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ی هاید یزمینهوان شش تز در تمی 3مجموعه آثار لنین منظم و اصولیی هبا مطالع

 . دکرانقلاب استخراج 

کلااب  ااا جناار جناا   دیاادها و سیاساا  ا  ؛ ( انقلاااب یااگ جناا  اساا 1

 . مقایسه اس قا ل

عصکر » نویسکد مکی «مسکیر دکدر »ی هدر جکزو، 1۱۹۱در سکال ، کارل کائوتسکیی

کائوتسککیی کاملککا   اعلککا لنککین بککا ایککن  4.«شککده اسکک  پرولتککری آزککاز هککایانقلاب

 تأکیککد، کائوتسککییی هجککزو نقککا ازبککه، «دولکک  و انقلککاب»موافککا اسکک  و در

، در اروپکای زربکی 1٧٨1 تکا 1٨٧۱هکای دوران انقلکابی سکال پک  از... کنکد ککهمی

  ۵...شده اس در شرق آزاز  ۵1۱۹ ر آن از سالیدورانی نظ

، نویسککدمککی «انقلککاب پرولتککری و کائوتسککیی مرتککد» در کتککاب 1۱1٧ لنککین در

ی هکککه جککزو 1۱۹۱مثلککا  در ، ای کککه هنککوز مارکسیسکک  بککودکائوتسککیی در دوره
ککرد ککه جنکن انقلکاب را مکی صراحتا  از ایکن ایکده دفکا ، را نوش  «مسیر ددر »

لنکین  6.«آزکاز شکده اسک عصکر انقلابکا  »گفک  ککه می او؛ سازدمی ناپذیراجتناب

، فعلکی دورانشکرای  عینکی ی هکنکد ککه کلیکمکی اعلکا ، به بعکد1۱1۵از سال ، خود

زیککرا اکنککون  د.دهککمی ی پرولتاریککا را در دسککتورکار دککرارهککاانقلککابی تودهی همبککارز

از ایکن پک  تناکا انقلکاب ، که جنن امپریالیسکتی جاکان را بکه آتکش ک کیده اسک 

 لنککین در ٨.را بگ ککاید هککاآزادی مل توانککد راه صککل  و مککی اجتمککاعی پرولتاریککا
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پایککان دوران لولککانی »، نککاو پککوتمیینچنککد هفتککه پکک  از دیککا  ناویککان رز ، 1۱۹۵

ککه از زمکان کمکون پکاری  تقریبکا  لکاینقطر در اروپکا حیمفرمکا ، ارتجا  سیاسی را

عصکر ، ایکممکا امکروز دطعکا  وارد عصکر جدیکدی شکده » کنکد مکی بینکیپکیش، «بود
   ٧.«و انقلابا  آزاز شده اس  تلالما  سیاسی

وح ککیانه ، للبانککهذهنیکک  جنککن» یی کککه نگذاشککتندهاسوسیالیسکک  یهککابینییشپکک

 "بککوراوایی" در فککردای انقلککاب در ناایکک ، «هککا را سرمسکک  کنککدو حیککوانی آن

شکککده در کنفکککران   تصکککوی  مانیفسککک ِ. اثبکککا  شکککدند، 1۱1٨ی هفوریککک

یعنککی تبککدیا ، کمککون پککاری ی هصککریًا  سککابق، 1۱12در ، یالیسککتی بککالسوس

تبککدیا جنککن  1۱1٨در  ۱.بککه جنککن داخلککی را یککادآور شککده بککود هککاجنککن دول 

ی هکاجنکن عمکومی بکرای خفکه ککردن خلا، یعنکی جنکن راهزنکی کک امپریالیستی

جنککن ککک بککه جنککن داخلککی ک یعنککی  اندارسککرمایهم میککان یضککعیو و تقسککیم زنککا
کککارگران و سککتمدیدگان بککر علیککه کسککانی جنککن ، اندارسککرمایهکککارگران بککر علیککه 

 ان ودارزمککینبککر علیککه ، بککر علیککه تزارهککا و شککاهان، کننککدمککی هککا سککتمکککه بککه آن

روزی از فقککر و تیککرههککا، منظککور آزادی کامککا ب ککری  از جننبککه، اندارسککرمایه
افتخککار و شککعو . وادعککا  شککرو  شککد، گسککترده و از سککرکوب انسککان توسکک  انسککان

تناککا جنککن عادلانککه و ، یعنککی جنککن بککزر ، سککتین انقلککابراه انککداختن نًبککه
. نصککی  کککارگران روسککیه شککد، جنککن سککتمدیدگان بککر علیککه سککتمگران، م ککرو 

  1۹.دادند کارگران پتروگراد سلطن  تزاری را شیس 

بککه جنککن سککتمدیدگان بککر علیککه »بککرای کسکک  منفعکک   اندارسککرمایهجنککن میککان 

جنککن مقککد  از ، م ککرو  و عادلانککهجنککن تناککا » و زمککان تبککدیا شککد «سککتمگران

 . رسیدفرا  11«ستمدیده و استثمار شده، ی زحمتیشهاتوده نظرِم

سیاسکک  بککا وسککایا دیگککر ی هادامکک»، لبککا فورمککول کلککازویت ، زیککرا جنککن

. کنککدمککی آن را نقککا بارهککالنککین توجککه زیککادی بککه ایککن فورمککول دارد و  12.«اسکک 
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در پایککان دککرن ، نقلککابی فرانسککههنگککامی کککه شارن ککینان و دهقانککان ا، همچنککین

در همککان ، دنککدکرتیککب بردککرار دموکراسککلطن  را سککرنگون و جماککوری ، هجککدهم

للکک  و سککلطن ، تزاریسکک ، اروپککای مسککتبدی هبقیکک» حککال پایککه و اسککا 

ی هناپکذیر سیاسک  ایکن لبقکو تکداو  اجتنکاب؛ را بکه لکرزه درآورنکد «فئکودالنیمکه

یی بودنککد کککه در جریککان آناککا تمککامی دول هککاجنن، انقلککابی پیروزمنککد در فرانسککه

انقلکابی ی هبکر علیکه فرانسکائتلکا  و جنکن ضکد انقلکابی خکود اروپا لل  سلطن 

جنکن از ایکن ، بکه دلایکا ددیقکا  م کابه، مطمئنکا ، لنکینی هنوشکتبکه 13.شیا دادندرا 

ی هککاو امپراتوری روسککیه ، فرانسککه، )انگلسککتانجنککن تفککاهم مثلکک  ، پکک  جاککانی

 سیاسکتی اسک  ککه لبقکا  حکاکمی هادامک،  اتکریش ک مجارسکتان، آلمان) مرکزی

امکا ، بردنکدمکی هکا پکیش از شکرو  مخاصکمه بکه پکیشی متخاصکم مکد هاددر 

ک ی ککان » یخلککا  اندی ککه، براین جنککنبنککابر 14.ی جنگککیهاایککن بککار بککا سککلا 

ب کککرگرایی ،   patriotisme)گرایکککی مکککیانها، ککککه ماننکککد اپورتونیسککک ، مسکککیًی

(humanitarisme  ؛ نیسکک  «گنککاه»یککا  «تصککاد  »، «کننککدمککی و صککل  را موعظککه

ی و شکککیلی از زنکککدگی دارسکککرمایهای اجتنکککاب ناپکککذیر در بلیکککه مرحلکککه

  1۵.ی اس  و به همان اندازه لبیعی اس  که صل دارسرمایه

در مقایسککه بککا ضککد خککود یعنککی ، ایلککور کککه سککیون در فیزیککب گالیلککههمککان

تککا زمککانی کککه نظککا  ، صککل  نیککز؛ از هککیا امتیککازی برخککوردار نیسکک ، جنککبش

از سککوی . اسکک  کککه جنککن «لبیعککی»بککه همککان انککدازه ، ی لککول بی ککددارسککرمایه

نولیبرالیسکم در بعکد از ی هپکردتوان اندی ید ککه پک  از کامکا شکدن میکانمی دیگر

یعنککی ، شکود «دوبکاره ملککی»زودی هممیککن اسک  بکک سیاسکک  جاکانی، جنکن سکرد

بکه همکان شکیا ککه اعتلکای ؛ شد  مسل  آن را بکه دسک  بگیرنکدی بههاوم حی

آزاد را ی هجککای لیبرالیسککم ادتصککادی و مبادلکک، 1٧٧۹ یدر دهککهها، ناسیونالیسککم

  16.دبا از آن زال  بودندی هگرف  که در سه ده
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تیامککا مسککتقیم و » بلیککه، جنککن بککا اصککول مالییکک  خصوصککی در ت ککاد نیسکک 

ی هاتقسکیم مسکتعمرا  و سکرزمین»، موضکو  جنکن 1٨.«اسک ناگزیر ایکن اصکول 

ی هشککرمانیککب دروب بککی »جنگنککد و ایککنمککی دزدان بککا هککم؛ اسکک  «بیگانککه

شیسکک  ییککی از لککرفین جنککن را ، ای معککیندر لًظککه»اسکک  کککه  «بککوراوازی

 1٧ .«منکافر دزدان را منکافر مکرد  یکا مکیان جکا بزنکد»ککه برای ایکن، «کندمی مطر 

نزدیککب بککه ده سککال ، روسککیه مککرد  نککه و نییلککای دو  و اسککتبداد روسککیهدر نتیجککه 

 هنگککا  از دسکک  دادن بنککدر پککور  آرتککور در اوایککا، دبککا از جنککن جاککانی اول

کنکد ککه ایکن شیسک  مکی لنکین تأکیکد. شکدندآوری متًما شیس  شکر ، 1۱۹۵

درآمککد شیسکک  پککیش زیککرا؛ دکککرخککدم   «مککرد  روسککیه»حتککی بککه ، اسککتبداد

بکه ، تکزاری هوزیکر داخلک،  Plehv))   پِلِکویکادآوری مختصکر ودکایر 1۱.دتزاریسکم بکو

جنککن کوتککاه و »راه انککداختن یککبنییلککای دو  توصککیه کککرده بککود کککه بککا بککه

 «ی میمکونهکاااپنی» امکا. بر علیکه ااپکن دکدر  خکود را مسکتًیم کنکد« پیروزمند

روسککیه ی هنامیککد  بککر ناوگککان جنگککی و توپخانککمککی را چنککین هککا)تککزار ااپنی

 )آوریککا در بنککدر پککور  آرتککورنخسکک   درپککی وارد آوردنککد ی پککیهاشیسکک 

 سککپ  در دریککای چککین؛ کنککدمککی سککقو  1۱۹۵ی هاانویکک دو  شککار در،  1۱۹4

 مکککار  ویککک ههو بککک، 1۱۹4کککک سکککپتامبر )او  در موککککدن دو بکککار،  1۱۹4)او  

ککککه   1۱۹۵مکککه  2٨ - 2٧) نبکککرد دریکککایی تسوشکککیمادر ، بالکککاخره، و،  1۱۹۵

 . زد ردم لور دطعىبهی روسیه را هاللبییس  جاهش

 و عنککوان یککب ادککدا  وح ککیانهبککه، را هککاهمککواره جنککن میککان مل  هاسوسیالیسکک 

پرولتاریککا تناککا پکک  از خلککر سککلا  ، بککا ایککن حککال 2۹.انککدمًیککو  کککرده، حیککوانی
تککاریخی عمککومی ی هکککه بککه و یفککبککدون آن، کککردن بککوراوازی خواهککد توانسکک 

، ی دراضکه بریکزدهکابکه گورسکتان آهن را کلکا  هاسکلا ی ههمک، کنکدخود خیانک  
 بکه نکه و امکا تناکا پک  از خلکر سکلا  ککردن بکوراوازی، او این کار را خواهد کرد
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در حکالی ککه آتکش جنکن امپریالیسکتی دو ، ایکنوجکود و بکا  ؛آن از دبکا وجه هیا

 انقلکابی پی کناادی هابکه سوسیالیسک ، بکر گرفتکه اسک اسک  ککه اروپکا را درسال 

 یهمرحلک ترینتکازه، امپریالیسکم در 21کننکد « مطالبکه» را« خلکر سکلا »شکود ککهمی
 بکه یکب سیسکتم عمکومی سکتم، در وادکر، یدارسکرمایهخوانیم ککه می یدارسرمایه

زمکین و ی هبکر اکثریک  عظکیم سکاکنان ککر« پی کرفته» استعماری م تی ک کورهای

سککر تککا پککا مسککل  و ی هو دو یککا سککه درنککد. اختنکاق مککالی آنککان مبککدل شککده اسکک 

را بککین خککود « خککوان یامککا» ااپککن  ایککن، انگلسککتان، )آمرییککا دارای ادتککدار جاککانی

 بکه گکرداب جنکن خکویش ایکن امکرکننکد و تمکا  جاکان را بکه خکالر مکی تقسیم

  22.ک انندمی

و  هابککا پاسیفیسکک  هامککا مارکسیسکک » کنککد کککهمککی تأکیککد 1۱1۵ لنککین در

 هکری هجداگانک بکه ایکن معنکا ککه مکا ضکرور  تًلیکا، تفاو  داریم هاآنارشیس 

 1۱1٨ تککری در مککهلککور صککری او بککه. «جنککن از لًککار تککاریخی را دبککول داریککم

گونککه جنگککی دیدوشککر  هرمخالفککان بککی  هامککا مارکسیسکک ، کنککد کککهمککی تیککرار

ککه بکا  اسکتقرار نظکا  اجتمکاعی سوسیالیسکتی اسک  هکد  مکا یم یگومی ما. نیستیم
بکا حکذ  هرگونکه اسکتثمار انسکان از ، از میان برداشتن تقسکیم ب کری  بکه لبقکا 

بکروز جنکن را حتمکا   امیکان هکر گونکه، ی دیگکرهکاو یب مل  توسک  مل  انسان
ییکی از ارککان آرمکان کمونیسکم  هاسکال ایکن اصکا 23.و دطعا  از میان خواهکد بکرد

جماککوری خلککا چککین در مککد  میککان ویتنککا  و جنککن کوتککاه. دادمککی را ت ککییا

شکد ککه بکرای مکی نخستین مکورد نقکا ایکن اصکا مًسکوب، نظرماز این ، 1۱٨۱

. تصکور بکودچندین نسا از فعکالین کمونیسک  بکه معنکای وادعکی کلمکه زیکر دابکا

 نیسک  ککه فقک  انقلکاب ککارگری شکیی»، نویسکدمکی بینکی آشکیارلنین با خکو 

انقلکاب  24.«اتمکه خواهکد دادخاتمکه دهکد و دطعکا  خ هکاجننی هتوانکد بکه همکمی
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زیکرا بکه ، امکروز اسک ی هب کری  تًک  سکتم و رنکد دیکدی هرهایی همکارگری 
  2۵.اشیال ستم و استثمار انسان توس  انسان پایان خواهد دادی ههم

کنککد کککه اگککر مککا مککی لنککین تیککرار. «جنککن داریککم و جنککن»، در حککال حاضککر، امککا

 لککور کلککی نفککیجنککن را بککه»امککا ، کنککیممککی را مًیککو  امپریالیسککتیجنککن 

هکای جنکن؛ ی ناعادلانکههکای عادلانکه وجکود دارنکد و جننهکاجنن 26.«کنکیمنمی

؛ مانکدهی لبقکا  پی کرو و لبقکا  عقک هکاجنن؛ هکای ارتجکاعیو جنکن متردی

یی کککه بککرای هککایی کککه در خککدم  تًیککیم سککتم لبقککاتی هسککتند و جننهککاجنن

ی بسککیاری را هککاتککاریج جنن. گیرنککدمککی سککرنگون کککردن سککتم لبقککاتی صککور 

  یفجکککایر و مصکککاها، دسکککاو هکککا، شکککناخته اسککک  ککککه بکککا وجکککود رذال 

؛ انکدیعنکی بکرای تیامکا ب کری  مفیکد بکوده، انکدبکوده «متردکی» ناپذیر آناااجتناب

بککرای مثککال )آور و ارتجککاعی العککاده زیککانزیککرا توانسککتند بککه اناککدا  ناادهککای فککوق

عثمککانی و )اروپککا  یی مطلقککههککاتککرین حیوم  ککیانهو وح  اسککتبداد یککا سککرواا

در جاکک  منککافر سککتمدیدگان صککور  »، گککاهی، هککاجنن 2٨.کمککب کننککد  روسککیه

. بردگککان را آزککاز کککردی هاسککپارتاکو  جنککن بککه منظککور دفککا  از لبقکک. «گرفتنککد

در عصککر . روی دادنککدیی از ایککن دسکک  در عصککر سککتم اسککتعماری نیککز هککاجنن

تکوان آناکا را نمکی و عادلانکه بودنکد هکاایکن جننی بعکد از آن هکاداری و دورهبرده
م ککروعی  و خصککل  متردککی و ضککرور  » مککا، گویککدمککی لنککین 2٧.مًیککو  کککرد

، سکتمگری هسکتمدیده برعلیکه لبقکی هی لبقکهکایعنکی جنن کک« ی داخلکیهاجنن

کککارگران دار، زمککیندهقانککان سککر  بککر علیککه اربابککان ، دارانبردگککان بککر علیککه بککرده

، البتککه، ککک و 2۱.شناسککیممککی بککر علیککه بککوراوازی ک را کاملککا  بککه رسککمی  مزدبگیککر

خکونین ، جنگکی ککه بکه همکان انکدازه سکخ ، نیز یب جنکن اسک »جنن انقلابی 

تککرحم در خصککو   بمخالفککان انقلککا، در هککر صککور  3۹.«و دردنککاا اسکک 
المللکی بکوراوازی امپریالیسکتی بکین  دهنکدمکی به رداب  بکا ییکدیگر ادامکه گزین ی
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بیسکک  میلیکون نفکر دیگککر را  و از بکین بکرده ده میلیکون انسککان را« خکود»در جنکن 
بککا ایککن هککد  کککه معلککو  شککود آیککا لاشککخورهای . الع ککو کککرده اسکک نککاد 

، اگکر جنکن مکا. بریتانیایی باید بر جاکان فرمکانروایی کننکد یکا لاشکخورهای آلمکانی
کننکد مکی بکر آناکا سکتم جنن سکتمدیدگان و استثمارشکوندگان برعلیکه کسکانی ککه

میلیککون یککا یککب میلیککون دربککانی در نککیم، دهنککدمککی و آناککا را مککورد اسککتثمار دککرار
بککوراوازی خواهککد گفکک  کککه تلفککا  جنککن او ، ک ککورها برجککای گککذاردی ههمکک

ایکن جملکا  یکادآور ایکن  31.بکار هسکتنداند و تلفا  جنن مکا جنایک م رو  بوده

ی های حساسکی ککه بکه خکالر بکدیهاانسکان»  جکای اول می کله هسکتندهسخن بک

چنککد دطککره اشککب هککم بککه خککالر ،  بککدون شککب مسککتدل)کننککد مککی انقلککاب گریککه

  32.«ریزندب یی که باع  انقلاب شدندهابدی

 نظکامی یهازالبکا  بکه اسکتعاره کنکدمکی هنگامی که از حزب ککارگری صکًب  لنین

؛ گفتگکو نیسکتند ی بًک  وهکازیکرا احکزاب سوسیالیسکتی کلو . شکودمکی متوسا

عصکککر انقلکککابی بکککرای » 33.باشکککندمکککی ی ککککارگران مبکککارزهابلیکککه سکککازمان

بایکد کادرهکای ارتکش . ماننکد زمکان جنکن بکرای ارتکش اسک ، سیدموکراسوسیال

سککربازان و ، نفککرا  آن را بککرای جنککن آمککاده سککازیم، خودمککان را افککزایش دهککیم

صککی هسککتند بککه زیککر نیروهککایی را کککه در مرخ، نیروهککای ذخیککره را بسککید کنککیم

  34.«ایجاد کنیم ی امدادیهای جدید و سروی هاارتش، پرچم فرابخوانیم

ی ههکدای  ارت کی ککه ککار ککردن بکا همک»کنکد ککه می دوباره اعلا  1۱2۹لنین در 

بکرد یکا مکی ککاربکه یی ککه دشکمنهاو بکا شکیوه و ادوا  را نیاموخته باشکد هاسلا 

  خواهکد بکود «زیکر عادلانکه یکا حتکی جنایتیارانکه، ککار خواهکد بکرد آشکنا نباشکدبه

کنککد تککا در مککورد هنککر مککی ایککن حقیقکک  در مککورد سیاسکک  حتککی باتککر صککدق

  3۵.«نظامی
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، شککودمککی چککه ککه بککه عملیکا  وادعککا  نظککامی مربکو در آن، بکه ایککن ترتیک  لنککین

صککل  یککب ، در وادککر، کککه)برسکک  لیتوفسککب  «صککل »پککذیرد کککه مککی آسککانیبککه

موجکک  آن یککب چاککار  جمعیکک  و خککاا خککود را از روسککیه بککهو  بککود تًمیلککی

 ن ککان؛ امککا او خالردادمککی را ت ککییا «ن ککینی عظککیمعقکک »یککب   دسکک  داد

بککه دولکک  شککوروی اجککازه داد مواضککعی را حفکک   ن ککینیعق سککازد کککه ایککن مککی

گکا  ناکایی پیکروزی بکر علیکه سکفیدها ک بکر ، «بک آتکش» از گیکریبارهو بکا  کند

 همککان لککور کککه 36.بککردارد ورانگککا را، پیلسودوسککیی، نییککیند، علیککه کولچککاا

امککا . دسککامبر بککا آلمککان منعقککد شککد  1۵)2 جنککن دری هدانککیم دککرارداد متارکککمککی

. بککرای شککوروی بسککیار سککنگین بودنککد، شککرایطی کککه آلمککان بککرای صککل  گذاشکک 

لنکین تناکا زمکانی نظکر خکود را بکه کرسکی ن کاند . مذاکرا  صکل  بکه درازا ک کید

، تعیکین کردنکد هکاشکرای  جدیکدی ککه آلمانی  وضعی  نظامی بکدتر شکده بکودکه 

 1۱1٧مککار   3 ای دربککا ام ککای معاهککده هاشککوروی) حتککی تًقیرآمیزتککر بودنککد

صکل  تًمیلکی » در حکالی ککه مکدافر پکذیر  ایکن، لنکین.  این شرای  را پذیرفتند

اهای روسککیه اجرایککی مرکککزی شککوری هدر برابککر کمیتکک، بککود «ناایکک  دردنککااو بککی

تمکا  ، بکا ککارگران و دهقانکان، زحمکتیش وادعکیی هاگکر بکا لبقک  کنکدمی اعلا 

، تکوانیم جنکن کنکیمنمکی مکا بکه هکیا صکور   شکنویدمی فق  یب پاسج»بگیرید 

خکون مکا را ، گفک مکی همکان لکور ککه یکب سکرباز، ما ددر  این ککار را نکداریم

جنککبش انقلککابی کککه در حککال حاضککر امیککان وارد کککردن  [...]خفککه خواهککد کککرد 

پکا خواهکد خواسک  و مطمئنکا  ک بکه امکا، بعکدا  کک نظامی به دشمن را نداردی هضرب

 3٨.«به ضد حمله دس  خواهد زد

 هاهنگکامی ککه پک  از هفتکه، انقلکاب شکوروی یبقکای هدر خصکو  مسکأل، لنین

؛ خککود کنککدی هیانککگراوادککر هایدیککدگاه بًکک  موفککا شککد اکثریکک  را جککذب

بککرای بککه دسکک  آوردن زمککان موجکک  آن کککه بککه، هنگککامی کککه دیگککران نظککر او را
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 کککامی ا اککاربککا تلککج؛ دنبککال کردنککد، بایککد مودتککا  خککاا و میککان را واگککذار کککرد

بکه جکای صکل  برسک  ؛ هکر چکه گفتکه بکود  تمامکا  بکه تًقکا پیوسک »  کنکدمی

مراتک  بکه صکلًی بکه، خواسکتندنمکی به دلیکا خطکای آناکایی ککه آن را، لیتوفسب

 3٧ .«تًقیرآمیزتر تن دادیم

پکذیرد ککه ودکایر بکاز هکم ، مکینکابرابری هیب ماه پ  از ام ای ایکن معاهکد، لنین

را  «ن ککینیعق انتظککار و ، تاکتیککب زیگککزا  رفککتن»بککه دولکک  شککوروی اتخککاذ 

سکایر جکایی ککه هنکوز بکه امیکان انقلکاب در آلمکان و و از آن؛ تًمیا خواهند کرد

باتککر آن »  کنککدمککی ایککن کلمککا  را نیککز اضککافه، اندی ککدمککی ک ککورهای اروپککایی

اسک  ککه در برابکر بکدترین تًقیرهککا و شکدیدترین ضکربا  را در سکط  ک ککوری 

لادک  داشکته باشکیم ولکی در درارگکاه ، تکاب آوریکم، و دولتی تًما داشکته باشکیم

بکزر  سوسیالیسکتی  ککه بکه دلیکا دکدر  ودکایر از ارتکش، مانگردان سوسیالیستی

، جدا افتاده و منتظر آن اسک  ککه انقلکاب در ک کورهای دیگکر بکه کمکب او بیاینکد

تککا زمککانی کککه سککایر »  کنککدمککی دوبککاره اضککافه، چنککد مککاه بعککد، لنککین 3۱.«بمککانیم

 مکا مثکا کسکانی، انکدی انقلاب سوسیالیسکتی جاکانی بکه کمکب مکا نیامکدههاگردان

  4۹.«برندمی ده به سرای مًاصره شمانیم که در دلعهمی

شکوند تکا یکب جاکش سکریر و آسکان بکرای نمکی به همین سادگی انجکا  هاانقلاب

 لنککین بککا توجیککه صککل  تًقیرآمیککز برسکک  لیتوفسککب اعلککا . آناککا ت ککمین شککود

وجکود نکدارد ککه ، ک کوریی هحتکی در مًکدود، هیا انقلکاب بزرگکی»کند که می

 او اضککافه. «سککر نگذرانککده باشککدازرا  ن ککینیعق سککخ  ناکککامی و ی هیککب دور

، صکل  هکر چقکدر هکم ککه مکودتی، ب  بکه هکر شکیلی ککه باشکدآتش»کند که می

ی مکرد  هکازیکرا بکه توده، از جنکن باتکر اسک ، «دشوار و تًقیرآمیکز باشکد، کوتاه

آمکوزد ککه مکی از سکوی دیگکر هکاتکاریج جنن. کننکد 41«نف  تکازه»دهد می اجازه

بک  بکه منظکور جمکر آوری نیکرو بکرای نبردهکای تکشنقکش آ صل  در تاریج زالبا 
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کککه نککاپلئون ،  Tilsit) صککل  تیلسککی ، نویسککدمککی لنککین. جدیکد را ایفککا کککرده اسکک 

امککا در ؛ بککرای آلمککان بسککیار تًقیرآمیککز بککود، بککه پککرو  تًمیککا کککرد 1٧۹٨ در

حتکی ، مکرد  آلمکان. شکدمکی مًسکوب «عطکو خیکز  ملکیی هنقطک»همین حال 

آناککا توانسککتند نیروهککای خککود را ؛ مقاومکک  کردنککد، پکک  از چنککین صککلًی

مککا . پککا خیزنککد و آزادی و اسککتقلال خککود را بککه دسکک  آورنککدهبکک، آوری کننککدجمکر
 او همچنکین  «ککرده ایکم ام کا "تیلسکی "یکب صکل »، کنکدمکی لنکین تأکیکد، هم

در ، ای مرگبکار اسک پکذیر  مالیکهصکل  زیکر دابکا»ا ااراتی از ایکن دسک  ککه 

گرایککی لنککین در اینجکا وادککر 42 «اسکک  مسککیر ثبککا  و خوشکبختیحکالی کککه جنکن 

دهککد کککه در شککرای  م ککابه ا اککارا  آت ککین و مککی روبسککپیر را سرم ککا دککرار

و بککه ییککی از اع ککای کنوانسککیون انقلککابی بککه نککا   هاللبانککه را بککه ایرونککدنجنککن

وجککه یاهبککه 1٨۱3 مککار  ٨کککه تککا ، شککخ  اخیککر. واگککذار کککرد  Barère)بککارِر 

ودتکی ککه در ایکن تکاریج کنوانسکیون بکه جنکن بکا اسکپانیا ، کردنمی افرا  و ازراق

یکب دشکمن دیگکر بکرای فرانسکه یکب پیکروزی دیگکر بکرای »  اعلا  ککرد، داد رأی

  43« آزادی اس 

نتککاید هجککده مککاه  سککتیبایمککی هنگککامی کککه، 1۱22 سککال پایککانلنککین همچنککین در 

 )بککرای انقلککابیون  ضککرور ، ندشککدمککی بنککدیجمککر 44سیاسکک  نککوین ادتصککادی

. کنککدمککی را مطککر « کککرد ن ککینیعق » دانسککتن ایککن امککر کککه چککه هنگککا  بایککد

. دهککدمککی را ت ککییا« ن ککینیعق خکک  »ین ی دولتککی ددیقککا  یککب چنککدارسککرمایه

ی نککاب سوسیالیسککتی هابککه شککیا« گککذار فککوری»و« تاککاجم ادتصککادی» هککدای 

، بککا برنامککه ن ککینیعق ودن بککه و دککادر نبکک د ککیهاز همککان ابتککدای ، سککازمان کککار

 ن کانخالر لنکین ایکن امکر را صکریًا . دهکدمکی انقلاب را در معرض نکابودی دکرار

ککه بکدون آن، مکا در تاکاجم ادتصکادی خودمکان خیلکی پکیش رفتکه بکودیم» کند می
آنچکه را ککه مکا در آن  هکاتوده. امیانا  ککافی بکرای خودمکان فکراهم ککرده باشکیم
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ی هزودی یعنکی چنکد هفتکامکا بکه، بنکدی کنکیمآگاهانکه فرمکولتوانسکتیم نمکی عصر
کردنککد و آن ایککن بککود کککه گککذار مسککتقیم بککه مککی احسککا ، بعککد آن را پککذیرفتیم

ی صکرفا  سوسیالیسکتی ادتصکاد و توزیکر صکرفا  سوسیالیسکتی از دکدر  مکا هاشیا
عاکده تکری را بکهتوانسکتیم عقک  بن کینیم و و کایو آسکاننمکی خارج اس  و اگر

 4۵.«شدیممی با فاجعه روبرو، گیریمب

 یارا ؛ ویاه  یاگ انقلااب اجعمااسب اسا هیگ انقلاب سیاسب جمچنین و   (2

 . اس  تغییری در وضعی  طبقات جامعه

بکه پختگکی  هکاو درن هات کادهای اجتمکاعی را ککه در لکی دهکه»، تاریج انقلابکا 

توانککد مککی )کککه «انقلککابی توفککان» در جریککان 46.گککذاردمککی بککه نمککایش« انککدرسککیده

 4٨منفککرد عنککوان یککب عمککاگسککتر  پیککدا کنککد و نبایککد بککه هاو حتککی سککال، هککاماه

و نکه در  عمکادر ، «انباشکته شکده اسک  هکاخ کمی ککه در لکی درن»، درا شود 

 4٧.و نکه در عمککا افکراد منککزوی نفکر هککامیلیون در عمکاِ، شکودمککی بیرونکی، حکر 

هککزار  هککایعنککی تًککولی ککه در آن ده »، «آمیکزمسککالم » سکال تًککول هککابعکد از ده

برنکد و آناکا را مکی انسکان را هکامیلیون نکداراز لبقا  بالا با خیکال راحک  دارو نفر

 العکاده زنکیآینکد ککه در جریکان آناکا زنکدگی فکوقمکی ییهاسال 4۱،«کنندمی لخ 

ککه هکا، توده   در روسکیه 1۱۹٨یز یو پکا 1۱۹۵یز یی بکین پکاهامثکا سکال)شکود می

لنکین  ۵۹.کننکدمکی شکوند و مبکارزهمکی فعالانکه وارد صکًنه، برنکدمی در سایه به سر

اصککطلا  تًککول ی بککههککاکککه در دوره، کنککد کککه ت ککادهای متعککددمککی اعلککا 

. شکوندمکی حکا هادر ایکن سکال، انکدبه کندی روی هکم انباشکته شکده آمیزمسالم 

اسکک  کککه نقککش مسککتقیم لبقککا  مختلککو در تعیککین اشککیال  هککادر ایککن دوره»

سیاسکی  "روبنکای"شکود و بنیادهکای مکی زندگی اجتمکاعی بکا دکدر  تمکا   کاهر

مناسککبا  ی هی لولککانی بککر پایککهاو سککپ  ایککن روبنککا مککد  شککوندمککی ایجککاد

 ۵1.«شودمی تولیدی جدید حف 
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شککمار و عمیککا علککا بککی»، گویککدمککی لککور کککه می ککلههمککانهککا، اگککر چککه انقلاب 

تکوان آناکا مکی نکه، بنکا بکه تأکیکد لنکین، امکا؛ «آیندمی بیرون هادارند و از اعماق درن

پکیش ایکن لکوری  هکاککه دنیکا از درنایکنی هبکه باانک، توانمی را سفار  داد و نه

  ۵2...تا ابد آناا را به عق  انداخ ، بوده اس 

انقلککاب یعنککی »، دهککدمککی لنککین پاسککج نظککر مارکسیسککتی یعنککی چککه مانقلککاب از 

روبنککایی کککه دیگککر بککا مناسککبا  تولیککدی ، «تخریکک  یککب روبنککای سیاسککی کانککه

معینکی ی هدر لًظک. مطابقک  نکدارد، انکدککه موجک  ورشیسکتگی آن شکده، جدید

. شکودمکی کاملکا  آشکیار بیاکودگی و ابطکال روبنکای دکدیمی بکر همگکان، از توسعه

لنکین مرتبکا  ایکن جملکا  مکارک  در  ۵3.«شناسکندمکی همه انقلاب را بکه رسکمی »

د یکهکا هنگکا  تولانسکان  شکودمکی را یکادآور  1٧۵۱)نقد ادتصکاد سیاسکی ی همقدم

 شکوند ککهیرى مکین و نکاگزیدى معکیکوارد مناسکبا  تول شیاجتماعى زندگى خکو
 یى مولککدههککارویتیامککا نی هبلیککه متناسکک  بککا مرحلکک، آنککان نبککودهی هتککابر اراد

ایککن مناسککبا  تولیککدی سککاختار ادتصککادی جامعککه ی همجموعکک. مککادى آنککان اسکک 

وادعککی را کککه بککر روی آن روبنککای حقککودی و سیاسککی جامعککه ی هیعنککی شککالود
دهکد و اشکیال معینکی از شکعور اجتمکاعی مکی ت کییا، آیکدمکی ساخته شده و بالا

زنککدگی ی ههمککی هکننککدتولیککد زنککدگی مککادی تعیککینی هشککیو. بککا آن مطابقکک  دارد
هسککتی آنککان را  هاشککعور انسککان. اسکک  هاسیاسککی و معنککوی انسککان، اجتمککاعی

اسک  ککه شعورشکان را  هابلیه بکر عیک  هسکتی اجتمکاعی انسکان، کندنمی تعیین
معینککی از تیامککا خککویش ی همککادی در مرحلککی هنیروهککای مولککد. کنککدمککی تعیککین

 بککا مناسککبا  تولیککدی و یککا مناسککبا  مککالییتی کککه تککاکنون در درون آن تیامککا
تاییکر . رسکدمکی گکاه دوران انقلکاب اجتمکاعی فکراآن. افتنکدمی یافتند در تنادامی

 بککیش سککریعا  دگرگککون خواهککدودر بنیککان ادتصککادی کککا روبنککای عظککیم نیککز کم

بکرای او . را نقکا کنکد معکرو  مکارک ی هایکن نوشکتلنین دوس  داشک   ۵4...شد
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نککد و اکیان دوسککتان خلککا دری لیبککرال هادر جککدل بککا پوپولیسکک ، 1٧۱4مثککال در
کککارل ی هو سکپ  در مقالک، کننکدمکی هکا مبککارزه دمکوکراعلیکه سوسکیال گونکهچه

ایککن ، نوشکک   Granat)روسککی گرانککا   ین ککنامهدابککرای  1۱13کککه در ۵۵،مککارک 

 . کندمی کار را

 2٨ «بککوراوایی» انقلککاب، اگککر فقکک  از روسککیه نمونککه بیککاوریم، بککه ایککن ترتیکک 

و در رأ  آناککا تککزار )ی زمککین دار هککادککدر  را از دسککتان فئودال 1۱1٨ی هفوریکک

ایککن یککب انقلککاب اجتمککاعی ». بککوراوازی واگککذار کککردبککه درآورد و   نییلککای دو 

 وجککههککیاککک انقلککاب اجتمککاعی بککوراوازی لیبککرال کککه بککه ۵6«بککوراوایی بککود

و هنگککامی کککه انقلککاب ؛ معتککدل فراتککر رودی هخواسکک  از سککلطن  م ککرولنمککی

سکربازان و ، تا لاکو کامکا سکلطن  و ایجکاد شکوراهای نماینکدگان ککارگران، ردورت

بککه  ۵٨.«را و راسکک  ضککد انقلککاب شککد» ایککن بککوراوازی لیبککرال، رفکک ، دهقانککان

 ۵٧ «فوریکه نیکز یکب انقلکاب اجتمکاعی بکوراوازیی بکود 2٨انقلکاب »، عبار  دیگکر

جان کین شکدن ککه بکه  -هکر انقلکاب وادعکی ، هکر انقلکاب سیاسکی، کلی لور، بهو

یککب انقلککاب  -دیگککر تقیککا پیککدا نینککد ی هبککه جککای دارودسککت ودسککتهیککب دار

لبقکاتی ککه جامعکه بکه ، «تاییکر در وضکعی  لبقکا  اسک »یکب ، اجتماعی اسک 

  ۵۱.آن تقسیم شده اس 

یعنکی ، از زمکان لاکو سکرواا، در حقیقک ، در مناسکبا  اجتمکاعی در روسکیه تًول

ی هیعنککی حیومکک  مطلقکک، «نککای سیاسککیروب». آزککاز شککده بککود، 1٧61 از سککال

و در  دسک  نخکورده بکادی مانکده بکود عملکا ، نزدیکب بکه پنجکاه سکال بعکد، تزاری

ی بکه روسکتاهای روسکیه شکده دارسکرمایهککه باعک  ورود ، مقایسه بکا ایکن تًکول

، نویسککدمککی لنککین 6۹.بککیش از هککر زمککان دیگککری کانککه و فرسککوده بککود، بککود

ی وجکود داشکتند کککه در هکایداشکته باشکند و انقلابتواننکد وجکود هکایی مکیانقلاب

کنکد و مکی مًکرا را بکازی ها بکوراوازی تجکاری یکا تجکاری ک صکنعتی نقکشآن
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دهنککد و تککا پیککروزی مککی ی شککاری ارتککش مبککارزه را ت ککییاهککادهقانککان و توده

ی هایککن مککورد آلمککان در لککی دور. کننککدمککی او پ ککتیبانیی هبککوراوازی از مبککارز

و مککورد انقلککاب انگلسککتان در قانککان در دککرن شککانزدهم میلککادی رفککر  و جنککن ده

امککا اوضککا   61.نیککز چنککین بککود، 1٨۱3در، وضککعی  در فرانسککه. بککوددککرن هفککدهم 

سکککرکوب و  لکککم ، برتکککری عکککددی دهقانکککان»زیکککرا ؛ روسکککیه متفکککاو  اسککک 

بکر   یم نیمکه فئکودالییکا باتکر اسک  بگکو)ودال ئکان بکزر  فدارزمینوح تناکی که 

دککدر  و سککط  آگککاهی پرولتاریککا کککه در حزبککی ، کردنککدمککی دهقانککان اعمککال

یی هسککتند کککه بککه انقلککاب هککاوادعی ، «ی شککده اسکک دهسککازمانسوسیالیسککتی 

، چنکین وضکعیتیی هدر نتیجک. بخ کندمکی «ایخصکل  ویک ه»بوراوایی در روسکیه 

مطلککا  «ضککرور » و دهقانککان بککرای پیککروزی انقلککاب یککبپرولتاریککا دییتککاتوری 

، انقلابی اسک  و دهقانکانضکدبکوراوازی از ایکن پک  ، در روسکیه، چون ککه  اس 

  62.هستند «هیا»، پرولتاریای هبدون رهبری یا ابتیار و مداخل، در این ک ور

مسککأله ایککن اسکک  کککه بککدانیم جایگککاه اساسککی در ، دککرن بیسککتمی هروسککی در

ککدا  لبقکه بکه دسک   ،انکدرادییکال تیامکا یافتکه لوربکهکه را،  ی انقلابیهاجنبش

در سککه ، گونککه کککه انگلکک  پککیش از ایککن ملاحظککه کککرده بککودهمککان. خواهککد آورد

، و جنککن دهقانککان در آلمککان در دککرن شککانزدهم رفککر ) انقلککاب بککزر  بککوراوایی

، دهقانککان انقلککاب انگلسککتان در دککرن هفککدهم و انقلککاب فرانسککه در دککرن هجککدهم 

 سککربازان ارتککش مبککارزه را تککأمین، بککه منظککور پ ککتیبانی از نبککرد بککوراوازی

ن تناککا نقککش نیروهککای کمیککی را کردنککد در حککالی کککه دیگککر عناصککر شارن ککیمککی

لنککین ایککن را در  ککک در انقلککاب بککوراوایی روسککیه، بککه جککای آن 63.دنککدکرمککی ایفککا

 ککک پرولتاریککا جایگککاه نخسکک  را بککه خککود اختصککا  نویسککدمککی 1۱۹۱سککال 

اشکتباه خواهکد بکود تصکور شکود ککه » کنکد ککهمی با این حال لنین تأکید 64.دهدمی

هنگکامی ککه ایکن انقلکاب مطکابا شکرای   -لبقا  انقلابی برای انجا  یکب انقلکاب 



 «ی انقلابشش تز لنین درباره»انقلاب: لنین و  06 

ککافی ی ههمکواره بکه انکداز - رسکدمکی ادتصکادی و اجتمکاعی بکه پختگکیی هتوسع

بککدون آنیککه ، توانککد بککه پختگککی رسککیده باشککدمککی انقلککاب. «نیککرو خواهنککد داشکک 

 مسکل ویک ه نیکروی هبکرای بکه انجکا  رسکانیدن آن از دکدر  و بک لکابینیروهای انق

  6۵.کافی برخوردار باشند

. توان از دبکا دانسک  ککه آیکا انقلکاب روی خواهکد داد یکا خیکرنمی از سوی دیگر

 انجککا  عیککار نیسکک  و در خلککا چرا و تمککا وچککونزیککرا انقلککاب یککب حقیقکک  بککی

یی هسکتند هکارایم. انقلابکا  نقکش دارنکددر شکرو  ، نیکز ذهنکی عوامکا. گیردنمی

ککه هکیا بکی آن؛ انکدها سال اس  ککه دچکار فسکاد و گندیکدگی شکدهگاهی ده، که

ها، از دیکدگاه مارکسیسک . هکا وارد کنکدناکایی را بکر آن ینیروی اجتمکاعی ضکربه

عککواملی »  ازجملککه دموکراسوسککیالهککا و تبلیاککا  تمککامی کککارگران تبلیاککا  آن

بککه  66.«آیککا انقلککاب وجککود خواهککد داشکک  یککا خیککر کننککدمککی ینتعیکک کککههسککتند 

پک  از شیسک  نظکامی ککه اسکتبداد ، «ایمکان عمکومی بکه انقلکاب»، لنکینی هنوشت

  6٨.آزاز انقلاب بود، تزاری در شرق دور متًما شد

 

حابب  ایاد در جار مرحلاه ؛ شاددماب انقلاب ا  یگ ساری نبارد ساا عه (۳

مناسا   ارای قیااا را ی هلحظاو  ارائاه کنادشعار منطبق  ا واقعی  سیناب را 

 . تشخیص دجد

سکه انقلکاب روسکیه  وی هبکهو  هکادکانونی ککه تمکا  انقلاب کک «دانون بنیادی انقلاب»

و انقلککاب اکتبککر 1۱1٨ی هانقلککاب فوریکک؛  1۱۹۵ - 1۱۹٨ )انقلککاب در دککرن بیسککتم

کککافی  فقکک بککرای ودککو  انقلککاب  ککک ایککن اسکک  کککه  کننککدمککی یککدیآن را تأ، 1۱1٨
ی هامیکان زنکدگی بکه شکیوی استثمارشکده و سکتمدیده بکه عکد هکانیس  ککه توده

بککرای تًقککا انقلککاب بایککد کککه . سککابا آگککاهی یابنککد و خواسککتار تاییککر شککوند
تناککا . سککابا زنککدگی و حیومکک  کننککدی هنیککز نتواننککد بککه شککیو اسککتثمارگران
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سککابا ادامککه ی هشککیونتواننککد بککه  «هککابالایی»نخواهنککد و  «هککاینییپا»هنگککامی کککه 
در سکال ، لنکین 6٧.برسکد توانکد بکه پیکروزیمکی فق  در ایکن هنگکا  انقلکاب، دهند

متنککی کککه در آن تککزار نییلککای ) 1۱۹۵اکتبککر  1٨در خصککو  مانیفسکک  ، 1۱1۹

ی هو کلمکک؛ دکککر «اعطککا»ی عمککومی و سیاسککی هککادو  بککه مککرد  امپراتککوری آزادی

حکا وتکو بکه دومکای دولتکی واگکذار و نکوعی  در آن  اهر شکد «انتخابا  عمومی»

 کنکد ککه ایکن مانیفسک مکی اعلکا ، بکا توجکه بکه شکرای  عمکومی تکر، بیش گردید

علامکک  آن ، عی ، بککربلیککه؛ «معنککای آن نیسکک  کککه مبککارزه پایککان یافتککه اسکک بککه»

در حککالی کککه ، «تزاریسککم دیگککر در وضککعی  حیومکک  کککردن نیسکک »اسکک  کککه 

افزایکد پک  چنکین مکی لنکین. «را نکدارددکدر  سکرنگون ککردن آن  هنکوزانقلاب »

بککه درگیککری دطعککی منجککر خواهککد  بانککاگزیر»، تککوازن دککواییچنککین ، وضککعیتی

 . 6۱«شد

ککککه او را رودروی سکککایر اع کککای حکککزب ، ی متعکککددهکککابً  حکککینلنکککین در 

 «زمککان» کنککد کککه در آنچککه کککه بککهمککی ادککرار، دهنککدمککی   دککراردموکراسوسککیال

توانکد ازپکیش نمکی بایکد گفک  ککه زمکان انقلکاب، شکودمی مربو « هاانقلاب توده»

اگکر ، توانکد تعیکین شکودمکی» افزایکد ککه زمکان دیکا مکی اما بلافاصله. گردد «تعیین»

ی هنفککوذ داشککته باشککند و لًظکک هککاکننککد روی تودهمککی هککایی کککه آن را تعیککینآن
ی هابنککدیجمککر» عنوانبککهبایککد ، دطعککا ، شککعارها ٨۹.«مناسکک  را بککا ددکک  بسککنجند

و نککه ، «تلقککی شککوند یعملککی تًلیککا لبقککاتی از یککب وضککعی  م ککخ  تککاریخ

بکار بکرای همی که بکه یکب حکزب و یکا یکب گکرایش که یب «ییهاللسم» عنوانبه

)ککه هکر لًظکه و « هااتزوویسک » در مقابلکه بکا، لنکین کمکی بعکد ٨1.شکوندمی داده

انقلککابیون از برکککردن بککرای ، گویککدمککی گفتنککد مککی سککخن «انقلککاب»هککر سککاع  از 

هکا چکه باید همچنکین آموخک  زمکان مناسک  بکرای بیکان آن» شعارها کافی نیس  

امکا در . نیسک بینکی پکیشسکاع  انقلکاب دابکا ، بکه عبکار  دیگکر ٨2.«اس  مودر



 «ی انقلابشش تز لنین درباره»انقلاب: لنین و  08 

اگککر ، تککرین جنایکک  از سککوی انقلککابیون خواهککد بککودایککن بککزر »، انقلککابیی هدور

  ٨3.«بگذارند زمان از دس  برود

 او در. تکوان پی کگویی ککردنمکی کنکد ککه سکاع  انقلکاب رامکی لنین دائما  تیکرار

 در، بککا ایککن حککال؛ چاککار سککال فاصککله بککود 1۱۹۵ تککا 1۱۹1 از، نویسککدمککی 1۱1۵

توانسک  دسکم یکاد کنکد ککه نخسکتین انقلکاب بکر نمکی کک در روسیه هیا، 1۱۹1

در کککه  ویککدگمککی 1۱1٧در  و؛ علیککه اسککتبداد چاککار سککال بعککد رد خواهککد داد

انقلککاب  «چاککار سککال دیگککر تککا» توانسکک  دسککم بخککورد کککهنمککی ککک هککیا 1۱14

 وادعیککک  وجکککود وضکککعی  انقلکککابی در»امکککا . خواهکککد گرفککک را فکککرا اروپکککا 

کنککد مککی تیککرار 1۱1٧ او در ٨4.«شککد نمایککان 1۱14بینککی شککده بککود و درپککیش1۱12

دیگکر صکد  ککه دو مکاه «ت کمین دهکد»توانسک  نمکی ک هیا 1۱۹4 که در نوامبر

هزار ککارگر سکن  پترزبکور  بکه سکم  ککاد زمسکتانی خواهنکد رفک  و انقلکاب 

، 1۱16 در دسکککامبر، مکککا» لکککور ککککههمکککان. بزرگکککی را آزکککاز خواهنکککد ککککرد

توانسکتیم تعاکد دهکیم ککه دومکاه دیگکر سکلطن  تکزاری در عکرض چنکد روز نمی

انقلکاب ر بکر تًقکا یکلنکین بارهکا و بارهکا آرزوی خکود دا ٨۵«.سقو  خواهکد ککرد

  گویکدمکی او. کنکدمکی را بیکان توانکد بکه کمکب شکوراها ب کتابد کمی که جاانی ک

  ٨6.«اما ساعتی برای تًقا آن وجود ندارد؛ انقلاب جاانی نزدیب اس »

، یکا دشکمنان انقلکاب هکابرخلکا  لیبرال، وادعی  ایکن اسک  ککه رهبکران ککارگری

انقلککابیون . انقلککاب آن را بککه رسککمی  ب ناسککند ور شککدنشککعلهنبایککد تناککا هنگککا  
 ناپکذیر بکودن آن آگکاهاز اجتنکاب، کننکدمکی بینکیآن را پکیش دبا از شکرو  انقلکاب

ی انقلکاب را هاهکا و شکیوهفاماننکد و راههکا مکیضکرور  آن را بکه توده، شکوندمی
هنگکامی ککه شکرای  عینکی یکب بًکران عمیکا  ٨٨.دهنکدمکی توضکی  هکابرای توده

پیککدا  بسککیارتواننککد اهمیکک  مککی»تککرین تعارضککا  کوچککب، سیاسککی فککراهم شککوند

 ککی در خچری هدهنککدن ککان، صککبر را لبریککز کننککدی هکاسکک، باانککه باشککند، کننککد
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 فرصک  ایجکاد کننکدانقلکابیون بایکد بلکد باشکند ، بنکابراین ٨٧.«افیار عمکومی باشکند

یکب وادعیک  اسک  ککه ایکن . باید بلد باشکند از فرصک  اسکتفاده کننکد، حدادا، یا

سککریر  لور، بککهکلکی لوربککهماننککد زنکدگی ، وضکعی  عینککی»ی انقلککابی هکادر دوره

 اول شککرو » بککا ذکککر ایککن سککخن نککاپلئون کککه، لنککین ٨۱«.کنککدمککی و ناگاککانی تاییککر

؛ ککردیما ایکن همکان ککاری بکود ککه مک» نویسکد مکی، «کنیم بعکدا  خکواهیم دیکدمی

[ و در حککال حاضککر ...] ای جککدی شککدیمدرگیککر مبککارزه 1۱1٨ نخسکک  در اکتبککر

منتظکر مانکدن بکرای  ٧۹.«ایکما  بکه پیکروزی رسکیدهاساسکهیا شکیی نیسک  ککه مکا 

 اعلککا دالعانککه ، اکتبککر 24در عصککر روز، او. مسککاوی بککا مککر  اسکک ، عمککا کککردن

امکروز عصکر یکا ام ک  عملکی بایکد ایکن د کیه بکه هکر دیمتکی ککه شکده » کندمی

، فرمکان دیکا  بکر علیکه دولک  مودک ، انسکتیتو اسکمولنیاز ، و به این ترتیک ، «شود

« مککاجراجو»لنککین آناککایی کککه او را . کنککدمککی را صککادر ٧1،کککه لنککن در هککوا بککود

اسک  را بکدون  خطرنکااککه لکر  او بسکیار  کردنکد و عقیکده داشکتندمکی خطاب

داد کککه سککبب او را بککه لککرز مککی مککارک  بککه کوگلمککان ارجککا ی همعطلککی بککه نامکک

 واضکک  اسکک  کککه اگککر فقکک  در شککرای  کاملککا »  کنککدمککی توصککیوشککگف  آوری 

 تککاریج خیلککی سکاده و بککه راحتککی سککاخته، مسکاعد بککه مبککارزه دسکک  یازیکده شککود

 ٧2.«شدمی

یکب » ککاری عنوان، بکهیکب رونکد خطکی مسکتقیم عنوانبکهانقلاب نباید  با این حال

 ار آن جریکانسکاده ک ککه بسکته بکه کک  commutateur) جکاگر، یا مثا یب جابکه«شبه

. شککود ک در نظککر گرفتککه شککودمککی ناپککذیر معیککو برگ کک  لوربککهو  تککاریج کلککا 

و روی خک  مسککتقیم  "جاکش"همکه چیکز بکدون »ککه تصکور شکود ککه بکرای ایکن

فیککر »بایککد ، بککدون شککب، «مککنظم بککه پککیش خواهککد رفکک  لوربککهآرامککی و بککه

کسککی کککه انقلککاب ، نویسککدمککی لنککین ٧3.«تککاریج داشکک ی های دربککارکودکانککه

پکذیرد ککه ایکن امکر بکا سکاول  و بکدون درگیکری مکی شکرلیکارگری را فق  بکه
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، ککه انقلکاب مسکیری عکریا؛ پکیش احتمکال شیسک  نفکی شکود؛ که ازانجا  شود

لکاز  ، ککه بکا گکا  برداشکتن بکه سکم  پیکروزی؛ راسک  را دنبکال کنکدهموار و سر

در »، انجککا  گیککرد هاو فککداکاری هاخودگذشککتگیتککرین ازنباشککد کککه گککاهی بزر 

یککا انقلککاب راه خککود را در مسککیر  «شککده مقاومکک  شککودمًاصککرهی هیککب دلعکک

یکب چنکین » ک، خطکر کوهسکتانی بکاز کنکدو پروخکم پیا، پکرگذرزیر دابا، باریب

حرکک  تکاریج یکب »  گویکدمکی و بکه نقکا از چرنی فسکیی؛ «کسی انقلابی نیسک 

 Nevski) انکداز نوسکییچ کم ٧4.«یسک ن چ کم انکداز نوسکییخک  مسکتقیم مثکا 

prospekt    بکه لکول ، ایکن شکریان مسکتقیم. خیابکان اصکلی سکن  پترزبکور  اسک

آلیسککاندر نوسککیی را بککه سککاختمان دولتککی آمیروتککه ی هصککومع، کیلککومتر ۵/4

(Pavillon de l’Amirauté  ،ککک در نزدییککی  بککه عبککار  دیگککر بککه مصکک  رود نککوا

 .  کندمی خلید فنلاند ک متصا

انقلکاب تنکاوب   نباید به شکیا یکب عمکا منفکرد معرفکی ککرد» خود انقلاب را هم

بککیش عمیککا ووبککیش دارآمیککز بککا مراحککا آرامککش کمسککریر سلسککله انفجککارا  کککم

لبقککاتی ی همبککارز، تًولککا  سیاسککی و ادتصککادی «یی توفککانهدور» یککب ٧۵؛«اسکک 

ییککی ، نویسککدمککی 1۱22 لنککین در ٧6.انقلککاب و ضککدانقلاب، جنککن داخلککی، شککدید

بعکد ، شکوندمکی ترین و خطرنکاا تکرین اشکتباهاتی ککه انقلکابیون مرتیک از بزر 

 ککه اسک  ایکن وی ه، بکهخکوبی هکدای  کردنکدکه ابتکدای انقلکاب کبیکر را بکهاز آن

زیکرا  ٧٨ .«تناکایی انقلکاب را بکه انجکا  برسکانندتواننکد بکهمکی کننکد ککهمکی تصور»

دانکد مکی ککک پی کتازی ککه، کننکد را ایفکا «پی کتاز»تواننکد نقکشمکی انقلکابیون فقک 

رشکته نبردهکایی ککه او ». ی تًک  هکدای  خکود دطکر رابطکه کنکدهکانباید بکا توده

بککه پککیش  هازمینککهی هتیککب در همککدموکرابایککد بککه منظککور اصککلاحا  ادتصککادی و 

، این. بنککابر٧٧«توانککد بککه سککرانجا  برسککدمککی تناککا بککا خلککر یککد از بککوراوازی، ببککرد

اگککر فورمککول مککارک  را مککد نظککر دککرار ، ی بککه سوسیالیسککمدارسککرمایهاز گککذار 
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زیککرا داککر ، شککباه  خواهککد داشکک  «لولککانی درد زایمککانی هدور»بککه ، دهککیم

 ٧۱.کانه اس ی هجامعی ههمواره دابل

  

 . اندحل شد   ورجمدار   ا اسمال  جا( مسائل  برگ  ندهب  لق4

، دسکتگاه فرمکانروایی لبقکاتی، دولک » ک مکار رککه از نظک شکودمکی لنکین یکادآور

اسک  ککه « نظمکی»دیگکر و دسکتگاه ایجکاد ی هدستگاه ستمگری یب لبقه بکر لبقک

کنککد و مککی ی آن را مًیککمهادهککد و پایککهمککی دککانونیی هبککه ایککن سککتمگری جنبکک

، چنکد صکفًه دورتکر، او ۱۹.«کاهکدمکی میکان لبقکا  اد کبدین لریکا از شکد  ت

سککازمان اعمککال داککر بککرای ، داککردولکک  سککازمان خککا  اعمککال » نویسککد مککی
، دولکک  دوران باسککتان و دولکک  فئککودالی ۱1«.معککین اسکک ی هسککرکوب یککب لبقکک

 یی بودنکد ککه بکرده داران و اشکرا هکادبکا از هکر چیکز ارگان، انگلک ی هعقیکدبه

بککه . را سککرکوب و اسککتثمار کننککد هابردگککان و سککر ، بککه مککدد آن، توانسککتندمککی

زار اسککتثمار کککار مککزدوری توسکک  بککدولکک  انتخککابی مککدرن نیککز ا، ترتیکک همککین 

، در وادکر، تیکب تکرین شکیا دولک ، دموکراجماکوری بکوراوایی ۱2.سرمایه اسک 

ی هککابککرای سککرکوب توده دارسککرمایه دائمککی م ککتی ماشککینچیککزی نیسکک  جککز »

  ۱3.«زحمتیش

 ر دسکک زور دزارهککای اصککلی با»، بنککا بککه تأکیککد لنککین، ارتککش دائمککی و پلککی 

در عصکر ، توانکدمکی بایکد توجکه داشک  ککه ایکن داعکده ۱4.«هسکتند حاکمهددر  

)مککا بککه تیثیککر  گیککردتککوجای را دربراسککتثنائا  دابککا، یلیبرالسککازی نککوجاککانی

کککه در برخککی از  اندی ککیممککی نظککامی خصوصککیو سککایر نیروهککای شککبه هککاپلی 

 وادعککی را ت ککییاناادهککایی ، پککیش هااز سککال، شککارهای بککزر  آمرییککای لککاتین

در چکارچوب اشکاال ، بکر حسک  شکواهد، و همچنکین بکه ایکن امکر ککه؛ دهنکدمی
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کککه از ، شککدی خصوصککی واگککذار هابخ ککی از سککازمان شککینجه بککه شککرک  عککراق

، بکه ایکن دلیکا لنکین ۱۵.برخی جاکا  مسکتقا از پنتکاگون و دولک  آمرییکا بودنکد 

، لبقکاتی را دبکول داردی هکسکی ککه فقک  مبکارز » نویسکد مکی، دول  و انقلابدر 
، لبقککاتی ابککدا  مککارک  نیسکک  وی هدکتککرین مبککارز. «...هنککوز مارکسیسکک  نیسکک 

فقکک  کسککی . «بککوراوازی هککم دابککا دبککول اسکک » حتککی بککرای، کلککی لوربککه

لبقککاتی را تککا پککذیر  دییتککاتوری ی همارکسیسکک  اسکک  کککه پککذیر  مبککارز

کسککی کککه دییتککاتوری ، نویسککد، مککیچنککد مککاه بعککد، او ۱6.پرولتاریککا گسککتر  دهککد

توانکد ع کو حکزب نمکی»، پرولتاریا را نفی کند و یکا فقک  در حکر  آن را بپکذیرد

اساسکی ی همسکأل» کنکد ککه ایکنمکی لنکین ازلک  تیکرار ۱٨.«  باشددموکراسوسیال

همچنکین نگکاه . اسک  «یدارسکرمایهک کورهای ی هجنبش نکوین ککارگری در همک

، دییتککاتوریی هتککاریج مسککأل   عنککوانتًکک، 1۱2۹ کنیککد بککه یادداشککتی کککه او در

ی هلبقکک کسککی کککه ضککرور  دییتککاتوری کککا»، گویککدمککی نوشککته اسکک  و در آن

چیکزی از تکاریج انقلکاب نفامیکده ، منظور پیکروز شکدن را نفامیکده اسک انقلابی به

در ، کککه روسککیه هنگککامی ۱٧.خواهککد چیککزی در ایککن دلمککرو بدانککدنمککی اسکک  یککا

 سکککررا از ایتکککاریخی بسکککیار ویککک هی هدور، 1۱1٨فوریکککه و اکتبکککری هفاصکککل

گانککه را وجککود یککب دککدر  دوتوانسکک  مککی گذرانککد کککه در لککی آن هککرک مککی

هنگککامی کککه شککورای نماینککدگان سککربازان و کککارگران پتروگککراد و ؛ کنککد م ککاهده

امکا زمکان آن ، ناپکذیر اسک ککه درگیکری اجتنکابک بکا علکم بکر ایکن دول  مود 

ایکن ؛ کردنکد و مرادک  اوضکا  بودنکدمکی را نظکاره هنوز معلو  نیسک  ک ییکدیگر

  آمیختگکی و اختلکا  دو دییتکاتوری شکددرمنجکر بکه ، لنکینی هبه نوشکت، وضعی 
یعنکی ، و شکرکا یکب دییتکاتوری اسک  زیکرا دولک  لکوو )دییتاتوری بوراوازی 

بلیککه ، دبلککی مککرد  نیسکک ی هگککاه آن دککانون یککا بیککان اراددککدرتی اسکک  کککه تییککه
زور تصککر  شککده یعنککی بککوراوازی بککه، معککینی هسکک  یککب لبقککدککدرتی کککه تو
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شکککورای نماینکککدگان ککککارگران و )و دییتکککاتوری پرولتاریکککا و دهقانکککان   اسککک 
کککه  «هککیا شککیی نیسکک »، کنککدمککی لنککین در مککاه سککپتامبر اعلککا .  سککربازان

 زیکککرا دو دکککدر . توانکککد مکککد  لولکککانی دوا  آوردنمکککی "درآمیختگکککی"ایکککن»

گانکه فقکک  نمککودار دککدر  دوک ، دولکک  وجکود داشککته باشککندتواننککد در یکب نمکی

از انقلکاب در ایکن مرحلکه . انقلکاب اسک ی هانتقکالی در جریکان توسکعی هیب دور

وضکعی  "امکا هنکوز بکه ، تیکب عکادی فراتکر رفتکهحدود یب انقلکاب بوراوادموکرا

  ۱۱.«دییتاتوری پرولتاریا و دهقانان منتای ن ده اس "ناب

هکر انقلکاب مطمئنکا  ی هتکرین مسکألماکم، گویکدمکی م کابای ا تقریبکلنین با عبارا  

 ایکن اسکا  مسکأله ککدا  لبقکه دکدر  را در اختیکار دارد . دکدر  اسک ی همسأل
بککرای رهبککری کککردن ، زیککرا پرولتاریککا بککرای سککرکوب اسککتثمارگران 1۹۹.اسکک 

و بککرای بککه  کککارگران بککوراوازی و شککبهخککرده، ی عظککیم مککرد  )دهقانککانهککاتوده

، سککازمان متمرکککز دککدر ، بککه دککدر  دولکک  درآوردن ادتصککاد سوسیالیسککتی اجککرا

تلککا  بککرای انجککا  اصککلاحاتی ماننککد خلککر مالییکک   1۹1.سککازمان داککر نیککاز دارد

بککا ... هککا یککا انًصککار زلککا  وان بککزر  بککدون پرداخکک  زرامکک  بککه آندارزمککین

ایککن . فریبککی اسکک  خککودفریبی و مککرد، اسککتفاده از ماشککین دولتککی بککوراوازی

 «پادشککاهی بکدون پادشککاه»توانککد بکا بردککراری یکب جماکوری کککه یکب مکی ماشکین

؛ خکدم  کنکد خکواهجماوریبکه بکوراوازی   مانند جماکوری سکو  فرانسکه)اس  

حقکوق ، درآورد ککه حقکوق سکرمایه اما مطلقکا  دکادر نیسک  اصکلاحاتی را بکه اجکرا

هکا لاکو آن؛ مًکدود کنکدرا حتکی ککاهش دهکد یکا  1۹2«مقد  مالیی  خصوصکی»

یککر وزیککری پککییی کککه در زمککان نخسکک هککاکردنمککا بککه سرنوشکک  ملککی. پی ککیش

شککده خریککد سککاا  متسسککا  ملککی  1  اندی ککیممککی صککور  گرفتنککد1۹3 مککوروآ

میلیکارد  ۵/٨معکادل ، میلیکارد فرانکب فرانسکه ۵۹)توس  دول  بکه بالکاترین دیمک  

ککه بکه ، رهبکران سکابا سکندییاهاککه گکاهی توسک  ، «سازی صنایرباز»  2؛  یورو 
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  3؛ گرفکک مککی صککور ، ایککن مناسککب  بککه وردسکک  دولکک  تبککدیا شککده بودنککد

مککارک  ایککن بککود کککه ی هایککد. شککدهمتسسککا  ملککی یسککازی نککولیبرالخصوصککی

، هکم شکیندرا خکرد کنکد و در «آمکاده ماشکین دولتکی حاضکر و»کارگر باید ی هلبق

مارکسیسکم در خصکو   صکلیدر  ا 1۹4.ککه بکه تصکر  آن اکتفکا ورزدو نه ایکن

 یافک  در ایکن چنکد کلمکه، در جریکان انقلکاب و ایو پرولتاریکا نسکب  بکه دولک 

ی همبککارز» روشککنیبککه، بککا مناککد  کککردن ماشککین دولتککی، هککر انقلککاب 1۹۵.شککودمککی

  1۹6.دهدمی ما ن انرا به «لبقاتی عریان

بایکد در ، خیکر»؛ را ب ناسکیم «اکثریک  خواسک »در زمان انقلاب ککافی نیسک  ککه 

در مسکائا  1۹٨ «پیکروز شکویمبایکد ، تکرین باشکیمدکویسکاز زمان و میان سرنوشک 

همزمککان ، دلیککا عنوانبککهاکثریکک  مککرد  ی همطککر  کککردن عقیککد، م ککخ  انقلککاب

پککذیر  ضککرور  پیککروزی در عد ، نمای ککگر مککدل توهمککا  خککرده بککوراوایی
ی مککدافر ایککن علیککه لبقککا  دشککمن و سککرنگون کککردن دککدر  سیاسککانقلککاب بر

 «جنککن دهقانککان»از آزککاز ، نویسککدمککی 1۱1٨ی هلنککین در اوئیکک 1۹٧اسکک . لبقککا 

ی بککزر  هککاو دوران هککاجنبشی هو در لککی همکک در آلمککان در دککرون وسککطی

ی هامککا شککاهد نمونککه، 1۱۹۵از جملککه ، 1٧٨1و 1٧4٧ی هاجملککه سککال، ازانقلککابی

ی باتککری دهسککازماندهنککد ادلیتککی کککه از مککی کککه ن ککان»شککماری هسککتیم بککی

خککود را ی هاراد، و باتککر تسککلی  شککده اسکک  تککربرخککوردار و از نظککر سیاسککی آگککاه

  1۹۱«بر اکثری  تًمیا کرده و آن را شیس  داده اس 
کنکد ککه ایکن یکب مکی اعلکا علیکه کائوتسکیی ترتیک  در جکدل برلنین بکه همکین 

ی هککابرتری هااسککتثمارگران کککه سککال، در هککر انقلککاب عمیککا»دککانون اسکک  کککه 
، بککه مقاومکک  لولککانی، انککداستثمارشککدگان حفکک  کککرده وادعککی بزرگککی را بککر

ایککن پنککدار کککه ، در چنککین وضککعیتی 11۹.زننککدمککی ای دسکک سرسککخ  و مذبوحانککه

موفقیک  جنکبش انقلککابی موفقیکک  یکا عکد ، در یکب انقلکاب نسکبتا  عمیکا و جکدی
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  دلیککا حمادکک  فقکک»، بسککتگی دارد میککان اکثریکک  و ادلیکک ی هرابطککتناککا بککه 

یکب ی های اسک  ککه شایسکتلوحانکهسکاده العکادهفوقداوری پکیش؛ اس  العادهفوق

و پناکان ککردن یکب حقیقک  آشکیار تکاریخی  هکافریک  تودهاسک ؛  لیبرال مبتکذل

پکک  از انقلککاب بککرای مککدتی لولککانی ، وادککر، دراسککتثمارگران. «از آناککا اسکک 

هککا آن کننککد مککی توجککه را حفکک یککب سلسککله از مزایککای وادعککی و دابککاضککرورتا  
ککه ، مقکداری مکال منقکول؛ الفورحکذ  ککرد تکوان فکینمی )پول را هنوزپول دارند

مناسککبا  و ارتبالککا  ؛ مانککدمککی هککا بککادیدر دسکک  آن، توجککه اسکک ازلکک  دابککا
ی هی و مککدیری  عککاد  دارنککد و از کلیککدهسککازمانبککه ؛ کننککدمککی خککود را حفکک 

؛ امیانککا   آگککاه هسککتند، ایوسککا، هککارو ، )عککادا  و رسککو  رمککوز ک ککورداری
ی هدلیکا شکیو)ککه بکه فنکیی هبکا پرسکنا عالیرتبک؛ از تًصیلا  عکالی برخوردارنکد

بککوراوازی تعلککا دارنککد  ارتبککا  نزدیککب ی هزنککدگی و ایککدئولوای خککود بککه لبقکک
مزایککای ناایکک  بالککایی در امککور نظککامی برخوردارنککد و بککیی هدارنککد و از تجربکک

  .دیگر

بکاز هکم از ، اگکر اسکتثمارگران تناکا در یکب ک کور سکرکوب شکوند، بر ایکن علاوه

آناکا عظکیم  «یالمللکبینمناسکبا  »چکرا ککه ، تکر خواهنکد بکوداستثمارشدگان دکوی

نککابود کککردن کککا "»، 1۱۹۵ی هدر شککرای  روسککی، بککه ایککن ترتیکک  111.هسککتند

؛ بککودیعنککی سککرنگون کککردن کامککا دولکک  اسککتبدادی کککافی نخواهککد ، "اسککتبداد

و شککدید بککرای اسککتقرار مجککدد  ناپککذیری اجتنککابهککابایسککتی کککه تمککامی تلا 

تمککامی " عقکک  رانککدن»، در شککرای  انقلککابی. «اسککتبداد نیککز بککه عقکک  رانککده شککوند

، تیککب انقلککابی پرولتاریککا و دهقانککاندموکراچیککزی جککز دییتککاتوری  "هککاایککن تلا 

از سکوی دیگکر آیکا هرگکز دیکده  112.«نیسک ، م ارک  پرولتاریا در دولک  انقلکابی

وبککیش کککمی هپایککک ککوری بر «سرسککختانهی همبککارز»شککده اسکک  کککه بککدون 

ی هحیکاتی بکر علیکی هیکا یکب آزادی سیاسکی بکدون مبکارز، تیب ایجاد شوددموکرا
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؛ کمککون پککاری  دییتککاتوری پرولتاریککا بککود 113بککه دسکک  آیککد  هککافئودالی هلبقکک

گرفتنککد کککه چککرا بککا دککدر  کککافی از مککی مککارک  و انگلکک  بککه کمونارهککا ایککراد

بککه . نیککروی نظککامی بککرای درهککم شیسککتن مقاومکک  اسککتثمارگران اسککتفاده نیردنککد

اگکر کمکون پکاری  بکر  114.آناا این امر ییکی از دلایکا سکقو  کمکون بکودی هعقید

توانسک  بکیش مکی ککرد آیکانمکی یب خلا مسل  علیکه بکوراوازی تییکهی هاتوریت
بککه دلیککا آنیککه از ، تککوانیم کمککون رانمککی آیککا مککا، بککرعی  از یککب روز دوا  آورد 

 11۵مورد سرزنش درار دهیم ، این اتوریته بسیار کم استفاده کرد

توانککد نمککی پیککروزی دطعککی و کامککا انقلککاب»، مککارک ی هبککه گفتکک، بککه ایککن دلیککا

 بککه»مطمئنککا  ، بنککا بککه تصککری  لنککین، ک مککارک ، «چیککزی جککز دییتککاتوری باشککد

بکر یکب  هکاتوده  کنکدنمکی چیکز آن را مًکدوددکدرتی ککه هکیا یعنی) دییتاتوری

 116.«هککاو نککه دییتککاتوری یککب گککروه نککاچیز بککر توده، اندی ککیدمککی گککروه نککاچیز

بخ ککی از جامعککه بککر ی هسککلط»، کنککدمککی تصککری  1۱16لنککین در، دییتککاتوری

دییتککاتوری . متیککی بککر خ ککون  اسکک  کککه مسککتقیما  [...]مجمککو  جامعککه اسکک  

بککرای سککرنگون ، اسکک  ای کککه تککا بککه آخککر انقلککابیتناککا لبقککه عنوانبککه ،پرولتاریککا

ی ضککد انقلککابی آن ضککروری هککاعقکک  رانککدن تلا کککردن بککوراوازی و بککه

سککرکوب »، شککر  صککری  دییتککاتوری، این علامکک  ضککروریبنککابر 11٨.«اسکک 

یعنککی  «سککی خککال دموکرا» لبقککه و در ادامککه نقککا عنوانبککهخ ککن اسککتثمارگران 

 11٧«.نقا برابری و آزادی در مورد این لبقه اس 

آیککا خککوب اسکک  کککه ، پرسککدمککی، دانککدنمککی انگککار کککه جککواب سککتال را، لنککین

اصککولی را یکرمنظم و زیرز، نکامنظم، دکانونیزیر وسکایا مبکارزاتی ایکن چنککین خلکا

مککورد اسککتفاده دککرار دهککد  آیککا خککوب اسکک  کککه خلککا خ ککون  را بککر علیککه 

. ایکن خیلکی خکوب اسک ، بلکی»  دهکدمکی به کار ببکرد  و پاسکجسرکوبگران خلا 

  11۱ .«خلا برای آزادی اس ی همبارز نمادترین این عالی
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دشکمنان کنکار زدن ، سکلا  مظنونکانککرد ککه خلکرمکی اعلا روبسپیر در زمان خود 

امنیککک  ی هجکککا دربکککارککککه در آن، مکککاناز مجکککال  انقلکککابی هشکککدشکککناخته

مثککا خککود ، ایککن کارهککای ههمکک»، شککدمککی تصککمیم گرفتککه  salut public)عمککومی

زیکککر دکککانونی ، مثکککا خکککود آزادی، مثکککا سکککقو  سکککلطن  و باسکککتیا، انقلکککاب

دککدر  ، کنککدمککی تیککرار1۱1٨ انقلککاب اکتبککری هبًبوحککلنککین در  12۹ «بودنککد

منظکور زلبکه بکه زیکرا 121.لکاز  اسک  «خ کون  و اجبکار»، ناپذیر لکاز  اسک تزلزل

یی از هککاو رذال  احتیککار و سککوداگریارت ککا،  و فسککاد، تبایککاری، بککر جنایککا 

دسکک   »و «زمککان »، کننککدمککی ای همککواره بککروزکککه در چنککین دوره، ایککن دسکک 

هنگکامی ککه ، ان بکوراواخواهک، جماوریکنکدمکی او اضکافه 122.لکاز  اسک  «آهنین

وجککه نگککران برابککری دککالر هککیابککه»، سککاختندمککی را سککرنگون هککاتککاج و تخ 

سککرنگون ی ههنگککامی کککه مسککأل. «ان نبودنککدخواهککجماوریللبککان و سککلطن 

تواننکد بکرای بکوراوازی مکی تناکا خائنکان یکا ابلاکان»، مطر  اس  کردن بوراوازی

  ندی کیمامی مکا بکه ایکن جملکا  اان پکا مکارا 123«.برابری دالر درخواسک  کننکد

بکرای در هکم ، اسک  ککهو زمکان آن فکرا رسکیده ، ککرد آزادی را باید با دار مستقر»

  124.«ی کنیمدهسازمانمودتا  استبداد آزادی را ، شیستن استبداد شاهان

بکه دو ، ی بکه سوسیالیسکمدارسکرمایهگکذار از هنگکا   دییتکاتوری»، به ایکن ترتیک 

ی هرحمانککسککرکوب کککردن بککی بککدون  دلیککا اول  ضککروری اسکک  دلیککا اساسککی

و ، یابککدمککی نسککبتا  لولککانی تیثککری هکککه در یککب دور، اسککتثمارگران مقاومکک 

 دسککتان صککور یی کککه بککه منظککور سککرنگون کککردن دککدر  لعنتککی تاککیهککاتلا 

  دلیککا دو ؛ ی را شیسکک  داد و ری که کککن کککرددارسککرمایهتکوان ، نمککیگیرنککدمکی

و ، کلکی لوربکههکر انقلکاب بکزر  ، حتی اگر جنن خکارجی وجکود نداشکته باشکد

زیککر دابککا  بککدون یککب جنککن داخلککی، خککا  لوربککههککر انقلککاب سوسیالیسککتی 

موجکک  ، در مقایسککه بککا جنککن خککارجی، ایککن جنککن داخلککی. تصککور اسکک 
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نفکر را ککه مکردد  هکاشکود و هکزاران و میلیونمکی تکریخرابی ادتصادی بکزر خانه

 جکایی آناکا از یکب اردوگکاه بکه اردوگکاه دیگکرهباعک  جابک؛ کنکدمی هستند درگیر

  12۵«.کندمی نامتعادل و آشفته ایجاد، نامطمئن العادهفوقو وضعیتی  شودمی

هکایی ککه از آن؛ انکدحکا شکده 126«همکواره بکا زور»هکا مسائا بکزر  زنکدگی خلا

انککد و بککه مًککا آن بککه سککتوه آمککدهی هاعمککال زور بککه وح کک  افتککاده و از سککلط

هککایی کککه از آن؛ دهنککدمککی لبقککاتی گریککه و زاری سککری هحککاد شککدن مبککارز

خواهنککد کککه پیککروزی کامککا مککی کننککد ومککی زیککرممین را للکک  هاسوسیالیسکک 

 ییهککاآد  ککک چنککین 12٨،شیسککتن مقاومکک  اسککتثمارگران حاصککا شککودبککدون درهککم

از تکه دل » بکا کائوتسکیی ککه؛ مقایسکه هسکتندلنین بکا کائوتسکیی دابکای هبه عقید

 جکدیی هبکدون مبکارز... امکا تناکا بکه شکرلی ککه انقلکاب، «با انقلاب همراه اسک 

در یکب ، آنچکه آناکا انتظکار دارنکد 12٧ « و تادیکد بکه تخریک  نینکد صور  پکذیرد

لنکین یکب بکار دیگکر لًکن و اسکتدلالا  . اسک  «انقلاب بکدون انقلکاب» یب، کلمه

احت کار یکب نظکا  اجتمکاعی »، زیکرا انقلکاب وادعکی 12۱.کنکدمی روبسپیر را اختیار

 میلیکون انسکان را متولکد هکازنکدگی جدیکد ده؛ کانه و تولد یب نظا  جدیکد اسک 

ناامیدانککه تککرین ، تککرینخ ککن، شککدیدترین، لبقککاتیی همبککارز، انقلککاب. «کنککدمککی

هککیا انقلککاب بزرگککی در تککاریج ، بککا توجککه بککه ایککن مسککأله. جنککن داخلککی اسکک 
. نداشته اس  ککه توانسکته باشکد بکدون جنکن داخلکی صکور  گرفتکه باشکد وجود

  13۹ رودنمی به جنگا، ترسدها میکسی که از گر ، گویدمی لنین

بککا مسککتمر  لور، بککهتککرین دولکک  بککوراواییتیککبدموکرادر ، دیککدهی سککتمهککاتوده

، داردمککی ان اعلککا دارسککرمایه «سککیدموکرا»ت کاد فککاحش میککان برابککری اسککمی ککه 
و حیلککه و ترفنککد وادعککی کککه پرولتاریککا را بککه بردگککان  مًککدودی  و هککزاران

 هکاچ کم توده، لنکینی هگفتکبکه، ایکن ت کاد. هسکتندروبرو ، کندمی مزدبگیر تبدیا

از  131.«گ ککککایدمککککی یدارسککککرمایه ، کککککذب و سککککالو روی پوسککککیدگی»را 
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نظککم ، نظککم چمککاق و شککلاق، فئککودالیی هگککذار از نظککم کانکک، بککه بعککد 1٧61سککال

تکرین اذیک  و تکرین و خ کنشکرمانهبکی، تکرینمعمولانکهاز لریکا زیر شکدهتًمیا

اصکطلا  اسکتخدا  نظکم بکه، نظکم گرسکنگی، یدارسکرمایهبکه نظکم بردگکی ، آزارها

. چیککزی نبککود جککز جککایگزینی گروهککی از اسککتثمارگران بککا گروهککی دیگککر، آزاد

لیکک  لاشککخور و و اسککتثمارکننده جککای خککود را بککه یککب اددلیتککی لاشککخور ا

 اندارسککرمایهان جککای خککود را بککه دارزمککین  دهککدمککی دیگککری هکننداسککتثمار

ی وسکیر لبقکا  هکاتوده؛ شکودمکی ادلیتکی جکایگزین یکب ادلیک  دیگکر؛ نددهمی

دککدر  ، لنککینی هبککه نوشککت 132.شککوندمککی زحمککتیش و استثمارشککده همچنککان لککه

ککه بکه لطکو یکب انقلکاب بکزر  تکوده ای از ک که حتی دهقان فرانسکوی را ، پول

پکک  از ، بککه بعککد 1٧61از سککال ، لککه کککرد کیککوب دککدر  سککینیورها آزاد شککد 

بککا تمککا  وزن خککود روی »، تککزار آلیسککاندر دو ی هکککاریمککهی ضککعیو و نهککارفر 

تناککا دککدر  پککول نککه. «افتککاد، کککه هنککوز نصککو و نیمککه سککر  بککود، موایککب مککا

ی بککزر  هککاتوده »  بلیککه میککان آناککا تفردککه انککداخ ، دهقانککان را دازککان کککرد

هکا تکی از آنادلی؛ ناچار خانکه خکراب و بکه صکفو  ککارگران رانکده شکدند دهقانان

وجککود هرا بکک هککای کوشککا و کولااهککاموایب شککمار امککا سرسککخ ی کککمهککاگروه

ی دهقانککان را تصککاح  کردنککد و کادرهککای هککاکککم مککزار  و زمینآوردنککد کککه کککم

  133.«بوراوازی در حال تولد روستا را ت ییا دادند

ی سدموکرایب جز  چیزیتواند ، نمییداری سرمایههدر جامع، «سکیدموکرا»، بنابراین
به این دلیا . باشد 134یب ادلی  برای، صکرفا  برای ثروتمندان، جعلی، مسکیین، ناد 

 1۱1۱لنین در . اسکککتبداد تناا و آخرین دیواری نیسککک  که پرولتاریا باید خراب کند

 اندی یدندیم، گفتندمی ترین انقلابیون عصکر انقلاب کبیر فرانسهبزر ، کندمی ا اار

همچون  میلیونر، شاننظر از لبقهصر ، اعتقاد داشتند که همه برابر هستندصاددانه  و

 جلو دارمینزبر علیه سینیورهای ، انقلاب با شکعار برابری. با هم برابر هسکتند، پابرهنه
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و منظور از برابری این بود که میلیونر و کارگر باید از حقوق برابر باره مند ؛ رفک می

بی بیش فری [...] گوید که برابریمی رود ومی از این فراتر [بل وییی ]انقلاب . شکوند

لنین دوس  دارد میررا  به این . 13۵اگر بر علیه آزادی کار از ستم سرمایه باشد، نیس 

ر ه، دهد کهمی به ستمدیدگان اجازه«یدارسرمایهسی دموکرا » حقیق  اشکاره کند که

آناا  یهحاکمه نمایندی هلبق تصمیم بگیرند که کدا  ع و، سال یب بار سکه یا شکش

خواهید می هر ک ور پارلمانی را که 136د کنمال مجل  لگدشکان را در باشکد و منافر

خواهید ، هنروا و زیر، انگلستان، از آمرییا و فرانسه گرفته تا سوئی ، نظر بگیرید در
ها، کابینه شکککونکد می ریزیدر پ ککک  پرده لر  «حیومک » دیکد ککه امور وادعی

برای ها، پارلمان در. گذارندمی را به مودر اجرا هاو سکککتادها این لر  هاوزارتخکانه
خود ی هلنین به نوب 13٨.کنندمی زنند و ورّاجیمی فق  زِر، النّا فریک  و ازفال عوا 

گنده کردن برای ثروتمندان و به ان همواره به اختیار شکککیمدارسکککرمایه، کندمی اعلا 
سی برای یب دموکرا 13٧.اندداده "آزادی "مردن برای کارگران نا  آزادی از گرسکنگی 

اما  13۱.یداری سرمایههتیسم جامعدموکرااین اس   کککک، برای ثروتمندان، ادلی  ناچیز

چون که کارگر خود  ، تری نخواهند داش زندگی شکیرین، در حقیق ، دسکتانتای

زمین  دسککیاتین 12۹۹۹ بزرگی که دارزمینو دهقان خود  را با  را با ریابوشککینسککیی

نگیرند تا زمانی که یاد ها انسککان، نویسککدمی 1۱13لنین در 14۹.کندمی برابر اعلا ، دارد
و سیاسی ، ینید، خالدیهککای اعیدو وعده را  و و ااا،  جمالاز یب هر پ  در 

دربانی سفیاانه همواره سیاس  در ، جستجو کنندرا مختلو   لبقا منافر، جتماعیا
از لریا آثار ، بعکد از مارک ، لنین 141.دبواهنکد خوهسکککتنکد و فریبی دخوو  فری 

فسیر کرده کرا  تکه پلخانو آثار او را به )فیلسوفی و البته هلوسیو ، ب ها، اپییور

به ، که «کلما  از استفادهسو ِ»ی هبرعلی دائما  شناسد ومی سکن  نومینالیستی را،  بود

مگر نه  142.دهدمی ه دار «در سکیاس  اس  هاترین پدیدهییی از عادی»، اوی هگفت

، ده تناای هاین کوتول»، تی یرآدولو ، 1٧4٧ی هچند روز دبا از انقلاب فوریکه آن



 

 
 

ی حمیدرضا سعیدیانژان سَلِم / ترجمه 30  

ا  نزدیب شککدن دیا  که شککامه، «فسککاد سککیاسککی بوراوازیی هترین نماینداین کاما

 143  اس «حزب انقلاب»مدعی ن د که ، ای را احسا  کرده بودتوده

نفکر اکثریک  عظکیم دکدرتی ککه بکه، دکدر  شکوراها، سی پرولتکری، دموکرادر وادر

ان بکزر  و دارزمکیندکدر  بکدون »، کنکدمکی ککارگران ککار، استثمارشدگان، مرد 

تیککب دموکراسککی و باتککرین جماککوری دموکراباتککرین شککیا ، بککدون ثروتمنککدان

ککه دکدر  شکوراها ، سکی پرولتکریدموکرا»تکوان گفک  ککه می به این دلیا. «اس 

حکا بکه بکه، باتکر از هکر کجکای دیگکر دنیکا سکی را، دموکراییی از اشیال آن اس 

توسکعه و گسکتر  ، شکدگان و ککارگران، بکه نفکر استثمارنفر اکثری  عظکیم مکرد 

  144.«داده اس 

 کنکد مکی وفکور ایکن د کاو  انگلک  در خصکو  کمکون پکاری  را نقکالنین به

 انکد هرگکز انقلکاب دیکده لرفکداران بکاکونین ، اوتوریتکه)مخالفکان  آیا ایکن آدایکان
تککرین عملککی اسکک  کککه از لریککا آن بخ ککی از مککرد  اتوریتککهشککب باانقلککاب بککی

یعنککی بککه ، سککرنیزه و تککو ، بککه زور تفنککن، اگککر لککاز  باشککد، خککویش رای هاراد

حککزب . کنککدمککی بککه بخککش دیگککر تًمیککا العککادهفوقکمککب وسککایا اعمککال داککر 
یش در هاخککود را از لریککا هراسککی کککه سککلا ی هاسکک  سککلط پیروزمنککد مجبککور

یککب ی هاگکر کمکون پکاری  بکر اتوریتک. حفک  کنککد، افینکدمکی ی مکرتجعینهکادل
توانسک  بککیش از یککب روز مککی ککرد آیککانمککی خلکا مسککل  علیککه بکوراوازی تییککه

ککه از ایکن اتوریتکه بکه دلیکا آن، تکوانیم کمکون رانمکی آیکا مکا، برعی  دوا  آورد 
 نککین بککه ایککن ترتیکک ل 14۵ مککورد سککرزنش دککرار دهککیم، ر کککم اسککتفاده کککردبسککیا

تککوان دولکک  نمککی بککدون انقلککاب دارآمیککز » روشککنی ا اککار کنککد کککهتوانککد بککهمککی

بنککدی او دوسکک  دارد جمککر 146.«بککوراوایی سککاخ  پرولتککری را جککایگزین دولکک 

 اعلککا آشککیارا و بککا افتخککار » را کککه مانیفسکک  حککزب کمونیسکک و  فقککر فلسککفه

ی هتوسککع. یککادآور شککود 14٨ ،«اسکک  ناپککذیرد کککه انقلککاب دارآمیککز اجتنککابنکککنمککی
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امکری » کلکی لوربکه، خواهکد باشکدمکی هکر انقلکابی ککه، یب انقلکاب آمیزمسالم 

  14٧.«...نادر و دشوار اس  العادهفوق
ضککرورتا  و ، «یعنککی انقلککاب، سککخ لبقککاتی خککونین و ی هایککن مبککارز» زیککرا

را « جنککن داخلککی» شککیا یککب، همککواره و در هککر ک ککوری، ناپککذیراجتنابلوربککه

بکدون ، ی شکدیدهکایکب جنکن داخلکی بکدون ویرانی، پک ؛ گرفتکه اسک  به خود

، سککی  ککاهری در راسککتای منککافر ایککن جنککندموکرابککدون مًککدود کککردن ، تککرور

 یکننککدهوجککه توجیککههککیاایکن عقایککد بککه، بککا ایککن حککال 14۱.زیکر دابککا فاککم اسکک 

در نظکر ، کلکی لور، بکهککه تکدارا دیکدن بکرای دیکا  ونیس   «اپورتونیستیدروب »

در ، برن ککتاین 1۵۹.کنککدمککی تلقککی «بلانییسککم» یککب هنککر را عنوانبککهگککرفتن دیککا  

موجک  ، نظکر لنکینبکه، منت کر شکد و 1٧۱۱ )ککه در «مقکدما  سوسیالیسکم» کتاب

انقلکابی بکا اسک  ککه از مارکسیسکم  نخسکتین کسکی  1۵1شار  اسکفناا او گردیکد

بکرای موفکا ، دیکا  گویکد مکی لنکین در جکواب. گویکدمکی سکخن «بلانییسم» عنوان

بلیکه بایکد بکه ، نباید به تولئکه متوسکا شکود و بکه یکب حکزب متیکی باشکد، شدن

  بایکد دو  ایکن اسک  ککه دیکای هنیتک. اولی هایکن نیتک. دکنکپی رو تییکه ی هلبق
عطککو ی هدیکا  بایککد در نقطک. دو ی هایکن نیتکک. کنکد بکه شکور انقلککابی مکرد  اتیککا

ی پی کرو مکرد  هکاتاریج انقلاب رو بکه اعتلکا  کاهر شکود ککه در آن فعالیک  گروه
در  و دکدر  خکود رسکیده باشکد و تزلکزل در صکفو  دشکمنی هبه بالکاترین نقطک

از هککر ودکک   دودل و پککر از ت ککاد هسککتند ، کککه ضککعیو صککفو  دوسککتان انقلککاب
لکر  ی هدر نًکو، ایکن سکه شکر  لکاز . سکو ی هایکن نیتک؛ دیگر شکدیدتر باشکد

، 1۱16 در، لنککین 1۵2.سککازندمککی مارکسیسککم را از بلانییسککم متمککایز، دیککا ی همسککأل

بکه  ککه حکزب او را سکنتا  شکود را یکادآور ای«درسکتی مبکارزه» همبکازدوسک  دارد 

دانکیم ککه بکرادر مکی 1۵3.«کنکدمکی تاکتیکب هکدای  عنوانبکهعلیه تکرور بر»مخالف  

ریککزی تککرور تککزار آلیسککاندر بککه دلیککا برنامککه، آلیسککاندر اولیککانو ، بککزر  لنککین
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زمکان  آن)او در  لنکین جکوان، در نتیجکه. بکه دار آویختکه شکد، 1٧٧٨ مکه ٧ در، سو 

عظمکک  و همچنککین ی ههفککده سککال داشکک   توانسککته بککود بککیش از دیگککران دربککار

کککه نککزد  للبککیشککااد ی هروحیککآلیسککم آمیختککه بککا ی ایککن ایککدههامًککدودی 

  تفیککر و 1٧٨۹ یهاز ابتککدای دهکک وی هبککهانقلککابیون رو  بسککیار م ککترا بککود )

 . تأما کند

، Vorwärtsبککه پککیش ک ی هدر ن ککری وی هبککه) دشککهنگککامی کککه تلککا  ، عی بککر

معککرو  انگلکک  بککر کتککاب ی ه  آلمککان  تککا مقدمککدموکراسوسککیالارگککان حککزب 

 در آن ن ککان نگلکک )مقدمککه ای کککه ا اثککر مککارک  مبککارزا  لبقککاتی در فرانسککه

ی کوچکب هکادوران انقلابکاتی ککه توسک  ادلی ، دوران شکبیخون زدن دهکد ککهمی

از منظککر  « سککر آمککده اسکک بککه»، دنشککومککی ی ناآگککاه انجککا هککاآگککاه در رأ  توده

  داد پاسککج شخصککا ، خ ککمگین و برآشککفته، انگلکک ؛ اپورتونیسککتی تًلیککا شککود

بکه هکر دیمتکی ککه شکده بایکد پیکرو » تکه شکود ککهاسک  ککه پذیرف «آورشکر » ایکن

انفجککارا  ، گیککردمککی هنگککامی کککه انقلککاب بالککا 1۵4.«جککو دانونیکک  بککودصککل 

 هککیا انقلککابی بککدون ایککن انفجککارا . ناپککذیر هسککتندخککودی اجتنککابهخودبکک

هککا وجککود نخواهککد نخککودی وجککود نداشککته اسکک  و هککیا انقلککابی بککدون آهخودبکک

مسککائا بککزر  تککاریج همککواره بککا نیککروی ، نویسککدمککی 1۱۹۵ درلنککین  1۵۵.داشکک 

ی هکایعنکی جنن، تناکا نبردهکای شکدیدجکایی ککه از آن و 1۵6؛انکدمادی حکا شکده

بکا ارجکا  ، بایکد 1۵٨،«ی آزاد کننکددارسکرمایهتواننکد ب کری  را از یکوب ، مکیداخلی

هککر  در» یم کککه اعمککال داککریبگککو، ی مککارک  و انگلکک هادوبککاره بککه نوشککته

لککاز  بککه  1۵٧.«کنککدمککی نقککش مامککا را ایفککا، ای کککه آبسککتن نککو باشککدکانککهی هجامعکک

بکوده و ی انقلکابی نهکاوجکه مکانر از اتخکاذ تاکتیبهکیدگفتن نیس  که این امکر بکه

دوران ی هدر شککرای  روسککیک چککه ؛ تاکتیککب نبردهککای خیابککانی وی ه بککه) نیسکک 

مسککیو کککه در  1۱۹۵ گیککری از دیککا لنککین بککا در . دککرن جدیککدچککه در لنککین و 
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شکار در روزهکای دهکم تکا چاکاردهم ، و دبکا از آن ککه سکرکوب شکود، جریان آن

تینیکب نظکامی آن چیکزی »  دهکدمکی توضکی ، کننکدگان افتکاددس  دیکا دسامبر به

، گویککدمککی لککور کککه انگلکک همککان « نیسکک  کککه در اواسکک  دککرن نککوزدهم بککود

و دراز و دفککا  از ی مسککتقیم هککارو کککردن جمعیکک  بککا توپخانککه در خیابانرودر

 «تاکتیککب سککنگری جدیککدی»مسککیو . خواهککد بککود «حمادکک »بارییادهککا بککا رولککور 

 العککادهفوقجککا  دسککته. جنککن پککارتیزانی بککود، ایککن تاکتیککب 1۵۱.را ابککدا  کککرد

سککازمان   سککه نفککری و حتککی دو نفککری، ی ده نفککریهککاگروه)کوچککب متًککرا 

  16۹.این تاکتیب بودندی هلازم

 

 . پدشب کنندچشم مبار  نباید  ه نفع اصلاحات ا   جا( سدسیالیس ۵

د ککه ککرحکذر   خکواهی و زیکرهم کروله)مطمئنا  بایکد از توهمکا  ، گویدمی لنین

 شکود ککه تًک  پوشکش آنمکی منتاکی «گکذار» مفاکو  عمکومیزالک  اودکا  بکه 
و نککککه دهککککم )ک ککککیدن از انقلککککاب را پناککککان کککککرد  تککککوان دسکککک مککککی

بککا ایککن حککال مفاککو   161  کننککدمککی ایککن کککار را ی رسککمی مککاها دموکراسوسککیال

 لنکین بارهکا خکالر ن کان. در نظکر گرفک  «امکر الاکی» عنوانبکهتوان نمی انقلاب را

تکرین خطکر عبکار  اسک  از ازکراق در کند که برای یب انقلکابی وادعکی بکزر می

آمیکز جکا و موفقیک هککاربردن بکهانقلابیگری و فرامکو  ککردن حکدود و شکرای  بک

 «ای تقریبککا  الاککیبککه مرتبککه»را انقلککاب ، انقلککابیون وادعککی. ی انقلککابیهاشککیوه

بککا حککداکثر ) و دککدر  درا و سککنجش»شککوند مککی دچککار گیجککی، رسککانندمککی

و در  ایکن مسکأله را ککه در چکه زمکان و در چکه شکرای   بینکیخونسردی و روشکن

زمکان و در انقلکابی رفتکار ککرد و در چکه ی های از فعالیک  بایکد بکه شکیوچه حوزه

از  ،ای از فعالیکک  بایککد بککه عمککا رفرمیسککتی پرداخکک چککه شککرای  و چککه حککوزه
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در یککب نظککا   162.شککینندمککی وازلکک  اودککا  گککردن خککود را «دهنککدمککی دسکک 

تاییکککر » را از یکککب «یسکککتیرفرمتاییکککر » آنچکککه ککککه یکککب، سیاسکککی م کککخ 

دککدر  در دسکک  ، در مککورد اول ایککن اسکک  کککه، کنککدمککی متمککایز «یسککتیزیررفرم

دکدر  از دسک  ایکن لبقکه ، دو  در مکورد و؛ مانکدمکی سکابا بکادی حکاکمی هلبق

ی هامتیکازاتی هسکتند ککه لبقک، اصکلاحا  163.افتکدمکی جدیکدی هبه دس  یب لبق

، انقلککاب. مانککدمککی دهککد و در دککدر  بککادیمککی حککاکم بککه دادن آناککا رضککای 

  164.حاکم اس ی هسرنگون کردن لبق

کنکد ککه تناکا مکی تأکیکد، 1۱1٨ فوریکه و اکتبکر هکایانقلابچند مکاه دبکا از ، لنین

کککه عملککا   16۵مرهککایم، تککوراتی، )افککرادی ماننککد کائوتسککیی ی بککوراواهایسکک رفرم

تواننکد مسکأله را بکه ایکن شکیا مطکر  مکی انکد گیری کردهدر این خصو  موضر

یا هک یکانظکر ککرد و اصکلاحا  را مًقکا نمکود و کنند که یا باید از انقلاب صکر 

 چککه کسککی، نویسککدمککی لنککین در همککین دوره 166.داشکک رفرمککی وجککود نخواهککد 

؛ مخککالو مبککارزه بککرای اصککلاحا  نیسککتیم، ها دموکرا، سوسککیالدانککد کککه مککانمککی

 Les social) ی مککدافر شککرک  در جنککن امپریالیسککتیهاسوسیالیسکک  برخلککا ، امکا

– patriotes  ، ایککن عمککا مًککدود مککا خککود را بککه، هایسکک رفرمو  هااپورتونیسکک 

 16٨کنککیم مککی مبککارزه بککرای اصککلاحا  را تککابر نبککرد بککرای انقلککاب مککا، کنککیمنمککی

 سوسیالیسککم در نظککر بخ ککی ازتًقککا  عنوانبککهاصککلاحا  را « للبانتجدیککدنظر»

 وی هبککهو  «کککاریی هبرنامکک»ایککن، بککر عیکک ها، آنارکوسندییالیسکک . گیرنککدمککی

 منتظککر»تاکتیککب اخیککر منجککر بککه  –، کننککدمککی اسککتفاده از تریبککون پارلمککان را نفککی

شکود مکی آوردن نیروهکاییمانکدن همکراه بکا نکاتوانی در گکردهم "روزهای بکزر "

تواننککد از ها نمککیسوسیالیسکک  16٧ .«کننککدمککی ایجککاد را کککه رویککدادهای بککزر 

در ، مثکال عنوانبکه»علکاوه هکا بایکد بکهآن؛ نظکر کننکدمبارزه برای اصکلاحا  صکر 

چقککدر هککم کککه  هککرهککا، گونککه بابککودی در وضککعی  تودههربککرای هککا، پارلمان
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بککرای کککاهش سککتم ، شککدهویککران بککرای افککزایش کمککب بککه منککالا، مختصککر باشککد

  16۱.«و زیره رأی دهند، ملی

مخککالو مبککارزه بککرای  ها دموکراسوسککیال، نویسککدمککی دوبککاره 1۱16 لنککین در 

 شککرک  در جنککنی مککدافر هابرخلککا  سوسیالیسکک  ولککی؛ اصککلاحا  نیسککتند

ایککن مبککارزه را تککابر نبککرد بککرای  ک هایسکک رفرمو  هااپورتونیسکک ، امپریالیسککتی
ی هکادر دوران «واگکذاری امتیکاز»اگکر بسکیار درسک  باشکد ککه  1٨۹.کنندمی انقلاب

 1٨1،شکودمکی انجکا منظکور فریک  دادن و فاسکد ککردن اودکا  بکه تکربیشمعمولی 

بکه دادن  ی حکاکمهامتیکازاتی هسکتند ککه لبقکاصکلاحا  ک مطکابا تعریکو  ک اگر

ی هحکزب لبقک 1٨2،مانکدمکی دهد و در عکین حکال در دکدر  بکادیمی آناا رضای 

 بایککد بدانککد کککه نبایککد از، گویککدمککی لککور کککه فریککدریش انگلکک همککان، کککارگر

انقلکابیون هرگکز نبایکد فرامکو  کننکد  1٨3.نظکر کنکدصکر « پرداخ پیش» پذیر 

تفردککه انککداختن میککان مااجمککان و  منظککوربککه، واردیدشککمن گککاهی در مکک کککه

هککا هرگککز آن. کنککدمککی یککب موضککر را واگککذار، هککاتککر آنشیسکک  دادن آسککان

حتکی بکرای « هکد  ناکایی»فرامو  نخواهنکد ککرد ککه فقک  بکا فرامکو  نیکردن 
ی هنظککر مبککارزمویکک ه از  رفککر و هککر « جنککبش»بککا ارزیککابی هککر گککا  ، یککب لًظککه

ی اشککتباه و اشککتباها  شککر  آور هککاجنککبش را از گا  تککوانمککی کککهاسکک  انقلککابی 
هکا بکا احتیکا  هکر چکه آنبایکد بکا مسکلما  ، رفکر ی هادر مورد وعده 1٨4.حف  کرد

، 1۱۹۵چنککین بککود کککه هنگککامی کککه تککزار نییلککای دو  در . روبککرو شککد تککربیش

اعطکککای ی هبکککه مکککرد  امپراتکککوری روسکککیه وعکککد 1٨۵ ،تًکک  ف کککار رویکککدادها

هکر ، گویکدمکی تکزار کنایکه نوشک  لنکین بکه 1٨6،عمومی و سیاسی را دادی هاآزادی
کککه دککدر  را بککرای مککن بککه شککر  آن، دهککممککی چککه را بخواهیککد بککه شککما وعککده

تمککا  حککر  . عمککا کککنمیم هاکککه اجککازه بدهیککد بککه وعککدهبککه شککر  آن، بگذاریککد
و تناککا کککاری کککه کککرد ایککن بککود کککه مککرد  را ، مانیفسکک  امپراتککوری ایککن بککود
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جکز کنکد بکهمکی اعلکا تزاریسکم . د مبکارزه را تکا بکه آخکر ادامکه دهنکدککرتًریب 
همکه ، جکز دکدر ، دهنکدمکی مکرد  انقلکابی پاسکج. ککنممکی ددر  همه چیز اعطا

  1٨٨.چیز سراب اس 

لی  درلًظاتی در یب انقلاب وجود دارند که ، گویدمی 1٧٨1 و 1٧4٧ مارک  در

 ،که نبرد و مقاومتی انجا  بگیردبی آن، واگذار کردن یب موضر به دشمن، آن لًظا 

 را ت عیو هاتودهی هروحی، از یب شیس  در حین مبارزه و مقاوم  تربیش

کرد پرولتاریای می خائنانه تلا  هازمانی که باند ورسایی، کارگران» اگر 1٨٧.کندمی

تأثیر ، کردندمی ی خود را واگذارهامبارزه سلا  بدون، پاری  را خلر سلا  کند

بود یم از ضررهایی تربیشدلسردی حاصا از این ضعو بر جنبش کارگری بسیار 

 1٨۱.«ی خود متًما شدهابه منظور دفا  از سلا ، کارگر در حین نبردی هکه لبق

، «هزارک تهده ، در مسیو 1۱۹۵دسامبر  31تا  22 دیا  روزهای «سرکوب وح تناا»

 »، «هاخ ون  » 1٧۹.دادمی م ابای را در انقلاب روسیه شیای هلًظ، در ناای 

، در حین این انقلاب ناتما  و پ  از آن، تزاریی هکه مقاما  روسی «استبداد آسیایی

هدر نخواهند ی سخ  بههادر » اینی ههمها، اینی هک هم، از خود ن ان دادند

پرولتاریااز این به   نیستند 1۱۹۵همان مرد  دبا از  1۱1۹ مرد  روسیه در 1٧1.رف 

  1٧2.بعد مبارزه کردن را به آناا آموخته اس 

 اما، ی کمون سنگین بودندهاگذشتگی. اگر چه ازخودبه کمون پاری  بازگردیم

  کندمی را جبران هاعمومی پرولتاریا این فداکاریی هاهمی  کمون برای مبارز

کمون به پرولتاریای اروپا آموخ  که ؛ «داخلی را ن ان دادکمون ددر  جنن »

 هابل ویب، البته 1٧3 .«م خ  مطر  سازد لوربهمسائا انقلاب سوسیالیستی را »

؛ ندکه از نبرد پیروز بیرون بیایبلیه برای این، مالوب شوندجنگند که نمی برای این

، ی بزر  در تاریجهاجنناما اگر  1٧4.آورند حتی اگر یب پیروزی جزئی به دس 

پ  از شیس   تناا به خالر این بود که لبقا  پی روها، و ایو بزر  انقلاب
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ه را ی گذشتهادوباره دس  به حمله زدند و برای نیا به پیروزی تجربیا  شیس 

 1۱۹۱ لنین در. آموزندمی ی شیس  خورده خوبهاارتش. مورد استفاده درار دادند

شیس   [1۱۹۵ ک1۱۹٨]ابی روسیه در این نخستین کارزار لبقا  انقل، نویسدمی

  1٧۵.اما وضعی  انقلابی پابرجا ماند، خوردند

 سککرهبکک هنگککامی کککه هنککوز در زوریککج )سککوئی  ، 1۱1٨ در اوایککا سککال لنککین

دوران ضکد  »و  نخسکتین انقلکاب روسکیه، نویسکدمکی یی از دورهانامکهدر ، بکردمی

عککالی انقلککاب در  «تمککرین»، آن فککرا رسککیدکککه از پککی ،  1۱۹٨ککک1۱14) «انقلککاب

 1۱1٨ی هلنککین بککه انقلککاب فوریکک ) «انقلککاب ه کک  روزه». حککال جریککان هسککتند

پک  » نیکز  1٧6داده بکود وککویلیمو  گوچیکواشاره دارد ککه دکدر  را مودتکا  بکه 

کککه )بککرای هککدای  بککازیگران ، امککا. «از ده تمککرین عمککومی و جزئککی بککازی شککد

جککای خککود روی صککًنه و از لککول و ، از نقککش خککود شککناختند ومککی ییککدیگر را

کننککده بککار تعیککینکککه ایککن، در یککب رویککارویی جدیککد  عککرض دکککور مطلککر بودنککد

پکر انکرای و کاملکا  ددرتمنکد نیکز لکاز  بودککه از ، ی بکزر «مدیرصکًنه» یب، بود

از سککوی ، تسککریر کنککد و العکادهفوقیکب لککر  بتوانککد حرکک  تککاریج عمککومی را 

وجککود هی جاککانگیری بککالمللککبینملککی و ، سیاسککی، ادتصککادی یهککابًران، دیگککر

کککه ، پرتککوانی هایککن مککدیر صککًن. ای باشککندسککابقهآورد کککه دارای نیککروی بککی

جنککن جاککانی امپریالیسککتی ، اسککتثنایی تککاریج اسکک ی هکننککدهمچنککین تسککریر

  1٧٨.«بود

... شکوندمکی پیکروز هکاانقلاب»بلیکه ، دهکدمکی تناکا آمکوز نکه شیسک ، علکاوهبه

انقلککاب کبیککر فرانسککه را در  1٧٧.«حتککی هنگککامی کککه متًمککا شیسکک  شککده باشککند
درنکی ککه تمکدن و فرهنکن ، ایکن انقلکاب در لکول دکرن نکوزدهم [...] بگیریکد نظر

تکا زمکانی ککه ایکن دکرن تًک  ن کان انقلکاب ، را برای کا ب ری  به ارماکان آورد
، یعنککی بککوراوازی، ای کککه در خککدم  آن بککودبککرای لبقککه، فرانسککه جریککان داشکک 
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چککه را کککه آن، کنار جاککانودر گوشککه، ایککن دککرن. کارهککای بسککیاری را انجککا  داد
تًک  پوشکش ، ککه آگکاه باشکندآن بکدون، انقلابیون بکزر  بکوراوازی فرانسکه ککه

 بککه منککافر ایککن بککوراوازی خککدم ، برابککری و بککرادری، آزادیی هجملککاتی دربککار

انقلککاب فرانسککه . دکککرو تیمیککا  مًقککا سککاخ  بخ ککا ، پیککاده کککرد، کردنککدمککی

سرزندگی و ددر  نفوذ خود بکر ب کری  را بکا نفکر  شکدیدی ککه تکا بکه امکروز »

اگکر ، «هکم شیسک اگرچکه در»انقلکاب فرانسکه ک  1٧۱.«دهکدمکی ن ان، انگیزدبرمی

رومکانو آن » اگکر چکه پادشکاهی، شکده تسکلیم شکدزیر ضکربا  ارتجکا  متًدچه 

سککی دموکرازیککرا ؛ «بککا ایککن حککال پیککروز شککدامککا »دوبککاره مسککتقر شککد ک  «عصککر

 گککذاری کککرد کککه دیگککرآزادی بککوراوایی را در سرتاسککر جاککان پایککه، بککوراوایی

در ، حتکی اگکر فرضکا »، دهکدمکی و لنکین چنکین ادامکه 1۱۹؛توانند حکذ  شکوندنمی

را یککب بککه یککب  هابل ککویب، شناسککیکولچککاا نککا  خککو ، بککدترین حالکک 

حتککی اگککر فککردا دولکک   1۱1.«نخواهککد خککوردانقلککاب شیسکک  ، دطعککه کنککددطعککه

کککه دککدر  را تصککر  ایککن مککا از، شککوروی توسکک  امپریالیسککم سککرنگون شککود

، حتککی یککب کککارگر آگککاه؛ حتککی یککب لًظککه هککم متأسککو نخککواهیم بککود، کککردیم
از تصککر  دککدر  متأسککو نخواهککد بککود و ، منککافر لبقککا  زحمککتیشی هنماینککد

، زیکرا انقلکاب. وز شکده اسک حکال پیکردرهر شب نخواهکد داشک  ککه انقلکاب مکا
مامککی را بککه ی هپی ککتازی شککود کککه ضککربی ههنگککامی کککه باعکک  پی ککرف  لبقکک

گویکد ککه بکه یکب مکی در جکایی ااا دریکدا 1۱2.پیکروز اسک ، کندمی استثمار وارد

ای کککه در آن فیلسککو  آلمککانی نوشککته؛ منککد اسکک کانکک  بسککیار علادککهی هنوشککت

 [نظکر دارد]کانک  بکه انقلکاب فرانسکه  هکاانقلابحتی اگکر برخکی  کند کهمی کیدأت

ککه امیکان  کننکدمکی اعلکا امکا ، پیماینکدمکی خورنکد یکا سکیر داقرایکیمی شیس 

 1۱3.«گذارنکدمکی یکدیاین انقلابکا  بکر ایکن امیکان ماکر تأ، تردی ب ری  وجود دارد

 ...حتی اگر، یمیگومی 1۱1٨ اکتبر انقلاب ما نیز در خصو 
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ی زیککادی میککان تًککول هامقایسککه، ی مختلککوهابککه مناسککب و ، صککدها بککار، لنککین

 اواخکر دکرن هجکدهم بکه عمکای هو تًرککا  انقلکابی در فرانسک اوضا  در روسیه

در مقابککا مککارتینو و  را، هککاااکوبنی هخککالر آن اسکک  کککهصککدد او در. آوردمککی

لولکو » هکاخواهنکد از آنمکی ککه کک من کویب «ایسکیرای جدیکد»)سردبیران  مارتو

ی اجتنکاب ناپکذیری ککه هکا1۱4«وانکده» بکه لنکین. دوباره زنده کنکد، بسازند« هخرخر

 مکا تکرجی ، گویکدمکی او. کنکدمکی اشکاره، انقلاب روسیه با آناا روبرو خواهکد شکد

 بنکد و ی وسکیر مکرد  بکه اسکتبداد پایکان دهکیمهکاکه با تییه به عمکا توده دهیممی

را   هاایرونککدن کککردار خککا ) ی دربسککتههاسککالن بًکک  و مککذاکره در و بسکک  و

، «در روسکیه، نکزد مکا»کنکد ککه مکی بکا رزبک  تیکرار و 1۱۵؛گکذاریمبه دیگران وامی

لککور کککه )همککان انقلککابی دککرن بیسککتم مونتککانی و ایرونککد خککود را داردی هلبقکک

 مونتکککانی و ایرونکککد خکککود را، انقلکککابی دکککرن هجکککدهمی هلبقککک، بکککوراوازی

  1۱6.داش  

 

یاا ، جااشادد کاه میلیادنماب در جاایب شارو جاا، تدد در سصر ، ( سیاس 6

   شدندمب جا یاف جا میلیدن انسان در آنحعب د 

 همچکونرفتکار ککردن ، بکودن در ناایک  امکرکنکد ککه انقلکابیمکی لنین مرتبا  تیکرار

کنککد کککه اگککر مککا بایککد مککی اعلککا  1۱16 او در. یککب مبککارز انترناسیونالیسکک  اسکک 

 بککیش ایککن را خککواهیم نوشکک  ودر آن کککم، ئککه کنککیماصککلاحا  ارای هیککب برنامکک

چیککزی ، و پککذیر  آن 1۱14 -1۱16شککعار دفککا  از مککیان در جنککن امپریالیسککتی 

ککردن جنکبش ککارگری از لریکا یکب دروب بکوراوایی  جز فاسکد ککردن و گمکراه
ک کور » بکه شووینیسکم بکال نکدادنوپر، رأی نکدادن بکه اعتبکارا  نظکامی 1۱٨.نیس 

علیککه شووینیسککم ی اول برهمبککارزه در وهلکک، ک ککورهای متًککد آن )و  «یخککود
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 ی دککانونی مبککارزههابککدون مًککدود کککردن خککود بککه شککیا، «یبککوراوازی خککود»

 دککانونیتی را کککه ایجککاد کککرده اسکک  لاککو، بًککران بککروز هنگککا خککود )بککوراوازی 

 1۱٧.ایکن آن م کی عملکی اسک  ککه بایکد راهنمکای احکزاب انقلکابی باشکد؛ کند می

)و نککه  مککرد  «حرککک  درآوردنبککه» و بککرانگیختن هاسوسیالیسکک  «یو یفککه»

 آکسککلرود و کائوتسککیی، کککاری کککه پلخککانو، شووینیسککم ابکک هککاآنخککواب کککردن 

 یدارسکرمایهمنظکور سکرع  بخ کیدن بکه سکقو  اسکتفاده از بًکران بکه، کننکد می

 1۱۹۵روسککیه  کمککون پککاری  و اکتبرککک دسککامبر یهککابککا الاککا  گککرفتن از مثال

جکا هبکککه  کنکدمکی سال پ  از آزاز جنکن جاکانی اول تصکدیالنین یب 1۱۱اس .

بکه شکعار ، پنکاه بکردن بکه مکاورای ابرهکا )در باتکرین حالک   یا، نیاوردن این و یفه

، شککانمککر  سیاسککی، ترجمککان خیانکک  احککزاب فعلککی 2۹۹،«سککلا خلککر»مککبام 

  2۹1.اس  در کنار بوراوازی شاندرار گرفتنشان و نقش  گیری ازکناره

 ککارگری هبکرای رهکایی لبقک»در جاکان چیزهکای زیکادی وجکود دارنکد ککه ، پ 

جکای فکرار ککردن بکه، نویسکدمکی 1۱1۵لنکین در . «باید با آهن و آتش نکابود شکوند

، تککا اگککر شککرای  بککه وضککعی  انقلککابی تبککدیا شککد «آمککاده شککو»، از وادعیکک 

علیکه های بسکیار مفیکد و مرگبکار را برسکلا ی جدیکد برپکا کنکی و ایکن هاسازمان»

 و ترتیکک  بککه ایککن 2۹2«.دولکک  و بککوراوازی ک ککور  مککورد اسککتفاده دککرار دهککی

جنکن جاکانی   بکه عبکار  دیگکر)ککه تعکارض در اروپکا  اسک  ترتی  این به فق 

شککماری از بککیی همنتاککی شککود کککه تککود «جنککن داخلککی» توانککد بککهمککی  اول

از سککوی دیگککر امپریالیسککم چیککزی نیسکک   2۹3.سککتمدیدگان را آزاد خواهککد کککرد

بککه ، و؛ انسککان ملککا وابسککته توسکک  م ککتی ملککا ثروتمنککد هککااسککتثمار میلیونجککز 

سککی در درون یککب دموکراتککرین پککذیر اسکک  کککه بککزر امیککان کاملککا ، همککین دلیککا

خککود بککر ی هدر حککالی کککه همککین ک ککور بککه سککلط، ک ککور ثروتمنککد یافکک  شککود

کنکد ککه بسکیاری از اودکا  مکی لنکین م کاهده. دهکدمکی ک کورهای وابسکته ادامکه
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امکروزه نیکز ایکن تمایکا )این تمایا وجکود دارد ککه ایکن وضکعی  فرامکو  شکود 

ایکن ، ی زمکانی و میکانیهکابکا در نظکر گکرفتن شکرای  و تفاو .  شودمی م اهده

ی آزاد و نیککز همچنککین بردگککان در هاوضککعی  یونککان باسککتان بککود کککه انسککان

و نیکز وضکعیتی اسک  ککه در آزکاز دکرن ، بردنکدمکی سرهیب آن بتدموکراشارهای 

ایکن فراموشکی مارضکانه حتکی  2۹4.شکودمکی یافک در انگلستان و زلانکد نکو بیستم 

  بککوراوازی در ک ککورهای تًکک  سککلطه اسکک ی هییککی از شککرای  ضککروری سککلط

ی در دارسککرمایه «پ ککتیبان اصککلی»کنککد کککه مککی اعلککا  1۱21لنککین در سککال 

کککارگر ی هددیقککا  جنککاحی از لبقکک، ی صککنعتی پی ککرفتهدارسککرمایهک ککورهای 

کارمنککدان  2۹۵.نککیم اسکک دو و  یافتککه در انترناسککیونال دو  و انترناسککیونالسککازمان

، شککدناصککطلا  جاککانیحتککی در عصککر مککا ک عصککر بککه، مککاهرفککوق و کککارگران 

ککه در یی اسک  هکاتکر از متروپاکنند ککه جاکان بسکیار وسکیرمی آسانی فرامو به

 «مرفککه» ایککن د ککر از کککارگران شککود مککی هککا اعطککاچیککزی بککه آنجاهککا خککردهآن

(embourgeoisés  ،شکان کاملکا بینکیدسکتمزد و جاکان، زنکدگیی هلًار شکیو» که به 

، یعنککی تطککابا بککا نظککا  را، اجتمککاعی اپورتونیسککمی هپایکک، «بککوراوا هسککتندخککرده

یی را کککه برخککی از هالعنککهایککن وادعیکک  اتاامککا  و  2۹6.دهککدمککی ت ککییا

، زدنککدمککی بککه هربککر  مککارکوزه1۱٨۹ یی اروپککایی در اوایککا دهککههاکمونیسکک 

مککککارکوزه بککککر آمبککککوراوازه . کنککککدمککککی لککککرز چ ککککمگیری تعککککدیابککککه

کککارگر در ک ککورهای ی هبخ ککی از لبقککی هودفککبککی   (embourgeoisementشککدن

او . او در ت کاد بکا آثکار مکارک  دکرار نداشک  یو عقیکده؛ ککردمکی پی رفته تأکید

خککدما  کککه در  و اشککیا انککوا  تولیککد یالعککادهخککارق جریککان  نوشکک  1۱6۱در 

 را افککزایش های بککر هسککتی انسککاندارسککرمایهتولیککد ی هسککلط، گنجککدنمککی تخیککا

کننکد و چکه مکی یدهسکازمانهکایی ککه سکرکوب را به این ترتی  چکه آن». دهدمی

صککنعتی ی هانگیککز را کککه جامعککنفککر ی هابر آناککا ایککن ایککدکننککدگان تککمصککر 
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ککه مککارکوزه ایکن 2۹٨.«کننکدمکی رد، بخکش اسک بکالقوه آزادی لوربکهیافتکه توسکعه

، و مردمککان گتوهککا، سککواز یککب، جوانککان روشککنفیر «عمککا سیاسککی رادییککال» روی

رونککا نسککبی  کککه او  ککاهرا ایککن 2۹٧؛کنککدمککی حسککاب بککاز، از سککوی دیگککر

بینکی نیکرده بکود ککه دانسک  و پکیشمکی برگ ک ی زربی را زیکر دابکادارسرمایه

روز ههککا روزبکککککه جمعیکک  آن، شککدهحال خککود رهامردمککان بککه، مردمککان اعمککاق

را در زودی پی ککگویی مککارک  هبکک، گونککه انتظککار، برخلککا  هرشککودمککی زیککادتر

 ک، یککد خواهنککد کککردیکککارگر تأی هشککدن مطلککا لبقککخصککو  گککرایش بککه فقیر

 آناککای هجککا بکه بًکک  دربکارهکا امککور دیگکری هسککتند ککه مککا در ایکنایککنی ههمک

 . پردازیمنمی

تککر بکککودن شککرو  جنکککبش آسکککان یدربککاره امیکککان تفیککر و تأمکککا»این بنککابر

یعنککی بککه ، بخککش در ک ککورهایی کککه بککه جمککر ک ککورهای اسککتثمارگرآزادی

بککه زککار   ی دسکک تککربیشتواننککد بککا سککاول  مککی ک ککورهایی تعلککا ندارنککد کککه

 ،از فکردای جنکن جاکانی اول، ککارگر را فاسکد کننکدی هبزنند و اد ار بالکایی لبقک

ایککران  1۱۹۵ -1۱11انقلککاب ، ترکیککه 1۱۹٧ لنککین بککه انقلککاب 2۹۱«.وجککود داشکک 

بکه  21۹.منکد بکودچکین بسکیار علادکه 1۱11و انقلکاب   متکرجم  ک هانقلاب م کرول)

ککه نزدیکب ، ککه ک کوری ماننکد چکیندر حکالی ، در روزگار مکا نیکز، همین ترتی 

ای کککه بککر بککا پککذیرفتن مککدل توسککعه، بککه یککب میلیککارد و نککیم نفککر جمعیکک  دارد

صککادرا  ، پککذیر  کارخانجککا  مونتککاا، دیمکک فککراوان بککودن نیککروی کککار ارزان

، ی خککارجی اسککتوار اسکک هاگککذاریو جریککان سککرمایه دیمکک مًصککولا  ارزان

ی هوراجکی دربکار؛ کنکد جاکان را ایفکا فتکه اسک  نقکش کارگکاهدالعانه تصکمیم گر

 ککک زیککرا هککیا. کککارگر و مبککارزا  او خطرنککاا خواهککد بککودی هپایککان لبقکک

جلکوی خطکرا  انفجکار  داند حیوم  چکین تکا چکه زمکان دکادر خواهکد بکودنمی

 . اجتماعی در این ک ور پاناور را بگیرد
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، دیگکریبکیش از هکر دکرن ، کنکد ککه دکرن بیسکتممکی ن کانلنین بکا اشکتیاق خالر

و انقلککاب در هککر صککور  ؛ شککمار ک دوران انبککوه مککرد  اسکک ی بککیهککاعصککر توده

نککه بککه  جنگککی کککه؛ عادلانککه و ضککروری، تناککا جنککن م ککرو ؛ یککب جنککن اسکک 
بلیککه بککه خککالر ، خککالر منککافر کثیککو و پلیککد م ککتی از حاکمککان و اسککتثمارگران

و خ ککون   هککا میلیککون استثمارشککده و کککارگر بککر علیککه اسککتبدادو ده هککامیلیون
انقلککاب یکب جنکن خواهککد ، لککور ککه دیکدیمهمکان، اینبنکابر 211.گیککردمکی انجکا 

 الودککو  جاککانیدر جنککن دریکک وی ه، ، بککهتککر وی عککادیهککادر جنن، امککا؛ بککود

مزدبگیکر سکرمایه ی هبکرد هکامیلیون، صکدها هکزار»، )جنن جاکانی اول ک متکرجم 

از منککافر م ککتی دزد مسککل  بککرای دفککا  ، «ن فئککودالامالیککی هشککدلککه و دهقانککان

ی خکارجی هاخواهکد سکرزمینمکی سکر و بکوراوازی لمکا  و حریصکی ککهبکهتاج

وی گکی  ایکن از ایکن پک  بایکد 212.شکوندمکی بکه ک کتارگاه روانکه، را زکار  کنکد
ناشککناخته  هککاجککا بککرای انقلابرا کککه تککا ایککن، هککای تودهدهسککازمانیعنککی ، خککا 

ون تکن از یکلیم هکاو ده هکاونیلیدوران انقلکاب مدر  213.در نظکر گرفک ، بوده اسک 

 زیککآلککود چش از یککب سککال زنککدگی عککادی و خککوابیمککرد  در هککر هفتککه بکک

  214.آموزندمی

هککا انقلککاب تناککا آن روز وادعککا  انقلککاب اسکک  کککه ده»دهککد کککه مککی لنککین المینککان

او سکه سکال بعکد  21۵.«متفکا و ییکدل بپاخیزنکد، میلیون انسکان بکا شکور و هیجکان

کنکد ایکن اسک  مکی معمکولی متمکایزی هچکه انقلکاب را از مبکارزآن، کنکدمی تیرار

صکد برابکر ، ده برابکر، کننکدمکی هکایی ککه در جنکبش انقلکابی شکرک تعداد آن» که

، کنکدمکی تأکیکد هادکدر  توسک  بل کویب گکرفتنلنکین دبکا از  216.«اس  تربیش

در ، یکب ملکک  بککرده، اوتًک  رهبککری » کککهتوانککد بکه ایککنمکی پرولتاریکای روسککیه

برای نخستین بار بکه یکب ارتکش انقلکابی چنکد میلیکون نفکری بکرای حملکه ، 1۱۹۵

 . افتخار کند 21٨«به تزاریسم تبدیا شد
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  کنکدمکی تاییکر «هکاتوده»مفاکو  ، ودتی انقلکاب از تکدارا ککافی برخکوردار باشکد

، ایکن پک از ، مزبکوری هواا. دهنکدنمکی توده را دیگکر چنکد هکزار ککارگر ت کییا

 کنکد ککه تلویًکا مکی مفاکو  تکوده چنکان تاییکر. رودمکی ککاربه معنای دیگکری بکه

را ، شککدگانریکک  کککارگران بلیککه اکثریکک  استثمارنککه فقکک  اکث، معنککای اکثریکک 

شکود مکی سیاسک  جکایی آزکاز، پک ؛ نفکر هسکتند هکامیلیون هاتوده. کندمی تداعی
 هکاشکود ککه میلیونمکی جکدی سیاسک  فقک  ودتکی؛ نفر وجود دارنکد هاکه میلیون

  21٧.شود را شاما، و نه هزاران نفر، نفر

ی هاالبتکه نیکاز بکه سکازمان، در برخکی مکوارد، کنکد ککهمی اضافه لنین ،در عین حال

ددیکا ی هپک  از مطالعک، توانکدمکی نیکز «حکزب کوچکب»گاهی یکب . بزر  نیس 

هکککای تودهداب و رسکککو  آسکککیر تیامکککا رویکککدادها و آشکککنایی بکککا زنکککدگی و 

ای جنکبش تکوده. یکب جنکبش انقلکابی راه بینکدازد، ای مناسک در لًظکه، حزبیزیر

بکا شکعارهایش بکه ، ایدر چنکین لًظکه، زمانی آزاز خواهد شکد ککه چنکین حزبکی

کککارگر را بککه دنبککال خککود بککه حرککک   هککاآیککد و پیروزمندانککه میلیونمککی میککدان

را بککه دسکک   هککاتوده بککرای پیککروزی بایککد حمایکک ، در هککر صککور . آوردمککیدر
  21۱.آورد

در جریکان ) نگکری روشکنی ککه پنجکاه سکال بعکدبکا آینکده، لنکین، کهدس  آخر این

 صککً  آن تأئیککد  1۱٨۹ی و اوایککا دهککه 1۱6۹ یاسککتعمارزدایی در اواخککر دهککه

ککه در جریکان آن اسکتثمارگران ، می کنکد ککه مبکارزا  اجتمکاعی مًلکی اعلا ، شد

ابعککاد ، گیرنککدمککی یککا یککب دککاره رودروی هککم دککرارو استثمارشککدگان یککب ملکک  

ککه در ، تکریی انسکانی بکیش از پکیش بکزر هکاتوده و جاکانی پیکدا خواهنکد ککرد

 او. درگیککر مبکارزه خواهنککد شککد، انکدزمککین پراکنکده شککدهی هسکط  وسککیعی از ککر

اهمیکک  همچنککان یککب جنککبش بککی، جنککبش در ک ککورهای مسککتعمره»، نویسککدمککی

از اوایکا دکرن بیسکتم . امکا چنکین نیسک . «شکودمکی آمیکز تلقکیو کاملکا  صکل  ملی
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و در وادککر ، و صککدها میلیککون نفککر هککامیلیون؛ انککدتاییککرا  عمیقککی روی داده
فعککال و انقلککابی ، اکنککون چونککان عوامککا مسککتقا، اکثریکک  عظککیم جمعیکک  جاککان

جنکبش اکثریک  مکرد  جاکان در روشکن اسک  ککه  کاملکا . زننکدمکی دس  به عما
کککه در آزککاز متوجککه رهککایی ، الودککو  انقلککاب جاککانیسرنوشکک  دریکک نبردهککای 

ی و امپریالیسککم تاییککر جاکک  خواهککد داد و شککاید دارسککرمایهعلیککه ، ملککی بککود
  22۹.بازی کند، مرات  انقلابی تر از آنچه ما انتظار داریمنق ی به

 ترتککر و گسککتردههم جاککانیوییم نبردهککایی بککازبککدیای اسکک  کککه در دککرن بیسکک 

 میلیکون بلیکه صکدها میلیکون نفکر در آن شکرک  هکاتناکا دهروی خواهند داد که نکه

، در ااپکن کک تظکاهرا  پکانزده میلیکون نفکری، 2۹۹3ی هفوریک 1۵ در روز. کننکدمکی

بکر علیکه احتمکال حملکه بکه  کک اسکترالیا و حتکی در خکود آمرییکا، خاورمیانه، اروپا

پنجککاه ، در همککان روز. ی جاککانی بککودهککابککدون شککب آزککاز ایککن دیا ، عککراق

 آنتارکتیککککب در،  McMurdo) دان ککککمند پایگککککاه آمرییککککایی مککککب مککککوردو

در حکالی ککه ؛ شکان بکه تظکاهرا  پرداختنکددور ایسکتگاه تًقیقکاتی، جنکوب دط 

در ، ی شککار ترونککدهایمهککاده هککزار نفککر در خیابان، زمککینی هدر لککر  دیگککر کککر

 6۹ شککار جاککان و 6۹۹ اعتراضککی درایککن تظککاهرا  . کردنککدمککی راهپیمککایی، نککروا

 . ک ور مختلو روی دادند

توانککد بککا دککدر  خککود  بککه مککی انقلککاب روسککیه»، کنککدمککی اعلککا  1۱۹6 لنککین در

تناککایی فتوحککا  خککویش را حفکک  و بککه امککا هرگککز دککادر نیسکک ، پیککروزی برسککد

انقلککاب دککادر بککه ، اگککر انقلککاب سوسیالیسککتی در زککرب روی ندهککد. تًیککیم کنککد

در ک کوری ماننکد روسکیه ککه در آن ، تیکبدموکراانقلکاب . «نخواهکد بکوداین ککار 

ناپکذیر اجتنکاب لوربکهککه ، کارگر برای مقاومک  در برابکر مالیکان کوچکبی هلبق

 ککافی دکوی نیسک  ک بکا خطکری هبکه انکداز، پا خواهنکد خاسک بر علیه انقلاب به

یکک  ایککن انقلککاب بککه ایککن ترت. مواجککه اسکک   restauration) «بازگ کک  نظککا  سککابا»
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بککه ، اینبنککابر 221.«...ای جککز پرولتاریککای سوسیالیسکک  زککرب نککداردهککیا ذخیککره»

امککا ؛ کککافی نیککرو داردی هانقلککاب روسککیه بککرای پیککروزی بککه انککداز، لنککینی هعقیککد

انقلکاب دکادر بکود پیکروز . ی پیکروزی ککافی نیسکتندهکانیروهای آن برای حف  میوه

دهقانککان انقلککابی توانسکک  یککب نیککروی  زیککرا پرولتاریککا در اتًککاد بککا؛ شککود

زیکرا ، توانسک  پیکروزی خکود را حفک  کنکدنمکی امکا. ناپذیر ت ییا دهکدشیس 

، ای توسککعه یافتککه اسکک ملاحظککهدر ک ککوری کککه مالییکک  کوچککب بککه لککرز دابککا

هنگککامی کککه پرولتاریککا بخواهککد   ازجملککه دهقانککان)تولیدکننککدگان کوچککب کالاهککا 
 .  پا خواهند خاس هبر علیه او ب حتما ، از آزادی به سوسیالیسم گذر کند

مککا ) یککد کردنککدیبینککی را کاملککا  تأیشپککودککایر ایککن ی هشککایان ذکککر اسکک  کککه ادامکک

آن لککور کککه از هککا، بککه اشککتراکی کککردن زمین، «زدایککیکولککاا»مخصوصککا  بککه 

 .  اندی یم، میدرآمد به اجرا به بعد توس  استالین1۱2۱سال

کنککد کککه انقلککابیون روسککیه از ایککن شککان  مککی گیککریبککا ایککن حککال لنککین نتیجککه

روی ، ضککروری «روسککیی زیرهذخیکر»تواننکد روی ایککن مککی برخکوردار هسککتند ککه

پرولتاریکککای »روی کمکککب خکککارجی از سکککوی ، کننکککدهایکککن پ کککتیبانی تعیکککین

از روسککیه  «تککربسککیار پی ککرفته»پرولتاریککای ک ککورهایی کککه ، «سوسیالیسکک  زککرب

، در پایککان دککرن هجککدهم، انقلککابیی هدر حککالی کککه فرانسکک؛ حسککاب کننککد، هسککتند

 عنوانبککهدککرار داشکک  کککه ، مانککدهعقکک ، فئککودالک ککورهای نیمککهی هدر مًاصککر

 یکا رایمکی مثکا آن مکورد اسکتفاده دکرار، ای برای بازگ   رایکم سکاباجباهپ  

، پکک  از درگککرفتن جنککن جاککانی اول، ده یککازده سککال بعککد، لنککین 222.گرفتنککدمککی

همزمکان در چنکدین ک کور ماکم ایمکان  الودکو  تقریبکا همچنکان بکه انقلکاب دریک 

نبایککد مککا را ، سککیو  مرگککی کککه در حککال حاضککر در اروپککا حککاکم اسکک . دارد

امپریالیسککتی و ی جنککن هادسککاو . اروپککا آبسککتن انقلککاب اسکک . اشککتباه بینککدازدبککه
 وجککود آمککدن ذهنیکک  انقلککابی در همککه جککاهم ککیلا  زنککدگی گککران باعکک  بکک
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بکیش از بکیش در هکا، دول ، و عاملکان آناکا بکوراوازی، و لبقکا  حکاکم، شکودمی
ی بسککیار هککاآینککد ککه بیککرون آمکدن از آن جککز بکا دگرگونیمکی ای گرفتککارمخمصکه

  223.عمیا ممین نیس 
مکا تناکا در درون در هکر صکور  ، کنکد ککهمکی تأکیکددوباره  1۱1۱لنین در مار  

 سککرهبکک هککادول  ای ازبلیککه در درون مجموعککه، کنککیمنمککی یککب دولکک  زنککدگی
ی امپریالیسکتی بکرای یکب هکاو وجکود جماکوری شکورایی در کنکار دول ، بریممی

، دانککیممککی کککهچنککان، در ایککن مککورد 224.تصککور اسکک لولککانی زیککر دابککای هدور

گیکری شکورایی بایکد منتظکر شکیای هچکرا ککه روسکی؛ انیکار ککرد روزگار لنکین را

 چککین1۱4۱اروپککای شککردی در فککردای جنککن جاککانی دو  و انقلککاب ی هدوبککار

 . حساب کند 22۵«ی خواهرهاجماوری» که بتواند رویبرای این، ماندمی

مجبککور شککد نظککر خککود را تعککدیا کنککد و پککذیرف   1۱1٧ی هامککا لنککین از اانویکک

 226.بینکی ککرده بودنکدلکور روی ندادنکد ککه مکارک  و انگلک  پکیش ودایر آن که

لبقککا  زحمککتیش و »بککه ، در وادککر، نقککش پی ککتاز انقلککاب سوسیالیسککتی جاککانی

  انکداز انقلکاب از ایکن پک  چنکین اسک چ کم. واگکذار شکد «هروسیی هشداستثمار

و ، انگلسککتان تمککا  خواهنککد کککرد، فرانسککه، آلمککان؛ اسکک  روسککیه شککرو  کککرده

از » 1۱1٨انقلککاب اکتبککر، کککهخلاصککه ایککن 22٨.سوسیالیسککم پیککروز خواهککد شککد

دو »ماشکین از ککار افتکاده بکود زیکرا  « ضعو مکودتی امپریالیسکم جاکانی باکره بکرد

بککرای هککر کسککی کککه بککه بنیادهککای . «گککروه لاشککخور بککه جککان هککم افتککاده بودنککد

واضکک  اسکک  کککه ، اندی ککدمککی ادتصککادی و شککرو  انقلککاب سوسیالیسککتی در اروپککا

شککرو  انقلککاب سوسیالیسککتی در اروپککا بسککیار دشککوار و در روسککیه بسککیار آسککان »

بککه راه انککداختن  22٧ .«انقلککاب دشککوارتر اسکک ی هادامکک»، امککا در روسککیه؛ «اسکک 

بکککا بکککوراوازی ، ای ماننکککد آلمکککانانقلکککاب سوسیالیسکککتی در ک کککور پی کککرفته

، انقلککاب کککه شککرو  شککودامککا ؛ «انککدازه دشککوار اسکک بککی»، آنی هیافتککسککازمان
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شککرو  انقلککاب در  22۱.سککاده خواهککد بککود العککادهفوقسککرانجا  رسککاندن آن بککه

؛ تککر از ک ککورهای پی ککرفته بککودآسککان، ک ککور نییلککای سککو  و راسککپوتین، روسککیه

 هککاچککه در ک ککورهای الککرا  آنبخککش اعظککم جمعیکک  روسککیه بککه آن» زیککرا

توجکه بکی کاملکا ، کردنکدیمک و به مردمکی ککه در ایکن ک کورها زنکدگی، گذش می

 مثککا بلنککد کککردن یککب پککر؛ در روسککیه شککرو  کککردن انقلککاب آسککان بککود. بودنککد

، در مقایسککه بککا ک ککورهای پی ککرفتهکنککد کککه مککی تیککرار 1۱1۱ لنککین در 23۹.«کککاه

آن و ی هولککی ادامکک، تککر بککودهککا شککرو  انقلککاب کبیککر پرولتککری آسککانبککرای رو 
، سوسیالیسککتیی هت ککییا کامککا جامعکک معنککایبککه، رسککاندن آن بککه پیککروزی دطعککی

، ککه تکر بکودن شکرو  انقلکاب ایکن بکودعل  آسکان. برای آنان دشوارتر خواهد بود
، در اروپکای دککرن بیسککتم، معمککول سکلطن  تککزاریمانکدگی سیاسککی زیرعقکک ، اولکا 

ثانیککا  . نظیککری داشکک کککه دککدر  بککی، دشکک هککاموجکک  هجککو  انقلککابی توده
علیککه بککوراوازی و انقلککاب دهقککانی بککر پرولتککری بر، انقلککاب مانککدگی روسککیهعقکک 

مککا در اکتبککر . هککم آمیخکک در، ایسککابقهبککه لککرز بککی، ان بککزر  رادارزمککینعلیککه 

بککه ایککن ، یمدو اگککر زیککر از ایککن عمککا کککرده بککو جککا شککرو  کککردیماز ایککن 1۱1٨
بککه ، در خصککو  پککرو ، 1٧۵6از سککال ، مککارک . شککدیمنمککی آسککانی پیککروز

 انقلککاب پرولتککری بککا جنککن دهقککانی اشککارهی هابقسککامیککان درآمیخککتن بککی
پککذیرد ککه انقلککاب ، مکیبکه بعککد 1۱1٧ از مککار ، چنکین اسکک  ککه او 231.کککردمکی

لنکین . «رد نخواهکد داد، بکه آن سکرعتی ککه مکا انتظکار داریکم» سوسیالیستی جاانی

یککب  عنوانبککهبایککد آن را ؛ تککاریج ایککن امککر را اثبککا  کککرده اسکک »، دهککدمککی ادامککه

دوران در جککایی کککه مککا از آن 232.بایککد روی آن حسککاب کککرد، «وادعیکک  پککذیرف 

بکرای تًمکا ایکن وضکعی  ، ایکمو مودتکا  تناکا مانکده، بکریممکی سکرهوح تناکی بک

چکون ککه ، کنکدمکی او چنکد مکاه بعکد تیکرار. باید تما  تلا  خود را به کار ببکریم

یم ککه درد و رنجکی را ککه متًمکا دانکمکی و، دانیم ککه اساسکا  تناکا نیسکتیممی ما»
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، سکری انقلابکا ک کورهای اروپکایی اسک  و بکدون یکبی هدر انتظکار همک، شدیم

 1۱21لنکین در ، و بالکاخره 233.«یکب از آناکا وجکود نکداردرفتی بکرای هکیاراه برون

لکور ککه مکا حکدادا آن، موفکا ن کدند» ی دیگکرهکارسد ککه خلامی به این نتیجه

در مسیر انقلکاب ک تناکا مسکیری ککه بکه رهکایی از مناسکبا   «سریعا ، انتظار داشتیم

پکک  از درهککم  234.شککود ک گککا  بردارنککدمککی و ک ککتارهای امپریالیسککتی منتاککی

و سکککپ    1۱1۱ی ه)اانویککک شکککدن انقلکککاب اسپارتاکیسکککتی در آلمکککانشیسکککته

موضکککو  ، )او  همکککان سکککال  شیسککک  لرفکککداران بلکککاکون در مجارسکککتان

و  هازیرآشکککیار در نوشکککته لوربکککهالبتکککه پکککیش از ایکککن  ککککه، «گرایکککیوادکککر»

بککر گفتککار او  تککربیشاز ایککن پکک  بککاز هککم ، ی لنککین ح ککور داشکک هاسککخنرانی

 مکا انقلکاب جاکانی را کنکد مکی او از ایکن بکه بعکد ترجیًکا  تیکرار. شودمی تًمیا

یککب ، اسکک  یککب افسککانه، در حککال حاضککر، انقلککاب جاککانی امککا، خککواهیم دیککد
  23۵.زیبابسیار ی هدص

  ندیجمع

 ای تًکک  عنککواندر مقالککهرابککوچی ی هدر روزنامکک، 1۱1٨اواخککر او   در، لنککین

، گونکه ککه هکر تًکولی در زنکدگی یکب فکردهمکان» نویسکد می «ی انقلابهادر »

نککد و بککه یزهککا را ببیلککی چیسککازد خمککی آمککوزد و وادار مککی زهککا بککه اویبسککی چ

 تککرین مککد کوتککاهدر ، بککه همککان گونککه، نیککزانقلککاب ، زهککای زیککادی پککی ببککردیچ

  236.«دهدمی را به تما  مرد  هامعناترین و گرانبااترین در پر

، بکا سکرع  و عمقکی ککه در زمکان معمکولی -لبقکا  را ی ههمک، در وادکر، انقلاب

شکود ککه انقلکاب مکی گفتکه» 23٨.دهکدمکی آمکوز  -مجاکول اسک  ، در زمان صل 

 ی خککود ازلکک  بککه ایککن نیتککه اشککارههاسککخنرانی لنککین در 23٧.«یککب مدرسککه اسکک 

بنکا  23۱.«دهنکدمکی سکریر آمکوز  هکاانقلاب» کنکد مکی تیکرار، همچنین، او. کندمی

لبقکاتی ی همبکارز»، در عکرض دو مکاه، 1۱1٨ یکه تکا سکپتامبریاز او، به تأکیکد لنکین
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ک ککور را ، سککرع  بککاور نیردنککی انقلککابی هدر نتیجکک، سیاسککی خککدادهایو سکیر ر

ی بککدون انقلککاب و بککدون هاسککال، ی لولککانی آرامککشهااز سککال تککربیشبسککیار 

  24۹.«به جلو بردند، جنن

 لنککین اضککافه 241.«لوکوموتیککو تککاریج هسککتند»، مککارک ی هگفتککبککه، هککاانقلاب 

مککرد  ی هتککود؛ «ج ککن سککتمدیدگان و استثمارشککدگان اسکک » کنککد کککه انقلککابمککی

آفرین ککگر فعککال نظککم نککوین اجتمککاعی  عنوانبککهتوانککد مککی تناککا در دوران انقلککاب

. «...تواننکد معجکزه کننکدمکی، ی انقلکابیهکادر دوران، مکرد  یهکاتوده».  اهر شکود

رهبککران احککزاب انقلککابی بایککد بلککد باشککند انککرای انقلککابی را ، بککرای ایککن منظککور

 ککهبه عبکار  دیگکر آناکا بایکد بلکد باشکند شکعارهایی تولیکد کننکد ، ینندنیو عت 

مطلککا و دطعککی را ، تککرین و مسککتقیم تککرین راه رسککیدن بککه پیککروزی کامککاکوتککاه

 ایکن ییکی از دلایکا اصکلی اسک  ککه انقلاب یکب ج کن اسک   242.دهندمی ن ان

 آن دلپککذیرتر و سککودمندتری هرا از نوشککتن دربککار "تجربککه کککردن یککب انقلککاب"»

باشککد یککا  انقلککابکککه احساسککا  شککریو مًککرا بککازیگران ایککن 243 ...«سککازدمککی

 «پکدران و پسکران»شخصکی  رمکان ، )مثکا بکازار  مًکرا آنکان، بکرعی ، کهاین
آلیسککم یککب ایککده، در باتککرین حالکک ، کینککه و تنفککر یککا، تناککا ملککال اثککر تورگنیککو 

در انقلککاب . کنککدنمککی در کککا تفککاو  چنککدانی 244؛تنککن نظرانککه و عبککو  باشککد

و  هککاگروه، لبقککا ی هسلسککله نبردهککایی کککه توسکک  همکک» در جریککان، 1۱۹۵

مردمکککی وجکککود داشکککتند ککککه دارای ، «ی خلکککا انجکککا  شکککدندضکککعناصکککر نارا

 بکرای اهکدافی مکبام و عجیک  و زریک  مبکارزهتکرین تعصکبا  بودنکد و وح یانه

در رأ   «ککارگران آگکاه»داد ککه مکی به این دلیا بکود ککه لنکین ت کمین. کردندمی

ی هحقیقک  عینکی ایکن مبکارز، انقلکابپی کتاز ، یافتکهککارگر توسکعه. انقلاب هستند

را بیککان خواهککد  24۵«در نگککاه نخسکک  نامتًککد، متنککو ، مت ککاد، نککاهمگون»ای تککوده
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شککیا ضککروری و ، همککان لککور کککه مککارک  نوشککته اسکک ، زیککرا کمونیسککم. کککرد

  246.آینده اس ی هاصا حیاتی جامع
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جایادداش 

 انقلااب لناین و عنکوان کتکابی اسک  بکافصکا دو  ی هترجم، در اصا، این متن. 1

بککه  2۹۹6چککا  اول کتککاب در سککال . کککه بککه زبککان فرانسککوی منت ککر شککده اسکک 

، مأخکذ مکا بکرای ترجمکه. چکا  دو  آن منت کر شکد 2۹16انجا  رسید و در سکال 

  کتاب به شر  زیر اس ی نامهشناس. چا  دو  کتاب بوده اس 
Jean Salem, Lénine et la révolution; Éditions Les Belles Lettres (Collection«encre 

marine») ,2016.  

 3٨صکفًا ، Six thèses de V. Lénine sur la révolutionتًک  عنکوان ، فصکا دو 

 .  گیردکتاب بالا را دربرمی 12۵تا

لِمژان . 2 تککا ، کمونیسکک  فرانسککوی فیلسککو ،  1۱۵2ک Jean Salem (2۹1٧ سااَ

بککه تککدری    1پککاری ) دان ککگاه پککانتئون سککوربنی عمککر خککود در هککاآخککرین ماه

، شناسککیی هنککر و باسککتانهااو علککاوه بککر فلسککفه در رشککته. فلسککفه اشککتاال داشکک 

زبککان انگلیسککی و ادتصککاد در ، ادبیککا  و تمککدن فرانسککه، علککو  سیاسککی، تککاریج
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 لوربککهتًقیککا و تککدری  او در فلسککفه ی هحککوز. دان ککگاه تًصککیا کککرده بککود

ی هاندی کک، سککتی یونککان باسککتان و دکتککرین اپییککور و لککوکر اتمیی هعمککده فلسککف

 بککردرو هدونیسککم را ،  فقککدان درد)آپونیککا و   صککل  و آزادی از تککر )آتاراکسککیا 

سیاسککی و اجتمککاعی نیککز بسککیار فعککال ی هاان سککلم همچنککین در زمینکک. گرفکک مککی

مختلککو  «یهککای دول هککارفر »اصککطلا  ماهیکک  بککه یاو پیگیرانککه بککه اف ککا. بککود

. ککردمکی مبکارزه هاپرداخک  و بکا ایکن سیاسک ها مکیدان کگاهی هفرانسه در حوز

سککمینار ، بکه همکراه ایزابکا گکارو و اسکتاتی  کوولکاکی ، 2۹11اان سکلم در سکال 

Séminaire Marx  Le ک  رو  و کلکککا ) مکککارک  در دکککرن بیسککک  و ییکککم

)L'Esprit et la Lettre ( siècle eXXI au کککه، در ایککن کنفککران . گککذاری کککردککک را پایککه 

ن از ک ککورهای مختلککو بککه بررسککی دان ککگاهیان و نویسککندگا، کککار آن ادامککه دارد

مارکسیسککتی ی هاندی ککی هلنککین و بککه بًکک  دربککار، انگلکک ، و آثککار مککارک  آرا

و ویککدئوهای  هامقالککا  و مصککاحبههککا، از اان سککلم کتاب. پردازنککدمککی معاصککر

  توان به عناوین زیر اشاره کردمی آناای هزیادی بادی مانده اس  که از جمل

 . 1۱٧٨، پاری ، Nathan انت ارا ، مقدمه ای بر منطا صوری و سمبلیبک 

 . 1۱۱۹، پاری ، Vrinانت ارا  ، لوکر  و اخلاقک 

، پککاری ، Vrinانت ککارا  ، اخلککاق اپییککور ها چنککین خککدایی در میککان انسککانککک 

1۱۱4 . 

 . 1۱۱6، پاری ، Kiméانت ارا  ، دمیری ی هاسطورک 

، پککاری ، Vrinانت ککارا  ، آفتککاب پرتککوی در گردوزبککار یهادانککه  دمیریکک ککک 

1۱۱6 . 

، Livre de poche انت ککارا ، لککوکر ، اپییککور، دمیریکک   اتمیسککم یاسککتانککک 

 . 1۱۱٨، پاری 
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، پککاری ، Encre marine انت ککارا ، حقیقکک  ریککز  لککوکر ، اپییککور، دمیریکک ککک 

1۱۱٧ . 

 . 1۱۱۱، پاری ، Encre marineانت ارا  ، لذ  و مر ، داناییی هپند نسخک 

 .  2۹۹۹، پاری ، Ellipses انت ارا ، موپاسانی هفلسفک 

 . 2۹۹2، پاری ، Kiméانت ارا  ، یا هنر دستیابی جورجیو واساریک 

 Encreانت ککارا  ، فوئربککاد اثککر لودویککن«جککوهر مسککیًی »شککر  و تفسککیر ککک 

marine ، 2۹۹3، پاری . 

 . 2۹۹۵، پاری ، Cariscriptانت ارا  ،  Énéide)انیید ی های برای مطالعمقدمهک 

 انت ککارا ، و بًرانککی هنککر سککعاد  یککا خوشککبخ  بککودن در شککرای  دشککوارککک 

Bordas ، 2۹۹6، پاری . 

 . 2۹۹6، پاری ، Encre marineانت ارا  ، لنین و انقلابک 

، پککاری ، انت ککارا  سککوربن،  Emmanuel Joseph Sieyès)ی سککی یکک  هککاچارهککک 

2۹۹٧ . 

 . 2۹۹٧، پاری ، انت ارا  سوربن، اسپینوزا در درن نوزدهمک 

تبلیاککا  ی هدربککار)رسککانی زلکک  در جاککان آزاد بنککدی افیککار و اللککا دالکک ککک 

شکککوروی و ی در خصکککو  آنچکککه ککککه در دارسکککرمایهی ک کککورهای هارسکککانه

 . 2۹۹۱، پاری ، Delgaانت ارا  ،  ک ورهای اروپای شردی گذش  ک مترجم

، سککی چککه بککادی مانککده اسکک  دموکرا  از هککاای بککرای کودنتلککه، انتخابککا ککک 

 . 2۹12، پاری ، Flammarionانت ارا  

، Delga انت ککارا ،  مجموعککه مقالککا )ریختککه هککمهدانککایی بککرای یککب دنیککای بککککک 

 . 2۹13، پاری 

 . 2۹1۵، پاری ، Delgaانت ارا  ،  گفتگو) مقاوم ک 
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 بککه جنککن  نککوامبر 13)اولانککد پکک  از حملککا    سککی پادگککاندموکرابککر علیککه ککک 
 . 2۹16، پاری ، Delgaانت ارا  ، رودمی

 ویدئدجا

 ماتریالیسم مارک ک 
 «.مر  برای ما چیزی نیس »ک 

 معرفی آثار مارک ک 

 اپییورک 
 لنین و انقلابک 
 «هابًران»ک 

 1٧44 یهادستنوشته ک
  مارک  و ماتریالیسم تاریخیک 
مجموعککه ، ی لنکینهاو نقککا گفتکه هامنبکر و مأخکذ نویسکنده بککرای بیکان اندی که. 3

  به زبان فرانسوی بوده اس  جلدی او 4٨آثار 
Œuvres complètes de V. I. Lénine,Paris - Moscou,Éditions Sociales et Éditions 

Progrès,1966 – 1976,47 volumes.  
ی لنکین را از هکادولتمکامی نقکا، بکرای اینیکه مکتن ترجمکه ییدسک  باشکد، ما نیز

ککه اان سکلم بکه آناکا ، اگکر چکه بسکیاری از آثکار لنکین. ایمهمین منبر ترجمه کرده

در مککورد نویسککندگان . انککدپککیش از ایککن بککه فارسککی ترجمککه شککده، کنککدمککی اسکتناد

 .  همین روال عما شده اس دیگر نیز به 

.  ، 2۵ جلککد، مجموعککه آثککار، دسککم  دو ، فصککا ش ککم، انقلاااب و دولاا . 4

۵2۹ . 

 . ۵21.  ، جمان منبع. ۵
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.  ، 2٧ جلکد، مجموعکه آثکار، [1۱1٧] کائدتسایب مرتاد پرولعاری و انقلااب. 6

2۱3 . 

منت ککر 1۱3۹ نخسککتین بککار در ککک1۱1۵] چااز  یمروالاادی هقطعناماای  پااروژ. ٨

 . 3۵۱ک  36۹ صفًا ، 21 جلد، مجموعه آثار، [شد

،  1۱۹۵ یاوئیککه)تیااگ دمدکراسااب در انقلاااب دمدکراسدسیالدو تاکعیااگ . ٧

 . 1٧.  ، 2جلد، مجموعه آثار

ت روسایه دمدکراسدسایال ر ادرد حابب کاارهری ) سدسیالیسم و جنا . ۱

، 21 جلککد، مجموعککه آثککار،  1۱1۵اوئیککه ک او  ) 1فصککا، (نسااب   ااه جناا 

 324 . 

  2۵)12 ]کشاادرجا ی هانقلاااب در روساایه و و ااایر کااارهران جماا. 1۹

.  ، 23جلککد، مجموعککه آثککار، [منت ککر شککد1۱24نخسککتین بککار در؛ 1۱1٨مککار 

3٨٧ . 

و کار انجااات  جااای کارها جاچهااارمین کنفااراند سااندییاجا و کمیعااه. 11

 . 4۱3.  ، 2٨ جلد، مجموعه آثار، 1۱1٧ اوئن 2٨ک  مسید

 . 4۹٧.  ، 24 جلد، مجموعه آثار، جن  و انقلاب. 12

 . 4۹۱.  ، جمان منبع. 13

 . 1٨٨.  ، 21جلد، مجموعه آثار، صلحی هدر  صدص  رنام. 14

 . 34.  ، 21 جلد، مجموعه آثار، بالملل ینوضعی  و و ایر . 1۵

16 .Tertrais(Bruno),La Guerre sans fin. L’Amérique dans 

l’engrenage,Paris,Seuil,2004,pp. 61-63 et 91- 94  
.  ، 21جلکد ، مجموعکه آثکار، اروپاای  در  صدص شاعار ایالاات معحاد. 1٨

3۵4 . 

 . 1٧۵.  ، 21 جلد، مجموعه آثارجا، ی سدسیال شدوینیس جاسفسطه. 1٧



 

 
 

ی حمیدرضا سعیدیانژان سَلِم / ترجمه 57  

 . 4٨.  ، ٧ جلد، مجموعه آثار، «سقدط پدرت آرتدر». 1۱

 . 3۹۱.  ، 1فصا ، سدسیالیسم و جن . 2۹

 . 1۹٨.  . 23جلد، مجموعه آثار، در  صدص شعار  لع سلاح. 21

جلکد ، مجموعکه آثکار، فصکا دو ، یدارسارمایهساالب  یهمرحلا، امپریالیسم. 22

22 ،  .2۹٨ . 

 .  4۹٧.  ، جن  و انقلاب. 23

.  ، 33مجموعککه آثککار جلککد )نوشککته شککد  1۱21در متنککی کککه در دسککامبر . 24

12۱ .  

حاابب کااارهری ی هماادرد اسااعفاد   اارای تاادار   رنامااسناصاار . 2۵

،  خا  تودریاگ طارح  رناماهی هاولیای هنساخ اا ت روسایهدمدکراسدسیال

 . 2٧.  ، 41جلد، مجموعه آثار

 11 -2۳روساایه ا  ( لشاادیگ) جشااعم حاابب کمدنیساا ی  کنگاار. 26

 . 1۵۹.  ، 24 جلد، مجموعه آثار، 1111مارس

 . 3۹۱.  ، سدسیالیسم و جن . 2٨

مجموعککه ، 1111 اوت 2۳پلااب تینیااگ ا ی  سااخنرانب در میعیناا  مااد . 2٧

 . ٨۵.  ، 2٧جلد ، آثار

 11 -2۳روساایه ا  ( لشاادیگ)جشااعم حاابب کمدنیساا  ی  کنگاار. 2۱

 . 3۹۱.  ، 1111مارس

هدناه ماردا را هچا»، اول آماد    اارا ا  مدرساه در روسایهی  کنگر. 3۹

، مجموعککه آثککار،  1۱1۱مککه  1۱) «دجناادمااب  ااا شااعار آ ادی و  را ااری فریاا 

 . 34۵.  ، 24جلد
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.  ، 2٧جلککد ، مجموعککه آثککار،  1۱1٧او   22)نامااه  ااه کااارهران آمرییااا . 31

6٨ . 

32 . Michelet (Jules), Histoire de la Révolution Française [1847], Introduction, 
Paris, Édition Jean de Bonnot, 1974, t. I,p. 105  

.  ، 21جلکککد ، مجموعکککه آثکککار، [1۱1۵]ورشیساااعگب انعرناسااایدنال دوا . 33

214 . 

مجموعککه ، [1۱۹۵  مککار  ٧)فوریککه  23]نیروجااای جدیااد ، اجااداج جدیااد. 34

 . 21۵.  ، ٧جلد ، آثار

، 31جلکد ، مجموعکه آثکار، [1۱2۹]فصکا دهکم ،  یماری کاددکب چاز روی. 3۵

  .۱2 . 

، پیاارو ی کاماال سدسیالیساامنقاا  طلااا اماارو  و پااد ا  ی  در ااار. 36

 . 111.  ، 33جلد ، مجموعه آثار

 1۱1٧ی هفوریک 23، اجرایاب مرکابی روسایهی هکمیعای ههبار   ه جلسا. 3٨

 –42صککفًا  ، 2٨جلککد ، مجموعککه آثککار، [منت ککر شککد 1۱26نخسککتین بککار در  ]

41 . 

ی  روسایه ا هابار  در اار ( لشادیگ)جفعم حبب کمدنیسا  ی  کنگر. 3٧

، [منت ککر شککد 1۱23بککار در  نخسککتین ]1۱1٧مککار   ٧تککا  6 جناا  و صاالح

 . ۱۱.  ، 2٨جلد ، مجموعه آثار

هاابار    1۱1٧آوریککا  2۱ککک اجرایااب مرکاابی روساایه ی هکمیعاای هجلساا. 3۱

 1۱2۹بککرای نخسککتین بککار در]دولاا  شاادراجا ی هو ااایر  لافاصاالی  در ااار

 . 3۹1.  ، 2٨جلد ، مجموعه آثار، [منت ر شد

 . ٨1.  ، کارهران آمرییانامه  ه . 4۹
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مککار   16تککا  14، شاادراجای روساایهی العاااد ی فدق چهااارمین کنگاار. 41

، 2٨جلککد ، مجموعککه آثککار، صککل ی هگککزار  راجککر بککه تصککوی  معاهککد، 1۱1٧

  .1٧6 . 

، 2٨جلککد ، مجموعککه آثککار، [1۱1٧مککار   11]اساسااب دوران مااا ی هو یفاا. 42 

 .  163ک 16۵صفًا  
43. Soboul (Albert), Précis d’histoire de la Révolution française [1962], Paris, 

rééd. Gallimard, 1970, t. 1, p. 341 

44. Nouvelle Politique Économique – N. E. P. 
، 33 جلککد، مجموعککه آثککار، کمدنیساا  چهااارا انعرناساایدنالی  کنگاار. 4۵

 . 422-433 صفًا 

 . ۱٧.  ، ٧ جلد، آثارمجموعه ، رو جای انقلاب. 46

 . ۵2٧.  ، ۵ جلد، مجموعه آثار، [1۱۹2]چه  اید کرد؟. 4٨

مجموعککه ،  1۱۹6آوریککا)و و ااایر حاابب کااارهری  جاااپیاارو ی کادت. 4٧

 . 2۵4.  ، 1۹جلد، آثار

 - 1191سااب در نخسااعین انقلاااب روساایه دمدکراسدسیالارضااب ی ه رناماا. 4۱

 . 231.  ، 13جلد ، مجموعه آثار، 119۵

 . ۱٧.  ، رو جای انقلاب. ۵۹

 . 31 - 32صفًا  ، 13جلد ، مجموعه آثار، [1۱۹٨] سلیه تحریم ر. ۵1

ی هاوئیک] ی کار انجاات شهرساعان مسایدجاهبار   اه کنفاراند کمیعاه. ۵2

و نیکککککککککز . ۵٧2.  ، 2٨جلکککککککککد ، مجموعکککککککککه آثکککککککککار، [1۱1٧

 ، کائدتسیب :واقعب یجاانعرناسیدنالیس 

مجموعککه ، [منت ککر شککد 1۱24نخسککتین بککار در ککک بککرای 1۱1۵]مااارتر ، آکساالرد

خواهککان آن »آکسککلرد ، نویسککدمککی جککالنککین در ایککن. 412.  ، 21جلککد ، آثککار
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امککا مخککالو ، اسککتبداد یککادآوری شککودی هی هککزاران سککالهااسکک  کککه ری ککه

 . » ها برانداختن استبداد اس یی اس  که هد  آنهافعالی 

، گفتککاریک پکک تیااگدمدکراسااب در انقلاااب دمدکراسدسیالدو تاکعیااگ . ۵3

 . 126.  ، ۱جلد ، مجموعه آثار

، sociales ،1۱۵٨انت ککارا  ، پککاری ، نقااد اقعصاااد سیاسااب، کککارل مککارک . ۵4

  .4 . 

 . ۵۹.  ، 21جلد ، مجموعه آثار، کارل مارکد. ۵۵

، [1۱1٨مکه  1۱]کنناد ماردا را  عرساانند ماب ان تلاا دارسارمایه هدنهچه. ۵6

ی در داری سااارمایههتدساااع، همچنکککین. 4۵۹.  ، 24جلکککد ، مجموعکککه آثکککار

 . ٨ - 64۵صفًا  ، 3جلد ، آثار مجموعه، روسیه

جلککد ، مجموعککه آثککار، [1۱1٨اوئککن  2٨ ]تغییاارات در وضااعی  طبقااات . ۵٨

2۵ ،  .136 . 

 . 4۵۹.  ، کنند مردا را  عرسانندمب ان تلا دارسرمایه هدنهچه. ۵٧

 . 13۵.  ، وضعی  طبقات تغییرات در. ۵۱

 . 14٧.  ، ٧جلد ، مجموعه آثار، دو تاکعیگ. 6۹

، 1۵جلککد ، مجموعککه آثککار،  اارای قواااوت کااردن صااحیح انقلاااب روساایه. 61

 . دهدمی ارجا ماتریالیسم تاریخب لنین به اثر انگل  تً  عنوان ؛ ۵۵.  

 . ۵٧و  ۵۵صفًا  ، جمان منبع. 62

چکککا  انگلیسکککی ی همقدمککک، تااااریخبماتریالیسااام ، فریکککدریش انگلککک . 63

 . 1٧۱2، سدسیالیسم تخیلب و سدسیالیسم سلمب

، 1۵جلکد ، مجموعکه آثکار، [1۱۹۱] پرولعاریاا در انقلااب ماای  جدج مباار . 64

 . 4۹4 - 4۹۵صفًا  
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یاا کمادی انعخا اات محار  دیگاری  ارای  ایسایراکلاا آ ار تاکعیاگ . 6۵

 . 3٧۹.  ، ۱جلد ، مجموعه آثار، قیاا

مجموعککه ، ی انقلااا بجاتدمدکراسدساایالو پلاااتفرا  جاپلاااتفرا رفرمیساا . 66

 . 3۱2.  ، 1٧آثار جلد 

 . 4٧.  ، آرتدر سقدط پدرت. 6٨

 . ٧۹ک  ٧1صفًا ، روی در کمدنیسم یماری کددکب چز. 6٧

کک انت کار 1۱1۹نگکار ]درون حب اب در روسایه ی  مفهدا تااریخب مباار . 6۱

 . 4۹٨.  ، 16جلد ، مجموعه آثار، [1۱11

مسککأله در اینجککا بًکک  میککان . 14۱.  ، ٧جلککد ، مجموعککه آثککار، دو تاکعیااگ. ٨۹

، بککود  économisme)« ادتصککادگرایی»مککارتینو کککه لرفککدار . لنککین و مککارتینو اسکک 

ع ککو هیئکک  ،   روسککیهدموکراسوسککیالدو  حککزب کککارگری ی هبعککد از کنگککر

 . شد  من ویب) «ایسیرای جدید»ی هتًریری

جلککد ، مجموعککه آثککار، ی اضاامحلال کناادنبجااا ر ااب ا  ویههبی  در ااار. ٨1

1۵ ،  .162 . 

 . 412.  ، 1۵جلد ، مجموعه آثار، کارییاتدری ا   لشدیسم. ٨2

نخسککتین ؛ 1۱1٨  نککوامبر 6)اکتبککر  24] مرکاابیی هنامااه  ااه اسوااای کمیعاا. ٨3

 . 241.  ، 26جلد ، مجموعه آثار، [منت ر شد 1۱24بار در

نخسککتین بککار در ؛ 1۱1۵] طلبااب و ورشیسااعگب انعرناساایدنال دوافرصاا  . ٨4

 . 46٧.  ، 21جلد ، مجموعه آثار، [منت ر شد 1۱24

 جایهجااا و کار اناای کارهااا جاچهااارمین کنفااراند سااندییاجا و کمیعااه. ٨۵

اوئککن  2٧سککخنرانی ایککراد شککده در    1۱1٧ی هاوئیکک 2اوئککن تککا  2٨) مسااید

1۱1٧ ،  .۵12 . 
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 6ک  دجقاناان و سار ا ان، ششام شادراجای نماینادهان کاارهرانی  کنگر. ٨6

 . 166.  ، 2٧جلد ، مجموعه آثار، 1۱1٧نوامبر  ۱تا 

، ی انقلاااا ب در کنفاااراند انعرناسااایدنال سدسیالیسااا جامارکسیسااا . ٨٨

 . 4۹٧.  ، 21 جلد، مجموعه آثار

 . 2۱6.  ، 1۵جلد ، مجموعه آثار، دوران کندنبی  تأملاتب در ار. ٨٧

 . 3۵۱.  ، 23 جلد، مجموعه آثار، سو ی هنام، یب ا  دورجانامه. ٨۱

جلککد ، مجموعککه آثککار، خککالرا  سککوخانوی هدربککار، راجااع  ااه انقلاااب مااا. ٧۹

33 ،  .4۱3 . 

نخسککتین ؛ 1۱1٨  نککوامبر 6) اکتبککر 24 ] مرکاابیی هنامااه  ااه اسوااای کمیعاا. ٧1

 . 241.  ، 26جلد ، مجموعه آثار، [منت ر شد 1۱24بار در

ی کااارل مااارکد  ااه لددویاا  جاروسااب نامااهی همقدمااه  اار ترجماا. ٧2

کوگلمکککان در خصکککو  . 1۹٧.  ، 12جلکککد ، مجموعکککه آثکککار، کدهلماااان

 .  م روعی  آزاز دیا  کمون پاری  ابراز تردید کرده بود

.  ، ٧جلککد ، مجموعککه آثککار، دییعاااتدری انقلااا ب پرولعاریااا و دجقانااان. ٧3

3۹۹ . 

 . 64.  ، ران آمرییانامه  ه کاره. ٧4

 . ۵2٧.  ، ۵جلد ، مجموعه آثار، چه  اید کرد؟. ٧۵

.  ، 21 جلکد، مجموعکه آثکار، اروپاای  در  صدص شاعار ایالاات معحاد. ٧6

3۵2 . 

 . 23۹.  ، 33جلد، مجموعه آثار، محعدی ماتریالیسم ر مند . ٧٨

مجموعککه ، پرولعاریااای انقلااا ب و حااق ملاال در تعیااین سرندشاا   اادی . ٧٧

 . 424ک  42۵صفًا  ، 21جلد ، آثار
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 ]کنناد ماب ترسند و آنهایب کاه  ارای ناد مباار  مب آنهایب که ا  شیس . ٧۱

، مجموعککه آثککار،  منت ککر شککد 1۱1۱ی هنخسککتین بککار در اانویکک؛ 1۱1٧ی هاانویکک

 6بککه تککاریج  مککارک  بککه ویلالککم لیبین کک ی هلنککین بککه نامکک. 41۱.  ، 26جلککد 

 12مکارک  بکه لودویکن کوگلمکان بکه تکاریج ی هنامکو همچنکین بکه  1٧٨1آوریا 

 . دهدمی ارجا  1٧٨1آوریا 

 . 41۱.  ، دسم  اول، فصا اول، دول  و انقلاب. ۱۹

 . 436.  ، جمان منبع. ۱1

 . 424.  ، جمان منبع. ۱2

ا تبجاا و  1111ماارس  6تاا  2 اول انعرناسایدنال کمدنیسا  ای  کنگر. ۱3

، ماارس 4،  ادرژوایب و دییعااتدری پرولعاریااساب دمدکراهبار  راجاع  اه 

 . 4٧2.  ، 2٧جلد ، مجموعه آثار

 . 421.  ، دسم  دو ، فصا اول، لابقدول  و ان. ۱4

۱۵ . Renou (Xavier), La privatisation de la violence. Mercenaires et sociétés 

militaires privées au service du marché, Paris , Agone, 2006  
مکککارک  و  کککک. 44۵.  ، دسکککم  سککو ، فصککا دو ، دولاا  و انفلااااب. ۱6

فرانسککوا اوگوسک  مککاری ، انکد کککه اوگوسکتن تککی یکریکککرده اعلکا انگلک  بارهککا 

 وی هبککهو )دبلککا  ودککایر بککزر  تککاریخی ، فرانسککوا گیککزو و آدولککو تککی یککر، مینیککه

انکد دادهرا از منظکر درگیکری میکان لبقکا  اجتمکاعی مت کاد شکر    انقلاب فرانسه

، پککاری ، کلاساایگ آلمااانی هلددویاا  فدئر اااپ و پایااان فلسااف، بککرای مثککال)

ینعد جاانگلااد  ااهی هناماا، یککا همچنککین؛ ٨1.  ، 1۱66، انت ککارا  سوسککیال

 . 1٧۱4ی هاانوی 2۵ تاریج به، سعارکنبدرگ
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او  ک ] «اقعصاااد امپریالیسااعب»ی  کارییاااتدری ا  مارکسیساام و در ااار. ۱٨

.  ، 23جلککد ، مجموعککه آثککار، [منت ککر شککد 1۱24نخسککتین بککار در ککک 1۱16اکتبککر 

٨۵ . 

 . 3۵2.  ، 31جلد ، مجموعه آثار، دییعاتدریی هتاریخ مسأل. ۱٧

 . ۵3.  ، 24 جلد، مجموعه آثار، و ایر پرولعاریا در انقلاب ما. ۱۱

 . 3۱٧.  ، 2۵ جلد، مجموعه آثار، ییب ا  مسائل اساسب انقلاب. 1۹۹

 . 43٨.  ، دسم  اول، فصا دو ، انقلابدول  و . 1۹1

 . 3۱٧ک  4۹6صفًا  ، ییب ا  مسائل اساسب انقلاب. 1۹2

، از رهبککران حککزب سوسیالیسکک  فرانسککه،  Pierre Mauroy)پککی یککر مککوروآ . 1۹3

دولکک  سوسیالیسکک  . 1۱٧4تککا  1۱٧1یهانخسکک  وزیککر فرانسککوا میتککران در سککال

 ، فرانسه

، تًکک  هککدای  پککی یککر مککوروآ، 1۱٧3سککال از ، دو سککال بعککد از روی کککار آمککدن

. درآورد یککه سککندییاهای کککارگری را بککه اجککرا ی نککولیبرالی و حملککههاسیاسکک 

    مترجم)

، ایککن نامککه. 1111آوریاال  12مااارکد  ااه کدهلمااان  ااه تاااریخ ی هناماا. 1۹4

در جریکان دیکا  کمکون پکاری  نوشکته شککده ، دهکدمکی چنکان ککه تکاریج آن ن کان

 .  اس 

 . 44۱.  ، دسم  اول، فصا سو ، انقلابدول  و . 1۹۵

 . 422.  ، دسم  دو ، فصا اول، جمان منبع. 1۹6

.  ، 2۵جلککد ، مجموعککه آثککار، [1۱1٨او   ] داجانااه تدجمااات مشااروطه. 1۹٨

21٧ . 

جلککد ، مجموعککه آثککار، [1۱1٨سککپتامبر ]ی یااگ مبلااا سیاسااب جایادداشاا . 1۹٧

2۵ ،  .31۱ . 
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، لنککین. 21٧ک  21۱صککفًا  ، [1۱1٨او  ] داجانااه تدجمااات مشااروطه. 1۹۱

ی بککه سوسیالیسککم ازلکک  دوسکک  داشکک  ایککن دارسککرمایهدر خصککو  گککذار از 

را نقکا  مالییا   صدصاب و دولا ،  اانداد  منشاا ِانگل  در کتاب ی هجمل

ی هدهککد پختگککی لبقککمککی انتخابککا  عمککومی شاخصککی اسکک  کککه اجککازه»  کنککد

جککز ایککن نیسکک  و در وضککعی  انتخابککا  عمککومی چیککزی . کککارگر سککنجیده شککود
در فصکا سکو  ، 1۱1٨لنکین در . «توانکد چیکزی جکز ایکن باشکدنمکی کنونی هرگکز

ی هآورد و معتقکد اسک  ککه بنکا بکه نوشکتمکی دکول راایکن نقکا، دول  و انقلااب

مجموعکه )توصکیو ککرد  «بکوراوازیی هابکزار سکلط» تکوانمکی انگل  انتخابا  را

انقلاااب پرولعااری و در ، در پایککان سککال او دوبککاره؛  426.  ، 2۵جلککد ، آثککار

گیکرد ککه مکی گکردد و بکه کائوتسکیی ایکرادمیبه ایکن مسکأله بکاز، کائدتسیب مرتد

 .  2۵1ک  2۵2صفًا  ) «پردازدنمی سی فعلیدموکرابه ماهی  بوراوایی »

 . 263.  ، انقلاب پرولعری و کائدتسیب مرتد. 11۹

 . 262.  ، جمان منبع. 111

 . 46۱.  ، ٧ جلد، مجموعه آثار، دول  انقلا ب مدق ی  در ار. 112

جلککد ، مجموعککه آثککار، [1۱13مککار  ]، مارکسیساام جااب سااه منبااع و سااه . 113

مجموعککه ، دسککم  دو ، ۵فصککا، دولاا  و انقلاااب، ککک همچنککین. 1٧.  ، 1۱

از لریککا ، یعنککی بککه سککم  کمونیسککم، حرککک  بککه جلککو «  4۱۱.  ، آثککار

، توانکد انجکا  شکودنمکی و از لریکا دیگکری؛ شکودمکی دییتاتوری پرولتاریا انجکا 

دیگکری بکرای درهکم شیسکتن مقاومک  ی هدیگکر و هکیا وسکیلی هزیرا هیا لبقک

 . «ان استثمارگر وجود ندارددارسرمایه

کنناد ماب ترسند و آنهایب کاه  ارای ناد مباار  مب آنهایب که ا  شیس . 114

.  ،  منت ککر شککد 1۱1۱ی هبککرای نخسککتین بککار در اانویکک؛ 1۱1٧ یاانویککه ]
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و  1٧٨1آوریکا  6بکه تکاریج  ماارکد  اه ویلهلام لیبینشا ی هنامابکه  کک. 41۱

 1٧٨1آوریککا  12بککه تککاریج  مااارکد  ااه لددویاا  کدهلمااانی هنامااهمچنککین 

 .  مراجعه شود

لنککین بککه اثککر انگلکک  بککا . 26۹.  ، انقلاااب پرولعااری و کائدتساایب مرتااد. 11۵

 . اشاره دارد «اصل اتدریعهی  در ار»عنوان 

.  ، 11جلککد ، مجموعککه آثککار، پرولعاریااا و معحااد او در انقلاااب روساایه. 116

3۱۹ . 

او  ک ] «اقعصاااد امپریالیسااعب»ی  کارییاااتدری ا  مارکسیساام و در ااار. 11٨

 . ٨۵.  ، [منت ر شد 1۱24ک نخستین بار در 1۱16اکتبر 

 . 26۵.  ، انقلاب پرولعری و کائدتسیب مرتد. 11٧

مجموعککه ، [1۱۹6آوریککا ]و و ااایر حاابب کااارهری  جاااپیاارو ی کادت. 11۱

 . 2۵4 - 2۵۵صفًا  ، 1۹جلد ، آثار

12۹ . Robespierre (M. ), Séance de la Convention national, 5 novembre, in 

Textes choisis par J. Poperen,Paris,Éditions Sociale, 1973,t. II,pp. 52- 53  
 ۵)ناادامبر 22، نیااروی دریااایب روساایهی  نخسااعین کنگاارنرانب در خساا. 121

 ککک. 3۵٨.  ، 26جلککد ، مجموعککه آثککار، ا صاادرت جلسااه 1111 (دسااامبر

.  ، ٧جلکد ، مجموعکه آثکار، ارتا  انقلاا ب و دولا  انقلاا برجکو  شکود بکه 

 . «توانند حا شوندمی مسائا بزر  تاریخی تناا با زور»  ۵٨1

شاادراجا و و ااایر اساسااب انقلاااب ب جمهاادری المللاا ینوضااعی  . 122

 . 2٨3ک  2٨4صفًا  ، 2٨جلد ، مجموعه آثار، [1۱1٧آوریا ] سدسیالیسعب

 . ٨۹.  ، نامه  ه کارهران آمرییا. 123

124 . Soboul (Albert) , Histoire de la Révolution française , Paris , Gallimard , 

1962 , t. I , p. 358  
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، 2٨جلککد ، مجموعککه آثککار، [1۱1٧] شاادراجاو ااایر فاادری دولاا  . 12۵

 .  2٨3ک  2٨4صفًا  

، گفتککاریککک پککتیااگ دمدکراسااب در انقلاااب دمدکراسدسیالدو تاکعیااگ . 126

  .131 . 

دجقانااان و ساار ا ان ، ساادا شاادراجای نمایناادهان کااارهرانی  کنگاار. 12٨

، مجموعککه آثککار، ی خلککاهافعالیکک  شککورای کمیسککری هک گککزار  دربککار روساایه

 . 4٧3.  ، 16جلد 

 . 1۹٧.  ، [1۱1٧]انقلاب پرولعری و کائدتسیب مرتد . 12٧

 . 32٧.  ، جمان منبع. 12۱

، 26جلکد ، مجموعکه آثکار، قادرت را حفاخ  داجناد کارد؟ جاآیا  لشدیگ. 13۹

  .11۵ . 

 . 2۵۵.  ، انقلاب پرولعری و کائدتسیب مرتد. 131

، 1۱1٧مکه  26ک  ملاب شادراجای اقعصاادی  سخنرانب در نخساعین کنگار. 132

 . 44۹.  ، 2٨جلد ، مجموعه آثار

.  ، 4جلککد ، مجموعککه آثککار، [1۱۹1آوریککا  ]حاابب کااارهری و دجقانااان . 133

43۱ . 

 . ۵۹۹.  ، دسم  دو ، فصا پنجم، دول  و انقلاب. 134

مااه  11تااا  6اول آمااد    ااارا ا  مدرسااه در روساایه ا ی  کنگاار. 13۵

1111 ،  .36۹ . 

 . 4۱٧.  ، دسم  دو ، فصا پنجم، انقلابدول  و . 136

 . 4۵٨ - 4۵٧صفًا  ، دسم  سو ، فصا سو ، جمان منبع. 13٨

 . 4٧۵.  ، اول انعرناسیدنال کمدنیس ی  کنگر. 13٧
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 . 4۱٧.  ، دسم  دو ، فصا پنجم، دول  و انقلاب. 13۱

، مجموعککه آثککار، [1۱1٧]آجاان روساایه کااارهران را ی العاااد ی فدق کنگاار. 14۹

؛ میلیککونر اهککا مسککیو  ککک پککاول پککاولوویا ریابوشینسککیی. ۵1٧ی هصککفً، 26جلککد 

 . هیتار ۹۱2۵/1دسیانتین برابر اس  با  یب

 . 1٧.  ، مارکسیسم جب سه منبع و سه . 141

، گفتککاریپککتیااگ ا دمدکراسااب در انقلاااب دمدکراسدسیالدو تاکعیااگ . 142

 سککه اشککتوتگار در  1٧۱6در  ککک پلخککانو بککرای مثککال. 12۵ککک 126صککفًا  

را بکه زبکان آلمکانی تًک  عنکوان   مکارک . 3، هلوسکیو . 2، دولبکاد. 1)بررسی 

تککوان بککه اثککر مککی همچنککین. کنککدمککی منت ککرتککاریج ماتریالیسککم ی هدربککار

ی هدربککار»فصککا چاککار  آن تًکک  عنککوان  و م خصککا   رو ی هدربککار)هلوسککیو 

 .  مراجعه کرد «استفاده از کلما سو ِ

انت ککارا  ، پککاری ،  1٧٨1) جناا  دا لااب در فرانسااه، مککارک کککارل . 143

Sociales ،1۱63 ،  .46 . 

 . 2۵۵ - 2۵6صفًا  ، انقلاب پرولعری و کائدتسیب مرتد. 144

لنککین ایککن عبککارا  ؛ 1٧٨3، اصاال اتدریعااهی  در ااار، فریککدریش انگلکک . 14۵

ی هاو علادکک. کنککدمککی نقککاانقلاااب پرولعااری و کائدتساایب مرتااد انگلکک  را در 

؛ کنککدمککی انگلکک  دارد و بارهککا آن را نقککا و تفسککیری هنوشککت ایککن خاصککی بککه

 . دسم  دو ، فصا چاار ، دول  و انقلابجمله در از

 . 434.  ، دسم  چاار ، فصا اول، دول  و انقلاب. 146

 . 433.  ، جمان منبع. 14٨

جنا  ی  سلام کاردن لدلاد  در ادر. انقلاب روسایه و جنا  دا لاب. 14٧

 . 2۱.  ، 26جلد ، مجموعه آثار،  1۱1٨سپتامبر ) دا لب

 . 64ک  6۵صفًا  ،  1۱1٧او   22) نامه  ه کارهران آمرییا. 14۱
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مرکاابی حاابب کااارهری ی همارکسیساام و قیاااا ا نامااه  ااه کمیعاا. 1۵۹

نخسککتین بککار ؛ 1۱1٧ سککپتامبر 13 -14] روساایه ( لشاادیگ )ت دمدکراسدساایال

 . 13.  ، 26جلد، مجموعه آثار، [شد منت ر 1۱21در 

 . ۵16.  ، 2۵جلد ، مجمدسه آثار. 1۵1

مرکاابی حاابب کااارهری ی همارکسیساام و قیاااا ا نامااه  ااه کمیعاا. 1۵2

 . 13 -14صفًا  ، روسیه ( لشدیگ)ت دمدکراسدسیال

نککوامبر  4]ت ساادئید دمدکراسدساایالحاابب ی  سااخنرانب در کنگاار. 1۵3

 . 13۵.  ، 23جلد، مجموعه آثار، [1۱16

انعرناسااایدنال را  هدناااهچه)شدوینیسااام مااارد  و سدسیالیسااام  ناااد  . 1۵4

 . ۱1.  ، 21جلد، مجموعه آثار، ( ا سا ی کنیم؟

، 2۱جلککد ، مجموعککه آثککار، [1۱1۱اوئککن  ]قهرمانااان انعرناساایدنال  اارن . 1۵۵

  .4۹1 . 

، مجوعکه آثکار؛ لغابدماب  ادرژوا ی  اه درون قادرت، ر مدمب پرولعاریا. 1۵6

، پرولعاریااا و ندکرمااب ب  اادرژوا یی  مبااار ، ککک همچنککین. 1٧۹.  ، ۱جلککد 

 .  ۵4٨ - ۵4٧صفًا  ، ٧جلد ، مجموعه آثار

ی هاانویکک 22در؛ نوشککته شککد 1۱1٨در] 119۵انقلاااب ی  هاابار  در ااار. 1۵٨

 . 2٨6.  ، 23جلد، مجموعه آثار، [منت ر گردید1۱2۵

شککود رجککو  ؛ 432.  ، دسککم  چاککار ، فصککا اول، دولاا  و انقلاااب. 1۵٧

.  ، Sociales ،1۱۵6انت کککارا  ، پکککاری ، آنتکککی دورینکککن، فریکککدریش انگلککک 

 Paroles)کلاااا نباادی تًکک  عنککوان ، 1۱1٧در ، ایککک لنککین در نوشککته. 216

prophétique  (دوبککاره ایککن دککول انگلکک  را    ۵3۹.  ، 2٨جلککد ، مجموعککه آثککار

 اشکاره   Joie de vivre) لکذ  زنکدگی ککردنصکفًاتی از  بکه نقکا و علکاوه بکر ایکن
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ای بسکیار اسکتثنایی دردهکایی را ککه یکب زن کند که در آن امیکا زولکا بکه شکیوهمی

 . دهدمی شر ، شودمی سخ  متًما العادهفوقیب زایمان  هنگا 

افزایکد ککه حکا بکا مکی گیکرد ومکی عاریکهرا از کائوتسیی به لنین این عبار . 1۵۱

زمککان جککر  و تعککدیا در ، مسککیوبعککد از ، کائوتسککیی بککود ودتککی کککه نوشکک  کککه

ایکن ی هرسکیده اسک  و بایکد دربکار، فراانگل  پیکر ابکراز ککرده بکود تردیدهایی که

 .  تردیدها و امیانا  موفقی  دیا  شاری در درن بیستم به بً  پرداخ 

 . 1٨6ی هصفً، 11جلد ، مجموعه آثار، ی قیاا مسیدجادرس. 16۹

 . 334.   ،انقلاب پرولعری و کائدتسیب مرتد. 161

، نقاا  طلااا اماارو  و پااد ا  پیاارو ی کاماال سدسیالیساامی  در ااار. 162

 . 1۹6.  ، 33جلد ، مجموعه آثار

 . ۵٧٧.  ، 2٧جلد ، مجموعه آثار، نا را ری فبایند . 163

.  ، 2۱جلککد ، مجموعککه آثککار، پاسااخ  ااه سااخالات  برنگااار آمرییااایب. 164

۵2۹ . 

میلیککران  »لنککین او را ) سوسیالیسکک  ایتالیککایی بککا گککرایش رفرمیسککتی  تککوراتی. 16۵

  مرهکککایم؛   [ 3۱2.  ، ٧جلکککد ، مجموعکککه آثکککار ]نامکککد مکککی «ایتالیکککایی

بککه ایککن دو ، پکک  از شککرو  جنککن جاککانی اول، ککک لنککین. سندییالیسکک  فرانسککوی

للبککی توخککالی هسککتند و بککه گیککرد کککه لرفککدار صککل مککی نفککر و کائوتسککیی ایککراد

 اهمیتککی، کنکدمکی امیانکا  جدیکدی ککه از ایکن پک  جنککن بکرای انقلکاب فکراهم

 . دهندنمی

تبجاای فرا ادان  اه کمیسایدن انعرناسایدنال سدسیالیسا  و  اه ی  پروژ. 166

مجموعککه ، [منت ککر شککد 1۱31در  نخسککتین بککار] احااباب سدسیالیساا ی هجماا

 . 23۵.  ، 23جلد ، آثار
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ع کککو کمیسکککیون انترناسکککیونال ، سرهشااااد   اااه شاااارل نِااانی هنامااا. 16٨

 . 246.  ، 23جلد، مجموعه آثار، سوسیالیس  در برن

صککفًا  ، 16جلککد ، مجموعککه آثککار، ا علاااج در جنااب  کااارهری اروپااا. 16٧

3٨2 - 3٨1 . 

 آوریککا 1٨تکا  11کک   سکوئی ) در کینعااال دوماین کنفاراند انعرناسایدنال. 16۱

صککفًا  ، 41جلککد ، آثککارمجموعککه ، [منت ککر شککد 1۱2٨نخسککتین بککار در ]1۱16

3٧2 - 3٧1 . 

 . 246.  ، سرهشاد   ه شارل نِنی هنام. 1٨۹

 . 21۵.  ، 12 جلد، مجموعه آثار، سب انقلا بدمدکراسدسیالپلاتفرا . 1٨1

 . ۵2۹.  ، پاسخ  ه سخالات  برنگار آمرییایب. 1٨2

 ای بککهککک انگلکک  در نامککه. 21۵.  ، سااب انقلااا بدمدکراسدسیالپلاااتفرا . 1٨3

 . چنین ا اار کرده بود، 1٧۱4ی هاانوی 26به تاریج ، توراتی

، ۵جلککد ، مجموعککه آثککار، ی لیبرالیساامجااانیبالجا دجناادهان  مسااعدجا وآ ار. 1٨4

نااد خکود مکدیریتی روسکتاها و شکارهای کوچکب بکود ککه بکه ، zemstvo ک ٨1.  

، ی یاگ مبلاا سیاسابجایادداشا ، همچنکین. تأسکی  شکد 1٧64دانون  موج 

جککدا کککردن مبککارزه بککه نفککر اصککلاحا  از »  414.  ، 1۱جلککد ، مجموعککه آثککار

 .  «ی برن تاین اس هاخطبهی هاین خلاص  مبارزه برای هد  ناایی

، سککوزی املککاا در روسککتاهاآتککش،  1۱۹۵ی هاانویکک ۱) اادنین ی هییشاانب. 1٨۵

 اعتصککاب،  مککه 1۵)دریککایی تسوشککیما ی هفاجعکک،  آوریککا)سککقو  پککور  آرتککور

 ...  عمومی

 .  اس  1۱۹۵ما به مانیفس  ی هاشار. 1٨6

 . 466ک  46٨صفًا  ، ۱جلد ، مجموعه آثار، پایان نبدیگ اس . 1٨٨
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 1٧۵1 - 1٧۵2مجموعککه مقالککاتی کککه در)انقلاب در آلمااان انقلاااب و ضااد. 1٨٧

ی  مفهاادا تاااریخب مبااار ، در لنککین؛  منت ککر شککدند نیویککورا دیلککی تریبککوندر 

جلککد ، مجموعککه آثککار، [1۱11ککک انت ککار 1۱1۹نگککار ]حب ااب در روساایه درون

16 ،  .4۹٨ . 

 . ۵۹1.  ، 13جلد ، مجموعه آثار، ی کمدنجادرس. 1٨۱

1٧۹ . Leroux(Gaston), L’ Agonie de la Russie blanche , Paris , Éditions des 

Autres ,1978, pp. 240 et 244 . 

 . 321.  ، 16جلد ، آثارمجموعه ، ی انقلابجادرس. 1٧1

شیسک  بسکیار » پکذیرد ککه ایکنمکی گاسکتون لکرو. همان صفًه، جمان منبع. 1٧2

 . دادمی را ن ان «ددر  انقلاب» «آهسته

 . ۵۹1.  ، ی کمدنجادرس. 1٧3

 ( لشاادیگ)ت دمدکراسدساایالجفعمااین کنفااراند حاابب کااارهری . 1٧4

گکزار  راجکر ی هدربکاربنکدی پک  از بًک  ک سکخنرانی جمکر  1۱1٨ ) روسیه

، 24جلکد ، مجموعکه آثکار، [منت کر شکد 1۱21نخسکتین بکار در  ]به اوضکا  کنکونی 

  .24۵ . 

 . 3٨6.  ، 1۵جلد ، مجموعه آثار، در مسیر درس . 1٧۵

ی هترتیکک  وزیککر جنککن و وزیککر امککور خارجککگوچیککو و میلیوکککو بککه. 1٧6

گوچیککو در رأ  . بودنککد  1۱1٨مککه  3مککار  تککا  2 )نخسککتین دولکک  مودکک  

اکتبککر   3۹)1٨حزبککی کککه بعککد از انت ککار مانیفسکک   ]داشکک   دککرار هککا«اکتبریسکک »

ی اصککلی حککزب م ککروله خککواه ک هککامیلیوکککو ییککی از چاره؛  برپککا شککد 1۱۹۵

کککک . ت ککییا شککده بککود 1۱۹6ک حزبکککی کککه در ، بککود  کککاد  )  دمککوکرا

 بککی تقریبککا ، بککه مًافککا تجککاری و مککالی وابسککته بودنککد کککه دویککا ها، اکتبریسکک 

. کردنککدمککی از سیاسکک  داخلککی و خککارجی دولکک  تککزاری پ ککتیبانی دیدوشککر 
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اساسکککا  بکککوراوازی لیبکککرال و ، ککککه لرفکککدار مکککدل بریتانیکککا بودنکککدهکککا، کاد 

 . کردندمی لل  را نمایندگیسلطن 

 . 326ک  32٨صفًا  ، اولی هنام، یب ا  دورجانامه. 1٧٨

مااه  11تااا  6 -اول آمااد    ااارا ا  مدرسااه در روساایه ی  کنگاار. 1٧٧

1111 ،  .3٨۵ . 

 . 33.  ، 13جلد ، مجموعه آثار، [1۱۹٨ی هاوئی]، سلیه تحریم ر. 1٧۱

مااه  11تااا  6 -اول آمااد    ااارا ا  مدرسااه در روساایه ی  کنگاار. 1۱۹

 . 3٨۵ - 3٨6صفًا  ، 1111

 اعلککا السککلطنه نایک  آدمیکرال کولچککاا ککه خککود را. 3٨6.  ، جماان منبااع. 1۱1

در رأ  یکب ارتکش   ن عنکوان بکه رسکمی  شکناخ فرانسه او را بکا همکی)کرد می

ایککن ارتککش  1۱1۱در پایککان سککال . بککه ولگککا رسککید 1۱1۱سککفید ددرتمنککد در باککار 

 . کولچاا دستگیر و در ایرکوتسب تیرباران شد. مناد  شد

 . 3٨۵.  ، جمان منبع. 1۱2

1۱3 . Derrida ( Jacques ),Sur parole, Instantanés philosophiques , Éditons de 

l’Aube ,1999 , pp,133 – 134.  
شککور  لرفکککداران ،  1٨۱3ک  Guerre de Vendée ،1٨۱6)جنککن وانککده . 1۱4

وانککده در جنککوب رود لککوآر در زککرب فرانسککه ی هبازگ کک  سککلطن  کککه در منطقکک

سککرانجا  پکک  از ، ن شککور ایکک. آن از رود لککوآر فراتککر رفکک ی هامککا دامنکک. رد داد

توسکک  ارتککش انقلککابی فرانسککه  1٨۱6در سککال ، سککه سککال جنککن و هککزاران ک ککته

 . درهم شیسته شد

 :روساایه ( لشاادیگ)ت دمدکراسدساایالساادا حاابب کااارهری ی  کنگاار. 1۱۵

 ) مدقاا  در دولاا  انقلااا ب ساابدمدکراسدسیال مشااارک ی  در ااار هاابار 

 . 3۱۵.  ، ٧جلد ، مجموعه آثار،  1۱۹۵آوریا  1٧
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شدوینیسام مارد  لنکین تًک  عنکوان ی هبرای مثال مراجعکه کنیکد بکه نوشکت. 1۱6

مجموعککه ، (را  ا سااا ی کناایم؟انعرناساایدنال  هدنااهچه) و سدسیالیساام  نااد 

 . ۱4.  ، 21جلد ، آثار

، [بککه نگککار  درآمککد1۱16در سککپتامبر] نظااامب انقلاااب پرولعااریی ه رناماا. 1۱٨

 . ۱3.  ، 23جلد، مجموعه آثار

 34صککفًا ، 21 جلککد، مجموعککه آثککار، وضااعی  و و ااایر انعرناساایدنال. 1۱٧

 .  33ک 

.  ، 21جلککد، مجموعککه آثککار، [1۱1۵] ورشیسااعگب انعرناساایدنال دوا. 1۱۱

22۹ . 

 . ۱3.  ، نظامب انقلاب پرولعریی ه رنام. 2۹۹

 . 22۹.  ، ورشیسعگب انعرناسیدنال دوا. 2۹1

 . 26۹.  ، جمان منبع. 2۹2

 . 33ک  34صفًا ، وضعی  و و ایر انعرناسیدنال. 2۹3

ی  پاروژی  در اار) ماکسیمالیسام ای راجاع  اهمقالاهی  در ار ا هاراتب. 2۹4

 1۱62بککه نگککار  درآمککد و نخسککتین بککار در  1۱16در  ] ( یندویااری همقالاا

 . 3۱6.  ، 41جلد ، مجموعه آثار، [منت ر شد

ی هاوئیکک 12اوئککن تککا  22ککک ساادا انعرناساایدنال کمدنیساا  ی  کنگاار. 2۹۵

 «نککیمانترناسککیونال دو و »ککک اصککطلا  . ۵12.  ، 32جلککد ، مجموعککه آثککار، 1۱21

مودتککا  انترناسککیونال دو   1۱22بککه گروهککی از احککزاب کککارگری اشککاره دارد کککه در

را   زیککر کمونیسککتی)را تککرا کردنککد تککا در ویککن یککب انترناسککیونال دیگککر 

دوبککاره بککه انترناسککیونال دو   1۱23ایککن احککزاب در سککال . گککذاری کننککدپایککه

 . ملًا شدند  سوسیالیس )
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 اار  1129سااال ی همقدماا، یدارساارمایه سااالب یهمرحلاا، امپریالیساام. 2۹6

 . 21۹.  ، ی فرانسدی و آلمانبجاچاپ

2۹٨ . ,Vers la libération (1969), ch. III,trad. franç. de J. - B. Grasser, Paris, 

Denoël /Gonthier (Médiation),1977, pp. 97- 99 Marcuse (Herbert)  
 . ۱۱.  ، جمان منبع. 2۹٧

دجقانااان و ساار ا ان ، ساادا شاادراجای نمایناادهان کااارهرانی  کنگاار. 2۹۱

گککزار  راجککر بککه فعالیکک  ، 1۱1٧ی هاانویکک  31تککا  23 )1٧تککا  1۹ک  روساایه

 . 4۱٨.  ، 26جلد ، مجموعه آثار، اانویه  24) 11 /خلا شورای کمیسرهای

، [1۱۹٧  او  ۵)اوئیکککه  23]، مااداد قا ااال اشااععال سیاسااا  جهااانب. 21۹

 . به بعد 1۱4صفًا  ، 1۵جلد ، مجموعه آثار

، ٧جلککد ، مجموعککه آثککار، [1۱۹۵ی هاانویکک  31)1٧ ]، رو جااای انقلااا ب. 211

  .1۹2 . 

ااا  ااه  روساایه ( لشاادیگ)ت دمدکراسدساایالفرا اادان حاابب کااارهری . 212

 بکه 1۱12و در اکتبکر  توسک  لنکین بکه نگکار  درآمکد]شاهروندان روسایه ی هجم

 . 261.  ، 41جلد ، مجموعه آثار، [منت ر شد شیا تراک 

در مجماااع  (یااااکر)ساااخنرانب در هرامیداشااا  یااااد اسااادردلر . 213

مجموعککه ، 1۱1۱مککار   1٧، اجرایااب مرکاابی روساایهی هکمیعاای العاااد فدق

 . ٧٨.  ، 2۱ جلد، آثار

 . 24٨.  ، ی انقلابجادرس. 214

دجقانااان و ساار ا ان ، پاانجم شاادراجای نمایناادهان کااارهرانی  کنگاار. 21۵

 ۵ /گککزار  شککورای کمیسککرهای خلککا، 1۱1٧ی هاوئیکک 1۹تککا  4ک  روساایه
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، 2٨جلککد ، مجموعککه آثککار، [منت ککر شککد 1۱24نخسککتین بککار در  ] 1۱1٧ی هاوئیکک

  .۵42 . 

ککک گککزار  راجککر بککه تاکتیککب ساادا انعرناساایدنال کمدنیساا  ی  کنگاار. 216

 . ۵1۱ - ۵2۹صفًا  ، حزب کمونیس  روسیه

 . 3٨6ک  3٨٨صفًا  ، در مسیر درس . 21٨

روساایه ا هاابار   ( لشاادیگ)جفااعم حاابب کمدنیساا  ی  کنگاار. 21٧

 . ۱۵ک  ۱٧صفًا  ، جن  و صلحی  در ار

سککخنرانی بککه لرفککداری از  کککساادا انعرناساایدنال کمدنیساا  ی  کنگاار. 21۱

 . ۵۹٨.  ، تاکتیب انترناسیونال کمونیس 

 . ۵12ک  ۵13صفًا  ، جمان منبع. 22۹

 1۹ککک ت روساایه دمدکراسدساایالوحاادت حاابب کااارهری ی  کنگاار. 221

مجموعککه ، [منت ککر شککد 1۱۹٨در ] 1۱۹6  مککه ٧ )آوریککا  2۵آوریککا تککا   23)

 . 2۱۹.  ، 1۹جلد ، آثار

ت دمدکراسدسایالوحادت حابب کاارهری ی  کنگاری  هبار  در اار. 222

، مجموعکه آثککار، [1۱۹6اوئککن  ] (نامااه  اه کااارهران ساان  پعر  ادرگ)روسایه 

 . 34٧.  ، 1۹جلد 

 . 2٨6.  ، 119۵انقلاب ی  هبار  در ار. 223

 23تککا  1٧ک  روساایه ( لشاادیگ )جشااعم حاابب کمدنیساا  ی  کنگاار. 224

 . 1۵1.  ، 2۱جلد ، مجموعه آثار، 1۱1۱مار  

متنکک  اسکک  و از ایککن رو ی هدر زبککان فرانسککه یککب کلمکک «جماککوری. »22۵

 . بردمی را به کار «ی خواهرهاجماوری»ی هنویسنده واا

دجقانااان و ساار ا ان ، ساادا شاادراجای نمایناادهان کااارهرانی  کنگاار. 226

 . 4۱٧.  ، روسیه
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 مکارک  را تقلیکد «گکوییپکیش»جکا لنکین در ایکن. همکان صکفًه، جمان منبع. 22٨

مککارک  و انگلکک  »تککر یککادآور شککده بککود کککه او یککب صککفًه دبککا. کنککدمککی

فرانسکه شکرو  "گذاران بزر  سوسیالیسکم در اواخکر دکرن نکوزدهم گفتنکد ککه پایه

، ای بکه انگلک مکارک  در نامکه.« "خواهد ککرد و آلمکان بکه پایکان خواهکد رسکاند

، در مجموعکه آثکار. بکردمکی ککارهمکین جملکه را بکه ، 1٧٨۹ یفوریکه 12به تکاریج 

 . 24۵.  ، 24جلد 

روساایه ا هاابار   ( لشاادیگ)جفااعم حاابب کمدنیساا  ی  کنگاار. 22٧

 . ۱۹.  ، جن  و صلحی  در ار

.  ، شهرسااعان مسااید جایهی کار انااجاهاابار   ااه کنفااراند کمیعااه. 22۱

۵٧2 . 

روساایه ا هاابار   ( لشاادیگ)جفااعم حاابب کمدنیساا  ی  کنگاار. 23۹

 . ۱۵.  ، جن  و صلحی  در ار

جلککد ، مجموعککه آثککار، [1۱1۱] انعرناساایدنال ساادا و جایگااا  آن در تاااریخ. 231

2۱ ،  .313 . 

روساایه ا هاابار   ( لشاادیگ)جفااعم حاابب کمدنیساا  ی  کنگاار. 232

 . ۱۵.  ، جن  و صلحی  در ار

 جایهو کار اناا جااای کارها جاچهااارمین کنفااراند سااندییاجا و کمیعااه. 233

 . 4۱4.  ، گزار  راجر به اوضا  کنونیک مسید 

سیاسکک  ، 1۱21دسککامبر  2٧تککا  23ککک نهمااین کنفااراند شاادراجای روساایه . 234

 . 142.  ، 33جلد ، مجموعه آثار، خارجی و داخلی جماوری

 . ۱٧.  ، روسیه ( لشدیگ)جفعم حبب کمدنیس  ی  کنگر. 23۵

 . 24٨.  ، ی انقلابجادرس. 236
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 . 2۵۵.  ، جمان منبع. 23٨

، اجرایااب مرکاابی روساایهی همشااعر  کمیعاای هسااخنرانب در جلساا. 23٧

، و سااندییاجای مسااید جاااو کارها  جاهی کار انااجاکمیعااه، شاادرای مسااید

 . 21.  ، 2٧جلد ، مجموعه آثار، [منت ر شد 1۱1۱در  ] 1۱1٧ی هاوئی 2۱

 . 3٧٨.  ، 2٧جلد ، مجموعه آثار، سب و دییعاتدریی دمدکرا در ار. 23۱

مجموعککه ،  1۱1٨) اوضااا  سیاسااب کناادنبی  قطعنامااه در اااری  پااروژ. 24۹

بکا تظکاهرا  در  وی ه، بکهروزهکای سکو  تکا پکنجم اوئیکه. 34۹.  ، 2۵ جلد، آثار

تظککاهر کننککدگان . شککدمککی م ککخ   Tauride) در برابککر کککاد توریککد، پتروگککراد

مودک  ایککن دولک  . خواهکان آن بودنکد ککه تمکا  دکدر  بکه شکوراها منتقکا شکود

ممنکو  شکدند و دفتکر  هان کریا  بل کویب؛ شکد  سکرکوب ککردتظاهرا  را بکه

، عامکا سکتاد ارتکش آلمکان معرفکی شکده بکود عنوانبکهککه ، لنین؛ زار  شدپراودا 

تروتسککیی و سککایر رهبککران بل ککویب ، کککامنو؛ مجبککور شککد بککه فنلانککد فککرار کنککد

 3۹تککا  26در روزهککای  هککا،بککا پ ککتیبانی کاد ، انککرال کورنیلککو. زنککدانی شککدند

انقلابی را کودتککککایی ضککککد تلککککا  کککککرد، 1۱1٨  سککککپتامبر 12تککککا  ٧ )او  

شکوراها رهبکری مقاومک  بکر علیکه کودتکا . امکا شیسک  خکورد؛ ی کنکددهسازمان

، ازجملکه رهبکران بل کویب، زنکدانیان اوئیکه، بعکد از ایکن وادعکه. را برعاده داشتند

 . آزاد شدند

فصککا ، (1141ااا  11۵9) طبقاااتب در فرانسااهمبااار ات ، کککارل مککارک . 241

 .  ، sociales ،1۱6٨انت ارا  ، پاری ، سو 

 . 111.  ، تیگدمدکراسب در انقلاب دمدکراسدسیالدو تاکعیگ . 242

 . ۵31.  ، پسگفتار چا  اول،  1۱1٨ک سپتامبر اوئن)دول  و انقلاب . 243

، پاری ، 21فصا ،  1٧62) پدران و پسران، یویاایوان سرگئی، تورگنیو. 244

 . Folio ،1۱٧۱ ،  .1٧٧انت ارا  
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 یاوئیه1۹)، حق ملل در تعیین سرندش   دی ی   یلان  حث در ار. 24۵

 . 3٧3ک 3٧4 صفًا ، 22 جلد، مجموعه آثار،  1۱16

.  ، Flammarion ،1۱۱6انت ارا  ، پاری ، 1144یجادسعندشعه، کارل مارک . 246

1۵٨ . 

  

 

 


