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Stefan Lindgren  شھر  ،در سوئد ١٩٤٩متولد در سال مترجم و متخصص اسالویKarlskoga، 
روزنامه ای به نام جرقه و روزنامه ديگری به نام مردم در سردبير  در گذشتهچشم به جھان گشود. او 

سه کتاب در آنسوی ساحل) و  ،کتابی در مورد سن پطرزبورگ (لنينگرادبود و  تصوير/جبھه فرھنگ
را به  بيا!) ،تفسيری در مورد جنگھای چريکھای افغانی بر عليه  اشغالگران روسی (برای مٽال مھتاب

  .به نام پست روسیيست ناشر خبرنامه ادر حال حاضر  نگارش درآورده است. او

ھمسرم دو سوال را پيش روى من قرار داد. او از من پرسيد که چرا اين کتاب  ،در ابتداى شروع کارم
  و اينکه مايلم چه کسانى اين ترجمه را بخوانند.برگزيدم را براى ترجمه 

من در پاسخ به سوال اول او گفتم که من اين کتاب را بخاطر ارضاى کنجکاويھاى خودم ترجمه ميکنم. 
ه بيشتر بياموزم و ھر چه بيشتر پى به حقايق ببرم. و در پاسخ به سوال دوم به او گفتم که براى اينک

  .ندحقيقتکنجکاو و جوياى  ،مايلم کسانى اين ترجمه را بخوانند که ھمانند من ميانديشند

  اين ترجمه را به تمامى جويندگان راه حقيقت اھدا ميکنم.

  پيام پرتوى



  

  در سرزمين رنج و مشقت - ١
  

واقع در ولگا خود را برای برگزاری عيد پاک آماده مينمود. بازار از  Simbriskشھر کوچک 
گونيھا با ھمه نوع  ،گلدانھای بزرگ با پنيرھای بسته بندی شده و خمير ،جوجه ھای پروار ،بوقلمونھا

ر روی نمدھای حصيری در دکه ھای خود آرد و سبدھای تخم مرغ فوج ميزد. کشاورزان شب را ب
گدايان و خدمات خودشان را با فرياد به گوش مردم ميرساندند و  تجمع کردهخوابيده بودند. درشکه چيھا 

   را به اشغال خود درآورده بودند.پله ھای کليسا 
 ٢٢ – ١٨٧٠آوريل  ١٠جشن عيد پاک متوقف شد. جمعه  ،در خانه اوليانوف با شروع درد زايمان

آوريل بر طبق تقويم قديمی
 Ilja Nikolajevitj والديمير ايليچ از مادرش ماريا متولد شد. پدرش   – ١

Ulianov )٩٠٠٠در ھمان روز گزارشی در مورد وضعيت قريب به  ،بازرس مدرسه ،)١٨٨٦-١٨٣١ 
  دانش آموز را در روزنامه محلی حوزه خودش منتشر نموده بود.

Simbrisk ميل در  ٥٠بيش از  ،ر عجيبی بود. شھر در دست راست ساحل ولگا از بسياری جھات شھ
ميل پايينتر  ١٠٠ھا قرار گرفته بود. و  tjvaserآنسوی منطقه تاتارھا و  Niznyj Novogordجھت 

  ھا قرار داشت.  kalmuckو  Astrachanمنطقه  ،در جھت آب
 ،ھر ميان رود فرعی ولگابر روی باريکه کوچکی از کناره ش ،موقعيت منطقه منحصر بفرد بود

Svijaga، و خود ولگا که به سمت جنوب روان  ،سرازير ميشودبه سمت شمال جايى که دقيقا ھمان
  است.

خيره کننده  منظره ،ر اختيار نجيب زادگان بودبخشی از شھر که در عمل د ،(تاج) Kronanاز باالی 
. شھر مانند نقطه ای مرزی در داشت بينندهکيلومتر از پھنای ولگا در مقابل ديد  ٣تا  ٢با  برابر ،اى

قرار گرفته بود.  ،که مجموعه ای بودند از آسياييھا و اروپاييھا ،مقابل طايفه ھای چادر نشين آسيايی
محاصره شده بود.  Stenka Razianسال قبل از تولد لنين شھر توسط  دھقانان شورشی  ٢٠٠تقريبا 

سمت فوقانی رودخانه توسط صدھا چوبه دار تاريک سرازيری ق ،پس از در ھم شکسته شدن شورش
  شد. 

ارتش  پيروزى برتا  Jemelian Pugatjovصد سال قبل از لنين و در ھمان منطقه رھبر کشاورزان 
قيامھايی بود که ھزاران سال در چين رخ داده بود.  آن گونهکاترين کبير فاصله زيادی نداشت. اين قيام از 

  ترتسکی مينويسد:
اما طبقه دھقان تنھا سلسله ھاى جديدى را بر روی  ،قيامھا به پيروزی کامل منتھی ميشوند"اگر چه 

سپرھا بوجود آورده و طبقات جديد فئودال را پايه گذاری مينمايد."
٢

   
پس از دويست صد سال در رديف  ،انقالب اکتبر ،اين يک تفکر گيج کننده است که حتی قيام لنين

  که از درون متالشی شدند. شورشھايی مردمی قرار بگيرد
درصد از زمينھا در اختيار مالکان  ٧٥محسوستر از ھر جاى ديگر بود.  Simbriskوجود فئوداليسم در 

بود و يک پنجم از جنگلھای اطراف در اختيار مردم قرار داشت. بقيه را تزار و مالکان بصورت مساوی 
  ميان خود تقسيم ميکردند.

و  ،ـ ه تاريخشناس بود که شجاعانه از بخشش خدايان حمايت مينمود Karamzin ،بزرگ شھر دانشمند
Ivan Gontjarov –  نويسنده که با رمان خوده، Oblomov  زندگی رو به انحطاط مالکان را به



نااميدی  ،تصوير ميکشيد. "اوبلومووری" به عنوان نشانه ای از يک ترکيب واقعى از عبارات ولگردی
بی تفاوتی درمورد زندگی انسانھا از زبان روسى به ھمه زبانھای ديگر وارد  جنبشھای با ارزش و ،شديد

 ،اگر به آنھا خواندن و نوشتن را بياموزيد ،شد. اوبلوموف گفت "خواندن برای کشاورزان مناسب نيست
  ديگر شخم نميزنند."

Gontjarov يف ميکند که  را نوشت. او در اين کتاب توص پرتگاه عظيم ھمچنين رمان نه چندان مشھور
زنان نجبيب زاده را فريفته و  ،جوالن داده Simbriskچگونه آن نھيليستھای نفرت انگيز در منطقه 

  ميگرفتند که ھرگز نتوانستند باز پس دھند.وامھايى از آنھا 
  

نوشت و  Klinkerfueskaايليچ نيکواليويچ تز خود را در مورد مدار ستاره ھای دنباله دار  ،پدر لنين
درخشانی برای او پيش بينی ميشد. در عوض او ترجيح داد که يک بازرس به صورتی غير معمول  آينده
ھا و ديگر اقليتھا که يک سوم   Kalmuckه مدرسه بشود. مدرسه ای عمومی وجود نداشت.  –فعال 

يل جمعيت را تشکيل ميدادند در بھترين حالت فرزندان خود را به مدارس قران ميفرستادند. کشيشھا ما
  بودند که تمام مدارس به مدارس کليسايى مبدل شوند. 

داشت. و در  Dobroljubovما ميدانيم که پدر لنين در جوانی عالقه شديدی به شاعر و منتقد معروف 
او و چند تن از رفقايش آنرا برای يک  ،آرشيو پليس تزار تلگرافی را پيدا کرده اند که نشان ميدھد

  . ندارسال نموده بود Jan Husپانصدمين سالگرد تولد  روزنامه چکی جھت تجليل از
بشدت مخروبه بودند و  ميگرفتندبازرسی مورد ايليچ نيکواليويچ توسط به روال معمول مدارسی که 

. در زندگينامه ھاى ميشدندنصب پنجره ھايی جھت تعويض ھوا و چوب لباسی از خدمات او محسوب 
ساخت.  کودک ٢٠٠٠٠مدرسه برای  ٤٠٠ه ميشود که پدرش رسمی منتشر شده از لنين اين چنين گفت

  . داشت بيش از يک ميليون کشاورزکه وجود داشتند  استانىاين مدارس در 
دوران طفوليت خود را در آنجا سپری کرده بود  Krupskajaدر خانه لنين و ھمينطور در خانه ای که 

ميخواندند.  ،تحت نام غير سياسی منتشر ميشدکه از جانب انقالبيون  ،ھمه روزنامه طنز آميز ايسکرا را
). و دقيقا در ھمين سال کتاب جنگ و صلح کرد(ھمان نامی که بعدھا لنين برای روزنامه اش انتخاب 

  تولستوی به صورتی دنباله دار منتشر شد. 
ى به يک بار دانش آموزی ايليچ نيکواليويچ را مالقات و اين داستان را برای او تعريف ميکند. بازرس

پسرک  ،مدرسه او ميايد و زمانيکه دانش آموزان عقايد خود در مورد آنروزھا بر روی کاغذ مياورند
" را ادا کند و به جايش فرفر rنميتوانست عبارت " ،که قوی ھيکل و مطلع بود ،مينويسد که بازرس

  اعالم کرد.ميکرد. معلم عصبانی شد و به دانش آموز در کارنامه اش صفری داد و او را مردود 
روز بعد وقتی که داستان به گوش ايليچ نيکواليويچ رسيد کارنامه او را تغيير داد و آنرا به عالی تبديل 

  نمود. 
مادر او ماريا آلکساندرونا ھم از بسياری جھات يک انسان غير معمولی بود. او بدون داشتن معلمی و 

و آلمانی صحبت ميکرد و مدرک معلمی  فرانسوی ،تنھا از طريق خود آموزی به سه زبان انگليسی
داشت. بر روی ميز پای تختيش از جمله شکسپير را به زبان اصلی و اٽر لوئيس در مورد انقالب فرانسه 

  را در ھشت جلد داشت. 
پيانو تمرين ميکرد و  ،خود ،دخترھا مياموختند که با تنھا ماشين خياطی موجود خياطی کنند. لنين

مينواخت و آواز ميخواند و تحت  ،فره ھينه و والنتينا را بخواند. او کتاب ميخواندميتوانست آوازھای تکن
ميکرد. رفت و آمد آنھا با ديگر اھالی  منتشر ساباتنظارت مادرش روزنامه خصوصی خانواده را با نام 

Simbrisk ن و بسيار محدود بود. ايليا ھر از گاھی تعدادی از ھمکاران خود را به خانه مياورد. ھمي
  بس.



مادرش در خانواده بالنک متولد شده بود. پدر او آلکساندر دميتريويچ بالنک يک دکتر پليس ساکن سن 
  ارباب شد. Kukusjkinoپطرزبورگ بود که بعدھا در منطقه ای خارج از کازان به نام 

در  ٢٠ی بالنک خودش پسر يک يھودى مسيحی از اھالی اوکراين بود. اطالعات در اين مورد از دھه ھا
. يک تفسير معمولی از کردندبه بيرون درز  ٩٠اما ابتدا در دھه ھای  ،آرشيو مرکزی وجود داشته است

اين ھيش ھيش کردنھا اينست که حزب کمونيست حاکم نميخواست بھانه ای بدست ھوادارن نژاد پرست: 
در مورد برنامه  مخالفان کليسايی داخل کشور و جاسوسان نازيست بدھد که به منظور خود ،ھر دو
. اگر لنين حتی به اندازه يک ھشتم ھم جھود بود از آن سوء پيدا کننددر حزب بلشويک دست  انيھودي

  استفاده ميشد.
خواھر لنين آنا به استالين نامه ای نوشت و در آن در مورد تحقيقات شجره شناسی خود  ١٩٣٣در سال 

ست آورده بود که نشان ميداد خواھر و برادرھای او توضيح داد. او در آنزمان مدرکی را از اوکراين بد
يقينا از جانب مادری يھودی بودند. او تصور مينمود که اين واقعيت "ميتوانست کمک شايانی به امر 

بنمايد" ستيزى يھودیاحساسات مبارزه بر عليه 
٣  

و ادعا نمود که لنين  استالين ظاھرا با او موافق نبود و پاسخی نداد. خواھر او با مدارک جديدی بازگشت
  در مورد نژاد يھودی و نفوذ "آن بر روی شخصيت تنبل وبی مسئوليت روسی" [مبالغه] نموده است.

نموده  اندر نوشته ھای لنين مدرکی در اينمورد که او واقعا چنين مقايسه ای را ميان روسھا و يھودي
ومی در مورد اصل و نسب و ديدگاه نشده است. و استالين سکوت کرد. او خواھان بحٽی عم پيداباشد 

  لنين راجع به يھوديان نبود. 
داليل ديگری نيز ميتوانست برای اين دودلی وجود داشته باشد. يقينا تعداد بسياری در روسيه وجود 
داشتند که بالنک ناميده ميشدند و ميتوانستند از جمله متعصبترين وطن پرستان باشند. به عبارت ديگر 

  ند به اندازه کافى به واقعى بودن اين اطالعات اطمينان داشته باشند.آنھا نميتوانست
نام داشت و زنى مجرد بود. او دختر يک مرد آلمانی و زنى سوئدی به  Grosschopfمادر بزرگ لنين 

بود. مادر لنين در واقع پروتستان تربيت شده بود. برای او دشوار بود که  Anna Beta Öhrstedt نام
آنھم به  ،دست به دعا برداشته بود ىبه کليسا نميرفت و فقط چند بار ،تدکسھا پيروی نمايداز قوانين ار

  خاطر فرزندانش که مريض بودند. 
ازدواج  Johan Grosschopfدر پطرزبورگ با يک تاجر آلمانی موفق به نام  ١٧٩٣آنا بتا در سال 

در سن   Karl Fredrik Grosschopfکرد. او ھم از طرف مادری و ھم پدری سوئدی بود. پدر او 
  در اوپساال متولد شده بود.  ١٧٤١پطرزبورگ طالسازی ميکرد و در سال 

  
لنين ھرگز مطلبی در مورد زندگی خودش ننوشت و بشدت در اين مورد ساکت بود. اما در چند مورد او 

جانب بلشويکھا  از ١٩٢٠از جمله پرسشنامه ای که در سال  ،را ناگزير نمودند که فرمھايی را پر کند
  .ه بودمنتشر شد

 در اين پرسشنامه او خود را به عنوان يک "نويسنده" توصيف مينمايد. در جواب اين سوال که او به
ميگويد: "آزادانه! به ھيچ زبانی". او در مورد محل زندگيش  ،چند زبان ميتواند آزدانه صحبت کند

در پايتختھا زندگی کرده ام". او سيبری و  اينچنين مينويسد: "من در روسيه فقط در کنار ولگا و
Pskov  را فراموش ميکند. قبل از ھر  چيز او خود را مانند يکVolzjanin، پسر  ،يکی از اھالی ولگا

ولگای مادر ميداند. پدرش را به عنوان يک "بازرس مدرسه عمومی" توصيف مينمايد و درباره پدر 
  پدرش فقط مينويسد "نميدانم".



لنين در مورد اصل و نسب او ميدانند. به عنوان مٽال ما ميدانيم که پدر بزرگ  ه -شتر از خودنسل جديد بي
خياط فقيری بود که در بندرى تجاری و ماھيگيری به نام  ،لنين نيکالی واسيلويچ اوليانوف

Astrachan .که به زبان روسی آنزمان آمستردام ناميده ميشد زندگی ميکرد  
 ١٧٩١مطمئنا ميدانيم که نيکالی واسيلويچ اليانوف رعيتی بود که در سال  ما در حال حاضردر ضمن 

و سپس در  ،بدون دريافت دستمزد کار کرد ١٨٠٨آزادی خود را خريد و برای پرداخت وامھايش تا سال 

Astrachan در رده شھروند قرار گرفت
٥

.  
 ١٨١٢ر بود مالقات نمود. در جوانت خودشسال از  ٢٥که را در آنجا او ھمسر آينده خود آنا آلکسيف 

  اولين فرزند آنھا که بيش از چھار ماه زنده نماند متولد شد.
 ،سالگی پدر چھار بچه بود ٧٠معلوم شد که نيکالی واسيليويچ اوليانوف در  ١٨٣٥در سرشماری سال 
  پدر لنين که جوانترين بود و فقط دو سال داشت.  ،يکی از آنھا ايليا

منتشر شده به نام "اجداد لنين"نويسنده ای به اى آنا آلکسيفنا که بود؟ در مقاله پدر لنين ه  -پس مادر

بود ،دختر يک کالموک مسيحی ،گفت که او رعيتی آزاد شده Maritta Sjagijanنام 
٦

. اما چاپ 
بھانه ای بدست او داد که ھر چه بيشتر خود را معرفی کند. آنا  ١٩٥٨مقاله در سال ى  –دوباره 

  عيت نبود بلکه کنيز بود!آلکسيفنا ر
آنا آلکسيفنا به عنوان "کنيز  ،تکثير مينمايد  Marietta Sjaginjanکه  ، ١٨٢٥در دو سند متعلق به 

آزاد شده" توصيف ميشود.
٧   

وجود داشت. در  ١٨٢٥اين يک واقعيت است که برده داری در روسيه به عنوان يک موسسه تا پايان 
قيزقيزھا و "ديگر آسيايھا" ميتوانستند کودکان خردسال خود را  ،ھااقوام مغول ،Astrachanسيبری و 

تھا نيز بفروش ميرسيدند. ياز ميان اين ملگرفته شده و در آنجا اسيران جنگی  ،به عنوان برده  بفروشند
اين امر قبل از ھمه چيز به تاجرانی که حق داشتن رعيت را نداشتند اين فرصت را ميداد که برای خود 

  .کنندار ارزان تھيه نيروی ک
سالگی  ٢٥برده ھايی که به سن بر اساس آن که ب رسيد تصويبه قانونی  ١٨٠٨اما در روسيه در سال 

او به عنوان شھروند مورد  ١٨٢٥امری که شامل حال پدر بزرگ لنين شد.  ،بايد آزاد ميشدند يدندميرس
  قبول واقع شد. 

مليتی بود مورد سوال است. او از مغولھا بود و يا از  اما بيش از ھر چيز اينکه آنا آلکسيفنا از چه
به کامال نزديک  ،وجود داشتند و مانند چادر نشينھا Astrachanقيزقيزھا؟ مغولھا اغلب در حوالی 

زندگی ميکردند ،شھر
٨

 .Sjagijan  او مغول بود بر اساس آنھاادعا ميکند که مدارکی را ديده است که، 
  رفته باشند. ميان. شايد که آنھا در جريان جنگ جھانی دوم از نميکندرا تکثير  اما او متاسفانه اين مدرک

  
و  ٦٧زمانی متولد شد که پدرش  ،سابق پسر چھارم و آخرين پسر کنيز ،ايليا نيکواليويچ اوليانوف

 ه-مشاور و دستيار ماھيگير ،مسنتر واسيلی ه - ساله بود. پنج سال بعد پدرش مرد. اين برادر ٤٣مادرش 
  بود که وظيفه نگھداری از خانواده را به عھده گرفت. ، Sapozjnikovٽروتمند 

واسيلی خود تشنه آگاھی و دانش بود ولی ھيچگاه امکان کسب آن را پيدا نکرد. او با قبول مخارج 
  بخشيد. تحققتحصيل برادر کوچک خود به اين آرزو 

انده از نسل لنين است. او با سماجت کامل ھمچنان باقيمفرد اولگا ديميتريونا اوليانوا تنھا  در حال حاضر
  ادعا ميکند که عموی او يک روس "کامل" بود.

  او تا اندازه ای درست ميگويد. لنين و خانواده او از ھر نظر روسى بودند.                                    
 ه -"سوئدی" نيست. خودمليت "روسی" به سادگی داشتن مليت داشتن روسيه کشوری چند مليتيست.  

جايی که صدھا گروه مجزا در کنار ھم  ،عبارت نشاندھنده اين است که ھمه در روسيه متولد شده اند



زندگی کرده و به ذوب نژادی در جامعه ای مشترک ياری رسانده اند. امروز چه کسی ميتواند تصور 
يک ھشتم پوشکين سياھپوست بود؟ يا نمايد که شاھزاده استروگانف نژادی از تاتارھا داشت؟ يا اينکه 

  قسمت خونش روسی. ...... ٢٥٦/١اينکه تزار نيکالی 
 ،که بخش بزرگی از آنھا غير روسی بودند ،نفر جمعيت ٣٠٠٠٠با تقريبا  Simbriskدر شھر کوچک 
  .سپرى نمودو در ھمانجا يک سوم از عمر خود را  ،لنين متولد شد

Simbrisk بود از نظر نظامی ابدا اھميتی نداشت اما بندر تجاری مھمی  کهى بود شھری کوچک و آرام
. در فصل تابستان در آب گرم رودخانه ھا شنا بوده باشدبرای ولگا. اين منطقه بايد برای ھر جوانی جالب 

  حيوانات کوچک وحشی را شکار کردن و بر روی يخھا اسکی بازی کردن. ،ماھيگيری کردن ،کردن
زندگی کردند. لنين در خانه ای که  Simbriskا در شش خانه مختلف در اليانوفھا شش سال اول ر

روبروی زندان شھر قرار داشت متولد شد. ابتدا پس از تولد ھشتمين فرزند خانواده آنھا توانستند مخارج 
در حاشيه منطقه نجبيب  ٤٨خريد يک خانه را فراھم آورند. يک خانه چوبی در کنار خيابان مسکو 

دو فرزند ديگر در دوران طفوليت  ،والديمير و ماريا ،اولگا ،آلکساندر ،ر و برادرھای او آنازادگان. خواھ
  .ه بودندمرد

بھبود و افزايش يافتند. او سرانجام با  Simbrisk استانتحت نظر ايليا نيکواليويچ وضعيت مدارس در 
ر گرفت. اين امر اين حق لقب "يک مشاور دولتی واقعی" و با رتبه يک متمدن واقعی مورد تشويق قرا

و اينکه عاليجناب خوانده شود. اما به نظر ميايد که او  گرفتهرا به او داد که در رديف نجيب زادگان قرار 
اھميتی به اين القاب نميداد. ابتدا پس از مرگ او بود که مادر لنين با رنج و اندوھى فراوان ناگزير شد که 

Simbriskگان  خود و اطفال خود را در رده نجيب زاد
 نام نويسى نمايد.  ٩

بعدھا اين برای لنين نيز سودمند واقع شد که گاھی به صورتی رسمی نوشته ای را به عنوان نجيب زاده 
سرزنده و بذله گو با موھای قرمز  ،جوانی شاد ،که لنين از جانب فاميل ناميده ميشد ،امضاء کند. ولوديا

که اسباب بازيھای خود را  مايل بودار فعال و پر انرژی بود و که بسي ميايدتوصيف ميشود. او به نظر 
انسان بدون اغراق بيشتر مياموزد. او با جوانترين خواھر خود اولگا بيش از دين ترتيب ب –خراب کند. 

  و خواھرش چھار ساله بود خواندن را آموختند. داشت ھمه بازی ميکرد. به آنھا زمانيکه او پنج سال
به  ،وديا به سواالتی مانند "حليم را با شير و يا کره ميخوای" اين بود "مٽل ساسيا"پاسخ نامتغير ول

عبارت ديگر مانند برادر بزرگ خود آلکساندر. برای نشان دادن مھارت خود و در صورت امکان 
خشمگين نمودن ساسيا ھميشه انگيزه کافی وجود داشت. و در حاليکه ساسيا ھرگز نميتوانست جمله ای 

آموخت که ھم دروغ بگويد و ھم اينکه بچه ھای کوچک را  Volodja ،ى بد ذاتی به زبان بياورداز رو
که ديميتری برادر کوچکش را به گريه  ،آزار بدھد. او عاشق اين بود که با صدای بلند و ترس آوری

  ميگذارد.قصه روباھی را بخواند که گوساله ای را ميخورد و فقط شاخھا و سمھايش را باقی  ،ميانداخت
که برای آنھا کنده کاری کرده چوبى و جعبه شطرنج  ،پدرش به پسرھا آموخته بود که شطرنج بازی کنند

را دستگير و آنرا مصادره او تا زمانيکه پليس اطريش در جريان آغاز جنگ جھانی اول  ،توسط  لنينبود 
 ،خانه زندگی کردند از اتاقھاى يکىوسيله ای ارزشمند محافظت شد. پسرھا برای مدتی در  بعنوان ،نمود

در آنجا ساسيا آنھا را با آزمايشات شيميايی سرگرم ميکرد و بندرت وقت داشت که با بقيه اعضای 
رو با غيبت "ما ه کوتاه -عبارت با در آن اتاقک مالقات کننده گان از خانواده معاشرت کند. معموال 

   .استقبال ميشدت شاد کن" خود
جھت آماده نمودن کودکان براى ادامه تحصيل در خانواده اوليانوف  ،ل در آنزمانبر اساس عادات معمو

ساله بود که وارد دبيرستان شد. او در  ٩ Volodja .معلم خانگی را استخدام کرده بوددبيرستان يک 
پيشرفت و رفتار خوب" مدال طال برنده شد. به نظر نميايد که اين نتيجه  ،آنجا به خاطر "ھوش

بلکه سياست تربيتی او اينچنين بود که بچه ھا بايد خودشان فکر  ،ھای پدرش بوده باشدراھنمايي



خبر داد  يک روز زمانيکه که ساسياميکردند و خودشان درک خود را از مسائل سازماندھی مينمودند. 
  پدرش بشدت عصبانی شد ولی به  تصمميم او احترام گذاشت. ،که ديگر نميخواھد به کليسا برود

که لنين او را در انقالب  ،پدر آلکساندر کرنسکی ،به نام فئودور کرنسکیبود مدرسه شخصی  رئيس
  به تبعيد فرستاد.  ١٩١٧اکتبر 

. ساسيا در جانسپردفرسوده و از کار زياد  ،داشتسال  ٥٥ کمتر از که ھنوز ،پدر لنين ١٨٨٦در ژانويه 
حضور نداشت. اکنون پسرھا ميتوانستند  دانشگاه سن پطرزبورگ درس ميخواند و در مراسم خاکسپاری

  .کنندراه خود را بدون نظارت پدرشان انتخاب 
نوشت:  سرشمارى يک پرسشنامه مورد مذھب در در در جريان دادن پاسخ به سوالى  ، ،١٩٢٢لنين

بازگو  Krzjizjanovskijسالگی". بر اساس آنچيزی که خود او برای دوستش  ١٦"بدون  مذھب از 

او کالس پنجم بود که صليب خود را به سطل اشغال انداخت ،نموده بود
١٠

 .  
 زمانى به آنھا وارد شد که ده وارد شد. ضربه واقعیامرگ پدرش سخترين ضربه ای نبود که بر خانو

رفقای آنھا در دانشگاه سن پطرزبورگ  شمارى از ديگرخواھرش آنا و  ،آلکساندر ،مارس ١ ،سال بعد
طرح حمله ای به آلکساندر تزار سوم داشتن مشارکت در  جرمآنھا به  ند.دستگير شد توسط پليس تزار

  دستگير شده بودند.
سال حمالت ناموفق بر  ٨که پس از  ،ساسيا به سازمان تروريستی و انقالبی ناردنيکھا (خواست مردم)

وان بود. ساسيا خود را به عن پيوسته ،شده بود ، ١٨٨١ ،موفق به ترور آلکساندر دوم عليه تزار
جانشين او معرفی نموده بود. اما قبل از اينکه حتی با نقشه ھا آشنا بشود ھمراه با  براى ترورداوطلب 

  خواھرش که بعدھا به دليل کمبود مدارک کافی آزاد شد دستگير شد.
مادر لنين زمانيکه از جريان دستگيری آنھا آگاه شد تصميم گرفت که فورا به سن پطرزبورگ سفر کند. 

مادر او را به ايستگاه قطار که در فاصله صد که  کسیپيدا کردن زمستان سرد روسيه لنين برای در آن 
کسی را پيدا نکرد! کسی وجود نداشت که به بيرون رفت اما  قرار داشت ببرد Syzranکيلومتری در 

  خانواده او کمک کند. 
اسب طی کند. پس از ورود از تزار سالگى ناگزير شد که اين مسافت را با  ٥٢ماريا آلکساندرونا در سن 

زندانی بود داده شود. تزار کتبا  Schlusselburgخواھش کرد که به او اجازه مالقات ساسيا که در 
  اجازه صادر کرد.

  منو ببخش". ،ساسيا در مقابل مادرش زانو زد و گريه کنان گفت: "من دلم برات ميسوزه مادر
  يا را قانع کند. ساسيا ھرگز تقاضای بخشش نخواھد نمود.بسرعت برای او روشن شد که نميتواند ساس
سمبل پوچ گرايان در رمان تورگنيف "پدر و پسر"  ،ساسيا طبيعی دان بود اما ھمانند بازاروف

  عالقه خود را برای تشريح بدن کرمھا با کشش به تئوری براندازی جامعه تکميل نمود.  ،)١٨٦٢(
 ١٨٧٣را خوانده بود. اين کتاب در  ،کاپيتال ،ولين جلد کتاب مارکسا دستکمما مطمئنا ميدانيم که ساسيا 

(در سوئد تا  شده بود به روسی ترجمه ،نسخه اصلى کتابانتشار به عبارت ديگر شش سال پس از  ،

طول کشيد) ١٩٣٥سال 
١١

 .  
سيا سا ،و مرتبا "پدر و پسر" را ميخواند دراز کشيدهنيمکت خود روى ھنوز بر  Volodjaدر حاليکه 

کمی قبل از مرگش مقاله اى طوالنی از کارل او بوجود آوردن جامعه  ای جديد را تجزيه تحليل ميکرد. 
  .کرده بودمارکس را ترجمه 

از روی اکراه و غير داوطلبانه جذب جنبش  ،به عنوان دانش آموزی با ھمت در سن پطرزبورگ ،او
به استثناى جنبش دانشجويان وطنپرست غير  دانشجويی غير قانونی شده بود. کليه جنبشھای دانشجويی

قانونی اعالم شده بودند. ساسيا که در رھبری جنبش قرار داشت تظاھراتی را به مناسبت بيست و 
دانشجو  ١٠٠٠تا  ٦٠٠سازماندھی نمود. ميان  Dobroljubovپنجمين سالروز مرگ منتقد راديکال 



قبرستان را به د برای اينکه پليس راه ورودی و ھمين کافی بو کرده بودنددر قبرستان ولکوو تجمع 
. به کردند. محاصره شده توسط قزاقھا دانشجويان دوساعت در زير باران شديد مقاومت مسدود نمايد

  خاطر برپايی تظاھرات غير مجاز چھل تن از دانشجويان به اخراج از سن پطرزبورگ محکوم شدند.
آخرين ممنوعيت  Dobroljubovع نمودن بزرگداشت . ممنوکردنداعتراض  شديداساسيا و رفقای او 
بود که توسط آلکساندر سوم صادر شده بود. برای مٽال بزرگداشت ى ديگر تبدنبال صدھا ممنوعي

سانسورچيھا دستور گرفته بودند که عبارت  ،ممنوع بود. بله ١٨٦١سالروز لغو رعيت داری در سال 
از واژه ھای کٽيفی مانند  از اين طريقنداشت چرا که و اين اجازه انتشار  ،"رعيت" را سانسور کنند

  مارکس استفاده نميشد. 
با اطالعات کافی در مورد اقشار باالی جامعه روسيه در نامه ای خصوصی  راستگرايى افراطى ،کاولين
  نوشت:

 ناز اين الشه گنديده نميتوا احمقانه ترين عادات و کاھلی و سستی...... ،"ھمه جا بی روحی و پوچی
  ".کرددرست اى چيز قابل استفاده 

ساخته ترتسکی تيزبين اينچنين تفسير نمود: "از آن الشه گنديده مجسمه ای شبيه به تزار  ،بله ،اوه

"شد
١٢

 .  
(ناردنيکھا) را دنبال نموده و تزار را ترور  Volja Narodnajaدانشجويان تصميم گرفتند که سياست 

  د را برای انجام اين کار اعالم نمود. و ساسيا از صميم قلب آمادگی خو کنند
و  ميکردرا موشکافی  ىروزھا در انستيتوھای بيولوژيکی ايستاده و ماده خوکھای خاکستری بالتيک

  شبھا  بمب ميساخت.
طرح بمب گذاری ھرگز به اجرا در نيامد. شش نفر از دانشجويان ھم پيمان در دانشگاه نوسکی دستگير 

را با خود داشت که حاوی يک ديناميت و ماده ای به نام  ،پزشکیاى  لغتنامه ،يکی از آنھا کتابی ،شدند
Stryknin  .(يک شبه قليايی سمی) بود  

ھمه مسئوليتھا را بر عھده  ،کردساله در مورد اعتقادات سياسی خود صحبت  ٢١ ه -در دادگاه آلکساندر

زار يارى رساند امتناع ورزيدپليس مخفی ت  Okhrankaگرفت و از دادن اطالعاتی که ميتوانست به
١٣
.  

با دقت اعالميه دانشجويان را خواند و وحشتزده در حاشيه آن  ،آلکساندر سوم ،ساله ٣٣تزار ـ ه 
  ياداشت کرد "يک کمون پاريس خالص!"

تزار  ،دشوار بودسطح زندگی مردم بھبود آنجايی که اعالميه تاييد نموده بود که در شرايط جاری در 
  برای خودش آسايش خاطريست!" نوشت: "اين ھم

. مادرش ماريا او را تا محل اعدام با کردمرگ خود را امضاء  سند خود در دادگاه سخنرانىساسيا با 
  نمود. ھمراھىشجاعت!"  ،کلمه: "شجاعت

Volodja  خواھرش در دفترچه خاطراتش نوشته بود: اساس اظھاراتساله بر  ١٧ی  

کرد. اين سياست را ما دنبال نخواھيم نمود" اين راه را انتخاب نخواھيمما  ،"نه
١٤  

برای او روشن شده بود که تروريسم مانند يک کوچه  ،صحيحی باشد که در ھمان زمان تعبيراين شايد 
ساله بود و اين ارتباطات را درک نميکرد. احتماال لنين برای  ٩بن بست است. ماريا در آنزمان کودکی 

اردنيکھا قائل بود و سپس بسختی از آنھا جدا شد. سازمان ناردنيکھا احترام بسياری برای ن ىمدت دراز
ـ ه وزير و تعداد بسياری  Sipjagin ،اعدام ساسيا را با ترور اشخاص مھمی مانند شاھزاده سرگئی

  .کردديگر جبران 
 به دليل اينکه روابط ميان دو برادر چندان خوب ،لنين در زمان مرگ ساسيا شايد خود را کمی سرزنش

  . کرده باشد ،نبود



آنا اين را ساسيا به خواھرش  ،نميتوانيم با ھم توافق کنيم"ما اما  ،"او بدون شک بسيار با استعداد است
 Volodjaگفته بود. او اين را اينچنين تفسير نموده بود که ساسيا از گستاخی  Volodjaدر مورد 
خی را متوجه مادرشان نموده بود. آنا به خصوص زمانيکه پس از مرگ پدرشان اين گستا ،ناراحت بود

  که آنھا را با قيافه ای عبوس و درھم پذيرفت بازگو نمود. Volodjaاين انتقادات را برای 
تمام مرگ ساسيا از ھمه نظر ضربات روحی فراوانی را برای لنين بدنبال داشت. پس از اعدام برادرش 

  ر زندان او برای يکی از رفقايش درد دل کرد:. و دکردندبا خانواده او قطع رابطه  Simbirskمردم 
  "راه من بوسيله راه برادر بزرگم مشخص ميشه".

Krupskaja  در خاطرات خود از خواستگاری عجيب لنين ميگويد. اين خواستگارى از توضيحی
مقدمه  آنپس از  آغاز وطوالنی در مورد اينکه برادرش ساسيا چگونه در زندان حلق آويز شده بود 

  بود. کردهنی لنين از او خواستگاری طوال
  
اما پس از آن به تقويم يولييانيسک (که از دوران ژوليس سزار  ،روسيه تقويم گئورگيسکی را دنبال ميکرد ١٩١٨فوريه  –تا پايان ماه ژانويه  - ١

  سرچشمه ميگيرد. مدل قديمی تقويم) که از مدتھا قبل در غرب استفاده ميشد تغيير  کرد.
  ١٢ص  ،)١٩٧٠سکی: لنين جوان (استکھلم  لئو ترت - ٢
٣ - Dimitrij Volkognov: Lenin, Polititjeskij portret, band 1, (Mosko 1994) p50 
٤ -  , p51Aa 
٥ - Abramov.O، Borodulina.G، koloskova.T: Mezdu Pravdoj i istinoj  ٧٨ص  ١٩٩٨مسکو  
از جانب اتحاديه نويسندگان به خاطر  ،در مورد اصل و نسب لنين منتشر نمود اطالعات جديدی را Marietta Sjaginjanزمانيکه که  - ٦

  "روشھای شبه علمی در شجره شناسی مورد نکوھش قرار گرفت".
١٩٨٨(    - ٧Moskova ) ۵band ,Sobranie Sotjininij:Maritta Sjaginian  

  منتشر شد. ١٩٣٧ ، ١١ه شمار Novyi Mir(اجداد لنين) برای اولين بار در  Predki Leninaمقاله  
  در آنجا قرار دارد. kalmuckدر حال حاضر يک دولت مستقل به نام جمھوری  - ٨
  ١٩۵۵Uljanovsk), Lenin Volkogonovskij:Zjores,Trofimov.( ٢٩ص  - ٩
١٠- Dimitrij Volkognov: Lenin, Polititjeskij portret, band 1, (Mosko 1994) p250 
جلد  ١٠٠٠جلد از اين کتاب در عرض يکسال فروخته شد. در آلمان فقط  ٣٠٠٠ل اولين ترجمه اين کتاب در جھان بود. ترجمه روسی کاپتيا -١١

  سال. ٥در عرض 
  .٦٧ص  ،)١٩٦٩لئو ترتسکی: لنين جوان (پاريس  -١٢
ليست بود. او بعدھا قدرت را به نام داشت که در آنزمان يک دانشجوی سوسيا Josef Pilsudskiيکی از کسانی که بر عليه او رای داد  -١٣

اسيد نيتريک جھت ساختن بمب برای برادر لنين تھيه نموده  Vilniusعنوان يک ديکتاتور فاشيست در لھستان بدست گرفت. اين ديکتاتور در 
  سال تبعيد از مجازات نجات يافت. ٥اما با دريافت  ،بود
  درگذشت.    ١٩٣٧منتشر شد. او درسال  ١٩٦٣فوريه  ١٨امه پرودا در ماريا يولينوا در مقاله ای که پس از مرگش در روزن -١٤

        
  

  رفتنزندان  - ٢
  

ميگذشت تحت نظر داشت.  شوالديمير اوليانوف جوان با دقت فراوان ھر آنچه را که در جھان اطراف
 ربارآن بينش ھوشيارانه که از والدين خود به ارٽ برده بود و آن سالھای پ ،کشفيات دوران کودکی

  ته بودند.در ھم آميخت ،دوران دبيرستان با تجزيه و تحليلھای صحيح از جامعه زشت روسيه
ميليون رعيت روسی آزاد شده بودند.  ٥٠ ،ھمزمان با الغای برده داری در اياالت متحده آمريکا ١٨٦١

ی کشاورزان را ؟ خير! او ميدانست. برعکس مالکان يک پنجم از زمينھابھبود يافته بودآيا زندگی آنھا 
به تصاحب خود درآورده بودند. آنھايی که زمينھای خود را با پرداخت پول آزاد نموده بودند زندگيشان 

بدھيھاى  ،معھذا ،آنھايى که برايشان چيزى باقى مانده بودزير بار فشار وامھا از ھم متالشی شده بود. 
  ھاى کارى داشتند.روز



 ،سه نفر از چھار نفر بزرگسال سواد خواندن و نوشتن نداشتندروسيه ھمچنين کشوری بود که در آنجا 
ھمزمان نيمی از بودجه دولتی صرف جنگ ميشد. امپرياليسم روسيه مانند يک حيوان وحشی گريزان به 

 ،ادامه ميداددر آسيای مرکزی به نفوذ خود  بصورتى پيوستهرا تصرف و  ساچالينپيش ميرفت. روسيه 
بخش بزرگی از فتوحات در کنگره برلين بايد از  ـ اگر چه پس از آن ،شد با ترکيه از در جنگ وارد

  . صرفنظر ميشد
لغو  ،داشتن آزادی در سازماندھی تشکلھا ،دانشجويان در مورد آزادی نشستھا و اجتماعات با مطالبات

اقع جلسات صلح جويانه دانشجويان  مورد حمله و برخورد و اسانسور و آزادی در تحقيقات علمی شديد
و شالق ميزدند. ميکردند زخمی  ،ميکشتندشرکت کنندگان را  ،قزاقھا به تظاھرات يورش برده ،ندميشد

"قابل شکنجه" و "غير قابل ى  –طبقات اجتماعی حتى بضاعت معرفى روسيه کشوری بود که 
ت ھم نداشت. در روسيه ھر کسى ميتوانس معمول بود راکه در جوامع به اصطالح متمدن " را شکنجه

  .دچار مخمصه بشود
دو خواھر نيز که  شد. مادرش Kazanوارد دانشگاه  Volodja ،مدت کوتاھی پس از مرگ ساسيا

او پس از شوھرش با کمکی مالی که از پدرش  مستمرىمھاجرت نمود. به آنجا متاھل در آن شھر داشت 
را  Volodjaرج تحصيل (دکتر بالنک) دريافت ميکرد افزايش يافت و آنھا بدين ترتيب توانستند مخا

  فراھم آورده و اقتصاد خانواده را سر و سامان بخشند.
Volodja ، در اولين ترم  از ھمانKazan،  تعدادی از و با نگھبانان درگير شد. او  ، ١٨٨٧دسامبر

  دانشجويان دستگير و به زندان افتادند.
جه نميشيد که داريد سرتونو چرا سر و صدا ميکنی"؟ شما متو ،بازرس پليس سوال کرد: "خوب جوون

  به ديوار ميکوبيد؟"
ولی ما سرمونو به ديواری ميکوبيم که ضعيفه. ديواری که با يک  ،لنين جواب داد: "چرا متوجه ميشيم

  تکون کوچيک پايين ميريزه!"
 ى. والديمير لنين با عالقه شديدبه دنبال آن آمد Kukusjkinoدر اخراج و تبعيد به امالک پدربزرگ 

  شطرنج و اسکی بازی ميکرد.  ،شکار ميکرد ،ب ميخواندکتا
 Volodjaزندگی کنند. اما  Kazanپس از يک سال به خانواده اوليانوف اجازه داده شد که بار ديگر در 

ھنوز اجازه نداشت که به دانشگاه برود و به او گفتند که در خانه درس بخواند. او از اين فرصت استفاده 
  نمود.را آغاز مطالعه مارکسيسم  کرده و مانند برادرش

. او به کرداستفاده نيز فکر کرده بود ھا به آن نوشتن نامه ای که مدتجھت لنين از مرخصی تحميل شده 
Nikolaj Tjernysjevskij،  بنيان گذار مارکسيسم فردی بود که بيشترين  ھمراه بانويسنده ای که

"چه بايد کرد؟" و "پيش پرده" مانند  Tjernysjevskij. رمانھای نوشت ،اھميت را برای او داشت

"مقاله ھای "نامه بدون آدرس
١

. لنين در آٽار خود گذارده بودند Volodjaبر روی تاٽيرى ھميشگى  
ديگر  نقل قول مياورد. Tjernysjevskijبيش از ھر رمان نويس ديگری از  ،بار ٣٠٠تقريبا  
در رده  تورگنيفو  ،بودند گوگول ،Saltykov ،کريلوف ،Gribojedov –مورد عالقه او دگان نويسن

  آخر قرار داشت.
با گرمی  را "با اشتياق.... Tjernysjevskijنام  ھموارهکه لنين  ميگويد Krupskajaھمسر لنين 
  به زبان مياورد. " بخصوصی

Tjernysjevskij، بدليل آن عزت و غروری که با  ،نقطه نظراتش ،بدليل روح آشتی ناپذيرش
شايد تنھا کسی بود که بيش از ھر کس ديگری در شکل دادن به  ،حمل مينمودد م انگيز خوسرنوشت غ

  شخصيت لنين سھم داشت.



بر اساس اتھامات بی اساس از قبيل شرکت در توليد حريق دستگير شده بود. در  ١٨٦٢در سال  او
 ،سال بعد ٢١بتدا زندان سن پطرزبورگ او بزرگترين کتاب انقالبی خود "چه بايد کرد" را نوشت. ا

اجازه به او  ،از دست داده بود Jakutienزمانيکه سالمت خود را بر اٽر انجام اعمال شاقه و تبعيد در 
  .داده شد ،ولگا ،به شھر زادگاه خودبازگشت 
نوشت. او حرفھای زيادی برای گفتن داشت. از طريق نوشته ھای اى  نامهيش لنين برا

Tjernysjevskij را  ،الغای ارباب و رعيتی –وه نگاه کردن به آن "رفرم بزرگ" بود که لنين شي
  . ه بودآموخت

 ،مالک بزرگ" درخواست کرده بود Tjernysjevskij !ھيچگونه بازپرداختى ،"زمينھا برای دھقانان
  ناپديد شو".  ،براى ابد

  د:در مورد طبقات لنين را تحت تاٽير قرار داده بو Tjernysjevskijدرک اين امر مانند 
. به عبارت بھتر وجود نباشدکه نظام نامه ای باشد يا  ،باشد يا نباشيد ىاين نيست که پادشاھمسئله "

  حقيقت که يک طبقه نبايد خون ديگر طبقه را بمکد."اين در  ،ى استطبقات ناشی از روابط اجتماع
 ،گشتدست به دست مي Tjernysjevskijکه در ميان ھواداران  ،در اعالميه "روسيه جوان"

وجود داشت: تعليم و  ميشدديدگاھھای روشنی در مورد اينکه روسيه پس از تزار چگونه بايد ساخته 
تصويب قانون  ،الغای تجارت خصوصی ،سوسياليستی نمودن زمينھا ،تربيت مجانی در تمام سطوح

  غيرو و غيرو. فروشگاھھادولتی نمودن 
در  او داشت و"مبارزه طبقاتی"  را که حکايت ازچ ،نوشته بود بلعيد Tjernysjevskij آنچه کهلنين 

  .ى بزرگى شاملش ميشدعملمزيتھاى  ھاآينده از آن
 Tjernysjevskij. او ميدانست که نوشتلنين بدون در نظر گرفتن نتايجش به بت خود  درآنزمان

کار  متحمل شده بود و به دليل Saratovسالمتی خود را بر اٽر تنبيھاتی که در دوران کودکيش در 
که او را  ه بودندنمود تالشمحلی که بسياری بيھوده  ،Irkutskاجباری در کارخانه ھای نمک سازی در 

  از دست داده بود. اما لنين به گرفتن پاسخی اميدوار بود. ،آزاد نماينداز آنجا 
يافت ما نميدانيم. اما لنين به ھر حال پاسخی در ،نرسيد Tjernysjevskijشايد که نامه ھرگز بدست 

  درگذشت. ١٨٨٩در سال  Tjernysjevskijنکرد و 
او قطعه زمينی را در  نقل مکان نمايد.که از شھر  بر آن شد ،که برای خانواده اش نگران بود ،مادر لنين
ھمراه با خانواده اش  ١٨٨٩خريد و در می سال  Samaraواقع در فرمانداری  Alakajevkaروستای 
جھت  ،محلیى  –. لنين در روزنامه ندزندگی ميکرد Samaraليانوھا در . زمستانھا اوکوچ کردبه آنجا 

  به عنوان معلم خصوصی تبليغات ميکرد.  ،کسب درآمد اضافی
که زندگی او ميخواست . مايل به انجام آن باشدرھبر انقالب آينده نبود که با اينحال کشاورزی کاری 

مانند سر کارگر يا مالک به اينکه اما  ،مايدمطالعه ننظرى روستايی و مسائل کشاورزی را به صورت 
  بود. نيانديشيده کار کند

ضربه سختی به  ،که سوئدی را در دانشگاه سن پطرزبورگ خوانده بود ،مرگ خواھر عزيز لنين اولگا
يک بيماری خطرناک که قبل از پنيسيلين وجود  ،. او به مرض تيفوس و باد سرخوارد آوردخانواده لنين 

درگذشت. اما اين حادٽه نيز مانند حوادٽ ديگر عزم لنين را در ادامه  ١٨٩١و در سال  مبتال ،داشت
او مطالعه کتاب کاپيتال اٽر مارکس و آنتی دورينگ در مورد  Samaraراھش جزمتر نمود. در 

  بود. در قيد حيات. در آن دوران انگلس ھنوز کردماترياليسم نوشته انگلس را آغاز 
در مقايسه با بسيارى از ديگر که به زعم او  ،در روسيهرا رشد سريع مارکسيسم علل خود بعدھا لنين 

  او نوشت:  ،نمودجستجو  ،ريشه دوانده بودسريعتر  کشورھای اروپايی
شديد  ،افکار ترقيخواھانه در روسيه تحت استبداد خشن ٩٠تا  ٤٠دھه ھای تقريبا از  ،"در طول نيم قرن

ئوری انقالبی واقعی را جستجو کرد و با کوششی  تحسين برانگيز و مشتاقانه يک تو ارتجاعى تزارى 



در اين زمينه دنبال نمود. طی نيم قرن را نظرات علمی و تعيين کننده] آمريکايی و اروپايی آخرين دقيق [
با صرف انرژی فراوان به جان خريده  ،روسيه يقينا عذاب فراوانی را از طريق تحمل رنج و دادن قربانی

  رانه مارکسيسم را به عنوان تنھا تئوری واقعی انقالبی جستجو نموده است......"و فداکا
آن  اتوضيح ديگری ھر چه عميقتر به علل اينکه چرا مارکسيسم در کشور "عقب مانده" روسيه باو در 

که در آن  ،ميپردازد. تمدن روسيه صدھا سال در گفتگويی پرٽمر با اروپای غربی کردسرعت رشد 
و آزاديخواھانه  ىشرکت نمود. سنت ،بسياری جھات معرف ارزشھای "انسانيتری" بوده است روسيه در

و  Novgordمانند تجمعات مردمی در  ،منحصر بفردىھاى مشخص روسی وجود دارد که به پديده 
Pskov ])Vetje در  ،تاريخبزرگى از بخش  در طولباز ميگردد. يقينا  ١٣٠٠ – ٩٠٠]) در دھه ھای

توسط مقامات اجرايی در کشورھای  شھروندانکنترل سياسی و اجتماعی  ،تمامی روسيهمقايسه با 
  وسيعتر بوده است.  غربىپيشرفته اروپای 

را بر عليه تمدن کشورھای غربی ميديد. در ھيچ کجای چالشى در مارکس و انگلس  ،روسی ه - لنين
در کجا بيشتر از روسيه ميتوان  سرمايه داری روسيه بی آبرو نبود. ميزانسرمايه داری به  ،جھان

و حتی اعتصابات را در  مالىکه تروريستھای انقالبی را تامين  پيدا کردرا  ىسرمايه داران بزرگ
  ٢شرکتھای خودشان سازماندھی ميکردند؟

ديپلم حقوق را که به صورت غير حضوری در  لنين در کنار مطالعات مارکسيستی خودطى مدت کوتاھى 
ورگ خوانده بود دريافت نمود و توانست با آن به عنوان وکيل مشاور يک "وکيل دانشگاه سن پطرزب
وکيلى به نام  ،و در سن پطرزبورگ آغاز به کار کند. کارفرمای او Samaraقسم خورده" در 

Chardinm، بود.  ىمردی با ھوش و شطرنج باز ماھر  
دستکم چند  وفق بود ارائه شده است. امادر کار وکالت م ميزاننظرات مختلفی در مورد اينکه لنين تا چه 

. او يک بار خودش از تاجرى به نام دعواى حقوقى ٽبت شده که او در آنھا پيروز شد وجود دارند
Arefjev  زمانيکه  فقط در انحصار او بود. تصور ميکرد کنترل ترافيک بخشی از ولگاشکايت کرد که

 Arefjev ،ديگری بر روی رودخانه سفر ميکردنددار بدون اجازه با قايق Jelizarovلنين و باجناغ او 
خاطر رفتارش به  او بهو بر تاجر پيروز  لنينسرانجام . ه بودبه بازگشت نمود ناگزيراو را با خشونت 

  يک ماه زندان محکوم شد. 
شده بود. يک ريش قرمز رنگ و يک تاسی مبدل ماسک مناسبی برای آن انقالبی جوان به شغل وکالت 

تاييديه ای ظاھری به جايگاه جديد او داده بود. دادگاھھا در اصل  ،قرار داشت خود راحل ابتدايیکه در م
. در اينجا لنين در تماس با جوانانی قرار گرفت که افکار انقالبی کردندآغاز  ١٨٦٤در سال کار خود را 

توانست اولين ھسته  عتبسرداشته و از جانب ارگانھای دولتی مورد اذيت و آزار قرار گرفته بودند. او 
 ،زمستان و پنج تابستان در آن منطقه ٤سازماندھی نمايد. پس از گذشت  Samaraمارکسيستی را در 

يا و  خاصکه به سن پطرزبورگ مھاجرت نمايد. بدون حرفه ای  داده شدلنين اجازه به  ١٨٩٣در اوت 
اما مخارج  ،درش امرار معاش نمايدشد که با دريافت کمکھای مالی ناچيز از ما ناگزيرمشغوليتی لنين 

خود را دقيقا به خانه گزارش ميداد. او به مادر خود نوشت: "اين ماه قيمت بليط  قطار شھری تا يک 
  کوپک باال رفته". ٣٦روبل و 
روبل در ماه داشت بسيار دشوار بود که شکم  ١٠٠برابر  مستمرىکه پس از مرگ شوھرش  برای او

 ،روبل در ماه برای زندگی نياز بود ٤٠محلی که دست کم  ،سن پطرزبورگ يک و گاھی دو بچه را در
  سير کند.

اما انرژی اصلی خود را  ،بھره ميبردميشد  نصيبشلنين يقينا از در آمدھای ناگھانی که ھر از چند گاھی 
دانش  برای اولين بار در ارتباط با ديگر مارکسيستھا و او درآنزمانانجام کارھای بزرگ مينمود.  صرف

 ه - پسر شھردار شھر Pjotr Struve. ه بودقرار گرفت ،گئورگى پلخانف ،آموزان پدر مارکسيسم روسيه
Astrachan که بيش از ھمه خود را برجسته مينمودبود  فردى.  



پيش بينى نمود که آن مرد مدت زيادى در صف مبارزان باقى لنين بالفاصله از او فاصله گرفت و  

.نميماند
٣
  با طرحھای لنين قرار داشت.تقابل در  ،م قانونی" که او مدعی آن بود"مارکسيس 
تاسيس برای آزادی طبقه کارگر" را  انجمنلنين با ديگر مارکسيستھای جوان سن پطرزبورگ " ١٨٩٥

دکتر و يک "انقالبی حرفه ای"  ه -دو عضو ،مھندس ه - پنج عضو ،عضو داشت ١٧اين اتحاديه  نمود.
  ).Martovرھبر منشويکھا  ،(دشمن آينده لنين

در برنامه نقش طبقه کارگر بعنوان عنصرى اما  ان عضو در اتحاديه اندک بود.کارگردر آغاز شمار يقينا 
  تعيين کننده ذکر شده بود.

به گروه لنين پيوست. او يک سال  Nadezjda Konstantinova Krupskaja ٨٥-١٨٨٤زمستان 
که ھسته ھای مطالعاتی مارکسيستی را در  ،رنگ پريده و جدی ،يک معلم قد بلند ،از لنين جوانتر بود

شھرھای حومه ای سن پطرزبورگ رھبری و بزرگساالن را در مدرسه ای که يکشنبه ھا به آنھا 
اختصاص داشت تدريس مينمود. او چھره ای معمولی داشت و يکی از معمولترين نامھای روسی را 

  ) را بر خود داشت.Ljubovعشق" () و "Nadezjda), "اميد" (Vera"حقيقت" (
که بعدھا به مھره  ،روبرت کارلسوندر خانه مھندس کلوچه مھمانی در يک آنھا يکديگر را در ايام روزه 

مالقات نمودند. فردی به صورتی اتفاقی  ،ای مھم در طرحھای برق رسانی به روسيه سرخ تبديل شد
  . نآموزش خواندن و نوشتن تاسيس شدبراى که  يمبشبه کميته ھايی وارد بھتر باشه که ما شايد  ،گفت

Krupskaja  .در خاطرات خود نوشت: "والديمير ايليا ايليچ خنديد و خنده او به نحوی آزار دھنده بود
  بخندد." اينچنينمن ديگر ھرگز نشنيدم که او 

  انع او نميشيم." ما م ،نجات بده و"اگر کسی وجود داره که ميخواد با اين قبيل کميته ھا ميھن ،او گفت
زندگی ميکرد  )٩٧(شماره  Nevskij خيابان پايينکه در خانه اش را  Krupskaja معاشرت بالنين 

را ميخواند و از پستش به دليل افکار غير  Tjernysjevskijو  Herzenپدرش که افسر بود  .آغاز کرد
يک به يکديگر شديدتر شد و  به Nadezjdaبود. با گذشت زمان عالقه والديمير و شده قانونی معزول 

  و ھدف مشترکشان. Nadezjda ،: لنينيه ھيئت سه نفرهيا شايد بتوان گفت  ،شدندزوج مبدل 
که در ھمان زمان آموزش سوسيال دمکراتيکی  ىبا طبقه کارگر ،پايتخت کشورنه فقط سن پطرزبورگ 

  بود. مچنين بزرگترين مرکز صنعتی کشوربلکه ھ ،ميديد
در خيابان  Thorntonدر مورد بازديدھا ی خود از کارخانجات پارچه بافی  Krupskajaچند سال بعد 

Schlusselburg  اى ھوای خفه آنچنان محل سکونت آنھا  ،. او نوشتگفتو نحوه زندگی در آنجا سخن
در ھمان کارخانه لنين اعالميه ای را نوشت و  ىاعتصاب در جريانکه در آنجا شمع روشن نميشد.  داشت
 ،با استفاده از چند صد لغتاو داد خود را برای توصيف يک ھنر متقاعد کننده و ساده افشاء نمود. استع

را توضيح دمکراسى سوسياليستى ليبرال و يک  ،تفاوت ميان ساختمان يک دولت تزاری ،در سه سطر
  .داده بود

ود که به راحتی ميگفت: " از لحاظ ظاھری لنين چنان ساده ب Krzjizjanovskijيکی از رفقای او 
است. يک  Jaroslavlکوچک از اھالی  Kulakميتوانست در مناطق کارگری زندگی کند. او شبيه يک 

  ".داردبه خصوص زمانيکه او ريش  ،کشاورز زيرک
اين حقيقت که او نسبت به رشد بدنيش کوتاه قد بود و اينکه او کلمه  ،استخوانھای بزرگ گونه ھايش

"rايداو را از ديگر روسھا متمايز نمھايى نبودند چيز ،لفظ مينمود" را بصورتى ناھنجار ت.  
حدس ميزنند.  ١،٦٠فقط اينکه تمامی شاھدان قد او را  ،در مورد اندازه قد لنين کسی دقيقا چيزی نميداند

از او ٽبت نشده است. مسئله اينجاست که در  ىمشخص ى - اما در ھيچيک از پروتکلھای پليس اندازه
مقرر شده بود که شخصيت نجيب زادگان نبايد بوسيله رفتار بد از  ١٩٠٥روسيه تا سال  قانون اساسی

  . ميگرفتجمله گرفتن عکس و اندازه گيری قد مورد بی احترامی قرار 



  
Krupskaja  بر اين عقيده است که تبليغات ميان کارگران سن پطرزبورگ به لنين آنچيزی را آموخت

. اولين نوشته باقيمانده فراھم آورديک رھبر مردمی اى مبدل نمودن او به زمينه را برکه بعدھا  توانست 
که  است ،)١٨٩٤( ؟"دوستان مردم" چه ميخواھند ،از مقاالت تکٽيری مجموعه اىاز او شامل 

خشمگينانه "مارکسيستھای قانونی" را به باد طعنه گرفت. زھرآگين بودن مشھور لنينى در ھمان زمان 
  امل يافته وجود داشت.به صورتی کامال تک

تبليغات  اين انجمن. شدنطفه حزب سوسيال دمکراسی روسيه  ه"انجمن مبارزه " – ىانضباطانسجام 
. دستمزد کارگران صنعتی برای سير کردن مينمودو اعتصابات را رھبری  ميبردسياسی را به پيش 

 رحمت و فضل در اختيارکه بل ،آنھا اجازه سازماندھی خود را نداشتند ،کفايت نمينمودھم شکمشان 
  پليس قرار ميگرفتند. صالحديد ياصاحبان کارخانه ھا 

يا آنجا  در اطالعيه ای که از جانب انجمن مبارزان منتشر شد اين چنين آمده بود: "ما بايد ھر روز اينجا
ما را اما کسانی که خون  ،بشنويم که فردی مرده است (در جريان حاٽه ای به دليل کمبود امنيت کاری)

را و خانواده آنھا که نان آور خود  مرده اندآنھا به کسانی که  ،ميمکند به پر کردن جيب خود ادامه ميدھند
جان خود را ما عرق و خون خود را ميدھيم.  ،از دست داده اند توجھی ندارند. ما تمام روز را کار ميکنيم

اگر اتفاقی روی دھد آنھا ما را متھم به عدم  و ،استراحت نداريمبراى اما ھيچ امکانی  ،به خطر مياندازيم
اينھا ھستند داليل تمامی حوادٽ. به  –دستمزد کم  ،روزھای بلند کار ،توجه ميکنند! طمع سرمايه داران

و اکنون دولت  ،که تا به حال گرفته ايم نيز زياد است استراحتىاين حيوانات وحشی حتی روزھای  ه-نظر
در سال  استراحتازتعداد روزھای گرفته و شه جانب سرمايه داران را را متقاعد نموده اند که ھمي

  بکاھد."
بخصوص پس از  ،محبوبيت سوسيال دمکراتھا ميان توده ھای کارگر ،از طريق فعاليت انجمن مبارزان

 ،در آن شرکت نمودند نفر ٣٠٠٠٠که  ١٨٩٦اعتصاب کارگران پارچه باف در سن پطرزبورگ در 
-Ivanov ،ياروسالول ،والديمير ،کيف ،انجمنھای سوسيال دمکراسی در مسکو اندرآنزمافزايش يافت. 

Voznesensk ه بودندو مناطق ديگر سازماندھی شد.  
مطالعه روابط اروپايی و ھمزمان  ،مارکسيستھای تبعيدی روسیبا مالقات  جھتلنين  ١٨٩٥در آوريل 

مسافرت  ،پاريس و برلين  ،به سوئيس درمان بيماری معده خود در يک استراحتگاه درمانی در سوئيس
" Starikساله به نظر ميامد و نام مستعار " ٤٠يا  ٣٥گفته رفقايش به کرد. او در ھمان زمان 

در  Les Ormontsدر محل زندگی تابستانيش در  ،(پيرمرد) را گرفته بود. اما مالقات او با پلخانف
کودک ال مسنتر بود با لنين مانند يک س ١٤نيز به حل مشکل کمکى نکرد. پلخانوف که  ،سوئيس
اما رفتار او را عقب  ،صحبت کرد. او يقينا استعداد لنين را تحسين و با نقطه نظراتش موافق بود دبستانى

  .نمود افتاده و خشن ارزيابی
سپتامبر لنين به سن پطرزبورگ بازگشت و کار سياسی خود را از سر گرفت. او در مقاله ای ماه در 

و وزرايی ميرساند سرمايه داران ياری که به  به قوانينى توجه کنيمساخت که ما اکنون بايد  خاطر نشان
  دارند.کارگران نظرى خصمانه تر از ديگران به را مد نظر قرار دھيم که 

. لنين گفت: "اگر کسی بر عليه محسوب ميشدبرای کارگران و کشاورزان پادشاه ھنوز "پدر کوچک" 
تنھا کارگران را بر عليه خود تحريک  ،بگويدخن سی نظم و ترتيب دھنده جامعه تزار و ارگانھای جار

 بهمرده بود و نيکالی جوان از ھمان ابتدای  به دليل افراط در نوشيدن مشروب. آلکساندر سوم مينمايد
 Chodynkaدست گيری قدرت نشان داد که لياقت اداره امور را نداشت. طی جشن تاج گذاری در دشت 

نفر به دليل ازدحام بيش از حد زير دست و پا له شدند. نيکالی به جای اينکه به جشن  ٢٠٠٠و در مسک
  ادامه جشن داد.به فرمان  ،و پايکوبى خاتمه دھد و عزای عمومی اعالم نمايد



اما ابتدا ده سال بعد بود که تزار اقتدار خود را از دست داد و مردم معمولی نيکالی را "جانور خون 

قاتل" و "ھيوال" خواندند"." ،آشام"
٤  

 "ناردنيکھا"  Narodnaja volja ان تمايلش بهطی دوربينشھاى فتنه جويانه اى که عليرغم لنين 
پليس را از پيش  او خانوادگىرا به خود جلب ننمايد. نام  ى تزاربدست آورده بود نتوانست توجه پليسھا

  مظنون نموده بود.
قبل  Rabotjee deloاز دوستان او دستگير شدند. روزنامه انجمن دسامبر لنين و تعداد بسياری  ٨شب 

در عمل از ميان  ،عضو داشت ٦٤انتشار اولين شماره اش توقيف شد. انجمن مبارزان که آنزمان از 
  رفت.

در سلولی انفرادی زندانی شد ،لنين در زندان معروف دادرسی
براى ايجاد تماس با جھان خارج اما  ٥

يکی از رفقای زندانيش آنھا حتی با کمک زدن ضربات به ديوار کلفت  بنا بر اظھارات راھی را پيدا کرد.
و بالفاصله  ،زندان شطرنج بازی ميکردند. به او اجازه داده شد که "نامزد" خود را در زندان مالقات کند

Krupskaja  .نست پيغام توا نمايدکتاب رد و بدل  اواينکه حق داشت با  لنين بدليلخود را معرفی نمود
بيرون از زندان يش در به رفقا در ميان خطوط ه پنھان شده  –نوشته ھای نامرئی  توسطھای خود را 

کامال قانونی بصورتى برساند. او نگارش رساله "تکامل سرمايه داری در روسيه" را که سالھا بعد 
  منتشر شد آغاز نمود.

ميشد که "جوھر" خود را که از ورده  ناگزيرلنين  ،ھر بار که نگھبانان از جلوی سلول او عبور ميکردند
  ھای نان درست شده بود قورت بدھد. 

او در نامه ای وضعيت خود را به خواھرش آنا اينچنين گزارش داد: "من امروز شش تا جوھر خوردم. 
ه ھمان روزی که به داروخانداروھامو  ،اوضاع سالمتی من خوبه". من در اينجا ميتونم آب معدنی بگيرم

در روز ده ساعت ميخوابم و در مورد بخشھای جديد کتاب آينده ام خواب  ،تحويل ميگيرمسفارش ميدم 
  ميبينم."

بدون اينکه زانوھای خود  به دليل اينکه ھرشب حدود پنجاه بار از ناحيه کمر ،او گفت که راحت ميخوابيد
  کند بسمت زمين خم ميشد. تارا 

بود تصور ميکرد که او بشدت وقت خود را گذاشته شده بر عھده اش مراقبت از لنين وظيفه نگھبانی که 
لنين در حقيقت از  ،Dmitrijبرادران  اظھارات. بر اساس مينمودصرف انجام دعاھای مرسوم ارتدکسی 

لنين گفت .متاسف بود ،ماه در زندان انفرادی بسر برده بود ١٤اگر چه  ،آزادى زود ھنگام خود
٦

: "اگر 
 ميتوانستم کتابم را تمام کنم" ،ميماندمبيشتر در زندان 

  لنين حکم مجازات خود را دريافت نمود: تبعيد به شرق سيبری برای سه سال. ١٨٩٧در فوريه 
  
  ).١٩٨٣استکھلم  ،Göran Dahlberg-Bo(مترجم  باقى مانده استفقط رمان "چه بايد کرد؟"  Tjenysjevskijاز  - ١
٢ - Krasaja smuta ( ١٩٩٧ Moskova(، ٦٨ ص.  
  پايان داد. Wrangelبه کار خود به عنوان نماينده مجلس در کابينه ژنرال سفيد  Struveلنين نشان داد که حق داشت.  - ٣
٤ - , p49 Buldakov.V: Aa 
٥ - "Predvarilka در "Vojnova.Ul  در اينجا به دليل تنبيه يک زندانی سياسی بود که٢٥شماره .  

Vera Zasulitj ھر مراجعه کرد.به افسر فرمانده ش  
  نقل قول ميشود.  ١٩٦٣در  ٦شماره  Novyj mirکه در  Dimitrij Ulianovsخاطرات منتشر نشده  - ٦
  
  

  طناب دار انتظار ميکشد - ٣
  



. سيبری برای سوسيال دمکراسی روسيه گام نھادراه کالسيک انقالب روسيه در لنين با اخراج و تبعيد  
  است. ارائه نموده ى رابرعکسى  –يک حاکم اينچنين نتيجه  چيزی شبيه گرمخانه بود. بندرت تنبيه

خود  ،تبعيديان ميتوانستند آزادانه وقت خود را صرف مطالعات علمی نموده ،در روستاھای ايزوله شده
  تماس بگيرند. مردمرا از نظر فيزيکی تقويت و با 
د که او از اين فرصت پنج روز در سن پطرزبورگ به لنين مرخصی دادن ،قبل از مسافرت به سيبری

آنرا صرف معاشرت با که او  ،چھار روز ھم در مسکو بود ،کرد سخنرانىاستفاده و برای دوستان خود 
بدون اسکورت از جانب پليس و به خرج خودش بسمت تبعيدگاه به  به تنھايى. او سپس خود نمود مادر

از روی رودخانه سرد  کنانسبی شناسوار بر ا ،با خط راه آھن سيبری سفرراه افتاد. پس از چند روز 
Ob که يک ساعت به طول انجاميد.شنايى  ،عبور کرد  
در مسکو جا  م رابه مادرش نوشت: "من اعصاب Obاو از ايستگاه راه آھن  ١٨٩٧مارس  ٢در 

و در آنجا منتظر شد که مقامات دولتی او  ،با قطار ادامه داد Krasnojarskگذاشتم". او سفرش را تا 
  نطقه تبعيدگاھش راھنمايی کنند. را به م

را انتخاب کردند. لنين در نامه  Jenisejsدر سمت راست ساحل  Sjusjenskojeمقامات دولتی روستای 
را برای آن روستا انتخاب نمود و نوشت که "محل چندان بدی ھم نيست."  sju -sju -Sjuای نام مستعار 

  قرار داشت.  Sajanبخش جدا شده از کوه  و يک Sjusjبه نام  Jenisejsروستا ميان رود فرعی 
کيلومترھا راه  Jenisejsبه منظور شنا در  لنين در کلبه ای اتاقی داشت و از آزادی کامل لذت ميبرد. او

در فصل پاييز ھنگاميکه دقيقا  ،Jenisejsعاشق شکار خرگوش صحرايی در جزيره ھای او  .ميرفت
از جزاير ولی ھنوز قادر نبودند که  ،ال سفيد شدن بودنددر ححرايی يخھا پديدار شده و خرگوشھاى ص

  بود.  ،نقل مکان کنند
زمانيکه آنھا به تنھا چيزی که فکر ميکردند  ،بود که مخفيانه به سراغ قرقاولھا و کبکھا ھنگامىجالبتر 

 اىميرفت. و بعدھا ھر بار او يک سھره سر سياه (پرنده  ،غذا بود و متوجه آمدن شکارچی نميشدند
  کوچکتر از گنجشک) را ميديد به ياد دوران "خوش" تبعيد خود ميافتاد.

  
اھل فنالند بود. در  ه - نام داشت که يک کارگر تبعيدی Oskar Engbergيکى از دوستان صميمى او 

ضمن در سطح وسيعی با ديگر اخراجيھا نامه نگاری ميکرد و به صورتی نامحدود حق داشت که بسته و 
  .ندده و يا پست کند. تعداد بسياری مقاله و ترجمه ھا در ھمين زمان به دست او رسيدکتاب دريافت کر

اعتقاد به اينکه روسيه ميتوانست از طريق کوشش و کار آگاھانه و  ،اعتقاد او به آن کاری که انجام ميداد
  :مدعى بودکامال مشھود و مشخص بود. او با نقل قولی از ناپلئون  ،اطالعات به پا خيزد

  ".نابود خواھد نمودتوپھا فئوداليسم را نابود کردند. جوھر قلم جامعه مدرن را "
. در ميکردندتھيه درخواست مينمود مادر و خواھرش با او در تماس کامل بودند و چيزھايی را که 

"اگر چنين چيزی ،کاله حصيری خودش ،يک دست کت و شلوار ،او تعدادی جوراب ١٨٩٨زمستان 
  و يک جفت دستکش سفارش داد.ھنوز وجود داشت" 

اما در اينجا  ،چه در پاريس و چه در سن پطرزبورگ ،"من ھيچوقت از ھمچين چيزھايی استفاده نکردم
 تتوری روی سر ميشهخودمو در مقابل حشرات محافظت کنم.  sju -sju -Sjuميخوام کوشش کنم که در 

  اما دستھاھميشه در خطر حمله ھستند." ،ىبکش
Krupskaja  پس  ،اما با زنان ديگر ،عتصاب دستگير شدندھى يک ااسازمبه دليل  ١٨٩٦اوت  ١٢در

در سن پطرزبورگ آتش زده  Peterpaulخود را در زندان  ،Marija Vetrova ،از اينکه يکی از آنھا
تبعيد شد. او به دليل اينکه نامزد  Ufaبه منطقه  Krupskajaآزاد شد. مدت کوتاھی پس از آن  ،بود

  منتقل شود.   Sjusjenskoje تقاضا کرد که بهلنين بود 



Krupskaja  به تبعيدگاه وارد شدند. تقاضای مقامات دولتی اين بود  ١٨٩٨ھمراه با مادرش در سال
  .گردانده ميشدباز  Ufaدر غير اينصورت به  ،که او سريعا با لنين ازدواج ميکرد

بالفاصله ترجمه  ،در دوران ماه عسل ،ادر ژوئيه ھمان سال ازدواج کردند. آنھ Krupskajaلنين و 
و توافق کارل کائوتسکی با بنيان گذار رويزيونيستھا  تاريخ جنبش اتحاديه ھا  Beatrice WEbbsکتاب 

Eduard Bernstien  نمودند. اين چنين به نظر ميامد که ذوجين کار ديگری بجز ترجمه کتابرا آغاز، 
آماده و براى ناشری در سن  Webbپس از يک ماه کتاب نداشتند.  ،از زبانھای آلمانی و انگليسی

  پطرزبورگ فرستاده شد.
 ،غذا ،او "اتاقی زيبا ،مينمودبرای آن ھشت روبلی که دولت ماھانه به لنين به عنوان تبعيد شده پرداخت 

ه رختشويخانه و مخارج تعمير لباس" دريافت کرده بود. غذاھا يقينا ساده اما مقوی بودند: اين چنين ب
روستاى خانواده در . اما مردان ه استشير و کره و نان وجود داشت ،د که ھميشه گوشتينظر ميا

Zirjanov و به ھمين دليل لنين و  ،اغلب مست بودندKrupskaja  يک خانه خصوصى نيمى از فورا
  اجاره کردند.  ،چھار روبل در ماه ،قطعه زمينى کوچک براى کشت و کاربا را 

بايد رساله "تکامل سرمايه داری  ،بجز پختن غذا ،Krupskajaرا آغاز نمودند.  رکمشتزوجين زندگی 
  رساند.  ميلنين در کار ترجمه ھا يارى به و پاکنويس ميکرد منتشر شد  ١٨٩٩که در سال را در روسيه" 

او خود را به صورت حيرت انگيزی بشاش و سرحال احساس مينمود.  ،مختصر افسردگيھاىاز  گذشته
را  که پليس يک بار خانه ميخواند و کار ميکرد. اين ،زندگى اجتماعى خود را گسترش دادلنين 

Sjusjenskoje او را نگران نکرد. مورد ھجوم قرار داد  
احساس تاسف  گورکىای برچندين سال بعد او آموزش بود.  ھاىسالھای اقامت در سيبری برای لنين سال

  نميشناخت.  Jenisejو  جايی را در روسيه بجز ولگا نمود چرا که
آموخت. در پايان  ،بيش از آنچيزيکه ديگر انقالبيون آموخته بودند ،اما او در آنجا در مورد روابط مردم

درصد از روسھا در روستاھا زندگی ميکردند و تنھا در آنجا بود که لنين توانست  ٩٣قرن گذشته ھنوز 
  مطالعه نمايد. ،و يک ديکتاتوری اربابی نامحدود تاٽير گرفته شده از عنصر طبيعت ،زندگی کشاورزی را

. کشاورز گفتيک بار يک کشاورز ٽروتمند برای لنين درباره يک رعيت که از او چرم دزديده بود 
  ٽروتمند او را در کنار چشمه ای در ھنگام ارتکاب جرم دستگير و کشته بود.

 استبدادری حاکم بر کشور روسيه. در باال به ھمين سادگی. ديکتاتوری اربابھا انعکاسی بود از ديکتاتو
  .حاکم مستبددر پايين  ،حاکم

اگر چه حق نداشت که به عنوان وکيل کار کند.  ،لنين بدون دريافت دستمزد راھنماييھای حقوقی ميکرد
براى دريافت حقوق خود از  معدن طاليک  ى اخراج شده ازکارگره کمک به  -ارائه موفقيت آميزاز پس 

  .ه بوداو قوت يافت ھارتشايعه م ،کارفرمايش
لنين ھرگز در مورد دوران زندگيش در سيبری شکايتی نکرد. بر خالف بسياری از رفقايش در تبعيد او 

. اما مادرش در صورت امکان ميخواست که او را به ش کنندديگری منتقل محلھرگز تقاضا نکرد که به 
اداره پليس رفت و  به مايند. در سن پطرزبورگ اوبه قسمت اروپايی روسيه منتقل ن ىشھرھای نزديکتر

  برای پسرش مجوز زندگی در قسمت اروپايی روسيه و يا خارج از کشور را تقاضا نمود. 
اداره او را در يک بار  ،کارگرى که به خاطر شرکت در اعتصاب کارگران پارچه بافی در زندان بسر ميبرد

  ز اتاق خود بيرون آمد و با صدای بلندی به او گفت:. رئيس پليس ادر حال انتظار ديده بود پليس
  دومی ھم طناب دار منتظرشه." ،يکی را اعدام کردن ،"بايد به پسرھای خودت افتخار کنی

  من به بچه ھام افتخار ميکنم." ،مادر لنين از جايش بلند شد و با لحنی جدی گفت: "بله
  

که  ، ١٨٩٣ در تماس دائم با نزديکان خود بود. از  لنين از طريق ارسال نامه ،تمام دوران تبعيد طولدر 
با مادرش دائما در حال رد و او  ،که مادرش درگذشت ١٩١٦تا  ،لنين خانه دوران کودکيش را ترک نمود



در  Marija Alexsandrovna Uljanovaنامه از نامه ھای لنين به  ١٧٠بدل نمودن نامه بود. 
  دسترس است. 
که در  Mark Jelizarovآنا و شوھر او  ،خواھرانش ماريا ،ش ديميتریلب به برادرغدر ضمن او ا

کميسر حمل  که به سمتاما در واقع يک انقالبی حرفه ای بود  ،کار ميکرد Po Volgaشرکت کشتيرانی 
  نامه مينوشت. ،شوراى روسيه انتخاب شدو نقل در اولين دولت 
او دائما از وضعيت جسمانی  مينمايد.توجه که در نامه ھای لنين جلب امريست  صداقت برجسته ترين

و اينکه آنھا وقت آزاد خود را چگونه صرف  ميشودوضعيت درسی آنھا را جويا  ،رسدپنزديکان خود مي
با توجه به نامه ھا ميتوان گفت که لنين يک انسان خانواده دوست کامل بود. اما خواندن  و مينمايند.

رايج خود و لنين عبارات  کسالت آورندلذت بخش نيست. آنھا  ابدابرای خواننده  ى اوبسياری از نامه ھا
ھاى بيانيه  ،ھاابتنھا ھدف از ارسال نامه ھا گفتن اينکه مادرش بايد چه کت. ميکندتکرار  شبرای مادر را
  .مينمود استسال را ار ،ھايىروزنامه ات يا نشري ،رىآما
کسی که ميتوان گفت کتابھا را ميبلعيد. در نامه  ،کتابخوان بود او ،نداشتکتاب آورى جمع عادت به او 

تنھا کتاب. شوق  -اما در نامه ھای لنين  ،کردميتوان ھر از گاھی نام غذايی را پيدا  Krupskajaھای 
انگليسی و  ،فرانسوی ،او به کتاب بی اندازه بود و چنين به نظر ميايد که به راحتی به زبانھای آلمانی

  ايتاليايی ميخواند.
خود به مادرش از موضع مطالعه کتابھای معمولی و مسائل  ىاز بندرت دفعاتی که او در نامه ھا يکی

زمانيست که او گزارشی آمريکايی را در مورد زندگی در کره مارس دريافت است  هخانوادگی خارج شد
  . نمايداين تحقيقات جديد مطلع  ازساله خود را به سرعت  ٦٢ميکند! او بايد مادر 

. تعجب انسان را برمى انگيزدامرى که  ،مطلع است اوه نظر ميايد که مادر لنين از تمامی اسرار چنين ب
خانواده ھاى  نظرمتعلق به خانواده ھای سرشناس فعاليتھاى سياسى خود را از  ه - معموال انقالبيون

بخشی با جوھر  - د خود پنھان ميدارند. اما نامه ھای لنين به مادرش در مجموع طبيعتی توطئه گرانه دار
"تاريخدان" و "دوستان  ،"نويسنده" ،. با اسامی قالبی "مسافر چين"اندنامرئی نوشته شده 

  Marija Aleksandrovna منظور انقالبيونی بودند که ،لھستانی"
نميتواند ترديدى وجود داشته باشد ميکند و  گفتگوميشناخت. لنين آشکارا با مادرش در مورد ھمه چيز 

ھا بود. نه فقط  - uljanovبخشی از توطئه  ،ـ ھا نبود uljanopvگر خودش منشاء توطئه ا ،که او
ماريا و ديميتری انقالبيون فعالی شدند که دائما به زندان افتاده و از زندان آزاد  ،بلکه آنا ،والديمير
  ميشدند.

ين لنين بود که طی کنگره ای در مينسک تاسيس شد ا ١٨٩٨زمانيکه حزب سوسيال دمکراتھا در سال 
قاچاق شده  ،از طريق مادرش اطالعات کامل را در مورد بحٽھای جاری کنگرهاو . نوشتبرنامه آنرا 

  .ه بوددريافت نمود ،بوسيله يک آلبوم عکس
وسيله يک کيلو کتاب را با  ٢٤٠بايد ھنگام ترک سيبرى لنين و ھمسرش  ،پس از سه سال تبعيد

  ترين کتابھا بودند. ى آنھا تنھا ضرور اگر چه ،مينمودندارسال حمل و نقل مخصوص 
بشود. تقريبا تمام نامه ھای او حاوی مطلبی جالب در مورد  ىلنين در ضمن ميتوانست ھواشناس زبردست

تخمين ميتوان تقريبا  ،ھوا بود. زمانيکه او از سيبری مينويسد "االن ھوا کمی گرمتر است"وضعيت 
  سانتيگراد! درجه ٢٨: منھای دقيق را بدست آورد

درجه  ٣٦يعنی اينکه دمای ھوا منھای  ،"ھواس زمانيکه کشاورزان سيبری ميگويند که "االن وقت
  بوده و فصل ريزش برف است.

با اطالعات در مورد اينکه  ،شده ھستند دارد. تمام نامه ھا تاريخ گذاریاستعداد اطالعات دقيق براى او 
و کمی توضيحات مختصر در مورد خدمات  ،بودند او رسيدهنامه ھا و کتابھای ارسالی چه زمان بدست 

  .پستی



نامه ای طوالنی نيز به برادرش وجود دارد که در آن دستور العملھای دقيق در مورد اسلحه ای که او 
  .وجود دارد ،و نکات ديگر ،ميشدبايد برای لنين ميخريد و اينکه در چه فاصله ای بايد آزمايش 

ارسال نامه ھايی ميدھد که حاوی به نسور نامه ھا را که بدون توجه اجازه ما بايد واقعا سياست سا
  .تحسين نماييم درخواست اسلحه از جانب يک انقالبی خطرناک است

ی دقيق تا حد ويرگول يدستور العملھا ،به خواھرش ماريا که اغلب کارھای چاپی لنين را انجام ميداد
نمونه ھای چاپی اولی بعالوه دومی و سومی را تقاضا ھمواره به اينکه گذاريھا داده ميشد. لنين او را 

  .ترغيب مينمود نمايد
  اما فرقی نميکرد که مقاالت چگونه بايد امضاء ميشدند. "خود شرکت ميتواند تصميم بگيرد!"

در نزد لنين تنھا چيزی که ميتوانست با کتاب رقابت نمايد طبعيت بود. تا پايان زندگی او اشتياق پسرانه 
او  –ھر جايی که ميامد  – Poroninپاريس و  ،زوريخ ،ی به کشف کردن داشت. در مونيخا

Krupskaja  در تمام رودخانه ھا  بايدرا برای دوچرخه سواری و راھپيمايی به دنبال خود ميکشيد. او
  :بودبه دوران کودکی خود در ولگا در روياى بازگشت و ھمواره  ميکردشنا  Sjusjتا  Spreeاز 
چقدر دلم برای ولگا تنگ شده!) مانند آيه  ،شما در مورد مشاھدات و تاٽيرات ولگا (اوی ىستانھا"دا

  به شوھر خواھرش). ١٩١١ژانويه  ٣ھای آسمانی ھستند!" (
  ).١٩١٢آپريل  ٧"امسال بھار در ولگا چطوره؟" (به مادرش 

  
. اما به او دريافت نمودرا  سيبریترک لنين اجازه  ١٩٠٠ژانويه  ٢٩ ،تعويض قرناز مدت کوتاھی پس 

که يک روز مسافرتی با پايتخت  ،Pskovدر  در عوضاجازه داده نشد که به سن پطرزبورگ باز گردد و 
سکنا گزيد. در آنجا او رھبران مارکسيست را به کنفرانسی فرا خواند که در آن در مورد  ،فاصله داشت

  . گرفته شد(غروب) تصميم  Zarjaبه نام و نشريه ای  ايسکرانتشار روزنامه ای به نام اآغاز 
Krupskaja  بايد مدتی درUfa  ميماند. به لنين اجازه داده شد که او را مالقات نمايد و پس از اينکه در

Pskov  بجاى  ،لنين .نمودجواب منفی دريافت کرد از اين فرصت استفاده و پاسپورتی خارجی تھيه
 ،با کيسه ای پر از ادبيات مارکسيستی به سن پطرزبورگ ،فورا به خارج از کشور مسافرت کند اينکه

 ،Tsarkoje seloپليس در او جھت گمراه نمودن . رفت ،بگذارد آنجايی که حق نداشت پای خود را در 
  پياده شد و قطار خود را با يک قطار محلی تعويض نمود. ،محلی که تزار زندگی ميکرد

پطرزبورگ  سوسی نشسته بود. لنين را شناختند و تا سن زير ھر بوته ای جا Tsarkoje seloاما در 
يک ھفته در  ،بازگشت Ufaبه  ،آزاد شدزودی اما ب ،شددستگير او در آنجا . صبح روز بعد کردند تعقيب

غير قانونی شد. در عرض  ه - سفر تبليغاتیيک به مردم راھى  ايسکراجھت معرفى آنجا ماند و سپس 
و  Podolsk،  Nizjnij Novgorod، Ufa، Samaraتی را در يک ھفته او گروھھای مارکسيس

Syzaran  نمودمالقات  .  
  با قطار به سمت برلن حرکت کرد. ،ابتدا پس از اينکه شرايط به شدت وخيم شد ،لنين

رئيس پليس مخفی  ،Zubatov"در حال حاضر اليانوف بزرگترين نام در جنبش انقالبی است". اين را 
  .  ارائه داداو را  تروردر مسکو نوشت و پيشنھاد  Ochrananتزار موسوم به 
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به سوئيس آمد. آنزمان در اروپا او را به عنوان  ١٩٠٠ژوئيه  ٢٩ساله شده بود که در  ٣٠لنين دقيقا 
  روزنامه نگار و سازماندھنده سازمانھای زيرزمينی ميشناختند. ،نويسنده

آن را در خارج از روسيه چاپ و  ،(جرقه) را آغاز نموده ايسکراکه انتشار روزنامه ماموريت او اين بود 
ان تبعيدييى از پخش غير قانونی آنرا در روسيه سازماندھی نمايد. در سراسر آلمان و سوئيس چاپخانه ھا

  وجود داشتند که او بايد رد پای آنھاه را پيدا ميکرد. سابق روسى
دانا و با خرد را با خود ھمراه  ه - مارکسيست پير ،ين بود که گئورگی پلخانفاولين اقدام در طرح لنين ا

اما لنين به او به عنوان متحدی در حل مشکالت تئوريک احتياج  ،نمايد. او يقينا متکبر و مغرور بود
  پذيرفت.و او  –داشت. در ھئيت مديره روزنامه به پلخانوف حق داشتن دو رای داده شد 

و با  سازدلنين تصميم گرفت که ھئيت مديره را در مونيخ مستقر  ،داليل اقتصادیوجود به اين با 
  . نموداحساسی مانند طالق از پلخانف سويئس را ترک 

  
  لنين از مونيخ به مادرش نوشت: ١٩٠١فوريه  ٧

نه به پالتوی آستردار خودم بنويسم. با چنين پالتويی  براىدر زمستان بعد بايد  ،نمااينجا بمدر "اگر من 
  . اول کمی سخت بود ولی االن عادت کردم"اى و نه به جليقه استدو دست کت و شلوار نياز 

مورد تاييد قرار گرفته  ،پالتويی بخرد شو اينکه نميتوانست برای خود ،بود ىلنين مرد ناوارد کهاين
  . او ترجيح ميداد که از سرما بلرزد.است

. ملحق ميشدبايد به لنين  ،در تبعيد بسر ميبرد Ufa که ھنوز در ،ezjda KrupskajaNad به تدريج
به منظور سالم نگاه متنفر بود. اش بی فايده قرار و مدارھاى شبانه از زندگی مھاجرتی با  اساسالنين 

گروھی کوچک و وفادار حول خود گرد آورى  لنين درصدد ،ى روشنفکرداشتن خود و برخوردارى ازت
  بود.

لنين زمانی که در سن پطرزبورگ زندگی ميکرد با او  ،نيز )Julij Tsederbaumدر مونيخ ماراتف (
به خانه معموال زندگی  ميکرد. يک روزنامه نگار با استعداد و پرحرف. ماراتف  ،رابطه خوبی داشت

 سرانجام. لنين از گفتگوی با او خسته و ميکردوليانوف آمده و پنج تا شش ساعت بدون وقفه صحبت ا
                                          که ديگر به خانه او نيايد.          استخواز او  ناگزير

  با نام مستعار Mytomspunne Parvusلنين در ھمسايگی  Schwabingدر حومه 
Alexander Helphand   .زندگی ميکردParvus  مارکسيستنظريه پرداز مجموعه ای بود از يک، 

حب اين قابليت که پول فراھم آورد. در محفل او ھمسر سناتور روسی اقتصاددان و يک کارآموز و صا
Aleksandra Kalmykova وعده داده بود که از پروژه روزنامه لنين حمايت . او نيز حضور داشت

  نمايد.

نشريه "حزب کارگران سوسياليست دمکرات روسيه" ،ايسکرا ى - اولين شماره 
دسامبر  ١٥در  ١

از اين راست آرم گفته اخالقی "از جرقه شعله برميخيزد" قرار داشت. منتشر شد. در قسمت  ١٩٠٠
زمانيکه در نامه خود به پوشکين از شورش خود بر عليه تزار صحبت  ،ـ ھا *Decembrist عبارات  
  استفاده شده بود. ،کرده بودند

  
و سلطنت مشروطه را مستقر نمايند بردگى را ملغا  ،ياورندى را بوجود بکه با فعاليت خود قصد داشتند روسيه اى انسانيتراز سياسيون گروھى  *

   مترجم -  سازند
ttp://en.wikipedia.org/wiki/Decembrist_revolth  

  
روسيه قاچاق  مخفيانه از جمله از طريق وين و استکھلم بهو روزنامه تقريبا يک بار در ماه منتشر 

واقع در  Vardöرا براه انداختند و در  Kisjinjovميشد. پس از آن بلشويکھا چاپخانه باکو و 



Nordnorge  (نروژ شمالی) رئيس معروف پستEgede Nissen   غير قانونی را باز اى چاپخانه
  پ ميکرد. چا ،قاچاق از مرزھای تقريبا بدون نگھبان شمالی به منظورروسی را  متونو بود کرده 

آن برای يک خواننده متجدد آھنگ زيرکانه و شبکه ارتباطى  ايسکراقابل توجه ترين مسئله در روزنامه 
در اولين شماره لنين مقاله ای  .ه بودبه نظر ميامد ھمه کره زمين را به محاصره خود در آورد است که

و پيامدھای تھاجم روسيه به  ١٩٠٠داشت در مورد شورش مردمی چين بر عليه نفوذ اروپاييھا در سال 
  چين.

 اعمال منظور پايان دادن بهدولت تزار اعالم نموده بود که سياستھای او موقتی بوده و "فقط  به 
  به آنھا متوسل شده بود. خصمانه شورشيان چينی"

 و با اينحال در ،"طفلک دولت تزار" لنين به باد تمسخر گرفته بود. " چه خودخواھی مسيح وارانه ای
را به مصادره خود  پورت آرتوراين مورد به صورتی غير عادالنه بدگويی ميشود! او چندين سال پيش 

 افسران و مقاطعه کاران ،به اشغال خود در مياورد. سيل مھندسانفداکارانه درآورد و اکنون منچوری را 
خشم چينيھای شان اعمالبا که . کسانيکه مناطقی که با روسيه مرز مشترک دارند سرازير ميشوند از

را نيز  ،کار ميکنند بخاطر گذران زندگىکوپک در ساختمان راه آھن  ١٠ براىچينھايی که  ،مطيع
  ؟"نيستاز جانب روسيه  فداکارانه .. آيا اين عملی،برانگيخته است

را در سرلوحه برنامه ھاى خود قرار  تمام مردم تحت ستمبراى  ،جھان استعمارى براىھمدردى  ايسکرا
وجود  ١٨٤٠دھه ھای  ى -  عاطفىنشانه ای از احساس ھمدردی  *Weltschmerzدر  ه بود.داد

که بسياری از روشنفکران نسلھای شياطينى  ،با شياطينرا که تسويه حساب نسلی  گىنداشت. لنين نمايند
  .را در دستور کار خود داشت ،گذشته به خاطرش سوگواری نموده بودند

 *http://en.wikipedia.org/wiki/Weltschmerz- مترجم  
  

 لنين گزارش داد که ،منتشر شد ١٩١٠که در نوامبر سال  "فنالندى ى"اعتراض توده ھا ى -در مقاله 
نمودن ر ناگزي ھدفشامضاء کرده بودند که را  نفر فنالندی زير اعتراض نامه ای بر عليه تزار ٤٧٣٣٦٣

. لنين مينويسد: "دو ميليون و نيم فنالندی ميتوانند بوددر ارتش روسيه  نظام وظيفهبه انجام خدمت آنھا 
فکر کنيم. ما  خواھد شداما ما روسھا بايد به آن شرمی که گريبان گير ما  ،طبيعتا به اعتراض فکر نکنند

بھره بردارى يگر ملل تا سطح بردگی برده ھستيم که ديگران از ما برای خوار نمودن د آنقدرھنوز 
  ."نمايند

که  در ميابدروز ميخواند مھم صفحه از مقاالت روزنامه لنين را در مورد مسائل  ١٠تا  ٥آن کسی که  
بر که بتوان تقريبا غير ممکن است  ھاميان آنھا ارتباط  درکنوشته شده اند که بدون  نحوىبه  مقاالت
  خط بطالن کشيد.  رويشان
  ا توازنی متعادل و به شکلی حيرت آور با فرمی تمٽيلی تمام عيار نوشته شده اند. آنھا ب

به اين دليل نوشته شده بودند که با صدايی  ،شايد ،اين خلق و خوی لنين را منعکس مينمود اما مقاالت
  .کاالھايی ناياب بودند ايسکراآن مٽالھای قاچاق شده از که  زيرا ،بلند خوانده شوند

  
ريره ايسکرا تعداد بسيار زيادی نامه از روسيه دريافت مينمود. نامه ھاى کارگران در مورد يک ھئيت تح

در سن پطرزبورگ  ١٩٠١. در ماه می ندد. اعتصابات عاديتر شده بوددناگاھی فزاينده شھادت ميدا
ماه  سال بعد جشن اوليکرخ داد.  Viborgsidanدر  کشت و کشتاربا اعتراضات و ھمراه برخوردھايى 

  . مداخله پيدا نکردھزار شرکت کننده برگذار شد. پليس جرئت  ٤٠٠٠٠با  Donمه در رستف در کنار 
تاسف آنھا نيز  ،ھر چه خوشبينی در مورد جنبش کارگری روسيه در نزد زوجين اوليانوف بيشتر شد

ندان خود بيرون کارگران با زن و فرز ،نسبت به  جنبش گارگری آلمان افزايش يافت. اول ماه در مونيخ
بدون پرچمی و اعالميه ای بسرعت از ميان  ،آمدند. آنھا با قيافه ای عبوس با ترب سفيد در جيب



ايند لنين و شرژه رفتند. با احساسی ناخو بنوشندبرای اينکه در رستورانی بيرون از شھر آبجو  ،خيابانھا
Krupskaja   ھی نکنند.که با آنھا ھمرا بر آن شدندبه آنھا نگاه کردند و  

اتاق بسيار يک . آنھا ابتدا کردنددر لندن زندگی  تا مدتى Krupskajaلنين و  ١٩٠٣و  ١٩٠٢در سال 
  Krupskajaاجاره کردند. زمانيکه صاحبخانه از  King Cross Roadرا در اى يکنفره ى  –ساده 

رفقای آنھا تھديد  ،دکربه خاطر اينکه پرده ای آويزان نکرده بود و يا حلقه ازدواجی نداشت شکايت 
که زوجين خود  Richter. خانم و آقاى ميدادندکردند که او را به خاطر بدگويی تحت پيگرد قانونی قرار 

نمايند شناسايی تقاضا نمي مدارکھرگز در انگلستان ھا به دليل اينکه انگليسي ،ميخواندندنام  آنرا به 
   .يقينا در گناه زندگى نميکردند

گذرانده و کتاب ميخواند و قسمت اعظمى از وقت   British Museumت خود را در اوقا ،اغلب ،لنين
که با اتوبوس دو مايل بود ميرفت. او  اطرافبا اتوبوس به شھرھای   Krupskajaآزاد خود را با 

به دور و اطراف  ،به منظور مشاھده کوچه ھاى کٽيفى که کارگران لندنى درآنھا زندگى مينمودند ،طبقه
  گفت:"دو ملت!"ميخشم  او زير لب غرغر کرده و با برود.

ميرفتند. در  ھايد پارکسخنرانيھای سخنرانان مخلتف به شنيدن در لندن لنين و ھمسرش اغلب برای 
منطقه يھودی نشين آنھا ملوانان روسی و يھوديان فقير را مالقات نموده و به ترانه ھای غم انگيز و 

ليسای سوسياليستی "ھفت خواھر" سخنان کشيشی را شنيدند که اعالم نوميدانه آنھا گوش ميدادند. در ک
  بود برای آزادی کارگران بر سرمايه داری. نمادىخروج يھوديان از مصر  ،ميکرد

  
 Zariaو  ايسکرامطالب خود با اين نام مستعار در  ىزمان بود که اوليانوف لنين شد. او امضاآنتقريبا در 
از نام واقعی او شد. مورخى  شناخته شده ترو  واقيعترو نمود ر او را دنبال نامی که تمام عم ،آغاز نمود

را ميتوان به  – non de guerre –نام مستعار مخلتف و نامھای پوششی  ١٦٠محاسبه نموده است که 

لنين نسبت داد
٢

روزنامه نگار و رھبر او اغلب با نام مستعار "ان.لنين"  ،ناشر ،. به عنوان نويسنده
و ديگر نامھا نيز استفاده ميکرد. در ھتلھا و  Ilin.V، Feri.V، Tulin، Karpovاما از نام  ،مينوشت

 Meyer، Rittmeyer، Dr Jordanow، Magister Weper، Erwin ممکن بوددر کتابخانه او 
Wekoff، Professor Muller، William Frey، Petrov v  و غيرو غيرو باشد. به عنوان رھبر

 حتىو يا  Lenin.I.V ،ام واقعی خود والديمير ايليچ اوليانوف امضاء ميکرد و اغلب لنيندولت او با ن
  .مينموددر داخل پرانتز نيکوالی لنين را اضافه 

اين بدان معنا نيست اما  ،شده است ارائهاما چرا لنين نام مستعار او شد؟ نظريات مختلفی در اين زمينه 
  .ر اينجا منتشر نشودآنھا براى اولين بار دمعتبرترين که 

زمانيکه از  ،شرح حال رسمی منتشر شده از جانب حکومت اتحاد جماھير شوروى در مورد لنين ميگويد
ه انتخاب کرد النين در مورد نام مستعار او سوال شد آنھا پاسخ دادند که "او احتماال اين را تصادف اقوام
  در سيبری گرفته شده باشد." Lenaاما اين ھم امکان دارد که اين نام از رودخانه  ،بود

ميناميد. بنابراين لنين  Volginگئورگی پلخانف بدنبال نام ولگا خود را  ،لنين ـ ه مسئله اين بود که استاد
که از پلخانوف تقليد و نام رودخانه "آزاد" بعدی را که در پاينترين قسمت شرقی قرار داشت ممکن است 

محتمل ين جا بايد گفت که اين توضيحات به دليل وضع روحی لنين . در ھمنموده باشدبرای خود انتخاب 
زمانيکه اختالفاتش  ١٩٠٣بخصوص در سال  ،از مقلدان آٽار ادبی پلخانوف بود ىيکدست کم  . اونيست

  با او آغاز شده بود.
پاسپورت شايد  او  ،اخيرا تئوری ديگری نيز در مورد لنين "افشاگری" عرضه شده است که ميگويد

پس از انقالب اقوام اين لنين و اينکه شايد . بودرا دزديده  Sergej Leninب زاده ای به نام نجي

از ميان برداشته شده باشند. واقعيتجھت برمالء نشدن  "واقعی"
٣  



روزنامه را برآورده مينمايد. اگر لنين جھت  ننگ آوراگر چه انتظارات  ،اين داستان کامال غير منطقيست
را با مقاالت انقالبی لکه  خانوادگىچرا بايد اين نام  ،بودنونيش پاسپورتی را دزديده مسافرتھای غير قا

  ؟مينموددار 
که در مورد نام مستعار رھبر اتحاد جماھير  Vilijam Vasilievitj Pochljobkinمورخى به نام 

به  Pochljobkinميگويد که مسئله نام مستعار لنين تقريبا روشن است.  ،شوروی تحقيقات نموده است

اين طريق معمای نام مستعار "لنين"
٤
  :cherchez la femme! –را حل ميکند  

و تعداد بسياری نامھای مردانه  N.Petrov از و سپس حتی in´lIنام مستعار از لنين  ١٨٩٩از سال 
  .کردغيرو و غيرو استفاده  Kuprianov, Osipov ،کارپف ،مستعار روسی: ايوانف

 سطح در آنھاچرا که  ندحمل اين نامھا از نظر سازمانى مناسب نبود ١٩٠١ی پايانی اما در جريان سالھا
و اينکه بخصوص در روستاھا تعدادی بسياری  ندشده بود منتشر ،حتی ميان فعاالن حزبی ،اى گسترده

in´lI  وPetrov  منحصر بفردى احتياج داشته  –وجود داشتند. والديمير ايليچ اوليانوف به نام مستعار 
براى اينکه به تمام رھبران احزاب در روسيه بفھماند که اين يکی از اعضای حزب در رھبريست که 

  مينويسد.
لنين نامه ای  ،مورد بحٽ قرار گرفت ايسکرادر ھئيت تحريريه ١٩٠١ھمزمان که اين مطلب در دسامبر 

ورد اولين شماره که نظرات خود را در م Jelena Kuznetsovaاز يکی از فعاالن زن حزبی به نام 
و نامه را با  ميفتدچشمش به اسم اول او (لنا) او در زمان پاسخ به نامه نوشته بود دريافت نمود.  ايسکرا

نام مستعار لنين
نميکرد که اين نام ھميشه او را دنبال  تصور. او ھنوز و به ھيچ عنوان ميکندامضاء  ٥
بدقت خوانده اش را نامه او که بود  Kuznetsovaھدفش فقط نشان دادن اين امر به خواھد نمود بلکه 

  به خاطر سپرده بود. آنراو 
"لنين" بر اساس يک نام زنانه ساخته شده و ھمه چيز نشان از  ،بر خالف ديگر نامھای مستعار حزبی

  .ه بوداين انگيزه را به او داد Kuznetsovaاين دارد که 
ين مقاله روزنامه را با نام مستعار "لنين" امضاء اول Kuznetsovaدقيقا دو روز پس از دادن پاسخ به 

نمود.
اين نام جديد در نشريه بايد در مقابل آن يک و يا چندين حرف را جھت معتبر به نظر آمدن لنين  ٦

" را که مرسوم بود (به Nکه اين يک نام مستعار ادبی بود او حرف "دادن اينقرار ميداد. برای نشان 
  .انتخاب کرد (ناشناس)) neizvestnyj(کسی),  nektoمانند  Nعبارت ديگر 

 ،اغلب "نيکالی" ترجمه ميشد. در حاليکه لنين عبارتبه خصوص در آمريکا اين  ،از روسيه در خارج
در روزنامه ھای آمريکايی از نام نيکالی  ،بوددر اغلب روزنامه ھای اروپايی والديمير  ، ١٩٢٠-١٩١٧

  .ميکردنداستفاده 
يکی از رفقای او از دوران  ،ار را تا پايان عمر حفظ کرد. به نظر ميايد که فقط يک نفرلنين اين نام مستع

  . او يک بار گفت:زده استحدس  ،سرگئى گوسف ،پطرزبورگ
ديگری در نزديکی او ى   -  Jelena آيا است گرفته شده. Jelena"لنين از لنا که يک اسم مصغر از 

چرا اين نام مستعار را انتخاب کرد و از کجا آمده او ردم که وجود نداشت؟ من يک بار از ايليچ سوال ک
  ر مطلع ميشويد."تاست. او به من نگاه کرد و جواب داد: بزودی شما مسنتر شده و بيش

ه چھار سال  – تفسيرى بود کنايه آميز از جانب گوسف زن گرفته شده بوديک نام واقعا از نام اينکه اين 
  جوانتر. 

  
روزنامه را بعنوان  متنشد. او در اين کتاب  مبدلبه انجيل حزب بلشويک  ، ١٩٠٢ ،کردچه بايد لنين  اٽر

  .ميشدکه چرا حزب بايد از انقالبيون حرفه ای تشکيل  نمودو اعالم  بيانسازمانده مشترک 
  ما روسيه را از جا خواھيم کند" ،: "به ما سازمانی از انقالبيون بدھيدکرداو اعالم 



نظم و ترتيب در جنبش انقالبی روسيه را ى نمونه اى مبدل ميشد که ميتوانست  –ريه بايد به نش ايسکرا
روزنامه اينچنين توصيف  ،Krzjizjanovskijتا سطح باالتری ارتقاء بدھد. در نٽر اغراق آميز 

نشانه ای از رنج انقالبی و قدرت تصميم  ،ميشود: "يک راھنما و يک ھشدار دھنده برج چراغ دريايی
  ر انتخاب عمل".گيری د

  .به مقصد ميرسيدندکمتر از يک دھم از تمام روزنامه ھای چاپ شده  شايدحقيقت تلخ اين بود که 
در نامه ھاى لنين مدواما از "آبجو" يا "لباسھاى پوستى گرم" سخن گفته ميشود. در اينجا دقيقا صحبت 

  است.ادبيات و ديگر  ايسکرااز محموله ھاى غيرقانونى 
خانه استکھلم در کمال بھت و حيرت انباری پر از "آبجو" را در خيابان در حال عبور از نين بعد ل ھاسال

خانه مردم کشف کرد. به عبارت ديگر نشريات روسی ھرگز به مقصد نرسيده در محلى به نام  کودکان
  نوشت.  *برانتينگ. او در اين مورد به ندبود
 *http://en.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Branting - مترجم  
  

در کنگره سوم سوسيال  ،نفر از آنھا حق رای داشتند ٤٨که  ،نفر شرکت کننده ٦٠ ١٩٠٣،در تابستان 
با اما بايد به خاطر مشکالت گشايش يافت آمدند. اين کنگره ابتدا در بروکسل  ھم دمکراتھای روسيه گرد

  پليس به لندن منتقل ميشد.
را تجزيه طلبی يھوديان  نزاعمھم شرکت کنندگان را به دو گروه تقسيم کرد. اولين  مسائلاز  شمارى

ھئيت  ،نداشتتقسيمات ملی ميھنی نشان داده شد که حزب تمايلى به کنگره در بوجود آورد. زمانيکه 
  کنگره را ترک نمود. ،دیحزب سوسيال دمکراتھای يھو ،Bundشرکت کننده از جانب 

در حاليکه  ،مسئله بعدی ضوابط حزب بود. لنين خواھان حزبی به ھم پيوسته از انقالبيون حرفه ای بود
مينمود. در پيشنھاد لنين آمده بود: "عضو حزب کسيست که در  مطالبهماراتف حزبی نامنسجم تر را 

حق عضويت پرداخت  ،ميدھد ماوظايف يک عضو را انج ،شرکت ميکند ىاز سازمانھای حزب ىيک
ضوابط حزب را دنبال ميکند" و غيرو غيرو. ماراتف پيشنھاد کرد: "عضو حزب کسيست که  ،مينمايد

  تحت کنترل حزب کار و به شکلی به سازمانھای حزبی کمک ميکند".
  .آمدموضع "سخت گيرانه تر" لنين غالب 

ارگان حزب را بسازد. در پايان رای  ،يسکرااسومين سوال مورد اختالف اين بود که چه کسی ميخواست 
انتخاب  ايسکرارای لنين و ماراتف را به سردبيری  ٢٣رای بر عليه پلخانف و با  ٢٥گيری کنگره با 

که تمايل به راست داشتند  Vera Zasulitjو  Pavel Akselrod، Aleksander Potresovنمود. 
  .ه بودسه نفره شد از کار برکنار شده بودند و ھئيت مديره شش نفره

اقليت و  Mensjinstvoدر اين رای گيری بود که مفاھيم بلشويکھا و منشويکھا متولد شدند. 
bolsjinstvo  .اغلب در پيش رو ر سالھای د"حزب اکٽريت"  جالب اينجاست کهاکٽريت معنی ميدھد

  .بوداقليت موضع 
مارکس در کتاب "انتقاد از برنامه  ،تاريا"کنگره لندن به پيشنھاد پلخانف تز "ديکتاتوری انقالبی پرول

  .کردنداما منشويکھا با آن مخالفت  پذيرفت ،گوتا" مطرح نموده بود
  

ھنر سخنورى لنين قرار گرفته بودند. از تحت تاٽير  که در آن لحظه چگونهشھود حاضر تشريح ميکنند 
زاھدانه" ارزيابی نمودند." لنين  بله تقريبا ،سودمند ،جانبی آنھا مانند ترتسکی زبان لنين را "ساده"

که زندگى لنين را  ميگويد Ilja Ehrenburgاين را  ،بدون ترحم و بدون فصاحت صحبت ميکرد ،آرام
  .دنبال نمود ٧تبعيد در پاريسدوران طی 

مخاطبان تابع  ،ه خس دار او -"rتاکيد شده توسط " ،در تباين با اندکى عدم توازن در سخنرانى لنين
   .     ناپذيرش شدند منطق سازش



  شھود حاضر در جلسه تشريحى حاکى از اينکه لنين آنھا را از دام شک و ترديد رھا نمود ارائه ميدھند.
 "اما پس از ،ميگويد ١٩٠٣گورکی از کنگره لندن در سال  ،کردم که او بد صحبت ميکند" فکر"ابتدا 

کامل و  ،. سخنرانی او چنان موزونيک دقيقه من مانند ديگران توسط سخنرانی او "بليعده" شدم
: "در آنجا ھمه قرار داديک اٽر کالسيک در رديف ھمزمان چنان ساده و پرقدرت بود که گورکی آنرا 

بلکه  ديده نميشدنه تنھا و اگر وجود داشت  -وجود داشت با اينحال به اندازه کافى و بدون آرايش چيز 

وی يک دست طبيعی بود."مانند دو چشم بر روی يک سر يا پنج انگشت رھ
٩  

خوب  انسانھاىکه لنين را به خاطر مواضع آشتی ناپذيرش مورد انتقاد قرار دادند.  به دفعات رخ داد
"تا آنجا که که  ،بينشى که به دنبال ايجاد "وحدت" ،ميکنندبا خود حمل را اغلب بينشی مادرزادی 

  .تالش مينمايد.ميتوانند گرد آورند" 
ينچنين درک نميکرد. او تصور ميکرد که اختالفات درونى حزب را مستحکمتر مينمود. اما لنين مطلب را ا

حزب از طريق مبارزه با  و مارتف لنين موقعيت خود را روشنه  – از طريق گوشزد نمودن اشتباھات
  ناپايداريھا بر روی نيروی اراده خود تمرين ميکرد.

متعلق به تولستوی استفاده کند. او طی يک پياده ى  –تمثيلى  ه - که از يک قياسبود عادت بر اين لنين 
از فاصله ای دور مردی را ديد که در پياده رو نشسته و دستھای خود را به شکل مصقره  Tulaروی در 

اما وقتی نزديکتر رفت ديد که او چاقوی خود را  ،تکان ميداد. ابتدا تصور کرد که آن مرد ديوانه بوداى 
  .ردميکبا جدول پياده رو تيز 

  .پى بردآنھا به مفاھيم به آنھا ميتوان با تعمق ". ھستند"اختالفات تئوريک نيز اينچنين 
  

. لنين بر روی پلخانف به عنوان يک متحد بر عليه مارتف شددنبال  ىشکستبا پيروزی آسان در لندن 
دھد و به بين نشان . اما پلخانف به اين نياز داشت که خود را به عنوان فردی جدا از لنکرده بودحساب 

يک ستاره دنباله دار ادبی که از دشتھای  ،ھمين دليل مرتبا از مارتف پشتيبانی مينمود. حتی لئو ترتسکی
جانب مارتف را  ،برای اينکه در آشپزخانه لنين در لندن فرود بيايد ه بودنواحی سيبری به فضا پرتاب شد

  حکوم نمود. گرفت و لنين را به عنوان "تروريست و حاکم مطلق" م
را دوباره بر سر کار آورد و  Sasulitjپتروف و  ، Akselrodتصميم کنگره  بر خالفزمانيکه پلخانف 

تحمل لنين بسر  ،در ضمن ترتسکی را به عنوان ھفتمين عضو در ھئيت تحريريه ايسکرا انتخاب نمود
  آمد.

مانه به لنين گفت: "گئورگی . او در پيغامی محربودبيھوده براى ميانجيگرى  Vera Zasulitjتالش 
(نوعی سگ) ھستی  Bulldog(پلخانف) مٽل يک سگ تازی گاز ميگيره و بعد ول ميکنه. اما شما يک 

  ميکشی." ،که وقتی گاز ميگيری
برای او غير ممکن شده بود. او با ارائه تشابھی اين ترميم تضاد داخلى حزب  ،تملق به لنين کارگر نيفتاد

  چنين توضيح داد:
و دست يکديگر را محکم  سرازير و سخت قدم ميزنيمه  – گروھی کوچک بر روی يک راه باريک"ما 

گرفته ايم. ما از ھمه طرف در محاصره دشمن ھستيم و تقريبا بايد به صورتی پيوسته از سر راه آتش 
م آن دقيقا جھت مبارزه بر عليه دشمن و برای اينکه به دا ،بر اساس يک تصميمما دشمن کنار برويم. 
انسانھای بی فرھنگ و بيسواد از ھمان ابتدا ما را متھم  ،متحد شده ايم يکديگربا  ،باتالق عميق نيفتيم

خود را به عنوان گروھی مخصوص ايزوله و راه مبارزه را انتخاب نموده و سازش ما نمودند به اينکه 
  نميکنيم.

باتالق برويم! اما زمانيکه ما از آنھا  ما فرياد ميکشند: به ما اجازه بده بهميان و اکنون برخی از 
ميدھند: شما چه انسانھای عقب مانده ای ھستيد؟ و چگونه جرئت پاسخ  ،که خجالت بکشند ميخواھيم



را شما کامال آزاديد که ما  ،سروران من ،؟ نهکنيدميکنيد که ما را از نشان دادن يک راه بھتر منع 
تی در باتالق. فقط دست ما را رھا کنيد! دست خود را به ح ،برويد مايليدنصيحت کرده و به راھى که 

راھی به آزاديم نيز به دليل اينکه ما  ،طرف ما دراز نکنيد و نام مقدس "آزادی" را لجن مال ننماييد
باتالق و ديگران که به آن سمت منحرف شده اند  ،آزاديم که با ھر دو ،کنيمکه ميخواھيم انتخاب برويم 

  مبارزه نماييم."
  

به  تمايلشلنين بر خالف  ،منتقل شد ،به خاطر اينکه درآنجا زندگی ارزانتر بود ،به ژنو ايسکرازمانيکه 
عالی که توسط  پروفسورھای تبعيدی روسی ى  –او در مدرسه  ،در پاريس ،. در راه سفرکردنجا کوچ آ

ھرگز "سخنوری".  ،د. او آسان و قانع کننده صحبت کرنمودشده بود سه سخنرانی ايراد  نھادهبنيان 
  بود. عذاببرای تند نويسھا سخنرانی سريع او ھمواره يک  

اما انسان پر شوری مانند لنين ديگر نميتوانست ساکت بماند. او به نشريه ای برای انتشار ايده ھای 
را ترک و سردبير روزنامه تازه  ايسکراشماره او ھئيت تحريريه  ٥١بيشمارش نياز داشت. پس از 

با مقاله او  ١٩٠٤دسامبر  ٢٢(به پيش) شد که اولين شماره اش در  dVperjo ى - دهتاسيس ش
  "استبداد و کارگران" منتشر شد. 

 von Plehveوزير کشور  ١٩٠٤ژوئيه  ١٥لنين نوشت: "حکومت مطلقه به لرزه افتاده است". در 
  ی نظامی روسيه بود.نيروھا پيروزى برتوسط بمب يک تروريست به قتل رسيده بود و ژاپن در حال 

  
کروپسکايا ومادرش آپارتمان کوچکی را اجاره کردند. در آنزمان سوئيس از مھاجران  ،در ژنو لنين

روسی موج ميزد. در دانشگاه سوئيس تقريبا تعداد دانشجويان روسی برابر بود با تعداد دانشجويان 
  ن روسی تشکيل ميدادند!نفر از اعضای ده نفری اتحاديه دانشجويان را مھاجرا ٩سوئيسی و 

در خانه  Marija Gessenروسھا اغلب فقير بودند و با ھم زندگی ميکردند. برای مدتی انقالبی جوان 
 ،گريخته و موفق شده بود که خود را به لنين  Jakutienاوليانوف ھا زندگی ميکرد. او از تبعيدگاه خود 

بازگو در خاطرات خود حکايتی را از لنين  Gessenبرساند.  ،ميشناخت ايسکراکه او را از دوران 
  :مينمايد

و ما تصميم گرفتيم که يک گردش  ،بود . من ميخواستم که به روسيه برگردم ١٩٠٤" بھار سال 
و من با قايق  Nadezjda Konstantinovna ،در کوه ترتيب بدھيم. والديمير ايليچرا خداحافظی 

ى  –زندان بسيار زيبا تشريح شده  – Chillonز قصر مالل انگياز شديم. ما  Montreuxرھسپار 
Bonnivard  توسطByron، ى را که تونس ،بازديد کرديمBonnivard  به آن به غل و زنجير کشيده

  . ديديمرا  Byronو نوشته ھا و کتيبه ھای  شده بود
ادی بخش و شآنچنان تاريک از نور شديد حيرت زده شديم. و صحنه ه -  زندان ما پس از بيرون آمدن از

. تصميم گرفتيم که به قله ای پر از برف صعود کنيم. ابتدا ھمه را به تحرک واميداشتانسان  که زيبا بود
تصميم گرفتيم که شد به ھمين دليل  دشوارتر و دشوارترراه  ،اما ھر چه باالتر رفتيم ،چيز خوب بود

Nadezjda Konstantinovna  بماند. ما در ھتلی در انتظار  
خارج و بسرعت به طرف باال حرکت کرديم. با ھر اصلى از راه  ،ينکه کمی سريعتر به قله برسيمبرای ا

قدمی به جلو راه دشوارتر مشيد. والديمير ايليچ با قدرت و مطمئن راه ميرفت و به تالشھای من که سعی 
دستھاى من ذوب ميکردم عقب نمانم ميخنديد. به زودی خود را به ھر چھار نفر آنھا رساندم و برف در 

سرزمينی با  ،باالخره به قله رسيديم. چشم اندازی بی انتھا ،پيشى بگيرمميشد اما نتوانستم از لنين 
تو گويی  ،ھمه شرايط اقليمی ،سطح وسيع تمام مناطقيک رنگھايی غير قابل توصيف. در مقابل ما در 

و ھر  ،کمی پايينتر ديده ميشد که آلپ ،قرار داشت. برفھا ميدرخشيدند ،که آنھا را در يک سينی چيده اند
د. من حال عجيبی داشتم و نرشد ميکن ،چه پاييتر چمنزارھای سرسبز و رويش چشمگير گياھان جنوبی



را دکلمه کنم. تکانی به والديمير ايليچ دادم: او در افکار  Byronآماده بودم که شعری از شکسپير و 
  خود غرق شده بود و ناگھان فرياد کشيد:

  ]".نھمه چيز را خراب کن ميتوننشويکھا حقيقتا قريحه ای دارند که [من
  
" (فنالندى) و finsk) تفاوت قائل ميشود. تفاوتش ھمانند تفاوت ميان "Rosijkij) و "روسى" (russkiـ  زبان روسى ميان "روسى" (١
"finländskيت و دومى کليه ساکنان در کشور را نشان ميدھد." (فنالندى) ميباشد. به عبارت ديگر اولين مفھوم اغلب نشان دھنده قوم  
 Lenin als Emigrant in der Schweiz (Köln 1973), p 32 :سرکوب Williـ ٢
 .M. G Sjtejn: Uljanony i Leniny. Tanja rodoslovnoj i psevdonima (S:t petersburg 1997), p 176 ffـ ٣
  .١٩٩٩فوريه  ٨ـ در نامه به نويسنده ٤
) در نظر گرفته شود. در نتيجه شوھر لنا ميتواند بدين شکل Lena) ميتواند بعنوان يک صفت مضافااليه ساخته شده از لنا (Lenin(ـ لنين ٥
)Lenin Muzj.نوشته بشود (  
 Zerja nr 2-3, Stuttgart, 1991ـ ٦
 Gunnar Gunnarson: Lenin (Stockholm 1970), p 87ـ ٧
 A.a., band 2, p 428نگاه کنيد:  Dimitri Volkogonovدر  A.D Naglovskijـ به مثال ٨
  Maksim Gorki: Literaturnyje portrety (Mosko 1983) pـ ٩

  
  فقط يک خدا - ٥

  
خورشيد در سن پطرزبورگ ميدرخشيد و ھوا سرد بود. از ھر طرف اشباح مندرسی  ١٩٠٥ژانويه  ٩در 

زمستانی و نيروھای نظامی احاطه شده است به ميدان قصر ھجوم مياوردند. ميدان را که توسط  قصر 
در  ،بودند Putilovميتوان در صورت پر شدن به آسانی مسدود نمود. بسياری از آنھا کارگران کارخانه 

  ماه دسامبر در آنجا اعتصاب بود. آنھا پشتيبانی تزار را در مقابل کارفرمايان طلب مينمودند.
؟ تزار ظاھر نشد. در دادن خود داشتنشان  تمايلى بهيا تزار اکنون آنھا ساعتھاست که انتظار ميکشند. آ

  عوض يک بوق خطر غير عادی در آن ھوای صاف زمستانی شنيده شد.
  "اين چه صدايی بود ديگه؟" يکی پرسيد.

قضيه چه بود گفت: "عالمت اينه که سربازھا بايد خودشون را در يک صف قرار تصور ميکرد يکی که 
  بدن".

  و به ھمراھش صدايی آرام. ،ر. مردم روی زمين دراز کشيدند. صدای سومين اخطاريک بوق خطر ديگ
  "اين چی بود؟ دارن شليک ميکنن؟"

  ھمان فردی که حدس ميزد بداند گفت: "چيزی نبود. فقط تير آزاد بود"
  .ميفتادنداما درست در ھمان نزديکی مردم.............زنان و بچه ھا بودند که به روی زمين 

  اين فقط يک تير گمراه کننده بود...." ،نترسيد ،"نه
و قزاقھا و سربازھای سواره نظام با را آغاز . سربازھا تيراندازی سرباز ميزدندحقيقت از قبول مردم 

  .افتادندمردم جان شمشيرھايشان به 

.بازگو نمودکه خود در ميدان شاھد ماجرا بود اين چنين  آلکساندرا کولنتاى
ولت اين بر اساس آمار د ١

نفر زخمی بر جای گذاشت. ٣٣٠نفر کشته و  ٩٦تظاھرات 
٢

 ١٠٠٠گزارش پليس حاکی از اين بود که  
  .ه بودندنفر کشته و چھار ھزار نفر زخمی شد

با خود شمايل و عکسھای تزار را  ندرھبری ميشد گئورگى گاپونتظاھر کنندگان که توسط کشيشی به نام 
"خداوند تزار را  ه -  تانی نزديک ميشدند سرود مذھبی و سرود ملیحمل ميکردند. زمانيکه به کاخ زمس

  حفظ کند" را ميخواندند. در درخواست نامه کارگران آمده بود:



ما دست  ،له شده زير بار سنگين ظلم و استبداد. ما ديگر تحمل نداريم ،برده ھايی اسير ،"ما بيچاره ايم
 ھام که به خواسته ھاى ما توجه کنند چرا که بدون آناز کار کشيده ايم و از سروران خود تقاضا کردي

: برای کارفرمايان ھمه چيز غير قانونی به از دادن آنھا به ما سر باز زده شدزندگى يک عذاب است. اما 
بسياری از ما. مانند تمام مردم روسيه ما نيز از حقوق اوليه بشری محروم  ،نظر ميامد. ما اينجاييم
  کارگزاران شما ما به برده تبديل شده ايم". ھستيم. به دليل اعمال

انتقال زمين به مردم به صورت  ،دستمزد عادالنه ،حقوق مدنی ،ادعا نامه با تقاضای عفو عمومی
  بر اساس حق رای عمومی و مساوی تمام شد. مجلس موسسانى دنتدريجی و فراخوان

اين را  ،بود" رھبر طبقه حاکمکه تزار ستند نميدانگاه ناآاين نمايشی احمقانه و رقت انگيز بود. کارگران "

لنين گفت.
٣  

تحت کنترل پليس  ى - اتحاديهبه رھبرى  ،مذھبیاى با ماھيت  بود که حتی بيانيه فراگيرچنان  ناخشنودى
  و يک کشيش ميتوانست جرقه ـ ى آغاز يک انقالب را شعله ور سازد.

که کسی نميتوانست آنرا  ،فرمان تزار قانون بودبود که ى اين به معنا که ،روسيه کشوری ديکتاتورى بود
  لغو و يا توسط جمعی انتخاب شده زير سوال برود.

 ، Poltavaاز باال تا پايين. پس از ناآراميھای دھقانان در منطقه  ،عقايد شخصی او در ھمه جا حاکم بود
موقع مقرر خود را  ضربه شالق تنبيه شدند.آن کسی که در ٢٥٠يا  ٢٠٠ ، ٦٥شورشيان شرکت کننده با 

  ضربه اضافه به او زده ميشد. ١٥٠به حکمران معرفی نميکرد 
روسيه ھنوز کشوری بدون قانون اساسی بود. به رعيتھا آزادی داده شده بود اما ھنوز شرايط بسياری 

. اگر چه آخرين و مينمودندزمينھای خود به ترک ير زناھنجارى داشتند. دھقانان بسيار مقروض را ناگ
با اينحال وقوع ھر ساله قحطی در اينجا و  ،سال پيش رخ داده بود ٨گترين قحطی در سطح کشور بزر

اما ھمچنين جامعه اى بود متشکل از گروھھايى با  ،آنجا امری عادی بود. روسيه جامعه ای طبقاتی بود
امتيازات اينگونه  بدنبال بقيه اروپا که از مدتھا قبلکه با فاصله اى بسيار زياد  ،تعھدات و حقوقى خاص

. در روسيه ھنوز مشاغل باالی دولتی به نجيب زادگانى داده ميشد روان بود رتبه اى را لغو نموده بودند
ندادن انجام  ،(واحدى براى اندازه گيرى ماليات) Mantalندادن ماليات بر حسب  ،که از امتيازاتی مانند

حتی حق داشتن مسافرت مجانی نيز برای تعدادی . برخوردار بودند ،خدمت سربازی و رھايی از تنبيھات
  در نظر گرفته شده بود. 
محدود شده بود که به ٽروتمندان تعلق داشت. در مسکو فقط دو درصد از مردم  يىحق رای به سازمانھا

 ,tjin, tjajحق رای داشتند. بر اساس ضرب المٽلى زندگی روزمره روسھا از سه چيز تشکيل ميشد 
sjtjiی و سوپ کلم.چا ،, رتبه  

 Vestnik Politsiiدر روزنامه پليس  ١٩٠٨دولت روسيه يک دولت کامال بيشرم پليسی بود. در سال 
  نوشته شده بود:   

امتيازات و اختيارات آنھا بيشتر. روسيه در مقايسه با  ،تعداد پليس ،"ھر چه جامعه متمدنتر و آگاھتر
  داد پليس را داشت.اروپا و در مقايسه با تعداد جمعيتش بيشترين تع

تا  ٣٥ميان  Ochrananمحاسبه شده است که پليس مخفی روسيه  ،طی دو دھه قبل از انقالب روسيه

جاسوس را در خدمت خود داشت. ٤٠٠٠٠
٤

جاسوس بود که ه  – Jevno Azefيکی از موارد معروف  
تروريستی انجام  سوسيال دمکراتھای انقالبی منصوب و عمليات تروراز جانب تزار به رياست ارگان 

به موفق  ١٩٠٤زمانيکه در ژوئيه   ) در انجام ماموريتشانSRميداد. او واقعا به سوسيال دمکراتھا (
تروريستھا به توسط  Sjipagin او جانشينکه به نوبه خود به دليل اينکه  ،Plehveوزير کشور  ترور

  .ه بوديارى نمودشدند  ،قتل رسيده بود



يک ديکتاتوری فاشيستی بود که ارگانھای دولتيش تبليغات کشتار دسته روسيه به زبان امروزى ما 
. در از ميان برميداشت" را سازمان داده و کسی را که اعتراضی ميکرد Pogromجمعی يھوديان "

 ، ١٩٠٦که "قتل عام" و "ويرانی" معنی ميدھد. رکورد درسال  ىروس عبارتيست Pogromضمن 

زده شد ،نفر اعدام شدند ١٣١٠زمانيکه 
٥

نفر اعدام شده  ١٠٠. در بقيه اروپا در ھمان سال کمتر از 
  بودند.
ارگانھاى دولتی روسی اين بود که بازماندگان فرد اعدامی را جھت ى  –پيش پا افتاده از ويژگيھاى  ىيک

  پرداخت ھزينه طناب و ديگر مخارج اعدام تحت فشار ميگذاشتند.
ى طبيعى  –ترميم کننده  -ف که از نيروھاى خود توصي غير قابلاين جامعه اى بود با يک خشونت 

با  ١٨٠٠ دھه ھاىبخش بزرگی از  گفتمانھاى عمومى محروم شده بود.انجام امکانات براى و اجتماعى 
  که به مراتب از تعداد کتابھاى منتشر شده پيشى گرفت مشخص ميشود. يى سانسورھاتعداد 

درصد از سياھپوستان از نعمت خواندن و نوشتن  ٤٤کا لنين اشاره ميکند که در آغاز قرن در آمري

بوددو برابر بيسوادی ميان کشاورزان روسی  ،با اينحال ،محروم بودند. در ھمانزمان
٦

. و آنچه که 
  سياھپوستان آمريکايی بدست آورده بودند حاصل جنگ داخلی بود.

ز چھار نفر قادر به خواندن و قبل از انقالب سه نفر ا ،ميان کارگران صنعتی اين رابطه برعکس بود
  نوشتن بودند.

ميليونی  ١٨٦فقط دو ميليون از يک جمعيت  ١٩١٦درسال  ،با اينحال تعداد کارگران در روسيه اندک بود
انگشت اين بود که صنايع توسط تعداد  گيھاى خاص آن دورانويژى از را کارگران تشکيل ميدادند و يک

دولتی و يا با قرارداد دولتی کار ميکردند اداره اغلب آنھا که ند ه بسيار نيروم –بزرگ  ىکمپان شمارى
درصد از صنايع  ٤٠ ،درصد از صنايع شيميايى ٥٠ ،درصد از معادن ٩٠. سھام داران غربی ندميشد

  داشتند. خود درصد از سرمايه ھای بانکی را در اختيار  ٤٢مھندسی و 
کمى دريافت ميکردند. به استٽنای اتحاديه ھای بسيار  کارگران دستمزد ،عليرغم رشد سريع اقتصادی

بقيه اتحاديه  ،" اداره ميشدOchrananسازماندھنده پليس مخفی تزار " ،Zubatov"سبز" که توسط 

ھا ممنوع بودند.
کشيشان  ،پليس ،ھدف اين "اتحاديه ھا" اين بود که کارگران را با ناظران کارخانجات ٧

  ند. و اداره کنندگان کمپانيھا آشتی بدھ
ساعت در روز  ١٤ساعت و کارگران پارچه بافی  که دستمزد کمتری داشتند  ١١تا  ١٠فلزکاران روزانه 

  کار ميکردند. 
درصد از آنھا  ٥،٥بررسی زندگی ھزاران کارگر چاپخانه در مسکو نشان داد که فقط  ١٩٠٨در سال 

  اطاقکھا" ميخوابيدند.درصد از آنھا در "گوشه خيابانھا" و " ٣٨مالک محل سکونتی بودند. 
بقيه ه  -ناشی از بيماری سل دست کم دو برابرو مير کودکان مانند مرگ و مير در روسيه آمار مرگ 

که در منطقه  ١٩٠٥از سفری در بھار سال  Alfred Jenssenسوئد اھل اروپا بود. زبانشناس اسالوی 
 بود نفر ١٠٠٠نفر از  ٥٤٢ کرقم وحشتناسال  ١٥تا ه  –مسکو مجموعه مرگ و مير ميان کودکان 

.گزارش داد
٨

سالگی خود را تجربه کنند پيدا نميکردند.  ١٥بيش از نيمی از ھمه کودکان فرصت اينکه  

سال بود ٣٣،٤سال و يک زن روس  ٣١،٤ميانگين عمر يک مرد روس 
٩

. با اينحال اين صدھا سال 
که اين پيشرفتھای پس از آغاز قرن  گفترکود نبود که حکومت تزار را سرنگون نمود. بر عکس ميتوان 

تماسھای  ،افزايش جمعيت ،. پيشرفت سريع صنعتیمھيا نمودسقوط رژيم بود که شرايط را براى جديد 
تمامی اينھا سبب اين شد که عقب ماندگيھای اسفبار در سيستم سياسی و ترکيب  ،طبقه روشنفکر با غرب

مردمی که در حال برخاستن توسط بلکه  ت خوردهتوسط مردم شکسنه . انقالب بشوند ترجامعه مشھود
  انجام ميشود.ھستند 



  
و جاده ساحلی در کنار  Rue de Carougeراه ميان  در چھار ،در ژنو مرکز تبعيديان روسی بلشويک

زندگی ميکردند. تقريبا ھر شب در آن محلی قرار داشت که بسياری از مھاجرين در  ،Arvesرودخانه 
  مالقات نموده و آبجو مينوشيدند. Landoltدر کافه بلشويکھا يکديگر را 

 در حال رفتن به کتابخانه بودند به روال عادى Krupskajaپس از يکشنبه خونين لنين و ى  –دوشنبه 
  مالقات نمودند:را  Lunatjarskijذوجين که 

  "در مورد انقالب چيزی شنيدين؟"
مورد شکست تزار روسيه در جنگ با ژاپن پيشبينی  لنين شنيده بود. اما او آنرا مطمئنا در مقاله ای در

 ،نيروی دريايی روسيه در خاور دور ،از حمام خون در سن پطرزبورگقبل ھفته  ،نموده بود. اول ژانويه
ن روزھای ھماارتش روسيه که از  .در چين) تسليم ژاپن شد Dalian در حال حاضر( پورت آرتور

  در ھم شکسته شده بود.  ،دوبمقدس اتحاد يک نيروی ارتجاع اروپايی 
لنين نوشت: "از ھم پاشيدگی کٽيفترين دشمن ما تنھا به معنای اين نيست که آزادی روسيه نزديک 

  خبر ميدھد."نيز ميشود. آن از وقوع خيزش انقالبی کارگران اروپايی 
در موازات  رامانفشکست در مقابل ژاپن نتيجه مستقيم پيشرفت سرمايه داری در روسيه بود. خانواده 

را برای خود دست و پا نموده بود. گفته ميشود که عظيمى فعاليتھای تجاری رو به رشد روسيه ٽروت با 
اسلحه تحويل ميداد   ،به ژاپن -را که از جمله دقيقا  Vickersتزار حتی سھام کارخانه اسلحه سازی 

  خريده بود.
. او با يک امتياز کوچک به ه بودوجه کره شدتجاری انگليسی خود نگاه تزار متاز رابطان از طريق يکی 

  اما به زودی قصد تصرف بقيه کشور را نمود. ،کردشرکت چوب آغاز 
 ١٩٠٤اين توسعه طلبی بصورتى اجتناب ناپذير به تضاد ھاى ميان روسيه و ژاپن دامن زد. در فوريه 

قرار داشت مورد حمله  تورپورت آرناو اژدر افکن ژاپن بخشی از نيروی دريايی روسيه را که در لنگر 
قرار داد. پس از تحمل زيانھای فراوان روسھا محاصره شدند. ھمزمان بخشی از ارتش ژاپن از روی 

را قطع نمود.  پورت آرتورميان منچوری تا  ،در کره عبور کرده و ارتباط راه آھن روسھا Jaluرودخانه 
  سا به محل زندگی خود بازنگشتند.ھزار نفر زخمی و عليل به خانه بازگشته و يا اسا ٣٠٠٠٠٠

در روز تسليم تزار نيکالى در دفتر خاطرات خود ياداشت کرد که او و خانواده اش "در محلی بسيار زيبا 
  تفريح ميکردند".

  
در پايتخت اولين مرحله قدرت گيری طبقه کارگر بود. برای اولين بار شورای  رخدادھاتسليم در شرق و 

 ،سامارا ،رستف ،کيف ،Sevastopol ،قدرت در سن پطرزبورگ و مسکو ،sovjet ،انقالبى کارگران
و بسياری ديگر از شھرھا را بدست گرفتند. در سن پطرزبورگ در ماه نوامبر  Valdikavkaz ،چاکوف

  روسيه شد. ١٩٠٥لئو ترتسکی به سمت رئيس انتخاب و عمال رھبر انقالب 
منتشر  Cluseretای خيابانی از ژنرال کمون پاريس لنين ھشيارانه کتاب راھنمايی را در مورد جنگھ

کمتيه ھاى  ،در حاليکه منشويکھا ھنوز کميته مرکزی را کنترل ميکردند ،نمود. بلشويکھا در اين مرحله
لنين نوشت: "گروھھای  .خود را که ھواداران را در داخل روسيه رھبری مينمود تشکيل داده بودند

 ،تپانچه ،سالحتھيه نمايند. آنھا بايد تا آنجا که ميتوانند خود را به ( الحسمبارز بلشويکھای انقالبی بايد 
طناب  ،جھت ايجاد حريق Fotogenکھنه ھای پارچه غسل داده شده در  ،ترکه ،پنجه بکس ،چاقو ،بمب

ميخ [بر عليه اسب سواران] غيرو  ،سيم خاردار ،باروت پنبه ،بيل جھت بنای سنگر ،يا نردبانھای طنابی
از باال يا از  ،ھيچ شرايطی آنھا نبايد برای دريافت کمک به منابع ديگر تحترو.) مسلح نمايند. و غي

  ."             کنندخودشان تھيه  را خارج مراجعه نمايند. آنھا بايد ھمه چيز



طريق  اين از -١لنين ميگفت که اين گروھھا حتی بدون اسلحه ھم ميتوانند کارھای زيادی انجام بدھند: "
 ،مورد حمله قرار دھند ىاز اين طريق که پليس را در ھر زمان مناسب - ٢ ،توده ھا را رھبری نمايندکه 

به تصاحب خود آنھا را  سالحو  ،قزاقھا را متالشی نمايند (امری که در مسکو اتفاق افتاد) غيرو و غيرو
 ،جروحان را نجات بدھندزمانيکه تعداد کمی پليس در محل وجود دارد دستگير شدگان و م -٣ ،درآورند

از اين طريق که به پشت بامھا بروند و بر روی پليسھا آب داغ ريخته و يا بطرف آنھا سنگ پرتاب  -٤
چشم پوشى  ىتشکيل گروھاز  کمبود اسلحه به با اشارهھيچ شرايطی نبايد  تحت کنند غيرو و غيرو........

  ١٠."نمودبه آينده موکول و يا آنرا 

ھشدار داد که سگھای سياه (گاردھای مسلح که توسط تزار جھت اى کارگران انقالبى کميته ھلنين به 
آنھا را با شالق  ،) را مورد حمله قرار دھندندنابودی اتحاديه ھا و کشتار يھوديھا سازمان داده شده بود

ن کار را ". گاھی يک فرد تنھا بايد "با قبول خطرات آن" ايبکشندآتش به بکشند و مقر آنھا را  ،بزنند
انجام بدھد. او ادعا ميکرد که اين تنھا راه صحيح برای مبارزه به خاطر آزادی بود. ديگر دمکراتھا تنھا 

  "شبه دمکرات" و "ليبرالھای الف زن" بودند.
و باکو سرايت نمود. ناخشنودی کارگران با  تفليس ،ريگا ،ويلنا ،لودز ،شورش به سرعت به ورشو
در حاليکه کشاورزان از فرصت سود جسته و کاالھا را به تاراج برده و  ،تقاضای استقالل ادغام شد
  .مياوردندزمينھا را به اشغال خود در

دولت  ١٩٠٥ژانويه  ٢٠. در کردند. دانشجويان تظاھرات نمودند مطالبهليبرالھا يک رفرم اساسی را 
 کورالندحکومت نظامی در  . در ماه آوريلتعطيل نمودو کازان  چارکوف ،ورشو ،دانشگاھھا را در کيف

  کارگران راه آھن اعتصاب نمودند. قفقازو در گذاشته شد  به اجرا
حمله به مسلمانھا و در  قفقازدولت تزار به سياست کھنه شده تفرقه بينداز و حکومت کن متوسل شد. در 

  سازمان داده شد.  روسيه سفيد و لھستان کشتار يھوديھا ،Bessarabien ،اوکراين
 پوتمکين. در ژوئن کارکنان ناو تندرو زرھی فزونى گرفتخاموش نشد بلکه نه تنھا ن بار انقالب اما اي

بازگشت گروھھای  کريمهواقع در  Feodosijaشورش کردند. وقتی که کشتی جھت بار زدن ذغال به 
بندر بايد در  پوتمکين. بازگشتبه اقيانوس ناگزير آتش گشودند و کشتی بر روى آن وفادار به تزار 

  توقيف شدند. ،نفر ٤٠٠ ،محلی که کارکنان آن ،پھلو ميگرفتکنستانتا در رومانی 
موج بعدی انقالب در ماه اکتبر در رابطه با اعتصاب سراسری دنبال شد. يک افسر جوان در واحد دريايی 

مود. نتقاضا اعالميه ای را صادر و در آن احضار شورای انتخاباتی را  ،Pjotr Schmidtدريای سياه 
آمده و  Otjakovاو اين را به تزار تلگراف زد و در حاليکه منتظر پاسخ بود سرنشينان به کشتی زرھی 

  او را متقاعد نمودند که رھبری يک شورش جديد را به عھده بگيرد. او قسم معروف خود را ايراد نمود:
  ."نکنيمرگز عقب نشينی ھ ،که برای آن مبارزه ميکنيم ،"ما قسم ميخوريم که تا کسب حقوق حقه خود

به ھمه کشتيھای  Pjotr Schmidtپرچم قرمز بر فراز کشتی افراشته شد. و  ٩نوامبر ساعت  ١٥در 
از واحدھای  Otjakovفرمانده کشتی ھستم.. اما در ھمان روز  ،Schmidt ،جنگی اعالم نمود: "من

  ان اعدام شدند.و سه نفر ديگر از ملوان Pjotr Schmidtوفادار به تزار شکست خورد. 
  

از  جھت فرار. گورکی کرددر ژنو مالقات  تصادفاکشيش را که از روسيه فرار کرده بود ه  – گاپونلنين 
  کشور به کشيش کمک کرده بود که ريشش را بتراشد و لباس مبدل به تن کند.

کرد. او فھميد لنين او را در رستورانی مالقات و بر طبق عادت مغز کشيش تازه وارد را از اطالعات پر 
  از فقر و فاقه ای که کارگران سن پطرزبورگ گرفتار آنند واقعيست.  گاپونکه خشم 
  گفته بود: "ما ديگر تزار نداريم. رودخانه خون مردم را از تزار جدا ميکند!" گاپون

  لنين به ھمه رفقای تازه وارد خود که دور و بر کشيش ميچرخيدند اخطار داد:



در غير اينصورت کارتان به ھمانجا ختم  ،مطالعه کنيد  .گوش کنيد "پدر کوچک"ت "شما نبايد به تملقا
  !" او ميگفت و به زير ميز اشاره ميکرد.خواھد شد

چشم  بدگوييھا"جاسوس تزار" بود. لنين از  گاپونھمزمان بسياری از سازمانھای چپ ادعا ميکردند که 
 ،بايد ارتباطاتی با پليس داشته باشد گاپونوشن بود که پوشی و بر عقيده خود پا بر جا ماند. اين البته ر

اين امر مانع  ،. اما به عقيده لنينميبودندبه دليل اينکه ھمه سازمانھای اتحاديه ای بايد مورد قبول پليس 
که او را "يک مسيحی سوسياليست" که به انقالب روی آورده بود به حساب نياورد. او بر  نميشداز اين 

فردی دانا و فعال که بدون شک ميتواند انقالبی وفاداری باشد تاٽير گذاشت اگر چه او  روی من مانند
  ".محسوب نمينمودمتاسفانه خود را يک فيلسوف انقالبی 

را پشت سر نھاده و سازمانھای کارگری قانونی که جھت  *Zubatovism"کارگران چھار چوب دوران 
  راه انقالب را انتخاب نموده اند." گاپونبا  مبارزه انقالبی بنيان گذاشته شده اند ھمراه

سازمانھايی که نام او را برخود گرفتند. اين  ،سازمانھايی قانونی و وفادار به دولت را تاسيس نمود Zubatov ١٩٠٣و  ١٩٠١ميان سالھای *
جلب نمايند که  تشکيالتىکارگران را به نام گرفته است. مقصود بنيانگذار اين سازمانھا اين بود که  oshchinaZubatيا   Zubatovismروش 

  مترجم - تنھا تقاضای آنھا رفرمھای ناب اقتصادی بوده و خواھان کار کردن تحت نظر پليس باشند
  

اولين باری بود  ١٩٠٥. اسلحه! ميگرفتندبه اين نتيجه رسيده بود که کارگران بايد اسلحه بدست  گاپون
  شنيده ميشد. که اين کلمه از جانب کسی به جز رھبری حزب

و لنين در يک طرح غير قابل تصور به ھم  گاپونلنين سرش را به عنوان تاييد تکان داد. و به اين ترتيب 
تفنگ و ھزاران اسلحه  ٢٥٠٠٠دی/فنالندی با پول ژاپنی سوئKonni Zilliacus  نزديک شدند. 

در سواحل فنالند  احل مختلفدر مراين محموله بايد  بشوند.به فنالند قاچاق  قرار بودکه خريده بود 
اسلحه را به سازمان کارگری  ١٢٠٠٠پطرزبورگ رفته و  تحويل داده ميشد و در آخر کشتی به سن

   تمام توان خود را بکار گرفت.به کشيش به منظور کمک تحويل ميداد. لنين گوش به فرمان بود و  گاپون
  

اما در جزيره ای به نام خليج  ،ندزده شدبار  John Graftonاسلحه ھا در يک کشتی انگليسی به نام 
Botten، فقط  غرق شد. ،در آنجا محموله بايد به منظور ممانعت از دستيابى دشمن به آنھا منفجر ميشد

ناسيوناليستھای فنالندی و گروھھای سوسيال دمکرات روسی توانستند خود را به  طاقت فرسا تالشىبا 
 Knipovitjا را نجات بدھند. حتی زمانيکه که شھردار استان جزيره رسانده و بخشی از محموله گرانبھ

. بسياری از سربازان آنھا را به ندنمود آن اسلحه ھای پرطرفدار کامال از دست نرفت  مصادرهکشتی را 
معامله نمودند. اين معامله در فنالند بيشتر از جنبه  ،يک اسلحه در مقابل يک بطری شراب ،قيمت روز

از اين ھراس داشتند که فنالنديھا اکنون تا بن دندان روسى چرا که مقامات اجرايی  ،روانی اھميت داشت

.بودندمسلح 
١٣  

لنين او را با عقايد  ،از در مباحٽات بی معنی مذھبی در ميامدندگاپون در حاليکه بقيه روسھای تبعيدی با 
  خودش آزاد گذاشت.

  ن خواند:تھيجی را که او خودش نوشته بود برای لنيمتنى  گاپون
داشته باشد و شما ھمگی  ،خدا ،"ما به ھيچ تزاری نياز نداريم. اجازه بدھيد که زمين فقط يک گرداننده

  خدمتگزار او باشيد!"
  اما به سرعت کنترل خود را بدست آورد: ،لنين از خنده صورتش قرمز شد

  !"يدمايل که ھر طور ،يدبنويس ان"من يه جور ديگه اى فکر ميکنم. اما اونو به زبان خودت
 ميليونھا انسانبا بلکه  ،ى بشودانقالباگر قرار بود  ،انقالب نه تنھا با کمونيستھا ،لنين بر اين باور بود

را به جرم خيانت  گاپونحزب انقالبی سوسياليستھا بعدھا  رخ ميداد. فکر ميکردند گاپونمانند ديگرى که 
که  ،Pinhas Rutenbergتحت نظارت  ١٩٠٦سال اعدام و اين حکم را از طريق به دار آويختن او در 



به اجرا در  ،بعدھا از جمله صھيونيستھای برجسته در آمريکا و مھندس ساختمان آب در فلسطين شد
  آمد.

لنين تصميم گرفت  ،ابتدا در پاييز زمانيکه انقالب روسيه ھنوز از خود نشانه ای از افول بروز نداده بود
  .ش کندتالکه برای بازگشت به روسيه 
 ١٠ که به خاطر دريافت مدارک قالبی چندين ھفته در محلی به آدرس ،در اکتبر او به استکھلم آمد

Karlaplan که  گوستاو مانرھايمبرادر ژنرال و فرمانده آينده نيروھای مسلح  ،کارل مانرھايم ،در منزل
  زندگی کرد.  ،سرکوب نموددر فنالند شورش سرخھا را نيز 

 ٨/١۵ در محله ،کامال قانونی ،Krupskajaسن پطرزبورگ رسيد ھمراه با  زمانيکه لنين به
Gretjeskij  موش و گربه با پليس آغاز شد به شکلی ى  –سکنی گزيد. اما بزودی بازی خسته کننده

  که لنين پس از يک ماه باالجبار به زندگی مخفی روی آورد.
دستکم  ىانقالبجريانات ديگر توان  ه دليل اينکهب از روسيه خارج شده بود وبود که او  ش از پنج سالبي

  ادامه داد.خود پشت پرده  ھاىفعاليتبه او  ،بلشويکھا بوده  –ميزان ھنوز به ھمان 
که به صورتی قانونی را (زندگی جديد)  Novaja Zjiznاکتبر بلشويکھا نشر روزنامه ای به نام  ٢٧در 

 Marijaاھر اين روزنامه توسط ھمسر گورکی در سن پطرزبورگ منتشر ميشد آغاز نمودند. در ظ
Andrejeva .منتشر ميشد  

 ٨مقاله ای داشت و در روسيه با نطقی در مورد مبارزه برای  عمالدر اين روزنامه لنين روزانه و 
  ساعت کار در روز ظاھر شد.

  
در مسکو با تمام نيرو به مردم خود پشت کرد.  ،زمانيکه تزار معاھده صلح با ژاپن را امضاء کرد

مقاومت مخالفان  Semjonov ه - روز ادامه يافت تا اينکه نارنجکھای گارد ٥جنگھای خيابانی به مدت 
کشتار يھوديان از سر  ،محل اجتماعات به آتش ،را در ھم شکست. تظاھرات وحشيانه به خاک و خون

  خلق تاتار در سيبری قتل عام شدند.و گرفته 
 Villavasaکه صاحب   ،"مھاجر نيمه راه" Leiteisenنزد خانواده  لنين بايد به فنالند مھاجرت و در

. پليس شھامت وارد شدن ميشد ،بود Karelska) در دماغه Repino(در حال حاضر  Kuokkalaدر 
روزانه در حال رفت و آمد به سن پطرزبورگ بود. در ويالی  Krupskajaبه خاک فنالند را نداشت. 

  شسته و برای اينکه لنين را به سر وجد بياورند ورق بازی ميکردند. بلشويکھای تحت تعقيب ن ،چوبی
. لنين طی اين مدت ميان بودتقريبا دو سال از جنبش پر طنين انقالب در روسيه گذشته  درآنزمان

  . رفت و آمد مينمودو استکھلم  Kuokkala، Tammerfors ،سن پطرزبورگ ،شھرھای مسکو
ه خود را در استکھلم برگزار نمود. از طريق مدارک نگھداشته حزب چھارمين کنگر ١٩٠٦در آوريل 

 Boreآوريل با کشتی بخار ٢٦در  ،که آنزمان پطروف ناميده ميشد ،که لنين ودشده پليس ميتوان تاييد نم
  صبح به بندر استکھلم وارد شد. ٩از فنالند حرکت و در ساعت 

جويی قرار گرفت و از او تعھد گرفته شد که خود مورد باز آدولفسوناو بالفاصله از جانب پليسی به نام 
طرحھا و  ،را به ارگانھای دولتی مسئول معرفی نمايد. مانند ديگر مسافران روسی از او در مورد شغلش

مشخصات او اما  ،معرفی نمود Ivan Fjodorovitj Petrovخود را  اگر چهاقامتگاھش سوال شد. او 
  لنين بود.مطابق با 

  زندگى خواھد کرد. Gamla Kungsholmsbrogatanه در ھتل بريستول در کنار او ھمچنين گفت ک
  مشخصات زير را در مورد لنين ياداشت نمود: آدولفسونپليس 

زمستانی يک  ى - پالتوی ،)M.mموھای سياه ( ،)٤-٣چشمان قھوه ای ( ،"قد متوسط. قوی ھيکل
در قسمت  تاسکمی  ،ياه و سبيل سياهريش بزی س ،کت و شلوار سياه ،دماغ صاف ،خطی خاکستری سير

  و کاله نمدی سياه." ،استخوان آھيانه



به نظر نميامد که پليس سوئد از مقاصد واقعی "پطروف" و ديگر روسھا در استکھلم اطالعی داشت. و 
در ھتل بريستول زندگی نکردند بلکه در ھتل کارال الرسون در محله ای به  Krupskajaدر واقع لنين و 

به نام جوزف استالين سرشناس ديگرى در ھتل بريستول فرد  ولىاتاقی گرفتند.  Engelbrektplanنام 
  زندگی ميکرد.

 بنا بر اظھاراتاما منشويکھا ھنوز در اکٽريت بودند.  ،نفر رسيده بود ٨٤٠٠تعداد اعضای حزب به 
(خانه مردم)  Folkets husاين کنگره ھيجان انگيزترين کنگره ای بود که تا آنزمان در  ،تمامی شاھدان

آرام نمودن شرکت کنندگان از زنگ  به منظورکه  فئودور داندر سوئد بر پا شده بود. تالشھای لنين و 
سه استفاده مينمودند بی ٽمر بود. شرکت کنندگان با اينحال بر سر ھم فرياد ميکشيدند. لکوچک رياست ج

راھی روسيه  ،به روسيه برای او در بر داشتپس از جلسه لنين با توجه به تمامی خطراتی که بازگشت 
  شد که به زندگی خانه به دوشی خود ادامه بدھد.

لنين برای اولين بار به صورتی علنی در جلسه ای عمومی در روسيه با نام مستعار  ١٩٠٦می  ٩در 
د. "اين از او استقبال نمودن ممتد. رفقای حزبی او را شناخته بودند و با کف زدنھای کردکارپف شرکت 

  کيه؟" اين کيه؟ "يکی از تازه واردان متحيرانه سوال کرد. کسی جوابی نداد.
در حال  ھمواره. با پليسی کندبه عنوان کارپف او ميخواست که در کنگره معلمان روسيه نيز سخنرانی 

در خود  Zilberman -Dvojers دندان پزشکان در مطباو اعضای کمتيه مرکزی حزب را در   ،آماده
  ) برای برقراری جلسه ای گرد ھم آورد. ١٠٨(شماره  Nevskijقه منط

 ،پنجمين کنگره حزب در لندن تشکيل و شرکت کنندگان به روسيه بازگشتند ١٩٠٧اما زمانيکه در می 
. لنين به فنالند بازگشت. اما در اتاقی اجاره ای شدرھبران مھم به بازداشت شمار زيادى از تزار موفق 

 ىبدون روزنامه و مصاحب ،Helsinforsخارج از  Åggelbyی يراق دوزی شده در کوچک با پرده ھا
بھبود کمی را شرايط  Styrsuddبا دوستان در  شدن حال لنين را دگرگون ميساخت. ھم اطاق ،نشستن
 ،ژوئن به مادر خود نوشت ٢٥او در  ،. "وقتی که برگشتم خيلی خسته بودم"او کمى آرام گرفت. بخشيد

کار نکردن. سکوت و انجام  ،سکوت ،قدم زدن ،ضر از استراحتی مطلق لذت ميبرم: حمام"در حال حا
  اين از بھترين لحظات زندگی منه." ،ندادن کاری

. در اولين سال داشت به دنبالرا خستگی روحی در آنزمان شور انقالب افول شرايط نامعلوم در حزب و 

سپس کمتر و کمتر. ،ودند. سال بعد يک ميليونميليون نفر در اعتصاب شرکت نم ٣انقالب قريب به 
١٤  

  بازگردد. سوئيسکه به  بر آن شدلنين 
لنين بدون اغراق در حال غرق شدن در زير يخھا بود. او مطلع شده بود که  ،در جريان عبور از سوئد

 . در عوض به او پيشنھادميشددستگير  ،مسافرت کند ،حرکت ميکرد Åboکه از  ،اگر با کشتی معمولی
بر روی يخ راه برود تا اينکه به جزيره ای که در آنجا پليس روسيه  *Verstشد که به مدت يک شب سه 

ماه دسامبر  ،به او دسترسی ندارد برسد. در آنجا يک قايق سوئدی در ھمان روز او را با خود ميبرد. ماه
  يخ در حال شکستن بود.  بود و يخ روی آب نازک. دو نفر فنالندی مست او را دنبال نمودند و در محلی

  
  مترجم  -  در اينجا بيش از سه کيلو متر ،(واحد اندازه گيری قديمی طول در روسيه که برابر با بيش از يک کيلومتر است*
  

  رفت.ميو سالنه سالنه به جلو  با خود ميگفتلنين  ،که آدم به اين شکل بميره" ت"چقدر ابلھانه اس
را گرفت که  Hinke Bergegreآنارشيست ه  – سوسيال دمکراتورود به استکھلم او سراغ به محض 

  به او منزل داد.  Mäster Samuelsgatan ۶٢واقع در   Malmstenدر ھتل 
 Humlegårdenقدم بزند و در کتابخانه پادشاھی واقع در  Hagaکه در پارک مايل بود لنين بخصوص 

مصاحب او بودند و در  Hugo Lindbergو وکيلی به نام  enBergegrبنشيند. در جريان بازديدش 
  " استفاده نمود.John Freyدفتر ٽبت از  نام "



(کتابخانه  KBلنين عادت داشت که دست چپ در کنار اولين ميز بنشيند. چنين ميزی بعدھا توسط 
اھدا شد. در جريان  ١٩٦٢پادشاھی) به کتابخانه لنين در مسکو به مناسبت صد ساله شدنش در سال 

به عنوان نماينده "کتابخانه پادشاه" نطقی ايراد نمود. او در اين نطق گفت  Uno Willers ،یيک مھمان
از  ھموارهکه  ىآزادی بيان و قلم برکتبه  –ميباليم که يک بار  مان"ما کارکنان کتابخانه سوئد به خود

 ،جاری در کشورش به دور از پيگردھای ،به آن سياستمدار بزرگ امکان فضايی آزاد – بھره برده ايمآن 
  ١٥."ارائه نموده ايم

 در کتابخانه پادشاھی تا زمان تعطيل شدنش نشست و سپس تا آپارتمان کوچک ١٩٠٧او در شب سال نو 
Hinke Bergegre  واقع در خيابانVanadi  قدم زد. تعدادی از رفقايش در  ١٥طبقه چھارم شماره

را با قصر ييالقی  Hagaھمزمان منظره پارک لنين به صرف چای دعوت شد و  ،بودند گرد آمدهآنجا 
  سوم را مطالعه کرد. گوستاوباقيمانده از روزھای 

را آغاز نمود که  Bellmanکه صدايی خوب داشت خواندن ترانه ای از  Hinke Bergegre تصادفا
 که از. لنين چنان از شعر اين ترانه به وجد آمد ناميده ميشدديده ميشود"  Haga"بال زدن شاھپرک در 

Hugo Lindberg  کندخواھش کرد که آنرا به آلمانی ترجمه .  
  

به  ،ابتدا پس از ده سال ،لنينو تزاريسم مھلتى بدست آورده بود.  نمودهاولين انقالب روسيه فروکش 
(به روسی "باز انديشی کردن") که تزار با تشکيل  Duma ،رقت انگيز ه - . پارلمانروسيه بازميگشت
منحل و داده بود  رایدادن نفر از ساکنين سن پطرزبورگ امکان  ١٠٠٠٠ از کمتر آن موافقت و به

باز پس گرفته  ،دنکه برای سرکوب انقالب استفاده ميشو ،وعده ھاى داده شده در مورد دمکراتيزه نمودن
رفرم يک اجرای  Pjotr Stolypinنخست وزير و  گسترش سريع صنعتی ادامه يافته بودند. شد

آغاز نمود که ھدفش بوجود آوردن طبقه ای از کشاورزان مالک جھت تضعيف سيستم را کشاورزی 
  پدرساالری بود.

Stolypin  شد. "کراوات نيرومندترStolypin"، روش مورد عالقه او بود.  ،به عبارت ديگر چوبه دار
  شدند.نفر نيز اعدام  ٣٥٠٠نفر را صادر نمود و بيش از  ٥٠٠٠دادگاھھای نظامی ويژه حکم اعدام 

و بسياری کشته شدند. تزار به تنھايی  شدمنفجر  ١٩١١در سال  Aptekarskijخانه او را در جزيره 
نشسته و در عمل نميتوانست در کشور فعاليتی داشته  Peterhofدر خانه تابستانی خود در نزديکی 

  باشد.
. فراھم آورداورزان کش شرايط  را براى پيوند ١٩٠٧-١٩٠٥از جنبش انقالبی در سالھای ميان  ىخبر

قطعه از  ٢٠٠٠ دھقانانبيش از يک سوم از تمام مناطق کشاورزی در شورش دھقانان شرکت نمودند. 
  زمينھای بزرگ کشاورزی را به آتش کشيدند و انبارھای مواد غذايی را به تصاحب خود درآوردند.

از  تجربيات خود رامانيکه "متاسفانه آنھا اين کار را بصورتى اساسى انجام ندادند!" لنين نوشت ز
  .جمعبندى نمودانقالب 

لکه ننگی آنھا براى زدودن  ،"متاسفانه آنھا فقط يک پانزدھم از ھمه زمينھای کشاورزی را نابود نمودند
يک پانزدھم از آنچه که بايد نابود  که مالکيت خصوصی فئودالی بر روی زمينھای روسی نھاده است

".نمودند 
١٦
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  روسيه ای ديگر - ٦
  

  شد.او مھاجرت دوم لنين دشوارتر از مھاجرت اول 
زمانيکه در  ،"من اينجور احساس ميکنم که اينجا اومدم برای اينکه خودمو تو قبر بزارم!" اين را لنين

  گفت. ،به يک ژنو يخ زده وارد شد ١٩٠٨ژانويه  ٧
تقسيم   Krupskajaخواھر لنين ماريا و مادر با را اجاره و آنرا  ىاطاق کوچک Krupskajaلنين و 

  Krupskajaارزانتر بود اما با اينحال  آنجانمودند. زينويف و کامنف ھم در ژنو ساکن شدند. زندگی در 
  س خوبی نداشت.در آن محيط روستايی خرده سرمايه داری احسا

Nadezjada  .از مدارس سوئيسی وحشتزده شده بود: "ھر تفکر مستقلی را در کودکان خفه ميکنند
د و بچه ھا مداوما بايد ياد بگيرند که به مال و منال و قدرت نمکانيکی تدريس ميشو بصورتى ھمه علوم

  احترام بگذارند".
او تقريبا ھمه چيز را از دست  ميداد.کامل گوش  با توجهبه منظور فراموش نمودن درد و رنج خود لنين 

 Viborgشماره اول از  ٢٠. ميساخترا از ابتدا (کارگر)  Proletarijداده بود و اکنون بايد روزنامه 
لنين يک حروفچين بصورتى کم و بيش تصادفى . ه بودمنتشر اما در ھمين جا انتشار آن ممنوع اعالم شد

  که در مھاجرت قبلی استفاده شده بود. پيدا کردرا روس و يک ماشين حروف چينی 
مصادره و يا به زبانی روشنتر بانک زنی  ،پول يک مشکل دائمی بود. نياز استفاده از آن روش "قديمی"

  بيش از ھر زمان ديگری احساس ميشد. 

Kamoبه نام  فرد معروفی ١٩٠٧ژوئن  ٢٥در 
متعلق  ،روبل طال  ٣٤١٠٠٠ ،پولى  –محموله  يک ١

با اينحال از جانب کنگره حزب در ھا  را مورد دستبردی شجاعانه قرار داد. مصادره ،بانک تفليسبه 
  .ندو بعدھا متوقف شد ندمورد مالمت قرار گرفته بود ١٩٠٦استکھلم در سال 

  مشکل با طعمه تفليس اين بود که شماره ھمه اسکناسھا ٽبت شده و درشت بودند. 
 پولھا يکی از بلشويکھا در استکھلم و يکی از دوستان نزديک لنين تغييرتالش براى  ه - در جريان

Nikolaj Semasjko .در سوئيس دستگير شدند
٢

  
پسر برادر پارچه  ،ساله ٢٣ـ ه  نيکالى اشميتبلشويکھا کمک مالی دريافت نمودند.  ١٩٠٨اما در سال 

در زندانھای تزار به بند به بلشويکھا پيوست اما  ،صاحب يک کارخانه مبل سازی زفومورباف معروف 
 برادر کوچک اشميتکشيده و تحت شکنجه کشته شد. ارثيه او که بالغ بر نيم ميليون روبل طال ميشد به 

  که در سن بلوغ بود رسيد.
بلشويک به صورتی مصلحتی دو بلشويکھا پسرک را متقاعد نمودند که پولھا را به دو خواھر خود که با 

 Viktorنمايد. يکی از خواھران در ھمان زمان با بلشويکی به نام ازدواج نموده بودند منتقل 



Taratuta  ازدواج کرده بود اما به دليل اينکه شوھرش تحت تعقيب بود بايد با کس ديگری ازدواج
 بلشويکھا اجازه يافتند که ھمه ميراث خواھر ،ميکرد. پس از حل پيچيدگيھای گوناگون و ميانجيگری

  به تصرف خود درآورند.را  ىخواھر دوماٽ ميرو يک سوم از اولى 
ير نمودند که آن مبلغ زبلشويکھا را ناگ ،خود را در مضيقه احساس کرده بودندناگھان به که  ،منشويکھا

روبل در ماه دريافت ميکردند به اين شرط که به اصول  ١٠٠٠تا  ٧٥٠ منشويکھاد. نرا با آنھا تقسيم کن
  انقالب پايبند ميماندند.

توانست برای اولين بار برای مقاالت خود بپردازد و شرکت کنندگان در  Proletarijلنين  روزنامه
که در سھام فرانسه سرمايه يى کنگره ھای خارج از کشور مخارج مسافرت خود را دريافت نمودند. پولھا

  .کفايت نمايند زمانى طوالنى برای مدت ندميتوانست ه بودندگذاری شد
  

"جديد" انقالبی ىروشنفکران جھت يافتن گرايشات فيلسوفانه  ،وسيه پيروز شدزمانيکه ارتجارع در ر
زمين و زمان را زير و رو کردند.  ،دھدبنشان را قديمی خروج از بن بست و که بتواند راھھای ناشناخته 

نيز که حتی ميان بلشويکھا اختالفاتى  ،لنين اين را ضروری يافت که به حل برخی از انحرافات بپردازد
توجه مبحثى که او در گذشته    ،فلسفهرا صرف اوقات خود اينکه سالگی  ٤٠در سن او رايج شده بود. 

   نمايد آغاز نمود. ،خاصى را مبذول آن ننموده بود
لنين را  ،او empirokriticismو به اصطالح  Ernst Machقبل از ھر چيز نفوذ فليسوف اطريشی 

بود و از عضو ھواداران "ماخيسم" از  ،آلکساندر بوگدانف ،Proletarijآزار ميداد. در ھئيت تحريريه 
  جانب ماکسيم گورکی که خود نيز از اعضای ھئيت تحريريه بود پشتيبانی ميشد.

Materialism and empiriokriticism  منجر به  ١٩٠٩نتيجه پژوھشھاى لنين بود که در سال
اين بود که دوگانه  Machاساس تفکرات . ه بودتسويه حسابی ھمه جانبه با ماخيستھای روسی شد

اينچنين  Machگرايی ميان روح و جسم را از ميان برداشته و "وحدت گرايی" راجايگزين آن نمايد. 
از لحاظ فيزيکی يک ميز و يا يک  ،استدالل مينمود: اگر وحدتی ميان واقعيت و شناخت وجود نداشت

  اندازه و فرم ميدھد. ،مزه ،ا به مواد رنگسيب خارج از درک ما زيست نمينمود. تنھا شناخت م
 ،ما با اجسامى که قبل از ظھور انسانھا وجود داشتند چه ميکنيم؟ لنين ھوشيارانه سوال ميکند. درختھا

سالھای سال قبل از اينکه انسانی وجود داشت باشد  ،حيوانات وحشی غيرو و غيرو ،درياچه ھا ،سنگھا
                  د.   وجود داشتن ،که آنھا را درک نمايد

با اينحال ماخيستھای روسی به رھبری بوگدانف  ،اختالف ماھوی ميان اين دو ديدگاه به ھمين سادگی بود
  ادعا مينمودند که فلسفه آنھا شکلی از تکامل ماترياليسم مارکسيستی بود.

  
لنين را  ،نموده بودندتعداد بسياری از راديکالھای تبعيدی روسی که در ھمان زمان به پاريس مھاجرت 

متقاعد نمودند که با آنھا  ،با اين استدالل که در فرانسه نظارت پليس کمتر بود ،که مايل به مھاجرت نبود
  ھمراه شود.

  سوال کرده بود. Krupskaja"چرا ما به پاريس مھاجرت کرديم"؟ او چھار سال بعد از 
آنھا ايرادی نداشت. اوليانوفھا ل سکونت محاز پاريس خسته شده بودند.  Krupskajaھر دو لنين و 
که امروز موزه  ٤شماره  Rosr -Rue Marieدر خيابان  ،مجھز به گرمای مرکزی ،آپارتمانی بزرگ

Lenin اجاره نموده بودند.  ،نام دارد  
اما بحٽھای کافه ای که تا پاسی از شب ادامه ميافت و تضادھاى ميان فراکسيونھای بلشويکی لنين را 

بايد راه درازی را دوچرخه چرا که  ،نيز ناراضی بود Nationaleده بود. او از کتابخانه خسته کر
  برای ناھار کتابخانه بسته ميشد و شرايط سختی را برای قرض دادن کتاب داشت. ،سواری ميکرد



که  ،در جريان تصادفی کشته و دوچرخه اش توسط يک موتور سوار بی احتياط عنقريبيک روز لنين 
  کامال کج و معوج شد. ،از او شدخسارت به دريافت در دادگاه موفق بعدھا 

. آنھا گوشت اسب کردنداوليانوفھا طی آن سالی که در پاريس بودند برای اولين بار از اوضاع شکايت 
ميخوردند در حاليکه لنين با دشواری کوشش مينمود که ناشری را برای انتشار مقاالت و کتابھايش پيدا 

در آنزمان بود که او سر خود را از روی شرم پايين انداخته و از حزب مقدار کمی پول وام کند. ابتدا 
  گرفت.

Krupskaja نوعی کلسيونر  ،پس از مرگ لنين اشاره ميکند "اما توصيف لنين بعنوان نوعی مرتاض
زندگی با تمام او به يک انسان با  عاداتى انسانى بود. او تمبر و پدر خانواده تحريف چھره واقعی اوست. 

  عشق ميورزيد و از آن با ھمه وجود لذت ميبرد.ھايش چندگانگي
به معنای  ،مردم زندگی ما را مملو از سختی و محروميت تشريح ميکنند. اين حقيقت ندارد. شرايط بد

ما ھرگز چنين شرايطی را نداشتيم. شايد  ،اينکه انسان نداند که از کجا پول برای غذا و لباس تھيه کند
رخی از دوستان ما در تبعيد اينچنين زندگی کردند؟ بودند کسانی که طی دو سال کاری پيدا نکردند و ب

کمکی مالی نيز از روسيه دريافت نميکردند. آنھا حقيقتا گرسنگی کشيدند. اما برای ما اينچنين نبود. ما 
  ی کردن است؟"ساده زندگی ميکرديم. آيا لذت بردن از زندگی به معنای در ناز و نعمت زندگ

 ،واقعا روى داده بود اعضای حزب در پاريس به خاطر فقر و بيمارى مشاعر خود را از دست دادندکه اين
و مادر او را به سفری ھيجان انگيز به  Krupskaja ١٩٠٩اما لنين آنقدر داشت که در تابستان سال 

  دعوت کند.   Bombonده کوچک 
. در بھره بردارى مينمودندخود جھت کشف امکانات جديد ذوجين اوليانوف از زندگی خانه بدوشی 

داشت که به حومه شھر رفته و اعالميه ھای مربوط به جلسات سوسياليستی را  تمايلپاريس لنين 
در کافه ھای کوچک بنشيند و به مباحٽ جاری گوش بدھد. او ميخواست ببنيند که کارگران  ،بخواند
  دگی ميکردند و به نظرات رفقای آنھا گوش ميداد.انگليسی و فرانسوی چگونه زن ،آلمانی

(فردى که در انقالب کمون پاريس  kommunardکه پسر يک  ،Montaigu ،در پاريس با خواننده ای
شرکت نموده) و در مناطق کارگری محبوب بود آشنا شد. او با ترانه ھای خود به سربازان ھشدار ميداد 

خود خيانت  راى دھنده گانند و نمايندگان سوسياليست را که به که به کارگران اعتصابی تيراندازی نکن
مينمودند به باد طعنه ميگرفت. اما زمانيکه او به يکی از بزرگترين مشتاقان جنگ مبدل شد لنين متاسف 

  شد.
به نظر نميايد که عدم امنيت مادى بر روى لنين تاثيرى داشت اما تالشھای پی در پی در جھت ايجاد 

ن فراکسيونھای مختلف در حزب سوسيال دمکرات روسيه او را بشدت به ھيجان مياورد. "سازش" ميا
  لنين به گورکی نوشت: ١٩١٠پس از کنفرانسی به ھمين مناسبت در بھار 

صدھا ھزار لعنت! به آن واقعيتھای جدی موجود و  ،"سه ھفته رنج. تک تک رگھای عصبی پريشان
جوی از "سازش  ،دنعداد زيادی مسائل کوچک مطرح ميشوت ،که بسياری آنھا را نميفھمند ،عميق

تنفر از کميته مرکزی بلشويکھا و  ،چرا و چگونه)] ،عمومی [(بدون درکی روشن از اينکه با چه کسی
مشاجره منشويکھا و تمايل آنھا برای ايجاد رسوايی و افتضاح  ،ايدئولوژی بيرحمانه آنھا در مورد جنگ

اگر ھمه چيز درست بشود  –ل. اکنون ما اينجا نشسته ايم و رنج ميبريم. يا بچه ای با دم ،و نتيجه اش –
چرک را خارج ميکنيم و بعد زخم را ترميم کرده و بچه را بزرگ ميکنيم. يا  ،ما به دملھا سوزن ميزنيم –
ما يک  ،زندگی ميکنيم (به عبارت ديگر کودکبچه ميميرد. آنزمان ما مدتی بدون  –در بدترين حالت  –
  سالمتر باز ميکينم." کودکراکسيون جديد بلشويکی بوجود مياوريم) و فضا را برای يک ف
  

او تا  در حاليکهلنين در کنگره ھشتم سوسيال دمکراتھا در کپنھاک شرکت کرد. با اينحال  ١٩١٠در اوت 
نامه اش  با مادرش در استکھلم ترتيب داد. دررا بود برنامه مالقاتی شده به اين حد به کشورش نزديک 



سپس با يک واگن خواب ديگر  ،او به مادرش نوشته بود که واگن خواب را از سن پطرزبورگ گرفته
فقط دو ساعت " به سفر خود ادامه بدھد. m/s Boreو از آنجا با کشتی "کامال مجھز" Åboمستقيم تا 

ه ای قايق سواری بر روی رودخانمٽل اينست که  ،مسافرت بر روی دريايی آرام. وھوا بسيار خوب است
  ".کنی

  او ھمراه با مادر و خواھرش ماريا يک آپارتمان چند اتاقه را در طبقه دوم ساختمانی واقع در
١٧ Kaptensgatan،  سالگی خود را جشن گرفت. آنھا با ھم در باغی به  ٧٥اجاره کرد. آنجا مادرش
  ميزد.قدم زدند در حاليکه لنين ھر از گاھی سری به کتابخانه  Humleنام 

و اين اولين بار بود که مادرش او را در حال سخنرانی  ايراد نموديک شب لنين در مورد روسيه نطقی 
 ديد. در ضمن اين آخرين بار بود که آنھا يکديگر را ديدند.مي

واقع در خيابان  Hjalmar Mehrsدر رابطه با ديدار از استکھلم لنين دو شب را با خانواده 
Röstrand .گذراند 

Hjalmar Mehrs،  سمت به اداره شھر استکھلم براى مدت زمانى دراز به منظور  که پس از جنگ
روابط  ١٩٠٦از کنگره  منشويک بودکه  Boris Mehrو پدرش  شده بود منصوبمشاور سياسی 

چندين بار به مادر و خواھر لنين کمک کرد که در استکھلم  Sara Mehr. ھمسر او داشتخوبی با لنين 
ند. اگر چه تابستان بود ولی اوليانوفھا لباسھای زمستانی ميخريدند و با خنده ميگفتند که ھر خريد کن

.به سيبرى فرستاده شوندکه  داشتلحظه امکان 
٣  

مدرسه حزبی  ١٩١١" بود و در ضمن در بھار سوسيال دمکرات"ارگان حزب لنين سردبير  آنزمان
که را  Bolongaدر  otzovistبود که مدرسه داشت. مقصود اين در نزديکى پاريس شخصی خود را 

را از  کاپرىسخنرانی ميکردند و مدرسه فلسفی ماخيستھا در  ر آند فئودورمنشويکھايی مانند پلخانف و 
  دور رقابت خارج نمايد. 

و در روزنامه ھای سرمايه داران اين چنين کوبيد  کاپرىمدرسه مھر مدرسه فراکسيونى را بر روى لنين 
حقيقت نداشت. بعدھا لنين از برخی که امری  ،بود"بايکوت" نموده  را ه لنين ماکسيم گورکیشايع شد ک

 کاپرىاز سخنان خود در مورد گورکی ابراز پشيمانی نمود و اعالم کرد که ھمه آنھايی که در مدرسه 
راض به در اعت کاپرىفعال بودند متعلق به فراکسيون ضد حزب نبودند. تقريبا نيمی از دانش آموزان 

  مواضع "خدا پرستانه " در مدرسه گورکی به مدرسه لنين آمدند.
  يکی از شاگردان در مورد لنين به عنوان معلم گفت:

با آنھا به رستوران  ،اما بعد در ميان دانش آموزان ايستاده ،"در ساعات درس او سختگير و دقيق بود
ش را ميخواند. گاھی با ما قدم ميزد و يا ترانه ھای ديگری از کشور Stenka Razinميرفت و ترانه 

  شنا ميکرد. او ھرگز مشروب نميخورد. يک بار ما به او يک ليوان کوچک شراب داديم."
بعنوان يکی از اعضای حزب که به تازگی  ،از مدرسه ترسيم مينمايد. باديف ىزينويف تصوير روشن

ش کرد که دانش او را در مورد مسائل انتخاب شده بود از لنين خواھ ،Duma ،در پارلماننماينده حزب 
  داد: پاسخقانونگذاری و  بودجه بندی عميقتر نمايد. لنين از ته دل خنديد و 

چرا تو بايد دانش خودتو در مورد جزئيات بودجه يا قوانين پيشنھادی از طرف برادر عزيز "حاال 

ھواداران حزب مشروطه خواھان دمکرات بيشتر کنی؟
٥

ما مجلس مال آقايانه. صاف تو يه کارگر ھستی ا 
 ،شون بگو. براشون شرايط کار اجباری سرمايه داری رو توضيح بدهاو پوست کنده از زندگی کارگرا بر

صاف تو صورت اون مجلسيھای سياه دل بگو: شارالتانھای  ،کارگرھا را به انقالب تشويق کن
طی سه  زمين داران بزرگ راسياه و  شما سگھای امتنظيم کنيد در مورد اينکه  اليحه اى رااستٽمارگر! 

  !"خواھيم کردسال آينده اعدام 



آنرا تبليغ  تحريمکه مجلس روسيه يک "اختراع پليسی" بود و از ھمان ابتدا  بر اين عقيده بودلنين 
بلشويکھا برای انتخاب در مجلس  ،انتخاب شد ١٩٠٧که در سال  ،اما از سومين دور مجلس ه بود.نمود

  البته صرفا برای تبليغات. ،نمودندخود را کانديد 
  

اجتماعات عظيمی به خاطر  ١٩١٠نمود. در  سال ميدر روسيه جنبش انقالبی آھسته آھسته تجديد قوا 
در نزد لنين به عنوان "آئينه تولستوى به لنين نيروی جديدی بخشيد. لئو تولستوى  انجام وداع نھايى با

از ھر گونه حب و بغضی  بدور ١٩٠٨ود. لنين در سال انقالب روسيه" از احترام خاصی برخوردار ب
  را اينچنين ارزيابی مينمايد:تولستوى عقايد و آموزشھای  ،در آثاردوگانگيھا 

"از جانبی آن نابغه ھنرمند نه تنھا واقعيتھای زندگی مردم روسيه را به صورتی بی مانند تشريح 
دبيات جھان تعلق دارد. از جانبی ديگر مالکان که به بھترين ا ميکندبلکه شاھکاری را خلق  ،مينمايد

. از جانبی اعتراضی بسيار شديد و ميکند" حمايت Kristoبزرگ و اشخاص ابله را در حوزه مذھب "
از جانبی ديگر  –بدون انقطاع و صريح بر عليه دروغگوييھا و رياکاريھا در جامعه  ،تحسين برانگيز

"tolstojanen"، روشنفکر سرد مزاجی که به  ،نرم تن له شده و سرگردان به عبارت ديگر يک جانور
من مشمئز کننده ام اما خود را با وجدان  ،صورتی آشکار به سينه خود کوبيده و فرياد ميکشد: "من بدم

تربيت کرده ام و ديگر گوشت نميخورم بلکه شکم خود را با کتلت برنج پر ميکنم". از جانبی انتقادی 
از مصقرگيھای دادگاھھا و  ،پرده برداری از تدابير وحشيانه دولت ،مايه داریبيرحمانه از استٽمار سر
 ،افشای تناقضات آشکار ميان افزايش بی حد ٽروت و فتوحات مدنيت و رنج ،مقامات اداراه کننده دولتی

از جانبی ديگر پند مصقره که "با خشونت با  ،در حال رشد توده ھای کارگر ه - مشقت و گمراھی
از جانبی ديگر  ،از جانبی واقعيت گرايی ھوشيارانه و دريدن تمامی ماسکھا ،مبارزه نکنيد" رياکاران

کوشش در  ،به عبار ديگر مذھب ،مفتضحترين که بر روی زمين وجود دارد ،اساسا ،موعظه در مورد
به عبارت ديگر پرورش  ، از نظر اخالقى معتقد با کشيشھای منصوبکشيشھای رسما نمودن  جايگزين

  ،از ميان دولت کششيان. در حقيقت ،به خصوص چندش آورترين ،صفيه شده ترين و از اينروت
  تو فقيری

  ،و تو ٽروتمند
  تو نيرومندی
  ،و تو ضعيف

مادر روسيه."
٦  

براى پنھان نمودن لنين  ،نمودن در آغوش کشيدند"خود" به منظور از را تولستوى زمانيکه ھمه 
  . تالشى ننمودانتقادات خود 

عشق ميورزيد: "ترجيح ميدھم که حقيقت را بگويم به جای  Jean Jaures ه -  به اين گفته نيکلنين 
    تولستوى  تشکيل ميداد.با را بخشی از ھمبستگيھای عميق او ن امر ھمي اينکه وزير بشوم". و دقيقا

مگين خش ،خواندرا  تولستوىزمانيکه توصيف گورکی از  ،لنين ى"با قدرتمرد  عجب؟ چه ،غولى"چه 
واقعی در ادبيات وجود نداشت. چه کسی در اروپا را ميتوان در ھيچ ھارمونى شد. قبل از اين عاليجناب 

کنار او قرار داد؟ ھيچکس."
٧   

  
. آنھا از ه بودبه ستوه آمد ميگرفتلنين از اينکه توسط منشويکھا مورد سوء استفاده قرار  درآنزمان

 ١٠فعاليت بلشويکھا را محدود ساخته بودند. فراکسيونھا که  خود قدرتی نداشتند و به ھمين دليل حوزه
  . مينمودندسال با ھم جنگيده بودند اکنون بايد راه خود را از يکديگر جدا 



شرکت کننده قابل  ١٤با شرکت  ،بلشويکھا را جھت تشکيل کنفرانسی در پراگ ١٩١٢او در اوت 
اعالم نمود که آنھا تنھا نماينده حزب کارگران  طوالنی کنفرانس گفتگوىفراخواند. پس از يک  ،اعتماد

ھای  Bundسوسيال دمکرات روسيه بوده و کميته مرکزی جديدی را انتخاب نمودند. منشويکھا و 
لنين را به عنوان يک کودتا  اقدام نديھودی و فراکسيون مرکزی که توسط ترتسکی در وين رھبری ميشد

ای بود بر يک طرح جدايی که مدتھا قبل از اين جھت انجام در  محکوم نمودند. اگر چه اين بيشتر تائيديه
  گرفته بود.قرار  دستور کار

در مناطق  نمايندگان مجلس باتانتخادر  ١٩١٢سپتامبر  ١٦ در. ميوزيدبلشويکھا در جھت منافع باد 
صاحب يک بلشويکھا  ،ه بودندرای بدست آورد ٢٥٠٠٠٠ از کمترکه منشويکھا کارگرى در مقابل 

   شدند. راى ليونمي
بود.  ١٩١٢در سال  Lenaسياسی را افزايش داد قتل عام در کنار رودخانه دماى حادٽه ديگری که 

 که بودند Lenaشرکتھای انگليسی و اعضای خانواده تزار در روسيه مالک حوزه ھای معادن در کنار 
کترين راه آھن فاصله داشتند ميل به نزدي ٢٠٠ميليون روبل در سال سود نشان ميداد. اما اين معادن  ٧

بود. پس از اينکه از روی استھزا کارگران با  دشوارغذا به محل بسيار از جمله و به ھمين دليل تحويل 
ان درصد آغاز شد. رھبر ٣٠-١٠اعتصابی جھت افزايش دستمزد به مقدار  ،ندگوشت اسب پذيرايی شد
. در آوردبه سمت دفتر معدن به حرکت را گر کار ٣٠٠٠آوريل  ٤امری که در  ،اعتصابيون دستگير شدند

  نفر زخمی شدند. ٢٥٠نفر کشته و  ٢٧٠فرمان آتش داد:  Tresjtjenkovرئيس ژاندارمھا 
  در مجلس. Marakov"اين چنين شد و اينچنين خواھد شد". اين تفسير ماجرا بود توسط وزير تزار 

  
در  که ،مجارستان –ميان مرزھای اطريش به کراکف که در آنزمان  ھاپس از کنفرانس پراگ اوليانوف

مھاجرت نمودند. اھالی  ،قرار داشت ى اشغال شده بودتزارروسيه توسط که لھستان از  بخشى ھمسايگى
محل ميتوانستند به آسانی پروانه ورود خريده و از مرز روسيه عبور نمايند. اين چنين طرح ريزی شده 

را دنبال نمايد. اين روزنامه با ابتکار لنين  پرودانه حزب بود که لنين از کراکف گسترش روزنامه روزا
بار مانع نشر  ٨به صورتی قانونی در سن پطرزبورگ منتشر شد. ارگانھای دولت تزار  ١٩١٢در سال 

  آنرا کامال ممنوع اعالم نمودند. ١٩١٧آن شدند تا اينکه باالخره در ژوئيه 
. تنھا مشکل اين بود که ھنگام عبور از کننداز مرز عبور بازديدکنندگان از روسيه ميتوانستند به راحتی 

مرز زمانيکه از جانب کارمندان مرزی نامشان خوانده ميشد بايد ميتوانستند به لھستانی بگويند 
"jestam.(من اينجا ھستم) "!  

 هب ،ساکن شده بود خارج از کراکف Nowy Targکه در روستای  ،لنين ١٩١٢ژوئيه سال  ٤در 
  ت:مادرش نوش

ميل است. زنان کشاورز  ٣مرز روسيه تنھا فاصله تا شبيه روسھا ھستند و  يان"روسيه ای ديگر. يھود
  دقيقا مٽل روسيه." –پای برھنه و با شالھای رنگ و وارنگ راه ميروند 

در ھمان پاييز او به خواھرش نوشت: "ما اينجا بھتر از پاريس زندگی ميکنيم. اعصابم راحتتره و 
اگر جنگی نشه و من  –ی بيشتر. مشاجره کمتر معاشرت با ھمديگه را برای ما آسانتر کرده کارھای ادب

  فکر نميکنم که بشه."
يک  ،بيماری تيروئيدیيک تاييد پزشکان او به به بيمار بود.  شديدا Krupskajaاما  ،لنين سرحال

دچار شده  ،يد نشان ميدھدطپش قلب و ناتوانی شد ،چشمان متورم ،بيماری که خود را به شکل تورم گلو
رو به حال او  ،جراحی نمودند –سه ساعت بدون بيھوشی  –Bernيک بار در را بود. پس از اينکه او 

  بھبودى نھاد. 
ميان آنھا بيشتر با مردم تماس ميگرفتند. در  ،بر خالف سوئيس ،در کراکف به نظر ميامد که اوليانفھا

فروش تابلو  از طريقکه مخارج زندگی خود را جود داشت و ،پسرى بشاش ،بوخارينشخصيتھايى مانند 



که بر روی  و استالين "يک گرجستانی تحسين برانگيز" ،شد"محبوب حزب"   او بعدھا .تامين مينمود
  تاليف مقاالت در مورد مسائل ملی کار ميکرد. 

نی روسی را با بعد از ظھرھا کل ،که به کراکف مھاجرت نموده بود ،اينسا آرمانددر لحظات بيکاری 
. اگر چه او به تازگی از زندان آزاد شده بود و اولين نشانه ھای بيماری قند مياوردپيانوی خود به وجد 

 بتھووناٽر به اندازه دو نفر انرژی داشت. و او ميتوانست فقط با نواختن اما را از خود بروز ميداد 
Sonate Pathetique  .لنين را از جھان واقعی خارج نمايد  

به  در ژنواو . يک بار باشداگر چه او يک بلشويک مقاوم بود اما به نظر ميامد که تقريبا حساس ھم 
که  ليادوف. رفيق او ـ آلکساندر دوما رفت .d.yاٽر  Kameliadamenدر  Sarah Bernhardt ديدن

  ميکرد...... متوجه شد که آن انقالبی متعھد اشکھای خود را پاک حيرتدر کنار او نشسته بود در کمال 
" توجه توده ھا تئاترگونه" مرسومبا درک  تالش نمينمودندکه  ،لنين با بی تفاوتی از کنار نمايشات مدرن

تنھا چند باری به تئاتر حکومت اتحاد جماھير شوروى ميگذشت. او طی سالھای  ،دنرا به خود جلب نماي
  رفت.

لی روسی و فرانسوی عشق ميورزيد ولی به نظر ترانه ھای مح ،چايکوفسکی ،اگر چه او به بتھوون
  ميامد که ھر چه بيشتر و بيشتر از موزيک فاصله ميگرفت. 

"من نميتونم زياد به موزيک گوش کنم. موزيک روی اعصاب من تاٽير ميذاره" يک بار او  برای 
ت روی سر احمقانه بزنه و دست محب ه -  گورکی گفته بود. "آدم دلش ميخواد که حرفھای محبت آميز

نه آدمھايی که در جھنم کٽيف ما ميتونن اين چنين زيباييھايی رو بوجود بيارن. اما امروزه  ،بکشه آدمھا
 آدمابلکه بايد تو سر  ،دستو گاز ميگيرن اونا –کسی اجازه نداره دست محبت روی سر کسی بکشه تنھا 

..."مھاستآداگر چه ايده آل ما مخالف خشونت بر عليه  ،هاونھم بيرحمان ،زد
٨   

سالھای زندگی در کراکف لنين گاھی تشنه مطالعه رمانھايی ميشد که ميتوانستند احساس دلتنگی  در خالل
و ترانه ھای  Semjon Nadsonاو را نسبت به دوری از وطن کمی کاھش دھند. او جلدھای پوسيده 

Nekrasovs  ويک جلد از کتابAnna Karenina  شد.را تا آنجايی خواند که خسته  
مورد که ھنر تصويری روسی را  و برآنشددر ضمن تا حد يک "ناسيوناليست واقعی" تکامل يافت و او 

 –ھنری ھاى : او روی زمين دراز ميکشيد و شاھکارتعريف ميکرد Krupskaja. قرار دھدمطالعه 
  روسی را مطالعه ميکرد. ى  –دوباره منتشر شده 

  
موفق شده بود خود را که  ،Malinovskijعقيب جاسوس پليس طی اين دوران بود که اوليانوفھا تحت ت

فلزکار و از اعضای  ،قرار گرفتند. او ،ارتقاء بدھدتا مقام عضويت در کميته مرکزی حزب بلشويکھا 
  دوما انتخاب شده بود. در  از جانب بلشويکھا به عنوان نماينده مجلس ،اتحاديه

Malinovskij  زندگی ميکرد. قبال خبر داده بودند که او جاسوس پليس اغلب به کراکف آمده و با لنين
گفت  Vladimir Burtsev ،ه پليس –در امور جاسوسان تبعيدی ى  -ه دست چپى  - بود اما  متخصص

  که او جاسوس نبود. 
Krupskaja  تعريف ميکند که: "والديمير ايليچ به ھيچ عنوان تصور نميکرد کهMalinovskij  يک

ط يک بار مشکوک شد. به ياد مياورم که يک بار زمانيکه ما از پيش زينويف برمی جاسوس باشد. او فق
قيافه ای نگران گفت: با گشتيم در مورد اين شايعه صحبت کرديم. ناگھان لنين روی پلی کوچک ايستاد و 

  داشته باشه]. اما من او را آرام کردم." ت[اين ميتونه حقيق
 ه شدنشان داد بدين ترتيبی خود در مجلس ترک و ناپديد شد. صندل Malinovskijاما ناگھان يک روز 

جاسوس و در مورد  ،پليس مخفی ،قزاق ،حزب بلشويکدر خالل تمام دوران ھمکارى با  ،که او



فعاليتھای لنين گزارش داده بود. پس از انقالب فوريه بايگانی پليس باز شد و ھمه چيز در مورد 
Malinovskij .افشاء شد  
داوطلبانه به اتحاد جماھير  Malinovskij ١٩١٨اما با اينحال عجيبتر پايانش بود.  ،تاريخ عجيب

محاکمه و اعدام از طريق  داوطلبانهشوروی بازگشت و خود را به ارگانھای دولتی تسليم نمود. او 
ورد بود که از عذاب وجدان رنج ميبرد يا اميد داشت که او را م ىتيرباران را انتخاب نمود. اين جاسوس

  بخشش قرار دھند؟ جوابش را او در قبر خود دريافت نمود.
  

پس از کار تا  ميکرد. کار ،مشترک نامه ھا خواندنبرای با وقفه اى  ،ساعت در روز ١٢لنين در کراکف 
: لنين به زبانھای مختلف روزنامه دريافت و ند. مکاتبات او گسترده بودميکردپستخانه دوچرخه سواری 

  ميداد.  پاسخمان روز به نامه ھا در ھ
به  Krupskaja: ھر زمستان لنين چندين بار اسکی و در تابستان با ندتفريحات او محدود بود

بود. لنين  ىبھبودرو به کروپسکايا نيز حال . او خود را سالم و قوی احساس ميکرد و ميرفتکوھنوردی 
در نزديکی  Poroninروستای  ى دريک ساختمان دو اتاقه با آشپزخانه را از کشاورز Krupskajaو 

Zakopane پى در پى را در آنجا بسر بردند. تابستان دوه بودند و اجاره کرد  
. "او بھترين پاتيناژ باز مينموددر ميان تبعيديان او اولين کسی بود که گردش و يا پياده روی را رھبری 

بود و اولين کسی بود که  عاشق شکار ،دوچرخه سواری ميکرد و کوھنورد خوبی بود ،در تيم ما بود
  ".کردرا پيشنھاد  Galizienشنا کردن در رودخانه ھای يخ زده  در کوھھای 

در  ،لنين اغلب با او مزاح ميکرد .خونسردی بودبسيار بازگو مينمود که خود انسان  ىاينھا را زينويف
  .آواز ميخواند و ديگران را نيز به خنده واميداشت ،سوت ميزد ،حاليکه ميخنديد

لنين از نوشتن دست برميداشت و  ،اما نه يکشنبه ھا که معموال ھمه استراحت ميکنند ،يک روز در ھفته
  دوچرخه سواری و يا کوھنوردی ميکرد. ،به گردش ميرفت

  "شعارش اين بود: "ھيچ کالمی از سياست".
ی کامل از منشويکھا لنين به دامن طبعيت پناه ميبرد. قبل از جداياتخاذ تصميمات تعيين کننده نيز  او براى

  چند ھفته ای را در کوھھای سوئيس به کوھنوردی پرداخت.
 با انجامی را صغواانسان . قرار داردتمايل لنين به ارتفاعات در انطباق با ماجراجوييھای سياسی او 

  مياموزد.انقالب سوسياليستی را با انجام انقالب سوسياليستی و غواصی 
  
 A.Ter-Petrosjanـ ١
  .شد او بعدھا وزير بھدارى و دکتر شخصى لنين در کرملينـ ٢
  .٢٩ص  ،)١٩٧٠ـ گوستاو يوھانسون در لنين و جنبش کارگرى در اسکانديناوى (استکھلم ٣
" (دوباره فرا خواندن) مشتق ميشود. اين يک موضع بشدت چپ بود که ميخواست ھمه otozvat" از عبارت روسى "Otzovisterـ "٤

  پارلمان "فراخوانده" و در ھيچ سازمان قانونى کار نکند.بلشويکھا را از 
  ـ "کادت" اينجاست و در توضيحات زير ھوادار حزب دمکرات ـ قانون اساسى روسيه".٥
  "چه کسی در روسيه خوشبخت زندگی ميکند" Nikolaj Nekrasovشعری از ـ ٦
 Literaturyje Porrety (Mosko 1983) p 39ـ ماکسيم گورکى: ٧
  .Volkogovov: Lenin. Polititjeskij potret, band 2 (Mosko 1994) p 260شده از طرف ـ نقل ٨
 
   

  دو زن - ٧
 



بيش از اين نميدانيم که آنھا تا آخر عمر در  Krupskajaما در حقيقت در مورد زندگی مشترک لنين با 
در جھت  Tjernysjevskijکه  هبا آنچ Krupskajaکنار ھم با سختيھا مبارزه نمودند. ايده آل لنين و 

را تشريح نمود که در آنجا  شرايطىمنطبق شد. او تالش نمود در رمان خود "چه بايد کرد؟" ايجاد آن 
يک زن واقعا به دو مرد عشق ميورزيد. آنھا با کمک ھم بدون توسل به دورويی و حيله گری راه حلی را 

که مساوات و صحبت ميکرد جداگانه ای  خوابه  –اتاق با در مورد ازدواج  Tjernysjevskijيافتند. 
  ميپذيرفت.را  تشريفات سرمايه داری کليه از  رھايى

نطفه ای به بار نداد و آنھا صاحب فرزندی نشدند و در ضمن  Krupskajaبا اينحال ازدواج با 
Krupskaja  برد. مياز بيماری تيروئيد رنج بسياری  

زندگی  روند انطباق با ،دوران تبعيدش در سيبریطی  ،لنين يکهزمانفرزند سوال در مورد داشتن 
يکی از  پسرکه  مايل بوداو  ،از خود ىفرزندفقدان مطرح شد. به دليل  ،را آغاز نموده بودمشترک 

  منصرف شد.خود از رھا نمودن فرزند اما در آخر پدر  برگزيندرفقايش را به فرزندی 
بازی ميکرد. او پسرک را روی شانه ھای  Stjopaکه لنين با پسر آنھا  گفت Lilinaھمسر زينويف 
 Lilina پاسخچنان بازی ميکردند که ھمه اتاق زير و رو ميشد. لنين در آنھا با يکديگر خود مينشاند و 

  داريم بازی ميکنيم." ،ميگفت: "مزاحم ما نشونکنند بيش از حد سر و صدا ميخواست آنھا از که 
د نبايد اين تصور را بوجود آورد که عاری از عشق نيز بود. اين اينکه ازدواج لنين فرزندی را نتيجه ندا

 به روال معمول. مظنون نمايد گرم و سکسی بخصوصی نداشتندى به اين که آنھا رابطه را شايد ما امر 
زمانی و يا  ،و ديگر ساکنان تقسيم ميکردند. جايی Krupskaja ه - اوليانوفھا بايد اتاق را با مادر

  وجود داشت؟ توانی برای سکس
پس از  ١٩٢٢چشم پزشک که لنين را در سال ـ ه   Averbach .I .M. اين کار را کردميتوان سوال 

  نيز انجام داد.  ه بوداولين سکته اش معاينه و با او صحبت کرد
او پس از مرگ لنين نوشت: "در توصيف والديمتر ايليچ من ميخواھم خصوصيتی بسيار زيبا را اضافه 

ک پزشک اين دشوار است که از طرح تعداد بسياری از سواالت کوچک روزمره در مورد کنم. برای ي
نشانه ھاى خود پرتحرک  ه- خردبا واال اين سواالت اين انسان  برابرتوصيفات شخصی پرھيز نمايد. در 

."عيان نمودشرمی ھولناک و يک ناآگاھی ويژه را  ،از حماقت کودکانهروشنى 
١

   

آن دارد اينستکه لنين باکره بود! آيا اين امکان دارد؟ با  بيانتالش در  Averbachآنچيزی که در اينجا 
شخصيت لنين و در شرايطی که آنھا زندگی مينمودند اين امکان  ،توجه به اخالقيات مرسوم در آنزمان

  دارد.
  

اما شرح حال نويسان کٽيف طالب ماجراجوييھای سکسی ھستند. لنين بايد معشوقه ای ميداشت و 

ھمچنين  ترجيحا کودکی حرمزاده.
٢   

افتاد که به نظر ميايد لنين واقعا به او اينسا آرماند خيانت کند. و قرعه به نام  Krupskajaاو بايد به 
  عشق ميورزيد. پاک و شفاف:

متولد شده بود. پدر او خواننده  Pe´ heux d´Herbenvilleپنج سال از لنين جوانتر و در اينسا آرماند  
سالگی او با يک  ١٨اسکاتلندی بود. در سن  -اپرا در پاريس و مادر او يک ھنرپيشه فرانسوی معروف 

  ازدواج نمود. ،آلکساندر آرماند  ،بسيار ٽروتمند روسیه  –پشم توليد کننده ى 
 Pjotr او به خاطر کتابی از ىتعطيالتدر خالل پنج سال پس از ازدواج او مادر سه فرزند بود. 

Lavrov، متوجه شد کهدستگير و به زندان افتاد. او  ،سر که رھبر تئوريسين ھای ناردنيک بوديک اف 
او کودک ديگری را به دنيا آورد و  ١٩٠١در سال  .ندمنطبق بود Pjotr Lavrovعقايد او با عقايد 



تکامل سرمايه کتاب لنين  آرماند. در کنار رودخانه ژنو رديگ کودکيک طی اقامتش در سوئيس  ، ١٩٠٣
  را خواند. اری در روسيهد

او بر آن شد که از شوھر خود و از تمام زندگی سرمايه داری جدا بشود. به جای آن به سوی برادر 
  .کشيده شد بود نيز که گفته ميشود پدر پنجمين فرزند او ،والديمير ،ه داراى افکار انقالبى او- جوانتر

با مھمات و (نوعى اسلحه)  Browningيک پس از اينکه پليس  ،اينسا آرماند ١٩٠٥طی انقالب سال 
دستگير شد. او پس از چند ماه آزاد و به منطقه  ،نشريات انقالبی در خانه اش پيدا کرده بود

Archangelsk  تبعيد شد. والديمير به دنبال او به آنجا رفت. اما زمانيکه والديمير به بيماری مرز قند
پيوست. او دو ھفته پس از  اواز روسيه گريخت و به  اينسا آرماند ،دچار شد و به سوئيس سفر کرد

  . در گذشتاينسا آرماند  ورود
اما  ،ساله ٣٦ ه - اينسا آرماندبرای اولين بار با  Krupskajaدر پاريس بود که لنين و  ١٩١٠سال 

غم و تاسف زندگی خود را  ميخواستبود که  ى. در ضمن او انقالبی شجاعندآشنا شد ھنوز بسيار جذاب
  ه فعاليت مبدل نمايد.ب

اينکه لنين از لحاظ سياسى تا چه اندازه ايجاد شد. اينسا آرماند ميان اوليانوفھا و  ىبسيار عميق دوستى
در صورت  ،مسئوليت صندوق پولی حزب رااو که از اينجا نشان داده ميشود داشت اعتماد  اى به آرماند

  سپرد. آرماندبه  ،سوئيس در جنگ شرکت
لنين به او  ،بلشويکھا را در کنفرانسى در بروکسل نمايندگى مينمود ھنگاميکه آرماند ١٩١٤در سال 

قويتر و شجاعتر  ،استوارتربه کسانى تعلق دارى که در جايگاھى پرمسئوليت تو  ،نوشت: "من مطمئنم
 ،تتو نميتوانی امتناع ميکنم. مزخرفا مدعيندکه  ىميشوند. به ھمين دليل من از قبول سخنان بدبينان

  ."خواھى دادانجام  مزخرفات! من باور نميکنم. تو اين کار را به بھترين نحو
بر اين اساس لنين طی يک آموزش سريع به او آموخت که چگونه با پلخانف برخورد نمايد "که با تن 

عرض ادبھای ناگھانی رفقای  بااين بود که  شيفتهصدای آرامتری صحبت کند". از قرار معلوم پلخانف 
بلکه بايد با خونسردی با جمله "رفيق پلخانف من  ،نبايد فريب ميخورد آرماندا مضطرب نمايد. اما زن ر

  .ميگذشتشما واقعا شيک پوش سالخورده ای ھستيد....." از کنار او  ،خوشحالم
زندانی شد و ابتدا يک سال بعد بود که  به روسيه بازگشت ،غير قانونی ، ١٩١٢در سال  آرماندزمانيکه 

به ھمين  ،شد مالل آورکراکف به اوليانوفھا پيوست. اما زندگی روستايی اوليانوفھا برای او بسيار در 
لنين او را در پاريس مالقات و سپس به کراکف  ١٩١٤دليل به پاريس مسافرت نمود. در ژانويه 

. و کردرت به آنجا مھاج آرماندبه سوئيس بازگشت و پس از آن ناگزير بازگشت. پس از آغاز جنگ لنين 
   .نمودغمگين دنبال ھميشه زندگی کوتاه خود لنين را مانند ماه  در خالل آرماند

و قسمتھای خصوصی آن شده از بين برده  ،خود او توسط احتماال ،آرماندنامه ھای لنين به  اغلباگر چه 
 بطه ميان آنھارانکاتى بسيارى در مورد با اينحال حاوی  ،قبل از اينکه بايگانی بشوند قيچی شده اند

  .ھستند
 ،آغاز نمود اينسا آرمانددر مورد را واژه "شما" از لنين استفاده  ١٩١٤سال در دوران پايانى  ،زمانی

که لنين تنھا در مورد  بوداگر چه لنين قبال او را تو خطاب مينمود. در روسيه "تو" چنان دوستانه 
  .ميکردخواھرش از آن استفاده 
مانند فعاالنى  ،شايد به خاطر اين بود که او در رده فعاالن حزبی قرار گرفته بوداستفاده از واژه "شما" 

  .نمودآنھا را شما خطاب ميھمواره که لنين و ديگران استالين  ،ترتسکی ،زينويف
تا  ١٩١٧-١٩١٦شد. در حقيقت طی سالھای محدودتر ھمزمان با استفاده از واژه "شما" رابطه آنھا 

  بود.  اينسا آرماندين آدرس برای نامه ھای لنين آغاز انقالب معموليتر
اغلب ما را مالقات ميکرد و لنين با کمال ميل  اينسا آرماند"  ،نوشت Krupskaja" ١٩١٩"در پايان 

دختر بزرگی داشت که در ھمان زمان در جبھه بود و در  اينسا آرمانداز آينده جنبش با او صحبت مينمود. 



سپتامبر کشته شده بود. من  ٢٥در  Leontievاختمانھای حزب] در کوچه اٽر انفجار بمب [بر عليه س
و بعدھا يکی  ،که آنزمان دختر کامال جوانی بود ،واريايک بار با دختر جوان خود  اوبياد مياورم که 

  به مالقات ما آمد. ،اعضای وفادار حزب شد
من بياد مياورم که چگونه  ،ايليچ [لنين] دوست داشت که در حضور آنھا به فکر و خيال فرو برود

واريا ميدرخشيد.چشمان 
٣   

ديده نميشود و برای اين ادعا که او قصد جدا شدن از  ادتنشانه ای از حس Krupskajaدر نوشته ھای 
ى نظرتنگ شرح حال نويسان احتماال به لنين را داشت نيز مدرکی در دست نيست. اينگونه حدسيات 

اما ھر يک را به  ،ميدانند که او ھمزمان عاشق دو زن بوده است لممساين را کامال  مربوط ميشود که
  .شکلی

  
که  نموده تالشنماينده لنين در پاريس بود و در بسياری از نامه ھايش لنين  اينسا آرماند ١٩١٣از پاييز 
  . را مخفى نگاه دارد وجود او

ميگردند و نميفھمند که  عبارات"مصقره ھا!" او مخالفان خود را اينگونه خطاب نمود. آنھا به دنبال 
  زندگی چگونه پيچيده و ناھموار است و چگونه اشکال جديد را بوجود مياورد.

شويکھا) لدرصد از ب ٧٠- ٦٠درصد از انحالل طلبان و ٩٨ ،درصد از سرمايه داران ٩٩اغلب مردم (
را آموخته اند. اما در "کارمخفی"  عبارتآنھا فقط لغات را از حفظ ميکنند. آنھا  ،نميتوانند فکر کنند

تا چه اندازه ضروريست  ،کنندشرايط فعلی چگونه اشکال آنھا [روشھا برای کارھای مخفی] بايد تغيير 
  ما اينھا را نميفھميم....... ،که در باره آنھا مطالعه و فکر کنيم

  ا بنويس!"مايلم بدانم که آيا تو ميتوانی کاری کنی که ھواداران ما اين را بفھمند. جزئيات ر من
او بدون شک زن بسيار روشنفکرى بود . سخن ميگفت اينسا آرماندلنين در مورد ھمه چيز به روشنی با 

به نظر بيايد  ميتوانست. اينگونه ميشدبه صورتی برابر با ديگران رفتار مينمود زمانيکه با او تحسين و 
نوشته شده با تتير "عشق آزاد"  که توسط اينسا آرماند پيش نويس بروشورى را خواندزمانيکه لنين 

  بود:
مورد [تقاضای عشق آزاد] (از جانب زنان) صحبت  دررا که  ٣که شما بخش  ،پيشنھاد ميکنم"من 

   ".کنيدميکند کامال حذف 
  اين در حقيقت يک خواسته سرمايه داری و نه کارگريست.

  د؟نی ميباشياھمنظور شما در واقع چيست؟ اين شيوه تفکر در بر گيرنده چه خواسته 
  ) در عشق؟مالى(ه  –مالحظات ملموس از رھايى  -١
  ھمچنين از نگرانيھای مادی؟ -٢
  از پيش داوريھای مذھبی؟ -٣
  غيرو و غيرو؟ ،پدر تاز ممنوعي -٤
  از پيشداوريھای "اجتماعی"؟ -٥
کران يا محيط روشنف - خرده سرمايه دارـ  از پيش داوريھای تنگ نظرانه محيط اطرافمان (کشاورز -٦

  سرمايه داری)؟
  دادگاھھا و قانونھا؟ ،از اجبار پليس -٧
  از اھميت عشق؟ -٨
  از زايمان بچه ھا؟ -٩
  غيرو و غيرو؟ ،آزادی برای انجام عمل منافی عفت -١٠



 ١٠- ٨من بسياری از مسائل قابل ذکر (البته نه ھمه) را در اينجا مطرح نمودم. منظور شما البته نکات 
  .٧تا  ١نکات به به ھر حال چيزی شبيه  ، ٧تا١کات اما احتماال ن ،نيست

عبارت ديگری را انتخاب کنيد. عشق آزاد منظور واقعی را بيان  ٧- ١وجود شما بايد برای نکات اين با 
  نميکند.

در بدون ھيچ قيد و شرطی خواھند پذيرفت که آزادی  ،به عبارت ديگر خواننده گان ،توده ھا در مجموع
  اگر چه اين منظور واقعی شما نيست. ،است ١٠تا  ٨کات عشق چيزی شبيه به ن

دقيقا به دليل اينکه منظور اغلب وراجھا و قشرھای فوقانی پر سر و صدا در جامعه مدرن با "عشق 
  مطالبات از عشق آزاد مطالبات سرمايه داری و نه کارگريست. ،ميباشد ١٠تا  ٨آزاد" ھمان نکات 

اما حقيقت  ، ٧تا  ١ميت خاصی برخوردار ھستند. پس از آن نکات برای زحمتکشان از اھ ٢ تا ١نکات 
  اين است که بگوييم اين عشق آزاد نيست".

   [چه درکى خواھيد داشت].  ،ى ذھنىبه صورت ،خودتاناين تفاوتی نميکند شما 
  چيزی که تفاوت ميکند منطق عينی روابط طبقاتی در ارتباطات عاشقانه است.

  مدوستانه دستت را ميفشار
I.W  

Bern ١٩١٥ژانويه  ١٧".
٤   

انتفاد لنين را اينچنين پاسخ داد: "حتی يک ھمخوابگی با ھوا و ھوس زودگذر   ،در مخالفتاينسا 
  شاعرانه تر  و پاکتر است از يک بوسه بدون عشق ميان زن و شوھر."

(چرا عشق نه؟) زود گذر را (چرا لنين به نوبه خود پاسخ داد: "من موافقم اما شما يک ھوا و ھوس َ
ميان زن و شوھر مقايسه ميکنيد. يک بوسه (زودگذر) بدون عشق با بوسه يک  ه -زودگذر؟) با رابطه بد

  زن و شوھر مقايسه ميشود. عجيب است!"
يا  –ىو کٽيف خرده سرمايه دار مبتذلاو ترجيح داد که در مورد "تفاوت ميان يک طبقه روشنفکر 

اگر  ،عالوه(به  کندازدواج متمدنانه کارگری با عشق گفتگو و يک کشاورزى عارى از عشق  ازدواج
کٽيف و پاک  ،تاييد شده است که يک ھوا و ھوس زود گذر ميتواند ھر دو ،شما مطلقا اصرار ميورزيد

  باشد)".
و اينکه آنھا ميتوانستند در بود اين مشاجره مايل به پرھيز از  اکه ترجيحنمود لنين اعتراف  سر انجام

به ادامه پروژه نشريه ای  اينسا آرماندتنھا اينکه  ،کسی نميداند ،فتگو نمايند. چه اتقاقی افتادگ آنمورد 
اما تصور کرد که داليل  ،نمايدکه در مورد آزادی از فساد سرمايه داری گفتگو  مايل بودخود پايان داد. او 

  نبودند. کافىاو 
او بعدھا در  خود را پنھان نموده بود.له مسئاين بی عالقگی به شايد که در پشت مخالفتھای لنين 

پايان نامه ھا و نشريه ھا در مورد  ،مقاالت در نظرى گونه ھر با منگفت: " کارل زلکينبا  يىگفتگو
با تمام تئوريھايی که با شيوه ادبی بخصوص در گلخانه ھای جامعه  ،بطور خالصه ،سکس بد گمانم

  سرمايه داری کشت ميشوند مخالفم.
بد  ،ميشوند که خدايان ھندى به ناف خودخيره به شيوه اى  کسانی که به مسائل سکسی من به ھمه

گمانم. من اينچنين درک نموده ام که کٽرت تئوريھای مربوط به سکس که بخش بزرگی از آنھا تنھا 
پاک و پاکيزه از يک احتياج شخصی که  ،بی پايه شکل گرفته اند ىاغلب بر اساس داليلو  فرضيات بوده

ز نيازھای غير طبيعی يا رشد بيش از حد زندگی سکسی خودشان در مقابل اخالقيات سرمايه داری دفاع ا
. برای من احترام پنھان برای اخالقيات سرمايه داری به ميشودناشی  ،ندننموده و تمنای بخشش ميک

با  ،ه نظر بيايدو وحشيانه ب نامحدودحال تا چه اندازه  ،ھمان اندازه چندش آور است که فساد در سکس

.ى ھستندکه در اطراف ما وجود دارد تمام و کمال سرمايه دار آنچهاينحال ھر 
٥   



که خشنود  ،بود که او با تئوری معروف "آب خوردن" به عبارت ديگر کارل زلکيندر ھمان گفتگو با 
  جنگ و جدل ميکرد. ،شدن در احتياجات جنسی مانند نوشيدن يک ليوان آب است

ارد که دعادت معمولى تحت شرايط  معمولىاو گفت. "اما يک انسان  ،گی بايد رفع بشود!"تشن ،"البته
روی زمين کٽيف خيابان دراز کشيده و حوضچه ای از آبجو را سربکشد؟ يا حتی از يک ليوان که لبه اش 

با يگر ؟ با اينحال جھات اجتماعی مسئله از مسائل دآبى بنوشد از برخورد لبھای ديگران کٽيف شده است
يک  ، . نوشيدن آب در حقيقت امری شخصيست. برای عشق به دو نفر نياز است و آن سومیاھميت ترند
شکل تعھد به آن و جامعه بنيان نھاده شده الئق عاساس  اين بوجود بيايد. بر ميتواند ،زندگی جديد

  ميگيرد.
و اينکه اين تئوری  ،مبعنوان يک کمونيست من به ھيچ عنوان از تئوری "آب خوردن" دفاع نميکن

  عشق" را با خود حمل ميکند نيز مرا تحت تاٽير قرار نميدھد".در برچسب "آزادی 
اين بود مينمود مقوله "عشق آزاد"  را ناگزير به روشن ساختن ھر چه بيشترکه لنين  ىدليل مھم ديگر

  .نموده بودشتراکی" "زنان را ا شده بود کهمتھم  که اتحاد جماھير شوروی در خارج از کشور به اين
از  ىاحتماال واقعی را تعريف ميکند که حاوی شرح طنز آميز ىداستان آرمان ھمرسرمايه دار آمريکايی 

ديدگاه لنين در مورد مقوله"عشق آزاد" است. مدت کوتاھی پس از انقالب اکتبر رسوايی بزرگی در ميان 
در را  Auroraکه ناو جنگی  اول ديبنکوپ رھبران بلشويک در پطروگراد رخ داد. افسر نيروی دريايی

برای اينکه به کاخ زمستانی شليک نموده و دولت کرنسکی را ساقط  ،کرنشتاد قسمت علياى رودخانه از
که کميسر حل  آلکساندر کولنتاىبه ناگھان پطروگراد را ترک و در مصاحبت با  فرماندھی ميکرد ،نمايد

شد. آنھا يک ماه عسل غير رسمی را  کريمهروی بود راھی مسائل بھداشتی دولت اول اتحاد جماھير شو
  جشن گرفتند.

 خواستارنموده و ترتسکی به صورتی جدی  تلقىرفقای حزبی اين بيشرمی را نوعی فرار از ارتش 
 ،سرخ" گان"ناوه  - از ملوانان  صدھا تن به منظور جلوگيرى از انجام اين کار . شد تيرباران آنھا

منشی وحشتزده به ترتسکی  براه افتادند.دفتر ترتسکی به طرف  ،شدند خبر بازمانيکه از موضوع 
  ملوانان به اينجا اومدن که شما را بکشن".  ،گزارش داد: "رفيق

از قسمت جلو از پله ھا پايين رفت و از قسمت باز جلوی ساختمان بيرون  ،ترتسکی از جای خود پريد
بدون لحظه ای ترديد بر عليه و "من ھستم!"  ،کشيد او فرياد ،آمد. "شما دنبال ترتسکی ميگرديد"

خطاھھای انضباطی آغاز به سخنرانی نمود. پس از فقط ده دقيقه ملوانان پيروزمندانه او را روی شانه 
  ھای خود گذاشته و به دور باغ چرخاندند.

 ،بگويند نظرات خود رالنين منتظر شد که ديگران  ،زمانيکه مسئله در کميته مرکزی حزب مطرح شد
  سپس به آرامی گفت:

آنھا را براى درس عبرت ديگران  کامال حق با شماست. گناه آنھا بسيار بزرگ است و ما بايد ،"رفقا
. شخصا تصور ميکنم که مجازات تيرباران برای آنھا مجازات بسيار سبکی است. به ھمين دليل تنبيه کنيم

کارمان را به پنج سال وفاداری دو  د که رفقای خطامن مجازات سنگينتری را پيشنھاد ميکنم. اجازه بدھي
  طرفه محکوم کنيم."

  ه زنان. -عنوان محبوب به  ديبنکوبود و  و آزاد مشھور به بی تعصب کولنتاى
 کولنتاىاعضای کمتيه مرکزی حزب از خنده منفجر شدند و پرونده را کنار گذاشتند. اما شايع شد که 

  ھرگز لنين را نبخشيد.
  

وجود  آرماندتعدادی نامه به  ،منتشر شدهسنادی که پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی از ميان ا
  . ميسازددارد که ما را با مسائل تازه ای در مورد روابط آنھا آشنا 



آنرا مخفی  ترجيح دادبدون شک رابطه ميان آنھا بيش از يک دوستی ساده بود. عشقی بود که لنين 
در  اينساو يا صرفا کمبود وقت. خوش صحبتيھای  Krupskajaترام به شايد به خاطر اح ،نگاھدارد

نشان دھنده اين است که  ،نامه ھايش و اينکه گاھی موجب تغيير آھنگ کاسبکارانه صدای لنين ميشود
. يک عشق بی غل و غش که ميتوانست مطالبات يک داشتعشقی واقعی نشان از رابطه ميان آنھا 

  اسخگو باشد.رمانس (ناموفق) روسی را پ
و دست شما را با مھربانی در دست خودم رد و بدل کنم شما ا دوستانه باى چند کلمه مايل بودم که "من 

از سرما متورم ميشوند. اين البته نيز  ى شمالنين مينويسد. "شما مينويسيد که دستھا و پاھا ،بگيرم"
ه اند. [......] يک بار ديگر صميمانه وحشتناک است. چرا راه دور برويم؟ دستھای شما ھميشه يخزده بود

دستھای شما را ميفشارم و سالمھای گرم خود را برای شما ميفرستم".
٦
   

با ديدن مکانھايى اما بود در نامه ای طوالنی نوشت که او به پاريس بازگشته  اينسا ١٩١٣در دسامبر 
  .شده بودبسيار غمگين  هکه با او بود

 ،در سوئيس] چيزی بود موقتی و زودگذر Davos[خارج از  Aros"غم انگيز بود. به دليل اينکه 
Aros  جدا شديماز ھم اما پاريس در ھمان زمان چيزی تمام شدنی بود. ما  ،نزديکتر به کراکف بود 
. زمانيکه من اين مکانھای آشنا را باز نخواھى گشتمن احساس ميکنم که تو ھرگز به اينجا  ،عزيزم

آنھا را نديده ام و از اين تعجب ميکنم که تو در پاريس در گذشته م که تو گويی چنان متعجب ميشو ،ينمبمي
پاريس با ھزاران  ،که تقريبا ھمه فعاليتھا در اينجا ه بودىچه جای بزرگی را در زندگی من اشغال کرد

ن متو را خيلی دوست داشتم.  اگر چهبه تو متصل ميشوند. آنزمان من عاشق تو نبودم  ،رشته از افکار
ميتوانستم بدون بوسه ھا به زندگى خود ادامه   ،شانس ديدار تو را پيدا ميکردماگر فقط  ،حتى امروز

اينکه ھر از گاھی با تو صحبت کنم مايع خوشحالی من ميشود و به کسی صدمه ای نميزند. چرا ميدادم. 
. نه کردى" شيطان سفتم"متارکه ؟ تو ميپرسی که آيا من به خاطر اينکه تو بشوداين بايد از من دريغ 

  .داده باشىمن تصور نميکنم که تو اين کار را به خاطر خودت انجام 
د که ياما به نظر ميا ،. امروز مايلم که تو را ببينممن با تمام وجود از تو حمايت کردم[......] در آنزمان 

ه اطاق کروپسکايا آمدی ترجيح ميدادم که بميرم تا اينکه پيش تو بيايم و زمانيکه تو بدر آن لحظه من 
من به سرعت گيج شده و احساس حماقت کردم. زمانيکه آنھا مستقيم پيش تو ميامدند و با تو صحبت 

 Longjumeau در ابتدا ميکردم. حسادتميشدم و به شجاعت ديگران  شفگت زدهمن ھميشه  ،ميکردند
کمی خود را به تو نزديک کردم.  ديگر مواردطی پاييز بعد بود که من در رابطه با ترجمه ھا و سپس و 

. اوال به تو نگاه ھم بکنمبه تو گوش بلکه  فقطمن خيلی دوست داشتم که نه  ردىزماينکه صحبت ميک
به تو نگاه کرد به دليل بود که ميشود و دوما احساس ميشد که آسانتر  سرشار از زندگىاينکه صورت تو 

   نبودى.اينکه متوجه 
. من سه مرا دريافت نکرده باشىنامه ھای تو از تو نداشتم! از اين ميترسم که  [.....] ديروز من نامه ای

واقعا آنھا را دريافت نکرده ای؟ [....] صميمانه ميبوسمت.  آيانامه و يک تلگراف برای تو فرستادم. 
  تو." ى -اينسا

  .اليانوف تنھا با "من دست تو را ميبوسم" پاسخ داد اينسادر جواب به بوسه ھای گرم 
قاعده بنديھای توھين آميز که او "حق استفاده از آنھا از لنين را به خاطر تعدادی  اينسا ١٩١٤در بھار 

  .مينمودمکاتبات خود را متوقف کليه را ندارد" مورد سرزنش قرار داد. او تھديد کرد که 
چه وقت  ،م که چه"و من کامال فراموش کرده ا ،لنين پاسخ داد ،ميدھی" پاسخ"تو به نامه غم انگيز من 

  اين از مشکالت مکاتبه از راه دور است.  ،و کجا نوشتم

..."صرف نظر از محل اقامتمان  ،ميبه ھر حال من تصميم گرفتم که به گفتگوھايمان ادامه بدھ
٧

 .  



از خود  مينمودبا اين پاسخ که او نيز متقابال با او با بی مھری برخورد  اينسالنين نيز بر عليه انتقادات 
  :کردفاع د

 و دوستی کامل  من ھرگز ننوشته ام که فقط سه زن را ستايش ميکنم. ھرگز!! من نوشته ام که ،"ھرگز
  زن محدود ميشود. اين يک چيز است و واقعيت کامال يک چيز ديگر. ٣تا  ٢من تنھا به  کامل اعتماد

ت کنيم. لطفا زمانيکه ميايی من اميدوارم که پس از کنگره يکديگر را در اينجا مالقات ودر مورد آن صحب
تمام نامه ھای ما را نيز با خودت بياور (اين مناسب نيست که آنھا به صورت سفارشی بفرستی: يک 

باز بشود)." به آسانی توسط رفقانامه سفارشی ميتواند 
٨

 .  

به تو خوش آمد بگويم و آرزوی موفقيت برای تو  ،بار ببوسم ١٠٠٠من دوست دارم که تو را  ،"اوی

بکنم: من کامال مطمئنم که تو موفقی ميشوی. وفادار به تو والديمير ايليچ".
٩   

  
از رابطه ميان وجود ندارد. اما ما در حقيقت  داشتهکروپسکايا  ترکبر اينکه لنين تمايل به  دالنشانی 

  را تلخ نمود. اوزندگی نميدانيم که اين رابطه  بيش از اينلنين و آرماند چيزى 
زنده کرده و  نزد منشما سرشار از چنان تاسف و غميست که افکار کسل کننده را در  اىآخرين نامه ھ"

 ٣٠موجب ميشود که من نميتوانم خود را متمرکز کنم". لنين در را چنان عذاب وجدان آزار دھنده ای 
مايل بودم جمالت دوستانه ای بگويم و از صميم قلب از  دستکمنوشت. "من  آرماندبه  ١٩١٦دسامبر 

شما خواھش کنم که خود را در شھری کوچک که دوستانی برای معاشرت وجود ندارند کامال ايزوله 
جايی که شما دوستان پير و جوانی پيدا کنيد و خود از اين وضعيت  ،بلکه به جايی مسافرت کنيد ،يدننک

  نجات بدھيد."
شايد که لنين  ،يا آنجا ساکن شوداز لنين طلب مشورت نمود. اگر او در اينجا و  آرماند  ١٩١٧در ژانويه 

  نيز ..........
 آيندهبا توجه به اينکه  ،پاسخ داد که "اين مصقره است که شما خود را در انتخاب شھر غير مودبانهاو 

  !!!". کنيدمحدود  ،ظاھر خواھم شد آنجا"شايد" نشان بدھد که من نيز در 
بر اساس خواسته ھای او طرح ريزی نکند. اما لنين به روشنی از او خواھش کرد که نقشه ھای خود را 

قطع نکرد. ھمچنين پس از مھاجرت به مسکو لنين آدرس و شماره تلفن را  آرمانداو ھرگز رابطه خود با 
و به نظر ميامد که ھر از گاھی  ٣١٤٣٦, تلفن  ٣/١۴  Arbatاو را در دفترچه ياداشت خود داشت: 

برای او  ،روحيه داشت تقويتمٽال بيمار بود و نياز به  زمانيکه او به عنوان ،ياداشتھای کوچکی
نوشت و از او در مورد شماره يش نامه ای برابه منظور ارسال گالش براى آرماند ميفرستاد. و يک بار 

  سوال کرد..... پايش
در صورت وقوع  ،نامه اى ،برای انجام ماموريتی به فرانسه مسافرت نمود ، ١٩١٩ ،آرماندزمانيکه 
   .برای لنين باقی گذاشت ،ايى حادثه

محلی که او با پند و اندرز لنين جھت استراحت مسافرت  ،در قفقاز اينسا آرماند ١٩٢٠سپتامبر  ٢٤در 
او به بيماری "وبا" به عبارت  Sergo Ordzjonikidzeدرگذشت. بر اساس تلگرافی از  ،کرده بود

  مبتال شده بود.کودکان ديگر وبای 
در دفتر  ١٩٢٠يد که او مرگ خود را پيش بينی نموده بود. او در اول دسامبر در واقع به نظر ميا
  خاطرات خود نوشت:
اگر چه سرم سنگين است و چنين به نظر  ،و تصميم دارم که ھر روز بنويسم ،"اکنون من وقت دارم

بال تنھايی. به ميايد که به شکمی تبديل شده ام که مرتبا به غذا نياز دارد.... در ضمن کوششی بيدريغ بدن
صحبت  در اطرافماز مردمی ھم که  ،است که صحبت کنم دشواردليل اينکه خسته ام و برای من بشدت 

  ميکنند بسرعت خسته ميشوم. آيا زمانی اين احساس مرگ درونی ناپديد ميشود؟؟



نى در من مرده بدليل اينکه شادى درو ،اما به تازگى من نه لبخبد ميزنم و نه ميخندم ،بايد گاھى لبخند زد
  است.

بر  فراوانىميجنگم. در گذشته طبعيت تاٽير  نيز من بر عليه بی تفاوتی شرايط حاضرم نسبت به طبعيت
روی من ميگذاشت. و به تازگی عشق من نسبت به انسانھا کاھش يافته است. در گذشته عادت داشتم که 

بی تفاوتم. اما قبل از ھر چيز ھمه  نسبت به ھمه در حال حاضرمردم را با احساسی گرم مالقات کنم. 
[لنين] باقی مانده است. در ديگر  I.Vحوصله مرا سر ميبرند. تنھا احساس گرم من برای بچه ھا و .

که من در کار تمام  ،کار داده امبه و  I.Vروابطم قلب من مرده است. انگار که من تمام احساسم را به .
تھی  ،که در گذشته به عنوان کار آنرا غنی ميساختم ،ھمدردی با انسانھا ،چشمه ھای عشق خود را

و  I.Vبه استٽنای . ،. من ديگر نه رابطه ای شخصی بلکه رابطه ای تجاری با مردم دارمنموده ام
با بی تفاوتی يا انزجار (در گذشته  ،ترتيبفرزندانم. مردم خطوط مرگ را در چھره من ميبينند و به ھمان 

  خ من را ميدھند. ... من جسدی زنده ام و اين وحشتناک است!"آنھا مرا ميپرستيدند) پاس
کاله  و در مسکو شرکت نمود به صورتی آشکار غمگين اينسا آرماندلنين زمانيکه در مراسم خاکسپاری 

  نقابدار خود را تا پايين پيشانی خود پايين کشيده بود.
 ،John Reed، Zidanov، Frunzeاو در ميدان سرخ در کنار ديوار کرملين در نزديکی 

Sverdlov، Djerzjinskij  موزه لنين قرار گرفته سايه در و استالين به خاک سپرده شد. مقبره او
    است.

  
  .٢٧٢ص  ،)١٩٩١(مسکو  ١٠از  ٨باند  ، Vospominanija o ilitje Leninدر Averbach .I.Mـ ١
  در خيال خود يک چنين کودکی را يافته است. Dmitrij Volkogonovـ٢
  Nadezjda Krupskja: Lenin  (Mosko 1976), p 525ـ ٣
  منتشر شد. LCC 35:180 ، ١٩٣٩ ، ١٣ـ ابتدا در بلشويک شماره ٤
 .١١٩ص  ١٩٧١ـ والديمير ايليچ لنين: "در مورد آزادی زنان" استکھلم ٥
 از  Armand. اينجا و در ادامه نامه به ١٩١٦نوامبر  ١٣ـ در ٦

V.I Lenin: Neizvestnyje dokumenty. 1891-1922 (Mosko 1999) .نقل قول ميشود  
  .١٩١٤مارس  ٨ـ ٧
  .١٩١٤ژوئن  ٢٣ـ ٨
  .١٩١٤جوالى  ٣ـ ٩
  
  

  خرس روسی  - ٨
 

لنين به جرم جاسوسی توسط پليس اطريش دستگير شد. جنگ اول جھانی آغاز شده  ١٩١٤اوت  ٧در 
 ،سوسيال دمکرات مجلس اطريشاما پس از دخالت نماينده  ،بود و او يک روس در کشور دشمن بود

اگر چه او خودش  - لنين به سمت نماينده انتخاب و  ،ساعت در زندان ١٢ طىشد.  آزاد ،ويکتور آدلر
  مسئول فروش سيگار شده بود. –سيگار نميکشيد 

  
فرانس  ،شاھزاده اطريشی سوىبه  ،Gavrilo Princip ،ىتوسط دانشجوی صربستانتيرى که 
در . بدون نشانه گرفته شده بود آغازگر جنگ جھانى شد بسر ميبرد سارايووديد در که برای باز ،فرديناند

و مشاور او در  Franz Josefقيصر  ،مدرکی دال بر اينکه بلگراد مسئول اين ترور بوددست داشتن 

که به "صربھا درس ادبی بدھند" بر آن شدند وين 
١

بسياری از آنھا قبول که  ،. ده مطالبه عرضه شد
. تنھا دھمی پذيرفتندمطالبه از ده مطالبه را  ٩. صربھا تسليم شده و ندر کشوری توھين آميز بودبرای ھ



ربھا را پاکسازی نمايد مورد قبول واقع صکه نماينده اطريشی بر اساس آن ميتوانست نيروھای نظامی 
تفاوت نميکرد حال  ،نشد. در وين سران دولت حمايت آلمان را جھت اشغال صربستان بدست آورده بودند

که از نظرات آنھا حمايت  ،روسيه ،که صربھا چه پاسخی ميدادند. تحريکات بر عليه متحد صربستان
  مينمود آغاز شد.

 ،کشورھای فرانسهپس از آن به روز  ١٠در اول اوت آلمان بر عليه روسيه اعالم جنگ نمود و 
ھمه  ،م دو طرفه و نھايی جنگ. پس از اعالشدمجارستان اعالم جنگ  -بلژيک و اطريش ،انگلستان

  در حال جنگ با يکديگر بودند. عمال اروپا 
که بيسمارک گفت:  راما متيوانست ھر کجای ديگری آغاز شود. ھمانطو ،در بالکان آغاز شد درگيريھا

  ندارد."را ھم "ھمه شبه جزيره بالکان ارزش يک نارنجک انداز 
مدت زمان درازى بود که حوزه منافع جود داشت. و ىاما در پشت پرده اختالفاتی ديگر و عميقتر

تضادھايی جديدی را  منافعقدرتھای بزرگ در مورد مستعمرات در تضاد با يکديگر قرار گرفته و اين 
  .ايجاد مينمودنديکی پس از ديگری 

  
 ،Bernدر  ،در آنجا و از طريق وين به کشور بی طرف سوئيس مسافرت نمودند Krupskajaلنين و 
ھر روز صبح ھمسر پرزيدنت سوئيس را که برای تکان دادن فرشھا  Krupskajaجاره کردند. اتاقی ا

عت ساکن محيط خرده سرمايه داری ياد ياز طبنشان زنده اى و از آن به عنوان  ميديدبه بالکن ميامد 
  .مينمود

ی روسيه بودند و نمود: از ميان روسھا در ژنو چه کسانی راھرا آغاز تنيدن شبکه جديدی  بالفاصلهلنين 
  آيا چاپخانه ای روسی باقی مانده بود و ميتوانست اعالميه ھای روسی را چاپ کند؟

براى برگزارى جلسه اى به جنگلى وجود داشتند  Bernبلشويکھايی که در  کليهروز بعد از ورودش 
ن جنگ به آو در . قعطنامه ای صادر نمودو لنين نظر خود را در مورد جنگ ارائه  فراخوانده شدند

ى  –تقريبا جمعى عنوان جنگی امپرياليسيتی و غارتگرانه  مورد ارزيابی و توافق قرار گرفت. پشتيبانی 
به بود خيانتی از کمکھاى مالى ارائه شد پارلمانھايشان به جنگ اروپايی  ه - سوسيال دمکراترھبران 

   .اھداف طبقه کارگر
اوت يک رويداد غير منتظره  ٤ اما با اينحال ،نداشتلنين از سوسيال دمکراتھای روسی انتظار زيادی 

. او تصور ورزيداطالعات داده شده از برلين امتناع قبول برای او شد. زينويف گفت که لنين ابتدا از 
جعل نموده بود.. اما زمانی که صحت اين امر که  *Vorwärtsميکرد که ستاد ارتش آلمان کدی از 

يستھا تبديل شده بودند ٽابت شد مسئله شکل ديگری به خود گرفت: "از "سوسياليستھا" به متحد امپريال

امروز من ديگر سوسيال دمکرات نيستم. من يک کمونيست ھستم".
٢   

* http://en.wikipedia.org/wiki/Vorw%C3%A4rts – مترجم  
  

را در بين الملل سوسياليسم به تصويب رسانده بودند که  مصوبه اىدر حقيقت  لنين و روزا لوکزامبورگ
ھمه احزاب سوسياليست را موظف به مخالفت با جنگ مينمود و به ھمين دليل اين خيانت ھر چه بيشتر 

در دومين کنگره بين الملل در اشتوتگارت لنين و روزا لوکزامبورگ بندی  ١٩٠٧احساس ميشد. در سال 
نيز  ١٩١٢و  ١٩١٠پس از برخی اصالحات به عنوان ضميمه به قعطنامه ھای شبيه به جلسات که  ،را

  پيشنھاد نموده بودند.  ،اضافه شد
اين از وظايف طبقه کارگر کشورھای درگير و نمايندگان آنھا در پارلمان  ،محتمل باشد وقوع جنگیاگر "

وظيفه آنھا اين است  ،آغاز بشود ىنانچه جنگکه با تمام وجود از وقوع جنگ جلوگيری نمايند.... چ است
به منظور جنگ حاصل از و از بحران اقتصادی و سياسی در جھت متوقف نمودن آن سريعا دخالت که 

توده ھا بھره برداری و از اين طريق سقوط ديکتاتوری سرمايه داری را تسريع نمايند". ترغيب
٣   



سراسرى دست اعتصاب به ه در صورت آغاز جنگ سوسياليسم بين الملل خود را مقيد نموده بود ک
  قطعنامه ھا و تصميمات فراموش شده بودند. ن. اکنون زمانيکه جنگ واقعيتی شده بود تمامی ايبزنند

. چرا که شايع شده بودندھوادار او مرکزيت طلبان و برای لنين "خطرناکتر از ھمه" کارل کائوتسکی 
گترين زراز جنگ ب حمايتشانو دقيقا به ھمين دليل بوده زب از اعضای رھبری حراديکالتر آنھا  ،بود

  . سبب شدرا  آسيب
در برلين بسر ميبرد. ھراسان از مواضع حزب  آلکساندرا کولنتاىآغاز جنگ ھمکار لنين  دوراندر 
از رھبران مقتدر  ىخواستار مالقات کائوتسکی در مجلس شد. کائوتسکی به عنوان يک کولنتاى ،آلمان

آلکساندرا راديکال در سراسر اروپا شھره خاص و عام بود. و و يک رھبر کارگری نابغه مارکسيست 
کائوتسکی را که بشدت گيج و شکسته شده بود در سالن مجلس مالقات نمود. ھر دو پسر او  کولنتاى

  دقيقا در ھمان زمان احضار شده بودند:
  او به  ،حمل کنيم " "در اين شرايط حساس بايد ھر يک از ما بتونيم صليب خودمونو

گفت. "ما بايد نشان بديم که حتی سوسياليستھا ھم ميتونن برای حفظ وطن  آلکساندرا کولنتاى

بميرن.!"
٤  

به آنچه که شنيده بود باور نداشت. از زمانيکه رھبر گروھھای سوسيال دمکرات  آلکساندرا کولنتاى
حتی در مورد مجلس آلمان نياز نداشت که  ،مينموداعالم نموده بود که حزب از مخارج جنگ پشتيبانی 

اخطارھای لنين در مورد کائوتسکی  کليهپس از آن مجلس بسرعت منحل شد.  ،کند آن رای گيری
افق ديد  کهبا سياستى بزک شده بود  يک دشمن نقابداراو کالھبردار به اٽبات رسيد. به عقيده لنين" 

را تضعيف و آنان را نسبت به مسائل بی تفاوت  روحيه و توانايی درک کارگران ،کارگران را محدود
  مينمايد."

  ،Karl Liebknecht. زمانيکه احزاب ديگرى را نميشناخت احزاب آلمانیبجز قيصر آلمان 
و کارل زتکين اعتراض نامه ای را بر عليه مواضع رھبران حزب رزا لوکزامبورگ  ،فرانز مھرينگ

در آن ! ابتدا در پايان اکتبر بود که منتشر نمايدآنرا  ھيچ روزنامه آلمانی وجود نداشت که ،نوشتند
  سوئيس منتشر شد.

به انحراف شونيستی کشيده  ،در راس آن Valliantو  Guesdeدر فرانسه نيز حزب سوسياليست با 
  بر عليه فشارھا ايستادگی نمود. Independent Labourشده بودند. در انگلستان تنھا حزب 

اما  ،مجلس بر عليه جنگ رای دادنده  –اعضای فراکسيون سوسيال دمکرات در آغاز روسيه با تمام 
تمام  و به ادامه فعاليت خود به صورت مخفی ناگزيرمنشويکھا به سرعت تغيير موضع داده و بلشويکھا 

  اعضای فراکسيون بلشويکی در مجلس روسيه به تبعيد دائمی در شرق سيبری فرستاده شدند.
نی پرشوری را در تجليل از مھاجران روسی که داوطلبانه به ارتش فرانسه در پاريس پلخانف سخنرا

نظامى شايد سابقه  ،شد که تصور مينمودملحق شده بودند ايراد نمود. اين عمل او مايه تاسف شديد لنين 
  .ه باشدعامل اين شوخی او بودپلخانف 

ارلمان سيبری بودند که در بجز سوسيال دمکراتھای روسی تنھا چند بلغاری و دو نفر از اعضای پ
  پارلمان خود از دادن رای مٽبت به جنگ خودداری نمودند.

در موضع ضعف قرار  آنراکه مخالفان  ايجاد نموده بودجنگ آنچنان روحيه ناسيوناليستی را در روسيه 
. نددداده بود. به عنوان مٽال در شھرھای روسيه مغازه ھای متلعق به آلمانيھا به صورتی منظم غارت ش

  نام رسمی شھر سن پطرزبورگ که در گوش طنينی آلمانی داشت به پطروگراد تغيير داده شد. 
 ه -معدود افراد. يکی از اشاره نمودفراريان از جبھه به شمارى اندکى از  نيز با کمال تعجبفرانسه 
واداران يک روز قبل از آغاز جنگ توسط يکی از ھ ،سوسياليسته  – Jean Jaures ،جنگ ه - مخالف

  جنگ به قتل رسيد.



 ،ھشت ماه بعد و عالوه بر آن يک ميليون طی ،نفر داوطلبانه ٧٥٠٠٠٠در ھفته ھای اول در انگلستان 
. در اولين زمستان جنگ بسياری به خاطر اشتياق بسيارشان برای نجات وطن در کردند خود را معرفی

. بسياری قبل از اينکه دريافت نمودندد را ميان برف دست به تمرينات نظامی زده و بدينسان مجازات خو
  اسلحه ای بدست بگيرند کشته شدند. 
امکانات موجود انقالبی غافل نبود. مانند انقالب سال از اما لنين  ،سوسيال دمکراتھا خيانت نمودند

برای روسيه در جنگ جھانی  ىشکست ديگر ،شکست روسيه در مقابل ژاپن رخ داد بخاطرکه  ١٩٠٥
  به گورکی نوشته بود:   ١٩١٣. لنين در سال ايجاد نمايدانقالب ديگری را ميتوانست 

برای انقالب قابل استفاده باشد (در سطح  اى ميان اطريش و روسيه ميتوانست بصورت بيسابقه ى"جنگ

اينچنين لطفی را به ما بکنند." Nickyو  Franz Josefکه  چندان محتمل نيستاما  ،تمام اروپا)
٥

لنين  
عقيده بود که اين جنگی غارتگرانه بود و کارگران نميتوانستند از ھيچ يک از طرفين متخاصم  بر اين

حمايت نمايند. "جنگ جھت تقسيم مستعمرات و به چنگ آوردن زمينھای ديگر ملل آغاز شده است. 
  دزدھا با ھم دعوا ميکنند". 

 ،رگر شکست ارتش خودی بھتر بوداما برای طبقه کا ،اھميت نداشت النين ميگفت  که نتيجه جنگ اساس
کراين و تعداد وا ،به خصوص شکست روسيه شکستی بود برای حکومت تزار و ارتش آن که لھستان

  روسيه را مورد شکنجه قرار ميدھند. ھاىخلق ديگر بسياری از
  

در و ھمسرش حاکم بود. لنين  کاذبروستايی  ه  – زندگینوعى از يک  Bernواقع در  Diestelwegدر 
 ،و به فاصله پنج دقيقه زينويف با اعضای خانواده اش اينسا آرماندروبری آنھا  ،نار جنگل بزرگیک

در راھھای جنگلی پوشيده از برگھای زرد پاييزی  اينسا آرماندکروپسکايا و  ،زندگی ميکردند. لنين
ميوه ھای جنگلی و  ،باال ميرفتند. آنھا گلھای رز آلپی Schrattenfluhراھپيمايی نموده و گاھی از کوه 

نوشته ھايی  ،و نوشته ھای خود کار ميکرد سخنرانيھارا ميچييدند. لنين بر روی  ،Karliohan ،قارچ
را به زبان ايتاليايی ميخواند  Toussaintsکروپسکايا کتاب آموزشی  ،ندکه بسياری از آنھا منتشر نشد

  دامن ميدوخت. اينسادر حاليکه 
روبل به ارٽ برد. پس از اينکه يک دالل پول  Krupskaja٢٠٠٠ ،طی دوران زندگيشان در کراکف

روبل آن باقی ماند. اگر چه ته مانده ای از ارٽ برای آنھا باقی مانده بود با  ١٠٠٠ ،سھم خود را برداشت
  وضعيت اقتصادی لنين و ھمسرش نگران کننده بود.  ،يعنی زمان بازگشت ، ١٩١٧اينحال تا سال 
Krupskaja  نانی برای پيدا کردن نوشت: "تمام دارايی ما بزودی تمام ميشود. مشکل  ١٩١٥در سال

  خوردن و ادامه زندگی ھر روز بزرگتر و بزرگتر ميشود."
و ما ان است لنين شکايت ميکرد. "ھمه چيز بشدت گر ،ھر چيزی که شد" ،را آغاز کنم"من بايد نوشتن 

  .."اداره ميکنيم را نابه سختی زندگی خودم
  

ازماندھی مقاومت در مقابل کار س ،تقلبی فروکش کرد ميھن پرستىاز  کاذباولين موج  آنکه پس از
بر عليه جنگ را  فردىخرابکاريھای و  نارسا. لنين شعار "صلح" را به عنوان شعاری آغاز شدجنگ 

و غير نظاميان  ،مردود اعالم نمود. به جای آن او خواھان تبليغاتی ھمگانی بود که بر اساس آن ھر دو
  بسوی ستمگران کشور خودی نشانه ميرفتند.را خود  سالحبايد  ،نظاميان

را بر عليه جنگ اعالم نمود. دو کنفرانس  چپ بين المللىبرپايی کنفرانس  رابرت گريمدر سوئيس 
در  Kienthalدر  ١٩١٦و دومی در آوريل  زيمروالددر  ١٩١٥يکی در سپتامبر  ،ميشدار زبرگ

  .کرددو کنفرانس شرکت سوئيس. لنين در ھر 
متشکل از  هنفر ٩. يک فراکسيون کمونيستی کردندشرکت  زيمروالدکشور در کنفرانس  ١١نفر از  ٣٨
 ،لھستانیه  – رادک ،توره نرمان و Zeth Höglund و سوئديھا لتن برزينز ،زينويف ،لنين



Borchardt –  آلمانی ه، Platten –  که بعدھا به آنھا  ھلندیه  – ھولست -رونالد سوئيسی و ه
  . ظاھر شدندپيوست در کنفرانس 

و غير ستيزه جويانه ترى سازشکارانه ه  –را مردود اعالم نموده و اعالميه  جناح چپاکٽريت پيشنھاد 
  نمودند. تاييداين اعالميه را به ھر حال  جناح چپمورد تاييد قرار دادند. را 

 Zeth Höglund، Ivan –سه نفر از مبتکران تشکيل شد.  آنبعدھا در سوئد کنفرانسی شبيه به 
Oljelund  به زندانھای دراز مدت محکوم شدند. ابتدا آنھا به جرم "ترغيب به  – اريک ھدنو

  جرم آنھا به "آماده سازی برای خيانت" تغيير يافت.  عنوانولی بعدھا ه بودند خشونت" دستگير شد
به آلکساندرا  شنيدخاطر تبليغات ضد نظاميگری به را  Zeth Höglundخبر محکوميت لنين زمانی که 

کولنتای نوشت"عجب بی عدالتی وحشيانه ای! باور کردنی نيست!
٦

او آنچنان خشمگين بود که ھمه  
  متوجه آن ميشدند.

  
پايان دادن به شاھکار خود "امپرياليسم به مٽابه باالترين مرحله به منظور لنين  ١٩١٦در فوريه 

  به زوريخ مھاجرت نمود. ،ه بودوئن ھمان سال به پايان رسيدکه در ژ ،سرمايه داری"
Krupskaja  تعريف کرد که "ارتباطات با روسيه قطع شده بود. ما نامه ای نميگرفتيم و کسی از آنجا

نمونه ھاى ارگان  ازموفق به قاچاق برخى  ،عليرغم موانع سخت مرزی ،نميامد."ابتدا در پايان سال لنين
  .شدبه روسيه  Sotsial-Demokratحزب 

او خود را از کلنيھای مھاجران دور نگاه ميداشت به دليل اينکه بسياری از آنھا بر عليه او بودند. ھر 
که به دليل گرسنگی ديوانه شده بود لنين را مالقات  ،"Zemljatjkaروز صبح بلشويک فقيری به نام "

کتابخانه او را به و آنطرف ميرفت که حتی و لباس کٽيفی به اين طرف  پريشانچھره ميکرد. او با چنان 
  راه نميدادند.ھم 
 ٩معموال قبل از ساعت  و تماس بگيرد و گفتگوبحٽ انجام به خاطر  لنينھمواره در تالش بود که با او 

  ميامد. شپيش از اينکه لنين به کتابخانه برود به ديدن
قبل از رفتن به  ،ت که آنھا در آخرگذاش Krupskajaگفتگوی با او چنان تاٽير بدی بر روی لنين و 

اتاقی را در خانه ای قديمی و تاريک اجاره  ذوجينبه بھانه قدم زدن از خانه فرار ميکردند.  ،کتابخانه
سوسيس پزی وجود اى نمودند. پنجره ھا را فقط شبھا باز ميکردند به دليل اينکه در خانه کارخانه 

  د.بوی سوسيس ترشيده غير قابل تحمل بو .داشت
  تمام اروپا بوی تعفن ميداد و لنين خود را خسته و پير احساس مينمود.

از  ، Micha Tschakaja يک بار پس از نطقی در ژنو رفيق يونانی و مبارزاتی او ١٩١٦در اکتبر 
  لنين سوال کرده بود: "شما چند سالته؟"

  سالمه". ٤٦خيلی پير. من ھمين االن  ،لنين جواب داد: "من پيرم
بود. در آنجا خوش  شتاريک و دلتنگ لنين تنھا دلش به ھمسايگان ،حال در آن خانه بزرگبه ھر 

ھمسر يک نانوای آلمانی که در جبھه بود و يک  ،يک کفاش ،نجار ه - Kammerer ،صاحبخانه
  .زندگى ميکردند به رنگ قرمز تيرهاى ھنرپيشه با گربه ه  –خانواده اطريشی 

 نشستىطی ه نجار  – Kammererآنھا وجود نداشت. يک بار ھمسر  ھيچگونه پيشداوری مليتی ميان
در کنار اجاق گاز با خشم فرياد زد: "سربازا بايد سر اسلحه خودشونو به طرف دولتھای خودشون 

  برگردونن!".
Krupskaja تمايلى به رفتن از آنجا نشان ندادپس از آن ماجرا لنين  ،مينويسد .  

  



آنرا کشف نمود. او  Krupskajaدر نزد لنين وجود داشت که تنھا  ىانگيزتمايل رقت در خالل آندوران 
او را والديمير ايليچ و يا فقط ايليچ  Krupskajaکه  ،زمانيکه لنينکه چه اتقاقى افتاد  بازگو ميکند

  :را در يکی از خيابانھای زوريخ مالقات نمود ھاسوسيال دمکراتى از تبار يک بار سياستمدار ،ميخواند
Krupskaja قسمت مدرنتر شھر قدم ميزديم و بصورتی اتفاقی به  ،ميگويد: "ما در قسمت ديگری

  برخورديم.  ،تعلق داشتسردبير يک روزنامه سوسياليستی در زوريخ که به فاالنژ دست چپيھا  ،نوبس
. بشودسوار قطار شھری چنان وانمود کرد که ميخواھد چشمش به والديمير ايليچ افتاد  نوبسيکه نامز

ـ ه  نوبس. چھره را آغاز نموددر مورد ضرورت يک انقالب جھانی صحبت اما لنين او را غافلگير و 
از دست اين روس خود را  چگونهنست که افرصت طلب خيلی خنده دار بود. او اونجا ايستاده بود و نميد

يک و خنده . صحنه تراژخالص کند سخن ميگفتگرفته و در مورد عقايد خودش را  پرحرف که يقه او
 ،نگرفتوالديمير ايليچ بود. او نتيجه ای ازسرمايه گذاری خودش در اين ميان بازنده اما  ،داری بود

  او برای توده ھا بدون استفاده به ھدر رفت و اگاھی آشکار او شنونده ای نداشت.  اندازه بىاشتياق 
. ما ه بوديمنورشناسی لندن ديدخرس قطبی بزرگ فکر کردم که من و ايليچ در باغ جا آنمن ناگھان به 

حيوانھای ھمه  که ،ما توضيح داد راىنگھبان ب در مقابل قفس ايستاديم و مدتی طوالنی به او نگاه کرديم.َ 
ھرگز ه که  – فقط خرس قطبی روسیاين شير.  ،ببر ،وحشی به مرور زمان به قفس عادت ميکنن: خرس

ھای قفس اعتراض ميکنه."به اسارت عادت نميکنه. شب و روز بر عليه ميله 
٧
   

  
ى  – دفترچه ٢٠را با  صفحه ٧٦٠ امپرياليسم فراھم آورده و مبحثلنين دانش بسياری را در مورد 

  .ه بودپر کرد آمار و نقل قولمملو از ياداشت 
را با داستنھای گوناگون و عجيب و غريب در مورد امپراطوری ھای مختلف  Krupskajaشبھا او 

در دفتر خاطرات خود نوشت: "افسوس که اين قصه ھا ھرگز کتابی  Krupskajaسرگرم مينمود. 
امپرياليسم در روسيه تزاری توسط گورکی تھيه و نويسنده انتشار قانونى در مورد قرارداد ". ندنشد
منتشر نشد و  ١٩١٧روبل به عنوان اجرت دريافت ميکرد. اما در حقيقت کتاب قبل از سپتامبر  ٥٠٠

به ناگزير "دگرگونيھای ھنری" را که به دليل سانسور  تعدادى ازز اينکه نتوانست لنين متاسف شد ا
انجام آنھا شده بود تصحيح نمايد. به عنوان مٽال زمانيکه او تمايل داشت که از روسيه استعمارگر 

  صحبت کند اجبارا از ژاپن صحبت مينمايد و غيرو و غيرو.
  اما پيام کتاب کامال روشن بود.

ح داد که گذار به سرمايه داری مونوپولی و صدور عظيم سرمايه به کشورھای عقب مانده لنين توضي
   .فراھم مياوردچگونه شرايط الزم را برای ايجاد جنگ ميان گروھھای امپرياليستی 

يک "تقسيم جديد" به منظور آمريکا برای مٽال ميتوانست جنگ نفت را ه  –ه در حال اتمام  – منابع نفتی
  .                 سبب شودنفتی جھان  ذخائراز 

گروھھای برتر را در از او ھمچنين بر اين امر اعتقاد داشت که امپرياليسم در کشورھای ٽروتمند برخی 
  . حتى در ميان آنھا نيز نفوذ مينمايدميان کارگران بوجود مياورد و اينکه ايدئولوژی امپرياليستی 

ه گام نھادن  –امر ولی  ،کندوقوع جنگ جھانی را پيش بينی  توانستمينبسيارى اگر چه لنين مانند 
   .بودشده روشن سرمايه دارى به مرحله فروپاشى از مدتھا قبل 

بحران مراکش در سال  ، ١٩٠٥اولين انقالب روسيه در سال  ، ١٩٠٤جنگ روسيه و ژاپن در سال 
انگلستان و فرانسه در سال (ھمبستگيھای صميمانه) ميان  entente cordialeبنيان گذاری  ، ١٩٠٦
 ،اطريش ،احيای اتحاد سه گانه (آلمان ، ١٩٠٧روسيه در سال با سه گانه اتحاد گسترش  ، ١٩٠٤

لنين نوشت: "امپرياليسم در مورد صحت اين نظريات شھادت ميدادند. ايتاليا) و فروپاشی جنبش کارگری 
  آغاز انقالب سوسياليستی است."



ميليون نفر زخمی  ٢٠ميليون نفر کشته و  ١٠ن را تاييد نمود. جمعا جنگ جھانی درستی نظرات لني
بدون آلمانی کشته شدند. حمله  ٢٧٨٠٠٠نفر فرانسوی و  ٤٦٠٠٠٠ Verdaunشدند. تنھا در جنگ 

جای گذاشت. بدون کوچکترين  برھزار کشته از خود  ٤٢٠٠٠٠ Sommeانگليسيھا در ه  –ھدف 
  ان ھزاران انسان جوان را قربانی نمودند. ترحمی ژنرالھای ھر دو طرف روزانه ج

برگذار شد. طی ھشت ماھی که  Kienthalدر  ه دوم زيمروالد –کنفرانس  ١٩١٦آوريل  ٣٠تا  ٢٤در 
  گسترش يافته و شرکت کنندگان راديکالتر شده بودند. بصورت فزاينده اىجنگ  ،گذشته بود

ته لنين قطعنامه ھا گامی به فو به گضو داشت نفر ع ١٢نه ھشت بلکه  زيمروالدجناح چپ اعضاى اينبار 
  . ندجلو نھاده بود

و اينکه به نشده بودند  منتشرعظيمتر از اين و  باالتر ،الھام بخش تر"در تاريخ جھان ھرگز اطالعاتی 
ھيچ دردی سنگينتر از رسيدن  و بزرگتر فداکارى. ھيچ ما خواھد بودھنر جمعی نمودن آن واقعيت مبدل 
  نيست: صلح ميان مردم.به اين ھدف 

و برگزيدگان آنھا! پدران و مادران! زنانی که شوھران خود را از دست داده ايد و فرزندان بی  انکارگر
از  ،به خاطر جنگ و از جنگ در عذابيد اين شما ھستيد کهپدر! زخيميھا و انسانھای عاجز و زمين گير! 

اھای نابود شده فرياد برآوريد: کارگران ھمه روست از شھرھا و ،از رزمگاھھای پر دود ،سراسر جھان
  جھان متحد شويد.".

در آلمان تيرباران شدند.  سرباز ٣٢تنھا در ماه می برای پخش اين اعالميه در سنگرھا سه افسر و 
Karl Liebknecht از  ،ه بودکه در ماه سپتامبر به عنوان تنھا نماينده مجلس بر عليه جنگ رای داد
  طر تبليغات بر عليه جنگ به دو سال زندان تاديبی محکوم شد.حزب اخراج و به خا

بيش از نيم ميليون کارگر در اعتصاب شرکت نمودند.  ١٩١٥در روسيه مقاومت گسترش يافت. در سال 
برقراری روابط برادرانه ميان سربازان ديده ميشد. تيراژ روزنامه به اطريش تمايالت  -در جبھه روسيه

  .ه بودرسيد ٤٠٠٠٠به  ،پرودا ،بلشويکھا

  
بدون اينکه  مينمودچرخ گوشت چرخ . براى آينده اى قابل پيش بينى شده بود آغازاما جنگ تازه 
  .قادر به جلوگيرى از آن باشند نيروھاى مخالف

جنگ تزار ه  -اول برای نيروھای نظامی تزار آغاز شده بود. طی پنج ماه  ممکنجنگ به بدترين شکل 
 Brestميل در خاک روسيه پيشروی ودر اوت  ١٥آلمانيھا  ١٩١٥داد. بھار  نفر را از دست ٣٠٠٠٠٠

نيروھای روسی را در  ،گاز به عنوان اسلحهاستفاده از  با از جمله ه  و را به تصرف خود درآورد
  . ه بودندمردابھای پر شاخ و برگ محاصره نمود

که جنگ به اتمام رسيده باشد کشور اينميليون نفر را برای جنگ جھانی بسيج و قبل از  ١٤رژيم تزار 
تسليحات ارتش روسيه وضعيت بسيار  را به شکل کشته و زخمى از دست داده بود.ميليون نفر  ٦قريب 

بدی داشت. ارتش آنھا توپخانه سنگين نداشت و تنھا صاحب چند ھزار شصت تير و تعداد کمی آتشبار 
روسيه درگير  –ه و پس از شکست در جنگ ژاپن بود. افسران ستاد ارتش از نوخواھی نظامی متنفر بود

  دعواھای داخلی بودند. 
ارتش  ،که خود بعدھا يکی از رھبران انقالب شد مينويسد: "مدتھا قبل از سقوط رژيم تزار کرنسکى

فراريان جنگ از بيش از يک ميليون  ١٩١٧از فروپاشی را نشان ميداد. در ژانويه  آشکارنشانه ھايی 

پرسه ميزدند."در پشت جبھه ھا 
١٠
   

قدم ميگذاشتند عوامل نگرانی  ،که بعدھا تعدادشان به دو ميليون و نيم رسيد ،ھر جا که فراريان از جنگ
را ايجاد ميمنودند. آنھا به اقوام خود نامه مينوشتند و داستانھای رقت انگيزی در مورد اينکه آنھا را 

  د بازگو ميکردند.به حمله مينمودن ناگزيرچگونه بدون داشتن اسلحه ای 



 ٢٢لنين ھنوز آغاز انقالب را نميديد و در مورد امکانات بازگشت خود به کشور بسيار بدبين بود. در 
  زوريخ طی نطقی گفت:در ژانويه او در جلسه سوسياليستھای جوان در ساختمان خانه مردم 

نقالب آينده را تجربه که مبارزات تعيين کننده ا ممکن است"ما انسانھای متعلق به نسلھای گذشته 
  ...." نکنيم

     
از طرف دولت  Princip) در مورد تالشھاى اطريش که ثابت نمايد که ١٩٦٧(استکھلم  ١٩١٨ـ١٩١٤جنگ جھانى  ،در اثر A.J.P Taylorـ ١

  صربستان اجير شده بود: "آنھا مدرکى پيدا نکردند. کسى تا کنون چيزى بدست نياورده است سخن ميگويد. 
  . ١٣٩ص  ١٩٩٤مسکو  ١بخش  ،Polititjeskij portret ،لنين ،Dmitrij Volkogonovـ ٢
  ترجمه شده است.  يلمار برانتينگ. اين نقل قول بوسيله ١٠٦ص  ،)١٩٦٣(استکھلم  ٢بخش  ،جنبش کارگری در سوئد ،Knut Bäkströmـ ٣ 
  . ١٢٨ص ١٩٨٥من چندين بار زندگی کرده ام مسکو  – آلکساندرا کولنتاىـ ٤
  LCC 35:76ـ ٥
 ـ نقل قول از ديمتيری ولکوگنوف.٦
  .٨٨ص  ١٩٢٥ـ لنين: زندگی و آموزش استکھلم ٧
  يک برده يونانى بود که تماتل خود را براى آزادى به شکل افسانه بيان نمود.   Aesopusـ ٨
  . ٢٧٥ص  ، ١٩٦٣استکھلم  ،قسمت دوم ،تاريخ جنبش کارگری سوئد Knut Bäckströmـ نقل شده از ٩
  ١٩٢٧می  ٢٢ـ نيويورک تايمز ١٠
    

                                                                                                                                                                                    

  راننده ديوانه است - ٩
 

 Neueو Zurcher postى  در زوريخ ساکن شد. وقتی که او روزنامه ١٩١٧لنين در فوريه 
Zurcher Zeitung،  در اخبار ھيجان انگيزی در واقع  را خواند ١٩١٧ مارس ١٥ به تاريخ مورخ

  :روسيهدر  بانقالآن بود. 
حقيقت دارد! که بدون  ،آلمانيھا دروغ نگويند در صورتيکهنوشت: " اينسا آرمانداو در ھمان روز به 

بوده است!" نزديک  طی چند روز گذشته وقوع انقالب در روسيهدر شک 
١ 

  

ميليونھا  ١٩١٧اين بار خبر حقيقت داشت. بيش از آنچيزی که لنين حدس ميزد حقيقت داشت. بھار 
تزار  عھدهاز روسی در جبھه ھا زخمی و يا کشته شده بودند. مسئوليت اين رھبری نابخرادانه بر سرب

نھاده  ،ميکردکه فاقد صالحيت و نابالغ بود و نميديد که چگونه با جان ميليونھا انسان بازی  ،نيکالی دوم
  .شد

ه ی را تعويض نمودسه وزير جنگ و چھار وزير کشاورز ،تزار پنج وزير کشور ١٩١٦تنھا طی سال 
  . بود

به تزار پند داد که فرمانده نيروی دريايی را از کار  Aleksandr Michajlovitj دوک بزرگزمانيکه 
  تزار پاسخ داد: ،برکنار کند

را از کار بر کنار کنم؟ برادر عزير پدرم را؟" Aljosja"من چگونه ميتوانم عمو 
٢
   

مقاله ای را تحت عنوان "وضعيت  Russkije Vedomostiروزنامه  ١٩١٥در پايان سال ھنگاميکه
خوانندگان به آسانی متوجه شدند که چه کسی مورد نظر  ،منتشر نمود بحرانيست. راننده ديوانه است"

.بود
٣
  

يک شاھزاده خانم آلمانی که مجذوب قدرت جادويی راھب  ،ى تزاريست - آلکساندراافکار عمومی نيز 
  مسئول شکستھا قلمداد نمودند.را  ،بود شده گريگورى راسپوتينمشروبخوار 



تزار نقش فرمانده را به عھده داشت اما در عمل اين شاھزاده خانم بود  ١٩١٥اگر چه پس از سپتامبر 
ميتوانست وزيران را از کار برکنار و از طريق  گريگورى راسپوتينکه در  روسيه حکمرانی مينمود. 

  . نمايدسياستھای جنگ را تعيين  آلکساندرا
] اميدوار گريگورى راسپوتينشاھزاده خانم در نامه ای به تزار نوشت: "دوست ما [ ١٩١٦اوت  ٨در 

 شمار تلفات بشدتاو ميگويد که  تالش نکنيم. و تصرف آنھا به کارپاتھا صعوددر جھت است که ما 
  ."افزايش خواھند يافت

اجازه جانب اقوام نزديک تزار  که از ،Feliks Jusupovبدست معظم اله  گريگورى راسپوتيندر آخر 
  به قتل رسيد. ،انجام آنرا دريافت نموده بود

  
 فداکارييھاى انجامبه  ناگزيرجبھه داخلی  ،ممانعتى بعمل نمياورد ھاقتل عاماز ادامه تزار که ھمزمان 

 ،میيفوريه بر اساس تقويم قد ٢٣ ، ١٩١٧مارس  ٨جديد شد. چھار روز قبل از روز بين المللی زن در 
 دولت در مورد جيره بندی اخطار داده بود. ھمزمان با کاھش دستمزدھا بسياری از شرکتھا با نتايجی

  درخشان سود سرشارى را بخاطر جنگ نصيب خود نموده بودند.
کارگر با تقاضای "نان و صلح" اعتصاب نمودند. صبح روز بعد تعداد آنھا  ١٢٨٠٠٠در صبح روز زنان 

وفاداران به تزار تيراندازی  در آن ھنگام. افزايش يافتنفر  ٣٠٦٠٠٠آن به  و روز بعد از ٢١٤٠٠٠به  
 ٥٠و در روز يکشنبه  Nevskijنفر در منطقه  ١٢فوريه  ٢٤. در را آغاز نمودندبه مردم غيرمسلح 

  قرار دارد کشته شدند.  Nevskijکه ھمچنين در کنار  Znamenkajaنفر در بازار 
ربازان به مادران خود تيراندازی مينمودند. ولی برای بسياری که ھنوز . سشرايط ھولناکى بود ،شرايط

از تيراندازی  پاولف. بعد از ظھر يکشنبه گارد وضعيت غيرممکن شدوجدانی باقی داشتند تحمل اين 
نيز از  Preobrazjenskijخلع سالح شد. روز بعد گارد  Preobrazjenskijسرباز زد و توسط  گارد 

  م دست برداشت و در عوض فرماندھان خود را کشت.تيراندازی به مرد
 ٢٥٠٠٠٠. ناگھان بيش از ندآن واحد منتشر شد بهنافرمانيھا به سرعت مانند زنجيره ای از اين واحد 

ھزار سرباز  و ملوان در و اطراف پطروگراد سر به شورش برداشته و تقريبا ھمان مقدار اسلحه را به 
  تصرف خويش در آوردند. 

تصميم  ،فوريه ٢٨ ،فرمانده گارد پطروگراد در منطقه ،چابالفماجرا زمانی پديدار گشت که  نقطه عطف
  به مردم تيراندازی نکند.ھا را به زمين گذاشته و  گرفت که اسلحه

(محلی که جسد تزار نيکوالس دوم به خاک سپرده شده است)  Peterpaulپرچم قرمز بر فراز قلعه 
بود که تعدادی از ھواداران تزار دست از مقاومت برنداشتند. انقالب  ورياآست افراشته شد. فقط  در ھتل

  بر جای گذاشت.  ،که اغلب آنھا نظامی بودند ،کشته ١٤٤٣فوريه در مجموع 
 ،انقالبی سوسياليستاو بعدھا توسط   –لووفموقتی تحت رھبری معظم اله  ىرژيم تزار فروپاشيد. دولت

  .تشکيل شد -بر کنار ميشد ،ه وکيل –ساله  ٣٦ه   -کرنسکى 
استعفانامه خود را امضاء کرد. او در دفترچه  اجبارمارس از روی  ٢پس از آن تزار نيکالی دوم در 

". نه شده اماحاطه بزدلى و کالھبردارى  ،نتاي"خمن توسط خاطرات خود شکايت کرده و نوشته بود: 
شاھی نيز او را تنھا گذاشته بودند. پادبلکه اعضاى خانواده  ،درباراو در فقط مستخدمين نزديک 

در حقيقت اجازه داد که پرچم قرمز را بر سر در قصر خود آويزان  Kirill Vladimirovitj رتضيحلاع
ھديه ای گى خود را جھت اھداى در نامه ای به کرنسکی آماد Nikolaj Michailovitj کنند! شاھزاده

  .اعالم نمود ،گش او را کشته بوديک شورشی که پدر بزر ،dekrabistبه بنای يادبود 
بايد جانشين او ميشد. رھبر  Michailاعليحضرت  ،در استعفانامه تزار اينچنين آمده بود که برادر او

که در کاخ  Michailپارلمان اميد بسياری داشت که بتواند پادشاھی را نجات بدھد. تصور ميشد که 
که طی روزھای  ىاز دادن دستور تيراندازی به مردم زمستانی زندگی ميکرد مناسبترين جانشين باشد. او



سرباز زده و مايل بود که با پارلمان ھمکاری  گرد آمده بودندخارج از کاخ زمستانی در انقالب فوريه 
. اما به دليل اينکه فقط تعداد کمی در مجلس از او پشتيبانی مينمودند و افسران در ھمان زمان کند

  تصميم گرفت که برای ھميشه استعفا بدھد.  ،ندرا تنھا گذاشته بود رومانف
سال ديکتاتوری از ھم فرو پاشيد اگرچه تا  ٣٧٠بازداشت شدند.  Tsarskoje Seloاقوام تزار در 

   طول انجاميد.ب ،شدقبل از اينکه کشور به صورتی رسمی جمھوری  ،سپتامبر
شويکھا در پطروگراد اداره روسيه (فراکسيونی که توسط بل شوراى پطروگراد ،مارس ٢ ،ھمان روز

که در  ،خود راسربازان بايد تمام واحدھای نظامی ه خود را صادر نمود:  –" ١دستور شماره ميشد) "
مسئوليت حفاظت و کنترل اسلحه  ،مخلص کالم. انتخاب مينمودند ،بودندمسئول  برابر شوراى پطروگراد

زمان کار و حق افسران که سربازان را تو خطاب آنھا بود. وظيفه دادن سالم نظامی خارج از  بر عھدهھا 
ھمزمان سخن گفتن با افسران آسانتر شد. به جای "عاليجناب ژنرال" کافی بود  و کنند از ميان برداشته

  که بگويند "آقای ژنرال".
فرمان شماره يک را خواند فرياد کشيد: "اين  ،يکی از ھواداران پادشاھی ،Sjulgin.V.Vزمانيکه 

  است".مرگ ارتش 
. بلشويکھا از ه بودشرايط ويژه ای سياسی که نام "قدرت دوگانه" را به خود گرفت ايجاد شد درآنزمان

  ديکته ميکردند. ،که رسما دولت را تعيين و کشور را اداره مينمود ،پطروگراد شرايط را برای مجلس
را نشريات و اجتماعات  ، -آزادی بيان ،پطروگراد قانون عفو عمومی در مورد زندانيان سياسی  شوراى

يک مجمع قانونگذای  ،مذھبی يا مليتی صادر شد ،از ميان برداشتن تمامی تبعيضات طبقاتی ،صادر نمود
نابودی  ،مخفی و داشتن حق رای مساوی به اجرا گذاشته شد ،مستقيم ،فراخوانده شد؛ حق رای عمومی

سازمانھای  ،به مرحله اجرا درآمدميشد دستگاه پليس که توسط يک نيروی نظامی مردمی جايگزين 
انتخاب شده از جانب مردم برای حکومت خود مختار ايجاد و ضمانتھايی داده شد مبنی بر ه  –منطقه ای 

اينکه واحدھای نظامی که در انقالب شرکت نموده بودند نبايد خلع سالح يا به جبھه فرستاده ميشدند. 
  عت کار در روز با قدرت تمام به اجرا گذاشته شد.سا ٨خواسته قديمی جنبش اتحاديه ای در مورد 

  
انقالب فوريه توسط افسران و سربازان و نه توسط کارگران تعيين شد. در باالترين حد خود کارگران 

ميليون نفر  ١٤و نيروھای تدارکاتی به  ذخيره ھادر حاليکه ارتش به اضافه  ندميليون نفر بود ٣صنعتی 
  . ندميرسيد

داده بودند که خواسته مھم توده ھای نتشخيص  ،نه دولت موقت و نه پارلمان ،ھيچيکه به نظر ميامد ک
  به عبارت ديگر صلح و اينکه اين خواست نھايی آنھا بود.  ،سرباز ھنوز برآورده نشده بود

پارلمان بر عکس قصد داشت که جنگ را "تا پيروزی کامل ادامه بدھد".در اکٽريت 
٤  

برادری نموده يکديگر اعالم به  ،در مقياسی وسيع ،بل سربازان در جبھه ھاسال قه  –پاييز در ھمان 
به انگلستان تصميم خود را مبنى بر ادامه جنگ با تمام قدرت آوريل زمانيکه دولت موقت  ١٨بودند. در 
. ھزاران تن از ايجاد شدموجی از ناخشنودی بخصوص در سربازخانه پطروگراد  ،اعالم نمودو فرانسه 
انتخاب آلکساندر  توسطو وضعيت بايد  نددر مراکز دولتی تجمع نمود بى مقدمهن و ملوانان سربازا

.داده ميشدسوسياليست به رياست دولت و وزير جنگ نجات  ه - کرنسکی
٥   

ھاى . او روزھای بسياری را در جبھه نبودکمتر از وزير جنگ تزار به "وطن" کرنسکی عالقه اما 
. کرنسکی که به تازگی به سوسياليستھای ه بودگذراند سود روسيه برگرداندن ورق به جھتجنگ 

بسياری از رفقای  دپيوسته بو ،با ترکيبی از کشاورزان رمانتيک و ناسيوناليستھای ابله ،)SRانقالبی (
تزار به ارٽ که از از منشويکھا را به عنوان کميسر به جبھه فرستاد. جنگی  تعداد زيادى وحزبی خود 

  .ميشدبه عنوان دفاع از انقالب به بازار عرضه بايد  دشده بوبرده 



 ،و حتی بلشويکھايی ،وطنپرستان عفونی شده بود کاذب ه -  بر اٽر تبليغات ىبخشی از جنبش کارگر
به دليل اينکه به آلمانيھا اين فرصت داده  ،که دفاع از وطن ندبه اين نتيجه رسيده بود ،مانند لف کامنف

  . ميافتبايد ادامه  ،بر سر کار آورندود و دوباره تزار را نشود که انقالب را ناب
 شده بود و توسط  ژنرال ىحاژوئن کرنسکی حمله ای را که در ھمان زمان از جانب تزار طر ١٨در 

و چند شھر را به  به اسارت گرفتندآغاز نمود. روسھا ھزاران نفر را  ،شدميرھبری  آلکسى بروسيلوف
مانيکه آلمانيھا نيروھای کمکی ارسال نمودند بايد روسھای خسته عقب تصرف خود درآوردند. اما ز

سرباز را از دست داده بود و در  ١٠٠٠٠٠نشينی مينمودند. پس از دو ھفته ارتش روسيه بيش از 
Galizien شدعقب نشينی به  ناگزير.  

  .رميم وضعيت بود قادر به تصلح تنھا . نشده بودانحالل بسرعت رخ داد اما ھنوز تمام ارتش را شامل 
بودند که روحيه و تسليحات خراب حمله را به  کردهبه جمھوری اشاره کار و خادم ژنرالھای محافظه 

در حال آماده درخشان خود . يک روز زمانيکه کرنسکی با ھنر سخنوری نمودعملياتی نامطمئن تبديل 
 ،را بدست گرفت: "آقای وزير يک سرباز کشاورز رشته کالم ،نمودن سربازان در کنار جبھه ريگا بود

شما ميگيد که ما بايد برای کشور و آزادی خودمون بجنگيم. من اگر بميرم چه استفاده ای از زمين 
  سانتيمتری نيست." ١٨٠ميبرم؟ اون چيزی که من بدست ميارم بيشتر از يک قبر 

اد موجب گشت و تظاھرات بزرگی را با شرکت سربازان در پطروگر بروسيلوفاخبار در مورد حمله 
سربازان وفادار به دولت از پشت بامھا با مسلسل به ملوانان کرونشتاد به آنھا پيوستند. تن از  ٢٠٠٠٠

 بر عھدهو کادتھا از دولت خارج و تمامی مسئوليت را  لووفشاھزاده آنھا شليک کردند. در اين ھنگام 
  . نھادندکرنسکی 

 Aleksandr ،)ھوادار تزار زاده خانم(شاھ Alexsandra Fjodorovna"اکنون به جای 
Fiodorovitj                     .(کرنسکی) را داريم". اختالفشان ناچيز به نظر ميامد 

کرنسکی ميان سپرھا آسياب شد. دست راستيھا دولت او را يک ديکتاتوری انقالبی و دست چپيھا او را 
  يک ديکتاتور سرمايه دار ارزيابی نمودند.

  
روسيه را مطالعه ميکرد. او بسرعت تشخيص داد که دولت موقت  ىخود گزارشھا گاهعيدلنين در تب

زير بالھای ديکتاتوری تزار فلج شده چگونه با توجه به اينکه سرمايه داری روسيه  ،سرمايه داری
  .نبودقدرت به حفظ قادر  ،است
 کليهکه به  خواستو از او " در استکھلم تلگرافی زد لوند استروم"فردى به نام  مارس او به ١٩در 

  به روسيه از استکھلم عبور ميکردند اين پيغام را بدھد: آمدنبلشويکھايی که برای 
"تاکتيک ما: ھيچ اعتماد و يا پشتيبانی به دولت جديد؛ بخصوص کرنسکی بسيار مظنون است؛ تنھا 

ک نشدن به احزب ضمانت مسلح نمودن کارگران است؛ انتخابات فوری در پارلمان پطروگراد؛ نزدي

ديگر."
٦
   

  نوشت: اينسا آرمانداو به 
به خاطر اينکه در سال  ،" از اينکه نميتوانم به اسکانديناوی مسافرت کنم خشمگينم. من ھرگز خودم را

نميبخشم." ،نپذيرفتم راخطر اين  ١٩١٥
٧ 
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شبھا تمام  يد. اوخواب از چشمانش پر ،از لحظه ای که خبر انقالب به لنين رسيد ،کروپسکايا مينويسد
طرحھای امکانپذير را مورد مطالعه قرار ميداد. او به خاطر سردرد و بيخوابی از دکتر وقت گرفت ولی 

  را مالقات نکرد. اوھرگز 
 ،دست کم ،در ژنو ميگويد که لنين ابتدا ،Vjatjeslav Karpinskijرئيس بلشويکھا  ،يک شاھدعينى

به روسيه مورد مطالعه قرار داد.سه يا چھار راه مختلف را برای بازگشت 
١  

 فنى. اما مشکالت ميکرداين بود که لنين ھواپيمايی را در سوئيس اجاره و شبانه از مرز عبور  نظرى بر
  بود. اندازهو اقتصادی اين مسئله بيش از 

می و او پيغا ،ميشدقالبی سوئدی به روسيه وارد ه  –پاسپورت يک يک پيشنھاد ديگر اين بود که لنين با 
  :فرستادنماينده بلشويکھا در استکلھم  Jakob Haneckiکه الی کتابی قرار داده بود به را 
يک سوئدى را پيدا کن که . اميدی به يک مسافرت قانونی نيست. بيش از اين نميتوانم در انتظار بمانم"

. به ھر صورت من اما من سوئدی بلد نيستم. به ھمين دليل اين فرد بايد کر و الل باشد شبيه من باشد!
  عکس خود را برای آن پاسپورت قالبی ارسال ميکنم."

ناگزير ميشد که در صورت دريافت پرسشنامه اى تظاھر لنين شايد  ،در ضمن ،پس از باز انديـشى دقيقتر
  کرده و ادعا ميکرد که از آن چيزى نميفھميد. 

. لنين به مينمودبه روسيه مسافرت با موی مصنوعی و با پاسپورتی قالبی  اواين بود که  طرحسومين 
  کروپسکايا نوشت:

تھيه کن!. من ميتونم از  ،جھت عبور از طريق انگلستان (و ھلند) به روسيه ،"نوشته ای را با نام خودت
خودم را در من و بعد ه موی مصنوعی استفاده کنم. عکسی از من با موی مصنوعی گرفته ميش

دست کم و در خفا بايد شما بعدا ميدم.  وننش ،با موى مصنوعىآنجا ھم  ،Bernکنسولگری [روسيه] در 
  فرستم)."ب ى شما(تا اينکه من تلگرافی را از اسکانديناوی برا ىچند ھفته ژنو را ترک کن

. و انگليسيھا دقيقا در ھمان ايى او بودندشناسقادر به سوئيسی  ھاىاين طرح نيز عملی نشد. مرزبانان
را اخراج و او را به فرانسه بازگردانده بودند. او مردد شده بود. لنين  ونفچرزمان سوسياليست انقالبی 

. عبور از دراه نميدھ را د که ما ھرگز به روسيه نرسيم. انگلستان ماينوشت: "به نظر ميا اينسا آرماندبه 
  آلمان را نميتوان سازماندھی نمود." 

 حکومتھاىمود. اما لنين به آن فکر کرد. تقريبا شجاعت زيادی را طلب مينعملى نمودن اين طرح نه؟ 
. بر کنند نبودندکه از اين مسافرت جلوگيری  عالقهمطلقا داراى ھمان مرکزی و در راس آنھا آلمان 

  روسيه را در مقابل آنھا تضعيف نمايد. ممکن بودعکس اين کار 
ز طريق آلمان سازماندھی که از اين تضاد بھره بردارى نموده و سفرى کامال قانونى را ا بر آن شدلنين 

  ثبت ميشد.تحت ھيچ شرايطی به نام او و نمايد. اما اگر اين مسافرت تحقق ميپذيرفت نبايد 



با  به گونه اى غير مستقيم" را توضيح ميدھد. ماراتفمارس "طرح  ١٩در  اينسا آرمانددر نامه ای به 
موريت داده شد که به نيابت از تماس گرفته و به او ما گريم رابرت رھبر سوسيال دمکرات سوئيسی

  به خانه را از طريق آلمان مورد بررسى قرار دھد.ه  –اتحاديه ھای پناھندگان روسی امکانات بازگشت 
ميتوانست براى انقالب روسيه ھاى ناشى از آلمانيھا البته دليلی نداشتند که لنين را متوقف سازند. نگراني

دوم  ه - ويلھم قيصر ھاى خود را به جبھه غرب منتقل نمايد. آلمان اين امکان را فراھم آورد که نيرو
اعالم  ١٩٣٧که از اعضای ستاد فرماندھی بود در اکتبر  Ludendorffرضايت خود را اعالم نمود. 

  که اين سفر چه نتايجی را ميتوانست در بر داشته باشد.  ،و از او کمتر قيصر ،نمود که او نميدانست
اينکه "افکار  وحشتمنشويکھا شوکه و از  ،دريافت نمود ىا جواب مساعداز آلمانيھگريم زمانيکه 

  عمومی چه عکس العملی نشان خواھد داد" اعالم انصرف نمودند.
د که آنھا از جانب دنپيغام دا گريمدر تلگرافی به  کروپسکايا و زينويف ،مارس لنين ٣١در  در ھمان زمان

عمليات بی نظير ى از سرپرستی يکاينکه از بيم  گريم نوناک .ه بودندخودشان اين دعوتنامه را پذيرفت
  اعالم انصراف نمود.او گذاشته شود از قبول آن عھده بر بلشويکی 

راديکالتر ـ ه  فريتز پليتلنين موفق شد که  گريمبا  نشست سريعشد. پس از يک  خشمگينلنين بشدت 
  .نمايد گريم به قبول نقشی راض ،که به عنوان منشی حزب سوسيال دمکراتھا کار ميکرد ،را

آلمانيھا به صورت کتبی شرايطى را مطرح نمودند و لنين اعالم نمود که آنھا را بدون قيد و شرط 
حقوق    ،کتبا ،خواستار آن شدند که به واگندر غير اينصورت مسافرتی در کار نبود. روسھا  فتميپذير

. مينمودندنبايد پاسپورت و چمدانھا را کنترل  کارمندان آلمانیبه عبارت ديگر ،برون مرزى اعطاء ميشد
که به اين  ميگرفتندروسھايی که ميخواستند به روسيه بازگردند بدون توجه به مواضع سياسيشان اجازه 

روسھا  ،صورت نميگرفتيا کنترلی در گمرک در آلمان  –ھيچ کنترلی بر روی پاسپورت  ،طرح بپيوندند
 ٣٠٠٠ با سوئيسی ى. سوسيال دمکراتھاو غيره ،مينمودندرداخت مبلغ معمولی را برای خريد بليط پ

  نمودند.يارى  سفر غذا به اينفرانس 
  در استکھلم تلگرافی زد: Haneckiآوريل لنين به  ٧در 

را بايد در [فردريک] استروم  وليندھاگن  [کارل]نفر.  ٤٠. سفر نھايى" روز دوشنبه آخرين 
Trelleborg ".مالقات کنم  

در زوريخ گرد آمدند. در  Zähringerhofرستوران تن از مسافران در  ٣٢ ، ١١ل ساعت آوري ٩در 
 ١٩ناميده ميشد.  رابرتتنھا که  ى - نفر بزرگسال با بچه و يک پسر بچه مھاجر چھار ساله ٣١مجموع 

قبل از ھمه سوسيال  ،و بقيه متعلق به ديگر احزاب ،نفر از آنھا به فراکسيون لنين تعلق داشتند
  بودند. ،Bundمکراتھای يھودی د

که  جزوات و نوشته ھای او  ،پارچه ای"اى لنين متعلقات خود را در "کيسه  عينى بنا به گفته يک شاھد
  بود.آورى نموده جمع  ،از آن بيرون زده بود

 Willi Munzenbergکارل رادک که در سکوب کنار خط راه آھن ايستاده و با سوسياليست جوان 

گفت: "شش ماه ديگه يا ما وزير ھستيم و يا به دار آويخته شديم." ،ميکرد  صحبت
٢
   

ميان انبوه جمعيت در ايستگاه راه آھن مخالفانی نيز وجود داشتند که فرياد ميکشيدند: "آنھا ھمه شمارو 
  پرحرفھا.!" ،ترسوھا ،خوکھا ،جاسوسھا ،دار ميزنند

  
ھمه از قطار پياده شدند. آنھا به يک سالن  ،برای تعويض واگن ،Gottmadigenدر شھر مرزی آلمان 

رفتند معرفی  سانيتزکه به ھمراه ديگران به  Buringو  Planitzانتظار خالی برده و به دو ژنرال 
ژنرال  شخصديگران مخفی نمود. او از را از به زبان روسی صحبت ميکرد اما اين Buringشدند. 

Ludendorff انه به حرفھای روسھا گوش کند.ماموريت دريافت نموده بود که مخفي  
  بدون ھيچ مراسمی مسافران به قطار "پلمب شده" که در انتظار ايستاده بود برده شدند.



قطار  عقبى که در و فقط  درسه در از چھار درش پلمب شده بود که سه قطاری با واگنھای درجه دو و 
خطی بر روی زمين کشيده شده بود و از  چباز بود. در نزديکی آن دری که ھنوز باز بود با گ قرار داشت

  .عبور داشتحق  ،ه بودمسافرت نمود ھاپارانداکه تمام راه را تا  ،فريتز پليتاين خط تنھا 
تالش نمود  به روسھابه منظور خوش آمد گويى يکی از نمايندگان سوسيال دمکراتھای آلمان  ھنگاميکه

 زمانيکه. تنھا مينمودندپرتاب طرفش خود را به  قوريھاىکه  کردندسوار قطار بشود او را تھديد  که
بود که گروھی از سربازان خسته آلمانی در  ىفردی از خارج توانست خود را به روسھا نزديک کند زمان

  کمک کردند. فريتز پليتانتقال ليوانھای آبجوخوری به مسافران به 
تبليغاتی  ،قرار گرفته بودند قيصرھادست لنين برای برخورد به تبليغاتی از اين قبيل که بلشويکھا بازيچه 

امضاء گرفت. در بيانيه ای کمک  زيمروالد ھاىاز رفقای خود در ميان گروه چپ ،که او در انتظارش بود
ضمانت داده شده بود که اين نه تنھا حق  ،سوسيال دمکراتھای دست چپی شش کشورشده توسط 
به آنھا جھت سفر به روسيه داده شده  ين فرصتروسی بلکه اين وظيفه آنھا بود که از ا ىبلشويکھا

.بھره بردارى نمايند
٣   

فردريک  ،کارل ليندھاگن ،سوسيال دمکراتھای دست چپی توسطاستکھلم عبور از ھمان بيانيه در جريان 
  امضاء شد.ه نروژى  –کارل کيل بوم و آرويد ھانسن  ،توره نرمان ،کارل کارلسون ،استروم

 بود. آنھا به "انقالبيونى" دول متحدی سر فرود آوردن در مقابل دستورات به معنا انصراف از سفر
اجازه عبور ميدادند که به ادامه جنگ تمايل داشتند. پلخانف که موضعی به نفع جنگ داشت توسط 

  ناوھای جنگی انگليسی با احترام کامل به خاک روسيه مشايعت شد.
ابدا آنقدر مشکوک نبود که از آن صحبت کرده اند. به سفر لنين به روسيه سفری چندان پر تنش نبود و 

تن از منشويکھا ھمان سفر را با ھمان شرايط بدون  ٣٠٠ماراتف و  ،سرعت پس از آن حريف لنين
  اينکه سر و صدايی به راه بيفتد انجام دادند.

  
با قطار  Trelleborgبه  رودو پس از ووارد  ملکه ويکتوريا به کشتى قطارکشقطار لنين  سازنيتز در

به وظيفه مالقات با لنين و ھمراھى با او را تا استکھلم  ليندھاگنو  استرومبه مالمو رفت. در آنجا 
  محول نموده بودند. اتو گريم لوند به نام ىجواننگار روزنامه 

که قطار لنين بخار کنان چند دقيقه ای پس از  بودروشن شدن  در حال سپيده دمى ابری و بسيار سرد
  .وارد شدبه ايستگاه مرکزی استکھم  ١٩١٧آوريل  ١٣روز جمعه  ه -١٠ ه -  ساعت

آنزمان  ،بود ١٩٠٥اين در واقع ھفتمين بار بود که که لنين از استکھم بازديد مينمود. اولين بار نوامبر 
او در چھارمين کنگره حزب سوسيال دمکراتھای روسيه شرکت  ١٩٠٦او از سوئيس به روسيه ميرفت. 

بعد از آن به خاطر شرکت در پنجمين کنگره حزب در کپنھاک از استکھلم عبور نمود. در  لکرد و سا
  .کردنوامبر ھمان سال او برای اجتناب از دستگير شدن در روسيه از استکھلم عبور 

زمانيکه لنين جھت مالقات مادرش به استکھلم آمده بود رخ  ١٩١٠پنجمين بازديد او در سپتامبر سال 
  داد.

خرين بار زمانيکه او به استکھم رسيد تعداد کمی از ھواداران منتظر او بودند. شھردار برای آ

کارل ليندھاگنکمونيست استکھلم  -سوسياليست 
٤

  :ه بوداز مالقات روسھا به ھيجان آمد 
نمايندگان مجلس  ،در چھره آنان خوانده ميشد "بازگشت به روسيه!". آنھا ھوادارن معمولی حزب نبودند

دند. آنھا جمعی از انسانھای واقعی بودند."ھم نبو
٥   

  :ى نمود نوشتبا لنين ھمکاربعدھا در موارد بسيارى که  فردريک استروم
 بود. با اين وجود مانند يک لوکومويتو به نظر ميامد. در نزد اين مرد کوچک ى"او مرد کوچکی اندام

بود."ى حيرت انگيز نھفته قدرت اندام
٦  



ايستاده و کز کرده بودند. آنھا دستور گرفته  ،پليسھا با لباس شخصی ،کننده ھئيتھاى بازديدپشت سر 
  دقيقا زير نظر داشته باشند.او را بودند که لنين و ھمراھان 

کره  و نان را برای آن گروه گرسنه  ،تخم مرغ ،رفقا ده اتاق را اجاره نموده و قھوه رجينادر ھتل 
  سفارش داده بودند. 

تن از انقالبيون اھل روسيه در  ٣٠مطلبی به اين شرح نوشته شده بود: " امروز""اخبار در روزنامه 
  در ميان آنھاست." ،لنين ،راه سفر به روسيه از طريق استکھلم. گفته ميشود که رھبر معروف حزب

  از اين نبود. محرمانه ترخبر اين سفر 
جلساتى که بايد در آنھا شرکت  بدليل کثرت ھاپاراندابه  شقبل از ادامه سفره  –لنين در ھمان شب 

. کندمالقات  در زندان بسر ميبردرا که به خاطر تبليغات ضد جنگ  Zeth Höglundنتوانست  ،مينمود
  در عوض او تلگراف زير را برای او ارسال داشت:

  .Långholmen ،زندان کرونو ،  .Höglund Zمجلس  ه"نمايند
  بزودی بازگشت به آزادی و مبارزه! ،با سالم

  براى دوستان سوئدی و روسى

"استروملنين. 
٧   

 –اجازه . او بايد از آنجا عجله ميکرد Smålandلنين بايد برای رفتن به کنسولگری روسيه در خيابان 
به ھم با او بود و او را متقاعد نمود که نگاھی  اتو گريم لوند .را دريافت مينمود ورود به روسيهى 

انداخته و کت و شلوار قھوه ای ارزانی بخرد. زمانيکه بقيه رفقا  Höر واقع در بازا PUBبوتيکی به نام 
او دستھای خود را به عالمت  ،که او را در مورد خريد لباسھای ديگری نيز متقاعد نمايند نمودندتالش 

  اعتراض باز نمود:
  ب کنم."به اونجا ميرم که انقال ،من به روسيه نميرم که فروشگاه لباس مردونه باز کنم ،"آقايان

بازگو مينمايد. اتو گريم لونداين داستانيست که 
٨  

ميگويد که او به خاطر قد و قواره  نيلس بيورک مان اما روايت ديگری نيز وجود دارد. کارگر صحاف
برود و برای  PUBاش به عنوان مناسبترين فرد از طرف ھمراھان لنين انتخاب شد که به فروشگاه 

نه فقط  نيلس بيورک مانبشدت مشغول بود لباس بخرد.  رجيناای در ھتل  لنين که به دليل داشتن جلسه
ا از لنين ھدقيقا ھمان پالتو که بعد ،نيز ميخريد پالتويی با يقه مخملیبايد بايد يک دست کت و شلوار بلکه 

بارھا با آن عکس گرفته شد.
٩   

  
ين دو سوسيال دمکرات تماسھای اما ميان ا ،قطع شده بود يلمار برانتينگ اگر چه ارتباطات لنين با

در سن  Pulkovoکه در روسيه به عنوان ناظر در  يلمار برانتينگنزديکی وجود داشته است. 
از ھر سوسيال دمکرات ديگری به مسائل روسيه آشنا بود.  پطرزبورگ زندگی و درس خوانده بود بيش

  غير ممکن بود. چاپلوسی کند رومانفدر آنزمان اينکه سوسيال دمکراتی برای سلسله 
شد که تمام مدت خود را در ميان  ناگزير ،برای بازديدی به استکھلم آمد ١٩٠٩وقتی تزار روس در سال 

زمانيکه يک ژنرال  ،يلمار ونگ ،جوانه  - سوسياليستبه ھمان ميزان ديوارھای کاخ محبوس نمايد. 
مستاصل و  ،تزاری بود ترور نمودافسر يک که او  ه به اينکه –اعتقاد  با ،در لباس ضيافترا سوئدی 
  خودکشی کرد. بعدھاو . ابود نااميد

  اما برانتينگ آنچيزى را که او تحريک از جانب  ،اين حادٽه بر عليه جنبش کارگری استفاده شد
 "Svarthundradernas stallbröder" * .خواند مردود اعالم نمود 
  
  



* Svarthundradernas stallbröderعى بودند که در دوران تزار توسط تجار و صنعتگرانى که ميخواستند انقالب را نابود سازمانھاى ارتجا
  مترجم - سازند سازماندھى شده بودند 

 
  در نھمين کنگره سوسيال دمکراتھای سوئد ھئيت روسی تنھا مھمان خارجی بود.  ١٩١٤در نوامبر 

Aleksandr Sjljapnikov در  ،پطروگرد شدشوراى ری در رھب ھاکه بعدھا يکی از مردان بلشويک
زمانيکه بخشی از ھئيتھا به  ،نطقی خيانت سوسيال دمکراتھای آلمانی را محکوم نمود. در آخرين کنگره

 Aleksandr پيشنھاد نمود که بايد با بيانيه ای از حمله برانتيگ ،محل زندگيشان بازگشته بودند
Sjljapnikov  ٥٤ ،ممکن اختالفين پيشنھاد با کمترين فاصله گرفت. اآلمانى به سوسيال دمکراتھای 

  به تصويب رسيد. ٥٠در مقابل 
با رفقای کمونيست خود تاکيد  گفتگوجريان در  ١٩١٧سوئد در آوريل از ميان  لنين در طول سفر خود

فردريک مسئله مھمی بود اما او ھمچنين به صورتی مالمت آميز به  برانتينگنمود که مبارزه بر عليه 
  گفت: استروم

تمايالت دست يى ھم که بی عمليد. حتی شما شمااما  ،و تحصيلکرده اند اھل تشکيالت"سوئديھا مردمی 
  سرمايه داران بی عمليد."داريد چپی 

اعتماد داشت تا به کارگران. سرمايه داران شما شفافتر به اين  دول متحد"بيشتر به  برانتينگاو گفت 

".ميدها از خطر جنگ نجات ..... انقالب روسيه شما رنقضيه نگاه ميکن
١٠

   
که از بلشويکھای روسی فاصله بگيرد. تماسھای ھر چه بيشتر و نزديکتر با آنھا  مايل بود برانتينگ
  . نمينمودتوازن ميان اعضای پارلمان سوسيال دمکراتھای سوئدی ايجاد کمکی به 

اشرافزاده  ه - Erik Kule Palmstierna ،در رھبری سوسيال دمکراتھا برانتينگيکی از ھمکاران 
 برانتينگدر خاطرات خود گفت که به  ٥٠در دھه ھای  ،که بعدھا وزير درياھا و وزير امور خارجه شد

  .سازماندھى مينمود ،به پطروگرادورودش قبل از  ،نموده بود که او ترور لنين را پيشنھاد
  .کار مطلقا نبايد انجام بشهاين ،به او خنديده و گفته بود که برانتينگ ،Plmstiernaبنا به گفته 

در استکھلم  ،Gulkievitj ،داستان را برای وزير سابق روسی Erik Kule Palmstiernaزمانيکه 
  او با چشمھای گريان گفته بود: ،بازگو نمود

"Mon cher baron, vous aviez le sort de la Russia entre vos mains"  

"قرار داشتشما ان رنوشت روسيه در دستس ،بارون عزيز من"
١١
   

مطرح نمودن  به منظور Erik Kule Palmstiernaتمامی اينھا البته داستانھايی ساختگی ھستند که 
تا  داردداستانی جالبی را محفوظ  نگاه چنين خود ساخته و پرداخته است. در غير اينصورت چرا بايد 

  ؟؟؟بميرندزمانيکه تمام شاھدان 
  

 پولاز قطار پياده شد. رفقای سوئدی حزب پرداخت  ھاپاراندار لنين در دقيقا ساعت شش و نيم بعد از ظھ
  ھتل را به عھده گرفتند.

توسط افسران انگليسی که ھيچگونه چيز مشکوکی پيدا نکردند مورد  شلنين و ھمراھان Torneåدر 
قانونی که او کشور را بصورت غيرصادقانه نوشت قرار گرفتند. در پرسشنامه مسافرتی لنين  بازجويی 

  .باز ميگشتبود و اکنون  کردهترک 
Haparanda/Torneå سوراخ سوزن" ناميده ميشد و در آنزمان تنھا راه عبور روسيه به غرب"، 

بود. زمانيکه ھمراھان لنين از سوراخ سوزن عبور نمودند به  ،محلی که جنگی در آن جريان نداشت
. مسافران شادی کنان آنھا را متوقف نمايدنست ميتواھيچ چيز نروسيه بودند. اکنون  داخلصورت رسمی 

  در آغوش کشيدند.را  ،که به ديدار آنھا آمده بودندو برخی از رفقا  ،يکديگر



 شگفت زده حوادٽزمانيکه ما سفر لنين را از ميان اروپا مورد بررسی ميدھيم نميتوانيم از تقارن 
راه ورود او به روسيه ايجاد نموده و يا  نشويم. يک اشکال در جريان اين سفر ميتوانست مانعى بر سر

  . در اينصورت کار انقالب اکتبر به کجا ميکشيد؟بياندازدآنرا به تعويق 
 نامگذارى نمود.  "دوران درخشان تاريخ"اطريشى اين سفر را ه  -  Stefan Zweigبى دليل نبود که 

  
  ١٩٢٧آوريل  ١٦ـ پراودا ١
٢ - Willi Gautschi: Lenin als Emigrant in der Schwies (Köln, 1973), p 278  
  ).١٩٨٥(مسکو  ١٩١٧ـ نقل شده از طرف مارتا زوبکوس: لنين در سوئد. سال ٣
  ٣٠ـ ١٩٠٣ـ شھردار ٤
 aa, p83. در اينجا از جانب مارتا زوبکوس نقل قول ميشود:  I revolutionslandـ کارل ليند ھاگن:٥
                    I stormig tid (stockholm 1942), p 197-98ـ فردريک استروم: ٦
  .١٩١٧آوريل  ١٤ ،ـ سياست٧
                      Volger Jonsson, APNدر مصاحبه اى ضبط شده با  Otto Grimlundـ  ٨
  .٥٥ص  ١٩٧٠استکھلم  ،ـ گوستاو يوھانسون در لنين و جنبش کارگرى در اسکانديناوى٩
  .٣٣٠) ص ١٩٦٣(استکھلم  ٢بخش  ،ئدـ کنوت بکستروم: جنبش کارگرى در سو١٠
 Erik palmstierna: Orostid, (Stockholm 1953), p 163ـ ١
  Stefan Zweig: Sternstunden der Menschheit. Zwölf historische Miniaturen (Wien 1927)ـ ١٢

  

  

  خائن -١١
  

  يق قديميشھمراه با رف ٢٩٣صبح لنين با لکوموتيو بخاری ١١ساعت  ،) آوريل١٦( ٣در تاريخ 

Hugo Jalava به ايستگاه راه آھن فنالند در پطروگراد وارد شد. ،آن ىدر کنار دستکھا
١   

نواى لنين  ،روز قبل از چھل و ھفتمين سال تولد لنين بود. زمانيکه آنھا به ايستگاه نزديک شدند ،آنروز
انان برای خوش آمد سربازان و ملو ،. کارگرانکه سرود ملى را مينواخت شنيد ارتشارکستر موزيک 

 ،گارد احترام از دريانوردھای کرنشتاد ،گلھای طبيعی ،گويی به او به آنجا آمده بودند. پرچمھای سرخ
دشمن قديمی دولت را مورد استقبال قرار  ،ھئيتی رسمی از بلشويکھای پطروگراد ،خودروھای زره پوش

  دادند.
آنجايی که  ،انيکه لنين را به اتاق انتظار تزار بردندبوده باشد. زم تقريبا شگفت انگيزين بايد تجربه ای ا

مسئله شکل ديگری به  ،خوش آمد گفته شد Tjcheidze رئيس شوراھابه او به صورت رسمی توسط 
منشويکھا رھبری ميشد. او به سقف مجلل اتاق انتظار قيصر  ،خود گرفت. روسيه توسط مخالفان لنين

نطق بدون مقدمه خود را  ،مستقبليننطق  ه - و قبل از اتمام ،يدکش گلدانھای گل دستروى به  ،کرد نگاه
   بودند آغاز نمود. گرد آمدهبرای جمعيتی که در آنجا 

از ايستگاه راه آھن  ،راه را Peterpaulو نورافکن دژ رفت  خودروھاى زره پوشروی به  ناگزيرلنين 
که در آنجا زندگی  Mathilde Krzesinskaفنالندی تا محل خوابگاه ھمسر لھستانی و بالرين تزار 

  روشن ميکرد. ،کرده بود و اکنون به مقر بلشويکھا تبديل شده بود
Krupskaja او بايد فورا مينمودلنين آغاز انقالب را با تمام تار و پود ھستی خود احساس  ،مينويسد .

ا که جھت خوش آمد جديدی رناطقان . در داخل مقر فرماندھی لنين سخنان ميکردنطقی از بالکن ايراد 
در مورد انقالب که يک ساعت و نيم به طول انجاميد ارتجالى گويی در انتظار بودند جھت انجام نطقی 

بودند و گفتند که  سرگرمشديدا  Krupskajaمدتھا ادامه يافت. لنين و  مباحٽنيمه کاره گذاشت. سپس 
  يند.در آنروز بسختی توانستند کلمه ای را با يکديگر رد و بدل نما

امری که ھمراھان  ،که لنين را به محاکمه بکشند بر آن بودندکرنسکی و شرکاء  ،Miljukov ه - دولت
  لنين پيش بينی نموده بودند.



برپايی اين دادگاه را از دولت گرفته بود. شھامتدر پطروگراد  استقبالاما در آنزمان چگونگی 
٢  

  
و  آتىبه اولين کنگره  ى اشبلشويکو ھمراھان او  ،روز بعد از ورود لنين به پطروگراده  – صبح زود

  .ه شدندبردشوروى تمام روسی 
او برای بلشويکھا سخن ميگفت در حاليکه منشويکھا در طبقه  Tauriskaدر طبقه فوقانی در کاخ 

تحتانی جلسه داشتند. پس از آن او به جلسه مشترک در سالن بزرگ کاخ آمد. در ھر دو جلسه لنين 
  .نمودل" را که طی سفر خود به پطروگراد نوشته بود ارائه "تزھای آوري

 ،نمايد. او گفت که تشديداولين وظيفه او اين بود که مواضع بردبارانه بلشويکھا را در مقابل دولت موقت 
کمترين امتياز به "دفاع محبت آميز انقالبی" غير قابل حتى جنگيست غارتگرانه امپرياليستی و  ،جنگ
  است. پذيرش

که "بدون  ميشدندمتقاعد بايد و توده ھای وسيع ميشد تبليغ   بھهجميان نيروھای در بايد دری برا
  ".پايان جنگ غيرممکن بودسرنگونی سرمايه داری 

 لنين انقالب فوريه را به عنوان يک مرحله موقتی اعالم نمود. اکنون روسيه آزادترين کشور جھان بود و
ميورزيد بھره بردارى به جنگ امتناع دادن که از پايان موقت ولت د ىبايد در جھت افشا ىآزاد از اين
  . ميشد
 ،که پليسجمھورى  ،شورايى را تقاضا مينموديک جمھوری حزب يک "جمھوری پارلمانی"  بجاى

  .بر ميداشتارتش و بوروکراسی را از ميان 
  !"به شوراھاشعار اين بود: "تمام قدرت 

 ،ميشددر سراسر کشور ساخته  اندھقانو  ،کارگران مزارع ،نکارگراشوراھاى يک جمھوری متشکل از 
. ھمه کارمندان دولت ميشدندارتش و گروه ماموران دولتی از ميان برداشته  ،از پايين تا باال. پليس

که بيشتر از ميانگين حقوق  مينمودند. آنھا حقوقی دريافت ميشدند جايگزينانتخاب و در ھر زمان 
  . دنبو کارگران واجد شرايط

منطقه ای شوراھاى مين به ز زحق استفاده ا. ميشدندبه عبارت ديگر ملی  ،مصادرهامالک مالکان  کليه
توده ھای مسلح  و تبديل نمونه يھاىبه کشاورز شوراھاى منطقه اىزمينھای بزرگ تحت نظارت   ،داده

  .ميشدندجايگزين ارتش حاضر 
محکوم و حتی فراکسيون درون بلشويکھا نيز بر  تزھای لنين به عنوان "احمقانه" از جانب منشويکھا

عليه لنين بپاخاست. تزھای آوريل ھرگز مورد قبول واقع نشد بلکه به عنوان پيوستی از جانب لنين 
  منتشر شد. 

  
. او در مقابل اجتماعات بھره بردارى مينمودتاٽير بر روی اوضاع شھر گذاردن فرصتی جھت لنين از ھر 

  دو مقاله در روز برای آنھا ميخواند. ،ميانگين ،يکرد وصحبت منيز کوچک مردم 
که توسط استالين  پرودا ،در حاليکه از ھمان لحظه اول در مورد سرنگونی دولت موقت سخن ميگفتاو 

د. کامنف دنميشد مبارزه ای معتدل را بر عليه کرنسکی به پيش ميبر صفحه آرائى و تنظيمو کامنف 
  مايت از پيروزيھای انقالبيون تقويت مينمود.ح به منظور"دفاع از وطن" را 

در آنجا  ،ورود به روسيه بلشويکھای پطروگراد کنفرانسی شھری را ترتيب دادنداز يک ھفته پس 
پطروگراد بر عليه جنگ مردم لنين را مورد تمسخر شوراى مواضع لنين پيروز شد. اما طی نطقی در 

پشتيبانی  ،جديد يک بودجه جنگی عمال ،آزادی" واماز "قرار دادند و رھبران روسيه تصميم گرفتند که 
  آغاز شد. ،يعنی لنين ،نمايند. تبليغات شديدی بر عليه "خائن به وطن"

  



 کنيماعتماد  يىکتابھابه مطالب اگر ما  البته ،لنين قبل از انقالب اکتبر تقريبا در پولھای آلمانی شنا ميکرد

.نوشته شده اند مبحثکه درباره اين 
٣
   

ميليون مارک آلمان به بلشويکھا پرداخت  ٥٠يا به عبارت ديگر  ٥آلمان  پادشاھىدولت فته شده که گ
  نموده بود.

دستگاه جاسوسی مورد تاييد اين اطالعات  ١٩١٧د. در سال نبه نظر ميرسد که مدارک فراوانی وجود دار
. رياست ستاد قرار گرفتند نشتاينادوارد برسوسيال دمکراتھای آلمانی و رھبر انترناسيونال دوم  ،فرانسه

،Erich Ludendorff ،آلمان در جبھه شرقه  – ارتش آنزمان
٤

و  تصديقدر خاطرات خود آنھا را  نيز 

   ٥مينمايد. منتشرمدارک آلمانی را در اين مورد  سولژنتسين

سال  ٨٠لنين يکی از ادعاھای الينقطع قرن ماست. با اينحال طی دريافت کمک مالى از آلمان توسط 
  . يارانه ھاى آلمانى دريافت نموده باشد شناسايى نشده استلنين که  روشنى ٽابت نمايدکه به مدرکی 

مبنی بر  ،بر عليه لنينعنوان شده آتش تنور جنگ اتھامات  غربى جھت شعله ور نگاھداشتن دول متحد
آلمان "بدون غرامت . تقاضای لنين در مورد صلح با را مطرح نمودند ،بودآلمان اينکه او جاسوس 

 ويلھمجنگی و تصرفات" از جانب اين اتحاديه به عنوان يک تھديد تلقی ميشد. صلحی جداگانه به قيصر 
. به ھمين دليل لنين را گيردرا بر عليه غرب بکار  خودميداد که تمام قدرت نظامی را به آلمان  فرصتاين 

  دروغ نميگويند. منافعرکس گفت به عنوان "جاسوس" آلمان معرفی نمودند. ھمانطور که ما
ژوئيه "در اختيار  ٢٣به چاپ رسيد که دستگاه جاسوسی فرانسه در  سندىدر روزنامه ھای پطروگراد 

ميليون روبل دريافت نموده بود. اين اتھامات اساس  ٣٧گذاشت" و به عنوان مدرک گفته شد که لنين 
  .شدکيفر خواست بر عليه لنين 

 ١٩١٥سپتامبر  ١٧ ،در ياداشتھای خود Maurice Paleologueسفير فرانسه در اينجا خواندن اينکه 
  :ه بود خالى از لطف نيستچه نوشت ،او با يکی از اعضای دستگاه جاسوسی خود گفتگو مينمود يکهزمان

Paleologue  برای ما جاسوسی کنه؟"حاضره سوال کرد: "آيا لنين  
و از احترام  راما بصورتی غير معمول درستکا ،عصبيه لنين آدمی نيست که بشه بخريش. او آدم مت ،"نه

  عمومی برخورداره.

Paleologue ."اين مطلب را اينچنين تفسير نمود: "پس در اينصورت او خطرناکتره
٦  

آنھا باور  رب دول متحد غربى نيزکه حتی سياستمداران  نداتھامات وارده بر لنين آنچنان ساختگی بود
  شوند. ناز اين نشد که در جريان جنگ داخلی و مداخله گرانه روسيه بارھا تکرار نداشتند. با اينحال مانع 

در تبانی با برخی  ١٩١٨مارس  ١يکی از کارکنان سفارت آمريکا در پطروگراد در شب  ادگار سيسون 
دقيقا در  ،يه. دولت روسدھى نمودرا سازمان اسمولنىروسھا ربودن چند صندوق حاوی مدارک از از 

در پطروگراد به کرملين در مسکو بود. اسمولنىدر حال مھاجرت از  ،انھمان زم
٧   

را  ھمان اسنادبا آن مدارک "مھم" به لندن آمد انگليسيھا گفتند که قبال ادگار سيسون سرانجام زمانيکه 

خريده بودند سامسونوفاز فرمانده ای به نام 
 بی اعتمادی برخوردادگار سيسون با در آمريکا نيز با   .٨

دست اول بود ادگار سيسون اطالعات  ماداميکهانتشار مدارک را بدست آورد.  مجوزشد اما به ھر حال 

را منتشر نمود. تشکيل شد که اسناد مورخاندر آمريکا کميته ای از زبانشناسان اسالوی و 
٩   

  کپی برداری از مدارک ادعايی و تقلبی آشکار بودند. اسناداما معلوم شد که اغلب اين 
با  ،Warburg ،بانک سوئدیيک ) گفته ميشود که ٦٧يکی از تلگرافھای منتشر شده (شماره  در

سنديکاليست مخارج خريد اسلحه برای ترتسکی و ه  –" Rehn Westphalenگرفتن ماموريت از "
 پرداخت) مترجم -(دو شھر از شھرھای کشور سوئد Vardöو  Lulåبلشويکھا را جھت تحويل در 



) Hanecki(با نام مستعار  Furstenbrg.Jانتقال پول به  Son&Essenشرکت  Lulåنموده بود. در 
  بود.  کردهماندھی زرا سا

به عبارت ديگر ھمان سازمانی که  ،اين سند از طرف سازمان جاسوسی دولت روسيه منتشر شده بود
  را جعل نموده بود. "Sions vises "پروتکلمعروفی نظير ى  –ه قالبى  –مدارک 

به حقيقی بودن اين مدارک  ،سفير آمريکا در لندن ،Pageمانند  نيويورک تايمز ١٩١٨اکتبر  ١٦در 
تقريبا چھل  جرج کنانمشکوک شدند. متخصص امور روسيه و سفير چند ساله آمريکا در مسکو به نام 

"از آغاز تا پايان" اگر چه ،را سيسونسال بعد بحٽ در مورد مدارک 
١٠

  د.خالصه نمو ،قالبی بودند 
جبھه به منظور تمرکز نيروھاى خود بر روى که البته کوشيدند در جنگ جھانی سياستمداران آلمانی 

"چيزى که  شامل فلسفه بلشويکھا کنداشاره مي کنانا نمايند. و ھمانطور که رھشرق را غرب جبھه 
ھايى رت چنين کمکقداز بدست گيرى قبل را منع نموده باشد نميشد و آنھا آلمانيھا دريافت کمک مالى از 

.بودندرا دريافت نموده 
١١

  
  

استفاده از يک امپرياليست بر عليه امپرياليست ديگر را مجاز  ،در برخى از موارد ،در اصل منظور کنان اين است که ايدئولوژى بلشويکھا
  مترجم  - ميدانست

  
روسھا و يا  ،مانيھااز بايگانيھای باز شده آله ارائه شده  –مدارک نه ديگر و  سيسوناما نه مدارک 

  نبوده اند.چنين پشتيبانی مالی واقعا رخ داده قادر به تاييد اينکه ديگر بايگانيھای دولتی 
محدود نمودن اطالعات اين است که اطالعات صحيح را با نادرست مخلوط ه  – يک قانون بنيانی در ھنر

شرايط ضروری واقعا ميتوانست  شخصی بود که در ،بعنوان تاجر ،Haneckiنماييم. حقيقت اين بود که 
 کردتلگرافی زد و از او خواھش  Haneckiلنين به  ١٩١٧برای بلشويکھا پول فراھم آورد. در آوريل 

برای  Haneckiکه واقعيت دارد ھزار کرون پول جھت مصارف سفر کنار بگذارد. اين نيز  ٣تا  ٢که 
 Alexandrجا در آنکار ميکرد و  يک شرکت تجاری در کپنھاک که با آلمانيھا معامالتی داشت

Helphand،  يکی  ،سرباز ميزداو به دليل اينکه با آلمانيھا ھمکاری مينمود تماس با فردی که لنين از

از سھامداران بود.
١٢  

در رساندن پول به لنين نقش واسطه را ايفا نموده باشد.  Haneckiاما اين امر بسختى ثابت مينمايد که 
پايه و اساس خواند و پس از  ىرا به عنوان "تبليغات سرمايه دارى" ب Haneckiاو شايعات برعليه  

انقالب او را به عنوان کارمندى عاليرتبه در وزارت دارايى روسيه و بانک دولتى منصوب نمود. آيا لنين 

يک "جاسوس آلمانى" را در پست مھمى منصوب نموده بود؟
١٣
  .ميرسدنظر ببعيد  

اين امر را حتى يکى از شرح حال  ،ند در دست نيستآلمانى بود Haneckiھاى پولدال بر اينکه مدرکى 

تاييد مينمايد.نيز  ،لوئيس فيشر ،نويسان منتقد لنين
با صراحت  Willi Gautschi محقق سوئيسى  ١٤

بھر حال نه قبل از  ،باشد کردهھر چه بيشترى ميگويد که لنين نميتوانست کمک مالى از آلمانيھا دريافت 
توسط افسران  يکهزمان ،را مبالغ که اين ميتوانستدر کجا  ١٩١٧و او در آوريل  ١٩١٧.١٥ مارچ

   صرف نموده باشد؟ ،مورد بازرسى بدنى قرار گرفت Torneåانگليسى در

عالوه بر اين ما ميدانيم که لنين و ھمراھانش جھت تامين پول سفرشان با مشکالت بسياری روبرو 
کرون" براى  ٦٠٠رلمان براى مسافرت لنين پول جمع آورى و از اين راه "در پافابيان مونسون بودند. 

کرون را  ١٠٠زير ه و – آرويد ليندمان ،. از جمله وزير دست راستى و امور خارجهفراھم آورداو 
  امضاء نموده و اينچنين توضيح داد:

و ترک کنه"اگر لنين ھمين امروز اينجار ،کرون را امضاء ميکنم ١٠٠"من با کمال ميل زير 
١٦   



در مورد اينکه لنين وضعيت اقتصادى خوبى نداشت مدارک بسيارى وجود دارد. تا زمانيکه مادرش تا 
زنده بود به صورتى منظم براى او کمک مالى ارسال مينمود. لنين ھمچنين مبالغ کمى بابت   ١٩١٦

در  ١٩١٦راى مثال در سال ب ،. او گاھى با صداى بلند شکايت ميکردميکردتدريس و سخنرانيھا دريافت 
در استکھلم اينچنين نوشته بود: "من بايد بزودى درآمدى براى خودم دست   Sjljapnikovنامه اى به 

و پا کنم. در غير اينصورت در ھمان جايى که ھستم ميميرم. باور کن!"
١٧  

قبل از  ،ينميگويد که او چگونه به لنCharitonova  Raisaصندوقدار سوسيال دمکراتھا در سوئيس 
 پنج ،با باقيمانده اشھمراه يارى رسانده بود. حساب بانکى  ،فرانک از بانک ٩٥سفرش جھت گرفتن 

باقى  ١٩١٧جھت پرداخت حق عضويت براى آوريل سال  چاريتنوارا براى  سانتيم -پنج فرانس و
  گذاشت. 

که حساب بانکى لنين را به بلکه تصميم گرفت  ،اما او اين مبلغ را ھرگز از حساب بانک برداشت ننمود
  . بتدريج اين حساب بانکى به موزه لنين در مسکو منتقل شد.کندعنوان خاطره اى حفظ 

که شخصى به  ه شدنشان داد ،را براى بازديد عمومى باز نمود زمانيکه سوئيس "حسابھاى غير فعال"
ته بعدھا به دختر برادرش اولگا نام والديمير اوليانوف مبلغ زيادى پول در آنجا داشت. اين مبلغ ناشناخ

  فرانس سوئيسى بود. ١٠٠اوليانوا پرداخت شد. منابع بانکى افشاء نمودند که اين مبلغ کمتر از 
توانستند تيراژ روزنامه ھاى  ١٩١٧اين واقعيت که روزنامه ھاى بلشويکى از آوريل تا اوت از ھمچنين 

و گفته ميشود که سرمايه ھاى آلمانى در شت شده اينگونه بردادھند بافزايش نسخه  ٣٢٠٠٠٠خود را تا 
  اينجا نقشى داشته اند. 

در اينجا استدالل بى رنگ ميشود. با اينحال کسى بايد در اين مورد سوال کرده و يا روزنامه را خوانده 
  د.نباشد. روزنامه ھا با چنين تيراژى معموال بازدھى بسيار خوبى دار

. تالش مينمودانقالب در آلمان در جھت متوقف نمودن انتشار بود بايد  و اگر لنين واقعا متحد قيصر شده
  قيصر آلمان ظرف يک سال سرنگون شد.

 
نالند فقطار را به اتحاد جماھير شوروی اھدا نمود و ھنوز ميتوان از اين قطار در ايستگاه قطار  Kekkonenـ چند سال بعد رئيس جمھور فنالند ١

  .در سن پطرزبورگ بازديد نمود
٢ - Micha Tsjakaja i Pravda 16/4 1927   
٣ - Aleksandr Solzjenitsyn: Lenin i Zurich (Uddevala 1967) Hans Björkegren: Ryska posten (Kris tianstad 

  غيرو و غيرو  (1985
  Vorwärts 14 and 20 januari 1921ـ ٤
 ٥- Aleksandr Solzjenitsyn: Lenin i Zurich (Uddevala 1967)  
٦-9  Maurice Paleologue: Tsarskaja Rossija vo vermja mirovoj vojny, Moskova 1991, p   
٧ - E. Sisson: one hundred Red Days. A Personal Chronicle of the Bolshevik Revolution, New Haven 1931 . بر

 ،در بايگانيٮش دست پيدا کند. ("ارتباطات خارجى در آمريکا" اساس اطالعات ديگرى او نتوانست که تا فوريه ھمان سال به اسناد کرنسکى
  ).٣٧١ص  ،١ولوم  ،روسيه ، ١٩١٨

  .٤١ص  ، ١٩٩١ ١شماره  Polititjeskij sobesedrink(ـ ٨
٩ - The German – Bolshevik Conspiracy. The Committe of Publik Information, Washington 918. 
١٠- G.F Kennan: Russia Leaves the War, London 1957, p 509 
١١- G.F Kennan in Journal of Modern History, nr 2, Juni 1956, p 154. 
رياست روسيه ـ  ١٩٠٥از جمله در سال  ،از ابتدا يک سوسيال دمکرات پيشرو بود Parvusبا نام مستعار   Alek sandr Helphandـ ١٢
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  ه آور استسرگيج -١٢
  

نمايندگان انتخاب شرکت در پطروگراد با شوراھا اولين کنگره تماما روسى  ١٩١٧) ژوئن ١٦( ٣در 
شده از ميان شوراى کارگران و سربازان سراسر کشور در جوى از ھيجانات در حال رشد انقالبى 

نفر  ١٠٥تنھا  ،شتندکه با حزب ارتباط دا گفتندنماينده اى که حق راى داشتند و  ٧٧٧گشايش يافت. از 
که تقريبا قدرتى  به فراکسيونھاى منشويکى و سوسياليستھاى انقالبىمتعلق بودند بقيه  ،بلشويک بودند

دولتى تشکيل داده  شوراھااين تفکر را که با سوسياليستھاى انقالبى و منشويکھا  ،برابر داشتند. ھر دو
  نمودند.  لفتمخاورند مياو قدرت سياسى را در کشور به تصرف خود در

وزير منشويک پست و تلگراف در  ،  Tsereteliرخ داد. آن واقعه شگفت انگيز بود که  ھنگامدر اين 
  دولت کرنسکى در پشت کرسى خطابه ايستاد.

 ى"در روسيه مبارزه اى دردناک بخاطر کسب قدرت در جريان است" او گفت. "اما در حال حاضر حزب
  ."باشد وجود ندارديت اين مسئولپذيرش سياسى که آماده 

صداى لنين بود. او ھمراه  ،شنيده شد. اين صدا پرطنين!" صدايى بسيار هاينچنين حزبى وجود دار ،"بله
  و تنى چند از رھبران بلشويک بر  روى اولين نيمکت نشسته بود. Krupskajaبا 

ن قدرت ترديدى بدل راه "ما بايد حرف را به عمل تبديل کنيم!"لنين ادامه داد. "حزب ما در بدست گرفت
  نميده. ما در ھر لحظه اى آماده ايم که قدرت را بدست بگيريم."

را او به تشريح برنامه خود پرداخت: سرمايه داران را بازداشت کرده و خونريزى امپرياليستى  سپس
  تمام کنيد.

در  ،در اکتبر ،شوراھابلشويکھا ھنوز در اقليت بودند. اما نفوذ آنھا بسرعت رشد نموده و در کنگره دوم 
  اکثريت قرار داشتند. 

چھارصد ھزار کارگر  ،آغاز نمود   Galizienھمان روزى که کرنسکى حمله خانمان برانداز خود را در
  .ه بودندو سرباز در پطروگراد زير پرچم بلشويکھا راھپيمايى نمود

  
  اد استراحت نمود.واقع در پطروگر Neivolaدر پايان ژوئن لنين چند روزى را در روستاى 

که  بر آن شد  Viborsidanدر غياب او رويدادى غيرمنتظره و اسفبار روى داد. يک ھنگ تفنگدار در 
. کميته مرکزى حزب بلشويک اين تصميم را لغو و در را سازماندھى نمايدمسلحانه  ىبه تنھايى شورش

بازان ساختن سنگرھا را آغاز اما ديگر دير شده بود. سر ،عوض تظاھراتى صلح آميز را اعالم نمود
  را متوقف نمايند. تدارکات اين انجام بى شائبه آنھا توانستند که  ىنموده بودند. تنھا با تالش

به حرکت  Tauriskaبسوى کاخ  ،متشکل از کارگران و سربازان ،مسلح ه -  در عوض تظاھر کننده گان
وقف نمايد. کارخانجات و کارگاھھا اعتصاب و اگر چه کميته مرکزى تالش نموده بود که آنرا مت ،درآمدند
 Sadovajaو خيابان  Nevskij prospektنبش خيابان. در ه بودندکرونشتاد با آنان ھمراه شد نملوانا

  نفر در جريان اين تيراندازيھا کشته شدند. ٤٠٠دولت به گفته تيراندازى شد. 
برخاسته و دولت موقت تالش نمود که از نتيجه اين شورش ناموفق اين شد که مردم بر عليه بلشويکھا 

) ژوئن بازرسى خانگى در ١٨( ٥. شب بھره بردارى نمايداين فرصت در جھت متالشى نمودن حزب 
که  بر آن شدرا اشغال و کرنسکى  Krzesinskasبه اجرا گذاشته شد. نيروھاى دولتى کاخ  پراودا

و ديگر رھبران دستگير و لنين  کولنتاى ، Lunatjarskij ،. ترتسکىکندرھبران بلشويک را دستگير 
. ميگرفتلنين به جرم خيانت مورد بازجويى قرار اين بود که کرنسکى مقصود مورد تعقيب قرار گرفت. 

  کليه امکانات تبليغاتى به منظور نشان دادن اينکه لنين در واقع يک خائن به وطن بود بکار گرفته شدند.



بودند که بر عليه  ،Ordzjonikidzeاستالين و  ،مرکزى بلشويکھاابتدا تنھا دو نفر از اعضاى کمتيه 
حضور لنين در دادگاه جھت دفاع از خود استدالل نمودند. در عوض لنين خود بر آن بود که در مقابل 

ى روسى (اميل زوال) را ايفا نمايد. خوشبختانه اکثريت نظر خود را تغيير داد و  Zolaدادگاه نقش يک 
جان او را نجات داد. نيروھاى  ،شايد که ،. اين تغيير موضعکندنمودند که خود را مخفى لنين را متقاعد 

پطروگراد بر آن شدند که از دولت موقت "جھت نجات انقالب"  شوراىارتجاعى تقويت شدند و رھبران 
ه شد و د. احکام اعدام براى کسانى که در جبھه ھا به فرامين عمل نمينمودند به اجرا گذاشتنحمايت نماي

به عنوان فرمانده کل قوا  کورنيلوف. پارلمان فنالند منحل و ژنرال ندت ممنوع اعالم شداتشکيل اجتماع
"لشگر خونخوار" خود متشکل از قزاقھا و قفقازيھا را جھت سرکوب  Bagartionانتخاب شد. ژنرال 

طروگراد فرمان داد که به و کرنسکى به فرمانده پ ىشورشھا در پطروگراد اعزام نمود. لنين خود را مخف
  . کندلنين "بدون درنگ شليک!" 

(پدر زن استالين) واقع در خيابان دھم  Sergej Allilujevلنين ابتدا خود را در خانه 
Rojdestvenskaja ،  مخفى نمود. سپس ھمراه با زينويف به  ،خروجى بر روى سقفراه با يک

و در آنجا توانستند  ندنداشت رفت Sestroretsk (Systerbäck)که چندان فاصله اى با  رازليفدرياچه 
  در نزد آشنايى قابل اطمينان زندگى کنند.

بعدھا تبديل به  ،آنجايى که لنين خود را مخفى نموده بود ،رازليفيک کلبه علفى و يک تل يونجه در 
  زيارتگاھى براى کمونيستھاى سراسر جھان شد و آنھا ھمچنان قابل بازديد ھستند. 

نگھبان با به خاطر شکار به جنگل رفت. در آنجا او  رازليفين گفته ميشود که لنين يک بار در اينچن
ميزبان  ،Jemiljanov. وقتى مصادره کرد برخورد نمودجنگل که بصورتى غير مودبانه اسلحه او را 

کر تو بود. نگھبان جنگل پاسخ داد: "من نميدونستم که اين نو ،نگھبان را مورد انتقاد قرار داد ،لنين
  ."هاينجا ھمه نوع آدمى پرسه ميزن

ھزار  ٢٠٠٠٠٠بدليل اينکه جايزه اى به مبلغ  ،لنين بايد اصول مخفى کارى را بشدت رعايت مينمود
  . ميدادروبل به کسى وعده داده شده بود که اطالعات الزم را در مورد مخفيگاه لنين ارائه 

مقاله و نامه مينوشت. کروپسکايا با لباس مبدل به عنوان  لنين در کلبه علفى روزنامه ھا را ميخواند و
نامه ھا را جابجا مينمود. در فصل پاييز لنين تصميم گرفت که به فنالند   Agafja Atamanova کارگر

در انديشه  امداوم اوکه کتاب "دولت و انقالب" را به نگارش در آورد.  در نظر گرفترفته و در آنجا 
  ؟.ميامد بودچه قديمى پس از انقالب بر سر دستگاه دولتى اينکه  رويدادھاى پيش رو و

 ،کمى آرايش ميکرد و پاسپورتى با نام مستعار کنستانتين ايوانف ،ميکرداز موى مصنوعى استفاده  او
 Hugoرا به او داده بودند.  ،کار ميکرد Sestroretskکارگرى که در کارخانه اسلحه سازى در 

Jalava، مخفيانه از مرز عبور داد.  ،نين را در واگن خود به عنوان متصدى سوخت کورهل ،راننده قطار
  داده شد! رئيس پليسشخص لنين محل دنجى در نزد به در ھلسينکى 

 ،Gustav Rovio ،سازمانھاى کارگرى در ھلسينکى يکى از اعضاى حزب بلشويک ١٩١٧در آوريل 
به دليل اينکه کفيل اصلى فرار   ،انيکه لنين به آنجا آمد. زمندرا بعنوان قائم مقام رئيس پليس انتخاب نمود

  او کفيل رئيس پليس بود. ،کرده بود
که او در زوريخ و  ،لنين کار نوشتن کتاب خود را در مورد ديدگاه مارکسيسم به دولت Rovioدر خانه 

به دليل اينکه  ،راخود  ١کتابچه ياداشت. در آنجا او گرفتاز سر  ،طى سفرش به استکھلم آماده نموده بود
درخواست به کامنف نوشت و از او  لنين .باقى گذاشته بود ،نميخواست در مرز ضبط و مصادره شود

او آنرا از طريق پيکى  درآنزماندر استکھلم مراقبت نمايد.  کتاب آبىکه در صورت ترور او از  نمود
اساس نظرات بسيارى يکى از  نوشته اى که بر ،کردرا آغاز  دولت و انقالبدريافت و نگارش کتاب 

  مھمترين آثار اوست.



که مضامينى از دولت و انقالب داشت. روايتھايى  ،بود پيش کسوتاناز  روايتھايىحاوى عمدتا  کتاب آبى
. پدر ه بودمورد استفاده قرار گرفتنيز  ،کمون پاريس و دولت ملى ،Michail Bakuinis اما کتاب 

را به زبان روسى ترجمه نموده بود.  مانيفست کمونيسترى کرده و آنارشيستھا زمانى با مارکس ھمکا
اين اثر متيوانست "آنارشيستى ترين" اثر لنين بشود. او در آنجا توضيح داد که دولت سرمايه دارى 

محو که به نوبه خود تحت حاکميت کمونيستھا  ،ميشدواژگون و يک دولت کارگرى جايگزين آن چگونه 

ث شد که آنارشيستھا موقتا با لنين از در صلح درآيند.. اين ديدگاه باعميشد
٢  

بلکه  ،لنين در پيشگفتارى در مورد اين کتاب مينويسد که او فرصت کافى جھت تکميل آن بدست نياورد
است که از اين . اما "دلپذيرتر و مفيدتر ارسال نمايدناگزير شد که آنرا بصورتى نيمه کاره به چاپخانه 

  او پايان داد.  ،"نمودآورد تا اينکه آنرا بازنويسى انقالب تجربه بدست 
  تر تصميم به بازگشت گرفت.  لنين ھر چه بى تاب ،ندزمانيکه رويدادھا در پطرو گراد رو به گسترش نھاد

"نيمه اوت) بلشويکھا موفق شدند که ششمين کنگره خود در مرکز پطروگراد  ٨ژوئن ( ٢٦با آغاز 
شرکت کننده پرسشنامه اى را پر کردند که نشان ميداد آنھا بصورت  ١٧١ار نمايند. زبرگ قانونى"
دارالتاديب بسر و در  بار دستگير شده و سه سال در زندان ٣تا  ٢ ،سال عضو حزب بوده اند ١٠متوسط 

و برخى اعالم  ،داشته ىبرده و يا تبعيد شده بودند. نيمى از آنھا تحصيالت دانشگاھى و يا دبيرستان
"زندان درس خوانده بودند". اين گارد آبديده به پيشنھاد لنين تصميم گرفت که آمادگيھاى نمودند که در 

 . گردش بودحزب در  چرخ زمانه به کام. آوردالزم جھت آغاز شورش مسلحانه را فراھم 
آلمان و اطريش شکست خورد و کرنسکى در خفا در مقر فرمادھى بر عليه ماه جوالى روسيه  ه - يورش

ژنرال دنکين گزارش داد.  ،اى را جھت حل بحران فراخواند. "وضعيت افسران اسفبار است" خود کنگره
  مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند و آنھا را به قتل ميرسانند." ،"به آنھا توھين ميشود

کارى چه از دست ما گزارشى شبيه به اين را ارائه داد " ،فرمانده جبھه شمالى ،klembovskijژنرال 
؟ در نظامى" او سوال کرد. "حکم اعدام؟ ما واقعا ميتوانيم ھمه رسته ھا بدار بکشيم؟ دادگاه ؟برميايد
زندان و به . ما نميتوانيم سربازان را با تھديد خواھند شدنيمى از سربازان به سيبرى اعزام  تاينصور

زاد ميشوم و در کار اجبارى بترسانيم. "کار اجبارى؟ بعد چه؟ آنھا ميگويند. "من بعد از پنج سال آ
  سالم ھستم". دستکم آنزمان 

نااميد  ميزانحل شرايط نيز به ھمان  ىداده شده برا ھاىپيشنھاد وضعيت نااميد کننده و ،مخلص کالم
. ارائه دادپطرو گراد را تسليم پيشنھاد  ،به سادگى ، Rodzianko. پرزيدنت سابق پارلمان ندکننده بود

  را شکست بدھند......اجازه بدھيم که آلمانيھا روسھا 
  :عرضه کردپيشنھاد جلسه اى ميان کمپانيھا را در ماه اوت  ،Rjabusinskij ،مالک کمپانيھاى بزرگ

دستھاى الغر و از الزم بشه که ما شايد  -شوراھااين دوستان قالبى مردم ـ کميته ھا و خفه کردن " براى 
  ....."کنيماستفاده  گرسنگان ىاستخوان

که اين ديکتاتورى  قرار بر اين شد. و استفاده کنندديکتاتورى نظامى فته شد که از گربتدريج نتيجه 
اوت  ٢٥رھبرى شود. در  ،بودماموريت  به انجام آنژنرال کورنيلوف که مايل  ،توسط فرمانده کل قوا

ا اندھى کورنيلوف بطرف پطروگراد به حرکت درآمدند. او تصميم گرفته بود که قدرت رمنيروھاى تحت فر
کرنسکى را دستگير و حکومت نظامى را جارى نمايد. انجمنى از صاحبان شرکتھاى  بزرگ و  ،تصاحب

  را از لحاظ مالى تغذيه مينمودند. عملياتدر خفا اين  ،بانکداران
و  ،را باختنداما کودتا به فراموشى سپرده شد. نيروھاى تحت فرماندھى کورنيلوف بسرعت روحيه خود 

از زياده ورى در نوشيدن  Astoriaدر ھتل  ،را سازماندھى نمايند استقبالتند رژه که ميخواس ىافسران
 ،رھبر گروھى که به سمت پطروگراد پيشروى نموده بود ،مشروب سر از پا نميشناختند. ژنرال کريموف

  خودکشى کرد.



گى رو به در ميان نيروھاى جن ھرج و مرجکورنيلوف از کار بر کنار و مدتى بعد جمھورى اعالم شد. 
چپگرايان  ،سقوط نمودبدون مقاومت  ،اھميت بسيارى برخوردار بود که از ،افزايش نھاد. زمانيکه ريگا

قيصر را به کمونيستھا و به دليل اينکه بدليل اينکه شھر را داوطلبانه تسليم نموده سرمايه داران را 
  اعالم نمودند.مقصر  ،ترجيح داده بودند

 ،از آن حمايت نموده بود رسماکه تا آنزمان  ،از پشتيبانى دولت موقت شوراى پطروگراداوت  ٣١در 
  دست برداشت.

اکثريت را بدست ديگر از شھرھاى بزرگ مجموعه اى و و مسکو  پطروگرادشوراى بلشويکھا اکنون در 
 ،ادشوراى پطروگرآورده بودند. ھيچيک از احزاب نتوانستند با تبليغات آنھا رقابت نمايند. ترتسکى رھبر 

موفق شد که ھزاران  ،نان و صلح را مطرح نمود ،ناطق بسيار ماھرى بود و زمانيکه مطالبات زمين
 سرباز ٤٠٠٠٠٠. اتحاد جماھير شوروى متقاعد نمايدوفادارى به مردم را جھت اداى قسم از  تنھزار 
  . ه بودندقرار دادشوراى پطروگراد را در اختيار خود 

 را تشکيل دادسه اى لنه به پطروگراد بازگشت. سه روز بعد کمتيه مرکزى ج) اکتبر لنين مخفيا٢٠( ٧در 
نماينده به اين شورش  ١٠. گرفتتصميم کنگره در مورد شورش مسلحانه مورد تاييد قرار در آن که 

  .نفر (زينويف و کامنف) راى منفى دادند ٢اما  ،راى مثبت
و در خانه خانم  Hugo Jalavasرتمان جلسات توطئه گرانه در آپامجموعه اى از به دنبال آن 

Suchanova ار شد. زدر مسافرت بسر ميبرد) برگ ،يک منشويک نويسنده ،(در حاليکه شوھر او  
ضعف نشان ميدادند مطالبه نمود. بعدھا خود در گرما گرم زد و خوردھا لنين برکنارى رھبرانى را که از 

  :بذله گويى ميکرد ھادر مورد آن ،زمانيکه انقالب پيروز شده بود ،لنين
ميايى و ادعا  ،بدست گرفتيمرا ھمين االن در حاليکه ما دو ساله که قدرت  ،"تو" او به کامنف گفت

  ...."ديگه به پايان عمر حکومت ما باقى موندهميکنى که حداکثر دو سال 
يگرى بيش از ھر زمان داکنون نوامبر) لنين به کمتيه مرکزى نامه اى نوشت: " ٦اکتبر ( ٢٤در 

روشنتر شده است که تاخير ھر چه بيشتر در براه اندازى شورش برابر است با عذاب..... امروز بعد از 
دستگير و دانشجويان افسرى و ديگران خلع سالح بايد اعضاى دولت   ،که شده به ھر قيمتى ،ظھر

  )."سرکوب بشوند ،بر آمدندبشوند (اگر درصدد مقاومت 
بدون اينکه  ،اسمولنىموى مصنوعى بر سر گذاشت و به  پس از آنشد اما  نامه او توسط پيکى فرستاده

  .براه افتاد ،بماندمنتظر پاسخى 
ه با اين روزھاى  –شامل فراھم آوردن شرايط براى برخورد  ،سال ٤٧ ،در گذشته زندگى او تمام

توجه و  ،تدارکاتاز  عمرى بگذاردلنين بايد به نمايش اکنون اراده اى که  ه پيش رو شده بود. - پرآشوب 
او بوسيله آن فرصتى که داده بود  و شم و احساسى را پرورش ،دقت را صرف گرد آورى خود نموده بود

چنگ  -بشود ـ پيش از آنکه ھمانند يک رعد ناپديد بر روى آن و وار به جلو ميامد حلزون را ديد که 
  . انداخت

توسط پليس متوقف شد  Tauriska. خارج از کاخ به راه افتاد Eino Rahjaلنين ھمراه با محافظ خود 
  و چيزى نمانده بود که بازداشت بشود.

اھرمھا را  قدرتدر اسمولنى ظاھر و به منظور رھبرى فرايند تصاحب لنين که  بود ٢٢،٤٥ساعت 
به کندوى عسلى تبديل  ،صاحب منصبخانمھاى مخصوص  ى - . مدرسه سابق شبانه روزىبدست گرفت

  کميته مرکزى قرار داشت. ٣٦اتاق شماره شده بود و در 
  :وجود داشت ىکارى کامال روشن برنامهکه لنين در سپتامبر نوشته بود  ھنر شورشدر مقاله 

اجازه بدھيد که  ،نيروھا را تقسيم کنيد ،"..........کميته اى براى نيروھاى شورشى سازمان بدھيد
را محاصره کنيد [در   ى آلکساندر – نمايشخانه ،دنيروھاى قابل اطمينان از نقاط حساس نگھدارى نماين

ژنرالھا و اعضاى دولت را دستگير  ،را تصرف کنيد Peterpaulدژ  ،آنجا شوراى کرنسکى" قرار دارد]



براى فدا نمودن بطرف افسران داوطلب و "رسته ھاى خونخوار" سربازانى را اعزام نماييد که  ،کنيد
زه بدھند دشمن به مرکز شھر نفوذ کند [.....] تلگراف و تلفن را اشغال اينکه اجاتا آماده باشند جان خود 

  با تمام کارخانجات ارتباط تلفنى برقرار نماييد." ،و در آنجا از کارکنان ما استفاده کنيد
اما در بزرگترين بخش  ،بودند. کروپسکايا ميگويد کردهکميته ھاى شھرى ميان کارگران اسلحه تقسيم 

کسى وجود نداره که اسلحه را به سمت او نشونه بگيريم. فقط يک  ،Viborgsidan  ،کارگرى شھر
  .ددستگير شدناومده بودن کلوب محل کارشون  براى نوشيدن چاى بهکه  نامزدفرمانده و چندتا افسر 

 ،پلھا طى شب ھمه مراکز قدرت را در پطروگراد: شوراى پطروگرادسربازان سرخ و نيروھاى وفادار به 
. ھمزمان ددرآوردنشان ايستگاھاى تلفن و بانکھا را به تصرف خود ،پست و تلگراف ،اى قطارايستگاھھ

  در کنار اسکله در مقابل کاخ زمستانى پھلو گرفت. Auroraناو تندروى جنگى 
که طى تمام دوران  ٣بر روى زمين در کنار ترتسکى اسمولنىلنين در  ،اکتبر ٢٥شب در  ،پس از آن

  دراز کشيد.  ،ب جرمى به لنين وفادار مانده بودبدون ارتکا ،انقالب

لنين با لبخندى خسته گفته بود:
٤  

  زياده از حد سريع اتفاق ميفته"!به قدرت  عالم اموات"گذار از 
  " سر گيجه آوره. Es schwindeltاو به آلمانى اضافه کرد "

قدرت دولتى به کميته  سرنگون شدن دولت موقت اعالم شد. ،نوامبر) ٧اکتبر ( ٢٥در  ،صبح روز بعد
  . ه بوديک ارگان روسى ـ پطروگرادى منتفل شد ،نظامى انقالبى

  به چاپخانه داده شد:چاپ صبح ھمان روز اين اعالميه جھت  ١٠ساعت 
يک ارگان  ،"به ھمشھريان روسى! دولت موقت سرنگون شده است. قدرت دولتى به کميته نظامى انقالب

که در راس کارگران و سربازخانه ھاى  ،نمايندگان سربازان روسى متشکل از کارگران پطروگراد ـ و
  .منتقل شده است ،پطروگراد قرار دارند

 ىيزى که مردم براى آن مبارزه نموده اند اکنون قابل اجراست: پيشنھاد فورى در مورد صلحچآن
توليد و  کنترل کارگران بر روى ،نابودى حق مالکيت خصوصى زمينداران بر روى زمين ،دمکراتيک

  سربازان و دھقانان!" ،تشکيل يک دولت روسى.....زنده باد انقالب کارگران
عمليات نظامى بدون برخورد با مقاومتى ادامه داشت. مردم عموما از  ،طى تمام روز ،اکتبر ٢٥

رويدادھاى در حال جريان چندان با خبر نشدند. اطالعات داده شده در مورد اينکه ھمه مانند خوک تا حد 
ھورت کشيده و خارج از کاخ زمستانى شراب را با سر و صدا  نوشيدهاز خود بيخود شدن مشروب 

. در روسيه سالھا بود که نوشيدن الکل ممنوع و اين تا مرگ لنين ميتواند به تخيل نسبت داده شود ،بودند
اسکانديناوى شراب و مشروب به ليتر  ٣٧٠٠٠٠ادامه داشت. يکى از  اولين فرامين لنين اين بود که 

  صادر کنيد.
. در سالن کنسرت مشغول بودندخود روزمره کارھاى به انجام به سينما رفته و  Nevskijمردم در  ،نه

 ،که بزرگترين خواننده اپراى روسيهرا ميخواندند  ،دون کارلوس ،آنھا ترانه اى Narodnyjدر 
Fjodor Sjaljapin  شب بود که چھار گوشه شھر توسط  ابتدا ھمزمان با آغاز .بود نمودهآنرا اجرا

  .ندتانکھاى کمتيه نظامى انقالب اشغال شد
بعد از ظھر جلسه اى با شرکت کارگران و نمايندگان سربازان روسيه افتتاح شد. در ميان  ٢،٣٠ساعت 

اينکه چند تن از   ،ھلھله و شادى فراوان روسيه اين اعالميه را که دولت موقت ديگر وجود خارجى ندارد
ران دستگير و مابقى آنھا در انتظار ايستاده بودند و اينکه پارلمان منحل و ھمه نقاط حساس تصرف وزي

  دريافت نمود. ،شده بودند
خطوط تلفنى بسته  تمامکاخ زمستانى ھنوز مقاومت نشان ميداد. ساعت شش بعد از ظھر کاخ محاصره و 

  .بودند



بسمت کاخ شليک کرد. را اولين گلوله اخطار با اسلحه اى شش اينچى  Auroraرزمناو  ٢١،٤٥ساعت 
بطرف کاخ  ،بدون اينکه خساراتى جدى بوجود بياورد ،گلوله ٣٠حدود  Peterpaulتوپخانه سنگين دژ 

به  ،با استفاده از گلوله ھاى تانک و توپخانه سنگين ،کازان جامعشليک کرد. آنھا ھمچنين از کليساى 
  .آماده بود جام يورشىشرايط براى انميدان کاخ حمله کردند. 

وجود داشت و که در کاخ زنان  ه - در مورد "گردان مرگ" ،عدم اطمينان وضعيت زمانى درازتا مدتى 
نفر از  ٤٠٠تا  ٣٠٠بود. در پايان گروھى متشکل از جارى  ،افراد ديگرى که بايد تسليم ميشدند

مورد شليک گلوله قرار گرفتند. کمى سرخ و سربازان به داخل کاخ رفتند. شش تن از آنان گارد سربازان 
صبح آنھا به اتاق مرمر سبز جايى که دولت موقت از آنجا حکومت ميکرد وارد شدند و  ٢قبل از ساعت 

آن درمانده  ،. با اينحال رئيس دولت موقتشدندقرارداد بازداشت خود به امضاى آنھا ناگزير  ٢،١٠
آورده بود که ملبس به لباس پرستار بچه و با  اين فرصت را بدست ،آلکساندر کرنسکى ،نزديک بين

به پليس گزارش شد)  "دهش با پرچم آمريکا (اين اتوموبيل بعدھا بعنوان "دزدى ىاسکورت اتوموبيل
جمعى از مردم به کاخ حمله و اموال تزار را در اتاقش و زير  ،بگريزد. زمانيکه تيراندازى پايان يافت

به کاخ وارد  کمى شد. با اين حال صدمات دشوارگيرى از آن بسيار امرى که جلو ،زمين به غارت بردند
 ،رئيس چکى پطروگرادو و ا ،ميگويد باور کنيمنويسنده ه  – به آنچه را که ايساک بابلاگر  آمد.

Uritskij،  دود کرده بودندچند روز بعد در کاخ نشسته و سيگارھاى تزار را!  
را و بلشويکھا  ندکه ميتوانستند او را به پطروگراد بازگردان نيروھايى را به منظور سازماندھى ،کرنسکى

که آماده  را سرباز و افسرتعدادى  Gattjinaدر او . حرکت کرد با عجله به سمت جبھه ،تعقيب نمايند
ناگزير به  شاما بيھوده بود. "نيروھا" در مقابل ديدگان او آب شدند و خود ،بودند گرد ھم آوردمقاومت 

  . رفتتبعيد 
"قبل از اينکه حتى بتواند بگويد ـ  ،بقول يکى از فرماندھان فرانسوى ،پطروگراد دولتـ ه ـ در خود 

  ھيش." سرنگون شد. 
را با اين پيام که دولت موقت  شوراھاترتسکى کنگره  ،يک ساعت پس از شروع حمله به کاخ زمستانى

نفر  ٦٤٩نماينده از  ٣٩٠ويکھا با . در جريان گشايش کنگره بلشنمودآغاز  ،از کار برکنار شده بود
نماينده بدليل جدا  ٤٧٢بزرگترين گروه بودند. در طول کنگره بر تعداد اپوزيسيون بلشويکھا تا تعداد 

شدن برخى از مخالفان بلشويکھا از احزاب ديگر اضافه شد. لنين بدليل کمبود وقت نتوانست در اولين 
  که اعضاى دولت موقت دستگير شده بودند.  نمودالم . اما در دومين کنگره او اعکندکنگره شرکت 

نماييم! " او  زيک جامعه سوسياليستى را آغاو ساز  "اکنون زمان آن فرا رسيده است که ساخت
  سخنرانى خويش را اينچنين به پايان رساند. با سادگى و خونسردى کامل.

  
به کليه کشورھاى شرکت کننده در که  ،پس از گذشت ساعاتى کنگره پيشھاد او را در مورد فرمان صلح

بر اساس حق مردم در تعيين سرنوشت خويش پيشنھاد و  جنگ  صلحى را بدون الحاق و غرامت
  به تصويب رساند.  ،مينمود

و  مردمفرمانى که حق مالکيت  ،مورد قبول واقع شد به ھمان ترتيب پيشنھاد لنين در مورد فرمان زمين
دريافت بدون بر روى زمين که بايد بزرگ  مالکانمالکيت  حقدولت را بر روى زمين جايگزين 

 ١٥٠. با يک حرکت سريع به رسميت ميشناخت ،غرامتى زمينھاى خود را واگذار مينمودند ھيچگونه
کليسا و معابد بود به  ،اقوام تزار ،زمين که در گذشته متعلق به زمينداران بزرگ *desjatinميليون

  ميليون روبل معاف شدند. ٥٠٠اى بالغ بر پرداخت اجاره  کشاورزان واگذار شد و آنھا از
   

  مترجم - ھکتار ١،٠٩يک دسياتين برابر است با * 
  



در آن بلشويکھا در اکثريت بودند انتخاب را که  *)VTSIK  ،کنگره نماينده گانى (کمتيه مرکزى اجرايى
  .بازگشتمسئله حساس دولت نمود و سپس به 

  
* Russian_Central_Executive_Committee-ttp://en.wikipedia.org/wiki/Allh  - مترجم  
  

  کميسيون مشاوره عمومى. ،: اين دولت چه بايد ناميده ميشد؟ ترتسکى پيشنھاد نمودچيزقبل از ھر 
  " لنين گفت.ميدهب "عالى به نظر مياد. بوى انقال

با اينحال براى شروع از قبول اين سمت به دليل انجام  ،ميرسيده نظر بالمنازع ب ،لنين به عنوان مدير
يا ائتالفى باشد  تک حزبى دولتى ،اين دولتکه اينمورد در بايد وظايف حزبى سر باز زد. پس از آن 

  موضع گيرٮميشد.
معى شرکت کنندگان به مارتف ماموريت داده شد که دولتى به پيشنھاد منشويکھا و با موافقت دسته ج

! بدنبال خروج کردندو منشويک سالن را ترک  srـ  راستگرايانائتالفى را تشکيل بدھد. اما به ناگھان 
  . ورزيدندھم از  شرکت با بلشويکھا در دولت امتناع  srـ  چپگرايانآنھا 

  ل از بلشويکھا شد. متشک ،در نتيجه اولين دولت روسى دولتى تک حزبى
  !" مارتف فرياد کشيد و سپس سالن را ترک نمود.کرديدکه در چه جنايتى شرکت  خواھيد فھميد ى"روز

  را بخاطر تضعيف دولت روسيه محکوم نمود.ھا  srکنگره در بيانيه اى منشويکھا و 
  

بيش از حد  ،قدرتصلح آميز گيرى بدست  جرياندر  ،موارددريافتند که در برخى از بسرعت بلشويکھا 
بودند با  کردهافسران دانشجو که ازکاخ زمستانى دفاع  و تعداد بسيارى از وزرا ،ماليم بوده اند. کرنسکى

که حمالت نيروھاى دولتى را رھبرى نموده بود فقط به حبس  krasnovژنرال و خوردن قسم آزاد 
  خانگى محکوم شده بود.

قرار گرفت و افسران نمود ود را به پطروگراد نزديک ميدر راس نيرويى که خ ژنرالطولى نکشيد که 
  متعلق به کاخ زمستانى شورشى را آغاز نمودند.  ىدانشجو

به سمت پطروگراد  Respublikaو ناو جنگى  واحد کماندويىلنين ناگزير به ھلسينکى تلفن زد و دو 
دولت روسيه آغاز پوش جديد را براى  کارگران ساخت يک زره Putilovverken. در کردندحرکت 

. در ميان آنھا بسوى جبھه براه افتادندتبليغات و نيروھاى کرنسکى با مالقات  جھتکردند. پير و جوان 
  حمله به پطروگراد بى نتيجه ماند و شورش افسران بسرعت سرکوب شد. 

منطقه دن در  kaledinنوامبر) ژنرال  ٨اکتبر ( ٢٦اما دورتر از پطروگراد جنگ داخلى زبانه کشيد. در 
نوامبر  ٩حکومت نظامى اعالم و دست اندر کار سازماندھى قزاقھا بر عليه حکومت روسيه شده بود. در 

اشغال را در مسکو کاخ کرملين و  اورال را به تسخير خود در آورده Dutov، Orenborgرھبر قزاقھا 
  نموده بودند. 

مناقشات و تشديد و از  دادهدرت عمل نشان لنين بايد حساب شده عمل مينمود و ھمزمان به ضد انقالب ق
  . ميکردمنشويکھا و ديگر فراکسيونھاى مردد در روسيه پرھيز  ،تضادھا با انقالبيون سوسياليست

چنين به نظر ميامد که بسيارى  ھم در ضمن در درون خود حزب  دو دلى عظيمى جريان داشت. در آنجا
نوامبر بيانيه اى با اين  ٩کمتيه اجرايى کميته مرکزى در . را نزديک ميديدند بلشويکھادولت پايان کار 

  مضمون که ما اکنون بايد دولتى متشکل از ھمه احزاب سوسياليست تشکيل بدھيم به تصويب رساند. 
لنين از دولت تقاضاى اخراج  ،در وحله اول ،اين تصميموجود از به محض آگاه شدن مخالفان بلشويکھا 

  .ايگزين ميشد را ارائه نمودنداينکه توسط يک منشويک جو 
ريکوف و  ،وزير دولت او بعنوان اعتراض استعفا دادند. ھمزمان کامنف ٩لنين مخالفت نمود و بزودى 

  .کناره گيرى نمودندزينويف از کمتيه مرکزى حزب 



 ١١در جلسات با شوراى نمايندگان مردم مبارزه بر عليه گرسنگى دائمى در دستور کار قرار گرفت. در 
 ٥٠. نمايندگان مردم مانند ديگران يک ھشتم فونت (نان باقى داشتروز  ٤براى فقط وامبر پطروگراد ن

  . قابل خوردن نبودينى گرفتن بکه بدون  مشمئز کنندهنانى آنچنان  ،گرم) نان در روز دريافت مينمودند
که وظيفه  ىموسسانمجلس سريع قبل از انقالب اکتبر يکى از مھمترين مطالبات بلشويکھا فراخواندن 

  .بود اش تنظيم قانون اساسى براى دولت جديد باشد
نتخابات به نحوى اانتخابات جھت تشکيل اين مجلس به اجرا گذاشته شد.  ١٩١٧نوامبر  ٢٧ـ٢٥در 

  تنظيم شده بود که ھمه احزاب بتوانند در آن شرکت کنند.
درصد راى دھندگان  ٤٠،٤بانى بر اساس نتيجه رسمى اعالم شده انقالبيون سوسياليست از پشتي

  درصد. ٢،٦و منشويکھا  ٢٤،٧بلشويکھا  ،برخوردار شدند
اکثريت داشتند. بر اساس قوانين پارلمانى لنين بايد  آوردنبنابراين بلشويکھا فاصله بسيارى تا بدست 

چپ ـ  ه - ديگر راه حل ديگرى وجود نداشت. سوسياليستھاى انقالبى به دو فاالنژ طرفاستعفا ميداد. از 
واگذار که ھمزمان بخش چپ آنھا بلشويکھا را پشتيبانى مينمودند. در ضمن  ،و راست تقسيم شده بودند

دولت به اس ـ آر ھاى دست راستى برابر بود با سر تسليم فرود آوردن در مقابل سفيدھا. کرنسکى نمودن 
اده بود. اکنون بلشويکھا در ھمانزمان يک بار مطالبات مردم را در مورد نان و زمين زير پا نھ

  .کنندنميتوانستند اين کار را تکرار 
برقرار شدن صلح با که تصور ميکرد بلشويکھا از اکثريت قاطعى برخوردار بودند. لنين  مرکزدر ھر دو 

. در محو ميشداس ـ آر ھا  از و  گسترش ھر چه بيشتر پيامھاى بلشويکھا در ميان روستاھا پشتيبانى
 بر اساس آند روسيه فاصله بر روى سياست تاثير ميگذارد. الگويى وجود داشت که کشور بزرگى مانن

روستاھاى نزديک به راه آھن به بلشويکھا و با فاصله اى بيشتر به سوسياليستھاى انقالبى راى داده 
غات بودند.  سربازانى که از جبھه بازگشته بودند در روستاھايى که در امتداد راه آھن قرار داشتند تبلي

  نموده اما نه در داخل خود کشور. 
ميليون  ٢٠بلشويکھا در ميان  ،تمام روسى کنگرهشوراھاى در جريان دومين انتخابات  ١٩١٧در اکتبر 

درصد از آرا را در  ٨٠شرکت کننده اکثريت را بدست آوردند. در پطرزبورگ بلشويکھا قبل از انقالب 
 ١٨٨ ،کامال آزاد ىانتخابات ،انتخابات براى دوماى پطرزبورگو پس از انقالب اکتبر در اولين  ،انتخابات

  .ندکرسى را ازآن خود نمود ٢٠٠از 
که طبقه کارگر به تنھايى "نماينده واقعى اکثريت  معتقد بودبه عدم اطمينان به دھقانان لنين  اشارهبا 

ن طبقه کارگر اي ،که تحت سيستم سرمايه دارى بردگى نموده بودند" ى بودقريب به اتفاق آنھاي
سرمايه دارى را سرنگون ساخته و سپس "اگر چه بخش اقليت جامعه را تشکيل ميدادند"  ،ميتوانست

خرده سرمايه دارى فقير و نيمه پرولتر را جذب خود نمايد" کشاورزان ھنوز از بلشويکھا پشتيبانى 
  نمودند. ينم

  يکھا بايد با آن چه ميکردند؟را برگزيده بودند. بلشو ىارلماناکنون پاما به ھر حال مردم 
 شوراھاقبل از گشايش پارلمان تعداد چندى از کادتھا و اس ـ آرھا دستگير و تبعيد شده بودند. سپس 

 ،تبعيد شدگان کادتى ١٩١٨ژانويه سال  ١٨حزب کادت را کامال ممنوع اعالم نمودند. در شب 
Kokossjkin  وSjingarev، ان بر روى تختھاى خود در توسط تنى چند از سربازان و ملوان

  .ترور شدندبيمارستان 
در پطروگراد تشکيل جلسه داد.  Tauriskaدر کاخ  ،تازه انتخاب شدهه  –در ھمانروز مجلس موسسان 

ساعتھا پس از نيمه شب مسئله زمين را که در دستور کار  ،پس از مباحثى طوالنى سخنگوى منشويکھا
آغاز شود ملوانى قوى ھيکل از  ىه راى گيرى در مورد فرمانقرار داشت به بحث گذاشت. قبل از اينک

نزديک کرد و دو عبارت  Sjeleznjakovسلحه اى پر خود را به سخنگوى دولت  ابا  کرونشتاتاھالى 
  شده است به زبان آورد:مبدل را که به نقل قولى به زبان روسى 



"Karaul ustal!.(نگھبان خسته است) "  
 ه - مسلح يھاىشد. روز بعد نمايندگان با گشت موکولسه به وقت ديگرى لصبح بود که ج ٤،٤٠ساعت 

  برخورد نمودند.  ،که مانع از تشکيل جلسات جديد شدند ،بلشويکھا
 – از جمله دو تن از نمايندگان ،تن ١٠که بر اثر آن  ،با تظاھر کنندگان ررويدادھا با برخوردھاى خشونتبا

  ھمراه بود. ،دندبه قتل رسي ،اعضاى مجلس منحل شدهه 
پس از آن دولت جھت انتخاب مجلس سوم انتخابات عمومى را اعالم نمود. در اين انتخابات بلشويکھا و 

 انحاللو اين امر به نوبه خود  ،درصد از کرسيھا را به خود اختصاص دادند ٩٤ چپگراھاى   ـ آر اس
سط نيمى از راى دھندگانى که به مجلس تنھا تو کمونيستھامجلس موسسان را مورد تاييد قرار داد. يقينا 

موسسان راى داده بودند انتخاب شدند
مشروعيت يک دمکراسى ناچيز تجديد بنا تصور ميشد که اما  ، ٦

   .ه بودشد
در آنجا آنھا اتاقى را گرفتند که متعلق به يکى از رئوساى  ،باقى ماندند اسمولنىلنين و کروپسکايا در 

  . زن يک مدرسه شبانه روزى بود
و اگر  ،ميامدبه خانه  ،عمومىو پرورش آموزش اداره  ،غروب کروپسکايا از محل کار خوددر ھنگام 

نموده و با يکديگر  اسمولنى لنين مشغول به کارى نبود لحظه اى را صرف تماشاى خيابانھاى زيباى
  . صحبت ميکردند

. ندک ميز و چند صندلى تشکيل ميشدتنھا از ي اسمولنىخانه آنھا بسيار ساده بود. ھمه دفاتر دولتى در 
. بخاطر تشکيل ميشدند ،باشد چند ساعت کوتاهتنھا ميتوانست  کهگاھى دو بار  ،روزانهجلسات تقريبا 

به خاطر دير حاضر شدن در محل را روبل  ١٠تا  ٥جريمه اى ميان  دريافتاحترام به نظم و ترتيب لنين 
  .    مقرر نموده بودکار از خاطيان 

و رئيس  ٧٠٠منشى  ،روبل ٥٠٠ماھانه  ،از جمله لنين ،به عبارت ديگر وزيران ،ى عمومىکميسرھا
  روبل دستمزد دريافت مينمودند.  ٨٠٠

 - Bontj. زمانيکه سرپرست دولت ندوجود داشتمجموعه اى از افراد افسانه اى حول زندگى ساده لنين 
Brujevitj يک توبيخ  ،روبل افزايش دھد ٨٠٠ا ت ٥٠٠را از  ،لنين ،تصميم گرفت که دستمزد رئيس

به کودکان محتاج اھدا ميشد. تنھا چيز لوکسى که لنين آنرا مداوما نامه کتبى دريافت نمود. کليه ھدايا 
حتى  ،قابل دفاع ارزيابى نمود اين بود که خدمتگزارن به انقالب ميتوانستند به اندازه کافى غذا بخورند

  ايت بود. زمانيکه در خارج نياز به غذا بينھ
د برخودار نبود. ندولتى را کامل نماي پستھاىلنين حتى از کمک مردمى توانا که بتواند بوسيله آنھا 

Grigorij Petrovskij  -  ميگويد که او چگونه به صورتى اتفاقى خود در خاطرات ه روزنامه نگار
ردمى به ناگھان استعفا تعدادى از کميسرھاى م ١٩١٧بحران دولتى در نوامبر از وزير کشور شد. پس 

  :ه بودبصورتى اتفاقى با لنين برخورد نمود Petrovskijداده و زمان کوتاھى پس از آن 
  بر روى شانه من گذاشت و گفت:خود را "او دست 

کارش را ول کرده و بموقع بود! ما ميخايم که تو را به عنوان وزير کشور انتخاب کنيم! ريکف  ،دقيقا"
  رفته"!

  م:من خواھش کرد
  !"والديمير ايليچ! ھر رفيق ديگه اى را که ميخواى انتخاب کن و من ھمکار اون ميشم"

  لنين گفت:
  گفت: ىو با خنده اى مسر" در جريان يک انقالب کسى نبايد از برخورد با مشکالت سرباز بزنه!"
اونو به  بديم. اونا ميخوان Viborgsidanدوتا کارگر با اسلحه از  Petrovskijبه  بايداما ما "

"ساختمان وزارت کشور ببرن! کوشش کن که بعدا استعفا بدى!
٧  



و  نبود. قفسه ھاى قفل شده Petrovskijدر ساختمان وزاتخانه منظره اى دلنشين و شادى در انتظار 
  نشان را باز مينمودند. ابازداشت دھ ه به - تھديدصورت کارمندانى که تنھا در 

شد. اولين کار او اين شد  محول Petrovskijل شد ھمان وظايف به بعدھا زمانيکه دولت به مسکو منتق
  شوراى کليساھا و انستيتوھاى صاحب منصبان قفلى آويزان کند. ،که بر روى در مجلس سنا

را بخاطر خودسرى و زياده رويھايش بشدت مورد سرزنش قرار داد. اما چشمانش  Petrovskijلنين 
 ميخنديد........

  
  band 33, p267 ,پنجم چاپ ,Marksism in gosudarstvo in V.I Lenin: sobranije sotjinenijaـ ١
  )Möndal 1971ـ بعنوان مثال به آلفرد روزمر نگاه کنيد: مسکو تحت فرمان لنين (٢
انتخاب کميته او  ـ ترتسکى نه تنھا در طى روزھاى انقالب بلکه در ميان اعضاى حزب نيز بسيار محبوب بود. در ششمين کنفرانس و در جريان٣

  راى بدست آوردند. ١٧٣راى و لنين  ١٧١
  .Dimitri Volkogonov: lenin. Polititjeskij portrait, part 1 (Mosko 1994), p 293ـ ٤
  ھکتار ١،٠٩برابر است با  desjatinـ يک ٥
  ـ  در ابتدا تنھا کارگران و سربازان در کنگره ھاى روسيه حق دادن راى داشتند. ٦
  .Gunnar Gunnarson: Ryssland 1917 (Stockholm 1967), p 262ـ ٧
  
  

  صلح به بھايى گزاف -١٣
  

پيروزى در انقالب اکتبر بدون دادن وعده صلح غير ممکن بود. عملى نمودن اين وعده مھمترين وظيفه 
 شکست خورده در راى گيرىروسيه تنھا بود. تنھا و ه  –. او در دشوارترين شرايط محسوب ميشدلنين 

 نمايد. نشينىو عقب مبارزه را رھا نموده آماده بود که 
 دول متحد. اين پيشنھاد مورد قبول بودصلح در تمام جبھه ھا برقرارى براى شروع  شوروىھدف دولت 

  بود. با آلمانه امضاى معاھده اى جداگانه اى ماند ىباقراه واقع نشد. و تنھا 
باستانى  اى قديمى با قلعهشھرى  ،Bret – Litovsk ،در دسامبر ٢نمايندگان روسى و آلمانى در تاريخ 

 به معناى . مذاکرات براى آلمانداشتجريان بس آتش که بود اى مالقات نمودند. يک ھفته  ،در بالروس
. اما ژنرالھاى ى آنھا بود - عيف شده  ضتروحيه تقويت  ونيروھاى خود به جبھه غرب انتقال امکان 
صلح تنھا با پذيرش الحاقات . ى ناتوان احساس مينمودند –نيز در روسيه بوى طعمه اى زخمى را  قيصر

  آلمان امکانپذير بود.   
به  حتى - به مناقشات داخلىلنين از اين مذاکرات به منظور بدست آوردن زمان بيشتر جھت پايان دادن 

اکثريت در آنھا و  ،. اما بقيه بلشويکھابھره بردارى مينمود – اراضى بھاى از دست دادن بخشى از
گفتند که يک صلح جداگانه با آلمان به معناى مرگ انقالب جھانى و در نتيجه براى روسيه بود.  ،بودند

عبارت  Brest – Litovskپنھان نمودن اختالفات بر سرميز مذاکره غير ممکن بود. ھئيت روسى در 
که بعدھا وزير امور  Ado Joffe باضافه ،روسيه جديد نمادھاى بعنواناز يک کارگر و يک ملوان  ندبود

و شمارى  آنازتاسيا بيسنکو ،Lev Karachan ،باجناغ او کامنف ،شدجانشين او  ،ترتسکى ،خارجه
  .ديگر
که پس از کشف اينکه او  ،بيسنکو رفيق  Ernst Hohenloheميز شام در کنار شاھزاده  سر بر

مو بر تنش ا به قتل رسانده بود ر Sacharovژنرال و وزير جنگ سابق  ١٩٠٥تروريستى بود که 
  نشانده شد. ،راست شده بود

 ،و کامنف در اتوموبيلى نشسته و بسوى راه آھن ورشو در پطروگراد در حرکت بودند Joffeزمانيکه 
از جانب دھقانان بود. آنھا دھقانى را در خيابان انتخاب و اى فھميدند که ھئيت نمايندگى آنھا فاقد نماينده 



عينکھاى يک چشمى  ،Roman Stasjkovs ،بردند. با ورود دھقان Brestخود به او را ھمراه 
  از حيرت بر روى زمين افتاد.آلمانى سياستمداران 

ق روسى با موھاى وژنرال ھوفمان در دفترچه خاطرات خود نوشت: "يک نمونه کالسيک از يک مخل

سفيد و بلند و تپه اى از ريش".
١  

 ،که ده روز به طول انجاميد ،Kuhlmannاولين دوئل خود با در و  بودترتسکى قھرمان وقت کشى 
مرکزى مورد گفتگو  ھاى. کليه جزئيات در پيشنھادھاى داده شده از جانب حکومتنمودھمه چيز را کنترل 

  تا جايى که ژنرال ھوفمن خميازه کشيد و صورتش قرمز شد. ندقرار گرفت
مرکزى منعقد شد. اگر  ھاىو حکومت شوروىولت آتش بسى طوالنى مدت ميان د ١٩١٧دسامبر  ١٥در 

موعد سررسيد آن فسخ نمينمودند اين آتش بس از ھيچيک از طرفين امضاء کننده آنرا يک ھفته قبل 
مجامع اما در پايان دسامبر مواضع آلمانيھا با امضاى قرارداد صلح جداگانه اى با  .تمديد ميشد خود بخود

انتخابى
٢

 ٣٠٠ و روزانهرا اشغال سرباز آلمانى و اطريشى اوکراين  ميليون تقويت شد. نيم ىنياوکرا 
. در آستانه سال جديد مطالبات عرضى آلمانيھا از مصادره نمودندپر از غله را از آنجا ه  –کاميون 
  . افزايش يافتروسيه 

اى موعه . مجشدندپايان مذاکرات با آلمان امپرياليستى خواستار در پطروگراد و مسکو  سازمان حزبىدو 
 ،از جمله نيکوالى بوخارين ـ "محبوب حزب" ،نددر مقابل لنين قرار گرفته بوداز افراد سرشناس 
 ،يورى پلخانف ،کارل رادک ،Michail Pokrovskijپروفسور  ،اينسا آرماند ،آلکساندرا کولنتاى

Moisej Uritskij، ه اى به نام بال کون و بسيارى ديگر از رھبران شناخته شده. آنھا در پشت مجل
  . کرده بودندرا بر عليه لنين و پيمان صلح او اتخاذ  ىکمونيست تجمع نموده و موضعى کامال روشن

نموده بود به خيانت نرادک لنين را به دليل اينکه او جنگى انقالبى را بر عليه سرمايه دارى اروپايى آغاز 
آنطور که در واقع بلشويکھا  د که ه ٽابت کنيک بار براى ھميشميخواست . حزب چپ نيز ميکردمتھم 

  منشويکھا و اس ـ آر ادعا مينمودند با قيصر متحد نبودند.
اما اگر  ،لنين ديگران را به انديشيدن بيشتر تشويق مينمود. تجزيه و تحليل چپ انقالبى به نظر ميامد

چکترين استان در (کو kurlandليتوانى و  ،طبقه کارگر با آلمان ميجنگيد بايد مسئوليت آزادى لھستان
  بر عھده ميگرفت. را لتالند) 

اينکه به مذاکرات با آلمانيھا پايان داده و اعالم نمايد که روسيه  ،ترتسکى راه ميانه اى را پيشنھاد نمود
  از جنگ دست برداشته اما آماده نبود که عھدنامه صلح را امضاء کند. 

در پطروگراد برگذار شد. لنين در نطق  ١٩١٨ژانويه  ٣١تا  ٢٥سومين کنگره روسيه ميان روزھاى 
به عبارت ديگر  ،روز بود که قدرت را در اختيار داشت ١٥و  ماهو دخود اشاره نمود که دولت روسيه 

  طوالنيتر از کمون پاريس.
سياست خارجى دولت روسيه را مورد تاييد صحت شرکت کنندگان پس از بحث و گفتگو توافق نمودند که 

ژانويه  ٢٦. بعد از ظھر ودند" را اعطا نماتاختيار گسترده ترينابطه با پيمان صلح "قرار داده و در ر
بازگشت. موضع او ـ  Brest – Litovskترتسکى با اختيارات الزمى که در اختيار او گذاشته بود به 

کمتيه مرکزى بدست آورده بود و به ھمين دليل در ھيچ صلحى" ـ راى اکثريت را  ،"ھيچ جنگى
  .ميداشتپيمان صلحى دست بر امضاىکه روسيه از جنگ بدون نمايد اعالم ت ميتوانس

"پس از نطق ترتسکى شرکت کنندگان در کنفرانس بى ھدف به نظر آمده و کر والل در جاى خود نشسته 
اوضاع را در شرق کامال گيج کننده توصيف مينمايد.  Lundendroffاين را ھوفمن مينويسد و  ،بودند"

جرم بزرگى محسوب شده  ،از لحاظ ضوابط سياسى ،ا امتناع روسيه از امضاى قرارداد صلحبراى آلمانيھ
  و بدين جھت روسيه بايد مجازات ميشد.



Kuhlmann او ،گفت پس از نطق ترتسکى بسرعت به خود آمد و وضعيت موجود را تشريح نمود. او 
  د."نبسر ميبروسيه با رمرکزى "در حال حاضر در جنگ  ھاىکه دولت اينچنين نتيجه گرفت

جنگ نخواھند داد که ترتسکى پاسخ داد که او مطمئن بود که مردم آلمان و اطريش ـ مجارستان اجازه 
  .آغاز بشود تھاجمى ديگرى

 ١٨امضاء ميکردند يا اينکه آلمان از  معاھده صلح راآلمانيھا اخطاريه اى صادر نمودند. يا روسھا 
  .مينمودفوريه جنگ را آغاز 

فوريه  ١١ترتسکى به خانه بازگشت تقريبا ھيچکس جدى بودن شرايط را درک ننموده بود. در  زمانيکه
به اجرا گذاشته شده بود   Brestکه در را يک صدا موضع اتخاذ شده اى  شوراى پطروگراد ١٩١٨

  مورد تاييد قرار داد. 
قبول واقع نشد. و روز بعد  پيشنھاد لنين با آراى شش به پنج باز ھم مورد اسمولنىدر کمتيه مرکزى در 

  .يورش برد ،که وعده اش را داده بودھمانطور  ،به روسيهآلمان دوباره 
تا  ،بيش از آنچيزى که طى سه سال گذشته در جنگ بدست آورده بودند ،ميل ٢٥پنج روز  ىآلمانيھا ط
Dvinsk  وLutsk، پيشروى نمودند.   

: "کشور سوسياليستى در خطر صادر کردان نوشته بود ترين فرمانى را تا آنزمنلنين شايد که شديد الح
  آنجايى که با نقطه تمام ميشد اينچنين نوشته شده بود: ،است"

مبلغان ضد انقالبى و جاسوسان آلمانى بايد در  ،اوباشاراذل و  ،ياغيان ،گمانه زنھا ،"جاسوسان دشمن

جا تيرباران بشوند!"
٣  

که حتى از  شدناگزير  ناتوانىرآمدند حکومت روسيه در عين زمانيکه آلمانيھا بسوى پطروگراد بحرکت د
  . کند کمک درخواست دول متحدمتحدان سابق خود در اتحاديه 

مبنى بر اينکه اى خواھى رياکارانه  عذر وودرو ويلسونپرزيدنت  ،از جانب رئيس جمھور آمريکا
آروز داشتيم در اختيار شما که "متاسفانه در شرايطى نيستيم که بتوانيم آن کمک مستقيم و موثرى را 

روسيه را ميخواست که "يکبار ديگر استقالل و حق حاکميت  ويلسون شد. ھمزمان ارسال "قرار دھيم
  ".در حل مسائل داخليش مورد تاييد قرار دھد

نيروھاى به منظور متالشى نمودن اتحاد جماھير شوروى يکسال بعد با اينحال اين آمريکا بود که 
  . نمودوسيه اعزام تجاوزگر به ر

کمک ھمانند دادن يک  دريافت براى دول متحدبراى جناح راديکال حزب دراز نمودن دست گدايى بسوى 
گفت و گريه بوخارين  ،امتياز غير قابل تحمل بود. "ما در حال تبديل کردن حزب به يه تپه کود ھستيم"

  کرد.
او به رويکرد  در آنھنگامتوجه داشت. ھا شورابه منافع کشور بود که لنين تنھا کسى  ميرسدبه نظر 

کمتيه  ،از آن استفاده نکرده بود. او تھديد نمود که از ھر دو دوران ايسکراموثرى روى آورد که پس از 
  مرکزى و دولت استعفا ميداد. 

کمتيه مرکزى باالخره تصميم گرفت که موضع  ،کمترين تفاوت ممکن ،مخالفراى  ٥راى موافق و  ٧با 
اين  ،آنزمان ه - "پارلمان" ،شوراھاپذيرفته و شرايط صلح را امضاء کند. در کميته ھاى اجرايى  لنين را

راى مخالف به تصويب رسيد. "خائن! "وطن فروش! اس ـ آر ھاى  ٨٥راى موافق و  ١٦٦تصميم با 
  چپ به دنبال لنين فرياد کشيدند.

  
دند مذاکره کنندگان روسى بايد کوشش پاى پياده و با واگنھاى کوچکى که با کمک دست حرکت ميکر

رسيدند  ،ميلى پطروگراد ٢٦ ، Pskov. زمانيکه آنھا به کنندرا پيدا   Brestراه بازگشت به  ميکردند که
  کوتاه دريافتند که شھر توسط آلمانيھا اشغال شده بود.  لحظه اىو آنھا ابتدا پس از  ،شھر تاريک بود



در روز  ، Brestجھت عزيمت بهحمل و نقل اى براى  هوسيل اب ومحلى براى خو اختالفات متعددپس از 
  در اختيار آنھا گذاشته شد. ،بعد

امتناع تصميمى اکنون نوبت آلمانيھا بود که وقت گذرانى کنند. براى ھر روزى که از رسيدن به 
متن پيمان  مارس ١نيروھاى آنھا مناطق بيشترى را به اشغال خود در مياوردند. زمانيکه در  ،ميورزيدند

  شده بود. دشوارترنامه عرضه شد روسھا کشف نمودند که شرايط صلح 
مارس سر باز  ٣" وقت گذرانى نموده و از امضاى پيمان صلح تا فنىدر ضمن آلمانيھا "به بھانه ھاى 

ان به پيشروى خود ادامه دادند. در تاريخ آلمکنند . طى اين مدت آنھا بدون اينکه با مقاومتى برخورد زدند
براى نفوذ براى حمل و نقل نيروھا آلمانى فقط  راه در مجموع  چرا که ناميده ميشودجنگ قطار" "اين 
  . باز بوده قلب روسيه ب

 ،که آنزمان ھئيت روسى را رھبرى مينمود ،Grigorij Sokolnikovمارس در جريان مراسم  ٣در 
  ا جبر به روسيه تحميل شده بود. شده و اينکه توافقنامه ب دشوارتراشاره نمود که شرايط صلح 

ـ و منطقه  Kars ،ـ Ardaganرا قربانى نمود.  Ålandفنالند و  ،اوکراين ،بالکان ،روسيه لھستان
Batum  درKaukasus ى با ثبات" در بالکان در ي. پليس آلمان تا تشکيل "دولتھاندبه ترکيه داده شد

  .ميشدندآنجا مستقر 
کشور قديمى تزار را قربانى ه  –ومتر مربع و يک چھارم از مردم در مجموع روسيه يک ميليون کيل

  نمود. 
سازمان حزب بلشويک در مسکو بيانيه اى مبنى بر نداشتن اعتماد به سياست کمتيه مرکزى و ترکيب آن 

  شد. انتخابات جديدى  ،ھر چه سريعتر ،خواستار برگزارى منتشر و
لنين در مورد انتقاد گفت:  ١٩١٨فوريه و اول مارس  ٢٨به تاريخ  پراودادر  ىدو قسمتاى در مقاله 

در مورد صلحى جداگانه  برخى از رفقاکه  "اين نه ترسناک است و نه عجيب و غريب. اين کامال طبعيست
ھند که از ھم بدو آنرا بشدت مورد انتقاد قرار داده و نشان  اختالف نظر داشته باشند با کميته مرکزى

  است."درک . اين حق مسلم اعضاى حزب بوده و کامال قابل پاشيدگى گريزناپذير است
ينحال لنين وجود اپوزيسيون در حزب را امرى طبيعى به ادر خطر بود و با ھا شوراى حيات جمھور

عقيده او از مرگ خواستگارى مينمود  راو اساس عقايد اقليت را که بنا ب از طرف ديگرشمار مياورد. 
ران آلمان ميشد اگر جنگ ادامه ميافت و انقالب روسيه توسط نيروھاى محکوم نمود. چه کمکى به کارگ

  آلمانى نابود ميشد؟
در مسکو  ١٩١٨مارس  ١٤که بسرعت در  ، شوراھا تمام روسىى  –فوق العاده ه  –کنگره چھارم 

راى مخالف و  ٢٦١راى موافق و  ٧٨٤با  ،فراخوانده شدقرارداد جھت راى گيرى در مورد تصويب 
. روسھا بدون شک بھاى قرار دھدتاييد مورد را   Brestممتنع تصميم گرفت که پيمان صلح  راى ١١٥

اما پيمان صلح  ،قابل ھضم بودگزافى را براى صلح خود پرداختند و رسوايى حاصل از آن بسختى 
Brest  ا رميخواھند آننھيچيک از منتقدان لنين در حال حاضر را نيز به نمايش گذارد که  ىديگر مسئله

  به ياد بياورند.
اما کشور ھنوز کشورى تک حزبى نبود. لنين ھنوز داراى حقى اتوماتيک  ،بلشويکھا در اکثريت بودند

بلکه بايد طيف وسيعى از احزاب و فراکسيونھا باضافه خود  ،نبود که مواضع خود را به اجرا بگذارد
نبودند  شوراھامينويسد که اين تنھا  يشرلوئيس فبلشويکھا را متقاعد مينمود. نويسنده بد گمانى به نام 

خود حزب ھم بود. ،که دمکرات بودند
٤  

. اما بودديکتاتورى بر عليه مخالفان انقالب  اعمالپارلمانى نبود و به معناى  روسيهدمکراسى  البته
اگر چه در جھت نابودى دولت  ،جايى که بيان ھيچ عقيده اى ممنوع نبود ،مظھر دمکراسى بودندشوراھا 

  روسيه بود. 
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  جنگ صليبى بر عليه مسکو -١٤

  
از بايد جنگ جھانى اول براى روسيه به پايان رسيده بود. اما صلحى برقرار نشد. طى سه سال روسيه 

مانند موجى سراسر کشور را  ١٩٢١. اين جنگ تا سال ميلرزيدخود بر  ،ناگوار با عواقب ،جنگ داخلى
بود بدون يک جبھه مشخص. وضعيت بيشتر شبيه به يک نقشه ھواشناسى با فشار  در بر گرفت. جنگى

 ىزماينکه فشار ھوا فشرده تر از ھر زمان ديگر ،دباال و فشار پايين بود که يکى جايگزين ديگرى ميش
  بود حکومت روسيه مساحتى به وسعت امپراطورى شاھزاده روسيه را کنترل مينمود. 

در او فرمانده کل قوا بود.  ،مردى که از ھيچ پيشينه نظامى برخوردار نبود ،بصورتى غير رسمى لنين
تنھا کارمند کميته  لنينحاليکه ساعتھا نخوابيده بود نقشه ھا را در اتاق خود در کرملين کنترل مينمود. 

مرکزى ارتش سرخ بود که بصورتى مسلسل وار فرامينش به تمام جبھه ھا فرستاده ميشد. اگر فرماندھى 
ميتوانست  اوبه اندازه کافى گزارشى ارسال نمينمود توسط لنين با نوشته ھاى تھديد آميز بمباران ميشد. 

جابجا و سرزنش نمايد. اينچنين به نظر ميامد که او  ،اخراج ،کندتشويق  ،ارتقاء دھد ،نمايدآزادنه تنبيه 
  در ھمه جا حاضر و تلفن او مرتبا مشغول بود.

بدون ھيچ اختالفى گذشت. قزافھا که در ابتدا  ىروسيه به صورت حيرت انگيز حکومته  –صد روز اول 
 ٢٩در  Kaledinژنرال  ،بر عليه حکومت روسيه متحده شده بودند بسرعت تسليم شدند. رھبر آنھا

  .کردخودکشى  ١٩١٨ژانويه 
ج سرباز در تنھا يک سرباز از پن ١٩١٨سربازان از جبھه بسوى خانه ھايشان بازگشتند و در ژانويه 

  يک تحول صلح آميز امکان پذير بود.  . به عقيده لنينپست خود باقى مانده بود
يقينا سياست او در ھر زمان اين بوده است که "جنگ امپرياليستى را بخاطر سوسياليسم به جنگ داخلى 

وى يک جنگ نطور که مخالفان او مدعى بودند ـ آرزآاما اين بدين معنا نبود که او  ـ  ،نمايد." مبدل
در سر ميپروراند. ھدف  داخلى دراز مدت را که قبل از ھر چيز کارگران و کشاورزان را قربانى مينمود

   بود.جنگ امپرياليستى يک کشور از  رھايىانقالب البته 
بود آرامش نموده براى آن پرداخته  Brest-Litovskصلحى که روسيه اينچنين بھاى گزافى را در 

را  کريمهاوکراين و  ،مناطق واقع در درياى بالتيک ،لھستان ،ياورد. قدرتھاى مرکزىدلخواه را بوجود ن
 گرجستان ،آذربايجان يھاىجمھور ،که بخشا در تملک نيروھاى آلمانى بود ،در قققاز اشغال نموده بودند.

ان نفت کارگرشوراى سرکوب براى که  ه بودبه ارتش ترکيه اجازه داده شد وو ارمنستان اعالم استقالل 
   ايد.عبور نم گرجستانباکو از در 

دعوت شده بودند  (مجامع انتخاب شده در اوکراين) radanاين بھانه که از جانب مجمع ملى  به ،آلمانيھا
منحل و وزيران زندانى  radan. زمانيکه اشغال به حقيقت پيوسته بود وارد شدندبه داخل اوکراين 

 ،حتى با گاز سمىبا آن شدت ا امرى که ب ،شدروبرو مقاومت با غله در مورد شدند. مطالبات آلمانيھا 
  .برخورد شد

م ماند. اھمزمان التھابات سياسى داخلى افزايش يافت. تالشھا جھت بوجود آوردن يک دولت ائتالفى ناک
  .رده بودشرايط بسختى راه چاره اى را براى بلشويکھا باقى گذا

قاعد نموده ايم. ما روسيه را فتح نموده ايم. اکنون بايد "روسيه را مت ،لنين گفت ،بلشويکھا" ،"ما
  حکومت کنيم."



به  اغراق آميزاما چگونه؟ ترديد در مورد اينکه واقعا سوسياليسم چه بود و اعتماد  ،حکومت بر روسيه
  روسيه را به اتخاذ اقداماتى رھنمون شد که بر عليه مقاصد اصلى خود عمل نمود.  ،برکتھاى کنترل دولتى

غله جمع آورى اجبارى  ،به عبارت ديگر ،روى آورده بود به درخواستز ھمان آغاز جنگ جھانى تزار ا
دولتى  انحصاردولت به بھايى که دولت تعيين مينمود. در ضمن توسط دولت موقت توسط از روستاھا 

  مواد غذايى به اجرا گذاشته شده بود. 
. اگر ميکردمطالبه  درخواستھابيشترى را به اين جنگ داخلى نياز  ،دولت امور مالىپس از فروپاشى 

کيلو) ١٦،٤ = pud(يک  pudتن  ٤٠در اولين سال انقالب  آنھا
و سومين سال  ٨٠سال بعد بودند  ١

  .....ندتن شد ١٨٠
از درصد از غله  ٩٣ Kurskفرماندارى در کشاورزان را جذب سفيدھا نمود. براى مثال  درخواستھااين 

   قاچاق شد.لتى واحد درخواستھاى دو
شوراھاى دھقانى توسط کميته ھاى  توسط کنار گذاشته شدن ،ھمزمان کشاورزان به دو قطب مختلف

 ٥٠تقسيم شدند.  ،با اين حق که مصادرات و سفارشات را به اجرا بگذارند ،kombedy ،دھقانان فقير
 منحل شده زمينھاى ،فى دھقانان ثروتمند گرفته شد. اين امر تاثير منزمينھاى ھکتار  ٨٠ھکتار از 

 ١٩٢٢تا  ١٩١٦بر روى توليد گذاشت. ميان سالھاى  ،بيشترين محصول کشاورزى را توليد مينمودند
توليد کشاورزى در کشور تا يک سوم آنچيزى که قبل از جنگ  و درصد ٣٧وسعت زمينھاى کشت شده تا 

بود کاھش يافت.
٢  

به وضع پيشين خود شوراھاى دھقانى  اختياراتمنحل و  ١٩٢١در سال  kombedyبا اينحال 
 بازگردانده شد.

دولتى نمودن  ،اداره شرکتھا در اختيار نداشت جھتدر حاليکه حکومت روسيه ھيچگونه امکانى را 
سبب سريع صنايع بشدت مورد انتقاد قرار گرفت. نتيجه آن بيکارى دسته جمعى و ناخشنودى کارگران را 

  .شد
  جنگ داخلى را طوالنيتر نمود. حکومت شوراھا اين اشتباھات از جانب ارتکاب

  
. سفيدھا اگر از نشدندبه حال خودشان رھا  شانحل مشکالت براى شد بدليل اينکه روسھا وخيمترشرايط 

يکى  ه -  با شورش .نيروھاى تجاوزگر خارجى کمکى دريافت نمينمودند سريع تر از اين متالشى ميشدند
در  ،ميان تجاوز نيروھاى نظامى خارجى نيز آغاز شد. در ١٩١٨مى  ١١از لژيونھاى چکسلواکى در 

ھزار  ٥٠٠٠٠تا  ٤٠از قرار معلوم نيرويھاى نظامى چکى متشکل از  ،در منطقه ولگا ،قلب روسيه
  سرباز ايستاده بودند.. 

و اسلواکى بودند که در دوران جنگ جھانى از جبھه  ىمنشاء اين نيروھاى نظامى صدھا ھزار سرباز چک
دول نيروھاى بتدريج رضايت  ،به روسيه آمده پس از آن ش گريخته و يا به اسارت گرفته شده و اطري
جنگ بر عليه  را به منظورکه نيروى نظامى مخصوصى ه بودند را جلب نموده و اجازه يافت متحد

ه به موقع در جبھ پيروزىکه يک  ه بودندوعده داد دول متحدنيروھاى دھند. سازمان دولتھاى مرکزى 
در آنجا  ،. اما تزار به آنھا اجازه نداد که در جبھه شرقنمايندغرب را با يک چکسلواکى مستقل جبران 

جمھوريھا و ناسيوناليستھاى چکى و اسلواکى ميتوانستند در ميان ارتش چند مليتى روسى مشکالتى 
واقع شد. چکھا و ب فوريه تقاضاى آنان مورد قبول ال. ابتدا پس از انقدشرکت کنن ،بوجود بياورند
از طريق والدى وستوک به فرانسه  پس از آنمجھز و و آموزش با مخارج دول متحد اسلواکھا بايد 

  .ميشدنداعزام 
. نمود از موعد مقرر ه پيش –به تالش انقالب اکتبر و اشغال اوکراين توسط آلمان لژيون چکى را ناگزير 

در حاليکه انگليسيھا  ،شدت نياز به پشتيبانى داشت اين لژيون بخشى از ارتش فرانسه بود و فرانسه به



مايل بودند که اين نيروى نظامى در روسيه و يا در سيبرى جھت ايجاد مشکل براى بلشويکھا باقى 
  بمانند. 

 از عملى شدناما قبل  را صادر نمود.يون چکى ه لژ –خلع سالح ه  -شوروى فرمان مارس دولت  ٢٦در 
اتقاقى افتاده بود. يک مجارستانى در قطارى که اسيران جنگى را با خود  Tjeljabinskدر  ،خلع سالح

اين حادثه بھانه اى بدست لژيون داد که  بدنبال آن فرد مجارستانى سالخى شد. ،داشت يک چکى را کشت
 بى اختيار و ساختگى ه - ما ميدانيم که آن شورش در حال حاضر. امتناع ورزندخود  از تحويل سالحھاى

   صورت گرفته بود. با توافق دول متحدر چکى لشگى 
با متفق  ،محاسبه نموده بودند که يک نيروى اعزامى ،در جنگ جھانى اولمتحد ژاپن  ،انگليسيھا
ميتوانست از جانب والدى وستوک تا منطقه اورال و ولگا  ،اپنى به عنوان نيروى اصلىژنيروھاى 

  پيشروى نمايد.
عبور ننموده بودند در راه والدى وستوک به مورمارنسک و  Omskکليه نيروھاى نظامى چکى که از 

Archangelsk   آنھا در  حمل به فرانسه "با اين امتياز که ميتوانستند ازو در آنجا جھت ھدايت شدند
در انتظار  ،و يا از جاده مورمانسک محافظت نمايند"بھره بردارى  Archangelskجھت دفاع از 

  ماندند.
بدست گرفت. در آنجا دولتى از اعضاى مجلس  Samaraيون چکى قدرت را در لژ ١٩١٨در ژوئن 
  منحل شده تشکيل شد. ه - موسسان

در شمال و شرق روسيه  ،با اينحال ،دول متحدلژيون چکى  ه - شورشه  -آغاز از قرار معلوم قبل از 
  . کرده بودنددر ساحل پياده نيروھاى نظامى 

سه اى با شرکت سران لطى ج ١٩١٧در پايان نوامبر  گرانه جنگ مداخلهاولين تصميم در مورد 
به و انگليس  ميرفتفرانسه بايد به شمال درياى سياه  در پاريس گرفته شده بود.دول متحد نيروھاى 

بودند که در  به منظور "خفه کردن نوزاد بلشويکى در نطفه" بر آن شدهجنوب شرقى آن. چھارده دولت 
   )Churchillکنند. (اين حمله شرکت 

در  ١٩١٨مارس  ٦که در  ،سرباز نيروى دريايى ١٣٠متشکل از  ،نظامى بيگناه انگليسىنيروى اولين 
در واقع از جانب حکومت روسيه دعوت شده بودند. در شرايطى  ،شدندمورمانسک در ساحل پياده 

اى ه حمله جھت محافظت از انبارھاى نظامى بر علي دول متحدنيروھاى مورمانسک از  شوراى دشوار
 بر آن بودندطلب يارى نموده بود. اما از ھمان ابتدا انگليسيھا  ،آلمان از طريق فنالنداز طرف احتمالى 

  مقصود اصلى وينستون چرچيل بود.  ،بخصوص ،که بلشويکھا را سرنگون سازند. اين امر
ر آنزمان تقريبا از د ،شدديگرى يکى از دوستان خوب استالين کامال متفاوت که در جنگ جھانى  ،چرچيل

نطق لنين در مورد انقالب جھانى بر خود لرزيده بود. او ھر گونه ارتباطى با بلشويکھا را با "لواط" 
"امکانات آب آشاميدنى شھرى با باکترى تيفوس  آلوده نمودن مقايسه و تجاوز و تخطى لنين برابر بود با

در مقاله براى مٽال ن رھبران ديگر قابل قبول نبود. يا وبا". ضمنا ادبيات استفاده شده از جانب او در ميا

نوشته شده بود "داروى درمان بلشويکھا گلوله است" تايمزروزنامه ستون رھبرى اى در 
٣.  

 ٤٠٠٠ديگر انگليسى و در جوالى يک نيروى مداخله گر متشکل از ه  –سرباز  ٨٠٠ژوئن ماه در 
ايتاليايى و صربستانى در ساحل مورمانسک پياده شدند.  ،کانادايى ،آمريکايى ،فرانسوى ،سرباز انگليسى

 ٢٩و در  دادهرا در والدى وستوک مورد اذيت و آزار قرار  شوروىھمزمان چکھا و اسواکھا حکومت 
  قدرت را به قبضه خود درآوردند.  ژوئن کامال

در امور حمايت خود را از قانون عدم دخالت  مداوما وودرو ويلسوناگر چه رئيس جمھور آمريکا 
براى کند. تجاوز به روسيه شرکت عمليات که در  با اينحال بر آنشد ،کشورھاى ديگر اعالم نموده بود

را بعنوان   Archangelskمورمانسک و  ،ارسال نيرو به والدى وستوک ،جلوه دادن برنامه خود موجه



! ويلسون ھمچنين ه نمودتوجييک مداخله انسانى به نفع چکھا و اسلوکھايى که به دنبال آزادى ھستند 
به منظور استفاده از فرصت  انبا سربازانش ،KFUMآموزگار پيشاھنگ ـ چند حکمى را مبنى بر ارسال 

  در جھت آموزش آداب و رسوم آمريکايى به نيروھاى روسى صادر نمود. 
 ٧٢٠٠٠ نيروى بهدر خاور دور قدرت  ،ندمتفقين دولتى دست نشانده را تشکيل داد Archangelskدر 

  شد و در جنوب ترکستان به يک کلنى بى آب و رنگ انگيسى تبديل شد.  منتقل ىمداخله گر ژاپن ى -نفره 
  سرباز بيگانه در خاک روسيه وجود داشتند.  ١٨٠٠٠٠ ، ١٩١٨در پايان سال  

براى خود دست و را  ىمتحدان ،از ميان روسھاکه بسرعت بود مداخله گران اين يکى از مھمترين وظائف 
د که ميتوانستند دولتى ضد بلشويکى را حمايت نمايند. گذشت زمان نشان داد که يافتن تعدادى نپا کن

نجات "وطن" در اختيار سربازان بيگانه قرار دھند  براىبا لياقت که آماده باشند خود را  ه - زيادى افسر
  مداخله گران شد.  ،پاشنه پاى آشيل ،يکى از بزرگترين مشکالت

را خريدند.  Grigorij Semjonovو يک جالد ناشناس بنام  Ussuriژاپنيھا حمايت رھبر قزاقھاى 
  . جستجو نمايندچکھا و اسلواکھا ترجيح دادند که در ميان کادتھا و منشويکھا بدنبال متحدان خود 

قتصادى از انگلستان ضمانتھاى ابود که به سمت فرماندھى قزاقھاى دن انتخاب شده  Kaledinژنرال 
ثروتمندانى که از  فقط وحق راى ھمگانى لغو  ،اوه  – قزاق ه - دريافت نموده بود. در جمھورى سفيد

  حق راى داشتند. مينمودنديک خط درآمدى خاص عبور 
و آنطور که بايد و شايد از فرامين ژنرالھاى جديد اطاعت  کردهاما قزاقھا در بسيارى از جنگھا شرکت 

از نيروھاى ارتش  Kaledinزمانيکه  ١٩١٨به استراحت نياز داشتند. در فوريه  نمينمودند. آنھا نيز
  از سمت فرماندھى خود استعفا و خودکشى نمود.  ،سرخ شکست خورد

  .  دست يافتندبيشترى  به کاميابيھاىانگليسيھا ھمچنان با قزاقھا ھمکارى نموده و بعدھا 
  

گاھى فقط يک پانزدھم  ،وئن و اوت بيشتر از يک دھمامپراطورى لنين در نقشه کوچکتر شد و در ماه ژ
بود که شوراى روسيه سازمان دھى ارتش خود  ١٩١٨از امپراطورى سابق روسيه بود. ابتدا در ماه مى 

  به اجرا گذاشت.را و قانون خدمت اجبارى را آغاز 
 ١٠ت آمد. در با ترتسکى دوآتشه بعنوان وزير جنگ و به قيمت تلفات سنگين موفقيتھاى بزرگى بدس

  چند ھفته بعد ھمه منطقه ولگا قرمز بود. ،را فتح نمود Kazanسپتامبر ارتش سرخ 
معناى پايانى اين امر به بود که  اميدبر اين لنين  ،آلمان در جنگ جھانىپس از تسليم  ١٩١٨در نوامبر 

يکى از  گ با آلمانجنبه از سر گيرى روسيه ناگزير نمودن به مداخله نيروھاى خارجى در روسيه.  ميشد
دليل اکنون وجود  آنو شوروى بوده است حکومت براى سرنگون نمودن  دول متحده  - مھمانگيزه ھاى 

  خارجى نداشت. 
که را بالکان و اوکراين  ،کريمه ،را لغو و مناطق واقع در قفقاز Brestميتوانست صلح  شوروىحکومت 

  خود درآورد. تصرفآلمانيھا در گذشته در اشغال خود داشتند به 
اما گذشت زمان نشان داد که آرزوھا در مورد پايان مداخالت بى پايه و اساس بود. برعکس تسليم آلمان 

اعزام که سربازان بيشترى را به خاک روسيه  فراھم ساختاين امکان را  دول متحدنيروھاى  براى
  .دارند

ادامه يک لح تجمع نمودند مسئله رھبران کشورھا در پاريس در کنفرانس صکه از ھمان اولين روزى 
  در روسيه به بحث و گفتگو گذاشته شد.شم بلشويبر عليه جنگ صليبى 

 را پيشنھاد نمود. ،نفر ١٥٠٠٠٠از متشکل  ،نيروى نظامى مشترکيک  بسيجانگليسى ـ ه   لويد جرج
  آمريکا و فرانسه موافقت نکردند.



براى مدت کوتاھى ر آلمان را به ھلند تبعيد نمودند. . قيصه بودموجى از نگرانى سراسر اروپا را فراگرفت
جمھورى مجارى شوراھاى در مونيخ و  شوراھاجمھورى  ،با شورش اسپارتاکوسچنين بنظر ميامد که 

  . باشدھمه صحنه اروپا از بنيان در حال تغيير  ،(بنيان گذار حزب کمونيست مجارستان)بال کون 
مورد قدرتھاى مداخله گر در در آنزمان . ميداداخله نظامى ادامه تنھا ژاپن بود که با تمام قدرت به مد

توافق بود  کردهدر سيبرى خود را "نايب السطنه" اعالم که  کالچاکپشتيبانى خود به آدميرال افزايش 
  نموده بودند.
وعده  ،پس از پيروزى ،از کالچاکاقتصادى و نظامى قدرتھاى غربى و ژاپن  کمکھاىدريافت براى ادامه 
 ،استقالل فنالند شمردنبرسميت  ،از برقرارى دوباره امپراطورىو اجتناب  انتخابات آزادبرگزارى 
  .مطالبه نموده بودندبدھيھاى خارجى روسيه را و پرداخت بالکان و جمھوريھاى قفقاز  ،لھستان

وعده اى  . و اومستقل ميشدسفيدھا تنھا لھستان پس از فتح مسکو توسط  کهاين بود  کالچاکاما پاسخ 
  . ميپروراندطرحھاى ديگرى را در سر  اودر مورد برقرارى يک جمھورى پايدار نداد. 

  
شوراى  ه - در اسارتحکومت شوروى با گرفتن ماموريت از جانب  ،نيکالى و خانواده او ،تزار سابق
ار و ماموران خانواده تز ١٩١٨ژوئن  ١٧نگاھداشته شدند. در شب باقى  Jekaterinnburgاورال در 

به زير زمينى در  ،کردند خدمتگزاران قصر را که ھمچنان به تزار وفادار مانده بودند از خواب بيدار
٤Ipatievhuset و ھمگى را اعدام نمودند. ندبرد  

 ،سال بعد بعنوان باقى مانده اجساد تزار نيکالى ٧٣ ،اجسادى که در جنگلھاى خارج از شھر ديده شدند
خدمتکار  ،بوتکين دکتر ،Demidovaو دوشيزه  ،تاتييانا و آناستازيا ،ھا الگادختر ،شاھزاده آلکساندرا

شاھزاده آلکسى و  ،. وليعھدآشپز شناسايى شدنده  -  Charitonovو ـ احتماال ـ  ،Truppشخصى 
به استثناى يکى  ،دولت روسيه کليه جمجمه ھا ه - ماريا را پيدا نکردند. به گفته کميسيون تحقيقات

ه قرار گرفت ،بشکلى که استخوان صورتشان متالشى شده بود ،س از اعدام تحت ضربات شديدىپ ،(الگا)
  .بودند

اما  ،اعتراف نمود تزار تيرباران شده بود به اينکه شوروىبود که دولت  ١٩٢٥براى اولين بار در سال  
  چيزى راجع به کودکان نگفت. اما در داخل حزب ھمه از واقعيت با خبر بودند.

و اشخاص ديگرى که در اعدام و حمل اجساد  ،Jurovskijکميسر  ،ن شرکت کننده در اين عملياترھبرا
  .نمودندخود جزئيات دقيقى را ارائه  ھاىشرکت کرده بودند در شھادت

Jurovskij  در جلسه اى با بلشويکھاى قديمى در  ١٩٣٤در سالSverdlovsk  چگونگى انجام
اينکه مقبره ھا با تراورس (تخته و يا  ،ه بوددقيق مقبره را نشان داداو محل  را شرح داده بود.اعدامھا 

عکسبردارى و اينکه در حقيقت ند آھنى که در زيربناى راه آھن استفاده ميشود ـ مترجم) پوشانده شد
  !نددر اروپاى غربى وجود داشتبه چاپ  رسيده در کتابى  شده
به  ،کالچاک ،ژنرال سفيدھا جانبکه از بود اولين بازرسى منتشر شد. او  N.Sokolov توسط کتاب

تصوير  ارسال شد. Jekaterrinburgبه  ، ١٩١٨ ،در مورد سرنوشت خانواده تزار منظور تحقيق
  . ه مقبره بود -آن محل که  خودش بفھمد – Sokolovبدون اينکه  دچاپ شده بو

که از آنھا دادند اجازه  ١٩٢٤محل مقبره آنچنان مشھور بود که گروھى از کادرھاى کمونيست در سال 
. ه شاعر نشان دادند – Vladimir Majakovskijبه آنرا  ١٩٢٨. در سال بشوددر محل عکسبردارى 

  اين کشف بعنوان "کشف قرن" ارائه شد! ١٩٩١با اينحال در سال 
 ،استاعدام بيرحمانه تزار و خانواده او يک عنصر داده شده در ادبيات افشاگرانه در مورد لنين 

بخصوص اکنون پس از اينکه کليساى ارتدکس تزار را در زمره مقدسان جاى داده است. اينکه لنين از 
"خون آشام"  خطاب مينمود بر کسى پوشيده  ،و اينکه او ھميشه او را "نيکالى آخر" ،تزار متنفر بود

  نبود.



جنگ  ،شارتباط يده گرفتنبرابر با ناد به قتل تزار بعنوان يک عمل تالفى جويانه شخصىاما نگاه کردن 
نزديک  Jekaterrinburg. زمانيکه سربازان سفيد به است ،در جريان با ميليونھا کشتهه  –داخلى 
خود نه جانشينى باقى بگذارند و نه اثرى. اگر سفيدھا  پس ازبراى بلشويکھا اين اھميت داشت که  ،شدند

  . ميشدتقويت  شاندنقانونى بوميشدند "تنھا يک جانشين" به آزاد نمودن موفق 
 ١٩٠٣اما تاريخ روسيه ھم خشن است. در کنفرانس ساالنه  ،قتل خانواده تزار خشونت آميز بود

بلشويکھا به تمسخر  ،پيشنھاد نمودنددر برنامه حزب را لغو حکم اعدام گنجاندن زماينکه منشويکھا 
  گفتند: "پس تزار چه؟"

جان ميليونھا انسان در  ميزانتا به اين  ،سيهھيچيک از ديکتاتورھاى سابق رو ه - تحت حکومت
 ،اعدام لودويک سوم ه- ميزان جنگھاى بدون ھدف بھدر نرفته بود. اعدام او توسط بلشويکھا احتماال به 

 ،انگليسى Karl Iبر آن شد که او را با گيوتين اعدام کند يا  ٣٦١- ٣٦٠آراء  زمانيکه پارلمان فرانسه با
  ضرورى بود.  ،مورد توھين و تحقير قرار داده شد که در انظار عمومى ، ١٦٤٩
تزارھا يک در ميان بقتل رسيده بودند. اين عمل بخوبى  ،سال از حکومتھاى خودکامه روسى ٢٥٠و طى 

"قتلى  از . قتل تزار يک مورد کالسيکندسنتھاى انقالبى روسى و اروپايى ذوب شد ،در ھر دو
) و ١٦٣٨ـ  ١٥٥٧( Althusiusسط حقوقدانانى مانند مستبدانه" بود که در حقوق بين المللى تو

Hugo Grotius )ند) مورد پشتيبانى قرار گرفته ا١٦٤٥ـ  ١٥٨٣.  
. ده روز پس از اينکه وجود نداشت امروزىانسانى يا براى حل مسئله بصورتى  ىبراى بلشويکھا راھ

البته مسئوليت کامل آنچه که رخ  در آمد. کالچاکشھر به اشغال ارتش سفيد  ،خانواده تزار تيرباران شدند
 ،داد بر عھده لنين و حزب بود. اما لنين شخصا تا چه حدى ميدانست؟ کميسر جنگى منطقه اورال

Golosjijekin، تنھا اما  ،گفتگو در مورد سرنوشت خانواده تزار دو بار به مسکو رفته بود به منظور
  ده بود حدس و گمانھايى زد.ميتوان در مورد دستور العملھاى شفاھى که دريافت نمو

 که از طريق تلگراف از روزنامه دانمارکى ىپاسخ به سوالدر لنين  ،قبل از اعدام ه -صبح روز
National Tidender  کردشايعات در مورد اعدام تزار را کامال تکذيب  بود کليهدريافت نموده.  

سپس در يک پيغام  ،نموددريافت را تزار رئيس دولت روسيه اولين پيغام در مورد اعدام  ،روز بعد
 Jakov Sverdlovجداگانه اطالع داده شد که "ھمه خانواده دچار ھمان سرنوشت شدند". زمانيکه 

  ."اين تصميم کوتاه شد: "دريافت براى اطالع کردھمه اعضاى دولت را مطلع 
سرنوشت به گفته ترتسکى اعضاى رھبرى حزب بصورتى جدى تصميمات مختلف قابل اجرا در مورد 

که او حمايت کرده بود دادگاھى عمومى از  خودش ودند. ترتسکىرا مورد نقد و بررسى قرار داده بتزار 
  مينمود.بعنوان دادستان شرکت در آن 

  آنھا ھيچ مضحکه اى را نميپذيرفتند. ،اما شرايط مناسب نبود
اى ديگر خانواده تزار شفاھى مرکزى شھادت ميدھد اين حقيقت است که اعض حکمکه بر عليه يک  هآنچ

توسط  Michailژوئن شاھزاده بزرگ  ١٢اماکن و تحت شرايط مختلف اعدام شدند. شب  ،در ساعات
ربوده  Tjekaتيرباران شدند. آنھا به معناى واقعى کلمه او را از  Permگروھى از بلشويکھا بيرون از 

شاھزاده بزرگ  ،Elizaveta Fjodorovnaدوشس بزرگ  Permبودند. و يک ماه بعد بيرون از 
Sergej Michajlovvitj  و چھار نفر ديگر ازاعضاى خانواده رومانف اعدام شدند. حتى در اين موارد

  . ه بودمحل توسط نيروھاى نظامى سفيد روى داده  –ھم اين اعدامھا زمان کوتاھى قبل از اشغال 
باشد واده رومانف بى توجه بوده مسئله مھمى مانند آينده خان بهلنين پذيرفتن اينکه ديگر  طرفاز 

  . دشوار است
 Netjajevميگويد که لنين چگونه يکبار از تروريستى بنام  Vladimir Bontj-Brujevitjمتحد لنين 

که بعدھا داستايوسکى از او تصويرى کاريکاتور گونه از ارواح  Netjajevپشتيبانى نموده بود. ھمان 
 ١٨٦٠مذھبى را براى انقالبيون دھه ھاى  پرسش و پاسخکتاب بود که يک  Netjajevکشيد. اين  هخبيث



اصول غير اخالقى و تبھکارانه مانع از آن  ،تسھيل مينمايندانقالب را ى روند اصول اخالق"نوشته بود: 
  د."نميشو

Netjajev صريحا  ،در پاسخ به اين سوال که چه کسانى از ميان خانواده رومانف بايد کشته ميشدند
  گفت:

  انواده رومانف!""ھمه خ
  به نظر لنين اين پاسخ بى نظير بود.

ميشود که بر  بعد مدعى در اختيار داشتن شواھدىسال  ٨٠ دفتر دادستانى روسيهاينکه  ،در ھر صورت
فقط يک  ،ه بود"گرفته شد Sverdlovs"تصميم از ميان برداشتن تزار با موافقت لنين و اساس آنھا 

گرفته  ىتصميماش بر اينکه در مورد قتل تزار و يا خانواده  مبنى اى  وشتهنلنين از خود فرضيه است . 
  جاى نگذاشته است.  برباشد 

  
در  Judenitjروز اختالف شانس نجات تزار و خانواده او را از دست داد. اما او مانند  ١٠با  کالچاک

افسر انگليسى  ٢٠٠٠غرب و دنيکين در جنوب به حمالت خود ادامه داد. ژنرال دنيکين از حمايت 
ارتشى که  ،اما در دفترچه خاطراتش نتوانست احترام خود را به ارتش سرخ پنھان نمايد ،برخوردار بود

  در حال شبيه شدن به نيروھاى نظامى سابق تزار بود. بصورت فزاينده اى
 ،بودند هپس از يک دوره کوتاه که نيروھاى نظامى آزمايشاتى را در مورد انتخاب افسران به اجرا گذاشت

به دانش خود و کمونيستھا که با نيروى اراده خود که با  ارتش سرخ ھزاران افسر سابق تزارى را
  . خود در آوردبه خدمت  ،يارى نمودندپيشبرد انقالب 

  تنھا در يک مورد يکى از افسران سابق تزار در ارتش سرخ به ارتش دنيکين کمک کرد. ،او مينويسد
تش سرخ سيستمى با کميسرھاى سياسى که بر اساس آن افسران سابق در ميان نيروھاى نظامى ار
  اسير بودند.  عمالداده شده بود. در ضمن خانواده آنھا اغلب و  سازمان ،تزارى را تحت کنترل ميگرفتند

باقى گذاشته است ما لنين گفت: "اگر ما نتوانيم با کمک آن موادى که جھان سرمايه دارى براى 
  بلکه تنھا روده درازى ميکنيم." ،کمونيست نيستيم ،مساختمانى را بسازي

آنجا ممکن است تعداد ھر چه بيشترى به البته موفقيت مشروط بر اين بود که بتوان با تبليغات سياسى تا 
 ،Ordzjonikidze ،استالين ،کامنف ،. کمونيستھاى غير نظامى (ترتسکىنمودرا متقاعد 

Sokolnikov تلف به عنوان معاون فرمانده انتخاب شدند.و ديگران) در جبھه ھاى مخ  
و ھر جبھه داراى يک شوراى جنگى انقالبى بود که در آن کمونيستھا در اکثريت بودند. کمونيستھاى 

مثال زدن شخصيت آنھا بود که نظم و ترتيب  بوسيلهداوطلب بعنوان يک قاعده در راس قرار داشتند. 
در مقابل جوخه آتش  ،ود دو دلى و سستى نشان ميداديافت. يک عضو حزب که از خمعمومى افزايش 

  قرار ميگرفت.
 ىاز ھر زمان ديگردر آنھنگام بيش بعنوان "سال سفيدھا" در تاريخ ثبت شد. قدرت آنھا  ١٩١٩سال 

او  ،. ژنرال دنيکين از سمت جنوبدر سر ميپروراندندمسکو و پطروگراد را روياى فتح بود. سفيدھا 
در  Samaraبه  نزديک ه -  پيشروى ميکرد. راه آھن ،راين را اشغال نموده بودشھرھاى کليدى در اوک

 Judenitiمنفجر نموده و بدين ترتيب حمل و نقل غله موقتا متوقف شده بود. از بالکان را کنار ولگا 
ى او از پشتيبان دول متحدنيروھاى ايستاده بود. بغير از در انتظار ميامد و در شھرھاى حوالى پطروگراد 

ھمزمان تيفوس و  پطروگراد توسط دشمن منفجر ه -اصلى آب لوله ھاى آلمان نيز برخوردار بود. يکى از
اتاقھاى ايزوله به سازماندھى بشکلى که لنين ناگزير  ،و تيفوس واقعى (تيفوس ھمه گير) شايع شده بود

 ه تيفوس ھالک شدند.از سربازان بدليل مبتال شدن بتن  ٢٥٠٠٠٠. بيش از شددر کنار راه آھن مسکو 
ارتشى متشکل از  کالچاکسرباز در جنوب کشور داشتند. در شرق  ٦٠٠٠٠ دول متحددر فوريه 
 ارتش د. در آنبونموده  گردآورىنفر را که از طريق اورال بسوى مسکو در حرکت بودند  ٦٨١٠٠٠



 ،اکھااسلو ،در ضمن چکھا ،فرانسوى ١١٠٠انگليسى  ٦١٠٠ ،آمريکايى ٨٥٠٠ ،ژاپنى ٨٠٠٠٠
  صربھا و رومانييھا شرکت داشتند.  ،لھستانيھا ،ايتالياييھا

سال  ٢دروغ ميگفتند. طى  ،داخل کشور به ملت خود در ،دخالت نظامى خودبه منظور ادامه آنھا 

  ٦.بودندبار تکرار نموده بود که بلشويکھا سقوط و يا در حال سقوط  ٩٦نيويورک تايمز 

يان ستون پنجم که بايد شورش را در پشت جبھه ھاى ارتش سرخ ھمزمان مبالغى را در م دول متحد
سپتامبر بمبى را بسوى دفتر  ٢٥. تنى چند از آنارشيستھا در تاريخ سرازير نمودندسازماندھى مينمود 

که بر اثر آن تعدادى از اعضاى حزب  کردندپرتاب در مسکو  Leontiveخيابان مرکزى حزب در کنار 
  کشته شدند. 
سبت به اپوزيسيون سازش ناپذيرتر شد. حکومت روسيه توقيف روزنامه ھاى آنھا را آغاز نظر لنين ن

بازداشت آن (ھميشه به جلو) توقيف و رھبران  Vsegda vperjodاز جمله روزنامه ماراتف  ،کرد
  .شدند

Tjekan  و را ازمانيکه گورکى در پاسخ به حتى ھمه کادتھا و پادوھاى آنھا را دستگير کرده بود. لنين
بھتره که چند ده نفر و يا چند صد نفرى روشنفکر چند روزى اين : "اينچنين گفت تحت فشار گذاشته بود

  بله اينطورى بھتره". ،بميرن. بله نفر  ١٠٠٠٠تا اينکه  ،و يا يک ھفته در زندان بشينن
  

گر بر عليه يک جبھه انقالبى دي باز شدناميد به  ،دوران زورآزمايى عظيم در قاره روسيهطول در 
مارس  ٢که در  ،بين الملل سوم ،ميان نرفت. در اولين کنفرانس کمينترناز سرمايه جھانى در اروپا 

  ند که حزبى ساخته بودند.دلنين گشايش يافت ھنوز تنھا اين روسھا بو توسط  ١٩١٩
از ھم سپس سلطنت دوگانه اطريشى ـ مجارستانى  ،اما در مارس جمھورى شورايى مجارستان ساخته شد

  فرو پاشيد.
  مارس نقل قول نمود: ٢٣به تاريخ  Frakfurt Zeitungدر نطقى لنين جمله اى را از 

  "جرقه ميتواند در ھر زمانى از بوداپست تا وين و شايد حتى تا پراگ و از اين ھم بيشتر پرواز نمايد."
 ،بسوى ولگا کالچاک ،د بوداسير توھمات خو تا اين ميزانانقالب جھانى آينده در حاليکه لنين در مورد 

روزنامه بنا بر گزارشات بسوى پطروگراد پيشروى مينمودند.  Judenitjو  Donetskدنيکين بطرف 
  .ميشدمسکو وارد طى دو ھفته  کالچاکھاى غربى 

  
  Georgij Vernadskij: Lenin. Krasnyj diktator (Mosko 1998), p 149ـ ١
  ٢٥٧ص  ,Georgij Vernadskij: Aaـ ٢
  .Quoted by Knightley: The first Casulty (London, Ney York 1976), p 149ـ ٣ 
بدون ھيچ دليلى فرمان ويران نمودن خانه  ،بود Sverdlovsk )(Jekaterinburgزمانيکه بوريس يلتسين رئيس حزب در  ٧٠ـ در دھه ھاى ٤

  طلبان جديد زيارتگاھى باقى بگذارد.را صادر نمود. ظاھرا او نميخواست که براى سلطنت  Ipativاى به نام 
   ٩٨/٢ Literaturnaja gazetaدر  Vladimir Solovjovـ دادستان  ٥
  .Philip Knightley: Aa, p 138ـ ٦
  
   

  لنين مورد اصابت گلوله قرار گرفته است -١٥
  

. او به کارگران و ميشد شديد الحن ترنيز سخنرانيھاى لنين  ،نزديکتر ميشدھر چه ١٩١٨اوت 
  . حمايت نکنند انقالبيون اجتماعىمنشويکھا و از رزان التماس ميکرد که کشاو



متحدان آلمان ھمراه با نيروھاى نظامى سفيد اطالعات بسيارى را از داخل  Brestعليرغم قرارداد 
بودند. کمبود غذا  Voronezjو  Orjol، Kurskروسيه جمع آورى نموده و در حال پيشروى بسوى 

از طريق انتشار اخبار غير  ،و منشويکھا چپگراقبل از ھمه اس آر ھاى  ،سيونحاد شده بود. اپوزي
  واقعى و اتھامات بر شدت ناخشنوديھا ميافزودند.

در جلسه ھئيت  شرکتقبل  ،در عرض يک روز سه جلسه بزرگاو لنين وقت خود را تلف نميکرد. 
  . برگزار مينمود ،دولت
. اين در کردواقع در حومه جنوب مسکو سخنرانى  Michhelsonاوت در کارخانه سابق  ٣٠در لنين 

  . ميکردبراى دومين بار بود که لنين براى کارگران آنجا سخنرانى  ،فاصله اى کوتاه
  بود.  ،ديکتاتورى کارگران و ديکتاتورى سرمايه داران ،موضوع بحث "دو رژيم"

"به توده ھاى کارگر  ،لنين گفت ،"در ھر جايى که کوالکھا و سرمايه داران قدرت را بدست ميگيرند"
به آن آزادترين و سازمان يافته ترين کشور نگاه کنيد. در آنجا آنھا يک  ،چيزى نميدھند. به آمريکا

جمھورى دمکراتيک دارند. و نتيجه اش چيست؟ تعداد انگشت شمارى از ميليونرھا و ميلياردرھا 
  کشيده شده و بردگى ميکنند. بصورتى وقيحانه حکومت کرده و بقيه مردم به غل و زنجير

ھر جايى که "دمکراتھا" حکومت ميکنند نيز غارت لجام گسيخته واقعى صورت ميگيرد. ما ماھيت به 
  اصطالح دمکراسى واقعى را ميشناسيم....

  دو راه باقى مانده است: يا مرگ يا پيروزى."امکان انتخاب براى ما فقط 
 شبا اتوموبيل منتظر Sergej Gilآنجايى که راننده او  ،پس از سخنرانى او بسرعت بسوى در خروجى

  .      رفت بود
 Fanja (Dora) Kaplan ،زمانيکه لنين تنھا چند قدم با در خروجى فاصله داشت سوسياليست انقالبى

يک   ،از گروھى از کارگران جدا و با اسلحه خود ،که در گذشته به حبس ابد محکوم شده بود
Browning، نموديک کرد. دو گلوله به لنين اصابت سه گلوله شل .  

ھمه را فراگرفت. لنين را در حاليکه غرق در خون بود به سراپاى وحشت و ھراس  ،او به زمين افتاد
کرملين به حرکت درآمد. در آنجا لنين مسير طوالنى تا پيمودن  براىداخل اتوموبيل منتقل و اتوموبيل 

  وارد شد.  اشکشيد و به خانه از روى سه پله کشان کشان باال  را خود
از  Krupskaja. زمانيکه به ديگران يارى نموددر خانه بود و در مراقبت از او  ،ماريا ،خواھر لنين

  گفت: ،جلسه اى به خانه بازگشت و آن صورتھاى وحشت زده را ديد
  فقط بگين: او زنده اس يا اينکه مرده؟" ،"چيزى نگين

  " فقط يک زخم سطحى برداشته."والديمير ايليچ  ،خ دادپاس ،Gil ،راننده ،"قسم ميخورم"
  باالى سر او حاضر شدند.  ،فنوالديمير روز ،بسرعت پنج دکتر باضافه جراح

يکى از آنھا خون در حال جارى شدن در ريه سمت چپ او بود. خط قرمزى در گوشه دھان لنين به تاييد 
  ظاھر شد. 

را زخمى کرده بود در حاليکه گلوله دومى به نوک  شى چپيک گلوله از ميان کتف چپ او عبور و بازو
به وابسته با چند ميليمتر فاصله عبور نموده بود. زندگى او  ششاھرگ نفوذ کرده و از کنار ـ اشريه چپ 

  .بودمويى تار 
رخ داد و اين نشاندھنده اين بود که  ١٩١٨بود که در تابستان  ىحمله به لنين تنھا يکى از چندين حوادث

  تحت فشار بود. ميزانولت جوان شوروى تا چه د
جان  Fritz Plattenاز اس ـ آرھا به جرم حمله به لنين دستگير شده بودند.  تندو  ١٩١٨ژانويه  ٢در 
نجات  ،در پطروگراد در حرکت بود مورد حمله واقع شد اسمولنىکه بسوى  ،شانزمانيکه اتوموبيل ،او را

بازوى  ،ه بودسر لنين را بسمت پايين فشار دادو يط را درک نموده که بسرعت شرا ،Plattenداده بود. 
  خودش مورد اصابت گلوله قرار گرفت.



به قتل رسيده بود و در جوالى  ،Volodarskij ،در ژوئن کميسر مردمى کنفرانسى مطبوعاتى داشت
 حمله ديگري روى داد که ميتوانست حتى جنگ جديدى را با آلمان بوجود بياورد. 

در خانه خود مورد اصابت گلوله قرار  Wilhelm von Mirbachمعظم اله  ،جوالى وزير آلمانى ٦در 
. ه بودندبلومکين و آندريف با کمک کارت شناسيھاى چکى نگھبانان را فريب داد ،گرفت. دو نفر روسى
. داز پاى درآورده بوبا اسلحه کوچکى به او شليک و او را  ،رساند Mirbachبلومکين خود را به 

  . گريخته بودندآدمکشان با کمک اتوموبيلى که در انتظارشان بود 
ھر چه براى عرض تسليت که آلمان به اين بھانه حمله کند و کوشش نمود که بود لنين از اين ھراس 

که يک  نمودبسرعت تاييد  ،Tjekan، Feliks Dzerzjinskijرئيس  نزد آلمانيھا برود.سريعتر به 
بودند اما  Tjekanقضيه قرار داشت. بلومکين و آندريف واقعا در استخدام اس ـ آر چپ پشت اين 

برپايى براى  اقدامى بود از پيش سازمان داده شده Mirbach ترورتعلق داشتند.  ھاھمزمان به اس ـ آر
روز قبل ازحمله  .سرنگونى بلشويکھا و سرعت بخشيدن به آغاز جنگ جديدى با آلمانى با ھدف شورش

  اس آر ھاى چپ دولت را ترک نموده بودند. Mirbachبه 

موروزفاز مقر فرماندھى خود در ويالى 
١ 

در مرکز مسکو اعضاى اس آر در ھمان روز شليک به 
 ،: "تلگرافھا با امضاى لنينه بودندکرملين را آغاز نموده و يک فرمان به سراسر کشور منتشر شد

از جمله دفتر  ،س آر بخشھايى از مسکورا متوقف کنيد!" گشتھاى نظامى ا Serdlovترتسکى و 
  .کرده بودندمرکزى پست را اشغال نموده و رئيس آن و ديگر بلشويکھا را دستگير 

صبح فرداى آنروز  ٢را محاصره نمود. ساعت  موروزفترتسکى دو ھنگ لتونى را فراخواند و ويالى 
  شورش سرکوب شده بود. 

استانى ـ و  ،تمام اماکن از حضور دراس آر ھاى چپ را شوراھا دو روز بعد پنجمين کنگره تمام روسى 
  ملى محروم نمود.شوراى 

روسيه درآنزمان عمال دولتى تک حزبى  ،ممنوع اعالم شده بودنداز أنجايى که در گذشته احزاب ديگر 
   بود.

  
ات لنين مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بشدت آسيب ديده بود. حکومت شوروى بايد با توجه به عملي

  شديدترى را اتخاذ مينمود.  تدابيرتروريستى در گذشته 
Fanja Kaplan  سپتامبر توسط فرمانده  ٣ درکه به گناه خود اعتراف نموده بود بدون محاکمه

  .اعدام شد P, Malakov ،کرملين
حکمى عادالنه تر از اين ."اما من ھرگز به يک زنبخصوص  ،"شليک کردن به يک انسان آسان نيست

   ادر نکرده بودم." را ص
 ميشداعدام  Fanja Kaplanمانند  با سابقه اىاز اينکه انقالبى  ،Krupskaja ،با اينحال ھمسر لنين

خبر اعدام را به او داد به گريه افتاد در  Angelika Balabanovaزمانيکه  Krupskajaرنج ميبرد. 
. گذشتمسئله  از کنار" با بى اعتنايى هحاليکه لنين فقط با اين عبارات که "کمتيه مرکزى تصميم ميگير

  اعدام شده بود. Kaplan درآنھنگام
 Dimitrij. بعمل آمد Kaplanحمله فراوانى جھت تجزيه و تحليل پس از آن کوششھاى 

Volkogonov را مورد سوال قرار ميدھد.حمله کننده واقعى  ھويت
٢  

در ساک  Browningيک  Kaplan. دندر جريان تحقيقات اسلحه ھاى متفاوتى به نمايش گذاشته شد
يک فقره ديگر در محل حمله پيدا شد ـ پس از سه روز! بر اساس شھادت ھمه شاھدان سه  ،خود داشت

  اما چھار فشنگ خالى پيدا کردند. ،ه بودگلوله شليک شد



 Volkogonov،  بخصوصKaplan  بدليل اينکه او اجازه داد که دستگيرش  ،دادرا مورد سوظن قرار
  به اين کار باشد.ناگزير در حاليکه تحت تعقيب نبود و اينکه او به ھمه چيز اعتراف کرد بدون اينکه  کنند

  اما قطعا نه بر خالف اصول اخالقى انقالبى روسى. ،اين در تضاد با رفتار عادى جنايى بود
سوال رد پشتيبانى نموده بودند مو Kaplanرا که از حمله نيروھايى  Volkogonovاز عجايب اينکه 

کورکورانه از فرمان يکى از رھبران حزب سوسياليستھاى انقالبى اطاعت  ،Kaplan ،قرار نداد. او
  . ه بودنمود

ميتوانست  ،"استاد جاسوسى" جرج ريلى ،که کاپيتانى از جانب سازمان امنيت انگلستانتصور اينکه 
  . رياکارانه نيست نقشى در اين جريان داشته باشد

اعتماد  Gordon Brook – Shephardانگليسى و جاسوس سازمان امنيت  رخموسخنان به اگر 
فرانسويھا و انگليسيھا راه حلھاى متفاوتى را در مورد يک کودتاى دولتى بر عليه لنين مورد بحث  ،کنيم

قرار داده بودند.
٣  

 Robert Bruceانگلستان در آنزمان روابط سياسى با شوراى روسيه نداشت. منافع کشور توسط 
Lockhart نظير ريلى محاصره شده بود حمايت ميشد. ريلى يکى از سه جاسوس  ىکه توسط افراد

 Sigmund( به مسکو فرستاده شده بود. او اصل و نسبى روسى داشت ١٩١٨انگليسى بود که در سال 
Georgievitj Rosenblum موفق شده بود که با لباسى بعنوان استاد تغيير قيافه ) و حتى يک بار

بى نظير او در اينکه تاريخ را به عقب باز گرداند  تتمايال در مورد بدل به اتاق کار ترتسکى وارد بشود.م
  مدارک بسيارى وجود دارند.

از سطح جھان ناپديد حاکم بر روسيه  "بايد اين الشه متعفن ،به ھر قيمتى" او به رئوساى خود نوشت"
 ترور سياه بپاخيزد."  بشود! بشريت در اتحادى الھى بايد بر عليه اين

از طريق يک حمله  ،ترجيحا ،معتقد بود که حکومت شوروى بايده جنگ طلب نيز  – Lockhartحتى 
منظم نظامى سرنگون ميشد. اما تا آنزمان بايد از ابزارھاى ديگرى جھت نيل به اين مقصود استفاده 

  . ميشد
تونى را ميخريدند. لتونيھا از جمله مسئول انگليسيھا بايد دو ھنگ ل ،" اينچنين بودLockhart"طرح ـ 

محافظت از جان لنين بودند. از طريق بدست گرفتن قدرت در ولگا يک پل اصلى براى نيروھاى نظامى 
وجود داشتند بوجود ميامد. ھمزمان بايد در مسکو و  Archangelskaانگليسى که در آنزمان در منطقه 

  بايد به قتل ميرسيدند. Serdolvرتسکى و ت ،. لنينندآغاز ميشد ھايىپطروگراد شورش
 نمود.در سراسر کشور خود فعاليت ناگزير به تشديد را  Uritskij، Tjekحمله به لنين به ھمراه قتل 
به اضافه سه شاھزاده مرد و  ،ىضد انقالب ٥٢١ گزارشى مبنى بر دستگيرىروزنامه ھاى غربى بعدھا 

  . نمودند منتشردو کنت و چھار ژنرال ارتش  ،يک پرنس
را بر روى تخت خوابشان دستگير کرده و  Hicksو معاون او کاپيتان  Lockhartصبح زود روز بعد 

ريلى کجاس؟" و "اين دست خط  ،؟"ىرا ميشناس Kaplanبردند. "زنى به نام  Lubjankaبه زندان 
يقا توسط نشان دادند که دقرا سوال کردند و توصيه نامه اى  Lockhartشماس؟" آنھا مکررا از 

Lockhart  به فردى که بايد با نيروھاى نظامى انگليسى درArchangelska  ميگرفت نوشته تماس
  . شده بود

را مورد يھا به سفارت سابق انگليس در پطروگراد رفت و ھمه بايگان Tjekبعد از ظھر ھمان روز 
نش جھت فعاليتھاى که با يک ميليون پوند در چمدا ،Francis Cromieتجسس قرار داد. کاپيتان 

در خارج از پطروگراد را خرابکارانه به روسيه آمده بود و ماموريت داشت که کشتيھاى جنگى روسى 
يک به کشتن ر روى پله ھا موفق کشته شدن بتالش نمود که از ساختمان خارج شود. او قبل  ،کندغرق 

  . شد ،Jansson ،سرباز چکى



روسى اولين نتيجه تحقيقات خود را منتشر نمودند. آنھا  سه روز پس از حمله به لنين روزنامه ھاى
توطئه اى انگليسى ـ فرانسوى جھت سرنگون نمودن دولت  ميدادکه نشان شدند مدرکى  داشتن مدعى 

شده بود. پس از مدتھا زمانيکه بايگانى  ىحاشوروى و برقرارى يک حکومت ديکتاتورى نظامى طر
. "اتھامات بلشويکھا در نداين اتھامات مورد تاييد قرار گرفت ،ودانگلستان برخى از مدارک را منتشر نم

کاپيتان جرج  ،ھمکار نزديک ريلى. مجموع حقيقت داشته و .... يک کودتاى نظامى طراحى شده بود"

ھيل در مدرکى سرى نوشت.
٤  

شده  رشوه نموده بود. اينچنين طرح ريزىپرداخت ميليون روبل را صرف  ١،٢ريلى طى يک ھفته و نيم 
به استثناى  ،ببرند Archangelskaسپتامبر بازداشت و به  ١٠دولت شوروى را در اعضاى  بود که 

  .ميرسيدندبود مستقيما به قتل  ترکه مناسب ،لنين و ترتسکى
Lockhart اما دو تن از شرکت کنندگان بعدھا به مرگ محکوم  ،و رھبر توطئه موفق به فرار شدند

زمانى که طى يک پياده روى در جنگل با  ، ١٩٢٥امنيت شوروى را تا پايان شدند. سيدنى ريلى سازمان 
  گمراه نمود.  ،ماموران ضد جاسوسى  شوروى دستگير و اعدام شد

 توسطکه ھمه توطئه ھا پى برده ايم  ،KGB، Orlovسابق  ه - از طريق جاسوسدر حال حاضر ما 
Tjek شناخته و رد يابى شده بود .Tjek ت که در ھمان زمان يک فرمانده لتونى ھمچنين ميدانس

نيروھاى انگليسى در به  ،فوقسطور ذکر شده در  ،روبل به اضافه توصيه نامه ٩٠٠٠٠٠
Archangelska  از يک جاسوس انگليسى دريافت نموده بود.را  

در  Uritskijرھبران انگليسى ـ فرانسوى کودتا از وقوع امرى غير منتظره مضطرب شدند: حمله به  
  که لنين مورد اصابت گلوله قرار گرفت. صبحىوگراد در ھمان پطر

به سفارت و کنسولگرى انگليس و فرانسه در پطروگراد و مسکو  Tjekپس از حمله در پطروگراد  
  رفت و ھمزمان بازداشت دسته جمعى ضد انقالبيون آغاز شد.

فرستاده شوروى  ،م ليتوينوفماکسي ،دستگير و بعدھا با Lockhartسيدنى ريلى موفق به فرار شد اما 
اما در لندن و پاريس طرحھاى  ،در لندن معاوضه شد. طرح مشترک فرانسه و انگليس به جايى نرسيد

  . ندخيره شده بودذديگرى در انبار 
بسرعت از خون خالى و ضربان نبضش پس از چند  ،يشخوب بدن وضعيت ريه آسيب ديده لنين به خاطر
  روز بسترى شد. ١٠او روز به حالت عادى بازگشت. 

به کرملين بازگشت و پزشکان اعالم نمودند که او در  ،لنين بيش از يکماه پس از دوره نقاھت در گورکى
  شرايط بدنى بسيار خوبى بسر ميبرد.

 آيا و اينکه ندباقى مانده بود شزمانيکه دکتر روزنف از لنين در مورد گلوله ھايى که ھنوز در بدن
  لنين پاسخ داد: ،کردميدادند سوال  شآزار

  تموم شد بيرون مياريم."وودرو ويلسون  زمانيکه کارمون با ١٩٢٠"نه...... ما اونارو 
 شھمراه با خواھر اوبدست نياورده بود که اتفاق جدى بعدى رخ داد. کامال لنين ھنوز سالمت خود را 

محلى که  ،مسکودر  Sokolniماريا اولينوا و يکى از محافظانش در اتوموبيلى بسمت پارک 
Krupskaja جھت خالى  را زمانيکه اتوموبيل راھزناندر حرکت بودند.  ،در آنجا زندگى ميکرد اموقت

 لنين ازعبور  ه - و کارت ،Browningيک  ،اسلحه نگھبان ،نمودندمتوقف کردن جيب ھمراھان 
  :مصادره کردندکرملين را 

  .نموداين رفيق لنينه!" محافظ تالش  ،"چيکار ميکنيد
  "شما کى ھستين؟ اوراق شناسايى خودتونو نشون بدين...."

حرکت  Sokolnikisراھزنھا به داخل ماشين پريدند و پدال گاز را تا ته فشار داده و بسوى جنگلھاى 
  کردند.



بدست خود ى نوشته ھابراى استفاده در يکى از نماند. او داستان جالبى  نصيباما لنين در اين کودتا بى 
يک اسلحه و  ،دادن پاسپورت ،. پرداخت پوله بود"مصالحه اى" بود که او با راھزنھا نمود . و آنآورد

يادآور "مصالحه اى" بود که حکومت شوروى با  ،اتوموبيل در ازاى رھايى از مصاحبت راھزنان
  .کرده بودامپرياليست آلمان و متحدان آن 

نفر  ٦٥که  ،نفر مظنون ٢٠٠پاک سازى و  بشدت آبديده شده بود. مسکو Tjekدر آن شرايط با اينحال 
  دستگير شده بودند. سه نفر از آنھا به خاطر جرائمشان محکوم شدند: ،از آنھا سابقه جنايى داشتند

Jaska "کيف پول"، Haren ""و  رانندهLenka  تعميرکار کفش". زمانيکه"Tjek  به مخفيگاه آنھا
  ....وارد شد صاحبخانه با گلوله اى خودکشى کرد.....

  
  .Kalininaـ دفترچه راھنماى فعلى ١
    Dimitrij Volkogonov part one (Mosko:Lenin. Polititjeskij portretـ ٢
 Gordon Brook – Shephard: Iron Maze. The Western Secret Services and the Bolsheviks (London 1998), pـ ٣
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  يا سوسياليسمشپش  -١٦
  

 "ھر چه بيشتر ظاھر ميشوندتوده ھا خستگى  عالئم"اين امر که تاييد به لنين ناگزير  ١٩١٩در آوريل 
  شد.
نفر از  ٦٠٠ ،مجوز گرفته بودند دستگيرمرخصى بدون ميليون سرباز که  ١،٥سال در مجموع  آندر 

  ند.ه بودم شدآنھا اعدا
ميلى و در اکتبر  ٦٠در اوکراين دنيکين به پيشروى خود ادامه ميداد. در سپتامبر نيروھاى نظامى او در 

  ميلى مسکو ايستاده بودند.  ٤٠در 
  .ه بوداز سر گرفترا پيشروى خود بسوى پطروگراد  Judenitjھمزمان 

و بر عليه او راى ت ويف و استالين مخالفزين ،. ترتسکىکندلنين بر آن بود که که پطروگراد را تسيلم 
  دادند.

ھدف بعدى دنيکين بود. اما مواضع او  ،ميلى مسکو ٢٠تقريبا در ،Tulaاشغال  ،Orjolپس از سقوط 
  . ه بودتضعيف شد Nestor Machnoتوسط رھبر پارتيزانھاى آنارشيست  

اى با لنين گفتگو کرده شخصيت عجيب و غريبى داشت. لحظه  Nestor Machnoزندانى جنايى سابق 
لحظه اى ديگر ھدف خود را با تبليغ  ،و روستاھاى اکراينى را بر عليه سفيدھا سازماندھى مينمود

  مواضع جدايى خواھان اوکراينى و نفرت بر عليه روسھا و يھوديان فراموش ميکرد.
وجود اين ارتش در ارتشى را در خاک اوکراين فراھم آورد. در ابتدا  Machnoطى دوران اشغال آلمان 

ر گرفت. اما در شرايط تعيين کننده با ارتش سرخ ھمکارى نمود. با کمک امسکو با نگرانى مورد تاييد قر
Machno، Budjonnyj در را آنھا  ،و ارتش سواره نظام او نيروھاى نظامى دنيکين را به عقب راند

  وپاى غربى گريخته بود.. قبل از پايان سال دنيکين به ارنمودحال فرار تعقيب و نابود 
اما عليرغم  نموديورش برد و نيروھاى نظامى او را متالشى  Machnoپس از آن ارتش سرخ به ارتش 

مبتال او در آنجا به بيمارى سل  ١٩٣٥لنين به او جازه داد که به پاريس برود. در سال  ،نارضايتى شديد
  درگذشت.و در ھمانجا 



با  Judenitjژنرال  ،ھر زمان ديگرى به مسکو نزديکتر بودندزمانيکه نيروھاى نظامى دنيکين از 
  ھزار سرباز از استونى راھى پطروگراد بود.  ١٧٠٠٠

عليرغم تالش بسيار  ،با استونيھا Judenitjو در ضمن ند اما سرخھا مقاومت سختى از خود نشان داد
حمايت نمايند. استونيھا معتقد و نميخواستند که از حمله بر عليه پطروگراد  ندانگليسيھا دخالتى نکرد

  داشت.نخواھد ديگر استونى وجود  ،بودند که در صورت پيروزى سفيدھا
 ،"دولت استونى راھزنھايى ھستند که قدرت را غصب کردن و من نميخوام با اونا مذاکره کنم"

Judenitj .گفت  
 باى را به جلسه اى استون ١٩١٩اوت  ١٨در  Tjitjerinبا اينحال وزير امور خارجه شوراى روسيه 
  ھدف برقرارى صلح و استقالل دعوت نمود.

او را  ١٩١٩و در نوامبر کردند مانع ايجاد  Judenitj بر سر راه عمليات نظامىاستونيھا  در آنزمان
  . بالاجبار گريخت Judenitj. استونى با مسکو پيمان صلح امضاء کرد و نمودندناگزير به عقب نشينى 

  
که در مقابل ى بود بزرگترين نيروى نظامى سفيد بدون شک کالچاک در شرقال آدميرنيروى نظامى 

   مقاومت مينمود. حکومت شوروى 
از ولگا عبور و به مسکو نزديکتر شد پيروزيھاى او به پايان رسيد. سرخھا بشدت  کالچاکابتدا زمانيکه 

  يز مربوط ميشد. شدن پايگاه سياسى او ن ناپايداراما اين دگرگونى به  ،ميکردندمقاومت 
 گيرىبه محض بدست  ،بسيارى بر اين تصور بودند که با پيروزى سفيدھا دمکراسى نابود ميشد. آنھا

اس آرھا  به جاى فراخواندن مجلس موسسانى که وعده اش را داده بودند ،در سيبرى Omskقدرت در 
شالق خورده و اعدام   ه - زھزاران کارگر و کشاور ،. لنين گفتنمودندو منشويکھا را از دولت اخراج 

  بھاى خوش باورى خود را پرداختند. ايايىسيبرى  – شده
به گزير کالچاک نا ،ارتش سرخ و نگران از آغاز شورش ميان کشاورزان و کارگراناحاطه شده توسط 

  شد.سيبرى به بسوى اورال و از آنجا و عقب نشينى فتوحات خود در رودخانه ولگا ترک 
 لنينباور کردنى نبود.  ،کردآغاز اين کار را زمانيکه او واقعا  ،براى لنين کالچاکنى عقب نشي ،آغازدر 

 کالچاکدر پاريس آدميرال  دول متحداز ارگانھاى مختلف تقاضاى تاييديه نمود. در ھمان زمان شوراى 
  را به عنوان نايب السطنه روسيه مورد تاييد قرار داده بود. 

که طى دوران  Michail Frunze قديمىتش سرخ تحت رھبرى بلشويک اما آن خبر خوش تاييد شد. ار
را بسوى شرق وادار به عقب نشينى  کالچاکنيروھاى نظامى  ،تزار دوبار به مرگ محکوم شده بود

  . نموده بود
و از لژيون چکى ـ اسلواکى جھت دريافت يک قطار حمل و نقل بسوى را تحقير خود  کالچاک سرانجام

  ود.طلب يارى نمشرق 
 ،شرق دورتر بهميل  ١٥٠ ،Irkutskبه  ،پايتخت سابق او ،Omskرا از  کالچاکيک واگن مخصوص 

  نمود. حمل ،از کارگران مختلط قدرت را در دست داشتند ىآنجايى که گروھ
براى  آزادبه توافق رسيده بود. در ازاى يک عبور  Irkutskلژيون چکى ـ اسلواکى با دولت جديد در 

  . تصاحب مينمودندرا  پر طرفدارشھا به والدى وستوک کارگران واگن راه آھن با کاالى چکھا و اسلواک
زير يخھاى رودخانه  دررا به مرگ محکوم نمود. جسد او  کالچاک ،Irkutskشوراى کارگران در 

Angara .دفن شد  
  

دورانى که  ،سختترين دوران حکومت اتحاد جماھير شوروى بوده است ١٩١٩نيمه دوم سال 
 ،ساله ١٣ى  – Goraلنين.  ه -حتى براى خود ،بود دشوارىشرايط بسيار  يروزمندانه پشت سر نھاد.پ



براى  ،و او را درآوردهو قلم را با زور از دست او  دويدهبه دفتر او بارھا  ،فرزند خوانده خواھر او آنا
  .کشيده بودبسوى خانه  ،اينکه سوپ کلم فرصت سرد شدن پيدا نکند

به ميليون عضو  ٢٠٠٠٠٠٠قدرت نظامى حکومت شوروى افزايش يافت. ارتش سرخ با سال بعد يک 
توانست خود را با نيروھاى نظامى سفيدھا با بيش از يک  سرانجامو  نقطه اوج خود دست يافته بود

  ميليون نفر مقايسه نمايد.
 التھاباتعتصابات و . ابسيارى روبرو بودند  دشواريھاىدر جبھه داخلى با  دول متحددر ضمن نيروھاى 

"تمدن  بخاطر منافعمبارزه در جھت سربازان عادى بر عدم تمايل به اضافه يک روشنگرى راديکال 
  . افزوده بود ،غرب" در روسيه
بعنوان آخرين پايگاه سفيدھا در کنار درياى سياه آزاد شد.  Novorossijsk ١٩٢٠در پايان مارس 

  در خارج از پطروگراد متالشى شدند. Judenitjاى نظامى دنيکين به خارج از کشور گريخت و نيروھ
لباس ى که کارگران و کشاورزان ازمحروم نمودن آنھا  بارا  دول متحدلنين گفت: "..... ما نيروھاى 

  يم."ه اشکست داد به تن کرده اند سربازى
ميدانستند که ھمزمان با جنگ مبارزه اى ديپلماتيک نيز جريان داشت. حکومتھاى غربى در آن شرايط 

نميتوانند نيروى زمينى بيشترى را جھت فتح مسکو و پطروگراد ارسال نمايند. در ماه فوريه رئيس 
به  Konstantinopolواقع در  Prinkipo ى -  به جزيرهھمه را  ،پرزيدنت ويلسون ،جمھور آمريکا

ود عدم توافق ميان بايد بدليل وجروسيه" دعوت نمود. اما کنفرانس  "سراسر ه -  صلحه  –مذاکرات 
  حکومتھاى غربى بر سر اتخاذ تاکتيک لغو ميشد.

را به کنفرانس صلح در پاريس و  William Christian Bullittبه ناگھان اتقاق عجيبى افتاد. آمريکا 
   ارسال نمود.از آنجا به مسکو جھت مذاکره با لنين 

دول متحد آمادگى از قبل به نيروھاى  لنين پيشنھادات مشخصى را مطرح نمود. او در يک پيام راديويى
در ازاى اين وعده که آنھا در امور داخلى کشور دخالت  ،يشکليه بدھيھاروسيه را جھت پرداخت 

اين پيشنھادات از جانب پاريس لندن و واشنگتن جدى تلقى نشده و مردود  اعالم نموده بود.،نميکردند
  . ه بودنداعالم شد
 ،بلکه در مسکو وجود داردنه در واشنگتن تمايل به صلح توجه شد که م Bullittزمانيکه  ،سر انجام
  .نموداز وزارت امور خارجه خداحافظى و آشکارا از شوروى حمايت  ناگزير

  دولتھاى غربى ھنوز روياى تغيير در شرايط جنگ را در سر ميپرورادند.
  

اين امکان را  ناتوانروسيه  در يک ،که استقالل خود را از دولت روسيه دريافت نموده بود ،لھستان
  طرح قديمى در مورد يک لھستان ـ بزرگ "از اقيانوس تا اقيانوس" جامه عمل بپوشاند.يک که به يافت 

چندان ھيجانى از  ،Pilsudski ،بودند رھبر لھستان مارشال نيرومندتا زمانيکه نيروھاى نظامى سفيد 
خواھند نمود که لھستان را  تالشه ھمه ابزار موجود . او ميدانست که سفيدھا با توسل بنميدادخود نشان 

  دوباره به بردگى بکشند.
بيشرمانه قرارداد آتش بس  Pilsudski ،که از جانب سفيدھا خطرى متوجه آنھا نبود آمدبنظر  وقتىاما 

د به نيروھاى نظامى لھستان فرمان داد که به اوکراين وار ١٩٢٠آوريل  ٢٦و در  نھادبا لنين را زير پا 
  از او حمايت مينمودند. ،فرانسه و انگلستان ،ششده و کيف را اشغال نمايند. در اين ميان متحدان

با اينحال نيروھاى نظامى شوروى بسرعت با يورش لھستانيھا برخورد نمودند. پس از چند ماه 
  لھستانيھا کامال از اوکراين به بيرون رانده شده بودند. 

نظامى که نيروھاى  بر آن شدت که نتيجه اش مصيبت بار بود . او در اين شرايط لنين تصميمى گرف
 ،. در دفتر سياسى استالينارسال نمايدلھستان به حاکميت حکومت شوروى را جھت تٽبيت شوروى 
  رادک و چندين تن از رھبران مھم ديگر با او مخالف بودند.   ،ترتسکى



و  Tuchatjevskij ،خسته از جنگ ه -  دو افسر سواره نظامبه منظور "آزاد" نمودن لھستان 
Budjonnyjs ه شدندادتبه آنجا فرس.  

دھى نيروھاى نظامى فرمانى با اين مضمون صادر شد: "ما به کشور فتح شده اى ناز جانب مقر فرما
ميرويم که به آنھا  تعلق دارد. ما به آنجا Galizienکشور فقط به کارگران و کشاورزان  ،وارد نميشويم

  کمک کنيم."کومت شورايى حدر تاسيس 
اما به  ،بودتشکيل دولتى از نوع حکومت شوروى  براىبه کارگران لھستانى  ھدف روسھا دادن يارى

نظر نميامد که لھستانيھا تمايلى به دريافت کمک داشته باشند. آنھا آروز داشتند که در صلح زندگى کنند. 
 نمودهوز و غارت نمودند که در خاک روسيه تجا ميزانىدقيقا به ھمان  Budjonnyjsنيروھاى نظامى 

  بودند.
نتيجه اى کامال برعکس داد.  ،انقالب در اروپا تحرک بخشدروند حمله به لھستان بجاى اينکه به 

نيروھاى متفق غربى اکنون ميتوانستند شوروى را بعنوان حکومتى امپرياليستى و تجاوزگر معرفى 
  را توجيه نمايند.دخالتھاى جديد خود  ترتيبنموده و بدين 

ه تا داخل ورشو پيشروى نمود Tuchatjevskij. در حال موفق شدن بودعمليات نظامى شوروى تقريبا 
 - Budjonnyj به دليل اينکه ،داده نشدى در آنجا او در انتظار کمک باقى ماند. با اينحال به او کمک ،بود

  .ه بودسرمايه گذارى نمود لوووبر روى فتح و لين ـ تحت فرمان استا
جھت دريافت نان اشتباه سياسى لنين با يک ناموفقيت کامل نظامى پايان يافت. نيروھاى نظامى شوروى 

 و طبقه ميانى به آنھا نه بعنوان برادر و منجىروى آوردند کشاورزان به و ديگر مواد ضرورى ناگزير 
  مينگريستند.بعنوان دشمن بلکه 

  و  Vorosjilov ،علت شکست اين بود که استالين ،"ستالينا "شرح حاالگفته ترتسکى در به 
"Budjonnyj –  بيسواد" جنگ را در هGalizien  به شيوه خود "اداره" مينمودند. آنھا اگر به 

Tuchatjevskij  نموده بودکمک کرده بودند ورشو سقوط .  
ستان بايد تا . ارتش لھندبوددشوار بسيار مطرح شده بود شوراى روسيه  که ابتدا توسط ىشرايط صلح
 سالحھايى که در ميان نيروھاى نظامى ،صنايع جنگى آنھا بايد برچيده ميشد ،نفر کاھش ميافت ٦٠٠٠٠

  . ندشبه نظامى نيازى به آنھا نبود بايد به روسيه تحويل داده ميشد و
ير وضعيت نظامى در لھستان به ضرر روسيه تغي ،نداما زمانيکه در پايان سپتامبر اين شرايط مطرح شد

  يافته بود.
آن ه  –شرق  ،و به لھستانيھا مرز جديدى را صلح خود صرف نظرپيشنھادى روسيه ناگزير از شرايط 

   .وداعطاء نم ،مرزى که پس از قرارداد صلح ورساى تعيين شده بود
ميليون روبل طال بعنوان  ٣٠روسيه بايد غرب اوکراين و بالروس را واگذار مينمود. در ضمن آنھا بايد 

سرباز ارتش سرخ را که ھرگز چيزى از آنھا  ٣٠٠٠٠بيش از  Pilsudskiارت پرداخت مينمودند. خس
  داشت. اهشنيده نشد در لھستان نگ

لنين ھرگز از  ،عليرغم درس عبرت قرارداد نھايى صلح در ريگا امضاء شد. ١٩٢١مارس  ١٨در 
  پندارھاى واھى خود در مورد امکان صدور انقالب آزاد نشده بود:

"اگر  ،گفت ١٩٢٠اکتبر  ٢او در نطقى به تاريخ  ،اگر لھستان به حکومت شوروى ملحق شده بود""
 ،کارگران در ورشو آن کمکى را که از روسيه انتظار داشتند دريافت نموده و به آن خوش آمد گفته بودند

بود شده  بنان که پس از پيروزى بر آلما ن سيستم بين لمللىتمام آقرارداد صلح ورساى منقطع گشته و 
  متالشى ميشد."

که تنھا ميتوان آنرا با اينکه به لنين اطالعات غلط داده شده بود توضيح داد. بود نادرست  ىاين برداشت
  ھمزمان با حمله لھستان رھبران کمونيست اروپا در کنفرانس ـ کمينترن در مسکو گرد ھم آمده بودند. 



تا اينکه زبانه ھاى ميکشه چه مدتى طول  ،روسيه به ورشواز ورود موفقيت آميز نيروھاى نظامى  بعد" 
 Paul؟ " قبل از حمله لھستان لنين اين سوال براى رھبر کمونيست آلمان هانقالب در آلمان شعله ور بش

Levi مطرح نموده بود.  
  ."هيا اينکه ھيچ اتفاقى نمى افت ،"پس از سه ھفته ،پاسخ داده بود Paul Levi ،"طى سه ماه"

Levi  بود و بايد از آن استفاده ميشد. فرصتىظاھرا اينچنين تصور ميکرد که اين  
نگران ھئيت فرانسوى را با حمله به لھستانيھا مضطرب و  Levi ،کنفرانس ى -  از روى کرسى خطابه

خواھد شد که در عرض چند سال کمونيسم بين الملل  فردىھمان  Leviگذشت زمان نشان داد که  نمود.
لنين و حکومت شوروى خواھد  ه و وقت خود را صرف نوشتن کتابھاى افشاگرانه در موردرا ترک نمود

  کرد. 
آخرين برگ برنده سفيدھا و حکومتھاى غربى بود. او  ،Pjotr Wrangel ،اشراف زاده – ژنرال

سرباز در  ٥٥٠٠٠سرباز را بعھده داشت. بلشويکھا با  ٧٥٠٠٠متشکل از  ،فرماندھى نيرويى مجھز
 ،پس از برقرارى آتش بس ميان لھستان و روسيه ارتش سرخ در اوکراين ،او ايستادند. در اکتبرمقابل 

  به او يورش برد. 
Wrangel  پناه گرفته بود و دماغه  کريمهدرPerekop که شبه جزيره را به سرزمين اصلى متصل  ،را
  اع بود.آماده دفو مستحکم نموده  ،تنھا چند صد متر عرض دارد نقاطىميکند و در 
سربازان  ،حفاظ. با توده ھاى اجساد بعنوان در پى آمددر تاريخ جنگ داخلى خونينترين نبرد  در آنزمان

بريده  Perekopارتش سرخ دسته دسته کوشش مينمودند که از روى خندقھايى که توسط دماغه 
ى شتى جنگى نيروھاو باقيمانده ھواداران او سوار بر ک Wrangelنوامبر  ١٢عبور نمايند. در  ندميشد

  و يک تبعيد ابدى حرکت کردند. Konstantinopelبسوى دول متحد 
شرق دور به شوراى موسوم به ژاپنيھا از والدى وستوک خارج و جمھورى بود که  ١٩٢٢ابتدا در سال 

  روسيه ملحق شد.
ست داده بودند خود را از د انو مادر انجنگ داخلى از ھر نظر مصيبتى بود. انبوھى از جوانان که پدر

شرارت نموده و ھمچنين براى اينکه زنده  محض خباٽتىاز روى  ،در شھرھا و روستاھا پرسه ميزدند
.  جنگ داخلى بعنوان ميراث نسلى بى قانون و خستگى جسمى ميزدندقتل و غارت دست به بمانند 

  .ه بودگذاشت بر جاىرا از خود شديدى 
و خانه ھاى زشت و بيقواره موجب رشد فزاينده  استحمام فقدان امکانات الزم براى ،کمبود صابون

سربازان و  ،فراھم آمد ،وسيعدر سطحى  ،بيمارى تيفوسموجبات شيوع و در نتيجه شد حشرات موذى 
  . ميکردندغيرنظاميان از وقت آزاد خود جھت کشتن شپش ھا استفاده 

يدھند و يا سوسياليسم شپش ھا گفت: "يا شپشھا سوسياليسم را شکست م ١٩١٩لنين در دسامبر سال 

را"
در بدترين شرايط نزديک به يک سوم از سربازان ارتش سرخ مبتال به تيفوس بودند. ابتدا در بھار .  ٢

  که آمار چند درصدى کاھش يافت.  تدابيرى اتخاذ نمودندآنھا  ١٩٢١
نگ اول جھانى در اين تنگدستى و شپش ھا بودند که حکومت ميکردند. در جاى براى زمان قابل توجه 

ميليون گريخته  ٧،٥ميليون نفر اسير و غريب به  ٥ ،ميليون نفر ھالک شده بودند ٢تا  ١،٥روسيه ميان 
  بودند.

ميليون تخمين زده شد. اما تلفات  ٢،٥کارنامه جنگ داخلى وحشتناکتر بود. تلفات نظامى ھر دو طرف تا 
بر اثر ابتال به بيمارى تيفوس و اسھال نفر ون و در ضمن دو ميلي فراتر رفتغيرنظاميان از اين ھم 

  ٣خونى جان باختند.

پطروگراد و مسکو  ىچھار ميليونجمعيت بخش بزرگى از روسيه نابود شده بود. تنھا کمتر از نيمى از 
  باقى مانده بودند.

   



  .٧٠ص  ،)Halmstad 1971: مسکو در دوران لنين (Alfred Rosmerـ ١
 pss 39:410ـ ٢
 .٨٩/٤٥در اخبار مسکو  Jurij Poljakovـ ٣

  
  "ناشناس" ه - لنين -١٧

  
از لنين  ،امضاء شده و يا از پيش تھيه شده ،به عبارت ديگر متون نوشته شده ،ھزار سند ٢٤حدود 

اينکه لنين . با اينحال انداينچنين کامل منتشر شده  اووجود دارد. آثار کمتر نويسنده اى به اندازه آثار 
 ،ھر دوبوده است. لنين تکرارى در نقد  موضوعى  ميکند پنھانشده متون منتشر شت پدر خود را واقعى 

"ناشناس" به منظور افشاء گرى منتشر ه  –ترتسکى و کائوتسکى کتابھايى را با تيتر اسناد ـ لنين 
بخصوص آنھايى که به نظر  ،استالينرا با اجازه  برخى از اسنادچگونگى تحريف نموده اند. ترتسکى 

  .ٽابت نمود ،ھاى ترتسکى را در مورد "انقالب دائمى" تاييد مينمودنديد تئورميام
از اسناد  سند ٣٧٢٤بايگانى دولت روسيه باز و  ١٩٩١پس از تالشى اتحاد جماھر شوروى در سال 

لنين که در گذشته مھر محرمانه
١
  آنھا خورده بود در دسترس عموم قرار گرفت.روى بر  

 Dimitrij ژنرال ،اينکه اين اسناد در اختيار محققان قرار گيردقبل از  ،پرزيدنت يلتسين
Volkogonov    را جھت بررسى و استفاده از آنھا دست چين کرد. طى چندين سالVolkogonov  

 جلددو مجموعه اى از و نتيجه اش کند تنھا کسى بود که ميتوانست از اسناد منتشر نشده لنين استفاده 

حجيم در مورد لنين شد.
٢  

Volkogonov   ـ  ١٩٦٣او ميان سالھاى  خاص برخوردار بود؟ پروژهبراى انجام اين  قابليتھايىچه از
در نيز به آکادمى لنين رفته بود و طى دوران حکومت برژنف رساله نويسى ميکرد. او بيست سال  ٦٦

وان بعنمدت درازى بطور خاص  ،GLAVPUR ،بخش تبليغات نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى

کار کرد. ،مذھبمسئول مبارزه با 
٣  

ھاى ھسته اى اتحاد جماھير گاھنيرو ،در بسيارى از بروشورھا او وقت خود را صرف تجليل از لنين
  شوروى و تھاجم به افغانستان نمود بود. 

نشان  ،بدون اينکه لحظه اى در جنگى شرکت کرده باشد ،بعنوان ژنرال او شخصيت خاصى داشت. به او
زمانى بود که او آستينھا را  ، ١٩٩٣اکتبر  ،اده شده بود. تنھا زمانيکه او در جنگى شرکت کردشجاعت د

  . باال زد ،نيروھاى نظامى يلتسين که به پارلمان روسيه گلوله توپ شليک ميکردندبه منظور رھبرى 
Volkogonov  ان نظم و با ھم ،بخشيد تحققبرژنف  اميالکه به تمام  فرمانبردار - ميزان ھمان  به

  و فرامين او را به اجرا گذاشت.اطاعت يلتسين  ازترتيب نيز 

پرزيدنت کتابى افشاگرانه در مورد استالين نوشت. ى -  ابتدا با استفاده از بايگانى محرمانه
در آن کتاب  ٤

Volkogonov   به عنوان يک قھرمان و انقالبى راستگو معرفى نمود.  باز ھملنين را  
تغيير مواضع سياسى آنھا به سمت راست  ،رد. پس از سه سال با يلتسين در قدرتتغيير ک هاما زمان

 بى ، Volkogonov. آمد آنچنان عميق شد که شرايط براى فرستادن لنين نيز به زباله دان تاريخ فراھم
استالين  ه  –ھمان ميزان لنين را به  ،لنين تقدسدر مورد  ١٩٩٣اعتنا به نوشته ھاى خود در سال 

  اتورى خونخوار مجسم نمود.ديکت



. آنھا از دوران نبود به کمونيستھا و وارد آوردن آسيبتحقيقات تاريخى عميقتر نمودن مقصود 
در آنزمان پشتيبانى از استالين را رھا نموده و پشت سر يک لنين ستايش  ،خروشچف ھمه چيز را داشتند

  شده پناه گرفتند.
 ه -  پايه گذار اتحاد جماھير شوروى اين شد که پروفسور بهقدم بعدى در يورش ايدئولوژيک کرملين 

سرباز کھنه کاريست که در دوران  Pipes. کنداسناد را مطالعه  ،Richard Pipes ،ھاروارددانشگاه 
به عبارت ديگر باالترين ارگان  ،جنگ سرد توسط رونالد ريگان به استخدام شوراى امنيت ملى آمريکا

  .در آمد ،مشاورتى وزارت امور خارجه
که رھبران اتحاد جماھير شوروى يا بايد "سيستم کمونيستى خود را به ھمان با اين ادعا او در آنجا 

شيوه اى که حکومتھاى غربى مايلند تعيير بدھند و يا اينکه بجنگند" رسوايى به پا کرد. کاخ سفيد رسما 

از اين نظريه فاصله گرفت.
٥  

توسط کرملين بعنوان اولين  ،ى براى ريگان اغراق آميز بودحت اشپروفسورى که عقايد ضد کمونيستى 
فرد خارجى جھت دسترسى به اسناد لنين در بايگانى پرزيدنت کرملين استخدام شد. نتيجه کتابى شد به 

لنين ناشناس ،Unknown Leninنام 
فقره از بزرگترين جرائم لنين  ١٢٢در آن  Pipesکتابى که  ، ٦

  . ه بودتخاب نمودجديد را از ميان اسناد ان
  

؟ اينھا چه نداينھا چه جرائمى بودند که لنين مرتکب و طى اين چند سال محرمانه نگاه داشته شده بود
  ؟نمودن آنھا داشتندبرجسته  تمايل به  Volkogonovو  Pipesنکاتى بودند که 

 ،ھااعدامرامين ف ھااز دوران جوانى حکومت شوروى که لنين در آن ھستندقبل از ھر چيز آنھا اسنادى 
ھدفش به نمايش . اسنادى که در مجموع ميکندصادر را و اسارت گيريھا و غيرو و غيرو  ھادادگاھ
  . استغير معمول خونخوار  ه - تصويرى از يک رھبر گذاردن

به منظور ممانعت از  ، Volkogonovو Pipes ،اما اسناد بايد تفسير شده و توضيح داده بشوند. ھر دو
   .استنتاج مينمايند ى را اغلب نتايج نادرست ،ظاھرا استٽنايى در شرايط ويژه خودش بررسى يک سند

  به عنوان مثال به سند زير توجه کنيد:
  ١٩١٨اوت  ١١
 Penzaبه 
  . Penza و ديگر کمونيستھا در Bossj، Minkin ،کامنف ،رفقا

اين آخرين  در حال حاضراگر چه  ،انقالب استبا منافع ھمه  ھمسورفقا! شورش کوالکھا بايد بيرحمانه سرکوب شود. اين 
  ھاست. ما بايد آنھا را براى دادن درس عبرت به ديگران مجازات کنيم. الک نبرد ما بر عليه کو

  ثروتمند و خونخوار را در مالء عام حلق آويز کنيد. ،نفر از کوالکھاى شناخته شده ١٠٠ـ دست کم ١
  ـ نام آنھا را منتشر کنيد.٢
  ا را از آنھا بگيريد.ـ غالت آنھ٣
  ـ بر اساس تلگراف ديروز ـ به اسارت بگيريد.٤

فرياد بکشند و خفه کردن کوکالھاى خونخوار را  ،به خود بلرزند ،واقعا ببينند versts٧ ١٠٠کارى کنيد که مردم در فاصله 
  مطالبه نمايند.

  دريافت و اجراى اين ماموريت را از طريق تلگراف تاييد نماييد.
  النين شم

p.s .تا آنجا که ميتوانيد افراد خطرناک را پيدا کنيد  
  

در ھمان روز و در فرمى مشابه در ايزوستيا  آنمحرمانه نيست. چندان اين تلگراف  در حال حاضر
منتشر و در آنجا گفته شد که افراد "با مواضع مشکوک را در اردوگاھھاى خارج از شھر زندانى 

کنيد."
٨

  .پديدار ميشود ،لنين ،جنگ داخلى دوآتشه ترين دردر اينجا  



 Pipes؟ پس از انتظارى طوالنى کتاب نمودچگونه بايد تفسير را لنين ه  – متناما شرايط چگونه بود و 
از قبل منتشر نشده به ه  –سند  ٤٢٠اسناد لنين متشکل از  ه -چاپ بسيار وسيعتر ،روس يک جانشين

پيدا کرد ،زبان اصلى
٩

در پيشگفتارى ادعا ميکند که پروفسور  Vlamimir Loginov ه مورخ -کتر. د
Pipes به بازى گرفته است. خود را در بسيارى از موارد  و اساسىتجزيه و تحليل موشکافانه  با عدم  

Loginov  را ارائه ،در سطور فوقذکر شده  ،لنينى  –ه دوباره منتشر شده  –فرمان ى  –پيشينه 
کراين را اشغال نموده بودند. وا ،گلبرگ روسيه ،کرد. آلمانيھار و گرسنگى بيداد ميقميکند. در شھر ف

. حبوبات وارد نميشد. در ندمرکز صربستان و بخشھايى از مناطق ولگا توسط سفيدھا کنترل ميشد
  گربه ھا سگھا از پيش ناپديد شده بودند.  ،پطروگراد مردم اسبھا را ميخوردند

ولت تزار به اجرا گذاشته شده بود. در ضمن دولت توسط د غله درخواستھاى ١٩١٦در سال  ،از قبل
را اقدامات اجبارى  موقت خريد و فروش حبوبات را به انحصار خود در آورده بود. چرا بلشويکھا اين 

از  ١٩٢٠که در سال  H.G Wellsالبته به جنگ داخلى ارتباط داشت. نويسنده انگليسى  ،لغو ننمودند
" ه بودکه "ھر دولتى در روسيه ناگزير به آن روى آوردات غله سفارشنمود در مورد بازديد روسيه 

  .نوشت ،ميکشيدجنگ در آنجا به ھمان اندازه طول اگر مانند انگستان 
 به منظورامکانات فراوانى را مرخص شده  اما برخى از روستاھا تصميم به مقاومت گرفته و سربازان

  دسترسى به اسلحه در اختيار آنھا گذاشته بودند.
که سه نفر آنھا از اعضاى کمتيه کشاورزان  درخواستنفر از اعضاى يک گروه پنج  ، ١٩١٨اوت  ٥ در

مورد اصابت گلوله  Penzaواقع در فرماندارى  Kutjkiفقير منطقه بودند در روستاى کوچکى به نام 
  ميل با آنجا فاصله داشتند.  ٥قرار گرفته و کشته شدند. نيروھاى نظامى سفيدھا تنھا 

و موجوديت حکومت شوروى  دشوارشرايط بشدت آنزمان  ،نطور که لنين در اعالميه خود اعالم نمودھما
 ،قوى تواقعا به خطر افتاده بود. اين اولين بار نبود. او گاھى به جاى سيلى از کاغذھاى بى پايان عبار

  انتخاب مينمود.را  ،برآشفتگى
 ىدر قتل و سازماندھ مامستقيکه  کسانىنفر از  ١٣ دستگيرىاعالميه پر طمطراق لنين به  رابطهدر اين 

شد. ھمه آنھا اعدام شدند. به مناطق شرکت کرده بودند منجر  Penzaدر  Kutjkiشورشھا در روستاى 
  ارسال نمودند که موفق به فرونشاندن شورشھا شدند.آنھا مبلغانى را  ،ديگر

. البته ھر چه او به سر و صدا افتاده بود حکومت روسيه مردد بود و ماشين انتشار اعالميه ھاى لنين
  ميشد.  چاپلوسانه ترزبان او نيز  ،ضعيفتر ميشد
به خاطر اشتباھات را  ،بى خانمانه  – Lunatjarskij ،وزير آموزش و پروش"اعدام" يک بار لنين 

  .درخواست نمود ،گشتميبدون اينکه کسى بخاطر آن بدنبال طنابى  ،انجام شده در عرصه تبليغات
او نوشت که "آن کمونيست خوک صفت" بايد به زندان فرستاده ميشد و ھمه اعضاى  ١٩٢١در سال 

  وزارت دادگسترى "بايد اعدام" ميشدند. 
 بخواند.  لحظه اىکثيف"  ھاى "حرامزاده ھا" و "تفاله ،مخالفان خود را "تن فروش"او ممکن بود که 

د"نسوزانرا در "آتش بفرمان ميداد که باکو ارتش سرخ به 
به نيروھاى نظامى ديگر اى و لحظه  ١٠

  تک تک قزاقھا را نابود" سازند.فرمان ميداد که "
يشان که تاثير واقعديدن ايندر رابطه اى و قرار دادن آنھا بدون و  بدون تفسير ،لنين يھاىبرآشفتگدرک 

  ز شد. نسوخت و حکومت شوروى بر قزاقھا پيرو . باکو در آتشندامکان ناپذير ،چه بودند
  در پطروگراد منتشر شد: ١٩١٨فوريه  ٧مثال ديگرى در مورد زبان آنزمان اعالميه ايست که در 

در غير  ،ساعت شھر را ترک کنند ٢٤"بدينوسيله فرمان داده ميشود که ھمه دزدان و راھزنان طى 
  کشته خواھند شد." محلاينصورت در 



ار روز ـ يکى از روزنامه ھاى سوئدى ـ (اخب Dagens Nyheterھمانطور که فرستاده روزنامه 
  ١١پس از اين اخطار جدى "رفت و آمد زيادى در راه آھن" ديده نشد. ،مترجم) اشاره نمود

  
Vladimir Loginov  مثالھاى بسيارى را در مورد تفسيرھاى کينه توزانهPipes   ىاتجتبه نکه 

در اينسا آرماند   در نامه اى به ١٩١٧يه ژانو ١ميدھد. زمانيکه لنين در  ارائهد نمنتھى ميشو نادرست
بسرعت آنرا بعنوان يک اشاره مبھم به "ارتباطات لنين با  Pipes ،مورد "سلول آلمانى" صحبت ميکند

 ،اينکه سوئيس اشغال ميشد و اينکه زوريخ ،آلمانيھا" تفسير مينمايد. نگرانيھا در مورد چه چيزى بود
در آن شرايط "بعيد" وقوع جنگ لنين به باور آلمانيھا ميفتاد. اما  چنگ به ،آنجايى که لنين زندگى ميکرد

به نظر ميامد
  به ھمين دليل در اسارت آلمانيھا بودن مسئله نگران کننده اى نبود. ، ١٢

خيالى مشابه اى را  ه - تفسير ،نماينده اتحاد جماھير شوروى در سوئيس ،Berzinبه  اى نامه محتواى
مبلغى  Berzinلنين نوشت و آنزمان متذکر شد که "برلنى ھا" بايد به  ١٩١٨ اوت ١٤ميدھد. در  ارائه

بسرعت نتيجه گيرى ميکند که اين دولت آلمان است که مخارج تبليغات اتحاد   Pipes. ميپرداختند

را در سوئيس پرداخت مينمايد! Berzin ه  – جماھير شوروى
نمايندگى که در واقع لنين به اين ١٣

بسيار ى يتفسيرھا با .پرداخت مينمود اشاره ميکنداھير شوروى در برلين بايد سياسى اتحاد جم
گروھى که در  ،يھاى آلمانلنين به ھمکارى با ناز اينکه ""اثباتبه ھمچنين موفق   Pipesوحشتناکتر

 فرمان داده بود شد. ،سکت کوچکى را تشکيل ميدادند آنزمان
١٤  

" صحبت مخفىبه "آماده سازى ترور در شرايط  ه - رد نيازنامه اى بدون تاريخ که لنين در آن در مو
به دليل اينکه تصميم  ،تاريخ گذارى شد ١٩١٨سپتامبر  ٤ـ٣بصورتى دلخواه  Pipes توسط  ،ميکند

  گرفته شده بود. ١٩١٨سپتامبر  ٥گيرى رسمى در مورد "ترور قرمزھا" در 
Loginov است. لنين پس از حمله ان ميدھد که آن تاريخ گذارى و تفسير غير ممکن شنFanny 
Kaplan  ريکوف ،وزراى دارايىبه ھنوز بسترى بود. نامه، Krestinskij  وMiljutin  که باالترين

چرا بايد از اين اقتصاددانان در مورد "آماده سازى نوشته شده است.  شوراى اقتصادى را اداره مينمايند
  ؟درخواست کردبراى ترور" 

 Loginov و" تاريخ گذارى ١٩٢١فوريه  ٢٢روسى اين سند "قبل از  منتشر شدهميان مدارک در 
سياست  ،"ترور اقتصادى" که در دوران نپ ،معتقد است که "ترور" در مورد اقدامات "شديد"

صحبت ميکند. ھزاران کارمند دولتى بايد اخراج ميشدند و براى مثال  ،برنامه ريزى شد ،اقتصادى جديد
  .ميافتيد به نصف تقليل مستخدمين راه آھن با شمار

  
قرار  بررسىرا مورد  Volkogonovو  Pipesاسناد ارائه شده از جانب و  ادامهبه ھمين ترتيب ميتوان 

  .داد
که خواننده بايد فقط در مقابل آن با سکوت خميازه  ھيبت انگيزىکليساى جامع  مانندخود را  مدارکآنھا 
  .ارائه ميدھند بکشد

با تفسيرات  نندکه ميتوا ھايى ھستندـ مانند ھمه اسناد تاريخى ديگر ـ کيسه آنھا  در واقع ھر يک از اسناد
  د. نشوبپر  ،در مورد آنھا حتى با نتايجى درھم و بر ھم و کامال قالبى ،متفاوت

آزار و کشتار  ،آمريکايى اين بود که لنين و بلشويکھا تبعيض Pipesيکى از "کشفيات جديد" پروفسور 
  ا سازمان داده و تحمل نموده بودند.وسيع يھوديان ر

آنھا کراين دست به کشتار و آزار ونشان ميدھد که نيروھاى نظامى ارتش سرخ در ا Pipesسند نقل شده 
با بايد زده و اينکه لنين فرمان داده بود که يھوديان (تقريبا بصورتى کامل) از دولت اخراج و اينکه 

  .ميشدندخشونت به جبھه فرستاده  توسل به



  مسئول سياست يھودى ستيزى ھستند.سرخھا بلکه نه رژيم تزار ن او تصويرى را تداعى مينمايد که در آ
که تحت حکومت تزار اين ،ھابا پيشينه آنبايد  Pipesدر مورد اسناد ارائه شده از جانب جھت قضاوت 

ه دست به آزار بشدت مورد تبعيض قرار گرفته و دولت بصورتى سازمان داده شد جمعيت عظيم يھوديان
اوکراين اقامت ـ موسوم به کمربند  اى ھوديان را در اساس به منطقهداشت. يآشنايى  ،و کشتار آنھا ميزد

بجز اين آنھا ناگزير بودند که به قيد و بندھاى گوناگون به آنجا منتقل مينمودند و و ارجاع و بالروس ـ 
  ورود به موسسات آموزشى داده ميشد.درصد از يھوديان اجازه  ٣تنھا به  عموماتن در دھند. 

بھانه اى شد براى اولين کشتار و آزار يھوديان  از تروريستھاى انقالبى يھودى بودندکه شمارى اين
  . ٨٢ـ ١٨٨١توسط دولت در جنوب ميان سالھاى 

کشته شدند. گسترده ترين قتل عام يھوديان در  Kisinjovچند صد نفر از يھوديان در  ١٩٠٣در آوريل 
 ١١٠اين قتل عامھا در  .حکومت تزار در شرايط بسيار بدى بسر ميبرد ى رخ داد کهزمان ، ١٩٠٥تبر اک

  معلول شدند. نفر  ١٠٠٠٠به قتل رسيدند و  نفر  ھزار ٤٠٠٠تا  ٣٥٠٠. ندمحل به ثبت رسيده بود
 ١٨٩١ال . در سميزدند  ى نشينبرخى از مناطق يھودھر از گاھى دست به "پاکسازى" ارگانھاى دولتى 

(لتوانى فعلى)  Kurlandو  Kaunasاز  ٦٠٠٠٠٠بيش از  ١٩١٥يھودى از مسکو و  ٣٠٠٠٠ ،
  اخراج شدند.

براى اولين بار در روسيه به ھا و آن ه شدمحدوديتھا براى يھوديان از ميان برداشت کليهانقالب فوريه با 
جوالى  ٢٧ ،اعالميه اى مخصوص . اين نيز سياست بلشويکھا بود. با انتشارمبدل شدندشھروندى برابر 

به دليل اينکه  ،آنھاگفته شد که کليه کشتارھا "يک تھديد خطرناک بر عليه انقالب" است.  ، ١٩١٨
. لنين يک صفحه مينمودندفعاالنه بر عليه آن تبليغات  ،تبليغات ضد يھودى در اوکراين جريان داشت

  مقاالت بسيارى در اين مورد نوشت. گرامافون با نطقى بر عليه يھودى ستيزى آماده نمود و
که نيروھاى ارتش سرخ  اتفاق افتاد ،استدر سند آزاد شده منعکس شده دقيقا ھمانطور که  ،با اين وجود

  . دادنددر جريان زد و خوردھا يھوديان را مورد ھتک حرمت نيز 
در ريان بن گوپروفسور در دانشگاه  ،Benjamin Pinkus ،يھودىه  –محقق  بر اظھاراتبنا 

آزار و کشتار  ٢٠٠٠ رقمى بالغ بر ونفر يھودى کشته  ٧٥٠٠٠داخلى تقريبا  طى جنگ ،اسرائيل

ثبت شد.ھمگانى 
١٦

  

Pinkus  نيروھاى نظامى اوکراينى توسطمينويسد: "قتل عامھا که ماھھا به طول انجاميد نه تنھا، 
و تعداد بسيارى  Nestor Machnoگروھاى آنارشيستى به رھبرى  ،لھستانى ،ناسيوناليستھاى روسى
ـ اما با اين استثناء  نيز انجام شدندبلکه توسط برخى از واحدھاى ارتش سرخ  ،از باندھاى قانون شکن

".در جھت پايان دادن به آن تالش نمودندکه آنھا 
١٧  

Pipes  بخش يھوديان حزب کمونيست به عرضه شده از جانب  ، ١٩٢٠اکتبر  ١٨ـ  ١٧ ،تلگرافىاز
 ،و در آن گزارش ميدھد که بخشھاى چھارم و ششم از اولين ارتش سواره نظامنقل قول نموده   ، ١٨لنين

(تعدادى  Romanov ،)١٤(حدود  Baranovka ،نفر کشته) ٣٠(بيش از   Rogatjevدر روستاھاى 
و  Berditjevدست به قتل عام مردم زده بودند. حتى منطقه  ،نفر) ١٤(حدود  Chudnovنامعلوم) و 

  . ندمورد تجسس نيروھاى غارتگر ارتش سرخ قرار گرفته بود Tjernjakovو  Gorosjkiتاھاى روس
؟ ما ميدانيم که اولين حکومت شوروى چيزى ميگويندارتباط ميان يھوديان با لنين و  در موردآيا اينھا 

انتقاد  بخاطر اعمال خشونتھايش مورد که ،جد اندر جد قزاقه  – Budjonnyjارتش سواره نظام توسط 
کتاب خود را درباره اوضاع ارتش  هنويسنده  –ايساک بابل زمانيکه رھبرى ميشد.  ،گرفتقرار 

Budjonnyj  در مقابل  بابلحق  به دفاع ازدر آنزمان نوشت گورکى ناگزيرBudjonnyj شد.  
ـ و مناطق مينسک که "با  Gomelزمانيکه بخش يھوديان حزب از قتل عام در  ١٩٢١جوالى  ٦در 
بخش کميسارياى قوم يھود گزارشى  ،گاھى دولت اتحاد جماھير شوروى" روى داده بود شکايت کردندآ



روسھاى سفيد از خارج" از وسيعا که بر اساس آن "راھزنان در اين منطقه  گزارشى ،را ضميمه نمودند
بخشا  يھانانراھزشمار اما ھمچنين اينکه "افزايش  ،در لھستان و از جانب جاسوسان لھستانىه مستقر –

.حمايت ميشدند ،ارگانھاى دوليست" گردنبر 
١٩  

Vladimir Genis  - ه نوينسده
٢٠

 ه - سرخسواره نظام يھودى ستيزى در ارتش احساسات در مورد  
Budjonnyj در آنجا نيروھاى سواره نظام روسى بصورتى  ،تحقيقات و به چندين مورد اشاره مينمايد

يھوديان و کمونيستھا به اجرا گذاشتند. در را از  " جبھه داخلىبرنامه ريزى شده سياست"پاکسازى
  .مورد تاييد قرار ميدھدمجموع او قتل عام در روستاھاى نامبرده شده را تا بيش از ھزاران قربانى 

ميتوان را حيرت آور است و داليل بسيارى  ، ٢٠ـ١٩١٨ ،ادامه داشتطوالنى  دورانىاينکه اين امر طى 
اگر چه  ،ى در ميان قزاقھا جو ضد يھودى و ضد کمونيستى وجود داشتبرشمرد. بطور کل

Budjonnyj، در مقابل حکومت شوروى سوگند وفادارى ناگسستنى ياد  ،بعنوان پسر يک دون قزاق
خرابکاريھا و قتل عامھا درصدد مقابله با کرده بود. زمانيکه ارگانھاى حکومت اتحاد جماھير شوروى 

و فرمانده مسئول تھديد  رسيدهه کمونيستھاى فرستاده شده به سادگى به قتل کرخ ميداد  ،برميامدند
  . ميپيوستکه به جبھه مخالف  مينمود

در مورد انحالل فرمانى را  ،سواره نظامارتش شوراى جنگى انقالبى در اولين  ١٩٢٠اکتبر  ٩در 
مستقيم و  ،کهکمه آنھايى دادگاھھايى را جھت محاو شرکت نموده بودند امضاء که در جنايات ھنگھايى 

  دست داشتند تشکيل داد. در قتل عامھا و آزار و اذيتھا  ،يا غير مستقيم
در اسناد دقيقا يکى از دو لشگرى که  ،تقريبا از ميان بخش سواره نظام ششم ،نفر دستگير شدند ٣٨٧

Pipes ذکر ميشوند .  
 ،فر از شرکت کنندگان در قتل عامھان ١٤١ ،جلسه داشت Jelizavetgradدادگاه نظامى که سه روز در 

با که  ،بدرجات مختلف ،نفر از فرماندھان را به اعدام محکوم نمود. بقيه به احکام زندان ١٩از جمله 
. رئيس محکوم شدند ،اينحال به نظر ميرسد که در سطح وسيعى فقط به يک تنزل درجه تغيير داده شد

به  Stavropolن سالم بدر برد و بعدھا در با بھت و حيرت آشکار جا Apanasenko ،ھنگ ششم
  سمت فرمانده نيروھاى شبه نظامى انتخاب شد. 

بلکه ژنرال   ،نبودمسئول آن جرائم مرتکب شده تنھا  Budjonnyسواره نظام ارتش  Genisبنا به گفته 
Vorosjilov  ھمانند  ،بود شوراى نظامى ارتش سواره نظام و متحد استالينيکى از اعضاى که

Ordzjonikidze ارائه داده و آرام کننده را به لنين  اطمينان بخش –ات ناموجه که به نظر ميايد گزارش
  . مسئول بودندنيز  ،بود

عليرغم اينکه ارگانھاى حکومت دولت اتحاد جماھير شوروى تا به آن حد  ،Pipes پروفسوربا اينھمه 
بر امکان  ،ئمى شده بودند اعدام نمودندپيش رفتند که صدھا نفر از سربازان خود را که مرتکب جرا

. او از پيش نويس اعالميه اى که لنين در تاريخ اصرار ميورزدلنين وجود احساسات ضد يھودى در نزد 
  در مورد اوکراين نوشته نقل قول مينمايد: ١٩١٩نوامبر  ٢١

د و در مقامھاى اجرايى آنھا را به جبھه اعزام کني ،و اھالى شھر را بشدت کنترل کنيد ان. يھودي٧"مورد 
  .")و در موارد استثنايى تحت کنترل طبقاتى ،منصوب نکنيد (بجز يک درصد غير قابل توجه

پيش او نه به اينکه اين يک نشان ميدھد که لنين ضد يھود بود.  Pipesپروفسور به اين امر بروشنى 
: يھوديان گفته شودقانه : "بايد صادلنينيادداشتھاى دست نويس به نه  توجھى ميکند و استنويس 

  . بپذيردخرده سرمايه دار". دفتر سياسى تصميم گرفت که اين مورد را "دست نخورده" 
پيشينه اين مسئله نيز اھميتى ندارد. در آغاز مسئله حزب بلشويک اين بود که طبقه کارگر  Pipesبراى 

درصد  ١،٨ند. يھوديان تنھا يھودى مدتھا قبل از کارگران روسى به تغييرات بنيانى روى آورده بود
يھوديان يک  ،بعدھا حزب بلشويک ،جمعيت روسيه را تشکيل ميدادند. اما در حزب سوسيال دمکرات



درصد و در سال  ١٦اعضاء حزب  شمار ١٩٢٠را تشکيل ميدادند. در سال  ١٩٠٧کنگره سال از سوم 
  .ه بوددرصد رسيد ٥،٢به  ١٩٢٢

يتوانست مانعى باشد بر سر راه عضوگيرى کارگران و ديگر مليتھا. بيش از حد باالى يھوديان م ه - رقم
دولت اتحاد جماھير  ،محلى که افکار يھودى ستيزى بيش از ھر جاى ديگرى آشکار بود ،در اوکراين

شوروى در سطح وسيعى بر روى جمعيت روسى و يھودى شھرھا استقرار يافته و از حمايت ضعيف 
 ،اوکراينى نمودن حکومت شوروى تالش خود براى درود. رھبرى حزب کشاورزان اوکراينى برخوردار ب

پروسه  ،گذاشتبراى کاھش تسلط روسھا و يھوديان و افزايش  سھم اوکراينيھا به اجرا را محدوديتھايى 
. اگر چه ميتوان در مورد اين روشھا گفتگو کردتا دوران حکومت خروشچف ادامه پيدا  در ضمناى که 
شوروى را ملى نمودن پايه ھاى حکومت  گسترده ترر از انصاف است که تالش جھت اما اين بدو ،کرد

  .ارزيابى نماييمان يضديت با يھود
را در مورد ضديت با يھوديان در ذھن بسپاريم و  Pipesميشود که ما اتھامات  تر مسئله آنزمان جالب

صميم ميگيرد در عوض ت قرار دادن مردم روسخطاب مورد که با برويم  Volkogonov نزد سپس به
را به عنوان "انترناسيوناليست جھان وطن" و منزجر از روسھا معرفى  "ه "يک چھارم يھود –لنين که 

نمايد. خوانندگانى که ميخواھند از لنين متنفر بشوند بايد عاقالنه تصميم بگيرند که ميخواھند به کدام يک 
  از تصاوير کاريکاتورى اعتماد بنمايند. 

نامه که لنين اى از يک  قطعه Volkogonov ،"لنين منزجر از روسھا" ه - به تزيت بخشيدن مادبراى 
  در آن از " روسھاى احمق" صحبت ميکند عرضه مينمايد.

اولين  ،Berzinو خطاب به  ١٩١٨. نامه متعلق به اکتبر سال نميکنداو البته رابطه مشخص را روشن 
که در جريان سازماندھى تبليغات به نفع انقالب  وئيسفرستاده حکومت اتحاد جماھير شوروى در س

که يک سال پس از  دارد. "روسھاى احمق"به مھاجرانى اشاره استنوشته شده  ،شرکت داشتجوان 
  نداشت. آنھاالب ھنوز در سوئيس باقى مانده و لنين ھيچگونه اعتمادى به قان
  

ميخواھد نشان نھا ميگيرد و بدينوسيله ) تصميم به انتشار آPipes(و نه   Volkogonovکه  ىدو سند
با  ،بيرحمانه ،ميزاناو تا چه  ندھنده اينست کهدر واقع نشا ،ى بودسياستمدار بيرحمچه لنين بدھد که 

 زيرا که ،از اين اسناد در کتاب خود استفاده نکرد Pipesروشن  ىمبارزه مينمود. بداليليھود ستيزان 
  " اختالل بوجود مياورند.دضد يھوآنھا در تصوير لنين بعنوان "

 Jefraim ،از لنين به معاون رئيس شوراى نظامى انقالبى١٩٢٠نوامبر  ٢٠دو تلگراف از 

Skljanskij، د.نوجود دار
٢٢

  
"لتونى و استونى را با استفاده از ابزار نظامى  را ترغيب مينمايد Skljanskijدر اولين تلگراف لنين 

ھم که شده عبور کرده و در   verstحتى براى يک  ،ھا جايى از مرزتنبيه کنيد (براى مثال به دنبال آن

نفر از صاحب منصبان و ثروتمندان را حلق آويز کنيد." ١٠٠٠تا  ١٠٠آنجا 
٢٣     

  نوشته شده بود: Skljanskijدر نامه دوم به 
تھا] (ما کامل کن. تحت نام مستعار "سبزھا" [پارازي Dzerzjinskij".... يک طرح بى مانند! آنرا با 

کششيھا  ،به داخل نفوذ کرده و تعداد زيادى از کوالکھا  verst ٢٠تا  ١٠آنھا را مقصر جلوه ميدھيم) ما 
  حلق آويز شده." فردروبل] براى ھر [r١٠٠٠٠٠و زمينداران بزرگ را اعدام ميکنيم. جايزه: 

 ه - تروريسم ين قبيلميتواند دفاعى براى شيوع اروبل! آيا  ١٠٠٠٠٠حلق آويز نمودن کشيشھا براى 
  ؟وجود داشته باشدلنينى 

نموده استقالل خود را بدست آورده و با روسيه پيمان صلح امضاء  ١٩٢٠دولتھاى بالتيکى در سال 
حمايت شده و  دول متحدکه از جانب نيروھاى  ى. در مخالفت با اين پيمان در مناطق بالتيک سربازانندبود



 Bej-Bulak-Balachovitjsو نيروھاى مسلح  Wrangelش کمک مالى دريافت مينمودند در ارت
به قلمرو روسيه نفوذ و بر عليه حکومت شوروى دست به عمليات  Balachovitjاستخدام شدند. 

  اما اعتراضات وزارت امور خارجه کمکى نکرده بود.  ،تروريستى زده بود
بخاطر اعمال جنايتکارانه  عاملى لنين را اينچنينچه بودند.  بيشمارنيروھاى مسلح مداخله گر 

Balachovitj  خشمگين نموده بود؟  
در بالروس و اوکراين را که در  Balachovitjجنايتھاى  Vladimir Loginovبه نام  مورخى

  مطبوعات خارجى گزارش شده بود اينچنين شرح ميدھد:
" Balachovitj به ١٩٢٠اکتبر ( ٢در (Plotnista را در يکجا بسرعت ھمه يھوديان  ،وارد شدند

اموال آنھا شنيع ترين شکل از قتل و شکنجه  از مصادره. پس ان مطالبه نمودندآن نقدينگىجمع کردند و 
که  Putermanرا حلق آويز نموده بودند بريدند.  افرادىآنھا دماغ  plotink  Moisejآغاز شد. در

اما  ،ه و شروع به رقصيدن کرددرک و فھم خود را از دست داد ،ھمه اقوام او را با شمشير کشته بودند
سپس پوست او را در  ،را قطع کردند Poljakآنھا ابتدا دست  Jefrem  کشتند. دررا او  پس از آن

 ٩باالى  ،زنده در آتش سوزانده شد. به ھمه زنان و دختران Ilja Finkelsteinکندند. بود حاليکه زنده 
در شرايطى بسيار وحشتناک در  Plotniesaى مھـاجر از اھال ٦٠٠تجاوز کردند. در حال حاضر ،سال

Pinsk  [......] .در اى  مشابه موردبسر ميبرندKremno  واقع در فرماندارىVolynien ه رخ داد
به آنھا تجاوز کرده و سپس با  ،گرد آوردند Sokatjevزن جوان را در خانه  ٣٠. در آنجا آنھا بود

در آنجا آنھا را در آب انداختند و در حاليکه شنا  ،ردندشليک گلوله کشتند. مردھا را تا لب رودخانه ب
نيز  Kolvelميکردند آنقدر به آنھا تيراندازى کردند تا اينکه ھمگى غرق شدند. در روستاھاى حوالى 

رخ داد." کشتار
٢٣  

در مورد  ١٩٢٠اکتبر  ٢٧ در ،ميشدکه در برلين منتشر  ،Golos Rossiiدر روزنامه مھاجران روسى 
در  Balachovitjساله" که نيروھاى نظامى  ١٢از ميان آنھا دخترى  ،شکنجه بيگناھان ،تلق ،"غارت

گزارش شده بود. يک يھودى را قبل از اينکه  ،مرتکب شده بودند Pinskجريان عقب نشينى خود از 
-Kamenزنده در آتش بسوزانند بدورش سيم خاردار پيچيده و روى زمين کشيده بودند. در شھر 

Kasjirsk  نفر سرباز مورد تجاوز قرار گرفته  ٣٤. يک دختر توسط غارت شده بوديھوديان ھمه خانه
سپس سراپاى او را پارافين ماليده و در حاليکه زنده بود در  ،ساله نيز تجاوز کرده ٦٠بود. به يک زن 

  .ه بودندآتش سوزاند
يدند. در حضور او پدر و را که در جريان تجاوز مقاومت نموده بود بر ،Eisenberg ،"پاى دخترى

  برادر او را کشته و خانه را آتش زدند."
آزادى عمل  Balachovitjبر عليه آنھايى که به را تنبيھى اعزامى گروھھاى سازماندھى  لنينزمانيکه 
  .رسيده بود اوچنين گزارشھايى به  ،آغاز نمود داده بودند

 ،در بالروس شکست داد Mozyrرا در  Balachovitjارتش سرخ نيروھاى نظامى  ١٩٢٠ر نوامبر د
  . شدنددر حضور نمايندگان حکومت شوروى خلع سالح که  به لھستان گريختندشمارى از آنھا 

Dimitrij Volkogonov بعنوان مدرکى دال بر خونخوار بودن غير معمول لنين به  تلگراف را براى
خود  دو جلدىر صفحه اول اثر در ھمان زمان پيروزمندانه د Volkogonov. برد Skljanskijنزد 

."خودش محروم نمودندشھرت الھى رھبر را از اغراق  با سرعتىمينويسد: "آنھا 
٢٤   

مسئله اين نيست که اين ژنرال به پاى خودش شليک کرد.... البته که  Skljanskijدر مورد تلگراف 
  چه چيزى؟ عليه بر :اما يک خواننده آگاه از خود سوال ميکند ،لنين فرد خشن و ظالمى بود

  



مناسب بداليل ايدئولوژيکى دولتيان اسنادى که در گذشته  ،در اسناد منتشر شده وجود دارند اخبارىالبته 
 ١٣ـ ١٩١١سالھاى وجود دارد که در نامه  ٣٠. در ميان آنھا حدود نديدند که در اختيار عموم قراردھند

بود و اسنادى نيز وجود داشت که به  آرمانداينسا تعدادى نامه متعلق به  ،نوشته شده اندکامنف به 
  .ندمبارزات داخلى حزب که استالين آنھا را متوقف نموده بود مربوط ميشد

 ،نداما در بسيارى از موارد اسناد منتشره حاوى گزارشھايى به لنين و شوراى کميسرھاى مردمى بود
" قبول شد" ،" خوانده شد "،نى"گزارشھايى که او چند عبارتى در مورد آنھا نوشته بود: "به بايگا

  غيرو و غيرو.
" ناشناخته اى"جديد" و يا "موردشدند که نموفق  ھيچيک ،Pipesو يا  Volkogonovدر مجموع نه 

 ،. حتى ديدگاھھاى ايدئولوژيکى آنھا نيز واقعا جديد نيستندارائه بدھندرا از اسناد محرمانه قديمى لنين 
  لنين دريافت نموده است. که "افشاگرى" کتابھاىجديد تنھا توجه بدون استحقاقيست 

  
  اما توسط او امضاء شده اند. ،اسنادي ھستند که بوسيله لنين نوشته نشده اند ،سند ٣٠١٠ـ مابقى اسناد متشکل از ١
 .Dimitrij Volkogonov: Lenin Polititjeskji portret (Mosko 1994)ـ ٢ 
حرفه اى مشابه دارد. ابتدا او يک تاريخدان در  نيزLatysjev تکيه مينمايد.  Latysjevيگانى به نوبه خود به تحقيقات با Volkogonovـ ٣

  ).١٩٩٦نگاه کنيد (مسکو  Rassekretjennyj Leninموزه مرکزى لنين بود اما به ناگھان آغاز به "افشاى" لنين نمود. از جمله به 
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  به تقليد از بربرھا -١٨
 
که سر ميکرد تصور يش آلمان پزشکو  مينمودلنين وجود دو گلوله فشنگ را در بدن خود احساس 

دردھاى او ناشى از مسموميت حاصل از سرب باشد. ھمکاران روسى او که صدھا آسيب ديده در ناحيه 
  بودند. نکردهبرخورد ھرگز با چنين مسئله اى  عمال ،سر را درمان کرده بودند



داخلى اقدامات لنين ميدانست که در آن شرايط حمله شامل تھاجمى ميشد که در آن نيروھاى اپوزيسيون 
   به مرحله اجرا درمياوردند.نيروھاى مداخله گر ه  –تحت پوشش خود را 

اکنون آشکارا  ،تزار انجام داده بودند که در گذشته عمليات تروريستى را بر عليه انقالبيون سوسياليست
ه اس آر که  – Vladimir Burtsevمتوجه بلشويکھا نموده بودند.  ،ترور خود را متوجه انقالبيون

از خدمات او استفاده  گاھىتزار بود و لنين نيز ى  – Ochranaزبر دست از  گرىنويسنده و افشاء 
  در آنزمان نوشت: ،ميکرد

 ،کالنين ،ترتسکى ،خود را قربانى و لنيناند آماده بود که انقالبيونى پى در "........... بايد 
Krestinskij، د."نزينويف غيرو وغيرو را مسئول قلمداد نماي  

  .تاييد نموده بود ،باشديک عمل "انسانى" ميتوانست ترور رھبران اتحاد جماھير شوروى  ،کهاو اين را 
ترور سفيد را با ترور سرخ که رسما  ،اين تصميم ،يشدولت به انجام کارھاىه لنين  –بازگشت قبل از 
  .گرفته شده بود ،دنپاسخ دھ
ترور در صورت ادامه که به آنھا گفته شد و  به بند کشيده شدندبعنوان اسير  انسرمايه دار شمارى از
ى از وزيران سابق و شخصيت ھاتعداد زيادى  ميشدند.اتحاد جماھير شوروى اعدام بر عليه  خصمانه

اعدام شدند.  ،بخصوص در پطروگراد ،دستگير و بسيارى از آنھانيز برجسته و تعداد زيادى از اس ارھا 

اسير تيرباران شدند. ٥٠٠به گفته ارگان دولتى ايزوستيا 
١ 

نفر اعدام شده  ٢٢طى شش ماه اول انقالب 
  .ميشدندنفر ديگر نيز اعدام  ٦٠٠٠در عرض شش ماه آينده  ،بودند

اما  ،نداشتبود شرکت شده سپتامبر در مورد ترور سرخ تصميم گرفته  ٢٢ه اى که در لنين در جلس
لنين بر عليه  ،Volodarskijپس از ترور  ،بود. در ھمانزمان مطابقبا درک او تصميم گرفته شده 

 بود.  نمودهاعتراض بشدت  ر پطروگرادى عمليات تالفى جويانه سرخھا د -توقف برنامه ريزى نشده
  زينويف نوشته بود:  ،وئن لنين به رئيس حزب شھرژ ٢٨در 

اعتراض ميکنم! ما اگر بر سر راه ابتکار عمل انقالبى تودھا مانع ايجاد به آن تصميم "من به بشدت 
خطاب خواھند . اين غير ممکن است. تروريستھا ما را ترسو افکندخود را به مخاطره خواھيم  ،نماييم
] که نمونه اش Piter ]Petrogradبخصوص در  ،را در تروراى  . ما بايد انرژى و سيرت تودهکرد

.برجسته نماييم ،تعيين کننده است
٢

    

به حمالت سياسى به لنين و ديگران و عمليات تروريستى  اشارهبا  ،وزير داخلى گريگورى پطروفسکى
سستى و بى وقت آنست که بر که " کردپيشنھاد  ،در آنزمان فنالند و اوکراين ،سفيدھا در حوضه دن

توجھى" نسبت به جرياناتى که بر عليه حکومت اتحاد جماھير شوروى توطئه مينمايند نقطه پايانى 

گذارده شود.
٣  

 ،" سوسياليستھاى انقالبى بايد دستگير ميشدندکليهدولت اينچنين آمده بود که " حکم صادره از جانبدر 
پرنفوذترين  ١٩١٧ھا تا شروع انتخابات نوامبر امرى که البته از لحاظ فيزيکى امکان ناپذير بود. اس آر

. اعدامھا تا پايان جنگ داخلى يکى از ويژگيھاى دائمى سرخھا شد. ارزيابيھاى ندحزب در روستاھا بود
  ارائه شده از تعداد کسانى که اعدام شدند بشدت با يکديگر متفاوتند. 

Le Liver Noire du Communismeاگر کليه اطالعات داده شده در 
به عددى  ،را کنار ھم بگذاريم ٤

نفر را نشان ميدھد. ١٤٠٠٠٠آلمانى ه  – Der Spiegelشش رقمى ميرسيم. محاسبات 
٥  

 تاريخى شوروى نويسندگان ترجيحا عددى چھار ـ و پنج رقمى را استنتاج نموده اند.  تشريحاتدر 
Michail Pokrovskij در  ١٩١٨وروى در سال در زمان خود اظھار داشت که دولت اتحاد جماھير ش

نفر را  ٢٠٨٩مرکز فرماندارى  ١٥در  ١٩١٩و ميان ژانويه و سپتامبر  ٦٣٠٠مرکز فرماندارى  ٢٠

اعدام نمود.
٦  



نيز قربانى و بشدت  نميکردندکه بشکلى قوانين انضباطى را در ارتش سرخ رعايت  افرادىدر ضمن 
  شدند. سرباز و افسر اعدام ٤٣٣٧ ، ١٩٢١در سال  .ميشدندمجازات 

  
 دولت جوان اتحاد جماھير شوروى براى ادامه حيات خود ميجنگيد. سوال به سبک کالسيک روسى اش

kto kogo چه کسى را ميزد. رھبران ميدانستند که عفو و گذشت از جانب  ،مطرح شد؟ ـ چه کسى
تش اره  – به قيمت جان صدھا ھزار سربازميتوانست که عواقب آن ميشد سرخھا به شکستى منجر 

نفر از  ٦٠٠ ،يک روز در عرض ،ويبورگمبنى بر اينکه در  ھراسناکى. از فنالند اخبار بشودسرخ تمام 
  . ه بودگاردھاى سرخ اعدام شده بودند به بلشويکھا داده شد

متعلق ه  –سال به اين نتيجه گرايش پيدا کرده اند که شمار قربانيان  ٨٠مورخان فنالندى پس از تقريبا 
 Heikki"جنگ آزاديبخش" فنالند بروشنى بيشتر از سفيدھا بود. براى مثال به سرخھا در 

Ylikangas  در کتاب خودVägen till Tammerfors  جاده منتھى به)Tammerfors ( مينويسد که
مکانيزمھاى روانى "سرخھا را محتاط تر و ھمين امر باعث ميشد که آنھا خويشتن دارى بيشترى را در 

و ھمچنين آسيب ديدگان نشان  ،متعلق به سمت مخالف و اسيران جنگى ه - نظاميانغير  ،مقابل ھر دو

بدھند.
٧  

بر  ،سرخھا چنين احساس ميکردند که "شورشى بى پروا و جسورانه را بر عليه اربابان در حکومت
 عليه قانون و قدرت و باالخره ھمچنين در برابر عدالت" انجام و به ھمين دليل در استفاده از خشونت

  ترديد بيشترى از خود نشان ميدادند. 
مبارزه مينمود. او وقتى شنيد که وزير مسئول   ترديدىبا چنين  ،سازمان داده شده ،در روسيه لنين
خشمگين و برآشفته اينچنين  ،بر عليه برخى از اعدامھا اعتراض مينمايد Sjtejnberg ،موارد حقوقى

  گفت:
ما نميتوانيم يک خرابکار و گارد سفيدى را اعدام کنيم؟ فقط زمانيکه  ،" اين چگونه انقالب بزرگيست

 ىديکتاتورپس حکومت نگاه کن که سرمايه داران چه مزخرفاتى در روزنامه ھايشان مينويسند؟ 
  اين تنھا يک حرف مزخرف و پوچ است...." بنابراين؟ ستکجا

 ،ا به اندازه کافى ذخيره دارندبدليل اينکه آنھ ،"ما بايد بخش ثروتمند مردم را طى سه روز بدون غذا

زندانى کنيم."
٨  

بسختى از جانب دريافت کنندگان درک ميشد. لنين خوشحال  ،به معنى واقعى کلمه ،اين چنين رھنمودھايى
دريافت مينمودند. او دائما از اين شکايت ميکرد که کسى به  ىميشد اگر آنھا اساسا پاسخ متقابل

  تلگرافھاى او پاسخ نميداد. 
  
مرتبا نق ميزدند و ميگفتند که او بايد اجازه  شن با گلوله اى که در گلويش بود ور ميرفت. نزديکانلني

آنھا با اين امر موافقت  قيل و قالجراحى بيرون بياورند. او نيز براى پايان دادن به  توسطبدھد که آنرا 
که او  ،ب روشنفکران خوب روسىنمود. اما گلوله دوم در ھمان جايى که بود باقى ماند. اين ھديه از جان

وجود خود را تا پايان عمر به او يادآورى  ،عادت داشت در مورد آن بصورتى طعنه آميز صحبت کند
  نمود.

ترور سرخ کوشش نااميد کننده اى بود جھت خاتمه دادن به يک موقعيت نااميد کننده. آلمانيھا پس از 
ھمراه با ضد انقالبيون  .ندرا اشغال نموده بود کريمهقفقاز و  ،بالکان ،بالروس ،اوکراين  Brestصلح 

عمليات تروريستى را  ،منحل شد Skoropadskijکه بعدھا توسط رژيم  ،مرکزى radan اوکراينى
. ھمه روستاھا و جمعيت کثيرى از مردم براى کار اجبارى به کرده بودندبصورتى گسترده سازماندھى 

  يى که طى جنگ جھانى دوم در سطح وسيعى  به اجرا گذاشته شد. نمونه و الگو ،ه بودندبرده شد ،آلمان



از ١٩١٩آوريل  ٤در تاريخ  ،به عبارت ديگر رژيم اتحاد جماھير شوروى ،Sovnarkomدر سندى که 
و اينکه صدھا ھزار خانواده در حال قحطى و مرگ  ،بيگناهى دھھا ھزار کشته از  ،بالروس دريافت نمود

  .ميان آورده شده بودسخن به  ،رھا شده بودند
ميبينند دستگير و در اردوگاھھاى  ھاھر کسى را که در خانه ھا و خيابان ،آلمانيھا مردم را تعقيب ميکنند

ھاى تقويت شده بکار گرفته شده اند. يمسلسلھا و گشت ،زندانى ميکنند...... در خيابانھا توپھا ،تحت کنترل
و تالش جھت فرار با ميگيرند مورد آزار و اذيت قرار مردم  ،ترس و وحشت ھمه شھر را فراگرفته است

اعدام پاسخ داده ميشود."
٩  

نفر از گاردھاى سرخ و اعضاى  ١٤٠ ،را اشغال نمودند Pskov زمانيکه آلمانيھا ١٩١٨در فوريه 
  حزب اعدام شدند. 

آمريکا به نيروھاى مداخله گر انگليس و  von der Goltzدر بالکان زماينکه ژنرال  ١٩١٩در سال 
  . حادثه تکرار شدجھت سرنگون نمودن دولت اتحاد جماھير شوروى يارى رساند ھمان 

تن از رھبران  ٢٦در سيبرى کوالکھا زندانيان را زنده در آتش سوزاندند و در باکو انگليسيھا  Ufaدر 
  بلشويک را بدون محاکمه اعدام نمودند.......

و در  ،Archangelskخارج از  ،Mudjugدر مناطق اشغال شده شوروى بخصوص در جزيره 
کارخانه ھايى که اصطالحا "کارخانه مرگ"  ،Kolhalvanدر جزيره  ،Jukangaاردوگاه زندانيان 

درصد  ٥٠کمتر از  Mudjugشانس زنده خارج شدن از زندان  .ندسازماندھى شد ندناميده ميشد

محاسبه شده است.
١٠

نفر در نتيجه  ١٠٠٠د و بيش از زندانى اعدام شدن ٨٠٠٠حدود  Jukangaدر  . 

محروميتھا و کمبودھا جان باختند.
١١  

چاکھا ولبه شيوه ک Pokoltjakovskiوخيمتر بود. در آنجا  ،آنجايى که سفيدھا بودند ،اوضاع در شرق
نفر انسان اعدام  ٢٥٠٠٠پس از ورود سفيدھا به شھر بيش از  Jekaterinborg. فقط در شداعدام 

شدند.
عجيب است که از آنزمان تنھا صحبتھايى در مورد اعدام شدن تنھا يک خانواده در البته اين  ١٢

Jekaterinborg شنيده شده است؟  
به فرمان  ،انتخاب شد Krasnojarskزمانيکه بلشويک سابق روزانف بعنوان جالد سفيدھا در 

ى خود را تسليم که داوطلبانه سرخھايانى روستاياز  دھمکه بر اساس آن يک داد سيستمى بکارگيرى 
که به نيروھاى نظامى دولتى اسلحه ميدھند بايد به آتش کشيده و ھمه ھايى اعدام کنند. "روستا ندنمينمود

مردان روستا بايد کشته شوند."
١٣  

دستھا و بازوھا براى  ،بينى ،با بريدن گوشھا ،Krasilnikovژنرال قزاق  ،براى مثال ،لچاکوجالدان ک

.ندبود فراھم آوردهخود شھرتى 
١٤  

واقع در شرق دور به مقر ه  – نيروھاى متجاوز ژاپنى در تعدادى از شھرھاى ١٩٢٠آوريل  ٥در 
فرماندھى حکومت شوروى يورش بردند. فرمانده سرخھا سرگئى الزو و ھمکار او آلکسى لوتسکى و 

Vsevolod Sibirtsev نده شد.در زير شکنجه جان باختند و پيشانى آنھا در لکوموتيو بخارى سوزا  
فرمان شماره يک خود را با اين  ،به اشغال خود درآوردرا  Juzovkaشھر  ، ١٩١٩ ،زمانيکه دنيکين

فرمان ميدھم که آنھا تيرباران و  اما ،کارگران را ممنوع اعالم ميکنم بازداشتمضمون صادر نمود: "من 

حلق آويز شوند."
١٥

  

در نيکواليف در عرض يک  ،تش سپرده شدندنفر به جوخه آ ٣٠٠٠تنھا در اودسا  ١٩١٩در سپتامبر 

نفر اعدام شدند. ٦١  ،نوامبر ھمان سال ٢٠و  ١٩شب ميان  ،شب
١٦

. زمانيکه شورش سرخھا در شھر 

Kertj نفر اعدام شدند. ١٥٠٠ ،سرکوب شد
١٧  



  سفيدھا يکى از عوامل تعيين کننده شکست آنھا شد.  خشونت اغراق آميزدر حقيقت 
علل ناموفقيتھاى خود را تجزيه و تحليل مينمود اينچنين نوشت: "نيروھاى ژنرال دنيکين زمانيکه 

قوه درک و ذھن آنھا را  ،را تخريب سربازاننظامى جنوب اعتبار خود را با کشتار يھوديان که روحيه 
  لکه دار نمودند." ،مخدوش و نظم و ترتيب را بر ھم زده بودند

خود را بدليل استفاده از خشونت و خرابکارى بى  سفيد ]داوطلبان[نوشت: "ارتش  Wrangelژنرال 
  اعتبار نمود. در اينجا ما ھمه چيز را از دست داده ايم."

مخالف موازين و وسيع ،بيرحمانه ،انتقام سرخھاشکى نيست که . نمودندبرداشت  ،ندکاشتآنچه سفيدھا 
ئله اى که ھر دو طرف مس ،اعدام زندانيان .و گاھى خالف مقصود اصلى خود عمل نمود ،بودقانونى 

در اينکه تا آخرين قطره خون را که تنھا افزايش تنفر و ثبات عزم آنھا امرى بود  ،مرتکب آن شدند
  .تقويت نمودبجنگند 

رھبران در مسکو از  ١٩١٨. در ژانويه بودنيز  ىتبليغاتى زيباترى  –دارى جنبه اما  ترور سرخھا 
Charkov ر اساس آن صاحبان کارخانجات حقوق کارگران را به بودند که ب هشکايتى دريافت نمود

  ساعت کار در روز بموقع پرداخت نکرده بودند.  ٨قانون به اجرا گذاردن تالفى 
Antonov-Oveseenko، تن از  ١٥ ه بازداشت –فرمان  ،که رئيس ستاد جبھه جنوب شرقى بود

ساعت  ٢٤جه دو زندانى و به آنھا در واگنى دررا سپس آنھا  ،را صادر نمودکارخانجات  مالکان بزرگ
به معادن ذغال سنگ فرستاده ھمگى در غير اينصورت  ،مھلت داد که يک ميليون روبل پرداخت نمايند

در مبارزه خود بر عليه  Antonovو آزاد شدند. لنين براى  ندميشدند! صاحبان کارخانجات پرداخت
جبارى در معادن ذغال سنگ را بدليل دير کرد "ميليونرھاى ـ خرابکار" آرزوى موفقيت و شش ماه کار ا

  در پرداخت حقوق توصيه نموده بود. 
  

زمانيکه جنگ عمال به پايان رسيده بود گفت: "ما با صراحت گفتيم: ديکتاتورى  ١٩١٩لنين در دسامبر 
از گفتيم که ديکتاتورى ميتواند [دھقانان] را ھمچنين سنگين و حتى کثيف است. اما ما  ،دشوار ىعبارت

  ."با ما بودو گذشت زمان نشان داد که حق  ،نمايديوغ استثمار آزاد 

Tjekanترور و "
١٨

از سازماندھى بسيار خوبى  Tjekanاو ضميمه نمود. "و  ،"ضروريندمطلقا  
  برخوردار است."

خرده پا قرار  تبھکارانو بازيچه دست تعدادى از  نشان داده محلى اغلب سستى  شوراھاىدر حاليکه 
از که بخش بزرگى از آن  روسىموسسه اى بود فعال و خوف آور بود. اين  Tjekan ،فتندميگر

که اغلب از بى اعتنايى به مرگ و خشونت بر عليه دشمن  ى تشکيل ميشدداوطلب بلشويکمستخدمين 
   .طبقاتى الھام ميگرفتند

Tjekan  را تعيين و ضد  شد داراى اين حق بود که درجه تنبيھات سازماندھى ١٩١٧که در دسامبر

خرابکاران و رشوه گيران را بکشد. ،دالالن ،انقالبيون
کتاب که  چيزىآنھا در مورد بيرحمى خود در  ١٩

در آن نابود نمودن گروھھاى مختلف سفيدھا و  ،تبليغات مينمودندنيز  شد) خوانده ١٩١٩( قرمز
   جمع آورى شد.شرح داده ميشد.... اين کتاب بسرعت  تفصيلاعدامھاى بدون دادگاه به 

(تاريخچه مصور جنگ داخلى در   Illustrierte Geschichte des Burgerkrieges in russlandدر 
 Michail Pokrovskij) مقاله اى از مورخ مورد عالقه لنين ١٩٢٩(برلين  ٢١ـ ١٩١٧ )روسيه

  را نقل قول مينمايد.  کتاب قرمز ىبصورت جامعدر آن که  وجود دارد
 ٨٣٨٩گزارش داده ميشود که  ١٩١٩تا جوالى  ١٩١٨به ترور سرخھا ميان ژانويه  در جدولى مربوط

ه محکوم و اعدام شد Tjekanنفر توسط  ٣٠٤٦نفر به دليل جرائم مختلف تيرباران شده و در ضمن 
  قسمت اعظم آنھا بخاطر عمليات "ضد انقالبى" و "راھزنانه". ،بودند



نفر در  ٣٤٣٣٤ ،ر اردوگاھھاى کار اجبارى زندانى بودندد ٩٤٩٦در ھمان جدول نشان داده ميشود که 
  نفر به اسارت گرفته شده بودند. ١٣١١١و  زندانھا

 ،با توجه به اينکه در حال حاضر حدود يک ميليون نفر در زندانھاى روسيه زندانيند ،آمار زندانيان
  غات روسى وارد شد؟ چندان خوف آور نيست. اما مفھوم "اردوگاه کار اجبارى" از کجا به فھرست ل

اينچنين تصميم گرفت:  ،به لنين Fanja Kaplanپس از حمله  ، ١٩١٨سپتامبر  ٥جلسه دولت در 
با ايزوله نمودن آنھا در اردوگاھھاى  ،مردم اتحاد جماھير شوروى در مقابل دشمنان طبقاتىحفاظت از "

توطئه و ياغيگريھاى  ،ھاى سفيداينکه ھمه کسانى که با سازمانھاى گارد ،امريست ضرورىکار اجبارى 
و اينکه نام کليه اعدام شده گان و داليل بکارگيرى اين اقدام بايد  ،آنھا ارتباط داشتند بايد تيرباران ميشدند

در اختيار عموم قرار ميگرفت.
٢٠  

 آمريکاييھاتوسط سپس  ،توسط اسپانيائيھا در کوبا اختراع ١٨٩٦عبارت اردوگاھھاى اجبارى در سال 
  مطرح شد. Boerجنگ در انگليسيھا سپس توسط و و ساکسونى انگل

آيا اين بدين معناست که اين لنين بود که براى اولين بار اردوگاھھاى کار اجبارى را در خاک اروپا 
  بوجود آورد؟

مداخله  kolaحتى در روسيه انگليسيھا سردمدار بودند. نيروھاى نظامى انگليس در شبه جزيره  ،نه
بودند. ساکنان جزيره متخاصم بودند و به ھمين دليل زندانى شدند. حدود يک سوم از نظامى نموده 

در اردوگاھھا و زندانھاى نيروھاى نظامى تجاوز گران زندانى شده بودند.  مورمانسکساکنان در 
 ،Petjengaانگليسيھا اردوگاھھاى کار اجبارى را در   ،زمانيکه پنج زندان در مورمانسک کفايت ننمود

سازماندھى نمودند. ،Kondo ،زندانيان ه -  و جزيره اى مخصوص Ved، Klipp Torosجزيره  در
٢١  

در "شبه جزيره  را ترجيح ميدادند.جوخه آتش مرگ در مقابل شرايط آنچنان وحشتناک بود که بسيارى 
  زندانى ھوادار اتحاد جماھير شوروى زنده ماندند. ١٣٠٠از  ٣٠٠ حدود ،Jukangaمرگ" 
ميرسد که اينچنين جزئيات دلخراشى از اردوگاھھاى سرخھا که در پايان جنگ داخلى برچيده شد به نظر ن

  د.نوجود داشته باش
  

  گفته بود: شوراى پطروگرادبراى  نطقىلنين در  ،تنھا پس از گذشت چند روز از انقالب اکتبر
رى که انقالب فرانسه از آن اما ما از ترو ،"ما را بخاطر اينکه از ترور استفاده ميکنيم سرزنش ميکنند

استفاده نميکنيم و  ،زمانيکه انسانھاى بيگناه و غير مسلح را بوسيله گيوتين گردن ميزدند ،استفاده کرد

."نکنيماميدواريم که استفاده 
٢١  

روسيه  ى که بر که انقالب اکتبر در آينده انقالبى انسانى و خشونت بيرحم و کور مينمودلنين پيش بينى 
  ميشد. وده بود منسوخحکومت نم

تکامل  دھشتناککه جنگ داخلى تا حد يک چرخ گوشت به خوبى ميدانست به نظر ميرسد که او چنين 
. را ارائه نمود ،ندبه ھمان گونه که بود ،کليه جبھه ھامسدود نمودن و بر ھمين اساس پيشنھاد بود يافته 

روسيه ميتوانست  ،دست برميداشتنداگر حکومتھاى غربى از صادر نمودن اسلحه و نيروھاى نظامى 
اين چنين پيشنھادى پيش  ١٩٢٠مارس  ١٢بپردازد. در را  ،دوران تزار باقيمانده از ،کليه بدھيھاى خود

  نويس توافقنامه صلح بود.
  اما کولچاک با کليه مذاکرات مخالفت نمود و يک ماه بعد لھستان به اوکراين يورش برد.

که تروريسم نکنيم لنين گفت. "فراموش  ،به استفاده از آن ساخته اند" "ترور امريست که ما را ناگزير
بکار گرفته شد.....ما بايد بفھميم که امپرياليسم جھانى نقش بزرگى جھانى پرقدرت  ه -دول متحدتوسط 

."بھره بردارى نمودرا در جھت نابود نمودن انقالب ايفا و در اين راه از ھر گونه ابزارى 
٢٢

   



به روشھاى  ،يک آنارشيست پيشگام ،پيره  – Pjotr Kropotkin. درک مسئله نبودند مايل بهھمه 
به لنين  ١٩٢٠اعتراض و در دسامبر  ،مانند گروگان گيرى ،عملى حکومت اتحاد جماھير شوروى

  اينچنين نوشت:
د که چنين در ميان ما وجود ندارد که بتواند به رفقا يادآورى نموده و آنان را متقاعد ساز فردى"واقعا 

وظيفه ساخت و که  يىو آنھا ،اقداماتى بازگشتيست به تاريکترين دوران قرون وسطايى و جنگ مذھبى

انسانھاى بى ارزشى ھستند." بر عھده گرفته اندجامعه آينده را بر روى اصول کمونيستى  ساز
٢٤  

 Kropotkin. کردنى او پاسخى دريافت نکرد. لنين به سخنان او بى اعتنايى و از ترور سرخھا پشتيبا
بطور اما با اينحال از اين روش  ،در مورد اينکه گروگان گيرى يک روش قرون وسطايى است حق داشت

تا آغاز جنگ دوم جھانى استفاده شد.کلى 
٢٥  

در  Kropotkinبدليل اينکه  ،داشتلنين به ھر حال چنين تصور مينمود که از لحاظ اخالقى دست باال را 
  .يه در جنگ جھانى پشتيبانى نموده بودگذشته از شرکت روس

دخالت  ،بصورتى اغراق آميزى زياده روى ميکرد Tjekanزمانيکه از جمله  ،لينن در مواردى استثنايى
محکوم به مرگ تنھا گناھش اين بود که عکس لنين را از بروشورى پاره و سپس کثيف  ىمرد .ردک

دليل اينکه کثيف نمودن عکس رھبران جرم محسوب ب ،کرده بود. لنين دستور داد که او را آزاد کنند
بايد تحت نظر به ھر حال  وضد انقالب بود يک او  ،روشن يستنميشد. اما لنين اضافه کرد که اين امر

قرار ميگرفت.
٢٦  

ـ پس از  که در حال حاضرگاھى اعتراضاتى شنيده ميشد نيز  Tjekanھمچنين از داخل حزب و از جانب 
  د.نپيامبرگونه داره  –غير طبيعى  باز انديشى ـ آھنگى

به کميته مرکزى در مسکو نامه اى نوشته و  Tjekanاز ترکستان گروھى از اعضاى  ١٩٢١در مارس 
  اعدام شده گان شکايت نموده بودند: شماراز 

 ه -  که در اين ارگان يىو ھيچيک از کمونيستھا ،"آنھا ھمکاران  را بخاطر جرائم مختلف اعدام ميکنند
کارگرى کار ميکنند نميتوانند مطمئن باشند که فردا اعدام  نشده و نامشان تحت عنوانى ثبت  ه - ھىتنبي

[..........] يک کمونيست که به ارگان تنبيھى وارد ميشود ديگر انسان محسوب نشده و به  نشده باشد
 ،گونه ميانديشدکه چ و بگويدکرده ميشود..... او نميتواند عقايد خود را بيان  مبدل خودکاريک وسيله 

  بدليل اينکه بخاطر ھر چيزى تھديد به اعدام ميشود."
Tjekan جاه طلبى ،مانند تکبر ،ھا نتيجه گرفته و آنرا اينچنين شرح و بسط ميدھد "تمايالت ناخوشايند، 

خودخواھى خالص و غيرو و غيرو. و اينھا تدريجا يک [طبقه خاص] را بوجود مياورد." ،بيرحمى
٢٧  

حکومت اتحاد جماھير شوروى را تضعيف نمود. اين تنھا نتيجه  خشونتھاى اعمال شده از جانب خشونت 
  بلکه محصول قرنى از اعمال خشونت بود.  ،نيروھاى نظامى سرخھا و يا سفيدھا نبود

لنين گفت: بلشويکھا نميتوانستند "از اعمال روشھاى ديکتاتورى سرباز زنند". آنھا بايد آگاھانه "از 
  ."بھره بردارى مينمودندبربر تقليد نموده و از روشھاى بربر گونه در مبارزه با بربرھا  روسيه

پس از جنگ داخلى سازماندھى دوباره کشور براى دولت اتحاد جماھير شوروى بسيار دشوار شده بود. 
وظايف  ،را بچيند Tjekanتصميم گرفته شد که بال و پر  ١٩٢٢در سال  ،ابتدا پس از تحمل عذابى شديد

نمايند. روش ديگرى که جھت  مبدل) در وزارت کشور GPUقضايى آنرا از آن سلب و آنرا به بخشى از (
به آزمايش گذاشته شد اين بود که آنرا مسئول تربيت کودکان  Tjekanتوازن به قدرت سياسى بخشيدن 

ساختن دولتى در از  Tjekanبدون سرپرست روسى بنمايند. وظايف غير نظامى ميتوانست از تمايالت 
  دولت بکاھد. 
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  رفته بر بادتوھمات  -١٩
 

لنين در سال  ،"را نديدر ميان کارگران آلمان و اروپاى غربى جارى د که جوش و خروشبود  نابينا"بايد 
 ،گفت. رھبران سوسياليست اروپا زمانيکه در جنگ جھانى به کمک کشورھاى "خودشان" رفتند١٩١٨

بر عليه آرزوھاى که "آماده اند  ،اطمينان دادلنين  ،"اما توده ھا" ند.نموديقينا به وعده ھاى خود خيانت 
  رھبران خود دعوت ما را بپذيرند."

در پس از جنگ در اروپا رويدادى رخ داد که نه تنھا لنين بلکه بسيارى از رھبران اروپاى غربى را 
و آلمان سرنگون شده  . پادشاھان در اطريشمتقاعد نموديک انقالب عمومى بودن قريب الوقع مورد 

بودند. شورشى در نيروى دريايى آلمان و قيام اسپارتاکوس بدنبال آن. بر پايى جمھورى شورايى در 
مونيخ و مجارستان. بدست گرفتن قدرت سرخھا در ھلسينکى. شورشھا بخاطر گرسنگى و مبارزه براى 

  حق راى عمومى در سوئد و غيرو و غيرو.

که وقوع انقالب جھانى مسئله "چند روز" آينده بود." مينمودقت تصور لنين در حقي ١٩١٨در اکتبر 
١  



حتى پس از آن  ،. با اينحالشداما شورش سرخ مجارھا در نطفه خفه و اميدھاى لنين نقش بر آب 
و تظاھراتى با  Lilleاعتصاب کارگران پارچه باف در  ،اعتصاب کارگران شھردارى در برلين ،شکستھا
: اروپا را وادار نمود که با شگفتى بانگ برآورد رم  بر عليه فاشيسم لنين  نفر در ٥٠٠٠٠شرکت 

  مشتعل تر از آن است که ما تصور ميکرديم."
 اى لحظهبراى اظھارات او طى اين دوران ميان يک اميد ساده و انعکاسى ھوشيارانه در نوسان بود. 

."ينمودضمانت م"اجتناب ناپذير بودن وقوع انقالب در ھمه کشورھا را 
٢ 

لحظه اى بعد به ھمه ھشدار 
 خرده گيرانه ميتوانستند که آيا فرصتھاى آيندهمحاسبه نمايند "..... تالش نموده و با دقت تمام کهميداد 

دغلکارانه باشند."يا 
٣   

پس از بسيارى از اميدھاى ساده لوحانه او در مورد انقالب شگفت زده بودند. يکى از اولين سواالت او 
اين  ،کردرا به او معرفى  Emma Goldmanآنارشيست آمريکايى  Angelika Balabanova اينکه
  بود:

  در آمريکا داشت؟"را "چه زمانى ميشه انتظار انقالب 
Goldman ...شگفت زده  "از اينکه "مردى با دانش او اطالعات بسيار کمى از شرايط آمريکا داشت

  شده بود.
آنھا جوانه ھاى نابالغى از احزاب ه  – لنين بود. اغلبدر نزد نى کمينترن يکى از داليل کمبود واقع بي

  سوسيال دمکراسى را که مواضعشان ميان چپ و راست در نوسان بود نمايندگى مينمودند. 
لنين براى ھئيتھاى شرکت کننده در کمينترن توضيح داد: "اين غير ممکن است که از  ١٩١٩در سال 

نه فقط پنج  ،ميتوانيم تحمل کنيم ،روسيه ،الب اعالم نماييم. ما در اينجاقبل زمان خاصى را براى وقوع انق
  سال بلکه بيشتر." 

شده است که لنين متوجه  ،بخصوص پس از سقوط جمھورى شورايى مجارستان ،که ديبنظر مياسرانجام 
 نترننامه اى به رئيس کميتوسط  ١٩٢١او در جوالى  و گيج. جماعتى بى مغز متشکل است ازکمينترن 

  نوشت: گئورگى زينويف
و فقط او ارائه بدھد. به  Otto V. kuusinen"من مطلقا ميخواھم که که گزارش کنفرانس بعدى را 

  و او فکر ميکند." ،دليل اينکه او ميداند
 Was sehr selten ist unter den  سپس لنين به زبان آلمانى ضميمه نمود: "

Revolutionärenى است)البيون بسيار غير عاد" (امرى که در ميان انق.  
انقالب در غرب شد.  در خصوصطوالنى از توھمات از دست رفته  زنجيره اى سالھاى در قدرت شامل

و  ،بخصوص ماشين آالت صنعتى ،بخاطر دريافت مواد مورد نياز کشورشوراى روسيه  ،بعنوان دولت
     ى شد.به اتخاذ سياست جديدناگزير وارد نمودن سرمايه به داخل کشور 

فعاالنه از  يلمار برانتينگيک چنين موفقتيى بود.  ١٩٢٠پايان تحريم روسيه بوسيله سوئد در سال 
را  Ryska Handelsbankenزمانيکه او بانک تجارتى روسيه  ، Olof Aschbergصرافى به نام 
  . نموداز جمله با سرمايه روسى ـ سوئدى پشتيبانى  ،تاسيس نمود

  موفقيتھاى ديگرى بودند.  ١٩٢٢با آلمان در سال  Rapalloھمانند پيمان  ،انگلستانپيمان بازرگانى با 
  .   بازميگشت بلشويکھا ه - تجزيه وتحليلھاى خودمورد در و ترديد چندگانگى بخشى از توھمات به يک 

به  ،آغاز ميشداين امر توافق داشتند که انقالب ابتدا در غرب  در موردپيش از لنين ھمه مارکسيتسھا 
دليل اينکه در آنجا جنبش کارگرى و نيروھاى مولده به بھترين شکل خود رشد نموده بودند. مارکس 

  اعالم نموده بود که انقالبى در اروپا بدون انگلستان ھمانند "توفان در فنجان" خواھد بود. 
يکى از  ،داده بود کهبود. اوال او در عمل نشان انجام داده در اين تجزيه و تحليل را لنين اصالحات مھمى 

در آن اولين کشورى باشد که اولين انقالب سوسياليستى  ستميتوان ،ن کشورھاى اروپايىيعقب مانده تر



نشاد داده بود که  امپرياليسم به مثابه باالترين مرحله سرمايه دارى. دوما او در کتاب خود رخ ميداد
و  انحصارىسرمايه دارى  و ،تغييرسرمايه دارى جھانى ماھيت خود را نسبت به دوران مارکس 

. وقوع انقالب را ه بودندامپرياليستى شده بود. تمام بازارھاى جھان ھمانند زنجيرى به يکديگر متصل شد
بلکه در آنجايى که  ،انتظار داشت بودنبايد در آنجايى که سرمايه دارى بيشترين رشد خود را نموده 

که بر اساس تجزيه و تحليلھاى گفت  ميتوان به زبانى روشنترامپرياليسم ضعيفترين پيوند خود را داشت. 
. بعبارت بھتر در نتيجه فقر موفق شدبلکه  ،اگر چه عقب افتاده بود ،نه بخاطر فقر روسيهانقالب در لنين 

ديگر عقب ماندگى چيزى نبود که با سحر و جادوى انقالب ناپديد بشود. اين مسئله ايست که بايد  طرفاز 
  .نمودگرفتن قدرت بر آن غلبه  بدستاز پس 

که گذشت امرى  ،اما او پيش بينى نمود ،در دوران لنين روسيه ضعيفترين حلقه زنجير امپرياليسم بود
  . منتقل ميشدکه مرکز توفان بيشتر بسوى شرق  ،زمان واقعيت آنرا به اثبات رساند

تمام مسلمانان جنگجو در روسيه و  بيانيه اى براى ،استالين ،لنين و وزير مليتھا ١٩١٧دسامبر  ٣در 
آمده بود: کارگران و سربازان در غرب در حال حاضر  مشرق زمين صادر نمودند. در اين بيانيه اينچنين

  مده اند و به مواضع امپرياليستھا يورش ميبرند.آزير پرچم سوسياليسم گرده 
در بسته شده معاھدات محرمانه اقدامات حکومت اتحاد جماھير شوروى اين بود که کليه اولين يکى از 

 اشغال  در اختيار عموم قرار دھد. نشان داده شد که بيسمارک در خفا به روسيه وعدهرا دوران تزار 
  . داده بودرا  قسطنطنيه

  قسطنطنيهخلع شده در مورد اشغال ه  –"اکنون معاھده تزار  ،بيانيه ادامه ميدھد ،"ما اعالم ميکنيم"
 قسطنطنيهبيگانه است.  ھاىه است. شوراى کميسرھاى مردمى مخالف اشغال قلمروبى اعتبار و نابود شد

  ."بماندبايد در اختيار مسلمانان باقى 
  .به گرمى استقبال شدمسکو ه آمده از  -ى جديدپيامھا از بىجبھه جنو تمام امتداددر 

انگليسيھا  ى شد کهقيمومتقيد از به رھا نمودن خود موفق  سرانجام ،عمان هللا خان ،پادشاه افغانستان
سياست مستقل خارجى خود را بدست حق اعمال با اعمال جبر و بودند  دادهتحت آن قرار را کشور او 
  .برقرارى روابط سياسى با شوراى روسيه بود. اولين اقدام آنھا آورده بود

در دنباله روى از کالينين در پيام خوش آمدى به پادشاه گفت: "انشاهللا که کوششھاى مردم افغانستان 
. برقرارى دائمى روابط باشد روسيه بھترين ضمانت براى استحکام و استقالل دولت افغانستان مثال

براى کمکھاى دو جانبه بر عليه يست سياسى ميان اين دو ملت بزرگ راھگشاى امکانات وسيع
  مينمايند." تجاوزکوششھاى غارتگرانه بيگانگان که به دارايى و آزادى ديگران 

را به حضور پذيرفت اين را  ،محمود ولى خان ،سفير جديد افغانستان١٩١٩اکبتر  ١٤زمانيکه لنين در 
  اعالم نمود:

به سراسر مشرق زمين ارائه کمک شما ھدف و اميدوارم که  ،"من دست دوستى بسوى شما دراز ميکنم
  ."باشداز ظلم و ستم امپرياليسم براى رھايى خود 

اين  ھر دو خواھان بيرون راندن انگلستان از آسياى مرکزى بودند و ھير شوروىافغانستان و اتحاد جما
  امر در مورد ايران نيز اعتبار داشت.

 ،بر اساس منافع منطقه اى ،سيم ايرانقمعاھده نگينى را در مورد ت ١٩٠٧انگلستان و روسيه در سال 
اين را کميسر امور  ،عالم شدبى اعتبار ا ١٩١٨به امضاء رسانده بودند. اين معاھده در ژانويه 

  نمود. ابالغبه دولت ايران  ،ترتسکى ،سياستھاى خارجى
آنھا در آنجا پناه  ،کرد بعدھا ارتش سرخ نيروھاى نظامى سفيد ژنرال دنيکين را تا شمال ايران تعقيب

 توسط سرانجام  انقالبجھت صدور " را تاسيس نمودند. تالش Ghilan"جمھورى شوروى  و تندگرفت
  متوقف شد. Tjitjerinين و لن



از طريق مذاکره موفق به فراھم آوردن رضا شاه که در آنزمان قدرت را در ايران بدست گرفته بود 
در  ،اما حق مداخله قبلى با تزار بى اعتبار اعالم شدندات . کليه معاھدشوروى شد -فارسىمعاھده اى 

از  مناطق کشور اتحاد جماھير شوروىتن و مورد تھديد قرار گرفکشور ثالثى به ايران حمله  صورت
 ،. به عبارت ديگر اگر ارتش انگليس دوباره به ايران حمله ميکردمحفوظ نگاه داشترا براى خود  ،آنجا

  کار را ميکردند. ھماننيروھاى نظامى شوروى نيز 
 و حجاب وحرم  ،در ترکيه کمال آتاتورک به قدرت رسيده بود. او يک انقالبى اصالح طلب بود که چادر

  بود. نمودهحتى کليه فعاليتھاى کمونيستى را ممنوع 
که ھر  ،اين اقدام آخرى مانع از آن نشد که کمال به لنين پيشنھاد اتحادى "بر عليه امپرياليستھاى بيگانه

به پيشنھاد روابط سياسى و کمک نظامى ارائه . روسيه با ارائه ندھددو کشور را تھديد مينمايند" را 
   پاسخ داد.

راھنمايى لنين به اولين فرستاده شوروى به ترکيه نشان دھنده ديدگاه جديد و برادارنه مسکو نسبت به 
  کشورھاى جھان سوم بود:

! انگليس يد! در امور داخلى ترکيه دخالت نکنيد. مغرور نباشيد"به دولت ترکيه و مردم احترام بگذار
داريد. اگر  ى خودى را پيش رولاموريت بسيار مشکيونانيھا را بر عليه آنھا تحريک نموده است. شما م

مردم ترکيه کارى کنيد که . بکنيمو بايد  ميتوانيم به ترکيه کمکھاى مادى بکنيم ىچه ما فقير ھستيم ول
ساده و چھره ھاى شناخته شده تماس ه  –با مردم  ،بياموزيدان آنھا را ب. [.....] زتنھايى نکننداحساس 
! آيا بچه ھاى خودتان پنھان نکنيدسفير مستبد تزار در پشت موانع و ديوار قلعه ھا مانند را خود  ،بگيريد

و شما نيز بايد اين  ،ميبريد؟ زنده باد. کودکان شما زبان ترکى را خواھند آموختخودتان را به ھمراه 
  زبان را مطالعه کنيد. اين بسيار مھم است."

 ،. زينويفتشکيل دادر مردم مشرق زمين در باکو بخاطرا شوراى روسيه کنفرانسى  ١٩٢٠در سپتامبر 
 ٣٧از  ،شرکت کننده ٢٠٠٠تقريبا  ،کارل رادک و بالکون مذاکرات را رھبرى مينمودند. بسيارى از آن

  مليت مسلمان بودند. 
بخصوص بر عليه امپرياليسم انگليس"  ،زينويف در نطقى پرشور برادران خود را "به جنگى مقدس

  ترغيب نمود. 
 ،پيچ و تاب خوردهکه شرکت کنندگان خنجرھاى جواھر نشان خود را از غالفھاى  شد گزارش

آنھا را باالى  ،اسلحه ھا را از جلدھاى تپانچه خود بيرون کشيده ،شمسيرھاى دمشقى خود را از جلدھا
  جھاد!" ،سر خود چرخانده و فرياد کشيدند: "جھاد

مھمى را در سرنوشت کشور متبوع خودشان ايفا بودند بسيارى از شرکت کنندگان در کنگره که نقش 
احتماال به استثناى شرکت کنندگان چينى و کره اى که با نفرات اندکى در کنگره شرکت نموده  ،نمودند

  ھنوز تشکيل نشده بود. ،بزرگترين حزب جھان در حال حاضر ،بودند. حزب کمونيست چين
تاييد نمود  ١٩١٩. کنگره حزب در سال ىارات انقالببھر حال کنگره نشانه اى بود از تغيير جھت در انتظ

انقالب جھانى بدون مشارکت شرق غير قابل تصور بود. و در يکى از آخرين مقاالت خود لنين بر که 
نيمى از جمعيت که  ،ھند و چين ھمراه با کشورھاى ھم مرز و مشابه در آسيا ،اھميت اين نکته تاکيد نمود

جريان کشانده شدن به انقالب جھانى بودند.در  ،جھان را تشکيل ميدادند
٤   
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  در کرملين -٢٠
  

سال به  ٢٠٦تصميم گرفته بود که پايتخت را پس از  ١٩١٨لنين در مارس  پيشگيرانهبعنوان يک اقدام 
کرملين مقر اصلى يکبار ديگر . منتقل نمايد ،طر بودکه از لحاظ جغرافيايى کمتر در معرض خ ،مسکو

  دولت شد. 
 ،صدھا سال ظلم و ستم شدر آنجا بر روى ديوارھا نق ،کرملين از جھات مختلف محلى مالل انگيز بود

دولت اتحاد جماھير شوروى توان اين را نداشت  ،بسته شده بود. اما با توجه به شرايط ھااعدامھا و قتل
کند ترانه خداوند تزار را حفظ   Spasskij. نواى پيانويى که ھر روز ساعت ده در برج که خرافاتى باشد

  سرود بين الملل تغيير داده شد.  جھت نواختنرا مينواخت 
حساب کند. او مانند  قابل شناسايى باشدکه در ھمه جا  امرنزمان لنين ھنوز نميتوانست بر روى اين آدر

قدمى بزند اغلب بدون  Kuznetskijت عبور داشت و ميتوانست در ديگران براى ورود به کرملين کار
او توقف کنند. اگر زمانى کارت عبور خود را فراموش ميکرد رفقا تاييد مينمودند که  بخاطراينکه مردم 

  او واقعا لنين بود.
راه بده!  را که ميشناسى به داخل کسانى: از ميان اعضاى دولت تنھا داده بوداو به نگھبان دم در فرمان 

خود و مقصود از مالقات را روى کاغذ "با  نامدر غير اينصورت از آنھا کارت شناسايى بخواه! بقيه بايد 
و فقط با اجازه او بود که کسى ميبرد لنين را براى نگھبان بايد اين نامه سپس دو حرف" بنويسند. 

  ميتوانست به داخل برود.
  

براى کار. ساده بود و مبلھاى زيبايى ھم نداشت. تعداد بود اتاقى  اتاق کار لنين در کرملين قبل از ھر چيز
تھاى مھمان نيز در آن جاى داده شده بود. تنھا چيزى که بشدت به يئاز جانب ھ ى داده شدهکمى ھدايا

  چشم ميامد مجسمه ميمونى از برنز بود که متفکرانه کاسه سر خالى ميمون ديگرى را مطالعه ميکرد.
 اآموزشھاى داروين به او اھدا نموده بودند. "تو رنمادى از آنرا بعنوان  يسکارگرى انگلاعضاى اتحاديه 

  من کشتم؟" به نظر ميامد که ميمون اينچنين فکر ميکرد.
او کرکره ھا را پايين نميکـشيد و در ضمن اتاقش پرده اى ھم نداشت. او ھوا و نور ميخواست. درجه ھوا 

  او تحمل نميکرد.  ،اگر درجه حرارت يک درجه باال ميرفت نگه داشته ميشد. ١٧،٥بايد زير 
قرار  ،Fotieva ،بر روى ميز کارش سه تلفن فرسوده و تعدادى از کالسورھاى تر و تميزه منشى او

نخوانده  ،"خوانده شده" ،"نه چندان مھم" ،"مھم" ،"غير فورى" ،. کالسورھا به "فورى"ندداشت
بر روى آنھا که نشان ميداد حاوى چه چيزھايى  ىى بوسيله ياد داشتشده" تقسيم شده بود. ھر پرونده ا

  بودند نشانه گذارى شده بود.
و  ،لنين از ميان اين کالسورھا کاغذھايى را که به آنھا احتياج داشت با جستجويى فراوان بيرون مياورد

ط ميز قرار ميداد. زمانيکه دفتر را ترک ميکرد کاغذھا را بھمراه يک قيچى بزرگ بر روى آنھا در وس
  اين بدين معنا بود: "لطفا دست نزنيد!" يا اينکه او بسته کاغذ را با خود به خانه ميبرد.

المپى با شيشه اى ش بر روى ميز کار. صندلى ميز کار او يک صندلى چوبى با نشيمنگاه حصيرى بود
و ھرگز اتاق را بدون  ،کردکرم رنگ قرار داشت. زمانيکه او در اتاق تنھا بود المپ سقف را روشن نمي

  . ھر روز يک ورق از تقويم ديوارى را پاره ميکرد.نمينموداينکه چراغ را خاموش کند ترک 
دستور العملھاى  معموالدر آنجا لنين  ،ھمه کشوھاى ميز بجز کشوى سمت چپ بااليى ھميشه قفل بودند

الى ميشدند. او آنھا را تا زمانى که در . در عرض روز آنھا بارھا توسط کارمندان او خميدادخود را قرار 
  اتاق بود به داخل راه نميداد.



بر روى  قرار داشت ودر کنار درى که درسالن قرار داشت ميز کوچکى با نقشه ھا و کتابھاى نقشه 
  .قرار گرفته بود مرزھاى ترکيه را نشان ميدادحدود بخارى ديوارى نقشه اى که 

کتاب وجود داشت. با ھمان دقتى که او کتابھا را باز جلد  ٢٠٠٠تقريبا  لنين در کرملين ى - در کتابخانه
از قفسه ھا برندارد. "مثالھاى لنين" بر روى مھمترين آنھا  يش رامراقب بود که کسى کتابھا ،ميگرداند

بجز يکى: او گاھى  ،. او ھرگز امتياز خاصى را از کتابخانه دولتى درخواست نمينمودندنوشته شده بود
  ادبيات مرجع تھيه ميکرد. وديعه گرفتنه مخصوصى را جھت اجاز

 راجع به کتابھايى از براى مثال او بياد مياورد که  Manutjarjantsکتابدار مخصوص لنين خانم 
 پاسخاين  ،اما در مورد رمانھا ھرگز سوالى مطرح نمينمود. "من وقت ندارم" ،سوال ميکرد ھندوستان

  .ميشد تشکيل د که زندگى لنين از جنگ و سياستيه نظر ميااو بود به اغلب پيشنھادھا. ب
تعدادى لغتنامه را جھت نمايندگى از جانب او که به  درخواست نموداز منشى خود  لنين ١٩٢٠در سال 

شبھايى که نميتوانست آنھا را انگليسى و ايتاليايى خودش وارد نمايد. او  ،آلمانى ،فرانسوى بھبود زبان
  اى اينکه آرامش بگيرد. پس از آن مدت درازى ميخوابيد. بخوابد ميخواند بر

  اما چند بارى استثنا قائل شد. براى مثال براى ،لنين با بى ميلى مدل نقاشان و يا عکاسان ميشد
 Clare Consouelo Sheridan  و براىNathan Altman  ند.ساختاز او نيم تنه اى که مجسمه 

ـ ١٩٢٠ن ميگرفتند. يکى از آنھا در زمستان سرد و گرسنه فورى از لني ىھر از گاھى عکاسان عکس
نشان ميداد که لنين ھيزم به کرملين حمل ميکرد. در مسکو و ديگر زمانى را گرفته شده بود و  ١٩

که در آن ھمه بدون دريافت دستمزد  ،)kommunistiska subbotnikiشھرھا شنبه ھاى کمونيستى (
سازماندھى ميشد. لنين بروشورى را  ،بود شرکت ميکردند سودمنده در کارھاى مفيد بدنى که براى جامع

را مورد تجليل قرار داد. او در آن بذر اشکال جديد توليد و  subbotnikiنوشت و در آن با اشتياق تمام 
  واقعى سوسياليستى را ميديد. 

و بود. او سليقه ساده بعنوان سياستمدار سادگى لنين ـ براى اينکه نگوييم عادات ـ موھبت بزرگى براى ا
امرى که پلخانف او را بخاطر آن به باد طعنه ميگرفت. لحظاتى که لنين ادبيات داستانى  ،داشتاى 

ترجيحا کتابھاى لئو تولستوى و جک لندن را انتخاب ميکرد. به نظر ميامد که او پوشکين را تا  ،ميخواند
  ر بسپارد و يا از او دائما نقل قول بياورد.بدون اينکه بندھاى آنرا به خاط ،حد نابودى خوانده بود

ان و ھنرمند را تحت تاٽير قرار ميداد در شرايطى استثنايى او  ،Majakovskijبراى مثال  ،اشعار مدرن
د که لنين آخرين رھبر اتحاد جماھير شوروى بود که از ند و ميگوينکشيمسکويى معموال با حسرت آه م

  . نميفھميدھنر چيزى 
زمانيکه او پنجاه ساله ميشد کنفرانس حزب  ١٩٢٠. در آوريل بودصيت بسيار ساده اى نيز شخداراى او 

در جريان بود. رفقا تصميم گرفته بودند که جشن کوچکى را براى او ترتيب بدھند. اما کامنف ھنوز 
" Djelaو غرغر کنان گفت: " به ھوا بلند کردکاغذ را  مشتىسخنرانى خود را آغاز نکرده بود که لنين 

  (احکام) و از سالن بيرون رفت. 
ابتدا زمانيکه کامنف و رادک حرفھاى خود را زده بودند او دوباره به محل جلسه بازگشت. با قدمھاى 
کوتاه و سريع به پشت کرسى خطابه رفت و در مورد تصميمات کميته مرکزى صحبت کرد. تو گويى که 

  ابدا اتقاقى نيفتاده بود.
اما ابراز و احساسات چندان شديد نبود. رھبران اتحاد جماھير  ،براى او دست زدنداو صحبت کرد و آنھا 

. و در دوران را توسعه نداده بودند براى سخنرانيھاى خودکف زدن شوروى ھنوز رسم عجيب و غريب 
خبرى  ،مبدل شدامرى که بعدھا در کرملين به امرى عادى  ،لنين از جشنھاى مجلل و زرق وبرق دار

  نبود. 
  



بيشتر از خنده  ،مالقات کرده بودند ،که ميتوانست باشد ،اندکى لنين را زمانيکه واقعا افسره بود شمار
مينويسد: طى جلسات "لنين دوست داشت که بخندد.  Lunatjarskijھاى مبتال کننده او صحبت ميشد. 

"بر لبانش ظاھر ميشد او بيش از ھر کس ديگرى لبخند
١  

اما ھمزمان يکبار براى گورکى اعتراف نموده بود که فاقد استعداد شوخ  ،لنين با کمال ميل ميخنديد
اولين  طنزاما دقيقا  ،و نامه ھاى خصوصى او گفتمتون طبعيست. و مطالب بسيارى را ميتوان در مورد 

  .ربط داد آنھابه بتوان نيست که  چيزى
را در کرملين مالقات کرد لنين  Arthur Ransomeزمانيکه روزنامه نگار آمريکايى  ١٩١٩در سال 

. او ھر چه فکر ه بوداز اينکه لنين مرد خوشبختى به نظر ميامد شگفت زده شد چيز ديگرىبيش از ھر 
  پيدا کند. باشد بشاشىکرد نتوانست سياستمدار ديگرى را که تا به اين اندازه داراى خلق و خوى 

در ھر لحظه  ،به اين و به آن لبخند ميزند ،بردکه صندلى خود را پايين و باال مي ،"اين مرد کوتاه قد تاس
 ،پند و اندرز بدھدبصورتى جدى  ،به کسانى که سخنان او را قطع و از او خواھش ميکننداى آماده است 

او چين و چروکھاى راھى بجز قبول آنھا باقى نميماند. معقولى که براى ھواداران او  اندرزھاىآنچنان 
  "نگرانى.از ناشى خنده است و نه ناشى از 

. او فاقد جاه بطور کامل ارزش شخصى خود را ناديده ميگيردکه يست اولين رھبرى بزرگ لنين [....]
قادر انسان يک باور کند که اشتباه اى با فلسفه خود نميتواند براى لحظه او طلبيھاى شخصى است........ 

ست که براى يحوادث ،و نه عامل آن ،مظھرى براى ،. او به ھر حال براى خودشى ھمه چيز استنابودبه 
  ."خواھد شدھميشه با نام او اجين 

که به آقايان در غرب سالم رسانده و به آنھا بگويد که اگر ديوارى درخواست نمود  Ransomeلنين از 
 ،نگاھدارنداقيانوس زير آبھاى در را طى بيست سال و يا روسيه  بکشندشبيه ديوار چين را بدور روسيه 

 ىکارگرھاى اتحاديه گان کار در ھفته بر روى مطالبات نمايند تيک شلينگ و يا ساع ه "به انداز

."نخواھد گذاشتتاثير ستان انگ
٢  

  
شده بود و در آن جايى براى مطالعه و استراحت وجود نداشت. طراحى زندگى لنين در کرملين بشدت 

روسيه بود رويس نھا رولز ت زمان درازىکه  Rolls Roys Silver Ghost Alpine Eagleاتومبيل 
اين امکان وجود اما  ،بازديدھاى دولتى استفاده ميشدقبل از ھر چيز جھت  ،و در اختيار لنين قرار  داشت

   نمود. مجھز به چوب اسکى  ،در فصل زمستان براى رانندگى در گورکى ،داشت که بتوان آنرا
  يک يا دو بعد از ظھر گرد ھم ميامدند. ھشت و نيم صبح تا  مياناعضاى دولت ھر روز بجز يکشنبه ھا 

 ،Chodokصحبت کنند.  ،که ھرگز تمامى نداشتند ،بخش مھمى از کار اين بود که با نمايندگان کشاورزان
بود. زمانيکه ـ ھا  Muzjikيک رسم قديمى در ميان اين  ،که پيش تزار ميرفتبود يک نماينده کشاورز 

را جھت طرح  Chodokيک  ،ستم احساس مينمودندتحت را يک روستا و يا گروھى از کشاورزان خود 
  .ميفرستادندد نپيدا کن ندکه ميتوانستى ترين کارمنده رتبيعال به نزدمسئله 

 ،کت بزرگى از پوست گوسفند به تن ،واقعى بايد البته ريشى دراز و مويى بلندى ميداشت Chodokيک 
. و او ميتوانست مسافتھايى طوالنى را در ميان و کفشھاى از ليف درخت و چکمه ھاى از نمد بپا ميکرد

لنين خواھش کردند از يفرصت نم کالينينو  Sverdolvراھپيمايى کند. زمانيکه  الىبرف و گل و 
معمول خشنود از ماموريتش بود و بدينوسيله دانش  به روال لنين. و ميکردند که او را به حضور بپذيرد

  مود. بزرگى را از مصاحبت با آنھا کسب مين
از اينکه تعاونيھا  Stavropolلنين به کميسر مواد غذايى نوشت که دھقانان اھل  ١٩٢١اکتبر  ٢١در 

در اختيار ) ـ مترجم (نوعى ماھى که در نمک و سرکه و غيره ميخوابانند Sillچوب کبريت و  ،گريس
  . شکايت ميکردند ،نميفروختندداشتند ولى به کشاورزان 



در غير اينصورت چه کسى ميتوانست؟  ،را حل کند Stavropolئله تعاونيھا در اگر لنين نميتوانست مس
. نيرومند را تقويت نمايد دشوار بودحاکم عالم و ه يک  –مفھوم که گريز از مداخالت جامع براى لنين 

يکسال او در عرض  ،ندکه توسط نامه و تلگراف تقسيم شداى ساده امين آن ھزاران فرصرفنظر از 
  کرده بود.ن را امضاء فرما ٣٠٠٠

بود. اگر او از آنھا در اتاق بسيار دشوار که گاھى تنھا براى ديدن لنين کبير ميامدند  ىمھمانان تحمل شمار
ميتوانست گاھى به بھانه مکالمه تلفنى و ماموريتھاى فورى به نزديکترين اتاق  ،استقبال ميکرد جلسات

  کار پناه ببرد.
لنين تنبيه مورد عالقه خود را مقرر  ،ور العملھاى خود عمل مينمودزمانيکه کارمندى بر خالف دست

 ،بخاطر اينکه به روزھاى کارى صدمه اى وارد نياورد ،که ميتوانست ،:  دو يا سه روز حبسمينمود
  شامل روزھاى تعطيل بشود.

عبارت  به ،از پايان شروع ميکردرا "لنين خواندن پرونده ھا  ،ميگويد Fotieva"معموال" منشى او 
نامى که او براى آن انتخاب  ،و از خواندن [ادبيات] ،ندشده بودارائه عملى ات ديگر آنجايى که پيشنھاد

  موخته بود که با قلمى در دست بخواند.ھمان دوران کودکى آاز او ". مينمودصرفنظر  ،کرده بود
شيوه د که به تفضيل و معلمان مدارس دولتى در سراسر اتحاد جماھير شوروى سابق شيفته اين بودن

   نگارش انشاء توسط لنين را تشريح بنمايند.
سپس پيش نويسى را در نيمه سمت چپ آن مينوشت. در سمت و  تا ميکرد طولابتدا او کاغذى را از 

در پايان ھمان نسخه نھايى را بر روى ورق و  ،تفسيرھا و تصحيحات ،ميمه اى را وارد ميکردضراست 
  جديدى مينوشت.

   
 ميکردند او عايق ترميمزمانيکه کرملين را  ١٩٢١. در سال ايجاد شده بودلنين در کار اعصاب نقصى 
درخواست نمود. و صداى زنگ تلفنھاى او را با المپھاى اينکه زمين جير جير نميکرد را و  ضد صدا

  تعويض نمودند. ،زمانيکه مکالمات را به داخل وصل ميکردند روشن ميشدند  ،کوچک برقى
 ،که او ميتوانست آن را مانند يک پالتو شبھا به چوب لباسى آويزان کند ،کار معمولىيک ار او اما ک

  نبود. نامه ھايى وجود داشتند که اضافه نمودن آنھا به اسناد آسان نبود:
 ،يک عضو محترم و قديمى حزب از ناحيه دن ،I.A. Semjonovاو چگونه بايد پاسخ ميداد زمانيکه 

اگر لنين طى سه روز دزديھا و سھل انگاريھاى ادارى در فرماندارى  ميکردخودکشى  تھديد مينمود که
Semjonov  ؟نميکردرا متوقف  

 ،پذيرايى کن ش"بسرعت نويسنده نامه را شناسايى کن! لنين به منشى خود دستور العمل ميداد. "از
  !"ميکنمذ در اين زمينه اتخا وبگو که من مريض ھستم اما اقدامات الزم ر ،ومش کنآر

(باالترين  VTsikمتشکل از اعضاى  ىبه اين ترتيب او فى المجلس تصميم گرفت که کميسيون کنترل
  .اعزام داردرا به آنجا  Sverdlov) نفر دانشجو از دانشگاه ٢٠(يا  ١٠منادى اتحاد جماھير شوروى) و 

  ."کنندزدى کرده بودند تيرباران "آنھا بايد نويسنده نامه را ھمراه خود ببرند و در محل آنکسانى را که د
که  ه بوددستور داد ،ديميترى کورسکى ،کميسر امور قضايىاز ھمان زمان لنين به  ىدر نامه ديگر

  .کننده گان رشوه به اجرا بگذارددريافت را براى  به اضافه ده سال کار اجبارى ،ده سال زندانقانون 
  

بود باقى مانده است. کليه رئوساى حزبى و دولتى روسيه  اتاق کار لنين در کرملين دقيقا در ھمانجايى که
و او ميخاييل  يک نفرحداقل يک بار از اتاق بازديد نموده اند. به عبارت ديگر ھمه بجز  ،پس از لنين

  ھرگز از آستانه درگاه لنين عبور نکرد.اما گورباچف است. اگر چه او قريب شش سال رئيس حزب بود 



جھت بازديد عموم در موزه لنين در ميدان سرخ وجود دراز مدتى براى ر لنين يک کپى دقيق از اتاق کا
به سطل  اى وحشيانه تاما بدستور پرزيدنت يلتسين بسته شد. بسيارى از وسايل موزه بصور ،داشت

  .ندآشغال انداخته شد
ارج از گورکى بايد به موزه لنين در خآنھايى که در حال حاضر ميخواھند از ميز کار لنين بازديد کنند 

  د.نبرو
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  ىآشپز زن دولت -٢١
 

". به اين شرط  که او  با دارددولت را  ادارهزن قابليت  لنين در بيانيه معروف خود گفته بود: "يک آشپز
آنزمان قادر است که وظائف سابق سرمايه دارى  ،چھار عمل اصلى آشنا و در ضمن صادق و امين باشد

  ..بر عھده بگيردرا 
بى ه بجاى مانده از معلمان بى اغراق  – عملى ه - اما دستور العملھاى ،ساخته ميشد ىيک آشپز زن دولت

  .ندحتوا بودم
اظھارات  دندو پولھا ناپديد ميشمحو دوران سوسياليسم  در خاللدولت  ،براى مثال ،در مورد اينکه

"يک آشپزخانه اصلى خطوط ،در مورد زنان و سوسياليسمى پراکنده اى وجود داشت. آگوست ببل در کتاب
ى را در نوشته اى پيشنھاد و کائوتسکىو اينکه چگونه به نظر ميامد را ترسيم نموده بود کمونيستى" 
کمپانيھاى سرمايه دارى پس از انقالب از طريق مالياتھاى گزاف به بر اساس آن که  ارائه داده بود

  . ميشدندورشکستى کشانده 
دولت و  ،با کتاب خودلنين اينھا مسائلى نبودند که بر اساس آنھا بتوان به فرضيات مختلف پاسخ گفت. 

 ،بر روى آنھا گام برميداشتدر آنزمان روسيه که لمروھاى ناشناخته اى ميخواست بر روى ق ،انقالب
  بيفکند. روشنايىرگه ھايى از  ،دستکم

از دولت ترى نظم را بعنوان نسخه ى مکتاب مصالحه اى بود با ھمه سوسياليستھاى مردد که سوسياليسم 
  رى در نظر گرفته بودند.سرمايه دا

 ،وجود ندارد" ىدولت ،وجود ندارد. آنجايى که آزادى وجود دارد آزادى ،"تا زمانيکه دولت وجود دارد
  لنين سازش ناپديرانه اعالم نمود.

. آنزمان به گفته انگلس دولت "در موزه آثار باشند شود که طبقات از ميان رفتهميدولت زمانى ناپديد 
  . ميگيرددر کنار چرخ نخ ريسى و تبر برنزى" قرار  ،باستانى

اقى رخ خواھد داد؟ در اينجا بود که عکس العملھاى لنين معناى عملى بخود گرفت. تا آنزمان چه اتف
  لنين نوشت. ،نابود و از ريشه بسوزاند" ،شورش قريب الوقوع بايد "ھمه ماشين حکومتى را بلرزاند
حتى  يشدستگاه حکومت به باور اوکه  ،يقينا مارکس در زمان خود استثنايى را براى انگليسيھا

او بر اين نظر  ١٨٠٠قائل شده بود. در دھه ھاى  ،براى دوران سوسياليسم ھم کفايت نمايد ميتوانست
به  ىانقالببتوان آنرا با غير بروکراتيک و غير نظامى بود که  تا آن ميزانبود که دولت انگليس ھنوز 

  .درآوردتصرف 



خود را  ،کرد  و نظام تشکيالتىه در عملک را بنا نھندکارگران بايد دولت قديمى را نابود و دولت جديدى 
وجود  تجربيات زيادى که بتوان به آنھا اتکاء نمود اين مرحلهر . داز ھمه دولتھاى قديمى جدا مينمايد

  . نبودندجامعه اى آرمانى خواھان بنا نمودن لنين  و نهنه مارکس  ،نداشت
ينچنين و يا آنچنان ساخته نوشت: "اگر من بگويم که اين روسيه جديد بايد ا ١٩٢١لنين در سپتامبر 

 ،و نقطه نظرات ديگر کارگران ـ  ميان مساوات ،عدالت ،حقيقت -از  ،به ما اجازه بدھيد بگوييم ،شود
واھى به نظر خواھم آمد. در  تبوجود آورنده خياالبعنوان و من  ،از ذھنى گرايى شدتنھا نمودى خواھد 

است که در مورد شکل جديد روسيه تصميم خواھد  من درونى ىو نه آروزھا ،حقيقت اين مبارزه طبقاتى
  گرفت."
 (topos) ،] در زبان يونانى (ھيچ)u[ ،"يک عبارت يونانى ،او ادامه ميدھد ،utopia ،واھى" ت"خياال
يک درک و يک افسانه است. يک  ،يک رويا ،جايى که وجود خارجى ندارد Utopiaد. نمعنا ميدھ مکان

utopia نه اکنون و نه در آينده." ،ميتواند به واقعيت تبديل شوددر سياست آرزويست که ن  
براى دولت  ١٨٧١ه  – و کمون پاريس ١٨٤٨ى  – با اينحال اين براى مارکس دشوار بود که در فرانسه

  آينده از انقالب فوريه تجربه اى کسب نمايد. 
آن نمودن ين "معلق نمودن ارتش و جايگز ،مارکس در کمون پاريس نوشت ،"اولين فرمان کمون"

  مردم مسلح بود." توسط
کمون به وسيله شورايى اداره ميشد که در ھر لحظه ميتوانست بر کنار شود. اکثريت اعضاى شورا 
 ،"کارگران يا نمايندگان برسميت شناخته شده طبقه کارگر" بودند. کارمندان دستمزد عادى کارگران را

. دريافت مينمودند ،سئوالن قبلى دريافت ميکردندکه م " نمايندگىه  –عظيم و خاص بدون آن "بودجه 
 ،قضات "استقالل فريبکارانه" خود را از دست ميدادند. ھمه کارمندان از طريق انتخابات برگزيده ميشدند

  ."بودندو قابل برکنار شدن يت نموده مسئولاحساس 
" نيستديگر دولت  دولت از يک دستگاه شکنجه به "چيزى که در معناى متداول کلمهبه عبارت ديگر 

  تبديل ميشد.
روياى پيش پا افتاده بود که نتيجه گيرى شگفت انگيز اين بود که انقالب سوسياليستى ـ و تنھا آن ـ قادر 

ارتش و  ،و در کالمى ساده نابودى آن دو منبع ھزينه ،ليبرالھا در مورد يک "دولت صرفه جو"
  .به واقعيت مبدل نمايد ،سىبروکرا

  .استتنھا در توان طبقه کارگر انجام آن اما  ،لنين گفت ،رزان" ميخواھندھمه "يک دولت ا
تلفنھا غيرو و غيرو را بوجود  ،نظام پستى ،راه آھنھا ،کارخانجات ،"فرھنگ سرمايه دارى توليد انبوه

آورده و در نتيجه عملکرد سلطه آن دولت کھنه را آنچنان ساده نموده است که ميشود آنھا را به سطحى 
بخوبى ميتوانند توسط ھر  اين وظائفقابل ثبت و قابل بايگانى کاھش داد. به ھمين دليل  ،ل کنترلقاب
آنھا براى [کارگران انجام  بدين ترتيبو  ،به اجرا در آيند که توان خواندن و نوشتن داشته باشد ىفرد

زات و تسلط را از اين که ميتواند (و بايد) ھر سايه اى از امتياامرى  ،امکان پذير ميشودحقوق بگير] 
  عملکردھا سلب نمايد."

 "ساده ترى را براى کنترل و دفتردارى"اين نظم جديد ھمچنين "بردگى با دستمزد" را نابود و روشھاى 
 ،به مرحله عمل در آيد" بصورت چرخشى" شھروندىميتوانست توسط ھر  روشھايى که  ،ارائه مينمود

شده و در آخر بعنوان يک مشغوليت مخصوص براى  مبدلت به يک عادھا "مشغولياتتا جايى که اين 
"ھمه به نوبت در  ،او تکرار کرد ،مخصوص منقرض ميشد. "تحت سوسياليسم" ىقشر از مردميک 

   "عادت ميکنند. ،ھيچ مديريتى ،و بسرعت به اين شيوه تفکر که اساسا ،مديريت شرکت کرده
 ىکه بصورت محلى اداره ميشدند و "اتحاد خود مختار شھرھاىلنين ھمچنين يک مديريت خوب با 

تنھا و بزرگترين  داشت. نظررا در  "به يک ملت شھرھاادغام داوطلبانه  ،کشور شھرھاىداوطلبانه ميان 
  .از اين نبود در نظر داشت سرگرم کننده ترسوسياليسمى که لنين  ،شھرى مجمع



جدا ميکرد. "در پارلمان "لنين  دمکراسى سوسياليستى بايد خود را از حکومت پارلمانى در غرب
"فقط قيل و قال ميکنند که [مردم ساده] را فريب بدھند. ما بايد ايجاد يک دمکراسى بدون  ،نوشت

  داشته باشيم." نظرپارلمانتاريسم را در 
بايد  ،ميگذاشتندکه نه فقط قانون گذارى نموده بلکه تصميمات را نيز به اجرا مجامعى  ،مجامع انتخابى

  . ميشدندن پارلمان جايگزي
 کارھاى واقعى دولتى در پشت پرده توسط وزارتخانه ،کشورھايى که با سيستم پارلمانى اداره ميشونددر 
دولت  ه پوچى –دبيرخانه ھا و کارمندان انجام ميشوند. بھترين مثال در مورد چنين پارلمانتاريسم  ،ھا

ه تمامى دستگاه دولتى در جھت ديگرى عمل در حاليک ،ه وعده نان و صلح را دادکموقت کرنسکى بود 
  مينمودند.
  !ميشدکه شبيه نظام پستى آلمانى  ىلنين يک تمثيل تعجب آور را به ميان کشيد. سوسياليسم بنابراين

يک اقتصاد بعنوان نمادى از پست را  ١٨٧٠"يک سوسيال دمکرات نابغه آلمانى در دھه ھاى 
يست که توسط سرمايه است. پست در حال حاضر شرکت سوسياليستى توصيف نمود. اين کامال صحيح

. امپرياليسم بتدريج کليه تراستھا را به سازمانھايى از اين سازمان داده شده استمونوپولى دولتى ھاى 
و يک  ،که غرق کار بوده و گرسنگى ميکشند ،نوع تبديل مينمايد. در اينجا باالى سر کارگران [ساده]

در  ،اجتماعى که اينجاستايستاده است. اما مکانيزم مديريت اقتصادى  سرمايه دارى سىبروکراھمان 
که با مشت آھنين کارگران مسلح  ،است. اين کافيست که سرمايه دارى را سرنگون کنيمحال حاضر آماده 

و آنزمان  ،دولت مدرن را نابود نماييم سىکه ماشين بوروکرا ،مقاومت اين استثمارگران را در ھم بشکنيم
که کارگران  ميگيردمکانيزمى از نظر تکنيکى بسيار مجھز قرار  ،بل ما يک [پارازيت] آزاد شدهدر مقا

سرکارگران و دفترداران راه اندازى  ،از طريق استخدام کارشناسانآنرا متحد خودشان بخوبى ميتوانند 
برابر با دستمزد دستمزدى  شانبراى کار ،[دولت] -ھمه کارمندان  بطور کلى و ،آنھا ھمهبه که  ،نمايند

."کارگران پرداخت شود
٢
   

  بنابراين ھدف جامعه اى بود به ھمان خوبى نظام پستى آلمان ـ منھاى پارازيتر!
  :        نمودتوصيف ى ناموفق بعنوان انقالبى دو نيمه شده را لنين سوسياليسم روسيه  مدتھا بعد

شوراھا ـ در روسيه بوجود آمده توسط  اعمال شده ،سياسى براى مديريت کارگران شرايط ،در يک نيمه
  ."وجود دارددر آلمان  ،شرايط صنعتى و فرھنگى ،در حاليکه در نيمه دوم ،است

اما لنين آن را بعنوان دوره اى  ،اعمال ميشدنيمه اول سوسياليسم ديکتاتورى پرولتاريا بنابراين در 
  :قلمداد نمود ىموقت

ين اکثريت اکنون ااما  ،ونيسم اعمال ديکتاتورى ھنوز ضروريست"... در جريان گذار از کاپيتاليسم به کم
 ماشيند. ھنوز به ناستثمار شدگان ھستند که اقليت استثمار کننده را مورد ظلم و ستم خود قرار ميدھ

اين يک دولت گذار  در حال حاضر[دولت]. اما  ،تشکيالتى براى اعمال ديکتاتورى ،مخصوصى نياز است
 ،اکثريتتوسط  اقليت استثمارگرچرا که وقتى  ،به معناى واقعى کلمه آن نيست ىاين ديگر دولت ،است

ساده و طبيعى است که در  ،يک مسئله نسبتا آساناين  ،قرار ميگيردتحت ستم  ،بردگان مزد بگير ديروز
و تا درجه  ،دھقانان و کارگران مزد بگير خون کمترى ھزينه شده ،مقايسه با سرکوب شورش بردگان

که اکٽريت دمکراسى ى  –ساز گار است با گستره براى انسانيت ارزانتر تمام خواھد شد. و اين  زيادى
ماشين مخصوص  که ضرورت وجودى يکدر بر ميگيرد ه جمعيت را تا آن درجه اى  –قريب به اتفاق 

تشکيالت به پيچيده ترين براى سرکوب توده ھا آغاز به ناپديد شدن مينمايد. استثمارگران البته سرکوب 
و حتى بدون داشتن  ،اما توده ھا ميتوانند استثمارگران را با ساده ترين "تشکيالت" ،نياز دارند

چيزى شبيه  ،اشاره کنيمتنھا از طريق سازمان مسلح توده ھا (ما ميخواھيم از قبل  ،دستگاھى مخصوص

کارگران ـ و سربازان)به شوراى 
  سرکوب نمايند. ٣



سوسياليسمارائه کامل ؟ تا زمان تا چه مدتاما  ،وران گذار بودديکتاتورى پرولتاريا يک د
تحقق يا  ٤

  کمونيسم؟
در برنامه جديد کمونيسم و سوسياليسم را از حزب مشخص نمودن  ١٩١٨زمانيکه بوخارين در سال 

لنين گفت که ھنوز زود بود. تنھا از طريق تجربيات ميليونھا انسان است که ما  ،حزب خواستار شد
  لنين گفت: ،م دانش خود را در مورد سوسياليسم بدست آوريم ميتواني

ـ ما  ،سوسياليسم چگونه و چه زمانى کامل خواھد شد ،"ما نميتوانيم توصيفى از سوسياليسم ارائه بدھيم
پايه و اساسى براى توصيف آن وجود ندارد. ما  ،نميدانيم و ما نميتوانيم بگوييم.... به دليل اينکه زمينه

  که قرار است سوسياليسم بر روى آنھا بنا شوند در اختيار نداريم."را جرھايى ھنوز آن آ
لنين  ،بشودسوسياليسم بعنوان "جامعه اى بدون دولت" توصيف پيشنھاد نمود که بوخارين  ھنگاميکه

اعتراض نمود که "ما اکنون در مورد دولت رک و صريح ھستيم". دولت تنھا در دوران بلوغ 
" اداره توانشبه ھر کس به اندازه  ،صل "به ھر کس به اندازه نيازشاکه با اين  ،سمکموني،سوسياليسم 

  .خواھد شد ،ميشود
  

از  ،براى سوسياليسم ترسيم نموده بود دولت و انقالببه اجرا در آوردن اھداف ابتدايى که لنين در کتاب 
ود. کمبود کادرھاى کمونيستى و که او پيش بينى نموده ب ندھمان آغاز نشان داد که دشوارتر از آنى بود

سطح پايين فرھنگ کشور حکومت اتحاد جماھير شوروى را ناگزير نمود که تا حد زيادى به کارمندان 
سالح را گرفتن ارتشى دائمى و به سازماندھى دولت قديم اعتماد نمايد. تنھا پس از چند سال آنھا ناگزير 

د که نيروى پليس را از ھر نيروى پليس مستبد ديگرى . پس از مدتى تنھا يک نام بوشدنداز دست مردم 
بعنوان تذکرى بر اين امر  ،رالجوجانه نيروى انتظامى خود حاضر ھنوز ھم جدا ميکرد. روسھا در حال 

  شبه نظامى ميخوانند.                ،نظم و ترتيب سازمان يافت يک ارگانبعنوان  ١٩١٧که آن در سال 
خود عامل بوجود آمدن دستگاه  ،تدريجى دولتنابودى ه انقالبى با نيت اين يک طنز سرنوشت بود ک

  . شددولتى بروکراتيک عظيمى 
تکذيب  مترين نياز به کنترلبا ک ىبه تابع ،بصورتى مرحله اىميتوانست لنين تصور مينمود که دولت 

که دولت در "دست ساختار آن بر اين فرض  تمام. مينمود. اما چه کسى کنترل کننده گان را کنترل شود
  بنا شده بود.دارد آھنين طبقه کارگر" قرار 

  
  دولت و تشکيالت اقتصادى آن بزودى در راس ھمه مسائل قرار گرفت. چگونگى اداره مسئله 

طى اولين روزھاى لرزان انقالب لنين و بلشويکھا به کنترل کارگرى بعنوان موضعى عمومى در اقتصاد 
که آنزمان در بسيارى از موارد کنترل "شرکتھاى" خود را  ،کارگران اعتقاد داشتند. به عبارت ديگر

  .نمايندميتوانستند تشکيالت اقتصادى را نيز اداره  ،دست گرفته و سرمايه داران را اخراج نموده بودندب
زمانيکه کارگران  ،تنھا به امر کنترل دقيق و عادالنهنقش دولت ميتوانست  ،اگر اين امر امکان پذير ميشد

  محدود بشود. ،وليدات خود را با مواد کشاورزى روستاھا مبادله مينمودندت
به دليل اينکه سوسياليسم قبل از ھمه چيز يعنى ثبت.  ،ھر کيلو نان بايد ثبت ميشد ،"ھر کااليى

با روح سوسياليسم بصورتى خودکار اليسم با فرمانى از باال ايجاد نميشود. بروکراسى رسمى يسوس
  لنين نوشت.   ،زنده و خالق کار خود توده ھاست" ه-سياليسمسو ،بيگانه است

اما کنترل کارگرى شکست خورد. در بسيارى از شرکتھا کارگران قادر نبودند که مديريت توليد را بدست 
بخصوص اگر تمامى رھبران سابق برکنار و يا اخراج نشده بودند. در جايى انبارھا لبريز از کاال  ،بگيرند
در جاى ديگرى توليد بدليل کمبود مواد خام به  ،ارى براى فروش آنھا ترتيب داده نشده بوداما باز ندبود

در محل سوم آنھا شعار لنين "خرابکاران را نابود کنيد!" را سرمشق خود قرار  ،در ميامد تعليقحال 



و در  ،بود و نتيجه اش محل کارى شد که بيش از حد بر روى تنظيم قوانين و بودجه بنا شده ه بودندداد
  جاى چھارم کارمندان تنبل...... 

آنھا چگونه قادر به منظور به چرخش درآوردن دوباره توليد بخش بزرگى از صنعت ساکن مانده بود. 
صدھا سال استبداد روحيه اى از قبول  ؟بسيج نمايند را نيازمورد بودند که نظم و ترتيب و تالش کارى 

  و بردگى را بوجود آورده بود. تسليم
 ٩٠درصد از آھن ـ و صنعت فوالد و  ٧٠ ،درصد از صنعت ٤٠در ضمن آلمان در معاھده صلح برست 

درصد از کارخانجات توليد قند را مصادره نموده بود.
٥  

را با دقت  ١٩٢٠مارس  ٢٠) متعلق به ى(زندگى اقتصاد Ekonomitjeskaja Zjiznلنين روزنامه 
  کامل خواند. 

در قالب  بردگان استيجارى سرمايه دارىکارگران متحد را از  قالب اکتبر "در آن نوشته شده بود که ان
  به رھبران صنايع مبدل نمود."   ،دولت کارگرى

  لنين در کنار روزنامه ياداشت نمود. ،"صحيح است"
  "طبقه مزدور به طبقه مالک تبديل شده اند". روزنامه ادامه داد.

  لنين تفسير نمود: "احمقانه".
و اين  ،دولت مالک بود .رھبرى نمودن و مالک بودنوجود داشت ميان فاوت مھمى لنين تبراى 

  مالک آن ھستند.  ،"احمقانه" است که ادعا کنيم کارگران يک شرکت مشخص دولتى
بر اساس اين تفاوت مجموعه اى از اختالف بر سر اينکه شرکتھا چگونه بايد اداره ميشدند پديدار شد. 

"جنگ کمونيستى" معتقد بود که دولت بايد  ،ت وجود داشت. موضع اولسه موضع متفاوشده ساده 
  کنترل شرکتھا و اداره آنھا را با تقريبا نظارت نظامى بدست ميگرفت. 

موضع دوم از اينکه اتحاديه ھا با سه ميليون عضو بايد مسئوليت تعيين کننده اى را در مورد نگھدارى 
  ود.مشخص شرکتھا بعھده ميگرفتند حمايت مينم

روش فرماندھى را مردود اعالم ميکرد و از نظم و ترتيب از طريق  ،موضع لنين ،و باالخره موضع سوم
ھدفش قرار دادن بايد بوجود مياوردند. اما اين موضع ھا و اين را اتحاديه  ،ميکرداعتقاد حمايت 

به  ،ا گذاشته ميشدبه اجر حکومت منفرد. در عوض نبودتعيين کننده بر عھده اتحاديه ھا  ھاىمسئوليت
  غيرو و غيرو.  ،رئيس کارگاه و يا رئيس بخش ،ھر مدير شرکت براىعبارت ديگر مسئوليت شخصى 

گذاشت.  بر جاىآغاز شد و زخم بزرگى را بدنبال خود  ١٩٢١و  ١٩٢٠مباحث ميان سالھاى 
ين در مورد اصل اپوزيسيون کارگرى با آلکساندر کولنتاى در راس آن با نظر لناپوزيسيونى موسوم به 

متشکل  ىيا ھئيتو مجمع پيشنھادى ارائه نمود مبنى بر ايجاد مخالفت نمود و در عوض  حکومت منفرد
  ميکردند.اتحاديه ھا را نمايندگى ن که از متخصصان و کارگرا

 ،روسيه و عضو کمتيه مرکزى حزب ىرئيس شوراى مرکزى اتحاديه ھاى سراسر ،ميخاييل تومسکى
"مجمع بعنوان يک اصل بنيانى يک مواضع اتحاديه ھا را نمايندگى مينمود. او  ،ىبعدھا دفتر مرکز

اصل که آنزمان  ،استثنايىو بخصوص  ىموارددر  بجز ،پيشنھاد دادرا  رھبرى کننده از ميان صنايع"
  ميتوانست مجاز باشد. حکومت منفرد

الفت شد. ترتسکى به اپوزيسيون در کمتيه مرکزى با نظر لنين در مورد اين مسئله مخ ١٩٢٠در دسامبر 
  لنين معتقد بود. ،کارگران پيوسته بود و تمام ماجرا ماھيتى ناخوشايند از مبارزه جناحى بخود گرفته بود

  جلوه ميدادند. سىاينکه اپوزيسيون کارگران خود را بعنوان مخالفان بروکرا بدليلموضع او ضعيفتر شد 
 ،فقط در مسکو ،فتى نداشت. "برخى از ارگانھاى دولتوجود داشت مخال بروکراسىلنين با اينکه 

  نفر کارمند دارند." ٣٠٠٠٠



" بايد به کسى که ميگويد  ،لنين اشاره نمود ،دھھا سال را مطالبه مينمايد بروکراسىاما مبارزه بر عليه 
عنوان يک ماييم برھا ن ،ضد آنبر موضعى  با اتخاذ ،ما يکباره ميتوانيم خود را از قيد و بند بروکراسى

  شارالتان نگاه کرد."
"ھمه کارگران ميدانند که دولت را چگونه بايد اداره کرد؟ چند نفر از ميان کارگران حکومت نموده اند؟ 

  و اين تمام ماجراست." ،چند ھزار نفر در روسيه
اپوزيسيون کارگرى و مجموعه اى از  ،در دھمين کنگره حزب در مسکو گروه لنين ١٩٢١در مارس 

  پيشنھادات مختلفى را در مورد مسئله اتحاديه ھا مطرح نمودند.جناحھا ديگر 
استالين از غريزه خود پيروى  ،در حاليکه ترتسکى بصورتى آشکار بر عليه لنين جناحى تشکيل داده بود

  نمود. حکومت منفرد حمايتاصل  از و
مجموعه اى از  پيشنھاد ترتسکى و بوخارين از جانب بيست تن از اعضاء در کمتيه مرکزى و

ى قرار گرفت. اين پيشنھاد "تجمع تدريجى رھبران صنايع در اتحاديه نکمونيستھاى مشھور مورد پشتيبا
  ادغام دولت و اتحاديه ھا را توصيه مينمود.  ،ھا" و در مجموعه اى از سطوح مختلف

تمام به رتيب و بدين ت مردود اعالم نمايداما کنگره حزب تصميم گرفت که پيشنھاد اپوزيسيون را 
پايان داد. اين نتيجه براى را اعطا مينمود ميداد طرحھايى که به اتحاديه ھا نقش رھبرى در اقتصاد 

ترتسکى اولين شکست او در مبارزه قدرت در مقابل استالين بود. تعدادى از رھبران که از اپوزيسيون 
  حمايت نموده بودند در کمتيه مرکزى جديد انتخاب نشدند.

  
  .٢١ص  ،)١٩٨٨(مسکو  ٧باند  ،باند ١٠قول از لنين: آثار منتخب در ـ نقل ١
  .٥٤ـ  ٥٣ص  ،)١٩٨٨(مسکو  ٧باند  ،باند ١٠ـ لنين: آثار منتخب در ٢
  .٩١ص  ،)١٩٨٨(مسکو  ٧باند  ،باند ١٠ـ لنين: آثار منتخب در ٣
  نگاه کنيد. ٨٩ص  ،)١٩٩٠و(مسک ٩باند  ،باند ١٠به آثار منتخب در  ،ـ  چيزى که لنين به آن اعتقاد داشت٤
ـ ١٩١٧: انقالب روسيه E.H. Carrدر گزارشى به کنگره سراسرى روسيه براى شوراى ملى کارخانه ھا. نقل از ١٩١٨ـ  کارل رادک در مى ٥
  . ١٠٠ص  ،)١٩٧٠بخش دوم (استکھلم  ، ٢٣

   
  

  توالتھايى از طال -٢٢
  

در آن ميگفت: "دوست  Mefistofelesه کنمايشنامه فاوست اٽر گوته  از نقلى قولى به تکرارلنين 
که  ،. اوعالقه داشتسبز است." درخت طاليى زندگى ھمه تئوريھا خاکسترى ھستند اما  ،گرانبھاى من

بطور  ،در اتحاد جماھير شوروى توصيف ميشود اقتصادىبعنوان بنيانگذارالگوى برنامه ريزى معموال 
  ى نوشته شده بر روى ميز کار بودند.يآنھا طرحھابه دليل اينکه  ،کلى مخالف طرحھاى گسترده بود

او تاکيد نمود. فقط اشارات مبھمى از  ،وجود نداشتچيز ثبت شده اى آثار کالسيک مارکسيستى در 
در مورد  کاپيتالو در  بنا شود"يک طرح مشترک"  بر اساسکه اقتصاد بايد  کمون پاريسمارکس در 

اما به آن بھمان  ،رک جامعى در مورد سوسياليسم نداشت"کنترل از پيش آگاھانه جامعه". مارکس د

".بيولوژيکىبه يک گونه جديد که "يک طبيعدان  مينگريستشيوه اى 
١ 

  با عالقه اى شگفت انگيز.
 ،اگر چه او گاھى ،نداشتديکتاتورى پرولتاريا و يا کمونيسم  ،لنين نيز تعاريف آماده اى از سوسياليسم

ان در دوران زندگيش ھاآن از اين که قبيل يىد که توده ھا را با وعده ھاتالش نمو ، ١٩١٩مى  ١مانند 
  .نمايددلگرم مينمودند وارد شدن به فاز کمونيستى را تجربه 

  



مديريت متمرکز دولتى تاسيس  ى ) بعنوان  نطفهVSNCH( توده اى برنامه ريزىدر دسامبر شوراى 
  شد. 
با اينحال با سرعت اما  ،با او مخالفت شد ،ا ارائه نمودر ھمه کارخانجاتپيشنھاد ملى کردن فورى لنين 

درصد در  ١٠ ،درصد از کارگران در شرکتھاى دولتى ھشتاد ، ١٩٢٠شديدى به پيش رفت. در سال 
  کئوپراتيوھا و بقيه در بخشھاى خصوصى کار ميکردند. 

د افراد متخصص را پيدا به عبارت ديگر آنھا از کجا باي ،سياست لنين مسئله کادرھا بوده  –نقطه ضعف 
او تصور نموده بود که سرمايه داران قديمى بعنوان کارمند در شرکتھا باقى  دولت و انقالبميکردند. در 

ه سرمايه داران عمدتا کشور را ترک کرد ،مانده و در آنجا از دانش آنھا استفاده ميشد. اما اينـطور نشد
  ند.بود

گران عادى را جھت انجام وظايف رھبرى در دولت و اقتصاد لنين در مورد اين امکان که کار ھمزمان
خوشبين بود. اينکه يک خياط رھبرى يک شرکت فلزات و يا يک نقاش رھبرى ھمه  ،آموزش دھد

  اما نه لنين را. ،توليدات پارچه بافى کشور را بعھده ميگرفت ھمه را مشوش مينمود
در وزارتخانه ھا و در  ،در ھمه جاآنھا . بوديدا اما در کوتاه مدت کمبود نيروى کار متخصصص کامال ھو

از روشھاى موثرى استفاده مينمودند. لنين به منظور متقاعد نمودن متخصصان براى ماندن  ،کارخانجات
کنترل خود از ز آنھا مراقب منيمود و تالش ميکرد که به حزب چگونگى برخورد به آنھا را بياموزد. ا

کارگران يا کارفرمايان بيش از  که در آنجا با شوراى کارخانجات محلىبخودى کارگرى به کنترل مرکزى 
بقيه کرسيھا به نمايندگان دولت و متخصصان  ،تغيير جھت داده شدنيمى از کار را انجام نميدادند 

  . داده شده بوداختصاص 
دولت مالک  پيشنھادى که بر اساس آن ،را بپذيردلنين آماده بود که حتى پيشنھاد سرمايه داران بزرگ 

  ميشد.نيمى از کارخانجات صنعتى بزرگ 
حزب غيرممکن شد. تقريبا ھمان نيروھايى که با معاھده صلح برست چپ  جناحقبول اين امر براى 

با ھمکارى با سرمايه خصوصى نيز مخالفت  ،به عبارت ديگر ترتسکى و بوخارين ،مخالف ميکردند
ورد شرکتھاى "دولتى سرمايه دارى" در کيسه اى براى نظر او در م مينمودند. با لنين مخالفت شد و

  روز مبادا نگه دارى شد.
. او از جمله معتقد بود که مينمودبخاطر راه اندازى توليد بر روى نظم و ترتيب تاکيد  درآنزمانلنين 

. گيرى کار به اجرا گذاشته ميشد هه اى و روش آمريکايى براى اندازعپرداخت دستمزد بر اساس کار مقاط
  اعتصاب ھنوز مجاز بود اما  با آن مبارزه ميشد.

ھمزمان برنامه اى دراز مدت براى برابر نمودن دستمزدھا به اجرا گذاشته شد. بر اساس فرمانى که در 
روبل  ١٠٠روبل باضافه  ٥٠٠ھيچ وزيرى نميتوانست بيش از  ،تمام دوران زندگى لنين اعتبار داشت

. دستمزدھا ميان کارگران پست و تلگراف بين دريافت نمايد ،انوده اىدر ھر  خ ،براى ھر فرد غير فعال
  روبل دريافت ميکردند. ٨٠٠روبل در ماه تغيير مينمود. مديران  ٦٠٠و  ٢١٥

 Rodolf Hilferding. ھمانطور که نمايندبديھيست که بانکھا نميتوانستند از دولتى شدن اجتناب 
. يک چنين کفايت مينموداداره شش بانک در برلين  ،جھت کنترل صنعت آلمان ،اشاره نموده است

  شرايطى در مورد روسيه نيز اعتبار داشت.
لنين بانکھا توافق نمايد. در مورد که در فضايى دوستانه با مديران خود اين بود دولت تالش براى شروع 

زمانيکه گاردھاى  . و ابتداشدمدير بانک به بازداشت از بانک دولتى ناگزير به منظور دريافت نقدينگى 
ميليون را در کيسه گذاشته و سپس بر روى ميز  ١٠کارمندان بانک  ،سرخ چخماق تفنگ خود را کشيدند

فرمانى در مورد ذخيره سازى پول گرد جھت نوشتن . پس از آن رھبران به او تحويل دادندلنين ه  –کار 
  ھم آمدند!



نکھاى بزرگ توسط نيروھاى نظامى اشغال ھمه با ،تحمل دولت بسر آمد ١٩١٧) دسامبر ٢٧( ١٤در 
و شدند. دو ھفته بعد پرداخت کليه بھره ھا و تقسيم سھام مانند ھمه معامالت با اوراق بھا دار ممنوع 

بدھيھاى خارجى بى اعتبار اعالم شدند. اوراق قرضه دولتى و سفته ھاى کوتاه مدت ديگر بھره اى 
  ان وسيله اى براى پرداخت استفاده نمود.اما ھنوز ھم ميشد که از آن بعنو ،دننميدا

.حکومتھاى غربى باز پس گرفتن اموال مصادره شده خود را مطالبه نمودند
٢

اما در آنزمان نه صندوق  
معامالت  ١٩١٩ ـ ١٩١٨وجود داشت و نه بانکى جھانى که بتواند دخالت نمايد. ميان  ىبين المللى پول

  .ندخارجى تقريبا متوقف شد
ھمان کارى را کرد که تزار  ،در سرمايه گذارى  جماھير شوروى براى نيازھاى فورىحکومت اتحاد 

کرده بود
٣
اسکناس چاپ کرد. چاپ اسکناس بصورتى خوش بينانه مسلسل وزارت دارايى بر عليه خط  ،

  کسى را منقلب ننمود. ،عقب جبھه دشمن ناميده شد. اينکه نتيجه اش تورمى شديد را به ھمراه داشت
  

نفر افزايش يافته  ٦٠٠٠) پس از انقالب تا VSNCH(توده اى  برنامه ريزىستخدمين شوراى مشمار 
  بود. 

و اينکه يک "طبقه سرمايه دارى  ،رشد حالمخالفان در اين مورد که يک ديکتاتورى بروکراتيک در 
به منتقدان دادند. پس از چند سال لنين  ھشدار ،گرفته بوداختيار خود آمريکايى" کنترل شرکتھا را در 

  پيوست و طى سالھاى آخر عمر خود مبارزه بر عليه بوروکراسى بد قواره مسئله اصلى او شد.
يک کارفرماى سنتى مشابه با  ه - مطالباتاز لنين  ،که روند توليد در کشور عمدتا ساکن بودياما تا زمان

ه ديگرى جھت باال بردن را سرعت کار و نظم و ترتيب افزايش. بدليل کمبود سرمايه بجز حمايت نمود
  سطح توليد وجود نداشت.

يک پنجم از راه آھنھا غير قابل  ،بودجنگ از قبل ه  –ه زمان  -توليددرصد از  ١٦توليد کارخانه اى 
که  ند. در ضمن راه آھنھا توسط اتحاديه ھايى اداره ميشدنابود شده بودنداز لکوموتيوھا  ٥/٣و  استفاده 

  ند.به دلخواه خود کار ميکرد
به را در کارخانجات  حکومت منفردلنين طى مقاومتى شديد اصل  ، ١٩٢٠در کنگره حزب در سال 

ايجاد نظم درصد از شرکتھا به اجرا گذاشته شده بود.  ٨٠قبل از پايان سال اين اصل در و  تصويب رساند
نه فقط  ،نميشد. کارگرى که سر کار خود حاضر تشديد ميشداتخاذ روشھاى موثرترى و ترتيب بايد با 

  !نيز وجود داشتاجبارى کار به اردوگاه ارسال او بلکه خطر  ،نميکرددستمزدى دريافت 
  

. ندو تقريبا ھمه مواد غذايى بشدت جيره بندى بود حاکم بودکمونيسم جنگى ھنوز  شرايط موسوم به
بلشويکھا آنرا به شکل اما  ،جيره بندى بر روى شکر و نان قبل از انقالب اکتبر به اجرا گذاشته شده بود

از سھميه يک کارگر  ٤/١يک "سرمايه دار" بايد خود را با  ،به عبارت ديگر ،ديگرى تغيير دادند
از سھميه را دريافت مينمودند.  ٤/٣بقيه کارگران  وصنعتى خشنود مينمود. خويشاوندان کارگر صنعتى 

  روز سھميه کامل را تشکيل ميداد.گرم نان در  ١٠٠ـ  ٥٠زمانيکه وضعيت در بدترين حالت خود بود 
اين سيستم بتدريج در ھم شکسته شد به دليل اينکه مقدار بسيار زيادى از مواد غذايى به شھرھا قاچاق 

به دليل  ،شد. ھمزمان دست اندر کارانميدرصد توسط سازمان سھميه بندى تقسيم  ٢٥ـ  ٢٠و تنھا  هشد
ناگزير سھميه ھا را بصورت  ،مزدى دريافت نمينمودندبسيارى ديگر دستتعداد تورم و به دليل اينکه 

  .ودندمجانى تقسيم نم
بصورتى کنايه آميز تاکيد نمود که اتحاد  Preobrazjenskijاقتصاد دانى به نام  ١٩٢١در مارس 

"انقالبى" روسيه در عرض ه  – . تورمبود بر يک شکست داده ٤٠ را جماھير شوروى انقالب فرانسه
   .فرانسه بود تورم از بيش سه سال چھل برابر



وعده که اجداد ما  ،به جامعه بدون پول آنچه که در جريان گذاربخشى از اعضاى ساده لوح حزب آنرا با 
   .اشتباه گرفتند ،داده بودند مدوران کمونيسآغاز آنرا در خالل 

ده بود. در سال داده شارجاع به چاپخانه ھاى اسکناس  لدولت بطور کام ،پس از فروپاشى نظام مالياتى
  نفر با چاپ اسکناس کار ميکردند! ١٠٠٠٠ ١٩٢٠

  
به يک  نياز مبرمىاينچنين نميتوانست ادامه پيدا کند. جنگ داخلى آرام آرام در حال خاتمه بود. روسيه 

و سرمايه  ىصنعت ،وضعيت کشاورزىسر و سامان بخشيدن به اقتصادى جھت  برنامه ترميم کننده
  .داشت گذاريھا

نام گرفت. بر اساس اين برنامه کليه معامالت کااليى  ،نپ ،امه ترميم کننده سياست اقتصادى جديدبرناين 
  باضافه معامالت با غالت که تا آنزمان در انحصار دولت بود. ،آزاد ميشد

. محدوديتھاى بانکى بشکلى که ندبخش بزرگى از شرکتھاى دولتى به تاجران خصوصى اجاره داده ميشد
برداشت نمايند در حساب خود گذاشته و يا از حساب خود پول نياز مورد نياز تند به ميزان مردم ميتوانس

  شد.  عرضه" tjervonets"تقريبا از طال سکه اى  ،شد. در موازات با آن روبلھاى بى ارزشميبرچيده 
ن شھرھا لنين اعالم نمود: " ما ميخواھيم در سطح جھانى توالتھايى از طال را در بسيارى از بزرگتري

  بسازيم." 
 باشد کهصحيحترين و مفيدترين راه براى آنھايى "استفاده از طال به اين روش ميتواند او ادامه داد: 

ميليون نفر به خاطر طال  سىميليون انسان کشته و  ده ، ١٩١٨ـ  ١٩١٤ميان  ،فراموش نکرده اند
  ."معلول شدند

 ٦٠را کشته و نفر ميليون  ٢٠٠٠٠اده اند که آنھا مطمئنا آم ،يا حوالى آن ١٩٢٨يا شايد  ١٩٢٥"
ژاپن يا انگليس و آمريکا و يا چيزى شبيه آن و ميان آمريکا  ىجنگ ،جنگ جديديک  را درنفر ميليون 

معلول نمايند."
٤   

  . کنداين براى روسيه اھميت داشت که طال را جھت کنترل نظام پولى پس انداز  آنزماندر دقيقا اما 
که اکنون در جھت  ،اين بود که دولتاتخاذ شد و آن جھت عادى نمودن نظام پولى  ىديگر گام آزمايشى

  از نو آغاز نمايد.را از مردم دريافت وام  ،تصويب بودجه اى تالش مينمود
لنين ناگزير به تاييد اين مسئله شد که دولت اتحاد جماھير شوروى در بسيارى از موارد در جھتى بجز آن 

به بدست شوروى ناگزير  ،داشت توسعه يافته بود. بدليل فقدان کادرھاى با لياقتخود چيزى او در ذھن 
 ،در برخى از موارد با کارمندان آن و نيمى از افسران تزار سابق ،دستگاھھاى دولتى سابق گيرى اداره
  .شده بود

 ولت اتحاد جماھير شوروىجھت کار کردن براى د به منظور متقاعد نمودن متخصصان قديمى
 ه - برابر ٤تا  ٣ ،اجازه داده شده بود که دستمزد رھبران عاليرتبه حزبمزدھاى کالن عرضه و دست

به بخشى اينکه کسى به آن پى برده باشد بدون  ،خودش ،ميانگين حقوق کارگران بشود. دستگاه حزبى
  ند.  ه بوداز روسيه خارج شد ،تحت فشار ،و احزاب ديگر بتدريج ه بوداز دستگاه دولتى تبديل شد

دائمى و با جامعه روسيه  ه بودديکتاتورى آغاز شدموقتى که در طى جنگ داخلى بعنوان اقدامات  آنچه
شد.  مبدلاز باال به پايين انتخابات به  بصورت فزاينده اى ،انتخاب به جاى از پايين به باال شد. تلفيق

امرى  ،انحصارى تعويض نمود نفوذ ھمگانى جاى خود را با حکومت ،به عبارت ديگر ،کنترل دمکراتيک
  چشمان مترصد ارگان سازمان امنيت محدود شد.  هکه در نھايت فقط ب

  .به او اجازه نداده بود که با تمام قوا با آنھا مبارزه نمايداما شرايط  ،لنين از وقوع اين مسائل بيخبر نبود
با تاکيد  وکراسى را مطرح مسئله برو ، ١٩١٩مارس  ،لنين در نطق پايانى خود در ھشتمين کنگره حزب

  :نموده بودبراى مثال با بوجود آوردن دادگاھھاى جديد آغاز  ،موفقيتھااز برخى روى بر 



اگر  ،بدليل اينکه ھر کسى ،نداشتيم ىارگان جديد ايجادما نيازى به  ،"در اينجا قطعا وظايف آسانتر بود
  عنوان يک قاضى کار کند." ه ب به مفھوم عدالت انقالبى طبقه کارگر تکيه نمايد ميتواند

"آنھا بخاطر اينکه  ،او ادامه داد ،اما در شاخه ھاى ديگر ادارى آنھا به بروکراسى تزار وابسته شدند و
اصول  ،در مسير زندگى خود موفقتر بشوند و کارت عضويت حزب کمونيست روسيه را تھيه نمايند

  شوند اما از پنجره به داخل ميخزند.".  کمونيستى را پذيرفتند. آنھا از در به بيرون پرتاب مي
او صريحا اعالم نمود که کارگران ھنوز در اداره کشور شرکت نداشتند. تا اطالع ثانوى اين حکومتى 

  . بود مردم زحمتکش بوسيلهمردم زحمتکش اما نه   براى
اضع سابق اما سطح فرھنگ افزايش نيافته و بھمين دليل بورکراسى مو ،"استثمار بر چيده شده است

خود را حفظ نموده است."
٥  

شگفت زده  ،لنين گفت: "اگر زمانى مورخان آينده در مورد اين مسئله از خود عالقه اى نشان بدھند
انقالب بزرگ روسيه را به ثمر رساندند. در  از افراد متخصصخواھند شد از اينکه چگونه تعداد اندکى 

نفر بودند و در  ١٠٠٠٠٠آنھا  ١٩١٧آوريل  عضو داشت. در ٢٤٠٠٠دوران انقالب فوريه حزب  
  .٣٥٠٠٠٠دوران انقالب اکتبر 

 ،استکه در واقع براى خود ما کامال غريبه  ،که ما آنرا دستگاه خود ميناميم آنچهلنين ادامه داد "
بدون کمک از جانب  ،که از نو بنا نمودن آن طى پنج سالاست تزارى  -سرمايه دارى معجونى 

ر شرايطى که ما قبل از ھر چيز کامال با کارھاى نظامى و مبارزه برعليه گرسنگى کشورھاى ديگر و د
  مطلقا غيرممکن بود.  ،سرگرم بوديم

بالفاصله به بروکراسى معطوف شد.  شنگاھ ،زندگى سياسى خوددر جريان جمع بندى تجربيات لنين 
او  ،متوجه ما بود." Judenitjکه از جانب دنيکين و يست ز آن تھديداداخلى تقريبا بزرگتر  ات"خطر

از خود نشان نميداد "نتيجه اش چيز ديگرى بجز استقرار الزمه را . اگر طبقه کارگر احتياط تاييد نمود
  مجدد سرمايه دارى و زمينداران بزرگ نميشد."
ادامه پيدا  ،دوران تزار بجز ازاگر چه به اشکال ديگرى  ،مبارزه طبقاتى طى تمام مراحل سوسياليستى

.کردمي
٦  

با پاکسازى حزب و دولت با بروکراسى مبارزه نمود. اين پديده داليل  نميتوان فقطلنين ميدانست که 
که مالکيت اين واقعيت طبقه کارگر بعالوه نسبى نقاط ضعف  ،عميقترى داشت: عقب ماندگى روسيه

قشر بزرگى وجود تا زمانيکه مبدل شده بود.  در کشوربه يکى از ويژگيھاى مھم خصوصى طبقه کشاورز 
  خطر باز گشت سرمايه دارى وجود داشت. ،داشت که ميتوانست خود را از طريق ديگران ثروتمند نمايد

اعضاى شوراھا به [نمايندگان اھدافش مبدل نمودن تمايالت خرده بورژوازى که با : "معتقد بود کهلنين 
. با کمک کشاورزان فقير اشکال يشدمتغيير روستاھا مقابله بايد از طريق  ،ھا بودمجلس] يا بروکرات

  . ميشدندمالکيت قديمى بتدريج جايگزين اشکال جديد دولتى و مشترک 
  

جھت کسب را  ىفرصتتوانستند رھبران اتحاد جماھير شوروٮحاصل از آن  بازيابىابتدا با طرح نپ و 
د برنامه ريزى اقتصا :ميشود برجستهسوسياليسم  اقتصادىبعنوان ھسته  تجربه از آنچه که ھمواره

  . بدست آورند ،شده
چگونه دقيقترين اقتصاد برنامه  آلماناينکه براى مثال  تمارکسيس نظريه پردازانجنگ جھانى  در خالل

بسيارى از ديگر جھات حکومت اتحاد  مانندمورد توجه قرار داده بودند.  ،ريزى شده را بکار بسته بود
  . برود ،زد کاپيتالبه ن ،به مدرسهشد که جماھير شوروى ناگزير 

در  Gosplanلنين با اينحال در مورد رويکرد به يک اقتصاد برنامه ريزى شده مردد بود. سازمان طرح 
  نداشت. در اختيار اما ھنوز اختيارات کامل قانونگذارى را  ،تشکيل شد ١٩٢١آوريل سال 



از  Gleb Krzjianovskijکه توسط دوست او  Goelro ،لنين بيشتر به کميسيون برق رسانى
افکار  به منظور جارى نمودن"اتحاديه مبارزه براى آزادى طبقه کارگر" رھبرى ميشد عالقمند بود. لنين 

  .ه بودرا به سمت رياست آنجا منصوب نمود Gosplan، Krzjianovskijعملى در 
نيمه  ،لنين يک بار ،"کمونيسم برابر است با حکومت اتحاد جماھير شوروى به اضافه برق رسانى"

،ه بودشوخى و نيمه جدى اين جمالت از دھانش بيرون پريد
توسعه "بدليل اينکه بدون برق رسانى  ٧

  ."صنعت غير ممکن است
در دھه ھاى توسعه يافته که  ،محل بزرگى براى دريافت ذغال سنگ نارسدر خارج از مسکو با ساختن 

. بدليل اينکه لنين ـ يقينا کمى زودتر از دآغاز ش ،يک نيروگاه ھسته اى برق به دولت ميداد ميزانبه  ٧٠
تجديد ذغال سنگ شده و زمانى قابل مجذوب امکانات  ،ه بودپيش بينى نموداتمام نفت جھان را موعد ـ 

. اين يک دوست نموده بوداتوماتيک ذغال سنگ  جذب کنندهتکامل يک دنبال نمودن طوالنى را صرف 
  بود که اين طرح را رھبرى مينمود. ،ونمھندس رابرت کارلس ،Piterقديمى ديگر از 
و  Angara ،ولگا ،Dneprدر کنار  ،)Asea(توربينھاى  Volchovآب در کنار  ھاىسپس نيروگاھ

مرگ از يک سال پس  ، ١٩٢٥شايسته مالحظه است. امر . نتيجه اين نددھھا رودخانه ديگر ساخته شد

را گا واتم ٦٠٥آب با حجم توسعه يافته روسيه يک نيرو گاه  ،لنين
٨
حجمى دوبرابر  با نيروگاه يک ،

ھنگاميکه لنين  ٽبت نمود. ،مترجم) ـ  (يک نيروگاه آب در سوئد Harsprångحجم نيروگاه آب 
درگذشت توليد برق تقريبا تنھا شاخص اقتصادى بود که در مقايسه با دوران قبل از جنگ بر روى 

  درصد) ايستاده بود.   ٦٦فه (اباض
 ،اچ. جى. ولز که لنين را مالقات و در اشتياق او براى تکنولوژى آينده سھيم بودنويسنده انگليسى 

سرانجام به فتح مدينه  ،يک مارکسيست واقعى ھمه [خيالبافان] را طرد مينمايد که ھمانند ،نوشت: "لنين
ميتوان طرحى آيا  جامعه عمل پوشاند. ،روياى برق رسانى ،فاضله خود نائل آمد و به روياى خود

نيروگاه  فاقدبا جمعيتى از دھقانان بيسواد که  ،سورانه تر از اين را در اين دشتھاى پوشيده از درختج
نميتوانم آينده روسيه را  ،؟!.... در ھر آينه جادويى که نگاه ميکنمنمودتصور  ،ھستندآب و متخصصان 

ببينم."در آن 
٩   

اى تجديد نظر در حکم خود نياز به بھانه اى بربراى ولز لنين " يک انسان خيالباف در کرملين" شد. او 
که روسيه انجام ھستند ھمان کارى براى انجام تالش در . در حال حاضر بسيارى از کشورھاى فقير داشت

  . جھيداز روى بخش بزرگى از "عصر بخار"  ،برقسراغ ه مستقيم به  –با رفتن داد. روسيه 
  

دت بود. صدھا قاچاقچى خرده پاى حبوبات و گمانه زنھا طرح نپ طرحى جدى و دراز م ،اطمينان دادلنين 
  کاسته شد.  Tjekanاز زندان آزاد شدند. اردوگاھھاى کار اجبارى تعطيل و از مسئوليتھاى 

امرى که کمک بزرگى به بھبود وضعيت کشور  ،ارتش سرخ از پنج ميليون به نيم ميليون کاھش داده شد
يمارستان ارتش به ارگانھاى دولتى منتقل شدند. سيستم ھزار تختخواب از ب ٥٠٠٠٠نمود. بسرعت 

  خدمات درمانى رايگان به اجرا گذاشته و شبکه اى از استراحتگاھھاى درمانى سازمان داده شد. 
آمريکايى با اصل و  داربا طرح نپ راه براى سرمايه گذارى سرمايه گذاران خارجى نيز باز شد. سرمايه 

  ه استخراج – در ازاى امتيازاو بود.  آنھانفتى يکى از ھاى در حوزه  نسبى روسى و سرمايه گذار مھم
داد. او ھمچنين مالک ميتن بنشن را در اورال تحويل  ١٦٠٠٠ ،Alpajevپنبه نسوز در معدنى واقع در 

به کارخانجات توليد لباسھاى ساخته شده از پوست حيوانات و خاويار شد که بسرعت باد در نيويورک 
  شدند. اسکناس مبدل

  



فاصله طبقاتى ميان فقيران و ميتوانست يکبار ديگر که طرح نپ بر اين امر آگاه بود ھمزمان لنين 
  به کامنف در دفتر سياسى نوشت: ١٩٢١. او در آوريل سال بدھدثروتمندان را افزايش 

ه آنھا و اينک ،خواھند نمودمعامالت آزاد را مطالبه  لغوماه  ٤يا  ٣"گفته ميشود که کارگران طى 
  نميخواھند که بروکراتھا نان فرانسوى بخورند. [.....]

کار ساختن آسايشگاھھاى بيشترى را آغا زکن! تعداد آنھا را طى ماھھاى  توانـ بسرعت و با تمام ١
تابستان و پاييز بيشتر کن! سپس ما بايد ھر از گاھى براى آنھايى که در نوبت ايستاده و [تعطيالت خود 

  ] [نان فرانسوى] بخريم.را جشن ميگيرند
صفھاى بخصوصى را براى آنھايى که براى بچه ھا خريد ميکنند بوجود بياورى و که ـ به اين فکر کن ٢

  ."به آنھا تخفيفھاى مخصوصى بدھى!
مياورد و دمکراسى را که طى فراھم طرح نپ ھمچنين بايد شرايط را براى تشنج زدايى سياسى موجود 

  گفت: Emma Goldmanدر گفتگو با او به عرصه جامعه بازميگرداند. د بوجنگ داخلى برچيده شده 
چيزى به ى که آنھا به ما ميدھند نان در معاوضه باما نميتوانيم  چرا که"کشاورزان بر عليه ما ھستند 

داشته  به آنھابراى عرضه چيزى  کنيم که بسوى خودمان جلبى ميتوانيم آنھا را آنھا بدھيم. ما زمان
  ."دلخواه را آرزو نمود ه  –آزادى بيان ھر گونه ميتوان  از آن پس باشيم.

معتقد است که اين يکى از اشتباھات مورخ  – Roj Medvedevمتاسفانه اين مسئله ھرگز رخ نداد. 
. بخشى از رھبران شدندممنوع  را دوبارهمنشويکھا و اس آرھا  ،دمکراسىبازگرداندن لنين بود. به جاى 

  . شدندو بخشى به مجازاتھاى دراز مدت محکوم  ،فرستادهکشور جھانى به خارج از 
  . آنھا آموختند که در کشورى تک حزبى زندگى کنند.شدندمخالفان براى ھميشه ناگزير به سکوت 

يش در پاسپورت داخل "sjuler"که قوانين را دنبال نمينمود مھر گمانه زن  کسىاما  ،معامالت آزاد بود
بار دوم به جرم گمانه زنى محکوم ميشد به اردوگاھھاى کار اجبارى در سيبرى که براى  کسىزده ميشد. 

  فرستاده ميشد.
تحت کنترل چشمان تيزبين بود اما کاپيتاليستى  ،نوعى کاپيتاليسم بودآنچه که به اجرا گذاشته شد البته 

  .  شودتوسط چرخش قلمى برچيده ميخواست که روزى  ديکتاتورى پرولتاريا
  
 E.H. Carr: Ryssian revolutin 1917- 23, part 2 (Stockhohm 1970), p 16ـ ١
اما قدرتھاى غربى آن پيشنھاد را  ،ـ طى جنگھاى مداخله گرانه لنين پيشنھاد نمود که در ازاى صلح بدھيھاى خارجى روسيه را پرداخت نمايد٢

   نپذيرفتند.
 درصد افزايش يافت.  ٨١و  ٧٦،٧٤درصد بود. سه سال بعد تا  ٣٩کسر بودجه  ١٩١٤ـ در سال ٣

E.H. Carr: Aa, part 2, p 161 
  ١٩١٧نوامبر  ٧ـ پرودا ٤
 Lcc 29:182 – 184ـ ٥
  ٣٣ص  ،)١٩٩٠(مسکو  ٩باند  ،ـ لنين: آثار منتخب در ده باند٦
  ١٩٢٠نوامبر  ٢٠ـ سخنرانى در  ٧
  درصد بود. ٢٨در سال نرخ رشد spravotjnik SSSR 1928 (Mosko 1929), p 400.   Statistitjeskijـ٨
  H.G Wells: Russia i darkness (1921)ـ ٩
  
  

  پايين کوه -٢٣
 

 ١٩٢٢عنوان مقاله ايست که لنين طى دوران نقاھت خود در فوريه  ،در مورد صعود از يک کوه بلند
  منتشر ميشد.  ١٩٥٩نوشت. دفتر سياسى آنرا در بايگانى مخفى نمود و نبايد تا قبل از سال 



البته ـ  براى کسى که از کوھى صعود ميکند رخ ميدھد رويدادى را توصيف مينمايد که غالبا لنين آنجادر 
  .اعتياد داشتبه کوه نوردى  ،شخودلنين 

ما بايد با سرعت يک  در آن ھنگام. عظيمترندآميز  يتپس از يک صعود موفقخطرات به گفته لنين 
 رو بهجنبش فورى نظير  ،منيع و برجسته فضاى در دور دستھابه عقب حرکت کنيم. و  گاھى وحلزون 

  . ايجاد شده است ،مستقيما بسوى ايجاد ھدف ،باال
تا به اينجا که استعاره بود. سپس لنين افکار خود را روشنتر توضيح ميدھد. انقالب روسيه به قللى دست 

  فته بودند.به آنھا دست نيا ، ١٨٧١و يا  ١٧٩٣ ، ١٧٨٩نه  ،يافته بود که ھيچ انقالبى تا آنزمان
بايد بفھند که  ،نشدنديک اقتصاد سوسياليستى به ايجاد موفق  آنھابه دليل اينکه  ،اما کمونيستھاى روسى

 باال رفتن ازکشور تنھا در شرايط "آماده نمودن اقتصاد سوسياليستى" ـ بسر ميبرد و در اينجاست که 
  کوه آغاز ميشود!

زمانيکه  ١٩٢١ر . بھاميبستندا دھقانان پيمان صلح شرايط اينگونه مطالبه مينمود که بلشويکھا ب
 ،تقليل يافته بودنصف به بلشويکھا دقيقا براى بار دوم کشور را فتح نموده بودند و توليد کشاورزى 

آغاز شده بود. تحت رھبرى سوسياليست  Tambovدر مرکز حوزه  ،تا آنزمان بدترين ،شورش دھقانان
 ،درخواستھاو به گروھھاى نظامى  ورزيدهان از تحويل بنشن امتناع آلکساندر آنتونف کشاورز ،انقالبى

جھت پايان دادن به مبارزه . ارتش سرخ براى اولين (و واقعا براى آخرين بار) مينمودندتيراندازى 
 ،متوسل به بيرون آوردن مواد شيميايى جنگىمسلحانه افرادى که خود را در جنگلھا پنھان نموده بودند 

  .خانه اسلحه ارتش امپراطورى شداز زراد ،گاز
شورش کوالکھا در نقاط مختلف آغاز و با مجازاتھاى گروھھاى اعزامى کمونيستى مواجه شدند. 

نه فقط در بازارھاى غير  ،به عبارت ديگر کشاورزانى که مواد غذايى مازاد در اختيار داشتند ،کوالکھا
و نفوذ  شھرتميدادند و از اين راه براى خود  وامبلکه به دھقانان فقيرتر نيز  ،قانونى ميفروختند

  بسيارى دست و پا نموده بودند.
به منظور ممانعت از درخواستھاى  ،Nestor Machnos ،معروف ه -  ھمزمان نيروھاى آنارشيست

 ٤٠٠٠٠دست کم  Tiumenدر بخشھاى بزرگى از اوکراين تاخت و تاز نموده و در  ،اجبارى دولت
   .ده بودندکشاورز دست به اسلحه بر

نفر از اعضاى خود را در گروه  ١٠٠٠٠٠حکومت اتحاد جماھير شوروى  ١٩٢١و بھار  ١٩٢٠پاييز 

از دست داده بود. درخواستھاھاى 
  کشته شده بودند. ويژهباندھا و افراد  ،آنھا توسط گروھھاى دشمن ١

بود. نمسئله توزيعى لنين و رھبران حزب بتدريج دريافتند که کمبود مواد غذايى در شھرھا فقط يک 
سطح کشاورزى روسيه طى جنگ جھانى و جنگ داخلى با توجه به آمارھاى موجود کاھش يافته بود. 

افزايش يافته از نظر تعداد بشدت  ،کوچکبى فايده دھقانان  شمار مزارعو  تقليل يافتهمناطق کشت شده 

.بودند
٢  

زمانى که بود کاھش يافته بود.  ١٩١٧در سال به نيمى از آنچه  ،طبقه کارگر ،ھمزمان پايگاه بلشويکھا
  آن ھم کمتر شد.صنايع جنگى برچيده شدند طبقه کارگر از  آغاز و دوران جنگ داخلىپايان 

جايى که حداقل ميتوانستند براى خود  ،مردمى که از جنگ و محروميت خسته شده بودند به روستاھا
  بازگشتند. ،غذايى تھيه کنند

کشاورزى دولتى را آغاز حزب  ،. به جاى رفتن به روستاھانموده بودرا تضعيف ھمه اينھا مواضع حزب 
بر روى مناطق عظيم به منظور کار . کمتيه کارگرى بذر افشانى پيشنھاد نمودبا صنايع بزرگ  پيونددر 

  .تشکيل شدکشت نشده 
  



کمونيستکنگره دھم حزب ميانه ى در 
٣

پايگاه  ،رنشتادشورشى در ميان ملوانان در ک ، ١٩٢١مارس  ، 
با کنفرانسى بر  ١٩٢١فوريه  ٢٨آغاز شد. شورش در  ،ميبنددرا دريايى که راه ورود به پطروگراد 

 Sevatopolآغاز شد. سپس سرنشينان به کشتى خواھر  Petropavlovskروى عرشه ناو جنگى در 
و کميسر ناوگان  ،ينينکال ،پيوستند. پرزيدنت شوراى اتحاد جماھير شوروى کرنشتاددر  ،رسته – خود ،و

اما  ،ملوان گفتگو و آنان را متقاعد نمايند ١٠٠٠٠تالش نمودند که با تقريبا  ،Kuzmin ،دريايى بالتيک
  تالش آنھا بدون نتيجه ماند.

مقدماتى" دوباره آزاد  اتدر بيانيه ملوانان مطالبه شده بود که شوراھا در سراسر روسيه پس از "تھيج
به احزاب آنارشيستى و سوسياليستھاى چپ آزادى کامل داده ميشد و اينکه  اينکه ،انتخاب ميشدند

بنشن از  درخواست متوقف شدنزندانيان سياسى راديکال نيز آزاد ميشدند. مسئله شاخص در اين بيانه 
  . بودجانب دولت 

 افسر ،Petritjenko. رھبر شورشيان ندقبال توسط آنارشيستھا و اس آرھا مطرح شده بود مطالباتاين 
متولد شده و  ،مستحکمترين سنگر آنارشيستھا و اس آرھا ،که در اکرايناى بود  ساله ٢٠ -زير دست 

تحت تاثير ايده ھاى ناردونيکى  ،کار ميکرد. والدين ملوانان اغلب کشاورزان اوکراينى Sevastopolدر 
  بودند.  Machnosو آنارشيستى به نام 

از کشاورزان تازه استخدام  ،Sevastopolو  Petropavlovdskن مانند سرنشيناکرنشتاد ملوانان در 
ا نمايان بود. آنھا تمايل ھشده اى تشکيل ميشدند که خستگى از کمونيسم جنگى و قحطى در چھره آن

حتى زمانيکه آن مسائل دقيقا  ،داشتند که حکومت اتحاد جماھير شوروى را مسئول مسائل معرفى بنمايند
  .بودندا بايکوت جھان خارج ايجاد شده توسط يورش سفيدھا و ي

اما  ،چپ ـ و راست جناحبودند از مخالفان  ملغمه اىدر کنفرانس حزب لنين توضيح داد که شورشيان 
  .مينمودندجريان ايفا  آننقش بزرگى را در  نيزاينکه افسران سفيد 

 Miljukovکادت و رھبر سرمايه دار حزب  Kozlovskijبود. ژنرال سابق تزار  فرضى معقولاين 
  بعدھا اعتراف نمودند که از شورش انتظارات بسيارى داشتند.

: در ه اى ميشدمذاکردست نبايد از اين  ىکه با شورشيانمعتقد بودند لنين و دولت اتحاد جماھير شوروى 
عھده ترتسکى نھاده شد. به ر بصادر و مسئوليت انجام آن شورشيان را فرمان سرکوب عوض دولت 

  سرکوب شورشيان "ضرورتى غم انگيز" شد.  ،کىگفته ترتس
پس از چند روز  ميکرد.که تسليم بى قيد و شرط را مطالبه صادر نمود مارس او اخطارى  ٥در صبح 

پرتاب شد.  Lisij nosو  Sestroretskاولين گلوله ھاى توپ بسوى جزيره از مواضعى در کنار 
نفر از شرکت کنندگان در کنگره حزب  ٣٠٠ ،ه بوددزمانيکه ھنوز پس از يک ھفته نتيجه اى بدست نيام

  شدند. اعزامبه جبھه ھمانروز بعد از ظھر  درسازمان داده و 
روز قيام کشتى شورشيان در يخھاى ضخيمى که ھمه خليج فنالند را فرا گرفته بود متوقف  ١٦پس از 

  .نمودندشد. سربازان سفيد پوش ترتسکى حمله به جبھه را آغاز 
تعداد گلوله ھاى توپ از ميان ترک يخھاى حاصل از وز اجساد بر روى يخھا پراکنده و پس از دو ر

  بودند. فرو رفته ر آب بسيارى از آنھا  د
Petritjenko، از  ،ه بودآغاز نمودرا شورشيان  از اتدر حاليکه حکومت اتحاد جماھير شوروى تحقيق

نفر به اردوگاھھا اعزام  ٦٤٥٩رباران و ملوان و افسر تي ٢١٠٣. ه بودروى يخھا به فنالند گريخت

.شدند
٤  

ذبى را که در روزنامه ااخبار کبه منظور برانگيختن شوق و شعف عمومى در جريان کنگره حزب لنين 
جنگ در پطروگراد:  ،"شورش مسکو گزارش ميشود" :نقل نمود ندھاى بين المللى درج شده بود

"پطروگراد و مسکو در اختيار  ،تگير شد""زينويف دس ،شدند"ساکت ارتش سرخ  توپخانه ھاى



"لنين  ،ترتسکى لنين را دستگير ميکند" ،شورشيان که دولت موقتى را تشکيل داده اند قرار دارد"
  ترتسکى را دستگير ميکند".

  
به منظور پيروزى بر کرنشتاد کمونيست در کشور را ى لنين يک سوم از کادرھاى رھبرى کننده 

براى  ميزانکه دست کم به ھمان  ندحال در آينده مسائل ديگرى نيز وجود داشت. با اينسازماندھى نمود
  . بودنداتحاد جماھير شوروى خطرناک 

و سياست  قوام يافتهکارگرى در حزب موسوم به اپوزيسيون  -حزب در خطر بود. اپوزيسيون انسجام
  با مخالفت روبرو شد. ،کنگرهمطرح شده از جانب  ،نپ ،جديد اقتصادى

در روستاھا زندگى ميکردند.  ،ميليون از جمعيت ١٥٩ ،درصد از روسھا ٨٢از جنگ جھانى قبل 
تعيين  ،قدرت ھمچنين پس از بدست گيرى ،چگونگى برخورد به جمعيت کشاورزان کامال براى انقالب

دوران جنگ داخلى  تمامکننده بود. در واقع مسئله کشاورزان مھمتر از ھر زمان ديگرى شده بود. طى 
  .ه بودندعيت بيکار از شھرھاى گرسنه به مناطق کشاورزى توليد کننده مواد غذايى مھاجرت نمودجم

سوسيال دمکراتھا و انقالبيون سوسياليست (و سلف تاريخى آنھا ناردنيکھا) اساسا ديدگاھى متفاوت 
  نسبت به کشاورزان داشتند. 

سوسيال  ،توھماتى داشتندانقالب  درکشاورزان ماھيت تعيين کننده در حاليکه اس آرھا در مورد 
در دھه ھاى  Stenka Razinدمکراتھا به مجموعه اى از شورشھاى شکست خورده دھقانان از 

اشاره مينمودند. کشاورزان ميتوانستند چپاول  ١٩٠٥تا به آتش کشيدن کاالھا در انقالب سال  ١٦٠٠
ما در اساس نميتوانستند جامعه قديمى را ا ،سرنگون سازندنيز شايد که تزار را  ،بدزدند و بکشند ،کنند

  تغيير بدھند.
صحبت کرده روستايى"  نجات بخشمارکس و انگلس در مورد "تاثير زندگى ه  –مانيفست کمونيست 

زمين و در صورت امکان ثروتمند بر روى ملک تھدفش بدليل اينکه  و تمايل داشت که دھقان رابود 
  .عنوان يک دشمن معرفى نمايدببود  از طريق کار کارگراننمودن خود 

ى اٽبات شده که روسيه ميتوانست بعنوان قانوننظرياتى داشتند در اين باب با اينحال زمانى معلمان ما 
  باشد.  استثنايى

آنھا (ھمانطور که نشان داده شد به غلط) به اين درک رسيده  Haxthausenتحت نفوذ محقق آلمانى 
   .عجيب و غريب از دوران فئوداليسمبود يادگارى  ،"miren" ،بودند که جامعه روستايى

از مرحله سرمايه دارى در روسيه صرف نظر  ،mirenمقصود اين بود که از طريق تکيه بر دھقانان و 
از  ،Narodnaja voljaيک مارکسيست قديمى و تروريستى از  ،Vera Zasulitjنمـاييم. زمانيکه 

او داد که  پاسخ مارکس ١٨٨١مارس  ٨به تاريخ  ،ردسوال ک mirenمارکس عقيده اش را در مورد 
 براى تولد دوباره اجتماعى روسيه است".  آغاز) نقطه miren( روستامتقاعد شده است که "

زبان  ،نموداما انگلس روسيه را با عالقه کامل دنبال  ،چشم از جھان فرو بست ١٨٨٣مارکس در سال 
و توسعه سريع صنتعى  ١٨٩١. قحطى در سال کردنامه تبادل  Tjernysjevskijروسى را آموخت و با 

پايه و اساس  روستاھاشد که او عقيده خود را تغيير داده و پى ببرد که کشاورزان گرسنه  سببروسيه 
  گذشته".  بود از دورانى يانقالب نبودند. اين "رويا

عليه ناردنيکھا منتشر نمود. لنين با خشنودى بينش جديد انگلس را ثبت و نظرات او را با تيراژى باال بر 
تحت فشار انقالب صنعتى متالشى ميشد. کشاورز يا سرمايه دار  mirenاو پيش بينى نموده بود که 

     ميشد يا کارگر.
که سپس قبر  ،کارگران را شمارفزايش النين به توسعه صنعتى روسيه خوش آمد گفت. اين توسعه 

  ھمراه داشت.با خود به  ،حفر مينمودندسرمايه دارى را 



رفرمى که به معناى از  ،بزرگترن رفرم کشاورزى خود را آغاز نمود Stolypinمدت کوتاھى پس از آن 
  بود. mirenھم فروپاشى 

بقيه براى مالکان بزرگ  ،مالکان کوچک کشاورز بودند ،از کشاورزان ٤/١در دوران انقالب اکتبر 
  باقى ميماندند. mirenو يا در  کردهزمين اجاره  ،مينمودندبردگى 

سرمايه دارى کشانده ميشدند آسيابھاى توليد ثروت براى درک لنين در مورد اينکه کشاورزان ناگزير به 
  پيروز شد. 

  
پس از انقالب اکتبر تنھا مسئله صلح بود که براى کشاورزان در الويت قرار داشت. در ھمان اولين شب 

زمين نوشت. بعد از ظھر روز بعد او آنرا در مورد ى را بدست گيرى قدرت لنين پيش نويس قانون جديد
خواند. اين فرمان بالفاصله  ،که به اتقاق آراء مورد قبول واقع شد ،براى کنگره اتحاد جماھير شوروى

. کاالھاى ھمه نمودحق مالکيت کشاورزان بزرگ را بر روى زمين بدون پرداخت غرامت بى اعتبار اعالم 
رفت. گـ و زمينھاى اجاره اى در اختيار شوراى کميته زمين و کشاورزان قرار کليسا  ،دولت ـ  ،مالکان ـ 

دسياتين بود به الگوى  ٣٠٠ـ  ١٠٠اينچنين تصميم گرفته شد که زمينھاى بزرگ که مساحتشان بيش از 
  .ونددولتى تبديل ش

ادامه پيشنھاد . فرمان در ندديگر زمينھاى کشاورزان معمولى و قزاقھا شامل اين قوانين نميشد طرفاز 
  .گذاشته ميشدخريد و اجاره دادن زمين به اجرا  ،که در آينده قانونى در مورد ممنوعيت فروشميکرد 

برخى از شرکت کنندگان در کنگره اتحاد جماھير شوروى اعتراص نمودند و مدعى شدند که اين سياست 
لغت به لغت از روزنامه اس آرھا فرمان را لنين  متن ى ازمھمى سوسيال دمکراتھاى انقالبى بود. بخشھا

  بود.  کرده بردارى کپى
لنين اعتراف نمود. "اين مھم نيست که اين برنامه معتلق به  ،"اجازه بدھيد ھمانطور که ھست بماند"

مبنى بر را  ىماست يا متعلق به سوسياليستھاى انقالبى. مھم اينجاست که کشاورزان ضمانت قابل اطمينان
به زندگى  اننداينکه خودشان ميتو ،ه اند دريافت نموده باشندبيرون رفت ھاستااربابان از رو اينکه

  ." نمايندو مسائل خودشان را تعيين  ھندخودشان نظم و ترتيب بد
سوسياليستھاى انقالبى که ھنوز نفوذ بسيارى در ميان دھقانان داشتند با کشاورزى بزرگ دولتى به دليل 

زمانيکه بينش  ،در کشاورزى بودند مخالفت مينمودند. آنھا ھمچنيناينکه در اصل مخالف کار کارمزدى 
دور از چشم دولت  دريافت ننموده اى حق الزحمه بھترى ھنگاميکهکشاورز به او ميگفت که بنشن را تا 

بلکه فروش  ،اين امر نه تنھا کشت و کار را براى فصل بعد .بودند درخواستھاى دولتىمخالف  ،مخفى کن
   مورد تھديد قرار داده بود.شھرھا را نيز  مواد غذايى در

داليل بسيارى براى آن جو عدم اعتماد دوطرفه وجود داشت. در روستاھا ھنوز افکار رمانتيک 
اتحاد جماھير شوروى وجود  سوسياليستھاى انقالبى در مورد دھقانان و عدم اعتماد به کنترل کارگرى

اتحاد جماھير شوروى کشاورزان اساسا نماينده اى داشت. در اولين  و دومين کنگره تعيين کننده 
ارزش راى جمعيت  ، ١٩١٨متعلق به  ،نداشتند. و بر اساس اولين قانون اساسى اتحاد جماھير شوروى

شھرنشين پنج برابر کشاورزان بود.
٥  

  
لنين گفت. "مسئله عقب نشينى  ،پايين برويم" muzjiken"ما بايد با احتياط تمام از سرازيرى بسوى

امريست که کمونيستھا بايد در مورد آن مطالعه نمايند. دشمن به راحتى ميتواند ما را فريب داده و وادار 
  به حمله کند و ما را براى سالھاى سال به عقب براند."

"به ھمين دليل آنکسانى که خود را در آينده نزديک براى حمله اى مستقيم به کاپيتاليسم آماده نموده اند 
  را براى خود جھت عقب نشينى بوجود بياورند."  ىکه امکان مطمئن بيانديشند بايد به اين



 ،در کشورى مانند روسيه که عناصر خرده سرمايه دار مديريت زمينھاى کشاورزى را بعھده دارندما "
زندگى کنيم. اين قشر اکنون بسوى ھدف  ىنميتوانيم بدون پشتيبانى قشر خرده سرمايه دار مدت دراز

زاک گحرکت ميکند. اگر من مخالفى را که بصورتى زي ،بر روى خطى صاف بلکه زيگزاکنه  ،خود
لنين  ،زاک حرکت کنم"گبصورتى زي به منظور رسيدن به او خودم ھمبايد  ،حرکت ميکند دنبال کنم

  توضيح داد.
ارتزاق  که از دسترنج کارگران استخدامى ،او کمونيستھايى را مورد انتقاد قرار داد که ميان کوالکھا

تفاوتى قائل نبودند. در آينده  ،مينمودند و کشاورزان طبقه ميانى که از ثمره کار خود زندگى ميکردند
  . نميشدتحت ھيچ شرايطى از آنھا گرفته  آن دومىاموال 

در دھقانان  ى بود که نسبت بهعقب نشينى بزرگمتوقف نمودن درخواستھاى اجبارى کنگره حزب  در
  . ميفروختندکشاورزان با آزادى کامل بنشن خود را در بازار از آن پس . ه شد بودمورد آن تصميم گرفت

مورخ  – Roj Medvedev. ندلنين اين تنھا راه چاره بود. تغييرات بدون تاخير آغاز شدبنا بر درک 
ميليون پود بنشن در  ٦٠٠کشور  ھنگاميکه  ١٩١٨ميگويد که بلشويکھا ميتوانستند در ھمان بھار سال 

.حذف نمايندانحصار دولتى را بر روى بنشن  ،بارھاى خود ذخيره نموده بودان
٦  

  

 Roj Medvedev: Russkaja revolutsija 1917 goda: pobeda i porazjenie bolsjvikov (Mosko 1977), p85 ـ١
درصد. يک  ٨٦ ، ١٩٢٠در سال  ،داشت دسياتين زمين و يک اسب تعلق ٤درصد از زمينھا به دھقانان کوچک با کمتر از  ٨٥ ١٩١٧ـ در سال ٢

  ھکتار. ١،٠٩دسياتين برابر است با 
  تغيير داده بود. RKP (b) ،نام خود را به حزب کمونيست روسيه (بلشويکھا) ١٩١٨ـ حزب در مارس ٣
   Kronstadt 1921. Dokumenty (Mosko 1999)  ـ٤
نفر روستا  ١٢٥٠٠٠شھرنشين و يک کرسى براى  ٢٥٠٠٠ون يک کرسى براى ـ  تعداد کرسيھا براى کنگره اتحاد جماھير شوروى بدنبال قان٥

  نشين محاسبه شده بود.
E.H. Carr: The bolshvevik Revolution 1917 – 23, part 1 (London 1978), p126. 

  Roj Medvedev: Russkaja revolutsija 1917 goda: pobeda i porazjenie bolsjvikov (Mosko 1977), p50ـ ٦
  
 

  برداشت تلخ -٢٤
  

نگذشته  Wranglerو  Koltjaks, Denikin, Judenitjھنوز مدت زيادى از پيروزى بر ارتشھاى 
بود و مباحثات بر سر رفرمھا به تازگى آغاز شده بود که اتحاد جماھير شوروى جوان قربانى حادثه 

  ديگرى شد: قحطى در منطقه ولگا.
که معموال  ،منطقه ولگاوع  خشکسالى و حمله ملخھا به مورد وقدر  اتاولين گزارش ١٩٢١در آوريل 

مواردى از منتشر شد.  ،ميليون نفر جمعيت داشت ٣٦درصد از بنشن روسيه را تھيه مينمود و  ٣٠
  . ه بودگزارش شدنيز آدمخوارى 

  شده بود.  دچار خشکسالىميليون دسياتين ـ پنج برابر مساحت کشت شده در کشور سوئد ـ  ١٤بيش از 
  وخيم تر شد. ،سال جنگ داخلى ٣سال جنگ جھانى و  ٤ ،ى به دليل سالھا محاصره اقتصادىطقح

نابودى محصوالت بصورتى دائمى ھر پنج سال يک بار و نابودى عظيم محصوالت ھر  ،در روسيه قديم
  بود که نابودى عظيم محصوالت روى داد.  ٩٢ـ  ١٨٩١ده سال يکبار رخ ميداد. آخرين بار ميان سالھاى 

به دليل اينکه کشاورزان  ،لنين گفت که تجربيات تاريخى در روسيه نشان ميدھد که يک برداشت بد
اغلب برداشت بد ديگرى را بدنبال دارد. در ضمن  ،زمانيکه گرسنه بودند دانه ھاى خود را ميخوردند

و آنان را بنشن توسط دولت به روستاھا رسيده  درخواستھاىلنين مطمئن نبود که خبر متوقف نمودن 
  متقاعد نموده بود يا نه.



 يگزين که جا Naturaskatt*؛ يکى در مورد شدلنين سه صفحه گرامافون ضبط به پيشنھاد 
امتيازات به شرکتھا و سومى تعاونيھا. صفحات توسط مبلغانى در مورد ديگرى  ،شدبنشن  درخواستھاى

  رگى بر روى مردم داشت. که به اينجا و آنجا مسافرت مينمودند ضبط و تاثير بسيار بز
اينکه  ،زمينھاى کشت شده سطحافزايش اھميت ماليات لنين بر روى مربوط به پرداخت در صفحه 

 ،اينکه در جھت بدست آوردن بازدھى باالتر تالش مينمودندو  ميدادندکشاورزان باغھاى خود را توسعه 
  ه بود.تاکيد نمود

  
   مترجم -يات بجاى پول از اموال خود استفاده ميکردند* در گذشته مردم بعلت فقر براى پرداخت مال

  
. را مورد تاييد قرار دادقحطى  وجود ،خلقھاپرزيدنت شوراى  ،ميخائيل کالينين ١٩٢١در سپتامبر  
 ،ريشه ،برگ ،علف ،غذاى احشام ،کاه ،پوست حبوبات ،با خوردن گياھانآسيب ديده  ه -  ميليونھا انسان

آنان را که ود را سير ميکردند. آنھا زمين يخ زده را خشمگين از حادثه اى خزه و الشه حيوانات شکم خ

 ى خود نموده بود گاز ميگرفتند.نقربا
١  

ميليون کودک بى سرپرست را از خود  ٢يک ميليون کشاورز بر اثر قحطى جان باخته و  ١٩٢٢در مى 
  جاى گذاشته بودند. رب

Pomgol، ى نا برابر با زمان را به پيش ميبرد. در ديگر نقاط نبرد ،کمتيه کمک رسانى به قحطى زدگان
کارگران در مسکو با کارت جيره بندى  ١٩٢١کشور نيز ذخيره غذايى بزرگى وجود نداشت. در تابستان 

مخصوص بيش از يک صد گرم نان در روز دريافت نميکردند. ھر دو سرخھا و سفيدھا انبار حبوبات را 
  چپاول نموده بودند.

کار در مجموع يک ميليون قحطى زده به مناطق قحطى نزده  ه -انتقالھر چيز بر روى  دولت قبل از
  .مينمودو بنشن مازاد بر مصرف را در ديگر نقاط کشور جمع آورى  ميکرد

  
نويسنده براى کمک به قحطى زدگان دست التماس بسوى "ھمه  ـ ه ماکسيم گورکى ١٩٢١در جوالى 

  مريکا دراز کرد.انسانھاى با وجدان" در اروپا و آ
(آژانس امداد رسانى آمريکا)  ARA (Amercan Relief Agency)با گرفتن ماموريت از جانب 

تمايل خود را براى ارائه  ،آمريکامنتخب رئيس جمھور سپس  و  آنزمان وزير بازرگانى ،ھربرت ھوور
   اعالم نمود. فورى کمکھاى

در  ARAدر دره ولگا بدون غذا بودند.  ،طفق ،ميليون نفر انسان ٢٥دست کم  ١٩٢١در تابستان 
  ادامه داد.  ١٩١٣عمليات کمک رسانى خود را آغاز و تا پايان ژوئيه  ١٩٢١سپتامبر 

  جان ميليونھا انسان را در مناطق ولگا و اوکراين نجات داد.   سازمان آن 
تن مواد  ١١٥٠٠که  ،Mezjrabpom ،کارگران بين المللىمانند کمکھاى  ،سازمانھايى غير دولتى

 . ندنيز تشکيل شد ،دارو و بيش از يک ميليارد مارک را جمع آروى نمود ،لباس ،غذايى
Fridtiof Nansen, Henri Barbusse, Anatole France, Herbert Wells, Bernhard 

Shaw, Martin Andersen Nexö   وTeodore Dreiser  از جمله کسانى بودند که به درخواست
  ند.روسيه پاسخ داد

اداره  تشکيل از روسيه  ARAنمودند.  بھره بردارىضد روسى در آمريکا بسرعت از شرايط  محافل
. لنين کردامرى که دولت روسيه با آن مخالفت  ،درخواست نمود را در مناطق قحطى زده ىمخصوص
Hoover  پاسخى  صورت دخالت در امور روسيهرا "گستاخ و حيله گر"  ناميد و به او اخطار داد که در

  .دندان شکن دريافت مينمود



جھت رھبرى يک ماموريت ـ صليب سرخى در  ١٩٢١ اوتکه در  Fridtiof Nansenاما ھمکارى با 
کمک امر با تمام وجود در  Fridtiof Nansenبا مشکالت کمترى روبرو شد.  ،ه بودروسيه انتخاب شد

ه روسيه در حاليکه "مازاد بر مصرف را در دادن وام بملل  جامعهو امتناع  کردبه محرومان شرکت 

نيروى کار و امکانات حمل و نقل در جھان وجود دارد". ،شديدى از مواد غذايى
٢ 

  محکوم نمود. 

پوندى بود. از طريق کمکھاى  ١٠٠٠٠٠ ه -  دولت انگليس به قحطى زدگان تنھا يک نمادين پشتيبانى
  . ه بودندودن مبلغ را جمع آورى نمآداوطلبانه انگليسيھا سه برابر 

در نھمين کنگره سراسرى اتحاد جماھير شوروى کمکھاى داده شده از جانب کشورھاى غربى به قحطى 
از آب دريا. کمکھاى بود که البته قطره اى  ،ھزار تن تخمين زده شد ٤٠٠٠٠زدگان توسط لنين تا تقريبا 

  شد. هتخمين زدميليون تن  ٢،٦داده شده توسط حکومت اتحاد جماھير شوروى تا 
خود که ھمه چيز به حال عادى  وداعالم نمبا موفقيت حکومت اتحاد جماھير شوروى  ١٩٢٢در پاييز 

نيز ميليون پود بنشن  ٥٠بازگشته بود. برداشت سال بسيار خوب بود. در دسامبر دولت در مورد صدور 

.ودتصميم گيرى نم
٣  

  
ر شوروى با کليسا مورد آزمايش قرار بعنوان نتيجه اى مستقيم از قحطى روابط حکومت اتحاد جماھي

  گرفت.
در فعاليتھاى امداى شرکت نموده و قصد داشت که زمانيکه قحطى در مناطق ولگا آغاز شد کليسا 

که  بر آنشددولت  ١٩٢٢د. در فوريه نپيشنھاد داد که بخشى از وسايل با ارزش کليسا را جمع آورى نماي
داراييھاى کليسا را که براى بازديد کنندگان ارزش ش از جمع آورى آن بخبه شوراھاى محلى پيشنھاد 

 ٨٠٠٠٠. در روسيه ارائه نمود ،خريد غله و تخصيص آن به قحطى زدگان به منظور ،خاصى نداشت
ھزار کليساى ثروتمند فعال وجود داشت. لنين بر اين باور بود که اتخاذ اين سياست ميتوانست صدھا 

براى دولت بازدھى داشته باشد. به صراحت گفته شده بود که اين  شايد ميلياردھا روبل طال ،ميليون
اعانات کامال در اختيار قحطى زدگان قرار ميگرفت. بنابراين مسئله برپايى جنگى بر عليه مذھب و يا 

.اسقف اعظم قصد برجسته نمودن آنرا داشتندکه بعدھا سفيدھا با تبليغات خود مسئله اى  ،نبود کشيشھا

Tichon دا موافقت خود را با رھمنود دولت در ايزوستيا که ابت
٤

شايد به  ،در آنزمان ،نموده بوداعالم 
. صادر کرد اقدامات مخالفت مينمود آنمبنى بر اينکه کليسا بايد با را رھنمودى  ،ىدليل سوء تفاھم

Tichon،  ياVasilij Belavin ت که از طرف ارگانھاى اتحاد جماھير به اين نام خوانده ميشد مد
اما ھمزمان از  ،"اين ھيوالھاى نژاد انسانى" ،ه بودکوتاھى پس انقالب اکتبر بلشويکھا را طرد نمود

  ارتشھاى سفيد امتناع ورزيده بود. ستايش
بسيارى از مذھبيون واقعى که به قحطى زدگان يارى  مطالباتبا  Tichonموضع ناپايدار  رابطهدر اين 

قديمى  نقره ھاى. خواھر لنين آنا ه بودندجواھر جمع آورى نمود ميرسانند در تضاد افتاد. ھمه طال و
به مجمعى که از قحطى زدگان پشتيبانى   Simbrisk خود را از ىخانواده اليانوفھا و لنين مدال طال

  ؟نبايد ھمکارى ميکردند. بنابراين چرا کليسا ه بودمينمود اھدا کرد
  

نامه اى به دفتر در  ١٩٢٢مارس  ١٩لنين در  ، لىماکياو اثر شاھزادهروشن به کتاب  اشاره اىبا 
با از آن اين ضرروت دارد که "متوسل شويم  قرار است ما به استفاده از شقاوتسياسى نوشت که اگر 

استفاده دراز مدت از به دليل اينکه توده ھا  ،استفاده کنيم زمان ممکنتمام وجود و در کوتاھترين 

."نميکنندتحمل خشونت را 
٥  

ه رخ داد ،به فاصله يک روز مسافرت واقع در شمال شرقى مسکو ،Sjujaدر شھر کوچک که  حوادٽى
  لنين اينچنين استدالل نمايد.سبب شد که  بود



مارس يک کميسيون دولتى در آرامش کامل مقدار بسيار زيادى وسايل با ارزش را از کنيسه  ١٤در 
Sjuja انبوھى از با  ،نديسيون به ميدان کليسا آمدجمع آورى نموده بود. روز بعد زمانيکه اعضاى کم
قطعات چوب پرتاب نموده و تير ھوايى شليک ميکردند. و  سنگ گرد آمده در آنجا برخورد کردند کهمردم 

سربازانى که اعضاى کميسيون را دنبال ميکردند محاصره شده و به ھمين دليل ناگزير به تيرندازى به 
 ،اعضاى کميسيونتوسط کليسا ى متعلق به  –پود نقره  ٣ ٢/١ ى - ه سوى مردم شدند: قبل از مصادر

.ه بودندنفر زخمى شد ١٠ و چھار نفر کشته
٦  

دست "،باز داشت کنند ،ممکن بودتا آنجا که  ،داد فرمانمتوسل شد و  ماکياولى روح بهلنين  درآنھنگام
شرکت در " به جرم نخرده سرمايه داران و سرمايه دارا ،کم دھھا تن از نمايندگان کشيشان محلى
  . دستگير شدند مقاومت خشونت آميز در مقابل فرمان دولت

محاکمات بايد با اين مضمون که در ضمن لنين بر اين عقيده بود که دفتر سياسى بايد فرمانى شفاھى را 
" به دادگاھھاى ندميشد منجر Sjuja ه - به "اعدام تعداد بسيارى از افراد با نفوذ و خطرناک در شھر

  نيز به اجرا گذاشته ميشد.بايد در مسکو و ديگر شھرھا  ھمين سياستلى ابالغ مينمود. مح
 ١٠بازگشت کشيشان از مخالفت دست برداشته و  Sjujaمارس زمانيکه اعضاى کميسيون به  ٢٣در 

  پود نقره و سنگھاى با ارزش قديمى و مجموعه اى از ديگر وسايل با ارزش را به دولت تحويل دادند.
نفر به مجازاتھاى مختلف محکوم شدند. پس از بررسى درخواست تجديد  ٣٨اه در ماه مى آغاز شد. دادگ

به اجرا گذاشته شد.نيز نظر پنج نفر از محکومين به مرگ باقى مانده بودند که احکام آنھا 
٧  

قصد محاکمه او را داشت در مسکو تحت مراقبت قرار گرفت. لنين  Dondkojدر معبد  Tichonاسقف 
پس آزاد و  Tichon بعد نفع او مداخله نمود. چند سال بهبارھا  Fridtoof Nansenاما واتيکان 

  .نکندداد که ديگر با دولت اتحاد جماھير شوروى مانند دشمن رفتار  وعدهعذرخواھى از
و متوجه شد که   بندىدولت اتحاد جماھير شوروى کمکھاى داده شده را جمع  ١٩٢٢در نوامبر سال 

 ٧١٠٠٠الماس و برليان بعالوه  ٣٥٠٠٠ ،کيلو مرواريد ٢٣٠ ،تن نقره ٣٨٤ ،کيلو طال ٥٤٠ تقريبا

بود. نمودهديگر سنگھاى قيمتى دريافت 
مجموع اين داراييھا تا دو و نيم ميليارد روبل طال تخمين زده  ٨

.ندشد
٩  

  
 را تا آنھاشمار بى اما يک مورخ غر ،در منطقه ولگا غير ممکن است زده قحطىمحاسبه ميزان قربانيان 

.برآورد نمودميليون نفر  ٥
١٠  

 ،نماييممقايسه  ،قبل از جنگ اول جھانىتا  ،جمعيت را در ھمان مناطق ميزاناگر ما  ،آنچه که مسلم است

ميليون نفر کاسته شده بود. ٨از جمعيت روسيه  ١٩٢٣در سال 
١١  

  ميافت.      چندين ميليون افزايش تا در حاليکه بصورتى عادى بايد ساالنه 
  
  .١٩٢١سپتامبر  ٧ـ پرودا ١
 Dokumenty nvesjnej politiki SSSR, band 4, p 787ـ ٢
  ـ اين تصميم را ديميترى ولگونوف بعنوان مدرکى بر عليه بى تجربگى شديد لنين ميگيرد٣
 ]Lenin, Polititjeskij, p 2 (Mosko 1994), p 159ات بايد طى دورانى که قحطى رخ داده بود ]. او بر اين امر اشاراه مينمايد که صادر

ميليون پود افزايش يافت  ١٢٢صادرات تا  ١٩٢٣بيشتر از ھر سال ديگرى گندم برداشت شد.  ١٩٢٢که البته صحيح نيست. در سال  ،انجام ميشد
(Narodnoje chozjajstvo sojuza SSR v tsifrach. Mosko 1924, p 194)   

  ١٩٢٢فوريه  ٢٦ـ ايزوستيا ٤
 V.I Lenin: Neizvestnye dokumenty (Mosko 1999) p 517 ـ٥
  کيلو گرم. ١٦،٣٨ـ يک پود برابر است با ٦
از کشيشان و فعالين مذھبى کشته شدند و  ١٤٠٠٠کتاب خود در مورد لنين ادعا ميکند که  ، ٢باند  ، ٢١٢در ص   Dimitrij Volkogonovـ ٧

  بودند. به نظر ميايد که اين اطالعات قالبى باشند. براى مثالنفر  ٢٠٠٠٠ميگويد که آنھا دست کم  ٢١٧در ص 



 Zjores Trofimov  در فرماندارىSimbrisk تنھا دو حبس  ،تحقيق نمود بدون اينکه در رابطه با اختالف با کليسا اعدام شده اى پيدا کند
 Zjores Trofimov: Volkogonovskij Lenin (Ulianovsk 1995), p77تعليقى. 

 Jurij Poljakov: 1921: pobeda nad golodom (Mosko 1975), p 74ـ ٨
  Mosko 850 let, band 2 (Mosko 1996), p56ـ ٩
 Helene Carrere d Encausse: Lenin (Paris 1998), p 561ـ ١٠
ميليون ميان  ٣،٦و  ٢٠ـ ١٩١٨ميليون ميان سالھاى  ١٠،٢ ،ميليون ١،٧مجموعه جمعيتى که کشته شدند تا  ١٧ـ  ١٩١٣ـ ميان سالھاى ١١

  تخمين زده شده است. ٢٢ـ  ١٩٢٠سالھاى 
Sergej Maksudov: Poteri naselenija SSSR (Vermot 1989), p 185.  

  
 

  قـاصد تزار  -٢٥
  

در جھت  Michail Strogovش قاصدو  تزارچگونگى تالش  ،قاصد تزار ،Jules Verneدر رمان 
جدا از تاج و تخت روسيه  را سيبرىانه اى که ميخواھند ممانعت از به اجرا درآمدن اھداف جدايى طلب

  .به تصوير کشيده ميشود ،کنند
با قزاقھا و تاتارھا در اروپا متحد شده اند. جزئيات در  Bucharaو   Koknad, Chivaقبايلى از 

نمود. اما با اينحال سانسور دوران تزار اين کتاب را توھين آميز برداشت ،تاريخ کامال  نامعقول ھستند
١ 

   نميخواستند در مورد آن صحبت کنند.کوششھاى استقالل طلبانه اقليتھا مسئله اى بود که دولتمردان 
دانش آموزان  او ١٩٠٥لنين دائما امپراطورى روسيه تزارى را "زندان خلقھا" ميخواند. در سال 

روسى را به آتش  لھستانى را زمانيکه در صدھا مدرسه تصاوير تزار و کتابھاى درسى خود به زبان
  کشيدند و معلمان روسى خود را اخراج کردند تحسين نمود. 

غنى و با  Tjernysjevskijو  Dobroljubov ،تولستوى ،لنين نوشت "ما ميدانيم که زبان تورگنيف
. و البته ما ميخواھيم که ھر کسى که در روسيه زندگى ميکند اين امکان را داشته باشد که ھستنداھميت 
يک چيز را نميخواھيم: عنصر اجبار. ما نميخواھيم که مردم را با ضربات ما سى را بياموزد. اما زبان رو

چماق به بھشت بفرستيم."
٢  

بر جدايى سوئد و نروژ در سال  ،بدست خودشان  مللدر مورد حق تعيين سرنوشت لنين در نوشته خود 
  تاکيد نمود.  ميشدندتنظيم بعنوان مثالى بر اينکه قوانين ميان ملتھا چگونه بايد  ١٩٠٥

لنين بر اين عقيده بود که انسجام ميان کارگران سوئدى و نروژى با اعتراف جنبش کارگرى سوئد که بر 
ارگران نروژى متقاعد شده بودند که کارگران زيرا که کايجاد شد. " حق جدايى نروژ مھر تاييد کوبيد

امتيازات سرمايه دارى و صاحب در مقايسه با  ،ھاسوئدى به ناسيوناليسم سوئدى مبتال نشده و براى آن

برادرى با کارگران نروژى از اھميت بيشترى برخوردار بود." ،سوئدى ىمنصب
٣   

بحساب دقيقدرصد  ٥٧يا  ،بيش از نيمى از جمعيت امپراطورى روسيه
به اقليتھاى قومى تعلق داشتند  ،٤

قاعده به آنھا اجازه استفاده از زبان که بدرجات مختلف مورد تبعيض واقع ميشدند. بعنوان يک 
  مادريشان نيز داده نميشد.

جمالت ناروشن و نه از  ،لنين گفت "ما بايد آزادى مردم تحت ستم را مطالبه نماييم. نه در کلى گوييھا
  طريق اينکه آنرا به زمانى که سوسياليسم ايجاد شده است [منتقل] نماييم." 

جدايى و آزادى براى  براىکامل سياسى و دمکراتيک جھت تبليغ  "مشخصا اين به معناى داشتن آزادى
  تعيين مسئله با راى عمومى در ميان ملتھايى که خواھان جدايى ھستند ميباشد."



کوچک از روسيه  مللاما نياز به جدايى بدين معنا نبود که بلشويکھا در ھر موقعيتى از خواست جدايى 
دمکراتيک دولتى خود را به حق کامل جدايى نزديکتر "ھر چه سيستم  ،حمايت نمودند. بر عکس

  خواست جدايى در عمل ضعيفتر و بعيدتر ميگردد." ،مينمايد
مقصود اين بود که اگر امپراطورى روسيه واقعا دمکراتيزه ميشد و بصورتى صادقانه نشان ميداد که به 

ن ملتھا خواھان استفاده از اين در عمل تعداد کمى و يا ھيچيک از اي ،ميگذاشتحق جدايى ملتھا احترام 
  حق نميشدند.

  . متوقف بشودچيزى نبود که پس از انقالب اکتبر بگونه اى ناگھانى  ملىلنين بر اين عقيده بود که ستم 
به کائوتسکى نقل قول نمايد.  ، ١٨٨٢سپتامبر  ١٢ ،انگلسنوشته شده توسط که از نامه اى  مايل بوداو 
ھيچگونه  ،پيروزى خودنابود نمودن بدون  ،نميتوانند گران پيروزمند. کارقطعيست چيز تقريبا يک"

." مردمى که به مردمان ديگر ستم روا ميدارند خودشان کنندديگر ديکته  اندعاى خيرى را به مردم
  نميتوانند آزاد باشند.

ت لنين اين را "يک اصل مطلق بين المللى خواند". او ميدانست که يک رژيم سوسياليستى ميتوانس
انقالب ميتوانست حتى از منافع شخصى نشئت گرفته و "از ديگران سوارى  ،بله ،مرتکب گناه  بشود

بگيرد". لنين اين امکان را از نظر دور نداشت که يک رژيم سوسياليستى ميتوانست به امپرياليستى 
مونيست در ھشتمين کنگره حزب کمونيست اخطار داد: "تعدادى ک ١٩١٩مارس  ١٩بشود. او در  مبدل

  و شما يک شونيست بزرگ را پيدا ميکنيد".  ،را قطعه قطعه کنيد
با داشتن آزادى  ،از ضمانتھاى قانونى براى خود مختارى ،از يک انحطاطت مانعبه منظور دقيقا  ،او

  حمايت نمود. ،از کشورھاى سوسياليستى يىاستقالل و جدا براىترويج  جھت
"مساوات و حق  اعالم نمود ،استالين و لنينشده توسط امضاء اعالميه اى  ١٩١٧نوامبر  ١٥در 

باضافه  استقالل نامحدودھمچنين "حق ھمه مردم روسيه در داشتن  ،حاکميت براى ھمه مردم روسيه"
  حق خارج شدن و تاسيس کشورھا". 

که ھدفش ايجاد اتحادى داوطلبانه و صادقانه ميشد ستمگرى و خودسرى دوران تزار "جايگزين سياستى 
  ."بوديان ھمه مردم روسيه م

 ٣٧اعالم استقالل نمود. اوکراين با  ١٩١٧فنالند اعالميه بلشويکھا را بھانه اى قرار داد و در دسامبر 
منشويکھا جمھورى غيروابسته گرجستان را با  ١٩١٨. در آغاز نمودميليون جمعيت ھمان مثال را دنبال 

 را درھمين کار  کشاورزى داشناک - ملى اليست . حزب سوسيندميليون جمعيت ايجاد نمود ٣تقريبا 
 يھاىلتونى و ليتوانى ايجاد جمھور ١٩١٨ديگران نيز از آنان پيروى نمودند. در دسامبر   .ارمنستان کرد

  مسکو آنھا را بعنوان مستقل مورد تاييد قرار داد رسما اعالم نمودند.که را شورايى 
در  ) اولين تالش RSFSR  )The Russian Socialist Federative Soviet Republicتاسيس 

اولين قانون اساسى  ١٩١٨جوالى  ١٠. در بودبخشھاى ويران شده امپراطورى گرد ھم آوردن  جھت 
شوراى روسيه که براى اولين بار به اقليتھاى ملى نوعى از خودمختارى را اھدا مينمود تصويب شد. 

ريھا با خطوطى بدون توجه به اينکه چه اقليتھايى در طبقه بندى دستگاه ادارى دوران تزار در فرماندا
  آنجا زندگى ميکردند ترسيم شده بود. 

. آيا روسيه بايد بدون ندبا اينحال واضح و روشن نبود ،بودنداين ارتباطات در عمل به چه معنايى اينکه 
  ؟ مينمودھيچ برنامه اى امتيازات نژاد برتر را تسليم 

تاتار  -خودمختار سوسياليستى شوراى جمھورى رئيس  ،S.G.Said – Galijev ١٨٢١جوالى  ٢١در 
  بشرح زير مـطرح نمود:را نامه اى به لنين نوشت و چند سوالى 

  ضروريست؟" ،و بخصوص تاتارستان  RSFSR"آيا وجود جمھوريھاى کوچک خود مختار در حوزه 
  "بله" لنين پاسخ داد.



و شده اند چه وظايفى انجام تا زمانيکه  ،ه عبارت ديگريا ب ،تا چه زمانى ،"اگر پاسخ شما مثبت است
  "براى دستيابى به چه اھدافى؟

  لنين پاسخ داد. ،"تا مدتى دراز "
معلم  ،ندمقامى باالترداراى که از ھر جھت  ،"آيا اين صحيح است که کمونيستھاى متعلق به ملتھاى حاکم
  متعلق به ملتھاى تحت ستم قديمى باشند؟"  ه -و پرستار کودکان ھمه کمونيستھا و ديگر مردم زحمتکش

  لنين پاسخ داد.  ،"دستياران"نه معلم و نه پرستار بچه بلکه 
اينھا اشارات روشنى بودند بر اينکه که رھبران با سياست جديد ملتھا ھدفى جدى را دنبال مينمودند. 

  ستند.خود ميدانبپستھاى برتر را متعلق  خود بخودىروسھا ديگر نبايستى بصورتى 
که از  اگزير شدلنين ن ١٩٢٢دسامبر  ٣٠به تاريخ  ه اىاز تاسيس اتحاد جماھير شوروى در مباحث پيش

  پشتيبانى نمايد.خود ضوابط بين المللى حتى در مقابل نزديکترين ھمکاران 
ه اما در عمل بسيار پيچيد ،روشن بود بعنوان يک اصل به ميزان کافىداوطلبانه  ه -فعاليتبر روى کاغذ 

تر. طى دوران جنگ داخلى بخش بزرگى از امپراطورى سابق به مصادره نيروھاى مداخله گر در آمده 
 ،حتى ،زمانيکه ارتش سرخ پيروزمندانه پيشروى نمود حکومت اتحاد جماھير شوروى راسپس بود. 
  آن روسيه واقعى گسترش داد. فراتر
خواھان آزاد نمودن ھر چه سريعتر وجود داشت که  ىنيرومند گرجستان فرقهيک حزب  رھبرىدر 

در آخر زمانيکه انگلستان عقب  بود.گرجستان از قميوميت نيروھاى مداخله گر انگلستان و منشويکھا 
  .نمودنشينى کرد ارتش سرخ پيشروى و حکومت اتحاد جماھير شوروى را بدون منشويکھا تاسيس 

 ،مگون قزافھا (آذربايجان امروزىکه جمھوريھاى بشدت ناھ مناسب ديدسپس رھبرى حزب در مسکو 
ارمنستان و گرجستان) را در يک "فدراسيون ترانس قفقازى" گرد ھم آورد. ترکستان (ترکمنستان 

اگر چه متشکل از مردم و ملتھاى  ،بعنوان واحدىنيز تاجيکستان و قرقيزستان)  ،ازبکستان ،امروزى
"متصل شده"   RSFSRمختلط بايد به  مللاين . اکنون مسئله اين بود که ندباقى ماند ،بسيار ناھمگون

با اساسى برابر و   RSFSRو به آنھا در داخل فدراسيون خودمختارى داده ميشد يا اينکه به فدراسيون 
  ؟ميشدندبا حق خروج وارد 

استالين از به اجرا گذاشتن اولين موضع و لنين از دومين موضع حمايت نمود. اولين عکس العمل 
اما جرئت نکرد که به صورتى  ،د که لنين را به "ناسيوناليسم ليبراليسم" متھم نمايداستالين اين بو

شينى نمود اما ھنوز با ناستالين عقب  ،. زمانيکه لنين قويا در بحث وارد شدکندآشکار با او مخالفت 
  خالف بود.بايد مجمع نمايندگان خود را داشته باشد م ،اتحاد جماھير شوروى ،اينکه اين نظم جديد دولتى

  کامنف در غياب لنين به استالين گفت: "لنين حاضره به خاطر استقالل بجنگه".
  استالين به تندى پاسخ داد: "به عقيده من ما بايد در مقابل لنين محکم بايستيم".

لنين بخاطر دندان درد در خانه  ،در مورد اين مسئله گفتگو کند بر آن شد کهزمانيکه کمتيه مرکزى حزب 
  سه فرستاد:لرا به جاى اما نامه کوتاه  ،بود مانده

"من بر عليه شونيسم بى اندازه روسى اعالم جنگ ميکنم. من ھمينکه از دست اين درد لعنتى راحت 
مقام اصرار بورزيم که امر ھمه آنرا با تمام دندانھاى سالمم تا ته ميخورم. ما بايد مطلقا بر اين  ،بشوم

يک  ،يک اوکراينى ،يک روسبر عھده  دوره اىاديه بصورت کمتيه مرکزى اجرايى اتحرياست 
  ."گذاشته شود مللديگر يا گرجستانى و 

که از ھمان ابتدا  ،"اتحاد جماھير شوروى سوسياليستى" ١٩٢٢موضع لنين پيروز شد و در سال 
 ،گرجستان و ارمنستان) به آن پيوستند ،فدراسيون ترانس قفقازى (آذربايجان  ،بالروس ،اوکراين

  تاسيس شد.
دنبال مينمود و اينچنين  ،محلى که دوران نقاھت خود را ميگذراند ،لنين حوادث را با دقت از گورکى

او نوشت و  ،ديکته کرد: "ما بصورتى مداوم توھين و حمله ميکنيم بدون اينکه خودمان متوجه باشيم"



 ،تاتارھا ،. لھستانيھاآورد خاطر به فتار ميشدرکه با  غير ـ روسھا در ولگا چگونه را اين خاطره 
  اوکراينيھا و قفقازيھا را دائما با اسم مستعار صدا ميکردند.

از داشتن حق مساوى بايد اتحاديه نه فقط  هعضو مللبه دليل ارثيه بجاى مانده از دوران تزار روسى 
در گذشته به آنھا سوء ظنھا و توھينھايى که  ،بلکه بايد به آنھا "به خاطر عدم اعتماد ،ميشدندبھره مند 

  ".پرداخت ميشدتحميل شده است خسارت 
 مبدلنتيجه اى که لنين در عمل گرفت اين بود که اتحاد جماھير شوروى بايد به اتحاديه اى نيرومند 

. لنين وجود بودندکه اعضاء قادر به تحمل آن ميافت اما اين ھمکارى بايد تا به آنجايى گسترس  ،ميشد
 سياسى و نظامى محدود اھدافرا تنھا به  خود فعاليت اشيه در دومين کنگره اين امکان را که اتحاد

  مھيا ساخت.  سازد
بر تحميل زبان  ھا مبنى. درخواستجھت استفاده از زبان خود نيز مورد حمايت قرار ميگرفتندملتھا بايد 

مردود  ،ھانهبعنوان ب ،غيرو و غيرو ،مالياته  –ھمگون "با ارتباطات راه آھن و جمع آورى روسى 
به تنظيم اين مسائل  ،شده توسـط اقليتھاى ملى تھيه ،دقيققوانين اى از . مجموعه اعالم ميشدند

  ميپرداخت.
آيا اتحاد جماھير شوروى  ،چندان جاى تعجب نيست اگر کسى شگفت زده بگويد ،با يک بازنگرى

تعداد بسيارى از ميامد شد و ر غير ممکن بنظکه کارى موفق به انجام مھمترين دستارود لنين نبود. او 
از آن در حال حاضر در اتحاديه اى گرد ھم آورد.  ،زمانيکه امپراطورى تزار تقسيم شده بود ،را مللاين 

  کاغذى ميان روسيه و بالروس باقيمانده است.   اى مخلوق نيرومند تنھا اتحاديه
  
منتشر بشود. اين کتاب به دليلى ھرگز در دوران حکومت اتحاد  ١٩٠٠سال  ،خيرسال تا ٢٦قاصد تزار ميتوانست ابتدا با  ،Jules Verneـ کتاب ١

  جماھير شوروى منتشر نشد.
 Proletarskaja Pravda 18 jan 1914ـ ٢
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  مدفوع ملت -٢٦
 

از خيابانى که لنين در آن زندگى ميکرد عبور مينمود. او  اغلب ،"مرغ طوفان" انقالب ،يم گورکىماکس
  ممنوع اعالم شد گرفت. ١٩١٠اين نام مستعار را پس از سرودن شعر "ترانه مرغ طوفان" که در سال 

با اينحال  ،رى بودلنين و گورکى در کنار ولگا بزرگ شده بودند و اگر چه لنين متعلق به خانواده ثروتمندت
  در مورد ارزشھاى بنيانى انسانى ھم نظر بودند.

 Sjiznدر آنزمان او نوشتن براى نشريه حزب  ،به سوسيال دمکراتھا پيوست ١٨٩٧گورکى در سال 
ود. حزب اولين کتابھاى او را منتشر و شرايط دريافت يک بورس تحصيلى به ايتاليا را آغاز نم (زندگى)

عضو  ،سالى که گورگى بخاطر فعاليتھاى انقالبى دستگير شد ، ١٩٠٥از سال او آورد. را براى او فراھم 
  حزب بود.

 ،مينمودزمانيکه يک پاکسازى مسلحانه را آماده  ،در نوامبر ھمانسال کمتيه مرکزى حزب جلسه خود را
  در خانه گورکى واقع در سن پطرزبورگ تشکيل داد. 

ود با لنين نوشت: "من انتظار نداشتم که لنين اينچنين باشد. چيزى بعدھا گورکى در مورد اولين مالقات خ
با حالتى بى تکلف زير بغل را  انشگم شده در او بود. او سيگار لوله ميکرد و زمانيکه ايستاده بود دست

خود نگاه ميداشت. او از جھاتى بسيار معمولى به نظر ميامد و در اولين برخورد نشان داد که ميتواند 
خپل و تاس ايستاده بود که دست مرا در يکى از دستھاى  ،چاق ،ر باشد. مقابل من شبحى با ثباتيک رھب



در حاليکه با دست ديگر خود پيشانى خود را که ميتوانست متعلق به سوکراتس باشد  ،خود نگه داشته
اظھار نظر روشن خود با عالقه به من نگاه ميکرد. او بالفاصله و با چشمان منحصر بفرد  ،خشک ميکرد

  نمود."را آغاز درمورد کمبودھاى موجود در کتاب من [مادر] 
 ،کردرتق و فتق  ،عجله داشت که آنرا طى اقامت خود در آمريکا بنويسد ،اين بھانه بهگورکى مسئله را 

جنبش دقيقا به چنين رمانى نياز که اما به نظر لنين اين خوب بود که او بسرعت عمل نموده بود. چرا 
  ...داشت..

اما حزب را رھا نکرد. بسيار  ،يک فرد قابل ستايش بين المللى ،اگر چه بعدھا گورکى انسان مھمى شد
  ـ اما ھميشه بازگشت. نموداو را لعن و نفرين و با او مجادله  ،کرداو چند بارى با لنين قطع رابطه  ،خوب

آنرا در مورد خالف بارھا  ،اما متعلق به ما نيست" ،: "او با ماستگفتاگر لنين در مورد ترتسکى 
  او متعلق به ماست".   ،: "او با ماستگفته بودگورکى 

  
بر سر اين امر توافق  ،و ديگرانترتسکى  ،زينويف ،به نظر ميامد که نزديکترين ھمکاران لنين در تبعيد
يه اين احساس که رھبر انقالب سوسياليستى روس ،داشتند که ممتازترين ويژگى لنين داشتن ھدف بود

  ناميده شود. ھمه و ھمه چيز تابع اين ھدف شد.
ھر روز و مستقيما  ،ساعت ٢٤از سر تسليم و منقلب گفت: "انسانى وجود نداره که  Danدشمن او 

فکر کنه و حتى فقط در مورد انقالب خواب ببينه! با يه ھمچين آدمى چکار ميشه  ،براى انقالب کار کنه
  کرد؟"

به  ،اس رسيدن به ھدف شکل گرفته ميـشد. قطع رابطه سياسى با کسىروابط لنين با ديگران بر اس
لنين در ھر حالتى آماده  ،ندمعناى قطع رابطه شخصى با آن فرد بود. اما اگر تضادھاى سياسى حل ميشد

  بود که دست دوستى دراز کرده و حتى روابط شخصى را از سر گيرد. 
مانع از اين نشد که لنين  ،بر عليه انقالب عمل نمودند ١٩١٧اينکه براى مثال کامنف و زينويف در اکتبر 

تو گويى که ھيچ اتفاقى رخ نداده بود. در مورد کالنين نيز ھمينطور  ،گيردناز سر را ھمکارى با آنھا 
که به منشويکھا پشت کرده بودند  ،غيرو غيرو Majskij, Vysjinskij ،بود. مرتدانى مانند ترتسکى
  مورد سرزنش قرار نگرفتند. ھرگز به خاطر گذشته خود

نقطه مقابل رافت انسانى لنين آشتى ناپذيرى او در مقابل کسانى بود که در اپوزيسيون قرار داشتند و 
و مارتف به تبعيد فرستاده  Dan ،قربانى لعن و نفرين او ميشدند. پس از انقالب زمانيکه منشويکھا

  بود: هدر خلوت اظھار تاسف نموداگر چه بنظر ميايد که او  ،شدند لنين دخالتى نکرد
چه  ،"حيف که مارتف با ما نيست. خيلى حيف شد! او رفيق بسيار خوبيه ،ه بودلنين به گورکى گفت

  انسان پاکى!" 
دچار عذاب وجدان بود ما نميدانيم که لنين زمانى بخاطر آنھايى که او ناگزير ضربه اى بر آنھا وارد آورد 

  بشدت از آن دورى ميجست.او ى بود که شده باشد. احساساتى بودن امر
که افسردگى  ه بودکارل رادک ميگويد که او چگونه يکبار طى دوران تبعيد خود در سوئيس تالش نمود

 ،ھنگام لنين را با دعوت او به نوشيدن چند آبجوى مورد عالقه اش "سالواتور" بر طرف نمايد. شب
  :مسئله برآمدتوضيح در تقالى لنين  ،برقرارى آرامش پس ازبه خانه رفت و او زمانيکه رادک به ھمراه 

اينھا ھمگى  ،االن من بيست ساله که از طريق غير قانونى مشغول فرستادن مردم ھستم ،"ميفھمى

صدھا انسان. اما اين ضروريه.... ،ناموفق بودن
٢  

مورد مسائل  لنين و گورکى بصورتى متناوب با يکديگر نامه رد و بدل نموده و در ،طى دوران تبعيد
بعنوان مھمان مخصوص به کنگره حزب در لندن  ١٩٠٧مشترکشان با يکديگر گفتگو ميکردند. گورکى 

 ،دعوت شد. در راه لنين و گورکى شيشه اى شراب با ھم تقسيم و کارت بازى کردند. لنين مرتبا ميباخت



ميزد لنين با دھان بسته  رھبر کارگران آلمانى حرف ،زمانيکه گورکى در مورد مالقاتش با آگوست ببل
  ميخنديد.

گورکى با آلمانى ضعيف خود  ،(نوش جان) Mahlzeitھر بار که آن رھبر مورد احترام به او ميگفت 
  به معناى "دوران بد!" بود. Mahlzeitتصور ميکرد که 

  ببل گفت زمانيکه  با مھمانان روسى خود صحبت ميکرد. ،"کودکان"
  با در نظر گرفتن جزئيات خاصى مورد ارزيابى قرار ميداد. ھمواره مود را که مالقات مين کسانىگورکى 

به دقت  ،زماينکه به لندن وارد شدند ،يکى از اين جزئيات که او ھرگز فراموش نکرد اين بود که لنين
کنترل کرد. او به سالمتى  ،مرطوب نباشدبه منظور مطمئن شدن از اينکه  ،مالفه گورکى را در اتاقش

  ميکرد.  کورگى فکر
مدتى ترديد و از او ابتدا پس  ١٩٠٨دعوت کرد. در آوريل  Capriپس از کنگره گورکى لنين را به 

. کمى قبل از ترک ژنو لنين به گورکى گفت: "من Krupskajaدودلى دعوت او را پذيرفت اما بدون 
  "اما تکرار ميکنم: فقط به اين شرط که در مورد فلسفه و يا مذھب بحث نکنم. ،ميام

 Vesuviusو دامنه ھاى آتشفشان  Pompejiشھر ويران  ،به ھمراه يکديگر آنھا از موزه ملى ناپل
ايستاده و  Marija Fjodorovna Andrejevaبازديد نمودند. در عکس معروفى گورکى و ھمسر او 

اه فيلسوف شطرنج بازى ميکند نگ ه -  به لنين زمانيکه در تراس خانه گورکى با آلکساندر بوگدانف
  ميکنند.

  "عصبانى و مانند کودکى پکر شد." ،گورکى نوشت ،"و زمانيکه شکست خورد" ،لنين شکست خورد

بلشويک باقى ماندندخود لنين و بوگدانف ھر دو تا پايان عمر 
با يکديگر تضاد داشتند. ھمواره اما  ٣

لنين را  ،او بوده   -"empiriokriticismو " که از ھواداران فيلسوف اطريشى ارنست ماخ  ،بوگدانف
اگر چه رشته اى بود که در موردش چندان تجربه اى  ،empiriokriticismمطلبى در مورد با نوشتن 
  .ناگزير به تصفيه حساب با اين فيلسوف نموده بود. ،نداشت

تبديل توده ھا به  ،ايجاد مصالحه ميان سوسياليسم و مذھب ،از قبيل نظراتىطى ھمان دوران گورکى  با 
  و بوجود آوردن درک جديدى از خدا سر و کله ميزد.  خدا

مردم در زمانيکه  تالش در جھت نجات آبروى ارتدکس روسى. به عقيده او مينموداين امر لنين را منقلب 
  .بشدت خطرناک بود ،عوض به رھايى از آن نياز داشتند

م بھمان بزرگى تفاوت ميان يک "تفاوت ميان اينکه خدا را جستجو کنيم و يا اينکه خدا را بوجود بياوري
ديو آبى و زرد است.... يک کشيش مسيحى که به دختر بچه ھاى کوچک تجاوز ميکند ...... به مراتب 

 ،که خدا وجود دارد" ميکندخطر کمترى براى [دمکراسى] دارد تا کشيشى که با ديدگاه دمکراتيک اعالم 
  لنين نوشت.
 ،از مدرسه حزبى گورکىاز آن پس حمايت خود را که شد بر آن کميته مرکزى حزب  ١٩٠٩در نوامبر 

Capri، براى شما احترام بسيارى من  ،. گورکى در نامه اى به لنين نوشت: "دوست عزيزمتوقف نمايد
به اين اندازه ساده  ايکاش که تابشدت کودکانه است!  ،اگر مرا ببخشييد ،قائلم.... اما درک شما از انسانھا

به ھستند که شما از آن  ىين چنين برداشت ميکنم که انسانھا در چشمان شما تنھا فلوتنبوديد! اما گاھى ا
  نواختن ترانه اى که عاشقش ھستيد استفاده ميکنيد..." منظور

  قطع رابطه ميان گورکى و لنين تا پنج سال بطول انجاميد. 
لمانيھاى بربر را محکوم در جريان آغاز اولين جنگ جھانى ابتدا گورکى اعالميه اى نوشت و در آن "آ

. نفرت ھمه از ھم را به ارمغان آورده بودنمود". اما بسرعت اشتباه خود را دريافت و فھميد که جنگ 
در ى مان نگرانى ما در مورد آينده فرھنگ اروپا و آگاھى در مورد خويشاوندى معنودر حال حاضر "



 Svenskaکه در نوشت اله اى او در مق ،به اين فرھنگ بايد ما را متحد سازد" ه  – عشق

Dagbladet
  .(يک روزنامه سوئدى ـ مترجم) نيز منتشر شد  ٤

که به  ١٩١٧طى دوران انقالب انتقادات گورکى نسبت به لنين و بلشويکھا افزايش يافت. کودتاى جوالى 
ه از جانب گورکى بعنوان يک "تراژدى نفرت انگيز" محکوم شد. او ب ه بودبلشويکھا نسبت داده شد

که لنين در حال کشاندن کشور به يک بحران  تصور ميکردو  مينمودانقالب اکتبر نيز بـشدت انتقاد 
  . ه بوداو را منقلب نمود ١٩١٨آنارشيستى بود. انحالل مجمع قانونگـدار در ژانويه 

او نوشت: "من نميتوانم با راھزنانى مانند لنين و ترتسکى صحبت کنم". 
ب او رھبر انقالبه تصور  ٥

کليه و  افرادبه  ،آلوده به "زھر قدرت" شده بود. در اين مورد "نگرش نفرت انگيز آنھا به آزادى بيان
  آنھا که دمکراسى براى آن مبارزه نموده است" شھادت ميداد.فردى حقوق 

فزايش. لنين گفت: "او به سادگى قربانى خلق و خوى خود رو به ااما با خشمى  ،گورکى تحمل ميشد
  ترتسکى اھانت کرد: "فرھنگ سرود خوانان در کليسا"ميشود". 
معاھده صلح  محکوم نمودن(زندگى جديد) بدليل   Novaja Sjizn ،نشريه گورکى ١٩١٨در فوريه 

  برست ـ ليتوسک ممنوع و در جوالى ھمان سال بصورتى کامل ممنوع شد.
تماس محدودى را با  گورکى ،قرار گرفت Fanny Kaplanمورد حمله  ١٩١٨ اوتزمانيکه لنين در 

  لنين برقرار نمود. او ميخواست که در مقابل ترور سرخھا از طبقه روشنفکر جامعه حمايت نمايد. 
  "اين گلوله طبقه روشنفکر است که من در سرم دارم." ،"ھا" لنين پاسخ داد

اع از در نظر گرفت که بروشورى در دفه را  – Korolenkoبراى مثال لنين بعنوان نمونه نويسنده 
 شرکت روسيه در جنگ نوشته بود.  

 ،عمل در(ارزش با کشته در جنگى امپرياليستى کاريست  ١٠٠٠٠٠٠٠ حمايت از "براى چنين آقايانى
جنگ عادالنه داخلى بر عليه يک کشته در ھزار اما صدھا  ،بھمراه عبارات شيرين [بر عليه] جنگ)

  ."آنھا را برميانگيزدو حمالت عصبى  خميازه ،زمينداران بزرگ و سرمايه داران آى و اوى
  

  گورکى يکبار براى لنين تعريف کرد که زنى زيبا با ھيجانى بسيار خود را به او نزديک کرده بود:
با  ،درخواست مينمود گوشت استخون بده" آن زن که به در خانه گورکى ميکوبيد ،"به من استخون بده

  .چشم پوشى از آنھا امکان ناپذير بودکه داشت ى که او در اين دولت جديد امتيازات اعتقاداين 
با آن سھميه بنديھاى شديد  ،اوکه البته  ،بود سگچھار صاحب مسئله اينجا بود که اين بانوى بزرگوار 

  نميتوانست شکم آنھا را سير کند. ،بندى سه ماھه براى افراد ٽروتمندچھارم سھميه و يک جارى 
اما چھار سگ او که  ،خودکشى کند Mojkaن به داخل آبھاى کانال آن زن تصميم گرفته بود که با پريد

از خودکشى او را چنان نظم و ترتيب دادند که يش شرايط ھرج و مرج را تشخيص داده بودند زندگ
  منصرف شد.

  اگر چه من در آوردى بود." ،ھا" لنين لبخندى زد. "قصه قشنگى بود ،"ھا
  کرد.  "عاقال باقى ميمونن" او متفکرانه اضافه

  
شرايط به شکلى بود که طبقه ثروتمند قديمى بايد واقعا کمربند خود را محکم ميبست. خارج کردن پول از 

ھزار صندوق بانکى در حضور سربازان گارد  ٣٥٠٠٠روبل در ماه محدود شده بود.  ١٠٠ بهبانک 
  .ندبا ارزش مصادره شداموال و  ندسرخ مورد بررسى قرار گرفت

 ،ميفروختدر حال حاضر در بازار کيک  Golitsynشاھزاده خانم از اينکه  ىلخوشحابا  ،مغرضى
کبريت  Brusilovکنتس وايت شکالت و شيرينى جات و ژنرال  ،بارونس رانگلر لباس ميدوخت



گاھى با خوشحالى ـ سابق  انمردمـ  byvsjije ljudi ھا با. با ھمه اينگزارش داده بود ،ندميفروخت
  با دلسوزى.برخورد ميشد و گاھى 

. در بھترين حالت دادندمشخصات خود را تغيير در تالش به منظور استفاده از سھميه بندى کامل بسيارى 
  ...بزدايندسال از خود  ٧٤کودکان و نوه ھاى آنھا توانستند گرد و غبار عناوين نجيب زاده گان را پس از 

آکادمى علمى  ١٩١٧ت نمودند. در مارس ميليون نفر مھاجر ٢تا  ١،٥لنين گفت. اما  ،عاقالن ميمانند
روسيه انقالب را ستوده بود. اما در اکتبر عقب نشينى نمود. فيزيکدان معروف و برنده جايزه نوبل ايوان 

گفت ١٩١٨در زمستان  فپاولو
٦

:  

اگر چنين است در اينصورت من حتى مايل  ،"آنچيزى که بلشويکھا با روسيه ميکنند يک آزمايش است
  ا يک قورباغه اينطور رفتار کنم" نيستم که ب

چنين ترتيب داد که او سھميه بيشترى گرفته و در  ،پى برده بود فکه به اھميت تحقيقات پاولو ،لنين
  . دادحکومت شوروى تغيير ديدگاه او را نسبت به  عاملآرامش کار کند. اين 

آنھا دشمنان سياسى بودند و دانشمندان روسيه در آنزمان کمتر از سوئد کوچک بود. بسيارى از  شمار
حزب کادت بود و آکادمى يکى از اعضاى دانشگاه پطروگراد رئيس  به ناديده گرفتن آن.بلشويکھا ناگزير 

يک نفر عضو فعال بلشويک نداشت. اگر چه آکادمى بر عليه انقالب اکتبر  ١٩١٨علمى تا پايان سال 
  سخن گفته بود اما ھمچنان به فعاليت خود ادامه داد.

و دانشمندان تنھا به صرف اين سوء ظن که بر عليه حکومت روسيه  نداما گاھى تضادھا باال ميگرفت
  توطئه نموده بودند دستگير ميشدند. 

در يک مورد گورکى چنان خشمگين شد که در نامه اى پوست لنين را کند. معموال لنين به نامه ھاى 
  اسخ داد:اما در اين مورد او پ ،پرخاش جويانه پاسخ نميداد

"اينھا عبارات بشدت تنديست و شما به چه دليل از اين عبارات استفاده ميکنيد؟ گيريم که دھھا و (يا 
باور نکردنيست! چه بى عدالتى! چند  ،حتى صدھا نفر) چند روزى را در زندان نشستند. .... چه فالکتى
که در تماس پروفسورھايى  ،انيمميدما روز و يا حتى يک ھفته در زندان براى چند نفر روشنفکر..... 

  به توطئه گران کمک ميکنند. اين يک حقيقت است. امستمرھستند کادتھا نزديک به 
و در مبارزه جھت سرنگونى سرمايه  ميکندتوان فکرى کارگران و دھقانان رشد  ،لنين فرياد زنان گفت

مغز جامعه ھستند تقويت  خودشانتصور به دارى و ملتزمين ريز و درشت آنھا و نوکران سرمايه که 

".ميشود. در واقع اين مغز نيست بلکه مدفوع است
٧  

Tjekan  قابل مالحظه به  دورانىکه طى  ،اومانيستھا عمدتا ،روشنفکر ١٦٠فھرستى از در آنزمان
  فراھم آورد. ،شدند هخارج از کشور فرستاد

کسانى که  شمارفرستاده شدند. بسيارى از آنھا را در يک کشتى ـ " کشتى فلسفه"  نشانده و به غرب 
اما  ،دريافت نمودند باھويت روسىزياد نبود. آنھا پاسپورتى اين سفر را انتخاب نموده بودند داوطلبانه 

. بعدھا اين گروه بى وطن شدند و از انجمن ملتھا ميتوانستند به روسيه بازگردندمطمئن نبودند که 
  ميده ميشد. نا Nansenکه اصطالحا  کردندپاسپورتى دريافت 

بلوايى در  ،و سرگئى فرانک Nikolaj Berdjajevلنين البته با اخراج افراد مشھورى مانند فيلسوفھا 
غرب بر پا نمود. اما ھمزمان موقعيت آنچنان بود که اين اخراجھا بسيارى را از گرفتار شدن به 

 Nikolajه ک ،Vechi ،در ھمان گلچين ادبى M.O Gersjensonسرنوشت بدترى نجات داد. 
Berdjajev  ما  ،در آن ھمکارى داشت نوشت: ".... ما فقط بايد آرزو کنيم که در مردم ادغام نشويمنيز

چرا که تنھا نيرويست  ،بھراسيم و سپاسگزار اين رژيم باشيمبايد از مردم از دسيسه ھاى حکومت بيش 

ا حمايت نمايد."که ميتواند با زندانھا و سرنيزه ھاى خود از ما در مقابل خشم تودھ
٨

    



کامل و جديد از  ىبه طرحھاى خود در مورد تربيت نسلتوانست تا اينکه لنين  کشيدزمان درازى طول 
روشنفکران روسى جامه عمل بپوشاند. تا اطالع ثانوى آنھا بايد با معلمان و پروفسورھاى قديمى کار 

  نه بايد برخورد ميشد صادر نمود. ميکردند و لنين رھمنودھاى مشروحى در مورد اينکه با آنھا چگو
موضوعات و مطالبى را بدھيد که بصورتى عينى آنھا را به ديدگاھھاى ما نزديک چنان "به آنھا 
 ،سخنرانى کنند استعماردر مورد تاريخ  ،براى مثال ،او تجويز نمود. " به آنھا اجازه بدھيد ،ميسازد"

فرانسويھا  ،کديگر ـ انگليسيھا فرانسويھا راچرا که نويسندگان سرمايه دارى عملکرد موذيانه ي
انگليسيھا را و آلمانيھا ھر دو را ـ افشاء نموده اند. [مبحث ادبيات] پروفسورھا را ناگزير ميسازد که 

  صحبت کنند. مستعمراتىبصورتى جامع در مورد حيله ھاى سرمايه ھاى 
 ،براى آنھا روشن کنيد ،رخواست نماييددر ضمن از آنھا شناخت در مورد ادبيات بنيانى مارکسيستى را د

شايد  ،. من به شما ضمانت ميدھمکندآنکسى که در مارکسيسم فارغ التحصيل نشود نميتواند سخنرانى 
که در گذشته در برنامه ھايشان وجود مطالبى را خواھند آموخت اما  ،نشوند ىآنھا صاحب عقيده درست

از اين داده ھا  ،تحت رھبرى سياسى ما ،ربوط ميشود که. سپس اين ديگر به دانش آموزان مه استنداشت
  ."بھره بردارى نمايندآنطورى که بايد 

جريان گذار به سوسياليسم چگونه بدون "مسئله " که از اين   Michail Pokrovskijمورخى بنام 
وفسورھا و بسيارى از پر ندامتحانات با عالقه داده شد ،. او مينويسدشگفت زده بود پشت سر گذاشته شد

  اعالم نمودند که از سالھا قبل مارکسيست بوده اند.
سال بعد ھمين پروفسورھا در ھمان دانشگاه روسى در رديف اولين اولين کسانى قرار گرفتند که  ٧٠

  کتابھاى حزبى خود را پاره و اعالم نمودند که از سالھا قبل ليبرال بوده اند...
براى مثال  ،اما بر خالف بسيارى از روشنفکران ،د قرار دادگورکى تجاوزات انقالبيون را مورد انتقا

  ھرگز به جبھه سفيدھا نپيوست.  ،ايوان بونين ،برنده جايزه نوبل
"ديروز او (پرزيدنت ويلسون) آماده بود که براى حق تعيين سرنوشت مردم بدست خودشان مبارزه 

 ،زگرداندن نظم و ترتيب به روسيهجھت با"و اکنون ارتشى را  ،نوشت ١٩١٩گورکى در سال  ،نمايد"
 ،بھره بردارى نموده اندقدرت به منظور بدست گيرى جايى که مردم در حال حاضر از حق قانونى خود 

  ٩مجھز مينمايد."

گئورگى  ،گورکى پادوى کسى نبود. او تا آنجا که در توان داشت بر عليه بازداشتھاى رئيس محلى حزب
  و نامه اى به لنين نوشت: زينويف در پطروگراد فرياد کشيد 

  
. براى ھر روز که ميگذرد رابطه من با خواھد شد منجرو کاردان فراست  "اين بازداشتھاى بربرمنشانه تنھا به نابودى افراد با

  تر ميشود [.....]  خصمانهحکومت اتحاد جماھير شوروى 
نه  که ما نشانگر اينستو نفرت انگيز توسط شما تنھا و از ريشه بر کندن دانشمندان با توسل به روشھاى بربرمنشانه  بازداشت

  ميتوانيم به پيروزى اميدى داشته باشيم و نه حتى اين شجاعت را  داشته باشيم  که با افتخار سرنگون بشويم [.......]
کمال ميل دستگير و زندانى حمايت ميکنم. من نيز ميخواھم که با  افرادشما بايد اين را بدانيد که من کامال از اين  ،والديمير ايليچ

تا اينکه در نابودى بھترين فرزندان روسيه شريک جرم شما باشم. به دليل اينکه اکنون براى من کامال روشن شده است که  ،بشوم
اما  ،البته شخصا ترجيح ميدادم که توسط "سفيدھا" کشته ميشدم "سرخھا" و "سفيدھا" به يک اندازه دشمن خلق روسيه ھستند.

  ا" نيز دوستان من نيستند. اميدوارم که مرا درک کنيد."سرخھ

گورکى ماکسيم
١٠    

  
يک سوال اساسى پنھان شده  ،با اينحال در پس آن نامه ھاى منقلب در مورد تجاوز به حقوق دمکراتيک

در حاليکه لنين  ،بود. گورکى مايل بود که کشاورزان روسى را به عنوان نيرويى ارتجاعى ارزيابى نمايد
  اين عقيده بود که در کشورى مانند روسيه آنھا يک متحد ضرورى انقالب بودند. بر 



"افرادى که با آب و تاب از عشق خود به مردم سخن  ،گورگى نوشت ،"من علنا اعتراف ميکنم"
احساسى از عدم اعتماد و شک و ترديد را در ذھن من بوجود مياورند. من از خودم و از آنھا  ،ميگويند

ودکا مينوشند و  از خود بيخود شدن: آيا شما عاشق اين چنين کشاورزانى ھستيد که تا حد سوال ميکنم
سپس مانند يک حيوان وحشى رفتار کرده و به شکم ھمسران حامله خود لگد ميزنند؟ کشاورزانى که به 

ھا اجازه ميدھند که از گرسنگى بميرند؟ کشاورزانى که دھ ،به آنھا عشق ميورزندکه  ،نزديکان خود
ھزار پود گندم را زير خاک ميکنند و اجازه ميدھند در زير خاک بپوسند و از دادن آن به قحطى زدگان 

کسانى که  ،امتناع ميورزند؟ اين چنين کشاورزانى که حتى يکديگر را زنده در خاک مدفون ميکنند
را  ىديگر فردى فرداعدامھاى خونين را در خيابانھا ترتيب ميدھند و کسانى که از ديدن اينکه چگونه 

بقتل ميرساند و يا در آب رودخانه غرق ميکند لذت ميبرند؟
١١

      

اما  براى حکومت اتحاد جماھير شوروى غير ممکن بود ،قبول موضع ضد دھقانى گورکى بعنوان سياست
  لنين را دشمن خلق ارزيابى مينمودند. توجهھمه ريشه اين دوگانگى را نميفھميدند بلکه بدون 

ى اتحاد جماھير شوروى در کار انتشاراتى گورکى براى ادبيات جھان سزمانيکه بوروکرا ١٩٢٠ در سال
  .ميکشيداز کار دست او تھديد نمود که  ،کرداختالل ايجاد 

لنين به نفع گورکى دخالت نمود. اما ھمچنين ميدانست که گورکى بيمار بود و خون استفراغ ميکرد و به 
  .کندبراى مدتى ترک که کشور را  کرداو پيشنھاد 

او قبل از اما  ،نموده بودو براى او اخذ ويزا  کردهرا  Aleksandr Blokگورکى تقاضاى مالقات با 
   جان داده بود.دريافت آن 

که به داشتن فعاليتھاى ضد انقالبى متھم  ،شاعر ه -Nikolaj Gumiljovو ھيچ چيز به اندازه مورده 
اما گورکى به  ،. او واقعا در توطئه اى بر عليه دولت شرکتودنکرده بخشمگين را  گورکى ،شده بود

.ه بودداليل انسانى درخواست نجات جان او را نمود
 Gumiljov ،اما اين درخواست کمکى نکرد  ١٢

را از خود بجاى  Lev Gumlljovآينده  مورخ ،و پسرش Anna Achmatova شاعدام شد و ھمسر
  گذاشت.

مايل که ه را فزايش يافت و گورکى کشور را ترک نمود. در برلين او آنچمورد اختالف ا سرانجام موارد
  نوشت بدون اينکه با ارگانھاى حکومتى اتحاد جماھير شوروى درگير شود.بود 
ه لنين در گذشتى به خود آمد که و ابتدا زمان ،سياست موجود فاصله گرفتآن با  بصورت فزاينده اىاو 

بعنوان چرا که با وجود ھمه اختالفات لنين را  ،ضربه بزرگى بوداين مسئله براى شخص گورکى  بود.
که اکنون  ،بازگشت خود ميدانست. در ضمن اين بھانه را بدست گورکى داد که در مورد لنينبراى  ضامنى

  :ارائه دھداو را "با خشمى فراوان ميپرستيد" يک ارزيابى کلى 
مرگ ايليچ برزگترين رويداد روسيه است.  ،ال"سکان دار کشتى را ترک نموده است..... پس از صد س

بزرگترين..." ،بله
١٣  

 به منظورکشورى که در آن از روى اجبار درد و رنج ھمانند يک داروى جھانى  ،او نوشت: "در روسيه
من کسى را مالقات نکرده ام که به اندازه و بشدت لنين از درد و محنت  ،سالمت روح ستايش شده است

ده و آنھا را خوار بشمارد. اعتقاد راسخ او اين بود که بدبختى و نکبت به ھيچ عنوان انسانھا متنفر بو

بلکه لکه ايست که انسانھا بايد و ميتوانند نابود سازند. ،شرط غير قابل درمان براى زندگى ما نيست
١٤  

ى بود که گورکى نسخه نھايى خود از"توصيف لنين" را نوشت. آنزمان او حت ١٩٣٠ابتدا در سال 
. او به ياد آورد که لنين در يکى از آخرين ميديدشقاوتھاى انقالب و "ترور سرخھا" را بشکل ديگرى 

  مالقاتھايشان چه چيزى به او گفته بود:



"نسل ما چيزى را در تاريخ بوجود آورد که از نظر اھميت شگفت انگيز بود. آن شقاوتى که شرايط به 
  ھمه چيز."  ،ديفھمخواھند ھمه چيز را  ،بل درک خواھد شد. ھمهقابل توضيح و قا ،ما تحميل نمود دوران

از  شمار کسانى که کشته شدند شايداما کمى قبل از مرگ لنين گورکى نوشته بود: " در دوران لنين 
  ."نيز بيشتر بودند و گاريبالدى ،توماس مونزر ،وات تيلور دوران

مردم فقير  ١٣٨١"آجر پز" که در سال  ه -يلور وات تلنين از اين شيوه مقايسه در پنھان لبخندى زد. 
توماس . ه بودو کاخ لندن و زندانھا را به آتش کشيده پادشاھى تحريک نمودسلطه انگيس را بر عليه 

شورش دھقانان را در آلمان بر عليه شاھزاده در قدرت و  ٢٥ـ  ١٥٢٤که ميان سالھاى  ىکشيش ،مونزر
ه مان آزادى طلب ايتاليا که اساس اتحاد کشور را پايه گذارى نمودقھر گاريبالدى. ه بودپاپ رھبرى نمود

  .....بود
  او در ميان کله گندھا قرار داشت.
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  به من زھر بده  -٢٧
  

 ٨در او رد شکايت ميکرد. لنين خسته و فرسوده بود و بيش از ھر زمان ديگرى از بيخوابى و سر د
ه اجازه ى دو بار شرکت در  –حق داشتن با  ،يک ماه مرخصىحزب از دفتر سازمان  ١٩٢١جوالى 

  .درخواست نمود ،جلسات دولت از گورکى که در آن نزديکى قرار داشت
چار با اينحال خود را رھا نمودن از ھيجانات دائمى و نگرانى بخاطر اينکه دولت طى دوران غيبت او د

شکايات و  ،پيش نويسھا ،موافقتنامه ھا ،آنچنان آسان نبود. دفتر او از يادآوريھا ميشدھرج و مرج 
  دادخواستھاى مکرر سيراب شده بود.

ھمچنان  ،ماشين ه - لنين ،مسلسل ه - . لنينمرخصى نمود درخواستو دسامبر نيز  اوتبعدھا در ماه او 
  و شايد.  که بايد آنگونهکار ميکرد اما نه  بشدت 

  
قبل از آن  ماھى که او روزبشقاب لنين با حالت تھوع و استفراغ بيمار شد. ابتدا  ١٩٢٢يک شب در مى 
پزشک اما فاسد بود.مورد سوء ظن قرار گرفت. اطرافيانش تصور ميکردند که غذاى او   قبل خورده بود



من نيمه قسمت باالى بدن او . در ضردمتوجه شد که لنين کمى بريده بريده صحبت ميکپس از ورود او 
 ١٢ ه شد کهاو خواستھنگاميکه از  ،اينچنين نوشته بوددر نامه اى  Krupskajaفلج شده بود.  تقريبا

   .کرد ٦را باضافه  ٦کند او نتوانست پاسخ بدھد. پس از آن لنين ساعتھا نشست و  ٦را ضربدر 
خون شدن لخته  ازن بيمارى معموال . چنيندسکته ضعيف را مورد تاييد قرار داد وقوع يکپزشکان 

تشخيص  قادر به. در آنزمان پزشکان باشديک خونريزى مغزى نيز حاصل اما ميتواند حاصل ميشود 
  ھر دو به يک روش درمان ميشدند.  ،و در زمان درمان نيز تفاوتى نميکردنبودند کدام است  ،کداماينکه 

مبنى بر شده بود  اتى اتخاذنقاھت را گذراند. ترتيب در آنجا چھار ماه دوران شد ولنين رھسپار گورکى 
  اطاعت نمود.   ھاکه او از آن ترتيباتى ،که بصورتى کامل از سياست و کار فاصله بگيرداين

به بتدريج از کار در کرملين خالص شد.  لنيناين امر او را به قبول يک شيوه زندگى جديد ناگزير نمود. 
مسئله اى که  ،ساعت در روز کار کند ٣ـ  ٢که فقط ه بود ه داده شداجاز ،زمانيکه در مسکو بود ،او

او ميبايستى آخرين مقاالت و نامه ھاى  در خالل آن زمان محدوددقيق محدود شد.  ١٥ـ  ١٠بعدھا به 
  ديکته ميکرد. را خود 

. کند خود را از خارج مالحظه آٽاراينکه  ،لنين به دليل شرايط موجود ناگزير به رويکرد جديدى شد
ھيچ که را آغاز نموده بود  ىاجتماع ىکه از دو جنگ و سه انقالب جان سالم بدر برده بود و تحول ،مردى

  داشت. پردازشبود که نياز به  ىتجربه کمياب ،از سر نگذارنده بودکشورى تا آنزمان 
. او رى رسانديالنين از مرکز حوادث به امر به حاشيه راندن در کار مسائل ديگرى نيز وجود داشت که 

که  ،کمتيه اجرايىدر مورد اينکه  ىدر اقليت قرار گرفته بود. براى مثال پيشنھادبصورت فزاينده اى 
 ،بشوددرصد از کارگران و دھقانان تشکيل  ٦٠تا  ميتوانست ،نطفه پارلمان اتحاد جماھير شوروى بود

  ت نيز کارگران در اکثريت نبودند. ضع دولت در کميته اى مدفون شد. حتى در دولابدون در نظر گرفتن مو
در اساس غير واقعى انقالب در کشور عقب مانده اى مانند روسيه گفتند که مي در خارج و داخل ،منتقدان

درصد از مردم  ٣٢فقط  ١٩٢٠سپس انقالب. ھنوز در سال  ،ابتدا تمدن ،مدل اين بود .و غير ممکن بود
  روسيه قادر به خواندن و نوشتن بودند.

که روسيه انقالب  اذعان نمود. او کردلنين در مورد اين مسائل استدالل  ١ما در مورد انقالبى قاله در م
انقالب در دسترس باشد تحقق بخشيده بود.  "متمدنانه" سوسياليسماينکه پايه و اساس خود را پيش از 

  . ه بودالگوھاى معتصبان عمل نمود خالفروسيه بر 
انقالب يک . روسيه ابتدا ميبايست از طريق ميشدسيه صحيح بود و موفق لنين ادعا نمود که انقالب رو

فراھم بيرون راندن زمينداران بزرگ و سرمايه داران روسى" براى ايجاد تمدنى مانند را الزم  "شرايط
  و سپس بسوى سوسياليسم حرکت مينمود.مياورد 

براى مثال آنھايى که  ،شداوليه خود از درک به عقب نشينى اما در بسيارى از جھات ديگر لنين ناگزير 
  .شده بودندارائه  دولت و انقالبدر 

ماموران دولت کارگرى بوسيله مردم انتخاب و در ھر زمانى از کار برکنار  تاييد نموده بود کهاو در آنجا 
مختلف کار ميکردند و از اين طريق فرصت بروکرات شدن را پيدا  اماکنميشدند. ماموران دولتى در 

در ژانويه ـ فوريه که کردند و دستمزدھا نبايد بيشتر از دستمزد يک کارگر ميشد. و به نظر ميرسد نمي
پليس و  ،نيروھاى نظامىبدون ميتوانست خود را  شوراى روسيهکه اين امر  بهاو بيشتر  ١٩١٨

  ايمان آورده بود. کارمندان دولتى اداره نمايد
شد که کنترل کارگران ـ و  مسئلهلنين ناگزير به تاييد اين  ،ھترکمتر اما ب ،در آخرين مقاله منتشر شده او

 ١٢٠٠٠ ،که توسـط استالين رھبرى ميشد ،Rabkrin) بشدت بى نتيجه بود. Rabkrinکشاورزان (
به پيشنھاد بروکراسى کوچک شده بود. دستگاه نفر را در استخدام خود داشت و خودش تبديل به يک 



را جايگزين استالين  Michail Tsiurupa. لنين ميشدبايد بريده  ،بسادگى ،ترتسکى اين غده جديد
  کارکنان کاست.  شمارنفر از  ٢٠٠٠نمود و 

مقام  ١٩٢١به اجرا گذاشت و در سال را در حزب ) Tjistkaزمانيکه لنين سيستم "پاکسازى" منظم (
ھت يک بلشويک از اعضاى حزب را که از جھاتى نتوانسته بودند شروط الزم جتن  ١٧٠٠٠٠عضويت 

 ،مطلقا نميدانست که اين پاکسازيھا بعدھا بيشتر ھمکاران او ،خوب را پاسخ گو باشند لغو نمود
  ميداد. را ھدف قرار  ،حزب بلشويک ھسته اصلى "لنينگراد"

  
. در کنگره نداشتلنين حضور  ،در کرملين برگزار شد ١٩٢٢که در ماه دسامبر  شوراھادر کنگره 

از باالتر ه اى از اقتصاد کشور ارائه نشد. توليد آھن و فلزات تنھا چند درصدى گزارش خوشحال کنند
در ترکستان و آذربايجان بايد با ناچيز دوران قبل از جنگ بود و صنعت پارچه بافى به دليل کشت و کار 

محصوالتى  . فقدانندارچه بافى کامال خالى بودپپنبه وارداتى به کار خود ادامه ميداد. انبارھاى فلزات و 
. کميسر دارايى ندصابون و نفت بشدت محسوس بود ،نمک ،کبريت ،لباس ،پاپوش ،چربى ،ناناز قبيل 

Sokolnikov بقيه از چاپ اسکناس بوديک درصد از بودجه بالغ بر که درآمد دولت داد زارش گ !
  مد. ميابدست 

کودکان  شماريلى کشانده بود. نه تنھا آن. بحران در دارائيھاى دولتى بسيارى از مدارس را به تعط
  .کاھش يافته بودميليون  ٥ميليون به کمتر از  ٧دبستانى از 

کشتيھاى درخواست نموده بود که  لنين  ١٩٢١نوامبر  ٢٩و  ٢٥در دو نامه به ترتسکى در تاريخ 
ه . دو ميليون روبل طال از بودجه نيروى دريايى باوراق ميشدندجنگى نيروى دريايى به نفع مدارس 
  کودکان و معلمان شد.  ىمدارس منتقل و صرف وعده ھاى غذا

  
نامه  ،وصيت نامه سياسى خودى زن خود را فراخوند و ديکته  اندسامبر لنين يکى از ماشين نويس ٣در 

  را آغاز نمود. ،اى به کنگره آينده حزب
نماينده  ٢٦کزى از اولين مسئله اى که مطرح نمود وسعت کميته مرکزى بود. از طريق گسترش کميته مر

 ،لنين اميدوار بود که بتواند جنگ قدرت جارى در سطوح رھبرى نماينده ١٠٠و شايد  ٥٠به  ،آنزماندر 
  خنثى نمايد. را  ،بخصوص ميان استالين و ترتسکى

اين دو جنتلمن در ھمان زمان به روشنى اختالفات خود را از طريق مطالبه عزل يکديگر نشان داده 
استالين از فراخواندن ترتسکى در تلگرافى درخواست  ى آغاز شد کهزمان ١٩١٨در سال ر بودند. اين ام

پس از آن  ،. لنين استالين را به جبھه اوکراين فرستادارائه نمودبه کشور را  Tsaritsynى  جبھه
ز ى برکنارى ترتسکى ااستالين با تقاضا ١٩١٩. در ژوئن درخواست کرد از آنجا نيزعزل او را ترتسکى 

  تالفى نمود.      ارتش سرخ  مقام فرماندھى
سمت دبير کلى حزب به عھده گرفتن  را به منظور استالين ماموريتھاى خود ،به دليل شرايط جسمى لنين

  . رھا کرده بود
لنين به کنگره نوشت: "رفيق استالين پس از انتصاب به دبير کلى حزب قدرت بيش از اندازه اى را در 

نموده است و من مطمئن نيستم که او ھميشه بتواند از اين قدرت بصورتى محتاطانه  دستان خود متمرکز
  نمايد." بھره بردارى

 اما او نيز اسير ،ماست فعلىکميته مرکزى  عضودر مورد ترتسکى گفته شده بود که "شايد با خردترين 
  ."د توجه قرار ميدھدامور را مورادارى  مطقا جنبهو بيش از اندازه است اعتماد به نفس شديد خود 

غم و  بيان ،سرزنشھا و تحسينھا ،مقاالت آموزنده ،جريان پايدار دستور العملھابا مد نظر قرار دادن 
به بيرون  ،بودکه در ھر جايى  ،که لنين و خشمگين شدنھايى فريادھاى شادى معمولى ،شخصىاندوه 

به بمنظور نائل آمدن . نداو بود بسته بهميزان واتا چه آنھا واقعا که ميتوان دريافت  ،منعکس مينمود



 ه -مندنياز ،بروکراتيسم و آلوده تر به متعصبتر فرد ديگرى با شخصيتى ،يک رھبر مقاصدھمان 
. اگر اين امر در اساس ميشدغير قابل نفوذ  پنھان کارىيک اسلحه دود زا و  ،اختياراتى تمام عيار

  . باشدامکانپذير ميتوانست 
داشت. او با استالين شديدى با استالين اختالفاتى عمر خود بر سر برخى از مسائل ر لنين طى سالھاى آخ

" را دنبال مينمود ىاستالين يک سياست "ليبرالآن مورد که در  ،در مورد مسئله انحصار تجارت خارجى
  مخالفت نمود. 

نظارت با يس احمق يک پلو به تقليد از  ،"ظالم بزرگ"استالين را  لنين از  روى غضبگفته ميشود که 
  خوانده بود. ،*Derzjimorda ،"حسابدار" ،گوگولدقيق بر  نمايشنامه 

  
  مترجم - * نام پليس تزار

  
در مورد زينويف و کامنف فقط گفت که مقاومت آنھا بر عليه انقالب اکتبر "البته يک امر اتقاقى لنين 

  رزنش ھستند".آن امر و غير بلشويسم ترتسکى به يک ميزان قابل ساما  نبود". 
گفته شد که تئوريھاى او "فقط با احتياط زياد......  ،جوان ه - بوخارين ،در مورد "محبوب" حزب

  د بطور کامل بعنوان مارکسيستى قلمداد شوند."نميتوان
گفته بود که نامه ھا بايد  ،که سخنان او را بر روى کاغذ مياورد ،Voloditjevaلنين بارھا به خانم 

پنج ميشد که ديکته ه او از تمام آنچ ،. بر اساس دستور العملھاى لنينميماندنده" باقى "مطلقا محرمان
پس از و يکى را  Krupskajaبه  نسخه راسه  ،تھيه ميکرد و سپس: يکى را به خود او ميداد نسخه

 يا پس از مرگ او توسط ،که بر روى آن نوشته شده بود: "تنھا بايد توسط لنيندر پاکتى مھر و موم 
Krupskaja .باز شود". نامه بايد در قفسه اى قفل شده با ديگر مدارک محرمانه نگھدارى ميشد  

نامه به کنگره در برگيرنده  ٧که بجز  ،اما مسائل شخصى تنھا بخش کوچکى از "وصيتنامه" لنين را
  تشکيل ميداد.  ،مجموعه اى از مقاالت بود
ترتسکى اين ارگان بايد با اختيارات قانونى مجھز  بود. به گفته Gosplan ،يک مسئله مھم طرح دولت

  .ميساختمحدود  ىرھبرى حزب را بصورت خطرناکامر در حاليکه استالين عقيده داشت که اين  ،ميشد
از  اما کامال به داليل ديگرى. او ،مخالف بود Gosplanلنين نيز در اصل با دادن اختيارات کامل به  

عمل ه  - با  دخالتھاى خطرناک خود ابتکارميتوانست که  راسى جديدنطفه يک بروکبه  Gosplanاينکه 
گر چه با قيد  ،. در پايان لنين از نظرات ترتسکى حمايت نمودوحشت داشت محلى و ملى را محدود سازد

  و شرط و دودلى فراوان.
در خالى کرد. او  Krupskajaخشم و غضبش را بر سر  ظاھراو  ،استالين از موضع لنين خبردار شد

با فرستادن نامه اى به  Krupskajaاما  ،تلفن بر سر او فرياد کشيد. از جمله بنديھا چيزى نميدانيم

کامنف که در غياب لنين رياست دفتر سياسى را بعھده داشت از خود عکس العمل نشان داد.
٢  

يد. خواھش که رابطه نزديکترى به والديمير ايليچ دار ،[کامنف] روى ميکنم Grogorij"من به شما و 
غير مودبانه در زندگى  ھاىدخالت و مشمئز کنندهتھديدات و پرخاشھاى اين ميکنم که مرا در مقابل 

  ."کنيدحفاظت  ،امخصوصى 
. او در مورد نمودخواھى  عذر درخواستلنين نامه اى به استالين نوشت و از او  ١٩٢٣مارس  ٥در 

در غير اينصورت با  ،خواھى کند عذرکه از استالين خواست  و شنيده بود Krupskajaحمله به 
  .ميکرداستالين "قطع رابطه" 

چه چيزى اينچنين آزار دھنده بوده است. در  دانستن اينکهبدون  ،با اينحال ،ابراز ندامت نموداستالين 
عملى که ميان  اعضاى  ،استالين تنھا نام خود را ،حاليکه لنين نامه خود را "با احترام" امضاء کرده بود

  نوشت. ،فتر سياسى معمول بودد



ژانويه متنى را به نامه ارسالى خود به کنگره در مورد گسترش  ٤که لنين در  شدموجب  حادٽهاين 
  :ارائه نمود ،در صورت امکان ،برکنارى استالين راکمتيه مرکزى ضميمه و در آن پيشنھاد 

قابل تحمل باشد اما  کمونيستھا و ما ممکن است که در مصاحبت با ،و اين اشتباه ،"استالين بى ادب است
  .نيست تحملقابل که سمت دبير کلى را بعھده دارد بروز آن از جانب مردى 

به ھمين دليل پيشنھاد ميکنم که به دنبال راه چاره اى جھت برکنار نمودن استالين از اين پست باشيد و 
 ،صبورترن فرد بايد قبل از ھر چيز فرد ديگرى را که از ھمه جھات با او متفاوت است انتخاب کنيد. اي

اما  ،کوچک به نظر بيايندشايد  امور اينمتواضعتر و دلسوزتر نسبت به رفقا باشد.  ،تر مودب ،وفادارتر
جھت پرھيز از جدايى و با توجه به رابطه ميان استالين و ترتسکى که من با آن سر و کار داشته ام 

ه اى نيستند و يا پيش پا افتاده اند اما ميتوانند در جاى خود به پيش پا افتاد امورتصور ميکنم که  اينھا 
  بشوند." مبدلتعيين کننده امورى 

مبنى بر لنين از حزب ى ؟ تقاضامالمت او بودفقط ھدفش و يا  بوداستالين خواھان برکنارى آيا لنين واقعا 
عقيده بود که چنين فردى وجود نيست که او واقعا بر اين  ى اينمعنابه  ،از استالين ىبھترانتخاب فرد 

  داشت.

او را نميدانست خانوادگىنام  ١٩١٥و ھنوز در سال  ،ميشناخترا استالين سالھا بود که اگر چه لنين 
٣ 
، 
اما در بسيارى از مبارزات با يکديگر متحد شده بودند. استالين فقط لکه ننگى شبيه به لکه ننگى که 

د داشتند نداشت. آرزوى لنين اخراج بى قيد و شرط استالين زينويف و کامنف در پروتکل خو ،ترتسکى
نميتوانست نام ببرد. اما از طريق  ،خود ،و چنين کسى را لنين ،بلکه اگر فرد اليقترى وجود داشت ،نبود

  .سازدمحدود و متعادل او را مورد سوال قرار دادن استالين لنين مطمئنا ميخواست که قدرت 
  داشت . قاطعىستالين نگران بود و براى آنھا داليل لنين در مورد نقش سياسى ا

  
 مقاله  ،ى. در موردبشدت مخالف بودندبا درک لنين  ،ديگر نمايندگانتنى چند از بلکه  ،نه فقط استالين

 ،مولوتف ،اکثريت اعضاى دفتر سياسى (استالين ،که لنين به پروادا فرستاد ،کمتر اما بھتر ى
Kujbysjev، که از انتشار آن جلوگيرى نمايند. اما زمانيکه بر آن شدند بوخارين) کالينين و  ،ريکف

  موضع ترتسکى در اينکه مقاله بايد منتشر ميشد حمايت نمود.از سه رسيد لکامنف دير به ج
که مقاله در  کردپيشنھاد  Kujbysjev ،جھت متوقف نمودن آنه شگفت آور  – بعنوان آخرين راه حل
اين  ! ميشددرج و به لنين نشان داده ميشد  ه فقط در يک شماره منتشرک پراوداشماره مخصوصى از 

  پيشنھاد راى اکثريت را بدست نياورد و مقاله بر اساس درخواست لنين منتشر شد. 
حمله دچار کرده بود. چھار روز بعد  بازديدلنين از محل کار خود در کرملين  ١٩٢٢دسامبر  ١٢در 

از جمله پروفسور  ،بسترى ميـشد. دست کم شش نفر متخصص خارجىو بايد  حال او منقلب ،شدجديدى 
Salomon Henschen  از بيمارستانSarafimer، سرشناسترين محقق سوئدى در زبان پريشى* 

  جھت معاينه لنين فراخوانده شدند. 
  
   اختالل در بيان يا درک زبان به دنبال آسيب مغزی است ـ منبع ويکى پديا ـ مترجم ريشیپ زبان *
  

کرون سوئدى شد  ٢٥٠٠٠ Henschenدستمزد  :شوراى دولت در پرداخت ھزينه ھا دندان گردى نکرد
  و دستمزد پزشکان ديگر نيز در ھمان سطح بود. 

بعدھا نظر خود را به روزنامه ھاى سوئدى اعالم و به تمام شايعات  Salomon Henschenپروفسور 
  دچار شده بود پايان داد: شرورانه در مورد اينکه لنين به بيمارى سفليس

ت روانى و ضعف ال".... اينکه انقالب بزرگى مانند انقالب روسيه بتواند توسط فردى مبتال به اختال
جسمى  رھبرى بشود کامال غير منطقيست. بر عکس ما بايد لنين را بعنوان فردى بشدت تيز ھوش و 



در اساس  ى اشبه نظر ميايد که بيمار برسميت بشناسيم. ،چه از نظر روحى و چه از نظر بدنى ،کارى
اينکه يک شمشير  و ،که او خود را در مقابل آنھا محافظت ننمودباشد از تالش فوق العاده اى ناشى 

Damocles*  د.باالى سر او در چرخش بو مداوما"
٤  

  

. ريشه و طوالنىبا قدمتی  ايست يوندد، افسانهھای اساطيری يونان بپ شمشير داموکلس قبل ازاينکه حدود قرن چھار قبل از ميالد، به داستان*
ً مشخص کرد ولی می منشاء بعضی حکايات را نمی است و ” انسان“جا که   که انسان از آن باز ميگرددشود گفت اين حکايت به زمانی  شود دقيقا

 .را احساس کرده است ـ منبع ويکى پديا  ـ مترجم” دست باالی دست“خطاکار، نياز به 
  

ديک بيمار اجازه مالقات صادر نموده بود. او در ضمن نبايد اطالعات ى فقط براى اقوام نزدفتر سياس
اما انتظار پاسخ نداشته باشد. او از طريق  ،سياسى دريافت ميکرد و فقط مجاز بود که نامه ديکته کند

Krupskaja     .بخشا موفق به دور زدن قوانين نسبتا شديد شد   
وقت  قادر بود کهآنزمان به بعد  ه بود و ازمعاون خود و دبير کل منتقل نمود لنين وظايف خود را به سه

  کامال به نوشتن اختصاص بدھد. خود را
 . رئيس دولت و برنامه ريز حزب در مقابل مولف سر تسليم فرود آورد.شدپنج مقاله قابل توجه نتيجه 

نام داشت. مقاله در مورد  تر خاطرهصفحه اى از يک دف ،ديکته شد ١٩٢٣ژانويه  ٢اولين مقاله که در 
توسعه و رشد در حوزه  ه -ناچيز ه - با توجه به آمار ،ھدف اوفرھنگ در دوران کمونيسم صحبت ميکرد. 

ھنوز چه کارھاى  ،"پيش از دستيابى به تمدن يک کشور غربىنشان دادن اين بود که ،تعليم و تربيت
  ضرورى و اساسى براى ما باقى مانده است."

و پيشنھاد داد که شرايط معلمان و  ،کاھش ندھندرا صيه نمود که بودجه وزارت آموزش و پرورش واو ت
  بخصوص شرايط مدارس روستايى را بھبود بخشند.

داد: "تا زمانيکه  نيز ھشداربه مدارس بعنوان مرکز تبليغات کمونيستى ه  – نگاهدر مورد  لنين
اگر  ،اين براى کمونيسم مضر ،م در اختيار ندارندبراى کمونيسرا روستاھاى ما شرايط مادى الزم 

  خواھد بود." ،نخواھيم بگوييم مھلک
  

اگر چه در ھمان زمان توانايى لنين بشدت محدود بود ـ او فقط ميتوانست با کمک ديگران بخواند ـ و فقط 
خ در مورد تاري Boris Suchanovمنشويکى بنام  جلدىرا بنويسد ـ اثر دو  M عبارتميتوانست 

از "درک مال لغتى منشويکھا در  بود انقالب روسيه را مورد انتقاد قرار داد. بررسى او انتقاد گزنده اى
   ."مورد مارکسيسم

"و نه  ،او ديکته کرد ،"آنھا از قرار معلوم  نه درک درستى از ويژگيھاى تعيين کننده مارکسيسم دارند"
از مورد بعنوان رفرميستھاى ترسويى افشاء ميسازد که آنھا را  ،ديالکتيک انقالبى آن. کليه اعمال آنھا

ھمزمان  ،سرمايه دارى و حتى بيش از اين از قطع رابطه با آنھا ھراس دارندحمله قرار گرفتن توسط 
  تالش ميکنند که بزدلى خود را در پس الف زدنھا و عبارات بى محتوا پنھان سازند."

جھت ايجاد سوسياليسم درجه اى از فرھنگ ضرورت . "اگر ه اندآنھا مختصات روسيه را درک نکرد
به  ،چرا ما نبايد ابتدا ،دارد (اگر چه ھيچکس نميتواند بگويد که [سطح اين فرھنگ] خاص کجاست

و  ،فراھم آوريم آنزمينه را براى بوجود آوردن  با کمک يک انقالب ،دستيابى به اين سطح خاص منظور
به منظور رسيدن به  ،لت کارگرى ـ دھقانى و سيستم شورايىبر اساس يک دو ،زمانيکه اين انجام شد

؟ [......] در کدام کتاب شما خوانده ايد که يک چنين نکنيمبه جلو حرکت مردم و پشت سر نھادن آنھا 
  تغييرى در قاعده عادى تاريخ ممنوع و يا غير ممکن است؟ 

  Ons´engage et puis on voitمن بياد مياورم که ناپلئون گفت:  
سپس ببيند که چه اتقاقى  ،اين بدين معناست: انسان ابتدا بايد در مبارزه اى شرکت کند ،به روسى روان

  ميفتد."



باز ھم در مورد بروکراسى صحبت در آن آخرين مقاله لنين در پرودا منتشر شد و  ١٩٢٣مارس  ٤در 
طح وسيع ادامه ھمان سيک "دستگاه دولتى ما در  Tjitjerinشده بود. به استثناى کميسر خارجى 

اما از  ،لنين نوشت. "فقط ظاھرش بصورتى ناچيز دوباره رنگ شده است ،."ى استدستگاه دولتى قديم
  جسدى باقيمانده از دستگاه دولتى روسيه قديم است." جھات بسيارى

سيله کارمندان استخدامى به نفع نمايندگان انتخاب شده بو شمارلنين پيشنھا داد که در سطوح مختلف از 
  مردم بکاھند. 

  
با اينحال آخرين مسئله سياسى که لنين در مورد آن نوشت چيز ديگرى بود. بعنوان يک ادامه مستقل در 

اعطاى مقاله "مسئله مليتھا يا [ ١٩٢٢او در روزھاى آخر دسامبر  ،نامه ھاى فرستاده شده به کنگره
  را ديکته کرد. "]خودمختارى

را  نمودناعضا در اتحاد جماھير شوروى آينده بايد حق کناره گيرى  او در آنجا در مورد اينکه ھمه
محکوم شده بود . و او تجاوزى را که به کمونيستھاى گرجستانى روا داشته کردداشته باشند استدالل 

  . نمود
Sergo Ordzjonikidze طى جدالى پرزيدنت  ،نماينده مسکو در قفقازBudu Mdivani  را مورد

حق کناره گيرى از اتحاد از  ،يکى از رھبران کمونيست منطقه ،Mdivaniاده بود. ضرب و شتم قرار د
بشدت  ،Ordzjonikidzeماجراى "تردستى" لنين پس از شنيدن جماھير شوروى استدالل نموده بود. 

  عصبانى شد. 
تحقيق در مورد اوضاع ارسال  به منظور Feliks Dzerzjinskijدفتر سياسى ھيئتى را تحت رھبرى 

 Ordzjonikidzeنشان داده شد که او از استالين و  ،بازگشت و به لنين گزارش داد ھنگاميکهمود. او ن
که فدراسيون قفقاز را يک "جسد" سياسى و يک  Macharadzeو  Mdivani  .مينمودحمايت 

"دستگاھى بوروکراتيک" ناميده بودند بايد بر کنار ميشدند.
٥  

(به ترتيب گرجستانى  بودندپيشينه اى غير روسى داراى که ھر دو  Dzerzjinskijاستالين و بنابراين 
 "برانگيز "جنجال ى ھاىگرجراجع به  ىمشترک ديده گاهيک روسيه بزرگ سنتى پيرامون  ،و لھستانى)

 تصور ميکرد" استدالل نموده بود. در ضمن لنين ى. استالين ھمانند يک "غارنشين بزرگ روسداشتند
   .بودکرده  شتالب او در جھت فريکه استالين 

  تجزيه و تحليل خود را ارائه داد:  ،که خود را بر روى اين مسئله متمرکز نموده بود ،پس از يک ماه لنين
با تمام قدرت و به اندازه کافى در مورد  ،مداخله مصممانهعدم "چنين به نظر ميايد که من از طريق 

تصور  ،رسما شناخته شده ،مورد کارگران روسىاشتباه بزرگى را در  ،خودمختارىه  –حساس ى  مسئله
  . [........] مرتکب شده ام ،وسياليستىيه جمھوريھاى ساتحادشوراى مسـئله  مانند ،ميکنم 

به منظور "تحقيق" در مورد حادٽه گرجستان توسط کميته که  ،Dzerzjinskijچيزى که من از رفيق 
تنھا نگرانيھاى مرا افزايش داد. اگر ماجرا تا  شنيدم ،منصوب شده بود رئيس کميسيونمرکزى بعنوان 

و اين  ،کنترل خود را از دست داد و به خشونت پناه برد Ordzjonikidzeيافت که  توسعهاين اندازه 
که در چه باتالقى گرفتار  کردميتوان تصور  ،براى من بازگو نمود Dzerzjinskij  چيزيست که رفيق

] در اساس اشتباه و زمان اعطاى خودمختارىتمام نظرات ما در مورد [آمده ايم. اين امر نشان ميدھد که 
  بسيار بدى جھت بررسى اين مسئله انتخاب شده بود.

آنھا ميگويند که ما به يک دستگاه ادارى يکدست نياز داريم. اين بيانيه ھا از کجا صادر ميشوند؟ نه از 
دفتر خاطرات روزانه ام نشان داده ام که فقط در قديميتر دستگاه ادارى روسى که من در پارگرافى ھمان 
]) را به اعطاى خودمختارىروغن روسى روغنکارى شده است؟ ما بايد بدون شک اين اقدام ([ با کمى



تو که نموديم به زمانيکه ميتوانستيم بگوييم که از اين دستگاه دولتى چنان محافظت  ،بعد محول ميکرديم
  خودمان بود.متعلق به گويى 
عکس اين را بگوييم: ما دستگاھى را متعلق به خود ميدانيم که در واقع ھنوز انه نون ما بايد صادقاما اک

بطور کامل براى ما غريبه است و اينکه مکانيسم سرمايه دارى و تزارى را نمايندگى ميکند که ما طى 
ادى از دولتھاى عالوه بر اين کمک زي ،پنج سال ھيچ امکانى جھت نابود نمودن آن بدست نياورده ايم

ديگر دريافت نکرده ايم و با توجه به اينکه قبل از ھر چيز ناگزير بوده ايم با مسائل نظامى و مبارزه با 
  قحطى خود را سرگرم سازيم.

که ما با آن سياست خود را توجيه  ،ست که [حق خروج از اتحاديه]يعى اتحت چنين شرايطى اين کامال طب
که قادر نيست از حقوق اقليتھاى روسى بر  ،ه کاغذ بى ارزشى بيش نيستکه تک بدھدنشان  ،نموده ايم

که در حقيقت ھمانند بروکراسى روسى يک  ،شونيسم روسيه بزرگ ،عليه حمالت روسھاى واقعى
 ه -شک و شبه اى نيست که آن درصد ھيچگونهتبھکار و ستمگر است حمايت نمايد. در اين امر جاى 

مملو از اراذل و اوباش  ه -شونيستى بزرگه  -اقيانوساين سى شده در رو ناچيز از کارگران روسى و
  ."خواھند شدغرق ى مانند حشره اى در شيرروس

ھمانند نفرت شديد او از "سوسياليسم  ،لنين گفت: عجله استالين و تمايل او براى کاغذ بازيھاى ادارى
او مانند يک "روس شده غير  Dzerzjinskijبا او از در شوخى در آمده اند. مانند  ،ناسيوناليستى"

  روس" بيش از اندازه از تفکر متمرکز نمودن حمايت مينمايد.
Ordzjonikidze  بايد تنبيه بشود و استالين وDzerzjinskij  بايد مسئول سياسى ھمه اين تبليغات

  لنين بر اين عقيده بود. ،واقعا ناسيوناليستى روسيه بزرگ شناخته بشوند"
(رئيس جمھور گرجستان) ديکته  Mdivaniلنين آخرين نامه خود را خطاب به  ١٩٢٣مارس  ٦در 

را مانند عفو و  Ordzjonikidze  پرونده او را پيگيرى و بيرحمى وشقاوتبود که داد  وعدهکرد. لنين 
  محکوم نمود.   Dzerzjinskijگذشت استالين و 

در مقابل استالين حمايت  يھااست گرجدر کميته مرکزى از درخوکه لنين از ترتسکى تقاضا نموده بود 
  بود. ورزيدهامتناع از انجام اين کار اما ترتسکى  ،نمايد

  
از او گرفت. او اکنون تنھا ميتوانست را مارس لنين براى سومين بار سکته اى کرد که قدرت تکلم  ٦در 

 "Konferentsija" (غير ممکن) و "nevozmozjno" ،چند عبارتى را مانند "لويد جرج"
  ".به زبان بياوردرا (کنفرانس) 

 ،بسرعت سالمتى خود را بدست آورد ،ه بودنقل مکان نمودبه آن جايى که او در ماه مى  ،اما در گورکى
قدرت تکلم خود را بدست آورد  اوتدر ماه  ،در ماه جوالى توانست لنگ لنگان چند قدمى به جلو بردارد

پس از  ،رفتد از نرده ھا کمک گرفته و از پله ھا پايين و در سپتامبر با کمک دست چپ خود که سالم بو
با او  Krupskajaبه گشت و گذارى کوتاه رفته و قارچ بچيند.  حتى توانست با کمک يک عصاآن 

را بسازد. او بھتر از اينکه  کوتاھىو او بتدريج توانست جمالت  ،اغلب چندين ساعت ،تمرين تکلم ميکرد
مقاالت روزنامه ھاى مختلف را با صداى بلند  ،از جمله ،شيبرا شصحبت ميکرد و ھمسر ,بفھمد

  ميخواند.
او وخيمتر شد.  وضعيت ،در مورد اينکه بيمارى لنين قابل درمان بود تضمين ھاى عمومىعليرغم 

مغز او از دريافت خون تمام بخشھاى  گرفتگى رگھا آنچنان بود که مانع از رسيدن خون به مغز او ميشد.
  . ندده بودسالم محروم ش

  . را آغاز کرددر ھمان ماه او بسختى نوشتن با دست چپ 
کتابى که او شيفته  ،را براى او خواند ،عشق به زندگى ،بخشى از کتاب جک لندن Krupskajaيک شب 

نيمه جان  ،مردى بيمار ،در آنجا نگذاشته بودخود را جايى که ھيچ انسانى پاى  ،آن بود. در بيابانى از يخ



رود. در کنار ميبسختى راه ميرسد و پايان به خود را به رودخانه بزرگى ميرساند. توان او  ،ىاز گرسنگ
پيروز مرد و آن آغاز  ھامبارزه اى ميان آن .گرگى تلو تلو ميخورد در حال مرگ بودکه از گرسنگى او 

  نيمه جان و نيمه ديوانه به مقصد ميرسد.او ميشود. 
حرارت بدن لنين بسرعت باال رفت. او دچار حمله شديدى که  ١٩٢٤ژانويه  ٢١در  ،روز بعد ١٨ساعت 

عضالت بدن او دچار گرفتگى شديدى شدند و بيھوش شد. او در ساعت  ،ناشى از بيمارى او بود شد
  جان سپرد. ١٨،٥٠

لنين به معناى  ه اوخودبنا بر اظھارات در آنجا از ميان ياران مبارز او تنھا بوخارين جوان حاضر بود و 

در ميان بازوان او جان داد. لمهواقعى ک
٦  

  
ديگرى را نادر ى پديده  ،به استثناى سکته مغزى در مرکز تکلم واقع در بخش چپ مغز او ،کالبد شکافى

ـ و نه  ه بودمغز پيدا نشد ه - در خود نادراين پديده  توجه چندانى بدان نميشد.نشان داد که در آنزمان نيز 
که خون  ىرگھاى کلفت ،بلکه در عوض در شاھرگھاى گردن او ،حل آسيب ديدهحتى در ارتباط نزديک با م

ديگر کامال بسته شده بود و  لنينه  –سمت چپ ه  –کاروتيد  شريان. ظاھر شده بود ،را به مغز ميرساند
رشته فشرده کلفت بود. در آنزمان يک بلکه تنھا  ،به مغز برساندرا يک رگ ميان تھى نبود که خون 

کان رابطه ميان آسيبھاى ناشى از تصلب شريان در راھاى منتھى به رگھا و لخته ھاى خون براى پزش
زمانيکه معاينات با اشعه  ،در مغز کامال روشن نبود. رابطه ميان ايندو در دھه ھاى پنجاه آشکار شد

ا بايکس که معموال "رنگ جمجمه" ناميده ميشود در اختيار عموم قرار گرفت. در حال حاضر فردى 
  . ميکنددريافت ى دارو و جراحان کمکھاى موثربوسيله  ،عالئم لنين
به  آلوددر مورد اينکه استالين چگونه لنين را با کمک آمپولى زھر  Lifeترتسکى سفارشى از  ١٩٣٩

 Saturdayو  Lifeرا دالر بود. با اينحال اين مقاله  ٢٠٠٠قتل رساند دريافت نمود. اجرت او 
Evening Post  وCollier´s انکار نمودند.  

که ضد کمونيستى دو آتشه بود و از پخش اکاذيب تبليغاتى  راندولف ھرستفقط غول رسانه ھاى خبرى 
اجازه  ١٩٤٠ اوت ١٠باران رحمت خود را بر روى مقاله ترتسکى فرو ريخت و در  ،ابايى نداشت

توسط جاسوس استالين  ،خود ،ترتسکىده روز قبل از اينکه  ،Libertyانتشار آنرا در روزنامه 
Ramon Mercader صادر نمود. ،به قتل برسد  

"قتل" لنين تبديل به جنينى  ،اما در حاليکه امروزه چگونگى قتل ترتسکى بر ھمگان روشن شده است
ارائه  را در نزد خيالپروران گشته است. پروتکلى از کالبد شکافى وجود دارد که تشخيصى کامال دقيق

و در لحظه  ،ى در شاھرگ سمت چپ با آسيبھاى مشخص شده بر شريانھاى مغزميدھد ـ "تصلب شريان

خون مردگى نزديک مراکز حياتى مغز." ،اوج خود
٧    

و نه تن ديگر از محققان  A. I. Abrikosovتوسط نمايندگان آکادمى  ١٩٢٤اين تشخيص در سال 
  ى مورد تاييد قرار گرفت.در کاوشى توسط چھار تن از نمايندگان اکادم ١٩٧٠و  سال  ،ارائه شد

 ،واقعا ،مربوط به شرايطى واقعى بود. لنين از استالين ،آمداينکه داستان مسموميت اينچنين به گردش در
  !نموده بودآمپول سمى درخواست 

که دو  Laura Lafargueو  Paulتا خانه  Krupskajaطى دوران تبعيد در پاريس يک بار لنين و 
يکى از  Paulدختر مارکس و  Lauraکردند دوچرخه سوارى کردند. خارج از شھر زندگى مي ميل

شت. در اھمکاران مارکس و انگلس بود. اين مالقات تاثير شديدى بر روى اين زن و شوھر روسى گذ
در و عدم داشتن توان الزم جھت شرکت به دليل کھولت  ،Paulو  Laura اين داستان که ١٩١١سال 
که در نزد لنين مورد قبول واقع  بودتجلى فلسفه بدون تناقضى   ،نددست به خودکشى زده بود مبارزه

  شد:



ھا خودکشى  Lafargueبايد حقيقتو قبول کنه و مثل  ،"وقتى آدم ديگه نميتونه براى حزب کار کنه
  . ه بودلنين گفت ،کنه"

ييد نمود که خواھر لنين ماريا در دفتر خاطرات خود که ابتدا پس از مرگ لنين و استالين منتشر شد تا
که استالين  کااليى ،اولين سکته از استالين تقاضاى سم کرده بودوقوع پس از  ١٩٢١لنين در ھمان مى 

مانند فوالد سخت و  ،داد. چرا دقيقا استالين؟ "بدليل اينکه او ميدانست لنين مصصمتھيه آنرا به او وعده 
ر او و بوخارين آنچيزى را که لنين گفته بود ." اما زمانيکه استالين براى خواھبود ،غريبه با رمانتيسم

آنھا تصميم گرفتند که لنين را کمى آرام کنند. استالين به نزد لنين رفت و به او گفت که  ،بازگو نمود

."نبودجھت برآورده نمودن آرزوى او آماده  شرايط
٨  

ف اين راه حل که به ھيچ عنوان مخال Krupskajaپس از مشاوره با پزشکان و صحبت با  ،استالين
  بنابراين دادن سم منتفى شد. ،زياد بود شسالمتاو براى بدست آوردن به لنين پيغام داد که شانس  ،نبود

  لنين از گرفتن اين پيغام خوشحال شد:
  او از استالين سوال کرد: "منو که گول نميزنى؟"

  او با آرامش جواب داد: "تا به حال شده که من تورو گول بزنم؟"
ين واقعه را به دفتر سياسى گزارش داد و خواھش کرد که او را از انجام ماموريتى که لنين بر استالين ا

عھده او گذاشته بود معاف نمايد. دفتر سياسى گزارش را تاييد و البته استالين را از انجام اين ماموريت 
  معاف نمود. دشوار

 ٦٣با درخواست لنين کمتيه مرکزى تا  نامه لنين بدست نمايندگان کنگره رسيد. در تطابق ١٩٢٤در مى 
   بدست نيامد. تاثيرى که لنين از آن انتظار داشت به ھيچ عنوان آناما  ،نفر نماينده توسعه داده شد

کنگره با درخواست لنين مبنى بر اينکه استالين بايد برکنار ميشد موافقت ننمود. نامه لنين در ميان 
از دسترس اعضاى معمولى حزب و  ١٩٥٦گره حزب در سال پرونده ھا قرار گرفت و تا بيستمين کن

 مردم مخفى نگاه داشته شد.
  
  .٥٤٢ص  ،)١٩٩١(مسکو  ١٠باند  ،ـ آثار منتخب در ده باند١
 به ،کالينين و زينويف اعضاى داوطلب بودند ،استالين و ترتسکى تشکيل ميشد. بوخارين ،لنين ،Krestinskijدبير کل  ،ـ دفتر سياسى از کامنف٢

  عبارت ديگر اعضاى جايگزين.
  را پيدا کنيد." Koba: "من عاجزانه از شما درخواست ميکنم: نام فاميل را Karpinskijلنين در نامه اى به ١٩١٥نوامبر  ٩ـ در ٣
  (زندگى و آموزش) Liv och lära, Stockholm 1925, p 134ـ ٤
  از جمله به اتھام تروريسم.. ١٩٣٧در سال  Mdivaniـ ٥
 ٣آنزمان او به مرگ محکوم شد. (پرودا  ،تشکيل شده بود بازگو کرد ١٩٣٧رين اين جريان را طى دادگاھى که بر عليه خود او در سال ـ بوخا٦

  ).١٩٨٨آوريل 
  .١٩٩٢ اوت ٦ـ پرودا ٧
      Tsk KPSS, nr 12/89, p 198ـ ايزوستيا ٨
  
  

  فرا رسيده است ىزمان بيدار -٢٨
  

  .بازگو مينمايدرد نگھبان لنين برشت اين افسانه کوچک را در مو
به جلو رفت و در گوش  با قدمھايى آھستهبلکه  ،مايل به قبول آن نبود  ،پس از شنيدن خبر مرگ لنيناو 

  او زمزمه کرد:
  رفيق لنين! خونخوارھا برگشتن!" ،"پاشو

  واقعا مرده بود. اوفھميد که  ،عکس العملى از خود نشان ندادزمانيکه لنين  ،اما



 E. H. Carr. بزرگترين روسيه شناس دانشگاه کمبريج دشوار بودبسيارى ن مرگ لنين براى پذيرفت
  .ميشداگر او زنده مانده بود تاريخ اتحاد جماھير شوروى کامال متفاوت  ،گفت
درجه.  ٣٠به مسکو منتقل شد. سرماى سختى بود ـ منھاى  ىژانويه جسد لنين با قطار مخصوص ٢٣در 

در آن سرماى  ،قرار داده شد. در عرض چھار روز Pillarدر سالن  شوراھا نهخاتابوت رو باز در 
ساعتھا در به منظور رژه رفتن از مقابل تابوت باز  ،شب و روز ،کودک و مرد ،صدھا ھزار زن ،بيسابقه

 ھمزمانخيابانھاى يخ زده صف کشيدند. مسکو عزا دار بود. در سراسر کشور مردم عزادارى مينمودند. 
پس از چھار و  ھى موقتى از چوب در پشت حصارى در ميدان سرخ در نزديکى ديوار کرملين بناآرامگا

  روز به آنجا حمل شد. 
روزنامه ھاى سوئدى به مناسبت مرگ او   تفاسير ،در ھمان روزى که تابوت لنين به مسکو برده شد

  .ندمنتشر شد
  نوشت: يلمار برانتينگ

که  حوادٽى اينمورداز منشويکھا مورد قضاوت قرار داد. در  "او بدون شک شرايط روسيه را صحيحتر
با گذشته ھا تا جايى آنھا فقط ميخواستند که ميدھند. توده ھا مايل به ادامه جنگ نبودند.  گواھى ندرخ داد

تسويه حساب نمايند. و کشاورزان بدنبال زمين خود بودند. شعار  ،بصورتى راديکال ،که امکان داشت

.شده را بدزد] آتش مبارزه را در ذھنھا شعله ور نمودلنين [دزديده 
١    

به منظور نابود نمودن گذشته ھا يک کار او . براى انقالب روسيه نبايد ناچيز شمرد را"اھميت لنين 
 ،مھمترينيکى از برجسته لنين بعنوان کار را از طريق مبارزه بى امان خود کامل نمود. بزرگ انقالبى 
در اين دوران پر آشوب در  ،و عشق بيرحمانه به انقالب اجتماعى اک و صديقشبخاطر ماھيت پمھمتر 

اذھان باقى خواھد ماند."
٢

   

و يک بار براى بلشويکھا در دوم بود بين الملل اجرايى کميته عضو ھمکار او گوستاو مولر که 
  :فراتر رفتاين ھم از  در زمان ياداشت خاطرات خود ،پطروگراد پول قاچاق کرده بود

قادر کشورھاى جھان ديگر که حکومتى  ،پرقدرت را بنا نمودند ه -حکومت جديديک "لنين و رفقاى او 
. در اين روى ميدھددر کشور بزرگى در شرق تجديد حياتى از نوع راديکال آن  ،آنجا به نفى آن نيستند.

از طريق بازسازى اقدام متھورانه که ابتدا بلشويکھا از طريق تخريب و نابودى روسيه تزارى و سپس 

نظير بود."ى لنين زنده خواھد ماند. او يک روح الھى قدرتمند و يک سياستمدار ب ،آن به اجرا گذاشتند
٣  

  روزنامه ھاى سرمايه دارى با لنين ھمانند انسانى در قالب يک دشمن برخورد نمودند.
 Svenska Morgonbladet :(روزنامه صبح سوئدى) نوشت  

يک ايده آليست سلطه گر  ،نوع زشت آن بود که عبارتى به نام سازش را نميشناخت"او انسانى تخيلى از 
ديگرى را برسميت نميشناخت. به ھمين دليل او تبديل به ديوى در زمان خود  نظر خود نظراتکه بجز 

که او بدون شک به آن دست  ،اما تنھا از ھمين طريق او توانست سياست خود را تا حد موفقيت ،شد
  پيش ببرد." به ،يافت

(اخبار روز) بر اين عقيده  Dagens Nyheterروزنامه  ،"غرور و عظمت او را نميتوان تکذيب نمود."
ھوش و فراستى گزنده و ھنر کنترل  ،کافى در اختيار داشت ميزانبود. "او ھنر انديشه گرايى را به 

يک بزھکار که  ،شده است لمبد مبارزه طبقاتىخونين  *ه – به مولوخى تاکتيک ـ با اين خصوصيات او
 ،گناھکارترين سياستمداران کشورھاى ديگر بيگناه و بى آزار و اذيت بنظر ميايدو در مقابل منفورترين 

خواھد داد سبب نشان به ناچار تاريخ را که سراسر  بى نھايت گذرا ىيک سياستمدار ورشکسته که سقوط
  "شد.

  
   مخداى آتش بابليھا ـ منبع ويکى پديا ـ مترج *



  
روزنامه  ،"شباھت داردحلق آويز نمودن يا خفه کردن به  ،ناشى از فلج اندامھاى تنفسىه  –"مرگ 

Svenska Dagbladet در سراسر خواھد انديشيد که  ان لرزانىبه تمام دستفردى "و  ،تفسير نمود
  گلو را بفشارند."آرزو ميکنند که بيرحمانه آن انتقام شھوت جھان با 

 ه - اما بھر حال صادقانه بود. جريانات نمودن شاديشان از مرگ لنين دشوار بود. براى برخى پنھان
  آنان  را ترغيب مينمود.  ،سياسى به لنين وفادار ماندند که منافع طبقاتى آنان

سوسيال دمکراتھاى  ١٩١٤عليرغم اينکه پس از  ،سوئد در نزد بسيارى از رھبران سوسيال دمکرات
از روى وظيفه ديکتاتورى  برانتينگراه خود را از يکديگر جدا نموده و  سوئدى و بلشويکھاى روسى

نوعى  ،درکى ،بلشويکھا را محکوم و حتى حمالت نيروھاى نظامى کشورھاى غربى را تحسين نموده بود
  براى انقالب اکتبر وجود داشت.  ،از يک ھمدردى متعادل
"يک دستيابى موفقيت  تسوسيال دمکرا بعنوانا او آنرکه  ،از وقوع انقالب اکتبرکارل يلمار برانتينگ 

بسختى به چشمان  ،که ما اينجا در اسکانديناوىدمکراسى  ،دمکراسى بسيار راديکال ناميد يک  آميز به

خود ايمان مياوريم که اين يک دولت است که سخن ميگويد
٤

  به ھيجان آمده بود. ، 

از جانب برانتينگ وص به حق اعتصاب. بخص ،به حقوق دمکراتيک ،او به عفو عمومى اشاره نمود
  به پارلمان نوشت: ىدر تلگراف تبريک حزب سوسيال دمکراسى 
  زنده باد روسيه...." ،کارگرىبين الملل سوسياليسم زنده باد  ،"زنده باد انقالب اکتبر

  او انقالب اکتبر را برگشت ناپذير ناميد: ١٩١٧پس از ديدارى از پطروگراد در آوريل 
آغاز شده  ىخوشحال ھستيم. عصر جديداز تجربه اين لحظه بزرگ . ما غالب است ىکله  – برداشت"

"است. آينده مملو از اميدھاى روشن ،است
٥  

که جنگ جھانى بايد توسط انقالبى مبنى بر اينکه تز لنين تضمين نمود در مجلس  برانتينگآوريل  ٢٧در 
  .بودوستن در جريان به تحقق پي ھمانزماندر  ،جھانى دنبال شود

نوشته بود وجود داشت. در سال  برانتينگدر ميان اموال باقيمانده از لنين حداقل دو نامه که او به 
را دعوت کرده بود که با راى مشورتى در کنگره سوسيال دمکراتھا دراستکھلم  برانتينگاو  ١٩٠٦

ود که از کليه کتابھاى کرده ب درخواستنوشته و از او  برانتينگشرکت کند. و يک سال بعد لنين به 
 -بيورک و بوريه سونرفقا “ در نزد ـ خانه مردم ـ و Folkets Hus انقالبى روسى که در انبار

Drottninggatan 6" نمايد مراقبت ،جمع شده بودند.  
بود.  نتيجه اى پيش پيش بينى شدهدر اساس يک احساس برادرى سوسيال دمکراتيکى با انقالب اکتبر  

  ک عظيمى وارد آورده بود. ومطمئنا به طبقات حاکم در سوئد ش انقالب اکتبر
نخست   ١٩١٨نوامبر  ١٤در  ،شدروسيه به شورشى در آلمان منجر چھار روز پس از اينکه انقالب 

حق راى ردن طرح به اجرا گذارا در مورد بيانيه رسمى دولت  Nils Ed´en ،آزاد منش سوئده  –وزير 
  .نمودھمگانى امضاء 

  
لنين آغاز شده بود. طى دو تا سه روز پس از ان زمان در مسکو مبارزه بر سر ميراث باقى مانده در ھم

ھزار درخواست عضويت دريافت نمود. اوضاع در آنزمان  ٤٠٠٠٠٠از مرگ لنين حزب کمونيست 
د. بدين وکه درخواست عضويت آنھا بدون ھيچ کند و کاوى مورد قبول واقع ش اقتضاء مينموداينچنين 

  براى اعمال نفوذ آماده ديدند.....را رتيب فرصت طلبان بيشمارى شرايط ت
مقصر اعالم نمود را و بعدھا استالين  ،ر ميبرد در مراسم خاکسپارى حاضر نشدسترتسکى که در قفقاز ب

و گفت که استالين به او اطالعات غلط داده بود.
٦   



بر سر اينکه را  ـ به ھر حال اولين دور مبارزهاو از دست داد ـ يا اينکه داوطلبانه نخواست شرکت کند 
  . نمودواگذار ظاھر ميشد لنين  از جان گذشته ترين شاگردچه کسى  بعنوان 

در مراسم خاکسپارى به نيشخند گرفتند. به منظور شرکت بيش از يک ميليون از ساکنان مسکو سرما را 
بمدت طى پنج دقيقه از ھا کليه کارخانه  . در سراسر کشوره بودندھزار نفر در پطروگراد گرد آمد ٢٥٠

  کار باز ايستادند.
بود که رھبران پيش بينى نموده يزى يورش مردمى که ميخواستند از لنين خداحافظى کنند بيش از آنچ

ابتدا بدن لنين  Abrikosovبودند. اين فکر در اذھان زنده شد که اين تشريفات را دائمى کنند. پروفسور 
وز موميايى نمود با اين باور که اين اقدامى بود موقتى جھت نگھدارى بدن لنين در ر ٧تا  ٦را براى 

. بشودکه لنين ابدى  داده شدبه او فرمان  اماحاليکه آنھا از تابوتى که او در آن قرار داشت سان ميديدند. 
نگه دارنده را احشاء داخلى و مايعات بدنش را بيرون آورده و مايعات  ،بدن او به آزمايشگاھى برده شد

به امروز  بهشيوه اى که او را تا  ،به بدن او وارد کردند ،ھرگز منتشر نشده ،با کمک شيوه اى پيشرفته
  است.  شکلى که در گذشته به نظر ميامد حفظ کرده ھمان

Abrikosov  با مجسمه ساز معروفLev Efimovitj Kerbel،  از تختخوابش که ساعت سه صبح
در ھم فشرده  ،بودبرده شده  Pillarبه سالن  ورساختن مجسمه اى از لنينبه منظ  NKVD* توسط 
مسکين تمام ه  -  Kerbelو دو مجسمه ساختند. ،سه نقاشى  ،ند از صورت او قالبى گچىدو ھنرم شدند.

  شب را در کنار تابوت ايستاد و خمير زد.
  

   . سلف کا گ ب ـ مترجم1946-1934 ى * تشکيالتى در کنار سازمان امنيت اتحاد جماھير شوروى ميان سالھا
   

با باز نمودن مقبره   ،يک مورخ انديشه ھا در غرب ايده موميايى نمودن لنين از چندين سال قبلبه گمان 
Tutankhamon  .شکل گرفت  

. در کليساھاى بازميگرددروسى و ارتدکسى  ايده سنتىبه يک اين ادعا بدور از ذھن است. بر عکس اين 
بقايا  Pskov. در صومعه ھاى کيف و ندروسى ھنوز باقيمانده افراد مذھبى بعنوان بقايا نگھدارى ميشد

و يک اسقف اعظم در يک تابوت سنگى  مطراند. در داخل کرملين سه نميشو نگھدارىبدن افراد مقدس 
  قرار دارد. ندکه ھرگز بخاک سپرده نشد

علق به سال تم ، Nikolaj Pirogovجسد جراحى به نام  ،يک نمونه پيشرفته تر از جسد موميايى شده
نگھدارى ميشد.  Vinnista" خارج از Visjnjaبود که در يک تابوت سنگى در امالک او " ١٨٨١

با  ١٩٣٩تا زمان مرگ خود در سال  Krupskajaکه  ميورزندر اين امر اصرار شايعاتى سرسختانه ب
. طى دوران مخالفت کرد ،دقيقا به دليل اينکه ياد آور سنتھاى کليساھاى روسى بود ،موميايى نمودن

ى را فعاليتھاى آسيايى حکومت اتحاد جماھير شوروى دولتمردان ھر از گاھى تابوت متعلق به افراد مقدس
تنھا چيزھايى که در  .کليسا بصورت معجزه آسايى نگاھدارى شده بودندبنا بر ادعاى که ينمودند باز م

  آنھا پيدا ميکردند استخوان و مو بود.
  

ھراسان  مھمانطور که مارکس از مفھوم مارکسيس ميشد.موميايى بلکه افکار او نيز بدن لنين  نه فقطاما 
غريبه به او نسبت داده شد  ١٩٠٤سط مخالفان او در سال لنين نيز با برچسب "لنينيسم" که تو ،بود
  بود.

که بر مارکس و انگلس چه را فرمول بندى مشھورى وجود دارد. در آنجا او آن ،دولت و انقالبدر کتاب 
  گذشت توصيف مينمايد:

صورت بيگناه ه  – مقدسه  –به اشخاص تالشھايى به منظور مبدل نمودن آنھا  شان"پس از مرگ
به منظور [تسالى] طبقه ستمگر و گمراه  ،ميدھندبدين معنا که آنھا را در زمره مقدسان جاى  ،ميگيرد



و  ،مبتذلو تھى از ماھيت  راانقالبى آن ورىئدر حاليکه ت ،ميدھندآنھا  نامبه  خاصى شھرت نمودنشان 
ميان جنبش . اکنون بورژوازى و فرصت طلبان در مينمايندکسل کننده را روشنى و وضوح انقالبى آن 

کارگرى در مورد يک چنين [برداشتى] از مارکسيسم با ھم به توافق رسيده اند. آنھا جوھر تئورى 
 و آنھا مسائلى را برجسته مينماينددر ھم ميفشرند و تحريف مينمايند.  ،انقالبى را فراموش ميکنند

اشد. شوخى به کنار! ـ در قبول سرمايه دارى بمورد که  ،يا رخ ميدھدو که ھست  ،ميساتيندرا  مواردى
ى که حتى تا ديروز حال حاضر ھمه سوسيال شونيستھا [مارکسيست] ھستند. و محققان بورژواى آلمان

براى انجمنھاى کارگرى بسيار سازمانداده شده اى را  که ،ه انقراض مارکسيسم بودند –متخصصان 

!"،صحبت ميکنند لمانى]آبا مليت [ه –درباره مارکس  ،تربيت نموده بودندجنگ غارتگرانه 
٧  

توصيفات تمسخر آميز لنين از مراسم نيايش ـ مارکس بصورتى تقريبا دقيق در مورد آنچيزى که پس از 
 ،و کليه صفحات ضد سيستم ،مرگ خود او رخ داد نيز صادق است. او به يک شخصيت بيگناه تبديل

  .ندمنقلب کننده و بحث برانگيز آثار او بى اھميت جلوه داده شد
تا حد امکان سخنرانيھا و مقاالتى که لنين در آنھا  ،ه آٽار لنين –در زمان انتخاب نسخه ھاى بى اھميتر 

در مورد بروکراسى و خطر اينکه دولت اتحاد جماھير شوروى از داخل ميتوانست توسط صاحب منصبان 
  .انتخاب نميشدندفرھنگ ادارى و سنتھاى امپراطورى آنھا آلوده شود  ،رژيم گذشته

با تفاوتھاى ظريف مذھبى تطابق داده شد. اينکه بخش بزرگى از  بطور فزاينده اىشخصيت لنين نيز 
سيرت لنين را با واژه ھاى  ،بخصوص مليتھاى که در اقليت بودند ،جمعيت بيسواد اتحاد جماھير شوروى
  مذھبى تفسير نمودند قابل درک است.

ھا او را ھمانند  Orok*اندازه يک کوه بزرگ بود.  لنين به اساس افسانه ھاى تاجيکى و قفقازى بر
و در زير پاى  ،موجودى با پرتو نور خورشيد در يکدست و پرتو نور ماه در دست ديگر تصور مينمودند

  او زمين ميلرزيد و او در آنجا به جلو ميرفت. 
  
   عمدتا در قسمت شرقى جزيره در روسيه ـ مترجم Sakhalin Oblastمردم ساکن در  *
  

لنين يک شکارچى بزرگ خوک دريايى بود که تجار پوست را مورد ضرب و شتم قرار ھا  *ostjakبراى 
شگفت بصورت  ،لنينامپراطورى کمونيستى داده و طعمه را به فقرا ميداد. براى بخشى از بوداييھا 

  .صحبت ميکرد Schambala*شبيه به  انگيزى
  
  مترجم - مردم ساکن در سيبرى* 
*Shambhala Buddhism  بوديستى با اصل و نسب بودايى که بوسيلهSakyong Mipham Rinpoch .رھبرى ميشد ـ مترجم   
  

. حتى ميگرفتصورت نتالش بسيارى جھت نشان دادن ماھيت انسانى لنين  ،رسما ،اما از جانب مسئوالن
. نام بخود گرفت را مذھبىشبه  ظاھرى از ويژگيھاى يک فرقه بصورت فزاينده اىتحسين از رھبر 

تاريخى و شش موزه که  ىتابلو ١١٩ ،بناى تاريخى ٢٧٠پطروگراد به لنينگراد تغيير داده شد و در آنجا 
از  بصورت فزاينده اىان حزب مبلغبه نظر ميرسيد که . ھمگى با نام لنين در ارتباط بودند ساخته شدند

. در آن اوايل آفيش ھاى تبليغاتى وجود در جھت پيشبرد اھدافشان بھره بردارى مينمودندمذھبى  نمايشات
. چند گامى باقى نمانده ندحال مبارزه با اژدھا نشان ميداددر  ،که ترتسکى را بعنوان سنت گوران ندداشت

بردگان را به خروج از سرزمين ستمگران رھبرى نمود"که  مسيحلنين را با " ،بود به اينکه رادک
٨ 

"مسيح گونه" توصيف  شلنين را در ھمان زمان حيات ،پراودا ،پطروگراد *ى - مقايسه نمايد. و شوکا

نمود.
٩  

  



  مترجم - نوعى پرنده* 

  

ر با بناى آٽار تاريخى پ. او ه بودراه را براى شيوع اين فرھنگ ھموار نمود ،خود ،از يک جھت لنين
. چرا فقط بايد آن دوران سياه با بناھاى عظمت در جھت تجليل از دوران پرعظمت حياتش کار کرده بود

  ؟ميگرفتندتاريخى مورد تمجيد قرار 
دولت اتحاد جماھير شوروى فرمانى را در مورد بناھاى يادبود صادر نمود. دولت  ١٩١٨ اوت ١٤در 

بودند که به ياد آورده شوند ساخت.  آنيادبود سزاوار  نفر را که با بناى ٦٧فھرستى متشکل از بسادگى 
نقاش تصاوير  ، ,Voltaire, Chopinدر فھرست بجز نام معلمان مارکسيسم نامھاى ديگرى مانند

  .ندنيز وجود داشت ……Andrej Rubljov, Rimskij – Korsakov, Lord Byronمذھبى 
خورشيد" که در دو ترجمه روسى در  ـ شھر Tomasso Campanellas، "Solstadenاز اثر  الھام
. در اين اثر در مورد ه بودگرفته شد ،ندشدمنتشر  ،ـ مدينه فاضله ١٦٠٠در اوايل صده  ١٩١٨سال 

نشانھا و نام خيابانھا در ھر زمانى بايد يادآور ھمشھريان و  ،شھرى گفته شده بود که در آنجا يادبودھا
  . ميشدندپيشگامان انقالبى 

ژانويه  ٣٠که از لنين مجسمه اى نسازند. او در نمود  درخواستدر روزنامه ھا  Krupskajaاما 
  نوشت: پرودادر  ١٩٣٠

منجر به بى نتيجه ماندن  ايليچشما بخاطر اجازه ندھيد که غم و اندوه "من تمناى بزرگى از شما دارم: 
لى را به نام او تغيير نام مح ،يادبودى از او نسازيدبناى  افتخارات شخصى او در اذھان عمومى بشود.

   دھى نکنيد.!"نندھيد و مراسم پر خرجى را به نام و ياد او سازما
. اما مسئله اى حل نشد. در ضمن در نمود تضمين Krupskaja ،او در مقابل تمامى اينھا بى تفاوت بود

  . نداده شده بودھمان دوران حيات او اولين خيابانھاى مسکو و پطروگراد به ايليچ و اوليانوف تغيير نام د
ندان رايج نبود. تنھا ده آفيش از ھزاران آفيش تبليغاتى که توسط پرستى چ –لنين گرچه در آنزمان ھنوز 

نام  به ،ندبود) طى جنگ داخلى توليد شدآن شاعر عضو  ه - Majakovskij(از جمله  Rostaگروه 

.ندارتباط داده شداو  متونلنين و يا 
١٠  

تصوير از لنين در گردش بود. اما حتى آن نيز يک پيروى واقعا ساده فقره  ميليون ١٢،٥پنج سال بعد 
لوحانه از يک رفيق از دست رفته بود. شرايط اسفناکتر بود براى ھزاران پسر بچه که به ياد بود لنين 

Vilen, Vil, Vladilen  و غيرو غيرو نامگذارى شدند. دخترھاAvelina, Lenina, Leiana, 
Evelina م گرفتند. .... نا  

انستيتويى نيز براى مطالعه مغز لنين ساخته شد. در  Oskar Vogtتحت رھبرى دکتر عصب شناس 
شيشه  ٣٠٩٦٣نفر در استخدام آن انستيتو بودند. آنھا مغز لنين را بر روى  ٧٠ ،آغاز دھه ھاى ھفتاد

 ,Lunatjarskij :مانند ميکروسکوپ طراحى نمودند. در انستيو مجموعه اى از مغزھاى افراد مشھور
Majakovskij Clara Zetkin،  اين آغاز ندو غيرو غيرو جمع آورى شده بوده بيولوژ  –پاولف .

 با اھميته  - ىويژگيھا در مغز لنين و ديگر افراد ميتوانستتصور مينمود که  Vogtپژوھش مغز بود و 
  يکديگر را شناسايى نمايد. "مرتبط" با 

   بيولوژيکى نبوغ وجود نداشت.پايه و اساسى براى پرستش  اما
مغز لنين در مقايسه با وزن ميانگين مغز مرد  ،Vogtشايد کمى دردناک براى  ،که حتى نشان داده شد

 ١١گرم بود. ١٣٤٠فقط  ،گرم ١٣٧٥ ،اروپايى

  
صميم در مورد ساختن مقبره اى موقتى در ميدان سرخ چند روزى قبل از مرگ لنين گرفته شده بود و ت

که در دوران تزار شھرت بسزايى داشت کشيده شد.  Aleksej Sjtjusevسط مھندسى به نام طرح آن تو
يک سنگ مصرى (سنگى براى تزيين) را  ١٩٣٠اولين ـ "موقتى" ـ ساختمان از چوب بود اما در سال 



در : اين مقبره بشمار ميرودنظير احتماال بى جايگزين آن نمودند. بعنوان پروژه اى توريستى اين مقبره 
  توسط يک و نيم ميليون نفر مورد بازديد قرار گرفته است.  ،ميانگين ،سال

ارز را جلب  زيادى مقدار بسيارى ،نمودن مشغولندموميايى ى که در شوروى به کار متخصصان ،در ضمن
(رھبر حزب کمونيست  Tjoj-Balasan ، Klement Gottwaldکشور نموده اند. رھبر مغولستان 

(رھبر حزب  Ho Chi Minh ،(رھبر حزب کمونيست بلغارستان) Georgij Dmitrov ،چکسلواکى)
ھمگى Guyana، Linden Forbes Sampson Burnhamکمونيست ويتنام) و اولين پرزيدنت 

  توسط متخصصان روسى موميايى شده اند.
و در استکھلم کت و شلوار که ا ،رولز رويس ،از اتاق کار او نسخه اىتقريبا در کنار مقبره موزه لنين با 

خريد و بقيه اموال او ترتيب داده شد. مبالغ ھنگفتى پول از تخفيفھاى ويژه دولتى به ھداياى لنين بدست 
  . ه استآمد

چاپ  ،زبان ١٢٥ميليون نمونه به  ٧٠٠نزديک به  ،لنين کتباتحاد جماھير شوروى  فروپاشىتا ھنگام 
آثار لنين با کمى فاصله پس از کتاب  ،ترجمه شدهآثار چاپ شده و جمع آورى شده از  آماردر . ندميشد
  جاى دارد. ،اما قبل از داستايوسکى ،مقدس

عجيب به نظر بيايد. زمانيکه رھبران جمع ميزان ميتواند تا چه صعود و نزول غير قابل تصور لنين 
ه از مجسمدريافتند که تنھا يک  شگفتىدر کمال  ،آغاز نمودنددر مسکو را آورى مجسمه کمونيستھا 

  قابل رويت در مسکو وجود داشت! ه -  لنين در يک محل
 اما ھيچ مجسمه بزرگى ،نددر ساختمانھاى مختلف تعداد بسيار زيادى از مجسمه ھاى نيم تنه وجود داشت

 ،کالينين ،خروشچف ، Dzerzjinskij ،استاليناى که از اندازه ھمان به  ،فضاى بازمخصوص  ،از لنين
مسکو اولين مجسمه واقعا عظيم لنين را طى دوران  .وجود نداشت ،د داشتوجو ريکوف و غيرو غيرو

  زمانيکه ميدان سرخ جديد افتتاح شد دريافت نمود. ، ١٩٨٥حکومت گورباچف در سال 
Seneca از اين ھم  .بزرگ زمانى بزرگند که بر روى ستونى قرار داشته باشند مردانبراى ما  ،ميگويد

ابل آنھا زانو بزنيم. اما بلشويکھاى آنزمان در مقابل رھبر زانو نميزدند. بزرگتر ميشوند اگر ما در مق
  لنين ابعاد انسانى را ارج مينھاد.

  عظمت او تا تقريبا ابعاد الھى باال برده شد. رو به زوال نھادانرژى انقالبى  يکهابتدا زمان
  

بلشويکھا شوراى درت توسط تا پيش از بدست گيرى قانقالب اکتبر ساخته و پرداخته دست لنين نبود. 
کارگران قدرت را در بسيارى از شرکتھاى بزرگ بدست گرفته و کشاورزان زمينداران بزرگ را اخراج 

  نموده بودند. ترتسکى با نثر شيواى خود اينچنين مينويسد:
"پاييز زمان نواختن موزيک سياست است. زمينھاى کشاورزى درو شده و پندارھاى واھى پراکنده شده 

  بردبارى و شکيبايى تحليل رفته و زمان تسويه حساب فرا رسيده است! ،دان
تمام توجھات به  ،به دنبال خود ميکشد ،از ھر قشرى ،رايى مردم روستارا لبريز و خود  سواحلجنبش 

تفنگھا و نارجکھا مسلـح ميسازد.... و  ،خود را با آھن و آتش ،قانون و خردمندى را با خود ميشويد
تورگنيف و تولستوى جشن گرفته  ،که زمانى در آن با صداى پوشکين ،را نجيب زادگان آشيانه ھاى

  نابود ميسازد.  ،ميشد
نقاشى  ىتابلوھا ،باغھاى انگليسىبخاطر  مرثيه خوانيھاروسيه قديم ناپديد ميشود. روزنامه ھاى ليبرالى 

اسبھاى  ،Tambogovدارى ھاى فرمان * Parthenonھمه  ،کتابخانه خانوادگى ،شده توسـط دھقانان
. مورخان سرمايه دارى بسيج ميکنندحکاکيھاى قديمى و نژاد گاوھا را که نابود ميشوند  ،مسابقه

را کامل ميکند که منشاء و سرچشمه اش  ىبلشويکھا را مقصر ميدانند. در واقع موزيک روسى چيز
تاريخى خود را با تنھا وسيله اى  . او وظيفه تجدد طلبانهداشته استصدھا سال قبل از بلشويکھا سابقه 



بربريت قرون وسطا را از ريشه نابود ميسازد. نه  ،: با کمک بربريت انقالبميکنددر اختيار دارد حل که 
  ."احساس نکرده انداو و نه اجداد او رحمت و توجه را 

 
 * Parthenon   قبل از ميالد مسيح بر روى   ٤٤٣ـ   ٤٤٧معبديست که ميان سالھاىAkropolis   در آتن به عنوان احترام بهPallas 

Athena م اصلى ساختمان معبد آتناى باکره بود اما معموال به اين نام بخاطر محافظتش از شھر آتن و يونان طى جنگ با ايران ساخته شد. نا
  παρθένος (parthenos, ’jungfru’) خوانده ميشد 

  
اين ژنرالھا ناپلئون ه  –جنگ  در خالل ،داد که تولستوى در جنگ و صلح نشانبه ھمان روشى که 

که  گفت يتوانم  ،نمودندبرى را رھبلکه نيروھاى نظامى بودند که ژنرالھا  ،نيروھاى نظامىنبودند که 
  . آفريده بود ،انقالب را بيافرينداو مدتھا قبل از اينکه  ،انقالب اکتبر لنين را

 Richardدرکى که برخى از مورخان (از جمله  ،اين درک که وقوع انقالب اکتبر قابل پيشگيرى بود
Pipes(، را بيش از اندازه آنکه او  ،ن راغير قابل دفاع است. زمانيکه تزار پارلما ،آنرا گرامى ميدارد

  به او نوشت: Jevgenij Trubetskojشاھزاده  ،راديکال ميدانست منحل نمود
ممانعت از آن امکان که  "اعليحضرتا..... در تالش دھقانان براى بدست آوردن زمين قدرتى نھفته است

از روى زمين جاروب  ،ايندمقاومت مينمسلب مالکيت اجبارى در مقابل ى که انکس تمام.... ناپذير است
. افکندرا به خطر خواھد  نکه آغاز شده است ما را با مصادره تھديد مينمايد و جانما ىد شد. انقالبنخواھ

خود جنبش انقالبى را در  ى با اقدامات سرکوب گرانه وقوع جنگ داخلى قريب الوقع است. دولت شايد
جامعه را  کنونىکه نظم و ترتيب ى و ناشى از آن است نھايوحشتناکتر از اين انفجار اما  ،نطفه خفه کند

. و خود شما در زير آوارھا مدفون خواھيد نمودسرنگون و فرھنگ روسيه را با خاک يکسان خواھد 

شد."
١٢  

  نمود:محتوم وقوع انقالب را يکى از عواملى بود که جنگ به باور لنين 
ت دھھا سال بدون ھيچ انقالبى بر عليه "روسيه ميتوانس ،لنين نوشت ،"اگر جنگى در کار نبود"

و يا انقالب  ىنابوديا  ،کاپيتاليسم ادامه حيات بدھد. در جنگ اين مسئله بصورتى عينى گريزناپذير است

زندگى مطرح ميشود." که توسط مسئله اى. مسئله اينستبر عليه سرمايه داران. 
١٣
   

ى اعالم نمود که در صورت يک شکست در آغاز جنگ در نامه ا Pjotr Durnovoوزير داخلى تزار 

ناپذير" است.اجتناب انقالب اجتماعى در روسيه با افراطى ترين نمايشات يک نظامى "
١٤  

  سوى سنگرھا.دو منسجم از جانب ھر  ىاز شھادت غير عادى موردى
  

لنين شخصا با از اين نميشود که  مانعاين امر اما  ،انقالب ھمانند توفانى که در ميگيرد اجتناب ناپذير بود
انقالب شکل و ممکن بود که بدون او  .نمايدنيک روشنى غير معمول در حوادث تاريخى آن مداخله 

. مورخ با تجربه انگليسى در امور اتحاد مينمودو مديريت ديگرى اختيار گرفته شمايل ديگرى بخود 
  ميگويد: ١٩١٧در مورد پيروزى بلشويکھا در سال  E. H. Carr ،جماھير شوروى

بدين وسيله که او آنرا با اراده شخصى  ،"پيروزى حزب بايد تقريبا فقط به نام موفقيتھاى پى در پى لنين
  نوشته شود." ،کشيدبدنبال خود را غير مصم خود  ه - خود فرم داد و اينکه ھمکاران غالبا

  ترتسکى نيز ھمين برداشت را ارائه ميدھد:
آن  عالب اکتبرى در کار نبود. رھبران حزب بلشويک از وقوانق ،"اگر من و لنين در پطروگراد نبوديم

من مورد شکى نيست. به اين فکر ميکنم که اگر لنين در پطرزبورگ نبود اين در  ،ممانعت بعمل مياوردند
  "!ميتوانستم بر مقاومت رھبران بلشويک غلبه کنم

نميتوانستند آنرا در  ،موده بودندعقيده بود که اگر بلشويکھا در اکتبر قدرت را تصاحب نناين ترتسکى بر 
آينده نيز  تصاحب نمايند. اگر توده ھاى راديکاليزه شده وجود کوچکترين شک و شبھه را در نزد 



به ھمان طريقى که  ،در عرض دو تا سه ماه ،تفاوت ميان عمل و حرف ،بلشويکھا احساس مينمودند
  لشويکھا را نيز رھا مينمودند. ب ،سوسيال دمکراتھاى انقالبى و منشويکھا را رھا نمودند

  . بھره بردارى ميکردصلح  بسودبدين طريق بورژوازى نفسى تازه و از آن 
. عمل درآورداين بينش موجب شد که لنين طرح پيچيده اى را که از مدتھا قبل آغاز نموده بود به مرحله 

 ،براه افتاد اسمولنىنمايد بسوى اينکه او مخيفگاه خود را ترک و بودن اينکه بتواند آينده را پيش بينى 
که در حقيقت بر روى  ،عدم اعتماد و شتاب او بود. آن اقدامات آشکار ،اضطراب  ،ناشى از نگرانى

  انقالب را تعيين نمود.وضعيت  ،بصيرتى عميق از ضرورتھاى تاريخى بنا شده بود
يکى از  ، ،جنبش در ارزيابى مشخص در شرايط مشخص از نيروھاى سياسى موجود درلنين توان 

ريبا مسئله اى وجود نداشت که لنين ق. تويژگيھايست که بايد در مقابل ديگر ويژگيھايش برجسته شود.
طى دوران حيات خود در مورد آن نظر خود را تغيير نداده باشد. روشى که او در جريان اتخاذ تصميات 

س يک ارزيابى پويا از توازن نيروھا در در ھر شرايطى بر اساکه  خود دنبال مينمود تابع اين قانون بود
که در ھمان لحظه بھترين نتيجه نمايد و چنان شيوه پيشرفت و عقب نشينى را اتخاذ  کندکليت خود آغاز 

  . آوردرا به نفع ھدف سوسياليستى بدست 
زينويف و ديگر  ،يک تجزيه و تحليل خشک "مارکسيستى" به اتخاذ اين سياست منجر شد که کامنف

. آنھا بر اين عقيده بودند نمايندبا شورش مسلحانه مخالفت  ١٩١٧کھاى برجسته در انقالب اکتبر بلشوي
آماده نبود. تاريخ اين شرايط را بوجود آورده بود. جنگ اين فرصت را بوجود  آنکه زمان براى انجام 

  . بودشرايط  به بھرده بردارى از آن. لنين قادر ه بودآورد
  

 ىطرح جامع جنون آميز ،مه اخبار ھيجان انگيز و کمبودھاى نااميد کننده خودبا ھ ،سوسياليسم روسى
   .که از کشوى ميز کار لنين بيرون آمده باشدنبود 

اين نتيجه کار ميليونھا انسان و محصول سنتھاى طبقه کارگر اروپا و يک سنت ديرينه و ويژه 
عمدتا  ،غلبه نمود در آخرکه  ،ضعف انقالب آزاديخواھانه روسى بود. به ھمان طريق بايد کمبودھا و نقاط

و  ه شودبه بورکراسى عقب مانده و سنت استبدادى که کشور از دوران تزار به ارث برده بود نسبت داد
  شخص لنين.نه به 

  
فقط شش سال از حکومت اتحاد جماھير شوروى. بيشترين زمان صرف نجات شد.  دوران لنين کوتاه

لبريز نيز حميل شده بود شد. زمانيکه صلح پيروز شده بود ساعت شنى لنين کشور از جنگى که به آنھا ت
  شده بود.

جامعه اى که او پس از خود بجاى گذاشت بيشتر ويژگيھاى دوران "کمونيسم جنگى" و کاپيتاليسم دولتى 
  تا سوسياليسم واقعى.  مينمودبا خود حمل را 

تيره روزتر و فرسودتر از دورانى بود که او  ،رزمانى که لنين درگذشت کشور فقيرت ،در مقام مقايسه
سکان اداره کشور را بدست گرفت. روسيه به زانو در آمده بود. ماشينھا از کار افتاده و انبارھا تھى 
بودند. در شھرھا مردم به خاطر زنده ماندن با مبلھا آتش روشن ميکردند. ميليونھا دھقان و کودک بى 

"سرگردان" در روسيه. طبقه کارگر با ى قحطى از شکل کالسيک  ،دندسرپرست در خيابانھا پرسه ميز
  اعضاى اندک خود در عمل منحل و بخش بزرگى از پيشتازان آنھا در جنگ داخلى کشته شده بودند.

طبقه کارگر تقريبا از لحاظ فيزيکى و سياسى وجود خارجى نداشت و ھمين امر منجر به ظھور فساد در 
  اد جماھير شوروى شد. دستگاه ادارى رژيم اتح

  تا اينکه آمار و ارقام توليد از دوران قبل از جنگ پيشى ميگرفت.  ميانجاميدطول به  ١٩٢٨بايد تا سال 
در ساختار جامعه که راه ى د. تغييراتنروى داده بود که در آمار ديده نميشو ىزمان لنين نيز تغييرات اما در

  .نمود رھموا دادرخ در آينده را براى بازسازى که 



سالنھاى مطالعه و خانه ھايى موسوم  ،گسترده آغاز شده بود. کتابخانه ھادر سطحى آموزشى اى رنامه ب
. برق رسانى آغاز شده بود و اگر کشاورزان ه بودندبه خانه مردم مانند قارچ از زير زمين سربرآورد

ليچ" کجاست. ترتيبات مکانيکى به ھر حال ميدانستند که المپ برق "اي ،نخوانده بودند که  لنين کجاست
  .ندپايه گذارى شدرفت مورد استفاده قرار گ ،در جريان برنامه موفق پنج ساله ،که در آينده

دوران برداشت از انقالب در آينده اى دور قرار گرفته بود. پنجاه سال پس از انقالب اکتبر اتحاد جماھير 
قربانى "تب قمر مصنوعى" شده بودند پيشى بسيارى جھات از کشورھاى صنعتى پيشرو که  ازشوروى 

  گرفت.
   باشد.غير قابل تصور ميتوانست بدون انقالب اکتبر اين امر اما  ،کامال متفاوت استداستان يک اين 

  
 ،انتقادى بود که توسط روزا لوکزامبورگ ،به لنين و بلشويکھا که نميتوان آنرا خصمانه ناميد ىانتقاد

فرموله شد. او با تمام وجود ھمراه با انقالب اکتبر بود و پويايى  ،ى لنيندوست نزديک و رفيق مبارزات
  آنرا درک مينمود:

"يا بايد آنرا با سرعت و قاطعانه به پيش برد و با مشتھاى آھنين تمام موانع را از سر راه برداشت و 
 شخودآغاز  هترضعيف ى نقطه ه - به پشت ،به عقبآنرا يا اينکه  نمودمواضع خود را به جلو ھدايت 

  تا اينکه توسط ضد انقالب سرکوب گردد."کرد پرتاب 
 منتقل نمايدپارلمانى را به تاکتيکھاى انقالبى ه  –خانگى  ه -  "کسى که ميخواھد تعاليم جنگھاى لفظى

غريبه است ميزان به ھمان  ،بله قانون طبيعى خود آن ،که براى او روانشناسى انقالب تنھا نشان ميدھد
  جربيات تاريخى براى او کتابيست با ھفت مھر و موم."که ھمه ت

اعدام  ،خانه لردھا منحل شدناشاره مينمايد که با  ٤٩ـ ١٦٤٢او به انقالب "با شکوه" انگليسى سال 
Karl I .و اعالم جمھورى پايان يافت  
اولين ينکه ا ،پيروز شده انددر آن "ميانه روھا" که  ،به گفته لوکزامبورگ ،بى رنگىانقالب ھر  براى

  ."مصداق دارد ،بسرعت مدفون شده اندمردان مردد انقالب و نيمى از دستاوردھا 
برابر بود با تجديد حيات بورژوازى! "جاده طاليى ميانه روھا نميتواند  ، ١٩٧٣ ،دمکراسى "ميانه رو"

  لوکزامبورگ ميگويد: ،در ھيچ انقالبى ابقا شود."
سريع را مطالبه مينمايد: يا لکوموتيو با تمام توان خود سربااليى "قانون طبيعى انقالب يک تصميم گيرى 

انقالب را تا باالترين نقطه خود طى ميکند و يا اينکه بر اثر وزن خود به مواضع اوليه خود بازگشته و 
درمانده با خود  ،آنھايى را که با اندک توان باقيمانده خودشان ميخواھند خود را در نيمه راه حفظ نمايند

  ه پرتگاه ميبرد." ب
قرار تاييد مورد اگر چه لوکزامبورگ اعمال ديکتاتورى بر طبقه حاکمه قديمى را در يک دوره انتقال 

  .نمودانتقاد  شد مبدلديکتاتورى به امرى ھمگانى و دائمى  کهاينبه اما ھمزمان  ،ميداد
  او نوشت:

ـ آزادى نيست. آزادى  ه آنھا بيشمارنداگر چفقط براى اعضاى حزب ـ  ،"آزادى فقط براى ھواداران دولت
 کليهبلکه به دليل اينکه  ،آزادى دگر انديشان بوده است. نه به دليل "عدالتى" غير قابل تصور ھمواره
در يک فضاى باز سياسى به آن وابسته بوده و تاثير آن در غياب  ،مفيد و پااليش داده شده ،شھاآموز

  [آزادى] تبديل به امتيازى ميشود."
بطور فزاينده  ا اين فضاى سرکوب سياسى در سراسر کشور بايد زندگى نيز در اتحاد جماھير شوروى"ب
مطبوعات آزاد ـ و اجتماعات آزاد و برخورد نظرات بصورتى  ،فلج شده باشد. بدون انتخابات عمومى اى

ه در آن کزندگى  ،مبدل ميگرددظاھرى  امرىو به  ميميردزندگى در ھمه موسسات عمومى  ،آزادانه
تعدادى از  ،. زندگى عمومى در نھايت به خواب رفتهباقى ميماندتنھا وسيله فعال بعنوان بروکراسى 

در واقع در ميان  ،رھبران حزب با انرژى پايان ناپذير و آرمان گرايى بيکران رھبرى و حکومت ميکنند



از گاھى بسيج ميشوند که  آنھا يک دوجين مغزھاى متفکر اداره ميکنند و نخبگانى از طبقه کارگر ھر
سخنرانى رھبران را در جلسات مورد ستايش قرار داده و به اتفاق آرا قطعنامه ھاى پيشنھادى را به 

يقينا يک ديکتاتورى اما نه يک  ،در اساس يک حکومت تکمه اى ،به عبارت ديگر ،تصويب برسانند
ديگر ديکتاتورى به مفھوم سرمايه به عبارت  ،ديکتاتورى کارگرى بلکه ديکتاتورى مشتى سياستمدار

  ".ژاکوبنھا در فرانسه به مفھوم امپراطورى ،دارى
ترتسکى و ديگر بلشويکھا مشترکا از  ،که لنين ،لوکزامبورگ گفت ،شرايط زمانى خطرناک شد

نشريات و عقايد را براى ھميشه ممنوع اعالم  ،ضرورتھاى جنگ داخلى فضيلتى ساخته و ديگر احزاب
  نمودند. 

  
  نوشت:  فرمان خود را در مورد آزادى مطبوعاتدر سومين روز انقالب لنين  ١٩١٧اکتبر  ٢٨ر د

به منظور  مسرتکه مجالت زرد از روى  ،از تھمتھا و دشنامھا موجىبراى مھار  موقتى" بايد اقداماتى 
جديد  دولت تشکيل  محضبه  .گردد اتخاذمينمايند نابود نمودن پيروزى تازه بدست آمده تودھا منتشر 

: آزادى مطلق در خواھد شدتمامى مداخالت در مطبوعات و ادبيات ممنوع اعالم  ،بصورتى ثابت
  ."داشتخواھد وجود آزاد و مترقى  اصريح ىتطابق با قانون درمطبوعات تنھا در برابر دادگاه و 

فت و يا لنين آن اقدامات موقتى را با سه نکته مشخص نمود. مطبوعاتى که بصورتى آشکار مخال
 تحريف حقايق و يا افتراه  –مرتکب  ،نافرمانى از حکومت اتحاد جماھير شوروى را تبليغ مينمودند

به ارگان  ١٩٢٠اختيارى که در سال  ،با اينحال تنھا پس از تصميم دولت ،ميشدندتوقيف  ،ميشدند
  منتقل شد. Glaviltسانسور 

دائمى  ،برآورده نمينمايدنيز بوعات بورژوازى را تمام اين نظم "موقتى" که حتى خواسته ھاى آزادى مط
  لغو گرديد. ١٩٩١شد و ابتدا پس از متالشى شدن اتحاد جماھير شوروى در سال 

از طريق ارائه شرايط عملى ميتوانست که بود لنين ھمچنين در مورد دولتى کارگرى خيال پردازى نموده 
ى جويد. آنکسانى که تعداد خاصى امضاء جمع بر آزادى مطبوعات سرمايه دارى برتر ،آزادى مطبوعات

آورى مينمودند ميتوانستند به تجھيزات چاپى مجھز شوند. به دليلى اين فرمان در آثار جمع آورى شده 
  لنين ذکر نميشود.

  
که صدھا ميتوانند وحشتى ايجاد نمايند  ،در شرايطى بغرنج ،انقالبى خشونتھاىتاريخ نشان ميدھد که 

سبب شد که انگليس  او *پيورتينىو "اعمال خشونتبار"  Cromwll. وحشت از بدھدادامه حيات سال 
که  ،بود که شيوه حکومتى پارلمانى را ١٦٤٩اينکه اين اعمال خشونت در انقالب  ،سال ٢٠٠قريب به 

  به کشور داد انکار نمايند. ،امروزه آن را ستايش ميکنند
  

  .رھبر آنھا بود ـ مترجم Cromwll که ،توان آنھا را با وھابيون عربستان سعودى مقايسه نمودکه مي ،گروھى از افراطيون مذھبى در انگلستان

  
و  Cromwllھنوز وحشت مشابه اى انقالب روسيه را منقلب ننموده است. بدن لنين ھمانند بدن 

Marats قطعه قطعه نشده است. بر اساس تحقيقات جامعه  ،شد که توسط مردم خشمگين قطعه قطعه
 ،ى او تقريبا به اندازه پشتيبانان فعال خود مخالف دارد. لنين ھمچنان در تابوت سنگ آھکى خودشناس

 ،تکه ھاى شيشه در صورت و دستھاى خود پس از يک بمب گذارى اصابت بطور سطحى آسيب ديده از
  استراحت ميکند.

 ،ارزه عظيم کمون پاريسآلمان و فرانسه درگير جنگى شدند که با مب ،در ھمان سالى که لنين متولد شد
اولين تالش جھت واقعيت بخشيدن به سوسياليسم به شکل ديکتاتورى پرولتاريا پايان يافت. زمانيکه 

 مبدل شدهدر بزرگترين کشور جھان از قوه به فعل  ،اتحاد جماھير شوروى ،سوسياليسم درگذشتلنين 



ين تجربه سوسياليستى شد که طى زمانى پايه گذارى نمود اولرا جامعه فرمى که لنين بر اساس آن بود. 
  پا بر جا ماند. ،چندين نسل ،دراز

اما ھمانند کمون پاريس سوسياليسم روسى در ھم شکسته و اتحاد جماھير شوروى بصورتى رسمى پس 
  سال متالشى شد.  ٧٤

 برانگيخته زمانيکه ميخواھيم ميراث باقيمانده از لنين و دولت اتحاد جماھير شوروى را جمع بندى نماييم
بگوييم. او در  ، ٧٦ـ  ١٩٤٩نخست وزير چين ميان سالھاى  ،Chou En-Laiدر مورد  تاميشويم 

  که او در مورد معناى انقالب فرانسه چه تصورى داشت گفت: ،پاسخ به اين سوال
  "اين خيلى زوده که در اين مورد صحبت کنيم"

عصبھاى يک  ھمانندقابل پيش بينى خود را انقالب روسيه مرد و بخاک سپرده شد. اما طى آينده اى 
سياستمداران و توده ھاى آگاه براى  ،قسمت جدا شده از بدن در اذھان زنده خواھد نمود. روشنفکران

در به منظور اتخاذ تصميم در مورد نقطه نظرات خود  ،در مورد انقالب اکتبر و سيرت لنينآينده نسلھاى 
  خواھند نمود.موضع اتخاذ  ،نان و زمين ،مبارزه جھانى بخاطر صلح
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