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پیشگفتار

»تاریخ برای آینده برنامه ای به ما نمی دهد, اما می تواند درکی کامل تر از خود 
ما و طبیعت بشرِی مشترکمان ارائه کند، از این رو بهتر می توانیم با آینده 

مواجه شویم.«
ــ رابرت ِپن وارن
شاعر و داستان نویس آمریکایی

در تاریخ هر ملت رویدادهای سرنوشت سازی وجود دارد که برای آن ملت در حکم 
نقطة عطف است و تأثیری فراتر از مرزهای آن دارد. این رویدادها ــ که دربرگیرندة 
طیف کاملی از خصایص بشری است، از جمله خشونت، طمع و جهالت, و همچنین 
دارد.  مختلفی  جنبه های  و  است  پیچیده  همیشه  تقریبًا  ــ  قدرت  و  دالوری  رشادت، 
دانشجوی تاریخ با مسائل چالش برانگیز بسیاری مواجه است، با رویدادهایی مانند جنگ، 
جنبش های اجتماعی و بالیای زیست محیطی که دنیا را دگرگون می کند. اما درک این 
رخدادهای مهم تاریخی در صورتی بهتر می شوند که از منظرهای گوناگون بررسی شوند؛ 
بررسی از دیدگاه افرادی که از نزدیک شاهد وقایع بوده اند یا از فاصلة مکانی و زمانِی دور 
آن را رصد کرده اند. این درک با فهم مباحث پیرامونی و کند و کاو در رویدادها و مسائل 
مهم از زوایای متفاوت بیشتر می شود. سرانجام, درک واقعی رویدادهای مهم تاریخی 
مستلزم اطالع از تأثیر رویدادها بر انسان ــ شیوه های اثرگذاری این رویدادها بر زندگی 

روزانة مردم ــ در سراسر دنیاست.
مجموعه کتاب های »چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان« رویدادهای تاریخی دنیا را 
از قرن بیستم به بعد با ارائة تحلیل و از دیدگاه های مختلف بررسی می کند. کتاب های این 
مجموعه به دانش آموزان, دانشجویان و افراد عالقه مند گزیده ای از رویدادهای مهم تاریخ 
ارائه می کنند که پیش تر منتشر شده است, البته با توجه به پوشش بین المللی آن. هر جلد 
با اطالعات زمینه ای دربارة رویداد شروع می شود، بعد به مباحث پیرامونی آن می پردازد, 
و با روایت های اول شخِص افرادی به پایان می رسد که در صحنه حضور داشته اند یا از آن 
تأثیر پذیرفته اند. این مجموعه می تواند با استفاده از منابع اصلی مربوط به زمان رویداد و 
نیز گزارش های مناسب در آن زمینه در شکل گیری بحث، کمک به رشد مهارت های تفکر 
نقادانه، افزایش آگاهی از جهان, و افزایش درک چشم انداز بین المللی از تاریخ مفید باشد.
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مطالب از منابع مختلف از جمله نشریات، مجالت، روزنامه ها، کتاب های غیرداستانی، 
روایت های شخصی، سخنرانی ها، شهادت ها در مجامع، اسناد دولتی، جزوات، بولتن های 
خبری سازمانی, و مقاالت انتخاب شده اند. مقاالت برگرفته از این منابع به دقت تصحیح شده 
و برای تهیة متن استفاده شده است. هر جلد از کتاب های »چشم اندازهایی از تاریخ معاصر 
جهان« حاوی دیدگاه های مختلف دربارة رویدادهای پراهمیت دنیاست. بیشتر مطالب از 

منابع بین المللی و منابع ایاالت متحده است که پوشش بین المللی وسیعی داشته است.
هر جلد از سری کتاب های »چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان« دربرگیرندة موارد 

زیر است:
نقشة جهان که نمایی از متن و جغرافیا ارائه می کند.	 
فهرست مطالب به شکل توضیحی که خالصة  کوتاهی از هر مقالة تحقیقی در کتاب ارائه می کند.	 
مقدمه که خاص موضوع آن کتاب ارائه شده است.	 
برای هر دیدگاه یک معرفی کوتاه دربارة مؤلف و منبع نوشتار او با خالصه ای از نکات 	 

اصلی ارائه شده است.
جداول، نمودارها، نقشه ها و دیگر تصاویر مربوطه.	 
کادرهای حاشیه ای که اطالعاتی دربارة زندگی افراد محوری و رویدادهای تاریخی 	 

می دهد یا به توضیح مفاهیم علمی یا فنی می پردازد.
فهرست اصطالحات برای تعریف اصطالحات اصلی مورد نیاز.	 
گاهشماری از رویدادهای مهِم قبل، همزمان و بالفاصله بعد از آن.	 
برای 	  وب سایت ها  و  ادواری  نشریات  بیشتر،  کتاب های  معرفی  برای  کتاب شناسی 

تحقیقات بیشتر.
نمایة جامع برای دسترسی به افراد، مکان ها و رویدادهای نقل شده در متن.	 

»چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان« برای طیف وسیعی از خوانندگان طراحی شده 
است، افرادی که می خواهند نه تنها دربارة تاریخ بلکه دربارة رویدادهای جاری، سیاست، 
حکومت، روابط بین المللی, و جامعه شناسی بیشتر بدانند ــ دانش آموزان و دانشجویانی 
که برای انجام دادن تکالیف یا در مورد بحث های کالسی تحقیق می کنند، معلمان و 
کادر آموزشی که به دنبال مطالب تکمیلی اند, و آن هایی که می خواهند تاریخ را بهتر 
بفهمند. هر جلد از کتاب های »چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان« طوری تدوین شده 
تا رویدادی پیچیده را توضیح دهد، جرقة بحث را بزند, و دیدگاه بشرِی پِس پشِت 

مهم ترین رویدادهای جهان در دهه های اخیر را نشان دهد.



انقالب بلشویکی یکی از اثرگذارترین رویدادهای سیاسی قرن بیستم بود چرا که نه تنها در 
تاریخ روسیه بلکه در تاریخ سراسر دنیا تأثیر بسزایي داشت و رژیمی سرکوبگر به وجود 
آورد که هفتاد و چهار سال دوام آورد و در اتحاد شوروی و بخش های دیگر اروپا موجب 
رنج های بی حد و حصر شد. اما فراتر از آن باعث ستیزه جویی فراگیری شد که به »جنگ 
سرد« معروف است. خطر جنگ هسته ای میان اتحاد شوروی و آمریكا که ده ها سال دنیا 

را تهدید می کرد هر دو جامعه را دستخوش تغییر کرد.
در  گردید.  آغاز  بیستم  اوایل سدة  بلشویکی شد  انقالب  به  منجر  که  رویدادهایی 
سال 1917 دو انقالب به فاصلة هشت ماه در روسیه رخ داد. انقالب اول به حکومت 
خودکامانة تزار که مردمش صدایی در حکومت نداشتند پایان داد. بسیاری از روس ها 
اول  جهانی  جنگ  در  بودند  شده  مجبور  آن ها  گذشته  این  از  مي كشیدند،  گرسنگي 
)1914- 1918( بدون داشتن تدارکات یا حتی سالح بیهوده بجنگند. سالح یا مهمات 
کافی براي جنگیدن در دسترس آن ها نبود، تعداد بسیار زیادی از این سربازان کشته شدند. 
اعتصابات و تظاهرات گسترده ای در شهرها رخ داد. در سال 1917 طرفداران اصالحاْت 
تزار را از سلطنت خلع کردند و, با هدف ایجاد دموكراسي، دولت موقت تشکیل دادند.

بلشویک ها دولت موقت را که تازه تأسیس شده بود سرنگون کردند و این کار از آن 
رو میسر شد که دولت موقت سازمان یافته نبود و تجربة دموكراسي نداشت، دولت موقت 
مرتکب اشتباه بزرگي شد، علی رغم مخالفت مردم همچنان به مشارکت در جنگ جهانی 
اول ادامه داد. مردم از گرسنگي رنج مي كشیدند، مواد غذایی بسیار کم بود. بلشویک ها 
وعدة »صلح، نان و زمین« می دادند. آن ها که اشرافیت کهن و طبقة متوسط را عامل رنج 
فقرا می دانستند اعالم کردند قدرت باید فقط در دست کارگران و دهقانان قرار گیرد. با 
این که حزب آن ها یک حزب سیاسی کوچک بود و چند رهبر رده باال کنترل آن را در 
دست داشتند، توانست حمایت کارگران کارخانه ها و سربازان را در مناطق شهری به 
دست آورد. از این رو هنگامی که گروه کوچکی از بلشویک ها مقر دولت موقت را اشغال 
و مقامات دولت موقت را دستگیر کردند، مخالفت مؤثری در مقابل آن ها انجام نگرفت. 
بلشویک ها از روز بعد شروع به سانسور مطبوعات و قتل نظام مند همة آن هایی کردند که 

بر سر راهشان قرار داشتند.

مقدمه
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بسیاری گمان می کردند  منتشر شد،  دنیا  بلشویک ها در سراسر  استیالی  وقتی خبر 
کارگران و دهقانانی که در دوران تزار با آن ها ناعادالنه رفتار شده بود به آنچه استحقاقش 
را داشتند دست  یافته اند. متأسفانه واقعیت آن چیزی نبود که گمان می کردند. وضع مواد 
غذایی بهتر نشد، کارگران کارخانه ها برای دستبرد زدن به طبقة متوسط و دهقانان فقیر 
برای غارت دهقانان ثروتمند تشویق می شدند. زمین و دارایی های طبقة متوسط مصادره و 
به دهقانان داده شد، بذر غالت از کشاورزانی که متهم بودند مواد غذایی را پنهان می کنند 

گرفته شد، به این ترتیب کمبود مواد غذایی هرچه بیشتر احساس شد.
روس هایی که از حکومت بلشویکی انتقاد می کردند خطر از دست دادن کارت جیرة 
غذایی تهدیدشان می کرد، حتی بسیاری با این کار زندگی خود را از دست دادند. با گذشت 
زمان خونریزی بیشتر شد. از لحاظ نظری دهقانان می توانستند به رهبران محلی رأی دهند 
اما وقتی بلشویک ها در انتخاباتي برنده نمی شدند, به سادگی مخالفان خود را تیرباران و 
انتخابات دیگری برگزار می کردند. انتخابات از پیش مهندسی شده برای مجلس مؤسسان 
چند هفته پس از به قدرت رسیدن بلشویک ها در سراسر کشور انجام گرفت. آن ها کمتر 
از 25 درصد آرا را به دست آوردند به همین دلیل مجلس را در اولین روز تشکیل جلسه 

منحل کردند. از آن به بعد حکومت روسیه به یک دیکتاتوری بالمنازع تبدیل شد.
از قضای روزگار، افرادی که خارج از روسیه حامی انقالب بودند به طبقة متوسط 
تعلق داشتند و جماعتی تحصیلکرده بودند ــ طبقه ای که در روسیة بلشویکی روزگار 
بسیار بدی داشت. اصول نظری اي که دیکتاتوری کمونیستی بر پایة آن قرار داشت اصولي 
لنین،  بود و والدیمیر  نوزدهم کارل مارکس مطرح كرده  آلمانی سدة  فیلسوف  بود كه 
رهبر بلشویک, در آن تغییراتي داده بود. لنین امیدوار بود جامعه ای به وجود آورد که 
طبقة کارگر منتفع شود و استفاده از شیوه های رعب انگیز برای تثبیت آن را توجیه پذیر 
مي دانست. برخی از آمریکایی هایی که نوشته های او و مارکس را می خواندند این مطالب 
را متقاعدکننده می یافتند و چشمان خود را به روي خشونتی که داشت رخ می داد می بستند. 
ـ  اکثریت بزرگي که از آن خشونت بیزار بودند فكر مي كردند چنین رژیمی دوام نمي آوردـ 
بسیاري از ناظران در دیگر کشورها نیز همین طور فکر مي كردند. مخالفت سازمان یافته در 
مقابل به قدرت رسیدن بلشویک ها منجر به چهار سال جنگ داخلی خونبار شد که در آن 
هر دو طرف مرتکب فجایع بسیار شدند. اگرچه کشورهای دیگر از جمله بریتانیا و آمریكا 
تا حدی به نفع مخالفان کمونیسم دخالت کردند، سرانجام بلشویک ها پیروز میدان شدند.
در سال 1920، ِاتل ِاسنودن، زني بریتانیایی که طرفدار کمونیسم بود، نوشت وقتی 
صلح برقرار شود، انتقادهای داخلی بر حکومت روسیه اثر خواهد کرد و آزادی های فردی 
بیشتر، گرسنگی کمتر و شادی بیشتر خواهد شد. او استداللش این بود: »فکر کردن به گزینة 
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دیگر بسیار هولناک است. گزینة دیگر ازسرگیری برخوردهای داخلی از سوی کسانی 
است که ادامة سیاست های افراطی ممكن است باعث محرومیت آن ها از آزادی هاشان 
شود، یا تغییر جهت حزب کمونیست و مردم روسیه به سوي نوعی كمونیسم امپریالیسم 

که وظیفة خود را سازماندهی کشور برای تأسیس و استقرار کمونیسم جهانی مي داند.«
پیش بینی اسنودن از کمونیسم امپریالیسم در روسیه کاماًل درست از آب درآمد. روسیه 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نامیده  شد که به قهر کشورهای کوچک مجاور را 
در خود بلعید، شهروندان این کشورها از هیچ گونه آزادی اي برخوردار نبودند، و به این 
ترتیب بود که شوروی به یکی از تمامیت خواه ترین جوامع تاریخ تبدیل شد. در واقع 
شوروی تالش می کرد کمونیسم را در سراسر جهان برقرار کند، هدفی که لنین همیشه در 
سر داشت, و در برخی کشورهای اروپایی موفق به انجام این کار شد. در سال های بعد، 
پس از جنگ جهانی دوم )1939-1945(, شوروی از حكومت هاي کمونیستی در کرة 
شمالی، چین و کوبا حمایت کرد. آمریكا, در واکنش به تالش های روسیه، توانایی های 
ـ دفاعی خود را توسعه داد و به مدت ده ها سال تمام امور بین المللی تحت تأثیر  نظامی 

وحشت از مقابلة هسته ای قرار داشت. 
مردم روسیه در عملکرد حکومت خود در صحنة بین المللی نقشي نداشتند. از زمان 
انقالب بلشویکی تا سقوط کمونیسم در سال 1991، مردم صدایی در حکومت نداشتند 
و کنترل آن ها بر زندگی خود بسیار اندک بود. در دوران جانشین لنین، ژوزف استالین، 
قتل مخالفان ادامه یافت و گسترده تر از قبل شد. آن هایی که به قتل نمی رسیدند زندانی 
می شدند یا به اردوگاه های کار اجباری در سیبری فرستاده می شدند، میلیون ها نفر در 
این اردوگاه ها هالک شدند. به استثنای اعضای حزب کمونیست، بخت با شهروندان 
فرمانبردار بیشتر یار بود. استانداردهای زندگی آن ها پایین بود، کاالهای مصرفی اندک 
بود. دین رسمًا ممنوع اعالم شد و در سال های اول معتقدان و دینداران مورد آزار و اذیت 
قرار داشتند. نظام آموزشی و رسانه ها به شدت کنترل می شدند؛ شهروندان فقط چیزهایی 

را می شنیدند که حکومت می خواست بشنوند.
به  منجر  می شد  مهندسی  مرکز  از  که  اقتصادي  و  کارخانه ها  بر  مالکیت حکومت 
صنعتی شدن سریع گردید و همین تبدیل روسیه به یک قدرت جهانی را ممکن کرد. 
و  گرسنگی  از  اثری  صلح  دوران  در  نداشت.  وجود  بیکاری  نظری  لحاظ  از  حداقل 
بی خانمانی نبود، گرچه معمواًل چند خانواده در اتاق های یک بنای بزرگ چپانده می شدند. 
بهداشت و درمان با وجود دوره های انتظاِر طوالنی رایگان بود. هرچند این دستاوردهای 
اجتماعی را کشتارهای گروهی که چندین دهه در سراسر کشور باب بود خنثي می کرد.
در سال های آخِر رژیم کمونیستی شوروی، محدودیت رسانه ها کمتر شد و در سال 
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1991، در اولین انتخابات آزاد تا آن زمان، مردم روسیه کمونیسم را طرد کردند. از آن 
زمان به بعد تثبیت اقتصاد جدید مشکالتی داشته است. این امر باعث شده عده ای از 
شهروندان به این نتیجه برسند که وقتی دولت نیازهای مادی آن ها را تأمین می کرد اوضاع 
انقالب  فکر می کنند  از روس ها  بسیاری  نشان می دهد  اخیر  نظرسنجی های  بود.  بهتر 
بلشویکی رویداد خوبی در کشور آن ها بوده است )شاید به این دلیل كه شوروي روس ها 

را متقاعد كرده بود كه فقط یک انقالب در سال 1917 رخ داده است(.
اندكي پس از انقالب بلشویکی, برخی از پرشورترین حامیان انقالب سرخورده شدند. 
ِاما ُگلدمن، فعال آنارشیست، که در سال 1918 گفته بود »بلشویسم همچون پرتِو نوری 
كه به ناگاه بدرخشد سراسر دنیا را در بر خواهد گرفت، ذهن ها را روشن خواهد کرد و 

گرمابخش جهان خواهد بود«، چهار سال بعد نوشت:
روش های متمرکزسازی دولتی ابتکار عمل و تالش فردی را زمینگیر کرده است، استبداد 
دیکتاتوری مردم را به اطاعت برده وار کشانده و شعله های آزادی را خاموش کرده است؛ 
تروریسِم سازمان یافته توده ها را تباه و رؤیاهای آرمان گرایانه  را نابود کرده است؛ قتِل 
نهادینه شده زندگی انسان را بی ارزش کرده و مفهوم جایگاه انسان و ارزش زندگی را از 
بین برده است؛ اعمال قدرت هر گونه تالشی را دشوار کرده، انواع مجازات ها زندگی را 
به نوعی فریبکاری دوجانبه تبدیل کرده و پست ترین و خشن ترین غرایز بشر را از نو زنده 

کرده است. مرده ریگی اسفبار برای شروع یک زندگی تازة آزاد و برادرانه.

هرچند انقالب بلشویکی در سال 1917 رخ داد، پیامدهاي درازمدتی در سرتاسر قرن 
انقالب،  بلشویکی، علل  انقالب  تاریخ معاصر جهان:  از  چشم اندازهایي  در  بیستم داشت. 

پیامدهای آن، و تأثیری که در دنیای امروزی داشت بررسی می شود.



نقشة جهان
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زمینة تاریخی انقالب بلشویکی



تاریخ آمریکا در دایرة المعارف ِگیل: جنگ1
در دیدگاه زیر, خالصه ای از انقالب بلشویکی ارائه می شود که دومین انقالب از دو انقالب رخ داده 
در سال 1917 است. در زمان انقالب اول در ماه فوریه، مردم روسیه به ویژه روستاییان و افراد 
بیکار ساکن شهرها به سختي روزگار مي گذراندند و بسیاري با گرسنگی سر مي كردند. میلیون ها 
نفر برای نبرد در جنگ جهانی اول به خدمت فراخوانده شده بودند، نبردی که روسیه بازندة 
آن بود؛ ملزومات جنگي چنان اندک بود که بعضی حتی اسلحه نداشتند. معترضان خواستار 
تغییر حکومت شدند و تزار مجبور به استعفا شد. دولت موقت تشکیل شد که امیدوار به استقرار 
دموكراسي بود. اما تالش هاي دولت موقت مؤثر نبود و بلشویک ها به سرکردگی والدیمیر لنین 
در ماه اکتبر دولت موقت را ساقط کردند. بلشویک ها با قرار گرفتن در رأس قدرت، اتحاد شوروی 

و رژیم سرکوبگر کمونیستی را به وجود آوردند.

در سال 1917 مردم روسیه از قرن ها حکومت استبدادی به ستوه آمده بودند، از تغییرات 
اثر  بر  کشور  و  بودند  سردرگم  جامعه  سریع 
در  بود.  شده  تضعیف  خارجی  خونین  جنگ های 
مدت یک سال، دو انقالب چهرة کشور را به طور 
کامل دگرگون کرد. اولی انقالب فوریه بود که رژیم 
تزاری را سرنگون کرد و یک دولت موقت میانه رو 
که  داد  رخ  اکتبر  انقالب  سپس  آورد.  کار  سر  بر 
باعث بر سر کار آمدن حزب کمونیست بلشویک و 

تأسیس اتحاد شوروی شد. 

رهبری ناکارآمد تزار
تزار نیکالی دوم مطابق تمام گزارش ها همسر و پدری دوست داشتنی و فداکار بود. متأسفانه 
او در مقام وارث سلسلة سیصد سالة رومانوف با وجود فقدان توانایی های سیاسی به قدرت 

1. “The Russian Revolution,” Gale Encyclopedia of U.S. History: War. Detroit: Gale, 2009.

دیدگاه اول

نگاهی اجمالی به انقالب بلشویکی

عنوان  با  پوستری  قبل:  صفحة  عکس 
استفاده  که  شوراها«  حكومت  باد  »زنده 
از آن در تبلیغات بلشویکی برای کسب 
حمایت طبقة کارگر رایج بود. این پوستر 
سرمایه داران را )با کت و شلوار و کراوات( 
نشان می دهد که با وقوع انقالب 1917 در 

)Corbis.( .حال فرار هستند
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چسبیده بود. نیکالی شاهد قتل پدربزرگ تجدد طلب خود آلکساندر دوم در سال 1881 
بود. او با داشتن چنین تجربة دلهره آوری سوگند یاد کرد که رواداری پدربزرگش را تکرار 

نکند و تن به اصالحات ندهد.
متأسفانه روسیه در آستانة سدة جدید به شدت 
ـ سرف داری  نیازمند اصالحات بود. نظام فئودالی 
ملغا شده  در كشور  در سال 1861،  به تازگی، 
بود. این امر مانع بهره کشی مالکان از کشاورزان 

مستأجر خود نمی شد. بیشتر دهقانان به دلیل اجاره بهاي زیاد و دست و پنجه نرم کردن 
مداوم با قحطی و کمبود محصول زندگی بخور و نمیری داشتند.

برای فرار از فالکت روستا، بسیاری به زندگی محنت بار شهرها پناه می بردند. مراکز 
شهری مانند مسکو و پتروگراد ]سن پترزبورگ کنونی]1 شاهد افزایش بي رویة جمعیت 
بودند. هزاران روس بیکار براي زنده ماندن تقال مي كردند و این در حالی بود که افراد 
شاغل مجبور بودند ساعت های طوالنی کار کنند و شرایِط خطرناک محل كار، توهین 

كارفرما و دستمزدهای پایین را به جان بخرند.
بقیه گرفتار خدمت نظام بودند. ارتش میلیون ها مرد جوان را به جنگ فراخواند، ابتدا 
برای جنگ روسیه و ژاپن در سال 1904 تا 1905، و بعد جنگ جهانی اول. حکومت 
تزاری تا حدی براي منحرف کردن حواس مردم از بدبختی های خود وارد این جنگ ها 
شده بود. وقتی ارتش روسیه پی در پی متحمل شکست های پرهزینه شد، این سیاست 
نتیجة عکس داد. مدیریت ضعیف و کمبود شدید ملزومات جنگي بالي جان ارتش 
بزرگ روسیه شده بود. فقط یک سوم سربازان سالح داشتند ــ بقیه هم به میدان جنگ 
فرستاده می شدند و به آن ها گفته می شد اسلحة اجسادی را که قباًل راهی نبرد شده بودند 

بردارند.
مردم روسیه در ابتدای کار از جنگ با آلمان پشتیبانی می کردند، اما شور و اشتیاق آن ها 
به سرعت فروكش كرد. فهرست مبهوت کنندة تلفات به کنار، جنگ باعث کمبود شدید مواد 
غذایی و فقر شد. فرار پناهجویان از جبهه های جنگ در شرق باز هم بر جمعیت شهرها افزود.
در سال 1915 نیکالی پتروگراد را به مقصد جبهة جنگ ترک کرد، قصد داشت شخصًا 
کشورش را به سوی پیروزی رهبری کند. ادارة امور كشور را به دست همسر ناالیقش 
آلکساندرا سپرد. منطقی ترین تمهید سیاسی تزارینا به کارگیری توصیه های »راهب دیوانه«، 
گریگوری راسپوتین، صوفی مسلِك دایم الخمر و منحرف بود. گروهی از اشراف برآشفتة 

1. قالب ها افزودة مؤلف است. ــ م.

جدید سدة  آستانة  در  روسیه 
به شدت نیازمند اصالحات بود.
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روس راسپوتین را در سال 1916 به قتل رساندند، اما او تا این زمان به اعتبار خاندان 
سلطنتی لطمة بزرگي زده بود.

انقالب فوریه
در فوریة سال 1917 پتروگراد به مرحلة فروپاشی رسیده بود. زنان گرسنه در خیابان ها 
فریاد می زدند: »جنگ را تمام کنید!«، »مرگ بر استبداد!«، و »به ما نان بدهید!« سربازان 
مأیوس ارتش را رها می کردند و به تظاهرات کنندگان می پیوستند. میخائیل رادزیانکو 
)1859-1924(، رئیس دوما ]مجلس روسیه], در تلگرافی به تزار نوشت: »هرج ومرج بر 
پایتخت حاکم شده. دولت زمینگیر شده است. انتقال مواد غذایی و سوخت غیرممکن 
شده است. ناآرامی اجتماعی در حال اوج گیری است. خیابان ها صحنة تیراندازی های 

مداوم شده  است. یگان های نظامی به سوي یكدیگر تیراندازي مي كنند.«

در این عکس، که تاریخ آن مشخص نیست، سربازان روس در مقابل کاخ مجلل تزار رژه می روند. 
نارضایتی از اشرافیت و تزار نیکالی دوم به آتش انقالب سال 1917 دامن زد.

)National Geographic Society/Corbis.(
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تزار نیکالی دوم 

تزار نیکالی دوم از خاندان رومانوف، آخرین امپراتور روسیه، در سال 1868 به دنیا آمد و از سال 
1894 تا هنگام کناره گیری در زمان وقوع انقالب فوریه در سال 1917 سلطنت کرد. او با جورج 
پنجم پادشاه انگلستان و ویلهلم دوم قیصر آلمان خویشاوند بود. نیکالی چند هفته پس از جلوس 
بر تخت پدرش آلکساندر سوم که نابهنگام درگذشت با شاهزاده خانم آلیکس ِهسه ازدواج کرد 
که به آلكساندرا معروف است. آلکساندرا در سیاست هایی كه شوهرش اتخاذ مي كرد نقش مهمي 

داشت اما به سبب تبار آلمانی اش مردم روسیه از او نفرت داشتند. 
گرچه نیکالی مردی آرام بود، به حفظ رژیم خودکامة نیاکانش اصرار داشت. او که باور داشت 
امپراتورها از سوی خداوند به این مقام برگزیده می شوند اجازه نمی داد مردم عادی صدایی در 
حکومت داشته باشند. او تجربة زیادی در امر حکومتداری نداشت و نمی دانست چگونه نافرمانی و 
تمرد فزایندة مردم را مهار كند، به نیازهای برآورده نشدة مردم هم توجهي نداشت. نیکالی تظاهرات 
آرام براي اصالحات در سال 1905 را بسیار بد مدیریت كرد: به سربازان دستور داده شد به سوي 
معترضان تیراندازي كنند، نتیجة آن قتل عامی بود که به »یکشنبة خونین« معروف شد. بعد از تقالیي 
براي انقالب در همان سال، آزادی های مدنی بیشتری اعطا و با تشکیل دوما موافقت کرد: مجلسی 

با اختیارات محدود؛ اما زمینه برای انقالب بعدی که باعث سقوط او شد آماده شده بود.
نیکالی و آلکساندرا صاحب چهار دختر ــ اولگا، تاتیانا، ماریا و آناستازیا ــ و یک پسر به 
نام آلکسی بودند که به بیماری هموفیلی مبتال بود، بیماری ای ارثی که در آن زمان درمانی نداشت. 
نام  به  عارف مسلك  كشیشي  به  بود  پسرش  بیماری  برای  درمانی  دنبال  به  در به در  که  تزارینا 
گریگوری راسپوتین اعتماد کرد، او را شفادهنده ای باایمان می دانست. دامنة توصیه های راسپوتین 
تا مسائل سیاسی کشیده شد، اشراف دربار از او متنفر بودند و سرانجام به دست یکی از آن ها 
کشته شد. بسیاري بر این باورند که او بر تصمیم های آلکساندرا و به واسطة او بر تصمیم های 

تزار تأثیر می گذاشت.
امنیت نیکالی و خانواده اش پس از انقالب اول در سال 1917 توسط دولت موقت تأمین بود، 

اما به محض رسیدن بلشویک ها به قدرت، در 17 ژوئیة 1918 اعدام شدند.

ظاهرًا نیکالی به این هشدار اعتنا نکرد و گفت: »باز هم این رادزیانکوی شکم گنده 
چرت و پرت نوشته، حوصلة جواب دادن ندارم.«

اما تزار نتوانست مدتي طوالنی مشکل را نادیده بگیرد. وقتی دریافت تمام وزرا و 
ارتش علیه او جبهه گرفته اند از سلطنت کناره گیری کرد ]15 مارس[. تاج و تخت را به 
برادرش گراندوک میخائیل آلكساندرویچ داد. میخائیل خردمندانه این افتخار را نپذیرفت.
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ناگزیر دولت موقت ابتدا به ریاست شاهزاده گئورگی لووف )1861- 1925( کنترل 
امور كشور را به دست گرفت. خیلی زود وکیلی جوان از حزب سوسیالیست انقالبی به 
نام آلکساندر کرنسکی )1881-1970( به قدرت رسید. او وظیفة دشواری پیش رو داشت. 
طرفداران سلطنت هم مانند حزِب سوسیال دموکرات كارگري روسیه حکومت جدید را 
تهدید می کردند. از این گذشته اتحادیة کارگران، شورای پتروگراد )شورای کارگران(, در 

پایتخت قدرت گرفت. خیلي زود این انجمن به نوعی رقیب دولت شد.
تهدید مرگبارتر با شخص والدیمیر ایلیچ یولیانوف )1870-1924( معروف به لنین 
وارد کشور شد. انقالب فوریه رهبر خود را یافته بود: آشوبگر بلندآوازة کمونیست كه 
در سویس در تبعید به سر مي برد. آلماني ها که می دانستند یک دولت کمونیست به دنبال 
جنگ نخواهد بود گذاشتند لنین با قطار به روسیه بازگردد. آن ها اصرار داشتند او در واگني 

مهروموم شده سفر کند، چرا كه نگران بودند آلمان را با افکار مخرب خود آلوده کند.

انقالب اکتبر
کرنسکی با ادامة جنگ مرتکب اشتباهی مرگبار شد. انگلستان و فرانسه به شدت به روسیه 
فشار می آوردند تا به جنگ ادامه دهد. پیروزی ــ که به تنهایی مرگ تقریبًا 1/7 میلیون 
روس را توجیه می کرد ــ با اعالم جنگ از سوی آمریکا به آلمان در ماه آوریل ممکن به 
نظر می رسید. کرنسکی ارتش را به یک حملة دیگر در ماه ژوئن تشویق کرد. این حمله 
شکستی مصیبت بار از آب درآمد. سیلی از سربازان فراری به روسیه بازگشتند و هر جا 

که رفتند باعث هرج ومرج شدند.
با طغیان احساسات عمومی علیه دولت 
به  روس ها  از  روزافزونی  تعداد  موقت، 
مسئولیت  لنین  آوردند.  روی  کمونیسم 
بلشویک ها، شاخة تندروی حزب سوسیال 
عهده  بر  را  روسیه,  كارگري  دموکرات 

داشت. شعار آن ها در سراسر روسیه طنین انداز شده بود: »صلح، زمین و نان.«
در ماه اکتبر بلشویک ها دست به کودتایی سازمان یافته زدند، کاخ زمستانی و دیگر 
ساختمان های مهم دولتی را تصرف کردند. بلشویک ها, که بیشتر موفقیت خود را مدیون 
نارضایتی ارتش بودند، بدون هیچ شرط و شروطی جنگ را ترک گفتند. آن ها نیکالی و 

خانواده اش را که دولت موقت تا آن هنگام امنیتشان را تأمین کرده بود اعدام کردند.
بدین  شوراها!«  دست  در  قدرت  »تمام  کرد:  اعالم  را  روسیه  جدید  سیاست  لنین 
ترتیب اتحاد شوروی زاده شد. کشور تقریبًا بالفاصله وارد جنگ داخلی میان »ارتش 
سفید« ضدانقالبی و »ارتش سرخ« کمونیست شد، این جنگ تا سال 1921 ادامه یافت. 

علیه  عمومی  احساسات  طغیان  با 
از  روزافزونی  تعداد  موقت،  دولت 

روس ها به کمونیسم روی آوردند. 
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بلشویک ها پیروز شدند. كمي بعد رژیمی به وجود آمد که در سرکوب و خونریزی گوي 
سبقت را از حکومت تزاری ربود.

مناطق تحت کنترل بلشویک ها در هنگامة جنگ داخلی روسیه
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هیو ِجبسون1
در دیدگاه زیر، این معلم تاریخ به شرح رابطة جنگ جهانی اول با انقالب بلشویکی پرداخته است. او 
می نویسد در جنگ جهانی اول روسیه حریف آلمان نبود و از این رو متحمل شکست های پی درپی 
شد و تلفات بسیار داد. معترضان روس در اعتراضاتشان خواهان دریافت غذاي بیشتر و پایان دادن 
به جنگ بودند و، با سقوط نظام سلطنتی، تزار مجبور به کناره گیری شد. به گفتة نویسنده، با روی 
کار آمدن دولت موقت كه طرفدار اصالحات بود آزادی های فردی روس ها بیشتر شد، اما دولت 
موقت با ادامة جنگ مرتکب اشتباهی مهلک شد. رهبری ناکارآمد دولت موقت به بلشویک ها این 
قدرت را داد که با کودتا کنترل اوضاع را در روسیه به دست گیرند. هیو جبسون معلم تاریخ است 

و برای دانش آموزان بریتانیایی چندین کتاب دربارة تاریخ جهان نوشته است.

در تاریخ روسیه برهه های اندکی وجود دارد که مانند سال 1917 شاهد هیجانات شدید سیاسی، 
از  فراتر  پیامدهای آن  از حوادث گوناگون که  آکنده  باشد، سالی  تبانی، آشوب و دگرگونی 
مرزهای روسیه رفت. جای شگفتی نیست که دانش آموزان دورة متوسطه سال 1917 را دورانی 
کمابیش گیج کننده در تاریخ روسیه می دانند. نه تنها از آن ها انتظار می رود پیامدهای اصلی این 
رویدادها را بدانند بلکه باید بفهمند و توضیح دهند که چرا تزار نتوانست قدرت را حفظ کند، در 
حالی که توانسته بود از رویدادهای پیشین در سال 1905 که به منظور ساقط کردن او از قدرت 
رخ داد جان سالم به در برد و در دوره ای بر اصالحات محدود اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
نظارت کند. این دیدگاه به بررسی رویدادهای مهمی مي پردازد که سرانجام به قدرت گرفتن 
بلشویک ها یا »سرخ ها« در سال 1917 منتهي شد. این نوشتار با توضیح این که چگونه جنگ 

جهانی اول عاملی کلیدی و تأثیر گذار در رویدادهای سال 1917 بود شروع می شود.

روسیه و جنگ جهاني اول
هر گونه تالشی برای توضیح رویدادهای سال 1917 باید به تأثیر جنگ جهانی اول در 
روسیه توجه داشته باشد. این گفته که مشارکت روسیه در این جنگ مصیبتی تمام عیار 

1. Hugh Jebson, “Russia 1917,” Hindsight, September 2003.
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بوده ساده انگاری محض خواهد بود. هر طور که مقایسه شود ارتش روسیه در سال 1914 
هماورد دشمن اصلی اش یعني آلمان نبود. عواقب آن قابل پیش بینی بود چرا که ارتش 

روسیه سه سال به صورت بی وقفه متحمل تلفات و شکست های پی درپی شد. 
امواج  بود،  زلزله   مانند  جنگ  این  تأثیر 
تکان دهندة آن فراتر از جبهة جنگ رفت و در 
اعماق جامعة روسیه احساس شد. اقتصاد روسیه 
ــ که حتی قبل از شروع جنگ به دشواری از 
عهدة تأمین نیازهای مردم شهرها برمي آمد ــ 

در نتیجة سه سال نبرد ویران شد. مواد غذایی کمیاب بود، کشاورزان به جنگ فراخوانده 
شده بودند و زیرساخت های راه آهن روسیه به سبب جابه جایی سربازان و تجهیزات به 
مرز نابودی رسیده بود، قحطی در شهرهای بزرگ روسیه به مشکل بزرگی تبدیل شده 
بود. از این ها گذشته، در صورت پیدا شدن مواد غذایی و دیگر کاالهای اساسی، قیمت  
آن ها برای مردم عادی چنان باال بود که قادر به خرید آن ها نبودند، در طول جنگ قیمت ها 

هفت برابر شده بود.
هفته ها و ماه های طوالنی زندگی در سنگر و شرایط بسیار بد و چشم انداز مرگ 
در جنگ باعث شد تعداد سربازانی که تسلیم دشمن می شدند یا از جبهه می گریختند 
ـ که  افزایش یابد. وضع ارتش در اوت 1915 وخیم تر شد، در این زمان تزار نیکالی دومـ 
ـ خود را فرمانده کل ارتش روسیه خواند  به هیچ وجه صالحیت رهبری ارتش را نداشتـ 
و کنترل جنگ را از دست ژنرال هایش گرفت. تا سال 1917 احتمال شورش گسترده در 

ارتش روسیه بسیار باال گرفته بود و تزار خود این را می دانست.
)که  او  حكومت  و  تزار  از  چندین ساله  نارضایتي  پی درپی،  نظامی  شکست های 
به سرعت داشت تشدید می شد( و نیز ناآرامی های اجتماعی و سیاسی فزاینده روسیه 
را به بشکة باروتی تبدیل کرده بود که سرانجام در مارس 1917 منفجر شد. ده هاهزار 
معترض در راهپیمایی ها و تظاهرات هرروزه در خیابان های پتروگراد, پایتخت روسیه، 
شرکت می کردند. اولین بار بود که آن ها پرچم های سرخ را در حمایت از بلشویک ها 
)اشاره  آلمانی!«  زن  بر  »مرگ  مانند  شعارهایی  با  پالکاردهایی  و  می گرفتند  دست  در 
به آلکساندرا، همسر آلمانی تزار که به شدت منفور بود( و »جنگ نمی خواهیم!« حمل 
می کردند. خواسته های آن ها سه چیز بود: غذا و سوخت بیشتر، پایان دادن به مشارکت 
روسیه در جنگ و کناره گیری تزار نیکالی. تزار با علم به این كه حمایت ارتش روسیه از 
او به حداقل رسیده است در 15 مارس با اکراه تمام کناره گیری کرد و دولت موقت به 

نخست وزیری آلکساندر کرنسکی جای حکومت تزاری را گرفت.

بود،  زلزله  مانند  جنگ  این  تأثیر 
امواج تکان دهندة آن فراتر از جبهة 
جامعة  اعماق  در  و  رفت  جنگ 

روسیه احساس شد.
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دولت موقت
دولتی که جایگزین حکومت چندصدسالة تزاری شد از طریق دوما )پارلمان روسیه( و 
با حمایت شورای پتروگراد )شورای کارگران( تشکیل شده بود. کرنسکی، رهبر دولت 
جدید، در میان دهقانان و کارگران محبوبیت داشت و عضو شورای پتروگراد بود. او در 
مقام نخست وزیر جانشین شاهزاده لووف، از اشراف زادگان مالك، شد. دولت کرنسکی 
بی درنگ گام هایی برای افزایش آزادی های فردی در روسیه برداشت. به افراد و مطبوعات 
آزادی بیان می داد و عفو عمومی شامل حال تمام زندانیان سیاسی و مذهبی شد. از این ها 
ـ حق شهروندی برای مشارکت مستقیم در  گذشته، دولت مسئلة حق رأی را مطرح کردـ 

انتخابات ساالنه با استفاده از سیستم رأی مخفی.
با وجود این تمهیدات و اصالحات بنیادین در جامعة روسیه، دولت موقت تصمیمی 
مرگبار گرفت: ادامة جنگ با آلمان برای حمایت از بریتانیا و فرانسه که متحدان روسیه 
بودند. از این گذشته، جز جنگی که در جریان بود، دیگر مشکل عمدة پیش روی کرنسکی 
بازگشت لنین رهبر بلشویک ها در ماه آوریل از تبعید در سویس بود. لنین با »تزهای آوریل« 

آلکساندر کرنسکی )ایستاده در اتومبیل( در حال سان دیدن از سربازانی که در زمان انقالب روسیه 
)Keystone/Getty Images.( .راهی جبهه بودند



دیدگاه دوم: جنگ جهانی اول از عوامل اصلی انقالب بلشویکی / 29

ــ طرحی سیاسی برای صلح، مالکیت دولت بر بانک ها، کارخانه ها و استفاده از شوراهای 
انتخابی برای ادارة روسیه ــ در صدد ساقط کردن دولت موقت بود.

در نگاهی دوباره به گذشته می توان دید که کوتاهی کرنسکی در توجه به مشکالت 
اصلی روسیه در سال 1917 دولت او را محکوم به شکست کرد. او از همان آغاز جنگی 

داشت  سعی  کرد،  شروع  را  ناامیدانه 
کشور را به جنگی وادارد که پیشاپیش 
)به معنای واقعی کلمه( در آن شکست 
بی وقفه ای  فشارهای  با  او  بود.  خورده 
نیز روبه رو بود ــ بلشویک ها خواستار 
تزار  هواداران  بودند،  بالدرنگ  صلح 
می خواستند بلشویک ها تارومار شوند، 

و متفقین می خواستند روسیه به جنگ ادامه دهد. اما در این زمان کرنسکی به باور خود 
چسبیده بود: این که موفقیت در جنگ باعث خواهد شد دولتش حمایتی را که نیازمند 
آن است به دست آورد. به همین دلیل به ژنرال هایش دستور داد حمله به آلماني ها و 

اتریشی ها را در تابستان تشدید کنند.

اوضاع سیاسی نامعلوم
در حالی که کرنسکی برای حملة تابستان آماده می شد، لنین در حال تشکیل دادن نیرویی 
از بلشویک ها بود که می توانستند در زمان مناسب قدرت را به چنگ آورند. وقتی در 
اواسط ماه ژوئیه برخالف خواست لنین بلشویک ها در پتروگراد علیه دولت موقت قیام 
کردند، ماجرا سریع تر از آنچه لنین انتظارش را داشت پیش رفت. دولت موقت بلشویک ها 
را با عنوان »دشمنان کشور« متهم کرد، با خشونت تمام شورش را سرکوب کرد و صدها 
تن از معترضان را کشت. این حادثه که به »روزهای ژوئیه« معروف است برای بلشویک ها 

و لنین بدبیاری محض بود، آن ها مجبور شدند به فنالند بگریزند.
اما كمتر از دو ماه بعد لنین بلشویک ها را به قدرت رساند. عامل کلیدی این موفقیت 
ماجراي کارنیلوف بود. ژنرال ]الور[ کارنیلوف مخالف بلشویک ها و فرمانده کل ارتش 
روسیه و از لحاظ سیاسی فردی جاه طلب بود. در ماه اوت کرنسکی متوجه شد کارنیلوف 
در فکر به چنگ آوردن قدرت است. او به سرعت ژنرال را از مقام خود برکنار کرد، ژنرال 
از همقطاران نظامی خود خواست از او حمایت کنند. کرنسکی به اصطالح خود را »بین 
ـ اوضاع و احوالی که عماًل نشانة شروع پایان دولت او بود. کرنسکی  دو سنگ آسیا« دیدـ 
برای دفع خطِر کودتای نظامی مجبور بود به بلشویک ها اتکا کند، از این رو دستور آزادی 

از  نخست وزیر[  کرنسکِی  ]آلکساندر 
همان آغاز جنگی ناامیدانه را شروع کرد، 
سعی داشت کشور را به جنگی وادارد که 
)به معنای واقعی کلمه( در آن  پیشاپیش 

شكست خورده بود.
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صدها فعال بلشویک و سرباز را از زندان های دولتی داد. با این کار کرنسکی مهار از 
نیرویی برداشت که هدف نهایی آن به چنگ آوردن قدرت سیاسی به هر وسیله ای بود. 
کرنسکی توانست مانع افتادن قدرت به دست کارنیلوف شود اما این موفقیت به بهای از 
دست دادن حمایت ارتش به دست آمد. این امر باعث شد عماًل برای مقابله با بلشویک ها 

در شهرها و روستاها کمکی نداشته باشد. 

استیالی بلشویک ها
در آغاز نوامبر 1917 بلشویک ها در پتروگراد آمادة عمل بودند. کمیتة نظامی انقالبی قباًل 
در پادگان روسی پتروگراد رخنه کرده و به سربازان دستور داده بود فقط از آنان اطاعت 
کنند و به هیچ یک از دستورهای دولت برای حمله به بلشویک ها توجه نکنند. کرنسکی 
در 5 نوامبر به نقشة بلشویک ها پی برد و با بستن دفاتر روزنامه های آن ها در پایتخت 
به اقداماتي علیه آن ها دست زد. سربازان بلشویک یا »گارد سرخ« شورش کردند و به 
چندین نقطة کلیدی در پتروگراد و اطراف آن یورش بردند و این نقاط را تصرف کردند، 

از جمله نیروگاه ها، بانک ها و پل های اصلی.
حوادث با سرعت زیادی پیش رفت، تا اواسط بعدازظهر 7 نوامبر فقط کاخ زمستانی 
در دست دولت مانده بود. اواخر آن شب گلولة توپ پرتاب شده از رزمناو اورورا که در 
رودخانة نِوا لنگر انداخته بود به نزدیکی کاخ خورد. این عالمتی بود برای سرخ ها تا به 
آخرین مقر قدرت کرنسکی حمله کنند. آن ها با مقاومت چندانی مواجه نشدند و دولت 
موقت سقوط کرد. روز بعد لنین در برابر عموم مردم آغاز حکومت شوروی را اعالم کرد، 

بیانیه ای که طغیان انقالب در شهرهای دیگر روسیه را به دنبال داشت.
لنین و بلشویک ها در واقع قدرت را به چنگ آورده بودند ــ کار سلطنت و دولت 
ـ اما تا موفقیت سیاسی مسلم و کنترل نظامی تمام و کمال کشور  موقت به پایان رسیده بودـ 
به دست کمونیست ها و اعالم پیروزی, چهار سال جنگ داخلی تلخ و خونین در پیش بود.




