
1توانيم تاريخ انقالب روسيه را بنويسيم؟ آيا می
 

 اريك هابسبام

 حسن مرتضوی
 

 1991در لندن، در سوم دسامبر  [1]شود، در سخنراني يادبود ايزاك دويچر اين متن كه براي نخستين بار در اينجا منتشر مي

 .است«( شد اگر چه مي)»واقعيت  ي تاريخ مبتني بر خالف ي مسئله ايراد شد. هدف اين مقاله بحث درباره

ام كه ماندگارترين اثرش در تاريخ انقالب روسيه، يعني زندگي   ام را در احترام به ايزاك دويچر انتخاب كرده موضوع سخنراني

 .ام، مثبت خواهد بود به اين پرسش در عنوان سخنراني تروتسكي، اثري است كالسيك. بنابراين، آشكارا پاسخ

توانيم تاريخ قطعي رويدادي مانند انقالب روسيه را  گشايد: آيا ما هرگز مي تر مي اما اين پاسخ دري به روي پرسشي فراخ

ست، اين كه يك در اينجا، در معنايي آشكار، پاسخ منفي ا ؟1991شود يا در  بنويسيم، و نه فقط تاريخي كه امروز درك مي

كوشند با پژوهش در آن تفاوت بين واقعيت و پندار را مشخص كنند. شما  واقعيت تاريخي عيني وجود دارد كه مورخان مي

هاي  ها گريخت و در پاراگوئه پناه گرفت، اما واقعيت چنين نيست. هنوز هر نسلي پرسش آزاديد باور كنيد هيتلر از چنگ روس

دهد؛ به ياد داشته باشيد كه در تاريخ جهان مدرن، ما  كند؛ و به اين كار نيز ادامه مي ته مطرح ميجديد خاصي را پيرامون گذش

پردازيم. هيچ راهي نيست كه حتي حدس بزنيم مورخان آينده  هاي عمومي و خصوصي مي پاياني از پيشينه به انباشت تقريباً بي

هاي انقالب كبير فرانسه به  ايم. بايگاني ها نيانديشيده ما به آنيابند كه  وجو خواهند كرد و چه چيزي مي چه چيزي را جست

شود. ما فقط تازه به  ها ديده نمي اي از كاهش ارجاع به آن سال مورخان را مشغول كرده بود و هنوز هم هيچ نشانه 022مدت 

عنوان  نيست؛ و با اين همه تاريخ به ايم. بنابراين، تاريخ قطعي ممكن هاي شوروي پرداخته هيمالياي اسناد انباشته در بايگاني

گذارند، و  هايي كه به بحث مي گويند، پرسش ي آنچه سخن مي توانند درباره يك فعاليت جدي ممكن است؛ زيرا مورخان مي

 .هايشان براي بحثي بامعنا به توافق برسند ها براي محدودكردن تفاوت حتي كفايت پاسخ

هاست كه اين امر تقريباً ناممكن شده؛ اكنون پايان كار اتحاد شوروي به ناگزير  مدت ي بيستم، ي سده در قلمرو تاريخ روسيه

ها اكنون قادرند ــ در واقع مجبورند ــ آن را  ي آن ي مورخان از انقالب روسيه را تغيير داده است، زيرا همه ي درك همه شيوه

اي زنده. البته روشن است كه  ه كه متمايز است از سوژهي فردي درگذشت نامه در دورنماي متفاوتي درك كنند، همانند زندگي

بند  نويسند سرد شود و به حرارت نيم زمان زيادي بايد بگذرد تا شوروحرارت كساني كه تاريخ اتحاد جماهير شوروي را مي

ان پژوهشگران كاتوليك نويسند ــ تاريخي كه موضوع روابط تلخ مي پيرايي پروتستاني را مي روزها تاريخ دين افرادي برسد كه اين

[ 1ميلز] [ يا روستاي بوش9گوينس] [ مارتين مك3فراتر از شهر دري][ 0]1111ها كه از انقالب  و پروتستان بوده است ــ يا آن

توصيف « ويسكي پروتستاني»ي ايرلندي آن را  نويسند، زادگاه مشروبي كه روزگاري يك ميخواره [ مي1پدر روحاني يان پيسلي]

هاي سوسياليستي، تاريخ انقالب سوسياليستي هنوز با اين روحيه نوشته  حاد شوروي سابق، و جانشينان دولتكرد. در ات

شود. از اين رو بعيد است از آنجا چيزي جز مواد و مصالح جديد براي تاريخ، اما نه تاريخ خوب، بيرون بيايد. حتي فراتر از  مي

داري و  توانيم جنگ سرد بين سرمايه داري به ماجرا نزديك هستيم كه نمي آن، اغلب ما هنوز چنان از لحاظ عاطفه و جانب

 .كمونيسم ــ زيرا اين دو نظام هرگز عمالً با يكديگر در ميدان نبرد نجنگيدند ــ را همانند جنگ سي ساله بررسي كنيم

توانيم  شوروي را پديد آورد، اما نميتوانيم به داوري انقالب اكتبر بپردازيم كه اتحاد جماهير  ي ديگري هم هست. ما مي نكته

اي كه مردم عادي اتحاد جماهير شوروي سابق  گذارد. فاجعه گمان بر داوري تاريخي تأثير مي پايان آن را بررسي كنيم و اين بي

نظام پيشين شوم كه جهش ناگهاني و راديكال از  در پايان كار اين نظام در آن فرو رفتند، هنوز به پايان نرسيده است. متذكر مي

ها تحميل شد، اقتصاد را حتي شايد بيشتر از جنگ جهاني دوم، و بيش از انقالب اكتبر از هم  داري كه بر آن به سرمايه

ي شوروي   زمان برده است. ارزيابي ما از كل پديده 1992و  1902هاي  گسيخت، و احياء اقتصاد منطقه نيز مدت بيشتري از دهه

توانيم با اين پرسش آغاز كنيم: مورخان انقالب روسيه امروزه بر سر چه چيزي  اين همه، اكنون مي موقتي باقي مانده است. با

هاي معيني در تاريخ انقالب روسيه كه بايد مطرح شوند، و  توانيم پيرامون پرسش توانند توافق موجهي داشته باشند؟ آيا مي مي
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 فصل نوزدهم از كتاب درباره تاريخ 



رك، قاطعانه تثبيت شوند و بنابراين نيازي به بحث جدي ندارند، به توانند با قواعد پژوهش و مدا عناصر معيني در آن كه مي

 توافق برسيم؟

اند، زيرا  ي معمولِ برهان و ضدبرهان تاريخي هايي از اين دست، فراتر از دامنه يك مسئله اين است كه دشوارترين پرسش

آنچه را كه عمالً رخ داد بدانيم، زيرا توانيم بخش اعظم  اكنون مي« توانست چنين باشد. مي»موضوعاتي هستند با مضمون 

  دسترس بود و پشت اطالعات در دسترس است، گرچه عمالً در تمام دوران حيات اتحاد جماهير شوروي، بخش زيادي غيرقابل

ر هاي منتشرشده د هاي رسمي پنهان. به همين دليل انبوهي از نوشته حقيقت  ها و نيمه ي اتاق بايگاني و دروغ شده درهاي قفل

نظر از نبوغي كه نويسندگان در استفاده از منابع پراكنده و كاركشتگي در  آن زمان، اكنون بايد به سطل زباله ريخته شود، صرف

عنوان بررسي مهم اين  رابرت كانكوئست را به ارعاب بزرگتوان  ها نداريم؛ مثالً مي اند. ما ديگر نيازي به آن وگمان داشته حدس

فاً به اين دليل كه منابع بايگاني اكنون در دسترس است، هرچند شايد اين منابع تمامي استدالل موضوع كنار گذاشت، صر

عنوان تالشي چشمگير و پيشگامانه براي ارزيابي ارعاب استاليني خوانده خواهد شد،  كتاب يادشده را رد نكنند. اثر كانكوئست به

طور خالصه، اين كتاب بيشتر  هش كند ديگر منسوخ شده است. بهكوشيد پژو هاي وحشتناكي كه مي اما بررسي آن از واقعيت

هاي بهتر و  ي تاريخش به ما خواهد گفت. هنگامي كه داده نگاري عصر شوروي خوانده خواهد شد تا آنچه درباره براي تاريخ

نگاري عصر شوروي  ايي تاريختر را خواهند گرفت. اين به تنه تر و ناقص هاي نازل گيرند، جاي داده تري در دسترس قرار مي كامل

ي شوروي پيش  هايي كه مربوط به اوايل دوره ويژه پرسش هاي ما پاسخ نخواهد داد، به ي پرسش دهد، اگرچه به همه را تغيير مي

شدن كامل اتحاد شوروي است؛ يعني آن هنگام كه حكومت شوروي و حزب كمونيست عمالً از بخش اعظم آنچه  از بوروكراتيزه

 .خبر بودند گذشت، بي ان ميدر قلمروش

ي آن  ي آنچه رخ داده نيست، بلكه درباره ي بيستم درباره ي سده ترين مباحث در خصوص تاريخ روسيه از سوي ديگر، مبرم

توانست خود را نجات دهد؟ آيا  ناپذير بود؟ آيا تزاريسم مي توانست رخ دهد. نمونه: آيا انقالب روسيه اجتناب چيزي است كه مي

  ي چشمگيرتري از خالف داري ليبرالي بود؟ هنگامي كه انقالب رخ داد، ما مجموعه روسيه در مسير رژيم سرمايه 1913 در سال

شد از انقالب روسيه اجتناب كرد؟ اگر از اين انقالب در روسيه  ها داشتيم. اگر لنين به روسيه برنگشته بود؟ آيا مي واقعيت

اي  ها تصميم بگيرند با برنامه ها: چه چيزي باعث شد كه بلشويك موردعالقه ماركسيستداد؟ و نكاتي  شد، چه رخ مي اجتناب مي

كردند؟ اگر انقالب  گرايانه در ارتباط با انقالب سوسياليستي قدرت را تصاحب كنند؟ آيا بايد قدرت را تصاحب مي آشكارا غيرواقع

ها در  داد؟ آيا بلشويك پيوست، چه رخ مي دند ــ به وقوع ميبندي كر ها روي آن شرط اروپايي ــ يعني انقالب آلمان كه بلشويك

گرفت؟ و  ي جنگ داخلي، حزب بلشويك و سياست شوروي چگونه شكل مي خوردند؟ و اما در زمينه جنگ داخلي شكست مي

؟ چه اتفاقي هايي براي بازگشت به اقتصاد بازار تحت نپ )سياست اقتصاد نوين( وجود داشت هنگامي كه پيروز شدند، آيا بديل

ي منتهي  هاي ضدواقعيت دوره پايان است و من فقط برخي از پرسش كرد؟ اين فهرست بي افتاد اگر لنين با تمام قوا عمل مي مي

هايي  كنم چنين پرسش ها نيست؛ بلكه تالش مي ام. هدف من از اين سخنراني، پاسخ به اين پرسش به مرگ لنين را مطرح كرده

 .ر زمان حال بررسي كنمرا در دورنماي مورخي د

ي رويدادهايي هستند  ها درباره اند پاسخ داد، زيرا اين پرسش ي مدارك مربوط به آنچه رخ داده توان بر پايه ها را نمي اين پرسش

اي كه  شدن توده موج عظيم راديكالي 1911هيچ ترديد جدي بگوييم كه در پاييز  توانيم بي كه رخ نداده است. به اين ترتيب مي

نحوي كه در زمان انقالب اكتبر، نيازي به تصاحب قدرت  ها سودبرندگان اصلي آن بودند، حكومت موقت را جارو كرد، به لشويكب

جايي كه فروافتاده بود برداشته شود. شواهد بسياري در اين خصوص داريم. اين نظر كه اكتبر  بايست از همان نبود؛ بلكه فقط مي

از  پيشانه نبود مطلقاً اعتبار ندارد. براي تشخيص اين موضوع فقط بايد گزارشي را بخوانيد كه گر چيزي بيش از كودتايي توطئه

هاي ولگا نوشته شده بود.  ها بازديد از استان [، پس از هفته1، فيليپس پرايس]منچستر گاردينانقالب اكتبر از سوي گزارشگر 

شناسم كه از كانون  في از روسيه و تسلط به زبان روسي، نميبراين، من هيچ شاهد عيني خارجي ديگري، با دانشي كا عالوه

متعصبان ماگزيماليست كه هنوز در رؤياي انقالب اجتماعي در سراسر »روسيه در آن زمان ديدار كرده باشد. او نوشته است: 

ي اين مقاله  ر زماني كه پروندهد« اند. ها، اخيراً پيرواني عظيم، هرچند آشفته كسب كرده اروپا هستند، بنا به مشاهداتم در استان

با عنوان  1911ها قدرت را تصاحب كرده بودند و بنابراين مقاله در دسامبر  از ياروسالو بسته شد و به منچستر رسيد، بلشويك

 .منتشر شد؛ اما در واقع پيش از اكتبر ارسال شده بود« ها توانستند قدرت را تصاحب كنند چگونه ماگزيماليست»



ها  افتاد اگر بلشويك توانند به اين شيوه حل و فصل شوند ــ مثالً چه اتفاقي مي  ها نمي هاي مربوط به بديل  سشترديد پر بي

گرفتند كه قدرت را در اختيار بگيرند، يا مايل بودند قدرت را در رأس يك ائتالف با ساير احزاب سوسياليست و  تصميم نمي

كند  توانيم بدانيم؟ فيليپس پرايس مثالً در همان مقاله اين امكان را مطرح مي يسوسياليست انقالبي تصاحب كنند. ما چگونه م

انقالب )عين كلمات او( را گرد هم « هاي اجتماعي مغشوش توده»كرد عاملي است كه  كه نفرت عظيم از جنگ كه وي فكر مي

دادن مناطقي از روسيه و به بهاي  ستيك ديكتاتور صلح ... حتي به بهاي از د»ايجاد خواهد كرد، « ناپلئوني»آورد،  مي

توانيم  دانيم كه روندي مشابه رخ داد. ما با بازگشت به عقب مي ما مي« هاي سياسي كه با انقالب به دست آمده است. آزادي

حق فرض كرد روسيه به طريقي ناگزير به زودي از جنگ خارج خواهد شد. او  گمان به او بي 1911ببينيم در موقعيت سال 

هاي مبارزه با يكديگر تقسيم خواهد شد و به شكست خواهد  كرد در پي اين اتفاق، انقالب به دارودسته ين فكر ميهمچن

رسيد. وقتي اين اتفاق رخ نداد، حتي  انجاميد. اين موضوع اگرچه رخ نداد، براي يك ناظر معاصر بسيار محتمل به نظر مي

 .توانند بكنند ميي آن ن پردازي درباره مورخان كاري بيش از گمانه

كم  هايي چيست؟ مشكل اين است كه دست زني كم هدف از چنين گمانه زني كنيم؟ و دست توانيم گمانه اما ما دقيقاً چگونه مي

فايده. مثالً لنين، يا در واقع، استالين را در  سه نوع متفاوت ضدواقعيت وجود دارد. يك نوع، جذاب است و از لحاظ تحليلي بي

درازي فراوان سياسي  شد. با وجود روده بدون ورود شخصي اين مردان، تاريخ انقالب روسيه يقيناً بسيار متفاوت مينظر بگيريم. 

جمهور را  كند. مثالً اياالت متحد عمالً هفت رييس و ايدئولوژيكي، حضور افراد هميشه تفاوت خيلي زيادي در تاريخ ايجاد نمي

انداز سده به آن نگاه كنيد،  به بعد از دست داد، اما اگر از چشم 1111به طريق ديگري از ي خود با ترور يا  ي دوره پيش از خاتمه

دادن به تاريخ اياالت متحده ايجاد كرده باشد. از سوي ديگر، گاهي بود يا نبود  رسد اين امر تفاوت زيادي در شكل به نظر نمي

هاي اتحاد جماهير شوروي  در واقع بايد گفت در واپسين سال كند، يا افراد ــ همانند لنين و استالين ــ تفاوتي ايجاد مي

[ زماني 9اعتقاد دارم اگر آندروپف]»سي گفت:  بي اي با بي  [ در مصاحبه1سوسياليستي. مدير سابق سيا به پروفسور فرد هاليدي]

كرد  چه از لحاظ اقتصادي نزول ميتر بود، ما هنوز اتحاد شوروي را داشتيم كه گر سال جوان  قدرت را گرفت، پانزده 1910كه در 

[ مايل نيستم موافقت خود را با رؤساي سيا اعالم كنم، 1«]شدت دچار ضعف شده بود ... اما هنوز وجود داشت. و از لحاظ فني به

اي را واكاوي  هاي تاريخي توان موقعيت ميماند.  اما نظرشان كامالً معقوالنه است. هرچند با اين گفته، حرف ديگري باقي نمي

[ در 12توانند چنين تفاوت چشمگيري، مثبت يا منفي، داشته باشند. احتماالً، چنانكه آلن بوالك] كرد كه در آن افراد منفرد مي

ها اين دو  اساس آنهايي تحقيق كنيم كه بر  ي شيوه توانيم درباره هاي موازي هيتلر و استالين انجام داده بود، ما نيز مي زندگي

توانيم حدودي را  فرد به تقويت قدرت شخصي خود پرداختند، چنانكه استالين قطعاً انجام داد و لنين آشكارا چنين نكرد. ما مي

شان  هاي توانستند انجام دهند يا از چه لحاظ اهداف و سياست تعيين كنيم كه چنين افرادي با قدرت بومي خود چه كاري مي

 .شان بود ي زمان، مكان و موقعيت عنوان يك فرد بلكه خصيصه ها به ي آن نه خصيصه

شدنِ بسيار سريعِ دولت شوروي، امكان اعمالِ خشونت  ي صنعتي توانيد كامالً معقوالنه استدالل بياوريد كه در پروژه مثالً مي

اي بود،  بند به انجام چنين پروژه كمتر يا بيشتري وجود داشت؛ اما اگر اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در آن زمان پاي

[، باز هم الزم بود اين امر با اجبار زيادي انجام شود، حتي اگر اتحاد 0ها نفر به آن ] بنديِ راستين ميليون حتي باوجود پاي

، توانيد استدالل كنيد كرد. همچنين مي تر از استالين رهبري مي جماهير شوروي سوسياليستي را فردي كمتر خشن و ماليم

توانست به استالين امكان كنترل بر ماشين بوروكراتيك دمادم متورمي  عيار نيز نمي [، كه حتي قدرت تمام11مانند موشه لوين]

را بدهد كه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به آن بدل شد. تنها ارعاب و ترس از مرگ براي كارگزاران قدرقدرت موقت آن، 

توانيد نشان  ضمين كند و او را در تار عنكبوتي بوروكراتيك به دام نياندازد. يا بار ديگر، ميتوانست اطاعت از مستبد را ت مي

كنند همان الگوهاي قديمي است. هم استالين و  ي تاريخي خاص، حتي آنچه مستبدان دنبال مي زمينه دهيد با توجه به پيش

كم تا حدي اين نياكان سلطنتي را الگوي خود قرار  و دستالعنان هستند،  دانستند جانشينان امپراتورهايي مطلق هم مائو مي

ها را هم بگوييم باز به اين  ي اين ها با اين ديد نگاه خواهند كرد؛ اما حتي اگر همه دانستند كه اتباعشان به آن دادند و يقيناً مي

ييس خارج شود، اوضاع ممكن بود از سو 1911توانست تا  اگر لنين نمي»ايم:  هاي تاريخي پاسخ نگفته ي بديل پرسش درباره

توان جلو رفت،  بيش از اين نمي« شد. بسيار متفاوت نمي»يا « توانست بسيار متفاوت باشد اوضاع مي»، يا حداكثر «متفاوت شود

 .سرايي كنيم مگر اينكه داستان



هاي  ي جدل انقالب از دريچهكنند تاريخ  تر هستند، فقط به اين دليل كه كمك مي ها كمي جالب واقعيت ي خالف دومين دسته

انتظار نداشت كه تزاريسم در  1922گيريم، هيچ ناظر جدي حتي پيش از  ايدئولوژيك ديده نشود. سقوط تزاريسم را در نظر مي

منتظر سقوط بزرگ و نه »، 1119شد. خود ماركس در  بيني مي ي بيستم جان سالم به در برد. انقالب روسيه عموماً پيش سده

ي قديمي  شود و در نتيجه عمارت فرسوده كرد اين سقوط با اصالحات از باال شروع مي ر روسيه بود؛ او فكر ميديرهنگام د

[، و سياستمداري بريتانيايي كه نظرات ماركس را به دختر ملكه 3«]تواند آن را تحمل كند و به فروريزي كاملش بيانجامد نمي

ترديد بخت و اقبال تزاريسم پس از  با بازنگري گذشته، بي« نامعقوالنه نيستند.»كرد اين نظرات  داد، فكر مي ويكتوريا گزارش مي

نمود؛ و بسياري مردم در  مرده مي« جنگ بزرگ»ناچيز بود، و عمالً پيش از  1921سالم به دربردن از نخستين انقالب در  جان 

خود را براي اين نظريه به زحمت بياندازيم كه  طور جدي كردند. الزم نيست به آن زمان حتي يك لحظه هم غير از اين فكر نمي

شدن به يك  ي تزاري در راه بدل ها، انگار از غيب رسيدند و كار آن را تمام كردند، روسيه وقتي جنگ جهاني اول و بلشويك

دي در نظر طور ج هاي ضدماركسيستي، هرگز اين موضوع به داري ليبرالي رو به ترقي بود، اما براي استدالل ي سرمايه جامعه

 .شود گرفته نمي

از سقوط تزار  پسي ليبرال، دمكراتيك و پارلماني،  اند كه امكان يك روسيه ها نيز با قطعيت استدالل نكرده ضمناً حتي ليبرال

اند باور كنند فقط كودتايي لنينيستي رخ داد كه گلوي دمكراسي نويدبخش ليبرالي روسيه  ها مايل وجود داشت. بسياري از آن

شوم كه در تنها انتخابات منطقاً آزادي كه پس از انقالب اكتبر  گويند. گذرا يادآور مي هيچ اعتقادي مي بريد، هرچند اين را بيرا 

 .درصد آرا را كسب كردند 3ها  درصد و منشويك 1هاي بورژوايي فقط  برگزار شد، يعني انتخابات مجلس مؤسسان، ليبرال

خود را دارند. نسل من با اين داستان پرورش يافت كه « شد فقط اگر چنين مي»هاي  نهها نيز افسا از سوي ديگر، كمونيست

سوسياليستي و   [ انقالب بالقوه10ها] ها و شايدمن خيانت كردند. ابرت 1911دمكرات به انقالب آلمان در  رو سوسيال رهبران ميانه

ي منطقي كه ماركس و انگلس اميدوار بودند، به وقوع  و توسعهي شوروي تنها ماند  پرولتري آلمان را نافرجام گذاشتند، و روسيه

نپيوست، يعني اين اتفاق كه انقالب روسيه، انقالب پرولتري را در كشورهايي برانگيزاند كه آشكارا براي ساختن اقتصاد 

 .تر بودند سوسياليستي آماده

يك  1911گرايي پيش از  ي مهم متفاوت است. هيچ ناظر واقع در يك جنبهشده  ي تزاريسم ليبرالي اكنون اين افسانه با افسانه

به نظر  1911ـ1911هاي  لحظه هم انتظار نداشت كه تزاريسم باقي بماند، چه رسد به اينكه بر مشكالتش چيره شود، اما در سال

براي داشتن  1919ـ1911هاي  ر سالرسيد سناريوي ماركس ـ انگلس بسيار محتمل باشد. من انقالبيون آلمان و روسيه را د مي

بايد اين موضوع را بهتر درك  1902كنم، هرچند در جاي ديگري استداللم اين بود كه لنين در  چنين اميدهايي سرزنش نمي

 .رسيد محتمل به نظر مي 1919ـ1911كرد. گسترش انقالب روسيه به آلمان براي چند هفته يا حتي چند ماه در  مي

ي آن وجود دارد. جنگ جهاني اول تمامي مردم  كنم اجماعي تاريخي درباره حتمل نبود. امروزه من فكر مياما چنين اتفاقي م

ويژه در  سابقه، به هاي بي بيش از هر چيز، طغيان عليه آن هولوكاست ،1911ـ1911هاي  درگير در آن را عميقاً تكان داد، و انقالب

تري را مدنظر داشت:  هاي بيش روپا، و بيش از همه در روسيه، طغيان هدفهايي از ا كشورهاي بازنده، بودند. اما در بخش

كنم آلمان به اين بخش انقالبي اروپا  هاي اجتماعي تهيدستان در انكار دولت، طبقات حاكم و وضعيت موجود. فكر نمي انقالب

داد،  اعتقاد دارم اگر جنگ رخ نميرسيد.  محتمل به نظر مي 1913كم در سال  تعلق داشت و انقالبي اجتماعي در آلمان دست

اش را حل كند. نه به اين معنا كه جنگ اتفاقي غيرمنتظره و  توانست مشكالت سياسي قيصر آلمان، برخالف تزار، مي

خواستند مانع كنترل انقالب از  دمكرات مي رو سوسيال ترديد، رهبران ميانه ناپذير بود، اما اين يك سوال ديگر است. بي اجتناب

خواستند از شر  ها حتي نمي ها نه سوسياليست بودند و نه انقالبي. در واقع، آن هاي انقالبي شوند، زيرا خود آن سوسياليستسوي 

طور جدي شروع نشد  ي موردنظر اين نيست. يك انقالب اكتبر آلماني، يا هر چيزي مشابه آن، به امپراتور نيز رها شوند؛ اما نكته

 .ه استو بنابراين به آن خيانت نشد

يا  1911توانست اين موضوع را در  كنم مي بندي روي انقالب آلمان اشتباه كرد، اما گمان نمي  كنم لنين با شرط من فكر مي

اي از امكانات،  رسيد. اين همان جايي است كه بازنگري تاريخي با ارزيابي لحظه ببيند. در آن هنگام چنين به نظر نمي 1911

كرديم و طبيعي بود  ديديم عمل مي گونه كه مي بود ما در سياست همانند لنين تصميم بگيريم، همانشود. اگر قرار  متفاوت مي

تواند دوباره برگزار شود و بنابراين ما  كه لنين هم آن وضعيت را به اين نحو ببيند. اما گذشته اتفاق افتاده است، مسابقه نمي

اي نبود كه به دليل بازي پيشين تيم، باخته باشد. مقدر  ب آلمان مسابقهتوانيم آن اوضاع را با وضوح بيشتري ببينيم. انقال مي



افتاده و كمابيش يكسره ويران بسازد، اگرچه هنوز با اين استدالل اورالندو  بود كه انقالب روسيه سوسياليسم را در كشوري عقب

نظرم  روپا دست برداشته بود. برعكس، بهاز فكر گسترش انقالب در نقاط ديگر ا 1911ام كه لنين در  [ قانع نشده13فيگس]

ي داخلي خود را در روسيه به  هاي بيشتري، رهبري شوروي، گرچه آماده نبود پايه آرشيوها نشان خواهند داد كه براي سال

ها،  ند كوباييبند باقي مانده بود، و اگر بتوان گفت، همان المللي پاي گوارا به انقالب بين خطر بياندازد، همانند فيدل كاسترو و چه

 [9هاي فراوان درباره وضعيت خارج.]  اغلب آميخته با توهمات و ناداني

كرد، به دليل چيزي  خورند، به كاخ زمستاني حمله مي ها شكست مي كنم لنين حتي اگر يقين داشت كه بلشويك احساس مي

خورده  طور كه كمون پاريس شكست همان بخش آينده بودن، اند: الهام ناميده« خيزش عيد پاك»ها آن را اصل  كه ايرلندي

انتظار يك  ها چشم داد كه بلشويك ي سوسياليستي فقط زماني معنا مي بخش بود. با اين همه، تصاحب قدرت و اعالم برنامه الهام

نقالب اكتبر اساساً كس باور نداشت كه روسيه بتواند به تنهايي اين كار را انجام دهد. بنابراين، آيا ا بودند. هيچ انقالب اروپايي مي

رساند كه عمالً به  واقعيت مي شد؟ و اگر پاسخ مثبت است با چه اهدافي؟ اين موضوع ما را به سومين نوع خالف بايد برپا مي

انجامد. مسئله اين نيست كه آيا فردي ديگر بايد قدرت را از حكومت  شد، مي هايي كه در آن زمان ممكن پنداشته مي بديل

كرد. اين حكومت قبالً مرده بود. حتي بحث بر سر اين نبود كه چه كسي قدرت را بايد تصاحب  حب ميموقت كرنسكي تصا

عنوان شريك مسلط در يك ائتالف، قدرت را  توانستند يا به تنهايي يا به ها تنها كساني بودند كه مي كرد، زيرا بلشويك مي

ي آتي شوراها؛  شده يا بدون آن؛ قبل، در جريان، يا پس از كنگره يزير آن بود: آيا با شورش برنامه چگونگيبگيرند. مسئله بر سر 

وجه روشن نبود كه حكومت  هيچ عنوان بخشي از يك ائتالف گسترده يا غير از آن، و با چه هدفي، با توجه به اينكه به به

ي واقعي، نه تنها بين ها بلشويكي يا هر حكومت مركزي روسي بتواند باقي بماند؛ بر اساس تمامي اين موضوعات، بحث

 .ها، در آن زمان وجود داشت ها و ديگران، بلكه ميان خود بلشويك بلشويك

واقع بخت و  كنيم كه مثالً كامنف در مقابل لنين حق داشت، به عنوان مورخ، فكر مي اما به ياد داشته باشيد: اگر ما اكنون، به

در چنين موقعيتي  امروزگوييم: اگر  كنيم. }در واقع{ مي ارزيابي نمي 1911اقبال كامنف را براي اقناع حزب بلشويك در اكتبر 

 1911اي در سال  گوييم، نه مسابقه اي در حال يا در آينده سخن مي ي مسابقه قرار بگيريم، بايد موضع او را اتخاذ كنيم. ما درباره

رسيم كه  بازنگري گذشته مثالً به اين نتيجه ميگوييم با  تواند تغيير كند. از سويي ديگر، وقتي مي ي آن ديگر نمي كه نتيجه

شويم كه حكومت  گوييم؟ آيا متذكر مي دادند، دقيقاً چه چيزي مي حزبي تشكيل نمي ها در عمل حكومت تك بهتر بود بلشويك

ــ بهتر بود؟  ي روسيه در آن زمان يا در درازمدت ــ اگر درازمدتي در كار بود ائتالفي عمالً در پرداختن به موقعيت مأيوسانه

داديم انقالب فوريه به  گوييم كه ترجيح مي رسد. يا اينكه فقط همانند گورباچف مي نظر مي هرچند اين موضع كامالً نامحتمل به

آورد. اما اين اظهارنظري  اي دمكراتيك از انقالب سر برمي  يافت. اغلب افراد موافقند كه بهتر بود روسيه نحو متفاوتي تكامل مي

، اكتبر پس از فوريه رخ داد. تاريخ بايد از آنچه رخ داده آغاز شود. بقيه 1911هاي سياسي ما و نه تاريخ. در  ي ايده ارهاست درب

 .زني است گمانه

اي كه از  هاي بزرگ توده گرديم. انقالب كنيم و به وضعيت واقعي روسيه در انقالب باز مي زني را رها مي اما در اين مرحله، گمانه

ي چنين انقالبي در تاريخ بود ــ به تعبيري  انگيزترين نمونه احتماالً حيرت 1911كنند ــ و روسيه در  معه فوران مياعماق جا

ويژه هنگامي كه مانند روسيه، روبناي نهادهاي  هاي عظيم هستند، به لرزه و سيل ها مانند زمين هستند. آن« هاي طبيعي پديده»

شوند. ما بايد از انديشيدن به انقالب روسيه با  ناپذير مي ها تا حد زيادي كنترل . آندولتي و ملي عمالً تجزيه شده باشند

هاي ديگر از كردارشان  شان، و نقدهاي ماركسيست هاي درازمدت ها يا اهداف و مقاصد افراد ديگر، استراتژي هاي بلشويك مالك

هرچند به سادگي ممكن بود به شكست بيانجامند؟ رژيم  ها به واقع فرو نپاشيدند، يا شكست نخوردند بازايستيم. چرا بلشويك

جديد در ابتدا هيچ قدرتي و مسلماً هيچ قدرت نظامي چشمگيري نداشت. تنها دارايي واقعي حكومت جديد شوروي در خارج از 

رار داده بود ــ و خواستند بشنوند. آنچه لنين هدف ق اش براي بيان چيزهايي بود كه مردم روسيه مي پتروگراد و مسكو، توانايي

توانست استراتژي يا  نمي»در تحليل نهايي لنين كار خود را در حزب انجام داد ــ مناسبتي با اين وضعيت نداشت. او 

اي الزم بود و تصميماتي كه خطر فاجعه  اندازي فراتر از اين داشته باشد كه روزانه ميان تصميماتي كه براي بقاي لحظه چشم

توانست تبعات درازمدت تصميماتي را براي انقالب در نظر  ه داشت، دست به انتخاب بزند. چه كسي ميهمرا واسطه را به بي

ماند كه در نظر گرفته  گرفته شود، وگرنه ممكن بود خود انقالب نابود شود و ديگر چيزي باقي نمي همين اكنونبگيرد كه بايد 

توانست بر  ، رژيم نمي1901توانست وخيم شود. تا سال  لحظه ميتعيين نبود. اوضاع در هر  [ هيچ چيز از پيش قابل1شود.]



جانبه وضعيت وحشتناكي را ارزيابي كند كه روسيه دستخوش آن شده بود، يا  توانست همه پايداري خويش حساب باز كند، نمي

اش كمابيش معين  آينده روي خود بيانديشد. در اين زمان، مسير  هاي پيش ها به سال ها و حتي هفته توانست به جاي ماه نمي

ي فاحشي با هر چيزي داشت كه هر ماركسيستي، از جمله خود لنين، پيش از انقالب براي روسيه متصور بود.  شده بود، و فاصله

يافته از باال  شده و جهت اي كنترل ي ضدكمونيستي به انقالب همچون پديده ي توطئه ي ارتدوكس شوروي و هم نظريه هم آموزه

 .دانست ند. لنين اين را بهتر از همه ميانديشيد مي

بسيار ، [6][14]تراژدي مردمپس چگونه انقالب اكتبر توانست باقي بماند؟ يكم ــ و در اينجا با كتاب عالي اورالندو فيگس، 

جنگيدند. در تحليل نهايي،  كننده، به نام شوراها مي چون زير پرچم سرخ، و هر قدر هم گمراهها پيروز شدند  موافقم ــ بلشويك

ها را از آنان مسترد  كردند زمين ها را به سفيدها ترجيح دادند، سفيدهايي كه مردم گمان مي دهقانان و كارگران روسيه سرخ

ها  را برخواهند گرداند. آنان براي انقالبي ايستادند كه اغلب روس )بورژوا( «boorzhooi» خواهند كرد و تزار، اعيان و به اصطالح

خواستند يا براي آن پايداري نكردند،  هاي روسي بر اساس آنچه مي خواسته بودند؛ و به ياد داشته باشيم كه انقالب اكتبر را توده

 .ي بر آن بودسال نخست تعيين كرده بودند. استالينيسم نقطه پايان برپا و سرنوشتش را براي ده

ي دمكراتيك يا  روسيه 1911ي حكومت ملي پس از تزار بودند. بديل در  ها باقي ماندند چون تنها نيروي بالقوه دوم، بلشويك

توانست باشد، بلكه بقا يا نابودي روسيه بود. در آن زمان ساختار متمركز لنينيستي حزب بلشويك، نهادي  ديكتاتوري نبود و نمي

شد  تري براي آزادي محسوب مي كننده بود، گرچه خطر بزرگ عمل منضبط و بالقوه براي تشكيل دولت، تعيينشده براي  ساخته

كس ديگري هم قادر نبود. در واقع، يكي از  ها قادر نبودند؛ هيچ كرد. اما اگر بلشويك تا زماني كه تحت تزاريسم فعاليت مي

هاي چندمليتي  كنند اين است كه برخالف ساير امپراتوري انكار نميمعدود دستاوردهاي انقالب روسيه كه حتي دشمنانش نيز 

ها، روسيه تجزيه نشد. انقالب اكتبر، روسيه را در مقام يك كشور  ها و عثماني ي جنگ جهاني اول، هابسبورگ خورده شكست

غيرسياسي و حتي هاي  ي شوروي براي روس اي كه روسيه اي حفظ كرد. بنابراين، ما پيوسته جاذبه چندملتي دوقاره

صورت چگونه  كنيم: در غير اين كم ارزيابي مي راستي داشت، چه زمان جنگ داخلي و چه پس از آن، دست پرستان دست وطن

ساله  ي پنج ي برنامه توان بازگشت عجيب شماري كوچك اما تأثيرگذار از مهاجران روس، نظامي و غيرنظامي، را در دوره مي

 اي بعداً از آن پشيمان شده باشند(. توضيح داد )البته شايد عده

هاي گوناگون و  هاي خارجي در حمايت از ارتش شان صرفاً روسي نبود. شايد قدرت  ي آرمان ها باقي ماندند زيرا جاذبه سوم، آن

 توانند دانستند كه نمي متقابالً متخاصم در جنگ داخلي به داليل گوناگوني قاطعيت نداشتند، اما پس از جنگ بزرگ مي

هاي بزرگ آن را محصول  ي جنگ گسيل كنند، به ويژه عليه رژيمي كه سربازان اين قدرت اي را براي ادامه نيروهاي عمده

ها را  ها كنترل ماوراي قفقاز را پس از جنگ اساساً به اين دليل كسب كردند كه تركيه آن دانستند. بلشويك انقالب كارگران مي

خورده، سراپا مطمئن از مصونيت خويش در برابر  دانست. حتي آلمان شكست و فرانسه مينيرويي عليه امپرياليسم بريتانيا 

شكست داد و به  1902ها كنار بياييد. به هر حال هنگامي كه ارتش سرخ تجاوز لهستاني را در  بلشويسم، آماده بود با بلشويك

به روسيه فرستاد تا پيشنهادي را ارائه كند كه به نحو [ را 11[ از ارتش آلمان انور پاشا]11سمت ورشو سرازير شد، ژنران زيكت]

تروپ بود. شكست ارتش سرخ در كنار  ي پيمان مولوتف ـ ريبن لهستان در بندهاي مخفيانه 1939عجيبي يادآور تقسيم 

 .هاي ورشو پاياني بود بر اين پيشنهادات دروازه

شود. انقالب روسيه به واقع دو  ام نيز محسوب مي گيري رساند كه نتيجه ام مي المللي انقالب اكتبر مرا به آخرين نكته اما تأثير بين

تنيده دارد: تأثير آن بر روسيه و تأثير آن بر جهان. ما نبايد اين دو را در هم بياميزيم. بدون دومي، حتي تعدادي  تاريخ درهم

ي  ز اياالت متحد، بسياري مردم دربارهدادند. خارج ا اندك، به جز مشتي مورخ متخصص، به انقالب روسيه توجه نشان نمي

بين   ترين جنگ است؛ و با اين همه، اين بزرگ بربادرفتهدانستند كه بستر كتاب  جنگ داخلي امريكا چيزي بيش از اين نمي

اي است مشابه  توان مدعي شد كه واقعه ترين جنگ در تاريخ امريكا بود و همچنين مي و تاكنون بزرگ 1919و  1111هاي  سال

ها براي داخل اياالت متحد امريكا معنا داشت و معنا دارد، اما براي خارج از اياالت متحد  با دومين انقالب امريكا. تمام اين

چندان معنادار نيست زيرا تأثير بسيار اندكي بر آنچه در كشورهاي ديگر رخ داد گذاشت، به جز كشورهايي كه آن سوي 

 .مرزهاي جنوبي امريكا قرار داشتند

اي است چشمگير ــ اما نه يك نوع  ي بيستم، انقالب روسيه پديده ز سوي ديگر، هم در تاريخ روسيه و هم در تاريخ جهان سدها

المللي رساند، فراتر از هر  پديده. اين پديده چه معنايي براي مردم روسيه داشت؟ انقالب روسيه را به اوج قدرت و اعتبار بين



اي در تاريخ روسيه دارد كه پتر كبير. انقالب   قدر جايگاه عمده ده بودند. استالين به يقين هماندستاوردي كه تزارها به آن رسي

  اش در شكست ويژه توانايي به  آسا بودند ــ مانده را مدرنيزه كرد، اما اگرچه دستاوردهايش غول بخش اعظم يك كشور عقب

اش مقدر بود زوال يابد و نظام  رسيده بست ، اقتصاد به بناش عظيم بود هاي انساني آلمان در جنگ جهاني دوم ــ هزينه

ترديد بهتر از  توانند به ياد بياورند، عصر شوروي پيشين بي اش مضمحل شود. مسلماً براي اغلب ساكنان روسيه كه مي سياسي

نوز خيلي زود است كه هاي مديدي همچنان تجربه خواهند كرد. اما ه گذرانند و مدت زماني است كه مردم آن اكنون از سر مي

 .اي تاريخي استنتاج كرد ترازنامه

شان  ي تأثير انقالب اكتبر بر تاريخ هاي پيشين به داوري درباره هاي گوناگون و سوسياليست ما بايد اجازه دهيم كه سوسياليست

 .بپردازند

نيرويي براي رهايي در جهان مستعمراتي دوم: همچون  دانيم، روايتي است دست ي جهان مي آنچه از تأثير انقالب اكتبر بر بقيه

ي يك اياالت متحد و در حقيقت  پيشين، و در سراسر اروپا پيش از جنگ جهاني دوم و در جريان آن؛ همچون دشمن درجه

عنوان نظامي عميقاً )و  ؛ به1991تا  1933هاي بين  داري براي بخش بزرگي از سده، به جز سال كار و سرمايه هاي محافظه رژيم

شده از سوي چپ در جهان  شناخته رسميت هاي پارلماني و در همان حال به ها و دمكرات فهمي( موردتنفر ليبرال نحو قابل به

هاي تهيدست اولويت سياسي بدهند.  به بعد كه با ترساندن ثروتمندان آنان را وادار ساخت تا به دغدغه 1932ِ  صنعتي از دهه

عنوان  استاليني كه مردمان شوروي تجربه كردند و استاليني كه خارج از آن به تناقض وحشتناك عصر شوروي اين است كه

اي ديگر مستبد  بخش ديگران بود چون براي عده كم تا حدي رهايي بخش شناخته شد يكي هستند. و او دست نيرويي رهايي

 .شد شناخته مي

اي  يابند؟ تا آينده  اي دست يت و چنين پديدهي چنين شخص شده درباره توانند به اجماعي پذيرفته آيا مورخان هرگز مي

 .ها ادامه خواهد داد بيني مطمئن نيستم. انقالب روسيه مانند انقالب فرانسه به تقسيم داوري پيش قابل

 مجبرگرفته از فیس بوک متر
 

 ها: يادداشت

اد به دالر( بني 122)  ي شود. جايزه دويچر ايراد مي  ي بنياد ايزاك  ي جايزه از سوي برنده 1919اي كه از  هاي ساالنه سخنراني .[1]

ها معموالً در  ماركسيستي باشد. متن سخنراني  ترين متن در سنت گيرد كه مصداق بهترين و نوآورانه ي اثري تعلق مي نويسنده

 .شوند ـ م منتشر مي ماترياليسم تاريخيي  يا مجله نيولفت ريويو

ن ناميده انجام داد كه انقالب باشكوه انگلستا خاندان استوارت ، پارلمان انگلستان كودتايي بدون خونريزي عليه۸۸۱۱ در .[2]

داران و  عنوان شاه مشروطه به قدرت رسيد و قدرت به پارلمان كه پايگاه سرمايه شد. با سرنگوني شاه جيمز دوم، ويليام اورانژ به

  .نجباي بزرگ و بورژواها بود منتقل شد. ـ م

[3]. Derry  ي مخالفان ويليام اورانژ و مدافعان جيمز دوم ـ م ايرلند شمالي و محل مبارزهدومين شهر بزرگ در. 

[4]. Martin McGuiness بوده است ـ م 0221خواه و وزير اول ايرلند شمالي از  سياستمدار جمهوري. 

[5]. Bushmills روستايي در شمال استان آنتريم ايرلند شمالي و مركز توليد مشروبي به همين نام ـ م. 

[6]. Ian Paisley (19260219ـ )طلب و رهبر مذهبي پروتستاني ايرلند شمالي ـ م سياستمدار سلطنت. 

[7]. Philips Price 

[8]. Fred Halliday  

[9]. Yuri Vladimirovich Andropov (19141911ـ )از دبير كل حزب كمونيست اتحاد شوروي مدار اتحاد شوروي و سياست 

 .تا روز مرگش ـ م ۸۸۱۱ نوامبر ۸۱

[10]. Alan Bullock  

[11]. Moshe Lewin 

[12]. Friedrich Ebert (18711901ـ) رئيس  تين، و نخسحزب سوسيال دموكرات آلمان سياستمدار آلماني و عضو جناح راست

حزب سوسيال  سياستمدار عضو جناح راست (1939ـ1865) Philipp Heinrich Scheidemann . ۸۸۸۸در  جمهور آلمان

هاي به رهبري رزا لوكزامبورگ ـ  هر دو از رهبران سركوب شورش اسپارتاكيست .جمهوري وايمار و صدراعظم دموكرات آلمان

  .م
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