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، دانشجويان سوسيال دمکرات دانمارکی از تروتسکی دعوت کردند ١٩٣٢در پائيز 

در آن سال . راد کنددر کپنهاگ نطقی ايتا به مناسبت پانزدهمين سالگرد انقالب روسيه 

 پشdت سdر   ) ترکيdه (تروتسکی سومين سdال، آخdرين تبعيdد خdود را در جزائdر پرينکيپdو         

تروتسکی و همسرش ناتاليا سدووا از اين دعوت استفاده کرده تا بخdارج       . می گذاشت 

اقامت وی در کپنهاگ  بيش از يک هفتdه  . با وجود اين مدت سفر کوتاه بود     . سفر کنند 

  .د و تروتسکی مجبور بود که پس از يک ماه به پرينکيپو باز گرددبه طول نيانجامي

.  نفری ايdراد شdد  ٢٠٠٠  در مقابل يک جمع١٩٣٢ نوامبر   ٢٢سخنرانی، در تاريخ    

در طی يازده سال آخرين تبعيdد، ايdن تنهdا نطdق تروتسdکی در مقابdل يdک جمdع بdزرگ                       

  .بود

از آنجا کdه مقامdات   ": شت چنين نومخلوعپيامبر در اين باره ايزک دويچر در کتاب  

ايdddراد سdddخنرانی را مشdddروط بdddه ايdddن قdddرار داده بودنdddد کdddه او از ايجdddاد     ) دانمdddارکی(

سروصدای سياسی احتراز کند، تروتسکی تا حدودی چون سخنرانی حرفه ای صdحبت        

، را بddه تddاريخ انقddالب روسddيه کddرده چکيddده اثddر سddه جلddد تddازه بddه اتمddام رسddيده خddود     

حdدوديت هdای دولdت دانمdارک عمdق و نيdروی اعتقdاد او را            م. شنوندگان عرضه نمdود   

. نطق او دفاع و حقانيت انقالب اکتبر را هر چه مؤثرتر به اثبات رساند  . مخفی نساخت 

نزديdک بdه   . خطاها و اشتباهات جزئی بدون هيچگونه عذرخواهی صادقانه اذعdان شdد        

بddه عنddوان يddک  سddال بعddد هنddوز افddرادی از حضddار بddا تحسddينی تddازه، از ايddن نطddق   ٢٥

  ."شاهکار سخنرانی ياد می کنند

        تروتسdddکی سdddخن ايdddن مقالdddه ترجمdddه ای اسdddت از مdddتن انگليسdddی آن کdddه در کتdddاب  

  . نيويورک به چاپ رسيده استپت فايندرپرس، توسط می گويد
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ر اجازه دهيد با اظهار تأسف صdميمانه از نdاتوانيم بdه صdحبت بdه زبdان دانمdارکی، د        

ذاريد نپرسم که آيا شنوندگان در اين ميان بگ. مقابل حضار کپنهاگی، سخنم را آغاز کنم

ضرر می کنند يا خير؟ چه ندانستن زبان دانمارکی، سخنران را نيز، از امکdان آشdنائی        

و ايdن  . بدون واسطه و دست اول با زندگی اسکانديناوی و ادبيdات آن محdروم مdی کنdد            

  .زيان عظيمی است

لکdن زبdان   . مانی که من مجبور بوده ام به آن توسل جويم، غنdی و تواناسdت           زبان آل 

به عالوه بحث مسايل پيچيده با آزادی الزم، فقط با زبان . آلمانی من نسبتًا محدود است

  .بنابر اين می بايد قبًال از حضار طلب اغماض کنم. مادری امکان پذير است

ه انترناسdيونال سوسياليسdت بdود، و     کپنهاک بdرای شdرکت در کنگdر       اولين اقامتم در  

ولی از آن سdفر بيشdتر از يdک    . من شيرين ترين خاطرات را از شهر شما با خود بردم         

از آن زمان تا به حdال، آب در تنگdه او رسdاند و خلdيج هdا بارهdا و               . ربع قرن می گذرد   

. ونه تنها آب، جنگ ستون فقرات قاره قديم اروپdا را شکسdته    . بارها عوض شده است   

بشddريت، بخصddوص بشddر   . رودخانddه هddا و درياهddای اروپddا خddون کمddی را نُشسddته انddد     

. اروپddائی، امتحانddات سddختی را گذرانddده، افسddرده تddر گرديddده  و قسddی تddر شddده اسddت       

 جنگ و انقالب . تناقضات تشديد گرديده و دنيا به دوره تحوالت عظيم قدم گذارده است           

  .شديدترين بيان اين تحوالت می باشند

 بپردازم، وظيفه خود می دانم که تشکرات - انقالب-به موضوع صحبتماينکه  قبل از

 اظهdار  - سdازمان دانشdجويان سوسdيال دمکdرات کپنهdاگ     -خود را از بانيان ايdن جلسdه     

درسdت اسdت کdه    . من اين عمل را به عنوان يک مخالف سياسdی انجdام مdی دهdم           . نمايم

نddد و نddه اهddداف سياسddی را، و   علمddی را دنبddال مddی کن-سddخنرانی مddن، اهddداف تddاريخی 

مايلم، اين را از اول تأکيد کنم، ولی غيرممکن است، بدون گdرفتن موضdع سياسdی، از                 

بddه عنddوان يddک   . انقالبddی صddحبت کddرد کddه از درون آن جمهddوری شddوراها بپاخاسddت     
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 سخنران، من در زير همان پرچمdی مdی ايسdتم کdه در موقdع شdرکتم در حdوادث انقdالب                   

  .می ايستادم

 ٤در . وع جنگ، حزب بلشويک به سوسيال دمکراسی بين المللی وابسته بودتا شر

، رأی سوسddيال دمکراسddی آلمddان بddه اعتبddارات جنگddی، يddک بddار و بddرای     ١٩١٤اوت 

هميشه به ايdن رابطdه پايdان داد و دوره مبdارزه پيگيdر و آشdتی ناپdذير بلشويسdم عليdه                  

ت که بانيان اين جلسه با دعوت آيا اين بدين معنی اس. سوسيال دمکراسی را آغاز کرد

    من بdه عنdوان يdک سdخنران مرتکdب اشdتباهی شdده انdد؟ روی ايdن نکتdه، حضdار فقdط               

 بddرای توجيddه اجddابتم از دعddوت   . در بddه قضddاوت خواهنddد بddود  ا از سddخنران مddن قdd  بعddد

مالطفت آميز ارائه گزارشی در باره انقالب روسيه، اجازه دهيد به اين واقعيdت اشdاره              

 سال حيات سياسيم، مسئله انقالب روسيه محور تئوريک و عملdی   ٣٥ر طول   کنم که د  

 کنddدوکاو فچهddار سdال اقdامتم در ترکيdه، اصdوًال وقd     . تمdايالت و اعمdال مdن بdوده اسdت     

شايد اين واقعيت مdرا محdق سdازد         . جزئيات تاريخی مسائل انقالب روسيه گرديده است      

      dه       تا به توفيق در کمک به فهم بهتر بسياری از جنبdه بdبًآل از توجdه قdالب، کdای انقdه ه

 - نه فقط برای دوستان و نزديکdان، بلکdه هdم چنdين بdرای مخdالفين سياسdی                 -دور بوده 

مdن نdه قصdد    . در هر حال، هdدف از ايdن سdخنرانی کمdک بفهميdدن اسdت       . اميدوار باشم 

 من در نظر. تبليغات برای انقالب را دارم و نه قصد خواندن شما به پيوستن به انقالب           

  .دارم انقالب را شرح دهم

من نمی دانم که آيا در اساطير اسdکانديناوری الهdه ی شdورش وجdود داشdته اسdت؟          

سddخنرانی خddود را تحddت . در هddر حddال، امddروز او را بddه التفddات نخddواهم خوانddد! بنddدرت

عليرغم درام پرشور انقالب به عنوان .  جای می دهم- خدای پيردانش-نشانه ی سناترا

ه، ما سعی خواهيم کرد که با آن خيلی آرام، هم چون يdک کالبdد شdناس،      يک حادثه زند  

اگر سخنران، به همdين علdت، نdامطبوع اسdت، بگذاريdد اميdدوار باشdيم کdه                 . رفتار کنيم 

  .شنونده آن را در نظر خواهد گرفت
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اجازه دهيد با چندی از اصdول ابتdدائی جامعdه شناسdی شdروع کنdيم، کdه بdدون شdک                   

ی داريد، ولی برای دسترسی به پديده غامضی چون انقالب بايد ذهdن  شما با آنها آشنائ   

  .خود را با آنها تازگی بخشم

جامعه بشری تشريک مساعی تاريخی الصل است در مبارزه برای حيdات و تضdمين            

خصdلت اقتصdاد   . خصلت جامعه توسط خصلت اقتصاديش تعيين می شdود   . بقاء نسل ها  

  .عيين می گرددجامعه توسط وسايل توليد کار مولد ت

برای هر عصر بزرگ در توسعه نيروهای توليdدی، رژيdم اجتمdاعی متdرادف معينdی                  

تا به حال منافع هنگفتی را برای طبقdه حاکمdه تdأمين و         اجتماعی  هر رژيم   . وجود دارد 

  . محفوظ کرده است

آنهdا بطdور   . روشن است که رژيم های اجتماعی ابdدی نيسdتند     . بنابر آن چه گفته شد    

هر آن . "بر می خيزند و سپس به زنجيرهائی بر توسعه بيشتر مبدل می گردندتاريخی 

  ."چه که بر می خيزد سزاوار نابود شدن است

حکومdت دسdت نکشdيده    از ولی هيچ طبقه حاکمه ای هرگdز داوطلبانdه و صdلح آميdز               

در مسائل مرگ و زندگی هرگز بحث برپايه برهdان، جdايگزين منطdق زور نشdده          . است

 مddا نيسddتيم کddه ايddن دنيddا را  .  اسddت غddم انگيddز باشddد ولddی ايddن چنddين اسddت ممکddن. اسddت

  .ساخته ايم و نمی توانيم کاری کنيم جز آن که آن را همانطور که هست بپذيريم

قدرت را از دست يک طبقdه کdه خdود    ) انقالب. (انقالب يعنی دگرگونی نظام اجتماعی   

م اقيd .  اسdت انتقdال مdی دهdد     را تحليل برده است بدسdت طبقdه ای کdه در حdال برخاسdتن               

قيdام  . مسلحانه شديدترين و بحرانی ترين لحظه در مبارزه دو طبقه بر سر قدرت اسdت      

مسddلحانه تنهddا هنگddامی مddی توانddد بddه پيddروزی واقعddی انقddالب و بddه ايجddاد نظddام جديddد     

بيانجامد که بر پايه طبقه مترقی قرار گرفته باشد، طبقه ای که قادر است اکثريت عظيم 

  .م را به دور خود گرد آوردمرد

        روسddه هddای طبيعddت، انقddالب توسddط انسddان هddا و درميddان آنهddا سddاخته          پبddرخالف 

کننdد،   ولی در طول انقالب نيdز، افdراد تحdت نفdوذ شdرايط اجتمdاعی عمdل مdی        . می شود 
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شرايطی که آزادانه توسط آنهdا انتخdاب نشdده بلکdه ميdراث گذشdته مdی باشdد و آمرانdه                     

بdه ايdن دليdل و تنهdا بdه ايdن دليdل انقdالب            . ه بايد طی شود، نشان مdی دهdد        مسيری را ک  

  .قوانين معينی را دنبال می کند

عdادت  ) بشdر . (ولی آگاهی بشر صرفًا انعکاس بdی اراده ی شdرايط عينdی اش نيسdت       

در مواقdع مشdخص ايdن عکdس     . کرده است که فعاالنه به آنها عکس العمdل نشdان دهdد          

سدهای حقوق و قدرت در . پرشور و توده ای به خود می گيردالعمل خصلت ناآرام، و    

شdرکت فعاالنdه تdوده هdا در حdوادث تdاريخی در حقيقdت اجتنdاب         . هم شکسته می شdوند    

  .ناپذير ترين عنصر انقالب است

ولی حتی طوفانی ترين فعاليت ها می تواند بدون رسيدن بdه قلdه انقdالب، در مرحلdه          

 به پا خواستن تdوده هdا بايdد بdه سdرنگونی سdلطه              .تظاهرات و يا شورش متوقف گردد     

فقddط آن وقdت اسdت کddه مdا يddک انقdالب کامddل     . يdک طبقdه و ايجddاد طبقdه ديگddر بيانجامdد    

ود نيست که هر زمان بنا به ميل بتوان آن را حدزوله ميقيام توده ای يک عمل ا   . داريم

تعيddين بلکddه معddرف عنصddری در توسddعه انقddالب اسddت کddه از نظddر عينddی      . خوانddد فddرا

گرديده، همچنان که انقالب معرف پروسه ای در تکامل جامعه می باشد که عينًا تعيdين   

نبايد بdه سdادگی، بdی حرکdت و بdا      ولی اگر شرايط الزم قيام وجود داشت، . گرديده است 

مدی  در امور بشری، جزری و: "همانطور که شکسپير می گويد. دهان باز منتظر شد

  ."بدان پرداخته شود، به خوشبختی می انجامداست که اگر در نقطه طغيان 

برای روييدن نظام اجتماعی فرسوده، طبقه مترقی بايد درک کند که سdاعت موعdود                

اينجاسdت کdه ميdدان    . فرارسيده و وظيفه کسب قدرت را در دستور کار خdود قdرار دهdد            

      ترکيddب بddرای عمddل آگddاه انقالبddی بddاز شddده، دورانديشddی و محاسddبه بddا اراده و جddرأت     

  .از می شودببه عبارت ديگر اين جا ميدان برای آکسيون حزب . می گردد

بdدون حزبdی کdه    . ل طبقdه مترقdی را در درون خdويش متحdد مdی کنdد              کحزب انقالبی    

ش به خود جهت بخشد، پيشرفت و سرعت حوادث را ارزيdابی کنdد و         ا بتواند در محيط  
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يروزی انقالب پرولتاريائی غيdرممکن  به موقع اعتماد توده ها را به خود جلب نمايد، پ    

  .اينها روابط متقابل عوامل عينی و ذهنی در قيام و انقالب هستند. است

در مباحثات، بخصوص در بحث های مذهبی، همانطور که می دانيد، رسdم اسdت کdه             

ايdن متdد در   . مخdالفين حقdايق علمdی را بdا رانdدن آنهdا بdه امdر محdال بdی اعتبdار سdازند            

: ما سعی می کنيم متد مخالفش را دنبال کنيم. ناميده می شود "ه محالاحاطه ب"منطق 

   بدين معنی کdه مdا از امdر محdال شdروع کdرده و بdه حقيقdت بdا احتيdاط بيشdتری نزديdک                   

اجdازه دهيdد يکdی از    . در هر حال، نمی توانيم از فقدان محاالت شکايت کنيم         . می شويم 

  .تازه ترين و بزرگترين آنها را انتخاب کنيم

زی در حddدود ماهيddت يddک تئوريسddين    يddماالپddارت، نويسddنده ايتddـاليائی، کddس کddه چ    

 نه خيلی پdيش، کتdابی بيdرون داد دربdاره     - چنين کسانی هم وجود دارند   -فاشيست است 

انقdالب اکتبdر   " بررسdی "طبيعتًا مولف صفحات قابdل مالحظdه ای را بdه       . تاکتيک کودتا 

  .اختصاص می دهد

 ١٩١٧کdddه بdddا شdddرايط سياسdddی و اجتمdddاعی روسdddيه  لنdddين " اسdddتراتژی"بdddرخالف 

بdرعکس، بdا شdرايط    "بdه قdول ماالپdارت    " تاکتيک های تروتسdکی "پيوستگی داشت،   

ماالپارت لنdين و تروتسdکی   ! اين ايده اصلی کتاب است   ." کلی کشور پيوستگی نداشت   

را، در صddفحات کتddابش، بddه اجddرای گفتگوهddای متعddددی واميddدارد کddه در آنهddا هddر دو    

کننده مجموعًا چندان تعمق فکdری از خdود نشdان مdی دهنdد کdه طبيعdت تنهdا در            شرکت  

در جواب مالحظات لنين در مورد شdرايط الزم سياسdی و     . اختيار مالپارت گذارده است   

: اجتمddاعی انقddالب، ماالپddارت، تروتسddکی ادعddائی خddود را وا مddی دارد تddا چنddين بگويddد 

مساعدی است، قيام به هيچ چيdز احتيdاج   استراتژی شما نيازمند شرايط بسيار بسيار   "

! بdه هdيچ چيdز احتيdاج نdدارد      قيdام " بشdنويد . "ندارد، خودش خودش را کفايت می کنdد       

شنوندگان عزيز، اين همان امر محdالی اسdت کdه بايdد بdه مdا کمdک کنdد تdا بdه حقيقdت             "

 مولف با اصرار زيdاد تکdرار مdی کنdد، کdه در انقdالب اکتبdر نdه اسdتراتژی لنdين                 . برسيم

اين تاکتيک ها، به قول او، حتdی  . بلکه تاکتيک های تروتسکی پيروزی را باعث شدند     
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کلمه به کلمه نقل می کنم " استراتژی لنين. "اکنون آرامش دول اروپا را تهديد می کند

ی نيسdت، ولdی خطdر فعلdی و بdاالتر از آن، خطdر دائمdی از            نd برای دول اروپا خطری آ    "

پيونکdار را بdه جdای     "و مشdخص تdر از آن،        ." ودتاکتيک های تروتسکی ناشی می ش     

.  به همان خوبی موفق خواهdد شdد  ١٩١٧کرنسکی بگذاريد و کودتای بلشويکی اکتبر       

سخت است قبول کرد که چنين کتdابی بdه چنdدين زبdان ترجمdه گرديdده و جdدی گرفتdه                   "

  .شده است

 قادرنddد همddان وظddايف را تحddت هddر شddرايطی عملddی" تاکتيddک هddای تروتسddکی"اگddر 

 کdه از نظdر تdاريخی    -سازند، مdا بdه عبdث مdی کوشdيم کdه اصdوًال لdزوم اسdتراتژی لنdين                 

و اگر مشتی دستورالعمل تکنيکی برای پيروزی انقالب کافی . ابيمي را در-تعيين گرديده

  است، پس چگونه انقالبات موفق اين قدر نادرند؟

 در لddف فاشيسddت عرضddه شddده اسddت،ؤو تروتسddکی کddه توسddط م گفتگddوی بddين لنddين

چنdddين . محتdddوی بdddه انdddدازه فdddرم، از اول تdddا بdddه آخdddر يdddک اختdddراع انزجdddارآور اسdddت   

در مادريdد  : بdه عنdوان مثdال   . اختراعاتی، نdه چنdدان کdم، در اطdراف جهdان پراکنdده انdد         

 که در قبال آن من به همان اندازه مسdئولم کdه     زندگی لنين کتابی چاپ شده است به نام       

، هفتdه نامdه مادريdدی، پdيش از         اپاسdتام .  ماالپdارت  در مورد دستورالعمل های تاکتيکی    

            dع بdکی راجdه تروتسdب بdاب منتسdن کتdاملی از ايdای کdش هdر   هچاپ، بخdين را منتشdلن 

ساخته است، که حاوی بی حرمتی های وحشdتناکی بdه خdاطره آن مdردی اسdت کdه مdن                 

  .ستمبرای او در مقايسه با معاصرين باالترين ارزش ها را قائل بوده و هنوز قائل ه

ويلهلdم ليdب نdی خdت پيdر، پdدر قهرمdان و        . ولی بگذاريdد جdاعلين را بdه خdود گdذاريم          

يک سياستمدار انقالبی "مبارز فراموش نشدنی کارل ليب نی خت دوست داشت بگويد 

دکتر استاکمن حتی مشروح تر توصdيه کdرد     ." بايد برای خودش پوست کلفت تهيه کند      

فتdار کنdد، بايdد از پوشdيدن شdلوار نdو        رامعdه   که هر کس در نظر دارد برخالف عقايد ج        

ما اين دو قطعه نصحيت خوب را بdه خdاطر خdواهيم سdپرد و بdه برنامdه              . خودداری کند 

  .روز ادامه خواهيم داد
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  واالتی در مغز يک شخص متفکر بر می انگيزد؟ئانقالب روسيه، چه س

ب پرولتاريائی انقال چرا و چگونه اين انقالب اتفاق افتاد؟ بطور مشخص تر، چرا -١

  در يکی از عقب مانده ترين کشورهای اروپا پيروز شد؟

   و باالخره نتايج انقالب اکتبر چه بوده است؟-٢

  نده است؟ارا از سرگذر) زمان( آيا انقالب روسيه تست -٣

  dل        ئاولين سdه علdوط بdالب (وال مربdام جز          )انقdا تمdابيش بdد کمdی توانdون مdات  ئ، اکنdي

کdرده ام کdه ايdن کdار را بdا تمdام جزئيdات در کتdاب تdاريخ              مdن کوشdش     . پاسخ داده شود  

  .در اينجا من فقط می توانم نتايج مهم را فرمول بندی کنم.  انجام دهمانقالب روسيه ام

ايddن حقيقddت کddه پرولتاريddا بddرای اولddين بddار در کشddور عقddب مانddده ای چddون روسddيه   

قع اين امر کامًال مطابق تزاری به قدرت رسيد فقط در نظر اول مرموز می نمايد، در وا

بdه عdالوه   . مdی توانسdت پdيش بينdی شdود و پdيش بينdی شdده بdود          . قانون تdاريخی اسdت    

مارکسيست های انقالبی استراتژی خود را مدت ها قبل از حوادث تعيين کننده بdر پايdه       

  .پيش بينی اين حقيقت بنا کردند

ولdی فقdط   . سdت روسdيه کشdوری عقdب مانdده ا    : اولين و کلی ترين توضيح ايdن اسdت     

بdه ايdن مفهdوم    . بخشی از اقتصاد جهانی، فقdط جزئdی از سيسdتم جهdانی سdرمايه داری          

        زنجيddddر در. "لنddddين معمddddای انقddddالب روسddddيه را در فرمddddول اسddddتادانه اش حddddل کddddرد 

  ."ضعيف ترين حلقه اش شکست

جنddگ بddزرگ، نتيجddه تضddادهای امپرياليسddم جهddانی، کشddورهای    : يddک تصddوير خddام 

بdی کسdان    را بdه گdرداب خdويش کشdيد، ولdی از همdه          مختلdف  مراحل رشد    در) مختلف(

روشن است که بار جنگ می بايد خصوصًا برای عقب مانده تdرين کشdورها          . طلب کرد 

. روسيه اولين کشوری بود که مجبور به ترک ميدان جنگ شد  . غيرقابل تحمل می بود   

. کمdه را سdرنگون کننdد   ولی مردم روسيه مجبور شدند، برای بريدن از جنگ، طبقه حا   

  .نگ در ضعيف ترين حلقه اش شکستجبه اين طريق زنجير 
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لکن جنگ، فاجعه ای نيست چون زلزله که از خdارج نdازل شdود، بلکdه همچنdان کdه           

گرايشdات عمdده سيسdتم    . کلوزويتز پير می گويد، ادامdه سياسdت اسdت بdا وسdايل ديگdر       

.  را خشdن تdر مdنعکس سdاختند      ، در جنگ اخير، تنها خود     "دوران صلح "امپرياليستی  

هرچddه نيروهddای کلddی توليddد بيشddتر رشddد نمddود رقابddت در بازارهddای جهddانی شddديدتر،      

متخاصمات هر چه ُبرنده تر، و رقابت تسليحاتی هر چه ديوانه تر گرديdد و اقdدام اخيdر         

دقيقddًا بddه ايddن دليddل    . بddرای شddرکت کننddدگان ضddعيف تddر بddيش از پddيش مشddکل گشddت       

دنيای  زنجير.  در توالی اضمحالل، مقام های اول را کسب کردند   کشورهای عقب مانده  

  .سرمايه داری هميشه تمايل دارد در ضعيف ترين حلقه اش بشکند

 فرض کنيم، يdک  -اگر، در اثر يک موقعيت استثنائی و يا موقعيت نامناسب استثنائی  

 -شddتباهات غيرقابddل جبddران حکومddت شddوروی    اتعddرض نظddامی موفddق از خddارج و يddا   

مايه داری دوبddاره در قلمddرو پهنddاور شddوروی بddر پddا شddود، بddه همddراه آن نddاتوانی    سddر

تاريخی اش نيز بdه پdا خواهdد خواسdت و چنdين سdرمايه داری بdه زودی قربdانی همdان                   

اگر روسيه در شکمش .  باعث انفجارش گرديد١٩١٧تناقضاتی خواهد شد که در سال 

توانست انقالب اکتبdر را   يکی ای نمیانقالب را حمل نکرده بود، هيچ دستورالعمل تاکت    

حزب انقالبی، در تحليل نهائی، تنها می تواند رل مامائی را ادعا کند که . وردآبه دنيا بي

  .مجبور به انجام عمل سزارين است

ممکdن اسdت بررسdی شdما بdه کفايdت توضdيح دهdد کdه          : "شايد کسی در پاسخ بگويد    

    دهقdانی فقيdر مdزين بdه نجبdای انگdل          چرا روسيه، کشور عقب مانdده، سdرمايه داری و           

   ولddی در مثddال زنجيddر و ضddعيف تddرين   . و پادشddاهی پوسddيده، محکddوم بddه ويرانddی بddود   

انقddالب چگونddه : حلقddه اش، هنddوز کليddد گddم شddده ای بddرای معمddای واقعddی وجddود دارد    

در تdاريخ بdيش از    "  به پيdروزی رسdد     کشور عقب مانده   توانست در يک     سوسياليستی

 زوال کشورها و تمدن ها به همdراه اضdمحالل طبقdات حاکمdه قdديمی يافdت            يک مثال از  

در نظddر اول، تجزيddه روسddيه قddديم . مddی شddود کddه برايشddان جانشddينان مترقddی پيddدا نشddد 
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بايسdddتی کشdddور را بdddه يdddک کلنdddی سdddرمايه داری تبdddديل مdddی کdddرد تdddا بdddه يdddک دولdddت     

  ."سوسياليستی

معهdذا ايdن   .  قلdب مسdئله مdی رسdاند    اين ايراد خيلی جالب اسdت و مسdتقيمًا مdا را بdه           

از طرفdی، از مفهdوم   . می توان گفت که فاقد تعادل درونdی مdی باشdد           . ايراد غلطی است  

اغddراق آميddز عقddب مانddدگی روسddيه شddروع مddی کنddد، و از طddرف ديگddر مفهddوم غلddط         

  .تئوريک پديده عقب ماندگی تاريخی بطور اعم

.  رشد مشابهی را طی می کننdد موجودات زنده، منجمله انسان، بر طبق سن، مراحل      

های بدن و اعضای داخلی کودکی پنج ساله با رشد طبيعی، مdا      بين وزن و اندازه اندام    

  ddی مddب معينddتناسddد       . ابيمی يddی کنddرق مddعيت فddر وضddاهی بشddا آگddه بddی در مواجهddول .

روانشناشی، چه فdردی و چdه جمعdی بواسdطه قdدرت اسdتثنائی جdذب، قابليdت تطبيdق و           

 آنdاتومی و فيزيولdوژی متمdايز شdده اسdت، برتdری اشdرافی بشdر بdر                انعطاف پذيری از  

روان جddاذب و . نزديکتddرين اقddارب جddانوريش، ميمddون، در همddين نکتddه مسddتتر اسddت    

" ارگانيسdم "انعطاف پذير به عنوان شرطی الزم برای پيشdرفت تdاريخی، بdه اصdطالح              

 قابليdت تغييرپdذيری     - در تمايز با ارگانيسم واقعی يعنی ارگانيسdم بيولوژيdک          -اجتماعی

در توسddعه ملddت هddا و دولddت هddا، بخصddوص نddوع   . سddاختمان درونddی را اعطddا مddی کنddد 

 مراحddل مختلddف تمddدن، حتddی . سddرمايه داری آنهddا، نddه شddباهت وجddود دارد و نddه انتظddام

        قطddب هddای مخddالف، در زنddدگی يddک کشddور، بddه يکddديگر نزديddک شddده بddا هddم ادغddام          

  .می گردند

، بگذاريddد فرامddوش نکنddيم کddه عقddب مانddدگی تddاريخی يddک مفهddوم  شddنوندگان محتddرم

در کنار کشورهای پيشرفته و عقب افتاده هم چنين تأثير متقابل اين دو بر . نسبی است 

يکديگر، فشار کشورهای پيشرفته بر کشورهای عقب مانده و لزوم رسيدن کشورهای 

و علوم و غيdره وجdود   شرفته، برای وام گرفتن تکنولوژی   يعقب مانده به کشورهای پ    

افتادگی بdا آخdرين   جنبه های عقب   : به اين ترتيب نوع مرکب توسعه رخ می دهد        . دارد

بdاالخره، کشdورهائی کdه از نظdر     . کالم در دنيای تکنولdوژی و تفکdر ترکيdب مdی شdوند            
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شdان غالبdًا مجبورنdد از بقيdه     ی تاريخی عقب افتاده هسdتند، بdرای فdرار از عقdب مانdدگ            

  .پيشی گيرند

نعطاف پذيری آگاهی جمعی، تحت شرايط مشdخص رسdيدن بdه نتيجdه را در عرصdه              ا

ناميdده  " غلبdه بdر عقdده حقdارت       "اجتماعی ممکن می سازد، که در روانشناسی فردی         

تdوانيم بگdوئيم کdه انقdالب اکتبdر وسdيله ای حماسdی بdود کdه                   از اين نظdر مdی     . می شود 

  .شان فايق آيندی  فرهنگتوسط آن مردم روسيه توانستند بر حقارت اقتصادی و

 تاريخی و شايد تا اندازه زيادی مجرد بگdذريم      -ن کليات فلسفی  يولی اجازه دهيد از ا    

. وال را شکل مشdخص اش يعنdی در مقطdع حقdايق زنdده اقتصdادی قdرار دهdيم        ئهمين س 

عقب ماندگی روسيه خود را، در اوايل قرن بيستم، به روشن ترين فرمش در واقعيdات     

 صdنعت در مقايسdه بdا کشdاورزی شdهر در مقايسdه بdا ده، پرولتاريdا در                 :زير نشان داد  

تمdام ايdن هdا بdه معنdی نيdروی          . مقايسه با دهقانان، حائز مقام ناچيزی در کشور بودنdد         

کddافی اسddت گفتddه شddود کddه در آسddتانه جنddگ زمddانی کddه  . توليddدی نddازل کddار کشddور بddود 

      dود، درآمdيده بdاديش رسdر      روسيه تزاری به اوج رفاه اقتصdار کمتdا ده بdت تdی هشdد مل  

     بتوانddد در رابطddه بddا   " وسddعت"ايddن عقddب مانddدگی، اگddر    " وسddعت. "مريکddا بddود آاز 

  . عقب ماندگی به کار برده شود، به اعداد بيان می شود

در هرحال، در همان زمان، قانون مرکب خودش را در زمينه اقتصdادی، در هرقdدم،         

روسيه تقريبًا بدون .  های غامض ظاهر می کردچه در پديده های ساده و چه در پديده 

از مراحdل کارگdاه هdای صdنعتی و     اينکdه  بdدون  . جاده، مجبور بdه سdاختن راه آهdن بdود         

. کارخانddه ای اروپddائی گذشddته باشddد، روسddيه مسddتقيمًا توليddد مکddانيکی را پddيش گرفddت  

  .جهش از روی مراحل ميانی، سرنوشت کشورهای عقب افتاده است

 بdاقی مانdد، صdنعت روسdيه،        ١٧اورزی دهقانی غالبًا در سطح قdرن        در حالی که کش   

ضdی  بع کشdورها ايسdتاد و در    تdرين اگر نه در وسعت، حداقل در نdوع در سdطح مترقdی            

کdافی اسdت کdه گفتdه شdود کdه شdرکت هdای غdول آسdا در                 . جنبه ها بر آنها پيشی گرفت     

کddل % ١٨متddر از ک. ايالddت متحddده کddه هddر يddک بddيش از هddزار نفddر در اسddتخدام داشddتند 
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% ٤١کارگران صنعتی آن کشور را استخدام می کردند، در روسيه اين رقdم بيشdتر از      

         ايddن واقعيddت بddه سddختی بddا مفهddوم قddراردادی عقddب مانddدگی اقتصddادی روسddيه           . بddود

از طرف ديگر عقب ماندگی را رد نمی کند بلکه آن را به طريق ديdالکتيکی   . می خواند 

  .تکامل می بخشد

سdرمايه مdالی    . ان خصdلت متنdاقض در سdاختمان طبقdاتی کشdور نيdز آشdکار بdود                 هم

وسdيله بdورژوازی    بdدين . زده ای صنعتی کرد اروپا اقتصاد روسيه را با سرعت شتاب      

    بdddه عdddالوه،  . صdddنعتی صdddفات سdddرمايه داری بdddزرگ و نdddامحبوب را بdddه خdddود گرفdddت   

رف ديگdر کdارگران طبعdًا    از طd  . سرمايه داران خارجی، خارج از کشور مسdکن گزيدنdد         

بنابراين در مقابل بورژوازی قليdل العdده روس، کdه ريشdه ملdی نداشdت،            . روسی بودند 

  .پرولتاريائی نسبتا مقتدر با ريشه های محکم در عمق مردم قدعلم کرد

بواسطه اين حقيقت که روسيه بخصوص، به عنdوان يdک کشdور عقdب مانdده، تحdت            

 محافظه کاری اجتماعی و سياسی خودی را تقويت فشار رسيدن به حريفان، قادر نبود

 قdديمی تdرين کشdور     -بdه درسdتی انگلسdتان     . نمايد، خصلت انقالبی پرولتاريا بيشتر شد     

.  محافظdه کdارترين کشdور اروپdا و در واقdع جهdان محسdوب شdده اسdت                  -سرمايه داری 

  .شدعادی ترين کشور اروپائی از محافظه کاری، به احتمال قوی، بايستی روسيه با

ولی پرولتاريای جوان، تازه کار، و مصمم روسيه هنوز فقط اقليت کdوچکی از ملdت      

 در دهقانان که -ش در خارج از خود پرولتاريای اذخيره قدرت انقالب. را تشکيل می داد

  .های ستم زده قرار داشت به صورت نيمه ِسرف زندگی می کردند و مليت

شddرايط تحddت  سddلطنتی، -ده فئddودالسيسddتم فرسddو. بسddتر انقddالب مسddئله ارضddی بddود 

وسعت جوامdع دهقdانی بdه    . استثمار جديد سرمايه داری دو چندان غيرقابل تحمل گشت     

 هdزار مdالکين ارضdی بdزرگ کdه حdد         ٣٠ولdی   .  ميليون دسياتين مdی رسdيد      ١٤٠حدود  

 ميليون دسdياتين   ٧٠شان بيشتر از دو هزار دسياتين بود، جمعًا مالک          ی  متوسط دارائ 

 ddه بddد کddی بودنddا   ١٠ه بزرگddانی و يddانوار دهقddون خddانی   ٥٠ ميليddت دهقddون جمعيddميلي       
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می شود اين آمار مالکيت ارضی، پروگرام حاضر و آمdاده شdورش دهقdانی را تشdکيل              

  .می داد

 به عالی جنdاب رادزيdانکو رئdيس        ١٩١٧يکی از اشراف به نام بوکورکين، در سال         

انم تصdور کdنم کdه بايdد زميdنم را          هسdتم، نمdی تdو     من يdک مالdک      : " نوشت اآخرين دوم 

." برای يdک هdدف بdاورنکردنی، بdرای آزمdايش دکتdرين سوسياليسdت، از دسdت بdدهم            

ولی اين دقيقًا وظيفه انقالب است که آنچه را که طبقه حاکمdه قdادر نيسdت تصdور کنdد،              

  .به انجام رساند

بخdش   ٦٢٤از .  تقريبًا تمام کشور صحنه شورش های دهقdانی بdود  ١٩١٧در پائيز  

انعکddاس ! آن از جنddبش تddأثير پذيرفتddه بddود % ٧٧ بخddش يعنddی ٤٨٢روسddيه قddديمی، 

ولdی جنdگ دهقانdان    . دهکده هdای سdوزان صdحنه قيdام را در شdهرها شdعله ور سdاخت             

از عناصdر کالسdيک انقdالب بdورژوائی       يکdی  - شما بdه مdن خواهيdد گفdت         -عليه مالکين 

  .اشداست و به هيچ وجه عنصر انقالب پرولتاريائی نمی ب

   ولddی نddاتوانی جامعdddه   . مddن پاسddخ مdddی دهddم، کddامًال صdddحيح، در گذشddته چنddين بdddود      

حيات در کشوری که از نظر تاريخی عقب مانده است، دقيقًا در سرمايه داری به ادامه    

اين واقعيت خالصه می شود که شورش های دهقانی، طبقات بورژوای روسيه را جلو   

اگر دهقانان . ه به عقب، به اردوی ارتجاع راندبلکه برعکس آنها را برای هميش. نبرد

نمی خواستند کامًال مضمحل شوند، جز پيوستن به پرولتاريای صنعتی راهdی برايشdان           

اين اتحاد انقالبی دو طبقه ستم کشيده، نبوغانه توسط لنين پيش بينی . باقی نمانده بود  

  .شده و مدت ها پيش از وقت توسط او آماده گرديده بود

ژوازی جسورانه مسئله ارضی را حل کرده بود، مسلمًا پرولتاريا روسيه در اگر بور

طماع روسيه، دير بdه   ولی بورژوازی بزدل و.  قادر به تسخير قدرت نبود   ١٩١٧سال  

صحنه آمد و قبل از بلوغ قربانی ضعف پيری شده، جرأت نکرد دست به روی مالکيت   

راه آن حdق تعيdين سرنوشdت جامعdه     ولdی بدينوسdيله قdدرت و بdه همd     . فئودالی بلنdد کنdد   

  .بورژوائی را به پرولتاريا منتقل کرد
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دولت شوروی به دنيا بيايد الزم بود دو عامل با ماهيت تاريخی اينکه بنابراين برای 

جنdگ دهقdانی يعنdی جنبشdی کdه از خصdائل سdپيده دم        : مختلف دست به دست هdم دهنdد     

 را هضتی که نdزول جنdبش بdورژوائی    است، و قيام پرولتاريائی، يعنی ن د بورژوائی شر

  .جا نهفته استنخصلت مرکب انقالب روسيه درست در اي. اعالم می کند

دهقddان طاقddت ايسddتادن روی پddايش را بدسddت آورد، غصddب اش      اينکddه بddه محddض  

او محتdاج رهبdر   . قادر نيست به خشم اش بيdان آگdاه بخشdد   او ولی . هراسناک می شود  

دنيddا، دهقانddان شورشddی رهبddری صddادق در شddخص   بddرای اولddين بddار در تddاريخ  . اسddت

  .پرولتاريا پيدا کردند

ايdن  . چهار ميليون کارگر صنعتی و حمل و نقل صد ميليون دهقان را رهبری نمودند  

  .رابطه متقابل، طبيعی و ناگزير بين پرولتاريا و دهقان در انقالب بود

ی شdد کdه عdالوه بdر     دومين ذخيره انقالبی پرولتاريا از مليت های ستم زده تشکيل م   

دولتdی کdه چdون لکdه روغdن سdياهی از            خصdلت جdامع رشdد و      . آن، غالبًا دهقان بودنdد    

مرکddز مسddکو بddه محddيط اطddراف پهddن گرديddده در پيوسddتگی نزديddک بddا عقddب افتddادگی      

 را به انقياد در آورد تا بر پايه آنهdا  یدولت در شرق، مرتبًا مردم بيشتر   . تاريخی است 

 ميليون روس های کبيdر کdه تdوده       ٧٠به  .  تر غرب را خفه کند     مليت های توسعه يافته   

" نژادهdای ديگdر  " ميليdون  ٩٠اصلی جمعيت را تشکيل می دادند، به تdدريج در حdدود     

  .اضافه شد

جمعيdت  % ٤٣بدين ترتيب امپراطوری ای بنا شد که در ترکيب آن مليdت حdاکم فقdط     

يگر با درجه تمدن مختلdف،  بقيه از مليت های د% ٥٧را تشکيل می داد، در حالی که        

فشار ملی در روسيه در مقايسه با . و محروميت های قانونی گوناگون تشکيل شده بود

. دولت های همسايه، نه فقط غربی بلکه شرقی نيز، بطورقابل مالحظه ای شديدتر بود     

  .به مسئله ملی نيروی انفجاری عظيمی بخشيد) شرايط(اين 

رضی، بdورژوازی ليبdرال روسdيه نمdی خواسdت از      در مسئله ملی، نيز نظير مسئله ا     

ميليوکdف و  " دمکراتيdک "حکومdت هdای   . اصالح رژيم قهر و ستم جلوتر قدم بر دارد     
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کرنسکی که منعکس کننده منافع بورژوازی روس های کبير و بوروکراسی بودند، در   

شdما فقdط   : "شان، عمًال بdه مليdت هdای ناراضdی نشdان دادنdد کdه                طول هشت ماه حيات   

  ."زی را که با زور بگيريد بدست می آوريدچي

.  توسعه جنبش تجزيه طلبانه ملی، به موقع توسdط لنdين مالحظdه شdده بdود                یناگزير

نی برای حق جdدائی  عحزب بلشويک سال ها به شدت برای حق خودمختاری ملت ها، ي 

 تهddورآميزی در مddورد مسddئله ملddی،    موضddعفقddط از طريddق چنddين . کامddل مبddارزه کddرد 

جنdبش  . زده را بdه دسdت آورد       ای روسيه توانست به تدريج اعتماد مردم سdتم        پرولتاري

اسddتقالل ملddی، نيddز نظيddر جنddبش ارضddی لزومddًا بddه ضddد دمکراسddی ظddاهری برگشddت،       

  .پرولتاريا را استحکام بخشيد و به جريان طغيان اکتبر پيوست

مانdده  به اين ترتيب معمای طغيان پرولتاريائی در کشوری که از نظر تdاريخی عقdب                

  .ش را از هم می درد ااست، چادر ابهام

مارکسيست هdای انقالبdی مdدت هdا پdيش از حdوادث، پيشdروی انقdالب و رل تdاريخی                  

ممکن است مجdاز باشdم کdه عبdاراتی از         . پرولتاريای جوان روسيه را پيش بينی کردند      

  : را در اين جا تکرار کنم١٩٠٥نوشته خودم در سال 

تصادی عقب افتاده اسdت پرولتاريdا مdی توانdد زودتdر      در يک کشوری که از نظر اق    "

 را انقdالب روسdيه شdرايطی   . ..." از يک کشور سرمايه داری پيشرفته به قدرت برسdد         

، بdه  )و در حالdت يdک انقdالب پيdروز يابdد      (ايجاد می کنdد کdه تحdت آن قdدرت مdی توانdد                

فرصdت داشdته   پرولتاريا منتقل گردد، حتdی قبdل از آنکdه سياسdت ليبراليسdم بdورژوائی                 

سرنوشddت ." "باشddد کddه هنddر حکومddت کddردنش را کddامًال در معddرض تماشddا قddرار دهddد   

ابتدائی ترين منافع انقالبی دهقانان با سرنوشت کل انقالب، يعنdی سرنوشdت پرولتاريdا         

به محض رسيدن به قدرت، پرولتاريا به عنوان طبقه آزادکننdده در  . پيوند خورده است  

پرولتاريdا بdه عنdوان نماينdده انقالبdی ملdت، رهبdر        ." " شdد مقابل دهقانان ظاهر خواهdد  

    مddورد تصddديق مddردم در مبddارزه بddا حکومddت مطلقddه، بربريddت و بنddدگی وارد حکومddت     

رژيم پرولتاريائی، از اولين لحظdه، مجبdور خواهdد شdد کdه بdرای حdل مسdئله               . می شود 
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سdت قdدعلم   ارضی، که سرنوشdت تdوده هdای عظيمdی از مdردم روسdيه بdه آن پيوسdته ا              

  ."کند

من اجازه خواستم که اين عبارات را به عنوان شاهد نقل کنم که تئوری انقالب اکتبر 

که من امروز ارائه می دهم، بديهdه سdازی نيسdت و بعdدها تحdت فشdار حdوادث سdاخته               

سال ها بر انقالب اکتبر ) تئوری انقالب اکتبر(خير شکل پيش بينی سياسی . نشده است

وافقيد که يک تئdوری بطdورکلی فقdط وقتdی ارزش دارد کdه بdه پdيش        شما م. تقدم داشت 

بطdورکلی اينجdا اهميdت     . بينی سير تکامل کمک کرده و سودمندانه بر آن تأثير بگdذارد           

بی قيمت مارکسيسم به عنوان سالح جهت يابی اجتماعی تdاريخی نهفتdه اسdت متأسdفم        

بنابراين من .  را نمی دهد  که محدوديت سخنرانی اجازه گسترش دامنه نقل عبارات باال        

 آغاز شد، راضی خdواهم  ١٩٠٥خود را با نقل خالصه ای از تمام اين اثر، که در سال              

  .کرد

ولddی بddورژوازی . انقddالب روسddيه از نظddر وظddايف آنddی يddک انقddالب بddورژوائی اسddت 

بنابراين پيdروزی انقdالب فقdط بdه صdورت پيdروزی پرولتاريdا        . روسيه ضدانقالبی است  

لی پرولتاريای پيروز در حد پروگرام بdورژوا دمکراسdی توقdف نخواهdد       و. ممکن است 

انقالب روسيه اولين مرحله ی انقالب    . کرد و به پروگرام سوسياليسم ادامه خواهد داد       

  .سوسياليستی جهانی خواهد شد

و از آن بdه  .  فرمولdه شdد  ١٩٠٥ بود که توسط من در سال      انقالب پيگير اين تئوری   

  .زير شديدترين انتقادات قرار گرفت" کيسمتروتس"بعد تحت نام 

قسمت ديگر که خاصه امروز بdه  .  فقط بخشی از اين تئوری است     اين بطور دقيق تر  

 نيروهdای توليdد ملdی مdدت هاسdت کdه از محdدوده ملdی فراتdر                  ": موقع است، مdی گويdد     

هdر چقdدر هdم    . يک جامعه سوسياليستی در درون مرزهای ملی عملdی نيسdت  . رفته اند 

سوسياليسdم در  "موفقيت های اقتصادی يک دولت کارگری چشdم گيdر باشdد، پروگdرام           

يک خيال خام خرده بورژوائی است تنها يک جمهdوری فdدرال اروپdائی و       " يک کشور 
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 ddک جامعddرای يddی بddه ای واقعddد عرصddی توانddانی مddپس جهddگ سddتی هماهنddه سوسياليس

  .باشد

امروز، بعد از آزمايش حوادث، من کمتر از هميشه دليلی می بينم که خود را از اين     

  .تئوری جدا کنم

بعddد از تمddام آن چddه کddه در بddاال گفتddه شddد، آيddا هنddوز ارزش آن را دارد کddه نويسddنده    

ی دهد که از فاشيست، ماالپارت را فراخوانيم؟ کسی که به من تاکتيک هائی را نسبت م

استراتژی مستقل بوده و در يک سری دستورالعمل تکنيکی برای قيام که درهمه جا و 

،  تئوريسين بدبخت کودتانه اسمهر زمان قابل اجرا هستند خالصه می شوند؟ خوشبختا

هيچ کس مالپارت را با بناپdارت  . تمايز او را از مجری پيروزمند کودتا آسان می سازد 

  .دبه اشتباه نمی گير

، دولdت شdوروی نمddی نوانسdت وجdود داشddته     ١٩١٧ نddوامبر ٧بdدون قيdام مسdلحانه    

انقdالب اکتبdر مسdتلزم يdک سdری شdرايط تdاريخی             . ولی انقالب از آسdمان نيافتdاد      . باشد

  .بود

  . اشرافيت، سلطنت، بوروکراسی- پوسيدگی طبقات فاسد قديمی-١

  . اشت ضعف سياسی بورژوازی که ريشه ای در توده ای مردم ند-٢

  . خصلت انقالبی مسئله دهقانی-٣

  . خصلت انقالبی مسئله مليت های ستم زده-٤

  . وزنه اجتماعی مهم پرولتاريا-٥  

بddه ايddن اسddتلزامات اورگانيddک مddی بايddد شddرايط اتفddاقی خاصddی را بيفddزائيم کddه حddائز   

  .اهميت فوق العاده می باشند

.  بdود ١٩١٧نقالب ا" باسل وپرو"لنين  مکتب بزرگ، يا به قول      ١٩٠٥ انقالب   -٦

شوراها، به عنوان شکل سازمانی غيرقابل تعويض جبهه واحdد پرولتاريdا در انقdالب،                

  . بوجود آمدند١٩٠٥برای اولين بار در 
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رکود توده های عقب مانده را در     .  جنگ امپرياليستی تمام تضادها را تشديد کرد       -٧

آغdاز   اين شdرايط کdه بdرای    لکن تمام. هم شکست و بدينوسيله حادثه را عظمت بخشيد 

بdرای  .  ناکافی بودندپيروزی پرولتاريا در انقالب کفايت می کردند برای تضمين   انقالب

  :اين پيروزی شرط ديگر الزم بود

    حزب بلشويک-٨

وقتی که من اين شرط را در آخر ليست می آورم فقdط بdه ايdن دليdل اسdت کdه از نظdم          

ن بddرای حdزب رتبddه آخdرين را در ترتيddب   مd اينکddه منطقdی پيdروی شddود و نdه بddه خdاطر     

  .اهميت قائل می شوم

بورژوازی ليبرال بله، می تواند قدرت را تسخير .  چنين پنداری به دورمزاخير، من 

کنdد، در نتيجdه مبdارزه ای کdه اصdًال در آن شdرکت نداشdته، بdيش از يdک بdار قdدرت را            

 قdدرت اسdت کdه بطdور     ارگان هdای تسdخير  بورژوازی ليبرال دارای . بدست گرفته است  

ولی توده های زحمdتکش در شdرايط      . قابل تخمينی برای اين مقصود بارآورده شده اند       

آنهdا  . آنها طی ساليان دراز، به تسليم عادت کرده اند و نdه تسdخير      : ديگری قرار دارند  

کار می کنند، تا آنجا که بتوانند صبورند و اميدوار، طاقت خdود را از دسdت مdی دهنdد،               

خيزند و مبارزه می کنند، می ميرند، پيروزی برای ديگران بdه بdار مdی آورنdد،            بپا می   

ردن خdم کdرده، دوبdاره    به ايشان خيانت می شود، به نوميدی سقوط می کنند، دوباره گ 

اينکdه  پرولتاريا برای . اين تاريخ توده های مردم، تحت کليه رژيم هاست   . کار می کنند  

نيازمند حزبی است که در روشنی افکار و .  گيردمحکم و با اطمينان قدرت را در دست

  .تمام احزاب ديگر برتری عظيم داشته باشد اراده انقالبی، بر

حزب بلشويک، که بيشتر از يdک دفعdه و يdا حقانيdت کامdل بdه عنdوان انقالبdی تdرين                     

حddزب تddاريخ بشddر خوانddده شddده اسddت، تبلddور زنddده تddاريخ نddوين روسddيه بddود بddا تمddام      

سرنگونی تزاريسم، از مدت ها قبل، شرط الزمی شده بود بdرای            . شای  ديناميک درون 

. ولdی بdرای اجdرای ايdن وظيفdه نيروهdا ناکdافی بdود             . توسعه اقتصاد و فرهنdگ روسdيه      

. روشdن فکdر سdعی کdرد دهقdان را بdر پdا ايسdتاند           . بورژوازی از انقالب وحشdت داشdت      
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. را بddی جddواب گddذاردموژيddک، نddاتوان از کليddت دادن بddه بينddوائی اهddداف خddويش، ايddن  

  .يک نسل کامل در اين مبارزه سوخت.  مسلح کردتروشنفکر خود را با دينامي

، الکساندر اوليانوف، آخرين برنامه توطئه های عظيم تروريستی         ١٨٨٧اول مارچ   

اوليdانوف و سdاير شdرکت       .کوشش به قتل الکساندر سوم شکسdت خdورد        . را اجرا کرد  

عddويض طبقddه انقالبddی بddا تddدارکات شddيميايی دچddار   کوشddش بddه ت. کننddدگان اعddدام شddدند 

برادر جوان تر . بدون توده ها، حتی قهرمان ترين روشنفکران هيچ است. شکست شد 

ثير مستقيم أاوليانوف، والدمير، لنين آينده، عظيم ترين شخصيت تاريخ روسيه، تحت ت

ی بdddر پdddی هdddاحتdddی در اوان جdddوانيش، او خdddود را . ايdddن حقdddايق و نتdddايج بdddزرگ شdddد 

او بdدون لحظdه ای غفلdت از روسdتا، از        . مارکسيسم قرارداد و به پرولتاريا روی آورد      

طريddق کddارگران بddه جسddتجوی راهddی بddه دهقانddان برآمddد؛ بddا ميddراث اسddالف انقالبddيش،  

اراده، ظرفيت فداکاری و آمادگی به مبارزه تا به آخdر، لنdين در اوان عمdر، معلdم نسdل                

در تظاهرات و مبdارزات خيابdانی، در   . پيشرو گرديد جديدی از روشنفکران و کارگران      

آنهddا بddه چddراغ راهنمddای     . زنddدان و تبعيddدگاه، کddارگران شddور الزم را دريافddت کردنddد     

مارکسيسم احتياج داشتند تا مسير تاريخی شان را در ظلمت حکومdت مطلقdه، روشdنی        

  .بخشد

 در  ١٨٩٨در  .  از ميان مهاجرين اولين گروه مارکسيسdت برخاسdت         ١٨٨٣در سال   

همdه مdا   (يک جلسه سری، تأسيس حزب کارگران سوسيال دمکرات روسيه اعالم شdد        

 انشdddعاب بdddين ١٩٠٣در سdddال ). خdddود را در آن زمdddان سوسdddيال دمکdddرات مdddی نdddاميم 

، باالخره جناح بلشdويک يdک حdزب    ١٩١٢در . منشويک ها و بلشويک ها اتفاق افتاد  

 ١٢را در مبdارزات، در حdوادث     حزب آموخت که مکانيdک طبقdاتی جامعdه          . مستقل شد 

کادرهdائی تربيdت کdرده کdه بطdور يکسdان قdادر بdه         . تشخيص دهdد ) ١٩٠٥ -١٧(ساله  

ديسيپلين آکسيون انقالبی حزب بdر پايdه وحdدت دکتdرين،     . ابتکار و فرمانبرداری بودند   

  .سنت مبارزه مشترک و اعتماد به رهبری آزموده مستقر بود
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رسddمی و خشdم کاغddدی  " عقيddده عمdومی ":  وضddع حdزب چنddين بdود  ١٩١٧در سdال  

کنتddرل . مطبوعddات روشddنفکری راه هddيچ شddمرده خddود را بddا جنddبش تddوده هddا وفddق داد  

تdوده هdای دهقdانی    . کارخانه ها و جوخه های ارتش را به محکمی در دست نگهداشت         

نdه روسdای ممتdاز،    " ملdت "اگر منظور از کلمه    . بيشتر و بيشتر به حزب روی آوردند      

 ١٩١٧ل مردم يعنی کارگران و دهقانان باشد، پس بلشويسم در طول سdا          بلکه اکثريت   

    .به يک حزب ملی واقعی روسيه مبدل گشت

بحdران فdرا رسdيده،    : "، لنين که مجبور به اختفا بdود اعdالم کdرد     ١٩١٧در سپتامبر   

 -طبقات حاکمه در مقابل مسايل جنگ. حق با او بود  ." ساعت قيام نزديک شده است    "

. سdرانجام بdورژوازی هdوش از کdف داد     .  ملی به بdن بسdت رسdيده بودنdد           آزادی -زمين

باالخره احزاب دمکراتيک، منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها، با حمايت از جنگ             

امپرياليستی با سياست نامؤثر امتياز و ائتالف با بورژوازی و مdالکين فئdودال بقايdای           

ه ديگdر نمdی خواسdت بdرای اهdداف      ارتdش بيdدار شdد   . اعتماد توده ها را از دسdت دادنdد   

  دهقانddان بddی اعتنddا بddه نصddايح دمکراتيddک، مddالکين را از     . بيگانddه امپرياليسddم بجنگddد 

در ضمن مليت های ستمزده اطراف نيز عليه بوروکراسdی  . شان ريشه کن کردند   ملک

ترين شوراهای کارگران و سربازان بلشdويک هdا مسdلط            در مهم . پتروگراد بپا خاستند  

نdيش نيشdتر الزم   . ودبd ُدمdل رسdيده   . کارگران و سربازان خواسdتار عمdل گشdتند     . بودند

  .داشت

قيddام، تنهddا تحddت چنddين شddرايط اجتمddاعی و سياسddی ای ممکddن بddود و بddدين ترتيddب،    

لعنت به جراحی که در به کار . ولی قيام شوخی بردار نيست. غيرقابل اجتناب نيز گشت

  .قوانين و قواعد خودش را دارد. تقيام يک هنر اس. بردن نيشتر بی دقت است

بشdکرانه ايdن،   . حزب قيام اکتبر را با محاسبات سرد و اراده آتشين به انجdام رسdاند         

از طريق شوراهای پيروز، بلشويک هdا خdود را          . قيام تقريبًا بدون قربانی پيروز گشت     

  . سطح کره ارض را در بر می گيرديک ششمبر رأس کشوری قرار دارند که 
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خيلdی  .  ابدًا با سياسdت کdاری نداشdتند   ١٩١٧ اکثريت شنوندگان من، در سال      احتماًال

. خوب، بسيار مسائل جالبی، اگdر نdه هميشdه آسdان، در مقابdل نسdل جdوان نهفتdه اسdت             

ولی نماينdدگان نسdل مسdن تdر حاضdر در ايdن سdالن بdه خdوبی بdه خdاطر مdی آورنdد کdه                  

بddه عنddوان يddک : و شddدتسddخير قddدرت توسddط بلشddويک هddا بddا چddه عکddس العملddی روبddر 

شگفتی، همانند سوء تفاهمی، يا يک افتضاح، غالبًا به عنوان کابوسdی وحشdتناک کdه           

 ساعت عمر خواهنdد کdرد،   ٢٤بلشويک ها . با اولين اشعه سحر ناگزير به نابودی بود      

حکdام کشdورهای   . يک هفته، يک ماه، يک سال، مهلت بايdد مdداومًا طويdل تdر مdی شdد           

غليان آمد، ه جنگ داخلی ب: ن دولت کارگری خود را مسلح کردندتمام جهان عليه اولي   

در عdين حdال، تdاريخ    . تعرض پشت سرهم، محاصره، سال پس از سال بدنيسان گذشت   

  . سال حيات قدرت  شوراها را تثبيت کرده است١٥

بله، ماجراجوئی اکتبر بيش از آن چه کdه بسdياری         "بعضی از مخالفين خواهند گفت      

" مdاجراجوئی "حتی شايد چندان هم . ت اساسی تر از آب در آمده است    از ما می پنداش   

چه چيز با اين بهای هنگفت بdه دسdت   : وال به قوت خود باقی است  ئمعهذا اين س  . نبود

وظايف خيره کننده که بلشويک ها در آستانه انقالب اعالم کردند، برآورده      آن  آمد؟ آيا   

  شد؟

وال، فی النفسه ئر داشته باشيم که اين س  قبل از جواب به مخالف فرضی، بايد در نظ        

انقdالب اکتبdر را از روز تولdد قdدم     ) والئاين سd (بالعکس . و به خودی خود جديد نيست    

  .به قدم دنبال کرده است

کلودآنت، روزنامه نگار فرانسوی، کسی کdه در زمdان انقdالب در پتروگdراد بdود، در          

 بلشdويک هdا   ،ن فرانسوی هdا در آن زما(ماکسيماليست ها   : " نوشت ١٩١٧ اکتبر   ٢٧

مdن بdا   . قدرت را تسdخير کdرده انdد و روز بdزرگ فرارسdيده اسdت      ) را چنين می ناميدند  

خود می گويم، باالخره تحقق بهشت سوسياليستی را که سال ها به ما وعده داده شdده           

. و غيdره و غيdره  !" يdک موقعيdت ممتdاز   ! ماجراجوئی تحسdين آميdز    ... بود خواهيم ديد  

همdان صdبح بعdد از اشdغال      ! يمی ای در پس درود طعنه آميز نهفته اسdت         چه نفرت صم  
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کاخ زمستانی، روزنامdه نگdار ارتجdاعی شdتابيد تdا ادعdای مالکيdت خdويش را بdر بلdيط            

دشdمنان  .  سdال گذشdته اسdت   ١٥از انقالب تا به حdال       . ورودی به بهشت به ثبت رساند     

اين حقيقت ظاهر می سازند که ما، هرچه بی شائبه تر، لذت کينه جويانه خويش را بر         

پdس  . حتی امروز در سرزمين شوراها کمترين نشانه ای از رفاه عمdومی وجdود نdدارد           

  چرا انقالب و چرا قربانی؟

شنوندگان گرامی، اجازه دهيد فرض کنيم که مdن بdا تناقضdات، مسdايل، اشdتباهات و                

ز بdر آنهdا   مdن شخصdًا هرگd   . خواست های رژيdم شdوروی کمتdر از ديگdران آشdنا نيسdتم          

مddن معتقddد بddوده و هسddتم کddه  . سddرپوش نگddذارده ام، چddه در صddحبت و چddه در نوشddتن 

سياسddت هddای انقالبddی، بddرخالف سياسddت محافظddه کddاری، هرگddز نمddی توانddد بddر مبنddای   

می بايد مهمترين اصل دولت کdارگری  " گفتن آن چه که هست    . "پنهان کاری بنا شوند   

  .باشد

سوبژکتيويسdddم، . سdddازنده چشdddم انdddداز الزم اسdddتولdddی در انتقdddاد و نيdddز در فعاليdddت 

فاصله زمانی بايد در مقايسه با وظايف . بخصوص در مسايل مهم، مشاور فقيری است

والنی اسdت در زنdدگی يdک        طd چdه   ! پانزده سdال  . تعيين شود، نه تمايالت فکری شخص     

در همين مدت تعداد کمی از نسdل مdا بdه گdور نرفتنdد و مdوی آنهdائی کdه زنdده                   ! شخص

 چه مدت زمان بی اهميتی است در حيات - سال١٥ولی همين . اندند به سپيدی گرائيدم

  .تنها دقيقه ای است بر ساعت تاريخ! مردم

سرمايه داری نيازمند قرن ها بود تا خود را در مبdارزه بdا قdرون وسdطی حفdظ کنdد،                 

بعddد؟ بعddد . سddطح علddم و تکنولddوژی را ترقddی دهddد، راه آهddن بسddازد، سddيم بddرق بکشddد   

ولdی از طdرف   ! بشريت توسط سرمايه داری به جهنم جنگ هdا و بحdران هdا فdرو رفdت           

دشمنان سوسياليسم يعنی هواخواهان سرمايه داری، فقط يک دهdه و نdيم فرصdت داده        

خير، ما هرگز چنdين  . شده تا بهشت با همه اختراعات جديد، در روی زمين تعبيه گردد  

  .عيين نشدچنين فرصت زمانی ای هرگز ت. تعهدی نکرديم
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مdن  . پروسه های تحوالت عظيم بايد با مقيdاس متناسdب بdا آنهdا انdدازه گيdری شdوند                    

. ترديdد دارم . نمی دانم که آيا جامعه سوسياليستی به بهشت انجيل شباهت دارد يdا خيdر    

شddرايطی کddه در آن جddا حکddم . ولddی در اتحddاد شddوروی هنddوز سوسياليسddم وجddود نddدارد 

پر از تناقضات، با بdاری سdنگين از ميdراث گذشdته بdر      فرماست شرايطی است انتقالی،    

انقddالب اکتبddر اصddول جامعddه  . دوش و مضddافًا تحddت فشddار خصddمانه دول سddرمايه داری 

جمهوری شوراها فقط تحقق مرحلdه اوليdه آن را نشdان داده         . جديد را اعالم کرده است    

ه را از ميdان  مdا بايdد بdدانيم کdه چگونdه آينdد      . اولdين المdپ اديسdون خيلdی بdد بdود         . است

  .اشتباهات و خطاهای اولين ساختمان سوسياليست تميز دهيم

 آيddا دسddت آوردهddای انقddالب  ! ولddی آن بddدبختی ای کddه بddر بشddر زنddده نddازل مddی شddود   

وال بdی ثمddر، سراسddر  ئه مdی کنddد؟ يdک سdd  يddقربdانی هddائی را کdه باعddث شdده اسddت، توج   

ممکdن  ! رائdه داده اسdت  لفاظی، چنان که گdويی پروسdه تdاريخ ترازنامdه دخdل و خdرج ا               

بdا وجdود مشdکالت و بdدبختی هdای موجوديdت       : وال کنيم کdه  ئگونه س  است ما هم همين   

و احمق آن اسdت  "که هاين در جواب نوشت   " آيا اصوًال می ارزد که بدنيا آمد؟      "بشر  

چنين تراوشات ماليخوليائی فکری، بشdر را از بdدنيا آوردن و   ." که انتظار جواب دارد   

حتی در اين روزهای بی مانند بحران جهdانی، خوشdبختانه       . زنداشته است بدنيا آمدن با  

   ولddی مddردم هرگddز بddه خودکشddی پنddاه  . خودکشddی درصddد کddم اهميتddی را تشddکيل مddی دهddد 

  .ی می جويندفروقتی بارشان غيرقابل تحمل می شود از طريق انقالب راه م. نمی برند

جيده خdاطر مdی شdود؟ غالبdًا،      به عالوه چه کسی از تلفات دگرگونی سوسياليستی رن        

همان کسانی که راه را برای تلفات جنگ امپرياليستی هموار کرده، با شکوهش جلdوه            

حاال نوبت ماست که . که به راحتی خود را با آن سازش دادندی دادند، و يا حداقل آنهائ

آيا جنگ خود را توجيه کرده است؟ برای ما چه به بار آورده اسdت؟ چdه         "وال کنيم   ئس

  "داده است؟ياد يزی چ

ش عليdه انقdالب کبيdر فرانسdه،         يمورخ مرتجع هی پواليdت تdاين در متdاب يdازده جلdد             

های مردم فرانسه را در سال های ديکتاتوری ژاکوبين ها و بعد از آن، با لذتی نه  رنج
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وضع طبقات پdائين تdر شdهرها، رنجبdران، کسdانی       . خالی از کينه توزی تشريح می کند      

حال خود . کوالت جان شيرين را فدای انقالب کردند، از همه بدتر بود         که به عنوان سن   

های سرد در صف می ايستادند تا با دست خالی به اجاق  هايشان در شب اينها و با زن

ع و قبdل از شdر   ،در دهمين سال انقdالب، پdاريس فقيرتdر از         . خاموش خانواده باز گردند   

 شده، برای توجيه رأی به بdی ثمdری        حقايق دست چين شده، تصنعًا سرهم     . انقالب بود 

نگdاه کdن، رنجبdران مdی خواسdتند ديکتdاتور باشdند و        . تdاين درآمدنdد  انقالب، در خدمت  

  !خود را به بينوائی کشاندند

اوًال اگر انقالب کشdور  . مشکل بتوان قطعه ای مأيوس کننده تر از از اين تصور کرد   

قdات حاکمdه اسdت کdه مdردم را بdه       را به بينوائی کشاند، سرزنش آن، اصdوًال متوجdه طب    

ثانيًا انقالب کبير فرانسه خود را در گرسنگان صف نانوائی ها خالصه . انقالب کشاندند

 بسياری جهات تمام تمدن جديد از بوتdه انقdالب فرانسdه        زتمام فرانسه مدرن و ا    . نکرد

  .به پاخاست

 هdزار نفdر    قdرن گذشdته، پانصdد   ٦٠در طول جنگ داخلی اياالت متحده در سال های          

  .آيا اين قربانی ها قابل توجيه است. کشته شدند

 -از نظر برده داران امريکائی و طبقات حاکمه بريتانيای کبير که همگdام آنهdا بودنdد              

ظر پيشرفت بشريت در   نو از نقطه    !  مسلماً -از نظر سياهان و يا کارگر انگليسی      ! خير

 عملddی نامحddدود ه تکنولddوژی ايddاالت متحddده بddا ابتکddارات . کddل ابddدًا جddای شddکی نيسddت 

.  بيرون آمد٦٠ش از درون جنگ داخلی سال های     ی ا متوازن و انرژی اقتصادی کنون    

  .بر روی اين دستاوردهای امريکا، بشريت جامعه نوين را خواهد ساخت

 -ات جامعdه سd انقالب اکتبdر عميdق تdر از انقالبdات گذشdته در دورن مقdدس تdرين مقد           

ن بسيار طوالنی تری الزم است تا نتايج سازنده انقالب زما. روابط مالکيت رسوخ کرد

ولی جهت کلی دگرگونی هم اکنdون آشdکار شdده           . درتمام جنبه های زندگی آشکار شود     

جمهddوری شddوروی هddيچ گونddه دليلddی نمddی بينddد کddه بddا سddری افکنddده در مقابddل     : اسddت

  .مفتريان سرمايه دار زبان به پوزش خواهی گشايد
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وال ئيdد از نقطdه نظdر پيشdرفت بشdريت، ابتdدا بايdد بdه ايdن سd               برای ارزيابی رژيdم جد    

پيشرفت اجتماعی چگونه خود را منعکس می کند و چگونه مdی تdوان آن        . "جواب داد 

  "را اندازه گرفت؟

 پيشرفت بايdد بdا رشdد      -ژرف ترين، عينی ترين و انکار ناپذيرترين ضابطه می گويد         

نdون تجربdه، انقdالب اکتبdر را از ايdن           هdم اک  . نيروی توليدی کار اجتماعی سنجيده شdود      

برای اولين بار در تdاريخ، اصdول سdازماندهی سوسياليسdتی،      . نظر ارزيابی کرده است   

  .در مدت بسيار کمی توانسته است نتايج بی سابقه ای در توليد به ثبت رساند

به صورت زيdر  . منحنی توسعه صنعتی روسيه، اگر در شاخص خام اعداد بيان شود    

 بddاالترين ١٩٢٠سddال .  بگيddريم١٠٠ آخddرين سddال قبddل از جنddگ را  ١٩١٣اگddر . اسddت

، يعنی توليد يک چهdارم  ٢٥ فقط -نقطه جنگ داخلی، پائين ترين نقطه در صنعت است       

 افdزايش يافdت، يعنdی، سdه چهdارم       ٧٥بdه   ) توليdد  (١٩٢٥در  . توليد قبل از جنگ است    

 يعنddی سddه برابddر  ٣٠٠، ١٩٣٢ و در ٢٠٠ در حddدود ١٩٢٩در . توليddد قبddل از جنddگ 

  .در آستانه جنگ) توليد(

 تdا  ١٩٢٥از  . در پرتو شواخص بين المللی، ايdن تصdوير تکdان دهنdده تdر مdی شdود                  

، توليدات صنعتی در آلمان يک مرتبه و نيم و در آمريکا دو مرتبه کاهش يافته ١٩٣٢

     ايddن ارقddام خودشddان صddحبت   .  برابddر افddزايش يافتddه اسddت  ٤اسddت، در اتحddاد شddوروی  

  .می کنند

ايج تd ن. من قصد انکار و پنهان کردن جنبه های نdامطبوع اقتصdاد شdوروی را نdدارم             

يعنdی  . شاخص صنعتی بطور فوق العاده ای از رشد نامساعد کشاورزی تdأثير پذيرفتdه            

بخشddی کddه هنddوز بddه سddطح متddدهای سوسياليسddتی نرسddيده و در عddين حddال نddه از نظddر  

اکافی و بورکراتيک وار به راه اشتراکی کشانده     تکنيکی و اقتصادی بلکه با تدارکات ن      

  .اين مسئله مهمی است که در هر حال از حدود سخنرانی من خارج است. شده است

نتايج انکار ناپذيری و . ورده شد دقت بيشتری را ايجاب می کندآشاخص ارقامی که 

شddگفت انگيddز صddنعتی شddدن شddوروی، از نقطddه نظddر انعطddاف متقابddل اجddزاء مختلddف      
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تصادی، توازن ديناميک شان و در نتيجه ظرفيت توليدشان معاينه اقتصادی بيشتری اق

. در ايddن جddا مشddکالت عظddيم و حتddی عقddب گردهddا اجتنddاب ناپذيرنddد    . را طلddب مddی کنddد 

سوسياليسم به شکل کامل خود مانند مينرواکه از کلمه ژوپيتر و يا ونdوس کdه از کdف                 

در مقابل سوسياليسم سdاليان    .  بر نمی خيزد   دريا برخاستند، از درون برنامه پنج ساله      

به عdالوه نبايdد فرامdوش    . دردا کارپيگير، اشتباهات، تصحيحات و تجديد سازمان قرار 

ش تنهdا مdی توانdد در عرصdه جهdانی       اکنيم که ساختمان سوسياليست بر حسب طبيعت    

ن بدست اعدترين ترازنامه اقتصادی از نتايجی که تاکنوسولی حتی نام. به تکامل برسد

اشddتباهات برنامddه و : آمddده، تنهddا مddی توانddد نادرسddتی محاسddبات اوليddه را آشddکار کنddد   

 -ولddی هرگddز نمddی توانddد حقيقddت مسddلمی را کddه تجربddه تثبيddت کddرده . رهبddری اشddتباهات

 رد -امکان افزايش بی سابقه نيروی توليد کار اشتراکی به کمک متدهای سوسياليستی

نdد ايdن پيdروزی تdاريخی مهdم جهdانی را از مdا بdاز          هيچ کdس و هdيچ چيdز نمdی توا          . کند

  .ستاند

بعد از آن چه گفته شد، به سختی می ارزد که در مورد اين شکايت که انقdالب اکتبdر    

اموش نشdدنی  خd ايdن صdدای     . تمدن روسيه را به زوال کشانده اسdت وقdت صdرف کنdيم             

ونی فئddودال بddورژوائی کddه توسddط دگرگdd    " ندتمdd . "سddالن هddا و محافddل حاکمddه اسddت    

در حالی که همdواره دور    . پرولتاريائی سرنگون شد فقط بربريتی بود با روکش طالئی        

 مردم روسيه قرار داشت، چيز کمی به بار آورد که برای خdزاين نdوع بشdر    رساز دست 

  .تازگی داشته باشد

ولی حتی در رابطه با اين تمدن که مهاجرين سفيد برايش سوگواری مdی کننdد، بايdد         

 اين تمدن از چه نظر ويران شده است؟ تنها از يdک  - تر مطرح کنيم وال را مشخص  ئس

ولی هر چيز گران بهdای     . تمدن ساقط گرديده است   نظر؛ انحصار اقليتی قليل بر خزاين       

هdان هdای بلشويسdم نdه      . فرهنگی از تمدن قديم روسيه دست نخورده باقی مانdده اسdت           

 بdرعکس آنهdا بdه    -نdری را فتوحات فکری را در هم شکسdته انdد و نdه آفdرينش هdای ه            
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فرهنگ . دقت آثار خالقيت بشر را جمع آوری کرده و به طريق نمونه ای منظم نمودند          

  .پادشاهی، اشرافی و بورژوازی اکنون فرهنگ موزه ها شده است

 آنهdا  . ولdی در آنهdا زنdدگی نمdی کننdد     . مردم مشتاقانه از اين موزه ها ديdدن مdی کننdد      

قيقddت کddه انقddالب اکتبddر بddه مddردم روسddيه، ده هddا ملddت   ايddن ح. مddی آموزنddد، مddی سddازند

بdه تنهdائی در سdطحی بdاالتر از جهdنم خانdه       . روسيه تزاری، خواندن و نوشتن آموخت   

  .تمدن قبلی روسيه قرار دارد

انقالب اکتبر اساس تمدن جديدی را پی ريزی کرده، که نه بdرای معdدودی برگزيdده،                 

توسdط تdوده هdای سراسdر جهdان احسdاس        بلکه برای همه، طراحی شده است اين امdر          

 نفرتdی اسdت کdه نسdبت بdه روسdيه       شdدت ی بdه  لذا، همدردی ايشان با اتحاد شورو   . شد

  .تزاری داشتند

 شما می دانيdد کdه زبdان آدمdی يdک وسdيله بdی همتاسdت، نdه تنهdا                   -شنوندگان محترم 

 کddه بdا تصdفيه هdر آن چdه    . بdرای نdام گdذاری وقdايع بلکddه هdم چنdين بdرای ارزيdابی آنهddا        

اتفاقی، ضمنی، مصنوعی است، زبان آن چه را کdه اساسdی، ذاتdی و کامdل اسdت جdذب               

توجه کنيد زبان ملل متمدن، با چه ظرافتی دو عصdر را در توسdعه روسdيه از               . می کند 

فرهنdگ اشdرافيت بdه فرهنdگ لغdات دنيdا کلمdات بربرانdه ای چdون                   . هم تميز داده اسdت    

   شddان را ی شddما ايddن لغdات و معddان . ه کddرده اسdت  را اضddافتdزار، قddزاق، پddوگرام، ناگايکdا  

     وز،  خddبلشddويک، شddورا، کddول انقddالب اکتبddر بddه زبddان جهddان لغddاتی چddون     . مddی دانيddد 

ديوان در اين جا زبان شناسی عملی جلسه .  را معرفی کرده استگاس پالن و پياتيل کا

  .٭کندخی اش را منعقد می يکيفر تار

تddرين جنبddه بddرای ارزيddابی   در عddين حddال مشddکلاساسddی تddرين جنبddه انقddالب کبيddر و

. رفتار و خوی مردم را شdکل مdی دهdد      ) انقالب(فوری، عبارت است از اين حقيقت که        

تصور مردم روسيه به عنوان مردمی تتبdل، بdی اراده، افسdرده و درويdش مdـآب بطdور        

ولdی در  . ريشdه هdای آن در گذشdته اسdت    . وسيعی گسترش يافته، و تصادفی هم نيسdت       
                                                 

کميسdيون  : مراتdع اشdتراکی؛ گdاس پdالن    : کشتارعام؛ ناگايگاک شالق؛ کdول خdوز  :  پوگرام- ٭
  برنامه پنج ساله: برنامه دولتی مسول صنعتی کردن؛ پياتيل کا
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شورهای غربی تاکنون بدان تحوالت خارق العاده ای که توسط انقالب در رفتار مردم ک

  آيا می توانست غير از اين باشد؟. ايجاد گرديده، به اندازه کافی توجه نشده است

مdی شdناخته بdه خdاطر     ) قdبالً (هر فرد با تجربه ای ، می توانdد تصdوير جdوانی را کdه      

ستعد، که بعدًا تمامًا يکجا، تحdت تdأثير يdک محdرک            ورد، پذيرا، احساساتی، بسيار م    آبي

در رشdد تمdامی يdک مليdت، چنdين      . يرقابdل تشdخيص شdده باشdد      غروحی قوی، سفت و     

  .دگرگونی روحی توسط انقالب عملی می شود

قيام فوريه عليه استبداد، مبارزه عليه نجبا، عليه جنگ امپرياليستی، برای صdلح و               

تبر، سرنگونی بورژوازی و احزابی که در پی توافdق       زمين، برای تساوی ملی، قيام اک     

 هddزار مايddل، سddال هddای  ٥بddا آن بودنddد، سddه سddال جنddگ داخلddی در جبهddه ای بddه طddول   

هddای مسddری، سddال هddای سddخت تجيddد بنddای      ی محاصddره گرسddنگی، بينddوائی و بيمddار   

.  اينهاست که مکتبی مشکل ولی خوب مdی سdازد       -اقتصادی و مشکالت جديد و قناعت     

پتddک انقddالب فddوالد . گين شيشddه را خddرد مddی کنddد، ولddی فddوالد را مddی پddردازد پتکddی سddن

  .خصلت مردم را پرداخت

چdه کسdی   " زالسکی مدت کوتاهی پس از انقdالب بdا عصdانيت نوشdت         -ژنرال تزاری 

بdاور خواهddد کddرد، کdه يddک حمddال يddا يdک نگهبddان ناگهddان، قاضdی القضddات شddود؛ يddک     

ک سلمانی؛ کارمنdد اداره؛ سdرجوخه، فرمانdده      خدمتکار بيمارستان مدير بيمارستان؛ ي    

  "کارخانه؟ کل قوا؛ کارگر روز مزد، شهردار؛ چلنگر، مدير

وقتdی کdه سdرجوخه هdا     . آنها مجبور بودند بdاور کننdد  " چه کسی باور خواهد کرد؟ "

 مقاومddت - کddارگر روزمddرد پيشddين  -هddا را شکسddت دادنddد، وقتddی کddه شddهردار      ژنddرال

ت، گريسن کdار واگdن، سيسdتم حمdل و نقdل را بdه نظdم        بوروکراسی کهن را درهم شکس 

درآورد، چلنگdر در سddمت مddدير، ماشddين آالت صdنعتی را بddه شddرايط کddار درآورد، آنهddا   

بگذار آنها " چه کسی باور خواهد کرد؟"نمی توانستند کاری کنند جز آن که باور کنند 

  .فقط سعی کنند و باور نکنند
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 کdه تdوده هdای مdردم اتحdاد شdوروی در طdول              برای توجيه پافشاری خارق العاده ای     

سال های انقالب نشان می دهند، ناظران خارجی متعددی مطابق عادت باسdتانی، روی    

 تddوده هddای !اشddتباهات تddاريخی شddديد . روسddی تکيddه مddی کننddد " بddی ارادگddی"خصddلت 

های خdويش   با دست. انقالبی فقرشان را صبورانه تحمل می کنند ولی نه با بی ارادگی     

بگذار دشdمن  . ده بهتری را خلق می کنند و مصمم اند که به هر قيمتی آن را بسازند   آين

! طبقاتی فقط کوشش کند که اراده اش را از خارج به اين توده های صبور تحميdل کنdد            

  !ر، به سود او خواهد بود که سعی نکنديخ

يخ روسdيه  اجازه دهيد در خاتمه سعی کنيم تا مقام انقالب روسيه را، نه تنهdا در تdار   

 ماهddه، دو ٨، در يddک دوره ١٩١٧در طddول سddال . بلکddه در تddاريخ جهddان تعيddين کنddيم 

 آن انعکاس ديdررس مبdارزات عظيمdی کdه           -انقالب فوريه . منحنی تاريخی تقاطع کردند   

در طول قرون گذشته در خاک کشورهای هلند، انگلستان، فرانسه، تقريبًا درتمام قاره         

انقdالب اکتبdر سdلطه    . انقالبات بورژوائی جای می گيdرد اروپا انجام می گرفت در سری    

اين سرمايه داری جهانی بود که از اولين . پرولتاريا را اعالم نموده و افتتاح می نمايد   

. زنجيdر در ضdعيف تdرين حلقdه اش شکسdت      . شکست عظيم در خاک روسdيه رنdج بdرد         

  .ولی اين زنجير بود که شکست، نه فقط حلقه زنجير

از بddه . ر رسddانده اسddتسdd عنddوان يddک سيسddتم جهddانی عمddرش را بسddرمايه داری بddه

. انجddام رسddاندن رسddالت اساسddيش، افddزايش قddدت و ثddروت بشddريت بddاز ايسddتاده اسddت   

تنها افزايش نيرومند در . بشريت نمی تواند در سطحی که به آن رسيده است توقف کند

نdddی نظdddام  سdddطح نيروهdddای توليdddدی و نظdddام منطقdddی و بdddا برنامdddه توليdddد و توزيdddع يع    

 را از يک سطح زنdدگی شايسdته مطمdئن    - تمام بشريت -سوسياليستی می تواند بشريت   

. بهای آزادی را در رابطه با اقتصاش به او بدهdد        ساخته و در عين حال احساس گران      

 اوًال بشر ديگر مجبور نخواهد بود که بخش مهمی از زنdدگی اش   -آزادی به دو مفهوم   

نيًا، او ديگر تابع قوانين بdازار، يعنdی نيروهdای تيdره و     ثا. را صرف کار جسمانی نمايد 

او اقتصdادش را آزادانdه خواهdد    . کور که خارج از کنترل او رشد می کننdد نخواهdد بdود     
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وال بdر سdر ايdن    ئايdن بdار ديگdر سd    . ساخت، يعنی قطب نما در دسdت و مطdابق بdر نامdه      

 ءمdام اسdرارش را افشdا    قdرار داده، ت xاست که کالبد جامعه را از هر حيث تحdت اشdعه       

به اين مفهdوم،  . کرده، و کل کارکردش را تابع برهان و اراده بشريت اشتراکی گردانيم         

از نظdر جdد مdا، کسdی کdه      . سوسياليسم بايد گام جديدی شود در ترقی تاريخی نوع بشر   

 معرف توطئه نيروهای اسرارآميز و طبيعتخودش را با تبر سنگی مسلح کرد، تمامی 

 از آن زمddان تddاکنون، علddوم طبيعddی، دسddت بddه دسddت تکنولddوژی عملddی،  .متخاصddم بddود

فيزيکdدان بdه کمdک انdرژی        . طبيعت را تا عمق ژرف ترين اسرارش روش کdرده اسdت           

آن زمان چندان دور نيسdت کdه علdم بdه راحتdی      . الکتريکی روی هسته اتم نظر می دهد   

که ی برجائ. باله تبديل کندوظايف کيمياگران را حل کند و زباله را به طال و طال را به ز

زمddانی شddياطين و خشddم طبيعddت حکddم فرمddا بودنddد، اکنddون اراده صddنعتی بشddر هddر چddه    

  .شجاعانه تر حکومت می کند

 طdش ولی هنگامی که او پيروزمندانه با طبيعت دست و پنجه نرم می کرد، بشر رواب        

بdا  . ، بنdا کdرد  را با انسان های ديگر کورکورانdه، تقريبdًا ماننdد زنبdور عسdل يdا مورچdه                  

با مذهب شروع کرد و به . تأخير بی اندازه نامصمم به مسائل جامعه بشری نزديک شد

يدواليسddم و راسيوناليسddم   نهضddت رفرماسddيون اولddين پيddروزی ايندو   . سياسddت رسddيد 

انديشه انتقادی . بورژوائی در محدوده ای بود که با سنت های مرده حکم رانی می شد

نظريه برابری و سلطه مdردم و حقdوق بشdر کdه         . وجه گشت يسا به سوی دولت مت    لاز ک 

. در مبارزه عليه استبداد و اقشار قرون وسطائی متولد شده بود، رشد کرد و توانا شد      

انديشddه انتقddادی در قلمddرو ادارات دولتddی   . در نتيجddه سيسddتم پارلمانتاريسddم برخاسddت  

رژوازی انقالبdی   راسيوناليسم سياسی دمکراسی بزرگترين دسdت آورد بdو        . رسوخ کرد 

  .بود

تکنولddوژی بشddر را از . ولddی مddا بddين طبيعddت و دولddت، زنddدگی اقتصddادی مddی ايسddتد   

 آزاد کرد، تdا او را تنهdا بdه بنdد خdودش          - خاک، آب، آتش، باد    -قيداستبداد عناصر کهن  

بشddر از بردگddی طبيعddت بddاز ايسddتاد تddا بddرده ماشddين شddود و بddدتر از آن، بddرده     . بکشddد
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ن کنdونی جهdانی بطdرز غdم انگيdز خاصdی شdهادت مdی دهdد کddه          بحdرا . عرضdه و تقاضdا  

       چگونddه بشddر، کسddی کddه در اقيddانوس تفحddص مddی کنddد، کسddی کddه بddه ارتفddاع جddو سddر       

  می افرازد، کسی کdه در بdر روی امdواج نdامرئی بdا سdاکنين ديگdر نقdاط زمdين مکالمdه                     

قتصdاد خdويش   چگونه اين حاکم مغرور و شجاع طبيعت بdرده نيروهdای کdور ا     : می کند 

وظائف تاريخی عصر ما عبارت است از، جانشdين کdردن برنامdه ريdزی           . باقی می ماند  

معقول به جای نوسdان غيرقابdل کنتdرل بdازار، بdه ديسdيپلين کشdيدن نيروهdای توليdد و                       

فقdط بdر   . گماردن آنها به کار هماهنگ جمعdی و مطيعانdه در خdدمت بdه احتياجdات بشdر                 

بشddر قddادر خواهddد بddود کddه انddدام هddای خسddته اش را     پايddه چنddين اسddاس اجتمddاعی ای   

 در قلمdرو فکdری شdخص    -زنی و نه فقط عdده قليdل برگزيdده     گشترش دهد و هر مرد و     

  .کامل گردد

بشر خويشdتن را تdاج خلقdت    . خير اين آغاز آن است  . ولی اين هنوز پايان راه نيست     

 اسdت کdه بشdر    ولdی چdه کسdی ادهdا کdرده      . و تا حدی در اين ادعdا محdق اسdت          . می نامد 

امروزی آخرين و کامل ترين نماينده موجودات هوموساپيننز است؟ خيdر، او از کمdال،     

کی ناپختddه، از نظddر فکddری  يروحddی و جسddمانی بسddيار بddه دور اسddت، از نظddر بيولddوژ   

  .ناتوان و فاقد تعادل جديد اورگانيک می باشد

رده کdه هdم   هdائی در فکdر و عمdل پdرو     صحيح است که بشريت بيش از يک بار غول    

نdژاد بشdر حdق دارد کdه از       . شان بوده انdد   ی  چون قلل در سلسله جبال، سرآمد معاصرن      

. ارسطويش، شکسپير، داروين، بتهون، گوته، مارکس، اديسون، و لنين به خود ببالد            

علت که آنها تقريبًا بدون اسdتثناء   ولی چرا آنها ان قدر نادرند؟ قبل از هر چيز، به اين    

نادر، جرقه های نبوغ در جدا از استثناعات .  متوسط اسجتماع آمده انداز طبقات باال و

اينکdه  همچنين به علdت  . شعله ور شوند می ميرند   اينکه   مردم قبل از     ،دورن خفه شده  

پروسه های خلقت، رشد و تحصيل انسان اساسًا اتفdاقی بdوده و لزومdًا هdم چنdان بdاقی             

  .گردد و نه تابع آگاهی و اراده هستند یمی ماند، ونه توسط تئوری و پراتيک تنوير م
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مردم شناسی، بيولوژی، فيزيولوژی و روانشناسی کوهی از مطالdب را انباشdته انdد             

ش در مقابdل نdوع بشdر قdرار      اتا وظيفه تکامل و رشد بدنی و روحی را با تمام وسdعت       

رداشته است، چdاهی  بد، سرپوش چاه را    يروانکاری، با دست ملهم زيگموند فرو     . دهد

خوانده می شود، و چه چيز آشکار شده است؟ فکر آگاه مdا تنهdا         " روح"که شاعرانه   

غواص های ماهر به تdه اقيdانوس    . بخشی کوچک از کار نيروهای تاريک روانی است       

فکdر بشdر بdا    . می رسند و در آنجdا از مdاهی هdای اسdرارآميز عکdس بdرداری مdی کننdد           

 اسdرارآميزترين نيروهdای محdرک و        منابع روانی خويش، بايد بdه روی       رسيدن به قعر  

  .روح روشنی اندازد و آنها را تابع برهان و اراده نمايد

زمانی که بشر کارش را با نيروی بی قانون اجتماعی خويش تمام کرد، او در هاون       

انبيddق کيمddاگر بddه کddار بddر روی خddويش مddی پddردازد، بddرای اولddين بddار بشddر        و قddرع و

الکثر بddه عنddوان يddک جddنس نيمddه تمddام روانddی و  خويشddتن را چddون مddاده خddام و يddا حddد 

مdرو احتيdاج بdه    لسوسياليسdم بdه معنdی يdک جهdش از ق     . جسمانی در نظر خواهد گرفت   

بdه ايdن مفهdوم هdم چنdين بشdر امdروزی بdا تمdام تناقضdات و           . قلمرو آزادی خواهdد بdود   

   .فقدان هم آهنگی، راه را برای نسل های جديد و خوشبخت تر می گشايد
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