریفی بدست می دهد که بننه نظننر تعریننف۱9۱۷ و ۱9۰5بیرون بکشد. او اول از شوراهای کارگری 
درستی می رسد. در این تعریف یکسری شاخص ها را بر می شمرد: اینکه تننوده ای بودننند، اینکننه نماینننده های

کننده ها مسئول بودند؛ اینکه شوراها مطالبات سیاسی و اقتصادی شوراها قابل بازپس خوانی، و در برابر انتخاب
را از یکدیگر جدا نمی کردند؛ اینکه از محدوده یننک محیننط کننار یننا کارخانننه فراتننر می رفتننند و چننندین
کارخانه/محل کار را در بر می گرفتند؛ و بالخره اینکه خودشان قننانون گذاشننته و خودشننان هم آنننرا اجننرا

می کردند. 
تننر از کمننون در مورد پیشینه های تاریخی شان اگر بخواهیم صحبت کنیم، نویسنده برمی گردد به حننتی پیش

، و نشان می دهد که در کمون پاریسی که در۱۷۸۷، از جمله به انقلب بورژوائی فرانسه در سال ۱۸۷۱پاریس 
زمان هم به وجود آمد، بخش هائی از این شاخص ها وجود داشت. و بعد، به کمننون پنناریس معننروف در آن

زمان را در مننورد این کمننون تشننریح و بررسننی  اشاره می کند و درک مارکس و متفکرین دیگر آن۱۸۷۱
می کند. 

۱9۰5شوراهای 
 در واقع در متن یک خیزش انقلبی شکل گرفتند. به این صورت که جنگ روسننیه۱9۰5شوراهای کارگری 

و ژاپن باعث خانه خرابی و فقر شدید کارگران شده بود و اعتصاب های فراوانی جریان داشت. کارگران بطور
خودانگیخته دست به اعتصاب های وسیعی زدند که در تاریخ روسیه سابقه نداشت و می توانیم بگوئیم در واقننع

اولین اعتصاب های توده ای یا اعتصاب های عمومی بود که رزا لوکزامبورگ هم در موردش می نویسد. 
سوال این است که اولین شورا، یعنی آنچه که ما بعنوان شورا با این ویژه گی هننا می شناسننیم، چگونننه بوجننود



آمد؟ نویسنده شکل گیری شورا بدین صورت نقل می کند که در یک مجمع عمومی اعتصابی با تعداد زیننادی
 خواسته فرموله می کنند۲6کارگر از مجتمع کارخانه های نساجی ایوانف (مجتمع وسیعی در مسکو)، کارگران 

کنناری که از آنها فقط یکی سیاسی (آزادی بیان و تجمعات) بود. بقیه معطوف به بهبود شرایط کار، لغو شب
کاری و موضوعات اقتصادی کارگری بودند که همه به آن واقفید. کارگران قننرار می گذارننند کننه و اضافه

برای پیگیری این خواست ها آنها را نزد بازرس کارخانه ببرند. (بازرس های کارخانننه رابننط بین کارگرهننا و
صاحبان کار یا سرمایه دارها بودند و تزار از قرن هجده آنها را برای کنترل تضادهای محل کار گذاشته بنننود.
بازرس کارخانه مقامی بود که کارگرها به هر حال بصورت روزمره بننا وی برخننورد داشننتند و مشننکلت و
شکایات خودشان را با وی در میان می گذاشتند.) کارگران خواسته هاشان را برای بازرس کارخانه می برند و او
به آنها می گوید شما بروید و نماینده های خودتان را انتخاب کنید و نماینننده هاتان را پیش مننا بفرسننتید. این

 ماه مننه،۱5کارگرها بلفاصله نماینده های خودشان را انتخاب می کنند و در همان اولین اجلسِ نماینده ها، در 
شننورای (یننا سننوویتِ) نماینننده های کارخانجننات ایوانفدر حضور بازرس کارخانه، نام جمع خودشننان را 

ها همه در یک فضای متحول انقلبی به وقوع پیوست که اعتصاب پشت می گذارند. باید توجه داشت که این
اعتصاب در کارخانه پشت کارخانه وجود داشت. در بستر این وضعیت بود کننه  اولین سننوویت در روسننیه

بوجود آمد. 
و یک هیئت رئیسه چندین نفره داشت. شورا وظننایف خننود را  نفر بود۱۱۰تعداد نماینده های این اولین شورا 

) تضننمین رفتننار منظم و3) ممانعت از کنش ها و مذاکرات جداگانه؛ ۲) هدایت اعتصاب؛ ۱چنین اعلم کرد: 
) از سرگیری کار فقط به دستور شورا. 4ی کارگران؛  سازمان یافته

ای اکتبر و بننا الهننام از شننورای های عظیم و توده ی اعتصاب شورای سنت پترزبورگ/پتروگراد اساساً برپایه
تعدادی ازمسکو بوجود آمد. در اکتبر کارگران بطور خودانگیخته کارگرانی را بعنوان نماینده انتخاب کردند (

ها در اجلسننی پیشنننهاد  اکتبر منشننویک۱۰). در این نماینده ها پیش تر نماینده های کمیته های اعتصاب بودند
 آژیتاتور شروع بننه5۰شهری برای رهبری اعتصاب عمومی داده و با تاسیس یک «کمیته کارگری» سراسر 

 اکتبر در۱۲ کارگر. در 5۰۰با پیشنهاد یک نماینده برای هر --تبلیغات برای انتخابات برای این کمیته کردند 
یک مجمع عمومی، برخی از سخنران ها (از جمله خروستالف نوسار، اولین رئیس شورا) از تاسیس یک شورای

 اکتننبر شننورای۱3مشننابهِ مسننکو بعنننوان هسننته جنبش اعتصننابی در   سنننت پترزبورگ دفنناع کردننند. در 
 شرکت کننده در انستیتوی تکنولوژی برگننزار کننرد. از4۰  سنت پترزبورگ نخستین اجلس خود را با حدود 

 نفرشان منحصراً بننرای شننورا انتخنناب شننده بودننند. در این اولین۱5این تعداد برخی از قبل نماینده بودند و 
اجلس، نمایندگان از تمام کارگران خواستند که برای ایجاد یک کمیته عمومی برای «تصمیم گیری در مورد
کنش ها در طی اعتصاب و نیز اختتام آن» نماینده های خود را انتخاب کنند. این نشان می دهنند کننه شننورا در
ابتدا هدف محدودی برای خود قائل بود، و کارگران و مطبوعات به شننورا همچننون «کمیسننیون اعتصنناب»،
«کمیته اعتصاب»، «انجمن کارگری» نگاه می کردند. در پاسخ به این درخواست، کارگران در روزهای بعنند

 نماینننده،9۰ اکتبر حدود ۱4های خود را انتخاب کردند و شورا شکل گرفت. در جلسه دوم در  از آن نماینده
 اتحادیه شرکت داشتند. در جلسه بعنندی در5 کارخانه و 96 نماینده از ۲۲6و در جلسه سوم که روز بعد بود، 

 نفننره۲۲ اکتبر، این مجمع نمایندگان، خود را شورای نمایندگان کارگران خواند و یک کمیتننه اجننرائی ۱۷
 اتحادیه بزرگ) و تصمیم گننرفت روزنامننه خننودش بنننام4 نفر از هر ۲ منطقه شهر، ۷ نفر از هر ۲برگزید (
 را منتشر کند.ایزوستیا

مشکلی که در برابر تمام شوراها وجود داشت این بود که از آنجا که مسننائل بسننیار زیننادی بننرای شننورای
کارگرها مطرح بود و به مشکلت زیادی می باید پرداخته می شد (ازجمله سازماندهی کارگران، سننازماندهی و
رهبری اعتصاب ها، تامین امنیت و منابع مالی، انتشننار روزنامننه و اطلعیننه و الی آخننر)، بعلوه تعننداد زینناد
نماینده های شورا، باعث می شد که سوویت یا همه نماینده های شورا نتوانند بلفاصننله و بطننور مننداوم دور هم
جمع شده و تصمیم بگیرند. در نتیجه تمام سوویت ها یک کمیته اجننرائی از بین خننود انتخنناب می کردننند و
آنوقت این کمیته اجرائی که می توانست جلسات مداومی برگزار کند، به مجمع عمومی سوویت پاسخگو بود.

، چنان با سرعت و شدت جریان داشت که کمیته های۱9۱۷ و چه در ۱9۰5سیر تحولت در آن زمان، چه در 
اجرائی امکان آنرا نداشتند که برای این یا آن تصمیم بروند از مجمع عمومی سننوویت خننود اجننازه بگیرننند.



بنابراین، آنها خودشان تصمیم گرفته و اجرا می کردند و بعداً تائیدیه اش را از مجمع عمومی شورا می گرفتننند.
این ساختار و شکل عملی تمام شوراها بود. بعلوه، همین وضعیت بنناعث شنند کننه بعضننی از شننوراها بننرای
رسیدگی به وظایفی خاص، کمیسیون های ویژه  تشکیل دهند: بعنوان مثال کمیسیونی بننرای اداره ی پول هننا و
ایجاد صندوق اعتصاب، برای کمک به بیکاران، برای جستار برای اسلحه، بننرای انتشننار بیانیه هننا و روزنامننه

ایزوستیا.
شوراها روال استانداردی برای رای گیری یا نسبت تعداد نمایندگان به اعضا نداشتند؛ درنتیجه قدرت عددی شان

 کننارگر اتخنناذ شنند. در مسننکو5۰۰شدیداً نوسان داشت. در  سنت پترزبورگ، نسبتِ یک نماینده برای هننر 
 کارگر می توانستند یک نماینده به شورا بفرستند؛ به کارگاه های کوچکتر گفته شده بننود4۰۰کارگاه های با 

 کارگر یک نماینده به شورا بفرستند. در شهرهای بننا تعننداد5۰۰که به یکدیگر بپیوندند تا بتوانند به ازای هر 
، در کوستروما5۰، در تِوِر یک به ۱۰۰کارگرِ کمتر، این نسبت پائین تر بود: مثلً در اودسا این نسبت یک به 

 بود. در مکان های دیگر (مثل نووروسیسک و اکاترینوسلو) هیچ نسبت ثابتی وجود نداشت. تعداد۲5یک به 
56۲ یعنننی ،بننالترین تعنندادبود، در آخر نوامبر بننه  نماینده های شورای   سنت پترزبورگ که بزرگترین شورا

 نفننر۷۲، و نوووروسیسننک ۱35، کوستروما ۱53، اودسا ۲۰4نماینده رسید. تعداد نماینده ها در شورای مسکو 
بود.

شوراهای منطقه ای شهری در  سنت پترزبورگ تنها بعد از تشکیل شننورای کننارگران بوجننود آمدننند؛ ولی در
مسکو و اودسا پیش از شورای سراسری شهری که مبتنی بر آنهننا بودننند پدینند آمدننند. هیچگونننه تفکیننکِ
تندوتیزی در وظایف شورای شهر و شورای منطقه ای وجود نداشت. ولی معمولً در مورد مسائل سیاسی مهم و
اساسی در شورای عمومی تصمیم گیری می شد و شوراهای منطقه ای شهری آن تصمیم ها را به اجرا می گذاردند.
هر چند نخستین شورا در ابتدا تنها یک خواست سیاسی در لیست مطالباتی اش داشت، اما با رشنند و گسننترش
جنبش انقلبی و رادیکالیزه شدن آن، شوراها نیز بالطبع رادیکالیزه شنندند و خواسننته های اقتصننادی-سیاسننی

 سنناعته، خواسننتار شنندن۸دیگری هم به لیست مطالباتی کارگران متشکل در شوراها اضافه شد مثل روزکار 
خروج ارتش و پلیس از شهر، اعطای عفو کامل به تمام زندانیان سیاسی، الغای وضعیت جنگی و محاصننره در
تمام روسیه، و بالخره، تشکیل مجلس موسسان مبتنی بر رای همگانی، مسننتقیم، و مخفی. ولی در مجمننوع دو

خواست روزکار هشت ساعته و مجلس موسسان، مطالبه ی محوری اکثر شوراهای روسیه بود.
بسیاری از فعالیت های شورای   سنت پترزبورگ و سویت های استانی معطوف به مشننکلت اقتصننادی روزمننره
کارگران بود. از این زاویه، شوراها بعضاً جایگزین اتحادیه های صنفیِ ناموجود یا تازه تاسننیس شننده بودننند.
بعنوان مثال، شورای باکو دغدغه اش عمدتاً حننل و فصننلِ مناقشنناتِ بین کننارگران و کارفرمایننان و مبننارزه
مسالمت آمیز برای افزایش دستمزدها بود که بعدها به همین خاطر، بلشویک ها آنرا «سازمان تیپینکِ اتحادینه
صنفی» خواندند. در کی یف، شورا در اصل ترکیبی از کمیته اعتصاب و اتحادیه صنفی بود؛ و نام خننودش را

گذاشته بود. در این دوره، هنوز مرزهننای بین اتحادیننه صنننفی بمنزلننه مجننامع کی یف»اتحادیه کارگران «
حرفه ای درون صنایع مختلف، و شوراها بمثابه نمایندگیِ کلِ پرولتاریا، سیال بود. بین این دو نوع تشننکل هم

 اتحادیننه۱6 نماینده رسمی از 54روابط متقابلی وجود داشت؛ در پایان ماه نوامبر، در شورای  سنت پترزبورگ 
وجود داشتند. از این گذشته تعدادی از نمایندگان شورا نیز جننزو اعضننا رهننبری اتحادیه هننا بودننند. اتحادیننه
چاپ گران   سنت پترزبورگ برای چاپ و انتشار نشریه ی ایزوستیا به شورا کمک می کرد. در مقابل، شننورا هم
به کارگران فراخوان داد که اتحادیه های صنفی ایجاد کنند، از آنهائی که نقداً موجود بودند حمایت می کننرد،
و در اعتصاب ها به آنها کمک مادی می داد. مجامع کارگران راه آهن و مجامع شاغلین پست و تلگننراف کننه
فرای   سنت پترزبورگ گسترش یافته بودند، نمایندگان رسمی خودشان را به شننورا فرسننتاده و بننه دفاترشننان

توصیه کردند با شوراهای کارگران همکاری کنند.
 این بود که به احزاب اجازه نمایندگی در خننود را نمی دادننند. بیشننترین۱9۰5یک ویژگی مهم سوویت های 

امتیازی که به احزاب دادند این بود که از هر کدام از سه حزب بزرگ (بلشویک ها، منشویک ها و اس آر هننا
یا انقلبیون سوسیالیست) سه نفر می توانستند با نظر مشورتی و بدون حق رای در شورا حضور یابننند (بعنننوان

 عضو بنندون حننق رای۱5 عضو با حق رای و 35مثال، کمیته اجرائی   سنت پترزبورگ در اواخر نوامبر، شامل 



می شد). در نتیجه احزاب را تقریباً کنار گذاشته بودند. اما باید بخاطر داشت کننه کنننار گذاشننتن احننزاب در
سوویت ها به معنی عدم نفوذ احزاب در آنها نبود. چراکه این احزاب، با توجه به سواد و تجربه سیاسی ای کننه
داشتند، می توانستند بسیاری از اعلمیه های آنها را فرموله کنند (بعننوان مثننال اکنثر اعلمیه هنا و مطالبه هنای

ی  سنت پترزبورگ را تروتسکی می نوشت). از اعلمیه ها، بیانیه ها و خواسته هاشننان مشننخص اسننت کننهشورا
احزاب سوسیالیست (حال من به معنای عام آن می گویم) علیرغم آنکه نماینننده بننا حننق رای در سننوویت ها

نداشتند، ولی حداقل نفوذ معنوی داشتند. 
 ساعته در تعدادی از۸ انجام دادند یکی اجرای عملی روزکار ۱9۰5از جمله اقدامات عملی ای که سوویت های 

کارخانه ها برای مدت چند ماه بود، و دیگر اینکه هم در سنت پترزبورگ و هم در مسکو توانستند آزادی بیان
را عملً به اجرا بگذارند. همانطور که گفته شد تصمیم می گرفتند و اجرا می کردند و این یکی از شنناخص های

 ساعته و آزادی بیان) به اجرا گذاشتند. بننه۸ی اصلی خود را (روزکار  اصلی شان بود که عملً هر دو خواسته
نشریات و مطبوعات دستور داده بودند که اگر روی نشریه ها نوشته نشده باشد «بدون سانسور» و واقعاً بنندون
سانسور نباشند، جلوی انتشارشان گرفته می شود. از دیگر اقداماتشان این بود که سوخت و آذوقه را تننامین، و
به مشکلت شهروندها رسیدگی می کردند و کارهای گرداندن زندگی روزمره مردم را بعهده گرفته بودند. بننه

 موفق نمی شوند، شکسننت خونینننی می خورننند و در۱9۰5هر صورت همانطور که همه می دانیم سوویت های 
.۱9۱۷ کاملً از بین می روند تا خیزش های انقلبی ۱9۰6

۱9۱۷شوراهای 
خیزش انقلبی که منجر به انقلب فوریه و سرنگونی تزار شد، خیزشی خودانگیخته بود که ظرف چند روز از
تمام مراحل یک انقلب گذشت، از اعتصاب تا تظاهرات ها تا شورش و قیام. به قولی، «جنبشی بدون رهننبری
سازمانی از بال بود که توسط خود توده ها با شتاب به جلو می رفت.» هیچ گونه رهبری مرکزی از هیچ حننزب
یا چهره شناخته شده ای وجود نداشت. شوراها از جمله برای رهبری و هدایت این جنبش خودانگیخته ی «بدون

رهبری» بوجود آمدند.
 در پتروگراد  (سنت پترزبورگ) شروع شنند، ایننده برقننراری۱9۱۷هنگامی که تعرض های انقلبی در فوریه 

مجدد شورا، هم در کارخانه های اعتصابی و هم در میان روشنفکران انقلبی، دست بال پیدا کرد. گزارش هائی
 فوریه در تعدادی از کارخانه هننا نماینننده هائی بننرای تشننکیل شننورا۲4وجود دارد که در پتروگراد، نقداً در 

انتخاب شده بودننند. امننا این در همین سننطح بنناقی ماننند. در تلطم انقلب، نمایننندگان مختلننفِ گروه هننای
سوسیالیست (رهبران اتحادیه ها و مجامع کارگری، چند تن از اعضا چناح چپ دوما، و اعضا حزب) جلسننات
مخفی برقرار می کردند و در یکی از این جلسه ها چرِوانیننان (منشننویک راسننت) پیشنننهاد تشننکیل شننورای
نمایندگان کارگران را می دهد. این پیشنهاد، با تعیینِ مکان های جلسه های نمایندگان سراسننر شننهر، تصننویب

 فوریه، اکثر شرکت کنندگان در جلسه، پیش از آنکه بتوانند با کارگران در مننورد۲5شد. ولی در همان شب 
تصمیم شان درباره انتخابات برای شورا صحبت کنند، دستگیر شدند. گام دوم و تعننیین کننننده بننرای تشننکیل

 فوریننه از زننندان۲۷ برداشتند که در ۱گروه کارگری مرکزیشورای نمایندگان کارگران پتروگراد را اعضا 
آزاد شده بودند. آنها، با همراهی سربازان و بخشی از توده ها وارد کاخ تورید که محل اجلس دوما بود شدند.

» تشننکیلکمیته موقت اجرائی شورای نمایننندگان کننارگران یک «۱9۱۷ فوریه ۲۷در آنجا، در بعد از ظهر 
دادند که متشکل از چندین عضو سوسیالیست دوما از جمله نیکلی چخیدزه (منشویک) و شرکت کنننندگان
در جلسه های مخفی قبلی بود. این کمیته بلفاصله فراخوان انتخابات برای نمایندگان را (یک نماینده برای هر

 شننب اعلم۷ کارگر و یکی برای هر گروهان ارتشی) صادر کرد، و نخستین اجلس را برای سنناعت ۱۰۰۰
 نفر در آن حاضر بودند. این تعداد حننتی5۰ تا 4۰ شب برگزار شد، فقط 9نمود. هنگامی که جلسه در ساعت 

شامل نمایندگانی که پیشتر در کارخانه ها انتخاب شده بودند هم نمی شد چراکه آنها هنوز از تاسیس شورا خبر
۲۸) در صننبح روز ارگان نمایندگان شورای کارگران و سننربازان پننتروگراد (ایزوستیانداشتند. اولین شماره 

«گروه کارگری» نام کمیسیون/بخش ویژه ی کارگری در «کمیته های صنایع جنگی» بود. این کمیته ها، بعنوان «سازمان های 1
خودیارِ اجتماعی» به منظور افزایش و تولیدِ آزاد از قیدوبندهای بوروکراسی تزاریستی بوجود آمده بودند. رهبری آن با کادت ها
و اکتبریست ها بود که در دوما «بلوک مترقی» را تشکیل می دادند. کارگران کارخانه ها قرار بود برگزینندگانی را انتخاب کنند
که آنها به نوبه خود نمایندگانی را برای «گروه کارگری» کمیته های صنایع جنگی انتخاب کنند. «گروه کننارگری مرکننزی»

نام گروه کارگری در کمیته مرکزی صنایع جنگی در پتروگراد بود.



فوریه منتشر شد و در همان روز در اکثر کارگاه ها و کارخانه ها برای ارسال نماینده بننه این شننورا انتخابننات
 نماینده از صنایع برگزار شنند. در نتیجننه در۱۲۰برگزار شد و در همان شب نخستین اجلس عمومی شورا با 

اینجا، پیش از انتخابات و تشکیل شورا، کمیته اجرائی شورا تشکیل شد.
در مسکو، شورا دیرتر شکل گرفت. ابتدا دفتر محلیِ کمیته مرکزی حزب بلشویک، به کارگران فراخوان داد

 فوریه انتخاب کنند. در همننان زمننان، اعضننا چپ گننرای۲۷تا نمایندگانی را برای شورای کارگران در شب 
 در کمیته هننای صنننایع جنننگ، وگروه کننارگری، و اتحادیه شهری، و ۲دومای شهری، نماینده های زمستوو

 فوریننه این کمیتننه بننه۲۸نماینده های سازمان های عمومی دیگر، یک کمیته موقت انقلبی تشکیل دادند. در 
کارگران، سربازان و شاغلین فراخوان داد تا نمایندگان خود را برای شورا انتخنناب کنننند. در اول مننارس، در
کارخانه ها انتخابات برگزار شد و کارگرها نماینده های خودشان را برای شننورا انتخنناب کردننند. همننان روز

نخستین اجلس شورا برگزار و یک کمیته اجرائی سه نفره انتخاب شد. 
درنتیجه انتخاب نماینده ها و تشکیل این دو شورای بزرگ و اصلی روسیه و نیز برخی از شننوراهای دیگننر در

 بصورت خودانگیخته نبود. شوراها اولً دیر، و تقریباً با قطعی شدن پیروزی۱9۰5، برخلف سوویت های ۱9۱۷
 فوریه) تشکیل شدند، و ثانیاً عمدتاً بنا به ابتکار و فراخوان احزاب بوجود آمدند؛ احتمالً به۲۷انقلب فوریه (

همین خاطر بلفاصله بعد از تشکیل سوویت ها، احزاب و نماینده هاشان در سوویت ها انتخاب شننده و از نفننوذ
زیادی برخوردار بودند. تفاوت نفوذ احننزاب در این دو شننورای بننزرگ در بنندو تاسننیس این بننود کننه در
پتروگراد، نمایندگان احزاب منشننویک ها و اس آر هننا خیلی بیشننتر از سننوویت مسننکو بودننند. در مسننکو،

بلشویک ها نسبتاً بیشتر بودند؛ اکثریت نداشتند، ولی تعدادشان نسبت به سوویت سنت پترزبورگ بیشتر بود.
جنبش شورائیِ سرچشمه گرفته از پتروگراد، ابتدا شهرهای بزرگ، شهرستان های صنعتی با کارگران زینناد و
شهرهای دارای پادگان های بزرگ را در بر گرفت. در طی ماه مارس، شوراها تقریبنناً در تمننام این مکان هننا
شکل گرفتند. در شهرهائی که کارگر و سرباز اندکی داشتند، یا در مناطق کوچک و شهرسننتان ها و مننناطق
دور افتاده شوراها بعدها پدید آمدند. مطالبات و اهداف این جنبش در بدو امننر محنندود بننود: پایننان جنننگ،

دستمزدهای بالتر، هشت ساعت روزکار، تقسیم زمین به دهقانان، و ایجاد نهادهای دمکراتیک.
روال انتخاباتی در شورای کارگران و سربازان پتروگراد، با نسبتِ رسمیِ نمایننندگی، بننرای بخش کننارگران،

 شنناغل داشننتند هم۱۰۰۰ کارگر بود؛ ولی کارخانه/کارگاه هننائی کننه کمننتر از ۱۰۰۰یک نماینده برای هر 
۸۷ شاغل) که بالغ بننر 4۰۰می توانستند یک نماینده به شورا بفرستند. درنتیجه کارخانه های بزرگ (با بیش از 

4۰۰ نماینده ارسال می کردند، درحالیکه بنگاه هننای بننا کمننتر از 4۲4درصد تمام کارگران پتروگراد می شد، 
 نماینده داشتند. بنابراین نمی شد از حق رای برابر بننرای4۲۲ درصد تمام کارگران می شد، ۱3شاغل که بالغ بر 

توده کارگران سخن گفت. همین وضعیت در مورد نمایندگان سربازان نیز وجود داشت: هر گروهان، یا هننر
 نفر)، حق داشت یک نماینده انتخاب کند. هیچ قاعده عننددی۲5۰واحد نظامیِ برابر با یک گروهان (معمولً 

مشخصی وجود نداشت، چنانکه واحدهای گوناگون با تعداد نفرات مختلف می توانستند تعداد نمایندگان برابننر
هم بفرستند. بخش سربازان مکرراً پیشنهادهای نسبتِ یک نماینده برای هزار نفر را رد کرد. 

بعد از تشکیل شورای نمایندگان کارگران و سربازان پتروگراد، مدام به تعداد نمایندگان شورا افزوده می شنند؛
 نفر رسید. از این تعداد،3۰۰۰ نفر شد؛ و تا نیمه دوم مارس به تقریباً ۱۲۰۰در هفته اول مارس تعداد نماینده ها 

 نفر کارگر بودند، درحالیکه در این زمان تعداد کل کارگرانِ پننتروگراد دو۸۰۰ سرباز و حدوداً ۲۰۰۰تقریباً 
یا سه برابر سربازانِ مستقر در پادگان بود. این روال انتخاباتی در غالب شوراهای شهرها و استان های دیگر هم
وجود داشت؛ یعنی چنان بود که تعداد نمایندگان سربازان در شوراها به نسبت، بیشتر از نماینده های کارگران،
--و در آنجا که شورای مشترک کارگران و دهقانان بود-- تعداد نمایندگان دهقانننان بننه نسننبت، بیشننتر از
نماینده های کارگران بود --حال چه بخاطر این روال انتخاباتی یا چه بخاطر سهم عظیم دهقانان نسبت به کننل

۲ Zemstov زمستوو، نام نهاد دولت خودمختار محلی بود که با رفرم های لیبرالی تزار الکساندر دوم بوجود آمد. هر زمستوو یک
هیئت اجرائی داشت که متشکل از نمایندگان زمینداران بزرگ، متوسط و کوچک، ثروتمننندان بننزرگ و کوچننک شننهری، و
بالخره دهقانان می شد. نماینده های دهقانان می باید از سوی فرماندار استان با گزینش از لیستی که از سوی وولوسننت ها (مجمننع

نمایندگی اهالی یک منطقه روستائی) تهیه و معرفی شده بود، به زمستوو ارسال می شد.



جمعیت. این ترکیب بافت نمایندگی در شوراها نیز بی تردید در تحولت آینده نقش داشت.
در شورای کارگران مسکو نیز روال انتخاباتی کمابیش همانند شورای پتروگراد بود و اصلِ نمایندگی برابر در

 کارگر انتخاب می شد، ولی هرگننز از یننک5۰۰میان توده های کارگر رعایت نمی شد: یک نماینده برای هر 
 نماینده به شورا می فرستاد درحالیکننه3 کارگر ۱5۰۰ نماینده نبود. درنتیجه، کارخانه ای با 3کارخانه بیشتر از 

 کارگر هم همان تعداد نماینده ارسال می داشت. ۷۰۰۰کارخانه ای با 
سوویت های استانی اما، عمدتاً بصورت خودانگیخته در شهرستان های مختلف شکل گرفتند یعنی کارگرانی که
در اعتصاب بودند، عمدتاً خودشان سوویت هاشان را --هرچند دیر-- تشکیل دادند. خواسننته هائی کننه مطننرح
می کردند، کمابیش همانند همان خواسته های قبلی بود: اساساً اقتصادی، و معدود خواسته های سیاسی. هیچکدام

از خواسته ها از مطالبات قابل تحقق در چارچوب جامعه بورژوائی، فراتر نمی رفت. 
 داشتند. یعنی آنها یک کمیتننه اجننرائی۱9۰5 همان ساختاری را اتخاذ کردند که سوویت های ۱9۱۷شوراهای 

تشکیل دادند که می باید به مسائل روزمره می پرداخت. همچنین، در پتروگراد، در همان اولین هفته ها، چندین
 کمیسیون رسید. در مناطق مختلف۱5 تا ۱۲کمیسیون تشکیل شد و تعدادشان مداوماً افزایش یافت تا نهایتاً به 

شهر مسکو و پتروگراد شوراهای محلت (مناطق شهری) برپا شد که هر کنندام از این شننوراها نننیز کمیتننه
اجرائی و کمیسیون های خودشان را داشتند. این شوراهای منطقه ای مستقیماً توسط افراد در کارخانه ها، احزاب

سوسیالیست، اعضا «گروه کارگری» یا سربازان پادگان ها تشکیل می شدند.
سیر سریع تحولت، بزرگیِ سوویت و کمیته اجرائی اش، و حجم زیاد مسائلی که می باید بدان پرداخته می شد،

 نفره) بنام «دفتر کمیته اجرائی» برای رسیدگی بننه امننور۷بعنوان مثال، شورای پتروگراد را به ایجاد دفتری (
 آوریل این دفتر مجاز شد که در مواقع اضطراری تصمیم های مستقل سیاسی اتخاذ کند،۱۲روزمره کشاند. در 

آنهم تنها با تائید بعدیِ کمیته اجرائی در صورت نیاز. اگر بخواهیم مقایسه کنیم، مثل آنست کننه شننما یننک
حزبی دارید که یک کنگره دارد و یک کمیته مرکزی و یک دفتر سیاسی. کمیته مرکننزی منتخب کنگننره
است و دفتر سیاسی هم منتخب کمیته مرکزی. در اینجا هم دفتر اجزائی منتخب کمیته اجننرائی بننود. کمیتننه

ی کارها و تصمیماتش را از  بار در هفته، و دفتر اجرائی همه روزه جلسه داشت. دفتر اجرائی تائیدیه3اجرائی 
کمیته اجرائی می گرفت و کمیته اجرائی هم تائیدیه اش را از مجمع عمومی شورا. اینها می باید کمیته اعتصاب
تشکیل می دادند، پول جمع آوری می کردند، اسلحه تهیه می کردند، به مسائل سوخت و آذوقه شهر می رسننیدند،
و الی آخر. بطور مشخص، سوویتِ سنت پترزبورگ آنقدر بزرگ شده بود که برای رسیدگی به امور مختلننف

سری افراد را به استخدام خود در بیاورد. این شورا چند صد شاغل مجبور بود که برای پیشبرد کارهایش یک
 هزار روبل هننزینه  ی اداری۸۰۰داشت و طبق گفته  ی شلیاپنیکف (بلشویک)، از مارس تا ژوئن، چیزی حدود 

 و نیم میلیون روبل در3سوویت سنت پترزبورگ بود. علوه بر این، بودجه  ی/درآمد این شورا قدری بیش از 
رفتننه بننا همان دوره زمانی بود. جلسات عمومی شورا که در هفته های اول تقریباً هر روز برگزار می شد، رفته

تناوب کمتر و نیز با مشارکت تعداد کمتری از نمایندگان برگزار می شد. کمیته اجرائی شورا هم بطور فزاینده
مستقل شد --حتی با وجود آنکه تحت کنترل های معینی از سوی نمایندگان (که حق عزل آنرا داشتند) بنناقی
ماند. در نتیجه می شود گفت که عناصر بوروکراتیزه شندن از همنان اواینل در درون این سننوویت ها وجنود

داشت.
و در اوایل ماه مه به دولت موقت پیوسته بودند، مشتاق تصویب شوراها اکثریت داشتند رهبران احزابی که در

 مننه، کمیتننه اجننرائیِ گسننترش9سیاست هاشان توسط یک دستگاه/ارگان نمایندگی ملی بودند. بنابراین، در 
نمایندگان برای نخستین کنگننره شننوراهای کننارگران و فرستادنپتروگراد، برای انتخابات و  یافته ی شورای

 ژوئن،۲4 تننا 3سربازان سراسر روسیه در پتروگراد، فراخوان داد. انتخابننات تقریبنناً بلفاصننله برگننزار، و از 
 در پتروگراد تشکیل شنند. روش هننای انتخابنناتینخستین کنگره شوراهای کارگران و سربازان سراسر روسیه

 نماینده ارسال دارند، بننرای۲ هزار ساکن را نمایندگی می کردند، قرار بود 5۰ تا ۲5شوراهائی که  ساده بودند:
 نماینننده،5 هزار سنناکن ۱۰۰-۱5۰ نماینده، برای 4 هزار ساکن ۷5-۱۰۰ نماینده، برای 3 هزار ساکن ۷5-5۰

کوچکتر قرار بود یا با شوراهای  نماینده.۸ هزار ساکن ۲۰۰ نماینده، و بیشتر از 6 هزار ساکن ۱5۰-۲۰۰برای 
دیگران ادغام شوند، و یا تنها بعنوان مشاور در کنگننره شننرکت کنننند. نمایننندگان جبهه هننا قننرار بننود در

 کنگره های ارتش انتخاب شوند.



در سراسننر شننورا انتخاب کرد تا بعنوان ارگننان عننالیِکمیته اجرائیِ مرکزی سراسر روسیه کنگره اول، یک 
بود. حق شوراها  عضو، خودش یک کنگره مینیاتوری۲5۰ با بیش از کمیته اجرائیِ مرکزیروسیه عمل کند. 

داشت خودش راساً در مورد مسائل اساسی تصمیم گیری کننند --تننا آنجننا کننه این تصننمیم ها در چننارچوب
۱۰4دستورالعمل های کنگره سراسری روسیه باشند. ترکیبش متناسننب بننا تننوازن احننزاب در کنگننره بننود: 

این کمیتنه در   تن از احنزاب سوسیالیسنت دیگنر.۱۸ بلشنویک، و 35 سوسیالیست انقلبی، ۱۰۰منشویک، 
 نفننره کننه آنهم تننرکیبش5۰ نفره به ریاست چخیدزه و یک دفتر 9نخستین اجلس خود، یک هیئت رئیسه 

امور سربازان و کارگران در بخش های ویژه بررسننی می شنندند. بعلوه، متناسب با تناسب احزاب بود برگزید.
 اداره/شعبه تاسیس شد تا به امور مختلف بپردازند و اینها به نوبه خود، هرکدام به چندین کمیسیون تقسننیم۱۸

تننر در می شدند. درنتیجه یک دستگاه عظیم اداری آفریده شد که صدها شاغل داشت --همان گونه کننه پیش
پتروگراد چنین شده بود. یشورا

 عمدتاً شوراهای مشننترک۱9۱۷ داشتند این بود که شوراهای ۱9۱۷ با ۱9۰5یک تفاوت خاصی که شوراهای 
 این شننوراها از هم۱9۰5کارگران و سربازان (و بعدها کارگران و دهقانان و سربازان) بودند در حالیکننه در 

مجزا بودند و مگر در موارد استثنائی، شورای مشترک کارگران و سربازان وجود نداشت (ولی چندین شورای
، در بسیاری از شهرها (از جملننه در مسننکو) شننوراهای۱9۱۷مشترک سربازان و دهقانان وجود داشت). در 

سربازان جدا از شوراهای کارگران بودند، ولی به مرور به هم ملحق شدند. تفاوت مهم دیگر، حضننور سنننگین
 بود که موضع گیری سیاسی هر شورائی را بسته به اینکه کدام حزب در آن غننالب۱9۱۷احزاب در شوراهای 

بود تحت الشعاع نوسانات آن قرار می داد.
، سوویت های دهقانی نسبتاً دیر تشکیل شدند و بنا به سیاست بلشویک ها کننه روی تمرکننز تاکینند۱9۱۷در 

زیادی داشتند، بعد از مدتی تمام این  شوراها را با هم تلفیق کرده و شوراهای کارگران و دهقانان و سربازان را
بوجود آوردند.

به هر حال، مطالبات و اهداف این جنبش که در بدو امر محدود بود (پایان جنگ، دستمزدهای بالتر، هشننت
ساعت روزکار، تقسیم زمین به دهقانان، و ایجاد نهادهای دمکراتیک) با عنندم توانننائی و میننل دولت مننوقت

هننای های کارگری رادیکالیزه شد، و بالطبع سازمان هایش (شوراها و کمیته جدید در برآوردن مطالبات توده
تر شدند. شوراها امور اجتماعی را بیش از پیش به دست کارخانه) رفته رفته تا اکتبر کلً مطالباتشان رادیکال

خود گرفتند که بارزترین نمود آن بوجود آمدن قدرت دوگانننه در روسننیه بننود. این قنندرت دوگانننه البتننه
نمی توانست ادامه پیدا کند و باید به نحوی به سننود یکی و بننه زیننان دیگننری (شننوراها یننا دولت مسننتقر)

می  شکست. 
اما لنین، و بعداً حزب بلشویک نمی خواست منتظر شکستن این قدرت دوگانه و کسب قدرت شننوراها توسننط
خودشان شود. هدف کسب قدرت سیاسی توسط حزب بود که با طبقه یکی انگاشته می شنند. در آن وضننعیت
متلطم و انقلبی، اکثریت/رهبری شوراها می توانست تغییر کند، و همانگونننه کننه بلشننویک ها در مسننکو و
بالخره در سنت پترزبورگ اکثریت نمایندگان را به خود جذب کردند، می توانستند در تحولی دیگر تبنندیل
به اقلیت شوند. هیچ امیدی/اعتمادی به شوراها وجود نداشت که چنانچه حتی قدرت سیاسی را بدست بگیرننند،
آنرا به حزب بدهند یا در راستای سیاست های حزب بلشویک پیش بروند. به هر ترتیبی بود، حننزب باینند بننه

قدرت سیاسی می رسید. درنتیجه، بدین منظور، حزب باید پیش دستی می کرد.
«انقلب» اکتبر

بطور خیلی خلصه، چگونگی کسب قدرت توسط بلشویک ها اینگونه بود که در اکتبر، منشویک ها در کمیته
اجرائی شورا، پیشنهاد تشکیل یک کمیته دفاعی مسلح را برای دفاع از مسکو و بخصوص سنت پترزبورگ در
مقابل حملت خارجی ها (آلمانی ها) مطرح کردند. در واقع «کمیته دفنناع انقلبی». بلشننویک ها در آنجننا این
پیشنهاد را به ظاهر قبول می کنند. اینکه می گویم به ظاهر، بخاطر آنست که خود تروتسکی بعداً می گوید کننه

 اکتنبر بننه ریاسننت۲۰این پذیرش صرفاً یک نیرنگ/فریب بود. با تشننکیل این کمیتنه نظننامی-دفنناعی در 
تروتسکی، بلشویک ها فعالنه در آن شرکت می کنند. این کمیته که متشکل از کارگران و سربازان شورا بود،

 اکتننبر اعلم می کننند کننه۲۲بلفاصله سربازهای پادگان های مختلف را تحت فرمننان خننود در می آورد. در 



دستورات ستاد فرماندهی نظامی منطقه ای (فرماندهی عالی رسمی در پتروگراد) باید به تائید این کمیته برسند.
 اکتبر، کمیته انقلبی از ساکنین پتروگراد خواست که دستوراتش را که می گفت «برای دفاع از شننهر۲4در 

علیه برنامه های ضدانقلب»، و برای دفاع از کنگره سوویت های سراسر روسیه و مجلس موسسان اسننت اجننرا
کنند. این کمیته در همان شب می رود و دولت موقت را سرنگون می کند و قدرت را بدست خننود می گننیرد.
قرار بود کنگره دوم شوراهای سراسر روسننیه روز بعنند تشننکیل شننود. برنامننه بلشننویک ها (بحث لنننین بننا
بلشویک های دیگر) این بود که حزب باید قبل از تشکیل کنگره، قدرت سیاسی را بگیرد. این بحث وسننیع و
تندی بود که مدتها بود که آنها داشتند. تاکید شدید لنین این بود که حزب باید با این کار کنگره را در برابر
عمل انجام شده قرار بدهد. در حالیکه بلشویک های دیگر، منشویک ها، اس آر هنا، و دیگنران می گفتننند کنه
بدست گیری قدرت سیاسی وظیفه ی خود کنگره است و خود کنگره باید این تصمیم را بگیرد. لنین مخالفت

 اکتبر کنگره را می گذارد در برابننر عمننل۲5می کند و به هر صورت نظر خود را در حزب پیش می برد و در 
انجام شده.  

با این وجود، بلشویک ها در کنگره دوم شوراهای سراسر روسیه اکثریت نداشتند. آنرا صننرفاً زمننانی بدسننت
آوردند که از یک سو تعدادی از شوراها در اعتراض به اقدام بلشویک ها نماینده ای به کنگننره ارسننال نکننرده
بودند چنانکه حتی تعداد نماینده های حاضر در کنگره دوم نسبت به کنگره قبلی کمتر بود، و از سوی دیگننر،
عده ای از نماینده های حاضر در کنگره، منشویک ها و اس آر های راست، در اعتراض به این اقدام بلشویک ها
کنگره را ترک کردند. آنوقت بود که بلشویک ها اکثریت را بدست آوردند؛ و کنگره وطیفه تشکیل شورای

کمیسارهای خلق روسیه را به آنها محول می کند. 
در مورد مجلس موسسان، آنچه که واضح است و همه می دانند اینست که لنین اول با ایجنناد مجلس موسسننان
موافق بود و تصور می کرد در آنجا اکثریت را بدست می آورد و وقتی دید نتیجه انتخابات چیز دیگری است،
با آن مخالفت و منحلش کرد. این فقط یک نمونه از چرخش تاکتیک های لنین بود. تاکتیک هننای چرخشننی
دیگرش، علوه بر کنار گذاشتن برنامه حزب خود و پذیرش برنامه ارضی اس آرهننا بنننا بنه «مصننلحت»، از
جمله در مورد بیانی بود که نسبت به سوویت ها داشت (نظر و نگاهش به شوراها تقریباً یکسان باقی ماند). او
این بیان را حداقل دو یا سه بار در فاصله  ی فوریه تا اکتبر تغییر می دهد. یکبار از آنها دفاع می کند، بننا شننعار
«تمام قدرت بدست شوراها» با آنچه که می دانیم در تزهای آوریلش آمده؛ بعد در ماه جولی یا ژوئیه، یننک
تظاهرات/قیام مسلحانه می شود که گفته شده به تحریک و مشارکت بلشویک ها بود (یعنی خیزشننی مسننلحانه
برای سرنگون کردن دولت موقت) در حالیکه بلشویک ها آنرا شورش خودانگیخته کارگران نامیدند. شننوراها

گیری می کنند، حتی در بعضی جاها نماینده های بلشویک ها را بیرون می کنند، و لنننین علیه بلشویک ها موضع
مجبور به فرار به فنلند می شود. در واقع همان وقت او موضع متضادی با موضع قبلی خودش می گننیرد بنندین
معنا که شعار «تمام قدرت بدست شوراها» را کمابیش پس می گیرد و می گوید شوراهای کارگری بننرای مننا
صرفاً یک ابزار هستند/بودند برای سرنگونی دولت بورژوائی. نگاهش بننه شننوراها در واقننع نننه ارگان هننای

ابننزاری-- بننود. این نگنناه را--خودگردان کارگری، بلکه ارگان های انقلب و سلب قنندرت از بننورژوازی 
هننا [شننده اند]؛ تروتسکی و استالین و دیگران هم دارند. لنین مدعی شد که سوویت ها «سیرک ها و عروسک

کیشوتی یا مسخره می دهد». قدرت واقعی در آنها نیست» و «شعار انتقال قدرت به سوویت ها اکنون طنین دن
بعد، به فاصله چند ماه کوتاه، بعد از اینکه تحولت ماه جولی/ژوئیه تمام می شود، مجدداً برمی گردد به شننعار

«تمام قدرت بدست شوراها» و آنرا شعار محوری حزب می کند.  
من فکر می کنم توضیحاتم را بطور مختصر در مورد شوراها دادم، قطعاً در بحث ها به آنها بننر می گننردیم. امننا
آنچه که مهم است و می شود در پایان گفت اینست که در آن شرایط، بدست گیری قنندرت سیاسننی توسننط
بلشویک ها، موج بسیار عظیمی در سوسیالیست ها و کمونسیت ها براه انداخت برای دفنناع از «انقلب اکتننبر»
روسیه. اما هیچ مارکسیست انقلبی نتوانست انحطاط سوویت ها را، تنها چند منناه بعنند از اکتننبر، بهننتر از رزا

لوکزامبورگ ببیند. او در کتاب انقلب روسیه نقدی دارد به بلشویک ها که برایتان در اینجا می خوانم:
«لنین و تروتسکی سوویت ها را همچون تنها نمایندگی واقعی توده های کارگر، بجننای پیکرهننای نمایننندگی
انتخاب شده توسط رای عمومی، معرفی کرده اند. ولی با سرکوب سراسری فعالیت سیاسی، فعالیت سوویت نیز
باید از بین برود. بدون انتخابات عمومی، آزادی نامحدود مطبوعات و اجتماعات، و بحث باز، زننندگی در هننر



نهاد عمومی می میرد، و یک شِبهِ-زندگی می شود که در آن تنها بوروکراسی زنده است. حیننات عمننومی، بننه
تدریج به خواب می رود، چند دوجین رهبر حزبی با انرژی بی پایان و ایده آلیسم نامحدود کنننترل و حکننومت
می کنند، در میان آنها یک دوجین ذهن های برجسته مسننئولیت دارننند، و یننک [گننروه] نخبننه هم از میننان
کارگران هر از گاهی به مجتمع ها دعوت می شود تا برای سخنرانی های رهبران کننف بزنننند و بننه اتفنناق آرا
قطعنامه هائی که بهشان داده شده را تصویب کنند --بنابراین، در عمق قضیه، این دولت یننک گننروه اسننت.
درست است، این یک دیکتاتوری است، ولی نه دیکتاتوری پرولتاریا، بلکه دیکتاتوری یک مشت سیاست کار

--دیکتاتوری به معنای بورژوائی آن، به معنای حکومت ژاکوبنی.»
وحید تقوی


