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« ! بودني و استوارترني دورنگرترن،ي انسان ترن،ي ساده ترن،يلن  » 

   
ششو  ماه هشتاد آبانزدهم ادو                                                                                                    یبهرام رحمان  

 
   

 را ١٩١٧تجارب انقالب اکتبر «تحت عنوان ،  روسيه١٩١٧به مناسبت سالگرد انقالب اکتبر  پيش در مطلبی که هفته

 از طريق ارسال اميل شخصی و يا زير مقاله در سايت های ، نوشته بودم، در تاييد و يا نقد آن را»!نده نگاه داريمز

 بودند، فکر کردم به جای جواب به آن نوشته شخص لنين  حزب بلشويک واينترنتی برخوردهای ناروا و نادرستی به

ی کنيد تنها بازخوانی گوشه های کوچکی از زندگی و مبارزه آن چه که در زير مالحظه م. ها، لنين را بازخوانی کنيم

 مارکس و انگلس اين بنيان  راهکسی که واقعا خود را ادامه دهنده.  لنين است وسيعسياسی، اجتماعی و فرهنگی

گذاران سوسياليسم علمی می داند و به انقالب اجتماعی باور دارد، قطعا به تجارب ارزنده حزب بلشويک و رهبری 

يادگيری .  لنين، که بعد از کمون پاريس توانستند انقالب عظيم کارگری سوسياليستی را رهبری کنند، نياز دارندآن

اين به معنی نقد . آموزه های لنين، برای هر فعال سياسی جنبش کارگری کمونيستی واقعا امری الزم و ضروری است

به لنين » کمونيستی« از موضع  ظاهراوز هستند کسانی کهمتاسفانه امر. کمبودها و اشکاالت بلشويک ها و لنين نيست

اين ها تا جايی پيش . و حزب بلشويک می تازند چه بخواهند و چه نخواهند عمال به مبارزه طبقه کارگر لطمه می زنند

، تنها می روند که به زعم خود نه تنها طبقه کارگر و جامعه را بی نياز از احزاب کنند، بلکه با حمله به اين احزاب

مبلغ تشکل توده ای طبقه کارگر می شوند، آن هم نوعی از تشکل که گوش به فرمان آن ها باشد و حقيقت را از زبان 

حال خود اين ها چه قدر از مبارزه واقعی طبقه کارگر و انقالب اجتماعی دورند و به فرقه های . و قلم آن ها دنبال کند

اما همين قدر روشن است که . ه در جای ديگری بايد به آن پرداختچند نفری محدود هستند، بحث ديگری است ک

افراد و جرياناتی است که به لنين و پاسفيسم و سرگيجه درست کردن برای فعالين کارگری يکی از ويژگی های 

   .احزاب کمونيستی پرخاشگری می کنند

 به لنين و بلشويک ها موضع خصمانه در اين ميان طبيعی ست که گرايشات راست و سرمايه داری بين المللی نسبت

  . ای داشته باشند، ناشی از ماهيت طبقاتی بورژوايی شان است

در مقطع جنگ جهانی اول، بسياری از احزاب سوسيال دموکرات عضو انترناسيونال دوم به موضع ناسيوليستی 

روزا لوکزامبورگ و ديگران رفتند، در حالی که کسانی چون لنين و » خودی«غلطيدند و به پشت جنگ طلبی دولت 

لنين، به عنوان . با شهامت ايستادند و از موضع انترناسيوناليسم پرولتری بر عليه جنگ امپرياليستی موضع گرفتند

 روسيه، در خاتمه دادن به جنگ جهانی اول پيش قدم شد و به سهم خود تالش ١٩١٧رهبر انقالب عظيم اکتبر 

با وجود اين که .  جنگ، و جلوگيری از کشتارها و تخريبات عظيم آن به کار بستپيگيری را برای پايان دادن به اين

دولت های امپرياليستی روسيه انقالبی را محاصره کرده بودند و به جنگ داخلی و خارجی دامن می زدند بلشويک ها 

ر راستای منافع و رهبری آن با شهامت بی نظيری در مقابل جنگ و همه ترفندها و توطئه آن ها ايستادند و د
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نکردند؛ اقداماتی که واقعا در آن  هيچ کوتاهی کارگران، زنان، کودکان، بازنشستگان، دهقانان فقير و بازسازی جامعه

 با قدرت ١٩٢٨اين که وضعيت شوروی پس از مرگ لنين و به ويژه سال های . تاريخ، در جهان بی سابقه بوده است

 و طبقه کارگر را از حاکميت  کردود را در مسير سرمايه داری دولتی محکمگيری استالين، به طور کلی پايه های خ

د، در مقاله قبلی کوشيده بودم تا داليل اقتصادی و سياسی آن را توضيح دهم و در اين جا آن ها تکرار نمی نمودور 

  .کنم

  

جهان، وی را به عنوان  بود که کارگران و کمونيست های  عميقمبارزه لنين، در راه آرمان طبقه کارگر به حدی

لنين قلب تپنده کارگران و ملل تحت ستم بود که راه رهايی و بهروزی را به آن ها . آموزگار و رهبرشان تلقی کردند

لنين، به معنای واقعی هم در عرصه نظری و هم در عرصه عملی، ايده ها و اهداف کارگری سوسياليستی .نشان داد

   .را غنای بيش تری بخشيد

ز دوران جوانی به مبارزه انقالبی کارگری سوسياليستی روی آورد و تا آخرين لحظات زندگی پرافتخارش در لنين، ا

  . به اهداف کارگری کمونيستی، پيگيرانه و بی وقفه و با عشق و اميد تالش کرد و موفق هم شدجهت تحقق

م جهان را در جريان واقعيات انقالب جان ريد، ژورناليست انترناسيوناليست آمريکايی، به روسيه سفر کرد تا مرد

ده روزی که دنيا را «کارگری سوسياليستی اين کشور قرار دهد، کتابی درباره انقالب تاريخی روسيه نوشت به نام 

  ».لنين، ساده ترين، انسان ترين، درونگرترين و استوارترين بود«: ، لنين را چنين توصيف کرده است».لرزاند

زيرا به هر حال لنين بود که يکی از مفصل ... «:  نيز درباره لنين می نويسد» و انقالببرج«جان ريد، در کتاب 

ترين ارزيابی ها را از چشم اندازهايی که در برابر سرمايه داری روس گشوده بود يعنی توسعه سرمايه درای در 

که در روياروی با يک جنگ ن لنين بود يمو باز ه.  سياسی خود به عمل اوردروسيه را هم در آغاز دوره فعاليت

جهانی بی سابقه پيش از آن که مطالعه خود را در باب امپرياليسم به پايان ببرد هشتصد صفحه چاپی يادداشت 

پژوهش مشابهی در تحليل راه گشای او در خصوص نظريه مارکسيستی دولت در دولت و انقالب انجام . برداشت

  ) ١(» ...پذيرفت

باری عده معدودی هستند که می دادنند لنين کاری در ... «:  چنين توصيف کرده است لنين را نيز،گئورگ لوکاچ

آغاز : همواره مسئله قرن را در کليت آن می ديد... لنين . دوران ما کرد که مارکس در کل توسعه سرمايه داری

 - اريا به نفع پرولتاريا تناب ناپذير بورژوازی و پرولتجآخرين مرحله سرمايه داری و امکان تغيير مبارزه نهايی ا

  ) ٢(» .نجات بشريت

 تا چه ، از لنين و لوکاچبا نگاهی مختصر به مبارزه و زندگی لنين، قطعا به اين نتيجه می رسيم که توصيف جان ريد

  . توصيفی زيبا و واقعی است

اقع در حاشيه ولگا ، و)اوليانفسک فعلی( در شهر سيمبيرسک ١٨٧٠ آوريل ٢٢، در )لنين(والديمير ايليچ اوليانف 

مادر لنين، ماريا الکساندرونا و پدر او، ايليا نيکواليانويچ اوليانف، شش فرزند به نام های آنا، . چشم به جهان گشود

اين والدين نهايت سعی خود را برای آموزش آزادی خواهی و . الکساندر، والديمير، الگا، ديميتری و ماريا داشتند

از اين رو، تصادفی نبود که همه فرزندان آن ها به صف انقالبيون . د به کار بردندبرابری طلبی به فرزندان خو
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  .پيوستند

 ترين امپراتوری ارضی با قدرت در جهان بود و تقريبا حدود يک ه نوزدهم، امپراتوری روسيه، بزرگدر پايان سد

ت و از اين رقم، تنها شنفر دا ميليون ١٢٠، جمعيتی متجاوز از ١٨٩٧در . ششم مساحت کره زمين را شامل می شد

 درصد باقيمانده، ترکيبی از مليت های چند زبانی اسالوها، يهوديان، اهالی منطقه بالتيک، ۶٠. دو پنجم روس بودند

آذری ها، ملل ترک زبان آسيای مرکزی، و تعداد بی شماری از اقوام و گروه های  فنالندی ها، گرجی ها، ارامنه،

، تزار نيکالی دوم بر اين امپراتوری حکومت می کرد، ١٩١٧ تا ١٨٩۴ از .خاور دورنژادی ساکن در سيبری و 

تا . آخرين فرد سلسه رمانوف که مدت سه قرن به عنوان سالطين مستبد بر امپراتوری عظيم روسيه حکومت کردند

دی و اجتماعی و ، در اين کشور نه نهادهای پارلمانی وجود داشت و نه احزاب قانونی و آزادی های فر١٩٠۶سال 

  .آزادی مطبوعات و غيره

لنين، بی نهايت در مطالعه کوشا بود و با آثار نويسندگان بزرگ روس، مانند پوشکين، لرمانتف، گوگول، تورگينف، 

 مهم تر از همه وی به آثار نويسندگان آزادی خواه و انقالبی جهان. آشنا بود... نکراسف، سالتيکوف، لئو تولستوی و

  .وافری داشت عالقه نيز

، ناگهان پدرش فوت کرد و قبل ١٨٨۶در سال . والديمير، هنوز خيلی جوان بود که زندگی اش ضربه شديدی خورد

، الکساندر، برادر ١٨٨٧در مارس . از اين که خانواده او از شوک مرگ پدر رهايی يابد، فاجعه ديگری روی داد

: آنا، خواهرش نوشت.  ماه مه همان سال او را اعدام کردندلنين به دليل حمله به الکساندر سوم دستگير شد و در

  ».الکساندر اوليانف قهرمانانه مرد، هاله شهادت انقالبيش راه را برای برادرش والديمير روشن کرد«

در .  دانشگاه کازان در رشته حقوق شد، وارد، بعد از اتمام دبيرستان با دريافت مدال طال١٨٨٧لنين، در آگوست سال 

، به دليل شرکت در يک ١٨٨٧اما وی، در دسامبر . جا، او با دانشجويان انقالبی و کمونيست تماس برقرار کرداين 

بنابراين، لنين هفده ساله بود که درگير مبارزه انقالبی . جلسه مخفی دانشجويی از دانشگاه اخراج و سپس زندانی شد

 وی سپس.  اما درخواست او رد شد،شد تا به دانشگاه برگردديک سال بعد به او اجازه داده  .عليه ديکتاتوری تزار شد

 نام  زيرا. نيز رد شداست اشدرخواست کرد که اجازه داده شود تا برای ادامه تحصيل به خارج برود، اما اين درخو

  .ته بودقرار گرف» ليست سياه پليس« در ،نينل

، يکی از اولين »فدوزيف.ی.ن«لبت داشت که توسط در آن زمان چند محفل انقالبی زيرزمينی در دانشگاه کازان فعا

لنين، با بعضی از اعضای آن آشنا بود و به يکی از اين محافل . مارکسيت های انقالبی روسيه، سازمان دهی می شد

 غربی برتری داشت تازه به روسيه مارکسيستی در جنبش کارگری اروپایدر آن زمان، ايدئولوژی . آموزشی پيوست

لنين، مبارره .  تعقيب پليسی در خارج از روسيه به سر می برددليل به کهخستين مبلغ آن نيز پلخانف بود ن. رسيده بود

  .انقالبی مارکسيسم را برای خود انتخاب کرد و به مطالعه کاپيتال، اين اثر معروف مارکس پرداخت

که يکی از » مانيفست حزب کمونيست«در همان دوره . والديمير، به مطالعات اساسی آثار مارکس و انگلس ادامه داد

اين ترجمه برای اولين بار در محافل کمونيستی . مهم ترين برنامه مارکس و انگلس بود را به زبان روسی ترجمه کرد

  .روسيه، دست به دست مطالعه می شد

نيستی خود را لينين به سن پترزبورگ، که در آن وقت پايتخت روسيه بود رفت و در يکی از محافل مخفی فعاليت کمو
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را » دوستان توده کيانند و چرا آن ها با سوسيال دموکرات ها در ستيزند؟«، لنين کتاب ١٨٩۴در تابستان . ادامه داد

ها را مورد نقد قرار داد و جگونگی نادرستی و » نارودنيک«او در اين کتاب، تمام جنبه های ديدگاهی نظری . نوشت

بدين ترتيب، آن ها . ، مهم ترين شيوه مبارزه نارودنيک ها عليه استبداد بودتروريسم. زيان بخشی آن را اثبات کرد

برادر لنين که . فکر می کردند با فعاليت های فردی جدا از مبارزه توه ای می توانند سيستم تزاری را سرنگون کنند

  .اعدام شد از فعالين اين جريان بود

 تئوری های پيچيده مارکسيستی را به زبان ساده طوری توضيح لينين، در راستای تشکيل حزب طبقه کارگر، مسائل و

  .می داد که برای توده کارگران قابل فهم باشد

 زندگی و مبارزه خود را با او تقسيم  تا آحر عمرش، با نادژدا کونستانتينونا کروپسکايا آشنا شد و١٨٩۴لنين، در سال 

او در . اين وضعيت مشغله شبانه روزی او را گرفته بودوضعيت اسفناک طبقه کارگر و رهايی اين طبقه از . کرد

و برای » بقه کارگرطرهايی «، به دستور مارکسيست های سنت پترزبورگ، برای تماس با گروه ١٨٩۵بهار 

گروه رهايی طبقه »در سوئيس با اعضای . فراگيری بيش تر درباره انقالب کارگری در اروپايی غربی به خارج رفت

التی، تحت عنوان کلی او آکسلرود مالقات کرد و با ان ها ترتيب چاپ پيوسته محموعه مق، پلخانف »کارگر

لنين از سوئيس به پاريس و برلين رفت، در هر جا بر حضور در گردهمايی کارگران . را داد) کارگر(» رابوتنيک«

ين، به ديدار انگلس شتافت اما به لن. دنموفرانسوی و آلمانی اقدام کرد و درباره شرايط زيست و مبارزه آن ها مطالعه 

  .دليل بيماری شديد انگلس، اين ديدار صورت نگرفت

لنين، ادبيات مارکسيستی را که در يک چمدان جاسازی کرده بود، به طور قاچاق وارد روسيه کرد و از آن جا در 

 و با وجود مراقبت های ، به سنت پترزبورگ برگشت١٨٩۵سرانجام اوايل سپتامبر . بسياری از شهرها توزيع گرديد

  .شديد پليسی به مبارزه خود ادامه داد

پليس اولين شماره . ددن، بيش تر رهبران انجمن های مبارز، از جمله لنين را دستگير کر١٨٩۵در آغاز دسامبر 

را که برای چاپ، توسط اعضای انجمن آماده شده بود، جمع آوری و ) آرمان کارگران(» رابوچی ديلو«روزنامه 

يال دموکرات های روسی برای انتشار يک روزنامه کارگری مخفی به پايان سبدين ترتيب، اين تالش سو. قيف کردتو

او، حتی فعاليت ها و . لنين، بيش از چهارده ماه را در بازداشت انفرادی در زندان سنت پترزبورگ گذارند. رسيد

در . پيام ها خود را مخفيانه به خارج زندان می فرستادنوشته ها و . ارتباط خود با خارج زندان را هم چنان حفظ کرد

لنين، اين نوشته ها را با شير بين خطوط کتاب ها . مدت زندان، اولين پيش نويس برنامه حزب مارکسيستی را نوشت

 از آثار ی يک نوشتناو در زندان. اين نوشته ها فقط با ديدن حرارت قابل رويت بودند. و روزنامه ها می نوشت

ات وسيعی است که سه ق اين کتاب، حاصل تحقي.آغاز کردرا » توسعه سرمايه داری در روسيه«وف خود به نام معر

  .سال به طول انجاميد

لنين، در سنت پترزبورگ، به عنوان سازمانده و رهبر طبقه کارگر رشد و پيشرفت کرد و زمينه های برپايی حزب 

  .پرولتری در روسيه را مهيا نمود

، لنين به تبعيديگاه ١٨٩٨در می . ، حکم سه سال تبعيد در سيبری شرقی به لنين ابالغ شد١٨٩٧کتبر در سيزدهم ا

لنين، در تبعيدگاه بيش از سی جزوه . ، خانه ای که لنين در آن زندگی می کرد به موزه تبديل شد١٩٣٨در سال . رسيد
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در همين . بود» ای روسوسيال دموکرات هوظايف س«جزوه ای که در اين ميان جايگاه مهمی داشت . و کتاب نوشت

اين کتاب، اثری مهم برای .  منتشر گرديد١٨٩٩را تمام کرد و در سال » توسعه سرمايه داری در روسيه «دوره، لنين

پژوهش های لنين در اقتصاد روسيه، کمک مهمی .  و تاکتيک های حزب پرولتری است ایبيان علمی تئوری، برنامه

  . کسيستی کرده استبه اقتصاد سياسی مار

 از زير چاپ »والديمير ايلين« تحت نام مستعار ١٨٩٩در اواخر مارس » توسعه سرمايه داری در روسيه«کتاب 

 به فروش رفت و عمدتا بين روشنفکران سوسيال دموکرات، ت نسخه ای از آن، به سرع٢۴٠٠تيراژ . بيرون آمد

 ١٩٠٨چاپ دوم آن، در . ی کارگران دست به دست می گرديددانشجويان و نيز از طريق مبلغين در محافل مطالعات

لق های خ زبان ٢٠ نسخه از آن در ٣٫٣٧٢٠٠٠ بار تجديد چاپ شد و تعداد ٧۵، ١٩۵٧اين کتاب تا اکتبر . بيرون آمد

ن به زبان های انگليسی، فرانسه، آلمانی، اسپانيولی، چينی، چک، مجاری، ژاپنی، آعالوه بر . شوروی منتشر گرديد

  ) ٣. ( ديگر برگردانده شده است نيزترکی، فارسی و زبان های خارجی

 در آن زمان بعضی از. لنين در تبعيد دورافتاده اش هم، مسائل و رشد طبقه کارگر را پيگيری می کردبدين ترتيب،

 کردند و  سوسيال دموکرات ها فقط برای دستمزد بيش تر، ساعات کار کم تر و شرايط بهتر مبارزه میسازمان های

لنين، فعاليت های . معروف شدند» اکونوميست ها«ايده مبارزه سياسی را به بورژوازی واگذار کرده بودند، به عنوان 

اکونوميست ها را بسيار خطرناک ارزيابی نمود و تاکيد کرد که آنان تالش دارند تا طبقه کارگر را با بورژوازی به 

ارگر را بی اهميت جلوه دهند و او را از مسير مبارزه سياسی به بيراهه سازش بکشانند، يعنی نقش انقالبی طبقه ک

  .بکشانند

 در شهر ١٨٩٨نادژدا کروپسکايا، لنين را از اولين کنگره حزب کارگران سوسيال دموکرات روسيه که در مارس 

لنين، با ابراز . اين کنگره تاسيس حزب را اعالم کرده بود.  نفر برگزار شد، مطلع کرد٩مينسک، با شرکت تنها 

خشنودی از کنگره، اعالم کرد که نام انتخابی برای حزب بايد وحدت بخش تمام کارگران مترقی مليت های متفاوت 

لنين، مقاصد نهايی در . اهداف حزب که آشکارا در بيانيه شرح داده شده بود، توسط کنگره تصويب شد. روسيه باشد

انست از عهده يک پارچه سازی سازمان ها و محفل های آموزشی مارکسيستی اما کنگره نتو. آن بيانيه را تاييد کرد

کميته مرکزی انتخابی نيز، پس از . پراکنده برآيد، چرا که برنامه يا مقررات تدوين شده ای در دستور کار نداشت

  .مدت کوتاهی دستگير شدند

در . رهبری خط مشی واحد حزبی ناکام ماند به ندر واقع اين کنگره عمال نتوانست در تامين وحدت حزبی و شکل داد

ل از کارگران و روشنفکران در نقاط مختلف کشسازمان های سوسياليستی مختلفی متسال های پس از کنگره اول، 

  .روسيه تزاری و در خارج کشور، در ميان مهاجرين، تشکيل شدند

ه سبب شرايط حاد استبداد ارتجاعی بايد  انقالبی مدنظر داشت که ب-لنين، طرحی برای ايجاد يک حزب مارکسيستی 

نقش عمده در طرح بزرگ لنين، انتشار يک روزنامه سياسی فراگير در روسيه بود . کامال زيرزمينی و مخفی بنا شود

 انقالبی را به عهده داشته باشد و برای -که وظيفه نزديکی و همبستگی کميته های محلی و گروه های مارکسيستی 

اما لنين، نقش روزنامه را به ارايه . ه تالش کند تا برنامه واحدی برای مصوبات حزب ارايه دهدتدارک دومين کنگر

وی نتيجه گيری کرد که روزنامه بايد، سازمانده نيروی حزبی بوده و . يک برنامه واحد و تبليغ صرف محدود نکرد
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 . يک سازمان واحد باشدبايد متحد کننده محفل های محلی و آموزشی و گروه های سوسيال دموکرات در

 ورست از ٣٠٠بيش از .  ترک کرد١٩٠٠ ژانويه ٢٩در پايان تبعيد، لنين با خانواده اش شوشن سکوی را در صبح 

برای وی . به رغم سرمايه صاقت فرسا، آنان شبانه روز به سفر ادامه دادند. آن را با سورتمه اسب کش طی کردند

 ممنوع شده بود، در نتيجه در نزديکی های سنت پترزبورگ، در شهر زندگی در پايتخت و مراکز صنعتی روسيه

 سازمان دهی يک روزنامه سياسی برای سراسر  خود را صرف١٩٠٠سال وقت  تمام  وی، عمدتا.پسکوف ساکن شد

ه از اين رو، لنين تصميم گرفت تا روزنام. عملی بودن چنين کاری به دليل فشار پليسی امکان پذير نبود.  کردروسيه

 در راستای چنين هدفی با وجود مخالفت پليس، به مسکو، سن پترزبورگ، ريگا، ،لنين. را در خارج کشور منتشر کند

، در جريان يک قرار مخفی در سنت ١٩٠٠در می . سامارا، سيزان، نيژنی نو گراد و يوفا اسمولنسک سفر کرد

ا را داشت که در پشت اسکناسی ياداشت کرده او با خودش فهرستی از آدرس ه. پترزبورگ، توسط پليس متوقف شد

 در يک نامه ١٩٠٠ژاباتف، کلنل ژاندارم ها، در . ژاندارم آن را پيدا نکرد و لنين خيلی سريع از مهلکه گريخت. بود

و برای » .در شرايط امروز وجود ندارد) لنين(کسی خطرناک تر از اولنوف «: سری به رييس خود چنين گزارش داد

در .  دشواری لنين برای ترک کشور برنامه ريزی و اقدام کردطدر چنين شراي. برنامه ای را پيشنهاد داد ،ترور لنين

اين دوره بيش . ، کشور را به قصد آلمان ترک نمود و بدين ترتيب اولين مهاجرت او آغاز شد١٩٠٠شانزدهم جوالی 

 .از پنج سال به درازا کشيد

 مسائل ظ انتشار می داد و به خاطر حفخر روسيه بود که لنين آن را در مونيوزنامه انقالبی سراسر، )جرقه(ايسکرا 

هر شماره آن . ، نخستين شماره ايسکرا منتشر شد١٩٠٠در دسامبر . امنيتی مکاتبات با روسيه از پراک انجام می شد

ا گروه های تبليغی و با ابتکار و رهبری لنين، ايسکر. را با خود داشت» جرقه آتشی را شعله ور خواهد ساخت«شعار 

نامه ها، مقاله ها و . آنان روزنامه ها را توزيع می کردند.  کردسازمان دهیشبکه هايی از کارگران را در روسيه 

رساندن اين . ديگر موضوعات را می فرستادند و برای پشتيبانی از روزنامه، کمک های مالی جمع آوری می کردند

نامه را با کاغذ نازک اما محکم، زوهولت بيش تر در کار حمل و نقل، ر برای س.يه بسيار دشوار بودسوروزنامه به ر

  .هر نسخه آن به دفعات دست به دست می گشت. ايسکرا به سرعت در ميان کارگران جای باز کرد. چاپ می کردند

ی شد که چرا اين اغلب سئوال م.  والديمير ايليچ، بعضی از مطالب خود را با نام لنين امضا می کرد١٩٠١در اواخر 

  .براساس اظهارنظر همرزم و همسرش، انتخاب اين اسم اتفاقی بوده است. نتخاب کرده استانام مستعار را 

اثر مهمی که سهمی مهم و فوق العاده در به وجود آوردن . را منتشر کرد» چه بايد کرد؟«، کتاب ١٩٠٢لنين، سال 

لنين، . ات و ساختار حزب مارکسيستی پرولتری پرداخته استدر اين کتاب لنين، مفصال به شرح جزئي. حزب داشت

  .برای آموزش انقالبيون حرفه ای از ميان کارگران، اهميت ويژه ای قائل بود

، اکونوميست را »چه بايد کرد؟«او، در کتاب . طرح لنين، برای ساختار حزب با مخالفت اکونوميست ها روبرو شد

بنابراين، . شن می کند که اکونوميسم، گونه ای از اپورتونيسم بين المللی استوی رو. شديدا مورد نقد قرار می دهد

  .استنيز موضع گرفته کتاب نه تنها به نقد اپورتونيسم روسی پرداخته، بلکه بر عليه نگرش سازش کارانه جهانی 

لی مبارزاتی حزب جهت شفاف سازی تئوری انقالبی حزب طبقه کارگر، لنين اهميت فوق العاده ای برای برنامه عم

نوشت و به سادگی شرح داد که » درباره فقر روستايی«، برای دهقانان رساله ای به نام ١٩٠٣، در بهار  او.قائل بود
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ما می «: حزب کارگران به چه دستاوردی می رسد و چرا دهقانان بی چيز بايد خودشان را با کارگران هم پيمان بدانند

تمند و هيچ ی را به وجود آوريم، در اين نظم اجتماعی جديد و بهتر، نبايد هيچ ثروخواهيم نظم اجتماعی نوين و بهتر

د؛ همه بايد کار کنند، نه برای يک مشت جماعت غنی، بلکه همه مردمی که کار می کنند بايد فقيری وجود داشته باش

ت ها بايد در راستای هدف ماشين ها و ديگر پيشرف. از ثمره زحمت مشترکشان برخوردار باشند و از آن لذت ببرند

کار، يعنی خدمت به همه کسانی باشد که کار می کنند، نه برای عده ای امکان فراهم آورد تا هر چه بيش تر ثروتشان 

اين جامعه بهتر و نوين را جامعه . کش افزايش دهند را به خرج ميليون ها و ده ها ميليون نفر انسان زحمت

  ) ۴(» .درباره اين جامعه را سوسياليسم می گويندسوسياليستی می نامند و تعليمات 

در نتيجه شورای سردبيری تصميم گرفت چاپ . ، ماموران مخفی پليس، رد پای ايسکرا را پی گرفتند١٩٠٢وايل آ

 در لندن، بخش زيادی از وقت خود را  وی.، به آن جا وارد شد١٩٠٢لنين، در آوريل . روزنامه را به لندن انتقال دهند

در بهار .  به ويژه در موزه بريتانيا، جايی که کارل مارکس هم در آن جا کار کرده بود،بخانه ها صرف می کرددر کتا

  .شهری که از آن پس روزنامه ايسکرا در آن شهر چاپ می شد. ، لنين از لندن به جنوای ايتاليا رفت١٩٠٣سال 

دی را برای تدارک سياسی و تشکيالتی آن کنگره دوم حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه، که لنين وقت زيا

التی که پليس کاولين نشست آن در بروکسل بود، اما به دليل مش.  افتتاح شد١٩٠٣اختصاص داده بود در جوالی 

 ترکيب کنگره بسيار نامتجانس بود، در کنار انقالبيون پرولتری .يافت به لندن انتقال  ادامه کنگرهبلژيک ايجاد کرد،

وی به اتفاق رفقای . لنين سهم برجسته ای رد هدايت اين کنگره داشت. رتونيست ها هم حضور داشتندايسکرائی، اپو

صورت جلسه های کنگره با . همراهش، نبرد شديدی  را برای مشی ايسکرا، عليه اپورتونيست ها رهبری می کرد

  .بيش از يک صد سخنرانی، موضوعات و پاسخ های تند لنين ثبت شده است

، جايگاه مهمی در تاريخ توسعه و تکامل مارکسيسم انقالبی، نه تنها در روسيه، بلکه در سطح بين ١٩٠٣کنگره 

ن را تحليل آ، اهميت کنگره دوم و مساحل مطروحه در »يگ گام به پيش دو گام به پس«لنين، در کتاب . المللی داشت

يال دموکرات سکنگره دوم حزب کارگر سو، شرح جلسات ١٩٠٣« اسناد اين کنگره در کتابی تحت عنوان .کرده است

  . توسط انتشارت حزب کمونيست ايران ترجمه و منتشر شده است١٣۶۶ ماه اسفندروسيه، بخش دوم، در 

اين اولين برنامه . سرانجام کنگره توانست برنامه انقالبی شورای دبيران ايسکرا را با اکثريت آرا، به تصويب برساند

  .ه برای حاکميت پرولتاريا را به عنوان هدايت نهايی حزب پرولتاريايی پيش رو داشتحزبی در جهان بود که مبارز

در نشست های پايانی کنگره برای . تروتسکی، در مخالفت با طرح منسجم لنين برای بنای حزب، به مارتف پيوست

گون شد، چرا که تعدادی جمع بندی و نتيجه گيری و انتخاب کميته مرکزی، توازن نيروها به نفع طرفداران لنين دگر

در نتيجه طرفداران لنين، اکثريت آرا را در انتخابات کميته مرکزی به . از اپورتونيست ها کنگره را ترک کرده بودند

  . به عنوان سازمان مرکزی حزب به رسميت شناخته شد،دست آوردند و شورای دبيران ايسکرا

کشان روسيه،  طه عطفی نه تنها برای کارگران و زحمتدومين کنگره حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه، نق

به عنوان يک جريان تفکر سياسی و به مثابه حزب سياسی، «: لنين، نوشت. بلکه الگويی برای کارگران جهان بود

بدين ترتيب، حزب بلشويک با سازمان دهی لنين و هم فکرانش، الگويی برای ) ۵(» . به وجود آمد١٩٠٣بلشويسم از 

  .د ش جهانب کارگری و کمونيستیهمه احزا
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تر شد، زيرا منشويک ها، جای اکونوميست های شکست خورده را  بعد از اين کنگره، وضعيت داخلی حزب پيچيده

را » يک گام به پيش، دو گام به پس«در اين رابطه لنين، کتاب . گرفته بودند و خط اپورتونيستی را دنبال می کردند

يک ها با قدرت سازمان يافته حزب در جنبش طبقه وشنشان داد که من،  در اين کتاب لنين. منتشر کرد١٩٠۴در مه 

وی توضيح داد، تئوری مارکسيستی حزب مانند چراغ راهنمای . کارگر مخالفت می کردند و در حال تخريب آن بودند

. ن پذير نخواهد بودب سوسياليستی غيرممکن و بنای جامعه کمونيستی امکاتارياست که بدون آن پيروزی انقالپرول

تاکيد کرد که » .پرولتاريا در مبارزه اش برای کسب قدرت، سالحی جز تشکيالت ندارد«:  تاکيد کرد، همچنينوی

  .حزب بخش مکمل و پيشگام خودآگاه طبقه کارگر است

تگی  مبارزه خس،، لنين و ديگر بلشويک ها برای فراخوانی به منظور تشکيل کنگره سوم حزب١٩٠۴در تابستان 

 بود، برگزاری فوری کنگره را ه انقالب روسيه به اوج خود رسيد به دليل اين کهن دورهآ رد. غاز کردندآناپذيری را 

در اين دوره سرنوشت ساز تاريخی، مبارزه دورن حزبی، اکثريت کميته های حزب در روسيه، . ضروری می کرد

ر چه بيش تری از انقالبيون حرفه ای و اعضای حزب در تعداد ه. خودشان را با بلشويک ها در يک جهت قرار دادند

  .ميان کارگران، با تمام وجود حمايت خود را از لنين اعالم کردند و اکثريت عظيم حزب گرد رهبری او جمع شدند

  

  ١٩٠۵انقالب 
که ، گروهان سوار، به دستور تزار وارد عمل شد و به سوی کارگران سنت پترزبورگ ١٩٠۵در روز نهم ژانويه 

کارگرانی که با زن و بچه هايشان می خواستند نزد تزار بروند تا . تجمع آرامی را برگزار کرده بودند، شليک کردند

اين کشتار، . شدند» استقبال«ت هايشان را از وی درخواست کنند، با قتل عام وحشيانه ساطوماری از نيازها و خو

  .خشم مردم را برانگيخت

لنين، آن را به عنوان انقالب ارزيابی نمود و در اين .  شدبر پاق کارگرنشين پايتخت هنگام شب سنگربندی در مناط

 سرتاسر روسيه را به لرزه درآورده -!  يا مرگ يا آزادی-شعار پرولتاريای قهرمان سنت پترزبورگ «: باره نوشت

  ».است

اين کنگره اولين نشست . ر شد در لندن برگزا١٩٠۵کنگره سوم حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه، در اوايل 

 جداگانه شان کنفرانساگر چه منشويک ها دعوت شده بودند، اما از شرکت در ان امتناع کردند و خود. بلشويکی بود

ن ايام وضعيت حزب را آلنين، در .  آشکارا يک حرکت انشعابی بوديک هاشو مناين اقدام.  در جنوا ترتيب دادندای

  »!، دو حزبدو کنگره«: چنين توصيف کرد

يه داد و راه حل های ا ار را به کنگرهوی گزارش ها و گفتارهايی. کنگره لنين را به عنوان رييس جلسه انتخاب کرد

درباره قيام مسلحانه، دولت انقالبی موقت و درباره طرز برخورد با جنبش دهقانان، قبول «:  تشريح کرد را نيزعمده

 نهادهای حزبی را موظف کرد تا با مکنگره تما. مان دهی قيام مسلحانهداشتن انظباط و هدف مبرم حزب برای ساز

هماهنگی به سمت مسلح نمودن پرولتاريا گام برداشته و طرح قيام مسلحانه تحت رهبری مستقيم خودشان را سامان 

  »...بخشند

گان ر عنوان دبير اگردهمايی اجالس عمومی کميته مرکزی، لنين را به. کنگره، کميته مرکزی را نيز انتخاب کرد
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وی اهميت . نوا باز گشتجی کنگره به را بعد از برگز،لنين. برگزيد» پرولتر«کميته مرکزی و سردبير روزنامه 

 . نوشت»دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقالب دموکراتيک«ن را در کتابی تحت عنوان آکنگره و تصميم های 

  . منتشر گرديد١٩٠۵اين کتاب در جوالی 

 اهداف حزب را تدوين نمود و نشان داد . کرد تر اثر، لنين مسايل انقالب را که قبال روشن کرده بود، برجستهدر اين

که بلشويک ها و منشويک ها ديدگاه های متفاوتی درباره انقالب، نيروهای محرک آن و همچنين وظايف طبقه کارگر 

  .ادرت ورزيد اساس به ارائه تاکتيک های گوناگون مبنو براي و حزب دارند

، اعتصابات بزرگی در مراکز صنعتی ١٩٠۵بهار و تابستان . جنبش انقالبی به سرعت سراسر روسيه را فراگرفت

اين جنبش، يک . جنبش دهقاتی تکانی خورد. برپا گرديد... در شهرهای سنت پترزبورگ، وارسا، لودز، باکو، ادسا و

در ژوئن .  ارتش، اين حامی تزاريسم نيز درمانده شده بود ودفته بورپنجم تمام مناطق روستايی روسيه را در برگ

او . لنين، اهميت فوق العاده ای به اين قيام داد. ، در رزمناو پوتمکين، از ناوگان دريای سياه، شورش درگرفت١٩٠۵

ش تری  را با دقت بيروی قيام مسلحانه اصرار ورزيد و مطالبی را که مارکس و انگلس در اين باره نوشته بودند

  . تاکتيک های نظامی را مطالعه کرددربارهخواند و تعداد زيادی کتاب 

د، گرديدر ماه اکتبر، اعتصاب سياسی عمومی برپا . ، جنبش انقالبی در روسيه به اوج خود رسيد١٩٠۵در پاييز 

 امور را به کارخانه های بزرگ و کوچک، دفاتر پست و تلگراف، کار و زندگی را در سراسر روسيه متوقف و کليه

در هفدهم اکتبر، تزار بيانيه ای منتشر کرد که در آن، به طور تخطی ناپذيری وعده داد که . ورددرآحالت تعليق 

آزادی بيان، آزادی مطبوعات و ديگر آزادی های مدنی را محترم شمارد، اما لنين، عليه اعتماد به قول های تزار 

  .فشاری به سوی انقالب و آماده سازی توده ها برای يک قيام مسلحانه باشدهشدار داد و گفت، وظيفه پرولتاريا بايد پا

او، با اشتياق فراوان می خواست به . در چنين شرايطی، هدايت جنبش انقالبی از خارج برای لنين دشوار شده بود

ب و مبارزه هبری مستقيم حزر، به سنت پترزبورگ رسيد و از همان نقطه، ١٩٠۵اوايل نوامبر . روسيه باز گردد

 کار کميته مرکزی و کميته بلشويک های .انقالبی را در دست گرفت و کار سازمان دهی فشرده و جدی را آغاز کرد

  .سنت پترزبورگ را هدايت نمود

نوشت که خودش سردبير او اداره ) زندگی نو(» نووايازنرن«لنين، مقاالت بی شماری برای روزنامه بلشويکی علنی 

، با »تشکيالت حزبی و ادبيات حزبی«ن روزنامه چاپ شد، مقاله آ ميان مقاله های لنين، که در در. کننده اش بود

وی شرح . در اين مقاله اصل تهعد در ادبيات را فرموله و بيان داشت. اهميت بيش تری مورد اسنتقبال قرار گرفت

: رمان طبقه کارگر بپردازدآخصی بيگانه از داد، ادبيات نبايد وسيله پرمايگی برای افراد و گروه ها باشد و به امور ش

 در تقابل با رسوم بورژوايی، سودخواهی، تجارتی کردن رسانه های بورژوازی، ادبيات حرفه ای بورژوازی، ...«

نفع پرستی فردی، آنارشيسم اشرافی و حرکت به سوی بهره وری از ادبيات، پرولتاريای سوسياليست بايد به سوی 

بايد اين شيوه را توسعه دهد، آن را تمرين کند، آن چنان غنی و کامل که ممکن . رکت نمايدشيوه ادبيات حزبی ح

  ) ۶( ».باشد

اما لنين و انقالبيون مجبور بودند تا از دست . در هر صورت مردم توانستند آزادی های اندکی را به تزار تحميل کنند

دايما مکان و پاسپورتش را عوض می کرد و در چند لنين، به زندگی مخفی ادامه داد، .  بمانند مصونپليس مخفی
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  .مورد سنت پترزبورگ را ترک و در فنالند اقامت گزيد

 روز، چند هزار کارگر مسلح با ٩برای . ، انقالب شعله ور گرديد١٩٠۵با قيام مسلحانه در مسکو، در ماه سپتامبر 

  .گير نبردی قهرمانه شدندپليس و سربازان تزاری که از سنت پترزبورگ اعزام شده بودند، در

آن را يک اقدام حماسی فراموش نشدنی از طرف طبقه کارگر . لنين، شورش دسامبر را جمع بندی و ارزيابی کرد

آن را به عنوان تجربه . برای نسل جديد رزمندگان ايفای نقش کرد» مدرسه انقالب«روسيه ناميد، کاری که به مثابه 

  .ولتر از نظر گذراندگران قدر برای تمام انقالبيون پر

وی به . ، در تماس مستقيم با رهبران قيام ملوان ها و سربازها در سوابورگ و کرنستادت بود١٩٠۶لنين، در تابستان 

 پترزبورگ برای سازمان دهی يک اعتصاب در حمايت از قيام کنندگان نتاعضای بلشويکی کميته حزبی س

  .سرکوب شده بودندکرنستادت تعاليمی داد، اما هر دوی اين قيام 

، که توسط لنين جمع بندی شده بود، در جزوه ای به نام ١٩٠۵مجموعه مبارزه پرولتاريای روسيه در اکتبر و دسامبر 

آن جزوه نبردهای اکتبر و دسامبر را به مثابه . وشته شدن ١٩٠۶، در مارس »و وظايف کارگرانپيروزی کادت ها «

 طبقه کارگر مورد توجه قرار داد که در آن، تاکتيک اعتصاب سياسی توده ای گامی به ياد ماندنی در مبارزه تاريخی

 افشا کرد، تزوير و بزدلی آنان و  رادر اين جزوه لنين، کادت ها. با شورش عمومی، برای نخستين بار همراه شد

  .اميدن» کرم های گور انقالب«سياست حد وسط گرفتن آنان را با تزاريسم برمال ساخت، وی کادت ها را 

کنگره در دهم آوريل، . چهارم حزب شرکت کند) وحدت(، به استکهلم رفت تا در کنگره ١٩٠۶لنين، در آغاز آوريل 

لنين، گزارش های . افتتاح شد، جايی که در اختيار سوسيال دموکرات های سوئدی قرار داشت» خانه مردم«در 

تهيه کرده بود، به » ی و وظايف طبقاتی پرولتارياوضعيت جار«مربوط به مالکيت ارضی و غيره را که تحت عنوان 

همچنين گزارشاتی نيز در مورد خط مشی نسبت به دوما، درباره قيام مسلحانه و مسايل تشکيالتی . کنگره ارايه داد

  . ارايه نمود

به له ارضی، بلشويک ها ئبه ويژه بر مس. ک ها شده بودديد کشمکش بين بلشويک ها و منشوياين کنگره صحنه ش

کی و ملی کردن تمام زمين ها پای می فشردند، يعنی الغای مالکيت ليی های مارهبری لنين، برای مصادره دار

بلشويک ها، فراخوانی بود برای دهقانان تا بر عليه تزار و » مالکيت ارضی«در نتيجه، برنامه . خصوصی بر زمين

منشويک ها اکثريت کميته مرکزی . زمين مخالف بودنداما منشويک ها با ملی کردن . زمين داران بزرگ به پا خيزند

را به دست آوردند و کنترل ارگان مرکزی حزب سوسيال دموکرات را محکم چسبيدند، ولی پيروزی آن ها نتوانست 

لنين، قاطعانه به پيروزی مارکسيسم انقالبی، استراتژی و تاکتيک انقالبی ايمان و به شکست . پيروزی نهايی باشد

  .ا اطمينان داشتمنشويک ه

لنين، بعد از کنگره بالفاصله فعاليت خود را گسترده تر کرد و توده های کارگران را از آن چه که در کنگره گذشت 

  . نوشترا» نامه ای به کارگران سنت پترزبورگ«او، گزارشی از کنگره را تحت عنوان . در جريان قرار داد

، در گردهمايی با سه کارگر در سنت پترزبورگ شرکت و در آن جا »فکارپ«، با نام مستعار ١٩٠۶لنين، در نهم مه 

هدف حزب بورژوايی کادت را افشا کرد که می خواستند در مسير استبداد ديکتاتوری انجام وظيفه کنند و در دفاع از 

  .حضار عميقا جذب سخنان وی شدند. مشی انقالبی پرولتاريا سخنانی را ايراد کرد
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در ماه مارس، .  طرح مقدماتی پنحمين کنگره حزب سوسيال دموکرات روسيه را نوشت، لنين١٩٠٧در فوريه 

گزارشی راجع به وضعيت جاری و وظايف حزب را در کنفرانسی توجيهی، برای بلشويک هايی که به نمايندگی از 

، ١٩٠٧خر آوريل در اوا. طرف مناطق خودشان آمده بودند تا نمايندگی در کنگره را نيز داشته باشند، تشريح نمود

  .برای شرکت در کنگره پنجم به لندن رفت

ضور داشت، در کتاب خاطرات خود درباره لنين چنين  حمارکسيم گورکی، نويسنده بزرگ روس که در اين کنگره 

لنين، ابداع گر عبارات قشنگ نبود، وی جايگاه هر کلمه ای را مانند کف دستش می شناخت و معانی «: نوشته است

کم تر از همه حرف می زد، اما به هنگام سخن گفتن، تاثيری که ... را با سادگی حيرت آوری مفعوم می کرددقيق آن 

: تنها من نبودم که چنين احساسی را داشتم، در پشت سرم پچ پچ شادمانه ای را شنيدم. می آفريد بسيار عظيم بود

  ». درونی خاص خودش، آن را می شکافتو چنين بود که برای هر استدالل، با قدرت! محشر به پا کرده است

آنان شامل بوبنف، دوبرونيسکی، . در کنگره، لنين توسط گروه منسجم و يک دست نمايندگان بلشويک حمايت شد

کنگره، قطعنامه لنين ئرباره نحوه برخورد با احزاب . ليادف، تخاديف، شاهومايان، وروشيلف و ياروسالوسکی بودند

  .ه اين موضوع نتيجه مستقيمی روی ارزيابی و سنجش انقالب در روسيه داشتبورژوايی را تصويب کرد ک

در اين کنگره، بلشويک ها در شمار ديگری از مباحث . کنگره پنجم، صحت سياست بلشويکی را مورد تاييد قرار داد

زير از تحمل هم ناگ» کنگره کارگران«آنان درباره مسئله گردهمايی به اصطالح . يک ها را شکست دادندوشنيز من

يال دموکرات ها، سوسيال انقالب ها، سکنگره ای که بنا بود حزب کارگری فراگير و منسجمی از سو. شکست شدند

کنگره اين ايده منشويک ها را به عنوان ضربه محکمی به جنبش طبقه کارگر . آنارشيست ها و غيره را تشکيل دهد

  .زب پرولتری تلقی کرد و رد نمودارزيابی کرد و آن را تالش در جهت انحالل واقعی ح

پيش نويس قطعنامه ای را نيز به کنگره ارايه داد و » شيوه برخورد به احزاب بورژوايی«لنين، بحثی را تحت عنوان 

اتحاد خلق ( احزاب باند سياهی - ١«: در بخشی از اين قطعنامه آمده است. ن مضمون به کنگره ارايه داديمبه ه

به عنوان تشکل طبقاتی مالکان فئودال منش، مصمم تر و قاطع تر بر ) ای متحد و غيرهروس، سلطنت طلبان، شور

صحنه ظاهر می شوند و با بی شرمی فزاينده دستاوردهای انقالبی مردم را به يغما می برند، و از اين طريق موجب 

يک موجود بين اين احزاب تشديد گريزناپذير مبارزه طبقاتی می گردند، حزب سوسيال دموکرات می بايست رابط نزد

و تزاريسم و منافع زمين داران بزرگ فئودال را افشا کرده و برای توده های تشريح نمايد که برای امحای کامل 

 عمل مشترکی که از اين جا نتيجه می شود به هيچ - ۵.. بقايای بربريت بايد در مبارزه ای آشتی ناپذير درگير شد؛

رافی از برنامه و تاکتيک های سوسيال دموکراسی به وجود آورد، و می بايست صرفا وجه نبايد امکان هيچ گونه انح

در خدمت هدف وارد آوردن حمله ای شديد و متحد بر ارتجاع و بر بورژوازی ليبرال خيانت کار هر دو، به طور هم 

  ) ٧(» .زمان باشد

، لنين از لندن ١٩٠٧در ابتدای ژوئن . رديال دموکرات انتخاب کس کنگره، لنين را به کميته مرکزی حزب سونپنجمي

ن وقت، روشن بود که انقالب شکست آدر . به روسيه بازگشت، در عين حال اجازه اقامتش را در لندن حفظ کرد

دولت تزاری به يک هجوم سراسری دست زده بود و دوره ديگری از حاکميت ارتجاع را مستقر کرده . خورده است

  .بود
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  مجدد لنينيدبع و ت١٩٠۵شکست انقالب 
  

از اين رو، . ن جا نيز در خطر بودآ به فنالند برود، ولی در  روسيهبا تعقيب پليس مخفی تزار، لنين مجبور شده بود از

لنين برای گريز از دست جاسوس ها و پليس مخفی .  هم ترک کندراستاد بلشويک ها تصميم گرفت وی بايد آن کشور 

برای . ن هم نه در بندر، بلکه در يکی از جزاير سوار شودآ تا بر کشتی بخار، ها و اجتناب از دستگيری، مجبور شد

ن جا، يخ زير آدر . رسيبدن به جزيره، شب هنگام ناچار از عبور آرام بر روی يخ های کم قطر خليج فنالند شده بود

ن لحظه آلنين افکاری که در بعدها، با يادآوری اين ماجرا، . پايش شکافته شد و می رفت که لنين را در خود غرق کند

، با اين ريسک بزرگ، وی »! بودنچه راه احمقانه ای برای مرد«:  بيان داشت چنينبه ذهنش خطور کرده بود،

   .سرانجام موفق شد به خارج بگريزد و اين بار حدود ده سال را در تبعيد گذراند

 - ١٩٠٧ارزيابی انقالب  .گذشت، شکست خوردبدين ترتيب، انقالب روسيه، که نزديک به دو سال و نيم از آن می 

سخنرانی درباره انقالب «، »درس های انقالب«و » درس های قيام مسکو« در مقاله لنين تحت عناوين ١٩٠۵

  .و غيره منتشر گرديد» ١٩٠۵

را » پرولتری«د به جنوا، بالفاصله سازمان دهی انتشار روزنامه ووی با ور. ، به جنوا بازگشت١٩٠٨لنين، در سال 

اين کار اين بار به وقت و انرژی زياد . ن سال ها توسط ارگان مرکزی بلشويک ها اداره می شد، آغاز کردندآکه در 

نياز نداشت، زيرا لنين از همکاری ماکسيم گورگی، آناتولی لوناچارسکی و مطبوعاتی چی های معروف و به نام 

  .برخوردار شد

ن جايی که ديگر مرکز کلنی آلنين و کروپسکايا نيز به . پاريس انتقال يافت، چاپ نشريه پرولتری به ١٩٠٨در پايان 

 خيابان رزماری اقامت گزيدند که امروزه موزه ۴در آپارتمانی به شماره . های مهاجرنشين روسی شده بود، رفتند

  .لنين است

يدار می کرد، يک دست شطرنج با لنين، با اين که در کار غوطه ور بود، با اين حال به سينما می رفت، از موزه ها د

ستی بازی می کرد و با نويسندگان و فعالين کارگری که از روسيه می رسيدند، با شور و عالقه به گفتگو می ود

  .در خانه اش از دوستان حزبی اش پذيرايی می کرد... و از عقايد و شيوه مبارزه جوانان جويا می شد و. نشست

» ايلين« با نام مستعار ١٩٠٩مه   نوشت و در١٩٠٨را در فوريه و اکتبر » ريتيسمماتريالسم و امپريوک«او، کتاب 

 را به  نويسندگان گوناگون درباره فلسفه، فيزيک و علوم طبيعیزوی صدها مقاله، جزوه و کتاب ا. منتشر گرديد

به عالوه آثار . رداختبه بازخوانی آثار فلسفی مارکس و انگلس پ ی، انگليسی و روسی مطالعه کرد ووسآلمانی، فران

در .  کتاب استاين مجموعه مقاالت لنين در ، آننتيجهه کپلخانف، مهرينگ، فوئرباخ و ديگر فالسفه را مطالعه کرد 

  .، لنين جنوا را به قصد لندن ترک کرد و نزديک به يک ماه را برای کار در کتابخانه موزه بريتانيا گذراند١٩٠٨مه 

فلسفی مارکسيستی را مورد نقد قرار داد و نشان داد که بين فلسفه و سياست ارتباط ملموسی در اين اثر، لنين مخالفان 

  .وجود دارد، اين که مارکسيسم وحدت غيرقابل تفکيک تئوری عملی و عمل انقالبی است

های  درباره روسيه گفتگو،لنين. ، به درخواست ماکسيم گورگی، لنين برای ديدار وی به کاپری رفت١٩٠٨در آوريل 
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دانشکده «، »دوران کودکی«ن بود که گورکی، زندگی اش را در رمان های آپس از . بسيار زيادی با گورکی داشت

 گفتگو با لنين، سبب نفوذ و تاثيرپذيری زيادی در گورکی شد، تا حدی که .نوشت» استادان زندگی«، و »های من

طرز برخورد او با من، همانند معلمی سخت «: شتگورکی، نو.  رها کندالتقاطیتوانست خودش را از شر گرايشات 

  ».گير و دوستی مهربان و دلواپس بود

 نيز برای ديدار رد ما.، لنين برای ديدار مادرش که وی را به مدت سه سال نديده بود، به استکهلم رفت١٩١٠در پاييز 

  و لنين، مثل هميشه، ملتمسانه. سالگی تحمل نمود و از روسيه به آن جا سفر کرد٧۵پسر رنج اين سفر را در سن 

برای نخستين بار در استکهلم، خانم ماريا اليانوا فهميد پسرش رهبری حزب بلشويک . دلواپس و سرشار از عاطفه بود

. ، وقتی لنين به روسيه بازگشت، ديگر مادرش درگذشته بود١٩١٧هفت سال بعد، يعنی در سال  .ها را به عهده دارد

  . درگذشت١٩١۶مادر لنين، در سال 

از اين رو، وی در . لنين، توجه خاصی به آموزش سياسی و اجتماعی کادرهای حزبی در ميان طبقه کارگر داشت

، مدرسه حزبی ای در لونگ جامو، نزديک پاريس، برای رهبران کارگری عضو سازمان های ١٩١١بهار 

ترزبورگ، مسکو، سورموف،  کارگر که از سنت پ فعالاين مدرسه با هيجده. زيرزمينی خزب داير کرد

.  را دنبال کرد آموزش و شهرهای ديگر آمده بودند، کارسي، باکو، تفل)لهستان(اکاترينوسالو، نيکواليف، ناحيه داتروا 

 سخنرانی درباره مقوله تئوری و عمل ١٢ خطابه درباره مسئله ارضی و ١٢ درس درباره اقتصاد سياسی، ٢٩لنين، 

در پاسخ به درخواست اين کارگران، لنين چندين درس درباره تفسير ماترياليسم .  دادسوسياليستی در روسيه ارايه

دروس وی، به دليل . تاريخی و گزارش هايی در زمينه اوضاع جاری و وضعيت کار در حزب به آن اضافه کرد

  .سادگی به خوبی قابل درک بود

رانسوی لوح يادبودی بر آن نصب کردند که در خانه ای که لنين، در النگ جومو سکونت داشت، کمونيست های ف

ئوريسين و رهبر جنبش انترناسيونال کمونيستی، ت والديمير ايليچ لنين، ١٩١١اين جا، در «: چنين توصيف می کند

  ».بنيان گذار اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی زندگی می کرد

ات روسيه در مراسم خاکسپاری پل الفارگ  به نمانيدگی از طرف حزب سوسيال دموکر، در پاريس١٩١١اواخر لنين 

وی به زبان فرانسه، به طور مختصر به ستايش از . و همسرش لورا، دختر کارل مارکس، به ايراد سخنرانی پرداخت

در «: لنين، گفت. مبارزات الفارگ نمود و شرح داد که وی، يکی از برجسته ترين مبلغان ايده های مارکسيسم بود

 مشترک، با پيشتازی کارگران روسی، مبارزه توده ای سازمان يافته ای به حرکت درآمد که رمانآزير پرچم اين 

ياليسم، برای انقالب، برای وسضربه زدن به استبدادگران را وظيفه خود قرار داد و در راستای چنين امری، برای س

لنين، در ادامه سخنانش » .استدموکراسی علی رغم رياکاری، تزلزل و بی ارادگی بورژوازی ليبرال به حمايت برخ

 ميليون مردمی را ٨٠٠اتيک در سراسر آسيا، همبستگی رکه با خود، در عصر انقالب های دموانقالب روسي«: گفت

 سخنان خود در اين ،لنين» .که اکنون جنبش دموکراتيک فراگير جهان متمدن شده را تشکيل می دهند، به وجود آورد

در دوران نبردهای انقالبی در صورتی که پرولتاريا سازمان دهی و آموزش ديده «: مراسم را چنين جمع بندی کرد

باشد، می تواند در راستای ايده های مارکسيستی، حکومت بورژوايی را سرنگون و سيستم کمونيستی را مستقر 

  ) ٨(» .نمايد
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لنين، پاريس را به قصد . حزب بلشويک به پيشنهاد لنين، تصميم گرفت تا کنفرانس خود را در پراگ برگزار کند

 دموکرات کزچ، کنفرانس - ترک کرد و در خانه ملت، در مکان روزنامه سوسيال ١٩١٢پراگ در شروع سال 

آن . فراگير روسيه که در تاريخ حزب به عنوان کنفرانس پراگ شناخته شد، در مخفی ترين شکل ممکن برگزار گرديد

 ٢١ی و به حالت اصلی اش درآمده و خود ساختمان به نام موزه لنين در  که کنفرانس برگزار شد، اکنون بازسازسالنی

  . افتتاح شد١٩۵٣ژانويه 

خبين، لنين، گولوشچکين، اورجو تدر ميان من.  کار کنفرانس بود اينانتخاب کميته مرکزی، مهم ترين مسئله در دستور

الين را به همکاری پذيرفت و بوبنوف، کالنين، کميته مرکزی بلوستولسکی و است. نيکيدز، اسپاندارينا و ديگران بودند

استاسوا و شاهرميان را به عنوان اعضای علی البدل تعيين نمود تا در صورت حادثه دستگيری هر عضو کميته 

دفتر سياسی کميته مرکزی تشکيل شد و بعدا کميته مرکزی پتروسکی و اسوردلف را به . مرکزی، منصوب شوند

ل گرايان، موفق الما نهايتا و علی رغم سنگ اندازی های انح«:  نامه ای به گورکی نوشتلنين، در. همکاری پذيرفت

  ».شديم به حزب و کميته مرکزی جان تازه ای بدهيم، اميدوارم شما هم از اين جريان به اندازه ما شادمان باشيد

وردار بودند، روزنامه ، با ابتکار کارگران سنت پترزبورگ که از حمايت کامل لنين برخ١٩١٢در بهار سال 

.  آوريل منتشر شد٢٣ نخستين چاپ آن در سنت پترزبورگ، در .نهاده شدرا بنا ) حقيقت(يکی علنی پراودا وشبل

  .نام گذاری شده است» نشريه کارگری«روزی که پراودا منتشر شد به عنوان سالروز 

 -لند که آن زمان به امپراطوری اتريش بخشی از ه(لنين، به منظور نزديک شدن به روسيه، از پاريس به کراکو 

لنين، . رفت، و برای بيش از دو سال تا شعله ور شدن اولين جنگ جهانی در آن اقامت گزيد) مجار تعلق داشت

کراکو، به مرز روسيه نزديک بود، روزنامه . زمستان ها را در کراکو و تابستان ها را در دهکده پرونين سپری کرد

موزه های لنين، در کراکو و پرونين با لوح های يادبود بر . مدت سه روز به آن جا می رسيدهای سنت پترزبورگ در 

  .در خانه هايی که وی در آن ها زندگی و کار می کرد، گشوده شده است

در ستون های روزنامه، رهبر حزب بلشويک برای توده های کارگر ماهيت . وز لنين به پراودا می نوشتر  هرتقريبا

مقاله های وی که به سادگی و وضوح . را تشريح می کرد» انقالبی مارکسيسم«کس و عظمت تئوری آموزه مار

بقاتی و وحدت و منافع در طنوشته می شد، احساس انترناسيوناليسم پرولتری را در خواننده پرورش می داد و انسجام 

  . کشورها را اثبات می کردمميان کارگران تما

 مقاله از لنين چاپ کرد که اکثر آن ها با نام های ٢٨٠، روزنامه پراودا بيش از ١٩١٢ - ١٩١۴در فاصله زمانی از 

  .و غيره بود» خواننده«، »آمار پرداز«، »طرفدار پراودا«، »تی«، »ای. وی«، »قری. و«، »ابلين. و«مستعار 

اد، کارگران هيچ اند، بدون اتح«: از طريق نشريه پراودا، وی اهميت وحدت و تشکيالت پرولتری را تشريح می کرد

  .لنين، اعتماد به نفس زيادی در پيروزی انقالب پرولتری داشت» .با وحدت همه چيز

ارزيابی لنين از شرکت در مبارزات انتخاباتی، کمک به . ، انتخابات مجلس دومای چهارم برگزار شد١٩١٢در پاييز 

توسعه و قوام «: وی نوشت. مان های حزبی بودتقويت ارتباط حزب توده های مردم و تحرک بخشيدن به فعاليت ساز

  ».حزب، خيلی زياد به نتيجه انتخابات بستگی دارد

وز، مصادره تمام رجمهوری دموکراتيک، هشت ساعت کار در «: بلشويک ها سه طرح اساسی را مطرح کردند
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م شش ناحيه صنعتی اصلی، کارگران کاريا، در تما. ناميدند» سه حامی «، به طور نمادين رااين خواست ها» .امالک

  .جايی که چهار پنجم پرولتاريای روسيه را متمرکز کرده بود، کانديداهای بلشويک برای مجلس دوما رای دادند

آنان اين گفتگوها و جلسات . نمايندگان بلشويک، اغلب در کراکو به مالقات لنين می آمدند و خواستار توصيه وی شدند

 اين گونه ،يکی از نمايندگان دوما به نام ماراتف، چگونگی ديدارش را با لنين. ادندرا، با توجه عميق بازتاب می د

ميز و صندلی های  ساده، . ل گزيده بودندزلنين و کروپسکايا در يک آپارتمان کوچک دو اتاقه من«: توصيف می کند

 مانده را کتاب ها، مجله و اما در عوض، تمام فضای. واب فلزی، کمدی ارزان قيمت، همه مبلمان همين بودخدو تخت

روزنامه ها اشغال کرده بود تا جايی که قفسه ها و طاقچه ها از آن ها تلنبار شده بود و تعداد زيادی هم با نظم در کف 

  ) ٩(» .اتاق جای گرفته بود

خالل اعتصاب ها، تقريبا يک و نيم ميليون کارگر را در .  روسيه به سرعت در حال گسترش بوددرجنبش انقالبی 

  .اعتصاب های اقتصادی با اعتصاب های سياسی در هم آميخت. ، به ميدان آورد١٩١۴نيمه اول سال 

  

 »لنين« ديد دين از
 

له دين ئاين سخن حکيمانه مارکس، ستون فقرات کل جهان بينی مارکسيزم را در مورد مس. مذهب ترياک خلق است

های ارتجاع  ام تشکيالت مذهبی را همواره به عنوان ارگانمارکسيزم، تمام اديان و کليساها و تم. تشکيل می دهد

  .  تلقی می کند- که می خواهند از استثمار دفاع کرده و طبقه کارگر را تحقير و منحرف نمايند -بورژوازی 

 که وسيع ترين اقشار پرولتاريا به طور همه جانبه ای به پراتيک انقالبی و -های کارگر  فقط مبارزه طبقاتی توده

  .های تحت ستم را واقعا از يوغ مذهب نجات بدهد قادر خواهد بود که توده؛ گاهانه اجتماعی می کشاندآ

 قاطعانه محکوم می - مبنی بر ممنوع کردن مذهب در جامعه سوسياليستی را -انگلس ايده بظاهر انقالبی دروينگ 

  ». بيسمارک تر بودن استاز بيسمارک هم«از نظر انگلس چنين اعالن جنگی به مذهب به معنی . کند

و روشنگری پرولتاريا  انگلس از حزب کارگر می خواهد که اين حزب بايستی درک کند که با شکيبائی به تشکل

  . بپردازند و معتقد است که اين امر منجر به از بين رفتن دين خواهد شد

اما به هيچ وجه در مقابل . دعنوان يک امر خصوصی تلقی می کره سوسيال دمکراسی، مذهب را در مقابل دولت ب

مذهب را يک امر خصوصی تلقی نمی (خود و به هيچ وجه در مقابل مارکسيزم و به هيچ وجه در مقابل حزب کارگر 

  ).کرد

 ايده ئولوژيک محدود نمود و منحصر ساخت بلکه بايد با به پراتيک -مبارزه عليه مذهب را نبايد به تبليغات انتزاعی 

  . هدف آن از بين بردن ريشه های مذهب می باشد، ربط دادی کهاتی امشخص جنبش طبق

برابر نيروهای لجام  ها در تکش و ناتوانی آن های زحم امروز عميق ترين ريشه های مذهب در ستم اجتماعی بر توده

مراتب ه تر و مشقاتی ب و دردناک گسيخته سرمايه نهفته است که هر روز و هر ساعت مصائبی هزاران بدتر

های زحمتکش عادی روا می  نسانی تر از هر حادثه غير عادی ديگر از قبيل جنگ و زلزله و غيره بر انسانغيرا

  .دارند
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عنان گسيخته، زيرا عمل آن نمی تواند . ، ترس از قدرت عنان گسيخته سرمايه»خدايان در اثر ترس بوجود آمده اند«

کوچک را در هر قدم زندگيش، به ورشکستگی ناگهانی و های خلق پيش بينی شود و پرولتاريا و مالک  بوسيله توده

غيره منتظره و تصادفی و تکدی و دريوزگی و فحشا و مرگ در اثر گرسنگی، تهديد می نمايد و واقعا نيز چنين می 

  .کند

های لجام گسيخته و ويرانگر  وسيله کار اجباری سرمايه داری، وابسته به قدرته های له شده ب که توده تا وقتي

ها خودشان فرا نگرفته باشند که متحد و متشکل و طبق برنامه، اين ريشه  رمايه داری باشند، تا زمانی که اين تودهس

يعنی سلطه سرمايه را آگاهانه در تمام اشکال آن، از بين ببرند، تا آن زمان هيچ گونه جزوه آموزنده ای نمی تواند اين 

  .ها را از دست مذهب خالص کند توده

های استثمار شده  يعنی بسط مبارزه طبقاتی توده: ئيستی سوسيال دمکراسی، بايستی تابع وظيفه اصلی آن باشدتبليغ آت

  .عليه استثمارگران

تبليغ تئوريک آتئيسم يعنی از بين بردن اعتقادات مذهبی اقشار مشخص از پرولتاريار، از موفقيت مسير و شرايط 

کر غير ديالکتيکی است، به معنی تبديل يک مرز نسبی و متغير، به يک مبارزه طبقاتی اين اقشار، به معنی طرز تف

عيت زنده، به طور جدائی ناپذيری به هم قمرز مطلق است، به معنی از هم گسستن قهرآميز چيزی است که در يک وا

فرض می کنيم که پرولتاريای يک منطقه مشخص و يک رشته صنعتی مشخص : مثالی می آوريم. مربوط می باشند

 و يک قشر از -های نسبتا آگاه که بديهتا آتيست می باشند  تجزيه می شوند به يک قشر مترقی از سوسيال دمکرات

 یکارگران عقب افتاده که هنوز با روستا و روستائيان مربوط می باشند، به خدا اعتقاد دارند، به کليسا می روند و حت

هم فرض می  و باز. يک اتحاديه کارگری مسيحی تاسيس می کنندتحت تاثير مستقيم روحانيون ده قرار دارند و فرضا 

در چنين حالتی، فرد مارکسيست موظف است . کنيم که مبارزه اقتصادی، در اين منطقه به يک اعتصاب انجاميده است

 نمايد جنبش اعتصابی را مهم تر از هر چيز بداند، با قاطعيت عليه انشعاب کارگران در اين مبارزه فعاليت که موفقيت

بخش  در چنين شرايطی تبليغ آتئيستی می تواند کامال زائد و حتی زيان. و قاطعانه بر ضد اين انشعاب مبارزه کند

باشد، نه از نقطه نظر مالحظات کوته بينانه در رابطه با ايجاد رعب در اقشار عقب افتاده، در رابطه با باختن 

عی مبارزه طبقاتی که در مناسبات جامعه مدرن سرمايه داری صد انتخابات و غيره، بلکه از نقطه نظر پيشرفت واق

يک مبلغ . بار، بهتر از تبليغات صرفا آتئيستی، فرد معتقد به مسيحت را به سوی سوسيال دمکراسی جلب خواهد کرد

آتئيست، در اين گونه مواقع و در چنين شرايطی فقط راه کشيش ها و روحانيونی را هموار می کند که بهترين 

که بر سر شرکت در اعتصاب با هم کنار بييند، بر سر مسئله اعتقاد به  رزويشان اين است که کارگران به جای آنآ

يک فرد آنارشيست که جنگ بر ضد خدا را بهر قيمت موعظه می کند، در واقع به کشيش ها و . خدا از هم جدا شوند

  ).ت همواره به بورژوازی کمک می کنندهمان طور که آنارشيست ها در حقيق(بورژوازی کمک کرده است 

يک مارکسيست بايد ماترياليست يعنی دشمن مذهب باشد ليکن مارکسيست بايد ماترياليست يعنی دشمن مذهب باشد اما 

يک ماترياليست ديالکتيک، مبارزه عليه مذهب را انتزاعی و بر اساس يک تبيلغ آبستره و صرفا تئوريکی که همواره 

گونه که در عالم واقعيت صورت   و همان- نمی دهد بلکه آنرا بطور مشخص بر پايه مبارزه طبقاتی يکسان باشد انجام

يک مارکسيست بايد بتواند تمام يک .  به انجام می رساند-تر و بهتر تعليم می دهند  می گيرد و توده ها را بيش
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اين مرز، نسبی، متحرک و (بشناسد موقعيت مشخص را در نظر بگيرد و همواره مرز آنارشيسم و اپورتونيزم را 

  )١٠ ().تغيير پذير است

  و موضع لنينمجنگ اول جهانی و فروپاشی انترناسيونال دو
  

 آغاز شد، نتيجه کشمکش و اختالف دو بلوک امپرياليستی برتر آن دوره، ١٩١۴جنگ امپرياليستی که در تابستان 

ارستان از يک طرف و بريتانيا، فرانسه و روسيه از طرف يعنی آلمان و اتريش و مجارستان، به عالوه ترکيه، بلغ

سرانجام اياالت متحده آمريکا، ژاپن، . طرفين در پی کشورگشايی و جاه طلبی و کسب قدرت بيش تر بودند. ديگر

  .د و به يک جنگ جهانی تبديل کردندنايتاليا و ديگر کشور نيز به اين جنگ خانمانسوز و دودمان برانداز پيوست

از لحظه وقوع آن، لنين قاطعانه و محکم تر از قبل از آن، به مخالفت . در پرونين بود که جنگ شعله ور گرديدلنين 

ن جا ابتدا در برن و آدر . لنين ديگر نمی توانست در اتريش بماند، از اين رو، به سوئيس رفت. با جنگ برخاست

  . شد در آن جا ساکن١٩١٧ مارس ٢٧سپس در زوريخ اقامت گزيد و تا 

 خود را برای جنگ آماده می  هارد، زيرا وی به کرات هشدار داده بود که کاپيتاليستکجنگ، لنين را غافلگير ن

 دموکرات ها -براين اساس، تاکتيک های سوسيال . بنابراين، ضرورت مبارزه عليه جنگ اصرار ورزيده بود. سازند

، طرح )١٩١٢(و باسل ) ١٩٠٧(ارت گست، در اشتوتياليس سو دمبرای شرايط جنگ در کنگره های انترناسيونال

رهبران احزاب سوسياليست اروپای غربی تعهد کرده بودند تا با جنگ مخالفت کنند و اگر جنگی . ريزی شده بود

اما هنگامی که جنگ درگرفت رهبران اين . درگرفت طبقه کارگر هر کشور، برای غلبه بر کاپيتاليسم اقدام نمايند

در فرانسه، بريتانيا و بلژيک، . آشکارا طرف بورژوازی خودشان را گرفتند و تاريا خيانت کردنداحزاب، به پرول

آن ها مشی دولت . سوسياليست ها به دولت خودشان پيوستند و در آلمان به نفع استقراض و کمک به جنگ رای دادند

تبليغات . ايت از جنگ فراخواندندهای امپرياليستی کشورهای درگير در جنگ را توجيه کردند و ملت را برای حم

اين سوسياليست ها که چنين سياستی را در پيش گرفتند، به سوسيال . شوونيستی را در ميان جامعه گسترش دادند

نيسم يال شووسدر روسيه خط مشی سو. ياليست در حرف، شوونيست در عملسيعنی سو. شوونيست ها معروف شدند

  .توسط پلخانف، الکسی نسکی، ماسلف و ديگران دنبال شد

لمان، تروتسکی در روسيه و النگه در فرانسه بودند آی کائوتسکی در ربهرعده ديگری از سوسياليست ها که تحت 

سنتريست ها در حرف نزديکی هم به . گرفتند) مرکز گرايان(آنان لقب سنتريست . مشی اپورتونيستی را اتخاذ کردند

. شوونيست ها و هم مخالفان آن ها نشان می دادند، اما در عمل از حمايت و پشتيبانی از شوونيست ها دريغ نمی کردند

  .چنين اوضاعی به فروپاشی انترناسيونال دوم منجر شد

گرايش ناسيونال رفرميسم درون انترناسيونال، تمام نيروی خود را بر عليه گرايش کمونيستی درون انترناسيونال 

اين حزب از . مهم ترين گرايش کمونيستی درون انترناسيونال دوم، حزب بلشويک به رهبری لنين بود. بسيج کرده بود

  .گرايش حزب ناسيونال رفرميسم روسی که به منشويسم معروف بود، جدا شده بود

انترناسيونال رسما . د سال مبارزه طبقاتی خود، عاملی مهمی در متشکل کردن کارگران اروپا بو٢۵انترناسيونال در 

آگاهی جمع شده بودند که صدها مقاله و کتاب در  ن رهبران سياسی توانا وآخود را وفادار به مارکس می دانست و در 
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، به جدايی کامل ناسيونال ١٩١٨ تا ١٩١۴اما تاريخ تحوالت سال های . توضيح جهان بينی مارکس نوشته بودند

 دوران جنگ، به جز حزب بلشويک ها که نفوذ وسيعی در ميان کارگران داشت، در. رفرميسم از کمونيسم انقالبی شد

  .هيچ حزب ديگر کمونيستی با نفوذی در اروپا وجود نداشت

در سال های اول جنگ، احساسات ناسيوناليستی تمام اورپا را فراگرفته بود، فقط اين گرايش کمونيستی بود که عليه 

حزب بلشويک، به عنوان يک جريان قوی و پرنفوذ کارگری . افشا می کردجنگ بود و سياست های جنگ طلبی را 

سوسياليستی در آن زمان، پرچم دار سياست های سازمان دهی انقالب اجتماعی طبقه کارگر و برپايی حکومت 

کارگری با تمام نيرو تاکيد می کرد و از موضع انترناسيوناليسم پرولتری و منافع طبقه کارگر، جنگ طلبان و 

  .ناسيونال رفرميست ها را افشا می کرد

آنان با . فراشتندادر اين لحظات سرنوشت ساز تاريخی، لنين با حزب بلشويک، پرچم انترناسيوناليسم را با قدرت بر

آنان فراخوان دادند که اسلحه را برای انسان کشی به کار . عزم و اراده و شهامت بی نظيری عليه جنگ موضع گرفتند

  .در واقع اين فراخوانی برای انقالب پرولتری بود. ا به سوی دولت های بورژوايی بگيريد آن ر،نگيريد

دش به برن، از ودر روز ور. لنين، برنامه ای مشخص و شفاف برای مبارزه عليه جنگ امپرياليستی طرح ريزی کرد

برخورد نسبت به جنگ بلشويک های محلی برای نشستی دعوت به عمل آورد که در آن جلسه گزارشی درباره طرز 

وی . بود، مطرح کرد» وظايف سوسيال دموکراسی انقالبی در جنگ اروپايی«را ارايه داد و تزهايش را که درباره 

ايف و تاکتيک های طبقه کارگر و حزب ظپاسخ های صريح و آشکاری به سئواالت مطرح درباره طبيعت جنگ و و

که در اروپا شعله ور شد، جنگی امپرياليستی بود که توسط وی جنگ را افشا کرد و اظهار داشت، جنگی . داد

ژوازی روسيه و تزاريسم نيز در راستای اجرای طرح های روکشورهای سرمايه داری شروع شد و ببورژوازی 

  .ضدملی و با اميد استيال و تسخير خاک بيش تر به آن ها پيوست

جنگ امپرياليستی را به جنگ «وسل به شعار انقالبی را با ت» دفاع از سرزمين پدری«لنين، نظريه اپورتونيستی 

. يعنی جنگ طبقه کارگر و توده های زحمت کش عليه بورژوازی کشورهای خودشان. ، پيش کشيد»داخلی بدل کنيد

اين شعار با مصوبات کنگره های انترناسيونال دوم سوسياليست ها درباره تاکتيک های طبقه کارگر در رابطه با 

  .اين شعار اصلی ترين شعار بلشويک ها در دوران جنگ بود. باق و هم خوانی داشتمسئله جنگ انط

بقه کارگر هوشيار دفع شوونيسم و استقرار وحدت طبقاتی به خاطر طلنين خاظرنشان کرد وظيفه سوسياليست ها و 

ساز با بورژوازی،  توده های زحمت کش بايد برای جنگی سرنوشت .استانترناسيوناليسم و عقايد راسخ سوسياليستی 

حرکت به سوی شکست حکومت خود در جنگ «اين لنين بود که شعار جهانی . سازمان دهی و آماده شوند

  .وی تاکيد کرد، جنگ در پيش، دشمنان پرولتاريا را تضعيف می کند. را مطرح کرد» امپرياليستی

اين تاکتيک ها نشان می دادند، هدف . ل کنندلنين، اصرار داشت تا سوسياليست ها در تمام کشورها اين تاکتيک را دنبا

لتری بلشويسم رسيدن به همبستگی و وحدت کارگران ملل گوناگون برای مبارزه عليه جنگ ورانترناسيوال پ

تزهای لنين، توسط سازمان های حزبی در روسيه و خارج به کار بسته شد و به مثابه راهنمای . امپرياليستی بود

را دوباره » سوسيال دموکرات«لنين، موفق شد چاپ ارگان مرکزی حزب به نام . گزيده شدفعاليت انقالبی عملی بر

يال دموکرات روسيه را سزب سوح منتشر شد، بيانيه کميته مرکزی ١٩١۴ که در پاييز ٣۴نسخه شماره . شروع کند



 

 19

وشته شده نبه جنگ که توسط لنين درباره مبنای تزهای وی راجع » جنگ و سوسيال دموکراسی روسيه«تحت عنوان 

روزنامه سوسيال دموکرات های روسيه، نقش فوق العاده ای در تقويت ارتباطات کميته مرکزی حزب سوسيال . بود

  .کردمی  تبليغاتی سوسياليستی ايفا -دموکرات روسيه و سازمان دهی حزبی و ايده های انقالبی 

اما . ما با وجود جنگ انجام آن امکان پذير نشددر اين شرايط حساس تاريخی برگزاری کنگره حزب ضروری بود، ا

اين .  برگزار شد١٩١۵به جای کنگره، کنفرانسی از سازمان های بلشويکی خارج از کشور در شهر برن در فوريه 

بود » ايف حزبظجنگ و و«کنفرانس که به پيشنهاد لنين، سازمان دهی شده بود، گزارش اساسی او را تحت عنوان 

گ، شعار دفاع ماهيت جن:  قطعنامه های داده شده در تمام موارد اصلی را مورد موافقت قرار دادارايه و پيش نويس

ن پدری، شکست استبداد تزاری، طرز برخورد با ديگر احزاب و گروه ها و غيره را بررسی و نتيجه يماز سرز

اتيک در پی داشته باشد که اين  بايد پايان پذيرد و صلحی حقيقتا دموکرگاين مصوبات تاکيد کرد که جن. گيری کرد

امر با حمايت کامل و عمل انقالبی و مترقيانه توده های وسيع مردمی و با نيروی همبستگی و انقالبی پرولتاريا ممکن 

دادن رای در مخالفت با استقراض برای جنگ، : ايف مبرم سوسياليست ها مشخص شدظ اساس ونبراي. می گردد

ره گيری از دولت های بورژوازی، ايجاد سازمان های مخفی، حمايت از دوستی در ميان ضا از نمايندگان برای کنااتق

 تمصوبات اين کنفرانس، از استحکام مصوبا. سربازهای در جبهه و حمايت از فعاليت های انقالبی زحمت کشان

ا به منظور جنگ کنگره برخوردار شد و به مثابه نقطه عطفی برای سازمان های حزبی در ايجاد وحدت بين توده ه

نظير کائوتسکی و تروتسکی و » مرکز گرايان«لنين، حساسيت زيادی در انتقادش نسبت به . عليه جنگ موثر واقع شد

  .ديگران داشت

لنين، بی وقفه و خستگی ناپذير و پيگير، پيروان انترناسيوناليسم پرولتری در احزاب اروپای غربی را برای اتحاد 

بات خود با سوسياليست های انقالبی و ضدجنگ بلغاری، سوئدی، هلندی، نروژی، آلمانی وی به مکات. تالش می کرد

و ديگر کشورها ادامه می داد و برای برپايی انترناسيونال سوم به جای انترناسيونال دوم که چند پاره شده بود، تشويق 

  .می کرد

بال مارکسيست ها باور داشتند که پيروزی انقالب ق. لنين، رويکرد تازه ای به امر پيروزی انقالب پرولتری ارايه داد

آنان می پنداشتند که انقالب در صورتی موفق می شود که به طور پيوسته . سوسياليستی در يک کشور غيرممکن است

براساس داده های جديد مرتبط با تکامل اجتماعی، لنين به . در همه يا اکثر کشورهای کاپيتاليستی پيشرفته برپا شود

ياليستی می تواند در چند کشور و يا حتی در يک کشور ستيجه رسيد که در دوران امپرياليسم، انقالب سواين ن

لنين، نشان داد که کارگران می توانند راه انقالب . اين يک کشف علمی بزرگ بود. کاپيتاليستی جداگانه نيز فاتح شود

پرولتاريای . حميل شده توسط امپرياليسم رهايی يابندرا از درون جنگ امپرياليستی خارج کرده و قادرند از مشقات ت

طبقه کارگر بايد برای غلبه بر بورژوازی . هر کشور نياز ندارد تا در انتظار رشد طبيعی ديگر کشورها باقی بماند

  .قدرت را در دست بگيرد و رسيدن به سوسياليسم را محقق گرداند. کشور خودش تالش نمايد

البی روسيه، با رهبری حزب بلشويک و لنين، در صف نخست پرولتاريای جهانی، برای بدين ترتيب، کارگران انق

  .مبارزه عليه جنگ قرار گرفتند

  



 

 20

  روسيه١٩١٧انقالب فوريه 
  

. ، در سالگرد يک شنبه خونين رخ داد١٩١٧اولين قيام عليه تزاريسم، توسط کارگران پتروگراد، در نهم ژانويه 

از آن پس، حرکت انقالبی هر .  مسکو، باکو و نژنی نو گراد و غيره برگزار شداعتصابات و اعتراضات مشابه در

  .اسر روسيه افزايش می يافترروز بيش تر از روز قبل در س

، با فراخوان حزب بلشويک، کارگران پتروگراد اعتصاب سياسی بزرگی را سازمان دهی کردند که ١٩١٧در فوريه 

مرگ بر «کارگران به سوی خيابان های پايتخت با شعار . کت داشتندبيش از دويست هزار زن و مرد در آن شر

کميته مرکزی حزب، بيانيه ای مبنی بر فرخوانی . ، سرازير شدند»ما نان می خواهيم«، »نابود باد جنگ«، »استبداد

راتيک، اری دولت انقالبی موقت، استقرار جمهوری دموکربرق«: ملت به منظور غلبه بر استبداد تزاری منتشر کرد

  . توقف جنگ وهشت ساعت کار در روز، مصادره امالک مالکين بزرگ

به وجود » شورا کارگران و نمانيدگان سربازها«در جريان انقالب . انقالب بورژوا دموکراتيک در روسيه پيروز شد

 به منافع کارگران  انقالب ها که وارد شوراها شده بودند،-يک ها و سوسيال وشاما، من. آمد، اين دستاورد بزرگی بود

در چنين شرايطی، . پشت کردند و اجازه دادند تا دولت موقت توسط بورژوازی برپا و قدرت حکومت را کسب کنند

دولت موقتی که ديکتاتوری بورژوازی را نمايندگی می کرد و شوراهايی که نمايندگی : قدرتی دوگانه به وجود آمد

. بنابراين، انقالب وضعيت متحولی را در کشور به وجود آورده بود. ردندقدرت کارگران و دهقانان را نمايندگی می ک

  .ديگر استبداد چندان قدرتی نداشت و تا حدودی آزادی های سياسی به رسيمت شناخته شده بود

. از همان نخستين انقالب فوريه، حزب بلشويک از کار و فعاليت زيرزمينی بيرون آمد و نيروهايش را تحکيم بخشيد

ی از رهبران برجسته حزب مانند ياروسالوسکی، اورژانيکيدز، استالين، اسوردلف و ديگران از زندان و تبعيد بسيار

  .چاپ پراودا نيز از سر گرفته شد. باز گشته بودند

لنين، در حالی که هنوز در سوئيس بود، پيشرفت رويدادهای انقالب را در روسيه با کنجکاوی و حساسيت بيش تری 

نامه های از «به محض اطالع از پيروزی انقالب فوريه، تلگرامی به بلشويک های روسيه فرستاد و . ددنبال می کر

وی . زب قرار داده بود، به تفصيل پاسخ می دادحرا نوشت که آن ها به تمام سئواالتی که انقالب پيش روی » دور

، پس نبايد به دولت موقت اعتماد کرد، ژوازی به قدرت رسيدرومرحله اول انقالب بود که بخاطرنشان کرد که اين 

الزم است بدون هيچ اتالف وقتی که بورژوازی بتواند موقعيت خود را مستحکم نمايد، بايد به برکناری آن از هر 

کوششی برای انتقال قدرت به شوراها و وارد کردن ضربه نهايی به نيروهای واپس گرا و آماده شدن برای انقالب 

  . يک وظيفه غيرقابل انعطاف، دريع نورزيدياليستی به عنوانسسو

شما معجزه تهور و قهرمانی پرولتاريا «: ران روسيه را با درخواستی پر از احساس مورد خطاب قرار دادلنين، کارگ

شما بار ديگر، بايد همان ... را در سرنگونی استبداد سلطنتی تزاريسم به نمايش گذاشتيد، در آينده ای نه چندان دور

  »...هرمانی را برای سرنگونی حاکميت بزرگ مالکان و کاپيتاليست ها به کار بنديدمعجزه ق

ا می توانيد تصور کنيد که برای همه ما در چنين مش«: او نوشت. بازگشت به روسيه بود وجود در انتطار متمالنين، با 

ود تا بدون فوت وقت به وی مصرانه در حستجوی راه ها و وسايلی ب» .زمانی، اين جا بودن چه شکنجه ای است
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 که اخبار انقالب رسيده بود ايليچ خواب یهايه از لحظ«: کروپسکايا در خاطراتش می نويسد. روسيه باز گردد

  ».شب هايش صرف گردآوری مهم ترين طرح ها می شد. نداشت

  

 درت دوگانهقبازگشت لنين به روسيه، تزهای آوريل و 
  

نين باالخره موفق شد با مشکالت فراوان به اتفاق گروهی از بلشويک ها  دموکرات های سوئيس، ل-با کمک سوسيال 

.  ده سال تبعيد، لنين به پتروگراد رسيدابير، بعد از تق١٩١٧در شب سوم آوريل . و ديگر مهاجرين به کشور باز گردد

.  قرار دادلابروسيه انقالبی، رهبر بزرگ کشور را در ميان احساسات پرشور و شوق غيرقابل وصف مورد استق

 نالندفهزاران کارگر مرد و زن و پير و جوان که پرچم های سرخ را حمل می کردند برای ديدار او در ايستگاه 

در . مان دهی کرده بودندگارد احترامی را سازسربازها و ملوانان گروه های انقالبی .  ازدحام کرده بودندپتروگراد

نين بر باالی يک زره پوش که در انتظارش بود ايستاد و برای کارگران،  احساسات و فريادهای مستقبلين، لزاميان ابر

ياليستی، سوی همگان را با دعوتی پر هيجان برای مبارزه ای جديد، انقالب سو. سربازان و ملوانان سخنرانی کرد

  .برای سپردن قدرت به شوراها فراخواند

 آوريل، تزهايش را ۴در گردهمايی بلشويک ها در .  کردد به پتروگراد، بالفاصله فعاليت هايش را آغازولنين با ور

 نقش اين تزها،. معروف شد» تزهای آوريل«درباره وظايف پرولتاريای انقالبی قرائت کرد که آن تزها به عنوان 

عيت تاريخی جديدی در پيش رويش قرار داده بود، قسرنوشت سازی در تعيين مشی اصولی و صحيح حزب که مو

 طرحی دقيق و واقعی تدوين کرده بود تا انقالب بورژوا دموکراتيک که انقالب لنينی آوريل،  تزهادر. ايفا کردند

ياليستی منجر می شد و قدرت به طبقه کارگر و دهقانان فقير انتقال سقدرت را به بورژوازی سپرده بود، به انقالب سو

  .پيدا می کرد

، »!مايت نکنيدحاز دولت موقت «:  پيش کشيد راشعارها حساس تاريخی، اين  سرنوشت ساز ون لحظاتآلنين، در 

وی متقاعد کرد که تنها قدرت شوراها می تواند صلح را برای ملت، زمين را برای » !پيش به سوی قدرت شوراها«

در همين زمان، لنين نسبت به اين ايده ها هشدار داد که هنوز لحظه .  را برای گرسنگان تامين گرداندندهقانان و نا

اخوانی سرنگونی دولت موقت فرا نرسيده است چون بايد از حمايت شوراهايی برخوردار باشد که از اعتماد فر

حمت کشان برای پيروزی بايد با پشتکار و پيگيرانه تالش نمايند، اکثريت زوی تاکيد کرد، . هستند برخوردار مردمی

  .را در شوراها به دست آورند و شوراهای بلشويکی برپا کنند

مصادره دارايی های ملکی و : اين وظايف عبارت بودند از. ن، وظايف حزب را در حوزه اقتصادی نيز تعيين کردلني

شوراهای دهقانی و نمايندگان «ملی کردن تمام زمين ها، يعنی الغای مالکيت خصوصی بر زمين و انتقال آن به 

ره کارخانه ها و صنايع وابسته، کنترل و اداره لنين، ايجاد تشکيالت کارگری برای کنترل و ادا» کارگران کشاورزی

ر يک بانک ملی را وی، همچنين ادغام تمام بانک های کشور د. تمام توليد اجتماعی و توزيع آن را پيشنهاد نمود

گفت، وظيفه عملی بلشويک ها و تمام مارکسيست های انقالبی برپايی انترناسيونال کمونيستی سوم  لنين. مطرح کرد

  .است
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لنين، سند مهم و ارزنده ای بود که مسير مبارزه انقالبی پرولتاريای روسيه را در شرايط تاريخی » ای آوريلتزه«

  .جديد روشنايی بخشيد

زب و سردبيری روزنامه پراودا را بر عهده داشت و امور تشکيالت بلشويکی ح رهبری کميته مرکزی ،لنين

اد و هفتمين کنفرانس حزب سوسيال دموکرات سراسری روسيه به کنفرانس شهر پتروگر. پتروگراد را اداره می نمود

. ار شدکنفرانس شهر پتروگراد، اولين کنفرانس علنی بلشويک ها بود که در روسيه برگز. رهبری وی تشکيل شد

کنفرانس، برنامه و تاکتيک های حزب را همان طور که در تزهای آوريل طراحی کرده لنين، با سخنرانی در اين 

 کسانی ، و طرفدارن اقليت را مورد انتقاد قرار دادفوی موضع اتخاذ شده از سوی کامنوف، ريکو. وضيح دادبود، ت

  .يکی مبنی بر اين که روسيه هنوز برای انقالب سوسياليستی مساعد نشده را تکرار می کردندوشکه ادعاهای من

روسيه، خواستار مصادره فوری زمين های مالکان نی افتتاحيه اولين کنگره نمانيدگان دهقانان سراسر ار در سخن،لنين

  . شد و راجع به ضرورت وجود يک تشکيالت مستقل از کارگران و دهقانان فقير کشاورزی صحبت نمود

 می توان روسيه را از بن بست  شوراهاو باوی، به کارگران و سربازها خاطرنشان کرد، تنها با نابودی کامل قدرت 

  . حاکميت بورژوازی آن را به وجود آورده بودخالص کرد، آن بن بستی که

  

 حمله به بلشويک ها و پايان قدرت دوگانه و خروج لنين از روسيه
  

لنين، که نيم ساعت قبل دفتر را ترک کرده .  کادت های نظامی به دفتر پراودا شبيخون زدند،در شب چهاردهم جوالی

قدرت دو گانه در روسيه به پايان . ا در دست گرفتدولت موقت بورژوازی تمام قدرت ر.  خيلی شانس آورد،بود

  .دوره جنبش مسالمت آميز انقالب به سر آمده بود و نبردهای مسلحانه جايگزين آن شد. رسيده بود

 عمليات تهمت و افترا را عليه لنين و بلشويک ها آغاز کرد و برای دستگيری رهبری حزب دست به ،دولت موقت

دامات را برای بازداشت و قی ناميد و اطالعيه ای برای دستگيری وی منتشر کرد و تمام النين را ياغ. تالش وسيع زد

کرنسکی، رييس دولت موقت، برای هر کسی که می توانست برای دستگيری لنين اطالعی . ترور او به کار بست

  .کردندشويک ها برپا ازی سر و صدای زيادی را عليه بلروزنامه های بورژ. وعده داده بودبدهد، جايزه زيادی را 

چند دقيقه . با تصميم کميته مرکزی، لنين مخفی شد و برای بيش از سه ماه و نيم به طور زيرزمينی کار و زندگی کرد

برای چندين روز در خانه . ای از روز را با ريسک دستگير شدن توسط جاسوس های دولت موقت، بيرون می آمد

 چهره گريم ا درياچه رازليوف نزديک پتروگراد، بل در کلبه ای در ساحهای کارگران پتروگراد پناه گرفت و سپس

وی از کمک و نگهداری يمليانف، کارگر کارخانه سيسترورتسک برخوردار . کرده يک علف چين فنالندی اقامت کرد

يه شده برای لنين، داس، شن کش، قابالمه، تبر و هر چيز ديگری که به کار يک کارگر علف چين می آمد، تهي. بود

مکان مطالعه «نزديک کلبه گوشه دنج کوچکی در ميان درخت های کوچک ساخته شد که لنين به شوخی آن را . بود

را نيز در همان » دولت و انقالب«ن جا کار می کرد و مقاله هايش را می نوشت و کتاب آاو، در . ناميد» سبز من

  .مکان آماده نمود

لتاريا ور، بر آموزه های مارکس و انگلس درباره دولت و ديکتاتوری پ»بدولت و انقال«ين، در کتاب معروفش لن
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اين کتاب لنين، به . پرولتاريا به قدرت دولت نياز دارد، به يک تشکيالت نيرومند متمرکز«: او، نوشت. صحه گذاشت

ن شوراها هستند او، نشان داد، اي. زب و طبقه کارگر از چگونگی دولت کارگران و دهقانان درک روشنی ارايه دادح

  .که شکل دولت را می سازند، اهميت بسياری برای احزاب کارگری کمونيستی همه ملل برخوردار است

 در پتروگراد در شرايط نيمه مخفی ١٩١٧لنين، از همين مخفيگاه، ششمين کنگره حزب را که در پايان جوالی 

، به منظور دهقانان فقيرازی طبقه کارگر و تمام تصميمات کنگره، حول محور آماده س. برگزار شد، اداره کرد

اين امر دقيقا برجستگی و اهميت بيش تر اين . شورش مسلحانه برای پيروزی انقالب سوسياليستی تنظيم شده بود

  .کنگره را در تاريخ حزب و انقالب نشان داد

انه يک کارگر فنالندی در خدر ابتدا در . وست همان سال، لنين در پوشش آتشکار لکوموتيو به فنالند رفتگدر آ

  .اقامت گزيد و سپس به شهر نقل مکان کرد) هلسينکی کنونی(دهکده ای نزديک هلسينگ فرس 

 شرح داد،  لنين،.را نوشت» فاجعه اجتناب ناپذير و چطور بايد با آن مقابله کرد«در اين زمان لنين، مقاله ای با عنوان 

نان اعالم کرده اند که ادامه آ. شور را به سوی نابودی هدايت می کنندحاکميت کاپيتاليست ها و زمين داران بزرگ، ک

هرج و مرج اقتصادی را به خاطر گريز از شوراها و تمام دستاوردهای انقالب، در دستور کارشان دارند تا قدرت 

 کرد، کشور تاکيدلنين، راه خالصی از اين فاجعه را اجنتاب ناپذير خواند و . بورژوازی به حال اول باز گردانده شود

  .واند وجود داشته باشدهيچ راهی جز هدف سوسياليسم نمی ت با برپايی سوسياليسم نجات می يابد و در اين جا اهتن

حزب به پيشنهاد لنين، دوباره شعار .  اما در جريان تمام امور قرار می گرفت،در اين زمان لنين هنوز در فنالند بود

اکنون، اين شعار فراخوانی بود برای قيام مسلحانه عليه دولت . مطرح کردرا » ! شوراهادستتمام قدرت به «

 شورا، در تمام بخش های ککشور تحت تاثير ٢۵٠بيش از . بورزوازی و به خاطر استقرار قدرت و حاکميت شوراها

  .مدندآاين شعار به وجود 

تدوين کرد که حاصل ، طرحی برای قيام يگاه باشدفدر نيمه سپتامبر، لنين که هنوز مجبور بود در فنالند و در مخ

اين طرح در برگيرنده ارزيابی قدرت انقالب و ضدانقالب و تمام شرايط حاکم در آن زمان . ميقی بودتالش و تفکر ع

وی بالدرنگ فرمان داد تا ستاد فرماندهی ويژه برای قيام سازمان دهی شود، نيروها مستقر گردند و بيش . روسيه بود

رکز يابند، بدين معنی که ساختمان های دولتی را محاصره کنند و مرکز مقابل اعتماد در نقاط کليدی متترين واحدهای 

توصيه کرد با تشکيل واحدهای رزمنده قوی می توان سربازهای ضدانقالب را . تلفن و اداره تلگراف را تصرف کنند

  .در خارج از پتروگراد متوقف کرد و دفاع از شهر را تامين ساخت

حزب برای قيام .  طرح های لنين را برای سازمان دهی حزبی به مثابه دستورالعمل ارسال کرد،ته مرکزیکمي

تمام سازمان های رهبری کننده حزب وظايف مشخصی را دريافت . مسلحانه شروع به تهيه تدارکات الزم نمود

بر را گارد سرخ می ياليستی اکتنيروهای مسلح کارگری در جريان انقالب کبير سوس(گروه های گارد سرخ . کردند

ل شدند و دوره های آموزشی برای نهادهای نظامی در پتروگراد سازمان کش واحدهای جديد نيز مت.ت شدتقوي) ناميدند

سازمان های سربازهای خط مقدم . بلشويک های بالتيک فليت، ملوان ها را برای قيام آماده کرده بودند. دهی گرديد

  . ها، واحد جنگ را به قصد کمک به کارگران به وجود آوردندجبهه وفادار به بلشويک

روزنامه البوچی . در اواسط سپتامبر، لنين برای اين که به پتروگراد نزديک تر شود، از هلسينکی به وای بورگ رفت
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چاپ مقاله های وی را که اصرار داشت تدارکات دقيق برای به دست گرفتن قدرت به وجود آيد را ) راه کارگر(پوت 

بحران به بلوغ رسيده «:  نوشت،او. مده بودآ چرا که شمارش معکوس برای آغاز قيام مسلحانه به صدا در.می کرد

، از دست دادن لحظه ای فرصت به معنای از دست دادن همه ».است، تمام آينده انقالب روسيه در معرض خطر است

، برای کميته مرکزی و کميته های پتروگراد و ١٩١٧ لنين، در نامه ای به تاريخ اول اکتبر. چيز تمام خواهد شد

ا م«: بعد موکول شودمسکو و اعضای بلشويک های شوراهای پتروگراد و مسکو، خاطرنشان کرد که قيام نبايد به 

  ».بايد فورا به قيام متوسل شويم

  

 ١٩١٧بازگشت لنين به روسيه و رهبری مستقيم انقالب با شکوه اکتبر 
  

ه را اداره کند ين مخفيانه وی بورگ را به قصد پتروگراد ترک کرد تا  مستقيما ملزومات قيام مسلحاندر هفتم اکتبر، لن

در هشتم اکتبر . بلشويک ها فرستاد» کنفرانس شهری«در همان روز، نامه ای به .  از نزديک باشدو شاهد فعاليت ها

: لنين، نوشت.  که لحظه عمل فرا رسيده استتاکيد کرد» کنگره شوراهای مناطق شمالی«در نامه ای به نمايندگان 

وی قاطعانه به قدرت حزب بلشويک و توانش برای رهبری توده ها ايمان و » .تاخير می تواند مصيبت بار باشد«

آگاهی داشت و می دانست چه انرژی و نيروی بی پايان از نيروی خفته در طبقه کارگر انقالبی روسيه وجود دارد که 

  .بنابراين، لنين به نتيجه پيروزی قيام مسلحانه مطمئن بود. ته نشده استهنوز به کار گرف

 گزارشی ارايه داد که در ،لنين. در دهم اکتبر، موضوع مبارزه مسلحانه در جلسه کميته مرکزی به بحث گذاشته شد

م يه مرکزی، تصمکميت. يا و روستائيان فقير فرا رسيده استرلتاورر دست گرفتن قدرت توسط پان نشان داد لحظه د

کامنوف و زينويف، تنها کسانی از اعضای کميته . تاريخی لنين درباره آغاز قيام مسلحانه را مورد تصويب قرار داد

دقتر سياسی که تحت رهبری لنين بود، در اين جلسه انتخاب شد تا . مرکزی بودند که با اين تصميم مخالفت کردند

  .رهبری قيام را در دست گيرد

م اکتبر، لنين مجددا درخواست کرد تا جلسه ای فراگيرتر از کميته مرکزی، به طور پيوسته با نمايندگان در شانزده

ه از اکثريت جلس. وی، درباره شورش که فورا در شرف وقوع بود، تاکيد کرد. سازمان های کارگری تشکيل شود

مرکز نظامی « جلسه انتخاب شد، اعضای برای اداره شورش، در اين» مرکز نظامی انقالبی«. نين پشتيبانی کردندل

  .عبارت بودند از بونيف، دزرژينسکی، اسوردلف، استالين و يورتيسکی» انقالبی

کميته . تحت رهبری لنين و کميته مرکزی، آمادگی ها طبق برنامه برای قيام، در سراسر کشور شروع کرده بود

يکی که در اين ايام در وشنشست های بل. می فرستادمرکزی نامه ها و دستورالعمل های قاطعی برای مناطق محلی 

تصميم های مشابهی نيز در مناطق تازه تاسيس و . پتروگراد و مسکو برگزار می شد، به تصميمات لنين رای می دادند

می شدند تا سازمان دهی ميته مرکزی به مناطق محلی اعزام اعضای ک. در کنفرانس های ناحيه ای قرار می گرفت

  .رای آمادگی به منظور قيام ياری رسانندحزبی را ب

يال دموکرات روسيه، اقدام خائنانه دو عضو کميته مرکزی که مخالف قيام بودند، يعنی زينويف و کامنوف سحزب سو

بيانيه ای در خصوص ) زندگی نوين(آنان در روزنامه منشويکی نواياژيرن . را که مرتکب شده بود، ناکام گذاشت
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زب برای دشمنان حه مرکزی درباره موضوع قيام مسلحانه چاپ کردند که در نتيجه تصميم مخفی عدم موافقت با کميت

لنين، با . اما دولت موقت، ديگر فرصتی نداشت تا قدم های سريعی برای ممانعت از قيام مسلحانه بردارد. افشا می شد

 کامنوف و زينويف را کميته مرکزیاما . حزب اخراج شوندر را خائن ناميد و تقاضا کرد از عصبانيت آن دو نف

  .، اما آنان را در صحبت کردن از طرف حزب برحذر داشتنداخراج نکرد

تروتسکی، علنا عليه کميته مرکزی درباره قيام مسلحانه اعالم موضع نکرد، در عوض اصرار داشت آن را تا تشکيل 

لنين، محکم با اين نظر . د ساختن قيام بودکنگره دوم شوراها از دستور کار خارج سازد، که اين امر معادل مسدو

  ».صبر کردن تا کنگره شوراها می تواند بيانگر حماقت گوينده باشد، يا رياکاری محض... «: مخالفت کرد

 کنگره ای که طبق برنامه زمان - مسلحانه قبل از افتتاح کنگره دوم شوراها آغاز شود ملنين، درخواست کرد تا قيا

 تا بدين ترتيب از نيروهای ضدانقالب پيش دستی شود، - و پنجم اکتبر در نظر گرفته شده بود بندی شده برای بيست

  .ضدانقالبی که در آن زمان آماده شده بود تا ضربه کاری به انقالب وارد سازد

نقالبی با دريافت اطالعات مبنی بر اين که دولت قصد داشت موانعی در امتداد نوا مستقر سازد و در نتيجه نيروهای ا

 اکتبر، در بزرگ ترين ٢۴در آخر شب . اره گرداند، لنين تصميم گرفت به اسمولنی برودپکارگران را پراکنده و چند 

 آن مسير توسط کوالک - پتروگراد، مسيرش را به طرف اسمولنی برگزيد  زندگيش لنين از خيابان ها متروکريسک

  .ام را به عهده بگيرد تا رهبری مستقيم قي-ها و کادت ها گشت زنی می شد 

واحدهای جنگجو با . قيام با دقت و مهارت نظامی و براساس محاسبه کامل، طبق دستورالعمل های لنين پيش می رفت

ام در تمام طول شب، لنين گزارش های پيشرفت قي. سازمان يافتگی سطح باال، با انظباط و حساب شده عمل می کردند

  .دنمويی صادر می ل هارا دريافت می کرد و دستورالعم

در صبح بيست و پنج اکتبر، مرکز تلفن، اداره تلگرام، ايستگاه راديو، پل های در امتداد نوا، ايستگاه های راه آهن و 

  .تمام اداره های مهم دولتی پايتخت به تصرف کارگران، سربازها و ملوان های انقالبی درآمد

 کارگران و سربازان پتروگراد، بيانيه ای را که توسط لنين خطاب در بامداد، کميته نظامی انقالبی شورای نمايندگان

بيانيه اطالع داد که دولت موقت سرنگون شد، قدرت حکومت به . نوشته بود منتشر کردند» به شهروندان روسيه«

ز ظهر در ساعت دو و نيم بعد ا. مان مردمی که به خاطر آن جنگيده بودند، پيروز گشترو آشوراها انتقال پيدا کرد 

. حضور لنين در سالن، احساسات پرهيجانی را برانگيخت. شورای پتروگراد گردهم آيی تاريخی اش را برگزار کرد

او . ايف پيش روی قدرت شورايی را برشمردظوی سخنان تاريخی درباره پيروزی انقالب سوسياليستی ارايه داد و و

از اين به بعد «: رگران و زحمت کشان ارزيابی نمود و گفتپيروزی سوسياليسم در روسيه را نتيجه اعتماد به نفس کا

  ».ياليسم خواهد بودسمرحله نوينی در تاريخ روسيه آغاز می شود و اين، سومين انقالب روسيه، الگوی پيروزی سو

جايی که وزيران دولت موقت در آن . در شب بيست و پنجم اکتبر، لنين دستور تصرف کاخ زمستانی را صادر کرد

واحدهای انقالبی با . پيام برای حمله به کاخ زمستانی، توسط شليک تاريخی از رزمناو ارورا داده شد. ده بودندجمع ش

  .ريختند يورش سريع کاخ را تصرف کردند و آخرين حصار دولت بورژوايی را فرو

ميق در زندگی مردم  اجتماعی ع-انقالب يک دگرگونی اقتصادی . انقالب اکتبر، صرفا جا به جايی قدرت سياسی نبود

  .روسيه بود که آغاز بازسازی انقالبی کشور را هدف داشت تا بن مايه جامعه سوسياليستی نوين را نشانه گيرد
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 نماينده شرکت داشتند که تقريبا ۶۵٠در اين کنگره .  اکتبر، کنگره دوم شوراها در اسمولنی افتتاح شد٢۵در غروب 

کنگره انتقال تمام . می دادند که از تمام بخش های کشور به آن جا آمده بودنديک ها تشکيل وش نفر از آنان را بل۴٠٠

  .وراها اعالم کرد که اين امر يکی از بزرگ ترين رويدادهای تاريخی بودشقدرت به 

را تصويب کرد؛ مهم ترين مسئله ای که موضوع نگرانی اذعان ميليون ها نفر » فرمان صلح«با پيشنهاد لنين، کنگره 

  .ين اولين اقدام صلح جويانه دولت شوراها در سياست خارجی محسوب می شدا. بود

بيش . فرمان زمين، برای هميشه و بدون پرداخت غرامت، مالکيت بر زمين را الغا نمود و زمين را به مردم برگرداند

رسيدن به آن جنگ ها اين رويای قديمی که دهقانان برای .  قرار گرفتاختيار دهقانان ميليون هکتار زمين در ١۵٠از 

بنا بر فرمان لنين، مالکيت خصوصی بر زمين به مالکيت عمومی تبديل . کرده بودند، باالخره به واقعيت رسيده بود

  .شد

يکی از اولين کارهای دولت شوراها، . تحوالت اقتصادی و سياسی بنيادی در مدت زمان کوتاهی در کشور انجام شد

به کارگزاران منتخب . ن برای معرفی کردن کارگران بر کنترل توليد و توزيع بودقبول مقررات تعيين شده توسط لني

اين کار اولين گام . از کارگران و کارکنان دفتری، برای کنترل تمام فعاليت های موسسات مفروض اجازه داده می شد

  .به سوی مديريت صنايع توسط طبقه کارگر بود

، از جداسازی شهروندان به خاطر موقعيت های مختلف اجتماعی، فرامين انحالل ارتش قديمی از تصويب گذشت

  . رهايی حاصل شد و امتيازات طبقات دارا ملغا شد

 تاريخ انسان گشود و تاريخ افول سرمايه داری و در، صفحه جديد ١٩١٧پيروزی انقالب کبير سوسياليستی اکتبر 

  .ياليسم و کمونيسم را نويد دادسپيروزی سو

ی بريتانيا، فرانسه و آمريکا مذاکره صلح با آلمان را علی رغم درخواست های مکرر دولت شوروی دولت ها بورژواي

در اين اوضاع و احوال، لنين به اين نتيجه رسيد که دولت شوروی گزينه ای جز مذاکره جداگانه برای . رد می کردند

ارتگرانه ای را تحميل می دند، اما شرايط غامپرياليست های آلمانی با مذاکره صلح موافقت کر. صلح با آلمان ندارد

  .ن ها اشغال بخش وسيعی از سرزمين شوروی را خواستار شدندآ. کردند

را مطرح کرد که در آن، تجديد ساختار همبستگی » برای مردم«، لنين تقاضايی تحت عنوان ١٩١٧در نوامبر 

 خودشان کنترله زمام امور دولت را در سراسری شوراها را، هم چون تنی واحد، خواستار شد تا مردم جسوران

در سخنرانی برای گردهمايی ها و اجتماعات، دايما توده ها را برای ساختمان زندگی نوين ترغيب می نمود و . بگيرند

او تالش خالق توده ها را به مثابه مهم ترين فاکتور ساختمان » .ياليسم نمی تواند از باال فرمان دهدسسو«: می نوشت

  .م مورد توجه قرار دادسوسياليس

 بيانيه ها از اين .بود خالقی جريان دردر آن جا فعاليت شبانه روزی زنده . دشرايی در اسمولنی مستقر دولت شو

کارگران، سربازان، ملوانان و روستائيان . منتشر می شد و نمايندگان مردم از سراسر کشور در آن جا جمع شده بودند

 مقدار پولی که برای -گان دهقانان از روستاهای دورافتاده به پايتخت سفر می کردند نمانيد. به اسمولنی می آمدند

. نين را ببينند و با رهبر دولت شان گفتگو و تبادل نظر نمايند تا ل-سفرشان الزم بود، توسط مردم جمع آوری می شد 

قاطع تصميمات . می داداش فر هر يک با دقت گونانلنين، هر کسی را که به نزدش می رفت، می پذيرفت و به سخ
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وی برای هر جنبه زندگی در جمهوری . می گرفت و به کارگران و دهقانان آموزش می داد و از آنان می آموخت

  .شورايی جوان رهنمود داشت

شورای .  و آن جا به عنوان پايتخت شوروی شناخته شدانتقال پيدا کرد، دولت به مسکو ١٩١٨در يازدهم مارس 

ن جا آدمی و کميته مرکزی اجرايی سراسر روسيه نيز در کرملين استقرار يافت و اقامتگاه لنين نيز در کميساريای مر

  .قرار گرفت

، در مسکو برگزار گرديد، قطعنامه ای را به ١٩١٨کنگره فوق العاده شوراهای سراسر روسيه در چهاردهم مارس 

معاهده صلح اين قطعنامه، در برابر مخالفت خشمگينانه بخش . ه کرده بودساند که پيش نويس آن را لنين تهيتصويب ر

يال سسو(اس ارها .  برپا کردندشوراهاآنان بلوايی را عليه حاکميت . جناح سوسيال انقالب های چپ به تصويب رسيد

 در وضعيت جمهوری شوراها،بدين ترتيب، . چپ در مسکو، ميرباچ، سفير آلمان را ترور کردند) انقالب ها

 اين رو، حزب و دولت دريافتند که با قدرت، شورش ضدانقالبی اس ارها را بکوبند تا از زا. رار گرفتتری قردشوا

 ، رشد کرد و جهان بعد از امضای معاهده صلح برست در سطحجنبش آزادی خواهانه. شکست صلح جلوگيری شود

مان، انقالبی به وقوع پيوست که در ، در آل١٩١٨در نوامبر . نگرش خردمندانه و پيش بينی علمی لنين را آشکار کرد

  .نتيجه، آن معاهده تجاوزکارنه و تحميلی از اعتبار ساقط شد

کوالک ها و سودجوها، غالت را به اميد از . ، کشور در چنگال يک بحران غذايی شديد قرار گرفت١٩١٨در تابستان 

رزه، به نظر می رسد تنها برای نان است، اين مبا«: لنين نوشت. پا درآورن انقالب از گرسنگی، احتکار کرده بودند

رفقا، کارگران، به خاطر داشته باشيد که «: لنين نوشت» .اما در حقيقت امر، مبارزه به خاطر سوسياليسم می باشد

هيچ کس جز شما از . به خاطر بياويد که فقط شما می توانيد آن را نجات دهيد! انقالب در شرايطی بحرانی قرار دارد

  ».نمی آيدعهده آن بر

خوان لنين و اده ها هزار نفر از کارگران پيشرو، عمدتا از پتروگراد، گروه های آذوقه تشکيل دادند و در پاسخ به فر

اين . را امضا نمود» دهقانان بی چيز«، لنين دستور  ايجاد کميته های ١٩١٨در ژوئن . حزب، عازم روستاها شدند

، سدی در برابر ستيزه جويی کوالک ها و محافظه دولت شوروی در جنگ کميته ها، تامين کننده نان شهرها و ارتش

اين امور، شوراهای روستايی را پرتوان تر کرد و به دولت شوروی کمک نمود تا روستايی های متوسط را . بودند

  .نسبت به آن نزديک کند

اوردهای انقالب تسن دآدر ساسی جمهوری روسيه را که ، پنجمين کنگره شوراها، اولين قانون ا١٩١٨در جوالی 

جهان هرگز يک چنين قانون «:  گفتدلنين، در اين مور. ياليستی لحاظ شده بود، تصويب و قانون مند نمودسسو

اساسی را که ما داريم، سراغ نداشته است، اين قانون تجسم تجربه تشکيالت و مبارزه کارگران، عليه استثمارگران 

  ».چه در داخل و چه در خارج است

، در مورد تغيير نام حزب از حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه به حزب ١٩١٨گره حزب در مارس کن

  .تصميم گيری کرد) بلشويک(کمونيست روسيه 

  

 محاصره روسيه انقالبی توسط امپرياليست ها و ترور لنين
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ژاپن، بريتانيا و سپس . ، نيروهای آمريکا، بريتانيا و فرانسه، مارمانسک را به تصرف درآوردند١٩١٨در بهار 

اليست ها، جنگ عليه کشور شوراها را به قصد در هم يامپر. ايی در والدی وستوک پياده شدندسربازهای آمريک

بزرگ مالکان و کاپيتاليست های سرنگون شده نيز به . ياليستی نو پا، با نيروی مسلح آغاز کردندسکوبيدن دولت سو

  . به راه انداختندکمک مداخله گران خارجی، جنگ داخلی را

. ستادند و حزب کمونيست، در دفاع از جمهوريشان، بسيج شدند و در مقابل دشمنان انقالب با جان و دل ايروسيهمردم 

ناليستی نسبت به جنبش انقالبی جهان ارزيابی نمود که جمهوری ويرناسته مثابه عالی ترين وظيفه انلنين، اين دفاع را ب

به پيشنهاد لنين، دوره های مخصوصی سازمان دهی شد تا سيستم . سبت به آن ادا کند بايد سهم خود را نشوراها

هسته اصلی اين پرسنل فرماندهی از کارگران و دهقانان انقالبی شکل . آموزش نظامی برای فرماندهان ايجاد گردد

  .گرفت

ن، کمبود آذوقه، پوشاک، با وجود اين هجوم نظامی و دخالتگری امپرياليست ها و مشکالت باور نکردنی کمرشک

وی مردم را از . تسليحات و مهمات، لنين، قاطعانه اطمينان داد که در اين پيکار، نظم اجتماعی نوين پيروز می شود

لب، هر روز و بعضی اوقات به دفعات در روز، برای نشست های انبوه غا. اعتماد به نفس خود سرشار می نمود

. نی می کرد و در کنگره ها، کارخانه ها و موسسات، حضوری موثر داشتکارگران و نظاميان ارتش سرخ سخنرا

  .ده پوالدين و افکار انقالبی شفاف لنين آگاه بودنداکمونيست ها، در سراسر کشور از ار

در اين ميان، ضدانقالبيون و دشمنان شوروی، که توسط امپرياليست نيز حمايت می شدند، آشکارا عليه دولت شوروی 

، يک سوسيال انقالب، به نام کاپلين، ١٩١٨در سی ام آگوست . ر لنين و همکارنش توطئه چينی می کردندو برای ترو

گلوله ها . نين شليک کرد و وی را شديدا مجروح ساختن زن، از فاصله نزديک به لآ. اقدام برای ترور لنين کرد

انه روز در کنار بستر وی در کرملين مشغول دکترها شب. وردند و زندگی لنين به تار مويی بسته شدآعفونت به وجود 

  .مداوا بودند

به خاطر ! لنين با بيماری اش در حال جنگ است، وی آن را شکست خواهد داد«: ، پراودا نوشت١٩١٨در دسامبر 

  »!آرزوهای بسيار پرولتاريا، حکم تقدير چنين است

ن آن ارتش، تلگرامی با اين مضمون برای لنين زاد کرد و فرماندهاآدر دوازدهم سپتامبر، ارتش سرخ سيمبريسک را 

والديمير ايليچ عزيز، ما انتقام يکی از جراحت های شما را با ازاد کردن شهر زادگاهتان گرفتيم و «: فرستادند

تصرف سيمبريسک، شهر «: در پاسخ، لنين پيام داد» .را نيز برای تالفی زخم های ديگرتان خواهيم گرفت» سامارا«

روی تقويتی شگفت انگيزی بود، بهترين درمان برای جراحت هايم است، احساس می کنم زندگی و خانه من، دا

تبريک به مردان ارتش سرخ برای پيروزی هايشان، و به نمايندگی از طرف تمام زحمت . انرژی تازه ای پيدا کرده ام

هايش بهبود پيدا کرد، رهبری حزب لنين، به محض اين که جراحت  ».کشان برای تمام فداکاری هايتان تشکر می کنم

  .و کشور را مجددا آغاز کرد

امپرياليست های آمريکايی، بريتانيا، فرانسه و . ، جنگ از نو و به شدت شعله ور شد١٩١٨ - ١٩١٩در زمستان 

ترانس ن ها نيروها را در شمال ادسا و کريمه، در آ. ه شوراها مهيا کرده بودنديژاپن، نيروی گسترده ای را عليه روس
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بيش از يک ميليون سرباز تا دندان مسلح، از هر طرف، جمهوری . کوشيا، آسيای مرکزی و شرق دوباره پياده کردند

» کلچاک«امپرياليست ها، از ژنرال های گارد سفيد و يکی از سرشناس ترين آنان به نام .  را محاصره نمودنداهاشور

  .تهاجم نمود، ارتش کلچاک شروع به ١٩١٩در بهار . کمک گرفتند

 بيست هزار کمونيست، چندين هزار نفر از اعضای انجمن »!به جبهه شرق کمک کنيد«:  چنين بود،فراخوان لنين

 نفر از اعضای اتحاديه کارگران به فراخوان لنين و حزب کمونيست پاسخ ۶٠٠٠٠کمونيست های جوان و بيش از 

  .مثبت دادند و به خط مقدم جبهه ها رهسپار شدند

 را  هانآ مهم ترين ويژگی های لنين اين بود که واقعيت ها را نه تنها پنهان نمی کرد، بلکه رک و پوست کنده يکی از

کمونيست ها به کارخانه ها، معادن و روستاها .  به مردم می گفتراهميشه حقيقت . را با مردم در ميان می گذاشت

 گفتگو می کردند و کارگران، دهقانان، سربازان اهارمی رفتند و با مردم درباره اوضاع بحرانی جمهوری جوان شو

آنان به خطرناک ترين قسمت های خط مقدم . می خواندنداو ملوانان را به دفاع و تقويت حاکميت شورايی شان فر

  .جبهه ها می رفتند و اعضای حزب کمونيست در اين راه هميشه پيش قدم بودند

بهترين ارتش در . مندی به وسعت کشور بايد سازمان دهی شودت، برای پيروزی در جنگ، جبهه قدرت فلنين گ

ارتش بايد به سالح، آذوقه و پوشاک مجهز باشد و اين . جهان، اگر از حمايت مردم برخوردار نشود، منهدم می گردد

لنين و حزب، هميشه کمک به ارتش در جبهه را . کار به عهده مردم کشور بود تا برای جبهه جنگ تهيه می کردند

  .طلب می کردند

ناچارا قوانين . هارده کشور، از خود دفاع کندچ، مجبور بود به تنهايی عليه تجاوز اهابدين ترتيب، جمهوری شور

برای تدارکات ارتش و . جنگ، در صنعت و حمل و نقل و همچنين در ارتش و نيروی دريايی به کار گرفته شد

  .ای سخت در توزيع ذخاير غذايی ناکافی کشور بودکارگران، دولت شوروی مجبور از به کارگيری معياره

 ١٨کنگره در . خوانده شدادر اوج مبارزه عليه مداخله گران خارجی و ضدانقالبيون داخلی، کنگره هشتم حزب فر

ن چه کموناردها آرزو داشتند و برايش آ به ،پرولتاريای روسيه. ، در سالروز کمون پاريس افتتاح گرديد١٩١٩مارس 

  .جامع عمل پوشانده بودندجنگيدند، 

سامان دادن کارها را به کميته ای تحت رياست لنين  تصويب کرد و سر و  برنامه جديد حزب را،هشتمين کنگره

لنين، . ايف حزب کمونيست را در دوره انتقال از کاپيتاليسم به سوسياليسم تعيين کندظ وواگذار کرد تا برنامه جديد و

به طبقه کارگر و حزب به . برنامه بر مبنای علمی استوار و واقع بينانه تدوين گشتدر گزارش خود تاکيد کرد، آن 

  .عنوان راهنمای عمل در برپايی جامعه سوسياليستی خدمت کرد

برنامه ما، هم چون ماتريال موثر فوق العاده ای «: صحبت از اهميت انترناسيونالستی برنامه جديد را لنين ادا کرد

ت، به کار خواهد آمد، سندی است که کارگران را رهنمون خواهد کرد تا بگويند، اين جا رفقای برای تبليغات و فعالي

  ) ١١(» .ما، برادران ما هستند، آرمان مشترک ما، جامعه واقعيت به خود پوشيده است

 زنان وی اصرار می کرد تا. لنين، به دخالتگری زنان در همه امور اقتصادی، سياسی و اجتماعی تاکيد می ورزيد

  .سهم برجسته ای در دفاع از کشور و بنای حاکميت سوسياليستی به عهده بگيرند

وی خطاب به جوانان تاکيد داشت که بايد خود را به . يق می کردوشلنينف همواره جوانان را به مطالعه و يادگيری ت
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پايه علم، بر پايه دانشی که توسط نان می گفت، کمونيسم تنها بر آبه . منطور برپايی کمونيسم، به دانش مجهز نمايند

  .بشر اندوخته شده، می تواند بنا گردد

برخی رهبران انترناسيوال دوم که به کمونيسم ضربه زده بودند . لنين، به امر انترناسيوناليسم اهميت ويژه ای قائل بود

  . نوشت١٩١٨ را در اکتبر »انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد«او، در کتابی به نام . توسط لنين شديدا نقد شدند

بزرگ ترين مصيبت و خطر برای اروپا اين است «: ، می نويسد»انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد«لنين، در کتاب 

فقط احزاب خائنين نظير شيدمان ها، رنودل ها، هندرسن ها، وب ها و شرکا و يا افرادی با . که حزب انقالبی ندارد

  ) ١٢(» . هستند، ولی حزب انقالبی نيست چون کائوتسکی-روح نوکر مآبی 

منتشر کرد » ديکتاتوری پرولتاريا«، کائوتسکی، ايدئولوگ اپورتونيسم، رساله ای تحت عنوان ١٩١٨در ابتدای سال 

ت شوروی را نيز به باد تهمت ئوری انقالبی مارکس و ديکتاتوری پرولتاريا را تحريف نموده بود، حکومتن، آکه در 

  . بلشويک را لکه دار کرده بودکردهای حزبو عم

  

 )کمينترن(تشکيل انترناسيونال کمونيستی سوم 
  

، ١٩١٩در ژانويه  .، احزاب کمونيست در آلمان، اتريش، فنالند، مجارستان و رومانی شکل گرفتند١٩١٨در نيمه 

، اولين ١٩١٩س در مار. لنين کارگران اروپا و آمريکا را برای برپايی انترناسيونال کمونيستی سوم دعوت کرد

اين کنگره . کنگره سومين انترناسيونال کمونيستی در مسکو افتتاح شد که امور آن توسط لنين برنامه ريزی شده بود

  . دستاورد بزرگی برای انترناسيوناليسم پرولتری به پيش گامی لنين بود

 طی چهار سال زمين را به  آغاز شد و١٩١۴هنگامی که جنگ در سال ... «: تف طی نطقی گ، در اين کنگرهلنين

خون کشيد، جنگی که ميان سرمايه داران بر سر تقسيم سودها، بر سر سلطه بر ملل کوچک و ضعيف بود، اين 

آن ها به کارگران خيانت کردند، به ادامه کشتار کمک نمودند، . ياليست ها به طرف دولت های خودی گرويدندسسو

حاال کارگرانی که «: لنين در ادامه نطق خود می افزايد» ...ران گرويدنديسم شدند و به طرف سرمايه دااليسدشمن سو

اتحاد کمونيست ها در سراسر جهان . به آرمان برانداختن يوغ سرمايه وفادار مانده اند، خود را کمونيست می نامند

ت که ما شاهد حاال ديگر حکومت شوروی در يک عده از کشورها پيروز گشته و چندی نخواهد گذش. گسترش می يابد

» .پيروزی کمونيسم در سراسر جهان خواهيم بود و شالوده ريزی جمهوری فدراتيو جهانی شوراها را خواهيم ديد

  . حزب و سازمان کارگری حضور داشتند٣۵در اين کنگره نمايندگان ) ١٣(

نترناسيوناليسم پرولتری و اين سخنرانی لنين، آشکارا نشان می دهد که بلشويک ها پس از پيروزی با جديت به دنبال ا

  . انقالب جهانی بودند

 ٢٠٠ با حضور بيش از ١٩٢٠ ژوئيه ٩، در )شکل اختصاری انترناسيونال کمونيستی سوم(کنگره دوم کمينترن 

انترناسيونال کمونيست راه روسيه شوروی را «: يکی از بيانيه های کنگره اعالم می کرد. نماينده آغاز به کار کرد

پرولتاريای بين المللی مادام که روسيه شوروی حلقه ای از زنجير اتحاد جماهير شوروی . م می کندراه خود اعال

  ) ١۴(» .جهان نگرديده باشد شمشير در نيام نخواهد کرد
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 شرکت ١٩٢٢ و چهارم در سال ١٩٢١، کنگره سوم در ١٩٢٠لنين، همچنين در کنگره دوم انترناسيونال سوم در 

  . کشور جهان شرکت داشتند٣٧ حزب و سازمان از ۶٧ کنگره دوم کمينترن، نمايندگان ، در١٩٢١ در سال .داشت

عمدتا سياست های احزاب ناسيونال رفرميست اروپا، در راستای ناسيوناليسم و ميهن پرستی بود و همين موضع آن 

سوز بورژوازی ها، جنگ طلبی را بيش تر توجيه می کرد و کارگران را برای رفتن به جبهه های جنگ خانمان

، مدافع منافع سراسری ناليستی و ميهن پرستیيودر حالی که کمينترن در مقابل اين سياست های ناس. تشويق می نمود

  .و جهانی کارگران مخالف جنگ بود

ی قانونی يستم سرمايه داری و از طريق مجارال دموکراسی اين بود که در چارچوب سوسياساس اهداف رفرميسم س

در حالی که کمينترن، با وجود . ود را پيش ببرد و از اين طريق به بهبود وضعيت کارگران ياری رساندفعاليت های خ

اين که برای بهبود وضعيت کارگران تالش می کرد، اما از طبقه کارگر می خواست با بورژوازی کشور خود را 

  .ان جهان را تقويت کنند قدرت سياسی را کسب کنند و از اين طريق جنبش انقالبی کارگر،واژگون کنند

لنين، معتقد بود که ناکامی طبقه کارگر اروپا از سازمان دهی انقالب اجتماعی سوسياليستی، به دليل اين حقيقت بود که 

به عقيده لنين، انقالب با . احزاب که انقالبی نبودند. تحت رهبری سوسيال دموکرات های رفرميسم قرار گرفته بود

  . که به صورت حزب بلشويک تاسيس شده باشنداحزابی به تحقق می رسد

.  به موجوديت خود ادامه داد١٨٧٢ تا سال ١٨۶۴انترناسيونال اول که توسط مارکس بنيان گذاری شده بود از سال 

انترناسيونال دوم از سال . شکست کارگران قهرمان کمون پاريس، در حکم پايان موجوديت اين انترناسيونال بود

اين دوران تقريبا آرام ترين و مسالمت آميزترين دوران رشد سرمايه داری و .  جنگ وجود داشت، تا١٩١۴ تا ١٨٨٩

  .دورانی بدون انقالب های بزرگ بود

  

 پايان جنگ و دوران سازندگی
  

لنين و حزب و . ، ارتش سرخ تقريبا در تمام جبهه ها دشمن را شکست داد و کشور نفس راحتی کشيد١٩١٩در پايان 

 بيش تری از امکانات کشور را بر روی توسعه اقتصادی متمرکز کردند که اوضاع اقتصادی کشور در شوراها، سهم

هر چند که امپرياليست ها شکست خورده بودند اما روسيه را به مخروبه تبديل . اثر جنگ آسيب های فراوانی ديده بود

  ».به نيمی از اهدافشان رسيدند«: کرده بودند، به گفته لنين

بدترين ضربه در مناطق تحت اشغال گاردهای سفيد و متجاوزان . صنعتی به يک هفتم رقم قبل از جنگ رسيد تتوليدا

راه . بيش ترين موسسات به خاطر نياز به سوخت و مواد خام از کار افتاده بودند. خارجی، متوجه کارخانه ها شده بود

کشاورزی در .  دست و پنجه نرم می کردندیگکارگران در شهرها با گرسن.  بودآهن به طور کامل تخريب شده

  .وضعيت نابودی کامل قرار گرفته بود

قبول » کمونيسم جنگی« در دوره راغاز شد دهقانان که سيسم مازاد تقاضا آهنگامی که دوره سازندگی در کشور 

ی دهقانان استفاده دشمنان شوروی، از اين نارضايت. داشتند اين بار عدم ناسازکاری و نارضايتی خود را بروز دادند

تا . ضدانقالبيون بخشی از دهقانان را به سوی خود جذب کردند. کردند و آنان را عليه حاکميت شوروی تحريک کردند
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که در » در واقع سياست اقتصادی جديد ننپ. ، شورش ضدانقالب در کرونستاد آغاز شد١٩٢١اين که در مارس 

ی بود که بستر الزم را برای زير ساخت اقتصاد سوسياليستی حوزه کشاورزی توسط لنين مطرح شد، تکامل طرح

 لنين، در برابر حزب، وظيفه .، ماليات بر جنس را پيشنهاد کرد»مازاد تقاضا«لنين، به جای سيستم .  فراهم سازد

» نپ«وی تشريح کرد که . اسب و تجديد سازمان تعاونی های اشتراکی را قرار دادتنم» تجارت سازمان يافته«

  .يش به افزايش قدرت اتحاد بين طبقه کارگر و طبقه روستايی را دارد و حاکميت شوروی را تحکيم می بخشدگرا

، با تاکيد ويژه ای بر امتياز دادن به دهقانان، به تصويب کميته )نپ(مجموعه معروف به سياست جديد اقتصادی 

  .مرکزی حزب رسيده بود تا لنين آن را به کنگره ارايه دهد

صی و استخدام خصوصی نيروی کار را که در چارچوب نپ پذيرفته بود، جارت خصوه سياست برگشت به تلنين، ب

 قحطی و گرسنگی بود که چرخ زندگی  ناگوار جنگی و درستی در آن وضعيت اقتصادیشايد هم سياست. آگاه بود

نيز به نمايش می  قتصاد را همچنين برنامه نپ، بی تجربگی بلشويک ها در عرصه ا.درآورد به حرکت  رااجتماعی

زيرا .  سيستم شوروی در بر نداشتی خطری برا.اما لنين آن را تنها يک برگشت موقتی در نظر گرفته بود. گذارد

 از مالکيت خصوصی خارج شده بود و در نظارت یصنعت، بانک ها، راه آهن، حمل و نقل رودخانه ای و درياي

  .دولت شوراها قرار داده شده بود

 برگزار شد، پيشنهاد لنين را برای گذر به سياست اقتصادی جديد مورد تصويب ١٩٢١کنگره حزب که در دهمين 

ن ها تحت شرايط جديد آهمچنين رای درباره اتحاديه های کارگری را از تصويب گذراند و نقش و وظايف . قرار داد

 ترسيم کرده بود، مانند مدرسه خط مشی لنين را در خصوص اتحاديه های کارگری، آن طور که وی. مشخص کرد

 .مجريان، مدرسه مديريت، مدرسه کمونيسم، مورد حمايت قرار داد

من از تجديد «:  نوشت١٩٢٢وی، در ژانويه . لنين، همواره نگران تحوالت جديد درون حزب و بيرون آن بود

  ».سازمان ها، ترس کشنده ای دارم

ومت ضدانقالب را شکست و حاکميت خود را در چارچوب ، دولت شوروی مقا١٩٢٣در هر صورت با پايان سال 

ريج حالت يک کشور عادی به خود د، شوروی به ت١٩٢۴، از اوائل سال بدين ترتيب. مرزهای کشور تثبيت کرد

در فاصله سال . طراری اقتصادی و سياسی که پس از وقوع انقالب اکتبر آغاز شده بود، سپری کردضگرفت و حالت ا

در ايتاليا جنبش .  انقالبات کارگری در آلمان، بلغارستان، فنالند و استونی به شکست کشيده شد١٩٢٣ تا ١٩١٨های 

همه اين وقايع در عقب نشينی جنبش کارگری اروپا و به . شوراهای کارگری توسط فاشيست ها در هم کوبيده شد

  .حاشيه رانده شدن طبقه کارگر روسيه تاثير به سزايی داشت

  

  و وصيت نامه او جسمی لنينوخامت
  

.  لنين، به دليل فشار کار و تاثير يکی از گلوله هايی که هنوز در بدنش مانده بود، ناگهان وخيم تر شدوضعيت جسمی

  . بهبود پيدا کرد١٩٢٣، بار ديگر بيماريش عود کرد، اما تا اندازه ای در ژانويه و فوريه ١٩٢٢در دسامبر 

نام داشت که خطاب به نمايندگان سيزدهمين کنگره حزب » نامه به کنگره «يکی از آخرين نوشته های لنين به کنگره
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لنين در اين نامه، نگرانی خود را از وضعيت حزب به دليل قدرت گيری برخی از اعضای .  نوشته بود١٩٢۴در می 

 در اين جا  و استکميته مرکزی از جمله استالين اعالم کرده بود که در مطلب قبلی در اين مورد توضيح داده شده

  :اشاره می کنم) کار. اچ. ای(فقط در اين جا به نقل قولی از . تکرار نمی کنم

، يعنی چند روز پس از کنگره يازدهم، اعالم شد که استالين به سمت دبيرکل و مولوتوف و ١٩٢٢ آوريل ۴روز «

.  اهميت خاصی نداشتاعالم اين موضوع برای هيچ کس معنا و. کوبی بيشف، به سمت دبير منصوب گرديده اند

  .استالين به عنوان يک مسئول سخت کوش، کاربر و متعهد حزبی عنصری سرشناس بود

وقتی لنين پس از سکته اول به کار بازگشت از ديدن آن که چگونه استالين آرام آرام هم بر قدرت و هم بر اتوريته 

وی اينک برای نخستين بار بدل به يک (منصب رسمی خود افزوده، و مرتبه شخصی خويش را نيز ارتقا داده است

ذهن وی در اين . هيچ يک از اين دو تحول لنين را خوش نيامد. آشکارا انديشناک شد) چهره اصلی در حزب شده بود

  ) ١۵(» ...زمان سخت مشغول رشد بوروکراسی در دولت و حزب بود؛ و به شخصيت استالين شديدا بدگمان گرديد

ن به حوادث گرجستان، جائی که روند امور داخلی به ادغام اين جمهوری در اتحاد ، توجه لني١٩٢٢در پاييز «

کميسيونی به . جماهير شوروی سوسياليستی با مقاومت سرسختانه کميته حزبی گرجستان مواجه گرديده بود، جلب شد

 مرحله ندر اي. شتتامبر از گرجستان ديدار کرد و با دو رهبر مخالف به مسکو بازگپرياست دزرژينسکی در ماه س

نسته اوتم کرد و خود بر اين باور بود که ر استالين را که مسئول رسيدگی به مسئله بود مردود اعالظلنين مداخله و ن

حال اوردژونيکيدزه از . اما موضوع را دنبال نکرد و روابط با گرجستان دوباره تيره شد. است سازشی را تامين کند

زبی را مجبور به حبرد مبارزه ای توام با خشونت، رهبران متمرد را اخراج و کميته تفليس ديدار کرد و، پس از پيش

» شوونيسم روسيه کبيری«، رويدادهای اخير را به عنوان نمونه ای از )لنين(او ... پذيرش پيشنهادات استالين کرد

نسکی و اوردژونيکيدزه را ن به ميان آورد و او، دزرژيخاستالين س» تندخوئی، و زودخشمی اداری«محکوم کرد، از 

، بدگمانيش نسبت به استالين بار ديگر شدت ١٩٢۴ ژانويه ۴سپس در . با ذکر نام مورد انتقاد و سرزنش قرار داد

است، و بايد از » بسيار بی نزاکت«ن می گفت استالين آگرفت، و بعدالتحريری بر وصيت نامه افزود که حاال در 

...  با توجه تر، کم تر دمدمیاصبورتر، وفادارتر، مودب تر، و نسبت به رفق«که سمت دبيرکلی برکنار و فرد ديگری 

باشد جايگزين او شود؛ و به عنوان انگيزه اين توصيه يک بار ديگر خطر انشعاب و رابطه استالين و » و الی آخر

همسر ( کروپسکايا و سرانجام، در اوايل مارس، به مناسبت برخوردی ميان استالين و. تروتسکی، را ذکر می کرد

توهين کرده است، نامه ) که احيانا مانع ديدار او از لنين شده بود(ته می شد طی آن استالين به کروپسکايا ف، که گ)لنين

 سه روز بعد دچار سکته سوم شد و حيات نلني. اش را با او بريد» روابط رفيقانه«ای به استالين نوشت و طی آن 

  ) ١۶(» .فعالش پايان گرفت

 سالگی چشم از ۵٣، در ساعت شش و نيم بعد از ظهر، لنين به علت خونريزی مغزی در سن ١٩٢۴ ژانويه ٢١ در

جهان فرو بست و آثار و يادگارهايی ارزنده ای که از خود برجای گذاشت هميشه در تاريخ مبارزه طبقاتی کارگران و 

  .است موثری هم و مبرپايی جامعه سوسياليستی از طريق يک انقالب اجتماعی راهنمای

در شرايطی که رقابت های سرمايه داری، احتمال حمله نظامی آمريکا و متحدانش به ايران و محاصره اقتصادی اين 

کشور توسط شورای امنيت سازمان ملل وجود دارد؛ و وحشی گری ها و سانسور و اختناق حکومت سرمايه داری 
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شويک ها و آموزه های مارکس و انگلس و لنين، در جهت اسالمی به اوج خود رسيده است، رجوع به تجارب بل

ياليسم علمی سبا اتکا به تجارب انقالبات جهانی و راهی که سو .سازمان دهی انقالب اجتماعی اهميت به سزايی دارد

ستم و استثمار  جنگ و سرکوب، وحشت و ترور، سانسور و اختناق، تورم و گرانی، و  بشريت ازتبرای نجا

بل ما کارگران و کمونيست ها قرار داده است، بايد بيش از هر کس و هر جريان ديگری با شور و در مقاکاپيتاليسم 

شوق و جديت به فکر سرنگونی حکومت اسالمی از طريق انقالب اجتماعی، به پيشگامی طبقه کارگر متشکل و متحد 

 .و آگاه و رهايی کل جامعه باشيم
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