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انجام شده است
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چند نکته از ویراستار
١ـ در ارتباط با ﺷﮑﻞگيری و وقوع انقﻼب اکتبر ،از تقديرگرايی و
جبر زمانه« که بگذريم؛ اما در مورد
ماورائيتپنداری نهﻔته در مقولهی » ِ
سوسياليستی تاکنونی ،میتوان چنين ابراز
چرايی وقوع اين تنها انقﻼب
ِ
نظر کرد که اگر بلشويکها از اقدام انقﻼبی و تسخير قدرت سياسی
امتناع میکردند ،نه تنها بهخودﺷان ،بلﮑه بهزحمتکشان روسيه و
بهفرودستان همهی جهان نيز خيانت کرده بودند .در اين رابطه ﺷواهد و
اسناد فراوانی وجود دارد که نويسنده در پانوﺷتهای اين کتاب بهبخشی
از آنها )که امروز بهلحاظ کمی و کيﻔی بيشتر هم ﺷدهاند( اﺷاره کرده
ب مختصر و مﻔيد
است .بهبيان ديگر ،همانطور که مندل در متن اين کتا ِ
استدﻻل میکند ،در مقابﻞ بلشويکها و ديگر نيروهای همراستا با آنها
تنها دو »امﮑان« واقعی برای انتخاب وجود داﺷت :يﮑی ،تسخير قدرت
سياسی در استقرار قدرت ﺷوراهای کارگران و زحمتکشان؛ و ديگری،
تسليم بهوضعيت موجود در اکتبر !١٩١٧؟
جهانی
روزگار اروپا )بهمثابهی کانون
با نگاه گذرايی بهوضعيت آن
ِ
ِ
فعﻞ و انﻔعاﻻت سياسی و همچنين مرکز تبادﻻت انقﻼبی( ،و با توجه
بهاينکه در همهی کشورهای اروپايی آن زمان هارترين و مرتجعترين
دستهبندیهای سياسیـاقتصادی در حاکميت قرار داﺷتند و از اقتدار بسيار
باﻻيی هم برخوردار بودند ،و سوسيال دمﮑراسی نيز در کليت خويش
)ﻋلیرغم دارا بودن پایگاه تودهای( ،در مقام چﮑمهليس نظاميان و
جنﮓطلبان ايﻔای نقش میکرد؛ اين برآورد دور از واقعيت نيست که :اگر
بلشويکها از ميان دو انتخاب ممﮑن ،وضعيت موجود آن روزگار را
انتخاب میکردند ،فراتر از دهها ميليون کشتهی ناﺷی از ادامهی جنﮓ و
جهان امروز
نيز سرکوب بهﺷدت خونين مبارزات کارگری ،اروپا و
ِ
بهلحاظ حقوق دمﮑراتيک )اﻋم از کارگری يا خردهبورژوايی( بهمراتب
ﻋقبتر آنچه هماينک هست ،میبود.

۵

بنابراين ،میتوان چنين نتيجه گرفت که همهی آن افراد و گروههايی
که بهنوﻋی خود را در ضديت با ﻋمﻞکرد لنين و حزب بلشويک تعريف
میکنند و انقﻼب اکتبر را بهزيان بشريت میدانند ـآگاهانه يا ناآگاهانه؛
يﮑی کمتر ،و ديگری بيشترـ از زاويه نئوليبرالی بهتاريخ مبارزهی
طبقاتی نگاه میکنند .اين افراد و گروهها که تحت تأثير مديای نئوليبرالی
بهتدريج افرايش هم میيابند ـخواسته يا ناخواسته؛ مستقيم يا غيرمستقيمـ
درخدمت نظم موجود قرار دارند که نه تنها مبتنیبر خريد و فروش
پس فروپاﺷی
نيرویکار است ،بلﮑه مناسبات نئوليبرالیاش را نيز از ِ
همان جسدی ﺷﮑﻞ داده است که از مرگ انقﻼب اکتبر بهجا مانده بود.
ﺷورايی انقﻼب اکتبر
٢ـ با همهی اين احوال ،انحطاط دستآوردهای
ِ
)يعنی :استالينيسم بهﻋامترين مﻔهوم( نه تنها رﻋدی در آسمانی بدون ابر
نبود ،بلﮑه وقوﻋی خلقالساﻋه نيز نمیتوانست داﺷته باﺷد .صرفنظر از
بررسی جزييات که در ادامه اﺷارهی کوتاه و گذرايی بهآن خواهم داﺷت؛
مﻔهوم
اما ديالﮑتيک رابطهی »درون و بيرون« )بهمثابهی ﻋامترين
ِ
»تضاد« در وقوع مجموﻋههای دوگانهی واحد( ،اين نظر سادهلوحانه را
نمیپذيرد که »دليﻞ اصلی ﺷﮑست اين انقﻼب نه اﺷتباهات و نواقص
بلشويکها که حمﻼت وحشيانه ضدانقﻼب داخلی و خارجی و خيانت
سوسيال دمﮑراسی اروپايی بود«.
ﺷﮑی در اين نيستکه تهاجم طوﻻنی و همهجانبهی دولتهای
امپرياليستی )بهمثابهی ﻋوامﻞ ُکند و حتی تخريبکنندهی بيرونی( در سير
نزولی و سرانجام انحطاط انقﻼب اکتبر تأثير بهسزايی داﺷتند؛ اما اين
خاصهی
)که
درونی
نارسايی
اين
بدون
تهاجمات
سوسياليستیـﺷورايیـمشارکتی انقﻼب را بتواند بهجای جانشينگرايی
ِ
سوسيال دمﮑراتيک بپذيرد( ،بهمراتب تأثير مخرب کمتری میداﺷتند ،و
ب کمتر ـنيزـ زمينه بسيار مساﻋدی برای رﺷد
فشار
بيرونی مخر ِ
ِ
برجستهترين رسايی انقﻼب اکتبر در دورهی آغازين آن بود؛ و اين چيزی
جز خاصهی سوسياليستیـﺷورايیـمشارکتی نبود .خاصهای که اگر قبﻞ
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از انقﻼب بهاندازهی کافی تدارک ﺷده بود و پس از انقﻼب نيز اهميت
تاريخساز آن بهگستردگی فهم میﺷد و جنبهی ﻋملی پيدا میکرد،
تاريخی انقﻼبْ تااندازهی زيادی
میتوانست بهمثابهی جوهرهی طبقاتی و
ِ
انﻔعال تدريجی تودههای کارگر را مانع ﺷود؛ و تداوم فعليت انقﻼبی
کارگران ـبهنوبهی خودـ میتوانست از سرﻋت افزايش نابرابریهای
اقتصادیـاجتماﻋیـسياسی )که با تقسيم نابرابر »سهمه« در دورهی
موسوم به»کمونيسم جنگی« ﺷروع ﺷد( بﮑاهد؛ و در مقابﻞ روند
ﺷدن مبارزه و زندگی بهاقدام انقﻼبی روی بياورد.
بوروکراتيزه
ِ
رویکردی که ﻋلیرغم سرکوب از سوی بوروکراتها و چهبسا ﺷﮑست
ت
ينی آرمانیـطبقاتیـانقﻼبی ،اين حقيق ِ
قطعیاش ،اما فراتر از حماسهآفر ِ
بهلحاظ نظری پذيرفته را ـهرچه ﻋملیتر ،هرچه رساتر و هرچه قابﻞ
فهمترـ بهگوش همهی مدﻋيان انقﻼب اجتماﻋی میرساند که اوج
کمونيستی تدارک طبقهی کارگر در امر رهبری و
انقﻼبیگری
ْ
دهی همهی اﺷﮑال مبارزهی طبقاتی و انقﻼبی است.
سازمان ِ
نياز بهاستدﻻل چندانی نيستکه بارزترين نشانهی تدارک کمونيستی
که درست نقطهی مقابﻞ تدارک سوسيال دمﮑراتيک قرار میگيرد،
حضور روزافزون افراد و گروههای برخاسته از طبقهی کارگر در
رهبری نهادهای گوناگون مبارزاتی است؛ افراد و گروههايی که ضمن
داﺷتن خاستگاه کارگری ،درﻋينحال )يعنی بههنگام حضور در رهبری
نهادهای مبارزاتی( با تودههای کارگر نيز در ارتباط ارگانيک قرار داﺷته
باﺷند.
٣ـ حقيقت اين استکه تدارک طبقهی کارگر )بهمثابهی فروﺷندگان
دهی همهی اﺷﮑال و نهادهای
نيرویکار( در امر رهبری و سازمان ِ
مبارزهی طبقاتی و انقﻼب ْی جوهرهی همان کنش و برهمکنشهايی استکه
مبارزهی طبقاتی آگاهانه ،هدفمند و رهايیبخش میناميم .اگر درستی
اين حﮑم را بپذيريم )که بهنظر من پذيرفتی است( ،میتوانيم نتيجه بگيريم
مﮑراتيک محض
که همين پراتيک ويژه است که برهمکنشهای سوسيال د
ِ
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را از برهمکنشهای سوسياليستی و انقﻼبی جدا میکند .بهﻋبارت ديگر،
سوسياليستها نيز متناسب با مختصات زمانیـمﮑانی خويش الزاما ً
مرحلهی مبارزهی سوسيال دمﮑراتيک در امر سازمانيابی مبارزهی
تسر میگذارند ،اما آنچه خط فاصلی بين
دمﮑراتيک کارگری را پش ِ
دمﮑراتيسم سوسياليستی و انقﻼبی
سوسيال دمﮑراتيسم محض و سوسيال
ِ
امر تدارک انقﻼبی کارگران در فعليت نهادهای مبارزاتی
میکشد ،همين ِ
و انقﻼبی است.
بههمين دليﻞ ،فراز و نشيب انقﻼب اکتبر )بهﻋنوان اولين برهمکنش
انقﻼبی مقدمتا ً موفق ،و نهايتا ً غلطيده بهمسير انحطاط و
سوسياليستیـ
ِ
بوروکراتيسم( درسنامهی تاريخی سترگی است که در نق ِد ﻋملی وضعيت
موجود و سازمانيابی ابعاد مختلف مبارزهی طبقاتی بهفراوانی میتوان
از آن آموخت.
اين نظر که انقﻼب اکتبر بهگذﺷته تعلق دارد ،تﮑرار نشدنی است و
نبايد بهآن پرداخت ،اصﻞ تغيير و تحول همهی نسبتهای هستی را
بهﺷﮑﻞ سﻔسطهگرانهای پيش میکشد تا وحدت مادی هستی بیکرانه و
بالطبع وحدت قانونمند هستی انسانی را انﮑار کند .اين درست استکه
انقﻼب اکتبر بهگذﺷتهای تعلق دارد که بالعينه تﮑرار ﺷدنی نيست؛ اما اين
نيز درست ـو حتی درستترـ استکه آن رابطه و مناسباتی که پروسهی
ﺷﮑﻞگيری و وقوع انقﻼب اکتبر را بهيک ضرورت تاريخی تبديﻞ کردند
ـنه در ﺷﮑﻞ ،بلﮑه در ذات استثمارگرانهی خويشـ همچنان انسان و
انسانيت امروز را بهصﻼبهی سرمايه میکشند ،و رهايی کار از قيد
سرمايه نيز ـصرفنظر از ويژگیهاـ بالضروره همچنان همان پرچمی را
بايد برافرازد که نخستينبار در انقﻼب اکتبر برافراﺷته ﺷد :انقﻼب
اجتماﻋی با مضمون استقرار ديﮑتاتوری پرولتاريا بهواسطهی قدرتيابی
ﺷوراهای کارگران و زحمتکشان.
۴ـ اين درست استکه با احتساب تﻔاوت در ويژگیها ،جوهرهی
وجودی جامعهی فیالحال موجود در جغرافيای سياسی ايران همان
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جوهرهای استکه موجبات ﺷﮑﻞگيری و وقوع انقﻼب اکتبر را فراهم
آورد؛ اما از آنجا که وقوع انقﻼب اجتماﻋی امری اتوديناميک ويا
پيشبودی نيست و مشروط بهدرک همهجانبهی قانونمندی
اجتماﻋیـاقتصادیـسياسی و اقدام ارادهمندانهی انقﻼبی در تدارک
نهادهای کارگری و انقﻼبی ،و نهايتا ً اقدام بهقيام انقﻼبی است؛ از اينرو،
انقﻼب اکتبر بهﺷرطی بهيک درسنامهی تاريخی تبديﻞ میﺷود که بتوانيم
برخوردی جانبدارانه و درﻋينحال نقادانه با آن داﺷته باﺷيم .گرچه
ت برخورد نقادانه با انقﻼب اکتبر از تﻔاوت در ويژگیهای ملی و
ضرور ِ
همچنين از تﻔاوت در ﺷﮑﻞ بُروز اجتماﻋیـاقتصادیـسياسی سرمايه در
روسيه آن روزگار و جامعهی امروز ايران مايه میگيرد؛ اما ضرورت
برخورد نقادانه از اين واقعيت نيز مايه میگيرد که انقﻼب اکتبر بهطور
قانونمندی بهانحطاط گراييد ،بورکراتيزه ﺷد و از جسد آن يک قدرت
بورژوايیـمافيايی فیالحال موجود برخاست.
بدينترتيب ،نه تنها درسآموزی از برهمکنشهايی که پروسهی
ﺷﮑﻞگيری حزب بلشويک و نهايتا ً قيام اکتبر را ﺷﮑﻞ دادند ،ضرورتی
انقﻼبی است؛ بلﮑه بررسی نقادانهی برهمکنشهای راهبر بهانقﻼب اکتبر
نيز بهدليﻞ اينکه ﻋﻼوهبر پتانسيﻞ انقﻼبی ،زمينهی گرايش بهانحطاط را
هم داﺷتند ،ضرورتی انقﻼبی و کمونيستی است .نتيجه اينکه :ضرورت
ت نق ِد جانبدارانهی آن
درسآموزی از انقﻼب اکتبر ـدرحقيقتـ در ضرور ِ
خﻼصه میﺷود.
در رابطه با ﻻزم و ﻋاجﻞ بودن نق ِد جانبدارانهی انقﻼب اکتبر بايد
بهاين نﮑته اﺷاره کنيم که ازآنجاکه نق ِد حقيقی در جريان تدارک
سازمانيابی طبقاتی و کمونيستی تودههای کارگر و زحمتکش واقع
میﺷود؛ از اينرو ،پراتيک نقد )مشروط بهاينکه در محدودههای
آکادميک متوقف نشود( ،حتی میتواند وحدتبخش و بهلحاظ سياسی و
طبقاتی نيروآفرين نيز باﺷد .بنابراين ،میتوان بهکارگران و زحمتکشانی
که در جغرافيای سياسی ايران مورد استثمار و ستم سرمايه قرار
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میگيرند ،توصيه کرد که ضمن مطالعهی آثار مربوط به»دانش مبارزهی
طبقاتی« و مطالعه در بارهی تاريخ ايران ،آثار مربوط بهفراز و نشيب
انقﻼب اکتبر را نيز بهگونهای نقادانه در برنامهی مطالعاتی خود
بگنجانند.
بهنظر من وحدتبخشی و نيروآفرينی مطالعه و بررسی
جانبدارانهـنقادانهی انقﻼب اکتبر تا آنجا مؤثر و مﻔيد است که میتوان
اساسی اوجگيری دوبارهی جنبش
چنين ادﻋا کرد که يﮑی از ﺷروط
ِ
کارگریـکمونيستی در ﻋرصهی جهان دستيابی بهنظريههای همراستا
در رابطه با چگونگی فراز و نشيب انقﻼب اکتبر است.
۵ـ آن افراد و گروههايی که تحت ﻋناوين مختلف و بعضا ً حتی
متناقض جانبداری از انقﻼب اکتبر را ـدر حذف برخورد نقادانه با آنـ
ْ
بهتقدسی الهی و ارتدوکسگونه تبديﻞ میکنند ،منهای هرﻋنوان پسنديده يا
ناپسندی که روی خود بگذارند و هرتوجيهی که داﺷته باﺷند ،ﻋمﻼً نماينده
و درﻋينحال بازتوليدکنندهی همان سازوکارهايی هستند که زمينهی
اط بوروکراتيک انقﻼب اکتبر را فراهم آوردند.
انحط ِ
در يک کﻼم :اگر اين جماﻋت با هرﻋنوان ديگری هم )مانند
کاستروئيست ،مائوئيست ،لنينيست ،تروتسﮑيست و غيره( خودرا معرفی
کنند ،چنانچه در نظر و ﻋمﻞ نقاد آن سازوکارهايی نباﺷند که پس از
دستيابی بهقدرت در ﺷورویْ بهدرستی »استالينيسم« نامگذاری ﺷده
ماسک پنهانکنندهی ماهيت
است ،در واقع استالينيستهايی هستند که با
ِ
خويش بهﻋرصهی مبارزهی طبقاتی وارد ﺷدهاند تا ضمن ارائهی
تصويری تثبيتکننده و نخبهگرايانه از »دانش مبارزهی طبقاتی« ،با
بهکارگيری بازوهای نيرومند تودههای کارگر ،بهنوﻋی ـبخشا ً يا تماما ًـ
بهقدرت سياسی بخزند و موجبات ظاهرا ً دگرگونهی نظام سرمايهداری را
فراهم بياورند .همين حضور خزيده ،اﻋتبارجو و فرصتطلبانه
در ﻋرصهی مبارزهی طبقاتی که ابعاد و دستآوردهای گوناگون ،انسانی
درپس سياستگرايی محض
کارگری مبارزهی طبقاتی را
و فراروندهی
ِ
ِ

١٠

انقﻼبی سازمانيابنده را با زدوبند و حتی
پنهان میکند و تبادل انديشهی
ِ
توطئه تاخت میزند ،جوهرهی همان چيزی است که در قدرت و با چنﮓ
انداختن روی ﺷوراهای مشارکتی کارگران و زحمتکشان در روسيه
»استالينيسم« ناميده ﺷده است.
ﻻزم
حقيقی فراز و نشيب انقﻼب اکتبر ،فراتر از نقد
نتيجه اينکه نق ِد
ِ
ِ
استالينيستی قبﻞ از دستيابی
نظری و آکادميک ،نق ِد سازوکارهای
ِ
بهقدرت ويا حتی دستيابی بهاﻋتبار سياسیـاجتماﻋی )همانند سوسيال
دمﮑراسی آلمان در اوايﻞ قرن گذﺷته( است .بدينترتيب ،گستره و
پيچيدگی مبارزات تودههای کارگر و زحمتکش ﻋمدهترين معياری است
که ميزان و چگونگی استالينيسمزدايی را نشان میدهد .هرچه طبقهی
کارگر و مردم زحمتکش متشﮑﻞتر و بهلحاظ طبقاتی مستقﻞتر باﺷد،
بههمان اندازه خطر گسترش استالينيسم کمتر میﺷود .از طرف ديگر،
هرچه کادرهای کارگری در نهادهای مربوط بهمبارزهی طبقاتی )از
سنديﮑاها گرفته تا احزاب کمونيست( حضوری گستردهتر و مؤثرتر
داﺷته باﺷند ،بههمان ميزان از خطر توطئههای استالينيستی )اﻋم از
اينکه در ﺷﮑﻞ بلعيدن انقﻼب اکتبر ظاهر ﺷود ويا همانند سوسيال
دمﮑراسی آلمان در مقابﻞ انقﻼبْ فعليتی بازدارنده داﺷته باﺷد( بيشتر
کاسته میﺷود.
۶ـ در رابطه با انتشار مجدد اين کتاب ﻻزم بهتوضيح است که اولين
)و در واقع تنها انتشاری که با خواست و اجازهی مترجم صورت
گرفت( ،در سال  ٢٠٠۶از طريق انتشارات بيدار )قديم( بود .نسخهی
ديگری هم در بعضی از سايتها وجود دارد که نام ناﺷر را ـبدون
اجازهی رامين جوانـ »نشر کارگری سوسياليستی« ﻋنوان کردهاند .از
بسياری نﮑات که بگذريم ،از اين نﮑته نمیتوان گذﺷت که نسخهی مذکور
مملو از بیدقتیهای قابﻞ توصيف بهﺷلختگی است .برای مثال ،بهغير از
غلطهای تايپی و امﻼيی نه چندان ناچيز ،تمام پانوﺷتهای فصﻞ چهارم و

١١

بعضی از تيترها نيز ـاگر ﻋمدا ً حذف نشده باﺷندـ احتماﻻً در اثر بیدقتی
فراموش ﺷدهاند.
اما ،مهمترين دليﻞ ويرايش مجدد و انتشار دوبارهی اين کتاب
)بهمثابهی مقدمهای برای توليد و انتشار آثاری روزآمدتر و گستردهتر(
مقابله با رون ِد روزافزون تبليغات ضدکمونيستی ،ضدلنينی و ضدبلشويﮑی
صرف هزينههای
در ايران است .انواع نهادهای دولتی و غيردولتی با َ
گزاف و ميلياردی ،از طريق کتاب ،جزوه ،برپايی کنﻔرانسهای
گوناگون ،فيلم و مانند ْ
ت راستیترين باورهای
ق دس ِ
آن در تزري ِ
ايدئولوژيک بهاصطﻼح نوين بهجامعه فعاليت دارند؛ و بهويژه
سياسیـ
ِ
جوان آن بخشی از ساکنين ﺷهرهای نسبتا ً بزرگ را هدف گرفتهاند
نسﻞ
ِ
که طبقهی متوسط ناميده میﺷوند .نﮑتهای که بايد بهآن بيشتر توجه کرد
اين استکه نقطهی وحدت اين بنگاههای »فرهنﮓساز« که در رقابتی
فشرده ،بعضا ً دﺷمنخويانه و طبعا ً سودآور قرار دارند ،ضديت با انقﻼب
اکتبر است .بنابراين ،دفاع از انقﻼب اکتبر ـحتی در وجه صرفا ً
نظریاشـ امری مثبت و انقﻼبی است.
بههرروی ،حدود دو ماه پيش ،وقتی که در مورد اين بنگاههای
»فرهنﮓساز« با رفيق رامين گﻔتگو میکرديم ،بهاو پيشنهاد کردم که
کتاب »در دفاع از انقﻼب اکتبر« را دوباره منتشر کنيم .او ضمن موافقت
با اين پيشنهاد ،اما بهدليﻞ کارهای ديگری که در دست داﺷت ،از من
خواست که مسئوليت جوانب مختلف کار و ازجمله مطابقت با ترجمهی
انگليسی آن را بهﻋهده بگيرم.
بدينترتيب بود که ضمن خشنودی از اﻋتماد رفيق رامين ﻋزيز ،کار
را که از آلمانی ترجمه ﺷده بود؛ و کمی هم بيش از برآورد اوليه وقتگير
ﺷد ،ﺷروع کردم .بهاين ترتيب که چون فرمت  woordرا رفيق رامين
دراختيار نداﺷت ،ابتدا تمام فرمت  pdfرا بهفرمت  woordتبديﻞ کردم؛
سپس ،فرمت  woordرا که نارسايیهای فراوانی پيدا کرده بود ،تصحيح
کردم؛ و باﻻخره متن تصحيح ﺷده را با ترجمهی انگليسی تطبيق دادم.

١٢

ازآنجاکه ترجمه رفيق رامين از آلمانی کيﻔيت باﻻيی داﺷت ،تطبيق با
متن انگليسی ﻋمدتا ً پاراگراف بهپارگراف و بعضا ً جمله بهجمله صورت
گرفت .با وجود اين ،اگر خطايی در ترجمه وارد ﺷده باﺷد ،مسئوليت آن
بهﻋهدهی من است؛ چراکه تسلط رفيق رامين بهزبان آلمانی و مسائﻞ
مربوط بهانقﻼب اکتبر احتمال بروز خطا از سوی او را در ترجمهی
مطالبی مانند کتاب حاضر تا حد صﻔر کاهش میدهد.
ضمنا ً ﻻزم بهتوضيح استکه پانوﺷتهای هرفصﻞ را در پايان آن
فصﻞ آوردم؛ چراکه درصد بسيار باﻻی اين پانوﺷتها مشخصات منابع
مورد استﻔادهی مندل استکه اغلب خوانندگان کمتر بهآن مراجعه
میکنند]ﻋباس فرد[.

١٣

١۴

امروزه يک کارزار واقعی ]و هرچه ﺷدتيابندهتر[ ﻋليه
انقﻼب اکتبر بهراه افتاده است .اين کارزار اغلب ـهم در ﺷرق و
هم در غربـ حالت کينهتوزانهای بهخود میگيرد .افسانهها و

١۵

تاريخی آن از نوع تازهای است و بهافسانهسرايیها و
تحريﻔات
ِ
تحريﻔات استالينيسم ربطی ندارد .اينک مبارزه با اين کارزار نه
تنها از ديدگاه ﻋلمی و سياسی ،بلﮑه بهخاطر ﺷرافت
روﺷنفﮑرانه نيز ضرورت تام دارد] .ازآنجاکه[ مبارزه در راه
دستيابی بهحقيقت با حداقلی از کردار درست در زندگی جمعی
مﻼزمه دارد؛ ما برآن هستيم که در سه فصﻞ اول اين کتاب
ت تبليغاتی
بهافشای سه افسانهای بپردازيم که امروزه در مطبوﻋا ِ
رواج بيشتری دارند.

تمامی ماهيت انقﻼب
اولين مورد از اين رﺷته افسانهسازیها
ِ
اکتبر را زير سؤال میبرد .گﻔته میﺷود که انقﻼب اکتبر چيزی
جز يک کودتای ﺷيطانی نبوده که بندباز ماهری بهاسم لنين آن را
رهبری کرده و توسط گروه کوچﮑی از انقﻼبيون حرفهای نيز
بهاجرا درآمده است .در اين رابطه تﻔسيرهايی که پس از ﺷﮑست
کودتای  ٢٩اوت  ١٩٩١رايج ﺷده ،بسيار با معنی هستند .برخی
نوﺷتند که کودتای )ناکام( سال  ١٩٩١ريشه در کودتای )موفق(
سال  ١٩١٧دارد.
اما حقيقت چيز ديگری است .انقﻼب اکتبر نقطهی اوج يﮑی
از ﻋميقترين جنبشهای تودهای تاريخ است .در اروپا تنها دو
رویداد تاحدی با آن قابﻞ مقايسه است :يﮑی خيزش کارگران
آلمان دربرابر کودتای کاپ در سال  ١٩٢٠است؛ و ديگری قيام
انقﻼبيون کاتاﻻن در برابر سلطهی نظامی-فاﺷيستی پيروان
فرانﮑو در ژوييه سال.١٩٣۶

١۶

با توجه بهاسناد تاريخی هيچ ترديدی نمیتوان داﺷت که
بلشويکها در اکتبر  ١٩١٧نمايندگان اقشار اجتماﻋی وسيعی
بودند] .[١برای اثبات اين امر لزومی ندارد که بهنوﺷتهی کسانی
استناد کنيم که بهلنين نزديک بودند .امروزه در بارهی گسترش
جنبش مردمی پيش از انقﻼب اکتبر ،در خﻼل و پس از آن،
تحقيقات مﻔصﻞ و دقيقی در دسترس قرار دارند] .[٢در اينجا ما
تنها بهگواهی مخالﻔين بلشويکها استناد خواهيم کرد.
سوخانوف از دﺷمنان سياسی بلشويکها بود و بهگروه
منشويکهای انترناسيوناليست تعلق داﺷت .او در اثر خود تأکيد
دارد که:
»بلشويکها فعالينی سرسخت و خستگیناپذير داﺷتند.
روز خدا
آنها پيوسته در ميان تودههای زحمتکش بودند .هر ِ
سخنرانهای گوناگون آنها در کارخانهها و پادگانهای
پترزبورگ نطق میکردند .میتوان گﻔت که آنها خود بهاين
اماکن تعلق داﺷتند ،زيرا که همواره در آنجا حضور داﺷتند.
همه بهآنها اميد بسته بودند ،زيرا بهﻋنوان ﻋضوی از
خانواده ،وﻋدههای دستودلبازانه میدادند و قصههای ساده و
ﺷيرينی میگﻔتند .تودهها با بلشويکها نﻔس میکشيدند و
زندگی میکردند .حزب لنين و تروتسﮑی آنها را در دست
خود داﺷت«؛ »در جايی که بخش ﻋظيمی از مردم حامی
حزب هستند و حزب ﻋمﻼً تمام قدرت و حاکميت واقعی را
تصرف کرده است ،نمیتوان از کودتای نظامی سخن
راند«].[٣

مورخ آلمانی اسﮑار انوايلر که از منتقدين سرسخت
کمونيستهاست ،بهنوبهی خود اﻋتقاد دارد که:

١٧

ب ﺷهرهای
»بلشويکها در ﺷوراهای
کارگری اغل ِ
ِ
سربازان بيشتر پادگانهای
صنعتی و همچنين در ﺷوراهای
ِ
نظامی اکثريت داﺷتند«].[۴

مارک فرو يﮑی ديگر از منتقدين آﺷتیناپذير بلشويکها بهاين
نتيجه رسيده است که:
»سياست بلشويﮑی قبﻞ از هرچيز نتيجهی تعميق مبارزهی
تودهها بود و بهصورت تجلی ارادهی دموکراتيک آنها
درآمد...
تعميق مبارزهی تودهها بيش از هرچيز محصول بیثمری
سياست دولت )که از ماه مه سوسياليستها هم در آن ﺷرکت
داﺷتند( بود ،که تمام خط مشی خود را بهآﺷتی دادن طبقات
حاکمه با زحمتکشان منحصر کرده بود .اقدامات سياسی نه
بهتغيير نظم موجود ،بلﮑه بهتمديد آن معطوف بودند...
نارضايتی هم در ﺷهرها و هم در روستاها باﻻ
بدينسان
ْ
گرفت .در چنين ﺷرايطی کسانی که از آغاز مخالف سازش
طبقاتی بودند ،قدرت گرفتند ،و در اين طيف بلشويکهای
هوادار لنين سرسختترين مواضع را داﺷتند.
زحمتکشان خواهان لغو ﺷرايط غيرانسانی بودند.
تجاوزات بیرويه دولتمندان ،کارگران را بهتصرف
کارخانجات ،دستگيری سرمايهداران ،و بعد از انقﻼب اکتبر
بهانتقامجويی از آنها برانگيخت.
اين جنبش بهتودههای مردم متﮑی است ...از زمانی که
کميتهها در جنبشی که بهاکتبر انجاميد ﺷرکت کردهاند،
کميتههايی که مردم تشﮑﻞ خود را مديون آنها میباﺷند ،ترس
از اختناق و نﻔرت از رهبران خائن برای توضيح يک استبداد
ابتدايی کﻔايت میکند ،استبدادی که بهاستبداد بلشويستی هيچ
ربطی ندارد؛ اما با جنبشی که آنها رهبری میکنند ،همبستگی
دارد«].[۵

١٨

دان يﮑی از مهمترين سران منشويکها نوﺷته است:
»در آستانهی اکتبر تودهها ﻋدم رضايت و ناﺷﮑيبايی خود
را هرچه بيشتر بهصورت امواج سيﻞآسا بيان میداﺷتند و
نهايتا ً بهکمونيسم روی میآوردند ...اﻋتصاب از پس اﻋتصاب
فرامیرسيد .کارگران میکوﺷند با افزايش دستمزد با رﺷد
سريع قيمتها]ی ملزومات زندگی[ مقابله کنند .اماهمهی
تﻼش آنها بهخاطر سقوط مدوام ارزش اسﮑناس بهﺷﮑست
میانجاميد .کمونيستها ﺷعار »کنترل کارگری« را بهصﻔوف
کارگران بردند و آنها را بهتصرف کارگاهها برانگيختند تا از
»خرابکاری« سرمايهداران جلوگيری کنند .از طرف ديگر،
کشاورزان از ترس اين که با تشﮑيﻞ مجلس مؤسسان
زمينهای زراﻋتی را از دست بدهند ،بهتصرف اراضی ،طرد
مﻼکان و سوزاندن محصوﻻت دست زدند«.

انقﻼب اکتبر با اصﻞ »همهی قدرت بهﺷوراها« )ﺷوراهای
کارگران ،سربازان و دهقانان( تحقق پيدا کرد .بريﻞ ويليامز روند
خی راهبر بهاکتبر را چنين توصيف میکند:
تاري ِ

»تودهها قدرت ﺷورايی را بيش از برنامههای حزبی يا
مجلس مؤسسان ّ
حﻼل مشﮑﻼت خود میدانستند ،و تنها
بلشويکها بودند که واقعا ً با قدرت ﺷورايی پيوند داﺷتند...
اينک حزب آنها بود که میتوانست روی موجی از همبستگی
ی قدرت را کسب کند«].[٧
تودها ْ

بايد بهياد داﺷت که هواداران خط مشی »همه قدرت
بهﺷوراها« در دومين کنگرهی ﺷوراها ) ٢۵و  ٢٩اکتبر (١٩١٧
 ۶٩.۶درصد آرا را کسب نمودند .در کنگرهی سراسری
نمايندگان کشاورزان که از  ٩تا  ٢٠دسامبر  ١٩١٧برگزار ﺷد،

١٩

اکثريت ﺷﮑنندهای )مرکب از اس .ارها و بلشويکها( طرفدار
قدرت ﺷوراها بودند .انوايلر با بررسی گرايش و موضع تودهها
نسبت بهانحﻼل مجلس مؤسسان توسط دولت ﺷورايی در ژانويـه
 ١٩١٨بهنتايج زير رسيده است:
»در ميان مردم تقريبا ً هيچ نشانی از اﻋتراض ﻋليه
اقدامات قهرآميز بلشويکها و ترور روانی و جسمی که در
اين زمان هنوز نسبتا ً »مﻼيم« بود ،ديده نمیﺷد .بايد توجه
داﺷت که بلشويکها در طرح مسائﻞ حياتی ،نظير صلح و
زمين ،بهمراتب از مصوبات مجلس مؤسسان جلوتر بودند.
تودههای کارگر و دهقان بهاقدامات ﻋملی حاکمان جديد بيشتر
اﻋتماد داﺷتند تا بهراه حﻞهای مجلس مؤسسان که تنها روی
کاغذ بود ...با وجود ﻋدم کﻔايت سازمانی و ﺷﮑﻞ غالبا ً ناقص
نمايندگی در ﺷوراها ،تودهها آنها را ارگانهای خودﺷان می
دانستند«].[٨

تاريخی ديگری سر برآورده است:
تحريف
دومين افسانه از
ِ
ِ
بلشويکها کودتا کردند تا در روسيه فورا ً يا در کوتاهمدت
روی زمين را بنا کند .بهتعبير
جامعهای آرمانی بسازند و بهشت
ِ
دو تاريخدان روسیتبار ،ميخاييﻞ هلر و الﮑساندر نﮑريچ،
بلشويکها »يک آرمان را بهقدرت رساندند«] .[٩البته بايد گﻔت
که مورخ دوم در نوﺷتههای قبلی خود انصاف بيشتری از خود
نشان داده است].[١٠
حقيقت اين است که ﺷوراها با تصرف قدرت خواهان تحقق
اهداف مشخصی نظير :پايان دادن فوری بهجنﮓ ،تقسيم زمين
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بين دهقانان ،اﻋطای حق تعيين سرنوﺷت بهمليتهای تحت ستم،
پيشگيری از سرکوب پتروگرا ِد انقﻼبی )که کرنسﮑی قصد داﺷت
انجام آن را بهارتش آلمان واگذار کند( ،جلوگيری از خرابکاری
اقتصادی سرمايهداران ،کنترل توليد توسط کارگران ،و پايداری
در برابر ضدانقﻼب بودند.
اين اهداف را میتوان در يک ﻋبارت کﻼسيک مارکسيستی
خﻼصه نمود :تحقق انقﻼب بورژوا دموکراتيک )يا ملی
دموکراتيک( از طريق تشﮑيﻞ ديﮑتاتوری پرولتاريا؛ يعنی با
درهم ﺷﮑستن دولت بورژوايی و قبﻞ از هرچيز دستگاه دولتی.
انقﻼب مطمئنا ً اکنون بايد فراتر میرفت و انجام وظايف
سوسياليستی را بهﻋهده میگرفت .اما اين نه از خيالپرستی
بلشويکها ،بلﮑه از اين واقعيت ناﺷی میﺷد که تودههای
زحمتکش در روند رهايی خود مخالف هرگونه محدوديت بودند.
آنها که در ﺷهر و خيابان خود را آزاد و سربلند میديدند ،ديگر
حاضر نبودند در محﻞ کار خود زيردست باﺷند و استثمار
ﺷوند].[١١
اندکی قبﻞ و بعد از انقﻼبْ کارگران بیهيچ برنامهی قبل ْی
کنترل بسياری از کارخانهها را بهدست گرفتند .آنها مديريت
مؤسسات توليدی را بهﻋهده گرفتند ،زيرا میديدند که
سرمايهداران بهبستن کارگاهها و اخراج گروهی کارگران
پرداخته اند].[١٢
»از نوامبر  ١٩١٧تا مارس  ١٩١٨تعداد  ٨٣۶مؤسسه،
ملی اﻋﻼم ﺷد .سهچهارم احﮑام خلعيد از جانب ارگانهای
محلی نظير کميته کارخانهها ،سنديﮑاها ،ﺷوراهای محلی و
ستادهای اقتصادی منطقهای صادر ﺷد .تنها  ۵درصد از
بنگاهها از طرف مرکز ،ملی اﻋﻼم ﺷدند].[١٣
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بلشويکها اميدی نداﺷتند که بتوانند بیدرنﮓ »آرمان« خود
را جامهی ﻋمﻞ بپوﺷانند و سوسياليسم را تنها در روسيه بنا کنند.
همهی آنها در اين امر اتﻔاق نظر داﺷتند که چنين چيزی ﻋملی
نيست .لنين هيچگاه اين واقعيت را از تودههای روس پنهان نﮑرد
که تصرف قدرت در روسيه برای او حﮑم يک محرک تاريخی
را داﺷته تا انقﻼب جهانی -و بهطور اخص انقﻼب در آلمان -را
برانگيزد) .با استﻔاده از اين امر که آرايش نيروها در روسيه بيش
از هرکشور ديگری در جهان بهسود پرولتاريا بود(.
جولياس برانتال از سخنگويان مارکسيسم اتريشی بر اهميت
اين امر در انديشهی لنين تأکيد ورزيده است:
جهانی کارگری در راه سوسياليسم در
ب
»آيندهی کﻞ انقﻼ ِ
ِ
معرض آزمون قرار گرفته است«.
»اين استدﻻل در تمام نامهها و مقاﻻتی که لنين در پاييز
 ١٩١٧نگاﺷته و کميتهی مرکزی را بهاقدام قاطعانه فراخوانده
است ،بازتاب دارد .او پيوسته تﮑرار میکرد" :ديگر هيچ
ترديدی نمیتوان داﺷت که انقﻼب جهانی سوسياليستی امری
مبرم و اجتنابناپذير است"" ...ما در آستانهی انقﻼب جهانی
ﺷرايط
قرار داريم"" ...اگر ما در چنين لحظاتی با وجود اين
ِ
مساﻋد بهندای انقﻼبيون آلمانی )مثﻼً در نيروی دريايی( تنها
با چند قطعنامه جواب بدهيم ،قطعا ً بهجنبش بينالمللی خيانت
کردهايم.[١۴]«.

البته نمیتوان چنين نتيجه گرفت که سمتگيری سوسياليستی
يک ﻋنصر اساسی در تبليغات بلشويﮑی نبود ،يا اينکه اين
چشمانداز بر اقدامات مشخص بلشويکها تأثيری نداﺷت .در اين
دوره ـبرخﻼف مواضع آنها قبﻞ از آوريﻞ ١٩١٧ـ برای لنين و
بلشويکها تعابيری چون »قدرت ﺷورايی«» ،قدرت کارگری«
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يا »قدرت کارگران و دهقانان« و »سمتگيری سوسياليستی«
کمابيش مترادف بودند.
اما لنين پيوسته تأکيد میکرد که پيمودن اين راه را میتوان و
بايد آغاز کرد و اين فقط يک آغاز است ،نه بيشتر .او میدانست
که يک جامعهی کامﻼً تﮑامﻞيافتهی سوسياليستی )بهمعنای
مارکسيستی اصيﻞ کلمه :يک جامعهی بیطبقه( تنها با پيروزی
ِ
انقﻼب جهانی پا بهﻋرصهی وجود میگذارد .او اين ايده را در
ژانويه  ١٩١٨در برابر سومين کنگرهی ﺷوراها نيز تﮑرار
نمود:
»من دچار توهم نيستم و میدانم که ما تازه بهمرحلهی
گذار بهسوسياليسم قدم گذاﺷتهايم ،و هنوز بهسوسياليسم
نرسيدهايم ...ما هنوز تا پايان مرحلهی گذار از سرمايهداری
بهسوسياليسم راه درازی در پيش داريم .ما اميد نداريم که
بتوانيم اين مرحله را بدون کمک پرولتاريای بينالمللی سپری
کنيم].[١۵

ريخی ديگری ريشه
تحريف تا
سومين افسانهسازی در
ِ
ِ
دارد»:کودتای اکتبر  «١٩١٧را گروه کوچﮑی از انقﻼبيون
ای بینهايت متمرکز و متعصب بهانجام رساندند که توسط
حرفه ِ
ِﺷگردهای قدرتطلبانهی لنين هدايت میﺷدند.
واقعيت اين است که در ماههای فوريه تا اکتبر  ١٩١٧حزب
بلشويک بهيک حزب تودهای وسيع بدل ﺷد که در آن پيشروان
حقيقی پرولتاريای روس ِگرد آمده بودند؛ و اين بهمعنی کسانی
است که از طرف طبقه بهﻋنوان رهبران واقعی ﺷناخته ﺷده
بودند .تعداد انقﻼبيون حرفهای که صرفا ً بهامور حزبی
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میپرداختند فوقالعاده پايين بود] .[١۶تاکنون هيچ حزب تودهای تا
اين حد از بوروکراسی بهدور نبوده است .در حزبی با  ٢۵٠تا
 ٣٠٠هزار ﻋضو ،تنها حدود  ٧٠٠نﻔر کارمند حزبی وجود
داﺷت .فعاليت آنها نيز بهنحو بسيار دموکراتيﮑی انجام
میگرفت :بحﺚها و اختﻼف نظرهای بیﺷماری وجود داﺷت که
بهصورت ﻋلنی برگزار میﺷد].[١٧
اين آزادی ﻋقيده تنها بهاﻋضای رهبری که برای نشر ﻋقايد
متﻔاوت خود حتی روزنامه هم منتشر میکردند ،محدود نمیﺷد
)رهبرانی مانند بوخارين و »وقتی کمونيستهای چپ در اقليت
بودند ،رسما ً روزنامه بيرون میدادند( .همهی جلسات حزبی از
چنين آزادی وسيعی برخوردار بود .برای مثال ،کميتهی حزبی
ويبورگ در سال  ١٩١٧چندين ماه مبلغين خود را مرتبا ً بهناوگان
بالتيک میفرستاد تا نظريات آنها را بهميان ناويان ببرند؛ زيرا
کميتهی ويبورگ ديدگاه کميتهی پتروگراد در قبال دولت موقت را
بيش از حد آﺷتیجويانه تلقی میکرد.
در آستانهی انقﻼب اکتبر ،در خﻼل کنﻔرانسهای کميتههای
کارخانهها ،دو جريان بلشويﮑی در برابر هم قرار داﺷتند.
نمايندگان جريان اول ميليوتين و ﻻرين بودند که از سوی
ريازانوف ،لوسوسﮑی و ﺷلياپنيﮑوف حمايت میﺷدند .آنها
خواهان آن بودند که کنترل توليد با برنامهريزی از مرکز پيوند
داده ﺷود .جريان دوم که نمايندگان آن سﮑريپنيک و چوبار بودند
برابتﮑارات غيرمتمرکز از پايين تأکيد داﺷتند.
اين سنت تا مدتها زنده بود و آثار آن حتی در کنگرهی دهم
حزب بهسال  ١٩٢١که نزاع برسر ممنوﻋيت فراکسيون باﻻ
گرفته بود ،همچنان ديده میﺷد) .ما پايينتر بازهم بهاين نﮑته باز
خواهيم گشت(.
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زمانی که پيشنويس قطعنامهی مربوط به»وحدت حزب« که
اختيارات انضباطی فوقالعادهای برای کميتهی مرکزی قائﻞ
میﺷد ،از جانب کسيليف مورد انتقاد قرار گرفت ،لنين او را
بهﺷدت مورد حمله قرار داد .از آنجا که ظاهرا ً سخنان
مجادلهآميز لنين بر افﮑارش پيشی گرفته بود ،او بیدرنﮓ بهانتقاد
از خود پرداخت و گﻔت:
»رفقا ،متأسﻔم که اصطﻼح تيربار را بهکار بردم و اينجا
رسما ً قول میدهم که در آينده چنين واژههايی را حتی بهطور
استعاری هم بهکار نبرم؛ زيرا بیجهت مردم را میترساند و
ديگر نمیتوان فهميد که آنها واقعا ً چه میخواهند) .کف زدن
حضار( هيچکس حق ندارد که بهروی ديگران ﺷليک کند و ما
مطمئن هستيم که نه رفيق کسيليف و نه هيچکس ديگری از
تيربار استﻔاده نخواهد کرد«].[١٨

در آن زمان حزب بلشويک حزبی بود که بهطور وسيع در
جامعه روسی و نيروهای بالندهی آن ريشه دوانده بود .در اولين
پيشنويس »اپوزيسيون کارگری« ] ۶سال بعد از انقﻼب[ در
مخالﻔت با پيدايش فراکسيون استالينيستی از اين واقعيت چنين ياد
ﺷده است:
» ...حزب يک تجمع زنده با نيروهای ابتﮑاری ﻋالی بود که
ت تما ْم واقعيت را درک کند ،زيرا با هزاران
میتوانست با ظراف ِ
][١٩
رﺷته بهاين واقعيت پيوند خورده است .

هدف انقﻼب اکتبر تصرف قدرت بود ،اما نه توسط حزب
بلشويک ،بلﮑه توسط ﺷوراها .ﺷعار اصلی تبليغات بلشويﮑی
ﻋبارت بود از» :همهی قدرت بهﺷوراها« ،کسانی که اين ﺷعار
را تنها يک پوﺷش تبليغاتی میدانند ،بايد بهبخش زيرين از
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مقالهی لنين مراجعه کنند که در سپتامبر  ١٩١٧در روزنامه ی
بلشويﮑی روبوچی پوت منتشر ﺷده است.
در حالی که انقﻼب اکتبرنه تنها يک کودتا نبود ،بلﮑه نقطه
اوج جنبش خودجوش جمعی بود .اين نيز يک قيام بود که بهوسيله
بلشويکها و متحدان آنها ،طرفداران قدرت ﺷورايی،
آنارﺷيستها و سوسيال رولوسيونرهای چپ بهطور متداول آماده
و اجرا میﺷد:
»برای دموکراسی روسيه ،ﺷوراها ،اس .ارها و
منشويکها فرصت فوقالعاده نادری در تاريخ انقﻼبها پيش
آمده است تا بتوانند مجلس مؤسسان را در موﻋد مقرر و بدون
تعويق برگزار کنند .اين امر امﮑان میدهد که کشور از خطر
يک فاجعهی نظامی و اقتصادی دور بماند و انقﻼب از راهی
مسالمتآميز تﮑامﻞ يابد .احتماﻻً اين آخرين ﺷانس ﺷوراهاست
که بتوانند با تصرف کامﻞ قدرت ،رﺷد مسالمتآميز انقﻼب،
انتخاب بیخدﺷهی نمايندگان مردم ،و مبارزهی
مسالمتجويانهی احزاب را در درون ﺷوراها تضمين کنند.
اين فرصتی برای سنجش برنامههای احزاب گوناگون در ﻋمﻞ
و امﮑانی برای انتقال مسالمتآميز قدرت از دست يک حزب
بهحزبی ديگر است.
هرآينه اين امﮑان مورد غﻔلت قرار گيرد ،همانگونه که
روند انقﻼب از مقطع جنبش  ٣٠آوريﻞ تا کودتای کورنيلف
نشان داد ،برخوردهای بسيار سختی ميان بورژوازی و
پرولتاريا اجتنابناپذير خواهد بود«].[٢٠

گويی ژرفبينانه بود :اس .ارها و
اين دقيقا ً يک پيش
ِ
منشويکها از يگانه فرصت پيروزی مسالمتآميز ﺷوراها
استﻔاده نﮑردند ،نه برای اينکه از »ديﮑتاتوری لنين« هراس
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داﺷتند ،بلﮑه بهخاطر اينکه آماده نبودند بهای قطع کامﻞ روابط
بورژوازی روسيه را با سرمايهداری بينالمللی بپردازند که پايان
دادن بهجنﮓ نخستين گام آن بود .آنها از »هرج و مرج«
تودههای خودجوش بيشتر وحشت داﺷتند تا از قدرت ترور
ضدانقﻼبی بورژوازی .آنها تا آخرين لحظه اميدوار بودند که
اردوهای متخاصم را با هم آﺷتی دهند.
انقﻼب اکتبر نه يک کودتا بود و نه دستآورد خود بهخودی و
سادهی يک قيام تودهای بیبرنامه .قيامی هم نبود که توسط
بلشويکها و متحدينﺷان که در ﺷمار هواداران قدرت ﺷورايی
بودند )آنارﺷيستها و اس .ارهای چپ( بهطور مرحلهای بهاجرا
درآمده باﺷد .هيچ دسته و گروهی آن را بهطور مخﻔيانه تدارک
نديده بود.
اين قيامی بود که در برابر چشم همگان و ﻋمدتا ً در چارچوب
نهادهای وابسته بهﺷوراها تحقق يافت .اين انقﻼب برآم ِد يک
مشروﻋيت تازه بود که اکثريت وسيع کارگران و سربازان و
بعدها بخش بزرگی از روستاييان آن را پذيرفته بودند .مشروﻋيت
ﺷوراهای ايالتی و ﺷوراهای کارخانهها ،برمشروﻋيت پيشين که
آن دولت موقت ،ستاد ﻋالی ارتش ،کارخانهداران و مﻼکان
از ِ
بود ،فايق آمده بود.
زحمتکشان در مؤسسات توليدی بهجای کارخانهداران
بهطور فزآيندهای از کميتههای کارخانه کارگری پيروی
میکردند] .[٢١لئون تروتسﮑی امر تبليغات و سازماندهی را در
صﻔوف ارتش چنان ماهرانه پيش برده بود که همهی واحدهای
پادگان پتروگراد طی گردهمآيیهای ﻋمومی اﻋﻼم داﺷتند که
ديگر از سلسلهمراتب درجهداران پيروی نخواهند کرد ،بلﮑه تنها
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انقﻼبی وابسته بهآنها فرمان
از ﺷوراها و کميتههای نظامیـ
ِ
خواهند برد.
در اين ﺷرايط بود که سقوط دولت موقت در  ٢۵اکتبر ١٩١٧
با چنان تلﻔات اندکی امﮑانپذير ﺷد .تعداد کسانی که طی
برخوردها جان خود را از دست دادند ،از ﺷمار قربانيان معمولی
سوانح رانندگی در تعطيﻼت آخر هﻔتهی کشورهای اروپايی کمتر
بود].[٢٢
بهکسانی که »انقﻼب پرﺷﮑوه فوريه« را با »کودتای خونين
بلشويکها« مقايسه میکنند ،بايد يادآوری نمود که طی رویدادی
]انقﻼب[ اول تنها در پتروگراد  ١٣١۵نﻔر جان خود را از دست
دادند ،در حالی که طی ماجرای ]انقﻼب[ دوم حتی يک دوجين
آدم هم کشته نشد].[٢٣
ديتريش گاير استاد دانشگاه توبينگن در اثر خود که يﮑی از
بهترين تحليﻞهای غيرمارکسيستی دربارهی انقﻼب اکتبر است،
پس از تجليﻞ از »مهارت درخشان تروتسﮑی در کسب قدرت«،
مینويسد که پيروزی قيام اکتبر در نهايت بهﺷرايط نظامی يا فنی
بستگی نداﺷت ،بلﮑه اين اساسا ً يک پيروزی سياسی بود؛ »دﺷمن
بهسادگی خلعسﻼح ﺷد ،زيرا قبﻼً از نظر سياسی خلعسﻼح ﺷده
بود«].[٢۴
انقﻼب اکتبر بيانگر پيدايش يک مشروﻋيت نوين سياسی-
اخﻼقی در ميان اکثريت تودههای مردم بود که بهجای مشروﻋيت
زواليافتهی نظام بعد از تزار نشسته بود؛ نظامی که با وجود
ظواهر و تشريﻔات دموکراتيکاش همچنان نيمهتزاری باقی مانده
بود .استاد آمريﮑايی ويليام روزنبرگ اين واقعيت را بهطرز
دقيقی بيان کرده است:
»دولت موقت بهخاطر ميراثی که با خود داﺷت ،دستکم
طبقاتی قانون را
در آغاز نمیتوانست بدون دفاع از امتيازات
ْ

٢٨

برقرار کند .سران ﺷوراها )يعنی اس .ارها و منشويکها( هم
ﻋمﻼً چنين وضعی داﺷتند .روسيه در يک سيستم اروپايی
قرار داﺷت که در آن همهی کشورها ،از جمله متحدين روسيه
بر سر غنايم پيروزی میجنگيدند .در چنين ﺷرايطی معلوم
است که جانشينان تزار که بهنام اﻋتﻼی ملی حﮑومت
میکردند ،ناچار بودند که جنﮓ را بهنحوی از انحاء
بهصورتی پيروزمندانه بهپايان برسانند؛ چه بدون تصرفات و
غرامتها که نظر رهبران ﺷوراها بود و چه با اخذ مزايايی
در قسطنطنيه و تنگهی داردانﻞ که وزير امور خارجه
ميليوکوف برآن پافشاری مینمود .هر دو برخورد دفاع از
يک دولت بورژوايیـدموکراتيک را ﺷامﻞ میگشت و طبعا ً
دستکم بهطور موقت از حقوق و مزايای اقشار فرادست
روسيه دفاع مینمود«.

چيزی که بهجنبش بلشويﮑی در  ١٩١٧چنان قدرتی داد ،اين
واقعيت بود که رویدادها مردم را هرچه بيشتر در برابر
سيستمی قرار میداد که برچنان ارزشهايی متﮑی بود .موقعيت
تازه بايد بهاين پرسش پاسخ میگﻔت که نظم حقوقی نوين در
خدمت چه گروهايی است و پايان پيروزمندانهی جنﮓ بهکدام نظم
اجتماﻋی ياری میرساند .تنشهای اجتماﻋی روزافزون در
کارخانهها و اماکن ديگر هرچه بيشتر نزاع برسر اهميت
دموکراسی و ماهيت دولت روس را منعﮑس مینمودند .گروه بی
ﺷماری از اقشار ميانی جامعهی روس حﻔظ دموکراسی را به
معنای حﻔظ و تقويت رفاه خود میدانستند ،اما خود لﻔظ
دموکراسی ديگر بهمعنای يک نظام قانونی متﮑی بهپايههای
اخﻼقی نبود ،بلﮑه فقط و فقط بهمعنای نهادهای کارگری ،دهقانی
و سربازی بود ...رفاه کارگران ،دهقانان و سربازان روسيه مثﻞ
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هرجای ديگر تنها با يک دولت جديد و يک نظام اجتماﻋی اساسا ً
متﻔاوت قابﻞ تأمين بود.
برای درک انقﻼب  ١٩١٧روسيه پژوهشگران بايد بهاين
نﮑته توجه داﺷته باﺷند که ﻋوامﻞ پراهميتی نظير "منافع ملی" در
آخرين تحليﻞ بهاين امر بستگی دارد که ما بهدگرگونی ﺷرايط
اجتماﻋی و ارزشهای سياسی در يک نظام حﮑومتی چه بهايی
بدهيم .برهمين سياق پاسخ بهاين پرسش که آيا يک گروه سياسی
بهطور مشورع بهقدرت رسيده يا نه ،برداﺷت و تعبيری که ما از
"مشروﻋيت" داريم وابسته است].[٢۵
پس دربارهی انقﻼب اکتبر بهبيانی فشرده چه میتوان گﻔت؟
ای ﺷگرفی بود که توسط يک
اين انقﻼب نقطهی اوج جنبش توده ِ
حزب انقﻼبی پيشگام کارگری که با تودهها پيوند ﻋميقی داﺷت،
بهپيروزی رسيد؛ حزبی که قبﻞ از هرچيز بهمبرمترين
خواستهای مردم پاسخ میداد و درﻋينحال در سطح ملی و
بينالمللی هم بهاهداف سوسياليستی پایبند بود].[٢۶

ﭘانوشتهای فصل اول:
] [١بهآثار زير مراجعه کنيد:
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Dokumentation, München 1981; John Reed, Zehn
;Tage, die die Welt erschütterten, Berlin 1957
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S.A.Smith, Red Petrograd, Revolution in the
Factories, 1917-1918, Cambridge ) 1983; Leo
Trotzki, Geschichte der reussischen Revolution (2
Bde., Berlin 1931-33).
[ ﻋﻼوهبر آثار فوق بهکتابهای زير نيز میتوان مراجعه٢]
:کرد
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München 1917, S 562, 608; engl. Ausg.
N.Sukhanov, The Russian Revolution of 1917. A
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[5] Marc Ferro (Hrsg.), Des Soviets au
communisme bureacratique. Les mécanisme d'une
subversion, Paris 1980, S. 139/140, 164.
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1917-1921, London 1987, S. 38, 39.
[8] Die Räterbewegung in Rußland, S. 273.
[ »يک آرمان بر سير قدرت« ﻋنوان کتابی است از٩]
.ميخاييﻞ هلر و الﮑساندر نﮑريچ
[ الﮑساندر نﮑريچ با انتشار کتابی پژوهشی دربارهی١٠]
(١٩۴١  ژوئن٢٢) تاريخ حملهی ارتش آلمان بهاتحاد ﺷوروی
 از طرف آکادمی١٩۶۵  کتاب او در سال.بحﺚ داغی برانگيخت
.ﻋلوم ﺷوروی در مسﮑو انتشار يافت
:[ بهترين مرجع در اين باره کتاب ويﮑتور سرژ است١١]
Victor Serge, L'an I de la révolution russe, Paris
1971.
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در کتاب زير گواهیهای مهمی نقﻞ ﺷده است:
S. A. Smith, Red Petrograd (Revolution in
Factories, 1917-1918, Cambridge 1983).
[12] S. A. Smith, Red Petrograd.
[13] T. F. Remington, Building Socialism in
Bolshevik Russia, Ideology an Industrial
Organization, 1917-1921, Pittsburgh 1984, S. 39.
[14] J. Braunthal, Geschichte der Internationale,
1978, S. 113.
] [١۵لنين :گزارش دربارهی فعاليت ﺷورای کميسران خلق،
مجموﻋه ی آثار جلد .٢٩
] [١۶مارک فرو تﻼش میکند نشان بدهد که از همان آغاز
گرايشی بهبوروکراسی در جنبش کارگری وجود داﺷت .اما او
تنها میتواند ﻋﮑس اين نظر را بهاثبات برساند] :چراکه[ ٩٣
درصد اﻋضای دومين کنﻔرانس کميتههای کارخانهها )اوائﻞ اوت
 (١٩١٧که از بلشويکها حمايت میکردند ،مستقيما ً از جانب
کارگران انتحاب ﺷده بودند؛  ٧درصد اﻋضا را سنديﮑاها،
احزاب و ﺷوراها بهکنﻔرانس فرستاده بودند .در سومين کنﻔرانسی
که نيمهی اکتبر  ١٩١٧تشﮑيﻞ ﺷد ،نسبتها به  ٨٨و  ١٢تغيير
پيدا کرده بود) .از ﺷوراها تا کمونيسم بوروکراتيک ،ص .(١١٨
جلسهای را که  ٨٨درصد اﻋضای آن در کارخانه و مستقيما ً
توسط همکارانﺷان انتخاب ﺷدهاند ،نمیتوان »بوروکراتيک« يا
»دارای گرايش بوروکراتيک« خواند.
] [١٧تروتسﮑی در کتاب خود »تاريخ انقﻼب روسيه« گﻔته
است که حزب بلشويک  ١۴نﻔر را بهﻋنوان نماينده برای هيئت
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رييسه دومين کنگرهی ﺷوراها ) ٢۵/٢۶اکتبر  (١٩١٧تعيين
نمود که  ۶تن از آنها با قيام مخالف بودند.
] [١٨مﻼحظاتی دربارهی بحﺚ کيسليوف دربارهی مصوبهی
وحدت حزب« ) (١٩٢١/٣/١۶در آثار لنين ،جلد افزودهی اکتبر،
مارس  ،١٩٢٣ص  .٢٨٦كيسليوف يﮑی از اﻋضای رهبری
»اپوزيسيون کارگری« بود .لنين نظر خود را ﻋليه او )و
تروتسﮑی( پيرامون »وحدت سنديﮑايی« در  ٢٣/٢۴ژانويه
 ١٩٢١در برابر اﻋضای حزب در دومين اجﻼس کارگران
معادن ارائه نمود .چند روز قبﻞ از آن نيز لنين در گزارش
کميتهی مرکزی بهدهمين کنگرهی حزب کمونيست روسيه از او
نام برده بود .او بهدﻻيﻞ »اپوزيسيون کارگری« ،بهتقاضانامههای
سوسيال انقﻼبيون چپ در کنﻔرانسی افراد غيرحزبی در
اوکراين ،و بهمصوبات کرونشتات )و قيامی که تازه بهپا ﺷده
بود( اﺷاره کرد ،تجارب همهی انقﻼبات را مرور نمود و گﻔت:
»ما که قصد داريم با آن مقابله کنيم ،بايد يکپارچه باﺷيم .هرقدر
هم که بیخطر باﺷد ،باز بايد با سﻼح آن را خاموش کرد«.
] [١٩بههيئت سياسی کميتهی مرکزی حزب کمونيست
روسيه« ).(١٩٢٣/١٠/١۵
] [٢٠لنين» :وظايف انقﻼب« در مجموﻋهی آثار ،جلد .٢۶
] [٢١برای آگاهی بيشتر از ابتﮑارات فراوان در جهت
کنترل کارگران در صنايع بهکتاب اسميت مراجعه کنيد .ضمنا ً
ﻻزم بهيادآوری استکه گاردهای سرخ نيز از رستههای نظامی
کميتههای کارخانجات بيرون آمدند.
]» [٢٢بهنظر میرسد که موفقيت آسان قيام پتروگراد در ٢۵
اکتبر  ١٩١٧نشان میدهد که اکثر مردم با آن موافق بودند.
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بلشويکها غره بودند که در انقﻼب افراد اندکی جان خود را از
دست دادهاند ،و بيشتر آنها هم پس از پيروزی طی ﻋمليات
تﻼفیجويانهی مخالﻔين کشته ﺷدند«) .ای .اچ .کار ،انقﻼب
بلشويﮑی ،جلد اول(.
[23] William Chamberlin; Die russische
Revolution; S.79.
[24] Die Russische Revolution; S106.
[25] “Conclusion: Understanding the Russian
Revolution”.
] [٢۶اسميت )اثر پيشگﻔته ،صﻔحات  (١۵٠-١۵۶بهدرستی
با نظريه بسياری از مورخين غربی مخالف است که میگويند
بلشويکها مخالﻔين سرسخت نظارت کارگری نهادينه بودند .اما
جای تأسف است که خود او با ارجاع به»سالهای سياه -٢١
 «١٩٢٠در برابر اين نظريه ﻋقبنشينی میکند .در اين رابطه او
از موضعگيریهای بعدی لنين و تروتسﮑی در سومين و
چهارمين کنگرهی انترناسيونال کمونيستی ،موضعگيری
تروتسﮑی» ،اپوزيسيون چپ« و بينالملﻞ چهارم از سال ١٩٢٣
بهبعد درجهت نظارت بر توليد کارگری تقريبا ً هيچ ذکری
نمیکند.
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٣۶

پيروزی انقﻼب اکتبر تنها با توجه بهزمينهی اولين جنﮓ
جهانی ) (١٩١۴-١٩١٨قابﻞ درک است .خواست آنها مبنیبر
پايان دادن فوری بهجنﮓ و برقراری »صلح بدون تصرفات و
غرامت« بيش از هر ﺷعار ديگری مورد استقبال تودهی مردم
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ديگر
قرار گرفت .اين مهمترين وجه تمايز بلشويکها با احزاب
ِ
متمايﻞ بهسوسياليسم و انقﻼب بود .سربازانی که بيشتر آنها
روستايی بودند ،بيش از همه خواهان خاتمه جنﮓ بودند.
فروپاﺷی ارتش )که ﺷالودهی آن هنوز تزاری بود( دولت
موقت و اولين دستاندازیهای ضدانقﻼب را بیپشتوانه نمود.
اين امر بهپيروزی و تحﮑيم انقﻼب اکتبر ياری رساند.
»ﻋنصر قابﻞ توجه در انقﻼب اکتبر ـاحتماﻻًـ اين پديده بود
که در فاصلهی بهار تا پاييز  ١٩١٧ارتشی که هيبت و ﻋظمت
ْ
آن در جهان بیمانند بود ،بهتودهای از سربازان خسته ،گرسنه
و ژندهپوﺷی تبديﻞ ﺷد که تنها وجه مشترک آنها درماندگی و
آرزوی صلح بود«].[٢٧

برخی از تيزبينترين منشويکها هم بعدها براين واقعيت چشم
گشودند .يﮑی از سران آنها ،دان در اين باره گﻔت:
»اين جنﮓِ بیحاصﻞ و طوﻻنی بود که بلشويکها را
بهپيروزی رساند«].[٢٨

پاسخی که بلشويکها بهمسألهی جنﮓ و صلح دادند ،میتواند
مبنايی باﺷد برای داوری سياست آنها پس از کسب قدرت در
اکتبر .١٩١٧

اولين نطقی که لنين در برابر دومين کنگرهی سراسری
ﺷوراها ايراد نمود تا در ْ
آن سياست دولت برآمده از انقﻼب اکتبر
را معرفی کند ،در واقع گزارﺷی بود درباره ی جنﮓ .در اين

٣٨

سخنرانی که لحن دموکراتيک آن هنوز هم برجسته است ،برحق
ملﻞ در تعيين سرنوﺷت خويش تأکيد ﺷده است:
»هرگاه پس از پايان جنﮓ و ﻋقبنشينی کامﻞ ارتشيان،
ملتی بهقهر و زور در قلمروی کشور غالب زندانی ﺷود و
بهرغم ميﻞ و ﻋﻼقهاش )که در مطبوﻋات يا گردهمآيیها ،در
قطعنامهی احزاب يا اﻋتراضها و قيامها بهبيان درمیآيد(
نتواند آزادانه و بدون کمترين فشاری دربارهی آيندهی نظام
سياسی خود تصميم بگيرد ،اين چيزی جز تصرف و
ملحقسازی نيست و بهمعنای تجاوزگری است.
اين جنﮓ برای اين ادامه دارد تا ملتهای قوی و ثروتمند
قلمروی ملتهای ضعيف را ميان خود تقسيم کنند .دولت
ﺷوروی اين را جنايتی بزرگ ﻋليه انسانيت میﺷمارد و
آزادانه ﻋزم خود را مبنیبر امضای ﻋهدنامهی صلح اﻋﻼم
مینمايد تا همهی ملتها بدون استثناء در ﺷرايطی برابر از
بﻼی جنﮓ خﻼصی يابند«].[٢٩

ق مليتها در تعيين سرنوﺷت را
دولت ﺷوروی اين اصﻞ ح ِ
بر همهی سرزمينهای مستعمره و نيمهمستعمرهی خارج از
اروپا تسری داد .اين يک ﻋمﻞ انقﻼبی بود که پيامدهای تاريخی
سرنوﺷتسازی را بهدنبال داﺷت.
جنبشهای رهايیبخش ملی درهندوستان و چين و اندونزی
نيروی تازهای گرفتند و جنبشهای ضدامپرياليستی )مثﻼً در
ترکيه( پشتوانهی محﮑمی يافتند.
دولت ﺷوروی در يﮑی از اولين بيانيههايی که طی مذاکرات
صلح با آلمان بهتاريخ  ٣٠دسامبر  ١٩١٧در برستليتوفسک
منتشر ﺷد ،حق تعيين سرنوﺷت مليتها را بهگونهای که ويلسن
رييس جمهور آمريﮑا بيان داﺷته بود ،بر همهی قلمروهای
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مستعمره و نيمهمستعمره گسترش داد .در همان حال دولت روسيه
ﺷوروی همهی پيمانهای نابرابر با چين را ملغی اﻋﻼم نمود ،که
مهم ترين آنها حق امتياز راهآهن چين ﺷرقی بود .دولت انقﻼبی
بهمزايای حقوقی ﺷهروندان روسی در چين ،مغولستان و ايران
پايان داد .اين اصول در اولين قانون اساسی ﺷوروی )قانون
اساسی جمهوری فدراتيو روسيه ﺷوروى( بازتاب يافته است].[٣٠
واکنش نيروهای ضدامپرياليستی در آسيا نيز قابﻞ توجه بود.
بلشويکها در چين »بزرگترين حزب انسان دوستان« خوانده
ﺷدند .سونياتسن رهبر ناسيوناليسم چين برای لنين پيام
همبستگی فرستاد .واحدهای روسی بهدستور تروتسﮑی ايران را
تخليه کردند .اين امر بهتقويت جنبش ملی دموکراتيک اين کشور
کمک نمود .همچنين اين سياست در کنﻔرانس مشهور ملتهای
خاور که در سپتامبر  ١٩٢٠در باکو برگزار ﺷد ،بازتاب
گستردهای داﺷت.
حﮑومت ﺷوروی همچنين برای اولينبار در تاريخ بهسياست
خارجی غيرﻋلنی پايان داد ،کليه اسناد سياسی و قراردادهای
محرمانه را منتشر نمود .دولت ﺷوروی قبﻞ از هرچيز تصميم
گرفت که بیدرنﮓ با همهی کشورهای درگير در جنﮓ وارد
مذاکرات صلح ﺷود.

در کنار پيام خطاب بهدولتها پيام ديگری خطاب
بهزحمتکشان کشورهای بزرگ امپرياليستی منتشر ﺷد که از
آنها دﻋوت میکرد در راه صلح و سوسياليسم گام بردارند:
»دولت موقت کارگران و دهقانان روسيه که اين فراخوان
صلح را برای همهی دولتها و ملتهای کشورهای درگير
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جنﮓ انتشار داده ،درﻋينحال بهويژه کارگران آگاه سه دولت
معظم و پيشرفتهی درگير در جنﮓ )يعنی :کشورهای
انگلستان و فرانسه و آلمان( را مورد خطاب قرار میدهد.
کارگران اين سه کشور برای پيشرفت و سوسياليسم خدمات
سترگی ﻋرضه نمودهاند .مبارزات جنبش چارتيستی در
انگلستان و نقش پراهيمت پرولتاريای فرانسه در انقﻼبات
تاريخی و سرنوﺷتساز اين کشور را نمیتوان از ياد برد؛
همچنين پيﮑار قهرمانانهی کارگران آلمانی ﻋليه قوانين
سوسياليستها و تﻼش پیگير و بیامان آنها برای تشﮑيﻞ
سازمانهای تودهای کارگری .اين نمونههای قهرمانانه و اين
تاريخی ما را اميدوار میکند که کارگران اين
توان ﻋظيم
ْ
کشورها برای انجام وظيﻔهی کنونی خود مبنیبر رهايی
انسانيت از بﻼی جنﮓ و ﻋواقب ﺷوم آن بهپا خيزند و با ﻋزم
راسخ و تﻼش خستگیناپذير برای تحقق صلح و رهايی
ملتهای زحمتکش و ستمزده از قيد استثمار و بندگی
بﮑوﺷند«].[٣١

لنين در پايان اين اجﻼس با لحنی محﮑم چنين گﻔت:
»ما در بيانيه  ١۴مارس  ١٩١٧ﺷورای پتروگراد خواهان
برکناری بانکداران ﺷديم ،اما آنها نه تنها برکنار نشدند،
بلﮑه با دولت متحد ﺷدند .حاﻻ ما دولت بانکداران را
سرنگون کردهايم .دولتها و سرمايهداران بههر تﻼﺷی دست
خواهند زد تا در اتحا ِد باه ْم انقﻼب کارگران و دهقانان را در
خون خﻔه کنند .اما سه سال جنﮓ بهتودههای روسی درس
کافی داده است .ما اينک ﺷاهد جنبش ﺷورايی در کشورهای
ديگر هستيم .مثﻼً قيام دوم اوت  ١٩١٧در ناوگان آلمان که
ﻋما ِل جﻼ ِد ويلهلم سرکوب ﺷد) .اﺷاره بهاﻋدام ملوانان
توسط ُ
انقﻼبی کوبيس و رايش پيچ(...
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»جنبش کارگری قوام خواهد گرفت و راه صلح و
سوسياليسم را هموار خواهد ساخت«].[٣٢

تروتسﮑی در مقام کميسريای خلق در امور خارجی بﻼفاصله
پس از امضای قرارداد آتشبس در برست ليتوفسک
) (١٩١٧/١٢/١٠خطاب به»مليتهای خسته از جنﮓ اروپا«
پيام فرستاد:
»کارگران و سربازان بايد تصميمگيری دربارهی جنﮓ و
صلح را از دستان جنايتکار بورژوازی بيرون آورند و خود
آن را بهدست گيرند«].[٣٣

بهﻋبارت ديگر ،انقﻼب اکتبر از ديد بلشويکها راهی برای
پايان دادن بهجنﮓ بود ،و از سوی ديگر زمينهای برای رﺷد و
جهانی سوسياليستی .آيا اين اقدام از ديدگاه تاريخی
تسريع انقﻼب
ِ
موجه بود؟ بدون ﺷک ]چنين است[ .جنﮓ جهانی نقطهی ﻋطﻔی
در تاريخ سرمايهداری بود .اين سرآغاز دورانی بود که طی آن
ﻋوامﻞ ويرانگر ،مهاجم و بازدارندهی نظام بيش از قابليتهای
آن که میتوانستند تﮑامﻞ مقطعی نيروهای توليدی را تضمين
کنند ،رﺷد کرده بود.
اولين جنﮓ جهانی کشتارگاه ده ميليون انسان بود که ﻋمدتا ً
نسﻞهای جوان اروپا بودند .آنها بهخاطر اهدافی قربانی ﺷدند که
امروزه ديگر کمترين مشروﻋيتی ندارند] .[٣۴اين اولين مرحله از
فاجعه نﮑبتباری بود که سی سال بعد بشريت را بهوحشیگری
آﺷويتس و هيروﺷيما کشاند.
ژرفبينترين سوسياليستها اين روند را حتی پيش از ١٩١۴
پيشبينی کرده بودند :نه تنها انقﻼبيونی نظير لنين و روزا
لوکزامبورگ ،بلﮑه حتی سوسياليستهای معتدلی نظير ژان
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ژورس .و با آغاز اين جنﮓ ﺷنيع همهی تﻼش خود را بهکار
انداختند تا هرچه زودتر برآن نقطهی پايانی گذاﺷته ﺷود .هيچ
هدف« پنهان يا آﺷﮑاری نمیتوانست اين خونريزی را توجيه
» ِ
کند .دولت ﺷوراها در مذاکرات برست ليتوفسک تﻼش کرد که
هرچه زودتر با آلمان و اتريش-مجارستان قرارداد صلح بسته
ﺷود .موضع ﺷوروی و بهويژه فعاليت تبليغاتی تروتسﮑی
ْ
مذاکرات در سراسر جهان بازتاب وسيعی داﺷت،
پيرامون
بهنحوی که در همهی کشورها هرروز ﻋدهی بيشتری از
زحمتکشان و سربازان بهنﻔی جنﮓ برمیخاستند .نمايندگان
آلمان و اتريش-مجارستان فرياد برداﺷتند که همهی اصول
باﻻی سر
ديپلماتيک بينالمللی نقض ﺷده است .چگونه میتوان از
ِ
فرماندهان ارتشی ،سربازان ساده را مورد خطاب قرار داد؟ آنها
را بهنافرمانی و حتی ﺷورش برانگيخت؟ مستعمرات را بهقيام
فراخواند؟ کارگران را بهاﻋتصاب تحريک نمود؟ وقتی يک وزير
امورخارجه بهچنين کارهايی دست میزند ،آيا اين بهمعنای
لگدمال کردن همهی اصول و موازين بينالمللی نيست ؟
چيزی نگذﺷت که دولتهای انگليس و فرانسه هم از رقبای
سرسخت خود پيروی کردند و انقﻼبيون روسی را بهباد حمله
گرفتند.
از طرف ديگر ،موازين »تمدن« و »همزيستی ملﻞ« که
دولتهای جنﮓافروز از آن دم میزدند ،چيزی نبود جز ددمنشی
و ويرانگری که نابودی ﺷهرها ،خﻔقان و استثمار بیرحمانه را
بهدنبال داﺷت .اين »تمد ِن« مرگ و طاﻋون بود .لنين و
تروتسﮑی تجسم اميد بهيک تمدن واﻻتر بودند؛ تمدنی که برای
همگان زندگی و آزادی و حقوق برابر بهارمغان میآورد .آن
روز تبليغات امپرياليستی که تا حدی از جانب سوسيال
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دموکراتهای راستگرا هم دنبال میﺷد ،بهمراتب از هيستری
ْ
امروز کينهتوزانهتر بود .اما در
دوران جنﮓ سرد و يا ﺷرايط
ميان تودههای زحمتکش پژواک چندانی نداﺷت .آنها هرچه
بيشتر بهصداقت حﮑومت ﺷوروی پی میبردند.

مطابق قانون اساسی ﺷوروی هرگونه تمايزی بين ﺷهروندان
يا اتباع دولت ﺷوروی با خارجيان از ميان برداﺷته ﺷد .هرکس
که در روسيه ﺷوروی میزيست و حاضر بود که در آنجا کار
کند ،فورا ً از همهی ]اﺷﮑال مختلف[ حقوق سياسی ،از جمله حق
رأی برخوردار میﺷد] .[٣۵جان مکلين که از سران هيئت امنای
کارخانجات تسليحات گﻼسﮑو در اسﮑاتلند بود ،و دولت انگليس
)با حمايت سوسيال دموکراتها( او را بهخاطر برپا کردن
اﻋتصاب بهزندان انداخته بود ،در فوريه ی  ١٩١٨از جانب
ﺷوروی
دولت ﺷوروی بهﻋنوان سرکنسول دولت روسيه
ِ
سوسياليستی در اسﮑاتلند گمارده ﺷد و بدينخاطر از مصونيت
ديپلماتيک برخوردار گشت و مقامات لندن مجبور بهرﻋايت
آزادی او ﺷدند.
ْ
تاريخ يک حﮑومت با ا َﻋمال خود نشان داد
برای اولين بار در
که در خدمت طبقه کارگر بينالمللی قرار دارد .بلشويکها نشان
دادند که بهبهترين سنتهای جنبش سوسياليستی وفادار ماندهاند.
در اين ﻋرصه ،انترناسيونال دوم در اوت  ١٩١۴سيمای زﺷتی
از خود نشان داد .ﺷاخصترين چهرههای رهبری آن در برابر

۴۴

منطق جنﮓ سرفرود آوردند و در ﻋمﻞ بهاصولی که بارها و
بارها در نشستهای تشﮑيﻼتی تعهد کرده بودند ،پشت کردند.
طلبی تاريخی بود که دولت نوين ﺷوروی
بهدنبال اين تسليم
ِ
بهميدان آمد و با وفاداری بهپرنسيپهای ]انقﻼبی[ خويش،
ﻋملی مهمی درجهت احيای انترناسيوناليسم برداﺷت که
گامهای
ِ
از هزاران نطق و مقاله و رساله و کتاب مؤثرتر بود.
بدينترتيب ،پيرامون انقﻼبی که خود در تنگنا بود ،انترناسيونال
سوم و يک جنبش بينالمللی نيز ﺷﮑﻞ گرفت.
برخﻼف دﻋوی مخالﻔان ،بلشويکها هرگز انترناسيونال را
ملی« جمهوری ﺷوروی بهکار
مثابهی ابزاری در خدمت منافع » ِ
نبردند .برﻋﮑس ،اين منابع جمهوری ﺷوروی بود که همواره در
خدمت انترناسيونال نوين قرار داﺷت .بههيچوجه اين قصد در
ْ
انترناسيونال »بلشويﮑی« ﺷود .ديويد ميچﻞ در
ميان نبود که
گوﺷهای از خاطرات خود بهاين واقعيت اﺷاره میکند که لنين
وسواس ﻋجيبی داﺷت که حتما ً اسپارتاکيستهای آلمانی را هم
وارد انترناسيونال کند .او دلش میخواست که در محلهی آنها در
برلين سﮑونت کند .ﻋﻼوه براين مینويسد:
»مدت زمانی ويﮑتور سرژ و وﻻديمير مازين )تروريست
و اسار سابق که بهده سال زندان محﮑوم ﺷد و در آنجا کتابی
دربارهی گوته و فلسﻔهی طبيعی نوﺷت( در هيئت اجراييهی
انترناسيونال بودند) .رادک در اين دوره هنوز در زندان بود(.
بهآنها در انستيتوی اسمولنی اتاق بزرگی دادند که بخاری
نداﺷت و تنها مبلمانش دو صندلی و يک ميز چوبی بود .اما
بزرگترين مشﮑﻞ سرژ با تمام ﺷناختش از واقعيات اروپا
سروکار داﺷتن با زينوويف )رييس انترناسيونال( بود«].[٣۶
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حاکميت جديد ﺷوروی در واقع بهاجرای مصوبات دومين
انترناسيونال در سال های  ١٩٠٧و  ١٩١٢کمر همت بست.
سياست سوسياليستی دربرابر جنﮓ بهاين محدود نبود که تنها آن
را محﮑوم کنند و خواهان پايان دادن بهکشتار و خونريزی ﺷوند.
بلﮑه بهيُمن تﻼشهای سرسختانهی جناح چپ که در اين زمان
لنين ،مارتوف و روزا لوکزامبورگ در آن فعال بودند،
انترناسيونال سوسياليستی در کنگرهی اﺷتوتگارت در قطعنامهای
بهاتﻔاق آرا نظريات ذيﻞ را ارائه نمود:
»چنانچه با تمام اين احوال جنﮓ درگيرد ،وطيﻔهی طبقه
کارگر و نمايندگان پارلمانی آن در کشورهای درگير ،اين
است که برای پايان دادن هرچه زودتر آن تﻼش کنند .آنها
بايد با استﻔاده از بحران سياسی و اقتصادی برآمده از ﺷرايط
جنﮓ ،همهی توان خود را در تجهيز طبقه کارگر برای
برانداختن حاکميت طبقاتی بورژوازی به کار اندازند«].[٣٧

در کنگرهی فوق العادهی نوامبر  ١٩١٢در بازل نيز
انترناسيونال دوم با جديت بهدولتهای اروپايی هشدار داده بود:
»دولتها نبايد از خاطر ببرند که جنﮓ در ﺷرايط کنونی
اروپا و موقعيت فعلی طبقه کارگر میتواند برای خود آنها هم
خيلی گران تمام ﺷود .آنها نبايد فراموش کنند که جنﮓ آلمان
و فرانسه قيام انقﻼبی کمون را بهدنبال داﺷت ،و جنﮓ روسيه
ْ
ژاپن نيروهای انقﻼبی سرزمين روسيه را بهحرکت
و
درآورد ،و تجهيز تسليحاتی ارتش و نيروی دريايی انگلستان
بهبرخوردهای طبقاتی ﺷديدی در سطح قاره انجاميد و موجب

۴۶

بیکاری هولناکی ﺷد .دولتهای اروپايی بايد اين واقعيت را
درک کنند که تنها انديشهی رﻋبانگيز يک جنﮓ جهان ْی مايه
خشم و طغيان طبقه کارگر خواهد گشت .پرولتاريا اين
ﻋملی جنايتبار میداند که انسانها بهخاطر منافع
]جنﮓ[ را
ْ
مالی سرمايهداران ،حرص و آز خاندانهای سلطنتی يا ُحسن
اجرای پيمانهای ديپلماتيک بهروی هم تيراندازی کنند.
چنانچه حﮑومتها راههای ﻋادی تﮑامﻞ را مسدود کنند و
پرولتاريا را بهاقدامات اضطراری وادارند ،مسئوليت بحران
با خود آنها خواهد بود.
پرولتاريا میداند که آيندهی سراسر بشريت را در اين
لحظه بهدوش دارد .زحمتکشان همهی توان خود را بهکار
میبرند تا از نابودی نسﻞهای جوان و فروغلطيدن آنها در
نابودی و کشتار و قحطی جلوگيری کنند«].[٣٨

ژان ژورس ،چهرهی برجستهی سوسياليسم فرانسه ،اين پيام
را در نطق تاريخی خود در جلسهی گشايش انترناسيونال
بدينگونه جمعبندی نمود:
»دولتها بايد بهاين امر توجه کنند که با دميدن در ﺷيپور
جنﮓ ،خلقها را بهاين محاسبهی ساده میکشانند تا دريابند که
ب خودﺷان از جنﮓِ ديگران قربانی کمتری میطلبد«]![٣٩
انقﻼ ِ
ويﮑتور آدلر رهبر سوسيال دموکراتهای اتريشی از او هم
فراتر رفت:
»ما اميدواريم که درگرفتن اين جنﮓ جنايتکارانه
درﻋينحال بهمعنای ﺷروع زوال حاکميت جنايتکاران
باﺷد«].[۴٠

۴٧

امﮑان دارد که اين تحليﻞها و چشماندازها در پرتو واقعيات
ماه اوت  ١٩١۴بسيار ذهنی بهنظر برسند .اما بايد توجه داﺷت
که نه لنين ،روزا و مارتوف ،و نه ژورس و آدلر نگﻔته بودند که
بﻼفاصله با ﺷروع جنﮓ ،انقﻼب خواهد آمد .با وجود اين ،سه يا
چهار سال بعد دوران انقﻼبات فرارسيد.

واقعيت اين است که آدلر در اوت  ١٩١۴در برابر »جنايتی«
که در نوامبر  ١٩١٢محﮑوم کرده بود ،سرفرود آورد و پس از
آن تمام سعی خود را بهکار برد تا بهجای برانگيختن انقﻼب ،از
آن جلوگيری کند .اين هم درست است که تودهها در اين برهه از
زمان بهدنبال سوسيال دمﮑراتها دچار توهمات ﺷووينيستی
ﺷدند .اين واقعيتها را نمیتوان انﮑار کرد .اما اين يک
نتيجهگيری ﺷتابزده است که بگوييم آنها بر پايه يک ﻋمﻞکرد
اصﻼحطلبانه بهاينجا رسيدند )يعنی از رابطهی اﻋتصابات
اقتصادی و تدارک نتايج »مثبت« انتخابات(؛ بهﻋبارت ديگر،
نبايد گمان برد که همهی اين مسائﻞ بازتاب جذب کامﻞ پرولتاريا
در جامعه ی بورژوايی و دولت بورژوايی بود.
در غير اين صورت چگونه میتوان تغيير حالت همان تودهها
را در سال  ١٩١٧توضيح داد؟ بهدنبال »بحران اقتصادی و
سياسی برآمده از جنﮓ« واقعا ً فقر و فاقه و بدبختی و اختناق و
سرکوب آزادیهای دموکراتيک پيش آمد ،درست بههمان
صورتی که در قطعنامههای اﺷتوتگارت و بازل پيشبينی ﺷده
بود .چگونه میتوان موج فزايندهی اﻋتصابات و تحرکات سياسی
برﻋليه »صلح غارتگرانه« و لودندورف فرماندهی کﻞ ارتش

۴٨

آلمان را توضيح داد ،که در مارس  ١٩١٨او را بهﻋقبنشينی در
برابر انقﻼب روسيه واداﺷت.
در ماه مه  ١٩١٧در ارتش فرانسه اغتشاش باﻻ گرفت۵۴ .
گردان از اجرای فرمانها سرپيچی کردند .طبق آمارهای رسمی
بيش از صدهزار نﻔر از سربازان پيشقراول فرانسوی در برابر
دادگاه نظامی قرار گرفتند ٢٣ .هزار نﻔر از آنها مقصر ﺷناخته
ﺷدند ۴٢٣ ،نﻔر بهمرگ محﮑوم ﺷده و  ۵۵نﻔر واقعا ً تيرباران
ﺷدند .بسياری ديگر يا بدون محاکمه تيرباران ﺷدند و يا زير آتش
توپخانه بهقتﻞ رسيدند] .[۴١در اوت  ١٩١٧در بارسلون يک
اﻋتصاب ﻋمومی بهﺷﮑﻞ خونينی سرکوب ﺷد که در جريان آن
 ٧٠نﻔر بهقتﻞ رسيدند ،صدها نﻔر زخمی ﺷدند و  ٢٠٠نﻔر
بهزندان افتادند .در فوريه  ١٩١٨ناوگان اتريشی-مجاری در
کاتارو سر بهﺷورش برداﺷت.
خيزش تودهها از اکتبر  ١٩١٨بهرﺷتهی بیپايانی از انقﻼبات
ختم ﺷد ،البته اندکی ديرتر از زمانی که بلشويکها اميد داﺷتند.
در اين دوره با انقﻼبهای حقيقی روبرو هستيم :در فنﻼند ،آلمان،
اتريش و مجارستان .تشﮑيﻞ حﮑومتهای ﺷورايی در ايالت
باواريا] ،[۴٢و بحران انقﻼبی در ايتاليا .طی دو سال از اکتبر
ب جهانی نه تنها برای بلشويکها
 ١٩١٨تا سپتامبر  ١٩٢٠انقﻼ ِ
و سوسياليستهای انقﻼبی و بخش بزرگی از سوسياليستهای
گرای چپ ،بلﮑه برای بورژوازی هم يک مﻔهوم زنده و
مرکز
ِ
يک واقعيت ملموس بود.
در دسامبر  ١٩١٨رابرت ويليامز دبيرکﻞ اتحاديهی کارگران
حمﻞ و نقﻞ طی اجتماﻋی در سالن آلبرت هال لندن کارگران را
به»تدارک انقﻼب« فراخواند .او گﻔت» :خورﺷيد سوسياليسم
بينالمللی سرمايهداری را در سراسر اروپا ذوب خواهد

۴٩

کرد«] .[۴٣در ژانويه  ١٩١٩در بلﻔاست و سياتﻞ در ايالت
واﺷنگتن آمريﮑا اﻋتصاب ﻋمومی درگرفت .در فوريه  ١٩١٩در
بارسلون اﻋتصابی بهپا ﺷد که يک ماه تمام دوام يافت.
لويد جرج نخست وزير انگليس در اين باره چنين نوﺷت:
»سراسر اروپا را موج انقﻼب فراگرفته است ،کارگران
مثﻞ دوران قبﻞ از جنﮓ فقط از ﺷرايط زندگی خود ناراضی
نيستند ،بلﮑه دچار خشم و غصب هستند .تودههای مردم
سراسر نظم اجتماﻋی و سياسی و اقتصادی را از اين سر تا آن
سر اروپا بهزيرﻋﻼمت سؤال بردهاند«].[۴۴

لويد جرج ضمن همين يادداﺷتهای محرمانه ،در پيشنويس
نطقی بهتاريخ  ٢٣مارس  ١٩١٩خطاب بهﺷرکتکنندگان در
کنﻔرانس صلح ورسای در نزديﮑی پاريس چنين میگويد:
»اگر آلمان بهچنﮓ اسپارتاکيستها بيﻔتد ،ﻻجرم در کنار
بلشويکهای روس قرار خواهد گرفت .اگر چنين وضعی پيش
بيايد ،سراسر اروپای باختری بهمدار انقﻼب بلشويﮑی کشيده
میﺷود و ظرف يک سال ارتش سرخ ﻋظيمی با  ٣٠٠ميليون
نﻔر ﺷﮑﻞ میگيرد که ژنرالهای آلمانی برآن فرمان خواهند
راند«].[۴۵

مورخ ايتاليايی جيتانو سالومينی در رابطه با موج تصرف
کارخانهها در ايتاليا در سپتامبر  ١٩٢٠مینويسد:
»بانکداران ،کارخانهداران و مﻼکان بزرگ در انتظار
انقﻼب نشستهاند ،درست مثﻞ گوسﻔندهايی که قرار است
بهمسلخ فرستاده ﺷوند«].[۴۶

جوليوس برانتال در کتاب »تاريخ انترناسيونالها« وضعيت
را در زمان دومين کنﻔرانس انترناسيونال سوسياليستی پس از

۵٠

جنﮓ که در اوت  ١٩١٩در لوزان برگزار ﺷد ،در اين ﻋبارات
خﻼصه میکند:
»اروپا در حالت غليان بود .بهنظر میرسيد که در
آستانهی نبرد نهايی ميان انقﻼب و ضدانقﻼب قرار گرفته
بود«].[۴٧

او میافزايد:
»بﻼفاصله پس از انعقاد کنگرهی مؤسسان انترناسيونال
کمونيستی ،در اروپا موج انقﻼبی بلندی بهپاخاست که بهنظر
میرسيد درجهت تأييد پيشبينیهای لنين است«].[۴٨

وی در بارهی آلمان مینويسد:
»قدرتهای امپرياليسم غربی بهدور انقﻼب اجتماﻋی در
آلمان حصار کشيده بودند .اما حتی در داخﻞ اين حصار هم
ﺷرايط برای انقﻼب اجتماﻋی فراهم بود :صنايع سنگين،
معادن ذغال و صنايع ﺷيميايی که در دست چند کﻼن
سرمايهدار متمرکز ﺷده بود بايد بهمالﮑيت ﻋمومی درمیآمد،
برای خلعيد از سرمايههای ملی بايستی امور بانﮑی بهزير
نظارت دولتی درمیآمد؛ برای الغای نظام اربابـرﻋيتی بايد
زمينهای مﻼکان بزرگ ميان دهقانان تقسيم میﺷد؛ و برای
بنای ارگان حاکميت انقﻼبی بايد ارتشی مرکب از کارگران
سوسياليست و با هدايت سوسياليستی پديد میآمد ،نظير ارتش
خلقی که سوسيال دمﮑراتهای اتريشی برپا نموده بودند«].[۴٩

تروتسﮑی در گزارش خود بهسومين کنگرهی انترناسيونال
کمونيستی از دو روايت بورژوازی اروپا ياد میکند که تحليﻞ
سياسی اوضاع را در مقطع  ١٩١٩-٢٠بهطور کامﻞ تأييد
میکنند .روزنامهی فرانسوی ارتجاﻋی لوتان در  ٢٨آوريﻞ
 ١٩٢١در اين باره مینويسد:

۵١

»اگر بهگرايشی که از يک سال پيش ﺷروع ﺷده توجه
کنيم ،ديگر دليلی برای نگرانی نمیبينيم :در سال گذﺷته اول
ماه مه نشانهی آغاز يک اﻋتصاب ﻋمومی بود که میتوانست
سرآغاز يک انقﻼب باﺷد .امروزه همگان بهتﻼشهای ملت
برای غلبه بر بحرانهای ناﺷی از جنﮓ اﻋتماد دارند«].[۵٠

در همان زمان نويه زوريشر تسايتونﮓ ارگان بورژوازی
سوييس دربارهی ﺷرايط آلمان چنين نوﺷت:
»آلمان  ١٩٢١بهکلی با آلمان  ١٩١٨متﻔاوت است .آگاهی
ملی چنان باﻻ گرفته که روشهای کمونيستی در ميان همهی
اقشار مردم با مقاومت روبرو میﺷود ،هرچند نيروی
کمونيستها که در روزهای انقﻼب تنها تعدادی مبارز انقﻼبی
بودند ١٠ ،برابر ﺷده است].[۵١

امواج انقﻼبی در خارج روسيه تنها بهپيروزیهای گذرا دست
ﺷورايی کمدوام در مجارستان و باواريا
يافت :با تشﮑيﻞ جمهوری
ِ
اولين مرحلهی انقﻼب آلمان در ژانويه  ١٩١٩بهﺷﮑست انجاميد.
حزب سوسيال دموکرات مرکزگرای اتريش با سازشهای خود
انقﻼب اين کشور را بهرکود کشاند].[۵٢
اين سازشها از ﺷرايط نامساﻋد سرچشمه نمیگرفت .در اين
رابطه بايد بر مسئوليت تاريخی رهبری اين حزب سوسياليستی
تأکيد نمود .سوسياليستهای اتريشی کامﻼً قادر بودند قدرت را
بهدست گيرند و اين میتوانست وضعيت اروپا را بهسود
نيروهای انقﻼبی متحول سازد .بدينترتيب ،جمهوری نوبنياد

۵٢

ﺷورايی مجارستان و باواريا که با اتريش هممرز بودند ،از راه
زمين بهيﮑديگر متصﻞ میﺷدند .سوسياليستهای اتريشی با
تسليمطلبی خود زنجيرهی انقﻼب اجتماﻋی را از هم جدا کردند.
اگر آنها حاکميت را بهدست گرفته بودند ،هرسه جمهوری
کارگری تقويت میﺷدند و قدرتی انقﻼبی پديد میآمد که
میتوانست بر سراسر اروپا سايه بيﻔﮑند].[۵٣
انقﻼب آلمان که از سال  ١٩١٨بهحرکت درآمد و پس از
چندی بهسختی درهم کوبيده ﺷد ،دوران کوتاه آرامش را طی
میکرد .پس از آن ،از مارس  ١٩٢٠اﻋتصابات مهمی در
اﻋتراض بهکودتای کيپ و فون لوتويتس ﺷروع ﺷد .از اوت
 ١٩٢٣سومين موج اﻋتصابات ﻋليه دولت کوهنه بهراه افتاد].[۵۴
نبايد از خاطر بُرد که در اميدواری بلشويکها بهانقﻼب
جهانی ،ميليونها انسان مزدبگير در سراسر جهان سهيم بودند.
بهاولين کنگرهی انترناسيوناليستی تنها چند گروه انقﻼبی نماينده
فرستاده بودند که هوادارانﺷان در خارج از روسيه از چند هزار
نﻔر تجاوز نمیکرد .اما در ماههای بعد از ْ
آن همدلی با مسﮑو
بهقدری باﻻ گرفت که اکثريت کارگران متشﮑﻞ در بسياری از
کشورها )اسپانيا ،ايتاليا ،فرانسه ،نروژ ،بلغارستان و چﮑسلواکی(
و اقليت نيرومندی در کشورهای ديگر )نظير آلمان( خواهان
پيوستن بهکمينترن بودند .رهبران احزاب سوسياليستی در اتريش،
لهستان و سوييس تنها با اين ترفند توانستند جلوی اين گرايش را
بگيرند که از سويی با احزاب اصﻼحطلب سوسيال دمﮑرات قطع
رابطه کردند و از سوی ديگر برای خود انترناسيونال تازهای
تأسيس نمودند که اصﻞ ديﮑتاتوری پرولتاريا را نمیپذيرفت].[۵۵
بايد تأکيد نمود که راديﮑاليسم ﻋميق پرولتاريای بينالمللی در
ﺷرايط اجتماﻋی هرکشوری ]بهطور ويژهای[ ريشه داﺷت .اين

۵٣

بههيچوجه کاﻻی صادراتی مسﮑو نبود] .[۵۶اين پديده تناسب
نيروهای طبقاتی را در سطح بينالمللی اساسا ً دگرگون کرده بود.
بورژوازی که تﻼش میکرد امواج انقﻼبی را بهکمک نيروهای
اصﻼحطلب مهار کند ،ناچار ﺷد بهاصﻼحات مهمی تن بدهد که
کارگران از  ٢۵سال پيش برای تحقق آنها مبارزه کرده بودند.
مهمترين آنها هشت ساﻋت کار در روز و حق انتخاب همگانی
بود .راديﮑاليسم چنان باﻻ گرفته بود که حتی در سوييس اﻋتصاب
ْ
دموکرات کارگران
ﻋمومی روی داد ،و در هلند حزب سوسيال
را بهانقﻼب فراخواند .اين دو کشور درخﻼل جنﮓ بیطرف
مانده بودند و از ثبات بيشتری برخوردار بودند.
المللی روسيه
تغيير تناسسب نيروهای طبقاتی در سطح بين
ْ
ﺷوروی را در سال  ١٩٢٠از خطر نابودی نجات داد .درخﻼل
جنﮓِ روس و ژاپن جنبش کارگری انگليسی با تهديد بهاﻋتصاب
ﻋمومی ،امپرياليسم انگلستان را از پيوستن بهجبههی نيروهای
ضدانقﻼبی ويگاند و فوش بازداﺷت] .[۵٧با توجه بهاين موارد
ْ
روﺷن ديگر نمیتوان اميد بلشويکها بهانقﻼب جهانی را
بسيار
توهمآميز دانست.
اگر پيروزیهای قاطع و کوتاهمدت را درنظر بگيريم اين
اميدها کامﻼً موجه بودند .لنين و تروتسﮑی بهسرﻋت بهاين امر
پیبردند .واقعيت اين است که اين پيروزیها بهطرز حيرتآوری
غافﻞگيرکننده بود :خيزش انقﻼبی در آن زمان چنان گسترده بود
که آنها گاهی نقش ﻋامﻞ ذهنی در پيروزی )يعنی :رهبری
انقﻼبی( را دستکم میگرفتند .تروتسﮑی در ژوئن  ١٩٢١چنين
گﻔت:
»ما ديگر با جريان ابتدايی و آﺷﻔتهای که اولين مرحلهی
آن را در  ١٩١٨-١٩ﺷاهد بوديم ،روبرو نيستيم .ما با يک
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محاسبهی تاريخی انتظار داﺷتيم که در ﺷرايط ﻋدم تشﮑﻞ
بورژوازی ،آن جريان بهامواج بلندتری منجر ﺷود ،و اذهان
اقشار پيشتاز زحمتکشان را بهگونهای روﺷن کند که آنها
بتوانند در ظرف يﮑی دو سال بهحﮑومت برسند .اين يک
احتمال تاريخی بود که تحقق پيدا نﮑرد .تاريخ بهتأثير از نيات
خوب يا بد بورژوازی بهنضج هوﺷمندی ،زيرکی ،تشﮑﻞ و
کاردانی سياسی اين طبقه فرصت کافی داده است .پس هيچ
معجزهای صورت نگرفته است«].[۵٨

حقيقتی انﮑارناپذير است که در تعداد زيادی از کشورها
تودهها خواهان انقﻼب بودند ،و در تأييد اين امر مدارک و ﺷواهد
فراوانی وجود دارد .اگر با وجود اين واقعيت ،مبارزهی انقﻼبی
در خارج از روسيه بهپيروزی نرسيد ،بهخاطر اين بود که
رهبری با کﻔايتی وجود نداﺷت .بهﻋبارت بهتر :رهبرانی که در
جنبش تودهای صاحب نﻔوذ بودند ،از اين پيروزی جلوگيری
بهﻋمﻞ آوردند.
برانتال نيز با وجود مواضع غيرقاطع و تضادآميزش بهچنين
نتيجه ای رسيده است:
»چرا چنين انقﻼب اجتماﻋی پديد نيامد؟ زيرا در نهايت
سوسيال دموکراسی آلمان بهﻋنوان يک حزب انقﻼبی وارد
ميدان نشده بود .چراکه اکثريت غالب رهبران نيز همانند
تودهها مدتها بود که ديگر انديشهی انقﻼبی را از سر بهدر
کرده بودند .و لذا برای وظايف يک انقﻼب آمادگی روحی
نداﺷتند«].[۵٩

مردم آلمان ،پرولتاريای آلمان و جهان ،سراسر بشريت برای
اين ورﺷﮑستگی که بهجنايت نيز آلوده ﺷده بود ،بهای بسيار
سنگينی پرداختند.

۵۵

ﭘانوشتهای فصل دوم:
[27] William Chamberlin; Die russische
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] [٣٧قطعنامهی کميسيونی تحت ﻋنوان »ميليتاريسم و
درگيریهای بينالمللی« که بهتاريخ  ١٩٠٧/٨/٢۴در کنگره
بهتصويب رسيد.
]» [٣٨بيانيه انترناسيونال در بارهی وضعيت کنونی«
مصوبهی کنگرهی فوق العادهی انترناسيونال سوسياليستی ) ٢۵و
 ٢۶نوامبر  ١٩١٢در بازل( بهتاريخ .١٩١٢/١١/٢۵
] [٣٩کنگرهی فوق العادهی انترناسيونال سوسياليستی ) ٢۵و
 ٢۶نوامبر  ١٩١٢در بازل( ،ص .٢٠
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] [۴٢موقعيت جغرافيايی باواريا بهخاطر اين اهميت داﺷت
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اتريش( و هم در مجارستان )جنوب ﺷرقی اتريش( جنبش انقﻼبی
وجود داﺷت.
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] [۴۴اظهاريه  ٢٠مارس  ١٩١٩خطاب بههيئت انگليسی در
کنﻔرانس صلح پاريس ،مندرج در کتاب برانتال» :تاريخ
انترناسيونالها« ،جلد اول.
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] [۵٠گزارش در بارهی مواد دستور جلسهی »بحران
اقتصادی جهان و وظايف نوين انترناسيونال کمونيستی« )٢٣
ژوئن  .(١٩٢١مندرج در صورتجلسهی سومين کنگرهی
انترناسيونال کمونيستی .مسﮑو ٢٢ ،ژوئن تا  ١٢ژوييه .١٩٢١
] [۵١از ترجمهی مجدد تروتسﮑی از روسی.
] [۵٢رومن روسدولسﮑی با تﮑيه بر اسناد آرﺷيوی نشان داده
است که رهبران سوسيال دموکرات اتريش در همکاری تنگاتنﮓ
با دولت پادﺷاهی تﻼش کردند که بر اﻋتصاب نيرومند ژانويه
 ١٩١٨نخست مهار بزنند و سپس آن را خﻔه سازند...
اتو باوئر که تا  ١٩١٧-١٨از رهبران جناح چپ سوسيال
دموکراسی اتريشی بود ،اﻋتراف کرده است که خاتمهی اﻋتصاب
قبﻞ از فراروييدن بهيک انقﻼب ،در ميان کارگران با مقاومت
زيادی روبرو ﺷده است:
»در ﺷامگاه  ١٩ژانويه  ١٩١٨ﺷورای کارگری پس از
بحﺚهای پرﺷور تقاضای رهبری حزب را پذيرفت که از
کارگران میخواست که از روز دوﺷنبه  ٢١ژانويه کار خود
را از سر بگيرند .اين رأی از سوی تودههای انقﻼبی با
مقاومت ﺷديدی روبرو ﺷد .گردهآيیهای ﻋظيم و طوفانی ﻋليه
آن بهراه افتاد .در بيشتر کارخانجات کار در روزهای
سهﺷنبه و حتی چهارﺷنبه از سرگرفته ﺷد«.

] [۵٣ايوون بورده در پيشگﻔتار برگزيدهای از آثار ماکس
آدلر اين مشﮑﻞ را مطرح کرده است .او خودداری

مارکسيستهای اتريشی از تصرف قدرت را اساسا ً توجيه
میکند .او هم توان انقﻼبی جهان را در آن زمان و هم پيامدهای
سنگين اين سمتگيری را دستکم میگيرد) .در حالیکه او تأکيد
میکند که ﺷﮑست طرح مارکسيستهای اتريشی مبنیبر »انقﻼب
تدريجی« راه را بر اﻋتﻼی فاﺷيستها باز کرد(.
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] [۵۴در جريان اﻋتصاب ﻋمومی مارس  ١٩٢٠ﻋليه کودتای
ﻋناصر راست افراطی بهرهبری ولﻔگانﮓ کاپ و والتر لوتويتس
حتی سنديﮑاهای رفرميستی نيز خواهان يک دولت کارگری
»خالص« ﺷدند که بايد از احزاب سوسيال دمﮑرات و سنديﮑاها
تشﮑيﻞ میﺷد.
سرکار آمد از
دولت دس ِ
ت راستی کونو که در نوامبر ِ ١٩٢٢
جانب يک جبههی پارلمانی حمايت میﺷد که همهی احزاب
راستگرا در آن ﺷرکت داﺷتند .حزب سوسيال دمﮑرات در
دولت مشارکت نداﺷت ،اما با آن کنار آمده بود.
] [۵۵موج انقﻼبی تا ﺷهر دور دست سياتﻞ )آمريﮑا( در
کرانهی دريای آرام هم کشيده ﺷد .اﻋتصاب ﻋمومی در اينجا
بهنوﻋی از سازماندهی ﺷورايی منجر ﺷد.
] [۵۶مارتوف از سران چپگرای منشويکها تﻼش نمود که
يک »توضيح جامعهﺷناختی« برای تعميق جنبش کارگری پس از
سال  ١٩١٧ارائه دهد .او در مقاﻻتی که در سال  ١٩١٩منتشر
نمود ،ادﻋا کرده است که اين موضعگيری راديﮑال اساسا ً از
جانب سربازان و کارگران غيرمتشﮑﻞ اقامه میگردد که
برخﻼف کارگران متشﮑﻞ در احزاب سوسيال دموکرات
به»کمونيسم مصرفی« گرايش داﺷتند.
اين نظريه با واقعيات نمیخواند .نه تنها در روسيه و ايتاليا،
بلﮑه در آلمان هم اين کارگران متخصص و نيمهمتخصص
کارخانههای بزرگ بودند که از انترناسيونال کمونيستی
غيرمتخصص
طرفداری میکردند ،درحالیکه کارگران
ِ
کارگاههای کوچک و متوسط ﻋمدتا ً از رفرميستها حمايت
مینمودند .انشعاباتی که ميان جناحهای راست و چپ حزب
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سوسيالدموکرات روی داد ،دقيقا ً چنين زمينهی اجتماﻋی را دارا
بود.
سميﺚ و کونﮑر در رساﻻت خود دربارهی پتروگراد يا
مسﮑوی سال  ١٩١٧تحت ﻋنوان »از ديد پايين« نشان دادهاند که
بلشويکها قبﻞ از همه از جانب کارگران متخصص صنايع
بزرگ حمايت میﺷدند.
] [۵٧در  ٩اوت  ١٩٢٠اجﻼس ويژهای با ﺷرکت »کميتهی
پارلمانی« ﺷورای سنديﮑاها ،کميتهی اجرايی حزب کارگر و
فراکسيون پارلمانی حزب کارگر تشﮑيﻞ ﺷد .اين اجﻼس بهتشﮑيﻞ
يک »کميتهی اقدام« و صدور بيانيهای انجاميد که در آن آمده
بود:
»اين کنﻔرانس مشترک مطمئن است که ميان روسيه و
ْ
لهستان جنگی درخواهد گرفت ،لذا
متﻔقين بر سر مسئلهی
بهدولت هشدار میدهد که تمام توان و امﮑانات کارگران
متشﮑﻞ را ﻋليه اين جنﮓ بسيج خواهد نمود ...بیدرنﮓ بايد
يک کميتهی اقدام تشﮑيﻞ ﺷود تا تصميمات فوق را بهنحو
مؤثر ﻋملی سازد«.

در يک کنﻔرانس ملی که بﻼفاصله در  ١٣اوت تشﮑيﻞ ﺷد،
بيش از هزار نماينده گردآمدند .تنها طی چند روز در بيش از
 ٣٠٠ﺷهر کميتههای اقدام تشﮑيﻞ ﺷد.
] [۵٨گزارش دربارهی اوضاع جهان ،مندرج در صورت
جلسهی سومين کنگرهی انترناسيونال کمونيستی.
] [۵٩تاريخ انترناسيونالها ،جلد دوم.
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رژيم تزاری در فوريه  ١٩١٧سقوط کرد ،يعنی هشت ماه قبﻞ
از انقﻼب اکتبر .در اين مرحله ﺷوراهای کارگران ،دهقانان و
سربازان ﺷﮑﻞ گرفتند .اما در اين دوران حساس بلشويکها نه در
ﺷوراها اکثريت داﺷتند و نه در حاکميت سهيم بودند .نيروهای
سياسی ديگر ،گروههای بورژواـليبرال و منشويکها ،قدرت را
تصرف نمودند و دولت موقت را تشﮑيﻞ دادند .اما آنها ناتوانی
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خود را در حﻞ تمام مشﮑﻼت حاد کشور نشان دادند .بهدليﻞ
ناتوانی آنها بود که نﻔوذ بلشويکها بهسرﻋت گسترش پيدا کرد
و در پاييز وضعيت انقﻼبی تازهای پديد آمد.
صلح فوری تنها وظيﻔهای نبود که در برابر دولت موقت قرار
گرفته بود .مردم خواستههای مبرم ديگری داﺷتند که ﺷوراها
بهحﻞ آنها کمر بسته بودند )هرچند که الزاما ً پشتيبانی تودهها از
نيروی ﺷوراها را بهدنبال نداﺷت( .اين مسائﻞ در درجهی اول
ﻋبارت بودند از :مشﮑﻞ زمين ،فقر و محنت کارگران و
نابههنجاری نهادهای سياسی .روسيه در اين سه ﻋرصه سياسی-
اجتماﻋی بار سنگينی از وحشیگری و واپسگرايی و
ﻋقبماندگی را بهارث برده بود که تأثيرات صنعتی ﺷدن سريع،
وحشيانه و همراه با سلطهی استبداد نيز با آن آميخته بود.
اين دستآورد تاريخی انقﻼب اکتبر است که ﻻيروبی سريع
ﻻی و لجنی را که تزاريسم بههمراه آورده بود ،امﮑانپذير
ساخت؛ و اکثريت ﻋظيم مردم روس را که از اين ﺷرايط
غيرانسانی رنج میبردند ،رهايی بخشيد .کافی است آن اوضاع
ناگوار را درنظر داﺷته باﺷيم تا بهرياکاری و تزوير همهی
کسانی که انقﻼب اکتبر را مسئول فقر و نﮑبتی میدانند که تا
اوايﻞ دههی  ١٩٢٠در روسيه گسترش داﺷت ،پی ببريم.

لغو نظام وابستگی رﻋايا بهزمين در سال  ١٨۶١با فشارهای
تازهای بر دهقانان همراه بود .تخمين زده میﺷود که کﻞ مبلغی
که در ازای تقسيم زمين با محاسبهی ميزان بهرهدهی برحسب
سو ِد سرمايه بايد از دهقانان مطالبه میﺷد ،در حدود  ۶۴٨ميليون
روبﻞ بود ،در حالی که از آنها بيش از  ٨٩٧ميليون روبﻞ
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دريافت ﺷد .بهﻋﻼوه ،دهقانان مجبور بودند برای هر دسياتين
زمين خود  ١.۵۶روبﻞ ماليات کشاورزی بپردازند که درمجموع
بالﻎ بر  ١٧٠ميليون روبﻞ بود ،در حالی که مالﮑان خصوصی،
اﺷراف و دولتیها و سرمايهداران در مقابﻞ هر دسياتين تنها ٢٣
صدم روبﻞ ماليات میپرداختند .طبق پژوهشی که در سال ١٩٠٢
انجام گرفته است ،تأديههای دهقانان برحسب مساحت اراضی به
 ۵٠تا  ١٠٠درصد درآمد امﻼک دهقانی بالﻎ بود.
ْ
داران در جريان تقسيم اراضی زمينهای
بهﻋﻼوه ،زمين
حاصﻞخيزی را که قبﻼً بهدهقانان تعلق داﺷت ،تصاحب نمودند و
بهدهقانان تنها اجازهی خريد زمينهای نامرغوب را دادند.
حﮑومت تزاری درجهت جبران اين اجحافات هيچ گامی
برنداﺷت .در مناطق اصلی روسيه مرکزی ﺷرايط کار و زندگی
دهقانان بههمان سختی هزار سال پيش بود .در اينجا بازدهی
زمين بهطور نسبی يکچهارم و در مزارع دهقانان بهطور
متوسط يکپنجم انگلستان بود )بدون درنظر گرفتن زمينهای
اربابی اﺷراف و بورژواها(.
ِ
در اين ﺷرايط دهقانان بهواسطهی فشار سنگين بهره و ماليات
ساﻻنه ،مداوم درحال کشتوکار بودند .اين موضوع از طرفی
بارآوری زمين را بهخاطر زراﻋت مداوم ]و بدون آيش[ کاهش
میداد) .میبينيد که تخريب محيط زيست از دوره استالين ﺷروع
نشده است(! و از طرف ديگر با هر برداﺷت ناموفقی ،دورههای
قحطی و گرسنگی فرامیرسيد که بدترين آن ها در سال ١٨٩١
پيش آمد.
ْ
زمين فشارهای ناگوار اقتصادی را تشديد
مشﮑﻞ کمبود
میکرد .طبق ارزيابی متخصصين ،مزرﻋهی مناسب برای تأمين
يک خانوار روستايی می بايست  ۶.۵تا  ٧دسياتين وسعت
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میداﺷت .درحالیکه دهقانانی که در زمينهای اﺷراف سابق کار
میکردند تنها  ٣.١٧دسياتين و کشاورزان زمينهای دولتی تنها
 ۴.٩دسياتين زمين بهدست آوردند .با توجه بهمراحلهی انتقالی،
رﺷد جمعيت و نسبت پايين مهاجرت از روستا ،در سال ١٨۶١
هردهقان ﻋيالواری  ۴.٨٣دسياتين و در سال  ١٩٠۵هريک
 ٣.١دسياتين زمين در اختيار داﺷتند .در روستاها با وجود سطح
پايين توليد کشاورزی حدود پنج ميليون دهقان بزرگسال ﻋاطﻞ
مانده بودند .دهقانان به  ۶٠تا  ٧٠ميليون دسياتين زمين بيشتر
نياز داﺷتند.
دهقانان رویهمرفته  ١١٢ميليون دسياتين زمين در اختيار
داﺷتند ،درحالی که زمين اﺷراف ،روحانيون و بورژواها به
 ١٠١.٧ميليون دسياتين میرسيد و زمينهای خالصه و دولتی به
 ١۴۵ميليون دسياتين بالﻎ بود .تنها اراضی زراﻋی باﻻی ۵٠
دسياتين  ١۵١برابر وسيعتر از مزارع متوسط دهقانی بود که بر
روی هم بالﻎ بر  ٨٠ميليون دسياتين بودند].[۶٠
نتيجهی چنين اوضاﻋی روﺷن است :تنها با لغو نظام مالﮑيت
اﺷرافی و بورژوايی بر زمين بود که دهقانان میتوانستند بهزمين
کافی دست يابند .تا زمانی که اين تحول انقﻼبی پيش نمیآمد،
دهقانان چارهای جز اين نداﺷتند که همچنان بهکشت در زمين
مﻼکان بزرگ بپردازند .در آغاز قرن بيستم نيمی از زمينهای
منطقهی معروف به»خاک سياه« )در قلب روسيه( و در ساير
مناطق  ٣٠تا  ۵٠درصد زمينهای اربابی توسط دهقانان کمزمين
کشت میﺷد .بهرهی مالﮑانه بسيار باﻻ بود و گاه بهنيمی از
محصول میرسيد.
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با محاسبهی مخارج ديگری از قبيﻞ بهای بازخريد و مالياتها
و هزينهی نگهداری بازنشستگان ،زندگی دهقانی با چنان فشاری
تر خانوادههای روستايی بهمعنای فقر
روبرو بود که برای بيش ِ
مطلق بود .طی سالهای  ١٨٨٨تا  ١٨٩٨ﺷمار اسبهای دهقانان
از  ١٩.۶به  ١٧ميليون رأس و تعداد گاوهایﺷان از ٣۴.۶
ميليون به  ٢۴.۵ميليون رأس کاهش يافت .در خﻼل همين مدت
تعداد مزارع بدون اسب  ٢٢درصد بيشتر ﺷد) .همهی اين آمار
از سرﺷماریهای رسمی آن دوران گرفته ﺷده است(.
دهقانان روسيه
تنوودور ﺷانين در نمودار ذيﻞ ﻻيهبندی
ِ
اروپايی در سال  ١٩٠۵را نشان میدهد و بدينوسيله قصد دارد
آماری را که لنين در کتابش »برنامه ارضی سوسيال دموکراسی
در انقﻼب اول روسيه« در اواخر سال  ١٩٠٧به کار برده،
تصحيح کند:
■  ١۵.٨درصد خانوادههای مرفه هقانی مالک  ١۵دسياتين
زمين يا بيشتر هستند؛
■  ۵١.۴درصد خانوار دهقانانی  ٧تا  ١۵دسياتين زمين
دارند؛
های فقير دهقانی با کمتر از  ٧دسياتين
■  ٣٢.۴درصد خانوار ِ
زمين زندگی میکنند.
)در اين ارقام همهجا تعداد خانوارهای بهحساب آمده و نه
ميان سالهای  ١٨٩٧تا
تعداد کﻞ جمعيت( .طبق جمعبندی ﺷانين
ِ
 ١٩٠۵وضعيت کشاورزی در روسيه چنين نمايی داﺷت:
■  ٠.٨تا  ١.٢درصد زمينهايی که بهروش سرمايهداری
کشت میﺷدند ) ۵.١تا  ٧.۶درصد جمعيت روستايی(؛
■  ۶تا  ٨درصد دهقانان بیزمين ) ٣تا  ۴درصد جمعيت
روستايی(؛
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■  ٢.۶تا  ٣.٩درصد کشاورزان ثروتمند؛
■  ١٠.٧تا  ١٢.۴درصد کشاورزان مرفه؛
■  ۵١.٨درصد کشاورزان متوسطالحال؛
■  ٢۴.٢تا  ٢۶.۴درصد کشاورزان فقير].[۶١
بنابر اين يکسوم جمعيت روستايی فقير بودند.
رنج و محنتی که روستاييان در دورهی تزاريسم متحمﻞ
میﺷدند ،بهروﺷنی در ميزان مصرف آنها نيز انعﮑاس می يابد.
در يک روستای متوسط هر نﻔر ﻋﻼوهبر مخارج مسﮑن و
خوراک ،ساﻻنه  ۵.۵روبﻞ برای لباس ٢.۵ ،روبﻞ برای نيازهای
معنویـفرهنگی ١.۴ ،روبﻞ برای احتياجات مادی ديگر خرج
میکرد .بدينترتيب ،دو خانوادهی روستايی  ۶نﻔره )يعنی١٢ :
نﻔر از ساکنين روستاهای روسيه( همانقدر مصرف میکردند که
يک کارگر آمريﮑايی )بدون خانوادهاش( مصرف میکرد) .البته
بايد بهخاطر داﺷت که در اين زمان ميزان مصرف يک کارگر
آمريﮑايی خيلی پايينتر از امروز بود(.
صادرات وسيع غﻼت که پيش از صادرات نﻔت مهمترين منبع
درآمد ارزی روسيه بهﺷمار میرفت ،تنها از اين طريق امﮑان
پذير بود که دهقانان ﻋلیرغم گرسنگی بهخاطر فشار سهمگين
ْ
ماليات ناچار بودند محصوﻻت خود را بهفروش برسانند.
بهره و
اگر دهقان روسی نيازهای مصرفی خود را بهطور واقعی ارضا
میکرد ،ديگر روسيه نه يک کشور صادراتی ،بلﮑه کشوری
واردکننده بهﺷمار میرفتِ .سر دونالد مﮑنزی واﻻ ِس بسيار
محافظهکار ـنماينده اداری مؤسسات انگليسی در روسيهـ در کتاب
کﻼسيک خود ﺷرايط مالی وخيم دهقانان روسی را در ارقام ذيﻞ
خﻼصه نموده است:
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در هﻔت ايالت منطقهی »خاک سياه« بدهی مالياتی )يعنی
مالياتهای ﻋقب افتاده( دهقانان برای جمعيت ذکور اهالی از ٠.٩
روبﻞ در سال  ١٨٨٢به  ۶روبﻞ در سال  ١٨٩٣و تا  ٢٢روبﻞ
در سال  ١٨٩٩رسيد].[۶٢

کارگران از دهقانان خوﺷبختتر نبودند .در اين رابطه کافی
است که بهمسئلهی مسﮑن توجه کنيم .آناتول کوپ که ﻋمدتا ً بر
پژوهشهای نويسنده روس گ .پوزيس تﮑيه میکند ،برآن است
که در  ١٣١ﺷهر از مناطقی که بعدا ً »جمهوری فدراتيو روسيه
ﺷوروی سوسياليستی« را تشﮑيﻞ دادند» ،فقط  ٩درصد خانهها
بهﺷبﮑهی فاضﻼب ﺷهر وصﻞ میﺷدند .از  ١٩۵هزار خانهای
که در  ٢١٣ﺷهر جمهوری فدراتيو وجود داﺷتند ،ﺷهرهايی که
قبﻞ از انقﻼب آب لولهکشی داﺷتند ،تنها  ١٢.۵درصد بهﺷبﮑه
فاضﻼب وصﻞ میﺷدند«].[۶٣
در سال  ١٩١٢در مسﮑو برای هر  ٨.٧تن و در پتروگراد
برای تقريبا ً هر  ٨تن يک خانه وجود داﺷت ،درحالیکه اين
نسبت برلين برای هرخانه  ٣.۶نﻔر ،در وين  ۴.٢نﻔر ،و در
][۶۴
پاريس  ٢.٧نﻔر بود
کارگران بدون محاسبهی اضافهکاریهای نامحدود بهطور
متوسط روزی  ١٠ساﻋت کار میکردند .بهنظر پروکوپويچ
تاريخدان ،در سال  ١٩٠٩در پتروگراد برای تأمين معاش يک
خانواده بهسه برابر ميزان درآمد متوسط ساليانه نياز بود.
بدينترتيب ،کارگران در فقر و سختی قرار داﺷتند .در سال
 ١٩٠٨يک خانوار کارگری  ۴٨درصد درآمدش را برای
خوراک )که غيرکافی هم بود(  ٢١درصد برای مسﮑن )که
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معموﻻً وضعيت ناگواری داﺷت( و  ١۵درصد برای پوﺷاک
میپرداخت] .[۶۵برای تأمين حتی نيازهای ديگری از قبيﻞ
بهداﺷت و آموزﺷی تنها  ١۵درصد اين درآمد محقر باقی میماند.
پوکرووسﮑی ،مورخ کمونيستی که مورد احترام لنين هم
بود] [۶۶تخمين میزند که دستمزد واقعی کارگر روسی بين
سالهای  ١٨٩٢تا  ١٩٠٢بهميزان  ٢٠درصد کاهش داﺷت .وی
در يﮑی از چاپهای بعدی اثرش وضعيت محنتبار کارگران را
در پايان قرن نوزدهم چنين توصيف نموده است:
» ۶٣.٧درصد کارگران بیسواد بودند...
ْ
بافندگان تقريبا ً هميشه روی
در بافندگیهای مسﮑو،
کرسیهای خود میخوابيدند .روی يک کرسی که دو مترونيم
طول و دومتر ﻋرض داﺷت ،همهی خانواده میخوابيدند.
رختخواب آنها يا لباس خودﺷان بود و يا تﮑه پارچههای
کثيف و ژنده .صاحبکاران بهپزﺷﮑی که اين وضع را
گزارش کرد ،گﻔته بودند که کارگران اين نوع زندگی را
دوست دارند...
پزﺷﮑی که اين اطﻼﻋات را فراهم آورده ،بهسمت بازرس
کارخانجات منسوب ﺷد و اين امر برگزارشهای او تأثير
گذاﺷت .او يک سال بعد درباره کارخانههای ايالت وﻻديمير
چنين نوﺷت" :کثافت و هوای آلوده و متعﻔن از ضمائم
جدانیناپذير خوابگاه کارگران است و در چنين خوابگاهی
که معموﻻً دو يا يک پنجره دارد ،دو خانوار زندگی میکنند".
در دورانی که مخارج زندگی حتی از سال ١٩١۴
ارزانتر بود ،کارگران در ﺷرايطی بدتر از دوران ما )يعنی
روسيه ﺷوروی( بعد از جنﮓ امپرياليستی ،در گرماگرم
محاصره اقتصادی-سياسی و جنﮓ داخلی زندگی میکردند.
غذای اصلی آنها ﻋبارت بود از ماهی نمکسود و خشک
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ﺷده که غالبا ً بو میداد ،گوﺷت تازه را تنها بهﺷﮑﻞ آﺷغال
گوﺷت و دل و رودهی گاوميش میﺷناختند...
ای طبعا ً بيماری در ميان
در چنين مسﮑن و چنين تغذيه ْ
کارگران بیداد میکرد .در کارخانههای پارچهبافی مسﮑو از
هر هزار زن کارگر  ١٣۴نﻔر سﻞ داﺷتند؛ ﻋﻼوه بر اين،
بيماری ديگری هم وسيعا ً رواج داﺷت که پزﺷﮑان بهﺷوخی
آن را اپيدمی خاص کارگران میخواندند ،يعنی زخمها و
جراحتهای هميشگی بدن ...برای مثال ،در کارخانه
سوکولوف در مسﮑو در ظرف دو سال تنها يکسوم کارگران
زخمی بر تن نداﺷتند.[۶٧]«....

ميزان مرگومير نوزادان در محلههای کارگرنشين پتروگراد
حداقﻞ دو برابر مناطق ديگر بود .تقريبا ً يکچهارم بچههايی که
در پايتخت بهدنيا میآمدند ،در اولين سال زندگی خود
میمردند] .[۶٨برای اينکه گمان نرود که اين گزارشها از منابع
مبالغهآميز مارکسيستی گرفته ﺷدهاند ،در اينجا نظر يک
تاريخنگار ميانه روی بورژوا را میآوريم:
»غالبا ً گﻔته میﺷود که زاغههای لندن از نظر فقر و فاقه
در بدترين ﺷرايط قرار دارند .در واقع وضع پايينترين اقشار
حرمان بدترين
در زاغههای انگليس و اسﮑاتلند با فقر و
ِ
زاغههای روسيه پهلو میزند ،اما بههيچوجه نمیتوان گﻔت که
همهی کارگران انگليسی بهپايينترين اقشار تعلق دارند،
درحالیکه تقريبا ً همهی کارگران روسی در بدترين وضع
معيشتی هستند ...در ميان کارگران روسيه اصﻼً ردهبندی
مزدوری بودند که
وجود نداﺷت :کارگران بردگان
َ
دستمزدﺷان بههيچوجه برای سير کردن يک خانواده کافی
نبود«].[۶٩
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نيﮑﻼس ريازانوفسﮑی استاد روستباری که آثارش در
دانشگاههای غربی تدريس میﺷود ،براين باور استکه:
کار تازه و بهرغم اين واقعيت که احتماﻻً
»با وجود
قوانين ِ
ِ
در سالهای قبﻞ از جنﮓ جهانی اول دستمزدها باﻻ رفته بودند
)تاريخنگاران ﺷوروی اين موضوع را بهﺷدت تﮑذيب
میکنند( ،کارگران روسی بهطورکلی در وضعيت فاجعهباری
زندگی میکردند .کارگران محروم از آموزش و امﮑانات
ديگر ،در محﻼت فقير و ﺷلوغ ،و در ﺷرايطی غيرقابﻞ
وصف میزيستند .پرولتاريای روسيه تزاری نمونه مجسمی
بود از طبقه کارگر بینوا و استثمار ﺷدهی اولين مرحله
سرمايهداری که مارکس آن را با دقت در کتاب سرمايه
توصف نموده است«].[٧٠

ت
دو استاد کارﺷناس انگليسی کوچان و آبراهام نيز بهواقعي ِ
گويايی اﺷاره کردهاند:
»طرز تﻔﮑر مقامات باﻻی روسيه را میتوان از بخش
نامهای که دلجانوف )وزير آموزش و پرورش وقت( صادر
کرده بود ،دريافت .در اين نامه فرزندان طبقات پايين را از
تحصيﻼت ﻋالی بازمیداﺷت :در پذيرفتن فرزندان سورچيان
و پيشخدمتها ،زنهای آﺷپز و رختﺷوی ،خردهفروشها و
افراد ديگری از اين دست) ،ﺷايد بهاستثنای بچههای خيلی با
استعداد( که از محيطهای اجتماﻋی پستی هستند ،بايد با دقت
برخورد ﺷود«].[٧١

استثمار کارگران زن بهويژه بسيار ﺷديد بود .در سال ١٩١۴
دستمزد کارگران زن نصف دستمزد مردان بود و در سال ١٩١۶
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به  ۴٠درصد دستمزد مردان کاهش پيدا کرد] .[٧٢آيا واقعا ً
میتوان انﮑار کرد که انقﻼب اکتبر با ريشهکن کردن اين اوضاع
ناروا گام بزرگ و مثبتی برداﺷت؟

کارکرد سرکوبگرانهی دولت تزاری را میتوان از ابعاد
مالی آن بهدقت دريافت ٨٠ :درصد بودجهی دولت برای ارتش و
دستگاه سرکوب اختصاص يافته بود .سنگينی بار اين
پرداختهای اضافی از درآمد ملی بيش از همه بر دوش دهقانان
بود )و از طريق ماليات غيرمستقيم بر دوش کارگران(.
هزينهی صنايع بهطور ﻋمده از راه سرمايهگذاری خارجی
تأمين میﺷد .صنعت روسيه در بازارهای جهان موقعيت مناسبی
نداﺷت ،و در بازار محدود داخلی هم بهخاطر فقر اکثريت ﻋظيم
مردم دچار رکود بود .کاﻻهای وارداتی ارزانتر و بهتر از
کاﻻهای روسی بودند .اين امر بهيک سياست حمايتی ﺷديد و
گرايش دائمی بهتوسعهطلبی نظامی انجاميد .کشورهايی نظير
ترکيه ،ايران ،افغاستان ،چين ،کره و مناطق قﻔقاز با تهديد و
فشار مجبور بودند کاﻻی روسی بخرند .در اين رابطه بهدرستی
از نوﻋی»سرمايهداری )يا امپرياليسم( قزاقمنشانه« صحبت ﺷده
است .با ﺷﮑست نيروی دريايی روسيه در مه  ١٩٠۵طی جنﮓ
با ژاپن اوضاع بدتر ﺷد.
اما بدترين جنبهی فشار و اختناق رژيم تزاری در مجموﻋهی
نهادهای خودکامهای بود که بر زندگی مردم چيره بودند :نبودن
حقوق و آزادیهای دموکراتيک ،استبداد وحشتناک اداری،
تبعيض ﺷديد ملی.
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»با ﺷﮑﻞگيری آگاهی ملی در ميان تقريبا ً همهی اقليتهای
ملی دولت يا بايد در مناطق مورد نظر حق خودمختاری قائﻞ
ْ
ً
میﺷد و يا اينکه اﻋتماد آنها را مجددا جلب مینمود .آنچه
درحقيقت پياده ﺷد ،سياست روسیسازی ﺷديد بود .در
اوکراين ،روسيه سﻔيد ،ليتوانی و لهستان تدريس زبان مادری
در مدارس يا محدود و يا بهکلی ممنوع ﺷد .زبان روسی
بههمهی ملتها تحميﻞ ﺷد ...در ايالتهای منطقهی بالتيکْ
اهالی آلمانیتبار زير ﺷديدترين تبعيضات قرار داﺷتند...
ِ
ً
فشار بر يهوديان روسيه احتماﻻ از همه بيشتر بود...
آنها طی قتﻞﻋامهای وحشيانه نابود میﺷدند ...پوپد و نوژف
)ﻋضو ﺷورای دولتی ،سرپرست هيئت روحانی کليسای
ارتدوکس و يﮑی از الگوهای داستايﻔسﮑی در خلق سيمای
ادبی مﻔتش اﻋظم( گﻔته بود :يکسوم يهوديان بايد بميرند ،يک
سومﺷان بايد از روسيه کوچ کنند و يک سوم باقی دست از
معتقدات خود بردارند.
پيروزی ظاهری بر ناسيوناليسم اسﻼمی در ماورای قﻔقاز
بهروﺷنفﮑران گرجستان و ارمنستان اين فرصت را داد که
بهجريانهای انقﻼبی بگرايند .حمايت دولت از تبلغيات گسترده
مسيحی در مناطق مسلماننشين آسيايی بهتحقير و آزار
سنتگرايان مسلمان منجر ﺷد...
آسيای مرکزی و خاوردور ﻋرصهی تاختوتازهای
امپرياليستی ،غارتگریهای لگامگسيخته و ددمنشی
نايبالسلطنههای روسی بود«].[٧٣

ريچاد پايپس در کتاب مﻔصﻞ خود دربارهی »انقﻼب روس«
اين تز سخيف را طرح میکند که ﻋلت اساسی انقﻼب اين بود که
روﺷنفﮑران روسی از اواخر قرن نوزدهم ﺷيﻔتهی آرمانهای
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تخيلی ﺷده و ﻋطش سوزانی بهقدرت پيدا کرده بودند] .[٧۴او
برای اثبات اين نظريه توطئهجويانه ناچار ﺷده از اهميت
اﻋتصاب نيرومند کارگران که ﺷورش سربازان را در فوريه-
مارس  ١٩١٧بهدنبال داﺷت ،بﮑاهد] .[٧۵در  ٢۵فوريه  ١٩١٧در
پتروگراد يک اﻋتصاب ﻋمومی روی داد که مويناهان آن را يک
»حادثه غافﻞگيرکننده در زمان جنﮓ« خوانده است .اينگونه
حوادث ربطی بهتحريﮑات »روﺷنفﮑری نداﺷت ،بلﮑه براثر
سختتر ﺷدن ﺷرايط زندگی پيش میآمد«].[٧۶
ويليام هنری چمبرلن در کتاب خود درباره انقﻼب روسيه که
احتماﻻً واقع بينانهترين اثر از يک نويسنده غيرسوسياليست در
اين مورد است ،مینويسد:
»برجستهترين نشانههای اولين مرحلهای که طی آن
انقﻼب ريشههای ﻋميقی پيدا کرد ،چه بود؟ سست ﺷدن
روحيه انضباط در ارتش ،افزايش خواستهای اساسی
کارگران صنعتی ،نخست در ﻋرصهی دستمزد و سپس
در مورد نظارت بر توليد و توزيع ،تصرف خانههای
بزرگ در ﺷهرها و در سطح وسيعتر اﺷغال زمينهای
زراﻋی ،طرح وسيع تقاضای خودمختاری در مناطق
غيرروسی کشور نظير فنﻼند و اوکراين«].[٧٧
در سال  ١٩١٧روﺷنفﮑران هم از نﻔوذ آرمانهای بنيادين
دور بودند و هم از ميﻞ قدرتجويی ،آنها بيشتر گرفتار ترديد و
ميانه َروی و بیﻋملی بودند ،آن هم در ﺷرايطی که قطببندی
طبقاتی بهنهايت درجه رسيده بود.
يﮑی از ﺷواهد فقدان واقعبينی در اثر پايپس آنجاست که او
بهبلشويکها ايراد میگيرد که آنها مردم کشورهای ديگر را
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بهقيام و جنﮓ داخلی فرامیخواندند که در نتيجه به»قدرتهای
امپرياليستی« حق میداد که در پی انتقامجويی برآيند] .[٧٨او
فراموش میکند که دولتهای انگليس ،فرانسه ،آلمان ،ايتاليا و
ژاپن دهها سال همين بﻼ را بر سر دولتهای آفريقايی ،ترکيه،
ايران ،افغاستان ،چين و غيره درآوردند .از آغاز جنﮓ جهانی
اول همهی قدرتهای بزرگ اين سياست را ﻋليه دﺷمنان خود
اﻋمال میکردند .بهﻋﻼوه ،پايپس يک اختﻼف اساسی را در نظر
نمیگيرد :تبليغات بلشويکها سرﺷت انقﻼبی داﺷت ،آنها
بهفرانسه ،انگلستان و آلمان سرباز نﻔرستادند .درحالیکه میدانيم
که اين کشورها بهروسيه ﺷوروی لشﮑرکشی کردند .پس ،تعجبی
ندارد که دهقانان و کارگران و ملتهای زيرستم در جريان
انقﻼب فوريه  ١٩١٧يک صدا بانﮓ برداﺷتند :کافی است! کافی
است! کافی است! زمين ،حق تعيين سرنوﺷت ،هشت ساﻋت کار
و نظارت بر توليد ،هرچه زودتر! اما دولت موقت سرمیدَواند،
تعلﻞ میکرد ،دفعالوقت داﺷت و حﻞ اين مشﮑﻼت را بهبعد از
پايان کار مجلس مؤسسان موکول میساخت که انتخابات آن نيز
مداوما ً بهتعويق میافتاد .چه تعجبی دارد که در چنين ﺷرايطی
تودهها سرنوﺷت خود را بهدست بگيرند ،بهحﻞ مشﮑﻼت حاد
خود کمر همت ببندند و بهسياست بلشويﮑی و قدرت ﺷورايی
روی آورند که میتوانست زندگی دﺷوار آنها را يک روزه
دگرگون کند؟

ﭘانوشتهای فصل سوم:
] [۶٠اين آمار کتاب تروتسﮑی »انقﻼب  ١٩٠۵روسيه«
گرفته ﺷده است) .فصﻞ »روستاييان و مسئلهی زمين« ،برگهای
.(٣٩ -٢٩

٧۴

]» [۶١روسيه بهﻋنوان يک جامعهی در حال توسعه« ،لندن
 ،١٩٨۵صﻔحه ٩٨ـ.١٠١
] [۶٢دی .مﮑينزی واﻻس» ،روسيه در آستانهی جنﮓ و
هاوس ،١٩۶١ ،ص .٣۴۶
انقﻼب« ،سيريﻞ ئی .بﻼک ،راندوم ُ
] [۶٣آ .کوپ» ،تغيير ﺷهر ،تغيير زندگی« ،پاريس،١٩٧۵ ،
ص .٢۶١
]» :James Bater [۶۴سن پترزبورگ و مسﮑو در آستانهی
انقﻼب« ،ص  ،۵٠بهنقﻞ از » ،Daniel H. Kaiserانقﻼب
کارگران در روسيه  ،١٩١٧نگاهی از پايين« ،انتشارات دانشگاه
کمبريج.١٩٨٧ ،
]» :Pokrowski [۶۵تاريخ روسيه از آغاز تا دوران
معاصر« ،ﻻيپزيک  ،١٩٢٩ص .٢٧۵
] [۶۶نگاه کنيد :بهنامهی لنين بهپوکروفسﮑی مورخ
) ١٩٢٠/١٢/۵مجموﻋه آثار ،جلد  ،٣۶ص .(۵٢٠درباره اين
کتاب بهطورکلی و پيدايش دانش تاريخنگاری ﺷوروی از ديدگاه
ليبرال غربی اثر تحقيقی زير منتشر ﺷده استGeorge :
 ،Enteenدانشپژوهان بورکرات ﺷوروی ،پوکروفسﮑی و
جمعيت مورخين مارکسيست ،دانشگاه پارک ولنن.١٩٨٧ ،
] [۶٧پوکروفسﮑی» ،تاريخ روسيه از قديمترين روزگاران تا
سال  ،«١٩١٧برلين  ،١٩٣٠صﻔحات  ٢۴٩تا .٢۵٢
]» ،S. A. Smith [۶٨پتروگراد سرخ« ،ص .١٣
]» ،Edward Crankhaw [۶٩سايه کاخ زمستانی« ،لندن
 ،١٩٧٨ص .٣۴۴
] [٧٠نيﮑﻼس ريازانوفسﮑی» ،تاريخ روسيه« ،پاريس
 ،١٩٨٧صﻔحات  ۴۶٣و .۴۶۴
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] [٧١ليونﻞ کوچان و ريچارد آبراهام» ،ساختمان روسيه
مدرن« ،لندن ،١٩٨٣ ،ص .٢٢٣
]» ،S. A. Smith [٧٢پتروگراد سرخ« ،ص  ۴٧و .۴٨
] [٧٣ليونﻞ کوچان و ريچارد آبراهام» ،ساختمان روسيه
مدرن« ،لندن ،١٩٨٣ ،ص  ٢٢٣و  ١٩۶ ،٢٢۴و .١٩٧
] [٧۴ريچارد پايپس» ،تاريخ انقﻼب روسيه« ،وينتيج بوک،
نيويورک .١٩٩٠
] [٧۵در کنار منابع ديگر ،بهويژه بهکتاب ضدکمونيستی
»رفقا« ،ص  ۴٩-۵۶مراجعه کنيد.
] [٧۶اثر ياد ﺷده» ،رفقا« ،ص  ۶و.٧
] ،Chamberlin [٧٧اثر يادﺷده ،ص .١٣۴
]» ،R. Pipes [٧٨تاريخ انقﻼب روسيه« ص .۶٠٩
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در ﺷرق و غرب بهطورکلی حمله بهانقﻼب اکتبر براين پايه
صورت میگيرد که »کودتای بلشويﮑی« از نهادی ﺷدن و
ﺷﮑﻞگيری دموکراسی جلوگيری نمود ،و بدينسان يک »رژيم
سر کار آورد .گﻔته میﺷود که در ماه اکتبر  ١٩١٧و
خودکامه« ِ

٧٧

در هﻔتهها و ماههای بعد از ْ
آن ديﮑتاتوری و دموکراسی دربرابر
هم قرار گرفته بودند .در اينجا بار ديگر با نمونهی روﺷنی از
جعﻞ و وارونهسازی تاريخ روبرو میﺷويم.
در حقيقت صفآرايی نيروهای سياسی و اجتماﻋی در روسيه
بهيک نقطهی بحرانی رسيده بود .اين رويارويی بهقدری حاد بود
که ديگر برای تشﮑيﻞ يک دموکراسی بورژوايی نهادين و بادوام
جايی نمانده بود .از ماه ژوييه  ١٩١٧که مردم خواستههای
ارتشی
ريشهایتری مطرح میکردند ،احزاب بورژوايی و محافﻞ
ِ
ت آنها ،آﺷﮑارا بهسياستی سرکوبگرانه روی آوردند.
همدس ِ
کودتای نظامی کورنيلوف در اوت  ١٩١٧رویدادی بدون
پشتوانه نبود ،بلﮑه تشديد درگيریهای اجتماﻋی و سياسی را
منعﮑس میکرد .ناکامی او بهانتقامجويی ضدانقﻼبی طبقات
استثمارگر و ﻋامﻼن آنها دامن زد ،که در روزهای قبﻞ و بعد از
قيام اکتبر نمونهای از آن را ﺷاهد بوديم .اين بیرحمی دربرابر
تودهها که بر تحقير آنها دﻻلت داﺷت ،بهخوبی در گﻔتهی ملﮑه
الﮑساندرا منعﮑس است ،آنجا که بههمسر خود نوﺷت» :پطر
کبير باﺷيد ،ايوان مخوف باﺷيد ،تزار پﻞ باﺷيد :همهی آنها را
لگدکوب کنيد« .و درست در ﺷب انقﻼب بهتزار چنين
نوﺷت»:ﻋزيزم ،زور بازوی خود را نشان بده  -روسها همين
را میخواهند ...آنها در اﺷتياق آن هستند .تازگیها از کسان
بسياری ﺷنيدهام که میگويند :ما بهزنجير نياز داريم«.
نﻔرت طبقات فرادست ابعاد غيرقابﻞ تصوری پيدا کرده بود
که میتوان آن را مثﻼً با کينهی طبقاتی بورژوازی فرانسه در
سال  ١٨٧١در جريان کمون پاريس و يا با ارتجاع اسپانيا در
تابستان  ١٩٣۶مقايسه نمود.
ژاک سادول اظهار میدارد:

٧٨

»آنها بهدنبال پايهگذاری يک رژيم استبدادی هستند تا
انقﻼب را در خون خﻔه کنند و بهيکسان ﻋناصر يهودی
بلشويک ،سوسياليست و کادت را بهمسلخ و تبعيد
بﻔرستند«].[٧٩

اين کينهی طبقاتی بهقدری ﺷديد بود که اﺷراف و
سلطنتطلبان »ميهن پرست« که تا چند ماه قبﻞ از فداکاری نه
چندان چشمگير سربازان روسی طی حملهی کرنسﮑی در ژوئن
 ١٩١٧بهجبهه لهستانـگاليسيا بهخشم آمده بودند ،اکنون بهمشتاقان
آلمان تبديﻞ ﺷده بودند و ورود سربازان آلمانی بهپتروگراد را
نظاره میکردند که ﺷايد خيﻞ انقﻼبيون را درهم بﮑوبد .بهگﻔته
سادول:
»سلطنتطلبان از زمان ورود ميرباخ سﻔير آلمان بهمسﮑو
بهﺷعف آمدهاند .سﻔيرکبير قبﻞ از همه با ﺷاهزاده خانم خواهر
زن تزار نيﮑﻼی دوم ديدار کرد و سپس بهمﻼقات
سلطنتطلبان سرﺷناس رفت .طبيعی است که در تدارک
بازگشت رژيم تزاری هستند .طرفداران سلطنت مطلقه
بیﺷرمانه برای هر سازﺷی آمادهاند :حتی پيمان نظامی با
آلمان و اﻋﻼم استقﻼل اوکراين«].[٨٠

يﮑی از وابستگان سﻔارت آلمان بهنام کارل فون بوتمر اين
نظر را کامﻼً تأييد کرده است:
»اخيرا ً محافﻞ سلطنتطلب بهﺷدت سعی دارند که خود را
در دل ما افسران آلمانی جا کنند ...در ديدارهای اخير با افراد
جالب و سرﺷناسی آﺷنا ﺷدهام .همهی گﻔتوگوها بهاين جمله

٧٩

ختم میﺷود" :از ما بدون ﺷما هيچکاری ساخته نيست .ﺷما
بايد ارتش وارد کنيد تا ما نيرو بگيريم"«].[٨١

کينهی طبقاتی تنها بلشويکها و همپيمانهای آنها را
دربرنمیگرفت ،بلﮑه در درجهی اول تودههای مردم ،و از همه
بيشتر کشاورزان »لگامگسيخته« را نشانه گرفته بود .بر »دراز
دستی« روستاييان بايد مهار زده میﺷد .اين بورژواها و اﺷراف
بودند که پس از انقﻼب اکتبر با حمايت دوپهلوی احزاب
اصﻼحطلب ،و قبﻞ از همه سوسياليستهای انقﻼبی راستگرا
آتش جنﮓ داخلی را برافروختند و ميان سالهای  ١٩١٨تا
 ١٩٢١خشونت و بیرحمی بینظيری را بهنمايش گذاﺷتند.
روزنامهنگار آمريﮑايی ويليامز که در زمان انقﻼب در
روسيه میزيست از مصاحبهی آقای ﺷيﻔرين با دبير يﮑی از
نشريات نظامی ارتش ضدانقﻼبی ﺷمال که در هﻔتم سپتامبر
 ١٩١٩در روزنامهی ضدبلشويﮑی »روز« درج ﺷده است،
جمﻼت زير را نقﻞ میکند:
»همانطور که میدانيد بلشويکها نام گروهانهای سابق
ارتش را تغيير دادهاند .بر سردوﺷی سربازان مسﮑو حروف
ک .ل .ديده میﺷود :اختصاری کارل ليبﮑنشت .اﻋضای
هرگروهانی که دستگير میﺷود ،بیدرنﮓ در برابر دادگاه
نظامی قرار میگيرد .محاکمات در جبههی سﻔيد بینهايت
کوتاه است.
هرسربازی که در بازجويی بهکمونيست بودن خود
اﻋتراف کند ،فورا ً تيرباران يا بهدار آويخته میﺷود .سرخها
بهخوبی اين را میدانند.

٨٠

سروان ک .در برابر رستهای از سربازان اسير ايستاد و
گﻔت :از ﺷما هرکسی که واقعا ً کمونيست است ،ﺷجاﻋت داﺷته
باﺷد و جلو بيايد .سﮑوت سنگينی حاکم ﺷد ...و
بعد تقريبا ً نيمی از آنها در صف بههم پيوستهای پا پيش
گذاﺷتند .همگی بهتيرباران محﮑوم ﺷدند و هر سرباز قبﻞ از
اﻋدام میبايست گور خود را حﻔر میکرد.
بهمحﮑومين دستور داده میﺷود که لباس خود را درآورند
تا اونيﻔورمهای آنها بهخون آلوده يا با گلوله سوراخ نشود.
کمونيستها پيراهنهای خود را آهسته درمی آورند .لباسها
را مثﻞ يک بقچه بههم میپيچند و کنار میگذارند...
کمونيستهای برهنه گورهای خود را حﻔر میکنند....
يک فرمان ،برق تيری در دل ﺷب ،رگبار گلولهها...
کمونيستها هنوز سر پا هستند .يک رگبار ديگر .گلولهها در
قلب مینشينند .خون فوران میزند«].[٩٧

آن چه در گزارش آمد ،ﻋينا ً ﺷبيه روشهای واحدهای
مخصوص ارتش نازی هنگام تصرف اتحاد ﺷوروی در جنﮓ
جهانی دوم است؛ قتﻞﻋام کميسرهای سياسی و يهوديان که باز
مجبور بودند گور خود را بﮑنند .تازه اينها اسير جنگی بودند.
»مدافعين دموکراسی« در برابر ديﮑتاتوری بلشويﮑی از چنين
ﺷيوههايی استﻔاده میکردند.
اﺷراف زادهی آلمانی فون بوتمر که قبﻼً از کتاب او ياد
کرديم ،نوﺷته است:
»چکها و سيبريايیها با همهی اﻋضای ﺷوراها که
دستگير میﺷوند ،با بیرحمی فوقالعادهای رفتار میکنند.
اﻋدامهای فراوان و بیرويه بر بلشويکها چنان تأثيری

٨١

گذاﺷته است که ديگر بهندرت کسی دست بهمقاومت
میزند«].[٩٨

نويسندهی آلمانی آلﻔونس پاکه خبرنگار روزنامه فرانﮑﻔورتر
در روسيه درباره ﺷورش ضدانقﻼبی در ياروسﻼ و در ژوييه
 ١٩١٨که با حمايت فعال اسآرها صورت گرفت ،چنين گزارش
داده است» :سﻔيدها بیدرنﮓ بهاﻋدام چندين کميسر بلشويک
دست زدند« .يادآوری میکنيم که در همين زمان تروريستهای
اسآر چند تن از رهبران بلشويک را بهقتﻞ رساندند .يک اسآر
چپ ولودارسﮑی را بهقتﻞ رساند و يک اسآر راست اوريزکی
را .فانی کاپﻼن يک اسآر راست در اوت  ١٩١٨لنين را مورد
سوءقصد قرار داد و او را بهسختی مجروح کرد.
ِ
يک نويسندهی بلشويک بهدرستی مینويسد:
»در پس تﻔنﮓهای چﮑی و در پشت کوههايی از اجساد
خونين پرولتاريای سيبری و اورال باندهای اسآر سرگرم
تشﮑيﻞ ارتشی هستند که آن را ارتش خلق میخوانند«].[٨۴

تﻼش احزاب ميانهرو برای تشﮑيﻞ و سازماندهی بهاصطﻼح
»مجلس مؤسسان« بهسرﻋت بهﺷﮑست انجاميد .کودتاگران بار
ديگر قدرت را در دست ديﮑتاتورهای نظامی از قبيﻞ آدميرال
کولچاک و ژنرال ورانگﻞ قرار دارند.

در روسيه درگيری اصلی نه ميان دموکراسی بورژوايی و
ديﮑتاتوری بلشويﮑی ،بلﮑه ميان ديﮑتاتوری ضدانقﻼب و قدرت
ﺷورايی جريان داﺷت .در سرﺷت ديﮑتاتوری ضدانقﻼبی

٨٢

نمیتوان ترديد داﺷت .جان ريد سياست وحشتی را که بهوسيله
نيروهای ارتجاﻋی اِﻋمال میﺷد ،بهخوبی توصيف کرده است:
کورنيلوف بهپيروان خود گﻔته بود» :هرچه وحشت
ﺷديدتر باﺷد ،پيروزی ما بزرگتر« است .ما بايد روسيه را
»نجات دهيم ،حتی اگر نيمی از آن در آتش بسوزد و خون سه
چهارم اهالی ريخته ﺷود«.
سرهنﮓ سيمونوف که در ارتش سﻔيد زير فرماندهی
ژنرال کولچاک فعاليت داﺷت ،در مناطق تحت کنترل خود
خشونت و بیرحمی بینظيری مسلط ساخته بود.
در نزديﮑی ستاد او مردان و زنان بیﺷماری از تيرهای
تلگراف آويزان بودند ،و سربازان او از باﻻی قطارهای باری
انباﺷته از جسد در طول راهآهن مردم را گلولهباران
میکردند.
....
بهدستور بارون فون اونگرانـﺷترنبرگ يﮑی ديگر از
فرماندهان ارتش سﻔيد زنان و مردان از ﺷدت ضربات و
ﺷﻼقها و جراحتهای ناﺷی از ﺷﮑنجههای بدنی ديگر
بهحالتی در آمدند که هيﮑﻞ انسانی خود را از دست دادند و
بهقول ناظران بهيک تودهی بیﺷﮑﻞ خونين بدل ﺷدند .پزﺷﮑی
که زير فرمان بارون خدمت میکرد؛ يﮑی از دستورهای کتبی
او را »محصول مغز معيوب آدم فاسد و منحرفی که گرفتار
خون آﺷامی است« ،وصف کرده است.[٨۵].

در سالهای  ١٩١٨تا  ١٩٢١اوکراين صحنهی فجيعترين و
وحشيانهترين ﻋمليات يهود ُکشی بود که اروپا پيش از حاکميت
نازیها بهخود ديده بود .طبق پژوهشهای سوی ِزوی جيتلمن در

٨٣

اين مدت  ٢٠٠٠بار يهودیکشی صورت گرفت که  ١٢٠٠بار آن
در اوکراين بود .بهنظر اين پژوهشگر  ١۵٠هزار نﻔر در اين
ﻋمليات بهقتﻞ رسيدند .قتﻞﻋامها با خشونت و ددمنشی
توصيفناپذيری انجام میگرفت:
»مردان را تا گردن در خاک میکردند و بعد گلهی اسبان
را از روی آنها ﻋبور میدادند ،يا آنها را بهزير پای اسبها
میانداختند تا تﮑهپاره ﺷوند .بچهها را دربرابر چشمان پدر و
مادرﺷان بهديوار میکوبيدند ،زنهای باردار را ﺷﮑنجه
میدادند و جنينهایﺷان را میکشتند .بههزاران زن تجاوز
کردند و بسياری از آنها بهجنون گرفتار ﺷدند«].[٨۶

فرماندهان ضدانقﻼبی با قساوت و بیرحمی اين ايلغارها را
سازماندهی میکردند .نويسندهی انگليسی بروس لينﮑلن که خود
مواضع ارتجاﻋی دارد ،مینويسد:
»ايلغارهای ضديهودی ديگر محصول تصادفی نﻔرت
نژادی يا مذهبی نبود ،بلﮑه اينک با بیرحمی دقيق و حساب
ﺷدهای بههمراه تجاوزات فراوان ،ددمنشی لگامگسيخته و
ويرانگری بیحد و مرز انجام میگرفت .تنها ظرف يک روز
در اواخر اوت  ١٩١٩سربازان سﻔيد در ﺷهرک يهودینشين
کرمنچوک به  ٣۵٠زن تجاوز کردند ،حتی بهزنهای
بارداری که در حال وضع حمﻞ يا در بستر مرگ بودند«].[٨٧

طبق تحقيقات سالو بارون طی ايغارهايی که پتﻞ ژورای
»سوسياليست« سازمان داد ،حدود  ١٠٠هزار زن بيوه ﺷدند و
 ٢٠٠هزار کودک يتيم .بيش از  ٢٨درصد خانههای يهودینشين

٨۴

بهآتش کشيده ﺷد و  ١٠درصد ديگر را خود ساکنين ترک
گﻔتند].[٨٨
ضدانقﻼب همچنين از حمايت ارتش اﺷغالگر آلمان نيز
برخوردار بود .وقتی آنها ﺷهر اودسا و اطراف آن را تصرف
کردند ،اطﻼﻋيهای انتشار دادند که در آن از جمله آمده بود:
»بدينوسيله بهاطﻼع اهالی اودسا و حومه میرسد که ما
بهسرزمين روسيه آمدهايم تا نظم را بهاين کشور برگردانيم و
انگﻞهای بلشويک را ريشهکن کنيم ...بهﻋناصر خرابکار
روسيه -يعنی بلشويک ها و پيروانﺷان -ذرهای رحم نخواهد
ﺷد«.

برﺷمردن ددمنشیهايی که سربازان سﻔيد مرتﮑب ﺷدهاند،
بهراستی کاری غيرممﮑن است:
»تنها در يک منطقهی يهودینشين در اوت  ١٩١٩يکبار
 ۶۵٠نﻔر تيرباران ﺷدند ...باندهای منطقهی بالتيک بههمدستی
سربازان آلمانی ،زيرفرمان گولتس در ريگا  ۴هزار نﻔر را
کشتند ...کولچاک هنگام ﻋقبنشينی از منطقهی پرم دستور داد
که  ١٠٠٠سرباز ارتش سرخ را زنده بسوزانند«].[٨٩

بديهی است که مقاومت سياسی در برابر حاکميت ﺷوراها،
مانند هرجنبش اجتماﻋی ديگری ،محتوای اجتماﻋی-اقتصادی
داﺷت .هرجا که سﻔيدها ديﮑتاتوری خود را برقرار کردند،
دستآوردهای اکتبر هم بهزودی بهخاک سپرده ﺷد .اربابان بار
ديگر بهامﻼک خود برگشتند .حقوق اقليتهای ملی لغو ﺷد.

٨۵

ﺷوراها وحشيانه سرکوب ﺷدند .از حقوق دموکراتيک کارگران
هيچ اثری باقی نماند.
ﻋلت ﺷﮑست ارتش سﻔيد بدينقرار بود:
»يک ﻋامﻞ اساسی در ﺷﮑست کولچاک روحيه خراب
سربازان او بود .طی نبردها بسياری از پيروان او
بهکمونيستها پيوستند .ﻋامﻞ ديگر ﺷﮑست او ،ناتوانی در
جلب اﻋتماد مردمی بود که بههيچوجه طرفدار کمونيسم
نبودند ،ولی درﻋينحال حاکميت ﺷوراها را ترجيح میدادند.
پيروزی ارتش سرخ در جنﮓ داخلی ﻋلﻞ زيادی داﺷت،
اما همهی آنها بهيک واقعيت ساده برمیگردد :با وجود اينکه
کمونيستها محبوبيت زيادی نداﺷتند ،اما همهی مردم حاکميت
ﺷوراها را بر همه رقبای موجود ترجيح میدادند .روستاييان
هيچ طرف را قبول نداﺷتند و میخواستند از جنجال دور
بمانند ،اما در موقع انتخاب همواره کمونيستها را که بهآنها
زمين داده بودند ،بر دﺷمنان سﻔيدﺷان که قصد داﺷتند
زمينهایﺷان را پس بگيرند ،ترجيح میدادند«].[٩٠

چمبرلين در اين باره ﻋقيده دارد:
»در ﺷشم ژوييه  ١٩١٨دولت سيبری بهقلع و قمع ﺷوراها
پرداخت و از انتخابات تازه آنها جلوگيری بهﻋمﻞ آورد...
طی ماههای ژوييه و اوت دولت سيبری تمام توان خود را
صرف آن میکرد که مالﮑيت خصوصی را دوباره احياء کند.
هنگامی که زمينداران بهکمک سﻔيدها بهمنطقه برگشتند،
دهقانان دستههای مسلح تشﮑيﻞ دادند و بهآنها حمله
کردند«].[٩١

اين بود ﻋلت اصلی ﺷﮑست نيروهای سﻔيد .آنها از يافتن
پايگاهی در ميان تودهی مردم ناتوان بودند .ارتشهای آنها در

٨۶

اساس ارتشهای افسران بود .آنها نمیتوانستند افراد مشمول را
حتی برخﻼف ميﻞﺷان بهخدمت بگيرند .اينجاست که میبينيم اين
افسران از روستاييان چنان وحشتی داﺷتند]که برخود
میلرزيدند[.

وقتی دﺷمنان انقﻼب اکتبر با اين واقعيات انﮑارناپذير روبرو
میﺷوند ،معموﻻً دو نوع واکنش ظاهرا ً متضاد از خود نشان
میدهند .برخی قبول میکنند که در روسيه هيچ ﺷالودهای برای
يک حاکميت دموکراتيک )بورژوايی( وجود نداﺷت ،چه بهدﻻيﻞ
اجتماﻋی )نبودن ثبات و آرامش ،فقدان ﻻيههای متوسط نيرومند،
که حاميان سنتی دموکراسی هستند( و چه بهدﻻيﻞ قومی-فرهنگی
)نبودن سنتهای دموکراتيک در امپراتوری روس ،نوسان ﺷديد
تودهها ميان تسليم و رضا يا طغيانهای مهار گسيخته( .در اين
صورت »سلطه خودکامه«ی بلشويکها هم اجتنابناپذير بود ،و
هم بدتر از هرحﮑومت خود کامهی ديگری.
و برخی ديگر بهامﮑان يک راه سوم اﻋتقاد دارند .گﻔته
میﺷود که اگر حﮑومت کرنسﮑی با »کودتای بلشويﮑی« سقوط
نمیکرد ،میتوانست با اﻋمال فشار بر نيروهای افراطی چپ و
راست ،بهتدريج قوام پيدا کند .چنانچه مجلس مؤسسان تشﮑيﻞ
میﺷد و زمين بهطور منظم و قانونی ميان دهقانان تقسيم میﺷد،
يک دموکراسی بورژوايی ،ﺷبيه لهستان پا میگرفت که طبعا ً در
مقايسه با اروپای غربی کاستیهايی داﺷت.
اين ديدگاه واقعبينانه نيست ،زيرا سرﺷت انﻔجارآميز
تضادهای اجتماﻋی آن دوران را درنظر نمیگيرد .مطالعهی
تاريخ اروپا در دهههای  ١٩٢٠و  ١٩٣٠بهما میآموزد که

٨٧

بهسادگی و صرفا ً بهخاطر اينکه مجلس مؤسسان برآمده از
انتخابات ﻋمومی اصﻼحاتی را بهتصويب رسانده است،
سرمايهداران از قدرت رقابت بنگاهﺷان دست برنمیدارند و
مالﮑان زمين بهتقسيم زمينهایﺷان رضايت نمیدهند.
طی اين سالها دموکراسی بورژوايی نه تنها در لهستان و
فنﻼند و ساير کشورهای حوزه بالتيک -غيراز مناطق استثنايی-
بهکلی محدود و ﺷايد حتی لغو ﺷده بود ،بلﮑه در ايتاليا ،آلمان و
اسپانيا هم ديگر از دموکراسی خبری نبود .يعنی در سه کشوری
که از روسيه  ١٩١٧خيلی هم پيشرفتهتر بودند .حتی رهبران
منشويک بهاين واقعيت اذﻋان داﺷتند:
»کميته مرکزی )منشويک( با ارزيابی آرايش نيروها پس
از سقوط دولت موقت بهاين نتيجه رسيد که صرف نظر از
نيات و مقاصد نيروهايی که ﻋليه ﺷورای پترزبورگ جبهه
گرفتهاند ،پيروزی آنها بیترديد بهسلطه بدترين ﻋناصر
ضدانقﻼبی خواهد انجاميد«].[٩٢

بنابراين ،هيچ راه سومی وجود نداﺷت :يا بايد انقﻼب
سوسياليستی پيروز میﺷد و يا ضدانقﻼبی که يک هيتلر روس را
در رأس يک رژيم خونآﺷا ْم بر اريﮑهی قدرت مینشاند؛ هيتلری
که میتوانست حتی از هيتلر آلمانیها که تجربه کرديم،
هولناکتر باﺷد.
اينک در پرتو اين ارزيابی و همهی پيامدهای آن میتوان
پرسيد که آيا بهايی که برای انقﻼب اکتبر پرداخته ﺷد ،زياده از
ح ْد گران نبوده است؟ بهنظر ما نه ،ﺷﮑست انقﻼب اکتبر ١٩١٧

٨٨

میتوانست برای مردم روسيه و همهی اروپا بهبهای خيلی
گرانتری تمام ﺷود.
دﺷمنان انقﻼب اکتبر برای تقلب در اين محاسبه ،دست
بهحقهای میزنند که ﻋليه انقﻼب کبير فرانسه هم بهکار بردهاند.
آنها قربانيان انقﻼب و ضدانقﻼب و خسارتهای اقتصادی
هرطرف را بهدلخواه خود جمع میزنند.
مگر میتوان مسئوليت قربانيان لشﮑرکشیهای ناپلئون را
بهگردن انقﻼب فرانسه انداخت؟ چرا بايد وحشیگریها و
ددمنشیهای ارتش سﻔيد را بهپای انقﻼب اکتبر گذاﺷت؟
سﻔسطهگران ﻋقيده دارند که جنﮓ داخلی و وحشیگری ارتش
سﻔيد نتيجهی انقﻼب اکتبر بوده است .اما پاسخ روﺷن است :آيا
خود انقﻼب محصول رژيم قبلی نبوده است؟ در اينجا ما با
برداﺷتی از تاريخ روبرو هستيم که از هرگونه قيدوبند زمانی و
مﮑانی بهدور است و هميشه رسيدن بهيک نتيجهگيری معقول را
ناممﮑن میسازد .اين روش که دﻋوی مطالعهی همهجانبهی
جنبشهای تاريخی را دارد ،در واقع از باز ﺷناختن مسئوليت
نيروهای سياسی و اجتماﻋی در يک فعاليت مشخصی طﻔره
میرود.
در روزگار ما متأسﻔانه انقﻼبات طرفدار زيادی ندارند.
متأسﻔانه حتی رابرت دانيلز مؤلف دو کتاب واقعا انتقادی »وجدان
انقﻼب« و »اکتبر سرخ« نيز تحت تأثير »اين روحيه مسلط
زمانه« قرار گرفته ،و در بررسی کتابهای نيويورک تايمز در
 ٢۶آوريﻞ  ١٩٩٢مینويسد:
»آقای مونياهان نشان میدهد که انقﻼب واقعا ً چيست.
زندگی جامعه از مسير ﻋادی بيرون میافتد و جای خود را
بهکشتار و خونريزی میدهند«.

٨٩

اين نظر چيزی جز پيشداوری برضد طبقه کارگر و دهقان
نيست .چرا بايد خيزش تودههای انقﻼبی را »کشتار و خونريزی«
و سيطرهی دولتی و خصوصی طبقات فرادست را »ﻋادی«
ﺷمرد؟ ﺷرکت روسيه با هدايت تزار و سرمايهداران در جنﮓ
جهانی اول بهبهای جان  ۵تا  ۶ميليون نﻔر انجاميد .آيا اين قتﻞ و
خونريزی نبود؟ چرا بايد سلطهی حاکمان قبﻞ از جنﮓ که بر
سرنيزه و تبعيدها و اﻋدامهای بیﺷمار متﮑی بود »ﻋادی« باﺷد،
و ﺷورش ﻋليه اين وضع نﮑبتبار اخﻼل در »مسير ﻋادی
زندگی« خوانده ﺷود؟ آيا بردهداری هم ﻋادی بود؟ آيا ﺷورشهای
ضدبردهداری هم »کشتار و خونريزی« بودند؟

اين مسئله واقعا ً بُعد ديگری هم دارد که نبايد آن را پنهان
داﺷت .در دوران انقﻼبْ زحمتکشان بهطورکلی واکنشهای
بلندنظرانهای نشان میدهند] .اما[ وقتی که آنها در جنﮓ داخلی
مﮑررا ً از جانب دﺷمن طبقاتیﺷان تحريک میﺷوند و مورد
حمله قرار میگيرند ،گاهی اوقات بهاستﻔاده از قهر مستقيم ،و در
واقع قهر »خشونتآميز« نيز تمايﻞ نشان میدهند .بابوف در
نامهای بههمسرش در بحﺚ راجع بهاﻋدام پرنسس ﻻمباله چند
روز پس از حمله بهزندان باستيﻞ يادآوری میکند که اينگونه
زياده َرویها محصول اجتنابناپذير قرنها جور و ستم بر
زحمتکشان است .در چنين ﺷرايطی نمیتوان از محرومان و
ستمديدگان انتظار داﺷت که در همهجا بهاصول حقوق زنان و
مردان احترام بگذارند.

٩٠

طرد مجرد و سالوسانهی قهر انقﻼبی بدون مﻼحظهی دقيق
ﺷرايط تاريخی آن ،نشاندهنده يک تعصب ﻋميق طبقاتی است.
خشونت سنتی فرادستان »ﻋادی« است ،ديگر اهميتی ندارد که
اين » ّ
ﺷر جزيی« تا کجا پيش برود .واکنش اﻋتراضآميز
فرودستان که ﻋليه ﺷرايط کهن بهپا میخيزند ،همواره »بدتر«
ﺷناخته میﺷود ،حتی اگر ميزان خشونت آن واقعا خيلی هم از
جور و ستم فرادستان کمتر باﺷد .اين چيزی جز سالوس و
رياکاری نيست.
در پشت اين تعصب طبقاتی معموﻻً هراس از تودهها پنهان
است که باز هم انگيزههای اجتماﻋی معينی دارد .يک تاريخنگار
ميانهروی فرانسوی بهنام ام .رئوف ]در کتاب »درک رژيم
قديمی روسيه« ،پاريس ،١٩٨٢ ،ص  [١٧۶میگويد:
»پس از  ١٨٩١انديشه دائمی دولت و روﺷنفﮑران که از
نيروی طغيان و ويرانگری خلق وحشت داﺷتند ،اين بود که
آن را زير نظارت خود در آوردند .اين ترس مشترک )و
ناموجه( مانع از آن ﺷد که بتوانند تصويری واقعبينانه از ملت
بهدست بياورند که با ﺷناخت حقيقی اوضاع کشور منطبق
باﺷد .و بدينسان ،هردوی آنها ]يعنی :روﺷنفﮑران و دولت[
در آغاز قرن بيستم مغلوب توانايی اين ملت ﺷدند«].[٩٣

بهای انقﻼب اکتبر  ١٩١٧و رویدادهای پس از آن را نيز
میتوان بهسادگی با تلﻔات رژيم استالين جمع بست ،زيرا
استالينيسم در واقع چيزی نبود جز سلطهی بوروکراسی
ضدانقﻼبی .يک کاسه کردن اين دو موضوع بهمثابه ناديده گرفتن
درهی ﻋميقی است که انقﻼب اکتبر و دوران اﻋتﻼی آن را از
بوروکراتيک پس از آن جدا میکند.
ضدانقﻼب
ِ

٩١

استالينيسم برای پرولتاريای ﺷوروی و بينالمللی بهبهای
بسيار سنگينی تمام ﺷده است که امروز میتوان ميزان آن را
برﺷمرد .بهتر است بهجای تحليﻞهای دلبخواهی که انديشههای
لنين )يا مارکس( را مسئول جنايات ضدانقﻼب استالينی میدانند،
بهتلﻔات ﻋظيمی توجه ﺷود که اين فاجعه تاريخی بهبار آورده
است .استالين در فاصله سالهای  ١٩٢٠و  ١٩٣٠يک ميليون
رزمنده کمونيست را بهقتﻞگاه فرستاد .آيا میتوان در
تاريخنگاری از اين واقعيت چشم پوﺷيد؟ آيا کنار هم گذاﺷتن
جﻼدان و قربانيان ناجوانمردانه نيست؟
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٩۴

ﻋينی جامعهی
انقﻼب اکتبر از طرفی محصول تضادهای
ِ
انﻔجاری مهارناپذيری پيدا کرده بودند؛ و
]خاصی[ بود که پويايی
ِ
نيروهای ميان طبقات و اقشاری
از طرف ديگر ،نتيجهی تﮑامﻞ
ِ
بود که در اين پهنه ﻋمﻞ میکردند .اين حرکت درﻋينحال

٩۵

محصول فعاليت حزب بلشويک بود که مصمم بود که اين تضادها
را بهسود تودههای زحمتکش و پرولتاريای جهانی حﻞ کند.
باتوجه بهتحوﻻت بعدی روسيه ﺷوروی و اتحاد جماهير
ﺷوروی میتوان اين سؤال را مطرح کردد که آيا برخی از
اقدامات سياسی حزب بلشويک ،بعد از دستيابی بهقدرت دولتی،
بوروکراتيک اولين دولت کارگری جهان مؤثر
در روند انحراف
ِ
نبوده است؟
انحراف بورکراتيک سالهای  ١٩٢٠-١٩٣٠مطمئنا ً توسط
انحراف حزبْ در تضادهای
حزب توليد يا هدايت نشده بود .اين
ِ
ﻋينی جامعهی ﺷوروی و اوضاع بينالمللی آن روز نيز ريشه
داﺷت .با وجود اين ،تصميمات و اقدامات مشخص حزب
بلشويک -يا مؤلﻔههای گوناگون رهبری آن -در برخی از مقاطع
مشخص و در رابطه با برخی از مسائﻞ بر روند بوروکراتيک
ﺷدن رژيم تأثير داﺷت .ما بايد تﻼش کنيم که اين خطاها را باز
بشناسيم.

سنگينترين خطای حزب اين بود که در زمانی که قهر
انقﻼبی از جنﮓ داخلی  ١٩١٨-٢٠پيروز بيرون آمده بود،
احزاب ﺷورايی ممنوع اﻋﻼم ﺷدند .هرچند تروتسﮑی در رابطه
با تصميمگيریهای رهبری و دولت -که او بعد از لنين با
نﻔوذترين ﻋضو آن بود -تمايﻞ چندانی بهانتقاد از خود نداﺷت ،در
اين مورد دوبار بهطور مستقيم نظر داده است .او در سال ١٩٣٩
مینويسد:
»ممنوﻋيت احزاب مخالف ،ممنوﻋيت فراکسيونهای داخﻞ
حزب بلشويک را بهدنبال آورد .ممنوﻋيت فراکسيون بهمعنای

٩۶

خطا و ناروا ﺷمردن هر انديشهای غير از ديدگاههای رهبری
بود .انحصارطلبی پليسی حزب ،قلدری بوروکراتيک را بههمراه
آورد که سرچشمهی انواع ﺷرارتها و مﻔاسد بود«].[٩۴
او سال بعد در »برنامهی انتقالی« که در سال  ١٩٣٨برای
پايهگذاری کنﻔرانس مؤسس انترناسيونال چهارم تدوين نمود،
صريحا ً خواستار تعداد احزاب ﺷد:
»دموکراتيزه کردن ﺷوراها بدون قانونی کردن احزاب
ﺷورايی غيرﻋملی است .خو ِد کارگران و دهقانان با آرای خود
نشان خواهند داد که کدام احزاب واقعا ﺷورايی هستند«].[٩۵

نمیتوان اين واقعيت را انﮑار کردد که کارگران در سال
 ١٩٢٠منشويکها را يک جريان ﺷورايی میدانستند ،زيرا آنها
بهويژه در ﺷوراهای خارکف و مسﮑو نمايندگان زيادی بهدست
آوردند .آنارﺷيستها نيز چنين وضعی داﺷتند.
منع احزاب ﺷورايی مانند منع فراکسيون در درون حزب
حاکم که بهدنبال آن آمد )زيرا هرفراکسيونی طبعا ً يک حزب
سياسی بالقوه است( ،بیترديد اقدامات موقتی بودند که بهﺷرايط
مشخصی بستگی داﺷتند و پس از بهبود اوضاع بايد برطرف
میﺷدند .پرسشی که پيش میآيد ،اين است که اين تصميمات چه
نتايج مشخصی دربرداﺷتند که بايد در زمان معينی بهبار
میآمدند؟ در اينجا بايد سؤال ديگری مطرح نمود که بار
کلیتری دارد :نظرياتی که اين ممنوﻋيتها را برای مدتی معين
ضروری دانستند ،چه پيامدهايی داﺷتند؟ ما برآنيم که اين
ْ
اقدامات زيانبخش
نظری در درازمدت بيش از خود
توجيهات
ْ
بودند و زيان آنها تا امروز هم ادامه دارد.

٩٧

منبع احزاب ﺷورايی بهطورکلی برپايه برداﺷت
جانشينگرايانه از بنای سوسياليسم و از سياست سوسياليستی-
کمونيستی استوار است .اين مﻔهومی است که تروتسﮑی
)بهاستثنای سالهای سياه  ١٩٢٠تا  [٩۶]( ١٩٢١همواره آن را
محﮑوم نموده و لنين در بيشتر سالهای زندگی خود با آن مبارزه
کرده بود .مطابق اين برداﺷت اکثر کارگران برای ادارهی کشور
آگاهی کافی ندارند )بهزﻋم سوسيال دموکراتها کارگران حتی
قادر بهادارهی يک سنديﮑا هم نيستند( .براين مبنا استدﻻل تازهای
پيش کشيده ﺷد :طبقه کارگر )بهخاطر مسائلی از قبيﻞ
برخورداری از غنايم استعماری( فاسد و بیريشه ﺷده است .اين
نطﻔهی ديدگاهی است که میگويد حزب بايد بهجای طبقه کارگر
رهبری آن
واقعا ً موجود حﮑومت کند .بنابراين ،دستگاه حزب يا
ِ
خطاناپذير« آن ارگانهای اساسیای هستند که بايد
و يا »رهبران
ْ
واقعی ايدهی
جامعه را متحول سازند .استالين جوهر
ِ
ت روﺷن خﻼصه کرده است:
جانشينگرايی را در يک ﻋبار ِ
»هرتصميمی با کادرهاست«.
آموزش جانشينگرايی حزب -حتی اگر بهنتايجی افراطی مانند
جنايات استالين منجر نشود -بهبرداﺷتی اقتدارجويانه،
پدرساﻻرانه و سلطهگرانه از قدرت میانجامد .البته میتوان آن
را با مقداری تعارفات توجيه نمود .از اين قبيﻞ که :حزب )يا
رهبری حزب( بهجای طبقه کارگر حﮑومت میکند ،اما از آن
نيرو میگيرد ،طبقه را تجهيز میکند ،واکنشهای طبقه را
بهحساب میآورد ،خطاهای خود را در پرتو تجاربْ تصحيح
میکند و ...اما همهی اين حرفها در اص ِﻞ قضيه تغييری

٩٨

نمیدهد .اين طبقه کارگر نيست که حﮑومت میکند و بهطور
دموکراتيک تصميم میگيرد .اقليت کوچﮑی بهجای او زمام امور
را بهدست دارند.
بدينسان ،حداقﻞ يﮑی از حياتیترين پايههای ﺷوراها از
محتوی تهی میﺷود .براين اساس ﺷوراها درصورت لزوم
میتوانند بهمثابهی ابزارهای مؤثر مبارزاتی ﻋليه دﺷمن طبقاتی
بهکار افتند ،اما ديگر هيچ تضمينی برای اِﻋمال مستقيم قدرت
توسط پرولتاريا يا تودههای زحمتکش بهطورکلی وجود ندارد.
ﺷوراها نمیتوانند بدون يک نظام چند حزبی حقيقی و مؤثر واقعا ً
دموکراتيک باﺷند .بهﻋبارت ديگر ،قادر نيستند در سياست
اقتصادی ،اجتماﻋی و فرهنگی ميان خطمشیهای گوناگون
بهانتخاب دست بزنند.
در ﺷرايطی که زوال دموکراسی ﺷورايی جنبههای استبدادی
ْ
اختناق ديگر تنها بورژوازی خرد و کﻼن را ﺷامﻞ
پيدا میکند،
نمیﺷود ،بلﮑه طبقه کارگر را نيز دربرمیگيرد .حتی میتوان
گﻔت که هرچه وزن پرولتاريا بيشتر و نقش اجتماﻋی و
هژمونيک آن مهمتر باﺷد ،با ﺷدت بيشتری مورد حملهی اختناق
قرار میگيرد.
اين برخورد و ﻋمﻞکرد سياسی با جوهر نظريه مارکس در
فراﺷد تئوری سوسياليستی )و همچنين نظريه تشﮑيﻼت انقﻼبی(
مغايرت دارد؛ و با ايدهی خودرهاسازی و خودسازماندهی
فزايندهی پرولتاريا نيز ناسازگار است .رهايی زحمتکشان
بهوسيلهی خود آنها صورت میگيرد ،و نه توسط سنديﮑاها،
احزاب ،دولتها و حﮑومتها .اينها دستگاههايی اجتنابناپذير
در روند تاريخاند ،اما هرگز نمیتوانند جای فعاليت مستقﻞ
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کارگران و ساير اقشار زحمتکش را پُر کنند .نقش رهايیساز و
بنيادين اين استدﻻل بههيچوجه نبايد نقض گردد.
اجتماﻋی
ايدئولوژی جانشينگرايی برای تأمين منافع مادی و
ِ
خود و انحراف اذهان ،از هيوﻻی بورکراسی کمک میگيرد .اين
ايدئولوژی خو ْد زاييدهی بوروکراسی کارگری است ،که بهنوبهی
خود روند آن را تشديد و تقويت میکند.

روزا لوکزامبورگ در اولين تﻔسيرهايش برانقﻼب روسيه
بهرهبران بلشويک بابت اين خطر هشدار داده بود:
»با فشار بهحيات سياسی در سراسر کشور ،همچنين
زندگی در ﺷوراها نيز بايد هرچه بيشتر فلجکنندهتر ﺷود.
بدون انتخابات ﻋمومی ،آزادی بیقيد و ﺷرط مطبوﻋات و
اجتماﻋات ،و بدون برخورد آزاد ﻋقاي ْد زندگی در هرنهاد
اجتماﻋی فرومیميرد و بهجای ْ
آن زندگیوارهای ﺷﮑﻞ
میگيرد که بوروکراسی تنها ﻋنصر فعال آن خواهد بود«].[٨٢

اين گﻔتهی روزا لوکزامبورگ بهوضعيت زندگی ﻋمومی در
روسيه سال  ١٩١٨مربوط نمیﺷود .در اين دوره هم بحﺚهای
متنوع و جانداری پيرامون ايدههای سياسی جريان داﺷت و هم
سازمانهای بسياری فعاليت ﻋلنی و نيمهﻋلنی داﺷتند .روزا
لوکزامبورگ رسالهی خود را در زندان تدوين نمود و
بهاطﻼﻋات کافی دسترسی نداﺷت .اما او در اينجا بهپيشگويی
انتقادی هوﺷمندانهای دست میزند که گرايشهای جانسخت
سالهای  ١٩٢٠و  ١٩٢١را دربرمیگرفت .ﻋبارت »بروکراسی
تنها ﻋنصر فعال ْ
آن خواهد بود« که در تابستان  ١٩١٨نوﺷته
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ﺷد ،گواهی بر ژرفبينی ﺷگرف و قابليت خارقالعادهی او در
تحليﻞ تئوريک است .در تدوين فراز زير نيز حق با او بود:
»خطای اساسی تنوری لنين و تروتسﮑی در اين است که
آنها هم ديﮑتاتوری را درست مثﻞ کائوتسﮑی دربرابر
دموکراسی قرار میدهند ...کائوتسﮑ ْی دموکراسی )آن هم البته
دموکراسی بورژوايی( را انتخاب میکند ...لنين و تروتسﮑی
در برابر دموکراسی بهديﮑتاتوری }پرولتاريا -مندل{ روی
میآورند...
وظيﻔهی تاريخی پرولتاريا اين است که هرگاه بهقدرت
رسيد ،بهجای دمﮑراسی بورژوايی ،دمﮑراسی سوسياليستی را
بهکرسی بنشاند ،نه آنکه هرنوع دموکراسی را برچيند.
دموکراسی سوسياليستی در مدينهی فاضله ﺷروع نمیﺷود،
يعنی آن را بهمردمی که زير فرمان مشتی ديﮑتاتور
سوسياليست زيربنای اقتصاد سوسياليستی را ساختهاند ،هديه
نمیدهند .دموکراسی سوسياليستی از همان لحظهی برچيدن
سلطهی طبقاتی بورژوازی و ساختمان سوسياليسم آغاز
میﺷود .از همان لحظهی تصرف قدرت توسط حزب
سوسياليستی .اين چيزی نيست مگر ديﮑتاتوری پرولتاريا.
بله ،ديﮑتاتوری! اما اين ديﮑتاتوری در نحوهی کاربر ْد
دموکراسی است و نه در برچيدن آن .در اقدام قاطع ﻋليه
مزايای طبقاتی و مناسبات اقتصادی جامعهی بورژوايی است
که راه را برای تحول سوسياليستی هموار میکند .اين
ديﮑتاتوری بايد توسط طبقه انجام بگيرد و نه يک اقليت
کوچک رهبری که بهنام طبقه ﻋمﻞ میکند .بهﻋبارت ديگر،
هراقدامی بايد با مشارکت فعال تودهها صورت بگيرد ،در
زير نﻔوذ مستقيم آنها و در کنترل ﻋموم مردم باﺷد و از
آگاهی سياسی بالندهی تودههای مردم برجوﺷيده باﺷد«].[٨٣
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رسالهی روزا لوکزامبورگ در نقد سمتگيریهای حزب
بلشويک و دولت ﺷوروی در رابطه با مسائﻞ مليتها و دهقانان
از ژرفبينی کمتری برخوردار است .در اينجا او بهديدگاههای
جزمگرايانه روی میآورد که بهضرورتهای سياسی و اقتصادی
کاری ندارند و از واقعبينی تاريخی )برای يک دورهی انتقالی(
چيزی نمیدانند .او مصوبات بنيادين دربارهی حق تعيين
سرنوﺷت و تقسيم اراضی را اقداماتی فرصتطلبانه و
خردهبورژوايی ارزيابی میکند].[٩٩
بسياری از مليتها بهزور در قلمرو امپراتوری روسيه جای
گرفته بودند و آرزوی جدايی داﺷتند ،ﺷمار ﻋظيمی از دهقانان
بیزمين نيزخواهان زمين بودند؛ اگر بلشويکها در برابر اين
خواستهها میايستادند ،قدرت را از دست میدادند .آنچه پس از
سال  ١٩٢٨در روسيه اتﻔاق افتاد و آنچه امروز در اتحاد
ﺷوروی جريان دارد ،اين ديدگاه را بهنحوی تراژيک تأييد
میکند .اگر سران و کادرهای بلشويک -و از همه کمتر لنين و
تروتسﮑی -در اين ﻋرصه خطايی مرتﮑب ﺷده باﺷند ،خطای
آنها سرﺷتی چپروانه داﺷت ،نه فرصتطلبانه .سخن روزا در
رجوع بهﻋقايد کائوتسﮑی را میتوان ﻋليه خود او هم بهکار برد:
کائوتسﮑی نيز لنين و تروتسﮑی را بهفرصتطلبی دربرابر
دهقانان متهم کرده بود.

امروزه داوری در اين باره که سياست مصادرهی غﻼت
توسط حاکميت محاصره ﺷدهی ﺷوروی در سالهای  ١٩١٨تا
 ١٩٢٠که بهدورهی »کمونيسم جنگی« ﺷناخته ﺷده است ،تا چه
حد اجتنابناپذير بود ،کار دﺷواری است .مسلم اين است که اين
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سياست اتحاد کارگران و دهقانان ،يعنی سنﮓ بنای حﮑومت
ﺷوروی را پيوسته بهمخاطره میافﮑند .اين نيز صحيح است که
اين سياست بهزوال روزافزون نيروهای مولده ،بهويژه در
ﻋرصهی مواد خوراکی انجاميد و سراسر اقتصاد روسيه را
بهخطر انداخت .محصوﻻت کشاورزی و بهطور ﻋمده غﻼت تا
سی درصد کاهش پيدا کرد؛ تعداد اسبها تا  ٢۵درصد ،گاوها تا
 ٢٠درصد ،خوکها تا  ٢٨درصد و توليد صنعتی تا  ۶٠درصد
پايين آمد .روستاييان در برابر غلهای که ﻋرضه میکردند ،نسبت
بهسالهای  ١٩١٧و  ١٩١٨تنها  ۵درصد از محصوﻻت صنعتی
را دريافت میداﺷتند .از اينرو ،از فروختن غله درازای پولهای
بیارزش خودداری میورزيدند .لزوم مصادرهی غﻼت از
همينجا ناﺷی میﺷد.
اما اين سياست بهکاهش فاحش کشت غﻼت انجاميد و بدتر از
آن بهبازگشت دهقانان بهاقتصاد معيشتی منجر ﺷد .با کاهش توليد
غﻼت ،ديگر چيزی برای مصادره نمانده بود .بهدنبال ْ
آن احتﮑار
و بازار سياه پيش آمد که براثر آن فقيرترين اقشار لطمه ديدند.
تروتسﮑی که در خﻼل جنﮓ داخلی فرماندهی کﻞ ارتش سرخ
بود ،در رأس ارتشی قرار داﺷت که از ميليونها دهقان تشﮑيﻞ
ﺷده بود .او پيوسته بهاطراف و اکناف کشور پهناور سﻔر میکرد
و از اينرو بهتر از لنين و ساير رهبران حزبی با مشﮑﻼت
دهقانان آﺷنا بود .از اينجا بود که او يک سال قبﻞ از لنين
بهخاتمهی »کمونيسم جنگی« و اتخاذ سياست مﻼيمتری تحت
ﻋنوان »سياست اقتصادی نوين« )نپ( اﻋتقاد پيدا کرده بود .در
اين مرحله پيشنهادهای او با مخالﻔت لنين و اکثريت رهبری
روبرو ﺷد] .[١٠٠ما در اين مورد با روی مدودف تاريخدان
ﺷوروی همﻋقيده هستيم که ادامهی سياست مصادرهی غﻼت پس
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از جنﮓ داخلی بهبحران اجتماﻋی سال  ١٩٢١منتهی ﺷد که قيام
کرونشتات هم بخشی از آن بود] .[١٠١اين خطايی سنگين بود که
بهبهای گرانی تمام ﺷد.
سياست »کمونيسم جنگی« نه تنها از کميت کارگران کاست،
بلﮑه آنها را از نظر جسمی و اخﻼقی هم تضعيف کرد .در سال
 ١٩٢١کارگران صنايع تنها بهميزان  ٣٠درصد از کالری
سالهای  ١٩١٣-١۴و تنها نصف کالری سالهای  ١٩١۶-١٧را
دريافت میکردند .اين امر بهکاهش ﺷديد بازدهی کار انجاميد که
طبق محاسبهی چمبرلين در سال  ١٩٢٠تنها  ٢٩درص ِد سطح
سال  ١٩١٣بود«].[١٠٢
برخی با اﺷاره بهگذار بهاﺷﮑال توليد و تقسيم کمونيستی که
بهدنبال اين دوره آمد ،بهستايش از سياست »کمونيسم جنگی«
پرداختهاند .لئو کريتسمن که ما آمار پيش گﻔته را از کتاب او
برگرفتهايم ،در اين رابطه از »مرحلهی قهرمانانهی انقﻼب کبير
روس« سخن میگويد] .[١٠٣بسياری از رهبران بلشويک در
پيدايش اين تصوير سهيم بودند .آنها يک ضرورت را بهيک
فضيلت بدل کردند و پيرامون تنگناهايی که از کمبود و جيرهبندی
ناﺷی میﺷد ،بهنظريهپردازی پرداختند .آنها حتی بهتجليﻞ از
اقتصاد طبيعی قلمفرسايی کردند )بهﻋبارت دقيقتر :اقتصادی با
سه حوزهی معيشتی ،مبادلهای و پولی( .کﻞ سنت مارکسيستی و
سراسر بصيرت پرولتاريا اين نوع »کمونيسم فقر« را نﻔی
میکند .ﺷايد »الگوهای« بسيار مساواتطلبانهای که در اين
دوران مطرح گشتند )برای آيندگان!( جذاب و مﻔيد باﺷند].[١٠۴
بههرحال ،اين »الگو« هيچ طرحی ارائه نداد که بتواند کشور را
از قحطی و بيچارگی بيرون ببرد .در ﻋوض توهماتی پديد آورد

١٠۴

که استالين توانست در سالهای  ١٩٢٨تا  ١٩٣۴با زيرکی از
آنها بهره بگيرد.

جنﮓ داخلی و جنﮓ مداخلهجويانهی نيروهای امپرياليستی )و
بهويژه امپرياليسم آلمان( ﻋليه روسيه ﺷوروی تا حدی منشأ و
انحرافات »کمونيسم جنگی« را توضيح میدهد .در اينجا ما
بهخطای بزرگ ديگری میپردازيم که اکثر رهبران و کادرهای
بلشويک بهاستثنای لنين که در اين مقطع بهاوج پختگی سياسی
خود رسيده بود ،در آن سهيم بودند :تأخير در انعقاد قراردادهای
جداگانهی صلح با قدرتهای بيگانه در جريان مذاکرات برست
ليتوفسک .ﺷرايط صلح دولتهای خارجی در اولين مرحلهی
مذاکرات برست ليتوفسک در دسامبر  ١٩١٧ﺷروع ﺷد که با
ﺷرايط مطرح ﺷده پس از قطع مذاکرات از جانب بلشويکها و
پيشروی مجدد ارتش آلمان ،اساسا ً تﻔاوت داﺷت .اين ﺷرايط در
دور اول برای افﮑار ﻋمومی طبقهی کارگر و خرده بورژوازی
ﺷهرنشين تا حدی قابﻞ قبول بود ،درحالیکه قبول ﺷرايط دور
دوم بهﻋنوان اهمال و خيانت بهمنافع ملی پرولتاريای روسيه و
پرولتاريای بينالمللی ارزيابی گرديد .در همين دور دوم بود که
کنترل اوکراين بهپادﺷاهی آلمان واگذار ﺷد که سرکوب جنبش
دهقانی اوکراين را بهدنبال داﺷت .اين جريان واکنشهای تندی
برانگيخت .قبول اين ﺷرايط ائتﻼف بلشويکها با اس.آرها را
درهم ﺷﮑست و بهآتش جنﮓ داخلی دامن زد.
امضای سريع قراردادی برپايه دور اول مذاکرات برست
ليتوفسک ،از جانب اکثريت کميتهی مرکزی و کادرهای بلشويک
رد ﺷد .ﺷايد اين موضع )همانند ديدگاه »بينابينی« تروتسﮑی که
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حالت نه صلح و نه جنﮓ را پيش میآورد( بهاحساسات اکثريت
جمعيت ﺷهرنشين پاسخ میگﻔت؛ اما نه با احساسات اکثريت
روستاييان انطباق داﺷت و نه با خواست سربازان ارتشی که در
آستانهی فروپاﺷی کامﻞ بود .اين امتناع هيچ راهحﻞ ديگری هم
ﻋرضه نمیکرد .آيا بهاميد سرنگونی خاندانهای پادﺷاهی اروپا
بودند؟ چه تضمينی برای اين امر وجود داﺷت؟ آيا در انديشهی
سازماندهی يک »جنﮓ انقﻼبی« بودند؟ با کدام ارتش؟ تنها
نتيجهی ﻋدم امضای فوری قرارداد صلح اين ﺷد که ارتش آلمان
توانست مناطق واقعا ً پُراهميتی را تصرف کند و مهمتر از همه
اوکراين را با تمام ذخاير غنیاش از جمهوری روسيه منتزع
سازد .لنين بهطور مﮑرر اين روند را پيشبينی کرده بود .بايد
يک بار ديگر تأکيد کرد که بهايی که انقﻼب برای اين خطا
پرداخت بسيار سنگين بود.

مسئلهی اختناق و تشﮑيﻞ چﮑا )دستگاه پليس سياسی مخﻔی(
مستقيما ً بهپيامدهای صلح برست ليتوفسک برمیگرد ،و آنها را
تنها در پرتو اين رویداد میتوان توضيح داد .مسئلهی اختناق
صرف نظر از زياده َرویهای ناروای ْ
آن کمتر از آن روﺷن است
که ادﻋا میﺷود .برای درک اين موضوع کافی است که تجارب
جنﮓ داخلی اسپانيا را در برابر آن قرار دهيم .در اين دوران نه
تنها استالينيستها ،بلﮑه آنارﺷيستها و سوسيال دموکراتها
)دست راستیها و ميانهروها و همهی چپگرايان( و همچنين
خيلی از گروههای کارگری مستقﻞ و غيرمتشﮑﻞ بهقهر و
خشونت دست زدند ،و چارهی ديگری هم نداﺷتند.
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وقتی دﺷمن بیرحم و خونريز باﺷد ،زن و بچهی فعالين
سياسی را بهگروگان بگيرد ،اسيران جنگی و مخالﻔين سياسی را
دسته دسته تيرباران کند ،چارهای جز اﻋمال خشونت نيست تا از
خسارتهای بيشتر جلوگيری ﺷود .اين را ﻋقﻞ سليم حﮑم میکند.
جنايتکارانی که برای اجتناب از جنايت نمیخواهند رأسا ً از
آدمکشی دست بردارند ،بايد برای خطاهایﺷان بهای سنگينی
بپردازند.
بعد از انقﻼب اکتبر لنين تﻼش نمود که از اِﻋمال خشونت
خودداری ﺷود .او در اين باره چنين توضيح میدهد:
»بهما ايراد گرفتهاند که مردم را بهزندان میاندازيم.
درست است ،ما زندان داريم و همين امروز رييس بانک
مرکزی را دستگير کرديم .بهما ُخرده میگيرند که خشونت
اﻋمال میکنيم ،اما ما مثﻞ انقﻼبيون فرانسوی که مردم بیدفاع
را بهزير گيوتين میفرستادند ،ﻋمﻞ نمیکنيم و اميدوارم که
هيچوقت ﻋمﻞ نﮑنيم .گﻔتم که اميدوارم ﻋمﻞ نﮑنيم ،زيرا ما هم
يک حﮑومت هستيم .موقع دستگيری بهافراد میگوييم که اگر
تعهد بدهند که خرابکاری نﮑنند آزاد خواهند ﺷد .چنين
تعهداتی وجود داﺷته است«].[١٠۵

با وجود نرمی و رأفت اوليه بلشويکها ،ضدانقﻼبيون رفتار
ددمنشانهای پيش گرفتند .ژنرالهايی از قبيﻞ کرازنوف و کالدين،
و محصلين دانشﮑدهی افسری که در جريان انقﻼب اکتبر دستگير
ﺷده بودند  ،با اين تعهد که از فعاليت ﻋليه دولت خودداری
ورزند ،دوباره آزاد ﺷدند .اما آنها بﻼفاصله تعهد خود را زيرپا
گذاﺷتند ،دست بهاسلحه بردند و هزاران کارگر را بهکشتن دادند.
مردم چندبار اين راه را امتحان کردند ،اما سرانجام بهضربهی
متقابﻞ روی آوردند .آيا اين ﻋجيب است؟ ويليامز دربارهی يﮑی

١٠٧

از نيرنﮓهای اين »قربانيان آينده ترور« گزارش داده است:
ضدانقﻼبيون در نوامبر  ١٩١٧در پتروگراد روی ماﺷينهای
سواری آرم صليب سرخ نقش میکردند تا بتوانند از محاصرهی
ارتش سرخ بگذرند و اسلحه تهيه کنند].[١٠۶
ويليامز از ماجرای ديگری گزارش میدهد که نمونهی
مؤثری از بزرگمنشی انقﻼبی است .محصلين افسری که پس از
دستگيری در کاخ زمستانی آزاد ﺷدند ،بهگاردهای سﻔيد پيوستند
و ادارهی تلﻔن را تصرف نمودند .آنتونوف دبير کميتهی
نظامیـانقﻼبی )يﮑی از کميسرهای ﺷورای پتروگراد که حمله
به»کاخ زمستانی« را رهبری کرده بود( ،بهدست ضدانقﻼبيون
افتاد .چيزی نگذﺷت که مقاومت افسران سﻔيد درهم ﺷﮑست.
آنتونوف که هنوز در اسارت بود ،بهﻋنوان يک بلشويک حقيقی
بهنﻔرات سﻔيد قول داد که در امان خواهند بود .موقعی که سرخها
قصد داﺷتند گاردهای سﻔيد را تيرباران کنند ،آنتونوف اسلحهی
خود را بيرون کشيد و با لحنی رسمی بهسربازان ،کارگران و
دهقانان انقﻼبی چنين گﻔت» :من کسی را که بهروی محصلين
افسری ﺷليک کند بهقتﻞ خواهم رساند«] .[١٠٧او سرانجام با اين
جمﻼت توانست جمعيت را متقاﻋد کند:
»هيچ میدانيد که اين ديوانگی بهکجا میانجامد؟ وقتی ﺷما
بهروی يک گاردی اسير ﺷليک میکنيد ،در واقع نه
ضدانقﻼب ،بلﮑه خود انقﻼب را بهقتﻞ میرسانيد .من بيست
سال از زندگیام را بهخاطر اين انقﻼب در تبعيد و زندان
گذراندهام ...انقﻼب معنای بهتری دارد .معنای آن زندگی و
آزادی برای همه است .بهخاطر همين است که ﺷما بهآن خون
ت
و زندگی میدهيد ،اما بايد بازهم بيشتر بدهيد .بايد بهآن قدر ِ
فهم تازهای بدهيد .خدمت بهانقﻼب بايد از ارضای تمناهای
خودتان باﻻتر باﺷد .ﺷما با ﺷجاﻋت خود انقﻼب را بهپيروزی

١٠٨

رسانديد .حاﻻ حرمت آن را حﻔظ کنيد .ﺷما انقﻼب را دوست
داريد .از ﺷما خواهش دارم که چيزی را که دوست داريد،
نﮑشيد«].[١٠٨

اما با تشديد فعاليتهای وحشيانه ضدانقﻼب اين حالت تغيير
کرد .آيا اين چيز ﻋجيبی است؟
ميزان قهر و خشونتی که از جانب بلشويکها اﻋمال ﺷد،
بهخوبی قابﻞ ارزيابی است .طبق آمار رسمی تا مارس ١٩٢٠
تعداد  ٨۶٢٠نﻔر قربانی وجود داﺷته است .موريزه آن را قدری
بيش از ١٠هزار نﻔر تخمين میزند .دولت ﺷوروی پس از
ﺷﮑست ارتشهای دنيﮑين و کولچاک مجازات اﻋدام را برای چند
ماهی لغو کرد ،اما پس از آغاز حمﻼت لهستان بهاوکراين در مه
 ١٩٢٠قانون اﻋدام دوباره برقرار ﺷد .وضعيت ﻋمومی در
روسيه ﺷوروی بهﺷدت از آن فضای رﻋب و وحشتی که
مورخين توصيف میکنند ،دور بود .موريزه بهﻋنوان يک ﺷاهد
ﻋينی از محاکمهی گالﮑين )افسر ﻋالیرتبهی ارتش سﻔيد( توسط
دادگاه انقﻼب بهتاريخ  ١۴ژوييه  ١٩٢١در مسﮑو گزارش ارائه
داده است:
»من هرگز تماﺷاچيان و دادرسهايی را نديدهام که تا اين
حد با متهم رأفت داﺷته باﺷند ۴٠٠ ،کارگر و سربازی که در
سالن حضور داﺷتند ،بههمراه سه قاضی و يک دادستان که
همگی جوان بودند ،با مهربانی بهمتهم  ٣٠ساله و ژندهپوش
نگاه میکردند .يک درجهدار با هﻔتتيری در دست حﻔاظت از
متهم را بهﻋهده داﺷت .بين آنها هيچ مانعی وجود نداﺷت.
چهار سرباز مسلحی که خود بهمحاکمه ﻋﻼقهمند بودند ،نيمکت
متهم و ميز وکﻼی مدافع را از ميز ما جدا میکردند .جلسه
پيش از آنکه بهدادگاه انقﻼب ﺷبيه باﺷد ،بهمجادلهی مردانی

١٠٩

ﺷباهت داﺷت که باهم برسر يک مسئله اختﻼفنظر پيدا
کردهاند«].[١٠٩

گالﮑين با اينکه ﻋليه حاکميت ﺷوروی اسلحه برداﺷته بود،
بهمجازاتی سبک محﮑوم ﺷد و بعد ﻋﻔو گرديد .او در دادگاه
اظهار داﺷت که با آزمونهايی که از سر گذرانده از
ديﮑتاتورهای ضدانقﻼبی بيزار ﺷده است .دادگاه حرف او را
بیدرنﮓ قبول کرد.

مسألهی چﮑا با آنچه در باﻻ مورد بحﺚ قرار داديم )يعنی:
اقدامات خشونتآميز مشخص در خﻼل يک جنﮓ داخلی( بهکلی
متﻔاوت است .در اينجا با تشﮑيﻞ نهاد يا دستگاهی سروکار داريم
که مثﻞ هرنهاد يا سازمان ديگری میخواهد دايمی و از بند
هرکنترلی آزاد باﺷد .يک ﺷﮑنجهگر فاﺷيست را میتوان بعد از
يک محاکمه ﻋمومی ،هرچند کوتاه ،اﻋدام کرد .اما يک ادارهی
پليس امنيتی را نمیتوان تحت نظارت ﻋمومی قرار داد .آرﺷيو
ت« گورباچف در دسترس
چﮑا که بهيُمن سياست »گﻼس نوس ِ
همگان قرار گرفته ،نشان میدهد که ِکر ْم از همان آغاز در خود
درخت وجود داﺷت .هرچند که کمتر کسی در صداقت فليﮑس
دزرژينسﮑی اولين سرپرست چﮑا ترديد میکند .کافی است که
اين واقعيت را در نظر داﺷته باﺷيم که اﻋضای چﮑا از اجناس
ذیقيمتی که در نزد محتﮑرين و خرابکاران اقتصادی مصادره
میکردند ،سهمی هم برای خود برمیداﺷتند .در اين
کثافتکاریها هيچ ترديدی وجود ندارد].[١١٠

١١٠

از همان آغاز در چﮑا اين گرايش خطرناک وجود داﺷت که
از هرگونه کنترلی آزاد باﺷد .اﺷاره بهيک واقعهی طنزآميز
مطلب را روﺷن میکند؛ لنين با مارتوف رهبر منشويکهای چپ
رفاقتی ]ديرينه[ داﺷت و برای او ارزش زيادی قائﻞ بود .يک
روز او را بهکرملين دﻋوت کرد ،بهاو يک گذرنامهی جعلی داد
و گﻔت» :فورا ً از مملﮑت خارج ﺷو ،وگرنه چند روز ديگر
بهدست چﮑا میافتی و از من ديگر کاری ساخته نخواهد بود«.
با وجود اين ،لگت يﮑی از دﺷمنان سرسخت رژيم بلشويﮑی
اظهار داﺷته است که خودسری چﮑا تابع ﺷرايط روز بوده است:
»در برخورد اجتنابناپذيری که ميان قهر خودسرانهی
چﮑا و دستگاه قضايی بهسرپرستی کميسر خلق در امور
دادگستری پيش میآمد ،هرگاه خطری رژيم را تهديد میکرد،
چﮑا جلو میافتاد ،و هروقت بحران برطرف میﺷد ،دستگاه
قضايی قوت میگرفت«].[١١١

لنين بهطور جدی طرفدار تشﮑيﻞ دولت قانون و برداﺷتن
گامهايی در اين جهت بود .در نزاﻋی که آخر سال  ١٩٢١پس از
پايان جنﮓ داخلی برسر نوسازی دستگاه پليس سياسی ميان
دزرژينسﮑی و کامنوف در گرفت ،لنين از موضع ﺷخص اخير
پشتيبانی کرد .کامنوف پيشنهاد کرده بود که فعاليت چﮑا بهموارد
زير محدود ﺷود :جاسوسی ،توطئههای سياسی ،نگهبانی از
راهآهن و انبار آذوقه .رسيدگی بهجرائم ديگر بايد بهدادگستری
احاله ﺷود].[١١٢
بايد اين نﮑته را نيز يادآوری نمود که چﮑا بههيچوجه ساختهی
حزب بلشويک يا لنين نبود .سوسيال رولوسيونرهای چپ در
تشﮑيﻞ آن نقش اساسی داﺷتند .اين واقعيتی است که چﮑا از همان
آغاز بهاستقﻼل و خودسری گرايش داﺷت .ويﮑتور سرژ در اين

١١١

رابطه ﻋبارت »خطرات حرفهای قدرت« را بهکار برده
است] .[١١٣بدينسان ،ما بهنتيجهگيری نهايی خود نزديک می
ﺷويم که :تشﮑيﻞ چﮑا بیترديد اﺷتباه بوده است.

ﭘانوشتهای فصل ﭘنجﻢ:
] [٩۴تروتسﮑی» ،انقﻼبی که بهآن خيانت ﺷد«؛ »اتحاد
ﺷوروی چيست و بهکجا میرود«؟
] [٩۵تروتسﮑی» ،برنامهی انتقالی برای انقﻼب
سوسياليستی«.
[96] Ernest Mandel, Trotzki als Alternative,
Berlin, 1920.
] [٩٧روزا لوکزامبورگ :انقﻼب روسيه.
] [٩٨روزا لوکزامبورگ :انقﻼب روسيه.
] [٩٩روزا لوکزامبورگ :انقﻼب روسيه.
] [١٠٠تروتسﮑی پس از اينکه در فوريه  ١٩٢٠پيشنهادش
مبنیبر اتخاذ يک سياست اقتصادی جديد رد ﺷد ،مدتی از نظريه
»نظامی کردن« کار دفاع کرد .نهمين کنگرهی حزب در مارس-
آوريﻞ  ١٩٢٠بهاتﻔاق آرا بهاين نظر رأی داد ...سياست اقتصادی
نوين از مارس-مه  ١٩٢١بهاجرا گذاﺷته ﺷد .اين سياست
مرزبندی جدی با اقتصاد فرمايشی »کمونيسم جنگی« بود ،يعنی
با ليبرالی کردن بازار و اقتصاد روستايی ،بهرﺷد کارگاههای
کوچک خصوصی کمک نمود .هدف ديگر اين برنامه جذب
سرمايههای خارجی بود.
] [١٠١روی مدودف ،اکتبر :١٩١٧
در مارس  ١٩٢١در پادگان کرونشتات ،بندری در کرانهی
دريای بالتيک در نزديﮑی پتروگراد ،ﺷورﺷی رخ داد .پس از

١١٢

ﺷﮑست مذاکرات ،ارتش سرخ وارد ﻋمﻞ ﺷد و قيام را سرکوب
نمود .ما در اينجا قصد نداريم که بهﺷورش کرونشتات و
سرکوب آن بيشتر بپردازيم .بهنظر ما با توجه بهاين که آتش
جنﮓ داخلی هنوز بهطور کامﻞ خاموش نشده بود ،اين مسأله يک
مورد تاکتيﮑی بود و نه يک قاﻋدهی ﻋمومی .دﺷواری گﻔتگو
منتقدين اقدامات
دربارهی اين موضوع در اين است که بيشتر
ِ
بلشويکها ،برخورد خود را با ارزيابیهای سياسی همراه
میکنند :ماهيت تقاضای ﺷورﺷيان و سرﺷت نيروهای سياسی
موجود ...اما بهنظر ما در ﺷرايط جنﮓ داخلی ،ماهيت نيروهای
اجتماﻋی موجود تعيينکننده است .اطﻼﻋات ما هم در اين زمينه
اظهارنظر قطعی کافی نيست .برخی )بيش از همه
برای
ِ
آنارﺷيستها( میگويند که ملوانان کرونشتات مثﻞ ١٩١٧-١٨
اساسا ً کارگران صنعتی بودند؛ و ﺷورش آنها با اﻋتراضات
کارگری فوريه  ١٩٢١در پتروگراد و نواحی ديگر پيوند داﺷت.
بنابراين ،مسأله بهدمﮑراسی ﺷورايی ،دمﮑراسی پرولتری مربوط
بود .ديگران -قبﻞ از همه تروتسﮑی میگويند که ملوانان پرولتر
از سال  ١٩١٧-١٨بهبعد ديگر روی کشتیها و بندرگاه
کرونشتات حضور نداﺷتند .آنها يا در جبهه کشته ﺷده و يا در
خدمت ارتش سرخ بودند .ملوانان در زمستان ١٩٢٠-٢١
روستازادگان ميانهحال و ثروتمندی بودند که ﺷورش آنها با
الغای »کمونيسم جنگی« و مصادرهی غﻼت رابطه داﺷت .بايد
بهآنها مذاکره میﺷد ،اما نبايد بهيک نيروی اجتماﻋی که
بهتقويت فشار ضدانقﻼبی بر پتروگراد کمک میکرد ،مجال داده
میﺷد .اين يک خطر ملی و بينالمللی بود ،زيرا ايجاد رخنهای
در باروی کرونشتات میتوانست بندر را بهروی رزمناوهايی باز
کند که طرفدار ارتش روسهای سﻔيد بودند.

١١٣

] [١٠٢انقﻼب روسيه ،جلد دوم.
[103] L. Kritsman, Die heroische Periode der
Großen Russischen Revolution, Wien-Berlin,
1929.
] [١٠۴مارکس و انگلس دربارهی اين »کمونيسم فقر« هشدار
داده بودند که فقط فقر را همگانی میکند و بدبختی را اﺷاﻋه
میدهد» :برای غلبه بر ازخودبيگانگی ،تﮑامﻞ نيروهای توليد
يک پيش ﺷرط ﻋملی کامﻼً ضروری است )و اين بهموقعيت
تجربی موجود نه در ﻋرصهی محلی انسانها ،بلﮑه در سير
تاريخ جهانی بستگی دارد(؛ چراکه بدون ْ
آن تنها محروميت
همگانی میﺷود؛ با آمدن فقر و فاقه ،برسر قوت روزانه نزاع
درمیگيرد و تمام گند و کثافت قديمی بازتوليد
میﺷود«)ايدئولوژی آلمانی(.
] [١٠۵لنين ،سخنرانی در جلسهی ﺷورای نمايندگان
کارگران و سربازان پتروگراد با حضور نمايندگان جبههها
).(١٩١٧/١١/۴
[106] Durch die russische Revolution, 19171918, Berlin, 1922, S. 112-118.
[107] Durch die russische Revolution, 19171918, Berlin, 1922, S. 119-131; Williams; Ein
Amerikaner im revolutionären Russland.
[108] W. A. Antonow-Owsejenko, Durch die
russische Revolution, 1917-1918, S. 125.
[109] Chez Lenin et Trotsky, S. 429.
] [١١٠چمبرلين هم اين نظر را تأييد کرده است» :انقﻼب
روسيه« ،جلد دوم.

١١۴

[111] G. Leggett, The Cheka : Lenins Political
Police. Oxford, 1981, S. 171.
[112] G. Leggett, The Cheka : Lenins Political
Police. Oxford, 1981, S. 341-342.
] [١١٣تروتسﮑی :مقالهی »ﻋلﻞ انحراف از حزب و دستگاه
دولتی« )نامه بهوالنتينوف بهتاريخ  (١٩٢٨/٨/۶در کتاب جامعه
ﺷوروی و ديﮑتاتوری استالينی.

١١۵

١١۶

آيا درک تشﮑيﻼتی لنين راه را برای اقدامات افراطی انقﻼب
اکتبر و ديﮑتاتوری استالين هموار نموده است؟
يﮑی از نظرياتی که معموﻻً منتقدين بلشويکها اقامه میکنند،
از اين قرار است :زياده َرویهايی که از سال  ١٩١٨پيش آمد -
از قبيﻞ انحﻼل مجلس مؤسسان ،سيستم ارﻋاب و ترور ،و تمديد
کمونيسم جنگی  -نهايتا ً از درک تشﮑيﻼتی لنين ريشه میگرفت.

١١٧

سرمنشأ تمام فتنه و فسادهايی که بهپای لنين نوﺷته میﺷود ،در
ديدگاه زير خﻼصه میﺷود :انقﻼب را احزاب انقﻼبی تحقق
میبخشند ،نه تودههای مردم .اين حزب بايد از ﻋدهی معدودی از
انقﻼبيون حرفهای برگزيده تشﮑيﻞ ﺷود .بنابراين ،ضرورت ندارد
که طبقه کارگر برآن کنترل و نظارت داﺷته باﺷد؛ طبقه کارگر
از دست زدن بهﻋمﻞ سياسی انقﻼبی ناتوان است ،چراکه اصﻼً
نمیتواند بهآگاهی سياسی انقﻼبی دست يابد].[١١۴
نويسندگان ديگری نظير لوئيس فيشر از اين هم فراتر رفته،
میگويند که درک تشﮑيﻼتی لنين که ﺷﮑﻞ کﻼسيک آن در
رسالهی »چه بايد کرد« بيان ﺷده ،از نابهنجاریهای روانی
ﺷخصيت او ريشه گرفته است :نﻔرت کور از تزاريسم و طبقات
مرفه؛ ﻋطش انتقام از مقاماتی که مسبب اﻋدام برادرش بودند؛ و
اين اﻋتقاد که ارﻋاب و خشونت ،و نيز »ريشهکن کردن دﺷمن«
در هرانقﻼبی نقش اساسی دارد.
همهی اين ادﻋاهای رنگارنﮓ در بهترين حالت ،نمايانگر
بينشی يکجانبهنگر است که نه با واقعيت تاريخی همخوان است،
نه با اقداماتی که لنين خود رهبریﺷان را در دست داﺷت ،و نه با
رفتار و گﻔتار لنين.

قبﻞ از هرچيز ترسيم سيمای لنين بهﻋنوان انسانی که اسير
ﺷهوت قدرتپرستی بوده ،با تصويرهايی ناهمساز است که افراد
بیﺷماری که با او رابطه داﺷتند ،از او ارائه دادهاند .نيﮑﻼی
والنتينوف که از منتقدين رهبر بلشويکهاست ،در اين باره
میگويد:

١١٨

»خطای سنگينی که تقريبا ً همه مرتﮑب میﺷوند ،اين است
که گمان میکنند لنين انسانی آهنين و سنﮓدل است که در
برابر زيبايیهای طبيعت بیتﻔاوت است و فقط بهصدور احﮑام
سياسی میپردازد] .درصورتیکه[ او از تماﺷای مزارع،
چمنزار ،رودها ،کوهستان ،دريا و اقيانوس بهوجد میآيد].[١١۵

لنين برای نقش ﺷخصی خود اهميت چندانی قائﻞ نبود ،و اين
را میتوان از واکنش او نسبت بهپيشنهاد کميتهی مرکزی
دريافت .هنگامی که کامنوف بهاو گﻔت که قصد دارد مجموﻋهای
از آثارش را فراهم آورد و انتشار آنها را از کنﻔرانس حزب
بخواهد ،لنين جواب داده بود:
»برای چه؟ بهکلی زايد است .سی سال پيش يک چيزی
نوﺷته ﺷده است ،بهزحمتش نمیارزد«].[١١۶

صداقت و سادگی لنين که از هرنوع امتياز مادی دوری
میجست ،از ﺷهادتهای زير نيز آﺷﮑار میگردد:
»لنين هدايا و سوغاتیهايی را که دهقانان برايش
بهکرملين میآوردند ،نمیپذيرفت .حقوق کميسرها بهميزان دو
سوم حقوق باﻻترين تﮑنيسينهای صنايع تعيين ﺷده بود...
براثر »کمونيسم جنگی« نه تئاتر مسﮑو تعطيﻞ ﺷد و نه جنبش
آوانگارد از رونق افتاد .استقبال از تئاتر چنان بود که حتی
يک بار لنين و باﻻبانووا )که در آن زمان دبير انترناسيونال
کمونيستی بود و دستکم در اين مورد باهم اتﻔاق نظر داﺷتند
که در مقابله با ديگران از هيچ ارجحيتی برخوردار نباﺷند(،
بدون بليط ماندند و نتوانستند اجرای »سه خواهر« چخوف
بهکارگردانی استانيسﻼانيسﻼوسﮑی را تماﺷا کنند ،دست از پا
درازتر بهخانه برگشتند«].[١١٧

١١٩

افسانهسازی دربارهی لنين بهﻋنوان مردی که بهخاطر کسب
قدرت بههرحربهای دست میزد ،قبﻞ از هرچيز از اين تهمت
ريشه گرفته که مدﻋی است :لنين در سال  ١٩١٧برای تأمين
مخارج تبليغات بلشويکها از آلمانیها پول گرفت .برپايه همين
دروغپراکنی بود که بلشويکها پس از روزهای پرآﺷوب ماه
ژوييه مورد آزار و تعقيب قرار گرفتند.
رونالد کﻼرک در ضمن بيوگرافی لنين که بهطورکلی از
بهترين آثار مشابه است ،در اين مورد خاص با ﺷک و ترديد
اظهارنظر میکند و حتی مدﻋی است که اينهمه ﺷايعه نبايد
بیدليﻞ باﺷد .او حتی ادﻋاهای يک مأمور وزارت امور خارجهی
آلمان را نقﻞ میکند که مدﻋی است آلمانیها مبلﻎ  ۵٠ميليون
مارک طﻼ در جنبش بلشويکها سرمايهگذاری کردند].[١١٨
اما همين کﻼرک ﺷاهدی میآورد که اين تهمت را نقش برآب
میکند :روزنامهی پراودا مهمترين ارگان بلشويکها پيوسته در
مضيقهی مالی بود .همه در تقﻼ بودند که برای آن چند هزار
روبﻞ جمع کنند] .[١١٩اين تنگنای مالی با وجود دريافت صدها
ميليون مارک چگونه امﮑانپذير است؟ ب ِراين مویناهان اين
تهمتها را بهسادگی میپذيرد] .[١٢٠با وجود اين که منابع او
بهکلی ناموثق است] .[١٢١تصويری که مویناهان از لنين در
فاصلهی فوريه تا سپتامبر  ١٩١٧ارائه میدهد ،بهکلی با سو ِءنيت
و دغﻞکاری همراه است .برای نمونه او ادﻋا میکند که در آن
»قطار مهر و موم ﺷده« که سوسيال دموکراتهای سوييسی
)گريم و پﻼتن( تدارک ديدند تا لنين را در آوريﻞ  ١٩١٧بهروسيه
ببرد ،هيچ سوسياليست ديگری حضور نداﺷت] .[١٢٢اما واقعيت
اين است که در ميان  ٣٢نﻔر سرنشينان قطار که همگی از

١٢٠

مهاجرين روس بودند ١٩ ،نﻔر بلشويک ،ﺷش ﻋضو »بوند« ،سه
ﻋضو گروه ناﺷه اسلووی )گروهی که با تروتسﮑی همپيمان بود(
و چهار نﻔر از اﻋضای سازمانهای ديگر حضور داﺷتند .از
آنجا که مقامات انگليسی و فرانسوی با مراجعت مهاجرين
روسی از راه دريا مخالﻔت کرده بودند ،اين قطار مخصوص
برپايه توافقی با دولت آلمان اجازه داﺷت که از خاک آلمان ﻋبور
کند .بهﻋﻼوه در توافقنامهای که با مأمورين آلمانی بهامضا
رسيده بود ،قيد ﺷده بود که هيچگونه تمايزی ميان مهاجرين
»جنﮓطلب« و »ﺷﮑستطلب« نبايد صورت گيرد :همهی
مهاجرين روسی میتوانستند با قطار مذکور سﻔر کنند .در واقع،
حداقﻞ بعضی از اﻋضای »بوند« افرادی ميهن پرست بودند .اين
مسافرت با در نظر گرفتن تمامی جوانباش محصول اطﻼﻋيهای
بود که آن را ﻋدهای از سوسياليستهای نامدار از کشورهای
گوناگون امضاء کرده بودند ،که در اينجا میتوان از اين افراد
نام برد :فريتس پﻼتن دبير حزب سوسيال دموکرات سوييس،
ستروم دبيرکﻞ حزب سوسياليست سوئد و ليندهاگن ﺷهردار
سوسياليست استﮑهلم].[١٢٣
بهگزارش مویناهان اين سﻔر هم در افﮑارﻋمومی جهان و هم
در روسيه بهﻋنوان يک مانوور آلمانی ارزيابی گشت .اين
برداﺷت را چگونه میتوان با اين واقعيت انطباق داد که لنين
موقع ورودش بهپتروگراد رسما ً از جانب چيخذره از اﻋضای
رهبری ﺷورا مورد استقبال قرار گرفت؟ پس تﮑليف ما با تبليغات
رادک ﻋليه ميليتاريسم آلمان چيست؟ و دربارهی اظهارات صريح
تروتسﮑی ﻋليه جنﮓ هنگام بازگشتش بهروسيه چه بايد گﻔت؟
خود مویناهان در اين باره چنين گزارش داده است:

١٢١

»انگليسیها ناچار ﺷدند که او را از اردوگاه اسيران در
آمرست )کانادا( آزاد کنند تا از سنگينی بار مشﮑﻼت فرماندهی
اردوگاه بﮑاهند .تروتسﮑی ملوانان زيردريايی آلمانی را
بهقدری تحت تأثير قرار داده بود که افسران آلمانی از ستاد
فرماندهی تقاضا کرده بودند که بهدهان او پوزهبند بسته ﺷود.
در اردوگاه مدام گردهمآيی بهپا میﺷد .فرماندهی انگليسی
موافقت کرد که او را از حرف زدن ممنوع کنند].[١٢۴

پس چه کسی قرار بود که از ميليتاريسم آلمان دفاع کند؟

برای درک برداﺷت لنين از مسائﻞ تشﮑيﻼتی نمیتوان تنها
بهرسالهی »چه بايد کرد«؟ استناد جست .هرگز نمیتوان تزهای
اين رساله را )که همانطور که خود لنين يادآوری نموده ،قدری
افراطی هستند( از زمينهی تاريخی مشخص آنها جدا ساخت:
وضعيت يک حزب کوچک که در ﺷرايط مخﻔی فعاليت میکرد.
لنين هيچگاه تزهای اين رساله را بهﻋنوان نظرياتی ﻋام
مطرح نﮑرد ،که هميشه و در همهی کشورها )ازجمله در
روسيه( ،صرفنظر از اين که مبارزهی طبقاتی در چه ﺷرايط
مشخصی جريان دارد ،اﻋتبار داﺷته باﺷند.
در طرحهای ديگری که در آن زمان از جانب منشويکها
ارائه گشت ،بهمقتضيات کار غيرﻋلنی و مخاطرات ناﺷی از آن
برای ادامهی مبارزهی طبقاتی ،بهنقش تمرکز ضروری )اما
دﺷوار تجارب مبارزات پراکنده( و مهمتر از همه بهسرﺷت
ِ
ويژهی مبارزه برای استقﻼل سياسی -و سپس هژمونی طبقه
کارگر -در انقﻼب بهای اندکی داده ﺷده بود .در انشعابی که در

١٢٢

دومين کنگرهی حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه
) (١٩٠٣روی داد ،هستههای اختﻼفهای اساسی بعدی ميان
بلشويکها و منشويکها در رابطه با نقش بورژوازی در انقﻼب
نهﻔته بود .اين انشعاب در سال  ١٩١٢حالت رسمی بهخود
گرفت].[١٢۵
حتی در خود رسالهی »چه بايد کرد«؟ هم که در سال ١٩٠٢
نوﺷته ﺷده بود ،ﻋباراتی وجود داﺷت که لحن »لوکزامبورگی-
ای در آنها برجسته است:
تروتسﮑی« ِ
»ﻻبد هرکسی با اين نﮑته موافق است که اصﻞ دموکراسی
گسترده دو ﺷرط ﻻزم زيرين را دربر دارد :اوﻻً ﻋلنی بودن
کامﻞ و ثانيا ً انتخابی بودن تمام مقامات .بدون ﻋلنی بودن و آن
هم بهصورتی که فقط بهﻋلنی بودن اﻋضای سازمان محدود
نباﺷد ،سخن گﻔتن از اصﻞ دموکراسی خندهآور است .ما
سازمان حزب سوسياليستهای آلمان را دموکراتيک میناميم،
زيرا در آن همهی کارها و حتی جلسات کنگرهی حزب ﻋلنی
است].[١٢۶

در جايی ديگر تأکيد دارد که:
»حتی در رسالهی "چه بايد کرد"؟ مدام تأکيد ﺷده است که
سازمان انقﻼبيون حرفهای تنها در ارتباط با طبقهی واقعا ً
انقﻼبی معنی دارد که بهطور خودانگيخته درگير مبارزه
میگردد«].[١٢٧

اين نقﻞ قولها برای رد نظريه کﻼوديو سرجيو کﻔايت میکند.
وی برآن است که دريافت لنين از تشﮑيﻼت در ديدگاهی ريشه
دارد که اکسلرود هم بهآن گرايش داﺷت :ﻋدم حضور تاريخی
»جامعهی مدنی« در روسيه سنتی .طبق اين گزارش ،برخﻼف

١٢٣

نظرگاه تروتسﮑی و روزا لوکزامبورگ ،پرولتاريای روسی قادر
نيست بهآگاهی طبقاتی دست يابد .بنابراين ،از نظر لنين حزب
برطبقه و مبارزهی طبقاتی برتری دارد و بايستی بهجای آنها
ﻋمﻞ کند] .[١٢٨هيچيک از اين دﻋاوی ،با توجه بههمهی
نوﺷتههای لنين ،حتی آثاری که قبﻞ از انقﻼب  ١٩٠ ۵نگاﺷته،
صحت ندارد.
بعد از تجربهی بسيار مهم انقﻼب  ١٩٠ ۵لنين -گاه در
چارچوب انتقاد ازخود -بهتصحيح اين نظرگاه دست میزد .او
میگويد که مخالﻔين نظری او ،وی را بهموضعی افراطی راندهاند
و حاﻻ او برآن استکه بههرقيمتی ﺷده ،موضع خودرا تعديﻞ کند:
»حزب سوسيال دموکرات بهرغم انشعاب ،نسبت
بهوضعيت درونی تشﮑيﻼتی خود از سال  ١٩٠٣تا ١٩٠٧
بهترين گزارشها را در اختيار ﻋموم قرار میداد) .صورت
جلسات دومين کنگرهی مشترک ،سومين کنگرهی بلشويﮑی،
چهارمين کنگرهی بلشويﮑی منعقد در استﮑهلم( .حزب
سوسيال دموکرات با وجود انشعاب ،قبﻞ از همهی احزاب
]ديگر[ از آزادی کوتاهمدت بهره برد تا تشﮑيﻼت را
بهصورت باز و دموکراتيک بازسازی نموده ،اصﻞ انتخاب
نمايندگان در جلسات را بهميزان اﻋضای وابسته بهحزب
تحقق بخشد...
ﺷرط اساسی اين موفقيت )قاطعيت و يکپارچگی و
استواری حزب در انقﻼب( طبعا ً اين بود که طبقه کارگر که
بهترين ﻋناصر آن در سوسيال دموکراسی گرد آمده بودند،
ﻋينی اقتصادی بهتر از هرطبقه ديگری در جامعهی
بهدﻻيﻞ
ِ
سرمايهداری قابليت سازماندهی دارد .بدون چنين ﺷرايطی،
سازمان انقﻼبيون حرفهای چيزی جز يک سرگرمی و
ماجراجويی خودنمايانه نخواهد بود«].[١٢٩

١٢۴

لنين ديدگاه خود را حتی از اين هم روﺷنتر بيان میکند:
»بهنظر من رفيق رادين نبايد میپرسيد که :ﺷورای
نمايندگان کارگران يا حزب؟ بهنظر من جواب بايد حتما ً چنين
باﺷد :هم ﺷورای نمايندگان و هم حزب ...بهنظر من ﺷورای
نمايندگان کارگران بايد بهﻋنوان يک تشﮑيﻼت صنﻔی تﻼش
کند که نمايندگان همهی کارگران ،کارمندان ،مستخدمين و
مزدبگيران روستايی را دربرگيرد ،همهی کسانی که میتوانند
و میخواهند مشترکا ً برای بهبود زندگی مردم زحمتکش
مبارزه کنند ،همهی کسانی که از حداقﻞ صداقت سياسی
برخوردارند ،غير از دﺷمنان مردم«].[١٣٠
در چهارمين کنگرهی حزب )که از آوريﻞ تا مه ١٩٠٩
در استﮑهلم برگزار ﺷد( همهی ما بر اصﻞ سانتراليسم
دموکراتيک اتﻔاق نظر داﺷتيم ،و همچنين بر احترام بهحق
اقليتها و اپوزيسيون قانونی ،و استقﻼل سازمانهای حزبی،
ضرورت رﻋايت اصﻞ انتخاب ،پاسخگو بودن مسئولين حزبی
و امﮑان برکناری آنها«].[١٣١
»اصﻞ سانترالسم دموکراتيک و استقﻼل واحدهای محلی
بهمعنای آزادی کامﻞ انتقاد است ،تا آنجاکه بهيکپارچگی
فعاليت معينی صدمه نزند].[١٣٢
»کميته مرکزی بههيچوجه حق ندارد که سازمانهای
حزبی را بهپذيرفتن احﮑام خود وادارد .همهی اﻋضای حزب
موظفاند که با ديدی مستقﻞ و انتقادی بهمسائﻞ بنگرند و نظر
خود را در چارچوب تصميمات کنگرهی وحدت ابراز دارند.
اينک سراسر تشﮑيﻼت حزبی بهصورت دموکراتيک ساخته
ﺷده است ،بدينمعنی که همهی اﻋضای حزب ،مسئولين و
اﻋضای کميتهها و غيره حق انتخاب دارند ...و همهی اﻋضای
حزب در تعيين تاکتيک سازمان حزبی سهيماند«].[١٣٣

١٢۵

نويسندهای نظير لويس فيشر با منابع کار خود بهخوبی
آﺷناست .با اين وجود ،بهﻋمد براين قسمت از گﻔتههای لنين و
بربسياری از گﻔتههای مشابه ديگر ،چشم فرو میبندد] .[١٣۴اين
نشانهی ﻋدم صداقت اوست ،که بهصورت يک ﻋادت ناجور
درآمده است.
او از سال  ١٩٢٣تا  ١٩٣۶بهﻋنوان خبرنگار نشريه
آمريﮑايی ) (Nationدر اتحاد ﺷوروی زندگی میکرد .او در
رابطه با محاکمات مسﮑو مديحهای منتشر نمود که برای استالين
و پيروان او در سطح جهان بسيار سودمند بود .اما در بيوگرافی
لنين که او  ٣٠سال بعد انتشار داد ،ﻋقيده دارد که:
»محاکمات مسﮑو در سالهای دههی  ١٩٣٠در حقيقت
محاکماتی بودند ﻋليه تروتسﮑی ...پاکسازیهای خونآلود
سال  ١٩٣٧نيز که گريبان مقامات ﻋالیرتبهی ارتش و
هزاران کارمند و کارﺷناس و نويسنده و دانشمند را گرفت،
بخشی از لشﮑرکشی استالين ﻋليه تروتسﮑی بود .اين ﻋمليات
خﻼل جنﮓ جهانی دوم در ﻋرصهی صنعت و کشاورزی
ضايعات بیﺷماری بهبار آورد«].[١٣۵

کسی که در سال های  ١٩٣۶-٣٨نقش وکيﻞ مدافع اين
»سياست جنونآميز« را ايﻔا نمود ،اينک هيچ ضرورتی نمیبيند
که کلمهای در ابراز تأسف ،پوزش يا انتقاد از خود بگويد .او
ترجيح میدهد که بهسادگی جبهه را ﻋوض کند :ديروز استالين
ادامه دهندهی نبوغ و کاردانی لنين بود ،و امروز ﺷاگرد خلف
مﮑتب ديﮑتاتوری و خشونت لنين است .میبينيم که در اين
قرينهسازی چيز مشترکی وجود دارد :استالين در هرحال از دل
لنين بيرون آمده است ،ديروز در جهت مثبت و امروز در منﻔی.

١٢۶

دراينجا بهتحريف تاريخی ديگری میپردازيم که خيلی کلیتر
است و درآثار بسياری از نويسندگانی که بهتاريخ روسيه ﺷوروی
در سالهای  ١٩١٨تا  ١٩٢٠پرداختهاند ،يافت میﺷود] .[١٣۶ادﻋا
ﺷده است که حزب بلشويﮑی نهادی انحصارطلب بوده که از
نيروی تمرکزگرای لنين اﺷباع ﺷده است.
واقعيت اين است که هيچ حزب کارگری ديگری با اينهمه
اختﻼف نظر و آزادی ﻋقيده -بهصورت ﻋلنی -وجود نداﺷته
است .احزاب سوسيال دموکرات آلمان يا اتريش حتی در بهترين
دورههایﺷان تا اين حد باز و آزاد نبودهاند .ما در اينجا تنها به
نقﻞ چند نمونه اکتﻔا میکنيم.
■ در بحثی که پيرامون مشروﻋيت انقﻼب اکتبر درگرفته
بود ،زينوويف و کامنيف اﻋضای برجستهی کميتهی مرکزی در
مقالهای که در روزنامهی ماکسيم گورکی بهچاپ رسيد ،ﻋلنا ً ﻋليه
نظريات اکثريت موضع گرفتند.
■ در گﻔتگو دربارهی تشﮑيﻞ يک دولت ائتﻼفی از همهی
احزاب کارگری پس از دومين کنگرهی ﺷوراها ،ﺷش ﻋضو
کميتهی مرکزی و بسياری از اﻋضای ﺷورای کميساريای خلق
آﺷﮑارا در برابر تصميم اکثريت موضعگيری کردند .آنها برای
پيشبُرد نظريات خود از ِس َمتهای خود نيز استعﻔا دادند].[١٣٧
■ ريازانوف و لوسوفسﮑی دو تن از سران حزب بلشويک در
نشست کميتهی اجرايی ﺷوراها در ژانويه  ١٩١٨در مخالﻔت با
انحﻼل مجلس مؤسسان رأی دادند.
■ در زمان امضای قرارداد صلح برست ليتوفسک
»کمونيستهای چپ« هوادار بوخارين رونامهای داﺷتند که در
آن نظريات خود را نشر میدادند.

١٢٧

■ جريانات معروف به»سانتراليستهای دموکرات« که از
جانب »کمونيستهای چپگرايی« مانند اوسينسﮑی هدايت
میﺷدند ،از سال  ١٩١٨نشريهای بهنام »کمونيست« منتشر
میکردند .هواداران آن طرحی راجع بهمديريت کارگری صنايع
ارائه نمودند که بهﺷدت با موضع اکثريت کميتهی مرکزی
متﻔاوت بود .آنها حتی گامهای ترديدآميزی هم در جهت اجرای
طرح خود برداﺷتند.
■ در حزب بلشويک همواره بحﺚ و گﻔتگوهايی دربارهی
مسئلهی ادارهی صنايع جريان داﺷت].[١٣٨
■ »اپوزيسيون کارگری« که بهسال  ١٩٢٠بهرهبری
ﺷلياپنيﮑوف ،ميازنيﮑوف و کولنتای تشﮑيﻞ ﺷد ،نظريات خود را
دائما ً انتشار میدادند.
■ در سال  ١٩٢١واردين نماينده سازمان چﮑا در کميتهی
مرکزی -در کنار سمتگيری مخالف لنين -پيشنهاد کرد که
برخی از احزاب و گروههای اپوزيسيون که در ﻋمليات براندازی
ﻋليه حاکميت ﺷوروی ﺷرکت ندارند ،قانونی اﻋﻼم گردند و
ﻋدهای از افراد منشويک و سوسيال رولوسيونرها آزاد ﺷوند تا
][١٣٩
بتوانند در انتخابات ﺷورای مسﮑو ﺷرکت جويند
از ايلجين-ﺷنوسﮑی که دفتر کميسريای نظامی پتروگراد را
در سال  ١٩١٨اداره میکرد ،گزارﺷی بهجا مانده که اين فضای
آزاد را بهﺷﮑﻞ دقيقی باز مینمايد .در اواخر مارس  ١٩١٨اولين
کنﻔرانس وﻻيتی ارتش سرخ برگزار ﺷد .در آغاز کنﻔرانس
پيشنهاد ﺷد که هيئت مديرهای مرکب از لنين ،تروتسﮑی و
زينوويف انتخاب ﺷود .آنارﺷيستها با اين پيشنهاد مخالﻔت

١٢٨

کردند .پيشنهاد با اکثريتی ضعيف پذيرفته ﺷد ،زيرا خيلی از
بلشويکها بهموافقت با آنارﺷيستها رأی داده بودند.
با وجود مخالﻔت رهبران هيئت نمايندگی بلشويﮑی و ايلجين-
ﺷنوسﮑی که بهﻋنوان نماينده دولت حضور داﺷت ،آنارﺷيستها
و بلشويکهای »چپ« جبههای تشﮑيﻞ دادند که کنﻔرانس را
بهتصويب لوايح و مواد قانونی کشاند .آنها حقوق سربازان و
ملوانان را باﻻ بردند ،درحالیکه دولت اﻋﻼم کرده بود که در
اجرای چنين طرحی ناتوان است].[١۴٠
در اينجا میتوان خرده گرفت که لنين با چنين تخلﻔاتی
بهﺷدت مقابله میکرد ،منتها حربهی او بهطور ﻋمده لﻔظی بود و
بههيچوجه بهاقدامات سرکوبگرانه و تنبيهات اداری منجر
نمیﺷد .در اين خردهگيری اما ،يک نﮑتهی اساسی فراموش
میﺷود:
گزارشهای باﻻ نشان میدهد که حزبی که با برداﺷت لنينی
از تشﮑيﻼت بار آمده بود ،بههيچوجه يک قطبی نبود؛ رهبران و
کادرهای فراوانی ،از کارگر و روﺷنفﮑر در آن از استقﻼل
معنوی و روحيه انتقادی برخوردار بودند؛ در فعاليت روزانهی
اين حزب همين استقﻼل بازتاب میيافت و نه جنبههای يک بعدی
و انحصارطلبانه .بايد براين واقعيت تأکيد نمود که ديدگاه لنين با
اين برداﺷت تﻔاوت جدی نداﺷت .او در همين کنگرهی حزب در
مارس  ١٩٢١در بحﺚ مربوط بهممنوﻋيت تشﮑيﻞ فراکسيون
حزبی ،با پيشنهاد ديگری داير برممنوﻋيت گرايشهای گوناگون
بهمخالﻔت برخاست .او بهصراحت اظهار داﺷت که :در دورهای
که در حزب نظريات مختلﻔی وجود دارد ،نمیتوان از انتخاب
رهبری حزب بربنياد کارپايه گرايشهای گوناگون جلوگيری
نمود].[١۴١

١٢٩

خود او هم هربار که در دستگاه رهبری در اقليت قرار
میگرفت ،تﻼش میکرد بهگرايشهای اقليت سازمان دهد و
مواضع آن را بهطور ﻋلنی ترويج کند.
]نتيجه اينکه[ تنها با تحريﻔات تاريخ روسيه ﺷوروی در
زمان لنين است که میتوان براين واقعيتها سرپوش گذاﺷت.

واقعيت اين است که در آثار و اﻋمال لنين رگههايی از گرايش
قيمپروری ،سلطهجويی و جانشينگرايی ديده میﺷود .چنين
بهنظر میرسد که بر نظريات تشﮑيﻼتی لنين نوﻋی حرکت
پاندولی حاکم است .پژوهشگرانی مانند مارسﻞ ليبمن ،پﻞ
لوبﻼن و ستيﻔن کوهن در مقالهی برجستهای که ما بهآن استناد
جستهايم ،براين ويژگیها تأکيد ورزيدهاند].[١۴٢
در اولين برخورد میتوان اين حرکت پاندولی را چنين مجسم
نمود :در مراحﻞ خيزش انقﻼبی و ﺷﮑوفايی طوفانآسای جنبش
تودهای ،لحن دمﮑراتيک يا ليبرالی برگﻔتار و کردار لنين غلبه
میکند .در مراحﻞ ﻋقبنشينی و کاهش فعاليت تودهها ،گرايش
بهسانتراليسم و جانشينی طبقه توسط حزب برتری میيابد .اين
دوگانگی را نمیتوان با توسﻞ بهماکياوليسم توضيح داد :در اينجا
بيشتر يک اصﻞ متعارف روانی ﻋمﻞ میکند].[١۴٣
اين ﻋامﻞ روانی را میتوان با توجه بهبازتاب جامعه ﺷناختی
آن بهتر ﺷناخت .لنين که دموکرات و آزادیخواه بود ،در زير
فشار تودههای کارگر دست بهﻋمﻞ میزد .درحالی که لنين
انحصارطلب در ﺷرايطی که ﻋمﻼً تودهها حضور نداﺷتند،
بهدنبال راههای ﻋملی بود.

١٣٠

اما اين توضيح جامعه ﺷناختی نمیتواند سيمای لنين را
بهدرستی منعﮑس کند و تاريخ روسيه را از  ١٩١٨تا ١٩٢٣
توضيح دهد .مثﻼً میدانيم که لنين از سال  ١٩٢٢و حتی از پايان
سال  ١٩٢١بهﺷدت با بورکراسی روزافزون دولت و حزب )که
بهتازگی توجه او را جلب کرده بود( بهمبارزه برخاست .با اين
فرضيات نه میتوان »واپسين نبرد لنين« ﻋليه هيوﻻی
بوروکراسی را روﺷن نمود ،نه آخرين برخورد ﺷديد او با
استالين را و نه لحن واقعا ً پرﺷور او را در اين رابطه:
»بهنظر میرسد که من در برابر کارگران روسيه گناه
سنگينی مرتﮑب ﺷدهام که در اين ﻋرصه با جديت و نيروی
کافی وارد ﻋمﻞ نشدهام].[١۴۴

توضيح »جامعه ﺷناختی« ،در توضيح يک واقعيت تاريخی
انﮑارناپذير ديگر نيز درمیماند :اين واقعيتی است که لوبﻼن آن
را در برابر برداﺷت مﮑانيﮑی از نظريهی »پاندولی« که ليبمن
مطرح نموده ،قرار میدهد :لنين در سالهای ﻋقبنشينی )١٩٠٨
تا  (١٩١١کادرهای بلشويک را در برابر جريان »انحﻼلطلبی«
چنان بار آورده بود که حزب او توانست از سال  ١٩١٢بهنيروی
هژمونيک جنبش کارگری روسيه تبديﻞ ﺷود].[١۴۵

در ]بررسی[ نمونهی جامعهی روسيه میتوان بهيک قاﻋدهی
ﻋام تاريخی رسيد :در دورانهای غيرانقﻼبی است که ﺷرايط
برنامهای ،سياسی و تشﮑيﻼتی برای »جهش« حزب انقﻼبی در
فراگرد رﺷد بعدی مبارزات ﺷﮑﻞ میگيرد.

١٣١

ب لنين حزبی بود
برخی از پژوهشگران اﻋتقاد دارند که حز ِ
که بهطور ﻋمده نه از کارگران ،بلﮑه از روﺷنفﮑران بورژوا
تشﮑيﻞ ﺷده بود] .[١۴۶آلﻔرد ماير هم از پيروان اين نظريه بیپايه
است] .[١۴٧او مدﻋی است که سانتراليسم دموکراتيک نظامی بود
که »برای رهبران سلطهجو و اقتدارطلب حربهی بسيار مﻔيدی
بود«].[١۴٨
هيچ يک از اين ادﻋاها با واقعيات تاريخی انطباق ندارد.
اظهارات بريﻞ ويليامز که با لنين و بلشويکها دﺷمنی آﺷتیناپذير
دارد ،اين مطلب را ثابت میکند:
»بههمراه رﺷد محبوبيت بلشويکها ،تعداد اﻋضای حزب
هم باﻻ رفت .بدينسان ،سيمای حزب بهکلی دگرگون ﺷد] .اين
حزب[ در ماه اکتبر حزبی تودهای ﺷده بود که از بنياد با گروه
روﺷنفﮑری سال  ١٩٠٣تﻔاوت داﺷت .آمار دقيقی از تعداد
اﻋضای حزب در دسترس نيست ،اما گمان میرود که ﺷمار
آنها طی سال  ١٩١٧ده برابر ﺷد و به  ٢۵٠هزار نﻔر رسيد.
در اکتبر اکثريت غالب اﻋضا کارگر بودند .آنها احتماﻻً
همبستگی بيشتر و مطمئنا ً نسبت بهرقبایﺷان رهبری
قویتری داﺷتند؛ اما برخﻼف تصور رايج ،وحدت و تشﮑﻞ
آنها چندان زياد نبود .در ﺷيوهی برخورد همواره ميان
کميتهی مرکزی ،حوزههای محلی در کميتههای ايالتی و
ﺷوراها و حوزههای منطقهای در کارخانهها اختﻼف وجود
داﺷت .هم فعالين و هم حاميان آنها با استقﻼل قابﻞ توجهی
دست بهﻋمﻞ میزدند«].[١۴٩

اين گزارش صادقانه تصوير معتبرتری از مسئولين حزب
بلشويک میدهد تا افسانههايی که دربارهی »سانتراليسم
دموکراتيک« زير رهبری لنين ﺷايع ﺷده است .تنها با چنين

١٣٢

ﺷناختی است که میتوان درک کرد که چرا لنين حداقﻞ چهار بار
با اﻋضای کميتهی مرکزی درگيری پيدا کرد١٩٠۵-١٩٠۶ :؛ در
آغاز انقﻼب فوريه ١٩١٧؛ در آستانهی انقﻼب اکتبر؛ و در -٢١
بار اول برخوردها بهبرکت حمايت گستردهی
 .١٩٢٠در سه ِ
کارگران و حتی افراد غيرحزبی بهنﻔع او تمام ﺷد .در مرتبهی
چهارم چنين حمايتی در کار نبود و پيامدهای فاجعه باری بهدنبال
داﺷت.

لنين واقعا ً هيچگاه طرح همهجانبهای برای حزب و اصول
تشﮑيﻼتی آن تدوين ننمود .اما اگر بر مدارج تحول تاريخی نظر
افﮑنيم ،میبينيم که او گام بهگام بهپيش رفته است .بهاستثنای
سالهای سياه ) ١٩٢٠-٢١يا بهتعبير بعضیها  ١٩١٩تا (١٩٢١
وحدت ديالﮑتيﮑی فعاليت طبقه و نقش حزب پيشآهنﮓ که ﻋنصر
اساسی اين فراگرد است ،مدام تقويت ﺷده است.
لئوپولد هايمسون مدﻋی است که روﺷنفﮑران و
مارکسيستهای روسی هرگز نتوانستند مشﮑﻞ تضاد ميان آگاهی
و فعاليت لحظهای ،ﻋمﻞ تودهای و فعاليت متشﮑﻞ و منضبط را
حﻞ کنند .اما در انقﻼب اکتبر بهاين مشﮑﻞ پاسخی ﺷايسته داده ﺷد
که تروتسﮑی در »تاريخ انقﻼب روسيه« بهدقت توصيف میکند:
»انرژی تودهها بدون يک سازمان رهبریکننده ،مثﻞ بخار
در هوا پراکنده میﺷود ،و بهنيرويی که بايد موتور را
بهحرکت در آورد ،تبديﻞ نمیﺷود].[١۵٠

١٣٣

لنين در آستانهی انقﻼب اکتبر اين مسئله را بهخوبی باز نمود.
در نامهای که بهکميتهی مرکزی که در آن بهقيام مسلحانه
فراخوانده ﺷده بود ،چنين مینويسد:
»برای موفقيت قيام نبايد بهيک توطئه ،يا بر سيادت يک
حزب متﮑی بود ،بلﮑه بايد بهپيشروترين طبقه تﮑيه کرد .اين
اصﻞ اول ماست .اصﻞ دوم اين است که قيام بايد بر برآمد
انقﻼبی خلق تﮑيه داﺷته باﺷد«].[١۵١

الگوی تشﮑيﻼتی »چه بايد کرد«؟ با اينکه تنها مدت محدودی
بهاجرا درآمد ،حاصلی منﻔی داﺷت .مسئولينی بار آمدند که قادر
نبودند با خيزش جنبش تودهای همراه ﺷوند.
کروپسﮑايا )همسر لنين( در اين باره نوﺷته است:
»اﻋضای کميتهها معموﻻً افراد آگاهی بودند .آنها با نﻔوذ
باﻻيی که کميتهها در ميان تودهها داﺷتند ،آﺷنا بودند .اما اساسا ً
با دموکراسی درون حزبی بيگانه بودند .ﻋقيده داﺷتند که :ما
بههرحال با جنبش پيوند داريم و با دموکراسی فقط کارمان
ﻋقب میافتد .نسبت بهاﻋضای تبعيدی حزب نظر خوﺷی
نداﺷتند« ،و ]براين باور بودند که[ "آنها کاری جز جار و
جنجال بلد نيستند" .پيروی از رهبران تبعيدی )مانند لنين(
برایﺷان ناگوار بود .از نوگرايی رویگردان بودند .اﻋضای
کميتهها در برابر تغيير سريع ﺷرايط سردرگم میﺷدند«].[١۵٢

بههرحال ،تاريخ واقعی روسيه بين سالهای  ١٩١٨تا ١٩٢٣
را تنها با توجه بهتمام اين ﻋوامﻞ تناقضآميز میتوان ﺷناخت و
نه بهکمک بدکرداریهای منسوب بهلنين.

١٣۴

برای ﺷناخت نطﻔههای استالينيسم ،توجه بهنيروهای اجتماﻋی
و روابط متقابﻞ آنها ضرورت دارد؛ ﺷناختیکه بهاصول
برداﺷت ماترياليستی از تاريخ وابسته است .و تنها بهحوزهی آرا
و ﻋقايد تعلق ندارند .در ﻋرصهی سرچشمههای معنوی ،بايد
گﻔت که برداﺷت استالين از تشﮑيﻼت بههيچوجه تداوم برداﺷت
لنينی از آن نيست ،بلﮑه برﻋﮑس ،نﻔی خشن و بیرحمانهی آن
است.

آيا مهار روند بورکراتيزاسيون در روسيه سال ١٩٢٠
امﮑانپذير بود؟ چنين چيزی در کشوری از رمق افتاده که قحطی
در آن بیداد میکرد ،ﺷبﮑهی حمﻞ و نقﻞ از کار افتاده بود ،و با
طبقه کارگری که بهميزان نصف و ﺷايد هم يک سوم سال ١٩١٧
کاهش يافته بود ،چگونه امﮑان داﺷت؟ طبقه کارگر بهسرﻋت
غيرفعال میﺷد ،نه بهخاطر پايان جنﮓ داخلی ،بلﮑه بهخاطر
اينکه هرکسی به فﮑر سير کردن ]ﺷﮑم[ خود بود .در اين ﺷرايط
جتماﻋی احيای فوری دموکراسی ﺷورايی يا حتی
دﺷوار مادی و ا
ْ
اجرای اقداماتی در جهت خودـمديريتی کارگری خواب و خيال
بود.
رهبری حزب و دولت بايد قبﻞ از هرچيز چرخ توليد را-
بهويژه در پهنهی کشاورزی -بهحرکت درمیآوردند ،توان
توليدی را باﻻ میبردند و بهاﺷتغال کارگران ﺷتاب میبخشيدند.
اﺷتباه لنين و تروتسﮑی اين بود که برای ﺷرايط خاص زمانی
تئوری ساختند و آن را تعميم دادند .با آغاز سياست نوين
اقتصادی ) (١٩٢١-٢٢بر ضعف و بیهويتی طبقه کارگر نقطهی
پايان گذاﺷته ﺷد.

١٣۵

در اين مرحل ْه رﺷد تدريجی دموکراسی ﺷورايی ،بهاحيای
سياسی-اجتماﻋی طبقه کارگر ﺷتاب میداد و آن را بهگردونهی
فعاليت سياسی برمیگرداند .رهبران ﺷوروی با يک سياست
نادرست ،در ﺷراطی که بقايای دموکراسی هرچه بيشتر رنﮓ
میباخت ،روند رویگردانی پرولتاريا و حزب را از سياست
ﺷدت بخشيدند].[١۵٣
بهآسانی نمیتوان گﻔت که چه اقداماتی میتوانست با موفقيت
قرين باﺷد .اما نتايج فاجعهبار سياست تنﮓمايه سال ١٩٢١
بهقدری ﻋيان است که ما را بهاين نتيجهگيری میرساند که :آنچه
در سال  ١٩٢٠خواب و خيال مینمود ،از سال  ١٩٢٢ديگر
چنان نبود.

ﭘانوشتهای فصل ششﻢ:

] [١١۴ستيﻔن کوهن نويسندگان بسياری را نام میبرد که
چنين نظری دارند .تعداد آنها بسيار زياد است و ما در اينجا
تنها بهاين نامها اﺷاره میکنيم :مرل فِينسد ،هانا آرنت ،رابرت
دانيلز ،ميشﻞ کارپوويچ ،آدم اولم ،بارينگتن مور ،آرثور مندل،
زبيگنيو برزژينسﮑی ،رابرت مکنيﻞ و الﮑساندر سولژنيتسين.
ﻋبارتی از مرل فِينسد برای تبيين اين برخورد کﻔايت میکند» :از
گرايی تمامﻋيار پا بهﻋرصه گذاﺷت«.
يی يک سلطه
اين سلطهگرا ْ
ِ
[115] Encounters with Lenin, London, 1968.
[115] L. B. Kamenew, Lenins literarisches
Erbe, Hamburg, 1924, S. 19.
[117] D. Mitchell, 1919, 152-156.
[118] Lenin. The Man Behind the Mask,
London, 1988, p. 207, 239, 240.

١٣۶

[119] Lenin, P. 227.
[120] Moynahan, P. 199-201.
[121] Chamberlin, Die russische Revolution, 1.
Bd. S. 166-168.
[122] Moynahan, P. 143.
] [١٢٣دربارهی ترکيب سياسی مهاجرين روس که در نهم
آوريﻞ بههمراه لنين از زوريخ حرکت کردند و پس از ﻋبور از
آلمان ،سوئد و فنﻼند در ١۶آوريﻞ بهايستگاه راهآهن پتروگراد
رسيدند ،نگاه کنيد بهمقالهی لنين» :ما چگونه سﻔر کرديم«؟ در
مجموﻋهی آثار لنين ،جلد ٢۴
گزارشها ،نامهها و تلگرافهای ديپلماتها ،کارمندان و
جاسوسان آلمانی دربارهی»انتقال انقﻼبيون روسی از سوييس و
بلغارستان از طريق آلمان بهروسيه« )بين ماههای مارس تا ژوييه
 (١٩١٧در کتاب زير منتشر ﺷده است:
Werner Hahlweg (Hrsg): Lenins Rückkehr nach
Russland, 1917. Die deutschen Akten, Leiden,
1957.
[124] Moynahan, P. 161.
] [١٢۵ﻋمﻼً همه فراموﺷی کردهاند که اصطﻼح »سانتراليسم
دمﮑراتيک« را اول بار منشويکها بهکار بردند و نه لنين .نگاه
کنيد بهقطعنامهی دومين کنﻔرانس سراسری منشويکها که در
 ٢٠نوامبر  ١٩٠۵در پترزبورگ برگزار ﺷد.
]» [١٢۶چه بايد کرد«؟ در مجموﻋهی آثار لنين ،جلد .۵
] [١٢٧لنين ،پيشگﻔتار مجموﻋهی  ١٢سال ،در مجموﻋهی
آثار ،جلد .١٣

١٣٧

[128] Le citoyen impossible. Les racines russes
du Leninisme, Payot, 1988.
] [١٢٩لنين ،پيشگﻔتار مجموﻋهی  ١٢سال ،در مجموﻋهی
آثار ،جلد  .١٣در سالهای  ١٩٠۵تا  ١٩٠٧موجی از مبارزات
انقﻼبی روسيه را فراگرفته بود .اين فرصت فوقالعادهای بود
برای همهی سازمانهای ضدتزاری و انقﻼبی تا درستی برنامهها
و کارايی تشﮑيﻼت خود را بسنجند .اين سالها برتﮑامﻞ بعدی اين
سازمانها و همچنين بر نظام تزاری ،تأثير ﻋميقی بهجای
گذاﺷت.
]» [١٣٠وظايف ما و ﺷورای نمايندگان کارگران« در
مجموﻋهی آثار لنين ،جلد دهم.
]» [١٣١پيام اﻋضای سابق فراکسيون بلشويﮑی در کنگرهی
وحدت حزب« ،در مجموﻋهی آثار لنين ،جلد دهم.
]» [١٣٢آزادی در انتقاد و آزادی در اتحاد ﻋمﻞها« ،آوريﻞ
 ،١٩٠۶در مجموﻋه ی آثار لنين ،جلد دهم.
]» [١٣٣کارگران بايد تصميم بگيرند« ،ژوئن  ،١٩٠۶در
مجموﻋهی آثار لنين ،جلد دهم.
[134] Louis Fischer, Das Leben Lenins, Köln
und Berlin, 1965.
[135] Das Leben Lenins, S. 779-780.
] [١٣۶لئوپولد همسن نظر اکسلرود را تﮑرار میکند که
ﻋقيده دارد لنين ميراثبر تروريستهای ناردونيک روسيه است.
همسن دربارهی نظر ويﮑتور آدلر و کائوتسﮑی کلمهای نمیگويد
که ﻋقيده دارند که آگاهی طبقاتی بايد از خارج و توسط
روﺷنفﮑران بهطبقه ی کارگر وارد ﺷود) .مقايسه کنيد با
تﻔسيرهای او دربارهی مجادﻻت لنين با اکونوميستهای روس(.

١٣٨

با استناد بهمتون بسياری میتوان ثابت کرد که ﻋبارات معروف
و بدنام لنين در رسالهی »چه بايد کرد«؟ در اصﻞ بههمين
نويسندگان برمیگردد.
] [١٣٧ضرورت دارد بهاين موضوع که کمتر ﺷناخته ﺷده،
بيشتر بپردازيم:
هنگامی که دومين کنگرهی ﺷوراها در  ٢۵اکتبر تصرف
قدرت توسط بلشويکها را مورد تأييد قرار داد ،خو ِد بلشويکها
ﻋقيده داﺷتند که دولت جديد بايد نمايندهی همهی احزاب ﺷورايی
باﺷد .تقاضای مارتوف مبنیبر اينکه کنگره بايد بیدرنﮓ
دربارهی چنين دولتی بهمشاوره بپردازد ،از طرف لوناچارسﮑی
و نمايندگان ديگر مورد حمايت قرار گرفت.
دومين هيئت سران بلشويﮑی جدا ً بهائتﻼف گرايش داﺷت .لنين
در پتروگراد نبود ،و سازمان ﺷهر مسﮑو بهرهبری ريﮑوف و
نوگين آﺷﮑارا از زينوويف و کامنف پشتيبانی مینمود .حتی دفتر
محلی مسﮑو نيز که بهچپ َروی معروف بود ،با يک کابينهی
ائتﻼفی موافق بود ،در صورتی که اکثر پستها از آن بلشويکها
باﺷد .روز دوم نوامبر مسئله ائتﻼف بهجای حساسی رسيد .هيئت
اجرايی ﺷوراها در قطعنامهای اظهار داﺷت که لنين و تروتسﮑی
بههر حال بايد در کابينه باﺷند و حداقﻞ نيمی از اﻋضای کابينه هم
از بلشويکها انتخاب ﺷوند .جناح راست حزب بلشويک اين
ﺷرطگذاری را رد کرد و ﻋليه حزب رأی داد .کامنف )رييس
هيئت اجراييه( ،زينوويف و قريب نيمی از کميسرهای خلق....
در  ۴نوامبر بحران باﻻ گرفت .هيئت اجراييه راجع بهاقدامات
دولت در رابطه با تعطيﻞ کردن نشريات غيرسوسياليستی بهبحﺚ
پرداخت .نمايندگان اپوزيسيون بلشويﮑی که بهخاطر روشهای
ديﮑتاتوری نگران بودند ،بهفشارها و تضييقات ﻋليه نشريات

١٣٩

اﻋتراض نمودند .ﻻرين در اين رابطه بيانيهای پيشنهاد نمود که
با  ٢٢رأی در برابر  ٣١رای نافرجام ماند.
پنج ﻋضو مخالف لنين از کميتهی مرکزی استعﻔا دادند:
زينوويف ،کامنف ،ريﮑوف ،ميليوتين و نوگين بهطور جمعی
بهسود يک دولت ]متشﮑﻞ از[ احزاب ﺷورايی موضع گرفتند...
ﺷلياپنيﮑوف کميسر خلق برای کار ،در اظهاريهای خطاب
بههيئت اجراييه بهاين گروه پيوست» :ما بهجايی رسيدهايم که
حاﻻ تشﮑيﻞ دولتی از همهی احزاب ﺷورايی ضرورت دارد«.
[13٨] Remington, Building Socialism in
Bolshevik Russia.
] [١٣٩واردين تحليﻞهای انتقادی متعددی دربارهی سياست
احزاب غيرقانونی نوﺷته که در سالهای  ١٩٢١و  ١٩٢٢منتشر
ﺷدند.
[140] Ilyn-Zhenevsky, The Bolsheviks in
Power, London, 1984, pp 48-51.
]» [١۴١مﻼحظاتی بهمناسبت پيشنهادهای ريازانوف
پيرامون وحدت حزب« ،در مجموﻋه آثار لنين ،جلد .٣٢
[142] M. Liebman, Le Leninisme sous
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] [١۴٣بهاﻋتقاد همسن لنين خيلی بيشتر از مارکس و
»مارکسيستهای سنتی« باور داﺷت که »ﺷور و ايمان« در
تصميمات فردی و جمعی نقشی اساسی ايﻔا میکنند .اما او بهاين
ايمان ،و حتی ايمان خود ﻋميقا ً مشﮑوک بود .سرسختی
ايدئولوژيک او در اينجا ريشه دارد .برخی از سرخوردگیهای

١۴٠

ﺷخصی ،و مهمتر از همه در برخورد با پلخانوف ،تعادل او را
بههم ريخته بود...
اما خود همسن اذﻋان دارد که لنين پس از دومين کنگرهی
حزب )ژوييه-اوت  (١٩٠٣موضع بسيار آﺷتیجويانهای در
برابر منشويکها ـبهويژه مارتوف -داﺷت .او آماده بود که از
موضع خود مبنیبر تغيير ترکيب تحريريه نشريه ايسﮑرا دست
بردارد .اين آﺷتیناپذيری مارتوف بود ،و نه لنين ،که حزب را
بهانشعاب کشاند.
] [١۴۴اين ﻋبارت که در  ٣٠دسامبر  ١٩٢٢نوﺷته ﺷده
است ،اولين جمله نوﺷته »در بارهی وضعيت مليتها يا
خودمختاری« است که نظرگاه استالين در بارهی مسئلهی مليتها
را بهطور جدی مورد نقد قرار میدهد .مجموﻋهی آثار لنين ،جلد
.٣۶
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]» [١۵٠تاريخ انقﻼب روسيه« ،جلد اول.

١۴١

]» [١۵١مارکسيسم و قيام« )نامه بهکميتهی مرکزی حزب(،
مجموﻋهی آثار ،جلد .٢۶
] [١۵٢کروپسﮑايا :خاطراتی از لنين.
] [١۵٣البته در مارس  ١٩٢١طی دهمين کنگرهی حزب
بلشويک تشﮑيﻞ فراکسيون ممنوع ﺷد و آزادی درون حزبی
کاهش يافت .در سال  ١٩٢۶طی يک طرح بهاصطﻼح لنينی
درهای حزب بهروی همگان باز ﺷد .صدها هزار کارگر که نه
آموزﺷی سياسی درستی داﺷتند و نه تجربهی مبارزاتی کاف ْی
وارد حزب ﺷدند .اين نه تنها حزب را تقويت نﮑرد ،بلﮑه باﻋﺚ
دور ﺷدن حزب و پرولتاريا از سياست ﺷد.

١۴٢

انقﻼب اکتبر پُرسش استراتژيک مهمی را طرح میکند که در
واقع همهی جنبش کارگری با آن روبروست :حزبی که خود را
حزب طبقه کارگر و جريانی سوسياليستی )يا کمونيستی( میداند،
در وضعيت انقﻼبی چگونه ﻋمﻞ میکند :اين پرسش ،سؤال
وسيعتری را پيش میکشد که پاسخ بهآن از حوصلهی اين جزوه

١۴٣

بيرون است :استراتژی درازمدت سوسياليستی يا کمونيستی
چگونه است][١۵۴؟
انقﻼبات از آسمان نازل نمیﺷوند .آنها را نمیتوان بهطور
مﮑانيﮑی از دورانی که در آن روی میدهند ،جدا نمود .در طی
زمان و با بلوغ تدريجی ﺷرايط ،انقﻼب درمیگيرد .نظريات و
فعاليتهای احزاب نيز تا حد زيادی بهوضعيت پيش از انقﻼب
آنها بستگی دارد) .هرچند ترديدی نيست که خو ِد انقﻼب برخی
از اين ويژگیها را تغيير میدهد(.
میتوان دو بينش استراتژيک را که در جريان انقﻼب
دربرابر هم قرار میگيرند ،بهنحوی غيرواقعی ـاما مﻔيدـ مورد
مطالعه قرار داد :تقديرگرايی يا ارادهگرايی؟

بينش تقديرگرا براين انديشه استوار است که همهچيز درﻋمﻞ
تابع »ﺷرايط ﻋينی« و »آرايش نيروها«ست؛ رویدادها مستقﻞ
از تصميمگيریهای احزاب و رهبرانﺷان جريان دارند ،و لذا
وظيﻔهی اصلی آنها اين است که »امﮑانات ﻋملی« را از امور
غيرمحتمﻞ )توهمات و تصورات( جدا سازند .بنابراين ،بايد
ﺷهامت داﺷت و بهمردم گﻔت که بخشی از تﻼشهای آنها بيهوده
و ﻋبﺚ است.
سمتگيریای گرايش
منشويکها در سال  ١٩١٧بهيک چنين َ
داﺷتند .بينش آنها ﺷبيه ديدگاه مارکسيستهای اتريشی بود که
رهبر آنها اتو بائر بهﻋنوان يک مارکسيست قدرگرا بهتاريخ
پيوسته است.
استراتژی بينش ارادهگرايانه در زمان انقﻼب براين انديشه
ِ
استوار است که جريان رویدادها از پيش تعيين نشده ،هرچند که

١۴۴

ﻋوامﻞ ﻋينی )ﺷرايط اقتصادی و اجتماﻋی و نيز سنتهای
تاريخی و فرهنگی( تا حدی برآنها تأثير میگذارند .لذا ﻋمﻞ
مشخص طبقات اجتماﻋی )و مؤلﻔههای مهم آنها( فعاليت و
ِ
سمتگيری دقيق احزاب و سران آنها میتوانند بر سير
رویدادها تأثير بگذارند.

در اينجا ما قصد نداريم که بيشن جبرگرايانه را )که با
»تقديرگرايی« يکسان دانسته ﺷده است( در برابر آيين فلسﻔی
ﺷﮑاکيت يا غايتگرايی )که با اراده گرايی سازگارند( قرار دهيم:
ما در اين جا از نوﻋی ارادهگرايی سخن میگوييم که
بهضرورتهای مادی-تاريخی توجه دارد.
مطلب اين است که بهجبرگرايی مﮑانيﮑی و يکخطی
فرونغطيم که تاکنون خرابیهای فراوانی بهبار آورده است.
بهجای ْ
آن بايد بهﻋلتگرايی غنیتری باور داﺷته باﺷيم که بر
دياکتيک ﻋوامﻞ ﻋينی و دهنی استوار است ،بهاحتماﻻت موجود
تﮑيه دارد و میتوان آن را »ﻋلتگرايی پارامتری« خواند .اين
بينش بهدرک تاريخی متﮑی است ،بهنحوی که امﮑانات و
احتماﻻت را نيز بهحساب میآورد .مارکس در جلد اول سرمايه
چنين رویکردی را بهکار برده است.
سير رویدادها نه کامﻼً از پيش تعيين و مقدر ﺷده و نه
يکسره نامعين است .روند احتمالی انقﻼب در چارچوب امﮑانات
معين پيش میرود.
در روسيه سال  ١٩١٧نه بازگشت بهرژيم نيمهفئودال
امﮑانپذير بود ،نه ترقی سرمايهداری برمبنای دموکراسی
پارلمانی و نه ساختمان يک جامعهی سوسياليستی بیطبقه .اما

١۴۵

ﻋمﻞ تودهها ،احزاب و رهبرانﺷان میتوانست در چارچوب اين
مرزهای معين نتايج احتمالی گوناگونی بهبار آورد :پيروزی يک
ضدانقﻼب بورژوايی ارتجاﻋی )که فقط میتوانست قهرآميز و
استبدادی باﺷد و بهنابودی جنبشهای مستقﻞ کارگری و دهقانی
بينجامد(؛ پيروزی انقﻼب بهبرکت حاکميت ﺷوراها ،که آغاز
پیريزی يک جامعهی نوين را ممﮑن میساخت )با پيوند
بهانقﻼب جهانی يا دستکم با حمايت آن(.
بينش تقديرگرايانه تا حد زيادی محصول »مارکسيسم«
انترناسيونال دوم بود که زير نﻔوذ کائوتسﮑی قرار داﺷت .اين
آيينی است که بهﺷدت از گرايشهای داروينی و جبرگرايی
مﮑانيﮑی متأثر است .سوسياليستهای پيرو اين آيين با بُروز
انﻔجار انقﻼبی تنها میتوانستند خود را بهجريان اجتنابناپذير
رویدادها بسپارند.
سوسياليستهای پيرو بينش ارادهگرايانه از اين امﮑان آگاه
بودند که میتوانند با ﻋمﻞ خود بر سير حوادث تاريخ تأثير
درس
گذارند .اين بزرگترين دستآورد بلشويکها بود ،و اين
ِ
اصلیای بود که روزا لوکزامبورگ از رویدادهای اکتبر بيرون
کشيد .بهخاطر همين بود که او بهانتقاداتش از لنين و تروتسﮑی
لحنی مﻼيم داد و با ﺷور و حرارت بهپشتيبانی از انقﻼب روسيه
پرداخت:
»يک حزب در لحظهی تاريخی معينی بهﺷجاﻋت ،نيروی
ﻋمﻞ ،آيندهنگری و پیگيری سياسی نياز دارد .لنين،
تروتسﮑی و رفقایﺷان بههمهی اين فضايﻞ آراستهاند.
بلشويکها بهﺷرافت و قابليت انقﻼبی که سوسيال دموکراسی
در غرب از دست دادهاند ،دست يافتهاند .قيام اکتبر نه تنها
انقﻼب روسيه ،بلﮑه حيثيت سوسياليسم بينالمللی را نيز نجات
داد«].[١۵۵

١۴۶

او میافزايد:
»آنچه ضرورت دارد ،اين است که در سياست بلشويﮑی
ﻋمدگی را از غيرﻋمدگی تميز دهيم ،جوهر حرکت را از
ﻋوارض تصادفی آن بازﺷناسيم .در اين مرحلهی پايانی که ما
در سراسر جهان در برابر نبرد نهايی قرار گرفتهايم ،مهمترين
مسئلهی سوسياليسم و حادترين مسئلهی زمان ،اين يا آن امر
تاکتيﮑی نيست ،بلﮑه ﻋبارت است از :قابليت تحرک
پرولتاريا ،توان انقﻼبی تودهها ،و ﻋزم آنها در بنای حاکميت
سوسياليستی .لنين ،تروتسﮑی و دوستانﺷان در اين رابطه
اولين کسانی بودند که نمونهای را در برابر پرولتاريای جهان
قرار دادند .آنها هنوز تنها کسانی هستند که میتوانند بهنحو
ﺷورانگيز فرياد بردارند» :ما جرأت کرديم«!...
ماندگار سياست بلشويﮑی بود .اين
بخش اساسی و
 ...اين
ِ
ِ
دستآورد فناناپذير آنها بود که با تصرف حاکميت سياسی و
پيشاپيش پرولتاريای جهان
درگيری ﻋملی با تحقق سوسياليس ْم
ِ
قرار گرفتند و بهنبرد کار و سرمايه در سراسر جهان نيرو
بخشيدند .مشﮑﻞ در روسيه طرح گشته ،اما تنها در روسيه حﻞ
نخواهد ﺷد .بدين معنی ،آينده در همهجا از آن "بلشويسم
"است«].[١۵۶

با اينکه دو نگرش تقديرگرايی و ارادهگرايی از بنياد
متﻔاوتاند ،اما نبايد در تمايز آنها اغراق نمود .سادهنگری در
اين ﻋرصه میتواند بهگمراهی بينجامد و تصميمگيری را دﺷوار
کند .افراط در ارادهگرايی میتواند ما را بهماجراجويی و
توطئهگری و زياده َرویهای بﻼنﮑيستی بﮑشاند :تﻼش برای

١۴٧

تصرف قدرت از جانب اقليتی که از حمايت اکثريت زحمتکشان
برخوردار نيست].[١۵٧
اما چنين انحرافات و مخاطراتی نبايد ما را از تصميمات
استراتژک واقعی که در آستانهی انقﻼب اکتبر ضرورت داﺷت،
دور کند .بلشويکها آﺷﮑارا از حمايت اکثريت پرولتاريا
برخوردار بودند .تودهها خواهان تحوﻻت ريشهای و انقﻼبی
بودند .آيا در اين ﺷرايط مشخص تصرف قدرت ضرورت
داﺷت؟ مارکسيستهای انقﻼبی ـامروزه نيزـ مثﻞ همان دوران
همچنان اﻋتقاد دارند که اين امر درست بود.

بهتازگی بررسی انتقادی تاکتيک بلشويﮑی در سالهای پيش
پيروزی بحثی دربارهی سرﺷت جبرگرايی تاريخی پيش کشيد
از
ْ
که در آن جان ريس و سموييﻞ فاربر ﺷرکت داﺷتند .در اين بحﺚ
نﻔر اول ،دومی را متهم نمود که ﻋلتگرايی ماترياليستی را بهکلی
کنار گذاﺷته است ،زيرا در رابطه با سياست انقﻼبی سوسياليستی
در روسيه ميان سالهای  ١٩١٨تا  ١٩٢٣رﺷتهای از امﮑانات را
بهبحﺚ گذاﺷته و تصميمات احتمالی را تحليﻞ نموده است.
مارکسيسم قبول ندارد که ارادهی سياسی يا ايدئولوژی
سياسی در هرﺷرايطی میتواند نقش قاطعی داﺷته باﺷد.
کارگران تنها تحت تأثير ﻋوامﻞ ﻋينی »میتوانند تاريخ خود
را بسازند« ...در روسيه پس از انقﻼب اکتبر ميدان ﻋمﻞ
بهمقاومت در برابر زنجير محاصرهای که هرروز تنﮓتر
میﺷد ،محدود بود .در اين ﺷرايط تنها نيروی اراده و آگاهی
سياسی بود که میتوانست از ﺷﮑست دولت کارگری

١۴٨

جلوگيری کند .ﻋامﻞ ذهنی ﻋبارت بود از انتخاب ميان تسليم
بهروسهای سﻔيد يا دفاع از انقﻼب باتمام وسائﻞ موجود].[١۵٨

اما طرح سؤال بهاين ﺷيوه دو ضعف اساسی دارد.
يﮑی آنکه از کنار يک مشﮑﻞ اساسی میگذرد :اينکه
دموکراسی ﺷورايی پس از جنﮓ داخلی و با ممنوع ﺷدن احزاب
ﺷورايی بهطور قطع خﻔه ﺷد ،و نه زمانی که هنوز امﮑان تسليم
در برابر ﻋناصر سﻔيد يا دفاع از انقﻼب وجود داﺷت .دموکراسی
پس از پيروزی برچيده ﺷد ،يعنی زمانی که در روسيه ديگر از
ارتش سﻔيد خبری نبود .اقداماتی که در آن دوره بهاجرا درآمد ،از
اين فﮑر ناﺷی میﺷد که آمادگی انقﻼبی پرولتاريا بهخاطر
پيروزی آن در جنﮓ داخلی تحليﻞ رفته است .بلشويکها اين
ضعف روحيه را برای حاکميت ﺷوروی ،حتی از زمان ارتش
سﻔيد خطرناکتر میدانستند .جان ريس بهاين مسئله توجه ندارد و
درنتيجه نمیتواند سرﺷت غريب و غيرمنطقی آن را توضيح
دهد .از طرف ديگر ،ريس مشﮑﻼت مشخص را بهکمک
فرمولهای انتزاﻋی حﻞ میکند .قضيه اين نيست که بايد برای
دفاع از حاکميت ﺷوروی و جلوگيری از پيروزی ارتش سﻔيد از
تمام وسايﻞ موجود استﻔاده میﺷد ،مسئله اين است که هرتصميم
مشخصی تا چه حد بهادامهی پيروزمندانهی جنﮓ کمک میکرد.
آيا تشﮑيﻞ سازمان چﮑا بهسود پيروزی بود؟ آيا ادامه و تشديد
مصادرهی غﻼت در  ١٩١٩-٢٠و سياست »کمونيسم جنگی«
پيروزی را سرﻋت بخشيد؟ آيا ممنوﻋيت احزاب ﺷوروی
پيروزی را نزديک کرد؟ آيا حاکميت ﺷوروی و سران بلشويکها
در اقدام بهاين ﻋمليات آزاد بودند .آيا ﻋمﻞ آنها درست بود؟
جان ريس بهاين پرسشها هيچ کاری ندارد و بهاستدﻻلهای
مربوط بهآن اﺷارهای نمیکند که اگر رفتار بلشويکها را توجيه

١۴٩

نﮑند ،دستکم آن را قابﻞ فهم میسازد .روزا لوکزامبورگ در
رسالهی خود دربارهی انقﻼب روسيه اين استدﻻل را چنين آورده
است :انقﻼب سوسياليستی و آغاز بنيادگذاری يک جامعهی
بیطبقه تجاربی تازه هستند .در اين ﻋرصه هيچ کتاب راهنمای
کاملی با اصول و مقررات روﺷن وجود ندارد .انقﻼب روسيه
يک آزمايشگاه ﻋظيم تاريخی است ،با ماجراها و جزييات
بیﺷمار .پيشروی تنها با تجربه و آزمايش امﮑانپذير بود.
سمتگيریهای ﻋمومی بهکنار ،تنها تجربهی ﻋملی است که
میتواند صحت و سقم يک اقدام مشخص را روﺷن کند .هرنوع
برخورد جزمی که از يک طرح پيشساخته برآمده باﺷد ،بيهوده
است )هرنوع جهتگيری ﻋملی هم بهتنهايی نادرست است(.
برای تصميمات مهم استراتژيک گذر از اين ـهر دوـ ضرورت
دارد.
امروزه خيلی چيزها روﺷن ﺷدهاند که آن روزها هنوز روﺷن
نبودند .همانطور که ناپلئون گﻔته است» :بايد وارد ميدان ﺷويم تا
ببينيم چه پيش میآيد« .لنين پيوسته سخنان آن استاد بزرگ
تاکتيک را تﮑرار می نمود].[١۵٩

ﺷورايی جمعگرا ،سيستم چند حزبی ،زندگی
دموکراسی
ِ
سياسی فعال ،حق انتقاد بهطور جدی ،و حضور هميشگی تودهها
برای انقﻼب ضرورت حياتی دارد .وقتی انقﻼب که سرآغاز
پايهگذاری يک جامعه نوين است ،بهيک آزمايشگاه ﻋظيم ماننده
باﺷد ،خطاها اجتنابناپذيرند .در اين صورت ،مﮑانيسمهايی
ﻻزماند که بتوانند خطاها را -که در وقوعﺷان چارهای نيست-
بهسرﻋت تصحيح کنند و از تﮑرار آنها در آينده جلوگيری

١۵٠

نمايند .لنين دريافته بود که نحوهی برخورد يک حزب با
خطاهايش تعيينکنندهی آيندهی آن است.
در اين رابطه است که ارزش دموکراسی ﺷورايی آﺷﮑار
میگردد.

بهنظر ما تا آنجاکه بهروشهای ﻋمومی ﻋمﻞکردها مربوط
میﺷود ،در برابر جان ريس حق با فاربر است .اما او در
بسياری از ارزيابیهای مشخص بهخطا رفته است .او بهﺷيوهای
صوری دموکراسی نظر
کلی و اغراقآميز تنها بهمعيارهای
ِ
دارد ،معيارهايی که برخﻼف ظاهرﺷان درﻋمﻞ چندان
دموکراتيک نيستند.
فاربر براهيمت نظام حقوقی تأکيد دارد :ضرورت قوانين
مدون و احترام بهاصﻞ برائت افراد قبﻞ از اثبات جرم آنها].[١۶٠
جنبش ما بيشتر اين اصول را در تزهای مربوط به»دموکراسی
سوسياليستی و ديﮑتاتوری پرولتاريا« مصوبهی کنگرههای
سالهای  ١٩٧٩و  ١٩٨۵بهرسميت ﺷناخته است] .[١۶١ما برای
پذيرفتن اين اصول نه در انتظار تحوﻻت اروپای ﺷرقی بودهايم،
و نه منتظر انتشار کتاب فاربر.
فاربر بهسادگی از کنار مسائﻞ ديگری هم میگذرد که گرچه
»رسمی« نيستند ،اما کامﻼً واقعیاند .تا وقتی که پديدههای پول و
بازار حاکماند )يعنی در طول دوران گذار( اين خطر همواره
وجود دارد که حقوق انسانها پايمال ﺷود :فسادپذيری قضات ،و
برخورداری از حق انتخاب وکيﻞ مدافع بايد با ﻋدالت بيشتری
توأم گردد تا کسانی که ثروت بيشتری دارند ،موضع حقوقی
قویتری پيدا نﮑنند .همه بايد بتوانند بهرايگان از حمايت قضايی

١۵١

برخوردار ﺷوند .نظارت ﻋمومی بر دستگاه قضايی بايد بيشتر
ﺷود و اصﻞ »پروندهی مختومه« باطﻞ گردد .مقرارت رسيدگی
بهدﻋاوی بايد چنان تغيير کند که برای همهی مردم روﺷن و قابﻞ
فهم باﺷند؛ دادرسان بايد قابﻞ ﻋزل باﺷند؛ رجوع بهقضات سوگند
خورده تا حد امﮑان رواج يابد.
بهدرستی روﺷن نيست که چرا اين قبيﻞ تحوﻻت قضايی بر
حقوق افراد و »حﮑومت قانونی« تأثير میگذارند .اينها در واقع
ﺷرايط ﻻزمی هستند تا همهی انسان ها -و نه تنها اقشار ممتاز
)از جمله روﺷنفﮑران و بورکرات ها( -بتوانند از حقوق حقهی
خود برخوردار ﺷوند .اما منتقدين سختگير »دادرسی انقﻼبی« با
برخوردی جزمی آن را بهزير سؤال میبرند.
نابرابری اجتماﻋی در دادرسی نظامهای قانونی يک برگهی
ننگين است .در سه ماه آخر سال  ١٩٩١سه قضيهی حقوقی پيش
آمد که بهاندازهی کافی گويا بود .پرنس ويﮑتورـايمانوئﻞ که
مدﻋی سلطنت ايتالياست ،در محاکمهای که يازده سال طول
کشيد ،از قتﻞ يک جوان آلمانی تبرئه ﺷد .آيا ﺷهروندی با درآمد
متوسط از پس مخارج چنين محﮑمهای برمیآيد؟ در ژاپن کنسرن
صنعتی هيتاچی در محﮑمهای که  ٢۴سال طول کشيد ،در برابر
يﮑی از کارکنانش که بهدليﻞ خودداری از اضافهکاری اخراج
ﺷده بود ،تبرئه گشت .هيروﺷی کاواهيتو ،وکيﻞ مدافعی که دفتر
مشاورهای برای مستخدمين وابسته تأسيس نموده ،در اين باره
میگويد:
اين هم مثﻞ خيلی از قوانين ژاپنی ديگر ،ﻋمدا ً مبهم است.
حﮑمی که امروز صادر ﺷد نادرست بود ،زيرا کارگران
ژاپنی از اين پس مجبورند هرنوع اضافهکاری را بپذيرند ،و
کار زيا ْد باﻻ خواهد رفت .روزنامهنگاری
مرگ و مير براثر ِ
که اين نظر را نقﻞ کرده ،اضافه میکند» :طبق نظرخواهی که

١۵٢

در يک کارخانهی داروسازی انجام گرفته ،از هرچهار کارگر
يک نﻔرﺷان نگران مرگ از کار زياد است« .گزارش
روزنامه با اين کلمات کاواهيتو بهپايان میرسد» :روﺷن است
که دادگاه ﻋالی بهسود سرمايه کﻼن موضع گرفته و گمان
میکند که توان اقتصادی با اضافهکاری بهدست میآيد .برای
آنها اقتصاد از زندگی انسانی مهمتر است«].[١۶٢

خانوادهی ِکندی در طول کمتر از ﺷش ماه يک ميليون دﻻر
برای دفاع قانونی از يﮑی از بستگانی که بهتجاوز متهم ﺷده بود،
خرج کرد] .[١۶٣آيا ديگران هم چنين توانی دارند؟
بديهی است که سه کشور ايتاليا ،ژاپن و آمريﮑا ممالک
سرمايهداریاند .اما سه موردی که نقﻞ کرديم ،نشان میدهند که
مﻔهوم »دولت قانونی« تا چه حد سؤال برانگيز است .در دﻋاوی
مه ْم استقﻼل قوهی قضاييه تنها وقتی قابﻞ احراز است که دارايی،
درآمد و موقعيت اجتماﻋی طرفين برابر باﺷد .بسياری از
پديدههايی که فاربر از آنها ياد میکند ،در دوران گذار همچنان
پابرجا خواهند ماند.

طبيعی است که مشﮑﻞ انتخاب ميان امﮑانات مختلف از
چارچوب طيف تاکتيکهای بلشويﮑی که مطمئنا ً محدود بودند،
فراتر میرود .قبﻞ از هرچيز آن امﮑاناتی مورد نظر هستند که
از  ١٩١٧تا امروز ،از جانب پلخانوف تا اريک هاس بام اقامه
ﺷدهاند :در اکتبر هنوز ﺷرايط برای تصرف قدرت آماده نبود.
پس بلشويکها چه بايد میکردند؟ بايد در انتظار رویدادها
دست روی دست میگذاﺷتند؟ بهضدانقﻼب مجال پيروزی

١۵٣

میدادند؟ مملﮑت را بهدست ويلهلم دوم میسپردند؟ رفرميستها
نه در روسيه و نه در سطح جهانی ،هيچ راهحلی ارائه نمیدهند.
تنها ملجا آنها تصوری موهوم و پوچ از يک دموکراسی
بورژوايی است.
سانتراليستهايی از قبيﻞ مارتوف و اتو باور يا هيلﻔردينﮓ با
ﺷک و ترديد راهحلی نشان دادند .مارتوف آن را »دولت متحد
بورژو-دمﮑراتيک« نام داد :ائتﻼف همهی احزاب هوادار
سوسياليسم .همانطور که در بخش پيشين اﺷاره کرديم ،جناحی
از بلشويکها هم بهاين سياست اﻋتقاد داﺷتند .چنين چيزی اما
بههيچوجه قابﻞ تحقق نبود ،آن هم نه بهخاطر »فرقهگرايی«
بلشويکها ،بلﮑه بهدﻻيلی خيلی ﻋميقتری .سوسيال
رولوسيونرها و منشويکهای راستگرا بههيچوجه حاضر نبودند
از سياست »دفاع ملی« ،يعنی ادامهی جنﮓ دست بردارند .و اين
ﻻجرم پيامدهای ديگری داﺷت .دن ،يﮑی از سران ميانهروی
بلشويکها که در  ١٩١٧از هواداران نه چندان پیگير »دفاع
انقﻼبی ملی« بود ،در اين باره نوﺷت:
»برای دفاع از کشور بهاميد يک صلح دموکراتيک
همگانی ضرورت داﺷت که يک ارتش چند ميليونی در ﺷرايط
آمادگی جنگی نگهداﺷته ﺷود ،و از هرچيزی که باﻋﺚ
پراکندگی ارتش ﺷود ،خودداری گردد .اولين نتيجهی چنين
رویکردی اين بود که اصﻼحات ارضی بايد تا فراخوان
مجلس مؤسسان بهتأخير میافتاد ،زيرا اصﻼحات ارضی
انقﻼبی و تقسيم زمين ﻻجرم ميليونها دهقان را که خواهان
سهمی بودند ،از صﻔوف ارتش بهروستاها برمیگرداند«].[١۶۴

بهﻋبارت ديگر ،اکثريت منشويکها و سوسيال
رولوسيونرهای راستگرا با پايان فوری جنﮓ ،تقسيم اراضی

١۵۴

بزرگ و نظارت کارگران برتوليد موافق نبودند .و سﮑوبلف
وزير کار از جناح منشويکها نيز موافقت خود را با نظر
سرمايهداران مبنیبر بازگشت سلطهی کارخانهداران و مديران
در صنايع اﻋﻼم داﺷته بود .پس ،يک دولت ائتﻼفی با کدام برنامه
بايد بهروی کار میآمد؟ ﻋﻼوه براين طراحان سياست
»آﺷتیجويی« تشﮑيﻞ دولت »جبههی متحد کارگران« را بدون
مشارکت لنين و تروتسﮑی میخواستند .طبعا ً اين خواست برای
بلشويکها که اکثريت مطلق نمايندگان در کنگرهی ﺷوراها
همچنان بهآنها تعلق داﺷت ،غيرقابﻞ قبول بود .با وجود اين،
تشﮑيﻞ يک دولت ائتﻼفی مرکب از بلشويکها ،سوسيال
رولوسيونرهای چپ و منشويکهای چپ )انترناسيوناليستهای
هوادار مارتوف( امﮑانپذير بود .بلشويکها با چنين راهحلی
مخالف نبودند .درﻋمﻞ هم يک دولت ائتﻼفی با ﺷرکت بلشويکها
و سوسيال رولوسيونرها چپ تشﮑيﻞ ﺷد؛ اما گروه هوادار
مارتوف از آغاز ،از همکاری با آن خودداری ورزيد.

برخی چنين استدﻻل میکنند که رویهمرفته ارزش ندارد که
انسان بهراهی برود که احتمال ﺷﮑست در آن هست .چنين حالتی
بهکار پونتيوس پيﻼتوس میماند که دستان خود را ُ
ﺷست تا
بیگناهی خود را در قتﻞ مسيح نشان دهد.
در واقع ،انسان با بیﻋملی خود میتواند همانقدر در روند
رویدادها تأثير بگذارد که با ﻋمﻞ خود؛ زيرا که ميدان ﻋمﻞ
يکسره بهدست دﺷمن طبقاتی میافتد تا بهميﻞ خود تاخت و تاز
کند .فﻼسﻔهی اسﮑوﻻستيک حق داﺷتند که بگويند در کنار گناهان
ايجابی ،گناهان سلبی هم وجود دارد.

١۵۵

اساسی تصميمگيری استراتژيک را بهبهترين وجهی
مشﮑﻞ
ِ
میتوان با مقايسهی رفتار بلشويکها با ﻋمﻞکرد سوسيال
دموکراسی آلمان تبيين نمود که در خﻼل انقﻼب  ١٩١٨اکثريت
جامعه را با خود داﺷت) ،درحالیکه سوسيال دموکراتهای
راستگرا هم موضعی ميانی اتخاذ نمودند ،درست مثﻞ مارتوف
در روسيه(.
]اکر[ مشﮑﻞ ترکيب اجتماﻋی سران حزب سوسيال دموکرات
آلمان و پایگاه مادی آنها را کنار بگذاريم ،و در اينجا حتی
جريان با نﻔوذ هم کاری
بهمسألهی انگيزههای واقعی اﻋضای اين
ِ
نداﺷته باﺷيم؛ ]اما[ کارنامهی تاريخی فاجعهبار رفرميستها در
مقابﻞ ما قرار دارد].[١۶۵
حزب سوسيال دموکرات آلمان ) (SPDاز تصرف قدرت
امتناع ورزيد .اين حزب حتی نخواست گامی در جهت سوسياليسم
بهجلو برداﺷته ﺷود ،و از پاکسازی جدی دستگاه دولتی بازمانده
از سلطنت ،بهويژه در ﻋرصههای نظامی ،قضايی و سياست
خارجی خودداری کرد .اين جريان تودهای بهطور دربست در
کنار نظم موجود قرار گرفت و حداکثر بهاصﻼحات نيمبند
رضايت داد .سياست سوسيال دموکراتها بهاﺷﮑال گوناگون
تثبيت ﺷد :ﻋقد توافق نامهی همآهنگی نهادی )همکاری طبقاتی(
ميان بوروکراسی سنديﮑايی و صاحبان صنايع )تعاون مرکزی،
نوامبر  (١٩١٨تشﮑيﻞ يک دولت ائتﻼفی با سرمايهداران )فوريه
 (١٩١٩حذف ﺷوراهای کارگری ،نه تنها بهﻋنوان پايههای
قدرت سياسی ،بلﮑه حتی بهﻋنوان ارگانهای نظارت کارگری و
نيروی دوگانه در صنايع؛ و از همه مهمتر پيمان مخﻔيانه با
فرماندهان ارتش رايش بهابتﮑار فريدريش ابرت رهبر سوسيال
دموکراتها و ژنرال گرونر از ستاد ﻋالی ارتش:

١۵۶

»امروزه ديگر نمیتوان موافقتنامهای را که در روزهای
نوامبر ميان صدراﻋظم ابرت و سران ارتش بسته ﺷده است،
مورد ترديد قرار داد .هرچند که مواد قراردادی که در ﺷامگاه
نهم نوامبر از طريق تلﻔن ميان گرونر و ابرت منعقد گشت،
روی کاغذ نيامده است .همان فردا )يعنی :روز دهم نوامبر(
مارﺷال در تلگرافی بهفرماندهان ارتش اظهار نمود که ستاد
ارتش مصمم است که با صدراﻋظم همکاری کند تا مگر از
گسترش تروريسم بلشويﮑی در خاک آلمان جلوگيری بهﻋمﻞ
ت راستی رفتار
آيد .بعداً ژنرال گرونر در برابر
منتقدين دس ِ
ِ
خود را با اين کلمات توجيه نمود«]:[١۶۶
»بهابرت تلﻔن کردم و بهاو اطﻼع دادم که ارتش در اختيار
دولت او قرار دارد ...افسران در مبارزه با بلشويسم در خدمت
دولت خواهند بود .ابرت از پيشنهاد همکاری من استقبال
نمود .از آن موقع ما هرﺷب از طريق يک خط تلﻔن محرمانه
ميان دفتر صدراﻋظم و ستاد ارتش با هم صحبت میکرديم...
پيمان همکاری ثمربخشی بود ...ما اميدوار بوديم که با
فعاليتمان در حﮑومت جديد بخشی از قدرت را کسب کنيم،
اينگونه میتوانستيم در آلمان نوين از بهترين و قویترين پايه
قديم در برابر انقﻼب دفاع کنيم«].[١۶٧
»ما برای مبارزه ﻋليه بلشويسم با هم متحد ﺷديم ...من
بهفلدمارﺷال پيشنهاد کردم که فرماندهی ارتش برآن است که
با سوسيال دمﮑراتها همپيمان ﺷود ،زيرا در ﺷرايط فعلی
هيچ حزب ديگری نيست که در ميان مردم ،بهخصوص
تودهها چنان نﻔوذی داﺷته باﺷد که بتواند قدرت فرماندهی
ارتشی را بهآن برگرداند].[١۶٨

ْ
آلمان بلشويسم میخوانند،
آن چه ابرت ،نوسﮑه و گرونر در
جنبش بسيار گستردهای بود که نظام بورژوايی را طرد مینمود؛

١۵٧

اين جنبش بهﻋمليات ماجراجويانهی اقليتی از چپروهای افراطی
کاری نداﺷت .اﻋتصاب بزرگی که در فوريه-مارس در دفاع از
ﺷوراهای کارگری برگزار ﺷد و خيزش تودهای ﻋظيم مارس-
آوريﻞ  ١٩٢٠در اﻋتراض بهکودتای کپ گواهی است بر نيروی
اين جنبش.

در ﺷرايط انقﻼبی خودداری از همنوايی با انقﻼب و کسب
قدرت از باﻻ بههمکاری با ضدانقﻼب میانجامد .ﻋمﻞ کردن يا
نﮑردن مسألهای نيست .مسأله بر سر ﻋمﻞ انقﻼبی يا ضدانقﻼبی
است .رفرميستها درﻋمﻞ بهسرکوب جنبش خودجوش يا
سازمانيافتهی تودهها دست میزنند؛ ﻋمﻞکرد آنها با فريبکاری
و مانوورهای گمراهکننده ﺷروع و بهاِﻋمال خشونت ختم
میﺷود].[١۶٩
در اين رابطه نقش گوستاو نوسﮑه وزير دفاع سوسيال
دمﮑرات دولت رايش زبانزد ﺷده است .او با خيال راحت
مینويسد:
»کسی با نظر من که ﻋقيده داﺷتم بهزور اسلحه بايد نظم
را برقرار کرد ،مخالف نبود .ژنرال راينهارد وزير جنﮓ طی
فرمانی از جانب دولت و ﺷورای مرکزی ژنرال هوفمان را
ْ
ژنرال
بهمقام فرماندهی کﻞ برگماﺷت .در برابر گﻔته ﺷد که
کارگران را بهوحشت خواهد انداخت ...من درخواست کردم
که تصميمی اتخاذ ﺷود .سپس کسی گﻔت" :خودت سروته آن
را هم بيار"! من با قاطعيت گﻔتم :حرفی نيست! باﻻخره کسی
بايد دستهايش را کثيف کند؛ من از مسئوليت رویگردان
نيستم«].[١٧٠

١۵٨

همين نوسﮑه که چند هﻔته بعد از اول مارس  ١٩١٩از جانب
پروس نظم برلين و حومه را با اختيارات کامﻞ بهدست
دولت
ْ
گرفت ،فرمانی صادر نمود که خودش آن را»سخت ،اما کارا«
خوانده است:
»خشونت و گسترش دامنهی نبرد اسپارتاکيستها ﻋليه ما
سرانجام من را بهاين فرمان واداﺷت :هرکس برای مبارزه با
نظاميان اسلحه برداﺷته باﺷد ،فورا ً تيرباران خواهد ﺷد«].[١٧١

اين کشتارها را بهنام دﺷمنی با »بلشويسم« توجيه کردهاند.
جدا ً مسخره است که آدمهايی که از خشونت بلشويکها بهخشم
آمدهاند ،خود بهاين سادگی دﺷمنان خود را بهگلوله میبندند .قابﻞ
ذکر است که تروتسﮑی هيچگاه بهاﻋدام روسهای سﻔيد اﻋتقاد
نداﺷت و بهآن ﻋمﻞ نﮑرد.
اما اساس موضوع را بايد در جای ديگری جست .کم نيستند
احزابی که خود را سوسياليست میخوانند اما بهخود حق میدهند
که تودهها را از سازماندهی اﻋتصابات يا حتی راه پيمايیهای
آرام باز دارند .آن هم بهنام مصالح مهمتر و ﻋمدهتر» ،اصول« و
مﻼحظات سياسی که نه مورد قبول همگان هستند و نه از ﻋيب و
خطا بهدورند].[١٧٢
منشويکها در روسيه ،حتی جناح چپگرای آنها ،با تمام
نيرو در برابر اص ِﻞ خودمديريتی کارگری که مستقيما ً از صنايع
برآمده بود ،بهمخالﻔت برخاستند .آنها حتی کارگران متخلف را
تﻔرﻋن سلطهجويانه همان بينش
بهمجازات رساندند .آبشخور اين
ِ
جانشينگرايی است که کارپايه نگرش استالينی بهﺷمار میآيد.
ﺷايسته است که رفتارهای مشابه رفرميستها و استالينيستها در
اين زمينه بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

١۵٩

تﮑرار میکنيم :همهی اين برخوردها يکسره با آموزش و
کارگر مرکز ثقﻞ
سمتگيری مارکسيستی که نگرهی رهايی طبقه
ْ
آن است ،مغايرت دارند .مارکس و انگلس اين جانشينگرايی را
پيشبينی کرده بودند .آنها برﻋليه مانيﻔست رفرميستی سه
سياستمدار زوريخی در سپتامبر  ١٨٧٩نامهی کوبندهای نوﺷتند
که لحن طنزآميز آن برجسته است:
اما وقتی آدم قصد دارد اقشار باﻻی جامعه يا فقط افراد
خوشنيت آنها را جلب کند ،بههيچوجه نبايد آنها را
بهوحشت بيندازد .سه زوريخی گمان دارند که در اين ﻋرصه
چيز آرامبخشی را کشف نمودهاند :حزب نشان میدهد که قصد
ندارد بهراه خونين انقﻼب گام بگذارد ،بلﮑه مصمم است که از
راه قانونی )يعنی :رفورم( اقدام نمايد .نتيجهی منطقی اين
حرف اين است که اگر بازهم کارگران مثﻞ روز  ١٨مارس
 ١٨۴٨برلين را بهآﺷوب بﮑشند و سنگر برپا کنند ،وظيﻔهی
سوسيال دموکراتهای با نزاکت اين است که بهجای پريدن در
سنگرها و ﺷرکت در نبرد» ،از راه قانونی اقدام نمايند«،
يعنی بهبرچيدن سنگرها کمککنند و در صورت لزوم در
کنار ارتش غرورآفرين ﻋليه تودههای کودن و نادان وارد
ﻋمليات ﺷوند«].[١٧٣

رفتار رفرميستی ابرت-نوسﮑه چهﻞ سال قبﻞ بدين ﺷيوه
پيشگويی و محﮑوم ﺷده بود.
مهمترين دليلی که سوسيال دموکراتهای آلمان در توجيه
سياست ﻋدم تصرف قدرت در خﻼل بحران انقﻼبی ارائه دادهاند،
اين است که از دمﮑراسی بههرقيمتی بايد دفاع نمود ،حتی در
برابر ميليونها کارگر؛ در اينجا اهميتی ندارد که چه اکثريتی از

١۶٠

پرولتاريا و ﺷهروندان درگير باﺷند .آنها برای بهکرسی نشاندن
ادﻋای خود ناچارند خطر واقعی ضدانقﻼب را انﮑار کنند].[١٧۴
بدينترتيب ،آنها با توسﻞ بهاختناق و بهکار انداختن دستگاه
سرکوب طبقات حاکمه ،تقويت اردوی »نخبگان« را باﻋﺚ
میﺷوند؛ چنين بود که آنها راه اﻋتﻼی ديﮑتاتوری نازی را
هموار ساختند .جمهوری وايمار بود که رايش سوم را بهدنيا
آورد .اين راه با درهم کوبيدن انقﻼب و سرکوب تودههای آلمانی
در سالهای  ١٩٢٠ ،١٩١٨-١٩و  ١٩٢٣هموار ﺷد؛
رفرميستها طی اين حوادث نه تنها نقشی منﻔعﻞ داﺷتند ،بلﮑه
بهطور فعال بهاردوی ضدانقﻼبيون ياری رساندند].[١٧۵
در سالهای  ١٩١٨تا  ١٩٢١رستهای ضدانقﻼبی که نوسﮑه
با پشتيپانی کامﻞ ابرت ،ﺷايدمان و يارانشان سازمان داد ،جنايات
بیﺷماری ﻋليه کارگران و چپهای غيرکمونيست مرتﮑب ﺷدند.
پرفسور وايت تاريخدان آمريﮑايی تأکيد دارد که تعداد قربانيان
اين ﻋمليات خيلی از بهاصطﻼح »ترور سرخها« باﻻتر بود.
ذهنيت مسلط براين باندهای آدمکشی را میتوان از اظهارات يﮑی
از اﻋضای اين رستهها بهاسم سرگرد ﺷولتس دريافت:
»کسانی که اهميت کارها را درک نمیکنند نگران وجدان
خود هستند] .پس[ بهتر است که دنبال کار خودﺷان بروند.
کشته ﺷدن چند آدم بیگناه بهتر از آن است که يک آدم گناه
کار از چنﮓ مجازات فرار کند«].[١٧۶

اينها پيشقراوﻻن کادرهای نازی بودند که چند سال بعد
ظاهر ﺷدند ،و گاهی خود آنها بودند .معلوم نيست که اگر امثال
اين افراد در کشور پهناور و پرجمعيت روسيه بهپيروزی
میرسيدند ،چه بﻼيی سر کارگران و دهقانان میآوردند.

١۶١

ديﮑتاتوری نازی و جنﮓ جهانی دوم از بشريت پنجاه ميليون
قربانی گرفت .آلترناتيو مشخص انقﻼب اکتبر چنين چيزی
میتوانست باﺷد .توجيه قطعی انقﻼب در همين واقعيت تاريخی
است.

ﭘانوشتهای فصل هفتﻢ:
] [١۵۴در آينده يﮑی از دفترهای آمستردام را بهاين موضوع
اختصاصی خواهيم داد.
] [١۵۵روزا لوکزامبورگ» ،انقﻼب روسيه«.
] [١۵۶همانجا.
] [١۵٧جنبشهای زير در اين مقوله جای دارند :قيام
اسپارتاکيستها در ژانويه  ١٩١٩در آلمان ،قيام وين که طی آن
انقﻼبيون بهرهبری بتلهايم سعی کردند قدرت را در اتريشی
بهدست بياورند ،و از همه مهمتر ﻋمليات ماه مارس  ١٩٢١در
آلمان و کودتای حزب کمونيست بلغارستان ﻋليه استامبوليسﮑی
در سپتامبر .١٩٢٣
] [١۵٨جان ريز» ،در دفاع از انقﻼب اکتبر« ،ص .٣٠
] [١۵٩او در  ١٩٢٣/١/١٧در يﮑی از آخرين مقاﻻتش
]بهنام[ »دربارهی انقﻼب ما« چنين نوﺷت» :تا جايیکه بهخاطر
دارم ،ناپلئون گﻔته است" :بايد وارد ميدان ﺷويم ،تا ببينيم چه پيش
میآيد" .در اکتبر  ١٩١٧هم ما اول وارد کارزار ﺷديم و بعد
جزيياتی نظير صلح برست يا سياست اقتصادی نوين پيش آمد) .با
توجه بهتاريخ جهان اين رویدادها چيزی بيش از جزييات
نيستند ،«(.مجموﻋهی آثار ،جلد .٣٣
[160] S. Farber, Before Stalinism, Polity Press,
1990, pp. 159-162.

١۶٢

] [١۶١بيانيه »دمﮑراسی سوسياليستی و ديﮑتاتوری
پرولتاريا« نخست در ژوئن  ١٩٧٧توسط هيئت رئيسهی
دبيرخانهی متحدهی انترناسيونال چهارم مورد بحﺚ قرار گرفت و
بهتصويب رسيد ،سپس در نوامبر  ١٩٧٩در يازدهمين کنگرهی
جهانی مطرح گرديد و مجددا ً بهبحﺚ گذاﺷته ﺷد .در ژانويه
 ١٩٨٠دوازدهمين کنگرهی جهانی آن را بهتصويب نهايی رساند.
[162] The Times; 29 Nov. 1991.
[163] The Times, November 29, 1991. A whitecollar worker in an office worker, a blue-collar
worker is a manual worker.
[164] Dan, Die sozialdemokratische Russlands
nach dem Jahre,…. p. 298.
] [١۶۵پير بروئه فهرست کتابﺷناسی بسيار مﻔصلی راجع
بهانقﻼب آلمان  ١٩١٨-١٩انتشار داده است .ما در اينجا تنها
بهخاطرات نوسﮑه ،ﺷايدمان ،سورينﮓ ،ژنرال گرونر،
مجموﻋهی آثار پﻞ لوی ،کتابهای ريشارد مولر )يﮑی از
رهبران انقﻼبی برلين( اﺷاره میکنيم.
[166] P. Broue, Revolution en Allemagne, p.
173.
[167] W. Groener, Lebenserinnerungen,
Göttingen 1957, S. 467-469.
] [١۶٨ﺷهادتهايی از گرونر.
] [١۶٩اينک نمونهای از دروغها و ﻋوامفريبیهای آنها:
فريدريش ابرت مأمور مردم با اﻋزام  ١٠گردان ارتش بهبرلين
موافقت کرده بود .فرماندهی ﻋالی ارتش قصد داﺷت دولت او را
تقويت کند ،نامهی ژنرال گرونر دائر بر »تﻔويض مسئوليت

١۶٣

ملی« را که بهامضای هيندنبورگ رسيده بود ،بهاو ﻋرضه کند و
از او پشتيبانی بهﻋمﻞ آورد .ابرت در نهم دسامبر در منطقهی
اﺷتگليتس که در آن زمان هنوز ﺷهر مستقلی بود ،بهپيشواز
سربازان رفت .يک روز قبﻞ ،يﮑی از اﻋضای ﺷورای سربازان
پتسدام بهمجمع ﺷوراهای کارگران و سربازان اطﻼع داده بود که
»چهار گروهان گاردی در حومهی برلين جمع ﺷدهاند و قصد
دارند برای ﻋمليات ضدانقﻼبی بهﺷهر سرازير ﺷوند و خيزش
احتمالی انقﻼبيون چپ را در هم بشﮑنند« .گئورگ لدبور ﻋضو
مجمع ﺷوراها و حزب سوسيال دمﮑرات در  ١٧دسامبر در
حضور ابرت بهمجمع اطمينان داده بود که هيچ يگان ارتشی وارد
برلين نخواهد ﺷد .در مذاکرات چند ساﻋته نه ابرت و نه اﻋضای
ديگر ﺷورای خلق دربارهی تصميم ارتش کلمهای بهزبان
نياوردند .لدبور در اينجا از يک »ترفند ماهرانه« سخن میگويد
و مأمورين خلق را به»پنهانکاری توطئهگرانه« متهم میکند.
[170] G. Noske, Von Kiel bis Kapp, Berlin,
1920, S. 68.
[171] ibid, S. 109.
] [١٧٢در آموزش رومیـکاتوليک نيز اﻋتقاد بهبیگناهی
ت ]ازلیـابدی[( رايج است.
ذاتی )يا معصومي ِ
] [١٧٣مجموﻋهی آثار مارکس و انگلس ،جلد .١٩
] [١٧۴اين استدﻻلی است که لنين در مجادلهی خود با
کائوتسﮑی بهکار میبُرد) .انقﻼب پرولتری و کائوتسﮑی مرتد(.
کائوتسﮑی در کتاب خود »ديﮑتاتوری پرولتاريا« )وين،(١٩١٨ ،
در بخش راجع بهانقﻼب روسيه ،بهخطرات ضدانقﻼب کمترين
توجهی ندارد.

١۶۴

[175] A. Rosenberg, Entstehung und Geschichte
der Weimarer Republik, Frankfurt/M, 1955.
] [١٧۶سرگرد ﺷولتس در تاريخ  ۶مه  ١٩١٩پس از ﺷﮑست
جمهوری ﺷورايی مونيخ در برابر افسران سخن گﻔت .گﻔتههای
او همان روز در پرﻻخ بهمنصهی ﻋمﻞ درآمد :چندين نﻔر که
هيچ ارتباطی با حزب کمونيست نداﺷتند ،دستگير و بﻼفاصله
اﻋدام ﺷدند .سياست ﻋمومی دولتهای رايش و باواريا قتﻞ و
وحشت بود .در يک امريه فرماندهی ارتش بهتاريخ  ٢٠آوريﻞ
 ١٩١٩که طبق آن نوسﮑه بهمقام فرماندهی گاردهای سﻔيد
منصوب ﺷده بود )پس از اينکه خيلی از سربازان ﻋادی باواريا
از جنگيدن با جمهوری ﺷورايی خودداری ورزيده بودند( آمده
است» :بهموقع بر مردم معلوم خواهد ﺷد که ما سربازان رايش
برای رهايی آنها از سلطهی جبارانهی اسپارتاکيستها آمدهايم.
درﻋينحال از مردم خواهيم خواست که سﻼحهای خود را تحويﻞ
دهند .هر ﺷهروندی که سﻼح بردارد دﺷمن بهﺷمار خواهد آمد.
رستهها بايد مأموريتهای خود را با ﺷدت ﻋمﻞ بهانجام برسانند.
هرگونه مذاکرهای با دﺷمن يا با مردم ممنوع است .نرمخويی و
خوشرفتاری جايز نيست«.

١۶۵

١۶۶

ارتجاع روسيه و جهان در سالهای پس از پيروزی
بلشويکها با ﺷدت هرچه بيشتر انقﻼب اکتبر را مورد حمله
قرار دادند و آن را متهم کردند که جز خرابکاری چيزی بهبار
نياورده است.

١۶٧

روزنامههای فرانسوی بهويژه نشريه لوتام ) (Le Tempsدر
هرﺷمارهی خود »وحشیگری آسيايی« را بهباد حمله میگرفت و
آن را متهم میکرد که زندگی هنری ،ادبی و ﻋلمی را خﻔه کرده
است .در ژوييه  ١٩٢٠آکادمی ﻋلوم فرانسه گزارﺷی دربارهی
وضعيت دانش در روسيه انتشار داد که ويﮑتور هانری نماينده آن
در روسيه تدوين نموده بود .حتی در سال  ١٩٢۵مجلهی انگليسی
تايمز يادداﺷتی از ستاد ارتش انگليس انتشار داد که در آن ادﻋا
ﺷده بود که رژيم ﺷوروی چيزی جز خون و نﮑبت و قحطی
برای روسيه بهارمغان نياورده است].[١٧٧
اﺷراف زادهی پروسی کارل فون بوتمر اين لجنپراکنیها را
يکجا خﻼصه کرده است:
»از نيروهای سازنده خبری نيست .نيروی آفريننده
هيچجا وجود ندارد .دولت برآن است که سلطهی خود
را بدون هيچ کار و تﻼﺷی تنها با حربهی زور و
قلدری بهکرسی بنشاند«].[١٧٨

در همان دورهای که بوتمر افاضات باﻻ را بيان نمود ،بريﻞ
ويليامز که صداقت بيشتری داﺷت ،نوﺷته بود:
»در دوران انقﻼب و در خﻼل جنﮓ داخلی ،آميزش
تجارب هنری با بحﺚهای گسترده دربارهی مسائﻞ فرهنگی
موجب ﺷﮑوفايی هنری و واﻻترين آرزوها گشت«].[١٧٩

او تصريح میکند که در پايان سال  ١٩١٨تعداد موزهها
نسبت بهقبﻞ از انقﻼب سه برابر ﺷده بود].[١٨٠

١۶٨

در واقع سراسر جهان گذﺷته از ادبيات ،از رونق سينما و
تئاتر ،از نقاﺷی پيشرو ،از هنر پﻼکاتنگاری و پيﮑرتراﺷی ،از
روانﺷناسی و رواندرمانی ،و باﻻخره از تحليﻞ اقتصادی و
تاريخنويسی ﺷگﻔتزده ﺷده بود .اين ﺷﮑوفايی حتی از »سالهای
مادی بهمراتب بيشتری در
طﻼيی« جمهوری وايمار که امﮑانات
ِ
اختيار داﺷت ،افزونتر بود.

انقﻼب کارگری گامهای بزرگی درجهت سوادآموزی و
گسترش نظام آموزﺷی برداﺷت .بودجهی آموزﺷی را که در سال
 ١٩١٩تنها  ١٩۵روبﻞ بود و بعد از انقﻼب فوريه تا ٩۴٠
ميليون روبﻞ افزايش داﺷت ،بلشويکها در  ١٩١٨به ٢,٩
ميليارد روبﻞ رساندند و در سال  ١٩١٩به  ١٠ميليارد روبﻞ.
ﺷمار مدارس ابتدايی از  ٣٨,٣٨٧دبستان در سال  ١٩١٧به
 ۵٢,٢٧۴دبستان در سال  ١٩١٨و به  ۶٢,٢٣٨دبستان در سال
 ١٩١٩افزايش يافت .در دوران تزاری از کودکستان ﻋمﻼً خبری
نبود ،اما در  ١٩١٨تعداد  ٢٠٠هزار کودک و در سال ١٩٢١
تعداد  ۵۶١هزار کودک بهکودکستان میرفتند].[١٨١
پرفسور نورمن استون اين ادﻋای مسخره را اقامه نموده که
رژيم تزاری قبﻞ از  ١٩١٧بهطور موفقيتآميز در راه نوسازی
روسيه پيش میرفت .او در اين رهگذر بهرﺷد ﻋلمی و فرهنگی
کشور اﺷاره میکند].[١٨٢
اما در روسيه تزاری تعداد فارغالتحصيﻼن دانشگاهها حتی
بهصدهزار هم نمیرسيد )با احتساب مدارس ﻋالی فنی(؛ از اين
ﻋده حدود  ١۵هزار نﻔر پزﺷک ١٠ ،هزار وکيﻞ دﻋاوی و ٩
هزار نﻔر مهندس بودند ٧۶ .درصد جمعيت هم سواد نداﺷتند.

١۶٩

بهبرکت تﻼشهايی که با انقﻼب آغاز ﺷد ،در آغاز دههی هشتاد
در اين کشور بيش از دو ميليون دانشمند وجود داﺷت١٢۵ ،
ميليون نﻔر وارد تحصيﻼت ﻋالی ﺷده بودند١۴.٨ ،ميليون نﻔر
مدارک باﻻ داﺷتند ،بيش از  ٨٠درصد مستخدمين ديپلمه
بودند] .[١٨٣در ﻋرصهی صنعتی هم گامهای ﻋظيمی برداﺷته ﺷد،
هرچند که بهای آن هم سنگين بوده است.

آنچه برﺷمرديم بيﻼنی بود از »بیحاصﻞ« بودن انقﻼب
اکتبر! اينک ـاماـ از دستآوردهای مادی انقﻼب میگذريم تا
نگاهی بيندازيم بهﻋرصهی اخﻼقی و معنوی که حتی مخالﻔين
انقﻼب هم -اغلب رياکارانه -در ستايش آن سخن گﻔتهاند.
حتی بوتمر اذﻋان دارد که ممنوﻋيت مشروبات الﮑلی در
ﺷهرهای بزرگ کامﻼً موفق بود.
»من حتی يک آدم مست هم در خيابانها نديدم«].[١٨۴
برای درک اهميت اين موضوع کافی است در نظر داﺷته
باﺷيم که مصرف الﮑﻞ قبﻞ از انقﻼب اکتبر و پس از احيای
انحصاری دولتی تجارت الﮑﻞ در زمان استالين ،چه زيانهايی
برای روسيه داﺷت و چه پيامدهای تلخی برای اتحاد ﺷوروی
سابق بهجا گذاﺷت.
الﻔونس گلدﺷميت گزارش داده که در مسﮑو امنيتی بیسابقه
حاکم بود .خيابانها آرام هستند .با اينکه همهجا گرسنگی حاکم
است ،اما کاميونهای حامﻞ آرد با اطمينان ﻋبور میکنند .کسی
بهفروﺷگاههای مواد غذايی حمله نمیکند].[١٨۵
فرهنگی
انسانگرايی انقﻼب در نوﻋی جمعگرايی اخﻼقی-
ِ
دلنشين و بیريا تبلور يافته بود .نويسندهی آلمانی آلﻔونس پاکه از

١٧٠

منتقدين بددهان انقﻼب است ،با اين وجود نمیتواند جاذبههای
انقﻼب را انﮑار کند] .[١٨۶او گزارش میدهد که در اولين
سالگرد انقﻼب اکتبر روی ديوارهای سﻔيد مدرسهی نظامی سابق
ليست بلندی از اسامی »مبارزان آزادی« نصب ﺷده بود که در
آن نام کسانی مانند ويﮑتور هوگو ،اميﻞ زوﻻ ،هنريک ايبسن،
اميﻞ فرهارن ،هاينريش هاينه ،نﮑراسوف ،سالتيﮑوف،
ميخائيلوفسﮑی ،بايرون ،ﺷوپن ،کولزوف ،مونيه ،موسورگسﮑی،
کورساکوف ،سﮑريابين ،بتهوفن ،مارکس ،بﻼنﮑی ،آگوست ببﻞ،
ﻻسال ،ژان ژوراس ،پلخانوف ،اسپارتاکوس ،گراکوس ]بابوف[،
گاريبالدی ،پستﻞ ،دانتون ،روبسپير ،باکونين ،هرتسن ،اُون،
روسو ،ولتر و بسياری ديگر ديده میﺷد].[١٨٧
در سالهای  ١٩١٨و  ١٩١٩آثاری از پوﺷﮑين ،لرمانتوف،
گوگول ،تولستوی ،تورگنيف ،گنچاروف ،گريگورويچ،
استروفسﮑی ،ريليف ،زوﻻ ،آناتول فرانس ،مريمه ،والتر اسﮑات،
رومن روﻻن ،اوﻻر ،لويی بﻼن ،ژان ژورس ،ببﻞ ،پلخانوف و
کائوتسﮑی در تيراژهايی بين بيستوپنج تا صدهزار نسخه
منتشر ﺷد]) .[١٨٨ﺷايان ذکر است که دو نﻔر اخير از مخالﻔين
سرسخت انقﻼب اکتبر بودند( .انقﻼب تودهها را بهمشارکت فعال
در زندگی فرهنگی جذب نمود» .تماﺷاگران تئاترها ﻋمدتا ً
کارگران فقير و ژندهپوﺷی بودند که دندانهایﺷان از سرما بههم
میخورد« .در روز اول مه  ١٩٢٠در پتروگراد  ٢٠هزار نﻔر
در اجرای تئاتر »رهايی کار« ﺷرکت جستند ،که در آن مبارزات
تاريخی زحمتکشان از خيزشهای دوران بردهداری تا انقﻼب
روسيه بهنمايش درآمده بود .فيلم معروف »رزمناو پوتمﮑين«
ساختهی سرگئی آيزنشتاين با ﺷرکت هزاران نﻔر از اهالی اودسا
تهيه ﺷد.

١٧١

ميان »روحيه« پرولتری و خلقی و جوهر انقﻼب رابطهی
متقابﻞ و انﮑارناپذيری وجود دارد .در اينجا باز بهاثر آلﻔونس
پاکه دربارهی »روح انقﻼب« برمیگرديم که گامی است در
ﺷناخت جوهر انقﻼب:
»اولين توفيق انقﻼب روسيه اين است که مشﮑﻞ مبارزه با
سرمايهداری در اﺷﮑال بهرهبرداری خصوصی و دولتی آن را
با جديت مطرح نمود...
اروپا در برابر ديدگان ما مضمحﻞ میﺷود ،اما ﻋوامﻞ
بازسازی آن نيز در دسترس ماست .بگذاريد انديشهی انقﻼب
را ﻋميقا ً درک کنيم و از آن اميد آينده را دريابيم«!

نتيجهگيری او برای دوران ما اهميتی ﻋينی دارد:
»اگر فرضا ً روزی کارگران ﺷهرهای کرانهی رود راين
)از بازل و استراسبورگ تا ماينس و روتردام( در يک
ﺷورای مشترک گرد آيند و تصميم بگيرند که راين را بهيک
آبراههی بزرگ کشتيرانی بدل کنند ،ﻻجرم از مرزهای دولتی
قديمی در خواهند گذﺷت ...بنابراين انديشهی ﺷورايی از
جنبهای میتواند بهاهداف اروپايی خدمت کند و اين يﮑی از
اهداف ساختمان اقتصادی و بنای صلح مشترک است«.

در اينجا بیترديد يک »روح« طبقاتی در کار است .بهخاطر
همين است که با مقاومت مدافعان مالﮑيت خصوصی و پول
روبرو میﺷود .اين آگاهی برای ما با موازين ﻋدالت اجتماﻋی و
مقتضيات تاريخ سازگار است؛ و از ديدگاه اخﻼقی قابﻞ دفاع
میباﺷد .آلﻔونس گلدﺷميت در مسﮑو با اين روحيه طبقاتی روبرو
ﺷده است:

١٧٢

»مسﮑو نيز ﺷهر کارگران است ،ظاهرا ً نه مثﻞ پتروگراد،
اما پرولتاريا بر ﺷهر حاکم است ...مسﮑو هنوز آکنده از
ظرافت است و با اين وجود پرولتاريا برآن حﮑومت میکند«.

و آلﻔونس پاکه میگويد:
»در صنايع ،در نواحی ﺷهرها ،در وﻻيات و ﺷهرستانها
ﺷوراهای منحصرا ً کارگری حاکم هستند«.

در خﻼل جنﮓ داخلی دولت ﺷوروی ﻋمﻼً در همهی
ﺷهرهای کشور ميان کارگران اسلحه پخش کرد .آيا اين نشان
نمیدهد که نه حاکميت يک گروه يا طايﻔه ،بلﮑه حاکميت يک
سر کار بود که اﻋتماد اکثريت افراد اين طبقه را هم با
طبقه بر ِ
خود داﺷت؟
بسياری از مورخين مدﻋی هستند که بلشويکها پس از ﻋقد
پيمان صلح برست ليتوفسک و اقدام بهﺷدت ﻋمﻞ از سال ١٩١٨
اﻋتماد و حمايت طبقه کارگر را از دست دادند .حتی منتقد خوش
نيتی نظير ويليام روزنبرگ هم همين ﻋقيده را دارد .اما اين ادﻋا
با فراخوانهای متعدد دولت که از کارگران میخواست با ورود
بهارتش سرخ از حاکميت ﺷوروی دفاع کنند ،مغاير است.
اکثريت مطلق کارگران از اين فراخوانها استقبال نمودند.
ترديدی نيست که در سالهای  ١٩١٨تا  ١٩٢٠در برخورد طبقه
کارگر با بلشويکها مشﮑﻼتی پديد آمد .اما با وجود اين ،همواره
اکثريت کارگران پشتيبان دولت بودند.
بهﻋﻼوه ارتش سرخ با روحيه کارگری ﺷﮑﻞ گرفته بود .در
آييننامهی »پرورش سربازان« اين جمﻼت بهچشم میخورد:
»تو بايد در ميان رفقای خود باﺷی .فرماندهان تو برادران
تو هستند که از تو با تجربهترند .تو بايد از آنها در ميدان

١٧٣

جنﮓ ،در تمرينات ،در پادگان و در موقع کار اطاﻋت کنی.
تو در بيرون پادگان کامﻼً آزاد هستی ...اگر سؤال کنند با چه
میجنگی ،جواب بده :با تﻔنﮓ و سرنيزه و مسلسﻞ ،و هم
چنين با حقيقت ،که با آن بهکارگران و دهقانانی که در صﻔوف
دﺷمن هستند ،ندا میدهم  :من در واقع دﺷمن ﺷما نيستم،
برادر تان هستم«.

چمبرلين يادآوری میکند:
»وجه مشخص تبليغات سرخ ،جنبهی تربيتی آن بود .در
باﺷگاههای سربازان که در همهجا تشﮑيﻞ ﺷده بود ،پيوسته
تئاتر اجرا میﺷد و سخنرانیهای کمونيستی ايراد میﺷد.
روی پﻼکاردهای رنگين بهکارگران و دهقانان گﻔته میﺷد که
چه بر سرﺷان خواهد آمد اگر سرمايهداران کارخانههای خود
را پس بگيرند .مﻼکان بهزمينهای خود برگردند و قزاقان و
منصبداران تزاری دوباره بهقدرت برسند«.

سميت در تشريح اين روحيه طبقاتی نمونهای بيان کرده که
بسيار گوياست .در پايان دسامبر  ١٩١٧قرار بود که در
کارخانجات تسليحات پتروگراد و کارگاههای پوتيلوف ﻋدهای
بیکار ﺷوند .در ليستی که کارگران برای اﺷتغال مجدد تنظيم
نمودند ،تعلق حزبی ،حتی بهحزب بلشويک هيچ نقشی نداﺷت.

ماکسيم گورکی که از منتقدين انقﻼب بود ،معنای تاريخی آن
را بهﺷيوهی قابﻞ تحسينی توصيف نموده است:
»هرکسی که صادقانه معتقد است که اﺷتياق تسﮑينناپذير
آدميان بهآزادی ،زيبايی و يک زندگی خردمندانه رؤيا نيست،

١٧۴

بلﮑه نيرويی است واقعی که بهتنهايی میتواند اﺷﮑال تازهای
از حيات بيافريند و آن اهرمی است که جهان را بهحرکت
درمیآورد ،آری ،هرانسان صادقی بايد اهميت فعاليت اين
اولين روسيه انقﻼبی را تصديق کند.
اين انقﻼب همانند گامی ﻋظيم برآن است که بخش بزرگی
از آموزشها و آرزوهای بشری را تجسم بخشد ...با ما
بهسوی زندگی نوينی بيانيد که ما در کار ساختمان آن هستيم.
بهاستقبال آزادی و زيبايی زندگی بشتابيم«!

ضدبلشويک
در دفاع از انقﻼب حتی میتوان بهدﺷمنان
ِ
سرسختی مانند لئونارد ﺷپيرو استناد نمود که برپايه خاطراتش
بهﻋنوان يک جوان از پتروگراد ،در آخر سال  ١٩٢٠روايت
میکند:
»زندگی بینهايت دﺷوار بود ....با وجود اين ،از ﺷور و
هيجان سرﺷار بود .زندگی تازه و پراميد بود و بهسوی آيندهای
سترگ پيش میرفت .با وجود محروميتها و خشونت رژيم
روحيه پرﺷوری که در مارس  ١٩١٧سلطنت را ويران کرده
بود ،هنوز زنده بود«.

بيانی از اين رساتر نمیتوان يافت .و ديويد ميچﻞ نوﺷته است:
»آزادیخواهانی نظير ويﮑتور سرژ که اين موضوع
برایﺷان جدی بود ،حق را بهتروتسﮑی میدادند :دوران
پرﺷﮑوهی فرارسيده بود؛ تﻼﺷی متهورانه بود ،گاه
خشونتآميز و همواره پرﺷور برای ﺷﮑوفايی جوانههای يک
دوران تازه«.

تاريخ داوری سختگير ،اما منصف است؛ و برای تﮑميﻞ
قضاوت خود تنها بهزمان کافی نياز دارد .در سال  ١٨١٠يا

١٧۵

 ١٨١۵غير از چند محﻔﻞ کوچک انقﻼبی ،ديگر کسی بهانقﻼب
کبير فرانسه ) (١٧٨٩ﻋنايت نداﺷت .اما در ) ١٨۴٨بگذريم از
سال  (١٨٨٩اين داوری از ريشه تغيير کرد .ما اطمينان داريم که
دربارهی انقﻼب اکتبر همچنين وضعی پيش خواهد آمد.
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] [١٨۶او در يﮑی از کتابهايش اين ﺷايعه سخيف و
بیﺷرمانه را ترويج میکند که در جامعهی ﺷوروی زنان
»اﺷتراکی« ﺷدهاند .او به»آييننامههای مسخرهی ﺷورای

١٧۶

ملوانان ،کارگران و دهقانان کرونشتات در باب لغو مالﮑيت
خصوصی زنان« اﺷاره میکند و آن را پيامد منطقی کمونيسم
میخواند .او مدﻋی است که طبق يﮑی از آييننامههای اتحاديه
مستقﻞ آنارﺷيستها که در  ٢٨فوريه  ١٩١٨در ساراتوف اﻋﻼن
ﺷد ،زنهای بين  ١٧تا  ٣٢ساله به»مالﮑيت ﻋمومی« درآمدند...
میدانيم که آييننامه مربوط بهملی ﺷدن زنان که در سامارا اﻋﻼم
ﺷده بود ،بیدرنﮓ بهﻋنوان اقدامی انحرافی و تحريکآميز از
جانب فدراسيون آنارﺷيستهای سامارا تﮑذيب ﺷد.
[1٨7] A. Paquet, Der Geist der russischen
Revolution, Leipzig, 1919.
[1٨8] A. Morizet, Chez Lenin et Trotsky, p.
179.

١٧٧

١٧٨

بسيج زنان در انقﻼب اکتبر  ١٩١٧خيلی جدیتر از انقﻼب
 ١٩٠۵صورت گرفت .دولت ﺷوروی تﻼش ﻋظيمی برای تحقق
برابری قانونی ،جنسی و اجتماﻋی بهکار بست .اما متأسﻔانه
بهتوانايیهای ﻋظيمی که در جنبش مستقﻞ زنان وجود دارد،

١٧٩

توجه کافی نشد .از اين رهگذر نه تنها بهپيﮑار رهايیبخش ،بلﮑه
بهپويايی انقﻼب در جامعه نيز لطمه خورد.
تاريخ انقﻼب -حتی آنچه توسط خود انقﻼبيون بهنگارش در
آمده -بهزنان کمتر توجه نموده و پيشرفتهايی که نصيبﺷان ﺷده
را بخشی از تحوﻻت کلی جامعه ارزيابی نموده است .از اينرو،
برداﺷتی سطحی از رابطهی تحوﻻت اجتماﻋی با جنبش زنان
وجود داﺷت .در رابطه با انقﻼب روسيه گرايش غالب اين بود که
در سالهای دههی ) ١٩٢٠قبﻞ از بوروکراتيک ﺷدن جامعه(
پيشرفت روزافزونی درجهت رهايی زنان وجود داﺷت؛ اما در
دههی  ١٩٣٠با تحﮑيم قدرت سياسی استالين بازگشتی بهوقوع
پيوست که تجلی آن را در تغيير قانون سقط جنين ،طﻼق و
همجنسگرايی میتوان ديد .چنين برداﺷتی از کنار بسياری از
مشﮑﻼت میگذرد و تصويری غيرانتقادی از سياست بلشويکها
ﻋرضه میکند...
در  ١٠سال اخير کندوکاو در ﻋرصهی نابرابری زنان
پيشرفت مهمی داﺷته که ارائهی يک تحليﻞ انتقادی را ممﮑن
میسازد ...برای يک برخورد سازنده ﻻزم است که بررسی
انتقادی از يک ديدگاه تاريخی برخوردار باﺷد .کافی نيست که
بلشويکها و انقﻼب روسيه را با معيارهای امروزين ارزيابی
کنيم ...سؤال بهجايی است اگر پرسيده ﺷود که آيا سياست بهتری
در ارتباط با رابطهی ميان زن و مرد نمیتوانست بر مسير
اوضاع تأثير بگذارد .برای پاسخ بهاين سؤال ديگر نمی توان
سياست بلشويکها در ﻋرصهی رهايی زن را جداگانه بررسی
نمود و يا تصويری انتزاﻋی از آن ارائه داد .اين موضوع بايد در
پيوند با تحول رابطهی حزب و طبقه ،پسرفت هنجارهای
دموکراتيک ،انﻔعال روزافزون تودهها و رابطهی ميان تغيير و

١٨٠

تحوﻻت ﻋينی و سطح آگاهی و همچنين زندگی سياسی ﻋمومی
آن روزگار مورد بررسی قرار گيرد .از پويايی ذاتی جنبش زنان
هم نبايد غﻔلت نمود .نشيب و فراز »مسئلهی زنان« با رﺷد و
قهقرای دموکراسی پرولتری و خودمديريتی کارگری يﮑی نيست،
چراکه نه سران کمونيست و نه اﻋضای بدنهی حزب برای
مسئلهی زنان اهميت سياسی چندانی قائﻞ نبودند ...خطای بزرگی
است اگر ما امروز نتيجهگيری کنيم که پسرفتهای دههی ١٩٢٠
از اين يا آن ﻋامﻞ ناﺷی ﺷده است...
کامﻼً روﺷن است که تاريخ اتحاد ﺷوروی در سالهای
 ١٩٢٠نشان میدهد که در دوران گذار بهسوسياليسم حضور
فعال جنبش زنان چه نقش مهمی ايﻔا میکند .اين میتواند تئوری
و ﻋمﻞ جنبش رهايیبخش زنان را تﮑامﻞ بخشد ،با فعاليتهای
بوروکراتيک و ضد دموکراتيک بهمبارزه برخيزد و تﻼش کند
که تحوﻻت در ﻋرصهی توليد با دگرگونیهايی در ﻋرصهی
خانواده و الغای تقسيم کار برحسب جنسيت همراه گردد«.
ﻣﺂﺧﺬ:
(,Alix Holt, Die Bolschewiki und die
Frauenunterdrückung',
in:
Frauen
und
)Arbeiterbewegung, Frankfurt/M 1984.
بيشتر بلشويکها از نابرابری زنان و وظايف حزب در اين
زمينه برداﺷت روﺷنی نداﺷتند :تا سال  ١٩١٧و حتی بعد از آن
هميشه اين وحشت وجود داﺷت که فعاليت يا ابتﮑار رفقای زن
انگيزههای بورژوايی داﺷته باﺷد.
بحﺚهايی که در خﻼل انقﻼب اکتبر در ميان رهبران بلشويک
جريان داﺷت ،نشان میدهد که اين بدگمانی تنها بهمردان محدود
نمیﺷد .بهدنبال يﮑی از مصوبات اکتبر  ١٩١٧دال بر فعال

١٨١

کردن »اداره«ای که از ده سال پيش وجود داﺷت ،رهبری حزب
متوجه ﺷد که تنها يک ارگان »برای فعاليت ميان زنان روستايی
و سربازان« کافی نيست .پيروزی اولين کنﻔرانس سراسری زنان
کارگر روسيه )نوامبر  (١٩١٨که در آن هزار نماينده گرد آمده
بودند ،اين بود که توانست مخالﻔينی نظير ساموئيلوفا را قانع کند
که هيئتهای ويژهای برای کار ميان زنان ضرورت دارد .اما
بيش از يک سال طول کشيد تا کميسيونهايی که پس از کنﻔرانس
تشﮑيﻞ ﺷده بودند ،آمادهی فعاليت ﺷوند .آنها ارگانهای تﮑنيﮑی
سادهای تلقی میﺷدند که اجرای تصميمات کميتهی مرکزی را
بهﻋهده داﺷتند .وظيﻔهی آنها اين بود که بهميان زنان غيرحزبی
بروند ،آنها را با حقوقﺷان آﺷنا کنند و همکاری آنها را در
ساختمان دولت سوسياليستی جلب نمايند .نمايندگان هيئتها در
همهی کميتههای حزبی حضور داﺷتند ،اما طرز کار آنها تﻔاوت
داﺷت .کارکرد و نقش آنها تا حد زيادی بهنحوهی کار مسئولين
حزبی محلی بستگی داﺷت .بهدﻻيلی چند ،موضوع تشﮑيﻞ جنبش
زنان مستقﻞ از حزب هيچگاه جدی گرفته نشد :از جمله میتوان
بهمقاومت ﺷديدی که زنها هميشه با آن روبرو بودند ،و تهديدات
مردان که با دخالت همسرانﺷان در سياست مخالف بودند ،اﺷاره
کرد .اکثر بلشويکها اﻋتقاد داﺷتند که مشارکت زنان کارگر و
دهقان در زندگی اجتماﻋی در اصﻞ بهتحوﻻت اقتصادی کشور
ﺷوراها وابسته است ،و بنابراين ساختارهای خاص تشﮑيﻼتی
تنها از اهميت ثانوی برخوردارند.
ماخذ:
Jacqline Heinen Einleitung zu: Alexandra
Kollontai, Conferaces sur la liberation des
femmes, Paris 1978.

١٨٢

ابرت ،فريدريش ):(١٨٧١-١٩٢٠
سياستمدار سوسيال دموکرات آلمانی که از  ١٨٨٩در حزب
سوسيال دموکرات فعال بود .در سال  ١٩٠۵دبير هيئت رهبری
ﺷد .از سال  ١٩١٣تا  ١٩١٩يﮑی از دو رهبر اصلی حزب بود.

١٨٣

در زمان جنﮓ از سياست صلح ملی و دفاع از ميهن طرفداری
کرد .در سال  ١٩١٩مسئول فراکسيون سوسيال دموکراتها در
پارلمان بود .در  ١٩١٨/١١/٩صدراﻋظم آلمان ﺷد .در سال
 ١٩١٨بهقصد سرکوب جنبش انقﻼبی با ارتش پيمانی مخﻔيانه
بست .در  ١٩١٨-١٩رييس ﺷورای نمايندگان مردم ﺷد .از فوريه
 ١٩١٩بهرياست جمهوری رسيد .در سرکوب خيزشهای مردمی
انقﻼب نوامبر نقشی تعيين کننده داﺷت .در آخرين سالهای
حﮑومتش از همه طرف زير حمله بود.

آدلر ،ويکتور ):(١٨۵٢ -١٩١٨
از سال  ١٨٩٩رهبر حزب سوسياليست اتريش بود .از سال
 ١٩٠۵نماينده پارلمان ﺷد .او از مؤسسين و اﻋضای با نﻔوذ
انترناسيونال دوم بود .طی جنﮓ جهانی دوم بهمشی ميانه گرايش
داﺷت .از اکتبر تا نوامبر  ١٩١٨متصدی وزارت امور خارجه
بود.

آلنده گوسنس سالوادور ):(١٩٠٨-١٩٧٣
سياستمدار سوسيالست ﺷيليايی .در  ١٩٣٣از پايهگذاران
حزب سوسياليست ﺷيلی بود .در سال  ١٩٣٧بهنمايندگی پارلمان
رسيد و در سال  ١٩۴۵سناتور ﺷد .در انتخابات سال ١٩۶۴
کانديدای رياست جمهوری سوسياليستها و کمونيستها بود که
از نامزد دموکراتهای مسيحی ﺷﮑست خورد .در انتخابات
رياست جمهوری سال  ١٩٧٠بهﻋنوان کانديدای »جبههی خلق«
بهپيروزی رسيد و رييس جمهوری ﺷد .آلنده در سپتامبر ١٩٧٣
طی بمباران کاخ رياست جمهوری بهدنبال يک کودتای
ضدانقﻼبی نظامی بهقتﻞ رسيد.

١٨۴

اوسينسکی ،نيکﻼی ):(١٨٨٧-١٩۴١
از سال  ١٩٠٧ﻋضو حزب سوسيال دموکرات کارگری
روسيه بود .پس از انقﻼب اکتبر مدير بانک دولتی روسيه
ﺷوروی ﺷد .او تا مارس  ١٩١٨بهﻋنوان اولين رييس ﺷورای
ﻋالی اقتصاد خدمت میکرد .يﮑی از تدوينکنندگان طرح
برنامهی کمونيستهای چپ بود .در مقطع  ١٩٢٠-٢١يﮑی از
رهبران مرکزگرايان دموکرات بود .بهسال  ١٩٢٣از اپوزيسيون
طرفدار تروتسﮑی حمايت میکرد .در سالهای ١٩٣٠ ،١٩٢٧
و  ١٩٣۶بهﻋنوان ﻋضو مشاور کميتهی مرکزی انتخاب ﺷد .در
جريان »پاکسازی«ها دستگير ﺷد .در سال  ١٩٣٨در دادگاهی
ﻋليه بوخارين ﺷهادت داد و پس از آن ناپديد ﺷد.

اوستروفسکی ،الکساندر ):(١٨٢٣-١٨٨۶

نمايشنامه نويس روسی که در آثار انتقادی خود ﻋمدتا ً
بهزندگی تاجران ،خردهبورژواها ،کارمندان و اهﻞ تئاتر پرداخته
است.

اُون ،رابرت ):(١٧٧١-١٨۵٧
سوسياليست آرمانگرای انگليسی.

آيزنشتاين ،سرگﺌی ﻣيخاﺋيلوويج ):(١٨٩٨ -١٩۴٨
سينماگر روس که با فيلم »رزمناو پوتمﮑين« بهﺷهرت جهانی
رسيد .او با آثار اوليهاش موفق ﺷد که موقعيت ويژهای برای
سينما بهﻋنوان يک هنر کسب کند.

انگلس ،فريدريش ).(١٨٢٠-١٨٩۵

١٨۵

اکسلرود ،پاول ):(١٨٩٠-١٩٢٨
از سال  ١٧٧۴ﻋمدتا ً در اروپای غربی میزيست .در تشﮑيﻞ
اولين گروه مارکسيستی روسيه )بهنام »آزادی کار«( ﺷرکت
داﺷت .از سال  ١٩٠٠با روزنامهی »ايسﮑرا« همکاری میکرد.
در سال  ١٩٠٣بهمنشويکها پيوست .او در جنﮓ جهانی اول
سخنگوی انترناسيوناليستهای منشويک بود ،اما از احيای
انترناسيونال دوم حمايت نمود .او پس از انقﻼب اکتبر از مخالﻔين
سرسخت حﮑومت ﺷوروی بود.
آنتونوف -اوسينکو ،وﻻديمير آنتونويﭻ ):(١٨٨٣-١٩٣١
از سال  ١٩٠٣ﻋضو حزب سوسيال دموکرات کارگری
روسيه بود .در سال  ١٩٠۴دانشﮑدهی افسری را بهپايان رساند.
بهخاطر رهبری يک ﺷورش بهمرگ محﮑوم ﺷد .پس از آن که
محﮑوميتش بهبيست سال زندان تخﻔيف يافت ،از زندان گريخت.
در سال  ١٩٠١در مهاجرت بهمنشويکها پيوست .در خﻼل
جنﮓ جهانی اول در پاريس با روزنامهی »ناﺷو سلوو« همکاری
داﺷت .پس از بازگشت بهروسيه در سال  ١٩١٧بهبلشويکها
پيوست .در روزهای انقﻼب اکتبر از دبيران کميتهی
نظامیـانقﻼبی بود .در تسخير کاخ زمستانی و دستگيری دولت
موقت ﺷرکت داﺷت .در جنﮓ داخلی فرماندهی نظامی بود .بعدا ً
ديپلمات ﺷد :از  ١٩٢٣تا  ١٩٢٨از سران اپوزيسيون چپ بود.
در  ١٩٣۶-٣٧کنسول اتحاد ﺷوروی در کاتالونی بود .در تصﻔيه
»تروتسﮑيستها« نقش داﺷت .پس از بازگشت بهروسيه بدون
محاکمه اﻋدام ﺷد .از او در سال  ١٩۵۶اﻋادهی حيثيت ﺷد.

١٨۶

آوکسنتيف ،نيکﻼی ديميتريويﭻ ):(١٩۴٣-١٨٧٨
رهبر سوسيال رولوسيونرها .او در جنبش دانشجويی سال
 ١٨٩٩ﺷرکت داﺷت .پس از انقﻼب  ١٩٠۵بهتبعيد فرستاده ﺷد.
ت راستی گرايش پيدا کرد .در
سپس بهخارج گريخت .بهافﮑار دس ِ
سال  ١٩١۴از سياست جنگی روسيه پشتيبانی نمود .پس از
انقﻼب فوريه رييس ﺷورای دهقانی سراسری روسيه ﺷد .در
سپتامبر  ١٩١٨رياست دولت موقت را که از جانب احزاب و
گروههای ضدبلشويک سراسر روسيه تشﮑيﻞ ﺷده بود ،بهﻋهده
گرفت و بهرهبری ستاد پنج نﻔرهی مجلس مؤسسان در اوفن
اوسک انتخاب ﺷد .سپس دستگير ﺷد ،اما از خطر اﻋدام جست و
در سال  ١٩١٩بهپاريس مهاجرت نمود .در سال ١٩۴٠
بهنيويورک مهاجرت کرد و در سازمان مهاجرين فعال بود.

اوﻻر ،آلفونس ):(١٨۴٩-١٩٢٨
تاريخدان فرانسوی که از سال  ١٨٨۶تا  ١٩٢٢در دانشگاه
سوربن تاريخ انقﻼب درس میداد.

اونگرن  -شترنبرگ ،روﻣان ).(١٨٨۶-١٩٢١
ايبسن ،هنريک ):(١٨٢٨- ١٩٠۶
ﺷاﻋر و درامنويس نروژی که تحت تأثير رومانتيسم ملی
بود؛ اما بهرگههای محافظهکارانهی آن بهمخالﻔت برخاست .او
ﺷاخهی ادبی »نمايشنامههای اجتماﻋی« را پايه گذاﺷت و در
آثار خود بهافشای ماهيت روابط زناﺷويی و خانوادگی دست زد.
او از تﮑامﻞ آزاد ﺷخصيت انسانها که مورد هجوم قراردادها و
سنتها هستند ،دفاع میکرد.

١٨٧

ايلجين شنوسکی ،الکساندر ):(١٨٩۴-١٩۴١

برادر جوانتر فيودور ايلجين که بهنام راسﮑولنيﮑوف

معروف بود ) .(١٨٩٢-١٩٣٩او در سال  ١٩١٢در ژنو
بهبلشويکها پيوست و بههمين خاطر لقب »ژانوی« گرفت .در
جنﮓ جهانی اول افسر بود .پس از انقﻼب اکتبر در وزارت
جنﮓ خدمت میکرد .از مارس تا دسامبر  ١٩١٨مدير دفتر
کميساريای نظامی پتروگراد بود .بهرياست ادارهی سياسی
کميسريای منطقهای پتروگراد در امور نظامی رسيد .در مقطع
 ١٩١٩-٢٠در ستاد فرماندهی ﺷهر مسﮑو فعاليت داﺷت .او در
اواخر دههی  ١٩٢٠بهفعاليت ديپلماتيک روی آورد و از سال
 ١٩٣٢بهتاريخنگاری پرداخت.
بابوف ،فرانسوا نوﺋل ﻣعروف بهگراکوس ):(١٧۶٠-١٧٩٧
انقﻼبی فرانسوی که با هرگونه مالﮑيت خصوصی مخالف
بود .سازمانی بهنام »توطئهی مساواتیها« ﻋليه دولت »مديران«
]ديرکتوار[ تشﮑيﻞ داد که پس از لو رفتن باﻋﺚ اﻋدام او ﺷد.

اکونين ،ﻣيخاﺋيل الکساندروويﭻ ):(١٨١۴-١٨٧۶
انقﻼبی روسی و از پيشوايان آنارﺷيسم .او در انقﻼب -۴٩
 ١٨۴٨آلمان ﺷرکت داﺷت .ﻋضو اولين انترناسيونال بود و در
آنجا »اتحاديه سياستمداری دموکراسی سوسياليستی« را در
مخالﻔت با مارکس و انگلس تشﮑيﻞ داد .در سال  ١٨٧٢از
انترناسيونال اخراج ﺷد.
باور ،اوتو ):(١٨٨١-١٩٣٨
سياستمدار و نظريهپرداز سوسيال دموکرات اتريشی .از
سران مارکسيسم اتريشی .در جنﮓ جهانی اول رهبر جناح چپ

١٨٨

بود که طی اﻋتصاب  ١٩١٨چپهای راديﮑال از آن جدا ﺷدند.
در سال  ١٩١٨-١٩متصدی پست وزارت خارجه ﺷد .او از
رهبران برجستهی انترناسيونال دوم بود و تا سال ١٩٣۴
مهمترين چهرهی حزب بهﺷمار میرفت.

بايروان ،جرج ):(١٧٨٨-١٨٢۴
ﺷاﻋر انگليسی که برای ﺷرکت در مبارزات آزادیخواهانهی
يونانيان ﻋليه سيطرهی ترکيه ميهن خود را ترک گﻔت ،اما در راه
درگذﺷت.

ببل ،اوگوست ):(١٨۴٠-١٩١٣
رهبر سرﺷناس حزب سوسيال دموکرات آلمان و انترناسيونال
دوم .در سال  ١٨۶٩بههمراه ليبﮑنشت حزب سوسيال دموکرات
کارگری را تشﮑيﻞ داد .چند بار بهنمايندگی مجلس آلمان انتخاب
ﺷد و همواره در برابر تجديدنظرطلبی در حزب سوسيال
دموکرات موضع گيری مینمود.

بتلهايم ،ارنست:
کمونيست مجار که بهﻋنوان رابط جمهوری ﺷورايی
مجارستان بهاتريش فرستاده ﺷد .او رهبری منتخب حزب
کمونيست اتريش را برکنار نمود و در ژوئن  ١٩١٩با
سازماندهی گروه کوچﮑی از کارگران و سربازان بهتدارک يک
قيام نافرجام پرداخت .نقشهها و روشهای او از جانب کمينترن
مورد انتقاد قرار گرفت.

١٨٩

بتهوفن ،لودويگ فان ):(١٧٧٠-١٨٢٧
آهنﮓساز آلمانی که از برجستهترين چهرههای موسيقی غرب
بهﺷمار می رود.

براکه ،ويلهلم ):(١٨۴٢-١٨٨٠
سوسيال دموکرات آلمانی که در برانشوايک نشريات
سوسياليستی منتشر میکرد .ابتدا پيرو ﻻسال بود .در سال ١٨۶٩
از اﻋضای مؤسس حزب سوسيال دموکرات کارگری آلمان بود.
از  ١٨٧٧تا  ١٨٧٩ﻋضو پارلمان بود.

برنشتاين ،ادوارد ):(١٨۵٠-١٩٣٢
او از سال  ١٨٧٢ﻋضو حزب سوسيال دموکرات آلمان بود.
بهخاطر قانون ممنوﻋيت اﺷتغال سوسياليستها از سال  ١٨٧٩تا
 ١٨٨٨در سوييس زندگی میکرد .از  ١٨٨١تا  ١٨٩٠سردبير
ارگان رسمی حزب در تبعيد بود .از  ١٨٨٨تا  ١٩٠١در لندن
میزيست و مجری وصيتنامهی انگلس بود .از  ١٨٩۶بهتدوين
نظريات تجديدنظرطلبانه در مارکسيسم پرداخت .در جنﮓ جهانی
دوم از مخالﻔين جنﮓ بود .از  ١٩١٨تا  ١٩١٩ﻋضو حزب
سوسيال دموکرات مستقﻞ آلمان  USPDبود .از نوامبر  ١٩١٨تا
فوريه  ١٩١٩در وزارت دارايی معاون وزير بود.

بﻼن ،لويی ):(١٨١١-١٨٨٢
سوسياليست فرانسوی که در سال  ١٨۴٨در ِسمت رييس
ادارهی کار بهتشﮑيﻞ يک کميسيون کارگری همت گماﺷت و
خواهان تأسيس »کارگاههای اجتماﻋی« ﺷد.

١٩٠

بﻼنکی ،اگوست ):(١٨٠۵-١٨٨١
او احتماﻻً مهمترين انقﻼبی فرانسوی قرن نوزدهم است .در
باندها و سازمانهای مخﻔی متعددی ﺷرکت داﺷت .در انقﻼبات
 ١٨٣٠و  ١٨۴٨فعاﻻنه ﺷرکت جست .در سال  ١٨٧١بهطور
غيابی بهنمايندگی کمون پاريس انتخاب ﺷد .مجموﻋا ً  ٣۶سال از
زندگی خود را در زندانها و مجازاتگاهها گذراند.

بوﺧارين ،نيکوﻻی ايوانويج ):(١٨٨٨-١٩٣٨
از سال  ١٩٠۵در جنبش انقﻼبی حضور داﺷت .از  ١٩٠۶با
بلشويکها همراه بود .در سال  ١٩١٠از روسيه مهاجرت نمود.
در سال  ١٩١٧بهﻋضويت کميتهی مرکزی حزب درآمد .در سال
 ١٩١٨از سازماندهندههای کمونيستهای چپ بود .از سال
 ١٩١٩ﻋضو مشاور دفتر سياسی بود و از سال  ١٩٢۴ﻋضو
اصلی آن .از  ١٩٢٣تا  ١٩٢٧با استالين همراه بود .از سال
 ١٩٢۶تا  ١٩٢٩رييس هيئت اجرايی کمينترن بود .از ١٩٢٨
رهبری »اپوزيسيون راست« را بهﻋهده داﺷت .در سال  ١٩٢٩با
وجود »انتقاد از خو ِد« ﻋلنی از دفتر سياسی سردبيری »پراودا«
برکنار ﺷد .در سال  ١٩٣۶قانون اساسی »استالينی« را نوﺷت.
در سال  ١٩٣٧دستگير ﺷد .او يﮑی از سه متهم اصلی در دادگاه
های مسﮑو بود که بهاﻋدام محﮑوم ﺷد.

پاکه ،آلفونس ):(١٨٨١-١٩۴۴
نويسنده و روزنامهنگار آلمانی که از سال  ١٩١۶تا ١٩۴٣
در روزنامهی »فرانﮑﻔورتر« کار میکرد .او از ژانويه تا نوامبر
 ١٩١٨بهﻋنوان وابستهی فرهنگی بههمراه هيئت ديپلماتيک

١٩١

گراف ميرباخ در روسيه بود و اولين خبرنگار آلمانی بود که از
مسﮑو دربارهی انقﻼب اکتبر گزارش داد .در مطلبی که در
سپتامبر  ١٩١٨نوﺷت اذﻋان نمود که تحت تأثير اين رویداد
تاريخی بهسوسيال دموکراسی گرويده است .پس از بازگشت
بهفرانﮑﻔورت بهفرقهی مسيحيان نيﮑوکار پيوست .در ژانويه
 ١٩٣٢بهﻋضويت آکادمی ﺷعر پروس انتخاب ﺷد ،اما در مارس
 ١٩٣٣از آن استعﻔا داد.

پﻼتن ،فريتس ):(١٨٨٣-١۴٩٢
از سال  ١٩١١ﻋضو حزب سوسيال دموکرات سوييس بود و
از  ١٩١٢دبير هيئت رييسهی آن .از چپهای متمايﻞ
به»تسيمروالد« بهﺷمار میرفت و در کنگرهی پايهگذاری
کمينترن ﺷرکت داﺷت .از بنيانگذاران حزب کمونيست سوييس
بود .از سال  ١٩٢٣در اتحاد ﺷوروی میزيست .او يک
مزرﻋهی اﺷتراکی تشﮑيﻞ داد و با انستيتوی ﻋلمی کشاورزی
بينالمللی در مسﮑو همکاری میکرد .در سال  ١٩٣٨دستگير ﺷد
و بهسال  ١٩۴٢در يک اردوگاه کار در ﺷمال روسيه در گذﺷت.
در سال  ١٩۵۶از او اﻋادهی حيثيت ﺷد.

پلخانوف ،گﺌورگی ).(١٨۵۶-١٩١٨
پوبدونوزيف ،کنستانتين ).(١٨٢٧-١٩٠٧
پوکروفسکی ،ﻣيخاﺋيل ):(١٨۶٨-١٩٣٢
تاريخنگار مارکسيست که از سال  ١٩٠۵ﻋضو حزب
بلشويک بود و بهدستهی »وپريود« تعلق داﺷت .در زمان جنﮓ

١٩٢

از يک سياست انترناسيوناليستی پيروی میکرد .از نوامبر
 ١٩١٧تا مارس  ١٩١٨رييس ﺷورای مسﮑو بود .او از
کمونيستهای چپ بهﺷمار میرفت .پس از  ١٩١٨معاون
کميسريای امور آموزﺷی بود و رياست جامعهی مورخين
مارکسيست را بهﻋهده داﺷت.

پولگوفينگوف ،گﺌورگی ):(١٨٨٣- ١٩١٨

سرگرد ارتش تزاری که موقع کودتای کورنيلوف از دولت
موقت حمايت میکرد .در سپتامبر و اکتبر  ١٩١٧فرماندهی
نيروهای مسلح در گردان نظامی پتروگراد بود .او در
سازماندهی ﺷورش اﺷرفزادگان نقش داﺷت .پس از ﺷﮑست
ﺷورش بهنواحی دُن فرار کرد .در مارس  ١٩١٨بهاسارات
نمايندگان ﺷوروی درآمد و در يک دادگاه انقﻼبی محﮑوم بهاﻋدام
ﺷد.

پستل ،پاول ):(١٧٩٣-١٨٢۶
افسر انقﻼبی روسی که در مقام يﮑی از رهبران دکابريستها
برنامهای برای لغو نظام اربابی و برپايی يک دولت جمهوری
ليبرال تدوين نمود.

پتليورا ،سيمون ).(١٨٧٧-١٩٢۶
پينوشه ،اگوستو ):(١٩١۵-٢٠٠۶
ژنرال ﺷيليايی که از سال  ١٩۶٩رييس ستاد فرماندهی ارتش
بود .در اوت  ١٩٧٣فرماندهی کﻞ ارتش ﺷد و در سپتامبر همان
سال کودتايی ﻋليه جنبش خلقی و کارگری و حاکميت مردمی

١٩٣

بهراه انداخت .چندی بعد رييس حﮑومت نظامی ﺷد و از سال
 ١٩٧٣خود را رييس جمهور ﺷيلی خواند .پس از بازگشت
صوری دموکراسی بهﺷيلی همچنان فرماندهی نيروهای مسلح
باقی ماند.

پوشکين ،الکساندر ).(١٧٩٩-١٨٣٧
پروکوپوويﭻ ،سرگﺌی ):(١٨٧١-١٩۵۵
اقتصاددان روسی که از سال  ١٩٠۶ﻋضو کميتهی مرکزی
کادتها بود .در سال  ١٩١٧در دولت موقت وزير صنعت و
تجارت ﺷد و سپس وزير تدارکات .در جنبش همياری فعاليت
داﺷت و در سال  ١٩٢٢از آن خارج ﺷد.

تﺌودوروويج ،ايوان ):(١٨٧٠-١٩٣٧
از سال  ١٨٩۵سوسيال دموکرات بود .از همکاران »ايسﮑرا«
و بلشويکها بود که در سال  ١٩٠٧بهﻋضويت کميتهی مرکزی
حزب بلشويک انتخاب ﺷد .پس از انقﻼب اکتبر کميسر خلق در
امور تغذيه ﺷد .در نوامبر استعﻔا داد .در زمان جنﮓ با
کميساريای امور کشاورزی همکاری داﺷت .سالهای -٣٠
 ١٩٢٨دبيرکﻞ انترناسيونال دهقانی و مدير انستيتوی کشاورزی
بود.

تکاچف ،پيوتر ):(١٨۴۴-٨۵
نويسندهی انقﻼبی روس که در  ١٨٧٢بهاروپای غربی
گريخت .با ﻻوروف همکاری داﺷت ،اما بعد باهم دﺷمن ﺷدند .در
نوﺷتههای خود مدافع اين ايده بود که انقﻼب بايد توسط گروه

١٩۴

برگزيدهای از انقﻼبيون حرفهای جانباز و با انضباط انجام گيرد.
روﺷنفﮑران وظيﻔه دارند که بهنام خلق رهبری جنبش انقﻼبی را
بهﻋهده بگيرند.

تولستوی ،لﺌو ):(١٨٢٨-١٩١٠
نويسندهی بزرگ روس که در آثار خود بهترويج اخﻼقيات
اصيﻞ مسيحی دست زده است .او طرفدار مسالمت بود و
بهايدههای آنارﺷيستی گرايش داﺷت.

ترولسترا ،پيتر ):(١٨۶٠-١٩٣٠
نويسنده و سياستمدار هلندی که در سال  ١٨٩۴حزب
سوسيال دمﮑرات هلند را تأسيس نمود و تا  ١٩٢۵رهبر آن بود.

تروتسکی ،لﺌو ).(١٩۴٠-١٨٧٩
تورگنيف ،ايوان ):(١٨١٨-١٨٨٣
نويسندهی واقعگرای روس که بهﺷدت تحت تأثير افﮑار غربی
بود .در آثار خود بهترسيم مشﮑﻼت سياسی و اجتماﻋی زمان
پرداخته است.

چه ايدزه ،نيکﻼی ):(١٨۶۴ -١٩٢۶
يﮑی از سران منشويکها که نمايندهی دوما بود .در زمان
جنﮓ از يک سياست انترناسيوناليستی پيروی میکرد .پس از
انقﻼب فوريه رييس ﺷورای پتروگراد و کميتهی مرکزی آن بود.
بعد از انقﻼب اکتبر رياست دولت منشويﮑی گرجستان را بهﻋهده
داﺷت و پس از سقوط آن در سال  ١٩٢١بهفرانسه رفت.

١٩۵

چخوف ،آنتون ):(١٨۶٠-١٩٠۴
نمايشنامه نويس برجسته ی روس.

چرنوف ،ويکتور ):(١٨٧٣-١٩۵٢
يﮑی از سران سوسيال انقﻼبيون و سردبير ارگان مرکزی اين
جريان بود .در سال  ١٩١٧وزير کشاورزی دولت موقت ﺷد .در
سال  ١٩٢٠از روسيه مهاجرت کرد.

داستايفسکی ،فيودور ):(١٨٢١-١٨٨١
نويسندهی روس که در سال  ١٨۴٩بهخاطر فعاليتهای
انقﻼبی بهزندان با اﻋمال ﺷاقه در سيبری محﮑوم ﺷد .او در
رمانهای خود بهترسيم رنجهای بشر در زمان و مﮑان خود
پرداخته است.

دان ،فيودور ايليﭻ ):(١٨٧١-١٩۴٧
نام اصلی او گورويچ بود .سياستمدار سوسيال دموکرات
روس که پزﺷک بود و در سال  ١٨٩۵در پايهگذاری سازمان
»اتحاديه پيﮑار برای رهايی طبقه کارگر« ﺷرکت جست.
بهزودی از رهبران منشويکها ﺷد .پس از انقﻼب فوريه در
جناح راست منشويﮑی بود که از دولت موقت پشتيبانی میکرد.
در جنﮓ داخلی در کنار اکثريت رهبری بهسياست حمايت
انتقادآميز از ارتش سرخ در برابر روسهای سﻔيد گرايش داﺷت.
در سال  ١٩٢٠نمايندهی ﺷورای مسﮑو بود .در ژانويه ١٩٢٢
بهخارج تبعيد ﺷد .او از سران گروههای تبعيدی بود و در
انترناسيونال دوم نقش مهمی ايﻔا نمود.

١٩۶

دانتون ،ژرژ ):(١٧۵٩-١٧٩۴
ژاکوبين فرانسوی .در سال  ١٧٩١درجهت تحول ريشهای
ﺷهرداری پاريس همت گماﺷت .از سال  ١٧٩٣ﻋضو کميتهی
رفاه بود .او از پايهگذاران ترور انقﻼبی بود .در سازماندهی
مقاومت وطنپرستانهی فرانسويان در برابر مداخﻼت نيروهای
اروپايی فعال بود .در سال  ١٧٩۴دستگير و بهاﻋدام با گيوتين
محﮑوم ﺷد.

داروين ،چارلز رابرت ):(١٨٠٩-١٨٨٢
زيستﺷناس انگليسی و پايهگذار نظريه تﮑامﻞ جديد.
دژانوف ،ايوان داويدويج ):(١٨١٨-١٨٩٨
از  ١٨٨٢تا  ١٨٩٨وزير آموزش حﮑومت تزاری بود.

دنيکين ،آنتون ايوانويﭻ ):(١٨٧٢-١٩۴٧
ژنرال تزاری که در سال  ١٩١٧سرفرماندهی جبههی غرب
بود .در پايان سال در تجهيز ارتش داوطلبان در ﺷمال قﻔقاز
ﺷرکت داﺷت و پس از مرگ کورنيلوف رهبر آن ﺷد .او در سال
 ١٩١٩در جنوب روسيه همهی ارتشهای سﻔيد را زير فرماندهی
خود متحد نمود و پس از تسخير جلگهی جنوبی دُن بهمسﮑو حمله
آورد .در اکتبر و نوامبر  ١٩١٩ارتش سرخ واحدهای او را
درهم ﺷﮑست .او در مارس  ١٩٢٠بهکريمه گريخت ،فرماندهی
ارتش را به ورانگﻞ سپرد و خود بهانگلستان رفت .در سال
 ١٩۴۵بهآمريﮑا مهاجرت کرد.

دزرشينسکی ،فليکس ):(١٨٧٧-١٩٢۶
تبار روس کـه از سال  ١٨٩۵ﻋضو رهبری
انقﻼبـی لهستانی ِ
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جنبش سوسيال دمﮑرات لهستان و ليتوانی بود .در چهارمين
کنگرهی حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه )(١٩٠۶
بهﻋضويت کميتهی مرکزی درآمد .از دسامبر  ١٩١٧سرپرست
چﮑا بود .از  ١٩١٨بهکمونيستهای چپ گرايش داﺷت .از
مارس  ١٩١٩کميسر خلق در امور داخلی بود .از زمان
»ماجرای گرجستان« با استالين هم پيمان بود .در  ١٩٢۴رييس
ﺷورای ﻋالی اقتصاد ﺷد .در  ١٩٢۴-٢۵نامزد هيئت سياسی
حزب بود.

رادک ،کارل ):(١٨٨۵ -١٩٣٩
انقﻼب ِی لهستانی که از  ١٩٠٢در جنبش سوسياليستی فعال
بود .از  ١٩٠٨تا  ١٩١۴در آلمان بهکار روزنامهنگاری مشغول
بود و بهچپهای راديﮑال گرايش داﺷت .در زمان جنﮓ جهانی
اول در سوييس با چپهای زيمروالد ارتباط داﺷت و با لنين
همکاری میکرد .در آوريﻞ  ١٩١٧با لنين بهپتروگراد رفت و
وارد حزب بلشويک ﺷد .در کميسريای خلق برای امور خارجی
ﺷروع بهفعاليت کرد .از  ١٩١٨کمونيست چپ بهﺷمار میرفت.
با يک مأموريت پنهانی بهآلمان آمد و در کنگرهی مؤسسان حزب
کمونيست آلمان ﺷرکت نمود .از سال  ١٩١٩ﻋضو کميتهی
مرکزی بود و در سال  ١٩٢٠دبير هيئت اجرايی کمينترن ﺷد .تا
سال  ١٩٢٣مشاور رهبری حزب کمونيست آلمان بود .در
سالهای  ١٩٢٣و  ١٩٢۶-٢٩بهاپوزيسيون چپ گرايش داﺷت.
در سال  ١٩٢٧اخراج و تبعيد ﺷد .پس از برکناری با »پراودا«
همکاری میکرد .در سال  ١٩٣۶دستگير ﺷد و در دومين
محاکمات مسﮑو بهده سال زندان محﮑوم گشت.

١٩٨

رادين؛ گنونيانس ).(١٨٧٨ -١٩١١
راکوفسکی ،کريستيان ):(١٨٧٣-١٩۴١
در سوسيال دموکراسی رومانی و بلغارستان فعال بود .در
تأسيس فدراسيون سوسياليستی بالﮑان ﺷرکت داﺷت .در زمان
جنﮓ از يک سياست انترناسيوناليستی پيروی میکرد .از سال
 ١٩١٧ﻋضو حزب بلشويک بود .از سال  ١٩١٨تا  ١٩٢٣رييس
ﺷورای کميسرهای اوکراين بود .سﻔير ﺷوروی در فرانسه و
انگلستان ﺷد.
رنر ،کارل ):(١٨٧٠-١٩۵٠
سوسيال دموکرات اتريشی .از  ١٩١٨تا  ١٩٢٠صدراﻋظم
اتريشی بود.
ريمسکی کورساکوف ،نيکﻼی ):(١٨۴۴-١٩٠٨
آهنﮓساز و موسيقیدان روس.
ريازانوف داويد ) :(١٨٧٠-١٩٣٨نخست نارودنيک بود ،اما
از حوالی سال  ١٨٨٨مارکسيست ﺷد .در سال  ١٩٠٠در تبعيد
يک گروه مارکسيستی تشﮑيﻞ داد که از »ايسﮑرا« انتقاد میکرد.
مورخ جنبش کارگری بود و در  ١٩١١-١۶در انتشار آثار
مارکس و انگلس همکاری داﺷت .در زمان جنﮓ از يک سياست
انترناسيوناليستی پيروی میکرد .با »ناﺷاسلوو« همکاری
مینمود .در سال  ١٩١٧رييس دفترهای سنديﮑانی پتروگراد ﺷد.
بهﺷرايونزی پيوست و در اکتبر با قيام مخالف بود .در ماه نوامبر
طرفدار يک دولت ائتﻼفی بود .در ژانويه  ١٩١٨با انحﻼل

١٩٩

مجلس مؤسسان مخالف بود .بهﻋنوان اﻋتراض بهسياست حزب
در ارتباط با قرارداد صلح برست ليتوفسک برای مدت کوتاهی
از حزب کناره گرفت .در سال  ١٩١٨در تأسيس آکادمی
سوسياليستی ﺷرکت داﺷت .از  ١٩٢٢تا  ١٩٣١مدير انستيتوی
مارکس-انگلس بود .اولين مجموﻋهی آثار مارکس و انگلس ،و
آثار پلخانوف را انتشار داد .در سال  ١٩٣١از حزب اخراج
گشت .سپس دستگير و تبعيد ﺷد و در زندان در گذﺷت.

روبسپير ،ﻣاکسيميلين ).(١٧۵٨-١٧٩۴
روﻻن ،روﻣن ):(١٨۶۶-١٩۴۴
نويسندهی فرانسوی .در زمان جنﮓ جهانی اول مقاﻻت
متعددی ﻋليه جنﮓ و امپرياليسم کشورهای اروپايی انتشار داد.

روسو ،ژان ژاک ):(١٧١٢-١٧٧٨
انديشمند و فيلسوف اخﻼقگرای فرانسوی که در آثار خود از
برابری حقوق همهی مردم دفاع میکرد.

ريکوف ،الکسی ):(١٨٨١-١٩٣٨
از سال  ١٨٩٩ﻋضو حزب سوسيال دموکرات کارگری
روسيه بود و در سومين کنگرهی حزب بهﻋضويت کميتهی
مرکزی درآمد .در اکتبر و نوامبر  ١٩١٧کميسر خلق در امور
داخلی بود و از يک دولت ائتﻼفی جانبداری میکرد .از کميتهی
مرکزی و دولت کناره گرفت .از  ١٩١٨تا  ١٩٢١رييس ﺷورای
ﻋالی اقتصاد بود .ﻋضو هيئت سياسی حزب بود و پس از مرگ
لنين رييس ﺷورای کميسرهای خلق ﺷد.

٢٠٠

ريليف ،کوندراتی ):(١٧٩۵-١٨٢۶
ﺷاﻋر روسی که پس از سرکوب جنبش دکابريستها اﻋدام
ﺷد .اﺷعار او مضامين برانگيزندهی انقﻼبی دارند .او مهمترين
ﺷاﻋر اﺷراف ترقیخواه بهﺷمار میرود.

زرتلی ،ايراکلی ):(١٨٨١-١٩۵٩
طی جنﮓ جهانی اول طرفدار مرکزيت بود .در مه ١٩١٧
بهوزرات پست و تلگراف رسيد .ﻋضو کابينهی منشويکها در
گرجستان بود .بهفرانسه مهاجرت کرد.

زوﻻ ،اﻣيل ):(١٨۴٠-١٩٠٢
نويسندهی انسان دوست فرانسوی.

زينوويف ،گﺌورگی ):(١٨٨٣-١٩٣۶
از سال  ١٩٠١ﻋضو حزب سوسيال دموکرات کارگری
روسيه بود .بهسال  ١٩١٧رييس ﺷورای پتروگراد ﺷد .او ﻋضو
هيئت سياسی حزب و کميتهی اجرايی کمينترن بود.

ژورس ،ژان ):(١٨۵٩-١٩١۴
سوسياليست فرانسوی که از  ١٨٨٣تا  ١٨٨۵در پارلمان
نمايندهی جمهوری خواهان چپ بود .از  ١٨٩٣تا  ١٨٩٨و از
 ١٩٠٢تا  ١٩١۴نمايندهی سوسياليستها بود .در سال ١٩٠۴
روزنامهی اومانيته را پايه گذاﺷت .در امر اتحاد احزاب گوناگون
سوسياليستی ) (١٩٠۵فعال بود .با اينکه تنها از مواضع انسانی
غيرمارکسيستی پيروی میکرد ،سرسختانه ﻋليه نظامیگری،

٢٠١

استعمار و گرايشهای ضدسامی مبارزه میکرد .در
 ١٩١۴/٧/٣٠بهدست ناسيوناليستهای افراطی کشته ﺷد.

سالتيکوف شچدرين ،ﻣيخاﺋيل ):(١٨٢۶-١٨٨٩
طنزنويس دموکرات و انقﻼبی روسيه.

سالوﻣينی جيتانو ):(١٨٧٣-١٩۵٧
ناﺷر ضدفاﺷيست ايتاليايی.

ساﻣوﺋيلوفا ،کونگورديا ):(١٨٧۶-١٩٢١
اين زن از سال  ١٩٠١در جنبش دانشجويی ﺷرکت داﺷت.
سوسيال دموکرات ﺷد و در سال  ١٩١۴قصد داﺷت روزنامهای
برای زنان کارگر منتشر کند که دستگير ﺷد .پس از انقﻼب
فوريه بهپتروگراد برگشت .با تحريريه »رابوتنيزا« همکاری
میکرد .با پيشنهاد کولونتای مبنیبر تشﮑيﻞ يک بخش ويژهی
آموزﺷی سياسی زنان مخالﻔت کرد ،زيرا گمان میبرد که حزب
چنين اقدامی را بهﻋنوان فمينيسم بورژوايی طرد میکند .پس از
تشﮑيﻞ ﺷعبهی زنان در پاييز  ١٩١٩مسئوليت نشريه آن را
بهﻋهده گرفت» :کمونيستا« .طی يک مسافرت حزبی بر اثر وبا
در گذﺷت.

سسکريابين ،الکساندر ):(١٨٧٢-١٩١۵
آهنﮓساز و پيانيست.
اسپارتاکوس )در سال  ٧١ﻗبل از ﻣيﻼد در نبرد کشته شد(:
گﻼدياتور رومی که بزرگترين قيام بردگان دينای کهن را
رهبری نمود.

٢٠٢

سپيريدونوفا ،ﻣاريا ):(١٨٨۴-١٩۴١
اين زن از سال  ١٩٠١ﻋضو حزب سوسيال رولوسيونرها
بود .در سال  ١٩٠۶بهخاطر سو ِءقصد بهيک کارمند بهحبس ابد
محﮑوم ﺷد .پس از انقﻼب فوريه ﺷهردار چيتا ﺷد .از ژوئن
 ١٩١٧بهپتروگراد آمد .در اولين کنگرهی جناح چپ سوسيال
رولوسيونرها در نوامبر  ١٩١٧نقش مهمی ايﻔا نمود و
بهﻋضويت کميتهی مرکزی در آمد .در مارس  ١٩١٨طرفدار
پذيرش ﺷرايط صلح با آلمان و ائتﻼف با بلشويکها بود .در
ژانويه بهقيام ﻋليه دولت بلشويﮑی رأی موافق داد .در همين
رابطه دستگير ﺷد ،اما پس از محاکمه بﻼفاصله آزاد گشت .در
فوريه  ١٩١٩بار ديگر دستگير ﺷد و بهتبعيد محﮑوم ﺷد .بهطور
غيرقانونی در مسﮑو اقامت داﺷت .از سال  ١٩٢٠يا در زندان
بهسر میبرد و يا تحت نظارت بود .احتماﻻً در جريان يورش
ارتش آلمان بهقتﻞ رسيد.

استالين ،يوزف ).(١٨٧٩-١٩۵٣
ستاﻣبوليسکی ،الکساندر ):(١٨٧٩-١٩٢٣
سياستمدار بلغار که از سال  ١٩٠٨رهبر حزب زارﻋان و
نمايندهی مجلس بود .بهسال  ١٩١٩بهنخست وزيری رسيد و يک
نظام ديﮑتاتوری با اصﻼحات بنيادين بهنﻔع دهقانان برپا نمود .در
ژوئن  ١٩٢٣با يک کودتای نظامی سقوط کرد.

ستروم ،فردريک ):(١٨٨٠-١٩۴٨
سوسيال دموکرات چپگرای سوئدی که در جنبش
»زيمروالد« ﺷرکت داﺷت .از  ١٩٢١تا  ١٩٢۴دبيرکﻞ حزب
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کمونيست بود .در سال  ١٩٢۴حزب را ترک گﻔت و بهسوسيال
دموکراسی بازگشت.

سکات ،سر والتر ):(١٧٧١-١٨٣٢
ﺷاﻋر اسﮑاتلندی که رمانهای تاريخی مینوﺷت .يﮑی از
برجستهترين نمايندگان رومانتيسيسم اسﮑاتلندی است.

سيمانوف ،گريگوری ):(١٨٩٠-١٩۴۶
سوارکار قزاقی که در نوامبر و دسامبر  ١٩١٧در کرانهی
ﺷرقی درياچه بايﮑال قيامی نافرجام ﻋليه دولت ﺷوروی سازمان
داد .پس از ﺷﮑست در منچوری سپاهيان تازهای گرد آورد و يک
ديﮑتاتوری خونين بهپا کرد.

سرژ ،ويکتور ):(١٨٩٠-١٩۴٧
فرزند يک انقﻼبی روس بود که در بروکسﻞ بزرگ ﺷد.
ﻋضو حزب سوسيال دمﮑرات بود که بهآنارﺷيسم گرايش پيدا
کرد .در سال  ١٩١٩بهروسيه رفت و با زينوويف همکاری کرد.
از سال  ١٩٢٢در اروپای غربی برای کمينترن کار میکرد .از
سال  ١٩٢٩مجددا در روسيه اقامت گزيد .در سازماندهی
اپوزيسيون چپ فعال بود .در سال  ١٩٣٣دستگير ﺷد ،اما با
دخالت رومن روﻻن و آندره ژيد آزاد گشت و در سال ١٩۴٠
بهمﮑزيک گريخت.

سوﺧانوف ،نيکﻼی ):(١٨٨٢-١٩۴٠
نويسنده و دانشمند سوسيال دمـﮑرات روس بــود .نخست از
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سوسيال رولوسيونرها بود ،اما بعد بلشويک ﺷد .بعد از پيروزی
انقﻼب اکتبر با بنيادهای اقتصاد ﺷوروی بههمکاری پرداخت.

شلياپنيکوف ،الکساندر ):(١٨٨۵-١٩٣٧
از سال  ١٩٠١ﻋضو حزب سوسيال دموکرات کارگری
روسيه بود .از  ١٩٠۴تا  ١٩٠٧در کارخانجات فرانسه،
انگلستان و آلمان کار میکرد .در خﻼل جنﮓ جهانی رابط
ﺷعبهی روسی با دفتر بينالمللی کميتهی مرکزی حزب بلشويک
بود .پس از انقﻼب فوريه ﻋضو کميتهی پتروگراد ،هيئت اجرايی
ﺷورای پتروگراد و رييس سنديﮑای فلزکاران اين ﺷهر ﺷد .از
اکتبر  ١٩١٧تا مارس  ١٩١٨کميسر خلق در امور کار بود .از
 ١٩١٩تا  ١٩٢٢رييس کميتهی مرکزی اتحاديه فلزکاران بود.
 ١٩٢٠-٢٢در سازماندهی »اپوزيسيون کارگری« ﺷرکت
داﺷت .از مه  ١٩٢١ﻋضو هيئت رييسهی ﺷورای ﻋالی اقتصاد
بود .در سال  ١٩٣٣از حزب اخراج ﺷد و در اسارت در گذﺷت.

شرام ،کارل اوگوست ):(١٨٣٠-١٩٠۵
کارﺷناس امور اقتصادی که از سالهای  ١٨٧٠بهسوسيال
دموکراسی آلمان گرايش داﺷت و از نظريهپردازان »سوسياليسم
دولتی« بود .از سال  ١٨٨۶بهجنبش کارگری پشت کرد.

شوپن ،فردريک ):(١٨١٠-١٨۴٩
پيانيست و آهنﮓساز برجستهی لهستانی-فرانسوی.

فيشر ،لويس ):(١٨٩٩-١٩٧٠
روزنامهنگار آمريﮑايی که بهطور ﻋمده برای مجـلهی هﻔتگی
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چپ ليبرال بهنام  The Nationگزارش مینوﺷت .تا زمان
پيمان هيتلر-استالين سياست ﺷوروی را توجيه مینمود ،اما پس
از ْ
آن بهاستالينيسم پشت کرد و ديدگاه ضدکمونيستی اتخاذ نمود.

فوش ،فرديناند )١٩٢٩ـ:(١٨۵١
مارﺷال فرانسوی که در سال  ١٩١٨فرماندهی کﻞ نيروهای
مسلح متﻔقين بود .در سال  ١٩١٩رييس ﺷورای ﻋالی جنﮓ ﺷد.
او در سازماندهی مداخﻼت مسلحانه ﻋليه روسيه ﺷوروی
ﺷرکت مؤثر داﺷت.

فرانس ،آنانتول ):(١٨۴۴-١٩٢۴
اديب و داستاننويس مترقی فرانسویکه بهسنتهای اومانيستی
و ميراث روﺷنگری پایبند بود.

کالدين ،الکسی ):(١٨۶١-١٩١٨

ژنرال ارتش تزاری که در کودتای کورنيلوف ﺷرکت داﺷت.
او رهبری قيام ناموفق قزاقهای دُن را از دسامبر  ١٩١٧ﻋليه
ارتش ﺷوروی بهﻋهده داﺷت .بهخاطر ﺷﮑست در جبهه خودکشی
کرد.

کاﻣنيف ،لو بوريسوويج ):(١٨٨٣-١٩٣۶
از سال  ١٩٠١ﻋضو حزب سوسيال دموکرات کارگری
روسيه بود .از  ١٩٠٩تا  ١٩١۴در مهاجرت از نمايندگان
برجستهی بلشويکها بود .بهسال  ١٩١۴بهپتروگراد برگشت .پس
از انقﻼب فوريه در کنار استالين بهﻋنوان رهبران بلشويکهای
پتروگراد سياستی مﻼيمتر از لنين پيش گرفت و با »تزهای
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آوريﻞ« لنين بهمخالﻔت برخاست .در جريان انقﻼب اکتبر در کنار
زينوويف طرفدار ميانهروی بود و بدينخاطر از کميتهی
مرکزی کناره گرفت .پس از پيروزی قيام مدت کوتاهی رييس
کميتهی اجرايی مرکزی ﺷوراها بود .در مارس  ١٩١٩باز
بهﻋضويت کميتهی مرکزی انتخاب ﺷد .از  ١٩١٩تا ١٩٢۶
ﻋضو هيئت سياسی بود .از  ١٩٢٠تا  ١٩٢۶رييس ﺷورای
مسﮑو بود .در سال  ١٩٢٢در سمت معاونت ﺷورای کميسرهای
خلق کار میکرد .از اواخر سال  ١٩٢٢بههمراه زينوويف و
استالين باند غيررسمی »سه نﻔره« را ﻋليه تروتسﮑی تشﮑيﻞ
دادند .در پاييز  ١٩٢۵بههمراه زينوويف ،رهبر »اپوزيسيون
جديد« بهﺷمار میرفت و از آوريﻞ  ١٩٢۶با اپوزيسيون هوادار
تروتسﮑی ائتﻼف نمود .پس از پانزدهمين کنگرهی حزب
) (١٩٢۶از حزب اخراج ﺷد ،اما بعد از پس گرفتن نظريات خود
دوباره بهحزب برگشت .بهسال  ١٩٣٢برای دومينبار و در پايان
سال  ١٩٣۴برای سومينبار از حزب اخراج ﺷد .در سال ١٩٣۵
بهزندان محﮑوم گشت .در جريان اولين محاکمات مسﮑو بهسال
 ١٩٣٩بهاﻋدام محﮑوم ﺷد.

کاﻣکوف ،بوريس ):(١٨٨۵-١٩٣٨
يﮑی از رهبران سوسيال رولوسيونرهای چپ که در سال
 ١٩٣٨در سازماندهی قيام مسﮑو ﺷرکت داﺷت .دستگير و
زندانی ﺷد .پس از آن بهکار در ادارات آمار مشغول بود.

کاپﻼن ،فانی ):(١٨٩٠-١٩١٨
زنی از طرفداران سوسيال رولوسيونرها که بهخاطر
سوءقصد بهلنين محاکمه و اﻋدام ﺷد.
ِ
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کپ ،ولفگانگ ):(١٨۵٨-١٩٢٢

حقوقدان و سياستمدار آلمانی که در سال  ١٩١٧حزب ميهن
را پايه گذاﺷت .او در مارس  ١٩٢٠بهکودتای نافرجامی ﻋليه
حﮑومت دست زد.

کاﺋوتسکی ،کارل ):(١٨۵۴-١٩٣٨
نظريهپرداز و ناﺷر سوسيال دموکرات که از سال ١٨٧۵
ﻋضو جنبش سوسيال دموکرات اتريش بود .از  ١٨٨۵تا ١٨٩٠
در لندن با انگلس همکاری نزديک داﺷت .از  ١٨٨٣تا ١٩١٧
ناﺷر مشهورترين ارگان نظری انترناسيونال دوم بهنام »ﻋصر
جديد« بود .پس از مرگ انگلس بهبانﻔوذترين نظريهپرداز
مارکسيسم بدل ﺷد و پس از انقﻼب  ١٩٠۵روسيه در بحﺚ
مربوط به»اﻋتصابات تودهای« که در سال های ١٩١٠-١١
درگرفت ،بيانگر نظريات »ميانه« بود .در رابطه با جنﮓ
جهانی او خواهان صلح بود .از پايهگذاران حزب سوسيال
دموکرات مستقﻞ آلمان بود .پس از انقﻼب نوامبر در وزارت
خارجه مشغول کار ﺷد .او در کميسيون اجتماﻋی ﻋضويت
داﺷت .با انقﻼب اکتبر و بلشويکها بهﺷدت مخالف بود ،از سال
 ١٩١٩بهﻋضويت حزب سوسيال دموکرات آلمان در آمد.

کرنسکی ،الکساندر ):(١٨٨١-١٩٧٠
سياستمدار روس که وکيﻞ دﻋاوی بود و در آغاز با سازمان
سوسيال رولوسيونرها همکاری داﺷت .بهسال  ١٩١٢سخنگوی
فراکسيون »ترودوويﮑی« )سوسياليستهای خلقی( ﺷد .در سال
 ١٩١۴از دفاع ملی جانبداری نمود .در سال  ١٩١٧مجددا ً
بهﻋضويت سازمان سوسيال رولوسيونرها درآمد .در مارس
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 ١٩١٧وزير دادگستری و وزير جنﮓ ﺷد .در ژوييه ١٩١٧
بهمقام نخست وزيری رسيد .او با پشتيبانی متﻔقين غربی
بهحمﻼتی ﻋليه نيروهای ميانه دست زد .با ﺷﮑست کودتای
کورنيلوف فرماندهی کﻞ ارتش ﺷد .پس از پيروزی انقﻼب اکتبر
تﻼش کرد که يگانهای جبههی ﺷمال را ﻋليه قدرت ﺷوروی
تجهيز کند ،اما موفق نشد .در سال  ١٩١٨بهانگلستان و سپس
بهفرانسه مهاجرت کرد .بهسال  ١٩۴٠بهآمريﮑا رفت.

کيسليوف ،الکسی ):(١٨٧٨-١٩٣٨
کارگر صنايع فلزی بود و از سال  ١٨٩٨ﻋضو حزب
سوسيال دموکرات کارگری روسيه بود .در سال  ١٩١۴ﻋضو
کميتهی مرکزی حزب بلشويک ﺷد .پس از انقﻼب فوريه ١٩١٧
بهرياست ﺷورای ايوانو رسيد و در اوت نامزد کميتهی مرکزی
ﺷد .بهسال  ١٩٢٠رييس اتحاديه کارگران معدن ﺷد١٩٢٠-٢١ .
به»اپوزيسيون کارگری« تعلق داﺷت .در دهمين کنگره
بهﻋضويت کميتهی مرکزی درآمد ١٩٢١-٢٣ .رييس ﺷورای
کميسرهای خلق و ﻋضو هيئت رييسهی کميتهی اجرايی ﺷوراها
بود .در سال  ١٩٣٨دستگير و در زندان کشته ﺷد.

کولونتای ،الکساندرا ):(١٨٧٢-١٩۵٢
از  ١٩٠۶تا  ١٩١۵منشويک بود ،آنگاه بهبلشويکها
پيوست .در اولين دولت پس از انقﻼب اکتبر کميسر خلق در امور
اجتماﻋی بود .از سال  ١٩١٨کمونيست چپ بهﺷمار میرفت .از
سال  ١٩٢٠مسئول تشﮑيﻼت زنان کميتهی مرکزی حزب بود.
 ١٩٢١-٢٢سرپرست دفتر زنان در کمينترن بود .از سال ١٩٢٣
بهﻋنوان سﻔيرکبير بهفعاليت ديپلماتيک پرداخت.
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کولچاک ،الکساندر ):(١٨٧۴-١٩٢٠
سرلشﮑر نيروی دريايی که از  ١٩١٨-١٩پيشوای دولت
اومسک سيبری بود .ارتش زير فرمان او بر
ضدانقﻼبی در
ِ
اورال ،سيبری و خاوردور سلطه داﺷت .بهسال  ١٩١٩از ارتش
سرخ ﺷﮑستی مرگبار متحمﻞ ﺷد .پس از دستگيری در فوريه
 ١٩٢٠توسط کميتهی انقﻼبی ايرکوتسک محاکمه و تيرباران ﺷد.

کورنيلوف ،ﻻور گﺌورگيويﭻ ):(١٨٧٠-١٩١٨
ژنرال ارتش تزاری که در  ١٩١٧پست فرماندهی کﻞ را
تصرف نمود .در اوت و سپتامبر  ١٩١٧بهکودتايی دست زد که
هدف آن نابودی ﺷوراها و تشﮑيﻞ يک ديﮑتاتوری نظامی بود،
اما ﺷﮑست خورد و دستگير ﺷد .پس از فرار در جنﮓ داخلی بر
»ارتش داوطلبان« فرمان میراند.

کرازنوف ،پيوتر ):(١٨۶٩-١٩۴٧
ژنرال روسی که رهبری ضدانقﻼب را در جنوب روسيه
برﻋهده داﺷت .او در مه  ١٩١٨فرماندهی ارتش نواحی دُن بود.
در سال  ١٩١٩بهآلمان گريخت .در سالهای  ١٩۴١تا  ١٩۴۵با
ارتش نازی همکاری کرد .پس از دستگيری در دادگاه دولت
ﺷوروی بهمرگ محﮑوم ﺷد.

گريزﻣان ،ل:(١٨٩٠-١٩٣٨) .
اقتصاددان مارکسيست روس .او در  ١٩٠۵بهﻋضويت حزب
سوسيال دموکرات کارگری روسيه درآمد .بهسال  ١٩١٨از
مهاجرت بهروسيه برگشت و بهبلشويکها پيوست .او
بهکمونيستهای چپ گرايش داﺷت .مشاغﻞ متعدد اقتصادی را
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ﻋهدهدار ﺷد .از  ١٩٢١ﻋضو کميسيون برنامهريزی و از سال
 ١٩٢۵تا  ١٩٣١معاون رياست آن بود .از سال  ١٩٢٣در
دبيرخانهی آکادمی کمونيستی خدمت میکرد.

کروپسکايا ،نادژدا ):(١٨۶٩-١٩٣٩
همسر لنين که کارﺷناس امور تربيتی بود .از سال  ١٨٩٠با
محافﻞ دانشجويی مارکسيستی همکاری داﺷت .بهسال  ١٨٩٨وارد
حزب سوسيال دمﮑرات کارگری روسيه ﺷد .بهدنبال لنين
بهمهاجرت رفت .بهﻋنوان منشی تحريريه برای نشريات
بلشويﮑی کار میکرد .پس از انقﻼب اکتبر در آموزش و پرورش
مشغول کار ﺷد .در سال  ١٩٢۵از »اپوزيسيون جديد« پشتيبانی
میکرد و از  ١٩٢۶از اپوزيسيون متحد چپ.

کون ،بﻼ ):(١٨٨٩-١٩٣٩
روزنامهنگار انقﻼبی بلغار که در سال  ١٩١٩در جبههی
جنﮓ بهاسارت ارتش روس درآمد .او ﻋضو حزب بلشويک و از
پايهگذاران يگانهای بينالمللی ارتش سرخ بود .از مؤسسين و
دبيران حزب کمونيست مجارستان بود .در جمهوری ﺷوروی
مجارستان نخست کميسر خلق در امور خارجی بود و سپس
کميسر دفاع .از  ١٩٢١تا  ١٩٣۶با کمينترن همکاری داﺷت.

گاريبالدی ،جوزپه ):(١٨٠٧-١٨٨٢
قهرمان ملی ايتاليا و يﮑی از درخشانترين چهرههای جنبش
»رستاخيز« .رهبر جنبش دموکراتيک و سردار وحدت ملی
ايتاليا بهﺷمار میرود .او با فئوداليسم ،ارتش اتريش ،حﮑومت
سلطنتی سيسيﻞ ،قدرت پاپ و پادﺷاهی فرانسه مبارزه کرد.
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گوته ،يوهان ولفگانگ ):(١٧٩۴-١٨٣٢
ﺷاﻋر بزرگ آلمان.

گوگول ،نيکﻼی ):(١٨٠٩-١٨۵٢
نويسندهی بزرگی که در ادبيات روسيه پدر سبک رئاليسم
انتقادی بهﺷمار میرود.

گولتس ،روديگر گراف ).(١٨۶۵-١٩۴۶
گنچاروف ،ايوان ):(١٨١٢-١٨٩١

نويسندهی رئاليست روسی که با خلق ﺷخصيت ُابلوموف تيپ
انسانی درخشانی بهادبيات جهان تقديم نمود.

گورکی ،ﻣاکسيم ):(١٨۶٨-١٩٣٨

نويسندهی روس که نام اصلی او الﮑسی پشﮑوف بود .او
بهبلشويکها گرايش داﺷت .در سال های  ١٩٠۶تا  ١٩١٣و
 ١٩٢١تا  ١٩٢٨در خارجه میزيست .انقﻼب اکتبر را در آغاز
بهباد حمله گرفت ،اما بعد بهحمايت انتقادآميز از آن برخاست .در
اواخر دههی  ١٩٢٠بهپشتيبانی ازاستالينيسم دست زد .از او
رسما ً بهﻋنوان پايهگذار سبک رئاليسم سوسياليستی نام برده
میﺷود.

گوتس ،ابراهام ):(١٨٨٢-١٩۴٠
رهبر سوسيال رولوسيونرها .او در سال  ١٩٠۶به»سازمان
جنگی« حزب پيوست .دستگير ﺷد و بههشت سال زندان با اﻋمال
ﺷاقه محﮑوم گشت .پس از انقﻼب فوريه بهﻋضويت کميتهی
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اجرايی ﺷورای پتروگراد درآمد .او ﻋضو کميتهی مرکزی
سوسيال رولوسيونرها و همچنين ﻋضو کميتهی اجرايی مرکزی
ﺷورا بود .او از موضع »دفاع انقﻼبی از ميهن« پيروی میکرد
و هوادار ادامهی ائتﻼف با کادتها بود .پس از انقﻼب اکتبر در
رهبری ﻋمليات مسلحانه ﻋليه قدرت ﺷوروی نقش داﺷت .در
دادگاهی که در ميانهی سال  ١٩٢٢تشﮑيﻞ ﺷد ،متهم اصلی بود.
احتماﻻً قربانی ترور استالينی ﺷد.

گريم ،رابرت ):(١٨٨١-١٩٨۵
چهرهی برجستهی سوسيال دمﮑراسی سوييس .طی جنﮓ
جهانی اول جنبش »زيمروالد« را سازماندهی کرد .او ميانهرو
بود و در سال  ١٩۴۶رييس ﺷورای ملی سوييس ﺷد.

گرونر ،ويلهلم ):(١٨۶٧-١٩٣٩
ژنرال و سياستمدار آلمانی که از سال  ١٨٩٩در ستاد ﻋالی
ارتش خدمت میکرد .در اکتبر  ١٩١٨بهﻋنوان فرماندهی کﻞ
دورف نشست .طی انقﻼب نوامبر رهبری
ارتش بهجای لودن ُ
ﻋمليات ﻋقب نشاندن و پراکندن ارتش را بهﻋهده داﺷت .در ﻋقد
پيمان با حزب سوسيال دموکرات برضد جنبش ﺷورايی نقش
ﻋمدهای ايﻔا نمود .او از پذيرفتن ﻋهدنامهی ورسای پشتيبانی
مینمود .در سپتامبر  ١٩١٩از ارتش کناره گرفت .از  ١٩٢٨تا
 ١٩٣٢وزير دفاع و درﻋين حال از مقطع  ١٩٣١-٣٢وزير
کشور بود.

ﻻرين ،ﻣيخاييل ):(١٨٨٢-١٩٣٢
از اوت  ١٩١٧ﻋضـو حـزب بلشويک بـود ١٩١٨-١٩ .از
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اﻋضای هيئت مديرهی ﺷورای ﻋالی اقتصاد بود .از سال ١٩٢٠
با کميسيون برنامهريزی دولتی همکاری داﺷت و در نوامبر
 ١٩٢١بهﻋضويت هيئت مديرهی آن در آمد.
ﻻسال ،فرديناند ):(١٨٢۵-١٨۶۴
سوسياليست آلمانی که در انقﻼب  ١٨۴٨-۴٩ﺷرکت نمود .در
سال  ١٨۶٣اتحاديه ﻋمومی کارگران آلمان را تأسيس نمود و
اولين رييس آن ﺷد.
لنين ،وﻻديمير ايليج اوليانوف ).(١٨٧٠-١٩٢۴
لرمانتوف ،ميخائيﻞ ) :(١٨١۴-١٨۴١ﺷاﻋر و نويسندهی
روس که در اﺷعار ظريف خود از دردهای بشری سخن گﻔته
است.
ليبکنشت ،کارل ):(١٨٧١-١٩١٩
يﮑی از رهبران چپگرايان آلمان .وکيﻞ دﻋاوی بود و در
سال  ١٩٠٠بهﻋضويت حزب سوسيال دموکرات درآمد .جنبش
جوانان سوسياليست را پايهگذاری نمود .در دسامبر  ١٩١۴تنها
نمايندهی پارلمان بود که ﻋليه اﻋتبارات مربوط بهجنﮓ رأی داد.
در سال  ١٩١٩بهخاطر فعاليتش ﻋليه جنﮓ بازداﺷت ﺷد .بهسال
 ١٩١٨در تأسيس گروه »انترناسيونال« )اتحاديه اسپارتاکوس( و
همچنين حزب کمونيست آلمان ﺷرکت داﺷت .بههمراه روزا
لوکزامبورگ در  ١٩١٩/١/١۵بهدست ضدانقﻼب بهقتﻞ رسيد.
ليبکنشت ،ويلهلم ):(١٨٢۶-١٩٠٠
روزنـامهنگار بــود و در انقﻼب  ١٨۴٨-۴٩ﺷرکت داﺷت.
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بهسال  ١٨۶٢بهاتحاديه ﻻسال پيوست .در  ١٨۶۶بههمراه ببﻞ
حزب خلق را در زاکس تأسيس نمود و در سال  ١٨۶٩حزب
سوسيال دموکرات کارگری را در آيزتاخ .بهسال  ١٨٧۵در گوتا
برای يکپارچگی اين دو حزب تﻼش نمود.

ليندهاگن ،کارل ):(١٨۶٠-١٩۴۶
سياستمدار سوئدی که از  ١٩٠٩در جنبش سوسيال
دموکراسی فعال بود .ﺷهردار استﮑهلم ﺷد .در سال ١٩١٧
بهﻋضويت حزب سوسيال دموکرات چپ سوئد درآمد که در سال
 ١٩١٩بهکمينترن پيوست .بهسال  ١٩٢١حزب را ترک گﻔت و
بهسوسيال دموکراسی بازگشت.

لويد جرج ،ديويد ):(١٨۶٣-١٩۴۵
دولتمرد و ديپلمات انگليسی که از سال  ١٨٩٠در
جمعيتهای ليبرال فعال بود .از  ١٩١۶تا  ١٩٢٢نخست وزير
بود .در هدايت جنﮓ ﻋليه آلمان فعال بود .در ﻋقد قرارداد
ورسای نقش مؤثری داﺷت .يﮑی از مناديان اصلی ﻋمليات
مداخلهجويانه ﻋليه دولت ﺷوروی بود.

لوسوفسکی ،الکساندر ):(١٨٧٨-١٩۵٢
از سال  ١٩٠١ﻋضو حزب سوسيال دموکرات کارگری
روسيه بود .از بلشويکها بود و بهسال  ١٩١١در پاريس بهجناح
»آﺷتیجويان« پيوست .در ژوييه  ١٩١٧بهدبيری کنﻔرانس
اتحاديههای سراسری روسيه انتخاب ﺷد .بیدرنﮓ بهﻋضويت
حزب بلشويک درآمد .در ژانويه  ١٩١٨اخراج ﺷد و در رأس
سازمان سوسيال دموکراتهای انترناسيوناليست قرار گرفت .در
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دسامبر  ١٩١٩بار ديگر بهحزب بلشويک پيوست .بهسال ١٩٢٠
سرپرست ﺷورای اتحاديههای مسﮑو ﺷد .از  ١٩٢١تا ١٩٣٧
دبيرکﻞ انترناسيونال اتحاديههای سرخ بود .در  ١٩٣٩بهﻋضويت
کميتهی مرکزی انتخاب ﺷد .از  ١٩٣٩تا  ١٩۴۶معاون کميسر
خلق يا وزير امور خارجه بود .از همهی تصﻔيههای استالينی
جان سالم بهدر برد ،مگر از آخری :او در سال  ١٩۴٩دستگير و
سه سال بعد اﻋدام ﺷد.

لودن دورف ،اريش ):(١٨۶۵-١٩٣٧
ژنرال پروسی .از  ١٩١۶تا  ١٩١٨اولين فرماندهی کﻞ ستاد
ﻋالی ارتش بود .در  ١٩٢٠در کودتا کيپ و در  ١٩٢٣در
فعاليت کودتايی هيتلر در مونيخ ﺷرکت داﺷت.

لوناچارسکی ،آناتولی ):(١٨٧۵-١٩٣٣
از سال  ١٨٩٢بهايدههای انقﻼبی گرايش داﺷت و از ١٨٩٨
ﻋضو حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه بود .در ١٩٠٣
بهبلشويکها پيوست .از سال  ١٩٠٨گروه »وپريود« را رهبری
میکرد .در جنﮓ جهانی اول مواضع انترناسيوناليستی داﺷت .در
مه  ١٩١٧به»مشرايوانﮑا« پيوست .پس از انقﻼب اکتبر بهﻋنوان
کميسر خلق در امور فرهنگی مشغول کار ﺷد .در اوايﻞ ١٩٢٩
استعﻔا داد .او مقاﻻت و نمايشنامههای گوناگون نوﺷت و در
بارهی مسائﻞ فرهنگی ،فلسﻔی و سياسی سخنرانیهای بسياری
ايراد نمود.

لوتوييتس ،والتر ):(١٨۵٩-١٩۴٢

ژنــــــرال آلمانــی کـــه در مقطع  ١٩١٨-١٩در مارکن ِسمت
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فرماندهی داﺷت ١٩١٩-٢٠ .در مقام فرماندهی ارتش در
کودتای کپ ﺷرکت نمود.

لوکزاﻣبورگ ،روزا ):(١٨٧١ -١٩١٩
نظريهپرداز مارکسيست که از سال  ١٨٨٧در جنبش سوسيال
دموکراسی حضور داﺷت .در  ١٨٩۴از اﻋضای مؤسس جنبش
سوسيال دموکراسی لهستان بود .بهسال  ١٨٩٨وارد حزب
سوسيال دموکرات آلمان ﺷد .در  ١٩٠۵-۶در انقﻼب ورﺷو
ﺷرکت جست .بههمراه کارل ليبﮑنشت چپهای آلمان را رهبری
میکرد .در زمان جنﮓ جهانی اول در پايهگذاری گروه
»انترناسيونال« )اتحاديه اسپارتاکوس( ﺷرکت داﺷت .بيش از سه
سال در زندان گذراند .از پايهگذاران حزب کمونيست آلمان بود و
بهدست گردان سواره نظام برلن بهقتﻞ رسيد.

لفوف ،گﺌورگی ):(١٨۶١-١٩٢۵
از مﻼکان اﺷرافی روسی که از مارس تا ژوييه  ١٩١٧رييس
دولت موقت بود.

ﻣاﺧنو ،نستور ):(١٨٨٩-١٩٣۴
آنارﺷيست اوکراينی که در جنوب اوکراين يک ارتش دهقانی
سازمان داد .در سال  ١٩١٩با ارتش سرخ ﻋليه دنيﮑين متحد ﺷد
و در  ١٩٢٠ﻋليه ورانگﻞ .اين اتحاد پس از ﺷﮑست روسهای
سﻔيد از بين رفت و نيروهای ماخنو در آغاز سال ١٩٢١
درهمﺷﮑسته ﺷدند .او بهرومانی گريخت و از آنجا بهپاريس
رفت.
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ﻣکلين ،جان ).(١٨٧٩-١٩٢٣
ﻣارتوف ،لﺌو ):(١٨٧٣-١٩٢٣
از سال  ١٨٩۵با سوسيال دموکراتها بود .از پايهگذاران
سازمان »اتحاد مبارزه برای رهايی طبقه کارگر« در پترزبورگ
بود و از همکاران نشريه »ايسﮑرا« .از دومين کنگرهی حزب
بهمنشويکها پيوست .در سال  ١٩١٧رهبر منشويکهای
انترناسيوناليست بود .در پاييز  ١٩٢٠توانست از روسيه خارج
ﺷود و در کنگرهی حزب سوسيال دموکرات مستقﻞ آلمان در هاله
ﺷرکت کند .او ﻋليه ورود بهکمينترن سخنرانی نمود.

ﻣارتينوف ،الکساندر ):(١٨۶۵-١٩٣۵
نارودنيک بود ،اما از  ١٨٩٩ﻋضو حزب سوسيال دموکرات
کارگری روسيه ﺷد .رهبر جريان »اکونوميسم« بود .پس از
دومين کنگرهی حزبْ منشويک ﺷد .پس از انقﻼب ١٩٠۵
سخنگوی جناح »انحﻼلطلبان« منشويک بود .در زمان جنﮓ
جهانی و انقﻼب اکتبر با منشويکهای انترناسيوناليست همکاری
داﺷت .پس از انقﻼب اکتبر بهمنشويکها پشت کرد و در سال
 ١٩٢٣بهحزب بلشويک پذيرفته ﺷد و در انستيتوی مارکس-
انگلس مشغول بهکار ﺷد .از  ١٩٢۴با تحريريه مجلهی
»انترناسيونال کمونيستی« همکاری داﺷت .در سال ١٩٢۶-٢٧
بهتوجيه سياست کمينترن در چين پرداخت.

ﻣارکس ،کارل ).(١٨١٨-١٨٨٣
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ﻣاسين ،وﻻديمير :نام اصلی او ليشتن ﺷتات بود.
ﻣدوديف ،روی )ﻣتولد .(١٩٢۵
ﻣريمه ،پروسپر ):(١٨٠٣-١٨٧٠
نويسندهی فرانسوی که در آثارش هم رگههای رئاليستی ديده
می ﺷود و هم نشانههای رومانتيک .او مشاور ملﮑه اوژنی بود و
در سال  ١٨۵٣سناتور ﺷد.

ﻣونيه ،کنستانتين ):(١٨٣١-١٩٠۵
نقاش و مجمسهساز بلژيﮑی که از سال  ١٨٧٩با تودههای
زحمتکش آﺷنا ﺷد و بهترسيم رنج معدنچيان پرداخت.

ﻣيخاﺋيلوفسکی ،نيکﻼی ):(١٨۴٢-١٩٠۴
ناﺷر و ناقد ادبی روسی که نظريهپرداز جنبش )ﻋوامگرايانه(
نارودنيﮑی بهﺷمار میرود.

ﻣيليوتين ،وﻻديمير ):(١٨٨۴-١٩٣٧
از سال  ١٩٠٣ﻋضو حزب سوسيال دموکرات کارگری
روسيه بود .در آغاز منشويک بود ،اما در سال ١٩١٠
بهبلشويکها پيوست .بعداز انقﻼب فوريه بهرياست ﺷورای
ساروتف رسيد .در آوريﻞ  ١٩١٧بهﻋضويت کميتهی مرکزی
درآمد .در اکتبرـنوامبر  ١٩١٧کميسر خلق در امور کشاورزی
بود .از کميتهی مرکزی کناره گرفت .از  ١٩١٨تا  ١٩٢١معاون
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رياست ﺷورای ﻋالی اقتصاد بود و از  ١٩٢٠تا  ١٩٢٢نامزد
کميتهی مرکزیِ .سمتهای متعددی را در پستهای حساس
اقتصادی برﻋهده داﺷت .مقاﻻت بسياری در بارهی مشﮑﻼت
اقتصادی ﺷوروی نوﺷت .سرانجام دستگير ﺷد و در زندان در
گذﺷت.

ﻣيازنيکوف ،گاوريل ).(١٨٨٩-١٩۴۶
ﻣوسورگسکی ،ﻣودست ):(١٨٣٩-١٨٩١
آهنﮓساز روس .کارکرد تازهی زبان و ﻋناصر موزيک
فولﮑلوريک بهآثار سنتﺷﮑن و واقعگرای او طنين ويژهای
بخشيده است.

ناپلنون بوناپارت ):(١٧۶٩-١٨٢١
در  ١٧٨۵افسر توپخانه بود و بهسال  ١٧٩۴ژنرال ارتش
ﺷد .با لشﮑرکشی بهايتاليا در  ١٧٩۶-٩٧بهپيروزی نظامی
بزرگی دست يافت .در  ١٨برومر  ١٧٩٩ﻋليه دولت »مديران«
کودتا کرد .از  ١٧٩٩تا  ١٨٠۴کنسول اول خوانده میﺷد .از
 ١٨٠۴تا  ١٨١۵برتخت سلطنت نشسست  .نبوغ نظامی او
ترديدناپذير است.

نکراسوف ،نيکﻼی ):(١٨٢١-١٨٧٨
ﺷاﻋر و منتقد ادبی روسی که در اﺷعار خود رنجهای مردم و
درﻋينحال نيروی ﺷﮑست ناپذير و ﺷوق آزادیخواهی آنان را
بيان نموده است.
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نوگين ،ويکتور ):(١٨٧٨-١٩٢۴
از سال  ١٨٩٨ﻋضو حزب سوسيال دموکرات کارگری
روسيه بود .بعد از انقﻼب فوريه يﮑی از سران ﺷورای مسﮑو
بود و از سپتامبر  ١٩١٧رييس آن .در اولين دولت ﺷورايی
کميسر خلق در امور تجارت و صنايع بود .در نوامبر  ١٩١٧از
کميتهی مرکزی و دولت استعﻔا داد .بهسال  ١٩٢١بهجنبش
همياران پيوست .از  ١٩٢٢تا  ١٩٢۴در ادارهی صنايع
پارچهبافی فعال بود.

نوسکه ،گوستاو ):(١٨۶٨-١٩۴۶
نماينده حزب سوسيال دموکرات در پارلمان بهسال ١٩١٨
فرماندار کيﻞ ،در  ١٩١٨-١٩ﻋضو ﺷورای کميسرهای خلق و
در  ١٩١٩-٢٠وزير دفاع کشور بود .او در سرکوب جنبش
کارگری درخﻼل انقﻼب نوامبر نقش اصلی را بهﻋهده داﺷت .از
 ١٩٢٠تا  ١٩٣٣فرمانداری استان هانوفر را بهﻋهده داﺷت.

ورهاران ،اﻣيل ):(١٨۵۵-١٩١۶
ﺷاﻋر فرانسوی زبان بلژيک .آثار سمبوليک اوليه او سرﺷار
از ﻋشق بهميهنش )فﻼندر( است .پس از گرايش بهسوسياليسم
به»نغمهسرای ﻋصر ماﺷين« معروف ﺷد .در اﺷعار خود
بهتجليﻞ از ﺷهرهای صنعتی ،انرژی ،جمعيت و همبستگی
پرداخته است .از صلح و دوستی ملﻞ دفاع مینمود.

ولتر ):(١۶٩۴-١٧٧٨
نويسندهی فـرانسوی و از پيشوايان فلسﻔی جنبش روﺷنگــری.

٢٢١

او را میتوان سرسلسلهی راديﮑالترين نظريهپردازان
بورژوازی دانست.

واردين ،ﻣگﻼدزه ):(١٨٩٠-١٩۴٣
از سال  ١٩٠٧ﻋضو حزب بلشويک بود .پس از انقﻼب اکتبر
در کميتهی مرکزی حزب در ساراتف فعاليت داﺷت .در سال
 ١٩١٨در پتروگراد يک کمونيست چپ بهﺷمار میرفت .بهسال
 ١٩١٩در کميتهی حزبی مسﮑو فعال بود .بهسال  ١٩٢٠در رأس
کميتهی ايالتی کيف بود .از ژوئن  ١٩٢٠تا ژانويه ١٩٢١
فرماندهی بخش سياسی سواره نظام را بهﻋهده داﺷت .از سال
 ١٩٢١مدير ﻋامﻞ چﮑا و همکار نشريه »پراودا« بود .از پايان
سال  ١٩٢١ادارهی مطبوﻋاتی کميتهی مرکزی را سرپرستی
میکرد.

وی گان ،ﻣاکسيم ):(١٨۶٧-١٩۶۵
ژنرال فرانسوی که از  ١٩١۴تا  ١٩٢٠رييس ستاد مارﺷال
فوش بود .در جنﮓ لهستان با ﺷوروی ) (١٩٢٠-٢١مشاور ستاد
کﻞ ارتش لهستان بود.

ويلهلم دوم ):(١٩۵٩-١٩۴١
از  ١٨٨٨تا  ١٩١٨قيصر آلمان و پادﺷاه پروس بود.

ويلياﻣز ،آلبرت ):(١٨٨٣-١٩۶٢
روزنامهنگار آمريﮑايی که دربارهی انقﻼب اکتبر گزارش
میداد .در سال  ١٩١٨وارد ارتش سرخ ﺷد و يک گردان
بينالمللی تشﮑيﻞ داد» .دوست ﺷوروی« باقی ماند.

٢٢٢

ويلسون ،ناﻣس ):(١٨۵۶-١٩٢۴
مورخ ،دانشمند و سياستمدارآمريﮑايی از حزب دمﮑرات.
بهسال  ١٩١٠فرماندار نيوجرسی ﺷد .از  ١٩١٣تا  ١٩٢١رييس
جمهور بود .در صحنهی سياسی نقش يک »اصﻼحطلب مترقی«
را ايﻔا مینمود ،اما در سياست خارجی پيرو »ديپلماسی دﻻر«،
مداخلهی مسلحانه در مﮑزيک و کاريبيک بود .در اوت ١٩١۴
بیطرفی آمريﮑا را در جنﮓ اﻋﻼم نمود .تﻼش کرد که با
سياست »صلح بدون برنده« ميان کشورهای درگير در جنﮓ
ميانجیگری کند ،اما با ﺷﮑست اين سياست ،آمريﮑا در آوريﻞ
 ١٩١٧وارد جنﮓ ﺷد .اهداف دوران بعد از جنﮓ آمريﮑا را در
ژانويه  ١٩١٨طی يک برنامه ی چهارده مادهای اﻋﻼم نمود.

ولو دارسکی ):(١٨٩١-١٩١٨
تا سال  ١٩٠۵طرفدار اتحاديه بود و بعد بهمنشويکها
پيوست .در  ١٩١٧بلشويک ﺷد .پس از انقﻼب اکتبر کميسر
امور مطبوﻋاتی و تبليغاتی بود ،سپس سردبير يﮑی از
روزنامههای پتروگراد ﺷد .در ژوئن  ١٩١٨بهقتﻞ رسيد.

ورانگل ،پيوتر ):(١٨٧٨-١٩٢٨
ژنرال و بارون تزاری که فرماندهی ارتش داوطلبان تحت
هدايت دنيﮑين بود ،و پس از ﺷﮑست او در آوريﻞ ١٩٢٠
فرماندهی کﻞ همهی يگانهای ارتش سﻔيد در جنوب روسيه ﺷد.
با ﺷﮑست ارتش »بارون سياه« در کريمه در اواخر  ١٩٢٠جنﮓ
داخلی در بخش اروپايی روسيه ﺷوروی ﻋمﻼً پايان يافت.
ورانگﻞ پس از ﺷﮑست بهخارج گريخت.

٢٢٣

هرتسن ،الکساندر ):(١٨١٢-١٨٧٠
نويسندهی دموکرات و انقﻼبی روس .او در سال  ١٨٣٣از
روسيه تبعيد ﺷد .بهسال  ١٨۵٢در لندن يک چاپخانهی آزاد
روسی تأسيس نمود.

هيلفردينگ ،رودلف ):(١٨٧٧-١٩۴١
سياستمدار و ناﺷر سوسيال دموکرات اتريشی-آلمانی .در
سال  ١٩٠۶توسط بابﻞ بهمدرسه ی حزبی راه يافت .از  ١٩٠٧تا
 ١٩١۶سردبير مجلهی  Vorwartsبود .در سال  ١٩١٠کار
نظری مهم خود بهﻋنوان »سرمايه مالی« را انتشار داد .از
 ١٩١٧تا  ١٩٢٢ﻋضو حزب سوسيال دموکرات مستقﻞ بود ،و
از  ١٩١٩تا  ١٩٢٢سردبيری روزنامهی اين حزب را بهﻋهده
داﺷت .او ﻋضو کميسيون اجتماﻋی بود و از سران جناح راست
حزب .از سال  ١٩٢٢تا  ١٩٣٣از اﻋضای رهبری حزب
سوسيال دموکرات بود .در سالهای  ١٩٢٣و  ١٩٢٨وزارت
دارايی را بهﻋهده داﺷت .در دههی  ١٩٢٠تئوری »سرمايهداری
سازمانيافته« را تدوين نمود .از سال  ١٩٣٣در تبعيدگاه سوييس
بهفعاليت سياسی خود ادامه داد و در سال  ١٩٣٨بهفرانسه رفت.
سردمداران رژيم ويشی در فرانسه او را بهگشتاپو تحويﻞ دادند،
و او در زير اسارت خودکشی کرد.

هيندنبورگ ،پاول ):(١٨۴٧-١٩٣۴
فرماندهی نظامی و رييس کﻞ ارتش آلمان .از  ١٩٢۵رييس
جمهوری بود .در ژانويه  ١٩٣٣هيتلر را بهﻋنوان صدراﻋظم
برگماﺷت.

٢٢۴

هيتلر ،آدولف ).(١٨٨٩-١٩۴۵
هوشبرگ ،کارل ):(١٨۵٣-١٨٨۵
نويسنده و ناﺷر آلمانی .از سال  ١٨٧٩سوسيال دموکرات بود
و بهسوسياليسم اخﻼقی گرايش داﺷت.

هوگو ،ويکتور ):(١٨۵٣-١٨٨۵
نويسندهی فرانسوی که نخست سلطنتطلب بود .اما بعد
بهايدههای دموکراتيک گرايش پيدا کرد و بهتبعيد افتاد .پس از
بازگشتش در سال  ١٨٧١بهپارلمان راه يافت .در سال ١٨٧۶
بهنمايندگی مجلس سنا انتخاب ﺷد .در جمهوری سوم از مخالﻔين
سرسخت قدرت کليسا ﺷد.

هوتن ،اولريش فون ):(١۴٨٨-١۵٢٣
ب انسان دوست آلمانی که از اتباع »جنبش ﺷواليهها« و
ادي ِ
دﺷمن سرسخت قدرت پاپ بود .از سال  ١۵١٩بهطرفداری از
مارتين لوتر برخاست و بهتدوين برنامهی اصﻼحاتی مﻔصلی
برای کشور دست زد .پس از ﺷﮑست جنبش ) (١۵١٢بهسوييس
گريخت.

يورنيف ،کنستانتين ):(١٨٨٨-١٩٣٨
از سال  ١٩٠۵ﻋضو حزب سوسيال دموکرات کارگری
روسيه بود .بهسال  ١٩١٧بهﻋضويت حزب بلشويک درآمد و در
پتروگراد رييس ستاد گاردهای سرخ ﺷد .سپس بهارتش سرخ
پيوست و سرانجام بهمشاغﻞ ديپلماتيک پرداخت.

٢٢۵

يودنتيش ،نيکﻼی ):(١٨۶٢-١٩٣٣
ژنرال ارتش روس سﻔيد که در سال  ١٩١٩از جانب کولچاک
به ِس َمت فرماندهی نيروهای مداخلهگر ﺷمال غرب روسيه گماﺷته
ﺷد .دوبار بهپتروگراد حمله کرد .در نوامبر  ١٩١٩نيروهای
خود را بهاستلند برد .پس از ﺷﮑست سرانجام بهمهاجرت نمود.

٢٢۶

