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 در صفحات بعدی تعداد ده مطلب متنوع در رابطھ با انقالب اکتبر و
 تحوالت بعدی، سرنوشت آن و پیامدھای پس از فروپاشی اتحاد
 جماھیر شوروی گردآوری شده اند. ھر یک از این پیوست ھا بھ یکی
 از جوانب سیاسی، اجتماعی، فرھنگی و ھنری انقالب اکتبر و جامعھ

 شوروی می پردازند.
پیوست ھا
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 در ظرف چند سال این کتاب بھ بیش از ٣٠ زبان ترجمھ می شود و در ھر ترجمھ
 اغلب فصلی بر کتاب افزوده می شود. برای مثال در ترجمھ آلمانی آن رئیس
 جمھور آلمان بر آن مقدمھ ای می نویسد. این کتاب در سال ١٩٩٩ در دوران
 ریاست جمھوری محمد خاتمی توسط دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت
 امور خارجھ جمھوری اسالمی ایران بھ فارسی ترجمھ می شود و تقریبا بھ رایگان
 در اختیار ھمگان قرار می گیرد. تا سال ٢٠١٢ بیش از یک میلیون نسخھ از این

کتاب در سراسر جھان بھ فروش می رود.
 این کتاب در٨۴٠ صفحھ، جنایات مرتکب شده توسط دولت ھایی کھ رھبران آن ھا
 ادعا می کردند کمونیست بودند را شرح می دھد: کشورھایی کھ ایدئولوژی خود را
 "لنینیست" یا "مارکسیست-لنینیست" می دانستند. این کتاب در شش بخش توسط
 مورخین متخصص موضوع نوشتھ شده است. بخش ھای اصلی کتاب مربوط بھ

 اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی و چین کمونیست ھستند.
 استفان کورتوآ سرپرست پروژه کتاب خود مقدمھ طوالنی بر کتاب می نویسد کھ
 نویسندگان اصلی مقاالت تا انتشار کتاب از آن اطالعی نداشتند. کورتوآ در این
 مقدمھ مدعی می شود كھ بر طبق اسناد و مدارك موجود در دوران "حكومت ھای

 کمونیستی" حدود ١٠٠ میلیون نفر كشتھ شده اند. او آمار قربانیان کمونیزم را بھ
قرار زیر ارائھ می دھد:

 چین کمونیست (۶۵ میلیون)؛ اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی (٢٠ میلیون)؛
 کامبوج (٢ میلیون)؛ کره شمالی (٢ میلیون)؛ اتیوپی (١/٧ میلیون)؛ افغانستان
 (١/۵ میلیون)؛ بلوک اروپای شرقی (١ میلیون)؛ ویتنام (١ میلیون)؛ آمریکای
 التین، غیر از کوبا، (١۵٠ ھزار)؛ مرگ ناشی از اقدامات جنبش بین المللی

کمونیستی و احزاب کمونیستی کھ در قدرت نبودند (١٠ ھزار).
جوان البتھ در این آمارھا، كشتھ ھای تھاجم نظامی ١۴ كشور دموکرات بھ شوروی

پیوست ١
وقتی استالینیست سابق بھ جنگ کمونیزم می رود

کتاب سیاه کمونیزم
 با فروپاشی شوروی و اردوگاه استالینیزم، تحریف تاریخ انقالب اکتبر بھ طور
 خاص و جنبش كمونیستي بھ طور عام ابعاد تازه ای بھ خود می گیرد. در سال

 ١٩٩٧، بھ مناسبت ٨٠ سالگرد انقالب اکتبر، در فرانسھ کتابی با عنوان "کتاب
 سیاه کمونیزم: جنایات، وحشت، سرکوب" ١، منتشر می شود. این کتاب مجموعھ
 چند مقالھ طوالنی نوشتھ تعدادی از دانشگاھیان است، و بھ ادعای آن ھا تالشی
 علمی است در ارائھ یک ترازنامھ از جنایات رژیم ھای کمونیستی در دنیا. کتابی
  برای ثبت جنایات کمونیزم در سراسر جھان و سرشماری اجسادی کھ با تاریخ
 جنبش کمونیستی عجین شده است. این بار مسألھ نبش قبر کمونیزم برای محاکھ

کردن آن است. شاید از ترس بازگشت شبح اش کھ کماکان در پرواز است.
 این کتاب بھ سرعت بھ کتاب مقدس سرمایھ داری جھانی سرمست از پیروزی پس
 از فروپاشی شوروی و اردوگاه اش شده، و کیفرخواستی علیھ کمونیزم می شود.
 کتاب برای مدت ھا موضوع داغ و جنجالی رسانھ ھای در فرانسھ و دیگر
 کشورھا می شود و مسابقھ ای بی سابقھ در ستایش این پژوھش علمی – تاریخی
 بھ راه می افتد. برای نمونھ در پارلمان فرانسھ یکی از نمایندگان، وزیر آموزش و
 پرورش و سھ بار نامزد ریاست جمھوری، با در دست گرفتن این کتاب در صحن
 مجلس بھ ستایش آن می پردازد (ھمین فرد چندی بعد بھ اتھام اختالس و سوء

استفاده از اموال عمومی مجبور بھ استعفا می شود).
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 مورخ ما، پس از ارائھ کیفرخواست اش در نقش دادستان، در جایگاه قاضی قرار
 می گیرد و حکم محکومیت صادر می کند: «کمونیزم، جدا ناپذیر از استالینیزم،
 دستکم بھ اندازه نازیزم جنایتکار بود». حکمی مھیب: کمونیزم چیزی بیش از
 انبوھی از اجساد نیست، انقالب اکتبر یک لغزش ھولناک و آرمان کمونیزم یک
 ھیوالی فاجعھ بار. کجاست آن وجدان علمی و صداقتی کھ از یک مورخ و یک
 دانشگاھی انتظار می رود. بی جھت نبود کھ سال ھا پیش تر ِپری اندرسون پاریس
 را پایتخت ارتجاع "روشنفکری" نامید. استفان کورتوآ بھ روشنی ھدف کتاب را

 چنین اعالم می کند:
  «نشان دادن استمرار دقیق، انسجام کامل بین لنین و استالین، بین کمونیزم
 استالینیزم، بین طلوع نورانی روزھای اولیھ انقالب و غروب دلخراش

 گوالگ... آری کمونیزم و استالینیزم یک چیز اند».
 در این کتاب ما تالش کردیم نشان دھیم کھ کمونیزم و استالینیزم دو پدیده متفاوت و
 مرتبط بھ دو راھپیمایی متفاوت از روند سیر رویدادھایی ذاتاً بھ ھم پیوند خورده،
 معرف یک گسست، و متعلق بھ دو دنیای سیاسی و اخالقی کامال متفاوت ھستند.
 ھر برداشت دیگری از این گذشتھ می تواند خطرناک باشد. زیرا گذشتھ نفھمیده و
 یا بد فھمیده شده بدترین تعصبات را زنده می کند و مانع از آن می شود کھ آگاھی

تاریخی بھ قلمرو سیاست راه یابد.
 در واقع، این جا با یک حکم سرنوشت ساز مواجھ ایم. زیرا اگر بر این باور باشیم
 کھ استالینیزم صرفاً یک "انحراف" و یا "گستره تراژیک" در پروژه کمونیستی
 بود، ھمان طور کھ برخی ھا معتقدند، آن گاه زیر عالمت سئوال بردن کل پروژه
 ھم امر خارج از انتظار نیست. کم نبودند استالینیست ھای پیشکسوت و بھ شدت
 متعصب سابق، ناتوان از تمایز کمونیزم از استالینیزم، پس از آگاھی بھ واقعیات
 در شوروی، با طرد استالینیزم، بھ کمونیزم ھم پشت کردند و با شور و ھیجان
مشخصھ ھمھ توابان، بھ نام آزادی و دموکراسی مبلغ لیبرالیزم شدند. استالینیزم نھ

 در جریان جنگ داخلی روسیھ، قربانیان روسیھ در جنگ جھانی دوم، كشتھ شدگان
 در حملھ آمریكا بھ كشور كره، قربانیان بمب ھای ناپالم و پاكسازی ھای انسانی

 آمریکا در ویتنام و ... ھمھ بھ حساب "قربانیان كمونیسم" گذاشتھ می شود.
آن چھ کھ کورتوآ در این کتاب بھ دنبال آن است محاکمھ کمونیزم در پایان قرن 
است. در حالی کھ سرمایھ داری، این برنده مطلق قرن بیستم، کھ پس از فروپاشی 
اتحاد جماھیر شوروی دیگر آن را فروتنانھ "دموکراسی بازار" می نامند، و خود 
را بدون جایگزین اعالم می کند. در واقعیت امر در پس این تھاجم بی امان یک 
وحشت بزرگ سرکوب شده ای را آشکار می کند: ترس سرمایھ داری از برمال 
شدن فجایع و رذایل سیستم اش ھمراه با ترس آشکارش از دست رفتن دوقلوی 
بوروکراتیک اش، آن لولوی قالبی برای ترساندن مردمان از کمونیزم. از این رو 
لزوم و اھمیت شیطانی نشان دادن و ترساندن پیشگیرانھ از ھر چیزی است کھ 
بتواند آینده بدیلی را نشان دھد، آن ھم در زمانی کھ متاع استالینیستی در حال ناپدید 

شدن است، کھ امکان دارد شبح کمونیزم بار دیگر بھ گشت و گذار درآید.
مورخ ما در حالی کھ در این دادگاه تاریخ بر عھده گرفتن نقش دادستان را وظیفھ 
خود می داند، در عین حال بر مسند قاضی ھم تکیھ می زند. او حتما با خود گفتھ 
بود کھ نازیزم محاکمات نورنبرگ خود را داشت، در انتظار چھ ھستیم، نورنبرگ 
کمونیزم را ھم بر پا کنیم! از نظر او کمونیزم، کھ ھمان استالینیزم است، کم تر از 
نازیزم جنایتکار نبود.این کتاب اغتشاشی بزرگ و ملغمھ حیرت انگیزی است از 
اختالط ھای و ارجاعات بی ربط،، شلختگی و بی وجدانی در نحھو ارائھ آمار. 
تالشی مذبوحانھ در جھت نشان دادن این کھ انقالب اکتبر یک لحظھ انحرافی 
ھولناک در تکامل  بود و از آن جایی کھ چیزی بیش از پشتھ ای از اجساد نبود، 
پس ایده آل کمونیزم ھم یک ھیوالی فاجعھ بار است. برای مورخ ما تاریخ 
کمونیزم صرفا بھ سرکوب خالصھ می شود، عقل اش تسلیم خشم می شود، و 

قربانیان را با جالدان عوضی می گیرد.
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بزرگ سال ھای ١٩٣٨-١٩٣۶ را ۶٩٠ ھزار تخمین می زند، کھ خود رقم 
وحشتناکی است. تعداد متوسط ساالنھ زندانیان در گوالگ را حدود دو میلیون نفر 
تخمین می زند. کورتوآ برای رسیدن بھ رقم ٢٠ میلیون، کشتھ الزم داشتھ کھ بھ 
ارقام پاکسازی ھا و گوالگ ھا، ھم چنین آن ھایی کھ در جریان دو قحطی بزرگ 
(۵ میلیون در ١٩٢٢-١٩٢١ و ۶ میلیون در ١٩٣٣-١٩٣٢) و در جنگ ھای 
داخلی کشتھ شدند ھم اضافھ کند تا بتواند ثابت کند کھ این ھمھ "جنایات کمونیزم" 

بود، بھ عبارت دیگر یک نابودی خونسردانھ برنامھ ریزی شده.
با چنین روش ولنگارانھ و رویکرد ایدئولوژیکی، نوشتن "کتاب سرخ جنایات 
سرمایھ" کار چندان دشواری نخواھد بود. کتابی درباره قربانیان غارت کشورھا، 
استعمار و کشتار مردم مستعمرات، کشتھ شدگان در دو جنگ جھانی، قربانیان 
ناشی از کار، مرگ و میر ناشی از اپیدمی ھا، قحطی ھای، فقط برای قرن بیستم 
بھ راحتی بھ رقم چند صد میلیون می رسیم. ھانا آرنت، فیلسوف مورد عالقھ 
لیبرال ھا و ھواداران نظریھ توتالیتاریزم، در جلد دوم کتابش درباره توتالیتاریزم، 
كھ لیبرال ھا کم تر بھ آن ارجاع می دھند، امپریالیزم مدرن را مادر توتالیتاریزم 
می داند و اردوگاه ھای کار اجباری در مستعمرات در آفریقا را پیش زمینھ 
بسیاری از اردوگاه ھای بعدی می بیند. اگر قرار باشد کھ یک "ایده" را بھ جنایت 
متھم کنیم، در آن صورت چھ جنایت ھا در ابعاد بسیار ھولناک تری را می توان 
در طی قرن ھا بھ "دین"، بھ "لیبرالیزم"، و بھ اقتصاد "بازار آزاد" نسبت داد. حتی 
با ھمان روش حسابرسی آقای کورتوآ، سرمایھ داری در مقایسھ با استالینیزم فقط 
در قرن بیستم در طی دو جنگ جھانی بیست میلیون کشتھ بیش تر گرفت. ابعاد 
جنایات استالینیزم بھ اندازه کافی وحشتناک اند و نیازی بھ افزودن بھ ارقام واقعی 

ندارند، مگر این کھ بخواھیم مسیر تاریخ را بھ عمد مغشوش کنیم. 
ھنگامی کھ استالینیزم را با نازیزم مقایسھ می کنیم نھ تنھا شباھت ھا بلکھ تفاوت ھا 

را ھم باید بیان کرد. رژیم استالینیستی علیھ پروژه رھایی کمونیستی شکل گرفت

تنھا کامال از کمونیزم متمایز است، بلکھ این دو بھ شدت آشتی ناپذیرند. یادآوری 
این تمایز کمترین وظیفھ ای است کھ ما در قبال ھزاران کمونیست قربانی 

استالینیزم داریم.
استالینیزم نوعی کمونیزم نیست، بلکھ نام مناسبی برای انقالب ضد بوروکراتیک 
است. این کھ مبارزان صادق بسیاری، چھ آن ھایی کھ با پیامدھای بحران جھانی 
در سال ھای بین دو جنگ جھانی رزمیدند، و یا آن کسانی کھ در صف اول 
مبارزه با نازیزم جنگیدند و بسیاری جان خود در آن راه فدا کردند، خود را 
استالینیست می دانستند، در اصل موضوع تغییری نمی دھد. ھمان طور کھ مورخ 
مارکسیست روسی میخاییل گوفتر می گوید، استالینیزم و کمونیزم بھ "دو جھان 

سیاسی و اخالقی" متمایز و آشتی ناپذیر تعلق دارند.
استفان کورتوآ با کتابش دادگاه نورنبرگ کمونیزم را فرا می خواند. او کمونیزم را 
ھمسنگ نازیزم می شمرد و می گوید کھ «تمرکز یک جانبھ بر نسل کشی 
یھودیان» توسط نازی ھا، مانع از حسابرسی بھ جنایات کمونیست ھا شده است. 
این کھ بر اساس آمارھای مشکوک، تعداد کشتھ ھا توسط استالینیست ھا را بیش تر 
از نازی ھا اعالم می کند، زنگ خطری است کھ باید ھوشیار باشیم. ھدف او در 
این کتاب نھ تنھا پاک کردن اختالف بین نازیزم و استالینیزم، بین کمونیزم و 
استالینیزم است، بلکھ با یک حسابرسی سرانگشتی و "مقایسھ" دقیقاً "عینی" بھ نفع 
نازیزم رای می دھد: ٢۵ میلیون کشتھ توسط نازیزم در برابر ١٠٠ میلیون در 

کمونیزم، ١۵ سال رعب و وحشت ھیتلری در برابر ۶٠ سال استالینی. 
تعداد تلفات ارائھ شده توسط نویسندگان مقاالت بھ ٨۵ میلیون می رسد اما کورتوآ 
رقم ناقابل ١۵ میلیون نفر را با نوک قلم  بھ آن اضافھ می کند. در مورد اتحاد 
جماھیر شوروی، کورتوآ تعداد قربانیان را ٢٠ میلیون قربانی اعالم می کند بدون 
این کھ دقیقاً بدانیم این رقم چھ کسانی را شامل می شود. نیکال ورث نویسنده اصلی 

مقالھ در مورد شوروی، آمارھای کم تری ارائھ می دھد. قربانیان تصفیھ ھای
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 می کند، بین نسل کشی نازی ھا و سرکوب ھای استالینیستی قرابت می بیند، و
 نحوه محاسبھ تعداد قربانیان استالینیزم، بھ شدت مورد انتقاد قرار می دھند. آنان
 در مقالھ ای در روزنامھ لوموند بھ تاریخ ١۴ نوامبر ١٩٧٧ دالیل اعتراض خود

را چنین توضیح می دھند:
 «محوریت قرار دادن جنایت جمعی در اعمال سرکوبگرانھ از سوی
 حکومت ھای کمونیستی، ھمسان سازی بین دکترین کمونیزم و پراتیک این
 حکومت ھا با ھدف نشان دادن این کھ جنایت در مرکز ایدئولوژی
 کمونیستی قرار دارد. و در پی آن ادعای تشابھ بسیار زیاد بین نازیزم و
 کمونیزم، و این کھ ھر دو ذاتا جنایتکار بودند، برآورد نادرست و افراطی
 از تعداد قربانیان کمونیزم، ارائھ آمارھایی نا دقیق و ناروشن (٨۵ میلیون؟
 ٩۵؟ و یا ١٠٠؟) غیر قابل قبول و کامال متناقض با پژوھش ھای سایر
 ھمکاران متخصص شوروی، آسیا و اروپای شرقی در ھمین کتاب اشت.
 (طبق پژوھش ھای آن ھا، می توان یک "تخمین" تقریبی بین ۶۵ تا ٩٣
 میلیون بھ دست داد، با یک میانگین ٧٩ میلیون… بھ ھر حال، چھ در
 فصل مقدماتی نوشتھ کورتوآ و چھ در سابر مقاالت کتاب بیھوده خواھد بود
 کھ بھ دنبال یک بحث جدی و عمیق كھ ضرورت طرح پرسش ھای پیچیده
 و ظریفی در رابطھ با مقایسھ فاشیزم با كمونیزم و یا وجود پتانسیل
 تروریستی در خود تئوری مارکسیستی، بگردیم. ما قصد رد این پرسش

ھای اساسی را نداریم. اما خیلی ساده، کتاب ما درباره آن نیست.»
 ژان لوئی مارگولن نویسنده دیگر کتاب در ھمین راستا پیش می رود و می گوید:

 «تحلیل استفان کورتوآ بھ معنای حذف خصلت تاریخی از آن پدیده است.
 حتی اگر خاک کمونیزم مناسب کشت جنایات جمعی باشد، اما برخالف
 ادعای استفان کورتوآ، ارتباط بین دکترین کمونیزم و پراتیک آن بھ ھیچ

وجھ آشکار نیست.»

و در این راه دگراندیشان و مخالفین سیاسی خود را بیرحمانھ نابود کرد. در 
مواجھھ با این چرخش غم انگیز در سال ھای بین دو جنگ جھانی، مخالفت ھا کم 
نبودند، خودکشی ھای مایاکوفسکی، یوفھ، توچولسکی، بنیامین و بسیاری دیگر! آیا 
موارد مشابھ ای از این تراژدی ھای بحران وجدان در رویارویی با از دست رفتن 
یک ایده آل و یا خیانت بھ آن را در میان نازی ھا سراغ دارید؟ آلمان ھیتلر نیازی 
بھ روسیھ استالین برای تبدیل شدن بھ "سرزمین دروغ بزرگ" نداشت: نازی ھا 
آشکارا بھ کار خود افتخار می کردند، در حالی بوروکرات ھا ضد انقالبی شھامت 

بیان واقعیت را نداشتند و در آینھ خود را کمونیزم واقعی می دیدند.
دوران ما دوران توبھ و تواب شدن "روشنفکران" است. پدیده مد روز و جھانی، و 
چھ مسابقھ ای کھ بین "استالینیست ھای سابق" برای ربودن جایزه در نگرفتھ است! 
یکی وزیر سرمایھ می شود، آن دیگری مسئول بانک جھانی. با انصاف ترین شان 
بھ عضویت آکادمی رضایت می دھند و کتاب می نویسند تا مانع از افتادن آیندگان 

بھ چالھ ای شوند کھ خودشان پیش ترھا در آن سقوط کرده بودند!
سرآشپز آن چنان نمک بر آش می افزاید کھ شوری بیش از حد آش صدای دیگر 
آشپزان را در می آورد. سھ تن از مجموعھ شش نویسنده کتاب (نیکال ورت، ژان 
لوئی مارگولن و کارِل بارتوسک – ھر سھ بدون سابقھ استالینیستی) پس از انتشار 
کتاب بھ فصل مقدماتی نوشتھ استیفن کورتوآ، سرپرست پروژه، بھ طور علنی و بھ 
 شدت اعتراض می کنند. نیکال ورث، مورخ متخصص شوروی و نویسنده اصلی

 مقالھ درباره شوروی، در مصاحبھ ای با نشریھ اومانیتھ اضافھ می کند:
 «من شخصا آشکارا با ایده موجود در مقدمھ استفان کورتوآ کھ طبق آن
 کمونیزم جرم زا است، ھیچ قرابتی ندارم... اردوگاه مرگ در شوروی
 وجود نداشت… ھر چھ بیشتر کمونیزم و نازیزم را با ھم مقایسھ می کنیم

بیشتر متوجھ تفاوت واضح آن ھا می شویم.»
سھ نویسنده مذکور کورتوآ را بھ خاطر نحوه ای کھ استالینیزم را با نازیزم مقایسھ
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انقالب روسیھ در برابر دادگاه تاریخ
 در سال ٢٠١٧ بھ مناسبت صدمین سالگرد انقالب اکتبر روسیھ، اولیویھ بزانسونو
 کتابی در فرانسھ با عنوان "با ١٩١٧ چھ باید کرد، یک بازنگری در تاریخ انقالب
 روسیھ"، منتشر می کند. این کتاب ضمیمھ دارد کھ سناریو نمایشنامھ ای است کھ
 در آن  انقالب اکتبر بھ پای میز محاکمھ کشانده می شود. دادگاھی تخیلی و
 غیرواقعی زائیده ذھن نویسنده کھ در جریان محاکمھ بھ بیان واقعیت ھای تاریخی
 می پردازد. محل برگزاری دادگاه، کاخ دادگستری شھر پاریس است. نام ھای
 کنایھ دار شخصیت ھای نمایشنامھ بر نقش واقعی ھر یک در جامعھ سرمایھ داری

کنونی  اشاره دارند:
  قاضی کورتوآ: در زبان فرانسھ  واژه "کورتوآ" بھ معنای آدم مؤدب است. قاضی
 کورتوآ کھ اشاره بھ استفان کورتوا سرپرست پروژه "کتاب سیاه کمونیزم: جنایات،
وحشت، سرکوب" دارد، در کمال فروتنی در جایگاه قاضی تاریخ قرار می گیرد؛

 دادستان فضول و بدجنس: در متن فرانسوی نام دادستان "الفوئین" است کھ نام
حیوان کوچکی است کھ در داستان ھای کودکان، نماد فضولی و بدجنسی است؛

 مادام انقالب روسیھ: در زبان فرانسھ واژه révolution بھ معنای "انقالب"، مؤنث
 است و از این رو با عنوان "مادام" مورد خطاب قرار می گیرد.

این نمایشنامھ اقتباسی است از مقالھ ای از دانیل بن سعید با عنوان "کمونیزم علیھ 
استالینیزم" ١، کھ در پاسخ بھ "کتاب سیاه کمونیزم "، بالفاصلھ پس از انتشار کتاب 

نوشت.
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ھم ورث و ھم مارگولن بھ شدت کورتوآ را بھ خاطر "وسواس رسیدن بھ رقم صد 
میلیون کشتھ" سرزنش می کنند. ورث در مقالھ اش رقم قربانیان در شوروی را 
پانزده میلیون ذکر می کند، در حالی کھ کورتوآ، در مقدمھ اش از بیست میلیون 
نفر سخن می گوید. مارگولن ھم بھ اعتراض می گوید «برخالف نوشتھ کورتوآ، 

من در مقالھ ام ھرگز از یک میلیون نفر قربانی در ویتنام سخنی نگفتھ ام».
نویسندگان کتاب قبل از انتشار کتاب، ناشر را تھدید بھ شکایت می کنند و ناشر را 
مجبور می کنند تا عنوان اولیھ کتاب کھ "کتاب جنایات کمونیزم" قرار بود باشد را 
بھ "کتاب سیاه کمونیزم" تغییر دھد و عنوان فرعی "جنایات، وحشت، سرکوب" را 
ھم بھ آن اضافھ کند. پس از انتشار کتاب، کاِرل بارتوسک و نیکال ورث از ھیات 
تحریریھ مجلھ "کمونیزم" کھ استفان کورتوآ مؤسس آن بود، استعفا می دھند. 
بارتوسک می گوید کھ اعتراض آن ھا فقط بھ کتاب خالصھ نمی شود بلکھ 

«اصوال رویکرد ایدئولوژیک و سیاسی در قبال آن است کھ ما را رنج می دھد».
امروزه کامال روشن شده است کھ ھدف اصلی کورتوآ پیاده کردن یک طرح 
سیاسی و ایدئولوژیک گسترده ای در گستره فرانسھ و اروپا بود: جا انداختن ایده 

ھمسانی نازیزم و کمونیزم در اذھان جامعھ و گنجاندن این ایده در کتب درسی. 
برای احیای شبح کمونیزم چھ زمانی از حاال بھتر؟ این روزھا کھ نسل جوان در 
سراسر دنیا روز بھ روز از نابرابری ھای خشن سرمایھ داری بیشتر سرخورده 
می شود، مدافعان وضع موجود دست بھ ھر کاری می زنند تا رأی دھندگان جوان 
را قانع کنند کھ ایده ھای اشتراکی اھریمنی ھستند. کتاب ھای درسی تاریخی را 
بازنویسی می کنند، برای قربانیان کمونیزم سالروز برگزار می کنند و بنای یادبود 
می سازند، ھمھ این کارھا برای این است کھ مطمئن شوند ھر ندایی برای عدالت 
اجتماعی یا توزیع عادالنھ ثروت ھمیشھ مساوی خواھد بود با اردوگاه ھای کار 

اجباری و قحطی.
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 دادستان فضول و بدجنس: «البتھ آقای قاضی، این یک ترفند قدیمی و نخ نمای
 متھم است. احضار ارواح خط دفاعی اوست. ھدف اش ھم کامال روشن است: از
 دوش خود برداشتن مسئولیت اعمالی را کھ مرتکب شده. زیرا ھمھ می دانند کھ
 مادام انقالب روسیھ از سال ھا پیش تحت تعقیب بوده. در سال ١٩٨٩ یک حکم
 جلب بین المللی نیز برای او صادر شد. در ھمین رابطھ در ماه مارس سال گذشتھ

 در حالی کھ قصد داشت در گردھمائی جنبش "ایستاده در شب" در میدان جمھوری
 سخنرانی کند، خوشبختانھ پلیس پاریس او را دستگیر می کند و از آن زمان وی در

بازداشت موقت بھ سر می برد… این بھ نفع ھمھ است.»
 مادام انقالب روسیھ: «اساسا بھ خاطر منافع سرمایھ و دولت است کھ شما آقای

دادستان فضول و بدجنس در این دادگاه آن ھا را دقیقا نمایندگی می کنید... »
 دادستان فضول و بدجنس: «مادام موضوع را عوض نکنید. من این جا یک
 پرونده قطور از مدارک علیھ شما دارم، کھ نتیجھ کار تاریخ نویسان ارزشمند،
 مشھور و بی نظیر است: آقای قاضی این ھم مدرک محکومیت شماره ١٩۴٠ با

عنوان "چھره واقعی کمونیزم" … »
 قاضی کورتوآ: «بسیار خوب، آقای دادستان، اما در رابطھ با سألھ "شبح" آیا

"عمل" را باید محکوم کرد یا "اندیشھ" را ؟»
دادستان فضول و بدجنس: « دقیقا ھر دو را… »

قاضی کورتوآ: «خب حاال.  مادام انقالب روسیھ منظورتان از "شبح" چیست؟»
 مادام انقالب روسیھ: «این چنین بود کھ کارل مارکس در ١٨۴٨ ھنگام نوشتن
 سطور اول "مانیفست حزب کمونیست" من را بھ این شکل متصور می شود:
 "شبحی در اروپا می چرخد، شبح کمونیزم". من آن شبح ھستم و در سال ١٩١٧

در روسیھ برای ھمیشھ کالبدم را یافتم… »

 صحنھ دادگاه تاریخ، کاخ دادگستری پاریس، ٨ مارس ٢٠١٧، ساعت نھ بامداد
 منشی دادگاه از حاضران دعوت می کند بھ احترام ورود آقای قاضی کورتوآ بھ پا

خیزند. قاضی بالفاصلھ شروع بھ صحبت می کند.
 قاضی کورتوآ: «ما در این جا برای شنیدن اظھارات "مادام انقالب روسیھ"، کھ بھ
 دنبال شکایت مشترک دولت و سرمایھ بھ "جنایت علیھ بشریت و جرم عقیدتی"
 متھم شده، جمع شده ایم. آقای دادستان فضول و بدجنس، آیا حضور دارید؟ بسیار
 خوب. آیا کسی وکالت مادام انقالب روسیھ را برعھده گرفتھ است؟ (سکوت ھمراه

با شرمساری دستیار دادگاه). «خوب، مادام آیا شما وکیل مدافع دارید؟»
 مادام انقالب روسیھ: «خیر، باور کنید کھ این روزھا وکال دیگر برای دفاع از
 عقاید من از یکدیگر سبقت نمی گیرند. من ترجیح دادم وکیل تسخیری را نپذیرم،
 بھ خاطر این کھ او با موعظھ ھای اخالقی اش، با صدای دائی جان ناپلئونی اش
 مخ مرا خورد و زمانی کھ از روبسپیر و انقالب فرانسھ سخن می گفت اعصاب
مرا داغان می کرد، از این رو ترجیح می دھم خودم دفاعم را بھ عھده می گیرم.»

قاضی کورتوآ: «خب، لطفا خودتان را بھ طور مختصر معرفی کنید.»
 مادام انقالب روسیھ: «من در ٨ مارس ١٩١٧ از یک پدر کمونیست و یک مادر

آنارشیست در روسیھ بھ دنیا آمدم. ضد انقالب ھمھ فرزندانم را از من گرفت...»
 قاضی کورتوآ: «پس وانمود می کنید کھ صد سال دارید؟ آیا این فقط یک شوخیھ یا

               قصد تحریک دادگاه را دارید ؟»
 مادام انقالب روسیھ: «نھ این و نھ آن، فقط واقعیتھ… من کسی ھستم کھ "شبح"

صدایم می کنند… »
 قاضی کورتوآ: «این دیگر چھ داستانی است… دادستان فضول و بدجنس، آیا شما

برای روشن شدن این قضیھ توضیحی دارید کھ ارائھ دھید؟»
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 ضمیمھ ٰ"کتاب سیاه کمونیزم، جنایت، ترور، سرکوب"، تالیف استفان کورتوآ را
 در زمان انتشارش در ١٩٩٧ دیدم بسیار خشمگین شدم. بھ عنوان پاسخ، مایلم
 خالصھ ای از متنی نوشتھ دانیل بن سعید، یکی از افراد نادری کھ جرأت کرد بھ
 شکل علنی در آن زمان از من دفاع کند را برایتان بخوانم. او در مقالھ ای بنام

 "کمونیزم در برابر استالینیزم"، جواب دندان شکنی بھ مخالفان من داد :
 " آمار ارائھ شده خود نویسندگان بھ رقم ٨۵ میلیون می رسد. مشکل ما با
 آقای کورتوآ فقط مسلھ ١۵ میلیون اختالف در شمارش نیست، او تعداد
 اجساد را کیلویی تخمین میزند. این نحوه شمارش مخوف بھ سبک عمده
 فروش ھا است کھ کشورھا، ادوار، علل و اردوگاه ھا را با ھم قاطی می

 کند. برای خود قربانیان بسیار وقیحانھ و بسیار تحقیرآمیز است".
 در واقع، آقای دادستان با تخمین ھای شگفت انگیز و آمارھای بسیار بی ربط  و
 بی اعتبارش، اصوال واحدھای شمارش انسان را چنان بی ارزش کرده کھ امروزه
 بھ جایی رسیده ایم کھ انسان، این سوژه مورد بحث، خود غیر انسانی شده است.
 جنایات استالینیزم خود بیش از وحشتناک است و افزودن بھ تاثیر معکوس دارد
 زیرا با خطر از دست رفنن تمام حقایق و خنثی کردن بحث ھمراه است. با
 آمارھای غیر واقعی عطارباشی و دستکاری کردن مضحک تاریخ، دیگری جائی
 برای رعایت رویدادھا، ترتیب تقدم و تأخر تاریخ آن ھا و بھ ویژه زندگی و

سرنوشت بازیگران شان باقی نمی ماند.
 دادستان فضول و بدجنس: «شما می خواھید بھ ما درس تاریخ بدھید، باور

ناکردنی است. انگار خواب می بینم!»
 مادام انقالب روسیھ: «خوب خواب ببینید آقای دادستان، و سعی کنید رویاھایتان
 را بیشتر از این کھ باور کنید بھ واقعیت در آورید. شما بر استدالالت خود تکیھ
 می کنید، من ھم دالیل خودم را دارم. شما مدارک خود را ارائھ می دھید، پس

 تحمل داشتھ باشید تا من ھم دفاعیھ ام در مقابل آن ھا را ارائھ دھم. آقای دادستان

 دادستان فضول و بدجنس: «آقای قاضی، شما خودتان مالحظھ می کنید کھ مادام
 آشکارا از موضوع دور می شود و بھ ھر دری می زند. انگار ارواح بھ سراغش

آمده اند…»
 صدای پوزخند از جایگاه خبرنگاران بھ گوش می رسد. آقای مضحک، خبرنگار
 امور قضایی ھفتھ نامھ "ارزش ھای عھد بوق" آدامس اش را کھ از دھانش بیرون

 افتاده برمی دارد و یواشکی بھ زیر صندلی اش می چسباند. دادستان، مغرور از
سخنان اش، برای چند لحظھ با سینھ سپر کرده راست رو بھ حضار بر می گردد.

 قاضی کورتوآ: «مادام، شما می گوئید کھ یک شبح ھستید، ولی شما جز آزار و
 عذاب مرده ھا کار دیگری نکرده اید. برای اتھام "جنایت علیھ بشریت"، و برای
 صد میلیون کشتھ ای کھ در مدرک محکومیت شماره ١٩۴٠ بھ آن اشاره شده، چھ

پاسخی دارید؟»
در سالن دادگاه برخی با نگاه ھای محکوم کننده بھ متھم می نگرند.

 مادام انقالب روسیھ: «باید بگویم کھ من ھرگز کاری غیر از کوشش در راه
 رھایی بشریت نکرده ام، بشریتی کھ خودم ھم جز آن ھستم و اضافھ کنم کھ

حسابرسی مخوف شما یک توھین است… »
 دادستان چنان فریاد می زند کھ نزدیک است خفھ شود: « آقای قاضی! ما را دست

اتداختھ». صدای بیش از حد بلند دادستان گوش ھمھ را آزار می دھد.
 قاضی کورتوآ: خطاب بھ دادستان «خواھش می کنم حرف متھم را قطع نکنید،

مادام ادامھ دھید… »
 مادام انقالب روسیھ: «من ھم مثل شما سند محکومیت شماره ١٩۴٠ را خوانده ام.
 ھمھ مدارک جنجالی علیھ من و ھم چنین سرمقالھ ھای توھین آمیز درباره خودم را
 نیز دیده ام. من سخنانی کھ بی وقفھ درباره ام تکرار می شوند را شنیده ام. زمانی

کھ این پرونده ظاھر فریب و پر از دروغ "کمونیزم مساوی صد میلیون کشتھ"،
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دادستان فضول و بدجنس: «وکیل شما؟ ھرگز!»
 مادام انقالب روسیھ: «من در این جا اعالم می کنم کھ کسانی کھ بھ نام من بھ
 کشتار و قتل عام بھ آن میزانی کھ شما از آن حرف می زنید، اقدام ورزیدند
 غاصبان ھویت من و جنایتکاران نفرت انگیزی بودند کھ آرمان ما را بد نام کردند.
 گناه کسی را بھ پای دیگری نمی گذارند، حساب حساب، کاکا برادر. خوش حسابی
 دوستان خوب می آفریند و بد حسابی دشمن. این نوع صورت حسابرسی بھ سبک
 عمده فروش ھا بھ نفع شماست، در این نوع حسابداری ھزینھ ضد انقالب بھ پای
 انقالب نوشتھ می شود، ردشان را از بین می برد و رد بازندگان را پاک می کند.
 سوای دعوای ارقام، مایلم کھ از یک اقدام سیاسی خزنده، پنھان پشت نقاب
 حسابرسی یک بنگاه کفن و دفن، پرده بردارم: بی اعتبار ساختن برای ھمیشھ ھر
 ایده بدیلی در برابر سرمایھ داری. شما آقای دادستان سعی دارید تا مرا در صف

بیرحمان تاریخ و در ردیف نازی ھا قرار دھید. مضافا باید بگویم کھ… »
دادستان فضول و بدجنس: «ھنوز در دادگاه ھستیم مادام، نھ در جلسھ مناظره!»

 مادام انقالب روسیھ: «بسیار خوب! پس بھ ما این حق را بدھید کھ  در این
 محاکمھ دانیل بن سعید متوفی وکیل مدافع من باشد. او در آثارش پیش تر این
 فرصت این را داشت تا درباره انقالب فرانسھ بنویسد (در کتاب "من انقالب")، او
 حتی گفتگویی نیز با ژاندارک داشت (در کتاب "ژان، خستھ از جنگ"). مخاطب
 قرار دادن این دادگاه، حتی با فاصلھ زمانی نباید برای وی کار مشکلی باشد. من

 نیز رشتھ سخن را بھ وکیل مدافع ام واگذار می کنم:
 "این کھ مقایسھ نازیزم با استالینیزم مشروع و یا مفید باشد چیز جدیدی نیست
 - مگر تروتسکی از ھیتلر و استالین بھ عنوان 'ستارگان دوقلو' یاد نکرد؟
 ولی این نوع مقایسھ درست نیست، زیرا تفاوت ھا ھم بھ اندازه تشابھات مھم
 اند. رژیم نازی برنامھ اش را بطور کامل بھ انجام رساند و بھ وعده ھای
 مخوفش وفا کرد. اما رژیم استالینی علیھ بنای پروژه رھایی کمونیستی خود

 گویا شما از نوشتھ ھا ھمانقدر می ترسید کھ از اشباح؟ با اجازه شما، مایل بھ ادامھ
 ارائھ ادلھ کوبنده دانیل بن سعید برای اطالع دادگاه ھستم:

 "کورتوآ در مورد اتحاد شوروی در جمع بندی اش بھ رقم بیست میلیون
 قربانی می رسد بدون آن کھ بدانیم این رقم دقیقا شامل چھ کسانی می شود.
 نیکال ورث در ارائھ نظر خود درباره' کتاب سیاه' تخمین ھای تقریبی رایج
 را با کاھش ارقام، تصحیح می کند. او تایید می کند کھ تاریخ نویسان بر
 اساس اسناد موجود در آرشیوھای، امروزه رقم قربانیان پاکسازی بزرگ
 سال ھای ١٩٣٨- ١٩٣۶ را ۶٩٠ ھزار برآورد می کنند. این رقم خودش
 جدا از ترسناک بودن، رقم بسیار باالیی است. وی ھم چنین بھ رقم بطور
 متوسط ساالنھ ٢ میلیون بازداشتی در'گوالک' می رسد، کھ مبین آن است کھ
 با ورود افراد جدید در صد بیشتری از آن چھ پیش تر تصور می شد، آزاده
 می شدند. برای رسیدن بھ رقم ٢٠ میلیون کشتھ، باید بھ ارقام تصفیھ ھای
 سیاسی و جان باختگان در گوالک، ارقام تلفات ناشی از دو قحطی بزرگ
 (۵ میلیون در ١٩٢٢ - ١٩٢١ و ۶ میلیون در ١٩٣٣- ١٩٣٢) و قربانیان
 جنگ داخلی، کھ نویسندگان کتاب قادر بھ ارائھ ارقام آن نیستند، را ھم
 اضافھ کرد. نویسندگان کتاب دالیل کافی سرھم کردند تا این 'جنایات
کمونیزم'، کشتاری جلوه کند کھ گویا با خونسردی برنامھ ریزی شده بودند."

دادستان فضول و بدجنس: «پس شما مدعی ھستید کھ کسی را نکشتید؟»
 مادام انقالب روسیھ: «من فقط زمانی کھ بھ من حملھ می شد می کشتم، کھ این ھم

بنقد بر وجدان و روح من خیلی سنگینی می کند، ولی چاره دیگری نداشتم!»
 دادستان فضول و بدجنس: «در یک کالم شما می گوئید کھ در دفاع از خود عمل

کرده اید؟ !»
 مادام انقالب روسیھ: «بلھ، کامال این واژه درست است. شما وکیل مدافع عالی ای
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 دید. این ادعا خیلی زود در مقالھ ای بھ قلم برنار ھانری لھ-وی در مجلھ
 ''نوول اوبزور' شماره ٣٠ ژوئن ١٩٧۵ مورد استقبال قرار گرفت. از قرار
 معلوم گواھی ھای الکساندر سولژنیتسین در کتاب 'مجمع الجزایر گوالگ' کھ
 بھ تازگی منتشر شده بود چشمان آن ھا را باز کرده بود. گویی تا آن زمان
 این مشتاقان کتابخانھ، دسترسی بھ بعضی از قفسھ ھای تفکرات انتقادی
 برایشان ممنوع بود، من توضیح دیگری نمی بینم. با توجھ بھ امکان
 دسترسی بھ گزارشات ضد استالینی، کھ تعدادشان ھم زیاد بود، از جملھ
 نوشتھ ھای سازش ناپذیر ویکتور سرژ علیھ انحطاط استالینی، روایت گزنده
 پانھ ایستراتی از دنیای دیکتاتوری اتحاد جماھیر شوروی در بازگشت اش از
 سفر بھ آن کشور در ١٩٢٩، بیوگرافی متھم کننده استالین نوشتھ بوریس
 سووارین در سال ١٩٣۵، و یا کتاب ' انقالبی کھ بدان خیانت شد' نوشتھ
 لئون تروتسکی در ١٩٣۶. بھ دشواری می توان فھمید کھ این ھمھ مطالب
 چطور نتوانستھ بودند بھ آگاھی اذھان این 'روشنفکران' راه یابند. مگر این
 کھ آن ھا از سال ھای جوانی اشان عادت غربال کردن ایدئولوژیک انتخاب
 ھای شان، و طرد آثاری کھ کفرآمیز تلقی می شد را کماکان حفظ کرده
 بودند. در نھایت، ضد انقالب فلسفی آن ھا نیز بھ ھمان اندازه فرقھ گرا بھ
 نظر می رسد کھ ایده ھای انقالبی دوره پیش ترشان! بھ ھمان اندازه گذشتھ
 مطمئن، آن ھا از آن زمان بھ بعد تمام ھم و ّغم خود را بھ کار می گیرند تا
 ثابت کنند کھ ھمھ چیز استالین را بھ لنین و در نتیجھ منطقا بھ مارکس وصل
 می کند. بھ این ترتیب مارکس، علیرغم این کھ در سال ١٨٧١ با بیانی

 نزد آزادی  خواھانھ بھ استقبال انقالب کمون پاریس رفت، در ظرف چند ھفتھ
 افکار عمومی بھ عنوان پیشگام و سلف بوروکراتیرم تمامیت خواه خونخوار،
 ھمان ھیوالیی  کھ امروز نام مرا ھم لکھ  دار کرده، تثبیت شد. این فرضیھ

 بھ تنگنای پوچی و حقارت فرو می غلطد. این فرضیھ در تالش آن است تا
رشتھ ھایی را کھ تاریخ مرا بارھا از ھم گسستھ، خصوصاً در سال ھای

 را بنا کرد... با تحلیل بردن تاریخ واقعی در زمان و فضا، با غیر سیاسی
 کردن عامدانھ آن، از طریق انتخاب روش، دیگر از تاریخ چیزی جز تئاتر
 سایھ بر جای نمی ماند. بدین ترتیب مسألھ دیگر بررسی و تحقیق محاکمھ

 یک رژیم، یک دوران و یا جالدان شناختھ شده اش نیست، بلکھ مسألھ
محاکمھ ایده ای است کھ کشتار خواھد کردد."

 دادستان فضول و بدجنس: «برخی از طرفداران شما حسابگری کم تری از خود
نشان دادند و در اعتراف بھ تقصیرھا تردیدی از خود نشان ندادند!»

 مادام انقالب روسیھ: «اظھارات وکیل مدافع مرا تا بھ آخر بشنوید، او از پیش
 دست شما را خوانده بود، او می گوید:

 "واضح است کھ توبھ کردن مد روز است. این کھ آقایان فوره یا لوروا
 الدوری، و خانم کریژل یا خود آقای کورتوآ کھ ھنوز لباس سوگواری گذشتھ
 استالینی شان را از تن در نیاورده اند، این کھ از این طریق  شاید بتوانند

عقده و وجدان معذب استالینی وارونھ اشان را پنھان کنند، و این کھ عذاب 
روان شان را در ھالھ خشم پنھان می کنند، مسألھ خودشان است. ولی شما، 
 آن ھایی کھ ھنوز کمونیست باقی مانده اید بی آن کھ ھرگز از 'پدر کوچک
 خلق ھا' تمجید کرده باشید و یا کتاب کوچک سرخ صدر مائو رھبر کبیر را
 با ستایش مذھب گونھ خوانده باشید، می خواھید کھ آقای کورتوآ از چھ

چیزی توبھ کند؟ آقای دادستان، مثال عاقالنھ تر نیست بھ کلی گویی ھا بھ 
 دیده شک نگاه کنیم. بھ عالوه شما ھم مثل من می دانید کھ آخرین کسانی کھ
 تغییر مرام می دھند از ھمھ متعصب ترند. من، البتھ، شتاب بعضی از این
 یارگیری ھا را بھ یاد دارم. در سال ١٩٧۵، یک فیلسوف جوان، مائوئیست
 متعصب سابق، آندره گلوکسمان، اثری منتشر کرد بھ نام ' آشپز و آدمخوار'،
 کھ سر و صدای زیادی بھ پا کرد. تز اصلی این کتاب این بود کھ منشاء

اردوگاه ھای کار اجباری در شوروی استالینی را باید در نظریات مارکس
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 منظورم یادداشت ھای اولگ ولکوو سلطنت طلب است کھ بھ ٢٨ سال زندان
 محکوم شده بود و بھ آن جا فرستاده شد. شھادت وی از اردوگاه در کتاب "ظلمت"
 با من میانھ خوبی ندارد، چون مدعی است کھ ھمواره با من جنگیده بود. او بدون
 ھیچ گذشتی نسبت بھ من، از سقوط اش در جھنم، از شرایط غیر انسانی، از
 محرومیت، از فشار روانی، و از اجساد کشتھ ھا می گوید. اما در عین حال در
 این کیفرخواست او توضیح می دھد کھ در سال ھای اولیھ ھیچ چیز با "شب واقعی
 سنت بارتلمی زمستان سال ١٩٢٩- ١٩٣٠" کھ زندانیان را بطور دستھ جمعی
 اعدام می کردند، قابل مقایسھ نبود. بدین ترتیب حتما شما با  من موافقید کھ حتی
 بدترین دوره ھای تاریک من ھرگز کم ترین شباھتی بھ آن ظلمت و تاریکی خفقان

زا و فشرده ای کھ در زمان استالین برقرار شد، نداشت.
 دادستان فضول و بدجنس: «ھیچ کس شما را باور نمی کند؟ شما کھ دیگر

ھواداری ندارید؟»
 مادام انقالب روسیھ: «سرمایھ داری ھمھ آن ھا را از من برگردانده است، این
 است واقعیت؟ آقای دادستان من شاھده بوده ام کھ توبھ کنندگانی کھ شما بھ آن ھا
 اشاره می کنید، چطور در یک چشم بھ ھم زدن از تملق کورکورانھ بھ ایده
 نادرستی کھ از من داشتند، بھ ستایش آشکار از اقتصاد بازار تغییر مرام دادند. من
 صدای شان را می شنوم، این واقعیتی است کھ با ھمان شور و شوق کھ نسبت بھ

 ھمان دگم ھایی در گذشتھ داشتند، امروزه از ایدآل جدیدشان، سرمایھ داری جھانی
 شده، این یگانھ برنده بزرگ تاریخ و "حد نھایی بشریت" دفاع می کنند. ھمان
 نظامی کھ مطابق اصطالح متداول خودشان در بحران "سیستمیک "فرو رفتھ و
 اگر پول مالیات ھای مردم، بانک ھای ورشکستھ در ٢٠٠٧ را نجات نمی داد،

مثل یک قصر شنی فرو پاشیده بود. از جملھ پول مالیات شما آقای دادستان!»
 دادستان فضول و بدجنس: «بھ برگھ مالیاتی من کاری نداشتھ باشید، اون

ھمینطوری ھم از نظر من بسیار سنگین است.»

 اولیھ زندگی ام، بھ ھم وصل کند. اگر در دوران رھبری لنین، با مشاھده
 تشدید سرکوب در مواردی، برای مثال، در دوران جنگ داخلی و یا زمان
 جنبش کرونشتات در ١٩٢١، چند بار برایم اتفاق افتاده بود کھ دچار شک و
 تردید شوم، ولی ھیچگاه تا بھ آن حد نبود کھ احساس تحت قیمومت یا در
 قرنطینھ بودن کرده باشم، احساسی کھ بعدھا داشتم.  من با لنین گفتگو داشتم
 و او نیز از ترس از این کھ یک ھیوالی بوروکراتیک از من درست کنند، با
 من ھم نظر بود. ولی او صادقانھ فکر می کرد کھ توسعھ اقتصادی بھ روسیھ
 شوروی امکان خواھد داد تا فئودالیزم را ریشھ کن کند و بھ ھمین ترتیب از
 پدیده ای کھ از نظر او چیزی جز بقایای نظام تزاری نبود، خالص شود. او
 سخت در اشتباه بود، من ھم ھمینطور. ما متوجھ آن پدیده ای کھ زیر گوش
 ما در حال شکل گرفتن بود، نشدیم. من توسط حزب بلشویک اولیھ چند بار
 آزار و اذیت شدم ولی می توانستم بھ مجادلھ بپردازم وھیچ حکومت

 الیگارشی نھ مرا غصب یا محصور کرده بود و نھ با ایجاد یک حکومت
دیکتاتوری بی رحم کاریکاتوری از من را بھ نمایش گذاشتھ بود".

 دادستان فضول و بدجنس: «لنیِن خوب، استالیِن بد،این قصھ شما را خوب بلدیم.
 شما منکر وجود اردوگاه ھا در زمان لنین می شوید؟ زندان جزیره ھای سولوسکی

چیزی بھ یادتان نمی آورد؟ می خواھید من حافظھ تان را بیدار کنم ؟»
 مادام انقالب روسیھ: «الزم نیست موسیو، من تمام جزئیات زندگی ام را خوب بھ

 خاطر دارم، از پرشکوه  ترین تا غم انگیزترین شان. البتھ زندان مزبور از ھمان
 سال ھای ١٩٢٠ وجود داشت و تلفات جانی، بد رفتاری و قحطی ھم فراوان وجود
 داشت. من خودم را بھ خاطر آن نمی بخشم. ولی مایلم تاکید کنم کھ این زندان در
 آن زمان ھنوز تبدیل بھ محل کشتاری کھ چند سال بعد شد، نبود. شما ھمین االن
 درباره حافظھ من صحبت کردید آقای دادستان، من می خواھم با ارائھ یک مطلب،

کھ مطمئنا شما آن را خواھید پذیرفت، این بار حافظھ شما مخاطب قرار دھم.
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دادستان فضول و بدجنس: «این جنایات شما، کھ بارھا بھ ثبت رسیده اند، موضوع 
محاکمھ ھستند، طفره نروید»

مادام انقالب روسیھ: «من اما از ھیچ چیز وھیچ کس فرار نمی کنم. من ادعای 
بیگناھی دارم، من آگاھانھ خودم را این جا ھم ردیف قربانیان اولیھ ضد انقالب 
استالینی قرار می دھم. از شما دعوت می کنم کھ قبل از این کھ بھ جان من بییفتید 
اول خطاھای خود را تصحیح کنید و از خود انتقاد کنید. شما تعداد کشتھ ھای ما را 
علیھ بھ رخ ما می کشید، من ھم از جنگ ھای شما می گویم. در آوریل ٢٠١۵، 
یک گروه مرکب از برندگان جایزه صلح نوبل در رشتھ پزشکی، تعداد قربانیان 
 "جنگ جھانی تروریسم" را کھ قدرت ھای غربی از ١١ سپتامبر ٢٠٠١، در
 عراق، افغانستان و پاکستان بھ راه انداختند، معادل ٣/١ میلیون نفر تخمین زدند.
 اگر کارنامھ جنگ اول خلیج فارس در سال ١٩٩٠، و ھمچنین تحریم وحشتناکی
 کھ ایاالت متحده آمریکا بھ مردم غیر نظامی تحمیل کرده را بھ آن بیفزاییم، تنھا در
 این جنگ ھا این رقم نزدیک بھ ٣ میلیون کشتھ می رسد. چرا شما می خواھید کھ
 من این حقایق وحشتناک را بھ الیحھ دفاعی خودم اضافھ نکنم. در ھر حال من
 مستقیم از بطن ھمین نظام بیرون آمده ام، نظامی کھ کماکان ادامھ دارد و من صد
 سال پیش علیھ اش قد علم کردم. اگر من ھم بھ ھمان روش ھای حسابرسی شما
 متوسل می شدم برایم بسیار آسان می بود، البتھ کھ اگر فرصت می داشتم، تا من
 ھم "کتاب سیاه سرمایھ داری" را می نوشتم. ولی یک قرن زمان ھم کافی نمی
 بود. و من بنقد یک کتاب دیگر در دست نوشتن دارم. ھر فصل آن بھ جنایاتی
 اختصاص دارد. توحش ابدی شده و جنایات تمام ناشدنی در راه ارضای سود طلبی
 و ثروت اندوزی توسط یک چند نفر را بر خواھد شمرد: برده داری، استعمار،
 جنگ ھای جھانی، کشتار توسط دخالت ھای نظامی موسوم بھ "جراحی سریع"،
 فالکت در "شمال،" قحطی در "جنوب". آقای دادستان حتما اطالع دارید کھ در

   گزارش سال ٢٠١٠، سازمان مواد غذایی و کشاورزی سازمان ملل (اف. آ. او)

 این بار خنده ای بلند نمی شود. در سالن کسی واکنش نشان نمی دھد. آشکارا بھ
 نظر می رسد کھ دادستان حاضرین در دادگاه را دیگر تحت تاثیر قرار نمی دھد.

ناراحت از آن چھ در سالن می گذرد، سریعا موضع تھاجمی بھ خود می گیرد.
 دادستان فضول و بدجنس: «شما فکر می کنید کھ با محاکمھ کردن سرمایھ داری

 می توانید خودتان را نجات دھید؟ این شمایید کھ امروز در دادگاه محاکمھ می شوید
 نھ سرمایھ داری!». خبرنگار نشریھ "ارزش ھای عھد بوق گذشتھ"، نگران از
 نحوه ادامھ بحث، بی اختیار سر خودکارش را برمی دارد و با عصبانیت و با

آرواره منقبض شروع بھ جویدن آن می کند.
مادام انقالب روسیھ: «این دادگاھی در عین حال یک مسئلھ سالمت عمومی است. 
سرمایھ داری بی عدالتی، بربریت و اختالل اقلیمی ایجاد می کند. جنگ ھای گرم 

دھھ نفتی جای خالی جنگ سرد را پر کرده  اند و آن صلحی کھ در اوایل سال ھای 
١٩٩٠ نویدش را می دادند یک توھم دست نیافتنی بیش نیست. از نظر افراد 
بسیاری من ستاره مرده ای بیش نیستم، و از نظر سایرین شبحی کھ بھ ترساندن 
شما ادامھ می دھد. پس از نظر ھمھ من بھ گذشتھ تعلق دارم. با این حال، بدبختی 

تمام نشده و در حد نگران کننده ای ادامھ دارد... »
دادستان فضول و بدجنس: «من اعتراض دارم عالیجناب، متھم بحث را منحرف 

می کند». 
مرد جوانی ملبس بھ یک پلوور سیاه، کھ بر روی آن با رنگ سفید نوشتھ "رویای 
عمومی" بھ ناگھان از جایش بھ پا می خیزد و قبل از این کھ سریعاً توسط دو 

ژاندارم از سالن بیرون رانده شود، فریاد می زند "بگذارید حرف بزند!". 
قاضی کورتوآ: «یک حرکت دیگر این شکلی، دستور می دھم سالن را از حضار 

تخلیھ کنند. این جا میدان جمھوری نیست». 
غرولندھایی در صفوف تماشاچیان شنیده می شود، ولیکن آرامش باز می گردد.
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قاضی کورتوآ: «ساکت، ساکت… » 
ھیاھو  باز ھم شدیدتر از سر گرفتھ می شود. 

قاضی کورتوآ: «ساکت ! گفتم ساکت !»
 فعاالن شعار "پاریس بھ پا خیز، قیام کن! " سر می دھند.

قاضی کورتوآ: «جلسھ دادگاه تا اطالع ثانوی معلق می شود، محاکمھ را بعداً پشت 
درھای بستھ ادامھ می دھیم، احتماال در کاخ دادگستری جدید پاریس کھ بھ زودی 

افتتاح خواھد شد.»
متھم نشستھ در ماشین زندان کھ او را بھ بازداشتگاه می برد، از البالی میلھ ھا 
چشمش یواشکی بھ یک دکھ روزنامھ فروشی می افتد. روی صفحھ اول شماره 
جدید نشریھ "ارزش ھای عھد بوق" با کلمات درشت نوشتھ شده بود: "چرا فرانسھ 
یک کشور کمونیست است". در حالی کھ چشم ھایش را می بندد، با خودش زمزمھ 

می کند « آه، امان از  این فرانسوی ھا!… » 
**********

مقالھ ای کھ با عنوان "وجدان کمونیست سابق" در ادامھ می آید، ترجمھ فارسی 
نقدی است نوشتھ ایزاک دویچر بر کتاب "خدایی کھ شکست خورد (١٩۴٩)". این 
کتاب مجموعھ مقاالتی است بھ قلم شش کمونیست سابق (لوئیس فیشر، آندره ژید، 
آرتور کوستلر، اینیاتسیو سیلونھ، استفان اسپندر و ریچارد رایت). این کتاب در 
سال ١٣۶٢ در ایران با عنوان "بت شکستھ" بھ فارسی ترجمھ و انتشار یافت. این 
مقالھ توسط فریبرز فروھر آباده با نام مستعار سیروس فرجاد، بھ فارسی برگردانده 
می شود و اولین بار در سال ١٣٨٩ در مجلھ "نقطھ" در پاریس منتشر شد. باز 
نشر این متن در این جا ھم بھ دلیل ربط این نقد با موضوع این بخش از کتاب است 
و ھم بھ یاد مبارزات و خاطرات مشترک نویسنده کتاب در دست با فریبرز، رفیق 

ھمرزم، فرھیختھ و وفادار بھ ایده کمونیزم تا آخرین روز زندگی.

 آمده: "مرگ یک کودک در ھر ۶ ثانیھ در اثر سوء تغذیھ و گرسنگی، بزرگترین
 تراژدی و رسوایی دنیا". چھ کسی را باید متھم کرد، آتش نشان یا آتش افروز ؟»

دادستان فضول و بدجنس: «اف. آ. او. مردم را بھ انقالب فرا نمی خواند، مادام!»
 مادام انقالب روسیھ: «پس از خواندن این گزارش مایلم ھمین االن دوباره انقالب
 کنم! نظام غصب و دزدی ارزش افزونھ کارگران مبتنی بر "کار مزدی" است.
 "کار مزدی" سنگ زیر بنای نظام است. بر طبق گزارش دفتر بین المللی سازمان

 جھانی کار، "کار مزدی" روزانھ ۵ ھزار نفر را می کشد. بھ استناد سازمان غیر
دولتی انگلیسی آکسفام "در سال ٢٠١۵ ھشت فرد میلیاردر بھ اندازه نیمھ فقیرترین 
مردم جھان یعنی بیش از ٣/۵ میلیارد نفر ثروت داشتند" و ثروت یک درصد از 
ثروتمند ترین افراد از کل دارایی ٩٩ درصد بقیھ مردم دنیا بیشتر بود". در ھمان 
سال رییس  جمھور شما در فرانسھ بھ خاطر این کھ گفتھ بود "اقتصاد چھره ندارد" 
مورد تشویق واقع شده بود. بفرمائید این ھم ھشت نفر با اسم، آدرس و مشخصات.

دادستان فضول و بدجنس: «شما سربستھ پیشنھاد انتقام می دھید؟»
مادام انقالب روسیھ: «نھ من با این ایده اصال میانھ  خوشی ندارم. ولی وقتی در 
اثر مبارزات کارگران در کشور شما در این اواخر توده ھاي وسیھ مردم علیھ 
کارفرمایان اراذل و اوباش شدیدا بھ جنب و جوش درآمدند، فکر می کنم، باید 
 بگویم کھ در مقایسھ با چندین میلیارد استثمار شده، حبس کردن ھشت استثمارگر 

یک رقم کامال قابل توجیھی است… »
دادستان ناگھان از صندلی اش بھ ھوا می پرد و شروع بھ فریاد زدن می کند : 

«این سخنان گستاخ آمیزی است، تھدیدی است علیھ نظم عمومی، آقای قاضی!»
قاضی کورتوآ: «بطور قطع، این مورد ھم بھ اتھامات شما افزوده خواھد شد». 
بخشی از سالن بھ شدت اعتراض می کنند. عده ای ھو می کنند. از ھر سوی سالن 

توھین و ھتاکی شنیده می شود.
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دیگر از کمونیست ھای سابق برای برادرش گرھارد ایزلر حکم محکومیت صادر 
کرده و دلخور است کھ چرا انگلیس او را بھ ایاالت متحدۀ آمریکا پس نمی دھد. 

جیمز برنام، تروتسکیست سابق، می خواھد پوست تاجران آمریکایی را بھ خاطر 
کمبود واقعی یا خیالی آگاھانۀ سرمایھ دارانھ شان بکََند. او در "برنامۀ برای عمل" 

کھ تدوین کرده، سر سوزنی از شکست جھانی کمونیزم پایین تر نیامده است. و 
اکنون شش نویسنده ُکستلر، سیلونھ، آندره ژید، لوئیس فیشر، ریچارد رایت و 

استفان اسپندر گرد ھم آمده اند تا ”خدایی کھ شکست خورد“ را رسوا و نابود کنند.
 لژیون کمونیست ھای سابق در صفوف منظمی بھ پیش نمی رود. از ھم گسیختھ

 دارند. است و پراکنده. نفرات شان گرچھ خیلی شبیھ یکدیگرند اما تفاوت ھایی با ھم
 خصوصیت ھای ھمگانی دارند و ویژگی ھای فردی. ھمگی سپاه و اردوگاه را
 ترک کرده اند؛ برخی بھ عنوان مخالف اعتقادی، برخی بھ عنوان فراری از خدمت

 و برخی چون ایلغارگر. برخی بی سر و صدا بھ مخالفت اعتقادی خود چسبیده اند،
 در حالی کھ دیگران با ادعای کسب جاه و مقام در جبھھ ای کھ مخالف آن بودند،

 گوش فلک را کرده اند. ھمھ تکھ ھای نخ نمایی از اونیفورم  قدیمی شان را بھ
 ھمراه تکھ پاره ھایی از لباس پر زرق و برق جدیدشان بر تن دارند. و ھمھ،

دل گیری ھای قدیمی و بازمانده ھای مسائل شخصی شان را یدک می کشند.
 از این جماعت برخی زودتر و برخی دیرتر بھ حزب پیوستند. تجربھ ھای بعدی
 شان با تاریخ عضویت شان بی ربط نیست، مثال آن ھا کھ در سال ھای دھۀ بیست
 بھ حزب پیوستند، وارد جنبشی شدند کھ میدان گسترده ای برای آرمان خواھی
 انقالبی داشت، ساختار حزب ھنوز انعطاف پذیر بود و در قالب سلسلھ  مراتبی

 توتالیتر منجمد نشده بود. ھنوز شرافت کمونیستی یک روشنفکر در حزب ارج
 سی داشت و ھنوز یکسره بھ مصالح دولتی مسکو تسلیم نشده بود. آن ھا کھ در دھۀ

 بھ حزب پیوستند، تجربۀ خود را از سطح خیلی پایین تری آغاز کردند. این ھا از
ھمان آغاز در پادگان ھای حزبی، آلت دست سرگروھبان ھای حزب بودند.

وجدان کمونیست سابق ١
اینیاتسیو سیلونھ حکایت می کند کھ روزی بھ شوخی بھ پالمیرو تولیاتی رھبر 

حزب کمونیست ایتالیا گفتھ بود کھ «نبرد نھایی بین کمونیست ھا و کمونیست ھای 
سابق خواھد بود». در این شوخی، قطرۀ تلخی از حقیقت نھفتھ است. در 
کارزارھای تبلیغاتی علیھ روسیھ و کمونیزم، کمونیست سابق، یا ھمراه سایق 
جنبش کمونیستی، سرآمد تیرآوران است. آرتور ُکستلر با تندخویی خاصی کھ او را 

از سیلونھ متمایز می کند، نکتۀ مشابھ ای را مطرح می کند: 
«شما ضد کمونیست ھای آنگلوساکسونی با آن روحیۀ منزوی و آسوده گی 
خاطرتان، ھمھ از یک قماشید. شما از فریادھای کاساندراگون٢ ما متنفرید 
و در مقام متحدان خود از ما بیزارید. اما گذشتھ از ھمۀ این حرف ھا، ما 

می دانیم کمونیست ھای سابق تنھا کسانی در جبھۀ شما ھستیم کھ بھ درستی 
ماجرا از چھ قرار است.»

کمونیست سابق فرزند پر شر و شور سیاست این روزگار است. در عجیب ترین 
جاھا و گوشھ و کنارھا پیدایش می شود. در برلین یقۀ شما را می گیرد تا داستان 
"نبرد استالینگراد" خود علیھ استالین را مطرح کند؛ تو گویی برلین صحنۀ جنگ 
بوده است! او را دور و بر دوگل می یابید؛ در شخص آندره مالرو، نویسندۀ 
"سرنوشت بشر". در عجیب ترین محاکمۀ سیاسی آمریکا، ماه ھاست کھ کمونیست 

سابق، انگشت اشاره اش را بھ سمت الجر ھیس نشانھ رفتھ است. روث فیشر یکی

www.marxists.org/archive/deutscher/1950/ex-communist.htm - ١
٢ - کاساندرا دختر پریاس و اکوب کھ از آپولون بھ او موھبت پیشگویی و آینده بینی داده 
بود، از خدمت بھ او کوتاھی می کند. آپولون تصمیم می گیرد او را تنبیھ کند. از آن پس 

کسی دیگر بھ پیش گویی او اعتماد نمی کند.
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این ماجرا کم و بیش بی سابقھ بھ نظر می آید. در حالی کھ او با فصاحت تمام بھ 
آوایی تشریح انتظارات و توھمات گذشتھ اش می پردازد، شگفتا کھ در آن نشانی از 

آشنا می یابیم؛ وردزورث سرخورده و ھم روزگارانش نیز با ھمین شور و شوق 
 دوران جوانی بھ انقالب ناپلئون می نگریستند. زندگی در آن سپیده دم چھ شادمانھ

بود، و جوانی، چھ بھشتی!
 روشنفکر کمونیستی کھ پیوندھای عاطفی اش با حزبش را می گسلد، می تواند

 شخصیت واالیی را در زمرۀ نیاکان خود بشمارد. بتھوون ھمین کھ فھمید کنسول
 اول می خواھد بر تخت امپراتوری جلوس کند، سرصفحھ ”اروئیکا“ی خود را پاره
 پاره کرد. ھمان سرصفحھ ای کھ بر روی آن سمفونی اش را بھ ناپلئون تقدیم کرده
 بود. وردزورث تاج گذاری ناپلئون را ”واگشت غم انگیزی برای تمام بشریت“
 دانست. شیفتگان انقالب فرانسھ در سراسر اروپا وقتی دریافتند کھ آزادگر اھل

جزیره ُکرس و دشمن جباران، خود، جبار و ستمگر است، بر جای خشکیدند.
 وردزورث ھای روزگار ما نیز ھمین گونھ از تماشای برادرخواندگی ھیتلر و
 روبین تروپ، دچار حیرت شده اند. اگر در روزگار ما، اروئیکای جدیدی آفریده

 نشده، دست کم تقدیم نامھ ھای بسیاری از سمفونی ھای نانوشتھ با خشم و خروش
پاره پاره شده اند.

 در "خدایی کھ شکست خورد"، لوئیس فیشر کم و بیش با پشیمانِی نھ چندان
 قانع کننده ای می کوشد تا توضیح دھد کھ چرا مدتی چنین طوالنی دنبالھ رو کیش

 شخصیت استالین بوده است. او بھ تحلیل انگیزه ھای گوناگونی می پردازد - کھ
 برخی تند و برخی کند- کھ لحظۀ بیداری مردم از خواب فریب استالینیزم را تعیین
 می کنند. نیروی سرخوردۀ اروپایی از ناپلئون نیز تا ھمین اندازه ناھم طراز و
 دمدمی مزاج بود. یوگو فُسکُلو شاعر بزرگ ایتالیایی و یکی از سربازان ناپلئون،
 کھ قصیده ای ھم "در ستایش ناپلئون آزادگر" سروده بود، پس از صلح ُکمپوفُرمیو

 از بت خود روی گرداند. (این قرارداد صلح می بایست برای یک ژاکوبن ونیزی

  کیفیت یادمانده ھای کمونیست ھای سابق متاثر از این اختالف است. سیلونھ کھ در
 سال ١٩٢١ بھ حزب پیوستھ بود، با حرارت از اولین تماس خود با آن یاد می کند.

 حکایت او، آن شور فکری و شعف روحی را کھ در روزھای آغازین در بطن
 کمونیزم وجود داشت، بھ خوبی بیان می کند. برعکس، یادمانده ھای ُکستلر و

 اسپندر، کھ در سال ھای ١٩٣٠ بھ حزب پیوستھ بودند، نشانگر سترونی مطلق
 فکری و اخالقی حزب، در ھمان تماس اول است. سیلونھ و رفقای او، چھ پیش و
 چھ پس از آن کھ درگیر وظایف روزانھ، یکنواخت و توان فرسای حزب شوند، بھ
شدت درگیر اندیشھ ھای بنیادین بودند. در روایت ُکستلر، ھمۀ مسائل مربوط بھ 
اعتقادھا و آرمان ھای شخصی از ھمان ابتدا تحت الشعاع تکالیف حزبی است. 

کمونیستی کھ در دوره ھای بعدی بھ خدمت حزب در می آمد، بھ دشواری از این 
چنین فرصتی برخوردار بود کھ بتواند ھوای پاک انقالب را تنفس کند.

با این ھمھ، انگیزه ھای اولیھ در پیوستن بھ حزب، اگر نگوییم یکسان بود، باید 
گفت کھ چھ بسا ھمگون بود. تجربۀ بی عدالتی و تحقیر، احساس ناایمنی ناشی از 
آفت ھای اقتصادی و بحران ھای اجتماعی، آرزوی آرمان بزرگ یا راھنمای 
فکری قابل اتکایی برای گذار از ھزارتوی سست بنیاد جامعۀ مدرن. آن تازه از 

فروزان راه رسیده، نکبت نظام کھنۀ سرمایھ داری را تحمل ناپذیر می یافت و شعلۀ 
انقالب روسیھ بر این نکبت بھ شکل بی سابقھ ای روشنایی می انداخت.

سوسیالیزم، جامعۀ بی طبقھ و زوال دولت ھمھ نزدیک می نمود. کمتر کسی از 
نوآمدگان، پیشاپیش تصویری از رنج و خون و اشکی کھ در راه بود، داشت. آن 

با کھ بھ لحاظ فکری بھ کمونیزم گرویده بود، خود را پرومتھ ای جدید می انگاشت؛ 
این فرق کھ خشم زئوس او را بھ صخره نخواھد دوخت. کستلر، امروز احوال آن 

روز خود را چنین بھ یاد می آورد: ھیچ چیز دیگر نمی توانست آرامش و صلح 
درونی او را بر ھم زند، مگر ترس ھای گاه بھ گاه از دست دادن دوبارۀ ایمان.
او،اکنون، کمونیست سابق، با تلخی خیانت بھ امیدھایش را محکوم می کند. بھ نظر 
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آدم ھای ناوارد از دنیای سیاست بھ عرصۀ اھریمن شناسی ناب کشیده می شوند. 
تاثیر ھنری چنین تصویری گاه ممکن است نیرومند باشد - دیو و دھشت در 
بسیاری از شاھکارھای شاعرانھ راه یافتھ اند - اما از نظر سیاسی اتکاء ناپذیر و 

خطرناک است. البتھ، حکایت استالینیزم آکنده از دھشت است. اما این تنھا یک 
 وجھ موضوع است. و حتی خود این وجھ، یعنی وجھ دیووش آن، می باید بھ زبان

 منافع و انگیزه ھای انسانی ترجمھ شود. کمونیست سابق حتی نمی کوشد بھ این
زبان سخن گویدد.

ُکستلر در جرقۀ نادری از انتقاد از خود ناب تصدیق می کند کھ:
 «بر حافظۀ گذشتھ ما رنگ رمانتیک می زند. اما وقتی کسی از مرامی
 می برد و یا دوستی بھ او خیانت می کند، کارکرد حافظھ اش واژگونھ
 می شود. تجربۀ اولیھ، در پرتو دانش بعدی، پاکی و شفافیت خود را از

 ام دست می دھد و زننده و آلوده بھ نظر می آید. من در این صفحات کوشیده
 فضای درونی کھ این تجربھ ھا را در آن گذرانده ام (در درون حزب

 استھزاء، کمونیست) بازسازی کنم و می دانم کھ در این کار موفق نبوده ام.
 خشم و شرم ھمیشھ مزاحم بوده اند. شور و اشتیاق آن دوران انگار بھ
 گمراھی و قطعیت ذاتی شان بھ دنیای بستھ معتادان تبدیل شده است. شبح

 سیم خاردار بر زمین بازی کژ و کوژ حافظھ سایھ انداختھ است. آن ھا کھ
 در دام توھم بزرگ عصر ما گرفتار شده اند و زشتکاری ھای اخالقی و

 آن فکری آن را زیستھ اند، یا خود را بھ دست اعتیاد جدیدی از نوع مخالف
می سپارند یا محکوم اند کھ باقی زندگی را در خمار زدگی بھ سر برند».

 البتھ این گفتھ در مورد ھمۀ کمونیست ھای سابق  صادق نیست. البد برخی ھا ھم 
 کھ چنان احساس می کنند کھ تجربھ شان عاری از آن آه ھای سوزناک احتضار است

 ُکستلر بدان اشاره دارد. با این ھمھ، ُکستلر در این جا تصویری صادقانھ و درستی
از آن دستھ کمونیست ھای سابق ترسیم می کنند کھ خودش ھم یکی از آنان است.

 کمونیست ھمان  اندازه تکان دھنده بوده کھ پیمان صلح شوروی با نازی ھا برای یک
 لھستانی.) اما کسی چون بتھوون ھفت سال دیگر ھم شیفتۀ ناپلئون باقی ماند تا ببیند
 کھ آن جبار، نقاب جمھوری خواھی خود را می افکند.مشابھا برای فیشر این
محاکمات مسکو و  پاکسازی ھای سال ھای ١٩۴٠ بود کھ "چشم  ھا را باز کرد".

داستانی غم انگیزتر از سرنوشت آن انقالب بزرگ سراغ نمی داریم کھ زیر ھمان 
مشت پوالدینی جان می دھد کھ قرار بود از آن در مقابل دشمنان خارجی اش دفاع 
کند. نمایشی نفرت انگیزتر از سیاھکاری ھای پسا انقالبی کھ زیر لوای آزادی بھ 

صحنھ آمده باشد، وجود ندارد. در رسوا کردن و شوریدن بر ضد این نمایش، از 
دیدگاه اخالقی، کمونیست سابق ھمان اندازه حق دارد کھ ژاکوبن سابق حق داشت.

اما آن طور کھ ُکستلر ادعا می کند، آیا کمونیست ھای سابق تنھا کسانی ھستند کھ 
ادعا آن را دارند کھ بھ درستی می دانند ماجرا از چھ قرار است؟ می شود دل بھ 

دریا زد و گفت جریان درست برعکس است. کمونیست ھای سابق بھ درستی کمتر 
از ھمھ می دانند کھ ماجرا از چھ قرار است.

بھ ھر روی، ادعای معلم مآبانۀ کمونیست ھای سابق اھل قلم، سخت گزاف بھ نظر 
می آید. اغلب آنان - سیلونھ یک استثناء بارز است - ھرگز در متن یک جنبش 
کمونیستی واقعی و در بطن سازمان مخفی یا علنی آن نبوده اند. آن ھا بر روی ھم 

و در حاشیۀ ادبی و روزنامھ نگارانھ حزب حرکت می کردند. درک آن ھا از نظریھ 
ایدئولوژی کمونیستی چھ بسا از ذوق ادبی شان سرچشمھ گرفتھ کھ گاه بسیار تیز، 

اما اغلب گمراه کننده است.
از این بدتر، ویژگی کمونیست سابق آن است کھ توانایی بریدن از گذشتۀ خود را 
ندارد. واکنش ھای حسی او بھ محیط گذشتھ اش، او را پیوستھ در چنگال مرگبار 

خود می فشارد و مانع از آن می شود کھ او درامی را کھ خود در آن درگیر و یا 
دھد، نیمھ درگیر بوده، درک کند. تصویری کھ او از استالینیزم و کمونیزم ارائھ می 
دخمھ عمیقی است آکنده از دھشت ھای روحی و فکری. با دیدن این تصاویر،

www.hks-iran.com



کھ باید خفھ اش کرد. این جاست کھ بدعت آور بھ مرتد تبدیل می شود.
این کھ کمونیست سابق تا چھ حد از آغازگاه خود فاصلھ می گیرد، این کھ، بھ گفتۀ 

سیلونھ، بھ فاشیزم می گراید یا خیر، بستگی بھ سیرت و سلیقۀ شخصی وی دارد. 
(مرتد گیری ھای ابلھانھ استالینیستی چھ بسا کار کمونیست سابق ما را بھ افراط 
می کشاند). اما گذشتھ از برخی سایھ روشن  برخوردھای فرعی، قاعده این است 

 آن کھ کمونیست سابق دست از مخالفت با نظام سرمایھ داری می شوید و بھ دفاع از
 بر می خیزد و در این کار از زیر پا گذاشتن اخالق، چشم پوشیدن بر حقیقت،
 متوسل شدن بھ تنگ نظری و تنفر شدید، کھ استالینیزم وی را از آن سرشار کرده،
 باکی ندارد. او ھم چنان یک فرقھ گراست؛ یک استالینیست واژگونھ. تنھا رنگ

 آمیزی تغییر کرده است. آن گاه کھ کمونیست بود، تفاوت چندانی میان فاشیست ھا
 و سوسیال دموکرات ھا نمی دید. حال کھ ضد کمونیست شده، تفاوتی میان کمونیزم
 و نازیزم نمی بیند. آن روز ادعای خطاناپذیری حزب را پذیرفتھ بود. امروز
 خودش را خطاناپذیر می پندارد. ھمان گونھ کھ روزگاری گرفتار "بزرگ ترین

توھم زمانھ" بود، اکنون رھایی از بزرگ ترین توھم زمانھ رھایش نمی کند.
 توھم پیشین او، دست کم دارای ایده آلی مثبت بود. فروریختن توھم اش، اما یکسره

 منفی است. بنا بر این نقش او، چھ از نظر سیاسی و چھ از نظر فکری، بی ثمر
 است. از این جھت نیز او بھ مانند ژاکوبن سابق تلخ کام عصر ناپلئونی است

 ُوردزُورث و کالریج چنان گرفتار ”خطر ژاکوبنی“ بودند کھ این ھراس حتی بر
 نبوغ شاعرانھ شان نیز سایھ افکنده بود. آری، این کالریج بود کھ در مجلس عوام
 الیحۀ منع رفتار ستم گرانھ با حیوانات را بھ عنوان "بارزترین نمونۀ قانون گذاری

 ژاکوبنی" محکوم کرد. آری، ژاکوبن سابق، پیشتاز ارتجاع ضد ژاکوبنی در
 انگلستان شد. تاثیر او، چھ مستقیم و چھ غیرمستقیم، در بسیاری از کارھا محسوس
 بود؛ در الیحھ ھای مربوط بھ "نوشتھ ھای فتنھ انگیز و مکاتبات خیانت کارانھ"،

"الیحۀ اعمال خیانت کارانھ"، "الیحۀ گردھمایی ھای فتنھ انگیز"، در شکست

 اما بھ سختی می توان این شرح احوال را با آن ادعا – این کھ برادرخواندگانی کھ
 او سخنگوی شان شده، و این کھ آن ھاتنھا کسانی ھستند کھ بھ درستی می دانند
 ماجرا از چھ قرار است- در کنار ھم گذاشت. درست مثل این می ماند کھ بر کسی

 کھ ضربتی کاری وارد شده باشد مدعی شود کھ او تنھا کسی است کھ بھ راستی از
 کار زخم و جراحی سر در می آورد. بیشترین چیزی کھ کمونیست روشنفکر سابق

می داند، یا دقیق تر بگوییم احساس می کند، بیماری شخص خودش است. زیرا او 
 از ماھیت خشونتی کھ باعث این ضربھ شده، ھیچ نمی داند، تا چھ رسد در مورد 

درمان آن. این احساساتی گری غیرمنطقی بر تکامل بسیاری از کمونیست ھای 
سابق غلبھ داشتھ است. سیلونھ می گوید:

«منطق مخالفت بھ ھر قیمت، بسیاری از کمونیست ھای سابق را از 
آغازگاه شان خیلی دورتر رانده است. تا جایی کھ برخی بھ دامان فاشیزم 

در غلطیده اند.»
آن آغازگاه ھا چھ بودند؟ ھمۀ کمونیست ھای سابق، کم و بیش بھ اسم دفاع از 

کمونیزم از حزب بریدند. ھمۀ آن ھا کم و بیش عزم داشتند از آرمان سوسیالیزم در 
برابر استفاده ھای ناشایست بوروکراسی حزبی دنبالھ روی مسکو دفاع کنند. نقطھ 
شروع ھمۀ آن ھا، کم و بیش، این بود کھ آب آلودۀ انقالب روسیھ را دور بریزند تا 

نوزادی را کھ در آن شنا می کنند، حفظ کنند.
این نیت ھای نیک دیر یا زود فراموش یا رھا شدند. بدعت آور، پس از آن کھ از 

بوروکراسی حزبی بھ اسم کمونیزم برید، تا بریدن از کمونیزم پیش می رود و ادعا 
می کند کھ دریافتھ است ریشۀ شر عمیق تر از آن است کھ او ابتدا گمان می کرد. 

 دیگر حتی اگر کند و کاو او در این ریشھ یابی، بھ غایت کاھالنھ و کم مایھ باشد. او 
نوع در برابر سوءاستفاده ھای غیرشرافتمندانھ، مدافع سوسیالیزم نیست، بلکھ مدافع 
برای بشر در برابر مغالطۀ سوسیالیزم است. او دیگر آب گل آلود انقالب روسیھ را 

حفظ نوزاد بیرون نمی ریزد؛ کھ دریافتھ است کھ آن نوزاد خود ھیوالیی است 
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عملی در دراز مدت و بھ مفھوم گستردۀ تاریخی اش، نادرست خواھد بود.
یک آدم صادق و صاحب اندیشۀ انتقادی ھمان قدر با ناپلئون سر سازش داشت کھ 

امروز با استالین دارد. لیکن، بھ رغم خشونت و حقھ بازی ھای ناپلئون، پیام 
انقالب فرانسھ بر جا ماند تا کھ در سراسر اروپای قرن نوزدھم پژواکی نیرومند 
یابد. "اتحاد مقدس" اروپا را از ستم گری ناپلئون نجات داد و بیشتر اروپاییان برای 
لحظھ ای پیروزی آنان را درود گفتند. اما آن چھ کسلری، مترنیخ و الکساندر اول 

برای اروپای آزاد بھ ارمغان آوردند، چیزی جز حفظ یک نظم کھنۀ در حال 
 فروپاشی نبود. بدین ترتیب سوءاستفاده ھا و تجاوزکاری ھای امپراتوری کھ در 

 ژاکوبن دامان انقالب پرورده شده بود، بھ فئودالیسم اروپا جواز زندگی تازه ای داد.
 سابق ھرگز انتظار چنین پیروزی ای را نداشت، اما بھایی کھ برای آن پرداخت،
 این بود کھ دیگر خودش و آرمان ضد ژاکوبنی اش، نابھنگامی مضحک و نامیمون

را می ماندند. در ھمان سالی کھ ناپلئون شکست خورد، ِشلی بھ ودزورت نوشت:
«در  پژواک شرافتمندانۀ آوایت،

سرودھایی می  سرائید در خدمت حقیقت و آزادی
با ترک کردنش مرا در اندوه وانھاده ای

چنین گشتھ ای و این چنین ات نمی باید بود.»
 کمونیست سابق ما اگر اندکی شعور تاریخی می داشت، در این درس درنگ

می کرد.
 تنی چند ژاکوبن ھای سابق کھ آتش بیار معرکۀ ضد ژاکوبنی شدند، درست مثل

 دچار برنام ھا و روث فیشرھای امروز، در این چرخش صد و ھشتاد درجھ ای شان
 ھیچ گرفتاری اخالقی نشدند. دیگران اما دچار عذاب وجدان شدند. برای توضیح

این کھ چرا در برابر امپراتوری نوپا، در کنار دودمان ھای کھن قرار گرفتند، بھ

 اصالحات پارلمانی، در بھ تعلیق افتادن قانون ھابیاس کورپس٣، در واپس انداختن
 دوران آزادی اقلیت ھای مذھبی در انگلستان دست کم برای دو نسل. و از آن جا کھ

 کشمکش با فرانسۀ انقالبی، دورانی نبود کھ بشود دست بھ "تجربھ ھای خطرناک"
زد، تجارت برده نیز، بھ نام آزادی تجارت،جواز زندگی گرفت.

 کمونیست سابق ما ھم درست بھ ھمین ترتیب با برشمردن بھترین دالیل، بھ بدترین
گیرد، کارھا دست می زند. ھر بار کھ "پیگرد خرابکاران" در دستور کار قرار می 

او در صف اول است. نفرت کورش از ایده آل گذشتھ اش، خمیرمایۀ محافظھ 
کاری روزگار ماست. بارھا، معتدل ترین شکل "دولت رفاه" را بھ عنوان "قانون 

کھ گذاری بلشویکی" محکوم کرده است. و برای بھ وجود آوردن فضای اخالقی ای 
ھمتای مدرن ارتجاع ضد ژاکوبنی انگلیسی است، سخت مایھ می گذارد.

این کارھای شگرف، بازتاب بن بستی است کھ در آن قرار گرفتھ، اما این تنھا 
ھم بن بست او نیست، بلکھ تکھ ای است از بی راھھ ھای کھ یک نسل کل زندگی از 

گسیختھ و گیج خود را در آن پیش می برد.
قرینھ سازی تاریخی کھ در این جا طرح کردیم، جوانب گسترده ای از ھر دو 
دوران را در بر می گیرد. ھمان طور کھ روزی دنیا بھ فرانسۀ ناپلئونی و اتحاد 
مقدس تقسیم می شد، امروز بھ دو قطب استالینیزم و اتحاد ضد استالینیستی تقسیم 

شده است. در یک سوی این گروه بندی، انقالبی است کھ "منحط" شده و بھ دست 
جباری بھ یغما می رود؛ و در سوی دیگر جماعتی ایستاده است کھ بیشترشان، اما 

سیاست نھ ھمگی، سمت و سوی محافظھ کارانھ دارند. انتخاب امروز نیز از دیدگاه 
عملی، چون "انتخاب دیروز"، بھ  ھمین دو بدیل محدود می شود. اما درستی ھا 

ونادرستی ھای این مبحث چندان در ھم پیچیده است کھ ھر انتخابی با ھر انگیزۀ
  

 ٣ - قانونی کھ حکم می کرد متھم قبل از فرستاده شدن بھ زندان باید بھ دادگاه بیاید و
دادگاه بر قانونی بودن حکم او نظر دھد.
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ارائھ می دھد. او می گوید:
«اگر بھ کند و کاو تاریخ بپردازیم و ھدف ھای واالیی را کھ انقالب ھا بھ 

بسنجیم، نام آن ھا آغاز شدند را با پایان اندوھباری کھ بھ آن ھا گرفتار آمدند، 
متوجھ می شویم کھ چطور ھر بار تمدنی آلوده، فرزند انقالبی خود را آلوده 

کرده است.»
آیا ُکستلر بھ معنای حرف خود اندیشیده است و یا این کھ تنھا دارد "کلمات زیبا" 
پرتاب می کند؟ اگر "فرزند انقالبی" یعنی کمونیزم بھ راستی بھ دست تمدنی کھ بر 

آن شوریده، "آلوده شده است" ، پس ھرچند ھم کھ این فرزند نفرت انگیز باشد، 
سرچشمھ شر نھ در او کھ در تمدنی است کھ او را بار آورده است. قضیھ از این 
قرار است. بھ رغم ھمۀ حرارتی کھ ُکستلر، در نقش ھوادار مدافعان تمدن مجلسی 

یکی از خود نشان می دھد!، فکر تکان دھندۀ دیگری نیز مطرح می کند - آیا این ھم 
از آن "کلمات زیبا" است؟- و اعترافاتش را با آن و ناگھان بھ پایان می برد:

 «من ھفت سال در خدمت حزب کمونیست بودم. درست ھمان مدتی کھ
 یعقوب از گوسفندان البان نگھداری کرد تا دختر او راحیل را بھ چنگ
 آورد. مدت کھ بھ سر آمد، عروس را بھ درون چادر تاریکش ھدایت
 کردند. صبح روز بعد بود کھ او تازه دریافت کھ آن ھمھ تب و تاب آتشین

صرف لیاعۀ زشت شده و نھ راحیل زیبا.
 نمی دانم او ھرگز توانست از ضربۀ روحی ھم خوابگی با یک توھم بھبود

 یابد یا نھ. نمی دانم بعدھا باور کرد کھ دیگر ھرگز بھ آن باور نداشتھ باشد.
 نمی دانم پایان خوش این افسانھ دوباره تکرار خواھد شد یا نھ؛ یعنی بھ
 قیمت ھفت سال دیگر کار، راحیل را ھم بھ یعقوب دادند و توھم بھ واقعیت
 تبدیل شد. و بھ خاطر عشقی کھ بھ او داشت، این ھفت سال چند روزی

بیش بھ نظرش نیامد.»

 اگر بھانھ ھایی چون احساسات میھن پرستانھ یا فلسفۀ شر کمتر یا ھر دو پناه بردند.
 چھ بدی ھای دربارھا و حکومت ھایی کھ روزی محکوم کرده بودند را انکار
 نکردند، اما در عوض مدعی  شدند کھ این حکومت ھا بھ ھر حال لیبرال تر از
 ناپلئون ھستند. این البتھ دربارۀ حکومت ویلیام پیت حقیقت داشت؛ اما تاثیر سیاسی
 و اجتماعی فرانسۀ ناپلئونی بر تمدن اروپا، پایدارتر و پرثمرتر تا لیبرالیزم
 انگلستان دوران پیت بود؛ روسیۀ الکساندر و اتریش مترنیخ کھ دیگر ھیچ. «دریغا
 کھ تکیھ گاه عالی ترین امیدھای ما تویی»؛ این آه تسلیمی بود کھ با آن وردزورث

 خود را با انگلستان پیت وفق داد. فرمول سازش ھم این بود: "دشمن تو بسی از تو
پست تر است، بسی".

 کھ «دشمن تو بسی از تو پست تر است، بسی»، می توانست موضوع کتاب "خدایی
 شکست خورد" باشد و نیز فلسفۀ شر کمتر کھ در صفحات آن شرح و بسط یافتھ.

شور و حرارتی کھ نویسندگان این کتاب در دفاع از غرب و علیھ شوروی بھ خرج 
در داده اند، گاه با دودلی ھا یا تھ ماندۀ ممنوعیات ایدئولوژیک بھ سردی می گراید. 

زمزمھ البالی سطور اعتراف ھای شان و در خالل آن وردھای غریبی کھ زیر لب 
می کنند، دودلی ھایی خود را می نمایانند. مثال سیلونھ، ایتالیای موسولینی را کھ او 

چون یک کمونیست بر آن شوریده بود را ھنوز شبھ- دموکراتیک وصف می کند. 
و برای او باور بھ این کھ ایتالیای پس از موسولینی ممکن است بھتر باشد بسیار 
دشوار است! اما او دشمن استالینیست، آن را "بسی پست تر می دادند، بسی". 
سیلونھ بھ یقین بیش از دیگر نویسندگان کتاب می داند کھ اروپاییان ھم نسل او، چھ 
بھایی برای پذیرفتن فلسفۀ شر کمتر پرداختھ اند. لوئیس فیشر "طرد دوگانۀ" 
سرمایھ داری و سوسیالیزم را تبلیغ می کند. اما آن گونھ کھ او سرمایھ داری را رد 
می کند، بیشتر شبیھ تعارف بی رمقی برای حفظ آبرو است. کیش گاندی ھم کھ بھ 

کھ تازگی راه انداختھ اند، چیزی بیش از گریزگاھی پوشالی نیست. تنھا ُکستلر است 
در بین غوغا و جنون ضد کمونیستی اش، گھگاه برخی افکار تامل برانگیزی را 
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نمی تواند بھ اردوگاه استالینی و یا اتحاد مقدس ضد استالینی بپیوندد مگر با صدمھ 
زدن بر "این بخش از خودش". پس بگذار کھ بیرون اردوگاه ھا بایستد. بگذار شم 
انتقادی و وارستگی فکری خود را بازستاند. بگذار بر این جاه طلبِی بی ارزش 

برای کالھی از نمد سیاست برای خود ساختن، چیره شود. بگذار با خود دست کم 
در صلح باشد، اگر بنا است بھ بھای نفی و سرزنش خود بھ صلحی قالبی با جھان 

دست یابد.
این بدان معنا نیست کھ کمونیست سابق اھل قلم یا بھ طور کلی روشنفکر، در برج 
عاج بازنشستھ شود (تحقیر برج عاج ھم چون میراث گذشتھ در او باقی است). کھ 
او در عوض می تواند بھ یک برج دیده بانی واپس نشیند. با وارستگی و ھشیاری 

امواج آشوب خیز دنیا را بنگرد؛ با تیزبینی بھ دیدبانی چیزی بنشیند کھ از آن سر 
در می آورد و بی مھر و کین بھ تفسیر آن بنشیند. این تنھا خدمت شرافتمندانھ ای 

است کھ کمونیست سابق، امروز می تواند بھ نسل خویش کند؛ نسلی کھ در آن 
مشاھدۀ اصولی و تفسیر صادقانھ، چھ دردناک، نایاب شده است. (آیا کمی مشاھده 
و تفسیر، و زیادی فلسفھ بافی و موعظھ در کتاب ھای کمونیست سابق، تکان دھنده 

نیست؟)
 اما آیا بھ راستی یک روشنفکر این روزھا می تواند نظاره گر بی اعتناء دنیا باشد؟
 حتی اگر جھت گییری اش سبب شود تا او را با آرمان ھایی یکی انگارند کھ از آِن
 او نیست، نباید بھ ھمان شیوه پیشین بھ جھت گیری بپردازد؟ باری، می توانیم از

 روشنفکران بزرگی نام ببریم کھ کھ در گذشتھ در شرایط مشابھ امروز، از خود را
 وفق دادن با ھمۀ ارزش ھای رسمی زمان خود سر باز زدند و بسیاری از

 داوری معاصرین شان از برخورد آن ھا سر در نمی آوردند. اما تاریخ ثابت کرد کھ
 آن ھا بسی برتر از ھراس ھا و نفرت ھای روزگارشان بوده است. در این جا

 می توان از سھ تن نام برد؛ جفرسون، گوتھ و شلی. ھر سھ، ھر یک بھ نحوی، در
برابر انتخاب بین دو گزینھ فکر ناپلئونی و اتحاد مقدس قرار گرفتند. ھر سھ، و

 می شود فکر کرد کھ شاید یعقوب ُکستلر با مرددانھ در این اندیشھ باشد کھ نکند
 چوپانی گوسفندان البان استالین را زود ترک گفتھ و بھ اندازه کافی شکیبایی نداشت
 تا توھم بھ واقعیت تبدیل شود. مقصود از این حرف ھا این نیست کھ کسی را
 سرزنش کنیم (چھ رسد بھ این کھ بخواھیم گوش مالی دھیم). بگذارید تکرار کنیم؛

 است مقصود، آرامش بخشیدن بھ آشفتگی اندیشھ ھاست کھ کمونیست سابق تنھا کسی
کھ از آن در رنج است.

 ُکستلر در یکی از مقاالت اخیرش، خشمش را بر روی یکی از لیبرال ھای خوب
 قدیمی خالی می کند کھ از زیاده روی ّشراِر ضد کمونیستی کمونیست پیشین یکھ

 خورده اند و با ھمان نفرتی بھ او برخورد می کنند کھ مردم عادی بھ کشیشی خلع
لباس شده کھ دختری را بھ مجلس رقصی می برد.

 باری، چھ بسا حق با این لیبرال ھای خوب قدیم باشد؛ شاید این نوع ویژه ضد
 پاک، کمونیست، از چشم او، شیبھ کشیش خلع لباس شده ای باشد کھ نھ با یک دختر

 کھ با زن ھرزه ای "بیرون می رود". آشوب فکری و احساسی کمونیست سابق، او
را برای ھر نوع فعالیت سیاسی ناجور کرده است. احساس مبھمی بر او چنگ 

انداختھ است کھ او با آرمان ھای پیشین خود و یا بھ آرمان ھای جامعۀ بورژوایی 
خیانت کرده است. حتی ممکن است کھ مثل ُکستلر، پندار دوگانھ ای در سر داشتھ 
باشد کھ بھ ھر دو خیانت کرده است. او سپس می کوشد این احساس گناه یا 

از بی اطمینانی را در خود سرکوب کند، یا آن را در پشت پرده ای از اطمینان بیش 
حد و یا پرخاشگری جنون آسا استتار کند. او اصرار دارد کھ دنیا باید وجدان 

و ناآرام او را ھم  چون پاک ترین وجدان ھا تلقی کند. و چھ بسا جز با یک چیز سر 
کار نداشتھ باشند؛ توجیھ خویشتن کھ خطرناک ترین انگیزه برای ھر نوع فعالیت 

سیاسی است.
بھ نظر می رسد تنھا برخورد شرافتمندانھ ای کھ یک روشنفکر کمونیست سابق 

دیگرمی تواند پیش گیرد این است کھ "فراسوی میدان جنگ و گریز" قرار گیرد. او 
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ناپلئون، آن "بی جاه و مقام ترین بردگان" کھ "بر مزار آزادی رقص و شادی کرده 
بود"، درود گفت. اما نھ بھ عنوان یک وطن پرست انگلستان جرج سوم، کھ چون 

دشمن یک جمھوری خواه، و بھ سان یک جمھوری خواه می دانست کھ دارای بسی 
ابدی است. بسی بیش از زور و تزویر بناپارتیستی، "رسم کھن جنایت و ایمانی 

خونین" کھ در "اتحاد مقدس" تجسم یافتھ بود.
جفرسون، گوتھ و شلی، ھر سھ بھ یک معنا بیرون از کشاکش بزرگ دوران خود 
بودند و بھ ھمین علت ھم از پیروان ھراسان و آکنده از نفرت ھر دو اردوگاه، با 

راست گویی و ژرف نگری بیشتری روزگار خود را تفسیر کردند.
چھ حسرت انگیز و چھ شرم آور است کھ اغلب روشنفکران کمونیست سابق بھ 

دنبالھ روی از سنت وردزورث و کالریج تمایل دارند تا سنت گوتھ و شلی.

باز ھر یک بھ شیوه ای، از انتخاب یکی از آن دو گرینھ سر باز زدند.
 جفرسون، وفادارترین یار انقالب فرانسھ در دوران قھرمانی ھای آغازینش بود. او

 حاضر بود بر ترور ھم چشم فروبندد. در عین حال از "استبداد نظامی" ناپلئون با
 انزجار روی گرداند. با این حال، با دشمنان ناپلئون - کھ آن ھا را ناجیان دروغین
 می خواند- ھیچ بده و بستان نکرد. کناره ماندن او نھ تنھا با منافع دیپلماتیک یک

 و جمھوری جوان و بی طرف سازگار بود، کھ نتیجۀ باور طبیعی جمھوری خواھانھ
شور دموکراتیک اش ھم بود.

 برخالف جفرسون، گوتھ درست در دل طوفان زیست. سپاھیان ناپلئون و سربازان
 آلکساندر، یکی پس از دیگری در کشورش وایمار خیمھ زدند. گوتھ در مقام وزیر
 شھریار خویش، در برابر ھر دو مھاجم فرصت طلبانھ سر تسلیم فرود آورد. اما

 آگاه در مقام یک متفکر و انسان، نامتعھد و بی اعتنا ماند. از عظمت انقالب فرانسھ
 بود و از دھشت ھای آن یکھ خورده بود. بھ غرش توپ ھای فرانسھ در والمی
 چون سرآغاز دورانی نو و نیکو درود گفتھ بود و از ورای آن، دیوانگی ھای

 ناپلئون را نیز دیده بود. آزاد شدن آلمان از چنگ فرانسھ را سپاس گفتھ بود و از
 مشقت ھاي این آزادی آگاه بود. بی اعتنایی اش بھ این مورد و سایر موارد، آوازه 

 خدای المپی بودن را برایش بھ ارمغان آورد و این عنوان ھم ھمیشھ بھ منظور
تحسین نبود. اما ظاھر المپی اش بھ ھیچ وجھ دلیلی بر بی تفاوتی ذاتی نسبت بھ 

با یکی شدن ھم روزگارانش نبود؛ حجابی بر درام زندگی اش بود: ناتوانی و اکراه از 
آرمان ھایی کھ ھر یک گره ای ناگشودنی از چیزھای درست و نادرست بود.

سرانجام ِشلی با تمام شور و خشم و امیدی کھ روح بزرگ و جوانش در توان 
داشت، بھ تماشای تصادم آن دو دنیا پرداخت. او بی گمان یک المپی نبود با این 
ھمھ، حتی لحظھ ای ھم حاضر بھ پذیرفتن ادعاھای حق بھ جانب و خودنمایی ھای 
ھیچ یک از دو اردوی متخاصم نشد. برخالف ژاکوبن ھای سابق، کھ از او 

سالخورده تر بودند، بر باور جمھوری خواھانۀ خود استوار ماند. او بھ سرنگونی
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 روسیھ در اواخر سده نوزدھم و آغاز بیستم، کشوری بود با ساختارھای سیاسی و
 اجتماعی بستھ و کھنھ. اگر چھ از نظر برخی از مارکسیست ھا، روسیھ  در آستانھ
 انقالب اکتبر ھنوز بھ لحاظ سیاسی و اقتصادی بھ اندازه کافی "پیشرفتھ" نبوده
 است تا بتوان تجربھ کمونیزم را در آن کشور پیاده کرد، اما در سطح آموزشی
 اقدامات اساسی و رادیکالی کھ بالفاصلھ پس از قیام اکتبر توسط بلشویک ھا انجام
 گرفت، بھ ھیچ وجھ امر فی البداھھ ای نبود، زیرا دغدغھ مسائل آموزشی ھم نزد
 روشنفکران روسی از  سنت قوی برخوردار بود، و ھم ماحصل بیش از یک سده

تامالت درون جنبش کارگری جھانی بود.
 قدرت سیاسی جدید بالفاصلھ امر آموزش مردم را در صدر برنامھ ھای خود قرار
 می دھد. قبل از سال ١٩١٧، در روسیھ تزاری بیش از ٨٠ درصد از١۵٠ میلیون
 کشور بی سواد بودند و از ھر ۵ کودک تنھا یک نفر بھ مدرسھ می رفت. عالوه
 بر عقب ماندگی اقتصادی و فرھنگی کھ از تزاریزم بھ ارث رسیده بود، با جنگ
 جھانی اول و شروع جنگ داخلی، و با تحریم قدرت ھای بزرگ در پی انقالب
 اکتبر، کاھش منابع بنقد کمیاب، و از بین رفتن آگاه ترین بخش پرولتاریا، اوضاع
 بھ مراتب بدتر می شود. در چنین شرایطی است کھ در آوریل ١٩١٨ مدرسھ از ۵
 تا ١٧ سالگی اجباری، رایگان و مختلط (دختران و پسران با ھم) می شود، بعدھا
 مشکالت مادی باعث می شود کھ در ژانویھ ١٩٢١، سقف سن مدرسھ اجباری از
 ١٧ سال بھ ١۵ سال کاھش یابد. در اکتبر ١٩١٨ با فرمانی نظام آموزشی تزاری
 بسیار نابرابر و غیر قابل دسترس اکثریت مردم، برچیده و فقط یک نوع مدرسھ
 موسوم بھ "مدرسھ یکسان کار" جایگزین آن می شود. در دسامبر ١٩١٩، قانونی
 تصویب می شود کھ بھ موجب آن «ھر کس و بھ ھر دلیلی از شرکت بی سوادان
 در دوره ھای سواد آموزی ممانعت بھ عمل آورد، مشمول دادرسی کیفری و
 مجازات می شود». با وجود کمبود شدید کاغذ، میلیون ھا کتاب درسی و کتاب
 ویژه سواد آموزی، بھ ده ھا زبان گوناگون، کھ پس از انقالب مردمان ھر منطقھ

 حق صحبت کردن بھ زبان خودشان را پیدا می کنند، چاپ و توزیع می شوند.

پیوست ٢
انقالب اکتبر و اولویت آموزش توده ھا

 در پی زمین لرزه ای کھ روسیھ را در سال ١٩١٧ بھ شدت تکان می دھد، یک
 انقالب اجتماعی رادیکالی در دستور کار قدرت جدید بھ رھبری بلشویک ھا قرار
می گیرد. در مرکز این طرح رھایی بخش، "اولویت آموزش توده ھا" قرار دارد.

 بوریس پاسترناک در کتاب "دکتر ژیواگو" کھ در سال ١٩۵٨ منتشر می شود، بھ
 توصیف صحنھ ای در روسیھ سال ١٩١٨، در یک "خانھ کتابخوانی" در یوریاتین
 شھرکی دور افتاده، می پردازد. یادآوری این صحنھ بدون شک بیانگر احساس
 ژرفی می تواند باشد کھ چھل سال پیش تر در نویسنده باید ایجاد شده باشد. یوری،
 قھرمان کتاب کھ خود ھم شاعر است و ھم پزشک، وارد مکانی می شود کھ در
 کنار چند روشنفکر رژیم پیشین، مردم عادی دیده می شوند ملبس بھ لباس ھای پلو
 خوری کھ معموال در روزھای یکشنبھ برای رفتن بھ کلیسا بر تن می کردند. این
 افراد بھ جای رفتن بھ کالس درس کشیش، با این سر و وضع برای سواد آمیزی
 در آن محل گرد آمده بودند. نویسنده در این جا عطش سیر نشدنی توده ھای بیسواد
 برای تحصیل سواد و فرھنگ، کھ تا آن زمان از آن محروم بودند، در آن سال

١٩١٨ در "کالس ھای مردمی"، را در قالب واژه ھا برای خواننده بیان می کند.
 با بھ قدرت رسیدن بلشویک ھا، با سیاسی شدن طبقات مردمی، اشتیاق توده ھا
 برای سواد آموزی و تحصیل دانش، در استقبال آن ھا از طرح ھایی از نوع
 "اولویت آموزش توده ھا" بازتاب پیدا می کند. این توده ھا، قبل از ھجوم بردن بھ
 مدارس و کتابخانھ ھا، از فوریھ تا اکتبر ١٩١٧ در مدرسھ شوراھا بسیار آموختھ
 بودند. در طی ٧ ماه آن ھا با تشکل بیش از ١۵٠٠ شورا، درس زندگی اجتماعی
 می آموختند، بحث می کردند، خود را سازمان می دادند و سرانجام، با آموختن مھم

ترین درس زندگی، جرات کردند کھ قدرت را خود بھ دست بگیرند.
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 در رابطھ با نحوه آموزش در مدارس، برخی ھا در مقابل اقتدار کامل معلم،
 طرفدار رشد شخصیت کودک ھستند، دیگران مدافع انطباق مدرسھ با شرایط
 منطقھ ای. این بحث چنان شدت می گیرد کھ موجب تأخیر گشایش مدارس در آغاز
 سال تحصیلی می شود. با ادامھ اختالفات، دولت برنامھ ھای متفاوت را بھ طور

 آزمایشی در مناطق مختلف پیاده می کند.
 انقالب مصمم بود کھ نظام آموزشی قدیم، کھ بازتولید کننده نابرابری ھا در جامعھ
 بود را کامال دگرگون کند. کمیساریای خلق (وزارت آموزش) از ایده یک مدرسھ
 خود-مدیر حمایت می کند، نظامی کھ با آموزش عمومی و فنون مختلف، نھ فقط
 مھندسین و تکنسین ھایی را تربیت کند کھ قادر بھ مدرنیزاسیون تولید و پیشرفت

علم باشند، بلکھ آن ھا ھم چنین شھروندان آتی جامعھ سوسیالیستی ھم باشند.
 ھر بار کھ از انقالب آموزشی دھھ ١٩٢٠ در شوروی سخن می رود، غالبا بھ نام
 آنتون ماکارنکو برمی خوریم. بی آن کھ منکر اھمیت ماکارنکو و ایده ھای او
 شویم، اما این ھم واقعیتی است کھ بندرت از کروپسکایا، لوناچارسکی، بلونسکی،
 چاتسکی، پیستراک و یا پوکر بینسکی یاد می شود! در حالی کھ در واقعیت امر،
 این افراد نظریھ پردازان و رھبران سیاسی و مدیران اصلی بودند کھ انقالب

آموزشی سال ھای اولیھ شوروی را سازمان دادند.
 لنین، کھ تا پیش از انقالب اکتبر، درباره آموزش بسیار اندیشید، نوشت و در این
 حوزه یکی از نظریھ پردازان محسوب می شد، از نخستین روزھای کسب قدرت
 سھم مھمی در ساختار نظام آموزشی شوروی داشت. اما او در این کار تنھا نبود.
 کروپسکایا ھمسرش متخصص این رشتھ بود و کتابش با عنوان "آموزش مردم و
 دموکراسی" راھنمایی برای مسئولین سیاست آموزشی بود. مدیر پروژه انقالب
 آموزشی آنتون لوناچارسکی است. او بلشویکی استثنایی، فردی بسیار فرھیختھ و
 با فرھنگ، با کمک تنی چند از ھمكاران، ابتدا از طریق یك سری فرامین، سپس با

ایجاد یک وزارتخانھ واقعی، انقالب آموزشی را پیاده و مدیریت می کرد.

  برای مقابلھ با مشکالت مادی، در کارخانھ ھا، انبارھا، مزارع، چادرھای عشایری
 و در ھر کجا کھ ممکن بود کالس ھای درسی برگزار می شود. قایق ھا و
 قطارھای "تبلیغاتی" برای تشویق تودھا بھ سواد آموزی مناطق دور افتاده را در

می نوردند. بھ گفتھ ژان میشل پالمیر، مورخ فرانسوی:
 «در طی دو سال، این قطارھای تبلیغاتی از حدود ھزار محل بازدید کردند و
 کارکنان آن ھا بیش از سھ ھزار سخنرانی ایراد کردند. کالس ھای شبانھ و

 خانگی ویژه ای بھ زنان اختصاص داشت».
 جلسات روزنامھ خوانی با صدای بلند حتی در دورترین روستا برگزار می شود.
 در طول جنگ داخلی، ارتش سرخ بھ یکی از ارکان اصلی سوآد آموزی بھ صدھا
 ھزار نفر خواندن و نوشتن می آموزد. تا سال ١٩١٩، بیش از ١٢٠٠ باشگاه
  کتابخوانی و ۶٢٠٠ انجمن سیاسي، علمي، كشاورزي و... بھ وجود می آید.
 نوسواد آموختگان خود بھ دیگران و کارگران بھ دھقانان آموزش می دھند، از ھر

امکانی برای سوادآموزی استفاده می شود: از رادیو، سینما، پوستر، تئاتر ...
 با وجود جنگ داخلی، دولت از ھر نوع ابتکار و نوآوری در زمینھ آموزشی
 حمایت می کرد. در سال ١٩١٨، تصمیم گرفتھ شد کھ معلمان توسط شوراھای
 آموزشی کھ زیر کنترل توده ھا بودند، انتخاب شوند. این روش بتدریج با
 بوروکراتیزه شدن قدرت در اواسط دھھ ١٩٢٠ از بین می رود. درست است کھ
 سطح مھارت برخی از معلمان تازه استخدام شده بسیار نازل بود، در عوض
 فداکاری فردی و ھمیاری جمعی جبران می کرد، بھ طوری کھ این امر حیرت و
تحسین ناظران خارجی را برانگیخت: سلستین فرینت فرانسوی در ١٩٢۵ نوشت:
 «حیرت و تحسین، بھ ویژه نباید فراموش کرد کھ در چھ شرایطی این پیشرفت
 عظیم حاصل شده است... آموزشگران و معلمان روسی با فداکاری ھای خود
 در راه مردم و با فعالیت ھای انقالبی، بھ وضوح نھ تنھا بھ سطح آموزش و
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خانھ ھای مردم، باشگاه ھای کارگری، خانھ ھای کتاب خوانی
 نظام نوشتاری برای بیش از ۴٠ زبان و گویش متفاوت راه اندازی شده بود.
 برخالف روسی سازی تحمیل شده توسط تزارھا، کھ سال ھا بعد در دوران سلطھ
 استالین از سر گرفتھ می شود، بلشویک ھا سیریلیک، زبان روسی، این تسمھ نقالھ
 و نماد سلطھ روسیھ کبیر را بھ مردمان کشور پھناور روسیھ تحمیل نکردند.
 بلشویک ھا کھ بھ شدت نگران ھر نوع شوونیزمی بھ خصوص از نوع روسی آن
 بودند، آگاھانھ و با برنامھ جنبش شگفت انگیز دگر-فرھنگ پذیری (پذیرش و
 ھمزیستی با فرھنگ ھای دیگر)، را تشویق کردند کھ در میان مردم مناطق دور
 افتاده شمال، اقلیت ھای منطقھ قفقاز، جمعیت چینی و کره ای شرق دور، و حتی
 نزد ترک زبانان بسیار موفق بود. جنبشی در برگیرنده مبارزه استثمارشدگان علیھ
 فئودال ھا، بورژواھای نوپا، فرقھ ھای مذھبی کھ از خط عربی دفاع می کردند و
 یا رمز و راز نوشتن را برای خود محفوظ نگھ داشتھ بودند. این تالش ھا بھ معنای
 گشودن درھای روسیھ بھ دنیای غرب بود، تالشی برای نزدیک کردن مردم
 روسیھ بھ طبقھ کارگر پیشرفتھ ترین کشورھا. در سراسر روسیھ کھ بیش از ١٢٢
 زبان و گویش وجود داشت، تا سال ١٩٢٩ ده ھا زبان با الفبای و خط التین نوشتھ

می شد .
 میان اشتیاق مردم برای تحصیل و آموختن، باور بلشویک ھا بھ این کھ توده ھا باید
 و می توانند ابزارھای فرھنگی را برای اداره دولت خود بھ دست گیرند از یک
 سو، و دشواری ھای مادی تحمیل شده توسط شرایط از سوی دیگر، دریایی فاصلھ
 وجود داشت. رمان "نخستین آموزگار"، نوشتھ چنگیز آیتماتوف بھ خوبی این
 معضل را تشریح می کند. رمان حکایت یک سرباز ارتش سرخ کم سوادی را
 بازگو می کند کھ بی آن کھ آموزش الزم را دیده باشد، بدون کتابچھ راھنما و فقط
 با چیزھای پیش پا افتاده ای کھ در ارتش آموختھ بوده، در سال ١٩٢۴ از سوی

 ارتش برای ساختن یک مدرسھ بھ روستایی در قرقیزستان فرستاده می شود.

 از نظر حکومت شوراھا، "مدرسھ" محور انقالب است. مدرسھ (واژه عامی در بر
 گیرنده کلیھ مؤسسات آموزشی) ابزاری کھ با آن بلشویزم خود را در اذھان  توده
 ھا بھ روز می کند، قادر بھ از بین بردن رد پای فکری سرمایھ داری می کند،
 جوانان را برای ظھور یک انسان نوین، عامل و محصول یک جامعھ بی طبقھ،
 آماده می کند. این مدرسھ آموزشی، رایگان، یکسان (مدرسھ از نوع دیگری وجود
 ندارد) خواھد بود، کھ مشتمل بر مجموعھ ای از مؤسسات آموزشی در کلیھ مدارج
 تحصیلی، قابل دسترسی برای ھمھ. مدرسھ ضد دین و ضد متافیزیک است و با
 جدایی روح و ماده در ھر سطحی مبارزه می کند. زیرا «تحول جامعھ و افراد قبل
 از ھر چیز تحول مادی است کھ با فعالیت مادی انسان ھا تعیین می شود». از این
 رو "اجتماعی و سرزنده" خواھد بود، اصطالح مھمی کھ حاوی چند ویژگی است:

 * اول این کھ، این مدرسھ "مدرسھ کار" است زیرا کار است کھ روش ھا و
 مطالب آموزشی را تعیین می کند. آموزش فکری محصول نھ حدس و گمان

انتزاعی، بلکھ تجزیھ و تحلیل منطقی فعالیت انسانی است؛
 * دوم این کھ، این مدرسھ کھ از "چند فنی" بوده، و از آن جایی کھ توسعھ صنعت
 در ھمھ اشکال نیاز بھ اقدام جمعی دارد، از این رو این مدرسھ ھمبستگی گروھی

را جایگزین کنش فردی می کند؛
 * سرانجام، این کھ مدرسھ از طریق شركت در شورای مدرسھ و ادغام در جامعھ،
در مقام ذینفع و فعال در زندگی جمعی، آموزش اجتماعی فرد را تضمین می کند.

 در ١۵ دسامبر ١٩١٧، با صدور فرمانی، مدارس دینی در ھمھ سطوح بستھ شده
 و بھ کمیساریای آموزش عمومی واگذار می شوند. طبق فرمانی در تاریخ ٣١ مھ
 ١٩١٨، ھمھ ملیت ھا حق دارند آموزش در ھمھ سطوح را بھ زبان خود سازمان
 دھند. در ھمان تاریخ، طبق فرمان دیگری دسترسی بھ دانشگاه بدون امتحان

ورودی را برای کلیھ شھروندان از ١۶ سال بھ باالتر ممکن می سازد.
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نھادھای آموزشی (١٩٢٣ - ١٩١٧)
مدرسھ یکسان کار

 فقط یک نوع مدرسھ موسوم بھ "مدرسھ یکسان کار" جای تمام مدارس دولتی و
 خصوصی، دینی یا غیردینی را می گیرد. تحصیالت رایگان و اجباری ٩ سالھ در
 دو مرحلھ است: مرحلھ اول (ابتدایی) بھ مدت ۵ سال (از ٨ تا ١٣ سالگی)، مرحلھ
 دوم (متوسطھ) ۴ سال (از ١٣ تا ١٧ سالگی). در ھر مدرسھ ابتدایی یک
 کودکستان برای کودکان ۶ تا ٨ سالھ، یک بھداری، کالس ھای شبانھ سواد آموزی
 برای بی سوادان در ھر سنی و "دوره ھای ویژه" برای "عقب ماندگان" ایجاد شده
 است. دانش آموزان تھیدست لباس، وعده ھای غذایی و لوازم تحصیلی رایگان
 دریافت می کنند. معلمان بدون در نظر گرفتن سن، سابقھ کار و وظیفھ (مدیریت،
 تخصصی و ساده) حقوق برابر دریافت می کنند. تعداد دانش آموزان در یک کالس

 درسی نمی توانند بیشتر از ٢۵ نفر باشد.
 اداره یک مدرسھ، منطبق با الگوی سازمان سیاسی جامعھ، با یک شورا است.
 شورای مدرسھ مرکب از نمایندگان منتخب معلمان و کارمندان برای کودکان باالی
 ١٢ سال (تعداد آن ھا یک چھارم تعداد معلمان است)، نماینده شورای محلی و
 نمایندگانی از سازمان ھای کارگری منطقھ. این شورای مدرسھ است کھ دانش
 آموزان را گروه بندی می کند، برنامھ کاری ھر گروه را در چارچوب برنامھ ھای
 کلی تعیین می کند، برنامھ کاری مدرسھ را تدوین می کند، و ترازنامھ سالیانھ را
 بررسی می کند. شورا یک ھیات رئیسھ انتخاب می کند کھ نھاد اجرایی آن است.
 بدین ترتیب با حضور در شورای مدرسھ نمایندگان کارگرانی کھ در فعالیت ھای
 تولیدی در محل زندگی شان شرکت دارند، ھر نھاد آموزشی ھم در تحقق امیال و

نیازھای در زندگی اقتصادی درگیر می شود.

 اما اھالی روستا در ابتدا روی خوش بھ او نشان نمی دھند، نھ ھیچ باوری بھ
اھمیت سواد آموختن دارند و نھ ھیچ تمایلی بھ شرکت در امر ساختن مدرسھ...

 علیرغم تمام این موانع مادی و معنوی، در این سال ھای اولیھ بیش از ده ھا ھزار
 "خانھ مردم"، "باشگاه کارگری"، "خانھ کتابخوانی" و "کتابخانھ" ایجاد می شوند،
 آن ھم با وجود کمبود کاغذ برای چاپ کتاب. ایجاد این نھادھا کھ با ھدف آموزش
 و متقاعد ساختن مردم بھ سواد آموزی بود، اغلب با مقاومت مواجھ می شوند - بھ
 ویژه در مناطق روستایی، و عمدتا بعد از سیاست مصادره اجباری محصوالت
 کشاورزی در بعد از بھار ١٩١٨، کھ برخورد روستائیان نسبت بھ دولت شوراھا
 خصمانھ تر می شود. با وجود ھمھ این مشکالت، حدود ٢٠٠ ھزار آموزگار در
 سال ١٩٢١ بیش از ۵ میلیون نفر را باسواد می کنند و در پایان سال ١٩٢٢ این
 رقم بھ ٧ میلیون نفر می رسد. در پایان جنگ داخلی در سال ١٩٢١، تعداد دانش
 آموزان مدارس از ۵/٣ بھ ۵ میلیون نفر می رسد، و در سال ١٩٢٩، این رقم بھ

١٣ میلیون دانش آموز، و ١٣٩ ھزار مدرسھ می رسد.
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 سرمایھ داری بود. در تحقق این طرح بزرگ و انقالبی، مدرسھ ھم در خدمت این
 گسست سیاسی قرار می گیرد و ابزاری برای پیشبرد مبارزه طبقاتی است. در
 مارس ١٩٢٣، یک دانشگاه کمونیستی ھمراه با یک انستیتوی اساتید سرخ در
 مسکو ایجاد می شود. بھ زودی دانشگاه ھای مشابھ ای نیز در سایر جمھوری ھا
 تأسیس می شوند. ھدف از این دانشگاه ھا پروراندن استادانی است برای تدریس

در مدارس عالی و دانشگاه ھا .
 تکنیکوم (معادل دانشسرای تربیت معلم) ھم  مدیران کمونیست را برای دبستان ھا
 و دبیرستان ھا آموزش می دھد. پس از پایان جنگ داخلی، تغییراتی در نظام
 آموزشی بھ خصوص در دوره ابتدایی داده می شود تا با نیازھای بازسازی کشور

و ملزومات مشی نوین اقتصادی سازگار شود.

آموزش روش ھای آموزشی (پداگوژی)
 «شالوده زندگی مدرسھ باید کار مولد باشد، نھ بھ عنوان وسیلھ ای برای
 تأمین ھزینھ ھای نگھداری، نھ صرفا بھ عنوان یک روش، بلکھ با داشتن
 پیوند ارگانیک با آموزش، با پرتو افکندن بر زندگی محیط اطراف با نور
 خود، با پیچیده تر شدن بی وقفھ و فراتر رفتن از محدوده ھا و حواشی
 بالفصل کودک، بھ منظور آشنا ساختن کودکان با انواع مختلف تولید تا

باالترین سطح». ( فرمان ١۶ اکتبر ١٩١٨، در مورد ایجاد مدرسھ کار).
 طبق آموزه مارکسیستی «انسان ھا در پراتیک، با ایجاد تحول در مناسبات تولید و
 روابط اجتماعی، خود را متحول می کنند». از ھمین رو بود کھ در کشور
 شوراھا، مدرسھ می خواھد از کودک یک "کنشگر" بسازد، بدین معنا کھ قصد آن
 است کھ کودک را با تجربھ ای عینی از دنیا مجھز کند، زیرا «نحوه تفکر و
احساس کودک از نحوه دخالتگری اش زاده می شوند». عالوه بر این، مدرسھ یک

آموزش عالی
 در دانشگاه ھا و مدارس عالی، با توجھ بھ بی اعتمادی قدرت جدید نسبت بھ
 استادان و کارکنان رژیم پیشین، ناشی از روحیھ مستقل و غالبا مخالف آن ھا با
 رژیم انقالبی، الگوی سازمانی مدرسھ را با تغییراتی پیاده می کنند. بدون این کھ
 بھ جزئیات بپردازیم، باید اشاره کنیم کھ در ھیات رئیسھ شوراھای نھادھای
 آموزش عالی، علی االصول تعداد نمایندگان اساتید و دانشجویان در مقایسھ با
 نمایندگان سازمان ھای حرفھ ای در اقلیت بودند! توجیھ این نکتھ ھم این بود کھ
 ھدف حکومت در این مدارس، آماده سازی نسل ھای کمونیستی است تا از ابن
 طریق مانع از ایجاد قشری نخبھ و سلطھ گر شود. از ھمین رو بیشترین سھمیھ
 ھای ورودی بھ دانشجویان دانشکده ھای کارگری و فرزندان کارگران یا دھقانانی
اختصاص داشت کھ بھ واسطھ "منشا پرولتری" شان مدرسھ کار را گذرانده بودند.

 دانشکده ھای کارگری
 بھ منظور دستیابی کارگران و دھقانان بھ آموزش عالی، کھ کھ اغلب سطح
 تحصیالت شان از دوره ابتدایی فراتر نمی رفت، از ٢ فوریھ ١٩١٩ دوره ھای
 تحصیلی ٣ سالھ ای در مؤسسھ اقتصاد مردمی مسکو سازمان داده می شود. این
 دوره ھا بھ دانشکده کارگری تبدیل شده و متعاقباً در ھر دانشگاه یک دانشکده
 کارگری ایجاد می شود کھ مجھز بھ کتابخانھ، آزمایشگاه ھا بوده و برنامھ آموزشی
 و بودجھ ویژه خود را دارند. دقیقا این سیاست ھای آگاھانھ (تبعیض مثبت بھ نفع
 فرودستان جامعھ) در زمینھ آموزش و تحقیقات در این سال ھای اولیھ بود کھ

روسیھ را قادر می سازد تا در دھھ ھای بعد اولین انسان را بھ فضا بفرستد.
 دگرگونی بنیادی نظام آموزشی، یکی از مھم ترین بخش از طرح بزرگ رھایی

بخش بلشویک ھا در آن سال ھای اولیھ در جھت ایجاد یک جامعھ بدیل نظام
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 بنابراین مدرسھ "باز" است و تکالیف شاگردان ھم در کالس و ھم در خارج
 کالس، ھم در حومھ شھر و ھم در کارخانھ ھا، انجام می گیرد. ماھیت فوق العاده
 ابتکاری و جسورانھ این سبک آموزش کامال بدیھی است. دقیقا بھ دلیل ھمین
 بداعت و جسارت است کھ می توان عدم آمادگی معلمان، دانش آموزان و افکار
 عمومی در مواجھھ با یک چنین تغییرات یکباره و غیرمنتظره را حدس زد. کسانی
 کھ با "آموزش مدرن" آشنایی دارند، بھ ویژه با مفھوم آموزشی نزد مارکس،
 انگلس و آرمان ھای جنبش کارگری در سده نوزدھم، اھداف چنین آموزشی را بھ
 خوبی درک می کنند و بی تردید اذعان خواھند داشت کھ در شرایط تاریخی
 شوروی بالفاصلھ پس از انقالب اکتبر، پیاده کردن طرح آموزشی مزبور اگر

نخواھیم بگوئیم غیر واقع گرایانھ بود بی تردید بسیار دشوار بود.

تحول در روش ھا و نھادھای آموزشی (١٩٢٨ - ١٩٢٣)
 بھ دالیل بسیاری، اقدامات انقالبی انجام شده در سال ١٩١٨- ١٩١٧ دستخوش
 تغییراتی "واپسگرایانھ"ای می شوند. روش ھای تدریس ناموفق، بھ دلیل عدم
 آمادگی معلمان، باید آسان تر می شدند. نظام آموزش و پرورش می بایست با
 نیازھای بازسازی کشور ویران شده بھ واسطھ جنگ داخلی و اقتصاد در حال
 فروپاشی منطبق می شد. عالوه بر این، در سال ١٩٢٣ با اتخاذ "نپ"، در رابطھ
 با نظام آموزشی ھم مباحث داغی، بھ ھمان دالیل سیاسی و اقتصادی، را در
 رھبری حزب کمونیست موجب می شود. در پاسخ بھ شرایط اضطراری، در طی
 ۵ سال از آغاز نپ تا شروع برنامھ پنجسالھ اول در ١٩٢٩، نظام آموزشی انقالبی
 و نو پا بین دو چنگال  گازانبر "اقتدارگرایی" و "کارآیی" لھ و لورده می شود.
 ھمان معیار ھای واپسگرایانھ ای کھ حیطھ تولید، شوراھای کارگران و مدیریت

تولید با آن ھا مواجھ شدند، در مورد نظام آموزش ھم ِاعمال می شوند.

 "کمون" است کھ در شبکھ ھای اجتماعی و اقتصادی اطراف اش محاط است، کھ
 در این مدرسھ از آموزش مواد درسی خاص، مانند تعلیمات مدنی یا حرفھ ای، و
 از روش ھای اجباری نشانھ ای نیست، و تنھا بر پایھ احساس مسئولیت شخصی و
 مقولھ "نفع عامھ مردم" است کھ عمل می کند. فرمان اکتبر ١٩١٨ متضمن دو
 دستورالعمل است: این کھ کار باید خالقانھ انجام شود و ناشی انقیاد نباشد؛ کھ از
 مطالبات کار جمعی و منافع مشترک یک نوع انضباط داوطلبانھ باید بھ وجود آید.
 در این جا ما شاھد اولین تالش برای تحقق "مدرسھ جامع" ھستیم، مفھومی کھ در
 سده نوزدھم شکل گرفت، یک جاه طلبی جنبش کارگری کھ مارکس آن را تئوریزه

کرد، انقالب کبیر فرانسھ و کمون پاریس در تحقق اش موفق نبودند.
 در سال ١٩٢٢، کمیتھ علمی دولتی، برای کمک بھ معلمانی کھ از طبیعت رادیکال
 تغییرات بیش از حد متعجب شده بودند، اجرای طرخ "روش کمپلکس ھا" را
 پیشنھاد می دھد. تاکید کمیتھ بر این است کھ آموزش و پرورش باید حول مفھوم
 "كار" باشد، کاری كھ بھ عنوان مبارزه انسان برای سلطھ بر طبیعت و منشأ روابط
 اجتماعی تعریف شده است، بنابراین آموزش باید شامل مطالعھ (١) اَشكال كار،
 (٢) قوانین طبیعی حاكم بر این اَشكال، (٣) روبنای اجتماعی کھ این اَشکال کار
 ایجاد می کند. منظور از "مطالعھ" ھم این است کھ «آن چھ ھم آموزش دھنده و ھم
 آموزش دیده را ھر دو تواما در یک روند واحد یاد گیری قرار می دھد، تحول
 ناشی از تولید و فعالیت عینی است کھ از مجرای آن انسان ھا با یکدیگر رابطھ
 متقابل برقرار می کنند». و در نتیجھ آن، موضوعات و مواد درسی کھ بھ طور
 سنتی و جداگانھ تدریس می شدند، چیزی بیش از مؤلفھ ھای متشکلھ یک آموزش
 کلی نیستند، کھ سال بھ سال بتدریج کھ مضامین کار و الزامات و دامنھ آن گسترده
 تر می شوند، امکان دستیابی بھ آن ھا را بھ کمک آموزش ابزارھای یادگیری

فراھم می کند، و با کاربرد مکرر آن ھا مفاھیم اساسی جذب می شوند.
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جامعھ کار طبیعت

تشکیل خانواده و رابطھ اش با مدرسھ  زندگی کاری یک خانواده روستایی یا 
شھری

فصول - عناصر جغرافیای فیزیکی سال اول

نھادھای اجتماعی در روستا یا در شھر زندگی کاری در روستا یا محلھ ای 
کھ کودک در آن جا زندگی می کند

ھوا - آب - زمین سال دوم

نھادھای اجتماعی منطقھ (در گذشتھ و در حال) اقتصاد منطقھ گیاھان کشت شده سال سوم

رژیم سیاسی و اجتماعی اتحاد جماھیر شوروی 
و سایر کشورھا (در حال و در گذشتھ)

اقتصاد اتحاد جماھیر شوروی و سایر 
کشورھا

جغرافیای فیزیکی و اقتصاد اتحاد 
جماھیر شوروی و سایر کشورھا

سال چھارم

جدول زیر محتوای برنامھ  آموزش مدرسھ ابتدایی (١٩٢٣ -١٩١٨) را نشان می دھد.

این جدول برای دوره دبیرستان نیز صدق می کند، البتھ با ژرفا بخشی بھ محتوای "کمپلکس ھا" تا آن کھ بھ مرحلھ منطقی سازی تولید علمی برسد. در 
مورد آموزش عالی، سطح دانش تخصصی حول سھ موضوع فوق طوری ارائھ می شود تا بھ وحدت ماتریالیزم دیالکتیکی دست یابند. برای معلم، 
بحث نھ در رابطھ با دانش پیشینی موجودی کھ بر طبق یک پیشرفت از پیش تعیین شده انجام می شود، بلکھ تسھیل پژوھش ھا، تجربیات و مشاھدات 

دانش آموزانی است کھ بھ صورت فردی و گروھی در پروژه ھا کاری در گیرند.
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آموزش کمونیستی
 بوروکراسی در حال قدرت گیری، چنگ اندازی اش بر نظام آموزشی و تبدیل
 شورای مدرسھ بھ نھادی تشریفاتی را در ھالھ ای از استدالالت شبھ علمی و عمدتا
 منطبق با منطق افزایش باروری و کارایی سرمایھ دارانھ، چنین توجیھ می کند:
 «کودکانی کھ مدارس ابتدایی را بھ پایان می رسانند، در خواندن و نوشتن بسیار
 ضعیف اند و شمارش اعداد را نمی دانند. در سطوح باالتر، عمدتا ھیات ھای
 گزینش دانشجو برای ورود بھ دانشگاه ھم از کاستی ھا، بھ ویژه در زبان ھای
 خارجی و تاریخ متقاضیان ورود بھ دانشگاه ابراز تأسف می کنند». اما معلوم
 نیست حتی اگر ادعای فوق ھم درست باشد، این مشکالت چھ ارتباطی با بستن
 شوراھای مدارس دارند، چرا مدیریت فردی جای مدیریت جمعی را باید بگیرد،
 چرا معلمین انتصابی می شوند، چرا تصمیم گیری از "باال" جای تصمیم گیری از

  "پائین" را می گیرد و چرا...
 لوناچارسکی را مجبور می کنند تا بھ خطای اش در مورد "تحمیل روش ھای
 بسیار ابتکاری و بسیار جدی، بدون آمادگی قبلی و تجربھ واقعی"، اعتراف کند. با
 این حال، او در کنار گذاشتن "روش کمپلکس ھا"  ھنوز متردد است. تردید او

 بیشتر از بابت یک اقلیت "چپ گرا" در حزب است کھ کماکان خواستار ادامھ این
 آموزش مارکسیستی است، و این جناح علت نتایج ضعیف در حوزه آموزشی را در
 این می دانند کھ اوال از این روش بھ طور گسترده و  بھ اندازه کافی ابھ کار گرفتھ
 نشده، در ثانی خیلی دیر ھم پیاده شد و از ھمھ مھم تر این کھ اصوال رھبران، این
 اصل را کھ «کار باید بیش و قبل از ھر چیز، یک چیز مولد باشد و مدرسھ ھم
 یک کارگاه» فراموش کردند. آن ھا ھم چنین تاکید بر این داشتند کھ «آموزش
 مورد نیاز سوسیالیزم فقط می تواند آموزش حرفھ ای باشد». بھ ھر حال، بتدریج
 آموزش سیستماتیک کالسیک پیاده می شوند، سیاست جدید آموزشی با کنار

 گذاشتن "روش کمپلکس ھا" بھ نظام مواد درسی کالسیک می انجامد.

 بھ طور اجمالی خطوط کلی تغییرات در نظام آموزشی توسط بوروکراسی رو بھ
رشد عبارت بودند از:

 کاھش استقالل مدارس کھ بنقد توسط معلمین منتصب اداره می شدند، حال با فرو
 کاستن شورا بھ یک نھاد صرفا مشورتی، تکمیل می شود. بوروکراسی کنترل

نظام آموزشی را کامال بھ دست می گیرد؛
 کاھش سال ھای آموزش اجباری از ٩ بھ ٧ سال با ھدف تسھیل فرستادن بخشی

از شاگردان بھ مدارس حرفھ ای؛
 مبارزه اجباری با بیسوادی افراد تحصیل کرده در باسواد کردن بیسوادان و خدمت
 بھ کارگران محلی... مجازات ھای شدیدتر برای کسانی کھ مانع رفتن کودکان بھ
 مدرسھ اجباری، بھ خاطر ایجاد مدارس بیشتر امر سواد آموزی آسان تر شده
 است... آموزش کودکانی کھ مدرسھ ابتدایی را بھ پایان رسانده در واحدھای تولیدی

با ھدف ساختن کارگران ماھر از آن ھا؛
 ھنرستان ھای حرفھ ای (تکنیکوم ھا) با ارائھ آموزش ھای عملی و نظری برای

"مھارت ھای متوسط" (سرکارگران، پرستاران، معلمان دبستان و غیره)؛
 ایجاد ھنرستان ھای کارگری در مراکز صنعتی و شھرھای فاقد دانشگاه، بدون
 امتحان ورودی برای کارگران جوان و ھمراه با کالس شبانھ برای کسانی کھ

روزھا کار می کنند؛
 دانشگاه سرخ و مدارس عالی از این پس از طریق امتحان ورودی رقابتی (با
 اولویت "فرزندان پرولتاریا") دانشجو می گیرند. این آموزش ۵ سالھ است و با اخذ
 دیپلم فارغ التحصیلی. در ھمھ رشتھ ھا "مارکسیزم-لنینیزم" تدریس می شود تا

آموزش سیاسی رھبران آتی یعنی بوروکرات ھا را تضمین کند.
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 مشابھ در سایر نھادھای اجتماعی، حضور ھمھ جانبھ و پر رنگ حزب کمونیست
 در نظام آموزش و پرورش را شاھدیم... رقابت اقتصادی و نظامی با کشورھای
 سرمایھ داری و احساس اجتناب ناپذیر بودن جنگ... نظام "مدارس پلی تکنیک"،
 بھ دلیل کارایی نادر و چشم گیر اش، سرانجام جایگاه خود را در نظام آموزش
 شوروی تضمین می كند و چارچوب ھای الزم برای کشاورزی اشتراکی و صنایع
 سنگین را فراھم می آورد. بوروکراسی حاکم با بیان این کھ «ما بھترین جوانب
 نظام آموزش مواد درسی تخصصی و آن چھ کھ آموزش را بھ تولید محصوالت
 کشاورزی و صنعتی مرتبط می کند، را اتخاذ کردیم»، با ادعای تلفیق و سازش دو
 روش کامال متضاد، بھ توجیھ  نظام آموزشی نخبھ پرور و واپسگرای سیاسی می

پردازد. در حوزه آموزشی ھم تولید بر سیاست  رھائی بخش پیروز می شود.
 آموزش و سواد آموزی در دوران سلطھ استالین ادامھ می یابد، خصوصاً این کھ
 این امر برای سیاست صنعتی کردن اجباری وی بر پایھ کشاورزی اشتراکی،
 بسیار ضروری بود. معھذا، دیگر از مباحثات ھای داغ آموزشی سال ھای نخست
 ھیچ خبری نیست، ھر بحثی بھ شدت سرکوب می شود. نظام بوروکراتیک با
 پروراندن گردان ھایی از مھندسان و متخصصان وابستھ بھ خود، کارگران و
 فرزندان طبقھ کارگر کھ در دھھ اول پس از انقالب بھ واسطھ کسب سواد و
 مھارت ھای فنی و علمی بھ مقام ھای مسئولیتی ارتقا یافتند بودند و جرأت مخالفت

با سیاست ھای او را داشتند، پاکسازی و سرکوب می کند.
 بوروکراسی حاکم در این مورد کامال بر حق بود و بھ درستی می دانست کھ تنھا
 توده ھای کارگر، عمدتا بھ دلیل آموزش، قادر بودند کھ مانع رشد بوروکراسی شده
 و با آن مبارزه کنند، قدرت را دوباره بھ دست گیرند و دولت "خود" را خودشان
 اداره كنند. بدین ترتیب بود کھ پروژه رھایی بخش بلشویک ھا کھ با آموزش پیوند

تنگاتنگی داشت،توسط استالینیزم بھ خاک سپرده می شود.

 مفھوم "کار"، بھ شکلی کھ تا آن زمان آموزش داده می شد، کنار گذاشتھ می شود
 و خود بھ یک ماده درسی خاص تبدیل می شود کھ ھدف آن مطالعھ تأثیر روابط

تولید بر زندگی اجتماعی و مبارزه طبقاتی خواھد بود!
 در شوروی سال ھای اولیھ پس از انقالب، نظام آموزشی بھ گونھ شگفت انگیزی
 مدرن بود و این نشان می دھد کھ چطور مدیران و معلمان استثنایی شھامت انطباق
 برنامھ آموزش عالی با انقالب اجتماعی، یعنی ساختن جامعھ ای برابر و پیشرو را
 داشتند. بلشویک ھا برای رسیدن بھ آن چھ در طی یک قرن مبارزه انقالبی بھ آن

اندیشھ شده بود و اما ھرگز بھ تجربھ در نیامد، تالش  می کردند.
 شکست نسبی طرح ھای آموزشی آن سال ھای اولیھ و کنار گذاشتن یکباره و کامل
 "روش کمپلکس ھا" را معموال بھ مشکالت خارج از مدرسھ نسبت می دھند. اما،
 بدون شک بی تجربگی و ندانستن فوت و فن کار سھم مھمی در این شکست
 داشت. در واقع، در طی سده نوزدھم، نظریھ پردازان سوسیالیست و انقالبی،
 فعاالن سیاسی و اتحادیھ ھای کارگری، "فیلسوفان" و متخصصین امور آموزشی،
 بھ طور فردی و یا در درون سازمان ھایی مانند بین المللی دوم، تالش کردند تا
 نظام ھای آموزشی مطابق نظریات شان را توسعھ دھند. اما، از آن جایی کھ تحقق
 این امر در رژیم ھای سیاسی خصمانھ و سرکوبگر غیرممکن بود، و بھ این دلیل
 کھ احزاب سیاسی و اتحادیھ ھای کارگری کمتر تمایلی بھ سرمایھ گذاری در امور
 و تجارب آموزشگری نداشتند، این امر مھم را بھ آموزشگران واگذار می شود. از
 این رو فرضیھ ھای آموزشی، بھ ویژه آن چھ کھ مربوط بھ ارتباط بین آموزش و
 تولید است، بندرت بھ محک تجربھ گذاشتھ می شوند. کمبود تجربھ امکان یادگیری

دروس الزم و ابداع شیوه ھای اثبات شده را نداد.
 از ١٩٢٣ بھ بعد، پس روی در نظام آموزشی سرعت بیشتری بھ خود می گیرد. با

پایان  نپ و شروع برنامھ پنج سالھ، لوناچارسکی از مقام اش برکنار  می شود.
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آن ھا جرات کردند ! *

تجربھ مدرسھ شورایی سال ھاي دھھ ١٩٢٠
 تا آن جا کھ بھ آموزش مربوط می شود، می توان آن چھ را کھ روزا لوکزامبورگ بھ طور کلی در

 مورد انقالب روسیھ گفت، کلمھ بھ کلمھ تکرار کرد:
 «لنین، تروتسکی و رفقایشان اولین کسانی بودند کھ بھ پرولتاریای دنیا نمونھ و الگویی را
 نشان دادند و تا بھ امروز تنھا کسانی بوده اند کھ ھمراه با ھوتن می توانند فریاد بزنند: "ما

جرات کردیم!"».
 در روسیھ شوروی تا پیش از سلطھ استالین یک نوع مدرسھ انقالبی ایجاد شد کھ چند سالی بیش

 شد، دوام نیاورد. زنان و مردانی کھ جرات کردند! مدرسھ ای کھ میلیون ھا دانش  آموز را شامل می
و تجربھ منحصر بھ فردی کھ بحثی را در گستره بین المللی دامن زد و کماکان مطرح است.

 ولی این تجربھ زیاد شناختھ شده نیست، و کسانی ھم کھ با آن آشنایی دارند غالباً از ورای عینک
 رنگی "مجتمع ھای" آنتون ماکارنکو بھ آن می نگرند. مجتمع ماکارنکو کھ "مدرسھ کامل" بر
 الگوی آن بنا شد، خود الگوی یک "اجتماع سالم" بود کھ اساس ھمھ چیز بود. آن ھم صرفا بھ جنبھ
 اجتماعی محدوده آموزشی مجتمع ھا مرتبط بود و بھ جنبھ ھای آموزشی نمی پرداخت. در مجموع
 این نکتھ تا حدودی بھ فعالیت این مجتمع ھا جنبھ اقتدارگرایانھ می داد. عالوه بر این، نباید فراموش
 کنیم کھ این مجتمع ھا ساختارھای ویژه برای جوانان بزھکار در روسیھ بود آن ھم در زمانی کھ کل
 جامعھ در مواجھھ با کمونیزم جنگی و جنگ داخلی در آستانھ نابودی قرار گرفتھ بود. در واقع این

تجربھ بسیار خاص، پرسش ھا اساسی مطرح شده را تا حدودی روشن می کند.

* این مقالھ نوشتھ ای است از ساموئل جوسوآ ، جامعھ شناس چپ و مبارز فرانسوی و متخصص امور 
آموزش در شوروی. ترجمھ این متن را برای آشنایی بیشتر با موضوع این بخش مفید دیدیم.

https://www.contretemps.eu/ils-ont-ose-ecole-sovietique-1920

در ستایش دیالکتیک
آن گھ کھ فرمانروایان حرفی برای گفتن نداشتھ باشند

و فرمانبران لب بھ سخن گشایند
چھ کسی پروا کند و "ھرگز" بر زبان آورد؟

تقصیر کیست کھ ستم پابرجا می ماند؟
- تقصیر ما.

چھ کسی درھم اش می شکند؟
- باز ھم ما.

ای کھ از پا افتاده ای، بھ پا خیز!
ای کھ باختھ ای، بستیز!

آن کھ جایگاھش را شناخت
کھ تواند جلویش را گرفت؟

کھ مغلوبان امروز پیروزمندان فردایند
و "ھرگز" تبدیل بھ "ھمین امروز" می شود

برتولت برشت
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 در سال ١٩١٨ فرمانی برای بھ راه انداختن یک طرح سواد آموزی برای تمام
 افراد بین ٨ تا ۵٠ سال صادر می شود. این فرمان شامل حال تمام جمھوری ھایی
 می شود کھ قرار است جزو اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی شوند. علیرغم این
 کھ روسیھ در آن زمان با مشکالت بیشماری مواجھ بود، از جملھ پیآمدھای جنگ
 داخلی، این برنامھ با موفقیت پیاده شد. ده ھا ھزار مرکز ویژه سواد آموزی ایجاد
 شدند، و ھم چنین بتدریج شبکھ ای بھ ھمان وسعت از کتابخانھ ھا. این برنامھ بھ
 لطف بسیج نیروی تمام کسانی کھ از پیش آموزش ھای پایھ ای داشتند، بھ سرانجام
 رسید. با صدور فرامین، ھر فرد باسوادی موظف می شود کھ "تعداد ھر چھ

بیشتری بیسواد را باسواد کند".
 در سال ١٩٢٠، لنین با مخاطب قرار دادن جوانان کمونیست ایده ای از این وظیفھ
 بزرگ بھ دست می دھد. او در عین تاکید دوباره بھ نقش مرکزی آموزش برای

رژیم انقالبی، تصریح می کند:
 «مدرسھ ما باید اصول پایھ ای دانش را بھ جوانان بیاموزد، بھ آن ھا
 بیاموزد کھ خودشان مفاھیم کمونیستی را بپرورانند، مدرسھ باید از آنان
 انسان ھای فرھیختھ بسازد... باید یاد بگیرند کھ خودشان آن را بیاموزند،
 باید بھ تمام کارگران نسل آتی آن را آموخت. این وظیفھ ھر کمونیست آگاھی
 است، وظیفھ ھر جوانی کھ خود را کمونیست می داند. او باید کامال دریافتھ
 باشد کھ با عضویت در اتحادیھ جوانان کمونیست، متعھد می شود کھ برای
 ساختن کمونیزم بھ حزب کمک کند و برای ایجاد جامعھ کمونیستی بھ کل
 نسل جوان یاری رساند. او باید بفھمد کھ این مھم تنھا بر اساس آموزش
 مدرن امکان پذیر است و این کھ اگر او از این آموزش برخوردار نباشد، از
 کمونیزم جز یک رویای ساده چیزی باقی نخواھد ماند». (لنین، "وظایف
 اتحادیھ ھای جوانان"، سخنرانی در سومین کنگره اتحادیھ جوانان کمونیست

روسیھ، ٢ اکتبر ١٩٢٠).

 اما واقعیت آموزشی سال ھای اولیھ شوروی چیز دیگری است. از سال ١٩١٨،
 امید بسیاری است برای پایان دادن بھ استبداد مدرسھ تزاری، تربیت و تولید سلسلھ
 مراتب طبقاتی آن، و نظام نخبھ پروری. بتدریج در ھر دانشگاھی یک "دانشکده
 کارگری" تاسیس می شود کھ ھمھ کارگران می تواند وارد آن شوند حتی آن ھایی
 کھ از سطح تحصیالت پایینی برخوردارند (گاھی حتی در مرحلھ ابتدایی).
 فارغ التحصیالن "ھنرستان ھای کارگری" می توانستند وارد دانشگاه ھا معمولی
 شوند. پس از یک دست شدن ھمھ مدارس در شکل "مدرسھ یکسان دولتی "،

 بتدریج گزینش دانشجویان در دانشگاه ھا ھم بر مبنای "خاستگاه طبقاتی" می شود.
 در این "مدرسھ یکسان کار" کھ سراسر روسیھ و حتی فراتر از آن را می پوشاند
 از تنبیھ، امتحانات و رتبھ بندی خبری نبود. مدرسھ رایگان، مختلط، بر اساس یک
 برنامھ درسی مشترک برای ھمھ کودکان و نوجوانان ٨ تا ١٧ سالھ بود. و برای
 کودکان بین ۶ تا ٨ سالھ ھم کودکستان وجود داشت، تالش و فراخوانی سترگ
 برای آموزش آزادی اندیشھ و عمل. در سطور زیر تجربھ این مدرسھ را مورد
 بررسی قرار می دھیم. اصول آن کدامند؟ چھ ارتباطی بھ طور کلی با انقالب
 دارند؟ ترازنامھ آموزشی اش چیست؟ ارتباط آن با مسائل کلی دوران انتقال بھ
 سوسیالیزم و دموکراسی کارگری چگونھ است؟ و چگونھ این ترازنامھ بر مسائل

تحصیلی از منظر آموزش رھایی، پرتو می افکند؟

 سواد آموزی، وظیفھ ای کھ در اولویت قرار دارد
 روسیھ ای کھ این مدارس در آن تأسیس می شود یک جامعھ دھقانی، و بھ ویژه
 عقب  مانده است. آمار این دوران زیاد موثق نیست، ولی تخمین زده می شود کھ

 حداقل ۵٠ درصد از مردم بیسواد ھستند، و این رقم بر اساس منابع دیگر بھ ٨٠
 درصد می رسد. در چنین شرایطی تصور ایجاد یک چنین مدرسھ انقالبی (تنھا

  برای نسل ھای جوان) در آن اقیانوس جھالت غیرممکن بھ نظر می رسد.
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 مدرسھ را چگونھ معرفی می کنند :
 « این بدین معناست کھ ابتدا باید جدایی بین دختر و پسر از بین برود. بعداً
 باید این تقسیم بندی مدارس بھ مدارس عالی، متوسطھ و ابتدایی کھ برنامھ
 ھای شان ھیچ کدام با دیگری تناسبی ندارند، را کنار گذاشت. ھم چنین باید
 فرق بین آموزش عمومی و تحصیالت حرفھ ای، تمایز بین مدارس قابل
 دسترس ھمگان و مدارس انحصاری برای طبقات ممتاز را متوقف کرد.
 مدرسھ یکسان ھمگانی باید یک مدارج تحصیلی یکسان ایجاد کند کھ  در
 جمھوری سوسیالیستی تمام دانش آموزان بتوانند و باید از پایین ترین پلھ،
 یعنی مھد کودک شروع کنند و تا باالترین پلھ، یعنی دانشگاه باال بروند.

 آموزش عمومی و تحصیل فنون مختلف برای ھمھ اجباری خواھد بود».
 با این کھ برای بلشویک ھا مطالعھ مسائل جامعھ بھ "ماتریالیزم تاریخی" گره
 خورده و مسائل طبیعت بھ "ماتریالیزم دیالکتیک"، اما از تدریس "مارکسیزم"
 (مشابھ تدریس "مارکسیزم لنینیزم" کھ بعد ھا بھ وجود آمد) ھیچ نشانھ ای نیست.
 درست برعکس آن ھا بھ خاطر احتراز از ھر گونھ  جزمگرایی بھ خود می بالیدند

 (امری کھ سابقھ اش برمی گردد بھ کندورسھ، ھر چند واضح است کھ وی برای
 انقالبیون ما مرجع محسوب نمی شد).

 خود-مدیریتی قاعده کلی است، در پیوند قوی با محیط زیست اجتماعی، ھم چنین
 برای تعیین مواد درسی، در قالب اصول کلی مشترک. موضوعات مورد مطالعھ،
 توسط معلمان و دانش آموزان تعیین می شوند (اقتباس از یکی از ایده ھای جان

 دیویی کھ الھام بخش این مدارس بود). روی یک طرح با ھدف نھایی تولید، کار
 می شود (تولید در معنای عام کلمھ، چون این می تواند شامل تولید کارھای ھنری
 ھم بشود): عرضھ تکنیک ھای کشاورزی، پیشرفت در مبارزه با بیسوادی.

دانش آموزان را در جھت کسب معلومات در مواد درسی تئوریک سوق می دھند.

 چنگیز آیتماتوف اھل قرقیزستان (نویسنده ضد استالینی، کھ از اعتبار بسیاری در
 سراسر دنیا برخوردار است و بھ خصوص در کشور خودش)، کھ کتاب ھایش بھ
 زبان بسیاری ترجمھ شده اند، در رمان "نخستین آموزگار" ماجرای سواد آموزی
 این سال ھا را با قلمی چیره شرح می دھد. این کتاب کھ در١٩۶٣ انتشار یافت دو
 سال بعد توسط آندره ی کونچالوفسکی بھ روی پرده سینما می رود. آیتماتوف در
 این کتاب بازگشت یک سرباز جوان ارتش سرخ پس از پایان جنگ داخلی بھ
 قرقیزستان در سال ١٩٢٣ را حکایت می کند. این سرباز کھ خودش سواد خواندن
 و نوشتن را در دوران جنگ داخلی در ارتش آموختھ بود، پس از بازگشت اش بھ
 روستا، در طی تالش ھای اش موفق می شود کھ کودکان و پدر و مادر ھا را بھ
 ساختن یک مدرسھ و شرکت در کالس ھای سواد آموزی متقاعد سازد، عملی بس
 قھرمانانھ برای آن دوران و آن محیط. در ١٩٣٢، تروتسکی، بر اھمیت این

حرکت کھ ژرفای جامعھ را متحول کرده، این چنین تاکید می کند:
 «فقط این واقعیت کھ انقالب اکتبر بھ مردم روسیھ، بھ ده ھا ملل روسیھ
 تزاری، خواندن و نوشتن آموخت، خود بھ تنھایی از تمام فرھنگ گلخانھ ای
 روسیھ تا پیش از آن، بھ مراتب برتر و غیر قابل مقایسھ با آن بود». (لئون

 تروتسکی، کنفرانس در کپنھاگ، انقالب روسیھ، نوامبر ١٩٣٢).
 

مدرسھ یکسان و اصول آن
 حال درباره اصول سخن می گوئیم. و مثل ھمیشھ زمانی کھ در مورد انقالب
 روسیھ بحث می شود، ھمیشھ روایت ھا با واقعیت مطابقت نمی کنند. بھ ھر حال

خود اصول بسیار بلند پروازانھ و بھ تمام معنای انقالبی ھستند.
 ببینیم بوخارین و پروبراژنسکی در سال  ١٩٢٣ در کتاب "الفبای کمونیزم"، این
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برایش یک رویا بود، مطمئنا تحقق نمی یافت.
 در واقع، اگر چھ اصطالحات و واژه ھا مشابھ ھم ھستند، اما آن قدرھا ھم از
 تئوری دیویی، کھ "پژوھش و بررسی" در کانون نظام یادگیری اش قرار داشت،
 متأثر نبود. خصوصاً کھ دیویی، برخالف روش تعلیم و تربیت فردگرایانھ رایج در
 بین مبتکران سرشناس و متفاخر غربی آن سال ھا، بھ شدت موافق یک اصل
 تعاون (از این لحاظ مشابھ مارکسیست ھا) بود، بدون این کھ ھدف رھایی بخش

 فردی را رھا کند (مشابھ دغدغھ اصلی تعلیم و تربیت در شوروی قبل از استالینی
شدن): یک نوع تعلیم و تربیت جمعی ضد اقتدارگرا.

 «... در نظر گرفتن این کھ "کار" بھ لحاظ "تجربھ کار جمعی" چھ چیزی
 آموزش می دھد و بھ لحاظ "سازماندھی کار جمعی" چھ چیزی ارائھ می
 دھد: توانایی تعیین اھداف اصلی، توانایی تعیین دامنھ کار، توانایی تعیین
 گستره کار، توانایی برنامھ ریزی و توزیع مثمر ثمر آن بھ طوری کھ بھ ھر
 فردی کاری واگذار شود کھ بھ بھترین وجھ از توانایی ھایش بھره گیرد،
 توانایی کمک بھ ھمکاران را داشتھ باشد، توانایی در نظر گرفتن کار
 یکدیگر، نتایج کار آن ھا و اثربخشی آن نتایج...» (نادژا کروپسکایا، آثار

درباره آموزش، جلد ١٠، مسکو، ١٩۶٣)
 دومین نکتھ برجستھ (با این کھ در آن زمان آنقدر ھم مھم بھ نظر نمی رسید) اعتقاد
 راسخ دیویی (و پیروان اش در شوروی) بھ لزوم تا حدودی جدا کردن مدرسھ از
 بقیھ جامعھ بود (از قرار معلوم برای محافظت آن در برابر جامعھ). آموزش از
 نظر مردم شناسی باید بھ مناسبات کلی انسانی در خارج از مدرسھ نزدیک شود
 (این اصطالحی بود کھ در شوروی آن زمان برای "اشتغاالت و سرگرمی ھا"ی
 انسان - نظیر آشپزی، دوزندگی و ھم چنین رقص و ھنرپیشگی - بھ کار می
 گرفتند). اما این می بایست اصوال با صراحت  یک  امر صرفا آموزشی می ماند

کھ ھیچ ھدف دیگری جز خود نمی داشت.

 سرانجام "روش کمپلکس ھا" را بھ کار می گیرند، تا از این طریق در مرحلھ
 نخست سازماندھی ربط مناسبات اجتماعی با مناسبات طبیعی را برجستھ ساختھ و
 ملحوظ دارند، و در مرحلھ بعدی است کھ کار تخصصی بر اساس تقسیم بندی
 موضوعات مطرح می شود (اگر اصوال الزم باشد). نکتھ مرکزی ای کھ این نظام
 را بھ اندیشھ (ناچیز) مارکس در مورد مسالھ آموزشی وصل می کند، رابطھ آن با
 "تولید" است. ولی با یک تفاوت اساسی: این کھ آموزش حرفھ ای بھ معنای دقیق
 کلمھ از "مدرسھ کار" حذف شده و بھ مؤسسات تخصصی واگذار می شود. انتخاب
 این گزینھ مؤید مخالفت صریح با تخصصی کردن زودتر از موقع است، و در
 برابرش فقط یک "معلومات عمومی" ھمھ جانبھ می تواند عرض اندام کند و دوام
 بیاورد. این امر ھم متکی است بر اراده برای آموزشگری (پداگوژی- تربیت معلم)

جمعی بھ دور از ھرگونھ اقتدارمداری.
 «تمایز ھنرستان حرفھ ای از آموزشگاه حرفھ در این است کھ در ھنرستان
 اساساً اھداف عبارتند از ارتقا درک فرآیندھای تولید است، باال بردن قدرت
 تلفیق نظریھ با عمل، و توانایی درک وابستگی متقابل پدیده ھای شناختھ شده،
 در حالی کھ ھدف از آموزشگاه حرفھ ای یاد دادن تجربھ کاری بھ شاگردان

است». (نادژا کروپسکایا، آثار درباره آموزش، جلد ۴، ١٩۶٣)
 گفتھ می شود کھ مارکس الھام بخش آن ھا بود. ولی "اندیشھ آموزشی" مارکس
 تماما در دو صفحھ جا می شود، با مقدار زیادی حرف ھای پیش پا افتاده. در
 حقیقت جان دیویی فیلسوف عملگرای آمریکایی (مخالفت و امتناع وی از یادگیری
 کالسیک و طرفداری از روش "پژوھش و بررسی" کھ نمونھ  کامل عمل گرایی

 است) بیشتر می تواند مرجع آن ھا بوده باشد تا مارکس. دیویی اگر این امکان را
 می داشت کھ خود ببیند کھ چطور ایده ھایش توانستند در روسیھ پایھ یک آموزش
 ھمگانی شوند، در حالی کھ متعجب و حتی مبھوت می شد مطمئنا بھ این باور

کھ می رسد کھ اگر سرمایھ داری در روسیھ سرنگون نمی شد، ایجاد آن مدرسھ ای
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 توسط "اپوزیسیون کارگری"، پیوندھایی وجود داشت، قابل فھم است. کروپسکایا،
 لوناچارسکی و خود لنین (کھ در مورد مسائل تربیتی افکار پیشرفتھ تری نسبت بھ
 مارکس و انگلس داشتند) ھمگی ضمن پذیرفتن ھدف بلند مدت، ھنگامی کھ اولین
 گزارش ھا نشان دادند کھ تحقق وعده ھای نظام جدید چندان ھم رضایت بخش

نبودند، ابتدا گام بھ گام و بعد ھر چھ بیشتر با آن بھ مخالفت برخاستند.
 در سال ھاي پایانی دھھ ١٩٢٠، زمانی کھ ضد انقالب استالینی تحت عنوان
 انحراف فردگرایانھ و خرده بورژوازی بھ نظام آموزشی حملھ می کند، دیگر این
 "جدایی"، بین آموزش فردی مستقل و آموزش رھایی بخش، برای رژیم غیر قابل
 تحمل می شود. از این مسالھ می توان این درس اساسی را گرفت: نیاز بھ تفکر
 دقیق تر در مورد ویژگی مدرسھ در یک چشم انداز آموزش رھایی بخش.
 کروپسکایا در طی گفتگویی با ماکسیم گورکی تأکید می کند: «ساختن سوسیالیزم،
 تنھا بھ معنای ایجاد کارخانھ ھای بزرگ تولید غالت نیست، درست است کھ شرط

الزم است، اما کافی نیست. انسان ھنوز باید قلب و ذھن خود را ھم رشد دھد.»

"بلشویک کردن" آموزگاران، خودمدیریتی، دموکراسی
 نگاھی دوباره بھ این تز مارکس درباره فویرباخ، «چھ کسی مربیان را آموزش
 می دھد؟» بیفکنیم. کادر آموزشی بر جا مانده از تزاریزم، عمدتاً مخالف انقالب
 است. و آن افرادی ھم کھ کامال ارتجاعی نیستند، عمدتا از سوسیال رولوسیونرھا
 ھواداری می کنند. در این مورد مشخص، سرانجام ما یک بار دیگر می توانیم آن
 مکانیزم ھایی را بررسی کنیم کھ نیاز بھ تخریب دستگاه قدیمی توسط جنبشی را
 تواما با ایجاد دستگاه جدید توسط ھمان جنبش، ترکیب می کند. منظور نابودی
  رژیم تزاری توسط حزب بلشویک و استقرار رھبری بالفصل بلشویک ھا کھ

اینک حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی نامیده می شود.

 ولی برای رسیدن بھ ھمھ این ایده ھا، سابقھ ترقی خواھی آموزشی خاص خود
 روسیھ نیز وجود داشت. کتاب بسیار تاثیر گذار کروپسکایا، "آموزش عمومی و
 دموکراسی"، نوشتھ در سال ١٩١۵، چارچوب سیاست آموزشی بعد از انقالب را

فراھم آورده بود. او در این کتاب از نکات زیر دفاع می کند:
 «ھدف این مدرسھ باید تضمین رشد و شکوفایی کامل افراد  باشد، افرادی
 برخوردار از یک چشم انداز کلی در مورد ھمھ چیزھا، قادر بھ درک
 صحیح طبیعت و جامعھ پیرامونی، چھ در عمل و چھ در تئوری، توانا بھ
 انجام ھر نوع کاری خواه فیزیکی و خواه فکری، و توانایی گذران یک
 زندگی معنی دار در جامعھ ای پر محتوا، پر از شادی و زیبایی را دارا

باشند». (نادژا کروپسکایا، آثار درباره آموزش، جلد ٢، مسکو، ١٩۶٣)
 اجرای این طرح تا سال ١٩٢٩ کھ لوناچارسکی از حامیان آن، و کمیسر امور

 آموزش و پرورش بود، ادامھ داشت.
 بدین ترتیب، در عمل نظام آموزشی ای کھ برگزیده شد بھ گونھ قاطعانھ ای
 خواھان حفظ یک ویژگی خاص مدرسھ بود، کھ حتی اگر ادعای داشتن ھزار و
 نوع پیوند با جامعھ بطور کلی را ھم می داشت، ولیکن بھ ھر حال دغدغھ ای بود
 کھ مستقیماً در سنت آموزشی سوسیالیستی روسیھ ریشھ داشت. و این امر موجب
 نبردی شد طوالنی، رو در رو، و نابکار با حامیان نظریھ "زوال مدرسھ"، کھ از
 سوی ھواداران نظریھ موسوم بھ "چپ گرایی آموزشی" تبلیغ می شد. نبردی کھ
 صد بار تکرار شد. در نظریھ "چپ گرایی آموزشی"، مدرسھ ھم نظیر خانواده،
 دولت و ھمھ نھاد ھای رژیم قدیم، باید از بین برود، در جامعھ و در قدرت
 کارگری ادغام شود. رھبران سازمان جوانان کمونیست و بلشویک ھا، خصوصاً

در مسكو از این نظریھ بھ شدت توسط دفاع می کردند.
 این کھ بین نبردی کھ آن ھا بھ راه انداختند و مضامین کلی "توسعھ"، مطرح شده
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 از زاویھ دموکراتیک برخی از پرسش ھا ناروشن و پیچیده باقی مانده اند. در
 مناطق دھقانی کھ ھنوز وابستگی بھ دین بسیار شدید بود، با اطمینان می توان گفت

کھ اقدامات سریع سکوالریزاسیون قطعاً "از پایین" تصمیم گیری نشده بود…
 نحوه کار مدارس در ابتدا بھ شکل شورایی بود. یک چھارم نمایندگان شورا از
 میان معلمان و کارکنان برای دانش آموزان باالی ١٢ سال، یک نماینده از شورای
 محلی، و بھ ھمان تعداد نماینده دانش آموزان ھم نماینده از سوی سازمان ھای
 کارگری محلی انتخاب می شدند. ارتباط با "جامعھ" توسط این نمایندگان بیرونی
 [خارج از چارچوب مدرسھ] تضمین می شد کھ بنا بود نیازھای اجتماعی را دقیقا
 تبیین کنند. سوای اھداف کلی مشترک ھمھ مدارس، تعیین مواد درسی "روش

 کمپلکس ھا" ویژه ھر منطقھ بر عھده شورا بود.
 در این جا ھم باز ھم فرض بر این است کھ برای یک عملکرد بھینھ، این بخش
 آموزشی است کھ باید "نقش اصلی را ایفا کند". اما برعکس، بخش آموزشی اساسا
 ھیچ تمایلی بھ آن ندارد، عمدتا بھ واسطھ محافظھ کاری حرفھ ای، ھراسان از
 نوآوری بنیادی، و ھم چنین بھ خاطر موقعیت اجتماعی در رژیم قبلی اش، کھ در
 مقایسھ با وضعیت آموزشی کنونی از امتیاز بسیار بیشتری برخوردار بود. از این
 رو اکثریت قریب بھ اتفاق آن ھا، بھ دلیل وابستگی شان بھ رژیم سابق، مخالف
 بلشویک ھا ھستند. یک واقعھ سندیکایی: کانون ھای صنفی پیشین (عمدتا نزدیک
 بھ سوسیال رولوسیونرھا، ولیکن بسیار ضد بلشویک ھا)، در پی بحثی شبیھ آن
 بحثی کھ در زمان بحث "نظامی شدن سندیکاھا"، لنین را رو در روی تروتسکی و
 تومسکی قرار داد، جایش را بھ "اتحادیھ کارگران آموزش و فرھنگ سوسیالیستی"
 می دھد کھ بر اساس لنینیستی ایجاد شد، و تقریبا کلیھ گرایشات سیاسی گوناگون را

در بر می گرفت.
حال بھ مسالھ دموکراسی در دوران لنین می پردازیم، مسالھ ای کھ ھنوز ھم

 پیش از ھر چیز، می بایست بھ سلطھ و نفوذ گسترده کلیسای ارتدوکس در حوزه
 آموزش حملھ می شد. در ١١ دسامبر ١٩١٧ بیش از ٣۴ ھزار مدرسھ وابستھ بھ
 کلیسا، دولتی شدند. ١۵ دسامبر ١٩١٧، مسئولیت این مدارس دینی بھ کمیساریای
 آموزش عمومی واگذار شد، این مدارس دینی، ھم چون در کمون پاریس، یک شبھ
 تعطیل شدند. بعدھا، پس از عزیمت نیروھای آلمانی، در طی سال ھای ١٩٢٠ و

١٩٢١، نزدیک بھ  ٩ ھزار مدرسھ دینی یھودی ھم برچیده شدند.
 مسالھ دین در این جا بسیار حائز اھمیت است، زیرا از ھمان ابتدا کمیساریای
 آموزش عمومی،  تصمیم گرفتھ بود كھ آموزش در مدرسھ می تواند بھ زبان محلی

 باشد و خود مدیریتی ھم قاعده بود، اما در یک چارچوب کلی و غیردینی. حذف
 ھمھ عالئم دینی از مدارس مشکالت بیشتری را بھ وجود آورد، بھ طوری کھ
 ریازانوف و لونا چارسکی نگران واکنش ھای منفی دھقانان بودند. با این حال، این
 کار نیز فقط در طی یک سال، در سال ١٩١٨ انجام شد. بد نیست یادآور شویم کھ
 در فرانسھ، اجرای قانون ١٩٠۵[جدایی دولت از دین]، در عمل تا دھھ ١٩٣٠ بھ

درازا کشید.
 "تخریب دولت" در حوزه آموزش و پرورش شکل بسیار مشخصی بھ خود گرفت.
 از آن جایی کھ اکثریت قریب بھ اتفاق کارکنان ھوادار رژیم سابق بودند و از
 ھمکاری با رژیم جدید خودداری می کردند، در وزارتخانھ پاکسازی تقریباً کاملی
 انجام شد. در اوایل دھھ ١٩٢٠، بازرسان اخراج شدند، و برخی از مقام ھا نظیر
 مدیر مدرسھ در ھمان اواخر سال ١٩١٧ حذف شده بودند. تعداد زیادی از
 دبیرخانھ ھا نیز تا ژانویھ ١٩١٨ برچیده شده و جای خالی آن ھا در تمام سطوح را
 یک نظام شورایی پر می شوند. بدین ترتیب در تابستان ١٩١٨، کمیساریای

آموزش عمومی "تکمیل شورایی شدن" در ھمھ استان ھا را اعالم می کند.
از دیدگاه انقالبی جای ھیچ ٍگلھ و ایرادی نیست. اما امروزه بھ خوبی می دانیم کھ
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نخستین ترازنامھ ھا
 در واقع از ھمان ابتدا معلوم شد کھ بدون وجود یک حداقل تفکیک و رشتھ بندی
 "مواد درسی" بر حسب محتوا، سازماندھی آموزش دشوار می بود. ترازنامھ ھای
 اولیھ نابرابر و قطعاً متفاوت از یکدیگر، اما گاھی اوقات بسیار بد ھستند. و ھم
 زمان با اتخاذ برنامھ "نپ"، زمان زیر پرسش بردن نحوه پیاده کردن و بھ مرحلھ
 اجرا درآوردن اصول آغازین ھم فرا می رسد. در واقع سطح سواد دانش آموزان
 اغلب ناامید کننده است. اکثر شاگردانی کھ دوره ابتدایی را بھ پایان رسانده بودند،

گفتھ می شد کھ در دیکتھ و حساب بسیار ضعیف (حتی بسیار بد) بودند.
 در این زمان، بحث درباره آموزش، مانند ھر موضوع دیگری در انقالب، بسیار
 داغ است. چرا بھ این جا رسیدیم؟ چھ باید کرد؟ آیا این معلمان ھستند کھ برای
 تدریس روش ھای جدید، آموزش ندیده اند؟ این تحلیل لوناچارسکی است. و این
 نکتھ احتماال واقعیت ھم داشت. کافی است بھ سطور قبل بازگردیم تا دریابیم کھ در
 واقعیت امر مجبور شدند کھ بخش مھمی از کادر آموزشی را کنار بگذارند (تخمین
 زده می شود در مواردی بیش از نیمی از آن)، باز ھم با ھمان معضل ھمیشگی بھ
 خدمت گرفتن "متخصصان بورژوازی" و یا صرف نظر کردن از آن ھا، مواجھ
 ھستیم، آن ھم با علم بھ این کھ سطح آموزش معلمان تازه بھ استخدام درآمده بھ ھیچ

وجھ رضایت بخش نیست.
 آیا باید تقصیر را بر گردن منابع مادی (کھ تصور سطح نازل آن در بعد از جنگ
 داخلی کار دشواری نیست) بیاندازیم؟ آیا روش آموزش و محتوای آن را باید مورد
 پرسش قرار داد؟ اصوال این دو مگر از ھم قابل تفکیک اند و یکی بھ دنبال
 دیگری نمی آید؟ آیا برعکس باید چپ گرایان را محق دانست (کھ تصور می کردند
 مشکالت بھ خاطر آن بود کھ طرح مدرسھ نوین در نیمھ راه متوقف شد)، و با

صدور یک فرمان می شد "زوال مدرسھ" را قطعی کرد؟

 کامال روشن نیست. اما اغلب اوقات ھنگام بحث درباره آن، از نحوه ای کھ
 تشکالت کارگری بتدریج زیر سلطھ دیکتاتوری حزب واقع شدند، بھ درستی
 نگران می شویم. ھر چند کھ در ھر دو مورد نتیجھ یکی است، اما در مورد نظام
 آموزشی مسالھ از ھمان اول کمی پیچیده تر است: چگونھ می توان قدرت را در
 مورد مواد تحصیلی بھ افراد عقب مانده یا بھ کارگزارانی واگذار کرد کھ از بیخ و
 بن شدیدا با جھت گیری ھای مترقیانھ مخالف ھستند؟ پرسشی جدی و گزنده، کھ
 فراتر از چارچوب این مقالھ است، بحث در این مورد نسبتا پیچیده است: کامال
 مسلم بود کھ در چارچوب نظام پیشین ھیچ سیاست آموزشی انقالبی حتی قابل

تصور ھم نمی توانست باشد.
این آن چیزی است کھ لنین در سال ١٩٢٠ می گوید:

 «ما باید ارتش جدیدی از کادر آموزشی را تربیت کنیم، ارتشی باید کھ با
 حزب و ایده ھای آن ارتباط تنگاتنگی داشتھ باشد، کھ بھ روح آن آغشتھ
 باشد، کھ توده ھای کارگر را بھ خود جذب کند، آن ھا را با روح کمونیزم
 آغشتھ کند، آن ھا را نسبت بھ اقداماتی کھ کمونیست ھا انجام می دھند
عالقمند کنند». (لنین، آموزش ملی. مقاالت و سخنرانی ھا، مسکو، ١٩۵٧).

 نتیجھ این تضادھا ھمواره این بود کھ آن شوراھایی کھ "مقبوالنھ" مشورت و تبادل
 نظر نمی کنند، منحل و یا تعویض می شوند. این روند تا آن جا ادامھ پیدا می کند
 کھ خود مدیریت شورایی بھ شدت محدود شده و قدرت بھ معلمان انتصابی
 بازگردانده می شود، شورای مدرسھ تا مدتی جایگاه مشورتی خود را حفظ می کند
 (تا سال ١٩٢٣). و سرانجام، قدرت بھ "دوایر آموزشی" شوراھای محلی محول
 می شود، کھ خود این شوراھا ھم بنقد در سراشیب تند بوروکراتیزه شدن در غلتیده

بودند.
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معنای ناکارآمدی کامل آن نیست.
 تحت عنوان "فنی کردن" آموزش، با بھ کار گرفتن کلیھ اَشکال سلسلھ مراتبی و
 اقتدارگرایانھ ترین روش ھای آموزشی، ماشینی با قابلیت تأمین پایھ ھای حرفھ ای
 الزم برای صنعتی کردن کشور، راه اندازی می شود. بدین ترتیب، مدرسھ متحول
 شده ھم با روش ھای خود، سھم خود را در استالینی کردن کلی اتحاد جماھیر

شوروی سوسیالیستی ایفا می کند.

 چھ درس ھایی؟
 عالقھ من در این جا فقط بھ مالحظات آموزشی است، اگر چھ، ھمان طور کھ
 دیدیم، تفکیک آن ھا از سایر تفکرات کلی تر دشوار است. برای داوری در مورد
 گزینش ھای آموزشی باید بھ سھ پرسش نسبتاً مستقل از ھم پاسخ داد. بھ چھ کسی
 آموزش می دھیم؟ چھ چیزی آموزش می دھیم (انتخاب مواد تدریس و برنامھ ھای

درسی)؟ و چگونھ آموزش می دھیم (نحوه آموزشگری)؟
 نحوه آموزشگری (چگونھ آموزش می دھیم؟) یک مسالھ سیاسی بھ معنای کامل آن
 است و نھ یک مسالھ صرفا فنی. "مدرسھ استالینی" با توجھ بھ اھدافی کھ برای
 خود تعیین کرد، در تربیت شاگردان خود موفق بود. و "مدرسھ کار" ھم موفق
 بود، البتھ پس از رویارویی با دشواری ھایی از نوع دیگر و پس از ترمیمات جدی
 و مشکل. اما آن دو مدرسھ متفاوت، شھروندان یکسانی را نپروراندند! رقابت
 فردگرایانھ بھ جای مشارکت جمعی، "استاد"ی کھ حرفش بی چون و چرا است بھ
 جای معلمی کھ نقش اش محدود بھ "سرپرست مطالعات" است: گزینھ مدرسھ
 روسی دھھ ١٩٢٠ امر حداکثر "جمع گرایی" بود. و این نکتھ را ھم نباید از یاد
 برد کھ طرح دھھ ١٩٢٠ صرفا یک "تجربھ" محدود نبود کھ فداکاری پیشگامان

شرط اصلی موفقیت باشد، بلکھ ده ھا میلیون کودک را شامل می شد…

 بھ دلیل مشکالت مالی (شاید ھم بھ دالیل ژرف تری)، دوران آموزش عمومی
 اجباری بھ ٧ سال کاھش داده می شود، در نتیجھ برخی از دانش أموزان زودتر بھ
 سمت دوره ھای حرفھ ای ھدایت می شوند (بعالوه در آن روزھا ارزش قائل شدن
 برای کار کارگری در انظار جامعھ را ھم باید در نظر گرفت). مھم تر از ھمھ این
 کھ بدون طرد کل نظام آموزشی، از جملھ "روش کمپلکس ھا"، بتدریج نوبت
 افزایش زمان مطالعھ سیستماتیک تک تک مواد درسی ھم فرا می رسد، سپس
 نوبت تبیین اھداف برحسب طبقھ بندی کالسیک تر می رسد. این جا با یک پرسش

پایھ ای مواجھ ایم کھ بعداً بھ آن باز خواھم گشت.
 اما این امر نباید موجب کنار گذاشتن اقدامات بنیادی دیگر باشد کھ بدیع بودنشان را
 باید با ارزش واقعی شان برای آن زمان سنجید: اصل مدرسھ مختلط، اختالط
 دختران و پسران (تنھا این نکتھ می تواند بھ درستی کارنامھ مثبتی باشد، بھ ویژه
 در کشوری بھ لحاظ آداب، رسوم و اخالقیات بسیار عقب مانده). بھ طور کلی، باید
 گفت کھ از منظر انسان شناسی اگر قرار است آموزش و پرورش بھ مناسبات
 عمومی انسانی خارج از مدرسھ نزدیک تر شود، پس این  امر بھ خودی خود یک
 ھدف می شود. بسیاری از آموزشگران بلشویک (متخصصین آموزش و پروش و
 پداگوگ ھا)، شاید نھ ھمھ آن ھا، بھ خاطر بی اعتمادی اشان بھ جامعھ پیش از

 انقالب، از جامعھ ای کھ خود را وقف ساختن اش می کردند، فاصلھ می گرفتند.
 اما در سال ١٩٢٩ است کھ ضد انقالب آموزشی رخ می افتد، یعنی زمانی کھ ھمھ
 این ھا بھ "انحراف خرده بورژوایی" متھم می شوند (و سپس اشاره بھ جان دیویی
 بھ عنوان سند محکمی در اثبات این اتھام ذکر می شود). ھرگونھ جدائی از مدرسھ
 و جامعھ، ھر فضایی برای خودسازی آموزش فردی و جمعی، مستقیماً و بھ شدت
 مورد حملھ قرار می گیرد. گفتھ می شد: "کتاب ھای درسی را بسوزانید!"، و
 "خطر اصلی دوری از سیاست است". زندگی تحصیلی بھ صالبھ کشیده می شود،

نظامی می شود، و بطور افراطی ایدئولوژیک و مکتبی می شود. اما این ھمھ بھ
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 این باور، ریشھ "چپ گرایی آموزشی" است. با این حساب ما برای این خواست
 گرامشی کھ از پرولتاریا می خواھد کھ از کل دانش بشری بھ ھمان شکلی کھ

ھست "حداکثر بھره" گیرد، چھ پاسخی داریم؟
 پاسخی کھ در روسیھ انقالبی بھ آن داده شده "روش کمپلکس ھا" بود کھ پاسخ
 جالبی است. این روش یک مبنای فلسفی دارد (بھ زبان ھگل، حرکت از مجرد بھ
 ملموس، از پیچیده بھ ساده است و نھ برعکس)، اما در عین حال محتوای گزینھ ھم
 در نتیجھ نقش دارد. در این روش نقطھ شروع باید آن دستھ "پرسش ھای واقعی"
 (اجتماعی، فرھنگی، تولیدی) باشد کھ گمان می رود برای توده مردم بھ گونھ ای
 بی واسطھ و سرراست "قابل فھم" اند. بھ نحوی، ما بھ موضع دائمی ژان ژورس
 می رسیم، موضعی کھ او در سخنرانی ای کھ در ٢١ اکتبر ١٨٨۶ در برابر

 پارلمان فرانسھ ایراد کرد:
 «من صرفا بھ این می اندیشم کھ روزی برسد کھ برنامھ ھا از طریق تجربھ
 خود فرزندان مردم کنترل شوند، روزی کھ کارگران بتوانند بگویند کھ در
 مبارزات زندگی از چھ چیزی بیشتر حمایت می کنند، آن روز، ما می توانیم
 برنامھ ھایی متناسب با خواستھ ھا و نیازھای زندگی روزمره داشتھ باشیم.
 بدین ترتیب، نھ اندیشھ دربند و دلسرد تنی چند کارمند راحت طلب دولت،
 بلکھ روحی سرسخت و آزاد از کار انسانی، الھام بخش آموزش توده ای

خواھد شد.»
 با این حال، این امر بھ سھولت ارتباط این ورودی ھای "کمپلکس ھا" با کاوش
 ھای "تخصصی ھا" را تعیین نمی کند. ورودی ھایی کھ نمی توان با صدور
 فرمان، یا بھ یکباره و بدون یک روش مطالعھ مستقل و پایدار در مورد ھر ماده
 درسی، بھ خوبی آموخت (برای مثال ریاضیات). چندان طول نکشید تا "مدرسھ
 کار" با مشکل فوق روبرو شود و بھ نظر می رسد کھ اصالح آن، عاجل ترین و

مھم ترین نکتھ ای است کھ لوناچارسکی و کروپسکایا خواستارش بودند.

 چھ کسی را آموزش دھیم؟ یک مدرسھ دموکراتیک قبل از ھر چیز دیگری یک
 مدرسھ برای ھمھ پسرھا و ھمھ دخترھا است. زیرا فارغ از سایر گزینھ ھا،
 ِصرِف اختالط دختر و پسر در مدرسھ، از منظر مبارزه برای برابری زن با مرد
 یک عامل اساسی است (ھر چند کھ امروزه می دانیم کھ این امر بھ ھیچ وجھ کافی
 نیست). در این جا دست کم یک پرسش در برابر ما قرار دارد کھ پاسخ آن از
 دیدگاه چپ باید کامال روشن و بی چون و چرا باشد: تحصیل باید ھمگانی، اجباری
 و مختلط باشد، تا سنی کھ البتھ میزان آن قابل بحث است. در روسیھ در اوایل دھھ
 ١٩٢٠، این سن تا ١٧ سالگی بود. در ھمین زمینھ، تصمیم گیری در مورد این کھ
 گستره این اختالط و عدم تبعیض در تحصیل بین دختر و پسر چھ باید باشد، بحث
 بسیار مھمی است. این نکتھ را باید تدقیق کرد: مسالھ بھ حضور فیزیکی دختران و
 پسران در یک ساختمان محدود نمی شود، بلکھ داو در این جا اھداف یکسان (و

برنامھ ھای یکسان) در چارچوب روش ھای آموزشی مشابھ مناسب باید باشد.
 "مدرسھ کار" در اوایل از حداکثر استقالل برخوردار بود، از جملھ در مقابل
 برنامھ ھا (بھ استثنای چند ھدف کلی). اما آیا با این نحوه است کھ می توان بھ امر
 مشترکی رسید؟ ما بھ خوبی می دانیم کھ یک مسالھ "عام" می تواند اثرات قوی
 تمایزات و ویژگی ھا را پنھان کند. بھ ھر حال در این جا با یک مسالھ پیچیده ای
 مواجھ ایم: "مختار" گذاشتن در انتخاب گزینھ برای آن بخش ھایی از مردم کھ در

 شرایط نابرابری قرار دارند، فقط می تواند موجب افزایش نابرابری شان شود.

" نبرد زندگی" و  "روش کمپلکس ھا"
 بخش زیادی از اندیشھ آموزشی تاریخی چپ (بھ عنوان مثال مارکس و باکونین)
 مبتنی بر این باور است کھ اگر "فرمالیزم" محتوا از بین برود، بھ خودی خود ھر

 مشکلی از بین خواھد رفت (از جملھ پایان جدایی کامل از جامعھ و از تولید).
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 مشترکی کھ باید تدریس شوند را تنظیم کند. این مسالھ بسیار عمیق تر از امر تنوع
 کامال مشروع یا حتی ضرور "کمپلکس ھا"یی است کھ خود منجر بھ دسترسی بھ

آثار مذکور می شوند.
 دقیقاً، با توجھ بھ ھمھ این بحث ھای مھم و اساسی، می توان از این واقعیت شروع
 کرد کھ "آن ھا جرأت کردند"، و با این کارشان بھ ما مبنایی برای تأمل بیشتر

دادند. در واقع ھم چون کل انقالب اکتبر.

 بنابراین بھ راحتی نمی توان از طرح این پرسش شانھ خالی کرد: رشتھ ھای
 درسی آیا بیراھھ پر از دست اندازی برای پرداختن بھ "مشکالت واقعی زندگی"
 ھستند، یا این کھ "کمپلکس ھا" در نھایت "دستاویز" و ورودی ھایی ھستند برای
 تعیین محتوای رشتھ ھای تخصصی؟ از دیدگاه مردم شناسی، بھ راحتی می توان
 خود را متقاعد کرد کھ "رشتھ ھای تخصصی" در نھایت فقط ابزارھای فکری
 برای حل مشکالت بشر ھستند. از این رو آن ھا اھداف واقعی ھستند و نھ دانش
 فی نفسھ. اما مدرسھ دقیقاً سال ھای آماده سازی است، دوران و ابزاری است برای

افزایش ظرفیت مقابلھ با مشکالت انسانی.
 ھرچھ بیشتر بھ خواست تسلط بر این فنون و ابزارھا دست یابیم بھ ھمان اندازه ھم
 این نکتھ واقعیت بیشتری بھ خود می گیرد. بھ ھمین دلیل است کھ فقط با تعمیم
 نسبتاً متاخر تعلیم و تربیت برای ھمگان و بھ ویژه آموزش متوسطھ است کھ این

تناقض ظاھر می شود.
 اگر بپذیریم کھ بین کل جامعھ و نھاد آموزشی آن، نوعی گسست وجود دارد، با
 آشکار شدن دوباره معنای کھنی کھ یونانیان باستان برای واژه skolè قائل بودند،
 ناگزیر بھ این جا می رسیم کھ آن چھ در مدرسھ مستولی و غالب است معنای
 "اجتماعی" مستقیم فعالیت ھای انجام شده نبوده، بلکھ معنای مطالعھ و چیره گی بر

دانش و فنونی است کھ در آن "آثار" انسان ریشھ می گیرد.
 این کھ مشکالت نزدیکی و تماس با جامعھ در یک جامعھ کمونیستی، در مقایسھ با
 یک جامعھ استثمارگر، بھ مراتب کمتر است، نکتھ ای است درست و قابل درک.
 اما مشکل کماکان باقی است. بھ ھر حال این پرسش مطرح می شود کھ: چگونھ
 می توان این "نزدیکی با جامعھ" مھم و ضروری را با نقش ویژه مدرسھ، یعنی
 مطالعھ سیستماتیک، تلفیق کرد؟ این امر ھم بھ نوبھ خود، در نیاز بھ یک بحث

 سیاسی، متبلور می شود. مباحثھ ای کھ باید نحوه متناسب گزینش "مواد درسی"
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 از این منظر است کھ ببن المل کمونیست در سال ١٩١٩ با ھدف پیشبرد انقالب
 جھانی ایجاد می شود. دومین کنگره بین الملل در طی ماه ھای ژوئیھ و اوت سال

 ١٩٢٠ در مسکو برگزار می شود. ھدف اصلی این کنگره، کھ تعداد زیادی از
 نمایندگان احزاب سوسیالیست و اتحادیھ ھای کارگری را گرد ھم آورد، ایجاد
 احزاب کمونیست قادر بھ سرنگونی سرمایھ داری جھانی بود. اما اکثریت قریب بھ
 اتفاق نمایندگان از کشورھای اروپایی بودند. از این رو جستجوی متحدان در سایر
 کشورھا، کھ زینوویف، مسئول بین الملل کمونیست، "نیمھ دوم کنگره بین الملل"
 نامید، در دستور کار کنگره قرار می گیرد. این کمبود بسیار محسوس، علت شکل
  گیری اجالسی شد کھ بھ "کنگره خلق ھاي شرق در باکو" و بھ اختصار بھ

"کنگره باکو" معروف شد.
 جنگ جھانی ١٩١٨-١٩١۴ یک جنگ امپریالیستی بود. امپراتوری ھای انگلیس و
 فرانسھ علیرغم شعارھای خود، بھ ھیچ وجھ قصد استعمار زدایی و "آزاد کردن"
 مردم مستعمرات را نداشتند. معاھده ورسای "حق تعیین سرنوشت مردم" را بھ
 کشورھای اروپایی اعطا کرد، اما نھ بھ کشورھای آفریقایی و آسیایی. چشم انداز
 بلشویک ھا، دنیایی بود فاقد استعمار و نژادپرستی در ھمھ قاره ھا. بھ گفتھ رادک

 بلشویک از رھبران کمینترن:
 «لزوم دست بھ کار شدن برای بازسازی یک بشریت آزاد نوینی کھ در آن
 دیگر انسان ھا را "رنگین پوست" نخوانند، و دیگر ھیچ تفاوتی در حقوق و
 تعھدات بین انسان ھا وجود نداشتھ باشد، کھ در آن ھمھ از حقوق یک سان و
 وظایف مشابھ برخوردار باشند». (فلترینلی، انترناسیونال کمونیست و آزادی

شرق. اولین کنگره خلق ھای شرق ، میالن، ١٩۶٧)
 در دومین کنگره انترناسیونال سوم مانیفستی تصویب شده کھ بر اھمیت مبارزه

کمونیست ھا در کشورھای امپریالیستی علیھ امپریالیزم کشور خود تأکید داشت:

پیوست ٣
 در رابطھ با حادترین مسائل ناشی از انقالب اکتبر، "اولین کنگره خلق ھای شرق"
 در باکو در سال ١٩٢٠ دینامیزم انقالب مداوم در کشورھای واپس مانده را مرکز
 توجھ قرار می دھد، از آن جملھ: جایگاه زنان، نقش حزب کمونیست، ادیان بھ
 ویژه مسلمانان، نفی ھرگونھ نقش مترقی بورژوازی ھای ملی، مسألھ ملی و
 استعمار. برای رھبران بلشویک روشن بود کھ آینده انقالب اکتبر ١٩١٧، در

گروی گسترش انقالب بھ کشورھای دیگر بود و این مھم در باکو بازی می شد.

روزنھ امید: کنگره خلق ھای شرق در باکو
 ماه سپتامبر ١٩٢٠ برای دولت انقالبی شوروی لحظھ امید بخشی بود در آن
 روزھای بسیار سخت و پر از رویدادھای ناامید کننده. چرا کھ از اکتبر سال
 ١٩١٧ کھ کارگران روسی قدرت را بھ دست گرفتند تا آن زمان، آن ھا جنگ
 داخلی وحشتناکی را متحمل شده بودند، تھاجم نظامی چھارده ارتش خارجی، از
 جملھ انگلیس و فرانسھ و آمریکا را از دفع کرده بودند، و شاھد سرکوب خونین

انقالب ھای مجارستان و آلمان در سال ١٩١٩ بودند.
 رھبران بلشویک بھ خوبی می دانستند کھ انقالب باید گسترش یابد. برای آن ھا این
 نکتھ امر مسلمی بود کھ چنان چھ انقالب روسیھ منزوی بماند، نمی تواند دوام
 بیاورد. ھنوز ھیچ کس در مورد "سوسیالیزم در یک کشور" سخنی نگفتھ بود. از
 این رو بسیار طبیعی می بود کھ دولت جدید اتحاد جماھیر شوروی برای دفاع از
 انقالب در روسیھ و از منافع کارگران در سراسر جھان، بھ متحدانی نیاز داشتھ
 باشد. یا سوسیالیزم پیروزی خود را گسترش می داد، یا استثمار ادامھ یافتھ و جنگ

ھای جدیدی در راه خواھند بود.
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 عین حال، در طی جنگ جھانی اول، ھمین احزاب از سیاست ھای جنگی دولت
 ھای سرمایھ داری خود حمایت کردند و بیشتر در فکر دفاع از منافع امپراتوری
 استعماری خودی بودند تا استقالل مستعمرات غیرخودی. در آن زمان، جنبش ھای
 مردمی نوپا در مستعمرات عمدتا خواستار خودمختاری بودند تا استقالل کامل. این
 انقالب ١٩١٧ روسیھ با اعطای استقالل کامل بھ ملیت ھای تحت ستم رژیم
 تزاری، بود کھ چشم انداز رادیکالی را بھ مردمان مستعمرات نشان داد بھ طوری

کھ بھ سرعت در خارج از روسیھ احترام بزرگی را برایش بھ ارمغان آورد.
 در زمان انقالب اکتبر، اقوام اقلیت غیر روسی اکثریت جمعیت روسیھ را تشکیل
 می دادند. اقوام مسلمان آسیایی یک ششم جمعیت کشور بودند یا در مناطق
 خودشان در یوغ استعمار تزاریزم بودند و یا بھ سایر مناطق کوچانیده شده بودند.
 از اولین مصوبات حکومت شوراھا پس از تسخیر قدرت، تضمین حقوق این اقلیت
 ھای بر پایھ اصل "حق تعیین سرنوشت آزاد از جملھ حق جدایی" بود. قدم بسیار
 مھم دیگری کھ حکومت انقالبی در قبال ملت ھای غیر روس برداشت، محترم
 شمردن و بھ رسمیت شناختن فرھنگ و آداب و رسوم آن ھا بود کھ در این
 مصوبھ: «از این پس اعتقادات و آداب و رسوم شما، نھادھای ملی و فرھنگی شما
 آزاد و مصون از تعرض اعالم می شوند» تضمین می شود. و این  درست
 ھنگامی بود کھ کنفرانس صلح پاریس در سال ١٩١٩، ایده تعیین سرنوشت مردم
 مستعمره را کامال رد کرده بود. این تصمیم دموکراسی ھای غرب استعمارگر بر
 آتش خشم مدافعان و مبارزان استقالل در مستعمرات بھ شدت بیفزود. مجموعھ این
 اقدامات، در سطح بین المللی، بھ ویژه در میان فعاالن جنبش ھاي ضد استعماری

اعتبار و حمایت گسترده ای را برای حکومت شوروی کسب کرد.
 شروع جنگ داخلی و تھاجم ارتش ھای خارجی برای بازگرداندن نظام سابق و
 استقرار سرمایھ داری، در میان قربانیان استعمار تزاری حمایت گسترده ای از
حکومت شوروی  را  موجب شد. در اواخر سال ١٩١٩، در جنگ داخلی نزدیک

 «سوسیالیستی کھ مستقیم یا غیرمستقیم از موقعیت برتر برخی ملت ھا و بھ
 ضرر کشورھای دیگر دفاع می کند، کھ با برده داری و استعماری کنار
 می آید، کھ تبعیض حقوق بین نژادھا و رنگ ھای مختلف را می پذیرد،
 سوسیالیست کشور استعمارگری کھ بھ جای حمایت از شورش مسلحانھ
 کشور مستعمره، بورژوازی کشور خودش را برای حفظ سلطھ اش بر
 مستعمرات یاری می دھد، سوسیالیست انگلیسی کھ از شورش ھا در
 ایرلند، مصر و ھند علیھ پلوتوکراسی لندن کم ترین حمایتی نمی کند، چنین
 "سوسیالیست"ی کھ کیلومترھا از قدرت و اعتماد پرولتری فاصلھ دارد،

اگر نھ الیق یک گلولھ، کھ حداقل سزاوار داغ سرزنش است».
 حتی امروزه، ده ھا سال پس از دستیابی اکثر مستعمرات بھ حداقل استقالل سیاسی
 حاکمیت رسمی، پژواک فراخوان باکو در جھانی کھ با افزایش مبارزات علیھ

نژادپرستی و برتری طلبان سفید بھ لرزه درآمده، بھ گوش می رسد.
 کنگره باکو درست در زمانی کھ تعادل سیاسی در اروپا بھ ضرر طرفداران
 کمینترن تغییر کرده بود، برگزار شد. بھ گفتھ ای. اچ. کار، مورخ انقالب روسیھ،
 رویداد باکو بھ معنای "فراخواندن شرق برای تغییر توازن در غرب" بود. و در
 واقع، ماندگارترین تأثیر تاریخی کمونیزم در طول سده بیستم و محرکی اصلی ای

بود برای جنبش ھای رھایی بخش و ضد استعماری در کشورھای مستعمره.
 انترناسیونال دوم یا بین الملل سوسیالیست، کھ در سال ١٨٨٩ تشکیل شد، در این
 عرصھ موفقیت چندانی کسب نکرده بود. درست است کھ در اصل با استعمار
 مخالف بود، اما این محکومیت بھ ھیچ وجھ بھ اتفاق آرا نبود. در کنگره سال
 ١٩٠٧، قطعنامھ مخالفت با استعمار فقط با ١٢٧ رای موافق در برابر ١٠٨ رای
  مخالف بھ تصویب رسید. اکثر رھبران احزاب سوسیالیست اروپایی عضو آن، كھ
 اکثریت بودند، آزاد سازی مستعمرات در دستور کارشان نبود و آن را بھ پس از
آن کھ احزاب شان  قدرت حکومتی را بھ دست گرفتھ باشند، حوالھ می دادند. و در
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 در فراخوان برای برگزاری کنگره باکو، بھ امضای دوازده تن از رھبران انقالبی
کارگری اروپایی و ایاالت متحده، می خوانیم:

 «قبال برای بازدید از اماکن مقدس بھ آن سوی کویرھا سفر می کردید. این
 بار با عبور از کوه ھا و رودخانھ ھا، از جنگل ھا و بیابان ھا، برای دیدار
 با یک دیگر و بحث در مورد چگونگی رھایی از زنجیرھای بندگی، برای
 برقراری اتحادی صمیمانھ، برای یک زندگی برابر، آزاد و ھمبستھ...
 باشد کھ کنگره شما بھ صدھا میلیون انسان در بند در سراسر جھان قدرت
 و ایمان بخشد. باشد کھ اعتماد بھ نفس در آن ھا ایجاد کند. باشد کھ آن ھا

را بھ روز پیروزی نھایی و آزادی نزدیک تر کند.»
 در ھمین چارچوب است کھ کمیتھ اجرایی بین الملل سوم از نمایندگان مردمان
 ستمدیده دعوت کرد تا در شھر باکو در آذربایجان گرد آیند. باکو انتخاب بسیار
 مناسبی برای محل گردھمایی بود. باکو مرکز آذربایجان، کشوری کھ تا پیش از
 انقالب بخشی از امپراتوری تزاری سابق بود کھ بھ تازگی در سال ١٩١٨ استقالل
 یافت و "دروازه روسیھ بھ شرق" محسوب می شد. از طرف دیگر، باکو مرکز
 نفت بود و بلشویک ھا از اھمیت نفت در سده بیستم آگاه بودند. وقتی جان رید
 انقالبی آمریکایی خطاب بھ نمایندگان می پرسد: «آیا شما می دانید کھ در آمریکا

باکو را چگونھ تلفظ می کنند؟ "نفت"!»
 در آن روزھا سفر بھ باکو بدون خطر نبود. دولت انگلیس تمام تالش خود را برای
 جلوگیری از ورود نمایندگان بھ باکو بھ کار گرفت. کشتی حامل نمایندگان ایرانی
 توسط ھواپیماھای جنگی انگلیسی در دریای خزر مورد حملھ قرار گرفت، دو
 کشتھ و چندین زخمی برجای گذاشت. کشتی ھای جنگی انگلیس ھم چنین سعی
 داشتند مانع عبور نمایندگان ترک از دریای سیاه شوند. دو تن از نمایندگان ایرانی
 در مرز آذربایجان توسط ژاندارم ھاي  ایرانی کشتھ می شوند (ریدل، برای

مشاھده سپیده دم). مورد دیگر حملھ ارتش سفید بھ قطاری بود کھ اکثر نمایندگان

 بھ ٢۵٠ ھزار کارگر مسلمان تبار در ارتش ششم شوروی در جبھھ آسیای مرکزی
مشغول خدمت بودند کھ تقریباً نیمی از کل این ارتش را تشکیل می دادند.

 در اواخر سال ١٩١٩، ارتش شوروی در جبھھ ھای اصلی جنگ داخلی پیروز
 شد. ارتش انگلیس کھ در ایران، آذربایجان، افغانستان و ترکمنستان کنونی مستقر
 بود مجبور بھ عقب نشینی بھ فلسطین، عراق و ھند شد. در ماه ھای اولیھ سال
 ١٩٢٠، ارتش ھای شوروی بھ مرزھای ایران، افغانستان و چین نزدیک شدند.
  مناطق آسیایی روسیھ، بھ استقالل دست می یابند و جمھوری ھای خودمختار

شورایی در این کشورھا ایجاد می شوند.
 در چنین اوضاعی بھ نظر می رسید کھ زمان برای اتحاد بین نیروھای طرفدار
 اتحاد جماھیر شوروی با جنبش ھای آزادی بخش ضد استعماری فراتر از مرزھای
 شوروی، فرا رسیده بود. از نظر کمینترن مردمان مستعمرات فقط قربانیان
 امپراتوری ھای استعمارگر نبودند بلکھ عامالن رھایی اجتماعی ھم بودند. دومین
 کنگره کمینترن، کھ طی سھ ھفتھ ژوئیھ تا آگوست ١٩٢٠ در مسکو برگزار شد،
 بحث کاملی در مورد استقالل مستعمرات و جنبش رھایی بخش ملی داشت. دو
 مجموعھ تزھا، یکی توسط لنین و دیگری توسط روی کمونیست انقالبی سرشناس
 ھندی، ارائھ شدند کھ ھر دو بھ تصویب رسیدند. این مصوبات اتحاد بین جنبش
 ھای انقالبی کارگران با جنبش ھای "ملی - انقالبی" در کشورھای مستعمره و نیمھ

مستعمره  را پیشنھاد می داد.
 درست پیش از برگزاری دومین کنگره کمینترن، در ٢٩ ژوئن ١٩٢٠، کمینترن
 از "توده ھای ستمدیده و در بند ایران، ارمنستان و ترکیھ" می خواھد تا در ماه
 اوت بھ ھمراه نمایندگانی از کشورھای آسیایی جدید االستقالل و جدا شده از
 روسیھ، ھند و چند کشور دیگر در باکو دیدار کنند. طبق گفتھ زینوویف، رئیس
 کمینترن، گردھمایی باکو بھ عنوان "مکمل و قسمت دوم" کنگره جھانی کمینترن

کھ بھ تازگی بھ پایان رسیده بود، عمل می کرد.
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بھ گفتھ زینوویف، رئیس بین الملل کمونیست و افتتاح کننده کنگره:
 «ما از شما نمی پرسیم کھ بھ کدام حزب تعلق دارید. ما فقط پرسش ھای
 زیر را از شما می پرسیم: آیا شما کارگر ھستید؟ آیا شما بخشی از توده
 زحمت کش ھستید؟ آیا می خواھید بھ جنگ داخلی پایان دھید؟ آیا شما
 مایلید کھ مبارزه علیھ ستمگران را سازماندھی کنید؟ از نظر ما پاسخ بھ
 این پرسش ھا کافی اند. ما بھ اطالعات دیگری احتیاج نداریم و از شما

گذرنامھ سیاسی نمی خواھیم».
 این کنگره کھ بھ مدت ھشت روز ادامھ داشت، از نظر تعداد شرکت کنندگان و
 وسعت چشم انداز بی سابقھ بود. حدود ٢ ھزار شرکت کننده، کھ بیشتر آن ھا بھ
 لحاظ سابقھ سیاسی تازه کار بودند. بسیاری از نمایندگان از خاورمیانھ و از
 کشورھایی آمده بودند کھ قبل از انقالب اکتبر بخشی از امپراتوری تزاری سابق
 بودند: ١٠٠ گرجی، ١۵٧ ارمنی، ٢٣۵ ترک و ٨٢ چچن، ھم چنین ١٩٢ ایرانی٢،
 ١۴ ھندی و ٨ چینی. اغلب آن ھا فقط بھ زبان محلی خود صحبت می کردند کھ
 مشکل بزرگی بود و ترجمھ ھا زیاد وقت می گرفت. مشکالت تدارکاتی بھ مراتب
 بیشتر از مشکالت زبانی بود. تنھا چھار ماه بود کھ آذربایجان از دست ضد انقالب
 خارج و حکومت شورایی در آن جا مستقر شده بود. شھر باکو در اثر چندین سال

جنگ بسیار فقیر، نابسامان و دچار کمبود مواد غذایی بود.
 از ١٨٩١ نمایندگان حاضر در کنگره، فقط ۵۵ نفر زن بودند. در بین مردان بدون

شک برخوردھای مردساالرانھ وجود داشت. برای نمونھ در ششمین روز کنگره

 ٢ - از ایران نیز سید جعفر پیشھ وری بھ ھمراه یک ھیأت ٢٠ نفری در ۴ شھریور
 ١٢٩٩ از بندر انزلی با کشتی عازم باکو شدند. در میان ١٩٢ نفر شركت كننده ایرانی

 چھره ھای برجستھ چون سلطانزاده، احسان هللا  خان، جوادزاده (پیشھ وری)، الھوتی،
حیدرخان عمواوغلی و ذره دیده می شد.

 اروپایی را بھ کنگره باکو می برد و موجب کشتھ شدن چھار نماینده شد. نمایندگانی
 کھ از مسکو آمده بودند، مجبور بودند از مناطق ویران شده در طی جنگ داخلی

عبور کنند. آلفرد روزمر١ ، نماینده فرانسوی، در این باره نوشت:
 «این سفر بھ ما اجازه داد تا میزان باور نکردنی خرابی ھای ناشی از
 جنگ داخلی را با چشمان خود مشاھده کنیم. اکثر ایستگاه ھای قطار
 تخریب شده بودند. در سراسر خطوط راه آھن با الشھ واگن ھای سوختھ
 مواجھ شدیم. وقتی ارتش سفید شکست می خوردند پشت سرشان ھمھ چیز
 را تا آن جا کھ ممکن بود تخریب می کردند. لوزوایا یکی از مھمترین
 ایستگاه ھای قطار در اوکراین، اخیراً توسط آن ھا مورد حملھ قرار گرفتھ
 بود. ما خسارات ناشی از چنین حمالتی را کھ ھنوز در این مناطق دائما

ادامھ دارد، بھ چشم خود دیدیم» (روزمر، مسکوی زمان لنین).
 علیرغم این شرایط دشوار برای سفر، اما نمایندگان زیادی بھ کنگره رسیدند. تعیین
 ارقام دقیق دشوار است، بر طبق اسناد کنگره، تعداد ١٨٩١ نماینده حضور داشتند
 کھ از این عده فقط ١٢٧٣ نفر کمونیست بودند. حضور بیش از ۶٠٠ غیر

 کمونیست بھ این معنا بود کھ از شرکت نمایندگان غیر کمونیست استقبال می شد.

 ١- آلفرد روزمر (١٩۶۴-١٨٧٧) یک انسان و کمونیست برجستھ و یک سندیکالیست
 انقالبی بود، از روز اول با جنگ جھانی اول مخالفت کرده بود. چھل و شش سال بعد او
 یکی از ١٢١ نفری بودند کھ با امضای بیانیھ ای در زمان جنک استقالل الجزایر،
 سربازان فرانسوی را بھ سرپیچی از جنگیدن با استقالل طلبان الجزایری دعوت کردند. او
 کھ در زمان انقالب اکتبر در روسیھ بود با نوشتن کتاب "مسکو دوران  لنین"، تصویری
 زنده از سال ھای اولیھ انترناسیونال کمونیست ارائھ می دھد. این کتاب بھ فارسی

برگردانده شده است.
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کشورھای آسیا بر جا گذاشت:
 «این تکانی شدید و ژرف بود، اما اثرات آن بعدھا پدیدار شد. برای این کھ
 بحث ھا و قطعنامھ ھا بھ ثمر نشینند، و برای این کھ نیرو و آگاھی کافی
 برای مبارزه با اربابان قدرتمند کسب کند، بھ زمان نیاز داشتند».

(روزمر، مسکوی زمان لنین).
 دقیقا در پی کنگره باکو بود کھ در ترکیھ (١٩٢٠)، ایران (١٩٢٠)، چین (١٩٢١)

و کشورھای دیگر احزاب کمونیست تأسیس شدند.
 با ظھور استالینیزم کمینترن ھم سیاست بسیار متفاوتی را در قبال کشورھای تحت
 سلطھ امپریالیزم اتخاذ می کند و از مسیر تعیین شده در باکو فاصلھ می گیرد. بین
 سال ١٩٣۵ و انحالل آن در سال ١٩۴٣، کمینترن دیگر حامی پیگیر مبارزات
 آزادی بخش و ضد استعماری نیست. اگر چھ ایده ھای کنگره باکو در زمان خود
 زنده بودند و ھنوز ھم زنده اند، اما سرنوشت بسیار غم انگیزتری در انتظار
 بسیاری از شرکت کنندگان آن بود. تحت حکومت ژوزف استالین، سرکوب و
 کشتار شامل حال بسیاری از رھبران اصلی کمینترن و شرکت کنندگان در کنگره
 باکو می شودد و اکثر رھبران آن، از جملھ زینوویف ، رادک، ناربوتابکوف،
 سلطانزاده و ... اعدام می شوند. آلفرد روزمر از حزب کمونیست فرانسھ اخراج
 شد. دو زنی کھ در کنگره باکو سخنرانی کردند، یکی اعدام و یکی ھم در زندان
 جان می سپارد. تاشپوالد ناربوتابکف، تورار ریسکولف،  داداش بنیات زاده و
 جالل الدین کورکماسوف (ھمھ اعدام شدند)، خاور شعبانووا (زندانی) از جملھ
 سخنرانان کنگره باکو  بودند کھ قربانی ترور استالینی شدند. بھ جز حیدرخان
 عمواوغلی، تمامی رھبران حزب کمونیست ایران کھ در این کنگره حضور داشتند
 در طی سال ھای ١٩٣٧ و ١٩٣٨ بھ دست استالین کشتھ شدند. با این وجود تأثیر
 کنگره باکو در جنبش جھانی ضد استعمار و ضد امپریالیزم ادامھ داشت و پس از

جنگ جھانی دوم بھ موفقیت ھایی نائل آمد.

 ھنگامی رئیس کنگره سھ زن را برای ھیات رئیسھ جلسھ پیشنھاد داد، پیشنھادش با
 مخالفت شدید نمایندگان غیر کمونیست روبرو شد. اما ھنگامی کھ انتخاب شدن ھر
 سھ زن بھ اسامی بوالچ تاتو از داغستان، ناجیھ خانم از ترکیھ، و خاور شعبانووا
 از آذربایجان، اعالم شد، تشویق ھا از ھر سوی تاالر بھ گوش می رسید. بھ بوالچ
 تاتو و ناجیھ خانم وقت سخنرانی داده شد. ناجیھ خانم سخنرانی طوالنی ای در
 مورد مشکالت زنان ارائھ داد. او در حالی کھ فمینیست ھای غربی را بھ خاطر
 این کھ عمدتا بھ حجاب اھمیت می دادند، مورد تمسخر قرار داد، در عین حال

مردان شرقی را ھم بھ چالش کشید و مطالبات بسیار مشخصی را مطرح کرد.
 بھ دلیل کمبود وقت کنگره امکان پرداختن بھ ھمھ موضوعات را نداشت. بھ عنوان
 مثال سھ سند درباره فلسطین و صھیونیزم بھ کنگره ارائھ شد بی آن کھ امکان بحث
 در مورد آن ھا موجود باشد. دفتر مرکزی بخش یھودی حزب کمونیست روسیھ
 بیانیھ ای صادر کرد کھ در آن صھیونیست ھا را دست پرورده امپریالیزم انگلیس
 می خواند و ایحاد مصنوعی سرزمینی برای یک اقلیت یھودی ممتاز در قلب
 سرزمین فلسطین را محکوم می کند. در حالی کھ ٢٩ سال بعد شوروی استالینی

یکی از نخستین کشورھایی بود کھ کشور اسرائیل را بھ رسمیت شناخت.
 دستاورد فوری و ملموس کنگره ناچیز بود. یک "شورای تبلیغات و کنش"، متشکل
 از ٣۵ کمونیست و ١٣ فرد غیر حزبی ایجاد شد. اما در آن زمان نظام سرمایھ
 داری جھانی بنقد تثبیت شده بود. در ماه ھای پس از کنگره، قیام ھا بھ اندازه
 نیرومند و گسترده نبودند کھ بتوانند قدرت ھای امپریالیستی را نگران و بھ خود
 مشغول کنند. شورای تبلیغ و کنش عمر کوتاھی داشت و تا اوایل سال ١٩٢٢ برجا
 بود. این شورا در تاسیس "دانشگاه خلق ھای شرق" نقش مھمی ایفا کرد. در این
 دانشگاه حدود ٧٠٠ دانشجوی از ۵٧ ملیت بھ تحصیل مشغول بودند. این دانشگاه

در باکو و ایرکوتسک ھم شعبھ داشت.
 بھ باور آلفرد روزمر، این کنگره در بلند مدت تأثیر واقعی بر تحوالت سیاسی در
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  انتظارت سیاسی مردمان آن مناطق انگشت می گذاشت. موفقیت آن بھ این دلیل
 بود کھ از مراتب سیاسی سنتی فراتر رفتھ بود. ھر چند کھ تدارکات عمدتا توسط
 احزاب کمونیست انجام گرفت، اما بسیاری از شرکت کنندگان غیر کمونیست
 بودند، یا عضو حزب دیگری بودند و یا بھ ھیچ حزبی تعلق نداشتند. در این سالن
 کھ در برگیرنده ترکیبی از آدم ھای بسیار متنوع بود، تنھا انترناسیونالیزم بھ چشم
 می خورد. این اجالس ترکیبی وسیعی بود از فرھنگ ھا و اقوام گوناگون. تعداد
 ملیت ھای حاضر بسیار بود: گرجی ھا، ارمنی ھا، فارس ھا، چچن ھا، ھندی ھا،
 چینی ھا، روس ھا، اروپایی ھا… یک آمریکایی ھم حضور داشت، جان رید
 روزنامھ نگار. رید در مورد باکو بھ شوخی گفتھ بود، باکو شھری کھ میزبان آن
 ھا بود و تولید کننده مھم نفت، در زبان آمریکایی « باکو را نفت تلفظ می کنند!»
 سرانجام، ھیأت نمایندگی ترک، کھ یک سخنران زن نیز جزو آن بود، از ترکیھ

 رسیدند.
 لباس ھای متنوع، از مدرن ترین تا سنتی ترین آن ھا، وه کھ لباس ھای شرقی  چھ
 منظره ای زیبا و جلوه ای منحصر بھ فردی بھ کنگره داده بودند. آلفرد روزمر
 نماینده از فرانسھ کھ دراین کنگره حضور داشت، در این باره چنین می نویسد:
 «این صحنھ بھ سان تصویر یک تابلو با رنگ ھایی شگفت انگیز و غنی را بھ

 نمایش می گذاشت».
 دنیای بی صدایان در این کنگره بھ خوبی و بھ درستی نمایندگی شده بود. فراموش
 شدگان، استعمار شدگان و ستمدیدگان سرانجام حق سخن گفتن پیدا کردند، بھتر
 است بگوئیم "صاحب صدا شدند". از زمان آغاز کنگره امواج بی پایان کلماتی از
 سراسر جھان این سالن را پر کرده بود. ترجمھ ھم زمان، کھ موجب یک ھمھمھ
 دائمی می شد، بر دشواری دنبال کردن بحث ھای جذاب و پر شور اما بی پایان
 می افزود و تک تک شنوندگان را گیح و منگ می کرد. این ھم بھایی بود کھ

 برای این دیدار بی سابقھ این خلق ھا، باید پرداختھ می شد.

 مطلبی کھ در زیر می آید، گوشھ از یک رویداد در یکی از جلسات کنگره باکو بھ
قلم یکی از شرکت کنندگان آن است.

«سرانجام شاید کھ چیزھا  واقعاً تغییر کنند! »
 زمانی کھ می بایست از روی نیمکتی کھ روی آن نشستھ بود بلند شود، خیلی بھ
 خود فشار آورد. وقت کوتاه آمدن و ضعف از خود نشان نبود. با حرکتی تند از جا
 برخاست تا اجازه ندھد خستگی جسمانی کھ او را از پا درآورده بود، در چھره اش
 ھویدا شود. مثل ھمھ نمایندگانی کھ مدت یک ھفتھ بود کھ برای بحث و گفتگو در
 این سالن گرد آمده بودند، دیگر رمقی برایش باقی نمانده بود. گرمای نفس گیر و
 مرطوب تاالر اجالس ھم قوز باال قوز شده بود. با گام ھایی سریع و قاطعانھ بھ
 سوی سکوی سخنرانی پیش رفت. او می دانست کھ بھ محض این کھ زبان بگشاید
 ھمھ نگاه ھا بھ او خیره خواند شد، و بھ خاطر زن بودن اش کوچک ترین حرکت
 اش با دقت بیشتر از حد معمول زیر ذره بین  مردان می رفت. او کھ یکی از ۵۵
 زن حاضر در میان ١٨٩١ نماینده شرکت کننده در کنگره بود، شھامت حرف زدن
 پیدا کرده بود. سخن گفتن در برابر این ھمھ مخاطبان مرد کار چندان ساده ای
 نبود، حتی اگر ھمھ آن ھا از رفقا باشند. با این کھ از سھ سال پیش باد رھایی بھ
 شدت می وزید، کھ در این کنفرانس بین المللی فقط از آزادی و برابری سخن گفتھ
 می شد، معھذا تعصبات مردساالرانھ کماکان کامال پا بر جا بودند. از این رو ھنوز
 راه طوالنی ای در پیش بود. او کامال بھ این موضوع واقف بود. اما اگر جایی بود

 کھ شایستگی بیان ھمھ حقایق در آن وجود می داشت، ھمان جا بود.
 این کنگره باکو متمایز از جلسات سنتی بلشویک ھا بود. در ژوئیھ گذشتھ در
 دومین کنگره بین الملل کمونیست (کمینترن) کھ در مسکو برگزار شد، کنگره ای
 ویژه مردمان ستمدیده بھ ویژه مردمان شرق، پیشنھاد و تدارک دیده شده بود. این

طرح ابتکاری کھ فقط در طی چند ھفتھ آماده شد، موفقیت بزرگی بود و بر
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 استراتژیک تمام عیار باشد، چند کلمھ بگوید. زینوویف بھ او اجازه سخن گفتن داد.
 او بی درنگ شروع بھ صحبت می کند، صدایش در تمام سالن بھ گوش می رسد:
 «جنبشی کھ زنان شرق اکنون آغاز کرده اند را نباید مثل نظریھ فمینیست
 ھای ساده نگری در نظر گرفت کھ برایشان نقش زن در زندگی بھ سان نقش
 یک گل ظریف و یا یک اسباب بازی زیبا است... زنان شرقی فقط برای
 حق بیرون رفتن بدون حجاب از خانھ نمی جنگند، آدم ھا اغلب در باره
 زنان شرقی این طور فکر می کنند. از نظر زن شرقی، با آن آرمان ھا
 اخالقی عالی، مسألھ حجاب در درجھ آخر قرار دارد. اگر زنان، کھ نیمی از
 بشریت را تشکیل می دھند، رقیب و مخالف مردان باقی بمانند، اگر آن ھا
 از حقوق برابر برخوردار نباشند، بدیھی است کھ پیشرفت جامعھ بشری
 غیرممکن خواھد بود؛ وضعیت عقب ماندگی جوامع شرقی اثبات بی چون و
 چرای آن است... رفقا، مطمئناً تمام تالش ھا و زحماتی کھ برای تحقق
 اَشکال جدید زندگی اجتماعی خواھید کشید، تمام آرزوھای تان، ھر چند ھم
 کھ صادقانھ باشد، مطمئنا عقیم خواھند ماند ھر آینھ زنی کھ شریک زندگی
 تان است را بھ کمک نطلبید، کسی کھ یار واقعی شما در کارھایتان است...

 اما بھ این نکتھ ھم واقفیم کھ درایران، بخارا، خیوه، ترکستان، ھند و دیگر
 کشورھای مسلمان، وضعیت خواھران ما حتی از ما  ھم بدتر است. اما ھمھ
 بی عدالتی ھایی کھ ما و خواھرانمان قربانی شان ھستیم بی تاوان نمی ماند.
 شاھد این ادعا، عقب ماندگی و انحطاط ھمھ کشورھای شرقی است. رفقا
 بدانید آسیبی کھ بھ زنان وارد می شود ھرگز بدون مجازات باقی نخواھد
 ماند… مبارزه زنان کمونیست در شرق بسیار دشوار تر است، زیرا آن ھا
 مضافا باید با استبداد مردانھ نیز مبارزه کنند. اگر شما مردان شرقی کماکان
 ھم چون در گذشتھ نسبت بھ وضعیت زنان بی تفاوت باقی بمانید، مطمئناً یا

 کشورھای مان، شما و ما ھمگی از بین خواھیم رفت، و یا این کھ با دیگر

 جلب توجھ حضار کار چندان آسانی نبود. با این حال، این زنان چاره ای نداشتند و
 می بایست حرف ھای خود را بھ گوش دیگران برسانند. مسئلھ حقوق زنان در
 دستور کار روز قرار نداشت، و برخی برخوردھا و سخنرانی ھا نشان می دادند
 کھ تکبر مردانھ و رفتار پدر ساالری ھنوز از بین نرفتھ بود. در مقام  یک زن،
 سکوت در این کنگره بھ معنای صحھ گذاشتن بر پس مانده ھای گذشتھ بود. تنھا دو
 روز قبل، او متقاعد شده بود کھ می بایست حتی برای یک بار ھم کھ شده رشتھ
 کالم را بھ دست گیرد. او حق ایراد سخنرانی برای جلسھ پنجم را گرفت. زینوویف
 رئیس جلسھ، تازه نامزدھای ھیات رئیسھ اجالس را بھ تصویب کنگره رسانده بود.
 سھ زن عضو ھیات رئیسھ بودند - یک اتفاق نادر – این زنان عبارت بودند از
 بوالچ تاتو از داغستان، خاور شعبانووا از آذربایجان، و خودش، ناجیھ خانوم از
 طرف ھیئت نمایندگی ترکیھ. نامزدی زنان را زینوویف پیشنھاد داده بود تا از این
 طریق «بر گرایش ھای حاضر در کنگره تأکید کرده و آزادی زنان در شرق را
 تسریع نماید». تشویق و کف زدن ھا ممتد پس از رأی گیری او را وادار بھ گفتن

 چند جملھ کرد تا ثابت کند کھ این کار صرفا یک ژست نمادین نبود.
 ناجیھ خانوم سخنرانی اش را بھ زبان خودش ایراد کرد. پس از ترجمھ سخنرانی
 آن چنان برایش ابراز احساسات شد کھ تا مدتی سخت تحت تأثیر قرار گرفتھ بود.
 بعدھا، او ھر بار کھ خاطره اولین کلماتی کھ در کنگره ابراز داشت، اعتماد بھ
 نفس ای کھ ھنگام باال رفتن از سکوی سخنرانی از خود نشان داد و شھامت رو در
 روی مخاطبان قرار گرفتن، را در ذھن اش مرور می کرد ھمواره نیرو و شعف
 می گرفت. او با تمرکز بر روی اولین کلماتی کھ ھنگام سخنرانی قصد بیان شان

را داشت حتما با خود گفتھ بود: «سرانجام شاید کھ چیزھا واقعاً تغییر کنند!».
 ھفتمین جلسھ کھ آخرین جلسھ کنگره بود، توسط زینوویف، با ایده ایجاد یک ھیأت
 اجرایی دائمی کنگره خلق ھای شرق، شروع بھ کار کرد. او (ناجیھ خانم) بسیار
مشتاق بود تا راجع بھ این کھ چرا  الزم است مسالھ حقوق زنان زمینھ یک مبارزه
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 فیلم کوتاھی از کنگره باکو
https://www.youtube.com/watch?v=VEAFlK8n-5I

 ستمدیدگان مبارزه تا حد مرگ را آغاز خواھیم کرد. این ھم شمھ ای از
خواستھ ھای اصلی زنان برای تسخیر حقوق مان:

 اگر آزادی خود را می خواھید، بھ خواستھ ھای ما گوش فرا دھید، ما را
یاری دھید و از ما حمایت موثر کنید:

 حق تحصیالت عمومی یا حرفھ ای برای زنان، دقیقا برابر با مردان و•
در ھمھ مؤسسات؛

حقوق برابر زن و مرد در ازدواج. لغو تعدد زوجات؛•
 پذیرش بی قید و شرط زنان در کلیھ مشاغل اداری و کلیھ مناصب•

قانونگذاری؛
 تشکیل کمیتھ ھای حمایت از حقوق زنان در کلیھ شھرھا و روستاھا.•

 سخنرانی او بارھا با طوفان کف زدن ھا قطع شد. ترجمھ ای کھ توسط شعبانووا
 انجام شد نیز بھ ھمان اندازه موفقیت آمیز بود. نطق دفاعیھ اش کھ بھ پایان رسید،
 از سنگینی فشاری کھ احساس می کرد کاھستھ شد، و چنان آرامشی احساس کرد
 کھ گویی بدنش او را رھا کرده بود و احساس بی وزنی لذت بخشی سراسر
 وجودش را فرا گرفت. سنگ تمام گذاشتھ بود و سر مست بود. وقتی کھ دوباره در
 جای خود نشست، با مشاھده اشتیاق و تحسینی کھ در سایر نمایندگان زن، از
 شنیدن سخنرانی وی بھ وجود آمده بود، از خود راضی و خشنود بود. در این
 ھنگام، بی بی نور نماینده ترکستان بھ نوبھ خود از جا بلند شد و اجازه سخن گفتن
 خواست: «من بھ نمایندگی از سوی زنان کارگر روس و مسلمان شھر اولھ- آتا بھ
 شما رفقای عزیز درود می فرستم ...» سخنان او ادامھ می یابد و بر دل شرکت
 کنندگان در کنگره می نشیند. ناجیھ خانم از این لحظھ مشترک رھایی بسیار لذت

می برد. آری «سرانجام شاید کھ چیزھا  واقعاً تغییر کنند !».
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 در سال ١٩٣٤ راکوفسکی از درون زندان اعالم کرد کھ بھ خاطر وحدت علیھ
 فاشیزم و ارتجاع جھانی حاضر است کھ خطوط کلی حزب را بیذیرد. معھذا، او
 ھیچ گاه قدمی از مواضع سیاسی اش علیھ بوروکراسی بھ عقب ننشست. تروتسکی

 در ادای احترام بھ این انقالبی راستین طبقھ کارگر می نویسد:
 «راکوفسکی در طی سال ھایی کھ در تبعید و زندان بھ سر می برد از
 یک انسان بھ یک نماد مبارزه و مقاومت تبدیل شد، و نھ تنھا برای

 اپوزیسیون چپ جھانی، بلکھ برای کل طبقھ کارگر جھان.»

.

پیوست چھارم
خطرات حرفھ ای قدرت

 ریشھ ھای پیدایش بوروکراسی در انقالب اکتبر
 کریستیان راکوفسکی از پیشگامان جنبش سوسیالیستی در منطقھ بالکان بود. در
 آستانھ جنگ جھانی اول در سال ١٩١٤ یکی از مبارزان سرسخت ضد جنگ
 جناح چپ سوسیال دموکراسی بود. حکومت رومانی او را بھ جھت فعالیت ھای
 سیاسي بھ زندان افکند. پس از خاتمھ جنگ از زندان آزاد شد و بالفاصلھ بھ
 روسیھ انقالبی رفت. در آن جا وی از رھبران حکومت شوراھا شد. درسال
 ١٩٢٢ صدر ھیأت رئیسھ حکومت جمھوری شوروی اوکراین را بر عھده داشت.
 در این ایام بر سر مسألھ ملی بھ سختی با استالین درافتاد. وی استالین را بھ داشتن
 عقاید "شوونیستی – روسی" و حتی گرایشات امپریالیستی در مورد ملت ھای
 تحت ستم، خصوصا ملت اوکراین و حق تعیین سرنوشت شان، متھم کرد. در
 واقعیت امر بھ توصیھ لنین و تروتسکی بود کھ راکوفسکی چنین مبارزه سرسختی
 را علیھ گرایشات شوونیزم روسی در بوروکراسی در حال نضج کھ استالین

 رھبری اش را در دست داشت، بھ پیش می برد.
 راکوفسکی از نظریھ پردازان و رھبران اصلی اپوزیسیون چپ حزب بلشویک در
 سال ھای ١٩٢٧ - ١٩٢٤ بود کھ مبارزه بی امانی را علیھ بوروکراسی بھ پیش
 بردند. پس از شکست سیاسی اپوزیسیون چپ توسط بناپارتیست ھای انقالب نوبت
 ایذاء و آزار فیزیکی آن ھا رسید. راکوفسکی ٩ سال را در سیبری در زندان و
 تبعید سر کرد و سرانجام در سال ١٩٤١ بھ دستور استالین اعدام شد. در دوران

 زندان او نماد مقاومت یک انقالبی راستین بود.

 این نامھ توسط نویسنده کتاب در دست، بھ فارسی ترجمھ شد و برای اولین بار
 در سال ١٣۶٨ در نشریھ "در دفاع از مارکسیزم" چاپ شد. تمام پانوشت ھا از

مترجم است جھت کمک بھ فھم مطلب.

 راکوفسکی در سال ١٩٢٨، از درون
 زندان استالینی در پاسخ بھ نامھ ای کھ
 از یکی از اعضای اپوزیسیون چپ
 دریافت کرده بود، نامھ ای با عنوان
 "خطرات حرفھ ای قدرت" می نویسد.
 در این نامھ وی یکی از کلیدی ترین
 معضالتی کھ یک جامعھ انقالبی در
 فردای پیروزی انقالب با آن رو در رو
 می شود را مطرح می کند. این نامھ
 حاوی یکی از بھترین تحلیل ھایی است
 کھ در رابطھ با ریشھ ھای پیدایش
 بوروکراسی در شوروی و انحطاط

 انقالب اکتبر بھ نگارش در آمده است.

www.hks-iran.com



 یا بھ دلیل بی تفاوتی و بی عالقگی بھ سیاست، بھ نق زدن ھای جزیی رضایت داده
 و دل خوش کرده اند. الزم نیست از رویدادھای گذشتھ دور شاھد آورم. در ھمین
 رویدادھاي اخیر، از رسوایی چوبارفسک گرفتھ تا موارد اسمولنسک و
 آرتیموفسک١، کارگران با گفتن «ما کھ از مدت ھا پیش خبر داشتیم» بی تفاوتی
 سیاسی شان را توجیھ می کنند... دزدی، دروغگویی، خشونت، میگساری، سوء
 استفاده ھای آن چنانی از قدرت، خودکامی ھای بی حد و مرز، عیاشی و ھرزگی
 ھمگی واقعیت ھای شناختھ شده ای ھستند کھ نھ از ماه ھا قبل بلکھ از سال ھا پیش
 بر ھمگان آشکار بوده اند. با وجود آن کھ ھمگی از وجود آن ھا مطلع ھستند

 معھذا آن ھا را نادیده می گیرند، بی آن کھ حتی دلیلش را ھم بدانند.
 زمانی کھ بورژوازی جھانی مفاسد اجتماعی جامعھ ما را در بلندگوھا جار می زند
 و از طریق رسانھ ھای جمعی خود آن ھا را بھ گوش مردم دنیا می رساند، دیگر
 نیازی نمی بینم کھ من بھ بیان آن ھا بپردازم. از میزان حسن نیت و وجدان اخالقی
 دولت ھا و پارلمان ھای بورژوایی کامال مطلع ھستیم و جای ھیچ گونھ سوء
 تفاھمی ھم نیست. دولت آن ھا از جنس دولت ما نیست، و از معیار ھای آن ھا ھم

 نمی توانند الگویی برای ما باشند. دولت ما دولت کارگران و زحمتکشان است.
 امروزه دیگر کسی نمی تواند بی تفاوتی سیاسی طبقھ کارگر را انکار کند. شاید
 بتوان حقیرانھ آن را نادیده گرفت و زیر سبیلی در کرد، ھمان طوری کھ بسیاری
 چنین می کنند. اما، بررسی علل این رخوت سیاسی و یافتن راه حل مناسب جھت
 مقابلھ با آن مھم ترین مسألھ ای است کھ امروزه در برابر ما قرار دارد. از این رو

ما خود را ملزم می بینیم کھ بھ این مسألھ ریشھ ای برخورد کرده و آن را مورد

 ١ - از اواخر سال ١٩٢٧ تا پایان سال ١٩٢٩، موارد بسیاری از رسوایی ھای دولتی،
 بوروکراتیزم، فساد و پارتی بازی در مناطق مختلف روسیھ رخ می دھد. ماجراھای

اسمولنسک، آرتموفسک و چوبارفسک از برجستھ ترین نمونھ ھا بودند.

خطرات حرفھ ای قدرت
 رفیق والنتینف عزیز، تو در نامھ ات با عنوان "تأمالتی در مورد توده ھا"، در
 تاریخ ژوئیھ، مشکالت "فعالیت ھای" طبقھ کارگر را مورد تجزیھ و تحلیل قرار
 می دھی و در ھمان جا مسألھ کلیدی چگونگی حفظ و تداوم نقش رھبری طبقھ
 کارگر در دولت ما را ھم مطرح می کنی. اگر چھ کلیھ اھداف سیاسی اپوزیسیون
 دقیقا ھمین مسألھ را نشانھ گرفتھ اند، اما، در این کھ ما پاسخ کاملی کھ تمامی
 جوانب این پرسش را در برگیرد، ھنوز نیافتھ ایم، من ھم با شما ھم نظرم. تاکنون
 ھمواره این مسألھ را ھمراه با مسألھ تسخیر قدرت سیاسی و حفظ آن مورد بررسی
 قرار داده ایم. در حالي کھ می بایست آن را بھ مثابھ مسألھ ای کھ ارزش و اھمیت
 خاص خودش را دارد، بطور جداگانھ و مستقل از مسائل دیگر مطرح می کردیم.
 امروزه سیر رویدادھا، بررسی و مطالعھ مستقل این مھم را بیش از ھمیشھ

 ضروری و مبرم ساختھ است.
 اپوزیسیون با مخالفت دائمی خود با مشی رسمی حزب توانست بھ موقع زنگ
 خطر علیھ رشد رو بھ تزاید روحیھ کناره گیری طبقھ کارگر از فعالیت ھا، و نیز
 بی تفاوتی فزآینده اش نسبت بھ سرنوشت دیکتاتورى پرولتاریا در حکومت شوراھا
 را بھ صدا درآورد. آری، افتخار این مبارزه بھ اپوزیسیون تعلق دارد و ھیچ کس

 نمی تواند آن را از ما برباید، مبارزه ای کھ کماکان ادامھ دارد.
 امروزه دیگر ریشھ اتھامات و شایعھ پراکنی ھا علیھ ما بر ھمگان آشکار شده
 است. جدی ترین و مھلک ترین خطری کھ دولت ما با آن مواجھ است دقیقا ھمین
 انفعال سیاسی توده ھا است، یعنی بی تفاوتی آن ھا در برابر رشد فزآینده استبداد.
 میزان این انفعال در بین توده ھای کمونیست حزبی بھ مراتب بیشتر از توده ھای
 غیر حزبی است. کارگران ھمگی خود شاھد این رویدادھا بوده اند و در مواجھھ با
 آن ھا یا ناظران بی تفاوتی بوده اند کھ بدون کوچک ترین اعتراضی بھ سادگی از
کنارشان گذشتند، یا بھ واسطھ ترس از آن ھایی کھ بر مسند قدرت تکیھ زده اند و
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 بھ نظرم دلیل این امر این می تواند باشد کھ مسألھ ذاتا مسألھ جدیدی است. تاکنون
 بارھا با پدیده افت و فروکش روحیھ مبارزاتی و خالقیت نزد طبقھ کارگر و کاھش
 دخالت ھایش تا میزان واکنش ھای صرفا سیاسی مواجھ بوده ایم. بارھا ھم در
 کشور خودمان شاھد این موارد بوده ایم و ھم چنین در کشورھای دیگر. اما تا بھ
 امروز تمامی این موارد در دوران ھایی رخ داده اند کھ پرولتاریا برای تسخیر

 قدرت سیاسی می جنگید و نھ ھم چون مورد اخیر کھ در مسند قدرت است.
 تاریخ تاكنون ھیچ گاه با مورد دیگری از افول شور و اشتیاق طبقھ کارگری کھ
 حکومت از آن اش باشد، مواجھ نبوده است، آن ھم بھ این دلیل ساده کھ شوروی
 اولین نمونھ ای است در تاریخ کھ طبقھ کارگر کشوری توانستھ است برای مدتی
 چنین طوالنی قدرت دولتی را حفظ کند. بر آن چھ تاکنون بر پرولتاریا گذشتھ بھ
 خویی واقفیم، یعنی نوسانات و افت و خیزھای روحیھ پرولتاریا بھ مثابھ یک طبقھ
 تحت ستم و استثمار شده در جامعھ را بھ خوبی می شناسیم. اما، از روحیات
 پرولتاریایی کھ در جایگاه قدرت قرار دارد کم ترین شناختی نداریم. تنھا امروزه،
 آن ھم در پرتو رویدادھا و حقایق است کھ می توان بررسی و مطالعھ تحوالت

 روحی و معنوی طبقھ کارگر در این شرایط نوین را آغاز کرد.

 → چپ (بلشویک ـ لنینیست ھا) بود. این اپوزیسیون دیدگاه ھاي خود را در سند معروف
 بھ "بیانیھ مواضع" در سال ١٩٢٧ بھ کنگره پانزدھم حزب کمونیست ارائھ داد. کنگره این
 اپوزیسیون را غیر قانونی اعالم کرد. اکثر رھبران لنینگراد از جملھ زینوویف و کامنف
 تسلیم استالین شدند و دوباره بھ عضویت حزب پذیرفتھ شدند. اما، ھزاران تن از متمردین
 از حزب اخراج، بھ زندان افکنده، و یا روانھ تبعید شدند. برای جزئیات بیشتر در مورد
 اپوزیسیون چپ بھ کتاب ھای "بین الملل سوم پس از لنین"، "انقالبی کھ بھ آن خیانت شد"

و "انقالب روسیھ" نوشتھ تروتسکی مراجعھ کنید.

 تجزیھ و تحلیل دقیق علمی قرار دھیم. این پدیده آن چنان اھمیتی دارد کھ می باید
تمام قوای خود را روی آن متمرکز سازیم.

 باید بگویم کھ توضیحاتي کھ از این پدیده ارائھ دادی کامال درست ھستند. ھر یک
 از ما در رفتارھا و نوشتارھای خود این یدیده را بھ نقد کشیده و افشا کرده ایم.
 توضیح و نقد این پدیده بھ واقع بخشی از پالتفرم ما، یعنی پالتفرم سال ١٩٢٧
 اپوزیسیون چپ٢ را تشکیل می دھد. معھذا، کلیھ توضیحات و راه حل ھایی کھ
 تاکنون برای بیرون رفت از این وضعیت اسفناک ارائھ شده اند عمدتا صبغھ
 تجربی داشتھ اند و ھنوز ھم دارند. یعنی در ھر مورد تالش شده کھ چاره ای فقط
 برای ھمان مورد خاص و مستقل از سایر موارد بیابیم. تاکنون تالشی جدی برای

 ریشھ یابی بنیادی این پدیده انجام نشده است.

 ٢ - اپوزیسیون (یا اپوزیسیون چپ، اپوزیسیون مسکو، اپوزیسیون سال ١٩٢٣ بلشویک -
 لنینیست ھا، "تروتسکیست ھا") در سال ١٩٢٣ بر سر مسألھ دموکراسی کارگری در
 حزب كمونیست روسیھ و ھم چنین نقش تعیین کننده صنعتی کردن روسیھ شکل گرفت.
 تروتسکی، پس از یک مبارزه بی سروصدا و طوالنی در کمیتھ سیاسی حزب کھ در طی
 آن با شدت از برقراری دموکراسی کارگری و مبارزه علیھ بوروکراتیزم پشتیبانی می
 کرد، سرانجام در ٨ اکتیر ١٩٢٣ کلیھ دیدگاه ھای خود را در مقابلھ با نظریات مثلث حاکم
 (استالین، زینوویف و بوخارین) در نامھ ای بھ کمیتھ مرکزی و کمیسیون کنترل مرکزی،
 خالصھ می کند. بھ دنبال انتقاد شدید کمیتھ سیاسی حزب از نظرات تروتسکی، کھ نشان
 دھنده یک مبازره علنی علیھ "تروتسکیزم" بود، ٤٦ تن از کمونیست ھای سرشناس کھ
 ھمگی از بلشویک ھای قدیمی بودند، در ھمبستگی با تروتسکی و نظراتش در ١٥ اکتیر
 نامھ ای جمعی بھ کمیتھ مرکزی حزب می فرستند. حول این افراد اپوزیسیون مسکو در
 سال ١٩٢٣ شکل گرفت. در ١٩٢٦، اپوزیسیون موسوم بھ لنینگراد بھ رھبری زینوویف،

کامنف، سوکولینکف، کروسکایا و دیگران بدان پیوست. اتحاد این دو، اپوزیسیون  ←
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 اما، از آن جایی کھ در یک دولت سوسیالیستی، انباشت سرمایھ توسط اعضای
 حزب حاکم امر ممتنعی است، این افتراق در ابتدای امر در قالب تفاوت در احراز
 مشاغل و مناصب حکومتی و مدیریت ظاھر می شود، یعنی امری "حرفھ ای" و
 فردی. معھذا، ھمین امر فردی و حرفھ ای بعدھا صبغھ اجتماعی بھ خود می گیرد.
 منظورم را صریح تر بیان کنم. اشاره ام بھ موقعیت اجتماعی آن فرد کمونیستی
 است کھ بھ دلیل موقعیت شغلی اش یک اتومبیل دولتی در اختیار دارد، در
 آپارتمان لوکس زندگی می کند، ھمھ سالھ از تعطیالت قانونی اش حداکثر لذت را
 می برد، و عالوه بر ھمھ این ھا حقوقش معادل حداکثر میزانی است کھ حزب
 مجاز دانستھ. آری وضعیت این کمونیست کامال متفاوت است با وضعیت آن کارگر
 کمونیستی کھ در معدن سنگ کار می کند و حقوق  ماھیانھ اش بین ٥٠ تا ٦٠
 روبل در ماه است. حتما اطالع داری کھ در قانون اخیر طبقھ بندی مشاغل

 کارگران و کارکنان بھ ھجده رده تقسیم بندی شده اند.
 یکی دیگر از پیآمدھای این پدیده این بوده است کھ بسیاری از مشاغل و مناصبی
 کھ در گذشتھ ھر عضو حزب و یا ھر کارگری می توانست بھ آن ھا دسترسی پیدا
 کند، امروزه از آن جایی کھ این مشاغل برای مصادرشان قدرت و مزایای
 اجتماعی بھ ھمراه می آورد تنھا افراد خاصی از حزب و طبقھ کارگر می توانند بھ
 آن ھا دست یابند و نھ کل طبقھ. وحدت و انسجام کھ در گذشتھ محصول مبارزه
 طبقھ انقالبی بود امروزه دیگر جز از طریق اتخاذ و اجرای یک سلسلھ اقدامات
 شخصی حصول ناشدنی است. این اقدامات باید از یک سو حفظ تعادل مابین
 گرایشات مختلف درون طبقھ کارگر و درون حزبش را ھدف قرار دھد، و از

 سوی دیگر باید آن ھا را تحت الشعاع ھدف اصلی خود قرار دھند.
 اما، فرآشد تحقق این امر ھم بسیار ظریف است و ھم بھ زمان بسیار نیاز دارد.
 واضح است کھ تحقق این امر مستلزم آموزش سیاسی طبقھ در قدرت است. چنان

آموزشی کھ در طی آن کل طبقھ توانایی الزم برای حفظ دستگاه ھای دولتی،

 این موقعیت سیاسي جدید طبقھ کارگر راھبر خالی از خطر نیست، برعکس، این
 خطرات بسیار جدی و مھلک ھستند. در این جا مشکالت عینی ناشی از مجموعھ
 شرایط تاریخی پیچیده از قبیل محاصره شوروی توسط دنیای سرمایھ داری،
 فشارھای خرده بورژوازی داخلی و نظایر آن ھا مورد نظرم نیست. منظورم
 مشکالت ذاتی ھر طبقھ راھبر جدیدی است کھ پس از تسخیر قدرت در ِاعمال
 قدرت توسط خودش با آن ھا مواجھ می شود. یعنی توانایی یا عدم توانایی اش در

 ِاعمال قدرت و حفظ حکومت.
 باید اذعان داشت کھ این مشکالت تا مرحلھ مشخصی ھم چنان با ما خواھند بود.
 حتی در بھترین شرایط، یعنی در شرایطی کھ جز طبقھ کارگر طبقھ دیگری در
 شوروی نباشد و بر تمام کشورھای جھان دولت ھای پرولتری حاکم باشند، باز ھم
 این نکتھ مصداق خواھد داشت. من برای این مشکالت عنوان "خطرات حرفھ ای
 قدرت" را برگزیده ام. بھ واقع فرق است بین وضعیت طبقھ ای کھ می جنگد تا
 قدرت را بدست گیرد، و طبقھ ای کھ بنقد قدرت را در دست دارد. بار دیگر تأکید
 می کنم کھ وقتی بھ خطرات اشاره می کنم منظورم مناسبات طبقھ صاحب قدرت با
 سایر طبقات نیست، بلکھ مقصودم مناسبات نوظھور در میان صفوف خود طبقھ

 پیروزمند است.
 طبقھ ای کھ در موضع تھاجمی قرار دارد چھ چیزی را بھ نمایش می گذارد؟
 تھاجم او در واقع تجسم و تجلی اوج ھمبستگي، اتحاد و انسجام طبقاتی اش است.
 در چنین شرایطي برای محفل گرایی، فرقھ گرایی و روحیھ کاسبکارانھ جایی
 وجود ندارد و بھ عقب رانده می شوند، منافع فردی کھ جای خود را دارند. ابتکار
 عمل بھ دست توده ھای مبارز و پیشگام انقالبی اش می افتد، پیشگامی کھ تار و

 پودش با توده ھا گره خورده است.
 زمانی کھ طبقھ جدیدی بھ قدرت می رسد، بخشی از آن بھ مجریان ِاعمال قدرت

تبدیل می شود. این افتراق طبیعتا بوروکراسی را بھ ھمراه می آورد.
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 مختلف، ھمگی بھ وجود بورژوازی بزرگ، میانھ و خرده معتقدیم. وجود
 بورژوازی مالی، بورژوازی تجاری، بورژوازی صنعتی و بورژوازی کشاورزی
 ھم امر مسلمی است. بھ دنبال برخی رویدادھای تاریخی از قبیل جنگ ھا و
 انقالبات بخش ھای جدیدی از بورژوازی مجددا شکل می گیرند. از لحاظ تاریخی
 این بخش ھای نوظھور نقش کامال جدید و مختص بھ خود ایفا می کنند. مالکین
 مستغالت، مالكین اموال ملی، و "نوکیسگان" ثروتمند از جملھ کسانی ھستند کھ
 معموال اگر جنگی از حد معینی طوالنی تر شود پا بھ عرصھ حیات می گذارند.
 در فرآشد انقالب کبیر فرانسھ و در دوره دیرکتوار٣ دقیقا ھمین نوکیسگان بودند کھ

بھ عوامل ارتجاع تبدیل شدند.
 مطالعھ و بررسی تاریخچھ پیروزی طبقھ سوم۴ در فرانسھ سال ١٧٨٩ فوق العاده
 آموزنده است. این طبقھ خود از بخش ھای فوق العاده ناھمگون تشکیل شده بود،
 ھمھ کس را شامل می شد جز اشراف و روحانیت. بنابر این نھ تنھا بخش ھای

 مختلف بورژوازی بلکھ کارگران و دھقانان فقیر را ھم در بر می رفت. تنھا بھ

 ٣ -  در جریان انقالب کبیر فرانسھ بھ دنبال سرنگونی روبسپییر و ژاکوبن ھا، و با
 انحالل کنوانسیون (مجلس ملی)، از ٢٦ اکتبر ١٧٩٥ تا کودتای ناپلئون بناپارت در نوامبر
 ١٧٩٩ (١٨ برومر در تقویم انقالب) در فرانسھ قدرت اجرائیھ توسط یک ھیأت پنج نفره

اداره می شد کھ بھ دیرکتوار (Directoire) معروف شد.

(État) ۴ - در آستانھ انقالب كبیر فرانسھ جامعھ فرانسھ بھ لحاظ قانونی بھ سھ طبقھ 
 تقسیم شده بود. روحانیت (کلیسای کاتولیک)، اشراف (فئودال ھا و سلطنت مطلقھ) و باقی
 جامعھ کھ طبقھ سوم (Tier État) می نامیدند. بعدھا واژه Classe جای کلمھ État را
 گرفت. بھ مفھوم مارکسیستی طبقھ سوم خود از چند طبقھ تشکیل می شد، بورژوازی،

 صنعتگران و پیشھ وران، کارگران و دھقانان.

 حزبی، سندیکایی، و ھم چنین اداره و ھدایت آن ھا را کسب کند. یک بار دیگر
 تکرار می کنم کھ مسألھ کلیدی ھمانا امر آموزش سیاسی است. ھیچ طبقھ ای با
 ھنر حکومت کردن متولد نشده است. تنھا از طریق تجربھ و از درس آموزی از
 اشتباھات است کھ این ھنر را می توان آموخت. اگر پرولتاریا بھ حقوق قانونی
 خودش واقف نباشد، و یا بھ آن ھا آگاھی داشتھ باشد اما نحوه برخورداری از آن
 ھا را نداند، ھیچ قانون شورایی، حتی کامل ترین آن ھا ِاعمال بی مانع دیکتاتوری
 و حفظ قدرتش را نمی تواند برایش تضمین کند. عدم ھماھنگی بین قابلیت ھای
 سیاسی یک طبقھ، یعنی توانایی اداره کردن کشور و اَشکال حقوقی و قضایی ای
 کھ برای دستیابی بھ اھدافش بنا می کند، موضوع کامال شناختھ شده ای در تاریخ

 است بھ خصوص در دوران اولیھ بورژوازی در قدرت.
 در تکامل کلیھ طبقات، از جملھ بورژوازی، ما شاھد این امر بوده ایم. برای نمونھ
 نبردھای متعدد بورژوازی انگلیس فقط برای آن نبود کھ قوانین جدیدی وضع شوند
 کھ منافع طبقاتی اش را تأمین کنند، بلکھ عمدتا بھ خاطر آن بودند کھ بورژوازی
 بتوانند از حقوق حقھ بنقد مندرج در قوانین رسمی آن ایام، عمدتا از حق رأی اش،
 بدون مانع و بطور کامل برخوردار شود. چارلز دیکنز در یکی از کتاب ھایش بھ
 نام "یادداشت ھای پیک ویک (Pickwick papres) "، ماجراھای بسیاری از
 این دوران از مشروطھ طلبی در انگلستان حکایت می کند. در یکی از این روایت
 آمده است کھ طبقھ حاکم با کمک مأموران دولتی با تغییر عالئم در جاده ھا،
 کالسکھ ھای حامل ھواداران مخالفین سیاسی اش را کھ عازم حوزه ھای رأی بودند
 از جاده منحرف کرده و بھ بیراھھ و گودال ھا می فرستادند و از این طریق از

رسیدن بھ موقع آن ھا بھ پای صندوق ھای رأی جلوگیری بھ عمل می آورد.
 برای بورژوازی پیروز و یا در آستانھ پیروزی، فرآشد افتراقی کھ در باال بدان
 اشاره کردم امری کامال طبیعی بود. بطور کلی می توان گفت کھ بورژوازی بھ

 لحاظ اقتصادی در واقع از بخش ھای مختلف تشکیل شده است، شاید ھم طبقات
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 دیروز با آن ھا متحد بود و متفقا برای اھداف انقالبی مشابھی مبارزه می کردند را
 از صحنھ حذف کند، بلکھ ھدف مھم تر دیگری را ھم دنبال می کرد و آن متالشی
 کردن وحدت و انسجام توده ھای کمابیش ھمگون بود، و بورژوازی این ھدف را

با مشت بھ مراتب آھنین تر از ھدف نخست پی گرفت و متحقق ساخت.
 طبقھ نوپا با تخصصی و حرفھ ای کردن مدیریت کشور، موجب پیدایش قشری از
 کارگزاران حرفھ ای دولتی در میان صفوف طبقھ خودش ھم شد. بدین ترتیب طبقھ
 حاکم جدید، بھ شکرانھ فشارھای ارتجاع و در ادامھ ھمین مشی بود کھ شکاف را
 بھ دره ای بزرگ تبدیل کرد و در ھمین روند این مناقشات و کشمکش ھا تناقضات
 جدیدی ھم آفرید. انحطاط حزب ژاکوبن ھا ۶ و ریشھ یابی عوامل آن نھ تنھا افکار
 معاصرین انقالب فرانسھ، یعنی کسانی کھ خود در انقالب شرکت داشتند را بھ خود
 مشغول کرده بود، بلکھ این مسألھ در مورد تاریخ نویسان بعدی انقالب ھم کامال

صدق می کند.
 روبسپییر٧ ھمواره علیھ خطرات مستی قدرت بھ ھمکارانش ھشدار می داد و از
 مضرات قدرت چون گستاخی، تکیر و نظایر آن ھا، آفاتی کھ ما بر آن ھا صفات
 "خود گندیدگی ژاکوبنی" می نامیم، آن ھا را برحذر می داشت. معھذا خواھیم دید
کھ در خارج شدن قدرت از دست خرده بورژوازی، روبسپییر خود نیز سھیم بود.

 ۶ - ژاکوبن ھا (Jacobins)، انقالبیون بورژوا دموکرات در انقالب كبیر فرانسھ. از آن
 جایی کھ جلسات کلوب آن ھا در دیر ژاکوب در شھر پاریس تشکیل می شد، بدین نام

 مشھور شدند.

٧ - ماکسیمیلیان دو روبسپییر شخصیت بارز انقالب بورژوایی فرانسھ در دوران انقالب 
کبیر، ملقب بھ "فساد ناپذیر" رھبر ژاکوبن ھا و رئیس دولت انقالبی در فاصلھ سال ھای 
١٧٩٤ - ١٧٩٣. او در دھم ترمیدور در سال ٢ از تقویم جدید (معادل ٢٨ ژوثیھ ١٧٩٤) 

اعدام می شود.

 دنبال یک دوره طوالنی مبارزاتی، آن ھم پس از چندین نبرد جنگی بود کھ این
 طبقھ توانست سرانجام در سال ١٧٩٢ امکان شرکت در اداره امور کشور را بھ
 دست آورد. واقعیت این بود کھ ارتجاع سیاسی مدت ھا پیش از ترمیدور۵ شکل
 گرفتھ بود، یعنی دقیقا زمانی کھ ھم درعمل و ھم قانونا قدرت از دست توده ھا
 خارج می شود و در عوض بھ انحصار اندکی از افراد در می آید. با گذشت زمان
 توده ھای مردم در ابتداء بھ خاطر فشار حوادث و بعدھا در اَشکال قانونی بتدریج

از حکومت و اداره کشور حذف شدند.
 در این کھ ارتجاع قبل از ھر چیز از طریق شکاف انداختن بین طبقاتی کھ طبقھ
 سوم را تشکیل می دادند فشارش را بھ منصھ ظھور می رساند جای کوچک ترین
 تردیدی نیست، اما، اگر بورژوازی را با دقت مورد بررسی قرار دھیم درمی یابیم
 کھ آن نوع تمایزات طبقاتی آشکاری کھ میان طبقات مختلف وجود دارد - یعنی
 نقش کامال متمایز ھر طبقھ در روند تولید، برای مثال تمایزات جایگاه طبقاتی
 بورژوازی و پرولتاریا در روند تولید را نمی توان در بخش ھای مختلف
 بورژوازی مشاھده کرد. بورژوازی در دوران افت و فروکش انقالب با تمام

 توانش وارد معرکھ نشد کھ صرفا گروه ھا و طبقات اجتماعی ای کھ تا ھمین

 ۵ - ترمیدور، ماه نھم تقویمی بود کھ پس از پیروزی انقالب كبیر فرانسھ تدوین و رایج
 شد. در نھم ترمیدور در سال ٢ از تقویم جدید (معادل ٢٧ ژوثیھ ١٧٩٤) حکومت ژاکوبن
 ھای رادیكال بھ رھبری روبسپییر توسط یک جناح ارتجاعی انقالب واژگون شد. این آغاز
 چرخشی بھ راست بود کھ راه را برای کودتای ناپلئون بناپارت و انھدام جمھوری اول در
 فرانسھ باز کرد. تروتسکی واژه ترمیدور را بعدھا بھ عنوان قیاسی تاریخی برای غصب
 قدرت توسط بوروکراسی استالینیستی محافظھ کار در چارچوب مناسبات مالکیت دولتی
 شده بھ کار می برد. برای جزئیات بیشتر در این زمینھ بھ جزوه "دولت کارگری، ترمیدور

و بنایارتیزم"، نوشتھ تروتسکی مراجعھ کنید.
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نابودی جناح ھای چپ آنرژه، ابرتیست ھا، شومینیست ھا ٩ و کمون پاریس.
 در شرایطی کھ ضد انقالب ضربھ خورده دوباره جان می گرفت و مواضع از
 دست داده اش را یکی پس از دیگری پس می گرفت، انتصابی شدن مأمورین و
 کارگزاران در ارتش و ادارات دولتی در مناطق جنگی نھ تنھا عملی مشروع بلکھ
 قابل دفاع بود. اما، زمانی کھ روبسپییر بتدریج شروع بھ عزل و نصب قضات و
 کارگزاران انتخابی نواحی پاریس می کند، زمانی کھ رؤسای کمیتھ ھای انقالب و
 حتی رھبری کمون ھای پاریس کھ ھمگی انتخابی بودند را خود منصوب می کند،
 او با این اقدامات خود دیگر فقط موجب تقویت بوروکراسی نمی شود، بلکھ،
 اصوال ھر گونھ ابتکار عملی در توده ھا را ھم می کشد. بدین ترتیب حکومت
 روبسپییر در عوض گسترش و ارتقای فعالیت ھای انقالبی توده ھا، با این اقدامات
 خود راه صعود بھ قدرت نیروھای استبداد و ارتجاع را ھموار ساخت، آن ھم در
 شرایطی کھ توده ھا بھ خاطر بحران اقتصادی و بدتر از ھمھ بھ دلیل کمبود مواد

غذایی و وخامت اوضاع و احوال بنقد شدیدا تحت فشار قرار داشتند.
 نکتھ دوم، رئیس دادگاه انقالب پاریس از این کھ نمی تواند داوطلبی برای ھیأت
 منصفھ محاکمات بیابد بھ روبسپییر شکوه می کند. آری دیگر کسی برای عضویت
 در ھیأت منصفھ دادگاه ھای انقالب تمایلی از خود نشان نمی دھد. تنھا در دھم

ترمیدور بود کھ روبسپییر خود نیز بھ این بی تفاوتی و رخوت مردم پی می برد.

 ٩ - در انقالب کبیر فرانسھ این گروه ھا رادیکال ترین جناح خرده بورژوازی انقالبی را
 تشکیل می دادند. رھبر آنان ژاک ابرت بود، دشمنان قسم خورده جناح راست و مخالف
 سرسخت دین. روبسپییر عقاید افراطی و ضد دینی آن ھا را مانعی بر سر راه سیاست
 ھای خود می دید. ابرت و اکثر ھوادارانشان را بھ پای میز محاکمھ کشاند و بھ اتھام
 "عوامل بیگانھ" بھ زیر تیغ گیوتین فرستاد. در اثر فشارھای این جناح بود کھ كنوانسیون

قانون "حداکثر" را بھ تصویب رساند.

 در این جا قصد ندارم کلیھ عوامل گوناگونی را کھ موجب انحطاط و سقوط ژاکوبن
 ھا شدند را برشمرم، عواملی چون میل بھ ثروتمند شدن از طریق شرکت در امور
 پول ساز نظیر مقاطعھ کاری، و یا توزیع مایحتاج مردم و غیره... معاصرین
 انقالب فرانسھ بھ تفسیر بھ توصیف آن ھا پرداختند. تنھا بھ یک مورد کامال شناختھ
 شده و شگرف اشاره می کنم. بابوف٨ معتقد بود کھ زنان اشراف روند سقوط
 ژاکوبن ھا را تسھیل کردند، و دلیل اش  را روابط صمیمانھ ژاکوین ھا با آن ھا

 می داند. وی در بیانیھ ای ژاکوبن ھا را چنین مورد خطاب قرار می دھد:
 «شما، ای طبقھ سوم بزدل، معلوم است چھ می کنید! امروزه آنان شما را با
 دست ھای ظریفشان نوازش می دھند و در آغوش می گیرند. اما، فردا با

 ھمان دست ھا گلویتان را خواھند فشرد».
 اگر در دوران انقالب فرانسھ موتور سیکلت اختراع شده بود بی شک "حرمسرای
 موتوری" ھم بھ عوامل فوق افزوده می شد، پدیده ای کھ بھ اعتقاد رفیق
 سوسنفسکی امروزه نقش بسیار مھمی در شکل گیری ایدئولوژی بوروکراسی

 حزب و شوراھا ایفا می کند. متأسفانھ باید بگویم در این مورد من با او ھم نظرم.
 امروزه کامال مسلم است کھ حذف تاریخی اصل انتخابی بودن مناصب و جایگزین
 شدنش با اصل انتصابی بودن، در انزوای کامل ژاکوین ھا و جدایی و برش قطعی

  توده ھای کارگر و خرده بورژوا از آن ھا نقش بھ مراتب مھم تری داشت تا

 ٨ - فرانسوا نوئل بابوف، موسوم بھ گراسسوس، انقالبی کمونیست فرانسوی در دوران
 انقالب كبیر، طرفدار الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بود و در روزنامھ اش بھ
 بنام "تریبون مردم" بھ اشاعھ عقاید كمونیستي می پرداخت. در سال ١٧٩٥ بھ زندان می
 افتد، چندی بعد از آزادی در سال ١٧٩٦ با کمک ھم نظران اش توطئھ ای برای
 سرنگونی حکومت دیرکتوار طرح می ریزد. در اثر لو رفتن نقشھ اشان دستگیر شده و

کمی بعد بھ زیر تیغ گیوتین فرستاده می شود.
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 حال بار دیگر بھ شرایط امروزه خودمان بازگردیم. الزم است قبل از ھر چیز بھ
 این نکتھ اشاره کنم کھ امروزه در استفاده از مقوالت "حزب" و "توده ھای مردم"
 باید دقت بیشری مبذول داشت. تأثیر رویدادھای ده سال گذشتھ بر روی آن ھا را
 نباید دست کم رفت. نھ طبقھ کارگر و نھ حزب ھیچ یک امروزه نھ بھ لحاظ بافت
 و ترکیب فیزیکی و نھ بھ لحاظ روحیھ و اخالق بھ ھیچ وجھ قابل مقایسھ با ده سال
 پیش نیستند. بھ جرأت می توان گفت کھ یک مبارز سال ١٩١٧ بھ سختی می تواند
 خود را در کنار یک مبارز سال ١٩٢٨ قرار دھد. ذره ای اغراق در این ادعایم
 وجود ندارد. بھ اعتقاد من مطالعھ و بررسی تغییر و تحوالتی کھ طبقھ کارگر در
 طی ده سال گذشتھ از سر گذرانده امری ضروری و گریز ناذیر است. تجزیھ و
 تحلیل آن ھا بر عواملی کھ اوضاع کنونی را بھ وجود آورده اند پرتو خواھند افکند

 و راه خروج از معضالت امروزی را بھ ما نشان خواھند داد.
 بھ ھیچ وجھ قصد ندارم کھ در این جا بھ تجزیھ و تحلیل ھمھ جانبھ این مسألھ
 بپردازم. تنھا بھ اشاره برخی از نکات مھم بسنده می کنم. وقتی درباره طبقھ
 کارگر سخن می گوئیم باید بھ این پرسش ھا پاسخ دھیم: چھ درصدی از کارگران
 بعد از انقالب وارد صنایع شدند؟ چھ درصدی از کارگران امروزی قبل از انقالب
 ھم کارگر بودند و چھ میزانی از آن ھا در جنبش انقالبی قبل از پیروزی انقالب
 فعال بودند و یا در اعتصابات آن ایام شرکت داشتند؟ آمار کارگران اخراجی
 چیست؟ چھ درصد از کارگران در دوران جنگ داخلی بھ ارتش سرخ پیوستند؟
 درصد کارگرانی کھ کار دائمی دارند نسبت بھ آن ھایی کھ کار فصلی دارند

 چیست؟ آمار عناصر نیمھ پرولتر و نیمھ دھقان در صنایع چیست؟
 ھر آینھ پرولتاریا و نیمھ پرولتاریا، و یا بطور کلی توده ھای زحمتکش را با دقت
 مورد بررسی قرار دھیم و زیر ذره بین ببریم، در بطن آن ھا با الیھ ھای وسیعی
 از توده ھا بر می خوریم کھ بھ دشوار می توان گفت کھ با ما ھمراھند. اشاره ام

فقط بھ خیل عظیم بیکاران نیست کھ خطر فزاینده ای محسوب می شوند، ھر چند

 روزی کھ ارتجاع، بی آن کھ کوچک ترین واھمھ ای از دخالت مردم برای آزاد
 ساختن دیکتاتور سابق بھ دل راه دھد، روبسپییر مجروح و غرقھ بھ خون را قبل
 از آن کھ بھ زیر تیغ گیوتین بفرستد بر روی ارابھ ای سر باز در خیابان ھای

 پاریس می چرخاند.
 با توجھ بھ نکتھ فوق واضح است کھ سقوط روبسپییر و شکست دموکراسی انقالبی
 را نمی توان بھ مسألھ عدم رعایت اصل انتخابي بودن کاھش داد. اما، بی شک
 نکتھ فوق در تسریع رویدادھا و تشدید عوامل دیگر بی تأثیر نبود. عمده ترین
 عاملی کھ نقش قاطع و تعیین کننده ای در روند حوادث داشت مشکل تأمین مواد
 غذایی و مایحتاج عمومی بود. این مشکل معلول برداشت بسیار بد محصوالت
 کشاورزی در طی دو سال گذشتھ بود، مضافا آن کھ اغتشاشات عدیده ناشی از
 تقسیم اراضی بزرگ فنودال ھا بھ قطعات کوچک بین روستائیان ھم مزید بر علت
 شده بودند. ھم چنین افزایش سرسام آور و دائمی قیمت نان و گوشت را ھم باید بھ
 آن افزود. نباید فراموش کرد کھ روبسپییر و حکومتش بھ ھیچ وجھ کوچک ترین
 تمایلی بھ اتخاذ اقدامات دولتی برای مبارزه علیھ حرص و آز محتکران و دھقانان
 ثروتمند از خود نشان نمی دادند. فشار توده ھا بود کھ سرانجام آن ھا را وادار کرد
 کھ بھ قانون موسوم بھ "حداکثر"١٠ رأی مثبت دھند. مسلم است کھ در شرایط بازار
 و تولید سرمایھ دارانھ این اقدام تنھا می توانست ُمسکن موقتی و زودگذر برای درد

بیمار باشد و نھ داروی عالج بیماری.

 ١٠- قانون حداکثر (١٧٩٤ - ١٧٩٣) بھ دلیل شرایط بد اقتصادی و برای مبارزه با
 قحطی، کمبود نان و افزایش سرسام آور مایحتاج اولیھ مردم بود کھ در مھ ١٧٩٣
 کنوانسیون تحت فشار آنرژه ھا قانون موسوم بھ "حداکثر" را تصویب کرد. این قانون
 برای پاره ای از مایحتاج اولیھ سقف حداکثر قیمت تعیین کرد و ھم چنین اجازه مصادره

غالت را بھ دولت می داد. اما این قانون در عمل ھرگز پیاده نشد.
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 مصادر امور محتوای وظایف شان را تغییر دھند، برعکس این مناصب و مشاغل
 ھستنند کھ مجریان شان را تغییر می دھند. مقصودم این است کھ طرز فکر و
 روحیھ کسانی کھ مسئولیت ھای امور اقتصادی و مدیریت کشور بدان ھا واگذار
 شده است بھ واسطھ مشاغل شان خود دستخوش چنان تغییر و دگرگونی واقع شده
 اند کھ نھ تنھا از لحاظ عینی بلکھ بھ لحاظ ذھنی، نھ تنھا از نقطھ نظر مادی بلکھ
 از زاویھ اخالقی ھم دیگر بخشی از طبقھ کارگر محسوب نمی شوند. بدین ترتیب،
 برای مثال، مدیر کارخانھ ای کھ نقش حاکم را بازی می کند، علیرغم کمونیست
 بودنش، علیرغم ریشھ پرولتری داشتن اش، علیرغم آن کھ تا چندی پیش خود یک
 کارگر کارخانھ بوده است، آری علیرغم ھمھ این واقعیت ھا از دید کارگران او
 دیگر الگوی یک پرولتر نمونھ نمی تواند باشد. مولوتف خود را مجاز می داند کھ
 با طیب خاطر و شادی زایدالوصفی دولت ما را با كلیھ انحطاط بوروکراتیک اش،
 با ھمھ رسوایی ھای غیر انسانی فضاحت اسمولنگ، با ھمھ کاله برداری ھای
 تاشکند، و با ھمھ ماجراھای اخیر آرتیموفسک، آری با ھمھ این مفاسد و معایبش،
 باز ھم آن را یک دولت پرولتری ارزیابی کند. او در واقع با این کارش نھ تنھا
 نارضایتی ھای برحق و مشروع کارگران را نادیده می گیرد، بلکھ، اصوال آن ھا

 را مردود و بی اعتبار می داند.
 حال خوب است نظری ھم بھ حزب بیافکنیم. ما نھ تنھا باید بھ پچ پچ ھا و
 سروصداھای کارگران گوش دھیم، بلکھ باید نظرات سایر طبقات را ھم در نظر
 بگیریم. ساختار و تركیب اجتماعی حزب بھ مراتب نامتجانس تر از آن است کھ
 بتوان آن را یک حزب پرولتری دانست. در واقع ھمیشھ چنین بوده است. البتھ، بھ
 استثنای روزھایی کھ حزب شدیدا درگیر مجادالت و مباحثات ایدئولوژیک داغ
 پرشوری بود. بھ یمن مبارزات انقالبی طبقاتی این ناھمگونی ھای اجتماعی در
 بوتھ عمل انقالبی ذوب و در ھم ادغام و یک دست می شدند. قدرت، اما، برخالف
مبارزه طبقاتی، ھم در طبقھ کارگر و ھم در حزب تفرق بھ وجود می آورد. قدرت

اپوزیسیون از مدت ھا پیش در این مورد زنگ خطر را بھ صدا درآورده است.
 اشاره ام عمدتا بھ توده ھای عسرت کشیده و تنگدست است، بھ تھیدستانی است کھ
 بھ یمن کمک ھای ریشخند آمیز دولتی در آستانھ تکدی، دزدی و حتی خود فروشی
 قرار گرفتھ اند. بعضی اوقات تصور این کھ در چند قدمی ما مردم در این چنین
 فالکتی بسر می برند، امر دشواری است. اغلب این احساس بھ آدم دست می دھد
 کھ انگار این ھمھ را یک شبھ و ناگھانی کشف کرده ایم. ھدف ما از طرح این
 مسایل و نشان عدم توانایی حکومت شوروی در خالصی یافتن از شر مرده ریگی
 تزاریزم و رژیم بورژوایی، این نیست کھ تظلم طلبی کنیم. خیر ھدف اثبات این
 نکتھ است کھ امروزه تحت ھمین حکومت خودمان شاھد وجود شکاف ھایی در
 طبقھ کارگر ھستیم کھ بورژوازی با نفوذ در آن ھا و با ھرچھ بیشتر گشاد کردن

 آن ھا سرانجام موفق بھ دو تکھ کردن آن خواھد شد.
 در دوران خاصی از حکومت بورژوازي، اندیشھ و آرمان طبقھ کارگر خیل عظیم
 این توده ھای غیر پرولتر، منجملھ خانھ بھ دوشان، را بھ دنبال خود کشانید، چرا
 کھ سرنگونی رژیم سرمایھ داری قرار بود رھایی کل پرولتاریا را بھ ارمغان
 آورد. خانھ بدوشان و نیمھ فقرا، بورژوازی و دولت سرمایھ داری را مسئول
 فالکت خود می دانستند. آن ھا امیدوار بودند کھ انقالب شرایط زندگی شان را
 دگرگون سازد. امروزه، اما، آن ھا بھ ھیچ یک از خواستھ ھای خود نرسیده اند،
 واصوال اگر تغییری ھم در شرایط شان بھ وجود آمده باشد بسیار ناجیز بوده است.
 امروزه آنان بھ حکومت شوراھا و شاغلین در صنایع بھ دیده دشمنی می نگرند و
 بھ دشمنان قسم خورده شوراھا، سندیكا ھا و حزب تبدیل شده اند. گاه شنیده می

 شود کھ رده ھای باالی طبقھ کارگر را "اشراف نوین" می نامند.
 این افتراقی کھ قدرت در صفوف پرولتاریا بھ وجود آورده، و در صفحات گذشتھ
آن را پدیده "خطرات حرفھ ای" نامیدم ،را بیشتر توضیح می دھم. بھ عوض آن کھ
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 با طبقھ کارگر و دولت پرولتری برحسب تصادف نمی تواند باشد. ھر چند
 کھ بھ آنتی تز دموکراسی ھای بورژوایی موجود اشاره شده است، اما این
 کھ برای تحقق دموکراسی پرولتری چھ قدم ھای مشخصی باید برداشتھ
 شود حتی یک کلمھ ھم گفتھ نشده است. "جلب توده ھا و درگیر کردن آن
 ھا در امر بازسازی" و... "بازآموزی آن ھا و بازگرداندن طبیعت واقعی
 شان بھ آن ھا" (در ھمین رابطھ بوخارین١٢ مسألھ انقالب فرھنگی را ھم
 مطرح می کند). بھ لحاظ تاریخی و از مدت ھا پیش این ھا تماما مطالب
 کامال شناختھ شده ای بوده اند. اما، مسألھ در این است کھ اگر بخواھیم
 ھنگام پیاده کردن آن ھا از مرحلھ کلی گویی و ابتذال فراتر رویم باید
 تجارب دیکتاتورى پرولتاریا را در طی ده سال گذشتھ در نظر بگیریم.
 دقیقا این جا است کھ "رھبری و شیوه ھایی کھ برای تحقق آن ھا بھ کار

می برد، اھمیت پیدا می کند».
 اما رھبران ما کم ترین تمایلی ندارند کھ در این مورد سخنی گفتھ شود. زیرا
 در آن صورت واقعیت بر توده ھا آشکار خواھد شد کھ این رھبران ھستند کھ
 قبل از «بازآموزی دیگران و بازگرداندن طبیعت واقعی شان بھ آن ھا» خود
 باید مراحل بسیاری را طی کنند و آن ھا بھ درستی از برمال شدن این واقعیت

 بھ شدت واھمھ دارند. اگر مسئولیت نوشتن طرح برنامھ بین الملل کمونیست

 ١٢ - بوخارین از رھبران حزب بلشویک و عضو دفتر سیاسی آن حزب بود. در
 سال ١٩٢٣ بھ راست گروید و در کنار استالین علیھ تروتسکی و اپوزیسیون چپ
 مبارزه کرد. در سال ١٩٢٨ از استالین برید و رھبر اپوزیسیون راست شد. در سال
 ١٩٢٩ از حزب کمونیست شوروی اخراج شد. در سال ١٩٣٤ تسلیم استالین شد و
 دوباره بھ حزب بازگشت. دو ماه بعد از حزب اخراج شد و بھ اتھام فعالیت ھای ضد

انقالبی دستگیر شد. در سال ١٩٣٨ محکوم بھ مرگ و اعدام شد.

 عاملی است افتراقی و نھ ادغامي، یعنی عاملی کھ موچپ ھر چھ آشکارتر شدن
 شکاف ھای اجتماعی موجود در الیھ ھای مختلف جامعھ می شود. بوروکراسی
 شوراھا و حزب نظم کامال جدیدی اند. باید تأکید کنم کھ موارد تک افتاده از قصور
 این یا آن رفیق در اجرای وظایف محولھ بھ ھیچ وجھ مورد نظرم نیست. برعکس،
 آن چھ کھ با آن مواجھ ایم ظھور یک مقولھ اجتماعی جدیدی است کھ از زوایای
 مختلف باید مورد مطالعھ قرار گیرد. در بخشی از نامھ ام کھ در رابطھ با برنامھ
 پیشنھادی بین الملل کمونیست١١ بھ رفیق لئون داودیدویج (تروتسکی) کھ اخیرا

 نوشتھ ام، چنین آمده است:
 «نحوه فرمولبندی نقش احزاب کمونیست در دیکتاتورى پرولتاریا در بخش
 چھارم برنامھ (دوران انتقال) تا حدودی ضعیف است. بدون تردید این

نحوه فرمولبندی کلی، نادقیق و حتی گنگ از نقش حزب و رابطھ اش

 ١١ - اولین برنامھ پیشنھادی برای کمینترن (بین الملل کمونیست) توسط بوخارین
 نوشتھ شد و بھ چھارمین کنگره بین الملل در سال ١٩٢٣ ارائھ شد. سھ طرح دیگر از
 جانب احزاب کمونیست آلمان، بلغارستان و ایتالیا ھم ارائھ شده بودند. در این کنگره
 برنامھ ای بھ تصویب نرسید، بلکھ تصمیم گرفتھ شد کھ طرح ھای اولیھ برای مطالعھ
 و بررسی بیش تر و ارائھ یک طرح نھایی بھ كمیسیون برنامھ ارجاع شود، بھ امید
 آن کھ برنامھ نھایی در کنگره پنجم بھ تصویب رسد. کنگره پنجم ھم بعد از بررسی
 آن ھا اتخاذ طرح نھایی را بھ کنگره بعدی محول کرد. در کنگره ششم در سال
 ١٩٢٨، کلیھ برنامھ ھای پیشنھادی ناپدید شدند و تنھا برنامھ ای کھ توسط بوخارین
 نوشتھ شده بود این بار بھ اسم برنامھ استالین - بوخارین ارائھ شد. کنگره بعد از چند
 تغییر جزیی سرانجام این برنامھ را تصویب کرد. دقیقا این برنامھ است کھ در این جا
 مورد انتقاد قرار رفتھ است. برای اطالعات بیشتر در این مورد بھ کتاب "بین الملل

سوم پس از لنین"، نوشتھ تروتسکی مراجعھ شود.
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 چھ ھم گفتھ شده بسیار کلی است. از نظر جامعھ شناسی این یک پدیده بسیار حائز
 اھمیت است کھ بدون تجزیھ تحلیل و بررسی پیامدھای ناشی از تغییر ایدئولوژی

حزب و طبقھ کارگر نمی توان آن را در تمامیت اش شناخت.
 می پرسی بر سر آن ھمھ شور و شوق انقالبی حزب و پرولتاریا چھ آمده است؟ آن
 ھمھ ابتکار و خالقیت ھای انقالبی شان کجا رفتھ اند؟ آن عالیق ایدئولوژیک شان،
 آن ارزش ھای انقالبی اشان، آن غرور پرولتری شان کجا رفتھ اند؟ حتما از این
 ھمھ بی عالقگي، ضعف، بزدلی، فرصت طلبی و خصایص ناشایست دیگری کھ
 بھ این لیست می توان افزود، اظھار تعجب می کنی. این ھمھ افراد با آن ھمھ
 سوابق درخشان انقالبی، کسانی کھ در صداقت شان کوچک ترین تردید نمی توان
 داشت، کسانی کھ خلوص نیت، وارستگی و تعلق شان بھ انقالب را بارھا بھ اثبات
 رسانیده اند، آری این ھا چطور بھ چنین بوروکرات ھای زبون، سخیف و رقت
 انگیزی مي توانند تبدیل شده باشند. این "برادران کارامازوف" ١۵ کھ تروتسکی در
 پاسخ بھ بیانیھ کرتسینسکی ـ افسینکف آن ھا را با این لقب مخاطب قرار می دھد،

  از کجا سر درآورده اند؟

 → رایشتاک (مجلس نمایندگان) آلمان بھ اعتبارات جنگی مورد درخواست  قیصر و
 صدراعظم آلمان رأی مثبت داد و این عمل را نھ تنھا تحت لوای دفاع از مام وطن سرمایھ
 داری، بلکھ برای برقراری صلح داخلی، بخوان جلوگیری از انقالب، انجام داد. گروه
 سوسیال دموکرات ھا در مجلس نمایندگان فرانسھ ھم در ھمان روزھا اتحاد مقدس را با
 طبقھ حاکمھ پایھ گذاری کردند. قریب بھ اتفاق احزاب سوسیال دموکرات اروپایی در قبال

جنگ جھانی اول خطی مشی سیاسی مشابھ ای را دنبال کردند.

 ١۵ - برادران کارامازوف، نام شخصیت ھای اصلی کتابی است بھ ھمین نام. این کتاب
شاھکار داستایوفسکی نویسنده شھیر روسی است. نویسنده در این کتاب  تزلزالت   ←

 بھ من محول می شد، در آن بخش از آن کھ بھ دوران انتقال اختصاص دارد، بھ
 نظریھ ھای لنین در باره دولت، دیکتاتوری پرولتاریا، نقش حزب و رابطھ اش با
 پرولتاریا، استقرار دموکراسی پرولتری، یعنی آن چھ کھ باید باشد، و مقایسھ اش با
 آن چھ بھ واقع شاھد آنیم، یعنی واقعیات امروزی در بوروکراسی شوراھا و حزب،

صفحات بیش تری را اختصاص می دادم.
 رفیق پرئوبراژنسکی١٣ قول داده است کھ در کتاب در دست نگارش اش کھ عنوان
 "فتوحات پرولتاریا در یازدھمین سالگرد انقالب" خواھد داشت، فصلی را بھ
 بوروکراسی شوراھا اختصاص دھد. امیدوارم کھ بوروکراسی حزبی را کھ در
 دولت ما نقش بھ مراتب مھم تر از بوروکراسی شوراھا بازی می کند، از یاد نبرد.
 از او تقاضا کرده ام کھ مطالعھ ای روی این پدیده اجتماعی ویژه انجام دھد و تمام
 جوانب آن را مورد بررسی قرار دھد. در وفا بھ عھد این رفیق بسیار خوشبین
 ھستم. ھیچ نوشتار کمونیستی سراغ ندارم کھ از خیانت سوسیال دموکراسی آلمان
 در ٤ اوت ١٩١٤ سخن گفتھ باشد ولی بھ نقش مخرب مھلکی کھ رده ھای باالی
 حزب و سندیکا در سقوط تاریخی آن حزب ایفا کردند، تأکید نورزیده باشد١۴. از

سوی دیگر آن چنان کھ باید بھ مسألھ حزب و دولت شوراھا پرداختھ نشده، و آن

 ١٣ - پرئوبراژنسکی، از رھبران حزب بلشویک و برجستھ ترین اقتصاددان حزب بود.
 وی بھ اپوزیسیون چپ یبوست و در سال ١٩٢٧ از حزب اخراج شد. در ١٩٢٩ تسلیم
 استالین شد و بھ حزب پذیرفتھ شد. بار دیگر در سال ١٩٣١ از حزب اخراج شد، مجددا
 در سال ١٩٣٢ بھ عضویت حزب کمونیست در آمد. در سال ١٩٣٤ او را مجبور کردند
 کھ تمام عقاید دھھ ١٩٢٠ خود را مردود اعالم کند. در سال ١٩٣٥ دستگیر و سرانجام

اعدام شد.

 ١۴ - تاریخ ٤ اوت ١٩١٤ عمدتا در محافل انقالبی بھ عنوان تاریخ اضمحالل بین الملل
دوم تلقی می شود. در آن تاریخ گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات   آلمان در ←
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 بدبینی بعضی از رفقا، ھم چون بدبینی تو، کھ از خالل پرسش ھایت محسوس
 است، کامال قابل فھم است. بابوف بھ دنبال آزادی از زندان، پس از آن کھ خوب بھ
 دور و برش نگاه می اندازد با حیرت از خود می رسد کھ بر سر مردم پاریس چھ
 آمده است؟ کجایند کارگران سن آنتوان و سن مارسل، کسانی کھ در ١٤ ژوئیھ
 ١٧٨٩ زندان باستیل را فتح کردند، در ١٠ اوت ١٩٧٢ توئیلری را گرفتند، و یا
 در ٣٠ مھ ١٧٩٣ کنوانسیون١۶ را محاصره کردند، از آن ھایی کھ مسلحانھ
 جنگیدند دیگر نگویم. او در ادامھ با بیان این جملھ کوتاه کھ «آموزش عشق
 ورزیدن بھ آزادی بھ مردم بھ مراتب دشوارتر از فتح آن است»، نھ تنھا بھ پرسش
 خود پاسخ می دھد بلکھ احساساتش را ھم بیان می کند، احساسات یک انقالبی تلخ

 کام و مغبون را.
 امروزه دیگر بھ خوبی می دانیم کھ چرا مردم پاریس جذابیت آزادی را فراموش
 کردند. قحطی، بیکاری، نابودی کادرھای انقالبی (کھ شمار بسیاری از آن ھا بھ
 زیر تیغ گیوتین فرستاده شده بودند )، و حذف مردم از اداره مستقیم امور کشور از
 جملھ عواملی بودند کھ آن چنان تأثیرات مادی و معنوی ای بر توده ھای مردم
 گذاشتند کھ تنھا ٣٧ سال بعد مردم پاریس و بخشی از فرانسھ انقالب جدیدی را
 آغاز کردند. بابوف برنامھ سال ١٧٩٤ خود را فقط بھ دو شعار "آزادی و کمون

 منتخب" خالصھ کرده بود.

 ١۶ - مجلس قانونگزاری در دوران انقالب كبیر فرانسھ (دسامبر ١٧٩٢ - اکتبر ١٧٩٥)،
 كنوانسیون نامیده می شد. جایگاه طرفداران سیاست ھای محافظھ کارانھ در سمت راست
 تاالر این مجلس قرار داشت و حامیان سیاست ھای رادیكال انقالبی در سمت چپ. امروزه
 در سیاست انتساب صفت "چپ" بھ جناح ھای رادیکال و صفت "راست" بھ جناح ھای

محافظھ کار در سیاست از ھمین امر نشأت می گیرد.

 اگر انحطاط کسانی کھ از بورژوازی بریده و بھ سوی ما آمده بودند - عمدتا
 روشنفکران و بطور کلی افراد منفرد - نھ تنھا چندان غیر منتظره نبوده، بلکھ امر
 قابل انتظاری ھم است، پس چرا وقوع ھمین پدیده در درون طبقھ کارگر بھ
 نظرمان غیر مترقبھ می آید. برعکس ما باید سعی کنیم کھ این پدیده را کامال
 بشناسیم و توضیح دھیم. بسیاری از رفقا بھ واقعیت تلخ انفعال طبقھ کارگر اشاره

می کنند و نمی توانند احساس سرخوردگی و ناامیدی شان را مخفی نگھ دارند.
 تروتسکی با برشمردن مثال ھای تاریخی انکار ناپذیری، نظیر کمون پاریس و قیام
 دسامبر ١٩٠٥ مسکو، نشان می دھد کھ برخی از جنبش ھای انقالبی چطور با
 شکست شان نقش انقالبی راستین و مثبتی را ایفا کردند. من ھم با این تحلیل
 تروتسکی کامال ھم نظرم. شکست کمون پاریس بقای شکل جمھوری در فرانسھ را
 تضمین کرد و قیام مسکو راه را برای اصالحات قانونی در روسیھ ھموار ساخت.
 بھ ھر حال، اگر ھمین دستآوردھای جزیی ھم با خیزش ھای انقالبی جدیدی تقویت

 نشوند مطمئنا عمرشان بسیار کوتاه خواھند بود.
 عدم مشاھده کوچک ترین واکنشی چھ از جانب توده ھا و چھ در حزب تلخ ترین
 واقعیتی است کھ امروزه با آن مواجھ ایم. در طی دو سال گذشتھ مبارزه سرسختی
 مابین اپوزیسیون و دوایر باالی حزب در جریان بوده است. رویدادھای ماه ھای
 اخیر می بایست چشم ھای ھر آدم نابینایی را بھ روی واقعیت ھا می گشود. اما،

 تاکنون کوچک ترین نشانھ ای از تحرک و دخالت توده ھا بھ چشم نمی خورد.

 → آدم ھا را ھنگامی کھ بر سر دوراھی انتخاب ما بین نیکی و شر قرار می گیرند، با
 قلمی اعجاب آمیز توصیف می کند. کرتسینسکی و افسینکف از جملھ نخستین رھبران
 حزب بلشویک بودند کھ بھ اپوزیسیون چپ پیوستند و نامھ معروف ٤٦ نفره را در سال
 ١٩٢٣ امضاء کردند. این دو بعدھا تسلیم استالین می شوند و از ھمین رو است کھ

تروتسکی قیاس برادران کارامازوف را در مورد آنان بھ کار می برد.
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 از گروه ھایی کھ ھیچ یک از رھبران عضوش نبود، زینوویف و کامنف را بھ
 خاطر این کھ تروتسکی را در مبارزه اش رھا کردند و تنھا گذاشتند مورد انتقاد و
 شماتت قرار می دھند، کامنف در پاسخ می گوید: «برای کسب قدرت بھ تروتسکی
 نیاز داشتیم، پس از ورودش بھ حزب دیگر کاری ازش ساختھ نبود» بھ ھر حال،
 باید فرض را بر این بگذاریم کھ آموزش اعضای حزب و طبقھ کارگر وظیفھ ای
 شاق و دشوار است و تحقق آن بھ زمان درازی نیاز دارد. آن ھم بھ این خاطر کھ
 قبل از ھر چیز دیگری باید اذھان آن ھا را از کلیھ آلودگی ھا و کثافاتی کھ در اثر

فعالیت ھای شوراھا و حزب بوروکراتیزه شده بھ آن ھا ملون شده اند، بزدائیم.
 نباید این واقعیت را نادیده گرفت کھ اکثر اعضای حزب برداشت ھای نادرستی از
 وظایف، عملکرد و ساختار حزب دارند. این امر در مورد کمونیست ھای جوان بھ
 مراتب مصداق بیشتری دارد. بوروکراسی با آموزش مفاھیم غلط، کلیشھ وار و با
 ییاده کردن بوروکراتیک ھمین مفاھیم غلط مسبب چنین اوضاعی شده است. تاریخ
 عضویت اكثر قریب بھ اتفاق کارگرانی کھ بعد از جنگ داخلی بھ حزب پیوستھ اند
 عمدتا از سال ١٩٢٣ بھ بعد بوده است، یعنی در دوره باز کردن درھای حزب بر
 روی توده ھا. اینان از نحوه و عملکرد ساختار حزب در گذشتھ کوچک ترین
 تصویر و اطالعی ندارند. اکثر آنان از حداقل آموزش انقالبی طبقاتی الزمھ
 مبارزات روزمره در فرآشد ساختمان سوسیالیزم بی بھره اند. اما، از آن جایی کھ
 بوروکراسی حتی ھمین تالش ھای ناچیز تاکنونی اش را ھم بھ عبارات توخالی
 صرف کاھش داده است، کارگران قادر نیستند ذره ای از آن بھره گیرند. طبیعتا
 روش ھای غیر معمول آموزش مبارزه طبقاتی کھ بوروکراسی مبتکر آن ھا بوده،
 نظیر کاھش میزان دستمزد، بدتر کردن شرایط کار، افزایش بیکاری، کھ اتخاذ
 چنین اقداماتی الزاما کارگران را بھ مبارزه وا می دارد و ناچارا آگاھی طبقاتی
 اشان را بیدار می کند، جزء روش ھای عادی آموزش طبقاتی بھ حساب نمی آورم.
کامال برعکس این اقدامات دشمنی با دولت سوسیالیستی را در آن ھا برمی انگیزد.

 باید اعتراف کنم کھ ھیچ گاه دستخوش این توھم نشدم کھ برای جلب توده ھا بھ
 صفوف اپوزیسیون، حضور رھبران اپوزیسیون در مجامع حزبی و محافل
 کارگری بھ خودی خود بسنده می تواند باشد. من ھمواره این قبیل خوش خیالی ھا
  را کھ عمدتا از سوی رھبران لنینگراد و مشخصا  توسط زینوویف١٧ و کامنف١٨
 ابراز می شدند، توھماتی از جانب آن ھا بیش ارزیابی نمی کردم. این توھمات
 تالش ھای مذبوحانھ ای بودند از جانب آن ھا برای حفظ مرده ریگ آن دورانی کھ
 آن ھا ابراز احساسات و حضور توده ھا در مجامع و سخنرانی ھا و نیز تحسین
 مقامات رسمی را با نیت واقعی توده ھا عوضی می گرفتند و بھ پای محبوبیت ھای

خیالی خودشان می گذاشتند.
 کمی بیشتر این موضوع را می شکافم تا شاید دالیل این تغییر سریع مواضع شان
 برای خودمان ھم واضح تر شود. آنان بھ امید این کھ سریعا قدرت را قبضھ کنند
 بھ سوی اپوزیسیون روی آوردند، آری دقیقا با دغدغھ کسب قدرت بود کھ در سال

 ١٩٢٣ بھ اولین اپوزیسیون حزبی بھ رھبری تروتسکی پیوستند. ھنگامی کھ یکی

 ١٧ - گریگوری زینوویف، از رھبران اصلی حزب بلشویک، و اولین رئیس بین الملل
 کمونیست بود. او یکی از اعضای سھ گانھ مثلث قدرت (استالین - کامنف - زینوویف )
 بود کھ پس از مرگ لنین حکومت را در دست داشتند. او و کامنف در سال ١٩٢٥ بھ
 اپوزیسیون چپ تروتسکی پیوستند و ھمراه با اپوزیسیون در سال ١٩٢٧ از حزب اخراج
 شدند. در سال ١٩٢٨ زینوویف تسلیم استالین شد، ولی بعدھا در سال ١٩٣٦ یكي از

 قربانیان محاکمات نمایشی مسکو  و تیرباران شد.

 ١٨ - لئو کامنف، از بلشویک ھای قدیمی بود. ھمراه زینوویف تسلیم استالین شد. در
 ١٩٢٨ بار دیگر بھ حزب پذیرفتھ شد. در ١٩٣٢ مجددا از حزب  اخراج شد. در ١٩٣٣

تسلیم استالین شد. در طی محاکمات مسکو محکوم و اعدام شد.
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 چشمگیر گسترش یافتھ اند... ». در خاتمھ گزارش برای اثبات این ادعاھا کوھی
 از جداول و ارقام را بھ رخ  ما می کشند. و این ھمھ را درست در زمانی مشاھده
 می کنیم کھ پرونده ھای کمیتھ مرکزی مملو است از اسنادی دال بر از ھم پاشیدگی
 باور نکردنی آپاراتوس حزب و شوراھا، و آزار مبارزین و کارگران و سلطھ

 حکومت وحشت. پراودا ١١ آوریل قدرت بوروکراسی را چنین توصیف می کند:
 «عناصر فرصت طلب، عاطل، خصومت پیشھ و ناالیق در آن سوی
 مرزھای اتحاد جماھیر شوروی اوقات خود را صرف تعقیب و شکار آخرین
 مخترعین ما می کنند. باید علیھ چنین عناصری ضربھ ای کاری وارد
 آوریم، ضربھ ای جانانھ، با تمام قوای مان، با تمام عزم و اراده مان، با تمام

 شھامت و جسارتمان...»
 بھ ھر حال، با شناخت کاملی کھ از بوروکراسی داریم دیگر موجب شگفتی نخواھد
 شد اگر بار دیگر کسی پیدا شود و دوباره از«گسترش چشمگیر» فعالیت ھای
 تشکیالتی توده ای و حزبی و تالش ھای کمیتھ مرکزی برای «گسترش
 دموکراسی» داد سخن سر دھد... اعتقاد راسخ دارم کھ بوروکراسی با شکل
 موجودش، و علی رغم محاکمات پر سر وصدای ماه گذشتھ، کماکان با موفقیت بھ
 پاشیدن بذر ھمان کثافات تاکنونی ادامھ خواھد داد. این بوروکراسی را دیگر با
 پاکسازی نمی توان تغییر داد. بدیھی است کھ نھ مفید بودن نسبی این پاکسازی را
 نفی می کنم و نھ نیاز مبرم بھ آن را، برعکس آن چھ کھ شدیدا بدان باور دارم این
 است کھ امروزه دیگر مسألھ بر سر تغییر و جا بھ جایی افراد نیست، بلکھ قبل از

 ھر چیز مسألھ بر سر روش ھا است.
 بھ عقیده من نخستین شرط الزم برای ایجاد یک رھبری ای کھ قادر بھ اجرای نقش
 آموزشی خود باشد اوال کاھش تعداد رھبری کنونی است و ثانیا کاھش دامنھ قدرت
و وظایف آن. باید از شر سھ چھارم آپاراتوس خالص شویم، و وظایف و اختیارات

 وظیفھ رھبران حزب، بر طبق برداشت لنین و از جملھ ھمگی ما، عبارت است از
 مصون نگھ داشتن حزب و طبقھ کارگر در برابر وسوسھ و نفوذ فساد انگیز
 امتیازات فردی، استثناء قائل شدن برای نورچشمان، پارتی بازی، سوء استفاده از
 منصب و مقام نسبت بھ بقایای اشرافیت گذشتھ و خرده بورژوازی کنونی. ما باید
 علیھ نفوذ نابکار و علیھ وسوسھ و اغوای اخالقی و ایدئولوژیک بورژوازی خود

 را از قبل آماده می ساختیم.
 در گذشتھ بسیار امیدوار بودیم کھ رھبری حزب آپاراتوس کارگری - دھقانی و
 سندیکایی پرولتری نوین ایجاد خواھد کرد، و در زندگی روزمره ارزش ھای
 اخالقی جدیدی خواھد آفرید. اما امروزه با صراحت کامل و با صدای رسا باید
 اعالم کنیم کھ حزب در تحقق این تكالیف ناموفق بوده است. حزب در تحقق ھر دو
 وظیفھ ای کھ در پیش رو داشت، ھم آموزش و ھم پیشگیری از فساد و انحطاط،
 بی کفایتی تمام عیار خود را بھ منصھ ظھور گذاشتھ است. در کلیھ این موارد

 حزب کامال ورشکستھ بھ تقصیر و درمانده بوده است.
 از مدت ھا پیش ما متقاعد شده بودیم کھ رھبری حزب در جاده پر مخاطره ای گام
 نھاده و کماکان این مسیر را دنبال می کند. رویدادھاي ماه گذشتھ ھم بار دیگر

 صحت این ادعا ما را بھ ھمھ ثابت کرد.
 باید خاطرنشان شوم کھ ایرادات و سرزنش ھا بیشتر از جنبھ کیفی امور است تا
 کّمي. بر این نکتھ مصرا تأکید می ورزم، چرا کھ آن ھا برای اثبات موفقیت ھای
 بی شمار و پایان ناپذیرشان بار دیگر ما را با آمار و جداول بمباران خواھند کرد.
 اکنون فرصت مغتنمی است برای خاتمھ دادن بھ این شارالتانیزم و ھوچیگری در
 سوء استفاده از آمار و ارقام. گزارشات کنگره پانزدھم را مطالعھ کنید. گزارش
 کوسیور در باره فعالیت ھای تشکیالتی را بھ دقت مرور کنید. چھ چیز از آن
 دستگیرتان می شود؟ بخشی از آن را کلمھ بھ کلمھ نقل می کنم:«دموکراسی درون

 حزبی پیشرفت شگفت انگیزی کرده است... فعالیت ھاي تشکیالتی حزبی بطور
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 سرمایھ حزبی کھ میراث لنین بود توسط آپاراتوس بھ ھدر رفت، آن ھم در راھی
 کھ نھ تنھا کم ترین ثمره ای ببار نیآورد، بلکھ مشکالت و معضالت فراوانی ھم
 آفرید. در ھمان زمان کھ اپوزیسیون آن را می ساخت آپاراتوس ویرانش می کرد.

 تاکنون تمام استدالالتم بر مبنای واقعیات و داده ھای زندگی سیاسی و اقتصادی
 کشورمان بوده اند. این واقعیات بھ تفصیل در "بیانیھ مواضع اپوزیسیون" ١٩ مورد
 تجزیھ و تحلیل واقع شده اند. البتھ من چنین شیوه ای را از روی آگاھی و تعمد
 اتخاذ کرده ام. آن ھم تنھا بھ این دلیل کھ مسئولیت بررسی تغییر تحوالت رخ داده،
 چھ در بافت و تركیب اجتماعی و چھ در اخالق و روحیات حزب و پرولتاریا از
 زمان تسخیر قدرت تا بھ امروز بھ من محول شده بود. شاید این داده ھا و حقایق
 صبغھ یک سویھ ای بھ گزارشم داده باشند. اما، بدون ارائھ یک تحلیل مقدماتی فھم
 و شناخت منشاء اشتباھات سیاسی و اقتصادی رھبری در رابطھ با مسائل دھقانی،
 صنعتی، رژیم درونی حزب، و بطور کلی اداره امور کشور بسیار دشوار می بود.
 استراخان، ٦ اوت ١٩٢٨

 ١٩ - در سال ١٩٢٧ برای بحث ھای پیش کنگره پانزدھم حزب کمونیست اتحاد شوروی
 سندی با عنوان "بیانیھ مواضع اپوزیسیون" توسط تروتسکی، زینوویف، کامنف،
 راکوفسکی، پرئوبراژنسکی و تعداد دیگری از اعضای کمیتھ مرکزی حزب بھ کنگره
 ارائھ شد. این بیانیھ توسط بوروکراسی استالینیستی بھ اتھام "سندی ضد حزبی" اجازه
 انتشار در شوروی را نیافت. پرئو براژنسکی و چند تن دیگر از رھبران اپوزیسیون بھ
 اتھام عھده دار شدن تکثیر آن توسط ماشین چاپ دستی از حزب اخراج. کمی بعد اخراج

 دستھ جمعی صدھا تن از طرفداران اپوزیسیون صورت گرفت.

 یک چھارم باقي مانده ھم باید بھ شدت محدود شوند. این کاھش نفرات و بازنگری
 وظایف و تکالیف درمورد ارگان ھای مرکزی ھم کامال صدق می کند و ھر چھ
 سریع تر باید جامھ عمل بھ آن ھا پوشانده شود و در برابر خودکامگی دوایر

 رھبری کھ ما را بھ آن خو داده اند، کامال تضمین شوند.
 تصور این کھ چھ اتفاقاتی در بین توده ھای رده پائین حزب در شرف وقوع است
 کار چندان ساده ای نیست. خصوصا در مبارزه علیھ اپوزیسیون، آن ھم با در نظر
 رفتن سطح بسیار نازل مباحث ایدئولوژیک کادرھا و نفوذ مخرب آن ھا بر روی
 کارگران حزب. اگر در باال خط ایدئولوژیک مشخصی وجود دارد، خطی خوش
 منظر ولی بد نھاد، خطی مخدوش و التقاطی آغشتھ بھ میزان قابل مالحظھ ای از
 بد طینتی و ریاکاری، اما برعکس ھمان باالیی ھا در مبارزه اشان علیھ اپوزیسیون
 در میان صفوف رده ھای پائین از توسل بھ بیش ترین احساسات یھود ستیزی،
 بیگانھ ھراسی و روشنفکر ستیزی دریغ نورزیده اند. کم ترین تردیدی ندارم کھ با

 وجود بوروکراسی موجود، اصالح حزب امری محال و سرابی بیش نیست.
 در جمع بندی باید بگویم کھ با وجود این کھ من ھم چون شما بھ فقدان روحیھ
 انقالبی در بین توده ھای حزبی پی برده ام، اما، ھیچ چیز این پدیده مرا بھ حیرت
 نمی اندازد. این پدیده خود محصول تغییر و تحوالتی است کھ ھم در حزب و ھم
 در پرولتاریا بھ وقوع پیوستھ است. بازآموزی توده ھای کارگر در چارچوب
 سندیکا، و آموزش توده ھای حزبی در چارچوب حزب، امری کامال ضروری و
 اجتناب ناذیر است. تحقق این مھم فرآشدی است طوالنی و دشوار، اما، اجتناب
 ناذیر، فرآشدی کھ بنقد آغاز شده است. مبارزه اپوزیسیون با اخراج، زندانی شدن
 و تبعید ھزاران تن از رفقا ھمراه بوده است. ھر چند دستآوردھای آموزش
 کمونیستی این مبارزه برای حزب تاکنون چندان چشمگیر نبوده است، معھذا، در
 مقایسھ با آموزش آپاراتوس رسمی حزب، تاثیراتی مثبت بھ مراتب بیشتری بر جا

 گذاشتھ است.
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مارکسیزم و جادوی نخستین
 پلخانف در جائی می نویسد کھ اگر اوضاع و احوال تاریخی نیاز تحقق بھ یک
 "کارکرد" سیاسی مشخص را بطلبد، ھمان شرایط تاریخی ھم "عامل" ی کھ
 توانائی جامھ عمل پوشاندن بھ آن را داشتھ باشد بھ وجود خواھد آورد. اگر نیاز بھ
 این "کارکرد" عمیقا در اوضاع و احوال آن عصر ریشھ دوانیده باشد، دوران خود
 نھ تنھا بھ یک فرد بلکھ دست کم چند تن را کھ روحیات، شخصیت و اراده الزم
 برای جامھ عمل پوشاندن بھ آن "کارکرد" را دارا باشند خواھد آفرید. بھ عنوان
 قاعده، اوضاع و احوال ھر دوره تنھا بھ یک فرد و یا حداکثر بھ تعداد انگشت
 شماری از این افرادی کھ توان بالقوه رھبر شدن را دارند، اجازه می دھد کھ وارد
 صحنھ شوند. از این رو است کھ در بایگانی تاریخ قابلیت و اعمال تنھا این افراد
 بھ ثبت می رسند. واقعیت این است کھ فردی کھ کرسی رھبری را اشغال می کند
 با این عمل خود مانع از آن می شود کھ سایر رھبران بالقوه، کھ محکوم بھ گمنامی

 شده اند، وارد صحنھ شده و استعدادھای شان شکوفا شود.
 پلخانف این نظریھ را بھ حیطھ سیاست محدود نمی کند. برای مثال او مدعی است
 کھ اگر شخص لئوناردو داوینچی وجود نمی داشت کھ شاھکارھای ھنری را
 بیافریند، باز ھم کوچک ترین تغییری در گرایش کلی و مسیر تکامل مکتب ھنری
 دوره نوزائی بھ وجود نمی آمد، چرا کھ بھ باور او این گرایش محصول شرایط
 اجتماعی و جو روشنفکری و اخالقی حاکم بر آن دوران بود. احتماال تنھا تفاوتی
 کھ می کرد این می بود کھ سیمای ھای "افراد دیگری" بر بوم نقاش دیگری ترسیم
 می شدند. از نظر او ھمین نکتھ در مورد کشفیات علمی مھمی کھ صرفا بھ نام فرد
 مشخصی شناختھ می شوند، ھم صدق می کند. این کشفیات محصول آن مرحلھ از
 تکامل است کھ برخی از شاخھ ھای علوم در آن دوره مشخص بھ آن دست یافتھ
 اند، و این کھ چرا این فرد دانشمند و نھ دانشمند دیگری بھ افتخار کشف آن نایل

می آید بیش تر مسألھ بخت و تصادف است. در تاریخ بسیار اتفاق افتاده کھ

پیوست پنجم
 ایزاک دویچر در سال ١٩٠٧ در کراکو بھ دنیا آمد. ھنوز پا بھ ١٩ سال نگذاشتھ
 بود کھ بھ عضویت حزب کمونیست لھستان درآمد. بھ زودی در رھبری آن حزب
 قرار گرفت. انحطاط بوروکراتیک انقالب اکتبر او را بھ مبارزات اپوزیسیون چپ
 حزب بلشویک در شوروی جلب کرد. در سال ١٩٣١ رھبری جناح اپوزیسیون
 ضد استالینیستی در حزب کمونیست لھستان را بر عھده داشت. سال بعد، او را از
 حزب اخراج کردند. در آستانھ جنگ جھانی دوم کھ خطر حملھ ارتش آلمان

 ھیتلری بھ لھستان قریب الوقوع بود، بھ انگلستان مھاجرت کرد.
 قدرت تحلیل مسائل سیاسی، تسلط کامل بر زبان انگلیسی و قلم استثنایی اش از او
 یک چھره برجستھ مارکسیستی در دوران بعد از جنگ ساخت. او یکی از صاحب
 نظران انقالب اکتبر و استالینیزم بود. کتاب ھای بیوگرافی تروتسکی در سھ جلد و
 بیوگرافی استالین در دو جلد از مھم ترین آثار وی بھ حساب می آیند. کتاب مشھور
 دیگرش بھ نام "انقالب ناتمام" کھ درباره انقالب اکتبر نوشتھ شده بھ اکثر زبان
 ھای دنیا ترجمھ شده است. مطالعھ آثار وی برای عالقھ مندان بھ مسائل مارکسیزم

 و تاریخ شوروی امری ضروری است. او در سال ١٩٦٨ در گذشت.
 متنی کھ با عنوان "مارکسیزم و جادوی نخستین"* در ادامھ می آید، فصل سوم از
 کتاب "روسیھ بعد از استالین" نوشتھ ایزاک دویچر است کھ توسط نویسنده کتاب
 در دست، بھ فارسی ترجمھ شد و برای اولین بار در سال ١٣۶٨ در نشریھ "در

دفاع از مارکسیزم" ** چاپ شد.

* https://www.marxists.org/archive/deutscher/1953/russiaafterstalin.htm#h05

** https://www.hks-iran.com/hks/pdf/d_o_m_1.pdf
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 نامھ خصوصی کھ از تبعید در آلما آتا بھ یک بلشویک قدیمی می نویسد با
 صراحت و شجاعت کامل مدعی می شود کھ: «شما بھ خوبی می دانید کھ بدون
 لنین انقالب اکتبر بھ سر منزل پیروزی نمی رسید»١. بدین ترتیب در حالی کھ در
 آثار منتشر شده اش سعی می کرد کھ نقطھ نظرش نسبت بھ نقش لنین را با نظریھ
 پلخانف منطبق سازد، اما، بھ نظر می رسد کھ در مکاتبات خصوصی اش موضع
 کامال متفاوت دیگری را مطرح می کند. بھ نظر می رسد کھ حکایت استالین

 سرانجام این مجادلھ بحث انگیز را بھ نفع نظریھ پلخانف بھ انجام رسانید.
 در بین معاصرین استالین، چھ دوست و چھ رقیب، بھ دشوار می توان فردی را
 یافت کھ در مراحل نخستین، او را برای نقشی کھ در آینده قرار بود بازی کند
 مناسب بداند. از نظر آن ھا استالین از ویژگی ھا و استعدادھا الزم برای رھبر
 شدن کم ترین بھره ای نبرده بود، خواه رھبری از نوع بلشویکی و خواه غیر از
 آن. بھ قدرت رسیدن او برای ھمھ کامال غافلگیر کننده بود. تروتسکی در این
 رابطھ می نویسد: «استالین برای این کھ جانشین لنین شود خود را ھم چون سایھ
 از یکی از دیوارھای کرملین بھ بیرون آویخت». زینوویف، کامنف، رایکف،
تومسکی، بوخارین، و تقریبا تمامی رھبران غیر روس احزاب کمونیست روسیھ ٢

 ١  - نگارنده این نامھ را در بایگانی اسناد تروتسکی در دانشگاه ھاروارد یافت.
  ٢ - این امر، البتھ، در مورد ضد کمونیست ھا بیشتر صادق بود. نشریھ منشویکی
 Vestnik Sotsialisticheskii در بعد از مرگ لنین می نویسد: «ما، کسانی کھ از
 سال ١٩٠٣ اکثر رھبران حزب بلشویک را از نزدیک می شناختیم، و از ھمان اوایل
 ١٩٠٦ با استالین آشنا بودیم، بارھا از خود پرسیدیم کھ چطور در آن ایام او ھیج گاه نظر
 ما را بھ خودش جلب نکرد و ما متوجھ او نشدیم. چطور این قدر بھ او کم بھا می دادیم.
Vestnik) .«چرا ھیج کس بھ او بھ دیده یک عضو و فرد سیاسی جدی نگاه نمی کرد 

(Sotsialisticheski Feb - Mar, 1953

 چندین دانشمند و مستقل از یک دیگر بھ کشف ھم زمان یک پدیده علمی مشخص
 نائل آیند.

 برگردیم بھ مسألھ سیاسی. فرض کنیم کھ، برای مثال، ژنرال بناپارت قبل از آن کھ
 کنسول اول شود و یا تاج امپراتوری فرانسھ انقالبی را بر سر خود نھد، در جنگی
 کشتھ می شد، مطمئنا ژنرال دیگری جایش را می گرفت کھ اساسا ھمان نقش را
 در تاریخ بازی می کرد کھ ناپلئون بناپارت بازی کرد. در آن زمان رھبران نظامی
 با کفایتی وجود داشتند کھ بھ خوبی قادر بودند ھمان نقش را بر عھده بگیرند. بھ
 قدرت رسیدن بناپارت مانع از آن شد کھ بناپارت ھای بالقوه دیگری بھ بناپارت
 بالفعل تبدیل شوند. آن "عامل"ی کھ قادر بھ جامھ عمل پوشاندن بھ "کارکرد"
 تاریخی مشخصی بود، پا بھ عرصھ حیات نھاده بود و دیگر محلی برای نفر دوم
 وجود نداشت. در این مثال تاریخی "کارکرد" عبارت بود از استقرار یک حکومت
 استبدادی اما ھنوز انقالبی، حکومت "سرنیزه عادل" برای ملتی کھ دموکراسی
 جمھوری مردمی ژاکوبن ھا را آزموده بود اما آن را نپذیرفت ولیکن ھنوز آمادگی

 پذیرش نظام سلطنتی پیش از انقالب را ھم نداشت.
 این احکام پلخانف مجادالت بسیار بحث انگیزی را برانگیخت کھ من در این نوشتھ
 بھ ھیچ وجھ قصد وارد شدن بھ آن ھا را ندارم. تنھا بھ این نکتھ بسنده می کنم کھ
 حتی در بین مارکسیست ھا کھ عمدتا با نظریات پلخانف ھم نظر بودند، ھم

 "اختالفات" فراونی دیده می شد.
 تروتسکی، برای مثال، در کتاب "تاریخ انقالب روسیھ" سعی می کند کھ بین فلسفھ
 مارکسیستی تاریخ (کھ بھ استناد آن این نیروھا جمعی، طبقات و گروه ھای
 اجتماعی ھستند کھ نقش تعیین کننده دارند) و نقطھ نظر خودش کھ مطابق آن نقش
 شخص لنین در روند انقالب اکتبر را منحصر بھ فرد می بیند (بدین معنی کھ ھیج
 بلشویک دیگری نمی توانست جای وی را بگیرد) تعادل برقرار کند. بھ ھر رو،

تروتسکی حتی از این موضع پلخانف ھم بیش تر فاصلھ می گیرد. وی در یک
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  این نکتھ بھ ذھنشان خطور نکرد کھ ممکن است فردی در مرحلھ ای از انقالب بھ
 ھیچ وجھ صالحیت رھبری کردن را نداشتھ باشد، اما، در مرحلھ بعدی ھمان

 انقالب، ھمین فرد می تواند شایستھ ترین و مناسب ترین فرد جھت رھبری باشد.
 امروزه دیگر می دانیم کھ انزوای سیاسی ناخواستھ روسیھ بلشویک در دنیای
 سرمایھ داری و نیز انزواطلبی روانی خود خواستھ، از بارزترین ویژگی ھای
 اوضاع و احوال در حال تغییر بودند. این پدیده ساختھ دست استالین نبود، بلکھ
 خود پیآمد رویداد ھای قبل از بھ قدرت رسیدنش بود. او صرفا آن چھ را کھ بر
 جای مانده بود، تحویل گرفت. او تنھا در چارچوب آن چھ وجود داشت آزادی عمل
 داشت و دقیقا از ھمین رو بود کھ توانست خود را باال بکشد. اکثر رفقایش
 نتوانستند خود را با انزوای شوروی وفق دھند، نتوانستند بر عادات و افکار
 انترناسیونالیستی خود غلبھ کند و در خدمت نظامی درآیند کھ بر  پایھ یک سیاست

 انزوا طلبی ییگیر استوار بود.
 آنان سر سازگاری با واقعیات جدید دوران جدید را نداشتند و از ھمین رو توسط
 واقعیت ھا آچمز شده، بھ کنار افکنده شده و سرانجام ھر چھ را رشتھ بودند پنبھ
 شده یافتند. ھمین نکتھ ھم در مورد دو نگرش متفاوت از جانب استالین و رقبایش
 بھ مسألھ غامض دموکراسی پرولتری در مواجھھ با خودکامکی ـ این مسألھ حیاتی
 در گذار از لنینیزم بھ استالینیزم - کامال صادق است. این فقط استالین نبود کھ
 دموکراسی پرولتری مراحل اولیھ انقالب را نابود کرد. از قبل از سال ٢٤ـ ١٩٢٣
 این دموکراسی بنقد رنگ باختھ بود. استالین، اما، ضربھ نھائی را بر آن وارد

 ساخت.
 این واقعیت دارد کھ بلشویزم در جریان مبارزه برای حراست از انقالب، طبقھ
 کارگر را از آزادی ھای سیاسی محروم کرد. از این رو رقبای استالین آن چنان ھم
 نمی توانستند بر سنن دموکراتیک خود ببالند. آنان، اما، بھ ھیچ وجھ نھ این مسألھ

را کامال ھضم کردند و نھ خود را با آن وفق دادند. بلکھ پشیمانی، دغدغھ خاطر

 در این برداشت با تروتسکی ھم نظر بودند. تنھا لنین بود کھ در ارزیابی اش از
 استالین با احتیاط بیش تری سخن می گفت، و با این کھ استالین و تروتسکی را ھر
 دو از "الیق ترین" افراد کمیتھ مرکزی ارزیابی کرده بود، معھذا، سرانجام بھ

 ھمکارانش توصیھ می کند کھ او را از سمت دبیرکلی حزب برکنار سازند.
 حال این پرسش مطرح می شود کھ پس چرا تقریبا کلیھ افرادی کھ بھ نحوی با
 استالین آشنائی داشتند، در مورد بخت بھ قدرت رسیدنش، چھ در دوران قبل از
 صعود بھ قدرت و چھ زمانی کھ مشغول قبضھ کردنش بود، ھمگی بھ خطا رفتند.

 در دوران لنین الگوی یک رھبر بلشویکی، علی القاعده فردی با مشخصات زیر
 بود: یک نظریھ پرداز مارکسیست، یک استراتژ سیاسی ماھر، یک نویسنده با

 قلمی نافذ، یک سخنران چیره دست، و دست آخر یک سازمانده ماھر.
 استالین بھ ھیج وجھ یک نظریھ پرداز بھ حساب نمی آمد٣. تا آخر عمر بیش تر
 یک تاکتیک زن بود تا یک استراتژ. بیش تر استاد مانورھای کوتاه مدت بود تا
 مبتکر سیاست ھای دراز مدت. مھارتش در تاکتیک ھم عمدتا در خدمت جبران
 ضعف اش در مسائل استراتژی بود تا چیز دیگر. او سخنرانی کسل کننده و
 نویسنده ای بی رمق بود. در دوران حیات لنین تنھا ھنرش سازماندھی بود. بی
 جھت نبود کھ معاصرین و رقبای سیاسی اش او را بھ ھیچ وجھ شایستھ جانشینی
 لنین نمی دیدند. اما اشتباه آنان در این بود کھ می پنداشتند کھ روسیھ بلشویک بعد
 از مرگ لنین ھم کماکان بھ رھبری ای از نوع لنین نیاز خواھد داشت، یعنی
 رھبری چھ جمعی و چھ فردی نزدیک ترین ھمکاران لنین. داوری شان از اوضاع

 در حال تغییر آن ایام نادرست بود و ملزومات جدید دوران جدید را در نیافتند.
 

  ٣ - از نوشتجات استالین کامال بھ این نکتھ می توان پی برد کھ نامبرده تنھا در اواخر
عمرش بود کھ با کتاب "سرمایھ" مارکس آشنایی پیدا می کند.
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 می بودند (انسان بی اختیار بھ یاد تابلوھای "شام آخر"، "لبخند ژوکوند" و دیگر
 شاھکارھای این ھنرمند می افتد)، آیا منظور این است کھ سیر تکامل این مکتب
 ھنری ھم تغییر نمی کرد؟ آیا سھم لئوناردو داوینچی و یا میکل آنژ در این تکامل

 صرفا بھ خلق آن "چھره ھای" سرشناس خالصھ می شود.
 اگر کسی مدعی شود کھ در دوره دیرکتوار* ژنرال ھا دیگری ھم بودند کھ بھ
 خوبی می توانستند جای ناپلئون را بگیرند، انسان بی اختیار بھ یاد صفات برجستھ
 ناپلئون می افتد: ھوش، تیز اندیشی و جذابیت رمانتیک اش. این کھ این سجایای
 اخالقی تا چھ حد در رویدادھای آن دوره نقش داشتند، پرسشی است کھ بھ سادگی

 نمی توان خود را از آن خالص کرد.
 اما در مورد استالین چطور؟ این فرد بی چھره، بی رنگ و فاقد کم ترین جذابیت!
 تنھا چیزی کھ در او نمی توان سراغ گرفت قابلیت ھائی است کھ روزی بتوانند او
 را بھ موتور نیروھای گمنام فعال پشت صحنھ تبدیل کند، چیزی کھ بھ مخیلھ
 ھیچکس خطور نمی کرد. او بیش تر از ھر چیز تجسم گمنامی بود. فرد گمنامی
 کھ بھ اوج قدرت و شھرت صعود کرد و حتی در آن اوج قدرت کماکان با خودش

 صادق ماند، اما بی نھایت بی چھره و در نتیجھ بی نھایت اغفال کننده بود.
 در نبرد بین تروتسکی و استالین، اگر تنھا از زاویھ استعدادھا و برجستگی ھای
 فردی بھ داوری نشینیم، ھیج گاه قادر بھ توضیح پیروزی استالین بر رقیبش
 نخواھیم بود. ھیج استعداد خاصی در استالین نمی توان سراغ گرفت کھ تروتسکی
 فاقد آن بوده باشد. ھیچ موردی نبود کھ تروتسکی دست کم یک سر و گردن از
 استالین باالتر نبوده باشد. افزون آن کھ تروتسکی از استعدادھای خارق العاده ای
 برخوردار بود کھ رقیبش کامال از آن ھا بی بھره بود. بی جھت نیست کھ لنین، این
 داور این دو شخصیت، تروتسکی را بھ درستی الیق ترین فرد در بین رھبران
 حزب بلشویک ارزیابی می کند. باید بگویم کھ در این قضاوت لنین کم ترین

اغراقی دیده نمی شود.

 و بازاندیشی شدیدا اذھان آن ھا را بھ خود مشغول کرده بود. آنان با اشتیاق و
 حسرت بھ سرمنشاء و خاستگاه ھای دموکراتیک می نگریستند. این مسایل، اما بھ
 ھیچ وجھ مشغولیات فکری استالین نبودند. در چارچوب جدید غیر دموکراتیک
 دولت بلشویک دیگر جائی برای آن ھا باقی نمانده بود کھ بتوانند نقش مؤثری ایفاء
 کنند، در حالی کھ قبای رھبری دستگاه جدید برای قد و قامت استالین دوختھ شده
 بود. ھر چھ کھ استالین در ساختن نظام جدید حکومت بی وقفھ بھ پیش می رفت،

 دستگاه جدید ھم آن ھا را ھر چھ بیش تر خرد و داغان می کرد۴.
 انکشاف رویدادھا، "عامل" خودش را در استالین یافت. اگر شخص استالین ھم نمی
 بود قطعا فرد دیگری با ھمان مشخصات ھمان نقش را بازی می کرد. معموال
 برداشت ھا و قیاس ھای مشابھ در مورد شخصیت ھای تاریخی چندان قابل قبول و
 مطلوب نیستند. اما، این مسألھ در مورد استالین بھ نحوی شگفت انگیز و استثنائی

 قانع کننده و موجھ است.
 وقتی مدعی می شویم کھ بھ فرض اگر شخص لئوناردو داوینچی ھم وجود نمی
 داشت باز ھم سیر کلی تکامل ھنر عصر نوزائی تغییر آن چنانی نمی کرد و صرفا

"شخصیت"ھائی کھ سیمای شان بھ نقاشی در می آمدند چھره  افراد دیگری

  ۴ ـ آقای آبرامویج، این منشویک کھنھ کار، کسی کھ امروزه با افتخار و مباھات می تواند
 پنجاھمین سالگرد مبارزه بی وقفھ و بی امانش علیھ بلشویزم را جشن بگیرد، در نشریھ ای
 کھ در باال بدان اشاره کردیم، مقالھ ای نوشتھ است البتھ حدس ما این است کھ وی نویسنده
 مقالھ است) کھ خواندنش خالی از فایده نیست. او می نویسد: «با بررسی رویدادھای گذشتھ
 بھ نظرم می رسد کھ دلیل عمده ارزیابی آشکارا غلط ھمگی ما از شخصیت استالین این
 بود کھ دستگاه فکری نھ تنھا ما منشویک ھا، این مخالفین دیکتاتوری، بلکھ با کمال
 شگفتی، ھواداران دیکتاتوری [بلشویک ھا] ھم در آن ایام از یک چارچوب کامال

دموکراتیک برخوردار بود».
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 از سوی دیگر، در جریان قیام اکتبر کم ترین نشانھ ای از استالین بھ عنوان
 تاکتیک پرداز مشاھده نمی شود. طبق اسناد رسمی کمیتھ مرکزی حزب بلشویک،
 در سراسر سال ١٩١٧ ھم کم ترین تاکتیک و طرحی کھ از سوی استالین ارائھ

 شده باشد بھ چشم نمی خورد.
 اما این واقعیتی است کھ تاکتیک ھای تروتسکی در مبارزه اش علیھ استالین
 کارآئی کم تری داشتند. الجرم این پرسش مطرح می شود کھ پس چطور شد کھ
 تروتسکی، این نابغھ تاکتیک ھای سال ١٩١٧، در طی سال ھای ٢٧- ١٩٢٤
 تاکتیک پرداز ناموفقی از کار درآمد؟ چھ چیزی موجب شد کھ استالینی کھ در
 عملیات و تاکتیک ھای قیام اکتبر کم ترین نشانھ ای از او دیده نمی شد، برعکس،

 در سال ھای بعد این چنین مھارت و استادی در این امر از خود نشان داد؟
 پاسخ بھ این پرسش را باید در متفاوت بودن اوضاع و احوال این دو دوره سراغ
 گرفت. بدین معنا کھ شرایط سال ١٩١٧ شخصی مثل تروتسکی را می طلبید و نھ
 استالین را، در حالی کھ چند سال بعد با تغییر اوضاع و احوال و در شرایط جدید
 کامال متفاوت با گذشتھ، کشتی را ناخدای دیگری می بایست. دلیل این کھ در
 شرایط جدید استالین مناسب ترین فرد برای احراز مقام رھبری بود این نبود کھ
 وی از استعداد خارق العاده در امر سازماندھی برخوردار بود، چرا کھ گذشتھ اش
 خالف آن را ثابت می کند. بلکھ دلیلش این بود کھ پیشینھ اش، تجارب اش،
 سجایای اخالقی و قالب فکری اش چنان شخصیتی از او ساختھ بودند کھ تنھا در
 شرایط برش کامل حزب از منشا و خاستگاه ھای دموکراتیک، و بھ دنبال ده سال

 انزوا بود کھ بھ او این امکان را دادند تا سکان رھبری آن را بھ دست گیرد.
 در شرایط جدید استالین مناسب ترین "عامل" برای "کارکرد" ھدایت جنبش بود.
 استالین در تمام عمرش ھیچ گاه بھ خارج از روسیھ سفر نکرده بود و بخش مھمی

از دوران زندان اش را در زادگاھش، یعنی قزاقستان این حد فاصل آسیا و اروپا،

 اغلب گفتھ می شود کھ تروتسکی در سازماندھی بھ پای استالین نمی رسید. ھیج
 فردی کھ تاریخ ارتش سرخ را مطالعھ کرده باشد این نظریھ را جدی نمی گیرد.
 اگر بتوان امر ایجاد و سازماندھی ارتش سرخ را بھ پای یک نفر نوشت، بی چون
 و چرا این فرد تروتسکی می تواند باشد. بھ دنبال فروپاشی، انحالل و اضمحالل
 ارتش قدیم، تروتسکی ارتش سرخ را از ھیچ ساخت، سازماندھی کرد و خالء
 نظامی ایجاد شده را پر کرد. برای پر کردن این خالء با یک ارتش نوین، برای
 سازماندھی و اداره آن، بھ نوعی استعداد و نبوغ نظامی بھ مراتب عالی تر از آن
 چھ کھ مجھزترین ارتش ھای آن زمان می طلبیدند، نیاز بود. ایجاد، سازماندھی و
 ھدایت ارتش سرخ در طی جنگ داخلی ستایش کلیھ صاحب نظران نظامی، چھ
 روسی و چھ غیر روسی، چھ بلشویک و چھ غیر بلشویک را برانگیخت. جملگی
 آنان بال استثناء نبوغ نظامی تروتسکی را از نوع "نبوغ ناپلئونی" ارزیابی کردند۵.
 گفتھ می شود کھ استالین از لحاظ تاکتیک ھای سیاسی نسبت بھ تروتسکی برتری
 داشت. کافی است مانورھای تاکتیکی ای کھ تروتسکی چھ در آستانھ انقالب اکتبر
 و چھ در طی آن بھ کار گرفت را مورد مطالعھ قرار دھیم تا بی اساس بودن این
 ادعا ثابت شود. در مقام رھبری قیام بلشویکی، تروتسکی تقریبا بھ تنھائی (لنین در
 آن ایام در مخفیگاه بھ سر می برد) کلیھ دشمنان حزب بلشویک را نھ تنھا در
 موقعیت انفعالی و بی عملی قرار داد، بلکھ حتی با گیج کردشان آن ھا را ھم بھ
 ھمدستی و دنبالھ روی از بلشویک ھا کشاند. او قیام را بھ پیروزی رساند بی آن
 کھ تقریبا گلولھ ای شلیک شود. شاھدان عینی ھمواره حتی در خصمانھ ترین
 آمارھای شان تعداد کل تلفات در ھر دو جبھھ را جمعا کمتر از ده نفر ذکر کردند.

 ۵ - در این رابطھ کافی است، برای مثال، بھ نوشتھ ھای ژنرال لودندورف و ژنرال
 ھافمن، دو تن از فرماندھان برجستھ ارتش آلمان در جنگ جھانی اول، و دشمنان قسم
 خورده تروتسکی در ماجرای صلح برست لیتوفسک نظری بیفکنیم و توصیف پیروزی

ھای نظامی تروتسکی را از زبان آن ھا بشنویم.
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 پلھ پایین نمی آمدند و مخالفان سرسخت جنگ بودند، علیرغم تمام جار و جنجال
 ھای شان، بھ خدمت ماشین جنگی دولت ھای متحارب در آمدند. علیرغم این ھمھ،
 مھاجرین روس، اما، ھنوز سخت بر این باور بودند کھ  سرانجام "آگاھی طبقاتی"
 و "قدرت پرولتری" غربی بر این "خیانت" و پیامدھایش غلبھ خواھند کرد. بھ این
 کھ آن ھا بتوانند قبل از غرب در روسیھ قدرت را تسخیر کنند، چھ رسد بھ آن کھ

 آن را حفظ کنند، نھ تنھا باور نداشتند، بلکھ بھ مخیلھ شان ھم خطور نکرده بود.
 استالین، اما، نھ اشتیاقات آن ھا را تجربھ کرده بود و نھ توھماتشان را. او ھرگز
 پای صحبت ھای ژورس، ببل، کائوتسکی و یا گد ننشستھ بود. او بھ ھیج وجھ
 کوچک ترین تصویری از قدرت جنبش مارکسیستی در غرب نداشت. او حتی در
 دوران لنین ھم اگر بھ گسترش و بسط انقالب در اروپا اشاره می کند صرفا خود
 را با واژه ھا و اصطالحات رایج بین بلشویک ھا در آن ایام منطبق می سازد تا
 ھم رنگ جماعت شود. زمانی ھم کھ آن امیدھا بر باد رفتند نھ تعادل درونی اش
 برھم خورد و نھ برخالف بسیاری از بلشویک ھای قدیمی دستخوش این احساس
 می شود کھ انقالب روسیھ و سازندگانش در ورطھ گرداب انزوا، تنھا بھ حال خود
 رھا شده اند. حتی در ھمان اوایل سال ١٩١٨ نسبت بھ جنبش ھای انقالبی در
 غرب شک و تردید از خود ابراز می کند و بھ ھمین خاطر شدیدا مورد عتاب و

 حملھ لنین واقع می شود.
 این مسألھ شاید ضد و نقیض بھ نظر آید، معھذا، ھمین بی اطالعی و نادانی اش از
 غرب بود کھ بھ او اجازه داد کھ در مقایسھ با سایر رھبران حزب بلشویک از
 جملھ لنین کھ از پشتوانھ و کولھ بار سال ھا مطالعھ و مشاھده دست اول برخوردار

 بودند، برداشت واقع بینانھ تری از توان ھای انقالب در غرب داشتھ باشد.
 جھت گیری و سنت دموکراتیک رھبران اولیھ بلشویک تا حدود زیادی از سنت
 مارکسیزم اروپایی آب می خورد. در دوران استبداد تزار، بلشویزم تنھا در شکل

زیرزمینی می توانست وجود داشتھ و عمل کند. فعالیت زیرزمینی اگر قرار است

 سپری کرده بود. او با مارکسیزم ارویائی کامال بیگانھ بود. در دوران لنین این
 بیگانگی یک نقطھ ضعف عمده ای بھ شمار می آمد، چرا کھ بلشویزم سرنوشت
 آتی خود را در پیروزی انقالب در غرب می دید. اما زمانی کھ کرانھ ھای انقالب
 بھ درون مرز ھای ملی عقب می نشینند، ھمین نقطھ ضعف بھ عکس خود بدل شده
 و منشاء قدرت عظیمی برای او می شود. او کھ بھ دشواری می توانست فراتر از
 مرزھای ملی را بنگرد، کم ترین مشکلی در گسست کامل بلشویزم از چشم انداز

 مارکسیزم غربی نداشت.
 اما رقبای استالین سال ھای بسیاری از عمرشان را ھم چون لنین در آلمان، فرانسھ
 و سایر کشورھای اروپای غربی در مھاجرت سیاسی گذرانده بودند. در آن جا بود
 کھ آن ھا سال ھا مشتاقانھ بھ سخنوران مبزری چون ژان ژورس، ببل و سایر
 پیشگامان و پیامبران فرانسوی و یا آلمانی سوسیالیزم گوش فرا داده بودند. آنان با
 آموزش ھای کسانی نظیر گد، کائوتسکی و دیگر مبشران برجستھ مارکسیزم آشنا
 شده بودند. آنان بھ انبوه روزنامھ ھا، کتاب ھا و مطالب سوسیالیستی کھ آزادانھ
 انتشار می یافت و میلیون ھا خواننده داشت را با شوق زایدالوصف و بھ دیده
 حسرت می نگریستند. این ھمھ در حالی بود کھ انقالبیون روسی برای آن کھ
 بتوانند چند صفحھ ای را مخفیانھ بھ روسیھ برسانند مجبور بودند کھ رنج ھای
 دشوار بسیاری را متحمل شده و مخاطرات فراوانی را بھ جان بخرند. آنان قدرت
 نظام پارلمانی، نھاد ھای سیاسی آموزشی، مارکسیزم غربی، اتحادیھ ھای کارگری
 توده ای، تظاھرات روز اول ماه مھ، اعتصابات آزاد و "قدرتمند " کھ رھبری شان
 در دست سوسیالیست ھا بود را خود از نزدیک با شور و شعف غیر قابل توصیفی
 مشاھده کرده بودند. آن ھا در یک کالم مسحور و مجذوب "عظمت" مارکسیزم

 اروپایی شده بودند.
 دیری نپائید کھ فروپاشی عظیم سال ١٩١٤ فرا رسید و کاخ آمال و آرزوھا فرو

ریخت. احزاب سوسیالیست اروپایی کھ تا آن زمان از انترناسیونالیست بودن یک
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 گرفتھ بود. او در زمره کمیتھ چی ھای منضبطی بود کھ با حسادت و رشک
 خاصی نفوذ جاسوسان و "عوامل" دشمن بھ درون تشکیالت بلشویکی را سد کرده
 بود. در یک تشکیالت زیرزمینی اعضا عادی رھبران خود را نمی توانند آزادانھ
 انتخاب کنند. در اغلب موارد حتی نمی دانند کھ آن ھا چھ کسانی ھستند. اینان در
 برابر تالش ھا در راستا دموکراتیزه شدن تشکیالت شدیدا حساسیت و واکنش از
 خود نشان می دھند. آنان واکنش منفی خود را این طور توجیھ می کنند کھ
 دموکراتیزه کردن تشکیالت عملی خطرناک بوده و اعضای سازمان را در برابر

 خطر شناسائی توسط پلیس سیاسی خلع سالح می کند.
 این نحوه برخورد کھ مختص یک سازمان زیرزمینی است، تا آخر عمر ھمراه
 استالین بود. او بر این باور بود کھ، ھمان طور کھ بعدھا خودش با صراحت کامل
بیان کرد، مجادالت و کشمکش ھای علنی درون حزب بلشویک در طی سال ھای.
 ١٩٢٠- ١٩١٧ نتیجھ ای جز اتالف وقت، بھ ھرز رفتن توان انقالبی و کاھش
 قدرت حزبی نداشتند. ھر از گاھی، البتھ، مجبور بود کھ برای خالی نبودن عریضھ
 و برخالف قاعده ھمیشگی بھ لزوم وجود دموکراسی در درون حزب ھم گریز
 بزند. اما او ھیج گاه این را نفھمید کھ نھ تنھا تداوم حیات فکری حزب با آزادی
 واقعی انتقاد و تقابل آشکار عقاید و آراء گره خورده بلکھ اصوال از آن ھا تغذیھ
 می کند. او بھ مجرد آن کھ بھ قدرت رسید عادات بلشویزم زیرزمینی را، آن ھم بھ
 شکل بی اندازه افراطی و غریبی، دوباره پیاده کرد. آن ھم نھ فقط در حزب بلکھ
 در دولت شوراھا و حیات ملی کھ تا آن زمان بنقد از ھر جھت از ھر گونھ انگیزه

 دموکراتیکی تھی شده بودند.
 سرانجام زمانی کھ بلشویزم "شیوه زندگی" روسی و مرده ریگ شوم تزاریزم را
 قورت داده و کامال ھضم کرده بود وقت آن رسیده بود کھ استالین سخنگوی آن
 شود. سھم کلیسا ارتدوکس در این مرده ریگ نقش تعیین کننده ای داشت. استالین

در جوانی با تعالیم کلیسای ارتدوکس آموزش و پرورش یافتھ بود. این واقعیتی

  مؤثر و کارا باشد باید کمابیش بھ گونھ اتوریتر عمل کند، باید بھ شدت منضبط
 باشد، سازماندھی سلسلھ مراتبی داشتھ و یک مرکز قوی آن را کنترل کند. تقریبا
 کلیھ جنبش ھای انقالبی روسیھ (ھم چنین جنبش ھای مقاومت در مناطق اشغال
 شده توسط آلمان نازی در طی سال ھا ١٩۴۵ - ١٩٤٠ ) چنین ویژگی ھایی
 داشتند. انضباط آھنین و رھبری قوی، کھ ھر دو از ملزومات بقای یک سازمان
 زیرزمینی ھستند، از سوی رھبران این قبیل احزاب مورد ستایش واقع می شوند.
 در آن ایام لنین ھم اصل یک رھبری قوی را می ستود، آن ھم با ھمة تأکیدھا و
 تأکیدھای اغراق آمیزی کھ از خصوصیات بارز او بود. معھذا، حتی تشکیالت
 زیرزمینی بلشویک ھا در دوران تزاریزم ھم با ھیچ معیاری بھ آن حزب یک

 دستی کھ استالینیست ھا بھ لنین نسبت می دھند، کوچک ترین شباھتی نداشت.
 پیش ترھا بلشویک ھا در دوران مھاجرتشان تجربھ فعالیت درون تشکیالت
 کارگری کشورھای غربی را آزموده بودند. آن ھا خود شاھد آن بودند کھ با آن کھ
 این سازمان ھا ھم توسط کمیتھ ھای متمرکز کنترل و رھبری می شد، معھذا،
 ھمواره مجادالت و مباحثات سیاسی در جوی کامال آزاد انجام شده، معیارھا و
 موازین دموکراتیک دقیقا مراعات می شدند. فرستادگان و رابطین بلشویک کھ
 اغلب با گذرنامھ ھای جعلی بین اروپای غربی و روسیھ در سفر بودند، غالبا بین
 دیدگاه دموکراتیک احزاب غربی از یک سو و جنبش زیرزمینی و اتوریتر خودی
 از سوی دیگر، گیر کرده بودند. آنان ھمواره رویای فرا رسیدن روزی را در سر
 می پروراندند کھ حزب شان علنی شود، کھ موازین و روش ھای دموکراتیک
 اتخاذ کنند، کھ رھبری شان را آزادانھ برگزینند. ھر زمان کھ حزب علنی می شد،
 حتی اگر برای مدت کوتاھی نظیر سال ١٩٠۵ ھم کھ شده، لنین خون دموکراسی
 در شریان ھای حزب بلشویک تزریق می کرد. در طی سال ھای ١٩٢٠ - ١٩١٧

 در نمام صفوف حزب دموکراسی کامال شکوفا شد.
اما، قالب فکری و چشم انداز سیاسی استالین منحصرا با بلشویزم زیرزمینی شکل
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 "مسائل اقتصاد سوسیالیستی در اتحاد شوروی"، بھ گونھ ای باور نکردنی با نحوه
 بیان و استدالالت کامال اسکوالستیک و شبھ مذھبی مواجھ ایم. تو گویی کھ در این
 نوشتھ ھا خواننده نھ با واقعیات ملموس قدرت سیاسی و حیات اجتماعی بلکھ با
 تفاسیر و جزم ھا دینی سروکار دارد. اگر مقدر شده بود کھ سرنوشت انقالب
 روسیھ با«خود مرکز بینی ملی» و "خودکامگی حکومتی" رقم زده شود، در آن
 صورت ایده آل ترین "عامل"ی کھ چنین "کارکردی"ی را ھم می توانست متحقق
 سازد، استالین بود. ھر چند کھ این فرمول ھای سیاسی بھ خودی خود صحیح
 بودند، معھذا، ھنوز بھ اعماق تاروپود روان استالینیزم سرایت نکرده بودند، و از
 ھمین رو باید آن ھا را در حیطھ ای ژرفناک تر از شعور سیاسی جستجو کرد. این

 حیطھ کھن تر چیزی نیست جز ھمان سپھر اوھام و غرایز انسان نخستین.
 روسیھ دھھ ١٩٢٠ در سطح بسیار نازلی از تمدن قرار داشت. روسیھ سرزمین
 موژیک ھا بود. این دھقانان تھیدست و بی سواد کھ اکثرشان تنھا مالک قطعھ
 زمینی بی مقدار بودند کھ با خیش چوبی آن را شخم می زدند، ھنوز اکثریت قابل
 مالحظھ ای از جمعیت روسیھ را تشکیل می دادند. قفقاز سرزمین قبایل کوه نشین
 بود و در مناطق آسیایی چوپانان و چادر نشینان صحرا گردی وجود داشتند کھ در
 اشکال حتی بدوی تری می زیستند. عقب افتادگی دھقانان نقش بسیار مھمی در
 انکشاف رویدادھا بازی کردند. صرفا کافی است یاد آور شویم کھ در رویداد ھای
 سال ١٩١٧ این کارگران صنعتی دو شھر پتروگراد و مسکو بودند کھ بازیگران
 اصلی صحنھ بودند. با پراکندگی فیزیکی طبقھ کارگر، با خالی شدن شھر ھا از آن
 ھا در طی جنگ داخلی و با فروکش کردن انقالب، این نقش وارونھ شد. طغیان
 روسیھ روستایی و مناطق آسیایی و نیمھ آسیایی مشخصات و ویژگی ھا اصلی و
 بی چون و چرای حیات اجتماعی شوروی در دوران بھ قدرت رسیدن استالین بود.
 دستگاه فکری و تصورات روسیھ روستایی در سطح پایین تر از تفکر ارتدوکسیزم
 و یا ھر اندیشھ مذھبی منسجم و سازمان یافتھ ای بود. افکار آنان شدیدا آغشتھ بھ

جادوی نخستین مختص جوامع بدوی بود.

 است کھ بسیاری از انقالبیون روسی، بھ خصوص در منطقھ قفقاز، در حوزه ھای
 دینی کلیسای ارتدوکس آموزش دیده بودند. اما ھیچ نیاز و دلیلی وجود نداشت کھ
 یک انقالبی کھ ایام نوجوانی اش را در این مدارس و با ھدف کشیش شدن گذرانده
 بود، کماکان قالب فکری مذھبی اش را تا آخر عمر حفظ کند. استالین، اما آن را

 در افراطی ترین شکل حفظ کرد.
 سلوک و روش ھای کلیسا ارتدوکس قبل از آن کھ توسط استالین بر حزب بلشویک
 تحیمل شوند، از قبل بر افکار خود او چیره شده و دیگر جایی برای مارکسیزم و
 تفکر غیر دینی باقی نمانده بود. استالین برای آن کھ آموزه و مسایل مارکسیستی
 چندان بھ گوش توده ھای روسیھ "عقب افتاده" نا آشنا و ثقیل نباشد آن ھا را بھ
 گونھ ای "سر و دم بریده"، مبتذالنھ، و در بسیاری موارد حتی در قالب
 اصطالحات مذھبی و بھ زبان کلیسا ارتدوکس بیان می کرد. واقعیت این است کھ
 سال ھا قبل از آن کھ بھ اقتضای اوضاع و احوال سیاسی روز رسما از کلیسا
 ارتدوکس اعاده حیثیت کند، او بلشویزم را ھمان ظھور مجدد روح القدس کھن و
 تعریف ناشده کلیسای ارتدوکس [یکی از سھ رکن کلیسای ارتدوکس - معادل

 مھدویت در مذھب شیعھ] معرفی کرده بود.
 سوگند وفاداری معروف استالین بھ پیکر بی جان لنین در مراسم تودیع با لنین
 نمونھ گویا و بسنده ای است در اثبات این ادعا. این سوگند مناجاتی است
 باورنکردنی در سوگ مرگ لنین. ھر جملھ اش با عبارت «رفیق لنین ما بھ تو
 سوگند یاد می کنیم» شروع می شود! بی اختیار این حس بھ انسان دست می دھد
 کھ این طلبھ سابق حوزه علمیھ، با بھره گیری از تخصص اش در روضھ خوانی،
 در مراسم تشییع جنازه و عزاداری، در حالی کھ بر جایگاه لنین تکیھ می زند، بر
 مارکسیزم ھم غلبھ کرده و آن را پشت سر می گذارد. این ملغمھ باورنکردنی از
 مارکسیزم و مذھب ارتدوکس از ویژگی ھای اصلی استالین و استالینیزم بود. در
کلیھ نوشتھ ھای استالین، حتی غلط اندازترین، از جملھ آخرین نوشتھ اش با عنوان
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 اخیرا آقای بادو شوانیدزه، خواھرزاده استالین، بھ ما اظھار داشت کھ استالین حتی
 زمانی کھ دوران جوانی را ھم پشت سر گذاشتھ بود شدیدا تحت تأثیر محرمات و
 مقدسات قبیلھ اش قرار داشت و سخت بدان ھا پایبند بود. این خواھرزاده سال ھای
 مدیدی نزدیک ترین فرد بھ استالین و محرم اسرارش بود و امروزه ھم شدیدا
 عمویش را می ستاید. جالبی قضیھ این بود کھ قصد او از روایت این داستان این
 نبود کھ از عظمت و مقام واالی عمویش بکاھد، بلکھ عمدتا از زاویھ اھمیت غرور
 و تعصب یک فرد ایلیاتی نسبت بھ قبیلھ اش آن را مطرح ساختھ بود و آن را
 افتخاری برای قبیلھ اش می دانست. نامبرده بر پایبندی استالین بھ رسومات قبیلھ،
 خصوصا رسم انتقام خون پدر گرفتن بھ شدت رایج در قبایل گرجستان تأکید داشت

و آن را ھم چون افتخاری بھ رخ ما می کشید.
 در ھمین رابطھ او واقعھ ای را برایمان نقل کرد کھ قبل از انقالب رخ داده بود.
 این واقعھ بدین قرار بود کھ در یکی از فعالیت ھای حزبی وی حاضر نمی شود کھ
 در حضور دو تن از اعضای گرجی حزب آوازی را کھ قرار بود بخواند را اجرا
 کند. دلیل مخالفت او این بود کھ این ترانھ داستان نزاع مابین دو قبیلھ ای را روایت
 می کرد کھ اسالف استالین بھ یکی از دو قبیلھ و اجداد دو رفیق حزبی دیگر بھ
 قبیلھ دوم تعلق داشتند. وقتی کھ رفیقی بھ او یاد آور می شود کھ محظورات اخالقی
 اش مضحک و احمقانھ اند چرا کھ «آن دو رفیق گرجی دیگر نھ کوه نشینان
 وحشی اند و نھ اشرافزادگان فئودال، بلکھ اعضای حزب انقالبی ھستند کھ خود

 وی ھم بھ آن تعلق دارد». استالین، اما، در پاسخ می گوید:
 «ھیج فرقی نمی کند، ما گرجی ھا قوانین انتقام خود را داریم؛ مشت در
 برابر مشت، چشم در برابر چشم، خون در برابر خون. قانون قبیلھ خفورس
 ما را ملزم بھ انتقام گرفتن می کند. یک گرجی ھیچ گاه بی احترامی و

اھانت  نسبت بھ خود، بستکان و یا اجدادش را نمی بخشد. ھرگز».
شوانیدزه در ادامھ داستان برای ما نقل کرد کھ در جریان پاک سازی ھای خونین

 مطالعات و تحقیقات اخیر درباره مراحل نخستین تمدن بشر، ھم چنین پژوھش ھای
 روانشناسانھ مکتب فروید بھ ما می آموزد کھ رد پای جادوی نخستین مختص
 جوامع اولیھ را بھ خویی می توان در اوھام و رفتار کلیھ ملل حتی متمدن ترین و
 مدرن ترین شان مشاھده کرد. از سوی دیگر ما امروزه می دانیم کھ جادوی
 نخستین چیزی نبود جز بیان عجز و درماندگی انسان اولیھ در مقابلھ اش با
 نیروھای طبیعت، نیروھائی کھ ھنوز قادر بھ مھارشان نبود، نیروھائی کھ طبیعتا
 تکنولوزی مدرن و سازمان یابی در شمار مھلک ترین دشمنان شان محسوب می
 شود. درخت تکنولوژی خیش چوبی شکوفھ دیگری جز جادوی اولیھ نمی دھد. در
 دوران لنین بلشویزم عادت کرده بود کھ بھ ابزارھائی چون ِخَرد، خود-بھره مندی
 و آرمان گرایی روشنگرانھ متکی بھ "آگاھی طبقاتی طبقھ کارگر متوسل شود.
 ھمیشھ با زبان ِخَرد سخن می گفت، حتی زمانی کھ بھ اقتضای نیاز مجبور می شد
 کھ ھمین دھقانان عقب افتاده را مخاطب قرار دھد. اما زمانی کھ امیدش بھ انقالب
 در غرب بر باد رفت، اعتماد بھ نفس اش را از دست داد و بھ ژرفای ورطھ انزوا
 فرو غلطیده بود کھ بھ سطح جادوی نخستین ھم سقوط کرده و با زبان خاص آن،

 توده ھا را مخاطب قرار می داد و از آن ھا یاری می طلبید.
 در دنیای استالین جادوی نخستین حضور بھ مراتب بیش تری داشت تا مذھب
 ارتدوکس. در گرجستان زادگاه استالین طریقھ زندگی عشیرتی، با تمام مقدسات و
 محرمات اش، در طول اعصار دوام آورده و کماکان بھ حیاتش ادامھ می داد. قفقاز
 سرشار از رسوبات و فرھنگ بومی بود کھ مبین تالقی اساطیر یونانی و شرقی
 بودند. این فرھنگ بر روحیات و قالب فکری استالین تأثیر چشمگیری بر جا
 گذاشتھ بودند بھ طوری کھ حتی شرح و حال نویسان رسمی شوروی ھم با
 صراحت بھ آن اذعان دارند. تمامی شواھد و مدارک گواھی می دھند کھ استالین
 نحوه برخورد عمیقا عاطفی و عوامانھ اش نسبت بھ شخصیت ھای افسانھ ای

 موجود در اساطیر و فرھنگ بومی گرجستان را تا آخر عمر حفظ کرده بود.
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 مقدس بر قلب انقالب روسیھ فرو کرد و در مذھب استالینیزم بھ یکی از مقدساتی
 کھ باید پرستش می شد تبدیل شد. این بنا جاذبھ خودش را داشت و در طی بیش از
 سی سال بھ زیارتگاه مردم شوروی تبدیل شد. در واقع سوگند وفاداری استالین بھ
 پیکر بی جان لنین، ھم بی رنگی و ھم بی روحی تجلیل از رئیس متوفی یک قبیلھ

 در مراسم بھ خاکسپاری اش را بھ منصھ ظھور گذاشت.
 در دوران سلطھ استالین تاریخ بلشویزم بھ زبان سحر و جادو بازنوشتھ شد. ابتدا
 جامھ قدیسین بر تن لنین کردند و آنگاه نوبت خود استالین فرا رسید. در مذاھب
 قبایل گناھی بزرگ تر از توھین بھ مقدسات قبیلھ وجود ندارد. در کیش پرستش
 استالین ھم اگر کسی در تمام طول زندگی اش کوچک ترین اختالف نظری با لنین
 می داشت بھ جرم بی حرمتی بھ مقدسات، مقصر و گناھکار شناختھ می شد. در
 این مورد خاص شخص استالین کھ، البتھ، از تمامی مجادالت و منازعات درون
 حزب بھ خوبی مطلع بود و خودش ھم بارھا و بارھا بھ مخالفت با لنین برخاستھ
 بود، کامال مزورانھ بود . معھذا، تاریخ حزب باید بدین سیاق نوشتھ می شد تا وی

 خود از گزند انتقادات و حمالت مصون باقی بماند.
 استالین در جریان محاکمات مسکو، بوخارین و دیگر مخالفین سیاسی اش را نھ
 تنھا بھ توطئھ کشتن استالین متھم می کند، بلکھ اتھام سوء قصد بھ جان لنین، آن ھم
 پس از گذشت ٢٠ سال از واقعھ را بھ آن ھا نسبت می دھد! طی این محاکمات در
 واقع او مجبور می شود متھمین را بھ تالش بھ کشتن توتم اجدادی، این گناه کبیره
 در جادوی نخستین، متھم سازد. شاید بتوان برای جو حاکم بر محاکمات، سیل
 اتھامات تمام نشدنی، اعترافات بی اعتبار، خشونت و دشنام ھایی کھ چھ از سوی
 دادستان و چھ از جانب قضات و شاھدان ابراز شدند، توضیحات سیاسی کمابیش
 قانع کننده ای بیابیم، معھدا توضیح کامل و ھمھ جانبھ این رویداد مھم جز توسط

 جادوی نخستین میسر نیست.
آری، استالین این " فرمانروای دست نیافتنی"، این "خورشید زندگی بخش"، و این

 سال ھای ٣٨ - ١٩٣٠ بار دیگر تأثیر شدید رسم "انتقام خون پدر خواھی" قبیلھ
 خفورس، کھ تنھا در گرجستان مرسوم بود، بر استالین را بھ خوبی می توان
 مشاھده کرد. در ھمین رابطھ نامبرده می گفت کھ استالین قبل از آن کھ تصفیھ ھای
 خونین را شروع کند، یعنی درست زمانی کھ این امر شدیدا ذھنش را بھ خود
 مشغول کرده بود و در حال تدارک و سازماندھی اش بود، بھ مکانی دور افتاده و
 بھ کنج خلوتی در کریمھ پناه می برد. این بار ھم مطابق رسوم کھن گرجی ھا قبل
 از آغاز جنگ "انتقام خون پدر گرفتن" فردی از قبیلھ خویش را در کنار خود
 داشت! انسان شدیدا وسوسھ می شود کھ بر صحت این ماجرا شک کند، وقوع
 چنین ماجرائی را منکر شود و آن را بھ پای شایعات بی ارزش بگذارد. اما با
 توجھ بھ انبوھی میزان جادوی نخستین کھ استالین با خود بھ بلشویزم منتقل کرده

 بود، نادرست و بی پایھ دانستن این ماجرا کار چندان آسانی نیست.
 بنای یادبود لنین در میدان سرخ بارزترین نماد مسکوی استالینی و یا در واقع
 روسیھ استالینیست است. پیکره بی جان و مومیایی شده لنین را بھ معرض نمایش
 قرار دادند تا روستائیان و بازدید کنندگان از دور افتاده ترین مناطق روسیھ
 آسیایی، پس از تحمل رنج سفر طوالنی بھ مسکو، و پس از ساعت ھا انتظار در

 صف ھا طوالنی بھ افتخار زیارت حرم مقدس بنیانگذار بلشویزم نایل آیند۶.
 این بنا یاد بود، علیرغم مخالفت شدید از جانب کروپسکایا، ھمسر لنین، و سایر
 اعضای کمیتھ مرکزی بنا شد. بلشویک ھای قدیمی اوال چنین امری را اھانت بھ
 خود قلمداد می کردند، و ثانیا آن را توھینی بھ پختگی، بلوغ و شعور مردم
شوروی می دیدند. یادواره لنین تیری بود کھ جادوی نخستین آن را در قالب معبدی

 ۶ - استالین قصد داشت کھ در شھر مسکو میدان عظیمی بنا کند و مجسمھ ١۵٠ متری
لنین را در مرکز آن نصب کند. با مرگش دیگر این طرح اجرا پیاده نشد.
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 منطقی خودش را دارد. منطق مارکسیزم سراسر مدرن است. جادوی نخستین ھم
 کلیت خاص خودش را دارد و ھم زیبائی شاعرانھ مختص خودش را. اما از
 ترکیب این دو جز یک در ھم جوش متناقض و نامتجانسی بھ نام استالینیزم چیز
 دیگری نمی توانست بھ وجود آید. استالین آن فرد استثنائی صاحب آن قابلیت ھای
 الزم برای پیوند دادن این دو بود. او آشتی ناپذیران را تا حدودی آشتی داد. او
 تجسم پیوند زناشوئی مارکسیزم با جادوی اولیھ بود. او، اما، خالق آن ھا نبود. او
 خود مخلوق پی آمدھای یک انقالب مارکسیستی در یک جامعھ نیمھ آسیایی و تأثیر

متقابل این جامعھ بر آن انقالب مارکسیستی بود.

 "پدر ملت" دویست میلیونی شوروی، چیزی نبود جز ھمان بت مقدس قبیلھ بدوی.
 افراد قبیلھ در او ارواح نیاکان خود را می یافتند و از طریق او بود کھ  با آن ھا
 می توانستند ارتباط برقرار کنند. باور بھ تناسخ ارواح سیاسی رھبران کبیر از
 ملزومات کیش پرستش استالین بود: لنین "مارکس زمان خودش" می شود و

 استالین ھم "لنین زمان"، این ھم دقیقا از بطن توھمات اولیھ تراوش می کرد.
 در سال ھای اخیر در شوروی یک سلسلھ کارزارھای تبلیغاتی گسترده ای بھ راه
 انداختھ اند تا کلیھ اکتشافات تکنولوژی مدرن و کلیھ ایده ھای مھم در تاریخ را بھ
 مردم شوروی و تنھا بھ آن ھا نسبت دھند. بھ احتمال زیاد ھدف از این تبلیغات باال
 بردن اعتماد بھ نفس مردم در جریان کشمکش ھا و مخاصمات شان با دنیا غرب
 می تواند باشد. چنین ادعا ھائی کھ عمدتا مصرف سیاسی دارند، البتھ، بھ شوروی
 منحصر نمی شود. تقریبا کلیھ کشورھای غربی حداقل بیش از یک بار در شیپور
 خودستائی شوونیستی دمیده اند. در تاریخ مدرن، اما، شکل مضحک و وقیحانھ ای
 کھ این خودستایی شوونیستی در شوروی بھ خود گرفتھ است گوی سبقت را از
 سایرین ربوده است. بار دیگر پیشینھ این امر بھ آن اعصار دور دستی باز می
 گردد کھ قبایل اولیھ این شایعھ را می پراکندند کھ قبیلھ شان در مقایسھ با سایر
 قبایل تافتھ جدا بافتھ ای بوده اند، چرا کھ قبیلھ اشان نظر کرده نیروھای مرموز و

 ناشناختھ ای ھستند کھ آن ھا را زیر چتر حمایت خود قرار داده اند.
 بی منطقی، ترس و وحشت بی مورد شھروندان شوروی از تماس و مراوده با
 دنیای غرب کھ رژیم سیاسی بھ آن ھا تلقین می کند، ھم مشابھ احتراز افراد قبیلھ
 از نزدیک شدن بھ محرمات بھ منظور آلوده نشدن شان را بھ ذھن تداعی می کند.

 نظیر ممنوعیت ازدواج با افراد خارج از قبیلھ مرسوم در قبایل وحشی.
 استالینیزم پدیده پیچیده ای است کھ باید از زوایای گوناگون آن را مورد بررسی و
 مطالعھ قرار داد. در این نوشتھ ما سعی کردیم نشان دھیم کھ استالینیزم فرزند
دورگھ تلفیق مارکسیزم و جادوی نخستین است. مارکسیزم منطق درونی و انسجام
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پیوست ششم
انقالب اکتبر و ھنر

در حسرت انقالبی کھ بھ آن خیانت شد٠٠٠٠٠٠
ھنر و جامعھ طبقاتی٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
پیشینھ ھنر در روسیھ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
آکادمی ھنر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
دو لحظھ تاریخی٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
انقالب اکتبر و ھنر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
آوانگارد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ھنر ابستره٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
فوتوریسم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
سوپراماتیسم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
کانستروکتیویسم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
استالینیزم و ھنر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
نمایشگاه لنینگراد سال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٩٣٢
نمایشگاه مسکو سال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٩٣٣
نقد استالینیستی بر ھنر آوانگارد٠٠٠٠٠٠٠٠
 آکادمیسم جدید: رئالیسم سوسیالیستی ٠٠٠٠٠
صنعتی کردن٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
گوالگ و ھنر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
سخن پایانی٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
منایع٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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"ھواخوری" اثر مارک شاگال ١٩١٨، (موزه دولتی شھر سنت پترزبورگ)

در حسرت انقالبی کھ بھ آن خیانت شد
  بوریس پاسترناک در رمان "دکتر ژیواگو" منتشره در سال ١٩۵٧، از زبان
 یوری قھرمان کتاب، و در واقع احساس دلتنگی خود نسبت بھ انقالب ١٩١٧ را

چنین توصیف می کند:
 «فقط فکر کن کھ چھ چیزھای واقعا فوق العاده ای دور و بر ما دارد اتفاق
 می افتد! از این قبیل چیزھا تا ابد فقط یک بار اتفاق می افتند... آزادی

برایمان از آسمان نازل شد!»
  پاسترناک در مورد چیزی بیش از سیاست صحبت می کند. یوری ژیواگو (کھ
 نام او در زبان روسی بھ معنای "سرزنده" است) شاعری است کھ عواطف و
 حساسیت ھنرمندانھ اش نسبت بھ تحوالت عظیمی کھ سرزمین مادری اش را در
 برگرفتھ، باز می تاباند. شخصیت ھای کتاب پاسترناک پر از شور، ھیجان و
 سرشار از امید اند کھ بھ پیشواز یک آغازی جدید و یک زندگی نوینی می روند.
شور و ھیجان ھوای روسیھ  آن روزھا را در سطور زیر می توان احساس کرد:

  «ھمھ چیز توسط مخمر جادویی زندگی پرورانده می شد، رشد می کرد و
 بپا می خیزید. شادی زندگی ھم چون نسیمی خوش در امواجی، گسترده
 مزارع و شھرھا را از خالل دیوارھا و حصارھا، از البالی چوب و
 گوشت درمی نوردید. نباید منکوب فروکش شدن این امواج شد، نباید تسلیم

شد. یوری برای گوش دادن بھ سخنرانی ھا بھ میدان رفت.»
  آن چھ پاسترناک این چنین قدرتمند توصیف می کند، تولد عشق است. این فوران
 شور و اشتیاق ژیواگو بھ انقالب اکتبر ھم زمان است با شکوفایی رابطھ اش با
الرا. تنھا "عشق" می تواند ترجمان این دو تمنا باشد و از مجرایش متحقق شوند.
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 پاسترناک نھ اولین ھنرمندی بود کھ یک چنین رویکرد و واکنشی
 نسبت بھ انقالب اکتبر از خود نشان داد و نھ آخرین. یک نسل از
 ھنرمندان، نویسندگان و موسیقی دانان در مواجھھ با آزادی معجزه
 آسایی کھ انقالب بھ ارمغان می آورد، احساس تحسین توام با
 سرگشتگی شان را در قالب ماجراھای عشقی ھم ابراز می دارند
 و ھم سپاس می گویند. خمیرمایھ و جوھر اغلب آثار ھنری آفریده
 شده در فاصلھ سال ھای ١٩٣٢ – ١٩١٧ در شوروی عمدتا
 "عشق" بود، ٰ"عشق" بھ معنای عام کلمھ. آن ھا تمام آن احساساتی
 را کھ یک عاشق دوست می دارد، تجربھ می کنند. شور و شوق
 اولیھ و جسورانھ شان مالحظھ کاری و عقل سلیم را پشت سر می
 گذارد و بھ قلل آفرینش صعود می کنند. آن ھا الھام بخشی داشتند،

کھ سپاس شان می داشتند و ارضا  ھم می شدند.
 پس از بھار عشق، خزان محاکمھ عشق فرا می رسد، سپیده دم 
بی اعتمادی و سوء ظن ھای سخیف. آن زمان کھ شک در مورد 
خلوص "موضوع عشق" در آثارشان، حتی بر خودشان ھم سایھ 
می افکند، در ابتدا خود را مجبور می کنند کھ آثار خود را 
سرکوب کنند و آن ھنگام کھ پرده از روی پلیدی ھای رژیم کنار 
می رود، افق ھای آن ھا ھم تغییر رنگ می دھد. سرانجام ابلیس 
شوم ضدانقالب حاکم بھ سراغ آن ھا ھم می رود. بعضی ھا اعدام 
می شوند، بعضی ھا در اردوگاه ھای کار اجباری و گوالگ جان 
می بازند، بعضی از بھترین ھا در برابر سرخوردگی و بیم ناشی 
از طرد، تسلیم می شوند و بھ ھنر خود پشت می کنند، خوش 
شانس ھا فرار می کنند. اما برای عاشقانی کھ با مناعت طبع 

از چپ بھ راست: پاسترناک، مایاکوفسکی، تمیدزی، وزینسکی، ترتیاکووآ، آیزنشتاین، بریک (١٩٢۴)زندگی کرده بودند زندگی دیگر ارزش زیستن ندارد.
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ھنر و جامعھ طبقاتی
مارکسیست ھا بھ ھیچ وجھ دستاوردھای بزرگ بھ دست آمده توسط ھنر و 
فرھنگ در طول تاریخ  تمدن بشری را نفی نمی کنند. اما نباید فراموش کرد کھ 
در تمام این دوران راه ھنر و فرھنگ بھ روی اکثریت مردان و زنان بستھ بوده 
است. در تمام این دوران ھنر و فرھنگ در انحصار اقلیتی ممتاز بوده است، 
ھمان اقلیت ممتازی کھ از مزایای ثروت و آموزش بھره مند بوده و در نتیجھ 
حکومت و سرنوشت مردم را کنترل می کند. ھنر بدون آزادی ھنری، یعنی 
آزادی واقعی زنان و مردان برای بیان خودشکوفایی و رشد آزادانھ ی خودشان، 

غیرقابل تصور است. آزاد بودن ھنر اولیھ در تجاری نبودن آن بود.
یکی از دالیل نظریھ پردازان سرمایھ داری و توجیھ گران آن در اثبات برتری 
سرمایھ داری بر سوسیالیسم این حکم کامال نادرست است کھ بازار آزاد محرک و 
مشوق نوآوری و پیشرفت در ھمھ جوانب زندگی از جملھ ھنر است. اگر این 
حکم در مرحلھ نخست سرمایھ داری تا حدودی درست بود دستکم از آغاز سده 
بیستم بھ ضد خودش تبدیل شده است. بھ جای بتھوون ھا، ویکتور ھوگوھا، و وان 
گوگ ھا، اینک جامعھ سرمایھ داری معاصر امثال مادوناھا، اندی وارول ھا، و 
استفان کینگ ھا را می آفریند. تنھا معیار ھنر کھ اینک "کاال" شده، آن چیزھایی 
ھستند کھ بتوانند سود سرمایھ دار (ھنر دوست!) را بھ حداکثر برسانند (سکس، 
بنجل، خرافات). بھ واقع یکی از جنایات سرمایھ داری معاصر کشتن ابتکار 

خالقیت و توانایی افراد عادی است.
 در طول صدھا سال دسترسی بھ ھنر در انحصار گروه بسیار کوچکی از جامعھ 

بوده و امروزه ھم کماکان این چنین است. بھ چشم اکثریت قریب بھ اتفاق مردم

ھنر چیزی است دشوار، غیرقابل فھم، رازآمیز و غیرقابل دسترس برای توده 
ھای عادی زحمتکش. از دید آنان یک ھنرمند یک موجود ویژه، صاحب 
استعدادی مادرزادی و منحصر بھ فردی است کھ متفاوت از بقیھ آدم ھا است. 
یک سلسلھ باورھای نادرست و تعصباتی کھ در جامعھ طبقاتی آگاھانھ و 
عامدانھ از طریق نھادھای ایدئولوژیک سازش، از نسلی بھ نسل بعد منتقل، 

ابدی و انکارناپذیر می شوند.
 بھ ھیچ وجھ نمی توان منکر آن شد کھ یک عنصر ژنتیکی در انسان وجود
 دارد کھ بھ او توان بالقوه ای برای رشد و شکوفایی ھنر را می دھد. این ھم
 روشن است کھ ھر کس نمی تواند مثال یک موتزارت شود. اما این حکم چیزی
 را توضیح نمی دھد. ترکیب ژنتیکی موتزارت بھ وضوح بھ او توان بالقوه
 تبدیل شدن بھ یک آھنگساز بزرگ را می داد. اما محیطی کھ در آن رشد کرد،
 نقش تعیین کننده ای در تحقق این پتانسیل داشت. پدرش آھنگساز مشھوری بود
 و برای فرزندش آرزوھا و جاه طلبی ھای بزرگی در سر داشت. پسرش را از
 ھمان اوایل کودکی تشویق بھ عالقمندی بھ موسیقی می کرد. آری موتزارت
 توان بالقوه تبدیل شدن بھ یک موسیقیدان عالی را داشت، در این شکی نیست.
 اما آیا کسی بھ طور جدی می تواند بر این باور باشد کھ ھمین موتزارت با
 استعداد اگر فرزند یک آھنگساز مرفھ نمی بود و اگر در یک روستای افریقایی
 متولد شده بود، باز ھم می توانست سمفونی ھا و اپراھایش را بیافریند؟ سرمایھ

داری مانعی است برای رشد و شکوفایی اکثر استعدادھای ذاتی انسان ھا.
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پیشینھ ھنر در روسیھ
 تا اوایل سده ھجدھم در روسیھ ھنر، بیزانسی بود، یعنی از جو قرون وسطایی خارج
 نشده و کامال مذھبی بود. نھ از مجسمھ سازی خبری بود و نھ از نقاشی رنگ و
 روغن، عمدتا تصاویر و کنده کاری روی چوب بود، تصاویر مذھبی کلیسایی ای کھ
 کم ترین نیازی بھ خالقیت ھنری و تحلیل فکری نداشتند. محتوای آن شخصیت ھای
 مذھبی بود و فرم آن ھم از متصور شدن یک دیندار در بھشت، فراتر نمی رفت.
 رسالت ھنر روسی نھ ایجاد حس لذت ھنری و ستایش زیبایی، بلکھ عمدتا کشف

حقیقت بود و ھنرمند ھم پیام آور حقیقت ناآشکار.
 در سده ھجدھم پتر کبیر قصد داشت روسیھ دین زده را بھ جرگھ اروپای نیوتن زده
 وارد کند. فرمان اصالحات در حیطھ ھای مختلف صادر می کند از آن جملھ تأسیس
 یک آکادمی ھنر. تزار مستبد منورالفکر در نطق افتتاحیھ آکادمی ھنر، بھ تقلید از لویی
 چھاردھم ھمتای فرانسوی اش می گوید : «آن چھ را کھ در این دنیا از ھمھ با ارزش
 تر است بھ شما می سپارم: جالل و شکوه خود م را». این کلمات بھ بھترین وجھی
 وظیفھ آکادمی ھای ھنری و فرھنگی را بیان می کند. آکادمی ابزاری است در دست
 دولت برای ھدایت ھنر در تطابق با سیاست ھای کالن دولت. با تأسیس آکادمی اینک
 قواعد و رھنمودھای آکادمی جای فرآمین پادشاه را می گیرند. تداوم، بقا و ھژمونی
 ھنر سنتی بازتاب کننده ایدئولوژی طبقھ حاکم، کھ تا آن زمان از طریق فرامین اعمال

می شد، حال با نورم ھای ھنری تضمین می شوند.
فرشتھ میخائیل، سده چھاردھم  – گالری دولتی ترتیاکو مسکو
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 پایھ "داوری ھای ارزشی" وضع می کند و ھر اثر ھنری کھ این قواعد را
 مراعات نکند بھ تحقیر بر آن برچسب "ھنر بدوی" و یا "ھنر مردمی" می زند.
 اما قواعد و معیارھایی کھ وضع می کند بھ جای آن کھ از "مدل"، یعنی از
 تجربھ حاصل شده باشند، کامال انتزاعی ھستند بطوری کھ این قواعد و معیارھا
 ابتکارات و قدرت تخیل ھنرمند را، حتی قبل از آن کھ شروع بھ آفرینش آثارش
 کرده باشد، آگاھانھ و ناآگاھانھ کاھش داده و نوعی ممنوعیت نادانستھ ایجاد می
 کند. وظیفھ اصلی آکادمیسم این است کھ آن زمانی کھ بھ دالیل فرھنگی و یا
 اجتماعی، ھنر شروع بھ زیر پا گذاشتن معیارھای سنتی می کند و از خط ھای
 قرمزی کھ برایش تعیین کرده اند، عبور می کند، آن را وادار بھ بازگشت بھ

سنت ھا کند. در یک کالم آکادمی ھنر النھ ارتجاع ھنری است..

"بلبل دوستان" اثر ماکفسکی، عضو آکادمی ھنرھا (١٨٧٢)، موزه مسکو"لویی چھاردھم"اثر ریگو (١٧٠١)،  موزه لوور پاریس

آکادمی ھنر
 یکی از ویژگی ھای یک سیستم آکادمیک این است کھ تئوری را از پراتیک کامال
 جدا می کند. ھمھ چیز با قواعد شروع می شود و با قواعد ھم پایان می یابند.
 واضح است کھ یک ھنرمند ھم یک چند قواعدی را مراعات می کند، اما این
 قواعد در بیرون اثر ھنری نیست، بلکھ از بطن پراتیک ھنری بر روی یک مدل
 کھ ھنرمند بر رویش کار می کند است کھ خود را می نمایانند. قواعدی کھ خود
 تابع مدل و محیط ھستند، ھم آفریننده اثر ھنری اند و ھم آفریده آن. از این رو
 ھمواره روزنھ و امکانی برای تصحیح و تغییر این "قواعد عام" وجود دارد و دقیقا

بھ واسطھ و از مجرای این روزنھ است کھ "نو" می تواند ظھور کند.
یک آکادمی اما کلیھ فعالیت ھای ھنری را متمرکز می کند، قواعد و معیارھایی بر

 در فرانسھ، آکادمی ھنر نھ تنھا در بخش ھایی از جامعھ
 مخاطبان خودش را داشت بلکھ ھنر رئالیستی در خارج از
 آکادمی نیز رشد کرد و در بین مردم عادی ھم جایگاھی
 داشت. اما در روسیھ، برخالف فرانسھ، این آکادمی بود
 کھ می بایست قشر ھنردوست را بھ وجود آورد. بھ ھمین
 دلیل بود کھ تا اواخر سده نوزدھم در روسیھ کم ترین سنت
 ھنر رئالیستی وجود نداشت بطوری کھ این نکتھ در طی
 چند نسل موجب عدم رشد و سرکوب استعدادھای ھنری،
 عمدتا در نقاشی و مجسمھ سازی شد. قواعد ھنری خشک
 و بی روح آکادمیک جایی برای خالقیت و ابتکارات
 ھنرمند باقی نمی گذارد. معیارھای تئوریک پیشینی، ذھن
 و روح ھنرمند را بھ روی ھر تجربھ پسینی نوئی می

بندد.
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"قایقرانان" اثر ایلیا رپین (١٨٧٢)، موزه مسکو

دو لحظھ تاریخی
 در روسیھ دو لحظھ تاریخی ھر یک بھ نوعی
 انقالبی را در حیطھ ھنر بھ خود دیدند: الغای
 سرواژ و انقالب اکتبر. در سال ١٨۶١ با الغای
 سرواژ میلیون ھا دھقان وابستھ بھ زمین
 ("سرف") بھ "کارگر آزاد" تبدیل شدند. در پی این
 اصالحات اجتماعی از باال، صنایع در حال توسعھ
 روسیھ بھ نیروی کار بزرگی دست یافت، سرمایھ
 داری روسیھ سریعا رشد می کند، و صاحبان
 صنایع بسیار ثروتمندی ظاھر می شوند. برخی از
 این بورژواھا کھ در رابطھ تنگاتنگی با ھمتاھای
 اروپایی پیشرفتھ تر از خود قرار می گیرند، بھ
 تقلید از آن ھا و در رقابت با آن ھا ھنردوست و
 ھنرمند پرور می شوند. از میان این ثروتمندان
 حامی ھنر از  ساووآ مامولف می توان نام برد کھ
 مالک بخش بزرگی از شبکھ راه آھن روسیھ بود.
 سرمایھ دار دیگری بھ نام سرگئی شوکین در سال
 ١٨٩٧ دوھزار تابلو نقاشی از ھنرمندان مدرنی
 چون سزان، دگا، وان گوگ، گوگن، ماتیس و
 جدیدترین  کارھای پیکاسو را در کلکسیون

خصوصی خود گرد آورده بود.

 برای اولین بار ھنرمندان جوان روسی در تماس مستقیم با ھنر معاصر اروپایی قرار می گیرند و با دنیایی
 مواجھ می شوند کھ تمام قواعد و معیارھای آکادمیک را زیر پا گذاشتھ اند.استقالل ھنرمندان جوان از آکادمی
 نکتھ حائز اھمیت دیگری است کھ باید بدان اشاره کرد. تا آن زمان یک ھنرمند برای تامین معاش و داشتن
 شغلی در رابطھ با ھنرش، نیازمند اخذ دیپلم از آکادمی بود کھ این امر ھم تبعات آگاھانھ و ناآگاھانھ رعایت
 ملزومات آکادمی را داشت، چرا کھ انحصار ھنر، ھنر دوستی و ھنرمند پروری در انحصار کلیسا، آکادمی و
 دیگر نھادھای حکومتی بود. ورود بورژواھا بھ عرصھ ھنر، دست ھنرمندان جوان را در انتخاب حامی تا
 حدودی باز می گذارد. تعدادی از نقاشان جوان در مخالفت با آکادمی گروه ھنری "آوارگان" را تشکیل می

دھند. ایلیا رپین بنیانگذار رئالیسم روسی از اعضای این گروه بود.
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 دومین لحظھ تعیین کننده در تاریخ ھنر در روسیھ، انقالب اکتبر بود. تحوالتی کھ طی سال ھای
 ١٩٢٣- ١٩١٧ در ھمھ زمینھ ھای ھنری بھ وجود آمدند آن چنان بودند کھ نفوذش بر تکامل ھنر
 حتی امروزه یک سده بعد ھم در سراسر دنیا کامال ملموس است. تا سال ١٩١٧ روسیھ دارای
 حکومت استبدادی سلطنت مطلقھ بود. انقالب بورژوایی و آن تحوالت سیاسی – اجتماعی ای کھ
 کشورھای پیشرفتھ تر اروپایی در طی دو سده پیش تر از سر گذرانده بودند، ھنوز بھ روسیھ
 نرسیده بودند، چرا کھ بورژوازی روسیھ ترسو و فاقد روحیھ انقالبی بود. رادیکال ترین بخش آن
 اصالح طلبان بزدلی بودند کھ صرفا خواھان اصالحات آبکی بودند. پرولترھایی کھ در مراکز
 صنعتی و کارخانھ ھا متمرکز بودند، دریافتھ بودند کھ نقش بورژوازی در انقالب در دیگر
 کشورھای اروپایی را باید خود آن ھا ایفا کنند. انقالب شکست خورده سال ١٩٠۵ این درس را

بھ آن ھا آموختھ بود. پیروزی انقالب ١٩١٧ حق را بھ آن ھا داد.
 در فاصلھ سال ھای بین این دو انقالب، یک ھنرمند روسی در مقام یک روشنفکر نمی توانست
 بھ سرنوشت سیاسی کشورش، بھ سیاست و ھنر بی تفاوت باشد. تقریبا ھمھ  آن ھا خود را
 سوسیالیست می دانستند. ھنرمندی نبود کھ خواھان تعویض استبداد تزاری با یک نظام سرمایھ
 داری بی رحم و بی روح مشابھ رژیم ھای سرمایھ داری مستقر در کشورھای پیشرفتھ تر
 اروپایی باشد. برخی امیدشان بھ دھقانان بود، برخی دیگر بھ کارگران صنایع، تعدادی ھم بھ
 مذھبی غیر از ارتدوکس. بھ ھر حال ھمگی بھ ویژه و استثنایی بودن شرایط روسیھ واقف بودند.
 بھ واقع تأخیر روسیھ در مقایسھ با اروپا، خود شرایطی را بھ وجود آورده بود کھ آینده پیشرفتھ
 تری را نوید می داد. آنان گذشتھ داشتند ولیکن بھ جای حال، آینده ای بسی پیشرفتھ تر از اروپا،

بھ جای سازش، بلندپروازی و بھ جای امکانات محدود، چشم انداز و افق بی انتھایی داشتند.

"ھوا+انسان+فضا" اثر لیوبف پوپووآ (١٩١٢)، موزه دولتی مسکو
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 این چنین بود کھ در روسیھ ھنر بر سیاست پیشی گرفت بدین معنا، قبل از آن
 کھ سیاست اروپایی شود، ھنر مدرن شد. در غرب کوبیسم مدرنیت را نمایندگی
 می کرد. کوبیسم نگاه جدیدی را وارد نقاشی کرد و آن نحوه برخوردی را کھ
 از زمان رنسانس تا آن زمان وجود داشت طرد کرد. بھ بیان دیگر کوبیسم
 پایان یک عصر را ندا می داد: پایان عصر سرمایھ داری؛ پایان فردگرایی
 جامعھ بورژوایی. مکاتب ھنری و ادبی دیگری نظیر رمانتیسم و یا نیھیلیسم ھم
 بیان نوعی مخالفت با جامعھ بورژوایی در دوران گندیدگی سرمایھ ھستند. در
 حالی کھ انتقاد رمانتیسم از جنس دلتنگی برای گذشتھ و بازگشت بھ قھقرا است،
 انتقاد نیھیلیسم اصوال نفی نھ تنھا حال بلکھ آینده است. بدین ترتیب یک تفاوت
 ماھوی بین کوبیسم آینده گرا از یک سو و رمانتیسم واپسگرا و نیھیلیسم نفی
 گرا از سوی دیگر وجود دارد چرا کھ برای کوبیسم برش از گذشتھ نخستین
 قدمی است برای ایجاد یک آینده نوین و بھتری کھ با صدایی رسا و نوایی
 پیروزمندانھ اعالم اش می دارد. لیوبف پوپووآن زن نقاشی کھ زندگی و ھنرش
 را در خدمت بھ انقالب سوسیالیستی بھ کار گرفت، بر سبک کوبیسم در گستره
 جھانی تأثیر چشمگیری گذاشت. کازیمیر مالویچ کھ از پایھ گذاران فوتوریسم

روسی است در سال ١٩٢١ می نویسد :
 «کوبیسم و فوتوریسم ھمان فرم ھای انقالبی در ھنر بودند کھ انقالب

سیاسی – اقتصادی ١٩١٧ اعالم کردند.»

"اسپکتروم : پرواز فرم ھا"  اثرایوان پونی (١٩١٩)
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انقالب اکتبر و ھنر
 صفحھ آغازین این کتاب با این بازگفت از کارل مارکس: «انقالب لوکوموتیو تاریخ
 است» شروع می شود. انقالب اکتبر بھ بھترین وجھی اثبات این ادعا بود. انقالب
 روسیھ رویدادی استثنائی و تکان دھنده از فصل رھایی انسان بود. از ھر لحاظی و نھ
 فقط رھائی پرولتاریا، بلکھ رھائی زنان، رھائی ملیت ھای تحت ستم، یھودیان و

رھایی ھنر.
 انقالب اکتبر لحظھ مھمی بود در روند آزاد شدن ھنر. برخالف افتراھای دشمنان
 بلشویزم، دست کم در اولین دھھ پس از انقالب ھیچ گاه کوچک ترین تالشی در جھت
 تحمیل یک سیاست حزبی در حیطھ ھنر از جانب بلشویک ھا وجود نداشت. در طی
 این سال ھا در زمینھ ھنر بحث و جدل ھای آتشین کامال آزاد بود، سال ھای تجربھ و
 نوآوری بود. شاھد ظھور و درخشش استعدادھای بسیاری در ھمھ شاخھ ھای ھنری و

شکوفایی شگفت انگیز فرھنگ و ھنر ھستیم.
 در پی انقالب اکتبر دنیا شاھد آغاز تولد دوباره شگفت آور ھنر است، ھنرمندانی چون
 مایاکوفسکی شاعر، نقاش و نمایشنامھ نویس کھ "پسر ترانھ سرای انقالب" لقب اش
 داده بودند؛ ایزاک بابل نویسنده کتاب "سواره نظام سرخ"، اثری شگفت انگیز در باره
 جنگ داخلی؛ مایرھولد نابغھ ای در زمینھ تئاتر؛ آیزنشتاین در سینما، یکی از
 بزرگترین کارگردان فیلم؛ شوستاکوویچ در موسیقی، مھم ترین آھنگساز سده بیستم،
 کھ از ھر نتی کھ نوشت یا نوای ھیجان انگیز و امید بخش انقالب اکتبر را می توان
 شنید و یا نوای حزن انگیز و مغموم سرنوشت تراژیک سال ھای بعدی اش، و یا
 لیوبف پوپووآ، ناتالی گونچاروآ، میخائیل الریونف، الکساندر رودچنکو، داوید
 بورلیوک، واسیلی کاندینسکی، کازیمیر مالویچ ، مارک شاگال، ماندلشتام و ده ھا

ھنرمند دیگر کھ ھمگی آنان را با اصطالح آوانگاردیست ھا شناختھ شده اند.

انقالب لوکوموتیو تاریخ است
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بلشویک، اثر بوریس میخالوویچ ١٩٢٠ 
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تئآتر خیابانی ١٩٢٠ 

تئآتر پروتکالت ١٩١٨ مسکو
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"اولین شعار" اثر نیکالی ترپسخورف (١٩٢۴)، گالری دولتی ترتیاکوف مسکو

مردی ملبس بھ پالتویی تیره رنگ، پشت بھ تماشاگر و رو بھ 
مجسمھ ونوس دومیلو، در مقابل میزی در حال نقاشی است. 
کارگاه او یک اتاق خاکستری زیر شیروانی است با یک 
پنجره و المپی متصل بھ سیم برقی کھ از سقف آویزان است. 
بر روی میز بنر سرخ رنگی پھن شده و نقاش با قلم مویی در 
حال ترسیم حروفی است. جعبھ رنگ دیده نمی شود، یک قلم 
 ВСЯ مو و یک شیشھ رنگ سفید کافی است. کلمات روسی
ВЛАСТЬ СОВЕТАМ (ھمھ قدرت بھ شوراھا) نیازی بھ تفسیر 

ندارد.
مرد در تابلو، نیکوالی ترپسخورف، نقاش ھمین تابلو است. 
نقاش با از پشت نشان دادن تنھا شخصیت زنده در تابلو، می 

خواھد حواس بیننده را متوجھ حروف سفید رنگ کنند.
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 تا پیش از انقالب اکتبر از نامبردگان فقط مایاکوفسکی یک بلشویک بود - او در سال ١٩٠۵ بھ
 بلشویک ھا پیوستھ بود، و بقیھ مانند صدھا ھنرمند دیگر بھ شکرانھ انقالب بود کھ استعدادھای بالقوه

اشان توانست متحقق شود، شکوفا شدند و درخشیدند.
  پس از آن کھ بلشویک ھا در اکتبر ١٩١٧ قدرت را در دست گرفتند، ھیچ گروه اجتماعی بیشتر از
 ھنرمندان، آھنگسازان و نویسندگان بھ روح آن انقالب دست نیافت. برای اولین بار در تاریخ بشر جاه
 طلبی ھای این قشر از جامعھ در راستای آرمان ھای طبقھ حاکم کشور بود. ھر دو گروه بر این باور
 بودند کھ ھنر می تواند ھدفی فراتر از خود داشتھ باشد، کھ ھنر از طریق پوسترھاَ، نقاشی ھای
 دیواری، فیلم ھا، معماری و اشعار گرفتھ تا لباس کارگران در کارخانھ ھا می تواند بھ بازسازی کل

 کشور کمک کند.
 این دنیای نو، دنیای از نوع دیگری بود کھ در آن ھر چیزی ممکن بود، چھ در ھنر و چھ در زندگی.
 تابلو زیبای "اسپکتروم : پرواز فرم ھا" اثر ایوان پونی، حروف الفبای سیریلیک را در سایھ مھتاب
 آبی ھم چون کبوترھای از قفس رھا شده، بھ پرواز در می آورد. آرامگاه لنین کار الکسای شوچسف
 ترکیبی است از ھرم ھندسی سوپراماتیست و فرم خطی. کنستانتین یون از انفجار پرتوھای نورھای
 رنگی سیارات جدیدی بھ تصویر در می آورد. سمفونی "سوت کارخانھ" اثر آرسنی آوراموف، فیلم

رزمناو پوتمکین اثر آیزنشتاین و اشعار مایاکوفسکی چند نمونھ اند.
 جالب این کھ ایده ھای جدید، حتی قبل از سال ١٩١٧، اروپا را درنوردیدند. پیکاسو کوبیسم را می
 آفریند؛ کمی بعد کازیمیر مالویچ و لیوبف پوپووآ در مسکو آن را اتخاذ می کند. لتولوف و
 گریگوریف چھره رھبران بلشویک را بھ سبک پل سزان ترسیم می کنند. آفرینش سماور فوتوریستی

و گنبد پسا- امپرسیونیستی  را شاھدیم. در یک کالم با یک انقالب در ھنر روبرو ھستیم.

آوراموف در حال رھبری سمفونی "سوت کارخانھ"، بندر باکو(١٩٢٢)

 فیلم "رزمناو پوتمکین" اثر آیزنشتاین
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"سیارات جدید" اثر کنستانتین یون (١٩١٩)، گالری دولتی ترتیاکو مسکو
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در روسیھ نوآوری ھنری از پیش از انقالب توسط کارھای آوانگارد ھنرمندانی نظیر لیوبف 
پوپووآ، ناتالی گونچاروآ، میخائیل الریونف، الکساندر رودچنکو، داوید بورلیوک، واسیلی 
کاندینسکی، کازیمیر مالویچ و مارک شاگال شروع شده بود. رژیم تزاریزم از سویی درگیر 
جنگ جھانی اول و از سوی دیگر رو در روی ناآرامی ھای داخلی، تمایل و توان چندانی 
نداشت کھ در حیطھ ھنری و فرھنگی ھم وارد مبارزه شود. بدین ترتیب کنترل ھنر از دستش 

خارج می شود.
 اما انقالب ١٩١٧ با نوید یک دنیای نوین، آزاد و فارغ از کثافات گذشتھ، در عرصھ ھنری 
انرژی بیکرانی را آزاد کرد. شاعران الکساندر بلوک، آندری بیلی و سرگئی یسنین مھمترین 
آثار خود را آفریدند. نویسندگانی مانند میشل زوشچنکول و میشل بولگاکوف محدوده ھای طنز 
و فانتزی را درنوردیدند. شاعران فوتوریست، بھ ویژه والدیمیر مایاکوفسکی، نھ تنھا با اشتیاق 
بھ استقبال انقالب رفتند، بلکھ نوزایی جدیدی در ھنر را ندا در دادند. در حیطھ موسیقی نوآوری 
ھا از موانع سنت ھای محافظھ کارانھ عبور کرد و حتی بھ موسیقی جاز ھم سرایت کرد: آالت 

موسیقی جدید، ارکستر بدون رھبر و کنسرت ھای خیابانی.

 "مرد خندان"  عکاس  الکساندر رودچنکو
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آوانگارد
آوانگارد در حیطھ ھنر، یک اصطالح کلی است کھ از اصطالحات نظامی گرفتھ 
شده است. درجنگ آوانگارد بھ سربازان پیشقراولی گفتھ می شود کھ برای کسب 
اطالعات و شناسایی منطقھ در پیشاپیش نیروھای اصلی حرکت می کنند. این 
سربازان اولین کسانی ھستند بھ زمین ناآشنا گام می نھند، منطقھ را شناسایی و راه 
یابی می کنند، جان خود را بھ خطر می اندازند، و معموال اولین کسانی ھستند کھ 
بھ خاک می افتند. با در نظر گرفتن چنین تصویری است کھ می توان تعریفی از 

ویژگی ھای یک ھنرمند آوانگارد بھ دست داد.
در دوران مدرن بھ طور کلی با سھ گروه آوانگارد ھنری مواجھ بوده ایم. اولین 
گروه را سن سیمون(١٨۶٠-١٧٢۵) چنین تعریف می کند: ھنرمند یک فرد آینده 
بین و دوراندیشی است کھ پیشاپیش بھ وضعیت آینده جامعھ می اندیشد. سن سیمون 
ھنرمندان را در یک رأس مثلثی نخبگانی قرار می دھد کھ دانشمندان و صاحبان 
صنایع دو رأس دیگرش ھستند. در این مثلث نقش ھنرمندان متصور شدن جامعھ 
آتی و نقش دانشمندان و صاحبان صنایع تحقق ایده ھای آن ھا است. این نوع 
آوانگارد برای خود رسالتی قائل است و از نظر سایرین ھم بھ جھت اعمال نفوذ 
بر جامعھ در راستای پیشبرد، فردی صاحب قدرت مثبت ارزیابی می شود. این 

ھنرمند نوعی قھرمان یا مبلغ است.
در اواسط سده نوزدھم، بسیاری از ھنرمندان چنین نقش و تعھدی را کنار گذاشتند 
و برای آن کھ از ھنر در برابر فساد احتمالی توسط مردم عوام حفاظت کنند، 
ترجیح می دادند کھ خودشان را از جامعھ و زندگی اجتماعی جدا کنند. ناب گرایان 

از این دستھ آوانگاردیست ھا بودند کھ مسألھ اصلی اشان تجارب فرمالیستی بود.

سومین و مھمترین گروه از آوانگاردیست ھا، رادیکال ھا بودند. انتشار مانیفست 
فوتوریست ھا توسط مارینتی در سال ١٩٠٩ سرآغاز این جنبش ھنری بود و 

انحالل بین الملل سیتواسیونیست ھا توسط گی دوبور در سال ١٩٧٢ پایان آن.
در اتحاد جماھیر شوروی، آوانگارد رادیکال عمدتا در دھھ دوم سده بیستم با 
انقالب اکتبر ١٩١٧ شکوفا شد و با بھ قدرت رسیدن استالین بتدریج سرکوب و 
از صحنھ خارج شد. جنبش ھنری آوانگارد در روسیھ در طی سال ھای ١٩٣٢-
 ١٨٩٠ مجموعھ سبک ھای متنوعی از جنبش ھای ھنری متمایز و در عین حال
 وابستھ بھ ھم را شامل می شود. مھم ترین آن ھا عبارت بودند از ابستره،
 فوتوریسم، سوپراماتیسم و کنستروکتیویسم. سال ھای ١٩٣٢-١٩١٧ شاھد اوج

شکوفایی آوانگارد روسی بود. ھمھ این ھنرمندان بھ شدت بھ سیاست متعھد و در 
ساختن جامعھ نوین کمونیستی درگیر بودند. آنان فرمالیست ھای تجربھ گرا بودند 
ولیکن فرمالیست بودن شان بھ این خاطر نبود کھ در یک اثر ھنری تنھا فرم 
برای شان اھمیت داشت، بلکھ آنان در این سبک ھای ھنری جدید راھی برای 

درھم شکستن ایده ھا و قواعد کھنھ و دستیابی بھ اندیشھ ھای نو یافتھ بودند.
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ھنر ابستره
 ھنر ابستره یک سبک ھنری است کھ در آن بھ جای نمایش "ظاھر قابل مشاھده دنیای محسوس خارج"
 تنھا ترکیبی ذھنی از فرم ھای ساده و رنگ ھا را بھ نمایش می گذارد. ھنر ابستره معموال فاقد مدل
 است، از این رو خود را از الزام وفاداری بھ واقعیت بصری آزاد می سازد. در این سبک یک اثر
 ھنری نھ سوژه ای دارد و نھ ابژه با ما بھ ازایی در دنیای طبیعی، واقعی یا خیالی. ھنر ابستره ، در
 تقابل با ھنر تجسمی، ھنری است کھ حاوی ھیچ پیامی، یادآوری، بازیابی و رسالتی نیست. در یک کالم
 یک اثر ابستره اشاره ای بھ ھیچ واقعیتی ندارد حتی اگر واقعیتی ھم نقطھ شروعی برای ھنرمند در
 آفرینش اثرش بوده باشد. ابستره یکی از گرایش ھای اصلی در نقاشی و مجسمھ سازی سده بیستم بوده
 است. زبان ھنر ابستره زبانی است فرمال، تصویری و خطی با ھدف آفرینش یک اثر ترکیبی مستقل از

ھر گونھ ارجاع بصری بھ دنیای محسوسات.
 ھنر غربی از رنسانس تا اواسط سده نوزدھم بر پایھ منطق آفرینش یک تصویر از یک ابژه استوار بود،
 و تالشی بود متکی بر تکثیر تجسمی از واقعیت قابل رویت (بازنمایی). فلسفھ ھنر این دوران، متأثر از
 دیدگاه ھنری افالطونی-ارسطویی، با دوران پیدایش، رشد و شکوفایی سرمایھ داری مترادف بود و
 ھمخوانی ھم داشت. دو عامل در تحول و دگرگونی بھ این نگاه فلسفی نقش داشتند. از سویی کلونیالیسم و
 امپریالیسم پای کشورھای اروپایی را بھ مناطق دیگر جھان گشود و اروپائیان را با ھنرھا و فرھنگ
 ھای خارج از اروپا آشنا کرد. آشنایی با سبک ھای ھنری این مناطق ھنرمندان اروپایی را از محدودیت
 ھای دست و پا گیر بازنمایی تا آن زمانی آزاد کرد. از سوی دیگر در پایان سده نوزدھم بسیاری از
 ھنرمندان در اروپا ضرورت ایجاد یک تحول جدید در ھنر را پذیرفتند، تحولی کھ بتواند نوآوری ھای
 تکنولوژیکی، علمی، فلسفی و اجتماعی دوران را جذب کنند. استدالل ھای نظری این گروه از ھنرمندان
 بسیار گوناگون بود و مشغولیات اجتماعی و فکری آنان را در تمامی زمینھ ھای فرھنگ غرب ر ا باز

می تابید.

" اتصاالت واضح" اثر واسیلی کاندینسکی (١٩٢۵)
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 بنیانگذار نقاشی ابستره کاندینسکی بود و
 اولین تابلوی آبرنگ ابستره خود را در
 سال ١٩١٣ نقاشی کرد. از دیگر نقاشان
 ابستره دوران اولیھ می توان از ناتالیا
 گونچاروا، گیوم آپولینر و ھیلما آف کلینت
 نام برد. در آغاز سده بیستم، این سبک
 شامل کوبیسم، فوویسم و فوتوریسم ھم
 می شد. در روسیھ بسیاری از ھنرمندان
 ابستره پس از انقالب اکتبر بھ سوی

کنستروکتیویسم رفتند.

تابلوی بی عنوان اثر واسیلی کاندینسکی (١٩٢٣)
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آثار کاندینسکی در اینترنت
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فوتوریسم
ویژگی اصلی این آوانگارد احیای جاه طلبی اجتماعی- سیاسی است اما در قالبی 
جدید. ھنرمند آوانگارد باید ھنر را با زندگی روزمره ترکیب کند، باید از ھنر 
فراتر رود، بخاطر زندگی و برای ھنر، خود را در یک جنگ واقعی بھ خطر 
اندازد، و با کل فرھنگ کھنھ شجاعانھ و گستاخانھ مبارزه کند. بھ استقبال ھر 
چیز نو، ایده نو، سبک ھنری نو، رسانھ نو و ماشین نو برود. و البتھ، این ھنرمند 
باید بھ لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی در ساختن جامعھ نوین مشارکت کند. این 
ویژگی ھای یک ھنرمند آوانگارد رادیکال را نزد ھم ھنرمندان چپگرا (بھ عنوان 
مثال ھنرمندان آلمانی و روسی) و ھم ھنرمندان راستگرا (فوتوریست ھای 
ایتالیایی) مشاھده می کنیم. پس از اولین جنگ جھانی، فوتوریسم ایتالیایی كھ 

مسحور روش ھای« رادیکال»  موسولینی  شده بود بھ فاشیزم پیوست.

اما، فوتوریسم روسی، ملھم از روحیھ ی بوھمی، کامال خود را بھ  دامن انقالب 
پرتاب می كند. فوتوریسم روسی، كھ از طریق رد اشكال قدیمی ھنر، از طریق 

بود، جنب وجوش پویا و از طریق نوید برپایی یك فرھنگ كامال نوین ترغیب شده 
بھ حکومت شوراھا پیوست. از این منظر، فوتوریسم روسی در فرایند تدارک و 

متحول كردن ھنر و ادبیات در حکومت شوراھا نقش تعیین کننده ای داشت.

"برداشت خرمن" اثر مالویچ فوتوریست روسی (١٩١۶) "اشکال تکین تداوم فضا" اثر اومبرتو بوچیونو فوتوریست ایتالیایی (١٩١٣)
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فوتوریست ھای روسی بھ رسانھ ھای ھنری جدید، بھ خصوص بھ سینما و عکاسی بسیار اھمیت 
می دادند. از نظر آن ھا رسانھ ھای ھنری قدیمی نظیر نقاشی با نظم کھن مرتبط بودند، در حالی 
کھ رسانھ ھای جدید نظیر سینما و عکاسی با عصر ماشین مرتبط دانستھ و آن ھا را مبین 
پیشرفت می دیدند. افزون آن کھ در حیطھ رسانھ ھای جدید یک اثر ھنری قابلیت تکثیر داشتھ و 

از این رو بھ آسانی می تواند در دسترس ھمگان قرار گیرد، برخالف نقاشی و مجسمھ سازی.
در سال ١٩٢٣ آیزنشتاین اولین مانیفست خود را با عنوان "مونتاژ سرگرمی ھا" در نشریھ لف 
بھ سردبیری مایاکوفسکی منتشر کرد. در این کتاب او نظریھ مونتاژ خود را ارائھ می دھد. بنا 
بھ این نظریھ، دو تصویر کامال متضاد در کنار ھم قرار می گیرند و نتیجھ چنین مونتاژی 
آفرینش یک تصویر جدید کامال نویی است کھ متمایز و مستقل از دو تصور اولیھ خواھد بود. بھ 
زعم او روشی برای آشکار سازی معانی نھان. گویا آیزنشتاین نظریھ مونتاژ خود را از فلسفھ 

دیالکتیک ھگل ( تز + آنتی تز = سنتز) گرفتھ بود. 

"مایاکوفسکی" عکاس رودچنکو (١٩٢۴)

 

آفیش فیلم "چشم سینما" اثر رودچنکو
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کتاب بعدی آیزنشتاین بنام "نظریھ عمومی مونتاژ" 
کتاب مرجعی شد برای استفاده از تکنیک مونتاژ 
نھ تنھا در سینما بلکھ در ھنرھای دیگر مانند 
عکاسی، نقاشی، گرافیک و حتی ادبیات (مانند 
شعر مایاکوفسکی).  آیزنشتاین با این نظریھ تحول 
بزرگی در ھنر سینما ایجاد کرد برای نمونھ : 
 ،(Long-shot)النگ شات ،(Close-up)کلوزآپ
کراس کاتینگ (Cross-cutting)، مود(Mood) و 
تمپو(Tempo) و...از جملھ تکنیک ھایی در سینما 
و عکاسی ھستند کھ از نظریھ مونتاژ آیزنشتاین 
 نشات گرفتند. این سبک در طی دوران سھ دھھ 
آثار ھنری ارزشمند  بسیاری آفرید کھ بھ لحاظ 
اصالت و قدرت بصری- احساسی شان ھنوز ھم 

تحسین می شوند.

آفیش فیلم "مردی با دوربین فیلمبرداری" اثر استنبرگ
"دفتر سیاسی رھبر کارگران دنیا " اثر گوستاو کلوتسیس - ھنر در خدمت قدرت
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"سوپراماتیسم" اثر مالویچ (١٩١۶)

سوپراماتیسم
 سوپراماتیسم جنبش ھنر مدرنی بود کھ در آغاز سده بیستم در
 روسیھ کھ کازیمیر مالویچ (١٩٣۵-١٨٧٨) پایھ گذارش بود. او در
 سال ١٩١۵ برای اولین بار مجموعھ ای از ٣٩ تابلو نقاشی ھاي
 خود را در نمایشگاھی در پتروگراد ارائھ می دھد. از دیگر
 ھنرمندان این سبک باید از ایوان کلویین، ال لیسیتزکی، ایوان پونی
 و اولگا روزونوآ نام برد. پس از انقالب اکتبر ١٩١٧، اکثر

ھنرمندان سوپراماتیست بھ سوی سبک کنستروکتیویسم می روند.

www.hks-iran.com



در ھنرھای تجسمی، مالویچ و پیروان اش در جستجوی خلوص ھندسی انتزاعی، نقاشی 
را بھ قاره جدیدی وارد کردند.مالویچ در اصول سوپراماتیسم پویا، کھ در مانیفست 
"دنیای غیر ابژکتیو" سال ١٩٢۶، کھ از آن قویا رایحھ اعتماد بھ نفس فرھنگی تحریک 

آمیزی بھ مشام می رسد، اعالم می کند :
«با سوپراماتیسم، منظور من برتری احساس ناب در ھنر است...  پدیده ھای 
بصری دنیای عینی بی معنی ھستند، مھم احساس است. ابزار مناسبی برای 
بازنمایی، برای بیان کامل ترین شکل ممکن، برای احساس و نادیده گرفتن ظاھر 
آشنای اشیاء، ارائھ می دھد. بازنمایی عینی... ھیچ ارتباطی با ھنر ندارد. 

ابژکتیویتھ بی معنی است».
 

نقاشی ھای مالویچ پس از گذر از سبک رئالیسم دوره نخست و الس زدن با کوبیسم 
سرانجام راه خود یافت و بھ نھایت انتزاع در شکل و رنگ رسید. تابلوی "مربع سرخ" 
(١٩١۵) کھ بر آن عنوان "رئالیسم بصری یک زن دھقان در دو بعد" بر آن می گذارد. 
نظیر نقاشی ھای کاندینسکی کھ در سال ١٩١۴ از آلمان بھ روسیھ بازگشتھ بود، نقاشی 
ھای مالویچ در دھھ پس از انقالب سرشار است از بازی ریتمی با اشکال و فضا، کھ در 

آن ھا فرم ھا با انرژی و با سرعت در فضای بین تماشاگر و بوم در پروازند.

"ساختن سوپراماتیستی رنگ ھا" اثر مالویچ (١٩٢٨)، موزه دولتی سنت پترزبورگ
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آثار کازیمیر مالویچ  در اینترنت
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"ترکیب سوپراماتیستی" اثر ال لیسیتزکی (١٩٢۴)
 

 

ھنر بھ سرعت ھمھ جوانب زندگی را در برگرفت. بلشویک ھا سریعا بھ توان بالقوه و 
نقش فیلم و تاثیرش بر توده ھا پی بردند. کارگردان ھای سینما نظیر سرگئی آیزنشتاین 
و دجرا ورتف پیشگامان و نماد سینمای سیاسی شدند. سری فیلم ھای خبری کھ توسط 

ورتف تھیھ و کارگردانی شد، از کارھای رودچنکو بسیار بھره گرفت.
  در طی بخش بزرگی از تاریخ بشر ھنر در انحصار اندک افراد ممتازی بوده کھ
 ممتاز بودن شان صبغھ طبقاتی داشتھ و نھ انسانی. بھ ھمین خاطر چیزی کھ می بایست
 جھانشول باشد بھ چیز  ویژه کاھش می یابد، و آن چه باید متعلق بھ تمام بشریت باشد بھ
 تملک انحصاری یک اقلیت درمی آید. اکثریت از لذت بردن از ھنر محروم می شود،
 ھمان طور کھ از لذت یک زندگی آزاد و بطور کلی بھره گرفتن از سایر امکانات
 موجود در جامعھ  محروم است. تا قبل از انقالب اکتبر رفتن بھ کنسرت موسیقی، اپرا
 و حتی تئاتر در انحصار شاھزادگان، اشراف و سرمایھ داران بود، ورودیھ آن ھا
 معادل درآمد یک ماه اکثریت مردم بود. انقالب اکتبر با انقالب ھنری اش بھ این
 مناسبات پایان داد: تئاتر خیابانی؛ کنسرت در ھوای آزاد؛ نقاشی دیواری؛ گشودن

مؤسسات ھنری و مدارس آموزش ھنر بھ روی ھمھ.
 سوسیالیسم بھ مبارزه برای نان خالصھ نمی شود. در جامعھ سوسیالیستی، انسان ھا
 برای اولین بار قادر خواھند بود شخصیت خود را بھ لحاظ ذھنی و فیزیکی رشد دھند،
 استعدادھای بالقوه خود را متحقق سازدند و از عرصھ ضرورت بھ قلمروی آزادی گذر
 کنند. اگر چھ انقالب اکتبر بھ سرعت بھ انحطاط کشیده شد اما دستاوردھای ھنری ھمان
 ده سال نخست اش آن چنان بزرگ و چشمگیر بودند کھ دستاوردھای رنسانس در

برابرش ناچیز بھ چشم می آیند. بی جھت نبود کھ تروتسکی گفت:
«برای نخستین بار در تاریخ، موزه برای یک اثر ھنری بھ مثابھ  یک زندان 

است. ھنر باید از این زندان آزاد شود و با زندگی ارتباط برقرار کند.»
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کنستروکتیویسم
تمام سعی کنستروکتیویست ھایی نظیر تاتلین، پوپووآ، ال لیسیتزکی و 
رودچنکو در این بود تا در معماری و عکاسی ھم جایی برای "دایره" بیابند. 
طرح ھای ساختاری آن ھا تیز و زاویھ دار بود، بھ واقع یک نوع 
سوپراماتیسم سھ بعدی. آن ھا مبتکر ھنر خیابانی بودند تا در آن جا انقالب را 
جشن بگیرند و دشمنانش را محکوم کنند. در سال ١٩١٩، در طی تبلیغاتی پر 
جنب و جوش ساختمان ھای ویتبسک را با آثارشان پوشش دادند. تابلوی 
مشھور "با گوه سرخ سفید را شکست بده" اثر ال لیسیتزکی کھ در آن سھ 
گوش سرخ نوک تیزی دایره سفیدی را سوراخ می کند، ترکیبی و تقابلی از 
نیک و شر در شکل ھندسی، کھ حتی برای بی فرھنگ ترین افراد ھم قابل فھم 

است. مایاکوفسکی گفت: 
«خیابان ھا قلم موھای ما خواھند بود، و میدان ھا ھم جعبھ رنگ ما»

 کنستروکتیویسم (سازنده گرایی) سبکی در ھنر معماری نو کھ والدیمیر تاتلین
 مبتکرش بود و فلسفھ اش برای ھنر سازنده و در رد ھنر مستقل بود. برای
 کنستروکتیویسم ھنر باید عبارت باشد از پراتیکی با اھداف اجتماعی.
 کنستروکتیویسم روسی بر حوزه ھای مختلف ھنر مدرن معماری، مجسمھ
 سازی، ھنرھای گرافیک، تئاتر، سینما، عکاسی، رقص و موسیقی تآثیرات

"با گوه سرخ سفید را شکست بده" اثر  ال لیسیتزکی (١٩٢٠)بسیاری گذاشتھ است.
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 در فاصلھ بین دو انقالب ١٩٠۵ و ١٩١٧ در روسیھ، بسیاری از ھنرمندان روسی آوانگارد –
 فوتوریست در تالش آن بودند کھ نسبت بھ آن چھ کھ آن ھا "نظم کھنھ" و بھ ویژه ھنر وارداتی
 می نامیدند، واکنش نشان دھند. آن ھا خود را با  فوتوریست ھای ایتالیایی نزدیک می بینند

چرا کھ آن ھا ھم اشکال ھنرھای قدیمی را رد می کردند.
  در ابتدا آن ھا در کاباره معروف "سگ آواره" در سنت پترزبورگ کھ پاتوق ھنرمندان بود،
 برنامھ ھایشان را اجرا می کردند. برنامھ ھای شان با وجود آن کھ نماد جنبش ھنری آوانگارد
 محسوب می شد، معھذا با استقبال خارج از انتظار مردم روبرو می شدند. اما ھنرمندان
 ناراضی و خستھ از مخاطبان ساده طلب تصمیم می گیرند کھ ھنر فوتوریستی شان را از سالن
 بھ خیابان منتقل کنند تا بھ راحتی بتوانند با سر و وضعی عجیب و بدن ھایی نقاشی شده ظاھر
 شوند. آن ھا بھ سراسر روسیھ سفر می کنند و از طریق اجرای برنامھ ھای شان، آزاد شدن

زندگی و ھنر از قواعد آکادمیسم را اعالم می کنند.
 بھ روی صحنھ آمدن نمایشنامھ "پیروزی در خورشید" اثر مایاکوفسکی، ھمکاری میان
 شاعران و نقاشان را تقویت می کنند. کشتار جنگ اول جھانی موجب شکل گیری گروه بندی
 ھنری کنستروکتیویسم روسی می شود. در پی انقالب اکتبر، در طی سال ھای ١٩٢١-١٩١٧
 کنستروکتیویسم ھنر رسمی انقالب می شود. بسیاری از ھنرمندان کنستروکتیویست مانند

کاندینسکی، شاگال و تاتلین، موقعیت ھای رسمی مھمی در امور ھنری داشتند. آن ھا در دھھ 
 " (LEF) ١٩٢٠ در تشکلی بھ نام "جبھھ چپ ھنرھا" گرد آمده بودند و مجلھ ای بھ نام " لف
منتشر می کردند کھ از نفوذ قابل مالحظھ ای برخوردار بود. ترویج ھنر آوانگارد، دفاع  از 
خود در برابر حمالت رئالیسم سوسیالیستی آغازین و مبارزه با بازگشت احتمالی سرمایھ داری 

در دوران نپ از اھداف مجلھ بودند.

روی جلد مجلھ "لف"، طرح از رودچنکو، شعر از مایاکوفسکی
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 مانیفست کنستروکتیویسم در سال ١٩٢٠ نوشتھ
 شد. اولین نمایشگاه آن در سال ١٩٢٢ در برلین،
 تحت نام "اولین نمایشگاه ھنر روسی" برگزار
 شد. این جنبش ھنری، ساختن ھندسی فضا را با
 استفاده از عناصری نظیر دایره، مستطیل و خط
 مستقیم، اعالم می کند. این سبک بھ حوزه ھای
 ھنری دیگر نظیر طراحی، مجسمھ سازی و
 معماری ھم وارد می شود. کنستروکتیویسم کھ
 عمدا بر اساس سبک ھای کوبیسم و فوتوریسم
 شکل و توسعھ می یابد، فاقد نورم و معیار
 زیبایی شناختی مشخص و دقیقا تعریف شده ای
 است. از این رو امروزه ھم می توانیم این
 اصطالح را بھ برخی از آثار مدرن تر اطالق

کرد.
 والدیمیر تاتلین بنیانگذار و معروف ترین چھره
 کنستروکتیویسم بود. از عمده ترین ھنرمندان این
 سبک می توان از نآئو گابو، آنتون پوسنر،
 والدیمیر شوخف، الکساندر رودچنکو و الزار

لیسیتزکی نام برد. آنان سعی کردند چنان آثاری 
بیافرینند کھ بیننده منفعل را بھ یک مخاطب فعال 
تبدیل کند. در تئاتر این نظریھ بھ تجربھ موفقی 
دست یافت، بھ ویژه با کارھای وزوولد مایرھولد 
کھ او را "اکتبر در تئاتر" می نامیدند. این ایده ھا 
بر سینمای شوروی و ھم چنین بر تئاتر در آلمان 

و بھ خصوص بر برتولت برشت تأثیر گذاردند.

"کمک" اثر دیمیتری مور(١٩٢١)

 یک شاھکار ھنر گرافیک، دھقان اسکلت اندامی کھ
استمداد می طلبد. تصویری از قحطی دوران جنگ داخلی.

"دونده" اثر مالویچ (١٩٢١)
اشاره بھ دھقانانی کھ در دوران قحطی بین تحمیق کلیسا و زور حکومت گیر کرده اند
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آثار تاتلین در اینترنت
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در سال ١٩٢١ با اجرای سیاست اقتصادی نوین (نپ) در کشور، کھ فرصت ھای 
 بیشتری را در اقتصاد شوروی گشود، اکثر کنستروکتیویست ھا استعدادھای ھنری خود

را در خدمت سیاست جدید بکار گرفتند. مایاکوفسکی، رودچنکو، تاتلین و بسیاری دیگر 
بھ طراحی آفیش ھای تبلیغاتی برای فروشگاه دولتی، طراحی لباس برای کارگران اقدام 
ورزیدند. ترکیب زیبایی ھنرشان با تکنیک در جھت خدمت بھ بھبود و رفاه مردم یکی 
 از ویژگی ھای کنستروکتیویست ھا بود. اختراع دیگ زودپز کم مصرف توسط تاتلین

نمونھ ای از این ایده بود. بھ واقع آنان از این طریق با ظرافتی ھنرمندانھ بین تمایل خود 
بھ مد و تولید انبوه از یک سو و آرمان ھای کمونیستی خود از سوی دیگر تعادلی 
برقرار می کردند. تو گویی آنان آینده دردناک و تراژیک سال ھای بعد را پیش بینی می 

کردند و با ھنر قصد جلوگیری از آن را داشتند.

عنوان :اگر مایلید بفرمایید؟
١- :آیا مایلید کھ از شر سرما خالص شوید؟

٢- :آیا مایلید کھ از شر گرسنگی خالص شوید؟
٣- :آیا مایلید کھ غذا بخورید؟

۴- :آیا مایلید کھ بنوشید؟
بشتابید و بھ بریگاد ضربت کار نمونھ بپیوندید

آفیش آژیت-پروپ، مایاکوفسکی
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برای دست اندرکاران مجلھ لف اھمیت رسانھ جدید سینما بھ مراتب بیشتر از دیگر 
اشکال ھنری و نقاشی سنتی بود کھ حزب کمونیست از نیمھ دوم دھھ ١٩٢٠ تالش در 
احیای آن ھا داشت. فیلم "بانوی جوان و ولگرد" (١٩١٩) کھ مایاکوفسکی بازیگر 
اصلی اش بود، فیلم "چشم کینو" (١٩٢۴) با طرح ھای رودچنکو، فیلم ھای "اعتصاب"، 
"رزمناو پوتمکین" و "اکتبر" بھ کارگردانی سرگئی آیزنشتاین نظریھ پردار سینما، فیلم 
ھای مستند اسفیر شوب اولین فیلمساز زن در تاریخ، فیلم ھای "طوفان"، "گرگوری 
کوزینسف" و "لئونید تروبرگر" بھ کارگردانی سرگئی تریتاکوف و فیلمنامھ ھای اوسیپ 
بریک از جملھ فیلم ھای ساختھ این سال ھای ھستند. سینمای اولیھ شوروی کھ بر مونتاژ 

و طراحی سازندگی متمرکز بود، بر ھنر ھفتم مھر خودش را زد.

فیلم "اعتصاب" اثر آیزنشتاین (١٩٢۴)

فیلم "اکتبر" اثر آیزنشتاین (١٩٢٨) فیلم "بانوی جوان و ولگرد" اثر مایاکوفسکی (١٩١٩)
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صحنھ ھایی از فیلم رزمناو پوتمکین اثر آیزنشتاین 
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کنستروکتیویست ھا با توسعھ تکنیک ھای فتومونتاژ، استفاده انتزاعی از نور، کنتراست و 
فرم ھای زاویھ دار، با سبک متمایز خودشان تحول بزرگی نھ تنھا در سینما بلکھ در 
معماری و عکاسی ھم بھ وجود آوردند. استفاده از اشکال ھندسی و رنگ ھای زنده در 
آفیش ھای فیلم ھا و برای تبلیغ سیاسی از ویژگی ھای گرافیست ھا بود. طرح ھای گرافیک 
رودچنکو، ال لیسیزکی، سلیمان تلینگتیر و آنتون الوینسکی الھام بخش کارھای طراحان 

رادیکال در غرب شدند.

"نوازنده ترومپت"، عکاس رودچنکو
 

آفیش فیلم "رزمناو پوتمکین" اثر آیزنشتاین (١٩٢۵)
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آثار رودچنکو در اینترنت
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در معماری کنستروکتیویست ھا پس از انقالب توجھ خود را معطوف 
نیازھای اجتماعی جدید و وظایف صنعتی مورد نیاز رژیم جدید کردند.

"ساختمان باشگاه کارگران زویف" اثر ایلیا گولوزف (١٩٢٧)، مسکو

 

 

 با تثبیت رژیم جدید در پی پیروزی اش در جنگ داخلی، در جبھھ اتحاد ھمھ
 گرایشات انقالبی در برابر تھاجم نظامی ضد انقالب شکاف می افتد و با
 برنامھ اقتصادی نوین "نپ" این اختالفات تشدید می یابد و در بین ھنرمندان
 ھم بازتاب پیدا می کند. بتدریج مناسبات حکومت با این ھنرمندان رو بھ
 سردی می نھد و آثار ھنر آوانگارد را بھ دلیل آن کھ فھم شان برای مردم
 عادی مشکل، "غیر پرولتری" و در نتیجھ خالف منافع عمومی است،
 محکوم می کنند. کنستروکتیویسم بتدریج بھ دیگر کشورھای اروپایی منتقل

می شود.
 دو رویداد در سرنوشت کنستروکتیویسم در روسیھ تعیین کننده بودند:
 خودکشی مایاکوفسکی در سال ١٩٣٠، و اعالم  "رئالیسم سوسیالیستی" بھ
 عنوان سیاست رسمی در حوزه ھنر کھ در کنگره اتحادیھ نویسندگان در سال
 ١٩٣۴ رسما اعالم شد. با "رئالیسم سوسیالیستی" استالین، مکتب ھنری
 آوانگارد و انقالبی ای کھ سرچشمھ و محرک بی ھمتایی برای ھنرمندان با
 استعدادی بود و گنجینھ گران بھایی را بھ تمدن بشری افزودند، را در روسیھ

زادگاھش بھ خاک سپرد.
مھم ترین حامی سیاسی کنستروکتیویست ھا لئون تروتسکی بود. پس از 
اخراج تروتسکی و اپوزیسیون چپ از شوروی در طی سال ھای ٢٨-

١٩٢٧، مقامات حکومتی در ابتدا با سوء ظن بھ آن ھا می نگریستند. با 
تثبیت استالینیزم بتدریج آکادمیسم تزاری جای کنستروکتیویسم را می گیرد. 
با این حال، تا سال ١٩٣۴ کھ "رئالیسم سوسیالیستی" دکترین رسمی اعالم 
می شود، تولید آثار ھنری آوانگارد توسط برخی از کنستروکتیویست ھا 

برای مجلھ "ساختن اتحاد جماھیر شوروی" ادامھ داشت.
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"غرب و شرق" اثر پاول فیلونف (١٩٢٣)

استالینیزم و ھنر
رژیم جدید در ده سال اول حکومت اش نھ تنھا مانعی سر راه خالقیت ھنری 
نبود بلکھ حتی در شرایط بسیار دشواری کھ برای بقایش دست و پا می زد، 
بھ گسترش آن بسیار کمک می کرد، چرا کھ آن را در راه اعتالی آرمان ھای 
سوسیالیستی می دید. با رشد بوروکراسی ضد انقالبی و پیروزی سیاسی آن 
در اواخر دھھ ١٩٢٠، رژیم بھ سختی ھنرمندان آوانگارد را تحمل می کرد و 

در حیطھ ھنری از رادیکالیسم و   انتزاع دوره اولیھ انقالب فاصلھ می گیرد، 
از دکترین استقالل ھنر عقب نشینی کرده و درباره ھنر سوسیالیستی (بخوان 

ھنر در خدمت حکومت) بھ موعظھ می پردازد. 
کمی بعد با پیروزی قدرت جناح ضد انقالبی و ثبیت استالینیزم، در تاریخ ٢٣ 
آوریل ١٩٣٢ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست شوروی تشکیل اتحادیھ 
ھنرمندان اتحاد جماھیر شوروی را اعالم می کند و وظیفھ آن را تحقق 
"رئالیسم سوسیالیستی" بھ عنوان تنھا شکل قابل قبول بیان ھنری در شوروی، 
اعالم می کند. در مصوبات آن آمده است کھ ھنر باید تالش انسان برای 
پیشرفت بھ سوی سوسیالیسم و بھ سوی یک زندگی بھتر را نشان دھد و 
ھنرمند باید در لباس یک فرد واقع بین، خوش بین و قھرمان بھ خدمت 

پرولتاریا درآید.
کلیھ تجارب ھنری کھ از زمان انقالب رونق گرفتھ بود، "غیر پرولتری" 
محسوب می شوند. از این ببعد آرمان فرھنگ انقالب باید توسط توده قابل فھم 
باشد و بنا بھ تعریف ھر چیز پیچیده، نوآورانھ و یا اصیل، بی فایده و بالقوه 
خطرناک محسوب می شود. دیگر ھنر خالق موی دماغ قدرت حاکم ارزیابی 

شده و دوران آزادی برای ھنر آوانگارد بھ پایان می رسید.
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نمایشگاه لنینگراد سال ١٩٣٢
از مدت ھا پیش برای برگزاری یک جشنواره ھنری در رابطھ با سیر تکامل ھنر پسا-

انقالبی، برای سال ١٩٣٢ تدارک دیده شده بود. سرانجام در ١٣ نوامبر نمایشگاه لنینگراد 
افتتاح شد. این نمایشگاه بھ پانزده سال ھنر شوروی (١٩٣٢-١٩١٧) اختصاص داشت و 
 در مجموع ٢۶۴٠ اثر ھنری شامل ١٠۵٠ تابلو نقاشی، ١۵٠٠ اثر گرافیک و٩٠ مجسمھ 
 از ۴٢٣ ھنرمند از تمام گرایشات ھنری بھ معرض نمایش گذاشتھ شدند. ایده برگزاری
 چنین نمایشگاھی از مدت ھا پیش تر اتخاذ شده بود. در ابتدا شھر مسکو برای محل
 نمایشگاه انتخاب شده  بود، اما در مسکو محل مناسبی برای چنین پروژه بزرگی وجود
 نداشت. موزه دولتی لنینگراد با آن سالن ھای بزرگ اش مشکل را حل کرد و لنینگراد

جای مسکو را گرفت.
 بوروکراسی برای کنترل بودجھ و امور ایدئولوژیک یک کمیتھ دولتی بھ ریاست آندره
 بوبنف یکی از چاپلوسان استالین تشکیل داد. استالین در سال ١٩٢٩ لوناچارسکی ھنر
 دوست را کھ در سال ١٩١٧ توسط لنین بھ سمت کمیسر امور فرھنگ و ھنر منصوب
 شده بود، برکنار می کند و آندره بوبنف کھ یک بوروکرات استالینی بود را برجایش
 منصوب می کند. کمیتھ دیگری بھ نام کمیتھ نمایشگاه با عضویت ھنرمندان، مدیران موزه
 و محققان برای انتخاب آثار تعیین شد، و یک گروه مدیریت کاری در محل شامل معاون
 موزه دولتی روسیھ و دو ھنرشناس و منتقد ھنری سرشناس، نیکوالی پونین و نادژدا

 دوبیچینا کھ ھر دو از حامیان شناختھ شده ھنر آوانگارد روسیھ بودند.
 با وجود آن کھ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست در ٢٣ آوریل ممنوعیت تمام جنبش ھای
 ھنری موجود بھ غیر از رئالیسم سوسیالیستی را رسما اعالم کرده بود ولیکن پونین
 شجاعانھ آن را ندیده گرفت و تحت عنوان جبھھ واحد ھنر با مھارت و کاردانی تعادلی بین
سبک ھای متنوع برقرار کرد، عنوان "ھنرمندان فدراسیون روسیھ در سال ھای ١٩٣٢-
 ١٩١٧" را بر نمایشگاه گذاشت کھ تأکیدی بود بر نقش ھمھ ھنرمندان با سبک ھای متنوع،

پرتره "نیکالی پونین" اثر کازیمیر مالویچ (١٩٣٣) موزه ملی روسی سنت پترزبورکو بدین طریق فرامین بوروکرات ھا را اجرا نکرد.

 در معرفی نمایشگاه و توضیح ھدف از برگزاری آن، در کتابچھ
 نمایشگاه آمده بود کھ نقش اصلی این نمایشگاه بھ معرض نمایش
 گذاشتن ھویت فردی ھمھ ھنرمندان شوروی بھ بھترین وجھ ممکن

است: از نقاشی ھای بی روح لنین و استالین در ھیبت قھرمانان ابر- 
 انسانی گرفتھ تا آثار اولترا مدرن پاول فیلونف. ھفت ھنرمند آوانگارد
 سالن ھای مختص بھ آثار خودشان را داشتند و کارھای خود را آزادانھ
 در معرض دید ھمگان قرار دادند. یک سالن بھ کازیمیر مالویچ پدر
 سوپراماتیسم اختصاص داده شد و سالن دیگری بھ پاول فیلونوف،

مبتکر سبک ''رئالیسم تحلیلی''.
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" کلھ" اثر پاول فیلونف (١٩٣۵)

 

 

" استالین" اثر پاول فیلونف (١٩٣۶)

 

 

نمایشگاه مسکو سال ١٩٣٣
 برگزار کنندگان نمایشگاه لنینگراد با توجھ بھ موفقیت آن تصمیم گرفتند کھ
 سال بعد در مسکو ھم آن را برگزار کنند. در روز ٢٧ ژوئن ١٩٣٣ در ظاھر
 ھمان نمایشگاه لنینگراد با عنوان ''پانزده سال ھنرمندان جمھوری شوروی''، با
 عنوان متفاوتی از سال قبل، در محل موزه دولتی تاریخ واقع در میدان سرخ

در مسکو، افتتاح شد. اما این نمایشگاه ھیچ شباھت و ربطی با نمایشگاه سال 
قبل در لنینگراد نداشت. در فاصلھ یک سال بین برگزاری آن دو، چنگال 
استالینیزم گریبان ھنر را سخت گرفتھ بود و مصوبھ حزب کمونیست در مورد 

ھنر را بھ اجرا گذاشتند. 
"تنوع" واژه کثیفی شده بود کھ نفوذ و رخنھ فرھنگ بورژوایی را نمایندگی 
می کرد. سال ھا پیش از انقالب ھای فرھنگی مائو و خمینی، استالین در 
شوروی راه را بھ آن ھا نشان داده بود. پای تصفیھ ھای سیاسی بھ عرصھ 
ھنر ھم کشیده شد. بسیاری از ھنرمندانی کھ آثارشان در نمایشگاه لنینگراد بھ 
 نمایش گذاشتھ شده بودند حال در فھرست سیاه کرملین قرار گرفتھ بودند. در
 واقع تنھا نیمی از نقاشی ھای ھنرمندان آوانگاردی کھ در لنینگراد نمایش داده
 شده بودند در مسکو بھ نمایش درآمدند. میتریش، سوئتین و تیرسا حذف شدند و

از ٧٣ تابلوی فیلونوف در لنینگراد تنھا ۵ اثر بھ نمایش گذاشتھ شدند. اکثر 
آثار مالویچ، این نقاش انقالب، حذف شده بودند و شخص خودش ھم در فاصلھ 
بین دو نمایشگاه توسط پلیس سیاسی بھ اتھام ترویج ھنر ضد انقالبی مورد 

بازجویی قرار گرفتھ بود. او بھ بازجویش بھ سخره می گوید : 
«از ھمان روزھای اول انقالب ھمھ تالش ھایم در خدمت ھنر شورایی 
بوده... ھنر ھمواره باید نوترین شکل ھا را ارائھ دھد... و  مشکالت 

اجتماعی جامعھ پرولتری را بازتابد.»

 پاول فیلونوف، ھنرمند نابغھ ای بود کھ در خارج از روسیھ تا حد زیادی ناشناختھ
 است. در روسیھ او یک نقاش آوانگارد بسیار سرشناسی بود. در این نمایشگاه
 کارھای فیلونوف ھم مورد خشم قرار گرفت و در پی آن موقعیت خود ھنرمند ھم،
 چرا کھ با قطع سفارشات دولتی وضعیت معیشتی اش بھ خطر می افتد. او با کشیدن
 تصویری از استالین سعی کرد کھ از شدت خشم دیکتاتور بکاھد. او سرانجام در

سال ١٩۴١ از گرسنگی جان می سپارد.
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 " آنا آخماتووا" اثرا پتروف ودکین

 

 

 مشغلھ ھنرمندان آوانگاردیست صرفا نقاشی و طراحی نبود.
 آن ھا قبل از ھر چیز ھنرمندان پارسامنش، با کرامت و
 سختگیری بودند کھ در زندگی شان ھمھ چیز را بھ یک
 آوانگارد، بھ یک تجربھ و بھ یک انقالب تبدیل کردند. ذھن،
شخصیت و حتی کالبدشان بطور کامل از جنس ھنر بود.
 مایاکوفسکی، رودچنکو، مالویچ و فیلونوف مصادیق این حکم

بودند.
 برگزارکنندگان نمایشگاه مسکو کھ برخالف پونین برگزار
 کننده نمایشگاه لنینگراد بھ ھیچ وجھ قصد نداشتند موقعیت خود

را بھ خطر اندازند. اعالم می کنند: کھ
  «سبک دوران ما تنھا رئالیسم سوسیالیستی است... کھ
 نمایشگاه لنینگراد یک اشتباه بزرگ و یک شکست
 بود، چرا کھ نتوانست پویایی تحول ھنر شوروی و
 اشکال درست ھنرھای بصری برای پرولتاریا در
 مبارزه اش برای پیروزی سوسیالیسم را بھ نمایش

بگذارد».
 نمایشگاه مسکو نقطھ عطفی بود در تاریخ ھنر در شوروی و
 سرآغاز دوره سرکوب آزادی ھای ھنری و پوشاندن اجباری
 جامھ تنگ کوتولھ ای بر قامت غول عظیم الجثھ سرکشی. از
 آن زمان بھ بعد ھنر بھ انحصار دولت در می آید، "تربیت"
 توده ھا تنھا رسالت ھنر می شود، و وظیفھ دولت ھم تولید
 تنھا یک نوع محصول ھنری و سرمایھ گذاری بسیار در تولید
 میلیونی تصاویر تبلیغاتی مورد نیاز سیاسی بوروکراسی در

قدرت. ایدئولوژی و اساطیر رنگ واقعیت بھ خود گرفتند.

 آثار آوانگاردیست ھا اگر نابود
 نشوند در زیر گرد و غبار
 زیرزمین ھای موزه ھا از دید
 مردم دور نگاه داشتھ می شوند.
 کلیھ کانون ھای ھنری غیرقانونی
 و منحل اعالم می شوند و بھ جای
 آن دو تشکل حکومتی ایجاد می
 شود تا از آن طریق ھنرمندان را

زیر کنترل حکومت درآورند.

 ھنرمندانی کھ با سیاست ھای رژیم ھم خوانی ندارند بھ
 حاشیھ جامعھ رانده می شوند، گذران زندگی برایشان
 بسیار دشوار می شود، بھ اردوگاه ھای کار اجباری تبعید

می شوند و کم نبودند ھنرمندانی کھ نابودشان کردند.
 نیکوالی پونین، مسئول ھنری نمایشگاه لنینگراد، کسی کھ
 ھمواره برای نوآوری ھنری مبارزه کرده و یکی از
 منتقدین رئالیسم سوسیالیستی بود، پس از نمایشگاه لنینگراد
 بتدریج بھ حاشیھ رانده می شود، مانع چاپ و انتشار
 مقاالت و کتاب ھایش می شوند. سرانجام او بھ خاطر
 انتقاد از نقاشی ھای رئالیست سوسیالیستی والدیمیر
 سروو، نقاش مورد عالقھ استالین، بھ اردوگاه ورکوتا
 فرستاده شد و در سال ١٩۵٣ در روز مرگ استالین در

ھمان جا می میرد.
 آنا آخماتووا شاعر، سال ھای زیادی شریک زندگی
 نیکوالی پونین بود٠ آن ھا در آپارتمان کوچکی در سنت
 پترزبورگ زندگی می کردند کھ پاتوق روشنفکران و
 ھنرمندان بود. آنا موفق می شود تعدادی از آثار ھنری را
 مخفی کند. پس از سقوط شوروی، این آپارتمان بھ موزه
 کوچکی تبدیل می شود. در این سالن کوچک چھره
 آخماتووا اثر کوزما پتروف ودکین در یک طرف و
 تصویر پونین توسط مالویچ، در طرف دیگر قرار دارند.
 در بین آن دو، عکس ھای بسیار زیبایی از چھره ھای
 مایاکوفسکی، بلوک، شوشتاکوویچ و مایرھولد توسط

ناپلبوم و الکساندر رودچنکو جلب نظر می کنند.
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 نقد استالینیستی بر ھنر آوانگارد 
 گفتھ می شد و از سوی استالینیزم و رئالیسم
 سوسیالیستی اتھام زده می شد کھ ھنر آوانگارد از
 واقعیت ھای جامعھ بسیار دور بود. برای مثال
 مدعی شدند کھ ایده و ماکت "ساختمان بین الملل
 سوم" اثر تاتلین، برای دھقان روسی کھ ھنوز با
 خیش چوبی زمین را شخم می زد، چھ نفعی دارد.
 از این منتقدان باید پرسید کھ اصوال خود "بین الملل
 سوم" برای چنین دھقانی چھ نفعی می توانست

داشتھ باشد.

"بین الملل سوم"، ماکت ساختمان اثر تاتلین (١٩٢٠) 

 نباید انتظار داشت کھ آفرینش ھای ھنری باید آن
 مشکالتی را حل کند کھ از طریق آموزش و
 پرورش، توسعھ صنایع، افزایش خدمات عمومی
 و اصالحات رادیکال اجتماعی قابل حل اند. بھ
 ھر حال ھمواره این خطر وجود دارد کھ آزادی
 نسبی ھنر موجب تھی شدن اش از معنا شود. اما
 دقیقا بھ شکرانھ این آزادی است کھ ھنر و فقط
 ھنر می تواند امید و انتظارات ژرف یک دوران
 را بیان کند و محفوظ بدارد. سرشت انسانی بھ
 گونھ ای است کھ او را چنان ھدایت می کند کھ
 ھمواره از آن چھ در حال و یا آینده نزدیک می
 تواند بدست آورد، بیشتر بخواھد و امیدھا و
 انتظارات اش ھیچ گاه رابطھ ای با "ضرورت"

ندارند.
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آکادمیسم جدید : رئالیسم سوسیالیستی
 آکادمیسم صرفا بر مبنای یک سلسلھ مراتب مقوالت بنا می شود کھ برای کاربست
 قواعد و قیودھای کامال تئوریک و ھم چنین تداوم آن ھا متکی است بر ایجاد یک
 سیستم تشویق و تنبیھ از طریق اھدای جوایز و یا محروم سازی از امکانات کاری
 و مادی. در سال ھای اولیھ بعد از ١٩١٧ وضعیت ھنر در روسیھ کامال آنتی تز
 آن چیزی بود کھ بعدھا بھ مدت دو سده در روسیھ حاکم می شود. پس از انقالب
 ١٩١٧ یک دانشجوی رشتھ ھنر می گوید « باستیل آکادمی را فتح کردیم». در
 یک دوره کوتاه چند سالھ ھنر در روسیھ حکومت را بھ خدمت اھداف خود و
 آزادی مطلق درآورد. اما پس از تثبیت بوروکراسی ضد انقالبی، استالینیزم یک

آکادمیسم جدیدی کھ بسیار شبیھ آکادمیسم قدیم تزاری بود را مجددا ایجاد می کند، 
تا از این طریق اراده سیاست بر ھنر و یا بھ تعبیر والدیمیر مایاکوفسکی یک 

«دیکتاتوری ذوق ھنری» را اعمال کند.
 در سال ١٩٣٢ ھنر بھ خصوص نقاشی و مجسمھ سازی زیر نظارت آکادمی ھنر
 بھ ریاست ایزاک برودسکی و سندیکای دولتی ھنرمندان قرار می گیرد.
 برودسکی در دوران تزار در قبل انقالب عضو آکادمی ھنر بود و بھ خاطر سابقھ
 ضدیت اش با ھنر مدرن چھره شناختھ ای بود. استالین سکان کشتی ھنر را بھ
 چنین بوروکرات محافظھ کار، واپسگرا و ضد چپ می سپارد. ھیوالی
 بوروکراسی کھ بتدریج حوزه ھای سیاست و اقتصاد را بلعیده بود حال ھنر را
 نشانھ می گیرد. برودسکی، ژدانف و ماکسیم گورکی نظریھ پردازان ھنر
 استالینیستی، در مخالفت با ھنر آوانگارد و فوتوریسم (آینده گرایی) چنین استدالل
 می کردند کھ از آن جایی کھ جامعھ شوروی بنقد وارد مرحلھ کمونیسم شده
 (ادعای استالین در ١٩٣۴)، دیگر فوتوریسم معنایی ندارد، چرا کھ بنقد وارد آینده
 شده ایم. از این رو از این بھ بعد باید بھ حال  پرداخت کھ "رئالیسم سوسیالیستی"

زبان ھنری آن است.

"االغ در کاپری" اثر ایزاک برودسکی (١٩٢٩)، موزه ھنرھای زیبا بردیانسک
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"صبحگاه میھن" اثر اشورپین فیودور ساوویچ، موزه ھنرھای زیبا مسکو

رئالیسم ضد سوسیالیستی
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 احیای آکادمیسم در ھنر تحت عنوان "رئالیسم سوسیالیستی"، با این استدالل کھ
 ھنری ساده، قابل فھم برای مردم عادی و پاسخگوی خواست ھای عوام است،
 توجیھ شد. در واقعیت امر، آثار ھنری "رئالیسم سوسیالیستی" کھ مورد استقبال
 توده ھای مردم واقع شده باشند بسیار اندک اند، بھ جز چند نقاشی از لنین در نقش
 قھرمان انقالب و بھ سبک تصاویر شھدای مسیحیت، ھمگی فاقد کم ترین ارزش

ھنری اند.
 این واقعیتی است کھ ھر اثر ھنری بھ درجات مختلف یک بعد و تاثیر
 ایدئولوژیک ھم دارد، حتی اگر آفریننده اش چنین نیتی ھم نداشتھ باشد و بخواھد
 کھ اثرش صرفا یک کار ھنری باشد. این ھم واقعیت دارد کھ یک حکومت
 انقالبی بھ سالح ایدئولوژیک نیاز دارد و ھر نوعش را در خدمت اھداف سیاسی
 اش بکار می گیرد. اما باید بین اثری با ھدف تأثیر گذاری سریع و عمری کوتاه
 (آفیش) و آن ھایی کھ زندگی بادوامی دارند تمایز قائل شد. آثار ھنری دستھ اول
 عمدتا بھ مسائل روز جامعھ می پردازند و مخاطبین شان توده ھای مردم اند و
 فرم و محتوایی ساده دارند. در حالی کھ محتوا و فرم آثار ھنری دستھ دوم بسیار
 پیچیده ترند، چرا کھ باید در برابر گذشت زمان و تغییرات حاصل از آن دوام
 آورند. از این رو مثال نقاشی روغنی و مجسمھ سازی بھ عالوه بر دالیل فوق از
 آن جایی کھ تکثیرپذیر نیستند و تماشاگران شان محدود اند، ابزارھای مناسبی
 برای تبلیغات نیستند. در حالی کھ آفیش، فیلم، تئاتر، موسیقی، ترانھ و شعر

 ابزارھای مناسبی تری ھستند.

 در "رئالیسم سوسیالیستی" این تمایز نھ تنھا از بین می رود، بلکھ در مواردی
 معکوس ھم می شود. قطار " آژیت-پروپ" کھ یک تجربھ بسیار موفقی بود در
 استفاده از ھنر در جامعھ در فردای انقالب اکتبر، درستی این نکتھ را نشان دادد.
 از تضادھای سیاست ھنری دوران استالین این کھ با سرکوب " آژیت-پروپ"،
 زیر لوای مبارزه علیھ چپ روی روشنفکران، موجب شد کھ آکادمیسم اش بھ

ضرر خود رژیم تمام شود.

قطار آژیت - پروپ"
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تروتسکی از ھمان روزھای اول انقالب با چنین نگاھی بھ ھنر مخالف بود و مقولھ ای بھ نام 
"ھنر پرولتری" را اصوال قبول نداشت. او استدالل می کرد کھ پس از انقالب سوسیالیستی در 
یک کشور، آن کشور وارد مرحلھ انتقال از سرمایھ داری بھ سوسیالیسم می شود. ھدف این 
جامعھ انتقالی زوال ھمھ طبقات از جملھ پرولتاریا است. با توجھ بھ تعارف ھنر و عوامل 
آفریننده اش، و از آن جایی یک جامعھ انتقالی فرھنگ و ھنر خاص خودش را نمی تواند بھ 
وجود آورد، در نتیجھ "ھنر پرولتری" اصطالح در خود متضادی است. از این رو پرولتاریا 
ھیچگاه نمی تواند اشکال ھنری خودش را نھ در جوامع طبقاتی بیافریند و نھ در جامعھ در 
حال انتقال. اما در یک جامعھ سوسیالیستی دیگر سخن از "ھنر پرولتری" بی معنی است چرا 
کھ دیگر پرولتاریایی وجود ندارد. او بر این باور بود کھ پس از پیروزی انقالب سوسیالیستی، 
پرولتاریای در قدرت در دوران انتقال در جھت بنای سوسیالیسم باید از تمام دستاوردھای 
علمی، تکنیکی، ھنری تا آن زمانی بھره بگیرد، چرا کھ این دستاوردھا جھانشمول و فرآ 

طبقاتی اند.
الکساندر ورونسکی، یک بلشویک عاشق ادبیات، یک منتقد ھنری مارکسیست صاحب نظر و 
 یک چھره شناختھ شده ای بود. او در مورد ھنر با تروتسکی ھم نظر بود و از مخالفین نظریھ 
"ھنر پرولتری". مخالفت اش با نظریھ "رئالیسم سوسیالیستی" سرانجام بھ قیمت از دست دادن 

جانش تمام شد و در ١٩٣٧ اعدام می شود. او مرتکب "جرم ھنری" شده بود.

"الکساندر ورونسکی"، عاشقی کھ فدای عشق اش شد 
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صنعتی کردن و ھنر
زمانی کھ استالین در سال ١٩٢٨ اولین برنامھ پنج سالھ برای صنعتی شدن 

شوروی را بھ راه انداخت در برابر مسئوالن صنایع شوراھا می گوید:
«این امر مسالھ بقای ملی کشور است.کشور ما صد سال از کشورھای 
سرمایھ داری در غرب عقب تر است. اگر در طی ده سال آتیھ بھ آن ھا 

نرسیم آن ھا ما را نابود خواھند کرد.»

"کارگر چاپچی کمونیست جوان" اثر آرکادی شایکت (١٩٢٩)

در پی این سخنان در حیطھ کار اقدامات تضییقاتی شدیدی اتخاذ شدند: ھفتھ کار 
ھفت روزه، کاھش شدید دستمزدھا، وضع مجازات ھای شدید برای کارگران تنبل، 
کار اجباری برای زندانیان، ایجاد اردوگاه ھای کار اجباری و اعزام اجباری 
اعضای سازمان جوانان کمونیست بھ اردوگاه ھاي کار تحت عنوان "کار داوطلبانھ 
کمونیستی". دوربین عکاسی آرکادی شایکت ھنرمندانھ این لحظات را برای تاریخ 

ثبت کرده است.
طرح ھای پنج سالھ اھدافی جاه طلبانھ ولیکن بسیار غیر انسانی را تعیین کردند. دو 
برابر شدن تولیدات صنعتی ظرف پنج سال، ایجاد مراکز صنعتی غول پیکر و ... 
یک نمونھ شناختھ شده، بھ کار گرفتن بیش از نیم میلیون کارگر برای ساختن سدی 
بر روی رودخانھ دنپر و ایجاد تأسیسات ھیدروالکتریک عظیم. در سال ١٩٣٢ در 
پایان سال چھارم رژیم تحقق برنامھ پنج سالھ را پیروزمندانھ اعالم می کند اما از 
تلفات انسانی آن سخنی بھ میان نمی آید. ایزاک برودسکی با کشیدن تابلوی "کارگر 
ضربتی دنیروستروی" (١٩٣٢) این دستاورد صنعتی را جشن می گیرد. در این اثر 
جرثقیل عظیمی کھ از زمین  تا بھ آسمان پرکشیده  و مرد ھرکول گونھ ای (یک 

میکل آنژ شوروی) نماد مرد نوین شوروی، فرمان اش را در دست دارد.
از منظر صاحبان قدرت سیاسی، این انگیزه ھا برای مدرنیزاسیون صنایع کشور بھ 
ھر قیمت، الزاما باید ماشین ھا و فنآوری را موضوع فرھنگ ملی کنند و بالطبع در 

ارتقای فرھنگ ملی ھنر نقش مھمی باید بازی کنند.
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"کارگر ضربتی دنپروستوروی" اثر ایزاک برودسکی (١٩٢٨)، موزه ھنرھای زیبا سنت پترزبورگ
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"کارگران زن محصور ماسوره ھا نساجی" اثر الکساندر دینکا (١٩٢٨)، موزه سنت پترزبورگ

"نخ ریسان سرخ" اثر آندری گوکوبف ( ١٩٣٣)

  دو تابلوی فوتوریستی "کارگران زن محصور چرخ و ماسوره ھای ماشین
 نساجی" اثر الکساندر دینکا و "نخریسان سرخ" اثر آندری گوکوبف بھ ربات

ھای فیلم ھای علمی - تخیلی شباھت دارند.
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اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو روح زمان را 
در قالب نت ھای موسیقی جای می دھد

رمان ھای "سیمان" نوشتھ فئودور گالدکوف و "چگونھ فوالد آبدیده شد" 
نوشتھ نیکوال اوسترفسکی، کھ در آن ھا بھ اسطوره سازی از کارگران 
شوروی می پردازند و آنان را در جایگاه خدایان می نشانند، نمونھ ھایی از 
ھنر رئالیسم سوسیالیستی ھستند: نژاد جدیدی از ابرقھرمان ھا تحت عنوان 
"کارگران ضربتی"، کارگرانی کھ نھ تنھا باید بار عقب ماندگی کشور را 
بر دوش گیرند بلکھ ھنرمندان ھم باید استثمار نھان و آشکار آن ھا را 

بستایند و ُمَبلِغ شان باشند. 

"تحقق برنامھ پنجسالھ در ظرف چھار سال" اثر یاکوف گومین (١٩٣١)اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو
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والدیمیر مایاکوفسکی کھ سرشت اش از آن نوع شبھ – ھنرمندان از طیف ھمرنگ جماعتی ھا 
نبود و برخالف جو حاکم نھ تنھا تحقق یک سال زودتر از موعد اولین برنامھ پنجسالھ را جشن 

نگرفت بلکھ بھ طرز شگفت انگیزی و در قالب واژه ھایی کوبنده در نکوھش آن می سراید:
 

بھ پیش، سپاه ضربت!
از کارگاه ھا تا کارخانھ ھا! ...

 

پر از ھوا کنیم قفسھ سینھ جمعی مان را،
و در ژرفای تاریکی روسی

چکش در روشنایی
مثل میخ ھا...

بھ پیش، بدون ھیچ روز استراحت
بھ پیش ، با قدم ھای غول آسا

 

برنامھ پنج سالھ
تکمیل در چھار سال

 

اینک صعود سوسیالیسم
اصیل، واقعی، زنده!

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

"والدیمیر مایاکوفسکی" اثر ایگال وردی
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موفقیت ھا چندان دوام نیاوردند. اقتصاد شوروی با یک سیستم تحکمی و 
تصمیم گیری از باال در تقابل کامل و ضدیت با سوسیالیسم و تصمیم گیری از 
پائین بود. فرامین بوروکرات ھا جای ابتکار عمل توده ھا را گرفت و بھ جای 
دموکراسی سوسیالیستی، دیکتاتوری بوروکراسی حاکم شده بود. شعار "زمین 
بھ دھقانان" یکی از شعارھایی بود کھ بلشویک ھا را بھ قدرت رسانده بود. 
اشتراکی کردن اجباری و خونین توسط باند استالین از سال  ١٩٢٨ ببعد نھ 
تنھا فالکت ده ھا میلیون روستایی و مرگ میلیون ھا انسان را موجب شد بلکھ 

عامل اصلی سقوط کل سیستم در نیم سده بعد ھم شد. استالین اعالم کرد:

 « ما باید کوالک ھا (دھقانان مخالف اشتراکی کردن) را نابود کنیم ... 
ما باید آن ھا را بھ عنوان یک طبقھ اجتماعی از بین ببریم ... ما باید بھ 

آن ھا بھ شدت ضربھ بزنیم، آن ھا ھرگز نباید بار دیگر قد علم کنند!»
 

تابلوی "کارگر مزرعھ اشتراکی" اثر پاول فیلونوف بھ بھترین شکلی اندوه، 
سردرگمی و نگرانی یک دھقان از اشتراکی کردن استالینی را نشان می دھد.

"کارگر مزرعھ اشتراکی" اثر پاول فیلونوف (١٩٣١)
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برداشت فاجعھ آمیز منجر بھ کاھش تولید شد و بھ واسطھ کمبود دو میلیون 
تن غالت، امواج قحطی کشور را فرا گرفت. دولت برای مصادره 
محصوالت کشاورزان "گروه ھای ضربت مسلح" بھ روستاھا فرستاد و ھر 
کھ را کھ مقاومت از خود نشان داد تحت عنوان ضد انقالب یا کشت و یا بھ 

اردوگاه ھای کار اجباری تبعید کرد.
رژیم کھ بقایش را در خطر می دید، ماشین تبلیغاتی اش را با تمام قوا بھ کار 
انداخت. نابودی کوالک ھا و ستایش "گروه ھای ضربت مسلح" سوژه 
فرھنگ و ھنر می شود. مزارع سرسبز و پر محصول، روستائیان شاد و 
سرحال سوار بر تراکتور متعلق بھ مزرعھ اشتراکی، موضوع نقاشی ھا، 
اشعار، آھنگ ھا و فیلم ھای تبلیغات می شوند تا فالکت واقعی روستائیان را 
مخفی کنند. حتی مالویچ آوانگاردیست ھم در برابر دستورالعمل کرملین 
نشینان پس می نشیند و تابلوی "زن با شن کش"، تصویر یک زن روستایی 

بی چھره و فاقد فردیت را می آفریند. 

"زن با شن کش" اثر مالویچ (١٩٣١)
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حتی خوشبین ترین استالینیست ھا ھم نتوانستند بر حقیقت 
وخامت اوضاع چشم ببندند. دستگاه ایدئولوژیک و تبلیغاتی 
رژیم بکار افتاد تا پاداش سختی ھا و فداکاری ھای امروزه 
را بھ یک دنیای سوسیالیست ایده آل فردا حوالھ دھد. وظیفھ 
"رئالیسم سوسیالیستی" این می شود کھ بھ کارگران توضیح 
دھند کھ چرا باید ھفت روز در ھفتھ کار کنند، چرا کاھش 
دستمزدھا را باید بپذیرند، چرا بین دستمزدھا اختالف بسیار 
زیاد باید باشد. چرا زنان با توجھ اختالف فیزیکی اشان با 
مردان باید بازده تولیدی معادل مردان داشتھ باشند. رئالیسم 
سوسیالیستی ابزاری ھنری - سیاسی بود در دست رژیم در 
جھت بسیج توده ھا، از طریق دستکاری و بازی با عواطف، 
احساسات، ضمیر آگاه و ناخودآگاه توده ھای انقالبی کھ بھ 
آینده سوسیالیستی باور داشتند. تابلوھای نقاشی ھای دینکھ 
بیش تر بھ قھرمانان اساطیر باستان شباھت دارد تا بھ 
ورزشکاران، و تابلوی و "دختر وزنھ پرتاب کن" اثر 
الکساندر ساموخالوف (١٩٣٣) بھ کارھای ھنرمندان 

فاشیست دوران آلمان ھیتلری.

"کارگاه" اثر دینکھ (١٩٣٧)
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"زنان ورزشکار" اثر دینکھ (١٩٣۵)"دختر وزنھ پرتاب کن" اثر الکساندر ساخومالوف (١٩٣٣)، گالری دولتی ترتیاکو
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آثار مارک شاگال در اینترنت
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گوالگ و ھنر
رژیم با ھمھ ترفندھایش کم تر ھنرمندی را در شوروی توانست متقاعد کند. یوری 
ژیواگو شاعر رمان پاسترناک، با مشاھده لگد مال شدن تمام ارزش ھای انسانی توسط 
استالینیزم، از عشق اولیھ اش بھ انقالب تھی می شود. شاعران و ھنرمندان واقعی ھم دیر 
یا زود بھ تدریج مسیر مشابھی را می پیمایند. کاندینسکی و شاگال کھ در سال ھای اولیھ 
پس از انقالب اکتبر ھر دو نقش ھای مھمی در موسسات فرھنگی بلشویک ھا داشتند، در 

اواخر سال ھای دھھ ١٩٢٠ بھ خارج از شوروی مھاجرت می کنند.
اما تکان دھنده تر از ھمھ، مرگ مایاکوفسکی شاعر رژیم شوراھا، بود. شعر او قوی، 
نوآورانھ و سالحی بود برای نبرد با دنیای کھن و فراخوانی در بنای دنیای نو. 
مایاکوفسکی کھ از سال ھا قبل از انقالب ١٩١٧ از بلشویک ھا بود و عشق آتشین اش بھ 
انقالب اکتبر بر کسی پوشیده نبود، با رشد و تحکیم بوروکراسی، نظیر اکثر ھنرمندان 
انقالب دچار یاس و دلسردی می شود. پس از شکست اپوزیسیون چپ و تبعید لئون 
تروتسکی در سال ١٩٢٧ بھ خارج از روسیھ، مایاکوفسکی در انتقاد از استالین و رشد 
بوروکراسی دو نمایشنامھ بھ نام ھای "ساس" (١٩٢٨) و "گرمابھ عمومی" (١٩٢٩) می 
نویسد. در این نمایشنامھ ھا او بھ استعاره و با طنزی بسیار مالیم بی فرھنگی، ھنر 
ستیزی و منش تحکمانھ بوروکراسی را مورد حملھ قرار می دھد. نیش تند حمالت قلم 
بدستان در خدمت قدرت، روح ظریف و حساس شاعر انقالب را سخت جریحھ دار می 
کند. او در حالی کھ از استالینیزم سرخورده شده و تقاضای ویزای خروج از کشورش ھم 
رد می شود، در ١۴ آوریل ١٩٣٠، در آپارتمان اش در مسکو با شلیک گلولھ بھ زندگی 
خود پایان می دھد. یادداشتی کھ در لحظھ خودکشی از خود برجا گذاشت یک قطعھ شعر 

مویھ است از عشق یک طرفھ ای کھ او را از پا در آورد:

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

والدیمیر مایاکوفسکی

ساعتی از نیمھ شب گذشتھ باید خفتھ باشی.
کھکشان راه شیری در درازای شب نقره می افشانند.

شتابی ندارم با رعد تلگراف
سببی نیست کھ بیدار یا دل نگرانت کنم.

بقول معروف پرونده بستھ شده.
قایق عشق در مالل روزمرگی بشکست.

حال دیگر با ھم بی حسابیم. پس چرا رنجش
...
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نویسندگان، شاعران و ھنرمندان بسیاری در گوالگ جان باختند. ھمگی آن ھا بھ "جرم ھای 
سیاسی" باورنکردنی و شگفت انگیزی مانند جاسوسی برای قدرت ھای خارجی متھم شدند، 
اما آن ھا در واقع  فقط مرتکب یک جرم شده بودند: "جنایات ھنری". وسولود مایرھولد 
کارگردان برجستھ تئاتر تجربی و آوانگارد بود. آفرینش ھای ھنری او خوانایی چندانی با 
رئالیسم سوسیالیستی دست و پا گیر و بی روح رژیم نداشت. او پس از آن کھ در یک 
سخنرانی مواضع ھنری اش را بیان می کند توسط پلیس سیاسی دستگیر می شود و بھ 
شدیدترین وجھی شکنجھ می شود. مایرھولد بھ امید مورد بخشش واقع شدن رنجنامھ بھ 

استالین می نویسد کھ در آن آمده است :
«مرا شکنجھ می کنند، دمرو روی زمین دراز می کنند و بر ستون فقرات و پای 
ھایم ضربھ وارد می آورند. سپس از پا آویزانم می کنند... از شدت درد بھ خود می 
پیچم و می گریم. ھم چون سگ و گریھ پیچ و تاب می خورم. اوه، قطعا مردن از 
این راحت تر است. خودم را خواھم کشت، امیدوارم ھر چھ زودتر بھ پای چوبھ دار 

فرستاده شوم.»
مایرھولد در فوریھ سال ١٩۴٠ اعدام می شود. گزارش داده اند کھ در آخرین لحظھ زندگی 
فریاد "زنده باد استالین" سر داد. بیچاره نظیر ھزاران نفر قبل از خودش بر این باور بود کھ 
استالین، این پدر مھربان ملت، بھ جنایاتی کھ بھ نامش مرتکب می شدند مطمئنا نمی توانست 
آگاھی داشتھ باشد. اما استالین ھم چون ھمھ دیکتاتورھا از تمام جنایات رژیم شان نھ تنھا با 
خبر بود بلکھ اصوال آمر آن ھا بود. ھنر، شعر، موسیقی و عشق ھیچ جایگاھی نزد 
استالینیزم نداشت. ھنر آوانگارد اکتبر ھم چون یک دستھ گل زیبا و معطر در زیر چکمھ 
استالینیسم خرد و لگدمال شد. مایرھولد اعدام شد، الکساندر ورونسکی اعدام شد، بابل در 
اردوگاه کار اجباری جان سپرد، ماندلشتام در اردوگاه کار اجباری مرد، مایاکوفسکی 
خودکشی کرد...، و خوش اقبال ترین ھا موفق بھ ترک وطن شدند. این ھا فقط گوشھ ای از 

جنایات استالینیسم در زمینھ فرھنگ بود.

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو
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 اوسیپ ماندلشتام (١٨٩١-١٩٣٨) شاعر و مقالھ نویس بسیار سرشناسی بود. او در سال
 ١٩٣٣ ھجویھ ای در وصف استالین، با عنوان "کوه نشینی در کرملین" می سراید و آن
 را فقط برای چند نفر از دوستان نزدیک، از جملھ بوریس پاسترناک، آنا آخماتوا و
 نیکوالی پونین می خواند. این شعر موجب دستگیری ماندلشتام، پسر و ھمسر آخماتوا،
  لو گومیلف و نیکوالی پونین می شود.ھمگی بھ حبس محکوم می شوند و ماندلشتام
شاعر در نوامبر سال ١٩٣٨ در اردوگاه  کار اجباری در شرق دور شوروی می میرد.

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

کوه نشینی در کرملین

 می زیی یم ، بی آن کھ بتوانیم زمین زیر پایمان را حس کنیم
  در  ده گامی ھم صدای ما را نمی توانید بشنود

 و اگر ھر از گاھی بحثی درگیرد
باید مجیز آن قفقازی کرملین نشین باشد

 این دھقان کش

 انگشتان فربھ و پر چربی اش بسان کرم طعمھ زنده می مانند
و واژه ھا چون وزنھ سنگینی از دھانش فرو می افتند

 سبیل سوسک وارش زل می زند
و چکمھ ھایش برق

 در اطراف اش گلھ ای از بلھ قربان گوھای بی جربزه
و او این مردگان را چھ خوش می رقصاند

 و خود سرمست از شادی
 یکی سوت می زند، یکی میو میو می کنند، و یکی ھم فین

 

تنھا اوست کھ می غرد، می زند و دود می کند
و قوانین و فرامین اش را بسان نعل اسب

در شکم ھا، در پیشانی ھا، در چشم ھا و ابروھا
میخ می کند

با ھر قتلی بھ جشن می نشیند، چھ ستبر است سینھ این اوستیایی*
 

* اوستیا نام زادگاه استالین است عکس ماندلشتام در پرونده زندان

شعر «کوه نشینی در کرملین» بھ خط شاعر

www.hks-iran.com



 رنگ ھا رنگ می بازند، نقاشی ھا ترک برمی دارند؛ شگفت آن کھ بعضی از
 آثار حتی پس از آن کھ آفریندگان شان سرکوب و یا بھ قتل رسیدند، کماکان برجا
 ماندند. عقاب بلند پرواز ھنر آوانگارد روسیھ کھ در پی انقالب اکتبر بر پرواز
 درآمده بود با تیر زھرآلود استالینیزم در باتالق تحجر و تعفن شبھ-ھنر بھ زمین

افتاد.   ویكتور شكلوفسكي منتقد ھنری در دھھ ١٩٣٠ چھ نیک نوشت:
  «ھم چون قلب کھ بطور طبیعی در قفسھ سینھ انسان می تپد، ھنر ھم باید
 بھ صورت ارگانیک بھ حرکت خود ادامھ دھد. اما آن ھا می خواھند ھنر

را مانند یک قطار تنظیم کنند.»

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

 ھر بار کھ بھ وجھی از ھنر "انقالب اکتبر" بر می خوریم و چھره ھای آشناتر و
 برجستھ تر آن را ارج می نھیم، باید لحظھ ای ھم بھ قربانیان استالینیزم، چھ آن
 ھایی کھ بھ جوخھ اعدام سپرده شدند و چھ کسانی کھ در اردوگاه ھای کار
 اجباری جان سپاردند، بیندیشیم. منظورم نھ فقط مایاکوفسکی ھا، مایرھولد ھا
 است بلکھ میلیون ھا دھقان، کارگر، روشنفکر، زن خانھ دار و کمونیست ھایی
 است کھ با ضد انقالب استالینی کنار نیامدند و زندگی خود را فدای آرمانی کردند

کھ ھنر "انقالب اکتبر" یکی از جلوه ھایش بود.

گوالگ استالین : پدران اعدام شده و فرزندان شان
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اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

  "استالین کبیر" اثر پودوبدوف (١٩٣٨) 

سخن پایانی
 با بازگشت آکادمیسم زیر عنوان "رئالیسم سوسیالیستی"، سلسلھ مراتب و بوروکراسی ھنری ابعاد
 بسیار بزرگ تری بھ خود می گیرد و نقش آکادمیسم جدید ھم در مقایسھ با آکادمیسم دوران تزار

بسیار مھم تر می شود. در این رابطھ دستکم  بھ دو نکتھ باید اشاره کرد.
 (١) رابطھ ھنر و قدرت: ستایش "پادشاه" یکی از وظایف اصلی آکادمی قدیم بود. در آکادمی
 جدید این "دولت" است کھ جای لوئی چھاردھم و یا تزار را می گیرد. آکادمی در خدمت دولت و

دولتمردان قرار می گیرد. در واقع، رابطھ بین ھنر و قدرت ھمیشھ پیچیده بوده است. از یک 
سوی قدرت معموال از ھنر برای اھداف سیاسی خود استفاده می کند تا بھ کمک آن در داخل و 
خارج از کشور چھره خوبی از خود بھ نمایش بگذارد. ھنر یک ابزار عالی برای آموزش، اطالع 
رسانی و القای ارزش ھای قدرت است. از سوی دیگر یک ھنرمند- حتی زمانی کھ واقعا بھ 
دولت خود باور داشتھ باشد و بطور کلی بھ آن کس و یا نھادی کھ او را بھ استخدام گرفتھ، 
عالقمند باشد- برای آفرینش یک اثر واقعا ھنری بھ درجھ ای از آزادی نیاز دارد. در دوران 
سلطھ استالین این آزادی بھ کلی ناپدید شد. در واقعیت امر، استالین شخصا کنترل کامل ھنر را بھ 

دست گرفت.
از ھمان اولین روزھای انقالب این پرسش ھمواره مطرح بود کھ  فرھنگ و ھنر جدید در دولت 
شوروی چھ باید باشد. این پرسش نسبتا دیر در سال ١٩٣۴ پاسخ نھایی اش را گرفت. در اولین 
کنگره اتحادیھ نویسندگان شوروی "رئالیسم سوسیالیستی" بھ طور رسمی دکترین ھنر اعالم شد. 
دو سال پیشتر، استالین طی فرمانی تمام انجمن ھا و گروه ھای ھنری را منحل و فرمان تشکیل 
یک اتحادیھ واحد ھنرمندان را صادر کرده بود. دو سال بعد ھمان اتحادیھ ھنرمندان دست نشانده 

حکومت تنھا سبکی را مجاز اعالم می کند کھ از نظر حکومت مفید بھ حال مردم باشد.
 اصطالح نادرست "کیش شخصیت" کھ توسط جانشینان استالین و در ظاھر علیھ استالین بھ کار
 گرفتھ شد، ترفند سیاسی زیرکانھ ای بود برای حفظ کل نظام استالینیستی در زمانی کھ  حکومت

کردن بھ شیوه گذشتھ دیگر ممکن نبود، فقط از سرعت فروپاشی آن کاست و بھ تعویق انداخت.
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  (٢) رابطھ ھنر و مخاطب اش: یک اثر ھنری آکادمیک نیازی بھ دیالوگ با
 مخاطب اش (بیننده و یا شنونده اش) ندارد، چرا کھ نھ فرم و نھ محتوای چنین
 اثری کوچک ترین تأملی را از مخاطب خود نمی طلبد. یک چنین اثر ھنری
 ابزاری برای انتقال سریع پیامی ساده از حیطھ غیر ھنری در ساده ترین و بی
 روح ترین شکل است، چیزی نظیر قوانین کھ دیگران تصویب اش می کند و در
 اجرایش چون و چرایی در کار نیست. در آکادمیسیم فرم و محتوای ھنر امر از
 قبل داده شده است کھ ھنرمند بھ سطح یک تکنیسین و آپاراتچی کاھش یافتھ، و
 دیالوگ بین یک اثر ھنری و مخاطب اش بھ یک مونولوگ سترون فرو کاستھ

می شود.
 با توجھ بھ دو نکتھ مذکور با قاطعیت می توان مدعی شد کھ در شوروی استالینی
 "رئالیسم سوسیالیستی" نھ تنھا آکادمیسم تزاری را از نو زنده کرد بلکھ حتی مانع

رشد شعور ھنری توده ھای وسیع شد، یعنی یک واپسگرایی ھنری.
 سخن پایانی آن کھ با توجھ بھ وسعت روسیھ، اھمیت مذھب ارتدوکس، موانع
 تاریخی بر سر راه تحوالت کشور تا پیش از انقالب ١٩١٧، جنگ داخلی و
 تھاجم ارتش ھای کشورھای امپریالیستی، انحطاط سریع انقالب و سلطھ
 استالینیزم، با سیاست صنعتی کردن ضربتی و خونباری کھ بھ بھای خانھ خرابی
 و مرگ میلیون ھا دھقان در بعد از انقالب تمام شد، می توان مدعی شد کھ در
 این کشور در حوزه ھنری بھ لحاظ ایدئولوژیک یک خصیصھ ویژه مستمری
 مشاھده می شود. این ویژگی عبارت است از یک ناسیونالیسم محافظھ کارانھ ای
کھ در طول چند سده اخیر تا بھ امروز (بھ استثنای دوره کوتاه سال ھای ١٩٣٠-
 ١٩٠۵)، ادامھ داشتھ و شعار "سوسیالیسم در یک کشور" استالین بھ بھترین

وجھی در آن زمان آن را تبیین کرد.

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

بخش قابل مالحظھ ای از آثار ھنری سال ھای اولیھ بعد از انقالب ١٩١٧ از 
بین رفتھ اند، ھم بھ دلیل این کھ برای اھداف کوتاه مدت آفریده شده بودند و ھم 
توسط سیاست ھنری و سانسور سیاسی دوران استالین. معھذا ھمین آثار ھنری 
بھ جا مانده،  تحول ژرفی در مفاھیم در کلیھ شاخھ ھای ھنر بھ وجود آوردند، 
از آن  جملھ اند: مفھوم ھنرمند-مھندس، طرح ھای پژوھشی ھنری، بھره گیری 
از اشکال جدید و تیپوگرافی فرم ھا در کتاب ھا و آفیش ھا، ترکیب تصویر و 
شعر، تحول رادیکال در تئاتر، قطار آژیت – پروپ برای ترویج و تعلیم اھداف 
انقالب بھ کمک کلمات و تصاویر، دگرگونی ھمھ جانبھ در موسیقی کھ آن را از 
تاالرھای اشرافی بھ بارانداز بنادر و تئاتر را بھ خیابان منتقل کرد. مجموعھ این 
تحوالت ژرف، کھ در روسیھ برای عده ای رھایی را نوید می داد و برای عده 
دیگری تھدید محسوب می شد، پیامش بھ باقی دنیا این بود کھ نقش ھنرمند در 

آینده کامال دگرگون خواھد شد.
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آوراموف در حال رھبری سمفونی "سوت کارخانھ"، بندر باکو(١٩٢٢)
https://www.youtube.com/watch?v=Kq_7w9RHvpQ

 

 فیلم "رزمناو پوتمکین" اثر آیزنشتاین

https://www.youtube.com/watch?v=7TgWoSHUn8c

  

فیلم "اعتصاب" اثر آیزنشتاین (١٩٢۴)
https://www.youtube.com/watch?v=uLiNKaUp0AA

 

 فیلم "اکتبر" اثر آیزنشتاین (١٩٢٨)
https://www.youtube.com/watch?v=6gF0sCLefQE

 

فیلم "بانوی جوان و ولگرد" اثر مایاکوفسکی (١٩١٩)
https://www.youtube.com/watch?v=z8_htF5txTc

 قطار آژیت - پروپ"
https://www.youtube.com/watch?v=CoHLEgxXlNg

  

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو
https://www.youtube.com/watch?v=rq1-_UPwYSM
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پیوست ھفتم

شاھدان عینی مستند ساز انقالب

ھمھ کسانی کھ امروزه برای یک دنیای بھتر مبارزه می کنند باید مطالعھ جدی انقالب اکتبر ١٩١٧ 
روسیھ را در صدر برنامھ خود قرار دھند. اما گواھی چھ کسانی شایستھ تر و مطمئن تر از کسانی 
کھ خود در این رویداد شرکت داشتھ و یا شاھدان عینی آن بوده اند. خواه روسی و خواه غیر 
روسی، خواه بلشویک و خواه غیر بلشویک، خواه ھوادار انقالب و خواه مخالف آن. نوشتھ ھای 
آن ھا بھترین منابع دست اول برای دستیابی بھ واقعیت ھا و بھ برای کمک بھ شناخت این رویداد 

تاریخ ساز ھستند. این آثار بھترین پادزھر علیھ تحریفات علیھ آن انقالب ھستند.
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جان رید

یک آمریکایی در پترزبورگ
نمی شود درباره انقالب اکتبر نوشت اما از جان رید نام نبرد. گزارشگر 
آمریکایی کمونیستی کھ مؤلف شناختھ ترین کتاب نوشتھ شده درباره انقالب اکتبر 
یعنی "ده روزی کھ دنیا را لرزاند" است. این کتاب روایت دقیقی از رویدادھای 
روزھای قیام اکتبر است. سناریوی فیلم "اکتبر" بھ کارگردانی آیزنشتاین از این 
کتاب اقتباس شده است. نسخھ اولیھ این کتاب بھ زبان انگلیسی در سال ١٩١٩ 
در آمریکا بھ چاپ می رسد و بالفاصلھ بھ زبان ھای فرانسھ، آلمانی و روسی 

ترجمھ می شود. 
 لنین در سال ١٩٢٠ بر چاپ روسی آن مقدمھ کوتاھی می نویسد و می گوید :
 «با عالقھ و توجھی فراوان كتاب جان رید "ده روزی كھ دنیا را 
لرزاند" را خواندم. من خواندن این کتاب را بھ تمام کارگران جھان 

توصیھ می كنم. این کتابی است كھ من آرزو دارم در میلیون ھا نسخھ بھ 
چاپ برسد و بھ ھمھ زبان ھا ترجمھ شود. این کتاب حقیقی ترین و 
روشن ترین تصویر از حوادثی است كھ وقوف بر آن ھا برای فھم 

چگونگی انقالب پرولتاریایی و دیكتاتوری پرولتاریا دارای اھمیتی بھ 
سزا است. این مسائل با گسترش بسیار مورد بحث و بررسی قرار دارد. 

اما ھركس پیش از این كھ این اندیشھ ھا را قبول یا رد كند باید بھ اھمیت 
تصمیم خویش واقف باشد. كتاب جان رید بدون تردید در روشن كردن 

مسئلھ ای كھ مسئلھ اساسی انقالب کارگری بین المللی است، كمك خواھد 
كرد.»
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خاکسپاری جان رید 

در مقدمھ کروپسکایا بر چاپ روسی کتاب می خوانیم:
«"ده روزی كھ دنیا را لرزاند" چنین است عنوانی كھ جان رید بھ كتاب 
شایان تحسین خود داده است، در این کتاب روزھای نخستین انقالب اكتبر 
بھ نحو فوق العاده روشن و پرتوانی تصویر شده است، این کتاب تنھا 

ای عبارت از بیان ساده داده ھا و مجموعھ ای از اسناد نیست، بلكھ رشتھ  
است از صحنھ ھای زنده و آن چنان نمونھ وار كھ می تواند در ذھن ھر 

فرد شركت كننده در انقالب صحنھ ھای مشابھی را، كھ خود آن شخص 
شاھد آن بوده است، زنده سازد. تمام این مناظر كھ از زندگی گرفتھ شده 

بھ بھترین وجھی روحیھ توده ھا را منعكس می سازد- روحیھ ای كھ ھر 
كنش انقالب كبیر بھ ویژه در بطن آن مفھوم می گردد».

جان رید در اکتبر ١٩٢٠ در سی و سھ سالگی در اثر بیماری تیفوس در مسکو 
می میرد. او را در میدان سرخ و جوار دیوار کاخ کرملین بھ خاک می سپارند.

این کتاب ھم از سرنوشت تراژیک خود انقالب در امان نمی ماند. در سرتاسر 
این کتاب تنھا دو بار بھ نام استالین برمی خوریم و این در حالی است کھ عالوه 
بر لنین بھ نام دیگر رھبران انقالب اکتبر نظیر تروتسکی، زینوویف، کامنف و 
رادک و نقش آن ھا در پیروزی انقالب ده ھا بار اشاره شده است. این صرفا بھ 
خاطر این بود کھ از نظر گزارشگر حاضر در صحنھ، استالین نقش چندانی در 
انقالب نداشت. سال ھا بعد در دوران سلطھ استالین این کتاب بھ خاطره گناه 
نابخشودنی نویسنده، بھ سرنوشت چھره ھای اصلی کتاب دچار می شود. بدین 
معنا کھ در سال ١٩٣٢ این کتاب را از کتابفروشی ھا و کتابخانھ ھا جمع آوری 
و نابود می کنند. در طی محاکمات مسکو در سال ھای ٣٨-١٩٣۶ اعضای 
حزب کمونیست شوروی بھ جرم نگھداشتن کتاب جان رید محکوم، زندانی و بھ 
اردوگاه ھای کار اجباری اعزام می شوند. تنھا سال ھا بعد از مرگ استالین در 
سال ١٩۵٨ بود کھ این کتاب با تغییراتی در متن اصلی، در شوروی تجدید چاپ 

می شود. 
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سرگئی آیزنشتاین تکیھ بر تخت سلطنت تزار ھنگام فیلمبرداری فیلم "اکتبر" 

"برای شناخت سینما ابتدا باید آیزنشتاین را شناخت"
مارتین اسکورسیزی

 " انقالب کمونیستی شوروی اگر چیز برای ما نداشتھ باشد دست کم یک چیز دارد، یک چیز بسیار مھم،
سرگئی آیزنشتاین"

کن لوچ

چشم و دوربین انقالب
 اگر جان رید زبان و قلم انقالب اکتبر بود بی تردید گئورگی آیزنشتاین چشم و دوربین آن بود. تا
 قبل از انقالب اکتبر سینمای روسیھ، برعکس دیگر زمینھ ھای ھنری، در وضعیت فالکت باری بھ
 سر می برد. این عمدتا ناشی از بحران اقتصادی کشور در شرایط اولین جنگ جھانی و نیاز
 صنعت نوپای سینما بھ سرمایھ گذاری و حمایت دولت از آن بود. در پی پیروزی انقالب اکتبر،
 حکومت انقالبی در برخوردش بھ ھنر سینما تا مدتی نامصمم بود تا این کھ سخنان لنین ھمھ را از
 بالتکلیفی درآورد: « در بین ھمٔھ ھنرھا و رسانھ ھا، سینما برای ما، و بقیھ ھنرھا برای دیگران!

 ما از سینما خیلی بھره مند خواھیم شد». بدین ترتیب بود کھ از بطن این انقالب عده ای از
 بزرگترین فیلمسازان تاریخ سینما نظیر لف کولشوف، پودوفکین، ژیگا ورتوف و گریگوری

کوزینتسف و مھم ترین شان سرگئی آیزنشتاین سر برآوردند.
 از آیزنشتاین بھ عنوان پدر مونتاژ فیلم یاد می کنند، او قطعا اولین نظریھ پرداز اصلی در حوزه
 ھنر سینما بود. آیزنشتاین بر این باور بود کھ مونتاژ تکنیکی است کھ موجب تولد یک سینمای
 نوین و انقالبی خواھد بود. چرا کھ مونتاژ می تواند فیلم را از تئاتر با محدودیت ھای دست و
 پاگیر ھنر بورژوایی اش، آزاد کند. با بھره گیری از تکنیک مونتاژ، فیلمسازی دیگر بھ مکان ھای
 ثابت کھ در آن صحنھ ھای دراماتیک را با تعداد انگشت شماری از افراد ضبط می کنند، محدود

نمی شود، فیلم ھا را می توان در محل با استفاده از افراد واقعی تھیھ کرد. مونتاژ می تواند
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 مبارزات کارگران عادی را نشان دھد و با آزاد کردن فیلمسازان از قیود داستان ھای رایج،
 کھ محدود بھ دیدگاه یک فرد متمایز از دیگران و منحصر بھ فرد است، امکان می دھد کھ
 یک نوع جدید قھرمان بوجود آید. نھ یک فرد قھرمان بلکھ یک قھرمان جمعی، یعنی جمعیتی
 قھرمان. بدین ترتیب جمعی از طبقھ کارگر و توده ھای ستمدیده جای یک فرد قھرمان ادبیات

 کالسیک و یا درام را می گیرند.
 سرگئی آیزنشتاین با فیلم ھای سال ھای دھھ ١٩٢٠ اش در بھ تصویر کشیدن انقالب روسیھ
 نقش بی ھمتایی داشت. فیلم ھای مھم  " اعتصاب"،  "رزمناو پوتمکین" و " اکتبر"، موسوم بھ
 تریلوژی انقالب، کھ ھرسھ درباره انقالب اند را در فاصلھ سال ھای ١٩٢٨- ١٩٢۴، یعنی
 قبل از این کھ استالین قدرت خود را تحکیم کرده باشد، ساخت. این سھ فیلم نھ تنھا بھ خاطر
 ضبط و روایت رویدادھا از ارزش تاریخی استثنایی برخوردارند بلکھ از دستاوردھای

درخشان ھنر سینما ھم محسوب می شوند.
 " اعتصاب" (١٩٢۴) دومین فیلم آیزنشتاین در ٢۶ سالگی و اولین اثر از فیلم ھای سھ گانھ
 بود. این فیلم کھ در ابتدا با ھدف تولید مجموعھ ای از فیلم ھای مستند از مبارزات طبقھ
 کارگر روسیھ در سال ھای پیش از انقالب ساختھ می شود، نھ تنھا یک فیلم آموزشی موفقی
 بود بلکھ یک اثر ھنری درخشانی ھم بود، در ١٩٢۵ جایزه نمایشگاه ھنرھای تجسمی پاریس

را ربود و در کشورھای آلمان و اتریش بھ نمایش گذاشتھ شد.
 فیلم درباره رویدادھای یک اعتصاب کارگری ناموفق است در دوران حکومت تزار. در
 سرتاسر این فیلم کارگران بھ ندرت بھ عنوان افراد منفرد و متمایز دیده می شوند، بلکھ بطور
 جمعی، یک گروه از مردم نماینده کل طبقھ کارگر و زحمتکش و در نتیجھ در مقام نماینده
 اکثریت جمعیت روسیھ. در سرتاسر فیلم ھمین نگاه "جمعی و طبقاتی" در مورد افسران پلیس

و رھبران نظامی بی رحم، در مقام نماینده رژیم تزاری ھم اعمال می شود.

فیلم "اعتصاب" (١٩٢۴)
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فیلم "رزمناو پوتمکین" (١٩٢۵)

 فیلم "رزمناو پوتمکین" (١٩٢۵)، بھ ماجرای شورش ملوانان یک کشتی
 جنگی می پردازد، رویدادی در آستانھ انقالب ١٩٠۵ روسیھ. فضای
 کشتی در واقع جامعھ روسیھ تزاری را بھ نمایش می گذارد. افسران،
 پزشک و کشیش کشتی ھمگی ساختار قدرت حاکم را نشان می دھند.
 سوء استفاده از قدرت، فساد تعمیم یافتھ، دزدی مواد غذایی وجیره
 ملوانان توسط افسران سرانجام ملوانان را بھ شورش وامی دارد. در پی
 ماجراھایی شورش پیروزمند بھ شھر بندری اودسا سرایت می کند و

 مرم شھر بھ   حمایت از ملوانان برمی خیزند. شور و شعف اولیھ مردم
 با ظھور ناگھانی سربازان تزار بھ وحشت تبدیل می شود. سکانس ھای
 این صحنھ ھای نفس گیر ناقل احساسات وحشت و کشتار مردم بھ
 تماشاگران، جای تردیدی در نبوغ خارق العاده ھنری آیزنشتاین برجا
 نمی گذارد. تاثیر این فیلم بر بسیاری از کارگردان سرشناس ھالیوود و

کپی برداری صحنھ ھایی از این فیلم امر کامال شناختھ شده است.
 چھ نیرویی در فیلم "رزمناو پوتمکین" نھفتھ است کھ باعث شد تا
 مقامات دولت بریتانیا، کشور مھد دموکراسی بورژوایی، تا سال ١٩۵۴
 نمایش آن را ممنوع کنند؟ ھیچ کارگردان دیگری وجود ندارد کھ در بھ
 روی پرده سینما درآوردن خشم، انرژی و امید در مبارزه ی توده ای
 طبقاتی بھ پای آیزنشتاین برسد. او با تفکیک ارتباط بین تجربھ فردی و
 جمعی، با نادیده گرفتن دیدگاه ذھنی فردی، و با بھره گیری از تکنیک
 مونتاژ موفق می شود کھ فداکاری ھا، قھرمانی ھا، بزدلی ھا، خیانت ھا
 و حتی عشق جمعی و نھ فردی، یعنی ھمھ آن خصوصیاتی کھ اجزا و
 مؤلفھ ھای یک انقالب را تشکیل می دھند، در این فیلم بھ تصویر در

  آورد.

 مونتاژ و سکانس ھای سریع و کوتاه مشخص ترین ویژگی این فیلم است. از تداوم
 استفاده کمتری شده و بیشتر صحنھ ھا کوتاه و فاقد ارتباط زمانی و یا مکانی اند. مونتاژ
 سکانس کشتار کارگران کارخانھ و ھمپوشانی آن با کشتار یک گاو، صحنھ ای است کھ

بھ سختی فراموش می شود.
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 فیلم بعدی آیزنشتاین " اکتبر" (١٩٢٨)، بر اساس کتاب "ده روزی کھ
 جھان را لرزاند داد" نوشتھ جان رید، گزارشگر شاھد در روزھای
 پیشروی انقالب ١٩١٧ است. در این فیلم کھ بھ مناسبت دھمین سالگرد
 انقالب اکتبر ساختھ شد، آیزنشتاین دوره بحرانی و سرنوشت ساز بین
 انقالب ھای فوریھ و اکتبر ١٩١٧، یعنی دورانی کھ قدرت در دست
 کرنسکی بود را با قدرت ھنری بی نظیری بازسازی می کند. این فیلم

بیانگر اوج بھره گیری کارگردان از تکنیک مونتاژ است.
 "اکتبر" سرشار است از افھ ھای غیرقابل پیش بینی، صحنھ ھای
 نفسگیر، استعاره ھای درخشان، حضور متالطم توده ھای مردم، طنز و
 تراژدی. فیلم با انقالب فوریھ و با بھ زیر کشیدن مجسمھ تزار الکساندر
 سوم شروع می شود. فوریھ ماھی است کھ تنش و ناامیدی موجود در
  میان کارگران، دھقانان و سربازان را بھ نمایش می گذارد. در ماه
 آوریل شاھد ورود لنین از تبعید ھستیم کھ خواستار پایان دادن بھ
 حکومت موقت می شود. سپس روزھای ژوئیھ می رسد با شورش ھای
 ضد جنگ مردم خواستار صلح و کشتار آن ھا، با حملھ ضد انقالب،
 کودتای ژنرال کورنیلوف تزاریست و برپا کردن مجدد مجسمھ تزار.
 ماجرای کورنیلوف وضعیتی ایجاد می کند کھ کرنسکی رھبر حکومت
 موقت خود را در قد و قامت یک ناپلئون روسی می بیند. اکتبر ماه فرا
 رسیدن طوفان کاخ زمستانی است و دنیا شاھد رویداد بدیعی است کھ نھ

تنھا سرنوشت روسیھ بلکھ کل دنیا را متحول می سازد.
فیلم "اکتبر" (١٩٢٨)
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"اکتبر" آیزنشتاین البتھ بسیار متفاوت از فیلم کالسیک ھالیوود درباره انقالب است. برای نمونھ آن را مقایسھ کنید با فیلم "دکتر ژیواگو" اثر دیوید لین (بر 
اساس رمان بوریس پاسترناک) کھ در آن بر حاشیھ یک داستان عاشقانھ معمولی و با چند شخصیت اصلی اش کھ تقریبا تمام فیلم بھ آن ھا اختصاص دارد، 
انقالب اکتبر سوار می شود. فیلم "دکتر ژیواگو" حتی بھ کتاب "دکتر ژیواگو" ھم وفادار نیست، و این ملزومات ایدئولوژیک از یک سو و سرمایھ گذاری از 
سو دیگر است کھ محتوای سناریوی فیلم و نحوه تحقق آن سناریو بھ فیلمی کھ بھ روی پرده سینما می رود، را تعیین می کند. اما آیزنشتاین در فیلم "اکتبر" 
ھیچ شخصیت منفردی را برای ما مطرح نمی کند. فیلم فاقد قھرمان (و ضد قھرمان) است، بھ واقع جای قھرمان فردی فیلم ھای ھالیوودی- بورژوایی را یک 

"جمع کنشگر" می گیرد.
 نمایش سینمایی سکانس تسخیر کاخ زمستانی، کامال محصول تخیل آیزنشتاین ، استعاره ای از خشم طبقاتی فرودستان است کھ بعد ٩٠ سال ھنوز ویژگی ھایش
 را از دست نداده است: یک تصویر ساده و دوگانھ: قدرت و ثروت در داخل کاخ مجلل؛ فرودستان لگدمال شده و فقر در خارج آن. تسخیر کاخ زمستانی در

واقعیت امر بسیار نامنظم تر از آن چھ فیلم نشان می دھد، بوده و تعداد مھاجمین ھم کمتر. او این فیلم را برای نسل ھای بعدی و تاریخ ساختھ بود.
 سوای مونتاژ - ھمپوشانی متھورانھ تصاویر کھ شھرتی را برای آیزنشتاین موجب شد، بھ لحاظ ھنری این فیلم پیشگام تعدادی از افھ ھای سینمایی ھم بود.
 آیزنشتاین در " اکتبر" با آفرینش سکانس ھای شگفت انگیزی چون باال کشیدن پل معلَق، اسب سفید، کرنسکی- ناپلئون و کرنسکی-  طاووس مکانیکی، کھ
 مؤید قدرت شاعرانھ و جادویی یک ھنرمند متعھد در مونتاژ است احتماال بیشتر ملھم از تروتسکی و باکونین بود تا لنین. با دخالت مستقیم استالین صحنھ ھایی

از فیلم کھ در آن تروتسکی و حتی لنین  را نشان می داد، حذف کردند.
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 ھنگامی کھ آیزنشتاین پس از یک سری پروژه ھای شکست خورده در ایاالت
 متحده و مکزیک، عمدتا بھ واسطھ دخالت مخرب استالین، در سال ١٩٣٢ از
 غرب بھ شوروی بازمی گردد، با اوضاع سیاسی بسیار متفاوت دیگری مواجھ
 می شود. اپوزیسیون چپ سرکوب، تروتسکی از شوروی اخراج شده و یوفھ
 خودکشی کرده بود. بوروکراسی ضد انقالبی پیروز بھ رھبری استالین کوچک

 ترین مخالفت و اعتراضی در ھر زمینھ ای از جملھ ھنر را مجازات می کند.
 تالش ھای آیزنشتاین و دیگر فیلمسازان اولیھ شوروی برای ایجاد یک رابطھ

 انقالب تنگاتنگ میان مارکسیسم و   سینما با جنبش انقالبی توده ای، با تثبیت ضد
 استالینی بھ طور وحشیانھ خنثی و حتی سرکوب می شوند. در سال ١٩٣۴،
 رئالیسم سوسیالیستی دکترین رسمی اعالم می شود و تجارب ھنری مدرنیستی
 سال ھای اولیھ انقالب بھ عنوان " انحطاط بورژوایی" منحرف، و مردود اعالم
 می شوند. ھنر از آن بھ بعد می بایست ستایشگر کارگران، دھقانان و مھمتر از
 ھمھ، شخص استالین باشد و ھنرمندانی کھ تسلیم نشدند با مشت آھنین رژیم

مواجھ شدند. برخی مانند کازیمیر مالھ ویچ و والدیمیر تاتلین خودسانسوری را 
 برگزیدند، شاعر بلشویک والدیمیر مایاکوفسکی خودکشی کرد اما مبارزترین
 شان نظیر ماندلشتام در اردوگاه کار اجباری جان سپاردند. فصل آخر این کتاب

بھ جزئیات این مسالھ می پردازد.
 فیلم ھای سھ گانھ آیزنشتاین درباره انقالب را بھ بیش از اندازه فرمالیستی بودن
 متھم کردند. اما علت اصلی، ھم چون در مورد کتاب جان رید، بی اھمیتی و در

فیلم ناتمام "زنده باد مکزیک" (١٩٣١)سایھ بودن نقش استالین در این فیلم ھا است.

 آیزنشتاین نظیر بسیاری از ھنرمندان کامال مرعوب استالین نشد. او در
اوایل دیکتاتوری استالین تا حدودی استقالل ھنری اش را حفظ کرد، اما 
بعدھا سبک خود را بھ نفع "رئالیسم سوسیالیست" مورد عالقھ استالین رھا 
می کند و برای آن کھ از خشم دیکتاتور در امان بماند حتی مجبور می شود 
بطور علنی و بھ وضع تحقیرآمیزی فیلم ھایش محکوم و مردود اعالم کرده 

و از گذشتھ اش پوزش بطلبد.
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 بھ طور کلی دفاع نظری و ھنری از کارھای دوران "رئالیسم
 سوسیالیستی" آیزنشتاین دشوار است. فیلم ھای این دوره او سرد، بی
 روح و از جنس دیگری بوده و کمتر درباره اشان بحث می شود. فیلم
 "الکساندر نوسکی" (١٩٣٨)، در ستایش شوالیھ ھای قرون وسطی در

مقام مدافعان قھرمان مام میھن است. این فیلم ستایشی بود از 
 ناسیونالیزم روسی علیھ تھاجم خارجی، و در خدمت اھداف سیاسی
 استالین در زمانی کھ دولت شوروی برای جنگ با آلمان نازی آماده
 می شد. با چرخش در سیاست خارجی استالین پس از امضای پیمان
 دوستی بین ھیتلر و استالین در ١٩٣٩ این فیلم مورد خشم استالین واقع

می شود.
آخرین کار سینمایی آیزنشتاین فیلم " ایوان مخوف" بود کھ در دو بخش 
 ساختھ شد. قسمت اول " ایوان مخوف ١" (١٩۴۴) یک فیلم سمبولیک
 مبھم و دوپھلو است درباره یک حاکم ستمگری کھ یک تنھ بھ جنگ
 اشراف توطئھ گر می رود. بھ لحاظ ھنری این فیلم نقطھ مقابل فیلم
 ھای اولیھ و از تکنیک مونتاژ و زرق و برق در آن خبری نیست.
 تفسیری از این فیلم می تواند ستایشی باشد برای سیاست امنیتی داخلی
 استالین و توجیھی برای محاکمات مسکو و جنایات رژیم. دلیل

 خشنودی استالین از این فیلم ھم احتماال چنین می توانستھ باشد. اما

 حتی خوشرقصی ھای آیزنشتاین برای پروژه ناسیونالیستی بوروکراسی
 استالینیستی ھم نتوانست فیلم بعدی او را از تیغ سانسور محافظت کند. فیلم
 "ایوان مخوف ٢" (١٩۴۶) کھ  قسمت دوم فیلم قبلی بود بھ شدت مورد انتقاد
 واقع می شود و مانع نمایش آن می شوند چرا کھ آیزنشتاین در این فیلم فساد
 و تبھ کاری حکومت ایوان مخوف در اواخر عمرش را بھ نمایش می گذارد
 و استالین آن را استعاره برای حکومت خود می دید. تنھا در سال١٩۵٨، در
 زمان خروشچف و ده سال پس از مرگ آیزنشتاین بود کھ بھ این فیلم اجازه

نمایش می دھند.

فیلم "الکساندر نوسکی" (١٩٣٨)
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عمده کارھای آیزنشتاین در دوران "رئالیسم سوسیالیستی"، کھ بدون شک 
تالش ھای ھنری ناموفقی در راستای ارضای جاه طلبی ھنری اش بھ 
کمک نبوغ ھنری و توانایی فکری اش بودند، کم و بیش معرف تمکین بھ 
سیستم استالینیستی بود.، آیزنشتاین در نوشتھ ھای اواخر زندگی اش از این 
ھم فراتر می رود و کمی قبل از مرگش در ١٩۴٨، در شرایط بیماری و 

زیر فشارھای سیاسی کامال مرعوب می شود و در مقالھ ای می نویسد:
 «در پرتو قطعنامھ ھای کمیتھ مرکزی، ما کارگران ھنری ... باید
 کار خالقانھ مان تحت الشعاع منافع آموزشی مردم شوروی باشد. ما
 نباید از این ھدف یک گام پس رویم و یا منحرف شویم. برای درک
 واقعیت و تاریخ ما باید بھ روش لنین و استالین مسلط شویم ... این
 یک تضمینی است برای آن کھ ھنر سینمایی در شوروی بتواند بر
  تمام شکست ھای ایدئولوژیک و ھنری فائق آید... و بار دگر بتوانیم

تصاویری با کیفیت باال بیافرینیم کھ شایستھ دوران استالین باشد».
 پس از میراث آیزنشتاین چھ باقی مانده است؟ احتماال بدون انقالب اکتبر
 ھیچگاه اسمی از او نمی شنیدیم. موفقیت ھای فیلم ھای اولیھ آیزنشتاین بی
 تردید از آزادی بی حد و مرز نیروھای فرھنگی پس از انقالب بلشویکی
 نشأت می گرفت. آن سال ھا زمانھ مناسبی برای بروز فرھنگی منضبط،
 ایدئولوژیک و در خدمت قدرت نبود، و نمی توانست ھم باشد. آیزنشتاین در

 سال ھای اولیھ پر درد و رنج فوران انقالبی، در شرایط بی سابقھ و بی
 ھمتای رھایی خالق توده ای، در اوج نوآوری و خالقیت خود بود.

 در آن سال ھایی کھ حمایت مالی دولتی بھ او اجازه می داد تا ایده ھای خود
 را بھ کرانھ ھای دوردست تخیل برساند، در ھمان سال ھایی کھ حتی
 گریفیث کارگردان نابغھ ھالیوود در کسب حمایت مالی برای فیلم ھایش در
 ایاالت متحده با مشکل مواجھ می شد و این در حالی بود کھ گریفیث و
 جانشینان اش در بھترین حالت فیلم را ھنری برای بازار توده ای و نھ برای
 توده ھا تعریف کردند. بھ ھر حال فیلم ھای آیزنشتاین تجسم نوید تحقق

پتانسیل انسانی در سوسیالیسم ھستند.

فیلم "ایوان مخوف" (١٩۴۴)

www.hks-iran.com

https://www.youtube.com/watch?v=i4jjdv3F1po
https://www.youtube.com/watch?v=i4jjdv3F1po


"دیکتاتوری پرولتاریا" از زبان یک زن فمینیست آمریکایی
در سپتامبر ١٩١٧، لوئیز برایانت و ھمسرش جان رید پس از یک سفر دشوار و 
پر ماجرا وارد پتروگراد می شوند. روزنامھ نگاران نیویورکی متعھد بھ آرمان 
سوسیالیزم، برای تھیھ گزارش از انقالب بھ روسیھ سفر می کنند. لوئیز ٣١ سالھ 
است، جان در آستانھ ٣٠ سالگی. جان رید با نوشتن "کتاب ده روزی کھ دنیا را 
بھ لرزاند" (مارس ١٩١٩) بھ شھرت جھانی می رسد. ھم زمان لوئیز ھم یک 
سری مقاالت از مشاھدات اش از انقالب، در مطبوعات آمریکا منتشر می کند. 
مقاالت وی کھ بیان بی نظیر مشاھدات دست اول او است در اکتبر ١٩١٨ در 
یک مجموعھ ای با عنوان "شش ماه سرخ در روسیھ" منتشر می شود. درخشانی 

کتاب جان رید موجب در سایھ قرار گرفتن این کتاب مھم شود.
لوئیز بریانت (١٩٣۶-١٨٨۵) یک زن فمینیست، فعال سیاسی چپ و روزنامھ 
نگار آمریکایی بود کھ برای پوشش خبری انقالب اکتبر جان رید را در سفر بھ 
روسیھ انقالبی ھمراھی می کند. او مشاھدات اش از شش ماه اول انقالب را در 
مجموعھ ای از مقاالت، در کتابی با عنوان "شش ماه سرخ در روسیھ" در اکتبر 
١٩١٨، چند ماه پیش از چاپ کتاب رید، در ایاالت متحده آمریکا منتشر می کند. 
این کتاب مجموعھ روایت ھای جالبی است از بازیگران و رھبران اصلی انقالب 
اکتبر در جریان خود انقالب بھ قلم یک زن فعال چپگرا و فمینیست آمریکایی. 
مصاحبھ ھایش با زنان انقالبی بھ ویژه جالب توجھ است، کتاب مزبور ھم چنین 
شامل بسیاری از تصاویر زنده از زندگی مردم عادی در روسیھ انقالبی در آن 

زمان است.

لوئیز برایانت پس از بازگشت بھ آمریکا، علیھ تھاجم نظامی آمریکا بھ شوروی 
تالش ھای بسیاری  می کند. او حتی در سپتامبر ١٩١٨ در برابر کمیتھ سنا 

آمریکا، کھ برای بررسی و مبارزه با نفوذ بلشویزیم در ایاالت متحده تشکیل شده 
بود، با شجاعت بھ نفع انقالب اکتبر شھادت می دھد. کمی بعد ، در سال ١٩١٩ 
برای کسب حمایت افکار عمومی برای بلشویک ھا و تقبیح مداخلھ نظامی 

آمریکا در روسیھ، یک سلسلھ سخنرانی در سراسر آمریکا ایراد می کند. 
بریانت در کتابش با زنان انقالبی 
روسیھ آن زمان گفت وگو کرده است، 

از جملھ با کاترین برشکوفسکی، 
ماریا اسپیریدونوا، از اعضای حزب 
سوسیالیست  رولوسیونرھای چپ و 

الکساندرا کولنتاِی بلشویک تنھا زن 
عضو ھیات دولت. ھم چنین درباره 
رھبران انقالب مانند، الکساندر 
کرنسکی، والدیمیر لنین و لئون 
تروتسکی ھم نوشتھ است. او خود 
شاھد بسیاری از رویدادھای مھم 
انقالب بود در مورد اکثر آن ھا 
گزارشاتی ارائھ می دھد، نظیر کنگره 
شوراھا، تسخیر کاخ زمستانی، مجلس 

 مؤسسان و ... 
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ویکتور سرژ: آنارشیستی کھ بلشویک می شود
ویکتور سرژ یک نویسنده آنارشیست تندرو فرانسوی بود، با مواضعی نخبھ گرا 
و حتی ضد کارگر. بعدھا در زمان قیام بارسلون با سندیکالیست ھای اسپانیایی 
ھمکاری می کند. او بھ نمایندگی از سوی یک جریان سیاسی غیر بلشویک در 
سال ١٩١٩ بھ روسیھ سفر می کند. ویکتور سرژ بھ شدت تحت تاثیر اقدامات 
دولت بلشویکی قرار می گیرد، بالفاصلھ بھ بلشویک ھا می پیوند و در بطن 
فعالیت ھای انقالبی قرار می گیرد. در کنگره ھای انترناسیونال کمونیست در 
سال ١٩٢٠ و ١٩٢١ شرکت می کند و بھ عضویت ھیات اجرائیھ آن پر می آید. 
بعد از مرگ لنین بھ اپوزیسیون چپ بھ رھبری لئون تروتسکی می پیوندد و بھ 
شدت بھ مخالفت با انحطاط استالینیستی دولت شوروی و انترناسیونال کمونیست 
بر می آید و پیامدھای فاجعھ بار آن، بھ ویژه برای انقالب چین در سال ١٩٢٧ 
را محکوم می کند. در سال ١٩٢٨، از حزب کمونیست شوروی اخراج می شود 
و زیر نظر پلیس سیاسی قرار می گیرد. بھ دلیل وضعیت مادی بسیار بد قصد 
رفتن بھ فرانسھ را می کند. ممنوع الخروج از روسیھ می شود. در سال ١٩٣٣، 
بھ اتھام فعالیت ھای ضد انقالبی بھ سھ سال زندان و تبعید بھ اورال محکوم شده 
و تمام نوشتھ ھای او توسط گ. پ. او توقیف می شوند. کارزار بین المللی برای 
آزادی او  توسط تروتسکی و ھوادارانش بھ راه می افتد. سرانجام با مداخلھ 
مستقیم نویسنده سرشناس فرانسوی رومان روالن نزد استالین بود کھ سرژ در 
سال ١٩٣۶، چند ماه قبل از برگزاری اولین دادگاه محاکمات مسکو از زندان 

آزاد می شود، تابعیت شوروی از او سلب و از شوروی اخراج می شود. 
سرژ کتاب ھا و مقاالت بسیاری نوشت و در سطح بین المللی بھ عنوان نویسنده 
با استعداد و برجستھ شناختھ شده است. کتاب "سال اول انقالب" او روایت بسیار 
ارزشمندی است از تجارب و مشاھدات دست اول خودش در انقالب اکتبر است. 

آلفرد روزمر : سندیکالیستی  کھ طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا می شود
آلفرد روزمر (١٩۶۴-١٨٧٧) یک انسان و کمونیست برجستھ و یک 
سندیکالیست انقالبی بود، از روز اول با جنگ جھانی اول مخالفت می کند و در 
کنفرانس ضد جنگ زیمروالد در سال ١٩١۵ سندیکالیست ھای ضد جنگ 
فرانسوی را نمایندگی می کند. چھل و شش سال بعد او یکی از ١٢١ نفری است 
کھ با امضای بیانیھ ای در زمان جنگ استقالل الجزایر، سربازان فرانسوی را بھ 

سرپیچی از جنگیدن با استقالل طلبان الجزایری دعوت می کنند.
او در زمان جنگ جھانی اول با تروتسکی در پاریس مالقات کرد، اما با 
بلشویک ھا ھیچ تماسی نداشت. وی بھ شدت تحت تأثیر کتاب "دولت و انقالب" 
نوشتھ لنین کھ بھ تازگی در اروپا منتشر شده بود، قرار می گیرد. بدین ترتیب 
بود کھ موضع سیاسی روزمر از یک آنارشیست بھ یک ھوادار دیکتاتوری 

پرولتاریا متحول می شود.
روزمر در  کنگره ھای دوم و سوم انترناسیونال سوم در مسکو شرکت می کند. 
او ھفده ماه در روسیھ اقامت می کند و در این مدت با تمام رھبران بلشویک، بھ 
ویژه تروتسکی، لنین و رھبران کمینترن مانند زینوویف در ارتباط است. وی بھ 
عضویت کمیتھ اجرایی کمینترن  در می آید و در کمیسیون مسائل بین المللی و 
ھم چنین و در کمیسیون اتحادیھ ھای کارگری دارای مسئولیت است. با استالینیزه 
شدن کمینترن بھ مخالفت با سیاست کمینترن می پردازد. این مخالفت ھا موجب 
اخراج او از حزب کمونیست فرانسھ می شود. او پایھ گذار اولین جنبش 

تروتسکیستی در سال ١٩٢٩ بود.
آلفرد روزمر کھ در زمان انقالب اکتبر در روسیھ بود با نوشتن کتاب "مسکو 
دوران  لنین"، تصویری زنده ای از سال ھای اولیھ انقالب روسیھ و نقش 

انترناسیونال کمونیست ارائھ می دھد. این کتاب بھ فارسی برگردانده شده است.
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آناتولی لوناچارسکی: انقالبی خوش اقبالی کھ بھ موقع مرد 
آناتولی لوناچارسکی (١٩٣٣-١٨٧۵) نویسنده، منتقد ادبی، سخنران مارکسیست 

و انقالبی روسی از چھره ھای برجستھ بلشویک ھا بود. 
در عنفوان جوانی جلب مارکسیزم می شود و تا مرگ بھ آن وفادار می ماند. 
خودش در این مورد می نویسد: «من آن قدر زود انقالبی شدمبھ طورز کھ بھ 
خاطر نمی آورم کھ چھ وقت مارکسیست نبودم». تا زمان انقالب اکتبر اکثر 

عمرش را در زندان بھ سر برد و یا در تبعید گذراند. 
لوناچارسکی از سال ١٩١٧ تا ١٩٢٩، در مقام اولین کمیسر خلق برای آموزش 
اتحاد شوروی فعالیت کرد و نقش اساسی در نظام آموزشی و سیاست ھای ھنری 
حکومت جدید داشت. با تحکیم بوروکراسی استالینی، در سال ١٩٢٩ و ھم زمان 
با پیاده کردن برنامھ پنج سالھ اول، لوناچارسکی را از سمت اش برکنار می کنند 
و سپس با واگذاری پست سفارت محترمانھ او را از سر راه بر می دارند. در 

سال ١٩٣٣ در نیمھ راه سفر بھ اسپانیا در فرانسھ در اثر بیماری در می گذرد. 
از او نوشتھ ھای بسیاری در زمینھ ھای فرھنگی، ھنری و دینی بر جا مانده 
است. مھم ترین اثر او کتاب پر حجمی است بھ نام "چھره ھای انقالبی" کھ برای 
اولین بار در سال ١٩١٩ منتشر می شود. نویسنده در ھر بخش از این مجموعھ، 
بھ یکی از شخصیت ھای انقالب روسیھ می پردازد، از آن جملھ لنین، 

تروتسکی، زینوویف، کامنف و مارتف. اما استالین در میان آن ھا نیست.
در سال ھای ١٩٢٣، نویسنده  با افزودن چندی شخصیت دیگر نسخھ کامل تری 
از این کتاب را منتشر می کند. در عین حال در این چاپ بخش ھای مربوط بھ 

كامنف و شخص خودش را حذف می کند و در عوض بخش ھایی درباره

پلخانف، اسوردلوف، ولودارسکی، یریتسکی، الینین و بسالکو می افزاید. در این 
چاپ ھم بھ استالین اشاره ای نمی شود. نسخھ بعدی کتاب کھ در سال ١٩٢۴ 
توسط انتشارات دولتی اوکراین در کی یف منتشر می شود، از نظر محتوای 

مشابھ نسخھ سال ١٩٢٣ بود و تنھا تفاوت ھا صرفا در ویراستاری است. 
پس از مرگ لنین این کتاب در شوروی ممنوع می شود، و تنھا دلیل این 
ممنوعیت عدم اشاره بھ استالین است. بعد از مرگ استالین در سال ١٩۶۵ بود 
کھ نسخھ جدیدی از این کتاب در شوروی انتشار می باید. جانشینان استالین با 
حذف بیش از نیمی از کتاب و دستکاری نیمھ دیگر آن، بھ استفاده ابزاری از این 
کتاب در جھت اھداف سیاسی خود می پردازند. در این نسخھ جدید با دو نوع 
سانسور مواجھ ایم. اول آن کھ بخش ھای مربوط بھ تروتسکی، زینوویف، 
مارتوف، کالینین و بسالکو کامال حذف می شوند. این کھ سھ نفر اول حذف شوند 
امر قابل فھم و بدیھی است زیرا در تاریخ نویسی استالینی قرار بر این بود کھ 
در تاریخ شوروی نمی بایست ھیچ نام و نشانی از آن ھا وجود می داشت. و 
حذف دو نفر دیگر یعنی کالینین و بسالکو ھم احتماال این می توانست باشد کھ 
شایستگی اش را نداشتند. نکتھ دوم این کھ حتی ھمان متن ١٩۶۵ در مقایسھ با 
نسخھ متن ١٩٢۴ بسیار کوتاه تر و دستکاری می شوند. برای مثال تمام انتقادات 
بھ لنین موجود در متن ١٩٢۴ در چاپ اخیر حذف می شوند. چرا کھ اگر لنین 
سال ١٩٢۴ رھبری بود کھ می شد انتقادش کرد در استالینیزم اسطوره می شود 

و مصون از خطا، و در نتیجھ انتقاد ناپذیر.
لوناچارسکی زنده نماند تا آن کھ چھ بر سر کتاب و مھم تر از آن بر شخصیت 
ھای کتاب اش رفت را مشاھده کند. مرگ آن نوع خوش اقبالی ای بود کھ موجب 

  شد تا از آن سرنوشت مشابھی کھ احتماال در انتظارش بود، بگریزد. 
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خاطرات یک کارگر
منابع و ادبیات در مورد فعالیت ھای بلشویک ھا در میان کارگران روسیھ در 
دوران جنگ جھانی اول و تا انقالب فوریھ ١٩١٧ بسیار اندک ھستند. در میان 
این منابع کتاب "در آستانھ سال ١٩١٧"، کھ در واقع خاطرات و یادداشت ھای 
روزانھ الکساندر شلیاپنیکوف است، از اھمیت استثنایی ویژه ای برخوردار 

است.
الکساندر شلیاپنیکوف (١٩٣٧ – ١٨٨۵) را عمدتا بھ خاطر نقش برجستھ اش 
در "اپوزیسیون کارگری" و مبارزات اش در حزب کمونیست بین سال ھای 
١٩٢٠ و ١٩٢٢ می شناسند (مراجعھ کنید بھ فصل نھم، از اکتبر تا ترمیدور). 
شلیاپنیکوف یک کارگر فلزکار بود کھ در سال ١٩٠١ بھ حزب سوسیال 
دموکرات روسیھ می پیوند و در جریان انشعاب حزب بھ جناج بلشویک ھا تعلق 
دارد. در طی سال ھای جنگ جھانی اول او مھم ترین سازمان دھنده کارگران 
در روسیھ بود و در عین حال رابط بین لنین (در سوئیس) و حزب بلشویک در 

روسیھ بود. 
کتاب "در آستانھ سال ١٩١٧"،  خاطرات او درباره فعالیت ھایش در میان 

کارگران در طی سال ھای ١٩١۴ تا ١٩١٧ است. این خاطرات کھ با قلمی بی 
تکبر، واقع بینانھ و صادقانھ نوشتھ شده، بازتاب کننده شخصیت نویسنده است. او 
بھ خاطر موقعیت ویژه اش بھتر از دیگر رھبران بلشویک با مسائل و روحیات 
کارگران روسیھ آشنایی داشت. از این لحاظ مطالعھ این کتاب اھمیت ویژه ای 

دارد.

"یادداشت ھای خصوصی" یک منشویک
نیکالی نیکالیویچ سوخانوف یک منشویک انترناسیونالیست چپ  و از اعضای 
کمیتھ ی اجرایی شورای پتروگراد بود. سوخانوف، خود در انقالبات فوریھ و 

اکتبر در پتروگراد حضور داشت. او یکی از معدود شاھدان عینی قابل اعتماد، و 
شاید ھم تنھا شاھد قابل اعتمادی است کھ ورود لنین بھ ایستگاه فنالند را ثبت 

کرده و لنین را تا مقر بلشویک ھا ھمراھی می کند.
او خاطرات و یادداشت ھای اش از انقالبات فوریھ و اکتبر را در یک مجموعھ 
ھفت جلدی گردآوری می کند کھ اولین بار با عنوان، "انقالب روسیھ ١٩١٧، 
یادداشت ھای خصوصی" در سال ١٩٢٢ در روسیھ شوروی چاپ می شود. 
لنین این اثر را با عالقھ می خواند و خواندن آن را توصیھ می کند. این 
خاطرات، اگر چھ از دیدگاه یک منشویک نوشتھ شده است (لنین آن را توصیف 
انقالب از منظر یک نویسنده خرده بورژواز ارزیابی می کند) معھذا روایت 

ارزشمندی از شاھدان عینی از رویدادھا است.
در دوران سلطھ استالین این کتاب جمع آوری و ممنوع می شود. نویسنده کتاب 
ھم بھ جرم این کھ در کتاب ھفت جلدی اش چندان اشاره ای بھ استالین نمی کند 
در طی محاکمات نمایشی مجبور بھ اعتراف بھ ارتکاب جرم ھای واھی شده و 

سرانجام اعدام می شود. بسیاری از تاریخ   پژوھانی کھ این دوره  ی زمانی از 
انقالب روسیھ را مورد بررسی قرار داده  اند، از جملھ تروتسکی، از کتاب 
ساخانوف بھ عنوان منبع استفاده کرده اند. مطالعھ این کتاب برای ھمھ نخستین 

مورخان انقالب ضروری بود.
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شش ھفتھ در روسیھ انقالبی
آرتور رنسام، نویسنده مشھور انگلیسی، در ١٩٢٠ بھ روسیھ سفر می کند، البتھ 
آن زمان ھنوز بھ شھرت نرسیده بود. او بھ شدت تحت تأثیر رویدادھای آن سال 
شوروی، بھ خصوص جنگ داخلی و فالکت ھای ناشی از آن قرار می گیرد. او 

مشاھدات خود را در کتاب "شش ھفتھ در روسیھ انقالبی" ثبت می کند.
آرتور رنسام روسیھ را خوب می شناخت. او از ١٩١۴ تا ١٩١٨ در آن کشور 
زندگی کرده بود. او زبان روسی را بھ خوبی می دانست و خبرنگار روزنامھ 
انگلیسی "دیلی نیوز" و "منچستر گاردین" بود. او با بسیاری از رھبران بلشویک 
مانند لنین، تروتسکی و چچرین شخصا دوستی داشت و با منشی تروتسکی، 
اوگنیا پتروونا شاپینا، ازدواج می کند. تفسیرھای آرتور رانسوم، بھ عنوان مفسر 
اصلی انگلیسی زبان صحنھ سیاست روسیھ شوروی در متشنج ترین لحظھ تاریخ 
آن کشور، در نوع بی نظیرند. نوشتھ ھا و گزارشات او از رویدادھای انقالب 
روسیھ، برخالف سرنوشت نوشتھ ھای گزارشگران دیگر، دچار تیغ سانسور و 

دستکاری سردبیر روزنامھ نشدند. 
رنسام برخالف گزارشگران متعھدی مانند جان رید، ویکتور سرژ و آلفرد 
روزمر، کھ انقالبیون متقاعدی بودند، بھ ھیچ خط سیاسی خاصی گرایش نداشت 
و کم ترین تمایلی ھم بھ آرمان ھای بلشویک ھا از خود نشان نمی دھد. اما ثبت 
رویدادھای توسط رنسام در کتاب ھای "شش ھفتھ در روسیھ انقالبی"، "بحران 
در روسیھ" و جزوه "حقیقت در مورد روسیھ"، نوشتارھایی برجستھ و صادقانھ 
ھستند از رویدادھای سال ھای اولیھ حکومت بلشویک ھا و گواھی اند بر درستی 
این ادعا کھ "حقیقت انقالبی است". متاسفانھ در اثر شھرت جھانی بعدی آرتور 
رنسام بھ خاطر نوشتن کتاب برای کودکان، برای سال ھای طوالنی کتاب "شش 

ھفتھ در روسیھ انقالبی" بھ ورطھ فراموشی سپرده می شود. 

پنج روزی کھ روسیھ را متحول کرد
فوریھ سرگئی امتیسالفسکی، یک سوسیالیست  رولوسیونر چپ بود کھ در انقالب 

و انقالب اکتبر نقش فعالی داشت. در ١٩١٨، او مشاھدات خود را در کتابی با 
عنوان "پنج روزی کھ روسیھ را متحول کرد" منتشر می کند. این کتاب بر پنج 

انقالب رویداد مھم، کھ نویسنده شخصاً در آن ھا شرکت داشتھ، متمرکز می شود: 
فوریھ (٢٧ فوریھ)، حکومت موقت (٣ مارس)، دستگیری تزار (٩ مارس)، قیام 

اکتبر (٢۵ اکتبر)، و دست آخر مجلس موسسان (۵ ژانویھ ١٩١٨). 

مورگان فیلیپس پرایس
مورگان فیلیپس پرایس (١٩٧٣ - ١٨٨۵) یک انگلیسی از طبقھ اعیان و مخالف 
جنگ جھانی اول بود. بھ ھمین خاطر بھ لحاظ سیاسی بھ چپ گرایش داشت. او 
از سوی نشریھ منچستر گاردین بھ عنوان خبرنگار جنگی بھ جبھھ روسیھ 
فرستاده می شود و. از ١٩١۶ تا ١٩١٨ شاھد و گزارشگر رویدادھای  جنگ و 
انقالب است. در جریان انقالب پرایس بھ لحاظ سیاسی خیلی زود بھ بلشویک ھا 
نزدیک می شود. بھ ھمین دلیل اکثر گزارش ھایی کھ از رویدادھای انقالب برای 

منچستر گاردین می فرستد، اگر نادیده گرفتھ نشوند بھ شدت سانسور می شوند.
پرایس پس از بازگشت بھ انگلیس وارد سیاست می شود و بھ جناح چپ حزب 
کارگر می پیوندد. تنھا مدت ھا بعد از مرگ او در ١٩٧٣ بود کھ برای اولین بار 

مجموعھ ای از گزارش ھای دست اول او با نام "یادداشت ھای مخابره شده از 
انقالب؛ روسیھ ١٩١٨-١٩١۶" منتشر می شوند. بھ دلیل سفرھای بسیار بھ نقاط 
مختلف روسیھ، یادداشت ھای او حاوی اطالعات فراوانی در مورد مناطق دیگر 

غیر از دو پایتخت پتروگراد و مسکو است. پرایس مقالھ جالبی با عنوان 
"اروپای سرمایھ دار و روسیھ  سوسیالیست" دارد کھ در سال ١٩١٩ منتشر شد. 
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الکساندرا كولنتای: اولین وزیر و اولین سفیر زن در تاریخ
الکساندرا كولنتای (١٩۵٢ – ١٨٧٢)، دختر یک ژنرال تزاری، در خانواده ای 
اشرافی متولد می شود و آموزش ھای بسیار سنتی می بیند. او در سال ١٨٩٣ بھ 
جنبش کارگری روسیھ می پیوندد و بھ عضویت حزب سوسیال دموکرات 
کارگران روسیھ در می آمد. در ١٨٩۶، او برای تحصیل بھ زوریخ می رود و 
در آن جا مارکسیست می شود. در پی انشعاب در سوسیال دموکراسی روسیھ، 
پس ار یک درنگ طوالنی برای مدتی بھ منشویک ھا می پیوندد. کولنتای 
مخالف سرسخت جنگ جھانی اول بود و در سال ١٩١۵ بھ دلیل مواضع 

قطع انترناسیونالیست خود، رابطھ ی خود را با میانھ روانی کھ حامی جنگ بودند 
می کند و بھ بلشویک ھا می پیوندد.

در سال ١٩١٧ كولنتای بدون شرط از خط سیاسی لنین حمایت می كند و بھ ویژه 
مدافع قیام اکتبر و مخالف مواضع زینوویف و كامنف بود. وی از نوامبر ١٩١٧ 
تا مارس ١٩١٨ عھده دار مقام کمیسر خدمات عمومی [وزیر بھداشت] می شود. 
کولنتای نھ فقط تنھا وزیر زن اولین حکومت بعد از انقالب اکتبر است بلکھ 
اولین وزیر زن در تاریخ ھم ھست. او کنفرانس ھای ھای متعددی، از جملھ 

اولین کنگره کارگران سراسر روسیھ را سازماندھی می کند. 
الکساندرا كولنتای در سال ١٩١٨، از رھبران گرایش موسوم بھ "کمونیست 
چپ" بود کھ با سیاست ھای رھبری حزب بلشویک بھ مخالفت برخاست، عمدتا 
علیھ مدیریت تولید، مخالفت با محدودیت آزادی ھای سیاسی، شرایط پیمان 

برست- لیتوفسک و سرکوب سایر انقالبیون. 
او در سال ١٩٢٠ھمراه با شلیاپتکف جناح اپوزیسیون کارگری را ایجاد کرد كھ 

خواھان دموکراسی بیشتر، خودمختاری اتحادیھ ھا و كنترل كارگران بر تولید 

بود. او در ھمین سال می نویسد:
«کارگران می پرسند - ما کی ھستیم؟ آیا ما واقعاً طرفدار دیکتاتوری 
طبقاتی ھستیم ، یا فقط یک گلھ مطیع ھستیم کھ بھ عنوان پشتوانھ ای 
برای کسانی کھ با خود با توده ھا قطع رابطھ کرده، کسانی کھ بدون 
توجھ بھ نظرات ما و توانایی ھای خالقانھ، پشت پوشش قابل اعتماد نام 

حزب، سیاست ھای خود را دنبال می کنند و صنعت ایجاد می کنند».
كولنتای بھ شدت مخالف مشی نوین اقتصادی (نپ) بود و آن را حملھ بھ طبقھ 
كارگر، تقویت دھقانان و خرده بورژوازی ارزیابی می کرد کھ موجب احیای 

سرمایھ داری می شود.
با ممنوعیت جناح ھا و بھ خصوص پس از مرگ لنین، بوروکراسی برای دور 
کردن او از سیاست، او را بھ مأموریت ھای دیپلماتیک می فرستند. از سال 

١٩٢۴ تا ١٩۴۵ سفیر شوروی در کشورھای نروژ، مکزیک و سوئد می شود.
در جریان مبارزات سیاسی درون حزب کمونیست شوروی پس از مرگ لنین، 
كولنتای در برابر استالین تسلیم می شود و این عمل خود را چنین توجیھ می کند:

«چگونھ بجنگیم، چگونھ از خود در برابر توھین دفاع كنیم؟ و آن ھا 
امکانات زیادی برای گسترش آن دارند! ...شما نمی توانید با سیستم 
بجنگید. اما تا آن جا کھ بھ من مربوط می شود، من اصول خود را در 
کنجی از وجدان خود دفن کرده ام و سیاست ھایی را کھ بھ من دیکتھ می 
شود بھ بھترین شکل ممکن انجام می دھم» (مکالمھ با م. بادن، ١٩٢۵).

الکساندر کولنتای یکی از شخصیت ھای محوری جنبش آزادی زنان بود و شاید 
مھم ترین، و در سراسر زندگی اش در راه آزادی زنان مبارزه کرد. در سال
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 ١٩١٩ او ھمراه با اینسا آرماند بخش زنان حزب کمونیست را ایجاد کرد. او 
ھنگامی کھ بھ عنوان اولین سفیر زن در تاریخ بھ نروژ فرستاده شد، 

می نویسد:
«دریافتم کھ پیروزی ای کھ از این راه بھ دست آورده ام تنھا متعلق بھ 

من نیست بلکھ بھ تمام زنان تعلق دارد … گاھی کھ بھ من می گویند 
انتصاب یک زن بھ چنین جایگاه پرمسئولیتی بسیار با اھمیت است، با 
خودم فکر می کنم کھ در تحلیل نھایی … آن چھ اھمیت اساسی دارد 

این است کھ زنی مانند من، کھ ھمواره مخالف معیارھای دوگانھ بوده 
است و ھیچ گاه ھم این مسئلھ را پنھان نکرده، در طبقھ ای پذیرفتھ شده 

کھ تا ھمین امروز محافظ سرسخت سنت و شبھ اخالقیات بوده است.»
در یکی از مھم ترین نوشتھ ھای الکساندرا کولنتای با عنوان "خود زندگی 

نامھ  زن کمونیست کھ رھایی جنسی یافت" می خوانیم:

الکساندرا کولنتای در سال ١٩۴۵ بازنشستھ شد و تا زمان مرگش در ٩ مارس 
١٩۵٢ در مسکو زندگی کرد. او از نادر رھبران بلشویک و تنھا عضو کمیتھ 

مرکزی بلشویک ھا در زمان قیام اکتبر بود كھ توسط استالین نابود نشد.
با رشد رادیکالیزم سیاسی در 
دھھ ١٩۶٠ و رشد جنبش 
فمینیستی در دھھ ١٩٧٠، 
زندگی شخصی و نوشتھ ھای 
کولنتای ھم در سراسر جھان 
مطرح می شوند. متعاقباً 
مجموعھ ای از کتاب ھا و 
جزوات نوشتھ کولنتای و یا 

درباره او منتشر می شوند.

بھ رفیق عزیز لوئیز برایانت 
از دوستش الکساندرا کولنتای ،
 پتروگراد ، ١ سپتامبر ١٩١٨

«زن نوین دختر نجیبی نیست کھ عشق اش بھ یک ازدواج 
موفق ختم شود. ھمسری نیست کھ در خفا از خیانت ھای 

شوھرش رنج بکشد. پیردختری نیست کھ در حسرت عشق 
ناکام جوانیش بسوزد. او قربانی شرایط رقت بار طبیعت 
سرکوب شده اش نیست. زن نوین، قھرمانی است کھ مستقالنھ 
از زندگی طلب می کند؛ کھ اعتماد بھ نفس دارد، کھ علیھ 
بردگی جھانی زنان در مقابل دولت و خانھ و جامعھ می ایستد، 

می جنگد»کھ بھ عنوان نماینده ھم جنسان خود برای حقوق اش 
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"تاریخ انقالب روسیھ تا صلح برست لیتوفسک" تروتسکی
تنھا چند ماه پس از بھ قدرت رسیدن بلشویک ھا در اکتبر ١٩١٧، لئون 
تروتسکی جزوه "تاریخ انقالب روسیھ تا صلح برست لیتوفسک" را درباره 
انقالب روسیھ می نویسد. این کتابچھ کھ در سال ١٩١٨ در برست لیتوفسک در 
جریان مذاکرات صلح بین دولت جدید شوروی و ارتش قیصر آلمان و در فاصلھ 
بین جلسات آن نوشتھ شد، مقدمھ ای عالی برای آشنایی با انقالب روسیھ است. 
تروتسکی در مقدمھ آن ھدف از نوشتن شتابانھ این کتاب را آشنایی کارگران دنیا 
با انقالب اکتبر، با اھداف آن و سرانجام دست یاری دراز کردن بھ سوی آن ھا 

اعالم می کند.

"تاریخ انقالب روسیھ" نوشتھ لئون تروتسکی
دوازده سال بعد در شرایط کامال متفاوتی تروتسکی کتاب "تاریخ انقالب روسیھ" 
در بیش از ٩٠٠ صفحھ و در سھ جلد، این مھم ترین رویداد تاکنونی بشر آگاه را 

منتشر می کند. سال بعد این کتاب بھ انگلیسی ترجمھ می شود.
در بین کتاب ھاي بسیاری کھ درباره انقالب روسیھ نوشتھ شده اند بی تردید 
کتاب "تاریخ انقالب روسیھ" نوشتھ لئون تروتسکی جایگاه ویژه و استثنایی دارد. 
یک اثر برجستھ مارکسیستی درباره انقالب روسیھ، کھ با گذشت نود سال از 
انتشارش کماکان یکتا باقی مانده است. گزارشی کامل و تحلیل عمیق مارکسیستی 

 از رویدادھای مھم یک تجربھ تاریخی در سھ جلد. 
این کتاب تروتسکی اثر بی ھمتایی است در تاریخ نگاری، زیرا صرفا بھ روایت 
تاریخ انقالب بسنده نمی کند، بلکھ یک بررسی ھمھ جانبھ و صریحی است از 

این کھ تاریخ چیست؟ چگونھ باید آن را مطالعھ کرد؟ و چگونھ آن نوشت؟

بررسی چگونگی عملکرد دینامیک اجتماعی، چگونگی گره خوردن لحظات مھم 
تاریخی بھ اراده انسانی؟ از این رو، این بررسی درباره ھمھ انقالب ھا و نھ 
صرفا سال ١٩١٧ است. موفقیت تروتسکی در این نوشتھ فقط بھ این دلیل نبود 
کھ مارکسیزم تروتسکی از ژرفا و ظرافت ویژه ای برخوردار است (نظریھ 
پردازی استثنایی)، بلکھ او نقش عملی بی چون و چرایی در پیروزی قیام اکتبر 
ھم داشت (سازمانده ای برجستھ)، و دقیقا دیالکتیک نظریھ – کنش بھ او امکان 

نوشتن چنین اثری را می دھد. 
کسی کھ این اثر تروتسکی را خوانده باشد دیگر نمی تواند مدعی شود کھ 
مارکسیزم "مکانیکی" است و یا "فقط بھ اقتصاد عالقھ مند است". این کتاب علیھ 
مارکسیزم دترمینیستی و اقتصادگرا است. تاریخ مکانی است برای خواندن 
پیشینھ انقالب. برای آزمودن درستی و یا نادرستی نظریات. در این کتاب 
تروتسکی بھ بھترین وجھی درستی قانون "انکشاف ناموزون مرکب"، کھ در بعد 
از شکست انقالب ١٩٠۵ تبیین کرده بود، را در گسترش انقالب فوریھ بھ انقالب 

اکتبر، با زبانی شیوا و استدالالتی استوار و بھ کمک رویدادھا ثابت می کند.
بھ اندازه کافی مطلب برای یک عمر مطالعھ درباره انقالب اکتبر وجود دارد. 
عالوه بر منابعی کھ در این کتاب از آن ھا نام برده شده، کتاب ھاي فراوان و 
پژوھش ھای تخصصی بسیاری ھم در دسترس ھستند. اما اگر این کتاب 
تروتسکی، توسط کتاب "کارگران پتروگراد و تسخیر قدرت توسط شوراھا"، 
نوشتھ دیوید مندل، تکمیل شود، مجموعا یک تصویر نسبتا کاملی از این رویداد 
تاریخی ترسیم می کنند، تصویری کھ در آن سال ١٩١٧، یک انقالب کارگری 
بھ عنوان نقطھ اوج تاریخ بشر، چشم انداز جدیدی بھ روی بشریت می گشاید. 
شناخت سال ١٩١٧ برای بازگشایی این چشم انداز حیاتی است. و اگر قرار باشد 
برای این مھم فقط یک کتاب را برگزینیم، انتخاب ما بدون کم ترین تردید کتاب 

"تاریخ انقالب روسیھ" نوشتھ تروتسکی است.
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http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye2.pdf

http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye3.pd

لئون تروتسکی، "تاریخ انقالب روسیھ تا صلح برست لیتوفسک" 
www.bolshevik.info/history-of-the-russian-revolution-to-brest-litovsk-part-1.htm

لوئیز برایانت، "شش ماه سرخ در روسیھ"
https://www.marxists.org/archive/bryant/works/russia

 نیکالی سوخانوف، " انقالب ١٩١٧ روسیھ"، یادداشت ھا
ttps://www.abebooks.co.uk/book-search/title/the-russian-revolution-1917-a-pe
rsonal-record/

  ویکتور سرژ، "سال اول انقالب روسیھ"
https://thesocialist.org.au/product/year-one-russian-revolution/

https://www.marxists.org/archive/serge/1930/year-one/index.htm

آلفرد روزمر، "مسکوی لنین"
https://www.digikala.com/product

 آناتولی لوناچارسکی، "چھره ھای انقالبی"
https://www.marxists.org/archive/lunachar/works/silhouet/index.htm

 الکساندر شلیاپنیکوف، "در آستانھ سال ١٩١٧"
http://www.bolshevik.info/on-the-eve-of-1918.htm

آرتور رنسام، "شش ھفتھ در روسیھ انقالبی"
https://archive.org/details/sixweeksinrussia00ransuoft/page/n11/mode/2up

سرگئی امستیسالوسکی، "پنج روزی کھ روسیھ را متحول کرد"
https://archive.org/details/fivedayswhichtra00msti/page/n191/mode/2up

 مورگان فیلیپس پرایس،" اروپای سرمایھ دار و روسیھ ی سوسیالیست"

https://www.marxists.org/archive/price/1918/europe-russia.htm 

الکساندرا کولنتای، "خود زندگی نامھ  زن کمونیست کھ رھایی جنسی یافت"
https://www.marxists.org/archive/kollonta/1926/autobiography.htm
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https://m.russiainp  hoto.ru/video-exhibitions/13                سرگئی آیزنشتاین

 http://www.hks-iran.com/videos/strike.mp4             (١٩٢۴) "فیلم " اعتصاب     

 
فیلم "رزمناو پوتمکین" (١٩٢۵)

http://www.hks-iran.com/videos/battleship_potemkin.mp4

http://www.hks-iran.com/videos/october.mp4              (١٩٢٨) "فیلم " اکتبر

فیلم ناتمام " زنده باد مکزیک" (١٩٣١)
https://www.youtube.com/watch?v=TBTdUD0UOl8

 
فیلم " الکساندر نوسکی" (١٩٣٨)

https://www.youtube.com/watch?v=Y_22SMkIO8A
 

فیلم " ایوان مخوف" (١٩۴۴)
https://www.youtube.com/watch?v=i4jjdv3F1po
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پیش زمینھ ھای انقالب اکتبر
 ١٧٧۴ – ١٧٧٣: شورش ھای دھقانی علیھ سرواژ در سراسر روسیھ، اختناق

 سیاسی و سیاست ھای استعماری.
١٧٩۴ – ١٧٨٩: انقالب کبیر فرانسھ.

٢٧ ژوئیھ ١٩٩۴: (٩ ترمیدور)، سقوط روبسپییر در فرانسھ.
 ٢۶ دسامبر ١٨٢۵: قیام دکابریست ھا علیھ تزاریزم بھ رھبری افسران جوان در

روسیھ.
 ١ ژوئن ١٨۴٧: "اتحادیھ دادگران" کھ شعارش "ھمھ انسان ھا با ھم برادرند" بود،
 در اثر نفوذ کارل مارکس نام اش بھ "اتحادیھ کمونیست ھا" و شعارش ھم بھ

"پرولتاریای ھمھ کشورھا متحد شوید" تغییر می کند.
 ٢١ فوریھ ١٨۴٨: انتشار "مانیفست حزب کمونیست"، نوشتھ کارل مارکس و

فردریش انگلس.
٢۵ - ٢١ فوریھ ١٨۴٨:  قیام مردم پاریس و خلع سلطنت لویی فیلیپ.

 ٢۶ - ٢٢ ژوئن ١٨۴٨: قیام کارگران پاریس برای دفاع و حفظ دستاوردھای
اجتماعی در پی انقالب فوریھ.

 ١٧ نوامبر ١٨۵٢: در پی سرکوب پلیس، بھ پیشنھاد کارل مارکس "اتحادیھ
کمونیست ھا" منحل می شود.

۶ مارس ١٨۶١: الغای سرواژ و پایان رسمی نظام فئودالیتھ در روسیھ.
 ٢٨ سپتامبر ١٨۶۴: تأسیس "انجمن بین المللی کارگران"، اولین تشکل بین المللی

کارگری،  موسوم بھ "بین الملل اول"، بھ ابتکار کارل مارکس در لندن.

پیوست ھشتم

رویدادھای مھم مرتبط با انقالب اکتبر

 تاریخ ھای مربوط بھ رویدادھای روسیھ تا قبل از فوریھ سال ١٩١٨ بر
 طبق تقویم قدیمی ژولین ھستند. پس از انقالب اکتبر، در سال ١٩١٨
 تقویم گریگوری رایج در دیگر کشورھای اروپایی، اتخاذ می شود.
تاریخ رویدادھای بعد از این تغییر تقویم، مطابق تقویم گریگوری ھستند.
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 ٢٠ مھ ١٨٨٧: اعدام برادر لنین بھ اتھام اقدام  بھ سوء قصد بھ جان تزار الکساندر
سوم.

 ١۴ ژوئیھ ١٨٨٩: برگزاری کنگره مؤسس "بین الملل دوم" در پاریس با شرکت
پلخانف بھ عنوان نماینده حزب سوسیال دموکراسی کارگران روسیھ.

 ١٨٩١: قحطی بزرگ در روسیھ، ناتوانی کامل حکومت در مواجھھ با آن و
اعتراضات سراسری دھقانان.

 مھ ١٨٩۶: اعتصاب عمومی در صنایع نساجی شھر پترزبورگ (اولین مبارزه
جمعی طبقھ کارگر در روسیھ) بھ کاھش ساعات روزکار می انجامد.
فوریھ ١٨٩٧: لنین جوان بھ ٣ سال تبعید بھ سیبری محکوم می شود.

آوریل ١٨٩٩: انتشار کتاب "رشد سرمایھ داری در روسیھ"، نوشتھ لنین.
دسامبر ١٩٠٠: انتشار اولین شماره نشریھ ایسکرا توسط لنین.

١٩٠۴-١٩٠٠: بیش از ٧٠٠ شورش دھقانی در  سراسر روسیھ.
١٩٠٢: انتشار کتاب "چھ باید کرد؟"، نوشتھ لنین.

 ژوئیھ ١٩٠٣: انشعاب در حزب سوسیال دموکرات کارگران روسیھ بھ دو جناح
 راست اصالح طلب- غیر کارگری (منشویک ھا) و چپ انقالبی- کارگری

(بلشویک ھا).
ژوئیھ ١٩٠۴: کشتھ شدن پلھ ھو نخست وزیر توسط یک سوسیال رولوسیونر.

فوریھ ١٩٠۴: شروع جنگ بین روسیھ و ژاپن.
١٩٠۴: انتشار کتاب "تکالیف سیاسی ما" نوشتھ تروتسکی.
دسامبر ١٩٠۴: اعتصابات کارگران صنایع نفت در باکو.

 ٢۴ مارس ١٨٧٠: مارکس در اعالمیھ بین الملل در بخش مربوط بھ روسیھ می
 نویسد: «کشور شما ھم شروع کرده است در جنبش عمومی دوران ما شرکت

کند».
٢٢ آوریل ١٨٧٠: تولد والدیمیر ایلیچ اولیانوف (لنین).

 ١ سپتامبر ١٨٧٠: مارکس در نامھ ای بھ فردریک سورج این چنین انقالب ١٩١٧
 روسیھ را پیش بینی می کند: «خران پروسی متوجھ نیستند کھ این جنگ [بین
 فرانسھ و پروس] منجر بھ جنگ بین آلمان و روسیھ خواھد شد، ھمان طور کھ
 جنگ ١٨۶۶ بھ جنگ بین پروس و فرانسھ انجامید. این جنگ کنونی ھم نقش قابلھ

انقالب روسیھ را خواھد داشت».
١٨ مارس- ٢٨ مھ ١٨٧١: حکومت ھفتاد روزه کمون پاریس.

 ١٣ مارس ١٨٨١: ترور الکساندر دوم تزار روسیھ.
فوریھ ١٨٧٢: انتشار ترجمھ روسی کتاب "سرمایھ" مارکس.

١۵ ژوئیھ ١٨٧۶: انحالل "بین الملل اول".
٧ نوامبر ١٨٧٩: تولد لئو داویدوویچ برونشتاین (تروتسکی).

٢١ دسامبر ١٨٧٩: تولد ژوزف ویسارینویچ (استالین).
 ١٨٨٢: انتشار کتاب مھمی با عنوان "سرنوشت سرمایھ داری در روسیھ". نویسنده
 در این کتاب سعی دارد نشان دھد کھ انکشاف سرمایھ داری در روسیھ ناممکن

است و در نتیجھ جایی برای جنبش مارکسیستی وجود ندارد.
 ١٣ مارس ١٨٨١: سوء قصد موفق بھ جان تزار الکساندر دوم بھ دستور کمیتھ

مرکزی حزب اراده مردم.
١٣ مارس ١٨٨٧: سوء قصد ناموفق بھ تزار الکساندر سوم.
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٢٢ دسامبر ١٩٠۵: قیام مسلحانھ و جنگ خیابانی در مسکو.
٣٠ دسامبر ١٩٠۵: سرکوب خونین و پایان قیام کارگران.

١٩٠۶: انتشار کتاب "نتایج و چشم اندازھا " نوشتھ تروتسکی.
١٠ مھ ١٩٠۶:  گشایش اولین دوما.

ژوئن ١٩٠۶:  بازگشت لنین بھ روسیھ و انتشار  قانونی نشریھ "بھ پیش".
ژوئیھ ١٩٠۶:  انحالل دوما توسط تزار و آغار دیکتاتوری استولیپین.

۴ اکتبر ١٩٠۶:  محاکمھ و تبعید تروتسکی بھ سیبری.
٣ سپتامبر ١٩٠۶: انتشار غیر قانونی  نشریھ "پرولتر" توسط بلشویک ھا..

نوامبر ١٩٠۶:  اصالحات ارضی استولیپین برای ایجاد یک پایگاھی در روستاھا.
١٩٠٩: انتشار کتاب "ماتریالیزم و امپریوکرتیزیم" نوشتھ لنین.

١٩٠٩: انتشار کتاب "١٩٠۵" نوشتھ تروتسکی.

جنگ جھانی اول
 ژانویھ - ژوئیھ ١٩١۴: رشد نارضایتی ھا در سراسر روسیھ، اعتصابات کارگری

در مسکو، پترزبورگ، باکو و دیگر شھرھای صنعتی.
 اوت ١٩١۴: شروع اولین جنگ جھانی. موضع گیری در قبال جنگ ھمھ
 اختالفات سیاسی احزاب سیاسی مخالف تراز را تحت الشعاع قرار می دھد. دو
 موضع متضاد عبارتند از جنگ طلبی زیر لوای دفاع از مام میھن از یک سو، و

 شکست طلبی و سرنگونی رژیم ترازیزم از سوی دیگر.

انقالب شکست خورده ١٩٠۵
۶ ژانویھ ١٩٠۵: اعتصاب کارگران کارخانھ پوتیلف.

 ٩ ژانویھ ١٩٠۵: در این روز کھ بعدھا بھ "یکشنبھ خونین" معروف شد، پلیس
 تزار در پترزبورگ بر روی کارگرانی کھ بھ رھبری کشیشی برای طلب استمداد
 از تزاز پدر ملت، ھمراه با خانواده ھایشان بھ سوی کاخ تزار حرکت می کردند،
 آتش می گشاید و صدھا نفر را کشتھ می شوند. در پی این رویداد خونین تزار
 مشروعیت اش را کامال از دست می دھد. در واکنش بھ این کشتار، کارگران در
 سراسر روسیھ بھ ایجاد شوراھای خود اقدام می کنند کھ منجر بھ انقالب ١٩٠۵

می شود.
فوریھ ١٩٠۵: کشتار ارامنھ در باکو.

٢۵ آوریل - ١٠ مھ ١٩٠۵: سومین کنگره حزب بلشویک.
٢٧ ژوئن ١٩٠۵: شورش در رزمناو کرونشتات.

 اوت ١٩٠۵: روسیھ در جنگ با ژاپن در جزایر ساخالین شکست می خورد و
 مجبور بھ امضای پیمان حقارت آمیز پورتموث می شود. اکتبر ١٩٠۵: اعتصاب
 عمومی کشور را فلج می کند و کاری ھم از پلیس و ارتش برنمی آید. تزار مجبور
 بھ عقب نشینی می شود و "مانیفست ١٧ اکتبر" را امضا می کند کھ در آن

انتخابات آزاد، حقوق و آزادی ھای جمعی بھ رسمیت شناختھ می شود.
 ١۶ دسامبر ١٩٠۵: سرکوب خونین انقالب کارگران توسط حکومت، دستگیری
 لئون تروتسکی رھبر شورای کارگران پترزبورگ، و دیگر اعضای شورا و

 رھبران اتحادیھ ھای دھقانی.
 ٢٠ دسامبر ١٩٠۵: ٢٠٠ ھزار کارگر در مسکو و ١٠٠ ھزار در پترزبورگ بھ

اعتصاب دست می زنند.
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 ٢۵ فوریھ: اعتصاب عمومی در پتروگراد و اعزام سربازان برای سرکوب آن.
 ٢۶ فوریھ: فرمان انحالل دوما (پارلمان) توسط تزار نیکالی دوم و اعالم حکومت
 نظامی. دوما فرمان تزار را نادیده  می گیرد و یک حکومت موقت  با نخست

 وزیری گئورگی لووف تعیین می کند.
٢٧ فوریھ: شورش پادگان ھا، اتحاد کارگران با سربازان، ایجاد شورای پتروگراد.
 ١ مارس : "فرمان شماره یک شورای پتروگراد" در فراخواندن سربازان بھ

تشکیل شوراھا در پادگان ھا.
 ٢ مارس: "سازش ٢ مارس" بین حکومت موقت و شوراھا، انحالل سلطنت و

دستگیری تزار.
 ٣ مارس: بھ موازات تشکیل شوراھا، نمایندگان دومای تزاری ھم یک حکومت
 موقت تشکیل می دھند. این دو ارگان قدرت رو در روی ھم قرار می گیرند و یک

وضعیت قدرت دوگانھ بھ وجود می آید.
 ۶ مارس: حکومت موقت برنامھ اش را اعالم می کند: عفو عمومی؛ تدارک مجلس
 مؤسسان با حق رای ھمگانی؛ تضمین آزادی ھای اساسی؛ ادامھ جنگ تا پیروزی

نھایی.
٧ مارس: لنین در تبعید "نامھ ھای از راه دور" را بھ روسیھ می فرستد.

 ١٧ مارس: تاسیس شورای قانونگذاری در اوکراین.
٢٧ مارس: کنفرانس شوراھای سراسر روسیھ.

 ٢٢ مارس: مراسم بزرگداشت جان باختگان انقالب فوریھ.
 ٣٠ مارس: ایجاد استان مستقل استونی.

 دسامبر ١٩١۴: لنین کھ در تبعید در خارج از روسیھ بھ سر می برد "تزھا درباره
 جنگ" را بھ روسیھ می فرستد. این تزھا عبارت بودند از: (١) جنگ علیھ جنگ؛
 (٢) تبدیل جنگ امپریالیستی بھ جنگ داخلی؛ شکست حکومت تزار در ھر

 شرایطی بھ عنوان شر کم تر.
 سپتامبر ١٩١۵: برگزاری کنفرانس زیمروالد با شرکت احزاب سوسیالیست
 اروپایی. در این کنفرانس علیھ جنگ قطعنامھ ای بھ تصویب می رسد. امضا

کنندگان روسی عبارت بودند از لنین، تروتسکی، اکسلرود و بوبروف.
 مھ ١٩١۶: کنفرانس کینتال با شرکت جناح چپ احزاب سوسیالیست اروپایی بھ
 رھبری رزا لوکزامبورگ، لنین، تروتسکی، رادک و ... در این کنفرانس علیھ

جنگ اقدامات رادیکال تجویز می شود، از جملھ اعتصاب عمومی و قیام.
١٩١۶: انتشار کتاب "امپریالیزم بھ مثابھ عالی ترین مرحلھ سرمایھ داری"  لنین.

 
 انقالب ھای فوریھ و اکتبر

١٩١٧
 ٩ ژانویھ: اعتصاب و تظاھرات ۵٠ ھزار کارگر در پتروگراد در سالگرد کشتار

"جمعھ خونین" سال ١٩٠۵.
 ٢٢ فوریھ: اعتصاب کارگران کارخانھ پوتیلوف در پتروگراد.

 ٢٣ فوریھ: تظاھرات عظیم زنان در روز جھانی زن برای "نان"، "آزادی" و
 "صلح". پیوستن سربازان اعزامی برای سرکوب معترضین بھ تظاھرات کنندگان.
 رھبران حزب منشویک از زندان پیتر و پل آزاد می شوند و شورای پتروگراد را

ایجاد می کنند.
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١۴ اوت: ارتش آلمان در جبھھ شمال ارتش روسیھ را  شکست می دھد.
 ٢٧ اوت: ژنرال کورنیلف بھ ارتش  مستقر در پتروگراد دستور می دھد تا شوراھا

 را نابود کند.
 ٢٩ اوت: ده ھا ھزار سرباز سرخ علیھ کودتای ژنرال کورنیلف برای دفاع از

پتروگراد مسلح می شوند.
٣١ اوت: کورنیلف دستگیر می شود.
٢ سپتامبر: اعالم حکومت جمھوری.

۴ سپتامبر: تحت فشار مردم، رھبران بلشویک از زندان آزاد می شوند.
٩ سپتامبر: بلشویک ھای در شورای پتروگراد در اکثریت ھستند.

١١ سپتامبر: تروتسکی بھ عنوان رئیس شورای پتروگراد انتخاب می شود.
 ٧ اکتبر: برگزاری پیش پارلمان و خروج بلشویک ھا از آن در ھمان مراسم

افتتاحیھ.
٩ اکتبر: تروتسکی مسئول ایجاد کمیتھ نظامی انقالبی شورای پتروگراد می شود.

 ١٠ اکتبر: کمیتھ مرکزی حزب بلشویک با ١٠ موافق در برابر ٢ مخالف، بھ قیام
رای مثبت می دھد.

 ١٣ اکتبر: بخش سربازان شورای پتروگراد ھمھ اتوریتھ نظامی خود را بھ کمیتھ
نظامی انقالبی منتقل می کند.

 ٢٢ اکتبر: کمیتھ نظامی انقالبی شورای پتروگراد با صدور فرمانی اعالم می کند
کھ تنھا دستورات این کمیتھ معتبر و ملزم بھ اجرا است.

٢٣ اکتبر: بلشویک ھای استونی کنترل پایتخت را بھ دست می گیرند.

٣ آوریل: ورود لنین بھ روسیھ.

۴ آوریل: "تزھای آوریل" لنین.
١٩ آوریل: برگزاری روز جھانی کارگر در روسیھ برای اولین بار.

 ٢١ -٢٠  آوریل: تظاھرات مردم علیھ سیاست ادامھ جنگ حکومت موقت و
سرکوب خشن آن توسط دولت.

۴ مھ: ورود تروتسکی از تبعید بھ روسیھ.
 ۵ مھ: سقوط اولین حکومت موقت و تشکیل حکومت موقت دوم با شرکت

کرنسکی بھ عنوان وزیر جنگ.
 ١٠ مھ: رامشود، دولت شورائی اوکراین جنوب غربی تاسیس می شود.

 ٢۴ - ٣ ژوئن: برگزاری اولین کنگره شوراھای سراسر روسیھ در پتروگراد.
 ١٨ ژوئن: شروع تھاجم جدید ارتش روسیھ با فرماندھی کرنسکی.

 ۴ - ٣ ژوئیھ: (روزھای ژوئیھ)، تظاھرات بزرگ خود بھ خودی مردم در
 پتروگراد بھ طرفداری از شوراھا و علیھ ادامھ جنگ. این تظاھرات توسط
 حکومت موقت بھ خون کشیده می شود. حکومت حزب بلشویک را مسبب
 تظاھرات اعالم می کند، آن را غیرقانونی می کند، لنین و سابر رھبران آن را بھ

 اتھام جاسوسی برای آلمان تحت تعقیب قرار می دھد.
۶ ژوئیھ: شکست تھاجم نظامی روسیھ توسط ارتش آلمان.

 ٧ ژوئیھ: الکساندر کرنسکی نخست وزیر حکومت موقت می شود.
 ٢١ ژوئیھ: حکومت موقت دستور بازداشت رھبران حزب بلشویک را می دھد.
 تروتسکی، کامنف، لوناچارسکی و دیگر رھبران حزب بلشویک دستگیر می
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۶ دسامبر: پارلمان فنالند اعالمیھ استقالل را صادر می کند.
 ٧ دسامبر: تأسیس چکا، کمیسیون مبارزه علیھ خرابکاری و ضد انقالب.

 ١٢ دسامبر: نیروھای انگلیسی یک جمھوری مسلمان در ایالت اورال، در مرکز
مرکزی روسیھ، تاسیس می کنند.

 ٢۵ دسامبر: بلشویک ھا اوکراینی جمھوری اوکراین را در خارکف تاسیس می
کنند.

٢٧ دسامبر: ارتش ضد انقالبی  موسوم بھ ارتش سفید ایجاد می شود.

١٩١٨
 ۵ ژانویھ: نشست مجلس مؤسسان و برچیده شدن آن.

١٠ ژانویھ: برگزاری سومین کنگره شوراھای سراسری روسیھ در پتروگراد.
١٢ ژانویھ: استقالل جمھوری خلق اوکراین اعالم می شود.

١۴ ژانویھ: اعتصاب سراسری امپراتوری اتریش- مجارستان را فلج می کند
 ١۵ ژانویھ: حکومت شوراھا حکم تأسیس ارتش سرخ برای دفاع از انقالب و

کشور را صادر می کند و مسئولیت ایجاد آن را برعھده تروتسکی می نھد.
 ١۶ ژانویھ: ارتش رومانی، کیشینو را اشغال کرده و حکومت شورایی آن را ساقط

می کند
٢۴ ژانویھ: جمھوری مولداوی استقالل خود را از روسیھ اعالم می کند.

 ٢٨ ژانویھ: در فنالند کارگران دست بھ انقالب می زنند و خواھان استقرار
حکومت کارگری می شوند.

 ٢۴ اکتبر: حکومت موقت فرمان دستگیری اعضای کمیتھ نظامی انقالبی شورای
پتروگراد را صادر می کند.

 ٢۶- ٢۵ اکتبر: شبانھ سربازان مستقر در کمیتھ نظامی انقالب شورای پتروگراد بھ
 رھبری لنین و تروتسکی، کاخ زمستانی را تسخیر می کنند و حکومت موقت
 برکنار می شود. روسیھ اولین کشوری است کھ در آن شوراھای کارگران، دھقانان

و سربازان حکومت را بھ دست می گیرند.
 ٢۶ اکتبر: برگزاری دومین کنگره شوراھای سراسری روسیھ. نمایندگان منشویک
 و سوسیال رولوسیونرھای راست در اعتراض بھ انقالب اکتبر راھپیمایی می کنند.
 کنگره فرمان صلح را صادر کرد، و خروج روسیھ از جنگ جھانی اول را اعالم
 می کند. کنگره ھم چنین فرمان خلع مالکیت زمین از اشراف و زمین داران بزرگ
 را صادر می کند. کنگره شوراھا ھیأت دولت(سونارکم) را تشکیل می دھد و لنین
 را بھ عنوان اولین رئیس آن انتخاب می شود تا کشور را در فاصلھ بین جلسات

شوراھا اداره کند.
 ٢٩ اکتبر: حملھ نظامی ژنرال کراسنوف بھ پتروگراد و تیرباران ٣٠٠ گارد سرخ.

٢ نوامبر: اعالمیھ حقوق زحمتکشان و استثمار شدگان.
١٠ نوامبر: فرمان لغو القاب، درجات و سلسلھ مراتب اشرافی و اجتماعی.

١۴ نوامبر: فرمان کنترل کارگری.
١٩ نوامبر: آغاز مذاکرات صلح.

٢١ نوامبر: مجلس ملی مولداوی اولین جلسھ خود را برگزار می کند.
۵ دسامبر: در قزاقستان یک گروه ملی یک دولت خودمختار تاسیس می کند.
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٢٨ مھ: ارمنستان و آذربایجان اعالم استقالل می کنند.
۶ ژوئن: قیام سوسیال رولوسیونرھای چپ در مسکو علیھ حکومت بلشویک ھا.

 ٨ ژوئن: در سامرا کمیتھ اعضای مجلس مؤسسان با حمایت لژیون ھای چک و
اسلواکی یک حکومت ضد بلشویکی ایجاد می کنند.

  ٢٨ ژوئن: در شرایط جنگ داخلی و مبارزه علیھ احتکار و قحطی، حکومت
 سیاست اقتصادی موسوم "کمونیسم جنگی" را اتخاذ می کند.

٢٩ ژوئن: در والدی وستوک حکومت موقت سیبری مستقل تاسیس می شود.
 ١٠ ژوئیھ: تصویب قانون اساسی ١٩١٨ توسط پنجمین کنگره شوراھا.

١٧ ژوئیھ: اعدام تزار و اعضای خانواده سلطنتی.
١٣ اوت : اشغال نظامی باکو توسط ارتش انگلیس.

١۵ اوت : اشغال نظامی سیبری توسط ارتش آمریکا.
 ٣٠ اوت: لنین پس از سخنرانی در یک کارخانھ مسکو، توسط فانی کاپالن از
 چھره ھای سرشناس سوسیال رولوسیونر، ترور می شود. اما  او جان سالم بھ در

  می برد.
٣١ اوت : شروع ترور سرخ.

٢٣ اکتبر: در آلمان کارل لیبکنشت از زندان آزاد می شود.
 ٢٧ اکتبر: در آلمان ناوگان دریایی کیل مجددا شورش می کند. این در حالی است
 کھ ارتش آلمان صلح را پذیرفتھ ولی فرمانده نیروی دریایی از پذیرش آن امتناع
 می کند و تصمیم بھ حملھ بھ ناوگان انگلستان گرفتھ است. ملوانان کیل از دستور

 فرماندھی تبعیت نمی کنند و با اشغال کشتی ھا و تشکیل شورای ملوانان دست بھ

٢٨ ژانویھ: شورای ماورای قفقاز اولین نشست خود را برگزار می کند.
٣١ ژانویھ: اتخاذ تقویم گریگوری.

١٨ فوریھ: فتح کی یف توسط ارتش سرخ.
 ٢۴ فوریھ: ارتش سرخ در استونی در مقابل نیروھای آلمان عقب نشینی می کند.

 ٣ مارس: شوروی با امضای پیمان برست - لیتوفسک با آلمان بھ شرکت روسیھ
 در جنگ جھانی اول پایان می دھد.

 ۶ مارس: مداخلھ کشورھای امپریالیستی بھ نفع ضد انقالب در جنگ داخلی روسیھ
و ورود کشتی ھای جنگی بریتانیا بھ بندر مورمانسک.

 ١٣ مارس: انتقال پایتخت بھ مسکو.
٢۵ مارس: تاسیس جمھوری ملی بلیوروس توسط اشغالگران آلمانی.

۴ آوریل: منطقھ اورال توسط ارتش سرخ آزاد می شود.
۵ آوریل: تھاجم نظامی ژاپن بھ بندر والدی وستوک و سیبری.

١۵ آوریل: تھاجم نظامی ترکیھ بھ باتوم.
آوریل -  مھ : اشغال مناطق کریمھ، اوکراین، دن و خارکف توسط ارتش آلمان.

 ١٢ آوریل: سرنگونی حکومت شورایی فنالند توسط نیروھای سفید با کمک ارتش
آلمان.

٣٠ آوریل: تاسیس جمھوری سوسیالیستی  در ترکستان.
  ٢۶ مھ: شروع جنگ داخلی روسیھ: لژیون ھای چک و اسلواکی تھاجم نظامی

علیھ دولت شوراھا را آغاز می کنند. گرجستان اعالم استقالل می کند.
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۵ دسامبر: ارتش سرخ منطقھ اورال  را از چنگ ضد انقالبیون آزاد می سازد.
 ۶ دسامبر: در آلمان نظامیان بھ دفتر نشریھ "پرچم سرخ" ارگان گروه
 اسپارتاکیست ھا بھ سردبیری رزا لوکزامبورگ حملھ می کنند و آن را اشغال می
 کنند. ھنگامی کھ اسپارتاکیست ھا بھ محل می رسند ارتش بھ روی آن ھا آتش می

گشاید کھ بھ کشتھ شدن ١٣ نفر و زخمی شدن ٣٠ نفر منجر می شود.
 ١۶ دسامبر: در آلمان نخستین و آخرین "کنگرە سراسری شوراھای کارگران و
 سربازان آلمان" با شرکت ۴٩٠ نماینده، متشکل از ۴٠۶ کارگر و ٨۴ سرباز
 برگزار می شود. کنگره بھ کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ از رھبران
 اسپارتاکیست ھا اجازه سخنرانی نمی دھد و پس از اتخاذ خواست برگزاری مجلس

موسسان، خود را منحل اعالم می کند.
١٨ دسامبر: حزب کمونیست لیتوانی یک دولت انقالبی در ویلنیوس ایجاد می کند.

٢۵ دسامبر: تاسیس حزب کمونیست آلمان.
٢۶ دسامبر: ژنرال دنیکین خود را فرمانده کل نیروھای سفید اعالم می کند.

١٩١٩
 ١ ژانویھ: بلشویک ھای محلی در بخشی از سوئد، جمھوری اسالمی سوسیالیست

سوئد را تاسیس کردند.
 ٣ ژانویھ: ارتش سرخ بھ لتونی حملھ می کند.

 ۵ ژانویھ: ارتش سرخ در حمایت از دولت محلی کمونیست، ویلن پایتخت لیتوانی
 را اشغال می کند. ارتش سرخ مینسک را پس می گیرد و آن را پایتخت بلیوروسی

اعالم می کند.

 شورش می زنند. کارگران کشتی سازی و اسکلھ نیز بھ آن ھا می پیوندند. تعداد
 شورشیان بالغ بر ۴٠٠ ھزار نفر می شود. در ۴ نوامبر "شورای کارگران و
 سربازان" در کیل تشکیل می شود و شھر بھ اشغال شورای کارگران و ملوانان
 درمی آید. حزب سوسیال دموکرات با نگرانی از شعلھ ور شدن انقالب نوسکھ را
 بھ محل می فرستاد تا ریاست شورای کیل را بر عھده بگیرد. شورش کیل بھ بندر
 ھامبورگ نیز می رسد. اعتصاب عمومی شھرھای آلمان را یکی بعد از دیگری
 فلج می کند. ایستگاه قطار، شھرداری و مراکز دولتی بھ اشغال مردم در می آیند.

مردم قصد حملھ بھ پادگان ھای نظامی را دارند.
۶ نوامبر: ششمین کنگره شوراھای سراسر روسیھ.

 ٧ نوامبر: انقالب در سراسر آلمان گسترده می شود. پادشاھی باواریا سقوط می
 کند، در مونیخ جمھوری اعالم می شود. در روز ٩ نوامبر انقالب بھ برلین می
 رسد. امپراتور ویلھلم دوم بھ ھلند می گریزد و سلسلھ ھوھن زولرن پس از قرن ھا
 پادشاھی سقوط می کند. ابرت رھبر حزب سوسیال دموکرات بھ نخست وزیری

 منصوب می شود. با اوجگیری انقالب، در آلمان جمھوری اعالم می شود.
١١ نوامبر: با امضای پیمان آتش بس، جنگ جھانی اول پایان می گیرد.

 ١٢ نوامبر: در اتریش "شورای نمایندگان مردم" حکومت جمھوری با ھدف
برقراری سوسیالیسم اعالم می کند.

١۶ نوامبر: در آلمان رزا لوکزامبورگ از زندان آزاد می شود.
 ١٧ نوامبر: در لیتونی ژنرال تزاری الکساندر کولچاک با یک کودتای نظامی

دیکتاتوری نظامی برقرار می کند.
٢٢ نوامبر: ارتش سرخ استونی را پس می گیرد.

 ٢۴ نوامبر: در مجارستان حزب کمونیست بھ رھبری بال کون حکومت شورایی
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 ٧ ژوئیھ: ارتش چکسلواکی کشو را مجددا باز پس می گیرد و جمھوری شوروی
اسلواکی برقرار می کند.

 ١ اوت: پس از اشغال مجارستان توسط ارتش رومانی، بال کون بھ اتریش فرار
می کند.

 ١۴ اوت: ارتش رومانیایی پایتخت مجارستان را ترک می کند، آن تحویل
دریاساالر ھورتی می دھد و او ھم یک دیکتاتوری نظامی برقرار می کند.

٢۵ اوت: ارتش لھستان تمام خاک لیتوانی-بلیوروس را اشغال می کند.
٢١ اکتبر: ارتش سرخ ارتش دنیکین را شکست می دھد.

 ۴ دسامبر: ارتش سفید بھ فرماندھی ژنرال کولچاک بھ سختی از ارتش سرخ
شکست می خورد.

۵ دسامبر: ھفتمین کنگره شوراھای سراسری قانون اساسی را ترمیم می کند.

١٩٢٠
 ٢ فوریھ: روسیھ شوروی با امضای پیمان تارتور استقالل استونی را بھ رسمیت

می شناسد.
٢۶ مارس: ارتش سرخ کریمھ را آزاد می کند.

٢٩ مارس: برگزاری نھمین کنگره حزب کمونیست روسیھ.
 ٢۵ آوریل: ارتش سرخ بھ آذربایجان حملھ می برد. پارلمان آذربایجان انتقال قدرت

بھ  کمونیست ھای آذربایجانی را.تصویب می کند.
٨ ژوئیھ: جمھوری شورائی سوسیالیستی گالیسی در ترنوپیل تاسیس می شود.

 ١٢ ژانویھ: در آلمان سرکوب خونین انقالبیون توسط حکومت کھ در دست
 سوسیال دموکرات ھا بود. صدھا تن بھ قتل می رسند، آخرین سنگرھای مقاومت
 کارگران درھم شکستھ می شوند و نیروھای ضدانقالب شروع بھ منحل کردن

شوراھای کارگران و سربازان می کنند.
 ١۵ ژانویھ: دستگیری رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت، قتل فجیع آن دو و

  انداختن جسدھای آن ھا در رودخانھ.
 ١۶ ژانویھ: اورگ بورو (کمیسیون نظارت بر عضویت و سازمان حزب

کمونیست) تأسیس می شود.
 ١۴ فوریھ: ارتش لھستان بھ نیروھای شوروی حملھ می کند و شھر بیروا را اشغال

می کند.
٢٧ فوریھ: ادغام لیتوانی در جمھوری سوسیالیست شوروی لیتوانی- بلیوروس.

 ٢ مارس: تأسیس "بین الملل سوم - کمینترن " و برگزاری اولین کنگره آن در
مسکو.

 ٢١ مارس: در مجارستان ادغام حزب سوسیال دموکرات در حزب کمونیست.
اعالم جمھوری شورایی مجارستان توسط بال کون.

 ٢١ مارس: اتخاذ سیاست نوین اقتصادی (نپ) برای پایان دادن بھ اقتصاد
"کمونیزم جنگی".

٢۵ آوریل: حملھ ارتش رومانی بھ مجارستان.
٢١ آوریل: ارتش لھستان کنترل خود را بر روی ویلن تثبیت می کند.

٣٠ مھ: در مجارستان یک دولت ضد کمونیستی تاسیس می شود.
١۶ ژوئن: اشغالگران مجارستانی جمھوری اسلواکی را تاسیس می کنند.
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 ٢١ مارس: برگزاری کنگره دھم حزب کمونیست. تصویب برنامھ سیاست نوین
 اقتصادی (نپ) توسط کنگره برای پایان دادن بھ اقتصاد "کمونیزم جنگی".

ممنوعیت جناح ھا
٢٢ ژوئن: سومین کنگره کمینترن.

 ١٣ اوت: ارتش شورشی نستور ماخنو از ارتش سرخ شکست خورده و پراکنده
می شوند.

١٩٢٢
 ۶ فوریھ: تغییر نام چکا بھ گ.پ.او.

 ٢٣ فوریھ: فرمان غصب اموال کلیسا برای کمک بھ قحطی زدگان آن سال.
مارس: شروع بیماری لنین.

 ١٢ مارس: از ادغام حکومت ھای شورایی گرجستان، ارمنستان و آذربایجان
جمھوری سوسیالیستی فدراسیون ترک - قفقاز بھ وجود می آید.

 ٢٧ مارس: یازدھمین کنگره حزب کمونیست، پست دبیر کلی حزب کمونیست را
 ایجاد کرد و ژوزف استالین را برای این مقام تعیین می کند.

 ٢٩ دسامبر: تاسیس اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی مرکب از جمھوری ھای
سوسیالیستی  روسیھ، ماورای قفقاز، بلیوروسی و اوکراین.

١٩٢٣
۴ ژانویھ: لنین وصیتنامھ اش را تکمیل می کند.

٢١ ژوئیھ: دومین کنگره کمینترن.
١١ اوت: با عقد  پیمان ریگا، لتونی مستقل می شود.

 ١٣ اوت: جنگ روسیھ با لھستان.
 ٢۶ اوت: ارتش سرخ با پیروزی بر حکومت آالش اراد، جمھوری شورائی

سوسیالیستی قرقیزستان را تاسیس می کند.
٣١ آگوست: نبرد ورشو، شکست کامل ارتش شوروی و پایان جنگ با لھستان.

 ٢ سپتامبر: ارتش سرخ  بخارا، پایتخت بختار را پس می گیرد.
١٢ سپتامبر: برگزاری اولین کنگره خلق ھای شرق در باکو.

٨ اکتبر: تاسیس جمھوری شورائی در بخارا.
١۴ نوامبر: فرار ژنرال ورانگل از روسیھ.

 ٢٩ نوامبر: ورود  ارتش سرخ بھ ارمنستان.
٢٢ دسامبر: برگزاری ھشتمین کنگره شوراھا و اتخاذ برنامھ الکتریفیکاسیون.

١٩٢١
١١ فوریھ: تھاجم ارتش سرخ بھ گرجستان.

 ٢٢ فوریھ: گوسپالن، کمیتھ برنامھ ریزی اقتصادی اتحاد جماھیر شوروی، ایجاد
می شود.

 ٢٨ فوریھ: آغاز شورش کرونشتات: ملوانان نیروی دریایی مستقر در کرونشتات
فھرستی از خواست ھای خود از حکومت را منتشر می کنند.

 ١٧ مارس: پس از گذشت بیش از یک ھفتھ از جنگ، نیروھای دولتی بر
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 ١٨ دسامبر: برگزاری چھاردھمین کنگره حزب کمونیست روسیھ و شکل گیری
اپوزیسیون جدید مرکب از تروتسکی، کامنف و زینوویف.

١٩٢۶
 ژانویھ: برکناری زینوویف از رھبری حزب در لنینگراد و کیروف ھوادار استالین

جایش را می گیرد.
٢٣ اکتبر: اخراج تروتسکی، کامنف و زینوویف از دفتر سیاسی حزب کمونیست.

٢۶ اکتبر: پانزدھمین کنگره حزب کمونیست.

پیروزی ضد انقالب و تثبیت استالینیزم
 در پی یک سلسلھ مانورھا و توطئھ ھای سیاسی، استالین رھبر بالمنازع حزب
 کمونیست می شود. اپوزیسیون ھای راست را مطیع و منکوب خود می کند و
 اپوزیسیون چپ را از حزب اخراج، لئون تروتسکی و دیگر رھبران آن را از
 کشور اخراج می کند. بر خود لقب "پدر کوچک ملت" می نھد و تا مرگش در سال
 ١٩۵٣ با مشت آھنین حکومت دیکتاتوری اش ادامھ دارد. تعداد کشتار مخالفین
 سیاسی در دوران حکومت استالین بین ٣ میلیون تا ٢٠ میلیون تخمین زده می

شود.
 ٢۶ اکتبر ١٩٢٧: خودکشی یوفھ، از رھبران حزب کمونیست و از ھواداران خط
 تروتسکی، در دھمین سالگرد انقالب در اعتراض بھ بوروکراسی غاصب. او نامھ

معروفی خطاب بھ تروتسکی از خود بھ جا می گذارد.
١۶ ژانویھ ١٩٢٨: تبعید تروتسکی بھ آلما آلتا.

سپتامبر -  اکتبر: شرایط پیشا انقالبی در آلمان.
  ١٧ آوریل: دوازدھمین کنگره حزب کمونیست، بدون حضور لنین.

 اکتبر: تروتسکی جزوه "مشی نوین" را می نویسد.
١٣ اکتبر: کودتای فاشیستی پریمودو ریورا در اسپانیا.

 ١۵ اکتبر: اعالمیھ ای بھ امضای لئون تروتسکی و ۴۶ تن از رھبران حزب
کمونیست، حاوی نگرانی از فقدان دموکراسی درون حزب کمونیست.

 ٨ دسامبر: تروتسکی جزوه ای با عنوان"مشی نوین" می نویسد. زینوویف
خواستار دستگیری تروتسکی بھ اتھام خیانت می شود.

١٩٢۴
  ١۶ ژانویھ: برگزاری سیزدھمین کنگره حزب کمونیست روسیھ، بدون حضور

لنین
 ٢١ ژانویھ: مرگ لنین در ۵۴ سالگی در اثر بیماری. لنین در وصیتنامھ سیاسی
 خود خواھان کنار گذاشتن استالین، بھ دلیل "خشونت بیش از حد"، از دبیرکلی

حزب کمونیست می شود.
 اوت: تروتسکی کتاب "ادبیات و انقالب" را می نویسد.

 اکتبر: تروتسکی جزوه "درس ھای اکتبر" را می نویسد.

١٩٢۵
 آوریل: برکناری تروتسکی از وزارت جنگ.
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١٩٣٩: انتشار کتاب "در دفاع از مارکسیزم" نوشتھ تروتسکی
١٠ مارس ١٩٣٩: برگزاری ھجدھمین کنگره حزب کمونیست.

٢٣ اوت ١٩٣٩: پیمان عدم تعرض بین ھیتلر و استالین.
١ سپتامبر ١٩٣٩: شروع جنگ جھانی دوم با تھاجم نظامی آلمان بھ لھستان.

١۴ سپتامبر ١٩٣٩: تھاجم نظامی روسیھ بھ لھستان.
٢٩ نوامبر ١٩٣٩: جنگ روسیھ با فنالند.

١٩٣٩: کتاب ناتمام "استالین" نوشتھ تروتسکی
٢١ اوت ١٩۴٠: کشتھ شدن تروتسکی در مکزیک توسط مرکادر مأمور استالین.

٢٢ ژوئن ١٩۴١: تھاجم نظامی آلمان بھ روسیھ.
 ١۵ مھ ١٩۴٣: انحالل بین الملل سوم- کمینترن ـ توسط استالین، ھدیھ استالین بھ

امپریالیزم.
٢٨ نوامبر ١٩۴٣: کنفرانس تھران با شرکت استالین، چرچیل و روزولت.

 ۴ فوریھ ١٩۴۵: کنفرانس یالتا با شرکت استالین، چرچیل و روزولت برای تقسیم
جھان بین فاتحان جنگ.

۵ مارس ١٩۵٣: مرگ ژوزف استالین.
 ١۴ فوریھ ١٩۵۶: بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی و افشای جنایات

ھولناک و میلیونی ژوزف استالین توسط جانشینان او.
٢۵ دسامبر ١٩٩١: فروپاشی رسمی اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی.

١٩٢٨: انتشار کتاب "بین الملل سوم پس از لنین" نوشتھ تروتسکی
٢٧ نوامبر ١٩٢٨: اخراج ھواداران بوخارین از حزب بھ اتھام راست روی.

١٢ ژانویھ ١٩٢٩: ورود تروتسکی بھ ترکیھ پس از اخراج از روسیھ.
١٩٢٩: انتشار کتاب "انقالب مداوم" نوشتھ تروتسکی

٢١ دسامبر ١٩٢٩: پنجاھمین سالگرد استالین یک جشن ملی اعالم می شود.
١٩٣٠: انتشار کتاب "تاریخ انقالب روسیھ" نوشتھ تروتسکی

١٩٣٠: انتشار کتاب "زندگی من" نوشتھ تروتسکی
 ژوئیھ ١٩٣٣: خودکشی نیکال الکساندرویج اسکریپنیک، از رھبران قدیمی حزب،
 در اعتراض بھ سیاست فاجعھ بار کشاورزی استالین در اوکراین کھ بھ قحطی

وحشتناکی انجامید و موجب مرگ چند میلیون انسان شد.
 ژانویھ ١٩٣۴: برگزاری ھفدھمین کنگره حزب کمونیست موسوم بھ کنگره

فاتحان.
١ دسامبر ١٩٣۴: قتل کیروف از رھبران محبوب حزب و رقیب استالین.

 ١۵ ژانویھ ١٩٣۵: محاکمھ گروه ١٩ نفره (از جملھ زینوویف و کامنف) بھ اتھام
تالش برای احیای سرمایھ داری.

١٩٣۶: انتشار کتاب "انقالبی کھ بھ آن خیانت شد" نوشتھ تروتسکی
 ١٩٣٨- ١٩٣۶: محاکمات مسکو، محاکمات نمایشی اعضای حزب کمونیست و

رھبران انقالب اکتبر و اعدام ھمھ آن ھا.
 سپتامبر ١٩٣٨: تأسیس "بین الملل چھارم" در پاریس بھ ابتکار لئون تروتسکی.

انتشار کتاب "برنامھ انتقالی برای انقالب سوسیالیستی" نوشتھ تروتسکی
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 اپوزیسیون: (یا اپوزیسیون چپ، اپوزیسیون مسکو، اپوزیسیون ١٩٢٣) در سال
 ١٩٢٣ بر سر مسالھ دموکراسی کارگری در حزب کمونیست روسیھ و ھم چنین
 نقش تعیین کننده امر صنعتی کردن جمھوری شوراھا شکل می گیرد. تروتسکی
  پس از یک دوره مبارزه بی سر و صدا و طوالنی در کمیتھ سیاسی حزب
 کمونیست کھ در آن بھ شدت برای برقراری دموکراسی کارگری و مبارزه علیھ
 بوروکراتیزم مبارزه می کند، سرانجام در اکتبر ١٩٢٣ کلیھ دیدگاه ھای خود را در
 مقابلھ با نظریات مثلث حاکم (استالین، زینوویف و بوخارین) در نامھ ای بھ کمیتھ
 مرکزی و کمیسیون کنترل مرکزی حزب خالصھ می کند. بھ دنبال انتقاد شدید
 کمیتھ سیاسی حزب از نظریات تروتسکی، مبارزه علنی علیھ "تروتسکیزم" بھ راه
 می افتد. ۴۶ تن از کمونیست ھای سرشناس کھ ھمگی از بلشویک ھای قدیمی
 بودند، در حمایت از نظریات تروتسکی در اکتبر نامھ ای جمعی بھ کمیتھ مرکزی
 حزب می فرستند. این افراد اساس و پایھ اپوزیسیون مسکو در سال ١٩٢٣ را
 شکل می دھند. در ١٩٢۶ اپوزیسیون موسوم بھ لنینگراد بھ رھبری زینوویف،
 کامنف، سوکولینکف، کروپسکایا و دیگران بدان می پیوندد. نتیجھ اتحاد این دو،
 اپوزیسیون چپ (بلشویک- لنینیست) را بھ وجود می آورد. این اپوزیسیون دیدگاه
 ھای خود را در سند معروف بھ "بیانیھ مواضع" در سال ١٩٢٧ بھ کنگره پانزدھم
 حزب کمونیست ارائھ می دھد. کنگره این اپوزیسیون را غیرقانونی اعالم می کند.
 اکثر رھبران اپوزیسیون لنینگراد منجملھ زینوویف و کامنف تسلیم استالین می
 شوند و دوباره بھ عضویت حزب پذیرفتھ می شوند. اما تروتسکی ھمراه با ھزاران

تن از مخالفین از حزب اخراج، بھ زندان افکنده و یا  تبعید می شوند.
 اپوزیسیون کارگری: در مباحث کنگره دھم حزب کمونیست (١٩٢١-١٩٢٠)، در
 مخالفت با سیاست رھبری در رابطھ با مسئلھ اتحادیھ ھای کارگری، جناح
 "اپوزیسیون کارگری" بھ رھبری الکساندر شلیاپنیکوف شکل گرفت کھ خواھان
 واگذاری مدیریت تولید و اقتصاد بھ "کمیتھ ھای کارگری در کارخانھ ھا' متکی بر

اتحادیھ ھای کارگری بود.

پیوست نھم
 فھرست برخی از افراد، سازمان ھا و مفاھیمی کھ در این

کتاب از آن ھا نام برده شده است
 
.
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 آنارشیزم: نظریھ ای است کھ با نام میخائیل باکونین و پیترو کروپوتکین مشھور
 شد. آنارشیزم یک نظریھ سازماندھی اجتماعی است بر اساس کمون ھای آزاد و
 مستقل تولیدکنندگان برابر، کمون ھایی کھ بھ گونھ ای ولنگارانھ با یک دیگر پیوند
 دارند. صرف نظر از اختالفات موجود در بین گرایشات مختلف آنارشیستی،
 تفاوت اساسی آن ھا با مارکسیزم در مخالفت آن ھا با ھرگونھ فعالیت
 پارلمانتاریستی، با ھر گونھ تحزب و احزاب سیاسی، و با ھر گونھ ارگان حکومتی
 و سیاسی، و ھر گونھ تمرکز سیاسی و اصوال ھر نوع اقتداری است. این مخالفت
 حتی در دوران انقالب کھ قیام کنندگان نیاز بھ مقاومت ھمگون و سازمان یافتھ در

مقابل ضدانقالب دارند، ادامھ می یابد.
 سندیکالیزم انقالبی کھ جلوه ای از آنارشیزم در زمینھ اتحادیھ کارگری است  نیز
 (بھ خصوص در فرانسھ و اسپانیا) با فعالیت ھای پارلمانتاریستی کلیھ احزاب
 سیاسی مخالف است، بر "استقالل کامل" اتحادیھ ھای کارگری تکیھ می کند و بر
 آن است کھ این اتحادیھ ھا برای طبقھ کارگر در مبارزاتش در راه رھایی از
 سرمایھ داری ضروری و بسنده است. و سرمایھ داری می بایست با نظام اجتماعی

غیرانتفاعی ای جایگزین شود کھ توسط اتحادیھ ھا اداره می گردد.
 انقالب ١٩١٨ آلمان: پس پیروزی انقالب اکتبر و در اثر پیامدھای شکست آلمان
 در جنگ جھانی اول، در سال ١٩١٨ یک انقالب کارگری در آلمان رخ می دھد
 کھ بھ خاطر خیانت رھبران سوسیال دموکراسی آن کشور و سازش آنان با سرمایھ
 داران، این انقالب بھ شکست می انجامد ولی در اثر این انقالب سلطنت سرنگون

می شود و "جمھوری وایمار" تشکیل می گردد.
 انقالب مداوم: این تئوری را تروتسکی برای اولین بار در سال ١٩٠٦ در رابطھ با
 انقالب روسیھ و برمبنای تجربھ انقالب ١٩٠٥ روسیھ تبیین کرد. بر طبق این
 تئوری در کشورھائی کھ رشدشان نسبت بھ کشورھای پیشرفتھ صنعتی غربی عقب

افتاده است، حل مسائل حاد دموکراتیک جامعھ، مسألھ استقالل ملی، مسألھ  زمین

 حزب اسپارتاکیست ھا: جامعھ "اسپارتاکیست ھا" یک فراکسیونی انقالبی در درون
 سوسیال دموکرات آلمان در جریان جنگ جھانی اول بود. این فراکسیون در
 اعتراض بھ حمایت حزب سوسیال دموکرات از جنگ طلبی امپریالیزم آلمان شکل
 گرفت. رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت از پایھ گذاران آن بودند. کمی بعد

"اسپارتاکیست ھا" حزب کمونیست آلمان را تشکیل دادند.
 استالین، ژوزف: (١٩٥٣-١٨٧٩) در سال ١٨٩٦ بھ حزب سوسیال دموکرات
 روسیھ پیوست و در انشعاب سال ١٩٠٣ طرف بلشویک ھا را گرفت. استالین پیش
 از ورود لنین بھ روسیھ در آوریل ١٩١٧، موضعی راست داشت. او در سال
 ١٩٢٢ بھ عنوان دبیر کل حزب کمونیست شوروی انتخاب شد، و از این مقام برای
 تمرکز قدرت در دستانش استفاده کرد. بتدریج با سربرآوردن و رشد بوروکراسی
 انگل در شوروی در درون دستگاه دولت حزب، استالین بھ سخنگوی این قشر
 اجتماعی مرفھ تبدیل گشت. او در مقابل انترناسیونالیزم انقالبی شعار تنگ نظرانھ
 و خرده بورژوائی "سوسیالیزم در یک کشور" را مطرح ساخت. انھدام حزب
 بلشویک توسط استالین و کشتار صدھا ھزار کمونیست و تبعید میلیون ھا مردم
 زحمتکش بھ اردوگاه ھای کار اجباری ،سرآغاز دیکتاتور استالین بر اتحاد

 شوروی بود کھ تا زمان مرگش این دیکتاتوری ادامھ داشت.
 استخانوویزم: سیستمی برای سرعت بخشیدن بھ تولید در صنایع شوروی کھ در
 سال ١٩٣٥ از جانب بوروکراسی حاکم اتخاذ شد. بر مبنای این سیستم تعدادی از
 کارگران نمونھ و سریع (استخانوویست) در صنایع مختلف گمارده شدند تا
 سرمشقی باشند برای کارگران در باال بردن میزان تولیدشان. دستمزد کارگران ھم
 بر مبنای میزان تولید و نھ ساعات کار پرداخت می شد. استخانوویست ھا از
 مزایای بسیاری بھره مند بودند. جنبش استخانوویستی موجب اختالف عظیمی در
 دستمزدھا شد. این سیستم کاری غیر انسانی بھ خاطر فشار بسیار زیادی کھ بر
کارگران وارد می آورد با مخالفت عمومی و گسترده توده ھای کارگر مواجھ شد.
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 کھ در زندان بھ سر می برد بھ ریاست کمون انتخاب شد ولیکن حکومت ورسای
 او را آزاد نکرد. او معتقد بود انقالب کارگری فقط توسط گروه کوچکی از

کارگران متعھد می تواند موفق شود. شیوه مبارزاتی او بھ بالنکیزم مشھور شد.
 بناپارتیزم: یک اصطالح سیاسی است کھ برای توصیف حکومتی دیکتاتوری بھ
 کار می رود کھ در دوره بحران سیاسی- اجتماعی بر سر کار می آید کھ ظاھراً
 خود بھ سطحی مافوق نیروھای اجتماعی متخاصم ارتقا می دھد. تروتسکی
 بناپارتیزم بورژوائی و بناپارتیزم شوروی را بھ عنوان دو نوع از چنین حکومتی

مورد بررسی قرار می دھد.
 بوخارین، نیکالی: (١٩٣٨- ١٨٨٨) از رھبران حزب بلشویک بود کھ آثاری نیز
 از خود بھ جای گذاشت کھ معروفترین آن کتاب "الفبای کمونیسم" نام دارد.
 بوخارین تا سال ١٩٢٣عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی بود اما در این
 سال در جناح راست حزب بلشویک قرار می گیرد و بھ استالین علیھ تروتسکی
 ملحق می شود. وی در ١٩٢٨ از استالین جدا شده و رھبر "اپوزیسیون راست"
 می شود. او در ١٩٢٩ از حزب اخراج می شود. در ١٩٣۴ تسلیم استالین شده و
 دوباره بھ عضویت حزب درمی آمد، ولیکن دو ماه بعد دوباره از حزب اخراج می

شود. سرانجام در ١٩٣٨ قربانی توطئھ ھای استالین گردید و تیرباران می شود.
 بیانیھ مواضع اپوزیسیون: در سال ١٩٢٧ برای بحث ھای پیش کنگره پانزدھم
 حزب کمونیست شوروی سندی توسط تروتسکی، زینوویف، کامنف، راکفسکی،
 پرئوبراژنسکی و تعداد دیگری از اعضای کمیتھ مرکزی حزب کمونیست بھ
 کنگره ارائھ می شود. اما این سند توسط بوروکراسی استالینیستی بھ اتھام یک
 "سند ضد حزبی" اجازه انتشار در شوروی را نمی یابد. پرئوبراژنسکی و تعداد
 دیگری از رھبران اپوزیسیون چپ بھ اتھام عھده دار شدن تکثیر آن توسط دستگاه
 چاپ دستی از حزب اخراج می شوند. کمی بعد اخراج دستھ جمعی ھزاران تن از

طرفداران اپوزیسیون صورت می گیرد.

 و بسیار از مشکالت از طریق انقالب ھای بورژوا دموکراتیک ممکن نیست. در
 عصر امپریالیزم بورژوازی کشورھای عقب افتاده دیگر نمی توانند ھمان نقشی را
 بازی کنند کھ بورژوازی در غرب در جریان دموکراتیک انقالب ھای بورژوائی
 ایفا کرد. بورژوازی کشورھای عقب افتاده در جریان مبارزات مردم برای رھایی
 ملی و حصول دموکراسی نھ تنھا نیروئی انقالبی نیستند، بلکھ بھ صورت ترمزی
 برای مھار این مبارزات و سرکوبی غائی آن عمل می کنند. تنھا طبقھ ای کھ قادر
 بھ حل مسائل دموکراتیک در این کشورھاست طبقھ کارگر است. بر طبق این
 تئوری طبقھ کارگر با کسب قدرت در رأس دھقانان زمینھ را برای حل اساسی و
 واقعی مسائل دموکراتیک مھیا می کند. از این جھت است کھ انقالب دموکراتیک و
 انقالب سوسیالیستی در این کشورھا در یکدیگر ترکیب می شوند و حل مسائل

  اساسی دموکراتیک جامعھ تنھا توسط یک انقالب پرولتری ممکن می گردد.
 جنبھ دوم این تئوری این است کھ پس از آغاز انقالب سوسیالیستی تمامی مناسبات

اجتماعی برای مدتی دراز دستخوش تغییر و تحول دائمی واقع می شوند.
 جنبھ سوم کھ مستقیماً از دو جنبھ ی فوق نتیجھ می شود حاکی از تداوم در پروسھ
 انقالب جھانی است و بر طبق آن، اگر چھ انقالب سوسیالیستی در گستره ملی آغاز
 می شود، لکن نمی تواند در این محدوده تکمیل گردد. و بدین ترتیب انقالب
 سوسیالیستی در سطح ملی فقط حلقھ ای از زنجیر انقالب جھانی است. پس از
 تجربھ ی انقالب ناکام ١٩٢٧-١٩٢۵ در چین، تروتسکی تئوری انقالب مداوم را
 کھ صحت آن از طریق انقالب روسیھ ثابت شده بود بھ تمامی کشورھای عقب

افتاده تعمیم داد. بھ کتاب "انقالب مداوم" نوشتھ  لئون تروتسکی مراجعھ کنید.
 بائر، اتو: (١٩٣٨-١٨٨١) از رھبران حزب سوسیال دموكرات اتریش پس از

جنگ جھانی اول. مھم ترین تئوریسین مارکسیزم اتریش بود.
 بالنکی، لوئی آگوست: (١٨٨١-١٨٠۵) سوسیالیست انقالبی کھ برای رھایی طبقھ
www.hks-iran.comکارگر ٣٣ از ۶٧ سال عمر خود را در زندان گذراند. در دوران کمون پاریس او



  پرداختند. سوسیال دموکرات ھا در دو طرف جبھھ ھای جنگ بھ دو نیروی
 متخاصم تبدیل شدند و بدین ترتیب اصول انترناسیونالیسم کارگری را زیر پا
 گذاشتند. درعین حال اقلیتی مانند لنین، تروتسکی، روزا لوکزامبورگ و کارل
 لیبکنشت با این خیانت سوسیال بھ مخالفت برخاست و بھ اصول ھمبستگی کارگری

علیھ سرمایھ داران و جنگ ھای امپریالیستی وفادار ماندند.
 بین الملل سوم: (یا انترناسیونال کمونیستی، یا کمینترن) در پی خیانت خیانت
 رھبران بین الملل دوم در شروع جنگ جھانی اول با رای دادن بھ بودجھ جنگی
 دولت ھای کشور خود، اقلیتی در این بین الملل کھ بھ مخالفت با سیاست ھای
 سازشکارانھ اکثریت برخاستھ بود، نیاز بھ تشکیل یک بین الملل جدید را اعالم
 داشت کھ البتھ برخی از ھمین اقلیت کھ بھ نام جناح سنتر یا سانتریست خوانده می
 شد، این چشم انداز را رد می کردند. پس از پیروزی انقالب روسیھ امکان تشکیل
 این بین الملل فراھم آمد و در سال ١٩١٩ بین الملل سوم تحت رھبری لنین و
 تروتسکی و دیگر رھبران احزاب انقالبی در دیگر کشورھا تاسیس و اولین کنگره

آن در اتحاد شوروی برگزار شد.
 با آغاز انحطاط حزب کمونیست شوروی و تحکیم قدرت بوروکراسی استالینیستی
 در روسیھ، بین الملل سوم نیز بتدریج پس از چھار کنگره اول آن، کھ ھر سال یک
 بار تشکیل می شد، رو بھ انحطاط و تبعیت از سیاست ھای استالینیستی نھاد.
 کنگره پنجم آن پس از آن کھ استالین کنترل آن را بھ دست گرفتھ بود در سال
 ١٩٢٤ تشکیل شد. دو کنگره بعدی آن بطور نامرتب در سال ھای ١٩٢٨ و
 ١٩٣٥ برگزار شدند. در سال ١٩٤٣، استالین برای اثبات حسن نیتش بھ متفقین
 امپریالیست خود در جنگ جھانی دوم، و در اثبات این کھ شوروی عالقھ ای بھ
 انقالب سوسیالیستی در کشورھای دیگر ندارد، بین الملل سوم را رسما منحل کرد.
 بدین ترتیب ایده ایجاد یک نھاد بین المللی برای ارتقای انقالب سوسیالیستی جھانی

کھ با مارکس شروع شد، توسط استالین و بھ نام "مارکسیزم - لنینیزم" دفن شد.

 بین الملل اول: (یا انترناسیونال اول و یا انجمن بین المللی کارگران)، این سازمان
 در تاریخ ٢٨ سپتامبر ١٨٦٤ در تاالر سن مارتین ھال در لندن، با شرکت
 نمایندگان اتحادیھ ھای کارگری انگلیس، سازمان ھای کارگری فرانسھ، و افراد
 ایتالیایی، آلمانی و لھستانی تأسیس شد. کارل مارکس کھ بھ عضویت اولین شورای
 عمومی آن درآمد اولین بیانیھ عمومی آن را طرح ریخت. بین الملل، علیرغم
 ترکیب ناھمگونش نھ تنھا مورد پشتیبانی مارکس و انگلس بود، بلکھ بھ خاطر
 پشت کار برتری عظیم اندیشھ شان، آن دو بھ زودی رھبران و سخنگویان آن
 شدند. شکست کمون پاریس در سال ١٨٧١، در واقع سرآغاز فروپاشی بین الملل
 اول بود. این فروپاشی بھ علت برخوردھای شدید بین پیروان مارکس و ھواداران
 آنارشیست روسی، میشل باکونین، تسریع شد. کنفرانس الھھ بین الملل با پیروزی
 مارکسیست ھا بر ھواداران باکونین نشان خورد، قرار بر این شد کھ مقر بین الملل
 بھ امریکا منتقل شود. آخرین کنفرانس بین الملل در ١٥ ژوئیھ ١٨٧٦ در شھر
 فیالدلفیای در آمریکا برگزار شد. پیروان باکونین برای مدتی خود را بین الملل

خواندند و چندین کنگره بی ثمر ھم برگزار نمودند و سپس منحل شدند.
 بین الملل دوم: (یا انترناسیونال دوم و یا بین الملل سوسیالیست) این سازمان در
 سال ١٨٨٩ بھ عنوان جانشین بین الملل اول کھ بین سال ھای ١٨٦٤ و ١٨٧٦
 وجود داشت و توسط مارکس رھبری می شد، ایجاد گردید. این سازمان شامل
 احزاب سوسیالیستی و کارگری کشورھای مختلف بود. برخالف گرایش بی شبھھ
 انقالبی بین الملل اول و خصلت تمرکز یافتگی آن، بین الملل دوم انجمن بی در و
 پیکری بود مرکب از انواع گونھ گون احزاب سوسیالیست ملی. مھم ترین بخش آن
 را سوسیال دموکراسی آلمان بھ رھبری کائوتسکی تشکیل می داد. سوسیال
 دموکراسی روسیھ نیز کھ انقالبیونی نظیر لنین و تروتسکی در آن فعالیت داشتند،
 بخشی از این بین الملل بود. در سال ١٩١۴ پس از شروع جنگ جھانی اول اکثر
رھبران احزاب  این بین الملل بھ حمایت از حکومت ھای سرمایھ کشورھای خود
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  پلخانف، گئورگی: (١٩١٨-١٨۵٦) از سوسیال دموکرات ھای اولیھ روسیھ،
 مترجم آثار مارکس و ملقب بھ پدر مارکسیزم روسی. در خالل جنگ جھانی اول

موضع میھن پرستانھ و محافظھ کارانھ ای گرفت.
 پورسل، آلبرت: (١٩٣۵-١٨٧٢) از بانیان حزب کمونیست انگلستان کھ پس از
 مدت کوتاھی این حزب را ترک کرد و رھبری شورای عمومی اتحادیھ ھای

 کارگری در کمیتھ آنگلوروسی را بھ عھده داشت.
 پیلسودسکی: (١٩٣۵-١٨۶٧) یکی از سوسیالیست ھای قدیمی و رھبر حزب
 سوسیالیست لھستان بود. او در جنگ بین شوروی و لھستان فرمانده ارتش لھستان
 بود و پس از پیروزی در این جنگ حکومت را بھ دست می گیرد و سپس در سال

  ١٩٢٦ دیکتاتوری دست راستی خود را در کشور برپا می کند.
 تالمان، ارنست: (١٩۴۴-١٨٨۶) رھبر حزب کمونیست آلمان بود کھ سیاست
 فاجعھ آور کرملین را از سال ١٩٢٩ تا سال ١٩٣٣ در آلمان طابق النعل اجرا
 کرد. در نتیجھ این سیاست کمونیست ھا از بسیج کارگران آلمان در جبھھ ای واحد
 برعلیھ نازی ھا کھ در حال پیشروی بودند، خودداری کردند و این بھ پیروزی
 ھیتلر در سال ١٩٣٣ انجامید. تلمان در سال ١٩٣٣ توسط نازی ھا دستگیر شد و

در اردوگاه زندانیان جان سپرد.
 ترمیدور: ماه نھم تقویمی بود کھ پس از پیروزی انقالب کبیر فرانسھ تدوین و رایج
 شد. در نھم ترمیدور سال ٢ از تقویم جدید (معادل ٢٧ ژوئیھ ١٩٧۴) حکومت
 ژاکوبن ھای رادیکال بھ رھبری روبسپییر توسط جناح ارتجاعی انقالب واژگون
 می شود. این آغاز چرخش بھ راست است کھ راه را برای کودتای ناپلئون بناپارت
 و انھدام جمھوری اول باز می کند. تروتسکی واژه ترمیدور را بھ عنوان قیاس
 تاریخی برای غصب قدرت توسط بوروکراسی استالینیستی محافظھ کار در

شوروی در چارچوب مالکیت دولتی شده بھ کار می برد.

 بین الملل چھارم: (یا انترناسیونال چھارم) یک سازمان بین المللی کمونیستی کھ
 توسط لئون تروتسکی در سال ١٩٣٨ با حضور حدود سی نفر از نمایندگان یازده
 کشور در حومھ پاریس تأسیس شد. با سلطھ استالینیزم در شوروی و بھ تبع آن در
 احزاب کمونیست دنبالھ روی شوروی و سیاست ھای فاجعھ زای این احزاب بھ
 ویژه در آلمان در دوران قبل از بھ قدرت رسیدن ھیتلر کھ با اتخاذ سیاست ھای بھ
 غایت انحرافی نقش عمده ای در کسب قدرت توسط فاشیزم داشتند، نقش ضد
 انقالبی بودن بین الملل سوم استالینی بھ اوج خود رسیده بود. در چنین شرایطی بود
 کھ تاسیس یک نھاد بین المللی جدید با ھدف کمک بھ طبقھ کارگر جھانی برای
 انقالب سوسیالیستی بر پایھ مارکسیزم بھ وجود آمد. انحالل بین الملل سوم توسط
استالین در چند سال بعد، تأئیدی بود بر اقدام تروتسکی در ایجاد بین الملل چھارم.

 بین الملل دھقانی: در سال ١٩٢٣ توسط کمینترن تشکیل شد. این تجربھ موفقیت
آمیز نبود و این سازمان در اواخر دھھ ١٩٢٠ منحل شد.

 پارووس، الکساندر: (١٩٢۴-١٨۶٩) یکی از فعاالن سوسیال دموکراسی روسیھ و
 آلمان بود. ابتدا در جناح چپ و سپس در منتھای راست آن قرار گرفت.

 پانھ کوک، آنتون: (١٩۶٠-١٨٧٣)  یک نظریھ پرداز مارکسیست و فیزیکدان
 برجستھ ھلندی. پانھ کوک یکی از بنیانگذاران کمونیسم شورایی و منتقد جدی لنین

و لنینیسم بود.
 پرئوبراژنسکی یوژنی الکساندرویچ: (١٩٣٧-١٨٨٦) در سال ١٩٠٣ بھ حزب
 بلشویک پیوست. از رھبران حزب بلشویک، و برجستھ ترین اقتصاددان حزب بود
 و با بوخارین مشترکا کتاب "الفبای مارکسیسم" را نوشتند. وی بھ اپوزیسیون چپ
 پیوست و در سال ١٩٢٧ از حزب اخراج شد. در سال ١٩٢٩ بھ حزب پیوست
 ولیکن دوباره در ١٩٣١ اخراج شد. در سال ١٩٣٢ مجددا عضو حزب شد. در
 سال ١٩٣۴ او را مجبور کردند علنا از تمام عقاید دھھ ١٩٢٠ خود انتقاد کند. در
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 عبارت بودند از مبارزه علیھ تک حزبی، علیھ انحطاط حکومت شورایی، علیھ
 سیاست ھای نادرست حزب کمونیست شوروی و کمینترن، علیھ خفقان وسرکوب
 آزادی ھای سیاسی و فردی، علیھ جنایات رژیم و در یک کالم علیھ آن چھ
 "استالینیزم" نام گرفت. او از سال ١٩٢٣ تا آخرین روز زندگی اش با تمام تقوا
 برای آن اھداف جنگید. در ابتدا از حزب کمونیست روسیھ و سپس از شوروی
 اخراج می شود. پس از سال ھای آوارگی در کشورھای "دموکراتیک" اروپایی و
 رد تقاضای پناھندگی سیاسی اش، سرانجام دولت مکزیک بھ او پناھندگی سیاسی
 می دھد و تروتسکی در آن کشور مستقر می شود. وی در دوران تبعید چندین
 کتاب مھم دربارٔه انقالب اکتبر، بین الملل سوم، فاشیسم و رژیم استالینی می نویسد.
 او نماد مبارزه علیھ استالینیزم و مبلغ انقالب سوسیالیستی جھانی بود. استالین و
 دیگر مقامات اتحاد جماھیر شوروی ھمواره او را عنصری خطرناک برای رژیم
 خود و استالینیزم ارزیابی می کردند. سرانجام در سال ١٩۴٠ در مکزیک توسط
 یکی از مأموران استالین بھ نام رامون مرکادر بھ قتل می رسید. استالین اکثر

اعضای خانواده تروتسکی را بھ طور مستقیم و یا غیر مستقیم کشت.
 تزھای آوریل: پس از پیروزی انقالب فوریھ روسیھ و سرنگونی تزار، و پیش از
 بازگشت لنین از تبعید بھ روسیھ، آن عده از رھبران بلشویک آن زمان کھ در
 روسیھ بودند، بطور مشخص استالین و کامنف، موضع حمایت انتقادی از حکومت
 موقت را کھ یک حکومت سرمایھ داری بود، اتخاذ می کنند و در مورد جنگ
 امپریالیستی جھانی اول کھ روسیھ نیز درگیر آن بود، تحت لوای "دفاع از سرزمین

 پدری" از ادامھ جنگ حمایت می کردند.
 لنین پس از بازگشت بھ روسیھ در روز ٤ آوریل ١٩١٧، یکسره بھ مخالفت با این
 سیاست ھا برخاست و مخالفت خود را در سندی کھ بھ نام "ترھای آوریل" مشھور
 است ارائھ می دھد. در "تزھای آوریل" لنین لزوم کسب قدرت توسط پرولتاریا و

اتخاذ سیاست مستقل از سرمایھ داران و لیبرال ھا و ھم چنین خروج روسیھ از

 مارکسیست، تروتسکی، لئون (داویُدویچ برونشتاین): (١٩۴٠-١٨٧٩) نظریھ پرداز
 کمونیست انقالبی و رھبر قیام اکتبر. پس از پیروزی انقالب اکتبر در مقام کمیسر
 خلق برای روابط خارجی مذاکرات صلح را با آلمان بھ پیش می برد. کمی بعد بھ
 مقام وزارت جنگ منصوب و مسئول ایجاد  ارتش سرخ می شود. در مقام فرمانده
 ارتش سرخ نقش مھمی در پیروزی ارتش سرخ در جنگ داخلی  ایفا می کند. وی
 ھم چنین یکی از نخستین اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست بود. تروتسکی تا
 زمان مرگ لنین در سال ١٩٢۴ دومین فرد قدرت بعد از لنین در حکومت

شوروی بود.
 درست کھ حکومت شوراھا بھ لحاظ نظامی در جنگ داخلی پیروز شد ولیکن بھ
 لحاظ سیاسی بھ شدت ضعیف و تحول بطئی و محافظھ کارانھ ای نا آشکاری در
 حال شکل گیری بود کھ از نظر اکثر رھبران سیاسی ھم مخفی ماند. در میان این
 رھبران دو استثنا وجود داشت کھ با تیزبینی متوجھ آن شدند: لنین و تروتسکی.
 لنین با آن کھ بھ علت بیماری غیر قابل عالجش تقریبا از سال ١٩٢١ تا زمان
 مرگش کم تر در سیاست و امور اداره کشور دخالت می کرد، معھذا او با نوشتن
 نامھ ھایی کھ بھ "وصیتنامھ لنین" معروف شد، سھم خود را در این مبارزه ادا
 کرد. لنین زنده نماند تا ببیند کھ کھ استالین چھ بالیی بر سر آن نامھ درآورد. از
 پخش این وصیتنامھ و مباحثھ حول آن درون حزب کمونیست با ترفندھای
 تشکیالتی جلوگیری می کنند. مردم را از وجود آن بی اطالع نگھ میدارند. رسما
 آن را جعلی اعالم می کنند. تکثیر آن خطر اعدام داشت و خواندن آن و نگھداری

آن گوالگ و زندان بھ ارمغان می آورد.
 با مرگ لنین در سال  ١٩٢۴ بار سنگین این مبارزه دشوار را تروتسکی بر دوش
 می گیرد. با قدرت گیری بوروکراسی محافظ کار و ضد انقالبی، بھ رھبری
 استالین و تضعیف جناح چپ حزب کمونیست، تروتسکی رھبری اپوزیسیون

سیاسی در حزب کمونیست روسیھ را بھ دست می گیرد. اھداف این اپوزیسیون
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 جبھھ واحد کارگری: اتحاد در عمل نیروھای مدعی طبقھ کارگر برای پیشبرد
 مبارزات توده ھای زحمتکش و یا برای دفاع از دستاوردھایی کھ با خطر حمالت
 ارتجاع مواجھ اند. جبھھ واحد کارگری بھ ھیچ وجھ "یک جبھھ خلق"، یعنی جبھھ

و یا ائتالف سیاسی برای شرکت در حکومت و اداره امور طبقات حاکم، نیست.
 چکا: (کمیسیون ویژه ی سرکوب ضدانقالب و خرابکاران) نخستین سازمان امنیتی
 شوروی بود کھ در ٢٠ دسامبر ١٩١٧ تأسیس شد. این سازمان در ابتدا برای
 مقابلھ با دسیسھ ھاي ضد انقالب بھ وجود آمد. با شروع جنگ داخلی دامنھ عملیات
 آن گسترش یافت و بتدریج دولتی درون دولت شد. در طول حیات شوروی چندین
 بار تغییر نام داد. ِچکا در ١٩٢٢ بھ گ.پ.او. ( اداره ی سیاسی) تغییر نام یافت.
 بار دیگر در اواخر ١٩٢٣ اُ. گ.پ.او. ( اداره سراسری سیاسی) نامیده می شود.
 در دوران حکومت استالین این نھاد بھ دستگاه مخوفی تبدیل شد و دامنھ عملکردش
 بسیار گسترده بود. در جریان پاکسازی بزرگ نقش ویژه ای ایفا کرد و بسیاری از

 کمونیست ھا و مردم عادی مخالف استالین را اعدام یا تبعید کرد. یاگودا، اژف و
 بریا کھ در دوران ریاست شان بر این سازمان میلیون ھا جنایت رخ داد، ھر سھ

خود  اعدام شدند.
 چیان کای شک: (١٩٧۵-١٨٨٧) ژنرال چینی و رھبر حزب سرمایھ داری
 "کومین تانگ" بود. او در جریان انقالب اول چین در سال ھای (١٩٢٧-١٩٢٥)
 رھبر بحش نظامی این حزب ھم بود. استالین بھ حمایت از او می پردازد. چیان
 کای شک در آوریل ١٩٢٧ دست بھ یک کودتای نظامی زد و ھزاران کمونیست

چینی را می کشد.
 حزب بلشویک: (اکثریت)، یک حزب مارکسیستی انقالبی بود و معتقد بود کھ
 انقالب روسیھ بر پایھ اتحاد طبقھ کارگر و دھقان ھای فقیر باید باشد و فقط بھ
 برانداختن تزاریزم نباید بسنده کند بلکھ در مبارزه با جامعھ بورژوایی، برای ایجاد

جمھوری کارگری و دولت سوسیالیستی پیش قدم باشد.

 جنگ امپریالیستی را اعالم می کند. تروتسکی این مبارزات درون حزبی لنین را
"تجدید سالح حزب بلشویک" می نامد.

 توخاچفسکی، میخائیل: (١٩٣٧-١٨٩٣) مارشال ارتش سرخ بسیار محبوب و
 قھرمان جنگ ھای داخلی، در ماه مھ ١٩٣٧ با پرونده سازی علیھ او، بھ اتھام

خیانت محكوم و اعدام می شود.
 جبھھ خلق: یا سیاست جبھھ ائتالفی، یا جبھھ مردم عبارت بود از سیاست گردش
 بھ راست بین الملل کمونیست در سال ١٩٣٥ بود. این سیاست عبارت بود از ایجاد
 حکومت ھای ائتالفی مرکب احزاب کارگری و احزاب لیبرال سرمایھ داری. برای
 نمونھ در فرانسھ در سال ١٩٣٦، در رأس رادیکالیزاسیونی کھ شامل اعتصابات و
 سایر اعمال مبارزه بود، جبھھ خلق با شرکت کمونیست ھا بر سر کار آمد. لئون
 بلوم از حزب سوسیالیست فرانسھ، کھ نخست وزیر این حکومت بی دوام بود،
 سیاست سرکوب اعتصابات طبقھ کارگری کھ او را بھ قدرت رسانیده بودند، در
 پیش گرفت، و حکومت او از یاری رساندن بھ کارگران و روستائیان اسپانیا، کھ
 در مرحلھ ی حساس و تعیین کننده ای از تالش خود در برابر فاشیزم بودند، سر
 باز زد. در ایران ھم در سال ١٣٢٣ درشرایط مشابھی کھ کنترل اوضاع در کشور
 از دست حکومت مرکزی خارج شده بود، قوام السلطنھ یک حکومت ائتالفی با
 شرکت سھ وزیر از حزب توده، از جملھ وزیر کار، تشکیل می دھد. پس از آن کھ
 از وزرای توده ای، بھ خاطر نفوذشان بر کارگران، اعتصابات عظیم کارگران
 نفت را خواباندند، کارگران اعتصابی را بھ سر کار فرستادند، و دیگر نیازی بھ آن

ھا نبود، قوام السلطنھ وزرای توده ای را برکنار می کند.
 "جبھھ خلق" در تقابل کامل با "جبھھ واحد کارگری" قرار دارد. اولی تاکتیکی
 است برای طبقات حاکم برای حل مشکالت شان در زمانی کھ با بحران جدی
 مواجھ اند، اما دومی تاکتیکی است برای طبقھ کارگر برای پیشبرد مبارزه طبقاتی

و یا برای دفاع از دستاوردھایش.
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 حزب کادت: عنوان رایحی برای لیبرال ھای مشروطھ خواه (حزب آزادی خلق)
 بود. یک حزب لیبرال مرکب از طرفداران سلطنت مشروطھ و جمھوری خواھان.
 بھ لحاظ طبقاتی حزب مالک ھای تجدد طلب، بورژوازی متوسط  روشنفکران و

دانشگاھیان بورژوا، بھ رھبری میلی یوکف، استاد تاریخ.
 خروشچف، نیکیتا سرگیویچ:  (١٩٧١-١٨٩۴) رھبر شوروی بعد از مرگ

 استالین، و دبیر اول کمیتھ مرکزی حزب کمونیست تا ١٩۶۴. سخنرانی معروف
 او در بیستمین کنگرٔه حزب کمونیست اتحاد شوروی  در سال ١٩۵۶ رسما پرده
 از روی جنایات استالین برداشت. این موضع حزب کمونیست شوروی موجب

شکاف در اردوگاه استالینیزم و احزاب کمونیست در سراسر جھان شد.
 دنیکین، آنتون: (١٩۴٧-١٨٧٢) ژنرال ارتش تزاری کھ بعد از انقالب اکتبر

رھبری نیروھای ضد بلشویک را در جنوب روسیھ بھ عھده گرفت.
 دوما: نام شبھ پارلمانی بود کھ پس از شکست انقالب ١٩٠۵، با فرمان تزار بھ
 منظور انجام اصالحاتی از باال، ایجاد شد. این پارلمان عمدتا متشکل از اعضای
 مطیع بود و نمایندگان این مجلس از طریق انتخابات بسیار محدود و کنترل شده

انتخاب می شدند. تا سرنگونی تزار چھار دوما تشکیل شد.
 دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دھقانان: شعار حکومتی بلشویک ھا قبل از
 ١٩١٧. این شعار بر لزوم اتحاد پرولتاریا با دھقانان و مبارزه علیھ بورژوازی
 لیبرال تأکید دارد. لنین پس از ورود بھ روسیھ در ١٩١٧ این شعار را با شعار
 "دیکتاتوری پرولتاریا"، کھ توده ھای دھقانی رھبری می کند، جایگزین کرد.
 انقالب اکتبر صحت این شعار را نشان داد. بعدھا در انقالب چین در سال ھای
 ١٩٢٧- ١٩٢۵ و سپس در یک سلسلھ کشورھای عقب افتاده دیگر، استالینیست ھا
 از شعار "دیکتاتوری دموکراتیک" برای توجیھ سازش با بورژوازی لیبرال استفاده

کرده، و آن را در مقابل شعار "دیکتاتوری پرولتاریا" قرار دادند.

 حزب منشویک: (اقلیت)، نام جناحی از حزب سوسیال دموکراسی روسیھ شد کھ
 در سال ١٩٠٣ بھ رھبری مارتف از جناح دیگر این حزب تحت رھبری لنین کھ
 نام "بلشویک ھا" (اکثریت ھا) مشھور شدند، انشعاب کرد. آن ھا سوسیالیست ھای
 میانھ رو مدعی پیروی از کارل مارکس بود اما عقیده داشتند کھ در روسیھ طبقھ
 کارگر برای برانداختن تزاریزم و استقرار یک جمھوری دموکراتیک باید با
 بورژوازی لیبرال متحد شود. منشویک ھای چپ بھ رھبری مارتوف با روزنامھ
 ماکسیم گورکی پیوند داشتند. با این کھ گورکی عضو بلشویک ھا نبود معھذا این
 روزنامھ ھر از گاھی لحن دوستانھ ای نسبت بھ بلشویک ھا داشت. منشویک ھا
 تدریجاً بھ حزبی اصالح طلب بدل شدند و پس از انقالب فوریھ ١٩١٧ با
بورژوازی لیبرال ائتالف کردند و سپس بر ضد انقالب اکتبر بھ مبارزه پرداختند.

 حزب سوسیال دموکرات کارگران روسیھ: حزبی مبتنی بر نظریات کارل مارکس
 کھ در دھھ آخر قرن نوزدھم توسط پلخانف در روسیھ شکل گرفت. سوسیال
 دموکرات ھا چشم بھ راه تکامل سرمایھ داری صنعتی و پیدایش طبقھ کارگر برای
 برانداختن تزاریزم و تبدیل روسیھ بھ یک حکومت سوسیالیستی در آینده ای
 نامعلوم بودند. این حزب در سال ١٩٠٣ بھ دو جناح انقالبی- کارگری (بلشویک)

و رفرمیستی- غیر کارگری (منشویک) تقسیم شد.
 حزب سوسیال رولوسیونر: (یا اس. آر. ھا) این حزب در سال ١٩٠٠ در روسیھ
 تشکیل شد. این حزب از منافع زمینداران کوچک و دھقانان مرفھ دفاع می کرد.
 نفوذ آن ھا در بین دھقانان آن کشور بسیار بود بھ طوری کھ در انقالب ١٩١٧
 بزرگترین حزب دھقانی بود. پس از انقالب فوریھ بھ دو گروه چپ و راست تقسیم
 شد. سوسیال- رولوسیونرھای راست  در حکومت موقت سھیم شدند و از کرنسکی
 حمایت می کردند. جناح چپ آن کھ تمایالت آنارشیستی داشت و در اوایل از
 حکومت بلشویک ھا حمایت کردند و در حکومت مشارکت داشتند. در مقابل
 رولوسیونرھای راست  بھ مخالفت با حکومت شوراھا پرداختند و از ھمان اول بھ
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 رادک، کارل: (١٩٣٩-١٨۵۵) قبل جنگ جھانی اول عضو جناح چپ احزاب
 سوسیال دموکرات لھستان و آلمان بود و در سال ١٩١٧ با لنین بھ روسیھ رفت. او
 در زمان لنین یکی از مبلغین مشھور کمینترن بود. رادک تا سال ١٩٢٩ یعنی تا
 زمان تبعید تروتسکی بھ ترکیھ، عضو اپوزیسیون چپ بود و سپس تسلیم استالین
 شد و بھ سمت متخصص امور خارجھ کرملین منصوب گردید. رادک در سال
 ١٩٣٧ در محاکمات مسکو بھ ده سال زندان محکوم شد و بعد از دو سال اعالم شد

کھ در زندان مرده است.
 راسپوتین، گریگوری: (١٩١۶- ١٨٧٢) کشیش درباری کھ نفوذ بسیاری بر تزار
و تزارینا داشت. او در دسامبر ١٩١۶ بھ دست گروھی از درباریان بھ قتل رسید.

 راکوفسکی، کریستیان: (١٩۴١۶-١٨٧٣) از پیشگامان جنبش سوسیالیستی در
 منطقھ بالکان بود. بھ دلیل مخالفت با جنگ جھانی اول در کشور رومانی زندانی
 می شود. پس از خاتمھ جنگ از زندان آزاد شده بھ روسیھ می رود. در آن جا از
 رھبران حکومت شوراھا می شود. در ١٩٢٢ صدر جمھوری شورایی اوکراین
 می شود. او بھ توصیھ لنین و تروتسکی بر سر مواضع"شوونیستی- روسی"
 استالین، بھ شدت با استالین در می افتد. راکوفسکی از نظریھ پردازان اصلی
 اپوزیسیون چپ حزب کمونیست روسیھ در طی سال ھای ١٩٢۴-١٩٢٧ بود. پس
 از شکست اپوزیسیون چپ بھ سیبری تبعید و زندانی می شود و سرانجام در سال
 ١٩۴١ اعدام می شود. او در زندان نماد مقاومت بود. در ١٩٢٨ از زندان نامھ ای
 با عنوان"خطرات حرفھ ای قدرت" می نویسد کھ در آن بھ تحلیل جامعھ انقالبی در

فردای پیروزی انقالب می پردازد.این تحلیل شھرت جھانی می یابد.
 رایکوف، الکسی: (١٩٣٨-١٨٨١) از بلشویک ھای قدیمی بود و ھمراه بوخارین
 جناح راست را در حزب رھبری می کرد. در سال ١٩٢٩ ھنگامی کھ استالین از
 جناح راست حزب جدا شد، رایکوف ھم تسلیم سیاست ھای استالین شد. او در سال

١٩٣٨ در سری سوم محاکمات مسکو بھ اعدام محکوم و تیرباران می شود.

 دوره سوم کمینترن: خط مشی سیاسی و سیاست ھای اتخاذ شده توسط کمینترن از
 پس سال از ١٩٢٩ تا بھ قدرت رسیدن ھیتلر در آلمان بھ "دوره سوم" معرف شد.
 طبق این نظریھ با شروع برنامھ پنجسالھ اول در سال ١٩٢٩ در شوروی، روسیھ
 وارد مرحلھ رونق اقتصادی شده و شاھد سعادت و خوشبختی توده ھا می شود در
 حالی در ھمین دوران بقیھ دنیا وارد بحران اقتصادی شده کھ ناچارا بھ فروپاشی
 سرمایھ داری در ھمھ کشورھا منجر می شود. در نتیجھ در ھمھ کشورھا، البتھ بھ
 غیر از روسیھ، انقالب سوسیالیستی در دستور روز قرار دارد و جای ھیچ گونھ
 اتحادی بین با کمونیست ھا با نیروھای غیر کمونیست و حتی سوسیالیست ھای
 رفرمیست نیست. بھ این خاطر سیاست ھای ماوراء چپی، ماجراجوئی ھای
 سیاسی، سیاست فرقھ گرائی، تشکیل اتحادیھ ھای "سرخ" و مخالفت با سیاست
 "جبھھ واحد کارگری" تاکتیک ھای کمینترن را در طول شش سال بعد تشکیل داد.
 این سیاست چپ روانھ ابلھانھ، آن ھم در زمانی کھ بر اروپا فاشیزم سایھ افکنده
 بود، خودکشی سیاسی بود.این سیاست در آلمان فاجعھ آفرید و ھیتلر را بھ قدرت
 رساند. با بھ قدرت رسیدن ھیتلر و افشای فاجعھ آور بودن این سیاست ھا سرانجام
 در ١٩٣٤ سیاست ھای "دوره سوم" کنار گذاشتھ شد و بھ جای آن سیاست "جبھھ
 ائتالفی" اتخاذ گردید (١٩٣٩-١٩٣٥) ولی این بار شماره گذاری نشد. طبق فرمول
 استالینیست ھا، "دوره ی اول" (١٩٢٤-١٩١٧) دوران بحران سرمایھ داری و
 طغیان انقالبی، و "دوره ی دوم" (١٩٢٨-١٩٢٥) دوران ثبات سرمایھ داری بود.
 این طبقھ بندی غیرعلمی بھ عنوان سرپوشی برای توجیھ زیگزاگ ھای سیاسی

استالین بھ کار گرفتھ شد.
 دیوئی، جان: (١٩٥٢-١٨٥٩) فیلسوف و متخصص امور آموزشی آمریکایی کھ
 ریاست "کمیسیون رسیدگی بھ اتھامات وارده بر تروتسكی در محاکمات مسكو" را
 بھ عھده گرفت. این کمیسیون تحقیقات خود را از ١٠ تا ١٧ آوریل ١٩٣٧ در
 مكزیک بھ عمل آورد. خالصھ نتایج رسیدگی این کمیسیون بھ زبان انگلیسی در

کتابی با عنوان "بی گناه" بھ چاپ رسید.
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 روزھای ژوئیھ: سال ١٩١٧، روزھایی مملو از ھیجان و بی صبری در میان
 کارگران و سربازان روسیھ بود. در طی این روزھا، کارگران و سربازان برای
 گرفتن قدرت از دست حکومت موقت کھ از سوی منشویک ھا و سوسیال

رولوسیونرھا حمایت می شد، بھ تظاھرات بسیاری دست زدند.
 روالن، رومن: (١٩٤٤-١٨٦٦) نویسنده سرشناس فرانسوی و از رھبران محافل
 "چپ". از موضع پاسیفیستی با جنگ جھانی اول مخالفت کرد. بعدھا شھرت خود

را در تأیید کنگره ھا و بیانیھ ھای ادبی استالینیستی بھ کار گرفت.
 زینوویف، گریگوری: (١٩٣٦-١٨٨٣) یکی رھبران حزب بلشویک و از
 ھمکاران نزدیک لنین در سال ھای آخر تبعید وی بود. زینوویف اولین رئیس
 کمینترن بود. او با کامنف و استالین در سال ١٩٢٢ متحدا علیھ تروتسکی بھ
 ھمکاری می کردند و مخفیانھ علیھ تروتسکی بھ سازماندھی پرداختند. در سال
 ١٩٢۵ زینوویف و کامنف از استالین جدا شده بھ اپوزیسیون چپ بھ رھبری
 تروتسکی پیوستند. در سال ١٩٢٧ ھمراه با اپوزیسیون چپ سال از حزب
 کمونیست اخراج شد. زینوویف در سال ١٩٢٨ تسلیم سیاست ھای استالین می شود
 ولی در سال ١٩٣٦ با پاپوش دوزی و پس ار محاکمات قالبی بھ دستور استالین

تیرباران شد.
 ژاکوین ھا: رادیکال ترین جناح سیاسی در انقالب کبیر فرانسھ بودند کھ از زمان
 سرنگونی جناح راست ژیروند در سال ١٧٩١ تا زمان ترمیدور یعنی سال ١٧٩٤
 در حکومت بودند.از آن جایی کھ جلسات آن ھا در دیر ژاکوب در پاریس برگزار

می شد، بدین نام مشھور شدند.
 ژدانوف، آندره الکساندروویچ: (١٩۴٨-١٨٩۶) از رھبران حزب کمونیست
 شوروی در دوران سلطھ استالین و مسئول امور ایدئولوژیک و فرھنگی بود. او

 طراح اصلی سرکوب فرھنگی و ھنری تحت عنوان "رئالیزم سوسیالیستی" بود.

 رئالیسم سوسیالیستی: دکترین ادبی و ھنری استالینیزم. این ایدئولوژی در حیطھ
 فرھنگی برای اولین بار در ١٩٣٢ مطرح و در اولین کنگره اتحادیھ نویسندگان

شوروی در ١٩٣۴  اتخاذ  و ماکسیم گورکی مسئول اجرای آن می شود.
 روبسپییر، ماکسیمیلیان: (١٧٩۴-١٧۵٨) شخصیت سیاسی بارز انقالب کبیر
 فرانسھ، رھبر ژاکوبن ھا و رئیس حکومت انقالبی در  سال ھای ١٧٩۴- ١٧٩٣.

 ریازانف، دیوید: (١٩٣٨-١٨٧٠) نظریھ پرداز مارکسیست بنیانگذار موسسھ
 مارکس – انگلس، گردآورنده و ناشر مجموعھ آثار مارکس و انگلس. او با این کھ
 سال ھا بود در سیاست دخالت نمی کرد و فقط درگیر کارھای پژوھشی بود، در

جریان محاکمات مسکو در ٢١ ژانویھ ١٩٣٨ محاکمھ و در ھمان روز اعدام شد.
 زتکین، کالرا:  (١٩٣٣٧-١٨۵٧) یک شخصیت برجستھ در جنبش کارگری آلمان

 و بین المللی، بھ ویژه در جنبش ھای کارگری زنان بود. او از رھبران جناح چپ
 حزب سوسیال دموکرات آلمان و از رھبران جنبش بین المللی زنان بود. در مقام

 دبیر دفتر بین المللی زنان سوسیالیست، كنفرانس زنان سوسیالیست را در مارس
١٩١۵ ترتیب داد.

 زتکین و رزا لوکزامبورگ کھ رھبری جناح چپ حزب سوسیال دموکرات آلمان
 را بر عھده داشتند مبارزه شدیدی علیھ تجدیدنظرطلبی برنشتاین و ھم چنین مواضع
  بعدی کائوتسکی، پیش بردند. زتکین ھمراه با رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت
 در سال ١٩١٨، ابتدا فراکسیون اسپارتاکیست ھا و سپس حزب کمونیست آلمان را

 ایجاد کردند. کالرا زتکین بھ مسئلھ زنان از دیدگاه فمینیزم مارکسیستی نگاه می
 کرد و رھایی زنان را در مشارکت زنان در امر تولید، و در گرو سرنگونی نظام

 سرمایھ داری عنوان می کرد. زتکین یکی از بنیانگذاران ھشت مارس بھ عنوان
 روز جھانی زن است. او از سال ١٩٢١ دبیر دبیرخانھ بین المللی زنان و عضو

کمیتھ اجرایی انترناسیونال کمونیست بود.
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 در سال ١٩٢٠ پس از شرکت در کنگره خلق ھای خاور زمین بھ عنوان نماینده
 ایران ھمراه حیدرخان عمواوغلی مسئولیت شورای تبلیغات کمینترن در خاور را
 عھده دار شد و از نزدیک با رھبران برجستھ بین الملل کمونیست، لنین، بوخارین،
 تروتسکی، زینوویف و رادک ھمکاری داشت. در ١٩٢٧ گزارش مفصل وی از
 کنگره دوم حزب کمونیست ایران در مجلھ تئوریک کمینترن نشر یافت. پس از این
 دوران سلطانزاده مسئول نشریات "پیکار" و "ستاره سرخ" بود. او بھ نمایندگی از
 حزب کمونیست ایران در ششمین کنگره کمینترن شرکت جست. در این کنگره نھ
 تنھا در قلمرو مسائل ملی و مستعمراتی صاحب نظر بود بلکھ در مباحث حادی کھ
 جنبش جھانی کمونیستی با آن رو بھ رو بود شرکت کرد. وی در طی سھ سخنرانی
 در اجالسیھ عمومی و در کمیسیون برنامھ تزھای ارائھ شده از جانب رھبری
 کمینترن را مورد انتقاد شدید قرار داد (نظریات بوخارین در مورد وضع سرمایھ
 داری جھانی). او مطالب  تئوریک قابل توجھ ای نوشت و ترجمھ کرد، از جملھ
 ترجمھ ھای منتشر شده از طرف حزب می توان از  "مزد- بھاء- سود و کار و
  سرمایھ" تألیف مارکس و "مانیفست کمونیست" اثر مارکس و انگلس را یاد کرد.
 از ١٩٣١ تا ١٦ ژوئن ١٩٣٨- تاریخ اعدام سلطانزاده- خبری از وی در دست
 نیست. در این دوران است کھ اعضای حزب بلشویک و کمینترن منتقد سیاست
 ھای استالین مشمول "غضب" وی و دستگاه ترور او قرار گرفتند. سلطانزاده ھم
 مانند مابقی رھبران حزب بلشویک بھ فرمان استالین بھ اتھامات مختلف از جملھ
 "خائن" بھ طبقھ کارگر "جاسوس فاشیزم"، "جاسوس امپریالیست ھای انگلیسی و
 فرانسوی" و "تروتسکیست" بھ میدان تیرباران فرستاده شد. با اعدام سلطانزاده
 جنبش کمونیستی ایران یکی از برجستھ ترین شخصیت ھای خود را از دست داد.
 مطالعھ آثار سلطان زاده برای درک و آموختن از تجارت مبارزات طبقاتی در
 دوران اولیھ حزب کمونیست ایران امری است ضروری. یک رشتھ از مقاالت
 سلطان زاده در جلد چھارم اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و

کمونیستی ایران (انتشارات مزدک)  بھ چاپ رسیدند.

 سازشکاران: در جریان انقالب در روسیھ، اسم عامی بود برای رھبران احزاب
 منشویک و سوسیال رولوسیونر در شوراھا، کھ علیرغم اصول سوسیالیستی خود،
 در خصوص مسائل اساسی با بورژوازی سازش کردند، و قدرت را داوطلبانھ بھ

کادت ھا واگذار کردند.
 سانتریست ھای راست: منظور جناح استالین- بوخارین است کھ اپوزیسیون چپ
 علیھ سیاست ھای آنان شکل گرفتھ بود. سانتریست بھ نیروھائی اطالق می شود کھ
 فاقد برنامھ مشخص مبارزه طبقاتی بوده سیاست ھای آنان ما بین قطب سیاست

 رفرمیستی و قطب سیاست انقالبی نوسان می کند.
 سرژ، ویکتور: (١٩۴٧-١٨٩٠) انقالبی آنارشیست، سپس مارکسیست، و یک
 نویسنده سرشناس انقالب روسیھ. عضو حزب کمونیست شوروی و از ھمکاران
 نزدیک زینوویف در کمینترن. در جریان قیام کرونشتات، او علیھ زیاده روی ھای
 چکا بھ اعتراض برخاست. در سال ١٩٢٣، وی یکی از بنیانگذاران اپوزیسیون
 چپ بھ رھبری تروتسکی بود. در سال ١٩٢٨ از حزب کمونیست شوروی اخراج
 شد و در سال ١٩٣٣ بھ زندان افتاد. در پی یک کارزار بین المللی توسط

تروتسکی و ھوادارانش در سال ١٩٣۶ آزاد و  موفق بھ خروج از روسیھ شد.
 سلطانزاده، احمد (آوتیس میکائیلیان): (١٩٣٨-١٨٨٩) در خانواده ای از ارامنھ
 شھر مراغھ بھ دنیا آمد، در سال ١٩١٢ بھ حزب سوسیال دموکرات کارگران
 روسیھ (گروه بلشویک) پیوست و از فعالین مھم آن شد. وی در اواخر ١٩١٩ بھ
 عضویت حزب "عدالت" درآمد و از مبتکرین تشکیل حزب کمونیست ایران و
 شرکت کننده فعال نخستین کنگره آن در شھر انزلی بود. او بھ عنوان نماینده این
 حزب در کنگره دوم بین الملل کمونیست شرکت جست. در این کنگره سلطانزاده
 در کمیسیون ھای ارضی و مسألھ مستعمراتی و ملی شرکت داشت، بھ نمایندگی
 احزاب کمونیست خاور نزدیک بھ عضویت کمیتھ اجرائی بین الملل کمونیست

انتخاب شد و در این سمت تا کنگره سوم انجام وظیفھ کرد.
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 شورای کمیساریای خلق: (سورنارکوم) معادل ھیات وزیران کھ مجری قدرت
اجرائیھ بود. مسئولیت ھر وزارتخانھ با یک کمیسر بود.

 فاشیزم: یکی از دستاورد ھای عظیم تروتسکی تحلیل او از پیدایش، رشد و
 پیروزی فاشیزم بود کھ با بھ قدرت رسیدن موسولینی در سال ١٩٢٢ آغاز شد. از
 نظر تروتسکی فاشیزم آخرین سالح طبقھ سرمایھ دار است. در شرایط عادی،

 سرمایھ داری ترجیح می دھد بھ طریق صلح آمیزتری حکومت کند.
 جوھر یک نھضت فاشیستی، در بطن یک بحران اجتماعی طوالنی و شدید،عبارت
 است از بسیج بخش ھایی از خرده بورژوازی و لومپن پرولتاریا است و ھدف آن
 متالشی کردن سازمان ھا و قدرت طبقھ کارگر متشکل است. پیشنھادات تروتسکی
 برای مقابلھ با تھدید فاشیزم  عبارت بودند از:تشکیل جبھھ ای از تمام سازمان ھای
 کارگری؛ گارد دفاعی کارگران؛ و دفاع مبارزه جویانھ از قدرتی کھ ھم در زمینھ
 ھای اقتصادی و ھم در زمینھ ھای سیاسی بھ دست طبقھ کارگر افتاده است. این
 برنامھ بھ طور اجتناب ناپذیری مسألھ انقالب سوسیالیستی را طرح می کند، کھ
 تنھا راه خاتمھ دادن بھ تھدید فاشیزم است. اما استالین بھ جای آن ھا سیاست ھای
 ماوراء چپ "دوره سوم" را قبل از بھ قدرت رسیدن ھیتلر در ١٩٣٣ اتخاذ کرد، و
 پس از آن ھم بھ سیاست "جبھھ ائتالفی" متوسل شد کھ در اسپانیا پیروزی کامل
 فرانکو در ١٩٣٩ را بھ بار آورد،. دقیقا این سیاست مغایر با مشی "جبھھ واحد"

تروتسکی بود کھ عمده ترین نقش در پیروزی فاشیزم در آلمان اسپانیا را داشتند.
 قانون انکشاف ناموزون و مرکب: اولین بار در آغاز سده بیستم در رابطھ با
 انقالب سال ١٩٠۵ روسیھ توسط لئون تروتسکی تبیین شد.این قانون توضیح پیگیر

و جامع از یکی از قوانین اساسی تاریخ تکامل جوامع بشری است.
 کامنف، لئون: (١٩٣۶-١٨٨٣) از بلشویک ھای قدیمی و یکی از اعضای مثلث
 قدرت (زینوویف - کامنف - استالین) بود کھ پس از مرگ لنین حکومت را در

دست داشتند. زینوویف در سال ١٩٢٥ بھ اپوزیسیون چپ می پیوندد و در سال

 سوخانوف، نیکالی: (١٩۴٠-١٨٨٢) سوسیال دموکراتی کھ بھ گروه گورکی تعلق
 داشت. یکی از رھبران شورای پتروگراد در نخستین روزھای انقالب. نویسنده

کتاب "یادداشت ھای انقالب" در ھفت جلد.
 سوسیال- پاتریوت: این عنوان بھ کسانی اطالق می شد کھ در جنگ جھانی اول
 ازیک طرف خود را سوسیالیست می خواندند و از سوی دیگر تحت لوای دفاع از
 مام وطن و میھن پرستی (پاتریوتیزم) بھ حمایت از سرمایھ داران داخلی و

حکومت آن ھا بر می خاستند.
 سوسیالیزم در یک کشور: تئوری ای بود کھ استالین در سال ١٩٢٤ در مبارزه
 علیھ تروتسکی و سایر بلشویک ھای مخالف عََلم کرد. این تئوری نقطھ مقابل
 تئوری "انقالب مداوم" بود کھ پیروزی سوسیالیزم را فقط در گستره جھانی ممکن
 می دید. بر طبق تئوری "سوسیالیزم یک کشور" دولت جوان شوروی قادر بود کھ
 بھ تنھائی بھ ساختمان جامعھ سوسیالیستی در محدوده مرزھایش تحقق بخشد. این
 تئوری بازتاب منافع قشر بوروکراتیک خرده بورژوائی بود کھ نفوذش در دستگاه
 دولتی و حزب کمونیست ھر روز بیشتر می شد. در مقابل، سیاست انترناسیونالیزم
 انقالبی کھ نجات انقالب اکتبر را در  گروی پیروزی ھای جدید طبقھ کارگر در
 کشورھای پیشرفتھ صنعتی و گسترش انقالب سوسیالیستی می دید. تئوری
 "سوسیالیزم در یک کشور" دید تنگ نظرانھ و ملی گرایانھ قشری از جامعھ را
 منعکس می کرد کھ خواستار حفظ وضع موجود بود و از چشم انداز "جنگ ھا و

انقالب ھا" کھ خصیصھ عصر زوال سرمایھ داری است در ھراس بود.
 شلیاپنیکوف، الکساندر: (١٩٣٧-١٨٨۵) از بلشویک ھای اولیھ و مسئول امور
 کارگری حزب بلشویک. در پاییز ١٩١٨ بھ عنوان کمیسر کار منصوب می شود.
 شلیاپنیکوف با سیاست ھای رھبری حزب در مورد اتحادیھ ھای کارگری بھ
 مخالفت می پردازد و جناح "اپوزیسیون کارگری" را تشکیل می دھد. او در سال

 ١٩٣٣ از حزب کمونیست پاکسازی و در سال ١٩٣٧ اعدام می شود.
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 می کردند. کمونیست ھای چپ نظیر رادک، کروسینسکی، اوسپنسکی، ساپرانف،
 یاکوولف، ام. ان. پوکروسکی، پیاتاکف، پرابراژنسکی، و.اسمیرنف، باببوف، و
 دیگران نشریھ خودشان را (کمونیست مسکو) منتشر می کردند و در آن لنین و
      ھوادارانش را بھ خاطر خیانت بھ انقالب بھ نفع آلمان ھا و کوالک ھا بھ شدت
 محکوم می کردند. بوخارین نھ تنھا نوشت کھ حکومت شوروی (پس از امضای
 صلح برست لیتوفسک) صرفا یک حکومت تشریفاتی بیش نیست. کاشف بھ عمل
 آمد کھ سوسیال رولوسیونرھای چپ، کھ آن ھا ھم مخالف امضای قرارداد صلح
 بودند، با کمونیست ھای چپ  مشترکا برنامھ ای طرح ریختھ بودند تا لنین را بھ
 زندان بیافکنند، شورای کمیساریای خلق جدیدی تشکیل دھند و جنگ انقالبی علیھ
 آلمان ھا را سازمان دھند. نامھ ای بھ تاریخ ٢١ دسامبر ١٩٢٣ توسط ٩ تن از
 رھبران سابق کمونیست ھای چپ در نشریھ پراودا بھ چاپ رسید کھ گزارشی را
 تأیید می کرد کھ بھ استناد آن در سال ١٩١٨ کامکف و پروشیان از رھبران حزب
 اس. آرھا، بھ رادک و پیاتاکف پیشنھاد داده بودند کھ لنین را از میان برداشتھ و
 یک حکومت "چپ تر" مستقر سازند. این واقعھ نشان می دھد کھ کشمکش بسیار

حاد بود، بھ ھر حال اپوزیسیون برست- لیتوفسک یک سال بیشتر دوام نیاورد.
 کمونیزم جنگی: مجموعھ سیاست ھای اقتصادی- اجتماعی در طی جنگ داخلی

١٩٢٠- ١٩١٨، "کمونیزم جنگی" نامیده می شود.
 کمیتھ آنگلو- روس: بھ دنبال اتخاذ سیاست ھای غلط از سوی رھبری استالین و
 کمینترن، نمایندگان اتحادیھ ھای کارگری شوروی و اتحادیھ ھای کارگری
 انگلستان در سال ١٩٢٥ دست بھ تشکیل کمیتھ آنگلو- روس زدند. تحت سرپوش
 ھمین کمیتھ بود کھ رھبران رفرمیست اتحادیھ ھای کارگری انگلستان توانستند
 اعتصاب عمومی کارگران انگلستان در سال ١٩٢٦ را منحرف و بھ شکست
 کشاند. تروتسکی کھ بھ خوبی بھ ماھیت رھبری اتحادیھ ھاي کارگر انگلیس واقف

 بود، قبآلً خواستار خروج نمایندگان شوروی از این کمیتھ شده بود.

 ١٩٢٧ از حزب کمونیست شوروی اخراج می شود. وی در سال ١٩٢٨ مجددا بھ
 عضویت حزب پذیرفتھ شده و یک بار دیگر در سال ١٩٣٢ تسلیم سیاست ھای
 استالین می شود تا این کھ سرانجام در سال ١٩٣٦ طی محاکمات قالبی مسکو،

محکوم و تیرباران می شود.
 کرنسکی، الکساندر: (١٩٧٠-١٨٧٢) از اعضای حزب سوسیال رولوسیونر
 روسیھ بود کھ در چھارمین دوما (مجلس تزاری) بھ نمایندگی انتخاب می شود. پس
 از انقالب فوریھ و سقوط تزار، او یکی از اعضای حکومت موقت می شود و پس
 از آن وزارت جنگ و سپس ریاست دولت موقت را بھ عھده می گیرد. حکومت
 وی در اثر قیام اکتبر سرنگون می شود. واژه "کرنسکیزم" در فرھنگ سیاسی
 مترادف است با حکومت ھای بورژوائی کھ بھ واسطھ یک انقالب اجتماعی بر سر

کار می آیند.
 کروپسکایا، نادژدا کنستانتینوا:  (١٩٣٩-١٨۶٩) چھره انقالبی، نویسنده، و

 متخصص امور آموزشی. او در سال ١٩٠١، ھنگام انتشار ایسکرا، دبیر ھیئت
 تحریریٔھ آن بود. کروپسکایا نقش مؤثری در بھ رسمیت شناختھ شدن روز جھانی
 زن در روسیھ داشت. کروپسکایا کھ ھمسر لنین بود خاطرات خود با لنین کھ
 مربوط بھ  سال ھای ١٨٩۴ تا ١٩١٧ در کتابی منتشر کرد. این کتاب بھ زبان

فارسی ترجمھ شده  است.
 کمون پاریس: اولین نمونھ حکومت کارگری در دنیا بود کھ از ١٨ مارس ١٨٧١
 تا ٢٨ مھ ٣ ھمان سال، بھ مدت ٧٢ روز، در پاریس بر سر قدرت بود و سپس

طی جنگ ھای متعدد خونین سقوط کرد.
 کمونیست ھای چپ: (اپوزیسیون برست- لیتوفسک)، اوایل سال ١٩١٨ بوخارین و
 گروھش با امضای قرارداد صلح برست لیتوفسک با امپریالیست آلمان، بھ دلیل
 زیر پا گذاردن اصول، مخالف بودند و بھ جای آن جنگ انقالبی تا بھ آخر را تبلیغ
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 اولین حکومت بعد از انقالب اکتبر و بعدھا  اولین سفیر زن. در پی انقالب ١٩١٧
 و بھ قدرت  رسیدن بلشویک ھا، کولونتای اولین کمیسر رفاه اجتماعی در دولت

 جدید شد او در این مقام، تغییرات اساسی در وضعیت زنان ایجاد کرد و قوانین
 اجتماعی بسیار مترقی در زمینٔھ ازدواج، طالق و مراقبت از فرزندان، تصویب
 کرد. او ھمراه  با اینسا آرماند، سازمان ویژٔه زنان درون حزب کمونیست روسیھ
 (ژنوتدل) را تأسیس کرد کھ پروژه ھای متعددی برای پیشرفت زنان را بھ مرحلھ

 اجرا درآوردند.
 کولنتای با کنترل اتحادیھ ھای کارگری توسط حزب کمونیست مخالف بود و در
 سال ١٩٢١، او در انتقاد بھ رشد فساد اداری و اتوریتھ طلبی، بھ گروه اپوزیسیون

 کارگری درون حزب کمونیست پیوست. از سال ١٩٢٢ بھ بعد او را بھ  مأموریت
 ھای دیپلماتیک بھ خارج از روسیھ می فرستند، کھ در واقع نوعی تبعید سیاسی
 بود. بھ خاطر دور بودن از سیاست ھای داخلی کولنتای از نادر رھبران اولیھ

انقالب اکتبر بود کھ از محاکمات و پاکسازی ھای استالین جان سالم بھ در برد.
 گاپون، پدر: (١٩١۶-١٨٧٠) کشیشی کھ در یکشنبھ خونین نھم ژانویھ ١٩٠۵
 جمعیت کثیری از کارگرانی کھ قصد داشتند عریضھ ای تقدیم تزار کنند را رھبری

کرد.
 گ. پ. او: سازمان پلیس مخفی شوروی بود کھ در سال ھای مختلف با نام ھای
 چکا، کا. ج. ب.، ان. کا. و. د. نامیده می شد . این سازمان عالوه بر فعالیت در
 داخل شوروی، بھ مأموریت ھائی از قبیل قصد جان و دزدیدن مخالفین استالین و

استالینیزم در سایر کشورھا دست می زد.
گورکی، ماکسیم: (١٩٣۶- ١٨۶٨) نویسنده و داستان نویس بزرگ روس.

 گوالگ: مخفف "اداره کل اردوگاه ھا" بھ روسی. اردوگاه ھای کار اجباری در
ابعادی بزرگ کھ میلیون ھا انسان بھ آن جا تبعید شدند.

 کورنیلف، الور: (١٩١٨-١٨٧٠) یکی از ژنرال ھای روسی بود کھ در سال
 ١٩١٧ فرماندھی ارتش تزار در جبھھ جنوب غربی را بھ عھده داشت. او در
 ژوئیھ ١٩١٧ از سوی کرنسکی بھ فرماندھی کل قوای منصوب می شود و در
 سپتامبر ھمان سال دست بھ یک کودتای ضد انقالبی علیھ کرنسکی می زند کھ در
 اثر بسیج شوراھای کارگران و دھقانان  شکست می خورد. وی دستگیر شده ولی
 موفق بھ فرار می گردد و در سال ١٩١٨ در جریان عملیات نظامی خود علیھ

حکومت انقالبی شوروی کشتھ می شود.
 کوالک ھا: واژه روسی بھ معنای دھقان مرفھ و ثروتمند است. در مقابل آن
 اصطالح "موژیک" بھ معنای دھقان فقیر است. پس از انقالب اکتبر بلشویک ھا
 سیاست بسیج روستائیان فقیر و کارگران کشاورزی علیھ کوالک ھا را اتخاذ
 کردند. اتخاذ سیاست اقتصاد نوین (نپ) در مارس ١٩٢١ کھ بر مبنای آن تجارت
 بازار برای روستائیان آزاد شده بود، سبب افزایش بسیار نفوذ اقتصادی و سیاسی
 کوالک ھا شد. حزب کمونیست شوروی نھ تنھا با افزایش نفوذ کوالک ھا مقابلھ
 نکرد بلکھ حتی از آن نیز حمایت نمود. گفتھ بوخارین در سال ١٩٢٥ خطاب بھ
 کشاورزان کھ "خودتان را ثروتمند کنید"، جوھر این سیاست را نشان می داد. نفوذ
 کوالک ھا تا بدین حد رسید کھ با خودداری از عرضھ محصوالت کشاورزی بھ
 بازار، حیات دولت شوروی را بھ مخاطره انداختند. تا آن کھ در اواخر سال
 ١٩٢٩ استالین سیاست "حملھ بھ کوالک ھا" را آغاز. پس از سیاست فرصت
 طلبانھ قبلی دایر بر حمایت از کوالک ھا اینک سیاست ماجراجویانھ "اشتراکی

سازی سریع و تمام کمال" مزارع دنبال گردید.
کولچاک، الکساندر: (١٩٢٠- ١٨٧٣)  رھبر ارتش ضد انقالب در سیبری.

 کولنتای، الکساندرا میخای لوونا:  (١٩۵٢-١٨٧٢) زن انقالبی بلشویک، مبارز
حقوق زنان و سیاستمدار شوروی. اولین وزیر زن در دنیا و تنھا وزیر زن در
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 مارکسیزم- لنینیزم: از اواخر دھھ ١٩٣٠ بھ بعد ایدئولوژی اکثر گروه ھا و
احزابی کھ بھ خود کمونیست می نامند.

 متحدین امپریالیست: (کشورھای آلیانس) اتحاد آلمان، فرانسھ، اتریش-مجارستان،
ایتالیا و ترکیھ عثمانی در جنگ جھانی اول.

 متفقین امپریالیست: (کشورھای آنتانت) اتحاد انگلستان، فرانسھ، روسیھ تزاری،
بلژیک و ایاالت متحده آمریکا در جنگ جھانی اول.

 محاکمات مسکو: در سھ نوبت در سال ھای ١٩٣٦ تا ١٩٣٨ از جانب استالین
 ترتیب داده شدند. در این محاکمات نمایشی اکثر رھبران انقالب روسیھ بھ توطئھ
 چینی برای احیای سرمایھ داری، عوامل آلمان ھیتلری و جاسوسان امپریالیزم متھم
 شده و بھ اعدام محکوم شدند. متھمین اصلی این محاکمات لئون تروتسکی و پسرش
 لئون سدوف بودند. تروتسکی در آن زمان در تبعید در خارج کشور روسیھ بھ سر
 می برد. استالین از طریق این محاکمات و با از میان برداشتن تمام رھبران انقالب

اکتبر بھ تحکیم بیشتر دیکتاتوری اش دست یافت.
 مرکزگرا: (یا میانھ گرا و یا سنتریست) واژه ای است کھ تروتسكی بھ گرایش ھائی
 در جنبش چپ اطالق می کرد کھ مابین رفرمیزم (موضع بوروکراسی و اشرافیت
 کارگری) و مارکسیزم (معرف منافع تاریخی طبقھ کارگر) قرار دارند و یا نوسان
 می کنند. از آن جا کھ گرایش سانتریستی پایھ اجتماعی مستقلی ندارد، بنابراین
 برای ارزیابی آن باید مبداء، دینامیک درونی و جھتی را کھ این گرایش تحت فشار
 وقایع بھ خود می گیرد مورد بررسی قرار داد. تا حوالی سال ١٩٣٥ تروتسکی،
 استالینیزم را نوع ویژه ای از سانتریزم می داند ولی از آن پس، این تعریف را

برای بیان پدیده کھ بوروکراسی شوروی بدان تکوین می یافت، کافی ندید.
 موژیک: واژه روسی بھ معنای دھقان فقیر است. در مقابل آن اصطالح "کوالک"

بھ معنای دھقان مرفھ و ثروتمند است.

 لنین، والدیمیر (ایلیچ اولیانوف): (١٩٢۴-١٨٧٠) نظریھ پرداز مارکسیست و
 انقالبی کمونیست روسی، رھبر انقالب ١٩١٧ روسیھ و بنیانگذار دولت اتحاد
 جماھیر شوروی سوسیالیستی. او نخستین حکومت سوسیالیستی جھان را بنیان
 گذاشت. لنین و دیگر رھبران کمونیست کشور، روسیھ را از جنگ جھانی اول
 بیرون کشیدند و در جنگ داخلی روسیھ پیروز شدند. جمھوری جوان شوروی بھ
 رغم ھمھ مشکالت و موانع دوام آورد. لنین در سال ١٩٢١ بھ بیماری العالجی

مبتال می شود و در ژانویھ ١٩٢۴ می میرد.
 لووف، گئورگی: (١٩٢۵-١٨۶١) پرنس دموکرات مشروطھ خواه (کادت) و اولین

نخست وزیر پس از انقالب فوریھ.
 لوکزامبورگ، روزا: (١٩١٩٤-١٨٧١) متولد لھستان و بنیانگذار حزب سوسیال
 دموکرات لھستان در سال ١٨٩٣ بود. او در سال ١٨٩٧ در جناح چپ جنبش
 سوسیالیستی آلمان شروع بھ فعالیت کرد. وی بھ خاطر مخالفت با جنگ جھانی در
 سال ١٩١٥ توسط حکومت آلمان دستگیر و زندانی می شود. لوکزامبورگ در
 زندان با ھمکاران انقالبی اش از جملھ کارل لیبکنشت" انجمن اسپارتاکوس" را
 تشکیل می دھند. در پی انقالب ١٩١٨ آلمان روزا از زندان آزاد. وی سپس حزب
 کمونیست آلمان را بنیان می گذرد و در سال  ١٩١٩ ھمراه با لیبکنشت توسط

سوسیال دموکرات ھا کھ زمامدار حکومت بودند بھ قتل می رسد.
 ماتریالیزم دیالکتیکی: (دیامات) نام فلسفھ و دکترین رسمی احزاب کمونیست بود.
 در آن کشورھایی کھ رژیم ھای استالینیستی بر آن ھا حاکم بود بر تمام جوانب

زندگی فرھنگی، علمی و روشنفکری تحمیل می شد.
 ماخنو، نستور: (١٩٣۴-١٨٨٨) رھبر آنارشیست گروه ھای دھقانی کھ علیھ
 اشغال ارتش آلمان و ارتجاعیون اوکرائینی در اوایل جنگ داخلی در روسیھ
 شوروی می جنگید، ولی از سال ١٩١٩ بھ بعد پرچم مخالفت با حکومت شوروی
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 نین آندرس: (١٩٣٧-١٨٩٢) دبیر کنفدراسیون بسیار با نفوذ آنارشیست اسپانیایی
 (س. ان. ت.) و نماینده آن در کنگره بین الملل سندیکایی سرخ در مسکو در سال
 ١٩٢١ بود. در سال ١٩٣٠ استالین او را بھ علت گرایش سیاسی بھ مواضع
 تروتسکی از اتحاد جماھیر شوروی اخراج کرد. او پس از بازگشت بھ اسپانیا
 رھبری اپوزیسیون کمونیست چپ را بھ عھده گرفت و تا پیوستن بھ بلوک کارگری
 دھقانی "مورن" و پایھ گذاری "پوم" (حزب کارگری وحدت مارکسیستی) این
 سمت را بھ عھده داشت. وی در پائیز سال ١٩٣۶، در مقام وزیر دادگستری در
 تشکیل حکومت مردمی کاتالونیا شرکت جست. شرکت او در این حکومت ائتالفی
 اختالف او را با تروتسکیزم، کھ قبال با تشکیل پوم و شرکت در جبھھ خلقی آغاز
 شده بود، عمیق تر کرد. پس از قیام ماه مھ ١٩٣٧ در بارسلون توسط استالینیست
 ھا ربوده و بھ دستور استالین بھ مسکو منتقل می شود. در مسکو زیر شکنجھ کشتھ

می شود.
 ھوھن زولرن: آخرین خاندان سلطنتی در آلمان کھ توسط انقالب ١٩١٨ آلمان

 سرنگون شد و "جمھوری وایمار" جایگزین آن شد.
 ھاپسبورگ: آخرین خاندان سلطنتی اتریش کھ پس از پایان جنگ جھانی اول

منقرض شد.
 وایمار: شھر کوچکی بود کھ اولین حکومت جمھوری آلمان در سال ١٩١٩ در آن
 شھر تشکیل شد. این جمھوری کھ بھ جمھوری وایمار مشھور است، تا بھ قدرت

رسیدن ھیتلر در سال ١٩٣٣ ادامھ داشت.
 ویشینسکی، آندری یانوویچ: (١٩۵۴-١٨٨٣) در ١٩٠٢ بھ سوسیال دموکراسی
 روسیھ پیوست ولی تا سال ١٩٢٠ با منشویک ھا بود.  مقام دادستان کل در جریان
 محاکمات مسكو، شھرت جھانی برایش آورد. بھ پاس جنایاتش استالین او را از

١٩٤٩ تا ١٩٥٣ بھ وزارت امور خارجھ شوروی منصوب می کند.

 موسولینی، بنیتو: (١٩۴۵-١٨٨٣)  بانی فاشیزم در ایتالیا، زندگی سیاسی خود را
 بھ عنوان یک سوسیالیست چپ آغاز کرد و در طول جنگ جھانی اول بھ یک
 شوونیست بدل گردید. موسولینی در٣٠ اکتبر ١٩٢٢ بھ کمک اربابان سرمایھ بھ
 قدرت رسید. او بر ایتالیا با رژیم فاشیستی حکومت کرد و در جنگ جھانی دوم

متحد آلمان ھیتلری بود. او در ١٩٤٥ در حال فرار  دستگیر و اعدام شد.
 مولوتف، یاچسالو میخائیلوویچ:  (١٩٨۶-١٨٩٠) وزیر امور خارجھ اتحاد

 جماھیر شوروی در دوران سلطھ استالین، و دست راست استالین. امضا کننده
 پیمان بین دوستی بین ھیتلر و استالین.

 میشل، لوئیز: (١٩٠۵-١٨٣٠) زن معلم، نویسنده، انقالبی آنارشیست، فمینیست و
 یکی است از شخصیت ھای اصلی کمون پاریس.

 نارودنیک ھا: (خلق گرایان) جنبش سازمان یافتھ روشنفکران قرن نوزدھم و اوایل
 قرن بیستم کھ شدیدا بھ آنارشیزم گرایش داشتند. آن ھا ضد سلطنت و توطئھ گرا
 بودند و اغلب بھ روش ھای تروریستی متوسل می شدند. آن ھا در میان دھقانان
 فعالیت می کردند. حزب آن ھا "اراده خلق" در دھھ ١٨٨٠ توسط پلیس از بین
 رفت و از بقایای آن دو گرایش سیاسی بیرون آمد، یکی بھ مارکسیزم گرایش

داشت و دیگری یک حزب خرده بورژوایی دھقانی بھ اسم سوسیال رولوسیونر.
 نپ: (مشی نوین اقتصادی)، سیاست اقتصادی جدیدی بود کھ پس از پایان جنگ
 داخلی در سال ١٩٢١ جای "کمونیزم جنگی" را می گیرد. این سیاست جدید
 سیاسی ـ اقتصادی تا حدودی مناسبات بازار مجاز می شمرد و بھ دھقانان اجازه
 می داد تا آزادانھ مازاد بر مصرف فرآورده ھای خود را بھ مانند کاال در بازار

سرمایھ داری، بھ صورت مستقل بھ فروش برسانند
 نیکالی دوم: (١٩١٨- ١٨۶٨) آخرین تزار روسیھ کھ با انقالب فوریھ ١٩١٧

سرنگون شد.
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 ویلھلم دوم: (١٩۴١-١٨۵٩) قیصر آلمان در زمان جنگ جھانی اول کھ با انقالب
١٩١٨ سرنگون شد.

 یاگودا، گنریخ: (١٩٣٨-١٨٩١) رئیس پلیس مخفی شوروی در دوران محاکمات
 مسکو و سازمانده محاکمات. یاگودا پس از پایان محاکمات در سال ١٩٣٨ خود

محاکمھ و اعدام می شود.
 یژوف، نیکالی: (١٩۴٩-١٨٩۵) جانشین یاگودا در سمت رئیس گ. پ. او.،

پلیس سیاسی. خود او ھم پس از محاکمات سر بھ نیست می شود.
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https://www.hks-iran.com/hks/pdf/s_v_e_2_2_p71_p82.pdf

برایانت لوئیس، "شش ماه سرخ در روسیھ"
https://www.marxists.org/archive/bryant/works/russia/

پیوست دھم
 منابع نوشتاری، شنیداری و دیداری کھ در این کتاب از

آن ھا نام برده شده اند
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تروتسکی لئون، " انقالب اسپانیا و خطراتی کھ آن را تھدید می کند رھبری کمینترن در 
مواجھھ با رویدادھای اسپانیا "

http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/05/rs-yk-trotsky-sp
ain-dangers-fa-f11.pdf

تروتسکی لئون، " توضیحاتی بیش تر پیرامون سرکوب کرونشتات"
www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1938/sarkub-kronshtat.htm

تروتسکی لئون، " سھ بینش از انقالب روسیھ"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/concepts.pdf

تروتسکی لئون، " شورا و انقالب "، ١٩٠٧
https://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1907/shora-enghelab.htm

تروتسکی لئون، " استالینیزم و بلشویزم"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/stalinism.pdf

تروتسکی لئون، " برنامھ انتقالی برای انقالب سوسیالیستی"
 http://www.hks-iran.com/hks/pdf/transitional.pdf

تروتسکی لئون، " پرولتاریا و انقالب"
http://www.nashr.de/1/trot/poroltariaVaEngelab.pdf

تروتسکی لئون، " تاریخ کمون"، ١٩٢١-١٩٠۵

http://www.nashr.de/1/trot/komoneParis.pdf

 تروتسکی لئون، " انقالب مداوم "، ١٩٢٧
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/permanent_revlution.pdf

تروتسکی لئون، " تاریخ انقالب روسیھ تا صلح برست لیتوفسک"
www.bolshevik.info/history-of-the-russian-revolution-to-brest-litovsk-part-1.htm

برندل کایو، "کرونشتات: روایت پرولتری انقالب روسیھ"
https://libcom.org/files/Brendel_Kronstadt.pdf

بن سعید دانیل، “لنین و سیاست: جھش! جھش! جھش! “
http://www.hks-iran.com/daniel/files/lenin_politics.pdf

 بن سعید دانیل، "پرسش ھاى اكتبر، آیا انقالب اكتبر كودتا بوده؟ و آیا  از ابتدا محكوم بوده
است و زودرس؟"     

https://www.hks-iran.com/daniel/files/questions_october.pdf

 بن سعید دانیل، "ماركس رھیده از قفس خویش"
https://www.hks-iran.com/daniel/files/marx_sortie.pdf

 بن سعید دانیل، " استراتژی و سیاست؛ از مارکس تا بین الملل سوم "
https://www.hks-iran.com/sepehr/marx_strategy.html

بیانیھ گروه مژرایونتسی: "پیش بھ سوی اعتصاب عمومی علیھ حاکمیت مطلقھ"
https;//leninist.org/1397/05/07فراخوان-مژرایونتسی-اعتصاب-عمومی-انقل

پالستون و. ن.، "شرکت ایرانیان در انقالب اکتبر"
http://www.nashr.de/1/asn/sherkateIraniyanDarEngelabeOktobr.pdf

تروتسکی لئون، " نتایج و چشم اندازھا"، ١٩٠٧
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/results.pdf

تروتسکی لئون، " انقالبی کھ بھ آن خیانت شد"
http://www.nashr.de/1/trot/engelabiKeBeAnKHyanatShod.pdf

تروتسکی لئون، " بین الملل سوم پس از لنین"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/3_inter_part_1.pdf

http://www.hks-iran.com/hks/pdf/3_inter_part_2.pdf
www.hks-iran.com
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روزمر آلفرد، "مسکوی لنین"
https://www.digikala.com/product/dkp-940860کتاب-مسکوی-لنین-اثر-آلفرد-روسمر

 رید جان، "ده روزی كھ دنیا را لرزاند"

www.marxists.org/farsi/archive/reed/works/1919/dah-roozi-donya-larzand.pdf

زاپاتا رنھ، "تاریخ مبارزات فلسفی در شوروی"
https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=300870

سپھر ھوشنگ، "مسالھ ملیت ھا در اتحاد شوروی"
http://www.hks-iran.com/sepehr/files/stalin_nationalities.pdf

 سپھر ھوشنگ، " نقش و جایگاه روزا لوکزامبورگ در جنبش بین الملل کارگری" 
https://www.hks-iran.com/sepehr/files/d_o_m_2_p109_p124.pdf

 سپھر ھوشنگ، " تأمالتی درباره مارکس و جھانی شدن سرمایھ"
https://www.hks-iran.com/sepehr/files/d_o_m_2_p9_p24.pdf

فرانک پی یر،"بین الملل چھارم، ادای سھمی بھ جنبش تروتسکیستی"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/pierre_frank.pdf

قانون اساسی جمھوری فدراتیو سوسیالیستی شوروی روسیھ (سال ١٩١٨)
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/constitution_1918.pdf

قطعنامھ دبیرخانھ بین الملل چھارم، "دموکراسی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/k_v_k_10_p110_p140.pdf

کلیف تونی، "سرمایھ داری دولتی"
http://www.hks-iran.com/divers/tony_cliff_state_capitalism.pdf

کولتی لوچیو، "دولت و انقالب لنین"
http://www.hks-iran.com/hks/index.html

تروتسکی لئون، " تاریخ انقالب روسیھ"، در ٣ جلد
http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye1.pdf

http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye2.pdf

http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye3.pd

تروتسکی لئون، " در دفاع از انقالب روسیھ"
http://www.nashr.de/1/trot/darDefaAzEngelabePorolteri.pdf

تروتسکی لئون، "درس ھای  اسپانیا، آخرین اخطار"
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/05/rs-yk-trotsky-las
t-warning-fa-f11.pdf

تروتسکی لئون، " شوراھا و حزب در انقالب پرولتری"
http://www.nashr.de/1/trot/shurahaVaHezbDarEngelabePorolteri.pdf

تروتسکی لئون، " قیل و قال بر سر کرونشتات"
http://www.nashr.de/1/trot/giloGal.pdf

جیالس میلوان، "طبقھ جدید"
https://www.gisoom.com/book/1165168کتاب-طبقھ-جدید/

دریپر ھال،" نظریھ انقالب مارکس "
https://goo.gl/68r8Eg

دویچر ایزاک، "جادوی مارکسیزم نخستین"
http://www.hks-iran.com/sepehr/files/d_o_m_1_p97_p122.pdf

دوی چ ر  ای زاک، " اس ت ال ی ن  یک  ب ی وگ راف ی  س ی اس ی "
https://www.karaketab.com/کتاب-رمان/زندگینامھ-سیاسی-استالین.html

راکوفسکی کریستیان، "خطرات حرفھ ای قدرت"
http://www.hks-iran.com/sepehr/files/d_o_m_1_p65_p96.pdfwww.hks-iran.com
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لنین والدیمیر، "وصیتنامھ"
https://1d8e7039-f77d-4be3-a377-53ad41bb0d6c.filesusr.com/ugd/ef2de6_a5c
58ea21fbf45e99792ff2aaa35ffab.pdf

لوکزامبورگ روزا، "مسائل تشکیالتی سوسیال دموکراسی روسیھ"
http://www.nashr.de/1/roza/masaeleTashkilatiSocialdomokrasiRusiye.pdf

لوکزامبورگ روزا، "انقالب روسیھ"
http://www.nashr.de/1/roza/engelabeRusiye.pdf

لوکزامبورگ روزا، "بلشویزم چیست؟"
http://www.nashr.de/1/roza/bulshwizmChist.pdf

لیساگاره اولیوییھ، "تاریخ کمون پاریس ١٨٧١"
https://www.marxists.org/farsi/history/france/tarikhe-komon.pdf

مارکس کارل، "ھیجدھم برومر لوئی بناپارت"
http://www.nashr.de/1/marx/18brumer.pdf

مارکس کارل، "جنگ داخلی در فرانسھ"
www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1871/jange-dakheli-faranseh.pdf

مارکس کارل، "مبارزات طبقاتی در فرانسھ"، ١٨۵٠ – ١٨۴٨
www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1850/mobarezeh-faranseh.pdf/

مارکس کارل، "نقد برنامھ گوتا"
http://www.nashr.de/1/marx/nagdeBarnameyeGota.pdf

مارکس کارل و انگلس فردریک، "مانیفست حزب کمونیست"

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1190fa.html

مارکس کارل، "سرمایھ" در سھ جلد
http://www.nashr.de/1/marx/kapitalBakhsh1.pdf

http://www.nashr.de/1/marx/kapitalBakhsh2.pdf

http://www.nashr.de/1/marx/kapitalBakhsh3.pdf

مارکس کارل، "گروندریسھ یا مبانی نقد اقتصاد سیاسی"
https://1lib.fr/book/1258550/151355?id=1258550&secret=151355

کولنتای الکساندرا، " اپوزیسیون کارگری"
https://www.marxists.org/archive/kollonta/1921/workers-opposition/solidarity-pa
mphlet.pdf

کولنتای الکساندرا، "خود زندگینامھ  زنی کمونیست کھ رھایی جنسی یافت"
https://www.marxists.org/archive/kollonta/1926/autobiography.htm

لنین و تروتسکی، "درباره کرونشتات"، (مجموعھ مقاالت)
http://www.hks-iran.com/hks/index.html

لنین والدیمیر، "امپریالیزم بھ مثابھ باالترین مرحلھ سرمایھ داری"
http://www.nashr.de/1/lnin/emperializm.pdf

لنین والدیمیر، "انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد"
http://www.nashr.de/1/lnin/kautedkiMortad.pdf

لنین والدیمیر، "بیماری کودکی «چپ روی» در کمونیزم"
http://www.nashr.de/1/lnin/bimariKudakiChapravi.pdf

لنین والدیمیر، " تزھای آوریل"
http://www.nashr.de/1/lnin/vazayefePoroltariaDarEngelabeHazer.pdf

لنین والدیمیر، "دولت و انقالب"
http://www.nashr.de/1/lnin/dolatVaEngelab.pdf

لنین والدیمیر، " بلشویک ھا باید قدرت را بھ دست گیرند"
http://www.nashr.de/1/lnin/bulshwikhaVaGodrat.pdf

لنین والدیمیر، "چھ باید کرد؟"
http://www.nashr.de/1/lnin/chebayadKard.pdf

لنین والدیمیر، "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک"
https://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1905/2taktik4.pdf
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مندل ارنست، " قوانین رشد ناموزون "
http://www.hks-iran.com/mandel/fa/works/pdf/laws_uneven.pdf

                          مندل ارنست، "بوروکراسی" 
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/bureaucratie.pdf

مندل ارنست، "پیرامون رابطھ ی خودسازماندھی طبقھ ی کارگر با حزب پیشاھنگ"
http://www.nashr.de/1/mndl/piramoneXodSazemandehiEngelabi.pdf

مندل ارنست، "جھت گیری بلشویک ھا"
http://www.nashr.de/1/mndl/jahatgiriyeBulshvikha.pdf

مندل ارنست، "ریشھ ھای تاریخی و نظری بلشویزم"
http://www.nashr.de/1/mndl/rishehyeTarixiVaNazriBlshvizm.pdf

مندل ارنست، "مفاھیم تشکیالتی نزد لنین"
http://www.nashr.de/1/mndl/mafahimeTashgilatiNazdeLenin.pdf

مندل ارنست، "ھمزیستی مسالمت آمیز و انقالب جھانی"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/peaceful_coexistence.pdf    
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Trotsky Leon, "Terrorism and Communism", London.
Trotsky Leon, "The Stalin school of falsification"
Trotsky Leon, "The Year 1905", 1906
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1907/1905/1905.pdf

Trotsky Leon, "Literature and Revolution", 1924
Trotsky Léon: "Écrits militaires, comment la révolution s'est 
armée", Paris, L'Herne, 1967

Serge Victor, "L'An 1 de la révolution russe"
https://thesocialist.org.au/product/year-one-russian-revolution/

Serge Victor, "L'An 1 de la révolution russe"
https://thesocialist.org.au/product/year-one-russian-revolution/

Serge Victor, "Year One of the Russian Revolution"
https://www.marxists.org/archive/serge/1930/year-one/index.htm

Serge Victor," Portrait de Staline", Grasset
Service Robert, "Lénine", Perrin, coll. « Tempus », Paris, 2016
Shachtman Max, "The Bureaucratic Revolution: The Rise of 
Stalinistic State", New York, Donald Press, 1962

Shandro Alan, "Lenin and the Logic of Hegemony: Political 
Practice and Theory in the Class Struggle",(Haymarket Books, 

Shlyapnikov Alexander, "On the eve of 1917"
http://www.bolshevik.info/on-the-eve-of-1918.htm

Smith S. A., “Red Petrograd, Revolution in the Factories, 
1917-1918", Cambridge University Press, 1983
https://www.haymarketbooks.org/books/1116-red-petrograd

Sobolev A.I. et al., "Outline History of the Communist 
International", Progress Publishers, 1971

Souvarine Boris, "Le Stalinisme, Spartacus", 1964
Spira Andrew, “The Avant-Gardes Icon: Russian Avant-Garde Art 
and the Icon Painting Tradition”, 2008, Lund Humphries 
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فیلم ھا و تصاویر

ارتش سرخ کارگران و دھقانان
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/15/

اردوگاه ھا در مسیر جاده کولیما
https://www.youtube.com/watch?v=Qg6s4P4NOb8

اسپانیای ١٩٣۶: انقالب و خودگردانی (با زیرنویس فارسی)
https://www.youtube.com/watch?v=2GwShAT5Pe0

استالین و ترور بزرگ
https://www.youtube.com/watch?v=GaYLNEFl3HM

اعتصاب عمومی لندن ١٩٢۶
https://www.youtube.com/watch?v=jcrQvxteO08

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو
https://www.youtube.com/watch?v=rq1-_UPwYSM

ایجاد ارتش سرخ
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/10/

آوراموف در حال رھبری سمفونی "سوت کارخانھ"، بندر باکو(١٩٢٢)
https://www.youtube.com/watch?v=Kq_7w9RHvpQ

پرواز شبح بر فراز سنت پترزبورگ و مسکو
rhttps://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/1/

Trotsky Leon, "The Lessons of October", Haymarket Books, 
2017

Venturi Franco, "Roots of Revolution: A History of the Populist 
and Socialist Movements in 19th-century Russia"
https://ia800304.us.archive.org/33/items/rootsofrevolutio008262mbp/rootsofrev
olutio008262mbp.pdf

Voline, "La Révolution inconnue, Livre troisième : Les luttes pour 
la véritable Révolution sociale (1918-1921) ", 1947, Éditions 
Entremonde, Lausanne, 2009

Werth Nicolas, "La Vie quotidienne des paysans russe de la 
Révolution à la Collectivisation (1917-1939)", Hachette, 1984

Werth Nicolas,"Les Procès de Moscou : 1936-1938", Bruxelles, 
Éditions Complexe, 2006

Woods Alan, "Stalin and Stalinism", 2004
Woods Alan, "The April Theses: Lenin rearms the Bolsheviks "
Woods Alan, "The First World War: A Marxist Analysis of the 
Great Slaughter"
https://wellredbooks.net/the-first-world-war-a-marxist-analysis-of-the-great-slau
ghter.html

Williams Albert Rhys, "Through the Russian Revolution", 1922
https://archive.org/stream/throughtherussianrevolution/throughtherussianrevolu
tion_djvu.txt

Zalcman Moshé, "Histoire véridique de Moshé, ouvrier juif et 
communiste au temps de Staline", Encres-Recherches, 1977
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دستگیری خانواده تزار و تظاھرات در شھرھای مختلف
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/4/

 سخنرانی استالین در ١١ دسامبر١٩٣٧
https://www.youtube.com/watch?v=hDtQFxnw22I

متن روسی سخنان استالین 
http://www.oldgazette.ru/lib/stalin2/01.html 

ترجمھ انگلیسی سخنان استالین 
http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1937/12/11.htm

سخنرانی تروتسکی در مکزیک در مورد محاکمات مسکو
https://www.youtube.com/watch?time_continue=640&v=TQZ0XNhb994

https://www.youtube.com/watch?v=_Eyjyceo3vU

سرگئی آیزنشتاین
https://m.russiainp  hoto.ru/video-exhibitions/13/

سرود "انترناسیونال"
https://www.youtube.com/watch?v=b9UMsJ3cofM

عکس ھایی از روسیھ در جنگ جھانی اول
https://russiainphoto.ru/search/years-1914-1999/?paginate_page=5&ta
g_tree_ids=13136

فیلم " اعتصاب" (١٩٢۴)
http://www.hks-iran.com/videos/strike.mp4

پیمان دوستی بین آلمان نازی و شوروی و جنگ جھانی دوم
https://www.youtube.com/watch?v=j1yQEOkt3X4

ترانھ "موسم گیالس"
http://www.hks-iran.com/videos/gilas.mp4

ترور بزرگ  (١٩٣٧-١٩٣٨)
https://vimeo.com/74371561

تشکیل حکومت موقت
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/8/

 تظاھرات ماه ژوئیھ و سرکوب آن توسط حکومت موقت
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/6/

جنگ داخلی در روسیھ بعد از ١٩١٧
https://www.youtube.com/watch?v=kwO6R--_RZE

چرچیل، روزولت و استالین در کنفرانس تھران ١٩۴٣
https://www.youtube.com/watch?v=EBYv_ebR5oE

https://www.youtube.com/watch?v=_aBRsh5kLuI

حزب کمونیست فرانسھ، نشریھ اومانیتھ و سندیکای س.ژ.ت  سوگوار مرگ استالین
https://www.cinearchives.org/Catalogue-d-exploitation-494-195-0-0.html

داستان "کمون پاریس"
https://www.youtube.com/watch?v=aCPosQ8iXwc

دربارۀ "شورا": نگاھی بھ تجربۀ انقالب ١٩٠۵ روسیھ
https://www.youtube.com/watch?v=sK58v2O3eAU
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قطار آژیت - پروپ
https://www.youtube.com/watch?v=CoHLEgxXlNg

فیلم مستند طوالنی در مورد جنگ داخلی روسیھ (١٩٢١– ١٩١٨) در ۵ بخش.
https://www.youtube.com/watch?v=9dqmIOBq_sQ

https://www.youtube.com/watch?v=6O6zRNphuzA

https://www.youtube.com/watch?v=-yD5Ep62Vuo

https://www.youtube.com/watch?v=OX4vaToxYrg

https://www.youtube.com/watch?v=lWCOWW2KBDI

شوروی فیلمی تاریخی از لغو قرارداد تقسیم ایران بین روسیھ  و انگلیس، توسط لنین رھبر 
و حمایت ھمھ جانبھ  و قاطع او از استقالل ایران

https://www.youtube.com/watch?v=NCG8Bkm1POo&fbclid=IwAR0uvZ
qTrSFzYqQeC9bMdbe9RPOSRlHy514hjp9dEUYGjm4jvFt4Q2SrBig

کلکسیون اتومبیل تزار، کمک مالی بھ انقالب
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/7/

کنگره شوراھای کارگران و سربازان، تزھای آوریل
https ://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/5/

کولیما، زادگاه ترس
https://www.youtube.com/watch?v=oo1WouI38rQ

گوالگ ھا
https://www.youtube.com/watch?v=wY74sxjJJi0

فیلم " اکتبر" (١٩٢٨)
http://www.hks-iran.com/videos/october.mp4

فیلم " الکساندر نوسکی" (١٩٣٨)
https://www.youtube.com/watch?v=Y_22SMkIO8A

فیلم " ایوان مخوف" (١٩۴۴)
https://www.youtube.com/watch?v=i4jjdv3F1po

فیلم "اعتصاب" اثر آیزنشتاین (١٩٢۴)
https://www.youtube.com/watch?v=uLiNKaUp0AA

                            فیلم "اکتبر" اثر آیزنشتاین (١٩٢٨)
https://www.youtube.com/watch?v=6gF0sCLefQE

فیلم "بانوی جوان و ولگرد" اثر مایاکوفسکی (١٩١٩)
https://www.youtube.com/watch?v=z8_htF5txTc

فیلم "رزمناو پوتمکین" (١٩٢۵)
http://www.hks-iran.com/videos/battleship_potemkin.mp4

فیلم "رزمناو پوتمکین" اثر آیزنشتاین
 https://www.youtube.com/watch?v=7TgWoSHUn8c

فیلم کوتاھی از کنگره باکو
https://www.youtube.com/watch?v=VEAFlK8n-5I

فیلم ناتمام " زنده باد مکزیک" (١٩٣١)
https://www.youtube.com/watch?v=TBTdUD0UOl8
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نارضایتی در جبھھ ھای جنگ جھانی اول، تحریکات انقالبی و ترک جبھھ سربازان
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/9/

نخستین آموزگار
http://player.iranseda.ir/book-player/?g=81030&w=43&VALID=TRUE

نخستین  روزھا پس از پیروزی بلشویک ھا
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/2/

یادبودی در مسکو برای شاالموف مورخ گوالک
https://www.youtube.com/watch?v=qG34vJ2zPJ8

گوالگ: یک داستان
https://www.youtube.com/watch?v=aGeHPwgLm6Y

ماه فوریھ: سقوط تزار
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/3/

محاکمات نمایشی ١٩٣٨، بوخارین و بیست نفر دیگر
https://www.youtube.com/watch?v=25JpnWlEfvE

محاکمھ مسکو
https://www.youtube.com/watch?v=7wlNu32e01k

محاکمھ مھندسین
https://www.youtube.com/watch?v=ycjvoeyuLz4

مرگ استالین 
https://www.youtube.com/watch?v=24bZXce1zNY

https://www.youtube.com/watch?v=LgkiX3GCyEc

مرگ لنین در ٢١ ژانوی ١٩٢۴
https://www.youtube.com/watch?v=oStHN2xwWeE

مستندی از لنین در ۴ بخش
https://www.youtube.com/watch?v=iGE6T3SRNAs&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=xTrmUC3E5FE

https://www.youtube.com/watch?v=YCpNlaYEvik

https://www.youtube.com/watch?v=rUKUX5O04Xc
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بگذار عکس ھا سخن بگویند

انقالب و ضد انقالب در آینھ تصاویر 

www.hks-iran.com



لنین در مخفیگاه در ژوئیھ ١٩١٧
ب

قال
 ان

ب
 قل

 و
غز

 م
ین

لن

در سال ١٩٢٧ یک آلبوم عکس، در قطع بزرگ و بھ زبان 
ھای روسی و فرانسھ با عنوان ساده "لنین، آلبوم، صد 

بود. عکس" در لنینگراد  انتشار یافت. مؤلف این اثر گولتزف 
صد عکس از لنین و رفقای ھم رزمش: کامنف، زینوویف، 
تروتسکی، سوردولف و ... تالش برای یافتن نسخھ کاملی از 
این کتاب کار بیھوده ای است. سانسور استالینی آن ھا جمع 
آوری و نابود کرد. در چند نسخھ ناقصی کھ ھنوز باقی برجا 
مانده ھفده صفحھ نابود شده اند: منطقی بود کھ تصاویر 
کسانی کھ در طی محاکمات دھھ ١٩٣٠ توسط استالین از بین 

رفتند می بایست از کتاب حذف می شدند.
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لنین در حال سخنرانی از رادیو ١٩١٩ 

روستائیان در حال گوش دادن بھ رادیو کرملین
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لنین بر روی صندلی چرخدار پس از سکتھ مغزی١٩٢٣ لنین در حال استراحت در دوران نقاھت پس از سکتھ مغزی
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مرگ لنین در٢١ ژانویھ ١٩٢۴ 
www.hks-iran.com
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مجسمھ لنین در شھری دور افتاده آرامگاه لنین
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روستائیان در حال خواندن فرمان تقسیم زمین بین روستائیان ١٩١٨

زنده باد انقالب

در پی پایان گرفتن جنگ داخلی در اواخر سال ١٩٢٠، 
یک دوران جدید آغاز می شود کھ در طی آن دوره 
کوتاھی از تجربھ حکومت شورایی، با آن رژه ھای پر 

با زرق و برق ، توده ھای مشتاق، جلسات مزین و ملون، 
برافراشتن پرچم سرخی در برابر چشمان مردم دنیا کھ 
بر روی آن ستاره سرخ و داس و چکش نقش بستھ بود. 
بین الملل کمونیست ھم با آن سرود انترناسیونال، امید و 
آرزوی انقالب و یک دنیای بھتر در سایر کشورھا و 

روبیدن دنیای کھنھ سرمایھ داری را نوید می داد.
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کنفرانس زنان کارگر در ١٩١٨الکساندرا کولنتای اولین وزیر زن در تاریخ در دفتر کارش ١٩١٨
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تظاھرات روستائیان در ١٩١٩

عکس معروف لیلی بریک ١٩٢٠
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تظاھرات اعضای حزب کمونیست فرانسھ در روز تأسیس حزب در ١٩٢٠ در واکنش بھ تظاھرات ضد بلشویکی گروه ھای راست
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"زنده باد انقالب روسیھ"، عنوان صفحھ اول نشریھ اومانیتھ ارگان حزب کمونیست فرانسھ، ٧ نوامبر ١٩٢٢
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استالین، بوخارین و اوژنیکده، از اعضای بلوک راست، استلین بعدھا ھمھ آن ھا را اعدام می کند.

راه
ر 

ب د
قال

 ان
ضد
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استالین و یاران موقتی اش علیھ تروتسکی در سال ١٩٢۵.  رایکف، کامنوف و زینویوف ھمگی کمی بعد قربانیان استالین می شوند.
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زنان پرستار راھبھ در اول ماه مھ ١٩٢۵تعطیالت در ساحل دریا ١٩٢۵ (کارت پستال برای ارسال بھ دیگر کشورھا)

ویترین تبلیغاتی رژیم
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زنان و کودکان خوشبخت استالین "پدر ملت" در ١٩٣٠ (کارت پستال برای ارسال بھ دیگر کشورھا)
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دانش آموزان در تعطیالت ١٩٣٢ (کارت پستال برای ارسال بھ دیگر کشورھا)
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تبلیغات برای افزایش ٣٠ درصدی بارآوری تولید گندم در سال ١٩٣٣ جسد روستائیان در خیابان ھا بھ واسطھ قحطی ناشی از سیاست ھای رژیم، خارکف ١٩٣٣
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استالین سوار بر  رولز رویس اش در حال بازدید
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ابر زن شوروی ١٩٣٣

ابر مرد شوروی ١٩٣٢ 
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زن در تبلیغات دولتی ١٩٣٣

وضعیت واقعی زنان در سال ١٩٣٣ 
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سد دنپروگس ١٩٣٣ خاکبرداری ١٩٣٣
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 زنان روستایی در ١٩٣۵

استاخانوف، برده مدرن در  ١٩٣۵
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کنگره نویسندگان ١٩٣۴
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  زن در واقعیت ١٩٣۵
 زن در  تبلیغات رژیم، ١٩٣۵ (کارت پستال برای ارسال بھ دیگر کشورھا)
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عکسی استثنائی از لوسموکوتف از تظاھرات اول ماه مھ ١٩٣۶ در میدان سرخ مسکو. ھنر در خدمت حکومت 
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 زنان کارگر در یک مزرعھ دولتی ١٩٣٨

 رژه زنان در یک تظاھرات دولتی، مسکو ١٩٣۶
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زنان خلبان در مسکو ١٩٣٨

زندگی روستائیان در پامیر تاجیکستان ١٩٣٧
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دفتر رای گیری در انتخابات سال ١٩٣٩ 

بی تفسیر
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 زنان در کاخ زن زیر نگاه  استالین تولدش را جشن می گیرند ١٩۴٠

زنان و سیب زمینی ١٩۴٠
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استالین: آن کھ دغدغھ زیبایی چھره خودش را داشت

استالین بیش از حد دغدغھ تصویر خودش را داشت. عکس ھایش 
قبل از چاپ مانند عکس مانکن ھای امروزی بارھا می بایست 
روتوش می شدند تا چھره ای بی نقص و کامل از او ارائھ دھند. 
عکس ھای دیکتاتور خواه در کنار افراد مورد اطمینانش و خواه 
ھمراه کودکان، ھموار باید دستکاری می شدند. این وسواس در 
مورد عکس ھای کھ او را با لنین نشان می دادند اھمیت سیاسی 
ویژه داشتند و از این رو بارھا روتوش می شدند تا نشان دھند کھ 
حتی بھ لحاظ زیباشناسی استالین چیزی از لنین کم نداشت، جانشین 
شایستھ «پدر انقالب» بوده و  خود «پدر کوچک ملت» است.  در 

میان صدھا خبرنگار خارجی کھ استالین در برابر دوربین ھای 
عکاسی شان قرار گرفت فقط جیمز ابھ توانست یک عکس روتوش 
نشده از استالین را در سال ١٩٣۶ چاپ کند. دوران طوالنی 
حکومت استبدادی استالین (١٩۵٣ – ١٩٢٨) مقارن بود با انقالب 
در عکاسی و ھنر گرافیک، کھ ابزاری شدند در حذف تصویری 

کلیھ مخالفان سیاسی پس از حذف فیزیکی شان.

استالین، با ھمھ لک و مک ھایش. تنھا عکس روتوش نشده استالین اثر جیمز ابھ ١٩٣۶
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دختر استالین در فرارش بھ آمریکا خطاب بھ روزنامھ نگاران: "انسان پدرش را انتخاب نمی کند"در سرزمینی کھ استالین "پدر ملت" باشد ھمھ کودکان کمونیست زاده می شوند جز فرزند خود استالین
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شماره ویژه نشریھ اومانیتھ ارگان حزب کمونیست فرانسھ بھ مناسبت مرگ استالین 
عنوان : تمام مردمان در سوگ رھبر کبیر

 تو بهادر بودی، زمان میدانت

 آفریدی نظمی، کان بُد همسانت

 درسپردی آخر به همرزمانت

 آن نظم بی خلل- رفیق استالین!

 در دست محکم یارانت، جاوید

  گوهرآسا نظمت خواهد درخشید

 پرتویی شگرفین درخواهد پاشید

 بر جان های ملل- رفیق استالین!

احسان طبری، نظریھ پرداز حزب توده 
در مرگ استالین سرود:

شماره ویژه نشریھ دیلی ورکر ارگان حزب کمونیست انگلستان بھ مناسبت مرگ استالین 
عنوان : استالین، معمار سوسیالیزم، درگذشت
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تروتسکی و سایر محکومین قبل از اعزام بھ تبعید در پی شکست انقالب ١٩٠۵ 

تروتسکی: آن کھ با ضد انقالب کنار نیامد

بسیار دشوار و حتی بیھوده است کھ عکسی از تروتسکی از 
دوران قبل از انقالب تا زمان تبعیدش از شوروی بھ دست آورد. 
تروتسکی، مھم ترین مخالف سیاسی استالینیزم، پس از یک دوران 
طوالنی سرکوب سیاسی در شوروی، در تبعید و در آوارگی در 
کشورھای دیگر، سرانجام در سال ١٩۴٠ در مکزیکو توسط 
رامون مرکادر مامور استالین بھ ضرب کلنگ یخ شکن کوھنوردی 
کشتھ می شود. کلیھ عکس ھای تروتسکی تا قبل از اخراج از 
شوروی توسط سانسور استالینی نابود شدند، اما در دوران تبعید ھم 
تروتسکی از بیم بھ چنگ جالدان استالین افتادن، بندرت در برابر 

دوربین عکاسی قرار می گرفت.
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ورود تروتسکی از تبعید بھ پتروگراد، ۴ آوریل ١٩١٧ 

تروتسکی در حال سان دیدن ارتش سرخ در میدان سرخ اکتبر ١٩١٨
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تروتسکی: مسکو ١٩١٩

تروتسکی: اولین کنگره انترناسیونال کمونیست در سال ١٩١٩
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تروتسکی: سخنرانی در دومین کنگره انترناسیونال کمونیست در سال ١٩٢٠
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تروتسکی: کنگره سوم  کمینترن، مسکو ١٩٢١
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تروتسکی ھمراه با لنین در میدان سرخ مسکو ١٩٢١
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اپوزیسیون چپ، ١٩٢٧ 

تروتسکی، بال کون، روزمر و فرونز

حذف تصویر تروتسکی از روی یک اثر ھنری، موزه مسکو
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تروتسکی و خانواده اش در تبعید در آلما آلتا در ١٩٢٨

تروتسکی  ھمراه با آندره برتون و ریویرا در مکزیکو ١٩۴٠
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تروتسکی در آخرین لحظات زندگی پس از ضربات مرگ آور رامون مرکادر مأمور استالین ١٩۴٠ 

www.hks-iran.com



فھرست مطالب فصول، پیوست ھا 
جلد ١

  سخن اول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۵ 
چرا تاریخ انقالب اکتبر را باید مطالعھ کنیم؟

تاریخ نویسی انقالب اکتبر 
ھدف کتاب

موضع نویسنده
فصول کتاب

 ١- شبح موعود ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١
مانیفست حزب کمونیست

بناپارتیزم
کمون پاریس اولین حکومت کارگری – انترناسیونالیستی

کمون و زنان
کمون و اھل ادب و ھنر 

٢ - جنگ و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۴۶ 
٣ - نان و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۵۴ 

روسیھ حلقھ ضعیف دولت ھای سرمایھ داری
۵ روز شکوھمند

غافلگیر شدن انقالبیون
قدرت دوگانھ

بازگشت لنین از تبعید
جنگ، جنگ تا پیروزی

۴ - تئوری و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧۴
مارکس و انقالب اکتبر

سھ بینش از انقالب آتی روسیھ
تزھای آوریل لنین

۵ - شورا و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٧
بلشویک ھا : استراتژی و تاکتیک انقالبی
صلح، زمین، نان، تمام قدرت بھ شوراھا

رادیکالیزه شدن شوراھا
روزھای ژوئیھ

کودتای کورنیلف و "جبھھ واحد"
تضاد شھر و روستا

ھنر قیام
چرا لنین اینقدر بی تاب بود؟

"سرنگون باد کرنسکی جھود، زنده باد تروتسکی یھود! "
تسخیر کاخ زمستانی

تفسیر قیام اکتبر
لنین و "سیاست بھ مثابھ  ھنر استراتژی"

حکومت شوراھا
شوراھا در روسیھ

انقالب ١٩٠۵ و شوراھا
کنفرانس  شوراھای سال ١٩١٧

کنگره اول نمایندگان شوراھا کارگران و سربازان سراسر روسیھ
یک آمریکایی در کنگره شوراھا 

کنگره دوم تا کنگره ھشت
شوراھا چھ بودند؟

۶ - حزب و انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٩
آیا طبقھ کارگر بھ حزب نیاز دارد؟ 

سازمان لنینی چیست؟
ایدئولوژی بورژوازی و آگاھی طبقاتی پرولتاریا

نظریھ سازمان دھی  ، برنامھ انقالبی، عمل انقالبی
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سازمان دھی لنینی و دموکراسی شورائی
اکنون چھ؟

٧ - ارتش سرخ، جنگ داخلی و تھاجم نظامی خارجی ٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۴٨
مذاکرات صلح برست- لیتوفسک

جنگ داخلی روسیھ
جنگ داخلی فنالند

از پایھ گذاری ارتش سرخ تا پیروزی بلشویک ھا
مداخلھ نظامی خارجی

تلفات
٨ - شورش کرونشتات از "کمونیسم جنگی" تا "نپ "٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۶٨ 

پیروزی در جنگ داخلی و بحران "کمونیسم جنگی"
شورش کرونشتات

مشی نوین اقتصادی (نپ)
جلد ٢

٩- از اکتبر تا ترمیدور ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۴
اپوزیسیون ھای اولیھ

مجلس مؤسسان
مباحثات درباره مجلس مؤسسان

کمونیزم جنگی" و اتحاد کارگران با دھقانان 
ارعاب سرخ در برابر ارعاب سفید

تک حزبی و ممنوعیت احزاب و جناح ھا 
از بعد از کنگره دھم حزب کمونیست تا مرگ لنین

"اپوزیسیون چپ" و ابداع "تروتسکیسم"
انحطاط انقالب روسیھ: یک رویداد واحد یا یک روند؟

ترمیدور
ترازنامھ بلشویسم در سال ھای ١٩٢١ – ١٩١٧

پلیس سیاسی، چکا
روزا لوکزامبورگ و انقالب اکتبر

کمونیزم روسی: ریشھ ھا و ساقھ ھا
اپوزیسیون کارگری و مدیریت تولید

درباره "ھدف" و "وسیلھ"  در بنای سوسیالیزم 
جانشین گرایی

خود- رھایی کارگران
١٠ - لنین و لنینیزم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۶١

ریشھ ھای "لنینیزم"
آیا لنین یک "لنینیست" بود؟

آیا صحبت از 'لنینیزم' جایز است؟
لنین آری، "لنینیزم" نھ

امروزه رویکرد لنینی چھ می تواند باشد؟
امپریالیزم و انترناسیونالیزم

آزادی در تقابل با دولت
رھبری، اشتباھات و انشعابات
روش ھایی برای تحول انقالبی

بازخوانی لنین
١١ - محاکمات مسکو، ھدیھ استالین بھ امپریالیزم و فاشیزم ٠٠٠٠ ٨١

بر نسل انقالب اکتبر چھ گذشت؟
آمار: اکتبر ١٩٣۶ -  نوامبر ١٩٣٨

١٢ - گوالگ، دوزخ استالینیزم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩۵
دشمن مردم

داخل یک دکمھ لباس زندان
خالکوبی تصویر استالین

وارالم شاالموف: شاعر جھنم
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شاالموف و گربھ سولژنیتسن
زنان گوالگ

امپراتوری صنعتی
گوالگ و رشد اقتصادی

آمار  گوالگ
برچیدن گوالگ

١٣ - ترور بزرگ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١١٢
پیش زمینھ

محاکمات مسکو
ارتش سرخ
روشنفکران

کوالک ھا
کوچ اجباری گروه ھا، اقوام و ملیت ھای نامطلوب

جنگ جھانی دوم
اخراج و تبعید پس از جنگ

١۴ - بوروکراسی چیست؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١۴٢
دومین جنگ داخلی در شوروی

نظریھ ھای چپ درباره استالینیزم
سوسیالیستی

سرمایھ داری دولتی
وجھ تولید نوین

انتقالی بین سرمایھ داری و سوسیالیزم.
بوروکراسی چیست؟

بوروکراسی و تقسیم کار در جھان مدرن
بوروکراسی در جوامع مدرن سرمایھ داری

بوروکراسی در کشورھای "عقب مانده"

بوروکراسی در روسیھ
جانشن  گرایی و رئال  پولتیک 

بتوارگی تشکیالتیی
کاھش روز- کار

اکو سوسیالیزم
١۵ - از انقالب جھانی تا سوسیالیزم در یک کشور ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۶۴

بین الملل سوم (بین الملل کمونیست، کمینترن)
اولین کنگره کمینترن

انقالب ١٩٢٣ از دست رفتھ آلمان
سوسیالیزم در یک کشور

بگذارید کوالک ھا ثروتمند شوند!
اعتصاب عمومی سال ١٩٢۶ در بریتانیا

تراژدی انقالب دوم چین
دوره سوم: نقش کمینترن در بھ قدرت رسیدن ھیتلر

جبھھ خلق
جنگ داخلی اسپانیا

پیمان صلح بین ھیتلر و استالین
انحالل کمینترن ھدیھ ای بھ روزولت

وقتی حاکمان دنیا ھوای یکدیگر را دارند
١۶ - استالینیزم، آنتی تز سوسیالیزم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٠٨

انسان نوین سوسیالیستی
خصوصیات انسان شوروی

تبلیغات و انقالب
ویترین تبلیغاتی رژیم

کیش شخصیت
تحریف و جعل تاریخ انقالب
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معجزه ھنر رئالیسم سوسیالیستی
تروتسکی زدایی از تاریخ

انجیل استالین
مارکسیزم- لنینیزم

خطا ناپذیری حزب
ماتریالیسم دیالکتیکی

١٧ - فروپاشی شوروی و بحران چپ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢۴٧ 
فروپاشی شوروی

بحران عمومی اعتبار یک بدیل اجتماعی
پیامدھای فروپاشی

حزب توده ایران و فروپاشی شوروی
بعد از فروپاشی

مارکس و انقالب اکتبر
سرمایھ داری پس از فروپاشی

١٨ - مارکس و سرمایھ داری در سده بیست و یکم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢۶۴
٠٠ ١٩٢٨٠ - سخن پایانی، درس ھای انقالب اکتبر برای امروز ٠٠٠٠٠

چرا انقالب اکتبر
آیا انقالب اوضاع را بدتر خواھد کرد؟

استالینیسم آیا ادامھ بلشویسم بود؟
فریب بزرگ: استالینیسم ھمان کمونیسم است!

در دفاع از انقالب اکتبر
١ - انقالب یا کودتا؟

٢ - اراده عطف بھ قدرت یا ضد انقالب بوروکراتیک
٣-  انقالب "زودرس"

در ضرورت حزب طبقھ
اشتباھات حزب بلشویک

نظام سرمایھ داری ھنوز از شبح انقالب اکتبر خالصی نیافتھ!

جلد٣
پیوست ھا

١ - وقتی استالینیست سابق بھ جنگ کمونیزم می رود ٠٠٠٠٠٠٠  ۵
"کتاب سیاه کمونیزم "

انقالب روسیھ در برابر دادگاه تاریخ
وجدان کمونیست سابق

٠ ٢٢۶ - انقالب اکتبر و اولویت آموزش توده ھا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
خانھ ھای مردم، باشگاه ھای کارگری، خانھ ھای کتاب خوانی

نھادھای آموزشی (١٩١٧ - ١٩٢٣)
مدرسھ یکسان کار

آموزش عالی
دانشکده ھای کارگری

آموزش روش ھای آموزشی (پداگوژی)
تحول در روش ھا و نھادھای آموزشی (١٩٢٨ - ١٩٢٣)

آموزش کمونیستی
در ستایش دیالکتیک

   - آن ھا جرات کردند ! 
تجربھ مدرسھ شورایی سال ھای ١٩٢٠

سواد آموزی، وظیفھ ای کھ در اولویت قرار دارد 
مدرسھ یکسان و اصول آن

بلشویک سازی" آموزگاران، خودمدیریتی، دموکراسی
نخستین ترازنامھ ھا

چھ درس ھایی؟ 
" نبرد زندگی" و  "روش کمپلکس ھا"

٣ - روزنھ امید: کنگره خلق ھای شرق در باکو ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ۴٧
٠٠ ۴۵۶ - خطرات حرفھ ای قدرت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ www.hks-iran.com



۵ - مارکسیزم و جادوی نخستین٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٧٢
۶ - انقالب اکتبر و ھنر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٨۴

در حسرت انقالبی کھ بھ آن خیانت شد
ھنر و جامعھ طبقاتی
پیشینھ ھنر در روسیھ

آکادمی ھنر
دو لحظھ تاریخی

انقالب اکتبر و ھنر
آوانگارد 

ھنر آبستره
فوتوریسم

سوپراماتیسم
کنستروکتیویسم

استالینیزم و ھنر
نمایشگاه لنینگراد سال ١٩٣٢

نمایشگاه مسکو سال ١٩٣٣
نقد استالینیستی بر ھنر آوانگارد

آکادمیسم جدید : رئالیسم سوسیالیستی
صنعتی کردن و ھنر

گوالگ و ھنر
کوه نشینی در کرملین

٧ - شاھدان عینی مستند ساز انقالب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۴٩
یک آمریکایی در پترزبورگ

چشم و دوربین انقالب
"دیکتاتوری پرولتاریا" از زبان یک زن فمینیست آمریکایی

ویکتور سرژ: آنارشیستی کھ بلشویک می شود
آلفرد روزمر : سندیکالیستی  کھ طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا می شود

آناتولی لوناچارسکی: انقالبی خوش اقبالی کھ بھ موقع مرد 
خاطرات یک کارگر

"یادداشت ھای خصوصی" یک منشویک
شش ھفتھ در روسیھ انقالبی

پنج روزی کھ روسیھ را متحول کرد
مورگان فیلیپس پرایس

"تاریخ انقالب روسیھ تا صلح برست لیتوفسک" تروتسکی
"تاریخ انقالب روسیھ" نوشتھ لئون تروتسکی

٨  - رویدادھای مرتبط با انقالب اکتب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧١
٩  - فھرست برخی از افراد، سازمان ھا و مفاھیم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨۴
١٠- منابع نوشتاری، شنیداری و دیداری   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠١
١١- بگذار تصاویر سخن بگویند٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ٢١٧
١٢- فھرست مطالب فصول، پیوست ھا و جداول  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢۵٨

جداول
نمودار ترکیب احزاب در دومین کنگره شوراھا نوامبر ١٩١٧(ج١)   ١٢٠
نمودار نابودی عامدانھ دام ھا توسط روستائیان (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ١٠۴
تولید گندم در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ١٠۴

تولید زغال سنگ در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم (ج٢) ٠٠٠٠٠٠ ١٠۴ 
نمودار تولید زغال سنگ و تعداد زندانیان اردوگاه ھا (ج٢)٠٠٠٠٠٠  ١٠٧
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نمودار جمعیتی زندانیان در گوالگ ھا در سال ھای حکومت استالین (ج٢)  ٠٠  ١٠٨
نمودار جمعیتی زندانیان در گوالگ ھا برحسب طبقھ بندی جرم  (ج٢) ٠٠٠٠٠٠ ١٠٩
جدول ١ - آمار تولید و صدور غالت و میزان اشتراکی کردن (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠  ١٢٢
نمودار درصد اشتراکی کردن کشاورزی در ١٩٣٧ - ١٩٢٧ (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠   ١٢٣
نمودار تولید و صدور غالت در ١٩٣۴ – ١٩٢٨ (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ١٢٣
نمودار میزان مرگ در اوکراین  (ج٢) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٢۵
جدول ٢ - آمار تلفات انسانی در تبعید( بر حسب ملیت ھای) (ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٢٩
جدول ٣ - آمار تبعید شدگان( بر حسب زمان) (ج٢)  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٠
جدول ۴ - آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقالبی و سیاسی(ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٣۶
نمودار آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقالبی و سیاسی(ج٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١۴٠
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بھ قلِم ھمین نویسنده – بھ فارسی
 •  پیدایش وتکوین خرد در تاریخ و   زمینھ ھای اجتماعی آن  - جلد ١   

 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ١ - ویژه انقالب اکتبر   
 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ٢  

 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ٣   
 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ۴  

 
برخی از آثار ترجمھ شده بھ فارسی توسِط ھمین نویسنده

 •  بین الملل سوم بعد از لنین : لئون تروتسکی  
 •  نظریھ لنینیستی سازمان دھی و ربط امروزی آن : ارنست مندل   

 •  انقالب مداوم در کشورھای عقب مانده  :  ارنست مندل  
 •  آلن بدیو و معجزه ی رخداد : دانیل بن سعید 

 •  استراتژی و سیاست: از مارکس تا بین الملل سوم : دانیل بن سعید   
 •   مارکسیزم جادوی نخستین : ایزاک دویچر   

 •   تفسیر تروتسکی از استالینیزم : پری آندرسون   
 •  خطرات حرفھ ای قدرت : کریستیان راکوفسکی 

 •  درس ھای اکتبر : لئون تروتسکی   
 •  مشی نوین : لئون تروتسکی   

 •  طبقھ کارگر و دموکراسی بورژوائی : و. لنین   
 •  مارکسیزم ماژینو: کتاب اقتصاد مندل 

 •  تناقضات سرمایھ داری دولتی : ارنست مندل  
ارنست  •  در باره ماھیت طبقاتی شوروی خصلت - اجتماعی اقتصاد شوروی  :  

مندل   

 •  رازوارگی سرمایھ داری دولتی  :  ارنست مندل 
 •  دموکراسی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتری   :  ارنست مندل  

 •  مفاھیم تشكیالتي نزد لنین  :  ارنست مندل  
 •  جھت گیری بلشویک ھا، یک بررسی انتقادی :  ارنست مندل   

 •  نظریھ مارکسیستی دولت   :  ارنست مندل   
 •  شکل گیری اندیشھ اقتصادی کارل مارکس  :  ارنست مندل 

 •   تروتسکی: بررسی پویائی اندیشھ او   :  ارنست مندل 
 •  ریشھ ھای خشونِت اسرائیل : تونی کلیف   

 •  مسالھ ملی در اتحاد شوروی : آنتونیو موسکاتو   
 •  بن بست ایدئولوژی بازار : آنتونیو موسکاتو 

 •  مارکس، بحران کنونی و آینده کار   :  ارنست مندل   
 •  ١٩٢١ - ١٩٢٠ سال ھای تاریک لنین و تروتسکی : ارنست مندل 

 •  تقدم سیاست در جوامع فرا انقالبی : الما آلتفاتر    
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