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  لنين ــ سازمان دهنده و پيشوای
   حزب کمونيست روسيه

 
  
  

تحت لوای مارکسيسم کار  هر دوی آنها. کسيست وجود دارنددو گروه مار
معذالک آنها به هيچ وجه . مارکسيست می دانند" تمام عيار" می کنند و خود را 

ريضی آنها را از هم جدا عی دره: عالوه بر اين. به يک ديگر شباهتی ندارند
  .ميکند زيرا اسلوب کار آنها در دو قطب مخالف قرار دارد

طراق آن معموًال به قبول ظاهری مارکسيسم و اعالم پر طگروه اول م
مارکسيسم پی ی  به کنهاين گروه بدون اين که قادر و يا مايل باشد.  می کندءاکتفا

 نمايد، اصول زنده ء آن را در زندگی اجراببرد و بدون اين که قادر يا مايل باشد
 فعاليت ی پايه.زدمی سا مرده و گنگ بدلهای و انقالبی مارکسيسم را به فرمول

از ئی ها بلکه نقل قول،آنها تجربه و يا در نظر گرفتن کارهای عملی نيست
تاريخی های تعليمات و دستورات را از مشابهات و قرينه سازی. مارکس است

 مغايرت گفتار با کردار ــ .کسب می نمايد، نه از تجزيه و تحليل واقعيت زنده
 عدم رضايت دائمی از سرنوشت، يأس و. اينست بيماری اساسی اين گروه

 "کند  بور می" برای اين گروه کارشکنی می نمايد و آنها را سرنوشتی که غالبًا 
، )در روسيه ( نام اين گروه ــ منشويسم . جا سرچشمه می گيرد از اين

 با ١لندن ی در کنگره) يوگيخس ( رفيق تيشکو . است) در اروپا ( اپورتونيسم  
 به است، لم دادهه بر نقطه نظر مارکسيسم نايستاده بلکه اين که اين گروذکر 

  .طرز صائبی اين گروه را توصيف نمود
گروه دوم، برعکس، مرکز ثقل قضايا را از قبول ظاهری مارکسيسم به 

تعيين آن چنان وسائل و .  آن در زندگی منتقل می نمايدعمل و اجراءی مرحله
ب باشد، تغيير اين طريق و طرق عملی کردن مارکسيسم که با اوضاع مناس

وسائل هنگامی که اوضاع تغيير می کند ــ اينها نکاتی است که اين گروه عمده 
اين گروه دستورات و تعليمات را از . توجه خود را بدان معطوف می دارد

های بررسی شرايط محيط کسب می کند، نه اين که از مشابهات و قرينه سازی
و کلمات قصار نيست بلکه بر ها بر نقل قول فعاليت وی متکی ی پايه.تاريخی

                                                 
پنجم حزب سوسيال ــ دموکرات کارگری روسيه است ی لندن، منظور کنگرهی  ــ کنگره١

  . ادامه داشت در لندن١٩٠٧ مه سال ١٩ آوريل تا ٣٠که از 



 ٣

 مورد وارسی قرار ،عملی است که صحت هر قدم خود را با تجربهی تجربه
 از اشتباهات خود پند می گيرد و ساختن زندگی نوين را به ديگران     ،ميدهد

به همين دليل هم هست که در فعاليت اين گروه گفتار با کردار . می آموزد
موزش مارکس هم با تمام نيروی زنده و انقالبی آن حفاظت مغايرت ندارد و آ

نمی توانند به تعبير جهان اکتفاء ها گفتار مارکس که طبق آن مارکسيست. ميشود
اين گروه ی کامًال درباره ٢نمايند و بايد گامی فراتر نهاده، آن را تغيير دهند، 

  . نام اين گروه ــ بلشويسم، کمونيسم است.صدق می نمايد
  .لنين است. ا. ان دهنده و پيشوای اين گروه  وسازم

  
  
  
حزب کمونيست ی سازمان دهندهی  ــ لنين به مثابه١

  روسيه
  
  

 که با تشکيل حزب پرولتاريا در روسيه، در شرايط خاصی جريان داشت
 يعنی در فرانسه و غربدر .  در هنگام تشکيل حزب متفاوت بودغربشرائط 
 به وجود آمد و اين در شرائطی بود که وجود ها حزب کارگر از اتحاديه،آلمان

و احزاب مجاز بود، انقالب بورژوازی انجام يافته و پارلمان ها اتحاديه
ی بورژوازی موجود بود، بورژوازی خود را به حکومت رسانده و در نقطه

 تشکيل حزب مقابل پرولتاريا قرار گرفته بود، ــ ولی به عکس در روسيه
تبداد بسيار شديد و در انتظار انقالب بورژوا ــ پرولتاريا در شرائط اس

از طرفی تشکيالت حزبی از دموکراتيک به وقوع می پيوست، هنگامی که، 
کارگر ی استفاده از طبقهی بورژوازی که تشنه ٣" مارکسيست علنی " عناصر 

های برای انقالب بورژوازی بودند، انباشته ميشد و از طرف ديگر ژاندارم
ارکنان حزبی را از صفوف حزب بيرون می کشيدند، در حالی تزاری بهترين ک

                                                 
  .»فويرباخ ی برنامهی درباره«  مراجعه شود به  ــ٢

يک جريان مسلکی بورژوازی است که مارکسيسم را تخطئه "  علنی مارکسيسم"  ــ  ٣
.     در ميان روشنفکران بورژوائی روسيه رواج داشت١٩ی نود سدههای کرده و در سال

مارکسيسم را بر تن ی جامه منظور از آن اشخاصی است که "علنی های مارکسيت" 
حکومت تزاری چاپ می شد، ی ه و آثار خود را در مطبوعات علنی که با اجازهداشت
آنها تالش داشتند که در زير لوای مارکسيسم، جنبش کارگری را در . ر می نمودندمنتش

  .خدمت به بورژوازی قرار داده و با منافع بورژوازی دم ساز کنند



 ٤

ثابت قدم، به هم پيوسته ی که نمو جنبش انقالبی خود به خودی، وجود يک هسته
و کامًال مخفی و مبارزی را از افراد انقالبی ايجاب می کرد که قادر باشد جنبش 

  .را به سمت سرنگون ساختن حکومت مطلقه هدايت کند
ود از جدا کردن ميش از بز، فاصله گرفتن از عناصر  عبارت ب،وظيفه

 صريحی دادن برنامه، هابيگانه، تشکيل کادرهائی از انقالبيون مجرب در محل
محکمی به آنان، و باالخره گرد آوردن اين کادرها در يک سازمان و تاکتيک 

که به حد لزوم مخفی باشد تا در برابر تهاجمات ای واحد مبارز انقالبيون حرفه
ارتباط داشته ها با توده عين حال به حد لزوم ستادگی نمايد و در ياها ژاندارم

  . باشد تا در هنگام ضرورت آنها را به مبارزه سوق دهد
، "ندالم داده" طه نظر مارکسيسم قيعنی همان کسانی که بر نا همنشويک

غير ی هاحزب کارگر از اتحاديهچون در غرب : مسئله را ساده حل می کردند
کارگر مبارزه می کردند، برون ی که در راه بهبود وضع اقتصادی طبقهبی حز

لمقدور همين عمل را انجام داد، يعنی اآمده است، لذا الزمست در روسيه هم حتی
در " اقتصادی کارگران با کارفرمايان و حکومتی به مبارزه"عجالتًا فقط 

ی سراسر روسيه اکتفاء شود، بدون اين که يک سازمان پيکارجوئی براها محل
 ئی به وجود نيامده باشد هاد هم، اگر تا آن موقع اتحاديهعب.... تشکيل گردد، و بعد 

ی کارگری غير حزبی دعوت نمود و آن را به منزلهی آن وقت بايد يک کنگره
  .حزب اعالم کرد

به زحمت ها زيادی از بلشويکی و شايد هم عدهها در آن موقع منشويک
، عالوه بر اين هامنشويک" مارکسيستی "   "ی نقشه"حدس می زدند، که اين 

که برای محيط روسيه تخيلی است، در عين حال متضمن کارهای تبليغاتی 
حزبيت، از بين بردن کادرهای ی تنزل نظريهی وسيعی نيز هست که مايه

کارگر به ی حزبی، محروم ساختن پرولتاريا از حزب خود و رها ساختن طبقه
  .دمی باشها کام ليبرال

بزرگ ترين خدمت لنين در قبال پرولتاريای روس و حزب وی عبارت از 
که ای تشکيالتی منشويکی را از همان لحظه" ینقشه" اين است که تمام خطر 

هم به " نقشه " هنوز در حال تکوين بود، و خود صاحبان اين "  نقشه" اين 
ار کرد آشکآن را در نظر مجسم سازند، ی زحمت می توانستند خطوط مشخصه

بی بند باری تشکيالتی ی بی امانی را عليهی حملهو پس از آشکار کردن آن، 
زيرا . اين مسئله متمرکز کردرا روی ها آغاز و تمام توجه پراتيسينها منشويک

  .موضوع بر سر موجوديت حزب، بر سر حيات و ممات حزب بود
مرکز کانون تی  برای سراسر روسيه به مثابهسياسیی ايجاد يک روزنامه

ی به مثابهها نيروهای حزبی، تشکيل کادرهای ثابت قدم حزبی در محل
واحد از ی حزب، گرد آوردن اين کادرها در يک مجموعه" منظمهای قسمت"
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 روسيه با حد اسریتطريق روزنامه و به هم پيوستن آنها در حزب مبارز سر
د ــ واحی ، تاکتيک محکم، ارادهروشنی ، با برنامهکامًال مشخصهای فاصل

يک " ، "چه بايد کرد؟ :  " مشهور خودهای که لنين در رسالهای اين بود نقشه
 شايستگی اين نقشه .آن را بسط و توسعه داده است" دو گام به پس گام به پيش، 

تشکيالتی ی در اين بود که با واقعيت روسی کامًال مطابقت داشت و تجربه
در مبارزه برای اين نقشه، . را استادانه خالصه می نمودها  پراتيسينبهترين

روس به طرزی قطعی از پی لنين رفتند، بدون اين که های اکثريت پراتيسين
 پيروزی اين نقشه، آن حزب کمونيست به هم .حتی از انشعاب هم روی گردانند

  .پی ريزی کرد که جهان نظير آن را به خود نديده استرا ای پيوسته و آبديده
لنين را متهم می کردند به اين که  ) !ها منشويکنه فقط ( چه بسا رفقای ما 

آشتی ناپذير با مصالحه جويان و غيره ی به جر و بحث و انشعاب و مبارزه
 شکی نيست که هم اين و هم آن به موقع خود وجود .تمايلی بيش از حد دارد

 نيست که اگر حزب ما عناصر غير ولی فهم اين موضوع مشکل. داشته است
پورتونيست را از صفوف خود نمی راند، نمی توانست از قيد پرولتاريائی و ا

ضعف داخلی و ابهام، خالصی يابد و نمی توانست به آن نيرو و استحکامی که 
 بورژوازی رشد و تحکيم حزب در دوران سيادت. ذاتی اوست، دسترسی يابد

يست که اين حزب بر ضد عناصر اه به ميزان مبارزهتپرولتاريا فقط وابس
کارگر دنبال ی و طبقهيست، ضد انقالبی و ضد حزبی در محيط خود اپورتون
 خود استحکام     یحزب با تصفيه: " السال حق داشت وقتی می گفت. مينمايد

  .٤" می يابد 
متهم کنندگان معموًال حزب آلمان را مورد استناد قرار می دادند که آن موقع 

قدرت نيست ی حدتی نشانهولی اوًال، هر و. در آن رونقی داشت" وحدت " امر 
 ٥و ثانيًا، کافيست اکنون به حزب سابق آلمان که از هم گسيخته و به سه حزب

            بطالن و واهی بودن ی ، نظری افکنده شود تا به درجهتقسيم شده است
تازه از . شيدمان و نوسکه با ليبکنخت و لوکزامبورگ پی برده شود" وحدت " 

صر انقالبی حزب آلمان به موقع از عناصر ضد کجا معلومست که اگر عنا
خير، لنين ... انقالبی اين حزب جدا می شدند، برای پرولتاريای آلمان بهتر نبود

عناصر ی آشتی ناپذير عليهی هزار بار حق داشت که حزب را به راه مبارزه
اين سياست ی چه فقط در نتيجه. ضد حزبی و ضد انقالبی سوق می داد

                                                 
     . نقل شده است١٨٥٢ ژوئن ٢٤ی ، مورخهالسال به مارکس ی ــ  اين جمله از نامه٤
   . به همين جمله استناد کرده است" چه بايد کرد؟ " لنين در دست خط برای چاپ . ا. و
 منظور سه حزبی است که پس از انشعاب حزب سابق سوسيال ــ دموکرات آلمان  ــ٥

رات و حزب کمونيست حزب سوسيال دموکرات، حزب مستقل سوسيال دموک: تشکيل شد
  .آلمان
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ور را آ حزب ما توانست آن وحدت داخلی و هم پيوستگی حيرتتشکيالتی بود که
 که با داشتن آن از بحران ژوئيه در موقع حکومت درون خود ايجاد نمايد

ن آمد، قيام اکتبر را به دوش خود تحمل کرد، بحران کرنسکی بدون آسيب بيرو
برست ليتوفسک را بدون تزلزل گذراند، موجبات پيروزی بر آنتانت را ی دوره

را به دست آورد که در ای راهم ساخت و سرانجام آن قابليت انعطاف بی سابقهف
در صفوف خود تغيير آرايش داده، صدها ای پرتو آن قادر است در هر لحظه

هزار اعضای خود را برای هر گونه کار بزرگ متمرکز کند بدون اين که هيچ 
   .گونه بی نظمی و اختاللی در محيط خود ايجاد نمايد

  
  
  
  يشوای حزب کمونيست روسيهپی ـ لنين به مثابه ـ٢

  
  

ولی مزايای تشکيالتی حزب کمونيست روسيه فقط يک جانب مسئله را 
اگر مضمون سياسی کارهای حزب، برنامه و تاکتيک آن با . نشان می دهد

کارگر را به شور های واقعيت روس تطبيق نمی کرد، اگر شعارهای آن توده
ا به جلو سوق نمی داد، حزب نمی توانست به اين نمی آورد و جنبش انقالبی ر

  اين جوانب مسئله ی به بحث درباره. سرعت نشو و نما يافته و مستحکم گردد
  .می پردازيم

 جريان داشت که طیيدر شرا ) ١٩٠٥سال ( انقالب بورژوا ــ دموکراتيک 
بسيار با شرايط غرب در هنگام تحوالت انقالبی، مثًال در فرانسه و آلمان، فرق 

به وقوع پيوست که ای مانوفاکتور و در دورهی در غرب انقالب در دوره. داشت
 طبقاتی تکامل نيافته بود، هنگامی که پرولتاريا کم عده و ناتوان بود،ی مبارزه

او باشد و بورژوازی به های از خود دارای حزبی نبود که قادر به تنظيم خواست
ه بتواند اطمينان کارگران و دهقانان را انقالبی بود کی حد کافی دارای آن جنبه

به طرف خود جلب کند و آنها را برای مبارزه عليه آريستوکراسی وارد ميدان 
در عصر ماشين و تکامل  ) ١٩٠٥سال ( کند، ــ در روسيه، برعکس، انقالب 

طبقاتی يعنی هنگامی آغاز شد که پرولتاريای روس که کميت نسبی آن ی مبارزه
اری هم آن را مجتمع ساخته و به آن پيوستگی داده بود، ديگر دبسيار و سرمايه

کرده و از خود دارای حزبی بود که از حزب بورژوازی ها با بورژوازی رزم
 در حالی که .طبقاتی بودهای پيوستگی بيشتری داشت، از خود دارای خواست

بورژوازی روس، که اصوًال زندگيش هم از راه سفارشات حکومت می گذشت، 
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قدر از روح انقالبی پرولتاريا ترسيده بود که عليه کارگران و دهقانان در پی آن 
عدم ی اين واقعيت که آتش انقالب روس در نتيجه. اتحاد با دولت و مالکان بود

موفقيت جنگی در ميدان منچوری مشتعل شد، فقط موجب تسريع جريان حوادث 
  .هدبود بدون اين که در عين حال، ماهيت امر را تغيير د

وضعيت تقاضا ميکرد که پرولتاريا در رأس انقالب قرار گيرد، دهقانان 
انقالبی را دور خود گرد آورد و به نام دموکراسی کردن کامل کشور و تضمين 

فع طبقاتی خود در آن واحد عليه تزاريسم و بورژوازی، دست به يک امن
  .قطعی بزندی مبارزه

  لم " نقطه نظر مارکسيسم ، يعنی همان کسانی که بر هاولی منشويک
چون انقالب روسيه بورژوازيست :   مسئله را طبق نظر خود حل کردند"ند ادهدا

" تاريخ " به ( و در انقالب بورژوازی، رهبری با نمايندگان بورژوازيست 
، پس پرولتاريا نمی تواند فرمانروای )انقالب فرانسه و آلمان مراجعه شود 

که به همان بورژوازی ( بايد به بورژوازی روسيه انقالب روسيه باشد، رهبری 
واگذار گردد، دهقانان هم بايد در اختيار بورژوازی ) انقالب خيانت می کند 

گذارده شوند و شايسته است که پرولتاريا در موضع يک اپوزيسيون کامًال چپ 
  .باقی بماند

ی نزلهبه مها را هم منشويکها پست اين بد ليبرالهای و اين آوازه خوانی
  ! ....جلوه گر می ساختند" تمام عيار " آخرين کالم مارکسيسم 

بزرگ ترين خدمت لنين در حق انقالب روس اين است که پوچ بودن اين 
منشويکی را " شمای انقالب " و تمام خطر ها تاريخی منشويکهای قرينه سازی

يکتاتوری  د.که مصالح کارگران را به بلع بورژوازی می داد از بـُن آشکار کرد
انقالبی دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان به جای ديکتاتوری بورژوازی، تحريم 

به جای شرکت در مجلس دوما و کار و قيام مسلحانه  ٦مجلس دومای بوليگين 
پس از اين که مجلس دوما در هر حال " ائتالف چپ " ی پيوسته در آن، نظريه

خارج از دوما به جای ی ارزهتشکيل شد و استفاده از تريبون دوما برای مب
ارتجاعی دوما، مبارزه با حزب کادت که " حفاظت"کادتی و ی شرکت در کابينه

تاکتيکی است ی يک نيروی ضد انقالبی بود به جای ائتالف با آن ــ اين آن نقشه
                                                 

 ١٩٠٥نمايندگان، که حکومت تزاری در سال ی  دومای بوليگين يعنی مجلس مشاوره ــ٦
طرح قانون مربوط به تأسيس دومای مشورتی دولتی و آئين . قصد تأسيس آن را داشت

 وزير وقت )Bulygin(انتخابات دوما به توسط کميسيونی تحت رياست بوليگين ی نامه
ا هبلشويک. ،  تزار انتشار يافت١٩٠٥ اوت سال ٦مورخه ی ين شد و با بيانيه، تدوکشور

دومای بوليگين هرگز تشکيل نشد، طوفان ." .... دومای بوليگين را جدًا تحريم نمودند
ی سخن رانی درباره" لنين ــ ." ( انقالب قبل از اين که دوما تشکيل شود، آن را برچيد

   " )  ١٩٠٥ب سال انقال
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دو تاکتيک سوسيال ــ دموکراسی در :  "مشهور خودهای که لنين در رساله
آن را بسط " و وظائف حزب کارگریها وزی کادتپير" و " انقالب دموکراتيک

  .داده است
های که با تنظيم صريح و قاطع خواست آن بود برازندگی اين نقشه در

 در روسيه، انتقال انقالب بورژوا ــ دموکراتيکی پرولتاريا در عصر طبقات
 ديکتاتوریی ، تسهيل می نمود و نظريهسوسياليستیی انقالب را به مرحله

تاکتيکی، اکثريت ی در مبارزه برای اين نقشه. را در خود نهان داشت  پرولتاريا
.  با عزمی راسخ و بدون برگشت از پی لنين روان شدندروسهای پراتيسين

آن تاکتيک انقالبی را بنيان نهاد، که در پرتو آن حزب ی پيروزی اين نقشه پايه
  .ما اکنون ارکان امپرياليسم جهانی را به لرزه در آورده است

امپرياليستی و تزلزل تمام اقتصاد ی  آتی حوادث، جنگ چهارسالهیتوسعه
مت موقتی ــ به ومشهور، حکی دو گانهی ملی، انقالب فوريه و قدرت حاکمه

شکل ی کانون ضد انقالب بورژوازی و شوراهای پترزبورگ ــ به مثابهی مثابه
، مؤسسانتکوينی ديکتاتوری پرولتاريا، انقالب اکتبر و بر هم زدن مجلس 

انحالل پارلمانتاريسم بورژوازی و اعالم جمهوری شوراها، تبديل جنگ 
امپرياليستی به جنگ داخلی و تعرض امپرياليسم جهانی به معيت               

 عليه انقالب پرولتاريائی و سر انجام موقعيت رقت بار زبانی" هایمارکسيست"
 به و پرولتاريا آنها را از عرشهکه به مجلس مؤسسان چسبيده بودند ها منشويک

ها فقط ناری رسيدند، ــ تمام ايددريا انداخت و با موج انقالب به سواحل سرمايه
بيان کرده است، به " دو تاکتيک " صحت اصول تاکتيک انقالبی را که لنين در 

 حزبی که چنين ميراثی در دست داشت، می توانست بدون .ثبوت می رساند
  . کشتی خود را شجاعانه به پيش براند، لبحریاتحتی هاهراس از تخته سنگ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
انقالب پرولتاريائی است، هنگامی که هر شعار ی که دوره ما یدر دوره

پيشوای آن در عمل بررسی می شود، پرولتاريا از پيشوای ی حزب و هر جمله
وايانی از پرولتاريا به خود ديده است، تاريخ، پيش. داردای ويژههای خود خواست
طوفانی، پيشوايان اهل عمل، از خود گذشته و شجاع، ولی از های پيشوايان دوره

از . نام اين پيشوايان را به زودی فراموش نمی کنندا ه توده.لحاظ تئوری ضعيف
ولی تمام جنبش     . السال در آلمان و بالنکی در فرانسه: آن جمله هستند مثًال

 برای آن هدف روشن ؛نمی تواند فقط با خاطرات زنده باشدلمجموع ا حيثمن
  .الزمست) تاکتيک ( و خط مشی محکم ) برنامه ( 
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آنها پيشوايان زمان صلحند که در . نوع ديگری هم از پيشوايان وجود دارند
چنين . تئوری قوی هستند، ولی در امور تشکيالتی و کارهای عملی ضعيفند

عمومی هستند و آن هم ی ر قشر فوقانی پرولتاريا دارای وجههپيشوايانی فقط د
تا مدت معينی؛ با فرا رسيدن عصر انقالب، هنگامی که از پيشوا شعارهای 

صحنه را ترک گفته، جا را به افراد ها خواسته می شود، تئوريسينانقالبی عملی 
کی در پلخانف در روسيه و کائوتس:  از آن جمله هستند مثًال.جديدی می دهند

  .آلمان
برای اين که مقام پيشوائی انقالب پرولتاريا و حزب پرولتاريا حفظ شود، 

عملی و تشکيالتی جنبش پرولتاريائی را در خود ی بايد قدرت تئوريک و تجربه
 لنين نوشت که او ی آکسلرود وقتی که مارکسيست بود، درباره.  پ.جمع داشت

را با معلومات تئوريک و افق يک مرد عمل برجسته ی به طرز شگرفی تجربه"
آکسلرود . رجوع شود به پيش گفتار کتاب پ(  ."در خود جمع دارد وسيع سياسی
  ٧ ." )روس های وظائف سوسيال ــ دموکرات: "لنين تحت عنوانی در رساله

" متمدن " اری دمشکل نيست حدس زد که آقای آکسلرود اين ايدئولوگ سرمايه
ولی برای ما که لنين را از . لنين بگويدی رهامروز چه چيزی ممکن بود دربا

نزديک می شناسيم و قادريم به امور از نظر ابژکتيف بنگريم، هيچ گونه شکی 
ضمنًا بايد . باقی نيست که اين خاصيت قديمی را لنين کامًال حفظ کرده است

توضيح اين واقعيت را که لنين، و همانا شخص وی، امروز پيشوای نيرومند 
يده ترين حزب پرولتاريا در عالم می باشد، در همين مسئله جستجو ترين و آبد

  . نمود
  
   
  
  

  استالين. و. ی                                                     
  ٣١٥ ــ ٣٠٥.  ، ص٤کليات، جلد                                                       

  
  ١٩٢٠سال  آوريل ٢٣در تاريخ                                                       

  "پراودا " ی  روزنامه٨٦ی                                                   در شماره
 .                                                    به طبع رسيده است

                                                 
لنين در پايان سال . ا. از طرف و" روسهای وظائف سوسيال دموکرات" اب  کت ــ٧

 چاپ اول اين کتاب که شامل پيش .تحرير در آمده استی  در تبعيد گاه به رشته١٨٩٧
يال سسازمان سو"ی  در ژنو به وسيله١٨٩٨آکسلرود بود در سال . گفتاری به قلم پ

  . منتشر گرديد"  روسهایتدموکرا



 ١٠

  
  رفيق لنين در استراحت

  
  
  

  )کوتاه ى مقاله( 
  
چيزی " رفيق لنين در استراحت"ى د که اکنون نبايد درباره نظر می رسبه

نوشت زيرا که ايام استراحت به سر می آيد و رفيق لنين به زودی به کار باز 
به عالوه خاطراتی که او در من به جا گذاشته چنان فراوان و گرانبها . ميگردد

 ىکوتاه، آن طور که هيئت تحريريهى است که نوشتن آنها در يک مقاله
با وجود اين من . طلب می کند به هيچ وجه مناسب نيست" پراودا " ى روزنامه

  . مجبورم بنويسم، چون هيئت تحريريه اصرار می ورزد
سرباز پير بر خورد کنم که       اى برای من اتفاق افتاد که در جبهه با عده

چند شبانه روز را در نبردهای پياپی بدون استراحت و خواب " بدون وقفه"
درو هاى ذرانده بودند و آنها هم چون َاشباهی از نبرد باز گشتند و مانند ساقهگ

خوابيدند و پس از استراحت با نيروئی "  ساعت تمام١٨"شده بر زمين افتادند و 
 ".توانند نمیزندگی "جديد که بدون آنها هاى تازه از جای برخاستند، برای نبرد

ر ژوئيه، پس از گذشت يک ماه  رفيق لنين در نخستين مالقات من با وی د
او موفق شده بود . سرباز پير را در ذهن من باقی گذاشتى و نيم همان خاطره

پس از نبردهای مداوم طاقت فرسا، استراحت کرده و پس از استراحت نيروی 
به دست آورد، نيروئی تازه و قوائی تجديد شده اما همراه با اثرات اى تازه

  .خستگی و فرسودگی
خواندن روزنامه برای من مجاز نيست، » :  ن با استهزاء می گويدرفيق لني

با دقت از هر تکه کاغذی که روی . اجازه ندارم راجع به سياست صحبت کنم
ميز می افتد دوری می جويم چون می ترسم مبادا روزنامه باشد و از آن نقض 

  «. انضباط بيرون آيد
در عين حال . ا نهايت ستودممن بلند بلند خنديدم و حس انضباط رفيق لنين ر

پزشکان را مسخره کرديم زيرا آنها نمی توانند درک کنند که سياست مداران 
هنگامی که با يک ديگر مالقات می کنند، نمی توانند راجع به سياست اى حرفه

  .حرف نزنند
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آن چه در رفيق لنين توجه شما را جلب می کند تمايل شديد او به مسائل 
معلوم بود که عطش بسيار . شتياق غلبه ناپذير او به کار استمختلف و اشتياق، ا

،ااسى محاکمه. داشت  پيش بينی مقدار ٩ژن و الهه، هاى  کنفرانس٨رها
او . محصول، صنايع و وضع مالی ــ تمام اين مسائل به دنبال يک ديگر می آيند

ه خود عجله نمی کند، گله مند است که از وقايع عقب ماندى برای بيان عقيده
وقتی اطالع می يابد که محصول . او بيشتر می پرسد و به خاطر می سپرد. است

  .خوب است، خيلی شادمان ميشود
اين دفعه در اطراف رفيق لنين . پس از يک ماه من وضع ديگری ديدم

به او اجازه داده بودند بدون محدوديت روزنامه ( انبوهی کتاب و روزنامه بود 
اثری از خستگی و فرسودگی در او ). بت کند سياست صحى بخواند و درباره

ئی از اشتياق عصبی وی نسبت به کار ديگر به چشم      هانشانه. مشهود نبود
آرامش و اطمينان کامًال به او باز گشته . نمی خورد ــ عطش او سپری شده بود

  .....لنين پير ما زرنگ و با چشمانی نيمه باز به هم صحبت می نگريست. بود
  . دفعه گفتگوی ما هيجان انگيز تر بوداما اين

  ... بودجه... نرخ روبل... وضع صنايع... محصول... وضع داخلی
. موقعيت مشکل است، اما مشکل ترين روزها سپری گشته است» 

به دنبال محصول بايد صنايع . محصول فراوان، کار ما را عميقًا تسهيل می کند

                                                 
 ١٩٢٢ اوت ٧ ژوئن ــ ٨رها از طرف دادگاه عالی انقالبی در تاريخ ا اسىــ  محاکمه ٨ 

ر امرکزی حزب اسى  نفر عضو کميته١١ نفر محکوم ٣٤از . در مسکو صورت گرفت
از اين محاکمه واضح و مبرهن است که اين حزب ازهمان روزهای اول انقالب . بودند

شورش مسلحانه را . خواستندسوسياليستی اکتبر با حکومت شوروی به مخالفت به پا 
تروريستی را ى توطئه چيدند، از مداخالت خارجه پشتيبانی کردند و شيوه. تدارک ديدند

  .نسبت به رهبران حزب بلشويک و دولت شوروی به کار بردند
 مه ١٩ آوريل ــ ١٠( ــ منظور دو کنفرانس اقتصادی بين المللی است که يکی در ژن ٩

کنفرانس ژن . بر گزار شدند) ١٩٢٢ ژوئيه ٢٠ ژوئن ــ ١٥( و ديگری در الهه  ) ١٩٢٢
در اين . سوسياليستی تشکيل گرديدى اری و روسيهدبرای تعيين مناسبات بين جهان سرمايه

اری از يک دکنفرانس نمايندگان انگلستان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن و کشورهای ديگر سرمايه
نمايندگان کشورهای . رکت کردندشوروی از طرف ديگر شى طرف و نمايندگان روسيه

پرداخت ( شوروی پيش کشيدند ى ئی به هيئت نمايندگی روسيههااری درخواستدسرمايه
قروض در حين جنگ و قبل از آن، واگذاری مايملک ملی شده به صاحبان سابق ى کليه

در حکم آن بود که کشور شوروی را به ها که اجرای اين درخواست) خارجی و غيره 
شوروی ى هيئت نمايندگی روسيه. اروپای غربی درآوردى سرمايهى مرهصورت مستع
بعدًا اين موضوع به کنفرانس . اران خارجی را رد کرددناموجه سرمايههاى اين خواست

کنفرانس الهه نيز به علت اختالف نظر دو . کارشناسان الهه برای بحث تحويل داده شد
  . طرف به توافقی نرسيد
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وع بر سر اين است که با ساده اکنون موض. و امور مالی را بهبودی بخشيد
کردن ادارات و مؤسسات و بهبود کيفيت کار آنها گريبان دولت را از مخارج 

الزم است، آن گاه ما اى به خاطر انجام اين کار پايداری ويژه. غير الزم رهانيد
  . «گليم خود را بيرون خواهيم کشيد و حتمًا بيرون خواهيم کشيد 

نقش ... انگلستان و آلمان... ار فرانسهرفت... متفقين... وضع خارجی
  ...آمريکا

آنها آزمندند و عميقًا از يک ديگر نفرت دارند، يک ديگر را » 
ما : راه ما درست است. ما را نيازی به شتاب کردن نيست. می درند

يم اما ما با بردگی و قرارداد اسارت آميز اطرفدار صلح و تفاهم
. ت بگيريم و راه خود را به پيمائيمسکان را بايد محکم در دس. مخالفيم

 . «نه در دام چاپلوسی بيفتيم و نه به ترس راه  دهيم 
  
  ...شورویى ، تبليغات سرسام آور آنها عليه روسيههارها و منشويکااس
شوروی را در برابر خود ى  بی اعتبار ساختن روسيهیآری، آنها وظيفه» 

شوروی تسهيل ى عليه روسيهرا ها امپرياليستى آنها مبارزه. نداقرار داده
بگذار . اری افتاده و در گرداب می غلطنددآنها در لجن زار سرمايه. ميکنند

 « .نداکارگر مردهى دست و پا بزنند، آنها مدتها است برای طبقه
ى باور نکردنی دربارههاى افسانه... مهاجرت... سفيدهاى مطبوعات روس

  ... درگذشت لنين با شرح و تفصيالت 
بگذار دروغ بگويند و خود » :  ين لبخند می زند و متذکر می شودرفيق لن
  « . نبايد آخرين دلداری را از ميرندگان سلب کرد. را تسلی دهند

                                                     
   ١٩٢٢ سپتامبر ١٥                                                        

  استالين. و.                                                  ی            
  ١٣٦ ــ ١٣٤، ص ـ ٥                                           کليات آثار، جلد 

  
                   

                                                
  ىضميمه«  رفيق لنين در استراحت     » 

  مورخ" پراودا  " ٢١٥ى    مصور شماره
 استالين. ی:  امضاء ١٩٢٢ سپتامبر ٢٤   
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  به مناسبت مرگ لنين
  
  

  ]١[شوراهای کل اتحاد شورویی نطق در دومين کنگره( 
   )١٩٢٤ ژانويه ٢٦

  
  

ما از مصالح خاصی . يمامردمی از سرشت ويژهها ما، کمونيست! رفقا 
گ پرولتاريا، سپاه رفيق لنين را کسانی هستيم که سپاه سردار بزر. يماُبرش يافته

هيچ افتخاری . هيچ افتخاری باالتر از تعلق به اين سپاه نيست. تشکيل می دهيم
باالتر از داشتن نام عضويت حزبی که بنياد گذار و رهبر آن رفيق لنين است، 

همه کس را تاب تحمل . همه کس لياقت عضويت چنين حزبی را ندارد. نميباشد
ی فرزندان طبقه.  مربوط به عضويت اين حزب نيستهایمصائب و طوفان

بی پايان و مساعی های کارگر، فرزندان نياز و مبارزه، فرزندان حرمان
. قهرمانانه؛ اينها هستند آن کسانی که مقدم بر همه بايد اعضای چنين حزبی باشند

در عين حال حزب ها ، حزب کمونيستهابه اين علت است که حزب لنينيست
  .شودي ناميده مکارگری طبقه

  
هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می کرد، به ما وصيت کرد که نام 

سوگند ياد می کنيم به . بزرگ عضويت حزب را بلند و پاکيزه نگاه داريم
  !  تو، رفيق لنين، که ما اين وصيت تو را با شرافت انجام خواهيم داد

  
را محکم ترين و سال تمام رفيق لنين از حزب ما پرستاری کرد و آن  ٢٥

ضربات تزاريسم و دژخيمان وی، . آبديده ترين حزب کارگری دنيا به بار آورد
ی کلچاک و دنيکين، مداخلهی سبعيت بورژوازی و مالکان، حمالت مسلحانه

 دروغ و افترای مطبوعات يک سر و صد زبان انگليس و فرانسه،ی مسلحانه
ک ربع قرن الينقطع بر سر موذی در خالل يهای بورژوازی ــ تمام اين کژدهم

بر جای ايستاده، ضربات ای  ولی حزب ما هم چون صخره.حزب ما می ريختند
. کارگر را به جلو، به سوی پيروزی می بردی بی شمار دشمنان را دفع و طبقه

وحدت و هم پيوستگی صفوف خود را، حزب ما در نبردهای شديد آب داده و 
ی يوستگی است که حزب بر دشمنان طبقهبا يگانگی و هم پ. مستحکم نموده است

  .غالب آمدکارگر 
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هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می کرد به ما وصيت کرد که 

سوگند ياد می کنيم به . يگانگی حزب را مانند مردمک چشم حفظ کنيم
  !تو، رفيق لنين، که اين وصيت تو را هم با شرافت انجام خواهيم داد

  
مصائب رنجبران . تحمل ناپذيری دارد کارگر سرنوشت سخت و یطبقه

 و سرف داران،ها ، سرف دارانبردگان و برده. دردناک و طاقت فرساست
دهقانان و مالکان، کارگران و سرمايه داران، ستم کشان و ستم گران، ــ بنای 

پيش بدين وضع بوده و بدين وضع هم اکنون در اکثريت قاطع ها جهان از قرن
و صدها بار تالش ها  ده،هارنجبران در خالل قرن. کشورها باقی مانده است

ند تا پشت خود را از زير فشار ستم گران خالص نموده و صاحب اختيار اکرده
ند اولی هرباره منکوب و بد نام، مجبور به عقب نشينی شده. وضع خويش گردند

در حالی که رنج، خواری و ذلت، کين و حسرت را در دل خود جای داده، ديده 
. ندانجاتی از آنجا بيابند، دوختهی ن نامعلومی که اميدوار بودند وسيلهبه آسما

زنجيرهای بردگی همواره دست نخورده می ماند يا اين که زنجيرهای کهن به 
. زنجيرهای نوين بدل می گشت که به همان اندازه طاقت فرسا و ذلت بار بود

رنجبر موفق ی دهاز پای درآمهای فقط در کشور ما بود که ستم ديدگان و توده
اران را از دوش خود براندازند و سيادت دشدند بار سيادت مالکان و سرمايه

شما می دانيد، رفقا، و تمام جهان هم . کارگران و دهقانان را جانشين آن نمايند
عظيم را رفيق لنين و حزب ی اکنون به اين موضوع معترف است که اين مبارزه

همه در همين است که با ايجاد جمهوری عظمت لنين قبل از . او رهبری کرد
ستم کش تمام جهان نشان داد که اميد نجات از بين های شوراها، عمًال به توده

اران را بقائی نيست، که سلطنت کار دنرفته است، که سيادت مالکان و سرمايه
با نيروی خود رنجبران به وجود آورد، که سلطنت کار را بايد در ميتوان را 

بدين وسيله او آتش اميد به آزادی را در قلب .  آورد، نه در آسمان به وجودزمين
های اين حقيقت که نام لنين برای توده. کارگران و دهقانان تمام جهان بر افروخت
  .ست، از همين جا سرچشمه می گيردهارنجبر و استثمار شونده محبوب ترين نام

  
  

رد که هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می کرد به ما وصيت ک
سوگند ياد می .  ديکتاتوری پرولتاريا را حفظ کرده و مستحکم سازيم

کنيم به تو، رفيق لنين، که از نيروی خود دريغ نخواهيم داشت تا اين 
  !وصيت تو را هم با شرافت انجام دهيم
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ديکتاتوری پرولتاريا در کشور ما بر اساس اتحاد کارگران و دهقانان به 
بدون وجود اين اتحاد . اساسی جمهوری شوراهاستی هاين اولين پاي. وجود آمد

اران و مالکان نائل دممکن نبود کارگران و دهقانان به پيروزی بر سرمايه
مغلوب اران را دبدون پشتيبانی دهقانان، کارگران نمی توانستند سرمايه. گردند
ولی به پايان . تمام تاريخ جنگ داخلی کشور ما گواه اين حقيقت است. سازند

ارزه برای تحکيم جمهوری شوراها هنوز خيلی مانده است؛ اين مبارزه فقط مب
سابقًا اتحاد کارگران و دهقانان شکل اتحاد . شکل جديدی به خود گرفته است
اکنون اتحاد . ين متوجه بودکلچاک و دنيکینظامی داشت، زيرا اين اتحاد عليه

 ده، بين کارگران و کارگران و دهقانان بايد شکل همکاری اقتصادی بين شهر و
دهقانان را به خود بگيرد، زيرا اين اتحاد عليه تاجر و کوالک متوجه است، و 

شما می دانيد .  حوائج دهقانان و کارگران می باشدیهدف آن تأمين متقابل کليه
  .که هيچ کس به قدر رفيق لنين در اجرای اين وظيفه پافشاری نمی کرد

  
 می کرد به ما وصيت کرد که با هنگامی که رفيق لنين ما را ترک 

سوگند ياد می . تمام قوا اتحاد کارگران و دهقانان را مستحکم سازيم
کنيم به تو، رفيق لنين، که اين وصيت تو را هم با شرافت انجام خواهيم 

  !داد
  

. شور ماستکهای  جمهوری شوراها اتحاد زحمتکشان مليتیدومين پايه
، هاو آذربايجانیها ، گرجیهابلوروس، باشقيرها و هاو اوکرائينیا هروس
آنها ی ، ــ همههاو ترکمنها ، تاتارها و قرقيزها، ازبکهاداغستانیو ها ارمنی

نه تنها ديکتاتوری . به طور يکسان به تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا عالقمند هستند
نيز با ها خالص می کند، بلکه اين ملترا از زنجير و ظلم ها پرولتاريا اين ملت

قت و صميميت بی دريغ خود نسبت به جمهوری شوراها، با آمادگی خود صدا
برای جانفشانی در راه آن، جمهوری شوراهای ما را از دسائس و دستبرد 

به اين علت است که رفيق لنين . کارگر در امان نگاه می دارندی دشمنان طبقه
نها را در  آیکشور ما، لزوم همکاری برادرانههای ملتی لزوم اتحاد داوطلبانه
  .به طور خستگی ناپذيری به ما گوشزد می کردها قالب اتحاد جمهوری

   
   

هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می نمود به ما وصيت کرد که 
سوگند ياد می کنيم به . مستحکم کنيم و بسط دهيمرا ها اتحاد جمهوری

  !تو، رفيق لنين، که اين وصيت تو را هم با شرافت انجام خواهيم داد
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ديکتاتوری پرولتاريا، ارتش سرخ و نيروی دريائی سرخ ما ی سومين پايه

اری دلنين بارها به ما می گفت که تنفسی که ما از کشورهای سرمايه. می باشند
لنين بارها به ما خاطر نشان . يم ممکن است کوتاه مدت باشدابه دست آورده

ميکرد که تحکيم ارتش سرخ و بهبود وضع آن يکی از مهم ترين تکاليف حزب 
يک بار ] ٢[حوادث مربوط به اتمام حجت کـُرزون و بحران آلمان . ما می باشد

د ياد پس سوگن. ديگر ثابت کرد که باز هم مانند هميشه حق به جانب لنين بود
کنيم، رفقا، که ما از نيروی خود برای تحکيم ارتش سرخ و نيروی دريائی سرخ 

  !خود دريغ نخواهيم داشت
 بورژوازی احاطه شده هم چون هایکشور ما که در اقيانوس دولت

 امواج از پی امواج روی آن غلطيده و به .يمی بر پای ايستاده استظعی صخره
ولی اين صخره هم چنان خلل نا پذير . مايدغرق شدن و سائيده شدنش تهديد می ن

نيروی آن در چيست؟  نيروی آن تنها در اين نيست که . بر جای مانده است
کشور ما بر اتحاد کارگران و دهقانان استوار است و تجسمی است از اتحاد 

آزاد و دست نيرومند ارتش سرخ و نيروی دريائی سرخ از آن دفاع های مليت
ور ما، استحکام آن و استواری آن در اينست که در قلوب  نيروی کش.می نمايد

کارگران و دهقانان تمام جهان حس همدردی ژرف و پشتيبانی خلل ناپذيری 
کارگران و دهقانان تمام جهان می خواهند جمهوری . نسبت به آن وجود دارد

تيری که از دست صائب رفيق لنين به سوی اردوگاه دشمن ی شوراها را به مثابه
خود برای خالصی از زير بار های تکيه گاه اميدواریی  شده است، به مثابهرها

رهنمای صحيحی که راه خالصی را به آنان نشان ی ظلم و استثمار و به مثابه
آنها می خواهند آن را حفظ نمايند و نخواهند گذارد که . می دهد، حفظ نمايند

نيروی زحمتکشان . ستنيروی ما در اين.  منهدمش سازنداراندمالکان و سرمايه
  .و ضعف بورژوازی تمام جهان نيز در همين است. تمام جهان در اين است

 .کمال مطلوب نگاه نمی کردی لنين هيچ گاه به جمهوری شوراها به منزله
ضروری برای تقويت جنبش انقالبی در ی حلقهی او هميشه آن را به منزله

 برای تسهيل پيروزی ضروریی حلقهی کشورهای باختر و خاور و به منزله
لنين می دانست که فقط اين گونه . رنجبران تمام جهان بر سرمايه می نگريست

فهم مطلب است که نه تنها از نقطه نظر بين المللی، بلکه از نقطه نظر بقاء خود 
لنين می دانست که فقط بدين وسيله . جمهوری شوراها نيز صحيح می باشد

را برای مبارزات قطعی در راه آزادی مشتعل ميتوان قلوب رنجبران تمام جهان 
پرولتاريا، در همان ی به اين علت بود که او، نابغه ترين پيشوايان نابغه. نمود

به اين . انترناسيونال کارگران را ريختی  شالودهيارفردای ديکتاتوری پرولتا
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 علت بود که او، از بسط و تحکيم اتحاد رنجبران تمام جهان يعنی انترناسيونال
  .کمونيست، خستگی نداشت

و صدها هزار زحمتکش به ها شما طی اين روزها ديديد که چگونه ده
پس از اندک زمانی شما خواهيد ديد که . زيارت تابوت رفيق لنين می آمدند

زحمتکش برای زيارت آرامگاه رفيق لنين خواهند ها چگونه نمايندگان ميليون
 بعدها سيلی از ،ها اين نمايندگان ميليون ميتوانيد يقين داشته باشيد که از پس.آمد

 خواهند شد تا و صدها ميليون نفر از تمام اکناف عالم روآورها نمايندگان ده
گواهی دهند که لنين فقط پيشوای پرولتاريای روسيه، فقط پيشوای کارگران 
ی اروپا، فقط پيشوای خاور مستعمره نبوده بلکه پيشوای زحمتکشان تمام کره

  .ارض نيز بود
   
    

هنگامی که رفيق لنين ما را ترک ميکرد به ما وصيت کرد که به 
سوگند ياد می کنيم به تو، .  اصول بين الملل کمونيست وفادار باشيم

رفيق لنين، که ما از جان خود دريغ نخواهيم داشت تا اين که اتحاد 
جهان يعنی انترناسيونال کمونيست را مستحکم سازيم ی رنجبران همه

  !هيمو بسط د
  
  
  استالين. و. ی

                                       
  ١٩٢٤  ژانويه٣٠  در تاريخ ٥١ ــ ٤٦. ، ص٦کليات آثار ، جلد 

 به چاپ رسيده است" پراودا " ی  روزنامه٢٣ی در شماره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٨

  توضيحات
  

  
 ژانويه تا دوم ٢٦شوراهای کل اتحاد شوروی از تاريخ ی  ــ دومين کنگره١

کنگره که به ياد ی در نخستين جلسه.  در مسکو جريان داشت١٩٢٤يه سال فور
استالين نطقی ايراد کرد و در آن از . و. لنين اختصاص داشت، ی. ا. بود و

طرف حزب بلشويک سوگند با عظمتی ياد کرد که وصايای لنين به خاطر سپرده 
 به بشريت خطاب" ی اکنگره به مناسبت مرگ لنين بيانيه. شده و عملی گردد

کليات : صادر نمود و برای جاويدان کردن نام لنين تصميم گرفت" زحمتکش 
آثار لنين را چاپ و منتشر کند، نام شهر پتروگراد را به لنين گراد تبديل نمايد، 
روز مرگ لنين را روز ماتم عمومی اعالم کند، در ميدان سرخ شهر مسکو 

متحده و هم چنين های جمهوریهای آرامگاهی برای لنين بنا نمايد و در پايتخت
کنگره گزارش کار دولت . لنين نصب گرددی در لنين گراد و تاشکند مجسمه

اتحاد شوروی و تأسيس بانک مرکزی ی شوروی و مسائل مربوط به بودجه
 ژانويه کنگره نخستين قانون ٣١. کشاورزی را مورد بحث و مذاکره قرار داد

استالين تدوين شده بود، تصويب . و. ی یاساسی اتحاد شوروی را که تحت رهبر
 .را انتخاب کردها ، شورای اتحاد و شورای مليتیاجرائيهی کنگره کميته. نمود
  .استالين به عضويت شورای اتحاد انتخاب شد. و. ی
در آن موقع .  آلمان است١٩٢٣ ــ منظور بحران اقتصادی و سياسی سال ٢

آن در ی عه يافت و در نتيجهانقالبی در کشور توسای جنبش تودهی دامنه
ساکسون و تورينگ حکومت کارگری تشکيل شد و در هامبورگ قيام مسلحانه 

 بعد از سرکوب جنبش انقالبی در آلمان بر شدت ارتجاع بورژوازی .برپا گرديد
جديدی بر ضد جمهوری ی در تمام اروپا و هم چنين بر خطر هجوم مسلحانه

    .شوروی افزوده شد
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   لنين یارهدر ب
  
  

  ن ينطق در شب نشينی دانشجويان کرمل( 
   )١٩٢٤ ژانويه ٢٨

  
  

  
به من گفتند که شما برای يادبود لنين اينجا مجلس شب نشينی ترتيب ! رفقا

. مايد، و من هم به عنوان يکی از سخنرانان به اين شب نشينی دعوت شدهاداده
 فعاليت لنين یربارهمن تصور می کنم که لزومی به ايراد يک گزارش مرتبط د

 من بهتر است به اطالع يک سلسله از حقايقی که مشخص یبه عقيده. نباشد
 يک انسان و يک رجل سياسی است، اکتفا یبعضی خصوصيات لنين به مثابه

شايد بين اين حقايق يک ارتباط درونی هم موجود نباشد، ولی برای اين که . گردد
 امر نمی تواند اهميت قطعی داشته  لنين بدست آيد، اينیتصوری کلی درباره

به هر حال من در اين مورد بيش از آن چه که فوقًا وعده کردم امکان . باشد
  .ندارم برای شما چيزی بگويم

  
  
  

  عقاب کوهی
  
  

صحيح است که اين .  با لنين آشنا شدم١٩٠٣برای اولين بار من در سال 
ولی تأثيرآن در من به . آشنائی حضوری نبود بلکه غيابی و از طريق مکاتبه بود

آن . قرار داشتم قدری عميق بود که طی تمام مدت کار درحزب تحت تأثير آن
آشنائی با فعاليت انقالبی لنين از . موقع من در تبعيدگاه سيبری به سر می بردم

، يعنی پس از انتشار ١٩٠١ی نود و مخصوصًا بعد از سال هااواخر سال
 ما با يک شخصيت ،که در وجود لنين د به اين ايمان مرا راسخ کر]١[ "ايسکرا"

او آن موقع در نظر من يک رهبر عادی حزب . ی سرو کار داريمالعادهافوق
نبود بلکه موجد واقعی آن بود، زيرا تنها او بود که به ماهيت داخلی و احتياجات 

وقتی من اورا با ساير رهبران حزبمان مقايسه . آنی حزب ما پی برده بود
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پلخانف، مارتف، آکسلرود ( ميشه به عيان ميديدم که هم رزمان لنين، ميکردم، ه
يک سرو گردن از لنين پائين ترند و لنين در مقايسه با آنها تنها يکی ) و سايرين

ست از طراز عالی، عقابی است کوهی که در ااز رهبران نبوده، بلکه رهبری
ی اکتشاف ها راه ترس به خود راه نداده با کمال شجاعت حزب را از،مبارزه
ی در ااين تأثير به اندازه.  جنبش انقالبی روس به جلو هدايت می نمايدینشده

ی به يکی از اروح من عميقًا رسوخ کرده بود که الزم دانستم در اين باره نامه
او ى دوستان نزديک خود که آن وقت درمهاجرت به سر می برد نوشته ونظريه

ی که به سيبری تبعيد شده بودم و اين در پس از چندی، موقع. را استفسار کنم
ی ساده ولی پر معنی از ا بود، پاسخی پرنشاط از دوستم و نامه١٩٠٣پايان سال 

لنين دريافت کردم که به طوری که معلوم شد دوست من وی را از مضمون 
 لنين چندان مفصل نبود ولی حاوی انتقادات ینامه. م آگاه ساخته بودانامه

 از طرز کار حزب ما بود و به اختصار و روشنی ایانهشجاعانه و بی باک
فقط لنين . کارهای حزبی را در آينده نزديک تشريح می کردی شگرفی تمام نقشه

 پيچيده ترين قضايا اين طور ساده و صريح، مؤجز یبود که می توانست درباره
 آن به جای حرف، آتش یو شجاعانه چيز بنويسد، به طوری که از هر جمله

 کوچک ساده و شجاعانه بيش از پيش بر من محرز ساخت که یاين نامه. ببارد
 ىنمی توانم خود را عفو کنم از اين که اين نامه. لنين عقاب کوهی حزب ما است

ی ديگر، بنابرمعمول کارکنان مخفی قديمی هالنين را من مانند بسياری از نامه
  .حزب طعمه آتش نمودم

  .آغاز شداز اين هنگام آشنائی من با لنين 
  
  
  

  فروتنی
  
  

در ها  در کنفرانس بلشويک١٩٠٥من با لنين اولين بار در ماه دسامبر سال 
من اميدوار بودم عقاب کوهی حزبمان . مالقات کردم) در فنالند ( رس وتامر ف

را به شکل مردی بزرگ ببينم که نه فقط از نقطه نظر سياسی بلکه، اگر حقيقت 
م بزرگ باشد، زيرا لنين در تصور من مانند را بخواهيد، از لحاظ جسمانی ه

چقدر حيرت کردم وقتی که . مردی عظيم، خوش اندام و با وقار نقش بسته بود
يک فرد کامًال معمولی با قامتی کوتاه تر از متوسط ديدم که به هيچ وجه، مطلقًا 

  ...به هيچ وجه، با يک انسان فانی معمولی فرق نداشت
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معموًال بايد دير در جلسه حاضر شود " رگ رجل بز" مرسوم است که يک 
لعاده منتظر ظهور او باشند و ضمنًا قبل از اتا اعضای جلسه با بی قراری فوق

:  ، اعضای جلسه يک ديگر را متوجه ميسازند"رجل بزرگ " يک ظاهر گشتن 
اين تشريفات به نظر من زائد نمی آمد، زيرا ." دارد می آيد... ساکت... هيس "

چقدر حيرت کردم وقتی . يری خوش است و حس احترام ايجاد می کنددارای تأث
ی از سالن جای اکه دانستم لنين قبل از نمايندگان در جلسه حاضر شده، در گوشه

ست و به ساده ترين وجهی مشغول گفت وشنود کامًال معمولی با       اگرفته
در آن موقع به از شما چه پنهان، اين امر . عادی ترين نمايندگان کنفرانس است

  .نظر من يک تخطی از بعضی قواعد آمد
فقط بعدها فهميدم که اين سادگی و فروتنی لنين، اين اهتمام در نامشهود 
ماندن و يا به هر حال زياد جلب نظر نکردن و مقام عالی خود را به چشم 

 يک رهبر یای لنين به مثابههنکشيدن، خصلتی است که يکی از قوی ترين جنبه
" زيرين" ای ساده و معمولی ژرف ترين طبقاتهای نوين، تودههای تودهنوين بر

  .بشر می باشد
  
  
  

  قدرت منطق
  
  

 ارضی در ی اوضاع جاری و مسئلهیدرباره: دونطقی که لنين تحت عنوان
اين جلسه ايراد کرد بسيار جالب توجه بود، متأسفانه اين دو نطق باقی 

که تمام اعضاء کنفرانس را به شور و ای الهام بخشی بود هاينها نطق. ستانمانده
 اقناع، سادگی و صراحت استدالل، عبارات یلعادهانيروی فوق. هيجان آورد

ای سرگيجه آور و عبارات هکوتاه و مفهوم برای همه، فقدان تظاهر، فقدان ژست
 بود که یپر طمطراقی که برای تأثير در حضار به کار ميرود، همه اينها نکات

        به طور مثبت متمايز " پارلمانی " ی سخنرانان معمولی هاطقنطق لنين را از ن
  .می ساخت

. ی او نبودها نطقی لنين کرد اين جنبهیولی آن چه در آن وقت مرا شيفته
ی لنين شيفته کرد که گرچه کمی هامرا آن نيروی غير قابل مقاومت منطق نطق

می  يج مسحورخشک است ولی در عوض مستمعين را عميقًا تسخير و به تدر
من .  و سپس بدون به اصطالح کم وکسر همه را مقهور خود می سازدکند
  :ای عده زيادی از نمايندگان را در آن موقع به خاطر دارم که می گفتندهگفته
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ای لنين يک نوع چنگال نيرومندی است که از ه منطق نطق»    
  می گيرد و تو را يارای برنبری دراهر طرف تو را مانند گاز
 يا تسليم شو، يا برای شکست قطعی آماده ؛خالصی از آغوشش نيست

   «.باش
  

 یی لنين قوی ترين جنبههامن تصور می کنم که اين خصوصيت درنطق
  .فن سخنوری او باشد

  
  

  
  ندبه و زاری نکردن

  
  

 ]٢[ حزبمان در استکهلم ی در کنگره١٩٠٦بار دوم من لنين را در سال 
در اين کنگره در اقليت ماندند و ها  دانيد بلشويکبه طوری که می. مالقات کردم

در آن موقع برای اولين بار بود که من لنين را درُرل مغلوب . ست خوردندشک
ی هم به آن پيشوايانی که پس از شکست ندبه وزاری می کنند و ااو ذره. می ديدم

به عکس، شکست؛ لنين را به يک پارچه انرژی . مأيوس ميگردند شباهت نداشت
ی آينده هادل ساخته بود که به طرفداران خود برای مبارزات جديد و پيروزیب

ولی آيا اين چگونه شکستی . من از شکست لنين صحبت می کنم. الهام می بخشيد
 استکهلم؛ پلخانف، آکسلرود، یبود؟ می بايستی مخالفين لنين، فاتحين کنگره

ين واقعی داشتند زيرا آنها شباهت خيلی کمی به فاتح. مارتف و سايرين را ديد
 خود از منشويسم، به طوری که در مثل ميگويند، یلنين ضمن انتقاد بی رحمانه

من به خاطر دارم که چگونه ما نمايندگان . جای سالم برای آنها باقی نگذاشت
ی جمع شده بوديم، به لنين نگاه می کرديم و از او مشورت ابلشويک در گوشه

از نمايندگان آثار خستگی و افسردگی هويدا ی بعضی هادر نطق. می طلبيديم
با لحنی نيش دار زير ها به ياد دارم که چگونه لنين در پاسخ اين گونه نطق. بود

  :لب زمزمه کرد
  

 ندبه و زاری نکنيد، رفقا، به طور يقين پيروزی با ماست، »
  «. چون حق با ماست
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ش، ايمان به  نفرت از روشنفکران ندبه و زاری کن، ايمان به نيروی خوي
حس می شد . کرد اينها مطالبی بود که لنين آن وقت به ما گوشزد می ی؛پيروز

  . نزديک پيروز شوندیموقتی است و آنها بايد در آيندهها که شکست بلشويک
،  اين همان خصوصيتی است در "ندبه و زاری نکردن به هنگام شکست " 

که تا آخرين لحظه وفادار و فعاليت لنين، که  به او کمک می کرد تا ارتشی را 
  .به نيروی خويش ايمان داشت به دور خود جمع کند

  
  
  

  
  غّره نشدن

   
  
  

آن . پيروز شدندها  بلشويک]٣[ در لندن ١٩٠٧ بعدی، در سال یدر کنگره
برای پيشوايان . وقت برای اولين بار بود که من لنين را در ُرل فاتح می ديدم

چه بسا در       . ها را مغرور وخود پسند می نمايدآن. ديگر معموًال سرگيجه می آورد
. اين گونه موارد از پيروزی دل شاد می شوند و به خواب غفلت فرومی روند

به عکس، اتفاقًا او پس . ی هم به اين گونه پيشوايان شباهت نداشتاولی لنين ذره
ا به ياد دارم که لنين آن موقع ب. از پيروزی به خصوص هشيار ومحتاط می شد

  :اصرار به نمايندگان چنين تلقين می کرد
  

 اول، نبايد مجذوب پيروزی گرديد و از آن غّره یدر مرحله » 
سوم، .  دوم، بايد پيروزی را برای خود تحکيم نمودیدر مرحله. شد

دشمن را به طور قطعی از پای درآورد، زيرا او فقط شکست خورده 
   «.ست است ولی هنوز کامًال از پای در نيامدها
  

 وی با کلماتی نيش دار آن نمايندگانی را که سبکسرانه اظهار اطمينان 
استهزاء " پاک است ها از حاال ديگر حساب منشويک: " ميکردند ومی گفتند

هنوز در جنبش ها برای او اشکالی نداشت ثابت کند که منشويک. ميکرد
 از هرگونه پربها کارگری ريشه دارند و با آنها بايد در کمال تدبير مبارزه کرد و

  .دادن به نيروهای خويش و کم بها دادن به نيروی حريف احتراز کرد
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؛ اين همان خصوصيت اخالقی لنين بود "نبايد از پيروزی مغرور گرديد" 
که به او کمک کرد هوشيارانه قوای حريف را مورد سنجش قرار دهد و حزب 

  .را از حوادث غير مترقبه ممکن بر حذر دارد
  
  

  
   بودناصولی

  
  
  

. پيشوايان حزب نمی توانند عقايد اکثريت حزب خود را ذيقيمت ندانند
لنين هم . اکثريت، نيروئی است که يک پيشوا نمی تواند آن را به حساب نياورد

ولی لنين هرگز اسير . اين موضوع را از ساير رهبران حزب کمتر نمی فهميد
ی اصولی متکی هاايهاکثريت نمی شد، به خصوص وقتی که اين اکثريت بر پ

 اکثريت يا منافع آنی یدر تاريخ حزب ما مواردی پيش آمد ميکرد که عقيده. نبود
در چنين مواردی لنين،  بدون . حزب، با منافع اساسی پرولتاريا تصادم می کرد

عالوه . ترديد، مصممًا به طرفداری از اصول، عليه اکثريت حزب بر می خاست
ترسی نداشت از اين که به تمام معنی يک تنه عليه بر اين، او در چنين مواردی 

همه اقدام کند، و حسابش ــ  به طوری که اغلب در اين باره سخن می گفت ــ اين 
  :بود که
  

  «. سياست اصولی يگانه سياست صحيح است » 
  

  .در اين مورد دو حادثه زير بخصوص جالب توجه است
   

بود، هنگامی که حزب  ١٩١١ ـ ١٩٠٩ی ها سالی در دوره. اولیحادثه
اين دوره، . به دست ضد انقالب در هم شکسته شده و در حالت از هم پاشيدن بود

ی بود که نه فقط روشنفکران به ا بی ايمانی نسبت به حزب بود، دورهیدوره
 نفی یی هم کارگران از حزب می گريختند، دورهاطور همگانی، بلکه تا اندازه

بلکه ها نه فقط منشويک.  و هرج ومرج بود انحالل طلبییکارهای مخفی، دوره
 و جرياناتی تشکيل ميشدند هاهم در آن موقع از يک سلسله فراکسيونها بلشويک

به طوری که می دانيم در همين دوره بود . که غالبًا از جنبش کارگری جدا بود
که فکر از بين بردن کامل پنهان کاری و وارد نمودن کارگران در حزب علنی و 
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در آن موقع لنين تنها کسی بود که در مقابل .   بروز کرد]٤[استوليپينی ليبرال 
اين بيماری همه گير مقاومت کرد و پرچم حزبيت را بلند برافراشت در حالی که 

 حزب را با صبر و تحمل شگفت انگيز و یقوای پراکنده و در هم شکسته
ت ضد حزبی ی جمع می کرد و عليه همه و هرگونه جريانااپافشاری بی سابقه

در داخل جنبش کارگری مبارزه می نمود و با شجاعت بی نظير و اصرار و 
  . ی از حزبيت مدافعه می کرداابرام بی سابقه
  . که می دانيم در اين کشمکش در راه حزبيت لنين بعدًا فاتح گرديدیبه طور

  
 جنگ ی در بحبوحه١٩١٧ ـ ١٩١٤ی ها سالی در دوره. دومیحادثه

 احزاب سوسيال دمکرات و ی، هنگامی که کليه يا تقريبًا کليهامپرياليستی بود
سوسياليست سرمست ميهن پرستی عمومی شده و به خدمت امپرياليسم ميهنی 

ی خود را در مقابل سرمايه هالملل دوم پرچمای بود که بينااين دوره. کمر بستند
و خم کرده بود، هنگامی که حتی اشخاصی از قبيل پلخانف، کائوتسکی، گد 

لنين در آن موقع يگانه يا تقريبًا . ينيسم بپا نماندندوسايرين نيز در مقابل موج شو
 قطعی عليه سوسيال ـ شووينيسم و سوسيال ـ یيگانه کسی بود که به يک مبارزه

 یرا بر مال ميساخت و بر چهرهها پاسيفيسم دست زده، خيانت گدها و کائوتسکی
لنين     .  و دو دلی آنان داغ باطله می زدبه مناسبت بی ثباتی" انقالبيون" اين 

می فهميد که پشت سر وی يک اقليت ناچيزی است، ولی اين موضوع برای او 
 زيرا او می دانست که يگانه سياست صحيحی که،  دارای اهميت قطعی نبود،

يرا او ميدانست که سياست آنست، سياست انترناسيوناليسم پيگير است، زآينده از 
  . سياست صحيح استاصولی يگانه

به طوری که می دانيم در اين کشمکش در راه انترناسيونال جديد لنين فاتح 
  .در آمد
؛ اين همان فرمولی است که "سياست اصولی يگانه سياست صحيح است " 

را می گشود و بهترين عناصر " ناگشودنی" لنين به کمک آن با يورش، دژهای 
  .بی جلب می کردپرولتاريا را به سوی مارکسيسم انقال
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  هاايمان به توده
  
  
  

ها و پيشوايان احزاب، که از تاريخ ملل مطلعند و تاريخ انقالبا هتئوريسين
ند، گاهی به يک بيماری ناشايستی مبتال        ارا از ابتدا تا انتها زيرو رو کرده

ها ق توده، ايمان نداشتن به استعداد خالهانام اين بيماری ترس از توده. می باشند
ئی ها در پيشوايان نسبت به تودهدر اين زمينه گاهی يک نوع اشراف منشی. است

طالعند ولی برای شکستن کهن و آوردن نو فرا خوانده ابیها که از تاريخ انقالب
ترس از اين که جنبش خود به خودی ممکن است طوفانی . ند، بروز می کنداشده

، "يزهائی را که نبايد، د رهم بشکنند خيلی چ" ممکن است ها برپا نمايد و توده
را از روی ها  مهربانی که کوشش می کند تودهیتمايل به بازی کردن ُرل دايه

کتاب درس بدهد ولی مايل نيست از آنها تعليم بگيرد؛ اين است پايه و اساس اين 
  .نوع اشراف منشی

ی را      من انقالبی ديگر.  مقابل اين گونه پيشوايان بودیلنين کامًال نقطه
 پرولتاريا و صالحيت انقالبی، ینمی شناسم که مثل لنين به نيروی خالقه

من انقالبی ديگری را    .  طبقاتی او اين قدر ايمان عميق داشته باشدیغريزه
اعمال " و " هرج و مرج انقالب " نمی شناسم که بتواند منتقدين از خود راضی 

به ياد دارم . نی لنين شالق کش نمايدرا با بی اما" ها  تودهیهرزه و خودسرانه
 اين که      یکه چگونه لنين ضمن صحبتی در جواب تذکر يکی از رفقا درباره

  :با لحنی مسخره آميز متذکر شد" بعد از انقالب بايد نظم عادی بر قرار شود" 
  

جای بدبختی است اگر افرادی که آرزو دارند انقالبی باشند، » 
  «.در تاريخ همان نظم انقالب استها ين نظمفراموش کنند که عادی تر

  
بی اعتنائی لنين نسبت به تمام آن کسانی که سعی می کردند از باال به 

اندرز . نگاه کنند و به آنها از روی کتاب درس بدهند از اين جا استها توده
 اعمال آنها و بررسی ی، پی بردن به کـُنههادائمی لنين يعنی تعليم گرفتن از توده

  .، از اينجا سرچشمه می گيردها تودهی عملی مبارزهی تجربهدقيق
 اين است آن خصوصيت فعاليت لنين که به او ،هاايمان به نيروی خالق توده

 جنبش خود به خودی پی ببرد و آن را به مجرای انقالب ینهـُکه امکان داد ب
  .ائی هدايت کندپرولتاري
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   انقالبینابغه

   
  

  
 انفجارهای انقالب و یاو حقيقتًا نابغه. ه شده بودلنين برای انقالب زائيد

او هرگز خود را آن قدر آزاد و شاد حس . بزرگ ترين استاد رهبری انقالبی بود
منظور من در اين جا ابدًا . ی انقالبی حس می کردهانمی کرد که در عصر تکان

هميشه اين نيست که هر تکان انقالبی به طور يکسان مورد پسند لنين بود، يا او 
منظور من در اين مورد . ابدًا. و در هر شرايطی طرفدار انفجارهای انقالبی بود

هيچ گاه مانند زمان انفجارهای انقالبی لنين ى فقط اين است که فراست داهيانه
در روزهای تحول انقالبی او به تمام معنی       . کامل و واضح بروز نمی کرد

ی احتمالی انقالب را هاتی و پيچ و خممی شکفت، روشن بين می شد، جنبش طبقا
بيهوده . از پيش حدس می زد، گوئی همه اينها را در کف دست خود می بيند

  :نيست که در محافل حزبی ما گفته می شود
  

  «. ايليچ قادر است در امواج انقالب مانند ماهی در آب شنا کند» 
  

" سرگيجه آور "شجاعتشعارهای تاکتيکی و " حيرت آور "وضوح
  .ی انقالبی لنين از اينجا استهاقشهن

 جالب توجه بخصوصی را به ياد می آورد که مشخص اين یدو واقعه
  .خصوصيت لنين است

  
نفر ها  آستان انقالب اکتبر بود، هنگامی که ميليونیدر دوره.  اولیواقعه

از کارگران، دهقانان و سربازانی که در اثر بحران پشت جبهه و جبهه به ستوه 
ستار صلح و آزادی بودند؛ هنگامی که امراء ارتش و بورژوازی از آمده خوا

 يک ديکتاتوری نظامی یدر صدد تهيه"  جنگ تا آخرين لحظه "نظر مصالح 
 به اصطالح    ی، کليه"افکار عمومی"  به اصطالح یبودند؛ هنگامی که کليه

 جاسوسان"ايستاده بودند و آنها را ها بر ضد بلشويک" احزاب سوسياليست"
ها خطاب می کردند؛ هنگامی که کرنسکی تالش می کرد حزب بلشويک" آلمانی

ی موفق به اين عمل شده ارا جبرًا به قبول وضعيت مخفی وا دارد ــ و تا اندازه
ی ائتالف آلمان و اتريش که هنوز هم مقتدر و با هاه ارتشهنگامی ک ــ ؛ بود

ما قرار گرفته بودند، و  یی خسته و از هم گسيختههاانضباط بودند عليه ارتش
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لبال و با خاطری آسوده با ااروپای باختری فارغکشورهای " یهاسوسياليست"
  ...ائتالف کرده بودند" جنگ تا پيروزی کامل " ی خود برای هادولت

ی چه بود؟ معنی بر پا کردن قيام اآيا معنی بر پا کردن قيام در چنين لحظه
. ر معرض برد و باخت گذاشته شود آن بود که تمام هستی دیدر چنين شرايط

ولی لنين باکی نداشت از آن که ريسک بکند، زيرا او می دانست و با نظر تيز 
بين خود می ديد که قيام ناگزير است، که قيام پيروز خواهد شد، که قيام در 
روسيه مقدمات پايان جنگ امپرياليستی را فراهم می سازد، که قيام در روسيه 

 باختر را به جنبش می آورد، که قيام در روسيه جنگ یی زجر ديدههاتوده
امپرياليستی را به جنگ داخلی بدل می نمايد، که قيام جمهوری شوراها را ببار 
می آورد، که جمهوری شوراها تکيه گاه جنبش انقالبی در سراسر جهان خواهد 

  . گرديد
بی نظيری به طوری که می دانيم اين پيش بينی انقالبی لنين بعدها با دقت 

  .به حقيقت پيوست
  

 در اولين روزهای پس از انقالب اکتبر بود، هنگامی که . دومیواقعه
شورای کميسرهای ملی سعی می کرد ژنرال عاصی دوخونين سر فرمانده را 
وادار به متوقف ساختن عمليات نظامی و افتتاح باب مذاکرات برای متارکه با 

و من )  آينده یسر فرمانده( نين، کريلنکو بياد دارم که چگونه ل. نمايدها آلمان
. برای مذاکرات با دوخونين به مرکز تلگراف ستاد کل در پتروگراد رفتيم

دوخونين و ستاد فرماندهی از اجرای فرمان شورای .  هولناکی بودیلحظه
فرماندهی ارتش تمامًا در دست ستاد . کميسرهای ملی مطلقًا سرباز زدند

 ميليونی ١٤در خصوص سربازان، معلوم نبود که ارتش و اما . سرفرمانده بود
ارتش، که عليه حکومت شوروی تحريک ی هاتابع به اصطالح سازمان

به طوری که می دانيم در خود پتروگراد . ست، چه روشی اتخاذ خواهد کرداشده
عالوه بر آن کرنسکی جنگ . در آن هنگام يونکرها برای شورش آماده می شدند

به ياد دارم که چگونه پس از مختصر مکثی در . وگراد می آمدکنان به طرف پتر
کامًال مشهود .  لنين با ضيائی غير عادی درخشيدن گرفتیپای بی سيم چهره

  :لنين گفت. ستابود که او ديگر تصميم گرفته 
  

برويم به مرکز راديو، اين دستگاه به ما کمک خواهد کرد؛ ما  » 
ونين را معزول و به جای او  فرمان مخصوصی ژنرال دوخیبه وسيله

رفيق کريلنکو را به سر فرماندهی منصوب می کنيم و مستقيمًا بدون 
را ها توجه به هيئت فرماندهی به سربازان پيام می فرستيم تا ژنرال
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محاصره کنند، عمليات نظامی را موقوف نمايند، با سربازان آلمان و 
   «.د بگيرنداتريش ارتباط حاصل کنند و کار صلح را به دست خو

  
باکی نداشت، " جهش " ولی لنين از اين ". جهشی بود به تاريکی"اين 

بالعکس او به استقبال آن ميرفت، زيرا او می دانست که ارتش طالب صلح است 
و با بر طرف کردن همه و هرگونه موانعی در راه صلح، آن را به دست خواهد 

ر صلح برای سربازان اتريش  استقرایآورد، زيرا او می دانست که چنين طريقه
 بدون استثناء هاـ آلمان بيهوده نخواهد گذشت و تمايل به صلح را در تمام جبهه

  .بسط و توسعه می دهد
به طوری که می دانيم اين پيش بينی انقالبی لنين هم بعدها به طرزی کامًال 

  .دقيق به حقيقت پيوست
به مفهوم درونی فراست داهيانه، استعداد برای درک سريع و پی بردن 

لوقوع؛ اين همان خاصيت لنين است که به او کمک می کرد تا احوادث قريب
 انقالبی اتخاذ نمود، ی جنبشها روشی که می بايست در سر پيچیدرباره

  .استراتژی صحيح و خط مشی روشنی تعيين کند
  
  

  استالين . و. ی
  

  ٦٤ ـ ٥٢ ص ٦کليات، جلد 
   در، ١٩٢٤ فوريه سال ١٢ در تاريخ 

  .به طبع رسيد" پراودا "  روزنامه ٣٤ ی شماره
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     توضيحات
  
  

انقالبی سراسر روسيه های مخفی مارکسيستی اولين روزنامه" ايسکرا"  ــ ١
در خارجه چاپ " ايسکرا. " به توسط لنين تأسيس شد١٩٠٠بود که دسامبر سال 

اهميت و نقش ی درباره. ( می شد و مخفيانه در روسيه انتشار می يافت
اتحاد ) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست "مراجعه شود به " ايسکرا"ی روزنامه
  ).مختصری دوره(شوروی 

  
چهارم حزب سوسيال ") واحد(" ی  استکهلم، منظور کنگرهی ــ کنگره٢

.  تشکيل شد١٩٠٦ آوريل ٢٥ ــ ١٠دموکرات کارگری روسيه است که از 
ی دوره(اتحاد شوروی ) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست " رجوع شود به (

  ).مختصر
  
 ٣٠حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه از ) لندن(پنجم ی  ــ کنگره٣

 مراجعه شود به اين کنگرهی درباره(.  ادامه داشت١٩٠٧ مه سال ١٩آوريل تا 
 کليات آثار ٢جلد " لندن حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيهی کنگره"

  ).مختصری دوره(اتحاد شوروی ) بلشويک(نيست تاريخ حزب کمو" استالين و  
  
نامی بود که در دوران ) يا حزب کارگر استوليپينی( ــ حزب استوليپينی ٤

 در روسيه حکمفرما بود، به طور ١٩٠٥ارتجاع که پس از شکست انقالب سال 
کردند بايد از  دادند که موعظه می انحالل طلب میهای استهزاء به منشويک

که در ايجاد نمود " علنی"بی پرولتاريا دست کشيد و يک حزب حزب مخفی انقال
استوليپين نام رئيس شورای وزيران . ( چهار ديوار رژيم استوليپينی کار کند

 ).وقت بود
  
  

 
 
 
  


