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يم تزاريرژناخوانده وارثان   
 

خيانقالت اكتبر در آزمون تار  
 
 

نيموشه لونوشته   
 ي، را م٢٠٠٣س يك، پاريپلوماتيلوموند د -ارد ي، انتشارات فايشخصا قرن شورو ميان آثار وي، از مخداني تار*

.توان نام برد  
 
  

سال پس از  نود. ه استژه خود ساختيعنوان شماره ورا » سميات كمونيجنا«، »ايستوريه«ه ينشر
 را افتاداه ره آنوقت باز  كه ياجتماع] انقالب[، انگار تجربه ]سن پتزربورگ [ير كاخ زمستانيتسخ

 نيموشه لو. منحصر دانست ]گوالگ[ آن ي كار اجباريا هاردوگاه و سمينياستال توان فقط به يم
فاصله دارد سخت  ي اهيك سوينش ينن بيكه با چ ]نايلوايو استاد ممتاز دانشگاه پنس[خدان يتار

 عروج ،كردهدرنگ   آموزنده آنيو در درس ها يه باز سازيخ روسي متن تار را دريسم شورويكمون
 كه يكسان ت بهي با عنا، را خصوصاين فراز و فرودي چنامديپو  ،عمومارا  ياسي سيو زوال نظام ها

.ده استي كاو داننديسم ميالي سوسوابسته بهخود را   
 

 ي لفظيجدل ها انقالب آن سال. است نهاده يبرجا ستميخ قرن بي بر تاريماندگارنقش ) ١( ١٩١٧اكتبر اه رخداد م
است خته يرا برانگ يتيممحكوقاطع  ءآرا و  پسند مردميباسمه ا ير هاي، تصويدتي عقيه هايانيبهات و ي، توجفراوان

ر كاخ يتسخ از  كهدادين رويا ينمودگارها امتدو. اند انگاشتهآنچه بود  قتيحق غلط به  از ناظرانياريبسكه 
.  استدهيكش تيواقعچهره  بر ينقاب از مردم ياري در اذهان بسسرچشمه گرفته انقالب ه گذاري پا، واقعهيزمستان

، افكار ي دستگاه دولت، محافل اقتصاديس، چرخ و دندهايارتش، پلبر (ر ي گ همهياغتشاش ١٩١٧نسان در سال يبد
 رفت تا يكه مبود به پا كرده  يو هرج و مرج و آشوبافته ي يرگيچ) ياسيات سياز حكسان شت  بردازي ن ومردم
. كنديني ها سنگكيبلشو ينه هايقا بر گزيعم  
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 يمن يونديپ گفتارها و  صحنهشيآرا باشد  يم ي بازي كه در تماشاخانه شورويشينما ش آمد كهي پهابار يوانگه
 بود ي بحرانموجدكه  افتي يان ميجر يفضائدر داستان  راي ز،د آورديپد ها يگفتاز ش آكنده يائ ماجرري و ناگزداشت

 ينيبازآفر بهآن  يراني خاكستر وبر  كهي و عوامل تاختنديش ميبه پبر بستر آن ژه ي ويا خشونت باضمحاللعوامل كه 
. ه خود گرفتند بيزيانگاشكال شگفت  پرداختند يم  
 

 اصالح يبرا تيا عدم قابلي وجود و يدرون زنده و چاالك يروهاي نچشم انداز د ازي را بايحالهر نظام گذشته و 
 يريجهت گهرگونه  رها كردن قياز طر خود ي سرزندگيابيباز درنظام توان آن به  نروياز او   كرديبررس شيخو

 را انيآدم  هايژدئولويا. ش استياز خوش ي ستاكردارشانرا ي ها غالبا كور كننده اند زيدئولوژيا. ستي نگرخطرناك
 يمموجود نظام ن ي و آنرا دلخواه تردن بريبه سر مآن ه يسا كه در يميند رژنك يم كشانند كه فراموش ي ميبه راه
كه است  دهيبه كار آغاز يل برنده اي تحلي و احتماعياقتصاد يكنش ها ريبه تأث گر وي دي قواعدهيبر پا دنپندار

 توان با ي را ميتين وضعيچن.  نگذارندي جابراز آن  ينمودهائ جز يزيچو   سازنديتهش يقادرند آنرا از جوهر خو
. دارندگر نيكدي  بايربطچگونه ي هگرانيباز ي و بازيآرائ صحنهسه كرد كه ي مقاي در تماشاخانه ايشينما ياجرا

نك ياكه  يشيا نمحال آنكه تعلق دارد يگري دي ازمانه بهكه است  جا ماندهه  بيگريشنامه دي از نمايآرائ صحنه
.برد ي ميگري ديها جاره به كامال كنند ي مي صحنه بازيرو  

 
ك نظام را يا يك عصر ي فرجامالبا خ اند كه غيحركت تاراز  يري ناپذيجدائ  بخش اضمحالليو برهه هابحران ها 

در [ ي برگ تازه ادوجود داشته باشن) ي و چه خارجيچه داخل(روها ي ني موارد، چنانچه برخيپاره ادر .  زننديرقم م
 ياز انقالبسندگان ينو  ازي كه شمار بزرگميهستمتوجه .  خواننديم» انقالب« كه گاه آنرا  شوديگشوده م] خيدفتر تار

.»دان مقصر«در حدوث آن نها يا كه  استيح بدان معني غالبا به تلو كه رانند،يك ها سخن ميبلشو» دست پخت«  
 

 گذشت ١٩١٧از آنچه در سپتامبر و اكتبر  مطلق ي خبرياز برقت آور است و  يراسته دادها بيرون از يچن يقرائت
 ي كشور به سوهمه و فلج شده بودكامل بطور  حكومت ه از كار افتاده ويروسز در يگر همه چي ديوقت ،ت دارديحكا

 ي ميهمگان يرج و مرج هيبه سو به طور خالصه و ي جنگ داخلي گسترده، به سوياسي در مقيشورش دهقان
در نبود كه  ندهيفزان آشوب ي به اي پاسخجز) دي نكشيريدش آمدنش يكه پهمان درست  يعني( انقالب .شتافت

.افتي يتجل ي كشوريملك واحد يچون ه ي برو برگرد روسي بيچشم انداز نابود  
 

» افتادهياز پا «يدولت  
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 يگريد يروهايناز پس از آنكه   كهه بودسرگرفتق ي عمي بلكه بحراندامن زدحران ه ب كه بنبودكوتاه سخن، انقالب 
 كه ي انقالبمنيبه امد، ي برني آن كاري را به مهار درآورند جز افزودن بر ژرفاتيوضعده بودند يدانه كوشيكه نوم
 كه پس ياسي سيم رسميرژ ش ساختهيد پي عقاي، برخالف برخدر آن مقطع. افتي ي سامانختندندااراه ب ها كيبلشو

 در آن يزيكه چك دكور نبود يجز  ود ب نماد آنيو حكومت موقت  سر كار آمده١٩١٧ه يدر فور سميتزاراز سقوط 
 از آن به يمترسك فقط  در كار نبود،ي دولت اقتدارگريد.  بودو كارش تمام شده» پا درآمدهاز «م ين رژيا.  گذشتينم

.جا مانده بود  
 

چ يه. استت ي واقعانگاشتن كاملده ي ناد به منزله»باشندگرفته ) ياز دست كس(قدرت را « ها كيبلشو فكر آنكه
نه فقط . دن باشكرده كوتاه از آن  رايودست  ميگمان بر كه  نبوديكسار يدر اختد ي كه به تصور درآيگونه قدرت

 انوفيچ اوليلير ايميوالدهمچنان كه . د آوردن آن شدنديبه پد نگرفتند، بلكه ناچار ي ها قدرت را از كسكيبلشو
ازات و ي امتيالغا، »انقالب«، »مسياليسوس« چون يرهائ شعابه جز  هاكيبلشوآغاز  بعدها نوشت، در نيلنه معروف ب

 بود ي فراخوانت آنهاي موفقياساس عاملم كه يفراموش نكن.  نداشتند در دستيزيچ) يوانساالريت، دياشراف( القاب
ش به شمار ي خوملكچون همتصاحب كنند و د  كارني را كه ميني زم كردي آنان دعوت م ازخطاب به دهقانان كه

 ير پ دولت دآن، اما ابدي توانست نجات يبه كار بسته بود م را ين اقداميچن خود يد اگر حكومت موقتيشا. آورند
افت ي از در بودي غلطيريجه گيكه البته نت ،ستيم ممكن نسياليسكه سوكرده بود  باور د وي دويندگان مالكان مينما

.تيدرست وضع  
 

ك ي كه تافتند ي مسر برمطلب ن ي از درك ايسم ناممكن بود، اما رهبران حكومت موقتياليدرست است كه سوس
 نوامبر تاه ي فوراز كه ياسي احزاب ساندوهبارداستان .  نبوديادندرخ به همان اندازه زين يك بورژوائيانقالب دموكرات

نها نه يافت و اي يهرج و مرج و آشوب گسترش م: ست خاين بر مي هماز وستندي پ گوناكونيائتالف ها  به١٩١٧
 كه دست به عمل زدند و در يكسان.  كننديري آن جلوگيختگيگسلگام از  و نه ابنديت آنرا دريماه توانستند يم

د ي سفيكه روس هادست آمد ه ب آنرواز  نه  آنهايروزيپ. دندي را به جان خري مهلكي، خطرها برنده شدندتينها
 بحران يل سختي بلكه به دلوستندي پيهم مه ب )ه دولت موقتيعل( خود را يهارو ين همها همانوقت ) سلطنت طلبان(

.ه بودختيبرانگرو شدن كامل اجتماع  ر وي كه ز بوديامواج يژرفو   
 

 پرچمانند هم، نداشتدرت  درقي به ظاهر دستجزروزمند ي پحزبدر آغاز  ها برنده شدند، اما كيبلشو ن بود كهيچن
و نه خصلت و ش از انقالب ي كه نه تجربه پي تازه و فشار كمرشكن كارهائي هجوم انبوه اعضادر مقابل. بود ياه ساد

 با كهزب ن حيا تيموجوددر  رايز. دادها دوام آورديرودر كوره   نتوانست را آماده انجام آنها ساخته بوديومنشش 
برد، ن سالم بدر ي جانآشوببلوا و  و يختگيراز درهم  يارب اما  نبودي حرف شدياداره م يدرون يواقع يدموكراسك ي
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 كه لزوم انجام يفشاربر اثر  بلكه) رون آمدنديروز بي پ نبرد آنداني ها از مكيبلشوكه ( ي جنگ داخلسببنه به 
راه ش از ي درست پ١٩٢١در سال .  نهاده بودير گرده و ناچار بك دولتي برپا ساختنشمار و ي بيوظائف ادار

به  نيلن ش آمدي پ»سم دوران جنگيكمون« پس از  كهيآرامشدوران در ، )نپ (ين اقتصادي برنامه نويانداز
 توانسته بود ثابت همباز يدر دوران جنگ داخل كه يسميبلشوآن  ازگر يد:  برديپ ي حزب تازه ا برپا كردنضرورت

. نمانده بوديالي و خي جز وهميزي چاقدام برخوردار استت ي از قابلكند  

 
 كيبلشو. ه بود مانديجا بر  صحنهشيآراگون شد هرچند  دگريت بازي، ماه)١٩٢١ (يان گرفتن جنگ داخليبا پا

استمرار از به  كه افته اندين مطلب پرداخته اند درنيكه به ا يفراوان يكتاب ها اما،  گرفتنديجاها در مراكز قدرت 
 يدگرگون صحنه آورده بودند يرو كه يشيما ن.استك شبح يش خواندن يگفتن به منزله پسخن  » هاكيبلشو«

 زي نشنامهي آن نماي برايدرخور  عنواندي كه شا،ك دستگاهي اداره كنندگان يك طبقه اجتماعيبه بود  ي انقالبيحزب
.باشد  

 
ف يتعر امر مهمان ي مني ا در.برخاسته بودندگر يكديبا  يروئايبه روو ين دكور دو سناري در اميگفته باشق تر يدق
ژوزف  و نيلن ياروئي نشان داده ام كه رو»يقرن شورو«من در كتاب .  كه از انقالب زاده شداست يمي رژتيهنذ

. بود ياسيدو برنامه س يماهوژرف ت يضدكه بل ، واحديحزبدرون در  دو جناح انيم يبرخوردنه   در واقعنياستال
 نيتدو يتالش براكه را  نيلن كاريپن يا م كهيابي يدر م يكيبه نم ياشته باش خاطر دل را بهيسم اصيزوال بلشواگر 

سازگار باشد  يده جنگ داخليت كامال تازه زائيبا وضع كهبه خود مشغول داشته بود  يني نوياسي اردوگاه سيخط مش
 در يوالبته خود و (ك كشور ي  در از آنچه بودشي مفهوم خاص خوپروراندن سرگرمكه  رو در رو كرد ينياستالبا 

 توانست ينمافته بود كه ياد ي بنيا يد بر چنان مباني پرورانين مي كه استاليمفهوم. د وجود داشته باشديبا) رأس آن
 يخودبه كه  داد ينشان م يفرد ي را از قدرتيوش نيو خصوصا بداشته باشد سم يبلشومرام ا  بيشي خوگونهچيه

در  يچنان قدرت  خواست بداند كهيم:  بودهيخ روسيتار از ي وافتيدرآبشخور آن   و آمديبه شمار م يخود هدف
ندو يا ١٩٢٢ -١٩٢٣ ي در سال ها. خورديم يوچگونه به كار امروز   وداللت داشته است يزيگذشته به چه چ

مخالف نجا تا بدآ يستيالي سوسير شورويل اتحاد جماهي تشكز در بحثيش از هر چيپ و رو در رو يدر تضاد برنامه
 را پنهان زشاني كه سرشت تعارض آم آن هم نبودنديدر پو د ي انجاميم يگري دينفبه  يكي رشيپذكه  )٢(بود هم 

.ديان رسيبه پاكار هم ين پيا ١٩٢۴ه ين در ژانويمرگ لنسپس  و يماريبا ب. سازند  
 

ن سؤال را ي اي دهد و حتيبه دست م داللت كند ي نظامي تواند به فرتوتي از آنچه مي نمونه خوب)٣(سم ينياستال
از لحاظ «ش طول عمرا ي آشيدر اصالح خونظام  يل ناتوانيبه دلخاص ن مورد ينم در اي كشد كه بداي مشيپ

 تي به غاي دستگاهيعني ، باشديگريز ديچ توانست ينمجز آنچه بود سم يني استال»؟ن نشده بودييش تعيز پ ايكيژنت
نكه يبر ا بود يليخود دلن يا. نبود ريپذاصالح  نرويو از ابود   شده بنايك خودكامه و در اطراف وي يابركه  يتيامن
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  جز كندن گور خوديگريكار د سميني استال بود ازآوردهد ي در جامعه پدي دولتياست هايس كه ي هائي اثر دگرگوندر
. آمديبر نم  

 
 كه  گرفتيسرچشمه م از آنجا ي انقالبي ا گذشتهيدر نف يم كه نبرد دائميابي ي درمسمينياستالده يپدهنگام مطالعه 

كار يپهمانگونه كه  اموخته بود ويآن را ن ي درس ها آورد،يبه ارمغان نم ي ويبرا يه امنيچگونه حاشيهن گذشته يا
. دي ورزيمعداوت با آن  يحت ه است نشان دادياتحاد شوروه بزرگ در قالب ي روسيفگيوطن شك ي ياي در احيو

د يز كمتر باينت ين واقعيدارد و ا يشگفت يجانه  باشدالش  مناسب حشتريتر كه ب دوري گذشته اينرو جستجويااز 
  را مشخص سازد كهينظام يخطوط اصلتا  دي كاويم ي خودكامگگيدر مرده ر ينينظام استال كهزد ي بر انگيتعجب

 به  جستيكه م يتيمقبولبود كه سم يتنها تزار. بلند كنداز آن سر  يستيبا يم يستيالي سوسير شوروياتحاد جماه
 يالهت ي دانستند كه مشيم يموهبت را  شديم اعمال  تحت سلطه تزار بدون واسطه كهيرا قدرتي، زدي بخشيم يو

.كرد ي مسلب يا از وي ض ويتفو يبه كس  
 

 يدتي عقيشالوده ها امنظم نياستالدوران پس از آن   دوم ويبود كه هنگام جنگ جهانآن برعكس تر شگفت آور
آن  كه  نداشتياعتنائ مسلم قتين حقيابه  يو  كهت از آن دارديحكاخود  كه تگرف يمرا به وام  يه تزاريروس
از   اگريحت. باشدگذاشته  يده بر جاينبود كه ناكاوش ي خوياز توان ها يامكانچ يه يجهاناول  جنگ دوران در ميرژ

، و آشوب ها فرو انداخت  هايره و تار نا آراميم كه مملكت را به دوران تيبگذر) ۴( مخوف وانيا ي ودلخواهسرمشق 
 ند خود بحراني خواست برگزيكه مرا  ي كه الگوئده گرفته بوديت را نادين واقعي انيكرملد كه ارباب ي نماين ميچن
. بودبيهمان آسز از ينت تزارها يحاكم ينابود و زا  

 
شكوه خود جالل و ج  جهان در اويسم به چشم تمامي نازدنيكوب پس از درهم ينيم استالي كه رژيزمانهمان درست 

س آن، ي كه رئيدر حال.  نداشتيچندان فاصله ا ي نظام تزار مشابهيفرجام با يزيان بود بطور تعارض آمينما
 زوال ي به سوباز مانده و يهر كاركردنظام از  برخوردار بود، خود يت واالئيثيروز از حي پيهمچون رهبر ابر قدرت

 يبه خوبن ي استالاراني و تمام  از خلل نبودي كه خاله بودستادي ايبر پا يئاستون هبر كه ي ابر قدرت: داشتيگام بر م
.آگاه بودنداز آن   

 
  دراما. يرفته و قادرينه وارث پذ و  داشتي بخشيرستگار ي منجنه يم تزاريرژ.  تأمل استي لختسزاوارن نكته يا

 را ي صبرانه لحظه اين فرصت بودند و بيكمدر  يكسانن يك استالي نزدارانيان گروه ي بر عكس در مينيم استاليرژ
 ي هايكار افتادگاز دچار   بدمند كهيمي به رژي كه بتوانند دست به كار شوند و جان تازه ادندي كشيانتظار م
، » كننديدر برابر غرب كرنش م« كرد كه يرا نكوهش م» يجهان وطنان«م ي رژي درست وقت. بودشده ينابهنجار
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 يبرم» يجدول مقامات«ما از يمستقرا  عنوان آنها  به تن كنند ويفرميونيباز ه ناچار بودند ي كارمندان بلند پايوقت
 مسئوالن بلند ي ساختند، وقتي را نابود ميهودي روشنفكران ي گذاشته بود، وقتير از خود به جايكه پطر كبدند يگز
 ي توانستي، دشوار م شديآغاز م) ۶( ان محاكمه پزشكيو وقت)) ۵(نگراد ي لنيماجرا( رساندند يه را به قتل ميپا

.ش رو داشته باشدي پيري از توسعه چشم گي هنوز دورانير شورويپنداشت كه اتحاد جماه  
 

 ي از آنها به راستيشمار( باشند ي ضربتي هاينيرفت از استالي كه گمان منيك استالي نزداراني از يدر واقع بخش
پس از . س خود آنها بودي آن رئباعثكه ان بردارند يرا از م يب هائيآس ها و ي تا آشفتگدست به كار شدند!) بودند

 ي كه طي از اصالحات مهميره ايج زنجيبا ترو دندي كوش زوديلي خنهايا ١٩۵٣ در ماه مارس يدرگذشت و
.د آورندي پدينيادي بني هايدگرگونافت ي ملموس يتي واقع١٩۵۶ در سال يست شوروين گنگره حزب كمونيستميب  
 

 بود ين اقداماتي از نخستيكي ]گوالگ [ي شوروي كار اجبارياردوگاه هال يتعط كه ح كرده اميتشر يوقتن بار يچند
 يدگيرمكه  دهنده بوده استتكان  ي كسانيبرا  منن گفتهياسم بدان دست زدند، ينيزب پس از استال حكه رهبران

 دگاه مني از دقتيدر حق.  از درك آن ناتوانم منكه شدهل يتبد ي روانازي نبه چنان ير شوروي از اتحاد جماهآنها
 ي امور كشورخانهوابسته به وزارت ي و صنعتي مجتمع اقتصادبتيدر ه نياستال ي دوران فرمانروائگوالگ يبازشناس
ن ييعامل تع مانده بود ي جان بريمرگ استالپس از  دوران  دركه يافته ايقا تحول ي عمياز نظام اردوگاه ها ،يشورو

  ).٧( است يكننده ا

 
 يشتن داريچگونه خويبدون ه بود  كه غرب را واداشتهيموجبات در وباال گرفت  گگوالبر سر مسئله   كهي عناددر

 يم  اندپنداشته  را همان شر مطلقيم شورويرژ و يم شوروي رژهمانرا  گوالگكه  رديبپذ را يحرف و سخن هائ
او  اما.  ستوديم يامبري پهمچونه را ين نظريپرچمدار ا نيتسياندر سولژنالكسغرب  جهان. د بدل راه داديتردتوان 
و ]  نوجهان[ »ري مينو«ه ي نشربر محور كه يال دموكرات هائي از سوس كه بوديگذشته گرائ يولوژدئيا يدايش مدافع
 وجودكند ن.  بودي غربيكراس دمو دشمن سرسخت نفرت داشت و گرد آمده بودنديالكساندر تواروسكر آن يسردب

؟كنندپر را  جنگ سرد يدتيتا خالء عق داشتندالزم را  ي قرون وسطائيشيراست كن واعظ يا  
 

 دورانباز هم د ي آغاز گرد١٩۶٠ دهه ياني پاي سال هاازكه ز ين »ركود«در عصر مشهور به  ي شوروينظام حكومت
 كهد يش كشيرا پ نظام بطنز در  ناهمساي هايريجهت گ ن دوران مسئله تازهيا. ديبه خود درا  يگريزوال د
 يريناپذانكارپر دامنه  يده هايپدبه  كشور يمدرن ساز و يني توسعه شهرنش.بودده د آوري پدي اجتماعي هايدگرگون

ت ياكثراما  ،ت داشتي اهمهنوز هم  بردنديبه سر مت كه هنوز در روستاها ي از جمعيبخشهرچند . شده بودل يتبد
.  بودندافتهي يئن آشناي نوي هايو با تكنولوژشده  برخوردار يالتي از تحص،ستندي زيشهروندان در شهر ها م
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 بر يميستقرمين اثرات غي جامعه همچنفراوانرات ييتغ . بوددهيدار گرديپدز يت زنان نيوضع در ي مهميبهبودها
.رفته بودنديپذ  رايشهر يوه زندگي شر ها كوچ كنند آنكه به شهيب از آنان ياريبس كه ه بودنان نهاديروستا نش  

 
 حال آمد يبه شمار م» جوان« يده ايپد ينيشهر نش. بود د آوردهيرا پد ينو نسبتا ي جامعه شهرن جنبش پرشتاب،يا
 برپا ١٩١٧ كه پس از سال ينظام.  بود»سالخورده« نسب برده ي تزارينظام حكومت  كه ازيوانساالريد كه دولتآن

. بوددهيگردرس  زوديريدچار پ ي نسبينوباوگ به رغم كردند  
 

يماريص بياشتباه در تشخ  
 

كامال  يدستگاه يدولت شورو. سازد ي ممطرحرا  ]ك نظامي [يسرزندگجنب و جوش و  مسئله عالئم يتين وضعيچن
 ن نظامي ادر رأسنهمه قدرت يبا ا. شد ي مكنترلاز باال بود كه  يسفت و سخت يگراتمركز سلوك  االر باوانسيد

 به كشور را نانينش صدرتوانسته بود  كهوابسته شده  آنيبه بخش وزارت عمدتا و يوانساالري د دستگاهبه كامال
را  تمام شود و كار ي وسود بهها  ن ساخت و پاختيا چنان كرده بود كه جيبا خود وادار كند؛ بتدرساخت و پاخت 

به واسطه  يوانساالرين دستگاه ديا.  زدي سرباز مزي نگر از اطاعت دستور هايده بود كه دان رسي به جائسرانجام
. پرتگاه كشاندينظام را به سوده بود كه ل شيافتاده تبد جنبش از يمنطق خود به غول  

 
، شياصالح خو  كهنشان داده بود و ادها را از كف نهادهت مهار رخدي قدرت و قابل، كه مركزاست آن ياساسنكته 

ه ينبرد عل در يريدرگ و مانان تازهيگردآوردن همپ، ياسيس يريگ  و جهتير استراژيي، تغ هايدگرگون با يسازگار
 بدان گردن يستير باي نخواهد نابود شود ناگزاگر يهر نظامرا كه  تمام آنچه يعنيست، ي ساخته ني از ويموانع اصل
هر كه ا يو  هرچه ل كند، حالي تحميبه كس را يزي چ قادر نبودگريدوده بود دخود زرا از است يس  كهينظام. بگذارد

همانوقت م ياگر نگوئدر حال احتضار،  يركلي كرد، دبي اداره مد برژنفيئونلن يكشور را بطور نماد.  خواهد باشديم
.مرده بودهم   

 
ست، بلكه به يك نشانگان ني فقط استي سراه بردن يبراها ت ي قابلي از دست دادن تماممصداق به ياست زدائيس

 يبه معن» شرويحزب پ«كه است ده ين عقي بر ايدي تائو بازگشت يه ببه نقط ياسيك نظام سي دنيرس منزله
از  توانست يمد يشا ين حزبيچن. بود رفتهان ياز مگر يد جه بخشي نتياسيت سيك فعاليقادر به توسعه  يسازمان
مصالح صرفا  خاطرشان ي، كه نگرانزديرهپب يه دستگاه اداريمسئوالن بلند پاگوناگون   به انبوهاسف بار يوابستگ
  سرگرم آني، اما به جابودندبه آنها سپرده را  رانيمدم ي عظ لشگرياهيس يفه سرپرستيوظ .بود شتني خويشخص

.كننداداره  خود قرار بود  كهشدند يشركت هائ» ي سازيخصوص«   
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 كه يجعه اش از فايشاپيپ دادند، يردند، هشدار م كينتشر ممش را ينظرات خوسندگان يزان، نويلگران، برنامه ريتحل
 ١٩٨٠ تا دهه ١٩۶٠ دهه ياني پاياز سال ها(ن دوران يدر ا. ، اما رأس قدرت فلج شده بود گفتندين بود ميدر كم

به طور گسترده رواج  يا افسانه . پنداشتندي م محتوميدستخوش سرنوشتا  بود ري كه مي در هر جهتيهر جنبش) 
ل يتحم كه جنگ سرد ير قابل تحملي غينه هايهز و يحاتيلل مسابقه تسيبه دل ياتحاد شورو  استيكه مدعافته ي

دوران . ستين يماريص بي در تشخياشتباه جز يزيچ مي بگوئايحجب و ح  اگر باين پنداريچن.  افتادياز پا  بودكرده
را اما كوتاه تر از آن يار گيبس) ١٩٨۴ تا سال ١٩٨٢ركل حزب در از سال يدب ( آندروپوفيوري زودگذر يزمامدار

 گرباريددن ي توانست در دمي كه م داشتي را عرضه مين دوران كوتاه عناصريا.  به بار آورديد كه ثمره قاطعبو
 طي شرا. كندادا يسهم ي و اقتصادياسي سينه هاي در زمي اصالحات اضطراريج آن براياست در نظام و بسيروح س
.  نهفته بودي فرصتينياغتنام از چت در ير موفقيناگز  

 
 خود ل ها،ير و تبدييتعهمه نظام ها،  در باره يسرشار از درس هائ يستياليوسس ي شورورياتحاد جماه يورشكستگ

ن نكته يبه منزله طرح ا گفتن يسخن از سالخوردگ.  آنهاستيا و بحران هيسالخوردگ،  و الف و گزاف هايستائ
تا سپس د ن رساي را به اثبات ميجوش پريئايپوم يك رژي آن ي كه طنديماي پيرا م ي مراحل مختلفنظام هاكه است 

حركات مختلف را ن يا.  آن سر برداردي از پيائيپو از ي تازه ايبرهه ها سر برسد و آنگاه باز دوران ركود و زوالش
 تيهو در بتوان همچنانكه نظام مورد نظر را  ر به شمار آورديوسته همان زنجيپ ي توان چون حلقه هايم يمانزتا 
.استر يذهنوز درمان پن كرد كه يقيت و باز شناخ ك نظامي  
 

 مي توانيم بودن آنها را بهتر به جاده ها و ين پديام ين بسنجي را با چيستيالي سوسير شوروي اتحاد جماهچنانچه
 نياستالم ي همانند رژمائو تسه تونگم ي رژ.كرد برقرار يهمسان يگونه ام يان دو رژيم توان ي گمان ميب. ميابيدر

 ي از رونقيركود و زوال و آنگاه شكل هائ دورانك از دو كشور ي كه در هر كردند» لو به جيزرگ بجهش «هردو
.دنديبه خود د يار متفاوتيم تحوالت بسي هردو رژن حاليابا .  داشتندي را در پدوباره  

 
 ست به اصالحاتيناده بود كه قادر  و نشان دافتادهفرو  ي ركودبه غرقابشتر يار بيبس يافتگي توسعه با ينظام شورو

كه  (ني در عوض چ.را داشترش آن يپذ يآمادگز ين و كشور  نموديمر ير ناپذينهمه گزي كه با ازنددست  يائيگو
ن يم استالي با رژي تفاوت كه چندانيدرست در حال )دي گنجيم يشورو نظام رينظ ياسي نظام سنوعدر مقوله همان 

 يم شورويش از رژيار بين بسيم چيرژدر آن عصر ؛ براه اندازد  رايرياصالحات چشمگباز توانسته بود  نداشت
 كه مسئله آنقدر ها نمودار آن استن امر يا.  در مهار خود داشتي تري جداري بسبطوررا  و جامعه  بودسركوبگر

 در رهبران توانشه در ي ربلكه  در اطراف آن براه انداخته بودندكه آنهمه سر وصدا نبود» ستي كمونيم هايرژ«
. برتابنديا از آن روي زنديش برخيخونظام داشت كه به اصالح  مشخص يمرحله ا  
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 يا ميدرعوض آ.  روا داشتي بخش انقالب اكتبر چون و چرائيرهائا به بهر حال ي يستياليوست سي ماهدر توان ينم
ت ين واقعيا. بود ياه ين نظري چنباني پشتان آورد؟ دشوار بتواني سخن به ميستيالي سوسيك دولت شورائيتوان از 

اعالن  به جز در شعارها و، بودده ينام» ستيكمون «يدار از حزبو برخور »ستياليسوس«شتن را ي خود خون دولتياكه 
كه  يگريد اشكال همه است كه از ي از دموكراسيم شكلسياليسوس. نداشت ي مابه ازائيگري دي در جاي رسميها

 يم ين دموكراسي كه چني نظام اقتصادنهمه از نوعياما ا. فراتر رفته استد نيد آيپد يه داريدر جهان سرمابتوانند 
د در يبار يناگز ين نظاميم كه چني بگوئفقط. دي گويبه ما نم يزيچ چيه آنرا داشته باشد ي برپائيآرزوتوانسته است 

.وان ساالرانيه داران، بدون ديبدون سرما باشد، جامعهخود دست   
 

ست اداره يك حزب كموني و بدست كرد يست اعالم ميالي رسا سوسبانگخود را به كه  ين دولتي چندن بهيشياند
همانند  ( هايسخن پراكن ليقبن يا. ميكنشنهاد يپ را ي پاسخيرگه هاكه  فراهم آورد ي تواند فرصتيم، شد يم

در ك نظام يدن به يت بخشي مقبوليبرا) بخوانندان يبه گوش جهان كوشند يگر ميد يكه دولت ها يئ هااسطوره
رون از ينه فقط ب نگونه اعالناتيت ايدر آزمون واقعاما . ر بودير ناپذيرون از مرزها گزيجهان ب مردم خود و چشم
لكرده ي تحصافته وي توسعه نيجامعه شهرنشن ي كه پس از استالاوردندي نيدوامز يه ني در خود روسيه بلكه حتيروس

ت يري مدنهيدر زمنه ها از جمله ي تجربه اندوخته در همه زمياز كادرها يار فراواني بود كه تعداد بسسر برداشته يا
 يرا به جا» مسياليسوس« در باره يپرور توانست سخن ي نمين جامعه ايچن؛  بوددر خود پرورش داده ياسيسامور 
.رديت بگيواقع  

 
 دار و دسته نااهل. ان بردارندي م توانسته اند ازي و نمداشتندنان بريخ را از مي بار تارينيسنگ كه آنستز يغم انگ

از  يفردو منزلت  ريهمچون تقدد ي شا بودشه دواندهي و سخت ر زاد و ولد كردهيه تزاريكه در روس انانساالرويد
.شدشكوفا  يات شورويبا واقع سازگار ي اشكالدر يبه سادگ باز يوانساالريده ديپد، اما ان برخاسته بوديم  
 

 ير حال آنچه جااما به. است يخي تاريك پژوهش جدي سزاوار ي دولت شورو. كنديم را دوا نيدرد يندبه و زار
 كردند كه انقالب اكتبر را برپا ي كساندرعوضاما . ست نبودياليسوسن دولت ي اگفتگو ندارد آن است كه

 ي وقتاند، ياتيح به قدر آنوقتن امروز هم ي همكار بستندنان باور داشتند و به ي كه ايآرمان هائ. ست بودندياليسوس
خود را به  زوال رو به يملت ين فروپاشي حدركشور و  شالوده ترك برداشتن همهمهان يم درست در ن باورمندانيهم

.دنديبركشخ يگر تاري بازيكشور در نقشگر يرا بار ده ي و روسآب و آتش زدند  
 
  هاسيرنويز
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 بود كه مقر حكومت موقت به شمار ]پترزبورگسن [پتروگراد يكاخ زمستانر يتسخكه نماد آن (تصاحب قدرت  -١
ه چند ي رخ داد كه روسيگوريگر يگاهشمار نوامبر به موجب ٧ن ساعات بامداد ي و نخست۶مه شب يدر ن)  رفتيم

اكتبر   در ماهيكي انقالب بلشو، كه به حساب آنن كشور رواج داشتيدر ا يوليم ي تقوتا آنوقت. ديرتر برگزيماه د
.اتفاق افتاده بود  

 
 يگوريگر از ،ي رهبران اصليبانيبرخوردار از پشت (نيلن، ير شوروينده اتحاد جماهيآبحث و گفتگو در باره در  -٢
اعطا  ير روسي غي هايبه جمهور يفراوانكه بتواند حقوق » يونيفدراس «، هوادار)يتروتسكلئون  گرفته تا نووفيز

 نياستال يروايرورا )  بماندي باقيمركز قدرت يت هايالحقلمرو ص توانست يم ي و امور نظاميپلوماسيفقط د (كند
  برخورداري ظاهريك خود مختاري فقط از  رار روسي غي هاي جمهور بود كهيمركز قدرتتقرار داده بود كه مدافع 

 بر نيهماز ه بزرگ است ي روسيفتگي ادامه دهنده وطن شينكه وي بر اي مبننياستاله ي علنيلناتهامات .  ساختيم
.٣۵ -۵١ صفحات يد به قرن شوروين مطلب نگاه كنيدر باره ا. خاست يم  
 
.ن در مسند قدرت بودي است كه استاليسم صرفا دوره اينيمنظور من از استال -٣  

 
كه رسما به عنوان بود ن شاهزاده بزرگ مسكو ي نخستوان مخوفيا، معروف به )١۵٣٠ -١۵٨۴( چهارم وانيا -۴

 داشته يسهمه ي عظمت روسدرش از هركس ي كنند كه بي قلمداد مي از كسانيكيرا  يو ي برخ. كرديتزار تاجگذار
 خون آشام در صفحات خود نام برده يچون جبار)  شك به سبب جنونشيو ب (يسنگدل سبب  به رايخ ويتار. است
.است   

 
 يالكسئ يهم اصلمت. نگراد اعدام شدندي لنيدستگاه ادارو ست يكمونن حزب يشي تمام رهبران پ١٩۵٠در سال  -۵

ن ي بعنوان جانشكوزنتسفن مقام يدر ا.  حزب برگمارده بودكارگزاران يري را به دبي ونياستالود كه  بكوزنتسف
گوس  (ي دولتيزيون برنامه ريسير كمير و مدي، معاون نخست وزي وزنسنكيكالئين.  شدي شناخته منياستالبلقوه 
.ان بوديان قربانيدر م) پالن  

 
اتهام   بستن با١٩۵٣افت و در سال ي گسترش ي كه پس از جنگ دوم جهانيان شورويهودي يكوب در باره سر-۶
ل و ي، اسرائنياستال عنوان با لوران روكر، كتاب دي به اوج خود رسنياستال) يهودي(ه پزشكان ي علينيسه چيدس
.ديمطالعه فرمائرا  ٢٠٠١س، ي فرانسه، پاريان، انتشارات دانشگاهيهودي  
 
.٢٢٢-٢٠۴و ١۵١ -١۶۶ ش گفته، صفحاتي، پيد به قرن شورويكن نگاه -٧  
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يه داريسرماعصر  تا يسلطنت دودمان يزمامداراز   
 

. در گرفت در سرتاسر كشوري و شهري روستائيشورش ها ،١٩٠۵ •  
 

 ياز كار افتادگزمان  تا يگري پس از ديكي موقت يدولت ها. سمي تزاريسرنگون ،١٩١٧ه يفور •
. ركار آمدند سدولتكامل   

 

 ينقالب اگر آغاز)ن سن پترزبورگيشينام پ ( پتروگرادير كاخ زمستانيتسخ ،١٩١٧ نوامبر ۶–٧ •
.  كردنديك ها رهبريبود كه بلشو  

 

) نپ (ين اقتصادين برنامه نويلن) يداخل(» سم دوران جنگيكمون«پس از  ،١٩٢١ مارس ٨ –١۶ •
. را براه انداخت  

 

. ست شديركل حزب كمونين دبياستالژوزف  ،١٩٢٢ل يآور •  
 

  .ل شدي تشكيستياليس سوير شوروياتحاد جماه ،١٩٢٢ دسامبر ٣٠ •
 

. در گذشتنيلن ،١٩٢۴ه ي ژانو٢١ •  
  

. ك الگويهمچون  سمينياستال ديتائ ،١٩٢۴ –١٩۴۵ •  
 

. شتابناكي كردن كشور با گام هائي كردن روستاها و صنعتياشتراك ،١٩٢٨ –١٩٣۴ •  
  

لو ف، ينوويز يگوريگر(براه افتاد » محاكمات مسكو«كه با ها  امواج سركوب ،١٩٣۴ – ١٩٣٨ •
 يدر پد و اعدام را ي تبعكه ده ها هزار مورد) نيبوخار يكالئين، يوسكتوختاشل يخائيمكامنف، 
). دي مراجعه فرمائيمه كتاب قرن شوروي ها به ضمين سركوبي از ارقام اي آگاهيبرا. (داشت  

 

ست ي بش ازيجان ب كه يه تجاوز نازيعل» يهني بزرگ مجنگ« ،١٩۴۵ مه ٨ –١٩۴١ ژوئن ٢٢ •
.را گرفت ي مردم شورو تنونيمل  

  

.ينيم استالي زوال رژ،١٩۴۵ –١٩۵٣ •  
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.ني مرگ استال،١٩۵٣مارس  ۵ •  
 

خود ه  بي تازه ايائي مرحله پوي نظام شورو،يوانساالري ديبا همه انسداد ها ،١٩۵٣ –١٩٧٠ •
.ديد  

 

ك گزارش يدر  تا خروشچفيكين يست شوروين كنگره حزب كمونيستمي در ب،١٩۵۶ه يرفو •
.ن پرده برداشتيات استالي از جنايسر  

 

.شد ركليد برژنف دبيلئون. تا خروشچفيكين يسرنگون ،١٩۶۵ •  
 

. دوران ركود،١٩٧٠ –١٩٨۵ •  
 

 ي، آقاتن چرننكوكنستان و  آندروپوفيوري» يانتقال «ي هايركليپس از دب ،١٩٨۵مارس  ١١ •
.دي به قدرت رسل گورباچفيخائيم  

 

.ش نبوديكه قادر به اصالح خو ي نظام شوروي ورشكستگ،١٩٨۵ –١٩٩١ •  
 

.نيوار برليختن ديفرو ر ،١٩٨٩ نوامبر ٩ •  
 

تحاد ا«اعالم داشتند كه ) و روسليب(د يه سفين و روسيه، اوكرائيرهبران روس ،١٩٩١دسامبر  ٨ •
»  ندارديگر وجود خارجيك ديتي ژئوپوليتين الملل و واقعيوان موضوع حقوق ب به عنير شورويجماه

. مستقل را به وجود آوردنديو جامعه كشورها   
  


