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ماركسيست هاي روس در 1898 نخستين كنگره حزب 
سوس��يال دموكرات روس��يه را برگ��زار و در آن اهداف 
انقالبي خود را بي��ان كردند. اه��داف كوتاه مدت آنها كه 
بنا بود بالفاصله پس از براندازي تزارها عملي شود برپايي 
جمهوري دموكراتيك، تعيين هش��ت ساعت كار در روز 
براي كارگران و اس��ترداد زمين ها به كارگ��ران و اهداف 
بلند مدت ش��امل انهدام س��رمايه داري و استقرار جامعه 
كمونيستي بود. بلشويك ها و منشويك ها، دو شاخه اصلي 
جنبش انقالبي روسيه بودند كه در دومين كنگره حزب 
در 19۰۳ به دنبال اختالف نظ��ر لنين و مارتوف به وجود 
آمدند. منشويك ها پس از انقالب فوريه 191۷، نخستين 
گام از انقالب، توانستند بيشتر مناصب حكومتي روسيه را 
در اختيار بگيرند، اما بلشويك ها در جريان انقالب اكتبر، 
دومين حركت بزرگ انق��الب، قدرت را عماًل از دس��ت 
منشويك ها در آوردند و از ترس از دست دادن قدرت آنها 

را سركوب كردند. 
در 1922 اس��تالين - كه در 19۳1 ب��ه دبير كلي حزب 
بلش��ويك انتخاب شده بود - يك سلس��له محاكمه هاي 
نمايشي را عليه رهبران منش��ويك برپا و آنها را از صحنه 

سياس��ي ش��وروي حذف كرد. در پي اين پاكس��ازي ها 
چنان وحشت بزرگي در ش��وروي ايجاد شد كه الكسندر 
سولژنيستين در كتاب مجمع الجزاير گوالك در توصيف 
دهه  19۳۰ مي گوي��د: ميليون ها نفر به زن��دان افتادند، 
شكنجه شدند، اعدام ش��دند يا در اثر مرگ تدريجي در 

تبعيدگاه ها و اردوگاه هاي كار اجباري جان سپردند. 
استالين كه فردي مستبد بود، با خشونت و پاكسازي هاي 
حزبي تا نيمه  اول 192۳ قدرتش را در حزب تثبيت كرد و 
با به كارگيري نيروهاي وفادار در مشاغل حساس نفوذش را 
در كشور افزايش داد. او حكومت به اصطالح كارگري را كه 
براي طبقات ضعيف تشكيل شده بود، به استبداد مطلق 
فردي بدل ساخت و بيش از سه دهه ديكتاتوري خود را به 
مردم روسيه تحميل كرد. بي رحمي و خشونت در پروسه 
اجتماعي كردن كشاورزي، ايجاد اردوگاه هاي كار اجباري، 
محاكمات نمايشي بزرگ و كشتار بي حساب مخالفان و 
حتي حاميان خود در رسيدن به قدرت، تحميل سياست 
خشك بر مطبوعات، هنر و حتي علوم و سركوب هر نظر 
انتقادي، از جمله اعمال استالين در ربع قرن ديكتاتوري 
او است. دولت شوروي و حزب كمونيست به بهانه  حمايت 
از كارگران به مصادره اموال و زمين هاي بسياري از مردم و 
سرمايه داران پرداخت، ولي طبقه كارگر هيچ گاه نتوانست 
نفعي از اين زمين ها ببرد و عمده اين ث��روت و اموال در 
دستان اعضاي حزب كمونيست چرخ خورد. اعضاي رده 
باالي حزب با اين توجيه ك��ه صاحب منصبان مهم بايد 

ضروريات زندگي را در اختيار داش��ته باشند تا بتوانند با 
خيالي راحت به اداره امور بپردازند، امتيازات خاصي براي 
خود در نظر گرفتند و در همان حال كه مردم كشور گرفتار 
فقر، كمبود و گران��ي بودند، نظام محرمان��ه اي از توزيع 
امكانات و تسهيالت وس��يع، كاالهاي كمياب و خدمات 
ويژه براي بلند پايگان كشور پديد آمد كه روز به روز توسعه 
پيدا كرد و وضع مردم ش��وروي را بدتر و بدتر س��اخت، 
به گونه اي كه اگر قبل از انقالب طرف حس��اب دهقانان، 
فئودال ها و س��رمايه داران بودند اكنون با دولت مقتدر و 
سفاكي مواجه شدند كه جاي هيچگونه مقابله و اعتراض 

را براي دريافت حق باقي نگذاشته بود. 
در دوره حكومت استالين نه تنها ادبيات كه ساير شكل هاي 
فعاليت هاي هنري، فكري و حتي علمي نيز تابع شرايط 
ايدئولوژيكي بودند. شخص استالين به صورت يك داور 
نهايي در هر رش��ته اي درآمده بود و از اقتصاد كشاورزي 
گرفته تا جانورشناس��ي، زيست شناس��ي، كارشناسان 
ژنتيك، حقوقدانان، زبان شناسان و موسيقي دانان ناگزير 
بودند از خط فكري حزب پيروي كنند. در بخش نظامي 
نيز بازگش��تي به عصر تزاري صورت گرف��ت و درجات 
و عناوين نظاميان همراه با يونيفرم ه��اي پر زرق و برق 
و نش��ان ها و پيرايه هاي تش��ريفاتي از نو باب شد. بدين 
طريق انقالبي كه قرار ب��ود در خدمت محرومان و طبقه 
زجر كشيده  كارگر باشد خود به ديكتاتوري   زجر دهنده  

كارگران تبديل شد. 

انقالب فرانس��ه را مي توان يكي از انقالب هاي مادر در 
جهان دانس��ت؛ بس��ياري از تاريخ دانان ضعف دروني 
س��لطنت لويي ش��انزدهم را اصلي ترين دليل انقالب 
فرانس��ه بيان دانس��ته اند، به گونه اي ك��ه اين حكومت 
در نهايت داوطلبانه تس��ليم قدرت اجتماعي ش��د. از 
اصلي ترين خواسته  هاي مردم در انقالب فرانسه مي توان 
به آزادي، محدود شدن قدرت سلطنت و نفوذ زرساالران 
صاحب سرمايه و لغو ماليات هاي فئودالي نام برد. در اين 
انقالب توده ها تحت هدايت اف��رادي چون ميرابو، مارا، 
دانتون، روبس��پير و تأثير پذيري از ايده هاي فيلسوفان 
عصر روش��نگري به ويژه افرادي مثل ولتر و روسو، عليه 
س��لطنت مطلقه لويي طغي��ان و در 14 ژوئيه 1۷89، 
زندان باستيل را كه نماد استبداد خاندان »بوربون« بود، 
ويران كردند كه بسياري اين واقعه را نقطه  آغاز انقالب 

فرانسه مي دانند. 
انقالب فرانس��ه در دوران كوتاهي ك��ه طعم پيروزي را 

مزه مزه كرد، تالطمات بس��ياري را چشيد. اين انقالب 
پيش از آنكه به امپراتوري ناپلئون بدل شود بين چهار 
گروه دست به دست شد. نخس��ت اعتداليون كه هدف 
آنان اس��تقرار حكومت مش��روطه س��لطنتي و تدوين 
قانون اساس��ي بود كار را به دس��ت گرفتند. سپس در 
س��ال هاي )1۷92- 1۷9۰( ب��ه دس��ت ژيروندن ها، 
جمهوريخواه��ان ميان��ه رو افت��اد. ژيروندن ها چندان 
به نفع توده كاري نكردند و بيش��تر ب��ه دنبال تصويب 
امتيازاتي براي سرمايه داران و بسط سكوالريسم بودند. 
 از همين رو اعتراضات باال گرفت و كار به مدت دو سال 
)1۷94- 1۷92( به دست ژاكوبن ها، جمهوريخواهان 
تندرو كه تحت تأثير نظرات ژان ژاك روسو بودند، افتاد. 
ژاكوبن ها به رهبري روبس��پير از جناح تن��درو بودند و 
اگرچه رژيم را جمهوري اعالم كردند، اما در عمل ترور 
و وحش��ت را حاكم كردند، به گونه اي ك��ه از اين دوران 
به دوران ترور و وحش��ت انقالب ي��اد مي كنند. يكي از 
افتخارات مجلس در اين دوران، اختراع دستگاهي بود كه 
به نام سازنده اش گيوتين نام گرفت و به »ماشين مرگ 
انقالب« لقب يافت. در اين دوران بسياري از فرانسوي ها 
به عنوان دش��من مردم و مخالفان جمه��وري و آزادي 
دستگير، محاكمه و فوراً به دست گيوتين سپرده شدند. 

در 1۷94 كودتايي عليه ژاكوبن ها شكل گرفت و رهبر 
آنان، روبسپير اعدام شد و قانون اساسي 1۷9۵ رهبري 
فرانسه را به يك هيئت مديره پنج نفره به نام ديركتوار 
سپرد. از اين سال كه هيئت ديركتوار رهبري فرانسه را 
به عهده مي گيرد ارتش فرانس��ه به فرماندهي ناپلئون 
بناپارت به پيروزي هاي پي درپي دست مي يابد. ناپلئون 
كه از نوعي قدرت كاريزماتيك برخوردار ش��ده بود در 
جريان كودتاي 9نوامبر 1۷99 هيئت ديركتوار را كنار 
زد و خود را به عنوان كنسول اول فرانسه معرفي كرد كه 

نهايتاً منجر به امپراتور شدن او در مي 18۰4 گرديد. 
ناپلئون با تشكيل پادشاهي مطلق، به مدت 1۰ سال بر 
فرانسه حكمراني و به بس��ياري از پايتخت هاي اروپا از 
جمله ايتاليا، سوئيس و اسپانيا لشكركشي كرد. سرانجام 
اروپاييان ناخشنود از مداخالت نظامي فرانسه با يكديگر 
متحد شده و ضمن شكس��ت ناپلئون بار ديگر خاندان 
»بوربون« را كه با انقالب مردم فرانسه قدرت را از دست 
داده بود، به قدرت بازگرداندند. بدين طريق مردم فرانسه، 
انقالبي را كه به زحمت و به بهاي خون هاي بسياري به 
دس��ت آورده بودند، نتوانس��تند حفظ كنند و بار ديگر 
ديكتاتوري و سلطنت به مدت تقريباً ۵۰ سال به كشور 

آنها حاكم شد. 

نخستين هس��ته هاي تش��كل هاي كمونيستي چين 
در ابتداي دهه  192۰ ش��كل گرفت. در س��ال 192۷ 
»مائوتسه تونگ« سياستمدار و نظريه پرداز ماركسيست- 
لنينيست، رهبري ش��ورش توده هاي دهقان چيني را 
عليه حكومت »كومينگ تانگ« ب��ر عهده گرفت. بعد 
از سال ها مبارزه، در نهايت اول اكتبر 1949، جمهوري 
خلق چين به رياست »مائوتسه تونگ« اعالم موجوديت 
كرد. »تونگ« چند ماه مانده ب��ه پيروزي در جزوه اي با 
عنوان »در باب ديكتاتوري دموكراتيك خلق« به توصيف 
مدل حكومتي جمهوري خلق چين پرداخت. او حكومت 
را به عنوان ديكتاتوري دموكراتيك خلق تحت رهبري 
طبقه كارگر از طريق حزب كمونيست يا اتحاد با كارگران 

و دهقانان معرفي كرده بود. 
به دنبال تش��كيل جمهوري خلق چين، دولت امريكا 
صدها نظامي به همراه حجم قابل توجهي سالح و مهمات 
به چين فرس��تاد تا از ناسيوناليست ها حمايت كند، اما 
آنها شكست هاي فاحشي را متحمل شدند. امريكا هم 
دولت جديد پكن را به رس��ميت نشناخت و از برقراري 
روابط رسمي با آن امتناع ورزيد. از اين زمان، چين آماج 

تحريم هاي گسترده سياسي و اقتصادي بلوك غرب قرار 
گرفت. از همين رو مائ��و و همكارانش در بدو پيروزي با 
مشكالت زيادي روبه رو شدند. آنها براي حل مشكالت 
به دنبال اقدامات اوليه اي چون اصالحات ارضي، تقسيم 
زمين ميان روس��تاييان، ايجاد تعاوني ها و كمون  هاي 
روس��تايي، در اختيار گرفتن صنايع و بازرگاني كشور و 

مبارزه با حيف و ميل، فساد و بروكراسي بودند. 
مائو يك حكومت اس��تبدادي حزبي برق��رار كرد كه از 
يك ايدئولوژي خودس��اخته ماركسيستي- لنينيستي 
و نزديك به نظريات اس��تالين تبعي��ت مي كرد. او يك 
ايدئولوژي خاص را با اس��تفاده از متون سنتي چين و 
ايدئولوژي كمونيس��تي در تقليل يافته ترين شكلش، 
تبيين و آن را در كتابي به ن��گارش در آورد كه به دليل 
جلد سرخ رنگش به »كتاب سرخ« معروف و در چين به 
مردم دستور داده شد آن را همچون يك كتاب مقدس 
ستايش كنند. برنامه ريزي براي انقالب صنعتي، برنامه 
جهش بزرگ به پيش، تشكيل كمون هاي خلق و مهم تر 
از همه، بس��يج بزرگ توده اي كه در سال 19۶2 آغاز و 
سپس به انقالب بزرگ فرهنگي در سال 19۶۵ تبديل 
ش��د، از مهم ترين تحوالت دوران مائو بود ك��ه با فراز و 
فرودهايي منجر به تغيير ساختار اجتماعي، سياسي و 

اقتصادي چين شد. 
اما س��ال هاي بعد از 19۷2 چين ش��اهد موازنه نا آرام 
قدرت ميان جناح هاي چپ و راست، ميانه رو و افراطي 

حزب كمونيست چين و بازسازي آهسته نظام سياسي 
حزب- دولت پي��ش از 19۶۵ بود كه تقريب��اً با انقالب 
فرهنگي كاماًل از هم پاشيده بود. در اين مرحله، با درك 
موضع، مائو خود را از كارهاي روزمره اداري كنار كشيد و 
اجازه داد »چوئن الي« كه نخست وزير او بود، شروع به 
بازسازي كشور كند. هنگامي كه چون الئي در 8ژانويه 
19۷۶ بر اثر سرطان در بيمارستاني در پكن جان سپرد، 
كشمكش بر سر جانش��يني او ش��دت گرفت. در برابر 
تعجب همگاني »دنگ شيائوپينگ« جانشين طبيعي 
»چو« ناديده گرفت��ه و »هوآ گوئوفن��گ« كه چندان 
شهرتي نداش��ت، كفيل نخس��ت وزيري خوانده شد. 
چندي بعد با پشتيباني و حمايت مردم »دنگ« قدرت 
را در دست گرفت. »دنگ« در دوران حكمراني خود از 
بسياري از سياست هاي مائو بازگشت. او با وجود اينكه 
انقالب فرهنگي مائو همه  مظاهر تمدن و فرهنگ غربي 
را نفي و نابود كرد، براي بقاي خود اس��تراتژي جديدي 
را پيش گرفت كه منجر به نزديكي چين به كشورهاي 
غربي به ويژه امريكا شد. همچنين در حوزه سياسي نيز 
اصالحاتي را انجام داد كه در تضاد با سياست هاي مائو و 
اهداف انقالب چين بود. »دنگ« در اصالحات سياسي 
خود نقش ايدئولوژي را كاهش داد و محتواي مائوئيستي 
ايدئول��وژي حاكم همچ��ون انقالب بي وقف��ه و مبارزه 
طبقاتي را كنار گذاشت و در مقايسه با دوران مائو شيوه 

برون گرايي را در پيش گرفت. 

شدت عمل پادشاهي انگلستان بر مستعمره نشينان امريكا 
در دهه  1۷۷۰ آنها را به فكر استقالل واداشت. جرقه هاي 
نخس��تين چنين تصميم��ي را مي توان در كش��مكش 
امريكايي ها با پارلمان بريتانيا بر سر قانون تمبر )كه طبق 
آن همه محصوالت كاغذي وارداتي به مهاجرنش��ين ها 
مشمول عوارض مي شد( دانست. تحركات استقالل طلبانه 
وقتي اوج گرفت كه گروهي از مردان بوستوني در اعتراض 
به ماليات بر چاي، بار كشتي چاي بريتانيايي را در بندرگاه 
به دريا ريختند. بريتانيا براي مقابله ب��ا اين تحركات در 
1۷۷4 مقررات س��ختي را تصويب كرد، ام��ا اين قوانين 
نه تنها مانعي براي امريكايي ها نش��د، بلك��ه تقابل آنها با 
استعمارگران را شدت بخش��يد و موجب شد نمايندگان 
مهاجرنش��ين ها در 1۷۷4 در نخس��تين كنگره قاره اي 
گرد هم آيند و پيش نويس اعالميه استقالل را تهيه كنند. 
نبرد امريكايي هاي استقالل طلب با انگليس ادامه داشت تا 
اينكه سرانجام در 1۷82 خود را از سلطه استعمار انگليس 

و فرانسه رها ساختند. آرزوها و ايده هاي گروه هاي نخست 
امريكاي استقالل يافته، مساوات، فردگرايي، مردمي بودن 
و آزادي در چارچوب ارزش هاي مسيحيت بود. آنها تالش 
كردند آرزوهاي خود را در اعالميه استقالل منظور بدارند: 
»هدف اصلي حكوم��ت حفاظت از ح��ق زندگي، آزادي 
و طلب خوشبختي است. همه انس��ان  ها داراي حقوقي 
غيرقابل واگذاري هستند كه هيچ حكومتي نمي تواند آنها 
را سلب كند. قدرت حكومت از رضايت حكومت شوندگان 
سرچشمه مي گيرد. « اما متأسفانه اين شعارهاي زيبا كمتر 
رنگ عمل به خود ديد و امريكايي ها تا به همين امروز در 

تضاد با آن عمل كردند. 
در همان س��ال هاي ابتدايي اس��تقالل، كالهون، معاون 
جفرسون )نويسنده اعالميه اس��تقالل(، در جلسه اي بر 
تداوم برده داري به عنوان بهتري��ن ضمانت تداوم حيات 
سفيدپوستان تأكيد كرد و حتي يكي از حضار با وقاحت 
گفت: »ترديد دارم مردي با كله اي مانند نارگيل يا پوست 
شكالتي رنگ به حدي از بلوغ رسيده باشد كه به او اجازه 
داده شود خود را ش��هروند امريكا بداند. « تحت تأثير اين 
گرايشات نژادپرستانه مؤسس��ان امريكا كه بنا بود براي 
همه  انسان ها حق برابر قائل شوند در امر توازن قدرت هاي 
داخلي اجتماعي، شهروندان سياهپوست و سرخپوست 

را در نظر نگرفتند. عالوه بر سياهپوستان و سرخ پوستان، 
زنان نيز از ديگر گروه هاي محروم و درجه دو امريكا بودند 
كه تا 192۰ نه تنها حق شركت در انتخابات را نداشتند، 
بلكه حق هيچ گونه مالكيتي هم براي آنها در نظر گرفته 
نشده بود. از ديگر موارد انحراف انقالب امريكا از ريل اصلي 
خود مي توان به ترجيح نظام سرمايه داري و نژادپرستي بر 
نظام دموكراتيك اشاره كرد. بعد از انقالب امريكا در جدال 
بين رؤيارويي دموكراتيك و ميل ايجاد يك سرمايه داري 
مقتدر، ايجاد س��رمايه داري مقتدر و نژادپرستانه ترجيح 
داده شد. جورج واش��نگتن، اولين رئيس جمهور اياالت 
متحده، با اعتقاد به اينكه مردم هنوز به قدرت سياسي خود 
واقف نيستند، آنها را ناديده انگاشت و يك سرمايه داري با 
انواع و اقسام رشته هاي ناگسستني دولت و پول را بر ايجاد 
يك نظام دموكراتيك ترجيح داد. همچنين واش��نگتن 
عقيده داشت، امريكا نبايد خود را با توسعه گرايي و دخالت 
در محور ديگ��ران گرفتار كند، اما در رياس��ت جمهوري 
جفرس��ون، لوييزيانا از ناپلئون خريداري شد و بعد طرح 
تصرف كانادا ريخته شد؛ امريكايي ها به اين هم قانع نشدند 
و چش��م بر آن داش��تند كه فلوريدا را نيز فتح كنند. اين 
زياده خواهي هنوز كه هنوز است برخالف پدران استقالل، 

در سياستمداران حريص امريكا تداوم دارد. 

 صورت سياه
انقالبيون جهان

نگاهي به سير انحراف آرمان هاي 4 انقالب روسيه، چين، فرانسه و شوروي

88498476گام دوم 

رهب�ر انق�الب در س�طور ابتداي�ي بياني�ه گام 
دوم انق�الب ك�ه نويد دهن�ده  ورود انق�الب 
اس�المي اي�ران ب�ه دومي�ن مرحله خودس�ازي، 
جامعه پ�ردازي و تمدن س�ازي اس�ت، آورده ان�د: »در مي�ان ملت هايي كه 
به پاخاس�ته و انقالب كرده اند، كمتر ديده ش�ده كه توانس�ته باشند كار را 
به نهايت رس�انده و به جز تغيي�ر حكومت ه�ا، آرمان هاي انقالب�ي را حفظ 
كرده باش�ند. « اين س�طور ش�ايد در ابتدا تفاخري س�اده به نظر برسد، اما 
نگاهي به انقالب ه�اي جهان و بررس�ي س�ير آن ها، نش�ان دهنده عظمت 
نقش�ي اس�ت كه ملت ايران در 40 س�ال گذش�ته بر نگاره  تاري�خ زده اند. 

اگر انقالب هاي بزرگ دنيا را كه تأثيرگذاري بنيادي داشتند و موجب تحوالت 
اساسي پس از خود شدند، به پنج انقالب امريكا، فرانسه، روسيه، چين و ايران 
تقسيم كنيم، مطالعه اي ابتدايي در خصوص هر يك نشان مي دهد كه چهار 
انقالب از پنج انقالب فوق در همان دهه ها و بعضًا سال هاي ابتدايي انقالب به 
شدت از آرمان ها و اهداف خود دور ش�دند و راهي جز راه بنيانگذاران خود 
در پيش گرفتند. در ادامه به اختصار و با اس�تفاده از مناب�ع مختلف به ويژه 
كتابچه اي كه اداره پژوهش هاي معاونت خبر س�ازمان صداوس�يما در سال 
1394 آماده ساخته است، ضمن بررسي انقالب هاي فرانسه، امريكا، روسيه 
و چين به بخش�ي از انحرافات اين انقالب ها از آرمان هاي خود پرداخته ايم. 

محمدصادق عبداللهي
    گزارش 
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 انقالب چين

 انقالب امريكا


