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لنین و

انقلاب1

«شش تز لنین دربارهی انقلاب»
ژان

سَلِم2

ترجمهی حمیدرضا سعیدیان
با مطالعهی منظم و اصولی مجموعه آثار لنین 3میتوان شش تز در زمینهی ایدهی
انقلاب استخراج کرد.
 )1انقلاااب یااگ جن ا

اس ا ؛ و سیاس ا

ا دیاادها کلااب ااا جناار جن ا

قا لمقایسه اس .
کارل کائوتسکیی ،در سکال  ،1۱۹۱در جکزوهی «مسکیر دکدر » مکینویسکد «عصکر
انقلابهککای پرولتککری آزککاز شککده اس ک » 4.لنککین بککا ایککن اعلککا کائوتسککیی کاملککا
موافککا اسکک

و در«دولکک

میکنکد ککه ...پک

و انقلککاب» ،بککهنقککا از جککزوهی کائوتسککیی ،تأکیککد

از دوران انقلکابی سکالهکای  1٨٧۱تکا  1٧٨1در اروپکای زربکی،

دورانی نظیر آن از سال  1۱۹۵در شرق آزاز شده اس

۵...

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

کائوتسککیی در دورهای کککه هنککوز مارکسیسکک

بککود ،مثلککا در  1۱۹۱کککه جککزوهی

«مسیر ددر » را نوش  ،صراحتا از ایکن ایکده دفکا مکیککرد ککه جنکن انقلکاب را
اجتنابناپذیر میسازد؛ او میگفک

ککه «عصکر انقلابکا

آزکاز شکده اسک » 6.لنکین

خود ،از سال 1۱1۵به بعکد ،اعلکا مکیکنکد ککه کلیکهی شکرای عینکی دوران فعلکی،
مبککارزهی انقلککابی تودههککای پرولتاریککا را در دسککتورکار دککرار میده کد .زیککرا اکنککون
که جنن امپریالیسکتی جاکان را بکه آتکش ک کیده اسک  ،از ایکن پک

تناکا انقلکاب

اجتمککاعی پرولتاریککا مککیتوانککد راه صککل و آزادی مل هککا را بگ ککاید ٨.لنککین در
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 ،1۱۹۵چنککد هفتککه پ ک

از دیککا ناویککان رز نککاو پککوتمیین« ،پایککان دوران لولککانی
تقریبکا لکاینقطر در اروپکا حیمفرمکا

ارتجا سیاسی را ،ککه از زمکان کمکون پکاری

بود» ،پکیشبینکی مکیکنکد « مکا امکروز دطعکا وارد عصکر جدیکدی شکدهایکم ،عصکر
تلالما سیاسی و انقلابا آزاز شده اس

٧».

پکیشبینیهککای سوسیالیس ک هایی کککه نگذاشککتند «ذهنی ک
و حیککوانی آنهککا را سرمسکک
فوریکککهی  ،1۱1٨اثبکککا

کنککد» ،در ناایکک

جنککنللبانککه ،وح ککیانه

در فککردای انقلککاب "بککوراوایی"
شکککده در کنفکککران

شکککدند .مانیفسککک ِ تصکککوی

سوسیالیسککتی بککال ،در  ،1۱12صککریًا سککابقهی کمککون پککاری  ،یعنککی تبککدیا
جنککن دول هککا بککه جنککن داخلککی را یککادآور شککده بککود ۱.در  1۱1٨تبککدیا جنککن
امپریالیستی کک یعنکی جنکن راهزنکی ،جنکن عمکومی بکرای خفکه ککردن خلاهکای

ضککعیو و تقسککیم زنککایم میککان سککرمایهداران کک بککه جنککن داخلککی ک یعنککی جنککن
کککارگران بککر علیککه سککرمایهداران ،جنککن کککارگران و سککتمدیدگان بککر علیککه کسککانی
کککه بککه آنهککا سککتم مککیکننککد ،بککر علیککه تزارهککا و شککاهان ،بککر علیککه زمککینداران و
سککرمایهداران ،بککهمنظککور آزادی کامککا ب ککری

از جننهککا ،از فقککر و تیککرهروزی

گسککترده و از سککرکوب انسککان توسک انسککان ،وادعککا شککرو شککد .افتخککار و شککعو
بککهراه انککداختن نًسککتین انقلککاب ،یعنککی جنککن بککزر  ،تناککا جنککن عادلانککه و
م ککرو  ،جنککن سککتمدیدگان بککر علیککه سککتمگران ،نصککی
کارگران پتروگراد سلطن

تزاری را شیس

جنککن میککان سککرمایهداران بککرای کسک

کککارگران روسککیه شککد.

دادند1۹.

منفعک

«بککه جنککن سککتمدیدگان بککر علیککه

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

از

منظرِ تودههای زحمتیش ،ستمدیده و استثمار شده» 11فرا رسید.
زیککرا جنککن ،لبککا فورمککول کلککازویت « ،ادامککهی سیاسکک

بککا وسککایا دیگککر

اسک » 12.لنککین توجککه زیککادی بککه ایککن فورمککول دارد و بارهککا آن را نقککا مککیکنککد.
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همچنککین ،هنگککامی کککه شارن ککینان و دهقانککان انقلککابی فرانسککه ،در پایککان دککرن
را سککرنگون و جماککوری دموکراتیککب بردککرار کردنککد ،در همککان

هجککدهم ،سککلطن

«بقیککهی اروپککای مسککتبد ،تزاریسکک  ،سککلطن للکک

حککال پایککه و اسککا

نیمکهفئکودال» را بکه لکرزه درآورنکد؛ و تکداو اجتنکابناپکذیر سیاسک

و

ایکن لبقکهی

انقلککابی پیروزمنککد در فرانسککه ،جننهککایی بودنککد کککه در جریککان آناککا تمککامی دول
سلطن لل

اروپا ائتلکا

و جنکن ضکد انقلکابی خکود بکر علیکه فرانسکهی انقلکابی

را شیا دادند 13.بکهنوشکتهی لنکین ،مطمئنکا ،بکه دلایکا ددیقکا م کابه ،جنکن از ایکن
پک

جاککانی ،جنککن تفککاهم مثلک

(انگلسککتان ،فرانسککه ،روسککیه و امپراتوریهککای

مرکزی (آلمان ،اتکریش ک مجارسکتان  ،ادامکهی سیاسکتی اسک

ککه لبقکا

حکاکم

ددر های متخاصکم مکد هکا پکیش از شکرو مخاصکمه بکه پکیش مکیبردنکد ،امکا
ایککن بککار بککا سککلا های جنگککی 14.بنککابراین جنککن ،برخلککا

اندی ککهی «ک ی ککان

مسکککیًی ،ککککه ماننکککد اپورتونیسککک ها ،مکککیانگرایکککی ( ، patriotismeب کککرگرایی
( humanitarismeو صککل را موعظککه مککیکننککد» « ،تصککاد » یککا «گنککاه» نیسکک ؛
بلیکککه مرحلکککهای اجتنکککاب ناپکککذیر در سکککرمایهداری و شکککیلی از زنکککدگی
سرمایهداری اس

که صل

و به همان اندازه لبیعی اس

1۵.

همککانلککور کککه سککیون در فیزیککب گالیلککهای ،در مقایسککه بککا ضککد خککود یعنککی
جنککبش ،از هککیا امتیککازی برخککوردار نیسکک ؛ صککل نیککز ،تککا زمککانی کککه نظککا
سککرمایهداری لککول بی ککد ،بککه همککان انککدازه «لبیعککی» اسک
دیگر میتوان اندی ید ککه پک
جنکن سکرد ،سیاسک
حیوم های بهشد

کککه جنککن .از سککوی

از کامکا شکدن میکانپکردهی نولیبرالیسکم در بعکد از

جاکانی ممیککن اسک

بکهزودی «دوبکاره ملککی» شکود ،یعنککی

مسل آن را بکه دسک

بگیرنکد؛ بکه همکان شکیا ککه اعتلکای

ناسیونالیسککمها ،در دهککهی  ،1٧٧۹جککای لیبرالیسککم ادتصککادی و مبادلککهی آزاد را
گرف

که در سه دههی دبا از آن زال

بودند16.
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جنککن بککا اصککول مالیی ک

خصوصککی در ت ککاد نیس ک  ،بلیککه «تیامککا مسککتقیم و

ناگزیر ایکن اصکول اسک » 1٨.موضکو جنکن« ،تقسکیم مسکتعمرا

و سکرزمینهای

بیگانککه» اسکک ؛ دزدان بککا هککم مککیجنگنککد و ایککن« یککب دروب بککیشککرمانهی
بککوراوازی» اسکک

کککه «در لًظککهای معککین ،شیسکک

ییککی از لککرفین جنککن را

مطر میکند» ،برای ایکنککه «منکافر دزدان را منکافر مکرد یکا مکیان جکا

بزنکد»1٧ .

در نتیجککه نییلککای دو و اسککتبداد روسککیه و نککه مککرد روسککیه ،نزدیککب بککه ده سککال
دبککا از جنککن جاککانی اول ،هنگککا از دس ک
 ،1۱۹۵متًما شیس

دادن بنککدر پککور

آرتککور در اوایککا

شکر آوری شکدند .لنکین تأکیکد مکیکنکد ککه ایکن شیسک

اسککتبداد ،حتککی بککه «مککرد روسککیه» خککدم

کککرد؛ زیککرا پککیشدرآمککد شیسکک

تزاریسکم بکود 1۱.یکادآوری مختصکر ودکایر پِلِکو ( ، (Plehvوزیکر داخلکهی تکزار ،بکه
نییلککای دو توصککیه کککرده بککود کککه بککا بککهراه انککداختن یککب«جنککن کوتککاه و
پیروزمند» بر علیکه ااپکن دکدر

خکود را مسکتًیم کنکد .امکا «ااپنیهکای میمکون»

(تککزار ااپنیهککا را چنککین مککینامیککد بککر ناوگککان جنگککی و توپخانککهی روسککیه
شیسکک های پککیدرپککی وارد آوردنککد نخسکک

در بنککدر پککور

 ، 1۱۹4شککار در دو اانویککهی  1۱۹۵سککقو مککیکنککد؛ سککپ
(او

 ، 1۱۹4دو بکککار در موککککدن (او

آرتککور (آوریککا
در دریککای چککین

کککک سکککپتامبر ،1۱۹4و بکککهویککک ه مکککار

 ، 1۱۹۵و ،بالکککاخره ،در نبکککرد دریکککایی تسوشکککیما ( 2٨ - 2٧مکککه  1۱۹۵ککککه
شیس

جاهللبیهای روسیه را بهلور دطعى ردم زد.

سوسیالیسک ها همککواره جنککن میککان مل هککا را ،بککهعنککوان یککب ادککدا وح ککیانه و

حیککوانی ،مًیککو کککردهانککد 2۹.بککا ایککن حککال ،پرولتاریککا تناککا پ ک

از خلککر سککلا

کککردن بککوراوازی خواهککد توانس ک  ،بککدون آنکککه بککه و یف کهی تککاریخی عمککومی
خود خیانک

کنکد ،همکهی سکلا ها را کلکا بکه گورسکتان آهنهکای دراضکه بریکزد،

او این کار را خواهد کرد ،امکا تناکا پک

از خلکر سکلا ککردن بکوراوازی و نکه بکه
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هیا وجه دبکا از آن؛ و بکا وجکود ایکن ،در حکالی ککه آتکش جنکن امپریالیسکتی دو
سال اسک

ککه اروپکا را دربکر گرفتکه اسک  ،بکه سوسیالیسک های انقلکابی پی کنااد

میشکود ککه«خلکر سکلا » را «مطالبکه» کننکد  21در امپریالیسکم ،تکازهترین مرحلکهی
سرمایهداری میخوانیم ککه سکرمایهداری ،در وادکر ،بکه یکب سیسکتم عمکومی سکتم
استعماری م تی ک کورهای «پی کرفته» بکر اکثریک

عظکیم سکاکنان ککرهی زمکین و

اختنکاق مککالی آنککان مبککدل شککده اسک  .و دو یککا سککه درنککدهی سککر تککا پککا مسککل و
دارای ادتککدار جاککانی (آمرییککا ،انگلسککتان ،ااپککن ایککن «خککوان یامککا» را بککین خککود
تقسیم مکیکننکد و تمکا جاکان را بکه خکالر ایکن امکر بکه گکرداب جنکن خکویش
میک

انند22.

لنککین در  1۱1۵تأکیککد مککیکنککد کککه «مککا مارکسیسکک ها بککا پاسیفیسکک ها و
آنارشیس ها تفاو

داریم ،بکه ایکن معنکا ککه مکا ضکرور

تًلیکا جداگانکهی هکر

جنککن از لًککار تککاریخی را دبککول داریککم» .او بککهلککور صککری تککری در مککه 1۱1٨

تیککرار مککیکنککد کککه ،مککا مارکسیس ک ها مخالفککان بککی دیدوشککر هرگونککه جنگککی
نیستیم .ما میگوییم هکد مکا اسکتقرار نظکا اجتمکاعی سوسیالیسکتی اسک
از میان برداشتن تقسکیم ب کری
انسان و یب مل

ککه بکا

بکه لبقکا  ،بکا حکذ هرگونکه اسکتثمار انسکان از

توسک مل هکای دیگکر ،امیکان هکر گونکه بکروز جنکن را حتمکا

و دطعا از میان خواهکد بکرد 23.ایکن اصکا سکالها ییکی از ارککان آرمکان کمونیسکم
را ت ککییا مککیداد .جنککن کوتککاهمککد

میککان ویتنککا و جماککوری خلککا چککین در

 ،1۱٨۱از این منظر ،نخستین مکورد نقکا ایکن اصکا مًسکوب مکیشکد ککه بکرای
چندین نسا از فعکالین کمونیسک

بکه معنکای وادعکی کلمکه زیکر دابکاتصکور بکود.

لنین با خکو بینکی آشکیار مکینویسکد« ،شکیی نیسک

ککه فقک انقلکاب ککارگری

میتوانکد بکه همکهی جننهکا خاتمکه دهکد و دطعکا خاتمکه خواهکد داد» 24.انقلکاب
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کارگری رهایی همهی ب کری

تًک

سکتم و رنکد دیکدهی امکروز اسک  ،زیکرا بکه

همهی اشیال ستم و استثمار انسان توس انسان پایان خواهد

داد2۵.

امککا ،در حککال حاضککر« ،جنککن داریککم و جنککن» .لنککین تیککرار مککیکنککد کککه اگککر مککا
جنککن امپریالیسککتی را مًیککو مککیکنککیم ،امککا «جنککن را بککهلککور کلککی نفککی
نمیکنکیم» 26.جننهکای عادلانکه وجکود دارنکد و جننهکای ناعادلانکه؛ جنکنهکای
متردی و جنکنهکای ارتجکاعی؛ جننهکای لبقکا
جننهککایی کککه در خککدم

تًیککیم سککتم لبقککاتی هسککتند و جننهککایی کککه بککرای

سککرنگون کککردن سککتم لبقککاتی صککور
شکککناخته اسککک

پی کرو و لبقکا

عقک مانکده؛

مککیگیرنککد .تککاریج جننهککای بسککیاری را

ککککه بکککا وجکککود رذال هکککا ،دسکککاو ها ،فجکککایر و مصکککای

اجتنابناپذیر آناا «متردکی» بکودهانکد ،یعنکی بکرای تیامکا ب کری

مفیکد بکودهانکد؛

زیککرا توانسککتند بککه اناککدا ناادهککای فککوقالعککاده زیککانآور و ارتجککاعی (بککرای مثککال
اسککتبداد یککا سککرواا و وح ککیانهتککرین حیوم هککای مطلقککهی اروپککا (عثمککانی و
روسککیه کمککب کننککد 2٨.جننهککا ،گککاهی« ،در جا ک
گرفتنککد» .اسککپارتاکو

منککافر سککتمدیدگان صککور

جنککن بککه منظککور دفککا از لبق کهی بردگککان را آزککاز کککرد.

جننهککایی از ایککن دس ک

در عصککر سککتم اسککتعماری نیککز روی دادنککد .در عصککر

بردهداری و دورههکای بعکد از آن ایکن جننهکا عادلانکه بودنکد و نمکیتکوان آناکا را
مًیککو کککرد 2٧.لنککین مککیگویککد ،مککا «م ککروعی

و خصککل

متردککی و ضککرور

جننهای داخلکی» کک یعنکی جننهکای لبقکهی سکتمدیده برعلیکه لبقکهی سکتمگر،
بردگککان بککر علیککه بککردهداران ،دهقانککان سککر

بککر علیککه اربابککان زمککیندار ،کککارگران

مزدبگیککر بککر علیککه بککوراوازی ک را کاملککا بککه رسککمی

مککیشناسککیم 2۱.کک و ،البتککه،

جنن انقلابی «نیز یب جنکن اسک  ،جنگکی ککه بکه همکان انکدازه سکخ  ،خکونین
و دردنککاا اسکک » 3۹.در هککر صککور  ،مخالفککان انقلککاب در خصککو
گزین ی به رداب

تککرحم

بکا ییکدیگر ادامکه مکیدهنکد بکوراوازی امپریالیسکتی بکینالمللکی
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در جنکن «خکود» ده میلیکون انسککان را از بکین بکرده و بیسک
نککاد

میلیکون نفکر دیگککر را

الع ککو کککرده اسکک  .بککا ایککن هککد کککه معلککو شککود آیککا لاشککخورهای

بریتانیایی باید بر جاکان فرمکانروایی کننکد یکا لاشکخورهای آلمکانی .اگکر جنکن مکا،
جنن سکتمدیدگان و استثمارشکوندگان برعلیکه کسکانی ککه بکر آناکا سکتم مکیکننکد
و آناککا را مککورد اسککتثمار دککرار مککیدهنککد ،نککیممیلیککون یککا یککب میلیککون دربککانی در
هم کهی ک ککورها برجککای گککذارد ،بککوراوازی خواهککد گف ک
م رو بودهاند و تلفا

کککه تلفککا جنککن او

جنن مکا جنایک بکار هسکتند 31.ایکن جملکا

یکادآور ایکن

سخن بکهجکای اول می کله هسکتند «انسکانهای حساسکی ککه بکه خکالر بکدیهای
انقلککاب گریککه مککیکننککد (بککدون شککب مسککتدل  ،چنککد دطککره اشککب هککم بککه خککالر
بدیهایی که باع

انقلاب شدند

بریزند»32.

لنین هنگامی که از حزب ککارگری صکًب

مکیکنکد زالبکا بکه اسکتعارههای نظکامی

متوسا مکیشکود .زیکرا احکزاب سوسیالیسکتی کلو هکای بًک

و گفتگکو نیسکتند؛

بلیکککه سکککازمانهای ککککارگران مبکککارز مکککیباشکککند« 33.عصکککر انقلکککابی بکککرای
سوسیالدموکراسی ،ماننکد زمکان جنکن بکرای ارتکش اسک  .بایکد کادرهکای ارتکش
خودمککان را افککزایش دهککیم ،نفککرا

آن را بککرای جنککن آمککاده سککازیم ،سککربازان و

نیروهککای ذخیککره را بسککید کنککیم ،نیروهککایی را کککه در مرخصککی هسککتند بککه زیککر
پرچم فرابخوانیم ،ارتشهای جدید و سروی های امدادی ایجاد
لنین در  1۱2۹دوباره اعلا میکنکد ککه «هکدای
سلا ها و ادوا

کنیم»34.

ارت کی ککه ککار ککردن بکا همکهی

را نیاموخته باشکد و بکا شکیوههایی ککه دشکمن بکهککار مکیبکرد یکا

بهککار خواهکد بکرد آشکنا نباشکد ،زیکر عادلانکه یکا حتکی جنایتیارانکه» خواهکد بکود
ایککن حقیقکک
نظامی»3۵.

در مککورد سیاس ک

حتککی باتککر صککدق مککیکنککد تککا در مککورد هنککر
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لنککین ،در آنچککه ککه بککه عملیکا

بکه ایککن ترتیک

بککهآسککانی مککیپککذیرد کککه «صککل » برس ک
تًمیلککی بککود و روسککیه بککهموج ک
دسکک

وادعککا نظککامی مربکو مککیشککود،

لیتوفسککب (کککه ،در وادککر ،یککب صککل

آن یککب چاککار جمعی ک

و خککاا خککود را از

داد یککب «عقکک ن ککینی عظککیم» را ت ککییا مککیداد؛ امککا او خالرن ککان

مککیسککازد کککه ایککن عق ن ککینی بککه دولک

شککوروی اجککازه داد مواضککعی را حفک

کند و بکا بارهگیکری از «آتکشبک » ،گکا ناکایی پیکروزی بکر علیکه سکفیدها ک بکر
علیککه کولچککاا ،دنییککین ،پیلسودوسککیی ،ورانگککا را بککردارد 36.همککان لککور کککه
مککیدانککیم دککرارداد متارک کهی جنککن در  1۵(2دسککامبر بککا آلمککان منعقککد شککد .امککا
شککرایطی کککه آلمککان بککرای صککل گذاشک  ،بککرای شککوروی بسککیار سککنگین بودنککد.
صکل بکه درازا ک کید .لنکین تناکا زمکانی نظکر خکود را بکه کرسکی ن کاند

مذاکرا

نظامی بکدتر شکده بکود شکرای جدیکدی ککه آلمانیهکا تعیکین کردنکد،

که وضعی

حتککی تًقیرآمیزتککر بودنککد (شککورویها بککا ام ککای معاهککدهای در  3مککار
این شرای را پذیرفتند  .لنکین ،در حکالی ککه مکدافر پکذیر
و بککیناایک

1۱1٧

ایکن «صکل تًمیلکی

دردنککاا» بککود ،در برابککر کمیتکهی اجرایککی مرکککزی شککوراهای روسککیه

اعلا میکنکد اگکر بکا لبقکهی زحمکتیش وادعکی ،بکا ککارگران و دهقانکان ،تمکا
بگیرید «فق یب پاسج میشکنوید مکا بکه هکیا صکور
ما ددر

نمکیتکوانیم جنکن کنکیم،

این ککار را نکداریم ،همکان لکور ککه یکب سکرباز مکیگفک  ،خکون مکا را

خفککه خواهککد کککرد [ ]...جنککبش انقلککابی کککه در حککال حاضککر امیککان وارد کککردن
ضربهی نظامی به دشمن را ندارد کک بعکدا ،امکا مطمئنکا ک بکهپکا خواهکد خواسک
زد3٨».

به ضد حمله دس

خواهد

لنین ،در خصکو

مسکألهی بقکای انقلکاب شکوروی ،هنگکامی ککه پک

بًکک

موفککا شککد اکثریکک

و

از هفتکهها

را جککذب دیککدگاههای وادککرگرایانککهی خککود کنککد؛

هنگککامی کککه دیگککران نظککر او را ،کککه بککهموج ک

آن بککرای بککه دس ک

آوردن زمککان
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بایککد مودتککا خککاا و میککان را واگککذار کککرد ،دنبککال کردنککد؛ بککا تلککجکککامی ا اککار
میکنکد «هکر چکه گفتکه بکود تمامکا بکه تًقکا پیوسک ؛ بکه جکای صکل برسک
لیتوفسب ،به دلیکا خطکای آناکایی ککه آن را نمکیخواسکتند ،بکه صکلًی بکهمراتک
تًقیرآمیزتر تن

دادیم3٧ ».

لنین ،یب ماه پ
بککه دولکک

از ام ای ایکن معاهکدهی نکابرابر ،مکیپکذیرد ککه ودکایر بکاز هکم

شککوروی اتخککاذ «تاکتیککب زیگککزا

رفککتن ،انتظککار و عق ن ککینی» را

تًمیا خواهند کرد؛ و از آنجکایی ککه هنکوز بکه امیکان انقلکاب در آلمکان و سکایر
ک ککورهای اروپککایی مککیاندی ککد ،ایککن کلمککا
اسک

را نیککز اضککافه مککیکنککد «باتککر آن

ککه در برابکر بکدترین تًقیرهککا و شکدیدترین ضکربا

و دولتی تًما داشکته باشکیم ،تکاب آوریکم ،لادک
گردان سوسیالیستیمان ،ککه بکه دلیکا دکدر
جدا افتاده و منتظر آن اسک

را در سکط ک ککوری

داشکته باشکیم ولکی در درارگکاه

ودکایر از ارتکش بکزر

سوسیالیسکتی

ککه انقلکاب در ک کورهای دیگکر بکه کمکب او بیاینکد،

بمککانیم 3۱».لنککین ،چنککد مککاه بعککد ،دوبککاره اضککافه مککیکنککد «تککا زمککانی کککه سککایر
گردانهای انقلاب سوسیالیسکتی جاکانی بکه کمکب مکا نیامکدهانکد ،مکا مثکا کسکانی
میمانیم که در دلعهای مًاصره شده به سر

میبرند»4۹.

انقلابها به همین سادگی انجکا نمکیشکوند تکا یکب جاکش سکریر و آسکان بکرای
آناککا ت ککمین شککود .لنککین بککا توجیککه صککل تًقیرآمیککز برس ک

لیتوفسککب اعلککا

میکند که «هیا انقلکاب بزرگکی ،حتکی در مًکدودهی ک کوری ،وجکود نکدارد ککه
یککب دورهی سککخ

ناکککامی و عق ن ککینی را ازسککر نگذرانککده باشککد» .او اضککافه

میکند که «آتشب

بکه هکر شکیلی ککه باشکد ،صکل هکر چقکدر هکم ککه مکودتی،

کوتاه ،دشوار و تًقیرآمیکز باشکد» ،از جنکن باتکر اسک  ،زیکرا بکه تودههکای مکرد
اجازه میدهد «نف

تکازه» 41کننکد .تکاریج جننهکا از سکوی دیگکر مکیآمکوزد ککه

صل در تاریج زالبا نقکش آتکشبک

بکه منظکور جمکر آوری نیکرو بکرای نبردهکای

00

ژان سَلِم  /ترجمهی حمیدرضا سعیدیان

جدیکد را ایفککا کککرده اسک  .لنککین مککینویسککد ،صککل تیلسککی
در  1٧۹٨بککه پککرو

( ، Tilsitکککه نککاپلئون

تًمیککا کککرد ،بککرای آلمککان بسککیار تًقیرآمیککز بککود؛ امککا در

همین حال «نقطکهی عطکو خیکز

ملکی» مًسکوب مکیشکد .مکرد آلمکان ،حتکی

از چنککین صککلًی ،مقاومکک

کردنککد؛ آناککا توانسککتند نیروهککای خککود را

پکک

جمکرآوری کننککد ،بکهپککا خیزنککد و آزادی و اسککتقلال خککود را بککه دسک

آورنککد .مککا

هم ،لنکین تأکیکد مکیکنکد« ،یکب صکل "تیلسکی " ام کا ککرده ایکم » او همچنکین
ا ااراتی از ایکن دسک

ککه «صکل زیکر دابکاپکذیر

حکالی کککه جنکن مسککیر ثبککا

مالیکهای مرگبکار اسک  ،در

و خوشکبختی اسک »  42لنککین در اینجکا وادککرگرایککی

روبسککپیر را سرم ککا دککرار مککیدهککد کککه در شککرای م ککابه ا اککارا

آت ککین و

جنککنللبانککه را بککه ایرونککدنها و بککه ییککی از اع ککای کنوانسککیون انقلککابی بککه نککا
بککارِر ( Barèreواگککذار کککرد .شککخ

اخیککر ،کککه تککا  ٨مککار

 1٨۱3بککههیاوجککه

افرا و ازراق نمیکرد ،ودتکی ککه در ایکن تکاریج کنوانسکیون بکه جنکن بکا اسکپانیا
رأی داد ،اعلا ککرد «یکب دشکمن دیگکر بکرای فرانسکه یکب پیکروزی دیگکر بکرای
آزادی اس

»43

لنککین همچنککین در پایککان سککال  ،1۱22هنگککامی کککه مککیبایسککتی نتککاید هجککده مککاه

سیاس ک

نککوین ادتصککادی 44جمککربنککدی مککیشککدند ،ضککرور

(بککرای انقلککابیون

دانسککتن ایککن امککر کککه چککه هنگککا بایککد «عق ن ککینی کککرد» را مطککر مککیکنککد.
سککرمایهداری دولتککی ددیقککا یککب چن کین «خ ک عق ن ککینی» را ت ککییا مککیدهککد.
هککدای

«تاککاجم ادتصککادی» و«گککذار فککوری» بککه شککیاهای نککاب سوسیالیسککتی

سککازمان کککار ،از همککان ابتککدای د ککیه و دککادر نب کودن بککه عق ن ککینی بککا برنامککه،
انقلاب را در معرض نکابودی دکرار مکیدهکد .لنکین ایکن امکر را صکریًا خالرن کان

میکند «مکا در تاکاجم ادتصکادی خودمکان خیلکی پکیش رفتکه بکودیم ،بکدون آنککه
امیانا ککافی بکرای خودمکان فکراهم ککرده باشکیم .تودههکا آنچکه را ککه مکا در آن
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عصر نمکیتوانسکتیم آگاهانکه فرمکولبنکدی کنکیم ،امکا بکهزودی یعنکی چنکد هفتکهی
مککیکردنککد و آن ایککن بککود کککه گککذار مسککتقیم بککه

بعککد آن را پککذیرفتیم ،احسککا

شیاهای صکرفا سوسیالیسکتی ادتصکاد و توزیکر صکرفا سوسیالیسکتی از دکدر مکا
خارج اس

و اگر نمکیتوانسکتیم عقک

بگیریم ،با فاجعه روبرو

بن کینیم و و کایو آسکانتکری را بکهعاکده

میشدیم4۵».

 )2یگ انقلاب سیاسب جمچنین و هویاه یاگ انقلااب اجعمااسب اسا ؛ یارا
تغییری در وضعی

طبقات جامعه اس .

تاریج انقلابکا « ،ت کادهای اجتمکاعی را ککه در لکی دهکهها و درنهکا بکه پختگکی
رسککیدهانککد» بککه نمککایش مککیگککذارد 46.در جریککان «توفککان انقلککابی» (کککه مککیتوانککد
ماههککا ،و حتککی سککالها گسککتر

پیککدا کنککد و نبایککد بککهعنککوان یککب عمککا

منفککرد4٨

درا شود « ،خ کمی ککه در لکی درنهکا انباشکته شکده اسک » ،در عمکا و نکه در
حکر  ،بیرونکی مککیشکود ،در عمکاِ میلیونهککا نفکر و نکه در عمککا افکراد

منککزوی4٧.

بعکد از دههککا سکال تًککول «مسککالم آمیکز» « ،یعنککی تًککولی ککه در آن دههککا هککزار
نفر از لبقا
لخ

بالا با خیکال راحک

دارونکدار میلیونهکا انسکان را مکیبرنکد و آناکا را

میکنند» 4۱،سالهایی مکیآینکد ککه در جریکان آناکا زنکدگی فکوقالعکاده زنکی

میشکود (مثکا سکالهای بکین پکاییز  1۱۹۵و پکاییز  1۱۹٨در روسکیه تودههکا ،ککه
در سایه به سر میبرنکد ،فعالانکه وارد صکًنه مکیشکوند و مبکارزه مکیکننکد ۵۹.لنکین
اعلککا مککیکنککد کککه ت ککادهای متعککدد ،کککه در دورههککای بککهاصککطلا تًککول
مسالم آمیز به کندی روی هکم انباشکته شکدهانکد ،در ایکن سکالها حکا مکیشکوند.
«در ایککن دورههککا اسکک

کککه نقککش مسککتقیم لبقککا

مختلککو در تعیککین اشککیال

کاهر مکیشکود و بنیادهکای "روبنکای" سیاسکی

زندگی اجتمکاعی بکا دکدر

تمکا

ایجککاد مککیشککوند و سککپ

ایککن روبنککا مککد های لولککانی بککر پایککهی مناسککبا

تولیدی جدید حف

میشود۵1».
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اگککر چککه انقلابهککا ،همککانلککور کککه می ککله مککیگویککد« ،علککا بککیشککمار و عمیککا
دارند و از اعماق درنها بیرون میآیند»؛ امکا ،بنکا بکه تأکیکد لنکین ،نکه مکیتکوان آناکا
را سفار

داد و نه میتوان ،بکه باانکهی ایکنککه دنیکا از درنهکا پکیش ایکن لکوری

بوده اس  ،تا ابد آناا را به عق

انداخ

۵2...

انقلککاب از منظککر مارکسیسککتی یعنککی چککه لنککین پاسککج مککیدهککد« ،انقلککاب یعنککی
تخری ک

یککب روبنککای سیاسککی کانککه» ،روبنککایی کککه دیگککر بککا مناسککبا

جدید ،ککه موجک

ورشیسکتگی آن شکدهانکد ،مطابقک

تولیککدی

نکدارد .در لًظکهی معینکی

از توسعه ،بیاکودگی و ابطکال روبنکای دکدیمی بکر همگکان کاملکا آشکیار مکیشکود.
«همه انقلاب را بکه رسکمی

مکیشناسکند» ۵3.لنکین مرتبکا ایکن جملکا

مکارک

در

مقدمهی نقد ادتصکاد سیاسکی ( 1٧۵۱را یکادآور مکیشکود انسکانهکا هنگکا تولیکد
اجتماعى زندگى خکویش وارد مناسکبا

تولیکدى معکین و نکاگزیرى مکیشکوند ککه

تککابر ارادهی آنککان نبککوده ،بلیککه متناس ک

بککا مرحل کهی تیامککا نیروهککاى مولککدهی

مککادى آنککان اس ک  .مجموع کهی ایککن مناسککبا تولیککدی سککاختار ادتصککادی جامعککه
یعنککی شککالودهی وادعککی را کککه بککر روی آن روبنککای حقککودی و سیاسککی جامعککه
ساخته شده و بالا مکیآیکد ،ت کییا مکیدهکد و اشکیال معینکی از شکعور اجتمکاعی
بککا آن مطابقک

دارد .شککیوهی تولیککد زنککدگی مککادی تعیککینکننککدهی همکهی زنککدگی

اجتمککاعی ،سیاسککی و معنککوی انسککانها اسکک  .شککعور انسککانها هسککتی آنککان را
تعیین نمیکند ،بلیه بکر عیک

هسکتی اجتمکاعی انسکانها اسک

ککه شعورشکان را

تعیککین مککیکنککد .نیروهککای مولککدهی مککادی در مرحل کهی معینککی از تیامککا خککویش
بککا مناسککبا تولیککدی و یککا مناسککبا مککالییتی کککه تککاکنون در درون آن تیامککا
مییافتند در تنادا میافتنکد .آنگکاه دوران انقلکاب اجتمکاعی فکرا مکیرسکد .تاییکر
در بنیککان ادتصککادی کککا روبنککای عظککیم نیککز کموبککیش سککریعا دگرگککون خواهککد
شد ۵4...لنین دوس

داشک

ایکن نوشکتهی معکرو

مکارک

را نقکا کنکد .او بکرای
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مثککال در ،1٧۱4در جککدل بککا پوپولیسکک های لیبککرال در دوسککتان خلککا کیانانککد و
چهگونکه علیکه سوسکیالدمکوکرا هکا مبککارزه مکیکننکد ،و سکپ
مککارک  ۵۵،کککه در 1۱13بککرای دان ککنامهی روسککی گرانککا

در مقالکهی کککارل

( Granatنوش ک  ،ایککن

کار را میکند.
بککه ایککن ترتیکک  ،اگککر فقکک از روسککیه نمونککه بیککاوریم ،انقلککاب «بککوراوایی» 2٨
فوری کهی  1۱1٨دککدر

را از دسککتان فئودالهککای زمککین دار (و در رأ

آناککا تککزار

نییلککای دو درآورد و بککه بککوراوازی واگککذار کککرد« .ایککن یککب انقلککاب اجتمککاعی
بککوراوایی بککود» ۵6ککک انقلککاب اجتمککاعی بککوراوازی لیبککرال کککه بککههککیاوجککه
نمککیخواس ک

از سککلطن

دورتر ،تا لاکو کامکا سکلطن

م ککرولهی معتککدل فراتککر رود؛ و هنگککامی کککه انقلککاب
و ایجکاد شکوراهای نماینکدگان ککارگران ،سکربازان و

دهقانککان ،رف ک  ،ایککن بککوراوازی لیبککرال «را و راس ک
عبار

ضککد انقلککاب شککد» ۵٨.بککه

دیگکر« ،انقلکاب  2٨فوریکه نیکز یکب انقلکاب اجتمکاعی بکوراوازیی

بکود» ۵٧

و ،بهلور کلی ،هکر انقلکاب سیاسکی ،هکر انقلکاب وادعکی  -ککه بکه جان کین شکدن
یککب دارودسککته بککه جککای دارودسککتهی دیگککر تقیککا پیککدا نینککد  -یککب انقلککاب
اجتماعی اسک  ،یکب «تاییکر در وضکعی

لبقکا

اسک » ،لبقکاتی ککه جامعکه بکه

آن تقسیم شده اس

۵۱.

تًول در مناسکبا

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

از سککال  ،1٧61آزککاز شککده بککود« .روبنککای سیاسککی» ،یعنککی حیومکک
تزاری ،نزدیکب بکه پنجکاه سکال بعکد ،عملکا دسک
مقایسه بکا ایکن تًکول ،ککه باعک

مطلقککهی

نخکورده بکادی مانکده بکود و در

ورود سکرمایهداری بکه روسکتاهای روسکیه شکده

بککود ،بککیش از هککر زمککان دیگککری کانککه و فرسککوده بککود 6۹.لنککین مککینویسککد،
انقلابهکایی مکیتواننکد وجکود داشکته باشکند و انقلابهکایی وجکود داشکتند کککه در
آنها بکوراوازی تجکاری یکا تجکاری ک صکنعتی نقکش مًکرا را بکازی مکیکنکد و
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دهقانککان و تودههککای شککاری ارتککش مبککارزه را ت ککییا مککیدهنککد و تککا پیککروزی
بککوراوازی از مبککارزهی او پ ککتیبانی مککیکننککد .ایککن مککورد آلمککان در لککی دورهی
رفککر و جنککن دهقانککان در دککرن شککانزدهم میلککادی و مککورد انقلککاب انگلسککتان در
دککرن هفککدهم بککود .وضککعی
روسکککیه متفکککاو

در فرانسککه ،در ،1٨۱3نیککز چنککین بککود 61.امککا اوضککا

اسککک ؛ زیکککرا «برتکککری عکککددی دهقانکککان ،سکککرکوب و لکککم

وح تناکی که زمینداران بکزر

فئکودال (یکا باتکر اسک

دهقانککان اعمککال مککیکردنککد ،دککدر

بگکوییم نیمکه فئکودال بکر

و سککط آگککاهی پرولتاریککا کککه در حزبککی

سوسیالیسککتی سککازماندهی شککده اسکک » ،وادعی هککایی هسککتند کککه بککه انقلککاب
بوراوایی در روسکیه «خصکل

ویک های» مکیبخ کند .در نتیجکهی چنکین وضکعیتی،

دییتککاتوری پرولتاریککا و دهقانککان بککرای پیککروزی انقلککاب یککب «ضککرور » مطلککا
اس

چون ککه ،در روسکیه ،بکوراوازی از ایکن پک

ضکدانقلابی اسک

در این ک ور ،بدون رهبری یا ابتیار و مداخلهی پرولتاریا« ،هیا»
در روسککیهی دککرن بیسککتم ،مسککأله ایککن اسکک

و دهقانکان،

هستند62.

کککه بککدانیم جایگککاه اساسککی در

جنبشهای انقلابی را ،که بکهلور رادییکال تیامکا یافتکهانکد ،ککدا لبقکه بکه دسک
خواهککد آورد .همککانگونککه کککه انگل ک
انقلککاب بککزر

پککیش از ایککن ملاحظککه کککرده بککود ،در سککه

بککوراوایی (رفککر و جنککن دهقانککان در آلمککان در دککرن شککانزدهم،

انقلککاب انگلسککتان در دککرن هفککدهم و انقلککاب فرانسککه در دککرن هجککدهم دهقانککان،
بککه منظککور پ ککتیبانی از نبککرد بککوراوازی ،سککربازان ارتککش مبککارزه را تککأمین
مککیکردنککد در حککالی کککه دیگککر عناصککر شارن ککین تناککا نقککش نیروهککای کمیککی را
ایفککا مککیکردنککد 63.بککه جککای آن ،در انقلککاب بککوراوایی روسککیه کک لنککین ایککن را در
سککال  1۱۹۱مککینویسککد ککک پرولتاریککا جایگککاه نخسکک

را بککه خککود اختصککا

میدهد 64.با این حال لنین تأکید میکنکد ککه «اشکتباه خواهکد بکود تصکور شکود ککه
لبقا

انقلابی برای انجا یکب انقلکاب  -هنگکامی ککه ایکن انقلکاب مطکابا شکرای
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توسعهی ادتصکادی و اجتمکاعی بکه پختگکی مکیرسکد  -همکواره بکه انکدازهی ککافی
نیککرو خواهنککد داشک » .انقلککاب مککیتوانککد بککه پختگککی رسککیده باشککد ،بککدون آنیککه

نیروهای انقلکابی بکرای بکه انجکا رسکانیدن آن از دکدر و بکهویک ه نیکروی مسکل
کافی برخوردار

باشند6۵.

از سوی دیگر نمیتوان از دبکا دانسک
زیککرا انقلککاب یککب حقیق ک

ککه آیکا انقلکاب روی خواهکد داد یکا خیکر.

بککیچککونوچرا و تمککا عیککار نیس ک

نمیگیرد .عوامکا ذهنکی نیکز ،در شکرو انقلابکا
که ،گاهی دهها سال اس

و در خلککا انجککا

نقکش دارنکد .رایمهکایی هسکتند

ککه دچکار فسکاد و گندیکدگی شکدهانکد؛ بکی آنککه هکیا

نیروی اجتمکاعی ضکربهی ناکایی را بکر آنهکا وارد کنکد .از دیکدگاه مارکسیسک ها،
تبلیاککا

آنهککا و تبلیاککا

ازجملککه «عککواملی

تمککامی کککارگران سوسککیالدموکرا

هسککتند کککه تعی کین مککیکننککد آیککا انقلککاب وجککود خواهککد داش ک
نوشتهی لنکین« ،ایمکان عمکومی بکه انقلکاب» ،پک

تزاری در شرق دور متًما شد ،آزاز انقلاب

از شیسک

یککا خیککر» 66.بککه

نظکامی ککه اسکتبداد

بود6٨.

 )۳انقلاب ا یگ ساری نبارد ساا عه مابشادد؛ حابب ایاد در جار مرحلاه
شعار منطبق ا واقعی

سیناب را ارائاه کناد و لحظاهی مناسا

ارای قیااا را

تشخیص دجد.
«دانون بنیادی انقلاب» کک دکانونی ککه تمکا انقلابهکا و بکهوی ه سکه انقلکاب روسکیه
در دککرن بیسککتم (انقلککاب  1۱۹۵ - 1۱۹٨؛ انقلککاب فوریککهی 1۱1٨و انقلککاب اکتبککر
 ،1۱1٨آن را تأییککد مککیکننککد ک ک ایککن اس ک

نیس

کککه بککرای ودککو انقلککاب فق ک کککافی

ککه تودههکای استثمارشکده و سکتمدیده بکه عکد امیکان زنکدگی بکه شکیوهی

سککابا آگککاهی یابنککد و خواسککتار تاییککر شککوند .بککرای تًقککا انقلککاب بایککد کککه
اسککتثمارگران نیککز نتواننککد بککه شککیوهی سککابا زنککدگی و حیومکک

کننککد .تناککا
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هنگککامی کککه «پایینیهککا» نخواهنککد و «بالاییهککا» نتواننککد بککه شککیوهی سککابا ادامککه
دهند ،فق در ایکن هنگکا انقلکاب مکیتوانکد بکه پیکروزی برسکد 6٧.لنکین ،در سکال
مانیفسکک

 ،1۱1۹در خصککو

 1٨اکتبککر ( 1۱۹۵متنککی کککه در آن تککزار نییلککای

دو بککه مککرد امپراتککوری آزادیهککای عمککومی و سیاسککی «اعطککا» کککرد؛ و کلم کهی
عمومی» در آن اهر شکد و نکوعی حکا وتکو بکه دومکای دولتکی واگکذار

«انتخابا

گردید  ،بیشتکر بکا توجکه بکه شکرای عمکومی ،اعلکا مکیکنکد ککه ایکن مانیفسک
«بککهمعنککای آن نیسک
اس ک

کککه مبککارزه پایککان یافتککه اسک »؛ بلیککه ،بککرعی  ،علامک

کککه «تزاریسککم دیگککر در وضککعی

«انقلاب هنکوز دکدر

حیوم ک

آن

کککردن نیس ک » ،در حککالی کککه

سکرنگون ککردن آن را نکدارد» .لنکین مکیافزایکد پک

چنکین

وضککعیتی ،چنککین تککوازن دککوایی« ،بانککاگزیر بککه درگیککری دطعککی منجککر خواهککد
شد».6۱
لنکککین در حکککین بً هکککای متعکککدد ،ککککه او را رودروی سکککایر اع کککای حکککزب
سوسککیالدموکرا

دککرار مککیدهنککد ،ادککرار مککیکنککد کککه در آنچککه کککه بککه «زمککان»

«انقلاب تودهها» مربو میشکود ،بایکد گفک

ککه زمکان انقلکاب نمکیتوانکد ازپکیش

«تعیین» گردد .اما بلافاصله مکیافزایکد ککه زمکان دیکا «مکیتوانکد تعیکین شکود ،اگکر
آنهککایی کککه آن را تعیککین مککیکننککد روی تودههککا نفککوذ داشککته باشککند و لًظ کهی
مناس ک

را بککا دد ک

بسککنجند ٨۹».شککعارها ،دطعککا ،بایککد بککهعنوان «جمککربنککدیهای

عملککی تًلیککا لبقککاتی از یککب وضککعی

م ککخ

تککاریخی تلقککی شککوند» ،و نککه

بهعنوان «للسمهایی» که یببکار بکرای همی که بکه یکب حکزب و یکا یکب گکرایش
داده میشکوند ٨1.لنکین کمکی بعکد ،در مقابلکه بکا «اتزوویسک ها» (ککه هکر لًظکه و
هککر سککاع

از «انقلککاب» سککخن مککیگفتنککد مککیگویککد ،بککرای انقلککابیون از برکککردن

شعارها کافی نیس

«باید همچنکین آموخک

مودر اس  ٨2».بکه عبکار

دیگکر ،سکاع

زمکان مناسک

بکرای بیکان آنهکا چکه

انقلکاب دابکا پکیشبینکی نیسک  .امکا در
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دورهی انقلککابی« ،ایککن بککزر تککرین جنای ک
بگذارند زمان از دس

از سککوی انقلککابیون خواهککد بککود ،اگککر

برود٨3».

لنین دائما تیکرار مکیکنکد ککه سکاع

انقلکاب را نمکیتکوان پی کگویی ککرد .او در

 1۱1۵مککینویسککد ،از  1۱۹1تککا  1۱۹۵چاککار سککال فاصککله بککود؛ بککا ایککن حککال ،در
 ،1۱۹1در روسیه هیاکک

نمکیتوانسک

دسکم یکاد کنکد ککه نخسکتین انقلکاب بکر

علیککه اسککتبداد چاککار سککال بعککد رد خواهککد داد؛ و در  1۱1٧مککیگویککد کککه در
 1۱14هککیاکک

نمککیتوانسک

دسککم بخککورد کککه «تککا چاککار سککال دیگککر» انقلککاب
وجکککود وضکککعی

اروپکککا را فکککرا خواهکککد گرفککک  .امکککا «وادعیککک

انقلکککابی در

1۱12پککیشبینککی شککده بککود و در 1۱14نمایککان شککد» ٨4.او در  1۱1٧تیککرار مککیکنککد
که در نوامبر  1۱۹4هیاک
هزار ککارگر سکن

پترزبکور

نمکیتوانسک

«ت کمین دهکد» ککه دو مکاه دیگکر صکد

بکه سکم

و انقلکاب

ککاد زمسکتانی خواهنکد رفک

بزرگکککی را آزکککاز خواهنکککد ککککرد .همکککانلکککور ککککه «مکککا ،در دسکککامبر ،1۱16
نمیتوانسکتیم تعاکد دهکیم ککه دومکاه دیگکر سکلطن

تکزاری در عکرض چنکد روز

سقو خواهکد ککرد ٨۵».لنکین بارهکا و بارهکا آرزوی خکود دایکر بکر تًقکا انقلکاب
جاانی ک که میتوانکد بکه کمکب شکوراها ب کتابد ک را بیکان مکیکنکد .او مکیگویکد
«انقلاب جاانی نزدیب اس ؛ اما ساعتی برای تًقا آن وجود
وادعی

ایکن اسک

ککه رهبکران ککارگری ،برخلکا

ندارد»٨6.

لیبرالهکا یکا دشکمنان انقلکاب،

نبایککد تناککا هنگککا شککعلهور شککدن انقلککاب آن را بککه رسککمی

ب ناسککند .انقلککابیون

دبا از شکرو انقلکاب آن را پکیشبینکی مکیکننکد ،از اجتنکابناپکذیر بکودن آن آگکاه
میشکوند ،ضکرور آن را بکه تودههکا مکیفاماننکد و راههکا و شکیوههای انقلکاب را
برای تودههکا توضکی مکیدهنکد ٨٨.هنگکامی ککه شکرای عینکی یکب بًکران عمیکا
سیاسککی فککراهم شککوند ،کوچککبتککرین تعارضککا

«مککیتواننککد اهمی ک

بسککیار پیککدا

کننککد ،باانککه باشککند ،کاسککهی صککبر را لبریککز کننککد ،ن ککاندهنککدهی چرخ ککی در
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افیار عمکومی باشکند ٨٧».بنکابراین ،انقلکابیون بایکد بلکد باشکند فرصک
یا ،حدادا ،باید بلد باشکند از فرصک
در دورههکای انقلککابی «وضکعی

ایجکاد کننکد

اسکتفاده کننکد .ایکن یکب وادعیک

اسک

ککه

عینککی ،ماننککد زنکدگی بککهلور کلکی ،بککهلور سککریر

و ناگاککانی تاییککر مککیکنککد» ٨۱.لنککین ،بککا ذکککر ایککن سککخن نککاپلئون کککه «اول شککرو
میکنیم بعکدا خکواهیم دیکد» ،مکینویسکد «ایکن همکان ککاری بکود ککه مکا ککردیم؛
نخسکک

در اکتبککر  1۱1٨درگیککر مبککارزهای جککدی شککدیم [ ]...و در حککال حاضککر

هیا شکیی نیسک

ککه مکا اساسکا بکه پیکروزی رسکیدهایکم» ٧۹.منتظکر مانکدن بکرای

عمککا کککردن ،مسککاوی بککا مککر

اس ک  .او ،در عصککر روز 24اکتبککر ،دالعانککه اعلککا

میکند «ایکن د کیه بکه هکر دیمتکی ککه شکده بایکد امکروز عصکر یکا ام ک

عملکی

شود» ،و به این ترتیک  ،از انسکتیتو اسکمولنی ،فرمکان دیکا بکر علیکه دولک

مودک ،

کککه لنککن در هککوا بککود ٧1،را صککادر مککیکنککد .لنککین آناککایی کککه او را «مککاجراجو»
خطاب مکیکردنکد و عقیکده داشکتند ککه لکر او بسکیار خطرنکاا اسک
معطلککی بککه نامکهی مککارک
شککگف

بککه کوگلمککان ارجککا مککیداد کککه سککبب او را بککه لککرز

آوری توصککیو مککیکنککد «واضک اسک

مسکاعد بککه مبککارزه دسک

را بکدون

کککه اگککر فقک در شککرای کاملککا

یازیکده شککود ،تککاریج خیلککی سکاده و بککه راحتککی سککاخته

میشد٧2».

با این حال انقلاب نباید بکهعنوان یکب رونکد خطکی مسکتقیم ،بکهعنوان ککاری «یکب
شبه» ،یا مثا یب جابکهجکاگر ( commutateurسکاده ک ککه بسکته بکه ککار آن جریکان
تککاریج کلککا و بککهلور برگ ک ناپککذیر معیککو

مککیشککود ک در نظککر گرفتککه شککود.

بکرای ایکنککه تصکور شکود ککه «همکه چیکز بکدون "جاکش" و روی خک مسککتقیم
بککهآرامککی و بککهلور مککنظم بککه پککیش خواهککد رفکک » ،بککدون شککب ،بایککد «فیککر
کودکانککهای دربککارهی تککاریج داشکک » ٧3.لنککین مککینویسککد ،کسککی کککه انقلککاب
کارگری را فق بکهشکرلی مکیپکذیرد ککه ایکن امکر بکا سکاول

و بکدون درگیکری
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انجا شود؛ که ازپکیش احتمکال شیسک
هموار و سرراسک

نفکی شکود؛ ککه انقلکاب مسکیری عکریا،
پیکروزی ،لکاز

را دنبکال کنکد؛ ککه بکا گکا برداشکتن بکه سکم

نباشککد کککه گککاهی بزر تککرین ازخودگذشککتگیها و فککداکاریها انجککا گیککرد« ،در
شککود» یککا انقلککاب راه خککود را در مسککیر

یککب دلعککهی مًاصککرهشککده مقاومکک

باریب ،زیر داباگذر ،پکرپیاوخکم و پرخطکر کوهسکتانی بکاز کنکد ،ک «یکب چنکین
کسی انقلابی نیسک »؛ و بکه نقکا از چرنی فسکیی مکیگویکد «حرکک

تکاریج یکب

خک مسکتقیم مثکا چ کم انکداز نوسکیی نیسک » ٧4.چ کمانکداز نوسکیی ( Nevski
 prospektخیابکان اصکلی سکن

پترزبکور

اسک  .ایکن شکریان مسکتقیم ،بکه لکول

 4/۵کیلککومتر ،صککومعهی آلیسککاندر نوسککیی را بککه سککاختمان دولتککی آمیروتککه
( ، Pavillon de l’Amirautéبککه عبککار

دیگککر بککه مصکک

رود نککوا ککک در نزدییککی

خلید فنلاند ک متصا میکند.
خود انقلاب را هم «نباید به شکیا یکب عمکا منفکرد معرفکی ککرد انقلکاب تنکاوب
سککریر سلسککله انفجککارا

کککموبککیش دارآمیککز بککا مراحککا آرامککش کموبککیش عمیککا

اس ک »؛ ٧۵یککب «دورهی توفککانی» تًولککا

سیاسککی و ادتصککادی ،مبککارزهی لبقککاتی

شککدید ،جنککن داخلککی ،انقلککاب و ضککدانقلاب ٧6.لنککین در  1۱22مککینویسککد ،ییککی
از بزر ترین و خطرنکاا تکرین اشکتباهاتی ککه انقلکابیون مرتیک
از آنکه ابتکدای انقلکاب کبیکر را بکهخکوبی هکدای

مکیشکوند ،بعکد

کردنکد ،بکهوی ه ایکن اسک

ککه

«تصور مکیکننکد ککه مکیتواننکد بکهتناکایی انقلکاب را بکه انجکا برسکانند» ٧٨ .زیکرا
انقلکابیون فقک مکیتواننکد نقکش«پی کتاز» را ایفکا کننکد ،ککک پی کتازی ککه مکیدانکد
نباید بکا تودههکای تًک
بایککد بککه منظککور اصککلاحا

هکدای

خکود دطکر رابطکه کنکد« .رشکته نبردهکایی ککه او

ادتصککادی و دموکراتیککب در هم کهی زمینککهها بککه پککیش

ببککرد ،تناککا بککا خلککر یککد از بککوراوازی مککیتوانککد بککه سککرانجا برسککد» .٧٧بنککابراین،
گککذار از سککرمایهداری بککه سوسیالیسککم ،اگککر فورمککول مککارک

را مککد نظککر دککرار
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دهککیم ،بککه «دورهی لولککانی درد زایمککان» شککباه
همواره دابلهی جامعهی کانه اس

خواهککد داشکک  ،زیککرا داککر

٧۱.

 )4مسائل برگ ندهب لقجا جمدار ا اسمال ور حل شد اند.
لنکین یکادآور مکیشکود ککه از نظکر مکارک

«دولک  ،دسکتگاه فرمکانروایی لبقکاتی،

دستگاه ستمگری یب لبقه بکر لبقکهی دیگکر و دسکتگاه ایجکاد «نظمکی» اسک

ککه

بککه ایککن سککتمگری جنب کهی دککانونی مککیدهککد و پایککههای آن را مًیککم مککیکنککد و
بدین لریکا از شکد

مککینویسککد «دولکک

ت کاد میکان لبقکا

سککازمان خککا

مکیکاهکد» ۱۹.او ،چنکد صکفًه دورتکر،

اعمککال داککر ،سککازمان اعمککال داککر بککرای

سککرکوب یککب لبق کهی معککین اس ک » ۱1.دول ک

دوران باسککتان و دول ک

فئککودالی،

بهعقیکدهی انگلک  ،دبکا از هکر چیکز ارگانهکایی بودنکد ککه بکرده داران و اشکرا
مککیتوانسککتند ،بککه مککدد آن ،بردگککان و سککر ها را سککرکوب و اسککتثمار کننککد .بککه
همککین ترتی ک  ،دول ک

انتخککابی مککدرن نیککز اب کزار اسککتثمار کککار مککزدوری توس ک

سرمایه اسک  ۱2.جماکوری بکوراوایی ،دموکراتیکب تکرین شکیا دولک  ،در وادکر،
«چیککزی نیس ک

جککز ماشککین دائمککی م ککتی سککرمایهدار بککرای سککرکوب تودههککای

زحمتیش»۱3.

ارتککش دائمککی و پلککی  ،بنککا بککه تأکیککد لنککین« ،ابزارهککای اصککلی زور در دسکک
ددر

حاکمه هسکتند» ۱4.بایکد توجکه داشک

جاککانیسککازی نککولیبرالی ،اسککتثنائا

ککه ایکن داعکده مکیتوانکد ،در عصکر

دابککاتککوجای را دربرگیککرد (مککا بککه تیثیککر

پلی هککا و سککایر نیروهککای شککبهنظککامی خصوصککی مککیاندی ککیم کککه در برخککی از
شککارهای بککزر

آمرییککای لککاتین ،از سککالها پککیش ،ناادهککایی وادعککی را ت ککییا

میدهنکد؛ و همچنکین بکه ایکن امکر ککه ،بکر حسک

شکواهد ،در چکارچوب اشکاال
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عککراق بخ ککی از سککازمان شککینجه بککه شککرک های خصوصککی واگککذار شککد ،کککه از
برخی جاکا

در دول

مسکتقا از پنتکاگون و دولک

آمرییکا بودنکد  ۱۵.بکه ایکن دلیکا لنکین،

و انقلاب ،مکینویسکد « کسکی ککه فقک مبکارزهی لبقکاتی را دبکول دارد،

هنککوز مارکسیسک

نیسک  .»...دکتککرین مبککارزهی لبقککاتی ابککدا مککارک

نیسک

و،

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

اسکک

پرولتاریککا گسککتر

کککه پککذیر

مبککارزهی لبقککاتی را تککا پککذیر

دهککد ۱6.او ،چنککد مککاه بعککد ،مککینویسککد ،کسککی کککه دییتککاتوری

پرولتاریا را نفی کند و یکا فقک در حکر
باشد» ۱٨.لنکین ازلک

سوسیالدموکرا

دییتککاتوری

آن را بپکذیرد« ،نمکیتوانکد ع کو حکزب
تیکرار مکیکنکد ککه ایکن «مسکألهی اساسکی

جنبش نکوین ککارگری در همکهی ک کورهای سکرمایهداری» اسک  .همچنکین نگکاه
کنیککد بککه یادداشککتی کککه او در  ،1۱2۹تً ک
نوشککته اس ک

عنککوان تککاریج مسککألهی دییتککاتوری،

و در آن مککیگویککد« ،کسککی کککه ضککرور دییتککاتوری کککا لبق کهی

انقلابی بهمنظور پیکروز شکدن را نفامیکده اسک  ،چیکزی از تکاریج انقلکاب نفامیکده
اس ک

یککا نمککیخواهککد چیککزی در ایککن دلمککرو بدانککد ۱٧.هنگککامی کککه روسککیه ،در

فاصکککلهی فوریکککه و اکتبکککر ،1۱1٨دورهی تکککاریخی بسکککیار ویککک های را ازسکککر
مککیگذرانککد کککه در لککی آن هککرک

مککیتوانس ک

وجککود یککب دککدر

دوگانککه را

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

مود

ک بکا علکم بکر ایکنککه درگیکری اجتنکابناپکذیر اسک  ،امکا زمکان آن

هنوز معلو نیسک

ک ییکدیگر را نظکاره مکیکردنکد و مرادک

اوضکا بودنکد؛ ایکن

وضعی  ،به نوشکتهی لنکین ،منجکر بکه درآمیختگکی و اختلکا دو دییتکاتوری شکد
دییتاتوری بوراوازی (زیکرا دولک
دککدرتی اس ک

لکوو و شکرکا یکب دییتکاتوری اسک  ،یعنکی

کککه تییککهگککاه آن دککانون یککا بیککان ارادهی دبلککی مککرد نیس ک  ،بلیککه

دککدرتی کککه توس ک یککب لبق کهی معککین ،یعنککی بککوراوازی بککهزور تصککر شککده
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اسککک

و دییتکککاتوری پرولتاریکککا و دهقانکککان (شکککورای نماینکککدگان ککککارگران و

سککربازان  .لنککین در مککاه سککپتامبر اعلککا مککیکنککد« ،هککیا شککیی نیسکک » کککه
«ایکککن"درآمیختگکککی" نمکککیتوانکککد مکککد
نمکیتواننککد در یکب دولک

لولکککانی دوا آورد .زیکککرا دو دکککدر

وجکود داشککته باشککند ،ک دککدر

دوگانکه فقک نمککودار

یب دورهی انتقکالی در جریکان توسکعهی انقلکاب اسک  .انقلکاب در ایکن مرحلکه از
حدود یب انقلکاب بوراوادموکراتیکب عکادی فراتکر رفتکه ،امکا هنکوز بکه "وضکعی
ناب"دییتاتوری پرولتاریا و دهقانان منتای ن ده اس

»۱۱.

لنین با عبارا تقریبکا م کابای مکیگویکد ،ماکمتکرین مسکألهی هکر انقلکاب مطمئنکا
مسألهی دکدر اسک  .ککدا لبقکه دکدر را در اختیکار دارد ایکن اسکا

مسکأله

اسکک  1۹۹.زیککرا پرولتاریککا بککرای سککرکوب اسککتثمارگران ،بککرای رهبککری کککردن
تودههککای عظککیم مککرد (دهقانککان ،خککردهبککوراوازی و شککبهکککارگران و بککرای بککه
اجککرا درآوردن ادتصککاد سوسیالیسککتی بککه دککدر
سککازمان داککر نیککاز دارد 1۹1.تلککا
بککدون پرداخ ک

زمککینداران بککزر

دول ک  ،سککازمان متمرکککز دککدر ،

بککرای انجککا اصککلاحاتی ماننککد خلککر مالییکک
زرام ک

بککه آنهککا یککا انًصککار زلککا

و ...بککا

اسککتفاده از ماشککین دولتککی بککوراوازی ،خککودفریبی و مککرد فریبککی اسکک  .ایککن
ماشکین مکیتوانککد بکا بردککراری یکب جماکوری کککه یکب «پادشککاهی بکدون پادشککاه»
اس

(مانند جماکوری سکو فرانسکه بکه بکوراوازی جماوریخکواه خکدم

اما مطلقکا دکادر نیسک
«مقد

مالیی

اصکلاحاتی را بکه اجکرا درآورد ککه حقکوق سکرمایه ،حقکوق

خصوصکی» 1۹2را حتکی ککاهش دهکد یکا مًکدود کنکد؛ لاکو آنهکا

پی ککیش .مککا بککه سرنوشک
مککوروآ 1۹3صککور
توس دول

کنکد؛

ملککیکردنهککایی کککه در زمککان نخسک وزیککری پککییککر

گرفتنککد مککیاندی ککیم  1خریککد سککاا متسسککا

بکه بالکاترین دیمک

ملککیشککده

( ۵۹میلیکارد فرانکب فرانسکه ،معکادل  ٨/۵میلیکارد

یورو ؛ « 2بازسازی صنایر» ،ککه گکاهی توسک رهبکران سکابا سکندییاها ،ککه بکه
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ایککن مناسککب

بککه وردس ک

تبککدیا شککده بودنککد ،صککور

دول ک

خصوصککیسککازی نککولیبرالی متسسککا

ملککیشککده .ایککدهی مککارک

مککیگرف ک ؛ 3
ایککن بککود کککه

لبقهی کارگر باید «ماشکین دولتکی حاضکر و آمکاده» را خکرد کنکد و درهکم شکیند،
و نه ایکنککه بکه تصکر
و ایو پرولتاریکا نسکب

آن اکتفکا ورزد 1۹4.در
بکه دولک

اصکلی مارکسیسکم در خصکو

در جریکان انقلکاب ،در ایکن چنکد کلمکه یافک

مککیشککود 1۹۵.هککر انقلککاب ،بککا مناککد کککردن ماشککین دولتککی ،بککهروشککنی «مبککارزهی
لبقاتی عریان» را بهما ن ان
در زمان انقلاب ککافی نیسک

میدهد1۹6.

ککه «خواسک

اکثریک » را ب ناسکیم؛ «خیکر ،بایکد در

زمان و میان سرنوشک سکاز دکویتکرین باشکیم ،بایکد پیکروز شکویم»  1۹٨در مسکائا
م ککخ

انقلککاب ،مطککر کککردن عقیککدهی اکثریک

مککرد بککهعنوان دلیککا ،همزمککان

نمای ککگر مککدل توهمککا خککرده بککوراوایی ،عد پککذیر

ضککرور پیککروزی در

انقلککاب برعلیککه لبقککا دشککمن و سککرنگون کککردن دککدر سیاسککی مککدافر ایککن
لبقککا

اس ک  1۹٧.لنککین در اوئی کهی  1۱1٨مککینویسککد ،از آزککاز «جنککن دهقانککان»

در آلمککان در دککرون وسککطی و در لککی همککهی جنبشهککا و دورانهککای بککزر
انقلککابی ،ازجملککه سککالهای  1٧4٧و ،1٧٨1از جملککه  ،1۱۹۵مککا شککاهد نمونککههای
بککیشککماری هسککتیم «کککه ن ککان مککیدهنککد ادلیتککی کککه از سککازماندهی باتککری
برخککوردار و از نظککر سیاسککی آگککاهتککر و باتککر تسککلی شککده اسک  ،ارادهی خککود را
بر اکثری

تًمیا کرده و آن را شیس

لنین بکه همکین ترتیک
دککانون اسکک

داده اس

»1۹۱

در جکدل برعلیکه کائوتسکیی اعلکا مکیکنکد ککه ایکن یکب

کککه «در هککر انقلککاب عمیککا ،اسککتثمارگران کککه سککالها برتریهککای

وادعککی بزرگککی را بککر استثمارشککدگان حفکک کککردهانککد ،بککه مقاومکک
سرسککخ

و مذبوحانککهای دسک

لولککانی،

مککیزننککد 11۹.در چنککین وضککعیتی ،ایککن پنککدار کککه

در یکب انقلکاب نسکبتا عمیکا و جکدی ،موفقیک

یکا عکد موفقیک

جنکبش انقلککابی
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تناککا بککه رابطککهی میککان اکثریکک

و ادلیکک

بسککتگی دارد« ،فقکک دلیککا حمادکک

فوقالعاده اس ؛ پکیشداوری فوقالعکاده سکادهلوحانکهای اسک
لیبرال مبتکذل اسک ؛ فریک

ککه شایسکتهی یکب

تودههکا و پناکان ککردن یکب حقیقک

از آناککا اسکک » .اسککتثمارگران ،دروادککر ،پکک

آشکیار تکاریخی

از انقلککاب بککرای مککدتی لولککانی

ضککرورتا یککب سلسککله از مزایککای وادعککی و دابککاتوجککه را حف ک مککیکننککد آنهککا
هنوزپول دارند (پول را نمیتکوان فکیالفورحکذ ککرد ؛ مقکداری مکال منقکول ،ککه
ازل ک

دابککاتوجککه اس ک  ،در دس ک

آنهککا بککادی مککیمانککد؛ مناسککبا و ارتبالککا

خککود را حف ک مککیکننککد؛ بککه سککازماندهی و مککدیری

عککاد دارنککد و از کلی کهی

رمککوز ک ککورداری (عککادا و رسککو  ،رو هککا ،وسککایا ،امیانککا

آگککاه هسککتند؛

از تًصیلا عکالی برخوردارنکد؛ بکا پرسکنا عالیرتبکهی فنکی (ککه بکهدلیکا شکیوهی
زنککدگی و ایککدئولوای خککود بککه لبق کهی بککوراوازی تعلککا دارنککد ارتبککا نزدیککب
دارنککد و از تجربککهی بککیناایکک

بالککایی در امککور نظککامی برخوردارنککد و مزایککای

دیگر.
علاوه بر ایکن ،اگکر اسکتثمارگران تناکا در یکب ک کور سکرکوب شکوند ،بکاز هکم از
استثمارشدگان دکویتکر خواهنکد بکود ،چکرا ککه «مناسکبا

بینالمللکی» آناکا عظکیم

هسککتند 111.بککه ایککن ترتیکک  ،در شککرای روسککیهی "« ،1۱۹۵نککابود کککردن کککا
اسککتبداد" ،یعنککی سککرنگون کککردن کامککا دولکک

اسککتبدادی کککافی نخواهککد بککود؛

بایسککتی کککه تمککامی تلا هککای اجتنککابناپککذیر و شککدید بککرای اسککتقرار مجککدد
اسککتبداد نیککز بککه عقک

رانککده شککوند» .در شککرای انقلککابی« ،عقک

رانککدن "تمککامی

ایککن تلا هککا" چیککزی جککز دییتککاتوری دموکراتیککب انقلککابی پرولتاریککا و دهقانککان،
م ارک

پرولتاریا در دولک

شککده اسکک

انقلکابی ،نیسک » 112.از سکوی دیگکر آیکا هرگکز دیکده

کککه بککدون «مبککارزهی سرسککختانه» ک ککوری برپایککهی کککموبککیش

دموکراتیب ایجاد شود ،یکا یکب آزادی سیاسکی بکدون مبکارزهی حیکاتی بکر علیکهی
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لبق کهی فئودالهککا بککه دس ک
مککارک

و انگل ک

آیککد  113کمککون پککاری

دییتککاتوری پرولتاریککا بککود؛

بککه کمونارهککا ایککراد مککیگرفتنککد کککه چککرا بککا دککدر

نیککروی نظککامی بککرای درهککم شیسککتن مقاومک

کککافی از

اسککتثمارگران اسککتفاده نیردنککد .بککه

عقیدهی آناا این امر ییکی از دلایکا سکقو کمکون بکود 114.اگکر کمکون پکاری
اتوریتهی یب خلا مسل علیکه بکوراوازی تییکه نمکیککرد آیکا مکیتوانسک

بکر
بکیش

از یککب روز دوا آورد بککرعی  ،آیککا مککا نمککیتککوانیم کمککون را ،بککه دلیککا آنیککه از
این اتوریته بسیار کم استفاده کرد ،مورد سرزنش درار دهیم

11۵

بککه ایککن دلیککا ،بککه گفتکهی مککارک « ،پیککروزی دطعککی و کامککا انقلککاب نمککیتوانککد
چیککزی جککز دییتککاتوری باشککد» ،ک مککارک  ،بنککا بککه تصککری لنککین ،مطمئنککا «بککه
دییتاتوری (یعنی دکدرتی ککه هکیاچیکز آن را مًکدود نمکیکنکد تودههکا بکر یکب
گککروه نککاچیز مککیاندی ککید ،و نککه دییتککاتوری یککب گککروه نککاچیز بککر

تودههککا»116.

دییتککاتوری ،لنککین در 1۱16تصککری مککیکنککد« ،سککلطهی بخ ککی از جامعککه بککر
مجمککو جامعککه اس ک

[ ]...کککه مسککتقیما متیککی بککر خ ککون

اس ک  .دییتککاتوری

پرولتاریککا ،بککهعنوان تناککا لبقککهای کککه تککا بککه آخککر انقلککابی اسک  ،بککرای سککرنگون
کککردن بککوراوازی و بککهعقکک
اسکک » 11٨.بنککابراین علامکک

رانککدن تلا هککای ضککد انقلککابی آن ضککروری
ضککروری ،شککر صککری دییتککاتوری« ،سککرکوب

خ ککن اسککتثمارگران بککهعنوان لبقککه و در ادامککه نقککا «دموکراسککی خککال
نقا برابری و آزادی در مورد این لبقه اس

» یعنککی

11٧».

لنککین ،انگککار کککه جککواب سککتال را نمککیدانککد ،مککیپرسککد ،آیککا خککوب اس ک

کککه

خلکا وسکایا مبکارزاتی ایکن چنککین زیردکانونی ،نکامنظم ،زیکرمنظم و زیراصککولی را
مککورد اسککتفاده دککرار دهککد آیککا خککوب اسکک

کککه خلککا خ ککون

را بککر علیککه

سرکوبگران خلا به کار ببکرد و پاسکج مکیدهکد «بلکی ،ایکن خیلکی خکوب اسک .
این عالیترین نماد مبارزهی خلا برای آزادی اس

»11۱ .
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روبسپیر در زمان خود اعلا مکیککرد ککه خلکرسکلا مظنونکان ،کنکار زدن دشکمنان
شکککناختهشکککدهی انقلکککاب از مجکککال مکککان ،ککککه در آنجکککا دربکککارهی امنیککک
عمککومی( salut publicتصککمیم گرفتککه مککیشککد« ،هم کهی ایککن کارهککا ،مثککا خککود
انقلکککاب ،مثکککا سکککقو سکککلطن

و باسکککتیا ،مثکککا خکککود آزادی ،زیکککر دکککانونی

بودنککد » 12۹لنککین در بًبوحککهی انقلککاب اکتبککر 1۱1٨تیککرار مککیکنککد ،دککدر
تزلزلناپذیر لکاز اسک « ،خ کون

و اجبکار» لکاز اسک  121.زیکرا بکهمنظکور زلبکه

بککر جنایککا  ،تبایککاری ،فسککاد و ارت ککا ،احتیککار و سککوداگری و رذال هککایی از

ایککن دسکک  ،کککه در چنککین دورهای همککواره بککروز مککیکننککد « ،زمککان» و« دسکک
آهنین» لکاز اسک  122.او اضکافه مکیکنکد ،جماوریخواهکان بکوراوا ،هنگکامی ککه
تککاج و تخ هککا را سککرنگون مککیسککاختند« ،بککههککیاوجککه نگککران برابککری دککالر
سککلطن للبککان و جماوریخواهککان نبودنککد» .هنگککامی کککه مسککألهی سککرنگون
کردن بوراوازی مطر اس « ،تناکا خائنکان یکا ابلاکان مکیتواننکد بکرای بکوراوازی
برابری دالر درخواسک

کننکد» 123.مکا بکه ایکن جملکا

اان پکا مکارا میاندی کیم

«آزادی را باید با دار مستقر ککرد ،و زمکان آن فکرا رسکیده اسک
شیستن استبداد شاهان ،مودتا استبداد آزادی را سازماندهی

ککه ،بکرای در هکم

کنیم»124.

به ایکن ترتیک « ،دییتکاتوری هنگکا گکذار از سکرمایهداری بکه سوسیالیسکم ،بکه دو
دلیککا اساسککی ضککروری اس ک
مقاومکک

دلیککا اول بککدون سککرکوب کککردن بککیرحمان کهی

اسککتثمارگران ،کککه در یککب دورهی نسککبتا لولککانی تیثککر مککییابککد ،و

تلا هککایی کککه بککه منظککور سککرنگون کککردن دککدر
مکیگیرنککد ،نمککیتکوان سککرمایهداری را شیسک

لعنتککی تاککیدسککتان صککور

داد و ری که کککن کککرد؛ دلیککا دو

حتی اگر جنن خکارجی وجکود نداشکته باشکد ،هکر انقلکاب بکزر
هککر انقلککاب سوسیالیسککتی بککهلور خککا

بکهلور کلکی ،و

 ،بککدون یککب جنککن داخلککی زیککر دابککا

تصککور اسکک  .ایککن جنککن داخلککی ،در مقایسککه بککا جنککن خککارجی ،موجکک
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خانهخرابی ادتصادی بکزر تکری مکیشکود و هکزاران و میلیونهکا نفکر را ککه مکردد
هستند درگیر میکنکد؛ باعک

جابکهجکایی آناکا از یکب اردوگکاه بکه اردوگکاه دیگکر

میشود و وضعیتی فوقالعاده نامطمئن ،نامتعادل و آشفته ایجاد
مسائا بکزر

میکند12۵».

زنکدگی خلاهکا «همکواره بکا زور» 126حکا شکدهانکد؛ آنهکایی ککه از

اعمککال زور بککه وح ک

افتککاده و از سککلطهی آن بککه سککتوه آمککدهانککد و بککه مًککا

حککاد شککدن مبککارزهی لبقککاتی گریککه و زاری سککر مککیدهنککد؛ آنهککایی کککه از
سوسیالیس ک ها زیککرممین را لل ک
بککدون درهککمشیسککتن مقاومک

مککیکننککد و مککیخواهنککد کککه پیککروزی کامککا

اسککتثمارگران حاصککا شککود 12٨،کک چنککین آد هککایی

به عقیدهی لنین بکا کائوتسکیی دابکامقایسکه هسکتند؛ بکا کائوتسکیی ککه «از تکه دل
با انقلاب همراه اسک » ،امکا تناکا بکه شکرلی ککه انقلکاب ...بکدون مبکارزهی جکدی
صور

پکذیرد و تادیکد بکه تخریک

نینکد »  12٧آنچکه آناکا انتظکار دارنکد ،در یکب

کلمه ،یب «انقلاب بکدون انقلکاب» اسک  .لنکین یکب بکار دیگکر لًکن و اسکتدلالا
روبسپیر را اختیار میکنکد 12۱.زیکرا انقلکاب وادعکی« ،احت کار یکب نظکا اجتمکاعی
کانه و تولد یب نظا جدیکد اسک ؛ زنکدگی جدیکد دههکا میلیکون انسکان را متولکد
مککیکنککد» .انقلککاب ،مبککارزهی لبقککاتی ،شککدیدترین ،خ ککنتککرین ،ناامیدانککه تککرین

جنککن داخلککی اس ک  .بککا توجککه بککه ایککن مسککأله ،هککیا انقلککاب بزرگککی در تککاریج
وجود نداشته اس

ککه توانسکته باشکد بکدون جنکن داخلکی صکور گرفتکه

باشکد.

لنین میگوید ،کسی که از گر ها میترسد ،به جنگا

نمیرود 13۹

تودههککای سککتمدیککده ،در دموکراتیککبتککرین دول ک

بککوراوایی ،بککهلور مسککتمر بککا

ت کاد فککاحش میککان برابککری اسککمی ککه «دموکراسککی» سککرمایهداران اعلککا مککیدارد،
و هککزاران مًککدودی و حیلککه و ترفنککد وادعککی کککه پرولتاریککا را بککه بردگککان
مزدبگیر تبدیا میکند ،روبرو هسکتند .ایکن ت کاد ،بکهگفتکهی لنکین ،چ کم تودههکا
را «روی پوسککککیدگی ،کککککذب و سککککالو

سککککرمایهداری مککککیگ ککککاید» 131.از
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سککال 1٧61بککه بعککد ،گککذار از نظککم کان کهی فئککودالی ،نظککم چمککاق و شککلاق ،نظککم
تًمیاشکده از لریکا زیرمعمولانکهتکرین ،بکیشکرمانهتکرین و خ کنتکرین اذیک

و

آزارها ،بکه نظکم بردگکی سکرمایهداری ،نظکم گرسکنگی ،نظکم بکهاصکطلا اسکتخدا
آزاد ،چیککزی نبککود جککز جککایگزینی گروهککی از اسککتثمارگران بککا گروهککی دیگککر.
ادلیتککی لاشککخور و اسککتثمارکننده جککای خککود را بککه یککب ادلیکک

لاشککخور و

اسککتثمارکنندهی دیگککر مککیدهککد زمککینداران جککای خککود را بککه سککرمایهداران
دیگکر مکیشکود؛ تودههکای وسکیر لبقکا

میدهند؛ ادلیتکی جکایگزین یکب ادلیک

زحمککتیش و استثمارشککده همچنککان لککه مککیشککوند 132.بککه نوشککتهی لنککین ،دککدر
پول ،که حتی دهقان فرانسکوی را ک ککه بکه لطکو یکب انقلکاب بکزر
یککوب دککدر

تکوده ای از

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

از

رفر هککای ضککعیو و نیمککهکککارهی تککزار آلیسککاندر دو « ،بککا تمککا وزن خککود روی
موایککب مککا ،کککه هنککوز نصککو و نیمککه سککر

بککود ،افتککاد» .دککدر

دهقانککان را دازککان کککرد ،بلیککه میککان آناککا تفردککه انککداخ
دهقانان ناچار خانکه خکراب و بکه صکفو
گروههککای کککمشککمار امککا سرسککخ

پککول نککهتناککا

« تودههککای بککزر

ککارگران رانکده شکدند؛ ادلیتکی از آنهکا

موایبهککای کوشککا و کولااهککا را ب کهوجککود

آوردنککد کککه کککمکککم مککزار و زمینهککای دهقانککان را تصککاح
بوراوازی در حال تولد روستا را ت ییا

کردنککد و کادرهککای

دادند»133.

بنابراین« ،دموکراسکی» ،در جامعهی سرمایهداری ،نمیتواند چیزی جز یب دموکراسی
ناد

 ،مسکیین ،جعلی ،صکرفا برای ثروتمندان ،برای یب ادلی  134باشد .به این دلیا

اسکککتبداد تناا و آخرین دیواری نیسککک

که پرولتاریا باید خراب کند .لنین در 1۱1۱

ا اار میکند ،بزر ترین انقلابیون عصکر انقلاب کبیر فرانسه میگفتند ،میاندی یدند
و صاددانه اعتقاد داشتند که همه برابر هستند ،صر نظر از لبقهشان ،میلیونر همچون
پابرهنه ،با هم برابر هسکتند .انقلاب با شکعار برابری ،بر علیه سینیورهای زمیندار جلو
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میرفک ؛ و منظور از برابری این بود که میلیونر و کارگر باید از حقوق برابر باره مند
شکوند .انقلاب [ بل وییی] از این فراتر میرود و میگوید که برابری [ ]...فریبی بیش
نیس  ،اگر بر علیه آزادی کار از ستم سرمایه باشد .13۵لنین دوس
حقیق

دارد میررا به این

اشکاره کند که « دموکراسی سرمایهداری»به ستمدیدگان اجازه میدهد که ،هر

سکه یا شکش سال یب بار ،تصمیم بگیرند که کدا ع و لبقهی حاکمه نمایندهی آناا
باشکد و منافرشکان را در مجل

لگدمال

کند 136

هر ک ور پارلمانی را که میخواهید

در نظر بگیرید ،از آمرییا و فرانسه گرفته تا سوئی  ،انگلستان ،نروا و زیره ،خواهید
دیکد ککه امور وادعی «حیومک » در پ ککک

پرده لر ریزی میشکککونکد کابینهها،

وزارتخکانهها و سکککتادها این لر ها را به مودر اجرا میگذارند .در پارلمانها ،برای
فریک

و ازفال عوا النّا  ،فق زِر میزنند و ورّاجی

میکنند13٨.

لنین به نوبهی خود

اعلا میکند ،سکککرمایهداران همواره به اختیار شکککیمگنده کردن برای ثروتمندان و به
آزادی از گرسکنگی مردن برای کارگران نا " آزادی" دادهاند 13٧.دموکراسی برای یب
ادلی

ناچیز ،برای ثروتمندان ،کککک این اس

دموکراتیسم جامعهی

سرمایهداری13۱.

اما

تایدسکتان ،در حقیق  ،زندگی شکیرینتری نخواهند داش  ،چون که کارگر خود
را با ریابوشککینسککیی و دهقان خود

را با زمیندار بزرگی که  12۹۹۹دسککیاتین زمین

دارد ،برابر اعلا میکند 14۹.لنین در 1۱13مینویسککد ،انسککانها تا زمانی که یاد نگیرند
در پ

هر یب از جمﻼ  ،ا اارا و وعده و وعیدهککای اخﻼدی ،دینی ،سیاسی و

اجتماعی ،منافر لبقا مختلو را جستجو کنند ،در سیاس
فری

و خودفریبی هسکککتنکد و خواهنکد

اپییور ،هاب  ،و البته هلوسیو
بود  ،سکن

بود141.

همواره دربانی سفیاانه

لنین ،بعکد از مارک  ،از لریا آثار

(فیلسوفی که پلخانو آثار او را بهکرا

تفسیر کرده

نومینالیستی را میشناسد و دائما برعلیهی «سو ِاستفاده از کلما » که ،به

گفتهی او« ،ییی از عادیترین پدیدهها در سکیاس

اس » ه دار

میدهد142.

مگر نه

آنکه چند روز دبا از انقلاب فوریهی  ،1٧4٧آدولو تی یر« ،این کوتولهی ده تناا،
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این کاماترین نمایندهی فسککاد سککیاسککی بوراوازی» ،که شککامها
تودهای را احسا

کرده بود ،مدعی ن د که «حزب انقلاب» اس

در وادر ،دموکراسی پرولتکری ،دکدر

نزدیب شککدن دیا
143

شکوراها ،دکدرتی ککه بکهنفکر اکثریک

مرد  ،استثمارشدگان ،ککارگران ککار مکیکنکد« ،دکدر

عظکیم

بکدون زمکینداران بکزر

و

بککدون ثروتمنککدان ،باتککرین شککیا دموکراسککی و باتککرین جماککوری دموکراتیککب
اس » .به این دلیا میتکوان گفک

ککه «دموکراسکی پرولتکری ،ککه دکدر

شکوراها

ییی از اشیال آن اس  ،دموکراسکی را باتکر از هکر کجکای دیگکر دنیکا ،بکهحکا بکه
نفر اکثری
داده اس

عظکیم مکرد  ،بکه نفکر استثمارشکدگان و ککارگران ،توسکعه و گسکتر
»144.

انگلک

لنین بهوفکور ایکن د کاو

در خصکو

کمکون پکاری

را نقکا مکیکنکد

آیا ایکن آدایکان (مخالفکان اوتوریتکه ،لرفکداران بکاکونین هرگکز انقلکاب دیکدهانکد
انقلککاب بککیشککب بااتوریتککهتککرین عملککی اس ک

کککه از لریککا آن بخ ککی از مککرد

ارادهی خککویش را ،اگککر لککاز باشککد ،بککه زور تفنککن ،سککرنیزه و تککو  ،یعنککی بککه
کمککب وسککایا اعمککال داککر فوقالعککاده بککه بخککش دیگککر تًمیککا مککیکنککد .حککزب
پیروزمنککد مجبککور اس ک

سککلطهی خککود را از لریککا هراسککی کککه سککلا هایش در

دلهکای مکرتجعین مکیافینکد ،حفک کنککد .اگکر کمکون پکاری

بکر اتوریتکهی یککب

خلکا مسککل علیککه بکوراوازی تییککه نمککیککرد آیککا مککیتوانسک

بککیش از یککب روز

دوا آورد برعی  ،آیکا مکا نمکیتکوانیم کمکون را ،بکه دلیکا آنککه از ایکن اتوریتکه
بسککیار کککم اسککتفاده کککرد ،مککورد سککرزنش دککرار دهککیم  14۵لنککین بککه ایککن ترتی ک
مککیتوانککد بککهروشککنی ا اککار کنککد کککه « بککدون انقلککاب دارآمیککز نمککیتککوان دول ک
پرولتککری را جککایگزین دول ک

فقککر فلسککفه و مانیفسکک

بککوراوایی سککاخ » 146.او دوس ک

حککزب کمونیسکک

دارد جمککربنککدی

را کککه «آشککیارا و بککا افتخککار اعلککا

مککیکننکد کککه انقلککاب دارآمیککز اجتنککابناپککذیر اسک » 14٨ ،یککادآور شککود .توسککعهی
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مسالم آمیز یب انقلکاب ،هکر انقلکابی ککه مکیخواهکد باشکد ،بکهلور کلکی «امکری
فوقالعاده نادر و دشوار اس

14٧.»...

زیککرا «ایککن مبککارزهی لبقککاتی خککونین و سککخ  ،یعنککی انقلککاب» ،ضککرورتا و
بککهلوراجتنابناپککذیر ،همککواره و در هککر ک ککوری ،شککیا یککب «جنککن داخلککی» را
به خود گرفتکه اسک ؛ پک  ،یکب جنکن داخلکی بکدون ویرانیهکای شکدید ،بکدون
تککرور ،بککدون مًککدود کککردن دموکراسککی ککاهری در راسککتای منککافر ایککن جنککن،
زیکر دابککا فاککم اسک  14۱.بککا ایککن حککال ،ایکن عقایککد بککههککیاوجککه توجیککهکننککدهی
«دروب اپورتونیستی» نیس

ککه تکدارا دیکدن بکرای دیکا و ،بکهلور کلکی ،در نظکر

گککرفتن دیککا بککهعنوان یککب هنککر را «بلانییسککم» تلقککی مککیکنککد 1۵۹.برن ککتاین ،در

کتاب «مقکدما
شار

سوسیالیسکم» (ککه در  1٧۱۱منت کر شکد و ،بکهنظکر لنکین ،موجک

اسکفناا او

گردیکد1۵1

نخسکتین کسکی اسک

ککه از مارکسیسکم انقلکابی بکا

عنوان «بلانییسم» سکخن مکیگویکد .لنکین در جکواب مکیگویکد دیکا  ،بکرای موفکا

شدن ،نباید به تولئکه متوسکا شکود و بکه یکب حکزب متیکی باشکد ،بلیکه بایکد بکه
لبقهی پی رو تییکه کنکد .ایکن نیتکهی اول .نیتکهی دو ایکن اسک

ککه دیکا بایکد

بکه شکور انقلککابی مکرد اتیککا کنکد .ایکن نیتکهی دو  .دیکا بایککد در نقطکهی عطککو
تاریج انقلاب رو بکه اعتلکا کاهر شکود ککه در آن فعالیک

گروههکای پی کرو مکرد

به بالکاترین نقطکهی دکدر خکود رسکیده باشکد و تزلکزل در صکفو دشکمن و در
صککفو دوسککتان انقلککاب کککه ضککعیو ،دودل و پککر از ت ککاد هسککتند از هککر ودک
دیگر شکدیدتر باشکد؛ ایکن نیتکهی سکو  .ایکن سکه شکر لکاز  ،در نًکوهی لکر
مسککألهی دیککا  ،مارکسیسککم را از بلانییسککم متمککایز مککیسککازند 1۵2.لنککین ،در ،1۱16
دوسک

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

مخالف

مکیکنکد» 1۵3.مکیدانکیم ککه بکرادر

بککزر

«برعلیه تکرور بکهعنوان تاکتیکب هکدای

لنککین ،آلیسککاندر اولیککانو  ،بککه دلیککا برنامککهریککزی تککرور تککزار آلیسککاندر
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سو  ،در  ٧مکه  ،1٧٧٨بکه دار آویختکه شکد .در نتیجکه ،لنکین جکوان (او در آن زمکان
هفککده سککال داشک

توانسککته بککود بککیش از دیگککران دربککارهی عظمک

و همچنککین

مًککدودی های ایککن ایککدهآلیسککم آمیختککه بککا روحیککهی شککااد للبککی کککه نککزد
انقلککابیون رو

بسککیار م ککترا بککود (بککهوی ه از ابتککدای دهککهی  1٧٨۹تفیککر و

تأما کند.
بککرعی  ،هنگککامی کککه تلککا
ارگککان حککزب سوسککیالدموکرا

مبککارزا

شککد (بککهوی ه در ن ککریهی بککه پککیش ک ،Vorwärts
آلمککان تککا مقدم کهی معککرو

لبقککاتی در فرانسککه اثککر مککارک

انگل ک

(مقدمککه ای کککه انگلکک

بککر کتککاب
در آن ن ککان

میدهکد ککه دوران شکبیخون زدن ،دوران انقلابکاتی ککه توسک ادلی هکای کوچکب
آگککاه در رأ

تودههککای ناآگککاه انجککا مککیشککوند« ،بککهسککر آمککده اسک » از منظککر

اپورتونیسککتی تًلیککا شککود؛ انگل ک  ،خ ککمگین و برآشککفته ،شخصککا پاسککج داد
ایکن «شکر آور» اسک

ککه پذیرفتکه شکود ککه «بکه هکر دیمتکی ککه شکده بایکد پیکرو

صککل جککو دانونیکک

بککود» 1۵4.هنگککامی کککه انقلککاب بالککا مککیگیککرد ،انفجککارا

خودبککهخککودی اجتنککابناپککذیر هسککتند .هککیا انقلککابی بککدون ایککن انفجککارا
خودبکهخککودی وجککود نداشککته اسک

و هککیا انقلککابی بککدون آنهککا وجککود نخواهککد

داش ک  1۵۵.لنککین در  1۱۹۵مککینویسککد ،مسککائا بککزر

تککاریج همککواره بککا نیککروی

مادی حکا شکدهانکد؛ 1۵6و از آنجکایی ککه تناکا نبردهکای شکدید ،یعنکی جننهکای
داخلی ،مکیتواننکد ب کری

را از یکوب سکرمایهداری آزاد کننکد» 1۵٨،بایکد ،بکا ارجکا

دوبککاره بککه نوشککتههای مککارک

و انگلکک  ،بگککوییم کککه اعمککال داککر «در هککر

جامعکهی کانککهای کککه آبسککتن نککو باشککد ،نقککش مامککا را ایفککا مککیکنککد» 1۵٧.لککاز بککه
گفتن نیس
نیس ک

که این امکر بکههکیدوجکه مکانر از اتخکاذ تاکتیبهکای انقلکابی نبکوده و

(بککهوی ه تاکتیککب نبردهککای خیابککانی ؛ ک چککه در شککرای روسککیهی دوران

لنککین و چککه در دککرن جدیککد .لنککین بککا در گیککری از دیککا  1۱۹۵مسککیو کککه در
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جریان آن ،و دبکا از آن ککه سکرکوب شکود ،شکار در روزهکای دهکم تکا چاکاردهم
دسامبر بهدس
نیس ک

دیکا کننکدگان افتکاد ،توضکی مکیدهکد «تینیکب نظکامی آن چیکزی

کککه در اواس ک دککرن نککوزدهم بککود» همککانلککور کککه انگل ک

رودررو کککردن جمعیکک

مککیگویککد،

بککا توپخانککه در خیابانهککای مسککتقیم و دراز و دفککا از

بارییادهککا بککا رولککور «حمادک » خواهککد بککود .مسککیو «تاکتیککب سککنگری جدیککدی»
را ابککدا کککرد 1۵۱.ایککن تاکتیککب ،جنککن پککارتیزانی بککود .دسککتهجککا

فوقالعککاده

کوچککب متًککرا (گروههککای ده نفککری ،سککه نفککری و حتککی دو نفککری سککازمان
لازمهی این تاکتیب

بودند16۹.

 )۵سدسیالیس جا نباید ه نفع اصلاحات ا مبار چشمپدشب کنند.
لنین میگوید ،مطمئنا بایکد از توهمکا
زالک

(م کرولهخکواهی و زیکره حکذر ککرد ککه

اودکا بکه مفاکو عمکومی «گکذار» منتاکی مکیشکود ککه تًک

مککککیتککککوان دسکککک

پوشکش آن

ک ککککیدن از انقلککککاب را پناککککان کککککرد (و نککککه دهککککم

سوسککیالدموکرا های رسککمی مککا ایککن کککار را مککیکننککد  161بککا ایککن حککال مفاککو
انقلاب را نمیتوان بکهعنوان «امکر الاکی» در نظکر گرفک  .لنکین بارهکا خکالر ن کان
میکند که برای یب انقلکابی وادعکی بکزر تکرین خطکر عبکار
انقلابیگری و فرامکو

اسک

از ازکراق در

ککردن حکدود و شکرای بکهککاربردن بکهجکا و موفقیک آمیکز

شککیوههای انقلککابی .انقلککابیون وادعککی ،انقلککاب را «بککه مرتبککهای تقریبککا الاککی»
مککیرسککانند ،دچککار گیجککی مککیشککوند «و دککدر

درا و سککنجش (بککا حککداکثر

خونسردی و روشکنبینکی ایکن مسکأله را ککه در چکه زمکان و در چکه شکرای و در
چه حوزهای از فعالیک

بایکد بکه شکیوهی انقلکابی رفتکار ککرد و در چکه زمکان و در

چککه شککرای و چککه حککوزهای از فعالی ک

بایککد بککه عمککا رفرمیسککتی پرداخکک  ،از
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دس ک

مککیدهنککد» وازل ک

سیاسکککی م کککخ

اودککا

گککردن خککود را مککیشککینند 162.در یککب نظککا

 ،آنچکککه ککککه یکککب «تاییکککر رفرمیسکککتی» را از یکککب «تاییکککر

زیررفرمیسککتی» متمککایز مککیکنککد ،ایککن اس ک

کککه در مککورد اول ،دککدر

لبقهی حکاکم سکابا بکادی مکیمانکد؛ و در مکورد دو  ،دکدر
به دس

از دسک

در دس ک
ایکن لبقکه

یب لبقهی جدیکد مکیافتکد 163.اصکلاحا  ،امتیکازاتی هسکتند ککه لبقکهی

حککاکم بککه دادن آناککا رضککای
سرنگون کردن لبقهی حاکم اس

مککیدهککد و در دککدر

بککادی مککیمانککد .انقلککاب،

164.

لنین ،چند مکاه دبکا از انقلابهکای فوریکه و اکتبکر  ،1۱1٨تأکیکد مکیکنکد ککه تناکا
رفرمیسک های بککوراوا (افککرادی ماننککد کائوتسککیی ،تککوراتی ،مرهککایم 16۵کککه عملککا
در این خصو

موضرگیری کردهانکد مکیتواننکد مسکأله را بکه ایکن شکیا مطکر

کنند که یا باید از انقلاب صکر نظکر ککرد و اصکلاحا

را مًقکا نمکود و یکا هکیا

رفرمککی وجککود نخواهککد داش ک  166.لنککین در همککین دوره مککینویسککد ،چککه کسککی
نمککیدانککد کککه مککا ،سوسککیالدموکرا ها ،مخککالو مبککارزه بککرای اصککلاحا نیسککتیم؛
امکا ،برخلککا سوسیالیسک های مککدافر شککرک

در جنککن امپریالیسککتی ( Les social

 ، – patriotesاپورتونیس ک ها و رفرمیس ک ها ،مککا خککود را بککه ایککن عمککا مًککدود
نمککیکنککیم ،مککا مبککارزه بککرای اصککلاحا را تککابر نبککرد بککرای انقلککاب مککیکنککیم
«تجدیککدنظرللبان» اصککلاحا

16٨

را بککهعنوان تًقککا بخ ککی از سوسیالیسککم در نظککر

مککیگیرنککد .آنارکوسندییالیسکک ها ،بککر عیکک  ،ایککن«برنامککهی کککاری» و بککهوی ه
اسککتفاده از تریبککون پارلمککان را نفککی مککیکننککد – ،تاکتیککب اخیککر منجککر بککه «منتظککر
"روزهای بکزر " مانکدن همکراه بکا نکاتوانی در گکردهمآوردن نیروهکایی مکیشکود
کککه رویککدادهای بککزر
مبارزه برای اصکلاحا

را ایجککاد مککیکننککد» 16٧ .سوسیالیسکک ها نمککیتواننککد از
صکر نظکر کننکد؛ آنهکا بایکد بکهعلکاوه «بکهعنوان مثکال ،در

پارلمانهککا ،بککرای هرگونککه بابککودی در وضککعی

تودههککا ،هککر چقککدر هککم کککه
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مختصککر باشککد ،بککرای افککزایش کمککب بککه منککالا ویککرانشککده ،بککرای کککاهش سککتم
ملی ،و زیره رأی

دهند»16۱.

لنککین در  1۱16دوبککاره مککینویسککد ،سوسککیالدموکرا ها مخککالو مبککارزه بککرای

اصککلاحا نیسککتند؛ ولککی برخلککا سوسیالیسکک های مککدافر شککرک

در جنککن

امپریالیسککتی ،اپورتونیسکک ها و رفرمیسکک ها ک ایککن مبککارزه را تککابر نبککرد بککرای
انقلاب میکنند 1٨۹.اگکر بسکیار درسک
معمولی بیشتکر اودکا

بکهمنظکور فریک

اگر ک مطکابا تعریکو ک اصکلاحا
آناا رضای

باشکد ککه «واگکذاری امتیکاز» در دورانهکای
دادن و فاسکد ککردن انجکا

امتیکازاتی هسکتند ککه لبقکهی حکاکم بکه دادن

میدهد و در عکین حکال در دکدر

کککارگر ،همککانلککور کککه فریککدریش انگل ک
پذیر

مکیشکود1٨1،

بکادی مکیمانکد 1٨2،حکزب لبقکهی
مککیگویککد ،بایککد بدانککد کککه نبایککد از

«پیشپرداخ » صکر نظکر کنکد 1٨3.انقلکابیون هرگکز نبایکد فرامکو

کننکد

کککه دشککمن گککاهی در مککواردی ،بککهمنظککور تفردککه انککداختن میککان مااجمککان و
شیسکک
فرامو

دادن آسککانتککر آنهککا ،یککب موضککر را واگککذار مککیکنککد .آنهککا هرگککز
نخواهنکد ککرد ککه فقک بکا فرامکو

نیکردن «هکد ناکایی» حتکی بکرای

یککب لًظککه ،بککا ارزیککابی هککر گککا «جنککبش» و هککر رفککر وی ک ه از منظککر مبککارزهی
انقلککابی اس ک

کککه مککیتککوان جنککبش را از گا هککای اشککتباه و اشککتباها شککر آور

حف کرد 1٨4.در مورد وعدههای رفکر  ،مسکلما بایکد بکا آنهکا بکا احتیکا هکر چکه
بیشتککر روبککرو شککد .چنککین بککود کککه هنگککامی کککه تککزار نییلککای دو در ،1۱۹۵
تًکک

ف کککار رویکککدادها 1٨۵ ،بکککه مکککرد امپراتکککوری روسکککیه وعکککدهی اعطکککای

آزادیهای عمومی و سیاسی را داد 1٨6،لنکین بکهکنایکه نوشک

تکزار مکیگویکد ،هکر

چککه را بخواهیککد بککه شککما وعککده مککیدهککم ،بککه شککر آنکککه دککدر را بککرای مککن
بگذاریککد ،بککه شککر آنکککه اجککازه بدهیککد بککه وعککدههایم عمککا کککنم .تمککا حککر
مانیفسکک

امپراتککوری ایککن بککود ،و تناککا کککاری کککه کککرد ایککن بککود کککه مککرد را
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تًریب ککرد مبکارزه را تکا بکه آخکر ادامکه دهنکد .تزاریسکم اعلکا مکیکنکد بکهجکز
ددر

همه چیز اعطا مکیککنم .مکرد انقلکابی پاسکج مکیدهنکد ،جکز دکدر  ،همکه

چیز سراب اس
مارک

1٨٨.

در  1٧4٧و  1٧٨1میگوید ،لًظاتی در یب انقلاب وجود دارند که در لی

آن لًظا  ،واگذار کردن یب موضر به دشمن ،بی آنکه نبرد و مقاومتی انجا بگیرد،
بیشتر از یب شیس

در حین مبارزه و مقاوم  ،روحیهی تودهها را ت عیو

میکند 1٨٧.اگر «کارگران ،زمانی که باند ورساییها خائنانه تلا
پاری

میکرد پرولتاریای

را خلر سلا کند ،بدون مبارزه سلا های خود را واگذار میکردند ،تأثیر

دلسردی حاصا از این ضعو بر جنبش کارگری بسیار بیشتر از ضررهایی میبود
که لبقهی کارگر در حین نبرد ،به منظور دفا از سلا های خود متًما

شد»1٨۱.

«سرکوب وح تناا» دیا روزهای  22تا  31دسامبر  1۱۹۵در مسیو ،ده هزارک ته»،
در ناای  ،لًظهی م ابای را در انقلاب روسیه شیا میداد « 1٧۹.خ ون ها»« ،
استبداد آسیایی» که مقاما

روسیهی تزاری ،در حین این انقلاب ناتما و پ

از خود ن ان دادند ،ک همهی اینها ،همهی این «در های سخ

از آن،

بههدر نخواهند

رف  1٧1.مرد روسیه در  1۱1۹همان مرد دبا از  1۱۹۵نیستند پرولتاریااز این به
بعد مبارزه کردن را به آناا آموخته اس
به کمون پاری
اهمی

1٧2.

بازگردیم .اگر چه ازخودگذشتگیهای کمون سنگین بودند ،اما

کمون برای مبارزهی عمومی پرولتاریا این فداکاریها را جبران میکند

«کمون ددر

جنن داخلی را ن ان داد»؛ کمون به پرولتاریای اروپا آموخ

«مسائا انقلاب سوسیالیستی را بهلور م خ

که

مطر سازد» 1٧3 .البته ،بل ویبها

برای این نمیجنگند که مالوب شوند ،بلیه برای اینکه از نبرد پیروز بیرون بیایند؛
حتی اگر یب پیروزی جزئی به دس
و ایو بزر

آورند 1٧4.اما اگر جننهای بزر

انقلابها ،تناا به خالر این بود که لبقا

پی رو پ

در تاریج،

از شیس
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دوباره دس

به حمله زدند و برای نیا به پیروزی تجربیا

مورد استفاده درار دادند .ارتشهای شیس
مینویسد ،لبقا

شیس های گذشته را

خورده خوب میآموزند .لنین در 1۱۹۱

انقلابی روسیه در این نخستین کارزار [1۱۹٨ک  ]1۱۹۵شیس
انقلابی پابرجا

خوردند ،اما وضعی

ماند1٧۵.

لنککین در اوایککا سککال  ،1۱1٨هنگککامی کککه هنککوز در زوریککج (سککوئی

بککهسککر

میبکرد ،در نامکههایی از دور مکینویسکد ،نخسکتین انقلکاب روسکیه و « دوران ضکد
انقلککاب» (1۱14ککک ، 1۱۹٨کککه از پککی آن فککرا رسککید« ،تمککرین» عککالی انقلککاب در
حککال جریککان هسککتند« .انقلککاب ه کک
اشاره دارد ککه دکدر

روزه» ( لنککین بککه انقلککاب فوریککهی 1۱1٨

را مودتکا بکه گوچیکو و میلیوککو داده

بکود1٧6

از ده تمککرین عمککومی و جزئککی بککازی شککد» .امککا ،بککرای هککدای

نیکز «پک

بککازیگران (کککه

ییککدیگر را مککیشککناختند و از نقککش خککود ،جککای خککود روی صککًنه و از لککول و
عککرض دکککور مطلککر بودنککد در یککب رویککارویی جدیککد ،کککه ایککنبککار تعیککینکننککده
بود ،یب «مدیرصکًنه»ی بکزر  ،پکر انکرای و کاملکا ددرتمنکد نیکز لکاز بودککه از
یکب لککر

بتوانککد حرکک

تککاریج عمککومی را فوقالعکاده تسککریر کنککد و ،از سککوی

دیگککر ،بًرانهککای ادتصککادی ،سیاسککی ،ملککی و بینالمللککی جاککانگیری بککهوجککود
آورد کککه دارای نیککروی بککیسککابقهای باشککند .ایککن مککدیر صککًنهی پرتککوان ،کککه
همچنککین تسککریرکننککدهی اسککتثنایی تککاریج اسکک  ،جنککن جاککانی امپریالیسککتی
بود»1٧٨.

بهعلکاوه ،شیسک

نکهتناکا آمکوز

حتککی هنگککامی کککه متًمککا شیسک

مکیدهکد ،بلیکه «انقلابهکا پیکروز مکیشکوند...

شککده باشککند» 1٧٧.انقلککاب کبیککر فرانسککه را در

نظر بگیریکد [ ]...ایکن انقلکاب در لکول دکرن نکوزدهم ،درنکی ککه تمکدن و فرهنکن
را برای کا ب ری

به ارماکان آورد ،تکا زمکانی ککه ایکن دکرن تًک

فرانسککه جریککان داشک  ،بککرای لبقککهای کککه در خککدم

ن کان انقلکاب

آن بککود ،یعنککی بککوراوازی،
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کارهککای بسککیاری را انجککا داد .ایککن دککرن ،در گوشککهوکنار جاککان ،آنچککه را کککه
بکوراوازی فرانسکه ککه ،بکدون آنککه آگکاه باشکند ،تًک

انقلابیون بکزر

پوشکش

جملککاتی دربککارهی آزادی ،برابککری و بککرادری ،بککه منککافر ایککن بککوراوازی خککدم
مککیکردنککد ،پیککاده کککرد ،بخ ککا مًقککا سککاخ
نفوذ خود بکر ب کری

«سرزندگی و ددر

و تیمیککا کککرد .انقلککاب فرانسککه

را بکا نفکر

شکدیدی ککه تکا بکه امکروز

برمیانگیزد ،ن ان مکیدهکد» 1٧۱.انقلکاب فرانسکه ک «اگرچکه درهکم شیسک » ،اگکر
چه زیر ضکربا

ارتجکا متًدشکده تسکلیم شکد ،اگکر چکه پادشکاهی «رومکانو آن

عصککر» دوبککاره مسککتقر شککد ک «امککا بککا ایککن حککال پیککروز شککد»؛ زیککرا دموکراسککی
بککوراوایی ،آزادی بککوراوایی را در سرتاسککر جاککان پایککهگککذاری کککرد کککه دیگککر
شکوند؛ 1۱۹و لنکین چنکین ادامکه مکیدهکد« ،حتکی اگکر فرضکا ،در

نمیتوانند حکذ

بککدترین حالکک  ،کولچککاا نککا خککو شناسککی ،بل ککویبها را یککب بککه یککب
دطعککهدطعککه کنککد ،انقلککاب شیس ک

نخواهککد خککورد» 1۱1.حتککی اگککر فککردا دول ک

شککوروی توسکک امپریالیسککم سککرنگون شککود ،مککا از ایککنکککه دککدر را تصککر
کککردیم ،حتککی یککب لًظککه هککم متأسککو نخککواهیم بککود؛ حتککی یککب کککارگر آگککاه،
نماینککدهی منککافر لبقککا زحمککتیش ،از تصککر دککدر متأسککو نخواهککد بککود و
شب نخواهکد داشک
هنگککامی کککه باع ک

ککه انقلکاب مکا درهرحکال پیکروز شکده اسک  .زیکرا انقلکاب،
پی ککرف

لبق کهی پی ککتازی شککود کککه ضککربهی مامککی را بککه

استثمار وارد میکند ،پیکروز اسک  1۱2.ااا دریکدا در جکایی مکیگویکد ککه بکه یکب
نوشککتهی کانکک

بسککیار علادککهمنککد اسکک ؛ نوشککتهای کککه در آن فیلسککو

تأکید میکند که حتی اگکر برخکی انقلابهکا [کانک
شیس

آلمککانی

بکه انقلکاب فرانسکه نظکر دارد]

میخورنکد یکا سکیر داقرایکی مکیپیماینکد ،امکا اعلکا مکیکننکد ککه امیکان

تردی ب ری

وجود دارد ،این انقلابکا

ما نیز در خصو

بکر ایکن امیکان ماکر تأییکد

انقلاب اکتبر  1۱1٨میگوییم ،حتی اگر...

مکیگذارنکد»1۱3.
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لنککین ،صککدها بککار ،و بککه مناسککب های مختلککو ،مقایسککههای زیککادی میککان تًککول
اوضا در روسیه و تًرککا
مککیآورد .او درصککدد آن اس ک

انقلکابی در فرانسکهی اواخکر دکرن هجکدهم بکه عمکا
کککه خککالرهی ااکوبنهککا ،را در مقابککا مککارتینو و

مارتو (سردبیران «ایسکیرای جدیکد»کک من کویب ککه مکیخواهنکد از آنهکا «لولکو
خرخره» بسازند ،دوباره زنده کنکد .لنکین بکه «وانکده»1۱4هکای اجتنکاب ناپکذیری ککه
انقلاب روسیه با آناا روبرو خواهکد شکد ،اشکاره مکیکنکد .او مکیگویکد ،مکا تکرجی
میدهیم که با تییه به عمکا تودههکای وسکیر مکرد بکه اسکتبداد پایکان دهکیم و بنکد
و بس ک

و بً ک

و مککذاکره در سککالنهای دربسککته (کککردار خککا

به دیگران وامیگکذاریم؛ 1۱۵و بکا رزبک

ایرونککدنها را

تیکرار مکیکنکد ککه «نکزد مکا ،در روسکیه»،

لبقککهی انقلککابی دککرن بیسککتم مونتککانی و ایرونککد خککود را دارد (همککانلککور کککه
بکککوراوازی ،لبقکککهی انقلکککابی دکککرن هجکککدهم ،مونتکککانی و ایرونکککد خکککود را
داش

1۱6.

 )6سیاس  ،در سصر تدد جاا ،در جاایب شارو مابشادد کاه میلیادنجاا ،یاا
حعب د جا میلیدن انسان در آنجا یاف

مبشدند

لنین مرتبا تیکرار مکیکنکد ککه انقلکابیبکودن در ناایک
یککب مبککارز انترناسیونالیسک
یککب برنامکهی اصککلاحا

امکر ،رفتکار ککردن همچکون

اس ک  .او در  1۱16اعلککا مککیکنککد کککه اگککر مککا بایککد
ارائککه کنککیم ،در آن کککموبککیش ایککن را خککواهیم نوشک

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

آن ،چیککزی

جز فاسکد ککردن و گمکراه ککردن جنکبش ککارگری از لریکا یکب دروب بکوراوایی
نیس  1۱٨.رأی نکدادن بکه اعتبکارا

نظکامی ،پروبکال نکدادن بکه شووینیسکم «ک کور

خککودی» (و ک ککورهای متًککد آن  ،مبککارزه در وهلککهی اول برعلیککه شووینیسککم
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«بککوراوازی خککودی» ،بککدون مًککدود کککردن خککود بککه شککیاهای دککانونی مبککارزه
(بککوراوازی خککود هنگککا بککروز بًککران ،دککانونیتی را کککه ایجککاد کککرده اس ک
میکند ؛ ایکن آن م کی عملکی اسک

ککه بایکد راهنمکای احکزاب انقلکابی

«و یفککهی» سوسیالیسکک ها بککرانگیختن و «بککهحرککک

لاککو

باشکد1۱٧.

درآوردن» مککرد (و نککه

خککواب کککردن آنهککا ب کا شووینیسککم ،کککاری کککه پلخککانو ،آکسککلرود و کائوتسککیی
میکننکد  ،اسکتفاده از بًکران بکهمنظکور سکرع

بخ کیدن بکه سکقو سکرمایهداری

بککا الاککا گککرفتن از مثالهککای کمککون پککاری

و اکتبرککک دسککامبر روسککیه 1۱۹۵

اس  1۱۱.لنین یبسال پ

از آزاز جنکن جاکانی اول تصکدیا مکیکنکد ککه بکهجکا
پنکاه بکردن بکه مکاورای ابرهکا ،بکه شکعار

نیاوردن این و یفه ،یا (در باتکرین حالک
مککبام «خلککرسککلا » 2۹۹،ترجمککان خیانکک

احککزاب فعلککی ،مککر

کنارهگیری از نقش شان و درار گرفتنشان در کنار بوراوازی اس

سیاسککیشککان،

2۹1.

پ  ،در جاکان چیزهکای زیکادی وجکود دارنکد ککه «بکرای رهکایی لبقکهی ککارگر
باید با آهن و آتش نکابود شکوند» .لنکین در  1۱1۵مکینویسکد ،بکهجکای فکرار ککردن
از وادعیکک « ،آمککاده شککو» تککا اگککر شککرای بککه وضککعی

انقلککابی تبککدیا شککد،

«سازمانهای جدیکد برپکا کنکی و ایکن سکلا های بسکیار مفیکد و مرگبکار را برعلیکه
دول ک

و بککوراوازی ک ککور

فق به این ترتی

اسک

مککورد اسککتفاده دککرار دهککی» 2۹2.بککه ایککن ترتی ک

ککه تعکارض در اروپکا (بکه عبکار

و

دیگکر جنکن جاکانی

اول مککیتوانککد بککه «جنککن داخلککی» منتاککی شککود کککه تککودهی بککیشککماری از
سککتمدیدگان را آزاد خواهککد کککرد 2۹3.از سککوی دیگککر امپریالیسککم چیککزی نیسکک
جککز اسککتثمار میلیونهککا انسککان ملککا وابسککته توس ک م ککتی ملککا ثروتمنککد؛ و ،بککه
همککین دلیککا ،کاملککا امیککانپککذیر اسک
ک ککور ثروتمنککد یاف ک

کککه بککزر تککرین دموکراسککی در درون یککب

شککود ،در حککالی کککه همککین ک ککور بککه سککلطهی خککود بککر

ک کورهای وابسکته ادامکه مکیدهکد .لنکین م کاهده مکیکنکد ککه بسکیاری از اودکا
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این تمایا وجکود دارد ککه ایکن وضکعی

فرامکو

شکود (امکروزه نیکز ایکن تمایکا

م اهده میشود  .بکا در نظکر گکرفتن شکرای و تفاو هکای زمکانی و میکانی ،ایکن
وضککعی

یونککان باسککتان بککود کککه انسککانهای آزاد و نیککز همچنککین بردگککان در

شارهای دموکراتیب آن بهسر مکیبردنکد ،و نیکز وضکعیتی اسک
بیستم در انگلستان و زلانکد نکو یافک

ککه در آزکاز دکرن

مکیشکود 2۹4.ایکن فراموشکی مارضکانه حتکی

ییککی از شککرای ضککروری سککلطهی بککوراوازی در ک ککورهای تًک

سککلطه اسک

لنککین در سککال  1۱21اعلککا مککیکنککد کککه «پ ککتیبان اصککلی» سککرمایهداری در
ک ککورهای سککرمایهداری صککنعتی پی ککرفته ،ددیقککا جنککاحی از لبقککهی کککارگر
سککازمانیافتککه در انترناسککیونال دو و انترناسککیونال دو و نککیم اسکک  2۹۵.کارمنککدان
و کککارگران فککوق مککاهر ،حتککی در عصککر مککا ک عصککر بککهاصککطلا جاککانیشککدن،
بهآسانی فرامو

میکنند ککه جاکان بسکیار وسکیرتکر از متروپاهکایی اسک

ککه در

آنجاهککا خککردهچیککزی بککه آنهککا اعطککا مککیشککود ایککن د ککر از کککارگران «مرفککه»
( ، embourgeoisésکه به «لًار شکیوهی زنکدگی ،دسکتمزد و جاکانبینکیشکان کاملکا
خککردهبککوراوا هسککتند» ،پای کهی اجتمککاعی اپورتونیسککم ،یعنککی تطککابا بککا نظککا را،
ت ککییا مککیدهککد 2۹6.ایککن وادعیکک

اتاامککا

و لعنککههایی را کککه برخککی از

کمونیس ک های اروپککایی در اوایککا دهککهی 1۱٨۹بککه هربککر

مککارکوزه مککیزدنککد،

بککککهلککککرز چ ککککمگیری تعککککدیا مککککیکنککککد .مککککارکوزه بککککر آمبککککوراوازه
شککدن ) embourgeoisementبککیودفککهی بخ ککی از لبقککهی کککارگر در ک ککورهای
پی رفته تأکید مکیککرد؛ و عقیکدهی او در ت کاد بکا آثکار مکارک
در  1۱6۱نوشکک

دکرار نداشک  .او

جریککان خککارقالعککادهی تولیککد انککوا اشککیا و خککدما

کککه در

تخیککا نمککیگنجککد ،سککلطهی تولیککد سککرمایهداری بککر هسککتی انسککانها را افککزایش
میدهد« .به این ترتی

چکه آنهکایی ککه سکرکوب را سکازماندهی مکیکننکد و چکه

مصککر کننککدگان تککابر آناککا ایککن ایککدهی نفککر انگیککز را کککه جامعککهی صککنعتی
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توسکعهیافتکه بکهلور بکالقوه آزادیبخکش اسک  ،رد مکیکننکد» 2۹٨.ایکنککه مککارکوزه
روی «عمککا سیاسککی رادییککال» جوانککان روشککنفیر ،از یککبسککو ،و مردمککان گتوهککا،
از سککوی دیگککر ،حسککاب بککاز مککیکنککد؛ 2۹٧ایککنکککه او ککاهرا رونککا نسککبی
سرمایهداری زربی را زیکر دابکابرگ ک

و پکیشبینکی نیکرده بکود ککه

مکیدانسک

مردمککان اعمککاق ،مردمککان بککهحال خککود رهاشککده ،کککه جمعی ک
زیککادتر مککیشککود ،برخلککا
خصککو

آنهککا روزبککهروز

هرگونککه انتظککار ،بککهزودی پی ککگویی مککارک

را در

گککرایش بککه فقیرشککدن مطلککا لبق کهی کککارگر تأییککد خواهنککد کککرد ،ک

همکهی ایککنهکا امککور دیگکری هسککتند ککه مککا در ایکنجککا بکه بًک

دربکارهی آناککا

نمیپردازیم.
بنککابراین «امیکککان تفیککر و تأمکککا دربککارهی آسکککانتککر بکککودن شککرو جنکککبش
آزادیبخککش در ک ککورهایی کککه بککه جمککر ک ککورهای اسککتثمارگر ،یعنککی بککه
ک ککورهایی تعلککا ندارنککد کککه مککیتواننککد بککا سککاول

بیشتککری دسک

بککه زککار

بزنند و اد ار بالکایی لبقکهی ککارگر را فاسکد کننکد ،از فکردای جنکن جاکانی اول،
وجککود داشکک » 2۹۱.لنککین بککه انقلککاب  1۱۹٧ترکیککه ،انقلککاب  1۱۹۵ -1۱11ایککران
(انقلاب م کروله ک متکرجم و انقلکاب  1۱11چکین بسکیار علادکهمنکد بکود 21۹.بکه
همین ترتی  ،در روزگار مکا نیکز ،در حکالی ککه ک کوری ماننکد چکین ،ککه نزدیکب
دارد ،بککا پککذیرفتن مککدل توسککعهای کککه بککر

بککه یککب میلیککارد و نککیم نفککر جمعی ک

فککراوان بککودن نیککروی کککار ارزاندیم ک  ،پککذیر
مًصککولا

ارزاندیمکک

و جریککان سککرمایهگککذاریهای خککارجی اسککتوار اسکک ،

دالعانه تصکمیم گرفتکه اسک

نقکش کارگکاه جاکان را ایفکا کنکد؛ وراجکی دربکارهی

پایککان لبقککهی کککارگر و مبککارزا
نمیداند حیوم

کارخانجککا

مونتککاا ،صککادرا

او خطرنککاا خواهککد بککود .زیککرا هککیاککک

چکین تکا چکه زمکان دکادر خواهکد بکود جلکوی خطکرا

اجتماعی در این ک ور پاناور را بگیرد.

انفجکار
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لنین بکا اشکتیاق خالرن کان مکیکنکد ککه دکرن بیسکتم ،بکیش از هکر دکرن دیگکری،
عصککر تودههککای بککیشککمار ک دوران انبککوه مککرد اسک ؛ و انقلککاب در هککر صککور

یککب جنککن اس ک ؛ تناککا جنککن م ککرو  ،عادلانککه و ضککروری؛ جنگککی کککه نککه بککه
خککالر منککافر کثیککو و پلیککد م ککتی از حاکمککان و اسککتثمارگران ،بلیککه بککه خککالر
میلیونهککا و دههککا میلیککون استثمارشککده و کککارگر بککر علیککه اسککتبداد و خ ککون
انجکا مکیگیککرد 211.بنکابراین ،همکانلککور ککه دیکدیم ،انقلککاب یکب جنکن خواهککد
بککود؛ امککا ،در جننهککای عککادیتککر و ،بککهوی ه ،در جنککن دریکک الودککو جاککانی
(جنن جاکانی اول ک متکرجم « ،صکدها هکزار ،میلیونهکا بکردهی مزدبگیکر سکرمایه
و دهقانککان لککهشککدهی مالی کان فئککودال» ،بککرای دفککا از منککافر م ککتی دزد مسککل
تاجبکهسکر و بکوراوازی لمکا و حریصکی ککه مکیخواهکد سکرزمینهای خکارجی
را زکار

خککا

کنکد ،بکه ک کتارگاه روانکه مکیشکوند 212.از ایکن پک

بایکد ایکن وی گکی

 ،یعنککی سککازماندهی تودههککا ،را کککه تککا ایککنجککا بککرای انقلابهککا ناشککناخته

بوده اسک  ،در نظکر گرفک  213.در دوران انقلکاب میلیونهکا و دههکا میلیکون تکن از
مککرد در هککر هفتککه بککیش از یککب سککال زنککدگی عککادی و خککوابآلککود چیککز
میآموزند214.

لنککین المینککان مککیدهککد کککه «انقلککاب تناککا آن روز وادعککا انقلککاب اس ک

کککه دههککا

میلیون انسکان بکا شکور و هیجکان ،متفکا و ییکدل بپاخیزنکد» 21۵.او سکه سکال بعکد
تیرار میکنکد ،آنچکه انقلکاب را از مبکارزهی معمکولی متمکایز مکیکنکد ایکن اسک
که «تعداد آنهکایی ککه در جنکبش انقلکابی شکرک
بیشتر اس » 216.لنکین دبکا از گکرفتن دکدر
پرولتاریکای روسککیه مکیتوانککد بکه ایککنکککه «تًک

مکیکننکد ،ده برابکر ،صکد برابکر

توسک بل کویبها تأکیکد مکیکنکد،
رهبککری او ،یکب ملک

بککرده ،در

 ،1۱۹۵برای نخستین بار بکه یکب ارتکش انقلکابی چنکد میلیکون نفکری بکرای حملکه
به تزاریسم تبدیا شد» 21٨افتخار کند.
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ودتی انقلکاب از تکدارا ککافی برخکوردار باشکد ،مفاکو «تودههکا» تاییکر مکیکنکد
توده را دیگکر چنکد هکزار ککارگر ت کییا نمکیدهنکد .وااهی مزبکور ،از ایکن پک ،
به معنای دیگکری بکهککار مکیرود .مفاکو تکوده چنکان تاییکر مکیکنکد ککه تلویًکا
معنککای اکثریکک  ،نککه فقکک اکثریکک

کککارگران بلیککه اکثریکک

تداعی میکند .تودهها میلیونهکا نفکر هسکتند؛ پک  ،سیاسک
که میلیونها نفر وجود دارنکد؛ سیاسک
نفر ،و نه هزاران نفر ،را شاما

استثمارشککدگان ،را

جکایی آزکاز مکیشکود

فقک ودتکی جکدی مکیشکود ککه میلیونهکا

شود21٧.

در عین حال ،لنین اضافه میکنکد ککه ،در برخکی مکوارد ،البتکه نیکاز بکه سکازمانهای
بزر

نیس  .گاهی یکب «حکزب کوچکب» نیکز مکیتوانکد ،پک

از مطالعکهی ددیکا

سکککیر تیامکککا رویکککدادها و آشکککنایی بکککا زنکککدگی و آداب و رسکککو تودههکککای
زیرحزبی ،در لًظکهای مناسک  ،یکب جنکبش انقلکابی راه بینکدازد .جنکبش تکودهای
زمانی آزاز خواهد شکد ککه چنکین حزبکی ،در چنکین لًظکهای ،بکا شکعارهایش بکه
میککدان مککیآیککد و پیروزمندانککه میلیونهککا کککارگر را بککه دنبککال خککود بککه حرککک

درمککیآورد .در هککر صککور  ،بککرای پیککروزی بایککد حمای ک

تودههککا را بککه دس ک

آورد21۱.

دس

آخر اینکه ،لنکین ،بکا آینکدهنگکری روشکنی ککه پنجکاه سکال بعکد (در جریکان

اسککتعمارزدایی در اواخککر دهککهی  1۱6۹و اوایککا دهککهی  1۱٨۹صککً
شد ،اعلا می کنکد ککه مبکارزا
و استثمارشککدگان یککب مل ک

آن تأئیککد

اجتمکاعی مًلکی ،ککه در جریکان آن اسکتثمارگران
یککا یککب دککاره رودروی هککم دککرار مککیگیرنککد ،ابعککاد

جاکانی پیکدا خواهنکد ککرد و تودههکای انسکانی بکیش از پکیش بکزر تکری ،ککه در
سکط وسککیعی از ککرهی زمککین پراکنکده شککدهانکد ،درگیککر مبکارزه خواهنککد شککد .او
مککینویسککد« ،جنککبش در ک ککورهای مسککتعمره ،همچنککان یککب جنککبش بککیاهمی ک

ملی و کاملکا صکل آمیکز تلقکی مکیشکود» .امکا چنکین نیسک  .از اوایکا دکرن بیسکتم
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تاییککرا عمیقککی روی دادهانککد؛ میلیونهککا و صککدها میلیککون نفککر ،و در وادککر
اکثری ک
دس

عظککیم جمعی ک

جاککان ،اکنککون چونککان عوامککا مسککتقا ،فعککال و انقلککابی

به عما مکیزننکد .کاملکا روشکن اسک

نبردهککای سرنوش ک

ککه جنکبش اکثریک

مکرد جاکان در

دری ک الودککو انقلککاب جاککانی ،کککه در آزککاز متوجککه رهککایی

ملککی بککود ،علیککه سککرمایهداری و امپریالیسککم تاییککر جاکک

خواهککد داد و شککاید

کند22۹.

نق ی بهمرات

انقلابی تر از آنچه ما انتظار داریم ،بازی

بککدیای اس ک

کککه در دککرن بیس ک وییم نبردهککایی بککازهم جاککانیتککر و گسککتردهتر

روی خواهند داد که نکهتناکا دههکا میلیکون بلیکه صکدها میلیکون نفکر در آن شکرک
مکیکننکد .در روز  1۵فوریکهی  ،2۹۹3تظکاهرا

پکانزده میلیکون نفکری کک در ااپکن،

اروپا ،خاورمیانه ،اسکترالیا و حتکی در خکود آمرییکا کک بکر علیکه احتمکال حملکه بکه
عککراق ،بککدون شککب آزککاز ایککن دیا هککای جاککانی بککود .در همککان روز ،پنجککاه
دان ککککمند پایگککککاه آمرییککککایی مککککب مککککوردو ( ، McMurdoدر آنتارکتیککککب
دط

جنکوب ،دور ایسکتگاه تًقیقکاتیشکان بکه تظکاهرا

در لککر

پرداختنکد؛ در حکالی ککه

دیگککر کککرهی زمککین ،ده هککزار نفککر در خیابانهککای شککار ترونککدهایم ،در

نککروا ،راهپیمککایی مککیکردنککد .ایککن تظککاهرا

اعتراضککی در  6۹۹شککار جاککان و 6۹

ک ور مختلو روی دادند.
لنککین در  1۱۹6اعلککا مککیکنککد« ،انقلککاب روسککیه مککیتوانککد بککا دککدر
پیککروزی برسککد ،امککا هرگککز دککادر نیس ک

بککهتناککایی فتوحککا

خککود

بککه

خککویش را حف ک و

تًیککیم کنککد .اگککر انقلککاب سوسیالیسککتی در زککرب روی ندهککد ،انقلککاب دککادر بککه
این ککار نخواهکد بکود» .انقلکاب دموکراتیکب ،در ک کوری ماننکد روسکیه ککه در آن
لبقهی کارگر برای مقاومک

در برابکر مالیکان کوچکب ،ککه بکهلور اجتنکابناپکذیر

بر علیه انقلاب بهپا خواهنکد خاسک  ،بکه انکدازهی ککافی دکوی نیسک

ک بکا خطکر

نظککا سککابا» ( restaurationمواجککه اسک  .بککه ایککن ترتیک

ایککن انقلککاب

«بازگ ک

47

ژان سَلِم  /ترجمهی حمیدرضا سعیدیان

«هککیا ذخیککرهای جککز پرولتاریککای سوسیالیس ک

زککرب نککدارد 221.»...بنککابراین ،بککه

عقیککدهی لنککین ،انقلککاب روسککیه بککرای پیککروزی بککه انککدازهی کککافی نیککرو دارد؛ امککا
نیروهای آن برای حف میوههکای پیکروزی ککافی نیسکتند .انقلکاب دکادر بکود پیکروز
شککود؛ زیککرا پرولتاریککا در اتًککاد بککا دهقانککان انقلککابی توانسکک
شیس ناپذیر ت ییا دهکد .امکا نمکیتوانسک
در ک ککوری کککه مالیی ک

یککب نیککروی

پیکروزی خکود را حفک کنکد ،زیکرا

کوچککب بککه لککرز دابککاملاحظککهای توسککعه یافتککه اس ک ،

تولیدکننککدگان کوچککب کالاهککا (ازجملککه دهقانککان هنگککامی کککه پرولتاریککا بخواهککد
از آزادی به سوسیالیسم گذر کند ،حتما بر علیه او بهپا خواهند خاس .
شککایان ذکککر اسک

کککه ادامکهی ودککایر ایککن پکیشبینککی را کاملککا تأییککد کردنککد (مککا

مخصوصککا بککه «کولککاازدایککی» ،بککه اشککتراکی کککردن زمینهککا ،آن لککور کککه از
سال1۱2۱به بعد توس استالین به اجرا درآمد ،میاندی یم .
بککا ایککن حککال لنککین نتیجککهگیککری مککیکنککد کککه انقلککابیون روسککیه از ایککن شککان
برخکوردار هسککتند ککه مککیتواننکد روی ایککن «ذخیکرهی زیرروسککی» ضککروری ،روی
ایکککن پ کککتیبانی تعیکککینکننکککده ،روی کمکککب خکککارجی از سکککوی «پرولتاریکککای
سوسیالیس ک

زککرب» ،پرولتاریککای ک ککورهایی کککه «بسککیار پی ککرفتهتککر» از روسککیه

هسککتند ،حسککاب کننککد؛ در حککالی کککه فرانس کهی انقلککابی ،در پایککان دککرن هجککدهم،
در مًاصککرهی ک ککورهای نیمککهفئککودال ،عق ک مانککده ،دککرار داشکک
پ

جباهای برای بازگ

کککه بککهعنوان

رایکم سکابا ،یکا رایمکی مثکا آن مکورد اسکتفاده دکرار

مککیگرفتنککد 222.لنککین ،ده یککازده سککال بعککد ،پ ک

از درگککرفتن جنککن جاککانی اول،

همچنکان بکه انقلکاب دریک الودکو تقریبکا همزمکان در چنکدین ک کور ماکم ایمکان

دارد .سککیو مرگککی کککه در حککال حاضککر در اروپککا حککاکم اسکک  ،نبایککد مککا را
بککهاشککتباه بینککدازد .اروپککا آبسککتن انقلککاب اسک  .دسککاو های جنککن امپریالیسککتی و
م ککیلا زنککدگی گککران باعکک

بککهوجککود آمککدن ذهنیکک

انقلککابی در همککه جککا
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میشکود ،و لبقکا حکاکم ،بکوراوازی و عاملکان آناکا ،دول هکا ،بکیش از بکیش در
مخمصکهای گرفتککار مکیآینککد ککه بیککرون آمکدن از آن جککز بکا دگرگونیهککای بسککیار
عمیا ممین نیس

223.

لنین در مار

 1۱1۱دوباره تأکیکد مکیکنکد ککه ،در هکر صکور مکا تناکا در درون

یککب دول ک

زنککدگی نمککیکنککیم ،بلیککه در درون مجموعککهای از دول هککا ب کهسککر

میبریم ،و وجکود جماکوری شکورایی در کنکار دول هکای امپریالیسکتی بکرای یکب
دورهی لولککانی زیککر دابککاتصککور اس ک  224.در ایککن مککورد ،چنککانکککه مککیدانککیم،
روزگار لنکین را انیکار ککرد؛ چکرا ککه روسکیهی شکورایی بایکد منتظکر شکیاگیکری
دوبککارهی اروپککای شککردی در فککردای جنککن جاککانی دو و انقلککاب 1۱4۱چککین
میماند ،برای اینکه بتواند روی «جماوریهای خواهر» 22۵حساب کند.
امککا لنککین از اانویککهی  1۱1٧مجبککور شککد نظککر خککود را تعککدیا کنککد و پککذیرف

که ودایر آن لکور روی ندادنکد ککه مکارک

و انگلک

پکیشبینکی ککرده

بودنکد226.

نقککش پی ککتاز انقلککاب سوسیالیسککتی جاککانی ،در وادککر ،بککه «لبقککا

زحمککتیش و

استثمارشدهی روسیه» واگکذار شکد .چ کمانکداز انقلکاب از ایکن پک

چنکین اسک

روسککیه شککرو کککرده اسکک ؛ آلمککان ،فرانسککه ،انگلسککتان تمککا خواهنککد کککرد ،و
سوسیالیسککم پیککروز خواهککد شککد 22٨.خلاصککه ایککنکککه ،انقلککاب اکتبککر« 1۱1٨از
ضعو مکودتی امپریالیسکم جاکانی باکره بکرد» ماشکین از ککار افتکاده بکود زیکرا «دو
گککروه لاشککخور بککه جککان هککم افتککاده بودنککد» .بککرای هککر کسککی کککه بککه بنیادهککای
ادتصککادی و شککرو انقلککاب سوسیالیسککتی در اروپککا مککیاندی ککد ،واضک اسک

کککه

«شککرو انقلککاب سوسیالیسککتی در اروپککا بسککیار دشککوار و در روسککیه بسککیار آسککان
اسکک »؛ امککا در روسککیه« ،ادامککهی انقلککاب دشککوارتر اسکک » 22٧ .بککه راه انککداختن
انقلکککاب سوسیالیسکککتی در ک کککور پی کککرفتهای ماننکککد آلمکککان ،بکککا بکککوراوازی
سککازمانیافتککهی آن« ،بککیانککدازه دشککوار اسکک »؛ امککا انقلککاب کککه شککرو شککود،
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بککهسککرانجا رسککاندن آن فوقالعککاده سککاده خواهککد بککود 22۱.شککرو انقلککاب در
روسککیه ،ک ککور نییلککای سککو و راسککپوتین ،آسککانتککر از ک ککورهای پی ککرفته بککود؛
زیککرا «بخککش اعظککم جمعیکک

روسککیه بککه آنچککه در ک ککورهای الککرا

آنهککا

میگذش  ،و به مردمکی ککه در ایکن ک کورها زنکدگی مکیکردنکد ،کاملکا بکیتوجکه
بودنککد .در روسککیه شککرو کککردن انقلککاب آسککان بککود؛ مثککا بلنککد کککردن یککب پککر

کککاه» 23۹.لنککین در  1۱1۱تیککرار مککیکنککد کککه در مقایسککه بککا ک ککورهای پی ککرفته،
بککرای رو هککا شککرو انقلککاب کبیککر پرولتککری آسککانتککر بککود ،ولککی ادام کهی آن و
رسککاندن آن بککه پیککروزی دطعککی ،بککهمعنککای ت ککییا کامککا جامعکهی سوسیالیسککتی،
برای آنان دشوارتر خواهد بود .عل

آسکانتکر بکودن شکرو انقلکاب ایکن بکود ککه،

اولکا ،عقک مانکدگی سیاسککی زیرمعمککول سکلطن
موجکک

تککزاری ،در اروپکای دککرن بیسککتم،

هجککو انقلککابی تودههککا شککد ،کککه دککدر بککینظیککری داشکک  .ثانیککا

عقک مانککدگی روسککیه ،انقلککاب پرولتککری برعلیککه بککوراوازی و انقلککاب دهقککانی بککر
علیککه زمککینداران بککزر را ،بککه لککرز بککیسککابقهای ،درهککم آمیخ ک  .مککا در اکتبککر
 1۱1٨از ایککنجککا شککرو کککردیم و اگککر زیککر از ایککن عمککا کککرده بککودیم ،بککه ایککن
آسککانی پیککروز نمککیشککدیم .مککارک  ،از سککال  ،1٧۵6در خصککو

پککرو  ،بککه

امیککان درآمیخککتن بککیسککابقهی انقلککاب پرولتککری بککا جنککن دهقککانی اشککاره
مکیکککرد 231.چنکین اسک

ککه او ،از مککار

 1۱1٧بکه بعککد ،مکیپککذیرد ککه انقلککاب

سوسیالیستی جاانی «بکه آن سکرعتی ککه مکا انتظکار داریکم ،رد نخواهکد داد» .لنکین
ادامککه مککیدهککد« ،تککاریج ایککن امککر را اثبککا
وادعی ک

کککرده اسک ؛ بایککد آن را بککهعنوان یککب

پککذیرف » ،بایککد روی آن حسککاب کککرد 232.از آنجککایی کککه مککا در دوران

وح تناکی بکهسکر مکیبکریم ،و مودتکا تناکا مانکدهایکم ،بکرای تًمکا ایکن وضکعی
باید تما تلا

خود را به کار ببکریم .او چنکد مکاه بعکد تیکرار مکیکنکد ،چکون ککه

«ما میدانیم ککه اساسکا تناکا نیسکتیم ،و مکیدانکیم ککه درد و رنجکی را ککه متًمکا
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و بکدون یکبسکری انقلابکا ،

شدیم ،در انتظکار همکهی ک کورهای اروپکایی اسک

راه برونرفتی بکرای هکیایکب از آناکا وجکود نکدارد» 233.و بالکاخره ،لنکین در 1۱21
به این نتیجه میرسد ککه خلاهکای دیگکر «موفکا ن کدند ،حکدادا آنلکور ککه مکا
انتظار داشتیم ،سریعا» در مسیر انقلکاب ک تناکا مسکیری ککه بکه رهکایی از مناسکبا
و ک ککتارهای امپریالیسککتی منتاککی مککیشککود ک گککا بردارنککد 234.پکک

از درهککم

شیسکککتهشکککدن انقلکککاب اسپارتاکیسکککتی در آلمکککان (اانویکککهی  1۱1۱و سکککپ
شیسککک

لرفکککداران بلکککاکون در مجارسکککتان (او

همکککان سکککال  ،موضکککو

«وادکککرگرایکککی» ،ککککه البتکککه پکککیش از ایکککن بکککهلور زیرآشکککیار در نوشکککتهها و
سککخنرانیهای لنککین ح ککور داش ک  ،از ایککن پ ک

بککاز هککم بیشتککر بککر گفتککار او

تًمیا میشود .او از ایکن بکه بعکد ترجیًکا تیکرار مکیکنکد مکا انقلکاب جاکانی را
خککواهیم دیککد ،امککا انقلککاب جاککانی ،در حککال حاضککر ،یککب افسککانه اسکک  ،یککب
دصهی بسیار

زیبا23۵.

جمع ندی
لنککین ،در اواخککر او

 ،1۱1٨در روزنامککهی رابککوچی در مقالککهای تًکک

عنککوان

«در های انقلاب» مینویسکد «همکانگونکه ککه هکر تًکولی در زنکدگی یکب فکرد،
بسککی چیزهککا بککه او مککیآمککوزد و وادار

مککیسککازد خیلککی چیزهککا را ببینککد و بککه

چیزهککای زیککادی پککی ببککرد ،انقلککاب نیککز ،بککه همککان گونککه ،در کوتککاهتککرین مککد
پرمعناترین و گرانبااترین در ها را به تما مرد
انقلاب ،در وادکر ،همکهی لبقکا
در زمان صل  ،مجاکول اسک

را  -بکا سکرع

 -آمکوز

میدهد»236.

و عمقکی ککه در زمکان معمکولی،

مکیدهکد« 23٨.گفتکه مکیشکود ککه انقلکاب

یککب مدرسککه اسک » 23٧.لنککین در سککخنرانیهای خککود ازلک
میکند .او ،همچنین ،تیکرار مکیکنکد «انقلابهکا سکریر آمکوز

بککه ایککن نیتککه اشککاره
مکیدهنکد» 23۱.بنکا

به تأکیکد لنکین ،از اوییکه تکا سکپتامبر  ،1۱1٨در عکرض دو مکاه« ،مبکارزهی لبقکاتی
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و سکیر رخککدادهای سیاسککی ،در نتیجکهی سککرع

بککاور نیردنککی انقلککاب ،ک ککور را

بسککیار بیشتککر از سککالهای لولککانی آرامککش ،سککالهای بککدون انقلککاب و بککدون
جنن ،به جلو

بردند»24۹.

انقلابهککا ،بککهگفتککهی مککارک « ،لوکوموتیککو تککاریج هسککتند» 241.لنککین اضککافه
مککیکنککد کککه انقلککاب «ج ککن سککتمدیدگان و استثمارشککدگان اسک »؛ تککودهی مککرد
تناککا در دوران انقلککاب مککیتوانککد بککهعنوان آفرین ککگر فعککال نظککم نککوین اجتمککاعی
اهر شکود« .تودههکای مکرد  ،در دورانهکای انقلکابی ،مکیتواننکد معجکزه کننکد.»...
بککرای ایککن منظککور ،رهبککران احککزاب انقلککابی بایککد بلککد باشککند انککرای انقلککابی را
ت عیو نینند ،به عبکار

دیگکر آناکا بایکد بلکد باشکند شکعارهایی تولیکد کننکد ککه

کوتککاهتککرین و مسککتقیم تککرین راه رسککیدن بککه پیککروزی کامککا ،مطلککا و دطعککی را
ن ان میدهند 242.انقلاب یکب ج کن اسک

ایکن ییکی از دلایکا اصکلی اسک

ککه

«"تجربککه کککردن یککب انقلککاب" را از نوشککتن دربککارهی آن دلپککذیرتر و سککودمندتر
مککیسککازد»  243...ایککنکککه احساسککا

شککریو مًککرا بککازیگران انقلککاب باشککد یککا

اینکه ،بکرعی  ،مًکرا آنکان (مثکا بکازار  ،شخصکی

رمکان «پکدران و پسکران»

اثککر تورگنیککو تناککا ملککال ،کینککه و تنفککر یککا ،در باتککرین حالک  ،یککب ایککدهآلیسککم
تنککن نظرانککه و عبککو

باشککد؛ 244در کککا تفککاو

چنککدانی نمککیکنککد .در انقلککاب

 ،1۱۹۵در جریککان «سلسککله نبردهککایی کککه توسکک همککهی لبقککا  ،گروههککا و
عناصکککر ناراضکککی خلکککا انجکککا شکککدند» ،مردمکککی وجکککود داشکککتند ککککه دارای

وح یانهتکرین تعصکبا بودنکد و بکرای اهکدافی مکبام و عجیک

و زریک

مبکارزه

میکردند .به این دلیا بکود ککه لنکین ت کمین مکیداد ککه «ککارگران آگکاه» در رأ
انقلاب هستند .ککارگر توسکعهیافتکه ،پی کتاز انقلکاب ،حقیقک
تککودهای «نککاهمگون ،مت ککاد ،متنککو  ،در نگککاه نخسک

عینکی ایکن مبکارزهی

نامتًککد» 24۵را بیککان خواهککد

52

لنین و انقلاب« :شش تز لنین دربارهی انقلاب»

کککرد .زیککرا کمونیسککم ،همککان لککور کککه مککارک
اصا حیاتی جامعهی آینده اس

نوشککته اس ک  ،شککیا ضککروری و

246.

یادداش جا
 .1این متن ،در اصا ،ترجمهی فصکا دو کتکابی اسک
کککه بککه زبککان فرانسککوی منت ککر شککده اس ک  .چککا
انجا رسید و در سکال  2۹16چکا

بکا عنکوان لناین و انقلااب
اول کتککاب در سککال  2۹۹6بککه

دو آن منت کر شکد .مأخکذ مکا بکرای ترجمکه،

چا دو کتاب بوده اس  .شناسنامهی کتاب به شر زیر اس
Jean Salem, Lénine et la révolution; Éditions Les Belles Lettres (Collection«encre
marine») ,2016.
فصکا دو  ،تًک عنکوان  ،Six thèses de V. Lénine sur la révolutionصکفًا 3٨
تا 12۵کتاب بالا را دربرمیگیرد.
ساالِم  2۹1٧( Jean Salemک ، 1۱۵2فیلسککو
 .2ژان َ

کمونیسکک

فرانسککوی ،تککا

آخککرین ماههککای عمککر خککود در دان ککگاه پککانتئون سککوربن (پککاری  1بککه تککدری
فلسککفه اشککتاال داشک  .او علککاوه بککر فلسککفه در رشککتههای هنککر و باسککتانشناسککی،
تککاریج ،علککو سیاسککی ،ادبیککا

و تمککدن فرانسککه ،زبککان انگلیسککی و ادتصککاد در
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او در فلسککفه بککهلور

دان ککگاه تًصککیا کککرده بککود .حککوزهی تًقیککا و تککدری

عمککده فلسککفهی اتمیسککتی یونککان باسککتان و دکتککرین اپییککور و لککوکر  ،اندی کهی
آتاراکسککیا (صککل و آزادی از تککر

و آپونیککا (فقککدان درد  ،و هدونیسککم را دربککر

مککیگرفک  .اان سککلم همچنککین در زمین کهی سیاسککی و اجتمککاعی نیککز بسککیار فعککال
بککود .او پیگیرانککه بککه اف ککای ماهیک

بککهاصککطلا «رفر هککای دول هککای» مختلککو

فرانسه در حوزهی دان کگاهها مکیپرداخک

و بکا ایکن سیاسک ها مبکارزه مکیککرد.

اان سکلم در سکال  ،2۹11بکه همکراه ایزابکا گکارو و اسکتاتی

مکککارک

در دکککرن بیسککک

و ییکککم (رو و کلکککا

کوولکاکی  ،سککمینار

ک

Le Séminaire Marx

) au XXIe siècle ( L'Esprit et la Lettreکک را پایککهگککذاری کککرد .در ایککن کنفککران  ،کککه
کککار آن ادامککه دارد ،دان ککگاهیان و نویسککندگان از ک ککورهای مختلککو بککه بررسککی
آرا و آثککار مککارک  ،انگلکک  ،لنککین و بککه بً ک

دربککارهی اندی ککهی مارکسیسککتی

معاصککر مککیپردازنککد .از اان سککلم کتابهککا ،مقالککا
زیادی بادی مانده اس

که از جملهی آناا میتوان به عناوین زیر اشاره کرد

ک مقدمه ای بر منطا صوری و سمبلیب ،انت ارا

ک لوکر

و مصککاحبهها و ویککدئوهای

و اخلاق ،انت ارا

 ،Nathanپاری .1۱٧٨ ،

 ،Vrinپاری .1۱۱۹ ،

ککک چنککین خککدایی در میککان انسککانها اخلککاق اپییککور ،انت ککارا

 ،Vrinپککاری ،

.1۱۱4
ک اسطورهی دمیری  ،انت ارا

ککک دمیریکک

 ،Kiméپاری .1۱۱6 ،

دانککههای گردوزبککار در پرتککوی آفتککاب ،انت ککارا

 ،Vrinپککاری ،

.1۱۱6
ککک اتمیسککم یاسککتان دمیریکک  ،اپییککور ،لککوکر  ،انت ککارا
پاری .1۱۱٨ ،

،Livre de poche
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حقیق ک

ک ک دمیری ک  ،اپییککور ،لککوکر

ریککز ،انت ککارا

 ،Encre marineپککاری ،

.1۱۱٧
و مر  ،انت ارا

ک پند نسخهی دانایی ،لذ

 ،Encre marineپاری .1۱۱۱ ،

 ،Ellipsesپاری .2۹۹۹ ،

ک فلسفهی موپاسان ،انت ارا

ک جورجیو واساری یا هنر دستیابی ،انت ارا

 ،Kiméپاری .2۹۹2 ،

ککک شککر و تفسککیر «جککوهر مسککیًی »اثککر لودویککن فوئربککاد ،انت ککارا

Encre

 ،marineپاری .2۹۹3 ،
ک مقدمهای برای مطالعهی انیید ( ، Énéideانت ارا

ککک هنککر سککعاد یککا خوشککبخ

 ،Cariscriptپاری .2۹۹۵ ،

بککودن در شککرای دشککوار و بًرانککی ،انت ککارا

 ،Bordasپاری .2۹۹6 ،
ک لنین و انقلاب ،انت ارا

 ،Encre marineپاری .2۹۹6 ،

ک ک چارههککای سککی ی ک

( ، Emmanuel Joseph Sieyèsانت ککارا

سککوربن ،پککاری ،

.2۹۹٧
ک اسپینوزا در درن نوزدهم ،انت ارا

سوربن ،پاری .2۹۹٧ ،

ککک دالکک بنککدی افیککار و اللککا رسککانی زلکک در جاککان آزاد (دربککارهی تبلیاککا
رسکککانههای ک کککورهای سکککرمایهداری در خصکککو
ک ورهای اروپای شردی گذش

ک مترجم  ،انت ارا

آنچکککه ککککه در شکککوروی و
 ،Delgaپاری .2۹۹۱ ،

ککک انتخابککا  ،تلککهای بککرای کودنهککا از دموکراسککی چککه بککادی مانککده اسکک
انت ارا

 ،Flammarionپاری .2۹12 ،

ک ک دانککایی بککرای یککب دنیککای ب کههککمریختککه (مجموعککه مقالککا
پاری .2۹13 ،

ک مقاوم

،

(گفتگو  ،انت ارا

 ،Delgaپاری .2۹1۵ ،

 ،انت ککارا

،Delga
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ک ک بککر علیککه دموکراسککی پادگککان اولانککد پ ک
میرود ،انت ارا

از حملککا ( 13نککوامبر بککه جنککن

 ،Delgaپاری .2۹16 ،

ویدئدجا

ک ماتریالیسم مارک
ک «مر برای ما چیزی نیس ».
ک معرفی آثار مارک
ک اپییور
ک لنین و انقلاب
ک «بًرانها»
ک دستنوشتههای 1٧44
ک مارک

و ماتریالیسم تاریخی

 .3منبکر و مأخکذ نویسکنده بککرای بیکان اندی کهها و نقککا گفتکههای لنکین ،مجموعککه
آثار  4٨جلدی او به زبان فرانسوی بوده اس
Œuvres complètes de V. I. Lénine,Paris - Moscou,Éditions Sociales et Éditions
Progrès,1966 – 1976,47 volumes.
ما نیز ،بکرای اینیکه مکتن ترجمکه ییدسک باشکد ،تمکامی نقکادولهکای لنکین را از
همین منبر ترجمه کردهایم .اگکر چکه بسکیاری از آثکار لنکین ،ککه اان سکلم بکه آناکا
اسکتناد مککیکنککد ،پککیش از ایککن بککه فارسککی ترجمککه شککدهانککد .در مککورد نویسککندگان
دیگر نیز به همین روال عما شده اس .
 .4دول ا

و انقلاااب ،فصککا ش ککم ،دسککم

.۵2۹
 .۵جمان منبع،

.۵21 .

دو  ،مجموعککه آثککار ،جلککد ،2۵

.
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 .6انقلااب پرولعاری و کائدتسایب مرتاد [ ،]1۱1٧مجموعکه آثکار ،جلکد ،2٧

.

.2۱3
 .٨پااروژ ی قطعناماهی چااز یمروالااد [1۱1۵کک نخسککتین بککار در 1۱3۹منت ککر
شد] ،مجموعه آثار ،جلد  ،21صفًا  36۹ک .3۵۱
 .٧دو تاکعیااگ سدسیالدمدکراسااب در انقلاااب دمدکراتیااگ (اوئیککهی ، 1۱۹۵
مجموعه آثار ،جلد،2

.1٧ .

 .۱سدسیالیسم و جنا
نسااب

( ر ادرد حابب کاارهری سدسایالدمدکرات روسایه

ااه جن ا ) ،فصککا ( 1اوئیککه ک او  ، 1۱1۵مجموعککه آثککار ،جلککد ،21

.324
 .1۹انقلاااب در روساایه و و ااایر کااارهران جمااهی کشاادرجا [ 2۵(12
مککار 1۱1٨؛ نخسککتین بککار در1۱24منت ککر شککد] ،مجموعککه آثککار ،جلککد،23

.

.3٨٧
 .11چهااارمین کنفااراند سااندییاجا و کمیعااهجای کارها جااا و کار انجااات
مسید ک  2٨اوئن  ،1۱1٧مجموعه آثار ،جلد ،2٨
 .12جن

و انقلاب ،مجموعه آثار ،جلد ،24

 .13جمان منبع،

.4۱3 .
.4۹٧ .

.4۹۱ .

 .14در صدص رنامهی صلح ،مجموعه آثار ،جلد،21
 .1۵وضعی

.1٨٨ .

و و ایر ینالمللب ،مجموعه آثار ،جلد ،21
sans

.34 .

Guerre

Tertrais(Bruno),La

fin.
L’Amérique
dans
.16
l’engrenage,Paris,Seuil,2004,pp. 61-63 et 91- 94
 .1٨در صدص شاعار ایالاات معحاد ی اروپاا ،مجموعکه آثکار ،جلکد ،21
.3۵4
 .1٧سفسطهجای سدسیال شدوینیس جا ،مجموعه آثار ،جلد ،21

.1٧۵ .

.
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« .1۱سقدط پدرت آرتدر» ،مجموعه آثار ،جلد ،٧
 .2۹سدسیالیسم و جن  ،فصا ،1

.4٨ .

.3۹۱ .

 .21در صدص شعار لع سلاح ،مجموعه آثار ،جلد.23

.1۹٨ .

 .22امپریالیسم ،مرحلاهی ساالب سارمایهداری ،فصکا دو  ،مجموعکه آثکار ،جلکد
،22
 .23جن

.2۹٨ .
و انقلاب،

.4۹٧ .

 .24در متنککی کککه در دسککامبر  1۱21نوشککته شککد ( مجموعککه آثککار جلککد،33

.

. 12۱
 .2۵سناصاار ماادرد اسااعفاد اارای تاادار

رنامااهی حاابب کااارهری

سدسیالدمدکرات روسایه اا نساخهی اولیاهی خا
مجموعه آثار ،جلد،41

تودریاگ طارح رناماه،

.2٧ .

 .26کنگاار ی جشااعم حاابب کمدنیساا
مارس ،1111مجموعه آثار ،جلد ،24

( لشاادیگ) روساایه ا 11 -2۳

.1۵۹ .

 .2٨سدسیالیسم و جن ،

.3۹۱ .

 .2٧سااخنرانب در میعین ا

مااد ی پلااب تینیااگ ا  2۳اوت  ،1111مجموعککه

آثار ،جلد ،2٧

.٨۵ .

 .2۱کنگاار ی جشااعم حاابب کمدنیساا
مارس،1111

.3۹۱ .

 .3۹کنگر ی اول آماد

اارا ا مدرساه در روسایه« ،چاههدناه ماردا را

ااا شااعار آ ادی و را ااری فری ا
جلد،24

( لشاادیگ) روساایه ا 11 -2۳

.34۵ .

ماابدجنااد» ( 1۱مککه  ، 1۱1۱مجموعککه آثککار،
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 .31نامااه ااه کااارهران آمرییااا ( 22او

.

 ، 1۱1٧مجموعککه آثککار ،جلککد ،2٧

.6٨
.32Michelet (Jules), Histoire de la Révolution Française [1847], Introduction,
Paris, Édition Jean de Bonnot, 1974, t. I,p. 105
 .33ورشیساااعگب انعرناسااایدنال دوا [ ،]1۱1۵مجموعکککه آثکککار ،جلکککد . ،21
.214
 .34اجااداج جدیااد ،نیروجااای جدیااد [ 23فوریککه ( ٧مککار
آثار ،جلد ،٧

 ،]1۱۹۵مجموعککه

.21۵ .

 .3۵یماری کاددکب چاز روی ،فصکا دهکم [ ،]1۱2۹مجموعکه آثکار ،جلکد ،31
.۱2 .
 .36در ااار ی نقاا
مجموعه آثار ،جلد ،33
 .3٨هبار

طلااا اماارو و پااد ا پیاارو ی کاماال سدسیالیساام،
.111 .

ه جلساهی کمیعاهی اجرایاب مرکابی روسایه 23 ،فوریکهی 1۱1٧

[ نخسککتین بککار در  1۱26منت ککر شککد] ،مجموعککه آثککار ،جلککد  ،2٨صککفًا

–42

.41
 .3٧کنگر ی جفعم حبب کمدنیسا
جناا

و صاالح  6تککا  ٧مککار

مجموعه آثار ،جلد ،2٨

( لشادیگ) روسایه ا هابار

در اار ی

 [1۱1٧نخسککتین بککار در  1۱23منت ککر شککد]،

.۱۱ .

 .3۱جلس اهی کمیع اهی اجرایااب مرکاابی روساایه ک ک  2۱آوریککا  1۱1٧هاابار
در ااار ی و ااایر لافاصاالهی دولاا
منت ر شد] ،مجموعه آثار ،جلد ،2٨
 .4۹نامه ه کارهران آمرییا،

.٨1 .

شاادراجا [بککرای نخسککتین بککار در1۱2۹

.3۹1 .
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 .41چهااارمین کنگاار ی فدقالعاااد ی شاادراجای روساایه 14 ،تککا  16مککار
راجککر بککه تصککوی

 ،1۱1٧گککزار

معاهککدهی صککل  ،مجموعککه آثککار ،جلککد ،2٨

.1٧6 .
 ،]1۱1٧مجموعککه آثککار ،جلککد ،2٨

 .42و یف اهی اساسااب دوران مااا [ 11مککار

صفًا 16۵ک .163
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.
 .4۵کنگاار ی چهااارا انعرناساایدنال کمدنیساا  ،مجموعککه آثککار ،جلککد ،33
صفًا .422-433
 .46رو جای انقلاب ،مجموعه آثار ،جلد ،٧

.۱٧ .

 .4٨چه اید کرد؟[ ،]1۱۹2مجموعه آثار ،جلد ،۵

.۵2٧ .

 .4٧پیاارو ی کادتجااا و و ااایر حاابب کااارهری (آوریککا ، 1۱۹6مجموعککه
.2۵4 .

آثار ،جلد،1۹

 .4۱رنام اهی ارضااب سدسیالدمدکراسااب در نخسااعین انقلاااب روساایه - 1191
 ،119۵مجموعه آثار ،جلد ،13
 .۵۹رو جای انقلاب،

.231 .

.۱٧ .

 .۵1رسلیه تحریم [ ،]1۱۹٨مجموعه آثار ،جلد  ،13صفًا
 .۵2هبار

.31 - 32

اه کنفاراند کمیعاهجای کار انجاات شهرساعان مساید [اوئیکهی

 ،]1۱1٧مجموعکککککککککه آثکککککککککار ،جلکککککککککد ،2٨

 .۵٧2 .و نیکککککککککز

انعرناسیدنالیس جای واقعب :کائدتسیب،
آکساالرد ،مااارتر [1۱1۵کک بککرای نخسککتین بککار در  1۱24منت ککر شککد] ،مجموعککه
آثککار ،جلککد ،21

 .412 .لنککین در ایککنجککا مککینویسککد ،آکسککلرد «خواهککان آن
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اسکک

کککه ری ککههای هککزاران سککالهی اسککتبداد یککادآوری شککود ،امککا مخککالو

فعالی هایی اس

آنها برانداختن استبداد اس «.

که هد

 .۵3دو تاکعیااگ سدسیالدمدکراسااب در انقلاااب دمدکراتیااگ ک پککیگفتککار،
مجموعه آثار ،جلد ،۱

.126 .

 .۵4کککارل مککارک  ،نقااد اقعصاااد سیاسااب ،پککاری  ،انت ککارا

،1۱۵٨ ،sociales

.4 .
 .۵۵کارل مارکد ،مجموعه آثار ،جلد ،21
 .۵6چههدنه سارمایهداران تلاا

مابکنناد ماردا را عرساانند [ 1۱مکه ،]1۱1٨

مجموعکککه آثکککار ،جلکککد ،24

 .4۵۹ .همچنکککین ،تدساااعهی سااارمایهداری در

روسیه ،مجموعه آثار ،جلد  ،3صفًا
 .۵٨تغییاارات در وضااعی
،2۵

.۵۹ .

.٨ - 64۵

طبقااات [  2٨اوئککن  ،]1۱1٨مجموعککه آثککار ،جلککد

.136 .

 .۵٧چههدنه سرمایهداران تلا
 .۵۱تغییرات در وضعی

مبکنند مردا را عرسانند،

طبقات،

.4۵۹ .

.13۵ .

 .6۹دو تاکعیگ ،مجموعه آثار ،جلد ،٧

.14٧ .

 .61اارای قواااوت کااردن صااحیح انقلاااب روساایه ،مجموعککه آثککار ،جلککد ،1۵
۵۵ .؛ لنین به اثر انگل
 .62جمان منبع ،صفًا

تً

عنوان ماتریالیسم تاریخب ارجا میدهد.

 ۵۵و .۵٧

 .63فریکککدریش انگلککک  ،ماتریالیسااام تااااریخب ،مقدمکککهی چکککا

انگلیسکککی

سدسیالیسم تخیلب و سدسیالیسم سلمب.1٧۱2 ،
 .64جدج مباار ی پرولعاریاا در انقلااب ماا [ ،]1۱۹۱مجموعکه آثکار ،جلکد ،1۵
صفًا

.4۹4 - 4۹۵
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 .6۵کلاا آ ار تاکعیاگ ایسایرا یاا کمادی انعخا اات محار
قیاا ،مجموعه آثار ،جلد ،۱

دیگاری ارای

.3٧۹ .

 .66پلاااتفرا رفرمیس ا جا و پلاااتفرا سدساایالدمدکراتجای انقلااا ب ،مجموعککه
.3۱2 .

آثار جلد ،1٧

 .6٨سقدط پدرت آرتدر،

.4٧ .

 .6٧یماری کددکب چزروی در کمدنیسم ،صفًا  ٧1ک .٧۹
 .6۱مفهدا تااریخب مباار ی درون حب اب در روسایه [نگکار 1۱1۹کک انت کار
 ،]1۱11مجموعه آثار ،جلد ،16

.4۹٨ .
 .14۱ .مسککأله در اینجککا بًک

 .٨۹دو تاکعیااگ ،مجموعککه آثککار ،جلککد ،٧

میککان

لنککین و مککارتینو اسک  .مککارتینو کککه لرفککدار «ادتصککادگرایی» ( économismeبککود،
بعککد از کنگککرهی دو حککزب کککارگری سوسککیالدموکرا

روسککیه ،ع ککو هیئکک

تًریریهی «ایسیرای جدید» (من ویب شد.
 .٨1در ااار ی ر ااب ا ویههبجااای اضاامحلال کناادنب ،مجموعککه آثککار ،جلککد
،1۵

.162 .

 .٨2کارییاتدری ا لشدیسم ،مجموعه آثار ،جلد ،1۵

.412 .

 .٨3نامااه ااه اسوااای کمیع اهی مرکاابی [ 24اکتبککر ( 6نککوامبر 1۱1٨؛ نخسککتین
بار در 1۱24منت ر شد] ،مجموعه آثار ،جلد ،26
 .٨4فرصاا

.241 .

طلبااب و ورشیسااعگب انعرناساایدنال دوا [1۱1۵؛ نخسککتین بککار در

 1۱24منت ر شد] ،مجموعه آثار ،جلد ،21

.46٧ .

 .٨۵چهااارمین کنفااراند سااندییاجا و کمیعااهجای کارهااا جااا و کار انااهجای
مسااید ( 2٨اوئککن تککا  2اوئیککهی  1۱1٧سککخنرانی ایککراد شککده در  2٧اوئککن
،1۱1٧

.۵12 .
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 .٨6کنگر ی ششام شادراجای نماینادهان کاارهران ،دجقاناان و سار ا ان ک 6
تا  ۱نوامبر  ،1۱1٧مجموعه آثار ،جلد ،2٧

.166 .

 .٨٨مارکسیسااا جای انقلاااا ب در کنفاااراند انعرناسااایدنال سدسیالیسااا ،
مجموعه آثار ،جلد ،21

.4۹٧ .

 .٨٧تأملاتب در ار ی دوران کندنب ،مجموعه آثار ،جلد ،1۵
 .٨۱نامهجایب ا دور ،نامهی سو  ،مجموعه آثار ،جلد ،23
 .٧۹راجااع ااه انقلاااب مااا ،دربککارهی خککالرا
،33

.2۱6 .
.3۵۱ .

سککوخانو ،مجموعککه آثککار ،جلککد

.4۱3 .

 .٧1نامااه ااه اسوااای کمیعاهی مرکاابی [  24اکتبککر ( 6نککوامبر 1۱1٨؛ نخسککتین
بار در 1۱24منت ر شد] ،مجموعه آثار ،جلد ،26

.241 .

 .٧2مقدمااه اار ترجمااهی روسااب نامااهجای کااارل مااارکد ااه لددویاا
کدهلماااان ،مجموعکککه آثکککار ،جلکککد ،12
م روعی

آزاز دیا کمون پاری

 .1۹٧ .کوگلمکککان در خصکککو

ابراز تردید کرده بود.

 .٧3دییعاااتدری انقلااا ب پرولعاریااا و دجقانااان ،مجموعککه آثککار ،جلککد ،٧

.

.3۹۹
 .٧4نامه ه کارهران آمرییا،

.64 .

 .٧۵چه اید کرد؟ ،مجموعه آثار ،جلد ،۵

.۵2٧ .

 .٧6در صدص شاعار ایالاات معحاد ی اروپاا ،مجموعکه آثکار ،جلکد ،21

.

.3۵2
 .٧٨محعدی ماتریالیسم ر مند  ،مجموعه آثار ،جلد،33

.23۹ .

 .٧٧پرولعاریااای انقلااا ب و حااق ملاال در تعیااین سرندش ا
آثار ،جلد  ،21صفًا

 42۵ک .424

اادی  ،مجموعککه
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مبترسند و آنهایب کاه ارای ناد مباار مابکنناد [

 .٧۱آنهایب که ا شیس

اانویککهی 1۱1٧؛ نخسککتین بککار در اانویککهی  1۱1۱منت ککر شککد  ،مجموعککه آثککار،
جلککد ،26

 .41۱ .لنککین بککه نام کهی مککارک

آوریا  1٧٨1و همچنکین بکه نامکهی مکارک

بککه ویلالککم لیبین ک

بککه تککاریج 6

بکه لودویکن کوگلمکان بکه تکاریج 12

آوریا  1٧٨1ارجا میدهد.
 .۱۹دول

و انقلاب ،فصا اول ،دسم

 .۱1جمان منبع،

.436 .

 .۱2جمان منبع،

.424 .

اول،

 .۱3کنگر ی اول انعرناسایدنال کمدنیسا
هبار

ا  2تاا  6ماارس  1111ا تبجاا و

راجاع اه دمدکراساب ادرژوایب و دییعااتدری پرولعاریاا 4 ،ماارس،

مجموعه آثار ،جلد ،2٧
 .۱4دول

.41۱ .

.4٧2 .

و انقلاب ،فصا اول ،دسم

دو ،

.421 .

.۱۵Renou (Xavier), La privatisation de la violence. Mercenaires et sociétés
militaires privées au service du marché, Paris , Agone, 2006
 .۱6دولاا و انفلااااب ،فصککا دو  ،دسکککم سککو  .44۵ . ،کککک مکککارک و
انگلک

بارهککا اعلکا کککردهانکد کککه اوگوسکتن تککی یکری ،فرانسککوا اوگوسک

مینیککه ،فرانسککوا گیککزو و آدولککو تککی یککر ،دبلککا ودککایر بککزر
انقلاب فرانسه را از منظکر درگیکری میکان لبقکا
(بککرای مثککال ،لددوی ا
انت ککارا

مککاری

تککاریخی (و بککهوی ه

اجتمکاعی مت کاد شکر دادهانکد

فدئر اااپ و پایااان فلساافهی کلاساایگ آلمااان ،پککاری ،

سوسککیال،1۱66 ،

٨1 .؛ یککا همچنککین ،نامااهی انگلااد ااهجاینعد

سعارکنبدرگ ،به تاریج  2۵اانویهی .1٧۱4
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 .۱٨کارییاااتدری ا مارکسیساام و در ااار ی «اقعصاااد امپریالیسااعب» [او

ک

اکتبککر 1۱16کک نخسککتین بککار در  1۱24منت ککر شککد] ،مجموعککه آثککار ،جلککد ،23

.

.٨۵
 .۱٧تاریخ مسألهی دییعاتدری ،مجموعه آثار ،جلد ،31

.3۵2 .

 .۱۱و ایر پرولعاریا در انقلاب ما ،مجموعه آثار ،جلد ،24

.۵3 .

 .1۹۹ییب ا مسائل اساسب انقلاب ،مجموعه آثار ،جلد ،2۵

.3۱٧ .

 .1۹1دول

و انقلاب ،فصا دو  ،دسم

اول،

 .1۹2ییب ا مسائل اساسب انقلاب ،صفًا

.43٨ .
 4۹6ک .3۱٧

 .1۹3پککی یککر مککوروآ ( ، Pierre Mauroyاز رهبککران حککزب سوسیالیسکک
وزیککر فرانسککوا میتککران در سککالهای 1۱٧1تککا  .1۱٧4دول ک

نخس ک

فرانسککه،

سوسیالیس ک

فرانسه،
دو سککال بعککد از روی کککار آمککدن ،از سککال  ،1۱٧3تً ک

هککدای

پککی یککر مککوروآ،

سیاسکک های نککولیبرالی و حملککه یککه سککندییاهای کککارگری را بککه اجککرا درآورد.
(مترجم
 .1۹4نام اهی مااارکد ااه کدهلمااان ااه تاااریخ  12آوریاال  .1111ایککن نامککه،
چنکان ککه تکاریج آن ن کان مکیدهکد ،در جریکان دیکا کمکون پکاری

نوشکته شککده

اس .
 .1۹۵دول

و انقلاب ،فصا سو  ،دسم

 .1۹6جمان منبع ،فصا اول ،دسم

دو ،

 .1۹٨تدجمااات مشااروطه داجانااه [ او

اول،

.44۱ .

.422 .
 ،]1۱1٨مجموعککه آثککار ،جلککد ،2۵

.

.21٧
 .1۹٧یادداش ا جای یااگ مبلااا سیاسااب [سککپتامبر  ،]1۱1٨مجموعککه آثککار ،جلککد
،2۵

.31۱ .
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 .1۹۱تدجمااات مشااروطه داجانااه [او
در خصککو

 ،]1۱1٨صککفًا

گککذار از سککرمایهداری بککه سوسیالیسککم ازل ک

جملهی انگل

در کتاب منشاا ِ اانداد  ،مالییا

کنککد «انتخابککا

عمککومی شاخصککی اس ک

 21۱ک  .21٧لنککین،
دوسکک

داش ک

صدصاب و دولا

ایککن
را نقکا

کککه اجککازه مککیدهککد پختگککی لبق کهی

و در وضککعی

کککارگر سککنجیده شککود .انتخابککا عمککومی چیککزی جککز ایککن نیسک

کنونی هرگکز نمکیتوانکد چیکزی جکز ایکن باشکد» .لنکین در  ،1۱1٨در فصکا سکو
دول

و انقلااب ،ایکن نقکادکول را مکیآورد و معتقکد اسک

انگل

انتخابا

ککه بنکا بکه نوشکتهی

را مکیتکوان «ابکزار سکلطهی بکوراوازی» توصکیو ککرد (مجموعکه

آثککار ،جلککد ،2۵

 426 .؛ او دوبککاره در پایککان سککال ،در انقلاااب پرولعااری و

کائدتسیب مرتد ،به ایکن مسکأله بکازمیگکردد و بکه کائوتسکیی ایکراد مکیگیکرد ککه
«به ماهی

بوراوایی دموکراسی فعلی نمیپردازد» (صفًا

 .11۹انقلاب پرولعری و کائدتسیب مرتد،

.263 .

 .111جمان منبع،

.262 .

 .112در ار ی دول

انقلا ب مدق  ،مجموعه آثار ،جلد ،٧

 .113سااه منبااع و سااه جااب مارکسیساام[ ،مککار
،1۱
آثککار،

 .1٧ .ککک همچنککین ،دولاا
 » 4۱۱ .حرککک

 2۵2ک . 2۵1

.46۱ .

 ،]1۱13مجموعککه آثککار ،جلککد

و انقلاااب ،فصککا ،۵دسککم

بککه جلککو ،یعنککی بککه سککم

دو  ،مجموعککه

کمونیسککم ،از لریککا

دییتاتوری پرولتاریا انجکا مکیشکود؛ و از لریکا دیگکری نمکیتوانکد انجکا شکود،
زیرا هیا لبقکهی دیگکر و هکیا وسکیلهی دیگکری بکرای درهکم شیسکتن مقاومک
سرمایهداران استثمارگر وجود ندارد».
 .114آنهایب که ا شیس

مبترسند و آنهایب کاه ارای ناد مباار مابکنناد

[ اانویککهی 1۱1٧؛ بککرای نخسککتین بککار در اانویککهی  1۱1۱منت ککر شککد ،

.
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 .41۱کک بکه ناماهی ماارکد اه ویلهلام لیبینشا
همچنککین نام اهی مااارکد ااه لددوی ا

بکه تکاریج  6آوریکا  1٧٨1و

کدهلمااان بککه تککاریج  12آوریککا 1٧٨1

مراجعه شود.
 .11۵انقلاااب پرولعااری و کائدتساایب مرتااد،

 .26۹ .لنککین بککه اثککر انگلک

بککا

عنوان «در ار ی اصل اتدریعه» اشاره دارد.
 .116پرولعاریااا و معحااد او در انقلاااب روساایه ،مجموعککه آثککار ،جلککد ،11

.

.3۱۹
 .11٨کارییاااتدری ا مارکسیساام و در ااار ی «اقعصاااد امپریالیسااعب» [او
اکتبر 1۱16ک نخستین بار در  1۱24منت ر شد]،
 .11٧انقلاب پرولعری و کائدتسیب مرتد،

ک

.٨۵ .
.26۵ .

 .11۱پیاارو ی کادتجااا و و ااایر حاابب کااارهری [آوریککا  ،]1۱۹6مجموعککه
آثار ،جلد  ،1۹صفًا

.2۵4 - 2۵۵

.12۹Robespierre (M. ), Séance de la Convention national, 5 novembre, in
Textes choisis par J. Poperen,Paris,Éditions Sociale, 1973,t. II,pp. 52- 53
 .121س اخنرانب در نخسااعین کنگاار ی نیااروی دریااایب روساایه 22 ،ناادامبر(۵
دسااامبر)  1111ا صاادرت جلسااه ،مجموعککه آثککار ،جلککد ،26
رجکو شکود بکه ارتا
« ۵٨1مسائا بزر
 .122وضااعی

انقلاا ب و دولا

 .3۵٨ .ککک

انقلاا ب ،مجموعکه آثکار ،جلکد ،٧

.

تاریخی تناا با زور میتوانند حا شوند».
ینالمللااب جمهاادری شاادراجا و و ااایر اساسااب انقلاااب

سدسیالیسعب [آوریا  ،]1۱1٧مجموعه آثار ،جلد  ،2٨صفًا
 .123نامه ه کارهران آمرییا،

 2٨4ک .2٨3

.٨۹ .

.124Soboul (Albert) , Histoire de la Révolution française , Paris , Gallimard ,
1962 , t. I , p. 358
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 .12۵و ااایر فاادری دولاا
صفًا

شاادراجا [ ،]1۱1٧مجموعککه آثککار ،جلککد ،2٨

 2٨4ک .2٨3

 .126دو تاکعیااگ سدسیالدمدکراسااب در انقلاااب دمدکراتیااگ ککک پککیگفتککار،
.131 .
 .12٨کنگاار ی ساادا شاادراجای نمایناادهان کااارهران ،دجقانااان و ساار ا ان
روساایه ک گککزار
جلد ،16

شککورای کمیسککرهای خلککا ،مجموعککه آثککار،

دربککارهی فعالیک

.4٧3 .

 .12٧انقلاب پرولعری و کائدتسیب مرتد [،]1۱1٧
 .12۱جمان منبع،

.1۹٧ .

.32٧ .

 .13۹آیا لشدیگجا قادرت را حفاخ داجناد کارد؟ ،مجموعکه آثکار ،جلکد ،26
.11۵ .
.2۵۵ .

 .131انقلاب پرولعری و کائدتسیب مرتد،

 .132سخنرانب در نخساعین کنگار ی شادراجای اقعصااد ملاب ک  26مکه ،1۱1٧
مجموعه آثار ،جلد ،2٨

.44۹ .

 .133حاابب کااارهری و دجقانااان [ آوریککا  ،]1۱۹1مجموعککه آثککار ،جلککد ،4

.

.43۱
 .134دول

و انقلاب ،فصا پنجم ،دسم

 .13۵کنگاار ی اول آمااد
،1111
 .136دول

.۵۹۹ .

دو ،

ااارا ا مدرسااه در روساایه ا  6تااا  11مااه

.36۹ .
و انقلاب ،فصا پنجم ،دسم

 .13٨جمان منبع ،فصا سو  ،دسم

.4۱٧ .

دو ،

سو  ،صفًا

 .13٧کنگر ی اول انعرناسیدنال کمدنیس ،

.4۵٨ - 4۵٧

.4٧۵ .
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 .13۱دول

دو ،

و انقلاب ،فصا پنجم ،دسم

.4۱٧ .

 .14۹کنگاار ی فدقالعاااد ی کااارهران را آجاان روساایه [ ،]1۱1٧مجموعککه آثککار،
جلککد  ،26صککفًهی  .۵1٧کک پککاول پککاولوویا ریابوشینسککیی میلیککونر اهککا مسککیو؛
با  1/۹۱2۵هیتار.

یب دسیانتین برابر اس

.1٧ .

 .141سه منبع و سه جب مارکسیسم،

 .142دو تاکعیااگ سدسیالدمدکراسااب در انقلاااب دمدکراتیااگ ا پککیگفتککار،
126ککک  .12۵ککک پلخککانو بککرای مثککال در  1٧۱6در اشککتوتگار

صککفًا

بررسی ( .1دولبکاد .2 ،هلوسکیو  .3 ،مکارک

را بکه زبکان آلمکانی تًک

سککه
عنکوان

دربککارهی تککاریج ماتریالیسککم منت ککر مککیکنککد .همچنککین مککیتککوان بککه اثککر

هلوسککیو (دربککارهی رو

و م خصککا فصککا چاککار آن تًک

عنککوان «دربککارهی

سو ِاستفاده از کلما » مراجعه کرد.
 .143کککارل مککارک  ،جناا
،1۱63 ،Sociales

دا لااب در فرانسااه ( ، 1٧٨1پککاری  ،انت ککارا

.46 .

 .144انقلاب پرولعری و کائدتسیب مرتد ،صفًا

.2۵۵ - 2۵6

 .14۵فریککدریش انگلکک  ،در ااار ی اصاال اتدریعااه1٧٨3 ،؛ لنککین ایککن عبککارا
انگل ک

را در انقلاااب پرولعااری و کائدتساایب مرتااد نقککا مککیکنککد .او علاد کهی

خاصککی بککه ایککن نوشککتهی انگلکک
ازجمله در دول
 .146دول

دارد و بارهککا آن را نقککا و تفسککیر مککیکنککد؛

و انقلاب ،فصا چاار  ،دسم

و انقلاب ،فصا اول ،دسم

 .14٨جمان منبع،

چاار ،

دو .
.434 .

.433 .

 .14٧انقلاب روسایه و جنا

دا لاب .سلام کاردن لدلاد در ادر ی جنا

دا لب (سپتامبر  ، 1۱1٨مجموعه آثار ،جلد ،26
 .14۱نامه ه کارهران آمرییا ( 22او

.2۱ .

 ، 1۱1٧صفًا

 6۵ک .64
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 .1۵۹مارکسیساام و قیاااا ا نامااه ااه کمیعااهی مرکاابی حاابب کااارهری
سدساایالدمدکرات ( لشاادیگ) روساایه [ 13 -14سککپتامبر 1۱1٧؛ نخسککتین بککار
در  1۱21منت ر شد] ،مجموعه آثار ،جلد،26
 .1۵1مجمدسه آثار ،جلد ،2۵

.13 .

.۵16 .

 .1۵2مارکسیساام و قیاااا ا نامااه ااه کمیعااهی مرکاابی حاابب کااارهری
.13 -14

سدسیالدمدکرات ( لشدیگ) روسیه ،صفًا

 .1۵3سااخنرانب در کنگاار ی حاابب سدساایالدمدکرات ساادئید [ 4نککوامبر
 ،]1۱16مجموعه آثار ،جلد،23

.13۵ .

 .1۵4شدوینیسااام مااارد و سدسیالیسااام ناااد (چههدناااه انعرناسااایدنال را
ا سا ی کنیم؟) ،مجموعه آثار ،جلد،21

.۱1 .

 .1۵۵قهرمانااان انعرناساایدنال اارن [ اوئککن  ،]1۱1۱مجموعککه آثککار ،جلککد ،2۱
.4۹1 .
 .1۵6پرولعاریا مبر مد ،ادرژوا ی اه درون قادرت مابلغابد؛ مجوعکه آثکار،
جلککد ،۱

 .1٧۹ .ک ک همچنککین ،مبااار ی پرولعاریااا و ندکرمااب ب اادرژوا ی،

مجموعه آثار ،جلد  ،٧صفًا
 .1۵٨هاابار

.۵4٨ - ۵4٧

در ااار ی انقلاااب [ 119۵در 1۱1٨نوشککته شککد؛ در 22اانویککهی

1۱2۵منت ر گردید] ،مجموعه آثار ،جلد،23
 .1۵٧دولاا

.2٨6 .

و انقلاااب ،فصککا اول ،دسککم

چاککار ،

فریکککدریش انگلککک  ،آنتکککی دورینکککن ،پکککاری  ،انت کککارا
 .216ککک لنککین در نوشککتهای ،در  ،1۱1٧تًکک
( prophétiqueمجموعککه آثککار ،جلککد ،2٨

نقکا و علکاوه بکر ایکن بکه صکفًاتی از لکذ

432 .؛ رجککو شککود
،1۱۵6 ،Sociales

.

عنککوان کلاااا نباادی ( Paroles

 ۵3۹ .دوبککاره ایککن دککول انگلکک

را

زنکدگی ککردن ( Joie de vivreاشکاره
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میکند که در آن امیکا زولکا بکه شکیوهای بسکیار اسکتثنایی دردهکایی را ککه یکب زن
هنگا یب زایمان فوقالعاده سخ
 .1۵۱لنین این عبار

را از کائوتسیی بهعاریکه مکیگیکرد و مکیافزایکد ککه حکا بکا

کائوتسککیی بککود ودتککی کککه نوشک
تردیدهایی که انگل
تردیدها و امیانا

متًما میشود ،شر میدهد.
کککه ،بعککد از مسککیو ،زمککان جککر و تعککدیا در

پیکر ابکراز ککرده بکود ،فرارسکیده اسک
دیا شاری در درن بیستم به بً

موفقی

و بایکد دربکارهی ایکن
پرداخ .

 .16۹درسجای قیاا مسید ،مجموعه آثار ،جلد  ،11صفًهی .1٨6
 .161انقلاب پرولعری و کائدتسیب مرتد،
 .162در ااار ی نقاا

.334 .

طلااا اماارو و پااد ا پیاارو ی کاماال سدسیالیساام،

مجموعه آثار ،جلد ،33

.1۹6 .

 .163نا را ری فبایند  ،مجموعه آثار ،جلد ،2٧

.۵٧٧ .

 .164پاسااخ ااه سااخالات برنگااار آمرییااایب ،مجموعککه آثککار ،جلککد ،2۱

.

.۵2۹
 .16۵تککوراتی سوسیالیس ک

ایتالیککایی بککا گککرایش رفرمیسککتی (لنککین او را « میلیککران

ایتالیکککایی» مکککینامکککد [ مجموعکککه آثکککار ،جلکککد ،٧
سندییالیسک

فرانسککوی .ک ک لنککین ،پ ک

 ] 3۱2 .؛ مرهکککایم

از شککرو جنککن جاککانی اول ،بککه ایککن دو

نفککر و کائوتسککیی ایککراد مککیگیککرد کککه لرفککدار صککل للبککی توخککالی هسککتند و بککه
امیانکا

جدیکدی ککه از ایکن پک

جنککن بکرای انقلکاب فکراهم مکیکنکد ،اهمیتککی

نمیدهند.
 .166پروژ ی تبجاای فرا ادان اه کمیسایدن انعرناسایدنال سدسیالیسا
جمااهی احااباب سدسیالیساا
آثار ،جلد ،23

.23۵ .

و اه

[نخسککتین بککار در  1۱31منت ککر شککد] ،مجموعککه
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 .16٨ناماااهی سرهشااااد اااه شاااارل نِااان ،ع کککو کمیسکککیون انترناسکککیونال
سوسیالیس

در برن ،مجموعه آثار ،جلد،23

 .16٧ا علاااج در جنااب

.246 .

کااارهری اروپااا ،مجموعککه آثککار ،جلککد  ،16صککفًا

.3٨1 - 3٨2
 .16۱دوماین کنفاراند انعرناسایدنال در کینعااال (سکوئی

کک  11تکا  1٨آوریککا

[1۱16نخسککتین بککار در  1۱2٨منت ککر شککد] ،مجموعککه آثککار ،جلککد  ،41صککفًا
.3٧1 - 3٧2
 .1٨۹نامهی سرهشاد ه شارل نِن،

.246 .

 .1٨1پلاتفرا سدسیالدمدکراسب انقلا ب ،مجموعه آثار ،جلد ،12
 .1٨2پاسخ ه سخالات برنگار آمرییایب،
 .1٨3پلاااتفرا سدسیالدمدکراسااب انقلااا ب،

.21۵ .

.۵2۹ .
 .21۵ .ک ک انگل ک

در نامککهای بککه

توراتی ،به تاریج  26اانویهی  ،1٧۱4چنین ا اار کرده بود.
 .1٨4آ اردجناادهان مسااعدجا و جانیبالجااای لیبرالیساام ،مجموعککه آثککار ،جلککد ،۵
 ٨1 .ک  ،zemstvoنااد خکود مکدیریتی روسکتاها و شکارهای کوچکب بکود ککه بکه
موج

دانون  1٧64تأسکی

مجموعککه آثککار ،جلککد ،1۱
مبارزه برای هد

شکد .همچنکین ،یادداشا جای یاگ مبلاا سیاساب،
« 414 .جککدا کککردن مبککارزه بککه نفککر اصککلاحا

از

ناایی این خلاصهی خطبههای برن تاین اس ».

 .1٨۵ییشاانبهی اادنین ( ۱اانوی کهی  ، 1۱۹۵آتککشسککوزی املککاا در روسککتاها،
سککقو پککور

آرتککور(آوریککا  ،فاجع کهی دریککایی تسوشککیما ( 1۵مککه  ،اعتصککاب

عمومی...
 .1٨6اشارهی ما به مانیفس

 1۱۹۵اس .

 .1٨٨پایان نبدیگ اس  ،مجموعه آثار ،جلد  ،۱صفًا

 46٨ک .466
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 .1٨٧انقلاااب و ضاادانقلاب در آلمااان (مجموعککه مقالککاتی کککه در1٧۵1 - 1٧۵2
در نیویککورا دیلککی تریبککون منت ککر شککدند ؛ در لنککین ،مفهاادا تاااریخب مبااار ی
درونحب ااب در روساایه [نگککار 1۱1۹ککک انت ککار  ،]1۱11مجموعککه آثککار ،جلککد
،16

.4۹٨ .
.۵۹1 .

 .1٨۱درسجای کمدن ،مجموعه آثار ،جلد ،13

.1٧۹Leroux(Gaston), L’ Agonie de la Russie blanche , Paris , Éditions des
Autres ,1978, pp. 240 et 244 .
.321 .

 .1٧1درسجای انقلاب ،مجموعه آثار ،جلد ،16

 .1٧2جمان منبع ،همان صفًه .گاسکتون لکرو مکیپکذیرد ککه ایکن «شیسک
آهسته» «ددر

بسکیار

انقلاب» را ن ان میداد.
.۵۹1 .

 .1٧3درسجای کمدن،

 .1٧4جفعمااین کنفااراند حاابب کااارهری سدساایالدمدکرات ( لشاادیگ)
روسیه (  1۱1٨ک سکخنرانی جمکربنکدی پک

از بًک

دربکارهی گکزار

راجکر

به اوضکا کنکونی [ نخسکتین بکار در  1۱21منت کر شکد] ،مجموعکه آثکار ،جلکد ،24
.24۵ .
 .1٧۵در مسیر درس  ،مجموعه آثار ،جلد ،1۵
 .1٧6گوچیککو و میلیوکککو بککهترتیکک
نخسککتین دولکک

مودکک

(  2مککار

«اکتبریسک »هککا دککرار داشک

.3٨6 .

وزیککر جنککن و وزیککر امککور خارجککهی

تککا  3مککه  1۱1٨بودنککد .گوچیککو در رأ

[ حزبککی کککه بعککد از انت ککار مانیفسک

 3۹(1٨اکتبککر

 1۱۹۵برپککا شککد ؛ میلیوکککو ییککی از چارههککای اصککلی حککزب م ککروله خککواه ک

دمککوکرا ( کککاد

بککود ،ک حزبکککی کککه در  1۱۹6ت ککییا شککده بککود .کککک

اکتبریس ک ها ،کککه دویککا بککه مًافککا تجککاری و مککالی وابسککته بودنککد ،تقریبککا بککی
دیدوشککر

از سیاسکک

داخلککی و خککارجی دولکک

تککزاری پ ککتیبانی مککیکردنککد.
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کاد هکککا ،ککککه لرفکککدار مکککدل بریتانیکککا بودنکککد ،اساسکککا بکککوراوازی لیبکککرال و
سلطن لل

را نمایندگی میکردند.

 .1٧٨نامهجایب ا دور ،نامهی اول ،صفًا
 .1٧٧کنگاار ی اول آمااد
،1111

 32٨ک .326

ااارا ا مدرسااه در روساایه  6 -تااا  11مااه

.3٨۵ .

 .1٧۱رسلیه تحریم[ ،اوئیهی  ،]1۱۹٨مجموعه آثار ،جلد ،13
 .1۱۹کنگاار ی اول آمااد
 ،1111صفًا

.33 .

ااارا ا مدرسااه در روساایه  6 -تااا  11مااه

.3٨۵ - 3٨6

 .1۱1جماان منبااع،

 .3٨6 .آدمیکرال کولچککاا ککه خککود را نایک السککلطنه اعلککا

میکرد (فرانسه او را بکا همکین عنکوان بکه رسکمی

شکناخ

در رأ

یکب ارتکش

سککفید ددرتمنککد در باککار  1۱1۱بککه ولگککا رسککید .در پایککان سککال  1۱1۱ایککن ارتککش
مناد شد .کولچاا دستگیر و در ایرکوتسب تیرباران شد.
 .1۱2جمان منبع،

.3٨۵ .

.1۱3Derrida ( Jacques ),Sur parole, Instantanés philosophiques , Éditons de
l’Aube ,1999 , pp,133 – 134.
 .1۱4جنککن وانککده ( 1٨۱6 ،Guerre de Vendéeک  ، 1٨۱3شککور لرفکککداران
بازگ ک

سککلطن

کککه در منطقکهی وانککده در جنککوب رود لککوآر در زککرب فرانسککه

رد داد .امککا دامنکهی آن از رود لککوآر فراتککر رفک  .ایکن شککور  ،سککرانجا پک

از

سککه سککال جنککن و هککزاران ک ککته ،در سککال  1٨۱6توس ک ارتککش انقلککابی فرانسککه
درهم شیسته شد.
 .1۱۵کنگاار ی ساادا حاابب کااارهری سدساایالدمدکرات ( لشاادیگ) روساایه:
هاابار

در ااار ی مشااارک

سدسیالدمدکراسااب در دول ا

 1٧آوریا  ، 1۱۹۵مجموعه آثار ،جلد ،٧

.3۱۵ .

انقلااا ب مدق ا

(
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 .1۱6برای مثال مراجعکه کنیکد بکه نوشکتهی لنکین تًک

عنکوان شدوینیسام مارد

و سدسیالیساام نااد (چههدنااه انعرناساایدنال را ا سااا ی کناایم؟) ،مجموعککه
.۱4 .

آثار ،جلد ،21

 .1۱٨رنام اهی نظااامب انقلاااب پرولعااری [در سککپتامبر1۱16بککه نگککار
مجموعه آثار ،جلد،23
 .1۱٧وضااعی

درآمککد]،

.۱3 .

و و ااایر انعرناساایدنال ،مجموعککه آثککار ،جلککد  ،21صککفًا 34

ک .33
 .1۱۱ورشیسااعگب انعرناساایدنال دوا [ ،]1۱1۵مجموعککه آثککار ،جلککد،21

.

.22۹
 .2۹۹رنامهی نظامب انقلاب پرولعری،

.۱3 .

 .2۹1ورشیسعگب انعرناسیدنال دوا،

.22۹ .

 .2۹2جمان منبع،
 .2۹3وضعی

.26۹ .

و و ایر انعرناسیدنال ،صفًا  34ک .33

 .2۹4ا هاراتب در ار ی مقالاهای راجاع اه ماکسیمالیسام (در اار ی پاروژ ی
مقالااهی یندویاار) [ در  1۱16بککه نگککار
منت ر شد] ،مجموعه آثار ،جلد ،41

.3۱6 .

 .2۹۵کنگاار ی ساادا انعرناساایدنال کمدنیساا
 ،1۱21مجموعککه آثککار ،جلککد ،32

درآمککد و نخسککتین بککار در 1۱62
ککک  22اوئککن تککا  12اوئیککهی

 .۵12 .ک ک اصککطلا «انترناسککیونال دو و نککیم»

بککه گروهککی از احککزاب کککارگری اشککاره دارد کککه در 1۱22مودتککا انترناسککیونال دو
را تککرا کردنککد تککا در ویککن یککب انترناسککیونال دیگککر (زیککر کمونیسککتی را
پایککهگککذاری کننککد .ایککن احککزاب در سککال  1۱23دوبککاره بککه انترناسککیونال دو
(سوسیالیس

ملًا شدند.
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 .2۹6امپریالیساام ،مرحلااهی سااالب ساارمایهداری ،مقدمااهی سااال  1129اار
چاپجای فرانسدی و آلمانب،

.21۹ .

.2۹٨,Vers la libération (1969), ch. III,trad. franç. de J. - B. Grasser, Paris,
)Denoël /Gonthier (Médiation),1977, pp. 97- 99 Marcuse (Herbert
 .2۹٧جمان منبع.۱۱ . ،
 .2۹۱کنگاار ی ساادا شاادراجای نمایناادهان کااارهران ،دجقانااان و ساار ا ان
روساایه ک  1۹تککا  23 (1٧تککا  31اانویککهی  ،1۱1٧گککزار

راجککر بککه فعالیکک

شورای کمیسرهای خلا  24( 11/اانویه ،مجموعه آثار ،جلد ،26
 .21۹مااداد قا ااال اشااععال سیاسااا
مجموعه آثار ،جلد  ،1۵صفًا

.4۱٨ .

جهااانب 23[ ،اوئیکککه ( ۵او

،]1۱۹٧

 1۱4به بعد.

 .211رو جااای انقلااا ب 31(1٧ [ ،اانویککهی  ،]1۱۹۵مجموعککه آثککار ،جلککد ،٧
.1۹2 .
 .212فرا اادان حاابب کااارهری سدساایالدمدکرات ( لشاادیگ) روساایه اا ااه
جمهی شاهروندان روسایه [توسک لنکین بکه نگکار
شیا تراک

منت ر شد] ،مجموعه آثار ،جلد ،41

 .213ساااخنرانب در هرامیداشااا

درآمکد و در اکتبکر  1۱12بکه
.261 .

یااااد اسااادردلر (یااااکر) در مجماااع

فدقالعاااد ی کمیعااهی اجرایااب مرکاابی روساایه 1٧ ،مککار
آثار ،جلد ،2۱

 ،1۱1۱مجموعککه

.٧٨ .

 .214درسجای انقلاب،

.24٨ .

 .21۵کنگاار ی پاانجم شاادراجای نمایناادهان کااارهران ،دجقانااان و ساار ا ان
روساایه ک  4تککا  1۹اوئیککهی  ،1۱1٧گککزار

شککورای کمیسککرهای خلککا۵ /
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اوئی کهی  [ 1۱1٧نخسککتین بککار در  1۱24منت ککر شککد] ،مجموعککه آثککار ،جلککد ،2٨
.۵42 .
 .216کنگاار ی ساادا انعرناساایدنال کمدنیساا
حزب کمونیس

روسیه ،صفًا

 .21٨در مسیر درس  ،صفًا

.۵1۱ - ۵2۹
 3٨٨ک .3٨6

 .21٧کنگاار ی جفااعم حاابب کمدنیساا
و صلح ،صفًا

در ار ی جن

( لشاادیگ) روساایه ا هاابار

 ۱٧ک .۱۵

 .21۱کنگاار ی ساادا انعرناساایدنال کمدنیساا
تاکتیب انترناسیونال کمونیس ،
 .22۹جمان منبع ،صفًا

ککک گککزار

راجککر بککه تاکتیککب

ککک سککخنرانی بککه لرفککداری از

.۵۹٨ .

 ۵13ک .۵12

 .221کنگاار ی وحاادت حاابب کااارهری سدساایالدمدکرات روساایه ککک 1۹
( 23آوریککا تککا  2۵آوریککا (  ٧مککه [ 1۱۹6در  1۱۹٨منت ککر شککد] ،مجموعککه
آثار ،جلد ،1۹
 .222هبار

.2۱۹ .
در اار ی کنگار ی وحادت حابب کاارهری سدسایالدمدکرات

روسایه (نامااه اه کااارهران ساان
جلد ،1۹
 .223هبار

پعر ادرگ) [ اوئککن  ،]1۱۹6مجموعکه آثککار،

.34٧ .
در ار ی انقلاب ،119۵

.2٨6 .

 .224کنگاار ی جشااعم حاابب کمدنیساا
مار

 ،1۱1۱مجموعه آثار ،جلد ،2۱

( لشاادیگ) روساایه ک  1٧تککا 23

.1۵1 .

« .22۵جماککوری» در زبککان فرانسککه یککب کلمککهی متنکک

اسکک

و از ایککن رو

نویسنده وااهی «جماوریهای خواهر» را به کار میبرد.
 .226کنگاار ی ساادا شاادراجای نمایناادهان کااارهران ،دجقانااان و ساار ا ان
روسیه،

.4۱٧ .
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 .22٨جمان منبع ،همکان صکفًه .لنکین در ایکنجکا «پکیشگکویی» مکارک
مککیکنککد .او یککب صککفًه دبککاتککر یککادآور شککده بککود کککه «مککارک
پایهگذاران بزر

را تقلیکد
و انگلکک

سوسیالیسکم در اواخکر دکرن نکوزدهم گفتنکد ککه "فرانسکه شکرو

خواهد ککرد و آلمکان بکه پایکان خواهکد رسکاند" ».مکارک

در نامکهای بکه انگلک ،

به تکاریج  12فوریکهی  ،1٧٨۹همکین جملکه را بکه ککار مکیبکرد .در مجموعکه آثکار،
جلد ،24

.24۵ .

 .22٧کنگاار ی جفااعم حاابب کمدنیساا

( لشاادیگ) روساایه ا هاابار

.۱۹ .

در ار ی جن

و صلح،

 .22۱هاابار

ااه کنفااراند کمیعااهجای کار ان اهجای شهرسااعان مسااید،

.

.۵٧2
 .23۹کنگاار ی جفااعم حاابب کمدنیساا
در ار ی جن

و صلح،

( لشاادیگ) روساایه ا هاابار

.۱۵ .

 .231انعرناساایدنال ساادا و جایگااا آن در تاااریخ [ ،]1۱1۱مجموعککه آثککار ،جلککد
،2۱

.313 .

 .232کنگاار ی جفااعم حاابب کمدنیساا
در ار ی جن

و صلح،

( لشاادیگ) روساایه ا هاابار

.۱۵ .

 .233چهااارمین کنفااراند سااندییاجا و کمیعااهجای کارها جااا و کار انااهجای
مسید ک گزار

راجر به اوضا کنونی،

.4۱4 .

 .234نهمااین کنفااراند شاادراجای روساایه کک  23تککا  2٧دسککامبر  ،1۱21سیاسک
خارجی و داخلی جماوری ،مجموعه آثار ،جلد ،33
 .23۵کنگر ی جفعم حبب کمدنیس
 .236درسجای انقلاب،

.24٨ .

.142 .

( لشدیگ) روسیه،

.۱٧ .
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.2۵۵ .

 .23٨جمان منبع،

 .23٧سااخنرانب در جلسااهی مشااعر

کمیعااهی اجرایااب مرکاابی روساایه،

شاادرای مسااید ،کمیعااهجای کار انااهجا و کارها جااا و سااندییاجای مسااید،
 2۱اوئیهی  [ 1۱1٧در  1۱1۱منت ر شد] ،مجموعه آثار ،جلد ،2٧

.21 .

 .23۱در ار ی دمدکراسب و دییعاتدری ،مجموعه آثار ،جلد ،2٧

.3٧٨ .

 .24۹پااروژ ی قطعنامااه در ااار ی اوضااا سیاسااب کناادنب ( ، 1۱1٨مجموعککه
آثار ،جلد ،2۵

 .34۹ .روزهکای سکو تکا پکنجم اوئیکه ،بکهوی ه بکا تظکاهرا

پتروگککراد ،در برابککر کککاد توریککد ( Taurideم ککخ
خواهکان آن بودنکد ککه تمکا دکدر
را بکهشکد

تظاهرا
پراودا زار

مککیشککد .تظککاهر کننککدگان

بکه شکوراها منتقکا شکود .دولک

سکرکوب ککرد؛ ن کریا

در

مودک

ایککن

بل کویبها ممنکو شکدند و دفتکر

شد؛ لنین ،ککه بکهعنوان عامکا سکتاد ارتکش آلمکان معرفکی شکده بکود،

مجبککور شککد بککه فنلانککد فککرار کنککد؛ کککامنو ،تروتسککیی و سککایر رهبککران بل ککویب
زنککدانی شککدند .انککرال کورنیلککو ،بککا پ ککتیبانی کاد هککا ،در روزهککای  26تککا 3۹
او

(  ٧تککککا  12سککککپتامبر  ،1۱1٨تلککککا

سازماندهی کنکد؛ امکا شیسک

کککککرد کودتککککایی ضککککدانقلابی را
بکر علیکه کودتکا

خکورد .شکوراها رهبکری مقاومک

را برعاده داشتند .بعکد از ایکن وادعکه ،زنکدانیان اوئیکه ،ازجملکه رهبکران بل کویب،
آزاد شدند.
 .241کککارل مککارک  ،مبااار ات طبقاااتب در فرانسااه ( 11۵9ااا  ،)1141فصککا
سو  ،پاری  ،انت ارا

،1۱6٨ ،sociales

.

 .242دو تاکعیگ سدسیالدمدکراسب در انقلاب دمدکراتیگ،
 .243دول

و انقلاب (اوئن ک سپتامبر ، 1۱1٨پسگفتار چا

.111 .
اول،

.۵31 .

 .244تورگنیو ،ایوان سرگئییویا ،پدران و پسران ( ، 1٧62فصا  ،21پاری ،
انت ارا

،1۱٧۱ ،Folio

.1٧٧ .
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 .24۵یلان حث در ار ی حق ملل در تعیین سرندش

دی 1۹( ،اوئیهی

 ، 1۱16مجموعه آثار ،جلد  ،22صفًا  3٧4ک.3٧3
 .246کارل مارک  ،دسعندشعهجای ،1144پاری  ،انت ارا
.1۵٨

،1۱۱6 ،Flammarion

.

