لنين

 Stefan Lindgrenمترجم و متخصص اسالوی در سال متولد  ١٩٤٩در سوئد ،شھر ،Karlskoga
چشم به جھان گشود .او در گذشته سردبير روزنامه ای به نام جرقه و روزنامه ديگری به نام مردم در
تصوير/جبھه فرھنگ بود و کتابی در مورد سن پطرزبورگ )لنينگراد ،در آنسوی ساحل( و سه کتاب
تفسيری در مورد جنگھای چريکھای افغانی بر عليه اشغالگران روسی )برای مٽال مھتاب ،بيا!( را به
نگارش درآورده است .او در حال حاضر ناشر خبرنامه ايست به نام پست روسی.
در ابتداى شروع کارم ،ھمسرم دو سوال را پيش روى من قرار داد .او از من پرسيد که چرا اين کتاب
را براى ترجمه برگزيدم و اينکه مايلم چه کسانى اين ترجمه را بخوانند.
من در پاسخ به سوال اول او گفتم که من اين کتاب را بخاطر ارضاى کنجکاويھاى خودم ترجمه ميکنم.
براى اينکه بيشتر بياموزم و ھر چه بيشتر پى به حقايق ببرم .و در پاسخ به سوال دوم به او گفتم که
مايلم کسانى اين ترجمه را بخوانند که ھمانند من ميانديشند ،کنجکاو و جوياى حقيقتند.
اين ترجمه را به تمامى جويندگان راه حقيقت اھدا ميکنم.
پيام پرتوى

 - ١در سرزمين رنج و مشقت
شھر کوچک  Simbriskواقع در ولگا خود را برای برگزاری عيد پاک آماده مينمود .بازار از
بوقلمونھا ،جوجه ھای پروار ،گلدانھای بزرگ با پنيرھای بسته بندی شده و خمير ،گونيھا با ھمه نوع
آرد و سبدھای تخم مرغ فوج ميزد .کشاورزان شب را بر روی نمدھای حصيری در دکه ھای خود
خوابيده بودند .درشکه چيھا تجمع کرده و خدمات خودشان را با فرياد به گوش مردم ميرساندند و گدايان
پله ھای کليسا را به اشغال خود درآورده بودند.
در خانه اوليانوف با شروع درد زايمان ،جشن عيد پاک متوقف شد .جمعه  ١٠آوريل ٢٢ – ١٨٧٠
١
آوريل بر طبق تقويم قديمی – والديمير ايليچ از مادرش ماريا متولد شد .پدرش Ilja Nikolajevitj
 ،(١٨٨٦-١٨٣١) Ulianovبازرس مدرسه ،در ھمان روز گزارشی در مورد وضعيت قريب به ٩٠٠٠
دانش آموز را در روزنامه محلی حوزه خودش منتشر نموده بود.
 Simbriskاز بسياری جھات شھر عجيبی بود .شھر در دست راست ساحل ولگا  ،بيش از  ٥٠ميل در
جھت  Niznyj Novogordآنسوی منطقه تاتارھا و  tjvaserھا قرار گرفته بود .و  ١٠٠ميل پايينتر
در جھت آب ،منطقه  Astrachanو  kalmuckھا قرار داشت.
موقعيت منطقه منحصر بفرد بود ،بر روی باريکه کوچکی از کناره شھر ميان رود فرعی ولگا،
 ،Svijagaدقيقا ھمانجايى که به سمت شمال سرازير ميشود ،و خود ولگا که به سمت جنوب روان
است.
از باالی ) Kronanتاج( ،بخشی از شھر که در عمل در اختيار نجيب زادگان بود ،منظره خيره کننده
اى ،برابر با  ٢تا  ٣کيلومتر از پھنای ولگا در مقابل ديد بيننده داشت .شھر مانند نقطه ای مرزی در
مقابل طايفه ھای چادر نشين آسيايی ،که مجموعه ای بودند از آسياييھا و اروپاييھا ،قرار گرفته بود.
تقريبا  ٢٠٠سال قبل از تولد لنين شھر توسط دھقانان شورشی  Stenka Razianمحاصره شده بود.
پس از در ھم شکسته شدن شورش ،سرازيری قسمت فوقانی رودخانه توسط صدھا چوبه دار تاريک
شد.
صد سال قبل از لنين و در ھمان منطقه رھبر کشاورزان  Jemelian Pugatjovتا پيروزى بر ارتش
کاترين کبير فاصله زيادی نداشت .اين قيام از آن گونه قيامھايی بود که ھزاران سال در چين رخ داده بود.
ترتسکی مينويسد:
"اگر چه قيامھا به پيروزی کامل منتھی ميشوند ،اما طبقه دھقان تنھا سلسله ھاى جديدى را بر روی
٢
سپرھا بوجود آورده و طبقات جديد فئودال را پايه گذاری مينمايد".
اين يک تفکر گيج کننده است که حتی قيام لنين ،انقالب اکتبر ،پس از دويست صد سال در رديف
شورشھايی مردمی قرار بگيرد که از درون متالشی شدند.
وجود فئوداليسم در  Simbriskمحسوستر از ھر جاى ديگر بود ٧٥ .درصد از زمينھا در اختيار مالکان
بود و يک پنجم از جنگلھای اطراف در اختيار مردم قرار داشت .بقيه را تزار و مالکان بصورت مساوی
ميان خود تقسيم ميکردند.
دانشمند بزرگ شھر Karamzin ،ـ ه تاريخشناس بود که شجاعانه از بخشش خدايان حمايت مينمود ،و
 – Ivan Gontjarovه نويسنده که با رمان خود Oblomov ،زندگی رو به انحطاط مالکان را به

تصوير ميکشيد" .اوبلومووری" به عنوان نشانه ای از يک ترکيب واقعى از عبارات ولگردی ،نااميدی
شديد ،جنبشھای با ارزش و بی تفاوتی درمورد زندگی انسانھا از زبان روسى به ھمه زبانھای ديگر وارد
شد .اوبلوموف گفت "خواندن برای کشاورزان مناسب نيست ،اگر به آنھا خواندن و نوشتن را بياموزيد،
ديگر شخم نميزنند".
 Gontjarovھمچنين رمان نه چندان مشھور پرتگاه عظيم را نوشت .او در اين کتاب توصيف ميکند که
چگونه آن نھيليستھای نفرت انگيز در منطقه  Simbriskجوالن داده ،زنان نجبيب زاده را فريفته و
وامھايى از آنھا ميگرفتند که ھرگز نتوانستند باز پس دھند.
پدر لنين ،ايليچ نيکواليويچ تز خود را در مورد مدار ستاره ھای دنباله دار  Klinkerfueskaنوشت و
آينده درخشانی برای او پيش بينی ميشد .در عوض او ترجيح داد که يک بازرس به صورتی غير معمول
فعال – ه مدرسه بشود .مدرسه ای عمومی وجود نداشت Kalmuck .ھا و ديگر اقليتھا که يک سوم
جمعيت را تشکيل ميدادند در بھترين حالت فرزندان خود را به مدارس قران ميفرستادند .کشيشھا مايل
بودند که تمام مدارس به مدارس کليسايى مبدل شوند.
ما ميدانيم که پدر لنين در جوانی عالقه شديدی به شاعر و منتقد معروف  Dobroljubovداشت .و در
آرشيو پليس تزار تلگرافی را پيدا کرده اند که نشان ميدھد ،او و چند تن از رفقايش آنرا برای يک
روزنامه چکی جھت تجليل از پانصدمين سالگرد تولد  Jan Husارسال نموده بودند.
به روال معمول مدارسی که توسط ايليچ نيکواليويچ مورد بازرسی ميگرفتند بشدت مخروبه بودند و
نصب پنجره ھايی جھت تعويض ھوا و چوب لباسی از خدمات او محسوب ميشدند .در زندگينامه ھاى
رسمی منتشر شده از لنين اين چنين گفته ميشود که پدرش  ٤٠٠مدرسه برای  ٢٠٠٠٠کودک ساخت.
اين مدارس در استانى وجود داشتند که بيش از يک ميليون کشاورز داشت.
در خانه لنين و ھمينطور در خانه ای که  Krupskajaدوران طفوليت خود را در آنجا سپری کرده بود
ھمه روزنامه طنز آميز ايسکرا را ،که از جانب انقالبيون تحت نام غير سياسی منتشر ميشد ،ميخواندند.
)ھمان نامی که بعدھا لنين برای روزنامه اش انتخاب کرد( .و دقيقا در ھمين سال کتاب جنگ و صلح
تولستوی به صورتی دنباله دار منتشر شد.
يک بار دانش آموزی ايليچ نيکواليويچ را مالقات و اين داستان را برای او تعريف ميکند .بازرسى به
مدرسه او ميايد و زمانيکه دانش آموزان عقايد خود در مورد آنروزھا بر روی کاغذ مياورند ،پسرک
مينويسد که بازرس ،که قوی ھيکل و مطلع بود ،نميتوانست عبارت " "rرا ادا کند و به جايش فرفر
ميکرد .معلم عصبانی شد و به دانش آموز در کارنامه اش صفری داد و او را مردود اعالم کرد.
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
تنھا از طريق خود آموزی به سه زبان انگليسی ،فرانسوی و آلمانی صحبت ميکرد و مدرک معلمی
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.
دخترھا مياموختند که با تنھا ماشين خياطی موجود خياطی کنند .لنين ،خود ،پيانو تمرين ميکرد و
ميتوانست آوازھای تکنفره ھينه و والنتينا را بخواند .او کتاب ميخواند ،مينواخت و آواز ميخواند و تحت
نظارت مادرش روزنامه خصوصی خانواده را با نام سابات منتشر ميکرد .رفت و آمد آنھا با ديگر اھالی
 Simbriskبسيار محدود بود .ايليا ھر از گاھی تعدادی از ھمکاران خود را به خانه مياورد .ھمين و
بس.

مادرش در خانواده بالنک متولد شده بود .پدر او آلکساندر دميتريويچ بالنک يک دکتر پليس ساکن سن
پطرزبورگ بود که بعدھا در منطقه ای خارج از کازان به نام  Kukusjkinoارباب شد.
بالنک خودش پسر يک يھودى مسيحی از اھالی اوکراين بود .اطالعات در اين مورد از دھه ھای  ٢٠در
آرشيو مرکزی وجود داشته است ،اما ابتدا در دھه ھای  ٩٠به بيرون درز کردند .يک تفسير معمولی از
اين ھيش ھيش کردنھا اينست که حزب کمونيست حاکم نميخواست بھانه ای بدست ھوادارن نژاد پرست:
ھر دو ،مخالفان کليسايی داخل کشور و جاسوسان نازيست بدھد که به منظور خود در مورد برنامه
يھوديان در حزب بلشويک دست پيدا کنند .اگر لنين حتی به اندازه يک ھشتم ھم جھود بود از آن سوء
استفاده ميشد.
در سال  ١٩٣٣خواھر لنين آنا به استالين نامه ای نوشت و در آن در مورد تحقيقات شجره شناسی خود
توضيح داد .او در آنزمان مدرکی را از اوکراين بدست آورده بود که نشان ميداد خواھر و برادرھای او
يقينا از جانب مادری يھودی بودند .او تصور مينمود که اين واقعيت "ميتوانست کمک شايانی به امر
٣
مبارزه بر عليه احساسات يھودی ستيزى بنمايد"
استالين ظاھرا با او موافق نبود و پاسخی نداد .خواھر او با مدارک جديدی بازگشت و ادعا نمود که لنين
در مورد نژاد يھودی و نفوذ "آن بر روی شخصيت تنبل وبی مسئوليت روسی" ]مبالغه[ نموده است.
در نوشته ھای لنين مدرکی در اينمورد که او واقعا چنين مقايسه ای را ميان روسھا و يھوديان نموده
باشد پيدا نشده است .و استالين سکوت کرد .او خواھان بحٽی عمومی در مورد اصل و نسب و ديدگاه
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
آنھا نميتوانستند به اندازه کافى به واقعى بودن اين اطالعات اطمينان داشته باشند.
مادر بزرگ لنين  Grosschopfنام داشت و زنى مجرد بود .او دختر يک مرد آلمانی و زنى سوئدی به
نام  Anna Beta Öhrstedtبود .مادر لنين در واقع پروتستان تربيت شده بود .برای او دشوار بود که
از قوانين ارتدکسھا پيروی نمايد ،به کليسا نميرفت و فقط چند بارى دست به دعا برداشته بود ،آنھم به
خاطر فرزندانش که مريض بودند.
آنا بتا در سال  ١٧٩٣در پطرزبورگ با يک تاجر آلمانی موفق به نام  Johan Grosschopfازدواج
کرد .او ھم از طرف مادری و ھم پدری سوئدی بود .پدر او  Karl Fredrik Grosschopfدر سن
پطرزبورگ طالسازی ميکرد و در سال  ١٧٤١در اوپساال متولد شده بود.
لنين ھرگز مطلبی در مورد زندگی خودش ننوشت و بشدت در اين مورد ساکت بود .اما در چند مورد او
را ناگزير نمودند که فرمھايی را پر کند ،از جمله پرسشنامه ای که در سال  ١٩٢٠از جانب بلشويکھا
منتشر شده بود.
در اين پرسشنامه او خود را به عنوان يک "نويسنده" توصيف مينمايد .در جواب اين سوال که او به
چند زبان ميتواند آزدانه صحبت کند ،ميگويد" :آزادانه! به ھيچ زبانی" .او در مورد محل زندگيش
اينچنين مينويسد" :من در روسيه فقط در کنار ولگا و در پايتختھا زندگی کرده ام" .او سيبری و
 Pskovرا فراموش ميکند .قبل از ھر چيز او خود را مانند يک  ،Volzjaninيکی از اھالی ولگا ،پسر
ولگای مادر ميداند .پدرش را به عنوان يک "بازرس مدرسه عمومی" توصيف مينمايد و درباره پدر
پدرش فقط مينويسد "نميدانم".

نسل جديد بيشتر از خود -ه لنين در مورد اصل و نسب او ميدانند .به عنوان مٽال ما ميدانيم که پدر بزرگ
لنين نيکالی واسيلويچ اوليانوف ،خياط فقيری بود که در بندرى تجاری و ماھيگيری به نام
 Astrachanکه به زبان روسی آنزمان آمستردام ناميده ميشد زندگی ميکرد.
در ضمن در حال حاضر ما مطمئنا ميدانيم که نيکالی واسيلويچ اليانوف رعيتی بود که در سال ١٧٩١
آزادی خود را خريد و برای پرداخت وامھايش تا سال  ١٨٠٨بدون دريافت دستمزد کار کرد ،و سپس در
٥
 Astrachanدر رده شھروند قرار گرفت .
در آنجا او ھمسر آينده خود آنا آلکسيف را که  ٢٥سال از خودش جوانتر بود مالقات نمود .در ١٨١٢
اولين فرزند آنھا که بيش از چھار ماه زنده نماند متولد شد.
در سرشماری سال  ١٨٣٥معلوم شد که نيکالی واسيليويچ اوليانوف در  ٧٠سالگی پدر چھار بچه بود،
يکی از آنھا ايليا ،پدر لنين که جوانترين بود و فقط دو سال داشت.
پس مادر -ه پدر لنين آنا آلکسيفنا که بود؟ در مقاله اى منتشر شده به نام "اجداد لنين"نويسنده ای به
٦
نام  Maritta Sjagijanگفت که او رعيتی آزاد شده ،دختر يک کالموک مسيحی ،بود  .اما چاپ
دوباره – ى مقاله در سال  ١٩٥٨بھانه ای بدست او داد که ھر چه بيشتر خود را معرفی کند .آنا
آلکسيفنا رعيت نبود بلکه کنيز بود!
در دو سند متعلق به  ، ١٨٢٥که  Marietta Sjaginjanتکثير مينمايد ،آنا آلکسيفنا به عنوان "کنيز
٧
آزاد شده" توصيف ميشود.
اين يک واقعيت است که برده داری در روسيه به عنوان يک موسسه تا پايان  ١٨٢٥وجود داشت .در
سيبری و  ،Astrachanاقوام مغولھا ،قيزقيزھا و "ديگر آسيايھا" ميتوانستند کودکان خردسال خود را
به عنوان برده بفروشند ،و در آنجا اسيران جنگی گرفته شده از ميان اين مليتھا نيز بفروش ميرسيدند.
اين امر قبل از ھمه چيز به تاجرانی که حق داشتن رعيت را نداشتند اين فرصت را ميداد که برای خود
نيروی کار ارزان تھيه کنند.
اما در روسيه در سال  ١٨٠٨قانونی به تصويب رسيد که بر اساس آن برده ھايی که به سن  ٢٥سالگی
ميرسيدند بايد آزاد ميشدند ،امری که شامل حال پدر بزرگ لنين شد ١٨٢٥ .او به عنوان شھروند مورد
قبول واقع شد.
اما بيش از ھر چيز اينکه آنا آلکسيفنا از چه مليتی بود مورد سوال است .او از مغولھا بود و يا از
قيزقيزھا؟ مغولھا اغلب در حوالی  Astrachanوجود داشتند و مانند چادر نشينھا ،کامال نزديک به
٨
شھر ،زندگی ميکردند  Sjagijan .ادعا ميکند که مدارکی را ديده است که بر اساس آنھا او مغول بود،
اما او متاسفانه اين مدرک را تکثير نميکند .شايد که آنھا در جريان جنگ جھانی دوم از ميان رفته باشند.
ايليا نيکواليويچ اوليانوف ،پسر چھارم و آخرين پسر کنيز سابق ،زمانی متولد شد که پدرش  ٦٧و
مادرش  ٤٣ساله بود .پنج سال بعد پدرش مرد .اين برادر -ه مسنتر واسيلی ،مشاور و دستيار ماھيگير-ه
ٽروتمند  ، Sapozjnikovبود که وظيفه نگھداری از خانواده را به عھده گرفت.
واسيلی خود تشنه آگاھی و دانش بود ولی ھيچگاه امکان کسب آن را پيدا نکرد .او با قبول مخارج
تحصيل برادر کوچک خود به اين آرزو تحقق بخشيد.
در حال حاضر اولگا ديميتريونا اوليانوا تنھا فرد باقيمانده از نسل لنين است .او با سماجت کامل ھمچنان
ادعا ميکند که عموی او يک روس "کامل" بود.
او تا اندازه ای درست ميگويد .لنين و خانواده او از ھر نظر روسى بودند.
روسيه کشوری چند مليتيست .داشتن مليت "روسی" به سادگی داشتن مليت "سوئدی" نيست .خود -ه
عبارت نشاندھنده اين است که ھمه در روسيه متولد شده اند ،جايی که صدھا گروه مجزا در کنار ھم

زندگی کرده و به ذوب نژادی در جامعه ای مشترک ياری رسانده اند .امروز چه کسی ميتواند تصور
نمايد که شاھزاده استروگانف نژادی از تاتارھا داشت؟ يا اينکه يک ھشتم پوشکين سياھپوست بود؟ يا
اينکه تزار نيکالی  ١/٢٥٦قسمت خونش روسی...... .
در شھر کوچک  Simbriskبا تقريبا  ٣٠٠٠٠نفر جمعيت ،که بخش بزرگی از آنھا غير روسی بودند،
لنين متولد شد ،و در ھمانجا يک سوم از عمر خود را سپرى نمود.
 Simbriskشھری کوچک و آرامى بود که از نظر نظامی ابدا اھميتی نداشت اما بندر تجاری مھمی بود
برای ولگا .اين منطقه بايد برای ھر جوانی جالب بوده باشد .در فصل تابستان در آب گرم رودخانه ھا شنا
کردن ،ماھيگيری کردن ،حيوانات کوچک وحشی را شکار کردن و بر روی يخھا اسکی بازی کردن.
اليانوفھا شش سال اول را در شش خانه مختلف در  Simbriskزندگی کردند .لنين در خانه ای که
روبروی زندان شھر قرار داشت متولد شد .ابتدا پس از تولد ھشتمين فرزند خانواده آنھا توانستند مخارج
خريد يک خانه را فراھم آورند .يک خانه چوبی در کنار خيابان مسکو  ٤٨در حاشيه منطقه نجبيب
زادگان .خواھر و برادرھای او آنا ،آلکساندر ،اولگا ،والديمير و ماريا ،دو فرزند ديگر در دوران طفوليت
مرده بودند.
تحت نظر ايليا نيکواليويچ وضعيت مدارس در استان  Simbriskبھبود و افزايش يافتند .او سرانجام با
لقب "يک مشاور دولتی واقعی" و با رتبه يک متمدن واقعی مورد تشويق قرار گرفت .اين امر اين حق
را به او داد که در رديف نجيب زادگان قرار گرفته و اينکه عاليجناب خوانده شود .اما به نظر ميايد که او
اھميتی به اين القاب نميداد .ابتدا پس از مرگ او بود که مادر لنين با رنج و اندوھى فراوان ناگزير شد که
٩
خود و اطفال خود را در رده نجيب زادگان  Simbriskنام نويسى نمايد.
بعدھا اين برای لنين نيز سودمند واقع شد که گاھی به صورتی رسمی نوشته ای را به عنوان نجيب زاده
امضاء کند .ولوديا ،که لنين از جانب فاميل ناميده ميشد ،جوانی شاد ،سرزنده و بذله گو با موھای قرمز
توصيف ميشود .او به نظر ميايد که بسيار فعال و پر انرژی بود و مايل بود که اسباب بازيھای خود را
خراب کند – .بدين ترتيب انسان بدون اغراق بيشتر مياموزد .او با جوانترين خواھر خود اولگا بيش از
ھمه بازی ميکرد .به آنھا زمانيکه او پنج سال داشت و خواھرش چھار ساله بود خواندن را آموختند.
پاسخ نامتغير ولوديا به سواالتی مانند "حليم را با شير و يا کره ميخوای" اين بود "مٽل ساسيا" ،به
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
از روى بد ذاتی به زبان بياورد Volodja ،آموخت که ھم دروغ بگويد و ھم اينکه بچه ھای کوچک را
آزار بدھد .او عاشق اين بود که با صدای بلند و ترس آوری ،که ديميتری برادر کوچکش را به گريه
ميانداخت ،قصه روباھی را بخواند که گوساله ای را ميخورد و فقط شاخھا و سمھايش را باقی ميگذارد.
پدرش به پسرھا آموخته بود که شطرنج بازی کنند ،و جعبه شطرنج چوبى که برای آنھا کنده کاری کرده
بود توسط لنين ،تا زمانيکه پليس اطريش در جريان آغاز جنگ جھانی اول او را دستگير و آنرا مصادره
نمود ،بعنوان وسيله ای ارزشمند محافظت شد .پسرھا برای مدتی در يکى از اتاقھاى خانه زندگی کردند،
در آنجا ساسيا آنھا را با آزمايشات شيميايی سرگرم ميکرد و بندرت وقت داشت که با بقيه اعضای
خانواده معاشرت کند .معموال از مالقات کننده گان در آن اتاقک با عبارت  -ه کوتاه "مارو با غيبت
خودت شاد کن" استقبال ميشد.
بر اساس عادات معمول در آنزمان ،خانواده اوليانوف جھت آماده نمودن کودکان براى ادامه تحصيل در
دبيرستان يک معلم خانگی را استخدام کرده بود ٩ Volodja .ساله بود که وارد دبيرستان شد .او در
آنجا به خاطر "ھوش ،پيشرفت و رفتار خوب" مدال طال برنده شد .به نظر نميايد که اين نتيجه
راھنماييھای پدرش بوده باشد ،بلکه سياست تربيتی او اينچنين بود که بچه ھا بايد خودشان فکر

ميکردند و خودشان درک خود را از مسائل سازماندھی مينمودند .يک روز زمانيکه که ساسيا خبر داد
که ديگر نميخواھد به کليسا برود ،پدرش بشدت عصبانی شد ولی به تصمميم او احترام گذاشت.
رئيس مدرسه شخصی بود به نام فئودور کرنسکی ،پدر آلکساندر کرنسکی ،که لنين او را در انقالب
اکتبر  ١٩١٧به تبعيد فرستاد.
در ژانويه  ١٨٨٦پدر لنين ،که ھنوز کمتر از  ٥٥سال داشت ،فرسوده و از کار زياد جانسپرد .ساسيا در
دانشگاه سن پطرزبورگ درس ميخواند و در مراسم خاکسپاری حضور نداشت .اکنون پسرھا ميتوانستند
راه خود را بدون نظارت پدرشان انتخاب کنند.
لنين ، ١٩٢٢،در جريان دادن پاسخ به سوالى در مورد مذھب در يک پرسشنامه سرشمارى نوشت:
"بدون مذھب از  ١٦سالگی" .بر اساس آنچيزی که خود او برای دوستش  Krzjizjanovskijبازگو
١٠
نموده بود ،او کالس پنجم بود که صليب خود را به سطل اشغال انداخت .
مرگ پدرش سخترين ضربه ای نبود که بر خانواده وارد شد .ضربه واقعی زمانى به آنھا وارد شد که
سال بعد ١ ،مارس ،آلکساندر ،خواھرش آنا و شمارى از ديگر رفقای آنھا در دانشگاه سن پطرزبورگ
توسط پليس تزار دستگير شدند .آنھا به جرم داشتن مشارکت در طرح حمله ای به آلکساندر تزار سوم
دستگير شده بودند.
ساسيا به سازمان تروريستی و انقالبی ناردنيکھا )خواست مردم( ،که پس از  ٨سال حمالت ناموفق بر
عليه تزار موفق به ترور آلکساندر دوم ، ١٨٨١ ،شده بود ،پيوسته بود .ساسيا خود را به عنوان
داوطلب براى ترور جانشين او معرفی نموده بود .اما قبل از اينکه حتی با نقشه ھا آشنا بشود ھمراه با
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.
در آن زمستان سرد روسيه لنين برای پيدا کردن کسی که مادر او را به ايستگاه قطار که در فاصله صد
کيلومتری در  Syzranقرار داشت ببرد بيرون رفت اما کسی را پيدا نکرد! کسی وجود نداشت که به
خانواده او کمک کند.
ماريا آلکساندرونا در سن  ٥٢سالگى ناگزير شد که اين مسافت را با اسب طی کند .پس از ورود از تزار
خواھش کرد که به او اجازه مالقات ساسيا که در  Schlusselburgزندانی بود داده شود .تزار کتبا
اجازه صادر کرد.
ساسيا در مقابل مادرش زانو زد و گريه کنان گفت" :من دلم برات ميسوزه مادر ،منو ببخش".
بسرعت برای او روشن شد که نميتواند ساسيا را قانع کند .ساسيا ھرگز تقاضای بخشش نخواھد نمود.
ساسيا طبيعی دان بود اما ھمانند بازاروف ،سمبل پوچ گرايان در رمان تورگنيف "پدر و پسر"
) ،(١٨٦٢عالقه خود را برای تشريح بدن کرمھا با کشش به تئوری براندازی جامعه تکميل نمود.
ما مطمئنا ميدانيم که ساسيا دستکم اولين جلد کتاب مارکس ،کاپيتال ،را خوانده بود .اين کتاب در ١٨٧٣
 ،به عبارت ديگر شش سال پس از انتشار نسخه اصلى کتاب ،به روسی ترجمه شده بود )در سوئد تا
١١
سال  ١٩٣٥طول کشيد( .
در حاليکه  Volodjaھنوز بر روى نيمکت خود دراز کشيده و مرتبا "پدر و پسر" را ميخواند ،ساسيا
بوجود آوردن جامعه ای جديد را تجزيه تحليل ميکرد .او کمی قبل از مرگش مقاله اى طوالنی از کارل
مارکس را ترجمه کرده بود.
او ،به عنوان دانش آموزی با ھمت در سن پطرزبورگ ،از روی اکراه و غير داوطلبانه جذب جنبش
دانشجويی غير قانونی شده بود .کليه جنبشھای دانشجويی به استثناى جنبش دانشجويان وطنپرست غير
قانونی اعالم شده بودند .ساسيا که در رھبری جنبش قرار داشت تظاھراتی را به مناسبت بيست و
پنجمين سالروز مرگ منتقد راديکال  Dobroljubovسازماندھی نمود .ميان  ٦٠٠تا  ١٠٠٠دانشجو

در قبرستان ولکوو تجمع کرده بودند و ھمين کافی بود برای اينکه پليس راه ورودی به قبرستان را
مسدود نمايد .محاصره شده توسط قزاقھا دانشجويان دوساعت در زير باران شديد مقاومت کردند .به
خاطر برپايی تظاھرات غير مجاز چھل تن از دانشجويان به اخراج از سن پطرزبورگ محکوم شدند.
ساسيا و رفقای او شديدا اعتراض کردند .ممنوع نمودن بزرگداشت  Dobroljubovآخرين ممنوعيت
بدنبال صدھا ممنوعيت ديگرى بود که توسط آلکساندر سوم صادر شده بود .برای مٽال بزرگداشت
سالروز لغو رعيت داری در سال  ١٨٦١ممنوع بود .بله ،سانسورچيھا دستور گرفته بودند که عبارت
"رعيت" را سانسور کنند ،و اين اجازه انتشار نداشت چرا که از اين طريق از واژه ھای کٽيفی مانند
مارکس استفاده نميشد.
کاولين ،راستگرايى افراطى با اطالعات کافی در مورد اقشار باالی جامعه روسيه در نامه ای خصوصی
نوشت:
"ھمه جا بی روحی و پوچی ،احمقانه ترين عادات و کاھلی و سستی ......از اين الشه گنديده نميتوان
چيز قابل استفاده اى درست کرد".
اوه ،بله ،ترتسکی تيزبين اينچنين تفسير نمود" :از آن الشه گنديده مجسمه ای شبيه به تزار ساخته
١٢
شد" .
دانشجويان تصميم گرفتند که سياست ) Narodnaja Voljaناردنيکھا( را دنبال نموده و تزار را ترور
کنند و ساسيا از صميم قلب آمادگی خود را برای انجام اين کار اعالم نمود.
روزھا در انستيتوھای بيولوژيکی ايستاده و ماده خوکھای خاکستری بالتيکى را موشکافی ميکرد و
شبھا بمب ميساخت.
طرح بمب گذاری ھرگز به اجرا در نيامد .شش نفر از دانشجويان ھم پيمان در دانشگاه نوسکی دستگير
شدند ،يکی از آنھا کتابی ،لغتنامه اى پزشکی ،را با خود داشت که حاوی يک ديناميت و ماده ای به نام
) Strykninيک شبه قليايی سمی( بود.
در دادگاه آلکساندر -ه  ٢١ساله در مورد اعتقادات سياسی خود صحبت کرد ،ھمه مسئوليتھا را بر عھده
١٣
گرفت و از دادن اطالعاتی که ميتوانست به  Okhrankaپليس مخفی تزار يارى رساند امتناع ورزيد .
تزار ـ ه  ٣٣ساله ،آلکساندر سوم ،با دقت اعالميه دانشجويان را خواند و وحشتزده در حاشيه آن
ياداشت کرد "يک کمون پاريس خالص!"
در آنجايی که اعالميه تاييد نموده بود که در شرايط جاری بھبود سطح زندگی مردم دشوار بود ،تزار
نوشت" :اين ھم برای خودش آسايش خاطريست!"
ساسيا با سخنرانى خود در دادگاه سند مرگ خود را امضاء کرد .مادرش ماريا او را تا محل اعدام با
کلمه" :شجاعت ،شجاعت!" ھمراھى نمود.
 Volodjaی  ١٧ساله بر اساس اظھارات خواھرش در دفترچه خاطراتش نوشته بود:
١٤
"نه ،ما اين راه را انتخاب نخواھيم کرد .اين سياست را ما دنبال نخواھيم نمود"
اين شايد تعبير صحيحی باشد که در ھمان زمان ،برای او روشن شده بود که تروريسم مانند يک کوچه
بن بست است .ماريا در آنزمان کودکی  ٩ساله بود و اين ارتباطات را درک نميکرد .احتماال لنين برای
مدت درازى احترام بسياری برای ناردنيکھا قائل بود و سپس بسختی از آنھا جدا شد .سازمان ناردنيکھا
اعدام ساسيا را با ترور اشخاص مھمی مانند شاھزاده سرگئی Sipjagin ،ـ ه وزير و تعداد بسياری
ديگر جبران کرد.
لنين در زمان مرگ ساسيا شايد خود را کمی سرزنش ،به دليل اينکه روابط ميان دو برادر چندان خوب
نبود ،کرده باشد.

"او بدون شک بسيار با استعداد است ،اما ما نميتوانيم با ھم توافق کنيم" ،اين را ساسيا به خواھرش آنا
در مورد  Volodjaگفته بود .او اين را اينچنين تفسير نموده بود که ساسيا از گستاخی Volodja
ناراحت بود ،به خصوص زمانيکه پس از مرگ پدرشان اين گستاخی را متوجه مادرشان نموده بود .آنا
اين انتقادات را برای  Volodjaکه آنھا را با قيافه ای عبوس و درھم پذيرفت بازگو نمود.
مرگ ساسيا از ھمه نظر ضربات روحی فراوانی را برای لنين بدنبال داشت .پس از اعدام برادرش تمام
مردم  Simbirskبا خانواده او قطع رابطه کردند .و در زندان او برای يکی از رفقايش درد دل کرد:
"راه من بوسيله راه برادر بزرگم مشخص ميشه".
 Krupskajaدر خاطرات خود از خواستگاری عجيب لنين ميگويد .اين خواستگارى از توضيحی
طوالنی در مورد اينکه برادرش ساسيا چگونه در زندان حلق آويز شده بود آغاز و پس از آن مقدمه
طوالنی لنين از او خواستگاری کرده بود.
 -١تا پايان ماه ژانويه – فوريه  ١٩١٨روسيه تقويم گئورگيسکی را دنبال ميکرد ،اما پس از آن به تقويم يولييانيسک )که از دوران ژوليس سزار
سرچشمه ميگيرد .مدل قديمی تقويم( که از مدتھا قبل در غرب استفاده ميشد تغيير کرد.
 -٢لئو ترتسکی :لنين جوان )استکھلم  ،(١٩٧٠ص ١٢
Dimitrij Volkognov: Lenin, Polititjeskij portret, band 1, (Mosko 1994) p50 -٣
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 koloskova.T: Mezdu Pravdoj i istinoj ،Borodulina.G ،Abramov.O -٥مسکو  ١٩٩٨ص ٧٨
 -٦زمانيکه که  Marietta Sjaginjanاطالعات جديدی را در مورد اصل و نسب لنين منتشر نمود ،از جانب اتحاديه نويسندگان به خاطر
"روشھای شبه علمی در شجره شناسی مورد نکوھش قرار گرفت".
band ,Sobranie Sotjininij:Maritta Sjaginian۵Moskova ) ١٩٨٨ ) -٧
مقاله ) Predki Leninaاجداد لنين( برای اولين بار در  Novyi Mirشماره  ١٩٣٧ ، ١١منتشر شد.
 -٨در حال حاضر يک دولت مستقل به نام جمھوری  kalmuckدر آنجا قرار دارد.
 -٩ص Uljanovsk), Lenin Volkogonovskij:Zjores,Trofimov١٩۵۵ ).٢٩
Dimitrij Volkognov: Lenin, Polititjeskij portret, band 1, (Mosko 1994) p250 -١٠
 -١١ترجمه روسی کاپتيال اولين ترجمه اين کتاب در جھان بود ٣٠٠٠ .جلد از اين کتاب در عرض يکسال فروخته شد .در آلمان فقط  ١٠٠٠جلد
در عرض  ٥سال.
 -١٢لئو ترتسکی :لنين جوان )پاريس  ،(١٩٦٩ص .٦٧
 -١٣يکی از کسانی که بر عليه او رای داد  Josef Pilsudskiنام داشت که در آنزمان يک دانشجوی سوسياليست بود .او بعدھا قدرت را به
عنوان يک ديکتاتور فاشيست در لھستان بدست گرفت .اين ديکتاتور در  Vilniusاسيد نيتريک جھت ساختن بمب برای برادر لنين تھيه نموده
بود ،اما با دريافت  ٥سال تبعيد از مجازات نجات يافت.
 -١٤ماريا يولينوا در مقاله ای که پس از مرگش در روزنامه پرودا در  ١٨فوريه  ١٩٦٣منتشر شد .او درسال  ١٩٣٧درگذشت.

 -٢زندان رفتن
والديمير اوليانوف جوان با دقت فراوان ھر آنچه را که در جھان اطرافش ميگذشت تحت نظر داشت.
کشفيات دوران کودکی ،آن بينش ھوشيارانه که از والدين خود به ارٽ برده بود و آن سالھای پربار
دوران دبيرستان با تجزيه و تحليلھای صحيح از جامعه زشت روسيه ،در ھم آميختته بودند.
 ١٨٦١ھمزمان با الغای برده داری در اياالت متحده آمريکا ٥٠ ،ميليون رعيت روسی آزاد شده بودند.
آيا زندگی آنھا بھبود يافته بود؟ خير! او ميدانست .برعکس مالکان يک پنجم از زمينھای کشاورزان را
به تصاحب خود درآورده بودند .آنھايی که زمينھای خود را با پرداخت پول آزاد نموده بودند زندگيشان
زير بار فشار وامھا از ھم متالشی شده بود .آنھايى که برايشان چيزى باقى مانده بود ،معھذا ،بدھيھاى
روزھاى کارى داشتند.

روسيه ھمچنين کشوری بود که در آنجا سه نفر از چھار نفر بزرگسال سواد خواندن و نوشتن نداشتند،
ھمزمان نيمی از بودجه دولتی صرف جنگ ميشد .امپرياليسم روسيه مانند يک حيوان وحشی گريزان به
پيش ميرفت .روسيه ساچالين را تصرف و بصورتى پيوسته به نفوذ خود در آسيای مرکزی ادامه ميداد،
با ترکيه از در جنگ وارد شد ،اگر چه پس از آن ـ بايد از بخش بزرگی از فتوحات در کنگره برلين
صرفنظر ميشد.
با مطالبات دانشجويان در مورد آزادی نشستھا و اجتماعات ،داشتن آزادی در سازماندھی تشکلھا ،لغو
سانسور و آزادی در تحقيقات علمی شديدا برخورد و جلسات صلح جويانه دانشجويان مورد حمله واقع
ميشدند ،قزاقھا به تظاھرات يورش برده ،شرکت کنندگان را ميکشتند ،زخمی ميکردند و شالق ميزدند.
روسيه کشوری بود که حتى بضاعت معرفى طبقات اجتماعی – ى "قابل شکنجه" و "غير قابل
شکنجه" را که در جوامع به اصطالح متمدن معمول بود را ھم نداشت .در روسيه ھر کسى ميتوانست
دچار مخمصه بشود.
مدت کوتاھی پس از مرگ ساسيا Volodja ،وارد دانشگاه  Kazanشد .مادرش نيز که دو خواھر
متاھل در آن شھر داشت به آنجا مھاجرت نمود .مستمرى او پس از شوھرش با کمکی مالی که از پدرش
)دکتر بالنک( دريافت ميکرد افزايش يافت و آنھا بدين ترتيب توانستند مخارج تحصيل  Volodjaرا
فراھم آورده و اقتصاد خانواده را سر و سامان بخشند.
 ، Volodjaاز ھمان اولين ترم در  ،Kazanدسامبر  ، ١٨٨٧با نگھبانان درگير شد .او و تعدادی از
دانشجويان دستگير و به زندان افتادند.
بازرس پليس سوال کرد" :خوب جوون ،چرا سر و صدا ميکنی"؟ شما متوجه نميشيد که داريد سرتونو
به ديوار ميکوبيد؟"
لنين جواب داد" :چرا متوجه ميشيم ،ولی ما سرمونو به ديواری ميکوبيم که ضعيفه .ديواری که با يک
تکون کوچيک پايين ميريزه!"
اخراج و تبعيد به امالک پدربزرگ در  Kukusjkinoبه دنبال آن آمد .والديمير لنين با عالقه شديدى
کتاب ميخواند ،شکار ميکرد ،شطرنج و اسکی بازی ميکرد.
پس از يک سال به خانواده اوليانوف اجازه داده شد که بار ديگر در  Kazanزندگی کنند .اما Volodja
ھنوز اجازه نداشت که به دانشگاه برود و به او گفتند که در خانه درس بخواند .او از اين فرصت استفاده
کرده و مانند برادرش مطالعه مارکسيسم را آغاز نمود.
لنين از مرخصی تحميل شده جھت نوشتن نامه ای که مدتھا به آن فکر کرده بود نيز استفاده کرد .او به
 ،Nikolaj Tjernysjevskijنويسنده ای که ھمراه با بنيان گذار مارکسيسم فردی بود که بيشترين
اھميت را برای او داشت ،نوشت .رمانھای " Tjernysjevskijچه بايد کرد؟" و "پيش پرده" مانند
١
مقاله ھای "نامه بدون آدرس" تاٽيرى ھميشگى بر روی  Volodjaگذارده بودند .لنين در آٽار خود
تقريبا  ٣٠٠بار ،بيش از ھر رمان نويس ديگری از  Tjernysjevskijنقل قول مياورد .ديگر
نويسندگان مورد عالقه او –  ،Gribojedovکريلوف ،Saltykov ،گوگول بودند ،و تورگنيف در رده
آخر قرار داشت.
ھمسر لنين  Krupskajaميگويد که لنين ھمواره نام  Tjernysjevskijرا "با اشتياق ....با گرمی
بخصوصی" به زبان مياورد.
 ،Tjernysjevskijبدليل روح آشتی ناپذيرش ،نقطه نظراتش ،بدليل آن عزت و غروری که با
سرنوشت غم انگيز خود حمل مينمود ،شايد تنھا کسی بود که بيش از ھر کس ديگری در شکل دادن به
شخصيت لنين سھم داشت.

او در سال  ١٨٦٢بر اساس اتھامات بی اساس از قبيل شرکت در توليد حريق دستگير شده بود .در
زندان سن پطرزبورگ او بزرگترين کتاب انقالبی خود "چه بايد کرد" را نوشت .ابتدا  ٢١سال بعد،
زمانيکه سالمت خود را بر اٽر انجام اعمال شاقه و تبعيد در  Jakutienاز دست داده بود ،به او اجازه
بازگشت به شھر زادگاه خود ،ولگا ،داده شد.
لنين برايش نامه اى نوشت .او حرفھای زيادی برای گفتن داشت .از طريق نوشته ھای
 Tjernysjevskijبود که لنين شيوه نگاه کردن به آن "رفرم بزرگ" – الغای ارباب و رعيتی ،را
آموخته بود.
"زمينھا برای دھقانان ،ھيچگونه بازپرداختى!  Tjernysjevskijدرخواست کرده بود "مالک بزرگ،
براى ابد ،ناپديد شو".
اين امر مانند درک  Tjernysjevskijدر مورد طبقات لنين را تحت تاٽير قرار داده بود:
"مسئله اين نيست که پادشاھى باشد يا نباشيد ،که نظام نامه ای باشد يا نباشد .به عبارت بھتر وجود
طبقات ناشی از روابط اجتماعى است ،در اين حقيقت که يک طبقه نبايد خون ديگر طبقه را بمکد".
در اعالميه "روسيه جوان" ،که در ميان ھواداران  Tjernysjevskijدست به دست ميگشت،
ديدگاھھای روشنی در مورد اينکه روسيه پس از تزار چگونه بايد ساخته ميشد وجود داشت :تعليم و
تربيت مجانی در تمام سطوح ،سوسياليستی نمودن زمينھا ،الغای تجارت خصوصی ،تصويب قانون
دولتی نمودن فروشگاھھا غيرو و غيرو.
لنين آنچه که  Tjernysjevskijنوشته بود بلعيد ،چرا که حکايت از "مبارزه طبقاتی" داشت و او در
آينده از آنھا مزيتھاى عملى بزرگى شاملش ميشد.
درآنزمان لنين بدون در نظر گرفتن نتايجش به بت خود نوشت .او ميدانست که Tjernysjevskij
سالمتی خود را بر اٽر تنبيھاتی که در دوران کودکيش در  Saratovمتحمل شده بود و به دليل کار
اجباری در کارخانه ھای نمک سازی در  ،Irkutskمحلی که بسياری بيھوده تالش نموده بودند که او را
از آنجا آزاد نمايند ،از دست داده بود .اما لنين به گرفتن پاسخی اميدوار بود.
شايد که نامه ھرگز بدست  Tjernysjevskijنرسيد ،ما نميدانيم .اما لنين به ھر حال پاسخی دريافت
نکرد و  Tjernysjevskijدر سال  ١٨٨٩درگذشت.
مادر لنين ،که برای خانواده اش نگران بود ،بر آن شد که از شھر نقل مکان نمايد .او قطعه زمينی را در
روستای  Alakajevkaواقع در فرمانداری  Samaraخريد و در می سال  ١٨٨٩ھمراه با خانواده اش
به آنجا کوچ کرد .زمستانھا اوليانوھا در  Samaraزندگی ميکردند .لنين در روزنامه – ى محلی ،جھت
کسب درآمد اضافی ،به عنوان معلم خصوصی تبليغات ميکرد.
با اينحال کشاورزی کاری نبود که رھبر انقالب آينده مايل به انجام آن باشد .او ميخواست که زندگی
روستايی و مسائل کشاورزی را به صورت نظرى مطالعه نمايد ،اما به اينکه مانند سر کارگر يا مالک
کار کند نيانديشيده بود.
مرگ خواھر عزيز لنين اولگا ،که سوئدی را در دانشگاه سن پطرزبورگ خوانده بود ،ضربه سختی به
خانواده لنين وارد آورد .او به مرض تيفوس و باد سرخ ،يک بيماری خطرناک که قبل از پنيسيلين وجود
داشت ،مبتال و در سال  ١٨٩١درگذشت .اما اين حادٽه نيز مانند حوادٽ ديگر عزم لنين را در ادامه
راھش جزمتر نمود .در  Samaraاو مطالعه کتاب کاپيتال اٽر مارکس و آنتی دورينگ در مورد
ماترياليسم نوشته انگلس را آغاز کرد .در آن دوران انگلس ھنوز در قيد حيات بود.
بعدھا لنين خود علل رشد سريع مارکسيسم را در روسيه ،که به زعم او در مقايسه با بسيارى از ديگر
کشورھای اروپايی سريعتر ريشه دوانده بود ،جستجو نمود ،او نوشت:
"در طول نيم قرن ،تقريبا از دھه ھای  ٤٠تا  ٩٠افکار ترقيخواھانه در روسيه تحت استبداد خشن ،شديد
و ارتجاعى تزارى مشتاقانه يک تئوری انقالبی واقعی را جستجو کرد و با کوششی تحسين برانگيز و

دقيق ]آخرين نظرات علمی و تعيين کننده[ آمريکايی و اروپايی را در اين زمينه دنبال نمود .طی نيم قرن
روسيه يقينا عذاب فراوانی را از طريق تحمل رنج و دادن قربانی ،با صرف انرژی فراوان به جان خريده
و فداکارانه مارکسيسم را به عنوان تنھا تئوری واقعی انقالبی جستجو نموده است"......
او در توضيح ديگری ھر چه عميقتر به علل اينکه چرا مارکسيسم در کشور "عقب مانده" روسيه با آن
سرعت رشد کرد ميپردازد .تمدن روسيه صدھا سال در گفتگويی پرٽمر با اروپای غربی ،که در آن
روسيه در بسياری جھات معرف ارزشھای "انسانيتری" بوده است ،شرکت نمود .سنتى آزاديخواھانه و
مشخص روسی وجود دارد که به پديده ھاى منحصر بفردى ،مانند تجمعات مردمی در  Novgordو
 ([Vetje]) Pskovدر دھه ھای  ١٣٠٠ – ٩٠٠باز ميگردد .يقينا در طول بخش بزرگى از تاريخ ،در
مقايسه با تمامی روسيه ،کنترل سياسی و اجتماعی شھروندان توسط مقامات اجرايی در کشورھای
پيشرفته اروپای غربى وسيعتر بوده است.
لنين  -ه روسی ،در مارکس و انگلس چالشى را بر عليه تمدن کشورھای غربی ميديد .در ھيچ کجای
جھان ،سرمايه داری به ميزان سرمايه داری روسيه بی آبرو نبود .در کجا بيشتر از روسيه ميتوان
سرمايه داران بزرگى را پيدا کرد که تروريستھای انقالبی را تامين مالى و حتی اعتصابات را در
٢
شرکتھای خودشان سازماندھی ميکردند؟
طى مدت کوتاھى لنين در کنار مطالعات مارکسيستی خود ديپلم حقوق را که به صورت غير حضوری در
دانشگاه سن پطرزبورگ خوانده بود دريافت نمود و توانست با آن به عنوان وکيل مشاور يک "وکيل
قسم خورده" در  Samaraو در سن پطرزبورگ آغاز به کار کند .کارفرمای او ،وکيلى به نام
 ،Chardinmمردی با ھوش و شطرنج باز ماھرى بود.
نظرات مختلفی در مورد اينکه لنين تا چه ميزان در کار وکالت موفق بود ارائه شده است .اما دستکم چند
دعواى حقوقى ٽبت شده که او در آنھا پيروز شد وجود دارند .او يک بار خودش از تاجرى به نام
 Arefjevشکايت کرد که تصور ميکرد کنترل ترافيک بخشی از ولگا فقط در انحصار او بود .زمانيکه
لنين و باجناغ او  Jelizarovبدون اجازه با قايقدار ديگری بر روی رودخانه سفر ميکردندArefjev ،
او را با خشونت ناگزير به بازگشت نموده بود .سرانجام لنين بر تاجر پيروز و او به خاطر رفتارش به
يک ماه زندان محکوم شد.
شغل وکالت به ماسک مناسبی برای آن انقالبی جوان مبدل شده بود .يک ريش قرمز رنگ و يک تاسی
که در مراحل ابتدايی خود قرار داشت ،تاييديه ای ظاھری به جايگاه جديد او داده بود .دادگاھھا در اصل
کار خود را در سال  ١٨٦٤آغاز کردند .در اينجا لنين در تماس با جوانانی قرار گرفت که افکار انقالبی
داشته و از جانب ارگانھای دولتی مورد اذيت و آزار قرار گرفته بودند .او بسرعت توانست اولين ھسته
مارکسيستی را در  Samaraسازماندھی نمايد .پس از گذشت  ٤زمستان و پنج تابستان در آن منطقه،
در اوت  ١٨٩٣به لنين اجازه داده شد که به سن پطرزبورگ مھاجرت نمايد .بدون حرفه ای خاص و يا
مشغوليتی لنين ناگزير شد که با دريافت کمکھای مالی ناچيز از مادرش امرار معاش نمايد ،اما مخارج
خود را دقيقا به خانه گزارش ميداد .او به مادر خود نوشت" :اين ماه قيمت بليط قطار شھری تا يک
روبل و  ٣٦کوپک باال رفته".
برای او که پس از مرگ شوھرش مستمرى برابر  ١٠٠روبل در ماه داشت بسيار دشوار بود که شکم
يک و گاھی دو بچه را در سن پطرزبورگ ،محلی که دست کم  ٤٠روبل در ماه برای زندگی نياز بود،
سير کند.
لنين يقينا از در آمدھای ناگھانی که ھر از چند گاھی نصيبش ميشد بھره ميبرد ،اما انرژی اصلی خود را
صرف انجام کارھای بزرگ مينمود .او درآنزمان برای اولين بار در ارتباط با ديگر مارکسيستھا و دانش
آموزان پدر مارکسيسم روسيه ،گئورگى پلخانف ،قرار گرفته بود Pjotr Struve .پسر شھردار شھر  -ه
 Astrachanفردى بود که بيش از ھمه خود را برجسته مينمود.

لنين بالفاصله از او فاصله گرفت و پيش بينى نمود که آن مرد مدت زيادى در صف مبارزان باقى
٣
نميماند" .مارکسيسم قانونی" که او مدعی آن بود ،در تقابل با طرحھای لنين قرار داشت.
 ١٨٩٥لنين با ديگر مارکسيستھای جوان سن پطرزبورگ "انجمن برای آزادی طبقه کارگر" را تاسيس
نمود .اين اتحاديه  ١٧عضو داشت ،پنج عضو  -ه مھندس ،دو عضو -ه دکتر و يک "انقالبی حرفه ای"
)دشمن آينده لنين ،رھبر منشويکھا .(Martov
يقينا در آغاز شمار کارگران عضو در اتحاديه اندک بود .اما در برنامه نقش طبقه کارگر بعنوان عنصرى
تعيين کننده ذکر شده بود.
زمستان  Nadezjda Konstantinova Krupskaja ٨٥-١٨٨٤به گروه لنين پيوست .او يک سال
از لنين جوانتر بود ،يک معلم قد بلند ،رنگ پريده و جدی ،که ھسته ھای مطالعاتی مارکسيستی را در
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
"حقيقت" )" ,(Veraاميد" ) (Nadezjdaو "عشق" ) (Ljubovرا بر خود داشت.
آنھا يکديگر را در ايام روزه در يک مھمانی کلوچه در خانه مھندس روبرت کارلسون ،که بعدھا به مھره
ای مھم در طرحھای برق رسانی به روسيه سرخ تبديل شد ،مالقات نمودند .فردی به صورتی اتفاقی
گفت ،شايد بھتر باشه که ما به کميته ھايی وارد بشيم که براى آموزش خواندن و نوشتن تاسيس شدن.
 Krupskajaدر خاطرات خود نوشت" :والديمير ايليا ايليچ خنديد و خنده او به نحوی آزار دھنده بود.
من ديگر ھرگز نشنيدم که او اينچنين بخندد".
او گفت" ،اگر کسی وجود داره که ميخواد با اين قبيل کميته ھا ميھنو نجات بده ،ما مانع او نميشيم".
لنين معاشرت با  Krupskajaرا در خانه اش که پايين خيابان ) Nevskijشماره  (٩٧زندگی ميکرد
آغاز کرد .پدرش که افسر بود  Herzenو  Tjernysjevskijرا ميخواند و از پستش به دليل افکار غير
قانونی معزول شده بود .با گذشت زمان عالقه والديمير و  Nadezjdaبه يکديگر شديدتر شد و به يک
زوج مبدل شدند ،يا شايد بتوان گفت يه ھيئت سه نفره :لنين Nadezjda ،و ھدف مشترکشان.
سن پطرزبورگ نه فقط پايتخت کشور ،با طبقه کارگرى که در ھمان زمان آموزش سوسيال دمکراتيکی
ميديد ،بلکه ھمچنين بزرگترين مرکز صنعتی کشور بود.
چند سال بعد  upskajaKrدر مورد بازديدھا ی خود از کارخانجات پارچه بافی  Thorntonدر خيابان
 Schlusselburgو نحوه زندگی در آنجا سخن گفت .او نوشت ،محل سکونت آنھا آنچنان ھوای خفه اى
داشت که در آنجا شمع روشن نميشد .در جريان اعتصابى در ھمان کارخانه لنين اعالميه ای را نوشت و
استعداد خود را برای توصيف يک ھنر متقاعد کننده و ساده افشاء نمود .او با استفاده از چند صد لغت،
در سه سطر ،تفاوت ميان ساختمان يک دولت تزاری ،ليبرال و يک دمکراسى سوسياليستى را توضيح
داده بود.
يکی از رفقای او  Krzjizjanovskijميگفت " :از لحاظ ظاھری لنين چنان ساده بود که به راحتی
ميتوانست در مناطق کارگری زندگی کند .او شبيه يک  Kulakکوچک از اھالی  Jaroslavlاست .يک
کشاورز زيرک ،به خصوص زمانيکه او ريش دارد".
استخوانھای بزرگ گونه ھايش ،اين حقيقت که او نسبت به رشد بدنيش کوتاه قد بود و اينکه او کلمه
" "rرا بصورتى ناھنجار تلفظ مينمود ،چيزھايى نبودند او را از ديگر روسھا متمايز نمايد.
در مورد اندازه قد لنين کسی دقيقا چيزی نميداند ،فقط اينکه تمامی شاھدان قد او را  ١،٦٠حدس ميزنند.
اما در ھيچيک از پروتکلھای پليس اندازه  -ى مشخصى از او ٽبت نشده است .مسئله اينجاست که در
قانون اساسی روسيه تا سال  ١٩٠٥مقرر شده بود که شخصيت نجيب زادگان نبايد بوسيله رفتار بد از
جمله گرفتن عکس و اندازه گيری قد مورد بی احترامی قرار ميگرفت.

 Krupskajaبر اين عقيده است که تبليغات ميان کارگران سن پطرزبورگ به لنين آنچيزی را آموخت
که بعدھا توانست زمينه را براى مبدل نمودن او به يک رھبر مردمی فراھم آورد .اولين نوشته باقيمانده
از او شامل مجموعه اى از مقاالت تکٽيری" ،دوستان مردم" چه ميخواھند؟ ) ،(١٨٩٤است که
خشمگينانه "مارکسيستھای قانونی" را به باد طعنه گرفت .زھرآگين بودن مشھور لنينى در ھمان زمان
به صورتی کامال تکامل يافته وجود داشت.
انسجام انضباطى – ه "انجمن مبارزه" نطفه حزب سوسيال دمکراسی روسيه شد .اين انجمن تبليغات
سياسی را به پيش ميبرد و اعتصابات را رھبری مينمود .دستمزد کارگران صنعتی برای سير کردن
شکمشان ھم کفايت نمينمود ،آنھا اجازه سازماندھی خود را نداشتند ،بلکه در اختيار رحمت و فضل
صاحبان کارخانه ھا يا صالحديد پليس قرار ميگرفتند.
در اطالعيه ای که از جانب انجمن مبارزان منتشر شد اين چنين آمده بود" :ما بايد ھر روز اينجا يا آنجا
بشنويم که فردی مرده است )در جريان حاٽه ای به دليل کمبود امنيت کاری( ،اما کسانی که خون ما را
ميمکند به پر کردن جيب خود ادامه ميدھند ،آنھا به کسانی که مرده اند و خانواده آنھا که نان آور خود را
از دست داده اند توجھی ندارند .ما تمام روز را کار ميکنيم ،عرق و خون خود را ميدھيم .ما جان خود را
به خطر مياندازيم ،اما ھيچ امکانی براى استراحت نداريم ،و اگر اتفاقی روی دھد آنھا ما را متھم به عدم
توجه ميکنند! طمع سرمايه داران ،روزھای بلند کار ،دستمزد کم – اينھا ھستند داليل تمامی حوادٽ .به
نظر-ه اين حيوانات وحشی حتی روزھای استراحتى که تا به حال گرفته ايم نيز زياد است ،و اکنون دولت
را متقاعد نموده اند که ھميشه جانب سرمايه داران را گرفته و ازتعداد روزھای استراحت در سال
بکاھد".
از طريق فعاليت انجمن مبارزان ،محبوبيت سوسيال دمکراتھا ميان توده ھای کارگر ،بخصوص پس از
اعتصاب کارگران پارچه باف در سن پطرزبورگ در  ١٨٩٦که  ٣٠٠٠٠نفر در آن شرکت نمودند،
افزايش يافت .درآنزمان انجمنھای سوسيال دمکراسی در مسکو ،کيف ،والديمير ،ياروسالول-Ivanov ،
 Voznesenskو مناطق ديگر سازماندھی شده بودند.
در آوريل  ١٨٩٥لنين جھت مالقات با مارکسيستھای تبعيدی روسی ،مطالعه روابط اروپايی و ھمزمان
درمان بيماری معده خود در يک استراحتگاه درمانی در سوئيس به سوئيس ،پاريس و برلين  ،مسافرت
کرد .او در ھمان زمان به گفته رفقايش  ٣٥يا  ٤٠ساله به نظر ميامد و نام مستعار ""Starik
)پيرمرد( را گرفته بود .اما مالقات او با پلخانف ،در محل زندگی تابستانيش در  Les Ormontsدر
سوئيس ،نيز به حل مشکل کمکى نکرد .پلخانوف که  ١٤سال مسنتر بود با لنين مانند يک کودک
دبستانى صحبت کرد .او يقينا استعداد لنين را تحسين و با نقطه نظراتش موافق بود ،اما رفتار او را عقب
افتاده و خشن ارزيابی نمود.
در ماه سپتامبر لنين به سن پطرزبورگ بازگشت و کار سياسی خود را از سر گرفت .او در مقاله ای
خاطر نشان ساخت که ما اکنون بايد به قوانينى توجه کنيم که به سرمايه داران ياری ميرساند و وزرايی
را مد نظر قرار دھيم که نظرى خصمانه تر از ديگران به کارگران دارند.
برای کارگران و کشاورزان پادشاه ھنوز "پدر کوچک" محسوب ميشد .لنين گفت" :اگر کسی بر عليه
تزار و ارگانھای جاری نظم و ترتيب دھنده جامعه سخن بگويد ،تنھا کارگران را بر عليه خود تحريک
مينمايد .آلکساندر سوم به دليل افراط در نوشيدن مشروب مرده بود و نيکالی جوان از ھمان ابتدای به
دست گيری قدرت نشان داد که لياقت اداره امور را نداشت .طی جشن تاج گذاری در دشت Chodynka
در مسکو  ٢٠٠٠نفر به دليل ازدحام بيش از حد زير دست و پا له شدند .نيکالی به جای اينکه به جشن
و پايکوبى خاتمه دھد و عزای عمومی اعالم نمايد ،فرمان به ادامه جشن داد.

اما ابتدا ده سال بعد بود که تزار اقتدار خود را از دست داد و مردم معمولی نيکالی را "جانور خون
٤
آشام"" ،قاتل" و "ھيوال" خواندند".
لنين عليرغم بينشھاى فتنه جويانه اى که طی دوران تمايلش به " Narodnaja voljaناردنيکھا"
بدست آورده بود نتوانست توجه پليسھاى تزار را به خود جلب ننمايد .نام خانوادگى او از پيش پليس را
مظنون نموده بود.
شب  ٨دسامبر لنين و تعداد بسياری از دوستان او دستگير شدند .روزنامه انجمن  Rabotjee deloقبل
از انتشار اولين شماره اش توقيف شد .انجمن مبارزان که آنزمان  ٦٤عضو داشت ،در عمل از ميان
رفت.
٥
لنين در زندان معروف دادرسی ،در سلولی انفرادی زندانی شد اما براى ايجاد تماس با جھان خارج
راھی را پيدا کرد .بنا بر اظھارات يکی از رفقای زندانيش آنھا حتی با کمک زدن ضربات به ديوار کلفت
زندان شطرنج بازی ميکردند .به او اجازه داده شد که "نامزد" خود را در زندان مالقات کند ،و بالفاصله
 Krupskajaخود را معرفی نمود .لنين بدليل اينکه حق داشت با او کتاب رد و بدل نمايد توانست پيغام
ھای خود را توسط نوشته ھای نامرئی – ه پنھان شده در ميان خطوط به رفقايش در بيرون از زندان
برساند .او نگارش رساله "تکامل سرمايه داری در روسيه" را که سالھا بعد بصورتى کامال قانونی
منتشر شد آغاز نمود.
ھر بار که نگھبانان از جلوی سلول او عبور ميکردند ،لنين ناگزير ميشد که "جوھر" خود را که از ورده
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.
اوضاع سالمتی من خوبه" .من در اينجا ميتونم آب معدنی بگيرم ،داروھامو ھمان روزی که به داروخانه
سفارش ميدم تحويل ميگيرم ،در روز ده ساعت ميخوابم و در مورد بخشھای جديد کتاب آينده ام خواب
ميبينم".
او گفت که راحت ميخوابيد ،به دليل اينکه ھرشب حدود پنجاه بار از ناحيه کمر بدون اينکه زانوھای خود
را تا کند بسمت زمين خم ميشد.
نگھبانی که وظيفه مراقبت از لنين بر عھده اش گذاشته شده بود تصور ميکرد که او بشدت وقت خود را
صرف انجام دعاھای مرسوم ارتدکسی مينمود .بر اساس اظھارات برادران  ،Dmitrijلنين در حقيقت از
٦
آزادى زود ھنگام خود ،اگر چه  ١٤ماه در زندان انفرادی بسر برده بود ،متاسف بود .لنين گفت " :اگر
بيشتر در زندان ميماندم ،ميتوانستم کتابم را تمام کنم"
در فوريه  ١٨٩٧لنين حکم مجازات خود را دريافت نمود :تبعيد به شرق سيبری برای سه سال.
 -١از  Tjenysjevskijفقط رمان "چه بايد کرد؟" باقى مانده است )مترجم  ،Bo-Göran Dahlbergاستکھلم .(١٩٨٣
 ،(Moskova ١٩٩٧Krasaja smuta ( -٢ص .٦٨
 -٣لنين نشان داد که حق داشت Struve .به کار خود به عنوان نماينده مجلس در کابينه ژنرال سفيد  Wrangelپايان داد.
Buldakov.V: Aa, p49 -٤
 "Predvarilka" -٥در  Vojnova.Ulشماره  .٢٥در اينجا به دليل تنبيه يک زندانی سياسی بود که
 Vera Zasulitjبه افسر فرمانده شھر مراجعه کرد.
 -٦خاطرات منتشر نشده  Dimitrij Ulianovsکه در  Novyj mirشماره  ٦در  ١٩٦٣نقل قول ميشود.

 -٣طناب دار انتظار ميکشد

لنين با اخراج و تبعيد در راه کالسيک انقالب روسيه گام نھاد .سيبری برای سوسيال دمکراسی روسيه
چيزی شبيه گرمخانه بود .بندرت تنبيه يک حاکم اينچنين نتيجه – ى برعکسى را ارائه نموده است.
در روستاھای ايزوله شده ،تبعيديان ميتوانستند آزادانه وقت خود را صرف مطالعات علمی نموده ،خود
را از نظر فيزيکی تقويت و با مردم تماس بگيرند.
قبل از مسافرت به سيبری ،پنج روز در سن پطرزبورگ به لنين مرخصی دادند که او از اين فرصت
استفاده و برای دوستان خود سخنرانى کرد ،چھار روز ھم در مسکو بود ،که او آنرا صرف معاشرت با
مادر خود نمود .او سپس به تنھايى بدون اسکورت از جانب پليس و به خرج خودش بسمت تبعيدگاه به
راه افتاد .پس از چند روز سفر با خط راه آھن سيبری ،سوار بر اسبی شناکنان از روی رودخانه سرد
 Obعبور کرد ،شنايى که يک ساعت به طول انجاميد.
در  ٢مارس  ١٨٩٧او از ايستگاه راه آھن  Obبه مادرش نوشت" :من اعصابم را در مسکو جا
گذاشتم" .او سفرش را تا  Krasnojarskبا قطار ادامه داد ،و در آنجا منتظر شد که مقامات دولتی او
را به منطقه تبعيدگاھش راھنمايی کنند.
مقامات دولتی روستای  Sjusjenskojeدر سمت راست ساحل  Jenisejsرا انتخاب کردند .لنين در نامه
ای نام مستعار  Sju-sju-sjuرا برای آن روستا انتخاب نمود و نوشت که "محل چندان بدی ھم نيست".
روستا ميان رود فرعی  Jenisejsبه نام  Sjusjو يک بخش جدا شده از کوه  Sajanقرار داشت.
لنين در کلبه ای اتاقی داشت و از آزادی کامل لذت ميبرد .او به منظور شنا در  Jenisejsکيلومترھا راه
ميرفت .او عاشق شکار خرگوش صحرايی در جزيره ھای  ،Jenisejsدقيقا در فصل پاييز ھنگاميکه
يخھا پديدار شده و خرگوشھاى صحرايی در حال سفيد شدن بودند ،ولی ھنوز قادر نبودند که از جزاير
نقل مکان کنند ،بود.
جالبتر ھنگامى بود که مخفيانه به سراغ قرقاولھا و کبکھا ،زمانيکه آنھا به تنھا چيزی که فکر ميکردند
غذا بود و متوجه آمدن شکارچی نميشدند ،ميرفت .و بعدھا ھر بار او يک سھره سر سياه )پرنده اى
کوچکتر از گنجشک( را ميديد به ياد دوران "خوش" تبعيد خود ميافتاد.
يکى از دوستان صميمى او  Oskar Engbergنام داشت که يک کارگر تبعيدی  -ه اھل فنالند بود .در
ضمن در سطح وسيعی با ديگر اخراجيھا نامه نگاری ميکرد و به صورتی نامحدود حق داشت که بسته و
کتاب دريافت کرده و يا پست کند .تعداد بسياری مقاله و ترجمه ھا در ھمين زمان به دست او رسيدند.
اعتقاد او به آن کاری که انجام ميداد ،اعتقاد به اينکه روسيه ميتوانست از طريق کوشش و کار آگاھانه و
اطالعات به پا خيزد ،کامال مشھود و مشخص بود .او با نقل قولی از ناپلئون مدعى بود:
"توپھا فئوداليسم را نابود کردند .جوھر قلم جامعه مدرن را نابود خواھد نمود".
مادر و خواھرش با او در تماس کامل بودند و چيزھايی را که درخواست مينمود تھيه ميکردند .در
زمستان  ١٨٩٨او تعدادی جوراب ،يک دست کت و شلوار ،کاله حصيری خودش"،اگر چنين چيزی
ھنوز وجود داشت" و يک جفت دستکش سفارش داد.
"من ھيچوقت از ھمچين چيزھايی استفاده نکردم ،چه در پاريس و چه در سن پطرزبورگ ،اما در اينجا
ميخوام کوشش کنم که در  Sju-sju-sjuخودمو در مقابل حشرات محافظت کنم .ميشه توری روی سرت
بکشى ،اما دستھاھميشه در خطر حمله ھستند".
 Krupskajaدر  ١٢اوت  ١٨٩٦به دليل سازماندھى يک اعتصاب دستگير شد ،اما با زنان ديگر ،پس
از اينکه يکی از آنھا ،Marija Vetrova ،خود را در زندان  Peterpaulدر سن پطرزبورگ آتش زده
بود ،آزاد شد .مدت کوتاھی پس از آن  Krupskajaبه منطقه  Ufaتبعيد شد .او به دليل اينکه نامزد
لنين بود تقاضا کرد که به  Sjusjenskojeمنتقل شود.

 Krupskajaھمراه با مادرش در سال  ١٨٩٨به تبعيدگاه وارد شدند .تقاضای مقامات دولتی اين بود
که او سريعا با لنين ازدواج ميکرد ،در غير اينصورت به  Ufaباز گردانده ميشد.
لنين و  Krupskajaدر ژوئيه ھمان سال ازدواج کردند .آنھا ،در دوران ماه عسل ،بالفاصله ترجمه
کتاب  Beatrice WEbbsتاريخ جنبش اتحاديه ھا و توافق کارل کائوتسکی با بنيان گذار رويزيونيستھا
 Eduard Bernstienرا آغاز نمودند .اين چنين به نظر ميامد که ذوجين کار ديگری بجز ترجمه کتاب،
از زبانھای آلمانی و انگليسی ،نداشتند .پس از يک ماه کتاب  Webbآماده و براى ناشری در سن
پطرزبورگ فرستاده شد.
برای آن ھشت روبلی که دولت ماھانه به لنين به عنوان تبعيد شده پرداخت مينمود ،او "اتاقی زيبا ،غذا،
رختشويخانه و مخارج تعمير لباس" دريافت کرده بود .غذاھا يقينا ساده اما مقوی بودند :اين چنين به
نظر ميايد که ھميشه گوشت ،شير و کره و نان وجود داشته است .اما مردان خانواده در روستاى
 Zirjanovاغلب مست بودند ،و به ھمين دليل لنين و  Krupskajaفورا نيمى از يک خانه خصوصى
را با قطعه زمينى کوچک براى کشت و کار ،چھار روبل در ماه ،اجاره کردند.
زوجين زندگی مشترک را آغاز نمودند ،Krupskaja .بجز پختن غذا ،بايد رساله "تکامل سرمايه داری
در روسيه" را که در سال  ١٨٩٩منتشر شد پاکنويس ميکرد و به لنين در کار ترجمه ھا يارى ميرساند.
گذشته از افسردگيھاى مختصر ،او خود را به صورت حيرت انگيزی بشاش و سرحال احساس مينمود.
لنين زندگى اجتماعى خود را گسترش داد ،ميخواند و کار ميکرد .اين که پليس يک بار خانه را
 Sjusjenskojeمورد ھجوم قرار داد او را نگران نکرد.
سالھای اقامت در سيبری برای لنين سالھاى آموزش بود .او چندين سال بعد برای گورکى احساس تاسف
نمود چرا که جايی را در روسيه بجز ولگا و  Jenisejنميشناخت.
اما او در آنجا در مورد روابط مردم ،بيش از آنچيزيکه ديگر انقالبيون آموخته بودند ،آموخت .در پايان
قرن گذشته ھنوز  ٩٣درصد از روسھا در روستاھا زندگی ميکردند و تنھا در آنجا بود که لنين توانست
زندگی کشاورزی را ،تاٽير گرفته شده از عنصر طبيعت و يک ديکتاتوری اربابی نامحدود ،مطالعه نمايد.
يک بار يک کشاورز ٽروتمند برای لنين درباره يک رعيت که از او چرم دزديده بود گفت .کشاورز
ٽروتمند او را در کنار چشمه ای در ھنگام ارتکاب جرم دستگير و کشته بود.
به ھمين سادگی .ديکتاتوری اربابھا انعکاسی بود از ديکتاتوری حاکم بر کشور روسيه .در باال استبداد
حاکم ،در پايين حاکم مستبد.
لنين بدون دريافت دستمزد راھنماييھای حقوقی ميکرد ،اگر چه حق نداشت که به عنوان وکيل کار کند.
پس از ارائه موفقيت آميز -ه کمک به کارگرى اخراج شده از يک معدن طال براى دريافت حقوق خود از
کارفرمايش ،شايعه مھارت او قوت يافته بود.
لنين ھرگز در مورد دوران زندگيش در سيبری شکايتی نکرد .بر خالف بسياری از رفقايش در تبعيد او
ھرگز تقاضا نکرد که به محل ديگری منتقلش کنند .اما مادرش در صورت امکان ميخواست که او را به
شھرھای نزديکترى به قسمت اروپايی روسيه منتقل نمايند .در سن پطرزبورگ او به اداره پليس رفت و
برای پسرش مجوز زندگی در قسمت اروپايی روسيه و يا خارج از کشور را تقاضا نمود.
کارگرى که به خاطر شرکت در اعتصاب کارگران پارچه بافی در زندان بسر ميبرد ،يک بار او را در اداره
پليس در حال انتظار ديده بود .رئيس پليس از اتاق خود بيرون آمد و با صدای بلندی به او گفت:
"بايد به پسرھای خودت افتخار کنی ،يکی را اعدام کردن ،دومی ھم طناب دار منتظرشه".
مادر لنين از جايش بلند شد و با لحنی جدی گفت" :بله ،من به بچه ھام افتخار ميکنم".
در طول تمام دوران تبعيد ،لنين از طريق ارسال نامه در تماس دائم با نزديکان خود بود .از  ، ١٨٩٣که
لنين خانه دوران کودکيش را ترک نمود ،تا  ١٩١٦که مادرش درگذشت ،او با مادرش دائما در حال رد و

بدل نمودن نامه بود ١٧٠ .نامه از نامه ھای لنين به  Marija Alexsandrovna Uljanovaدر
دسترس است.
در ضمن او اغلب به برادرش ديميتری ،خواھرانش ماريا ،آنا و شوھر او  Mark Jelizarovکه در
شرکت کشتيرانی  Po Volgaکار ميکرد ،اما در واقع يک انقالبی حرفه ای بود که به سمت کميسر حمل
و نقل در اولين دولت شوراى روسيه انتخاب شد ،نامه مينوشت.
صداقت برجسته ترين امريست که در نامه ھای لنين جلب توجه مينمايد .او دائما از وضعيت جسمانی
نزديکان خود ميپرسد ،وضعيت درسی آنھا را جويا ميشود و اينکه آنھا وقت آزاد خود را چگونه صرف
مينمايند .و با توجه به نامه ھا ميتوان گفت که لنين يک انسان خانواده دوست کامل بود .اما خواندن
بسياری از نامه ھاى او برای خواننده ابدا لذت بخش نيست .آنھا کسالت آورند و لنين عبارات رايج خود
را برای مادرش تکرار ميکند .تنھا ھدف از ارسال نامه ھا گفتن اينکه مادرش بايد چه کتابھا ،بيانيه ھاى
آمارى ،نشريات يا روزنامه ھايى ،را ارسال مينمود است.
او عادت به جمع آورى کتاب نداشت ،او کتابخوان بود ،کسی که ميتوان گفت کتابھا را ميبلعيد .در نامه
ھای  Krupskajaميتوان ھر از گاھی نام غذايی را پيدا کرد ،اما در نامه ھای لنين  -تنھا کتاب .شوق
او به کتاب بی اندازه بود و چنين به نظر ميايد که به راحتی به زبانھای آلمانی ،فرانسوی ،انگليسی و
ايتاليايی ميخواند.
يکی از بندرت دفعاتی که او در نامه ھاى خود به مادرش از موضع مطالعه کتابھای معمولی و مسائل
خانوادگی خارج شده است زمانيست که او گزارشی آمريکايی را در مورد زندگی در کره مارس دريافت
ميکند! او بايد مادر  ٦٢ساله خود را به سرعت از اين تحقيقات جديد مطلع نمايد.
چنين به نظر ميايد که مادر لنين از تمامی اسرار او مطلع است ،امرى که تعجب انسان را برمى انگيزد.
معموال انقالبيون  -ه متعلق به خانواده ھای سرشناس فعاليتھاى سياسى خود را از نظر خانواده ھاى
خود پنھان ميدارند .اما نامه ھای لنين به مادرش در مجموع طبيعتی توطئه گرانه دارد  -بخشی با جوھر
نامرئی نوشته شده اند .با اسامی قالبی "مسافر چين"" ،نويسنده"" ،تاريخدان" و "دوستان
لھستانی" ،منظور انقالبيونی بودند که Marija Aleksandrovna
ميشناخت .لنين آشکارا با مادرش در مورد ھمه چيز گفتگو ميکند و نميتواند ترديدى وجود داشته باشد
که او ،اگر خودش منشاء توطئه  uljanopvـ ھا نبود ،بخشی از توطئه  -uljanovھا بود .نه فقط
والديمير ،بلکه آنا ،ماريا و ديميتری انقالبيون فعالی شدند که دائما به زندان افتاده و از زندان آزاد
ميشدند.
زمانيکه حزب سوسيال دمکراتھا در سال  ١٨٩٨طی کنگره ای در مينسک تاسيس شد اين لنين بود که
برنامه آنرا نوشت .او از طريق مادرش اطالعات کامل را در مورد بحٽھای جاری کنگره ،قاچاق شده
بوسيله يک آلبوم عکس ،دريافت نموده بود.
پس از سه سال تبعيد ،لنين و ھمسرش ھنگام ترک سيبرى بايد  ٢٤٠کيلو کتاب را با يک وسيله
مخصوص حمل و نقل ارسال مينمودند ،اگر چه آنھا تنھا ضرورى ترين کتابھا بودند.
لنين در ضمن ميتوانست ھواشناس زبردستى بشود .تقريبا تمام نامه ھای او حاوی مطلبی جالب در مورد
وضعيت ھوا بود .زمانيکه او از سيبری مينويسد "االن ھوا کمی گرمتر است" ،ميتوان تقريبا تخمين
دقيق را بدست آورد :منھای  ٢٨درجه سانتيگراد!
زمانيکه کشاورزان سيبری ميگويند که "االن وقت ھواس" ،يعنی اينکه دمای ھوا منھای  ٣٦درجه
بوده و فصل ريزش برف است.
او براى اطالعات دقيق استعداد دارد .تمام نامه ھا تاريخ گذاری شده ھستند ،با اطالعات در مورد اينکه
نامه ھا و کتابھای ارسالی چه زمان بدست او رسيده بودند ،و کمی توضيحات مختصر در مورد خدمات
پستی.

نامه ای طوالنی نيز به برادرش وجود دارد که در آن دستور العملھای دقيق در مورد اسلحه ای که او
بايد برای لنين ميخريد و اينکه در چه فاصله ای بايد آزمايش ميشد ،و نکات ديگر ،وجود دارد.
ما بايد واقعا سياست سانسور نامه ھا را که بدون توجه اجازه به ارسال نامه ھايی ميدھد که حاوی
درخواست اسلحه از جانب يک انقالبی خطرناک است تحسين نماييم.
به خواھرش ماريا که اغلب کارھای چاپی لنين را انجام ميداد ،دستور العملھايی دقيق تا حد ويرگول
گذاريھا داده ميشد .لنين او را به اينکه ھمواره نمونه ھای چاپی اولی بعالوه دومی و سومی را تقاضا
نمايد ترغيب مينمود.
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
ای به کشف کردن داشت .در مونيخ ،زوريخ ،پاريس و  –Poroninھر جايی که ميامد – او
 Krupskajaرا برای دوچرخه سواری و راھپيمايی به دنبال خود ميکشيد .او بايد در تمام رودخانه ھا
از  Spreeتا  Sjusjشنا ميکرد و ھمواره در روياى بازگشت به دوران کودکی خود در ولگا بود:
"داستانھاى شما در مورد مشاھدات و تاٽيرات ولگا )اوی ،چقدر دلم برای ولگا تنگ شده!( مانند آيه
ھای آسمانی ھستند!" ) ٣ژانويه  ١٩١١به شوھر خواھرش(.
"امسال بھار در ولگا چطوره؟" )به مادرش  ٧آپريل .(١٩١٢
مدت کوتاھی پس از تعويض قرن ٢٩ ،ژانويه  ١٩٠٠لنين اجازه ترک سيبری را دريافت نمود .اما به او
اجازه داده نشد که به سن پطرزبورگ باز گردد و در عوض در  ،Pskovکه يک روز مسافرتی با پايتخت
فاصله داشت ،سکنا گزيد .در آنجا او رھبران مارکسيست را به کنفرانسی فرا خواند که در آن در مورد
آغاز انتشار روزنامه ای به نام ايسکرا و نشريه ای به نام ) Zarjaغروب( تصميم گرفته شد.
 Krupskajaبايد مدتی در  Ufaميماند .به لنين اجازه داده شد که او را مالقات نمايد و پس از اينکه در
 Pskovجواب منفی دريافت کرد از اين فرصت استفاده و پاسپورتی خارجی تھيه نمود .لنين ،بجاى
اينکه فورا به خارج از کشور مسافرت کند ،با کيسه ای پر از ادبيات مارکسيستی به سن پطرزبورگ،
جايی که حق نداشت پای خود را در آن بگذارد ،رفت .او جھت گمراه نمودن پليس در ،Tsarkoje selo
محلی که تزار زندگی ميکرد ،پياده شد و قطار خود را با يک قطار محلی تعويض نمود.
اما در  Tsarkoje seloزير ھر بوته ای جاسوسی نشسته بود .لنين را شناختند و تا سن پطرزبورگ
تعقيب کردند .صبح روز بعد او در آنجا دستگير شد ،اما بزودی آزاد شد ،به  Ufaبازگشت ،يک ھفته در
آنجا ماند و سپس جھت معرفى ايسکرا به مردم راھى يک سفر تبليغاتی  -ه غير قانونی شد .در عرض
يک ھفته او گروھھای مارکسيستی را در  Samara ،Ufa ،Nizjnij Novgorod ،Podolskو
 Syzaranمالقات نمود.
لنين ،ابتدا پس از اينکه شرايط به شدت وخيم شد ،با قطار به سمت برلن حرکت کرد.
"در حال حاضر اليانوف بزرگترين نام در جنبش انقالبی است" .اين را  ،Zubatovرئيس پليس مخفی
تزار موسوم به  nanOchraدر مسکو نوشت و پيشنھاد ترور او را ارائه داد.

 -٤از جرقه شعله برميخيزد

لنين دقيقا  ٣٠ساله شده بود که در  ٢٩ژوئيه  ١٩٠٠به سوئيس آمد .آنزمان در اروپا او را به عنوان
نويسنده ،روزنامه نگار و سازماندھنده سازمانھای زيرزمينی ميشناختند.
ماموريت او اين بود که انتشار روزنامه ايسکرا )جرقه( را آغاز نموده ،آن را در خارج از روسيه چاپ و
پخش غير قانونی آنرا در روسيه سازماندھی نمايد .در سراسر آلمان و سوئيس چاپخانه ھايى از تبعيديان
سابق روسى وجود داشتند که او بايد رد پای آنھاه را پيدا ميکرد.
اولين اقدام در طرح لنين اين بود که گئورگی پلخانف ،مارکسيست پير -ه دانا و با خرد را با خود ھمراه
نمايد .او يقينا متکبر و مغرور بود ،اما لنين به او به عنوان متحدی در حل مشکالت تئوريک احتياج
داشت .در ھئيت مديره روزنامه به پلخانوف حق داشتن دو رای داده شد – و او پذيرفت.
با اين وجود به داليل اقتصادی ،لنين تصميم گرفت که ھئيت مديره را در مونيخ مستقر سازد و با
احساسی مانند طالق از پلخانف سويئس را ترک نمود.
 ٧فوريه  ١٩٠١لنين از مونيخ به مادرش نوشت:
"اگر من در اينجا بمانم ،در زمستان بعد بايد براى پالتوی آستردار خودم بنويسم .با چنين پالتويی نه به
دو دست کت و شلوار نياز است و نه به جليقه اى .اول کمی سخت بود ولی االن عادت کردم"
اينکه لنين مرد ناواردى بود ،و اينکه نميتوانست برای خودش پالتويی بخرد ،مورد تاييد قرار گرفته
است .او ترجيح ميداد که از سرما بلرزد.
به تدريج  ،Nadezjda Krupskajaکه ھنوز در  Ufaدر تبعيد بسر ميبرد ،بايد به لنين ملحق ميشد.
لنين اساسا از زندگی مھاجرتی با قرار و مدارھاى شبانه بی فايده اش متنفر بود .به منظور سالم نگاه
داشتن خود و برخوردارى ازتفکرى روشن ،لنين درصدد گرد آورى گروھی کوچک و وفادار حول خود
بود.
در مونيخ ماراتف ) (sederbaumJulij Tنيز ،لنين زمانی که در سن پطرزبورگ زندگی ميکرد با او
رابطه خوبی داشت ،زندگی ميکرد .يک روزنامه نگار با استعداد و پرحرف .ماراتف معموال به خانه
اوليانوف آمده و پنج تا شش ساعت بدون وقفه صحبت ميکرد .لنين از گفتگوی با او خسته و سرانجام
ناگزير از او خواست که ديگر به خانه او نيايد.
در حومه  Schwabingلنين در ھمسايگی  Mytomspunne Parvusبا نام مستعار
 Alexander Helphandزندگی ميکرد Parvus .مجموعه ای بود از يک نظريه پرداز مارکسيست،
اقتصاددان و يک کارآموز و صاحب اين قابليت که پول فراھم آورد .در محفل او ھمسر سناتور روسی
 Aleksandra Kalmykovaنيز حضور داشت .او وعده داده بود که از پروژه روزنامه لنين حمايت
نمايد.
١
اولين شماره  -ى ايسکرا ،نشريه "حزب کارگران سوسياليست دمکرات روسيه" در  ١٥دسامبر
 ١٩٠٠منتشر شد .در قسمت راست آرم گفته اخالقی "از جرقه شعله برميخيزد" قرار داشت .از اين
عبارات  * Decembristـ ھا ،زمانيکه در نامه خود به پوشکين از شورش خود بر عليه تزار صحبت
کرده بودند ،استفاده شده بود.
* گروھى از سياسيون که با فعاليت خود قصد داشتند روسيه اى انسانيترى را بوجود بياورند ،بردگى را ملغا نمايند و سلطنت مشروطه را مستقر
سازند  -مترجم
http://en.wikipedia.org/wiki/Decembrist_revolt

روزنامه تقريبا يک بار در ماه منتشر و مخفيانه از جمله از طريق وين و استکھلم به روسيه قاچاق
ميشد .پس از آن بلشويکھا چاپخانه باکو و  Kisjinjovرا براه انداختند و در  Vardöواقع در

) Nordnorgeنروژ شمالی( رئيس معروف پست  Egede Nissenچاپخانه اى غير قانونی را باز
کرده بود و متون روسی را به منظور قاچاق از مرزھای تقريبا بدون نگھبان شمالی ،چاپ ميکرد.
قابل توجه ترين مسئله در روزنامه ايسکرا برای يک خواننده متجدد آھنگ زيرکانه و شبکه ارتباطى آن
است که به نظر ميامد ھمه کره زمين را به محاصره خود در آورده بود .در اولين شماره لنين مقاله ای
داشت در مورد شورش مردمی چين بر عليه نفوذ اروپاييھا در سال  ١٩٠٠و پيامدھای تھاجم روسيه به
چين.
دولت تزار اعالم نموده بود که سياستھای او موقتی بوده و "فقط به منظور پايان دادن به اعمال
خصمانه شورشيان چينی" به آنھا متوسل شده بود.
"طفلک دولت تزار" لنين به باد تمسخر گرفته بود " .چه خودخواھی مسيح وارانه ای ،و با اينحال در
اين مورد به صورتی غير عادالنه بدگويی ميشود! او چندين سال پيش پورت آرتور را به مصادره خود
درآورد و اکنون منچوری را فداکارانه به اشغال خود در مياورد .سيل مھندسان ،افسران و مقاطعه کاران
از مناطقی که با روسيه مرز مشترک دارند سرازير ميشوند .کسانيکه که با اعمالشان خشم چينيھای
مطيع ،چينھايی که براى  ١٠کوپک در ساختمان راه آھن بخاطر گذران زندگى کار ميکنند ،را نيز
برانگيخته است ..،آيا اين عملی فداکارانه از جانب روسيه نيست؟"
ايسکرا ھمدردى براى جھان استعمارى ،براى تمام مردم تحت ستم را در سرلوحه برنامه ھاى خود قرار
داده بود .در  *Weltschmerzنشانه ای از احساس ھمدردی عاطفى  -ى دھه ھای  ١٨٤٠وجود
نداشت .لنين نمايندگى نسلی را که تسويه حساب با شياطين ،شياطينى که بسياری از روشنفکران نسلھای
گذشته به خاطرش سوگواری نموده بودند ،را در دستور کار خود داشت.
*  -http://en.wikipedia.org/wiki/Weltschmerzمترجم

در مقاله  -ى "اعتراض توده ھاى فنالندى" که در نوامبر سال  ١٩١٠منتشر شد ،لنين گزارش داد که
 ٤٧٣٣٦٣نفر فنالندی زير اعتراض نامه ای بر عليه تزار را امضاء کرده بودند که ھدفش ناگزير نمودن
آنھا به انجام خدمت نظام وظيفه در ارتش روسيه بود .لنين مينويسد" :دو ميليون و نيم فنالندی ميتوانند
طبيعتا به اعتراض فکر نکنند ،اما ما روسھا بايد به آن شرمی که گريبان گير ما خواھد شد فکر کنيم .ما
ھنوز آنقدر برده ھستيم که ديگران از ما برای خوار نمودن ديگر ملل تا سطح بردگی بھره بردارى
نمايند".
آن کسی که  ٥تا  ١٠صفحه از مقاالت روزنامه لنين را در مورد مسائل مھم روز ميخواند در ميابد که
مقاالت به نحوى نوشته شده اند که بدون درک ارتباط ميان آنھا ھا تقريبا غير ممکن است که بتوان بر
رويشان خط بطالن کشيد.
آنھا با توازنی متعادل و به شکلی حيرت آور با فرمی تمٽيلی تمام عيار نوشته شده اند.
اين خلق و خوی لنين را منعکس مينمود اما مقاالت ،شايد ،به اين دليل نوشته شده بودند که با صدايی
بلند خوانده شوند ،زيرا که آن مٽالھای قاچاق شده از ايسکرا کاالھايی ناياب بودند.
ھئيت تحريره ايسکرا تعداد بسيار زيادی نامه از روسيه دريافت مينمود .نامه ھاى کارگران در مورد يک
اگاھی فزاينده شھادت ميدادند .اعتصابات عاديتر شده بودند .در ماه می  ١٩٠١در سن پطرزبورگ
برخوردھايى ھمراه با اعتراضات و کشت و کشتار در  Viborgsidanرخ داد .يکسال بعد جشن اول ماه
مه در رستف در کنار  Donبا  ٤٠٠٠٠ھزار شرکت کننده برگذار شد .پليس جرئت مداخله پيدا نکرد.
ھر چه خوشبينی در مورد جنبش کارگری روسيه در نزد زوجين اوليانوف بيشتر شد ،تاسف آنھا نيز
نسبت به جنبش گارگری آلمان افزايش يافت .اول ماه در مونيخ ،کارگران با زن و فرزندان خود بيرون
آمدند .آنھا با قيافه ای عبوس با ترب سفيد در جيب ،بدون پرچمی و اعالميه ای بسرعت از ميان

خيابانھا ،برای اينکه در رستورانی بيرون از شھر آبجو بنوشند رژه رفتند .با احساسی ناخوشايند لنين و
 Krupskajaبه آنھا نگاه کردند و بر آن شدند که با آنھا ھمراھی نکنند.
در سال  ١٩٠٢و  ١٩٠٣لنين و  Krupskajaتا مدتى در لندن زندگی کردند .آنھا ابتدا يک اتاق بسيار
ساده – ى يکنفره اى را در  King Cross Roadاجاره کردند .زمانيکه صاحبخانه از Krupskaja
به خاطر اينکه پرده ای آويزان نکرده بود و يا حلقه ازدواجی نداشت شکايت کرد ،رفقای آنھا تھديد
کردند که او را به خاطر بدگويی تحت پيگرد قانونی قرار ميدادند .خانم و آقاى  Richterکه زوجين خود
را به آن نام ميخواندند ،به دليل اينکه انگليسيھا ھرگز در انگلستان مدارک شناسايی تقاضا نمينمايند
يقينا در گناه زندگى نميکردند.
لنين ،اغلب ،اوقات خود را در  British Museumگذرانده و کتاب ميخواند و قسمت اعظمى از وقت
آزاد خود را با  Krupskajaبا اتوبوس به شھرھای اطراف ميرفت .او مايل بود که با اتوبوس دو
طبقه ،به منظور مشاھده کوچه ھاى کٽيفى که کارگران لندنى درآنھا زندگى مينمودند ،به دور و اطراف
برود .او زير لب غرغر کرده و با خشم ميگفت":دو ملت!"
در لندن لنين و ھمسرش اغلب برای شنيدن سخنرانيھای سخنرانان مخلتف به ھايد پارک ميرفتند .در
منطقه يھودی نشين آنھا ملوانان روسی و يھوديان فقير را مالقات نموده و به ترانه ھای غم انگيز و
نوميدانه آنھا گوش ميدادند .در کليسای سوسياليستی "ھفت خواھر" سخنان کشيشی را شنيدند که اعالم
ميکرد ،خروج يھوديان از مصر نمادى بود برای آزادی کارگران بر سرمايه داری.

تقريبا در آنزمان بود که اوليانوف لنين شد .او امضاى مطالب خود با اين نام مستعار در ايسکرا و Zaria
آغاز نمود ،نامی که تمام عمر او را دنبال نمود و واقيعتر و شناخته شده تر از نام واقعی او شد .مورخى
محاسبه نموده است که  ١٦٠نام مستعار مخلتف و نامھای پوششی –  –non de guerreرا ميتوان به
٢
لنين نسبت داد  .به عنوان نويسنده ،ناشر ،روزنامه نگار و رھبر او اغلب با نام مستعار "ان.لنين"
مينوشت ،اما از نام  Karpov ،Tulin ،Feri.V ،Ilin.Vو ديگر نامھا نيز استفاده ميکرد .در ھتلھا و
در کتابخانه او ممکن بود Erwin ،Magister Weper ،Dr Jordanow ،Rittmeyer ،Meyer
 Petrov v ،William Frey ،Professor Muller ،Wekoffو غيرو غيرو باشد .به عنوان رھبر
دولت او با نام واقعی خود والديمير ايليچ اوليانوف امضاء ميکرد و اغلب لنين Lenin.I.V ،و يا حتى
در داخل پرانتز نيکوالی لنين را اضافه مينمود.
اما چرا لنين نام مستعار او شد؟ نظريات مختلفی در اين زمينه ارائه شده است ،اما اين بدان معنا نيست
که معتبرترين آنھا براى اولين بار در اينجا منتشر نشود.
شرح حال رسمی منتشر شده از جانب حکومت اتحاد جماھير شوروى در مورد لنين ميگويد ،زمانيکه از
اقوام لنين در مورد نام مستعار او سوال شد آنھا پاسخ دادند که "او احتماال اين را تصادفا انتخاب کرده
بود ،اما اين ھم امکان دارد که اين نام از رودخانه  enaLدر سيبری گرفته شده باشد".
مسئله اين بود که استاد ـ ه لنين ،گئورگی پلخانف بدنبال نام ولگا خود را  Volginميناميد .بنابراين لنين
ممکن است که از پلخانوف تقليد و نام رودخانه "آزاد" بعدی را که در پاينترين قسمت شرقی قرار داشت
برای خود انتخاب نموده باشد .در ھمين جا بايد گفت که اين توضيحات به دليل وضع روحی لنين محتمل
نيست .او دست کم يکى از مقلدان آٽار ادبی پلخانوف بود ،بخصوص در سال  ١٩٠٣زمانيکه اختالفاتش
با او آغاز شده بود.
اخيرا تئوری ديگری نيز در مورد لنين "افشاگری" عرضه شده است که ميگويد ،او شايد پاسپورت
نجيب زاده ای به نام  Sergej Leninرا دزديده بود .و اينکه شايد پس از انقالب اقوام اين لنين
٣
"واقعی" جھت برمالء نشدن واقعيت از ميان برداشته شده باشند.

اين داستان کامال غير منطقيست ،اگر چه انتظارات ننگ آور روزنامه را برآورده مينمايد .اگر لنين جھت
مسافرتھای غير قانونيش پاسپورتی را دزديده بود ،چرا بايد اين نام خانوادگى را با مقاالت انقالبی لکه
دار مينمود؟
مورخى به نام  Vilijam Vasilievitj Pochljobkinکه در مورد نام مستعار رھبر اتحاد جماھير
شوروی تحقيقات نموده است ،ميگويد که مسئله نام مستعار لنين تقريبا روشن است ljobkinPoch .به
٤
اين طريق معمای نام مستعار "لنين" را حل ميکند – !:cherchez la femme
از سال  ١٨٩٩لنين از نام مستعار  lI´inو سپس حتی از  N.Petrovو تعداد بسياری نامھای مردانه
مستعار روسی :ايوانف ،کارپف Kuprianov, Osipov ،غيرو و غيرو استفاده کرد.
اما در جريان سالھای پايانی  ١٩٠١حمل اين نامھا از نظر سازمانى مناسب نبودند چرا که آنھا در سطح
گسترده اى ،حتی ميان فعاالن حزبی ،منتشر شده بودند و اينکه بخصوص در روستاھا تعدادی بسياری
 lI´inو  Petrovوجود داشتند .والديمير ايليچ اوليانوف به نام مستعار – ه منحصر بفردى احتياج داشت
براى اينکه به تمام رھبران احزاب در روسيه بفھماند که اين يکی از اعضای حزب در رھبريست که
مينويسد.
ھمزمان که اين مطلب در دسامبر ١٩٠١در ھئيت تحريريه ايسکرا مورد بحٽ قرار گرفت ،لنين نامه ای
از يکی از فعاالن زن حزبی به نام  Jelena Kuznetsovaکه نظرات خود را در مورد اولين شماره
ايسکرا نوشته بود دريافت نمود .او در زمان پاسخ به نامه چشمش به اسم اول او )لنا( ميفتد و نامه را با
٥
نام مستعار لنين امضاء ميکند .او ھنوز و به ھيچ عنوان تصور نميکرد که اين نام ھميشه او را دنبال
خواھد نمود بلکه ھدفش فقط نشان دادن اين امر به  znetsovaKuبود که او نامه اش را بدقت خوانده
و آنرا به خاطر سپرده بود.
بر خالف ديگر نامھای مستعار حزبی" ،لنين" بر اساس يک نام زنانه ساخته شده و ھمه چيز نشان از
اين دارد که  Kuznetsovaاين انگيزه را به او داده بود.
دقيقا دو روز پس از دادن پاسخ به  Kuznetsovaاولين مقاله روزنامه را با نام مستعار "لنين" امضاء
٦
نمود .لنين جھت معتبر به نظر آمدن اين نام جديد در نشريه بايد در مقابل آن يک و يا چندين حرف را
قرار ميداد .برای نشان دادن اينکه اين يک نام مستعار ادبی بود او حرف " "Nرا که مرسوم بود )به
عبارت ديگر  Nمانند ) nektoکسی() neizvestnyj ,ناشناس(( انتخاب کرد.
در خارج از روسيه ،به خصوص در آمريکا اين عبارت اغلب "نيکالی" ترجمه ميشد .در حاليکه لنين،
 ، ١٩٢٠-١٩١٧در اغلب روزنامه ھای اروپايی والديمير بود ،در روزنامه ھای آمريکايی از نام نيکالی
استفاده ميکردند.
لنين اين نام مستعار را تا پايان عمر حفظ کرد .به نظر ميايد که فقط يک نفر ،يکی از رفقای او از دوران
پطرزبورگ ،سرگئى گوسف ،حدس زده است .او يک بار گفت:
"لنين از لنا که يک اسم مصغر از  Jelenaاست گرفته شده .آيا  - Jelenaى ديگری در نزديکی او
وجود نداشت؟ من يک بار از ايليچ سوال کردم که او چرا اين نام مستعار را انتخاب کرد و از کجا آمده
است .او به من نگاه کرد و جواب داد :بزودی شما مسنتر شده و بيشتر مطلع ميشويد".
اينکه اين نام واقعا از نام يک زن گرفته شده بود تفسيرى بود کنايه آميز از جانب گوسف – ه چھار سال
جوانتر.
اٽر لنين چه بايد کرد ، ١٩٠٢ ،به انجيل حزب بلشويک مبدل شد .او در اين کتاب متن روزنامه را بعنوان
سازمانده مشترک بيان و اعالم نمود که چرا حزب بايد از انقالبيون حرفه ای تشکيل ميشد.
او اعالم کرد" :به ما سازمانی از انقالبيون بدھيد ،ما روسيه را از جا خواھيم کند"

ايسکرا بايد به نشريه – ى نمونه اى مبدل ميشد که ميتوانست نظم و ترتيب در جنبش انقالبی روسيه را
تا سطح باالتری ارتقاء بدھد .در نٽر اغراق آميز  ،Krzjizjanovskijروزنامه اينچنين توصيف
ميشود" :يک راھنما و يک ھشدار دھنده برج چراغ دريايی ،نشانه ای از رنج انقالبی و قدرت تصميم
گيری در انتخاب عمل".
حقيقت تلخ اين بود که شايد کمتر از يک دھم از تمام روزنامه ھای چاپ شده به مقصد ميرسيدند.
در نامه ھاى لنين مدواما از "آبجو" يا "لباسھاى پوستى گرم" سخن گفته ميشود .در اينجا دقيقا صحبت
از محموله ھاى غيرقانونى ايسکرا و ديگر ادبيات است.
سالھا بعد لنين در حال عبور از استکھلم در کمال بھت و حيرت انباری پر از "آبجو" را در خيابان خانه
کودکان در محلى به نام خانه مردم کشف کرد .به عبارت ديگر نشريات روسی ھرگز به مقصد نرسيده
بودند .او در اين مورد به برانتينگ* نوشت.
*  - http://en.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Brantingمترجم
در تابستان  ٦٠ ،١٩٠٣نفر شرکت کننده ،که  ٤٨نفر از آنھا حق رای داشتند ،در کنگره سوم سوسيال
دمکراتھای روسيه گرد ھم آمدند .اين کنگره ابتدا در بروکسل گشايش يافت اما بايد به خاطر مشکالت با
پليس به لندن منتقل ميشد.
شمارى از مسائل مھم شرکت کنندگان را به دو گروه تقسيم کرد .اولين نزاع را تجزيه طلبی يھوديان
بوجود آورد .زمانيکه در کنگره نشان داده شد که حزب تمايلى به تقسيمات ملی ميھنی نداشت ،ھئيت
شرکت کننده از جانب  ،Bundحزب سوسيال دمکراتھای يھودی ،کنگره را ترک نمود.
مسئله بعدی ضوابط حزب بود .لنين خواھان حزبی به ھم پيوسته از انقالبيون حرفه ای بود ،در حاليکه
ماراتف حزبی نامنسجم تر را مطالبه مينمود .در پيشنھاد لنين آمده بود" :عضو حزب کسيست که در
يکى از سازمانھای حزبى شرکت ميکند ،وظايف يک عضو را انجام ميدھد ،حق عضويت پرداخت
مينمايد ،ضوابط حزب را دنبال ميکند" و غيرو غيرو .ماراتف پيشنھاد کرد" :عضو حزب کسيست که
تحت کنترل حزب کار و به شکلی به سازمانھای حزبی کمک ميکند".
موضع "سخت گيرانه تر" لنين غالب آمد.
سومين سوال مورد اختالف اين بود که چه کسی ميخواست ايسکرا ،ارگان حزب را بسازد .در پايان رای
گيری کنگره با  ٢٥رای بر عليه پلخانف و با  ٢٣رای لنين و ماراتف را به سردبيری ايسکرا انتخاب
نمود Aleksander Potresov ،Pavel Akselrod .و  Vera Zasulitjکه تمايل به راست داشتند
از کار برکنار شده بودند و ھئيت مديره شش نفره سه نفره شده بود.
در اين رای گيری بود که مفاھيم بلشويکھا و منشويکھا متولد شدند Mensjinstvo .اقليت و
 bolsjinstvoاکٽريت معنی ميدھد .جالب اينجاست که "حزب اکٽريت" در سالھای پيش رو اغلب در
موضع اقليت بود.
کنگره لندن به پيشنھاد پلخانف تز "ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا" ،مارکس در کتاب "انتقاد از برنامه
گوتا" مطرح نموده بود ،پذيرفت اما منشويکھا با آن مخالفت کردند.
شھود حاضر تشريح ميکنند که در آن لحظه چگونه تحت تاٽير ھنر سخنورى لنين قرار گرفته بودند .از
جانبی آنھا مانند ترتسکی زبان لنين را "ساده" ،سودمند ،بله تقريبا زاھدانه" ارزيابی نمودند ".لنين
آرام ،بدون ترحم و بدون فصاحت صحبت ميکرد ،اين را  Ilja Ehrenburgميگويد که زندگى لنين را
طی دوران تبعيد در پاريس ٧دنبال نمود.
در تباين با اندکى عدم توازن در سخنرانى لنين ،تاکيد شده توسط " -"rه خس دار او ،مخاطبان تابع
منطق سازش ناپذيرش شدند .

شھود حاضر در جلسه تشريحى حاکى از اينکه لنين آنھا را از دام شک و ترديد رھا نمود ارائه ميدھند.
"ابتدا فکر کردم که او بد صحبت ميکند" ،گورکی از کنگره لندن در سال  ١٩٠٣ميگويد" ،اما پس از
يک دقيقه من مانند ديگران توسط سخنرانی او "بليعده" شدم .سخنرانی او چنان موزون ،کامل و
ھمزمان چنان ساده و پرقدرت بود که گورکی آنرا در رديف يک اٽر کالسيک قرار داد" :در آنجا ھمه
چيز وجود داشت با اينحال به اندازه کافى و بدون آرايش  -و اگر وجود داشت نه تنھا ديده نميشد بلکه
٩
ھمانند دو چشم بر روی يک سر يا پنج انگشت روی يک دست طبيعی بود".
به دفعات رخ داد که لنين را به خاطر مواضع آشتی ناپذيرش مورد انتقاد قرار دادند .انسانھاى خوب
اغلب بينشی مادرزادی را با خود حمل ميکنند ،بينشى که به دنبال ايجاد "وحدت" ،که "تا آنجا که
ميتوانند گرد آورند" تالش مينمايد..
اما لنين مطلب را اينچنين درک نميکرد .او تصور ميکرد که اختالفات درونى حزب را مستحکمتر مينمود.
از طريق گوشزد نمودن اشتباھات – ه مارتف لنين موقعيت خود را روشن و حزب از طريق مبارزه با
ناپايداريھا بر روی نيروی اراده خود تمرين ميکرد.
لنين بر اين عادت بود که از يک قياس  -ه تمثيلى – ى متعلق به تولستوی استفاده کند .او طی يک پياده
روی در  Tulaاز فاصله ای دور مردی را ديد که در پياده رو نشسته و دستھای خود را به شکل مصقره
اى تکان ميداد .ابتدا تصور کرد که آن مرد ديوانه بود ،اما وقتی نزديکتر رفت ديد که او چاقوی خود را
با جدول پياده رو تيز ميکرد.
"اختالفات تئوريک نيز اينچنين ھستند" .با تعمق به آنھا ميتوان به مفاھيم آنھا پى برد.
پيروزی آسان در لندن با شکستى دنبال شد .لنين بر روی پلخانف به عنوان يک متحد بر عليه مارتف
حساب کرده بود .اما پلخانف به اين نياز داشت که خود را به عنوان فردی جدا از لنين نشان بدھد و به
ھمين دليل مرتبا از مارتف پشتيبانی مينمود .حتی لئو ترتسکی ،يک ستاره دنباله دار ادبی که از دشتھای
نواحی سيبری به فضا پرتاب شده بود برای اينکه در آشپزخانه لنين در لندن فرود بيايد ،جانب مارتف را
گرفت و لنين را به عنوان "تروريست و حاکم مطلق" محکوم نمود.
زمانيکه پلخانف بر خالف تصميم کنگره  ، Akselrodپتروف و  Sasulitjرا دوباره بر سر کار آورد و
در ضمن ترتسکی را به عنوان ھفتمين عضو در ھئيت تحريريه ايسکرا انتخاب نمود ،تحمل لنين بسر
آمد.
تالش  Vera Zasulitjبراى ميانجيگرى بيھوده بود .او در پيغامی محرمانه به لنين گفت" :گئورگی
)پلخانف( مٽل يک سگ تازی گاز ميگيره و بعد ول ميکنه .اما شما يک ) Bulldogنوعی سگ( ھستی
که وقتی گاز ميگيری ،ميکشی".
تملق به لنين کارگر نيفتاد ،ترميم تضاد داخلى حزب برای او غير ممکن شده بود .او با ارائه تشابھی اين
چنين توضيح داد:
"ما گروھی کوچک بر روی يک راه باريک – ه سرازير و سخت قدم ميزنيم و دست يکديگر را محکم
گرفته ايم .ما از ھمه طرف در محاصره دشمن ھستيم و تقريبا بايد به صورتی پيوسته از سر راه آتش
دشمن کنار برويم .ما بر اساس يک تصميم ،دقيقا جھت مبارزه بر عليه دشمن و برای اينکه به دام آن
باتالق عميق نيفتيم ،با يکديگر متحد شده ايم ،انسانھای بی فرھنگ و بيسواد از ھمان ابتدا ما را متھم
نمودند به اينکه ما خود را به عنوان گروھی مخصوص ايزوله و راه مبارزه را انتخاب نموده و سازش
نميکنيم.
و اکنون برخی از ميان ما فرياد ميکشند :به ما اجازه بده به باتالق برويم! اما زمانيکه ما از آنھا
ميخواھيم که خجالت بکشند ،پاسخ ميدھند :شما چه انسانھای عقب مانده ای ھستيد؟ و چگونه جرئت

ميکنيد که ما را از نشان دادن يک راه بھتر منع کنيد؟ نه ،سروران من ،شما کامال آزاديد که ما را
نصيحت کرده و به راھى که مايليد برويد ،حتی در باتالق .فقط دست ما را رھا کنيد! دست خود را به
طرف ما دراز نکنيد و نام مقدس "آزادی" را لجن مال ننماييد ،به دليل اينکه ما نيز آزاديم به راھی
برويم که ميخواھيم انتخاب کنيم ،آزاديم که با ھر دو ،باتالق و ديگران که به آن سمت منحرف شده اند
مبارزه نماييم".
زمانيکه ايسکرا به ژنو ،به خاطر اينکه درآنجا زندگی ارزانتر بود ،منتقل شد ،لنين بر خالف تمايلش به
آنجا کوچ کرد .در راه سفر ،در پاريس ،او در مدرسه – ى عالی که توسط پروفسورھای تبعيدی روسی
بنيان نھاده شده بود سه سخنرانی ايراد نمود .او آسان و قانع کننده صحبت کرد ،ھرگز "سخنوری".
برای تند نويسھا سخنرانی سريع او ھمواره يک عذاب بود.
اما انسان پر شوری مانند لنين ديگر نميتوانست ساکت بماند .او به نشريه ای برای انتشار ايده ھای
بيشمارش نياز داشت .پس از  ٥١شماره او ھئيت تحريريه ايسکرا را ترک و سردبير روزنامه تازه
تاسيس شده  -ى ) dVperjoبه پيش( شد که اولين شماره اش در  ٢٢دسامبر  ١٩٠٤با مقاله او
"استبداد و کارگران" منتشر شد.
لنين نوشت" :حکومت مطلقه به لرزه افتاده است" .در  ١٥ژوئيه  ١٩٠٤وزير کشور von Plehve
توسط بمب يک تروريست به قتل رسيده بود و ژاپن در حال پيروزى بر نيروھای نظامی روسيه بود.
در ژنو لنين ،کروپسکايا ومادرش آپارتمان کوچکی را اجاره کردند .در آنزمان سوئيس از مھاجران
روسی موج ميزد .در دانشگاه سوئيس تقريبا تعداد دانشجويان روسی برابر بود با تعداد دانشجويان
سوئيسی و  ٩نفر از اعضای ده نفری اتحاديه دانشجويان را مھاجران روسی تشکيل ميدادند!
روسھا اغلب فقير بودند و با ھم زندگی ميکردند .برای مدتی انقالبی جوان  Marija Gessenدر خانه
اوليانوف ھا زندگی ميکرد .او از تبعيدگاه خود  Jakutienگريخته و موفق شده بود که خود را به لنين،
که او را از دوران ايسکرا ميشناخت ،برساند Gessen .در خاطرات خود حکايتی را از لنين بازگو
مينمايد:
" بھار سال  ١٩٠٤بود  .من ميخواستم که به روسيه برگردم ،و ما تصميم گرفتيم که يک گردش
خداحافظی را در کوه ترتيب بدھيم .والديمير ايليچ Nadezjda Konstantinovna ،و من با قايق
رھسپار  Montreuxشديم .ما از قصر مالل انگيز  – Chillonزندان بسيار زيبا تشريح شده – ى
 Bonnivardتوسط  ،Byronبازديد کرديم ،ستونى را که  Bonnivardبه آن به غل و زنجير کشيده
شده بود و نوشته ھا و کتيبه ھای  Byronرا ديديم.
ما پس از بيرون آمدن از زندان -ه تاريک از نور شديد حيرت زده شديم .و صحنه آنچنان شادی بخش و
زيبا بود که انسان را به تحرک واميداشت .تصميم گرفتيم که به قله ای پر از برف صعود کنيم .ابتدا ھمه
چيز خوب بود ،اما ھر چه باالتر رفتيم ،راه دشوارتر و دشوارتر شد به ھمين دليل تصميم گرفتيم که
 Nadezjda Konstantinovnaدر ھتلی در انتظار ما بماند.
برای اينکه کمی سريعتر به قله برسيم ،از راه اصلى خارج و بسرعت به طرف باال حرکت کرديم .با ھر
قدمی به جلو راه دشوارتر مشيد .والديمير ايليچ با قدرت و مطمئن راه ميرفت و به تالشھای من که سعی
ميکردم عقب نمانم ميخنديد .به زودی خود را به ھر چھار نفر آنھا رساندم و برف در دستھاى من ذوب
ميشد اما نتوانستم از لنين پيشى بگيرم ،باالخره به قله رسيديم .چشم اندازی بی انتھا ،سرزمينی با
رنگھايی غير قابل توصيف .در مقابل ما در يک سطح وسيع تمام مناطق ،ھمه شرايط اقليمی ،تو گويی
که آنھا را در يک سينی چيده اند ،قرار داشت .برفھا ميدرخشيدند ،کمی پايينتر ديده ميشد که آلپ ،و ھر
چه پاييتر چمنزارھای سرسبز و رويش چشمگير گياھان جنوبی ،رشد ميکنند .من حال عجيبی داشتم و

آماده بودم که شعری از شکسپير و  Byronرا دکلمه کنم .تکانی به والديمير ايليچ دادم :او در افکار
خود غرق شده بود و ناگھان فرياد کشيد:
]منشويکھا حقيقتا قريحه ای دارند که ميتونن ھمه چيز را خراب کنن[".
١ـ زبان روسى ميان "روسى" ) (russkiو "روسى" ) (Rosijkijتفاوت قائل ميشود .تفاوتش ھمانند تفاوت ميان ") "finskفنالندى( و
") "finländskفنالندى( ميباشد .به عبارت ديگر اولين مفھوم اغلب نشان دھنده قوميت و دومى کليه ساکنان در کشور را نشان ميدھد.
٢ـ Williسرکوب: Lenin als Emigrant in der Schweiz (Köln 1973), p 32
٣ـ M. G Sjtejn: Uljanony i Leniny. Tanja rodoslovnoj i psevdonima (S:t petersburg 1997), p 176 ff.
٤ـ در نامه به نويسنده  ٨فوريه .١٩٩٩
٥ـ لنين ) (Leninميتواند بعنوان يک صفت مضافااليه ساخته شده از لنا ) (Lenaدر نظر گرفته شود .در نتيجه شوھر لنا ميتواند بدين شکل
) (Lenin Muzjنوشته بشود.
٦ـ Zerja nr 2-3, Stuttgart, 1991
٧ـ Gunnar Gunnarson: Lenin (Stockholm 1970), p 87
٨ـ به مثال  A.D Naglovskijدر  Dimitri Volkogonovنگاه کنيدA.a., band 2, p 428 :
٩ـ Maksim Gorki: Literaturnyje portrety (Mosko 1983) p

 -٥فقط يک خدا
در  ٩ژانويه  ١٩٠٥خورشيد در سن پطرزبورگ ميدرخشيد و ھوا سرد بود .از ھر طرف اشباح مندرسی
به ميدان قصر ھجوم مياوردند .ميدان را که توسط قصر زمستانی و نيروھای نظامی احاطه شده است
ميتوان در صورت پر شدن به آسانی مسدود نمود .بسياری از آنھا کارگران کارخانه  Putilovبودند ،در
ماه دسامبر در آنجا اعتصاب بود .آنھا پشتيبانی تزار را در مقابل کارفرمايان طلب مينمودند.
اکنون آنھا ساعتھاست که انتظار ميکشند .آيا تزار تمايلى به نشان دادن خود داشت؟ تزار ظاھر نشد .در
عوض يک بوق خطر غير عادی در آن ھوای صاف زمستانی شنيده شد.
"اين چه صدايی بود ديگه؟" يکی پرسيد.
يکی که تصور ميکرد قضيه چه بود گفت" :عالمت اينه که سربازھا بايد خودشون را در يک صف قرار
بدن".
يک بوق خطر ديگر .مردم روی زمين دراز کشيدند .صدای سومين اخطار ،و به ھمراھش صدايی آرام.
"اين چی بود؟ دارن شليک ميکنن؟"
ھمان فردی که حدس ميزد بداند گفت" :چيزی نبود .فقط تير آزاد بود"
اما درست در ھمان نزديکی مردم.............زنان و بچه ھا بودند که به روی زمين ميفتادند.
"نه ،نترسيد ،اين فقط يک تير گمراه کننده بود"....
مردم از قبول حقيقت سرباز ميزدند .سربازھا تيراندازی را آغاز و قزاقھا و سربازھای سواره نظام با
شمشيرھايشان به جان مردم افتادند.
١
آلکساندرا کولنتاى که خود در ميدان شاھد ماجرا بود اين چنين بازگو نمود .بر اساس آمار دولت اين
٢
تظاھرات  ٩٦نفر کشته و  ٣٣٠نفر زخمی بر جای گذاشت .گزارش پليس حاکی از اين بود که ١٠٠٠
نفر کشته و چھار ھزار نفر زخمی شده بودند.
تظاھر کنندگان که توسط کشيشی به نام گئورگى گاپون رھبری ميشدند با خود شمايل و عکسھای تزار را
حمل ميکردند .زمانيکه به کاخ زمستانی نزديک ميشدند سرود مذھبی و سرود ملی  -ه "خداوند تزار را
حفظ کند" را ميخواندند .در درخواست نامه کارگران آمده بود:

"ما بيچاره ايم ،برده ھايی اسير ،له شده زير بار سنگين ظلم و استبداد .ما ديگر تحمل نداريم ،ما دست
از کار کشيده ايم و از سروران خود تقاضا کرديم که به خواسته ھاى ما توجه کنند چرا که بدون آنھا
زندگى يک عذاب است .اما از دادن آنھا به ما سر باز زده شد :برای کارفرمايان ھمه چيز غير قانونی به
نظر ميامد .ما اينجاييم ،بسياری از ما .مانند تمام مردم روسيه ما نيز از حقوق اوليه بشری محروم
ھستيم .به دليل اعمال کارگزاران شما ما به برده تبديل شده ايم".
ادعا نامه با تقاضای عفو عمومی ،حقوق مدنی ،دستمزد عادالنه ،انتقال زمين به مردم به صورت
تدريجی و فراخواندن مجلس موسسانى بر اساس حق رای عمومی و مساوی تمام شد.
اين نمايشی احمقانه و رقت انگيز بود .کارگران "ناآگاه نميدانستند که تزار رھبر طبقه حاکم بود" ،اين را
٣
لنين گفت.
ناخشنودى چنان فراگير بود که حتی بيانيه اى با ماھيت مذھبی ،به رھبرى اتحاديه  -ى تحت کنترل پليس
و يک کشيش ميتوانست جرقه ـ ى آغاز يک انقالب را شعله ور سازد.
روسيه کشوری ديکتاتورى بود ،که به معناى اين بود که فرمان تزار قانون بود ،که کسی نميتوانست آنرا
لغو و يا توسط جمعی انتخاب شده زير سوال برود.
عقايد شخصی او در ھمه جا حاکم بود ،از باال تا پايين .پس از ناآراميھای دھقانان در منطقه ، Poltava
شورشيان شرکت کننده با  ٢٠٠ ، ٦٥يا  ٢٥٠ضربه شالق تنبيه شدند.آن کسی که در موقع مقرر خود را
به حکمران معرفی نميکرد  ١٥٠ضربه اضافه به او زده ميشد.
روسيه ھنوز کشوری بدون قانون اساسی بود .به رعيتھا آزادی داده شده بود اما ھنوز شرايط بسياری
ناھنجارى داشتند .دھقانان بسيار مقروض را ناگزير به ترک زمينھای خود مينمودند .اگر چه آخرين و
بزرگترين قحطی در سطح کشور  ٨سال پيش رخ داده بود ،با اينحال وقوع ھر ساله قحطی در اينجا و
آنجا امری عادی بود .روسيه جامعه ای طبقاتی بود ،اما ھمچنين جامعه اى بود متشکل از گروھھايى با
تعھدات و حقوقى خاص ،که با فاصله اى بسيار زياد بدنبال بقيه اروپا که از مدتھا قبل اينگونه امتيازات
رتبه اى را لغو نموده بودند روان بود .در روسيه ھنوز مشاغل باالی دولتی به نجيب زادگانى داده ميشد
که از امتيازاتی مانند ،ندادن ماليات بر حسب ) Mantalواحدى براى اندازه گيرى ماليات( ،انجام ندادن
خدمت سربازی و رھايی از تنبيھات ،برخوردار بودند .حتی حق داشتن مسافرت مجانی نيز برای تعدادی
در نظر گرفته شده بود.
حق رای به سازمانھايى محدود شده بود که به ٽروتمندان تعلق داشت .در مسکو فقط دو درصد از مردم
حق رای داشتند .بر اساس ضرب المٽلى زندگی روزمره روسھا از سه چيز تشکيل ميشد tjin, tjaj,
 ,sjtjiرتبه ،چای و سوپ کلم.
دولت روسيه يک دولت کامال بيشرم پليسی بود .در سال  ١٩٠٨در روزنامه پليس Vestnik Politsii
نوشته شده بود:
"ھر چه جامعه متمدنتر و آگاھتر ،تعداد پليس ،امتيازات و اختيارات آنھا بيشتر .روسيه در مقايسه با
اروپا و در مقايسه با تعداد جمعيتش بيشترين تعداد پليس را داشت.
طی دو دھه قبل از انقالب روسيه ،محاسبه شده است که پليس مخفی روسيه  Ochrananميان  ٣٥تا
٤
 ٤٠٠٠٠جاسوس را در خدمت خود داشت .يکی از موارد معروف  – Jevno Azefه جاسوس بود که
از جانب تزار به رياست ارگان ترور سوسيال دمکراتھای انقالبی منصوب و عمليات تروريستی انجام
ميداد .او واقعا به سوسيال دمکراتھا ) (SRدر انجام ماموريتشان زمانيکه در ژوئيه  ١٩٠٤موفق به
ترور وزير کشور  ،Plehveکه به نوبه خود به دليل اينکه جانشين او  Sjipaginتوسط تروريستھا به
قتل رسيده بود ،شدند يارى نموده بود.

روسيه به زبان امروزى ما يک ديکتاتوری فاشيستی بود که ارگانھای دولتيش تبليغات کشتار دسته
جمعی يھوديان " "Pogromرا سازمان داده و کسی را که اعتراضی ميکرد از ميان برميداشت .در
ضمن  Pogromعبارتيست روسى که "قتل عام" و "ويرانی" معنی ميدھد .رکورد درسال ، ١٩٠٦
٥
زمانيکه  ١٣١٠نفر اعدام شدند ،زده شد  .در بقيه اروپا در ھمان سال کمتر از  ١٠٠نفر اعدام شده
بودند.
يکى از ويژگيھاى پيش پا افتاده – ى ارگانھاى دولتی روسی اين بود که بازماندگان فرد اعدامی را جھت
پرداخت ھزينه طناب و ديگر مخارج اعدام تحت فشار ميگذاشتند.
اين جامعه اى بود با يک خشونت غير قابل توصيف که از نيروھاى خود  -ترميم کننده – ى طبيعى
اجتماعى و امکانات براى انجام گفتمانھاى عمومى محروم شده بود .بخش بزرگی از دھه ھاى  ١٨٠٠با
تعداد سانسورھايى که به مراتب از تعداد کتابھاى منتشر شده پيشى گرفت مشخص ميشود.
لنين اشاره ميکند که در آغاز قرن در آمريکا  ٤٤درصد از سياھپوستان از نعمت خواندن و نوشتن
٦
محروم بودند .در ھمانزمان ،با اينحال ،بيسوادی ميان کشاورزان روسی دو برابر بود  .و آنچه که
سياھپوستان آمريکايی بدست آورده بودند حاصل جنگ داخلی بود.
ميان کارگران صنعتی اين رابطه برعکس بود ،قبل از انقالب سه نفر از چھار نفر قادر به خواندن و
نوشتن بودند.
با اينحال تعداد کارگران در روسيه اندک بود ،درسال  ١٩١٦فقط دو ميليون از يک جمعيت  ١٨٦ميليونی
را کارگران تشکيل ميدادند و يکى از ويژگيھاى خاص آن دوران اين بود که صنايع توسط تعداد انگشت
شمارى کمپانى بزرگ – ه بسيار نيرومند که اغلب آنھا دولتی و يا با قرارداد دولتی کار ميکردند اداره
ميشدند .سھام داران غربی  ٩٠درصد از معادن ٥٠ ،درصد از صنايع شيميايى ٤٠ ،درصد از صنايع
مھندسی و  ٤٢درصد از سرمايه ھای بانکی را در اختيار خود داشتند.
عليرغم رشد سريع اقتصادی ،کارگران دستمزد بسيار کمى دريافت ميکردند .به استٽنای اتحاديه ھای
"سبز" که توسط  ،Zubatovسازماندھنده پليس مخفی تزار " "Ochrananاداره ميشد ،بقيه اتحاديه
٧
ھا ممنوع بودند .ھدف اين "اتحاديه ھا" اين بود که کارگران را با ناظران کارخانجات ،پليس ،کشيشان
و اداره کنندگان کمپانيھا آشتی بدھند.
فلزکاران روزانه  ١٠تا  ١١ساعت و کارگران پارچه بافی که دستمزد کمتری داشتند  ١٤ساعت در روز
کار ميکردند.
در سال  ١٩٠٨بررسی زندگی ھزاران کارگر چاپخانه در مسکو نشان داد که فقط  ٥،٥درصد از آنھا
مالک محل سکونتی بودند ٣٨ .درصد از آنھا در "گوشه خيابانھا" و "اطاقکھا" ميخوابيدند.
در روسيه آمار مرگ و مير کودکان مانند مرگ و مير ناشی از بيماری سل دست کم دو برابر -ه بقيه
اروپا بود .زبانشناس اسالوی اھل سوئد  Alfred Jenssenاز سفری در بھار سال  ١٩٠٥که در منطقه
مسکو مجموعه مرگ و مير ميان کودکان – ه تا  ١٥سال رقم وحشتناک  ٥٤٢نفر از  ١٠٠٠نفر بود
٨
گزارش داد .بيش از نيمی از ھمه کودکان فرصت اينکه  ١٥سالگی خود را تجربه کنند پيدا نميکردند.
٩
ميانگين عمر يک مرد روس  ٣١،٤سال و يک زن روس  ٣٣،٤سال بود  .با اينحال اين صدھا سال
رکود نبود که حکومت تزار را سرنگون نمود .بر عکس ميتوان گفت که اين پيشرفتھای پس از آغاز قرن
جديد بود که شرايط را براى سقوط رژيم مھيا نمود .پيشرفت سريع صنعتی ،افزايش جمعيت ،تماسھای
طبقه روشنفکر با غرب ،تمامی اينھا سبب اين شد که عقب ماندگيھای اسفبار در سيستم سياسی و ترکيب
جامعه مشھودتر بشوند .انقالب نه توسط مردم شکست خورده بلکه توسط مردمی که در حال برخاستن
ھستند انجام ميشود.

در ژنو مرکز تبعيديان روسی بلشويک ،در چھار راه ميان  Rue de Carougeو جاده ساحلی در کنار
رودخانه  ،Arvesدر محلی قرار داشت که بسياری از مھاجرين در آن زندگی ميکردند .تقريبا ھر شب
بلشويکھا يکديگر را در کافه  Landoltمالقات نموده و آبجو مينوشيدند.
دوشنبه – ى پس از يکشنبه خونين لنين و  Krupskajaبه روال عادى در حال رفتن به کتابخانه بودند
که ذوجين  Lunatjarskijرا مالقات نمودند:
"در مورد انقالب چيزی شنيدين؟"
لنين شنيده بود .اما او آنرا مطمئنا در مقاله ای در مورد شکست تزار روسيه در جنگ با ژاپن پيشبينی
نموده بود .اول ژانويه ،ھفته قبل از حمام خون در سن پطرزبورگ ،نيروی دريايی روسيه در خاور دور،
پورت آرتور )در حال حاضر  Dalianدر چين( تسليم ژاپن شد .ارتش روسيه که از ھمان روزھای
مقدس اتحاد يک نيروی ارتجاع اروپايی بود ،در ھم شکسته شده بود.
لنين نوشت" :از ھم پاشيدگی کٽيفترين دشمن ما تنھا به معنای اين نيست که آزادی روسيه نزديک
ميشود .آن از وقوع خيزش انقالبی کارگران اروپايی نيز خبر ميدھد".
شکست در مقابل ژاپن نتيجه مستقيم پيشرفت سرمايه داری در روسيه بود .خانواده رامانف در موازات
با فعاليتھای تجاری رو به رشد روسيه ٽروت عظيمى را برای خود دست و پا نموده بود .گفته ميشود که
تزار حتی سھام کارخانه اسلحه سازی  Vickersرا که از جمله دقيقا  -به ژاپن ،اسلحه تحويل ميداد
خريده بود.
از طريق يکی از رابطان تجاری انگليسی خود نگاه تزار متوجه کره شده بود .او با يک امتياز کوچک به
شرکت چوب آغاز کرد ،اما به زودی قصد تصرف بقيه کشور را نمود.
اين توسعه طلبی بصورتى اجتناب ناپذير به تضاد ھاى ميان روسيه و ژاپن دامن زد .در فوريه ١٩٠٤
ناو اژدر افکن ژاپن بخشی از نيروی دريايی روسيه را که در لنگر پورت آرتور قرار داشت مورد حمله
قرار داد .پس از تحمل زيانھای فراوان روسھا محاصره شدند .ھمزمان بخشی از ارتش ژاپن از روی
رودخانه  Jaluدر کره عبور کرده و ارتباط راه آھن روسھا ،ميان منچوری تا پورت آرتور را قطع نمود.
 ٣٠٠٠٠٠ھزار نفر زخمی و عليل به خانه بازگشته و يا اساسا به محل زندگی خود بازنگشتند.
در روز تسليم تزار نيکالى در دفتر خاطرات خود ياداشت کرد که او و خانواده اش "در محلی بسيار زيبا
تفريح ميکردند".
تسليم در شرق و رخدادھا در پايتخت اولين مرحله قدرت گيری طبقه کارگر بود .برای اولين بار شورای
کارگران انقالبى ،sovjet ،قدرت در سن پطرزبورگ و مسکو ،Sevastopol ،کيف ،رستف ،سامارا،
چاکوف Valdikavkaz ،و بسياری ديگر از شھرھا را بدست گرفتند .در سن پطرزبورگ در ماه نوامبر
لئو ترتسکی به سمت رئيس انتخاب و عمال رھبر انقالب  ١٩٠٥روسيه شد.
لنين ھشيارانه کتاب راھنمايی را در مورد جنگھای خيابانی از ژنرال کمون پاريس  Cluseretمنتشر
نمود .بلشويکھا در اين مرحله ،در حاليکه منشويکھا ھنوز کميته مرکزی را کنترل ميکردند ،کمتيه ھاى
خود را که ھواداران را در داخل روسيه رھبری مينمود تشکيل داده بودند .لنين نوشت" :گروھھای
مبارز بلشويکھای انقالبی بايد سالح تھيه نمايند .آنھا بايد تا آنجا که ميتوانند خود را به )سالح ،تپانچه،
بمب ،چاقو ،پنجه بکس ،ترکه ،کھنه ھای پارچه غسل داده شده در  Fotogenجھت ايجاد حريق ،طناب
يا نردبانھای طنابی ،بيل جھت بنای سنگر ،باروت پنبه ،سيم خاردار ،ميخ ]بر عليه اسب سواران[ غيرو
و غيرو (.مسلح نمايند .تحت ھيچ شرايطی آنھا نبايد برای دريافت کمک به منابع ديگر ،از باال يا از
خارج مراجعه نمايند .آنھا بايد ھمه چيز را خودشان تھيه کنند".

لنين ميگفت که اين گروھھا حتی بدون اسلحه ھم ميتوانند کارھای زيادی انجام بدھند -١" :از اين طريق
که توده ھا را رھبری نمايند -٢ ،از اين طريق که پليس را در ھر زمان مناسبى مورد حمله قرار دھند،
قزاقھا را متالشی نمايند )امری که در مسکو اتفاق افتاد( غيرو و غيرو ،و سالح آنھا را به تصاحب خود
درآورند -٣ ،زمانيکه تعداد کمی پليس در محل وجود دارد دستگير شدگان و مجروحان را نجات بدھند،
 -٤از اين طريق که به پشت بامھا بروند و بر روی پليسھا آب داغ ريخته و يا بطرف آنھا سنگ پرتاب
کنند غيرو و غيرو ........تحت ھيچ شرايطی نبايد با اشاره به کمبود اسلحه از تشکيل گروھى چشم پوشى
١٠
و يا آنرا به آينده موکول نمود".
لنين به کميته ھاى کارگران انقالبى ھشدار داد که سگھای سياه )گاردھای مسلح که توسط تزار جھت
نابودی اتحاديه ھا و کشتار يھوديھا سازمان داده شده بودند( را مورد حمله قرار دھند ،آنھا را با شالق
بزنند ،بکشند و مقر آنھا را به آتش بکشند" .گاھی يک فرد تنھا بايد "با قبول خطرات آن" اين کار را
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.
شورش به سرعت به ورشو ،لودز ،ويلنا ،ريگا ،تفليس و باکو سرايت نمود .ناخشنودی کارگران با
تقاضای استقالل ادغام شد ،در حاليکه کشاورزان از فرصت سود جسته و کاالھا را به تاراج برده و
زمينھا را به اشغال خود درمياوردند.
ليبرالھا يک رفرم اساسی را مطالبه نمودند .دانشجويان تظاھرات کردند .در  ٢٠ژانويه  ١٩٠٥دولت
دانشگاھھا را در کيف ،ورشو ،چارکوف و کازان تعطيل نمود .در ماه آوريل حکومت نظامی در کورالند
به اجرا گذاشته شد و در قفقاز کارگران راه آھن اعتصاب نمودند.
دولت تزار به سياست کھنه شده تفرقه بينداز و حکومت کن متوسل شد .در قفقاز حمله به مسلمانھا و در
اوکراين ،Bessarabien ،روسيه سفيد و لھستان کشتار يھوديھا سازمان داده شد.
اما اين بار انقالب نه تنھا خاموش نشد بلکه فزونى گرفت .در ژوئن کارکنان ناو تندرو زرھی پوتمکين
شورش کردند .وقتی که کشتی جھت بار زدن ذغال به  Feodosijaواقع در کريمه بازگشت گروھھای
وفادار به تزار بر روى آن آتش گشودند و کشتی ناگزير به اقيانوس بازگشت .پوتمکين بايد در بندر
کنستانتا در رومانی پھلو ميگرفت ،محلی که کارکنان آن ٤٠٠ ،نفر ،توقيف شدند.
موج بعدی انقالب در ماه اکتبر در رابطه با اعتصاب سراسری دنبال شد .يک افسر جوان در واحد دريايی
دريای سياه  ،Pjotr Schmidtاعالميه ای را صادر و در آن احضار شورای انتخاباتی را تقاضا نمود.
او اين را به تزار تلگراف زد و در حاليکه منتظر پاسخ بود سرنشينان به کشتی زرھی  Otjakovآمده و
او را متقاعد نمودند که رھبری يک شورش جديد را به عھده بگيرد .او قسم معروف خود را ايراد نمود:
"ما قسم ميخوريم که تا کسب حقوق حقه خود ،که برای آن مبارزه ميکنيم ،ھرگز عقب نشينی نکنيم".
در  ١٥نوامبر ساعت  ٩پرچم قرمز بر فراز کشتی افراشته شد .و  Pjotr Schmidtبه ھمه کشتيھای
جنگی اعالم نمود" :من ،Schmidt ،فرمانده کشتی ھستم ..اما در ھمان روز  Otjakovاز واحدھای
وفادار به تزار شکست خورد Pjotr Schmidt .و سه نفر ديگر از ملوانان اعدام شدند.
لنين گاپون – ه کشيش را که از روسيه فرار کرده بود تصادفا در ژنو مالقات کرد .گورکی جھت فرار از
کشور به کشيش کمک کرده بود که ريشش را بتراشد و لباس مبدل به تن کند.
لنين او را در رستورانی مالقات و بر طبق عادت مغز کشيش تازه وارد را از اطالعات پر کرد .او فھميد
که خشم گاپون از فقر و فاقه ای که کارگران سن پطرزبورگ گرفتار آنند واقعيست.
گاپون گفته بود" :ما ديگر تزار نداريم .رودخانه خون مردم را از تزار جدا ميکند!"
لنين به ھمه رفقای تازه وارد خود که دور و بر کشيش ميچرخيدند اخطار داد:

"شما نبايد به تملقات "پدر کوچک" گوش کنيد  .مطالعه کنيد ،در غير اينصورت کارتان به ھمانجا ختم
خواھد شد!" او ميگفت و به زير ميز اشاره ميکرد.
ھمزمان بسياری از سازمانھای چپ ادعا ميکردند که گاپون "جاسوس تزار" بود .لنين از بدگوييھا چشم
پوشی و بر عقيده خود پا بر جا ماند .اين البته روشن بود که گاپون بايد ارتباطاتی با پليس داشته باشد،
به دليل اينکه ھمه سازمانھای اتحاديه ای بايد مورد قبول پليس ميبودند .اما به عقيده لنين ،اين امر مانع
از اين نميشد که او را "يک مسيحی سوسياليست" که به انقالب روی آورده بود به حساب نياورد .او بر
روی من مانند فردی دانا و فعال که بدون شک ميتواند انقالبی وفاداری باشد تاٽير گذاشت اگر چه او
متاسفانه خود را يک فيلسوف انقالبی محسوب نمينمود".
"کارگران چھار چوب دوران  *Zubatovismرا پشت سر نھاده و سازمانھای کارگری قانونی که جھت
مبارزه انقالبی بنيان گذاشته شده اند ھمراه با گاپون راه انقالب را انتخاب نموده اند".
*ميان سالھای  ١٩٠١و  Zubatov ١٩٠٣سازمانھايی قانونی و وفادار به دولت را تاسيس نمود ،سازمانھايی که نام او را برخود گرفتند .اين
روش  Zubatovismيا  oshchinaZubatنام گرفته است .مقصود بنيانگذار اين سازمانھا اين بود که کارگران را به تشکيالتى جلب نمايند که
تنھا تقاضای آنھا رفرمھای ناب اقتصادی بوده و خواھان کار کردن تحت نظر پليس باشند -مترجم

گاپون به اين نتيجه رسيده بود که کارگران بايد اسلحه بدست ميگرفتند .اسلحه!  ١٩٠٥اولين باری بود
که اين کلمه از جانب کسی به جز رھبری حزب شنيده ميشد.
لنين سرش را به عنوان تاييد تکان داد .و به اين ترتيب گاپون و لنين در يک طرح غير قابل تصور به ھم
نزديک شدند Konni Zilliacus .سوئدی/فنالندی با پول ژاپنی  ٢٥٠٠٠تفنگ و ھزاران اسلحه
خريده بود که قرار بود به فنالند قاچاق بشوند .اين محموله بايد در مراحل مختلف در سواحل فنالند
تحويل داده ميشد و در آخر کشتی به سن پطرزبورگ رفته و  ١٢٠٠٠اسلحه را به سازمان کارگری
گاپون تحويل ميداد .لنين گوش به فرمان بود و به منظور کمک به کشيش تمام توان خود را بکار گرفت.
اسلحه ھا در يک کشتی انگليسی به نام  John Graftonبار زده شدند ،اما در جزيره ای به نام خليج
 ،Bottenدر آنجا محموله بايد به منظور ممانعت از دستيابى دشمن به آنھا منفجر ميشد ،غرق شد .فقط
با تالشى طاقت فرسا ناسيوناليستھای فنالندی و گروھھای سوسيال دمکرات روسی توانستند خود را به
جزيره رسانده و بخشی از محموله گرانبھا را نجات بدھند .حتی زمانيکه که شھردار استان Knipovitj
کشتی را مصادره نمود آن اسلحه ھای پرطرفدار کامال از دست نرفتند .بسياری از سربازان آنھا را به
قيمت روز ،يک اسلحه در مقابل يک بطری شراب ،معامله نمودند .اين معامله در فنالند بيشتر از جنبه
روانی اھميت داشت ،چرا که مقامات اجرايی روسى از اين ھراس داشتند که فنالنديھا اکنون تا بن دندان
١٣
مسلح بودند.
در حاليکه بقيه روسھای تبعيدی با گاپون از در مباحٽات بی معنی مذھبی در ميامدند ،لنين او را با عقايد
خودش آزاد گذاشت.
گاپون متنى تھيجی را که او خودش نوشته بود برای لنين خواند:
"ما به ھيچ تزاری نياز نداريم .اجازه بدھيد که زمين فقط يک گرداننده ،خدا ،داشته باشد و شما ھمگی
خدمتگزار او باشيد!"
لنين از خنده صورتش قرمز شد ،اما به سرعت کنترل خود را بدست آورد:
"من يه جور ديگه اى فکر ميکنم .اما اونو به زبان خودتان بنويسيد ،ھر طور که مايليد!"
لنين بر اين باور بود ،انقالب نه تنھا با کمونيستھا ،اگر قرار بود انقالبى بشود ،بلکه با ميليونھا انسان
ديگرى که مانند گاپون فکر ميکردند رخ ميداد .حزب انقالبی سوسياليستھا بعدھا گاپون را به جرم خيانت
اعدام و اين حکم را از طريق به دار آويختن او در سال  ١٩٠٦تحت نظارت  ،Pinhas Rutenbergکه

بعدھا از جمله صھيونيستھای برجسته در آمريکا و مھندس ساختمان آب در فلسطين شد ،به اجرا در
آمد.
ابتدا در پاييز زمانيکه انقالب روسيه ھنوز از خود نشانه ای از افول بروز نداده بود ،لنين تصميم گرفت
که برای بازگشت به روسيه تالش کند.
در اکتبر او به استکھلم آمد ،که به خاطر دريافت مدارک قالبی چندين ھفته در محلی به آدرس ١٠
 Karlaplanدر منزل ،کارل مانرھايم ،برادر ژنرال و فرمانده آينده نيروھای مسلح گوستاو مانرھايم که
شورش سرخھا را نيز در فنالند سرکوب نمود ،زندگی کرد.
زمانيکه لنين به سن پطرزبورگ رسيد ھمراه با  ،Krupskajaکامال قانونی ،در محله ١۵/٨
 Gretjeskijسکنی گزيد .اما بزودی بازی خسته کننده – ى موش و گربه با پليس آغاز شد به شکلی
که لنين پس از يک ماه باالجبار به زندگی مخفی روی آورد.
بيش از پنج سال بود که او از روسيه خارج شده بود و به دليل اينکه توان ديگر جريانات انقالبى دستکم
ھنوز به ھمان ميزان – ه بلشويکھا بود ،او به فعاليتھاى پشت پرده خود ادامه داد.
در  ٢٧اکتبر بلشويکھا نشر روزنامه ای به نام ) Novaja Zjiznزندگی جديد( را که به صورتی قانونی
در سن پطرزبورگ منتشر ميشد آغاز نمودند .در ظاھر اين روزنامه توسط ھمسر گورکی Marija
 Andrejevaمنتشر ميشد.
در اين روزنامه لنين روزانه و عمال مقاله ای داشت و در روسيه با نطقی در مورد مبارزه برای ٨
ساعت کار در روز ظاھر شد.
زمانيکه تزار معاھده صلح با ژاپن را امضاء کرد ،با تمام نيرو به مردم خود پشت کرد .در مسکو
جنگھای خيابانی به مدت  ٥روز ادامه يافت تا اينکه نارنجکھای گارد -ه  Semjonovمقاومت مخالفان
را در ھم شکست .تظاھرات وحشيانه به خاک و خون ،محل اجتماعات به آتش ،کشتار يھوديان از سر
گرفته و خلق تاتار در سيبری قتل عام شدند.
لنين بايد به فنالند مھاجرت و در نزد خانواده " Leiteisenمھاجر نيمه راه" ،که صاحب Villavasa
در ) Kuokkalaدر حال حاضر  (Repinoدر دماغه  Karelskaبود ،ميشد .پليس شھامت وارد شدن
به خاک فنالند را نداشت Krupskaja .روزانه در حال رفت و آمد به سن پطرزبورگ بود .در ويالی
چوبی ،بلشويکھای تحت تعقيب نشسته و برای اينکه لنين را به سر وجد بياورند ورق بازی ميکردند.
درآنزمان تقريبا دو سال از جنبش پر طنين انقالب در روسيه گذشته بود .لنين طی اين مدت ميان
شھرھای مسکو ،سن پطرزبورگ Tammerfors ،Kuokkala ،و استکھلم رفت و آمد مينمود.
در آوريل  ١٩٠٦حزب چھارمين کنگره خود را در استکھلم برگزار نمود .از طريق مدارک نگھداشته
شده پليس ميتوان تاييد نمود که لنين ،که آنزمان پطروف ناميده ميشد ،در ٢٦آوريل با کشتی بخار Bore
از فنالند حرکت و در ساعت  ٩صبح به بندر استکھلم وارد شد.
او بالفاصله از جانب پليسی به نام آدولفسون مورد بازجويی قرار گرفت و از او تعھد گرفته شد که خود
را به ارگانھای دولتی مسئول معرفی نمايد .مانند ديگر مسافران روسی از او در مورد شغلش ،طرحھا و
اقامتگاھش سوال شد .او اگر چه خود را  Ivan Fjodorovitj Petrovمعرفی نمود ،اما مشخصات او
مطابق با لنين بود.
او ھمچنين گفت که در ھتل بريستول در کنار  Gamla Kungsholmsbrogatanزندگى خواھد کرد.
پليس آدولفسون مشخصات زير را در مورد لنين ياداشت نمود:
"قد متوسط .قوی ھيکل ،چشمان قھوه ای ) ،(٤-٣موھای سياه ) ،(M.mپالتوی  -ى زمستانی يک
خطی خاکستری سير ،دماغ صاف ،کت و شلوار سياه ،ريش بزی سياه و سبيل سياه ،کمی تاس در قسمت
استخوان آھيانه ،و کاله نمدی سياه".

به نظر نميامد که پليس سوئد از مقاصد واقعی "پطروف" و ديگر روسھا در استکھلم اطالعی داشت .و
در واقع لنين و  Krupskajaدر ھتل بريستول زندگی نکردند بلکه در ھتل کارال الرسون در محله ای به
نام  elbrektplanEngاتاقی گرفتند .ولى در ھتل بريستول فرد سرشناس ديگرى به نام جوزف استالين
زندگی ميکرد.
تعداد اعضای حزب به  ٨٤٠٠نفر رسيده بود ،اما منشويکھا ھنوز در اکٽريت بودند .بنا بر اظھارات
تمامی شاھدان ،اين کنگره ھيجان انگيزترين کنگره ای بود که تا آنزمان در ) kets husFolخانه مردم(
در سوئد بر پا شده بود .تالشھای لنين و فئودور دان که به منظور آرام نمودن شرکت کنندگان از زنگ
کوچک رياست جلسه استفاده مينمودند بی ٽمر بود .شرکت کنندگان با اينحال بر سر ھم فرياد ميکشيدند.
پس از جلسه لنين با توجه به تمامی خطراتی که بازگشت به روسيه برای او در بر داشت ،راھی روسيه
شد که به زندگی خانه به دوشی خود ادامه بدھد.
در  ٩می  ١٩٠٦لنين برای اولين بار به صورتی علنی در جلسه ای عمومی در روسيه با نام مستعار
کارپف شرکت کرد .رفقای حزبی او را شناخته بودند و با کف زدنھای ممتد از او استقبال نمودند" .اين
کيه؟" اين کيه؟ "يکی از تازه واردان متحيرانه سوال کرد .کسی جوابی نداد.
به عنوان کارپف او ميخواست که در کنگره معلمان روسيه نيز سخنرانی کند .با پليسی ھمواره در حال
آماده ،او اعضای کمتيه مرکزی حزب را در مطب دندان پزشکان در  Dvojers-Zilbermanدر خود
منطقه ) Nevskijشماره  (١٠٨برای برقراری جلسه ای گرد ھم آورد.
اما زمانيکه در می  ١٩٠٧پنجمين کنگره حزب در لندن تشکيل و شرکت کنندگان به روسيه بازگشتند،
تزار موفق به بازداشت شمار زيادى از رھبران مھم شد .لنين به فنالند بازگشت .اما در اتاقی اجاره ای
کوچک با پرده ھای يراق دوزی شده در  Åggelbyخارج از  ،Helsinforsبدون روزنامه و مصاحبى
نشستن ،حال لنين را دگرگون ميساخت .ھم اطاق شدن با دوستان در  Styrsuddشرايط را کمی بھبود
بخشيد .او کمى آرام گرفت" .وقتی که برگشتم خيلی خسته بودم" ،او در  ٢٥ژوئن به مادر خود نوشت،
"در حال حاضر از استراحتی مطلق لذت ميبرم :حمام ،قدم زدن ،سکوت ،کار نکردن .سکوت و انجام
ندادن کاری ،اين از بھترين لحظات زندگی منه".
شرايط نامعلوم در حزب و افول شور انقالب در آنزمان خستگی روحی را به دنبال داشت .در اولين سال
١٤
انقالب قريب به  ٣ميليون نفر در اعتصاب شرکت نمودند .سال بعد يک ميليون ،سپس کمتر و کمتر.
لنين بر آن شد که به سوئيس بازگردد.
در جريان عبور از سوئد ،لنين بدون اغراق در حال غرق شدن در زير يخھا بود .او مطلع شده بود که
اگر با کشتی معمولی ،که از  Åboحرکت ميکرد ،مسافرت کند ،دستگير ميشد .در عوض به او پيشنھاد
شد که به مدت يک شب سه  *Verstبر روی يخ راه برود تا اينکه به جزيره ای که در آنجا پليس روسيه
به او دسترسی ندارد برسد .در آنجا يک قايق سوئدی در ھمان روز او را با خود ميبرد .ماه ،ماه دسامبر
بود و يخ روی آب نازک .دو نفر فنالندی مست او را دنبال نمودند و در محلی يخ در حال شکستن بود.
*)واحد اندازه گيری قديمی طول در روسيه که برابر با بيش از يک کيلومتر است ،در اينجا بيش از سه کيلو متر  -مترجم

"چقدر ابلھانه است که آدم به اين شکل بميره" ،لنين با خود ميگفت و سالنه سالنه به جلو ميرفت.
به محض ورود به استکھلم او سراغ سوسيال دمکرات – ه آنارشيست  Hinke Bergegreرا گرفت که
در ھتل  Malmstenواقع در  Mäster Samuelsgatan ۶٢به او منزل داد.
لنين بخصوص مايل بود که در پارک  Hagaقدم بزند و در کتابخانه پادشاھی واقع در Humlegården
بنشيند .در جريان بازديدش  enBergegrو وکيلی به نام  ugo LindbergHمصاحب او بودند و در
دفتر ٽبت از نام " "John Freyاستفاده نمود.

لنين عادت داشت که دست چپ در کنار اولين ميز بنشيند .چنين ميزی بعدھا توسط ) KBکتابخانه
پادشاھی( به کتابخانه لنين در مسکو به مناسبت صد ساله شدنش در سال  ١٩٦٢اھدا شد .در جريان
يک مھمانی Uno Willers ،به عنوان نماينده "کتابخانه پادشاه" نطقی ايراد نمود .او در اين نطق گفت
"ما کارکنان کتابخانه سوئد به خودمان ميباليم که يک بار – به برکت آزادی بيان و قلمى که ھمواره از
آن بھره برده ايم – به آن سياستمدار بزرگ امکان فضايی آزاد ،به دور از پيگردھای جاری در کشورش،
١٥
ارائه نموده ايم".
او در شب سال نو  ١٩٠٧در کتابخانه پادشاھی تا زمان تعطيل شدنش نشست و سپس تا آپارتمان کوچک
 Hinke Bergegreواقع در خيابان  Vanadiطبقه چھارم شماره  ١٥قدم زد .تعدادی از رفقايش در
آنجا گرد آمده بودند ،لنين به صرف چای دعوت شد و ھمزمان منظره پارک  Hagaرا با قصر ييالقی
باقيمانده از روزھای گوستاو سوم را مطالعه کرد.
تصادفا  Hinke Bergegreکه صدايی خوب داشت خواندن ترانه ای از  Bellmanرا آغاز نمود که
"بال زدن شاھپرک در  Hagaديده ميشود" ناميده ميشد .لنين چنان از شعر اين ترانه به وجد آمد که از
 Hugo Lindbergخواھش کرد که آنرا به آلمانی ترجمه کند.
اولين انقالب روسيه فروکش نموده و تزاريسم مھلتى بدست آورده بود .لنين ،ابتدا پس از ده سال ،به
روسيه بازميگشت .پارلمان  -ه رقت انگيز) Duma ،به روسی "باز انديشی کردن"( که تزار با تشکيل
آن موافقت و به کمتر از  ١٠٠٠٠نفر از ساکنين سن پطرزبورگ امکان دادن رای داده بود منحل و
وعده ھاى داده شده در مورد دمکراتيزه نمودن ،که برای سرکوب انقالب استفاده ميشوند ،باز پس گرفته
شده بودند .گسترش سريع صنعتی ادامه يافت و نخست وزير  Pjotr Stolypinاجرای يک رفرم
کشاورزی را آغاز نمود که ھدفش بوجود آوردن طبقه ای از کشاورزان مالک جھت تضعيف سيستم
پدرساالری بود.
 Stolypinنيرومندتر شد" .کراوات  ،"Stolypinبه عبارت ديگر چوبه دار ،روش مورد عالقه او بود.
دادگاھھای نظامی ويژه حکم اعدام  ٥٠٠٠نفر را صادر نمود و بيش از  ٣٥٠٠نفر نيز اعدام شدند.
خانه او را در جزيره  Aptekarskijدر سال  ١٩١١منفجر شد و بسياری کشته شدند .تزار به تنھايی
در خانه تابستانی خود در نزديکی  Peterhofنشسته و در عمل نميتوانست در کشور فعاليتی داشته
باشد.
خبرى از جنبش انقالبی در سالھای ميان  ١٩٠٧-١٩٠٥شرايط را براى پيوند کشاورزان فراھم آورد.
بيش از يک سوم از تمام مناطق کشاورزی در شورش دھقانان شرکت نمودند .دھقانان  ٢٠٠٠قطعه از
زمينھای بزرگ کشاورزی را به آتش کشيدند و انبارھای مواد غذايی را به تصاحب خود درآوردند.
"متاسفانه آنھا اين کار را بصورتى اساسى انجام ندادند!" لنين نوشت زمانيکه تجربيات خود را از
انقالب جمعبندى نمود.
"متاسفانه آنھا فقط يک پانزدھم از ھمه زمينھای کشاورزی را نابود نمودند ،آنھا براى زدودن لکه ننگی
که مالکيت خصوصی فئودالی بر روی زمينھای روسی نھاده است يک پانزدھم از آنچه که بايد نابود
١٦
نمودند ".
١ـ آلکساندرا کولنتاى :من بارھا زندگى کرده ام )مسکو  ،(١٩٨٥ص .f ٩٥
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 -٦روسيه ای ديگر
مھاجرت دوم لنين دشوارتر از مھاجرت اول او شد.
"من اينجور احساس ميکنم که اينجا اومدم برای اينکه خودمو تو قبر بزارم!" اين را لنين ،زمانيکه در
 ٧ژانويه  ١٩٠٨به يک ژنو يخ زده وارد شد ،گفت.
لنين و  Krupskajaاطاق کوچکى را اجاره و آنرا با خواھر لنين ماريا و مادر  Krupskajaتقسيم
نمودند .زينويف و کامنف ھم در ژنو ساکن شدند .زندگی در آنجا ارزانتر بود اما با اينحال Krupskaja
در آن محيط روستايی خرده سرمايه داری احساس خوبی نداشت.
 Nadezjadaاز مدارس سوئيسی وحشتزده شده بود" :ھر تفکر مستقلی را در کودکان خفه ميکنند.
ھمه علوم بصورتى مکانيکی تدريس ميشوند و بچه ھا مداوما بايد ياد بگيرند که به مال و منال و قدرت
احترام بگذارند".
لنين به منظور فراموش نمودن درد و رنج خود با توجه کامل گوش ميداد .او تقريبا ھمه چيز را از دست
داده بود و اکنون بايد روزنامه ) Proletarijکارگر( را از ابتدا ميساخت ٢٠ .شماره اول از Viborg
منتشر اما در ھمين جا انتشار آن ممنوع اعالم شده بود .بصورتى کم و بيش تصادفى لنين يک حروفچين
روس و يک ماشين حروف چينی را پيدا کرد که در مھاجرت قبلی استفاده شده بود.
پول يک مشکل دائمی بود .نياز استفاده از آن روش "قديمی" ،مصادره و يا به زبانی روشنتر بانک زنی
بيش از ھر زمان ديگری احساس ميشد.
١
در  ٢٥ژوئن  ١٩٠٧فرد معروفی به نام  Kamoيک محموله – ى پول ٣٤١٠٠٠ ،روبل طال ،متعلق
به بانک تفليس ،را مورد دستبردی شجاعانه قرار داد .مصادره ھا با اينحال از جانب کنگره حزب در
استکھلم در سال  ١٩٠٦مورد مالمت قرار گرفته بودند و بعدھا متوقف شدند.
مشکل با طعمه تفليس اين بود که شماره ھمه اسکناسھا ٽبت شده و درشت بودند.
در جريان  -ه تالش براى تغيير پولھا يکی از بلشويکھا در استکھلم و يکی از دوستان نزديک لنين
٢
 Nikolaj Semasjkoدر سوئيس دستگير شدند.
اما در سال  ١٩٠٨بلشويکھا کمک مالی دريافت نمودند .نيکالى اشميت ـ ه  ٢٣ساله ،پسر برادر پارچه
باف معروف موروزف صاحب يک کارخانه مبل سازی ،به بلشويکھا پيوست اما در زندانھای تزار به بند
کشيده و تحت شکنجه کشته شد .ارثيه او که بالغ بر نيم ميليون روبل طال ميشد به برادر کوچک اشميت
که در سن بلوغ بود رسيد.
بلشويکھا پسرک را متقاعد نمودند که پولھا را به دو خواھر خود که با دو بلشويک به صورتی مصلحتی
ازدواج نموده بودند منتقل نمايد .يکی از خواھران در ھمان زمان با بلشويکی به نام Viktor

 Taratutaازدواج کرده بود اما به دليل اينکه شوھرش تحت تعقيب بود بايد با کس ديگری ازدواج
ميکرد .پس از حل پيچيدگيھای گوناگون و ميانجيگری ،بلشويکھا اجازه يافتند که ھمه ميراث خواھر
اولى و يک سوم از ميراٽ خواھر دومى را به تصرف خود درآورند.
منشويکھا ،که به ناگھان خود را در مضيقه احساس کرده بودند ،بلشويکھا را ناگزير نمودند که آن مبلغ
را با آنھا تقسيم کنند .منشويکھا  ٧٥٠تا  ١٠٠٠روبل در ماه دريافت ميکردند به اين شرط که به اصول
انقالب پايبند ميماندند.
روزنامه لنين  Proletarijتوانست برای اولين بار برای مقاالت خود بپردازد و شرکت کنندگان در
کنگره ھای خارج از کشور مخارج مسافرت خود را دريافت نمودند .پولھايى که در سھام فرانسه سرمايه
گذاری شده بودند ميتوانستند برای مدت زمانى طوالنى کفايت نمايند.
زمانيکه ارتجارع در روسيه پيروز شد ،روشنفکران جھت يافتن گرايشات فيلسوفانه ى"جديد" انقالبی
که بتواند راھھای ناشناخته و قديمی خروج از بن بست را نشان بدھد ،زمين و زمان را زير و رو کردند.
لنين اين را ضروری يافت که به حل برخی از انحرافات بپردازد ،اختالفاتى که حتی ميان بلشويکھا نيز
رايج شده بود .او در سن  ٤٠سالگی اينکه اوقات خود را صرف فلسفه ،مبحثى که او در گذشته توجه
خاصى را مبذول آن ننموده بود ،نمايد آغاز نمود.
قبل از ھر چيز نفوذ فليسوف اطريشی  Ernst Machو به اصطالح  empirokriticismاو ،لنين را
آزار ميداد .در ھئيت تحريريه  ،rijProletaآلکساندر بوگدانف ،از ھواداران "ماخيسم" عضو بود و از
جانب ماکسيم گورکی که خود نيز از اعضای ھئيت تحريريه بود پشتيبانی ميشد.
 Materialism and empiriokriticismنتيجه پژوھشھاى لنين بود که در سال  ١٩٠٩منجر به
تسويه حسابی ھمه جانبه با ماخيستھای روسی شده بود .اساس تفکرات  Machاين بود که دوگانه
گرايی ميان روح و جسم را از ميان برداشته و "وحدت گرايی" راجايگزين آن نمايد Mach .اينچنين
استدالل مينمود :اگر وحدتی ميان واقعيت و شناخت وجود نداشت ،از لحاظ فيزيکی يک ميز و يا يک
سيب خارج از درک ما زيست نمينمود .تنھا شناخت ما به مواد رنگ ،مزه ،اندازه و فرم ميدھد.
ما با اجسامى که قبل از ظھور انسانھا وجود داشتند چه ميکنيم؟ لنين ھوشيارانه سوال ميکند .درختھا،
سنگھا ،درياچه ھا ،حيوانات وحشی غيرو و غيرو ،سالھای سال قبل از اينکه انسانی وجود داشت باشد
که آنھا را درک نمايد ،وجود داشتند.
اختالف ماھوی ميان اين دو ديدگاه به ھمين سادگی بود ،با اينحال ماخيستھای روسی به رھبری بوگدانف
ادعا مينمودند که فلسفه آنھا شکلی از تکامل ماترياليسم مارکسيستی بود.
تعداد بسياری از راديکالھای تبعيدی روسی که در ھمان زمان به پاريس مھاجرت نموده بودند ،لنين را
که مايل به مھاجرت نبود ،با اين استدالل که در فرانسه نظارت پليس کمتر بود ،متقاعد نمودند که با آنھا
ھمراه شود.
"چرا ما به پاريس مھاجرت کرديم"؟ او چھار سال بعد از  Krupskajaسوال کرده بود.
ھر دو لنين و  Krupskajaاز پاريس خسته شده بودند .محل سکونت آنھا ايرادی نداشت .اوليانوفھا
آپارتمانی بزرگ ،مجھز به گرمای مرکزی ،در خيابان  Rue Marie-Rosrشماره  ٤که امروز موزه
 Leninنام دارد ،اجاره نموده بودند.
اما بحٽھای کافه ای که تا پاسی از شب ادامه ميافت و تضادھاى ميان فراکسيونھای بلشويکی لنين را
خسته کرده بود .او از کتابخانه  Nationaleنيز ناراضی بود ،چرا که بايد راه درازی را دوچرخه
سواری ميکرد ،برای ناھار کتابخانه بسته ميشد و شرايط سختی را برای قرض دادن کتاب داشت.

يک روز لنين عنقريب در جريان تصادفی کشته و دوچرخه اش توسط يک موتور سوار بی احتياط ،که
بعدھا در دادگاه موفق به دريافت خسارت از او شد ،کامال کج و معوج شد.
اوليانوفھا طی آن سالی که در پاريس بودند برای اولين بار از اوضاع شکايت کردند .آنھا گوشت اسب
ميخوردند در حاليکه لنين با دشواری کوشش مينمود که ناشری را برای انتشار مقاالت و کتابھايش پيدا
کند .ابتدا در آنزمان بود که او سر خود را از روی شرم پايين انداخته و از حزب مقدار کمی پول وام
گرفت.
 Krupskajaپس از مرگ لنين اشاره ميکند "اما توصيف لنين بعنوان نوعی مرتاض ،نوعی کلسيونر
تمبر و پدر خانواده تحريف چھره واقعی اوست .او يک انسان با عاداتى انسانى بود .او به زندگی با تمام
چندگانگيھايش عشق ميورزيد و از آن با ھمه وجود لذت ميبرد.
مردم زندگی ما را مملو از سختی و محروميت تشريح ميکنند .اين حقيقت ندارد .شرايط بد ،به معنای
اينکه انسان نداند که از کجا پول برای غذا و لباس تھيه کند ،ما ھرگز چنين شرايطی را نداشتيم .شايد
برخی از دوستان ما در تبعيد اينچنين زندگی کردند؟ بودند کسانی که طی دو سال کاری پيدا نکردند و
کمکی مالی نيز از روسيه دريافت نميکردند .آنھا حقيقتا گرسنگی کشيدند .اما برای ما اينچنين نبود .ما
ساده زندگی ميکرديم .آيا لذت بردن از زندگی به معنای در ناز و نعمت زندگی کردن است؟"
اينکه اعضای حزب در پاريس به خاطر فقر و بيمارى مشاعر خود را از دست دادند واقعا روى داده بود،
اما لنين آنقدر داشت که در تابستان سال  Krupskaja ١٩٠٩و مادر او را به سفری ھيجان انگيز به
ده کوچک  Bombonدعوت کند.
ذوجين اوليانوف از زندگی خانه بدوشی خود جھت کشف امکانات جديد بھره بردارى مينمودند .در
پاريس لنين تمايل داشت که به حومه شھر رفته و اعالميه ھای مربوط به جلسات سوسياليستی را
بخواند ،در کافه ھای کوچک بنشيند و به مباحٽ جاری گوش بدھد .او ميخواست ببنيند که کارگران
آلمانی ،انگليسی و فرانسوی چگونه زندگی ميکردند و به نظرات رفقای آنھا گوش ميداد.
در پاريس با خواننده ای ،Montaigu ،که پسر يک ) kommunardفردى که در انقالب کمون پاريس
شرکت نموده( و در مناطق کارگری محبوب بود آشنا شد .او با ترانه ھای خود به سربازان ھشدار ميداد
که به کارگران اعتصابی تيراندازی نکنند و نمايندگان سوسياليست را که به راى دھنده گان خود خيانت
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
"سازش" ميان فراکسيونھای مختلف در حزب سوسيال دمکرات روسيه او را بشدت به ھيجان مياورد.
پس از کنفرانسی به ھمين مناسبت در بھار  ١٩١٠لنين به گورکی نوشت:
"سه ھفته رنج .تک تک رگھای عصبی پريشان ،صدھا ھزار لعنت! به آن واقعيتھای جدی موجود و
عميق ،که بسياری آنھا را نميفھمند ،تعداد زيادی مسائل کوچک مطرح ميشوند ،جوی از "سازش
عمومی ])بدون درکی روشن از اينکه با چه کسی ،چرا و چگونه([ ،تنفر از کميته مرکزی بلشويکھا و
ايدئولوژی بيرحمانه آنھا در مورد جنگ ،مشاجره منشويکھا و تمايل آنھا برای ايجاد رسوايی و افتضاح
– و نتيجه اش ،بچه ای با دمل .اکنون ما اينجا نشسته ايم و رنج ميبريم .يا – اگر ھمه چيز درست بشود
– ما به دملھا سوزن ميزنيم ،چرک را خارج ميکنيم و بعد زخم را ترميم کرده و بچه را بزرگ ميکنيم .يا
– در بدترين حالت – بچه ميميرد .آنزمان ما مدتی بدون کودک زندگی ميکنيم )به عبارت ديگر ،ما يک
فراکسيون جديد بلشويکی بوجود مياوريم( و فضا را برای يک کودک سالمتر باز ميکينم".
در اوت  ١٩١٠لنين در کنگره ھشتم سوسيال دمکراتھا در کپنھاک شرکت کرد .با اينحال در حاليکه او تا
به اين حد به کشورش نزديک شده بود برنامه مالقاتی را با مادرش در استکھلم ترتيب داد .در نامه اش

او به مادرش نوشته بود که واگن خواب را از سن پطرزبورگ گرفته ،سپس با يک واگن خواب ديگر
مستقيم تا  Åboو از آنجا با کشتی "کامال مجھز" "m/s Boreبه سفر خود ادامه بدھد .فقط دو ساعت
مسافرت بر روی دريايی آرام .وھوا بسيار خوب است ،مٽل اينست که بر روی رودخانه ای قايق سواری
کنی".
او ھمراه با مادر و خواھرش ماريا يک آپارتمان چند اتاقه را در طبقه دوم ساختمانی واقع در
 ،Kaptensgatan ١٧اجاره کرد .آنجا مادرش  ٧٥سالگی خود را جشن گرفت .آنھا با ھم در باغی به
نام  Humleقدم زدند در حاليکه لنين ھر از گاھی سری به کتابخانه ميزد.
يک شب لنين در مورد روسيه نطقی ايراد نمود و اين اولين بار بود که مادرش او را در حال سخنرانی
ميديد .در ضمن اين آخرين بار بود که آنھا يکديگر را ديدند.
در رابطه با ديدار از استکھلم لنين دو شب را با خانواده  Hjalmar Mehrsواقع در خيابان
 Röstrandگذراند.
 ،almar MehrsHjکه پس از جنگ براى مدت زمانى دراز به منظور اداره شھر استکھلم به سمت
مشاور سياسی منصوب شده بود و پدرش  Boris Mehrکه منشويک بود از کنگره  ١٩٠٦روابط
خوبی با لنين داشت .ھمسر او  Sara Mehrچندين بار به مادر و خواھر لنين کمک کرد که در استکھلم
خريد کنند .اگر چه تابستان بود ولی اوليانوفھا لباسھای زمستانی ميخريدند و با خنده ميگفتند که ھر
٣
لحظه امکان داشت که به سيبرى فرستاده شوند.
آنزمان لنين سردبير ارگان حزب "سوسيال دمکرات" بود و در ضمن در بھار  ١٩١١مدرسه حزبی
شخصی خود را در نزديکى پاريس داشت .مقصود اين بود که مدرسه  otzovistدر  Bolongaرا که
منشويکھايی مانند پلخانف و فئودور در آن سخنرانی ميکردند و مدرسه فلسفی ماخيستھا در کاپرى را از
دور رقابت خارج نمايد.
لنين مھر مدرسه فراکسيونى را بر روى مدرسه کاپرى کوبيد و در روزنامه ھای سرمايه داران اين چنين
شايع شد که لنين ماکسيم گورکی را "بايکوت" نموده بود ،امری که حقيقت نداشت .بعدھا لنين از برخی
از سخنان خود در مورد گورکی ابراز پشيمانی نمود و اعالم کرد که ھمه آنھايی که در مدرسه کاپرى
فعال بودند متعلق به فراکسيون ضد حزب نبودند .تقريبا نيمی از دانش آموزان کاپرى در اعتراض به
مواضع "خدا پرستانه " در مدرسه گورکی به مدرسه لنين آمدند.
يکی از شاگردان در مورد لنين به عنوان معلم گفت:
"در ساعات درس او سختگير و دقيق بود ،اما بعد در ميان دانش آموزان ايستاده ،با آنھا به رستوران
ميرفت و ترانه  Stenka Razinيا ترانه ھای ديگری از کشورش را ميخواند .گاھی با ما قدم ميزد و
شنا ميکرد .او ھرگز مشروب نميخورد .يک بار ما به او يک ليوان کوچک شراب داديم".
زينويف تصوير روشنى از مدرسه ترسيم مينمايد .باديف ،يکی از اعضای حزب که به تازگی بعنوان
نماينده حزب در پارلمان ،Duma ،انتخاب شده بود از لنين خواھش کرد که دانش او را در مورد مسائل
قانونگذاری و بودجه بندی عميقتر نمايد .لنين از ته دل خنديد و پاسخ داد:
"حاال برادر عزيز چرا تو بايد دانش خودتو در مورد جزئيات بودجه يا قوانين پيشنھادی از طرف
٥
ھواداران حزب مشروطه خواھان دمکرات بيشتر کنی؟ تو يه کارگر ھستی اما مجلس مال آقايانه .صاف
و پوست کنده از زندگی کارگرا براشون بگو .براشون شرايط کار اجباری سرمايه داری رو توضيح بده،
کارگرھا را به انقالب تشويق کن ،صاف تو صورت اون مجلسيھای سياه دل بگو :شارالتانھای
استٽمارگر! اليحه اى را تنظيم کنيد در مورد اينکه ما شما سگھای سياه و زمين داران بزرگ را طی سه
سال آينده اعدام خواھيم کرد!"

لنين بر اين عقيده بود که مجلس روسيه يک "اختراع پليسی" بود و از ھمان ابتدا تحريم آنرا تبليغ
نموده بود .اما از سومين دور مجلس ،که در سال  ١٩٠٧انتخاب شد ،بلشويکھا برای انتخاب در مجلس
خود را کانديد نمودند ،البته صرفا برای تبليغات.
در روسيه جنبش انقالبی آھسته آھسته تجديد قوا مينمود .در سال  ١٩١٠اجتماعات عظيمی به خاطر
انجام وداع نھايى با لئو تولستوى به لنين نيروی جديدی بخشيد .تولستوى در نزد لنين به عنوان "آئينه
انقالب روسيه" از احترام خاصی برخوردار بود .لنين در سال  ١٩٠٨بدور از ھر گونه حب و بغضی
دوگانگيھا در آثار ،عقايد و آموزشھای تولستوى را اينچنين ارزيابی مينمايد:
"از جانبی آن نابغه ھنرمند نه تنھا واقعيتھای زندگی مردم روسيه را به صورتی بی مانند تشريح
مينمايد ،بلکه شاھکاری را خلق ميکند که به بھترين ادبيات جھان تعلق دارد .از جانبی ديگر مالکان
بزرگ و اشخاص ابله را در حوزه مذھب " "Kristoحمايت ميکند .از جانبی اعتراضی بسيار شديد و
تحسين برانگيز ،بدون انقطاع و صريح بر عليه دروغگوييھا و رياکاريھا در جامعه – از جانبی ديگر
" ،"tolstojanenبه عبارت ديگر يک جانور نرم تن له شده و سرگردان ،روشنفکر سرد مزاجی که به
صورتی آشکار به سينه خود کوبيده و فرياد ميکشد" :من بدم ،من مشمئز کننده ام اما خود را با وجدان
تربيت کرده ام و ديگر گوشت نميخورم بلکه شکم خود را با کتلت برنج پر ميکنم" .از جانبی انتقادی
بيرحمانه از استٽمار سرمايه داری ،پرده برداری از تدابير وحشيانه دولت ،از مصقرگيھای دادگاھھا و
مقامات اداراه کننده دولتی ،افشای تناقضات آشکار ميان افزايش بی حد ٽروت و فتوحات مدنيت و رنج،
مشقت و گمراھی  -ه در حال رشد توده ھای کارگر ،از جانبی ديگر پند مصقره که "با خشونت با
رياکاران مبارزه نکنيد" ،از جانبی واقعيت گرايی ھوشيارانه و دريدن تمامی ماسکھا ،از جانبی ديگر
موعظه در مورد ،اساسا ،مفتضحترين که بر روی زمين وجود دارد ،به عبار ديگر مذھب ،کوشش در
جايگزين نمودن کشيشھای رسما منصوب با کشيشھای از نظر اخالقى معتقد  ،به عبارت ديگر پرورش
تصفيه شده ترين و از اينرو ،به خصوص چندش آورترين ،از ميان دولت کششيان .در حقيقت،
تو فقيری
و تو ٽروتمند،
تو نيرومندی
و تو ضعيف،
٦
مادر روسيه".
زمانيکه ھمه تولستوى را به منظور از "خود" نمودن در آغوش کشيدند ،لنين براى پنھان نمودن
انتقادات خود تالشى ننمود.
لنين به اين گفته نيک  -ه  Jean Jauresعشق ميورزيد" :ترجيح ميدھم که حقيقت را بگويم به جای
اينکه وزير بشوم" .و دقيقا ھمين امر بخشی از ھمبستگيھای عميق او را با تولستوى تشکيل ميداد.
"چه غولى ،چه؟ عجب مرد با قدرتى" لنين ،زمانيکه توصيف گورکی از تولستوى را خواند ،خشمگين
شد .قبل از اين عاليجناب ھيچ ھارمونى واقعی در ادبيات وجود نداشت .چه کسی در اروپا را ميتوان در
٧
کنار او قرار داد؟ ھيچکس".
درآنزمان لنين از اينکه توسط منشويکھا مورد سوء استفاده قرار ميگرفت به ستوه آمده بود .آنھا از
خود قدرتی نداشتند و به ھمين دليل حوزه فعاليت بلشويکھا را محدود ساخته بودند .فراکسيونھا که ١٠
سال با ھم جنگيده بودند اکنون بايد راه خود را از يکديگر جدا مينمودند.

او در اوت  ١٩١٢بلشويکھا را جھت تشکيل کنفرانسی در پراگ ،با شرکت  ١٤شرکت کننده قابل
اعتماد ،فراخواند .پس از يک گفتگوى طوالنی کنفرانس اعالم نمود که آنھا تنھا نماينده حزب کارگران
سوسيال دمکرات روسيه بوده و کميته مرکزی جديدی را انتخاب نمودند .منشويکھا و  Bundھای
يھودی و فراکسيون مرکزی که توسط ترتسکی در وين رھبری ميشدند اقدام لنين را به عنوان يک کودتا
محکوم نمودند .اگر چه اين بيشتر تائيديه ای بود بر يک طرح جدايی که مدتھا قبل از اين جھت انجام در
دستور کار قرار گرفته بود.
باد در جھت منافع بلشويکھا ميوزيد .در  ١٦سپتامبر  ١٩١٢در انتخابات نمايندگان مجلس در مناطق
کارگرى در مقابل منشويکھا که کمتر از  ٢٥٠٠٠٠رای بدست آورده بودند ،بلشويکھا صاحب يک
ميليون راى شدند.
حادٽه ديگری که دماى سياسی را افزايش داد قتل عام در کنار رودخانه  Lenaدر سال  ١٩١٢بود.
شرکتھای انگليسی و اعضای خانواده تزار در روسيه مالک حوزه ھای معادن در کنار  Lenaبودند که
 ٧ميليون روبل در سال سود نشان ميداد .اما اين معادن  ٢٠٠ميل به نزديکترين راه آھن فاصله داشتند
و به ھمين دليل تحويل از جمله غذا به محل بسيار دشوار بود .پس از اينکه از روی استھزا کارگران با
گوشت اسب پذيرايی شدند ،اعتصابی جھت افزايش دستمزد به مقدار  ٣٠-١٠درصد آغاز شد .رھبران
اعتصابيون دستگير شدند ،امری که در  ٤آوريل  ٣٠٠٠کارگر را به سمت دفتر معدن به حرکت در آورد.
رئيس ژاندارمھا  Tresjtjenkovفرمان آتش داد ٢٧٠ :نفر کشته و  ٢٥٠نفر زخمی شدند.
"اين چنين شد و اينچنين خواھد شد" .اين تفسير ماجرا بود توسط وزير تزار  Marakovدر مجلس.
پس از کنفرانس پراگ اوليانوفھا به کراکف که در آنزمان ميان مرزھای اطريش – مجارستان ،که در
ھمسايگى بخشى از لھستان که توسط روسيه تزارى اشغال شده بود قرار داشت ،مھاجرت نمودند .اھالی
محل ميتوانستند به آسانی پروانه ورود خريده و از مرز روسيه عبور نمايند .اين چنين طرح ريزی شده
بود که لنين از کراکف گسترش روزنامه روزانه حزب پرودا را دنبال نمايد .اين روزنامه با ابتکار لنين
در سال  ١٩١٢به صورتی قانونی در سن پطرزبورگ منتشر شد .ارگانھای دولت تزار  ٨بار مانع نشر
آن شدند تا اينکه باالخره در ژوئيه  ١٩١٧آنرا کامال ممنوع اعالم نمودند.
بازديدکنندگان از روسيه ميتوانستند به راحتی از مرز عبور کنند .تنھا مشکل اين بود که ھنگام عبور از
مرز زمانيکه از جانب کارمندان مرزی نامشان خوانده ميشد بايد ميتوانستند به لھستانی بگويند
") "!jestamمن اينجا ھستم(.
در  ٤ژوئيه سال  ١٩١٢لنين ،که در روستای  Nowy Targخارج از کراکف ساکن شده بود ،به
مادرش نوشت:
"روسيه ای ديگر .يھوديان شبيه روسھا ھستند و فاصله تا مرز روسيه تنھا  ٣ميل است .زنان کشاورز
پای برھنه و با شالھای رنگ و وارنگ راه ميروند – دقيقا مٽل روسيه".
در ھمان پاييز او به خواھرش نوشت" :ما اينجا بھتر از پاريس زندگی ميکنيم .اعصابم راحتتره و
کارھای ادبی بيشتر .مشاجره کمتر معاشرت با ھمديگه را برای ما آسانتر کرده – اگر جنگی نشه و من
فکر نميکنم که بشه".
لنين سرحال ،اما  Krupskajaشديدا بيمار بود .به تاييد پزشکان او به يک بيماری تيروئيدی ،يک
بيماری که خود را به شکل تورم گلو ،چشمان متورم ،طپش قلب و ناتوانی شديد نشان ميدھد ،دچار شده
بود .پس از اينکه او را يک بار در  –Bernسه ساعت بدون بيھوشی – جراحی نمودند ،حال او رو به
بھبودى نھاد.
در کراکف به نظر ميامد که اوليانفھا ،بر خالف سوئيس ،بيشتر با مردم تماس ميگرفتند .در ميان آنھا
شخصيتھايى مانند بوخارين ،پسرى بشاش ،وجود داشت که مخارج زندگی خود را از طريق فروش تابلو

تامين مينمود .او بعدھا "محبوب حزب" شد ،و استالين "يک گرجستانی تحسين برانگيز" که بر روی
تاليف مقاالت در مورد مسائل ملی کار ميکرد.
در لحظات بيکاری اينسا آرماند ،که به کراکف مھاجرت نموده بود ،بعد از ظھرھا کلنی روسی را با
پيانوی خود به وجد مياورد .اگر چه او به تازگی از زندان آزاد شده بود و اولين نشانه ھای بيماری قند
را از خود بروز ميداد اما به اندازه دو نفر انرژی داشت .و او ميتوانست فقط با نواختن اٽر بتھوون
 Sonate Pathetiqueلنين را از جھان واقعی خارج نمايد.
اگر چه او يک بلشويک مقاوم بود اما به نظر ميامد که تقريبا حساس ھم باشد .يک بار او در ژنو به
ديدن  Sarah Bernhardtدر  Kameliadamenاٽر  d.y.ـ آلکساندر دوما رفت .رفيق او ليادوف که
در کنار او نشسته بود در کمال حيرت متوجه شد که آن انقالبی متعھد اشکھای خود را پاک ميکرد......
لنين با بی تفاوتی از کنار نمايشات مدرن ،که تالش نمينمودند با درک مرسوم "تئاترگونه" توجه توده ھا
را به خود جلب نمايند ،ميگذشت .او طی سالھای حکومت اتحاد جماھير شوروى تنھا چند باری به تئاتر
رفت.
اگر چه او به بتھوون ،چايکوفسکی ،ترانه ھای محلی روسی و فرانسوی عشق ميورزيد ولی به نظر
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
گورکی گفته بود" .آدم دلش ميخواد که حرفھای محبت آميز  -ه احمقانه بزنه و دست محبت روی سر
آدمھا بکشه ،آدمھايی که در جھنم کٽيف ما ميتونن اين چنين زيباييھايی رو بوجود بيارن .اما امروزه نه
تنھا کسی اجازه نداره دست محبت روی سر کسی بکشه – اونا دستو گاز ميگيرن ،بلکه بايد تو سر آدما
٨
زد ،اونھم بيرحمانه ،اگر چه ايده آل ما مخالف خشونت بر عليه آدمھاست"...
در خالل سالھای زندگی در کراکف لنين گاھی تشنه مطالعه رمانھايی ميشد که ميتوانستند احساس دلتنگی
او را نسبت به دوری از وطن کمی کاھش دھند .او جلدھای پوسيده  Semjon Nadsonو ترانه ھای
 Nekrasovsويک جلد از کتاب  Anna Kareninaرا تا آنجايی خواند که خسته شد.
او در ضمن تا حد يک "ناسيوناليست واقعی" تکامل يافت و و برآنشد که ھنر تصويری روسی را مورد
مطالعه قرار دھد Krupskaja .تعريف ميکرد :او روی زمين دراز ميکشيد و شاھکارھاى ھنری –
دوباره منتشر شده – ى روسی را مطالعه ميکرد.
طی اين دوران بود که اوليانوفھا تحت تعقيب جاسوس پليس  ،Malinovskijکه موفق شده بود خود را
تا مقام عضويت در کميته مرکزی حزب بلشويکھا ارتقاء بدھد ،قرار گرفتند .او ،فلزکار و از اعضای
اتحاديه ،از جانب بلشويکھا به عنوان نماينده مجلس در دوما انتخاب شده بود.
 Malinovskijاغلب به کراکف آمده و با لنين زندگی ميکرد .قبال خبر داده بودند که او جاسوس پليس
بود اما متخصص  -ه دست چپى  -ى تبعيدی در امور جاسوسان – ه پليس Vladimir Burtsev ،گفت
که او جاسوس نبود.
 Krupskajaتعريف ميکند که" :والديمير ايليچ به ھيچ عنوان تصور نميکرد که  Malinovskijيک
جاسوس باشد .او فقط يک بار مشکوک شد .به ياد مياورم که يک بار زمانيکه ما از پيش زينويف برمی
گشتيم در مورد اين شايعه صحبت کرديم .ناگھان لنين روی پلی کوچک ايستاد و با قيافه ای نگران گفت:
]اين ميتونه حقيقت داشته باشه[ .اما من او را آرام کردم".
اما ناگھان يک روز  Malinovskijصندلی خود در مجلس ترک و ناپديد شد .بدين ترتيب نشان داده شد
که او ،در خالل تمام دوران ھمکارى با حزب بلشويک ،قزاق ،پليس مخفی ،جاسوس و در مورد

فعاليتھای لنين گزارش داده بود .پس از انقالب فوريه بايگانی پليس باز شد و ھمه چيز در مورد
 Malinovskijافشاء شد.
تاريخ عجيب ،اما با اينحال عجيبتر پايانش بود Malinovskij ١٩١٨ .داوطلبانه به اتحاد جماھير
شوروی بازگشت و خود را به ارگانھای دولتی تسليم نمود .او داوطلبانه محاکمه و اعدام از طريق
تيرباران را انتخاب نمود .اين جاسوسى بود که از عذاب وجدان رنج ميبرد يا اميد داشت که او را مورد
بخشش قرار دھند؟ جوابش را او در قبر خود دريافت نمود.
لنين در کراکف  ١٢ساعت در روز ،با وقفه اى برای خواندن مشترک نامه ھا ،کار ميکرد .پس از کار تا
پستخانه دوچرخه سواری ميکرد .مکاتبات او گسترده بودند :لنين به زبانھای مختلف روزنامه دريافت و
به نامه ھا در ھمان روز پاسخ ميداد.
تفريحات او محدود بودند :ھر زمستان لنين چندين بار اسکی و در تابستان با  Krupskajaبه
کوھنوردی ميرفت .او خود را سالم و قوی احساس ميکرد و حال کروپسکايا نيز رو به بھبودى بود .لنين
و  Krupskajaيک ساختمان دو اتاقه با آشپزخانه را از کشاورزى در روستای  Poroninدر نزديکی
 Zakopaneاجاره کرده بودند و دو تابستان پى در پى را در آنجا بسر بردند.
در ميان تبعيديان او اولين کسی بود که گردش و يا پياده روی را رھبری مينمود" .او بھترين پاتيناژ باز
در تيم ما بود ،دوچرخه سواری ميکرد و کوھنورد خوبی بود ،عاشق شکار بود و اولين کسی بود که
شنا کردن در رودخانه ھای يخ زده در کوھھای  Galizienرا پيشنھاد کرد".
اينھا را زينويفى بازگو مينمود که خود انسان بسيار خونسردی بود .لنين اغلب با او مزاح ميکرد ،در
حاليکه ميخنديد ،سوت ميزد ،آواز ميخواند و ديگران را نيز به خنده واميداشت.
يک روز در ھفته ،اما نه يکشنبه ھا که معموال ھمه استراحت ميکنند ،لنين از نوشتن دست برميداشت و
به گردش ميرفت ،دوچرخه سواری و يا کوھنوردی ميکرد.
"شعارش اين بود" :ھيچ کالمی از سياست".
او براى اتخاذ تصميمات تعيين کننده نيز به دامن طبعيت پناه ميبرد .قبل از جدايی کامل از منشويکھا لنين
چند ھفته ای را در کوھھای سوئيس به کوھنوردی پرداخت.
تمايل لنين به ارتفاعات در انطباق با ماجراجوييھای سياسی او قرار دارد .انسان غواصی را با انجام
غواصی و انقالب سوسياليستی را با انجام انقالب سوسياليستی مياموزد.
١ـ A.Ter-Petrosjan
٢ـ او بعدھا وزير بھدارى و دکتر شخصى لنين در کرملين شد.
٣ـ گوستاو يوھانسون در لنين و جنبش کارگرى در اسکانديناوى )استکھلم  ،(١٩٧٠ص .٢٩
٤ـ " "Otzovisterاز عبارت روسى ") "otozvatدوباره فرا خواندن( مشتق ميشود .اين يک موضع بشدت چپ بود که ميخواست ھمه
بلشويکھا را از پارلمان "فراخوانده" و در ھيچ سازمان قانونى کار نکند.
٥ـ "کادت" اينجاست و در توضيحات زير ھوادار حزب دمکرات ـ قانون اساسى روسيه".
٦ـ شعری از " Nikolaj Nekrasovچه کسی در روسيه خوشبخت زندگی ميکند"
٧ـ ماکسيم گورکىLiteraturyje Porrety (Mosko 1983) p 39 :
٨ـ نقل شده از طرف Volkogovov: Lenin. Polititjeskij potret, band 2 (Mosko 1994) p 260.

 -٧دو زن

ما در حقيقت در مورد زندگی مشترک لنين با  Krupskajaبيش از اين نميدانيم که آنھا تا آخر عمر در
کنار ھم با سختيھا مبارزه نمودند .ايده آل لنين و  Krupskajaبا آنچه که  rnysjevskijTjeدر جھت
ايجاد آن در رمان خود "چه بايد کرد؟" تالش نمود منطبق شد .او شرايطى را تشريح نمود که در آنجا
يک زن واقعا به دو مرد عشق ميورزيد .آنھا با کمک ھم بدون توسل به دورويی و حيله گری راه حلی را
يافتند Tjernysjevskij .در مورد ازدواج با اتاق – ه خواب جداگانه ای صحبت ميکرد که مساوات و
رھايى از کليه تشريفات سرمايه داری را ميپذيرفت.
با اينحال ازدواج با  Krupskajaنطفه ای به بار نداد و آنھا صاحب فرزندی نشدند و در ضمن
 Krupskajaاز بيماری تيروئيد رنج بسياری ميبرد.
سوال در مورد داشتن فرزند زمانيکه لنين ،طی دوران تبعيدش در سيبری ،روند انطباق با زندگی
مشترک را آغاز نموده بود ،مطرح شد .به دليل فقدان فرزندى از خود ،او مايل بود که پسر يکی از
رفقايش را به فرزندی برگزيند اما در آخر پدر از رھا نمودن فرزند خود منصرف شد.
ھمسر زينويف  Lilinaگفت که لنين با پسر آنھا  paStjoبازی ميکرد .او پسرک را روی شانه ھای
خود مينشاند و آنھا با يکديگر چنان بازی ميکردند که ھمه اتاق زير و رو ميشد .لنين در پاسخ Lilina
که از آنھا ميخواست بيش از حد سر و صدا نکنند ميگفت" :مزاحم ما نشو ،داريم بازی ميکنيم".
اينکه ازدواج لنين فرزندی را نتيجه نداد نبايد اين تصور را بوجود آورد که عاری از عشق نيز بود .اين
امر شايد ما را به اين که آنھا رابطه ى گرم و سکسی بخصوصی نداشتند مظنون نمايد .به روال معمول
اوليانوفھا بايد اتاق را با مادر  -ه  Krupskajaو ديگر ساکنان تقسيم ميکردند .جايی ،زمانی و يا
توانی برای سکس وجود داشت؟
ميتوان سوال کرد .اين کار را  M. Averbach .Iـ ه چشم پزشک که لنين را در سال  ١٩٢٢پس از
اولين سکته اش معاينه و با او صحبت کرده بود نيز انجام داد.
او پس از مرگ لنين نوشت" :در توصيف والديمتر ايليچ من ميخواھم خصوصيتی بسيار زيبا را اضافه
کنم .برای يک پزشک اين دشوار است که از طرح تعداد بسياری از سواالت کوچک روزمره در مورد
توصيفات شخصی پرھيز نمايد .در برابر اين سواالت اين انسان واال با خرد-ه پرتحرک خود نشانه ھاى
١
روشنى از حماقت کودکانه ،شرمی ھولناک و يک ناآگاھی ويژه را عيان نمود".
آنچيزی که در اينجا  verbachAتالش در بيان آن دارد اينستکه لنين باکره بود! آيا اين امکان دارد؟ با
توجه به اخالقيات مرسوم در آنزمان ،شخصيت لنين و در شرايطی که آنھا زندگی مينمودند اين امکان
دارد.
اما شرح حال نويسان کٽيف طالب ماجراجوييھای سکسی ھستند .لنين بايد معشوقه ای ميداشت و
٢
ھمچنين ترجيحا کودکی حرمزاده.
او بايد به  Krupskajaخيانت کند .و قرعه به نام اينسا آرماند افتاد که به نظر ميايد لنين واقعا به او
عشق ميورزيد .پاک و شفاف:
´
´
اينسا آرماند پنج سال از لنين جوانتر و در  Pe heux d Herbenvilleمتولد شده بود .پدر او خواننده
معروف اپرا در پاريس و مادر او يک ھنرپيشه فرانسوی  -اسکاتلندی بود .در سن  ١٨سالگی او با يک
توليد کننده ى پشم – ه بسيار ٽروتمند روسی ،آلکساندر آرماند ،ازدواج نمود.
پنج سال پس از ازدواج او مادر سه فرزند بود .در خالل تعطيالتى او به خاطر کتابی از Pjotr
 ،Lavrovيک افسر که رھبر تئوريسين ھای ناردنيک بود ،دستگير و به زندان افتاد .او متوجه شد که
عقايد او با عقايد  Pjotr Lavrovمنطبق بودند .در سال  ١٩٠١او کودک ديگری را به دنيا آورد و

 ، ١٩٠٣طی اقامتش در سوئيس يک کودک ديگر .در کنار رودخانه ژنو آرماند کتاب لنين تکامل سرمايه
داری در روسيه را خواند.
او بر آن شد که از شوھر خود و از تمام زندگی سرمايه داری جدا بشود .به جای آن به سوی برادر
جوانتر-ه داراى افکار انقالبى او ،والديمير ،که گفته ميشود پدر پنجمين فرزند او نيز بود کشيده شد.
طی انقالب سال  ١٩٠٥اينسا آرماند ،پس از اينکه پليس يک ) Browningنوعى اسلحه( با مھمات و
نشريات انقالبی در خانه اش پيدا کرده بود ،دستگير شد .او پس از چند ماه آزاد و به منطقه
 Archangelskتبعيد شد .والديمير به دنبال او به آنجا رفت .اما زمانيکه والديمير به بيماری مرز قند
دچار شد و به سوئيس سفر کرد ،اينسا آرماند از روسيه گريخت و به او پيوست .او دو ھفته پس از
ورود اينسا آرماند در گذشت.
سال  ١٩١٠در پاريس بود که لنين و  Krupskajaبرای اولين بار با اينسا آرماند  -ه  ٣٦ساله ،اما
ھنوز بسيار جذاب آشنا شدند .در ضمن او انقالبی شجاعى بود که ميخواست غم و تاسف زندگی خود را
به فعاليت مبدل نمايد.
دوستى بسيار عميقى ميان اوليانوفھا و اينسا آرماند ايجاد شد .اينکه لنين از لحاظ سياسى تا چه اندازه
اى به آرماند اعتماد داشت از اينجا نشان داده ميشود که او مسئوليت صندوق پولی حزب را ،در صورت
شرکت سوئيس در جنگ ،به آرماند سپرد.
در سال  ١٩١٤ھنگاميکه آرماند بلشويکھا را در کنفرانسى در بروکسل نمايندگى مينمود ،لنين به او
نوشت" :من مطمئنم ،تو به کسانى تعلق دارى که در جايگاھى پرمسئوليت استوارتر ،قويتر و شجاعتر
ميشوند .به ھمين دليل من از قبول سخنان بدبينانى که مدعيند تو نميتوانی امتناع ميکنم .مزخرفات،
مزخرفات! من باور نميکنم .تو اين کار را به بھترين نحو انجام خواھى داد".
بر اين اساس لنين طی يک آموزش سريع به او آموخت که چگونه با پلخانف برخورد نمايد "که با تن
صدای آرامتری صحبت کند" .از قرار معلوم پلخانف شيفته اين بود که با عرض ادبھای ناگھانی رفقای
زن را مضطرب نمايد .اما آرماند نبايد فريب ميخورد ،بلکه بايد با خونسردی با جمله "رفيق پلخانف من
خوشحالم ،شما واقعا شيک پوش سالخورده ای ھستيد ".....از کنار او ميگذشت.
زمانيکه آرماند در سال  ، ١٩١٢غير قانونی ،به روسيه بازگشت زندانی شد و ابتدا يک سال بعد بود که
در کراکف به اوليانوفھا پيوست .اما زندگی روستايی اوليانوفھا برای او بسيار مالل آور شد ،به ھمين
دليل به پاريس مسافرت نمود .در ژانويه  ١٩١٤لنين او را در پاريس مالقات و سپس به کراکف
بازگشت .پس از آغاز جنگ لنين ناگزير به سوئيس بازگشت و پس از آن آرماند به آنجا مھاجرت کرد .و
آرماند در خالل زندگی کوتاه خود لنين را مانند ماه ھميشه غمگين دنبال نمود.
اگر چه اغلب نامه ھای لنين به آرماند ،احتماال توسط خود او ،از بين برده شده و قسمتھای خصوصی آن
قبل از اينکه بايگانی بشوند قيچی شده اند ،با اينحال حاوی نکاتى بسيارى در مورد رابطه ميان آنھا
ھستند.
زمانی ،در دوران پايانى سال  ١٩١٤لنين استفاده از واژه "شما" را در مورد اينسا آرماند آغاز نمود،
اگر چه لنين قبال او را تو خطاب مينمود .در روسيه "تو" چنان دوستانه بود که لنين تنھا در مورد
خواھرش از آن استفاده ميکرد.
استفاده از واژه "شما" شايد به خاطر اين بود که او در رده فعاالن حزبی قرار گرفته بود ،فعاالنى مانند
زينويف ،ترتسکی ،استالين و ديگران که لنين ھمواره آنھا را شما خطاب مينمود.
ھمزمان با استفاده از واژه "شما" رابطه آنھا محدودتر شد .در حقيقت طی سالھای  ١٩١٧-١٩١٦تا
آغاز انقالب معموليترين آدرس برای نامه ھای لنين اينسا آرماند بود.
"در پايان  Krupskaja "١٩١٩نوشت " ،اينسا آرماند اغلب ما را مالقات ميکرد و لنين با کمال ميل
از آينده جنبش با او صحبت مينمود .اينسا آرماند دختر بزرگی داشت که در ھمان زمان در جبھه بود و در

اٽر انفجار بمب ]بر عليه ساختمانھای حزب[ در کوچه  Leontievدر  ٢٥سپتامبر کشته شده بود .من
بياد مياورم که او يک بار با دختر جوان خود واريا ،که آنزمان دختر کامال جوانی بود ،و بعدھا يکی
اعضای وفادار حزب شد ،به مالقات ما آمد.
ايليچ ]لنين[ دوست داشت که در حضور آنھا به فکر و خيال فرو برود ،من بياد مياورم که چگونه
٣
چشمان واريا ميدرخشيد.
در نوشته ھای  Krupskajaنشانه ای از حسادت ديده نميشود و برای اين ادعا که او قصد جدا شدن از
لنين را داشت نيز مدرکی در دست نيست .اينگونه حدسيات احتماال به شرح حال نويسان تنگ نظرى
مربوط ميشود که اين را کامال مسلم ميدانند که او ھمزمان عاشق دو زن بوده است ،اما ھر يک را به
شکلی.
از پاييز  ١٩١٣اينسا آرماند نماينده لنين در پاريس بود و در بسياری از نامه ھايش لنين تالش نموده که
وجود او را مخفى نگاه دارد.
"مصقره ھا!" او مخالفان خود را اينگونه خطاب نمود .آنھا به دنبال عبارات ميگردند و نميفھمند که
زندگی چگونه پيچيده و ناھموار است و چگونه اشکال جديد را بوجود مياورد.
اغلب مردم ) ٩٩درصد از سرمايه داران ٩٨ ،درصد از انحالل طلبان و ٧٠-٦٠درصد از بلشويکھا(
نميتوانند فکر کنند ،آنھا فقط لغات را از حفظ ميکنند .آنھا عبارت "کارمخفی" را آموخته اند .اما در
شرايط فعلی چگونه اشکال آنھا ]روشھا برای کارھای مخفی[ بايد تغيير کنند ،تا چه اندازه ضروريست
که در باره آنھا مطالعه و فکر کنيم ،ما اينھا را نميفھميم.......
من مايلم بدانم که آيا تو ميتوانی کاری کنی که ھواداران ما اين را بفھمند .جزئيات را بنويس!"
لنين در مورد ھمه چيز به روشنی با اينسا آرماند سخن ميگفت .او بدون شک زن بسيار روشنفکرى بود
و تحسين مينمود زمانيکه با او به صورتی برابر با ديگران رفتار ميشد .اينگونه ميتوانست به نظر بيايد
زمانيکه لنين پيش نويس بروشورى را خواند که توسط اينسا آرماند با تتير "عشق آزاد" نوشته شده
بود:
"من پيشنھاد ميکنم ،که شما بخش  ٣را که در مورد ]تقاضای عشق آزاد[ )از جانب زنان( صحبت
ميکند کامال حذف کنيد".
اين در حقيقت يک خواسته سرمايه داری و نه کارگريست.
منظور شما در واقع چيست؟ اين شيوه تفکر در بر گيرنده چه خواسته ھايی ميباشند؟
 -١رھايى از مالحظات ملموس – ه )مالى( در عشق؟
 -٢ھمچنين از نگرانيھای مادی؟
 -٣از پيش داوريھای مذھبی؟
 -٤از ممنوعيت پدر ،غيرو و غيرو؟
 -٥از پيشداوريھای "اجتماعی"؟
 -٦از پيش داوريھای تنگ نظرانه محيط اطرافمان )کشاورز ـ خرده سرمايه دار -يا محيط روشنفکران
سرمايه داری(؟
 -٧از اجبار پليس ،دادگاھھا و قانونھا؟
 -٨از اھميت عشق؟
 -٩از زايمان بچه ھا؟
 -١٠آزادی برای انجام عمل منافی عفت ،غيرو و غيرو؟

من بسياری از مسائل قابل ذکر )البته نه ھمه( را در اينجا مطرح نمودم .منظور شما البته نکات ١٠-٨
نيست ،اما احتماال نکات ١تا ، ٧به ھر حال چيزی شبيه به نکات  ١تا .٧
با اين وجود شما بايد برای نکات  ٧-١عبارت ديگری را انتخاب کنيد .عشق آزاد منظور واقعی را بيان
نميکند.
توده ھا در مجموع ،به عبارت ديگر خواننده گان ،بدون ھيچ قيد و شرطی خواھند پذيرفت که آزادی در
عشق چيزی شبيه به نکات  ٨تا  ١٠است ،اگر چه اين منظور واقعی شما نيست.
دقيقا به دليل اينکه منظور اغلب وراجھا و قشرھای فوقانی پر سر و صدا در جامعه مدرن با "عشق
آزاد" ھمان نکات  ٨تا  ١٠ميباشد ،مطالبات از عشق آزاد مطالبات سرمايه داری و نه کارگريست.
نکات  ١تا  ٢برای زحمتکشان از اھميت خاصی برخوردار ھستند .پس از آن نکات  ١تا  ، ٧اما حقيقت
اين است که بگوييم اين عشق آزاد نيست".
اين تفاوتی نميکند شما خودتان ،به صورتى ذھنى] ،چه درکى خواھيد داشت[.
چيزی که تفاوت ميکند منطق عينی روابط طبقاتی در ارتباطات عاشقانه است.
دوستانه دستت را ميفشارم
I.W
٤
 ١٧ Bernژانويه ".١٩١٥
اينسا در مخالفت ،انتفاد لنين را اينچنين پاسخ داد" :حتی يک ھمخوابگی با ھوا و ھوس زودگذر
شاعرانه تر و پاکتر است از يک بوسه بدون عشق ميان زن و شوھر".
لنين به نوبه خود پاسخ داد" :من موافقم اما شما يک ھوا و ھوس َ)چرا عشق نه؟( زودگذر را )چرا
زودگذر؟( با رابطه بد -ه ميان زن و شوھر مقايسه ميکنيد .يک بوسه )زودگذر( بدون عشق با بوسه يک
زن و شوھر مقايسه ميشود .عجيب است!"
او ترجيح داد که در مورد "تفاوت ميان يک طبقه روشنفکر مبتذل و کٽيف خرده سرمايه دارى– يا
ازدواج کشاورزى عارى از عشق و يک ازدواج متمدنانه کارگری با عشق گفتگو کند )به عالوه ،اگر
شما مطلقا اصرار ميورزيد ،تاييد شده است که يک ھوا و ھوس زود گذر ميتواند ھر دو ،کٽيف و پاک
باشد(".
سر انجام لنين اعتراف نمود که ترجيحا مايل به پرھيز از اين مشاجره بود و اينکه آنھا ميتوانستند در
مورد آن گفتگو نمايند .چه اتقاقی افتاد ،کسی نميداند ،تنھا اينکه اينسا آرماند به ادامه پروژه نشريه ای
خود پايان داد .او مايل بود که در مورد آزادی از فساد سرمايه داری گفتگو نمايد ،اما تصور کرد که داليل
او کافى نبودند.
در پشت مخالفتھای لنين شايد که بی عالقگی به اين مسئله خود را پنھان نموده بود .او بعدھا در
گفتگويى با کارل زلکين گفت" :من با ھر گونه نظرى در مقاالت ،پايان نامه ھا و نشريه ھا در مورد
سکس بد گمانم ،بطور خالصه ،با تمام تئوريھايی که با شيوه ادبی بخصوص در گلخانه ھای جامعه
سرمايه داری کشت ميشوند مخالفم.
من به ھمه کسانی که به مسائل سکسی به شيوه اى خيره ميشوند که خدايان ھندى به ناف خود ،بد
گمانم .من اينچنين درک نموده ام که کٽرت تئوريھای مربوط به سکس که بخش بزرگی از آنھا تنھا
فرضيات بوده و اغلب بر اساس داليلى بی پايه شکل گرفته اند ،پاک و پاکيزه از يک احتياج شخصی که
از نيازھای غير طبيعی يا رشد بيش از حد زندگی سکسی خودشان در مقابل اخالقيات سرمايه داری دفاع
نموده و تمنای بخشش ميکنند ،ناشی ميشود .برای من احترام پنھان برای اخالقيات سرمايه داری به
ھمان اندازه چندش آور است که فساد در سکس ،حال تا چه اندازه نامحدود و وحشيانه به نظر بيايد ،با
٥
اينحال ھر آنچه که در اطراف ما وجود دارد تمام و کمال سرمايه دارى ھستند.

در ھمان گفتگو با کارل زلکين بود که او با تئوری معروف "آب خوردن" به عبارت ديگر ،که خشنود
شدن در احتياجات جنسی مانند نوشيدن يک ليوان آب است ،جنگ و جدل ميکرد.
"البته ،تشنگی بايد رفع بشود!" ،او گفت" .اما يک انسان معمولى تحت شرايط معمولى عادت دارد که
روی زمين کٽيف خيابان دراز کشيده و حوضچه ای از آبجو را سربکشد؟ يا حتی از يک ليوان که لبه اش
از برخورد لبھای ديگران کٽيف شده است آبى بنوشد؟ با اينحال جھات اجتماعی مسئله از مسائل ديگر با
اھميت ترند .نوشيدن آب در حقيقت امری شخصيست .برای عشق به دو نفر نياز است و آن سومی  ،يک
زندگی جديد ،ميتواند بوجود بيايد .بر اين اساس عالئق جامعه بنيان نھاده شده و تعھد به آن شکل
ميگيرد.
بعنوان يک کمونيست من به ھيچ عنوان از تئوری "آب خوردن" دفاع نميکنم ،و اينکه اين تئوری
برچسب "آزادی در عشق" را با خود حمل ميکند نيز مرا تحت تاٽير قرار نميدھد".
دليل مھم ديگرى که لنين را ناگزير به روشن ساختن ھر چه بيشتر مقوله "عشق آزاد" مينمود اين بود
که اتحاد جماھير شوروی در خارج از کشور به اين متھم شده بود که "زنان را اشتراکی" نموده بود.
سرمايه دار آمريکايی آرمان ھمر داستانى احتماال واقعی را تعريف ميکند که حاوی شرح طنز آميزى از
ديدگاه لنين در مورد مقوله"عشق آزاد" است .مدت کوتاھی پس از انقالب اکتبر رسوايی بزرگی در ميان
رھبران بلشويک در پطروگراد رخ داد .افسر نيروی دريايی پاول ديبنکو که ناو جنگی  Auroraرا در
قسمت علياى رودخانه از کرنشتاد ،برای اينکه به کاخ زمستانی شليک نموده و دولت کرنسکی را ساقط
نمايد ،فرماندھی ميکرد به ناگھان پطروگراد را ترک و در مصاحبت با آلکساندر کولنتاى که کميسر حل
مسائل بھداشتی دولت اول اتحاد جماھير شوروی بود راھی کريمه شد .آنھا يک ماه عسل غير رسمی را
جشن گرفتند.
رفقای حزبی اين بيشرمی را نوعی فرار از ارتش تلقى نموده و ترتسکی به صورتی جدی خواستار
تيرباران آنھا شد .به منظور جلوگيرى از انجام اين کار صدھا تن از ملوانان  -ه "ناوگان سرخ"،
زمانيکه از موضوع با خبر شدند ،به طرف دفتر ترتسکی براه افتادند .منشی وحشتزده به ترتسکی
گزارش داد" :رفيق ،ملوانان به اينجا اومدن که شما را بکشن".
ترتسکی از جای خود پريد ،از قسمت جلو از پله ھا پايين رفت و از قسمت باز جلوی ساختمان بيرون
آمد" .شما دنبال ترتسکی ميگرديد" ،او فرياد کشيد" ،من ھستم!" و بدون لحظه ای ترديد بر عليه
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.
زمانيکه مسئله در کميته مرکزی حزب مطرح شد ،لنين منتظر شد که ديگران نظرات خود را بگويند،
سپس به آرامی گفت:
"رفقا ،کامال حق با شماست .گناه آنھا بسيار بزرگ است و ما بايد آنھا را براى درس عبرت ديگران
تنبيه کنيم .شخصا تصور ميکنم که مجازات تيرباران برای آنھا مجازات بسيار سبکی است .به ھمين دليل
من مجازات سنگينتری را پيشنھاد ميکنم .اجازه بدھيد که رفقای خطا کارمان را به پنج سال وفاداری دو
طرفه محکوم کنيم".
کولنتاى به بی تعصب و آزاد مشھور بود و ديبنکو به عنوان محبوب  -ه زنان.
اعضای کمتيه مرکزی حزب از خنده منفجر شدند و پرونده را کنار گذاشتند .اما شايع شد که کولنتاى
ھرگز لنين را نبخشيد.
از ميان اسنادی که پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی منتشر شده ،تعدادی نامه به آرماند وجود
دارد که ما را با مسائل تازه ای در مورد روابط آنھا آشنا ميسازد.

بدون شک رابطه ميان آنھا بيش از يک دوستی ساده بود .عشقی بود که لنين ترجيح داد آنرا مخفی
نگاھدارد ،شايد به خاطر احترام به  Krupskajaو يا صرفا کمبود وقت .خوش صحبتيھای اينسا در
نامه ھايش و اينکه گاھی موجب تغيير آھنگ کاسبکارانه صدای لنين ميشود ،نشان دھنده اين است که
رابطه ميان آنھا نشان از عشقی واقعی داشت .يک عشق بی غل و غش که ميتوانست مطالبات يک
رمانس )ناموفق( روسی را پاسخگو باشد.
"من مايل بودم که چند کلمه اى دوستانه با شما رد و بدل کنم و دست شما را با مھربانی در دست خودم
بگيرم" ،لنين مينويسد" .شما مينويسيد که دستھا و پاھاى شما نيز از سرما متورم ميشوند .اين البته
وحشتناک است .چرا راه دور برويم؟ دستھای شما ھميشه يخزده بوده اند [......] .يک بار ديگر صميمانه
٦
دستھای شما را ميفشارم و سالمھای گرم خود را برای شما ميفرستم".
در دسامبر  ١٩١٣اينسا در نامه ای طوالنی نوشت که او به پاريس بازگشته بود اما با ديدن مکانھايى
که با او بوده بسيار غمگين شده بود.
"غم انگيز بود .به دليل اينکه ] Arosخارج از  Davosدر سوئيس[ چيزی بود موقتی و زودگذر،
 Arosنزديکتر به کراکف بود ،اما پاريس در ھمان زمان چيزی تمام شدنی بود .ما از ھم جدا شديم
عزيزم ،من احساس ميکنم که تو ھرگز به اينجا باز نخواھى گشت .زمانيکه من اين مکانھای آشنا را
ميبينم ،چنان متعجب ميشوم که تو گويی در گذشته آنھا را نديده ام و از اين تعجب ميکنم که تو در پاريس
چه جای بزرگی را در زندگی من اشغال کرده بودى که تقريبا ھمه فعاليتھا در اينجا ،پاريس با ھزاران
رشته از افکار ،به تو متصل ميشوند .آنزمان من عاشق تو نبودم اگر چه تو را خيلی دوست داشتم .من
حتى امروز ،اگر فقط شانس ديدار تو را پيدا ميکردم ،ميتوانستم بدون بوسه ھا به زندگى خود ادامه
ميدادم .اينکه ھر از گاھی با تو صحبت کنم مايع خوشحالی من ميشود و به کسی صدمه ای نميزند .چرا
اين بايد از من دريغ بشود؟ تو ميپرسی که آيا من به خاطر اينکه تو "متارکه کردى" شيطان سفتم .نه
من تصور نميکنم که تو اين کار را به خاطر خودت انجام داده باشى.
] [......در آنزمان من با تمام وجود از تو حمايت کردم .امروز مايلم که تو را ببينم ،اما به نظر ميايد که
من در آن لحظه ترجيح ميدادم که بميرم تا اينکه پيش تو بيايم و زمانيکه تو به اطاق کروپسکايا آمدی
من به سرعت گيج شده و احساس حماقت کردم .زمانيکه آنھا مستقيم پيش تو ميامدند و با تو صحبت
ميکردند ،من ھميشه شفگت زده ميشدم و به شجاعت ديگران حسادت ميکردم .ابتدا در Longjumeau
و سپس طی پاييز بعد بود که من در رابطه با ترجمه ھا و موارد ديگر کمی خود را به تو نزديک کردم.
زماينکه صحبت ميکردى من خيلی دوست داشتم که نه فقط به تو گوش بلکه به تو نگاه ھم بکنم .اوال
اينکه صورت تو سرشار از زندگى ميشود و دوما احساس ميشد که آسانتر بود که به تو نگاه کرد به دليل
اينکه متوجه نبودى.
] [.....ديروز من نامه ای از تو نداشتم! از اين ميترسم که تو نامه ھای مرا دريافت نکرده باشى .من سه
نامه و يک تلگراف برای تو فرستادم .آيا واقعا آنھا را دريافت نکرده ای؟ ] [....صميمانه ميبوسمت.
اينسا -ى تو".
در جواب به بوسه ھای گرم اينسا اليانوف تنھا با "من دست تو را ميبوسم" پاسخ داد.
در بھار  ١٩١٤اينسا لنين را به خاطر تعدادی از قاعده بنديھای توھين آميز که او "حق استفاده از آنھا
را ندارد" مورد سرزنش قرار داد .او تھديد کرد که کليه مکاتبات خود را متوقف مينمود.
"تو به نامه غم انگيز من پاسخ ميدھی" ،لنين پاسخ داد" ،و من کامال فراموش کرده ام که چه ،چه وقت
و کجا نوشتم ،اين از مشکالت مکاتبه از راه دور است.
٧
به ھر حال من تصميم گرفتم که به گفتگوھايمان ادامه بدھيم ،صرف نظر از محل اقامتمان . "...

لنين نيز بر عليه انتقادات اينسا با اين پاسخ که او نيز متقابال با او با بی مھری برخورد مينمود از خود
دفاع کرد:
"ھرگز ،من ھرگز ننوشته ام که فقط سه زن را ستايش ميکنم .ھرگز!! من نوشته ام که دوستی کامل و
اعتماد کامل من تنھا به  ٢تا  ٣زن محدود ميشود .اين يک چيز است و واقعيت کامال يک چيز ديگر.
من اميدوارم که پس از کنگره يکديگر را در اينجا مالقات ودر مورد آن صحبت کنيم .لطفا زمانيکه ميايی
تمام نامه ھای ما را نيز با خودت بياور )اين مناسب نيست که آنھا به صورت سفارشی بفرستی :يک
٨
نامه سفارشی ميتواند به آسانی توسط رفقا باز بشود(. ".
"اوی ،من دوست دارم که تو را  ١٠٠٠بار ببوسم ،به تو خوش آمد بگويم و آرزوی موفقيت برای تو
٩
بکنم :من کامال مطمئنم که تو موفقی ميشوی .وفادار به تو والديمير ايليچ".
نشانی دال بر اينکه لنين تمايل به ترک کروپسکايا داشته وجود ندارد .اما ما در حقيقت از رابطه ميان
لنين و آرماند چيزى بيش از اين نميدانيم که اين رابطه زندگی او را تلخ نمود.
"آخرين نامه ھاى شما سرشار از چنان تاسف و غميست که افکار کسل کننده را در نزد من زنده کرده و
چنان عذاب وجدان آزار دھنده ای را موجب ميشود که من نميتوانم خود را متمرکز کنم" .لنين در ٣٠
دسامبر  ١٩١٦به آرماند نوشت" .من دستکم مايل بودم جمالت دوستانه ای بگويم و از صميم قلب از
شما خواھش کنم که خود را در شھری کوچک که دوستانی برای معاشرت وجود ندارند کامال ايزوله
نکنيد ،بلکه به جايی مسافرت کنيد ،جايی که شما دوستان پير و جوانی پيدا کنيد و خود از اين وضعيت
نجات بدھيد".
در ژانويه  ١٩١٧آرماند از لنين طلب مشورت نمود .اگر او در اينجا و يا آنجا ساکن شود ،شايد که لنين
نيز ..........
او غير مودبانه پاسخ داد که "اين مصقره است که شما خود را در انتخاب شھر ،با توجه به اينکه آينده
"شايد" نشان بدھد که من نيز در آنجا ظاھر خواھم شد ،محدود کنيد"!!! .
لنين به روشنی از او خواھش کرد که نقشه ھای خود را بر اساس خواسته ھای او طرح ريزی نکند .اما
او ھرگز رابطه خود با آرماند را قطع نکرد .ھمچنين پس از مھاجرت به مسکو لنين آدرس و شماره تلفن
او را در دفترچه ياداشت خود داشت , ٣/١۴Arbat :تلفن  ٣١٤٣٦و به نظر ميامد که ھر از گاھی
ياداشتھای کوچکی ،زمانيکه او به عنوان مٽال بيمار بود و نياز به تقويت روحيه داشت ،برای او
ميفرستاد .و يک بار به منظور ارسال گالش براى آرماند نامه ای برايش نوشت و از او در مورد شماره
پايش سوال کرد.....
زمانيکه آرماند ، ١٩١٩ ،برای انجام ماموريتی به فرانسه مسافرت نمود ،نامه اى ،در صورت وقوع
حادثه ايى ،برای لنين باقی گذاشت.
در  ٢٤سپتامبر  ١٩٢٠اينسا آرماند در قفقاز ،محلی که او با پند و اندرز لنين جھت استراحت مسافرت
کرده بود ،درگذشت .بر اساس تلگرافی از  Sergo Ordzjonikidzeاو به بيماری "وبا" به عبارت
ديگر وبای کودکان مبتال شده بود.
در واقع به نظر ميايد که او مرگ خود را پيش بينی نموده بود .او در اول دسامبر  ١٩٢٠در دفتر
خاطرات خود نوشت:
"اکنون من وقت دارم ،و تصميم دارم که ھر روز بنويسم ،اگر چه سرم سنگين است و چنين به نظر
ميايد که به شکمی تبديل شده ام که مرتبا به غذا نياز دارد ....در ضمن کوششی بيدريغ بدنبال تنھايی .به
دليل اينکه خسته ام و برای من بشدت دشوار است که صحبت کنم ،از مردمی ھم که در اطرافم صحبت
ميکنند بسرعت خسته ميشوم .آيا زمانی اين احساس مرگ درونی ناپديد ميشود؟؟

بايد گاھى لبخند زد ،اما به تازگى من نه لبخبد ميزنم و نه ميخندم ،بدليل اينکه شادى درونى در من مرده
است.
من بر عليه بی تفاوتی شرايط حاضرم نسبت به طبعيت نيز ميجنگم .در گذشته طبعيت تاٽير فراوانى بر
روی من ميگذاشت .و به تازگی عشق من نسبت به انسانھا کاھش يافته است .در گذشته عادت داشتم که
مردم را با احساسی گرم مالقات کنم .در حال حاضر نسبت به ھمه بی تفاوتم .اما قبل از ھر چيز ھمه
حوصله مرا سر ميبرند .تنھا احساس گرم من برای بچه ھا و ] I.V.لنين[ باقی مانده است .در ديگر
روابطم قلب من مرده است .انگار که من تمام احساسم را به  I.V.و به کار داده ام ،که من در کار تمام
چشمه ھای عشق خود را ،ھمدردی با انسانھا ،که در گذشته به عنوان کار آنرا غنی ميساختم ،تھی
نموده ام .من ديگر نه رابطه ای شخصی بلکه رابطه ای تجاری با مردم دارم ،به استٽنای  I.V.و
فرزندانم .مردم خطوط مرگ را در چھره من ميبينند و به ھمان ترتيب ،با بی تفاوتی يا انزجار )در گذشته
آنھا مرا ميپرستيدند( پاسخ من را ميدھند ... .من جسدی زنده ام و اين وحشتناک است!"
لنين زمانيکه در مراسم خاکسپاری اينسا آرماند در مسکو شرکت نمود به صورتی آشکار غمگين و کاله
نقابدار خود را تا پايين پيشانی خود پايين کشيده بود.
او در ميدان سرخ در کنار ديوار کرملين در نزديکی ،Frunze ،Zidanov ،John Reed
 Djerzjinskij ،Sverdlovو استالين به خاک سپرده شد .مقبره او در سايه موزه لنين قرار گرفته
است.
١ـ  Averbach .I.Mدر  ،Vospominanija o ilitje Leninباند  ٨از ) ١٠مسکو  ،(١٩٩١ص .٢٧٢
٢ـ Dmitrij Volkogonovدر خيال خود يک چنين کودکی را يافته است.
٣ـ Nadezjda Krupskja: Lenin (Mosko 1976), p 525
٤ـ ابتدا در بلشويک شماره  LCC 35:180 ، ١٩٣٩ ، ١٣منتشر شد.
٥ـ والديمير ايليچ لنين" :در مورد آزادی زنان" استکھلم  ١٩٧١ص .١١٩
٦ـ در  ١٣نوامبر  .١٩١٦اينجا و در ادامه نامه به  Armandاز
) V.I Lenin: Neizvestnyje dokumenty. 1891-1922 (Mosko 1999نقل قول ميشود.
٧ـ  ٨مارس .١٩١٤
٨ـ  ٢٣ژوئن .١٩١٤
٩ـ  ٣جوالى .١٩١٤

 -٨خرس روسی
در  ٧اوت  ١٩١٤لنين به جرم جاسوسی توسط پليس اطريش دستگير شد .جنگ اول جھانی آغاز شده
بود و او يک روس در کشور دشمن بود ،اما پس از دخالت نماينده سوسيال دمکرات مجلس اطريش،
ويکتور آدلر ،آزاد شد .طى  ١٢ساعت در زندان ،لنين به سمت نماينده انتخاب و  -اگر چه او خودش
سيگار نميکشيد – مسئول فروش سيگار شده بود.
تيرى که توسط دانشجوی صربستانى ،Gavrilo Princip ،به سوى شاھزاده اطريشی ،فرانس
فرديناند ،که برای بازديد در سارايوو بسر ميبرد نشانه گرفته شده بود آغازگر جنگ جھانى شد .بدون در
دست داشتن مدرکی دال بر اينکه بلگراد مسئول اين ترور بود ،قيصر  Franz Josefو مشاور او در
١
وين بر آن شدند که به "صربھا درس ادبی بدھند"  .ده مطالبه عرضه شد ،که قبول بسياری از آنھا
برای ھر کشوری توھين آميز بودند .صربھا تسليم شده و  ٩مطالبه از ده مطالبه را پذيرفتند .تنھا دھمی

که نماينده اطريشی بر اساس آن ميتوانست نيروھای نظامی صربھا را پاکسازی نمايد مورد قبول واقع
نشد .در وين سران دولت حمايت آلمان را جھت اشغال صربستان بدست آورده بودند ،حال تفاوت نميکرد
که صربھا چه پاسخی ميدادند .تحريکات بر عليه متحد صربستان ،روسيه ،که از نظرات آنھا حمايت
مينمود آغاز شد.
در اول اوت آلمان بر عليه روسيه اعالم جنگ نمود و  ١٠روز پس از آن به کشورھای فرانسه،
انگلستان ،بلژيک و اطريش -مجارستان اعالم جنگ شد .پس از اعالم دو طرفه و نھايی جنگ ،ھمه
اروپا عمال در حال جنگ با يکديگر بودند.
درگيريھا در بالکان آغاز شد ،اما متيوانست ھر کجای ديگری آغاز شود .ھمانطور که بيسمارک گفت:
"ھمه شبه جزيره بالکان ارزش يک نارنجک انداز را ھم ندارد".
اما در پشت پرده اختالفاتی ديگر و عميقترى وجود داشت .مدت زمان درازى بود که حوزه منافع
قدرتھای بزرگ در مورد مستعمرات در تضاد با يکديگر قرار گرفته و اين منافع تضادھايی جديدی را
يکی پس از ديگری ايجاد مينمودند.
لنين و  Krupskajaاز طريق وين به کشور بی طرف سوئيس مسافرت نمودند و در آنجا ،در ،Bern
اتاقی اجاره کردند Krupskaja .ھر روز صبح ھمسر پرزيدنت سوئيس را که برای تکان دادن فرشھا
به بالکن ميامد ميديد و از آن به عنوان نشان زنده اى از طبيعت ساکن محيط خرده سرمايه داری ياد
مينمود.
لنين بالفاصله تنيدن شبکه جديدی را آغاز نمود :از ميان روسھا در ژنو چه کسانی راھی روسيه بودند و
آيا چاپخانه ای روسی باقی مانده بود و ميتوانست اعالميه ھای روسی را چاپ کند؟
روز بعد از ورودش کليه بلشويکھايی که در  Bernوجود داشتند براى برگزارى جلسه اى به جنگلى
فراخوانده شدند و لنين نظر خود را در مورد جنگ ارائه نمود .قعطنامه ای صادر و در آن جنگ به
عنوان جنگی امپرياليسيتی و غارتگرانه مورد ارزيابی و توافق قرار گرفت .پشتيبانی تقريبا جمعى – ى
رھبران سوسيال دمکرات -ه اروپايی از کمکھاى مالى ارائه شد پارلمانھايشان به جنگ خيانتی بود به
اھداف طبقه کارگر.
لنين از سوسيال دمکراتھای روسی انتظار زيادی نداشت ،اما با اينحال  ٤اوت يک رويداد غير منتظره
برای او شد .زينويف گفت که لنين ابتدا از قبول اطالعات داده شده از برلين امتناع ورزيد .او تصور
ميکرد که ستاد ارتش آلمان کدی از  *Vorwärtsجعل نموده بود ..اما زمانی که صحت اين امر که
"سوسياليستھا" به متحد امپرياليستھا تبديل شده بودند ٽابت شد مسئله شکل ديگری به خود گرفت" :از
٢
امروز من ديگر سوسيال دمکرات نيستم .من يک کمونيست ھستم".
*  – http://en.wikipedia.org/wiki/Vorw%C3%A4rtsمترجم

لنين و روزا لوکزامبورگ در حقيقت مصوبه اى را در بين الملل سوسياليسم به تصويب رسانده بودند که
ھمه احزاب سوسياليست را موظف به مخالفت با جنگ مينمود و به ھمين دليل اين خيانت ھر چه بيشتر
احساس ميشد .در سال  ١٩٠٧در دومين کنگره بين الملل در اشتوتگارت لنين و روزا لوکزامبورگ بندی
را ،که پس از برخی اصالحات به عنوان ضميمه به قعطنامه ھای شبيه به جلسات  ١٩١٠و  ١٩١٢نيز
اضافه شد ،پيشنھاد نموده بودند.
"اگر وقوع جنگی محتمل باشد ،اين از وظايف طبقه کارگر کشورھای درگير و نمايندگان آنھا در پارلمان
است که با تمام وجود از وقوع جنگ جلوگيری نمايند ....چنانچه جنگى آغاز بشود ،وظيفه آنھا اين است
که در جھت متوقف نمودن آن سريعا دخالت و از بحران اقتصادی و سياسی حاصل از جنگ به منظور
٣
ترغيب توده ھا بھره برداری و از اين طريق سقوط ديکتاتوری سرمايه داری را تسريع نمايند".

سوسياليسم بين الملل خود را مقيد نموده بود که در صورت آغاز جنگ به اعتصاب سراسرى دست
بزنند .اکنون زمانيکه جنگ واقعيتی شده بود تمامی اين قطعنامه ھا و تصميمات فراموش شده بودند.
برای لنين "خطرناکتر از ھمه" کارل کائوتسکی و مرکزيت طلبان ھوادار او بودند .چرا که شايع شده
بود ،آنھا راديکالتر از اعضای رھبری حزب بوده و دقيقا به ھمين دليل حمايتشان از جنگ بزرگترين
آسيب را سبب شد.
در دوران آغاز جنگ ھمکار لنين آلکساندرا کولنتاى در برلين بسر ميبرد .ھراسان از مواضع حزب
آلمان ،کولنتاى خواستار مالقات کائوتسکی در مجلس شد .کائوتسکی به عنوان يکى از رھبران مقتدر
مارکسيست و يک رھبر کارگری نابغه و راديکال در سراسر اروپا شھره خاص و عام بود .آلکساندرا
کولنتاى کائوتسکی را که بشدت گيج و شکسته شده بود در سالن مجلس مالقات نمود .ھر دو پسر او
دقيقا در ھمان زمان احضار شده بودند:
"در اين شرايط حساس بايد ھر يک از ما بتونيم صليب خودمونو حمل کنيم " ،او به
آلکساندرا کولنتاى گفت" .ما بايد نشان بديم که حتی سوسياليستھا ھم ميتونن برای حفظ وطن
٤
بميرن"!.
آلکساندرا کولنتاى به آنچه که شنيده بود باور نداشت .از زمانيکه رھبر گروھھای سوسيال دمکرات
اعالم نموده بود که حزب از مخارج جنگ پشتيبانی مينمود ،مجلس آلمان نياز نداشت که حتی در مورد
آن رای گيری کند ،پس از آن مجلس بسرعت منحل شد .کليه اخطارھای لنين در مورد کائوتسکی
کالھبردار به اٽبات رسيد .به عقيده لنين" او يک دشمن نقابدار با سياستى بزک شده بود که افق ديد
کارگران را محدود ،روحيه و توانايی درک کارگران را تضعيف و آنان را نسبت به مسائل بی تفاوت
مينمايد".
قيصر آلمان بجز احزاب آلمانی احزاب ديگرى را نميشناخت .زمانيکه ،Karl Liebknecht
فرانز مھرينگ ،رزا لوکزامبورگ و کارل زتکين اعتراض نامه ای را بر عليه مواضع رھبران حزب
نوشتند ،ھيچ روزنامه آلمانی وجود نداشت که آنرا منتشر نمايد! ابتدا در پايان اکتبر بود که آن در
سوئيس منتشر شد.
در فرانسه نيز حزب سوسياليست با  Guesdeو  Valliantدر راس آن ،به انحراف شونيستی کشيده
شده بودند .در انگلستان تنھا حزب  Independent Labourبر عليه فشارھا ايستادگی نمود.
در آغاز روسيه با تمام اعضای فراکسيون سوسيال دمکرات – ه مجلس بر عليه جنگ رای دادند ،اما
منشويکھا به سرعت تغيير موضع داده و بلشويکھا ناگزير به ادامه فعاليت خود به صورت مخفی و تمام
اعضای فراکسيون بلشويکی در مجلس روسيه به تبعيد دائمی در شرق سيبری فرستاده شدند.
در پاريس پلخانف سخنرانی پرشوری را در تجليل از مھاجران روسی که داوطلبانه به ارتش فرانسه
ملحق شده بودند ايراد نمود .اين عمل او مايه تاسف شديد لنين شد که تصور مينمود ،شايد سابقه نظامى
پلخانف عامل اين شوخی او بوده باشد.
بجز سوسيال دمکراتھای روسی تنھا چند بلغاری و دو نفر از اعضای پارلمان سيبری بودند که در
پارلمان خود از دادن رای مٽبت به جنگ خودداری نمودند.
جنگ آنچنان روحيه ناسيوناليستی را در روسيه ايجاد نموده بود که مخالفان آنرا در موضع ضعف قرار
داده بود .به عنوان مٽال در شھرھای روسيه مغازه ھای متلعق به آلمانيھا به صورتی منظم غارت شدند.
نام رسمی شھر سن پطرزبورگ که در گوش طنينی آلمانی داشت به پطروگراد تغيير داده شد.
فرانسه نيز با کمال تعجب به شمارى اندکى از فراريان از جبھه اشاره نمود .يکی از معدود افراد -ه
مخالف  -ه جنگ –Jean Jaures ،ه سوسياليست ،يک روز قبل از آغاز جنگ توسط يکی از ھواداران
جنگ به قتل رسيد.

در ھفته ھای اول در انگلستان  ٧٥٠٠٠٠نفر داوطلبانه ،و عالوه بر آن يک ميليون طی ھشت ماه بعد،
خود را معرفی کردند .در اولين زمستان جنگ بسياری به خاطر اشتياق بسيارشان برای نجات وطن در
ميان برف دست به تمرينات نظامی زده و بدينسان مجازات خود را دريافت نمودند .بسياری قبل از اينکه
اسلحه ای بدست بگيرند کشته شدند.
سوسيال دمکراتھا خيانت نمودند ،اما لنين از امکانات موجود انقالبی غافل نبود .مانند انقالب سال
 ١٩٠٥که بخاطر شکست روسيه در مقابل ژاپن رخ داد ،شکست ديگرى برای روسيه در جنگ جھانی
ميتوانست انقالب ديگری را ايجاد نمايد .لنين در سال  ١٩١٣به گورکی نوشته بود:
"جنگى ميان اطريش و روسيه ميتوانست بصورت بيسابقه اى برای انقالب قابل استفاده باشد )در سطح
٥
تمام اروپا( ،اما چندان محتمل نيست که  Franz Josefو  Nickyاينچنين لطفی را به ما بکنند ".لنين
بر اين عقيده بود که اين جنگی غارتگرانه بود و کارگران نميتوانستند از ھيچ يک از طرفين متخاصم
حمايت نمايند" .جنگ جھت تقسيم مستعمرات و به چنگ آوردن زمينھای ديگر ملل آغاز شده است.
دزدھا با ھم دعوا ميکنند".
لنين ميگفت که نتيجه جنگ اساسا اھميت نداشت ،اما برای طبقه کارگر شکست ارتش خودی بھتر بود،
به خصوص شکست روسيه شکستی بود برای حکومت تزار و ارتش آن که لھستان ،اوکراين و تعداد
بسياری از ديگر خلقھاى روسيه را مورد شکنجه قرار ميدھند.
در  Diestelwegواقع در  Bernنوعى از يک زندگی – ه روستايی کاذب حاکم بود .لنين و ھمسرش در
کنار جنگل بزرگی ،روبری آنھا اينسا آرماند و به فاصله پنج دقيقه زينويف با اعضای خانواده اش،
زندگی ميکردند .لنين ،کروپسکايا و اينسا آرماند در راھھای جنگلی پوشيده از برگھای زرد پاييزی
راھپيمايی نموده و گاھی از کوه  Schrattenfluhباال ميرفتند .آنھا گلھای رز آلپی ،ميوه ھای جنگلی و
قارچ ،Karliohan ،را ميچييدند .لنين بر روی سخنرانيھا و نوشته ھای خود کار ميکرد ،نوشته ھايی
که بسياری از آنھا منتشر نشدند ،کروپسکايا کتاب آموزشی  Toussaintsرا به زبان ايتاليايی ميخواند
در حاليکه اينسا دامن ميدوخت.
طی دوران زندگيشان در کراکف ٢٠٠٠Krupskaja ،روبل به ارٽ برد .پس از اينکه يک دالل پول
سھم خود را برداشت ١٠٠٠ ،روبل آن باقی ماند .اگر چه ته مانده ای از ارٽ برای آنھا باقی مانده بود با
اينحال تا سال  ، ١٩١٧يعنی زمان بازگشت ،وضعيت اقتصادی لنين و ھمسرش نگران کننده بود.
 Krupskajaدر سال  ١٩١٥نوشت" :تمام دارايی ما بزودی تمام ميشود .مشکل پيدا کردن نانی برای
خوردن و ادامه زندگی ھر روز بزرگتر و بزرگتر ميشود".
"من بايد نوشتن را آغاز کنم ،ھر چيزی که شد" ،لنين شکايت ميکرد" .ھمه چيز بشدت گران است و ما
به سختی زندگی خودمان را اداره ميکنيم"..
پس از آنکه اولين موج کاذب از ميھن پرستى تقلبی فروکش کرد ،کار سازماندھی مقاومت در مقابل
جنگ آغاز شد .لنين شعار "صلح" را به عنوان شعاری نارسا و خرابکاريھای فردى بر عليه جنگ را
مردود اعالم نمود .به جای آن او خواھان تبليغاتی ھمگانی بود که بر اساس آن ھر دو ،نظاميان و غير
نظاميان ،بايد سالح خود را بسوی ستمگران کشور خودی نشانه ميرفتند.
در سوئيس رابرت گريم برپايی کنفرانس بين المللى چپ را بر عليه جنگ اعالم نمود .دو کنفرانس
برگزار ميشد ،يکی در سپتامبر  ١٩١٥در زيمروالد و دومی در آوريل  ١٩١٦در  Kienthalدر
سوئيس .لنين در ھر دو کنفرانس شرکت کرد.
 ٣٨نفر از  ١١کشور در کنفرانس زيمروالد شرکت کردند .يک فراکسيون کمونيستی  ٩نفره متشکل از
لنين ،زينويف ،لتن برزينز و سوئديھا  Zeth Höglundو توره نرمان ،رادک – ه لھستانی،

 – Borchardtه آلمانی –Platten ،ه سوئيسی و رونالد  -ھولست – ه ھلندی که بعدھا به آنھا
پيوست در کنفرانس ظاھر شدند.
اکٽريت پيشنھاد جناح چپ را مردود اعالم نموده و اعالميه – ه سازشکارانه و غير ستيزه جويانه ترى
را مورد تاييد قرار دادند .جناح چپ اين اعالميه را به ھر حال تاييد نمودند.
بعدھا در سوئد کنفرانسی شبيه به آن تشکيل شد .سه نفر از مبتکران – Ivan ،Zeth Höglund
 Oljelundو اريک ھدن – به زندانھای دراز مدت محکوم شدند .ابتدا آنھا به جرم "ترغيب به
خشونت" دستگير شده بودند ولی بعدھا عنوان جرم آنھا به "آماده سازی برای خيانت" تغيير يافت.
لنين زمانی که خبر محکوميت  Zeth Höglundرا به خاطر تبليغات ضد نظاميگری شنيد به آلکساندرا
٦
کولنتای نوشت"عجب بی عدالتی وحشيانه ای! باور کردنی نيست! او آنچنان خشمگين بود که ھمه
متوجه آن ميشدند.
در فوريه  ١٩١٦لنين به منظور پايان دادن به شاھکار خود "امپرياليسم به مٽابه باالترين مرحله
سرمايه داری" ،که در ژوئن ھمان سال به پايان رسيده بود ،به زوريخ مھاجرت نمود.
 Krupskajaتعريف کرد که "ارتباطات با روسيه قطع شده بود .ما نامه ای نميگرفتيم و کسی از آنجا
نميامد".ابتدا در پايان سال لنين ،عليرغم موانع سخت مرزی ،موفق به قاچاق برخى از نمونه ھاى ارگان
حزب  Sotsial-Demokratبه روسيه شد.
او خود را از کلنيھای مھاجران دور نگاه ميداشت به دليل اينکه بسياری از آنھا بر عليه او بودند .ھر
روز صبح بلشويک فقيری به نام " ،"Zemljatjkaکه به دليل گرسنگی ديوانه شده بود لنين را مالقات
ميکرد .او با چنان چھره پريشان و لباس کٽيفی به اين طرف و آنطرف ميرفت که حتی او را به کتابخانه
ھم راه نميدادند.
او ھمواره در تالش بود که با لنين به خاطر انجام بحٽ و گفتگو تماس بگيرد و معموال قبل از ساعت ٩
پيش از اينکه لنين به کتابخانه برود به ديدنش ميامد.
گفتگوی با او چنان تاٽير بدی بر روی لنين و  Krupskajaگذاشت که آنھا در آخر ،قبل از رفتن به
کتابخانه ،به بھانه قدم زدن از خانه فرار ميکردند .ذوجين اتاقی را در خانه ای قديمی و تاريک اجاره
نمودند .پنجره ھا را فقط شبھا باز ميکردند به دليل اينکه در خانه کارخانه اى سوسيس پزی وجود
داشت .بوی سوسيس ترشيده غير قابل تحمل بود.
تمام اروپا بوی تعفن ميداد و لنين خود را خسته و پير احساس مينمود.
در اکتبر  ١٩١٦يک بار پس از نطقی در ژنو رفيق يونانی و مبارزاتی او  ، Micha Tschakajaاز
لنين سوال کرده بود" :شما چند سالته؟"
لنين جواب داد" :من پيرم ،خيلی پير .من ھمين االن  ٤٦سالمه".
به ھر حال در آن خانه بزرگ ،تاريک و دلتنگ لنين تنھا دلش به ھمسايگانش خوش بود .در آنجا
صاحبخانه - Kammerer ،ه نجار ،يک کفاش ،ھمسر يک نانوای آلمانی که در جبھه بود و يک
خانواده اطريشی – ه ھنرپيشه با گربه اى به رنگ قرمز تيره زندگى ميکردند.
ھيچگونه پيشداوری مليتی ميان آنھا وجود نداشت .يک بار ھمسر  – Kammererه نجار طی نشستى
در کنار اجاق گاز با خشم فرياد زد" :سربازا بايد سر اسلحه خودشونو به طرف دولتھای خودشون
برگردونن!".
 Krupskajaمينويسد ،پس از آن ماجرا لنين تمايلى به رفتن از آنجا نشان نداد.

در خالل آندوران تمايل رقت انگيزى در نزد لنين وجود داشت که تنھا  Krupskajaآنرا کشف نمود .او
بازگو ميکند که چه اتقاقى افتاد زمانيکه لنين ،که  Krupskajaاو را والديمير ايليچ و يا فقط ايليچ
ميخواند ،يک بار سياستمدارى از تبار سوسيال دمکراتھا را در يکی از خيابانھای زوريخ مالقات نمود:
 Krupskajaميگويد" :ما در قسمت ديگری ،قسمت مدرنتر شھر قدم ميزديم و بصورتی اتفاقی به
نوبس ،سردبير يک روزنامه سوسياليستی در زوريخ که به فاالنژ دست چپيھا تعلق داشت ،برخورديم.
زمانيکه نوبس چشمش به والديمير ايليچ افتاد چنان وانمود کرد که ميخواھد سوار قطار شھری بشود.
اما لنين او را غافلگير و صحبت در مورد ضرورت يک انقالب جھانی را آغاز نمود .چھره نوبس ـ ه
فرصت طلب خيلی خنده دار بود .او اونجا ايستاده بود و نميدانست که چگونه خود را از دست اين روس
پرحرف که يقه او را گرفته و در مورد عقايد خودش سخن ميگفت خالص کند .صحنه تراژيک و خنده
داری بود ،اما در اين ميان بازنده والديمير ايليچ بود .او نتيجه ای ازسرمايه گذاری خودش نگرفت،
اشتياق بى اندازه او برای توده ھا بدون استفاده به ھدر رفت و اگاھی آشکار او شنونده ای نداشت.
من ناگھان به آن خرس قطبی بزرگ فکر کردم که من و ايليچ در باغ جانورشناسی لندن ديده بوديم .ما
در مقابل قفس ايستاديم و مدتی طوالنی به او نگاه کرديم َ.نگھبان براى ما توضيح داد ،که ھمه حيوانھای
وحشی به مرور زمان به قفس عادت ميکنن :خرس ،ببر ،شير .اين فقط خرس قطبی روسی – ه که ھرگز
٧
به اسارت عادت نميکنه .شب و روز بر عليه ميله ھای قفس اعتراض ميکنه".
لنين دانش بسياری را در مورد مبحث امپرياليسم فراھم آورده و  ٧٦٠صفحه را با  ٢٠دفترچه – ى
ياداشت مملو از آمار و نقل قول پر کرده بود.
شبھا او  Krupskajaرا با داستنھای گوناگون و عجيب و غريب در مورد امپراطوری ھای مختلف
سرگرم مينمود Krupskaja .در دفتر خاطرات خود نوشت" :افسوس که اين قصه ھا ھرگز کتابی
نشدند" .قرارداد در مورد انتشار قانونى امپرياليسم در روسيه تزاری توسط گورکی تھيه و نويسنده
 ٥٠٠روبل به عنوان اجرت دريافت ميکرد .اما در حقيقت کتاب قبل از سپتامبر  ١٩١٧منتشر نشد و
لنين متاسف شد از اينکه نتوانست تعدادى از "دگرگونيھای ھنری" را که به دليل سانسور ناگزير به
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.
لنين توضيح داد که گذار به سرمايه داری مونوپولی و صدور عظيم سرمايه به کشورھای عقب مانده
چگونه شرايط الزم را برای ايجاد جنگ ميان گروھھای امپرياليستی فراھم مياورد.
منابع نفتی – ه در حال اتمام – ه آمريکا برای مٽال ميتوانست جنگ نفت را به منظور يک "تقسيم جديد"
از ذخائر نفتی جھان سبب شود.
او ھمچنين بر اين امر اعتقاد داشت که امپرياليسم در کشورھای ٽروتمند برخی از گروھھای برتر را در
ميان کارگران بوجود مياورد و اينکه ايدئولوژی امپرياليستی حتى در ميان آنھا نيز نفوذ مينمايد.
اگر چه لنين مانند بسيارى نميتوانست وقوع جنگ جھانی را پيش بينی کند ،ولی امر – ه گام نھادن
سرمايه دارى به مرحله فروپاشى از مدتھا قبل روشن شده بود.
جنگ روسيه و ژاپن در سال  ، ١٩٠٤اولين انقالب روسيه در سال  ، ١٩٠٥بحران مراکش در سال
 ، ١٩٠٦بنيان گذاری ) entente cordialeھمبستگيھای صميمانه( ميان انگلستان و فرانسه در سال
 ، ١٩٠٤گسترش اتحاد سه گانه با روسيه در سال  ، ١٩٠٧احيای اتحاد سه گانه )آلمان ،اطريش،
ايتاليا( و فروپاشی جنبش کارگری در مورد صحت اين نظريات شھادت ميدادند .لنين نوشت" :امپرياليسم
آغاز انقالب سوسياليستی است".

جنگ جھانی درستی نظرات لنين را تاييد نمود .جمعا  ١٠ميليون نفر کشته و  ٢٠ميليون نفر زخمی
شدند .تنھا در جنگ  ٤٦٠٠٠٠ Verdaunنفر فرانسوی و  ٢٧٨٠٠٠آلمانی کشته شدند .حمله بدون
ھدف – ه انگليسيھا در  ٤٢٠٠٠٠ Sommeھزار کشته از خود بر جای گذاشت .بدون کوچکترين
ترحمی ژنرالھای ھر دو طرف روزانه جان ھزاران انسان جوان را قربانی نمودند.
در  ٢٤تا  ٣٠آوريل  ١٩١٦کنفرانس – ه دوم زيمروالد در  Kienthalبرگذار شد .طی ھشت ماھی که
گذشته بود ،جنگ بصورت فزاينده اى گسترش يافته و شرکت کنندگان راديکالتر شده بودند.
اينبار اعضاى جناح چپ زيمروالد نه ھشت بلکه  ١٢نفر عضو داشت و به گفته لنين قطعنامه ھا گامی به
جلو نھاده بودند.
"در تاريخ جھان ھرگز اطالعاتی الھام بخش تر ،باالتر و عظيمتر از اين منتشر نشده بودند و اينکه به
واقعيت مبدل نمودن آن ھنر جمعی ما خواھد بود .ھيچ فداکارى بزرگتر و ھيچ دردی سنگينتر از رسيدن
به اين ھدف نيست :صلح ميان مردم.
کارگران و برگزيدگان آنھا! پدران و مادران! زنانی که شوھران خود را از دست داده ايد و فرزندان بی
پدر! زخيميھا و انسانھای عاجز و زمين گير! اين شما ھستيد که به خاطر جنگ و از جنگ در عذابيد ،از
سراسر جھان ،از رزمگاھھای پر دود ،از شھرھا و روستاھای نابود شده فرياد برآوريد :کارگران ھمه
جھان متحد شويد.".
تنھا در ماه می برای پخش اين اعالميه در سنگرھا سه افسر و  ٣٢سرباز در آلمان تيرباران شدند.
 Karl Liebknechtکه در ماه سپتامبر به عنوان تنھا نماينده مجلس بر عليه جنگ رای داده بود ،از
حزب اخراج و به خاطر تبليغات بر عليه جنگ به دو سال زندان تاديبی محکوم شد.
در روسيه مقاومت گسترش يافت .در سال  ١٩١٥بيش از نيم ميليون کارگر در اعتصاب شرکت نمودند.
در جبھه روسيه -اطريش تمايالت به برقراری روابط برادرانه ميان سربازان ديده ميشد .تيراژ روزنامه
بلشويکھا ،پرودا ،به  ٤٠٠٠٠رسيده بود.
اما جنگ تازه آغاز شده بود .براى آينده اى قابل پيش بينى چرخ گوشت چرخ مينمود بدون اينکه
نيروھاى مخالف قادر به جلوگيرى از آن باشند.
جنگ به بدترين شکل ممکن برای نيروھای نظامی تزار آغاز شده بود .طی پنج ماه اول  -ه جنگ تزار
 ٣٠٠٠٠٠نفر را از دست داد .بھار  ١٩١٥آلمانيھا  ١٥ميل در خاک روسيه پيشروی ودر اوت Brest
را به تصرف خود درآورده و با از جمله استفاده از گاز به عنوان اسلحه ،نيروھای روسی را در
مردابھای پر شاخ و برگ محاصره نموده بودند.
رژيم تزار  ١٤ميليون نفر را برای جنگ جھانی بسيج و قبل از اينکه جنگ به اتمام رسيده باشد کشور
قريب  ٦ميليون نفر را به شکل کشته و زخمى از دست داده بود .تسليحات ارتش روسيه وضعيت بسيار
بدی داشت .ارتش آنھا توپخانه سنگين نداشت و تنھا صاحب چند ھزار شصت تير و تعداد کمی آتشبار
بود .افسران ستاد ارتش از نوخواھی نظامی متنفر بوده و پس از شکست در جنگ ژاپن – روسيه درگير
دعواھای داخلی بودند.
کرنسکى که خود بعدھا يکی از رھبران انقالب شد مينويسد" :مدتھا قبل از سقوط رژيم تزار ،ارتش
نشانه ھايی آشکار از فروپاشی را نشان ميداد .در ژانويه  ١٩١٧بيش از يک ميليون از فراريان جنگ
١٠
در پشت جبھه ھا پرسه ميزدند".
ھر جا که فراريان از جنگ ،که بعدھا تعدادشان به دو ميليون و نيم رسيد ،قدم ميگذاشتند عوامل نگرانی
را ايجاد ميمنودند .آنھا به اقوام خود نامه مينوشتند و داستانھای رقت انگيزی در مورد اينکه آنھا را
چگونه بدون داشتن اسلحه ای ناگزير به حمله مينمودند بازگو ميکردند.

لنين ھنوز آغاز انقالب را نميديد و در مورد امکانات بازگشت خود به کشور بسيار بدبين بود .در ٢٢
ژانويه او در جلسه سوسياليستھای جوان در ساختمان خانه مردم در زوريخ طی نطقی گفت:
"ما انسانھای متعلق به نسلھای گذشته ممکن است که مبارزات تعيين کننده انقالب آينده را تجربه
نکنيم"....
١ـ  A.J.P Taylorدر اثر ،جنگ جھانى ١٩١٤ـ) ١٩١٨استکھلم  (١٩٦٧در مورد تالشھاى اطريش که ثابت نمايد که  Principاز طرف دولت
صربستان اجير شده بود" :آنھا مدرکى پيدا نکردند .کسى تا کنون چيزى بدست نياورده است سخن ميگويد.
٢ـ  ،rij VolkogonovDmitلنين ،Polititjeskij portret ،بخش  ١مسکو  ١٩٩٤ص .١٣٩
٣ـ  ،Knut Bäkströmجنبش کارگری در سوئد ،بخش ) ٢استکھلم  ،(١٩٦٣ص  .١٠٦اين نقل قول بوسيله يلمار برانتينگ ترجمه شده است.
٤ـ آلکساندرا کولنتاى – من چندين بار زندگی کرده ام مسکو  ١٩٨٥ص. ١٢٨
٥ـ LCC 35:76
٦ـ نقل قول از ديمتيری ولکوگنوف.
٧ـ لنين :زندگی و آموزش استکھلم  ١٩٢٥ص .٨٨
٨ـ  Aesopusيک برده يونانى بود که تماتل خود را براى آزادى به شکل افسانه بيان نمود.
٩ـ نقل شده از  Knut Bäckströmتاريخ جنبش کارگری سوئد ،قسمت دوم ،استکھلم  ، ١٩٦٣ص .٢٧٥
١٠ـ نيويورک تايمز  ٢٢می ١٩٢٧

 -٩راننده ديوانه است
لنين در فوريه  ١٩١٧در زوريخ ساکن شد .وقتی که او روزنامه ى  Zurcher postو Neue
 ،Zurcher Zeitungبه تاريخ مورخ  ١٥مارس  ١٩١٧را خواند در واقع اخبار ھيجان انگيزی در
آن بود .انقالب در روسيه:
او در ھمان روز به اينسا آرماند نوشت" :در صورتيکه آلمانيھا دروغ نگويند ،حقيقت دارد! که بدون
١
شک در طی چند روز گذشته وقوع انقالب در روسيه نزديک بوده است!"
اين بار خبر حقيقت داشت .بيش از آنچيزی که لنين حدس ميزد حقيقت داشت .بھار  ١٩١٧ميليونھا
سرباز روسی در جبھه ھا زخمی و يا کشته شده بودند .مسئوليت اين رھبری نابخرادانه بر عھده تزار
نيکالی دوم ،که فاقد صالحيت و نابالغ بود و نميديد که چگونه با جان ميليونھا انسان بازی ميکرد ،نھاده
شد.
تنھا طی سال  ١٩١٦تزار پنج وزير کشور ،سه وزير جنگ و چھار وزير کشاورزی را تعويض نموده
بود.
زمانيکه دوک بزرگ  Aleksandr Michajlovitjبه تزار پند داد که فرمانده نيروی دريايی را از کار
برکنار کند ،تزار پاسخ داد:
٢
"من چگونه ميتوانم عمو  Aljosjaرا از کار بر کنار کنم؟ برادر عزير پدرم را؟"
ھنگاميکه در پايان سال ١٩١٥روزنامه  je VedomostiRusskiمقاله ای را تحت عنوان "وضعيت
بحرانيست .راننده ديوانه است" منتشر نمود ،خوانندگان به آسانی متوجه شدند که چه کسی مورد نظر
٣
بود.
افکار عمومی نيز آلکساندرا -ى تزاريست ،يک شاھزاده خانم آلمانی که مجذوب قدرت جادويی راھب
مشروبخوار گريگورى راسپوتين شده بود ،را مسئول شکستھا قلمداد نمودند.

اگر چه پس از سپتامبر  ١٩١٥تزار نقش فرمانده را به عھده داشت اما در عمل اين شاھزاده خانم بود
که در روسيه حکمرانی مينمود .گريگورى راسپوتين ميتوانست وزيران را از کار برکنار و از طريق
آلکساندرا سياستھای جنگ را تعيين نمايد.
در  ٨اوت  ١٩١٦شاھزاده خانم در نامه ای به تزار نوشت" :دوست ما ]گريگورى راسپوتين[ اميدوار
است که ما در جھت صعود به کارپاتھا و تصرف آنھا تالش نکنيم .او ميگويد که شمار تلفات بشدت
افزايش خواھند يافت".
در آخر گريگورى راسپوتين بدست معظم اله  ،Feliks Jusupovکه از جانب اقوام نزديک تزار اجازه
انجام آنرا دريافت نموده بود ،به قتل رسيد.
ھمزمان که تزار از ادامه قتل عامھا ممانعتى بعمل نمياورد ،جبھه داخلی ناگزير به انجام فداکارييھاى
جديد شد .چھار روز قبل از روز بين المللی زن در  ٨مارس  ٢٣ ، ١٩١٧فوريه بر اساس تقويم قديمی،
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.
در صبح روز زنان  ١٢٨٠٠٠کارگر با تقاضای "نان و صلح" اعتصاب نمودند .صبح روز بعد تعداد آنھا
به  ٢١٤٠٠٠و روز بعد از آن به  ٣٠٦٠٠٠نفر افزايش يافت .در آن ھنگام وفاداران به تزار تيراندازی
به مردم غيرمسلح را آغاز نمودند .در  ٢٤فوريه  ١٢نفر در منطقه  Nevskijو در روز يکشنبه ٥٠
نفر در بازار  Znamenkajaکه ھمچنين در کنار  Nevskijقرار دارد کشته شدند.
شرايط ،شرايط ھولناکى بود .سربازان به مادران خود تيراندازی مينمودند .ولی برای بسياری که ھنوز
وجدانی باقی داشتند تحمل اين وضعيت غيرممکن شد .بعد از ظھر يکشنبه گارد پاولف از تيراندازی
سرباز زد و توسط گارد  Preobrazjenskijخلع سالح شد .روز بعد گارد  Preobrazjenskijنيز از
تيراندازی به مردم دست برداشت و در عوض فرماندھان خود را کشت.
نافرمانيھا به سرعت مانند زنجيره ای از اين واحد به آن واحد منتشر شدند .ناگھان بيش از ٢٥٠٠٠٠
ھزار سرباز و ملوان در و اطراف پطروگراد سر به شورش برداشته و تقريبا ھمان مقدار اسلحه را به
تصرف خويش در آوردند.
نقطه عطف ماجرا زمانی پديدار گشت که چابالف ،فرمانده گارد پطروگراد در منطقه ٢٨ ،فوريه ،تصميم
گرفت که اسلحه ھا را به زمين گذاشته و به مردم تيراندازی نکند.
پرچم قرمز بر فراز قلعه ) Peterpaulمحلی که جسد تزار نيکوالس دوم به خاک سپرده شده است(
افراشته شد .فقط در ھتل آستوريا بود که تعدادی از ھواداران تزار دست از مقاومت برنداشتند .انقالب
فوريه در مجموع  ١٤٤٣کشته ،که اغلب آنھا نظامی بودند ،بر جای گذاشت.
رژيم تزار فروپاشيد .دولتى موقتی تحت رھبری معظم اله لووف– او بعدھا توسط انقالبی سوسياليست،
کرنسکى  -ه  ٣٦ساله – ه وکيل ،بر کنار ميشد -تشکيل شد.
پس از آن تزار نيکالی دوم در  ٢مارس از روی اجبار استعفانامه خود را امضاء کرد .او در دفترچه
خاطرات خود شکايت کرده و نوشته بود :من توسط "خيانت ،بزدلى و کالھبردارى احاطه شده ام" .نه
فقط مستخدمين نزديک او در دربار ،بلکه اعضاى خانواده پادشاھی نيز او را تنھا گذاشته بودند.
اعليحضرت  Kirill Vladimirovitjدر حقيقت اجازه داد که پرچم قرمز را بر سر در قصر خود آويزان
کنند! شاھزاده  Nikolaj Michailovitjدر نامه ای به کرنسکی آمادگى خود را جھت اھداى ھديه ای
به بنای يادبود  ،dekrabistيک شورشی که پدر بزرگش او را کشته بود ،اعالم نمود.
در استعفانامه تزار اينچنين آمده بود که برادر او ،اعليحضرت  Michailبايد جانشين او ميشد .رھبر
پارلمان اميد بسياری داشت که بتواند پادشاھی را نجات بدھد .تصور ميشد که  Michailکه در کاخ
زمستانی زندگی ميکرد مناسبترين جانشين باشد .او از دادن دستور تيراندازی به مردمى که طی روزھای

انقالب فوريه در خارج از کاخ زمستانی گرد آمده بودند سرباز زده و مايل بود که با پارلمان ھمکاری
کند .اما به دليل اينکه فقط تعداد کمی در مجلس از او پشتيبانی مينمودند و افسران در ھمان زمان
رومانف را تنھا گذاشته بودند ،تصميم گرفت که برای ھميشه استعفا بدھد.
اقوام تزار در  Tsarskoje Seloبازداشت شدند ٣٧٠ .سال ديکتاتوری از ھم فرو پاشيد اگرچه تا
سپتامبر ،قبل از اينکه کشور به صورتی رسمی جمھوری شد ،بطول انجاميد.
ھمان روز ٢ ،مارس ،شوراى پطروگراد روسيه )فراکسيونی که توسط بلشويکھا در پطروگراد اداره
ميشد( "دستور شماره  – "١ه خود را صادر نمود :تمام واحدھای نظامی بايد سربازان خود را ،که در
برابر شوراى پطروگراد مسئول بودند ،انتخاب مينمودند .مخلص کالم ،مسئوليت حفاظت و کنترل اسلحه
ھا بر عھده آنھا بود .وظيفه دادن سالم نظامی خارج از زمان کار و حق افسران که سربازان را تو خطاب
کنند از ميان برداشته و ھمزمان سخن گفتن با افسران آسانتر شد .به جای "عاليجناب ژنرال" کافی بود
که بگويند "آقای ژنرال".
زمانيکه  ،Sjulgin.V.Vيکی از ھواداران پادشاھی ،فرمان شماره يک را خواند فرياد کشيد" :اين
مرگ ارتش است".
درآنزمان شرايط ويژه ای سياسی که نام "قدرت دوگانه" را به خود گرفت ايجاد شده بود .بلشويکھا از
پطروگراد شرايط را برای مجلس ،که رسما دولت را تعيين و کشور را اداره مينمود ،ديکته ميکردند.
شوراى پطروگراد قانون عفو عمومی در مورد زندانيان سياسی  ،آزادی بيان ، -نشريات و اجتماعات را
صادر نمود ،از ميان برداشتن تمامی تبعيضات طبقاتی ،مذھبی يا مليتی صادر شد ،يک مجمع قانونگذای
فراخوانده شد؛ حق رای عمومی ،مستقيم ،مخفی و داشتن حق رای مساوی به اجرا گذاشته شد ،نابودی
دستگاه پليس که توسط يک نيروی نظامی مردمی جايگزين ميشد به مرحله اجرا درآمد ،سازمانھای
منطقه ای – ه انتخاب شده از جانب مردم برای حکومت خود مختار ايجاد و ضمانتھايی داده شد مبنی بر
اينکه واحدھای نظامی که در انقالب شرکت نموده بودند نبايد خلع سالح يا به جبھه فرستاده ميشدند.
خواسته قديمی جنبش اتحاديه ای در مورد  ٨ساعت کار در روز با قدرت تمام به اجرا گذاشته شد.
انقالب فوريه توسط افسران و سربازان و نه توسط کارگران تعيين شد .در باالترين حد خود کارگران
صنعتی  ٣ميليون نفر بودند در حاليکه ارتش به اضافه ذخيره ھا و نيروھای تدارکاتی به  ١٤ميليون نفر
ميرسيدند.
به نظر ميامد که ھيچيک ،نه دولت موقت و نه پارلمان ،تشخيص نداده بودند که خواسته مھم توده ھای
سرباز ھنوز برآورده نشده بود ،به عبارت ديگر صلح و اينکه اين خواست نھايی آنھا بود.
٤
اکٽريت در پارلمان بر عکس قصد داشت که جنگ را "تا پيروزی کامل ادامه بدھد".
در ھمان پاييز – ه سال قبل سربازان در جبھه ھا ،در مقياسی وسيع ،به يکديگر اعالم برادری نموده
بودند .در  ١٨آوريل زمانيکه دولت موقت تصميم خود را مبنى بر ادامه جنگ با تمام قدرت به انگلستان
و فرانسه اعالم نمود ،موجی از ناخشنودی بخصوص در سربازخانه پطروگراد ايجاد شد .ھزاران تن از
سربازان و ملوانان بى مقدمه در مراکز دولتی تجمع نمودند و وضعيت بايد توسط انتخاب آلکساندر
٥
کرنسکی  -ه سوسياليست به رياست دولت و وزير جنگ نجات داده ميشد.
اما عالقه کرنسکی به "وطن" کمتر از وزير جنگ تزار نبود .او روزھای بسياری را در جبھه ھاى
جنگ جھت برگرداندن ورق به سود روسيه گذرانده بود .کرنسکی که به تازگی به سوسياليستھای
انقالبی ) ،(SRبا ترکيبی از کشاورزان رمانتيک و ناسيوناليستھای ابله ،پيوسته بود بسياری از رفقای
حزبی خود و تعداد زيادى از منشويکھا را به عنوان کميسر به جبھه فرستاد .جنگی که از تزار به ارٽ
برده شده بود بايد به عنوان دفاع از انقالب به بازار عرضه ميشد.

بخشی از جنبش کارگرى بر اٽر تبليغات  -ه کاذب وطنپرستان عفونی شده بود ،و حتی بلشويکھايی،
مانند لف کامنف ،به اين نتيجه رسيده بودند که دفاع از وطن ،به دليل اينکه به آلمانيھا اين فرصت داده
نشود که انقالب را نابود و دوباره تزار را بر سر کار آورند ،بايد ادامه ميافت.
در  ١٨ژوئن کرنسکی حمله ای را که در ھمان زمان از جانب تزار طراحى شده بود و توسط ژنرال
آلکسى بروسيلوف رھبری ميشد ،آغاز نمود .روسھا ھزاران نفر را به اسارت گرفتند و چند شھر را به
تصرف خود درآوردند .اما زمانيکه آلمانيھا نيروھای کمکی ارسال نمودند بايد روسھای خسته عقب
نشينی مينمودند .پس از دو ھفته ارتش روسيه بيش از  ١٠٠٠٠٠سرباز را از دست داده بود و در
 Galizienناگزير به عقب نشينی شد.
انحالل بسرعت رخ داد اما ھنوز تمام ارتش را شامل نشده بود .تنھا صلح قادر به ترميم وضعيت بود .
ژنرالھای محافظه کار و خادم به جمھوری اشاره کرده بودند که روحيه و تسليحات خراب حمله را به
عملياتی نامطمئن تبديل نمود .يک روز زمانيکه کرنسکی با ھنر سخنوری درخشان خود در حال آماده
نمودن سربازان در کنار جبھه ريگا بود ،يک سرباز کشاورز رشته کالم را بدست گرفت" :آقای وزير،
شما ميگيد که ما بايد برای کشور و آزادی خودمون بجنگيم .من اگر بميرم چه استفاده ای از زمين
ميبرم؟ اون چيزی که من بدست ميارم بيشتر از يک قبر  ١٨٠سانتيمتری نيست".
اخبار در مورد حمله بروسيلوف تظاھرات بزرگی را با شرکت سربازان در پطروگراد موجب گشت و
 ٢٠٠٠٠تن از ملوانان کرونشتاد به آنھا پيوستند .سربازان وفادار به دولت از پشت بامھا با مسلسل به
آنھا شليک کردند .در اين ھنگام شاھزاده لووف و کادتھا از دولت خارج و تمامی مسئوليت را بر عھده
کرنسکی نھادند.
"اکنون به جای ) Alexsandra Fjodorovnaشاھزاده خانم ھوادار تزار(Aleksandr ،
) Fiodorovitjکرنسکی( 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.
لنين در تبعيدگاه خود گزارشھاى روسيه را مطالعه ميکرد .او بسرعت تشخيص داد که دولت موقت
سرمايه داری ،با توجه به اينکه سرمايه داری روسيه چگونه زير بالھای ديکتاتوری تزار فلج شده
است ،قادر به حفظ قدرت نبود.
در  ١٩مارس او به فردى به نام "لوند استروم" در استکھلم تلگرافی زد و از او خواست که به کليه
بلشويکھايی که برای آمدن به روسيه از استکھلم عبور ميکردند اين پيغام را بدھد:
"تاکتيک ما :ھيچ اعتماد و يا پشتيبانی به دولت جديد؛ بخصوص کرنسکی بسيار مظنون است؛ تنھا
ضمانت مسلح نمودن کارگران است؛ انتخابات فوری در پارلمان پطروگراد؛ نزديک نشدن به احزب
٦
ديگر".
او به اينسا آرماند نوشت:
" از اينکه نميتوانم به اسکانديناوی مسافرت کنم خشمگينم .من ھرگز خودم را ،به خاطر اينکه در سال
٧
 ١٩١٥اين خطر را نپذيرفتم ،نميبخشم".
١ـ LCC 35: 294
٢ـ نقل قول شده توسط جرمن آندريف در نشريه " ٤٢،ص  "Kontinentشماره .٢٧٤
٣ـ ) Aleksandr Kats: Vonja 1914-1917مقاله در اينترنت ـ (http://ok.zhitinsky.spb.ru/library/kaz/trakta37.htm
٤ـ پروفسور ريچارد پيپس معتقد است "اين اشتباه است که انقالب اکتبر را با خستگى جنگ گره بزنيم .شايد که دقيقا بر عکس بود .روسھا
ميخواستند که جنگ را بصورتى موثرتر به پيش ببرند ،اما اينچنين احساس کردند که دولت وقت براى انجام آن قابليت نداشت``Richars 33)....
Pipes: Tri ``potjemu`` russkoj revoljutsii, (Mosko

اين اشتباه بزرگيست از طرف .Pipes
٥ـ ابتدا او به آنھايى که اصطالحا ) Trudoviksيک حزب کشاورزى( خوانده ميشدند تعلق داشت ،اما در سال  ١٩١٧به اس ارھا پيوست.
٦ـ LCC 23:292
٧ـ LCC 35:294

 -١٠دوران درخشان
کروپسکايا مينويسد ،از لحظه ای که خبر انقالب به لنين رسيد ،خواب از چشمانش پريد .او شبھا تمام
طرحھای امکانپذير را مورد مطالعه قرار ميداد .او به خاطر سردرد و بيخوابی از دکتر وقت گرفت ولی
ھرگز او را مالقات نکرد.
يک شاھدعينى ،رئيس بلشويکھا  ،Vjatjeslav Karpinskijدر ژنو ميگويد که لنين ابتدا ،دست کم،
١
سه يا چھار راه مختلف را برای بازگشت به روسيه مورد مطالعه قرار داد.
نظرى بر اين بود که لنين ھواپيمايی را در سوئيس اجاره و شبانه از مرز عبور ميکرد .اما مشکالت فنى
و اقتصادی اين مسئله بيش از اندازه بود.
يک پيشنھاد ديگر اين بود که لنين با يک پاسپورت – ه قالبی سوئدی به روسيه وارد ميشد ،و او پيغامی
را که الی کتابی قرار داده بود به  Jakob Haneckiنماينده بلشويکھا در استکلھم فرستاد:
"بيش از اين نميتوانم در انتظار بمانم .اميدی به يک مسافرت قانونی نيست .يک سوئدى را پيدا کن که
شبيه من باشد! اما من سوئدی بلد نيستم .به ھمين دليل اين فرد بايد کر و الل باشد .به ھر صورت من
عکس خود را برای آن پاسپورت قالبی ارسال ميکنم".
پس از باز انديـشى دقيقتر ،در ضمن ،شايد لنين ناگزير ميشد که در صورت دريافت پرسشنامه اى تظاھر
کرده و ادعا ميکرد که از آن چيزى نميفھميد.
سومين طرح اين بود که او با موی مصنوعی و با پاسپورتی قالبی به روسيه مسافرت مينمود .لنين به
کروپسکايا نوشت:
"نوشته ای را با نام خودت ،جھت عبور از طريق انگلستان )و ھلند( به روسيه ،تھيه کن! .من ميتونم از
موی مصنوعی استفاده کنم .عکسی از من با موی مصنوعی گرفته ميشه و بعد من خودم را در
کنسولگری ]روسيه[ در  ،Bernآنجا ھم با موى مصنوعى ،نشون ميدم .بعدا شما بايد دست کم و در خفا
چند ھفته ژنو را ترک کنى )تا اينکه من تلگرافی را از اسکانديناوی براى شما بفرستم(".
اين طرح نيز عملی نشد .مرزبانانھاى سوئيسی قادر به شناسايى او بودند .و انگليسيھا دقيقا در ھمان
زمان سوسياليست انقالبی چرونف را اخراج و او را به فرانسه بازگردانده بودند .او مردد شده بود .لنين
به اينسا آرماند نوشت" :به نظر ميايد که ما ھرگز به روسيه نرسيم .انگلستان ما را راه نميدھد .عبور از
آلمان را نميتوان سازماندھی نمود".
نه؟ عملى نمودن اين طرح تقريبا شجاعت زيادی را طلب مينمود .اما لنين به آن فکر کرد .حکومتھاى
مرکزی و در راس آنھا آلمان مطلقا داراى ھمان عالقه که از اين مسافرت جلوگيری کنند نبودند .بر
عکس اين کار ممکن بود روسيه را در مقابل آنھا تضعيف نمايد.
لنين بر آن شد که از اين تضاد بھره بردارى نموده و سفرى کامال قانونى را از طريق آلمان سازماندھی
نمايد .اما اگر اين مسافرت تحقق ميپذيرفت نبايد و تحت ھيچ شرايطی به نام او ثبت ميشد.

در نامه ای به اينسا آرماند در  ١٩مارس "طرح ماراتف" را توضيح ميدھد .به گونه اى غير مستقيم با
رھبر سوسيال دمکرات سوئيسی گريم رابرت تماس گرفته و به او ماموريت داده شد که به نيابت از
اتحاديه ھای پناھندگان روسی امکانات بازگشت – ه به خانه را از طريق آلمان مورد بررسى قرار دھد.
آلمانيھا البته دليلی نداشتند که لنين را متوقف سازند .نگرانيھاى ناشى از انقالب روسيه ميتوانست براى
آلمان اين امکان را فراھم آورد که نيروھاى خود را به جبھه غرب منتقل نمايد .قيصر ويلھم  -ه دوم
رضايت خود را اعالم نمود Ludendorff .که از اعضای ستاد فرماندھی بود در اکتبر  ١٩٣٧اعالم
نمود که او نميدانست ،و از او کمتر قيصر ،که اين سفر چه نتايجی را ميتوانست در بر داشته باشد.
زمانيکه گريم از آلمانيھا جواب مساعدى دريافت نمود ،منشويکھا شوکه و از وحشت اينکه "افکار
عمومی چه عکس العملی نشان خواھد داد" اعالم انصرف نمودند.
در ھمان زمان در  ٣١مارس لنين ،کروپسکايا و زينويف در تلگرافی به گريم پيغام دادند که آنھا از جانب
خودشان اين دعوتنامه را پذيرفته بودند .اکنون گريم از بيم اينکه سرپرستی يکى از عمليات بی نظير
بلشويکی بر عھده او گذاشته شود از قبول آن اعالم انصراف نمود.
لنين بشدت خشمگين شد .پس از يک نشست سريع با گريم لنين موفق شد که فريتز پليت ـ ه راديکالتر
را ،که به عنوان منشی حزب سوسيال دمکراتھا کار ميکرد ،راضی به قبول نقش گريم نمايد.
آلمانيھا به صورت کتبی شرايطى را مطرح نمودند و لنين اعالم نمود که آنھا را بدون قيد و شرط
ميپذيرفت در غير اينصورت مسافرتی در کار نبود .روسھا خواستار آن شدند که به واگن ،کتبا ،حقوق
برون مرزى اعطاء ميشد ،به عبارت ديگرکارمندان آلمانی نبايد پاسپورت و چمدانھا را کنترل مينمودند.
روسھايی که ميخواستند به روسيه بازگردند بدون توجه به مواضع سياسيشان اجازه ميگرفتند که به اين
طرح بپيوندند ،ھيچ کنترلی بر روی پاسپورت – يا کنترلی در گمرک در آلمان صورت نميگرفت ،روسھا
مبلغ معمولی را برای خريد بليط پرداخت مينمودند ،و غيره .سوسيال دمکراتھاى سوئيسی با ٣٠٠٠
فرانس غذا به اين سفر يارى نمودند.
در  ٧آوريل لنين به  Haneckiدر استکھلم تلگرافی زد:
" روز دوشنبه آخرين سفر نھايى ٤٠ .نفر] .کارل[ ليندھاگن و ]فردريک[ استروم را بايد در
 Trelleborgمالقات کنم".
در  ٩آوريل ساعت  ٣٢ ، ١١تن از مسافران در رستوران  Zähringerhofدر زوريخ گرد آمدند .در
مجموع  ٣١نفر بزرگسال با بچه و يک پسر بچه مھاجر چھار ساله  -ى تنھا که رابرت ناميده ميشد١٩ .
نفر از آنھا به فراکسيون لنين تعلق داشتند ،و بقيه متعلق به ديگر احزاب ،قبل از ھمه سوسيال
دمکراتھای يھودی  ،Bundبودند.
بنا به گفته يک شاھد عينى لنين متعلقات خود را در "کيسه اى پارچه ای" ،که جزوات و نوشته ھای او
از آن بيرون زده بود ،جمع آورى نموده بود.
کارل رادک که در سکوب کنار خط راه آھن ايستاده و با سوسياليست جوان Willi Munzenberg
٢
صحبت ميکرد ،گفت" :شش ماه ديگه يا ما وزير ھستيم و يا به دار آويخته شديم".
ميان انبوه جمعيت در ايستگاه راه آھن مخالفانی نيز وجود داشتند که فرياد ميکشيدند" :آنھا ھمه شمارو
دار ميزنند ،جاسوسھا ،خوکھا ،ترسوھا ،پرحرفھا"!.
در شھر مرزی آلمان  ،Gottmadigenبرای تعويض واگن ،ھمه از قطار پياده شدند .آنھا به يک سالن
انتظار خالی برده و به دو ژنرال  Planitzو  Buringکه به ھمراه ديگران به سانيتز رفتند معرفی
شدند Buring .به زبان روسی صحبت ميکرد اما اينرا از ديگران مخفی نمود .او از شخص ژنرال
 Ludendorffماموريت دريافت نموده بود که مخفيانه به حرفھای روسھا گوش کند.
بدون ھيچ مراسمی مسافران به قطار "پلمب شده" که در انتظار ايستاده بود برده شدند.

قطاری با واگنھای درجه دو و سه که سه در از چھار درش پلمب شده بود و فقط درى که در عقب قطار
قرار داشت باز بود .در نزديکی آن دری که ھنوز باز بود با گچ خطی بر روی زمين کشيده شده بود و از
اين خط تنھا فريتز پليت ،که تمام راه را تا ھاپاراندا مسافرت نموده بود ،حق عبور داشت.
ھنگاميکه يکی از نمايندگان سوسيال دمکراتھای آلمان به منظور خوش آمد گويى به روسھا تالش نمود
که سوار قطار بشود او را تھديد کردند که قوريھاى خود را به طرفش پرتاب مينمودند .تنھا زمانيکه
فردی از خارج توانست خود را به روسھا نزديک کند زمانى بود که گروھی از سربازان خسته آلمانی در
انتقال ليوانھای آبجوخوری به مسافران به فريتز پليت کمک کردند.
لنين برای برخورد به تبليغاتی از اين قبيل که بلشويکھا بازيچه دست قيصرھا قرار گرفته بودند ،تبليغاتی
که او در انتظارش بود ،از رفقای خود در ميان گروه چپھاى زيمروالد کمک گرفت .در بيانيه ای امضاء
شده توسط سوسيال دمکراتھای دست چپی شش کشور ،ضمانت داده شده بود که اين نه تنھا حق
بلشويکھاى روسی بلکه اين وظيفه آنھا بود که از اين فرصت داده شده به آنھا جھت سفر به روسيه
٣
بھره بردارى نمايند.
ھمان بيانيه در جريان عبور از استکھلم توسط سوسيال دمکراتھای دست چپی ،کارل ليندھاگن ،فردريک
استروم ،کارل کارلسون ،توره نرمان ،کارل کيل بوم و آرويد ھانسن – ه نروژى امضاء شد.
انصراف از سفر به معنای سر فرود آوردن در مقابل دستورات دول متحد بود .آنھا به "انقالبيونى"
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.
سفر لنين به روسيه سفری چندان پر تنش نبود و ابدا آنقدر مشکوک نبود که از آن صحبت کرده اند .به
سرعت پس از آن حريف لنين ،ماراتف و  ٣٠٠تن از منشويکھا ھمان سفر را با ھمان شرايط بدون
اينکه سر و صدايی به راه بيفتد انجام دادند.
در سازنيتز قطار لنين به کشتى قطارکش ملکه ويکتوريا وارد و پس از ورود به  rgTrelleboبا قطار
به مالمو رفت .در آنجا استروم و ليندھاگن وظيفه مالقات با لنين و ھمراھى با او را تا استکھلم به
روزنامه نگار جوانى به نام اتو گريم لوند محول نموده بودند.
سپيده دمى ابری و بسيار سرد در حال روشن شدن بود که قطار لنين بخار کنان چند دقيقه ای پس از
ساعت  -ه  -١٠ه روز جمعه  ١٣آوريل  ١٩١٧به ايستگاه مرکزی استکھم وارد شد.
اين در واقع ھفتمين بار بود که که لنين از استکھم بازديد مينمود .اولين بار نوامبر  ١٩٠٥بود ،آنزمان
او از سوئيس به روسيه ميرفت ١٩٠٦ .او در چھارمين کنگره حزب سوسيال دمکراتھای روسيه شرکت
کرد و سال بعد از آن به خاطر شرکت در پنجمين کنگره حزب در کپنھاک از استکھلم عبور نمود .در
نوامبر ھمان سال او برای اجتناب از دستگير شدن در روسيه از استکھلم عبور کرد.
پنجمين بازديد او در سپتامبر سال  ١٩١٠زمانيکه لنين جھت مالقات مادرش به استکھلم آمده بود رخ
داد.
برای آخرين بار زمانيکه او به استکھم رسيد تعداد کمی از ھواداران منتظر او بودند .شھردار
٤
سوسياليست  -کمونيست استکھلم کارل ليندھاگن از مالقات روسھا به ھيجان آمده بود:
در چھره آنان خوانده ميشد "بازگشت به روسيه!" .آنھا ھوادارن معمولی حزب نبودند ،نمايندگان مجلس
٥
ھم نبودند .آنھا جمعی از انسانھای واقعی بودند".
فردريک استروم که بعدھا در موارد بسيارى با لنين ھمکارى نمود نوشت:
"او مرد کوچکی اندامى بود .با اين وجود مانند يک لوکومويتو به نظر ميامد .در نزد اين مرد کوچک
٦
اندام قدرتى حيرت انگيز نھفته بود".

پشت سر ھئيتھاى بازديد کننده ،پليسھا با لباس شخصی ،ايستاده و کز کرده بودند .آنھا دستور گرفته
بودند که لنين و ھمراھان او را دقيقا زير نظر داشته باشند.
در ھتل رجينا رفقا ده اتاق را اجاره نموده و قھوه ،تخم مرغ ،کره و نان را برای آن گروه گرسنه
سفارش داده بودند.
در روزنامه "اخبار امروز" مطلبی به اين شرح نوشته شده بود ٣٠" :تن از انقالبيون اھل روسيه در
راه سفر به روسيه از طريق استکھلم .گفته ميشود که رھبر معروف حزب ،لنين ،در ميان آنھاست".
خبر اين سفر محرمانه تر از اين نبود.
لنين در ھمان شب – ه قبل از ادامه سفرش به ھاپاراندا بدليل کثرت جلساتى که بايد در آنھا شرکت
مينمود ،نتوانست  Zeth Höglundرا که به خاطر تبليغات ضد جنگ در زندان بسر ميبرد مالقات کند.
در عوض او تلگراف زير را برای او ارسال داشت:
"نماينده مجلس  ، Z. Höglundزندان کرونو.Långholmen ،
با سالم ،بزودی بازگشت به آزادی و مبارزه!
براى دوستان سوئدی و روسى
٧
لنين .استروم"
لنين بايد برای رفتن به کنسولگری روسيه در خيابان  Smålandعجله ميکرد .او بايد از آنجا اجازه –
ى ورود به روسيه را دريافت مينمود .اتو گريم لوند با او بود و او را متقاعد نمود که نگاھی ھم به
بوتيکی به نام  PUBواقع در بازار  Höانداخته و کت و شلوار قھوه ای ارزانی بخرد .زمانيکه بقيه رفقا
تالش نمودند که او را در مورد خريد لباسھای ديگری نيز متقاعد نمايند ،او دستھای خود را به عالمت
اعتراض باز نمود:
"آقايان ،من به روسيه نميرم که فروشگاه لباس مردونه باز کنم ،به اونجا ميرم که انقالب کنم".
٨
اين داستانيست که اتو گريم لوند بازگو مينمايد.
اما روايت ديگری نيز وجود دارد .کارگر صحاف نيلس بيورک مان ميگويد که او به خاطر قد و قواره
اش به عنوان مناسبترين فرد از طرف ھمراھان لنين انتخاب شد که به فروشگاه  PUBبرود و برای
لنين که به دليل داشتن جلسه ای در ھتل رجينا بشدت مشغول بود لباس بخرد .نيلس بيورک مان نه فقط
بايد يک دست کت و شلوار بلکه بايد پالتويی با يقه مخملی نيز ميخريد ،دقيقا ھمان پالتو که بعدھا از لنين
٩
بارھا با آن عکس گرفته شد.
اگر چه ارتباطات لنين با يلمار برانتينگ قطع شده بود ،اما ميان اين دو سوسيال دمکرات تماسھای
نزديکی وجود داشته است .يلمار برانتينگ که در روسيه به عنوان ناظر در  Pulkovoدر سن
پطرزبورگ زندگی و درس خوانده بود بيش از ھر سوسيال دمکرات ديگری به مسائل روسيه آشنا بود.
در آنزمان اينکه سوسيال دمکراتی برای سلسله رومانف چاپلوسی کند غير ممکن بود.
وقتی تزار روس در سال  ١٩٠٩برای بازديدی به استکھلم آمد ،ناگزير شد که تمام مدت خود را در ميان
ديوارھای کاخ محبوس نمايد .به ھمان ميزان سوسياليست  -ه جوان ،يلمار ونگ ،زمانيکه يک ژنرال
سوئدی را در لباس ضيافت ،با اعتقاد – ه به اينکه که او يک افسر تزاری بود ترور نمود ،مستاصل و
نااميد بود .او بعدھا خودکشی کرد.
اين حادٽه بر عليه جنبش کارگری استفاده شد ،اما برانتينگ آنچيزى را که او تحريک از جانب
" *"Svarthundradernas stallbröderخواند مردود اعالم نمود.

* Svarthundradernas stallbröderسازمانھاى ارتجاعى بودند که در دوران تزار توسط تجار و صنعتگرانى که ميخواستند انقالب را نابود
سازند سازماندھى شده بودند  -مترجم

در نوامبر  ١٩١٤در نھمين کنگره سوسيال دمکراتھای سوئد ھئيت روسی تنھا مھمان خارجی بود.
 Aleksandr Sjljapnikovکه بعدھا يکی از مردان بلشويکھا در رھبری شوراى پطروگرد شد ،در
نطقی خيانت سوسيال دمکراتھای آلمانی را محکوم نمود .در آخرين کنگره ،زمانيکه بخشی از ھئيتھا به
محل زندگيشان بازگشته بودند ،برانتيگ پيشنھاد نمود که بايد با بيانيه ای از حمله Aleksandr
 Sjljapnikovبه سوسيال دمکراتھای آلمانى فاصله گرفت .اين پيشنھاد با کمترين اختالف ممکن٥٤ ،
در مقابل  ٥٠به تصويب رسيد.
لنين در طول سفر خود از ميان سوئد در آوريل  ١٩١٧در جريان گفتگو با رفقای کمونيست خود تاکيد
نمود که مبارزه بر عليه برانتينگ مسئله مھمی بود اما او ھمچنين به صورتی مالمت آميز به فردريک
استروم گفت:
"سوئديھا مردمی اھل تشکيالت و تحصيلکرده اند ،اما شما بی عمليد .حتی شمايى ھم که تمايالت دست
چپی داريد سرمايه داران بی عمليد".
او گفت برانتينگ "بيشتر به دول متحد اعتماد داشت تا به کارگران .سرمايه داران شما شفافتر به اين
١٠
قضيه نگاه ميکنن .....انقالب روسيه شما را از خطر جنگ نجات ميده".
برانتينگ مايل بود که از بلشويکھای روسی فاصله بگيرد .تماسھای ھر چه بيشتر و نزديکتر با آنھا
کمکی به ايجاد توازن ميان اعضای پارلمان سوسيال دمکراتھای سوئدی نمينمود.
يکی از ھمکاران برانتينگ در رھبری سوسيال دمکراتھا - iernaErik Kule Palmst ،ه اشرافزاده
که بعدھا وزير درياھا و وزير امور خارجه شد ،در دھه ھای  ٥٠در خاطرات خود گفت که به برانتينگ
پيشنھاد نموده بود که او ترور لنين را ،قبل از ورودش به پطروگراد ،سازماندھى مينمود.
بنا به گفته  ،Plmstiernaبرانتينگ به او خنديده و گفته بود که ،اينکار مطلقا نبايد انجام بشه.
زمانيکه  Erik Kule Palmstiernaداستان را برای وزير سابق روسی ،Gulkievitj ،در استکھلم
بازگو نمود ،او با چشمھای گريان گفته بود:
""Mon cher baron, vous aviez le sort de la Russia entre vos mains
١١
"بارون عزيز من ،سرنوشت روسيه در دستان شما قرار داشت"
تمامی اينھا البته داستانھايی ساختگی ھستند که  Erik Kule Palmstiernaبه منظور مطرح نمودن
خود ساخته و پرداخته است .در غير اينصورت چرا بايد چنين داستانی جالبی را محفوظ نگاه دارد تا
زمانيکه تمام شاھدان بميرند؟؟؟
دقيقا ساعت شش و نيم بعد از ظھر لنين در ھاپاراندا از قطار پياده شد .رفقای سوئدی حزب پرداخت پول
ھتل را به عھده گرفتند.
در  Torneåلنين و ھمراھانش توسط افسران انگليسی که ھيچگونه چيز مشکوکی پيدا نکردند مورد
بازجويی قرار گرفتند .در پرسشنامه مسافرتی لنين صادقانه نوشت که او کشور را بصورت غيرقانونی
ترک کرده بود و اکنون باز ميگشت.
" Haparanda/Torneåسوراخ سوزن" ناميده ميشد و در آنزمان تنھا راه عبور روسيه به غرب،
محلی که جنگی در آن جريان نداشت ،بود .زمانيکه ھمراھان لنين از سوراخ سوزن عبور نمودند به
صورت رسمی داخل روسيه بودند .اکنون ھيچ چيز نميتوانست آنھا را متوقف نمايد .مسافران شادی کنان
يکديگر ،و برخی از رفقا که به ديدار آنھا آمده بودند ،را در آغوش کشيدند.

زمانيکه ما سفر لنين را از ميان اروپا مورد بررسی ميدھيم نميتوانيم از تقارن حوادٽ شگفت زده
نشويم .يک اشکال در جريان اين سفر ميتوانست مانعى بر سر راه ورود او به روسيه ايجاد نموده و يا
آنرا به تعويق بياندازد .در اينصورت کار انقالب اکتبر به کجا ميکشيد؟
بى دليل نبود که  - Stefan Zweigه اطريشى اين سفر را "دوران درخشان تاريخ" نامگذارى نمود.
١ـ پراودا  ١٦آوريل ١٩٢٧
Willi Gautschi: Lenin als Emigrant in der Schwies (Köln, 1973), p 278 -٢
٣ـ نقل شده از طرف مارتا زوبکوس :لنين در سوئد .سال ) ١٩١٧مسکو .(١٩٨٥
٤ـ شھردار ١٩٠٣ـ ٣٠
٥ـ کارل ليند ھاگن .I revolutionsland :در اينجا از جانب مارتا زوبکوس نقل قول ميشودaa, p83 :
٦ـ فردريک استرومI stormig tid (stockholm 1942), p 197-98 :
٧ـ سياست ١٤ ،آوريل .١٩١٧
٨ـ  Otto Grimlundدر مصاحبه اى ضبط شده با Volger Jonsson, APN
٩ـ گوستاو يوھانسون در لنين و جنبش کارگرى در اسکانديناوى ،استکھلم  ١٩٧٠ص .٥٥
١٠ـ کنوت بکستروم :جنبش کارگرى در سوئد ،بخش ) ٢استکھلم  (١٩٦٣ص .٣٣٠
١ـ Erik palmstierna: Orostid, (Stockholm 1953), p 163
١٢ـ )Stefan Zweig: Sternstunden der Menschheit. Zwölf historische Miniaturen (Wien 1927

 -١١خائن
در تاريخ  (١٦) ٣آوريل ،ساعت ١١صبح لنين با لکوموتيو بخاری  ٢٩٣ھمراه با رفيق قديميش
١
 Hugo Jalavaدر کنار دستکھاى آن ،به ايستگاه راه آھن فنالند در پطروگراد وارد شد.
آنروز ،روز قبل از چھل و ھفتمين سال تولد لنين بود .زمانيکه آنھا به ايستگاه نزديک شدند ،لنين نواى
موزيک ارکستر ارتش که سرود ملى را مينواخت شنيد .کارگران ،سربازان و ملوانان برای خوش آمد
گويی به او به آنجا آمده بودند .پرچمھای سرخ ،گلھای طبيعی ،گارد احترام از دريانوردھای کرنشتاد،
خودروھای زره پوش ،ھئيتی رسمی از بلشويکھای پطروگراد ،دشمن قديمی دولت را مورد استقبال قرار
دادند.
اين بايد تجربه ای تقريبا شگفت انگيز بوده باشد .زمانيکه لنين را به اتاق انتظار تزار بردند ،آنجايی که
به او به صورت رسمی توسط رئيس شوراھا  Tjcheidzeخوش آمد گفته شد ،مسئله شکل ديگری به
خود گرفت .روسيه توسط مخالفان لنين ،منشويکھا رھبری ميشد .او به سقف مجلل اتاق انتظار قيصر
نگاه کرد ،به روى گلدانھای گل دست کشيد ،و قبل از اتمام  -ه نطق مستقبلين ،نطق بدون مقدمه خود را
برای جمعيتی که در آنجا گرد آمده بودند آغاز نمود.
لنين ناگزير به روی خودروھاى زره پوش رفت و نورافکن دژ  Peterpaulراه را ،از ايستگاه راه آھن
فنالندی تا محل خوابگاه ھمسر لھستانی و بالرين تزار  e KrzesinskaMathildکه در آنجا زندگی
کرده بود و اکنون به مقر بلشويکھا تبديل شده بود ،روشن ميکرد.
 Krupskajaمينويسد ،لنين آغاز انقالب را با تمام تار و پود ھستی خود احساس مينمود .او بايد فورا
نطقی از بالکن ايراد ميکرد .در داخل مقر فرماندھی لنين سخنان ناطقان جديدی را که جھت خوش آمد
گويی در انتظار بودند جھت انجام نطقی ارتجالى در مورد انقالب که يک ساعت و نيم به طول انجاميد
نيمه کاره گذاشت .سپس مباحٽ مدتھا ادامه يافت .لنين و  Krupskajaشديدا سرگرم بودند و گفتند که
در آنروز بسختی توانستند کلمه ای را با يکديگر رد و بدل نمايند.
دولت  -ه  ،Miljukovکرنسکی و شرکاء بر آن بودند که لنين را به محاکمه بکشند ،امری که ھمراھان
لنين پيش بينی نموده بودند.

٢

اما در آنزمان چگونگی استقبال در پطروگراد شھامت برپايی اين دادگاه را از دولت گرفته بود.

صبح زود – ه روز بعد از ورود لنين به پطروگراد ،او و ھمراھان بلشويکى اش به اولين کنگره آتى و
تمام روسی شوروى برده شدند.
در طبقه فوقانی در کاخ  Tauriskaاو برای بلشويکھا سخن ميگفت در حاليکه منشويکھا در طبقه
تحتانی جلسه داشتند .پس از آن او به جلسه مشترک در سالن بزرگ کاخ آمد .در ھر دو جلسه لنين
"تزھای آوريل" را که طی سفر خود به پطروگراد نوشته بود ارائه نمود.
اولين وظيفه او اين بود که مواضع بردبارانه بلشويکھا را در مقابل دولت موقت تشديد نمايد .او گفت که،
جنگ ،جنگيست غارتگرانه امپرياليستی و حتى کمترين امتياز به "دفاع محبت آميز انقالبی" غير قابل
پذيرش است.
برادری بايد ميان نيروھای در جبھه تبليغ ميشد و توده ھای وسيع بايد متقاعد ميشدند که "بدون
سرنگونی سرمايه داری پايان جنگ غيرممکن بود".
لنين انقالب فوريه را به عنوان يک مرحله موقتی اعالم نمود .اکنون روسيه آزادترين کشور جھان بود و
از اين آزادى بايد در جھت افشاى دولت موقت که از پايان دادن به جنگ امتناع ميورزيد بھره بردارى
ميشد.
بجاى يک "جمھوری پارلمانی" حزب يک جمھوری شورايى را تقاضا مينمود ،جمھورى که پليس،
ارتش و بوروکراسی را از ميان بر ميداشت.
شعار اين بود" :تمام قدرت به شوراھا!"
يک جمھوری متشکل از شوراھاى کارگران ،کارگران مزارع ،و دھقانان در سراسر کشور ساخته ميشد،
از پايين تا باال .پليس ،ارتش و گروه ماموران دولتی از ميان برداشته ميشدند .ھمه کارمندان دولت
انتخاب و در ھر زمان جايگزين ميشدند .آنھا حقوقی دريافت مينمودند که بيشتر از ميانگين حقوق
کارگران واجد شرايط نبود.
کليه امالک مالکان مصادره ،به عبارت ديگر ملی ميشدند .حق استفاده از زمين به شوراھاى منطقه ای
داده ،زمينھای بزرگ تحت نظارت شوراھاى منطقه اى به کشاورزيھاى نمونه تبديل و توده ھای مسلح
جايگزين ارتش حاضر ميشدند.
تزھای لنين به عنوان "احمقانه" از جانب منشويکھا محکوم و حتی فراکسيون درون بلشويکھا نيز بر
عليه لنين بپاخاست .تزھای آوريل ھرگز مورد قبول واقع نشد بلکه به عنوان پيوستی از جانب لنين
منتشر شد.
لنين از ھر فرصتی جھت گذاردن تاٽير بر روی اوضاع شھر بھره بردارى مينمود .او در مقابل اجتماعات
کوچک مردم نيز صحبت ميکرد و ،ميانگين ،دو مقاله در روز برای آنھا ميخواند.
او در حاليکه از ھمان لحظه اول در مورد سرنگونی دولت موقت سخن ميگفت ،پرودا که توسط استالين
و کامنف صفحه آرائى و تنظيم ميشد مبارزه ای معتدل را بر عليه کرنسکی به پيش ميبردند .کامنف
"دفاع از وطن" را به منظور حمايت از پيروزيھای انقالبيون تقويت مينمود.
يک ھفته پس از ورود به روسيه بلشويکھای پطروگراد کنفرانسی شھری را ترتيب دادند ،در آنجا
مواضع لنين پيروز شد .اما طی نطقی در شوراى پطروگراد بر عليه جنگ مردم لنين را مورد تمسخر
قرار دادند و رھبران روسيه تصميم گرفتند که از "وام آزادی" ،عمال يک بودجه جنگی جديد ،پشتيبانی
نمايند .تبليغات شديدی بر عليه "خائن به وطن" ،يعنی لنين ،آغاز شد.

لنين قبل از انقالب اکتبر تقريبا در پولھای آلمانی شنا ميکرد ،البته اگر ما به مطالب کتابھايى اعتماد کنيم
٣
که درباره اين مبحث نوشته شده اند.
گفته شده که دولت پادشاھى آلمان  ٥يا به عبارت ديگر  ٥٠ميليون مارک آلمان به بلشويکھا پرداخت
نموده بود.
به نظر ميرسد که مدارک فراوانی وجود دارند .در سال  ١٩١٧اين اطالعات مورد تاييد دستگاه جاسوسی
فرانسه ،سوسيال دمکراتھای آلمانی و رھبر انترناسيونال دوم ادوارد برنشتاين قرار گرفتند .رياست ستاد
٤
ارتش آنزمان – ه آلمان در جبھه شرق ، Erich Ludendorff ،نيز در خاطرات خود آنھا را تصديق و
سولژنتسين مدارک آلمانی را در اين مورد منتشر مينمايد٥.
دريافت کمک مالى از آلمان توسط لنين يکی از ادعاھای الينقطع قرن ماست .با اينحال طی  ٨٠سال
مدرکی که به روشنى ٽابت نمايد که لنين يارانه ھاى آلمانى دريافت نموده باشد شناسايى نشده است.
دول متحد غربى جھت شعله ور نگاھداشتن آتش تنور جنگ اتھامات عنوان شده بر عليه لنين ،مبنی بر
اينکه او جاسوس آلمان بود ،را مطرح نمودند .تقاضای لنين در مورد صلح با آلمان "بدون غرامت
جنگی و تصرفات" از جانب اين اتحاديه به عنوان يک تھديد تلقی ميشد .صلحی جداگانه به قيصر ويلھم
اين فرصت را به آلمان ميداد که تمام قدرت نظامی خود را بر عليه غرب بکار گيرد .به ھمين دليل لنين را
به عنوان "جاسوس" آلمان معرفی نمودند .ھمانطور که مارکس گفت منافع دروغ نميگويند.
در روزنامه ھای پطروگراد سندى به چاپ رسيد که دستگاه جاسوسی فرانسه در  ٢٣ژوئيه "در اختيار
گذاشت" و به عنوان مدرک گفته شد که لنين  ٣٧ميليون روبل دريافت نموده بود .اين اتھامات اساس
کيفر خواست بر عليه لنين شد.
در اينجا خواندن اينکه سفير فرانسه  Maurice Paleologueدر ياداشتھای خود ١٧ ،سپتامبر ١٩١٥
زمانيکه او با يکی از اعضای دستگاه جاسوسی خود گفتگو مينمود ،چه نوشته بود خالى از لطف نيست:
 Paleologueسوال کرد" :آيا لنين حاضره برای ما جاسوسی کنه؟"
"نه ،لنين آدمی نيست که بشه بخريش .او آدم متعصبيه  ،اما بصورتی غير معمول درستکار و از احترام
عمومی برخورداره.
٦
 Paleologueاين مطلب را اينچنين تفسير نمود" :پس در اينصورت او خطرناکتره".
اتھامات وارده بر لنين آنچنان ساختگی بودند که حتی سياستمداران دول متحد غربى نيز بر آنھا باور
نداشتند .با اينحال مانع از اين نشد که در جريان جنگ داخلی و مداخله گرانه روسيه بارھا تکرار نشوند.
ادگار سيسون يکی از کارکنان سفارت آمريکا در پطروگراد در شب  ١مارس  ١٩١٨در تبانی با برخی
از روسھا ربودن چند صندوق حاوی مدارک از اسمولنى را سازماندھى نمود .دولت روسيه ،دقيقا در
٧
ھمان زمان ،در حال مھاجرت از اسمولنى در پطروگراد به کرملين در مسکو بود.
سرانجام زمانيکه ادگار سيسون با آن مدارک "مھم" به لندن آمد انگليسيھا گفتند که قبال ھمان اسناد را
٨
از فرمانده ای به نام سامسونوف خريده بودند  .در آمريکا نيز با ادگار سيسون با بی اعتمادی برخورد
شد اما به ھر حال مجوز انتشار مدارک را بدست آورد .ماداميکه اطالعات ادگار سيسون دست اول بود
٩
در آمريکا کميته ای از زبانشناسان اسالوی و مورخان تشکيل شد که اسناد را منتشر نمود.
اما معلوم شد که اغلب اين اسناد کپی برداری از مدارک ادعايی و تقلبی آشکار بودند.
در يکی از تلگرافھای منتشر شده )شماره  (٦٧گفته ميشود که يک بانک سوئدی ،Warburg ،با
گرفتن ماموريت از " – "Rehn Westphalenه سنديکاليست مخارج خريد اسلحه برای ترتسکی و
بلشويکھا را جھت تحويل در  Lulåو ) Vardöدو شھر از شھرھای کشور سوئد -مترجم( پرداخت

نموده بود .در  Lulåشرکت  Son&Essenانتقال پول به ) Furstenbrg.Jبا نام مستعار (Hanecki
را سازماندھی کرده بود.
اين سند از طرف سازمان جاسوسی دولت روسيه منتشر شده بود ،به عبارت ديگر ھمان سازمانی که
مدارک – ه قالبى – ى معروفی نظير "پروتکل  "Sions visesرا جعل نموده بود.
در  ١٦اکتبر  ١٩١٨نيويورک تايمز مانند  ،Pageسفير آمريکا در لندن ،به حقيقی بودن اين مدارک
مشکوک شدند .متخصص امور روسيه و سفير چند ساله آمريکا در مسکو به نام جرج کنان تقريبا چھل
١٠
سال بعد بحٽ در مورد مدارک سيسون را ،اگر چه "از آغاز تا پايان" قالبی بودند ،خالصه نمود.
در جنگ جھانی سياستمداران آلمانی البته کوشيدند که به منظور تمرکز نيروھاى خود بر روى جبھه
غرب جبھه شرق را رھا نمايند .و ھمانطور که کنان اشاره ميکند فلسفه بلشويکھا شامل "چيزى که
دريافت کمک مالى از آلمانيھا را منع نموده باشد نميشد و آنھا قبل از بدست گيرى قدرت چنين کمکھايى
١١
را دريافت نموده بودند.
در اصل منظور کنان اين است که ايدئولوژى بلشويکھا ،در برخى از موارد ،استفاده از يک امپرياليست بر عليه امپرياليست ديگر را مجاز
ميدانست -مترجم

اما نه مدارک سيسون و نه ديگر مدارک – ه ارائه شده از بايگانيھای باز شده آلمانيھا ،روسھا و يا
ديگر بايگانيھای دولتی قادر به تاييد اينکه چنين پشتيبانی مالی واقعا رخ داده نبوده اند.
يک قانون بنيانی در ھنر – ه محدود نمودن اطالعات اين است که اطالعات صحيح را با نادرست مخلوط
نماييم .حقيقت اين بود که  ،Haneckiبعنوان تاجر ،شخصی بود که در شرايط ضروری واقعا ميتوانست
برای بلشويکھا پول فراھم آورد .در آوريل  ١٩١٧لنين به  Haneckiتلگرافی زد و از او خواھش کرد
که  ٢تا  ٣ھزار کرون پول جھت مصارف سفر کنار بگذارد .اين نيز واقعيت دارد که  Haneckiبرای
يک شرکت تجاری در کپنھاک که با آلمانيھا معامالتی داشت کار ميکرد و در آنجا Alexandr
 ،Helphandفردی که لنين از تماس با او به دليل اينکه با آلمانيھا ھمکاری مينمود سرباز ميزد ،يکی
١٢
از سھامداران بود.
اما اين امر بسختى ثابت مينمايد که  Haneckiدر رساندن پول به لنين نقش واسطه را ايفا نموده باشد.
او شايعات برعليه  aneckiHرا به عنوان "تبليغات سرمايه دارى" بى پايه و اساس خواند و پس از
انقالب او را به عنوان کارمندى عاليرتبه در وزارت دارايى روسيه و بانک دولتى منصوب نمود .آيا لنين
١٣
يک "جاسوس آلمانى" را در پست مھمى منصوب نموده بود؟ بعيد بنظر ميرسد.
مدرکى دال بر اينکه پولھاى  Haneckiآلمانى بودند در دست نيست ،اين امر را حتى يکى از شرح حال
١٤
نويسان منتقد لنين ،لوئيس فيشر ،نيز تاييد مينمايد .محقق سوئيسى  Willi Gautschiبا صراحت
ھر چه بيشترى ميگويد که لنين نميتوانست کمک مالى از آلمانيھا دريافت کرده باشد ،بھر حال نه قبل از
مارچ  ١٥.١٩١٧و او در آوريل  ١٩١٧در کجا ميتوانست که اين مبالغ را ،زمانيکه توسط افسران
انگليسى در Torneåمورد بازرسى بدنى قرار گرفت ،صرف نموده باشد؟
عالوه بر اين ما ميدانيم که لنين و ھمراھانش جھت تامين پول سفرشان با مشکالت بسياری روبرو
بودند .فابيان مونسون در پارلمان براى مسافرت لنين پول جمع آورى و از اين راه " ٦٠٠کرون" براى
او فراھم آورد .از جمله وزير دست راستى و امور خارجه ،آرويد ليندمان – ه وزير  ١٠٠کرون را
امضاء نموده و اينچنين توضيح داد:
١٦
"من با کمال ميل زير  ١٠٠کرون را امضاء ميکنم ،اگر لنين ھمين امروز اينجارو ترک کنه"

در مورد اينکه لنين وضعيت اقتصادى خوبى نداشت مدارک بسيارى وجود دارد .تا زمانيکه مادرش تا
 ١٩١٦زنده بود به صورتى منظم براى او کمک مالى ارسال مينمود .لنين ھمچنين مبالغ کمى بابت
تدريس و سخنرانيھا دريافت ميکرد .او گاھى با صداى بلند شکايت ميکرد ،براى مثال در سال  ١٩١٦در
نامه اى به  Sjljapnikovدر استکھلم اينچنين نوشته بود" :من بايد بزودى درآمدى براى خودم دست
١٧
و پا کنم .در غير اينصورت در ھمان جايى که ھستم ميميرم .باور کن!"
صندوقدار سوسيال دمکراتھا در سوئيس  Raisa Charitonovaميگويد که او چگونه به لنين ،قبل از
سفرش جھت گرفتن  ٩٥فرانک از بانک ،يارى رسانده بود .حساب بانکى ھمراه با باقيمانده اش ،پنج
فرانس و پنج -سانتيم را براى چاريتنوا جھت پرداخت حق عضويت براى آوريل سال  ١٩١٧باقى
گذاشت.
اما او اين مبلغ را ھرگز از حساب بانک برداشت ننمود ،بلکه تصميم گرفت که حساب بانکى لنين را به
عنوان خاطره اى حفظ کند .بتدريج اين حساب بانکى به موزه لنين در مسکو منتقل شد.
زمانيکه سوئيس "حسابھاى غير فعال" را براى بازديد عمومى باز نمود ،نشان داده شد که شخصى به
نام والديمير اوليانوف مبلغ زيادى پول در آنجا داشت .اين مبلغ ناشناخته بعدھا به دختر برادرش اولگا
اوليانوا پرداخت شد .منابع بانکى افشاء نمودند که اين مبلغ کمتر از  ١٠٠فرانس سوئيسى بود.
ھمچنين از اين واقعيت که روزنامه ھاى بلشويکى از آوريل تا اوت  ١٩١٧توانستند تيراژ روزنامه ھاى
خود را تا  ٣٢٠٠٠٠نسخه افزايش بدھند اينگونه برداشت شده و گفته ميشود که سرمايه ھاى آلمانى در
اينجا نقشى داشته اند.
در اينجا استدالل بى رنگ ميشود .با اينحال کسى بايد در اين مورد سوال کرده و يا روزنامه را خوانده
باشد .روزنامه ھا با چنين تيراژى معموال بازدھى بسيار خوبى دارند.
و اگر لنين واقعا متحد قيصر شده بود بايد در جھت متوقف نمودن انتشار انقالب در آلمان تالش مينمود.
قيصر آلمان ظرف يک سال سرنگون شد.
١ـ چند سال بعد رئيس جمھور فنالند  Kekkonenقطار را به اتحاد جماھير شوروی اھدا نمود و ھنوز ميتوان از اين قطار در ايستگاه قطار فنالند
در سن پطرزبورگ بازديد نمود.
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 -١٢سرگيجه آور است
در  (١٦) ٣ژوئن  ١٩١٧اولين کنگره تماما روسى شوراھا در پطروگراد با شرکت نمايندگان انتخاب
شده از ميان شوراى کارگران و سربازان سراسر کشور در جوى از ھيجانات در حال رشد انقالبى
گشايش يافت .از  ٧٧٧نماينده اى که حق راى داشتند و گفتند که با حزب ارتباط داشتند ،تنھا  ١٠٥نفر
بلشويک بودند ،بقيه متعلق بودند به فراکسيونھاى منشويکى و سوسياليستھاى انقالبى که تقريبا قدرتى
برابر داشتند .ھر دو ،سوسياليستھاى انقالبى و منشويکھا با اين تفکر را که شوراھا دولتى تشکيل داده
و قدرت سياسى را در کشور به تصرف خود درمياورند مخالفت نمودند.
در اين ھنگام بود که آن واقعه شگفت انگيز رخ داد ، Tsereteli .وزير منشويک پست و تلگراف در
دولت کرنسکى در پشت کرسى خطابه ايستاد.
"در روسيه مبارزه اى دردناک بخاطر کسب قدرت در جريان است" او گفت" .اما در حال حاضر حزبى
سياسى که آماده پذيرش اين مسئوليت باشد وجود ندارد".
"بله ،اينچنين حزبى وجود داره!" صدايى بسيار پرطنين شنيده شد .اين صدا ،صداى لنين بود .او ھمراه
با  Krupskajaو تنى چند از رھبران بلشويک بر روى اولين نيمکت نشسته بود.
"ما بايد حرف را به عمل تبديل کنيم!"لنين ادامه داد" .حزب ما در بدست گرفتن قدرت ترديدى بدل راه
نميده .ما در ھر لحظه اى آماده ايم که قدرت را بدست بگيريم".
سپس او به تشريح برنامه خود پرداخت :سرمايه داران را بازداشت کرده و خونريزى امپرياليستى را
تمام کنيد.
بلشويکھا ھنوز در اقليت بودند .اما نفوذ آنھا بسرعت رشد نموده و در کنگره دوم شوراھا ،در اکتبر ،در
اکثريت قرار داشتند.
ھمان روزى که کرنسکى حمله خانمان برانداز خود را در  Galizienآغاز نمود ،چھارصد ھزار کارگر
و سرباز در پطروگراد زير پرچم بلشويکھا راھپيمايى نموده بودند.
در پايان ژوئن لنين چند روزى را در روستاى  Neivolaواقع در پطروگراد استراحت نمود.
در غياب او رويدادى غيرمنتظره و اسفبار روى داد .يک ھنگ تفنگدار در  Viborsidanبر آن شد که
به تنھايى شورشى مسلحانه را سازماندھى نمايد .کميته مرکزى حزب بلشويک اين تصميم را لغو و در
عوض تظاھراتى صلح آميز را اعالم نمود ،اما ديگر دير شده بود .سربازان ساختن سنگرھا را آغاز
نموده بودند .تنھا با تالشى بى شائبه آنھا توانستند که انجام اين تدارکات را متوقف نمايند.
در عوض تظاھر کننده گان  -ه مسلح ،متشکل از کارگران و سربازان ،بسوى کاخ  Tauriskaبه حرکت
درآمدند ،اگر چه کميته مرکزى تالش نموده بود که آنرا متوقف نمايد .کارخانجات و کارگاھھا اعتصاب و
ملوانان کرونشتاد با آنان ھمراه شده بودند .در نبش خيابان Nevskij prospektو خيابان Sadovaja
تيراندازى شد .به گفته دولت  ٤٠٠نفر در جريان اين تيراندازيھا کشته شدند.
نتيجه اين شورش ناموفق اين شد که مردم بر عليه بلشويکھا برخاسته و دولت موقت تالش نمود که از
اين فرصت در جھت متالشى نمودن حزب بھره بردارى نمايد .شب  (١٨) ٥ژوئن بازرسى خانگى در
پراودا به اجرا گذاشته شد .نيروھاى دولتى کاخ  Krzesinskasرا اشغال و کرنسکى بر آن شد که
رھبران بلشويک را دستگير کند .ترتسکى ، Lunatjarskij ،کولنتاى و ديگر رھبران دستگير و لنين
مورد تعقيب قرار گرفت .مقصود کرنسکى اين بود که لنين به جرم خيانت مورد بازجويى قرار ميگرفت.
کليه امکانات تبليغاتى به منظور نشان دادن اينکه لنين در واقع يک خائن به وطن بود بکار گرفته شدند.

ابتدا تنھا دو نفر از اعضاى کمتيه مرکزى بلشويکھا ،استالين و  ،Ordzjonikidzeبودند که بر عليه
حضور لنين در دادگاه جھت دفاع از خود استدالل نمودند .در عوض لنين خود بر آن بود که در مقابل
دادگاه نقش يک  Zolaى روسى )اميل زوال( را ايفا نمايد .خوشبختانه اکثريت نظر خود را تغيير داد و
لنين را متقاعد نمودند که خود را مخفى کند .اين تغيير موضع ،شايد که ،جان او را نجات داد .نيروھاى
ارتجاعى تقويت شدند و رھبران شوراى پطروگراد بر آن شدند که از دولت موقت "جھت نجات انقالب"
حمايت نمايند .احکام اعدام براى کسانى که در جبھه ھا به فرامين عمل نمينمودند به اجرا گذاشته شد و
تشکيل اجتماعات ممنوع اعالم شدند .پارلمان فنالند منحل و ژنرال کورنيلوف به عنوان فرمانده کل قوا
انتخاب شد .ژنرال " Bagartionلشگر خونخوار" خود متشکل از قزاقھا و قفقازيھا را جھت سرکوب
شورشھا در پطروگراد اعزام نمود .لنين خود را مخفى و کرنسکى به فرمانده پطروگراد فرمان داد که به
لنين "بدون درنگ شليک!" کند.
لنين ابتدا خود را در خانه ) Sergej Allilujevپدر زن استالين( واقع در خيابان دھم
 ،Rojdestvenskajaبا يک راه خروجى بر روى سقف ،مخفى نمود .سپس ھمراه با زينويف به
درياچه رازليف که چندان فاصله اى با ) Sestroretsk (Systerbäckنداشت رفتند و در آنجا توانستند
در نزد آشنايى قابل اطمينان زندگى کنند.
يک کلبه علفى و يک تل يونجه در رازليف ،آنجايى که لنين خود را مخفى نموده بود ،بعدھا تبديل به
زيارتگاھى براى کمونيستھاى سراسر جھان شد و آنھا ھمچنان قابل بازديد ھستند.
اينچنين گفته ميشود که لنين يک بار در رازليف به خاطر شکار به جنگل رفت .در آنجا او با نگھبان
جنگل که بصورتى غير مودبانه اسلحه او را مصادره کرد برخورد نمود .وقتى  ،Jemiljanovميزبان
لنين ،نگھبان را مورد انتقاد قرار داد ،نگھبان جنگل پاسخ داد" :من نميدونستم که اين نوکر تو بود.
اينجا ھمه نوع آدمى پرسه ميزنه".
لنين بايد اصول مخفى کارى را بشدت رعايت مينمود ،بدليل اينکه جايزه اى به مبلغ  ٢٠٠٠٠٠ھزار
روبل به کسى وعده داده شده بود که اطالعات الزم را در مورد مخفيگاه لنين ارائه ميداد.
لنين در کلبه علفى روزنامه ھا را ميخواند و مقاله و نامه مينوشت .کروپسکايا با لباس مبدل به عنوان
کارگر  Agafja Atamanovaنامه ھا را جابجا مينمود .در فصل پاييز لنين تصميم گرفت که به فنالند
رفته و در آنجا در نظر گرفت که کتاب "دولت و انقالب" را به نگارش در آورد .او مداوما در انديشه
رويدادھاى پيش رو و اينکه پس از انقالب بر سر دستگاه دولتى قديمى چه ميامد بود؟.
او از موى مصنوعى استفاده ميکرد ،کمى آرايش ميکرد و پاسپورتى با نام مستعار کنستانتين ايوانف،
کارگرى که در کارخانه اسلحه سازى در  Sestroretskکار ميکرد ،را به او داده بودندHugo .
 ،Jalavaراننده قطار ،لنين را در واگن خود به عنوان متصدى سوخت کوره ،مخفيانه از مرز عبور داد.
در ھلسينکى به لنين محل دنجى در نزد شخص رئيس پليس داده شد!
در آوريل  ١٩١٧سازمانھاى کارگرى در ھلسينکى يکى از اعضاى حزب بلشويک،Gustav Rovio ،
را بعنوان قائم مقام رئيس پليس انتخاب نمودند .زمانيکه لنين به آنجا آمد ،به دليل اينکه کفيل اصلى فرار
کرده بود ،او کفيل رئيس پليس بود.
در خانه  Rovioلنين کار نوشتن کتاب خود را در مورد ديدگاه مارکسيسم به دولت ،که او در زوريخ و
طى سفرش به استکھلم آماده نموده بود ،از سر گرفت .در آنجا او کتابچه ياداشت ١خود را ،به دليل اينکه
نميخواست در مرز ضبط و مصادره شود ،باقى گذاشته بود .لنين به کامنف نوشت و از او درخواست
نمود که در صورت ترور او از کتاب آبى در استکھلم مراقبت نمايد .درآنزمان او آنرا از طريق پيکى
دريافت و نگارش کتاب دولت و انقالب را آغاز کرد ،نوشته اى که بر اساس نظرات بسيارى يکى از
مھمترين آثار اوست.

کتاب آبى عمدتا حاوى روايتھايى از پيش کسوتان بود ،روايتھايى که مضامينى از دولت و انقالب داشت.
اما کتاب  ، Michail Bakuinisکمون پاريس و دولت ملى ،نيز مورد استفاده قرار گرفته بود .پدر
آنارشيستھا زمانى با مارکس ھمکارى کرده و مانيفست کمونيست را به زبان روسى ترجمه نموده بود.
اين اثر متيوانست "آنارشيستى ترين" اثر لنين بشود .او در آنجا توضيح داد که دولت سرمايه دارى
چگونه واژگون و يک دولت کارگرى جايگزين آن ميشد ،که به نوبه خود تحت حاکميت کمونيستھا محو
٢
ميشد .اين ديدگاه باعث شد که آنارشيستھا موقتا با لنين از در صلح درآيند.
لنين در پيشگفتارى در مورد اين کتاب مينويسد که او فرصت کافى جھت تکميل آن بدست نياورد ،بلکه
ناگزير شد که آنرا بصورتى نيمه کاره به چاپخانه ارسال نمايد .اما "دلپذيرتر و مفيدتر اين است که از
انقالب تجربه بدست آورد تا اينکه آنرا بازنويسى نمود" ،او پايان داد.
زمانيکه رويدادھا در پطرو گراد رو به گسترش نھادند ،لنين ھر چه بى تاب تر تصميم به بازگشت گرفت.
با آغاز  ٢٦ژوئن ) ٨اوت( بلشويکھا موفق شدند که ششمين کنگره خود در مرکز پطروگراد "نيمه
قانونى" برگزار نمايند ١٧١ .شرکت کننده پرسشنامه اى را پر کردند که نشان ميداد آنھا بصورت
متوسط  ١٠سال عضو حزب بوده اند ٢ ،تا  ٣بار دستگير شده و سه سال در زندان و در دارالتاديب بسر
برده و يا تبعيد شده بودند .نيمى از آنھا تحصيالت دانشگاھى و يا دبيرستانى داشته ،و برخى اعالم
نمودند که در "زندان درس خوانده بودند" .اين گارد آبديده به پيشنھاد لنين تصميم گرفت که آمادگيھاى
الزم جھت آغاز شورش مسلحانه را فراھم آورد .چرخ زمانه به کام حزب در گردش بود.
يورش  -ه ماه جوالى روسيه بر عليه آلمان و اطريش شکست خورد و کرنسکى در خفا در مقر فرمادھى
خود کنگره اى را جھت حل بحران فراخواند" .وضعيت افسران اسفبار است" ،ژنرال دنکين گزارش داد.
"به آنھا توھين ميشود ،مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند و آنھا را به قتل ميرسانند".
ژنرال  ،klembovskijفرمانده جبھه شمالى ،گزارشى شبيه به اين را ارائه داد "از دست ما چه کارى
برميايد؟" او سوال کرد" .حکم اعدام؟ ما واقعا ميتوانيم ھمه رسته ھا بدار بکشيم؟ دادگاه نظامى؟ در
اينصورت نيمى از سربازان به سيبرى اعزام خواھند شد .ما نميتوانيم سربازان را با تھديد به زندان و
کار اجبارى بترسانيم" .کار اجبارى؟ بعد چه؟ آنھا ميگويند" .من بعد از پنج سال آزاد ميشوم و در
آنزمان دستکم سالم ھستم".
مخلص کالم ،وضعيت نااميد کننده و پيشنھادھاى داده شده براى حل شرايط نيز به ھمان ميزان نااميد
کننده بودند .پرزيدنت سابق پارلمان  ،Rodziankoبه سادگى ،پيشنھاد تسليم پطرو گراد را ارائه داد.
اجازه بدھيم که آلمانيھا روسھا را شکست بدھند......
مالک کمپانيھاى بزرگ ،Rjabusinskij ،پيشنھاد جلسه اى ميان کمپانيھا را در ماه اوت عرضه کرد:
" براى خفه کردن اين دوستان قالبى مردم ـ کميته ھا و شوراھا -شايد الزم بشه که ما از دستھاى الغر و
استخوانى گرسنگان استفاده کنيم".....
بتدريج نتيجه گرفته شد که از ديکتاتورى نظامى استفاده کنند .و قرار بر اين شد که اين ديکتاتورى
توسط فرمانده کل قوا ،ژنرال کورنيلوف که مايل به انجام آن ماموريت بود ،رھبرى شود .در  ٢٥اوت
نيروھاى تحت فرماندھى کورنيلوف بطرف پطروگراد به حرکت درآمدند .او تصميم گرفته بود که قدرت را
تصاحب ،کرنسکى را دستگير و حکومت نظامى را جارى نمايد .انجمنى از صاحبان شرکتھاى بزرگ و
بانکداران ،در خفا اين عمليات را از لحاظ مالى تغذيه مينمودند.
اما کودتا به فراموشى سپرده شد .نيروھاى تحت فرماندھى کورنيلوف بسرعت روحيه خود را باختند ،و
افسرانى که ميخواستند رژه استقبال را سازماندھى نمايند ،در ھتل  Astoriaاز زياده ورى در نوشيدن
مشروب سر از پا نميشناختند .ژنرال کريموف ،رھبر گروھى که به سمت پطروگراد پيشروى نموده بود،
خودکشى کرد.

کورنيلوف از کار بر کنار و مدتى بعد جمھورى اعالم شد .ھرج و مرج در ميان نيروھاى جنگى رو به
افزايش نھاد .زمانيکه ريگا ،که از اھميت بسيارى برخوردار بود ،بدون مقاومت سقوط نمود ،چپگرايان
سرمايه داران را بدليل اينکه شھر را داوطلبانه تسليم نموده و به دليل اينکه قيصر را به کمونيستھا
ترجيح داده بودند ،مقصر اعالم نمودند.
در  ٣١اوت شوراى پطروگراد از پشتيبانى دولت موقت ،که تا آنزمان رسما از آن حمايت نموده بود،
دست برداشت.
بلشويکھا اکنون در شوراى پطروگراد و مسکو و مجموعه اى از شھرھاى بزرگ ديگر اکثريت را بدست
آورده بودند .ھيچيک از احزاب نتوانستند با تبليغات آنھا رقابت نمايند .ترتسکى رھبر شوراى پطروگراد،
ناطق بسيار ماھرى بود و زمانيکه مطالبات زمين ،نان و صلح را مطرح نمود ،موفق شد که ھزاران
ھزار تن از مردم را جھت اداى قسم وفادارى به اتحاد جماھير شوروى متقاعد نمايد ٤٠٠٠٠٠ .سرباز
خود را در اختيار شوراى پطروگراد قرار داده بودند.
در  (٢٠) ٧اکتبر لنين مخفيانه به پطروگراد بازگشت .سه روز بعد کمتيه مرکزى جلسه اى را تشکيل داد
که در آن تصميم کنگره در مورد شورش مسلحانه مورد تاييد قرار گرفت ١٠ .نماينده به اين شورش
راى مثبت ،اما  ٢نفر )زينويف و کامنف( راى منفى دادند.
به دنبال آن مجموعه اى از جلسات توطئه گرانه در آپارتمان  Hugo Jalavasو در خانه خانم
) Suchanovaدر حاليکه شوھر او ،يک منشويک نويسنده ،در مسافرت بسر ميبرد( برگزار شد.
در گرما گرم زد و خوردھا لنين برکنارى رھبرانى را که از خود ضعف نشان ميدادند مطالبه نمود .بعدھا
لنين ،زمانيکه انقالب پيروز شده بود ،در مورد آنھا بذله گويى ميکرد:
"تو" او به کامنف گفت ،ھمين االن در حاليکه ما دو ساله که قدرت را بدست گرفتيم ،ميايى و ادعا
ميکنى که حداکثر دو سال ديگه به پايان عمر حکومت ما باقى مونده"....
در  ٢٤اکتبر ) ٦نوامبر( لنين به کمتيه مرکزى نامه اى نوشت" :اکنون بيش از ھر زمان ديگرى
روشنتر شده است که تاخير ھر چه بيشتر در براه اندازى شورش برابر است با عذاب .....امروز بعد از
ظھر ،به ھر قيمتى که شده ،اعضاى دولت بايد دستگير و دانشجويان افسرى و ديگران خلع سالح
بشوند )اگر درصدد مقاومت بر آمدند ،سرکوب بشوند(".
نامه او توسط پيکى فرستاده شد اما پس از آن موى مصنوعى بر سر گذاشت و به اسمولنى ،بدون اينکه
منتظر پاسخى بماند ،براه افتاد.
تمام زندگى او در گذشته ٤٧ ،سال ،شامل فراھم آوردن شرايط براى برخورد – ه با اين روزھاى
پرآشوب  -ه پيش رو شده بود .اراده اى که اکنون لنين بايد به نمايش بگذارد عمرى از تدارکات ،توجه و
دقت را صرف گرد آورى خود نموده بود ،و شم و احساسى را پرورش داده بود که او بوسيله آن فرصتى
را ديد که حلزون وار به جلو ميامد و بر روى آن ـ پيش از آنکه ھمانند يک رعد ناپديد بشود  -چنگ
انداخت.
لنين ھمراه با محافظ خود  Eino Rahjaبه راه افتاد .خارج از کاخ  Tauriskaتوسط پليس متوقف شد
و چيزى نمانده بود که بازداشت بشود.
ساعت  ٢٢،٤٥بود که لنين در اسمولنى ظاھر و به منظور رھبرى فرايند تصاحب قدرت اھرمھا را
بدست گرفت .مدرسه سابق شبانه روزى  -ى مخصوص خانمھاى صاحب منصب ،به کندوى عسلى تبديل
شده بود و در اتاق شماره  ٣٦کميته مرکزى قرار داشت.
در مقاله ھنر شورش که لنين در سپتامبر نوشته بود برنامه کارى کامال روشنى وجود داشت:
"..........کميته اى براى نيروھاى شورشى سازمان بدھيد ،نيروھا را تقسيم کنيد ،اجازه بدھيد که
نيروھاى قابل اطمينان از نقاط حساس نگھدارى نمايند ،نمايشخانه – ى آلکساندر را محاصره کنيد ]در
آنجا شوراى کرنسکى" قرار دارد[ ،دژ  Peterpaulرا تصرف کنيد ،ژنرالھا و اعضاى دولت را دستگير

کنيد ،بطرف افسران داوطلب و "رسته ھاى خونخوار" سربازانى را اعزام نماييد که براى فدا نمودن
جان خود آماده باشند تا اينکه اجازه بدھند دشمن به مرکز شھر نفوذ کند ] [.....تلگراف و تلفن را اشغال
و در آنجا از کارکنان ما استفاده کنيد ،با تمام کارخانجات ارتباط تلفنى برقرار نماييد".
کميته ھاى شھرى ميان کارگران اسلحه تقسيم کرده بودند .کروپسکايا ميگويد ،اما در بزرگترين بخش
کارگرى شھر ،Viborgsidan ،کسى وجود نداره که اسلحه را به سمت او نشونه بگيريم .فقط يک
فرمانده و چندتا افسر نامزد که براى نوشيدن چاى به کلوب محل کارشون اومده بودن دستگير شدند.
سربازان سرخ و نيروھاى وفادار به شوراى پطروگراد طى شب ھمه مراکز قدرت را در پطروگراد :پلھا،
ايستگاھھاى قطار ،پست و تلگراف ،ايستگاھاى تلفن و بانکھا را به تصرف خودشان درآوردند .ھمزمان
ناو تندروى جنگى  Auroraدر کنار اسکله در مقابل کاخ زمستانى پھلو گرفت.
٣
پس از آن ،در شب  ٢٥اکتبر ،لنين در اسمولنى بر روى زمين در کنار ترتسکى که طى تمام دوران
انقالب ،بدون ارتکاب جرمى به لنين وفادار مانده بود ،دراز کشيد.
٤
لنين با لبخندى خسته گفته بود:
"گذار از عالم اموات به قدرت زياده از حد سريع اتفاق ميفته"!
او به آلمانى اضافه کرد " "Es schwindeltسر گيجه آوره.
صبح روز بعد ،در  ٢٥اکتبر ) ٧نوامبر( ،سرنگون شدن دولت موقت اعالم شد .قدرت دولتى به کميته
نظامى انقالبى ،يک ارگان روسى ـ پطروگرادى منتفل شده بود.
ساعت  ١٠صبح ھمان روز اين اعالميه جھت چاپ به چاپخانه داده شد:
"به ھمشھريان روسى! دولت موقت سرنگون شده است .قدرت دولتى به کميته نظامى انقالب ،يک ارگان
متشکل از کارگران پطروگراد ـ و نمايندگان سربازان روسى ،که در راس کارگران و سربازخانه ھاى
پطروگراد قرار دارند ،منتقل شده است.
آنچيزى که مردم براى آن مبارزه نموده اند اکنون قابل اجراست :پيشنھاد فورى در مورد صلحى
دمکراتيک ،نابودى حق مالکيت خصوصى زمينداران بر روى زمين ،کنترل کارگران بر روى توليد و
تشکيل يک دولت روسى.....زنده باد انقالب کارگران ،سربازان و دھقانان!"
 ٢٥اکتبر ،طى تمام روز ،عمليات نظامى بدون برخورد با مقاومتى ادامه داشت .مردم عموما از
رويدادھاى در حال جريان چندان با خبر نشدند .اطالعات داده شده در مورد اينکه ھمه مانند خوک تا حد
از خود بيخود شدن مشروب نوشيده و خارج از کاخ زمستانى شراب را با سر و صدا ھورت کشيده
بودند ،ميتواند به تخيل نسبت داده شود .در روسيه سالھا بود که نوشيدن الکل ممنوع و اين تا مرگ لنين
ادامه داشت .يکى از اولين فرامين لنين اين بود که  ٣٧٠٠٠٠ليتر شراب و مشروب به اسکانديناوى
صادر کنيد.
نه ،مردم در  Nevskijبه سينما رفته و به انجام کارھاى روزمره خود مشغول بودند .در سالن کنسرت
در  Narodnyjآنھا ترانه اى ،دون کارلوس ،را ميخواندند که بزرگترين خواننده اپراى روسيه،
 Fjodor Sjaljapinآنرا اجرا نموده بود .ابتدا ھمزمان با آغاز شب بود که چھار گوشه شھر توسط
تانکھاى کمتيه نظامى انقالب اشغال شدند.
ساعت  ٢،٣٠بعد از ظھر جلسه اى با شرکت کارگران و نمايندگان سربازان روسيه افتتاح شد .در ميان
ھلھله و شادى فراوان روسيه اين اعالميه را که دولت موقت ديگر وجود خارجى ندارد ،اينکه چند تن از
وزيران دستگير و مابقى آنھا در انتظار ايستاده بودند و اينکه پارلمان منحل و ھمه نقاط حساس تصرف
شده بودند ،دريافت نمود.
کاخ زمستانى ھنوز مقاومت نشان ميداد .ساعت شش بعد از ظھر کاخ محاصره و تمام خطوط تلفنى بسته
بودند.

ساعت  ٢١،٤٥رزمناو  Auroraبا اسلحه اى شش اينچى اولين گلوله اخطار را بسمت کاخ شليک کرد.
توپخانه سنگين دژ  Peterpaulحدود  ٣٠گلوله ،بدون اينکه خساراتى جدى بوجود بياورد ،بطرف کاخ
شليک کرد .آنھا ھمچنين از کليساى جامع کازان ،با استفاده از گلوله ھاى تانک و توپخانه سنگين ،به
ميدان کاخ حمله کردند .شرايط براى انجام يورشى آماده بود.
تا مدتى زمانى دراز وضعيت عدم اطمينان ،در مورد "گردان مرگ"  -ه زنان که در کاخ وجود داشت و
افراد ديگرى که بايد تسليم ميشدند ،جارى بود .در پايان گروھى متشکل از  ٣٠٠تا  ٤٠٠نفر از
سربازان گارد سرخ و سربازان به داخل کاخ رفتند .شش تن از آنان مورد شليک گلوله قرار گرفتند .کمى
قبل از ساعت  ٢صبح آنھا به اتاق مرمر سبز جايى که دولت موقت از آنجا حکومت ميکرد وارد شدند و
 ٢،١٠آنھا ناگزير به امضاى قرارداد بازداشت خود شدند .با اينحال رئيس دولت موقت ،آن درمانده
نزديک بين ،آلکساندر کرنسکى ،اين فرصت را بدست آورده بود که ملبس به لباس پرستار بچه و با
اسکورت اتوموبيلى با پرچم آمريکا )اين اتوموبيل بعدھا بعنوان "دزدى شده" به پليس گزارش شد(
بگريزد .زمانيکه تيراندازى پايان يافت ،جمعى از مردم به کاخ حمله و اموال تزار را در اتاقش و زير
زمين به غارت بردند ،امرى که جلوگيرى از آن بسيار دشوار شد .با اين حال صدمات کمى به کاخ وارد
آمد .اگر به آنچه را که ايساک بابل – ه نويسنده ميگويد باور کنيم ،او و رئيس چکى پطروگراد،
 ،Uritskijچند روز بعد در کاخ نشسته و سيگارھاى تزار را دود کرده بودند!
کرنسکى ،به منظور سازماندھى نيروھايى را که ميتوانستند او را به پطروگراد بازگردانند و بلشويکھا را
تعقيب نمايند ،با عجله به سمت جبھه حرکت کرد .او در  Gattjinaتعدادى سرباز و افسر را که آماده
مقاومت بودند گرد ھم آورد ،اما بيھوده بود" .نيروھا" در مقابل ديدگان او آب شدند و خودش ناگزير به
تبعيد رفت.
در خود ـ ه ـ پطروگراد دولت ،بقول يکى از فرماندھان فرانسوى" ،قبل از اينکه حتى بتواند بگويد ـ
ھيش ".سرنگون شد.
يک ساعت پس از شروع حمله به کاخ زمستانى ،ترتسکى کنگره شوراھا را با اين پيام که دولت موقت
از کار برکنار شده بود ،آغاز نمود .در جريان گشايش کنگره بلشويکھا با  ٣٩٠نماينده از  ٦٤٩نفر
بزرگترين گروه بودند .در طول کنگره بر تعداد اپوزيسيون بلشويکھا تا تعداد  ٤٧٢نماينده بدليل جدا
شدن برخى از مخالفان بلشويکھا از احزاب ديگر اضافه شد .لنين بدليل کمبود وقت نتوانست در اولين
کنگره شرکت کند .اما در دومين کنگره او اعالم نمود که اعضاى دولت موقت دستگير شده بودند.
"اکنون زمان آن فرا رسيده است که ساخت و ساز يک جامعه سوسياليستى را آغاز نماييم! " او
سخنرانى خويش را اينچنين به پايان رساند .با سادگى و خونسردى کامل.
پس از گذشت ساعاتى کنگره پيشھاد او را در مورد فرمان صلح ،که به کليه کشورھاى شرکت کننده در
جنگ صلحى را بدون الحاق و غرامت و بر اساس حق مردم در تعيين سرنوشت خويش پيشنھاد
مينمود ،به تصويب رساند.
به ھمان ترتيب پيشنھاد لنين در مورد فرمان زمين مورد قبول واقع شد ،فرمانى که حق مالکيت مردم و
دولت را بر روى زمين جايگزين حق مالکيت مالکان بزرگ بر روى زمين که بايد بدون دريافت
ھيچگونه غرامتى زمينھاى خود را واگذار مينمودند ،به رسميت ميشناخت .با يک حرکت سريع ١٥٠
ميليون *desjatinزمين که در گذشته متعلق به زمينداران بزرگ ،اقوام تزار ،کليسا و معابد بود به
کشاورزان واگذار شد و آنھا از پرداخت اجاره اى بالغ بر  ٥٠٠ميليون روبل معاف شدند.
* يک دسياتين برابر است با  ١،٠٩ھکتار  -مترجم

کنگره نماينده گانى )کمتيه مرکزى اجرايى *(VTSIK ،را که در آن بلشويکھا در اکثريت بودند انتخاب
نمود و سپس به مسئله حساس دولت بازگشت.
*  - http://en.wikipedia.org/wiki/All-Russian_Central_Executive_Committeeمترجم

قبل از ھر چيز :اين دولت چه بايد ناميده ميشد؟ ترتسکى پيشنھاد نمود ،کميسيون مشاوره عمومى.
"عالى به نظر مياد .بوى انقالب ميده" لنين گفت.
لنين به عنوان مدير ،بالمنازع به نظر ميرسيد ،با اينحال براى شروع از قبول اين سمت به دليل انجام
وظايف حزبى سر باز زد .پس از آن بايد در مورد اينکه اين دولت ،دولتى تک حزبى يا ائتالفى باشد
موضع گيرٮميشد.
به پيشنھاد منشويکھا و با موافقت دسته جمعى شرکت کنندگان به مارتف ماموريت داده شد که دولتى
ائتالفى را تشکيل بدھد .اما به ناگھان راستگرايان ـ  srو منشويک سالن را ترک کردند! بدنبال خروج
آنھا چپگرايان ـ  srھم از شرکت با بلشويکھا در دولت امتناع ورزيدند.
در نتيجه اولين دولت روسى دولتى تک حزبى ،متشکل از بلشويکھا شد.
"روزى خواھيد فھميد که در چه جنايتى شرکت کرديد!" مارتف فرياد کشيد و سپس سالن را ترک نمود.
کنگره در بيانيه اى منشويکھا و  srھا را بخاطر تضعيف دولت روسيه محکوم نمود.
بلشويکھا بسرعت دريافتند که در برخى از موارد ،در جريان بدست گيرى صلح آميز قدرت ،بيش از حد
ماليم بوده اند .کرنسکى ،تعداد بسيارى از وزرا و افسران دانشجو که ازکاخ زمستانى دفاع کرده بودند با
خوردن قسم آزاد و ژنرال  krasnovکه حمالت نيروھاى دولتى را رھبرى نموده بود فقط به حبس
خانگى محکوم شده بود.
طولى نکشيد که ژنرال در راس نيرويى که خود را به پطروگراد نزديک مينمود قرار گرفت و افسران
دانشجوى متعلق به کاخ زمستانى شورشى را آغاز نمودند.
لنين ناگزير به ھلسينکى تلفن زد و دو واحد کماندويى و ناو جنگى  Respublikaبه سمت پطروگراد
حرکت کردند .در  Putilovverkenکارگران ساخت يک زره پوش جديد را براى دولت روسيه آغاز
کردند .پير و جوان جھت مالقات با نيروھاى کرنسکى و تبليغات در ميان آنھا بسوى جبھه براه افتادند.
حمله به پطروگراد بى نتيجه ماند و شورش افسران بسرعت سرکوب شد.
اما دورتر از پطروگراد جنگ داخلى زبانه کشيد .در  ٢٦اکتبر ) ٨نوامبر( ژنرال  kaledinدر منطقه دن
حکومت نظامى اعالم و دست اندر کار سازماندھى قزاقھا بر عليه حکومت روسيه شده بود .در  ٩نوامبر
رھبر قزاقھا  Orenborg ،Dutovاورال را به تسخير خود در آورده و در مسکو کاخ کرملين را اشغال
نموده بودند.
لنين بايد حساب شده عمل مينمود و ھمزمان به ضد انقالب قدرت عمل نشان داده و از تشديد مناقشات و
تضادھا با انقالبيون سوسياليست ،منشويکھا و ديگر فراکسيونھاى مردد در روسيه پرھيز ميکرد.
در ضمن در درون خود حزب دو دلى عظيمى جريان داشت .در آنجا ھم چنين به نظر ميامد که بسيارى
پايان کار دولت بلشويکھا را نزديک ميديدند .کمتيه اجرايى کميته مرکزى در  ٩نوامبر بيانيه اى با اين
مضمون که ما اکنون بايد دولتى متشکل از ھمه احزاب سوسياليست تشکيل بدھيم به تصويب رساند.
مخالفان بلشويکھا به محض آگاه شدن از وجود اين تصميم ،در وحله اول ،تقاضاى اخراج لنين از دولت
و اينکه توسط يک منشويک جايگزين ميشد را ارائه نمودند.
لنين مخالفت نمود و بزودى  ٩وزير دولت او بعنوان اعتراض استعفا دادند .ھمزمان کامنف ،ريکوف و
زينويف از کمتيه مرکزى حزب کناره گيرى نمودند.

در جلسات با شوراى نمايندگان مردم مبارزه بر عليه گرسنگى دائمى در دستور کار قرار گرفت .در ١١
نوامبر پطروگراد فقط براى  ٤روز نان باقى داشت .نمايندگان مردم مانند ديگران يک ھشتم فونت )٥٠
گرم( نان در روز دريافت مينمودند ،نانى آنچنان مشمئز کننده که بدون گرفتن بينى قابل خوردن نبود.
قبل از انقالب اکتبر يکى از مھمترين مطالبات بلشويکھا فراخواندن سريع مجلس موسسانى که وظيفه
اش تنظيم قانون اساسى براى دولت جديد باشد بود.
در ٢٥ـ ٢٧نوامبر  ١٩١٧انتخابات جھت تشکيل اين مجلس به اجرا گذاشته شد .انتخابات به نحوى
تنظيم شده بود که ھمه احزاب بتوانند در آن شرکت کنند.
بر اساس نتيجه رسمى اعالم شده انقالبيون سوسياليست از پشتيبانى  ٤٠،٤درصد راى دھندگان
برخوردار شدند ،بلشويکھا  ٢٤،٧و منشويکھا  ٢،٦درصد.
بنابراين بلشويکھا فاصله بسيارى تا بدست آوردن اکثريت داشتند .بر اساس قوانين پارلمانى لنين بايد
استعفا ميداد .از طرف ديگر راه حل ديگرى وجود نداشت .سوسياليستھاى انقالبى به دو فاالنژ  -ه چپ ـ
و راست تقسيم شده بودند ،که ھمزمان بخش چپ آنھا بلشويکھا را پشتيبانى مينمودند .در ضمن واگذار
نمودن دولت به اس ـ آر ھاى دست راستى برابر بود با سر تسليم فرود آوردن در مقابل سفيدھا .کرنسکى
در ھمانزمان يک بار مطالبات مردم را در مورد نان و زمين زير پا نھاده بود .اکنون بلشويکھا
نميتوانستند اين کار را تکرار کنند.
در ھر دو مرکز بلشويکھا از اکثريت قاطعى برخوردار بودند .لنين تصور ميکرد که با برقرار شدن صلح
و گسترش ھر چه بيشتر پيامھاى بلشويکھا در ميان روستاھا پشتيبانى از اس ـ آر ھا محو ميشد .در
کشور بزرگى مانند روسيه فاصله بر روى سياست تاثير ميگذارد .الگويى وجود داشت که بر اساس آن
روستاھاى نزديک به راه آھن به بلشويکھا و با فاصله اى بيشتر به سوسياليستھاى انقالبى راى داده
بودند .سربازانى که از جبھه بازگشته بودند در روستاھايى که در امتداد راه آھن قرار داشتند تبليغات
نموده اما نه در داخل خود کشور.
در اکتبر  ١٩١٧در جريان دومين انتخابات شوراھاى تمام روسى کنگره ،بلشويکھا در ميان  ٢٠ميليون
شرکت کننده اکثريت را بدست آوردند .در پطرزبورگ بلشويکھا قبل از انقالب  ٨٠درصد از آرا را در
انتخابات ،و پس از انقالب اکتبر در اولين انتخابات براى دوماى پطرزبورگ ،انتخاباتى کامال آزاد١٨٨ ،
از  ٢٠٠کرسى را ازآن خود نمودند.
با اشاره به عدم اطمينان به دھقانان لنين معتقد بود که طبقه کارگر به تنھايى "نماينده واقعى اکثريت
قريب به اتفاق آنھايى بود که تحت سيستم سرمايه دارى بردگى نموده بودند" ،اين طبقه کارگر
ميتوانست" ،اگر چه بخش اقليت جامعه را تشکيل ميدادند" سرمايه دارى را سرنگون ساخته و سپس
خرده سرمايه دارى فقير و نيمه پرولتر را جذب خود نمايد" کشاورزان ھنوز از بلشويکھا پشتيبانى
نمينمودند.
اما به ھر حال مردم اکنون پارلمانى را برگزيده بودند .بلشويکھا بايد با آن چه ميکردند؟
قبل از گشايش پارلمان تعداد چندى از کادتھا و اس ـ آرھا دستگير و تبعيد شده بودند .سپس شوراھا
حزب کادت را کامال ممنوع اعالم نمودند .در شب  ١٨ژانويه سال  ١٩١٨تبعيد شدگان کادتى،
 Kokossjkinو  ،Sjingarevتوسط تنى چند از سربازان و ملوانان بر روى تختھاى خود در
بيمارستان ترور شدند.
در ھمانروز مجلس موسسان – ه تازه انتخاب شده ،در کاخ  Tauriskaدر پطروگراد تشکيل جلسه داد.
پس از مباحثى طوالنى سخنگوى منشويکھا ،ساعتھا پس از نيمه شب مسئله زمين را که در دستور کار
قرار داشت به بحث گذاشت .قبل از اينکه راى گيرى در مورد فرمانى آغاز شود ملوانى قوى ھيکل از
اھالى کرونشتات با اسلحه اى پر خود را به سخنگوى دولت  Sjeleznjakovنزديک کرد و دو عبارت
را که به نقل قولى به زبان روسى مبدل شده است به زبان آورد:

"!) "Karaul ustalنگھبان خسته است(.
ساعت  ٤،٤٠صبح بود که جلسه به وقت ديگرى موکول شد .روز بعد نمايندگان با گشتيھاى مسلح  -ه
بلشويکھا ،که مانع از تشکيل جلسات جديد شدند ،برخورد نمودند.
رويدادھا با برخوردھاى خشونتبار با تظاھر کنندگان ،که بر اثر آن  ١٠تن ،از جمله دو تن از نمايندگان –
ه اعضاى مجلس منحل شده ،به قتل رسيدند ،ھمراه بود.
پس از آن دولت جھت انتخاب مجلس سوم انتخابات عمومى را اعالم نمود .در اين انتخابات بلشويکھا و
اس ـ آر ھاى چپگرا  ٩٤درصد از کرسيھا را به خود اختصاص دادند ،و اين امر به نوبه خود انحالل
مجلس موسسان را مورد تاييد قرار داد .يقينا کمونيستھا تنھا توسط نيمى از راى دھندگانى که به مجلس
٦
موسسان راى داده بودند انتخاب شدند  ،اما تصور ميشد که مشروعيت يک دمکراسى ناچيز تجديد بنا
شده بود.
لنين و کروپسکايا در اسمولنى باقى ماندند ،در آنجا آنھا اتاقى را گرفتند که متعلق به يکى از رئوساى
زن يک مدرسه شبانه روزى بود.
در ھنگام غروب کروپسکايا از محل کار خود ،اداره آموزش و پرورش عمومى ،به خانه ميامد ،و اگر
لنين مشغول به کارى نبود لحظه اى را صرف تماشاى خيابانھاى زيباى اسمولنى نموده و با يکديگر
صحبت ميکردند.
خانه آنھا بسيار ساده بود .ھمه دفاتر دولتى در اسمولنى تنھا از يک ميز و چند صندلى تشکيل ميشدند.
جلسات تقريبا روزانه ،گاھى دو بار که ميتوانست تنھا چند ساعت کوتاه باشد ،تشکيل ميشدند .بخاطر
احترام به نظم و ترتيب لنين دريافت جريمه اى ميان  ٥تا  ١٠روبل را به خاطر دير حاضر شدن در محل
کار از خاطيان مقرر نموده بود.
کميسرھاى عمومى ،به عبارت ديگر وزيران ،از جمله لنين ،ماھانه  ٥٠٠روبل ،منشى  ٧٠٠و رئيس
 ٨٠٠روبل دستمزد دريافت مينمودند.
حول زندگى ساده لنين مجموعه اى از افراد افسانه اى وجود داشتند .زمانيکه سرپرست دولت Bontj -
 Brujevitjتصميم گرفت که دستمزد رئيس ،لنين ،را از  ٥٠٠تا  ٨٠٠روبل افزايش دھد ،يک توبيخ
نامه کتبى دريافت نمود .کليه ھدايا مداوما به کودکان محتاج اھدا ميشد .تنھا چيز لوکسى که لنين آنرا
قابل دفاع ارزيابى نمود اين بود که خدمتگزارن به انقالب ميتوانستند به اندازه کافى غذا بخورند ،حتى
زمانيکه در خارج نياز به غذا بينھايت بود.
لنين حتى از کمک مردمى توانا که بتواند بوسيله آنھا پستھاى دولتى را کامل نمايند برخودار نبود.
 - Grigorij Petrovskijه روزنامه نگار در خاطرات خود ميگويد که او چگونه به صورتى اتفاقى
وزير کشور شد .پس از بحران دولتى در نوامبر  ١٩١٧تعدادى از کميسرھاى مردمى به ناگھان استعفا
داده و زمان کوتاھى پس از آن  Petrovskijبصورتى اتفاقى با لنين برخورد نموده بود:
"او دست خود را بر روى شانه من گذاشت و گفت:
"دقيقا ،بموقع بود! ما ميخايم که تو را به عنوان وزير کشور انتخاب کنيم! ريکف کارش را ول کرده و
رفته"!
من خواھش کردم:
"والديمير ايليچ! ھر رفيق ديگه اى را که ميخواى انتخاب کن و من ھمکار اون ميشم!"
لنين گفت:
"در جريان يک انقالب کسى نبايد از برخورد با مشکالت سرباز بزنه!" و با خنده اى مسرى گفت:
"اما ما بايد به  Petrovskijدوتا کارگر با اسلحه از  Viborgsidanبديم .اونا ميخوان اونو به
٧
ساختمان وزارت کشور ببرن! کوشش کن که بعدا استعفا بدى!"

در ساختمان وزاتخانه منظره اى دلنشين و شادى در انتظار  Petrovskijنبود .قفسه ھاى قفل شده و
کارمندانى که تنھا در صورت تھديد -ه به بازداشت دھانشان را باز مينمودند.
بعدھا زمانيکه دولت به مسکو منتقل شد ھمان وظايف به  Petrovskijمحول شد .اولين کار او اين شد
که بر روى در مجلس سنا ،شوراى کليساھا و انستيتوھاى صاحب منصبان قفلى آويزان کند.
لنين  Petrovskijرا بخاطر خودسرى و زياده رويھايش بشدت مورد سرزنش قرار داد .اما چشمانش
ميخنديد........
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 -١٣صلح به بھايى گزاف
پيروزى در انقالب اکتبر بدون دادن وعده صلح غير ممکن بود .عملى نمودن اين وعده مھمترين وظيفه
لنين محسوب ميشد .او در دشوارترين شرايط – ه روسيه تنھا بود .تنھا و شکست خورده در راى گيرى
آماده بود که مبارزه را رھا نموده و عقب نشينى نمايد.
ھدف دولت شوروى براى شروع برقرارى صلح در تمام جبھه ھا بود .اين پيشنھاد مورد قبول دول متحد
واقع نشد .و تنھا راه باقى مانده امضاى معاھده اى جداگانه اى با آلمان بود.
نمايندگان روسى و آلمانى در تاريخ  ٢دسامبر در ،Bret – Litovsk ،شھرى قديمى با قلعه اى باستانى
در بالروس ،مالقات نمودند .يک ھفته اى بود که آتش بس جريان داشت .مذاکرات براى آلمان به معناى
امکان انتقال نيروھاى خود به جبھه غرب و تقويت روحيه تضعيف شده  -ى آنھا بود .اما ژنرالھاى
قيصر بوى طعمه اى زخمى را نيز در روسيه – ى ناتوان احساس مينمودند .صلح تنھا با پذيرش الحاقات
آلمان امکانپذير بود.
لنين از اين مذاکرات به منظور بدست آوردن زمان بيشتر جھت پايان دادن به مناقشات داخلى  -حتى به
بھاى از دست دادن بخشى از اراضى – بھره بردارى مينمود .اما بقيه بلشويکھا ،و آنھا در اکثريت
بودند ،گفتند که يک صلح جداگانه با آلمان به معناى مرگ انقالب جھانى و در نتيجه براى روسيه بود.
پنھان نمودن اختالفات بر سرميز مذاکره غير ممکن بود .ھئيت روسى در  Brest – Litovskعبارت
بودند از يک کارگر و يک ملوان بعنوان نمادھاى روسيه جديد ،باضافه  Ado Joffeکه بعدھا وزير امور
خارجه ،ترتسکى ،جانشين او شد ،باجناغ او کامنف ،Lev Karachan ،آنازتاسيا بيسنکو و شمارى
ديگر.
بر سر ميز شام در کنار شاھزاده  Ernst Hohenloheرفيق بيسنکو ،که پس از کشف اينکه او
تروريستى بود که  ١٩٠٥ژنرال و وزير جنگ سابق  Sacharovرا به قتل رسانده بود مو بر تنش
راست شده بود ،نشانده شد.
زمانيکه  Joffeو کامنف در اتوموبيلى نشسته و بسوى راه آھن ورشو در پطروگراد در حرکت بودند،
فھميدند که ھئيت نمايندگى آنھا فاقد نماينده اى از جانب دھقانان بود .آنھا دھقانى را در خيابان انتخاب و

او را ھمراه خود به  Brestبردند .با ورود دھقان ،Roman Stasjkovs ،عينکھاى يک چشمى
سياستمداران آلمانى از حيرت بر روى زمين افتاد.
ژنرال ھوفمان در دفترچه خاطرات خود نوشت" :يک نمونه کالسيک از يک مخلوق روسى با موھاى
١
سفيد و بلند و تپه اى از ريش".
ترتسکى قھرمان وقت کشى بود و در اولين دوئل خود با  ،Kuhlmannکه ده روز به طول انجاميد،
ھمه چيز را کنترل نمود .کليه جزئيات در پيشنھادھاى داده شده از جانب حکومتھاى مرکزى مورد گفتگو
قرار گرفتند تا جايى که ژنرال ھوفمن خميازه کشيد و صورتش قرمز شد.
در  ١٥دسامبر  ١٩١٧آتش بسى طوالنى مدت ميان دولت شوروى و حکومتھاى مرکزى منعقد شد .اگر
ھيچيک از طرفين امضاء کننده آنرا يک ھفته قبل از موعد سررسيد آن فسخ نمينمودند اين آتش بس
خود بخود تمديد ميشد .اما در پايان دسامبر مواضع آلمانيھا با امضاى قرارداد صلح جداگانه اى با مجامع
٢
انتخابى اوکراينى تقويت شد .نيم ميليون سرباز آلمانى و اطريشى اوکراين را اشغال و روزانه ٣٠٠
کاميون – ه پر از غله را از آنجا مصادره نمودند .در آستانه سال جديد مطالبات عرضى آلمانيھا از
روسيه افزايش يافت.
دو سازمان حزبى در پطروگراد و مسکو خواستار پايان مذاکرات با آلمان امپرياليستى شدند .مجموعه اى
از افراد سرشناس در مقابل لنين قرار گرفته بودند ،از جمله نيکوالى بوخارين ـ "محبوب حزب"،
آلکساندرا کولنتاى ،اينسا آرماند ،پروفسور  ،Michail Pokrovskijکارل رادک ،يورى پلخانف،
 ،Moisej Uritskijبال کون و بسيارى ديگر از رھبران شناخته شده .آنھا در پشت مجله اى به نام
کمونيست تجمع نموده و موضعى کامال روشنى را بر عليه لنين و پيمان صلح او اتخاذ کرده بودند.
رادک لنين را به دليل اينکه او جنگى انقالبى را بر عليه سرمايه دارى اروپايى آغاز ننموده بود به خيانت
متھم ميکرد .حزب چپ نيز ميخواست يک بار براى ھميشه ٽابت کند که بلشويکھا در واقع آنطور که
منشويکھا و اس ـ آر ادعا مينمودند با قيصر متحد نبودند.
لنين ديگران را به انديشيدن بيشتر تشويق مينمود .تجزيه و تحليل چپ انقالبى به نظر ميامد ،اما اگر
طبقه کارگر با آلمان ميجنگيد بايد مسئوليت آزادى لھستان ،ليتوانى و ) kurlandکوچکترين استان در
لتالند( را بر عھده ميگرفت.
ترتسکى راه ميانه اى را پيشنھاد نمود ،اينکه به مذاکرات با آلمانيھا پايان داده و اعالم نمايد که روسيه
از جنگ دست برداشته اما آماده نبود که عھدنامه صلح را امضاء کند.
سومين کنگره روسيه ميان روزھاى  ٢٥تا  ٣١ژانويه  ١٩١٨در پطروگراد برگذار شد .لنين در نطق
خود اشاره نمود که دولت روسيه دو ماه و  ١٥روز بود که قدرت را در اختيار داشت ،به عبارت ديگر
طوالنيتر از کمون پاريس.
شرکت کنندگان پس از بحث و گفتگو توافق نمودند که صحت سياست خارجى دولت روسيه را مورد تاييد
قرار داده و در رابطه با پيمان صلح "گسترده ترين اختيارات" را اعطا نمودند .بعد از ظھر  ٢٦ژانويه
ترتسکى با اختيارات الزمى که در اختيار او گذاشته بود به  Brest – Litovskبازگشت .موضع او ـ
"ھيچ جنگى ،ھيچ صلحى" ـ راى اکثريت را در کمتيه مرکزى بدست آورده بود و به ھمين دليل
ميتوانست اعالم نمايد که روسيه از جنگ بدون امضاى پيمان صلحى دست برميداشت.
"پس از نطق ترتسکى شرکت کنندگان در کنفرانس بى ھدف به نظر آمده و کر والل در جاى خود نشسته
بودند" ،اين را ھوفمن مينويسد و  Lundendroffاوضاع را در شرق کامال گيج کننده توصيف مينمايد.
براى آلمانيھا امتناع روسيه از امضاى قرارداد صلح ،از لحاظ ضوابط سياسى ،جرم بزرگى محسوب شده
و بدين جھت روسيه بايد مجازات ميشد.

 Kuhlmannپس از نطق ترتسکى بسرعت به خود آمد و وضعيت موجود را تشريح نمود .او گفت ،او
اينچنين نتيجه گرفت که دولتھاى مرکزى "در حال حاضر در جنگ با روسيه بسر ميبرند".
ترتسکى پاسخ داد که او مطمئن بود که مردم آلمان و اطريش ـ مجارستان اجازه نخواھند داد که جنگ
تھاجمى ديگرى آغاز بشود.
آلمانيھا اخطاريه اى صادر نمودند .يا روسھا معاھده صلح را امضاء ميکردند يا اينکه آلمان از ١٨
فوريه جنگ را آغاز مينمود.
زمانيکه ترتسکى به خانه بازگشت تقريبا ھيچکس جدى بودن شرايط را درک ننموده بود .در  ١١فوريه
 ١٩١٨شوراى پطروگراد يک صدا موضع اتخاذ شده اى را که در  Brestبه اجرا گذاشته شده بود
مورد تاييد قرار داد.
در کمتيه مرکزى در اسمولنى پيشنھاد لنين با آراى شش به پنج باز ھم مورد قبول واقع نشد .و روز بعد
آلمان دوباره به روسيه ،ھمانطور که وعده اش را داده بود ،يورش برد.
آلمانيھا طى پنج روز  ٢٥ميل ،بيش از آنچيزى که طى سه سال گذشته در جنگ بدست آورده بودند ،تا
 Dvinskو  ،Lutskپيشروى نمودند.
لنين شايد که شديد الحنترين فرمانى را تا آنزمان نوشته بود صادر کرد" :کشور سوسياليستى در خطر
است" ،آنجايى که با نقطه تمام ميشد اينچنين نوشته شده بود:
"جاسوسان دشمن ،گمانه زنھا ،ياغيان ،اراذل و اوباش ،مبلغان ضد انقالبى و جاسوسان آلمانى بايد در
٣
جا تيرباران بشوند!"
زمانيکه آلمانيھا بسوى پطروگراد بحرکت درآمدند حکومت روسيه در عين ناتوانى ناگزير شد که حتى از
متحدان سابق خود در اتحاديه دول متحد درخواست کمک کند.
از جانب رئيس جمھور آمريکا ،پرزيدنت وودرو ويلسون عذر خواھى رياکارانه اى مبنى بر اينکه
"متاسفانه در شرايطى نيستيم که بتوانيم آن کمک مستقيم و موثرى را که آروز داشتيم در اختيار شما
قرار دھيم" ارسال شد .ھمزمان ويلسون ميخواست که "يکبار ديگر استقالل و حق حاکميت روسيه را
در حل مسائل داخليش مورد تاييد قرار دھد".
با اينحال اين آمريکا بود که يکسال بعد به منظور متالشى نمودن اتحاد جماھير شوروى نيروھاى
تجاوزگر به روسيه اعزام نمود.
براى جناح راديکال حزب دراز نمودن دست گدايى بسوى دول متحد براى دريافت کمک ھمانند دادن يک
امتياز غير قابل تحمل بود" .ما در حال تبديل کردن حزب به يه تپه کود ھستيم" ،بوخارين گفت و گريه
کرد.
به نظر ميرسد لنين تنھا کسى بود که به منافع کشور شوراھا توجه داشت .در آنھنگام او به رويکرد
موثرى روى آورد که پس از دوران ايسکرا از آن استفاده نکرده بود .او تھديد نمود که از ھر دو ،کمتيه
مرکزى و دولت استعفا ميداد.
با  ٧راى موافق و  ٥راى مخالف ،کمترين تفاوت ممکن ،کمتيه مرکزى باالخره تصميم گرفت که موضع
لنين را پذيرفته و شرايط صلح را امضاء کند .در کميته ھاى اجرايى شوراھا" ،پارلمان"  -ه آنزمان ،اين
تصميم با  ١٦٦راى موافق و  ٨٥راى مخالف به تصويب رسيد" .خائن! "وطن فروش! اس ـ آر ھاى
چپ به دنبال لنين فرياد کشيدند.
پاى پياده و با واگنھاى کوچکى که با کمک دست حرکت ميکردند مذاکره کنندگان روسى بايد کوشش
ميکردند که راه بازگشت به  Brestرا پيدا کنند .زمانيکه آنھا به  ٢٦ ، Pskovميلى پطروگراد ،رسيدند
شھر تاريک بود ،و آنھا ابتدا پس از لحظه اى کوتاه دريافتند که شھر توسط آلمانيھا اشغال شده بود.

پس از اختالفات متعدد محلى براى خواب و وسيله اى براى حمل و نقل جھت عزيمت به  ،Brestدر روز
بعد ،در اختيار آنھا گذاشته شد.
اکنون نوبت آلمانيھا بود که وقت گذرانى کنند .براى ھر روزى که از رسيدن به تصميمى امتناع
ميورزيدند ،نيروھاى آنھا مناطق بيشترى را به اشغال خود در مياوردند .زمانيکه در  ١مارس متن پيمان
نامه عرضه شد روسھا کشف نمودند که شرايط صلح دشوارتر شده بود.
در ضمن آلمانيھا "به بھانه ھاى فنى" وقت گذرانى نموده و از امضاى پيمان صلح تا  ٣مارس سر باز
زدند .طى اين مدت آنھا بدون اينکه با مقاومتى برخورد کنند به پيشروى خود ادامه دادند .در تاريخ آلمان
اين "جنگ قطار" ناميده ميشود چرا که در مجموع راه فقط براى حمل و نقل نيروھا آلمانى براى نفوذ
به قلب روسيه باز بود.
در  ٣مارس در جريان مراسم  ،Grigorij Sokolnikovکه آنزمان ھئيت روسى را رھبرى مينمود،
اشاره نمود که شرايط صلح دشوارتر شده و اينکه توافقنامه با جبر به روسيه تحميل شده بود.
روسيه لھستان ،بالکان ،اوکراين ،فنالند و  Ålandرا قربانى نمود Ardagan .ـ Kars ،ـ و منطقه
 Batumدر  Kaukasusبه ترکيه داده شدند .پليس آلمان تا تشکيل "دولتھايى با ثبات" در بالکان در
آنجا مستقر ميشدند.
در مجموع روسيه يک ميليون کيلومتر مربع و يک چھارم از مردم – ه کشور قديمى تزار را قربانى
نمود.
سازمان حزب بلشويک در مسکو بيانيه اى مبنى بر نداشتن اعتماد به سياست کمتيه مرکزى و ترکيب آن
منتشر و خواستار برگزارى ،ھر چه سريعتر ،انتخابات جديدى شد.
در مقاله اى دو قسمتى در پراودا به تاريخ  ٢٨فوريه و اول مارس  ١٩١٨لنين در مورد انتقاد گفت:
"اين نه ترسناک است و نه عجيب و غريب .اين کامال طبعيست که برخى از رفقا در مورد صلحى جداگانه
با کميته مرکزى اختالف نظر داشته باشند و آنرا بشدت مورد انتقاد قرار داده و نشان بدھند که از ھم
پاشيدگى گريزناپذير است .اين حق مسلم اعضاى حزب بوده و کامال قابل درک است".
حيات جمھورى شوراھا در خطر بود و با اينحال لنين وجود اپوزيسيون در حزب را امرى طبيعى به
شمار مياورد .از طرف ديگر او اساس عقايد اقليت را که بنا بر عقيده او از مرگ خواستگارى مينمود
محکوم نمود .چه کمکى به کارگران آلمان ميشد اگر جنگ ادامه ميافت و انقالب روسيه توسط نيروھاى
آلمانى نابود ميشد؟
کنگره چھارم – ه فوق العاده – ى تمام روسى شوراھا  ،که بسرعت در  ١٤مارس  ١٩١٨در مسکو
جھت راى گيرى در مورد تصويب قرارداد فراخوانده شد ،با  ٧٨٤راى موافق و  ٢٦١راى مخالف و
 ١١٥راى ممتنع تصميم گرفت که پيمان صلح  Brestرا مورد تاييد قرار دھد .روسھا بدون شک بھاى
گزافى را براى صلح خود پرداختند و رسوايى حاصل از آن بسختى قابل ھضم بود ،اما پيمان صلح
 Brestمسئله ديگرى را نيز به نمايش گذارد که در حال حاضر ھيچيک از منتقدان لنين نميخواھند آنرا
به ياد بياورند.
بلشويکھا در اکثريت بودند ،اما کشور ھنوز کشورى تک حزبى نبود .لنين ھنوز داراى حقى اتوماتيک
نبود که مواضع خود را به اجرا بگذارد ،بلکه بايد طيف وسيعى از احزاب و فراکسيونھا باضافه خود
بلشويکھا را متقاعد مينمود .نويسنده بد گمانى به نام لوئيس فيشر مينويسد که اين تنھا شوراھا نبودند
٤
که دمکرات بودند ،خود حزب ھم بود.
البته دمکراسى روسيه پارلمانى نبود و به معناى اعمال ديکتاتورى بر عليه مخالفان انقالب بود .اما
شوراھا مظھر دمکراسى بودند ،جايى که بيان ھيچ عقيده اى ممنوع نبود ،اگر چه در جھت نابودى دولت
روسيه بود.

١ـ )Max Hoffman: Der Krieg der versäumten Gelegenheiten (Munchen 1923
٢ـ عنوان مجالس مختلف در اوکراين ،بالروس ،ليتوان و لھستان در زمانھاى مختلف
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 -١٤جنگ صليبى بر عليه مسکو
جنگ جھانى اول براى روسيه به پايان رسيده بود .اما صلحى برقرار نشد .طى سه سال روسيه بايد از
جنگ داخلى ،با عواقب ناگوار ،بر خود ميلرزيد .اين جنگ تا سال  ١٩٢١مانند موجى سراسر کشور را
در بر گرفت .جنگى بود بدون يک جبھه مشخص .وضعيت بيشتر شبيه به يک نقشه ھواشناسى با فشار
باال و فشار پايين بود که يکى جايگزين ديگرى ميشد ،زماينکه فشار ھوا فشرده تر از ھر زمان ديگرى
بود حکومت روسيه مساحتى به وسعت امپراطورى شاھزاده روسيه را کنترل مينمود.
بصورتى غير رسمى لنين ،مردى که از ھيچ پيشينه نظامى برخوردار نبود ،فرمانده کل قوا بود .او در
حاليکه ساعتھا نخوابيده بود نقشه ھا را در اتاق خود در کرملين کنترل مينمود .لنين تنھا کارمند کميته
مرکزى ارتش سرخ بود که بصورتى مسلسل وار فرامينش به تمام جبھه ھا فرستاده ميشد .اگر فرماندھى
به اندازه کافى گزارشى ارسال نمينمود توسط لنين با نوشته ھاى تھديد آميز بمباران ميشد .او ميتوانست
آزادنه تنبيه نمايد ،ارتقاء دھد ،تشويق کند ،اخراج ،جابجا و سرزنش نمايد .اينچنين به نظر ميامد که او
در ھمه جا حاضر و تلفن او مرتبا مشغول بود.
صد روز اول – ه حکومت روسيه به صورت حيرت انگيزى بدون ھيچ اختالفى گذشت .قزافھا که در ابتدا
بر عليه حکومت روسيه متحده شده بودند بسرعت تسليم شدند .رھبر آنھا ،ژنرال  Kaledinدر ٢٩
ژانويه  ١٩١٨خودکشى کرد.
سربازان از جبھه بسوى خانه ھايشان بازگشتند و در ژانويه  ١٩١٨تنھا يک سرباز از پنج سرباز در
پست خود باقى مانده بود .به عقيده لنين يک تحول صلح آميز امکان پذير بود.
يقينا سياست او در ھر زمان اين بوده است که "جنگ امپرياليستى را بخاطر سوسياليسم به جنگ داخلى
مبدل نمايد ،".اما اين بدين معنا نبود که او ـ آنطور که مخالفان او مدعى بودند ـ آرزوى يک جنگ
داخلى دراز مدت را که قبل از ھر چيز کارگران و کشاورزان را قربانى مينمود در سر ميپروراند .ھدف
انقالب البته رھايى کشور از يک جنگ امپرياليستى بود.
صلحى که روسيه اينچنين بھاى گزافى را در  Brest-Litovskبراى آن پرداخته نموده بود آرامش
دلخواه را بوجود نياورد .قدرتھاى مرکزى ،لھستان ،مناطق واقع در درياى بالتيک ،اوکراين و کريمه را
اشغال نموده بودند .در قققاز ،که بخشا در تملک نيروھاى آلمانى بود ،جمھوريھاى آذربايجان ،گرجستان
و ارمنستان اعالم استقالل و به ارتش ترکيه اجازه داده شده بود که براى سرکوب شوراى کارگران نفت
در باکو از گرجستان عبور نمايد.
آلمانيھا ،به اين بھانه که از جانب مجمع ملى ) radanمجامع انتخاب شده در اوکراين( دعوت شده بودند
به داخل اوکراين وارد شدند .زمانيکه اشغال به حقيقت پيوسته بود  radanمنحل و وزيران زندانى
شدند .مطالبات آلمانيھا در مورد غله با مقاومت روبرو شد ،امرى که با شدت با آن حتى با گاز سمى،
برخورد شد.
ھمزمان التھابات سياسى داخلى افزايش يافت .تالشھا جھت بوجود آوردن يک دولت ائتالفى ناکام ماند.
شرايط بسختى راه چاره اى را براى بلشويکھا باقى گذارده بود.
"ما ،بلشويکھا" ،لنين گفت" ،روسيه را متقاعد نموده ايم .ما روسيه را فتح نموده ايم .اکنون بايد
حکومت کنيم".

حکومت بر روسيه ،اما چگونه؟ ترديد در مورد اينکه واقعا سوسياليسم چه بود و اعتماد اغراق آميز به
برکتھاى کنترل دولتى ،روسيه را به اتخاذ اقداماتى رھنمون شد که بر عليه مقاصد اصلى خود عمل نمود.
از ھمان آغاز جنگ جھانى تزار به درخواست روى آورده بود ،به عبارت ديگر ،جمع آورى اجبارى غله
از روستاھا توسط دولت به بھايى که دولت تعيين مينمود .در ضمن توسط دولت موقت انحصار دولتى
مواد غذايى به اجرا گذاشته شده بود.
پس از فروپاشى امور مالى دولت ،جنگ داخلى نياز بيشترى را به اين درخواستھا مطالبه ميکرد .اگر
١
آنھا در اولين سال انقالب  ٤٠تن ) pudيک  ١٦،٤ = pudکيلو( بودند سال بعد  ٨٠و سومين سال
 ١٨٠تن شدند.....
اين درخواستھا کشاورزان را جذب سفيدھا نمود .براى مثال در فرماندارى  ٩٣ Kurskدرصد از غله از
واحد درخواستھاى دولتى قاچاق شد.
ھمزمان کشاورزان به دو قطب مختلف ،توسط کنار گذاشته شدن شوراھاى دھقانى توسط کميته ھاى
دھقانان فقير ،kombedy ،با اين حق که مصادرات و سفارشات را به اجرا بگذارند ،تقسيم شدند٥٠ .
ھکتار از  ٨٠ھکتار زمينھاى دھقانان ثروتمند گرفته شد .اين امر تاثير منفى  ،زمينھاى منحل شده
بيشترين محصول کشاورزى را توليد مينمودند ،بر روى توليد گذاشت .ميان سالھاى  ١٩١٦تا ١٩٢٢
وسعت زمينھاى کشت شده تا  ٣٧درصد و توليد کشاورزى در کشور تا يک سوم آنچيزى که قبل از جنگ
٢
بود کاھش يافت.
با اينحال  kombedyدر سال  ١٩٢١منحل و اختيارات شوراھاى دھقانى به وضع پيشين خود
بازگردانده شد.
در حاليکه حکومت روسيه ھيچگونه امکانى را جھت اداره شرکتھا در اختيار نداشت ،دولتى نمودن
سريع صنايع بشدت مورد انتقاد قرار گرفت .نتيجه آن بيکارى دسته جمعى و ناخشنودى کارگران را سبب
شد.
ارتکاب اين اشتباھات از جانب حکومت شوراھا جنگ داخلى را طوالنيتر نمود.
شرايط وخيمتر شد بدليل اينکه روسھا براى حل مشکالتشان به حال خودشان رھا نشدند .سفيدھا اگر از
نيروھاى تجاوزگر خارجى کمکى دريافت نمينمودند سريع تر از اين متالشى ميشدند .با شورش  -ه يکى
از لژيونھاى چکسلواکى در  ١١مى  ١٩١٨تجاوز نيروھاى نظامى خارجى نيز آغاز شد .در ميان ،در
قلب روسيه ،در منطقه ولگا ،از قرار معلوم نيرويھاى نظامى چکى متشکل از  ٤٠تا  ٥٠٠٠٠ھزار
سرباز ايستاده بودند..
منشاء اين نيروھاى نظامى صدھا ھزار سرباز چکى و اسلواکى بودند که در دوران جنگ جھانى از جبھه
اطريش گريخته و يا به اسارت گرفته شده و پس از آن به روسيه آمده ،بتدريج رضايت نيروھاى دول
متحد را جلب نموده و اجازه يافته بودند که نيروى نظامى مخصوصى را به منظور جنگ بر عليه
دولتھاى مرکزى سازمان دھند .نيروھاى دول متحد وعده داده بودند که يک پيروزى به موقع در جبھه
غرب را با يک چکسلواکى مستقل جبران نمايند .اما تزار به آنھا اجازه نداد که در جبھه شرق ،در آنجا
جمھوريھا و ناسيوناليستھاى چکى و اسلواکى ميتوانستند در ميان ارتش چند مليتى روسى مشکالتى
بوجود بياورند ،شرکت کنند .ابتدا پس از انقالب فوريه تقاضاى آنان مورد قبول واقع شد .چکھا و
اسلواکھا بايد با مخارج دول متحد آموزش و مجھز و پس از آن از طريق والدى وستوک به فرانسه
اعزام ميشدند.
انقالب اکتبر و اشغال اوکراين توسط آلمان لژيون چکى را ناگزير به تالش – ه پيش از موعد مقرر نمود.
اين لژيون بخشى از ارتش فرانسه بود و فرانسه به شدت نياز به پشتيبانى داشت ،در حاليکه انگليسيھا

مايل بودند که اين نيروى نظامى در روسيه و يا در سيبرى جھت ايجاد مشکل براى بلشويکھا باقى
بمانند.
در  ٢٦مارس دولت شوروى فرمان  -ه خلع سالح – ه لژيون چکى را صادر نمود .اما قبل از عملى شدن
خلع سالح ،در  Tjeljabinskاتقاقى افتاده بود .يک مجارستانى در قطارى که اسيران جنگى را با خود
داشت يک چکى را کشت ،بدنبال آن فرد مجارستانى سالخى شد .اين حادثه بھانه اى بدست لژيون داد که
از تحويل سالحھاى خود امتناع ورزند .در حال حاضر ما ميدانيم که آن شورش  -ه بى اختيار و ساختگى
ى لشگر چکى با توافق دول متحد صورت گرفته بود.
انگليسيھا ،متحد ژاپن در جنگ جھانى اول ،محاسبه نموده بودند که يک نيروى اعزامى ،متفق با
نيروھاى ژاپنى به عنوان نيروى اصلى ،ميتوانست از جانب والدى وستوک تا منطقه اورال و ولگا
پيشروى نمايد.
کليه نيروھاى نظامى چکى که از  Omskعبور ننموده بودند در راه والدى وستوک به مورمارنسک و
 Archangelskھدايت شدند و در آنجا جھت حمل به فرانسه "با اين امتياز که ميتوانستند از آنھا در
جھت دفاع از  Archangelskبھره بردارى و يا از جاده مورمانسک محافظت نمايند" ،در انتظار
ماندند.
در ژوئن  ١٩١٨لژيون چکى قدرت را در  Samaraبدست گرفت .در آنجا دولتى از اعضاى مجلس
موسسان  -ه منحل شده تشکيل شد.
از قرار معلوم قبل از آغاز  -ه شورش  -ه لژيون چکى دول متحد ،با اينحال ،در شمال و شرق روسيه
نيروھاى نظامى در ساحل پياده کرده بودند.
اولين تصميم در مورد جنگ مداخله گرانه در پايان نوامبر  ١٩١٧طى جلسه اى با شرکت سران
نيروھاى دول متحد در پاريس گرفته شده بود .فرانسه بايد به شمال درياى سياه ميرفت و انگليس به
جنوب شرقى آن .چھارده دولت به منظور "خفه کردن نوزاد بلشويکى در نطفه" بر آن شده بودند که در
اين حمله شرکت کنند(Churchill) .
اولين نيروى نظامى بيگناه انگليسى ،متشکل از  ١٣٠سرباز نيروى دريايى ،که در  ٦مارس  ١٩١٨در
مورمانسک در ساحل پياده شدند ،در واقع از جانب حکومت روسيه دعوت شده بودند .در شرايطى
دشوار شوراى مورمانسک از نيروھاى دول متحد جھت محافظت از انبارھاى نظامى بر عليه حمله اى
احتمالى از طرف آلمان از طريق فنالند ،طلب يارى نموده بود .اما از ھمان ابتدا انگليسيھا بر آن بودند
که بلشويکھا را سرنگون سازند .اين امر ،بخصوص ،مقصود اصلى وينستون چرچيل بود.
چرچيل ،که در جنگ جھانى کامال متفاوت ديگرى يکى از دوستان خوب استالين شد ،در آنزمان تقريبا از
نطق لنين در مورد انقالب جھانى بر خود لرزيده بود .او ھر گونه ارتباطى با بلشويکھا را با "لواط"
مقايسه و تجاوز و تخطى لنين برابر بود با آلوده نمودن "امکانات آب آشاميدنى شھرى با باکترى تيفوس
يا وبا" .ضمنا ادبيات استفاده شده از جانب او در ميان رھبران ديگر قابل قبول نبود .براى مٽال در مقاله
.٣
اى در ستون رھبرى روزنامه تايمز نوشته شده بود "داروى درمان بلشويکھا گلوله است"
در ماه ژوئن  ٨٠٠سرباز – ه ديگر انگليسى و در جوالى يک نيروى مداخله گر متشکل از ٤٠٠٠
سرباز انگليسى ،فرانسوى ،آمريکايى ،کانادايى ،ايتاليايى و صربستانى در ساحل مورمانسک پياده شدند.
ھمزمان چکھا و اسواکھا حکومت شوروى را در والدى وستوک مورد اذيت و آزار قرار داده و در ٢٩
ژوئن کامال قدرت را به قبضه خود درآوردند.
اگر چه رئيس جمھور آمريکا وودرو ويلسون مداوما حمايت خود را از قانون عدم دخالت در امور
کشورھاى ديگر اعالم نموده بود ،با اينحال بر آنشد که در عمليات تجاوز به روسيه شرکت کند .براى
موجه جلوه دادن برنامه خود ،ارسال نيرو به والدى وستوک ،مورمانسک و  Archangelskرا بعنوان

يک مداخله انسانى به نفع چکھا و اسلوکھايى که به دنبال آزادى ھستند توجيه نمود! ويلسون ھمچنين
حکمى را مبنى بر ارسال چند آموزگار پيشاھنگ ـ  ،KFUMبا سربازانشان به منظور استفاده از فرصت
در جھت آموزش آداب و رسوم آمريکايى به نيروھاى روسى صادر نمود.
در  Archangelskمتفقين دولتى دست نشانده را تشکيل دادند ،در خاور دور قدرت به نيروى ٧٢٠٠٠
نفره  -ى مداخله گر ژاپنى منتقل شد و در جنوب ترکستان به يک کلنى بى آب و رنگ انگيسى تبديل شد.
در پايان سال  ١٨٠٠٠٠ ، ١٩١٨سرباز بيگانه در خاک روسيه وجود داشتند.
يکى از مھمترين وظائف مداخله گران اين بود که بسرعت از ميان روسھا ،متحدانى را براى خود دست و
پا کنند که ميتوانستند دولتى ضد بلشويکى را حمايت نمايند .گذشت زمان نشان داد که يافتن تعدادى
زيادى افسر  -ه با لياقت که آماده باشند خود را براى نجات "وطن" در اختيار سربازان بيگانه قرار دھند
يکى از بزرگترين مشکالت ،پاشنه پاى آشيل ،مداخله گران شد.
ژاپنيھا حمايت رھبر قزاقھاى  Ussuriو يک جالد ناشناس بنام  Grigorij Semjonovرا خريدند.
چکھا و اسلواکھا ترجيح دادند که در ميان کادتھا و منشويکھا بدنبال متحدان خود جستجو نمايند.
ژنرال  Kaledinکه به سمت فرماندھى قزاقھاى دن انتخاب شده بود از انگلستان ضمانتھاى اقتصادى
دريافت نموده بود .در جمھورى سفيد  -ه قزاق – ه او ،حق راى ھمگانى لغو و فقط ثروتمندانى که از
يک خط درآمدى خاص عبور مينمودند حق راى داشتند.
اما قزاقھا در بسيارى از جنگھا شرکت کرده و آنطور که بايد و شايد از فرامين ژنرالھاى جديد اطاعت
نمينمودند .آنھا نيز به استراحت نياز داشتند .در فوريه  ١٩١٨زمانيکه  Kaledinاز نيروھاى ارتش
سرخ شکست خورد ،از سمت فرماندھى خود استعفا و خودکشى نمود.
انگليسيھا ھمچنان با قزاقھا ھمکارى نموده و بعدھا به کاميابيھاى بيشترى دست يافتند.
امپراطورى لنين در نقشه کوچکتر شد و در ماه ژوئن و اوت بيشتر از يک دھم ،گاھى فقط يک پانزدھم
از امپراطورى سابق روسيه بود .ابتدا در ماه مى  ١٩١٨بود که شوراى روسيه سازمان دھى ارتش خود
را آغاز و قانون خدمت اجبارى را به اجرا گذاشت.
با ترتسکى دوآتشه بعنوان وزير جنگ و به قيمت تلفات سنگين موفقيتھاى بزرگى بدست آمد .در ١٠
سپتامبر ارتش سرخ  Kazanرا فتح نمود ،چند ھفته بعد ھمه منطقه ولگا قرمز بود.
در نوامبر  ١٩١٨پس از تسليم آلمان در جنگ جھانى ،لنين بر اين اميد بود که اين امر به معناى پايانى
ميشد به مداخله نيروھاى خارجى در روسيه .ناگزير نمودن روسيه به از سر گيرى جنگ با آلمان يکى از
انگيزه ھاى مھم  -ه دول متحد براى سرنگون نمودن حکومت شوروى بوده است و آن دليل اکنون وجود
خارجى نداشت.
حکومت شوروى ميتوانست صلح  Brestرا لغو و مناطق واقع در قفقاز ،کريمه ،بالکان و اوکراين را که
آلمانيھا در گذشته در اشغال خود داشتند به تصرف خود درآورد.
اما گذشت زمان نشان داد که آرزوھا در مورد پايان مداخالت بى پايه و اساس بود .برعکس تسليم آلمان
براى نيروھاى دول متحد اين امکان را فراھم ساخت که سربازان بيشترى را به خاک روسيه اعزام
دارند.
از ھمان اولين روزى که رھبران کشورھا در پاريس در کنفرانس صلح تجمع نمودند مسئله ادامه يک
جنگ صليبى بر عليه بلشويشم در روسيه به بحث و گفتگو گذاشته شد.
لويد جرج ـ ه انگليسى بسيج يک نيروى نظامى مشترک ،متشکل از  ١٥٠٠٠٠نفر ،را پيشنھاد نمود.
آمريکا و فرانسه موافقت نکردند.

موجى از نگرانى سراسر اروپا را فراگرفته بود .قيصر آلمان را به ھلند تبعيد نمودند .براى مدت کوتاھى
چنين بنظر ميامد که با شورش اسپارتاکوس ،جمھورى شوراھا در مونيخ و جمھورى مجارى شوراھاى
بال کون )بنيان گذار حزب کمونيست مجارستان( ،ھمه صحنه اروپا از بنيان در حال تغيير باشد.
تنھا ژاپن بود که با تمام قدرت به مداخله نظامى ادامه ميداد .در آنزمان قدرتھاى مداخله گر در مورد
افزايش پشتيبانى خود به آدميرال کالچاک که در سيبرى خود را "نايب السطنه" اعالم کرده بود توافق
نموده بودند.
براى ادامه دريافت کمکھاى اقتصادى و نظامى قدرتھاى غربى و ژاپن از کالچاک ،پس از پيروزى ،وعده
برگزارى انتخابات آزاد و اجتناب از برقرارى دوباره امپراطورى ،برسميت شمردن استقالل فنالند،
لھستان ،بالکان و جمھوريھاى قفقاز و پرداخت بدھيھاى خارجى روسيه را مطالبه نموده بودند.
اما پاسخ کالچاک اين بود که پس از فتح مسکو توسط سفيدھا تنھا لھستان مستقل ميشد .و او وعده اى
در مورد برقرارى يک جمھورى پايدار نداد .او طرحھاى ديگرى را در سر ميپروراند.
تزار سابق ،نيکالى و خانواده او ،با گرفتن ماموريت از جانب حکومت شوروى در اسارت  -ه شوراى
اورال در  Jekaterinnburgباقى نگاھداشته شدند .در شب  ١٧ژوئن  ١٩١٨ماموران خانواده تزار و
خدمتگزاران قصر را که ھمچنان به تزار وفادار مانده بودند از خواب بيدار کردند ،به زير زمينى در
 Ipatievhuset٤بردند و ھمگى را اعدام نمودند.
اجسادى که در جنگلھاى خارج از شھر ديده شدند ٧٣ ،سال بعد بعنوان باقى مانده اجساد تزار نيکالى،
شاھزاده آلکساندرا ،دخترھا الگا ،تاتييانا و آناستازيا ،و دوشيزه  ،Demidovaدکتر بوتکين ،خدمتکار
شخصى  ،Truppو ـ احتماال ـ  - Charitonovه آشپز شناسايى شدند .وليعھد ،شاھزاده آلکسى و
ماريا را پيدا نکردند .به گفته کميسيون تحقيقات  -ه دولت روسيه کليه جمجمه ھا ،به استثناى يکى
)الگا( ،پس از اعدام تحت ضربات شديدى ،بشکلى که استخوان صورتشان متالشى شده بود ،قرار گرفته
بودند.
براى اولين بار در سال  ١٩٢٥بود که دولت شوروى به اينکه تزار تيرباران شده بود اعتراف نمود ،اما
چيزى راجع به کودکان نگفت .اما در داخل حزب ھمه از واقعيت با خبر بودند.
رھبران شرکت کننده در اين عمليات ،کميسر  ،Jurovskijو اشخاص ديگرى که در اعدام و حمل اجساد
شرکت کرده بودند در شھادتھاى خود جزئيات دقيقى را ارائه نمودند.
 Jurovskijدر سال  ١٩٣٤در جلسه اى با بلشويکھاى قديمى در  Sverdlovskچگونگى انجام
اعدامھا را شرح داده بود .او محل دقيق مقبره را نشان داده بود ،اينکه مقبره ھا با تراورس )تخته و يا
آھنى که در زيربناى راه آھن استفاده ميشود ـ مترجم( پوشانده شدند و اينکه در حقيقت عکسبردارى
شده در کتابى به چاپ رسيده در اروپاى غربى وجود داشتند!
کتاب توسط  N.Sokolovمنتشر شد .او اولين بازرسى بود که از جانب ژنرال سفيدھا ،کالچاک ،به
منظور تحقيق در مورد سرنوشت خانواده تزار ، ١٩١٨ ،به  Jekaterrinburgارسال شد .تصوير
چاپ شده بود بدون اينکه  – Sokolovخودش بفھمد که آن محل  -ه مقبره بود.
محل مقبره آنچنان مشھور بود که گروھى از کادرھاى کمونيست در سال  ١٩٢٤اجازه دادند که از آنھا
در محل عکسبردارى بشود .در سال  ١٩٢٨آنرا به  – Vladimir Majakovskijه شاعر نشان دادند.
با اينحال در سال  ١٩٩١اين کشف بعنوان "کشف قرن" ارائه شد!
اعدام بيرحمانه تزار و خانواده او يک عنصر داده شده در ادبيات افشاگرانه در مورد لنين است،
بخصوص اکنون پس از اينکه کليساى ارتدکس تزار را در زمره مقدسان جاى داده است .اينکه لنين از
تزار متنفر بود ،و اينکه او ھميشه او را "نيکالى آخر"" ،خون آشام" خطاب مينمود بر کسى پوشيده
نبود.

اما نگاه کردن به قتل تزار بعنوان يک عمل تالفى جويانه شخصى برابر با ناديده گرفتن ارتباطش ،جنگ
داخلى – ه در جريان با ميليونھا کشته ،است .زمانيکه سربازان سفيد به  Jekaterrinburgنزديک
شدند ،براى بلشويکھا اين اھميت داشت که پس از خود نه جانشينى باقى بگذارند و نه اثرى .اگر سفيدھا
موفق به آزاد نمودن "تنھا يک جانشين" ميشدند قانونى بودنشان تقويت ميشد.
قتل خانواده تزار خشونت آميز بود ،اما تاريخ روسيه ھم خشن است .در کنفرانس ساالنه ١٩٠٣
زماينکه منشويکھا گنجاندن لغو حکم اعدام را در برنامه حزب پيشنھاد نمودند ،بلشويکھا به تمسخر
گفتند" :پس تزار چه؟"
تحت حکومت  -ه ھيچيک از ديکتاتورھاى سابق روسيه ،تا به اين ميزان جان ميليونھا انسان در
جنگھاى بدون ھدف بھدر نرفته بود .اعدام او توسط بلشويکھا احتماال به ميزان -ه اعدام لودويک سوم،
زمانيکه پارلمان فرانسه با آراء  ٣٦١-٣٦٠بر آن شد که او را با گيوتين اعدام کند يا  Karl Iانگليسى،
 ، ١٦٤٩که در انظار عمومى مورد توھين و تحقير قرار داده شد ،ضرورى بود.
و طى  ٢٥٠سال از حکومتھاى خودکامه روسى ،تزارھا يک در ميان بقتل رسيده بودند .اين عمل بخوبى
در ھر دو ،سنتھاى انقالبى روسى و اروپايى ذوب شدند .قتل تزار يک مورد کالسيک از "قتلى
مستبدانه" بود که در حقوق بين المللى توسط حقوقدانانى مانند  ١٥٥٧) Althusiusـ  (١٦٣٨و
 ١٥٨٣) Hugo Grotiusـ  (١٦٤٥مورد پشتيبانى قرار گرفته اند.
براى بلشويکھا راھى براى حل مسئله بصورتى انسانى يا امروزى وجود نداشت .ده روز پس از اينکه
خانواده تزار تيرباران شدند ،شھر به اشغال ارتش سفيد کالچاک در آمد .البته مسئوليت کامل آنچه که رخ
داد بر عھده لنين و حزب بود .اما لنين شخصا تا چه حدى ميدانست؟ کميسر جنگى منطقه اورال،
 ،Golosjijekinبه منظور گفتگو در مورد سرنوشت خانواده تزار دو بار به مسکو رفته بود ،اما تنھا
ميتوان در مورد دستور العملھاى شفاھى که دريافت نموده بود حدس و گمانھايى زد.
صبح روز -ه قبل از اعدام ،لنين در پاسخ به سوالى که از طريق تلگراف از روزنامه دانمارکى
 National Tidenderدريافت نموده بود کليه شايعات در مورد اعدام تزار را کامال تکذيب کرد.
روز بعد ،رئيس دولت روسيه اولين پيغام در مورد اعدام تزار را دريافت نمود ،سپس در يک پيغام
جداگانه اطالع داده شد که "ھمه خانواده دچار ھمان سرنوشت شدند" .زمانيکه Jakov Sverdlov
ھمه اعضاى دولت را مطلع کرد اين تصميم کوتاه شد" :دريافت براى اطالع".
به گفته ترتسکى اعضاى رھبرى حزب بصورتى جدى تصميمات مختلف قابل اجرا در مورد سرنوشت
تزار را مورد نقد و بررسى قرار داده بودند .ترتسکى خودش از دادگاھى عمومى حمايت کرده بود که او
در آن بعنوان دادستان شرکت مينمود.
اما شرايط مناسب نبود ،آنھا ھيچ مضحکه اى را نميپذيرفتند.
آنچه که بر عليه يک حکم شفاھى مرکزى شھادت ميدھد اين حقيقت است که اعضاى ديگر خانواده تزار
در ساعات ،اماکن و تحت شرايط مختلف اعدام شدند .شب  ١٢ژوئن شاھزاده بزرگ  Michailتوسط
گروھى از بلشويکھا بيرون از  Permتيرباران شدند .آنھا به معناى واقعى کلمه او را از  Tjekaربوده
بودند .و يک ماه بعد بيرون از  Permدوشس بزرگ  ،Elizaveta Fjodorovnaشاھزاده بزرگ
 Sergej Michajlovvitjو چھار نفر ديگر ازاعضاى خانواده رومانف اعدام شدند .حتى در اين موارد
ھم اين اعدامھا زمان کوتاھى قبل از اشغال – ه محل توسط نيروھاى نظامى سفيد روى داده بود.
از طرف ديگر پذيرفتن اينکه لنين به مسئله مھمى مانند آينده خانواده رومانف بى توجه بوده باشد
دشوار است.
متحد لنين  Vladimir Bontj-Brujevitjميگويد که لنين چگونه يکبار از تروريستى بنام Netjajev
پشتيبانى نموده بود .ھمان  Netjajevکه بعدھا داستايوسکى از او تصويرى کاريکاتور گونه از ارواح
خبيثه کشيد .اين  Netjajevبود که يک کتاب پرسش و پاسخ مذھبى را براى انقالبيون دھه ھاى ١٨٦٠

نوشته بود" :اصول اخالقى روند انقالب را تسھيل مينمايند ،اصول غير اخالقى و تبھکارانه مانع از آن
ميشوند".
 Netjajevدر پاسخ به اين سوال که چه کسانى از ميان خانواده رومانف بايد کشته ميشدند ،صريحا
گفت:
"ھمه خانواده رومانف!"
به نظر لنين اين پاسخ بى نظير بود.
در ھر صورت ،اينکه دفتر دادستانى روسيه  ٨٠سال بعد مدعى در اختيار داشتن شواھدى ميشود که بر
اساس آنھا "تصميم از ميان برداشتن تزار با موافقت لنين و  Sverdlovsگرفته شده بود" ،فقط يک
فرضيه است  .لنين از خود نوشته اى مبنى بر اينکه در مورد قتل تزار و يا خانواده اش تصميمى گرفته
باشد بر جاى نگذاشته است.
کالچاک با  ١٠روز اختالف شانس نجات تزار و خانواده او را از دست داد .اما او مانند  Judenitjدر
غرب و دنيکين در جنوب به حمالت خود ادامه داد .ژنرال دنيکين از حمايت  ٢٠٠٠افسر انگليسى
برخوردار بود ،اما در دفترچه خاطراتش نتوانست احترام خود را به ارتش سرخ پنھان نمايد ،ارتشى که
بصورت فزاينده اى در حال شبيه شدن به نيروھاى نظامى سابق تزار بود.
پس از يک دوره کوتاه که نيروھاى نظامى آزمايشاتى را در مورد انتخاب افسران به اجرا گذاشته بودند،
ارتش سرخ ھزاران افسر سابق تزارى را که با دانش خود و کمونيستھا که با نيروى اراده خود به
پيشبرد انقالب يارى نمودند ،به خدمت خود در آورد.
او مينويسد ،تنھا در يک مورد يکى از افسران سابق تزار در ارتش سرخ به ارتش دنيکين کمک کرد.
در ميان نيروھاى نظامى ارتش سرخ سيستمى با کميسرھاى سياسى که بر اساس آن افسران سابق
تزارى را تحت کنترل ميگرفتند ،سازمان داده شده بود .در ضمن خانواده آنھا اغلب و عمال اسير بودند.
لنين گفت" :اگر ما نتوانيم با کمک آن موادى که جھان سرمايه دارى براى ما باقى گذاشته است
ساختمانى را بسازيم ،کمونيست نيستيم ،بلکه تنھا روده درازى ميکنيم".
البته موفقيت مشروط بر اين بود که بتوان با تبليغات سياسى تا به آنجا ممکن است تعداد ھر چه بيشترى
را متقاعد نمود .کمونيستھاى غير نظامى )ترتسکى ،کامنف ،استالين،Ordzjonikidze ،
 Sokolnikovو ديگران( در جبھه ھاى مختلف به عنوان معاون فرمانده انتخاب شدند.
و ھر جبھه داراى يک شوراى جنگى انقالبى بود که در آن کمونيستھا در اکثريت بودند .کمونيستھاى
داوطلب بعنوان يک قاعده در راس قرار داشتند .بوسيله مثال زدن شخصيت آنھا بود که نظم و ترتيب
عمومى افزايش ميافت .يک عضو حزب که از خود دو دلى و سستى نشان ميداد ،در مقابل جوخه آتش
قرار ميگرفت.
سال  ١٩١٩بعنوان "سال سفيدھا" در تاريخ ثبت شد .قدرت آنھا در آنھنگام بيش از ھر زمان ديگرى
بود .سفيدھا روياى فتح مسکو و پطروگراد را در سر ميپروراندند .ژنرال دنيکين از سمت جنوب ،او
شھرھاى کليدى در اوکراين را اشغال نموده بود ،پيشروى ميکرد .راه آھن  -ه نزديک به  Samaraدر
کنار ولگا را منفجر نموده و بدين ترتيب حمل و نقل غله موقتا متوقف شده بود .از بالکان Judeniti
ميامد و در شھرھاى حوالى پطروگراد در انتظار ايستاده بود .بغير از نيروھاى دول متحد او از پشتيبانى
آلمان نيز برخوردار بود .يکى از لوله ھاى اصلى آب -ه پطروگراد توسط دشمن منفجر و ھمزمان تيفوس
و تيفوس واقعى )تيفوس ھمه گير( شايع شده بود ،بشکلى که لنين ناگزير به سازماندھى اتاقھاى ايزوله
در کنار راه آھن مسکو شد .بيش از  ٢٥٠٠٠٠تن از سربازان بدليل مبتال شدن به تيفوس ھالک شدند.
در فوريه دول متحد  ٦٠٠٠٠سرباز در جنوب کشور داشتند .در شرق کالچاک ارتشى متشکل از
 ٦٨١٠٠٠نفر را که از طريق اورال بسوى مسکو در حرکت بودند گردآورى نموده بود .در آن ارتش

 ٨٠٠٠٠ژاپنى ٨٥٠٠ ،آمريکايى ٦١٠٠ ،انگليسى  ١١٠٠فرانسوى ،در ضمن چکھا ،اسلواکھا،
ايتالياييھا ،لھستانيھا ،صربھا و رومانييھا شرکت داشتند.
آنھا به منظور ادامه دخالت نظامى خود ،به ملت خود در داخل کشور ،دروغ ميگفتند .طى  ٢سال
٦
نيويورک تايمز  ٩٦بار تکرار نموده بود که بلشويکھا سقوط و يا در حال سقوط بودند.
دول متحد ھمزمان مبالغى را در ميان ستون پنجم که بايد شورش را در پشت جبھه ھاى ارتش سرخ
سازماندھى مينمود سرازير نمودند .تنى چند از آنارشيستھا در تاريخ  ٢٥سپتامبر بمبى را بسوى دفتر
مرکزى حزب در کنار خيابان  Leontiveدر مسکو پرتاب کردند که بر اثر آن تعدادى از اعضاى حزب
کشته شدند.
نظر لنين نسبت به اپوزيسيون سازش ناپذيرتر شد .حکومت روسيه توقيف روزنامه ھاى آنھا را آغاز
کرد ،از جمله روزنامه ماراتف ) Vsegda vperjodھميشه به جلو( توقيف و رھبران آن بازداشت
شدند.
 Tjekanحتى ھمه کادتھا و پادوھاى آنھا را دستگير کرده بود .لنين در پاسخ به گورکى زمانيکه او را
تحت فشار گذاشته بود اينچنين گفت" :اين بھتره که چند ده نفر و يا چند صد نفرى روشنفکر چند روزى
و يا يک ھفته در زندان بشينن ،تا اينکه  ١٠٠٠٠نفر بميرن .بله  ،بله اينطورى بھتره".
در طول دوران زورآزمايى عظيم در قاره روسيه ،اميد به باز شدن يک جبھه انقالبى ديگر بر عليه
سرمايه جھانى در اروپا از ميان نرفت .در اولين کنفرانس کمينترن ،بين الملل سوم ،که در  ٢مارس
 ١٩١٩توسط لنين گشايش يافت ھنوز تنھا اين روسھا بودند که حزبى ساخته بودند.
اما در مارس جمھورى شورايى مجارستان ساخته شد ،سپس سلطنت دوگانه اطريشى ـ مجارستانى از ھم
فرو پاشيد.
در نطقى لنين جمله اى را از  Frakfurt Zeitungبه تاريخ  ٢٣مارس نقل قول نمود:
"جرقه ميتواند در ھر زمانى از بوداپست تا وين و شايد حتى تا پراگ و از اين ھم بيشتر پرواز نمايد".
در حاليکه لنين در مورد آينده انقالب جھانى تا اين ميزان اسير توھمات خود بود ،کالچاک بسوى ولگا،
دنيکين بطرف  Donetskو  Judenitjبسوى پطروگراد پيشروى مينمودند .بنا بر گزارشات روزنامه
ھاى غربى کالچاک طى دو ھفته وارد مسکو ميشد.
١ـ Georgij Vernadskij: Lenin. Krasnyj diktator (Mosko 1998), p 149
٢ـ Georgij Vernadskij: Aa,ص ٢٥٧
٣ـ Quoted by Knightley: The first Casulty (London, Ney York 1976), p 149.
٤ـ در دھه ھاى  ٧٠زمانيکه بوريس يلتسين رئيس حزب در  (Jekaterinburg) Sverdlovskبود ،بدون ھيچ دليلى فرمان ويران نمودن خانه
اى به نام  Ipativرا صادر نمود .ظاھرا او نميخواست که براى سلطنت طلبان جديد زيارتگاھى باقى بگذارد.
٥ـ دادستان  Vladimir Solovjovدر ٢/٩٨ Literaturnaja gazeta
٦ـ Philip Knightley: Aa, p 138.

 -١٥لنين مورد اصابت گلوله قرار گرفته است
اوت ١٩١٨ھر چه نزديکتر ميشد ،سخنرانيھاى لنين نيز شديد الحن تر ميشد .او به کارگران و
کشاورزان التماس ميکرد که از منشويکھا و انقالبيون اجتماعى حمايت نکنند.

عليرغم قرارداد  Brestمتحدان آلمان ھمراه با نيروھاى نظامى سفيد اطالعات بسيارى را از داخل
روسيه جمع آورى نموده و در حال پيشروى بسوى  Kursk ،Orjolو  Voronezjبودند .کمبود غذا
حاد شده بود .اپوزيسيون ،قبل از ھمه اس آر ھاى چپگرا و منشويکھا ،از طريق انتشار اخبار غير
واقعى و اتھامات بر شدت ناخشنوديھا ميافزودند.
لنين وقت خود را تلف نميکرد .او در عرض يک روز سه جلسه بزرگ ،قبل شرکت در جلسه ھئيت
دولت ،برگزار مينمود.
لنين در  ٣٠اوت در کارخانه سابق  Michhelsonواقع در حومه جنوب مسکو سخنرانى کرد .اين در
فاصله اى کوتاه ،براى دومين بار بود که لنين براى کارگران آنجا سخنرانى ميکرد.
موضوع بحث "دو رژيم" ،ديکتاتورى کارگران و ديکتاتورى سرمايه داران ،بود.
"در ھر جايى که کوالکھا و سرمايه داران قدرت را بدست ميگيرند" ،لنين گفت" ،به توده ھاى کارگر
چيزى نميدھند .به آمريکا ،به آن آزادترين و سازمان يافته ترين کشور نگاه کنيد .در آنجا آنھا يک
جمھورى دمکراتيک دارند .و نتيجه اش چيست؟ تعداد انگشت شمارى از ميليونرھا و ميلياردرھا
بصورتى وقيحانه حکومت کرده و بقيه مردم به غل و زنجير کشيده شده و بردگى ميکنند.
ھر جايى که "دمکراتھا" حکومت ميکنند نيز غارت لجام گسيخته واقعى صورت ميگيرد .ما ماھيت به
اصطالح دمکراسى واقعى را ميشناسيم....
براى ما فقط امکان انتخاب دو راه باقى مانده است :يا مرگ يا پيروزى".
پس از سخنرانى او بسرعت بسوى در خروجى ،آنجايى که راننده او  Sergej Gilبا اتوموبيل منتظرش
بود رفت.
زمانيکه لنين تنھا چند قدم با در خروجى فاصله داشت سوسياليست انقالبىFanja (Dora) Kaplan ،
که در گذشته به حبس ابد محکوم شده بود ،از گروھى از کارگران جدا و با اسلحه خود ،يک
 ،Browningسه گلوله شليک کرد .دو گلوله به لنين اصابت نمود.
او به زمين افتاد ،وحشت و ھراس سراپاى ھمه را فراگرفت .لنين را در حاليکه غرق در خون بود به
داخل اتوموبيل منتقل و اتوموبيل براى پيمودن مسير طوالنى تا کرملين به حرکت درآمد .در آنجا لنين
خود را از روى سه پله کشان کشان باال کشيد و به خانه اش وارد شد.
خواھر لنين ،ماريا ،در خانه بود و در مراقبت از او به ديگران يارى نمود .زمانيکه  Krupskajaاز
جلسه اى به خانه بازگشت و آن صورتھاى وحشت زده را ديد ،گفت:
"چيزى نگين ،فقط بگين :او زنده اس يا اينکه مرده؟"
"قسم ميخورم" ،راننده ،Gil ،پاسخ داد" ،والديمير ايليچ فقط يک زخم سطحى برداشته".
بسرعت پنج دکتر باضافه جراح ،والديمير روزنف ،باالى سر او حاضر شدند.
به تاييد يکى از آنھا خون در حال جارى شدن در ريه سمت چپ او بود .خط قرمزى در گوشه دھان لنين
ظاھر شد.
يک گلوله از ميان کتف چپ او عبور و بازوى چپش را زخمى کرده بود در حاليکه گلوله دومى به نوک
ريه چپ اش نفوذ کرده و از کنار ـ شاھرگش با چند ميليمتر فاصله عبور نموده بود .زندگى او وابسته به
تار مويى بود.
حمله به لنين تنھا يکى از چندين حوادثى بود که در تابستان  ١٩١٨رخ داد و اين نشاندھنده اين بود که
دولت جوان شوروى تا چه ميزان تحت فشار بود.
در  ٢ژانويه  ١٩١٨دو تن از اس ـ آرھا به جرم حمله به لنين دستگير شده بودند Fritz Platten .جان
او را ،زمانيکه اتوموبيلشان ،که بسوى اسمولنى در پطروگراد در حرکت بود مورد حمله واقع شد ،نجات
داده بود ،Platten .که بسرعت شرايط را درک نموده و سر لنين را بسمت پايين فشار داده بود ،بازوى
خودش مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

در ژوئن کميسر مردمى کنفرانسى مطبوعاتى داشت ،Volodarskij ،به قتل رسيده بود و در جوالى
حمله ديگري روى داد که ميتوانست حتى جنگ جديدى را با آلمان بوجود بياورد.
در  ٦جوالى وزير آلمانى ،معظم اله  Wilhelm von Mirbachدر خانه خود مورد اصابت گلوله قرار
گرفت .دو نفر روسى ،بلومکين و آندريف با کمک کارت شناسيھاى چکى نگھبانان را فريب داده بودند.
بلومکين خود را به  Mirbachرساند ،با اسلحه کوچکى به او شليک و او را از پاى درآورده بود.
آدمکشان با کمک اتوموبيلى که در انتظارشان بود گريخته بودند.
ھراس لنين از اين بود که آلمان به اين بھانه حمله کند و کوشش نمود که براى عرض تسليت ھر چه
سريعتر به نزد آلمانيھا برود .رئيس  ،Feliks Dzerzjinskij ،Tjekanبسرعت تاييد نمود که يک
اس ـ آر چپ پشت اين قضيه قرار داشت .بلومکين و آندريف واقعا در استخدام  Tjekanبودند اما
ھمزمان به اس ـ آرھا تعلق داشتند .ترور  Mirbachاقدامى بود از پيش سازمان داده شده براى برپايى
شورشى با ھدف سرنگونى بلشويکھا و سرعت بخشيدن به آغاز جنگ جديدى با آلمان .روز قبل ازحمله
به  Mirbachاس آر ھاى چپ دولت را ترک نموده بودند.
١
از مقر فرماندھى خود در ويالى موروزف در مرکز مسکو اعضاى اس آر در ھمان روز شليک به
کرملين را آغاز نموده و يک فرمان به سراسر کشور منتشر شده بودند" :تلگرافھا با امضاى لنين،
ترتسکى و  Serdlovرا متوقف کنيد!" گشتھاى نظامى اس آر بخشھايى از مسکو ،از جمله دفتر
مرکزى پست را اشغال نموده و رئيس آن و ديگر بلشويکھا را دستگير کرده بودند.
ترتسکى دو ھنگ لتونى را فراخواند و ويالى موروزف را محاصره نمود .ساعت  ٢صبح فرداى آنروز
شورش سرکوب شده بود.
دو روز بعد پنجمين کنگره تمام روسى شوراھا اس آر ھاى چپ را از حضور در تمام اماکن ،استانى ـ و
شوراى ملى محروم نمود.
از أنجايى که در گذشته احزاب ديگر ممنوع اعالم شده بودند ،روسيه درآنزمان عمال دولتى تک حزبى
بود.
لنين مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بشدت آسيب ديده بود .حکومت شوروى بايد با توجه به عمليات
تروريستى در گذشته تدابير شديدترى را اتخاذ مينمود.
 Fanja Kaplanکه به گناه خود اعتراف نموده بود بدون محاکمه در  ٣سپتامبر توسط فرمانده
کرملين P, Malakov ،اعدام شد.
"شليک کردن به يک انسان آسان نيست ،بخصوص به يک زن".اما من ھرگز حکمى عادالنه تر از اين
را صادر نکرده بودم".
با اينحال ھمسر لنين ،Krupskaja ،از اينکه انقالبى با سابقه اى مانند  Fanja Kaplanاعدام ميشد
رنج ميبرد Krupskaja .زمانيکه  Angelika Balabanovaخبر اعدام را به او داد به گريه افتاد در
حاليکه لنين فقط با اين عبارات که "کمتيه مرکزى تصميم ميگيره" با بى اعتنايى از کنار مسئله گذشت.
درآنھنگام  Kaplanاعدام شده بود.
پس از آن کوششھاى فراوانى جھت تجزيه و تحليل حمله  Kaplanبعمل آمدDimitrij .
٢
 Volkogonovھويت واقعى حمله کننده را مورد سوال قرار ميدھد.
در جريان تحقيقات اسلحه ھاى متفاوتى به نمايش گذاشته شدند Kaplan .يک  Browningدر ساک
خود داشت ،يک فقره ديگر در محل حمله پيدا شد ـ پس از سه روز! بر اساس شھادت ھمه شاھدان سه
گلوله شليک شده بود ،اما چھار فشنگ خالى پيدا کردند.

 ،Volkogonovبخصوص  Kaplanرا مورد سوظن قرار داد ،بدليل اينکه او اجازه داد که دستگيرش
کنند در حاليکه تحت تعقيب نبود و اينکه او به ھمه چيز اعتراف کرد بدون اينکه ناگزير به اين کار باشد.
اين در تضاد با رفتار عادى جنايى بود ،اما قطعا نه بر خالف اصول اخالقى انقالبى روسى.
از عجايب اينکه  Volkogonovنيروھايى را که از حمله  Kaplanپشتيبانى نموده بودند مورد سوال
قرار نداد .او ،Kaplan ،کورکورانه از فرمان يکى از رھبران حزب سوسياليستھاى انقالبى اطاعت
نموده بود.
تصور اينکه که کاپيتانى از جانب سازمان امنيت انگلستان" ،استاد جاسوسى" جرج ريلى ،ميتوانست
نقشى در اين جريان داشته باشد رياکارانه نيست.
اگر به سخنان مورخ انگليسى و جاسوس سازمان امنيت  Gordon Brook – Shephardاعتماد
کنيم ،فرانسويھا و انگليسيھا راه حلھاى متفاوتى را در مورد يک کودتاى دولتى بر عليه لنين مورد بحث
٣
قرار داده بودند.
انگلستان در آنزمان روابط سياسى با شوراى روسيه نداشت .منافع کشور توسط Robert Bruce
 Lockhartکه توسط افرادى نظير ريلى محاصره شده بود حمايت ميشد .ريلى يکى از سه جاسوس
انگليسى بود که در سال  ١٩١٨به مسکو فرستاده شده بود .او اصل و نسبى روسى داشت ) Sigmund
 (Georgievitj Rosenblumو حتى يک بار بعنوان استاد تغيير قيافه موفق شده بود که با لباسى
مبدل به اتاق کار ترتسکى وارد بشود .در مورد تمايالت بى نظير او در اينکه تاريخ را به عقب باز گرداند
مدارک بسيارى وجود دارند.
"به ھر قيمتى" او به رئوساى خود نوشت" ،بايد اين الشه متعفن حاکم بر روسيه از سطح جھان ناپديد
بشود! بشريت در اتحادى الھى بايد بر عليه اين ترور سياه بپاخيزد".
حتى  – Lockhartه جنگ طلب نيز معتقد بود که حکومت شوروى بايد ،ترجيحا ،از طريق يک حمله
منظم نظامى سرنگون ميشد .اما تا آنزمان بايد از ابزارھاى ديگرى جھت نيل به اين مقصود استفاده
ميشد.
"طرح ـ  "Lockhartاينچنين بود ،انگليسيھا بايد دو ھنگ لتونى را ميخريدند .لتونيھا از جمله مسئول
محافظت از جان لنين بودند .از طريق بدست گرفتن قدرت در ولگا يک پل اصلى براى نيروھاى نظامى
انگليسى که در آنزمان در منطقه  Archangelskaوجود داشتند بوجود ميامد .ھمزمان بايد در مسکو و
پطروگراد شورشھايى آغاز ميشدند .لنين ،ترتسکى و  Serdolvبايد به قتل ميرسيدند.
حمله به لنين به ھمراه قتل  Tjek ،Uritskijرا ناگزير به تشديد فعاليت خود در سراسر کشور نمود.
روزنامه ھاى غربى بعدھا گزارشى مبنى بر دستگيرى  ٥٢١ضد انقالبى ،به اضافه سه شاھزاده مرد و
يک پرنس ،دو کنت و چھار ژنرال ارتش منتشر نمودند.
صبح زود روز بعد  Lockhartو معاون او کاپيتان  Hicksرا بر روى تخت خوابشان دستگير کرده و
به زندان  Lubjankaبردند" .زنى به نام  Kaplanرا ميشناسى؟" ،ريلى کجاس؟" و "اين دست خط
شماس؟" آنھا مکررا از  Lockhartسوال کردند و توصيه نامه اى را نشان دادند که دقيقا توسط
 Lockhartبه فردى که بايد با نيروھاى نظامى انگليسى در  Archangelskaتماس ميگرفت نوشته
شده بود.
بعد از ظھر ھمان روز  Tjekبه سفارت سابق انگليس در پطروگراد رفت و ھمه بايگانيھا را مورد
تجسس قرار داد .کاپيتان  ،Francis Cromieکه با يک ميليون پوند در چمدانش جھت فعاليتھاى
خرابکارانه به روسيه آمده بود و ماموريت داشت که کشتيھاى جنگى روسى را در خارج از پطروگراد
غرق کند ،تالش نمود که از ساختمان خارج شود .او قبل کشته شدن بر روى پله ھا موفق به کشتن يک
سرباز چکى ،Jansson ،شد.

سه روز پس از حمله به لنين روزنامه ھاى روسى اولين نتيجه تحقيقات خود را منتشر نمودند .آنھا
مدعى داشتن مدرکى شدند که نشان ميداد توطئه اى انگليسى ـ فرانسوى جھت سرنگون نمودن دولت
شوروى و برقرارى يک حکومت ديکتاتورى نظامى طراحى شده بود .پس از مدتھا زمانيکه بايگانى
انگلستان برخى از مدارک را منتشر نمود ،اين اتھامات مورد تاييد قرار گرفتند" .اتھامات بلشويکھا در
مجموع حقيقت داشته و  ....يک کودتاى نظامى طراحى شده بود" .ھمکار نزديک ريلى ،کاپيتان جرج
٤
ھيل در مدرکى سرى نوشت.
ريلى طى يک ھفته و نيم  ١،٢ميليون روبل را صرف پرداخت رشوه نموده بود .اينچنين طرح ريزى شده
بود که اعضاى دولت شوروى را در  ١٠سپتامبر بازداشت و به  Archangelskaببرند ،به استثناى
لنين و ترتسکى ،که مناسبتر بود مستقيما به قتل ميرسيدند.
 Lockhartو رھبر توطئه موفق به فرار شدند ،اما دو تن از شرکت کنندگان بعدھا به مرگ محکوم
شدند .سيدنى ريلى سازمان امنيت شوروى را تا پايان  ، ١٩٢٥زمانى که طى يک پياده روى در جنگل با
ماموران ضد جاسوسى شوروى دستگير و اعدام شد ،گمراه نمود.
ما در حال حاضر از طريق جاسوس  -ه سابق  ،Orlov ،KGBپى برده ايم که ھمه توطئه ھا توسط
 Tjekشناخته و رد يابى شده بود Tjek .ھمچنين ميدانست که در ھمان زمان يک فرمانده لتونى
 ٩٠٠٠٠٠روبل به اضافه توصيه نامه ،ذکر شده در سطور فوق ،به نيروھاى انگليسى در
 Archangelskaرا از يک جاسوس انگليسى دريافت نموده بود.
رھبران انگليسى ـ فرانسوى کودتا از وقوع امرى غير منتظره مضطرب شدند :حمله به  Uritskijدر
پطروگراد در ھمان صبحى که لنين مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
پس از حمله در پطروگراد  Tjekبه سفارت و کنسولگرى انگليس و فرانسه در پطروگراد و مسکو
رفت و ھمزمان بازداشت دسته جمعى ضد انقالبيون آغاز شد.
سيدنى ريلى موفق به فرار شد اما  Lockhartدستگير و بعدھا با ،ماکسيم ليتوينوف ،فرستاده شوروى
در لندن معاوضه شد .طرح مشترک فرانسه و انگليس به جايى نرسيد ،اما در لندن و پاريس طرحھاى
ديگرى در انبار ذخيره شده بودند.
ريه آسيب ديده لنين به خاطر وضعيت خوب بدنيش ،بسرعت از خون خالى و ضربان نبضش پس از چند
روز به حالت عادى بازگشت .او  ١٠روز بسترى شد.
لنين بيش از يکماه پس از دوره نقاھت در گورکى ،به کرملين بازگشت و پزشکان اعالم نمودند که او در
شرايط بدنى بسيار خوبى بسر ميبرد.
زمانيکه دکتر روزنف از لنين در مورد گلوله ھايى که ھنوز در بدنش باقى مانده بودند و اينکه آيا
آزارش ميدادند سوال کرد ،لنين پاسخ داد:
"نه ......ما اونارو  ١٩٢٠زمانيکه کارمون با وودرو ويلسون تموم شد بيرون مياريم".
لنين ھنوز سالمت خود را کامال بدست نياورده بود که اتفاق جدى بعدى رخ داد .او ھمراه با خواھرش
ماريا اولينوا و يکى از محافظانش در اتوموبيلى بسمت پارک  Sokolniدر مسکو ،محلى که
 Krupskajaموقتا در آنجا زندگى ميکرد ،در حرکت بودند .راھزنان زمانيکه اتوموبيل را جھت خالى
کردن جيب ھمراھان متوقف نمودند ،اسلحه نگھبان ،يک  ،Browningو کارت  -ه عبور لنين از
کرملين را مصادره کردند:
"چيکار ميکنيد ،اين رفيق لنينه!" محافظ تالش نمود.
"شما کى ھستين؟ اوراق شناسايى خودتونو نشون بدين"....
راھزنھا به داخل ماشين پريدند و پدال گاز را تا ته فشار داده و بسوى جنگلھاى  Sokolnikisحرکت
کردند.

اما لنين در اين کودتا بى نصيب نماند .او داستان جالبى براى استفاده در يکى از نوشته ھاى خود بدست
آورد .و آن "مصالحه اى" بود که او با راھزنھا نموده بود .پرداخت پول ،دادن پاسپورت ،يک اسلحه و
اتوموبيل در ازاى رھايى از مصاحبت راھزنان ،يادآور "مصالحه اى" بود که حکومت شوروى با
امپرياليست آلمان و متحدان آن کرده بود.
در آن شرايط با اينحال  Tjekبشدت آبديده شده بود .مسکو پاک سازى و  ٢٠٠نفر مظنون ،که  ٦٥نفر
از آنھا سابقه جنايى داشتند ،دستگير شده بودند .سه نفر از آنھا به خاطر جرائمشان محکوم شدند:
" Jaskaکيف پول"" Haren ،راننده" و " Lenkaتعميرکار کفش" .زمانيکه  Tjekبه مخفيگاه آنھا
وارد شد صاحبخانه با گلوله اى خودکشى کرد.........
١ـ دفترچه راھنماى فعلى .Kalinina
٢ـ Lenin. Polititjeskij portret :Dimitrij Volkogonov part one (Mosko
٣ـ Gordon Brook – Shephard: Iron Maze. The Western Secret Services and the Bolsheviks (London 1998), p
102 ff
٤ـ Fjodor volkov: Secrets from Whitehall and Downing Street (Mosko 1980), p 49

 -١٦شپش يا سوسياليسم
در آوريل  ١٩١٩لنين ناگزير به تاييد اين امر که "عالئم خستگى توده ھا ھر چه بيشتر ظاھر ميشوند"
شد.
در آن سال در مجموع  ١،٥ميليون سرباز که مرخصى بدون مجوز گرفته بودند دستگير ٦٠٠ ،نفر از
آنھا اعدام شده بودند.
در اوکراين دنيکين به پيشروى خود ادامه ميداد .در سپتامبر نيروھاى نظامى او در  ٦٠ميلى و در اکتبر
در  ٤٠ميلى مسکو ايستاده بودند.
ھمزمان  Judenitjپيشروى خود بسوى پطروگراد را از سر گرفته بود.
لنين بر آن بود که که پطروگراد را تسيلم کند .ترتسکى ،زينويف و استالين مخالفت و بر عليه او راى
دادند.
پس از سقوط  ،Orjolاشغال  ،Tulaتقريبا در ٢٠ميلى مسکو ،ھدف بعدى دنيکين بود .اما مواضع او
توسط رھبر پارتيزانھاى آنارشيست  Nestor Machnoتضعيف شده بود.
زندانى جنايى سابق  Nestor Machnoشخصيت عجيب و غريبى داشت .لحظه اى با لنين گفتگو کرده
و روستاھاى اکراينى را بر عليه سفيدھا سازماندھى مينمود ،لحظه اى ديگر ھدف خود را با تبليغ
مواضع جدايى خواھان اوکراينى و نفرت بر عليه روسھا و يھوديان فراموش ميکرد.
طى دوران اشغال آلمان  Machnoارتشى را در خاک اوکراين فراھم آورد .در ابتدا وجود اين ارتش در
مسکو با نگرانى مورد تاييد قرار گرفت .اما در شرايط تعيين کننده با ارتش سرخ ھمکارى نمود .با کمک
 Budjonnyj ،Machnoو ارتش سواره نظام او نيروھاى نظامى دنيکين را به عقب راند ،آنھا را در
حال فرار تعقيب و نابود نمود .قبل از پايان سال دنيکين به اروپاى غربى گريخته بود.
پس از آن ارتش سرخ به ارتش  Machnoيورش برد و نيروھاى نظامى او را متالشى نمود اما عليرغم
نارضايتى شديد ،لنين به او جازه داد که به پاريس برود .در سال  ١٩٣٥او در آنجا به بيمارى سل مبتال
و در ھمانجا درگذشت.

زمانيکه نيروھاى نظامى دنيکين از ھر زمان ديگرى به مسکو نزديکتر بودند ،ژنرال  Judenitjبا
 ١٧٠٠٠ھزار سرباز از استونى راھى پطروگراد بود.
اما سرخھا مقاومت سختى از خود نشان دادند و در ضمن  Judenitjبا استونيھا ،عليرغم تالش بسيار
انگليسيھا دخالتى نکردند و نميخواستند که از حمله بر عليه پطروگراد حمايت نمايند .استونيھا معتقد
بودند که در صورت پيروزى سفيدھا ،ديگر استونى وجود نخواھد داشت.
"دولت استونى راھزنھايى ھستند که قدرت را غصب کردن و من نميخوام با اونا مذاکره کنم"،
 Judenitjگفت.
با اينحال وزير امور خارجه شوراى روسيه  Tjitjerinدر  ١٨اوت  ١٩١٩استونى را به جلسه اى با
ھدف برقرارى صلح و استقالل دعوت نمود.
در آنزمان استونيھا بر سر راه عمليات نظامى  Judenitjمانع ايجاد کردند و در نوامبر  ١٩١٩او را
ناگزير به عقب نشينى نمودند .استونى با مسکو پيمان صلح امضاء کرد و  Judenitjبالاجبار گريخت.
نيروى نظامى آدميرال کالچاک در شرق بدون شک بزرگترين نيروى نظامى سفيدى بود که در مقابل
حکومت شوروى مقاومت مينمود.
ابتدا زمانيکه کالچاک از ولگا عبور و به مسکو نزديکتر شد پيروزيھاى او به پايان رسيد .سرخھا بشدت
مقاومت ميکردند ،اما اين دگرگونى به ناپايدار شدن پايگاه سياسى او نيز مربوط ميشد.
بسيارى بر اين تصور بودند که با پيروزى سفيدھا دمکراسى نابود ميشد .آنھا ،به محض بدست گيرى
قدرت در  Omskدر سيبرى ،به جاى فراخواندن مجلس موسسانى که وعده اش را داده بودند اس آرھا
و منشويکھا را از دولت اخراج نمودند .لنين گفت ،ھزاران کارگر و کشاورز  -ه شالق خورده و اعدام
شده – ى سيبرايايى بھاى خوش باورى خود را پرداختند.
احاطه شده توسط ارتش سرخ و نگران از آغاز شورش ميان کشاورزان و کارگران ،کالچاک ناگزير به
ترک فتوحات خود در رودخانه ولگا و عقب نشينى بسوى اورال و از آنجا به سيبرى شد.
در آغاز ،عقب نشينى کالچاک براى لنين ،زمانيکه او واقعا اين کار را آغاز کرد ،باور کردنى نبود .لنين
از ارگانھاى مختلف تقاضاى تاييديه نمود .در ھمان زمان شوراى دول متحد در پاريس آدميرال کالچاک
را به عنوان نايب السطنه روسيه مورد تاييد قرار داده بود.
اما آن خبر خوش تاييد شد .ارتش سرخ تحت رھبرى بلشويک قديمى  Michail Frunzeکه طى دوران
تزار دوبار به مرگ محکوم شده بود ،نيروھاى نظامى کالچاک را بسوى شرق وادار به عقب نشينى
نموده بود.
سرانجام کالچاک خود را تحقير و از لژيون چکى ـ اسلواکى جھت دريافت يک قطار حمل و نقل بسوى
شرق طلب يارى نمود.
يک واگن مخصوص کالچاک را از  ،Omskپايتخت سابق او ،به  ١٥٠ ،Irkutskميل دورتر به شرق،
آنجايى که گروھى از کارگران مختلط قدرت را در دست داشتند ،حمل نمود.
لژيون چکى ـ اسلواکى با دولت جديد در  Irkutskبه توافق رسيده بود .در ازاى يک عبور آزاد براى
چکھا و اسلواکھا به والدى وستوک کارگران واگن راه آھن با کاالى پر طرفدارش را تصاحب مينمودند.
شوراى کارگران در  ،Irkutskکالچاک را به مرگ محکوم نمود .جسد او در زير يخھاى رودخانه
 Angaraدفن شد.
نيمه دوم سال  ١٩١٩سختترين دوران حکومت اتحاد جماھير شوروى بوده است ،دورانى که
پيروزمندانه پشت سر نھاد .شرايط بسيار دشوارى بود ،حتى براى خود -ه لنين – Gora .ى  ١٣ساله،

فرزند خوانده خواھر او آنا ،بارھا به دفتر او دويده و قلم را با زور از دست او درآورده و او را ،براى
اينکه سوپ کلم فرصت سرد شدن پيدا نکند ،بسوى خانه کشيده بود.
يک سال بعد قدرت نظامى حکومت شوروى افزايش يافت .ارتش سرخ با  ٢٠٠٠٠٠٠ميليون عضو به
نقطه اوج خود دست يافته بود و سرانجام توانست خود را با نيروھاى نظامى سفيدھا با بيش از يک
ميليون نفر مقايسه نمايد.
در ضمن نيروھاى دول متحد در جبھه داخلى با دشواريھاى بسيارى روبرو بودند  .اعتصابات و التھابات
به اضافه يک روشنگرى راديکال بر عدم تمايل سربازان عادى در جھت مبارزه بخاطر منافع "تمدن
غرب" در روسيه ،افزوده بود.
در پايان مارس  Novorossijsk ١٩٢٠بعنوان آخرين پايگاه سفيدھا در کنار درياى سياه آزاد شد.
دنيکين به خارج از کشور گريخت و نيروھاى نظامى  Judenitjدر خارج از پطروگراد متالشى شدند.
لنين گفت ....." :ما نيروھاى دول متحد را با محروم نمودن آنھا از کارگران و کشاورزانى که لباس
سربازى به تن کرده اند شکست داده ايم".
ھمزمان با جنگ مبارزه اى ديپلماتيک نيز جريان داشت .حکومتھاى غربى در آن شرايط ميدانستند که
نميتوانند نيروى زمينى بيشترى را جھت فتح مسکو و پطروگراد ارسال نمايند .در ماه فوريه رئيس
جمھور آمريکا ،پرزيدنت ويلسون ،ھمه را به جزيره  -ى  Prinkipoواقع در  Konstantinopolبه
مذاکرات – ه صلح  -ه "سراسر روسيه" دعوت نمود .اما کنفرانس بايد بدليل وجود عدم توافق ميان
حکومتھاى غربى بر سر اتخاذ تاکتيک لغو ميشد.
به ناگھان اتقاق عجيبى افتاد .آمريکا  William Christian Bullittرا به کنفرانس صلح در پاريس و
از آنجا به مسکو جھت مذاکره با لنين ارسال نمود.
لنين پيشنھادات مشخصى را مطرح نمود .او در يک پيام راديويى از قبل به نيروھاى دول متحد آمادگى
روسيه را جھت پرداخت کليه بدھيھايش ،در ازاى اين وعده که آنھا در امور داخلى کشور دخالت
نميکردند،اعالم نموده بود .اين پيشنھادات از جانب پاريس لندن و واشنگتن جدى تلقى نشده و مردود
اعالم شده بودند.
سر انجام ،زمانيکه  Bullittمتوجه شد که تمايل به صلح نه در واشنگتن بلکه در مسکو وجود دارد،
ناگزير از وزارت امور خارجه خداحافظى و آشکارا از شوروى حمايت نمود.
دولتھاى غربى ھنوز روياى تغيير در شرايط جنگ را در سر ميپرورادند.
لھستان ،که استقالل خود را از دولت روسيه دريافت نموده بود ،در يک روسيه ناتوان اين امکان را
يافت که به يک طرح قديمى در مورد يک لھستان ـ بزرگ "از اقيانوس تا اقيانوس" جامه عمل بپوشاند.
تا زمانيکه نيروھاى نظامى سفيد نيرومند بودند رھبر لھستان مارشال ،Pilsudski ،چندان ھيجانى از
خود نشان نميداد .او ميدانست که سفيدھا با توسل به ھمه ابزار موجود تالش خواھند نمود که لھستان را
دوباره به بردگى بکشند.
اما وقتى بنظر آمد که از جانب سفيدھا خطرى متوجه آنھا نبود Pilsudski ،بيشرمانه قرارداد آتش بس
با لنين را زير پا نھاد و در  ٢٦آوريل  ١٩٢٠به نيروھاى نظامى لھستان فرمان داد که به اوکراين وارد
شده و کيف را اشغال نمايند .در اين ميان متحدانش ،فرانسه و انگلستان ،از او حمايت مينمودند.
با اينحال نيروھاى نظامى شوروى بسرعت با يورش لھستانيھا برخورد نمودند .پس از چند ماه
لھستانيھا کامال از اوکراين به بيرون رانده شده بودند.
در اين شرايط لنين تصميمى گرفت که نتيجه اش مصيبت بار بود  .او بر آن شد که نيروھاى نظامى
شوروى را جھت تٽبيت حاکميت حکومت شوروى به لھستان ارسال نمايد .در دفتر سياسى استالين،
ترتسکى ،رادک و چندين تن از رھبران مھم ديگر با او مخالف بودند.

به منظور "آزاد" نمودن لھستان دو افسر سواره نظام  -ه خسته از جنگ Tuchatjevskij ،و
 Budjonnyjsبه آنجا فرستاده شدند.
از جانب مقر فرماندھى نيروھاى نظامى فرمانى با اين مضمون صادر شد" :ما به کشور فتح شده اى
وارد نميشويم ،کشور فقط به کارگران و کشاورزان  Galizienتعلق دارد .ما به آنجا ميرويم که به آنھا
در تاسيس حکومت شورايى کمک کنيم".
ھدف روسھا دادن يارى به کارگران لھستانى براى تشکيل دولتى از نوع حکومت شوروى بود ،اما به
نظر نميامد که لھستانيھا تمايلى به دريافت کمک داشته باشند .آنھا آروز داشتند که در صلح زندگى کنند.
نيروھاى نظامى  Budjonnyjsدقيقا به ھمان ميزانى تجاوز و غارت نمودند که در خاک روسيه نموده
بودند.
حمله به لھستان بجاى اينکه به روند انقالب در اروپا تحرک بخشد ،نتيجه اى کامال برعکس داد.
نيروھاى متفق غربى اکنون ميتوانستند شوروى را بعنوان حکومتى امپرياليستى و تجاوزگر معرفى
نموده و بدين ترتيب دخالتھاى جديد خود را توجيه نمايند.
عمليات نظامى شوروى تقريبا در حال موفق شدن بود Tuchatjevskij .تا داخل ورشو پيشروى نموده
بود ،در آنجا او در انتظار کمک باقى ماند .با اينحال به او کمکى داده نشد ،به دليل اينکه -Budjonnyj
تحت فرمان استالين ـ و بر روى فتح لووو سرمايه گذارى نموده بود.
اشتباه سياسى لنين با يک ناموفقيت کامل نظامى پايان يافت .نيروھاى نظامى شوروى جھت دريافت نان
و ديگر مواد ضرورى ناگزير به کشاورزان روى آوردند و طبقه ميانى به آنھا نه بعنوان برادر و منجى
بلکه بعنوان دشمن مينگريستند.
به گفته ترتسکى در "شرح حاال استالين" ،علت شکست اين بود که استالين Vorosjilov ،و
" – Budjonnyjه بيسواد" جنگ را در  Galizienبه شيوه خود "اداره" مينمودند .آنھا اگر به
 Tuchatjevskijکمک کرده بودند ورشو سقوط نموده بود.
شرايط صلحى که ابتدا توسط شوراى روسيه مطرح شده بود بسيار دشوار بودند .ارتش لھستان بايد تا
 ٦٠٠٠٠نفر کاھش ميافت ،صنايع جنگى آنھا بايد برچيده ميشد ،سالحھايى که در ميان نيروھاى نظامى
و شبه نظامى نيازى به آنھا نبود بايد به روسيه تحويل داده ميشدند.
اما زمانيکه در پايان سپتامبر اين شرايط مطرح شدند ،وضعيت نظامى در لھستان به ضرر روسيه تغيير
يافته بود.
روسيه ناگزير از شرايط پيشنھادى صلح خود صرف نظر و به لھستانيھا مرز جديدى را ،شرق – ه آن
مرزى که پس از قرارداد صلح ورساى تعيين شده بود ،اعطاء نمود.
روسيه بايد غرب اوکراين و بالروس را واگذار مينمود .در ضمن آنھا بايد  ٣٠ميليون روبل طال بعنوان
خسارت پرداخت مينمودند Pilsudski .بيش از  ٣٠٠٠٠سرباز ارتش سرخ را که ھرگز چيزى از آنھا
شنيده نشد در لھستان نگاه داشت.
در  ١٨مارس  ١٩٢١قرارداد نھايى صلح در ريگا امضاء شد .عليرغم درس عبرت ،لنين ھرگز از
پندارھاى واھى خود در مورد امکان صدور انقالب آزاد نشده بود:
"اگر لھستان به حکومت شوروى ملحق شده بود" ،او در نطقى به تاريخ  ٢اکتبر  ١٩٢٠گفت" ،اگر
کارگران در ورشو آن کمکى را که از روسيه انتظار داشتند دريافت نموده و به آن خوش آمد گفته بودند،
قرارداد صلح ورساى منقطع گشته و تمام آن سيستم بين لمللى که پس از پيروزى بر آلمان بنا شده بود
متالشى ميشد".
اين برداشتى بود نادرست که تنھا ميتوان آنرا با اينکه به لنين اطالعات غلط داده شده بود توضيح داد.
ھمزمان با حمله لھستان رھبران کمونيست اروپا در کنفرانس ـ کمينترن در مسکو گرد ھم آمده بودند.

" بعد از ورود موفقيت آميز نيروھاى نظامى روسيه به ورشو ،چه مدتى طول ميکشه تا اينکه زبانه ھاى
انقالب در آلمان شعله ور بشه؟ " قبل از حمله لھستان لنين اين سوال براى رھبر کمونيست آلمان Paul
 Leviمطرح نموده بود.
"طى سه ماه" Paul Levi ،پاسخ داده بود" ،پس از سه ھفته ،يا اينکه ھيچ اتفاقى نمى افته".
 Leviظاھرا اينچنين تصور ميکرد که اين فرصتى بود و بايد از آن استفاده ميشد.
از روى کرسى خطابه  -ى کنفرانس Levi ،ھئيت فرانسوى را با حمله به لھستانيھا مضطرب و نگران
نمود .گذشت زمان نشان داد که  Leviھمان فردى خواھد شد که در عرض چند سال کمونيسم بين الملل
را ترک نموده و وقت خود را صرف نوشتن کتابھاى افشاگرانه در مورد لنين و حکومت شوروى خواھد
کرد.
ژنرال – اشراف زاده ،Pjotr Wrangel ،آخرين برگ برنده سفيدھا و حکومتھاى غربى بود .او
فرماندھى نيرويى مجھز ،متشکل از  ٧٥٠٠٠سرباز را بعھده داشت .بلشويکھا با  ٥٥٠٠٠سرباز در
مقابل او ايستادند .در اکتبر ،پس از برقرارى آتش بس ميان لھستان و روسيه ارتش سرخ در اوکراين،
به او يورش برد.
 Wrangelدر کريمه پناه گرفته بود و دماغه  Perekopرا ،که شبه جزيره را به سرزمين اصلى متصل
ميکند و در نقاطى تنھا چند صد متر عرض دارد ،مستحکم نموده و آماده دفاع بود.
در آنزمان خونينترين نبرد در تاريخ جنگ داخلى در پى آمد .با توده ھاى اجساد بعنوان حفاظ ،سربازان
ارتش سرخ دسته دسته کوشش مينمودند که از روى خندقھايى که توسط دماغه  Perekopبريده
ميشدند عبور نمايند .در  ١٢نوامبر  Wrangelو باقيمانده ھواداران او سوار بر کشتى جنگى نيروھاى
دول متحد بسوى  Konstantinopelو يک تبعيد ابدى حرکت کردند.
ابتدا در سال  ١٩٢٢بود که ژاپنيھا از والدى وستوک خارج و جمھورى موسوم به شرق دور به شوراى
روسيه ملحق شد.
جنگ داخلى از ھر نظر مصيبتى بود .انبوھى از جوانان که پدران و مادران خود را از دست داده بودند
در شھرھا و روستاھا پرسه ميزدند ،از روى خباٽتى محض شرارت نموده و ھمچنين براى اينکه زنده
بمانند دست به قتل و غارت ميزدند .جنگ داخلى بعنوان ميراث نسلى بى قانون و خستگى جسمى
شديدى را از خود بر جاى گذاشته بود.
کمبود صابون ،فقدان امکانات الزم براى استحمام و خانه ھاى زشت و بيقواره موجب رشد فزاينده
حشرات موذى شد و در نتيجه موجبات شيوع بيمارى تيفوس ،در سطحى وسيع ،فراھم آمد ،سربازان و
غيرنظاميان از وقت آزاد خود جھت کشتن شپش ھا استفاده ميکردند.
لنين در دسامبر سال  ١٩١٩گفت" :يا شپشھا سوسياليسم را شکست ميدھند و يا سوسياليسم شپش ھا
٢
را"  .در بدترين شرايط نزديک به يک سوم از سربازان ارتش سرخ مبتال به تيفوس بودند .ابتدا در بھار
 ١٩٢١آنھا تدابيرى اتخاذ نمودند که آمار چند درصدى کاھش يافت.
براى زمان قابل توجه اى اين تنگدستى و شپش ھا بودند که حکومت ميکردند .در جنگ اول جھانى در
روسيه ميان  ١،٥تا  ٢ميليون نفر ھالک شده بودند ٥ ،ميليون نفر اسير و غريب به  ٧،٥ميليون گريخته
بودند.
کارنامه جنگ داخلى وحشتناکتر بود .تلفات نظامى ھر دو طرف تا  ٢،٥ميليون تخمين زده شد .اما تلفات
غيرنظاميان از اين ھم فراتر رفت و در ضمن دو ميليون نفر بر اثر ابتال به بيمارى تيفوس و اسھال
٣
خونى جان باختند.
بخش بزرگى از روسيه نابود شده بود .تنھا کمتر از نيمى از جمعيت چھار ميليونى پطروگراد و مسکو
باقى مانده بودند.

١ـ  :Alfred Rosmerمسکو در دوران لنين ) ،(Halmstad 1971ص .٧٠
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٣ـ  Jurij Poljakovدر اخبار مسکو .٤٥/٨٩

 -١٧لنين  -ه "ناشناس"
حدود  ٢٤ھزار سند ،به عبارت ديگر متون نوشته شده ،امضاء شده و يا از پيش تھيه شده ،از لنين
وجود دارد .آثار کمتر نويسنده اى به اندازه آثار او اينچنين کامل منتشر شده اند .با اينحال اينکه لنين
واقعى خود را در پشت متون منتشر شده پنھان ميکند موضوعى تکرارى در نقد لنين بوده است .ھر دو،
ترتسکى و کائوتسکى کتابھايى را با تيتر اسناد ـ لنين – ه "ناشناس" به منظور افشاء گرى منتشر
نموده اند .ترتسکى چگونگى تحريف برخى از اسناد را با اجازه استالين ،بخصوص آنھايى که به نظر
ميامد تئوريھاى ترتسکى را در مورد "انقالب دائمى" تاييد مينمودند ،ٽابت نمود.
پس از تالشى اتحاد جماھر شوروى در سال  ١٩٩١بايگانى دولت روسيه باز و  ٣٧٢٤سند از اسناد
١
لنين که در گذشته مھر محرمانه بر روى آنھا خورده بود در دسترس عموم قرار گرفت.
پرزيدنت يلتسين ،قبل از اينکه اين اسناد در اختيار محققان قرار گيرد ،ژنرال Dimitrij
 Volkogonovرا جھت بررسى و استفاده از آنھا دست چين کرد .طى چندين سال Volkogonov
تنھا کسى بود که ميتوانست از اسناد منتشر نشده لنين استفاده کند و نتيجه اش مجموعه اى از دو جلد
٢
حجيم در مورد لنين شد.
 Volkogonovاز چه قابليتھايى براى انجام اين پروژه خاص برخوردار بود؟ او ميان سالھاى  ١٩٦٣ـ
 ٦٦به آکادمى لنين رفته بود و طى دوران حکومت برژنف رساله نويسى ميکرد .او بيست سال نيز در
بخش تبليغات نيروھاى نظامى اتحاد جماھير شوروى ،GLAVPUR ،مدت درازى بطور خاص بعنوان
٣
مسئول مبارزه با مذھب ،کار کرد.
در بسيارى از بروشورھا او وقت خود را صرف تجليل از لنين ،نيروگاھھاى ھسته اى اتحاد جماھير
شوروى و تھاجم به افغانستان نمود بود.
بعنوان ژنرال او شخصيت خاصى داشت .به او ،بدون اينکه لحظه اى در جنگى شرکت کرده باشد ،نشان
شجاعت داده شده بود .تنھا زمانيکه او در جنگى شرکت کرد ،اکتبر  ، ١٩٩٣زمانى بود که او آستينھا را
به منظور رھبرى نيروھاى نظامى يلتسين که به پارلمان روسيه گلوله توپ شليک ميکردند ،باال زد.
 Volkogonovبه ھمان ميزان  -فرمانبردار که به تمام اميال برژنف تحقق بخشيد ،با ھمان نظم و
ترتيب نيز از يلتسين اطاعت و فرامين او را به اجرا گذاشت.
٤
ابتدا با استفاده از بايگانى محرمانه  -ى پرزيدنت کتابى افشاگرانه در مورد استالين نوشت .در آن کتاب
 Volkogonovلنين را باز ھم به عنوان يک قھرمان و انقالبى راستگو معرفى نمود.
اما زمانه تغيير کرد .پس از سه سال با يلتسين در قدرت ،تغيير مواضع سياسى آنھا به سمت راست
آنچنان عميق شد که شرايط براى فرستادن لنين نيز به زباله دان تاريخ فراھم آمد ،Volkogonov .بى
اعتنا به نوشته ھاى خود در سال  ١٩٩٣در مورد تقدس لنين ،لنين را به ھمان ميزان – ه استالين
ديکتاتورى خونخوار مجسم نمود.

مقصود عميقتر نمودن تحقيقات تاريخى و وارد آوردن آسيب به کمونيستھا نبود .آنھا از دوران
خروشچف ھمه چيز را داشتند ،در آنزمان پشتيبانى از استالين را رھا نموده و پشت سر يک لنين ستايش
شده پناه گرفتند.
قدم بعدى در يورش ايدئولوژيک کرملين به پايه گذار اتحاد جماھير شوروى اين شد که پروفسور  -ه
دانشگاه ھاروارد ،Richard Pipes ،اسناد را مطالعه کند Pipes .سرباز کھنه کاريست که در دوران
جنگ سرد توسط رونالد ريگان به استخدام شوراى امنيت ملى آمريکا ،به عبارت ديگر باالترين ارگان
مشاورتى وزارت امور خارجه ،در آمد.
او در آنجا با اين ادعا که رھبران اتحاد جماھير شوروى يا بايد "سيستم کمونيستى خود را به ھمان
شيوه اى که حکومتھاى غربى مايلند تعيير بدھند و يا اينکه بجنگند" رسوايى به پا کرد .کاخ سفيد رسما
٥
از اين نظريه فاصله گرفت.
پروفسورى که عقايد ضد کمونيستى اش حتى براى ريگان اغراق آميز بود ،توسط کرملين بعنوان اولين
فرد خارجى جھت دسترسى به اسناد لنين در بايگانى پرزيدنت کرملين استخدام شد .نتيجه کتابى شد به
٦
نام  ،Unknown Leninلنين ناشناس  ،کتابى که  Pipesدر آن  ١٢٢فقره از بزرگترين جرائم لنين
جديد را از ميان اسناد انتخاب نموده بود.
اينھا چه جرائمى بودند که لنين مرتکب و طى اين چند سال محرمانه نگاه داشته شده بودند؟ اينھا چه
نکاتى بودند که  Pipesو  Volkogonovتمايل به برجسته نمودن آنھا داشتند؟
قبل از ھر چيز آنھا اسنادى ھستند از دوران جوانى حکومت شوروى که لنين در آنھا فرامين اعدامھا،
دادگاھھا و اسارت گيريھا و غيرو و غيرو را صادر ميکند .اسنادى که در مجموع ھدفش به نمايش
گذاردن تصويرى از يک رھبر -ه غير معمول خونخوار است.
اما اسناد بايد تفسير شده و توضيح داده بشوند .ھر دو Pipes،و  ،Volkogonovبه منظور ممانعت از
بررسى يک سند ظاھرا استٽنايى در شرايط ويژه خودش ،اغلب نتايج نادرستى را استنتاج مينمايند.
به عنوان مثال به سند زير توجه کنيد:
 ١١اوت ١٩١٨
به Penza
رفقا ،کامنف Minkin ،Bossj ،و ديگر کمونيستھا در . Penza
رفقا! شورش کوالکھا بايد بيرحمانه سرکوب شود .اين ھمسو با منافع ھمه انقالب است ،اگر چه در حال حاضر اين آخرين
نبرد ما بر عليه کوالک ھاست .ما بايد آنھا را براى دادن درس عبرت به ديگران مجازات کنيم.
١ـ دست کم  ١٠٠نفر از کوالکھاى شناخته شده ،ثروتمند و خونخوار را در مالء عام حلق آويز کنيد.
٢ـ نام آنھا را منتشر کنيد.
٣ـ غالت آنھا را از آنھا بگيريد.
٤ـ بر اساس تلگراف ديروز ـ به اسارت بگيريد.
کارى کنيد که مردم در فاصله  ٧versts ١٠٠واقعا ببينند ،به خود بلرزند ،فرياد بکشند و خفه کردن کوکالھاى خونخوار را
مطالبه نمايند.
دريافت و اجراى اين ماموريت را از طريق تلگراف تاييد نماييد.
لنين شما
 p.sتا آنجا که ميتوانيد افراد خطرناک را پيدا کنيد.

در حال حاضر اين تلگراف چندان محرمانه نيست .آن در ھمان روز و در فرمى مشابه در ايزوستيا
منتشر و در آنجا گفته شد که افراد "با مواضع مشکوک را در اردوگاھھاى خارج از شھر زندانى
٨
کنيد ".در اينجا دوآتشه ترين در جنگ داخلى ،لنين ،پديدار ميشود.

اما شرايط چگونه بود و متن – ه لنين را چگونه بايد تفسير نمود؟ پس از انتظارى طوالنى کتاب Pipes
يک جانشين روس ،چاپ بسيار وسيعتر -ه اسناد لنين متشکل از  ٤٢٠سند – ه از قبل منتشر نشده به
٩
زبان اصلى ،پيدا کرد  .دکتر -ه مورخ  Vlamimir Loginovدر پيشگفتارى ادعا ميکند که پروفسور
 Pipesبا عدم تجزيه و تحليل موشکافانه و اساسى در بسيارى از موارد خود را به بازى گرفته است.
 Loginovپيشينه – ى فرمان – ه دوباره منتشر شده – ى لنين ،ذکر شده در سطور فوق ،را ارائه
ميکند .در شھر فقر و گرسنگى بيداد ميکرد .آلمانيھا ،گلبرگ روسيه ،اوکراين را اشغال نموده بودند.
مرکز صربستان و بخشھايى از مناطق ولگا توسط سفيدھا کنترل ميشدند .حبوبات وارد نميشد .در
پطروگراد مردم اسبھا را ميخوردند ،گربه ھا سگھا از پيش ناپديد شده بودند.
از قبل ،در سال  ١٩١٦درخواستھاى غله توسط دولت تزار به اجرا گذاشته شده بود .در ضمن دولت
موقت خريد و فروش حبوبات را به انحصار خود در آورده بود .چرا بلشويکھا اين اقدامات اجبارى را
لغو ننمودند ،البته به جنگ داخلى ارتباط داشت .نويسنده انگليسى  H.G Wellsکه در سال  ١٩٢٠از
روسيه بازديد نمود در مورد سفارشات غله که "ھر دولتى در روسيه ناگزير به آن روى آورده بود"
مانند انگستان اگر جنگ در آنجا به ھمان اندازه طول ميکشيد ،نوشت.
اما برخى از روستاھا تصميم به مقاومت گرفته و سربازان مرخص شده امکانات فراوانى را به منظور
دسترسى به اسلحه در اختيار آنھا گذاشته بودند.
در  ٥اوت  ، ١٩١٨پنج نفر از اعضاى يک گروه درخواست که سه نفر آنھا از اعضاى کمتيه کشاورزان
فقير منطقه بودند در روستاى کوچکى به نام  Kutjkiواقع در فرماندارى  Penzaمورد اصابت گلوله
قرار گرفته و کشته شدند .نيروھاى نظامى سفيدھا تنھا  ٥ميل با آنجا فاصله داشتند.
ھمانطور که لنين در اعالميه خود اعالم نمود ،آنزمان شرايط بشدت دشوار و موجوديت حکومت شوروى
واقعا به خطر افتاده بود .اين اولين بار نبود .او گاھى به جاى سيلى از کاغذھاى بى پايان عبارت قوى،
برآشفتگى ،را انتخاب مينمود.
در اين رابطه اعالميه پر طمطراق لنين به دستگيرى  ١٣نفر از کسانى که مستقيما در قتل و سازماندھى
شورشھا در روستاى  Kutjkiدر  Penzaشرکت کرده بودند منجر شد .ھمه آنھا اعدام شدند .به مناطق
ديگر ،آنھا مبلغانى را ارسال نمودند که موفق به فرونشاندن شورشھا شدند.
حکومت روسيه مردد بود و ماشين انتشار اعالميه ھاى لنين به سر و صدا افتاده بود .البته ھر چه او
ضعيفتر ميشد ،زبان او نيز چاپلوسانه تر ميشد.
يک بار لنين "اعدام" وزير آموزش و پروش – Lunatjarskij ،ه بى خانمان ،را به خاطر اشتباھات
انجام شده در عرصه تبليغات ،بدون اينکه کسى بخاطر آن بدنبال طنابى ميگشت ،درخواست نمود.
در سال  ١٩٢١او نوشت که "آن کمونيست خوک صفت" بايد به زندان فرستاده ميشد و ھمه اعضاى
وزارت دادگسترى "بايد اعدام" ميشدند.
او ممکن بود که مخالفان خود را "تن فروش"" ،حرامزاده ھا" و "تفاله ھاى کثيف" بخواند .لحظه اى
١٠
به ارتش سرخ فرمان ميداد که باکو را در "آتش بسوزانند" و لحظه اى ديگر به نيروھاى نظامى
فرمان ميداد که "تک تک قزاقھا را نابود" سازند.
درک برآشفتگيھاى لنين ،بدون تفسير و بدون قرار دادن آنھا در رابطه اى و ديدن اينکه تاثير واقعيشان
چه بودند ،امکان ناپذيرند .باکو در آتش نسوخت و حکومت شوروى بر قزاقھا پيروز شد.
مثال ديگرى در مورد زبان آنزمان اعالميه ايست که در  ٧فوريه  ١٩١٨در پطروگراد منتشر شد:
"بدينوسيله فرمان داده ميشود که ھمه دزدان و راھزنان طى  ٢٤ساعت شھر را ترک کنند ،در غير
اينصورت در محل کشته خواھند شد".

ھمانطور که فرستاده روزنامه ) Dagens Nyheterاخبار روز ـ يکى از روزنامه ھاى سوئدى ـ
١١
مترجم( اشاره نمود ،پس از اين اخطار جدى "رفت و آمد زيادى در راه آھن" ديده نشد.
 Vladimir Loginovمثالھاى بسيارى را در مورد تفسيرھاى کينه توزانه  Pipesکه به نتاتجى
نادرست منتھى ميشوند ارائه ميدھد .زمانيکه لنين در  ١ژانويه  ١٩١٧در نامه اى به اينسا آرماند در
مورد "سلول آلمانى" صحبت ميکند Pipes ،بسرعت آنرا بعنوان يک اشاره مبھم به "ارتباطات لنين با
آلمانيھا" تفسير مينمايد .نگرانيھا در مورد چه چيزى بود ،اينکه سوئيس اشغال ميشد و اينکه زوريخ،
آنجايى که لنين زندگى ميکرد ،به چنگ آلمانيھا ميفتاد .اما به باور لنين وقوع جنگ در آن شرايط "بعيد"
١٢
به نظر ميامد  ،به ھمين دليل در اسارت آلمانيھا بودن مسئله نگران کننده اى نبود.
محتواى نامه اى به  ،Berzinنماينده اتحاد جماھير شوروى در سوئيس ،تفسير  -ه خيالى مشابه اى را
ارائه ميدھد .در  ١٤اوت  ١٩١٨لنين نوشت و آنزمان متذکر شد که "برلنى ھا" بايد به  Berzinمبلغى
ميپرداختند Pipes .بسرعت نتيجه گيرى ميکند که اين دولت آلمان است که مخارج تبليغات اتحاد
١٣
جماھير شوروى – ه  Berzinرا در سوئيس پرداخت مينمايد! در واقع لنين به اينکه نمايندگى
سياسى اتحاد جماھير شوروى در برلين بايد پرداخت مينمود اشاره ميکند .با تفسيرھايى بسيار
وحشتناکتر  Pipesھمچنين موفق به "اثبات" اينکه لنين به ھمکارى با نازيھاى آلمان ،گروھى که در
١٤
آنزمان سکت کوچکى را تشکيل ميدادند ،فرمان داده بود شد.
نامه اى بدون تاريخ که لنين در آن در مورد نياز -ه به "آماده سازى ترور در شرايط مخفى" صحبت
ميکند ،توسط  Pipesبصورتى دلخواه ٣ـ ٤سپتامبر  ١٩١٨تاريخ گذارى شد ،به دليل اينکه تصميم
گيرى رسمى در مورد "ترور قرمزھا" در  ٥سپتامبر  ١٩١٨گرفته شده بود.
 Loginovنشان ميدھد که آن تاريخ گذارى و تفسير غير ممکن است .لنين پس از حمله Fanny
 Kaplanھنوز بسترى بود .نامه به وزراى دارايى ،ريکوف Krestinskij ،و  Miljutinکه باالترين
شوراى اقتصادى را اداره مينمايند نوشته شده است .چرا بايد از اين اقتصاددانان در مورد "آماده سازى
براى ترور" درخواست کرد؟
در ميان مدارک منتشر شده روسى اين سند "قبل از  ٢٢فوريه  "١٩٢١تاريخ گذارى وLoginov
معتقد است که "ترور" در مورد اقدامات "شديد"" ،ترور اقتصادى" که در دوران نپ ،سياست
اقتصادى جديد ،برنامه ريزى شد ،صحبت ميکند .ھزاران کارمند دولتى بايد اخراج ميشدند و براى مثال
شمار مستخدمين راه آھن بايد به نصف تقليل ميافت.
به ھمين ترتيب ميتوان ادامه و اسناد ارائه شده از جانب  Pipesو  Volkogonovرا مورد بررسى قرار
داد.
آنھا مدارک خود را مانند کليساى جامع ھيبت انگيزى که خواننده بايد فقط در مقابل آن با سکوت خميازه
بکشد ارائه ميدھند.
در واقع ھر يک از اسناد آنھا ـ مانند ھمه اسناد تاريخى ديگر ـ کيسه ھايى ھستند که ميتوانند با تفسيرات
متفاوت ،در مورد آنھا حتى با نتايجى درھم و بر ھم و کامال قالبى ،پر بشوند.
يکى از "کشفيات جديد" پروفسور  Pipesآمريکايى اين بود که لنين و بلشويکھا تبعيض ،آزار و کشتار
وسيع يھوديان را سازمان داده و تحمل نموده بودند.
سند نقل شده  Pipesنشان ميدھد که نيروھاى نظامى ارتش سرخ در اوکراين دست به کشتار و آزار آنھا
زده و اينکه لنين فرمان داده بود که يھوديان )تقريبا بصورتى کامل( از دولت اخراج و اينکه بايد با
توسل به خشونت به جبھه فرستاده ميشدند.

او تصويرى را تداعى مينمايد که در آن نه رژيم تزار بلکه سرخھا مسئول سياست يھودى ستيزى ھستند.
جھت قضاوت در مورد اسناد ارائه شده از جانب  Pipesبايد با پيشينه آنھا ،اينکه تحت حکومت تزار
جمعيت عظيم يھوديان بشدت مورد تبعيض قرار گرفته و دولت بصورتى سازمان داده شده دست به آزار
و کشتار آنھا ميزد ،آشنايى داشت .يھوديان را در اساس به منطقه اى موسوم به کمربند اقامت ـ اوکراين
و بالروس ـ ارجاع و به آنجا منتقل مينمودند و بجز اين آنھا ناگزير بودند که به قيد و بندھاى گوناگون
تن در دھند .عموما تنھا به  ٣درصد از يھوديان اجازه ورود به موسسات آموزشى داده ميشد.
اينکه شمارى از تروريستھاى انقالبى يھودى بودند بھانه اى شد براى اولين کشتار و آزار يھوديان
توسط دولت در جنوب ميان سالھاى ١٨٨١ـ .٨٢
در آوريل  ١٩٠٣چند صد نفر از يھوديان در  Kisinjovکشته شدند .گسترده ترين قتل عام يھوديان در
اکتبر  ، ١٩٠٥زمانى رخ داد که حکومت تزار در شرايط بسيار بدى بسر ميبرد .اين قتل عامھا در ١١٠
محل به ثبت رسيده بودند ٣٥٠٠ .تا  ٤٠٠٠ھزار نفر به قتل رسيدند و  ١٠٠٠٠نفر معلول شدند.
ارگانھاى دولتى ھر از گاھى دست به "پاکسازى" برخى از مناطق يھودى نشين ميزدند  .در سال ١٨٩١
 ٣٠٠٠٠ ،يھودى از مسکو و  ١٩١٥بيش از  ٦٠٠٠٠٠از  Kaunasو ) Kurlandلتوانى فعلى(
اخراج شدند.
با انقالب فوريه کليه محدوديتھا براى يھوديان از ميان برداشته شد و آنھا براى اولين بار در روسيه به
شھروندى برابر مبدل شدند .اين نيز سياست بلشويکھا بود .با انتشار اعالميه اى مخصوص ٢٧ ،جوالى
 ، ١٩١٨گفته شد که کليه کشتارھا "يک تھديد خطرناک بر عليه انقالب" است .آنھا ،به دليل اينکه
تبليغات ضد يھودى در اوکراين جريان داشت ،فعاالنه بر عليه آن تبليغات مينمودند .لنين يک صفحه
گرامافون با نطقى بر عليه يھودى ستيزى آماده نمود و مقاالت بسيارى در اين مورد نوشت.
با اين وجود ،دقيقا ھمانطور که در سند آزاد شده منعکس شده است ،اتفاق افتاد که نيروھاى ارتش سرخ
نيز در جريان زد و خوردھا يھوديان را مورد ھتک حرمت دادند.
بنا بر اظھارات محقق – ه يھودى ،Benjamin Pinkus ،پروفسور در دانشگاه بن گوريان در
اسرائيل ،طى جنگ داخلى تقريبا  ٧٥٠٠٠نفر يھودى کشته و رقمى بالغ بر  ٢٠٠٠آزار و کشتار
١٦
ھمگانى ثبت شد.
 Pinkusمينويسد" :قتل عامھا که ماھھا به طول انجاميد نه تنھا توسط نيروھاى نظامى اوکراينى،
ناسيوناليستھاى روسى ،لھستانى ،گروھاى آنارشيستى به رھبرى  Nestor Machnoو تعداد بسيارى
از باندھاى قانون شکن ،بلکه توسط برخى از واحدھاى ارتش سرخ نيز انجام شدند ـ اما با اين استثناء
١٧
که آنھا در جھت پايان دادن به آن تالش نمودند".
 Pipesاز تلگرافى ١٧ ،ـ  ١٨اکتبر  ، ١٩٢٠عرضه شده از جانب بخش يھوديان حزب کمونيست به
لنين ، ١٨نقل قول نموده و در آن گزارش ميدھد که بخشھاى چھارم و ششم از اولين ارتش سواره نظام،
در روستاھاى ) Rogatjevبيش از  ٣٠نفر کشته() Baranovka ،حدود ) Romanov ،(١٤تعدادى
نامعلوم( و ) Chudnovحدود  ١٤نفر( ،دست به قتل عام مردم زده بودند .حتى منطقه  Berditjevو
روستاھاى  Gorosjkiو  Tjernjakovمورد تجسس نيروھاى غارتگر ارتش سرخ قرار گرفته بودند.
آيا اينھا در مورد ارتباط ميان يھوديان با لنين و حکومت شوروى چيزى ميگويند؟ ما ميدانيم که اولين
ارتش سواره نظام توسط  – Budjonnyjه جد اندر جد قزاق ،که بخاطر اعمال خشونتھايش مورد انتقاد
قرار گرفت ،رھبرى ميشد .زمانيکه ايساک بابل – ه نويسنده کتاب خود را درباره اوضاع ارتش
 Budjonnyjدر آنزمان نوشت گورکى ناگزير به دفاع از حق بابل در مقابل  Budjonnyjشد.
در  ٦جوالى  ١٩٢١زمانيکه بخش يھوديان حزب از قتل عام در  Gomelـ و مناطق مينسک که "با
آگاھى دولت اتحاد جماھير شوروى" روى داده بود شکايت کردند ،بخش کميسارياى قوم يھود گزارشى

را ضميمه نمودند ،گزارشى که بر اساس آن "راھزنان در اين منطقه وسيعا از خارج" از روسھاى سفيد
– ه مستقردر لھستان و از جانب جاسوسان لھستانى ،اما ھمچنين اينکه "افزايش شمار راھزنانيھا بخشا
١٩
بر گردن ارگانھاى دوليست" ،حمايت ميشدند.
٢٠
 - Vladimir Genisه نوينسده در مورد احساسات يھودى ستيزى در ارتش سواره نظام سرخ  -ه
 Budjonnyjتحقيقات و به چندين مورد اشاره مينمايد ،در آنجا نيروھاى سواره نظام روسى بصورتى
برنامه ريزى شده سياست"پاکسازى" جبھه داخلى را از يھوديان و کمونيستھا به اجرا گذاشتند .در
مجموع او قتل عام در روستاھاى نامبرده شده را تا بيش از ھزاران قربانى مورد تاييد قرار ميدھد.
اينکه اين امر طى دورانى طوالنى ادامه داشت١٩١٨ ،ـ ، ٢٠حيرت آور است و داليل بسيارى را ميتوان
برشمرد .بطور کلى در ميان قزاقھا جو ضد يھودى و ضد کمونيستى وجود داشت ،اگر چه
 ،Budjonnyjبعنوان پسر يک دون قزاق ،در مقابل حکومت شوروى سوگند وفادارى ناگسستنى ياد
کرده بود .زمانيکه ارگانھاى حکومت اتحاد جماھير شوروى درصدد مقابله با خرابکاريھا و قتل عامھا
برميامدند ،رخ ميداد که کمونيستھاى فرستاده شده به سادگى به قتل رسيده و فرمانده مسئول تھديد
مينمود که به جبھه مخالف ميپيوست.
در  ٩اکتبر  ١٩٢٠شوراى جنگى انقالبى در اولين ارتش سواره نظام ،فرمانى را در مورد انحالل
ھنگھايى که در جنايات شرکت نموده بودند امضاء و دادگاھھايى را جھت محاکمه آنھايى که ،مستقيم و
يا غير مستقيم ،در قتل عامھا و آزار و اذيتھا دست داشتند تشکيل داد.
 ٣٨٧نفر دستگير شدند ،تقريبا از ميان بخش سواره نظام ششم ،دقيقا يکى از دو لشگرى که در اسناد
 Pipesذکر ميشوند.
دادگاه نظامى که سه روز در  Jelizavetgradجلسه داشت ١٤١ ،نفر از شرکت کنندگان در قتل عامھا،
از جمله  ١٩نفر از فرماندھان را به اعدام محکوم نمود .بقيه به احکام زندان ،بدرجات مختلف ،که با
اينحال به نظر ميرسد که در سطح وسيعى فقط به يک تنزل درجه تغيير داده شد ،محکوم شدند .رئيس
ھنگ ششم Apanasenko ،با بھت و حيرت آشکار جان سالم بدر برد و بعدھا در  Stavropolبه
سمت فرمانده نيروھاى شبه نظامى انتخاب شد.
بنا به گفته  Genisارتش سواره نظام  Budjonnyتنھا مسئول آن جرائم مرتکب شده نبود ،بلکه ژنرال
 Vorosjilovکه يکى از اعضاى شوراى نظامى ارتش سواره نظام و متحد استالين بود ،ھمانند
 Ordzjonikidzeکه به نظر ميايد گزارشات ناموجه – اطمينان بخش و آرام کننده را به لنين ارائه داده
بود ،نيز مسئول بودند.
با اينھمه پروفسور  ،Pipesعليرغم اينکه ارگانھاى حکومت دولت اتحاد جماھير شوروى تا به آن حد
پيش رفتند که صدھا نفر از سربازان خود را که مرتکب جرائمى شده بودند اعدام نمودند ،بر امکان
وجود احساسات ضد يھودى در نزد لنين اصرار ميورزد .او از پيش نويس اعالميه اى که لنين در تاريخ
 ٢١نوامبر  ١٩١٩در مورد اوکراين نوشته نقل قول مينمايد:
"مورد  .٧يھوديان و اھالى شھر را بشدت کنترل کنيد ،آنھا را به جبھه اعزام کنيد و در مقامھاى اجرايى
منصوب نکنيد )بجز يک درصد غير قابل توجه ،و در موارد استثنايى تحت کنترل طبقاتى(".
اين امر بروشنى به پروفسور  Pipesنشان ميدھد که لنين ضد يھود بود .او نه به اينکه اين يک پيش
نويس است توجھى ميکند و نه به يادداشتھاى دست نويس لنين" :بايد صادقانه گفته شود :يھوديان
خرده سرمايه دار" .دفتر سياسى تصميم گرفت که اين مورد را "دست نخورده" بپذيرد.
براى  Pipesپيشينه اين مسئله نيز اھميتى ندارد .در آغاز مسئله حزب بلشويک اين بود که طبقه کارگر
يھودى مدتھا قبل از کارگران روسى به تغييرات بنيانى روى آورده بودند .يھوديان تنھا  ١،٨درصد
جمعيت روسيه را تشکيل ميدادند .اما در حزب سوسيال دمکرات ،بعدھا حزب بلشويک ،يھوديان يک

سوم از کنگره سال  ١٩٠٧را تشکيل ميدادند .در سال  ١٩٢٠شمار اعضاء حزب  ١٦درصد و در سال
 ١٩٢٢به  ٥،٢درصد رسيده بود.
رقم  -ه بيش از حد باالى يھوديان ميتوانست مانعى باشد بر سر راه عضوگيرى کارگران و ديگر مليتھا.
در اوکراين ،محلى که افکار يھودى ستيزى بيش از ھر جاى ديگرى آشکار بود ،دولت اتحاد جماھير
شوروى در سطح وسيعى بر روى جمعيت روسى و يھودى شھرھا استقرار يافته و از حمايت ضعيف
کشاورزان اوکراينى برخوردار بود .رھبرى حزب در تالش خود براى اوکراينى نمودن حکومت شوروى،
محدوديتھايى را براى کاھش تسلط روسھا و يھوديان و افزايش سھم اوکراينيھا به اجرا گذاشت ،پروسه
اى که در ضمن تا دوران حکومت خروشچف ادامه پيدا کرد .اگر چه ميتوان در مورد اين روشھا گفتگو
کرد ،اما اين بدور از انصاف است که تالش جھت گسترده تر نمودن پايه ھاى حکومت ملى شوروى را
ضديت با يھوديان ارزيابى نماييم.
مسئله آنزمان جالب تر ميشود که ما اتھامات  Pipesرا در مورد ضديت با يھوديان در ذھن بسپاريم و
سپس به نزد  Volkogonovبرويم که با مورد خطاب قرار دادن مردم روس در عوض تصميم ميگيرد
که لنين – ه "يک چھارم يھود" را به عنوان "انترناسيوناليست جھان وطن" و منزجر از روسھا معرفى
نمايد .خوانندگانى که ميخواھند از لنين متنفر بشوند بايد عاقالنه تصميم بگيرند که ميخواھند به کدام يک
از تصاوير کاريکاتورى اعتماد بنمايند.
براى ماديت بخشيدن به تز  -ه "لنين منزجر از روسھا" Volkogonov ،قطعه اى از يک نامه که لنين
در آن از " روسھاى احمق" صحبت ميکند عرضه مينمايد.
او البته رابطه مشخص را روشن نميکند .نامه متعلق به اکتبر سال  ١٩١٨و خطاب به  ،Berzinاولين
فرستاده حکومت اتحاد جماھير شوروى در سوئيس که در جريان سازماندھى تبليغات به نفع انقالب
جوان شرکت داشت ،نوشته شده است" .روسھاى احمق"به مھاجرانى اشاره دارد که يک سال پس از
انقالب ھنوز در سوئيس باقى مانده و لنين ھيچگونه اعتمادى به آنھا نداشت.
دو سندى که ) Volkogonovو نه  (Pipesتصميم به انتشار آنھا ميگيرد و بدينوسيله ميخواھد نشان
بدھد که لنين چه سياستمدار بيرحمى بود ،در واقع نشاندھنده اينست که او تا چه ميزان ،بيرحمانه ،با
يھود ستيزان مبارزه مينمود .بداليلى روشن  Pipesاز اين اسناد در کتاب خود استفاده نکرد ،زيرا که
آنھا در تصوير لنين بعنوان "ضد يھود" اختالل بوجود مياورند.
دو تلگراف از  ٢٠نوامبر ١٩٢٠از لنين به معاون رئيس شوراى نظامى انقالبىJefraim ،
٢٢
 ،Skljanskijوجود دارند.
در اولين تلگراف لنين  Skljanskijرا ترغيب مينمايد "لتونى و استونى را با استفاده از ابزار نظامى
تنبيه کنيد )براى مثال به دنبال آنھا جايى از مرز ،حتى براى يک  verstھم که شده عبور کرده و در
٢٣
آنجا  ١٠٠تا  ١٠٠٠نفر از صاحب منصبان و ثروتمندان را حلق آويز کنيد".
در نامه دوم به  Skljanskijنوشته شده بود:
" ....يک طرح بى مانند! آنرا با  Dzerzjinskijکامل کن .تحت نام مستعار "سبزھا" ]پارازيتھا[ )ما
آنھا را مقصر جلوه ميدھيم( ما  ١٠تا  verst ٢٠به داخل نفوذ کرده و تعداد زيادى از کوالکھا ،کششيھا
و زمينداران بزرگ را اعدام ميکنيم .جايزه]١٠٠٠٠٠r :روبل[ براى ھر فرد حلق آويز شده".
حلق آويز نمودن کشيشھا براى  ١٠٠٠٠٠روبل! آيا ميتواند دفاعى براى شيوع اين قبيل تروريسم  -ه
لنينى وجود داشته باشد؟
دولتھاى بالتيکى در سال  ١٩٢٠استقالل خود را بدست آورده و با روسيه پيمان صلح امضاء نموده
بودند .در مخالفت با اين پيمان در مناطق بالتيک سربازانى که از جانب نيروھاى دول متحد حمايت شده و

کمک مالى دريافت مينمودند در ارتش  Wrangelو نيروھاى مسلح Bej-Bulak-Balachovitjs
استخدام شدند Balachovitj .به قلمرو روسيه نفوذ و بر عليه حکومت شوروى دست به عمليات
تروريستى زده بود ،اما اعتراضات وزارت امور خارجه کمکى نکرده بود.
نيروھاى مسلح مداخله گر بيشمار بودند .چه عاملى لنين را اينچنين بخاطر اعمال جنايتکارانه
 Balachovitjخشمگين نموده بود؟
مورخى به نام  Vladimir Loginovجنايتھاى  Balachovitjدر بالروس و اوکراين را که در
مطبوعات خارجى گزارش شده بود اينچنين شرح ميدھد:
" Balachovitjدر  ٢اکتبر ) (١٩٢٠به  Plotnistaوارد شدند ،بسرعت ھمه يھوديان را در يکجا
جمع کردند و نقدينگى آنان مطالبه نمودند .پس از مصادره اموال آنھا شنيع ترين شکل از قتل و شکنجه
آغاز شد .در  Moisej plotinkآنھا دماغ افرادى را حلق آويز نموده بودند بريدند Puterman .که
ھمه اقوام او را با شمشير کشته بودند ،درک و فھم خود را از دست داده و شروع به رقصيدن کرد ،اما
پس از آن او را کشتند .در  Jefremآنھا ابتدا دست  Poljakرا قطع کردند ،سپس پوست او را در
حاليکه زنده بود کندند Ilja Finkelstein .زنده در آتش سوزانده شد .به ھمه زنان و دختران ،باالى ٩
سال ،تجاوز کردند .در حال حاضر ٦٠٠مھـاجر از اھالى  Plotniesaدر شرايطى بسيار وحشتناک در
 Pinskبسر ميبرند [......] .مورد مشابه اى در  Kremnoواقع در فرماندارى  Volynienرخ داده
بود .در آنجا آنھا  ٣٠زن جوان را در خانه  Sokatjevگرد آوردند ،به آنھا تجاوز کرده و سپس با
شليک گلوله کشتند .مردھا را تا لب رودخانه بردند ،در آنجا آنھا را در آب انداختند و در حاليکه شنا
ميکردند آنقدر به آنھا تيراندازى کردند تا اينکه ھمگى غرق شدند .در روستاھاى حوالى  Kolvelنيز
٢٣
کشتار رخ داد".
در روزنامه مھاجران روسى  ،Golos Rossiiکه در برلين منتشر ميشد ،در  ٢٧اکتبر  ١٩٢٠در مورد
"غارت ،قتل ،شکنجه بيگناھان ،از ميان آنھا دخترى  ١٢ساله" که نيروھاى نظامى  Balachovitjدر
جريان عقب نشينى خود از  Pinskمرتکب شده بودند ،گزارش شده بود .يک يھودى را قبل از اينکه
زنده در آتش بسوزانند بدورش سيم خاردار پيچيده و روى زمين کشيده بودند .در شھر Kamen-
 Kasjirskخانه ھمه يھوديان غارت شده بود .يک دختر توسط  ٣٤نفر سرباز مورد تجاوز قرار گرفته
بود .به يک زن  ٦٠ساله نيز تجاوز کرده ،سپس سراپاى او را پارافين ماليده و در حاليکه زنده بود در
آتش سوزانده بودند.
"پاى دخترى ،Eisenberg ،را که در جريان تجاوز مقاومت نموده بود بريدند .در حضور او پدر و
برادر او را کشته و خانه را آتش زدند".
زمانيکه لنين سازماندھى گروھھاى اعزامى تنبيھى را بر عليه آنھايى که به  Balachovitjآزادى عمل
داده بودند آغاز نمود ،چنين گزارشھايى به او رسيده بود.
در نوامبر  ١٩٢٠ارتش سرخ نيروھاى نظامى  Balachovitjرا در  Mozyrدر بالروس شکست داد،
شمارى از آنھا به لھستان گريختند که در حضور نمايندگان حکومت شوروى خلع سالح شدند.
 Dimitrij Volkogonovتلگراف را براى بعنوان مدرکى دال بر خونخوار بودن غير معمول لنين به
نزد  Skljanskijبرد Volkogonov .در ھمان زمان پيروزمندانه در صفحه اول اثر دو جلدى خود
٢٤
مينويسد" :آنھا با سرعتى اغراق رھبر را از شھرت الھى خودش محروم نمودند".
در مورد تلگراف  Skljanskijمسئله اين نيست که اين ژنرال به پاى خودش شليک کرد ....البته که
لنين فرد خشن و ظالمى بود ،اما يک خواننده آگاه از خود سوال ميکند :بر عليه چه چيزى؟

البته اخبارى در اسناد منتشر شده وجود دارند ،اسنادى که در گذشته دولتيان بداليل ايدئولوژيکى مناسب
نديدند که در اختيار عموم قراردھند .در ميان آنھا حدود  ٣٠نامه وجود دارد که در سالھاى ١٩١١ـ ١٣
به کامنف نوشته شده اند ،تعدادى نامه متعلق به اينسا آرماند بود و اسنادى نيز وجود داشت که به
مبارزات داخلى حزب که استالين آنھا را متوقف نموده بود مربوط ميشدند.
اما در بسيارى از موارد اسناد منتشره حاوى گزارشھايى به لنين و شوراى کميسرھاى مردمى بودند،
گزارشھايى که او چند عبارتى در مورد آنھا نوشته بود" :به بايگانى" "،خوانده شد " "،قبول شد"
غيرو و غيرو.
در مجموع نه  Volkogonovو يا  ،Pipesھيچيک موفق نشدند که مورد"جديد" و يا "ناشناخته اى"
را از اسناد محرمانه قديمى لنين ارائه بدھند .حتى ديدگاھھاى ايدئولوژيکى آنھا نيز واقعا جديد نيستند،
جديد تنھا توجه بدون استحقاقيست که "افشاگرى" کتابھاى لنين دريافت نموده است.
١ـ مابقى اسناد متشکل از  ٣٠١٠سند ،اسنادي ھستند که بوسيله لنين نوشته نشده اند ،اما توسط او امضاء شده اند.
٢ـ Dimitrij Volkogonov: Lenin Polititjeskji portret (Mosko 1994).
٣ـ  Volkogonovبه نوبه خود به تحقيقات بايگانى  Latysjevتکيه مينمايد Latysjev.نيز حرفه اى مشابه دارد .ابتدا او يک تاريخدان در
موزه مرکزى لنين بود اما به ناگھان آغاز به "افشاى" لنين نمود .از جمله به  Rassekretjennyj Leninنگاه کنيد )مسکو .(١٩٩٦
٤ـ )Dimitrij Volkogonov: Triumf i tragedija. Poletitjeskij portret IV Stalina (Mosko 1991
٥ـ نيويورک تايمز  ١٩مارس ،واشنگتن پست  ٢١اکتبر .١٩٨١
٦ـ Ricahrd Pipes: the unknown Lenin (New Haven and lodo, 1996).
٧ـ يک  Verstبرابر است با  ١،٠٩کيلومتر.
٨ـ لوئيس فيشر :لنين )استکھلم  ،(١٩٦٧ص .٢٤٨
٩ـ لنينNeizvestnye dokumety. 1891-1922 8(mosko 1999). :
اين کتاب از جانب بايگانى دولتى روسيه براى تاريخ اجتماعى سياسى توسط چاپخانه  Rossmenمنتشر شد.
١٠ـ پيغامى از جانب لنين به فردى ناشناس به تاريخ  ٥جوالى  .١٩١٨ريچارد پيپس.Aa, p 46 :
١١ـ تورا گارمI bolsjvismens Petrograd (Stockholh 1918) p 15 :
١٢ـ Aa, p 582
١٣ـ ريچارد پيپسAa, p 50 :
١٤ـ Aa, p 131
١٥ـ بنيامين پينکوسThe jews of the Sovjet Union (Cambridge 1988), p 32 :
١٦ـ Y.Leshchinsky: Ha-yehudim be-rusia ha-sovietit (Tel Aviv 1940), p 53.
در اينجا از  Pinkusنقل قول ميشودaa, p 334-335 ،
١٧ـ Aa, p 84-85
١٨ـ تنھا کارى که لنين با )سند ـ لنين( انجام داه است اين است که او بر روى نوشته است "به بايگانى".
١٩ـ Neizvestnye dokumenty …… ``, p 457
٢٠ـ Voprosy istorii, 12/94
٢١ـ سند ٢٥٧ـ ٢٥٨در Neizvestnye dokumenty
٢٢ـ  .Neizvestnye dokumenty: …. P 399.اين سند اولين بار در  Trotsky paperمنتشر شد٢٢ .ـ ، ١٩١٧باند  ، ٢ص .٢٧٨
٢٣ـ به گفته لوگينف )( Neizvestnye dokumenty….. p 587
کليه اين گزارشھا بصورتى کامل توسط  Boris Savinkovsدر کتاب منتشر شده در غرب  Kon voronojتاييد شده.
٢٤ـ Dimitrij Volkogonov: Aa,بخش , p 9١

 -١٨به تقليد از بربرھا
لنين وجود دو گلوله فشنگ را در بدن خود احساس مينمود و پزشک آلمانيش تصور ميکرد که سر
دردھاى او ناشى از مسموميت حاصل از سرب باشد .ھمکاران روسى او که صدھا آسيب ديده در ناحيه
سر را درمان کرده بودند ،عمال با چنين مسئله اى ھرگز برخورد نکرده بودند.

لنين ميدانست که در آن شرايط حمله شامل تھاجمى ميشد که در آن نيروھاى اپوزيسيون داخلى اقدامات
خود را تحت پوشش – ه نيروھاى مداخله گر به مرحله اجرا درمياوردند.
انقالبيون سوسياليست که در گذشته عمليات تروريستى را بر عليه تزار انجام داده بودند ،اکنون آشکارا
ترور خود را متوجه انقالبيون ،متوجه بلشويکھا نموده بودند – Vladimir Burtsev .ه اس آر که
نويسنده و افشاء گرى زبر دست از  – Ochranaى تزار بود و لنين نيز گاھى از خدمات او استفاده
ميکرد ،در آنزمان نوشت:
" ...........بايد در پى انقالبيونى بود که آماده اند خود را قربانى و لنين ،ترتسکى ،کالنين،
 ،Krestinskijزينويف غيرو وغيرو را مسئول قلمداد نمايند".
او اين را که ،ترور رھبران اتحاد جماھير شوروى ميتوانست يک عمل "انسانى" باشد ،تاييد نموده بود.
قبل از بازگشت – ه لنين به انجام کارھاى دولتيش ،اين تصميم ،که رسما ترور سفيد را با ترور سرخ
پاسخ دھند ،گرفته شده بود.
شمارى از سرمايه داران بعنوان اسير به بند کشيده شدند و به آنھا گفته شد که در صورت ادامه ترور
خصمانه بر عليه اتحاد جماھير شوروى اعدام ميشدند .تعداد زيادى از وزيران سابق و شخصيت ھاى
برجسته و تعداد زيادى از اس ارھا نيز دستگير و بسيارى از آنھا ،بخصوص در پطروگراد ،اعدام شدند.
١
به گفته ارگان دولتى ايزوستيا  ٥٠٠اسير تيرباران شدند .طى شش ماه اول انقالب  ٢٢نفر اعدام شده
بودند ،در عرض شش ماه آينده  ٦٠٠٠نفر ديگر نيز اعدام ميشدند.
لنين در جلسه اى که در  ٢٢سپتامبر در مورد ترور سرخ تصميم گرفته شده بود شرکت نداشت ،اما
تصميم گرفته شده با درک او مطابق بود .در ھمانزمان ،پس از ترور  ،Volodarskijلنين بر عليه
توقف برنامه ريزى نشده -ى عمليات تالفى جويانه سرخھا در پطروگراد بشدت اعتراض نموده بود.
در  ٢٨ژوئن لنين به رئيس حزب شھر ،زينويف نوشته بود:
"من به بشدت به آن تصميم اعتراض ميکنم! ما اگر بر سر راه ابتکار عمل انقالبى تودھا مانع ايجاد
نماييم ،خود را به مخاطره خواھيم افکند .اين غير ممکن است .تروريستھا ما را ترسو خطاب خواھند
کرد .ما بايد انرژى و سيرت توده اى در ترور را ،بخصوص در  [Petrograd] Piterکه نمونه اش
٢
تعيين کننده است ،برجسته نماييم.
وزير داخلى گريگورى پطروفسکى ،با اشاره به حمالت سياسى به لنين و ديگران و عمليات تروريستى
سفيدھا در حوضه دن ،فنالند و اوکراين در آنزمان ،پيشنھاد کرد که "وقت آنست که بر سستى و بى
توجھى" نسبت به جرياناتى که بر عليه حکومت اتحاد جماھير شوروى توطئه مينمايند نقطه پايانى
٣
گذارده شود.
در حکم صادره از جانب دولت اينچنين آمده بود که "کليه" سوسياليستھاى انقالبى بايد دستگير ميشدند،
امرى که البته از لحاظ فيزيکى امکان ناپذير بود .اس آرھا تا شروع انتخابات نوامبر  ١٩١٧پرنفوذترين
حزب در روستاھا بودند .اعدامھا تا پايان جنگ داخلى يکى از ويژگيھاى دائمى سرخھا شد .ارزيابيھاى
ارائه شده از تعداد کسانى که اعدام شدند بشدت با يکديگر متفاوتند.
٤
اگر کليه اطالعات داده شده در  Le Liver Noire du Communismeرا کنار ھم بگذاريم ،به عددى
٥
شش رقمى ميرسيم .محاسبات  – Der Spiegelه آلمانى  ١٤٠٠٠٠نفر را نشان ميدھد.
در تشريحات تاريخى شوروى نويسندگان ترجيحا عددى چھار ـ و پنج رقمى را استنتاج نموده اند.
 Michail Pokrovskijدر زمان خود اظھار داشت که دولت اتحاد جماھير شوروى در سال  ١٩١٨در
 ٢٠مرکز فرماندارى  ٦٣٠٠و ميان ژانويه و سپتامبر  ١٩١٩در  ١٥مرکز فرماندارى  ٢٠٨٩نفر را
٦
اعدام نمود.

در ضمن افرادى که بشکلى قوانين انضباطى را در ارتش سرخ رعايت نميکردند نيز قربانى و بشدت
مجازات ميشدند .در سال  ٤٣٣٧ ، ١٩٢١سرباز و افسر اعدام شدند.
دولت جوان اتحاد جماھير شوروى براى ادامه حيات خود ميجنگيد .سوال به سبک کالسيک روسى اش
 kto kogoمطرح شد؟ ـ چه کسى ،چه کسى را ميزد .رھبران ميدانستند که عفو و گذشت از جانب
سرخھا به شکستى منجر ميشد که عواقب آن ميتوانست به قيمت جان صدھا ھزار سرباز – ه ارتش
سرخ تمام بشود .از فنالند اخبار ھراسناکى مبنى بر اينکه در ويبورگ ،در عرض يک روز ٦٠٠ ،نفر از
گاردھاى سرخ اعدام شده بودند به بلشويکھا داده شده بود.
مورخان فنالندى پس از تقريبا  ٨٠سال به اين نتيجه گرايش پيدا کرده اند که شمار قربانيان – ه متعلق
به سرخھا در "جنگ آزاديبخش" فنالند بروشنى بيشتر از سفيدھا بود .براى مثال Heikki
 Ylikangasدر کتاب خود ) Vägen till Tammerforsجاده منتھى به  (Tammerforsمينويسد که
مکانيزمھاى روانى "سرخھا را محتاط تر و ھمين امر باعث ميشد که آنھا خويشتن دارى بيشترى را در
مقابل ھر دو ،غير نظاميان  -ه متعلق به سمت مخالف و اسيران جنگى ،و ھمچنين آسيب ديدگان نشان
٧
بدھند.
سرخھا چنين احساس ميکردند که "شورشى بى پروا و جسورانه را بر عليه اربابان در حکومت ،بر
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.
در روسيه لنين ،سازمان داده شده ،با چنين ترديدى مبارزه مينمود .او وقتى شنيد که وزير مسئول
موارد حقوقى Sjtejnberg ،بر عليه برخى از اعدامھا اعتراض مينمايد ،خشمگين و برآشفته اينچنين
گفت:
" اين چگونه انقالب بزرگيست ،زمانيکه ما نميتوانيم يک خرابکار و گارد سفيدى را اعدام کنيم؟ فقط
نگاه کن که سرمايه داران چه مزخرفاتى در روزنامه ھايشان مينويسند؟ پس حکومت ديکتاتورى
کجاست؟ بنابراين اين تنھا يک حرف مزخرف و پوچ است"....
"ما بايد بخش ثروتمند مردم را طى سه روز بدون غذا ،بدليل اينکه آنھا به اندازه کافى ذخيره دارند،
٨
زندانى کنيم".
اين چنين رھنمودھايى ،به معنى واقعى کلمه ،بسختى از جانب دريافت کنندگان درک ميشد .لنين خوشحال
ميشد اگر آنھا اساسا پاسخ متقابلى دريافت مينمودند .او دائما از اين شکايت ميکرد که کسى به
تلگرافھاى او پاسخ نميداد.
لنين با گلوله اى که در گلويش بود ور ميرفت .نزديکانش مرتبا نق ميزدند و ميگفتند که او بايد اجازه
بدھد که آنرا توسط جراحى بيرون بياورند .او نيز براى پايان دادن به قيل و قال آنھا با اين امر موافقت
نمود .اما گلوله دوم در ھمان جايى که بود باقى ماند .اين ھديه از جانب روشنفکران خوب روسى ،که او
عادت داشت در مورد آن بصورتى طعنه آميز صحبت کند ،وجود خود را تا پايان عمر به او يادآورى
نمود.
ترور سرخ کوشش نااميد کننده اى بود جھت خاتمه دادن به يک موقعيت نااميد کننده .آلمانيھا پس از
صلح  Brestاوکراين  ،بالروس ،بالکان ،قفقاز و کريمه را اشغال نموده بودند .ھمراه با ضد انقالبيون
اوکراينى  radanمرکزى ،که بعدھا توسط رژيم  Skoropadskijمنحل شد ،عمليات تروريستى را
بصورتى گسترده سازماندھى کرده بودند .ھمه روستاھا و جمعيت کثيرى از مردم براى کار اجبارى به
آلمان ،برده شده بودند ،نمونه و الگويى که طى جنگ جھانى دوم در سطح وسيعى به اجرا گذاشته شد.

در سندى که  ،Sovnarkomبه عبارت ديگر رژيم اتحاد جماھير شوروى ،در تاريخ  ٤آوريل ١٩١٩از
بالروس دريافت نمود ،از دھھا ھزار کشته ى بيگناه ،و اينکه صدھا ھزار خانواده در حال قحطى و مرگ
رھا شده بودند ،سخن به ميان آورده شده بود.
آلمانيھا مردم را تعقيب ميکنند ،ھر کسى را که در خانه ھا و خيابانھا ميبينند دستگير و در اردوگاھھاى
تحت کنترل ،زندانى ميکنند ......در خيابانھا توپھا ،مسلسلھا و گشتيھاى تقويت شده بکار گرفته شده اند.
ترس و وحشت ھمه شھر را فراگرفته است ،مردم مورد آزار و اذيت قرار ميگيرند و تالش جھت فرار با
٩
اعدام پاسخ داده ميشود".
در فوريه  ١٩١٨زمانيکه آلمانيھا  Pskovرا اشغال نمودند ١٤٠ ،نفر از گاردھاى سرخ و اعضاى
حزب اعدام شدند.
در سال  ١٩١٩در بالکان زماينکه ژنرال  von der Goltzبه نيروھاى مداخله گر انگليس و آمريکا
جھت سرنگون نمودن دولت اتحاد جماھير شوروى يارى رساند ھمان حادثه تکرار شد.
در  Ufaدر سيبرى کوالکھا زندانيان را زنده در آتش سوزاندند و در باکو انگليسيھا  ٢٦تن از رھبران
بلشويک را بدون محاکمه اعدام نمودند.......
در مناطق اشغال شده شوروى بخصوص در جزيره  ،Mudjugخارج از  ،Archangelskو در
اردوگاه زندانيان  ،Jukangaدر جزيره  ،Kolhalvanکارخانه ھايى که اصطالحا "کارخانه مرگ"
ناميده ميشدند سازماندھى شدند .شانس زنده خارج شدن از زندان  Mudjugکمتر از  ٥٠درصد
١٠
محاسبه شده است . .در  Jukangaحدود  ٨٠٠٠زندانى اعدام شدند و بيش از  ١٠٠٠نفر در نتيجه
١١
محروميتھا و کمبودھا جان باختند.
اوضاع در شرق ،آنجايى که سفيدھا بودند ،وخيمتر بود .در آنجا  Pokoltjakovskiبه شيوه کولچاکھا
اعدام شد .فقط در  Jekaterinborgپس از ورود سفيدھا به شھر بيش از  ٢٥٠٠٠نفر انسان اعدام
١٢
شدند .البته اين عجيب است که از آنزمان تنھا صحبتھايى در مورد اعدام شدن تنھا يک خانواده در
 Jekaterinborgشنيده شده است؟
زمانيکه بلشويک سابق روزانف بعنوان جالد سفيدھا در  Krasnojarskانتخاب شد ،فرمان به
بکارگيرى سيستمى داد که بر اساس آن يک دھم از روستاييانى که داوطلبانه سرخھاى خود را تسليم
نمينمودند اعدام کنند" .روستاھايى که به نيروھاى نظامى دولتى اسلحه ميدھند بايد به آتش کشيده و ھمه
١٣
مردان روستا بايد کشته شوند".
جالدان کولچاک ،براى مثال ،ژنرال قزاق  ،Krasilnikovبا بريدن گوشھا ،بينى ،دستھا و بازوھا براى
١٤
خود شھرتى فراھم آورده بودند.
در  ٥آوريل  ١٩٢٠نيروھاى متجاوز ژاپنى در تعدادى از شھرھاى – ه واقع در شرق دور به مقر
فرماندھى حکومت شوروى يورش بردند .فرمانده سرخھا سرگئى الزو و ھمکار او آلکسى لوتسکى و
 Vsevolod Sibirtsevدر زير شکنجه جان باختند و پيشانى آنھا در لکوموتيو بخارى سوزانده شد.
زمانيکه دنيکين ، ١٩١٩ ،شھر  Juzovkaرا به اشغال خود درآورد ،فرمان شماره يک خود را با اين
مضمون صادر نمود" :من بازداشت کارگران را ممنوع اعالم ميکنم ،اما فرمان ميدھم که آنھا تيرباران و
١٥
حلق آويز شوند".
در سپتامبر  ١٩١٩تنھا در اودسا  ٣٠٠٠نفر به جوخه آتش سپرده شدند ،در نيکواليف در عرض يک
١٦
شب ،شب ميان  ١٩و  ٢٠نوامبر ھمان سال ٦١ ،نفر اعدام شدند . .زمانيکه شورش سرخھا در شھر
١٧
 Kertjسرکوب شد ١٥٠٠ ،نفر اعدام شدند.

در حقيقت خشونت اغراق آميز سفيدھا يکى از عوامل تعيين کننده شکست آنھا شد.
ژنرال دنيکين زمانيکه علل ناموفقيتھاى خود را تجزيه و تحليل مينمود اينچنين نوشت" :نيروھاى
نظامى جنوب اعتبار خود را با کشتار يھوديان که روحيه سربازان را تخريب ،قوه درک و ذھن آنھا را
مخدوش و نظم و ترتيب را بر ھم زده بودند ،لکه دار نمودند".
ژنرال  Wrangelنوشت" :ارتش ]داوطلبان[ سفيد خود را بدليل استفاده از خشونت و خرابکارى بى
اعتبار نمود .در اينجا ما ھمه چيز را از دست داده ايم".
سفيدھا آنچه کاشتند ،برداشت نمودند .شکى نيست که انتقام سرخھا ،بيرحمانه ،وسيع ومخالف موازين
قانونى بود ،و گاھى خالف مقصود اصلى خود عمل نمود .اعدام زندانيان ،مسئله اى که ھر دو طرف
مرتکب آن شدند ،امرى بود که تنھا افزايش تنفر و ثبات عزم آنھا را در اينکه تا آخرين قطره خون
بجنگند تقويت نمود.
اما ترور سرخھا دارى جنبه – ى تبليغاتى زيباترى نيز بود .در ژانويه  ١٩١٨رھبران در مسکو از
 Charkovشکايتى دريافت نموده بودند که بر اساس آن صاحبان کارخانجات حقوق کارگران را به
تالفى به اجرا گذاردن قانون  ٨ساعت کار در روز بموقع پرداخت نکرده بودند.
 ،Antonov-Oveseenkoکه رئيس ستاد جبھه جنوب شرقى بود ،فرمان – ه بازداشت  ١٥تن از
مالکان بزرگ کارخانجات را صادر نمود ،سپس آنھا را در واگنى درجه دو زندانى و به آنھا  ٢٤ساعت
مھلت داد که يک ميليون روبل پرداخت نمايند ،در غير اينصورت ھمگى به معادن ذغال سنگ فرستاده
ميشدند! صاحبان کارخانجات پرداختند و آزاد شدند .لنين براى  Antonovدر مبارزه خود بر عليه
"ميليونرھاى ـ خرابکار" آرزوى موفقيت و شش ماه کار اجبارى در معادن ذغال سنگ را بدليل دير کرد
در پرداخت حقوق توصيه نموده بود.
لنين در دسامبر  ١٩١٩زمانيکه جنگ عمال به پايان رسيده بود گفت" :ما با صراحت گفتيم :ديکتاتورى
عبارتى دشوار ،سنگين و حتى کثيف است .اما ما ھمچنين گفتيم که ديکتاتورى ميتواند ]دھقانان[ را از
يوغ استثمار آزاد نمايد ،و گذشت زمان نشان داد که حق با ما بود".
١٨
"ترور و  Tjekanمطلقا ضروريند" ،او ضميمه نمود" .و  Tjekanاز سازماندھى بسيار خوبى
برخوردار است".
در حاليکه شوراھاى محلى اغلب سستى نشان داده و بازيچه دست تعدادى از تبھکاران خرده پا قرار
ميگرفتند Tjekan ،فعال و خوف آور بود .اين موسسه اى بود روسى که بخش بزرگى از آن از
مستخدمين بلشويک داوطلبى تشکيل ميشد که اغلب از بى اعتنايى به مرگ و خشونت بر عليه دشمن
طبقاتى الھام ميگرفتند.
 Tjekanکه در دسامبر  ١٩١٧سازماندھى شد داراى اين حق بود که درجه تنبيھات را تعيين و ضد
١٩
انقالبيون ،دالالن ،خرابکاران و رشوه گيران را بکشد .آنھا در مورد بيرحمى خود در چيزى که کتاب
قرمز ) (١٩١٩خوانده شد نيز تبليغات مينمودند ،در آن نابود نمودن گروھھاى مختلف سفيدھا و
اعدامھاى بدون دادگاه به تفصيل شرح داده ميشد ....اين کتاب بسرعت جمع آورى شد.
در ) Illustrierte Geschichte des Burgerkrieges in russlandتاريخچه مصور جنگ داخلى در
روسيه( ١٩١٧ـ ) ٢١برلين  (١٩٢٩مقاله اى از مورخ مورد عالقه لنين Michail Pokrovskij
وجود دارد که در آن بصورت جامعى کتاب قرمز را نقل قول مينمايد.
در جدولى مربوط به ترور سرخھا ميان ژانويه  ١٩١٨تا جوالى  ١٩١٩گزارش داده ميشود که ٨٣٨٩
نفر به دليل جرائم مختلف تيرباران شده و در ضمن  ٣٠٤٦نفر توسط  Tjekanمحکوم و اعدام شده
بودند ،قسمت اعظم آنھا بخاطر عمليات "ضد انقالبى" و "راھزنانه".

در ھمان جدول نشان داده ميشود که  ٩٤٩٦در اردوگاھھاى کار اجبارى زندانى بودند ٣٤٣٣٤ ،نفر در
زندانھا و  ١٣١١١نفر به اسارت گرفته شده بودند.
آمار زندانيان ،با توجه به اينکه در حال حاضر حدود يک ميليون نفر در زندانھاى روسيه زندانيند،
چندان خوف آور نيست .اما مفھوم "اردوگاه کار اجبارى" از کجا به فھرست لغات روسى وارد شد؟
جلسه دولت در  ٥سپتامبر  ، ١٩١٨پس از حمله  Fanja Kaplanبه لنين ،اينچنين تصميم گرفت:
"حفاظت از مردم اتحاد جماھير شوروى در مقابل دشمنان طبقاتى ،با ايزوله نمودن آنھا در اردوگاھھاى
کار اجبارى امريست ضرورى ،اينکه ھمه کسانى که با سازمانھاى گاردھاى سفيد ،توطئه و ياغيگريھاى
آنھا ارتباط داشتند بايد تيرباران ميشدند ،و اينکه نام کليه اعدام شده گان و داليل بکارگيرى اين اقدام بايد
٢٠
در اختيار عموم قرار ميگرفت.
عبارت اردوگاھھاى اجبارى در سال  ١٨٩٦توسط اسپانيائيھا در کوبا اختراع ،سپس توسط آمريکاييھا
انگلو ساکسونى و سپس توسط انگليسيھا در جنگ  Boerمطرح شد.
آيا اين بدين معناست که اين لنين بود که براى اولين بار اردوگاھھاى کار اجبارى را در خاک اروپا
بوجود آورد؟
نه ،حتى در روسيه انگليسيھا سردمدار بودند .نيروھاى نظامى انگليس در شبه جزيره  kolaمداخله
نظامى نموده بودند .ساکنان جزيره متخاصم بودند و به ھمين دليل زندانى شدند .حدود يک سوم از
ساکنان در مورمانسک در اردوگاھھا و زندانھاى نيروھاى نظامى تجاوز گران زندانى شده بودند.
زمانيکه پنج زندان در مورمانسک کفايت ننمود ،انگليسيھا اردوگاھھاى کار اجبارى را در ،Petjenga
٢١
در جزيره  Klipp Toros ،Vedو جزيره اى مخصوص  -ه زندانيان ،Kondo ،سازماندھى نمودند.
شرايط آنچنان وحشتناک بود که بسيارى مرگ در مقابل جوخه آتش را ترجيح ميدادند .در "شبه جزيره
مرگ"  ،Jukangaحدود  ٣٠٠از  ١٣٠٠زندانى ھوادار اتحاد جماھير شوروى زنده ماندند.
به نظر نميرسد که اينچنين جزئيات دلخراشى از اردوگاھھاى سرخھا که در پايان جنگ داخلى برچيده شد
وجود داشته باشند.
تنھا پس از گذشت چند روز از انقالب اکتبر ،لنين در نطقى براى شوراى پطروگراد گفته بود:
"ما را بخاطر اينکه از ترور استفاده ميکنيم سرزنش ميکنند ،اما ما از ترورى که انقالب فرانسه از آن
استفاده کرد ،زمانيکه انسانھاى بيگناه و غير مسلح را بوسيله گيوتين گردن ميزدند ،استفاده نميکنيم و
٢١
اميدواريم که استفاده نکنيم".
لنين پيش بينى مينمود که انقالب اکتبر در آينده انقالبى انسانى و خشونت بيرحم و کورى که بر روسيه
حکومت نموده بود منسوخ ميشد.
چنين به نظر ميرسد که او به خوبى ميدانست که جنگ داخلى تا حد يک چرخ گوشت دھشتناک تکامل
يافته بود و بر ھمين اساس پيشنھاد مسدود نمودن کليه جبھه ھا ،به ھمان گونه که بودند ،را ارائه نمود.
اگر حکومتھاى غربى از صادر نمودن اسلحه و نيروھاى نظامى دست برميداشتند ،روسيه ميتوانست
کليه بدھيھاى خود ،باقيمانده از دوران تزار ،را بپردازد .در  ١٢مارس  ١٩٢٠اين چنين پيشنھادى پيش
نويس توافقنامه صلح بود.
اما کولچاک با کليه مذاکرات مخالفت نمود و يک ماه بعد لھستان به اوکراين يورش برد.
"ترور امريست که ما را ناگزير به استفاده از آن ساخته اند" ،لنين گفت" .فراموش نکنيم که تروريسم
توسط دول متحد -ه پرقدرت جھانى بکار گرفته شد.....ما بايد بفھميم که امپرياليسم جھانى نقش بزرگى
٢٢
را در جھت نابود نمودن انقالب ايفا و در اين راه از ھر گونه ابزارى بھره بردارى نمود".

ھمه مايل به درک مسئله نبودند – Pjotr Kropotkin .ه پير ،يک آنارشيست پيشگام ،به روشھاى
عملى حکومت اتحاد جماھير شوروى ،مانند گروگان گيرى ،اعتراض و در دسامبر  ١٩٢٠به لنين
اينچنين نوشت:
"واقعا فردى در ميان ما وجود ندارد که بتواند به رفقا يادآورى نموده و آنان را متقاعد سازد که چنين
اقداماتى بازگشتيست به تاريکترين دوران قرون وسطايى و جنگ مذھبى ،و آنھايى که وظيفه ساخت و
٢٤
ساز جامعه آينده را بر روى اصول کمونيستى بر عھده گرفته اند انسانھاى بى ارزشى ھستند".
او پاسخى دريافت نکرد .لنين به سخنان او بى اعتنايى و از ترور سرخھا پشتيبانى کردKropotkin .
در مورد اينکه گروگان گيرى يک روش قرون وسطايى است حق داشت ،اما با اينحال از اين روش بطور
٢٥
کلى تا آغاز جنگ دوم جھانى استفاده شد.
لنين به ھر حال چنين تصور مينمود که از لحاظ اخالقى دست باال را داشت ،بدليل اينکه  Kropotkinدر
گذشته از شرکت روسيه در جنگ جھانى پشتيبانى نموده بود.
لينن در مواردى استثنايى ،از جمله زمانيکه  Tjekanبصورتى اغراق آميزى زياده روى ميکرد ،دخالت
کرد .مردى محکوم به مرگ تنھا گناھش اين بود که عکس لنين را از بروشورى پاره و سپس کثيف
کرده بود .لنين دستور داد که او را آزاد کنند ،بدليل اينکه کثيف نمودن عکس رھبران جرم محسوب
نميشد .اما لنين اضافه کرد که اين امريست روشن ،او يک ضد انقالب بود و به ھر حال بايد تحت نظر
٢٦
قرار ميگرفت.
ھمچنين از داخل حزب و از جانب  Tjekanنيز گاھى اعتراضاتى شنيده ميشد که در حال حاضر ـ پس از
باز انديشى ـ آھنگى غير طبيعى – ه پيامبرگونه دارند.
در مارس  ١٩٢١از ترکستان گروھى از اعضاى  Tjekanبه کميته مرکزى در مسکو نامه اى نوشته و
از شمار اعدام شده گان شکايت نموده بودند:
"آنھا ھمکاران را بخاطر جرائم مختلف اعدام ميکنند ،و ھيچيک از کمونيستھايى که در اين ارگان  -ه
تنبيھى  -ه کارگرى کار ميکنند نميتوانند مطمئن باشند که فردا اعدام نشده و نامشان تحت عنوانى ثبت
نشده باشد ] [..........يک کمونيست که به ارگان تنبيھى وارد ميشود ديگر انسان محسوب نشده و به
يک وسيله خودکار مبدل ميشود .....او نميتواند عقايد خود را بيان کرده و بگويد که چگونه ميانديشد،
بدليل اينکه بخاطر ھر چيزى تھديد به اعدام ميشود".
 Tjekanھا نتيجه گرفته و آنرا اينچنين شرح و بسط ميدھد "تمايالت ناخوشايند ،مانند تکبر ،جاه طلبى،
٢٧
بيرحمى ،خودخواھى خالص و غيرو و غيرو .و اينھا تدريجا يک ]طبقه خاص[ را بوجود مياورد".
خشونت حکومت اتحاد جماھير شوروى را تضعيف نمود .اين تنھا نتيجه خشونتھاى اعمال شده از جانب
نيروھاى نظامى سرخھا و يا سفيدھا نبود ،بلکه محصول قرنى از اعمال خشونت بود.
لنين گفت :بلشويکھا نميتوانستند "از اعمال روشھاى ديکتاتورى سرباز زنند" .آنھا بايد آگاھانه "از
روسيه بربر تقليد نموده و از روشھاى بربر گونه در مبارزه با بربرھا بھره بردارى مينمودند".
پس از جنگ داخلى سازماندھى دوباره کشور براى دولت اتحاد جماھير شوروى بسيار دشوار شده بود.
ابتدا پس از تحمل عذابى شديد ،در سال  ١٩٢٢تصميم گرفته شد که بال و پر  Tjekanرا بچيند ،وظايف
قضايى آنرا از آن سلب و آنرا به بخشى از ) (GPUدر وزارت کشور مبدل نمايند .روش ديگرى که جھت
بخشيدن توازن به قدرت سياسى  Tjekanبه آزمايش گذاشته شد اين بود که آنرا مسئول تربيت کودکان
بدون سرپرست روسى بنمايند .وظايف غير نظامى ميتوانست از تمايالت  Tjekanاز ساختن دولتى در
دولت بکاھد.
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 -١٩توھمات بر باد رفته
"بايد نابينا بود که جوش و خروش جارى در ميان کارگران آلمان و اروپاى غربى را نديد" ،لنين در سال
١٩١٨گفت .رھبران سوسياليست اروپا زمانيکه در جنگ جھانى به کمک کشورھاى "خودشان" رفتند،
يقينا به وعده ھاى خود خيانت نمودند" .اما توده ھا" ،لنين اطمينان داد" ،آماده اند که بر عليه آرزوھاى
رھبران خود دعوت ما را بپذيرند".
پس از جنگ در اروپا رويدادى رخ داد که نه تنھا لنين بلکه بسيارى از رھبران اروپاى غربى را در
مورد قريب الوقع بودن يک انقالب عمومى متقاعد نمود .پادشاھان در اطريش و آلمان سرنگون شده
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.
١
در اکتبر  ١٩١٨لنين در حقيقت تصور مينمود که وقوع انقالب جھانى مسئله "چند روز" آينده بود".

اما شورش سرخ مجارھا در نطفه خفه و اميدھاى لنين نقش بر آب شد .با اينحال ،حتى پس از آن
شکستھا ،اعتصاب کارگران شھردارى در برلين ،اعتصاب کارگران پارچه باف در  Lilleو تظاھراتى با
شرکت  ٥٠٠٠٠نفر در رم بر عليه فاشيسم لنين را وادار نمود که با شگفتى بانگ برآورد  :اروپا
مشتعل تر از آن است که ما تصور ميکرديم".
اظھارات او طى اين دوران ميان يک اميد ساده و انعکاسى ھوشيارانه در نوسان بود .براى لحظه اى
٢
"اجتناب ناپذير بودن وقوع انقالب در ھمه کشورھا را ضمانت مينمود ".لحظه اى بعد به ھمه ھشدار
ميداد که" .....تالش نموده و با دقت تمام محاسبه نمايند که آيا فرصتھاى آينده ميتوانستند خرده گيرانه
٣
يا دغلکارانه باشند".
بسيارى از اميدھاى ساده لوحانه او در مورد انقالب شگفت زده بودند .يکى از اولين سواالت او پس از
اينکه  Angelika Balabanovaآنارشيست آمريکايى  Emma Goldmanرا به او معرفى کرد ،اين
بود:
"چه زمانى ميشه انتظار انقالب را در آمريکا داشت؟"
 Goldmanاز اينکه "مردى با دانش او اطالعات بسيار کمى از شرايط آمريکا داشت "...شگفت زده
شده بود.
کمينترن يکى از داليل کمبود واقع بينى در نزد لنين بود .اغلب – ه آنھا جوانه ھاى نابالغى از احزاب
سوسيال دمکراسى را که مواضعشان ميان چپ و راست در نوسان بود نمايندگى مينمودند.
در سال  ١٩١٩لنين براى ھئيتھاى شرکت کننده در کمينترن توضيح داد" :اين غير ممکن است که از
قبل زمان خاصى را براى وقوع انقالب اعالم نماييم .ما در اينجا ،روسيه ،ميتوانيم تحمل کنيم ،نه فقط پنج
سال بلکه بيشتر".
سرانجام بنظر ميايد که ،بخصوص پس از سقوط جمھورى شورايى مجارستان ،لنين متوجه شده است که
کمينترن متشکل است از جماعتى بى مغز و گيج .او در جوالى  ١٩٢١توسط نامه اى به رئيس کمينترن
گئورگى زينويف نوشت:
"من مطلقا ميخواھم که که گزارش کنفرانس بعدى را  Otto V. kuusinenو فقط او ارائه بدھد .به
دليل اينکه او ميداند ،و او فکر ميکند".
سپس لنين به زبان آلمانى ضميمه نمودWas sehr selten ist unter den " :
) "Revolutionärenامرى که در ميان انقالبيون بسيار غير عادى است(.
سالھاى در قدرت شامل زنجيره اى طوالنى از توھمات از دست رفته در خصوص انقالب در غرب شد.
بعنوان دولت ،شوراى روسيه بخاطر دريافت مواد مورد نياز کشور ،بخصوص ماشين آالت صنعتى ،و
وارد نمودن سرمايه به داخل کشور ناگزير به اتخاذ سياست جديدى شد.
پايان تحريم روسيه بوسيله سوئد در سال  ١٩٢٠يک چنين موفقتيى بود .يلمار برانتينگ فعاالنه از
صرافى به نام  ،Olof Aschbergزمانيکه او بانک تجارتى روسيه  Ryska Handelsbankenرا
تاسيس نمود ،از جمله با سرمايه روسى ـ سوئدى پشتيبانى نمود.
پيمان بازرگانى با انگلستان ،ھمانند پيمان  Rapalloبا آلمان در سال  ١٩٢٢موفقيتھاى ديگرى بودند.
بخشى از توھمات به يک چندگانگى و ترديد در مورد تجزيه وتحليلھاى خود -ه بلشويکھا بازميگشت.
پيش از لنين ھمه مارکسيتسھا در مورد اين امر توافق داشتند که انقالب ابتدا در غرب آغاز ميشد ،به
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.
لنين اصالحات مھمى را در اين تجزيه و تحليل انجام داده بود .اوال او در عمل نشان داده بود که ،يکى از
عقب مانده ترين کشورھاى اروپايى ،ميتوانست اولين کشورى باشد که اولين انقالب سوسياليستى در آن

رخ ميداد .دوما او در کتاب خود امپرياليسم به مثابه باالترين مرحله سرمايه دارى نشاد داده بود که
سرمايه دارى جھانى ماھيت خود را نسبت به دوران مارکس تغيير ،و سرمايه دارى انحصارى و
امپرياليستى شده بود .تمام بازارھاى جھان ھمانند زنجيرى به يکديگر متصل شده بودند .وقوع انقالب را
نبايد در آنجايى که سرمايه دارى بيشترين رشد خود را نموده بود انتظار داشت ،بلکه در آنجايى که
امپرياليسم ضعيفترين پيوند خود را داشت .به زبانى روشنتر ميتوان گفت که بر اساس تجزيه و تحليلھاى
لنين انقالب در روسيه نه بخاطر فقر ،اگر چه عقب افتاده بود ،بلکه بعبارت بھتر در نتيجه فقر موفق شد.
از طرف ديگر عقب ماندگى چيزى نبود که با سحر و جادوى انقالب ناپديد بشود .اين مسئله ايست که بايد
پس از بدست گرفتن قدرت بر آن غلبه نمود.
در دوران لنين روسيه ضعيفترين حلقه زنجير امپرياليسم بود ،اما او پيش بينى نمود ،امرى که گذشت
زمان واقعيت آنرا به اثبات رساند ،که مرکز توفان بيشتر بسوى شرق منتقل ميشد.
در  ٣دسامبر  ١٩١٧لنين و وزير مليتھا ،استالين ،بيانيه اى براى تمام مسلمانان جنگجو در روسيه و
مشرق زمين صادر نمودند .در اين بيانيه اينچنين آمده بود :کارگران و سربازان در غرب در حال حاضر
زير پرچم سوسياليسم گرده آمده اند و به مواضع امپرياليستھا يورش ميبرند.
يکى از اولين اقدامات حکومت اتحاد جماھير شوروى اين بود که کليه معاھدات محرمانه بسته شده در
دوران تزار را در اختيار عموم قرار دھد .نشان داده شد که بيسمارک در خفا به روسيه وعده اشغال
قسطنطنيه را داده بود.
"ما اعالم ميکنيم" ،بيانيه ادامه ميدھد" ،اکنون معاھده تزار – ه خلع شده در مورد اشغال قسطنطنيه
بى اعتبار و نابود شده است .شوراى کميسرھاى مردمى مخالف اشغال قلمروھاى بيگانه است .قسطنطنيه
بايد در اختيار مسلمانان باقى بماند".
در امتداد تمام جبھه جنوبى از پيامھاى جديد -ه آمده از مسکو به گرمى استقبال شد.
پادشاه افغانستان ،عمان ﷲ خان ،سرانجام موفق به رھا نمودن خود از قيد قيمومتى شد که انگليسيھا
کشور او را تحت آن قرار داده بودند و با اعمال جبر حق اعمال سياست مستقل خارجى خود را بدست
آورده بود .اولين اقدام آنھا برقرارى روابط سياسى با شوراى روسيه بود.
کالينين در پيام خوش آمدى به پادشاه گفت" :انشاﷲ که کوششھاى مردم افغانستان در دنباله روى از
مثال روسيه بھترين ضمانت براى استحکام و استقالل دولت افغانستان باشد .برقرارى دائمى روابط
سياسى ميان اين دو ملت بزرگ راھگشاى امکانات وسيعيست براى کمکھاى دو جانبه بر عليه
کوششھاى غارتگرانه بيگانگان که به دارايى و آزادى ديگران تجاوز مينمايند".
زمانيکه لنين در  ١٤اکبتر ١٩١٩سفير جديد افغانستان ،محمود ولى خان ،را به حضور پذيرفت اين را
اعالم نمود:
"من دست دوستى بسوى شما دراز ميکنم ،و اميدوارم که ھدف شما ارائه کمک به سراسر مشرق زمين
براى رھايى خود از ظلم و ستم امپرياليسم باشد".
افغانستان و اتحاد جماھير شوروى ھر دو خواھان بيرون راندن انگلستان از آسياى مرکزى بودند و اين
امر در مورد ايران نيز اعتبار داشت.
انگلستان و روسيه در سال  ١٩٠٧معاھده نگينى را در مورد تقسيم ايران ،بر اساس منافع منطقه اى،
به امضاء رسانده بودند .اين معاھده در ژانويه  ١٩١٨بى اعتبار اعالم شد ،اين را کميسر امور
سياستھاى خارجى ،ترتسکى ،به دولت ايران ابالغ نمود.
بعدھا ارتش سرخ نيروھاى نظامى سفيد ژنرال دنيکين را تا شمال ايران تعقيب کرد ،آنھا در آنجا پناه
گرفتتند و "جمھورى شوروى  "Ghilanرا تاسيس نمودند .تالش جھت صدور انقالب سرانجام توسط
لنين و  Tjitjerinمتوقف شد.

رضا شاه که در آنزمان قدرت را در ايران بدست گرفته بود از طريق مذاکره موفق به فراھم آوردن
معاھده اى فارسى -شوروى شد .کليه معاھدات قبلى با تزار بى اعتبار اعالم شدند اما حق مداخله ،در
صورت حمله کشور ثالثى به ايران و مورد تھديد قرار گرفتن مناطق کشور اتحاد جماھير شوروى از
آنجا ،را براى خود محفوظ نگاه داشت .به عبارت ديگر اگر ارتش انگليس دوباره به ايران حمله ميکرد،
نيروھاى نظامى شوروى نيز ھمان کار را ميکردند.
در ترکيه کمال آتاتورک به قدرت رسيده بود .او يک انقالبى اصالح طلب بود که چادر ،حرم و حجاب و
حتى کليه فعاليتھاى کمونيستى را ممنوع نموده بود.
اين اقدام آخرى مانع از آن نشد که کمال به لنين پيشنھاد اتحادى "بر عليه امپرياليستھاى بيگانه ،که ھر
دو کشور را تھديد مينمايند" را ارائه ندھد .روسيه با ارائه کمک نظامى و روابط سياسى به پيشنھاد
پاسخ داد.
راھنمايى لنين به اولين فرستاده شوروى به ترکيه نشان دھنده ديدگاه جديد و برادارنه مسکو نسبت به
کشورھاى جھان سوم بود:
"به دولت ترکيه و مردم احترام بگذاريد .مغرور نباشيد! در امور داخلى ترکيه دخالت نکنيد! انگليس
يونانيھا را بر عليه آنھا تحريک نموده است .شما ماموريت بسيار مشکلى را پيش روى خود داريد .اگر
چه ما فقير ھستيم ولى ميتوانيم به ترکيه کمکھاى مادى بکنيم و بايد بکنيم .کارى کنيد که مردم ترکيه
احساس تنھايى نکنند [.....] .زبان آنھا را بياموزيد ،با مردم – ه ساده و چھره ھاى شناخته شده تماس
بگيريد ،خود را مانند سفير مستبد تزار در پشت موانع و ديوار قلعه ھا پنھان نکنيد! آيا بچه ھاى خودتان
را به ھمراه خودتان ميبريد؟ زنده باد .کودکان شما زبان ترکى را خواھند آموخت ،و شما نيز بايد اين
زبان را مطالعه کنيد .اين بسيار مھم است".
در سپتامبر  ١٩٢٠شوراى روسيه کنفرانسى را بخاطر مردم مشرق زمين در باکو تشکيل داد .زينويف،
کارل رادک و بالکون مذاکرات را رھبرى مينمودند .بسيارى از آن ،تقريبا  ٢٠٠٠شرکت کننده ،از ٣٧
مليت مسلمان بودند.
زينويف در نطقى پرشور برادران خود را "به جنگى مقدس ،بخصوص بر عليه امپرياليسم انگليس"
ترغيب نمود.
گزارش شد که شرکت کنندگان خنجرھاى جواھر نشان خود را از غالفھاى پيچ و تاب خورده،
شمسيرھاى دمشقى خود را از جلدھا ،اسلحه ھا را از جلدھاى تپانچه خود بيرون کشيده ،آنھا را باالى
سر خود چرخانده و فرياد کشيدند" :جھاد ،جھاد!"
بودند بسيارى از شرکت کنندگان در کنگره که نقش مھمى را در سرنوشت کشور متبوع خودشان ايفا
نمودند ،احتماال به استثناى شرکت کنندگان چينى و کره اى که با نفرات اندکى در کنگره شرکت نموده
بودند .حزب کمونيست چين ،در حال حاضر بزرگترين حزب جھان ،ھنوز تشکيل نشده بود.
بھر حال کنگره نشانه اى بود از تغيير جھت در انتظارات انقالبى .کنگره حزب در سال  ١٩١٩تاييد نمود
که انقالب جھانى بدون مشارکت شرق غير قابل تصور بود .و در يکى از آخرين مقاالت خود لنين بر
اھميت اين نکته تاکيد نمود ،ھند و چين ھمراه با کشورھاى ھم مرز و مشابه در آسيا ،که نيمى از جمعيت
٤
جھان را تشکيل ميدادند ،در جريان کشانده شدن به انقالب جھانى بودند.
١ـ pss, 50:185
٢ـ pss, 40:211
٣ـ pss, p14, p378-379
٤ـ Lcc, 33:349

 -٢٠در کرملين
بعنوان يک اقدام پيشگيرانه لنين در مارس  ١٩١٨تصميم گرفته بود که پايتخت را پس از  ٢٠٦سال به
مسکو ،که از لحاظ جغرافيايى کمتر در معرض خطر بود ،منتقل نمايد .يکبار ديگر کرملين مقر اصلى
دولت شد.
کرملين از جھات مختلف محلى مالل انگيز بود ،در آنجا بر روى ديوارھا نقش صدھا سال ظلم و ستم،
اعدامھا و قتلھا بسته شده بود .اما با توجه به شرايط ،دولت اتحاد جماھير شوروى توان اين را نداشت
که خرافاتى باشد .نواى پيانويى که ھر روز ساعت ده در برج  Spasskijترانه خداوند تزار را حفظ کند
را مينواخت جھت نواختن سرود بين الملل تغيير داده شد.
درآنزمان لنين ھنوز نميتوانست بر روى اين امر که در ھمه جا قابل شناسايى باشد حساب کند .او مانند
ديگران براى ورود به کرملين کارت عبور داشت و ميتوانست در  Kuznetskijقدمى بزند اغلب بدون
اينکه مردم بخاطر او توقف کنند .اگر زمانى کارت عبور خود را فراموش ميکرد رفقا تاييد مينمودند که
او واقعا لنين بود.
او به نگھبان دم در فرمان داده بود :از ميان اعضاى دولت تنھا کسانى را که ميشناسى به داخل راه بده!
در غير اينصورت از آنھا کارت شناسايى بخواه! بقيه بايد نام خود و مقصود از مالقات را روى کاغذ "با
دو حرف" بنويسند .سپس نگھبان بايد اين نامه را براى لنين ميبرد و فقط با اجازه او بود که کسى
ميتوانست به داخل برود.
اتاق کار لنين در کرملين قبل از ھر چيز اتاقى بود براى کار .ساده بود و مبلھاى زيبايى ھم نداشت .تعداد
کمى ھداياى داده شده از جانب ھيئتھاى مھمان نيز در آن جاى داده شده بود .تنھا چيزى که بشدت به
چشم ميامد مجسمه ميمونى از برنز بود که متفکرانه کاسه سر خالى ميمون ديگرى را مطالعه ميکرد.
اعضاى اتحاديه کارگرى انگليس آنرا بعنوان نمادى از آموزشھاى داروين به او اھدا نموده بودند" .تو را
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
بايد زير  ١٧،٥نگه داشته ميشد .اگر درجه حرارت يک درجه باال ميرفت ،او تحمل نميکرد.
بر روى ميز کارش سه تلفن فرسوده و تعدادى از کالسورھاى تر و تميزه منشى او ،Fotieva ،قرار
داشتند .کالسورھا به "فورى"" ،غير فورى"" ،مھم"" ،نه چندان مھم"" ،خوانده شده" ،نخوانده
شده" تقسيم شده بود .ھر پرونده اى بوسيله ياد داشتى بر روى آنھا که نشان ميداد حاوى چه چيزھايى
بودند نشانه گذارى شده بود.
لنين از ميان اين کالسورھا کاغذھايى را که به آنھا احتياج داشت با جستجويى فراوان بيرون مياورد ،و
زمانيکه دفتر را ترک ميکرد کاغذھا را بھمراه يک قيچى بزرگ بر روى آنھا در وسط ميز قرار ميداد.
اين بدين معنا بود" :لطفا دست نزنيد!" يا اينکه او بسته کاغذ را با خود به خانه ميبرد.
صندلى ميز کار او يک صندلى چوبى با نشيمنگاه حصيرى بود .بر روى ميز کارش المپى با شيشه اى
کرم رنگ قرار داشت .زمانيکه او در اتاق تنھا بود المپ سقف را روشن نميکرد ،و ھرگز اتاق را بدون
اينکه چراغ را خاموش کند ترک نمينمود .ھر روز يک ورق از تقويم ديوارى را پاره ميکرد.
ھمه کشوھاى ميز بجز کشوى سمت چپ بااليى ھميشه قفل بودند ،در آنجا لنين معموال دستور العملھاى
خود را قرار ميداد .در عرض روز آنھا بارھا توسط کارمندان او خالى ميشدند .او آنھا را تا زمانى که در
اتاق بود به داخل راه نميداد.

در کنار درى که درسالن قرار داشت ميز کوچکى با نقشه ھا و کتابھاى نقشه قرار داشت و بر روى
بخارى ديوارى نقشه اى که حدود مرزھاى ترکيه را نشان ميداد قرار گرفته بود.
در کتابخانه  -ى لنين در کرملين تقريبا  ٢٠٠٠جلد کتاب وجود داشت .با ھمان دقتى که او کتابھا را باز
ميگرداند ،مراقب بود که کسى کتابھايش را از قفسه ھا برندارد" .مثالھاى لنين" بر روى مھمترين آنھا
نوشته شده بودند .او ھرگز امتياز خاصى را از کتابخانه دولتى درخواست نمينمود ،بجز يکى :او گاھى
اجازه مخصوصى را جھت وديعه گرفتن ادبيات مرجع تھيه ميکرد.
کتابدار مخصوص لنين خانم  Manutjarjantsبياد مياورد که او براى مثال از کتابھايى راجع به
ھندوستان سوال ميکرد ،اما در مورد رمانھا ھرگز سوالى مطرح نمينمود" .من وقت ندارم" ،اين پاسخ
او بود به اغلب پيشنھادھا .به نظر ميايد که زندگى لنين از جنگ و سياست تشکيل ميشد.
در سال  ١٩٢٠لنين از منشى خود درخواست نمود که به نمايندگى از جانب او تعدادى لغتنامه را جھت
بھبود زبان فرانسوى ،آلمانى ،انگليسى و ايتاليايى خودش وارد نمايد .او آنھا را شبھايى که نميتوانست
بخوابد ميخواند براى اينکه آرامش بگيرد .پس از آن مدت درازى ميخوابيد.
لنين با بى ميلى مدل نقاشان و يا عکاسان ميشد ،اما چند بارى استثنا قائل شد .براى مثال براى
 Clare Consouelo Sheridanو براى  Nathan Altmanکه مجسمه اى نيم تنه از او ساختند.
ھر از گاھى عکاسان عکسى فورى از لنين ميگرفتند .يکى از آنھا در زمستان سرد و گرسنه ١٩٢٠ـ
 ١٩گرفته شده بود و زمانى را نشان ميداد که لنين ھيزم به کرملين حمل ميکرد .در مسکو و ديگر
شھرھا شنبه ھاى کمونيستى ) ،(kommunistiska subbotnikiکه در آن ھمه بدون دريافت دستمزد
در کارھاى مفيد بدنى که براى جامعه سودمند بود شرکت ميکردند ،سازماندھى ميشد .لنين بروشورى را
نوشت و در آن با اشتياق تمام  subbotnikiرا مورد تجليل قرار داد .او در آن بذر اشکال جديد توليد و
واقعى سوسياليستى را ميديد.
بعنوان سياستمدار سادگى لنين ـ براى اينکه نگوييم عادات ـ موھبت بزرگى براى او بود .او سليقه ساده
اى داشت ،امرى که پلخانف او را بخاطر آن به باد طعنه ميگرفت .لحظاتى که لنين ادبيات داستانى
ميخواند ،ترجيحا کتابھاى لئو تولستوى و جک لندن را انتخاب ميکرد .به نظر ميامد که او پوشکين را تا
حد نابودى خوانده بود ،بدون اينکه بندھاى آنرا به خاطر بسپارد و يا از او دائما نقل قول بياورد.
اشعار مدرن ،براى مثال  ،Majakovskijدر شرايطى استثنايى او را تحت تاٽير قرار ميداد و ھنرمند ان
مسکويى معموال با حسرت آه ميکشند و ميگويند که لنين آخرين رھبر اتحاد جماھير شوروى بود که از
ھنر چيزى نميفھميد.
او داراى شخصيت بسيار ساده اى نيز بود .در آوريل  ١٩٢٠زمانيکه او پنجاه ساله ميشد کنفرانس حزب
در جريان بود .رفقا تصميم گرفته بودند که جشن کوچکى را براى او ترتيب بدھند .اما کامنف ھنوز
سخنرانى خود را آغاز نکرده بود که لنين مشتى کاغذ را به ھوا بلند کرد و غرغر کنان گفت"Djela" :
)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.
او صحبت کرد و آنھا براى او دست زدند ،اما ابراز و احساسات چندان شديد نبود .رھبران اتحاد جماھير
شوروى ھنوز رسم عجيب و غريب کف زدن براى سخنرانيھاى خود را توسعه نداده بودند .و در دوران
لنين از جشنھاى مجلل و زرق وبرق دار ،امرى که بعدھا در کرملين به امرى عادى مبدل شد ،خبرى
نبود.

شمار اندکى لنين را زمانيکه واقعا افسره بود ،که ميتوانست باشد ،مالقات کرده بودند ،بيشتر از خنده
ھاى مبتال کننده او صحبت ميشد Lunatjarskij .مينويسد :طى جلسات "لنين دوست داشت که بخندد.
١
او بيش از ھر کس ديگرى لبخند بر لبانش ظاھر ميشد"
لنين با کمال ميل ميخنديد ،اما ھمزمان يکبار براى گورکى اعتراف نموده بود که فاقد استعداد شوخ
طبعيست .و مطالب بسيارى را ميتوان در مورد متون و نامه ھاى خصوصى او گفت ،اما دقيقا طنز اولين
چيزى نيست که بتوان به آنھا ربط داد.
در سال  ١٩١٩زمانيکه روزنامه نگار آمريکايى  Arthur Ransomeلنين را در کرملين مالقات کرد
بيش از ھر چيز ديگرى از اينکه لنين مرد خوشبختى به نظر ميامد شگفت زده شده بود .او ھر چه فکر
کرد نتوانست سياستمدار ديگرى را که تا به اين اندازه داراى خلق و خوى بشاشى باشد پيدا کند.
"اين مرد کوتاه قد تاس ،که صندلى خود را پايين و باال ميبرد ،به اين و به آن لبخند ميزند ،در ھر لحظه
اى آماده است به کسانى که سخنان او را قطع و از او خواھش ميکنند ،بصورتى جدى پند و اندرز بدھد،
آنچنان اندرزھاى معقولى که براى ھواداران او راھى بجز قبول آنھا باقى نميماند .چين و چروکھاى او
ناشى از خنده است و نه ناشى از نگرانى".
] [....لنين اولين رھبرى بزرگيست که بطور کامل ارزش شخصى خود را ناديده ميگيرد .او فاقد جاه
طلبيھاى شخصى است ........او با فلسفه خود نميتواند براى لحظه اى باور کند که اشتباه يک انسان قادر
به نابودى ھمه چيز است .او به ھر حال براى خودش ،مظھرى براى ،و نه عامل آن ،حوادثيست که براى
ھميشه با نام او اجين خواھد شد".
لنين از  Ransomeدرخواست نمود که به آقايان در غرب سالم رسانده و به آنھا بگويد که اگر ديوارى
شبيه ديوار چين را بدور روسيه بکشند و يا روسيه را طى بيست سال در زير آبھاى اقيانوس نگاھدارند،
"به اندازه يک شلينگ و يا ساعت کار در ھفته بر روى مطالبات نمايندگان اتحاديه ھاى کارگرى
٢
انگستان تاثير نخواھد گذاشت".
زندگى لنين در کرملين بشدت طراحى شده بود و در آن جايى براى مطالعه و استراحت وجود نداشت.
اتومبيل  Rolls Roys Silver Ghost Alpine Eagleکه زمان درازى تنھا رولز رويس روسيه بود
و در اختيار لنين قرار داشت ،قبل از ھر چيز جھت بازديدھاى دولتى استفاده ميشد ،اما اين امکان وجود
داشت که بتوان آنرا ،در فصل زمستان براى رانندگى در گورکى ،مجھز به چوب اسکى نمود.
اعضاى دولت ھر روز بجز يکشنبه ھا ميان ھشت و نيم صبح تا يک يا دو بعد از ظھر گرد ھم ميامدند.
بخش مھمى از کار اين بود که با نمايندگان کشاورزان ،که ھرگز تمامى نداشتند ،صحبت کنند،Chodok .
يک نماينده کشاورز بود که پيش تزار ميرفت ،اين يک رسم قديمى در ميان  Muzjikـ ھا بود .زمانيکه
يک روستا و يا گروھى از کشاورزان خود را تحت ستم احساس مينمودند ،يک  Chodokرا جھت طرح
مسئله به نزد عاليرتبه ترين کارمندى که ميتوانستند پيدا کنند ميفرستادند.
يک  Chodokواقعى بايد البته ريشى دراز و مويى بلندى ميداشت ،کت بزرگى از پوست گوسفند به تن،
و کفشھاى از ليف درخت و چکمه ھاى از نمد بپا ميکرد .و او ميتوانست مسافتھايى طوالنى را در ميان
برف و گل و الى راھپيمايى کند .زمانيکه  Sverdolvو کالينين فرصت نميکردند از لنين خواھش
ميکردند که او را به حضور بپذيرد .و لنين به روال معمول خشنود از ماموريتش بود و بدينوسيله دانش
بزرگى را از مصاحبت با آنھا کسب مينمود.
در  ٢١اکتبر  ١٩٢١لنين به کميسر مواد غذايى نوشت که دھقانان اھل  Stavropolاز اينکه تعاونيھا
گريس ،چوب کبريت و ) Sillنوعى ماھى که در نمک و سرکه و غيره ميخوابانند ـ مترجم( در اختيار
داشتند ولى به کشاورزان نميفروختند ،شکايت ميکردند.

اگر لنين نميتوانست مسئله تعاونيھا در  Stavropolرا حل کند ،در غير اينصورت چه کسى ميتوانست؟
براى لنين گريز از مداخالت جامع که مفھوم – ه يک حاکم عالم و نيرومند را تقويت نمايد دشوار بود.
صرفنظر از آن ھزاران فرامين ساده اى که توسط نامه و تلگراف تقسيم شدند ،در عرض يکسال او
 ٣٠٠٠فرمان را امضاء کرده بود.
تحمل شمار مھمانانى که گاھى تنھا براى ديدن لنين کبير ميامدند بسيار دشوار بود .اگر او از آنھا در اتاق
جلسات استقبال ميکرد ،ميتوانست گاھى به بھانه مکالمه تلفنى و ماموريتھاى فورى به نزديکترين اتاق
کار پناه ببرد.
زمانيکه کارمندى بر خالف دستور العملھاى خود عمل مينمود ،لنين تنبيه مورد عالقه خود را مقرر
مينمود :دو يا سه روز حبس ،که ميتوانست ،بخاطر اينکه به روزھاى کارى صدمه اى وارد نياورد،
شامل روزھاى تعطيل بشود.
"معموال" منشى او  Fotievaميگويد" ،لنين خواندن پرونده ھا را از پايان شروع ميکرد ،به عبارت
ديگر آنجايى که پيشنھادات عملى ارائه شده بودند ،و از خواندن ]ادبيات[ ،نامى که او براى آن انتخاب
کرده بود ،صرفنظر مينمود" .او از ھمان دوران کودکى آموخته بود که با قلمى در دست بخواند.
و معلمان مدارس دولتى در سراسر اتحاد جماھير شوروى سابق شيفته اين بودند که به تفضيل شيوه
نگارش انشاء توسط لنين را تشريح بنمايند.
ابتدا او کاغذى را از طول تا ميکرد و سپس پيش نويسى را در نيمه سمت چپ آن مينوشت .در سمت
راست ضميمه اى را وارد ميکرد ،تفسيرھا و تصحيحات ،و در پايان ھمان نسخه نھايى را بر روى ورق
جديدى مينوشت.
نقصى در کار اعصاب لنين ايجاد شده بود .در سال  ١٩٢١زمانيکه کرملين را ترميم ميکردند او عايق
ضد صدا و اينکه زمين جير جير نميکرد را درخواست نمود .و صداى زنگ تلفنھاى او را با المپھاى
کوچک برقى ،زمانيکه مکالمات را به داخل وصل ميکردند روشن ميشدند ،تعويض نمودند.
اما کار او يک کار معمولى ،که او ميتوانست آن را مانند يک پالتو شبھا به چوب لباسى آويزان کند،
نبود .نامه ھايى وجود داشتند که اضافه نمودن آنھا به اسناد آسان نبود:
او چگونه بايد پاسخ ميداد زمانيکه  ،I.A. Semjonovيک عضو محترم و قديمى حزب از ناحيه دن،
تھديد مينمود که خودکشى ميکرد اگر لنين طى سه روز دزديھا و سھل انگاريھاى ادارى در فرماندارى
 Semjonovرا متوقف نميکرد؟
"بسرعت نويسنده نامه را شناسايى کن! لنين به منشى خود دستور العمل ميداد" .ازش پذيرايى کن،
آرومش کن ،بگو که من مريض ھستم اما اقدامات الزم رو در اين زمينه اتخاذ ميکنم!"
به اين ترتيب او فى المجلس تصميم گرفت که کميسيون کنترلى متشکل از اعضاى ) VTsikباالترين
منادى اتحاد جماھير شوروى( و ) ١٠يا  (٢٠نفر دانشجو از دانشگاه  Sverdlovرا به آنجا اعزام دارد.
"آنھا بايد نويسنده نامه را ھمراه خود ببرند و در محل آنکسانى را که دزدى کرده بودند تيرباران کنند".
در نامه ديگرى از ھمان زمان لنين به کميسر امور قضايى ،ديميترى کورسکى ،دستور داده بود که
قانون ده سال زندان ،به اضافه ده سال کار اجبارى را براى دريافت کننده گان رشوه به اجرا بگذارد.
اتاق کار لنين در کرملين دقيقا در ھمانجايى که بود باقى مانده است .کليه رئوساى حزبى و دولتى روسيه
پس از لنين ،حداقل يک بار از اتاق بازديد نموده اند .به عبارت ديگر ھمه بجز يک نفر و او ميخاييل
گورباچف است .اگر چه او قريب شش سال رئيس حزب بود اما ھرگز از آستانه درگاه لنين عبور نکرد.

يک کپى دقيق از اتاق کار لنين براى مدتى دراز جھت بازديد عموم در موزه لنين در ميدان سرخ وجود
داشت ،اما بدستور پرزيدنت يلتسين بسته شد .بسيارى از وسايل موزه بصورت وحشيانه اى به سطل
آشغال انداخته شدند.
آنھايى که در حال حاضر ميخواھند از ميز کار لنين بازديد کنند بايد به موزه لنين در خارج از گورکى
بروند.
١ـ Anatolij Lunatjarsjkij in ``Vospominanija o Lenin``, band 3 (Mosko 1985), p 219
٢ـ Arthur Ransome: ``Russia in 1919``. Digital version i The Gutenberg Project

 -٢١آشپز زن دولتى
لنين در بيانيه معروف خود گفته بود" :يک آشپز زن قابليت اداره دولت را دارد" .به اين شرط که او با
چھار عمل اصلى آشنا و در ضمن صادق و امين باشد ،آنزمان قادر است که وظائف سابق سرمايه دارى
را بر عھده بگيرد..
يک آشپز زن دولتى ساخته ميشد ،اما دستور العملھاى  -ه عملى – ه بجاى مانده از معلمان بى اغراق بى
محتوا بودند.
در مورد اينکه ،براى مثال ،دولت در خالل دوران سوسياليسم محو و پولھا ناپديد ميشدند اظھارات
پراکنده اى وجود داشت .آگوست ببل در کتابى در مورد زنان و سوسياليسم ،خطوط اصلى"يک آشپزخانه
کمونيستى" و اينکه چگونه به نظر ميامد را ترسيم نموده بود و کائوتسکى در نوشته اى پيشنھادى را
ارائه داده بود که بر اساس آن کمپانيھاى سرمايه دارى پس از انقالب از طريق مالياتھاى گزاف به
ورشکستى کشانده ميشدند.
اينھا مسائلى نبودند که بر اساس آنھا بتوان به فرضيات مختلف پاسخ گفت .لنين با کتاب خود ،دولت و
انقالب ،ميخواست بر روى قلمروھاى ناشناخته اى که روسيه در آنزمان بر روى آنھا گام برميداشت،
دستکم ،رگه ھايى از روشنايى بيفکند.
کتاب مصالحه اى بود با ھمه سوسياليستھاى مردد که سوسياليسم را بعنوان نسخه ى منظم ترى از دولت
سرمايه دارى در نظر گرفته بودند.
"تا زمانيکه دولت وجود دارد ،آزادى وجود ندارد .آنجايى که آزادى وجود دارد ،دولتى وجود ندارد"،
لنين سازش ناپديرانه اعالم نمود.
دولت زمانى ناپديد ميشود که طبقات از ميان رفته باشند .آنزمان به گفته انگلس دولت "در موزه آثار
باستانى ،در کنار چرخ نخ ريسى و تبر برنزى" قرار ميگيرد.
تا آنزمان چه اتفاقى رخ خواھد داد؟ در اينجا بود که عکس العملھاى لنين معناى عملى بخود گرفت.
شورش قريب الوقوع بايد "ھمه ماشين حکومتى را بلرزاند ،نابود و از ريشه بسوزاند" ،لنين نوشت.
يقينا مارکس در زمان خود استثنايى را براى انگليسيھا ،که به باور او دستگاه حکومتيش حتى
ميتوانست براى دوران سوسياليسم ھم کفايت نمايد ،قائل شده بود .در دھه ھاى  ١٨٠٠او بر اين نظر
بود که دولت انگليس ھنوز تا آن ميزان غير بروکراتيک و غير نظامى بود که بتوان آنرا با انقالبى به
تصرف درآورد.

کارگران بايد دولت قديمى را نابود و دولت جديدى را بنا نھند که در عملکرد و نظام تشکيالتى ،خود را
از ھمه دولتھاى قديمى جدا مينمايد .در اين مرحله تجربيات زيادى که بتوان به آنھا اتکاء نمود وجود
نداشت ،نه مارکس و نه لنين خواھان بنا نمودن جامعه اى آرمانى نبودند.
لنين در سپتامبر  ١٩٢١نوشت" :اگر من بگويم که اين روسيه جديد بايد اينچنين و يا آنچنان ساخته
شود ،به ما اجازه بدھيد بگوييم ،از  -حقيقت ،عدالت ،مساوات ميان کارگران ـ و نقطه نظرات ديگر،
تنھا نمودى خواھد شد از ذھنى گرايى ،و من بعنوان بوجود آورنده خياالت واھى به نظر خواھم آمد .در
حقيقت اين مبارزه طبقاتى ،و نه آروزھاى درونى من است که در مورد شکل جديد روسيه تصميم خواھد
گرفت".
"خياالت واھى" ،utopia ،او ادامه ميدھد" ،يک عبارت يونانى [u] ،در زبان يونانى )ھيچ((topos) ،
مکان معنا ميدھند Utopia .جايى که وجود خارجى ندارد ،يک رويا ،يک درک و يک افسانه است .يک
 utopiaدر سياست آرزويست که نميتواند به واقعيت تبديل شود ،نه اکنون و نه در آينده".
با اينحال اين براى مارکس دشوار بود که در فرانسه – ى  ١٨٤٨و کمون پاريس – ه  ١٨٧١براى دولت
آينده از انقالب فوريه تجربه اى کسب نمايد.
"اولين فرمان کمون" ،مارکس در کمون پاريس نوشت" ،معلق نمودن ارتش و جايگزين نمودن آن
توسط مردم مسلح بود".
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،
بدون آن "بودجه عظيم و خاص – ه نمايندگى " که مسئوالن قبلى دريافت ميکردند ،دريافت مينمودند.
قضات "استقالل فريبکارانه" خود را از دست ميدادند .ھمه کارمندان از طريق انتخابات برگزيده ميشدند،
احساس مسئوليت نموده و قابل برکنار شدن بودند".
به عبارت ديگر دولت از يک دستگاه شکنجه به "چيزى که در معناى متداول کلمه ديگر دولت نيست"
تبديل ميشد.
نتيجه گيرى شگفت انگيز اين بود که انقالب سوسياليستى ـ و تنھا آن ـ قادر بود که روياى پيش پا افتاده
ليبرالھا در مورد يک "دولت صرفه جو" ،و در کالمى ساده نابودى آن دو منبع ھزينه ،ارتش و
بروکراسى ،به واقعيت مبدل نمايد.
ھمه "يک دولت ارزان" ميخواھند ،لنين گفت ،اما انجام آن تنھا در توان طبقه کارگر است.
"فرھنگ سرمايه دارى توليد انبوه ،کارخانجات ،راه آھنھا ،نظام پستى ،تلفنھا غيرو و غيرو را بوجود
آورده و در نتيجه عملکرد سلطه آن دولت کھنه را آنچنان ساده نموده است که ميشود آنھا را به سطحى
قابل کنترل ،قابل ثبت و قابل بايگانى کاھش داد .به ھمين دليل اين وظائف بخوبى ميتوانند توسط ھر
فردى که توان خواندن و نوشتن داشته باشد به اجرا در آيند ،و بدين ترتيب انجام آنھا براى ]کارگران
حقوق بگير[ امکان پذير ميشود ،امرى که ميتواند )و بايد( ھر سايه اى از امتيازات و تسلط را از اين
عملکردھا سلب نمايد".
اين نظم جديد ھمچنين "بردگى با دستمزد" را نابود و روشھاى "ساده ترى را براى کنترل و دفتردارى"
ارائه مينمود ،روشھايى که ميتوانست توسط ھر شھروندى "بصورت چرخشى" به مرحله عمل در آيد،
تا جايى که اين مشغولياتھا "به يک عادت مبدل شده و در آخر بعنوان يک مشغوليت مخصوص براى
يک قشر از مردمى مخصوص منقرض ميشد" .تحت سوسياليسم" ،او تکرار کرد" ،ھمه به نوبت در
مديريت شرکت کرده ،و بسرعت به اين شيوه تفکر که اساسا ،ھيچ مديريتى ،عادت ميکنند".
لنين ھمچنين يک مديريت خوب با شھرھاى خود مختار که بصورت محلى اداره ميشدند و "اتحادى
داوطلبانه ميان شھرھاى کشور ،ادغام داوطلبانه شھرھا به يک ملت" را در نظر داشت .تنھا و بزرگترين
مجمع شھرى ،سوسياليسمى که لنين در نظر داشت سرگرم کننده تر از اين نبود.

دمکراسى سوسياليستى بايد خود را از حکومت پارلمانى در غرب جدا ميکرد" .در پارلمان "لنين
نوشت" ،فقط قيل و قال ميکنند که ]مردم ساده[ را فريب بدھند .ما بايد ايجاد يک دمکراسى بدون
پارلمانتاريسم را در نظر داشته باشيم".
مجامع انتخابى ،مجامعى که نه فقط قانون گذارى نموده بلکه تصميمات را نيز به اجرا ميگذاشتند ،بايد
جايگزين پارلمان ميشدند.
در کشورھايى که با سيستم پارلمانى اداره ميشوند ،کارھاى واقعى دولتى در پشت پرده توسط وزارتخانه
ھا ،دبيرخانه ھا و کارمندان انجام ميشوند .بھترين مثال در مورد چنين پارلمانتاريسم – ه پوچى دولت
موقت کرنسکى بود که وعده نان و صلح را داد ،در حاليکه تمامى دستگاه دولتى در جھت ديگرى عمل
مينمودند.
بنابراين لنين يک تمثيل تعجب آور را به ميان کشيد .سوسياليسمى که شبيه نظام پستى آلمانى ميشد!
"يک سوسيال دمکرات نابغه آلمانى در دھه ھاى  ١٨٧٠پست را بعنوان نمادى از يک اقتصاد
سوسياليستى توصيف نمود .اين کامال صحيح است .پست در حال حاضر شرکتيست که توسط سرمايه
ھاى مونوپولى دولتى سازمان داده شده است .امپرياليسم بتدريج کليه تراستھا را به سازمانھايى از اين
نوع تبديل مينمايد .در اينجا باالى سر کارگران ]ساده[ ،که غرق کار بوده و گرسنگى ميکشند ،يک و
ھمان بروکراسى سرمايه دارى ايستاده است .اما مکانيزم مديريت اقتصادى اجتماعى که اينجاست ،در
حال حاضر آماده است .اين کافيست که سرمايه دارى را سرنگون کنيم ،که با مشت آھنين کارگران مسلح
مقاومت اين استثمارگران را در ھم بشکنيم ،که ماشين بوروکراسى دولت مدرن را نابود نماييم ،و آنزمان
در مقابل ما يک ]پارازيت[ آزاد شده ،مکانيزمى از نظر تکنيکى بسيار مجھز قرار ميگيرد که کارگران
متحد خودشان بخوبى ميتوانند آنرا از طريق استخدام کارشناسان ،سرکارگران و دفترداران راه اندازى
نمايند ،که به ھمه آنھا ،و بطور کلى ھمه کارمندان ] -دولت[ ،براى کارشان دستمزدى برابر با دستمزد
٢
کارگران پرداخت شود".
بنابراين ھدف جامعه اى بود به ھمان خوبى نظام پستى آلمان ـ منھاى پارازيتر!
مدتھا بعد لنين سوسياليسم روسيه را بعنوان انقالبى دو نيمه شده ى ناموفق توصيف نمود:
در يک نيمه ،شرايط سياسى براى مديريت کارگران ،اعمال شده توسط شوراھا ـ در روسيه بوجود آمده
است ،در حاليکه در نيمه دوم ،شرايط صنعتى و فرھنگى ،در آلمان وجود دارد".
بنابراين در نيمه اول سوسياليسم ديکتاتورى پرولتاريا اعمال ميشد ،اما لنين آن را بعنوان دوره اى
موقتى قلمداد نمود:
" ...در جريان گذار از کاپيتاليسم به کمونيسم اعمال ديکتاتورى ھنوز ضروريست ،اما اکنون اين اکثريت
استثمار شدگان ھستند که اقليت استثمار کننده را مورد ظلم و ستم خود قرار ميدھند .ھنوز به ماشين
مخصوصى نياز است ،تشکيالتى براى اعمال ديکتاتورى] ،دولت[ .اما در حال حاضر اين يک دولت گذار
است ،اين ديگر دولتى به معناى واقعى کلمه آن نيست ،چرا که وقتى اقليت استثمارگر توسط اکثريت،
بردگان مزد بگير ديروز ،تحت ستم قرار ميگيرد ،اين يک مسئله نسبتا آسان ،ساده و طبيعى است که در
مقايسه با سرکوب شورش بردگان ،دھقانان و کارگران مزد بگير خون کمترى ھزينه شده ،و تا درجه
زيادى براى انسانيت ارزانتر تمام خواھد شد .و اين ساز گار است با گستره – ى دمکراسى که اکٽريت
قريب به اتفاق – ه جمعيت را تا آن درجه اى در بر ميگيرد که ضرورت وجودى يک ماشين مخصوص
سرکوب آغاز به ناپديد شدن مينمايد .استثمارگران البته براى سرکوب توده ھا به پيچيده ترين تشکيالت
نياز دارند ،اما توده ھا ميتوانند استثمارگران را با ساده ترين "تشکيالت" ،و حتى بدون داشتن
دستگاھى مخصوص ،تنھا از طريق سازمان مسلح توده ھا )ما ميخواھيم از قبل اشاره کنيم ،چيزى شبيه
٣
به شوراى کارگران ـ و سربازان( سرکوب نمايند.

٤

ديکتاتورى پرولتاريا يک دوران گذار بود ،اما تا چه مدت؟ تا زمان ارائه کامل سوسياليسم يا تحقق
کمونيسم؟
زمانيکه بوخارين در سال  ١٩١٨از حزب مشخص نمودن کمونيسم و سوسياليسم را در برنامه جديد
حزب خواستار شد ،لنين گفت که ھنوز زود بود .تنھا از طريق تجربيات ميليونھا انسان است که ما
ميتوانيم دانش خود را در مورد سوسياليسم بدست آوريم  ،لنين گفت:
"ما نميتوانيم توصيفى از سوسياليسم ارائه بدھيم ،سوسياليسم چگونه و چه زمانى کامل خواھد شد ،ـ ما
نميدانيم و ما نميتوانيم بگوييم ....به دليل اينکه زمينه ،پايه و اساسى براى توصيف آن وجود ندارد .ما
ھنوز آن آجرھايى را که قرار است سوسياليسم بر روى آنھا بنا شوند در اختيار نداريم".
ھنگاميکه بوخارين پيشنھاد نمود که سوسياليسم بعنوان "جامعه اى بدون دولت" توصيف بشود ،لنين
اعتراض نمود که "ما اکنون در مورد دولت رک و صريح ھستيم" .دولت تنھا در دوران بلوغ
سوسياليسم ،کمونيسم ،که با اين اصل "به ھر کس به اندازه نيازش ،به ھر کس به اندازه توانش" اداره
ميشود ،خواھد شد.
به اجرا در آوردن اھداف ابتدايى که لنين در کتاب دولت و انقالب براى سوسياليسم ترسيم نموده بود ،از
ھمان آغاز نشان داد که دشوارتر از آنى بودند که او پيش بينى نموده بود .کمبود کادرھاى کمونيستى و
سطح پايين فرھنگ کشور حکومت اتحاد جماھير شوروى را ناگزير نمود که تا حد زيادى به کارمندان
دولت قديم اعتماد نمايد .تنھا پس از چند سال آنھا ناگزير به سازماندھى ارتشى دائمى و گرفتن سالح را
از دست مردم شدند .پس از مدتى تنھا يک نام بود که نيروى پليس را از ھر نيروى پليس مستبد ديگرى
جدا ميکرد .روسھا در حال حاضر ھنوز ھم لجوجانه نيروى انتظامى خود را ،بعنوان تذکرى بر اين امر
که آن در سال  ١٩١٧بعنوان يک ارگان نظم و ترتيب سازمان يافت ،شبه نظامى ميخوانند.
اين يک طنز سرنوشت بود که انقالبى با نيت نابودى تدريجى دولت ،خود عامل بوجود آمدن دستگاه
دولتى بروکراتيک عظيمى شد.
لنين تصور مينمود که دولت ميتوانست بصورتى مرحله اى ،به تابعى با کمترين نياز به کنترل تکذيب
شود .اما چه کسى کنترل کننده گان را کنترل مينمود .تمام ساختار آن بر اين فرض که دولت در "دست
آھنين طبقه کارگر" قرار دارد بنا شده بود.
مسئله چگونگى اداره دولت و تشکيالت اقتصادى آن بزودى در راس ھمه مسائل قرار گرفت.
طى اولين روزھاى لرزان انقالب لنين و بلشويکھا به کنترل کارگرى بعنوان موضعى عمومى در اقتصاد
اعتقاد داشتند .به عبارت ديگر کارگران ،که آنزمان در بسيارى از موارد کنترل "شرکتھاى" خود را
بدست گرفته و سرمايه داران را اخراج نموده بودند ،ميتوانستند تشکيالت اقتصادى را نيز اداره نمايند.
اگر اين امر امکان پذير ميشد ،نقش دولت ميتوانست تنھا به امر کنترل دقيق و عادالنه ،زمانيکه کارگران
توليدات خود را با مواد کشاورزى روستاھا مبادله مينمودند ،محدود بشود.
"ھر کااليى ،ھر کيلو نان بايد ثبت ميشد ،به دليل اينکه سوسياليسم قبل از ھمه چيز يعنى ثبت.
سوسياليسم با فرمانى از باال ايجاد نميشود .بروکراسى رسمى بصورتى خودکار با روح سوسياليسم
بيگانه است ،سوسياليسم-ه زنده و خالق کار خود توده ھاست" ،لنين نوشت.
اما کنترل کارگرى شکست خورد .در بسيارى از شرکتھا کارگران قادر نبودند که مديريت توليد را بدست
بگيرند ،بخصوص اگر تمامى رھبران سابق برکنار و يا اخراج نشده بودند .در جايى انبارھا لبريز از کاال
بودند اما بازارى براى فروش آنھا ترتيب داده نشده بود ،در جاى ديگرى توليد بدليل کمبود مواد خام به
حال تعليق در ميامد ،در محل سوم آنھا شعار لنين "خرابکاران را نابود کنيد!" را سرمشق خود قرار

داده بودند و نتيجه اش محل کارى شد که بيش از حد بر روى تنظيم قوانين و بودجه بنا شده بود ،و در
جاى چھارم کارمندان تنبل......
بخش بزرگى از صنعت ساکن مانده بود .به منظور به چرخش درآوردن دوباره توليد آنھا چگونه قادر
بودند که نظم و ترتيب و تالش کارى مورد نياز را بسيج نمايند؟ صدھا سال استبداد روحيه اى از قبول
تسليم و بردگى را بوجود آورده بود.
در ضمن آلمان در معاھده صلح برست  ٤٠درصد از صنعت ٧٠ ،درصد از آھن ـ و صنعت فوالد و ٩٠
٥
درصد از کارخانجات توليد قند را مصادره نموده بود.
لنين روزنامه ) Ekonomitjeskaja Zjiznزندگى اقتصادى( متعلق به  ٢٠مارس  ١٩٢٠را با دقت
کامل خواند.
در آن نوشته شده بود که انقالب اکتبر " کارگران متحد را از بردگان استيجارى سرمايه دارى در قالب
دولت کارگرى ،به رھبران صنايع مبدل نمود".
"صحيح است" ،لنين در کنار روزنامه ياداشت نمود.
"طبقه مزدور به طبقه مالک تبديل شده اند" .روزنامه ادامه داد.
لنين تفسير نمود" :احمقانه".
براى لنين تفاوت مھمى وجود داشت ميان رھبرى نمودن و مالک بودن .دولت مالک بود ،و اين
"احمقانه" است که ادعا کنيم کارگران يک شرکت مشخص دولتى ،مالک آن ھستند.
بر اساس اين تفاوت مجموعه اى از اختالف بر سر اينکه شرکتھا چگونه بايد اداره ميشدند پديدار شد.
ساده شده سه موضع متفاوت وجود داشت .موضع اول" ،جنگ کمونيستى" معتقد بود که دولت بايد
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
مشخص شرکتھا بعھده ميگرفتند حمايت مينمود.
و باالخره موضع سوم ،موضع لنين ،روش فرماندھى را مردود اعالم ميکرد و از نظم و ترتيب از طريق
اعتقاد حمايت ميکرد ،و اين را اتحاديه ھا بايد بوجود مياوردند .اما اين موضع ھدفش قرار دادن
مسئوليتھاى تعيين کننده بر عھده اتحاديه ھا نبود .در عوض حکومت منفرد به اجرا گذاشته ميشد ،به
عبارت ديگر مسئوليت شخصى براى ھر مدير شرکت ،رئيس کارگاه و يا رئيس بخش ،غيرو و غيرو.
مباحث ميان سالھاى  ١٩٢٠و  ١٩٢١آغاز شد و زخم بزرگى را بدنبال خود بر جاى گذاشت.
اپوزيسيونى موسوم به اپوزيسيون کارگرى با آلکساندر کولنتاى در راس آن با نظر لنين در مورد اصل
حکومت منفرد مخالفت نمود و در عوض پيشنھادى ارائه نمود مبنى بر ايجاد مجمع و يا ھئيتى متشکل
از متخصصان و کارگران که اتحاديه ھا را نمايندگى ميکردند.
ميخاييل تومسکى ،رئيس شوراى مرکزى اتحاديه ھاى سراسرى روسيه و عضو کمتيه مرکزى حزب،
بعدھا دفتر مرکزى ،مواضع اتحاديه ھا را نمايندگى مينمود .او بعنوان يک اصل بنيانى يک "مجمع
رھبرى کننده از ميان صنايع" را پيشنھاد داد ،بجز در مواردى بخصوص و استثنايى ،که آنزمان اصل
حکومت منفرد ميتوانست مجاز باشد.
در دسامبر  ١٩٢٠در کمتيه مرکزى با نظر لنين در مورد اين مسئله مخالفت شد .ترتسکى به اپوزيسيون
کارگران پيوسته بود و تمام ماجرا ماھيتى ناخوشايند از مبارزه جناحى بخود گرفته بود ،لنين معتقد بود.
موضع او ضعيفتر شد بدليل اينکه اپوزيسيون کارگران خود را بعنوان مخالفان بروکراسى جلوه ميدادند.
لنين با اينکه بروکراسى وجود داشت مخالفتى نداشت" .برخى از ارگانھاى دولت ،فقط در مسکو،
 ٣٠٠٠٠نفر کارمند دارند".

اما مبارزه بر عليه بروکراسى دھھا سال را مطالبه مينمايد ،لنين اشاره نمود " ،بايد به کسى که ميگويد
ما يکباره ميتوانيم خود را از قيد و بند بروکراسى ،با اتخاذ موضعى بر ضد آن ،رھا نماييم بعنوان يک
شارالتان نگاه کرد".
"ھمه کارگران ميدانند که دولت را چگونه بايد اداره کرد؟ چند نفر از ميان کارگران حکومت نموده اند؟
چند ھزار نفر در روسيه ،و اين تمام ماجراست".
در مارس  ١٩٢١در دھمين کنگره حزب در مسکو گروه لنين ،اپوزيسيون کارگرى و مجموعه اى از
ديگر جناحھا پيشنھادات مختلفى را در مورد مسئله اتحاديه ھا مطرح نمودند.
در حاليکه ترتسکى بصورتى آشکار بر عليه لنين جناحى تشکيل داده بود ،استالين از غريزه خود پيروى
و از اصل حکومت منفرد حمايت نمود.
پيشنھاد ترتسکى و بوخارين از جانب بيست تن از اعضاء در کمتيه مرکزى و مجموعه اى از
کمونيستھاى مشھور مورد پشتيبانى قرار گرفت .اين پيشنھاد "تجمع تدريجى رھبران صنايع در اتحاديه
ھا" و در مجموعه اى از سطوح مختلف ،ادغام دولت و اتحاديه ھا را توصيه مينمود.
اما کنگره حزب تصميم گرفت که پيشنھاد اپوزيسيون را مردود اعالم نمايد و بدين ترتيب به تمام
طرحھايى که به اتحاديه ھا نقش رھبرى در اقتصاد را اعطا مينمود ميداد پايان داد .اين نتيجه براى
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.
١ـ نقل قول از لنين :آثار منتخب در  ١٠باند ،باند ) ٧مسکو  ،(١٩٨٨ص .٢١
٢ـ لنين :آثار منتخب در  ١٠باند ،باند ) ٧مسکو  ،(١٩٨٨ص  ٥٣ـ .٥٤
٣ـ لنين :آثار منتخب در  ١٠باند ،باند ) ٧مسکو  ،(١٩٨٨ص .٩١
٤ـ چيزى که لنين به آن اعتقاد داشت ،به آثار منتخب در  ١٠باند ،باند ) ٩مسکو ،(١٩٩٠ص  ٨٩نگاه کنيد.
٥ـ کارل رادک در مى ١٩١٨در گزارشى به کنگره سراسرى روسيه براى شوراى ملى کارخانه ھا .نقل از  :E.H. Carrانقالب روسيه ١٩١٧ـ
 ، ٢٣بخش دوم )استکھلم  ،(١٩٧٠ص .١٠٠

 -٢٢توالتھايى از طال
لنين به تکرار نقلى قولى از نمايشنامه فاوست اٽر گوته که  Mefistofelesدر آن ميگفت" :دوست
گرانبھاى من ،ھمه تئوريھا خاکسترى ھستند اما درخت طاليى زندگى سبز است ".عالقه داشت .او ،که
معموال بعنوان بنيانگذارالگوى برنامه ريزى اقتصادى در اتحاد جماھير شوروى توصيف ميشود ،بطور
کلى مخالف طرحھاى گسترده بود ،به دليل اينکه آنھا طرحھايى نوشته شده بر روى ميز کار بودند.
در آثار کالسيک مارکسيستى چيز ثبت شده اى وجود نداشت ،او تاکيد نمود .فقط اشارات مبھمى از
مارکس در کمون پاريس که اقتصاد بايد بر اساس "يک طرح مشترک" بنا شود و در کاپيتال در مورد
"کنترل از پيش آگاھانه جامعه" .مارکس درک جامعى در مورد سوسياليسم نداشت ،اما به آن بھمان
١
شيوه اى مينگريست که "يک طبيعدان به يک گونه جديد بيولوژيکى ".با عالقه اى شگفت انگيز.
لنين نيز تعاريف آماده اى از سوسياليسم ،ديکتاتورى پرولتاريا و يا کمونيسم نداشت ،اگر چه او گاھى،
مانند  ١مى  ، ١٩١٩تالش نمود که توده ھا را با وعده ھايى از اين که قبيل آنھا در دوران زندگيشان
وارد شدن به فاز کمونيستى را تجربه مينمودند دلگرم نمايد.

در دسامبر شوراى برنامه ريزى توده اى ) (VSNCHبعنوان نطفه ى مديريت متمرکز دولتى تاسيس
شد.
لنين پيشنھاد ملى کردن فورى ھمه کارخانجات را ارائه نمود ،با او مخالفت شد ،اما با اينحال با سرعت
شديدى به پيش رفت .در سال  ، ١٩٢٠ھشتاد درصد از کارگران در شرکتھاى دولتى ١٠ ،درصد در
کئوپراتيوھا و بقيه در بخشھاى خصوصى کار ميکردند.
نقطه ضعف – ه سياست لنين مسئله کادرھا بود ،به عبارت ديگر آنھا از کجا بايد افراد متخصص را پيدا
ميکردند .در دولت و انقالب او تصور نموده بود که سرمايه داران قديمى بعنوان کارمند در شرکتھا باقى
مانده و در آنجا از دانش آنھا استفاده ميشد .اما اينـطور نشد ،سرمايه داران عمدتا کشور را ترک کرده
بودند.
ھمزمان لنين در مورد اين امکان که کارگران عادى را جھت انجام وظايف رھبرى در دولت و اقتصاد
آموزش دھد ،خوشبين بود .اينکه يک خياط رھبرى يک شرکت فلزات و يا يک نقاش رھبرى ھمه
توليدات پارچه بافى کشور را بعھده ميگرفت ھمه را مشوش مينمود ،اما نه لنين را.
اما در کوتاه مدت کمبود نيروى کار متخصصص کامال ھويدا بود .آنھا در ھمه جا ،در وزارتخانه ھا و در
کارخانجات ،به منظور متقاعد نمودن متخصصان براى ماندن از روشھاى موثرى استفاده مينمودند .لنين
از آنھا مراقب منيمود و تالش ميکرد که به حزب چگونگى برخورد به آنھا را بياموزد .از کنترل خود
بخودى کارگرى به کنترل مرکزى با شوراى کارخانجات محلى که در آنجا کارگران يا کارفرمايان بيش از
نيمى از کار را انجام نميدادند تغيير جھت داده شد ،بقيه کرسيھا به نمايندگان دولت و متخصصان
اختصاص داده شده بود.
لنين آماده بود که حتى پيشنھاد سرمايه داران بزرگ را بپذيرد ،پيشنھادى که بر اساس آن دولت مالک
نيمى از کارخانجات صنعتى بزرگ ميشد.
قبول اين امر براى جناح چپ حزب غيرممکن شد .تقريبا ھمان نيروھايى که با معاھده صلح برست
مخالف ميکردند ،به عبارت ديگر ترتسکى و بوخارين ،با ھمکارى با سرمايه خصوصى نيز مخالفت
مينمودند .با لنين مخالفت شد و نظر او در مورد شرکتھاى "دولتى سرمايه دارى" در کيسه اى براى
روز مبادا نگه دارى شد.
لنين درآنزمان بخاطر راه اندازى توليد بر روى نظم و ترتيب تاکيد مينمود .او از جمله معتقد بود که
پرداخت دستمزد بر اساس کار مقاطعه اى و روش آمريکايى براى اندازه گيرى کار به اجرا گذاشته ميشد.
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
تمام دوران زندگى لنين اعتبار داشت ،ھيچ وزيرى نميتوانست بيش از  ٥٠٠روبل باضافه  ١٠٠روبل
براى ھر فرد غير فعال ،در ھر خانوده اى ،دريافت نمايد .دستمزدھا ميان کارگران پست و تلگراف بين
 ٢١٥و  ٦٠٠روبل در ماه تغيير مينمود .مديران  ٨٠٠روبل دريافت ميکردند.
بديھيست که بانکھا نميتوانستند از دولتى شدن اجتناب نمايند .ھمانطور که Rodolf Hilferding
اشاره نموده است ،جھت کنترل صنعت آلمان ،اداره شش بانک در برلين کفايت مينمود .يک چنين
شرايطى در مورد روسيه نيز اعتبار داشت.
براى شروع تالش دولت اين بود که در فضايى دوستانه با مديران خود در مورد بانکھا توافق نمايد .لنين
به منظور دريافت نقدينگى از بانک دولتى ناگزير به بازداشت مدير بانک شد .و ابتدا زمانيکه گاردھاى
سرخ چخماق تفنگ خود را کشيدند ،کارمندان بانک  ١٠ميليون را در کيسه گذاشته و سپس بر روى ميز
کار – ه لنين به او تحويل دادند .پس از آن رھبران جھت نوشتن فرمانى در مورد ذخيره سازى پول گرد
ھم آمدند!

در  (٢٧) ١٤دسامبر  ١٩١٧تحمل دولت بسر آمد ،ھمه بانکھاى بزرگ توسط نيروھاى نظامى اشغال
شدند .دو ھفته بعد پرداخت کليه بھره ھا و تقسيم سھام مانند ھمه معامالت با اوراق بھا دار ممنوع و
بدھيھاى خارجى بى اعتبار اعالم شدند .اوراق قرضه دولتى و سفته ھاى کوتاه مدت ديگر بھره اى
نميداند ،اما ھنوز ھم ميشد که از آن بعنوان وسيله اى براى پرداخت استفاده نمود.
٢
حکومتھاى غربى باز پس گرفتن اموال مصادره شده خود را مطالبه نمودند .اما در آنزمان نه صندوق
بين المللى پولى وجود داشت و نه بانکى جھانى که بتواند دخالت نمايد .ميان  ١٩١٨ـ  ١٩١٩معامالت
خارجى تقريبا متوقف شدند.
حکومت اتحاد جماھير شوروى براى نيازھاى فورى در سرمايه گذارى  ،ھمان کارى را کرد که تزار
٣
کرده بود ،اسکناس چاپ کرد .چاپ اسکناس بصورتى خوش بينانه مسلسل وزارت دارايى بر عليه خط
عقب جبھه دشمن ناميده شد .اينکه نتيجه اش تورمى شديد را به ھمراه داشت ،کسى را منقلب ننمود.
شمار مستخدمين شوراى برنامه ريزى توده اى ) (VSNCHپس از انقالب تا  ٦٠٠٠نفر افزايش يافته
بود.
مخالفان در اين مورد که يک ديکتاتورى بروکراتيک در حال رشد ،و اينکه يک "طبقه سرمايه دارى
آمريکايى" کنترل شرکتھا را در اختيار خود گرفته بود ،ھشدار دادند .پس از چند سال لنين به منتقدان
پيوست و طى سالھاى آخر عمر خود مبارزه بر عليه بوروکراسى بد قواره مسئله اصلى او شد.
اما تا زمانيکه روند توليد در کشور عمدتا ساکن بود ،لنين از مطالبات  -ه مشابه با يک کارفرماى سنتى
حمايت نمود .بدليل کمبود سرمايه بجز افزايش سرعت کار و نظم و ترتيب راه ديگرى جھت باال بردن
سطح توليد وجود نداشت.
توليد کارخانه اى  ١٦درصد از توليد -ه زمان – ه قبل از جنگ بود ،يک پنجم از راه آھنھا غير قابل
استفاده و  ٣/٥از لکوموتيوھا نابود شده بودند .در ضمن راه آھنھا توسط اتحاديه ھايى اداره ميشدند که
به دلخواه خود کار ميکردند.
در کنگره حزب در سال  ، ١٩٢٠لنين طى مقاومتى شديد اصل حکومت منفرد در کارخانجات را به
تصويب رساند و قبل از پايان سال اين اصل در  ٨٠درصد از شرکتھا به اجرا گذاشته شده بود .ايجاد نظم
و ترتيب بايد با اتخاذ روشھاى موثرترى تشديد ميشد .کارگرى که سر کار خود حاضر نميشد ،نه فقط
دستمزدى دريافت نميکرد ،بلکه خطر ارسال او به اردوگاه کار اجبارى نيز وجود داشت!
شرايط موسوم به کمونيسم جنگى ھنوز حاکم بود و تقريبا ھمه مواد غذايى بشدت جيره بندى بودند.
جيره بندى بر روى شکر و نان قبل از انقالب اکتبر به اجرا گذاشته شده بود ،اما بلشويکھا آنرا به شکل
ديگرى تغيير دادند ،به عبارت ديگر ،يک "سرمايه دار" بايد خود را با  ١/٤از سھميه يک کارگر
صنعتى خشنود مينمود .خويشاوندان کارگر صنعتى و بقيه کارگران  ٣/٤از سھميه را دريافت مينمودند.
زمانيکه وضعيت در بدترين حالت خود بود  ٥٠ـ  ١٠٠گرم نان در روز سھميه کامل را تشکيل ميداد.
اين سيستم بتدريج در ھم شکسته شد به دليل اينکه مقدار بسيار زيادى از مواد غذايى به شھرھا قاچاق
شده و تنھا  ٢٠ـ  ٢٥درصد توسط سازمان سھميه بندى تقسيم ميشد .ھمزمان دست اندر کاران ،به دليل
تورم و به دليل اينکه تعداد بسيارى ديگر دستمزدى دريافت نمينمودند ،ناگزير سھميه ھا را بصورت
مجانى تقسيم نمودند.
در مارس  ١٩٢١اقتصاد دانى به نام  Preobrazjenskijبصورتى کنايه آميز تاکيد نمود که اتحاد
جماھير شوروى انقالب فرانسه را  ٤٠بر يک شکست داده بود .تورم – ه "انقالبى" روسيه در عرض
سه سال چھل برابر بيش از تورم فرانسه بود.

بخشى از اعضاى ساده لوح حزب آنرا با آنچه که در جريان گذار به جامعه بدون پول ،که اجداد ما وعده
آغاز آنرا در خالل دوران کمونيسم داده بودند ،اشتباه گرفتند.
پس از فروپاشى نظام مالياتى ،دولت بطور کامل به چاپخانه ھاى اسکناس ارجاع داده شده بود .در سال
 ١٠٠٠٠ ١٩٢٠نفر با چاپ اسکناس کار ميکردند!
اينچنين نميتوانست ادامه پيدا کند .جنگ داخلى آرام آرام در حال خاتمه بود .روسيه نياز مبرمى به يک
برنامه ترميم کننده اقتصادى جھت سر و سامان بخشيدن به وضعيت کشاورزى ،صنعتى و سرمايه
گذاريھا داشت.
اين برنامه ترميم کننده سياست اقتصادى جديد ،نپ ،نام گرفت .بر اساس اين برنامه کليه معامالت کااليى
آزاد ميشد ،باضافه معامالت با غالت که تا آنزمان در انحصار دولت بود.
بخش بزرگى از شرکتھاى دولتى به تاجران خصوصى اجاره داده ميشدند .محدوديتھاى بانکى بشکلى که
مردم ميتوانستند به ميزان مورد نياز نياز پول در حساب خود گذاشته و يا از حساب خود برداشت نمايند
برچيده ميشد .در موازات با آن روبلھاى بى ارزش ،سکه اى تقريبا از طال " "tjervonetsعرضه شد.
لنين اعالم نمود " :ما ميخواھيم در سطح جھانى توالتھايى از طال را در بسيارى از بزرگترين شھرھا
بسازيم".
او ادامه داد" :استفاده از طال به اين روش ميتواند صحيحترين و مفيدترين راه براى آنھايى باشد که
فراموش نکرده اند ،ميان  ١٩١٤ـ  ، ١٩١٨ده ميليون انسان کشته و سى ميليون نفر به خاطر طال
معلول شدند".
" ١٩٢٥يا شايد  ١٩٢٨يا حوالى آن ،آنھا مطمئنا آماده اند که  ٢٠٠٠٠ميليون نفر را کشته و ٦٠
ميليون نفر را در يک جنگ جديد ،جنگى ميان آمريکا و ژاپن يا انگليس و آمريکا و يا چيزى شبيه آن
٤
معلول نمايند".
اما دقيقا در آنزمان اين براى روسيه اھميت داشت که طال را جھت کنترل نظام پولى پس انداز کند.
گام آزمايشى ديگرى جھت عادى نمودن نظام پولى اتخاذ شد و آن اين بود که دولت ،که اکنون در جھت
تصويب بودجه اى تالش مينمود ،دريافت وام از مردم را از نو آغاز نمايد.
لنين ناگزير به تاييد اين مسئله شد که دولت اتحاد جماھير شوروى در بسيارى از موارد در جھتى بجز آن
چيزى او در ذھن خود داشت توسعه يافته بود .بدليل فقدان کادرھاى با لياقت ،شوروى ناگزير به بدست
گيرى اداره دستگاھھاى دولتى سابق ،در برخى از موارد با کارمندان آن و نيمى از افسران تزار سابق،
شده بود.
به منظور متقاعد نمودن متخصصان قديمى جھت کار کردن براى دولت اتحاد جماھير شوروى
دستمزدھاى کالن عرضه و اجازه داده شده بود که دستمزد رھبران عاليرتبه حزب ٣ ،تا  ٤برابر  -ه
ميانگين حقوق کارگران بشود .دستگاه حزبى ،خودش ،بدون اينکه کسى به آن پى برده باشد به بخشى
از دستگاه دولتى تبديل شده بود و احزاب ديگر بتدريج ،تحت فشار ،از روسيه خارج شده بودند.
آنچه که در طى جنگ داخلى بعنوان اقدامات موقتى ديکتاتورى آغاز شده بود دائمى و با جامعه روسيه
تلفيق شد .انتخاب به جاى از پايين به باال ،بصورت فزاينده اى به انتخابات از باال به پايين مبدل شد.
کنترل دمکراتيک ،به عبارت ديگر ،نفوذ ھمگانى جاى خود را با حکومت انحصارى تعويض نمود ،امرى
که در نھايت فقط به چشمان مترصد ارگان سازمان امنيت محدود شد.
لنين از وقوع اين مسائل بيخبر نبود ،اما شرايط به او اجازه نداده بود که با تمام قوا با آنھا مبارزه نمايد.
لنين در نطق پايانى خود در ھشتمين کنگره حزب ،مارس  ، ١٩١٩مسئله بروکراسى را مطرح و با تاکيد
بر روى برخى از موفقيتھا ،براى مثال با بوجود آوردن دادگاھھاى جديد آغاز نموده بود:

"در اينجا قطعا وظايف آسانتر بود ،ما نيازى به ايجاد ارگان جديدى نداشتيم ،بدليل اينکه ھر کسى ،اگر
به مفھوم عدالت انقالبى طبقه کارگر تکيه نمايد ميتواند به عنوان يک قاضى کار کند".
اما در شاخه ھاى ديگر ادارى آنھا به بروکراسى تزار وابسته شدند و ،او ادامه داد" ،آنھا بخاطر اينکه
در مسير زندگى خود موفقتر بشوند و کارت عضويت حزب کمونيست روسيه را تھيه نمايند ،اصول
کمونيستى را پذيرفتند .آنھا از در به بيرون پرتاب ميشوند اما از پنجره به داخل ميخزند.".
او صريحا اعالم نمود که کارگران ھنوز در اداره کشور شرکت نداشتند .تا اطالع ثانوى اين حکومتى
براى مردم زحمتکش اما نه بوسيله مردم زحمتکش بود.
"استثمار بر چيده شده است ،اما سطح فرھنگ افزايش نيافته و بھمين دليل بورکراسى مواضع سابق
٥
خود را حفظ نموده است".
لنين گفت" :اگر زمانى مورخان آينده در مورد اين مسئله از خود عالقه اى نشان بدھند ،شگفت زده
خواھند شد از اينکه چگونه تعداد اندکى از افراد متخصص انقالب بزرگ روسيه را به ثمر رساندند .در
دوران انقالب فوريه حزب  ٢٤٠٠٠عضو داشت .در آوريل  ١٩١٧آنھا  ١٠٠٠٠٠نفر بودند و در
دوران انقالب اکتبر .٣٥٠٠٠٠
لنين ادامه داد "آنچه که ما آنرا دستگاه خود ميناميم ،که در واقع براى خود ما کامال غريبه است،
معجونى سرمايه دارى  -تزارى است که از نو بنا نمودن آن طى پنج سال ،بدون کمک از جانب
کشورھاى ديگر و در شرايطى که ما قبل از ھر چيز کامال با کارھاى نظامى و مبارزه برعليه گرسنگى
سرگرم بوديم ،مطلقا غيرممکن بود.
لنين در جريان جمع بندى تجربيات زندگى سياسى خود ،نگاھش بالفاصله به بروکراسى معطوف شد.
"خطرات داخلى تقريبا بزرگتر از آن تھديديست که از جانب دنيکين و  Judenitjمتوجه ما بود ،".او
تاييد نمود .اگر طبقه کارگر احتياط الزمه را از خود نشان نميداد "نتيجه اش چيز ديگرى بجز استقرار
مجدد سرمايه دارى و زمينداران بزرگ نميشد".
مبارزه طبقاتى طى تمام مراحل سوسياليستى ،اگر چه به اشکال ديگرى بجز از دوران تزار ،ادامه پيدا
٦
ميکرد.
لنين ميدانست که نميتوان فقط با پاکسازى حزب و دولت با بروکراسى مبارزه نمود .اين پديده داليل
عميقترى داشت :عقب ماندگى روسيه ،نقاط ضعف نسبى طبقه کارگر بعالوه اين واقعيت که مالکيت
خصوصى طبقه کشاورز به يکى از ويژگيھاى مھم در کشور مبدل شده بود .تا زمانيکه قشر بزرگى وجود
داشت که ميتوانست خود را از طريق ديگران ثروتمند نمايد ،خطر باز گشت سرمايه دارى وجود داشت.
لنين معتقد بود که" :با تمايالت خرده بورژوازى که اھدافش مبدل نمودن اعضاى شوراھا به ]نمايندگان
مجلس[ يا بروکراتھا بود ،بايد از طريق تغيير روستاھا مقابله ميشد .با کمک کشاورزان فقير اشکال
مالکيت قديمى بتدريج جايگزين اشکال جديد دولتى و مشترک ميشدند.
ابتدا با طرح نپ و بازيابى حاصل از آن رھبران اتحاد جماھير شوروٮتوانستند فرصتى را جھت کسب
تجربه از آنچه که ھمواره بعنوان ھسته اقتصادى سوسياليسم برجسته ميشود :اقتصاد برنامه ريزى
شده ،بدست آورند.
در خالل جنگ جھانى نظريه پردازان مارکسيست براى مثال اينکه آلمان چگونه دقيقترين اقتصاد برنامه
ريزى شده را بکار بسته بود ،مورد توجه قرار داده بودند .مانند بسيارى از ديگر جھات حکومت اتحاد
جماھير شوروى ناگزير شد که به مدرسه ،به نزد کاپيتال ،برود.
لنين با اينحال در مورد رويکرد به يک اقتصاد برنامه ريزى شده مردد بود .سازمان طرح  Gosplanدر
آوريل سال  ١٩٢١تشکيل شد ،اما ھنوز اختيارات کامل قانونگذارى را در اختيار نداشت.

لنين بيشتر به کميسيون برق رسانى Goelro ،که توسط دوست او  Gleb Krzjianovskijاز
"اتحاديه مبارزه براى آزادى طبقه کارگر" رھبرى ميشد عالقمند بود .لنين به منظور جارى نمودن افکار
عملى در  Krzjianovskij ،Gosplanرا به سمت رياست آنجا منصوب نموده بود.
"کمونيسم برابر است با حکومت اتحاد جماھير شوروى به اضافه برق رسانى" ،لنين يک بار ،نيمه
٧
شوخى و نيمه جدى اين جمالت از دھانش بيرون پريده بود " ،بدليل اينکه بدون برق رسانى توسعه
صنعت غير ممکن است".
در خارج از مسکو با ساختن محل بزرگى براى دريافت ذغال سنگ نارس ،که توسعه يافته در دھه ھاى
 ٧٠به ميزان يک نيروگاه ھسته اى برق به دولت ميداد ،آغاز شد .بدليل اينکه لنين ـ يقينا کمى زودتر از
موعد ـ اتمام نفت جھان را پيش بينى نموده بود ،مجذوب امکانات قابل تجديد ذغال سنگ شده و زمانى
طوالنى را صرف دنبال نمودن تکامل يک جذب کننده اتوماتيک ذغال سنگ نموده بود .اين يک دوست
قديمى ديگر از  ،Piterمھندس رابرت کارلسون ،بود که اين طرح را رھبرى مينمود.
سپس نيروگاھھاى آب در کنار ) Volchovتوربينھاى  ،(Aseaدر کنار  ،Dneprولگا Angara ،و
دھھا رودخانه ديگر ساخته شدند .نتيجه اين امر شايسته مالحظه است ، ١٩٢٥ .يک سال پس از مرگ
٨
لنين ،روسيه يک نيرو گاه توسعه يافته آب با حجم  ٦٠٥مگا وات را ،يک نيروگاه با حجمى دوبرابر
حجم نيروگاه آب ) Harsprångيک نيروگاه آب در سوئد ـ مترجم( ،ٽبت نمود .ھنگاميکه لنين
درگذشت توليد برق تقريبا تنھا شاخص اقتصادى بود که در مقايسه با دوران قبل از جنگ بر روى
باضافه ) ٦٦درصد( ايستاده بود.
نويسنده انگليسى اچ .جى .ولز که لنين را مالقات و در اشتياق او براى تکنولوژى آينده سھيم بود،
نوشت" :لنين ،که ھمانند يک مارکسيست واقعى ھمه ]خيالبافان[ را طرد مينمايد ،سرانجام به فتح مدينه
فاضله خود نائل آمد و به روياى خود ،روياى برق رسانى ،جامعه عمل پوشاند .آيا ميتوان طرحى
جسورانه تر از اين را در اين دشتھاى پوشيده از درخت ،با جمعيتى از دھقانان بيسواد که فاقد نيروگاه
آب و متخصصان ھستند ،تصور نمود؟! ....در ھر آينه جادويى که نگاه ميکنم ،نميتوانم آينده روسيه را
٩
در آن ببينم".
براى ولز لنين " يک انسان خيالباف در کرملين" شد .او براى تجديد نظر در حکم خود نياز به بھانه اى
داشت .در حال حاضر بسيارى از کشورھاى فقير در تالش براى انجام ھمان کارى ھستند که روسيه انجام
داد .روسيه با رفتن – ه مستقيم به سراغ برق ،از روى بخش بزرگى از "عصر بخار" جھيد.
لنين اطمينان داد ،طرح نپ طرحى جدى و دراز مدت بود .صدھا قاچاقچى خرده پاى حبوبات و گمانه زنھا
از زندان آزاد شدند .اردوگاھھاى کار اجبارى تعطيل و از مسئوليتھاى  Tjekanکاسته شد.
ارتش سرخ از پنج ميليون به نيم ميليون کاھش داده شد ،امرى که کمک بزرگى به بھبود وضعيت کشور
نمود .بسرعت  ٥٠٠٠٠ھزار تختخواب از بيمارستان ارتش به ارگانھاى دولتى منتقل شدند .سيستم
خدمات درمانى رايگان به اجرا گذاشته و شبکه اى از استراحتگاھھاى درمانى سازمان داده شد.
با طرح نپ راه براى سرمايه گذارى سرمايه گذاران خارجى نيز باز شد .سرمايه دار آمريکايى با اصل و
نسبى روسى و سرمايه گذار مھم در حوزه ھاى نفتى يکى از آنھا بود .او در ازاى امتياز – ه استخراج
پنبه نسوز در معدنى واقع در  ١٦٠٠٠ ،Alpajevتن بنشن را در اورال تحويل ميداد .او ھمچنين مالک
کارخانجات توليد لباسھاى ساخته شده از پوست حيوانات و خاويار شد که بسرعت باد در نيويورک به
اسکناس مبدل شدند.

ھمزمان لنين بر اين امر آگاه بود که طرح نپ ميتوانست يکبار ديگر فاصله طبقاتى ميان فقيران و
ثروتمندان را افزايش بدھد .او در آوريل سال  ١٩٢١به کامنف در دفتر سياسى نوشت:
"گفته ميشود که کارگران طى  ٣يا  ٤ماه لغو معامالت آزاد را مطالبه خواھند نمود ،و اينکه آنھا
نميخواھند که بروکراتھا نان فرانسوى بخورند[.....] .
١ـ بسرعت و با تمام توان کار ساختن آسايشگاھھاى بيشترى را آغا زکن! تعداد آنھا را طى ماھھاى
تابستان و پاييز بيشتر کن! سپس ما بايد ھر از گاھى براى آنھايى که در نوبت ايستاده و ]تعطيالت خود
را جشن ميگيرند[ ]نان فرانسوى[ بخريم.
٢ـ به اين فکر کن که صفھاى بخصوصى را براى آنھايى که براى بچه ھا خريد ميکنند بوجود بياورى و
به آنھا تخفيفھاى مخصوصى بدھى!".
طرح نپ ھمچنين بايد شرايط را براى تشنج زدايى سياسى موجود فراھم مياورد و دمکراسى را که طى
جنگ داخلى برچيده شده بود به عرصه جامعه بازميگرداند .او در گفتگو با  Emma Goldmanگفت:
"کشاورزان بر عليه ما ھستند چرا که ما نميتوانيم در معاوضه با نانى که آنھا به ما ميدھند چيزى به
آنھا بدھيم .ما زمانى ميتوانيم آنھا را بسوى خودمان جلب کنيم که چيزى براى عرضه به آنھا داشته
باشيم .پس از آن ميتوان ھر گونه آزادى بيان – ه دلخواه را آرزو نمود".
متاسفانه اين مسئله ھرگز رخ نداد – Roj Medvedev .مورخ معتقد است که اين يکى از اشتباھات
لنين بود .به جاى بازگرداندن دمکراسى ،منشويکھا و اس آرھا را دوباره ممنوع شدند .بخشى از رھبران
جھانى به خارج از کشور فرستاده ،و بخشى به مجازاتھاى دراز مدت محکوم شدند.
مخالفان براى ھميشه ناگزير به سکوت شدند .آنھا آموختند که در کشورى تک حزبى زندگى کنند.
معامالت آزاد بود ،اما کسى که قوانين را دنبال نمينمود مھر گمانه زن " "sjulerدر پاسپورت داخليش
زده ميشد .کسى که براى بار دوم به جرم گمانه زنى محکوم ميشد به اردوگاھھاى کار اجبارى در سيبرى
فرستاده ميشد.
البته آنچه که به اجرا گذاشته شد نوعى کاپيتاليسم بود ،اما کاپيتاليستى بود تحت کنترل چشمان تيزبين
ديکتاتورى پرولتاريا که روزى ميخواست توسط چرخش قلمى برچيده شود.
١ـ E.H. Carr: Ryssian revolutin 1917- 23, part 2 (Stockhohm 1970), p 16
٢ـ طى جنگھاى مداخله گرانه لنين پيشنھاد نمود که در ازاى صلح بدھيھاى خارجى روسيه را پرداخت نمايد ،اما قدرتھاى غربى آن پيشنھاد را
نپذيرفتند.
٣ـ در سال  ١٩١٤کسر بودجه  ٣٩درصد بود .سه سال بعد تا  ٧٦،٧٤و  ٨١درصد افزايش يافت.
E.H. Carr: Aa, part 2, p 161
٤ـ پرودا  ٧نوامبر ١٩١٧
٥ـ Lcc 29:182 – 184
٦ـ لنين :آثار منتخب در ده باند ،باند ) ٩مسکو  ،(١٩٩٠ص ٣٣
 ٧ـ سخنرانى در  ٢٠نوامبر ١٩٢٠
٨ـ  Statistitjeskij spravotjnik SSSR 1928 (Mosko 1929), p 400.نرخ رشد در سال  ٢٨درصد بود.
٩ـ )H.G Wells: Russia i darkness (1921

 -٢٣پايين کوه
در مورد صعود از يک کوه بلند ،عنوان مقاله ايست که لنين طى دوران نقاھت خود در فوريه ١٩٢٢
نوشت .دفتر سياسى آنرا در بايگانى مخفى نمود و نبايد تا قبل از سال  ١٩٥٩منتشر ميشد.

در آنجا لنين رويدادى را توصيف مينمايد که غالبا براى کسى که از کوھى صعود ميکند رخ ميدھد ـ البته
لنين خودش ،به کوه نوردى اعتياد داشت.
به گفته لنين خطرات پس از يک صعود موفقيت آميز عظيمترند .در آن ھنگام ما بايد با سرعت يک
حلزون و گاھى به عقب حرکت کنيم .و در دور دستھا فضاى منيع و برجسته ،نظير جنبش فورى رو به
باال ،مستقيما بسوى ايجاد ھدف ،ايجاد شده است.
تا به اينجا که استعاره بود .سپس لنين افکار خود را روشنتر توضيح ميدھد .انقالب روسيه به قللى دست
يافته بود که ھيچ انقالبى تا آنزمان ،نه  ١٧٩٣ ، ١٧٨٩و يا  ، ١٨٧١به آنھا دست نيافته بودند.
اما کمونيستھاى روسى ،به دليل اينکه آنھا موفق به ايجاد يک اقتصاد سوسياليستى نشدند ،بايد بفھند که
کشور تنھا در شرايط "آماده نمودن اقتصاد سوسياليستى" ـ بسر ميبرد و در اينجاست که باال رفتن از
کوه آغاز ميشود!
شرايط اينگونه مطالبه مينمود که بلشويکھا با دھقانان پيمان صلح ميبستند .بھار  ١٩٢١زمانيکه
بلشويکھا دقيقا براى بار دوم کشور را فتح نموده بودند و توليد کشاورزى به نصف تقليل يافته بود،
شورش دھقانان ،تا آنزمان بدترين ،در مرکز حوزه  Tambovآغاز شده بود .تحت رھبرى سوسياليست
انقالبى ،آلکساندر آنتونف کشاورزان از تحويل بنشن امتناع ورزيده و به گروھھاى نظامى درخواستھا،
تيراندازى مينمودند .ارتش سرخ براى اولين )و واقعا براى آخرين بار( جھت پايان دادن به مبارزه
مسلحانه افرادى که خود را در جنگلھا پنھان نموده بودند متوسل به بيرون آوردن مواد شيميايى جنگى،
گاز ،از زرادخانه اسلحه ارتش امپراطورى شد.
شورش کوالکھا در نقاط مختلف آغاز و با مجازاتھاى گروھھاى اعزامى کمونيستى مواجه شدند.
کوالکھا ،به عبارت ديگر کشاورزانى که مواد غذايى مازاد در اختيار داشتند ،نه فقط در بازارھاى غير
قانونى ميفروختند ،بلکه به دھقانان فقيرتر نيز وام ميدادند و از اين راه براى خود شھرت و نفوذ
بسيارى دست و پا نموده بودند.
ھمزمان نيروھاى آنارشيست  -ه معروف ،Nestor Machnos ،به منظور ممانعت از درخواستھاى
اجبارى دولت ،در بخشھاى بزرگى از اوکراين تاخت و تاز نموده و در  Tiumenدست کم ٤٠٠٠٠
کشاورز دست به اسلحه برده بودند.
پاييز  ١٩٢٠و بھار  ١٩٢١حکومت اتحاد جماھير شوروى  ١٠٠٠٠٠نفر از اعضاى خود را در گروه
١
ھاى درخواستھا از دست داده بود .آنھا توسط گروھھاى دشمن ،باندھا و افراد ويژه کشته شده بودند.
لنين و رھبران حزب بتدريج دريافتند که کمبود مواد غذايى در شھرھا فقط يک مسئله توزيعى نبود.
کشاورزى روسيه طى جنگ جھانى و جنگ داخلى با توجه به آمارھاى موجود کاھش يافته بود .سطح
مناطق کشت شده تقليل يافته و شمار مزارع بى فايده دھقانان کوچک ،از نظر تعداد بشدت افزايش يافته
٢
بودند.
ھمزمان پايگاه بلشويکھا ،طبقه کارگر ،به نيمى از آنچه در سال  ١٩١٧بود کاھش يافته بود .زمانى که
پايان دوران جنگ داخلى آغاز و صنايع جنگى برچيده شدند طبقه کارگر از آن ھم کمتر شد.
مردمى که از جنگ و محروميت خسته شده بودند به روستاھا ،جايى که حداقل ميتوانستند براى خود
غذايى تھيه کنند ،بازگشتند.
ھمه اينھا مواضع حزب را تضعيف نموده بود .به جاى رفتن به روستاھا ،حزب آغاز کشاورزى دولتى را
در پيوند با صنايع بزرگ پيشنھاد نمود .کمتيه کارگرى بذر افشانى به منظور کار بر روى مناطق عظيم
کشت نشده تشکيل شد.

٣

در ميانه ى کنگره دھم حزب کمونيست  ،مارس  ، ١٩٢١شورشى در ميان ملوانان در کرنشتاد ،پايگاه
دريايى که راه ورود به پطروگراد را ميبندد ،آغاز شد .شورش در  ٢٨فوريه  ١٩٢١با کنفرانسى بر
روى عرشه ناو جنگى در  Petropavlovskآغاز شد .سپس سرنشينان به کشتى خواھر Sevatopol
و ،خود – رسته ،در کرنشتاد پيوستند .پرزيدنت شوراى اتحاد جماھير شوروى ،کالينين ،و کميسر ناوگان
دريايى بالتيک ،Kuzmin ،تالش نمودند که با تقريبا  ١٠٠٠٠ملوان گفتگو و آنان را متقاعد نمايند ،اما
تالش آنھا بدون نتيجه ماند.
در بيانيه ملوانان مطالبه شده بود که شوراھا در سراسر روسيه پس از "تھيجات آزاد مقدماتى" دوباره
انتخاب ميشدند ،اينکه به احزاب آنارشيستى و سوسياليستھاى چپ آزادى کامل داده ميشد و اينکه
زندانيان سياسى راديکال نيز آزاد ميشدند .مسئله شاخص در اين بيانه متوقف شدن درخواست بنشن از
جانب دولت بود.
اين مطالبات قبال توسط آنارشيستھا و اس آرھا مطرح شده بودند .رھبر شورشيان  ،Petritjenkoافسر
زير دست  ٢٠ -ساله اى بود که در اکراين ،مستحکمترين سنگر آنارشيستھا و اس آرھا ،متولد شده و
در  Sevastopolکار ميکرد .والدين ملوانان اغلب کشاورزان اوکراينى ،تحت تاثير ايده ھاى ناردونيکى
و آنارشيستى به نام  Machnosبودند.
ملوانان در کرنشتاد مانند سرنشينان  Petropavlovdskو  ،Sevastopolاز کشاورزان تازه استخدام
شده اى تشکيل ميشدند که خستگى از کمونيسم جنگى و قحطى در چھره آنھا نمايان بود .آنھا تمايل
داشتند که حکومت اتحاد جماھير شوروى را مسئول مسائل معرفى بنمايند ،حتى زمانيکه آن مسائل دقيقا
توسط يورش سفيدھا و يا بايکوت جھان خارج ايجاد شده بودند.
در کنفرانس حزب لنين توضيح داد که شورشيان ملغمه اى بودند از مخالفان جناح چپ ـ و راست ،اما
اينکه افسران سفيد نيز نقش بزرگى را در آن جريان ايفا مينمودند.
اين فرضى معقول بود .ژنرال سابق تزار  Kozlovskijو رھبر سرمايه دار حزب کادت Miljukov
بعدھا اعتراف نمودند که از شورش انتظارات بسيارى داشتند.
لنين و دولت اتحاد جماھير شوروى معتقد بودند که با شورشيانى از اين دست نبايد مذاکره اى ميشد :در
عوض دولت فرمان سرکوب شورشيان را صادر و مسئوليت انجام آن بر عھده ترتسکى نھاده شد .به
گفته ترتسکى ،سرکوب شورشيان "ضرورتى غم انگيز" شد.
در صبح  ٥مارس او اخطارى صادر نمود که تسليم بى قيد و شرط را مطالبه ميکرد .پس از چند روز
اولين گلوله ھاى توپ بسوى جزيره از مواضعى در کنار  Sestroretskو  Lisij nosپرتاب شد.
زمانيکه ھنوز پس از يک ھفته نتيجه اى بدست نيامده بود ٣٠٠ ،نفر از شرکت کنندگان در کنگره حزب
سازمان داده و در بعد از ظھر ھمانروز به جبھه اعزام شدند.
پس از  ١٦روز قيام کشتى شورشيان در يخھاى ضخيمى که ھمه خليج فنالند را فرا گرفته بود متوقف
شد .سربازان سفيد پوش ترتسکى حمله به جبھه را آغاز نمودند.
پس از دو روز اجساد بر روى يخھا پراکنده و از ميان ترک يخھاى حاصل از گلوله ھاى توپ تعداد
بسيارى از آنھا در آب فرو رفته بودند.
 ،Petritjenkoدر حاليکه حکومت اتحاد جماھير شوروى تحقيقات از شورشيان را آغاز نموده بود ،از
روى يخھا به فنالند گريخته بود ٢١٠٣ .ملوان و افسر تيرباران و  ٦٤٥٩نفر به اردوگاھھا اعزام
٤

شدند.
در جريان کنگره حزب لنين به منظور برانگيختن شوق و شعف عمومى اخبار کاذبى را که در روزنامه
ھاى بين المللى درج شده بودند نقل نمود" :شورش مسکو گزارش ميشود" ،جنگ در پطروگراد:
توپخانه ھاى ارتش سرخ ساکت شدند"" ،زينويف دستگير شد"" ،پطروگراد و مسکو در اختيار

شورشيان که دولت موقتى را تشکيل داده اند قرار دارد" ،ترتسکى لنين را دستگير ميکند"" ،لنين
ترتسکى را دستگير ميکند".
لنين يک سوم از کادرھاى رھبرى کننده ى کمونيست در کشور را به منظور پيروزى بر کرنشتاد
سازماندھى نمود .با اينحال در آينده مسائل ديگرى نيز وجود داشتند که دست کم به ھمان ميزان براى
اتحاد جماھير شوروى خطرناک بودند.
انسجام حزب در خطر بود .اپوزيسيون -موسوم به اپوزيسيون کارگرى در حزب قوام يافته و سياست
جديد اقتصادى ،نپ ،مطرح شده از جانب کنگره ،با مخالفت روبرو شد.
قبل از جنگ جھانى  ٨٢درصد از روسھا ١٥٩ ،ميليون از جمعيت ،در روستاھا زندگى ميکردند.
چگونگى برخورد به جمعيت کشاورزان کامال براى انقالب ،ھمچنين پس از بدست گيرى قدرت ،تعيين
کننده بود .در واقع مسئله کشاورزان مھمتر از ھر زمان ديگرى شده بود .طى تمام دوران جنگ داخلى
جمعيت بيکار از شھرھاى گرسنه به مناطق کشاورزى توليد کننده مواد غذايى مھاجرت نموده بودند.
سوسيال دمکراتھا و انقالبيون سوسياليست )و سلف تاريخى آنھا ناردنيکھا( اساسا ديدگاھى متفاوت
نسبت به کشاورزان داشتند.
در حاليکه اس آرھا در مورد ماھيت تعيين کننده کشاورزان در انقالب توھماتى داشتند ،سوسيال
دمکراتھا به مجموعه اى از شورشھاى شکست خورده دھقانان از  Stenka Razinدر دھه ھاى
 ١٦٠٠تا به آتش کشيدن کاالھا در انقالب سال  ١٩٠٥اشاره مينمودند .کشاورزان ميتوانستند چپاول
کنند ،بدزدند و بکشند ،شايد که تزار را نيز سرنگون سازند ،اما در اساس نميتوانستند جامعه قديمى را
تغيير بدھند.
مانيفست کمونيست – ه مارکس و انگلس در مورد "تاثير زندگى نجات بخش روستايى" صحبت کرده
بود و تمايل داشت که دھقان را بدليل اينکه ھدفش تملک بر روى زمين و در صورت امکان ثروتمند
نمودن خود از طريق کار کارگران بود بعنوان يک دشمن معرفى نمايد.
با اينحال زمانى معلمان ما نظرياتى داشتند در اين باب که روسيه ميتوانست بعنوان قانونى اٽبات شده
استثنايى باشد.
تحت نفوذ محقق آلمانى  Haxthausenآنھا )ھمانطور که نشان داده شد به غلط( به اين درک رسيده
بودند که جامعه روستايى ،"miren" ،يادگارى بود عجيب و غريب از دوران فئوداليسم.
مقصود اين بود که از طريق تکيه بر دھقانان و  ،mirenاز مرحله سرمايه دارى در روسيه صرف نظر
نمـاييم .زمانيکه  ،Vera Zasulitjيک مارکسيست قديمى و تروريستى از  ،Narodnaja voljaاز
مارکس عقيده اش را در مورد  mirenسوال کرد ،به تاريخ  ٨مارس  ١٨٨١مارکس پاسخ داد که او
متقاعد شده است که "روستا ) (mirenنقطه آغاز براى تولد دوباره اجتماعى روسيه است".
مارکس در سال  ١٨٨٣چشم از جھان فرو بست ،اما انگلس روسيه را با عالقه کامل دنبال نمود ،زبان
روسى را آموخت و با  Tjernysjevskijتبادل نامه کرد .قحطى در سال  ١٨٩١و توسعه سريع صنتعى
روسيه سبب شد که او عقيده خود را تغيير داده و پى ببرد که کشاورزان گرسنه روستاھا پايه و اساس
انقالب نبودند .اين "رويايى بود از دوران گذشته".
لنين با خشنودى بينش جديد انگلس را ثبت و نظرات او را با تيراژى باال بر عليه ناردنيکھا منتشر نمود.
او پيش بينى نموده بود که  mirenتحت فشار انقالب صنعتى متالشى ميشد .کشاورز يا سرمايه دار
ميشد يا کارگر.
لنين به توسعه صنعتى روسيه خوش آمد گفت .اين توسعه افزايش شمار کارگران را ،که سپس قبر
سرمايه دارى را حفر مينمودند ،با خود به ھمراه داشت.

مدت کوتاھى پس از آن  Stolypinبزرگترن رفرم کشاورزى خود را آغاز نمود ،رفرمى که به معناى از
ھم فروپاشى  mirenبود.
در دوران انقالب اکتبر  ١/٤از کشاورزان ،مالکان کوچک کشاورز بودند ،بقيه براى مالکان بزرگ
بردگى مينمودند ،زمين اجاره کرده و يا در  mirenباقى ميماندند.
درک لنين در مورد اينکه کشاورزان ناگزير به آسيابھاى توليد ثروت براى سرمايه دارى کشانده ميشدند
پيروز شد.
پس از انقالب اکتبر تنھا مسئله صلح بود که براى کشاورزان در الويت قرار داشت .در ھمان اولين شب
بدست گيرى قدرت لنين پيش نويس قانون جديدى را در مورد زمين نوشت .بعد از ظھر روز بعد او آنرا
براى کنگره اتحاد جماھير شوروى ،که به اتقاق آراء مورد قبول واقع شد ،خواند .اين فرمان بالفاصله
حق مالکيت کشاورزان بزرگ را بر روى زمين بدون پرداخت غرامت بى اعتبار اعالم نمود .کاالھاى ھمه
مالکان ـ  ،دولت ـ  ،کليسا ـ و زمينھاى اجاره اى در اختيار شوراى کميته زمين و کشاورزان قرار گرفت.
اينچنين تصميم گرفته شد که زمينھاى بزرگ که مساحتشان بيش از  ١٠٠ـ  ٣٠٠دسياتين بود به الگوى
دولتى تبديل شوند.
از طرف ديگر زمينھاى کشاورزان معمولى و قزاقھا شامل اين قوانين نميشدند .فرمان در ادامه پيشنھاد
ميکرد که در آينده قانونى در مورد ممنوعيت فروش ،خريد و اجاره دادن زمين به اجرا گذاشته ميشد.
برخى از شرکت کنندگان در کنگره اتحاد جماھير شوروى اعتراص نمودند و مدعى شدند که اين سياست
سوسيال دمکراتھاى انقالبى بود .بخشھاى مھمى از متن فرمان را لنين لغت به لغت از روزنامه اس آرھا
کپى بردارى کرده بود.
"اجازه بدھيد ھمانطور که ھست بماند" ،لنين اعتراف نمود" .اين مھم نيست که اين برنامه معتلق به
ماست يا متعلق به سوسياليستھاى انقالبى .مھم اينجاست که کشاورزان ضمانت قابل اطمينانى را مبنى بر
اينکه اربابان از روستاھا بيرون رفته اند دريافت نموده باشند ،اينکه خودشان ميتوانند به زندگى
خودشان نظم و ترتيب بدھند و مسائل خودشان را تعيين نمايند".
سوسياليستھاى انقالبى که ھنوز نفوذ بسيارى در ميان دھقانان داشتند با کشاورزى بزرگ دولتى به دليل
اينکه در اصل مخالف کار کارمزدى در کشاورزى بودند مخالفت مينمودند .آنھا ھمچنين ،زمانيکه بينش
کشاورز به او ميگفت که بنشن را تا ھنگاميکه حق الزحمه بھترى دريافت ننموده اى دور از چشم دولت
مخفى کن ،مخالف درخواستھاى دولتى بودند .اين امر نه تنھا کشت و کار را براى فصل بعد ،بلکه فروش
مواد غذايى در شھرھا را نيز مورد تھديد قرار داده بود.
داليل بسيارى براى آن جو عدم اعتماد دوطرفه وجود داشت .در روستاھا ھنوز افکار رمانتيک
سوسياليستھاى انقالبى در مورد دھقانان و عدم اعتماد به کنترل کارگرى اتحاد جماھير شوروى وجود
داشت .در اولين و دومين کنگره تعيين کننده اتحاد جماھير شوروى کشاورزان اساسا نماينده اى
نداشتند .و بر اساس اولين قانون اساسى اتحاد جماھير شوروى ،متعلق به  ، ١٩١٨ارزش راى جمعيت
٥
شھرنشين پنج برابر کشاورزان بود.
"ما بايد با احتياط تمام از سرازيرى بسوى muzjikenپايين برويم" ،لنين گفت" .مسئله عقب نشينى
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
بايد به اين بيانديشند که امکان مطمئنى را براى خود جھت عقب نشينى بوجود بياورند".

"ما در کشورى مانند روسيه که عناصر خرده سرمايه دار مديريت زمينھاى کشاورزى را بعھده دارند،
نميتوانيم بدون پشتيبانى قشر خرده سرمايه دار مدت درازى زندگى کنيم .اين قشر اکنون بسوى ھدف
خود ،نه بر روى خطى صاف بلکه زيگزاک ،حرکت ميکند .اگر من مخالفى را که بصورتى زيگزاک
حرکت ميکند دنبال کنم ،بايد به منظور رسيدن به او خودم ھم بصورتى زيگزاک حرکت کنم" ،لنين
توضيح داد.
او کمونيستھايى را مورد انتقاد قرار داد که ميان کوالکھا ،که از دسترنج کارگران استخدامى ارتزاق
مينمودند و کشاورزان طبقه ميانى که از ثمره کار خود زندگى ميکردند ،تفاوتى قائل نبودند .در آينده
اموال آن دومى تحت ھيچ شرايطى از آنھا گرفته نميشد.
در کنگره حزب متوقف نمودن درخواستھاى اجبارى عقب نشينى بزرگى بود که نسبت به دھقانان در
مورد آن تصميم گرفته شد بود .از آن پس کشاورزان با آزادى کامل بنشن خود را در بازار ميفروختند.
بنا بر درک لنين اين تنھا راه چاره بود .تغييرات بدون تاخير آغاز شدند – Roj Medvedev .مورخ
ميگويد که بلشويکھا ميتوانستند در ھمان بھار سال  ١٩١٨ھنگاميکه کشور  ٦٠٠ميليون پود بنشن در
٦
انبارھاى خود ذخيره نموده بود ،انحصار دولتى را بر روى بنشن حذف نمايند.
١ـ Roj Medvedev: Russkaja revolutsija 1917 goda: pobeda i porazjenie bolsjvikov (Mosko 1977), p85
٢ـ در سال  ٨٥ ١٩١٧درصد از زمينھا به دھقانان کوچک با کمتر از  ٤دسياتين زمين و يک اسب تعلق داشت ،در سال  ٨٦ ، ١٩٢٠درصد .يک
دسياتين برابر است با  ١،٠٩ھکتار.
٣ـ حزب در مارس  ١٩١٨نام خود را به حزب کمونيست روسيه )بلشويکھا( RKP (b) ،تغيير داده بود.
٤ـ)Kronstadt 1921. Dokumenty (Mosko 1999
٥ـ تعداد کرسيھا براى کنگره اتحاد جماھير شوروى بدنبال قانون يک کرسى براى  ٢٥٠٠٠شھرنشين و يک کرسى براى  ١٢٥٠٠٠نفر روستا
نشين محاسبه شده بود.
E.H. Carr: The bolshvevik Revolution 1917 – 23, part 1 (London 1978), p126.
٦ـ Roj Medvedev: Russkaja revolutsija 1917 goda: pobeda i porazjenie bolsjvikov (Mosko 1977), p50

 -٢٤برداشت تلخ
ھنوز مدت زيادى از پيروزى بر ارتشھاى  Koltjaks, Denikin, Judenitjو  Wranglerنگذشته
بود و مباحثات بر سر رفرمھا به تازگى آغاز شده بود که اتحاد جماھير شوروى جوان قربانى حادثه
ديگرى شد :قحطى در منطقه ولگا.
در آوريل  ١٩٢١اولين گزارشات در مورد وقوع خشکسالى و حمله ملخھا به منطقه ولگا ،که معموال
 ٣٠درصد از بنشن روسيه را تھيه مينمود و  ٣٦ميليون نفر جمعيت داشت ،منتشر شد .مواردى از
آدمخوارى نيز گزارش شده بود.
بيش از  ١٤ميليون دسياتين ـ پنج برابر مساحت کشت شده در کشور سوئد ـ دچار خشکسالى شده بود.
قحطى به دليل سالھا محاصره اقتصادى ٤ ،سال جنگ جھانى و  ٣سال جنگ داخلى ،وخيم تر شد.
در روسيه قديم ،نابودى محصوالت بصورتى دائمى ھر پنج سال يک بار و نابودى عظيم محصوالت ھر
ده سال يکبار رخ ميداد .آخرين بار ميان سالھاى  ١٨٩١ـ  ٩٢بود که نابودى عظيم محصوالت روى داد.
لنين گفت که تجربيات تاريخى در روسيه نشان ميدھد که يک برداشت بد ،به دليل اينکه کشاورزان
زمانيکه گرسنه بودند دانه ھاى خود را ميخوردند ،اغلب برداشت بد ديگرى را بدنبال دارد .در ضمن
لنين مطمئن نبود که خبر متوقف نمودن درخواستھاى بنشن توسط دولت به روستاھا رسيده و آنان را
متقاعد نموده بود يا نه.

به پيشنھاد لنين سه صفحه گرامافون ضبط شد؛ يکى در مورد * Naturaskattکه جايگزين
درخواستھاى بنشن شد ،ديگرى در مورد امتيازات به شرکتھا و سومى تعاونيھا .صفحات توسط مبلغانى
که به اينجا و آنجا مسافرت مينمودند ضبط و تاثير بسيار بزرگى بر روى مردم داشت.
در صفحه مربوط به پرداخت ماليات لنين بر روى اھميت افزايش سطح زمينھاى کشت شده ،اينکه
کشاورزان باغھاى خود را توسعه ميدادند و اينکه در جھت بدست آوردن بازدھى باالتر تالش مينمودند،
تاکيد نموده بود.
* در گذشته مردم بعلت فقر براى پرداخت ماليات بجاى پول از اموال خود استفاده ميکردند -مترجم

در سپتامبر  ١٩٢١ميخائيل کالينين ،پرزيدنت شوراى خلقھا ،وجود قحطى را مورد تاييد قرار داد.
ميليونھا انسان  -ه آسيب ديده با خوردن گياھان ،پوست حبوبات ،کاه ،غذاى احشام ،علف ،برگ ،ريشه،
خزه و الشه حيوانات شکم خود را سير ميکردند .آنھا زمين يخ زده را خشمگين از حادثه اى که آنان را
١
قربانى خود نموده بود گاز ميگرفتند.
در مى  ١٩٢٢يک ميليون کشاورز بر اثر قحطى جان باخته و  ٢ميليون کودک بى سرپرست را از خود
بر جاى گذاشته بودند.
 ،Pomgolکمتيه کمک رسانى به قحطى زدگان ،نبردى نا برابر با زمان را به پيش ميبرد .در ديگر نقاط
کشور نيز ذخيره غذايى بزرگى وجود نداشت .در تابستان  ١٩٢١کارگران در مسکو با کارت جيره بندى
مخصوص بيش از يک صد گرم نان در روز دريافت نميکردند .ھر دو سرخھا و سفيدھا انبار حبوبات را
چپاول نموده بودند.
دولت قبل از ھر چيز بر روى انتقال -ه در مجموع يک ميليون قحطى زده به مناطق قحطى نزده کار
ميکرد و بنشن مازاد بر مصرف را در ديگر نقاط کشور جمع آورى مينمود.
در جوالى  ١٩٢١ماکسيم گورکى ـ ه نويسنده براى کمک به قحطى زدگان دست التماس بسوى "ھمه
انسانھاى با وجدان" در اروپا و آمريکا دراز کرد.
با گرفتن ماموريت از جانب )) ARA (Amercan Relief Agencyآژانس امداد رسانى آمريکا(
ھربرت ھوور ،آنزمان وزير بازرگانى و سپس رئيس جمھور منتخب آمريکا ،تمايل خود را براى ارائه
کمکھاى فورى اعالم نمود.
در تابستان  ١٩٢١دست کم  ٢٥ميليون نفر انسان ،فقط ،در دره ولگا بدون غذا بودند ARA .در
سپتامبر  ١٩٢١عمليات کمک رسانى خود را آغاز و تا پايان ژوئيه  ١٩١٣ادامه داد.
آن سازمان جان ميليونھا انسان را در مناطق ولگا و اوکراين نجات داد.
سازمانھايى غير دولتى ،مانند کمکھاى بين المللى کارگران ،Mezjrabpom ،که  ١١٥٠٠تن مواد
غذايى ،لباس ،دارو و بيش از يک ميليارد مارک را جمع آروى نمود ،نيز تشکيل شدند.
Fridtiof Nansen, Henri Barbusse, Anatole France, Herbert Wells, Bernhard
 Shaw, Martin Andersen Nexöو  Teodore Dreiserاز جمله کسانى بودند که به درخواست
روسيه پاسخ دادند.
محافل ضد روسى در آمريکا بسرعت از شرايط بھره بردارى نمودند ARA .از روسيه تشکيل اداره
مخصوصى را در مناطق قحطى زده درخواست نمود ،امرى که دولت روسيه با آن مخالفت کرد .لنين
 Hooverرا "گستاخ و حيله گر" ناميد و به او اخطار داد که در صورت دخالت در امور روسيه پاسخى
دندان شکن دريافت مينمود.

اما ھمکارى با  Fridtiof Nansenکه در اوت  ١٩٢١جھت رھبرى يک ماموريت ـ صليب سرخى در
روسيه انتخاب شده بود ،با مشکالت کمترى روبرو شد Fridtiof Nansen .با تمام وجود در امر کمک
به محرومان شرکت کرد و امتناع جامعه ملل را در دادن وام به روسيه در حاليکه "مازاد بر مصرف
٢
شديدى از مواد غذايى ،نيروى کار و امکانات حمل و نقل در جھان وجود دارد" .محکوم نمود.
پشتيبانى دولت انگليس به قحطى زدگان تنھا يک نمادين  -ه  ١٠٠٠٠٠پوندى بود .از طريق کمکھاى
داوطلبانه انگليسيھا سه برابر آن مبلغ را جمع آورى نموده بودند.
در نھمين کنگره سراسرى اتحاد جماھير شوروى کمکھاى داده شده از جانب کشورھاى غربى به قحطى
زدگان توسط لنين تا تقريبا  ٤٠٠٠٠ھزار تن تخمين زده شد ،که البته قطره اى بود از آب دريا .کمکھاى
داده شده توسط حکومت اتحاد جماھير شوروى تا  ٢،٦ميليون تن تخمين زده شد.
در پاييز  ١٩٢٢حکومت اتحاد جماھير شوروى با موفقيت اعالم نمود که ھمه چيز به حال عادى خود
بازگشته بود .برداشت سال بسيار خوب بود .در دسامبر دولت در مورد صدور  ٥٠ميليون پود بنشن نيز
٣
تصميم گيرى نمود.
بعنوان نتيجه اى مستقيم از قحطى روابط حکومت اتحاد جماھير شوروى با کليسا مورد آزمايش قرار
گرفت.
زمانيکه قحطى در مناطق ولگا آغاز شد کليسا قصد داشت که در فعاليتھاى امداى شرکت نموده و
پيشنھاد داد که بخشى از وسايل با ارزش کليسا را جمع آورى نمايند .در فوريه  ١٩٢٢دولت بر آنشد که
به شوراھاى محلى پيشنھاد جمع آورى آن بخش از داراييھاى کليسا را که براى بازديد کنندگان ارزش
خاصى نداشت ،به منظور خريد غله و تخصيص آن به قحطى زدگان ،ارائه نمود .در روسيه ٨٠٠٠٠
ھزار کليساى ثروتمند فعال وجود داشت .لنين بر اين باور بود که اتخاذ اين سياست ميتوانست صدھا
ميليون ،شايد ميلياردھا روبل طال براى دولت بازدھى داشته باشد .به صراحت گفته شده بود که اين
اعانات کامال در اختيار قحطى زدگان قرار ميگرفت .بنابراين مسئله برپايى جنگى بر عليه مذھب و يا
کشيشھا نبود ،مسئله اى که بعدھا سفيدھا با تبليغات خود قصد برجسته نمودن آنرا داشتند.اسقف اعظم
٤
 Tichonکه ابتدا موافقت خود را با رھمنود دولت در ايزوستيا اعالم نموده بود ،در آنزمان ،شايد به
دليل سوء تفاھمى ،رھنمودى را مبنى بر اينکه کليسا بايد با آن اقدامات مخالفت مينمود صادر کرد.
 ،Tichonيا  Vasilij Belavinکه از طرف ارگانھاى اتحاد جماھير به اين نام خوانده ميشد مدت
کوتاھى پس انقالب اکتبر بلشويکھا را طرد نموده بود" ،اين ھيوالھاى نژاد انسانى" ،اما ھمزمان از
ستايش ارتشھاى سفيد امتناع ورزيده بود.
در اين رابطه موضع ناپايدار  Tichonبا مطالبات بسيارى از مذھبيون واقعى که به قحطى زدگان يارى
ميرسانند در تضاد افتاد .ھمه طال و جواھر جمع آورى نموده بودند .خواھر لنين آنا نقره ھاى قديمى
خانواده اليانوفھا و لنين مدال طالى خود را از  Simbriskبه مجمعى که از قحطى زدگان پشتيبانى
مينمود اھدا کرده بودند .بنابراين چرا کليسا نبايد ھمکارى ميکرد؟
با اشاره اى روشن به کتاب شاھزاده اثر ماکياولى  ،لنين در  ١٩مارس  ١٩٢٢در نامه اى به دفتر
سياسى نوشت که اگر قرار است ما به استفاده از شقاوت متوسل شويم اين ضرروت دارد که "از آن با
تمام وجود و در کوتاھترين زمان ممکن استفاده کنيم ،به دليل اينکه توده ھا استفاده دراز مدت از
٥

خشونت را تحمل نميکنند".
حوادٽى که در شھر کوچک  ،Sjujaبه فاصله يک روز مسافرت واقع در شمال شرقى مسکو ،رخ داده
بود سبب شد که لنين اينچنين استدالل نمايد.

در  ١٤مارس يک کميسيون دولتى در آرامش کامل مقدار بسيار زيادى وسايل با ارزش را از کنيسه
 Sjujaجمع آورى نموده بود .روز بعد زمانيکه اعضاى کميسيون به ميدان کليسا آمدند ،با انبوھى از
مردم گرد آمده در آنجا برخورد کردند که سنگ و قطعات چوب پرتاب نموده و تير ھوايى شليک ميکردند.
سربازانى که اعضاى کميسيون را دنبال ميکردند محاصره شده و به ھمين دليل ناگزير به تيرندازى به
سوى مردم شدند :قبل از مصادره  -ى  ٣ ١/٢پود نقره – ى متعلق به کليسا توسط اعضاى کميسيون،
٦
چھار نفر کشته و  ١٠نفر زخمى شده بودند.
درآنھنگام لنين به روح ماکياولى متوسل شد و فرمان داد ،تا آنجا که ممکن بود ،باز داشت کنند"،دست
کم دھھا تن از نمايندگان کشيشان محلى ،خرده سرمايه داران و سرمايه داران" به جرم شرکت در
مقاومت خشونت آميز در مقابل فرمان دولت دستگير شدند.
در ضمن لنين بر اين عقيده بود که دفتر سياسى بايد فرمانى شفاھى را با اين مضمون که محاکمات بايد
به "اعدام تعداد بسيارى از افراد با نفوذ و خطرناک در شھر -ه  Sjujaمنجر ميشدند" به دادگاھھاى
محلى ابالغ مينمود .ھمين سياست بايد در مسکو و ديگر شھرھا نيز به اجرا گذاشته ميشد.
در  ٢٣مارس زمانيکه اعضاى کميسيون به  Sjujaبازگشت کشيشان از مخالفت دست برداشته و ١٠
پود نقره و سنگھاى با ارزش قديمى و مجموعه اى از ديگر وسايل با ارزش را به دولت تحويل دادند.
دادگاه در ماه مى آغاز شد ٣٨ .نفر به مجازاتھاى مختلف محکوم شدند .پس از بررسى درخواست تجديد
٧
نظر پنج نفر از محکومين به مرگ باقى مانده بودند که احکام آنھا نيز به اجرا گذاشته شد.
اسقف  Tichonدر معبد  Dondkojدر مسکو تحت مراقبت قرار گرفت .لنين قصد محاکمه او را داشت
اما واتيکان  Fridtoof Nansenبارھا به نفع او مداخله نمود .چند سال بعد  Tichonآزاد و پس
ازعذرخواھى وعده داد که ديگر با دولت اتحاد جماھير شوروى مانند دشمن رفتار نکند.
در نوامبر سال  ١٩٢٢دولت اتحاد جماھير شوروى کمکھاى داده شده را جمع بندى و متوجه شد که
تقريبا  ٥٤٠کيلو طال ٣٨٤ ،تن نقره ٢٣٠ ،کيلو مرواريد ٣٥٠٠٠ ،الماس و برليان بعالوه ٧١٠٠٠
٨
ديگر سنگھاى قيمتى دريافت نموده بود .مجموع اين داراييھا تا دو و نيم ميليارد روبل طال تخمين زده
٩
شدند.
محاسبه ميزان قربانيان قحطى زده در منطقه ولگا غير ممکن است ،اما يک مورخ غربى شمار آنھا را تا
١٠
 ٥ميليون نفر برآورد نمود.
آنچه که مسلم است ،اگر ما ميزان جمعيت را در ھمان مناطق ،تا قبل از جنگ اول جھانى ،مقايسه نماييم،
١١
در سال  ١٩٢٣از جمعيت روسيه  ٨ميليون نفر کاسته شده بود.
در حاليکه بصورتى عادى بايد ساالنه تا چندين ميليون افزايش ميافت.
١ـ پرودا  ٧سپتامبر .١٩٢١
٢ـ Dokumenty nvesjnej politiki SSSR, band 4, p 787
٣ـ اين تصميم را ديميترى ولگونوف بعنوان مدرکى بر عليه بى تجربگى شديد لنين ميگيرد
] .[Lenin, Polititjeskij, p 2 (Mosko 1994), p 159او بر اين امر اشاراه مينمايد که صادرات بايد طى دورانى که قحطى رخ داده بود
انجام ميشد ،که البته صحيح نيست .در سال  ١٩٢٢بيشتر از ھر سال ديگرى گندم برداشت شد ١٩٢٣ .صادرات تا  ١٢٢ميليون پود افزايش يافت
)(Narodnoje chozjajstvo sojuza SSR v tsifrach. Mosko 1924, p 194
٤ـ ايزوستيا  ٢٦فوريه ١٩٢٢
٥ـ V.I Lenin: Neizvestnye dokumenty (Mosko 1999) p 517
٦ـ يک پود برابر است با  ١٦،٣٨کيلو گرم.
٧ـ  Dimitrij Volkogonovدر ص  ، ٢١٢باند  ، ٢کتاب خود در مورد لنين ادعا ميکند که  ١٤٠٠٠از کشيشان و فعالين مذھبى کشته شدند و
در ص  ٢١٧ميگويد که آنھا دست کم  ٢٠٠٠٠نفر بودند .به نظر ميايد که اين اطالعات قالبى باشند .براى مثال

 Zjores Trofimovدر فرماندارى  Simbriskتحقيق نمود بدون اينکه در رابطه با اختالف با کليسا اعدام شده اى پيدا کند ،تنھا دو حبس
تعليقىZjores Trofimov: Volkogonovskij Lenin (Ulianovsk 1995), p77 .
٨ـ Jurij Poljakov: 1921: pobeda nad golodom (Mosko 1975), p 74
٩ـ Mosko 850 let, band 2 (Mosko 1996), p56
١٠ـ Helene Carrere d Encausse: Lenin (Paris 1998), p 561
١١ـ ميان سالھاى  ١٩١٣ـ  ١٧مجموعه جمعيتى که کشته شدند تا  ١،٧ميليون ١٠،٢ ،ميليون ميان سالھاى ١٩١٨ـ  ٢٠و  ٣،٦ميليون ميان
سالھاى  ١٩٢٠ـ  ٢٢تخمين زده شده است.
Sergej Maksudov: Poteri naselenija SSSR (Vermot 1989), p 185.

 -٢٥قـاصد تزار
در رمان  ،Jules Verneقاصد تزار ،چگونگى تالش تزار و قاصدش  Michail Strogovدر جھت
ممانعت از به اجرا درآمدن اھداف جدايى طلبانه اى که ميخواھند سيبرى را از تاج و تخت روسيه جدا
کنند ،به تصوير کشيده ميشود.
قبايلى از  Koknad, Chivaو  Bucharaبا قزاقھا و تاتارھا در اروپا متحد شده اند .جزئيات در
١
تاريخ کامال نامعقول ھستند ،اما با اينحال سانسور دوران تزار اين کتاب را توھين آميز برداشت نمود.
کوششھاى استقالل طلبانه اقليتھا مسئله اى بود که دولتمردان نميخواستند در مورد آن صحبت کنند.
لنين دائما امپراطورى روسيه تزارى را "زندان خلقھا" ميخواند .در سال  ١٩٠٥او دانش آموزان
لھستانى را زمانيکه در صدھا مدرسه تصاوير تزار و کتابھاى درسى خود به زبان روسى را به آتش
کشيدند و معلمان روسى خود را اخراج کردند تحسين نمود.
لنين نوشت "ما ميدانيم که زبان تورگنيف ،تولستوى Dobroljubov ،و  Tjernysjevskijغنى و با
اھميت ھستند .و البته ما ميخواھيم که ھر کسى که در روسيه زندگى ميکند اين امکان را داشته باشد که
زبان روسى را بياموزد .اما ما يک چيز را نميخواھيم :عنصر اجبار .ما نميخواھيم که مردم را با ضربات
٢
چماق به بھشت بفرستيم".
لنين در نوشته خود در مورد حق تعيين سرنوشت ملل بدست خودشان ،بر جدايى سوئد و نروژ در سال
 ١٩٠٥بعنوان مثالى بر اينکه قوانين ميان ملتھا چگونه بايد تنظيم ميشدند تاکيد نمود.
لنين بر اين عقيده بود که انسجام ميان کارگران سوئدى و نروژى با اعتراف جنبش کارگرى سوئد که بر
حق جدايى نروژ مھر تاييد کوبيد ايجاد شد" .زيرا که کارگران نروژى متقاعد شده بودند که کارگران
سوئدى به ناسيوناليسم سوئدى مبتال نشده و براى آنھا ،در مقايسه با امتيازات سرمايه دارى و صاحب
٣
منصبى سوئدى ،برادرى با کارگران نروژى از اھميت بيشترى برخوردار بود".
٤

بيش از نيمى از جمعيت امپراطورى روسيه ،يا  ٥٧درصد بحساب دقيق ،به اقليتھاى قومى تعلق داشتند
که بدرجات مختلف مورد تبعيض واقع ميشدند .بعنوان يک قاعده به آنھا اجازه استفاده از زبان
مادريشان نيز داده نميشد.
لنين گفت "ما بايد آزادى مردم تحت ستم را مطالبه نماييم .نه در کلى گوييھا ،جمالت ناروشن و نه از
طريق اينکه آنرا به زمانى که سوسياليسم ايجاد شده است ]منتقل[ نماييم".
"مشخصا اين به معناى داشتن آزادى کامل سياسى و دمکراتيک جھت تبليغ براى جدايى و آزادى براى
تعيين مسئله با راى عمومى در ميان ملتھايى که خواھان جدايى ھستند ميباشد".

اما نياز به جدايى بدين معنا نبود که بلشويکھا در ھر موقعيتى از خواست جدايى ملل کوچک از روسيه
حمايت نمودند .بر عکس" ،ھر چه سيستم دمکراتيک دولتى خود را به حق کامل جدايى نزديکتر
مينمايد ،خواست جدايى در عمل ضعيفتر و بعيدتر ميگردد".
مقصود اين بود که اگر امپراطورى روسيه واقعا دمکراتيزه ميشد و بصورتى صادقانه نشان ميداد که به
حق جدايى ملتھا احترام ميگذاشت ،در عمل تعداد کمى و يا ھيچيک از اين ملتھا خواھان استفاده از اين
حق نميشدند.
لنين بر اين عقيده بود که ستم ملى چيزى نبود که پس از انقالب اکتبر بگونه اى ناگھانى متوقف بشود.
او مايل بود که از نامه اى نوشته شده توسط انگلس ١٢ ،سپتامبر  ، ١٨٨٢به کائوتسکى نقل قول نمايد.
"يک چيز تقريبا قطعيست .کارگران پيروزمند نميتوانند ،بدون نابود نمودن پيروزى خود ،ھيچگونه
دعاى خيرى را به مردمان ديگر ديکته کنند ".مردمى که به مردمان ديگر ستم روا ميدارند خودشان
نميتوانند آزاد باشند.
لنين اين را "يک اصل مطلق بين المللى خواند" .او ميدانست که يک رژيم سوسياليستى ميتوانست
مرتکب گناه بشود ،بله ،انقالب ميتوانست حتى از منافع شخصى نشئت گرفته و "از ديگران سوارى
بگيرد" .لنين اين امکان را از نظر دور نداشت که يک رژيم سوسياليستى ميتوانست به امپرياليستى
مبدل بشود .او در  ١٩مارس  ١٩١٩در ھشتمين کنگره حزب کمونيست اخطار داد" :تعدادى کمونيست
را قطعه قطعه کنيد ،و شما يک شونيست بزرگ را پيدا ميکنيد".
او ،دقيقا به منظور مانعت از يک انحطاط ،از ضمانتھاى قانونى براى خود مختارى ،با داشتن آزادى
جھت ترويج براى استقالل و جدايى از کشورھاى سوسياليستى ،حمايت نمود.
در  ١٥نوامبر  ١٩١٧اعالميه اى امضاء شده توسط استالين و لنين ،اعالم نمود "مساوات و حق
حاکميت براى ھمه مردم روسيه" ،ھمچنين "حق ھمه مردم روسيه در داشتن استقالل نامحدود باضافه
حق خارج شدن و تاسيس کشورھا".
ستمگرى و خودسرى دوران تزار "جايگزين سياستى ميشد که ھدفش ايجاد اتحادى داوطلبانه و صادقانه
ميان ھمه مردم روسيه بود".
فنالند اعالميه بلشويکھا را بھانه اى قرار داد و در دسامبر  ١٩١٧اعالم استقالل نمود .اوکراين با ٣٧
ميليون جمعيت ھمان مثال را دنبال نمود .در آغاز  ١٩١٨منشويکھا جمھورى غيروابسته گرجستان را با
تقريبا  ٣ميليون جمعيت ايجاد نمودند .حزب سوسياليست ملى  -کشاورزى داشناک ھمين کار را در
ارمنستان کرد  .ديگران نيز از آنان پيروى نمودند .در دسامبر  ١٩١٨لتونى و ليتوانى ايجاد جمھوريھاى
شورايى را که مسکو آنھا را بعنوان مستقل مورد تاييد قرار داد رسما اعالم نمودند.
تاسيس  (The Russian Socialist Federative Soviet Republic ) RSFSRاولين تالش در
جھت گرد ھم آوردن بخشھاى ويران شده امپراطورى بود .در  ١٠جوالى  ١٩١٨اولين قانون اساسى
شوراى روسيه که براى اولين بار به اقليتھاى ملى نوعى از خودمختارى را اھدا مينمود تصويب شد.
طبقه بندى دستگاه ادارى دوران تزار در فرمانداريھا با خطوطى بدون توجه به اينکه چه اقليتھايى در
آنجا زندگى ميکردند ترسيم شده بود.
اينکه اين ارتباطات در عمل به چه معنايى بودند ،با اينحال واضح و روشن نبودند .آيا روسيه بايد بدون
ھيچ برنامه اى امتيازات نژاد برتر را تسليم مينمود؟
در  ٢١جوالى  ،S.G.Said – Galijev ١٨٢١رئيس شوراى جمھورى سوسياليستى خودمختار  -تاتار
نامه اى به لنين نوشت و چند سوالى را بشرح زير مـطرح نمود:
"آيا وجود جمھوريھاى کوچک خود مختار در حوزه  RSFSRو بخصوص تاتارستان ،ضروريست؟"
"بله" لنين پاسخ داد.

"اگر پاسخ شما مثبت است ،تا چه زمانى ،يا به عبارت ديگر ،تا زمانيکه چه وظايفى انجام شده اند و
براى دستيابى به چه اھدافى؟"
"تا مدتى دراز " ،لنين پاسخ داد.
"آيا اين صحيح است که کمونيستھاى متعلق به ملتھاى حاکم ،که از ھر جھت داراى مقامى باالترند ،معلم
و پرستار کودکان ھمه کمونيستھا و ديگر مردم زحمتکش -ه متعلق به ملتھاى تحت ستم قديمى باشند؟"
"نه معلم و نه پرستار بچه بلکه دستياران" ،لنين پاسخ داد.
اينھا اشارات روشنى بودند بر اينکه که رھبران با سياست جديد ملتھا ھدفى جدى را دنبال مينمودند.
روسھا ديگر نبايستى بصورتى خود بخودى پستھاى برتر را متعلق بخود ميدانستند.
پيش از تاسيس اتحاد جماھير شوروى در مباحثه اى به تاريخ  ٣٠دسامبر  ١٩٢٢لنين ناگزير شد که از
ضوابط بين المللى حتى در مقابل نزديکترين ھمکاران خود پشتيبانى نمايد.
بر روى کاغذ فعاليت -ه داوطلبانه بعنوان يک اصل به ميزان کافى روشن بود ،اما در عمل بسيار پيچيده
تر .طى دوران جنگ داخلى بخش بزرگى از امپراطورى سابق به مصادره نيروھاى مداخله گر در آمده
بود .سپس زمانيکه ارتش سرخ پيروزمندانه پيشروى نمود حکومت اتحاد جماھير شوروى را ،حتى،
فراتر آن روسيه واقعى گسترش داد.
در رھبرى حزب يک فرقه نيرومند گرجستانى وجود داشت که خواھان آزاد نمودن ھر چه سريعتر
گرجستان از قميوميت نيروھاى مداخله گر انگلستان و منشويکھا بود .در آخر زمانيکه انگلستان عقب
نشينى کرد ارتش سرخ پيشروى و حکومت اتحاد جماھير شوروى را بدون منشويکھا تاسيس نمود.
سپس رھبرى حزب در مسکو مناسب ديد که جمھوريھاى بشدت ناھمگون قزافھا )آذربايجان امروزى،
ارمنستان و گرجستان( را در يک "فدراسيون ترانس قفقازى" گرد ھم آورد .ترکستان )ترکمنستان
امروزى ،ازبکستان ،تاجيکستان و قرقيزستان( نيز بعنوان واحدى ،اگر چه متشکل از مردم و ملتھاى
بسيار ناھمگون ،باقى ماندند .اکنون مسئله اين بود که اين ملل مختلط بايد به " RSFSRمتصل شده"
و به آنھا در داخل فدراسيون خودمختارى داده ميشد يا اينکه به فدراسيون  RSFSRبا اساسى برابر و
با حق خروج وارد ميشدند؟
استالين از به اجرا گذاشتن اولين موضع و لنين از دومين موضع حمايت نمود .اولين عکس العمل
استالين اين بود که لنين را به "ناسيوناليسم ليبراليسم" متھم نمايد ،اما جرئت نکرد که به صورتى
آشکار با او مخالفت کند .زمانيکه لنين قويا در بحث وارد شد ،استالين عقب نشينى نمود اما ھنوز با
اينکه اين نظم جديد دولتى ،اتحاد جماھير شوروى ،بايد مجمع نمايندگان خود را داشته باشد مخالف بود.
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".
زمانيکه کمتيه مرکزى حزب بر آن شد که در مورد اين مسئله گفتگو کند ،لنين بخاطر دندان درد در خانه
مانده بود ،اما نامه کوتاه اى را به جلسه فرستاد:
"من بر عليه شونيسم بى اندازه روسى اعالم جنگ ميکنم .من ھمينکه از دست اين درد لعنتى راحت
بشوم ،ھمه آنرا با تمام دندانھاى سالمم تا ته ميخورم .ما بايد مطلقا بر اين امر اصرار بورزيم که مقام
رياست کمتيه مرکزى اجرايى اتحاديه بصورت دوره اى بر عھده يک روس ،يک اوکراينى ،يک
گرجستانى و يا ديگر ملل گذاشته شود".
موضع لنين پيروز شد و در سال " ١٩٢٢اتحاد جماھير شوروى سوسياليستى" ،که از ھمان ابتدا
اوکراين ،بالروس ،فدراسيون ترانس قفقازى )آذربايجان ،گرجستان و ارمنستان( به آن پيوستند،
تاسيس شد.
لنين حوادث را با دقت از گورکى ،محلى که دوران نقاھت خود را ميگذراند ،دنبال مينمود و اينچنين
ديکته کرد" :ما بصورتى مداوم توھين و حمله ميکنيم بدون اينکه خودمان متوجه باشيم" ،او نوشت و

اين خاطره را که با غير ـ روسھا در ولگا چگونه رفتار ميشد به خاطر آورد .لھستانيھا ،تاتارھا،
اوکراينيھا و قفقازيھا را دائما با اسم مستعار صدا ميکردند.
به دليل ارثيه بجاى مانده از دوران تزار روسى ملل عضوه اتحاديه نه فقط بايد از داشتن حق مساوى
بھره مند ميشدند ،بلکه بايد به آنھا "به خاطر عدم اعتماد ،سوء ظنھا و توھينھايى که در گذشته به آنھا
تحميل شده است خسارت پرداخت ميشد".
نتيجه اى که لنين در عمل گرفت اين بود که اتحاد جماھير شوروى بايد به اتحاديه اى نيرومند مبدل
ميشد ،اما اين ھمکارى بايد تا به آنجايى گسترس ميافت که اعضاء قادر به تحمل آن بودند .لنين وجود
اين امکان را که اتحاديه در دومين کنگره اش فعاليت خود را تنھا به اھداف سياسى و نظامى محدود
سازد مھيا ساخت.
ملتھا بايد جھت استفاده از زبان خود نيز مورد حمايت قرار ميگرفتند .درخواستھا مبنى بر تحميل زبان
روسى "با ارتباطات راه آھن و جمع آورى ھمگون – ه ماليات ،غيرو و غيرو ،بعنوان بھانه ،مردود
اعالم ميشدند .مجموعه اى از قوانين دقيق ،تھيه شده توسـط اقليتھاى ملى ،به تنظيم اين مسائل
ميپرداخت.
با يک بازنگرى ،چندان جاى تعجب نيست اگر کسى شگفت زده بگويد ،آيا اتحاد جماھير شوروى
مھمترين دستارود لنين نبود .او موفق به انجام کارى که غير ممکن بنظر ميامد شد و تعداد بسيارى از
اين ملل را ،زمانيکه امپراطورى تزار تقسيم شده بود ،در اتحاديه اى گرد ھم آورد .در حال حاضر از آن
مخلوق نيرومند تنھا اتحاديه اى کاغذى ميان روسيه و بالروس باقيمانده است.
١ـ کتاب  ،Jules Verneقاصد تزار ميتوانست ابتدا با  ٢٦سال تاخير ،سال  ١٩٠٠منتشر بشود .اين کتاب به دليلى ھرگز در دوران حکومت اتحاد
جماھير شوروى منتشر نشد.
٢ـ Proletarskaja Pravda 18 jan 1914
٣ـ جنبش کارگرى در سوئد ،بخش يک )استکھلم  (١٩٦٣ص Citet after Knut Bäckström: ٤٧
٤ـ LCC 23: 249

 -٢٦مدفوع ملت
ماکسيم گورکى" ،مرغ طوفان" انقالب ،اغلب از خيابانى که لنين در آن زندگى ميکرد عبور مينمود .او
اين نام مستعار را پس از سرودن شعر "ترانه مرغ طوفان" که در سال  ١٩١٠ممنوع اعالم شد گرفت.
لنين و گورکى در کنار ولگا بزرگ شده بودند و اگر چه لنين متعلق به خانواده ثروتمندترى بود ،با اينحال
در مورد ارزشھاى بنيانى انسانى ھم نظر بودند.
گورکى در سال  ١٨٩٧به سوسيال دمکراتھا پيوست ،در آنزمان او نوشتن براى نشريه حزب Sjizn
)زندگى( را آغاز نمود .حزب اولين کتابھاى او را منتشر و شرايط دريافت يک بورس تحصيلى به ايتاليا
را براى او فراھم آورد .او از سال  ، ١٩٠٥سالى که گورگى بخاطر فعاليتھاى انقالبى دستگير شد ،عضو
حزب بود.
در نوامبر ھمانسال کمتيه مرکزى حزب جلسه خود را ،زمانيکه يک پاکسازى مسلحانه را آماده مينمود،
در خانه گورکى واقع در سن پطرزبورگ تشکيل داد.
بعدھا گورکى در مورد اولين مالقات خود با لنين نوشت" :من انتظار نداشتم که لنين اينچنين باشد .چيزى
گم شده در او بود .او سيگار لوله ميکرد و زمانيکه ايستاده بود دستانش را با حالتى بى تکلف زير بغل
خود نگاه ميداشت .او از جھاتى بسيار معمولى به نظر ميامد و در اولين برخورد نشان داد که ميتواند
يک رھبر باشد .مقابل من شبحى با ثبات ،چاق ،خپل و تاس ايستاده بود که دست مرا در يکى از دستھاى

خود نگه داشته ،در حاليکه با دست ديگر خود پيشانى خود را که ميتوانست متعلق به سوکراتس باشد
خشک ميکرد ،با چشمان منحصر بفرد و روشن خود با عالقه به من نگاه ميکرد .او بالفاصله اظھار نظر
درمورد کمبودھاى موجود در کتاب من ]مادر[ را آغاز نمود".
گورکى مسئله را به اين بھانه ،عجله داشت که آنرا طى اقامت خود در آمريکا بنويسد ،رتق و فتق کرد،
اما به نظر لنين اين خوب بود که او بسرعت عمل نموده بود .چرا که جنبش دقيقا به چنين رمانى نياز
داشت.....
اگر چه بعدھا گورکى انسان مھمى شد ،يک فرد قابل ستايش بين المللى ،اما حزب را رھا نکرد .بسيار
خوب ،او چند بارى با لنين قطع رابطه کرد ،او را لعن و نفرين و با او مجادله نمود ـ اما ھميشه بازگشت.
اگر لنين در مورد ترتسکى گفت" :او با ماست ،اما متعلق به ما نيست" ،بارھا خالف آنرا در مورد
گورکى گفته بود" :او با ماست ،او متعلق به ماست".
به نظر ميامد که نزديکترين ھمکاران لنين در تبعيد ،زينويف ،ترتسکى و ديگران ،بر سر اين امر توافق
داشتند که ممتازترين ويژگى لنين داشتن ھدف بود ،اين احساس که رھبر انقالب سوسياليستى روسيه
ناميده شود .ھمه و ھمه چيز تابع اين ھدف شد.
دشمن او  Danاز سر تسليم و منقلب گفت" :انسانى وجود نداره که  ٢٤ساعت ،ھر روز و مستقيما
براى انقالب کار کنه ،فکر کنه و حتى فقط در مورد انقالب خواب ببينه! با يه ھمچين آدمى چکار ميشه
کرد؟"
روابط لنين با ديگران بر اساس رسيدن به ھدف شکل گرفته ميـشد .قطع رابطه سياسى با کسى ،به
معناى قطع رابطه شخصى با آن فرد بود .اما اگر تضادھاى سياسى حل ميشدند ،لنين در ھر حالتى آماده
بود که دست دوستى دراز کرده و حتى روابط شخصى را از سر گيرد.
اينکه براى مثال کامنف و زينويف در اکتبر  ١٩١٧بر عليه انقالب عمل نمودند ،مانع از اين نشد که لنين
ھمکارى با آنھا را از سر نگيرد ،تو گويى که ھيچ اتفاقى رخ نداده بود .در مورد کالنين نيز ھمينطور
بود .مرتدانى مانند ترتسکى Majskij, Vysjinskij ،غيرو غيرو ،که به منشويکھا پشت کرده بودند
ھرگز به خاطر گذشته خود مورد سرزنش قرار نگرفتند.
نقطه مقابل رافت انسانى لنين آشتى ناپذيرى او در مقابل کسانى بود که در اپوزيسيون قرار داشتند و
قربانى لعن و نفرين او ميشدند .پس از انقالب زمانيکه منشويکھا Dan ،و مارتف به تبعيد فرستاده
شدند لنين دخالتى نکرد ،اگر چه بنظر ميايد که او در خلوت اظھار تاسف نموده بود:
لنين به گورکى گفته بود" ،حيف که مارتف با ما نيست .خيلى حيف شد! او رفيق بسيار خوبيه ،چه
انسان پاکى!"
ما نميدانيم که لنين زمانى بخاطر آنھايى که او ناگزير ضربه اى بر آنھا وارد آورد بود دچار عذاب وجدان
شده باشد .احساساتى بودن امرى بود که او بشدت از آن دورى ميجست.
کارل رادک ميگويد که او چگونه يکبار طى دوران تبعيد خود در سوئيس تالش نموده بود که افسردگى
لنين را با دعوت او به نوشيدن چند آبجوى مورد عالقه اش "سالواتور" بر طرف نمايد .شب ھنگام،
زمانيکه رادک به ھمراه او به خانه رفت و پس از برقرارى آرامش ،لنين در تقالى توضيح مسئله برآمد:
"ميفھمى ،االن من بيست ساله که از طريق غير قانونى مشغول فرستادن مردم ھستم ،اينھا ھمگى
٢
ناموفق بودن ،صدھا انسان .اما اين ضروريه....
طى دوران تبعيد ،لنين و گورکى بصورتى متناوب با يکديگر نامه رد و بدل نموده و در مورد مسائل
مشترکشان با يکديگر گفتگو ميکردند .گورکى  ١٩٠٧بعنوان مھمان مخصوص به کنگره حزب در لندن
دعوت شد .در راه لنين و گورکى شيشه اى شراب با ھم تقسيم و کارت بازى کردند .لنين مرتبا ميباخت،

زمانيکه گورکى در مورد مالقاتش با آگوست ببل ،رھبر کارگران آلمانى حرف ميزد لنين با دھان بسته
ميخنديد.
ھر بار که آن رھبر مورد احترام به او ميگفت ) Mahlzeitنوش جان( ،گورکى با آلمانى ضعيف خود
تصور ميکرد که  Mahlzeitبه معناى "دوران بد!" بود.
"کودکان" ،ببل گفت زمانيکه با مھمانان روسى خود صحبت ميکرد.
گورکى کسانى را که مالقات مينمود ھمواره با در نظر گرفتن جزئيات خاصى مورد ارزيابى قرار ميداد.
يکى از اين جزئيات که او ھرگز فراموش نکرد اين بود که لنين ،زماينکه به لندن وارد شدند ،به دقت
مالفه گورکى را در اتاقش ،به منظور مطمئن شدن از اينکه مرطوب نباشد ،کنترل کرد .او به سالمتى
کورگى فکر ميکرد.
پس از کنگره گورکى لنين را به  Capriدعوت کرد .در آوريل  ١٩٠٨او ابتدا پس از مدتى ترديد و
دودلى دعوت او را پذيرفت اما بدون  .Krupskajaکمى قبل از ترک ژنو لنين به گورکى گفت" :من
ميام ،اما تکرار ميکنم :فقط به اين شرط که در مورد فلسفه و يا مذھب بحث نکنم".
به ھمراه يکديگر آنھا از موزه ملى ناپل ،شھر ويران  Pompejiو دامنه ھاى آتشفشان Vesuvius
بازديد نمودند .در عکس معروفى گورکى و ھمسر او  Marija Fjodorovna Andrejevaايستاده و
به لنين زمانيکه در تراس خانه گورکى با آلکساندر بوگدانف  -ه فيلسوف شطرنج بازى ميکند نگاه
ميکنند.
لنين شکست خورد" ،و زمانيکه شکست خورد" ،گورکى نوشت" ،عصبانى و مانند کودکى پکر شد".
٣
لنين و بوگدانف ھر دو تا پايان عمر خود بلشويک باقى ماندند اما ھمواره با يکديگر تضاد داشتند.
بوگدانف ،که از ھواداران فيلسوف اطريشى ارنست ماخ و " -"empiriokriticismه او بود ،لنين را
با نوشتن مطلبى در مورد  ،empiriokriticismاگر چه رشته اى بود که در موردش چندان تجربه اى
نداشت ،ناگزير به تصفيه حساب با اين فيلسوف نموده بود..
طى ھمان دوران گورکى با نظراتى از قبيل ،ايجاد مصالحه ميان سوسياليسم و مذھب ،تبديل توده ھا به
خدا و بوجود آوردن درک جديدى از خدا سر و کله ميزد.
اين امر لنين را منقلب مينمود .به عقيده او تالش در جھت نجات آبروى ارتدکس روسى زمانيکه مردم در
عوض به رھايى از آن نياز داشتند ،بشدت خطرناک بود.
"تفاوت ميان اينکه خدا را جستجو کنيم و يا اينکه خدا را بوجود بياوريم بھمان بزرگى تفاوت ميان يک
ديو آبى و زرد است ....يک کشيش مسيحى که به دختر بچه ھاى کوچک تجاوز ميکند  ......به مراتب
خطر کمترى براى ]دمکراسى[ دارد تا کشيشى که با ديدگاه دمکراتيک اعالم ميکند که خدا وجود دارد"،
لنين نوشت.
در نوامبر  ١٩٠٩کميته مرکزى حزب بر آن شد که از آن پس حمايت خود را از مدرسه حزبى گورکى،
 ،Capriمتوقف نمايد .گورکى در نامه اى به لنين نوشت" :دوست عزيز ،من براى شما احترام بسيارى
قائلم ....اما درک شما از انسانھا ،اگر مرا ببخشييد ،بشدت کودکانه است! ايکاش که تا به اين اندازه ساده
نبوديد! اما گاھى اين چنين برداشت ميکنم که انسانھا در چشمان شما تنھا فلوتى ھستند که شما از آن به
منظور نواختن ترانه اى که عاشقش ھستيد استفاده ميکنيد"...
قطع رابطه ميان گورکى و لنين تا پنج سال بطول انجاميد.
در جريان آغاز اولين جنگ جھانى ابتدا گورکى اعالميه اى نوشت و در آن "آلمانيھاى بربر را محکوم
نمود" .اما بسرعت اشتباه خود را دريافت و فھميد که جنگ نفرت ھمه از ھم را به ارمغان آورده بود.
"در حال حاضر نگرانى ما در مورد آينده فرھنگ اروپا و آگاھى در مورد خويشاوندى معنوى مان در

عشق – ه به اين فرھنگ بايد ما را متحد سازد" ،او در مقاله اى نوشت که در Svenska
٤

) Dagbladetيک روزنامه سوئدى ـ مترجم( نيز منتشر شد.
طى دوران انقالب انتقادات گورکى نسبت به لنين و بلشويکھا افزايش يافت .کودتاى جوالى  ١٩١٧که به
بلشويکھا نسبت داده شده بود از جانب گورکى بعنوان يک "تراژدى نفرت انگيز" محکوم شد .او به
انقالب اکتبر نيز بـشدت انتقاد مينمود و تصور ميکرد که لنين در حال کشاندن کشور به يک بحران
آنارشيستى بود .انحالل مجمع قانونگـدار در ژانويه  ١٩١٨او را منقلب نموده بود.
٥
او نوشت" :من نميتوانم با راھزنانى مانند لنين و ترتسکى صحبت کنم" .به تصور او رھبر انقالب
آلوده به "زھر قدرت" شده بود .در اين مورد "نگرش نفرت انگيز آنھا به آزادى بيان ،به افراد و کليه
حقوق فردى آنھا که دمکراسى براى آن مبارزه نموده است" شھادت ميداد.
گورکى تحمل ميشد ،اما با خشمى رو به افزايش .لنين گفت" :او به سادگى قربانى خلق و خوى خود
ميشود" .ترتسکى اھانت کرد" :فرھنگ سرود خوانان در کليسا"
در فوريه  ١٩١٨نشريه گورکى) Novaja Sjizn ،زندگى جديد( بدليل محکوم نمودن معاھده صلح
برست ـ ليتوسک ممنوع و در جوالى ھمان سال بصورتى کامل ممنوع شد.
زمانيکه لنين در اوت  ١٩١٨مورد حمله  Fanny Kaplanقرار گرفت ،گورکى تماس محدودى را با
لنين برقرار نمود .او ميخواست که در مقابل ترور سرخھا از طبقه روشنفکر جامعه حمايت نمايد.
"ھا" لنين پاسخ داد" ،اين گلوله طبقه روشنفکر است که من در سرم دارم".
براى مثال لنين بعنوان نمونه نويسنده  – Korolenkoه را در نظر گرفت که بروشورى در دفاع از
شرکت روسيه در جنگ نوشته بود.
"براى چنين آقايانى حمايت از  ١٠٠٠٠٠٠٠کشته در جنگى امپرياليستى کاريست با ارزش )در عمل،
بھمراه عبارات شيرين ]بر عليه[ جنگ( ،اما صدھا ھزار کشته در يک جنگ عادالنه داخلى بر عليه
زمينداران بزرگ و سرمايه داران آى و اوى ،خميازه و حمالت عصبى آنھا را برميانگيزد".
گورکى يکبار براى لنين تعريف کرد که زنى زيبا با ھيجانى بسيار خود را به او نزديک کرده بود:
"به من استخون بده ،گوشت استخون بده" آن زن که به در خانه گورکى ميکوبيد درخواست مينمود ،با
اين اعتقاد که او در اين دولت جديد امتيازاتى داشت که چشم پوشى از آنھا امکان ناپذير بود.
مسئله اينجا بود که اين بانوى بزرگوار صاحب چھار سگ بود ،که البته او ،با آن سھميه بنديھاى شديد
جارى و يک چھارم سھميه بندى سه ماھه براى افراد ٽروتمند ،نميتوانست شکم آنھا را سير کند.
آن زن تصميم گرفته بود که با پريدن به داخل آبھاى کانال  Mojkaخودکشى کند ،اما چھار سگ او که
شرايط ھرج و مرج را تشخيص داده بودند زندگيش را چنان نظم و ترتيب دادند که او از خودکشى
منصرف شد.
"ھا ،ھا" لنين لبخندى زد" .قصه قشنگى بود ،اگر چه من در آوردى بود".
"عاقال باقى ميمونن" او متفکرانه اضافه کرد.
شرايط به شکلى بود که طبقه ثروتمند قديمى بايد واقعا کمربند خود را محکم ميبست .خارج کردن پول از
بانک به  ١٠٠روبل در ماه محدود شده بود ٣٥٠٠٠ .ھزار صندوق بانکى در حضور سربازان گارد
سرخ مورد بررسى قرار گرفتند و اموال با ارزش مصادره شدند.
مغرضى ،با خوشحالى از اينکه شاھزاده خانم  Golitsynدر حال حاضر در بازار کيک ميفروخت،
بارونس رانگلر لباس ميدوخت ،کنتس وايت شکالت و شيرينى جات و ژنرال  Brusilovکبريت

ميفروختند ،گزارش داده بود .با ھمه اينھا با  byvsjije ljudiـ مردمان سابق ـ گاھى با خوشحالى
برخورد ميشد و گاھى با دلسوزى.
بسيارى در تالش به منظور استفاده از سھميه بندى کامل مشخصات خود را تغيير دادند .در بھترين حالت
کودکان و نوه ھاى آنھا توانستند گرد و غبار عناوين نجيب زاده گان را پس از  ٧٤سال از خود بزدايند...
عاقالن ميمانند ،لنين گفت .اما  ١،٥تا  ٢ميليون نفر مھاجرت نمودند .در مارس  ١٩١٧آکادمى علمى
روسيه انقالب را ستوده بود .اما در اکتبر عقب نشينى نمود .فيزيکدان معروف و برنده جايزه نوبل ايوان
٦
پاولوف در زمستان  ١٩١٨گفت :
"آنچيزى که بلشويکھا با روسيه ميکنند يک آزمايش است ،اگر چنين است در اينصورت من حتى مايل
نيستم که با يک قورباغه اينطور رفتار کنم"
لنين ،که به اھميت تحقيقات پاولوف پى برده بود ،چنين ترتيب داد که او سھميه بيشترى گرفته و در
آرامش کار کند .اين عامل ديدگاه او را نسبت به حکومت شوروى تغيير داد.
شمار دانشمندان روسيه در آنزمان کمتر از سوئد کوچک بود .بسيارى از آنھا دشمنان سياسى بودند و
بلشويکھا ناگزير به ناديده گرفتن آن .رئيس دانشگاه پطروگراد يکى از اعضاى حزب کادت بود و آکادمى
علمى تا پايان سال  ١٩١٨يک نفر عضو فعال بلشويک نداشت .اگر چه آکادمى بر عليه انقالب اکتبر
سخن گفته بود اما ھمچنان به فعاليت خود ادامه داد.
اما گاھى تضادھا باال ميگرفتند و دانشمندان تنھا به صرف اين سوء ظن که بر عليه حکومت روسيه
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
پرخاش جويانه پاسخ نميداد ،اما در اين مورد او پاسخ داد:
"اينھا عبارات بشدت تنديست و شما به چه دليل از اين عبارات استفاده ميکنيد؟ گيريم که دھھا و )يا
حتى صدھا نفر( چند روزى را در زندان نشستند .... .چه فالکتى ،باور نکردنيست! چه بى عدالتى! چند
روز و يا حتى يک ھفته در زندان براى چند نفر روشنفکر .....ما ميدانيم ،پروفسورھايى که در تماس
نزديک به کادتھا ھستند مستمرا به توطئه گران کمک ميکنند .اين يک حقيقت است.
لنين فرياد زنان گفت ،توان فکرى کارگران و دھقانان رشد ميکند و در مبارزه جھت سرنگونى سرمايه
دارى و ملتزمين ريز و درشت آنھا و نوکران سرمايه که به تصور خودشان مغز جامعه ھستند تقويت
٧
ميشود .در واقع اين مغز نيست بلکه مدفوع است".
 Tjekanدر آنزمان فھرستى از  ١٦٠روشنفکر ،عمدتا اومانيستھا ،که طى دورانى قابل مالحظه به
خارج از کشور فرستاده شدند ،فراھم آورد.
بسيارى از آنھا را در يک کشتى ـ " کشتى فلسفه" نشانده و به غرب فرستاده شدند .شمار کسانى که
داوطلبانه اين سفر را انتخاب نموده بودند زياد نبود .آنھا پاسپورتى باھويت روسى دريافت نمودند ،اما
مطمئن نبودند که ميتوانستند به روسيه بازگردند .بعدھا اين گروه بى وطن شدند و از انجمن ملتھا
پاسپورتى دريافت کردند که اصطالحا  Nansenناميده ميشد.
لنين البته با اخراج افراد مشھورى مانند فيلسوفھا  Nikolaj Berdjajevو سرگئى فرانک ،بلوايى در
غرب بر پا نمود .اما ھمزمان موقعيت آنچنان بود که اين اخراجھا بسيارى را از گرفتار شدن به
سرنوشت بدترى نجات داد M.O Gersjenson .در ھمان گلچين ادبى ،Vechi ،که Nikolaj
 Berdjajevنيز در آن ھمکارى داشت نوشت ...." :ما فقط بايد آرزو کنيم که در مردم ادغام نشويم ،ما
بيش از دسيسه ھاى حکومت بايد از مردم بھراسيم و سپاسگزار اين رژيم باشيم ،چرا که تنھا نيرويست
٨
که ميتواند با زندانھا و سرنيزه ھاى خود از ما در مقابل خشم تودھا حمايت نمايد".

زمان درازى طول کشيد تا اينکه لنين توانست به طرحھاى خود در مورد تربيت نسلى کامل و جديد از
روشنفکران روسى جامه عمل بپوشاند .تا اطالع ثانوى آنھا بايد با معلمان و پروفسورھاى قديمى کار
ميکردند و لنين رھمنودھاى مشروحى در مورد اينکه با آنھا چگونه بايد برخورد ميشد صادر نمود.
"به آنھا چنان موضوعات و مطالبى را بدھيد که بصورتى عينى آنھا را به ديدگاھھاى ما نزديک
ميسازد" ،او تجويز نمود " .به آنھا اجازه بدھيد ،براى مثال ،در مورد تاريخ استعمار سخنرانى کنند،
چرا که نويسندگان سرمايه دارى عملکرد موذيانه يکديگر ـ انگليسيھا فرانسويھا را ،فرانسويھا
انگليسيھا را و آلمانيھا ھر دو را ـ افشاء نموده اند] .مبحث ادبيات[ پروفسورھا را ناگزير ميسازد که
بصورتى جامع در مورد حيله ھاى سرمايه ھاى مستعمراتى صحبت کنند.
در ضمن از آنھا شناخت در مورد ادبيات بنيانى مارکسيستى را درخواست نماييد ،براى آنھا روشن کنيد،
آنکسى که در مارکسيسم فارغ التحصيل نشود نميتواند سخنرانى کند .من به شما ضمانت ميدھم ،شايد
آنھا صاحب عقيده درستى نشوند ،اما مطالبى را خواھند آموخت که در گذشته در برنامه ھايشان وجود
نداشته است .سپس اين ديگر به دانش آموزان مربوط ميشود که ،تحت رھبرى سياسى ما ،از اين داده ھا
آنطورى که بايد بھره بردارى نمايند".
مورخى بنام  Michail Pokrovskijاز اين که جريان گذار به سوسياليسم چگونه بدون "مسئله "
پشت سر گذاشته شد شگفت زده بود .او مينويسد ،امتحانات با عالقه داده شدند و بسيارى از پروفسورھا
اعالم نمودند که از سالھا قبل مارکسيست بوده اند.
 ٧٠سال بعد ھمين پروفسورھا در ھمان دانشگاه روسى در رديف اولين اولين کسانى قرار گرفتند که
کتابھاى حزبى خود را پاره و اعالم نمودند که از سالھا قبل ليبرال بوده اند...
گورکى تجاوزات انقالبيون را مورد انتقاد قرار داد ،اما بر خالف بسيارى از روشنفکران ،براى مثال
برنده جايزه نوبل ،ايوان بونين ،ھرگز به جبھه سفيدھا نپيوست.
"ديروز او )پرزيدنت ويلسون( آماده بود که براى حق تعيين سرنوشت مردم بدست خودشان مبارزه
نمايد" ،گورکى در سال  ١٩١٩نوشت" ،و اکنون ارتشى را جھت بازگرداندن نظم و ترتيب به روسيه،
جايى که مردم در حال حاضر از حق قانونى خود به منظور بدست گيرى قدرت بھره بردارى نموده اند،
٩
مجھز مينمايد".
گورکى پادوى کسى نبود .او تا آنجا که در توان داشت بر عليه بازداشتھاى رئيس محلى حزب ،گئورگى
زينويف در پطروگراد فرياد کشيد و نامه اى به لنين نوشت:
"اين بازداشتھاى بربرمنشانه تنھا به نابودى افراد با فراست و کاردان منجر خواھد شد .براى ھر روز که ميگذرد رابطه من با
حکومت اتحاد جماھير شوروى خصمانه تر ميشود ][.....
بازداشت و از ريشه بر کندن دانشمندان با توسل به روشھاى بربرمنشانه و نفرت انگيز توسط شما تنھا نشانگر اينست که ما نه
ميتوانيم به پيروزى اميدى داشته باشيم و نه حتى اين شجاعت را داشته باشيم که با افتخار سرنگون بشويم ][.......
والديمير ايليچ ،شما بايد اين را بدانيد که من کامال از اين افراد حمايت ميکنم .من نيز ميخواھم که با کمال ميل دستگير و زندانى
بشوم ،تا اينکه در نابودى بھترين فرزندان روسيه شريک جرم شما باشم .به دليل اينکه اکنون براى من کامال روشن شده است که
"سرخھا" و "سفيدھا" به يک اندازه دشمن خلق روسيه ھستند .البته شخصا ترجيح ميدادم که توسط "سفيدھا" کشته ميشدم ،اما
"سرخھا" نيز دوستان من نيستند .اميدوارم که مرا درک کنيد.
١٠
ماکسيم گورکى

با اينحال در پس آن نامه ھاى منقلب در مورد تجاوز به حقوق دمکراتيک ،يک سوال اساسى پنھان شده
بود .گورکى مايل بود که کشاورزان روسى را به عنوان نيرويى ارتجاعى ارزيابى نمايد ،در حاليکه لنين
بر اين عقيده بود که در کشورى مانند روسيه آنھا يک متحد ضرورى انقالب بودند.

"من علنا اعتراف ميکنم" ،گورگى نوشت" ،افرادى که با آب و تاب از عشق خود به مردم سخن
ميگويند ،احساسى از عدم اعتماد و شک و ترديد را در ذھن من بوجود مياورند .من از خودم و از آنھا
سوال ميکنم :آيا شما عاشق اين چنين کشاورزانى ھستيد که تا حد از خود بيخود شدن ودکا مينوشند و
سپس مانند يک حيوان وحشى رفتار کرده و به شکم ھمسران حامله خود لگد ميزنند؟ کشاورزانى که به
نزديکان خود ،که به آنھا عشق ميورزند ،اجازه ميدھند که از گرسنگى بميرند؟ کشاورزانى که دھھا
ھزار پود گندم را زير خاک ميکنند و اجازه ميدھند در زير خاک بپوسند و از دادن آن به قحطى زدگان
امتناع ميورزند؟ اين چنين کشاورزانى که حتى يکديگر را زنده در خاک مدفون ميکنند ،کسانى که
اعدامھاى خونين را در خيابانھا ترتيب ميدھند و کسانى که از ديدن اينکه چگونه فردى فرد ديگرى را
١١
بقتل ميرساند و يا در آب رودخانه غرق ميکند لذت ميبرند؟
قبول موضع ضد دھقانى گورکى بعنوان سياست ،براى حکومت اتحاد جماھير شوروى غير ممکن بود اما
ھمه ريشه اين دوگانگى را نميفھميدند بلکه بدون توجه لنين را دشمن خلق ارزيابى مينمودند.
در سال  ١٩٢٠زمانيکه بوروکراسى اتحاد جماھير شوروى در کار انتشاراتى گورکى براى ادبيات جھان
اختالل ايجاد کرد ،او تھديد نمود که دست از کار ميکشيد.
لنين به نفع گورکى دخالت نمود .اما ھمچنين ميدانست که گورکى بيمار بود و خون استفراغ ميکرد و به
او پيشنھاد کرد که کشور را براى مدتى ترک کند.
گورکى تقاضاى مالقات با  Aleksandr Blokرا کرده و براى او اخذ ويزا نموده بود ،اما او قبل از
دريافت آن جان داده بود.
و ھيچ چيز به اندازه مورده  -Nikolaj Gumiljovه شاعر ،که به داشتن فعاليتھاى ضد انقالبى متھم
شده بود ،گورکى را خشمگين نکرده بود .او واقعا در توطئه اى بر عليه دولت شرکت ،اما گورکى به
١٢
داليل انسانى درخواست نجات جان او را نموده بود .اما اين درخواست کمکى نکردGumiljov ،
اعدام شد و ھمسرش  Anna Achmatovaو پسرش ،مورخ آينده  Lev Gumlljovرا از خود بجاى
گذاشت.
سرانجام موارد مورد اختالف افزايش يافت و گورکى کشور را ترک نمود .در برلين او آنچه را که مايل
بود نوشت بدون اينکه با ارگانھاى حکومتى اتحاد جماھير شوروى درگير شود.
او بصورت فزاينده اى با آن سياست موجود فاصله گرفت ،و ابتدا زمانى به خود آمد که لنين در گذشته
بود .اين مسئله براى شخص گورکى ضربه بزرگى بود ،چرا که با وجود ھمه اختالفات لنين را بعنوان
ضامنى براى بازگشت خود ميدانست .در ضمن اين بھانه را بدست گورکى داد که در مورد لنين ،که اکنون
او را "با خشمى فراوان ميپرستيد" يک ارزيابى کلى ارائه دھد:
"سکان دار کشتى را ترک نموده است .....پس از صد سال ،مرگ ايليچ برزگترين رويداد روسيه است.
١٣
بله ،بزرگترين"...
او نوشت" :در روسيه ،کشورى که در آن از روى اجبار درد و رنج ھمانند يک داروى جھانى به منظور
سالمت روح ستايش شده است ،من کسى را مالقات نکرده ام که به اندازه و بشدت لنين از درد و محنت
انسانھا متنفر بوده و آنھا را خوار بشمارد .اعتقاد راسخ او اين بود که بدبختى و نکبت به ھيچ عنوان
١٤

شرط غير قابل درمان براى زندگى ما نيست ،بلکه لکه ايست که انسانھا بايد و ميتوانند نابود سازند.
ابتدا در سال  ١٩٣٠بود که گورکى نسخه نھايى خود از"توصيف لنين" را نوشت .آنزمان او حتى
شقاوتھاى انقالب و "ترور سرخھا" را بشکل ديگرى ميديد .او به ياد آورد که لنين در يکى از آخرين
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
دوران ما تحميل نمود ،قابل توضيح و قابل درک خواھد شد .ھمه ،ھمه چيز را خواھند فھميد ،ھمه چيز".
اما کمى قبل از مرگ لنين گورکى نوشته بود " :در دوران لنين شمار کسانى که کشته شدند شايد از
دوران وات تيلور ،توماس مونزر ،و گاريبالدى نيز بيشتر بودند".
لنين از اين شيوه مقايسه در پنھان لبخندى زد .وات تيلور  -ه "آجر پز" که در سال  ١٣٨١مردم فقير
انگيس را بر عليه سلطه پادشاھى تحريک نموده و کاخ لندن و زندانھا را به آتش کشيده بود .توماس
مونزر ،کشيشى که ميان سالھاى  ١٥٢٤ـ  ٢٥شورش دھقانان را در آلمان بر عليه شاھزاده در قدرت و
پاپ رھبرى نموده بود .گاريبالدى قھرمان آزادى طلب ايتاليا که اساس اتحاد کشور را پايه گذارى نموده
بود.....
او در ميان کله گندھا قرار داشت.
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 -٢٧به من زھر بده
لنين خسته و فرسوده بود و بيش از ھر زمان ديگرى از بيخوابى و سر درد شکايت ميکرد .او در ٨
جوالى  ١٩٢١از دفتر سازمان حزب يک ماه مرخصى ،با حق داشتن – ه اجازه ى دو بار شرکت در
جلسات دولت از گورکى که در آن نزديکى قرار داشت ،درخواست نمود.
با اينحال خود را رھا نمودن از ھيجانات دائمى و نگرانى بخاطر اينکه دولت طى دوران غيبت او دچار
ھرج و مرج ميشد آنچنان آسان نبود .دفتر او از يادآوريھا ،موافقتنامه ھا ،پيش نويسھا ،شکايات و
دادخواستھاى مکرر سيراب شده بود.
او بعدھا در ماه اوت و دسامبر نيز درخواست مرخصى نمود .لنين  -ه مسلسل ،لنين  -ه ماشين ،ھمچنان
بشدت کار ميکرد اما نه آنگونه که بايد و شايد.
يک شب در مى  ١٩٢٢لنين با حالت تھوع و استفراغ بيمار شد .ابتدا بشقاب ماھى که او روز قبل از آن
قبل خورده بود مورد سوء ظن قرار گرفت .اطرافيانش تصور ميکردند که غذاى او فاسد بود.اما پزشک

او پس از ورود متوجه شد که لنين کمى بريده بريده صحبت ميکرد .در ضمن نيمه قسمت باالى بدن او
تقريبا فلج شده بود Krupskaja .در نامه اى اينچنين نوشته بود ،ھنگاميکه از او خواسته شد که ١٢
را ضربدر  ٦کند او نتوانست پاسخ بدھد .پس از آن لنين ساعتھا نشست و  ٦را باضافه  ٦کرد.
پزشکان وقوع يک سکته ضعيف را مورد تاييد قرار دادند .چنين بيمارى معموال از لخته شدن خون
حاصل ميشود اما ميتواند حاصل يک خونريزى مغزى نيز باشد .در آنزمان پزشکان قادر به تشخيص
اينکه کدام ،کدام است نبودند و در زمان درمان نيز تفاوتى نميکرد ،ھر دو به يک روش درمان ميشدند.
لنين رھسپار گورکى شد و در آنجا چھار ماه دوران نقاھت را گذراند .ترتيباتى اتخاذ شده بود مبنى بر
اينکه بصورتى کامل از سياست و کار فاصله بگيرد ،ترتيباتى که او از آنھا اطاعت نمود.
اين امر او را به قبول يک شيوه زندگى جديد ناگزير نمود .لنين بتدريج از کار در کرملين خالص شد .به
او ،زمانيکه در مسکو بود ،اجازه داده شده بود که فقط  ٢ـ  ٣ساعت در روز کار کند ،مسئله اى که
بعدھا به  ١٠ـ  ١٥دقيق محدود شد .در خالل آن زمان محدود او ميبايستى آخرين مقاالت و نامه ھاى
خود را ديکته ميکرد.
لنين به دليل شرايط موجود ناگزير به رويکرد جديدى شد ،اينکه آٽار خود را از خارج مالحظه کند.
مردى ،که از دو جنگ و سه انقالب جان سالم بدر برده بود و تحولى اجتماعى را آغاز نموده بود که ھيچ
کشورى تا آنزمان از سر نگذارنده بود ،تجربه کميابى بود که نياز به پردازش داشت.
در کار مسائل ديگرى نيز وجود داشت که به امر به حاشيه راندن لنين از مرکز حوادث يارى رساند .او
بصورت فزاينده اى در اقليت قرار گرفته بود .براى مثال پيشنھادى در مورد اينکه کمتيه اجرايى ،که
نطفه پارلمان اتحاد جماھير شوروى بود ،ميتوانست تا  ٦٠درصد از کارگران و دھقانان تشکيل بشود،
بدون در نظر گرفتن مواضع دولت در کميته اى مدفون شد .حتى در دولت نيز کارگران در اکثريت نبودند.
منتقدان ،در خارج و داخل ميگفتند که انقالب در کشور عقب مانده اى مانند روسيه در اساس غير واقعى
و غير ممکن بود .مدل اين بود ،ابتدا تمدن ،سپس انقالب .ھنوز در سال  ١٩٢٠فقط  ٣٢درصد از مردم
روسيه قادر به خواندن و نوشتن بودند.
١
در مقاله ى در مورد انقالب ما لنين در مورد اين مسائل استدالل کرد .او اذعان نمود که روسيه انقالب
خود را پيش از اينکه پايه و اساس "متمدنانه" سوسياليسم در دسترس باشد تحقق بخشيده بود .انقالب
روسيه بر خالف الگوھاى معتصبان عمل نموده بود.
لنين ادعا نمود که انقالب روسيه صحيح بود و موفق ميشد .روسيه ابتدا ميبايست از طريق يک انقالب
"شرايط الزم را براى ايجاد تمدنى مانند بيرون راندن زمينداران بزرگ و سرمايه داران روسى" فراھم
مياورد و سپس بسوى سوسياليسم حرکت مينمود.
اما در بسيارى از جھات ديگر لنين ناگزير به عقب نشينى از درک اوليه خود شد ،براى مثال آنھايى که
در دولت و انقالب ارائه شده بودند.
او در آنجا تاييد نموده بود که ماموران دولت کارگرى بوسيله مردم انتخاب و در ھر زمانى از کار برکنار
ميشدند .ماموران دولتى در اماکن مختلف کار ميکردند و از اين طريق فرصت بروکرات شدن را پيدا
نميکردند و دستمزدھا نبايد بيشتر از دستمزد يک کارگر ميشد .و به نظر ميرسد که در ژانويه ـ فوريه
 ١٩١٨او بيشتر به اين امر که شوراى روسيه ميتوانست خود را بدون نيروھاى نظامى ،پليس و
کارمندان دولتى اداره نمايد ايمان آورده بود.
در آخرين مقاله منتشر شده او ،کمتر اما بھتر ،لنين ناگزير به تاييد اين مسئله شد که کنترل کارگران ـ و
کشاورزان ) (Rabkrinبشدت بى نتيجه بود ،Rabkrin .که توسـط استالين رھبرى ميشد١٢٠٠٠ ،
نفر را در استخدام خود داشت و خودش تبديل به يک دستگاه بروکراسى کوچک شده بود .به پيشنھاد

ترتسکى اين غده جديد ،بسادگى ،بايد بريده ميشد .لنين  Michail Tsiurupaرا جايگزين استالين
نمود و  ٢٠٠٠نفر از شمار کارکنان کاست.
زمانيکه لنين سيستم "پاکسازى" منظم ) (Tjistkaرا در حزب به اجرا گذاشت و در سال  ١٩٢١مقام
عضويت  ١٧٠٠٠٠تن از اعضاى حزب را که از جھاتى نتوانسته بودند شروط الزم جھت يک بلشويک
خوب را پاسخ گو باشند لغو نمود ،مطلقا نميدانست که اين پاکسازيھا بعدھا بيشتر ھمکاران او،
"لنينگراد" ھسته اصلى حزب بلشويک ،را ھدف قرار ميداد.
در کنگره شوراھا که در ماه دسامبر  ١٩٢٢در کرملين برگزار شد ،لنين حضور نداشت .در کنگره
گزارش خوشحال کننده اى از اقتصاد کشور ارائه نشد .توليد آھن و فلزات تنھا چند درصدى باالتر از
دوران قبل از جنگ بود و صنعت پارچه بافى به دليل کشت و کار ناچيز در ترکستان و آذربايجان بايد با
پنبه وارداتى به کار خود ادامه ميداد .انبارھاى فلزات و پارچه بافى کامال خالى بودند .فقدان محصوالتى
از قبيل نان ،چربى ،پاپوش ،لباس ،کبريت ،نمک ،صابون و نفت بشدت محسوس بودند .کميسر دارايى
 Sokolnikovگزارش داد که درآمد دولت بالغ بر يک درصد از بودجه بود! بقيه از چاپ اسکناس
بدست ميامد.
نه تنھا آن .بحران در دارائيھاى دولتى بسيارى از مدارس را به تعطيلى کشانده بود .شمار کودکان
دبستانى از  ٧ميليون به کمتر از  ٥ميليون کاھش يافته بود.
در دو نامه به ترتسکى در تاريخ  ٢٥و  ٢٩نوامبر  ١٩٢١لنين درخواست نموده بود که کشتيھاى
جنگى نيروى دريايى به نفع مدارس اوراق ميشدند .دو ميليون روبل طال از بودجه نيروى دريايى به
مدارس منتقل و صرف وعده ھاى غذاى کودکان و معلمان شد.
در  ٣دسامبر لنين يکى از ماشين نويسان زن خود را فراخوند و ديکته ى وصيت نامه سياسى خود ،نامه
اى به کنگره آينده حزب ،را آغاز نمود.
اولين مسئله اى که مطرح نمود وسعت کميته مرکزى بود .از طريق گسترش کميته مرکزى از  ٢٦نماينده
در آنزمان ،به  ٥٠و شايد  ١٠٠نماينده لنين اميدوار بود که بتواند جنگ قدرت جارى در سطوح رھبرى،
بخصوص ميان استالين و ترتسکى ،را خنثى نمايد.
اين دو جنتلمن در ھمان زمان به روشنى اختالفات خود را از طريق مطالبه عزل يکديگر نشان داده
بودند .اين امر در سال  ١٩١٨زمانى آغاز شد که ترتسکى در تلگرافى درخواست فراخواندن استالين از
جبھه ى  Tsaritsynرا به کشور ارائه نمود .لنين استالين را به جبھه اوکراين فرستاد ،پس از آن
ترتسکى عزل او را از آنجا نيز درخواست کرد .در ژوئن  ١٩١٩استالين با تقاضاى برکنارى ترتسکى از
مقام فرماندھى ارتش سرخ تالفى نمود.
به دليل شرايط جسمى لنين ،استالين ماموريتھاى خود را به منظور به عھده گرفتن سمت دبير کلى حزب
رھا کرده بود.
لنين به کنگره نوشت" :رفيق استالين پس از انتصاب به دبير کلى حزب قدرت بيش از اندازه اى را در
دستان خود متمرکز نموده است و من مطمئن نيستم که او ھميشه بتواند از اين قدرت بصورتى محتاطانه
بھره بردارى نمايد".
در مورد ترتسکى گفته شده بود که "شايد با خردترين عضو کميته مرکزى فعلى ماست ،اما او نيز اسير
اعتماد به نفس شديد خود است و بيش از اندازه جنبه مطقا ادارى امور را مورد توجه قرار ميدھد".
با مد نظر قرار دادن جريان پايدار دستور العملھا ،مقاالت آموزنده ،سرزنشھا و تحسينھا ،بيان غم و
اندوه شخصى ،فريادھاى شادى معمولى و خشمگين شدنھايى که لنين ،در ھر جايى که بود ،به بيرون
منعکس مينمود ،ميتوان دريافت که آنھا واقعا تا چه ميزان وابسته به او بودند .بمنظور نائل آمدن به

ھمان مقاصد يک رھبر ،فرد ديگرى با شخصيتى متعصبتر و آلوده تر به بروکراتيسم ،نيازمند -ه
اختياراتى تمام عيار ،يک اسلحه دود زا و پنھان کارى غير قابل نفوذ ميشد .اگر اين امر در اساس
ميتوانست امکانپذير باشد.
لنين طى سالھاى آخر عمر خود بر سر برخى از مسائل با استالين اختالفاتى شديدى داشت .او با استالين
در مورد مسئله انحصار تجارت خارجى ،که در آن مورد استالين يک سياست "ليبرالى" را دنبال مينمود
مخالفت نمود.
گفته ميشود که لنين از روى غضب استالين را "ظالم بزرگ" ،و به تقليد از يک پليس احمق با نظارت
دقيق بر نمايشنامه گوگول" ،حسابدار" ،*Derzjimorda ،خوانده بود.
* نام پليس تزار -مترجم

لنين در مورد زينويف و کامنف فقط گفت که مقاومت آنھا بر عليه انقالب اکتبر "البته يک امر اتقاقى
نبود" .اما آن امر و غير بلشويسم ترتسکى به يک ميزان قابل سرزنش ھستند".
در مورد "محبوب" حزب ،بوخارين  -ه جوان ،گفته شد که تئوريھاى او "فقط با احتياط زياد......
ميتوانند بطور کامل بعنوان مارکسيستى قلمداد شوند".
لنين بارھا به خانم  ،Voloditjevaکه سخنان او را بر روى کاغذ مياورد ،گفته بود که نامه ھا بايد
"مطلقا محرمانه" باقى ميماندند .بر اساس دستور العملھاى لنين ،او از تمام آنچه که ديکته ميشد پنج
نسخه تھيه ميکرد و سپس :يکى را به خود او ميداد ،سه نسخه را به  Krupskajaو يکى را پس از
مھر و موم در پاکتى که بر روى آن نوشته شده بود" :تنھا بايد توسط لنين ،يا پس از مرگ او توسط
 Krupskajaباز شود" .نامه بايد در قفسه اى قفل شده با ديگر مدارک محرمانه نگھدارى ميشد.
اما مسائل شخصى تنھا بخش کوچکى از "وصيتنامه" لنين را ،که بجز  ٧نامه به کنگره در برگيرنده
مجموعه اى از مقاالت بود ،تشکيل ميداد.
يک مسئله مھم طرح دولت Gosplan ،بود .به گفته ترتسکى اين ارگان بايد با اختيارات قانونى مجھز
ميشد ،در حاليکه استالين عقيده داشت که اين امر رھبرى حزب را بصورت خطرناکى محدود ميساخت.
لنين نيز در اصل با دادن اختيارات کامل به  Gosplanمخالف بود ،اما کامال به داليل ديگرى .او از
اينکه  Gosplanبه نطفه يک بروکراسى جديد که ميتوانست با دخالتھاى خطرناک خود ابتکار -ه عمل
محلى و ملى را محدود سازد وحشت داشت .در پايان لنين از نظرات ترتسکى حمايت نمود ،گر چه با قيد
و شرط و دودلى فراوان.
استالين از موضع لنين خبردار شد ،و ظاھرا خشم و غضبش را بر سر  Krupskajaخالى کرد .او در
تلفن بر سر او فرياد کشيد .از جمله بنديھا چيزى نميدانيم ،اما  Krupskajaبا فرستادن نامه اى به
٢

کامنف که در غياب لنين رياست دفتر سياسى را بعھده داشت از خود عکس العمل نشان داد.
"من به شما و ] Grogorijکامنف[ روى ميکنم ،که رابطه نزديکترى به والديمير ايليچ داريد .خواھش
ميکنم که مرا در مقابل اين تھديدات و پرخاشھاى مشمئز کننده و دخالتھاى غير مودبانه در زندگى
خصوصى ام ،حفاظت کنيد".
در  ٥مارس  ١٩٢٣لنين نامه اى به استالين نوشت و از او درخواست عذر خواھى نمود .او در مورد
حمله به  Krupskajaشنيده بود و از استالين خواست که عذر خواھى کند ،در غير اينصورت با
استالين "قطع رابطه" ميکرد.
استالين ابراز ندامت نمود ،با اينحال ،بدون دانستن اينکه چه چيزى اينچنين آزار دھنده بوده است .در
حاليکه لنين نامه خود را "با احترام" امضاء کرده بود ،استالين تنھا نام خود را ،عملى که ميان اعضاى
دفتر سياسى معمول بود ،نوشت.

اين حادٽه موجب شد که لنين در  ٤ژانويه متنى را به نامه ارسالى خود به کنگره در مورد گسترش
کمتيه مرکزى ضميمه و در آن پيشنھاد برکنارى استالين را ،در صورت امکان ،ارائه نمود:
"استالين بى ادب است ،و اين اشتباه ،ممکن است که در مصاحبت با کمونيستھا و ما قابل تحمل باشد اما
بروز آن از جانب مردى که سمت دبير کلى را بعھده دارد قابل تحمل نيست.
به ھمين دليل پيشنھاد ميکنم که به دنبال راه چاره اى جھت برکنار نمودن استالين از اين پست باشيد و
فرد ديگرى را که از ھمه جھات با او متفاوت است انتخاب کنيد .اين فرد بايد قبل از ھر چيز صبورتر،
وفادارتر ،مودب تر ،متواضعتر و دلسوزتر نسبت به رفقا باشد .اين امور شايد کوچک به نظر بيايند ،اما
جھت پرھيز از جدايى و با توجه به رابطه ميان استالين و ترتسکى که من با آن سر و کار داشته ام
تصور ميکنم که اينھا امور پيش پا افتاده اى نيستند و يا پيش پا افتاده اند اما ميتوانند در جاى خود به
امورى تعيين کننده مبدل بشوند".
آيا لنين واقعا خواھان برکنارى استالين بود و يا ھدفش فقط مالمت او بود؟ تقاضاى لنين از حزب مبنى بر
انتخاب فرد بھترى از استالين ،به معناى اين نيست که او واقعا بر اين عقيده بود که چنين فردى وجود
داشت.
٣

اگر چه لنين سالھا بود که استالين را ميشناخت ،و ھنوز در سال  ١٩١٥نام خانوادگى او را نميدانست ،
اما در بسيارى از مبارزات با يکديگر متحد شده بودند .استالين فقط لکه ننگى شبيه به لکه ننگى که
ترتسکى ،زينويف و کامنف در پروتکل خود داشتند نداشت .آرزوى لنين اخراج بى قيد و شرط استالين
نبود ،بلکه اگر فرد اليقترى وجود داشت ،و چنين کسى را لنين ،خود ،نميتوانست نام ببرد .اما از طريق
مورد سوال قرار دادن استالين لنين مطمئنا ميخواست که قدرت او را محدود و متعادل سازد.
لنين در مورد نقش سياسى استالين نگران بود و براى آنھا داليل قاطعى داشت .
نه فقط استالين ،بلکه تنى چند از ديگر نمايندگان ،با درک لنين بشدت مخالف بودند .در موردى ،مقاله
ى کمتر اما بھتر ،که لنين به پروادا فرستاد ،اکثريت اعضاى دفتر سياسى )استالين ،مولوتف،
 ،Kujbysjevريکف ،کالينين و بوخارين( بر آن شدند که از انتشار آن جلوگيرى نمايند .اما زمانيکه
کامنف دير به جلسه رسيد از موضع ترتسکى در اينکه مقاله بايد منتشر ميشد حمايت نمود.
بعنوان آخرين راه حل – ه شگفت آور جھت متوقف نمودن آن Kujbysjev ،پيشنھاد کرد که مقاله در
شماره مخصوصى از پراودا که فقط در يک شماره منتشر ميشد درج و به لنين نشان داده ميشد! اين
پيشنھاد راى اکثريت را بدست نياورد و مقاله بر اساس درخواست لنين منتشر شد.
در  ١٢دسامبر  ١٩٢٢لنين از محل کار خود در کرملين بازديد کرده بود .چھار روز بعد دچار حمله
جديدى شد ،حال او منقلب و بايد بسترى ميـشد .دست کم شش نفر متخصص خارجى ،از جمله پروفسور
*
 Salomon Henschenاز بيمارستان  ،Sarafimerسرشناسترين محقق سوئدى در زبان پريشى
جھت معاينه لنين فراخوانده شدند.
* زبان پريشی اختالل در بيان يا درک زبان به دنبال آسيب مغزی است ـ منبع ويکى پديا ـ مترجم

شوراى دولت در پرداخت ھزينه ھا دندان گردى نکرد :دستمزد  ٢٥٠٠٠ Henschenکرون سوئدى شد
و دستمزد پزشکان ديگر نيز در ھمان سطح بود.
پروفسور  Salomon Henschenبعدھا نظر خود را به روزنامه ھاى سوئدى اعالم و به تمام شايعات
شرورانه در مورد اينکه لنين به بيمارى سفليس دچار شده بود پايان داد:
" ....اينکه انقالب بزرگى مانند انقالب روسيه بتواند توسط فردى مبتال به اختالالت روانى و ضعف
جسمى رھبرى بشود کامال غير منطقيست .بر عکس ما بايد لنين را بعنوان فردى بشدت تيز ھوش و

کارى ،چه از نظر روحى و چه از نظر بدنى ،برسميت بشناسيم .به نظر ميايد که بيمارى اش در اساس
ناشى از تالش فوق العاده اى باشد که او خود را در مقابل آنھا محافظت ننمود ،و اينکه يک شمشير
٤
* Damoclesمداوما باالى سر او در چرخش بود".
*شمشير داموکلس قبل ازاينکه حدود قرن چھار قبل از ميالد ،به داستانھای اساطيری يونان بپيوندد ،افسانه ايست با قدمتی طوالنى .ريشه و
منشاء بعضی حکايات را نمیشود دقيقا ً مشخص کرد ولی میشود گفت اين حکايت به زمانی باز ميگردد که انسان از آن جا که “انسان” است و
خطاکار ،نياز به “دست باالی دست” را احساس کرده است ـ منبع ويکى پديا ـ مترجم.

دفتر سياسى فقط براى اقوام نزديک بيمار اجازه مالقات صادر نموده بود .او در ضمن نبايد اطالعات
سياسى دريافت ميکرد و فقط مجاز بود که نامه ديکته کند ،اما انتظار پاسخ نداشته باشد .او از طريق
 Krupskajaبخشا موفق به دور زدن قوانين نسبتا شديد شد.
لنين وظايف خود را به سه معاون خود و دبير کل منتقل نموده بود و از آنزمان به بعد قادر بود که وقت
خود را کامال به نوشتن اختصاص بدھد.
نتيجه پنج مقاله قابل توجه شد .رئيس دولت و برنامه ريز حزب در مقابل مولف سر تسليم فرود آورد.
اولين مقاله که در  ٢ژانويه  ١٩٢٣ديکته شد ،صفحه اى از يک دفتر خاطره نام داشت .مقاله در مورد
فرھنگ در دوران کمونيسم صحبت ميکرد .ھدف او ،با توجه به آمار -ه ناچيز -ه توسعه و رشد در حوزه
تعليم و تربيت ،نشان دادن اين بود که"پيش از دستيابى به تمدن يک کشور غربى ،ھنوز چه کارھاى
ضرورى و اساسى براى ما باقى مانده است".
او توصيه نمود که بودجه وزارت آموزش و پرورش را کاھش ندھند ،و پيشنھاد داد که شرايط معلمان و
بخصوص شرايط مدارس روستايى را بھبود بخشند.
لنين در مورد نگاه – ه به مدارس بعنوان مرکز تبليغات کمونيستى نيز ھشدار داد" :تا زمانيکه
روستاھاى ما شرايط مادى الزم را براى کمونيسم در اختيار ندارند ،اين براى کمونيسم مضر ،اگر
نخواھيم بگوييم مھلک ،خواھد بود".
اگر چه در ھمان زمان توانايى لنين بشدت محدود بود ـ او فقط ميتوانست با کمک ديگران بخواند ـ و فقط
ميتوانست عبارت  Mرا بنويسد ـ اثر دو جلدى منشويکى بنام  Boris Suchanovدر مورد تاريخ
انقالب روسيه را مورد انتقاد قرار داد .بررسى او انتقاد گزنده اى بود از "درک مال لغتى منشويکھا در
مورد مارکسيسم".
"آنھا از قرار معلوم نه درک درستى از ويژگيھاى تعيين کننده مارکسيسم دارند" ،او ديکته کرد" ،و نه
ديالکتيک انقالبى آن .کليه اعمال آنھا ،آنھا را بعنوان رفرميستھاى ترسويى افشاء ميسازد که از مورد
حمله قرار گرفتن توسط سرمايه دارى و حتى بيش از اين از قطع رابطه با آنھا ھراس دارند ،ھمزمان
تالش ميکنند که بزدلى خود را در پس الف زدنھا و عبارات بى محتوا پنھان سازند".
آنھا مختصات روسيه را درک نکرده اند" .اگر جھت ايجاد سوسياليسم درجه اى از فرھنگ ضرورت
دارد )اگر چه ھيچکس نميتواند بگويد که ]سطح اين فرھنگ[ خاص کجاست ،چرا ما نبايد ابتدا ،به
منظور دستيابى به اين سطح خاص ،با کمک يک انقالب زمينه را براى بوجود آوردن آن فراھم آوريم ،و
زمانيکه اين انجام شد ،بر اساس يک دولت کارگرى ـ دھقانى و سيستم شورايى ،به منظور رسيدن به
مردم و پشت سر نھادن آنھا به جلو حرکت نکنيم؟ ] [......در کدام کتاب شما خوانده ايد که يک چنين
تغييرى در قاعده عادى تاريخ ممنوع و يا غير ممکن است؟
من بياد مياورم که ناپلئون گفتOns´engage et puis on voit :
به روسى روان ،اين بدين معناست :انسان ابتدا بايد در مبارزه اى شرکت کند ،سپس ببيند که چه اتقاقى
ميفتد".

در  ٤مارس  ١٩٢٣آخرين مقاله لنين در پرودا منتشر شد و در آن باز ھم در مورد بروکراسى صحبت
شده بود .به استثناى کميسر خارجى " Tjitjerinدستگاه دولتى ما در يک سطح وسيع ادامه ھمان
دستگاه دولتى قديمى است ،".لنين نوشت" .فقط ظاھرش بصورتى ناچيز دوباره رنگ شده است ،اما از
جھات بسيارى جسدى باقيمانده از دستگاه دولتى روسيه قديم است".
لنين پيشنھا داد که در سطوح مختلف از شمار کارمندان استخدامى به نفع نمايندگان انتخاب شده بوسيله
مردم بکاھند.
با اينحال آخرين مسئله سياسى که لنين در مورد آن نوشت چيز ديگرى بود .بعنوان يک ادامه مستقل در
نامه ھاى فرستاده شده به کنگره ،او در روزھاى آخر دسامبر  ١٩٢٢مقاله "مسئله مليتھا يا ]اعطاى
خودمختارى[" را ديکته کرد.
او در آنجا در مورد اينکه ھمه اعضا در اتحاد جماھير شوروى آينده بايد حق کناره گيرى نمودن را
داشته باشند استدالل کرد .و او تجاوزى را که به کمونيستھاى گرجستانى روا داشته شده بود محکوم
نمود.
 Sergo Ordzjonikidzeنماينده مسکو در قفقاز ،طى جدالى پرزيدنت  Budu Mdivaniرا مورد
ضرب و شتم قرار داده بود ،Mdivani .يکى از رھبران کمونيست منطقه ،از حق کناره گيرى از اتحاد
جماھير شوروى استدالل نموده بود .لنين پس از شنيدن ماجراى "تردستى"  ،Ordzjonikidzeبشدت
عصبانى شد.
دفتر سياسى ھيئتى را تحت رھبرى  Feliks Dzerzjinskijبه منظور تحقيق در مورد اوضاع ارسال
نمود .او ھنگاميکه بازگشت و به لنين گزارش داد ،نشان داده شد که او از استالين و Ordzjonikidze
حمايت مينمود Mdivani .و  Macharadzeکه فدراسيون قفقاز را يک "جسد" سياسى و يک
٥
"دستگاھى بوروکراتيک" ناميده بودند بايد بر کنار ميشدند.
بنابراين استالين و  Dzerzjinskijکه ھر دو داراى پيشينه اى غير روسى بودند )به ترتيب گرجستانى
و لھستانى( ،پيرامون يک روسيه بزرگ سنتى ديده گاه مشترکى راجع به گرجى ھاى "جنجال برانگيز"
داشتند .استالين ھمانند يک "غارنشين بزرگ روسى" استدالل نموده بود .در ضمن لنين تصور ميکرد
که استالين در جھت فريب او تالش کرده بود.
پس از يک ماه لنين ،که خود را بر روى اين مسئله متمرکز نموده بود ،تجزيه و تحليل خود را ارائه داد:
"چنين به نظر ميايد که من از طريق عدم مداخله مصممانه ،با تمام قدرت و به اندازه کافى در مورد
مسئله ى حساس – ه خودمختارى ،اشتباه بزرگى را در مورد کارگران روسى ،رسما شناخته شده ،تصور
ميکنم  ،مانند مسـئله شوراى اتحاديه جمھوريھاى سوسياليستى ،مرتکب شده ام[........] .
چيزى که من از رفيق  ،Dzerzjinskijکه به منظور "تحقيق" در مورد حادٽه گرجستان توسط کميته
مرکزى بعنوان رئيس کميسيون منصوب شده بود ،شنيدم تنھا نگرانيھاى مرا افزايش داد .اگر ماجرا تا
اين اندازه توسعه يافت که  Ordzjonikidzeکنترل خود را از دست داد و به خشونت پناه برد ،و اين
چيزيست که رفيق  Dzerzjinskijبراى من بازگو نمود ،ميتوان تصور کرد که در چه باتالقى گرفتار
آمده ايم .اين امر نشان ميدھد که تمام نظرات ما در مورد ]اعطاى خودمختارى[ در اساس اشتباه و زمان
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
ھمان دستگاه ادارى روسى که من در پارگرافى قديميتر در دفتر خاطرات روزانه ام نشان داده ام که فقط
با کمى روغن روسى روغنکارى شده است؟ ما بايد بدون شک اين اقدام )]اعطاى خودمختارى[( را به

بعد محول ميکرديم ،به زمانيکه ميتوانستيم بگوييم که از اين دستگاه دولتى چنان محافظت نموديم که تو
گويى متعلق به خودمان بود.
اما اکنون ما بايد صادقانه عکس اين را بگوييم :ما دستگاھى را متعلق به خود ميدانيم که در واقع ھنوز
بطور کامل براى ما غريبه است و اينکه مکانيسم سرمايه دارى و تزارى را نمايندگى ميکند که ما طى
پنج سال ھيچ امکانى جھت نابود نمودن آن بدست نياورده ايم ،عالوه بر اين کمک زيادى از دولتھاى
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.
تحت چنين شرايطى اين کامال طبيعى است که ]حق خروج از اتحاديه[ ،که ما با آن سياست خود را توجيه
نموده ايم ،نشان بدھد که تکه کاغذ بى ارزشى بيش نيست ،که قادر نيست از حقوق اقليتھاى روسى بر
عليه حمالت روسھاى واقعى ،شونيسم روسيه بزرگ ،که در حقيقت ھمانند بروکراسى روسى يک
تبھکار و ستمگر است حمايت نمايد .در اين امر جاى ھيچگونه شک و شبه اى نيست که آن درصد -ه
ناچيز از کارگران روسى و روسى شده در اين اقيانوس -ه بزرگ شونيستى -ه مملو از اراذل و اوباش
روسى مانند حشره اى در شيرغرق خواھند شد".
لنين گفت :عجله استالين و تمايل او براى کاغذ بازيھاى ادارى ،ھمانند نفرت شديد او از "سوسياليسم
ناسيوناليستى" ،با او از در شوخى در آمده اند .مانند  Dzerzjinskijاو مانند يک "روس شده غير
روس" بيش از اندازه از تفکر متمرکز نمودن حمايت مينمايد.
 Ordzjonikidzeبايد تنبيه بشود و استالين و  Dzerzjinskijبايد مسئول سياسى ھمه اين تبليغات
واقعا ناسيوناليستى روسيه بزرگ شناخته بشوند" ،لنين بر اين عقيده بود.
در  ٦مارس  ١٩٢٣لنين آخرين نامه خود را خطاب به ) Mdivaniرئيس جمھور گرجستان( ديکته
کرد .لنين وعده داد بود که پرونده او را پيگيرى و بيرحمى وشقاوت  Ordzjonikidzeرا مانند عفو و
گذشت استالين و  Dzerzjinskijمحکوم نمود.
لنين از ترتسکى تقاضا نموده بود که در کميته مرکزى از درخواست گرجيھا در مقابل استالين حمايت
نمايد ،اما ترتسکى از انجام اين کار امتناع ورزيده بود.
در  ٦مارس لنين براى سومين بار سکته اى کرد که قدرت تکلم را از او گرفت .او اکنون تنھا ميتوانست
چند عبارتى را مانند "لويد جرج") "nevozmozjno" ،غير ممکن( و ""Konferentsija
)کنفرانس( را به زبان بياورد".
اما در گورکى ،جايى که او در ماه مى به آن نقل مکان نموده بود ،بسرعت سالمتى خود را بدست آورد،
در ماه جوالى توانست لنگ لنگان چند قدمى به جلو بردارد ،در ماه اوت قدرت تکلم خود را بدست آورد
و در سپتامبر با کمک دست چپ خود که سالم بود از نرده ھا کمک گرفته و از پله ھا پايين رفت ،پس از
آن حتى توانست با کمک يک عصا به گشت و گذارى کوتاه رفته و قارچ بچيند Krupskaja .با او
تمرين تکلم ميکرد ،اغلب چندين ساعت ،و او بتدريج توانست جمالت کوتاھى را بسازد .او بھتر از اينکه
بفھمد ,صحبت ميکرد و ھمسرش برايش ،از جمله ،مقاالت روزنامه ھاى مختلف را با صداى بلند
ميخواند.
عليرغم تضمين ھاى عمومى در مورد اينکه بيمارى لنين قابل درمان بود ،وضعيت او وخيمتر شد.
گرفتگى رگھا آنچنان بود که مانع از رسيدن خون به مغز او ميشد .تمام بخشھاى مغز او از دريافت خون
سالم محروم شده بودند.
در ھمان ماه او بسختى نوشتن با دست چپ را آغاز کرد.
يک شب  Krupskajaبخشى از کتاب جک لندن ،عشق به زندگى ،را براى او خواند ،کتابى که او شيفته
آن بود .در بيابانى از يخ ،جايى که ھيچ انسانى پاى خود را در آنجا نگذاشته بود ،مردى بيمار ،نيمه جان

از گرسنگى ،خود را به رودخانه بزرگى ميرساند .توان او به پايان ميرسد و بسختى راه ميرود .در کنار
او که از گرسنگى در حال مرگ بود گرگى تلو تلو ميخورد .مبارزه اى ميان آنھا آغاز و آن مرد پيروز
ميشود .او نيمه جان و نيمه ديوانه به مقصد ميرسد.
ساعت  ١٨روز بعد ،در  ٢١ژانويه  ١٩٢٤حرارت بدن لنين بسرعت باال رفت .او دچار حمله شديدى که
ناشى از بيمارى او بود شد ،عضالت بدن او دچار گرفتگى شديدى شدند و بيھوش شد .او در ساعت
 ١٨،٥٠جان سپرد.
در آنجا از ميان ياران مبارز او تنھا بوخارين جوان حاضر بود و بنا بر اظھارات خوده او لنين به معناى
٦
واقعى کلمه در ميان بازوان او جان داد.
کالبد شکافى ،به استثناى سکته مغزى در مرکز تکلم واقع در بخش چپ مغز او ،پديده ى نادر ديگرى را
نيز نشان داد که در آنزمان توجه چندانى بدان نميشد .اين پديده نادر در خود -ه مغز پيدا نشده بود ـ و نه
حتى در ارتباط نزديک با محل آسيب ديده ،بلکه در عوض در شاھرگھاى گردن او ،رگھاى کلفتى که خون
را به مغز ميرساند ،ظاھر شده بود .شريان کاروتيد – ه سمت چپ – ه لنين کامال بسته شده بود و ديگر
يک رگ ميان تھى نبود که خون را به مغز برساند ،بلکه تنھا يک رشته فشرده کلفت بود .در آنزمان
براى پزشکان رابطه ميان آسيبھاى ناشى از تصلب شريان در راھاى منتھى به رگھا و لخته ھاى خون
در مغز کامال روشن نبود .رابطه ميان ايندو در دھه ھاى پنجاه آشکار شد ،زمانيکه معاينات با اشعه
ايکس که معموال "رنگ جمجمه" ناميده ميشود در اختيار عموم قرار گرفت .در حال حاضر فردى با
عالئم لنين ،بوسيله دارو و جراحان کمکھاى موثرى دريافت ميکند.
 ١٩٣٩ترتسکى سفارشى از  Lifeدر مورد اينکه استالين چگونه لنين را با کمک آمپولى زھر آلود به
قتل رساند دريافت نمود .اجرت او  ٢٠٠٠دالر بود .با اينحال اين مقاله را  Lifeو Saturday
 Evening Postو  Collier´sانکار نمودند.
فقط غول رسانه ھاى خبرى راندولف ھرست که ضد کمونيستى دو آتشه بود و از پخش اکاذيب تبليغاتى
ابايى نداشت ،باران رحمت خود را بر روى مقاله ترتسکى فرو ريخت و در  ١٠اوت  ١٩٤٠اجازه
انتشار آنرا در روزنامه  ،Libertyده روز قبل از اينکه ترتسکى ،خود ،توسط جاسوس استالين
 Ramon Mercaderبه قتل برسد ،صادر نمود.
اما در حاليکه امروزه چگونگى قتل ترتسکى بر ھمگان روشن شده است" ،قتل" لنين تبديل به جنينى
در نزد خيالپروران گشته است .پروتکلى از کالبد شکافى وجود دارد که تشخيصى کامال دقيق را ارائه
ميدھد ـ "تصلب شريانى در شاھرگ سمت چپ با آسيبھاى مشخص شده بر شريانھاى مغز ،و در لحظه
٧
اوج خود ،خون مردگى نزديک مراکز حياتى مغز".
اين تشخيص در سال  ١٩٢٤توسط نمايندگان آکادمى  A. I. Abrikosovو نه تن ديگر از محققان
ارائه شد ،و سال  ١٩٧٠در کاوشى توسط چھار تن از نمايندگان اکادمى مورد تاييد قرار گرفت.
اينکه داستان مسموميت اينچنين به گردش درآمد ،مربوط به شرايطى واقعى بود .لنين از استالين ،واقعا،
درخواست آمپول سمى نموده بود!
طى دوران تبعيد در پاريس يک بار لنين و  Krupskajaتا خانه  Paulو  Laura Lafargueکه دو
ميل خارج از شھر زندگى ميکردند دوچرخه سوارى کردند Laura .دختر مارکس و  Paulيکى از
ھمکاران مارکس و انگلس بود .اين مالقات تاثير شديدى بر روى اين زن و شوھر روسى گذاشت .در
سال  ١٩١١اين داستان که  Lauraو  ،Paulبه دليل کھولت و عدم داشتن توان الزم جھت شرکت در
مبارزه دست به خودکشى زده بودند ،تجلى فلسفه بدون تناقضى بود که در نزد لنين مورد قبول واقع
شد:

"وقتى آدم ديگه نميتونه براى حزب کار کنه ،بايد حقيقتو قبول کنه و مثل  Lafargueھا خودکشى
کنه" ،لنين گفته بود.
خواھر لنين ماريا در دفتر خاطرات خود که ابتدا پس از مرگ لنين و استالين منتشر شد تاييد نمود که
لنين در ھمان مى  ١٩٢١پس از وقوع اولين سکته از استالين تقاضاى سم کرده بود ،کااليى که استالين
وعده تھيه آنرا به او داد .چرا دقيقا استالين؟ "بدليل اينکه او ميدانست لنين مصصم ،مانند فوالد سخت و
غريبه با رمانتيسم ،بود ".اما زمانيکه استالين براى خواھر او و بوخارين آنچيزى را که لنين گفته بود
بازگو نمود ،آنھا تصميم گرفتند که لنين را کمى آرام کنند .استالين به نزد لنين رفت و به او گفت که
٨
شرايط جھت برآورده نمودن آرزوى او آماده نبود".
استالين ،پس از مشاوره با پزشکان و صحبت با  Krupskajaکه به ھيچ عنوان مخالف اين راه حل
نبود ،به لنين پيغام داد که شانس او براى بدست آوردن سالمتش زياد بود ،بنابراين دادن سم منتفى شد.
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؟"
استالين اين واقعه را به دفتر سياسى گزارش داد و خواھش کرد که او را از انجام ماموريتى که لنين بر
عھده او گذاشته بود معاف نمايد .دفتر سياسى گزارش را تاييد و البته استالين را از انجام اين ماموريت
دشوار معاف نمود.
در مى  ١٩٢٤نامه لنين بدست نمايندگان کنگره رسيد .در تطابق با درخواست لنين کمتيه مرکزى تا ٦٣
نفر نماينده توسعه داده شد ،اما به ھيچ عنوان آن تاثيرى که لنين از آن انتظار داشت بدست نيامد.
کنگره با درخواست لنين مبنى بر اينکه استالين بايد برکنار ميشد موافقت ننمود .نامه لنين در ميان
پرونده ھا قرار گرفت و تا بيستمين کنگره حزب در سال  ١٩٥٦از دسترس اعضاى معمولى حزب و
مردم مخفى نگاه داشته شد.
١ـ آثار منتخب در ده باند ،باند ) ١٠مسکو  ،(١٩٩١ص .٥٤٢
٢ـ دفتر سياسى از کامنف ،دبير کل  ،Krestinskijلنين ،استالين و ترتسکى تشکيل ميشد .بوخارين ،کالينين و زينويف اعضاى داوطلب بودند ،به
عبارت ديگر اعضاى جايگزين.
٣ـ در  ٩نوامبر ١٩١٥لنين در نامه اى به " :Karpinskijمن عاجزانه از شما درخواست ميکنم :نام فاميل را  Kobaرا پيدا کنيد".
٤ـ ) Liv och lära, Stockholm 1925, p 134زندگى و آموزش(
٥ـ  Mdivaniدر سال  ١٩٣٧از جمله به اتھام تروريسم..
٦ـ بوخارين اين جريان را طى دادگاھى که بر عليه خود او در سال  ١٩٣٧تشکيل شده بود بازگو کرد ،آنزمان او به مرگ محکوم شد) .پرودا ٣
آوريل .(١٩٨٨
٧ـ پرودا  ٦اوت .١٩٩٢
٨ـ ايزوستيا Tsk KPSS, nr 12/89, p 198

 -٢٨زمان بيدارى فرا رسيده است
برشت اين افسانه کوچک را در مورد نگھبان لنين بازگو مينمايد.
او پس از شنيدن خبر مرگ لنين ،مايل به قبول آن نبود  ،بلکه با قدمھايى آھسته به جلو رفت و در گوش
او زمزمه کرد:
"پاشو ،رفيق لنين! خونخوارھا برگشتن!"
اما ،زمانيکه لنين عکس العملى از خود نشان نداد ،فھميد که او واقعا مرده بود.

پذيرفتن مرگ لنين براى بسيارى دشوار بود .بزرگترين روسيه شناس دانشگاه کمبريج E. H. Carr
گفت ،اگر او زنده مانده بود تاريخ اتحاد جماھير شوروى کامال متفاوت ميشد.
در  ٢٣ژانويه جسد لنين با قطار مخصوصى به مسکو منتقل شد .سرماى سختى بود ـ منھاى  ٣٠درجه.
تابوت رو باز در خانه شوراھا در سالن  Pillarقرار داده شد .در عرض چھار روز ،در آن سرماى
بيسابقه ،صدھا ھزار زن ،کودک و مرد ،شب و روز ،به منظور رژه رفتن از مقابل تابوت باز ساعتھا در
خيابانھاى يخ زده صف کشيدند .مسکو عزا دار بود .در سراسر کشور مردم عزادارى مينمودند .ھمزمان
آرامگاھى موقتى از چوب در پشت حصارى در ميدان سرخ در نزديکى ديوار کرملين بنا و پس از چھار
روز به آنجا حمل شد.
در ھمان روزى که تابوت لنين به مسکو برده شد ،تفاسير روزنامه ھاى سوئدى به مناسبت مرگ او
منتشر شدند.
يلمار برانتينگ نوشت:
"او بدون شک شرايط روسيه را صحيحتر از منشويکھا مورد قضاوت قرار داد .در اينمورد حوادٽى که
رخ دادند گواھى ميدھند .توده ھا مايل به ادامه جنگ نبودند .آنھا فقط ميخواستند که با گذشته ھا تا جايى
که امکان داشت ،بصورتى راديکال ،تسويه حساب نمايند .و کشاورزان بدنبال زمين خود بودند .شعار
١
لنين ]دزديده شده را بدزد[ آتش مبارزه را در ذھنھا شعله ور نمود.
"اھميت لنين را براى انقالب روسيه نبايد ناچيز شمرد .او به منظور نابود نمودن گذشته ھا يک کار
انقالبى بزرگ را از طريق مبارزه بى امان خود کامل نمود .کار برجسته لنين بعنوان يکى از مھمترين،
مھمتر بخاطر ماھيت پاک و صديقش و عشق بيرحمانه به انقالب اجتماعى ،در اين دوران پر آشوب در
٢
اذھان باقى خواھد ماند".
ھمکار او گوستاو مولر که عضو کميته اجرايى بين الملل دوم بود و يک بار براى بلشويکھا در
پطروگراد پول قاچاق کرده بود ،در زمان ياداشت خاطرات خود از اين ھم فراتر رفت:
"لنين و رفقاى او يک حکومت جديد -ه پرقدرت را بنا نمودند ،حکومتى که ديگر کشورھاى جھان قادر
به نفى آن نيستند .آنجا ،در کشور بزرگى در شرق تجديد حياتى از نوع راديکال آن روى ميدھد .در اين
اقدام متھورانه که ابتدا بلشويکھا از طريق تخريب و نابودى روسيه تزارى و سپس از طريق بازسازى
٣
آن به اجرا گذاشتند ،لنين زنده خواھد ماند .او يک روح الھى قدرتمند و يک سياستمدار بى نظير بود".
روزنامه ھاى سرمايه دارى با لنين ھمانند انسانى در قالب يک دشمن برخورد نمودند.
) Svenska Morgonbladetروزنامه صبح سوئدى( نوشت:
"او انسانى تخيلى از نوع زشت آن بود که عبارتى به نام سازش را نميشناخت ،يک ايده آليست سلطه گر
که بجز نظرات خود نظر ديگرى را برسميت نميشناخت .به ھمين دليل او تبديل به ديوى در زمان خود
شد ،اما تنھا از ھمين طريق او توانست سياست خود را تا حد موفقيت ،که او بدون شک به آن دست
يافت ،به پيش ببرد".
"غرور و عظمت او را نميتوان تکذيب نمود ،".روزنامه ) Dagens Nyheterاخبار روز( بر اين عقيده
بود" .او ھنر انديشه گرايى را به ميزان کافى در اختيار داشت ،ھوش و فراستى گزنده و ھنر کنترل
تاکتيک ـ با اين خصوصيات او به مولوخى – ه* خونين مبارزه طبقاتى مبدل شده است ،يک بزھکار که
در مقابل منفورترين و گناھکارترين سياستمداران کشورھاى ديگر بيگناه و بى آزار و اذيت بنظر ميايد،
يک سياستمدار ورشکسته که سقوطى بى نھايت گذرا را که سراسر تاريخ به ناچار نشان خواھد داد سبب
شد".
* خداى آتش بابليھا ـ منبع ويکى پديا ـ مترجم

"مرگ – ه ناشى از فلج اندامھاى تنفسى ،به حلق آويز نمودن يا خفه کردن شباھت دارد" ،روزنامه
 Svenska Dagbladetتفسير نمود" ،و فردى به تمام دستان لرزانى خواھد انديشيد که در سراسر
جھان با شھوت انتقام آرزو ميکنند که بيرحمانه آن گلو را بفشارند".
براى برخى پنھان نمودن شاديشان از مرگ لنين دشوار بود .اما بھر حال صادقانه بود .جريانات  -ه
سياسى به لنين وفادار ماندند که منافع طبقاتى آنان ،آنان را ترغيب مينمود.
در نزد بسيارى از رھبران سوسيال دمکرات سوئد ،عليرغم اينکه پس از  ١٩١٤سوسيال دمکراتھاى
سوئدى و بلشويکھاى روسى راه خود را از يکديگر جدا نموده و برانتينگ از روى وظيفه ديکتاتورى
بلشويکھا را محکوم و حتى حمالت نيروھاى نظامى کشورھاى غربى را تحسين نموده بود ،درکى ،نوعى
از يک ھمدردى متعادل ،براى انقالب اکتبر وجود داشت.
کارل يلمار برانتينگ از وقوع انقالب اکتبر ،که او آنرا بعنوان سوسيال دمکرات "يک دستيابى موفقيت
آميز به يک دمکراسى بسيار راديکال ناميد ،دمکراسى که ما اينجا در اسکانديناوى ،بسختى به چشمان
٤
خود ايمان مياوريم که اين يک دولت است که سخن ميگويد  ،به ھيجان آمده بود.
او به عفو عمومى اشاره نمود ،به حقوق دمکراتيک ،بخصوص به حق اعتصاب .برانتينگ از جانب
حزب سوسيال دمکراسى در تلگراف تبريکى به پارلمان نوشت:
"زنده باد انقالب اکتبر ،زنده باد سوسياليسم بين الملل کارگرى ،زنده باد روسيه"....
پس از ديدارى از پطروگراد در آوريل  ١٩١٧او انقالب اکتبر را برگشت ناپذير ناميد:
"برداشت – ه کلى غالب است .ما از تجربه اين لحظه بزرگ خوشحال ھستيم .عصر جديدى آغاز شده
٥
است ،آينده مملو از اميدھاى روشن است".
در  ٢٧آوريل برانتينگ در مجلس تضمين نمود که تز لنين مبنى بر اينکه جنگ جھانى بايد توسط انقالبى
جھانى دنبال شود ،در ھمانزمان در جريان به تحقق پيوستن بود.
در ميان اموال باقيمانده از لنين حداقل دو نامه که او به برانتينگ نوشته بود وجود داشت .در سال
 ١٩٠٦او برانتينگ را دعوت کرده بود که با راى مشورتى در کنگره سوسيال دمکراتھا دراستکھلم
شرکت کند .و يک سال بعد لنين به برانتينگ نوشته و از او درخواست کرده بود که از کليه کتابھاى
انقالبى روسى که در انبار  Folkets Husـ خانه مردم ـ و در نزد “رفقا بيورک و بوريه سون-
 "Drottninggatan 6جمع شده بودند ،مراقبت نمايد.
در اساس يک احساس برادرى سوسيال دمکراتيکى با انقالب اکتبر نتيجه اى پيش پيش بينى شده بود.
انقالب اکتبر مطمئنا به طبقات حاکم در سوئد شوک عظيمى وارد آورده بود.
چھار روز پس از اينکه انقالب روسيه به شورشى در آلمان منجر شد ،در  ١٤نوامبر  ١٩١٨نخست
وزير – ه آزاد منش سوئد Nils Ed´en ،بيانيه رسمى دولت را در مورد طرح به اجرا گذاردن حق راى
ھمگانى امضاء نمود.
در ھمان زمان در مسکو مبارزه بر سر ميراث باقى مانده از لنين آغاز شده بود .طى دو تا سه روز پس
از مرگ لنين حزب کمونيست  ٤٠٠٠٠٠ھزار درخواست عضويت دريافت نمود .اوضاع در آنزمان
اينچنين اقتضاء مينمود که درخواست عضويت آنھا بدون ھيچ کند و کاوى مورد قبول واقع شود .بدين
ترتيب فرصت طلبان بيشمارى شرايط را براى اعمال نفوذ آماده ديدند.....
ترتسکى که در قفقاز بسر ميبرد در مراسم خاکسپارى حاضر نشد ،و بعدھا استالين را مقصر اعالم نمود
٦
و گفت که استالين به او اطالعات غلط داده بود.

او از دست داد ـ يا اينکه داوطلبانه نخواست شرکت کند ـ به ھر حال اولين دور مبارزه را بر سر اينکه
چه کسى بعنوان از جان گذشته ترين شاگرد لنين ظاھر ميشد واگذار نمود.
بيش از يک ميليون از ساکنان مسکو سرما را به منظور شرکت در مراسم خاکسپارى به نيشخند گرفتند.
 ٢٥٠ھزار نفر در پطروگراد گرد آمده بودند .در سراسر کشور کليه کارخانه ھا بمدت طى پنج دقيقه از
کار باز ايستادند.
يورش مردمى که ميخواستند از لنين خداحافظى کنند بيش از آنچيزى بود که رھبران پيش بينى نموده
بودند .اين فکر در اذھان زنده شد که اين تشريفات را دائمى کنند .پروفسور  Abrikosovابتدا بدن لنين
را براى  ٦تا  ٧روز موميايى نمود با اين باور که اين اقدامى بود موقتى جھت نگھدارى بدن لنين در
حاليکه آنھا از تابوتى که او در آن قرار داشت سان ميديدند .اما به او فرمان داده شد که لنين ابدى بشود.
بدن او به آزمايشگاھى برده شد ،احشاء داخلى و مايعات بدنش را بيرون آورده و مايعات نگه دارنده را
با کمک شيوه اى پيشرفته ،ھرگز منتشر نشده ،به بدن او وارد کردند ،شيوه اى که او را تا به امروز به
ھمان شکلى که در گذشته به نظر ميامد حفظ کرده است.
 Abrikosovبا مجسمه ساز معروف  ،Lev Efimovitj Kerbelکه ساعت سه صبح از تختخوابش
توسط * NKVDبه منظورساختن مجسمه اى از لنين به سالن  Pillarبرده شده بود ،در ھم فشرده
شدند .دو ھنرمند از صورت او قالبى گچى ،سه نقاشى  ،و دو مجسمه ساختند - Kerbel .ه مسکين تمام
شب را در کنار تابوت ايستاد و خمير زد.
* تشکيالتى در کنار سازمان امنيت اتحاد جماھير شوروى ميان سالھاى  . 1934-1946سلف کا گ ب ـ مترجم

به گمان يک مورخ انديشه ھا در غرب ايده موميايى نمودن لنين از چندين سال قبل ،با باز نمودن مقبره
 Tutankhamonشکل گرفت.
اين ادعا بدور از ذھن است .بر عکس اين به يک ايده سنتى روسى و ارتدکسى بازميگردد .در کليساھاى
روسى ھنوز باقيمانده افراد مذھبى بعنوان بقايا نگھدارى ميشدند .در صومعه ھاى کيف و  Pskovبقايا
بدن افراد مقدس نگھدارى ميشوند .در داخل کرملين سه مطران و يک اسقف اعظم در يک تابوت سنگى
که ھرگز بخاک سپرده نشدند قرار دارد.
يک نمونه پيشرفته تر از جسد موميايى شده ،جسد جراحى به نام  ، Nikolaj Pirogovمتعلق به سال
 ١٨٨١بود که در يک تابوت سنگى در امالک او " "Visjnjaخارج از  Vinnistaنگھدارى ميشد.
شايعاتى سرسختانه بر اين امر اصرار ميورزند که  Krupskajaتا زمان مرگ خود در سال  ١٩٣٩با
موميايى نمودن ،دقيقا به دليل اينکه ياد آور سنتھاى کليساھاى روسى بود ،مخالفت کرد .طى دوران
فعاليتھاى آسيايى حکومت اتحاد جماھير شوروى دولتمردان ھر از گاھى تابوت متعلق به افراد مقدسى را
باز مينمودند که بنا بر ادعاى کليسا بصورت معجزه آسايى نگاھدارى شده بودند .تنھا چيزھايى که در
آنھا پيدا ميکردند استخوان و مو بود.
اما نه فقط بدن لنين بلکه افکار او نيز موميايى ميشد .ھمانطور که مارکس از مفھوم مارکسيسم ھراسان
بود ،لنين نيز با برچسب "لنينيسم" که توسط مخالفان او در سال  ١٩٠٤به او نسبت داده شد غريبه
بود.
در کتاب دولت و انقالب ،فرمول بندى مشھورى وجود دارد .در آنجا او آنچه را که بر مارکس و انگلس
گذشت توصيف مينمايد:
"پس از مرگشان تالشھايى به منظور مبدل نمودن آنھا به اشخاص – ه مقدس – ه بيگناه صورت
ميگيرد ،بدين معنا که آنھا را در زمره مقدسان جاى ميدھند ،به منظور ]تسالى[ طبقه ستمگر و گمراه

نمودنشان شھرت خاصى به نام آنھا ميدھند ،در حاليکه تئورى انقالبى آنرا از ماھيت تھى و مبتذل ،و
روشنى و وضوح انقالبى آن را کسل کننده مينمايند .اکنون بورژوازى و فرصت طلبان در ميان جنبش
کارگرى در مورد يک چنين ]برداشتى[ از مارکسيسم با ھم به توافق رسيده اند .آنھا جوھر تئورى
انقالبى را فراموش ميکنند ،در ھم ميفشرند و تحريف مينمايند .آنھا مسائلى را برجسته مينمايند و
مواردى را ميساتيند ،که ھست و يا رخ ميدھد ،که مورد قبول سرمايه دارى باشد .شوخى به کنار! ـ در
حال حاضر ھمه سوسيال شونيستھا ]مارکسيست[ ھستند .و محققان بورژواى آلمانى که حتى تا ديروز
متخصصان – ه انقراض مارکسيسم بودند ،که انجمنھاى کارگرى بسيار سازمانداده شده اى را براى
٧
جنگ غارتگرانه تربيت نموده بودند ،درباره مارکس –ه ]با مليت آلمانى[ صحبت ميکنند"!،
توصيفات تمسخر آميز لنين از مراسم نيايش ـ مارکس بصورتى تقريبا دقيق در مورد آنچيزى که پس از
مرگ خود او رخ داد نيز صادق است .او به يک شخصيت بيگناه تبديل ،و کليه صفحات ضد سيستم،
منقلب کننده و بحث برانگيز آثار او بى اھميت جلوه داده شدند.
در زمان انتخاب نسخه ھاى بى اھميتر – ه آٽار لنين ،تا حد امکان سخنرانيھا و مقاالتى که لنين در آنھا
در مورد بروکراسى و خطر اينکه دولت اتحاد جماھير شوروى از داخل ميتوانست توسط صاحب منصبان
رژيم گذشته ،فرھنگ ادارى و سنتھاى امپراطورى آنھا آلوده شود انتخاب نميشدند.
شخصيت لنين نيز بطور فزاينده اى با تفاوتھاى ظريف مذھبى تطابق داده شد .اينکه بخش بزرگى از
جمعيت بيسواد اتحاد جماھير شوروى ،بخصوص مليتھاى که در اقليت بودند ،سيرت لنين را با واژه ھاى
مذھبى تفسير نمودند قابل درک است.
*
بر اساس افسانه ھاى تاجيکى و قفقازى لنين به اندازه يک کوه بزرگ بود Orok .ھا او را ھمانند
موجودى با پرتو نور خورشيد در يکدست و پرتو نور ماه در دست ديگر تصور مينمودند ،و در زير پاى
او زمين ميلرزيد و او در آنجا به جلو ميرفت.
* مردم ساکن در  Sakhalin Oblastعمدتا در قسمت شرقى جزيره در روسيه ـ مترجم

براى  *ostjakھا لنين يک شکارچى بزرگ خوک دريايى بود که تجار پوست را مورد ضرب و شتم قرار
داده و طعمه را به فقرا ميداد .براى بخشى از بوداييھا امپراطورى کمونيستى لنين ،بصورت شگفت
انگيزى شبيه به * Schambalaصحبت ميکرد.
* مردم ساکن در سيبرى  -مترجم
* Shambhala Buddhismبوديستى با اصل و نسب بودايى که بوسيله  Sakyong Mipham Rinpochرھبرى ميشد ـ مترجم.

اما از جانب مسئوالن ،رسما ،تالش بسيارى جھت نشان دادن ماھيت انسانى لنين صورت نميگرفت .حتى
تحسين از رھبر بصورت فزاينده اى ظاھرى از ويژگيھاى يک فرقه شبه مذھبى را بخود گرفت .نام
پطروگراد به لنينگراد تغيير داده شد و در آنجا  ٢٧٠بناى تاريخى ١١٩ ،تابلوى تاريخى و شش موزه که
ھمگى با نام لنين در ارتباط بودند ساخته شدند .به نظر ميرسيد که مبلغان حزب بصورت فزاينده اى از
نمايشات مذھبى در جھت پيشبرد اھدافشان بھره بردارى مينمودند .در آن اوايل آفيش ھاى تبليغاتى وجود
داشتند که ترتسکى را بعنوان سنت گوران ،در حال مبارزه با اژدھا نشان ميدادند .چند گامى باقى نمانده
٨
بود به اينکه رادک ،لنين را با "مسيح که بردگان را به خروج از سرزمين ستمگران رھبرى نمود"
مقايسه نمايد .و شوکا -ى* پطروگراد ،پراودا ،لنين را در ھمان زمان حياتش "مسيح گونه" توصيف
٩
نمود.

* نوعى پرنده  -مترجم

از يک جھت لنين ،خود ،راه را براى شيوع اين فرھنگ ھموار نموده بود .او با بناى آٽار تاريخى پر
عظمت در جھت تجليل از دوران پرعظمت حياتش کار کرده بود .چرا فقط بايد آن دوران سياه با بناھاى
تاريخى مورد تمجيد قرار ميگرفتند؟
در  ١٤اوت  ١٩١٨دولت اتحاد جماھير شوروى فرمانى را در مورد بناھاى يادبود صادر نمود .دولت
بسادگى فھرستى متشکل از  ٦٧نفر را که با بناى يادبود سزاوار آن بودند که به ياد آورده شوند ساخت.
در فھرست بجز نام معلمان مارکسيسم نامھاى ديگرى مانند  ،Voltaire, Chopin,نقاش تصاوير
مذھبى …… Andrej Rubljov, Rimskij – Korsakov, Lord Byronنيز وجود داشتند.
الھام از اثر  Solstaden" ،Tomasso Campanellasـ شھر خورشيد" که در دو ترجمه روسى در
سال  ١٩١٨در اوايل صده  ١٦٠٠ـ مدينه فاضله ،منتشر شدند ،گرفته شده بود .در اين اثر در مورد
شھرى گفته شده بود که در آنجا يادبودھا ،نشانھا و نام خيابانھا در ھر زمانى بايد يادآور ھمشھريان و
پيشگامان انقالبى ميشدند.
اما  Krupskajaدر روزنامه ھا درخواست نمود که از لنين مجسمه اى نسازند .او در  ٣٠ژانويه
 ١٩٣٠در پرودا نوشت:
"من تمناى بزرگى از شما دارم :اجازه ندھيد که غم و اندوه شما بخاطر ايليچ منجر به بى نتيجه ماندن
افتخارات شخصى او در اذھان عمومى بشود .بناى يادبودى از او نسازيد ،نام محلى را به نام او تغيير
ندھيد و مراسم پر خرجى را به نام و ياد او سازماندھى نکنيد"!.
او در مقابل تمامى اينھا بى تفاوت بود Krupskaja ،تضمين نمود .اما مسئله اى حل نشد .در ضمن در
ھمان دوران حيات او اولين خيابانھاى مسکو و پطروگراد به ايليچ و اوليانوف تغيير نام داده شده بودند.
گرچه در آنزمان ھنوز لنين – پرستى چندان رايج نبود .تنھا ده آفيش از ھزاران آفيش تبليغاتى که توسط
گروه ) Rostaاز جمله  -Majakovskijه شاعر عضو آن بود( طى جنگ داخلى توليد شدند ،به نام
١٠
لنين و يا متون او ارتباط داده شدند.
پنج سال بعد  ١٢،٥ميليون فقره تصوير از لنين در گردش بود .اما حتى آن نيز يک پيروى واقعا ساده
لوحانه از يک رفيق از دست رفته بود .شرايط اسفناکتر بود براى ھزاران پسر بچه که به ياد بود لنين
 Vilen, Vil, Vladilenو غيرو غيرو نامگذارى شدند .دخترھا Avelina, Lenina, Leiana,
 .... Evelinaنام گرفتند.
تحت رھبرى دکتر عصب شناس  Oskar Vogtانستيتويى نيز براى مطالعه مغز لنين ساخته شد .در
آغاز دھه ھاى ھفتاد ٧٠ ،نفر در استخدام آن انستيتو بودند .آنھا مغز لنين را بر روى  ٣٠٩٦٣شيشه
ميکروسکوپ طراحى نمودند .در انستيو مجموعه اى از مغزھاى افراد مشھور مانندLunatjarskij, :
 ،Majakovskij Clara Zetkinپاولف – ه بيولوژ و غيرو غيرو جمع آورى شده بودند .اين آغاز
پژوھش مغز بود و  Vogtتصور مينمود که ميتوانست در مغز لنين و ديگر افراد ويژگيھاى -ه با اھميت
"مرتبط" با يکديگر را شناسايى نمايد.
اما پايه و اساسى براى پرستش بيولوژيکى نبوغ وجود نداشت.
حتى نشان داده شد که ،شايد کمى دردناک براى  ،Vogtمغز لنين در مقايسه با وزن ميانگين مغز مرد
١١
اروپايى ١٣٧٥ ،گرم ،فقط  ١٣٤٠گرم بود.
تصميم در مورد ساختن مقبره اى موقتى در ميدان سرخ چند روزى قبل از مرگ لنين گرفته شده بود و
طرح آن توسط مھندسى به نام  Aleksej Sjtjusevکه در دوران تزار شھرت بسزايى داشت کشيده شد.
اولين ـ "موقتى" ـ ساختمان از چوب بود اما در سال  ١٩٣٠يک سنگ مصرى )سنگى براى تزيين( را

جايگزين آن نمودند .بعنوان پروژه اى توريستى اين مقبره احتماال بى نظير بشمار ميرود :اين مقبره در
سال ،ميانگين ،توسط يک و نيم ميليون نفر مورد بازديد قرار گرفته است.
در ضمن ،متخصصانى که در شوروى به کار موميايى نمودن مشغولند ،مقدار بسيارى زيادى ارز را جلب
کشور نموده اند .رھبر مغولستان ) Klement Gottwald ،Tjoj-Balasanرھبر حزب کمونيست
چکسلواکى() Georgij Dmitrov ،رھبر حزب کمونيست بلغارستان() Ho Chi Minh ،رھبر حزب
کمونيست ويتنام( و اولين پرزيدنت Linden Forbes Sampson Burnham ،Guyanaھمگى
توسط متخصصان روسى موميايى شده اند.
تقريبا در کنار مقبره موزه لنين با نسخه اى از اتاق کار او ،رولز رويس ،کت و شلوار که او در استکھلم
خريد و بقيه اموال او ترتيب داده شد .مبالغ ھنگفتى پول از تخفيفھاى ويژه دولتى به ھداياى لنين بدست
آمده است.
تا ھنگام فروپاشى اتحاد جماھير شوروى کتب لنين ،نزديک به  ٧٠٠ميليون نمونه به  ١٢٥زبان ،چاپ
ميشدند .در آمار جمع آورى شده از آثار چاپ شده و ترجمه شده ،آثار لنين با کمى فاصله پس از کتاب
مقدس ،اما قبل از داستايوسکى ،جاى دارد.
صعود و نزول غير قابل تصور لنين تا چه ميزان ميتواند عجيب به نظر بيايد .زمانيکه رھبران جمع
آورى مجسمه کمونيستھا را در مسکو آغاز نمودند ،در کمال شگفتى دريافتند که تنھا يک مجسمه از
لنين در يک محل  -ه قابل رويت در مسکو وجود داشت!
در ساختمانھاى مختلف تعداد بسيار زيادى از مجسمه ھاى نيم تنه وجود داشتند ،اما ھيچ مجسمه بزرگى
از لنين ،مخصوص فضاى باز ،به ھمان اندازه اى که از استالين ،Dzerzjinskij ،خروشچف ،کالينين،
ريکوف و غيرو غيرو وجود داشت ،وجود نداشت .مسکو اولين مجسمه واقعا عظيم لنين را طى دوران
حکومت گورباچف در سال  ، ١٩٨٥زمانيکه ميدان سرخ جديد افتتاح شد دريافت نمود.
 Senecaميگويد ،براى ما مردان بزرگ زمانى بزرگند که بر روى ستونى قرار داشته باشند .از اين ھم
بزرگتر ميشوند اگر ما در مقابل آنھا زانو بزنيم .اما بلشويکھاى آنزمان در مقابل رھبر زانو نميزدند.
لنين ابعاد انسانى را ارج مينھاد.
ابتدا زمانيکه انرژى انقالبى رو به زوال نھاد عظمت او تا تقريبا ابعاد الھى باال برده شد.
انقالب اکتبر ساخته و پرداخته دست لنين نبود .تا پيش از بدست گيرى قدرت توسط بلشويکھا شوراى
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
اند ،بردبارى و شکيبايى تحليل رفته و زمان تسويه حساب فرا رسيده است!
جنبش سواحل خود را لبريز و مردم روستايى را ،از ھر قشرى ،به دنبال خود ميکشد ،تمام توجھات به
قانون و خردمندى را با خود ميشويد ،خود را با آھن و آتش ،تفنگھا و نارجکھا مسلـح ميسازد ....و
آشيانه ھاى نجيب زادگان را ،که زمانى در آن با صداى پوشکين ،تورگنيف و تولستوى جشن گرفته
ميشد ،نابود ميسازد.
روسيه قديم ناپديد ميشود .روزنامه ھاى ليبرالى مرثيه خوانيھا بخاطر باغھاى انگليسى ،تابلوھاى نقاشى
شده توسـط دھقانان ،کتابخانه خانوادگى ،ھمه  *Parthenonھاى فرماندارى  ،Tambogovاسبھاى
مسابقه ،حکاکيھاى قديمى و نژاد گاوھا را که نابود ميشوند بسيج ميکنند .مورخان سرمايه دارى
بلشويکھا را مقصر ميدانند .در واقع موزيک روسى چيزى را کامل ميکند که منشاء و سرچشمه اش
صدھا سال قبل از بلشويکھا سابقه داشته است .او وظيفه تجدد طلبانه تاريخى خود را با تنھا وسيله اى

که در اختيار دارد حل ميکند :با کمک بربريت انقالب ،بربريت قرون وسطا را از ريشه نابود ميسازد .نه
او و نه اجداد او رحمت و توجه را احساس نکرده اند".
*  Parthenonمعبديست که ميان سالھاى  ٤٤٧ـ  ٤٤٣قبل از ميالد مسيح بر روى  Akropolisدر آتن به عنوان احترام به Pallas
 Athenaبخاطر محافظتش از شھر آتن و يونان طى جنگ با ايران ساخته شد .نام اصلى ساختمان معبد آتناى باکره بود اما معموال به اين نام
خوانده ميشد )’παρθένος (parthenos, ’jungfru

به ھمان روشى که تولستوى در جنگ و صلح نشان داد که ،در خالل جنگ – ه ناپلئون اين ژنرالھا
نبودند که نيروھاى نظامى ،بلکه نيروھاى نظامى بودند که ژنرالھا را رھبرى نمودند ،ميتوان گفت که
انقالب اکتبر لنين را ،مدتھا قبل از اينکه او انقالب را بيافريند ،آفريده بود.
اين درک که وقوع انقالب اکتبر قابل پيشگيرى بود ،درکى که برخى از مورخان )از جمله Richard
 ،(Pipesآنرا گرامى ميدارد ،غير قابل دفاع است .زمانيکه تزار پارلمان را ،که او آنرا بيش از اندازه
راديکال ميدانست منحل نمود ،شاھزاده  Jevgenij Trubetskojبه او نوشت:
"اعليحضرتا .....در تالش دھقانان براى بدست آوردن زمين قدرتى نھفته است که ممانعت از آن امکان
ناپذير است ....تمام کسانى که در مقابل سلب مالکيت اجبارى مقاومت مينمايند ،از روى زمين جاروب
خواھند شد .انقالبى که آغاز شده است ما را با مصادره تھديد مينمايد و جانمان را به خطر خواھد افکند.
وقوع جنگ داخلى قريب الوقع است .دولت شايد با اقدامات سرکوب گرانه ى خود جنبش انقالبى را در
نطفه خفه کند ،اما وحشتناکتر از اين انفجار نھايى و ناشى از آن است که نظم و ترتيب کنونى جامعه را
سرنگون و فرھنگ روسيه را با خاک يکسان خواھد نمود .و خود شما در زير آوارھا مدفون خواھيد
١٢
شد".
به باور لنين جنگ يکى از عواملى بود که وقوع انقالب را محتوم نمود:
"اگر جنگى در کار نبود" ،لنين نوشت" ،روسيه ميتوانست دھھا سال بدون ھيچ انقالبى بر عليه
کاپيتاليسم ادامه حيات بدھد .در جنگ اين مسئله بصورتى عينى گريزناپذير است ،يا نابودى و يا انقالب
١٣
بر عليه سرمايه داران .مسئله اينست .مسئله اى که توسط زندگى مطرح ميشود".
وزير داخلى تزار  Pjotr Durnovoدر آغاز جنگ در نامه اى اعالم نمود که در صورت يک شکست
١٤
نظامى "يک انقالب اجتماعى در روسيه با افراطى ترين نمايشات اجتناب ناپذير" است.
موردى غير عادى از شھادتى منسجم از جانب ھر دو سوى سنگرھا.
انقالب ھمانند توفانى که در ميگيرد اجتناب ناپذير بود ،اما اين امر مانع از اين نميشود که لنين شخصا با
يک روشنى غير معمول در حوادث تاريخى آن مداخله ننمايد .بدون او ممکن بود که انقالب شکل و
شمايل ديگرى بخود گرفته و مديريت ديگرى اختيار مينمود .مورخ با تجربه انگليسى در امور اتحاد
جماھير شوروى E. H. Carr ،در مورد پيروزى بلشويکھا در سال  ١٩١٧ميگويد:
"پيروزى حزب بايد تقريبا فقط به نام موفقيتھاى پى در پى لنين ،بدين وسيله که او آنرا با اراده شخصى
خود فرم داد و اينکه ھمکاران غالبا  -ه غير مصم خود را بدنبال خود کشيد ،نوشته شود".
ترتسکى نيز ھمين برداشت را ارائه ميدھد:
"اگر من و لنين در پطروگراد نبوديم ،انقالب اکتبرى در کار نبود .رھبران حزب بلشويک از وقوع آن
ممانعت بعمل مياوردند ،در اين مورد شکى نيست .به اين فکر ميکنم که اگر لنين در پطرزبورگ نبود من
ميتوانستم بر مقاومت رھبران بلشويک غلبه کنم!"
ترتسکى بر اين عقيده بود که اگر بلشويکھا در اکتبر قدرت را تصاحب ننموده بودند ،نميتوانستند آنرا در
آينده نيز تصاحب نمايند .اگر توده ھاى راديکاليزه شده وجود کوچکترين شک و شبھه را در نزد

بلشويکھا احساس مينمودند ،تفاوت ميان عمل و حرف ،در عرض دو تا سه ماه ،به ھمان طريقى که
سوسيال دمکراتھاى انقالبى و منشويکھا را رھا نمودند ،بلشويکھا را نيز رھا مينمودند.
بدين طريق بورژوازى نفسى تازه و از آن بسود صلح بھره بردارى ميکرد.
اين بينش موجب شد که لنين طرح پيچيده اى را که از مدتھا قبل آغاز نموده بود به مرحله عمل درآورد.
اينکه او مخيفگاه خود را ترک و بودن اينکه بتواند آينده را پيش بينى نمايد بسوى اسمولنى براه افتاد،
ناشى از نگرانى ،اضطراب ،عدم اعتماد و شتاب او بود .آن اقدامات آشکار ،که در حقيقت بر روى
بصيرتى عميق از ضرورتھاى تاريخى بنا شده بود ،وضعيت انقالب را تعيين نمود.
توان لنين در ارزيابى مشخص در شرايط مشخص از نيروھاى سياسى موجود در جنبش ، ،يکى از
ويژگيھايست که بايد در مقابل ديگر ويژگيھايش برجسته شود ..تقريبا مسئله اى وجود نداشت که لنين
طى دوران حيات خود در مورد آن نظر خود را تغيير نداده باشد .روشى که او در جريان اتخاذ تصميات
خود دنبال مينمود تابع اين قانون بود که در ھر شرايطى بر اساس يک ارزيابى پويا از توازن نيروھا در
کليت خود آغاز کند و چنان شيوه پيشرفت و عقب نشينى را اتخاذ نمايد که در ھمان لحظه بھترين نتيجه
را به نفع ھدف سوسياليستى بدست آورد.
يک تجزيه و تحليل خشک "مارکسيستى" به اتخاذ اين سياست منجر شد که کامنف ،زينويف و ديگر
بلشويکھاى برجسته در انقالب اکتبر  ١٩١٧با شورش مسلحانه مخالفت نمايند .آنھا بر اين عقيده بودند
که زمان براى انجام آن آماده نبود .تاريخ اين شرايط را بوجود آورده بود .جنگ اين فرصت را بوجود
آورده بود .لنين قادر به بھرده بردارى از آن شرايط بود.
سوسياليسم روسى ،با ھمه اخبار ھيجان انگيز و کمبودھاى نااميد کننده خود ،طرح جامع جنون آميزى
نبود که از کشوى ميز کار لنين بيرون آمده باشد.
اين نتيجه کار ميليونھا انسان و محصول سنتھاى طبقه کارگر اروپا و يک سنت ديرينه و ويژه
آزاديخواھانه روسى بود .به ھمان طريق بايد کمبودھا و نقاط ضعف انقالب ،که در آخر غلبه نمود ،عمدتا
به بورکراسى عقب مانده و سنت استبدادى که کشور از دوران تزار به ارث برده بود نسبت داده شود و
نه به شخص لنين.
دوران لنين کوتاه شد .فقط شش سال از حکومت اتحاد جماھير شوروى .بيشترين زمان صرف نجات
کشور از جنگى که به آنھا تحميل شده بود شد .زمانيکه صلح پيروز شده بود ساعت شنى لنين نيز لبريز
شده بود.
جامعه اى که او پس از خود بجاى گذاشت بيشتر ويژگيھاى دوران "کمونيسم جنگى" و کاپيتاليسم دولتى
را با خود حمل مينمود تا سوسياليسم واقعى.
در مقام مقايسه ،زمانى که لنين درگذشت کشور فقيرتر ،تيره روزتر و فرسودتر از دورانى بود که او
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
سرپرست در خيابانھا پرسه ميزدند ،شکل کالسيک از قحطى ى "سرگردان" در روسيه .طبقه کارگر با
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
دستگاه ادارى رژيم اتحاد جماھير شوروى شد.
بايد تا سال  ١٩٢٨به طول ميانجاميد تا اينکه آمار و ارقام توليد از دوران قبل از جنگ پيشى ميگرفت.
اما در زمان لنين نيز تغييراتى روى داده بود که در آمار ديده نميشوند .تغييراتى در ساختار جامعه که راه
را براى بازسازى که در آينده رخ داد ھموار نمود.

برنامه اى آموزشى در سطحى گسترده آغاز شده بود .کتابخانه ھا ،سالنھاى مطالعه و خانه ھايى موسوم
به خانه مردم مانند قارچ از زير زمين سربرآورده بودند .برق رسانى آغاز شده بود و اگر کشاورزان
نخوانده بودند که لنين کجاست ،به ھر حال ميدانستند که المپ برق "ايليچ" کجاست .ترتيبات مکانيکى
که در آينده ،در جريان برنامه موفق پنج ساله ،مورد استفاده قرار گرفت پايه گذارى شدند.
دوران برداشت از انقالب در آينده اى دور قرار گرفته بود .پنجاه سال پس از انقالب اکتبر اتحاد جماھير
شوروى از بسيارى جھات از کشورھاى صنعتى پيشرو که قربانى "تب قمر مصنوعى" شده بودند پيشى
گرفت.
اين يک داستان کامال متفاوت است ،اما اين امر بدون انقالب اکتبر ميتوانست غير قابل تصور باشد.
انتقادى به لنين و بلشويکھا که نميتوان آنرا خصمانه ناميد ،انتقادى بود که توسط روزا لوکزامبورگ،
دوست نزديک و رفيق مبارزاتى لنين ،فرموله شد .او با تمام وجود ھمراه با انقالب اکتبر بود و پويايى
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
مواضع خود را به جلو ھدايت نمود يا اينکه آنرا به عقب ،به پشت  -ه نقطه ى ضعيفتره آغاز خودش
پرتاب کرد تا اينکه توسط ضد انقالب سرکوب گردد".
"کسى که ميخواھد تعاليم جنگھاى لفظى  -ه خانگى – ه پارلمانى را به تاکتيکھاى انقالبى منتقل نمايد
تنھا نشان ميدھد که براى او روانشناسى انقالب ،بله قانون طبيعى خود آن ،به ھمان ميزان غريبه است
که ھمه تجربيات تاريخى براى او کتابيست با ھفت مھر و موم".
او به انقالب "با شکوه" انگليسى سال ١٦٤٢ـ  ٤٩اشاره مينمايد که با منحل شدن خانه لردھا ،اعدام
 Karl Iو اعالم جمھورى پايان يافت.
براى ھر انقالب بى رنگى ،به گفته لوکزامبورگ ،که "ميانه روھا" در آن پيروز شده اند ،اينکه اولين
مردان مردد انقالب و نيمى از دستاوردھا بسرعت مدفون شده اند ،مصداق دارد".
دمکراسى "ميانه رو" ، ١٩٧٣ ،برابر بود با تجديد حيات بورژوازى! "جاده طاليى ميانه روھا نميتواند
در ھيچ انقالبى ابقا شود ،".لوکزامبورگ ميگويد:
"قانون طبيعى انقالب يک تصميم گيرى سريع را مطالبه مينمايد :يا لکوموتيو با تمام توان خود سربااليى
انقالب را تا باالترين نقطه خود طى ميکند و يا اينکه بر اثر وزن خود به مواضع اوليه خود بازگشته و
آنھايى را که با اندک توان باقيمانده خودشان ميخواھند خود را در نيمه راه حفظ نمايند ،درمانده با خود
به پرتگاه ميبرد".
اگر چه لوکزامبورگ اعمال ديکتاتورى بر طبقه حاکمه قديمى را در يک دوره انتقال مورد تاييد قرار
ميداد ،اما ھمزمان به اينکه ديکتاتورى به امرى ھمگانى و دائمى مبدل شد انتقاد نمود.
او نوشت:
"آزادى فقط براى ھواداران دولت ،فقط براى اعضاى حزب ـ اگر چه آنھا بيشمارند ـ آزادى نيست .آزادى
ھمواره آزادى دگر انديشان بوده است .نه به دليل "عدالتى" غير قابل تصور ،بلکه به دليل اينکه کليه
آموزشھا ،مفيد و پااليش داده شده ،در يک فضاى باز سياسى به آن وابسته بوده و تاثير آن در غياب
]آزادى[ تبديل به امتيازى ميشود".
"با اين فضاى سرکوب سياسى در سراسر کشور بايد زندگى نيز در اتحاد جماھير شوروى بطور فزاينده
اى فلج شده باشد .بدون انتخابات عمومى ،مطبوعات آزاد ـ و اجتماعات آزاد و برخورد نظرات بصورتى
آزادانه ،زندگى در ھمه موسسات عمومى ميميرد و به امرى ظاھرى مبدل ميگردد ،زندگى که در آن
بروکراسى بعنوان تنھا وسيله فعال باقى ميماند .زندگى عمومى در نھايت به خواب رفته ،تعدادى از
رھبران حزب با انرژى پايان ناپذير و آرمان گرايى بيکران رھبرى و حکومت ميکنند ،در واقع در ميان

آنھا يک دوجين مغزھاى متفکر اداره ميکنند و نخبگانى از طبقه کارگر ھر از گاھى بسيج ميشوند که
سخنرانى رھبران را در جلسات مورد ستايش قرار داده و به اتفاق آرا قطعنامه ھاى پيشنھادى را به
تصويب برسانند ،به عبارت ديگر ،در اساس يک حکومت تکمه اى ،يقينا يک ديکتاتورى اما نه يک
ديکتاتورى کارگرى بلکه ديکتاتورى مشتى سياستمدار ،به عبارت ديگر ديکتاتورى به مفھوم سرمايه
دارى ،به مفھوم امپراطورى ژاکوبنھا در فرانسه".
شرايط زمانى خطرناک شد ،لوکزامبورگ گفت ،که لنين ،ترتسکى و ديگر بلشويکھا مشترکا از
ضرورتھاى جنگ داخلى فضيلتى ساخته و ديگر احزاب ،نشريات و عقايد را براى ھميشه ممنوع اعالم
نمودند.
در  ٢٨اکتبر  ١٩١٧در سومين روز انقالب لنين فرمان خود را در مورد آزادى مطبوعات نوشت:
" بايد اقداماتى موقتى براى مھار موجى از تھمتھا و دشنامھا ،که مجالت زرد از روى مسرت به منظور
نابود نمودن پيروزى تازه بدست آمده تودھا منتشر مينمايند اتخاذ گردد .به محض تشکيل دولت جديد
بصورتى ثابت ،تمامى مداخالت در مطبوعات و ادبيات ممنوع اعالم خواھد شد :آزادى مطلق در
مطبوعات تنھا در برابر دادگاه و در تطابق با قانونى صريحا آزاد و مترقى وجود خواھد داشت".
لنين آن اقدامات موقتى را با سه نکته مشخص نمود .مطبوعاتى که بصورتى آشکار مخالفت و يا
نافرمانى از حکومت اتحاد جماھير شوروى را تبليغ مينمودند ،مرتکب – ه تحريف حقايق و يا افترا
ميشدند ،توقيف ميشدند ،با اينحال تنھا پس از تصميم دولت ،اختيارى که در سال  ١٩٢٠به ارگان
سانسور  Glaviltمنتقل شد.
تمام اين نظم "موقتى" که حتى خواسته ھاى آزادى مطبوعات بورژوازى را نيز برآورده نمينمايد ،دائمى
شد و ابتدا پس از متالشى شدن اتحاد جماھير شوروى در سال  ١٩٩١لغو گرديد.
لنين ھمچنين در مورد دولتى کارگرى خيال پردازى نموده بود که ميتوانست از طريق ارائه شرايط عملى
آزادى مطبوعات ،بر آزادى مطبوعات سرمايه دارى برترى جويد .آنکسانى که تعداد خاصى امضاء جمع
آورى مينمودند ميتوانستند به تجھيزات چاپى مجھز شوند .به دليلى اين فرمان در آثار جمع آورى شده
لنين ذکر نميشود.
تاريخ نشان ميدھد که خشونتھاى انقالبى ،در شرايطى بغرنج ،ميتوانند وحشتى ايجاد نمايند که صدھا
سال ادامه حيات بدھد .وحشت از  Cromwllو "اعمال خشونتبار" پيورتينى* او سبب شد که انگليس
قريب به  ٢٠٠سال ،اينکه اين اعمال خشونت در انقالب  ١٦٤٩بود که شيوه حکومتى پارلمانى را ،که
امروزه آن را ستايش ميکنند ،به کشور داد انکار نمايند.
گروھى از افراطيون مذھبى در انگلستان ،که ميتوان آنھا را با وھابيون عربستان سعودى مقايسه نمود ،که  Cromwllرھبر آنھا بود ـ مترجم.

ھنوز وحشت مشابه اى انقالب روسيه را منقلب ننموده است .بدن لنين ھمانند بدن  Cromwllو
 Maratsکه توسط مردم خشمگين قطعه قطعه شد ،قطعه قطعه نشده است .بر اساس تحقيقات جامعه
شناسى او تقريبا به اندازه پشتيبانان فعال خود مخالف دارد .لنين ھمچنان در تابوت سنگ آھکى خود،
بطور سطحى آسيب ديده از اصابت تکه ھاى شيشه در صورت و دستھاى خود پس از يک بمب گذارى،
استراحت ميکند.
در ھمان سالى که لنين متولد شد ،آلمان و فرانسه درگير جنگى شدند که با مبارزه عظيم کمون پاريس،
اولين تالش جھت واقعيت بخشيدن به سوسياليسم به شکل ديکتاتورى پرولتاريا پايان يافت .زمانيکه
لنين درگذشت سوسياليسم ،اتحاد جماھير شوروى ،در بزرگترين کشور جھان از قوه به فعل مبدل شده

بود .فرمى که لنين بر اساس آن جامعه را پايه گذارى نمود اولين تجربه سوسياليستى شد که طى زمانى
دراز ،چندين نسل ،پا بر جا ماند.
اما ھمانند کمون پاريس سوسياليسم روسى در ھم شکسته و اتحاد جماھير شوروى بصورتى رسمى پس
 ٧٤سال متالشى شد.
زمانيکه ميخواھيم ميراث باقيمانده از لنين و دولت اتحاد جماھير شوروى را جمع بندى نماييم برانگيخته
ميشويم تا در مورد  ،Chou En-Laiنخست وزير چين ميان سالھاى  ١٩٤٩ـ  ، ٧٦بگوييم .او در
پاسخ به اين سوال ،که او در مورد معناى انقالب فرانسه چه تصورى داشت گفت:
"اين خيلى زوده که در اين مورد صحبت کنيم"
انقالب روسيه مرد و بخاک سپرده شد .اما طى آينده اى قابل پيش بينى خود را ھمانند عصبھاى يک
قسمت جدا شده از بدن در اذھان زنده خواھد نمود .روشنفکران ،سياستمداران و توده ھاى آگاه براى
نسلھاى آينده در مورد انقالب اکتبر و سيرت لنين ،به منظور اتخاذ تصميم در مورد نقطه نظرات خود در
مبارزه جھانى بخاطر صلح ،نان و زمين ،اتخاذ موضع خواھند نمود.
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