استفان ليندگرن مترجم و متخصص اسالوی در سال  ١٩٤٩در سوئد ٬شهر کارلسکوگا ٬چشم به
جهان گشود .او در گذشته سردبير روزنامه ای به نام جرقه و روزنامه دیگری به نام مردم در
تصویر/جبهه فرهنگ بود و کتابی در مورد سن پطرزبورگ (لنينگراد ٬در آنسوی ساحل) و سه
کتاب تفسيری در مورد جنگهای چریکهای افغانی بر عليه اشغالگران روسی (برای مٽال
مهتاب ٬بيا!) را به نگارش درآورده است .او در حال حاضر ناشر خبرنامه ٬پست روسی ٬است.

در ابتداى شروع کارم ٬همسرم دو سوال را پيش رویم قرار داد· او از من پرسيد که چرا این
کتاب را براى ترجمه برگزیدم و اینکه مایلم چه کسانى این ترجمه را بخوانند·
در پاسخ به سوال اول او گفتم که این کتاب را بخاطر ارضاى کنجکاویهایم ٬هر چه بيشتر
آموختن و به حقایق پى بردن ترجمه ميکنم· و در پاسخ به سوال دوم به او گفتم که مایلم کسانى
این ترجمه را بخوانند که همانند من مياندیشند ٬کنجکاو و جویاى حقيقت اند·
این ترجمه را به تمامى جویندگان راه حقيقت اهدا ميکنم·
پيام پرتوى

توضيحات در مورد تصاویر ٬به ترتيب از باال سمت چپ
 ١ـ  ٬ ١٨٧٩خانواده اوليانوف اهل سيمبيرسک که به دور پدرشان ٬بازرس مدرسه ایليا نيکوالیوفچى اوليانوف
گرد آمده اند .پسر مسنتر ٬سمت چپ پدر ,آلکساندر (اعدام شده  .)١٨٨٧والدیمير ایليچ  ٩ساله در قسمت پایين
سمت راست تصویر که به زانوى پدر خود تکيه داده است.
عکاس :ناشناس
 ٢و ٤ـ دو بانویى که در زندگى لنين وجود داشته اند :کروپسکایا که ملبس به لباس مبدل کارگرى آگيفا آتامنوا٬
در راه مالقات همسر خود لنين در فنالند ٬سپتامبر  ٬ ١٩١٧و اینسا آرماند ٬نزدیکترین دوست لنين.
نادژدا کنستانتيونوا کروپسکایا (١٨٦٩ـ  )١٩٣٩و لنين در سال  ١٨٩٨ازدواج کردند .پس از مرگ لنين
 ٬ ١٩٢٤او به اپوزیسيون مخالف استالين ٬از طریق تالش جهت رساندن وصيتنامه لنين بدست کنگره ٬یارى
نمود ٬اما هرگز مدعى و یا در جستجوى بدست گيرى رهبرى اپوزیسيون نبود .اینسا آرماند (١٨٧٤ـ )١٩٢۰
لنين را براى اولين بار در سال  ١٩١۰در پاریس مالقات کرد .آنها براى مدت درازى در نزدیکى هم زندگى
ميکردند و رابطه خود را تا زمان مرگ آرماند که بر اثر بيمارى وباى کودکان در تاریخ  ٢٤سپتامبر  ١٩٢۰جان
سپرد حفظ نمودند.
عکاس :ناشناس
٣ـ  ١٨٨٧والدیمير ایليچ لنين ـ ه  ١٧ساله در جریان نامنویسى در دانشگاه کازان .در این تصویر ميتوان
تالشهاى لنين را براى تقليد از برادر خود آلکساندر که در همان سال اعدام شد احساس کرد.
عکاس :ب· ر· بيک
٥ـ آوریل  ٬ ١٩۰٨لنين کسل از بازى شطرنج با ماکسيم گورکى (١٨٦٨ـ )١٩٣٦در ویالى او در کاپرى ٬خميازه
ميکشد .مخالف او که هيجان زده در کنار صندلى نشسته است الکساندر بوگدانف ( ١٨٧٣ـ  ٬) ١٩٢٨رهبر
گروهى از مارکسيستها که خدا را در ميان مردم جستجو ميکرد ٬نام دارد .در پس زمينه تصویر گورکى با
خوشحالى به لنين نگاه ميکند .لنين جدال در مورد مدرسه بوگدانف را در کتاب ماتریاليسم و امپریوکرتيسيزم که
در سال  ١٩۰٩منتشر شد خالصه نمود.
عکاس :جيو· اى· زلجه بازکيچ
٦ـ  ٢٩جوالى  ٬ ١٩١٧لنين ٬با ریش تراشيده و ملبس به موى مصنوعى ٬در ایستگاه راه آهن در رازليف
ایستاده و در حال فرار از دست پليس انقالبى سوسياليست ٬آلکساندر کرنسکى است.
عکاس :د· لسينکو
٧ـ از دفتر بين المللى سوسياليست در اشتوتگارت  .١٩۰٧یلمار برانتينگ ( ١٨٦۰ـ  )١٩٢٥هفتمين نفر از
سمت چپ .هفتمين نفر از سمت راست که بدرستى دیده نميشود ٬لنين است .خانمى که در راستترین بخش قسمت
عکس ایستاده آنجليکا باالبانووا نام دارد ( ١٨٧٨ـ  .)١٩٦٥او اینرا بعنوان معشوقه موسولينى به مارکسيسم
معرفى نمود .او در سال  ١٩٢١کمونيسم را بخاطر سوسيال دمکراسى رها کرد .مرد ميانه سالى که در کنار او
ایستاده اگوست ببل است ( ١٨٤۰ـ  )١٩١٣که در سال  ١٨٦٩همراه با ویلهلم ليبکنخت حزب سوسيال
دمکراسى روسيه را تاسيس نمودند.
عکاس :ناشناس
 ٨٬١ـ توقف در استکهلم طى مسافرت با قطار که تاریخ جهان را تغيير داد .تاریخ  ١٣آوریل  ١٩١٧و ساعت
کمى پس از ده صبح است ٬لنين مجهز به گالش و چتر در زیر آفتاب بهار در خيابان واسا از ایستگاه مرکزى
همراه با سوسيال دمکرات چپگرا توره نرمان ( ١٨٨٦ـ  ) ١٩٦٩و شهردار استکهلم کارل ليندهاگن ( ١٨٦۰ـ
 )١٩٤٦قدم ميزند .در چپ ترین قسمت عکس سارا (اولگا) نامو واراویتى دیده ميشود ( ١٨٧٩ـ  .)١٩٥٧او
توسط استالين بعنوان ترتسکيست در سال  ١٩٣٥پاکسازى شد اما مدتى بسيار طوالنى در اردوگاه زندگى کرد.
در کنار او اتو گریملوند ( ١٨٣٩ـ  )١٩٦٣ایستاده است .مردى که با ریش و کاله در پشت سر لنين ایستاده کامال
شناسایى نشده اما همراه با تصویر دیگرى از مالمستروم در خيابان واسا دیده ميشود.
عکاس :آلکس مالمستروم
 ٨·٢ـ بازار هو با ميخانه اى ٬که در پس زمينه تصویر وجود دارد ٬اینچنين به نظر ميامده است .فروشگاهى در
آن نزدیکى قرار داشت که لنين از آنجا لباس ميخرید .مسافران قطار در همانروز در هتل رجينا واقع در خيابان

ملکه شماره  ٤٧اتاقى گرفتند .در نتيجه لنين براى رفع نيازهاى خود ناگزیر برفتن بجاى دیگرى نبود ٬چرا که در
ورودى قسمت مردانه ميخانه در خيابان ملکه شماره  ٧٦قرار داشت·
عکاس :ناشناس
 ٨·٣ـ گروه با قدمهایى آهسته در خيابان واسا بطرف تاگل باککن به قدم زدن ادامه ميدهند .در پس زمينه تصویر
بانک استکهلم( ٬بانک تجارت) و بوفه اتوماتيک که «محبوب حزب» نيکالى بوخارین بارها از آنجا بازدید
ميکرد .از چپ براست .١ :مردى ناشناس که در تصویر قبلى نيز وجود داشت .٢ .گئورگى زینویف که توسط
استالين محکوم به مرگ شد ( ١٨٨٣ـ  ٬) ١٩٣٧همراه با پسرش استپان که دست پدر خود را گرفته.٣ .
کروپسکایا با کالهى با لبه اى پهن .٤ .اولگا واراویتى .٥ .اتو گریملوند .٦ .اینسا آرماند .٧ .کارل ليند هاگن.٨ .
لنين .٩ .توره نرمان
عکاس :آلکس مالمستروم
٩ـ یکى از قرارگاههاى کار اجبارى نيروهاى تجاوزگر انگليسى در جبهه شمالى ٬زمستان .١٩١٩
عکاس :ناشناس
١۰ـ لنين با جاروى قرمز خود جهان را از وجود قيصران ٬پادشاهان ٬کشيشها و سرمایه داران ميزداید .ترجمه
نوشته روسى« :رفيق لنين جهان را از تفاله ها پاکسازى ميکند».
آفيش :ميخایيل جرامينچ ) (1920و ویکتور دنى
١١ـ قبرستان دسته جمعى در سيبرى ١٩١٩پس از بازدید یک گروه تنبيهى از گاردهاى سفيد.
عکاس :ناشناس
١٢ـ یک دوست بسيار با اهميت براى همه نوآوران صنعتى و انسانهاى تجدد طلب ٬لنين یک سخنرانى تهيجى را
در رابطه با هشتمين کنگره حزب در مارس  ١٩١٩در گرامافون ادیسون قرائت ميکند .مهمترین مسئله ارائه
گزارش سياست کشاورزى حزب و مبارزه با یهودى ستيزى بود.
عکاس :ال· آى لئونيدوف
١٣ـ خداحافظى با اسلحه .یک سرباز سرخ با دستهاى کثيف ٬طى روز خلع اسالح در سال  ١٩٢١با اسلحه زرق
و برق دار خود وداعى دلپذیر ميکند.
عکاس :ناشناس
١٤ـ از سومين کنگره کمينترن در سالن آندره یوسکيج در کرملين در ماههاى ميان ژوئيه و ژوئن  .١٩٢١با
کاله لبه دار در کنارش ٬پيشانى در دست و با قلم  -خودنویسى آماده ٬لنين نيمه خوابيده بر روى پله اى دقيقا
پایين کرسى سخنرانى ٬در آخرین لحظه متن نطقى را تغيير ميدهد.
عکاس :و· ک· بوال
١٥ـ لنين در مبل دسته دار ساخته شده از چوب نخل هندى ٬و استالين طى دوران نقاهت لنين در گورکى ٬ميان
ماههاى اوت و سپتامبر  ٬ ١٩٢٢نمونه اى از یک رابطه همراه با آرامش را به نمایش ميگذارد .عکاسى قطع
شده است (از جمله بخاطر اینکه سيگار استالين ناپدید شده بود) و بارها دستکارى و رفع ایراد شد .براى اولين
بار در روزنامه پرودا به تاریخ  ٢٤سپتامبر  ١٩٢٢منتشر شد.
عکاس :خواهر لنين ماریا اوليانوا
١٦ـ پس از اولين سکته مغزى در مى  ١٩٢٢لنين را طى دوران نقاهتش در گورکى در اوت  ١٩٢٢در حال
نوازش گربه اى نشان ميدهد.
عکاس :خواهر لنين ماریا اوليانوا
١٧ـ وابسته به صندلى چرخدار و از لحاظ سياسى فلج پس از یک سکته مغزى دیگر در  ٦دسامبر  .١٩٢٢با
خواهر خود ماریا و چشم پزشک ام· آى آورباخ در گورکى ٬تابستان .١٩٢٣
عکاس :ناشناس

در کتاب لنين استفان ليندگرن ٬نویسنده و نظریه پرداز چپ سوئدى ٬زندگى لنين به
تصویر کشيده ميشود· این کتاب از نگاهى دیگر به زندگى رفيق لنين به رشته تحریر
درآمده و نکات تازه و آموزنده اى در آن نهفته است· البته در این اٽر به نکته اى
نيز اشاره شده و آن اینکه در یک جا و بدون ارائه هيچ سند و مدرکى ٬به اظهار
نظر در مورد قتل ترتسکى توسط رفيق استالين پرداخته ميشود· به باور من این
شيوه برخورد منطقى نيست ٬حتى اگر رفيق استالين دست به انجام این اقدام ٬هر چند
بر حق ٬یازیده باشد· لياقت ترتسکى بيش از این نبود· اما در اینجا سخن بر سر
دیدگاههاى ما نيست ٬چرا که کتاب مجموعه ایست علمى از وقایعى که رخ داد٬
وقایعى که بر اساس آنها زندگى ميليونها انسان در شوروى و در سراسر جهان رقم
خورد·
پيام پرتوى

 -١در سرزمين رنج و مشقت
شهر کوچک سيمبيرسک واقع در ولگا خود را برای برگزاری عيد پاک آماده
مينمود· بازار از بوقلمونها ٬جوجه های پروار ٬گلدانهای بزرگ با پنيرهای بسته
بندی شده و خمير ٬گونيها با همه نوع آرد و سبدهای تخم مرغ فوج ميزد·
کشاورزان در دکه های خود شب را بر روی نمدهای حصيری به صبح رسانده
بودند· درشکه چيها تجمع کرده و خدمات خود را با فریاد به گوش مردم ميرساندند
و گدایان پله های کليسا را به اشغال خود درآورده بودند·
در خانه اوليانوف جشن عيد پاک با شروع درد زایمان متوقف شد· جمعه  ١۰آوریل
 ٢٢ – ١٨٧۰آوریل بر طبق تقویم قدیمی – ١والدیمير ایليچ از مادرش ماریا متولد
شد· پدرش ایليا نيکالیویچ اوليانوف ( ٬)١٨٨٦-١٨٣١بازرس مدرسه ٬در همان
روز گزارشی را در روزنامه محلی حوزه خودش منتشر و در آن وضعيت قریب به
 ١۰۰۰۰دانش آموز را مورد بررسى قرار داده بود·
سيمبریسک از بسياری جهات شهر عجيبی بود· آن در دست راست ساحل ولگا٬
بيش از  ٥۰ميل در جهت نيژنی نووگورود آنسوی منطقه تاتارها و چواشها قرار
گرفته بود· و  ١۰۰ميل پایينتر در جهت آب ٬منطقه تاتارها و قالموق ها قرار داشت·
موقعيت شهر منحصر بفرد بود ٬قرار گرفته بر روی باریکه کوچکی ميان رود فرعی
ولگا ٬سویوگا ٬دقيقا همانجایى که به سمت شمال سرازیر ميشود ٬و خوده ولگا که
به سمت جنوب روان است·
از باالی «تاج» ٬محله اى که در عمل در اختيار نجيب زادگان بود منظره خيره کننده
اى برابر با  ٢تا  ٣کيلومتر از پهنای ولگا در مقابل دید بيننده قرار داشت· شهر
بعنوان نقطه ای مرزی در مقابل طایفه های چادر نشين آسيایی ساخته شده بود و
ترکيبى آسيایى  /اروپایى داشت·
تقریبا  ٢۰۰سال قبل از تولد لنين شهر توسط دهقانان شورشی استپان رازین
محاصره شده بود· پس از در هم شکسته شدن شورش ٬سرازیری قسمت فوقانی
رودخانه توسط صدها چوبه دار تاریک شد· صد سال قبل از لنين و در همان منطقه
رهبر کشاورزان یمليان پوگاچوف تا پيروزى بر ارتش کاترین کبير فاصله زیادی
نداشت·
این قيام از گونه قيامهایی بود که هزاران سال در چين رخ داده بود· ترتسکی
مينویسد« :اگر چه قيامها به پيروزی کامل منتهی ميشوند ٬اما طبقه دهقان تنها

سلسله هاى جدیدى را بر روی سپرها بوجود آورده و طبقات جدید فئودال را پایه
گذاری مينماید·» ٢این تفکرى گيج کننده است که حتی قيام لنين ٬انقالب اکتبر ٬پس
از دو صده در ردیف شورشهای از درون متالشى شده ى مردمی قرار داده شود·
وجود فئوداليسم در سيمبریسک محسوستر از هر جاى دیگرى بود·  ٧٥درصد از
زمينها در اختيار مالکان بود و فقط یک پنجاهم از جنگلهای اطراف در اختيار مردم
قرار داشت· بقيه ميان تزار و مالکان بصورت مساوی تقسيم ميشدند·
یکى از مردان بزرگ شهر ٬کارامزین/تاریخشناس بود که شجاعانه از بخشش
خدایان حمایت مينمود ٬و دیگرى ایوان گونچاروف/نویسنده که با رمان خود٬
اوبلوموف ٬زندگی رو به انحطاط مالکان را به تصویر ميکشيد·
«اوبلومووری» به عنوان نشانه ای از یک ترکيب واقعى از عبارات ولگردی٬
نااميدی شدید وغرایز نجيب زادگان و بی تفاوتی درمورد زندگی انسانها ٬از زبان
روسى به همه زبانهای دیگر وارد شد· اوبلوموف گفت «خواندن برای کشاورزان
مناسب نيست ٬اگر به آنها خواندن و نوشتن را بياموزید ٬دیگر شخم نخواهند زد·»
گونچاروف رمان نه چندان مشهور پرتگاه عظيم را نيز نوشت· او در این کتاب
روش نهيليستهای نفرت انگيز را توصيف مينماید که در منطقه سيمبيرسک جوالن
داده ٬زنان نجيب زاده را فریفته و وامهایى از آنها گرفتند که هرگز پس ندادند·
پدر لنين ٬ایليا نيکوالیویچ تز خود را در مورد مدار ستاره گان دنباله دار نوشت و
آینده حرفه اى درخشانی برای او پيش بينی ميشد· او اما ترجيح داد که یک بازرس
بصورتى غير معمول فعال مدرسه باشد· مدرسه ای عمومی وجود نداشت· قالموق
ها و دیگر اقليتها که یک سوم جمعيت را تشکيل ميدادند در بهترین حالت فرزندان
خود را به مدارس قران ميفرستادند· کشيشها به مبدل نمودن کليه مدارس به کليسا
تمایل داشتند·
ميدانيم که پدر لنين در جوانی عالقه شدیدی به شاعر و منتقد معروف دوبرولى
اوبوف داشت· و در آرشيو پليس تزار تلگرافی پيدا کرده اند که او و تنى چند از
دیگر رفقایش آنرا بمنظور تجليل از پانصدمين سالگرد تولد یان هوس برای یک
روزنامه چکی ارسال نموده بودند·
به روال معمول مدارس مورد بازدید ایليچ نيکوالیویچ بشدت مخروبه بودند و نصب
پنجره های تهویه و چوب لباسی از خدمات او محسوب ميشدند· در زندگينامه هاى

رسمی منتشر شده از لنين این چنين گفته ميشود که پدرش  ٤۰۰مدرسه برای
 ٢۰۰۰۰کودک ساخت· این مدارس در استانى وجود داشتند که بيش از یک ميليون
کشاورز داشت·
در خانه لنين و در واقع خانه دوران طفوليت کروپسکایا همه روزنامه طنز آميز
ایسکرا را ٬که از جانب انقالبيون تحت عنوان غير سياسی منتشر ميشد ٬ميخواندند·
(همان نامی که بعدها لنين برای روزنامه اش انتخاب کرد) .و دقيقا در همين سال
کتاب جنگ و صلح تولستوی به صورتی دنباله دار منتشر شد·
یک بار دانش آموزی ایليچ نيکوالیویچ را مالقات و این داستان را برای او تعریف
ميکند :بازرسى به مدرسه او مياید و زمانيکه دانش آموزان عقاید خود را در مورد
آنروزها بر روی کاغذ مياورند ٬پسرک مينویسد که بازرس ٬که قوی هيکل و مطلع
بود ٬قادر به اداى عبارت « »rنبود و به جایش فرفر ميکرد·
معلم عصبانی شد و به دانش آموز در کارنامه اش صفری داد و او را مردود اعالم
کرد· روز بعد هنگاميکه داستان به گوش ایليچ نيکوالیویچ رسيد کارنامه اش را
تغيير و آنرا به عالی مبدل نمود·
مادر او ماریا آلکساندرونا نيز از بسياری جهات یک انسان غير معمولی بود· او
بدون داشتن معلمی و تنها از طریق خود آموزی به سه زبان انگليسی ٬فرانسوی و
آلمانی صحبت ميکرد و داراى مدرک معلمی بود· بر روی ميز پای تختيش از جمله
شکسپير به زبان اصلی و اٽر لوئيس تير در مورد انقالب فرانسه را در هشت جلد
داشت·
دخترها با چرخ خياطی سينگر خياطى مياموختند· لنين پيانو تمرین ميکرد و قادر به
خواندن آوازهای تکنفره هينه و والنتينا بود· او کتاب ميخواند ٬مينواخت و آواز
ميخواند و بچه ها تحت نظارت مادر روزنامه خصوصی خانواده را با نام سابات
توليد مينمودند· رفت و آمد آنها با دیگر اهالی سيمبریسک بسيار محدود بود· ایليا
هر از گاهی تعدادی از همکاران خود را به خانه مياورد· همين و بس·
مادرش در خانواده بالنک متولد شده بود· پدر او آلکساندر دميتریویچ بالنک یک
دکتر پليس ساکن سن پطرزبورگ بود که بعدها در منطقه ای خارج از قازان٬
کوکوسکينو ٬ارباب شد·

بالنک خودش پسر یک یهودى مسيحی از اهالی اوکراین بود· اطالعات در این مورد
از دهه  ٢۰در آرشيو مرکزی وجود داشته است ٬اما ابتدا در دهه  ٩۰به بيرون درز
کردند·
یک تفسير معمولی از این هيش هيش کردنها اینست که حزب کمونيست حاکم مایل
به دادن بهانه ای بدست هوادارن نژاد پرست ٬مخالفان کليسایی داخل کشور و
جاسوسان نازیست ٬که به منظور دستيابى به برنامه یهودیان در حزب بلشویک
تالش مينمودند ٬نبود· اگر لنين حتی به اندازه یک هشتم هم یهودى بود از آن سوء
استفاده ميشد·
 ١٩٣٣خواهر لنين آنا به استالين نامه ای نوشت و در آن در مورد تحقيقات شجره
شناسی خود توضيح داد· بر اساس مدرکى بدست آمده از جانب او از اوکراین
خواهر و برادرانش از جانب مادری یقينا یهودی بودند· به تصور او این واقعيت
٣
«کمک شایانی بود به مبارزه بر عليه یهودی ستيزى·»
استالين ظاهرا با او موافق نبود و پاسخی نداد· خواهر او با مدارک جدیدی بازگشت
و ادعا نمود که لنين در مورد نژاد یهودی و نفوذ آن بر روی «شخصيت تنبل و بی
مسئوليت روسی» مبالغه نموده است· در نوشته هاى لنين مدرکى دال بر مقایسه اى
ميان روسها و یهودیان پيدا نشده است· و استالين سکوت اختيار نمود· او خواهان
بحٽی عمومی در مورد اصل و نسب و دیدگاه یهودى و روسى لنين نبود·
در مورد این دودلی دالیل دیگری نيز قابل اقامه اند· در روسيه شمار افرادى با نام
بالنک یقينا اندک نبود و در ضمن ميتوانستند داراى مليتهاى مختلفى باشند· به
عبارت دیگر تایيد این اطالعات بعنوان واقعى تقریبا امکان ناپذیر بود·
مادر بزرگ لنين گروس چوف ٬زنى مجرد ٬دختر یک مرد آلمانی و زنى سوئدی به
نام آنا بتا اورشتت بود· مادر لنين در واقع پروتستان تربيت شده و پيروى از قوانين
ارتدکسها برای او دشوار بود ٬به کليسا نميرفت و فقط چند بارى دست به دعا
برداشته بود ٬آنهم به خاطر فرزندان بيمارش·
آنا بتا در سال  ١٧٩٣در پطرزبورگ با یک تاجر آلمانی موفق به نام یوهان گروس
چوف ازدواج کرد· او هم از جانب مادری و هم پدری سوئدی بود· پدر او کارل
فردریک گروس چوف در سن پطرزبورگ به کار طالسازی مشغول و در سال
 ١٧٤١در اوپساال متولد شده بود·

لنين در مورد زندگی خودش هرگز مطلبی ننوشت و در این مورد شدیدا ساکت بود·
اما در چند مورد او را به پر کردن فرمهایی ناگزیر نمودند ٬از جمله پرسشنامه ای
منتشر شده از جانب بلشویکها در سال  ·١٩٢۰در این پرسشنامه او خود را به
عنوان یک «نویسنده» توصيف مينماید· در پاسخ به این سوال که او آزادانه به چند
زبان قادر به صحبت است ٬ميگوید« :آزادانه! به هيچ زبانی»٬
و در مورد محل زندگيش مينویسد« :من در روسيه فقط در کنار ولگا و در پایتختها
زندگی کرده ام»· او سيبری و پسکوف را فراموش و قبل از هر چيز خود را مانند
یک فولزجانين ٬یکی از اهالی ولگا ٬پسر ولگای مادر ميداند· پدرش را به عنوان
یک «بازرس مدرسه عمومی» توصيف مينماید و درباره پدر پدرش فقط مينویسد
«نميدانم»·
نسل جدید بيش از خود او در مورد اصل و نسب اش ميدانند· به عنوان مٽال ميدانيم
که پدر بزرگ لنين ٬نيکالی واسيلویچ اوليانوف ٬خياط فقيری بود که در بندرى
تجاری و ماهيگيری به نام آستراخان زندگی ميکرد که در آنزمان به زبان روسی
آمستردام ناميده ميشد·
در ضمن در حال حاضر مطمئنيم که نيکالی واسيلویچ اليانوف رعيتی بود که در
سال  ١٧٩١آزادی خود را خرید و برای پرداخت وامهایش تا سال  ١٨۰٨بدون
دریافت دستمزد کار کرد ٬و سپس در آستراخان در رده شهروند قرار گرفت·٥
در آنجا او همسر آینده خود آنا آلکسيف را مالقات نمود که  ٢٥سال از خودش
جوانتر بود· در  ١٨١٢اولين فرزند آنها متولد شد که بيش از چهار ماه زنده نماند·
در سرشماری سال  ١٨٣٥معلوم شد که نيکالی واسيليویچ اوليانوف در  ٧۰سالگی
پدر چهار بچه بود ٬یکی از آنها ایليا ٬پدر لنين که جوانترین بود و فقط دو سال
داشت·
پس مادر -ه پدر لنين آنا آلکسيفنا که بود؟ در مقاله اى منتشر شده به نام «اجداد
لنين» نویسنده ای ٬مارى یتيا سياجينجان ٬گفت که او رعيتی آزاد شده ٬دختر یک
قالموق مسيحی ٬بود· ٦او اما با چاپ دوباره مقاله در سال  ١٩٥٨براى معرفى خود
بهانه اى پيدا کرد· آنا آلکسيفنا نه رعيت بلکه کنيز بود! در دو سند متعلق به ١٨٢٥
 ٬تکٽير شده از جانب مارى یتيا سياجينجان ٬آنا آلکسيفنا بعنوان «کنيز آزاد شده»
٧
توصيف ميشود·

این واقعتيست که برده داری در روسيه بعنوان یک موسسه تا پایان  ١٨٢٥وجود
داشت· در سيبری و آستراخان ٬اقوام مغولها ٬قيزقيزها و «دیگر آسيایها» کودکان
خردسال خود را به عنوان برده ميفروختند ٬و در آنجا اسيران جنگی گرفته شده از
ميان این مليتها نيز بفروش ميرسيدند·
این امر قبل از هر چيز به تاجرانی فرصت ميداد که حق داشتن رعيت را نداشتند و
در صدد تهيه نيروی کار ارزان بودند· اما در روسيه بر اساس قانونى تصویب شده
در سال  ١٨۰٨برده گانى که به سن  ٢٥سالگى ميرسيدند آزاد ميشدند ٬امری که
شامل حال پدر بزرگ لنين نيز شد·  ١٨٢٥او به عنوان شهروند مورد قبول واقع
شد·
اما نامشخصتر مليت آنا آلکسيفنا است· او از قالموقها بود یا از قيزقيزها؟ قالموقها
اغلب در حوالی آستراخان و مانند چادر نشينها ٬کامال نزدیک به شهر ٬زندگی
ميکردند .٨براساس مدارک دیده شده از جانب سياجينجان او قالموق بود ٬اما
متاسفانه این مدرک را تکثير نميکند· آنها شاید در جریان جنگ جهانی دوم از ميان
رفته باشند·
ایليا نيکوالیویچ اوليانوف ٬پسر چهارم و آخرین پسر کنيز سابق ٬زمانی متولد شد
که پدرش  ٦٧و مادرش  ٤٣ساله بود· پنج سال بعد پدرش مرد· این برادر -ه مسنتر
واسيلی ٬مشاور و دستيار ماهيگير ٽروتمند ساپوجنيکوف بود که وظيفه نگهداری
از خانواده را بر عهده گرفت·
واسيلی خود تشنه آگاهی و دانش بود ولی هيچگاه امکان کسب آن را پيدا نکرد· او
با قبول مخارج تحصيل برادر کوچک خود به آرزو خود تحقق بخشيد· در حال حاضر
اولگا دیميتریونا اوليانوا تنها فرد باقيمانده از نسل لنين است· او با سماجت کامل بر
روى روس بودن «کامل» عمویش تاکيد ميورزد· او تا اندازه ای درست ميگوید·
لنين و خانواده اش از هر نظر روسى بودند·
روسيه کشوریست چند مليتى· داشتن مليت «روسی» به سادگی داشتن مليت
«سوئدی» نيست· خود -ه عبارت نشاندهنده این است که همه در روسيه متولد شده
اند ٬جایی که صدها گروه مجزا در کنار هم زندگی و در جامعه ای مشترک به ذوب
نژادی یاری رسانده اند· امروز چه کسی قادر به تصور اینست که شاهزاده
استروگانف نژادی از تاتارها داشت؟ یا اینکه یک هشتم پوشکين سياهپوست بود؟ یا
اینکه تزار نيکالی  ١/٢٥٦قسمت خونش روسی······

در شهر کوچک سيمبيرسک با تقریبا  ٣۰۰۰۰نفر جمعيت ٬که بخش بزرگی از آنها
غير روسی بودند ٬لنين متولد شد ٬و در همانجا یک سوم از عمر خود را سپرى
نمود· سيمبيرسک شهرى کوچک و آرام و از نظر نظامی ابدا بى اهميت اما بندر
تجاری مهمی بود برای ولگا· این منطقه باید برای هر جوانی جالب بوده باشد· در
فصل تابستان در آب گرم رودخانه ها شنا کردن ٬ماهيگيری کردن ٬حيوانات کوچک
وحشی را شکار کردن و بر روی یخها اسکی بازی کردن·
اليانوفها شش سال اول را در شش خانه مختلف در سيمبریسک بسر بردند· لنين در
خانه ای که روبروی زندان شهر قرار داشت متولد شد· آنها ابتدا پس از تولد
هشتمين فرزند خانواده قادر به فراهم آوردن مخارج خرید یک خانه شدند· یک خانه
چوبی در کنار خيابان مسکو  ٤٨در حاشيه منطقه نجيب زادگان· خواهر و برادران
او آنا ٬آلکساندر ٬اولگا ٬والدیمير و ماریا ٬دو فرزند دیگر در دوران طفوليت مرده
بودند·
تحت نظر ایليا نيکوالیویچ وضعيت مدارس در استان سيمبریسک بهبود و افزایش
یافتند· او سرانجام با لقب «یک مشاور دولتی واقعی» و با رتبه یک متمدن واقعی
مورد تشویق قرار گرفت· این امر او را صاحب این حق نمود که در ردیف نجيب
زادگان قرار گرفته و اینکه عاليجناب خوانده شود·
اما به نظر مياید که این القاب براى او اهميتی نداشتند· ابتدا پس از مرگش بود که
مادر لنين با رنج و اندوهى فراوان ناگزیر خود و اطفال خود را در رده نجيب زادگان
سيمبریسک  ٩نام نویسى نمود· بعدها این نيز برای لنين سودمند واقع شد که گاهی
به صورتی رسمی نوشته ای را به عنوان نجيب زاده امضاء کند·
ولودیا ٬که لنين از جانب فاميل ناميده ميشد ٬جوانی شاد ٬سرزنده و بذله گو ٬با
موهای قرمز توصيف ميشود ٬بویژه به نظر مياید که بسيار فعال و پر انرژی بوده
باشد و به شکستن اسباب بازیهای خود تمایل داشت· – بدون اغراق آدم اینطورى
بيشتر یاد ميگيره·
او با جوانترین خواهر خود اولگا بيش از همه بازی ميکرد· آنها ٬هنگاميکه او پنج
ساله و خواهرش چهار ساله بود ٬خواندن را آموختند· پاسخ نامتغير ولودیا به
سواالتی مانند «حليم را با شير و یا کره ميخوای» این بود «مٽل ساسيا» ٬به عبارت
دیگر مانند برادر بزرگ خود آلکساندر·

برای نشان دادن مهارت خود و در صورت امکان خشمگين نمودن ساسيا هميشه
انگيزه کافی وجود داشت· و در حاليکه ساسيا هرگز قادر به بيان جمله اى از روى
بد ذاتى نبود ٬ولودیا دروغ گفتن و آزردن بچه هاى کوچک را آموخت·
او عاشق این بود که با صدای بلند و ترس آور ٬که دیميتری برادر کوچکش را به
گریه واميداشت ٬قصه روباهی را بخواند که گوساله ای را ميخورد و فقط شاخها و
سمهایش را باقی ميگذارد·
پدرش به پسرها بازى شطرنج را آموخته بود ٬و جعبه شطرنج چوبى که براى آنها
کنده کارى نموده بود توسط لنين ٬تا هنگام دستگيریش در دوران جنگ جهانى اول
توسط پليس اطریش و مصادره آن ٬بعنوان وسيله ای ارزشمند محافظت شد·
پسرها برای مدتی در یکى از اتاقهاى خانه زندگی کردند ٬در آنجا ساسيا به انجام
آزمایشات شيميایی سرگرم بود و براى معاشرت با بقيه اعضای خانواده بندرت وقت
داشت· معموال در آن اتاقک با عبارت  -ه کوتاه «مارو با غيبت خودت شاد کن» از
مالقات کننده گان استقبال ميشد·
بر اساس عادات معمول در آنزمان ٬خانواده اوليانوف بمنظور آماده نمودن کودکان
براى ادامه تحصيل در دبيرستان معلمى خانگی را در استخدام خود داشت· ولودیا ٩
ساله بود که وارد دبيرستان شد·
او در آنجا به خاطر «هوش ٬پيشرفت و رفتار خوب» برنده مدال طال شد· به نظر
نمياید که این نتيجه راهنمایيهای پدرش بوده باشد ٬بلکه سياست تربيتی او اینچنين
بود که بچه ها باید خودشان فکر کرده و خودشان درک خود را از مسائل سازماندهی
مينمودند·
یک روز پدر آنها پس با خبر شدن از تصميم ساسيا براى نرفتن به کليسا براى
هميشه بشدت عصبانی شد ولی به تصمميم او احترام گذاشت· فئودور کرنسکی
رئيس مدرسه ٬پدر آلکساندر کرنسکی ٬همانى که لنين او را در انقالب اکتبر ١٩١٧
به تبعيد فرستاد ٬بود·
در ژانویه  ١٨٨٦پدر لنين ٬که هنوز کمتر از  ٥٥سال داشت ٬فرسوده و از کار
فراوان جانسپرد· ساسيا در دانشگاه سن پطرزبورگ درس ميخواند و در مراسم
خاکسپاری حضور نداشت· اکنون پسرها بدون نظارت پدر در انتخاب راه خود آزاد
بودند·

لنين ٬ ١٩٢٢٬در جریان دادن پاسخ به سوالى در مورد مذهب در یک پرسشنامه
سرشمارى نوشت« :بدون مذهب از  ١٦سالگی»· او بر اساس آنچه که برای
دوستش كيرژینوسکى بازگو نموده بود ٬کالس پنجم صليب خود را به سطل زباله
انداخته بود·١۰
مرگ پدر سخترین ضربه وارد شده بر خانواده نبود· ضربه واقعی هنگامى به آنها
وارد شد که سال بعد ١ ٬مارس ٬آلکساندر ٬خواهرش آنا و شمارى از دیگر رفقای
آنها در دانشگاه سن پطرزبورگ توسط پليس تزار دستگير شدند· آنها به جرم داشتن
مشارکت در طرح حمله ای به آلکساندر تزار سوم بازداشت شده بودند·
ساسيا به سازمان تروریستی انقالبی ناردنيکها (خواست مردم) پيوسته بود ٬آنها
پس از  ٨سال حمالت ناموفق بر عليه تزار موفق به ترور آلکساندر دوم٬ ١٨٨١ ٬
شده بودند· ساسيا خود را براى ترور جانشين او به عنوان داوطلب معرفی نموده
بود· اما پيش از آشنایى با نقشه ها همراه با خواهرش ٬که بعدها به دليل کمبود
مدارک کافی آزاد شد ٬دستگير شد·
لنين پس از دریافت خبر دستگيری آنان راهى سن پطرزبورگ شد· او در آن زمستان
سرد روسيه برای پيدا کردن کسی که مادرش را به ایستگاه قطار ببرد ٬که در فاصله
صد کيلومتری در سيزران قرار داشت ٬بيرون رفت اما کسی را پيدا نکرد! براى
کمک به خانواده او کسی وجود نداشت!
ماریا آلکساندرونا در سن  ٥٢سالگى این مسافت را ناگزیر با اسب طی کرد· پس از
ورود درخواست او براى مالقات پسرش ساسيا ٬که در شليسلبورگ زندانی بود٬
مورد اجابت تزار که کتبا اجازه صادر کرد قرار گرفت·
ساسيا در مقابل مادرش زانو زد و گریه کنان گفت« :دلم برات ميسوزه مادر ٬منو
ببخش»· برای مادر عبٽ بودن تالش براى قانع نمودن ساسيا بسرعت روشن شد·
ساسيا هرگز تقاضای بخشش نخواهد نمود·
ساسيا طبيعی دان بود اما مانند بازاروف ٬سمبل پوچ گرایان در رمان تورگنيف «پدر
و پسر» ( ٬)١٨٦٢عالقه خود را برای تشریح بدن کرمها با کشش به تئوری
براندازی جامعه تکميل نمود· ميدانيم که ساسيا دستکم اولين جلد کتاب مارکس٬
کاپيتال ٬را خوانده بود· این کتاب در  ٬ ١٨٧٣به عبارت دیگر شش سال پس از
انتشار نسخه اصلى کتاب ٬به روسی ترجمه شده بود (در سوئد تا سال  ١٩٣٥طول
کشيد).١١

در حاليکه ولودیا هنوز بر روى نيمکت خود دراز کشيده و مرتبا «پدر و پسر» را
ميخواند ٬ساسيا بوجود آوردن یک جامعه جدید را تجزیه تحليل مينمود· او کمی قبل
از مرگش مقاله اى طوالنی از کارل مارکس را ترجمه کرده بود·
ساسيا به عنوان دانش آموزی با همت در سن پطرزبورگ از روی اکراه و غير
داوطلبانه جذب جنبش دانشجویی غير قانونی شده بود· کليه جنبشهای دانشجویی به
استثناى جنبش دانشجویان وطنپرست غير قانونی اعالم شده بودند· ساسيا که در
رهبری جنبش قرار داشت تظاهراتی را به مناسبت بيست و پنجمين سالروز مرگ
منتقد رادیکال دوبرولى اوبوف سازماندهی نمود·
ميان  ٦۰۰تا  ١۰۰۰دانشجو در قبرستان ولکوو گرد هم آمده بودند و همين امر
براى مسدود نمودن راه ورودی قبرستان براى پليس کفایت مينمود· محاصره شده
توسط قزاقها دانشجویان دوساعت در زیر باران شدید مقاومت نمودند· به خاطر
برپایی تظاهرات غير مجاز چهل تن از دانشجویان به اخراج از سن پطرزبورگ
محکوم شدند·
این اقدام با اعتراض شدید ساسيا و رفقای او مواجه شد· ممنوع نمودن بزرگداشت
دوبرولى اوبوف آخرین ممنوعيت بدنبال صدها ممنوعيت صادر شده دیگر از جانب
آلکساندر سوم بود· برای مٽال بزرگداشت سالروز لغو رعيت داری در سال ١٨٦١
ممنوع بود· بله ٬عبارت «رعيت» باید سانسور ميشد ٬چرا که در این صورت از
واژه های کٽيفی مانند مارکس استفاده نميشد·
کاولين ٬راستگرایى افراطى با اطالعات کافی در مورد اقشار باالی جامعه روسيه در
نامه ای خصوصی نوشت« :همه جا بی روحی و پوچی ٬احمقانه ترین عادات و
کاهلی و سستی ......از این الشه گندیده نميتوان چيز قابل استفاده اى درست کرد»·
اوه ٬بله ٬ترتسکی تيزبين اینچنين تفسير نمود« :از آن الشه گندیده مجسمه ای شبيه
به تزار ساخته شد».١٢
دانشجویان به ادامه سياست ناردنيکها و متعاقب آن ترور تزار تصميم گرفتند و
ساسيا آمادگی خود را از صميم قلب برای انجام آن اعالم نمود· او روزها در
انستيتوهای بيولوژیکی ميماند و ماده خوکهای خاکستری بالتيکى را موشکافی
مينمود و شبها بمب ميساخت·
طرح بمب گذاری هرگز به اجرا در نيامد· شش نفر از دانشجویان هم پيمان در
دانشگاه نوسکی دستگير شدند ٬یکی از آنها کتابی ٬لغتنامه اى پزشکی ٬را با خود

داشت که حاوی یک دیناميت و استریکنين* بود .در دادگاه آلکساندر -ه  ٢١ساله در
مورد اعتقادات سياسی خود سخن گفت ٬کليه مسئوليتها را بر عهده گرفت و از دادن
اطالعاتی که قادر به ارائه یارى به اوکرانا -پليس مخفی تزار -بود امتناع ورزید.١٣
تزار ـ ه  ٣٣ساله ٬آلکساندر سوم ٬اعالميه دانشجویان را با دقت خواند و وحشتزده
در حاشيه آن یاداشت کرد «یک کمون پاریس خالص!» در آنجایی که اعالميه بر
روى عدم وجود شرایط الزم براى بهبود سطح زندگى مردم تاکيد نموده بود ٬تزار
نوشت« :این هم برای خودش آسایش خاطریست!»
ساسيا با سخنرانى خود در دادگاه سند مرگ خود را امضاء نمود· مادرش ٬ماریا ٬او
را تا محل اعدام با کلمه« :شجاعت ٬شجاعت!» همراهى نمود· ولودیا ی  ١٧ساله
بر اساس اظهارات خواهرش در دفترچه خاطراتش نوشته بود« :نه ٬ما این راه را
١٤
انتخاب نخواهيم کرد· ما این سياست را دنبال نخواهيم نمود»
شاید در همان زمان عبٽ بودن راه تررویسم برای او نسخه اى روشن شده بود·
ماریا در آنزمان کودک  ٩ساله اى بيش نبود و درک اینگونه ارتباطات براى او
دشوار بود·
محتملتر اینست که لنين برای مدت زمانى دراز احترام بسياری برای ناردنيکها قائل
بود و سپس بسختی از آنها جدا شد· سازمان ناردنيکها اعدام ساسيا را با ترور
اشخاص مهمی مانند شاهزاده سرگئی ٬سيپياجين ـ ه وزیر و بسياری دیگر جبران
نمود·
لنين در زمان مرگ ساسيا شاید خود را کمی سرزنش کرده باشد ٬چرا که روابط ميان
دو برادر چندان خوب نبود· «او خيلى با استعداده ٬اما ما نميتونيم با هم توافق
کنيم» ٬این را ساسيا به خواهرش آنا در مورد ولودیا گفته بود· او این را بعنوان
مدرکى دال بر ناراحت بودن ساسيا از گستاخى ولودویا تفسير نموده بود ٬به
خصوص زمانيکه پس از مرگ پدرشان این گستاخی را متوجه مادرشان کرده بود·
آنا این انتقادات را برای ولودیا که آنها را با قيافه ای عبوس و درهم پذیرفت بازگو
نمود·
مرگ ساسيا از جهات مختلف ضربات روحی فراوانی را برای لنين بهمراه داشت·
پس از اعدام برادرش تمام مردم سيمبریسک با خانواده او قطع رابطه کردند· و در
زندان او برای یکی از رفقایش درد دل کرد« :راه من بوسيله راه برادر بزرگم
مشخص ميشه»·

کروپسکایا در خاطرات خود از خواستگاری عجيب لنين ميگوید· این خواستگارى از
توضيحی طوالنی در مورد اینکه برادرش ساسيا چگونه در زندان حلق آویز شده بود
آغاز و پس از آن مقدمه طوالنی لنين از او خواستگاری نموده بود·
 -١تا پایان ماه ژانویه – فوریه  ١٩١٨روسيه تقویم گئورگيسکی را دنبال ميکرد ٬اما پس از آن به تقویم یولييانيسک (که از دوران
ژوليس سزار سرچشمه ميگيرد .مدل قدیمی تقویم) که از مدتها قبل در غرب استفاده ميشد تغيير کرد.
 -٢لئو ترتسکی :لنين جوان (استکهلم  ٬)١٩٧۰ص ١٢
 -٣دیميترى ولگوگنوف :لنين ٬پرتره هاى سياسى ٬جلد ( ١٬مسکو  )١٩٩۴ص ۵۰
 -٤همانجا ٬ص ۵١
 -۵او· آبراموف ٬جى· بوردولينا ٬تى· کوکوسکوا :حقيقت مزدا و حقيقت (مسکو  )١٩٩٨ص ٧٨
 -٦زمانيکه که ماریتا ژاگينيان در مورد اصل و نسب لنين اطالعات جدیدی را منتشر نمود ٬از جانب اتحادیه نویسندگان به خاطر
«روشهای شبه علمی در شجره شناسی مورد نکوهش قرار گرفت».
 -٧ماریتا ژاگينيان ٬Sobriane Sotjininij :جلد ( ٬ ۵مسکو  ٬)١٩٨٨ص  ·۶۴۴مقاله ( arknee ikrerPاجداد لنين) برای
اولين بار در  riM e verشماره  ١٩٣٧ ٬ ١١منتشر شد.
 -٨در حال حاضر یک دولت مستقل ٬جمهوری قالموق ٬در آنجا قرار دارد·
 -٩تروفيموف :ولکوگنوسکى لنين( ٬یوليانوسک  ·)١٩۵۵ص ٢٩
 -١۰دیميترى ولگوگنوف :لنين ٬پرتره هاى سياسى ٬جلد ( ١٬مسکو  )١٩٩۴ص ٢۵۰
 -١١ترجمه روسی کاپتيال اولين ترجمه این کتاب در جهان بود ٣۰۰۰ .جلد از این کتاب در عرض یکسال فروخته شد .در آلمان فقط
 ١۰۰۰جلد در عرض  ٥سال.
 -١٢لئو ترتسکی :لنين جوان (پاریس  ٬)١٩٦٩ص .٦٧
*
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%8
 -6%DB%8C%D9%86مترجم
 -١٣یکی از کسانی که بر عليه او رای داد یوزف پيلسودسکى نام داشت که در آنزمان یک دانشجوی سوسياليست بود· او بعدها قدرت
را به عنوان یک دیکتاتور فاشيست در لهستان بدست گرفت .این دیکتاتور در ویلنيوس بمنظور ساختن بمب اسيد نيتریک برای برادر
لنين تهيه نموده بود ٬اما با دریافت  ٥سال تبعيد از مجازات نجات یافت.
 -١٤ماریا یولينوا در مقاله ای که پس از مرگش در روزنامه پرودا در  ١٨فوریه  ١٩٦٣منتشر شد .او درسال  ١٩٣٧درگذشت.

 -٢زندان رفتن
والدیمير اوليانوف جوان هر آنچه را که در جهان اطرافش ميگذشت با دقت فراوان
تحت نظر داشت· کشفيات دوران کودکی ٬بينش هوشيارانه به ارٽ برده از والدینش
و آن سالهای پربار دوران دبيرستان با تجزیه و تحليلهای صحيح از جامعه زشت
روسيه ٬در هم آميختته بودند·
 ١٨٦١همزمان با الغای برده داری در ایاالت متحده آمریکا ٥۰ ٬ميليون رعيت
روسی آزاد شده بودند· آیا زندگی آنان بهبود یافته بود؟ خير! او ميدانست· برعکس
مالکان یک پنجم از زمينهای کشاورزان را به تصاحب خود درآورده بودند·
آنهایی که قادر به خرید زمينهای خود شده بودند زندگيشان زیر بار فشار وامها از
هم متالشی شده بود و آنهایى که برایشان چيزى باقى مانده بود ٬معهذا ٬از بدهيهاى
روزهاى کارى در رنج بودند·

روسيه همچنين کشوری بود که در آن سه نفر از چهار نفر بزرگسال ٬درحاليکه
نيمی از بودجه دولتی صرف جنگ ميشد ٬سواد خواندن و نوشتن نداشتند·
امپریاليسم روسيه مانند یک حيوان وحشى گریزپا به پيش ميرفت ٬ساچالين را
تصرف و بصورتى پيوسته به نفوذ خود در آسيای مرکزی ادامه ميداد ٬با ترکيه از
در جنگ در آمده بود ٬اگر چه پس از آن ـ در کنگره برلن باید از بخش بزرگی از
فتوحات صرفنظر ميشد·
با مطالبات دانشجویان در مورد برگزارى نشستها و اجتماعات ٬حق سازماندهی
خود ٬لغو سانسور و آزادی علم و دانش شدیدا برخورد و جلسات صلح جویانه
دانشجویان مورد حمله قرار ميگرفتند ٬قزاقان به تظاهرات یورش برده شرکت
کنندگان را ميکشتند ٬زخمی ميکردند و شالق ميزدند· روسيه کشوری بود که
بضاعت معرفى طبقات اجتماعی «قابل شکنجه» و «غير قابل شکنجه» ٬معمول در
جوامع به اصطالح متمدن ٬را هم نداشت·
مدت کوتاهی پس از مرگ ساسيا ٬ولودیا وارد دانشگاه کازان شد· مادرش نيز بدليل
داشتن دو خواهر متاهل در آن شهر به آنجا مهاجرت نمود· پس از مرگ شوهرش
مستمرى او با کمک مالی که از پدرش (دکتر بالنک) دریافت مينمود افزایش یافته و
بدین ترتيب مخارج تحصيل ولودیا را فراهم ٬و به اقتصاد خانواده سر و سامان
بخشيده شده بود·
ولودیا ٬از همان اولين ترم در کازان ٬دسامبر  ٬ ١٨٨٧با نگهبانان درگير شد· او و
تعدادی از دانشجویان دستگير و راهى زندان شدند· بازرس پليس سوال کرد« :خوب
جوون ٬چرا سر و صدا ميکنی»؟ «شما متوجه نميشيد که دارید سرتونو به دیوار
ميکوبيد؟» لنين پاسخ داد« :چرا متوجه ميشيم ٬ولی ما سرمونو به دیواری ميکوبيم
که ضعيفه· دیواری که با یک تکون کوچيک پایين ميریزه!»
اخراج و تبعيد به امالک پدربزرگ در كوكوسكينو به دنبال آن آمد· والدیمير لنين با
عالقه شدیدى کتاب ميخواند ٬شکار ٬شطرنج و اسکی بازی ميکرد· پس از یکسال
به خانواده اوليانوف اجازه بازگشت به کازان داده شد· اما از ورود ولودیا به
دانشگاه ممانعت بعمل آمد و براى ادامه تحصيل به خانه فرستاده شد· او از این
فرصت بهره بردارى و مانند برادرش مطالعه مارکسيسم را آغاز نمود·
لنين از مرخصی تحميل شده بمنظور نوشتن نامه ای که مدتها به آن فکر کرده بود
نيز استفاده کرد· او به نيکالى چرنيشفسکى نوشت ٬نویسنده ای که بهمراه بنيان
گذار مارکسيسم در نزد او از اهميت خاصى برخوردار بودند·

رمانهای چرنيشفسکى «چه باید کرد؟» و «دیباچه» مانند مقاله های «نامه بدون
آدرس» ١تاٽيرى هميشگى بر روی ولودیا گذارده بودند· لنين در آٽار خود تقریبا
 ٣۰۰بار بيش از هر رمان نویس دیگری از چرنيشفسکى نقل قول مياورد· دیگر
نویسندگان مورد عالقه او – گيربایدوف ٬کریلوف ٬سالتيکوف ٬گوگول بودند ٬و
تورگنيف در رده آخر قرار داشت·
همسر لنين کروپسکایا ميگوید که نام چرنيشفسکى همواره «با اشتياق··· با گرمی
بخصوصی» بر زبان لنين جارى ميشد· چرنيشفسکى ٬بدليل روح آشتی ناپذیرش٬
نقطه نظراتش ٬بدليل آن عزت و غروری که با سرنوشت غم انگيز خود حمل
مينمود ٬شاید تنها کسی بود که بيش از هر فرد دیگری در گذاردن تاٽير بر روى
شخصيت لنين سهم داشت·
او در سال  ١٨٦٢بر اساس اتهاماتى بی اساس از قبيل شرکت در توليد حریق٬
دستگير شده بود· در زندان سن پطرزبورگ او بزرگترین کتاب انقالبی خود «چه باید
کرد» را نوشت· ابتدا  ٢١سال بعد ٬زمانيکه سالمت خود را بر اٽر انجام اعمال شاقه
و تبعيد در یاقوتستان از دست داده بود ٬به وى اجازه بازگشت به شهر زادگاهش٬
ولگا داده شد·
لنين برایش نامه اى نوشت· او حرفهای زیادی برای گفتن داشت· لنين شيوه نگاه به
«رفرم بزرگ» – الغای ارباب و رعيتی ٬را از متون چرنيشفسکى آموخته بود·
«زمينها برای دهقانان ٬هيچگونه بازپرداختى!» چرنيشفسکى درخواست کرده بود
«مالک بزرگ ٬براى ابد ٬ناپدید شو»·
این امر مانند درک چرنيشفسکى در مورد طبقات لنين را تحت تاٽير قرار داده بود:
«مسئله ٬نه در وجود یا عدم وجود پادشاهى ٬نه در وجود یا عدم وجود نظام نامه
اى ٬بلکه در روابط اجتماعى نهفته است ٬این حقيقت که طبقه اى به مکيدن خون
طبقه دیگرى مجاز نيست·»
در اعالميه «روسيه جوان» ٬که در ميان هواداران چرنيشفسکى دست به دست
ميگشت ٬در مورد چگونگى ساخت و ساز روسيه پس از تزار دیدگاههای روشنی
وجود داشتند :تعليم و تربيت مجانی در تمام سطوح ٬سوسياليستی نمودن زمينها٬
الغای تجارت خصوصی ٬تصویب قانون دولتی نمودن فروشگاهها غيرو و غيرو.
لنين متون چرنيشفسکى را بلعيد ٬چرا که حکایت از «مبارزه طبقاتی» داشتند و
ميخواستند که در آینده دربردارنده مزیتهاى بزرگ عملى براى او باشند·

درآنزمان لنين بدون در نظر گرفتن نتایجش به بت خود نوشت· او ميدانست که
چرنيشفسکى سالمتی خود را بر اٽر تنبيهات متحمل شده در دوران کودکيش در
ساراتوف و کار اجباری در کارخانه های نمک سازی در ایرکوتسک ٬محلی که
بسياری در جهت آزاد نمودن او از آنجا بيهوده تالش نموده بودند ٬از دست داده
بود· اما او به گرفتن پاسخی اميد داشت· شاید که نامه هرگز بدست چرنيشفسکى
نرسيد ٬ما نميدانيم ٬اما لنين به هر حال پاسخی دریافت نکرد و چرنيشفسکى در سال
 ١٨٨٩درگذشت·
مادر لنين ٬نگران براى خانواده اش ٬در مورد نقل مکان از شهر تصميم گرفت· او
در می سال  ١٨٨٩پس از خرید قطعه زمينی در روستای آالکایفکا ٬واقع در
فرمانداری سامارا ٬بهمراه خانواده اش به آنجا کوچ کرد· زمستانها اوليانوها در
سامارا زندگی ميکردند· لنين بمنظور کسب درآمد اضافى در روزنامه محلی به
عنوان معلم خصوصی تبليغات ميکرد·
با اینحال کشاورزی کاری نبود که رهبر انقالب آینده مایل به انجام آن باشد· او به
مطالعه زندگی روستایی و مسائل کشاورزی به صورت نظرى تمایل داشت ٬اما به
کار کردن بعنوان سر کارگر یا مالک ٬او به آن نياندیشيده بود·
مرگ خواهر عزیز لنين اولگا ٬که سوئدی را در دانشگاه سن پطرزبورگ خوانده
بود ٬ضربه سختی بود به خانواده لنين· او به مرض تيفوس و باد سرخ ٬یک بيماری
خطرناک که قبل از پنيسيلين وجود داشت ٬مبتال و در سال  ١٨٩١درگذشت·
اما این حادٽه نيز مانند حوادٽ دیگر عزم لنين را در ادامه راهش جزمتر نمود· وى
در سامارا مطالعه کتاب کاپيتال اٽر مارکس و آنتی دورینگ در مورد ماتریاليسم
نوشته انگلس را آغاز نمود· در آن دوران انگلس هنوز در قيد حيات بود· بعدها لنين
خود ميخواست که در صدد جستجوى علل رشد سریع مارکسيسم در روسيه ٬زودتر
از اغلب کشورهاى دیگر اروپایى ٬برآید:
«در طول نيم قرن ٬تقریبا از دهه های  ٤۰تا  ٬ ٩۰افکار ترقيخواهانه در روسيه٬
تحت استبداد خشن ٬شدید و ارتجاعى تزارى مشتاقانه یک تئوری انقالبی واقعی را
جستجو و با کوششی تحسين برانگيز و دقيق [آخرین نظرات علمی و تعيين کننده]
آمریکایی و اروپایی را در این زمينه دنبال نمود· طی نيم قرن روسيه یقينا از طریق
تحمل رنج و دادن قربانی ٬با صرف انرژی فراوان عذاب شدیدى را به جان خریده و
فداکارانه مارکسيسم را به عنوان تنها تئوری واقعی انقالبی جستجو نموده
است····»

او در توضيح دیگری ٬هر چه عميقتر ٬به تشریح علل رشد سریع مارکسيسم در
کشور «عقب مانده» روسيه ميپردازد· تمدن روسيه صدها سال در گفتگویی پرٽمر با
اروپای غربی ٬که در آن روسيه در بسياری جهات معرف ارزشهای «انسانيتری»
بوده است ٬شرکت نمود· سنتى آزادیخواهانه و مشخص روسی وجود دارد که به
پدیده هاى منحصر بفردى مانند تجمعات مردمی در نووگورود و پسکوف ([)]Vetje
در دهه های  ١٣۰۰ – ٩۰۰باز ميگردد· یقينا در طول بخش بزرگى از تاریخ کنترل
سياسی و اجتماعی شهروندان توسط مقامات اجرایی در کشورهای در حال توسعه
اروپای غربى در مقایسه با روسيه گسترده تر بوده است·
لنين  -ه روسی ٬در مارکس و انگلس چالشى را بر عليه تمدن کشورهای غربی
ميدید· در هيچ کجای جهان ٬سرمایه داری به ميزان سرمایه داری روسيه بی آبرو
نبود· بيش از روسيه در کجا ميتوان سرمایه داران بزرگى را پيدا کرد که
تروریستهای انقالبی را تامين مالى و حتی سازمندهنده اعتصابات در شرکتهای خود
٢
بوده باشند؟
او طى مدت زمان کوتاهى ٬در کنار مطالعات مارکسيستی خود ٬دیپلم حقوق را که
بصورت غير حضوری در دانشگاه سن پطرزبورگ خوانده بود دریافت و به توسط
آن در سامارا و در سن پطرزبورگ بعنوان مشاور یک «وکيل قسم خورده» کار
ميکرد· کارفرمای او ٬وکيلى به نام شاردن ٬مردی با هوش و شطرنج باز ماهرى
بود· در مورد موفقيت لنين در امر وکالت نظرات مختلفی ارائه شده است· اما دستکم
چند دعوا حقوقى که او در آنها پيروز شد بصورتى ٽبت شده وجود دارند·
او یک بار خودش از تاجرى به نام آفيف شکایت کرد که تصور ميکرد کنترل ترافيک
بخشی از ولگا فقط در انحصار او بود· زمانيکه لنين و باجناغ اش یليزاروف٬
بقولى ٬بدون اجازه با قایقدار دیگری از روى رودخانه عبور ميکردند ٬تاجر او را با
خشونت به بازگشت ناگزیر نموده بود· سرانجام لنين بر تاجر پيروز و او بخاطر
رفتارش به یک ماه زندان محکوم شد·
شغل وکالت به ماسک مناسبی برای آن انقالبی جوان مبدل شده بود· یک ریش قرمز
و یک تاسی که در مراحل ابتدایی خود قرار داشت ٬تایيدیه ای ظاهری به جایگاه
جدید او داده بودند· کار دادگاهها در اصل در سال  ١٨٦٤آغاز شد· در آنجا لنين در
تماس با جوانانی قرار گرفت که افکار انقالبی داشته و از جانب ارگانهای دولتی
مورد اذیت و آزار قرار گرفته بودند·

او در سامارا اولين هسته مارکسيستی را سازماندهی نمود· پس از گذشت  ٤زمستان
و پنج تابستان در آن منطقه ٬در اوت  ١٨٩٣به لنين اجازه مهاجرت به سن
پطرزبورگ داده شد· بدون حرفه ای خاص و یا مشغوليتی ٬او براى رفع احتياجات
خود به دریافت کمک مالى ناچيزى از مادرش ناگزیر شد ٬اما مخارج خود را دقيقا به
خانه گزارش ميداد· لنين به مادرش نوشت« :این ماه قيمت بليط قطار شهری تا یک
روبل و  ٣٦کوپک باال رفته»·
پس از مرگ شوهرش برای او با یک مستمرى ١۰۰روبلى در ماه سير کردن شکم
یک و گاهی دو بچه در سن پطرزبورگ ٬با دست کم  ٤۰روبل در ماه براى مخارج٬
بسيار دشوار بود· لنين یقينا از در آمدهای ناگهانی که هر از چند گاهی نصيبش
ميشد بهره ميبرد ٬اما انرژی اصلی خود را صرف انجام کارهای بزرگ مينمود·
او درآنزمان برای اولين بار در ارتباط با دیگر مارکسيستها و دانش آموزان پدر
مارکسيسم روسيه ٬گئورگى پلخانف ٬قرار گرفته بود· پيوتر استرووه پسر شهردار
شهر آستراخان خود را بيش از همه برجسته مينمود·
لنين بالفاصله از او فاصله گرفت و پيش بينى وى این بود که او مدت زیادى در
صف مبارزان باقى نميماند« ٣.مارکسيسم قانونی» ادعایى او ٬در تقابل با طرحهای
لنين قرار داشت.
 ١٨٩٥لنين با دیگر مارکسيستهای جوان سن پطرزبورگ «انجمن برای آزادی طبقه
کارگر» را تاسيس نمود· این اتحادیه  ١٧عضو داشت ٬پنج مهندس ٬دو دکتر و یک
«انقالبی حرفه ای» (دشمن آینده لنين ٬رهبر منشویکها مارتف)· یقينا در آغاز شمار
کارگران عضو در اتحادیه اندک بود· اما در برنامه نقش طبقه کارگر بعنوان عنصرى
تعيين کننده ذکر شده بود·
زمستان  ٨٥-١٨٨٤نادژدا کنستانتيونوا کروپسکایا به گروه لنين پيوست· او یک
سال از لنين جوانتر بود ٬یک معلم قد بلند ٬رنگ پریده و جدی ٬که هسته های
مطالعاتی مارکسيستی را در شهرهای حومه ای سن پطرزبورگ رهبری و
بزرگساالن را در مدرسه ای که یکشنبه ها به آنها اختصاص داشت تدریس مينمود·
او با چهره ای معمولی یکی از معمولترین نامهای روسی را نيز بر خود داشت٬
«حقيقت» (ورا)« ٬اميد» (نادژدا) و «عشق» (ليبوف)·
آنها یکدیگر را در ایام روزه دارى در یک مهمانی کلوچه در خانه مهندس روبرت
کارلسون مالقات نمودند· او بعدها در طرحهای برق رسانی به روسيه سرخ به مهره

مهمى مبدل شد· فردی به صورتی اتفاقی گفت ٬براى ما شاید وارد شدن به کميته
هایی که براى آموزش خواندن و نوشتن تاسيس شدن بهتر باشه·
کروپسکایا در خاطرات خود نوشت«:والدیمير ایليا ایليچ خندید و خنده او به نحوى
آزار دهنده بود· من پس از آن هرگز نشنيدم که او اینچنين بخندد·» او گفت« ٬اگر
کسی وجود داره که ميخواد با این قبيل کميته ها ميهنو نجات بده ٬ما مانع او
نميشيم·»
لنين معاشرت با کروپسکایا را در خانه اش که پایين خيابان نوسکى (شماره )٩٧
زندگی ميکرد آغاز کرد· پدرش که افسر بود هرتسن و چرنيشفسکى را ميخواند و از
مقامش به دليل افکار غير قانونی معزول شده بود· بدون عشقى آتشين ٬والدیمير و
نادژدا بهمراه هم رشد کردند و به یک زوج مبدل شدند ٬یا شاید بتوان گفت یک هيئت
سه نفره :لنين ٬نادژدا و هدف مشترکشان·
سن پطرزبورگ نه فقط ٽروتمندترین پایتخت ٬با طبقه کارگرى که در همانزمان
آموزش سوسيال دمکراسى ميدید ٬بلکه همچنين بزرگترین مرکز صنعتی کشور بود·
چند سال بعد کروپسکایا در مورد بازدیدهای خود از کارخانجات پارچه بافی تورنتون
در خيابان اشلوسوبورژه و نحوه زندگی کارگران در آنجا سخن گفت.
او نوشت ٬محل سکونت آنان چنان هوای خفه اى داشت که در آنجا شمع روشن
نميشد· در جریان اعتصابى در همان کارخانه لنين اعالميه ای نوشت و استعداد خود
را برای توصيف یک هنر متقاعد کننده و ساده افشاء نمود· او با استفاده از چند صد
لغت ٬در سه ستون ٬تفاوت ميان ساختار یک دولت تزاری ٬ليبرال و یک دمکراسى
سوسياليستى را تشریح کرد·
یکی از رفقای او كيریزانوفسکى گفت :لنين از نظر ظاهر ساده و براحتی به زندگى
در مناطق کارگری قادر بود· «او شبيه یک کوالک کوچک از اهالی یاروسالول
است· یک کشاورز زیرک ٬بخصوص هنگاميکه ریش دارد».
استخوانهای بزرگ گونه هایش ٬این حقيقت که قد او نسبت به رشد بدنيش کوتاه بود
و اینکه کلمه « »rرا بصورتى ناهنجار تلفظ مينمود ٬او را از دیگر روسها متمایز
نمينمود· در مورد قد لنين اطالعاتى در دست نيست ٬فقط اینکه تمامی شاهدان قد او
را  ١٬٦۰حدس ميزنند· اما در هيچيک از پروتکلهای پليس اندازه مشخص ٽبت شده
اى از او در دست نيست· مسئله اینجاست که بر اساس قانون اساسی روسيه تا سال

 ١٩۰٥شخصيت نجيب زادگان نباید بوسيله رفتار بد از جمله گرفتن عکس و اندازه
گيری قد مورد بی احترامی قرار ميگرفت·
کروپسکایا بر این عقيده است که این درسهاى گرفته شده از تبليغات در ميان
کارگران سن پطرزبورگ بود که لنين را بعدها به یک رهبر مردمی مبدل نمود· اولين
نوشته باقيمانده از او شامل مجموعه اى از مقاالت تکٽيری« ٬دوستان مردم» چه
میخواهند؟ ( ٬)١٨٩٤است که «مارکسيستهای قانونی» را خشمگينانه به باد طعنه
گرفت· زهرآگين بودن مشهور لنينى در همانزمان به صورتی کامال تکامل یافته
وجود داشت· انسجام انضباطى «انجمن مبارزه» نطفه حزب سوسيال دمکراسی
روسيه شد·
این انجمن تبليغات سياسی را به پيش ميبرد و اعتصابات را رهبری مينمود· دستمزد
کارگران صنعتی برای سير کردن شکمشان هم کفایت نمينمود ٬آنها نه تنها اجازه
سازماندهی خود را نداشتند ٬بلکه در اختيار رحمت و فضل صاحبان کارخانه ها یا
صالحدید پليس قرار ميگرفتند·
در اطالعيه ای منتشر شده از جانب انجمن مبارزان آمده بود« :ما باید هر روز
بشنویم که اینجا یا آنجا فردی مرده است (در جریان حاٽه ای به دليل کمبود امنيت
کاری) ٬اما کسانی که خون ما را ميمکند به پر کردن جيب خود ادامه ميدهند ٬آنها به
کسانی که مرده اند و خانواده آنان که نان آور خود را از دست داده اند توجهی
ندارند· ما تمام روز را کار ميکنيم ٬عرق و خون خود را ميدهيم ٬جان خود را به
خطر مياندازیم ٬اما هيچ امکانی براى استراحت نداریم ٬و در صورت وقوع حادٽه اى
به عدم توجه متهم ميشویم! طمع سرمایه داران ٬روزهای بلند کار ٬دستمزد کم –
اینها هستند دالیل تمامی حوادٽ· بنظر این حيوانات وحشی روزهای استراحتى که تا
به حال گرفته ایم نيز زیاد است ٬و اکنون دولت را متقاعد نموده اند که جانب سرمایه
داران را گرفته و ازتعداد روزهای استراحتمان در سال بکاهند·»
بدليل فعاليت انجمن مبارزان ٬محبوبيت سوسيال دمکراتها ميان توده های کارگر٬
بخصوص پس از اعتصاب کارگران پارچه باف در سن پطرزبورگ در  ١٨٩٦که
 ٣۰۰۰۰نفر در آن شرکت نمودند ٬افزایش یافت· درآنزمان در مسکو ٬کيف٬
والدیمير ٬یاروسالول ٬وزنسنسک -ایوانف و مناطق دیگر انجمنهای سوسيال
دمکراسی سازماندهی شده بودند.

در آوریل  ١٨٩٥لنين بمنظور مالقات مارکسيستهای تبعيدی روسی ٬مطالعه روابط
اروپایی و همزمان درمان بيماری معده خود در یک استراحتگاه درمانی در سوئيس٬
به سوئيس ٬پاریس و برلن  ٬مسافرت کرد.
او در همان زمان به گفته رفقایش  ٣٥یا  ٤۰ساله به نظر ميامد و به او نام مستعار
«استاریک» (پيرمرد) داده شده بود· اما مالقات او با پلخانف ٬در محل زندگی
تابستانيش در لس اورمونتز در سوئيس ٬نيز به حل مشکل کمکى نکرد· پلخانوف که
 ١٤سال مسنتر بود با لنين همانند یک کودک دبستانى صحبت کرد· او یقينا استعداد
لنين را تحسين و با نقطه نظراتش موافق بود ٬اما رفتار او را عقب افتاده و خشن
ارزیابی نمود·
در ماه سپتامبر لنين به سن پطرزبورگ بازگشت و کار سياسی خود را از سر گرفت.
او در مقاله ای خاطر نشان ساخت که ما اکنون باید هدف خود را بر روى قوانينى
متمرکز نمایيم که به سرمایه داران و ضد کارگرترین وزرا کمک ميکنند·
برای کارگران و کشاورزان پادشاه هنوز «پدر کوچک» محسوب ميشد· لنين گفت:
«اگر کسی بر عليه تزار و ارگانهای جاری نظم و ترتيب دهنده جامعه سخن بگوید٬
تنها کارگران را بر عليه خود تحریک نموده است·»
آلکساندر سوم به دليل افراط در نوشيدن مشروب مرده بود و نيکالی جوان از همان
ابتدای بدست گيری قدرت بى لياقتى خود را براى اداره امور به نمایش گذارد· طی
جشن تاج گذاری در دشت کوداینکا در مسکو  ٢۰۰۰نفر به دليل ازدحام بيش از حد
زیر دست و پا له شدند· نيکالی بجای اعالم عزاى عمومى و خاتمه جشن به ادامه
آن فرمان داد· اما ابتدا ده سال بعد بود که تزار اقتدار خود را از دست داد و مردم
٤
معمولی نيکالی را «جانور خون آشام»« ٬قاتل» و «هيوال» خواندند.
لنين ٬عليرغم دانش کافى بدست آمده در کار فتنه جویانه در دوران تمایلش به
ناردنيکها ٬توجه پليسهاى تزار را به خود جلب نمود· نام خانوادگى او از پيش پليس
را مظنون نموده بود· شب  ٨دسامبر لنين و تعداد بسياری از دیگر دوستان او
دستگير شدند· روزنامه انجمن رابوتجى دلو پيش از انتشار اولين شماره اش توقيف
شد· انجمن مبارزان که آنزمان  ٦٤عضو داشت ٬در عمل از ميان رفت·
او در زندان معروف دادرسی ٬در سلول انفرادی زندانی شد ٥اما براى ایجاد تماس با
جهان خارج راهی پيدا کرد· به گفته یکی از رفقای زندانيش آنها با کمک زدن
ضربات به دیوار کلفت زندان نيز شطرنج بازی ميکردند·

در زندان به او اجازه مالقات «نامزدش» داده شد ٬و کروپسکایا خود را بالفاصله
معرفی کرد· لنين بدليل داشتن حق مبادله کتاب با او پيغام های خود را توسط نوشته
های نامرئی ٬پنهان شده در ميان خطوط ٬به رفقایش در بيرون از زندان ميرساند·
او نگارش رساله «تکامل سرمایه داری در روسيه» را ٬سالها بعد بصورتى کامال
قانونی منتشر شد ٬آغاز نمود· لنين با عبور نگهبانان از مقابل سلول اش« ٬جوهر»
خود را ٬درست شده از ورده های نان ٬ناگزیر قورت ميداد·
او در نامه ای به خواهرش آنا وضعيت خود را اینچنين گزارش داد« :من امروز
شش تا جوهر خوردم· اوضاع سالمتيم خوبه ٬اینجا ميتونم آب معدنی بگيرم٬
داروهامو همان روزی که به داروخانه سفارش ميدم تحویل ميگيرم ٬در روز ده
ساعت ميخوابم و در مورد بخشهای جدید کتاب آینده ام خواب ميبينم·»
او گفت که راحت ميخوابيد ٬به دليل اینکه هرشب حدود پنجاه بار از ناحيه کمر بدون
تا کردن زانوهایش به جلو خم ميشد· به باور نگهبان او وقت خود را بشدت صرف
انجام دعاهای مرسوم ارتدکسی مينمود·
بر اساس اظهارات برادرش دیميترى که بعدها تعریف کرد ٬لنين در حقيقت از آزادى
زود هنگام خود ٬عليرغم گذراندن  ١۴ماه در زندان انفرادى ٬متاسف بود· لنين
گفت« :٦اگر بيشتر در زندان ميموندم ٬ميتونستم کتابم را تمام کنم» در فوریه ١٨٩٧
لنين حکم خود را دریافت نمود :تبعيد به شرق سيبری برای سه سال·
 -١از چرنيشفسکى فقط رمان «چه باید کرد؟» به سوئدى باقى مانده است (مترجم بو – یوران دالبرى ٬استکهلم .)١٩٨٣
 -٢والدیمير بولداکوف :کراسنایا اسموتا (مسکو  ٬)١٩٩٧ص .٦٨
 -٣لنين نشان داد که حق داشت· استرووه به کار خود به عنوان نماینده مجلس در کابينه ژنرال سفيد رانگلر پایان داد.
 -٤والدیمير بولداکوف :همانجا ٬ص ۴٩
« -٥پيریدواریلکا» در  Ul. Vojnovaشماره  . ٢٥در اینجا به دليل تنبيه یک زندانی سياسی بود که
ورا زاسوليچ به افسر فرمانده شهر مراجعه کرد.
 -٦خاطرات منتشر نشده دیميترى یوليانواز که در نوى جى مير شماره  ٦در  ١٩٦٣نقل قول ميشود.

 -٣طناب دار انتظار ميکشد
لنين با اخراج و تبعيد در راه کالسيک انقالب روسيه گام نهاد· سيبری برای
سوسيال دمکراسی روسيه چيزی شبيه به گرمخانه بود· تنبيه یک حاکم بندرت چنين
نتيجه متفاوتى را ارائه نموده است· تبعيدیان در روستاهای ایزوله شده وقت خود را
آزادانه صرف مطالعات علمی ٬تقویت فيزیکى و تماس با مردم مينمودند·
قبل از اعزام به سيبری ٬در سن پطرزبورگ پنج روز به لنين مرخصی داده شد که او
از این فرصت بهره بردارى و براى دوستان خود سخنرانى نمود ٬چهار روز هم در

مسکو بود که آنرا صرف معاشرت با مادر خود کرد ٬سپس به تنهایى ٬با تقبل مخارج
و بدون اسکورت پليس بسمت تبعيدگاه براه افتاد· پس از چند روز سفر با راه آهن
سراسرى سيبری ٬سوار بر اسبی شناکنان از روی رودخانه سرد اب ٬که یک ساعت
بطول انجاميد ٬عبور کرد·
در  ٢مارس  ١٨٩٧او از ایستگاه راه آهن اب به مادرش نوشت«:من اعصابم را در
مسکو جا گذاشتم·» او سفرش را تا کراسنویارسک با قطار ادامه داد ٬و در آنجا
براى رفتن به تبعيدگاهش در انتظار تصميم مقامات دولتی باقى ماند·
مقامات دولتی روستای شوشنسکوى ٬در سمت راست ساحل رود ینى سئى ٬را
انتخاب کردند· لنين در نامه ای نام مستعار سيو – سيو – سيو را برای آن روستا
انتخاب کرد و نوشت که «محل چندان بدی هم نيست·» روستا ميان رود فرعی ینى
سئى ٬شوشنسکوى ٬و یک بخش جدا شده از کوه سایان قرار داشت·
لنين در کلبه ای اتاقی اجاره کرد و از آزادی کامل لذت ميبرد· او به منظور شنا در
ینى سئى کيلومترها راه ميرفت· او عاشق شکار خرگوش صحرایی در جزیره های
ینى سئى ٬دقيقا در فصل پایيز هنگاميکه یخها پدیدار شده و خرگوشهاى صحرایی در
حال سفيد شدن بودند ٬ولی هنوز قادر به نقل مکان از جزایر نبودند ٬بود·
جالبتر هنگامى بود که مخفيانه به سراغ قرقاولها و کبکها ٬هنگاميکه تنها مشغله
ذهنى آنان غذا بود و متوجه آمدن شکارچی نميشدند ٬ميرفت ٬و بعدها با دیدن یک
سهره سر سياه به یاد دوران«خوش» تبعيد خود ميافتاد·
یکى از دوستان صميمى او ٬اسکار انگبرى ٬یک کارگر تبعيدی اهل فنالند ٬بود· در
ضمن با دیگر تبعيد شده گان در سطح وسيعی نامه نگاری و بصورتی تقریبا
نامحدود بسته و کتاب دریافت و یا پست مينمود· در طى این دوران مقادیر فراوانى
مقاله و ترجمه بدست او رسيد·
اعتقاد او به اقداماتش ٬به اینکه روسيه ميتوانست از طریق کوشش و کار آگاهانه و
اطالعات به پا خيزد ٬کامال مشهود و مشخص بود· او با نقل قولی از ناپلئون مدعى
بود« :توپها فئوداليسم را نابود نمودند· جوهر قلم جامعه مدرن را نابود خواهد
نمود»·

مادر و خواهرش با او در تماس کامل بودند و اقالم درخواستى او را تهيه مينمودند·
در زمستان  ١٨٩٨او تعدادی جوراب ٬یک دست کت و شلوار ٬کاله حصيری
خودش«٬اگر چنين چيزی هنوز وجود داشت» و یک جفت دستکش سفارش داد·
«من هيچوقت از همچين چيزهایی استفاده نکردم ٬چه در پاریس و چه در سن
پطرزبورگ ٬اما اینجا در سيو – سيو -سيو در فصل تابستان ميخوام از خودم در
مقابل حشرات محافظت کنم· ميشه توری روی سرت بکشى ٬اما دستهاهميشه در
خطر حمله هستند·»
کروپسکایا در  ١٢اوت  ١٨٩٦به دليل سازماندهى یک اعتصاب دستگير اما همراه
با زنان دیگر ٬پس از خود سوزى یکى از زندانيان زن ٬ماریا وتروا ٬در زندان پيتر
پل در سن پطرزبورگ ٬آزاد شد· مدت کوتاهی پس از آن کروپسکایا به منطقه اوفا
تبعيد شد· او با اینحال با استناد به اینکه نامزد لنين بود انتقال به سوسيينسکه را
تقاضا نمود·
در سال  ١٨٩٨کروپسکایا همراه مادرش به تبعيدگاه وارد شدند· تقاضای مقامات
دولتی این بود که او سریعا با لنين ازدواج ميکرد ٬در غير اینصورت به اوفا باز
گردانده ميشد·
لنين و کروپسکایا در ژوئيه همان سال ازدواج کردند· آنها ٬در دوران ماه عسل٬
بالفاصله ترجمه کتاب سيدنى و بئاتریس وب ٬تاریخ جنبش اتحادیه ها و توافق کارل
کائوتسکی با بنيان گذار رویزیونيستها ادوارد برنشتاین ٬را آغاز نمودند· به نظر
ميامد که ذوجين کار دیگری بجز ترجمه کتاب ٬از زبانهای آلمانی و انگليسی٬
نداشتند· پس از یک ماه کتاب وب آماده و براى ناشری در سن پطرزبورگ ارسال
شد·
برای آن هشت روبلی که دولت ماهانه به لنين بعنوان تبعيد شده پرداخت مينمود ٬او
«اتاقی زیبا ٬غذا ٬رختشویخانه و مخارج تعمير لباس» دریافت ميکرد· غذاها یقينا
ساده اما مقوی بودند :به نظر مياید که گوشت ٬شير و کره و نان همواره وجود
داشته است· اما مردان خانواده هاى کشاورز روستاى زیریانوف اغلب مست بودند٬
و به همين دليل لنين و کروپسکایا نيمى از یک خانه خصوصى را با قطعه زمين
کوچکى براى کشت و کار ٬چهار روبل در ماه ٬اجاره کردند·

زندگى مشترک زوجين آغاز شد· کروپسکایا ٬بجز پختن غذا ٬باید رساله «تکامل
سرمایه داری در روسيه» را که در سال  ١٨٩٩منتشر شد پاکنویس ميکرد و به
لنين در کار ترجمه ها یارى مينمود·
گذشته از افسردگيهاى مختصر ٬او خود را به صورت حيرت انگيزی بشاش و
سرحال احساس مينمود .لنين زندگى اجتماعى خود را گسترش داد ٬ميخواند و کار
ميکرد· اینکه خانه در سوسيينسکه یکبار مورد هجوم پليس قرار گرفت او را نگران
نکرد· سالهای اقامت در سيبری برای لنين سالهاى آموزش بود· او چند سال بعد
برای گورکى احساس تاسف نمود چرا که در روسيه جایی بجز ولگا و ینى سئى را
نميشناخت·
اما او در آنجا در مورد روابط مردم ٬بيش از آنچه که دیگر انقالبيون آموخته بودند٬
آموخت· در پایان قرن گذشته هنوز  ٩٣درصد از روسها در روستاها زندگی ميکردند
و تنها در آنجا بود که لنين تاٽير گرفته از عنصر طبيعت و یک دیکتاتوری اربابی
نامحدود قادر به مطالعه زندگی کشاورزی شد·
یک بار کشاورز ٽروتمندى برای لنين درباره رعيتى گفت که از او چرم دزدیده بود·
کشاورز ٽروتمند او را در کنار چشمه ای هنگام ارتکاب جرم دستگير و کشته بود·
به همين سادگی· دیکتاتوری اربابها انعکاسی بود از دیکتاتوری حاکم بر کشور
روسيه· در باال استبداد حاکم ٬در پایين حاکم مستبد·
لنين بدون دریافت دستمزد راهنمایيهای حقوقی ارائه مينمود ٬اگر چه بعنوان یک
وکيل اجازه کار نداشت· شایعه مهارت او پس از ارائه موفقيت آميز کمک به کارگرى
اخراج شده از یک معدن طال براى دریافت حقوق خود از کارفرمایش ٬قوت گرفته
بود·
لنين از دوران زندگيش در سيبری هرگز شکایتی نکرد· او بر خالف بسياری از
رفقاى تبعيدیش در مورد انتقال به محل دیگری تقاضایى ننمود· اما تمایل مادرش٬
در صورت امکان ٬انتقال او به شهرهای نزدیکتر به قسمت اروپایی روسيه بود·
در سن پطرزبورگ او به اداره پليس رفت و برای پسرش مجوز زندگی در قسمت
اروپایی روسيه و یا خارج از کشور را تقاضا نمود· کارگرى که به خاطر شرکت در
اعتصاب کارگران پارچه بافی در زندان بسر ميبرد ٬یک بار او را در اداره پليس در
حال انتظار دیده بود·

رئيس پليس از اتاق خود بيرون آمده و با صدای بلندی به او گفته بود« :باید به
پسرات افتخار کنی ٬یکی را اعدام کردن ٬دومی هم طناب دار منتظرشه·» مادر لنين
از جایش بلند و با لحنی جدی گفته بود« :بله ٬من به بچه هام افتخار ميکنم·»
لنين در طول تمام دوران تبعيد با نزدیکان خود مکاتبه مينمود· او پس از ترک خانه
دوران کودکيش از  ١٨٩٣تا هنگام مرگ مادرش  ١٩١٦با وى بصورت گسترده
اى نامه رد و بدل نمود· از ميان آن مراسالت  ١٧۰نامه از لنين به ماریا
آلکساندرونا اوليانوا در دسترس است·
در ضمن او اغلب به برادرش دیميتری ٬خواهرانش ماریا ٬آنا و همسر او مارک
یليزاروف که در شرکت کشتيرانی پو ولگا کار ميکرد ٬اما در واقع انقالبی بود حرفه
ای که در اولين دولت شوراى روسيه به سمت کميسر حمل و نقل انتخاب شد ٬نامه
مينوشت·
شگفت انگيزتر از هر چيز در نامه ها صداقت اوست· او دائما از وضعيت جسمانی
نزدیکان خود ميپرسد ٬وضعيت درسی آنان را جویا ميشود و اینکه وقت آزاد خود را
چگونه صرف مينمایند·
و با توجه به نامه ها ميتوان گفت که لنين یک انسان خانواده دوست کامل بود· اما
خواندن بسياری از نامه هاى او برای خواننده ابدا لذت بخش نيست· آنها کسالت
آورند و لنين عبارات رایج خود را برای مادرش تکرار ميکند· تنها هدف از ارسال
نامه ها گفتن این به مادرش است که او باید چه کتابها ٬بيانيه هاى آمارى ٬نشریات
یا روزنامه هایى ٬را ارسال مينمود·
او کتاب جمع آورى نميکرد ٬او کتابخوار بود ٬کسی که ميتوان گفت کتابها را
ميبلعيد· در نامه های کروپسکایا ميتوان هر از گاهی نام غذایی را پيدا کرد ٬اما در
نامه های لنين  -تنها کتاب· شوق او به کتاب بی اندازه بود و چنين بنظر مياید که
براحتی به زبانهای آلمانی ٬فرانسوی ٬انگليسی و ایتاليایی ميخواند·
یکی از بندرت دفعاتی که او در نامه هاى خود به مادرش از موضع مطالعه کتابهای
معمولی و مسائل خانوادگی خارج شده است زمانيست که او گزارشی آمریکایی را در
مورد زندگی در کره مارس دریافت ميکند! او باید مادر  ٦٢ساله خود را بسرعت از
این تحقيقات جدید مطلع نماید·

حيرت آور اینکه مادر لنين از تمامی اسرار او آگاه بنظر ميرسد· انقالبيون متعلق به
خانواده هاى سرشناس معموال فعاليتهاى سياسى خود را از نظر نزدیکان خود پنهان
ميدارند·
اما نامه های لنين به مادرش در مجموع داراى طبيعتی توطئه گرانه اند  -بخشی با
جوهر نامرئی نوشته شده اند· با اسامی قالبی «مسافر چين»« ٬نویسنده»٬
«تاریخدان» و «دوستان لهستانی» ٬منظور انقالبيونی بودند که ماریا آلکساندرونا
ميشناخت· لنين با مادرش در مورد همه چيز آشکارا گفتگو ميکند و نميتواند تردیدى
وجود داشته باشد که او بخشى از ٬اگر خودش منشاء توطئه اوليانوفها ـ ها نبود٬
آنها بود· نه فقط والدیمير ٬بلکه آنا ٬ماریا و دیميتری انقالبيون فعالی شدند که دائما
به زندان افتاده و از زندان آزاد ميشدند·
این لنين بود که برنامه حزب سوسيال دمکراتها را هنگام تاسيس در سال ١٨٩٨
طی کنگره ای در مينسک ٬نوشت· اطالعات کامل در مورد بحٽهای جاری کنگره
بوسيله یک آلبوم عکس توسط مادرش براى او قاچاق شده بود· پس از سه سال
تبعيد ٬لنين و همسرش هنگام ترک سيبرى باید  ٢٤۰کيلو کتاب را با یک وسيله
مخصوص حمل و نقل ارسال مينمودند ٬اگر چه آنها تنها ضرورى ترین بودند·
عالوه بر این لنين در امر هواشناسى داراى استعداد ویژه اى بود· تقریبا تمام نامه
های او حاوی مطلبی جالب در مورد وضعيت هوا بودند· زمانيکه او از سيبری
مينویسد «االن هوا کمی گرمتر است» ٬تخمينى نسبتا دقيق قابل برداشت است:
منهای  ٢٨درجه سانتيگراد! این ادعاى کشاورزان سيبری «االن وقت هوا است»٬
به معناى اینستکه دمای هوا منهای  ٣٦درجه بوده و فصل کوالک است·
او فردى بود مستعد براى اطالعات دقيق· تمام نامه ها تاریخ گذاری شده هستند ٬با
اطالعات در مورد زمان نامه ها و کتابهای ارسالی دریافت شده توسط او ٬و کمی
توضيحات مختصر در مورد خدمات پستی·
نامه ای طوالنی نيز به برادرش وجود دارد که در آن دستور العملهای دقيقى در
مورد نوع سالحى که باید برای لنين ميخرید و اینکه در چه فاصله ای باید آزمایش
ميشد ٬و نکات دیگر ارائه شده اند· سياست سانسور نامه ها ٬که بدون توجه اجازه
به مراسالتى ميدهد که حاوی درخواست اسلحه از جانب یک انقالبی خطرناک است٬
باید واقعا مورد تقدیر قرار گيرد·

به خواهرش ماریا که اغلب کارهای چاپی لنين را انجام ميداد ٬دستور العملهای
دقيقى تا حد ویرگول گذاریها داده ميشد· لنين او را به دریافت نمونه های چاپی اولی
بعالوه دومی و سومی ترغيب مينمود· اما چگونگى امضاى مقاالت ٬تفاوتى نميکرد
«شرکت خودش در این مورد تصميم ميگرفت!»
در نزد لنين تنها رقىب کتاب طبعيت بود· او تا پایان زندگی اشتياق پسرانه ای به
اکتشاف داشت· در مونيخ ٬زوریخ ٬پاریس و پرونين – هر جایی که ميامد – او
کروپسکایا را برای دوچرخه سواری و راهپيمایی به دنبال خود ميکشيد·
او باید در تمام رودخانه ها از شپرى تا سيژو شنا ميکرد و همواره در رویاى
بازگشت به دوران کودکی خود در ولگا بود« :داستانهاى شما در مورد مشاهدات و
تاٽيرات ولگا (اوی ٬چقدر دلم برای ولگا تنگ شده!) مانند آیه های آسمانی هستند!»
( ٣ژانویه  ١٩١١به شوهر خواهرش)« .امسال بهار در ولگا چطوره؟» (به مادرش
 ٧آپریل .)١٩١٢
مدت کوتاهی پس از تعویض قرن ٢٩ ٬ژانویه  ٬ ١٩۰۰به لنين اجازه ترک سيبری
داده شد ٬اما ممنوعيت بازگشت او به سن پطرزبورگ همچنان باقى بود و بهمين
دليل در پسکوف ٬با فاصله یکروزه مسافرتی تا پایتخت ٬سکنا گزید· او در آنجا
رهبران مارکسيست را به کنفرانسی فرا خواند که در آن در مورد آغاز انتشار
روزنامه ای به نام ایسکرا (جرقه) و نشریه ای به نام زاریا (غروب) تصميم گرفته
شد·
کروپسکایا باید مدتی در اوفا بماند· اجازه مالقات او به لنين داده شد· لنين پس از
دریافت پاسخ منفى در پسکوف از این فرصت بهره بردارى و پاسپورتى خارجى
تهيه نمود·
او ٬بجاى ترک فورى کشور به قصد خارج ٬با کيسه ای پر از ادبيات مارکسيستی به
سن پطرزبورگ ٬جایی که حق ورود به آنرا نداشت ٬رفت· او جهت گمراه نمودن
پليس در سارزکویه سلو ٬محلی زندگی تزار ٬پياده و قطار خود را با یک قطار محلی
تعویض نمود·
اما در سارزکویه سلو در زیر هر بوته ای یک جاسوس اوکرانا در کمين نشسته بود·
لنين را شناخته و تا سن پطرزبورگ تعقيب ٬صبح روز بعد در آنجا دستگير ٬اما
بزودی آزاد شد· به اوفا بازگشت ٬یک هفته در آنجا ماند و سپس بمنظور معرفى
ایسکرا به مردم راهى یک سفر تبليغاتی غير قانونی شد·

او طى یک هفته گروههای مارکسيستی را در پودولسک ٬نووگورود ٬نيژنى ٬اوفا٬
سمارا و سيزران مالقات نمود· لنين ٬ابتدا پس از وخيم تر شدن شرایط ٬با قطار به
سمت برلن حرکت کرد· «در حال حاضر اليانوف بزرگترین نام در جنبش انقالبی
است»· این را زوباتوف ٬رئيس پليس مخفی تزار اوکرانا در مسکو ٬نوشت و
پيشنهاد ترور او را ارائه نمود·

 -٤از جرقه شعله برميخيزد
لنين هنگام ورود به سوئيس در  ٢٩ژوئيه  ١٩۰۰دقيقا  ٣۰ساله بود· آنزمان در
اروپا او را بعنوان نویسنده ٬روزنامه نگار و سازمانده سازمانهای زیرزمينی
ميشناختند·
ماموریت او ٬آغاز انتشار روزنامه ایسکرا (جرقه) ٬چاپ آن در خارج و سازماندهى
پخش غير قانونی آن در روسيه بود· در سراسر آلمان و سوئيس چاپخانه هایى از
تبعيدیان سابق روسى وجود داشتند که او باید رد پای آنانرا جستجو مينمود·
اولين اقدام در طرح لنين همراه نمودن گئورگی پلخانف ٬مارکسيست پير و دانا با
خود بود· پلخانف یقينا متکبر و مغرور بود ٬اما لنين به وى بعنوان متحدی در حل
مشکالت تئوریک نياز داشت· در هئيت مدیره روزنامه به پلخانوف حق داشتن دو
رای داده شد – و او پذیرفت·
با این وجود لنين به دالیل اقتصادی بر استقرار هئيت مدیره در مونيخ تصميم گرفت
و با احساسی مانند طالق از پلخانف سویئس را ترک نمود· او در  ٧فوریه ١٩۰١
از مونيخ به مادرش نوشت« :اگر در اینجا بمونم ٬در زمستان بعد باید براى پالتوی
آستردار خودم بنویسم· با چنين پالتویی نه به جليقه اى و نه به دو دست کت و
شلوار ٬که در حال حاضر از آنها استفاده ميکنم ٬نياز است· اول کمی سخت بود ولی
در حال حاضر مشکلى ندارم»
بى تجربگى لنين ٬اینکه قادر به خرید پالتویى براى خود نبود ٬مورد تایيد قرار گرفته
است· او لرزیدن از سرما را ترجيح ميداد· نادژدا کروپسکایا ٬که هنوز در اوفا در
تبعيد بسر ميبرد ٬باالخره به او ملحق شد· لنين از زندگی مهاجرتی با قرار و
مدارهاى شبانه بی فایده اش متنفر و به منظور حفظ سالمت خود و برخوردارى
ازتفکرى روشن ٬درصدد سازماندهى گروهی کوچک و وفادار حول خود بود·

در مونيخ مارتف (جوليج تسدربوم) نيز ٬لنين از دوران سن پطرزبورگ با او رابطه
خوبی داشت ٬زندگی ميکرد· یک روزنامه نگار با استعداد و پرحرف· مارتف
معموال به خانه اوليانوف آمده و پنج تا شش ساعت بدون وقفه صحبت ميکرد· لنين
از گفتگوی با وى خسته و سرانجام او را از آمدن به خانه اش منع نمود·
در حومه شوابينگ لنين در همسایگی ميتوس پانه پاریوس با نام مستعار آلکساندر
هلپهند زندگی ميکرد· پاریوس مجموعه ای بود از یک نظریه پرداز مارکسيست٬
اقتصاددان و یک کارآموز و صاحب استعداد براى فراهم نمودن پول· در محفلش
همسر سناتور روسی آلکساندار کالميکووا نيز حضور داشت· او به لنين حمایت از
پروژه روزنامه اش را وعده داده بود·
١

اولين شماره ایسکرا ٬نشریه «حزب کارگران سوسياليست دمکرات روسيه» در ١٥
دسامبر  ١٩۰۰منتشر شد· در قسمت راست آرم گفته اخالقی «از جرقه شعله
برميخيزد» قرار داشت· این عبارات توسط دسامبریها* ٬هنگاميکه در نامه خود به
پوشکين از شورش خود بر عليه تزار صحبت کرده بودند ٬استفاده شده بود·
روزنامه تقریبا یک بار در ماه منتشر و مخفيانه از جمله از طریق وین و استکهلم
به روسيه قاچاق ميشد· پس از آن بلشویکها چاپخانه باکو و کيشيناو را براه انداختند
و در وردو ٬شمال نروژ ٬رئيس معروف پست ٬اگد نيسسن ٬چاپخانه اى غير قانونی
را باز و متون روسی را به منظور قاچاق از مرزهای تقریبا بدون نگهبان شمالی٬
چاپ ميکرد·
برای یک خواننده متجدد قابل توجه ترین مسئله در روزنامه ایسکرا آهنگ زیرکانه
و شبکه ارتباطى آنست که بنظر ميامد همه کره زمين را به محاصره خود در آورده
بود· لنين در اولين شماره مقاله ای داشت در مورد شورش مردمی چين بر عليه
نفوذ اروپایيها در سال  ١٩۰۰و پيامدهای تهاجم روسيه به چين· دولت تزار اتخاذ
سياستهای خود را موقتی و «توسل به آنان را فقط به منظور پایان دادن به اعمال
خصمانه شورشيان چينی» اعالم نموده بود·
«طفلک دولت تزار» لنين به باد تمسخر گرفته بود· «چه خودخواهی مسيح وارانه
ای ٬و با اینحال در مورد آن غير عادالنه بدگویی ميشود! او چند سال پيش پورت
آرتور را به مصادره خود درآورد و اکنون منچوری را فداکارانه به اشغال خود در
مياورد· از مناطق هم مرز با روسيه سيل مهندسان ٬افسران و مقاطعه کاران سرازیر
ميشوند· کسانيکه که با اعمالشان خشم چينيان مطيع را ٬که بخاطر گذران زندگى

براى  ١۰کوپک در ساختمان راه آهن کار ميکنند ٬نيز برانگيخته است· آیا این عملی
فداکارانه از جانب روسيه نيست؟»
ایسکرا همدردى با جهان استعمارى ٬با تمام مردم تحت ستم را در سرلوحه برنامه
هاى خود داشت· در این  *Weltschmerzاز احساس همدردی عاطفى دهه ١٨٤۰
نشانه ای وجود نداشت· لنين نسلی را با ماموریت تسویه حساب با شياطين که
بسياری از روشنفکران نسلهای گذشته به خاطر آن سوگواری نموده بودند٬
نمایندگى مينمود·
در مقاله «اعتراض توده هاى فنالندى» که در نوامبر سال  ١٩١۰منتشر شد ٬بر
اساس گزارش لنين  ٤٧٣٣٦٣فنالندی اعتراض نامه ای را با هدف ناگزیر نمودن
آنان به انجام خدمت نظام وظيفه در ارتش روسيه امضاء کرده بودند·
لنين مينویسد« :دو ميليون و نيم فنالندی ميتوانند طبيعتا به شورش فکر نکنند ٬اما
ما روسها باید به آن شرمی فکر کنيم که گریبانمان را خواهد گرفت چرا که هنوز
آنقدر برده ایم که از ما بمنظور خوار نمودن ملل دیگر تا سطح بردگی بهره بردارى
نمایند·»
با خواندن  ٥تا  ١۰صفحه از مقاالت روزنامه لنين در مورد مسائل مهم روز ميتوان
دریافت که شيوه نگارش مقاالت به گونه اى اند که بدون درک ارتباط ميان آنان
کشيدن خط بطالن بر رویشان تقریبا غير ممکن است· آنها با توازنی متعادل و به
شکلی حيرت آور با یک فرم تمٽيلی تمام عيار نوشته شده اند· آنها منعکس کننده
خلق و خوی لنين بودند اما ٬شاید ٬با هدف بلند خواندن نگاشته شدند چرا که آن
مٽالهای قاچاق شده از ایسکرا کاالهایی نایاب بودند·
شمار نامه هایى که هئيت تحریره ایسکرا از روسيه دریافت مينمود بسيار زیاد و
نامه هاى کارگران حاکى از اگاهی فزاینده در نزد کارگران بود· اعتصابات عادیتر
شده بودند· در ماه می  ١٩۰١در سن پطرزبورگ برخوردهایى همراه با اعتراضات
و کشت و کشتار در ویبورگ سيدان* رخ داد· یکسال بعد جشن اول ماه مه در رستف
در کنار دن با  ٤۰۰۰۰هزار شرکت کننده برگذار شد· پليس شهامت مداخله پىدا
نکرد·
همراه با افزایش خوشبينی در مورد جنبش کارگری روسيه در نزد زوجين اوليانوف٬
تاسفشان نيز نسبت به جنبش گارگری آلمان افزایش یافت· اول ماه مه در مونيخ٬
کارگران با زن و فرزندان خود بيرون آمدند· آنها با قيافه ای عبوس با ترب سفيد در
جيب ٬بدون پرچمی و اعالميه ای بسرعت از ميان خيابانها ٬بمنظور رفتن به

رستورانی خارج از شهر و نوشيدن آبجو ٬رژه رفتند· لنين و کروپسکایا با احساسی
ناخوشایند به آنها نگاه و بر عدم همراهى با آنان تصميم گرفتند·
در سال  ١٩۰٢و  ١٩۰٣لنين و کروپسکایا تا مدتى در لندن زندگی کردند· آنها در
آغاز اتاق بسيار ساده – ى یکنفره اى را در خيابان «صليب پادشاه» در اجاره خود
داشتند· هنگاميکه صاحبخانه از کروپسکایا به خاطر آویزان نکردن پرده و یا
نداشتن حلقه ازدواج شکایت کرد ٬رفقای آنها او را به خاطر بدگویی به انجام پيگرد
قانونی تهدید نمودند· خانم و آقاى ریشتر که زوجين خود را به آن نام ميخواندند به
دليل عدم مطالبه کارت شناسایى توسط انگليسيها یقينا در گناه زندگى نميکردند·
اوقات لنين اغلب در موزه بریتانيا به خواندن کتاب ٬و قسمت بزرگى از وقت آزاد او
با کروپسکایا به سفر با اتوبوس به شهرهای اطراف سپرى ميشد· او با اتوبوس دو
طبقه به مشاهده کوچه هاى کٽيفى ميرفت که کارگران لندنى در آنها زندگى ميکردند
و زیر لب غرغر کنان با خشم ميگفت«:دو ملت!»
او و همسرش در لندن اغلب برای شنيدن سخنرانى سخنرانان مخلتف به هاید پارک
ميرفتند· آنها در منطقه یهودی نشين ملوانان روسی و یهودیان فقير را مالقات
نموده و به ترانه های غم انگيز و نوميدانه آنان گوش ميدادند· در کليسای
سوسياليستی «هفت خواهر» سخنان کشيشی را شنيدند که اعالم ميکرد ٬خروج
یهودیان از مصر نمادى بود برای آزادی کارگران بر سرمایه داران·
تقریبا در آنزمان بود که اوليانوف لنين شد· او امضاى مطالب خود را در ایسکرا و
زاریا با این نام مستعار آغاز نمود ٬نامی که تمام عمر او را دنبال و واقيعتر و
شناخته شده تر از نام واقعی او شد· بر اساس ارزیابى مورخى  ١٦۰نام مستعار
٢
مخلتف و نامهای پوششی –  –rir nk ekrrkرا ميتوان به لنين نسبت داد ·
بعنوان نویسنده ٬ناشر ٬روزنامه نگار و رهبر او اغلب با نام مستعار «ان· لنين»
مينوشت ٬اما از نام «ایلين· و» «فرى· و» «تولين» «کارپف» و نامهاى دیگر نيز
استفاده ميکرد· او در هتلها و در کتابخانه ها ممکن بود «مایر» «ریتمایر» «دکتر
جوردانف» «استاد وپر» «اروین وکوف» «پروفسور مولر» «ویليام فرى»
«پطروف·و» و غيرو باشد· به عنوان رهبر دولت او با نام واقعی خود والدیمير
ایليچ اوليانوف امضاء ميکرد و اغلب «لنين ٬و» «آى· لنين» و یا حتى در داخل
پرانتز نيکوالی لنين را اضافه مينمود·

اما چرا لنين نام مستعار او شد؟ نظرات مختلفی در این زمينه ارائه شده است ٬ولى
این مانعى بر سر انتشار معتبرترین آنان ٬براى اولين بار و در اینجا ٬ایجاد نمينماید·
شرح حال رسمی منتشر شده از جانب حکومت اتحاد جماهير شوروى در مورد لنين
ميگوید ٬هنگاميکه از اقوام او در مورد نام مستعارش سوال شد پاسخ آنها این بود
که «انتخاب این نام از جانب وى احتماال از روى تصادف بود ٬اما امکان اینکه آن از
رودخانه لنا در سيبری گرفته شده باشد نيز وجود دارد·»
مسئله این بود که استاد لنين ٬گئورگی پلخانف ٬بدنبال نام ولگا خود را ولگين
ميناميد· بنابراین احتمال اینکه از پلخانوف تقليد و نام رودخانه «آزاد» بعدی – ه
قرار گرفته شده در پاینترین قسمت شرقی را برای خود انتخاب نموده باشد نيز وجود
دارد· در همينجا باید گفته شود که این توضيحات بدليل وضعيت روحی لنين محتمل
نيست· او دست کم یکى از مقلدان پلخانوف بود ٬حداقل ١٩۰٣هنگام آغاز
اختالفاتش با وى·
اخيرا تئوری«افشاگری» دیگری نيز در مورد لنين عرضه شده است که ميگوید ٬او
شاید پاسپورت نجيب زاده ای به نام سرگئى لنين را دزدیده بود· و اینکه شاید پس
از انقالب اقوام این لنين «واقعی» جهت برمالء نشدن واقعيت از ميان برداشته شده
٣
باشند·
این داستان منطقى نيست ٬اگر چه ارضاء کننده تمایالت ننگ آور روزنامه است· اگر
لنين براى مسافرتهای غير قانونيش پاسپورتی را دزدیده بود ٬چرا باید این نام
خانوادگى را با مقاالت انقالبی لکه دار مينمود؟
مورخى ٬ویليام واسيلویچ پوچلى اوبکين ٬که در مورد نام مستعار رهبر اتحاد
جماهير شوروی تحقيقات نموده ميگوید که مسئله نام مستعار لنين تقریبا روشن
٤
است· او به این طریق معمای نام مستعار «لنين» را حل ميکند – !* cherchez la
( -femmeبدنبال زن بگرد) :از سال  ١٨٩٩لنين از نام مستعار ایلين و سپس حتی
از «ان· پطروف» و شمار فراوانى از نامهای مردانه مستعار روسی :ایوانف٬
کارپف ٬کوپریانوف ٬اسيپوف و غيرو استفاده کرد·
اما در اواخر  ١٩۰١حمل این نامها از نظر سازمانى مناسب نبودند چرا که در سطح
گسترده اى ٬حتی ميان فعاالن حزبی ٬منتشر شده و اینکه بخصوص در روستاها
تعدادی بسياری ایلين و پژوف وجود داشتند· والدیمير ایليچ اوليانوف به نام مستعار

منحصر بفردى نياز داشت چرا که ارائه دهنده درک مشترکى ميشد براى کليه
بخشهاى حزب که این یکى از رهبران حزب بود که مينوشت·
در دسامبر  ١٩۰١در حاليکه در هئيت تحریریه ایسکرا در مورد این مطلب صحبت
ميشد ٬لنين از یکی از فعاالن زن حزبی ٬یلنا کوزنتسوا ٬نامه اى دریافت نمود· او در
آن نامه نظرات خود را در مورد اولين شماره ایسکرا نوشته بود·
لنين هنگام دادن پاسخ به نامه چشمش به نام اول او (لنا) افتاد و نامه را با نام
٥
مستعار لنين امضاء کرد· او تصور نميکرد که این نام وى را براى هميشه دنبال
خواهد نمود بلکه فقط ميخواست به کوزنتسوا نشان بدهد که نامه اش را بدقت
خوانده و آنرا به خاطر سپرده است· بر خالف دیگر نامهای مستعار حزبی« ٬لنين»
بر اساس یک نام زنانه ساخته شده و همه چيز نشان از انتقال این انگيزه از جانب
کوزنتسوا به او دارد·
دقيقا دو روز پس از دادن پاسخ به کوزنتسوا اولين مقاله روزنامه را با نام مستعار
٦
«لنين» امضاء کرد· او جهت معتبر به نظر آمدن این نام جدید در نشریه باید در
مقابل آن یک و یا حروفى را قرار ميداد· بمنظور نشان دادن اینکه این یک نام
مستعار ادبی بود او حرف « »rرا که مرسوم بود (به عبارت دیگر  rمانند otken
[کسی] [ otntstveoenناشناس]) انتخاب نمود·
در خارج از روسيه ٬بخصوص در آمریکا ٬کلمه اول اغلب «نيکالی» ترجمه ميشد·
در حاليکه لنين ٬ ١٩٢۰-١٩١٧ ٬در اغلب روزنامه های اروپایی والدیمير بود ٬در
نشریات آمریکایی هنوز از نام نيکالی استفاده ميشد·
لنين راز نام مستعار خود را تا پایان عمر حفظ کرد· به نظر مياید که فقط یک نفر٬
یکی از رفقای او از دوران پطرزبورگ ٬سرگئى گوسف ٬حدس زده است· او یک بار
گفت« :لنين از لنا ٬اسمى مصغر از یلنا ٬گرفته شده است· آیا یلنا -ى دیگری در
نزدیکی او وجود نداشت؟ من یک بار از ایليچ علت گزینش و منبع این نام مستعار را
جویا شدم· او به من نگاه کرد و پاسخ داد :بزودی مسنتر شده و بيشتر مطلع
ميشوید·» اینکه این نام واقعا از نام یک زن گرفته شده بود تفسيرى بود کنایه آميز
از جانب گوسف – ه چهار سال جوانتر.
اٽر لنين چه باید کرد ٬ ١٩۰٢ ٬به انجيل حزب بلشویک مبدل شد· او متن روزنامه
را بعنوان سازماندهى مشترک عرضه ٬و تشریح نمود که چرا حزب باید از انقالبيون

حرفه ای تشکيل ميشد· او گفت« :به ما سازمانی از انقالبيون بدهيد ٬ما روسيه را
از جا بر خواهيم کند»
ایسکرا باید به نشریه اى نمونه ٬قادر به ارتقاء نظم و ترتيب در جنبش انقالبی
روسيه تا سطحى باالتر ٬مبدل ميشد· در نٽر مطنطن کيریژانوفسکى روزنامه
اینچنين توصيف ميشود« :یک راهنما و یک هشدار دهنده برج چراغ دریایی ٬نشانه
ای از رنج انقالبی و قدرت تصميم گيری در انتخاب عمل»·
حقيقت تلخ این بود که شاید کمتر از یک دهم از تمام روزنامه های چاپ شده به
مقصد ميرسيدند· در نامه هاى لنين مدواما از «آبجو» یا «لباسهاى پوستى گرم»
سخن گفته ميشود· در اینجا دقيقا صحبت از محموله هاى غيرقانونى ایسکرا و دیگر
ادبيات است·
سالها بعد لنين در حال عبور از استکهلم در کمال بهت و حيرت انباری پر از «آبجو»
را در خيابان خانه کودکان در محلى به نام خانه مردم کشف کرد· به عبارت دیگر
نشریات روسی هرگز به مقصد نرسيده بودند· او در این مورد به برانتينگ* نوشت·
در تابستان  ٦۰ ٬١٩۰٣شرکت کننده ٤٨ ٬تن با حق راى ٬در کنگره سوم سوسيال
دمکراتهای روسيه گرد هم آمدند· این کنگره ابتدا در بروکسل گشایش یافت اما باید
بخاطر مشکالت با پليس به لندن منتقل ميشد·
شمارى از مسائل مهم شرکت کنندگان را به دو گروه تقسيم نمود· یهودیان تجزیه
طلب پدید آورنده اولين نزاع بودند· هئيت شرکت کننده از جانب بوند ٬حزب سوسيال
دمکراتهای یهودی ٬با مشخص شدن عدم تمایل حزب به تقسيمات ملی ميهنی٬
کنگره را ترک کرد·
مسئله بعدی ضوابط حزب بود .لنين خواهان حزبی به هم پيوسته از انقالبيون حرفه
ای بود ٬در حاليکه مارتف حزبی نامنسجم تر را مطالبه مينمود· در پيشنهاد لنين
آمده بود« :عضو حزب کسيست که در یکى از سازمانهای حزبى شرکت ميکند٬
وظایف یک عضو را انجام ميدهد ٬حق عضویت پرداخت و ضوابط حزب را دنبال
مينماید» و غيرو· مارتف پيشنهاد کرد« :عضو حزب کسيست که تحت کنترل حزب
کار و بشکلی به سازمانهای حزبی کمک ميکند·» موضع «سخت گيرانه تر» لنين
غالب آمد·
سومين سوال مورد اختالف این بود که چه کسی ٬ایسکرا ٬ارگان حزب را ميساخت·
در پایان رای گيری کنگره با  ٢٥رای در مقابل  ٬ ٢٣پلخانف ٬لنين و مارتف را به

سردبيری ایسکرا انتخاب نمود· پاول آکسلرود ٬آلکساندر پوترسوف و ورا زاسوليچ٬
با تمایالت دست راستى ٬از کار برکنار و هئيت مدیره شش نفره سه نفره شد·
مفاهيم بلشویکها ٬ontvnnovesn ٬و منشویکها ٬otovnnovesn ٬به ترتيب اکٽریت و
اقليت ٬در این راى گيرى متولد شدند· جالب اینکه «حزب اکٽریت» در سالهای پيش
رو اغلب در موضع اقليت بود·
به پيشنهاد پلخانف تز «دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا» ٬مطرح شده از جانب مارکس
در کتاب «انتقاد از برنامه گوتا» ٬توسط کنگره لندن پذیرفته اما از جانب منشویکها
با آن مخالفت شد·
شهود حاضر احساس خود را در مورد سخنورى لنين در آن لحظه تشریح مينمایند·
آنها از سویى مانند ترتسکی زبان لنين را «ساده ٬سودمند ٬بله تقریبا زاهدانه»
ارزیابی نمودند· «لنين آرام ٬بدون ترحم و فصاحت صحبت کرد» ٬این را ایليا
ارنبورگ ميگوید که زندگى لنين را طی دوران تبعيدش در پاریس ٧دنبال نمود·
در تباین با اندکى عدم توازن در سخنرانى لنين ٬تاکيد شده توسط « -»rه خس دارش
مخاطبان تابع منطق سازش ناپذیر او شدند· شهود حاضر ميگویند که لنين آنان را از
٨
دام شک و تردید رها نمود·
«ابتدا فکر کردم که او بد صحبت ميکند» ٬گورکی از کنگره لندن در سال ١٩۰٣
ميگوید« ٬اما پس از یک دقيقه من مانند دیگران توسط سخنرانی او «بليعده» شدیم·
سخنرانی او چنان موزون ٬کامل و همزمان چنان ساده و پرقدرت بود که گورکی آنرا
در ردیف یک اٽر کالسيک قرار داد« :در آنجا همه چيز ٬در عين حال نه غير
ضرورى و بدون آرایش ٬وجود داشت  -و اگر وجود داشت نه تنها دیده نميشد بلکه
٩
همانند دو چشم بر روی یک سر یا پنج انگشت روی یک دست طبيعی بود·»
لنين بخاطر مواضع آشتی ناپذیرش به دفعات مورد انتقاد قرار گرفت· انسانهاى خوب
اغلب حامل بينشی مادرزادی اند که به دنبال ایجاد «وحدت» ٬و «گردآورى بيشتر»
تالش مينماید· اما لنين چنين برداشتى نداشت· به باور او حزب با اختالفات داخلى
مستحکمتر ميشد· او از طریق بيان اشتباهات مارتف موقعيت خود را روشن و حزب
از طریق مبارزه با ناپایداریها بر روی نيروی اراده خویش تمرین مينمود·
لنين بر اساس عادت از یک قياس تمثيلى متعلق به تولستوی استفاده ميکرد· او طی
یک پياده روی در توال از فاصله ای دور مردی را دید که در پياده رو نشسته و

دستان خود را به شکل مصقره اى تکان ميداد· ابتدا آن مرد را دیوانه تصور نمود٬
اما با نزدیکتر شدن به وى دید که چاقوی خود را با جدول پياده رو تيز ميکرد·
«اختالفات تئوریک نيز پيرو چنين تابعى اند»· تعمق به آنان درکشان را امکانپذیر
مينماید·
پيروزی آسان در لندن با شکستى دنبال شد· لنين بر روی پلخانف بعنوان متحدى بر
عليه مارتف حساب کرده بود· اما پلخانف مرتبا از مارتف پشتيبانی مينمود چرا که
نيازمند نشان دادن خود بعنوان فردى مستقل ٬جدا از لنين ٬بود· حتی لئو ترتسکی٬
یک ستاره دنباله دار ادبی که از دشتهای نواحی سيبری بمنظور فرود آمدن در
آشپزخانه لنين در لندن به فضا پرتاب شده بود از مارتف حمایت و لنين را به عنوان
«تروریست و حاکم مطلق» محکوم نمود·
با انتصاب دوباره آکسلرود ٬پتروف و زاسوليچ توسط پلخانف بر خالف تصميم
کنگره ٬و در ضمن انتخاب ترتسکی بعنوان هفتمين عضو در هئيت تحریریه ایسکرا
تحمل لنين بسر آمد· تالش ورا زاسوليچ براى ميانجيگرى بيهوده بود· او در پيغامی
محرمانه به لنين گفت« :گئورگی (پلخانف) مٽل یک سگ تازی گاز ميگيره و بعد ول
ميکنه· اما شما بولدوگى هستی که وقتی گاز ميگيری ٬ميکشی·»
تملق به لنين کارگر نيفتاد ٬ترميم تضاد داخلى حزب برای او غير ممکن شده بود· او
با ارائه تشابهی این چنين توضيح داد« :ما گروهی کوچک بر روی یک راه باریک
سرازیر و سخت قدم ميزنيم و دست یکدیگر را محکم گرفته ایم ٬از هر طرف در
محاصره دشمنيم و تقریبا باید به صورتی پيوسته از سر راه آتش آنان کنار برویم·
ما بر اساس یک تصميم ٬دقيقا جهت مبارزه بر عليه دشمن و بمنظور در نغلطيدن به
آن باتالق سخت و طاقت فرسا ٬با یکدیگر متحد شده ایم ٬از همان ابتدا از جانب
نادانان به ایزوله نمودن خود و بجاى انتخاب راه سازش به برگزیدن راه مبارزه
متهم شدیم·
و اکنون برخی از ما فریاد ميکشند :به ما ورود به باتالق را اجازه بدهيد! اما
هنگاميکه از آنان خواسته ميشود که خجالت بکشند ٬پاسخ ميدهند :شما چه
انسانهای عقب مانده ای هستيد؟ و وجدانتان چگونه ميپذیرد که ما را از نشان دادن
یک راه بهتر به شما منع کند؟ نه ٬سروران من ٬شما کامال آزادید که هم نصيحتمان
کنيد و هم راه خود را بروید ٬حتی در باتالق· فقط دست ما را رها کنيد! دست خود را
به طرفمان دراز نکنيد و نام مقدس «آزادی» را لجن مال ننمایيد ٬چرا که ما نيز در
انتخاب راه خود آزادیم ٬آزادیم که با هر دو ٬باتالق و دیگران که به آن سمت منحرف
شده اند ٬مبارزه نمایيم·»

هنگاميکه ایسکرا به دليل ارزانتر بودن زندگى به ژنو منتقل شد لنين بر خالف
تمایلش به آنجا کوچ کرد· در راه سفر ٬در پاریس ٬او در مدرسه عالی بنيان نهاده
شده توسط پروفسورهای تبعيدی روسی سه سخنرانی ایراد نمود· او ساده و قانع
کننده صحبت کرد« ٬سخنوری» هرگز· سخنرانی سریع او برای تند نویسها عذابى
بود دائمى·
اما براى انسان پر شوری مانند لنين سکوت امرى ناممکن بود· او برای انتشار
نظرات بيشمارش به نشریه ای نياز داشت· وى پس از  ٥١شماره هئيت تحریریه
ایسکرا را ترک و سمت سردبيرى روزنامه تازه تاسيس شده (Vperjodبه پيش) را
بر عهده گرفت ٬اولين شماره آن در  ٢٢دسامبر  ١٩۰٤با مقاله او «استبداد و
کارگران» منتشر شد· لنين نوشت« :حکومت مطلقه به لرزه افتاده است»· در ١٥
ژوئيه  ١٩۰٤وزیر کشور ون پليهف توسط بمب یک تروریست به قتل رسيده و
ژاپن در حال پيروزى بر نيروهای نظامی روسيه بود·
در ژنو لنين ٬کروپسکایا ومادرش آپارتمان کوچکی را اجاره کردند· در آنزمان
سوئيس از مهاجران روسی موج ميزد· شمار دانشجویان روسی در دانشگاه
سوئيس با تعداد دانشجویان سوئيسی تقریبا برابر بود و  ٩نفر از اعضای ده نفری
اتحادیه دانشجویان مهاجران روسی بودند!
روسها اغلب فقير بودند و با هم زندگی ميکردند· انقالبی جوان ماریجا جسسن برای
مدتی در خانه اوليانوف ها زندگی کرد· او از تبعيدگاه خود ٬یاکوتى ٬گریخته و خود
را به لنين ٬که از دوران ایسکرا ميشناخت ٬رسانده بود· ماریجا در خاطرات خود
حکایتی را از لنين بازگو مينماید:
«بهار سال  ١٩۰٤بود· هدفم بازگشت به روسيه بود ٬و بهمين مناسبت به برگزارى
یک گردش خداحافظی در کوه تصميم گرفتيم· والدیمير ایليچ ٬نادژدا کونستانتينوا و
من با قایق رهسپار مونترو شدیم· ما از قصر مالل انگيز چيلون– زندان بسيار زیبا
تشریح شده – ى بونيوارد توسط بایرون ٬بازدید کردیم· ستون بونيوارد که به آن به
غل و زنجير کشيده شده بود و نوشته ها و کتيبه های بایرون را دیدیم·
پس از بيرون آمدن از زندان تاریک از نور شدید حيرت زده شدیم ٬و صحنه آنچنان
شادی بخش و زیبا بود که انسان را به تحرک واميداشت· در مورد صعود از قله اى
پر برف تصميم گرفتيم· ابتدا همه چيز خوب بود ٬اما هر چه باالتر رفتيم ٬راه

دشوارتر و دشوارتر شد ٬از اینرو نادژدا کونستانتينوا را در هتلی در انتظارمان باقى
گذاردیم·
برای هر چه سریعتر رسيدن به قله ٬از راه اصلى خارج و سرسختانه بسمت باال
حرکت کردیم· با هر قدمی به جلو راه دشوارتر مشيد· والدیمير ایليچ با قدرت و
مطمئن راه ميرفت و به تالشهایم بمنظور عقب نماندن ميخندید· ناگزیر چهار دست و
پا به جلو خزیدم و برف در دستان من ذوب ميشد اما پيشى گرفتن از لنين امکانپذیر
نشد· باالخره به قله رسيدیم·
چشم اندازی بی انتها ٬سرزمينی با رنگهای غير قابل توصيف· در مقابل ما در
سطحى وسيع تمام مناطق ٬همه شرایط اقليمی ٬تو گویی که در یک سينی چيده شده
بودند· برفها ميدرخشيدند ٬کمی پایينتر رشد کوههاى آلپ ٬و هر چه پایيتر مراتع
سرسبز و رویش چشمگير گياهان جنوبی دیده ميشدند·
سرمست از شرایط براى دکلمه شعری از شکسپير یا بایرون آماده بودم· تکانی به
والدیمير ایليچ دادم :غرق در افکار خود ناگهان فریاد کشيد:
[منشویکها حقيقتا قریحه ای دارن که ميتونن همه چيز را خراب کنن]»·
١ـ زبان روسى ميان «روسى» ( )russkiو «روسى» ( )Rosijkijتفاوت قائل ميشود .تفاوتش مانند تفاوت ميان «»finsk
(فنالندى) و «( »finländskفنالندى) است  .به عبارت دیگر اولين مفهوم اغلب نشان دهنده قوميت و دومى بر کليه ساکنان کشور
داللت دارد·
* واژه اى ابداع شده توسط مؤلف آلمانی ژان پل و نشان دهنده نوع احساس تجربه شده توسط فردیست که می داند واقعيت فيزیکی
هرگز قادر به برآورده نمودن خواسته های ذهن نيست  -مترجم
*بخش شرقى سن پطرزبورگ -مترجم
٢ـ ویلى گائوچى( Lenin als Emigrant in der Schweis :کلن  ٬)١٩٧٣ص ·٣٢
٣ـ ام· جى· اشتين :یوليانونى و لنين· شجره نامه تاتيا و نام مستعار (سن پطرزبورگ  ٬)١٩٩٧ص  ١٧۶و ص پس از آن·
٤ـ در نامه به نویسنده  ٨فوریه .١٩٩٩
* -http://en.wikipedia.org/wiki/Cherchez_la_femme -مترجم
٥ـ لنين ( ) Leninميتواند بعنوان یک صفت مضافااليه ساخته شده از لنا ( )Lenaدر نظر گرفته شود· در نتيجه شوهر لنا ميتواند بدین
شکل (موزه لنين) نوشته بشود.
٦ـ  Zerjaشماره  ٬ ٣-٢اشتوتگارت١٩٩١ ٬
*http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%
 - A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AFمترجم
٧ـ گونار گونارشون :لنين (استکهلم  ٬)١٩٧۰ص ٨٧
٨ـ به مٽال آ· دى· ناگلوسکى ولکوگنوا :همانجا ٬جلد  ٬ ٢ص  ۴٢٨نگاه کنيد·
٩ـ ماکسيم گورکى :پرتره ادبى (مسکو  )١٩٨٣ص ١۵

 -٥فقط یک خدا
 ٩ژانویه  ١٩۰٥خورشيد در سن پطرزبورگ ميدرخشيد و هوا سرد بود· از هر
طرف اشباح مندرسی به ميدان قصر هجوم مياوردند· ميدان را که توسط قصر

زمستانی و نيروهای نظامی احاطه شده است ميتوان در صورت پر شدن بسادگى
مسدود نمود·
بسياری از آنان کارگران کارخانه پوتيلوف بودند ٬در ماه دسامبر در آنجا اعتصاب
بود· آنها در مقابل کارفرمایان پشتيبانی تزار را مطالبه مينمودند و ساعتهاست که
انتظار ميکشند· آیا تزار تمایلى به نشان دادن خود داشت؟ او ظاهر نشد· در عوض
در آن هوای صاف زمستانی صداى یک بوق خطر غير عادی شنيده شد·
«این چه صدایی بود دیگه؟» یکی پرسيد·
یکی که تصور ميکرد قضيه چه بود گفت« :عالمت اینه که سربازها باید خودشون را
در یک صف قرار بدن»·
یک بوق خطر دیگر· مردم روی زمين دراز کشيدند· صدای سومين اخطار ٬و به
همراهش صدای غرشى·
«این چی بود؟ دارن شليک ميکنن؟»
همان فردی که حدس ميزد بداند گفت « :چيزی نبود· فقط تير آزاد بود»
اما درست در همان نزدیکی مردم······· زنان و کودکان بودند که به روی زمين
ميفتادند·
«نه ٬نترسيد ٬این فقط یک تير گمراه کننده بود·····»
مردم از قبول حقيقت سرباز ميزدند· سربازان تيراندازی را آغاز و قزاقان و
سربازان سواره نظام با شمشيرهاى آخته به جان مردم افتادند·
آلکساندرا کولنتاى ٬حاضر در ميدان ٬ماجرا را اینچنين بازگو نمود· ١بر اساس آمار
دولت این تظاهرات  ٩٦کشته و  ٣٣۰زخمی بر جای گذاشت· ٢بر اساس گزارش
پليس  ١۰۰۰نفر کشته و چهار هزار نفر زخمی شده بودند·
تظاهر کنندگان تحت رهبرى کشيش گئورگى گاپون با خود شمایل و عکسهای تزار را
حمل مينمودند و در حال نزدیک شدن به کاخ زمستانی سرود مذهبی  /ملی «خداوند
تزار را حفظ کند» را ميخواندند· در ادعا نامه کارگران آمده بود:
«ما بيچاره ایم ٬برده گانى اسير ٬له شده زیر بار سنگين ظلم و استبداد ٬تحملمان
بسر آمده ٬دست از کار کشيده ایم و به سرورانمان تقاضاى توجه به ضروریترین
خواسته هایمان را ارائه نمودیم ٬اما از دادن آنان به ما سر باز زده شد :برای

کارفرمایان همه چيز غير قانونی بنظر ميامد· ما اینجایيم ٬بسياری از ما· مانند تمام
مردم روسيه ما نيز از حقوق اوليه انسانى محروميم و به دليل اعمال کارگزاران شما
به برده مبدل شده ایم»·
ادعا نامه با تقاضای عفو عمومی ٬حقوق مدنی ٬دستمزد عادالنه ٬انتقال زمين به
مردم به صورت تدریجی و فراخوان یک مجلس موسسان بر اساس حق رای عمومی
و برابر پایان ميافت·
این نمایشی احمقانه و رقت انگيز بود· کارگران «ناآگاه نميدانستند که تزار رهبر
طبقه حاکم بود» ٬اینرا لنين گفت· ٣ناخشنودى چنان فراگير بود که بيانيه اى با
ماهيت مذهبی ٬به رهبرى اتحادیه تحت کنترل پليس و یک کشيش ٬قادر به شعله ور
نمودن جرقه یک انقالب بود·
روسيه کشوری دیکتاتورى ٬که فرمان تزار قانون بود ٬که کسی قادر به لغو و یا به
زیر سوال بردن آن توسط جمعی منتخب نبود· عقاید شخصی او در همه جا حاکم
بودند ٬از باال تا پایين· پس از ناآراميهای دهقانان در منطقه پولتاوا ٬شورشيان
شرکت کننده با  ٢۰۰ ٬ ٦٥یا  ٢٥۰ضربه شالق تنبيه شدند· خاطى در صورت عدم
معرفى بموقع خود به حکمران  ١٥۰ضربه اضافه دریافت مينمود·
روسيه کشوری بود بدون قانون اساسی· به رعيتها آزادی اعطاء ٬اما شرایط مادى
بسيار ناهنجارى داشتند· دهقانان بسيار مقروض را به ترک زمينهای خود ناگزیر
مينمودند· اگر چه  ٨سال از بزرگترین قحطى سراسرى ميگذشت ٬با اینحال وقوع هر
ساله قحطی اینجا و آنجا ٬این فرماندارى و آن فرماندارى امری بود عادی·
روسيه جامعه ای بود طبقاتی ٬اما همچنين جامعه اى متشکل از دستجاتى با تعهدات
و حقوقى خاص با فاصله اى زیاد بدنبال اروپایى که از مدتها پيش اینگونه امتيازات
رتبه اى را لغو نموده بود·
در روسيه مشاغل باالی دولتی به نجيب زادگانى داده ميشد که از امتيازاتی مانند٬
ندادن مانتال* ماليات ٬عدم انجام خدمت نظام وظيفه و رهایی از تنبيهات برخوردار
بودند· حتی حق داشتن مسافرت مجانی نيز برای برخى در نظر گرفته شده بود·
حق رای به سازمانهاى متعلق به ٽروتمندان محدود بود· در مسکو فقط به دو درصد
از مردم حق راى داده شده بود· بر اساس ضرب المٽلى زندگی روزمره روسها از
سه چيز تشکيل ميشد  sjtji ٬tjaj ٬tjinرتبه ٬چای و سوپ کلم.

دولت روسيه یک دولت کامال بيشرم پليسی بود· در سال  ١٩۰٨در روزنامه پليس٬
پوليتزى وستنيک ٬نوشته شده بود« :هر چه جامعه متمدنتر و آگاهتر ٬تعداد پليس٬
امتيازات و اختيارات آنان بيشتر»· روسيه در مقایسه با اروپا و شمار جمعيتش
بيشترین تعداد پليس را دارا بود·
طی دو دهه قبل از انقالب روسيه ٬پليس مخفی روسيه اوکرانا بر اساس ارزیابيها
ميان  ٣٥تا  ٤۰۰۰۰جاسوس در استخدام خود داشت ٤.یکی از موارد معروف یونو
آزف – ه جاسوس بود که از جانب تزار به ریاست ارگان ترور انقالبيون
سوسياليست منصوب و عمليات تروریستی انجام ميداد·
او به انقالبيون سوسياليست ( )RSدر انجام ماموریتشان هنگاميکه در ژوئيه
 ١٩۰٤موفق به ترور وزیر کشور پلهف شدند ٬انتخاب شده به نوبه خود بدليل ترور
سلفش ژیباگين ٬واقعا یارى نموده بود·
روسيه به زبان امروزى ما یک دیکتاتوری فاشيستی بود که ارگانهای دولتيش
تبليغات کشتار دسته جمعی یهودیان «پوگروم» را سازمان داده و هر گونه اعتراضى
را در نطفه خفه مينمودند· در ضمن پوگروم عبارتيست روسى به معناى «قتل عام»
و «ویرانی»· رکورد در سال  ١٩۰٦با اعدام  ١٣١۰نفر زده شد .٥در بقيه اروپا در
همان سال کمتر از  ١۰۰نفر اعدام شده بودند·
یکى از ویژگيهاى پيش پا افتاده ارگانهاى دولتی روسی تحت فشار قرار دادن
بازماندگان فرد اعدامی براى پرداخت هزینه طناب و دیگر مخارج اعدام بود· این
جامعه اى بود با یک خشونت غير قابل توصيف و محروم از نيروهاى خود ترميم
کننده – ى طبيعى  -اجتماعى براى گفتمانهاى عمومى·
بخش بزرگی از دهه  ١٨۰۰با شمار سانسورها ٬پيشى گرفته از کتابهاى منتشر
شده ٬مشخص ميشوند· لنين اشاره ميکند که در آغاز قرن در آمریکا  ٤٤درصد از
سياهپوستان از نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند·
در همانزمان ميزان بيسوادی در ميان کشاورزان روسی دو برابر ٬ ٦و امتيازات
بدست آمده توسط سياهپوستان آمریکا نتيجه جنگ داخلى بود· ميان کارگران صنعتی
این رابطه برعکس ٬قبل از انقالب سه نفر از چهار نفر قادر به خواندن و نوشتن
بودند·

با اینحال شمار کارگران در روسيه اندک بود ٬درسال  ١٩١٦از یک جمعيت ١٨٦
ميليونی تنها دو ميليون کارگر بودند ٬یکى از ویژگيهاى خاص آن دوران شمار
صنایعى بود که توسط تعداد انگشت شمارى از کمپانيهاى بزرگ بسيار نيرومند
اداره ميشدند و اغلب آنان دولتی و یا با قراردادهاى دولتی کار ميکردند·
سهام داران غربی  ٩۰درصد از معادن ٥۰ ٬درصد از صنایع شيميایى ٤۰ ٬درصد از
صنایع مهندسی و  ٤٢درصد از سرمایه های بانکی را در اختيار خود داشتند·
عليرغم رشد سریع اقتصادی ٬دستمزد کارگران ناچيز بود· به استٽنای اتحادیه های
«سبز» که توسط زوباتف ٬سازمانده پليس مخفی تزار «اوکرانا» اداره ميشد ٬بقيه
٧
اتحادیه ها ممنوع بودند·
هدف این «اتحادیه ها» ایجاد آشتى ميان کارگران ٬ناظران کارخانجات ٬پليس٬
کشيشان و اداره کنندگان کمپانيها بود· فلزکاران روزانه  ١۰تا  ١١ساعت و کارگران
پارچه بافی که دستمزد کمتری داشتند  ١٤ساعت در روز کار ميکردند· ١٩۰٨
بررسی زندگی هزاران کارگر چاپخانه در مسکو نشان داد که فقط  ٥٬٥درصد از آنان
مالک محل سکونتی بودند·  ٣٨درصد در «گوشه خيابانها» و «اطاقکها»
ميخوابيدند·
در روسيه آمار مرگ و مير کودکان ٬مانند مرگ و مير ناشی از بيماری سل دستکم
دو برابر بقيه اروپا بود· بر اساس گزارشى از زبانشناس اسالوی اهل سوئد آلفرد
ینسن از سفری در بهار سال  ١٩۰٥در منطقه مسکو ٬شمار مرگ و مير کودکان تا
 ١٥سال رقم وحشتناک  ٥٤٢نفر از  ١۰۰۰نفر بود· ٨بيش از نيمی از کودکان ١٥
سالگی خود را تجربه نمينمودند· ميانگين عمر یک مرد روس  ٣١٬٤سال و یک زن
روس  ٣٣٬٤سال بود· ٩
با اینحال حکومت تزار بدليل این صدها سال رکود سقوط نکرد· بر عکس ميتوان
گفت که پيشرفتهای پس از آغاز قرن جدید فراهم آورنده شرایط سقوط تزار بودند·
پيشرفت سریع صنعتی ٬افزایش جمعيت ٬تماسهای طبقه روشنفکر با غرب ٬تمامی
اینها براى هر چه مشهودتر شدن عقب ماندگيهاى اسفبار سيستم سياسى و ترکيب
جامعه زمينه ساز شرایط شدند· انقالب نه توسط مردم شکست خورده بلکه توسط
مردمی در حال خيزش رخ ميدهد·
تبعيدیان روسی بلشویک در ژنو مرکز خود را در چهار راه ميان رو ده کروژ و جاده
ساحلی در کنار رودخانه آروه داشتند ٬بسياری از مهاجرین در آنجا زندگی ميکردند·
بلشویکها تقریبا هر شب یکدیگر را در کافه الندولت مالقات و آبجو مينوشيدند·

دوشنبه ى بعد از یکشنبه خونين لنين و کروپسکایا به روال معمول در حال رفتن به
کتابخانه بودند که به ذوجين لوناچارسکى برخوردند:
«در مورد انقالب چيزی شنيدین؟»
لنين شنيده ٬اما آنرا مطمئنا در مقاله ای در مورد شکست تزار روسيه در جنگ با
ژاپن پيش بينی نموده بود· اول ژانویه ٬هفته قبل از حمام خون در سن پطرزبورگ٬
نيروی دریایی روسيه در خاور دور ٬پورت آرتور (در حال حاضر داليان در چين)
تسليم ژاپن شد·
ارتش روسيه ٬سنگر نيروی ارتجاع اروپایی از روزهای مقدس ائتالف ٬در هم
شکسته شده بود· لنين نوشت« :از هم پاشيدگی کٽيفترین دشمن ما تنها به معنای
نزدیک شدن آزادی روسيه نيست· آن از وقوع خيزش انقالبی کارگران اروپایی نيز
خبر ميدهد·»
شکست در مقابل ژاپن نتيجه مستقيم پيشرفت سرمایه داری در روسيه بود· خانواده
رومانف همراه با فعاليتهای تجاری رو به رشد روسيه ٽروت عظيمى را براى خود
دست و پا نموده بود· گفته ميشود که تزار سهام کارخانه اسلحه سازی ویکرز را
نيز ٬که از جمله دقيقا به ژاپن اسلحه تحویل ميداد ٬خریده بود·
نگاه تزار بتوسط یکی از رابطان تجاری انگليسی اش متوجه کره شده بود· او با
یک امتياز کوچک به شرکت چوب آغاز اما بزودی قصد تصرف بقيه کشور را نمود·
این توسعه طلبی بصورتى اجتناب ناپذیر به اختالفات ميان روسيه و ژاپن دامن زد·
در فوریه  ١٩۰٤ناو اژدر افکن ژاپن بخشی از نيروی دریایی روسيه را که در
پورت آرتور لنگر انداخته بود مورد حمله قرار داد·
روسها پس از تحمل زیانهای فراوان محاصره شدند· همزمان بخشی از ارتش ژاپن
از روی رودخانه یالو در کره عبور و ارتباط راه آهن روسها ٬ميان منچوری تا
پورت آرتور را قطع کرد·  ٣۰۰۰۰۰هزار زخمی و عليل بخانه بازگشته و یا اساسا
به محل زندگی خود بازنگشتند· در روز تسليم تزار نيکالى در دفتر خاطرات خود
نوشته بود که او و خانواده اش «در محلی بسيار زیبا تفریح ميکردند»·
تسليم در شرق و رخدادها در پایتخت اولين مرحله قدرت گيری طبقه کارگر بود· در
سن پطرزبورگ ٬مسکو ٬سواستوپول ٬کيف ٬رستف ٬سامارا ٬چاکوف ٬والدى قفقاز
و بسيارى از شهرهاى دیگر برای اولين بار قدرت بدست شوراهای کارگران٬

 ٬sovjetافتاد· لئو ترتسکی در سن پطرزبورگ در ماه نوامبر به سمت رئيس
انتخاب و عمال رهبر انقالب  ١٩۰٥روسيه شد·
لنين هشيارانه کتاب راهنمایی را از ژنرال کمون پاریس ٬کلوسرت ٬در مورد
جنگهای خيابانی منتشر نمود· بلشویکها در این مرحله ٬در حاليکه کنترل کميته
مرکزى هنوز در اختيار منشویکها قرار داشت ٬کمتيه هاى خود را که هواداران را
در داخل روسيه رهبری مينمود تشکيل داده بودند·
لنين نوشت :گروههای مبارز بلشویکهای انقالبی باید سالح تهيه کنند· «آنها باید تا
حد توان خود را به (تفنگ ٬تپانچه ٬بمب ٬چاقو ٬پنجه بکس ٬ترکه ٬کهنه های پارچه
غسل داده شده در فتوژن به منظور ایجاد حریق ٬طناب یا نردبانهای طنابی ٬بيل
جهت ساختن سنگر ٬باروت پنبه ٬سيم خاردار ٬ميخ [بر عليه اسب سواران] غيرو و
غيرو·) مسلح نمایند ٬تحت هيچگونه شرایطی نباید برای دریافت کمک به منابع
دیگر ٬از باال یا از خارج ٬رجوع و همه چيز باید توسط خود آنها تهيه شود·»
لنين ميگفت که این گروهها بدون سالح نيز قادر به انجام کارهای زیادی هستند:
« -١رهبرى توده ها -٢ ٬مورد حمله قرار دادن پليس در هر زمان مناسبى و
سرکوب قزاقها (که در مسکو رخ داد) غيرو و غيرو ٬مصادره سالحشان -٣ ٬نجات
مجروحان هنگاميکه تعداد کمی پليس در محل وجود دارد -٤ ٬ریختن آب جوش بر
روى پليس از روى پشت بامها و پرتاب سنگ به آنها غيرو و غيرو····· تحت
هيچگونه شرایطی نباید ٬بدليل کمبود سالح ٬از تشکيل گروهى چشم پوشى و یا به
١۰
آینده موکول گردد·»
لنين شوراها را به یورش به سگهای سياه (سازمانداده شده توسط گاردهای مسلح
تزار بمنظور نابودی اتحادیه ها و کشتار یهودیان) شالق زدن ٬کشتن و به آتش
کشيدن مقرشان ترغيب مينمود»·
این کار گاهی باید بتوسط یک فرد و به تنهایى «با قبول خطرات آن» انجام بشود· او
ميگفت که این تنها راه صحيح مبارزه براى آزادی بود· دیگر دمکراتها تنها «شبه
دمکرات» و «الف زنان ليبرال» بودند·
شورش بسرعت به ورشو ٬لودز ٬ویلنا ٬ریگا ٬تفليس و باکو سرایت نمود·
ناخشنودی کارگران ٬در حاليکه کشاورزان از فرصت بهره بردارى و کاالها را به
تاراج برده و زمينها را به اشغال خود درمياوردند ٬با تقاضای استقالل ادغام شد·

ليبرالها اصالح قانون اساسى را مطالبه نمودند· دانشجویان تظاهرات کردند· در ٢۰
ژانویه  ١٩۰٥دانشگاهها در کيف ٬ورشو ٬خارکوف و کازان به فرمان دولت تعطيل
شدند· در ماه آوریل حکومت نظامی در کورالند به اجرا گذاشته شد و در قفقاز
کارگران راه آهن اعتصاب نمودند·
دولت تزار به سياست کهنه شده تفرقه بينداز و حکومت کن متوسل شد· در قفقاز
حمله به مسلمانان و در اوکراین ٬بسارابيا ٬روسيه سفيد و لهستان کشتار یهودیان
سازمان داده شد· اما این بار انقالب نه تنها خاموش نشد بلکه فزونى گرفت· در
ژوئن کارکنان ناو تندرو زرهی پوتمکین سر به شورش برداشتند·
هنگاميکه کشتی بمنظور بار زدن ذغال به فئودوزیا ٬در کریمه ٬بازگشت گروههای
وفادار به تزار بر روى آن آتش گشودند و کشتی به بازگشت به اقيانوس ناگزیر شد٬
ناچار در بندر کنستانتا در رومانی پهلو گرفت ٬در آنجا  ۴۰۰تن از کارکنان آن
زندانى شدند·
در ماه اکتبر در رابطه با اعتصاب موج بعدی انقالب سراسری دنبال شد· یک افسر
جوان در واحد دریایی دریای سياه ٬پيوتر اشميت ٬اعالميه ای را صادر و در آن
احضار شورای انتخاباتی را تقاضا نمود·
او این را به تزار تلگراف زد و در حاليکه منتظر پاسخ بود سرنشينان به کشتی
زرهی اوتياکوف آمده و او را به پذیرفتن رهبرى شورش متقاعد نمودند· او قسم
معروف خود را ایراد نمود« :ما قسم ميخوریم که تا کسب حقوق حقه خود ٬که برای
آن مبارزه ميکنيم ٬هرگز عقب نشينی نکنيم·»
در  ١٥نوامبر ساعت  ٩پرچم قرمز بر فراز کشتی افراشته شد· و پيوتر اشميت به
کليه کشتيهای جنگی اعالم نمود« :من ٬اشميت ٬فرمانده کشتی هستم» ..اما در همان
روز اوتياکوف از واحدهای وفادار به تزار شکست خورد· پيوتر اشميت و سه ملوان
دیگر اعدام شدند·
لنين با کشيش گاپون که از روسيه گریخته بود در ژنو تصادفا برخورد نمود· گورکی
به کشيش به منظور گریز از کشور در تراشيدن ریشش و به تن نمودن لباسى مبدل
یارى نموده بود· لنين وى را در رستورانی مالقات و بر اساس عادت مغز کشيش
تازه وارد را از اطالعات پر کرد· او خشم گاپون را از فقر و فاقه کارگران سن
پطرزبورگ واقعى دید·

گاپون گفته بود« :ما دیگه تزار نداریم· رودخانه خون مردم را از تزار جدا ميکنه!»
لنين به همه رفقای تازه کشف شده که حول کشيش گرد آمده بودند هشدار داد:
«به تملقات [پدر کوچک] گوش نکنيد· مطالعه کنيد ٬در غير اینصورت کارتون به
همينجا ختم ميشه ٬بين شکست خورده گان قرار ميگيرید!»
در حاليکه گاپون توسط بسياری از سازمانهای چپ «جاسوس تزار» قلمداد ميشد
لنين از بدگویيها چشم پوشی و بر عقيده خود پا بر جا ماند· البته وجود ارتباطى
ميان گاپون با پليس کامال بدیهى بود ٬چرا که همه سازمانهای اتحادیه ای باید مورد
قبول پليس ميبودند ٬اما به عقيده لنين ٬این امر مانع از این نميشد که وى را«یک
مسيحی سوسياليست»  -ه روى آورده به انقالب محسوب ننمود·
«او بر روی من بعنوان فردی دانا و فعال که بدون شک ميتواند انقالبی وفاداری
باشد تاٽير گذاشت اگر چه متاسفانه از یک فلسفه انقالبی حمایت نمينمود»·
«کارگران چهار چوب دوران زوباتوویسم* را پشت سر نهاده و سازمانهای قانونی
کارگری -ه بنيان نهاده شده براى مبارزه با انقالب بهمراه گاپون در راه انقالب گام
نهاده اند·»
استنتاج گاپون مسلح نمودن کارگران به سالح بود· اسلحه!  ١٩۰٥نخستين باری
بود که این عبارت از جانب فردى بجز رهبری حزب شنيده ميشد· لنين سرش را
بعنوان تایيد تکان داد· و به این ترتيب گاپون و لنين در یک طرح غير قابل تصور
بهم نزدیک شدند·
کونى زیلى آکوس سوئدی/فنالندی با پول ژاپنی  ٢٥۰۰۰قبضه تفنگ و هزاران
هفت تير بمنظور قاچاق به فنالند خریدارى نموده بود· این محموله باید در مراحل
مختلف در سواحل فنالند تحویل داده ميشد و در آخر کشتی به سن پطرزبورگ رفته
و  ١٢۰۰۰اسلحه را به سازمان کارگری گاپون تحویل ميداد· لنين گوش به فرمان
بود و بمنظور کمک به کشيش تمام توان خود را بکار گرفت·
اسلحه ها در یک کشتی انگليسی ٬جان گرافتون ٬بار زده شدند اما در جزیره ای٬
خليج باتن ٬در آنجا محموله باید به منظور ممانعت از دستيابى دشمن به آنها منفجر
ميشد ٬غرق شد· اما با تالش طاقت فرساى ناسيوناليستهای فنالندی و گروههای
سوسيال دمکرات روسی که خود را به جزیره رسانده بودند بخشی از محموله
گرانبها نجات داده شد·

آن اسلحه های پرطرفدار ٬حتی پس از مصادره کشتى توسط شهردار استان نيپویچ٬
کامال از دست نرفتند· بسياری از آنان توسط سربازان بقيمت روز ٬یک اسلحه در
مقابل یک بطری شراب ٬معامله شدند· این معامله در فنالند بيشتر از جنبه روانی
اهميت داشت ٬چرا که مقامات اجرایی روسى از اینکه فنالندیها در آنزمان تا بن
١٣
دندان مسلح بودند ميهراسيدند·
در حاليکه بقيه روسهای تبعيدی با گاپون از در مباحٽات بی معنی مذهبی در
ميامدند ٬لنين او را با عقاید خودش آزاد گذاشت· گاپون یک متن تهيجی نوشته شده
به قلم خود را برای لنين خواند« :ما به هيچ تزاری نياز نداریم· اجازه بدهيد که
زمين فقط یک گرداننده ٬خدا ٬داشته باشد و شما همگی خدمتگزار او باشيد!»
لنين از خنده صورتش قرمز شد ٬اما بسرعت کنترل خود را بدست آورد« :من یه
جور دیگه فکر ميکنم· اما اونو به زبان خودتان بنویسيد ٬هر طور که مایليد!» لنين
بر این باور بود که انقالب ٬در صورت وقوع ٬نه تنها با کمونيستها بلکه با ميليونها
انسان دیگرى که مانند گاپون فکر ميکردند رخ ميداد·
حزب سوسياليستهاى انقالبی بعدها گاپون را به جرم خيانت اعدام و این حکم از
طریق به دار آویختن او در سال  ١٩۰٦تحت نظارت پنحاس روتنبرگ ٬از جمله
صهيونيستهای برجسته آینده در آمریکا و مهندس ساختمان آب در فلسطين ٬به اجرا
گذاشته شد·
ابتدا در پایيز ٬هنگاميکه در انقالب روسيه هنوز نشانى از افول پدیدار نشده بود٬
لنين تالش خود را براى بازگشت به روسيه آغاز نمود· او در اکتبر به استکهلم آمد٬
در آنجا درانتظار دریافت مدارک قالبی چندین هفته در محلی به آدرس کارال پالن ١۰
در منزل ٬کارل مانرهایم ٬برادر ژنرال و فرمانده آینده نيروهای مسلح گوستاو
مانرهایم که شورش سرخها را نيز در فنالند سرکوب نمود ٬زندگى کرد·
لنين هنگام ورود به سن پطرزبورگ همراه با کروپسکایا بصورتى کامال قانونى در
محله گرهخسکى  ١۵/٨منزل گزید ٬اما با آغاز بازی خسته کننده موش و گربه با
پليس ٬پس از یک ماه باالجبار به زندگی مخفی روی آورد·
او ٬بدليل نبود در روسيه بمدت بيش از پنج سال و توازن قوا ميان بلشویکها و دیگر
جریانات انقالبى ٬به فعاليتهاى پشت پرده خود ادامه داد· در  ٢٧اکتبر نشر قانونى
روزنامه بلشویکى نوواجازین (زندگی جدید) در سن پطرز بورگ آغاز شد· این
روزنامه در ظاهر توسط همسر گورکی ماریا آندریوا منتشر ميشد· لنين در این

روزنامه روزانه و عمال مقاله ای داشت و در روسيه با نطقی در مورد مبارزه برای
 ٨ساعت کار در روز ظاهر شد·
تزار پس از امضاى معاهده صلح با ژاپن با تمام نيرو به مردم خود پشت کرد· در
مسکو جنگهای خيابانی به مدت  ٥روز ادامه یافت تا اینکه توسط نارنجکهای گارد
سيمونوف مقاومت مخالفان در هم شکسته شد· تظاهرات وحشيانه به خاک و خون و
محل اجتماعات به آتش کشيده شدند ٬کشتار یهودیان آغاز و خلق تاتار در سيبری
قتل عام شد·
لنين باید به فنالند مهاجرت و در نزد خانواده یخ ليت ٬صاحب ویال واسا در کيوکوال
(در حال حاضر رپينو) در دماغه کارلسکا« ٬مهاجر نيمه راه» ميشد· پليس شهامت
ورود به خاک فنالند را نداشت· کروپسکایا هر روز به سن پطرزبورگ ميرفت·
بلشویکهای تحت تعقيب در یک ویالی چوبی نشسته و بمنظور سرگرم نمودن لنين
ورق بازی ميکردند·
درآنزمان تقریبا دو سال از جنبش پر طنين انقالب در روسيه گذشته بود و لنين در
این فاصله ميان شهرهای مسکو ٬سن پطرزبورگ ٬کيوکوال ٬تاممرفورش و استکهلم
رفت و آمد مينمود·
در آوریل  ١٩۰٦چهارمين کنگره حزب در استکهلم برگزار شد· از طریق مدارک
نگهداشته شده پليس ميتوان ورود لنين را ٬پطروف در آنزمان ٬به بندر استکهلم در
٢٦آوریل ساعت  ٩صبح با کشتی بخار بوره از فنالند ٬مورد تایيد قرار داد·
او توسط پليس آدولفسون مورد بازجویی قرار گرفت و به معرفى خود به ارگانهاى
دولتى مسئول متعهد شد· مانند دیگر مسافران روسی از وى در مورد شغلش٬
طرحها و اقامتگاهش سوال و اگر چه خود را ایوان فئودرویچ پطروف معرفی نموده
بود اما مشخصاتش مطابق با لنين بود· او محل زندگى خود را نيز هتل بریستول در
خيابان  Gamla Kungsholmsbroاعالم نمود· پليس آدولفسون مشخصات زیر
را در مورد لنين یاداشت کرد:
«قد متوسط· قوی هيکل ٬چشمان قهوه ای ( ٬)٤-٣موهای سياه ( ٬)M.mپالتوی
زمستانی یک خطی خاکستری سير ٬دماغ صاف ٬کت و شلوار سياه ٬ریش بزی سياه
و سبيل سياه ٬کمی تاس در قسمت استخوان آهيانه ٬و کاله نمدی سياه·»

پليس سوئد احتماال از مقاصد واقعی «پطروف» و دیگر روسها در استکهلم با خبر
نبود· و در واقع لنين و کروپسکایا در هتل بریستول زندگی نکردند بلکه در هتل
کارال الرسون در محله ای ٬انگلبرکتس پالن ٬اتاقی گرفتند· ولى در هتل بریستول فرد
سرشناس دیگرى ٬جوزف استالين ٬نيز زندگی ميکرد·
شمار اعضای حزب به  ٨٤۰۰نفر رسيده بود ٬اما منشویکها هنوز در اکٽریت
بودند· بنا بر اظهارات تمامی شاهدان ٬این کنگره هيجان انگيزترین کنگره ى بر پا
شده در ( Folkets Husخانه مردم) در سوئد تا آنزمان بود· تالشهای لنين و
فئودور دان که به منظور آرام نمودن شرکت کنندگان از زنگ کوچک ریاست جلسه
استفاده مينمودند بی ٽمر بود· شرکت کنندگان با اینحال بر سر هم فریاد ميکشيدند·
لنين پس از جلسه  ٬با توجه به تمامی خطرات موجود در روسيه برایش ٬بمنظور
ادامه زندگى خانه به دوشى خود راهی روسيه شد· او در  ٩می  ١٩۰٦با نام
مستعار کارپف ٬برای اولين بار و بصورتی علنی ٬در جلسه ای عمومی در روسيه
شرکت کرد· رفقای حزبی او را شناخته و با کف زدنهای ممتد از او استقبال شد·
«این کيه؟ این کيه؟» یکی از تازه واردان متحيرانه سوال کرد· پاسخى شنيده نشد·
هدف او بعنوان کارپف انجام سخنرانى در کنگره معلمان روسيه نيز بود· با پليسی
همواره آماده ٬وى اعضای کمتيه مرکزی حزب را بمنظور برگزارى جلسه ای در
مطب دندان پزشکان در ویه زیلبرمن در منطقه نوسکى (شماره  )١۰٨گرد هم آورد·
اما در می  ١٩۰٧پس از تشکيل پنجمين کنگره حزب در لندن و بازگشت شرکت
کنندگان به روسيه ٬تزار موفق به بازداشت تعداد زیادى از رهبران مهم شد· لنين به
فنالند بازگشت· با اینحال نشستن در یک اتاق اجاره ای کوچک با پرده های یراق
دوزی شده در اگلبى خارج از هلسينکى ٬بدون روزنامه و مصاحبى حال لنين را
دگرگون ميساخت·
هم اطاق شدن با دوستان در ستيرسودد شرایط را کمی بهبود بخشيد· او کمى آرام
گرفت· «وقتی که برگشتم خيلی خسته بودم» ٬او در  ٢٥ژوئن به مادر خود نوشت٬
«در حال حاضر از استراحتی مطلق لذت ميبرم :حمام ٬قدم زدن ٬سکوت ٬کار
نکردن· براى من سکوت و انجام ندادن کاری بهترینه·»
شرایط نامعلوم در حزب و افول شور انقالب در آنزمان خستگی روحی را به دنبال
داشت· در اولين سال انقالب قریب به  ٣ميليون نفر در اعتصاب شرکت نموده بودند·
سال بعد یک ميليون ٬سپس کمتر و کمتر· ١٤لنين در مورد بازگشت به سوئيس
تصميم گرفت·

هنگام عبور از سوئد ٬او بدون اغراق در حال غرق شدن در زیر یخها بود· به وى
در مورد سفر با کشتی معمولی که از ابو حرکت ميکرد و خطر بازداشتش هشدار
داده شده بود· در عوض به او بمنظور رسيدن به جزیره اى مجاور ٬در آنجا پليس
روسيه به وى دسترسى نداشت ٬سه ورست* راه رفتن بر روی یخ توصيه شد·
در آنجا یک قایق سوئدی در همان روز او را با خود ميبرد· ماه ٬ماه دسامبر بود و
یخ روی آب نازک· دو نفر فنالندی مست او را دنبال و در محلی یخ در حال شکستن
بود· «چقدر ابلهانه اس که آدم به این شکل بميره» ٬لنين با خود ميگفت و سالنه
سالنه به جلو ميرفت.
به محض ورود به استکهلم او سراغ سوسيال دمکرات آنارشيست هينکه برگه گرن
را گرفت که در هتل مالمستن واقع در خيابان استاد ساموئل  ۶٢به وى منزل داد·
لنين به قدم زدن در پارک هاگا و نشستن در کتابخانه پادشاهى در باغ هومل عالقه
ویژه اى داشت· در جریان بازدیدش برگه گرن و وکيلی ٬هوگو ليندبرى ٬مصاحب او
بودند و در دفتر ٽبت از نام «جان فرى» استفاده کرده بود·
لنين از روى عادت در کنار اولين ميز در سمت چپ مينشست· این ميز بعدها توسط
( BKکتابخانه پادشاهی) به کتابخانه لنين در مسکو به مناسبت صد سالگيش در
 ١٩٦٢اهدا شد· در جریان یک مهمانی ٬اونه ویللرز ٬به عنوان نماینده «کتابخانه
پادشاهى» نطقی ایراد نمود·
او گفت «ما کارکنان کتابخانه سوئد به خودمان ميباليم که یکبار – به برکت آزادی
بيان و قلمى که همواره از آن بهره برده ایم – به آن سياستمدار بزرگ امکان فضایی
١٥
آزاد را ٬بدور از پيگردهای جاری در کشورش ٬ارائه نموده ایم·»
او در شب سال نو  ١٩۰٧در کتابخانه پادشاهی تا زمان بسته شدنش نشست و سپس
تا آپارتمان کوچک هينکه برگه گرن ٬خيابان وانادیس طبقه چهارم شماره  ٬ ١٥قدم
زد· تعدادی از رفقایش در آنجا گرد آمده بودند ٬لنين به صرف چای دعوت شد و
همزمان منظره پارک هاگا با قصر یيالقی باقيمانده از روزهای گوستاو سوم را به
دقت نگاه ميکرد·
دست بر قضا هينکه برگه گرن که از صدای خوبى برخوردار بود خواندن ترانه ای از
بلمان «بال زدن شاهپرک در هاگا دیده ميشود» را آغاز نمود· لنين به وجد آمده و از
هوگو ليندبرى ترجمه شعر آنرا به آلمانى تقاضا کرد·

اولين انقالب روسيه فروکش نموده و تزاریسم مهلتى بدست آورده بود· لنين ٬ابتدا
پس از ده سال ٬به روسيه بازميگشت· پارلمان رقت انگيز ٬دوما (به روسی «باز
اندیشی») که تزار با تشکيل آن موافقت و به کمتر از  ١۰۰۰۰نفر از ساکنين سن
پطرزبورگ امکان دادن رای اعطاء نموده بود منحل و وعده هاى داده شده در مورد
دمکراتيزه نمودن ٬که برای سرکوب انقالب مورد بهره بردارى قرار ميگيرند ٬باز
پس گرفته شده بودند·
گسترش صنعتی بسرعت ادامه داشت و نخست وزیر پيوتر استوليپينی اجرای رفرم
کشاورزی را ٬با هدف بوجود آوردن طبقه ای از کشاورزان مالک به منظور تضعيف
سيستم کشاورزى پدرساالری ٬آغاز نمود· استوليپينی نيرومندتر شد· «کراوات
استوليپينی» ٬به عبارت دیگر چوبه دار ٬روش مورد عالقه او بود· دادگاههای
نظامی ویژه حکم اعدام  ٥۰۰۰نفر را صادر و بيش از  ٣٥۰۰نفر نيز اعدام شدند·
خانه او را در جزیره آپتيکرسکى در سال  ١٩١١منفجر نمودند و بسياری کشته
شدند· تزار به تنهایی در خانه تابستانی خود در نزدیکی پترهوف نشسته و در عمل
قادر به انجام هيچگونه اقدامى در کشور نبود·
خبرى از جنبش انقالبی در سالهای ميان  ١٩۰٧-١٩۰٥شرایط را براى پيوند
کشاورزان فراهم آورد· بيش از یک سوم از تمام مناطق کشاورزی در شورش
دهقانان شرکت نمودند· دهقانان  ٢۰۰۰قطعه از زمينهای بزرگ کشاورزی را به
آتش کشيدند و انبارهای مواد غذایی را به تصاحب خود درآوردند·
لنين هنگام جمعبندى تجربيات خود از انقالب نوشت «متاسفانه این کار بصورتى
اساسى انجام نشد!» «متاسفانه فقط یک پانزدهم از همه زمينهای کشاورزی نابود
شدند ٬آنها براى زدودن لکه ننگی که مالکيت خصوصی فئودالی بر روی زمينهای
١٦
روسی نهاده است فقط یک پانزدهم از آنچه که باید نابود ميشد را نابود نمودند»·
١ـ آلکساندرا کولنتاى :من بارها زندگى کرده ام (مسکو  ٬)١٩٨٥ص .f ٩٥
٢ـ آٽار منتخب ·٢٣:٢٣۶
٣ـ آٽار منتخب ·٢٣:٢٣٧
* واحدى سوئدى براى اندازه گيرى ماليات زمينهاى کشاورزى
٤ـ ویکتور سگر :هر انقالبى باید با تنبيه آشنا باشد (پاریس  ٬)١٩٧٢ص ٢٩
٥ـ نيکوالس ورت در کتاب سياه کمونيسم (پاریس  )١٩٩٧ص ٩١
٦ـ آٽار منتخب ·١٨:۵۴٣
٧ـ زوباتوف پس از انقالب فوریه خودکشى کرد.
 ٨ـ آلفرد ینسن :امپراطورى در تقاطع (استکهم  )١٩۰۵ص ·٣۵
٩ـ ارقام به دهه  ١٨٩۰بازميگردد .اتو التسيس در نوى ایزوستيا  ۴اوت ١٩٩٩
١۰ـ آٽار منتخب ·٩:۴٢۰
١١ـ گارد مسلح که توسط تزار سازماندهى بمنظور متالشى نمودن اتحادیه ها و کشتار یهودیان سازماندهى شد ٬مدعى شد که ریشه اى
تاریخى در مراکز صنعتى داشته باشد.

١٢ـ سخنرانى در  ٢٣آوریل .١٩۰٥
*ميان سالهای  ١٩۰١و  ١٩۰٣زوباتوف سازمانهایی قانونی و وفادار به دولت را تاسيس نمود ٬سازمانهایی که نام او را برخود
گرفتند .این روش زوباتویسم یا زوباتاوشينا نام گرفته است .مقصود بنيانگذار این سازمانها جلب کارگران به تشکيالتى ٬تنها با
تقاضای رفرمهای ناب اقتصادی و خواهان انجام کار تحت نظر پليس بودند -مترجم
١٣ـ ک· ج اولين :ماجراى گرافتون . (Ab Olimex Oy 1993).
 :Helene Carrere d´ Encausse -١۴لنين (پاریس  ٬)١٩٨٨ص ·١۵٣
*واحد اندازه گيری قدیمی طول در روسيه که برابر با بيش از یک کيلومتر است ٬در اینجا بيش از سه کيلو متر  -مترجم
١٥ـ اونو ویللرز :لنين در استکهلم (استکهلم  ٬)١٩٧۰ص ·١٧
١٦ـ آٽار منتخب ·٢٣:٢۴٩

 -٦تقریبا روسيه
مهاجرت دوم لنين دشوارتر از مهاجرت اول او شد· «احساس ميکنم اینجا اومدم
برای اینکه خودمو تو قبر بزارم!» این را لنين در  ٧ژانویه  ١٩۰٨هنگام ورود به
یک ژنو یخ زده گفت·
لنين و کروپسکایا اطاق کوچکى را اجاره و آنرا با خواهر لنين ماریا و مادر
کروپسکایا تقسيم کردند· زینویف و کامنف هم در ژنو ساکن شدند· زندگی در آنجا
ارزانتر بود اما کروپسکایا با اینحال در آن محيط روستایی خرده سرمایه داری
احساس خوبی نداشت·
نادژدایا از مدارس سوئيسی وحشتزده شده بود« :هر تفکر مستقلی را در کودکان
خفه ميکنند· علوم بصورتى مکانيکی تدریس ميشوند و به کودکان احترام به مال و
منال آموزش داده ميشود·»
لنين بمنظور فراموش نمودن درد و رنج خود با توجه کامل گوش ميداد· او تقریبا
همه چيز را از دست داده بود و اکنون باید روزنامه ( jonttelonnکارگر) را از ابتدا
سازماندهى مينمود· بيست شماره اول از ویبورگ منتشر اما در همانجا انتشار آن
ممنوع اعالم شده بود· لنين کم و بيش تصادفى یک ماشين حروف چينی استفاده شده
در مهاجرت قبلی و حروفچينى روسى را پيدا کرد·
پول یک مشکل دائمی بود· نياز استفاده از آن روش «قدیمی» ٬مصادره و یا به
زبانی روشنتر بانک زنی ٬بيش از هر زمان دیگری احساس ميشد· در  ٢٥ژوئن
 ١٩۰٧کامو – ١ى معروف محموله اى از پول ٣٤١۰۰۰ ٬روبل طال ٬متعلق به
بانک تفليس ٬را مورد دستبرد شجاعانه اى قرار داد· مصادرات با اینحال از جانب
کنگره حزب در استکهلم در سال  ١٩۰٦مورد مالمت و بعدها متوقف شدند·

مشکل طعمه تفليس درشت بودن پولها و شماره ٽبت شده آنها بود· در جریان تالش
براى تغيير آنها یکی از بلشویکها در استکهلم و یکی از دوستان نزدیک لنين
٢
نيکالى سماشکو در سوئيس دستگير شدند.
اما در سال  ١٩۰٨بلشویکها کمک مالی دریافت نمودند· نيکالى اشميت ٢٣ ٬ساله
پسر برادر پارچه باف معروف موروزف و صاحب یک کارخانه مبل سازی ٬به
بلشویکها پيوست اما در زندانهای تزار به بند کشيده و تحت شکنجه کشته شد·
ارثيه او ٬نيم ميليون روبل طال ٬به برادر کوچک اشميت که در سن بلوغ بود رسيد·
بلشویکها پسرک را به انتقال پولها به دو خواهر خود که با دو بلشویک بصورتی
مصلحتی ازدواج کرده بودند متقاعد نمودند·
یکی از خواهران در همانزمان با بلشویکی ٬ویکتور تراتوتا ٬ازدواج کرده بود اما
بدليل تحت تعقيب بودن شوهرش باید با فرد دیگری ازدواج ميکرد· بلشویکها پس
از حل پيچيدگيهای گوناگون و ميانجيگری قادر به تصرف همه ميراث خواهر اولى و
یک سوم از ميراٽ خواهر دومى شدند·
منشویکها که به ناگهان خود را تحت فشار احساس کرده بودند بلشویکها را به
تقسيم آن مبلغ ناگزیر نمودند· آنها بشرط پایبندى به اصول انقالب ماهانه  ٧٥۰تا
 ١۰۰۰روبل دریافت مينمودند·
روزنامه لنين ٬کارگر ٬برای اولين بار مخارج خود را تامين و شرکت کنندگان در
کنگره های خارج از کشور مخارج مسافرت خود را دریافت ميکردند· پولها عمدتا
در سهام فرانسه سرمایه گذارى و برای مدت زمانى طوالنى کفایت مينمودند·
روشنفکران پس از پيروزى ارتجارع در روسيه زمين و زمان را بمنظور یافتن
گرایشات فيلسوفانه ى«جدید» انقالبی زیر و رو نمودند که به نشان دادن راههای
ناشناخته و قدیمی خروج از بن بست باشند قادر باشند·
لنين حل برخی از انحرافات رایج ميان بلشویکها را ضروری یافت· او در سن ٤۰
سالگی تحقيقات خود را در مورد فلسفه ٬مبحثى که او در گذشته توجه خاصى را
مبذول آن ننموده بود ٬آغاز کرد·
در نزد لنين آزار دهنده بيش از هر چيز نفوذ فليسوف اطریشی ارنست ماخ و به
اصطالح ایمپيریوکریتيسيزم  -ه او بود· آلکساندر بوگدانف ٬از هواداران «ماخيسم»٬

در هئيت تحریریه کارگر عضو و از جانب ماکسيم گورکی که خود نيز از اعضای
هئيت تحریریه بود حمایت ميشد· ماتریاليسم و ایمپيریوکریتيسيزم نتيجه پژوهشهاى
لنين بود که در سال  ١٩۰٩منجر به تسویه حسابی همه جانبه با ماخيستهای روسی
شد·
ایده اساسى ماخ لغو دوگانگى ميان روح و جسم و جایگزین نمودن آن با «یگانه
گرایى» بود :نظریه اى که بر اساس آن وجود یک ميز ٬سيب – در خارج از ذهن
انکار و واقعيت  /شناخت یکسان تلقى ميشدند و آگاهى ما تنها عامل ارائه دهنده
[رنگ ٬مزه ٬اندازه و فرم به مواد] قلمداد ميشد·
ما با اجسامى که قبل از ظهور انسانها وجود داشتند چه ميکنيم؟ لنين هوشيارانه
سوال ميکند· درختها ٬سنگها ٬دریاچه ها ٬حيوانات وحشی غيرو و غيرو ٬سالها قبل
از اینکه انسانی وجود داشته باشد ٬که به درک آنها نائل آیند ٬وجود داشتند· اختالف
ماهوی ميان این دو دیدگاه به همين سادگی بود ٬ماخيستهای روسی به رهبری
بوگدانف با اینحال بر این ادعا بودند که فلسفه آنان شکلی از تکامل ماتریاليسم
مارکسيستی بود·
شمارى از رادیکالهای تبعيدی روسی مهاجر در پاریس لنين را که مایل به مهاجرت
نبود ٬با این استدالل که در فرانسه نظارت پليس کمتر بود ٬متقاعد و با خود همراه
نمودند· «چرا ما به پاریس مهاجرت کردیم»؟ او چهار سال بعد از کروپسکایا سوال
کرده بود·
لنين و کروپسکایا خسته از پاریس ٬اما محل سکونتشان ایرادی نداشت· اوليانوفها
در خيابان «رو مارى رز» شماره  ٤که اکنون موزه لنين نام دارد یک آپارتمان
بزرگ مجهز به گرمای مرکزی را در اجاره خود داشتند·
اما اختالفات ميان فراکسيونهای بلشویکی ومباحٽات کافه ای که تا پاسی از شب
ادامه ميافت لنين را به جان آورده بود· او از کتابخانه ملى نيز ناراضی بود ٬چرا که
براى رسيدن به آنجا باید راه درازی را دوچرخه سواری ميکرد ٬برای صرف ناهار
بسته ميشد و برای امانت دادن کتاب شرایط سختی داشت·
یک روز لنين عنقریب در جریان تصادفی کشته و دوچرخه اش توسط یک دوک
موتور سوار ٬که بعدها در دادگاه موفق به دریافت خسارت از او شد ٬کامال کج و
معوج شد·

اوليانوفها طی سالهاى اقامتشان در پاریس بود که برای اولين بار از اوضاع شکایت
کردند· آنها گوشت اسب ميخوردند در حاليکه لنين با دشواری در جهت یافتن ناشرى
براى انتشار کتابها و مقاالتش تالش مينمود· ابتدا در آنزمان بود که او شرمنده به
گرفتن مقدار کمى وام از حزب ناگزیر شد·
کروپسکایا پس از مرگ لنين اشاره ميکند« ٬اما توصيف لنين بعنوان نوعی
مرتاض ٬نوعی کلسيونر تمبر و پدر خانواده تحریف چهره واقعی اوست· او یک
انسان با عاداتى انسانى بود ٬به زندگی با تمام چندگانگيهایش عشق ميورزید و از
آن با همه وجود لذت ميبرد·
زندگی ما مملو از سختی و محروميت تشریح شده است· این حقيقت ندارد· شرایط
بد ٬به معنای پيدا نکردن راهى براى تهيه پول برای غذا و لباس ٬ما هرگز چنين
شرایطی را نداشتيم·
شاید برخی از دوستان ما در تبعيد اینچنين زندگی کردند؟ بودند کسانی که طی دو
سال کاری پيدا نکرده و کمکی مالی نيز از روسيه دریافت ننمودند· آنها حقيقتا
گرسنگی کشيدند· اما برای ما اینچنين نبود· ما ساده زندگی ميکردیم· آیا لذت بردن
از زندگی به معنای در ناز و نعمت زندگی کردن است؟»
برخى از اعضای حزب در پاریس بخاطر فقر و بيمارى مشاعر خود را از دست دادند
و این واقعا روى داده بود ٬اما لنين آنقدر داشت که در تابستان سال ١٩۰٩
کروپسکایا و مادرش را به سفری هيجان انگيز به ده کوچک بوم بون دعوت کند·
ذوجين اوليانوف از زندگی خانه بدوشی خود جهت کشف امکانات جدید بهره بردارى
مينمودند· لنين در پاریس به رفتن به حومه شهر و خواندن اعالميه های مربوط به
جلسات سوسياليستی ٬نشستن در کافه های کوچک و گوش فرا دادن به مباحٽ
روزمره تمایل داشت· هدف او پى بردن به شيوه زندگى کارگران آلمانی ٬انگليسی٬
فرانسوی و شنيدن نظرات آنان بود·
در پاریس با خواننده ای ٬مونتيو ٬پسر یک کمونارد (فردى که در انقالب کمون
پاریس شرکت نموده) و محبوب در مناطق کارگری ٬آشنا شد· او با ترانه های خود
به سربازان در مورد تيراندازى به کارگران اعتصابی هشدار ميداد و نمایندگان
سوسياليستى را که به راى دهنده گان خود خيانت مينمودند به باد طعنه ميگرفت· اما
لنين پس از پيوستن وى به هواداران جنگ متاسف شد·

بنظر مياید که عدم امنيت مادى بر روى او تاٽيرى نداشت اما تالشهای پی در پی در
جهت ایجاد «سازش» ميان فراکسيونهای مختلف در حزب سوسيال دمکرات روسيه
وى را بشدت هيجان زده مينمود· در بهار ١٩١۰لنين پس از کنفرانسی در این باب
به گورکی نوشت:
«سه هفته رنج· تک تک رگهای عصبى ام پریشان ٬صدها هزار لعنت! به آن
واقعيتهای جدی موجود و عميق که بسياری نميفهمند ٬شمارى از مسائل کوچک
مطرح ميشوند ٬فضایى از [سازش عمومی] (بدون درکی روشن از چه کسی ٬چرا و
چگونه)] ٬تنفر از کميته مرکزی بلشویکها و جنگ بيرحمانه ایدئولوژیکى آن٬
مشاجره منشویکها و تمایل آنان برای ایجاد رسوایی و افتضاح – و نتيجه اش ٬بچه
ای با دمل·
اکنون ما اینجا نشسته ایم و در رنجيم· یا – در صورت درست شدن همه چيز – به
دملها سوزن ميزنيم ٬چرک را خارج ميکنيم و سپس زخم را ترميم کرده و بچه را
بزرگ ميکنيم· یا – در بدترین حالت – بچه ميميرد· آنزمان تا مدتی بدون کودک
زندگی ميکنيم (به عبارت دیگر ٬یک فراکسيون جدید بلشویکی بوجود مياوریم) و
شرایط را برای یک کودک سالمتر آماده ميسازیم·»
لنين در اوت  ١٩١۰در کنگره هشتم سوسيال دمکراتها در کپنهاک شرکت کرد· او
معهذا هنگاميکه تا به این حد به کشورش نزدیک بود برنامه مالقاتی را با مادرش
در استکهلم ترتيب داد·
او در نامه اش به مادر خود نوشت که واگن خواب را از سن پطرزبورگ گرفته٬
سپس با یک واگن خواب دیگر مستقيم تا ابو و از آنجا با کشتی «کامال مجهز» بخار
ام اس بوره به سفر خود ادامه بدهد· «فقط دو/سه ساعت مسافرت بر روی دریایی
آرام· واگر هوا خوب باشد ٬مٽل اینستکه بر روی پایین رودخانه ای قایق سواری
کنی»·
لنين همراه با مادر و خواهرش ماریا آپارتمانى چند اتاقه را در طبقه دوم ساختمانی
در خيابان کاپيتان  ١٧اجاره کرد· مادرش در آنجا  ٧٥سالگی خود را جشن گرفت·
آنها با هم در باغ هومل قدم زدند در حاليکه لنين هر از گاهی سری به کتابخانه
ميزد·

یک شب لنين در مورد روسيه نطقی ایراد نمود و این اولين بار بود که مادرش وى
را در حال سخنرانی ميدید· در ضمن این آخرین مالقات آنان بود· در رابطه با دیدار
از استکهلم لنين دو شب را در منزل خانواده یالمار مرس ٬خيابان روستراند ٬گذراند·
یالمار مرس به منظور حراست از شهر استکهلم براى مدت زمان درازى پس از
جنگ به سمت مشاور سياسی منصوب و پدرش بوریس مرس ٬که پس از کنگره
 ١٩۰٦روابط خوبی با لنين داشت ٬منشویک بود·
همسر او سارا مرس براى خرید در استکهلم بارها به مادر و خواهر لنين کمک کرده
بود· اگر چه تابستان بود ولی اوليانوفها لباسهای زمستانی ميخریدند و با خنده از
٣
امکان ارسالشان به سيبرى در هر لحظه اى ٬صحبت ميکردند·
لنين در آنزمان سردبير ارگان حزب «سوسيال دمکرات» بود و در ضمن در بهار
 ١٩١١مدرسه حزبی شخصی خود را در نزدیکى پاریس داشت· هدف ٬از دور
رقابت خارج نمودن مدرسه اوتزوویستها ۴در بولونگا ٬منشویکهایی مانند پلخانف و
فئودور در آن سخنرانی ميکردند ٬و مدرسه فلسفی ماخيستها در کاپرى بود·
لنين مدرسه کاپرى را فراکسيون طلب اعالم نمود و در نشریات سرمایه دارى
«بایکوت» ماکسيم گورکى توسط لنين شایع شد· که حقيقت نداشت· لنين بعدها از
برخی از سخنان خود در مورد گورکی ابراز ندامت نمود و اعالم کرد که همه افراد
فعال در مدرسه کاپرى به فراکسيون ضد حزب تعلق نداشتند· تقریبا نيمی از دانش
آموزان کاپرى در اعتراض به مواضع «خدا پرستانه» در مدرسه گورکی به مدرسه
لنين آمدند·
یکی از شاگردان در مورد لنين بعنوان معلم گفت:
«او در ساعات درس سختگير و دقيق بود ٬اما بعد در ميان دانش آموزان ایستاده ٬با
آنها به رستوران ميرفت و ترانه استنکا رازین یا ترانه های دیگری از کشورش را
ميخواند ٬گاهی با ما قدم ميزد و شنا ميکرد و هرگز مشروب نمى نوشيد· ما یکبار او
را بيک ليوان کوچک شراب دعوت کردیم·»
زینویف تصویر روشنى از مدرسه ترسيم مينماید· بادیف ٬یکی از اعضای حزب که
بتازگی بعنوان نماینده حزب در پارلمان ٬دوما ٬انتخاب شده بود از لنين در مورد
عميقير نمودن دانش او در مورد مسائل قانونگذاری و بودجه بندی خواهش کرد·
لنين از ته دل خندید و پاسخ داد:

«حاال برادر عزیز چرا شما باید دانش خودتو در مورد جزئيات بودجه یا قوانين
پيشنهادی از طرف هواداران حزب مشروطه خواهان دمکرات بيشتر کنی؟ ٥شما یه
کارگر هستی اما مجلس مال آقایانه· صاف و پوست کنده از زندگی کارگرا براشون
بگو·
براشون شرایط کار اجباری سرمایه داری را توضيح بده ٬کارگرها را به انقالب
تشویق کن ٬صاف تو صورت اون مجلسيهای سياه دل بگو :شارالتانهای استٽمارگر!
الیحه اى را تنظيم کنيد در این مورد که ما شما سگهای سياه و زمين داران بزرگ را
طی سه سال آینده اعدام خواهيم کرد!»
مجلس روسيه به باور لنين یک «اختراع پليسی» و از همان ابتدا در مورد تحریم آن
تبليغ نموده بود· اما از سومين دور مجلس ٬انتخاب شده  ٬ ١٩۰٧بلشویکها برای
انتخاب در مجلس خود را کاندید نمودند ٬البته صرفا برای تبليغات·
جنبش انقالبی در روسيه آهسته آهسته تجدید قوا مينمود· در سال  ١٩١۰اجتماعات
عظيم بمنظور انجام وداع نهایى با لئو تولستوى به لنين نيروی جدیدی بخشيد·
تولستوى در نزد لنين به عنوان «آئينه انقالب روسيه» از احترام خاصی برخوردار
بود· او در سال  ١٩۰٨بدور از هر گونه حب و بغضی دوگانگيها در آثار ٬عقاید و
آموزشهای تولستوى را اینچنين ارزیابی مينماید:
«بعنوان نابغه اى هنرمند ٬از جانبی ایجاد کننده توصيفاتى بى مانند از زندگی مردم
روسيه ٬و خالق هنرى متعلق به بهترین ادبيات جهان· از جانبی دیگر مالک بزرگ
و  ٬*Foolishness for Christبه عبارت دیگر مقدسى در شمایل ابله بمنظور
تفهيم پيام خود·
از جانبی اعتراضی بسيار شدید و تحسين برانگيز ٬بدون انقطاع و صریح بر عليه
اکاذیب و ریاکاریها در جامعه – از جانبی دیگر « ٬»jinajitPrkrبه عبارت دیگر
نرم تن له شده و سرگردان ٬روشنفکر سرد مزاجی که آشکار به سينه خود کوبيده و
فریاد ميکشد« :من بدم ٬مشمئز کننده ام اما خود را با وجدان تربيت کرده ام و دیگر
گوشت نميخورم بلکه شکم خود را با کتلت برنج پر ميکنم»·
از جانبی انتقادی بيرحمانه از استٽمار سرمایه داری ٬پرده برداشتن از تدابير
وحشيانه دولت ٬از مصقرگيهای دادگاهها و مقامات دولتی ٬افشای تناقضات آشکار
ميان افزایش بی حد ٽروت و دستاوردهاى تمدن ٬مشقت و گمراهی در حال رشد توده
های کارگر ٬از جانبی دیگر پند مصقره که «با خشونت با ریاکاران مبارزه نکنيد»٬

از جانبی واقعيت گرایی هوشيارانه و دریدن تمامی ماسکها ٬از جانبی دیگر موعظه
در مورد اساسا مفتضحترین بر روی زمين ٬به عبار دیگر مذهب ٬تالش در جایگزین
نمودن کشيشهای رسما منصوب شده با کشيشهای از نظر اخالقى معتقد ٬به عبارت
دیگر پرورش تصفيه شده ترین و از اینرو ٬به خصوص چندش آورترین ٬از ميان
سلطه کششيان· در حقيقت٬
تو فقيری
و تو ٽروتمند٬
تو نيرومندی
و تو ضعيف٬
٦
مادر روسيه».
زمانيکه همه تولستوى را به منظور از «خود» نمودن در آغوش کشيدند ٬لنين براى
پنهان نمودن انتقادات خود تالشى ننمود· لنين به این گفته نيک ژان ژورس عشق
ميورزید« :به جاى وزیر شدن ترجيح ميدهم که حقيقت را بگویم»· و دقيقا همين امر
تشکيل دهنده بخشی از وابستگى عميق او به تولستوى بود·
«چه غولى ٬چه؟ عجب مرد با قدرتى ٬لنين هنگام خواندن توصيف گورکی از
تولستوى ٬خشمگين شد· قبل از این عاليجناب هيچ توازن واقعی در ادبيات وجود
٧
نداشت· در اروپا چه کسی را ميتوان در کنار او قرار داد؟ هيچکس·»
لنين درآنزمان از اینکه توسط منشویکها مورد سوء استفاده قرار ميگرفت به ستوه
آمده بود· آنها از خود قدرتی نداشتند و بهمين دليل حوزه فعاليت بلشویکها را محدود
نموده بودند· فراکسيونهایى که قریب  ١۰سال با یکدیگر جنگيده بودند اکنون باید
راه خود را از یکدیگر جدا مينمودند.
او در اوت  ١٩١٢بلشویکها را جهت تشکيل کنفرانسی در پراگ ٬با شرکت ١٤
شرکت کننده قابل اعتماد ٬فراخواند· کنفرانس پس از یک گفتگوى طوالنی اعالم
نمود که آنها تنها نماینده حزب کارگران سوسيال دمکرات روسيه بوده و کميته
مرکزی جدیدی را انتخاب نمودند·
این اقدام لنين توسط منشویکها ٬بوندهاى یهودی و فراکسيون مرکزی به رهبرى
ترتسکی در وین بعنوان یک کودتا محکوم شد· اگر چه این بيشتر تائيدیه ای بود بر
یک طرح جدایی که مدتها قبل از این بمنظور انجام در دستور کار قرار گرفته بود·

باد در جهت منافع بلشویکها ميوزید· در  ١٦سپتامبر  ١٩١٢در انتخابات نمایندگان
مجلس در مناطق کارگرى بلشویکها با یک ميليون راى در مقابل منشویکها ٬با
کمتر از  ٢٥۰۰۰۰رای ٬پيروز شدند·
دماى سياسی با قتل عام در کنار رودخانه لنا در سال  ١٩١٢افزایش یافت·
شرکتهای انگليسی و اعضای خانواده تزار در روسيه مالک حوزه های معادنى در
کنار لنا بودند که  ٧ميليون روبل در سال سود نشان ميداد· اما این معادن  ٢۰۰ميل
به نزدیکترین راه آهن فاصله داشتند و بهمين دليل تحویل از جمله غذا به محل بسيار
دشوار بود·
پس از پذیرایى از کارگران با گوشت اسب از روی استهزا ٬اعتصابی جهت افزایش
دستمزد به ميزان  ٣۰-١۰درصد آغاز شد· رهبران اعتصابيون دستگير شدند ٬که
در  ٤آوریل  ٣۰۰۰کارگر را به سمت دفتر معدن به حرکت در آورد· رئيس
ژاندارمها ٬تيریشتينکو ٬فرمان آتش داد ٢٧۰ :نفر کشته و  ٢٥۰نفر زخمی شدند·
«این چنين شد و اینچنين خواهد شد»· وزیر تزار ماکاروف در مجلس ماجرا را بدین
طریق تفسير نمود·
اوليانوفها پس از کنفرانس پراگ به کراکف ٬که در آنزمان ميان مرزهای اطریش –
مجارستان ٬در همسایگى بخشى از لهستان که توسط روسيه تزارى اشغال شده بود٬
مهاجرت نمودند·
اهالی محل با خرید پروانه ورود به آسانى از مرز روسيه عبور ميکردند· لنين بر
اساس طرحها گسترش روزنامه روزانه حزب پرودا را دنبال مينمود· این روزنامه با
ابتکار لنين در سال  ١٩١٢بصورت قانونی در سن پطرزبورگ منتشر شد·
ارگانهای دولت تزار  ٨بار مانع نشر آنشدند تا اینکه سرانجام در ژوئيه  ١٩١٧آنرا
کامال ممنوع اعالم نمودند· بازدیدکنندگان از روسيه براحتی از مرز عبور ميکردند·
تنها مشکل این بود که هنگام عبور از مرز زمانيکه از جانب کارمندان مرزی
نامشان خوانده ميشد باید به لهستانی ميگفتند «( »!tkajPjمن)·
در  ٤ژوئيه سال  ١٩١٢لنين که در روستای نویى تارگ خارج از کراکف ساکن شده
بود به مادرش نوشت« :تقریبا روسيه· یهودیان به روسها شبيه ا ند و تا مرز
روسيه تنها  ٣ميل فاصله است· زنان کشاورز پای برهنه و با شالهای رنگ و
وارنگ راه ميروند – دقيقا مٽل روسيه·»

در همان پایيز او به خواهرش نوشت« :ما اینجا بهتر از پاریس زندگی ميکنيم·
اعصابم راحتتره و کارهای ادبی بيشتر· مشاجره کمتر معاشرت با همدیگه رو – اگر
جنگی نشه که فکر نميکنم بشه  -برای ما آسانتر کرده·»
لنين سرحال ٬اما کروپسکایا شدیدا بيمار ٬به تایيد پزشکان به یک بيماری تيروئيدی
دچار شده بود· یک بيماری که خود را بشکل تورم گلو ٬چشمانى برجسته ٬طپش قلب
و ناتوانی شدید نشان ميدهد· حال او -یک بار در برن پس از سه ساعت جراحى
بدون بيهوشی – رو به بهبودى نهاد·
به نظر ميامد که اوليانفها در کراکف ٬بر خالف سوئيس ٬بيشتر با مردم در تماس
بودند· در ميان آنان شخصيتهایى مانند بوخارین ٬جوانى بشاش ٬وجود داشت که
مخارج زندگی خود را از طریق فروش تابلو تامين مينمود· او بعدها ٬و استالين
«یک گرجستانی تحسين برانگيز» که بر روی تاليف مقاالت در مورد مسائل ملی کار
ميکرد« ٬محبوب حزب» شدند·
اینسا آرماند ٬که به کراکف مهاجرت نموده بود ٬بعد از ظهرها در لحظات بيکاری
کلنی روسی را با پيانوی خود به وجد مياورد· او اگر چه بتازگی از زندان آزاد شده
بود و اولين نشانه های بيماری قند را از خود بروز ميداد اما به اندازه دو نفر انرژی
داشت· و او فقط با نواختن اٽر بتهوون ٬سونات  ٨پيانو ٬به خارج نمودن لنين از
جهان واقعی قادر بود·
آرماند اگر چه بلشویک مقاومى بود اما حساس نيز بنظر ميامد· او یکبار در ژنو به
دیدن سارا برنارد در خانم کاملیا اٽر آلکساندر دوما (پسر) رفت· رفيق او ليادوف ٬که
در کنار او نشسته بود ٬در کمال حيرت متوجه شد که آن انقالبی متعهد اشکهای خود
را پاک ميکرد····
لنين از کنار نمایشات مدرن که با درک «تئاتر گونه» مرسوم در جهت جلب توجه
توجه توده ها بخود تالشى نمينمودند با بی تفاوتی ميگذشت و طی سالهای حکومت
اتحاد جماهير شوروى فقط چند باری به تئاتر رفت.
او اگر چه به بتهوون ٬چایکوفسکی ٬ترانه های محلی روسی و فرانسوی عشق
ميورزید ولی بنظر ميامد که بصورت فزاینده اى از موزیک فاصله ميگرفت·
«من به موزیک زیاد گوش نميدم· موزیک روی اعصابم تاٽير ميذاره» او یکبار به
گورکی گفته بود·

«آدم دلش ميخواد که حرفهای محبت آميز احمقانه بزنه و دست محبت روی سر
آدمها بکشه ٬آدمهایی که در جهنم کٽيف ما ميتونن این چنين زیبایيهایی رو بوجود
بيارن· اما در حال حاضر نه تنها کسی اجازه نداره دست محبت روی سر کسی بکشه
– اونا دستتو گاز ميگيرن ٬بلکه باید تو سر آنها زد ٬اونم بيرحمانه ٬اگر چه ایده آل
٨
ما با رفتار خشونت آميز با آدمها مخالفه···»
لنين در خالل سالهای زندگی در کراکف گاهی تشنه مطالعه رمانهایی ميشد که به
کاهش احساس دلتنگی او نسبت به دوری از وطن قادر بودند· او جلدهای پوسيده
سميون نادسون و ترانه های نکراسوف ویک جلد از کتاب آنا کارنينا را تا جایی
خواند که خسته شد ٬در ضمن تا حد یک "ناسيوناليست واقعی» تکامل یافت و به
مطالعه هنر تصویری روسی تصميم گرفت· کروپسکایا تعریف ميکرد :او روی زمين
دراز ميکشيد و شاهکارهاى هنری – دوباره منتشر شده  -روسی را مورد بررسى
قرار ميداد·
طی این دوران بود که اوليانوفها تحت تعقيب جاسوس پليس ٬مالينوفسکى ٬قرار
گرفتند· او در کميته مرکزی حزب بلشویکها تا مقام عضویت ارتقاء یافته بود·
مالينوفسکى فلزکار ٬فعال اتحادیه اى و یکى از شش نماینده بلشویکها در مجلس
بود· او اغلب به کراکف آمده و با لنين زندگی ميکرد· در مورد جاسوس پليس بودن
وى در گذشته صحبت شده بود اما متخصص دست چپى تبعيدی در امور جاسوسان
پليس ٬والدیمير بورتسف ٬آنرا انکار مينمود·
کروپسکایا ميگفت که« :جاسوس بودن مالينوفسکى براى والدیمير ایليچ باور
نکردنى بود· او یکروز مشکوک شد· بياد مياورم که یکبار هنگام بازگشت از نزد
زینویف در مورد این شایعه صحبت کردیم· لنين ناگهان روی پل کوچکى ایستاد و با
قيافه ای نگران گفت[ :این ميتونه حقيقت داشته باشه] .اما من او را آرام کردم»
اما ناگهان یکروز مالينوفسکى صندلی مجلس را ترک و ناپدید شد· بدین ترتيب
نشان داده شد که او در خالل تمام دوران همکارى خود با حزب بلشویک ٬قزاق٬
پليس مخفی ٬جاسوس و در مورد فعاليتهای لنين گزارش داده بود· پس از انقالب
فوریه بایگانی پليس باز و همه چيز در مورد مالينوفسکى افشاء شد·
تاریخ عجيب ٬اما با اینحال عجيبتر پایانش بود·  ١٩١٨مالينوفسکى بدلخواه به
اتحاد جماهير شوروی بازگشت و خود را به ارگانهای دولتی تسليم نمود· او
داوطلبانه محاکمه و اعدام از طریق تيرباران را انتخاب نمود· آیا این جاسوسى بود

که از عذاب وجدان رنج ميبرد یا بمورد عفو قرار گرفتن اميد داشت؟ اوجوابش را در
مقبره خود دریافت نمود·
لنين در کراکف  ١٢ساعت در روز ٬با وقفه اى برای خواندن مشترک نامه ها ٬کار و
پس از کار تا پستخانه دوچرخه سواری ميکرد· مکاتبات او گسترده بودند :او به
زبانهای مختلف روزنامه دریافت و در همان روز به نامه ها پاسخ ميداد·
تفریحات او محدود بودند :زمستانها چندین بار اسکی و در تابستان با کروپسکایا به
کوهنوردی ميرفت ٬خود را سالم و قوی احساس مينمود و حال کروپسکایا نيز رو به
بهبود بود· لنين و کروپسکایا یک ساختمان دو اتاقه با آشپزخانه را از کشاورزى در
روستای پورونين در نزدیکی زکوپانا اجاره و دو تابستان پى در پى را در آنجا
سپرى نمودند·
در ميان تبعيدیان او اولين کسی بود که گردش و یا پياده روی را رهبری ميکرد· «او
بهترین پاتيناژ باز در تيم ما بود ٬دوچرخه سواری ميکرد و کوهنورد خوبی بود٬
عاشق شکار و اولين کسی بود که شنا در رودخانه های یخ زده در کوههای گاليسيا
را پيشنهاد کرد»·
اینها را زینویفى ميگفت که خود انسان بسيار خونسردی بود· لنين اغلب با او مزاح
ميکرد ٬در حاليکه ميخندید سوت ميزد ٬آواز ميخواند و دیگران را نيز به خنده
واميداشت· یک روز در هفته ٬اما نه یکشنبه ها که معموال همه استراحت ميکنند٬
لنين از نوشتن دست برميداشت و به گردش ميرفت ٬دوچرخه سواری و یا
کوهنوردی ميکرد· شعارش این بود« :هيچ کالمی از سياست»·
او براى اتخاذ تصميمات تعيين کننده نيز به دامن طبعيت پناه ميبرد· لنين قبل از
جدایی کامل از منشویکها چند هفته ای را در کوههای سوئيس به کوهنوردی
پرداخت· تمایل لنين به ارتفاعات در انطباق با ماجراجویيهای سياسی او قرار دارد·
غواصی با انجام غواصی و انقالب سوسياليستی با انجام انقالب سوسياليستی
آموخته ميشود·
١ـ آ·تر -پطروسيان
٢ـ او بعدها وزیر بهدارى و دکتر شخصى لنين در کرملين شد.
٣ـ گوستاو یوهانسون در لنين و جنبش کارگرى در اسکاندیناوى (استکهلم  ٬)١٩٧۰ص .٢٩
٤ـ «اوتزوویستر» از عبارت روسى «اوتوزوات» (لغو کردن) مشتق ميشود  .این یک موضع بشدت چپ بود که در جهت «فراخواندن»
همه بلشویکها از پارلمان و عدم کار در سازمانهاى قانونى تالش مينمود·
٥ـ «کادت» در اینجا و در توضيحات آمده به هواداران «حزب مشروطه خواهان روسيه» اشاره دارد·
*  - http://en.wikipedia.org/wiki/Foolishness_for_Christمترجم
٦ـ شعری از نيکوالى نکراسوف «چه کسی در روسيه خوشبخت زندگی ميکند»

٧ـ ماکسيم گورکى ٬پرتره ادبى (مسکو  )١٩٨٣ص ٣٩
٨ـ نقل شده از ولکوگونو :لنين· پرتره سياسى ٬جلد ( ٢مسکو  )١٩٩۴ص ٢۶۰

 -٧دو زن
ما در حقيقت در مورد زندگی مشترک لنين با کروپسکایا بيش از این نميدانيم که آنها
تا آخر عمر در کنار هم با سختيها مبارزه نمودند· ایده آل لنين و کروپسکایا با آنچ
که چرنيشفسکى در رمان خود «چه باید کرد؟» در جهت ایجاد آن تالش نموده بود
منطبق شد·
او شرایطى را تشریح نمود که در آن یک زن واقعا به دو مرد عشق ميورزید· آنها با
کمک هم ٬بدون توسل به دورویی و حيله گری ٬راه حلی را یافتند· چرنيشفسکى
براى ازدواج با اتاق خواب مجزا که مساوات و رهایى از کليه تشریفات سرمایه
داری را ميپذیرفت مبارزه مينمود·
با اینحال ازدواج با کروپسکایا نطفه ای به بار نداد و آنها صاحب فرزندی نشدند و
در ضمن کروپسکایا از بيماری تيروئيد رنج بسياری ميبرد· سوال در مورد داشتن
فرزند زمانى مطرح شد که لنين ٬طی دوران تبعيدش در سيبری ٬روند انطباق با
زندگی مشترک را آغاز نموده بود· او بدليل فقدان فرزندى از خود به برگزیدن پسر
یکى از رفقایش به فرزندى تمایل داشت اما در آخر پدر از رها نمودن فرزند خود
منصرف شد·
همسر زینویف ليلينا ميگوید که لنين با پسر آنها استيوپين بازی ميکرد· او پسرک
را روی شانه های خود مينشاند و آنها با یکدیگر چنان بازی ميکردند که همه اتاق
زیر و رو ميشد· لنين در پاسخ ليلينا که آرامش نسبى آنان را درخواست مينمود
ميگفت« :مزاحم ما نشو ٬داریم بازی ميکنيم·»
اینکه ازدواج لنين فرزندی را نتيجه نداد نباید بوجود آورنده این تصور باشد که
عاری از عشق نيز بود· این شاید ما را به اینکه آنها رابطه ى گرم و سکسی
بخصوصی نداشتند مظنون نماید· به روال معمول اوليانوفها باید اتاق را با مادر
کروپسکایا و دیگر ساکنان تقسيم مينمودند· آیا جایی ٬زمانی و یا توانی برای سکس
وجود داشت؟
ميتوان سوال کرد· این کار را ٬ام· آى· اورباخ ٬چشم پزشک ٬که لنين را در سال
 ١٩٢٢پس از اولين سکته اش معاینه و با او صحبت کرده بود ٬نيز انجام داد·
او پس از مرگ لنين نوشت« :من در توصيف والدیمتر ایليچ ميخواهم خصوصيت
بسيار زیبایى را اضافه کنم·

براى یک پزشک پرهيز از طرح تعداد بسيارى از سواالت کوچک روزمره بدليل
ماهيت کامال شخصى آنها دشوار است· این انسان واال در برابر این سواالت با خرد
پرتحرک خود نشانه هاى روشنى از حماقت کودکانه ٬شرمی هولناک و یک ناآگاهی
١
ویژه را عيان نمود·»
در اینجا آنچه که اورباخ در بيان آن تالش دارد اینستکه لنين باکره بود! آیا این
امکان دارد؟ این با توجه به اخالقيات مرسوم در آنزمان ٬شخصيت لنين و شرایط
زندگی آنان ٬امکانپذیر است·
اما شرح حال نویسان کٽيف طالب ماجراجویيهای سکسی اند· لنين باید معشوقه ای
ميداشت و همچنين ترجيحا کودکی حرمزاده· ٢او باید به کروپسکایا خيانت کند· و
قرعه به نام اینسا آرماند افتاد که به نظر مياید لنين واقعا به او عشق ميورزید· پاک
و شفاف:
اینسا آرماند پنج سال از لنين جوانتر و در  Péheux d´Herbenvilleمتولد شده
بود· پدر او خواننده معروف اپرا در پاریس و مادر او یک هنرپيشه فرانسوی -
اسکاتلندی بود· او در سن  ١٨سالگی با یک توليد کننده پشم بسيار ٽروتمند روسی٬
آلکساندر آرماند ٬ازدواج نمود·
اینسا پنج سال پس از ازدواج مادر سه فرزند بود· در خالل تعطيالتى او بخاطر کتابی
از پيوتر الوروف ٬افسر و رهبر تئوریسين های ناردنيک ٬دستگير و به زندان افتاد·
نشان داده شد که عقاید او در انطباق با عقاید پيوتر الوروف قرار داشت·
آرماند در سال  ١٩۰١کودک دیگری را به دنيا آورد و  ٬ ١٩۰٣طی اقامتش در
سوئيس ٬کودکى دیگر· او در کنار رودخانه ژنو کتاب لنين تکامل سرمایه داری در
روسیه را خواند· وى جدایى از شوهر و از تمام زندگی سرمایه داری را برگزید·
بجای آن بسوی برادر جوانترش والدیمير که داراى افکار انقالبى و گفته ميشود پدر
پنجمين فرزند او نيز بود کشيده شد·
اینسا آرماند طی انقالب سال  ١٩۰٥پس از کشف یک برونينگ با مهمات و نشریات
انقالبی در خانه اش توسط پليس ٬دستگير شد ٬پس از چند ماه آزاد و به منطقه
آرخانگلسک تبعيد شد· والدیمير به دنبال او به آنجا رفت· اما پس از ابتالى والدیمير
به بيماری مرز قند و سفرش به سوئيس ٬اینسا آرماند از روسيه گریخت و به او
پيوست· والدیمير دو هفته پس از ورود اینسا آرماند در گذشت·

در سال  ١٩١۰در پاریس بود که لنين و کروپسکایا برای اولين بار با اینسا آرماند
 ٣٦ساله اما هنوز بسيار جذاب آشنا شدند· او در ضمن انقالبی شجاعى بود که به
مبدل نمودن غم و تاسف زندگی خود به فعاليت تمایل داشت·
دوستى بسيار عميقى ميان اوليانوفها و اینسا آرماند ایجاد شد· اینکه لنين از لحاظ
سياسى تا چه ميزان به آرماند اعتماد داشت از اینجا نشان داده ميشود که او
مسئوليت صندوق حزب را ٬در صورت شرکت سوئيس در جنگ ٬به آرماند سپرد·
لنين در سال  ١٩١٤هنگاميکه آرماند بلشویکها را در کنفرانسى در بروکسل
نمایندگى مينمود ٬به او نوشت« :من مطمئنم ٬تو به کسانى تعلق دارى که در
جایگاهى پرمسئوليت ٬استوارتر ٬قویتر و شجاعتر ميشوند· به همين دليل من از
قبول سخنان بدبينانى که مدعيند تو نميتوانی امتناع ميورزم· مزخرفات ٬مزخرفات!
من باور نميکنم· تو این کار را به بهترین نحو انجام خواهى داد·»
بر این اساس لنين طی آموزشى سریع روش برخورد با پلخانف را به او آموخت «که
با تن صدای آرامتری صحبت کند»· از قرار معلوم پلخانف با عرض ادبهای ناگهانی
به مضطرب نمودن رفقای زن عالقه داشت· اما آرماند نباید فریب ميخورد ٬بلکه باید
با خونسردی با جمله «رفيق پلخانف من خوشحالم ٬شما واقعا شيک پوش سالخورده
ای هستيد····» از کنار او ميگذشت·
آرماند پس از بازگشت غيرقانونى خود به روسيه ٬ ١٩١٢ ٬زندانی و ابتدا یک سال
بعد بود که در کراکف به اوليانوفها پيوست· اما زندگی روستایی اوليانوفها برای او
بسيار مالل آور شد ٬به همين دليل به پاریس مسافرت نمود· در ژانویه  ١٩١٤لنين
او را در پاریس مالقات و سپس به کراکف بازگشت·
پس از آغاز جنگ لنين ناگزیر به سوئيس بازگشت و پس از آن آرماند به آنجا
مهاجرت نمود· و آرماند در خالل زندگی کوتاه خود لنين را مانند ماه هميشه غمگين
دنبال کرد· اگر چه اغلب نامه های لنين به آرماند ٬احتماال توسط خود او از بين برده
شده و قسمتهای خصوصی آن قبل از بایگانی قيچی شده اند با اینحال حاوی نکاتى
بسيارى در مورد رابطه ميان آنها هستند·
لنين زمانی ٬در دوران پایانى سال  ٬ ١٩١٤استفاده از واژه «شما» را در مورد
اینسا آرماند آغاز نمود ٬اگر چه در گذشته او را تو خطاب مينمود· در روسيه «تو»
چنان دوستانه بود که لنين تنها در مورد خواهرش از آن استفاده ميکرد·

استفاده از واژه «شما» شاید بخاطر این بود که او در رده فعاالن حزبی قرار گرفته
بود ٬فعاالنى مانند زینویف ٬ترتسکی ٬استالين و دیگران که لنين همواره آنان را شما
خطاب مينمود· رابطه آنها همزمان با استفاده از واژه «شما» محدودتر شد· در
حقيقت طی سالهای  ١٩١٧-١٩١٦تا آغاز انقالب معموليترین آدرس برای نامه های
لنين ٬اینسا آرماند بود·
کروپسکایا نوشت «اینسا آرماند در پایان  ١٩١٩اغلب ما را مالقات و لنين با کمال
ميل از آینده جنبش با وى صحبت ميکرد· اینسا آرماند دختر بزرگی داشت که در
گذشته در جبهه بسر برده و در  ٢٥سپتامبر در اٽر انفجار بمب [بر عليه
ساختمانهای حزب] در کوچه لئونتيف کشته شده بود·
بياد مياورم که او یکبار با دختر جوان خود واریا ٬که آنزمان دختر کامال جوانی بود٬
و بعدها یکی اعضای وفادار حزب شد ٬به مالقات ما آمد· ایليچ [لنين] به خيال
پردازى در حضور آنان عالقه داشت ٬چگونگى درخشيدن چشمان واریا را بخوبى
٣
بياد مياورم·
در نوشته های کروپسکایا نشانى از حسادت دیده نميشود و سندى دال بر تمایل او
براى جدا شدن از لنين نيز در دست نيست· امکان اینکه که او نميتوانست بصورتى
همزمان عاشق دو زن باشد ٬البته به روشهاى مختلف ٬احتماال به نظرات شرح حال
نویسان تنگ نظرى باز ميگردد که وقوع این امر را غيرممکن تشخيص ميدهند·
از پایيز  ١٩١٣اینسا آرماند نماینده لنين در پاریس بود و در بسياری از نامه هایش
در جهت مخفى نگاه داشتن وجود اینسا تالش نموده است· «مصقره ها!» او
مخالفان خود را اینگونه خطاب نمود· «آنها بدنبال عبارات ميگردند و نميفهمند که
زندگی چگونه پيچيده ٬ناهموار و بوجود آورنده اشکال جدید است·
اغلب مردم ( ٩٩درصد از سرمایه داران ٩٨ ٬درصد از انحالل طلبان و٧۰-٦۰
درصد از بلشویکها) فاقد قدرت تفکر و فقط لغات را حفظ ميکنند· آنها عبارت
«کارمخفى» را آموخته اند· اما از چگونگى تغيير آن [روش انجام کار مخفی] در
شرایط فعلى ٬از ميزان ضرورى بودن مطالعه و فکر کردن به آن ٬ما اینها را
نميفهميم .......من مایلم بدانم که شما قادر به تفهيم این به هواداران ما هستيد·
جزئيات را بنویس!»

لنين در مورد همه چيز به روشنی با اینسا آرماند سخن ميگفت· او بدون شک زن
بسيار روشنفکرى بود و تحسين مينمود هنگاميکه با وى بصورتی برابر با دیگران
رفتار ميشد·
اینگونه ميتوانست به نظر بياید زمانيکه لنين پيش نویس بروشورى را خواند که
توسط اینسا آرماند با تتير «عشق آزاد» نوشته شده بود:
«من پيشنهاد ميکنم که شما بخش  ٣را که در مورد [تقاضای عشق آزاد] (از جانب
زنان) صحبت ميکند کامال حذف کنيد·» این در حقيقت یک خواسته سرمایه داری و
نه کارگریست· منظور شما در واقع چيست؟ این شيوه تفکر در بر گيرنده چه
خواسته هایی هستند؟
 -١رهایى از مالحظات غالب مادى (مالى) در عشق؟
 -٢همچنين از نگرانيهای مادی؟
 -٣از پيش داوریهای مذهبی؟
 -٤از ممنوعيت پدر ٬غيرو و غيرو؟
 -٥از پيشداوریهای «اجتماعی»؟
 -٦از پيشداوری تنگ نظرانه محيط اطراف (کشاورز ـ خرده سرمایه دار -یا محيط
روشنفکران سرمایه داری)؟
 -٧از اجبار پليس ٬دادگاهها و قانونها؟
 -٨از اهميت عشق؟
 -٩از زایمان بچه ها؟
 -١۰آزادی برای انجام عمل منافی عفت ٬غيرو و غيرو؟
من بسياری از مسائل قابل ذکر (البته نه همه) را در اینجا مطرح کردم· منظور شما
البته نکات  ١۰-٨نيست ٬اما احتماال نکات ١تا  ٬ ٧به هر حال چيزی شبيه به نکات
 ١تا  ·٧با این وجود شما باید برای نکات  ٧-١عبارت دیگری را انتخاب کنيد·
«عشق آزاد» بيان کننده منظور واقعی این نظریه نيست·
توده ها در مجموع ٬به عبارت دیگر خواننده گان ٬بدون هيچ قيد و شرطی آزادی در
عشق را چيزی شبيه به نکات  ٨تا  ١۰قلمداد خواهند نمود ٬اگر چه این منظور
واقعی شما نيست· نياز به عشق آزاد دقيقا نيازیست سرمایه داری و نه کارگرى و
این بدليل اینکه منظور اغلب وراجها و هوچيهاى متعلق به قشرهای فوقانی در
جامعه مدرن با «عشق آزاد» همان نکات  ٨تا  ١۰است·

نکات  ١تا  ٢برای زحمتکشان از اهميت خاصی برخورداراند· پس از آن نکات  ١تا
 ٬ ٧اما حقيقت این است که این عشق آزاد نيست»· این تفاوتی نميکند شما خودتان٬
به صورتى ذهنى[ ٬چه درکى خواهيد داشت]· چيزی که تفاوت ميکند منطق عينی
روابط طبقاتی در ارتباطات عاشقانه است·
دوستانه دستت را ميفشارم
W. I.
٤
برن  ١٧ژانویه »·١٩١٥
اینسا در مخالفت ٬انتفاد لنين را اینچنين پاسخ داد« :حتی یک همخوابگی با هوا و
هوس زودگذر شاعرانه تر و پاکتر از یک بوسه بدون عشق ميان زن و شوهر
است·»
لنين به نوبه خود پاسخ داد« :من موافقم اما شما یک هوا و هوس َ(چرا عشق نه؟)
زودگذر را (چرا زودگذر؟) با رابطه بد ميان زن و شوهر مقایسه ميکنيد· یک بوسه
(زودگذر) بدون عشق با بوسه یک زن و شوهر مقایسه ميشود· عجيب است!»
او گفتگو در مورد «تفاوت ميان یک طبقه روشنفکر مبتذل و کٽيف خرده سرمایه
دارى– یا ازدواج کشاورزى عارى از عشق و یک ازدواج متمدنانه کارگری با عشق
را ترجيح داد (بعالوه ٬اگر شما مطلقا اصرار ميورزید ٬تایيد شده است که یک هوا و
هوس زود گذر ميتواند هم کٽيف باشد و هم پاک)»·
سرانجام لنين اعتراف نمود که ترجيحا به پرهيز از ادامه این مشاجره مایل بود و
اینکه آنها ميتوانستند در آنمورد گفتگو کنند· چه اتقاقی افتاد ٬کسی نميداند ٬تنها
اینکه اینسا آرماند به ادامه پروژه نشریه ای خود پایان داد· او به گفتگو در مورد
آزادی از فساد سرمایه داری تمایل داشت ٬اما دالیلش را کامل تصور نمينمود·
بی عالقگی لنين به این مسئله شاید خود را در پشت مخالفتهایش پنهان نموده بود·
او بعدها در گفتگویى با کارل زتکين گفت« :من بهر گونه نظرى در مقاالت ٬پایان
نامه ها و نشریات در مورد سکس بد گمانم ٬بطور خالصه ٬با تئوریهایی مخالفم که
به شيوه ادبی بخصوص در گلخانه های جامعه سرمایه داری کشت ميشوند·
من بکسى بد گمانم که شيوه نگرش اش به مسائل سکسی همانند خيره شدن قدیس
هندى به ناف خود است· من اینچنين درک نموده ام که کٽرت تئوریهای مربوط به
سکس که بخش بزرگی از آنان تنها فرضيات بوده و اغلب بر اساس دالیلى بی پایه
شکل گرفته اند ٬پاک و پاکيزه ناشى از نيازى شخصی اند ٬نيازى که از مطالبات غير

طبيعی یا رشد بيش از حد زندگی سکسی خودشان در مقابل اخالقيات سرمایه داری
حمایت نموده و تمنای بخشش مينماید·
برای من احترام پنهان برای اخالقيات سرمایه داری به ميزان فساد در سکس
چندش آور است ٬حال تا چه اندازه نامحدود و وحشيانه بنظر بياید ٬با اینحال هر
٥
آنچه که در اطراف ما وجود دارد تمام و کمال سرمایه دارى است·»
در همان گفتگو با کارل زتکين بود که او با تئوری معروف «آب خوردن» ٬به عبارت
دیگر ٬ارضاء احتياجات جنسی مانند نوشيدن یک ليوان آب است ٬جنگ و جدل
مينمود· «البته ٬رفع تشنگی یک نياز است!» ٬او گفت· «اما آیا یک انسان معمولى
تحت شرایط عادى ٬بر این عادت نيست که روی زمين کٽيف خيابان دراز کشيده و
حوضچه ای از آبجو را سربکشد؟ یا حتی با ليوانى بنوشد که لبه اش از برخورد
لبهای دیگران کٽيف شده است؟ با اینحال جهات اجتماعی مسئله از مسائل دیگر با
اهميت ترند·
نوشيدن آب در حقيقت امری شخصى است· برای عشق به دو نفر نياز و آن سومی ٬
یک زندگی جدید ٬قادر به بوجود آمدن است· عالئق جامعه بر این اساس بنيان نهاده
شده و تعهد به آنان شکل ميگيرند· من بعنوان یک کمونيست بهيچ عنوان از تئوری
[آب خوردن] دفاع نميکنم ٬و اینکه این تئوری برچسب [آزادی در عشق] را با خود
حمل مينماید نيز مرا تحت تاٽير قرار نميدهد»·
متهم نمودن اتحاد جماهير شوروی در خارج از کشور به «اشتراکی نمودن زنان»
دليل مهم دیگرى بود که لنين را بروشن نمودن هر چه بيشتر مقوله «عشق آزاد»
ناگزیر مينمود· سرمایه دار آمریکایی آرماند همر داستانى احتماال واقعی را بازگو
مينماید که حاوی شرح طنز آميزى از دیدگاه لنين در مورد مقوله«عشق آزاد»است·
مدت کوتاهی پس از انقالب اکتبر رسوایی بزرگی در ميان رهبران بلشویک در
پطروگراد رخ داد· افسر نيروی دریایی پاول دیبنکو که ناو جنگی آرورا را در قسمت
علياى رودخانه کرنشتاد ٬بمنظور حمله به کاخ زمستانی و از ميان برداشتن
کرنسکی ٬فرماندهی مينمود به ناگهان پطروگراد را ترک و در مصاحبت با آلکساندرا
کولنتاى که کميسر حل مسائل بهداشتی دولت اول اتحاد جماهير شوروی بود راهی
کریمه شد· آنها یک ماه عسل غير رسمی را جشن گرفتند·
رفقای حزبی این بيشرمی را نوعی فرار از ارتش تلقى نموده و ترتسکی بصورتی
جدی خواستار تيرباران آنان شد· به منظور جلوگيرى از انجام این کار صدها تن از

ملوانان «ناوگان سرخ» پس از دریافت خبر ٬به طرف دفتر ترتسکی براه افتادند·
منشی وحشتزده به ترتسکی گزارش داد« :رفيق ٬ملوانان اینجا اومدن که شما را
بکشن»·
ترتسکی از جای خود پرید ٬از قسمت جلو از پله ها بسرعت پایين رفت و از قسمت
باز مقابل ساختمان بيرون آمد· «شما دنبال ترتسکی ميگردید» ٬او فریاد کشيد« ٬من
هستم!» و بدون لحظه ای تردید سخنرانی خود را بر عليه نقض انضباطی آغاز
نمود· تنها پس از ده دقيقه ملوانان پيروزمندانه وى را روی شانه های خود گذاشته
و به دور باغ چرخاندند·
لنين پس از طرح مسئله در کميته مرکزی حزب و ابراز نظر دیگران به آرامی گفت:
«رفقا ٬کامال حق با شماست .گناه آنها خيلى بزرگه و براى درس عبرت دیگران باید
تنبيه بشن· شخصا تصور ميکنم که مجازات تيرباران برای آنها مجازات سنگينى
نيست· به همين دليل من مجازات سنگينتری را پيشنهاد ميکنم· اجازه بدید که رفقای
خطا کارمان را به پنج سال وفاداری دو طرفه محکوم کنيم·»
کولنتاى به بی تعصب و آزاد مشهور بود و دیبنکو به عنوان محبوب زنان· اعضای
کمتيه مرکزی حزب از خنده منفجر شدند و پرونده را کنار گذاشتند· اما شایع شد که
کولنتاى لنين را هرگز نبخشيد·
در ميان اسناد منتشر شده پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی وجود شمارى اڒ
نامه های موجود به آرماند ما را در مورد روابط آنها با مسائل تازه ای آشنا
ميسازند· بدون شک رابطه ميان آنان بيش از یک دوستی ساده بود· عشقی بود که
لنين ترجيحا ٬شاید به دليل احترام به کروپسکایا و یا صرفا کمبود وقت ٬به مخفی
نگاه داشتن آن تمایل داشت·
خوش صحبتيهای اینسا در نامه هایش و اینکه گاهی موجب تغيير آهنگ کاسبکارانه
صدای لنين ميشود ٬نشان دهنده اینست که رابطه ميان آنان نشان از یک عشق
واقعی داشت ٬عشقى بی غل و غش که مطالبات یک رمانس (ناموفق) روسی را
پاسخگو بود·
« مایل بودم که دست تو را با مهربانی در دست خودم بگيرم و عباراتى دوستانه را
با تو رد و بدل کنم·» ٬لنين مينویسد· «مينویسى که دستها و پاهایت هم از سرما
متورم ميشوند· این البته وحشتناک است· چرا راه دور برویم؟ در فقدان من دستان
تو همواره یخزده بوده اند· [·····] دستت را یکبار دیگر صميمانه ميفشارم و
٦
سالمهای گرم خود را برایت ميفرستم»·

اینسا در دسامبر  ١٩١٣در نامه ای طوالنی نوشت که به پاریس بازگشته اما از
دیدن مکانهایى که با لنين بوده بسيار غمگين شده بود· «غم انگيز بود ٬چرا که
آروس [خارج از داوس در سوئيس] موردى بود موقتی و زودگذر ٬در کراکف
نزدیک احساس ميشد ٬در آروس نسبتا نزدیک اما در پاریس کامال مطلق بود·
ما از هم جدا شدیم عزیزم ٬جدا شدیم! خيلى زجر آور است· من ميدانم ٬احساس
ميکنم که هرگز به اینجا باز نخواهى گشت· با دیدن این مکانهای آشنا ٬چنان
شگفتزده ميشوم که تو گویی در گذشته آنها را ندیده ام و از این در حيرتم که در
پاریس چه جای بزرگی را در زندگی من اشغال کرده بودى ٬که تقریبا همه فعاليتها در
اینجا ٬پاریس با هزاران رشته از افکار ٬به تو متصل ميشوند·
آنزمان من عاشق تو نبودم ٬اما بينهایت دوستت داشتم ٬حتى امروز ٬اگر فقط شانس
دیدارت را پيدا ميکردم ٬ميتوانستم بدون بوسه ها به زندگى خود ادامه بدهم· اینکه
هر از گاهی با تو صحبت کنم مایه خوشحاليم ميشود و به کسی صدمه ای نميزند·
چرا این را از من دریغ ميکنند؟ ميپرسى که آیا من بخاطر اینکه تو [متارکه کردید]
شيطان سفتم· نه من تصور نميکنم که تو اینکار را بخاطر خودت انجام داده باشى·
[·····] من در آنزمان با تمام وجود از تو حمایت کردم· امروز مایلم که تو را ببينم٬
اما بنظر مياید که در آن لحظه ترجيح ميدادم که بميرم تا اینکه پيش تو بيایم و
زمانيکه به اطاق کروپسکایا آمدى بسرعت گيج شده و احساس حماقت کردم·
من هميشه زمانيکه آنها مستقيما پيش تو ميامدند و با تو صحبت ميکردند ٬شفگت
زده ميشدم و به شجاعت دیگران حسادت ميکردم ٬ابتدا در لونژومو و سپس طی
پایيز بعد بود که در رابطه با ترجمه ها و موارد دیگر کمی خود را به تو نزدیک
کردم·
من هنگاميکه صحبت ميکردى مایل بودم که نه فقط به تو گوش بلکه به تو نگاه هم
بکنم· اوال اینکه صورتت سرشار از زندگى ميشود و دوما نگاه کردن به تو آسانتر
بود به دليل اینکه متوجه نبودى·
[·····] دیروز نامه ای از تو نداشتم! از این ميترسم که نامه های مرا دریافت نکرده
باشى ۰من براى تو سه نامه و یک تلگراف فرستادم ۰آیا واقعا آنها را دریافت
نکرده اى؟ [·····] صميمانه ميبوسمت .اینسا -ى تو·»

در پاسخ به بوسه های گرم اینسا اليانوف تنها با « دستت را ميبوسم» پاسخ داد· در
بهار  ١٩١٤اینسا لنين را بخاطر شمارى از قاعده بندیهای توهين آميز که او «حق
استفاده از آنان را ندارد» مورد سرزنش قرار داد و به متوقف نمودن کليه مکاتبات
خود تهدید نمود·
«تو به نامه غم انگيز من پاسخ ميدهى» ٬لنين پاسخ داد« ٬و من کامال فراموش کرده
ام که چه ٬چه وقت و کجا نوشتم ٬این از مشکالت مکاتبه از راه دور است· بهر حال
من تصميم گرفتم که به گفتگوهایمان ٬صرف نظر از محل اقامتمان ٬ادامه بدهيم·».٧
لنين در مقابل سرزنشها با این پاسخ که او نيز با سردى با وى برخورد خواهد نمود
از خود دفاع کرد:
«هرگز ٬من هرگز ننوشته ام که فقط سه زن را ستایش ميکنم .هرگز!! من نوشته ام
که دوستی کامل و اعتماد کامل من تنها به  ٢تا  ٣زن محدود ميشود· این موردى٬
واقعا موردى کامال متفاوت است·
من اميدوارم که پس از کنگره یکدیگر را در اینجا مالقات ودر مورد آن صحبت کنيم·
لطفا هنگام آمدن تمام نامه های ما را نيز با خودت بياور (ارسال آنها بصورت
سفارشى مناسب نيستند :باز نمودن نامه اى سفارشى توسط رفقا کار چندان دشوارى
٨
نيست)».
«اوی ٬من مایلم که تو را  ١۰۰۰بار ببوسم ٬به تو خوش آمد بگویم و برایت آرزوی
٩
موفقيت کنم :به موفقيت تو کامال اطمينان دارم· وفادار به تو والدیمير ایليچ»·
نشانی دال بر تمایل لنين به ترک کروپسکایا وجود ندارد· اما ما در حقيقت از رابطه
ميان لنين و آرماند چيزى بيش از این نميدانيم که این رابطه زندگی او را تلخ نمود·
«آخرین نامه هاى تو از چنان تاسف و غمى سرشارند که افکار کسل کننده را در نزد
من سبب ميشوند و عذاب وجدان ناشى از آنها چنان آزار دهنده اند که توان تمرکز
افکار را از من سلب مينمایند»·
لنين در  ٣۰دسامبر  ١٩١٦به آرماند نوشت· «من بهر صورت مایلم که با جمالتى
دوستانه از صميم قلب از شما خواهش کنم که خود را در شهری کوچکى منزوى
نکنيد که در آن دوستی برای معاشرت وجود ندارد ٬بلکه به جایی مسافرت کنيد٬
جایی که بتوانيد با پيدا کردن دوستان پير و جوان خود را از این وضعيت نجات
بدهيد·»

آرماند در ژانویه  ١٩١٧از لنين طلب مشورت نمود· اگر او در اینجا و یا آنجا ساکن
شود ٬شاید که لنين نيز ······· او غير مودبانه پاسخ داد که «این مصقره است که
شما خود را در انتخاب شهر ٬با توجه به اینکه آینده [شاید] نشان بدهد که من نيز در
آنجا ظاهر خواهم شد ٬محدود کنيد·!!!»
لنين به روشنی از آرماند عدم طرح نقشه هاى خود را بر اساس خواسته هاى او
خواهش نمود ٬اما رابطه با آرماند را هرگز قطع نکرد· وى پس از مهاجرت به
مسکو نيز آدرس و شماره تلفن آرماند را در دفترچه یاداشت خود داشت :اربات
 ٬ ١۴/٣تلفن  ٣١٤٣٦و بنظر ميامد که هر از گاهی یاداشتهای کوچکی برایش
ارسال مينمود ٬بویژه هنگاميکه او بعنوان مٽال بيمار بود و نيازمند تقویت روحيه· و
یک بار بمنظور ارسال گالش براى آرماند نامه ای نوشت و از وى در مورد شماره
پایش سوال کرد······
 ١٩١٩هنگاميکه آرماند برای انجام ماموریتی به فرانسه مسافرت نمود نامه اى را٬
در صورت وقوع حادثه ایى ٬برای لنين باقی گذاشت· در  ٢٤سپتامبر  ١٩٢۰اینسا
آرماند در قفقاز ٬محلی که با پند و اندرز لنين براى استراحت به آن مسافرت کرده
بود ٬درگذشت·
او بر اساس تلگرافی از سرگو ارژنيکيدزه به بيماری «وبا» ٬به عبارت دیگر وبای
کودکان ٬مبتال شده بود· بنظر مياید که او مرگ خود را پيش بينی نموده بود· آرماند
در اول دسامبر  ١٩٢۰در دفتر خاطرات خود نوشت:
«اکنون وقت دارم و تصميم دارم که هر روز بنویسم ٬اگر چه سرم سنگين است و
چنين بنظر مياید که به شکمی مبدل شده ام که همواره نيازمند غذاست···· در ضمن
کوششی بيدریغ بدنبال تنهایی·
سخن گفتن برایم دشوار است و از مردمى که در اطرافم صحبت ميکنند خسته
ميشوم ٬آیا این احساس مرگ درونی زمانی ناپدید خواهد شد؟؟ باید گاهى لبخند زد٬
اما بتازگى نه لبخبد ميزنم و نه ميخندم ٬چرا که شادى در درونم مرده است·
من بدليل بی تفاوتی فعليم از طبيعت ٬در گذشته تاٽير فراوانى بر رویم داشت ٬نيز
خسته ميشوم· و بتازگی عالقه ام به انسانها کاهش یافته است· در گذشته معموال
آنان را با احساسی گرم مالقات ميکردم·

در حال حاضر نسبت بهمه بی تفاوتم· اما بيش از هر چيز تقریبا همه مرا خسته
ميکنند· احساس گرم من تنها برای بچه ها و والدیمير ایليچ باقی مانده و در روابط
دیگر قلب من مرده است· تو گویى که تمام احساسم را به والدیمير ایليچ و به کار
داده ام ٬که من تمام چشمه های عشق خود را ٬همدردی با انسانها ٬کارى که در
گذشته سرشار از عشق بود ٬در کار تهی نموده ام·
من به استٽنای والدیمير ایليچ و فرزندانم ٬نه رابطه ای شخصی بلکه رابطه ای
تجاری با مردم دارم· مردم خطوط مرگ را در چهره ام ميبينند و بهمان ترتيب٬
پاسخم را با بی تفاوتی یا انزجار (در گذشته مرا ميپرستيدند) ميدهند···· من جسدی
زنده ام و این وحشتناک است!»
لنين هنگام شرکت در مراسم خاکسپاری اینسا آرماند در مسکو بصورتی آشکار
غمگين و کاله نقابدار خود را تا پایين پيشانی خود پایين کشيده بود· او در ميدان
سرخ در کنار دیوار کرملين نزدیک به جان رید ٬ژدانف ٬فرونز ٬اسوردلف٬
ژرژینسکى و استالين به خاک سپرده شد· مقبره او در سایه موزه لنين قرار گرفته
است·
١ـ ام· آى· آورباخ در «خاطرات تابستان لنين) ٬جلد  ٨از ( ١۰مسکو  ٬)١٩٩١ص .٢٧٢
٢ـ دیميترى ولکوگنف در خيال خود یک چنين کودکی را یافته است.
٣ـ نادژدا کروپسکاي :لنين (مسکو  ٬)١٩٧۶ص ۵٢۵
٤ـ ابتدا در بلشویک شماره  ٬ ١٩٣٩ ٬ ١٣آٽار منتخب  ٣۵:١٨۰منتشر شد.
٥ـ والدیمير ایليچ لنين« :در مورد آزادی زنان» استکهلم  ١٩٧١ص .١١٩
٦ـ در  ١٣نوامبر  .١٩١٦اینجا و در ادامه نامه به آرماند از والدیمير ایليچ لنين :اسناد نى وستينى (١٩٢٢-١٨٩١مسکو )١٩٩٩
٧ـ  ٨مارس .١٩١٤
٨ـ  ٢٣ژوئن .١٩١٤
٩ـ  ٣جوالى .١٩١٤

 -٨خرس روسی
لنين در  ٧اوت  ١٩١٤توسط پليس اطریش به جرم جاسوسی دستگير شد· جنگ
اول جهانی آغاز شده بود و او یک روس در کشور دشمن بود ٬اما پس از دخالت
نماینده سوسيال دمکرات مجلس اطریش ٬ویکتور آدلر ٬آزاد شد· طى  ١٢ساعت در
زندان ٬لنين به سمت نماینده انتخاب و  -اگر چه خودش سيگار نميکشيد – مسئول
فروش سيگار شده بود·
گلوله اى که توسط دانشجوی صربستانى ٬گاوریلو پرنسيپ ٬به سوى شاهزاده
اطریشی فرانس فردیناند ٬که برای بازدید در سارایوو بسر ميبرد ٬نشانه گرفته شده
بود آغازگر جنگ جهانى شد·

بدون در دست داشتن مدرکى دال بر مشارکت بلگراد در این ترور ٬قيصر فرانز
١
جوزف و مشاور او در وین به دادن «درس ادبی به صربها» تصميم گرفتند  .ده
مطالبه عرضه شد ٬که قبول بسياری از آنان برای هر کشوری توهين آميز بودند·
صربها تسليم و  ٩مطالبه از ده مطالبه را پذیرفتند· تنها دهمی ٬پاکسازى ارتش
صربستان توسط نماینده اطریش ٬مورد قبول واقع نشد· سران دولت در وین حمایت
آلمان را براى اشغال صربستان ٬بدون توجه به پاسخ صربها ٬بدست آورده بودند·
تحریکات بر عليه متحد صربستان ٬روسيه که از نظرات آنان حمایت مينمود ٬آغاز
شد·
در اول اوت آلمان بر عليه روسيه اعالم جنگ نمود و طى  ١۰روز -ه پس از آن
اعالميه هاى جنگى از جانب کشورهای فرانسه ٬انگليس ٬بلژیک و اطریش-
مجارستان صادر شدند· پس از اعالم دو طرفه و نهایی جنگ ٬همه اروپا عمال در
حال جنگ با یکدیگر بودند·
جنگ در بالکان آغاز شد ٬اما امکان بروز آن در هر جایى دیگرى نيز وجود داشت·
همانطور که بيسمارک گفت« :همه شبه جزیره بالکان ارزش یک سرباز نارنجک
انداز پومرانى را هم ندارد·»
اما در پشت پرده اختالفات دیگر و عميقترى وجود داشتند· مدت زمان درازى بود که
حوزه منافع قدرتهای بزرگ در مورد مستعمرات در تضاد با یکدیگر قرار گرفته و
این تضاد منافع ایجادگر تضادهایی جدیدی ميشدند·
لنين و کروپسکایا از طریق وین به کشور بيطرف سوئيس مسافرت و در آنجا اتاقی
را در برن اجاره کردند· کروپسکایا هر روز صبح همسر پرزیدنت سوئيس را ميدید
که برای تکان دادن فرشها به بالکن ميامد و از آن بعنوان نشان زنده اى از طبيعت
ساکن محيط خرده سرمایه داری یاد مينمود·
لنين تنيدن شبکه جدیدی را بسرعت آغاز نمود :از ميان روسها در ژنو چه کسانی
راهی روسيه بودند و آیا چاپخانه ای روسی باقی مانده و قادر به چاپ اعالميه های
روسی بود؟
روز بعد از ورودش کليه بلشویکهای باقيمانده در برن براى برگزارى جلسه اى به
جنگلى فراخوانده شدند و لنين نظر خود را در مورد جنگ ارائه نمود· قعطنامه ای
صادر و در آن جنگ بعنوان جنگی امپریاليسيتی و غارتگرانه مورد ارزیابی و توافق

قرار گرفت· پشتيبانی تقریبا جمعى رهبران سوسيال دمکرات اروپایی از کمکهاى
مالى ارائه شده پارلمانهایشان به جنگ خيانتی بود به اهداف طبقه کارگر·
لنين از سوسيال دمکراتهای روسی انتظار زیادی نداشت ٬اما با اینحال  ٤اوت برای
او به رویداد غير منتظره اى مبدل شد· زینویف گفت که لنين ابتدا از قبول اطالعات
داده شده از برلن امتناع ميورزید·
به تصور او آن کدى بود جعل شده توسط ستاد ارتش آلمان از ورورتز* اما پس از
اٽبات وجود اتحاد ميان «سوسياليستها» و امپریاليستها ٬مسئله شکل دیگری بخود
٢
گرفت« :از امروز من دیگر سوسيال دمکرات نيستم .من یک کمونيستم»
این خيانت هر چه بيشتر احساس ميشد چرا که لنين و روزا لوکزامبورگ مصوبه اى
را در بين الملل سوسياليسم به تصویب رسانده بودند که کليه احزاب سوسياليست را
موظف به مخالفت با جنگ مينمود· در سال  ١٩۰٧در دومين کنگره بين الملل در
اشتوتگارت لنين و روزا لوکزامبورگ بندی را ٬که پس از برخی اصالحات به عنوان
ضميمه به قعطنامه های شبيه به جلسات  ١٩١۰و  ١٩١٢نيز اضافه شد ٬پيشنهاد
نموده بودند·
«در صورت محتمل بودن جنگی ٬ممانعت از آغاز آن از وظایف طبقه کارگر
کشورهای درگير و نمایندگان آنها در پارلمان است···· در صورت بروز جنگى٬
دخالت سریع بمنظور متوقف نمودن آن و بهره بردارى از بحران حاصل از جنگ
بمنظور ترغيب توده ها و از آن طریق تسریع سقوط دیکتاتورى سرمایه دارى
٣
وظيفه آنهاست»·
سوسياليسم بين الملل در صورت آغاز جنگ خود را به انجام اعتصاب سراسرى مقيد
نموده بود· اکنون پس از مبدل شدن جنگ به یک واقعيت ٬تمامی این قطعنامه ها و
تصميمات به باد فراموشى سپرده شده بودند· برای لنين «خطرناکتر از همه» کارل
کائوتسکی و ميانه روهاى حول او بودند ٬چرا که به رادیکالتر بودن از اعضای
رهبری حزب شهرت یافته و دقيقا بهمين دليل حمایتشان از جنگ آسيب فراوانى را
سبب شد·
همکار لنين آلکساندرا کولنتاى در برلن بسر ميبرد· هراسان از مواضع حزب آلمان٬
خواستار مالقات کائوتسکی در مجلس شد· کائوتسکی به عنوان یکى از رهبران
مقتدر مارکسيست و یک رهبر کارگری نابغه و رادیکال در سراسر اروپا شهره
خاص و عام بود· آلکساندرا کولنتاى کائوتسکی – ه بشدت گيج و خسته را در سالن

مجلس مالقات نمود· هر دو پسر او دقيقا در همانزمان احضار شده بودند« :در این
شرایط حساس باید هر یک از ما بتونيم صليب خودمونو حمل کنيم » ٬او به
آلکساندرا کولنتاى گفته بود· «ما باید نشان بدیم که حتی سوسياليستها هم ميتونن
٤
برای حفظ مادر وطن بميرن»!.
آلکساندرا کولنتاى به آنچه که شنيده بود باور نداشت· پس از اعالم پشتيبانی حزب
از مخارج جنگ توسط رهبر گروههای سوسيال دمکرات ٬در مجلس آلمان به راى
گيرى در مورد آن اساسا نيازى نبود ٬پس از آن مجلس بسرعت منحل شد·
کليه اخطارهای لنين در مورد کائوتسکی کالهبردار به اٽبات رسيده بود· به عقيده
لنين «او دشمنى بود نقابدار با سياستى بزک شده که افق دید کارگران را محدود٬
روحيه و توانایی درک کارگران را تضعيف و آنان را نسبت به مسائل بی تفاوت
مينماید·»
قيصر آلمان بجز احزاب آلمانی حزب دیگرى را نميشناخت· زمانيکه کارل ليبکنخت٬
فرانز مهرینگ ٬رزا لوکزامبورگ و کارل زتکين اعتراض نامه ای را بر عليه
مواضع رهبران حزب نوشتند ٬براى انتشار آن هيچ روزنامه آلمانی وجود نداشت!
ابتدا در پایان اکتبر بود که آن در سوئيس منتشر شد·
در فرانسه نيز حزب سوسياليست با گسد و واليانت در راس آن ٬به انحراف
شونيستی کشيده شده بود· در انگليس تنها حزب مستقل کارگر در مقابل فشارها
ایستادگی نمود·
روسيه در آغاز با تمام اعضای فراکسيون سوسيال دمکرات مجلس بر عليه جنگ
رای داد ٬اما منشویکها به سرعت تغيير موضع داده و بلشویکها به ادامه فعاليتهاى
مخفى ناگزیر گشتند و تمام اعضای فراکسيون بلشویکی در مجلس روسيه به شرق
سيبری به تبعيد دائمی فرستاده شدند·
در پاریس پلخانف در تجليل از مهاجران روسی که داوطلبانه به ارتش فرانسه ملحق
شده بودند سخنرانی پرشوری را ایراد نمود· این عمل او مایه تاسف شدید لنين شد
که تصور مينمود ٬شاید سابقه نظاميش عامل این شوخی بوده باشد· بجز سوسيال
دمکراتهای روسی تنها چند بلغاری و دو نماینده صربى در پارلمانهاى خود از دادن
رای مٽبت به جنگ خودداری نمودند·

روحيه ناسيوناليستی ایجاد شده از جنگ در روسيه مخالفان آنرا در موضع ضعف
قرار داده بود· بعنوان مٽال در شهرهای روسيه مغازه های متلعق به آلمانيها
بصورتی منظم غارت شدند· نام رسمی شهر سن پطرزبورگ که در گوش طنينی
آلمانی داشت به پطروگراد تغيير داده شد·
فرانسه نيز با کمال تعجب به شمارى اندکى از فراریان از جبهه اشاره نمود· یکی از
معدود افراد مخالف جنگ ژان ژورس – ه سوسياليست ٬یکروز قبل از آغاز جنگ
توسط یکی از هواداران جنگ بقتل رسيد·
در هفته های اول در انگليس  ٧٥۰۰۰۰نفر داوطلبانه ٬و عالوه بر آن یک ميليون
نفر طی هشت ماه بعد ٬ٽبت نام نمودند· در اولين زمستان جنگ تعداد زیادى بخاطر
اشتياق بسيارشان برای نجات وطن در ميان برف دست به تمرینات نظامی بردند و
بدینسان مجازات خود را دریافت نمودند· بسياری پيش از بدست گرفتن سالحى کشته
شدند·
سوسيال دمکراتها خيانت نمودند ٬اما لنين از امکانات موجود انقالبی غافل نبود·
مانند انقالب سال  ١٩۰٥که بخاطر شکست روسيه در مقابل ژاپن رخ داد ٬شکست
دیگرى برای روسيه در جنگ جهانی قادر به ایجاد انقالب دیگری ميشد· او در سال
 ١٩١٣به گورکی نوشته بود:
«جنگى ميان اطریش و روسيه ميتوانست بصورت بيسابقه اى برای انقالب قابل
استفاده باشد (در سطح تمام اروپا) ٬اما اعطاى چنين لطفى از جانب فرانس جوزف و
٥
نيکى به ما چندان محتمل نيست·»
لنين ميگفت که این جنگی بود غارتگرانه و کارگران به حمایت از هيچ یک از
طرفين متخاصم مجاز نبودند· «جنگ بمنظور تقسيم مستعمرات و به چنگ آوردن
زمينهای دیگر ملل آغاز شده است· دزدها با هم دعوا ميکنند»·
به عقيده لنين نتيجه جنگ اساسا اهميت نداشت ٬اما برای طبقه کارگر شکست ارتش
خودی بهتر خواهد بود ٬بخصوص شکست روسيه شکستی ميشد برای حکومت تزار
و ارتش آن که لهستان ٬اوکراین و تعداد بسياری از دیگر خلقهاى روسيه را مورد
شکنجه قرار ميداد·

در دیستلوگ در برن شکلى از زندگی روستایی کاذب حاکم بود· لنين و همسرش در
کنار جنگل بزرگی ٬روبروی آنها اینسا آرماند و به فاصله پنج دقيقه زینویف با
اعضای خانواده اش ٬زندگی ميکردند·
لنين ٬کروپسکایا و اینسا آرماند در راههای جنگلی پوشيده از برگهای زرد پایيزی
راهپيمایی نموده ٬گاهی از کوه شراتينفلو باال ميرفتند و گلهای رز آلپی ٬ميوه های
جنگلی و قارچ کارل یوهان را ميچييدند· لنين بر روی سخنرانيها و متون خود٬
بسياری از آنها منتشر نشدند ٬کار ميکرد·
کروپسکایا ٬در حاليکه اینسا دامن ميدوخت ٬کتاب آموزشی عيد مقدسان را بزبان
ایتاليایی ميخواند· او طی دوران زندگيشان در کراکف ٢۰۰۰روبل به ارٽ برد· پس
از برداشت بخشى از آن توسط یک دالل پول بعنوان کميسيون ١۰۰۰ ٬روبل آن باقی
ماند· با وجود باقى ماندن ته مانده ای از ارٽيه براى آنان ٬با اینحال تا سال ٬ ١٩١٧
یعنی زمان بازگشت ٬وضعيت اقتصادی لنين و همسرش نگران کننده بود·
کروپسکایا در سال  ١٩١٥نوشت« :تمام دارایی ما بزودی تمام ٬و مشکل پيدا کردن
نانی برای خوردن و ادامه زندگی هر روز بزرگتر و بزرگتر ميشود·» «باید نوشتن
را آغاز کنم ٬هر چيزی که شد» ٬لنين شکایت ميکرد· «همه چيز بشدت گران است و
ما بسختی زندگی خودمان را اداره ميکنيم··»
پس از افول اولين موج کاذب ميهن پرستى قالبى ٬کار سازماندهی مقاومت در مقابل
جنگ آغاز شد· لنين شعار «صلح» را بعنوان شعاری نارسا و خرابکاریهای مجزا
بر عليه جنگ را مردود اعالم نمود· او بجای آن خواهان تبليغاتی همگانی بود٬
تبليغاتى که بر اساس آن نظاميان و غير نظاميان باید سالح خود را بسوی ستمگران
کشور خود نشانه ميرفتند·
در سوئيس رابرت گریم برپایی کنفرانس بين المللى چپ را بر عليه جنگ اعالم
نمود· دو کنفرانس برگزار ميشد ٬یکی در سپتامبر  ١٩١٥در زیمروالد و دومی در
آوریل  ١٩١٦در کنتال در سوئيس· لنين در هر دو کنفرانس شرکت کرد·
در کنفرانس زیمروالد  ٣٨نفر از  ١١کشور حضور داشتند· یک فراکسيون
کمونيستی  ٩نفره متشکل از لنين ٬زینویف ٬لتن برزینز و سوئدیها زت هوگلوند و
توره نرمان ٬رادک /لهستانی ٬بوخارت/آلمانی ٬پالتتن/سوئيسی و رونالد – هولست/
هلندی ٬که بعدها به آنان پيوستند·

اکٽریت پيشنهاد جناح چپ را مردود و اعالميه سازشکارانه و غير ستيزه جویانه
ترى را مورد تایيد قرار داد· این اعالميه بهر حال مورد تاىيد جناح چپ قرار گرفت·
بعدها در سوئد کنفرانسی شبيه به آن تشکيل شد· سه نفر از مبتکران ٬زت هوگلوند٬
ایوان اوليه لوند و اریک هدن ٬به زندانهای دراز مدت محکوم شدند· آنها ابتدا به
جرم «ترغيب به خشونت» دستگير شده بودند ولی بعدها عنوان جرمشان به
«تدارک برای خيانت» تغيير یافت·
لنين پس از دریافت خبر محکوميت زت هوگلوند بدليل تبليغات ضد نظاميگری به
آلکساندرا کولنتای نوشت«عجب بی عدالتی وحشيانه ای! باور کردنی نيست!» ٦او
چنان خشمگين بود که همه متوجه آن ميشدند·
لنين در فوریه  ١٩١٦بمنظور خاتمه شاهکار خود «امپریاليسم به مٽابه باالترین
مرحله سرمایه داری» ٬که در ژوئن همانسال به اتمام رسيده بود ٬به زوریخ
مهاجرت نمود· کروپسکایا تعریف کرد که «ارتباطات با روسيه قطع شده بود· ما
نامه ای نميگرفتيم و کسی از آنجا نميامد·» ابتدا در پایان سال لنين ٬عليرغم موانع
سخت مرزی ٬موفق به قاچاق برخى از نمونه هاى ارگان حزب سوسیال دمکرات به
روسيه شد·
او خود را بخاطر مخالفانش از کلنيهای مهاجران دور نگاه ميداشت· هر روز صبح
«زیمجاشكا -ى فقير» ٬بلشویکى که بدليل گرسنگی دیوانه شده بود به دیدن لنين
ميامد· او با چنان چهره پریشان و لباس مندرسى به اینطرف و آنطرف ميرفت که به
کتابخانه هم راهش نميدادند·
زیمجاشكا بمنظور تماس با لنين و گفتگو با وى همواره تالش مينمود ٬او معموال قبل
از ساعت  ٬ ٩پيش از رفتن لنين به کتابخانه ٬به دیدنش ميامد· گفتگوی با او چنان
تاٽير بدی بر روی لنين و کروپسکایا گذاشت که آنها سرانجام ٬قبل از رفتن به
کتابخانه ٬به بهانه قدم زدن از خانه فرار ميکردند·
ذوجين اتاقی را در خانه ای قدیمی و تاریک اجاره نمودند· پنجره ها را ٬به دليل
وجود کارخانه اى سوسيس پزی در خانه ٬فقط شبها باز ميکردند· بوی سوسيس
ترشيده غير قابل تحمل بود·
تمام اروپا بوی تعفن ميداد و لنين خود را خسته و پير احساس مينمود· در اکتبر
 ١٩١٦یکبار پس از نطقی در ژنو رفيق گرجستانى و مبارزاتيش ميشا چيکاژا

سوال کرده بود« :شما چند سالته؟» لنين جواب داده بود« :من پيرم ٬خيلی پير٬
همين االن  ٤٦سالمه».
بهر حال در آن خانه بزرگ ٬تاریک و دلتنگ ٬تنها دلخوشى لنين همسایگانش بودند·
در آنجا صاحبخانه ٬کمرر -ه نجار ٬یک کفاش ٬همسر یک نانوای آلمانی که در جبهه
بود و یک خانواده اطریشی هنرپيشه با گربه اى به رنگ قرمز تيره زندگى ميکردند·
ميان آنان هيچگونه پيشداوری مليتی وجود نداشت· یکبار همسر کمرر – ه نجار طی
جلسه اى در کنار اجاق گاز با خشم فریاد زد« :سربازا باید سر اسلحه خودشونو
بطرف دولتهای خودشون برگردونن!»· کروپسکایا مينویسد ٬پس از آن ماجرا لنين
مایل به ترک آنجا نبود·
در خالل آندوران تمایل رقت انگيزى در نزد لنين وجود داشت که تنها کروپسکایا
قادر به کشف آن بود· او بازگو ميکند که چه اتقاقى افتاد هنگاميکه لنين ٬که
کروپسکایا او را والدیمير ایليچ و یا فقط ایليچ ميخواند ٬یکبار در یکی از خيابانهای
زوریخ با سياستمدارى از تبار سوسيال دمکراتها برخورد نمود:
کروپسکایا ميگوید« :ما در قسمت دیگری ٬قسمت مدرنتر شهر قدم ميزدیم و
بصورتی اتفاقی به نوبس ٬سردبير یک روزنامه سوسياليستی در زوریخ که به فاالنژ
چپها تعلق داشت ٬برخوردیم.
نوبس پس از افتادن چشمش به والدیمير ایليچ به سوار شدن به قطار شهری تظاهر
نمود· اما لنين او را غافلگير و صحبت در مورد ضرورت یک انقالب جهانی را آغاز
کرد· چهره نوبس فرصت طلب خيلی خنده دار بود· او آنجا ایستاده بود و نميدانست
که چگونه خود را از چنگ این روس پرحرف که یقه اش را گرفته و در مورد
عقایدش سخن ميگفت خالص کند·
صحنه تراژیک و مضحک ٬اما بازنده والدیمير ایليچ بود· سرمایه گذاری او نتيجه
ای ببار نداد ٬اشتياق بى اندازه اش برای توده ها بدون استفاده بهدر رفت و آگاهی
آشکارش شنونده ای نداشت·
من ناگهان به یاد خرس قطبی بزرگى افتادم که همراه با ایليچ در باغ جانورشناسی
لندن دیده بودیم· ما در مقابل قفس ایستادیم و مدتی دراز به او نگاه کردیم· نگهبان
براى ما توضيح داد ٬که همه حيوانهای وحشی بمرور زمان به قفس عادت ميکنند:

خرس ٬ببر ٬شير· این فقط خرس قطبی روسی است که هرگز به اسارت عادت نکرده
٧
و شب و روز بر عليه ميله های قفس اعتراض ميکند·»
لنين در مورد مبحث امپریاليسم دانش بسياری را فراهم آورده و  ٧٦۰صفحه را با
 ٢۰دفترچه یاداشت مملو از آمار و نقل قول پر کرده بود· او شبها کروپسکایا را با
داستانهای گوناگون و عجيب و غریب در مورد امپراطوری های مختلف سرگرم
مينمود· کروپسکایا در دفتر خاطرات خود نوشت« :افسوس که این قصه ها هرگز
کتابی نشدند»·
قرارداد انتشار قانونى امپریاليسم···· در روسيه تزاری ٬توسط گورکی تهيه و
نویسنده  ٥۰۰روبل به عنوان اجرت دریافت مينمود· کتاب اما در حقيقت قبل از
سپتامبر  ١٩١٧منتشر نشد و لنين متاسف شد چرا که قادر به تصحيح «دگرگونيهاى
هنرى» نشده بود که به دليل سانسور ناگزیر به انجام آنان گشته بود· بعنوان مٽال
هنگام صحبت از استعمارگرى روسيه اجبارا از استعمارگرى ژاپن و غيرو صحبت
کرده بود· اما پيام کتاب کامال روشن بود.
لنين توضيح داد که گذار به سرمایه داری انحصارى و صدور عظيم سرمایه به
کشورهای عقب مانده چگونه شروط الزم را برای ایجاد جنگ ميان گروههای
امپریاليستی فراهم مياورند· برای مٽال منابع نفتی – ه در حال اتمام آمریکا٬
ميتوانست جنگ نفت را بمنظور «تقسيم جدیدى» از ذخائر نفتی جهان سبب گردد·
او مضافا بر این اعتقاد بود که امپریاليسم در کشورهای ٽروتمند قادر به ایجاد برخی
از گروههای برتر در ميان کارگران بود و به نفوذ ایدئولوژی امپریاليستی در ميان
آنان اعتقاد داشت· اگر چه لنين مانند بسيارى قادر به پيش بينى آغاز جنگ جهانی
نبود ٬ولی امر گام نهادن سرمایه دارى به مرحله فروپاشى از مدتها پيش روشن شده
بود·
جنگ روسيه و ژاپن در سال  ٬ ١٩۰٤اولين انقالب روسيه در سال  ٬ ١٩۰٥بحران
مراکش در سال  ٬ ١٩۰٦بنيان گذاری ( entente cordialeقرارداد روابط حسنه)
ميان انگليس و فرانسه در سال  ٬ ١٩۰٤گسترش اتحاد سه گانه با روسيه در سال
 ٬ ١٩۰٧احيای اتحاد سه گانه (آلمان ٬اطریش ٬ایتاليا) و فروپاشی جنبش کارگری
شاهدان صحت این نظریه بودند· لنين نوشت« :امپریاليسم آغاز انقالب سوسياليستی
است·»

جنگ جهانی تایيدى بود بر درستی نظرات لنين· جمعا  ١۰ميليون کشته و ٢۰
ميليون زخمی شدند· تنها در جنگ وردون  ٤٦۰۰۰۰فرانسوی و  ٢٧٨۰۰۰آلمانی
کشته شده بودند· حمله بدون هدف انگليسيها در سم  ٤٢۰۰۰۰هزار کشته از خود
بر جای گذاشته بود· ژنرالهای هر دو طرف روزانه و بدون کوچکترین ترحمی جان
هزاران انسان جوان را قربانی مينمودند.
ميان  ٢٤تا  ٣۰آوریل ١٩١٦کنفرانس دوم زیمروالد در کنتال برگزار شد· جنگ
جهانى پس از گذشت  ٨ماه گسترده تر و شرکت کنندگان رادیکالتر شده بودند· اینبار
اعضاى جناح چپ زیمروالد نه هشت بلکه  ١٢نفر عضو داشت و به گفته لنين
قطعنامه ها گامی به پيش نهاده بودند·
«در تاریخ جهان هرگز اطالعاتی الهام بخش تر ٬باالتر و عظيمتر از این منتشر نشده
بودند و اینکه به واقعيت مبدل نمودن آن هنر جمعی ما خواهد بود· هيچ فداکارى
بزرگتر و هيچ دردی سنگينتر از رسيدن به این هدف نيست :صلح ميان مردم·
کارگران و برگزیدگان آنان! پدران و مادران! زنان شوهر از کف داده و فرزندان بی
پدر! زخيميها و انسانهای عاجز و زمين گير! این شما هستيد که بخاطر جنگ و از
جنگ در عذابيد ٬از سراسر جهان ٬از رزمگاههای پر دود ٬از شهرها و روستاهای
نابود شده فریاد برآورید :کارگران جهان متحد شوید·»·
تنها در ماه می برای پخش این اعالميه در سنگرها سه افسر و  ٣٢سرباز در آلمان
تيرباران شدند· کارل ليبکنخت ٬که در ماه سپتامبر بعنوان تنها نماینده مجلس بر
عليه جنگ رای داده بود ٬از حزب اخراج و به خاطر تبليغات بر عليه جنگ به دو
سال زندان تادیبی محکوم شد·
مقاومت در روسيه گسترش یافت· در سال  ١٩١٥بيش از نيم ميليون کارگر در
اعتصابات شرکت نمودند· در جبهه روسيه -اطریش تمایالت به برقراری روابط
برادرانه ميان سربازان دیده ميشد· تيراژ روزنامه بلشویکها ٬پرودا ٬به ٤۰۰۰۰
رسيده بود·
اما جنگ تازه آغاز شده بود· براى آینده اى قابل پيش بينى انسانها جان ميدادند
بدون اینکه نيروهاى مخالف قادر به ممانعت از آن باشند· جنگ برای نيروهای
نظامی تزار به بدترین شکل ممکن آغاز شده بود· تزار طی پنج ماه اول جنگ
 ٣۰۰۰۰۰نفر را از دست داد·

بهار  ١٩١٥آلمانيها  ١٥ميل در خاک روسيه پيشروی و در اوت برست را به
تصرف خود درآورده و با از جمله استفاده از گاز بعنوان اسلحه نيروهای روسی را
در مردابهای پر شاخ و برگ محاصره نموده بودند· رژیم تزار  ١٤ميليون نفر را
برای جنگ جهانی بسيج و پيش از پایان جنگ کشور قریب  ٦ميليون نفر را بشکل
کشته و زخمى از دست داده بود·
تسليحات ارتش روسيه وضعيت بسيار بدی داشت· ارتش آنان توپخانه سنگين
نداشت و تنها صاحب چند هزار مسلسل و تعداد کمی توپخانه سبک بود· افسران
ستاد ارتش از نوخواهی نظامی متنفر و پس از شکست در جنگ ژاپن – روسيه
درگير مناقشات داخلی بودند·
کرنسکى که خود بعدها یکی از رهبران انقالب شد مينویسد« :مدتها پيش از سقوط
رژیم تزار ٬نشانه هایی آشکار از فروپاشی ارتش آشکار شده بود· در ژانویه ١٩١٧
١۰
بيش از یک ميليون نفر از فراریان جنگ در پشت جبهه ها پرسه ميزدند·»
فراریان جنگى ٬که بعدها تعدادشان به دو ميليون و نيم رسيد ٬با گذاردن پاى خود به
هر جایى عوامل نگرانی را ایجاد مينمودند ٬به اقوام خود نامه مينوشتند و داستانهای
رقت انگيزی را در باب ناگزیر نمودن آنان به حمله بدون داشتن سالحى بازگو
ميکردند·
لنين هنوز آغاز انقالب را نميدید و در مورد امکانات بازگشت خود به کشور بسيار
بدبين بود· او در  ٢٢ژانویه در جلسه سوسياليستهای جوان در ساختمان خانه مردم
در زوریخ طی نطقی گفت« :ما انسانهای متعلق به نسلهای گذشته ممکن است که
مبارزات تعيين کننده انقالب آینده را تجربه نکنيم···»
* روزنامه سوسيال دمکراتهاى آلمان
١ـ آ· جى· پى تيلور در اثر ٬جنگ جهانى ١٩١٤ـ( ١٩١٨استکهلم  )١٩٦٧در مورد تالشهاى اطریش در جهت اٽبات اینکه پرنسىيپ از
طرف دولت صربستان اجير شده بود « :آنها مدرکى پيدا نکردند .کسى تا کنون چيزى بدست نياورده است سخن ميگوید».
٢ـ دیميترى ولکوگنوف ٬لنين ٬پرتره سياسى ٬بخش  ١مسکو  ١٩٩٤ص .١٣٩
٣ـ کنوت بکستروم ٬جنبش کارگری در سوئد ٬بخش ( ٢استکهلم  ٬)١٩٦٣ص  .١۰٦این نقل قول بوسيله یلمار برانتينگ ترجمه شده
است.
٤ـ آلکساندرا کولنتاى – من چندین بار زندگی کرده ام مسکو  ١٩٨٥ص. ١٢٨
٥ـ آٽار منتخب 76·٣۵:٧۶
٦ـ نقل قول از دیمتيری ولکوگنوف.
٧ـ لنين :زندگی و آموزش استکهلم  ١٩٢٥ص .٨٨
٨ـ ازوپ برده اى یونانى که تمایل خود را براى آزادى به شکل افسانه بيان نمود.
٩ـ نقل شده از کنوت بکستروم تاریخ جنبش کارگری سوئد ٬قسمت دوم ٬استکهلم  ٬ ١٩٦٣ص .٢٧٥
١۰ـ نيویورک تایمز  ٢٢می ١٩٢٧

 -٩راننده دیوانه است
لنين در فوریه  ١٩١٧در زوریخ ساکن شد· او در واقع ٬پس از خواندن زورشر
پست و نویه زورشر زایتونگ ١٥ ٬مارس  ٬ ١٩١٧اخبار هيجان انگيزی را در آنها
پيدا کرد· انقالب در روسيه·
وى در همانروز به اینسا آرماند نوشت« :در صورتيکه آلمانيها دروغ نگویند٬
حقيقت دارد! که بدون شک در طی چند روز گذشته وقوع انقالب در روسيه نزدیک
بوده است!» ١اینبار خبر حقيقت داشت ٬بيش از آنچيزی که لنين حدس ميزد·
بهار  ١٩١٧ميليونها سرباز روسی در جبهه ها زخمی و یا کشته شده بودند·
مسئوليت این رهبری نابخرادانه بر عهده تزار نيکالی دوم ٬که فاقد صالحيت و نابالغ
بود و نميدید که چگونه با جان ميليونها انسان بازی ميکرد ٬نهاده شد·
تزار تنها طی سال  ١٩١٦پنج وزیر کشور ٬سه وزیر جنگ و چهار وزیر کشاورزی
را جایگزین نموده بود· پاسخ تزار زمانيکه دوک بزرگ آلکساندر ميخایلوویچ از او
برکنار نمودن فرمانده نيروی دریایی را درخواست نمود ٬این بود· «من چطورى
٢
ميتونم عمو آليوشا ٬برادر عزیر پدرم را ٬از کار بر کنار کنم ؟»
در پایان سال ١٩١٥پس از انتشار مقاله «وضعيت بحرانيست ٬راننده دیوانه است»
در روزنامه روسکى ودوموستى خوانندگان به آسانی متوجه شدند که چه کسی مورد
نظر بود· ٣افکار عمومی نيز آلکساندرا -ى تزاریست را ٬یک شاهزاده خانم آلمانی
که مجذوب قدرت جادویی راهب مشروبخوار گریگورى راسپوتين شده بود ٬مسئول
شکستها قلمداد نمودند·
تزار اگر چه پس از سپتامبر  ١٩١٥نقش فرمانده را بر عهده داشت اما در عمل این
شاهزاده خانم بود که در روسيه حکمرانی مينمود· گریگورى راسپوتين قادر به
برکنار نمودن وزیران از کار و از طریق آلکساندرا تعيين سياستهای جنگ بود·
شاهزاده خانم در  ٨اوت  ١٩١٦در نامه ای به تزار نوشت« :دوستمان [راسپوتين]
اميدوار است که ما در جهت صعود به کوههاى کارپات و تصرف آنها تالش نکنيم·
او ميگوید که شمار تلفات بشدت افزایش خواهند یافت·» گریگورى راسپوتين در
آخر بدست معظم اله فليکس یوسپوف ٬که از جانب اقوام نزدیک تزار اجازه انجام
آنرا دریافت نموده بود ٬بقتل رسيد·
درحاليکه تزار از ادامه قتل عامها ممانعتى بعمل نمياورد ٬جبهه داخلی ناگزیر به
انجام فداکاریيهاى جدیدى شد· چهار روز قبل از روز بين المللی زن در  ٨مارس

 ٢٣ ٬ ١٩١٧فوریه بر اساس تقویم قدیمی ٬دولت در مورد جيره بندی هشدار داده
بود· همزمان با کاهش دستمزدها بسياری از شرکتها با نتایجی درخشان سود
سرشارى را بخاطر جنگ نصيب خود نموده بودند·
در صبح روز زنان  ١٢٨۰۰۰کارگر با تقاضای «نان و صلح» دست به اعتصاب
بردند· صبح روز بعد تعداد آنان به  ٢١٤۰۰۰و روز بعد از آن به  ٣۰٦۰۰۰نفر
افزایش یافت· در آنهنگام وفاداران به تزار تيراندازی به مردم غيرمسلح را آغاز
نمودند· در  ٢٤فوریه  ١٢نفر در منطقه نوسکى و در روز یکشنبه  ٥۰نفر در بازار
زنامنسکایا ٬در کنار نوسکى ٬کشته شدند·
شرایط هولناک بود· سربازان به مادران خود تيراندازی ميکردند ولی برای بسياری
که هنوز وجدانی باقی داشتند تحمل این وضعيت غيرممکن شد· بعد از ظهر یکشنبه
گارد پاولف از تيراندازی سرباز زد و توسط گارد پرئوبراژنسکی خلع سالح شد·
روز بعد گارد پرئوبراژنسکی نيز از تيراندازی به مردم دست برداشت و در عوض
فرماندهان خود را کشت·
نافرمانيها مانند زنجيره ای از واحدى به واحدى دیگر گسترش یافت· بيش از
 ٢٥۰۰۰۰هزار سرباز و ملوان در /اطراف پطروگراد ناگهان سر به شورش
برداشته و تقریبا بهمان ميزان اسلحه به تصرف خود در آوردند·
نقطه عطف ماجرا زمانی پدیدار گشت که چابالف ٬فرمانده گارد پطروگراد در منطقه٬
 ٢٨فوریه ٬اسلحه را بر زمين گذاشت و از تيراندازى به مردم سرباز زد· پرچم قرمز
بر فراز قلعه پيتر پل (محلی که جسد تزار نيکوالس دوم به خاک سپرده شده است)
افراشته شد· فقط در هتل آستوریا بود که تعدادی از هواداران تزار به مقاومت ادامه
دادند· انقالب فوریه در مجموع  ١٤٤٣کشته از خود ٬اغلب از ميان نظاميان ٬بر
جای گذاشت·
رژیم تزار فروپاشيد· تحت رهبری معظم اله لووف– بعدها توسط انقالبی
سوسياليست ٬وکيل  ٣۶ساله ٬کرنسکى ٬بر کنار شد -دولتى موقتی تشکيل شد· پس
از آن تزار نيکالی دوم در  ٢مارس از روی اجبار استعفانامه خود را امضاء کرد·
او در دفترچه خاطرات خود شکایت کرده و نوشته بود :من توسط «خيانت ٬بزدلى و
کالهبردارى احاطه شده ام»· نه فقط مستخدمين نزدیکش در دربار ٬بلکه اعضاى
خانواده پادشاهی نيز او را تنها رها نموده بودند·

در حقيقت با اجازه اعليحضرت کيریل والدیميرویچ پرچم قرمز بر سر در قصرش
برافراشته شده کرده بودند! شاهزاده نيکالى ميخایلوویچ در نامه ای به کرنسکی
آمادگى خود را جهت اهداى هدیه ای به بنای یادبود دکرابيست ٬یک شورشی که پدر
بزرگش را کشته بود ٬اعالم نمود·
در استعفانامه تزار آمده بود که برادرش ٬اعليحضرت ميخائيل جانشين او ميشد·
رهبر پارلمان اميد بسياری به نجات پادشاهی داشت· تصور ميشد که ميخائيل که در
کاخ زمستانی زندگی ميکرد مناسبترین جانشين باشد·
او از دادن دستور تيراندازی به مردمى که طی روزهای انقالب فوریه در خارج از
کاخ زمستانی گرد آمده بودند سرباز زده و به همکارى با پارلمان تمایل داشت· اما
به دليل دریافت حمایت از جانب اقليت مجلس و کنار گذاردن سلسله رومانف توسط
افسران ٬از مقام خود براى هميشه استعفا نمود·
اقوام تزار در سارزکویه سلو زندانى شدند·  ٣٧۰سال دیکتاتوری از هم فرو پاشيد
اگرچه ميخواست تا سپتامبر ٬پيش از اعالم رسمى آن بعنوان جمهورى ٬به درازا
بکشد· همانروز ٢ ٬مارس ٬شوراى پطروگراد (فراکسيونی که توسط بلشویکها در
پطروگراد اداره ميشد) «فرمان شماره یک» خود را صادر نمود:
تمام واحدهای نظامی شوراى سربازان خود را ٬که در برابر شوراى پطروگراد
مسئول بودند ٬انتخاب مينمودند· مخلص کالم ٬مسئوليت حفاظت و کنترل اسلحه ها
بر عهده آنان بود· وظيفه دادن سالم نظامی خارج از زمان کار و تو خطاب نمودن
سربازان توسط افسران از ميان برداشته و همزمان گفتگو با افسران آسانتر شد· به
جای «عاليجناب ژنرال» «آقای ژنرال» کفایت مينمود·
و· و سولجين یکی از هواداران پادشاهی ٬هنگام خواندن فرمان شماره یک فریاد
کشيد« :این مرگ ارتش است»· درآنزمان شرایط ویژه سياسی ایجاد شده نام «قدرت
دوگانه» را بخود گرفته بود· شوراى پطروگراد قادر به دیکته نمودن شروط مجلس٬
که رسما دولت را تعيين و کشور را اداره مينمود ٬بود·
توسط شوراى پطروگراد قانون عفو عمومی در مورد زندانيان سياسی  ٬آزادی بيان-
نشریات و اجتماعات به اجرا گذارده شد ٬از ميان برداشتن تمامی تبعيضات طبقاتی٬
مذهبی یا مليتی صادر و یک مجمع قانونگذای فراخوانده شد·

حق رای عمومی ٬مستقيم ٬مخفی و داشتن حق رای مساوی ٬نابودی دستگاه پليس
که توسط یک نيروی نظامی مردمی جایگزین ميشد به مرحله اجرا درآمدند٬
سازمانهای منطقه ای انتخاب شده از جانب مردم برای حکومت خود مختار ایجاد ٬در
مورد عدم خلع سالح واحدهاى نظامى فعال درانقالب و عدم ارسال آنان به جبهه
ضمانتهایى ارائه و درخواست قدیمی جنبش اتحادیه ای در مورد  ٨ساعت کار در
روز با قدرت تمام به اجرا گذاشته شد·
انقالب فوریه توسط افسران و سربازان و نه توسط کارگران تعيين شد· در باالترین
حد خود کارگران صنعتی  ٣ميليون نفر بودند در حاليکه شمار نظاميان به اضافه
ذخيره ها و نيروهای تدارکاتی به  ١٤ميليون نفر ميرسيدند·
بنظر ميامد که هيچيک ٬نه دولت موقت و نه پارلمان ٬درخواست مهم توده هاى
سرباز را که همچنان بى پاسخ مانده ٬به عبارت دیگر صلح و اینکه این خواست
نهایی آنان بود ٬تشخيص نداده بودند· اکٽریت در پارلمان بر عکس خواهان ادامه
٤
جنگ «تا پيروزی کامل» بود·
از پایيز سال قبل سربازان در جبهه ها ٬در مقياسی وسيع ٬به یکدیگر اعالم برادری
نموده بودند· در  ١٨آوریل ٬با اعالم تصميم دولت موقت مبنى بر ادامه جنگ با
انگليس و فرانسه ٬موجی از ناخشنودی بویژه در سربازخانه پطروگراد ایجاد شد·
هزاران تن از سربازان و ملوانان بى مقدمه در مراکز دولتی تجمع نمودند و وضعيت
باید توسط انتخاب آلکساندر کرنسکی  -ه سوسياليست به ریاست دولت و وزیر جنگ
٥
نجات داده ميشد· اما عالقه کرنسکی به «وطن» کمتر از وزیر جنگ تزار نبود· او
بمنظور برگرداندن ورق بسود روسيه روزهای بسياری را در جبهه هاى جنگ
سپرى نموده بود·
کرنسکی که بتازگی به سوسياليستهای انقالبی ( ٬)RSبا ترکيبی از کشاورزان
رمانتيک و ناسيوناليستهای ابله ٬پيوسته بود بسياری از رفقای حزبی خود و تعداد
زیادى از منشویکها را بعنوان کميسر به جبهه اعزام نمود· جنگ به ارٽ برده شده
از تزار به عنوان دفاع از انقالب به بازار عرضه ميشد·
بخشی از جنبش کارگرى ٬عفونى شده بر اٽر تبليغات کاذب وطنپرستان ٬و حتی
بلشویکهایی مانند لف کامنف به این نتيجه رسيده بودند که دفاع از وطن بمنظور
ندادن فرصت به آلمانيها براى نابود نمودن انقالب و بازگرداندن دوباره تزار بر سر
قدرت تنها راه عالج بود·

کرنسکی در  ١٨ژوئن به رهبرى ژنرال آلکسى بروسيلوف حمله ای از قبل طراحى
شده از جانب تزار را آغاز نمود· روسها هزاران نفر را به اسارت گرفتند و چند
شهرى نيز به تصرف آنان درآمد· اما با ارسال نيروهاى کمکى از جانب آلمان راهى
بجز عقب نشينى براى روسهاى خسته باقى نماند·
ارتش روسيه پس از دو هفته بيش از  ١۰۰۰۰۰سرباز را از دست داده و در
غاليسيا به عقب نشينی ناگزیر شد· انحالل بسرعت رخ داد اما هنوز تمام ارتش را
شامل نميشد· تنها صلح قادر به ترميم وضعيت بود·
ژنرالهای محافظه کار و خادم به جمهوری ٬به روحيه و تسليحات خراب که حمله را
به عملياتی نامطمئن مبدل نموده بود اشاره کرده بودند· یک روز هنگاميکه کرنسکی
در کنار جبهه ریگا با هنر سخنوری درخشان خود در حال آماده نمودن سربازان
بود ٬یک سرباز کشاورز رشته کالم را بدست گرفت:
«آقای وزیر ٬شما ميگيد که ما باید برای کشور و آزادی خودمون بجنگيم .من اگر
بميرم چه استفاده ای از زمين ميبرم؟ اون چيزی که من بدست ميارم بيشتر از یک
قبر  ١٨۰سانتيمتری نيست·»
اخبار در مورد حمله بروسيلوف تظاهرات بزرگی را با شرکت سربازان در پطروگراد
موجب گشت و  ٢۰۰۰۰نفر از ملوانان کرونشتاد به آنها پيوستند· سربازان وفادار
به دولت از پشت بامها با مسلسل به معترضان شليک کردند· در آنزمان شاهزاده
لووف و کادتها دولت را ترک و کليه مسئوليتها بر عهده کرنسکی نهاده شد·
«در حال حاضر بجای آلکساندرا فيودورونا (شاهزاده خانم هوادار تزار) ٬آلکساندر
فيودورویچ (کرنسکی) را داریم»· اختالفشان ناچيز به نظر ميامد· کرنسکی ميان
سپرها آسياب شد· دولت او از جانب جناح راست یک دیکتاتوری انقالبی و از جانب
جناح چپ یک دیکتاتورى سرمایه دار ارزیابى شد·
لنين در تبعيدگاه خود گزارشات روسيه را مطالعه ميکرد· او با توجه به فلج شدن
سرمایه داری روسيه زیر بالهای دیکتاتوری تزار عدم قابليت نگهدارى قدرت از
جانب دولت سرمایه دارى را بسرعت تشخيص داد·
در  ١٩مارس او به «لوند استروم» در استکهلم تلگرافی زد و از او ارسال
درخواست زیر را ٬به کليه بلشویکهای خواهان آمدن به روسيه از طریق سوئد٬
تقاضا نمود:

«تاکتيک ما :هيچ اعتماد و یا حمایتى به دولت جدید؛ بخصوص کرنسکی بسيار
مظنون است؛ تنها راه مسلح نمودن کارگران؛ انتخابات فوری در پارلمان پطروگراد
و نزدیک نشدن به احزب دیگر است ٦».او به اینسا آرماند نوشت« :از اینکه
نميتوانم به اسکاندیناوی مسافرت کنم خشمگينم و خود را بخاطر عدم پذیرش این
٧
خطر در سال  ١٩١۵هرگز نخواهم بخشيد·»
١ـ آٽار منتخب ·٣۵:٢٩۴
٢ـ نقل قول شده توسط جرمن آندریف در نشریه «کونتينت» شماره  ۴٢٬ص ·٢٧۴
٣ـ آلکساندر کاتز :ونيا )http://ok.zhitinsky.spb.ru/library/kaz/trakta37.htm( ١٩١٧-١٩١۴
٤ـ پروفسور ریچارد پيپس معتقد است « گره زدن انقالب اکتبر با خستگى جنگ امریست اشتباه· شاید که دقيقا بر عکس بود .روسها به
پيشبرد جنگ بصورتى موٽرتر تمایل داشتند اما بر این احساس بودند که دولت براى انجام آن از قابليت الزم برخوردار نبود «...ریچارد
پایپز :چرا انقالب روسيه «سه»( ٬مسکو  )١٩٩۶ص  ·٣٣این خطایى بزرگ است از جانب پایپز·
٥ـ ابتدا او به آنهایى تعلق داشت که اصطالحا ترودوویکز (یک حزب کشاورزى) خوانده ميشدند ٬اما در سال  ١٩١٧به اس ارها
پيوست.
٦ـ آٽار منتخب ·٢٣:٢٩٢
٧ـ آٽار منتخب ·٣۵:٢٩۴

 -١۰دوران درخشان
کروپسکایا مينویسد ٬لنين پس از دریافت خبر انقالب خواب از چشمانش پرید· او
شبها تمام طرحهای امکانپذیر را مورد مطالعه قرار ميداد ٬و بخاطر سردرد و
بيخوابی از دکتر وقت گرفت ولی هرگز او را مالقات نکرد·
یک شاهدعينى ٬رئيس بلشویکها ویاچسالو کرپينسکى ٬در ژنو ميگوید که برای
بازگشت به روسيه در آغاز ٬دست کم ٬سه یا چهار راه مختلف توسط لنين مورد
١
مطالعه قرار گرفت·
نظرى بر این بود که لنين هواپيمایی در سوئيس اجاره و شبانه از مرز عبور ميکرد·
اما شمار مشکالت فنى و اقتصادی این مسئله بيش از اندازه بودند· پيشنهاد دیگرى
معتقد بود که لنين با یک پاسپورت قالبی سوئدی به روسيه وارد ميشد ٬و او پيغامی٬
قرار گرفته در ميان کتابى ٬به یاکوب هانيکى ٬نماینده بلشویکها در استکلهم ٬ارسال
نمود« :بيش از این نميتوان در انتظار نشست· به یک مسافرت قانونی اميدی نيست·
یک سوئدى را پيدا کن که شبيه من باشد! اما من سوئدی بلد نيستم· بهمين دليل این
فرد باید کر و الل باشد ٬بهر صورت عکس خودم را برای آن پاسپورت قالبی ارسال
ميکنم·» لنين در ضمن پس از باز اندیـشى دقيقتر ٬در صورت دریافت پرسشنامه اى
شاید به ایفاى نقش یک کور ناگزیر ميگشت·

بر اساس سومين طرح لنين با موی مصنوعی و با پاسپورتی قالبی به روسيه سفر
ميکرد· او به کروپسکایا نوشت« :براى عبور از طریق انگليس (و هلند) به روسيه
نوشته ای را با نام خودت تهيه کن! .ميتونم از موی مصنوعی استفاده کنم· عکسی
از من با موی مصنوعی گرفته ميشه و بعد خودم را در کنسولگری [روسيه] در
برن ٬آنجا هم با موى مصنوعى ٬نشون ميدم· بعدا تو باید در خفا دستکم براى چند
هفته ژنو را ترک کنى (تا اینکه من تلگرافی را از اسکاندیناوی برات بفرستم)».
این طرح نيز عملی نشد .مرزبانان سوئيسی به شناسایى وى قادر و انگليسيها دقيقا
در همان زمان سوسياليست انقالبی ٬چرونف ٬را اخراج و به فرانسه بازگردانده
بودند· عالئم تردید ظاهر شده بودند· لنين به اینسا آرماند نوشت« :به نظر مياید که
ما هرگز به روسيه نرسيم· انگليس ما را راه نميدهد· عبور از آلمان را نميتوان
سازماندهی نمود·»
نه؟ عملى نمودن این طرح شجاعت زیادی را طلب مينمود· اما لنين به آن فکر کرد·
دول محور و در راس آنها آلمان به انجام این مسافرت مطلقا بى عالقه نبودند· بر
عکس این اقدام تضعيف احتمالى روسيه را در مقابل آنان سبب ميشد·
لنين به بهره بردارى از این تضاد و سازماندهى سفرى کامال قانونى از طریق آلمان
تصميم گرفت· اما این سفر ٬در صورت تحقق ٬تحت هيچ شرایطی نباید به نام وى
ثبت ميشد·
او در نامه ای به اینسا آرماند در  ١٩مارس «طرح مارتف» را توضيح ميدهد· به
گونه اى با رهبر سوسيال دمکرات سوئيسی گریم رابرت تماس گرفته و به او
ماموریت داده شد که به نيابت از اتحادیه های پناهندگان روسی امکانات بازگشت به
کشور را از طریق آلمان مورد بررسى قرار دهد·
آلمانيها البته دليلی براى متوقف نمودن لنين نداشتند· نگرانيهاى ناشى از انقالب
روسيه آلمان را به انتقال نيروهایش به جبهه غرب مجاز مينمود· قيصر ویلهم دوم
رضایت خود را اعالم نمود·
در اکتبر  ١٩٣٧لودن دورف ٬از اعضای ستاد فرماندهی ٬اعالم نمود که نميدانست٬
و از او کمتر قيصر ٬که این سفر در برگيرنده چه نتایجی باشند· منشویکها ٬پس از
ارائه پاسخ مٽبت آلمانيها به گریم ٬شوکه و از وحشت «عکس العمل افکار عمومی»
اعالم انصرف نمودند·

 ٣١مارس ٬لنين ٬کروپسکایا و زینویف با ارسال تلگرافى به گریم آمادگى خود را
براى پذیرفتن دعوتنامه اعالم کردند· اینجا بود که گریم از بيم بر عهده گرفتن
سرپرستى یکى از عمليات بی نظير بلشویکی از قبول ماموریت سرباز زد·
لنين بشدت خشمگين اما پس از یک نشست سریع با گریم ٬فریتز پليت ـ ه رادیکالتر
را ٬منشی حزب سوسيال دمکراتها ٬راضی به قبول نقش گریم نمود· شرایط – ه کتبا
مطرح شده از سوى آلمانيها مورد پذیرش بدون قيد و شرط لنين قرار گرفت چرا که
در غير اینصورت مسافرتی در کار نبود·
روسها اعطاى کتبى حقوق برون مرزى را به واگن خواستار شدند ٬به عبارت دیگر
پاسپورت و چمدانها توسط کارمندان آلمانی کنترل نميشدند· روسهاى مایل به
بازگشت -ه به روسيه بدون توجه به مواضع سياسيشان به این طرح ميپيوستند٬
هيچ کنترلی بر روی پاسپورت – یا کنترلی در گمرک در آلمان صورت نميگرفت٬
برای خرید بليط مبلغ معمولی پرداخت ميشد ٬و غيره· از جانب سوسيال دمکراتهاى
سوئيسی با  ٣۰۰۰فرانس غذا به این سفر یارى شد·
در  ٧آوریل لنين به هانيکى در استکهلم تلگرافی زد« :روز دوشنبه آخرین سفر
نهایى· چهل نفر· [کارل] ليندهاگن و [فردریک] استروم را باید در ترلبورگ مالقات
کنم·»
در  ٩آوریل ساعت  ٣٢ ٬ ١١مسافر در رستوران زارینگ هوف در زوریخ گرد
آمدند· در مجموع  ٣١نفر بزرگسال با بچه و یک پسر بچه مهاجر چهار ساله  -ى
تنها با نام رابرت· از ميان آنان  ١٩نفر متعلق به فراکسيون لنين ٬و بقيه به احزاب
دیگر ٬قبل از همه سوسيال دمکراتهای یهودی بوند ٬تعلق داشتند·
بنا به گفته یک شاهد عينى لنين متعلقات خود را در «کيسه اى پارچه ای» ٬که
جزوات و نوشته هایش از آن بيرون زده بود ٬جمع آورى نموده بود· کارل رادک که
در سکوى کنار خط راه آهن ایستاده و با سوسياليست جوان ویلى مانزنبرگ صحبت
٢
ميکرد ٬گفت« :ما شش ماه دیگه یا وزیر هستيم یا به دار آویخته شدیم·»
ميان انبوه جمعيت در ایستگاه راه آهن مخالفانی نيز وجود داشتند که فریاد
ميکشيدند« :اونا همه شمارو دار ميزنند ٬جاسوسها ٬خوکها ٬ترسوها ٬پرحرفها·!»
مسافران در شهر مرزی آلمان ٬گوتم دینن ٬برای تعویض واگن از قطار پياده ٬سپس
به یک سالن انتظار خالی هدایت و به دو ژنرال پالنيتز و بورینگ که بهمراه دیگران

به زازنيتس رفتند معرفی شدند· بورینگ به زبان روسی آشنا اما آنرا از دیگران
مخفی نگاهداشته بود· او به شنود حرفهاى روسها از شخص ژنرال لودن دورف
ماموریت دریافت نموده بود·
مسافران بدون هيچگونه تشریفاتى به قطار «پلمب شده» و در انتظار ٬قطاری با
واگنهای درجه دو و سه که سه در از چهار درش پلمب شده بود و فقط درى که در
عقب قطار قرار داشت باز بود ٬هدایت شدند· در نزدیکی درب -ه هنوز باز با گچ
خطی بر روی زمين کشيده شده بود و از این خط تنها فریتز پالتن ٬که تمام راه را تا
هاپاراندا مسافرت نموده بود ٬حق عبور داشت.
از ورود یکی از نمایندگان سوسيال دمکراتهای آلمان که براى سوار شدن به قطار و
ابراز خوش آمد گویى به روسها تالش مينمود با این تهدید که قوریهاى خود را به
سویش پرتاب مينمودند ممانعت بعمل آمد· کمک گروهی از سربازان خسته آلمانی به
فریتز پالتن در انتقال ليوانهای آبجوخوری به مسافران تنها زمانى بود که فردی از
خارج قادر به نزدیک نمودن خود به روسها شد·
لنين برای مقابله با تبليغاتی از این قبيل که بلشویکها بازیچه دست قيصرها قرار
گرفته بودند ٬که در انتظارش بود ٬از رفقای خود در ميان گروه چپهاى زیمروالد
کمک گرفت.
در بيانيه ای امضاء شده توسط سوسيال دمکراتهای جناح چپ شش کشور ٬اینکه
این نه تنها حق بلشویکهاى روسی بلکه این وظيفه آنها بود که از این فرصت داده
٣
شده به منظور سفر به روسيه بهره بردارى نمایند ٬تضمين شده بود·
همان بيانيه هنگام عبور از استکهلم توسط سوسيال دمکراتهای چپ ٬کارل
ليندهاگن ٬فردریک استروم ٬کارل کارلسون ٬توره نرمان ٬کارل کيل بوم و آروید
هانسن /نروژى امضاء شد·
انصراف از سفر به معنای سر فرود آوردن در مقابل فرامين تفاهم مٽلٽ بود· آنها
به «انقالبيون» مایل به ادامه جنگ اجازه عبور ميدادند· پلخانف که موضعی بنفع
جنگ داشت با احترام کامل توسط ناوهای جنگی انگليس به خاک روسيه مشایعت
شد·

سفر لنين به روسيه چندان پر تنش و آنقدر مشکوک نبود که از آن صحبت کرده اند·
پس از آن همان سفر با همان شرایط ٬بدون براه افتادن سر و صدایی ٬توسط حریف
لنين ٬مارتف و  ٣۰۰تن از منشویکها انجام شد·
قطار لنين در سازنيتز به کشتى قطارکش ملکه ویکتوریا وارد و پس از ورود به
ترلبورگ با قطار به مالمو رفت· در آنجا استروم و ليندهاگن وظيفه مالقات با لنين و
همراهى با وى را تا استکهلم به روزنامه نگار جوانى ٬اتو گریم لوند ٬محول نموده
بودند·
در سپيده دمى ابری و بسيار سرد هوا در حال روشن شدن بود که قطار لنين بخار
کنان چند دقيقه ای پس از ساعت ده روز جمعه  ١٣آوریل  ١٩١٧به ایستگاه
مرکزی استکهم وارد شد·
این در واقع هفتمين بازدید لنين از استکهم بود· اولين بار نوامبر  ١٩۰٥بود٬
آنزمان از سوئيس به روسيه ميرفت·  ١٩۰٦در چهارمين کنگره حزب سوسيال
دمکراتهای روسيه شرکت کرد و سال بعد از آن بخاطر شرکت در پنجمين کنگره
حزب در کپنهاک از استکهلم و در نوامبر همان سال برای اجتناب از بازداشت در
روسيه از استکهلم عبور نمود· پنجمين بازدید وى در سپتامبر سال  ١٩١۰هنگامى
رخ داد که لنين براى مالقات مادرش به استکهلم آمده بود·
در آخرین سفرش به استکهلم جمعى از هواداران در انتظار وى بودند· شهردار
سوسياليست  -کمونيست استکهلم کارل ليندهاگن ٤از مالقات روسها به هيجان آمده
بود :در چهره آنان خوانده ميشد «بازگشت به روسيه!»· آنها هوادارن معمولی حزب
٥
نبودند ٬نمایندگان مجلس هم نبودند .آنها جمعی از انسانهای واقعی بودند·»
فردریک استروم که بعدها در موارد بسيارى با لنين همکارى نمود نوشت« :او
مردى بود کوچک اندام اما مانند لوکومویتوى بنظر ميامد· در نزد این مرد کوچک
٦
اندام قدرتى حيرت انگيز نهفته بود·»
پشت سر هئيتهاى بازدید کننده ٬پليسها با لباسهاى شخصی ٬ایستاده و کز کرده
بودند· ماموریت آنان زیر نظر گرفتن دقيق لنين و همراهان وى بود· در هتل رجينا
رفقا ده اتاق را اجاره و قهوه ٬تخم مرغ ٬کره و نان را برای آن گروه گرسنه
سفارش داده بودند· در روزنامه «اخبار امروز» مطلبی بشرح زیر نوشته شده بود:

« ٣۰تن از انقالبيون روسى در راه سفر به روسيه از طریق استکهلم· گفته ميشود
که رهبر معروف حزب ٬لنين ٬در ميان آنهاست·» خبر این سفر محرمانه تر از این
نبود·
لنين شب قبل از ادامه سفرش به هاپاراندا بدليل کثرت جلساتى که باید در آنها شرکت
مينمود ٬قادر به مالقات زت هوگلوند که بخاطر تبليغات ضد جنگ در زندان بسر
ميبرد نشد ٬در عوض تلگراف زیر را برای وى ارسال نمود:
«نماینده مجلس زت هوگلوند ٬زندان کرونو ٬لونگ هولم.
با درودهاى خالصانه ٬بزودی بازگشت به آزادی و مبارزه!
براى دوستان سوئدی و روسى
٧
لنين .استروم»
لنين برای رفتن به کنسولگری روسيه در خيابان اسموالند باید عجله ميکرد· اجازه
ورود وى به روسيه باید از آنجا صادر ميشد· اتو گریم لوند با او بود و به دیدن
بوتيکی ٬پاب ٬در بازار هو ٬و خرید کت و شلوار قهوه ای ارزانی متقاعدش نمود·
او هنگاميکه بقيه رفقا در جهت راضى نمودن وى براى خرید لباسهاى دیگرى تالش
نمودند ٬دستان خود را به عالمت امتناع باز نمود« :آقایان ٬من به روسيه نميرم که
٨
فروشگاه لباس مردونه باز کنم ٬به اونجا ميرم که انقالب کنم·»
این داستانيست نقل شده از جانب اتو گریم لوند· اما روایت دیگری نيز وجود دارد·
کارگر صحاف ٬نيلس بيورکمان ٬ميگوید که وى از جانب همراهان لنين بخاطر قد و
قواره اش به عنوان مناسبترین فرد انتخاب شد·
او باید به فروشگاه پاب ميرفت و برای لنين که بدليل داشتن جلسه ای در هتل رجينا
بشدت مشغول بود لباس ميخرید· نيلس بيورکمان نه فقط یک دست کت و شلوار
بلکه باید پالتویی هم با یقه مخملی ميخرید ٬دقيقا همان پالتو که بعدها از لنين بارها
٩
با آن عکس گرفته شد·
اگر چه ارتباطات لنين با یلمار برانتينگ قطع شده بود ٬اما ميان این دو سوسيال
دمکرات تماسهای نزدیکی وجود داشته است· یلمار برانتينگ که در روسيه بعنوان
ناظر در پالکوو در سن پطرزبورگ زندگی و درس خوانده بود بيش از هر سوسيال
دمکرات دیگری به مسائل روسيه آشنا بود· در آنزمان براى هر سوسيال دمکراتی
چاپلوسى براى سلسله رومانف غير ممکن بود·

در سال ١٩۰٩تزار روس هنگام بازدید از استکهلم تقریبا به محبوس نمودن خود در
ميان دیوارهای کاخ ناگزیر شد· یلمار ونگ ٬سوسياليست جوان ٬بهمان ميزان
مستاصل و نااميد ٬یک ژنرال سوئدی را در لباس ضيافت با اعتقاد به اینکه که وى
یک افسر تزاری بود ترور نمود ٬او بعدها خودکشى کرد·
از این حادٽه توسط بورژوازى بر عليه جنبش کارگری بهره بردارى شد ٬اما
برانتينگ با رد اتهامات بورژوازى با تشریح اینکه سوسياليست جوان آنارشيستى
بود که اقدامش ربطى به جنبش کارگرى نداشت ٬آنچه را که تحریک «جنبش صده
*
سياه» خواند مردود اعالم نمود· در نوامبر  ١٩١٤در نهمين کنگره سوسيال
دمکراتهای سوئد هئيت روسی تنها مهمان خارجی بود·
آلکساندر شلياپنيکف که بعدها یکی از مردان بلشویکها در رهبری شوراى
پطروگراد شد ٬در نطقی خيانت سوسيال دمکراتهای آلمانی را محکوم نمود· در
آخرین کنگره ٬پس از بازگشت بخشی از هئيتها به محل زندگيشان ٬به پيشنهاد
برانتيگ بيانيه اى صادر و از حمله آلکساندر شلياپنيکف به سوسيال دمکراتهای
آلمانى فاصله گرفته ميشد· این پيشنهاد با کمترین اختالف ممکن ٥٤ ٬در مقابل ٥۰
به تصویب رسيد·
لنين در طول سفر خود در سوئد ٬آوریل  ٬ ١٩١٧در جریان گفتگو با رفقای
کمونيست خود بر روى اهميت مبارزه بر عليه برانتينگ تاکيد اما همچنين بصورتی
مالمت آميز به فردریک استروم گفت:
«سوئدیها مردمی اهل تشکيالت و تحصيلکرده اما منفعل اند· حتی شما ٬با تمایالت
چپ نيز سرمایه داران منفعليد·» او گفت برانتينگ «بيشتر به تفاهم مٽلٽ اعتماد
داشت تا به کارگران· سرمایه داران شما به این قضيه شفافتر نگاه ميکنند····
١۰
انقالب روسيه شما را از خطر جنگ نجات خواهد داد».
برانتينگ به دور شدن از بلشویکهای روسی تمایل داشت· تماسهای هر چه بيشتر و
نزدیکتر با آنان به ایجاد توازن ميان اعضای پارلمان سوسيال دمکراتهای سوئدی
کمکی نمينمود·
یکی از همکاران برانتينگ در رهبری سوسيال دمکراتها ٬اشراف زاده اى ٬اریک
کوله پالمستيرنا ٬که بعدها وزیر دریاها و وزیر امور خارجه شد ٬در دهه  ٥۰در

خاطرات خود گفت که به برانتينگ سازماندهى ترور لنين را ٬قبل از ورودش به
پطروگراد ٬پيشنهاد نموده بود·
بنا به اظهارات پالمستيرنا ٬برانتينگ به او خندیده و گفته بود که ٬اینکار مطلقا نباید
انجام ميشد· زمانيکه اریک کوله پالمستيرنا داستان را برای وزیر سابق روسی٬
گولکویچ ٬در استکهلم بازگو نمود ٬او با چشمهای گریان گفته بود:
« Mon cher baron, vous aviez le sort de la Russia entre vos
١١
« »mainsبارون عزیز من ٬سرنوشت روسيه در دستان شما قرار داشت»
تمامی اینها البته داستانهایی ساختگی هستند که اریک کوله پالمستيرنا بمنظور
مطرح نمودن خود ساخته و پرداخته است· در غير اینصورت چرا باید چنين داستان
جالبی را تا زمان مرگ شاهدان محفوظ نگاه ميداشت·؟؟؟
لنين دقيقا ساعت شش و نيم بعد از ظهر در هاپاراندا از قطار پياده شد· رفقای
سوئدی حزب پرداخت مخارج هتل را بر عهده گرفته بودند· در تورنيو لنين و
همراهانش توسط افسران انگليسی که به مورد مشکوکی برخورد ننمودند بازجویی
شدند· لنين در پرسشنامه مسافرتی صادقانه نوشت که کشور را بصورت غيرقانونی
ترک نموده بود و اکنون باز ميگشت·
هاپاراندا/تورنيو «سوراخ سوزن» ناميده ميشد و در آنزمان تنها راه عبور روسيه
به غرب ٬که جنگی در آن جریان نداشت ٬بود· همراهان لنين پس از عبور از سوراخ
سوزن به صورت رسمی داخل روسيه شده بودند· درآنزمان هيچ نيرویى قادر به
متوقف نمودنشان نبود· مسافران و برخی از رفقا که به دیدار آنها آمده بودند شادی
کنان یکدیگر را در آغوش کشيدند·
سفر لنين را از ميان اروپا بدون شگفت زده شدن از تقارن حوادٽ نميتوان مورد
بررسی قرار داد· تنها وجود یک اشکال در این سفر قادر به ایجاد تعویق و یا مانعى
بر سر راه ورود او به روسيه ميشد· در اینصورت کار انقالب اکتبر به کجا ميکشيد؟
بى دليل نبود که اشتفان تسوایگ/اطریشى این سفر را «ساعات درخشان تاریخ»
نامگذارى نمود·
١ـ پراودا  ١٦آوریل ١٩٢٧
 -٢ویلى گائوشى :لنين بعنوان یک مهاجر در سوئيس (کلن  ٬)١٩٧٣ص ٢٧٨
٣ـ نقل شده از طرف مارتا زوبکوس :لنين در سوئد .سال ( ١٩١٧مسکو .)١٩٨٥
٤ـ شهردار ١٩۰٣ـ ٣۰
٥ـ کارل ليند هاگن :در کشور انقالب· در اینجا نقل شده از طرف مارتا زوبکو ٬aa :ص ٨٣
٦ـ فردریک استروم :در دورانى توفانى (استکهلم  ٬)١٩۴٢ص ٩٨-١٩٧
٧ـ سياست ١٤ ٬آوریل .١٩١٧

٨ـ اتو گریم لوند در مصاحبه اى ضبط شده با ولگر یونسون ٬آ·پى·ان
٩ـ گوستاو یوهانسون در لنين و جنبش کارگرى در اسکاندیناوى ٬استکهلم  ١٩٧۰ص .٥٥
*  -http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Hundredsمترجم
١۰ـ کنوت بکستروم :جنبش کارگرى در سوئد ٬بخش ( ٢استکهلم  )١٩٦٣ص .٣٣۰
 -١١اریک پالمستيرنا :دوران آشوب( ٬استکهلم  ٬)١٩۵٣ص ١۶٣
١٢ـ اشتفان تسوایگ :لحظات بزرگ بشریت· دوزاده مينياتور تاریخى (وین ·)١٩٢٧

 -١١خائن
لنين در تاریخ  )١٦( ٣آوریل ٬ساعت ١١صبح ٬با لکوموتيو بخاری  ٢٩٣همراه با
رفيق قدیميش هوگو جاالوا در کنار دستکهاى آن ٬به ایستگاه فنالند در پطروگراد
وارد شد· ١آنروز ٬روز قبل از چهل و هفتمين سال تولد لنين بود· او با نزدیکتر شدن
قطارشان به ایستگاه ٬نواى موزیک ارکستر ارتش را شنيد که سرود انقالبى
*
المارسيالیز را مينواخت·
کارگران ٬سربازان و ملوانان برای خوش آمد گویی به وى به آنجا آمده بودند·
پرچمهای سرخ ٬گلهای طبيعی ٬گارد احترام از جانب ملوانان کرنشتاد ٬خودروهای
زره پوش ٬هئيتی رسمی از سوى شوراى پطروگراد ٬دشمن قدیمی دولت را مورد
استقبال قرار دادند.
این باید تجربه ای تقریبا شگفت انگيز بوده باشد· پس از هدایت لنين به اتاق انتظار
تزار ٬آنجایی که توسط رئيس شوراها چيدزا به او رسما خوش آمد گفته شد ٬مسئله
شکل دیگری به خود گرفت·
روسيه توسط مخالفان لنين ٬منشویکها ٬رهبری ميشد· او به سقف مجلل اتاق انتظار
قيصر نگاه کرد ٬به روى دسته گلها دست کشيد ٬کاله شاپوى خود را کمى بلند کرد و
قبل از اتمام نطق مستقبلين ٬نطق بدون مقدمه خود را برای جمعيت گرد آمده در آنجا
آغاز نمود.
لنين ناگزیر به روی خودروهاى زره پوش رفت و نورافکن دژ پيتر پل راه را ٬از
ایستگاه راه آهن فنالندی تا محل خوابگاه همسر لهستانی و بالرین تزار ماتيلدا
کریزینسکا که در آنجا زندگی و اکنون به مقر بلشویکها مبدل شده بود ٬روشن
ميکرد·
کروپسکایا مينویسد ٬لنين آغاز انقالب را با تمام تار و پود هستی خود احساس و
باید بسرعت نطقی را از بالکن ایراد مينمود· او در داخل مقر فرماندهی سخنان
ناطقان جدیدی را که جهت خوش آمد گویی در انتظار بودند براى انجام نطقی
ارتجالى در مورد انقالب که یک ساعت و نيم بطول انجاميد نيمه کاره گذارد·

پس از آن مباحٽ مدتها ادامه یافتند· لنين و کروپسکایا شدیدا سرگرم بودند و گفتند
که در آنروز بسختی قادر به مبادله کلمه ای با یکدیگر شدند· دولت ميلى یوکوف٬
کرنسکی و شرکاء به محاکمه لنين تصميم داشتند ٬که همراهان لنين پيش بينی نموده
بودند· اما در آنزمان چگونگی استقبال در پطروگراد شهامت برپایی این دادگاه را از
٢
دولت ساقط نموده بود·
صبح زود روز – ه بعد از ورود لنين به پطروگراد ٬او و همراهان بلشویکى اش به
اولين کنگره قریب الوقوع تمام روسى شوراها برده شدند· او در طبقه فوقانی کاخ
تائوریسکا با بلشویکها صحبت ميکرد در حاليکه منشویکها در طبقه تحتانی جلسه
داشتند ٬پس از آن به جلسه مشترک در سالن بزرگ کاخ آمد· لنين در هر دو جلسه
«تزهای آوریل» را که طی سفر خود به پطروگراد نوشته بود ارائه نمود·
اولين وظيفه وى تشدید مواضع بردبارانه بلشویکها در مقابل دولت موقت بود· او
تاکيد نمود که ٬جنگ ٬جنگيست غارتگرانه امپریاليستی و حتى کمترین امتياز به
«دفاع محبت آميز انقالبی» غير قابل پذیرش است· برادری ميان نيروهای در جبهه
تبليغ ميشد و توده های وسيع به اینکه «بدون سرنگونی سرمایه داری پایان جنگ
غيرممکن بود» متقاعد ميشدند·
لنين انقالب فوریه را مرحله اى موقتی اعالم نمود· در آن لحظه روسيه آزادترین
کشور جهان بود و از این آزادى در جهت افشاى دولت موقت که از خاتمه دادن به
جنگ امتناع ميورزید بهره بردارى ميشد· حزب بجاى یک «جمهوری پارلمانی» یک
جمهوری شورایى را تقاضا مينمود ٬جمهورى که پليس ٬ارتش و بوروکراسی را از
ميان بر ميداشت .شعار این بود« :تمام قدرت به شوراها!»
یک جمهوری ٬متشکل از شوراهاى کارگران ٬کارگران مزارع ٬و دهقانان در سراسر
کشور ساخته ميشد ٬از پایين تا باال· پليس ٬ارتش و گروه ماموران دولتی از ميان
برداشته ٬همه کارمندان دولت انتخاب و در هر زمان جایگزین ميشدند ٬و دستمزدى
برابر با ميانگين دستمزد کارگران واجد شرایط دریافت مينمودند·
کليه امالک مالکان مصادره ٬به عبارت دیگر ملی ميشدند· حق استفاده از زمين به
شوراهاى منطقه ای داده ميشد ٬تحت نظارت شوراهاى منطقه اى زمينهای بزرگ
به کشاورزیهاى نمونه مبدل و توده های مسلح جایگزین ارتش حاضر ميشدند·

تزهای لنين به عنوان «احمقانه» از جانب منشویکها محکوم و حتی فراکسيون
درون بلشویکها نيز بر عليه لنين بپاخاست· تزهای آوریل هرگز مورد قبول واقع
نشدند بلکه به عنوان پيوستی از جانب لنين منتشر شدند·
لنين بمنظور گذاردن تاٽير بر روی اوضاع شهر از هر فرصتی بهره بردارى مينمود٬
در مقابل اجتماعات کوچک مردم نيز صحبت ميکرد و ٬ميانگين ٬دو مقاله در روز
برای آنان ميخواند·
او در حاليکه از همان لحظه اول در مورد سرنگونی دولت موقت سخن ميگفت ٬از
جانب پرودا که توسط استالين و کامنف صفحه آرائى و تنظيم ميشد مبارزه ای معتدل
بر عليه کرنسکی به پيش برده ميشد· کامنف «دفاع از وطن» را بمنظور حمایت از
پيروزیهای انقالبيون تقویت مينمود·
توسط بلشویکهای پطروگراد یک هفته پس از ورود به روسيه کنفرانسی با شرکت
مقامات بلند پایه شهر برگزار و در آنجا مواضع لنين پيروز شد· او اما در شوراى
پطروگراد طی نطقی بر عليه جنگ مورد تمسخر قرار گرفت و رهبران شورا به
حمایت از «وام آزادی» ٬عمال یک بودجه جنگی جدید ٬تصميم گرفتند· تبليغات
شدیدی بر عليه «خائن به وطن» ٬یعنی لنين ٬آغاز شد·
در صورت اعتماد به مطالب کتابهاى نوشته شده در این باب لنين قبل از انقالب اکتبر
تقریبا در پولهای آلمانی شنا ميکرد· ٣دولت پادشاهى آلمان پنج یا بعبارت دیگر ٥۰
ميليون مارک طال به بلشویکها پرداخت نموده بود·
شواهد فراوان بنظر ميرسند· در سال  ١٩١٧این اطالعات مورد تایيد دستگاه
جاسوسی فرانسه ٬سوسيال دمکراتهای آلمانی و رهبر انترناسيونال دوم ادوارد
برنشتاین قرار گرفتند·
٤

اریش لودندورف  ٬رئيس ستاد ارتش آنزمان آلمان در جبهه شرق نيز در خاطرات
خود اطالعات را مورد تایيد قرار داد و سولژنتسين مدارک آلمانى آنرا منتشر
مينماید· ٥دریافت کمک مالى از آلمان توسط لنين یکی از ادعاهای الینقطع قرن ما
بوده ٬با اینحال طی  ٨۰سال مدرکی دال بر حقانيت آن شناسایى نشده است·
اینکه لنين جاسوس آلمان باشد اتهامى بود مطرح شده از جانب تفاهم مٽلٽ غربى به
منظور شعله ور نگاهداشتن تنور جنگ· از جانب این اتحادیه تقاضای «بدون
غرامت جنگی و تصرفات»  -ه لنين براى صلح با آلمان تهدیدى تلقی ميشد·

صلحی جداگانه با قيصر ویلهم شرایط را براى آلمان جهت بکار گيرى تمام قدرت
نظامى خود بر عليه غرب مهيا مينمود· بهمين دليل لنين بعنوان «جاسوس» آلمان
معرفی شد· همانطور که مارکس گفت منافع دروغ نميگویند·
در روزنامه های پطروگراد سندى به چاپ رسيد که دستگاه جاسوسی فرانسه در ٢٣
ژوئيه «در دسترس قرار داده» و بعنوان مدرک نشان ميداد که لنين  ٣٧ميليون
روبل دریافت نموده بود· این اتهامات اساس کيفر خواست بر عليه لنين شدند·
در اینجا خواندن یاداشت سفير فرانسه ٬موریس پالئلوگ ١٧ ٬سپتامبر ٬ ١٩١٥
هنگام گفتگو با یکی از اعضای دستگاه جاسوسی خود ٬خالى از لطف نيست:
پالئلوگ سوال کرد« :آیا لنين حاضره برای ما جاسوسی کنه؟» «نه ٬لنين آدمی
نيست که بشه بخریش· او آدم متعصبيه ٬اما بصورتی غير معمول درستکار و از
احترام عمومی برخورداره ».پالئلوگ این مطلب را اینچنين تفسير نمود« :پس در
٦
اینصورت او خطرناکتره».
اتهامات وارده بر لنين از چنان ماهيت ساختگی برخوردار بودند که حتی
سياستمداران تفاهم مٽلٽ غربى نيز بر آنان باور نداشتند· اما جنگ داخلی و مداخله
گرانه در روسيه مانعى بر سر راه تکرار چندین باره آنها مانعى ایجاد ننمودند·
در شب  ١مارس  ٬ ١٩١٨ادگار سيسون یکی از کارکنان سفارت آمریکا در
پطروگراد ٬در تبانی با برخی از روسها ربودن صندوقهایى را سازماندهى نمود که
در اسمولنى مستقر و حاوی مدارکى بودند· دولت روسيه ٬دقيقا در همانزمان ٬در
٧
حال مهاجرت از اسمولنى در پطروگراد به کرملين در مسکو بود.
سرانجام پس از آمدن ادگار سيسون با آن مدارک «مهم» به لندن انگليسيها گفتند که
همان اسناد را قبال از سرهنگ سامسونوف نامى خریده بودند .٨در آمریکا نيز با
ادگار سيسون با بی اعتمادی برخورد شد اما بهر حال مجوز انتشار مدارک را
دریافت نمود· اسناد در آمریکا توسط کميته ای متشکل از زبانشناسان اسالوی و
٩
مورخان ٬در حاليکه داده هاى ادگار سيسون دست اول بودند ٬منتشر شدند·
اما معلوم شد که اغلب این اسناد کپی برداری از مدارکى ادعایی و تقلبی آشکار
بودند· در یکی از تلگرافهای منتشر شده (شماره  )٦٧گفته ميشود که یک بانک
سوئدی ٬واربورگ ٬با دریافت ماموریت از سندیکاليستى «رن وستفالن» مخارج
خرید اسلحه برای ترتسکی و بلشویکها را ٬جهت تحویل در لولئا و واردو (دو شهر

سوئدى -م) ٬پرداخت ٬و در لولئا شرکت «اسن و پسر» انتقال پول را به جى·
فورستنبرگ (با نام مستعار هانئکى) سازماندهی نموده بود·
این سند از طرف سازمان جاسوسی دولت روسيه منتشر شده بود ٬به عبارت دیگر
همان سازمانی که مدارک قالبى معروفی نظير «پروتکل بزرگان صهيون»* را جعل
نموده بود·
در  ١٦اکتبر  ١٩١٨نیویورک تایمز مانند پيج ٬سفير آمریکا در لندن ٬در مورد
واقعى بودن این مدارک تردید نمودند· جرج کنان ٬متخصص امور روسيه و سفير
چندین ساله آمریکا در مسکو تقریبا چهل سال بعد گفتگو در مورد مدارک سيسون
را با اینکه آنها «از آغاز تا پایان» ١۰قالبی بودند خالصه نمود·
در جنگ جهانی سياستمداران آلمانی البته در جهت تمرکز نيروهاى خود بر روى
جبهه غرب و رها نمودن جبهه شرق تالش نمودند· و همانطور که کنان اشاره
مينماید فلسفه بلشویکها شامل «چيزى نميشد که دریافت کمک مالى از آلمانيها را
منع نموده باشد و آنها قبل از بدست گيرى قدرت چنين کمکهایى را دریافت نموده
١١
بودند»·
اما نه مدارک سيسون و نه دیگر مدارک ارائه شده از بایگانيهای باز شده آلمانيها٬
روسها و یا دیگر بایگانيهای دولتی ٬قادر به تایيد اینکه چنين پشتيبانی مالی واقعا
رخ داده باشد نبوده اند· ادغام اطالعات درست و نادرست یکى از قوانين بنيانی در
هنر – ه محدود نمودن اطالعات بحساب مياید·
حقيقت این بود که هانئکى بعنوان تاجر ٬در شرایط ضرورى قادر به فراهم آوردن
پول براى بلشویکها بود· لنين در آوریل  ١٩١٧به او تلگرافی زد و از او در مورد
کنار گذاردن  ٢تا  ٣هزار کرون پول جهت مصارف سفر تقاضا نمود· این نيز
واقعيت دارد که هانئکى برای شرکت تجاری در کپنهاک کار ميکرد که با آلمانيها
معامالتی داشت و در آنجا آلکساندر هلپهند ٬که لنين از تماس با وى بدليل همکاریش
١٢
با آلمانيها سرباز ميزد ٬یکی از سهامداران بود·
اما اینکه هانئکى در رساندن پول به لنين نقش واسطه را ایفا نموده باشد بسختى
قابل اٽبات است· لنين شایعات برعليه هانئکى را بعنوان «تبليغات سرمایه دارى»
بى پایه و اساس خواند و پس از انقالب وى را بعنوان کارمندى عاليرتبه در وزارت
دارایى روسيه و بانک دولتى منصوب نمود· آیا لنين یک «جاسوس آلمانى» را در
١٣
پست مهمى منصوب نموده بود؟ بعيد بنظر ميرسد·

مدرکى دال بر آلمانى بودن پولهاى هانئکى در دست نيست ٬این امر مورد تایيد
١٤
لوئيس فيشر ٬یکى از شرح حال نویسان منتقد لنين ٬نيز قرار گرفته است· محقق
سوئيسى ویلى گائوشى با صراحت هر چه بيشترى ميگوید که لنين قادر به دریافت
کمک مالى از آلمانيها نبود ٬بهر حال نه قبل از مارس  ١٥.١٩١٧و او در آوریل
 ١٩١٧در کجا ميتوانست این مبالغ را ٬زمانيکه توسط افسران انگليسى در تورنيو
مورد بازرسى بدنى قرار گرفت ٬صرف نموده باشد؟
عالوه بر این ما ميدانيم که لنين و همراهانش جهت تامين پول سفرشان با مشکالت
فراوانى روبرو بودند· فابيان مونسون در پارلمان براى مسافرت لنين مبلغى را جمع
آورى و از این راه « ٦۰۰کرون» براى او فراهم آورد·
از جمله وزیر دست راستى و امور خارجه ٬آروید ليندمان ١۰۰ ٬کرون را امضاء و
اینچنين توضيح داد « :اگر لنين همين امروز اینجارو ترک کنه من با کمال ميل زیر
١٦
 ١۰۰کرون را امضاء ميکنم »
در مورد وضعيت بد اقتصادى لنين مدارک بسيارى وجود دارند· مادر وى تا هنگام
حياتش ٬ ١٩١٦ ٬بصورتى منظم به او کمک مالى پرداخت مينمود .لنين همچنين
مبالغ کمى بابت تدریس و سخنرانيها دریافت ميکرد· او گاهى با صداى بلند شکایت
و براى مثال در سال  ١٩١٦در نامه اى به شلياپنيکف در استکهلم اینچنين نوشته
بود« :من باید بزودى درآمدى براى خودم دست و پا کنم· در غير اینصورت در همان
١٧
جایى که هستم ميميرم· باور کن!»
صندوقدار سوسيال دمکراتها در سوئيس ریسى کاریتونوا پيش از سفر لنين به
کشور حکایت کمکش را به او براى دریافت  ٩٥فرانک از بانک بازگو مينماید·
او یک حساب بانکى همراه با باقيمانده اش ٬پنج فرانس و پنج -سانتيم را براى
کاریتونوا جهت پرداخت حق عضویت براى آوریل سال  ١٩١٧باقى گذاشت ٬اما این
مبلغ را هرگز از حساب بانک برداشت ننمود ٬بلکه به حفظ آن بعنوان حساب بانکى
لنين تصميم گرفت· این حساب بانکى بتدریج به موزه لنين در مسکو منتقل شد·
در سوئيس پس از باز شدن «حسابهاى بانکى غير فعال» براى عموم ٬نشان داده
شد که شخصى به نام والدیمير اوليانوف مبلغ زیادى پول در آنجا داشت· این مبلغ
ناشناخته بعدها به دختر برادرش اولگا اوليانوا پرداخت شد· بنابر اطالعات ارائه
شده از جانب منابع بانکى این مبلغ کمتر از  ١۰۰فرانس سوئيسى بود·

از این واقعيت نيز که روزنامه هاى بلشویکى از آوریل تا اوت  ١٩١٧تيراژ روزنامه
هاى خود را تا  ٣٢۰۰۰۰نسخه افزایش داده بودند اینگونه برداشت شده و گفته
ميشود که سرمایه هاى آلمانى در اینجا نقشى داشته اند·
در اینجا استدالل بى رنگ ميشود· با اینحال کسى باید روزنامه ها را درخواست و
خوانده باشد· بازدهى روزنامه ها با چنين تيراژى معموال بسيار خوب هستند· و اگر
لنين واقعا متحد قيصر بود باید در جهت متوقف نمودن انتشار انقالب در آلمان تالش
مينمود· قيصر آلمان ظرف یک سال سرنگون شد·
١ـ چند سال بعد رئيس جمهور فنالند ککونن قطار را به اتحاد جماهير شوروی اهدا نمود و بازدید از این قطار همچنان امکانپذیر است·
*
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C
 - _%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87مترجم
 -٢ميشا سيى کاژا در پرودا ١٩٢٧ ١۶/۴
 -٣آلکساندر سولژنتسين :لنين در زوریخ (اودواال  ٬)١٩۶٧هانس بيورکه گرن :پست روسى (کریتمسته  )١٩٨۵و غيرو
٤ـ ورورتز  ١۴و  ٢۰ژانویه ١٩٢١
 -٥آلکساندر سولژنتسين :لنين در زوریخ (اودواال )١٩۶٧
 -٦موریس پالىلوگ ٬Tsarskaja Rossija vo vermja mirovoj vojny :مسکو  ٬ ١٩٩١ص ٩
 -٧ایى· سيسسون :صد روز سرخ· شرح وقایع شخصى از انقالب بلشویکى ٬نيوهيون  ·١٩٣١بر اساس اطالعات دیگرى او تا فوریه
همانسال به دست یافتن به اسناد کرنسکى در بایگانيش قادر نشد· («ارتباطات خارجى در آمریکا» ٬ ١٩١٨ ٬روسيه ٬جلد  ١ص
.)٣٧١
٨ـ مخاطب سياسى شماره  ٬ ١٩٩١ ١ص .٤١
 -٩توطئه آلمانى -بلشویکى· کميته اطالعات عمومى ٬واشنگتن ·٩١٨
*
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A
8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9
 - %86مترجم
 -١۰جى· اف کنان :روسيه جنگ را رها ميکند ٬لندن  ١٩۵٧ص ۵۰٩
 -١١جى· اف کنان در مجله تاریخ مدرن ٬شماره  ٬ ٢ژوئن  ٬ ١٩۵۶ص ١۵۴
١٢ـ آلکساندر هلپهند با نام مستعار پاروس از ابتدا یک سوسيال دمکرات پيشرو بود ٬از جمله در سال  ١٩۰٥ریاست شوراى ـ
پطرزبورگ را بر عهده داشت .طى اولين سال جنگ جهانى او به امر تجارت اشتغال داشت (از جمله صادرات کاندوم) در کشورهاى
متحد با آلمان· پس از افشاى روابط تجاریش با آلمان لنين از کار کردن با او سرباز زد و حتى پس از انقالب حق ورود به روسيه را هم
نداشت.
١٣ـ در سال ١٩٣٧هانکى توسط استالين به اتهام همکارى با دستگاههاى امنيتى لهستان و آلمان اعدام شد·
١٤ـ لوئيس فيشر :لنين (استکهلم  ٬)١٩۶٧ص ١٢٧
 -١٥ویلى گائوشى ٬لنين در تبعيد در سوئيس (کلن  ٬)١٩٧٣ص ١٧۵
١٦ـ نقل از هانس بيورکه گرن :همانجا ٬ص ٢۶۴
١٧ـ ویلى گائوشى :همانجا ٬ص ١٧۶-١٧۵

 -١٢سرگيجه آور است
در  )١٦( ٣ژوئن  ١٩١٧در پطروگراد اولين کنگره تماما روسى شوراها در جوى
از هيجانات رو به رشد انقالبى با شرکت نمایندگان منتخب از ميان شوراى کارگران
و سربازان سراسر کشور گشایش یافت·

از  ٧٧٧نماینده صاحب حق راى و مدعى ارتباط با حزب ٬تنها  ١۰٥نفر بلشویک و
بقيه به فراکسيونهایى تعلق داشتند که از نظر قدرت با منشویکها و انقالبيون
سوسياليست همتراز بودند· منشویکها و انقالبيون سوسياليست با نظریه تشکيل
دولت و غصب قدرت توسط شوراها مخالف بودند·
در این هنگام بود که آن واقعه شگفت انگيز رخ داد· سيرتلى ٬وزیر منشویک پست
و تلگراف در دولت کرنسکى در پشت کرسى خطابه ایستاد· «در روسيه بخاطر کسب
قدرت مبارزه اى دردناک در جریان است» او گفت· «اما در حال حاضر براى پذیرش
این مسئوليت حزبى سياسى وجود ندارد·»
«بله ٬چنين حزبى وجود داره!» صدایى بسيار پرطنين شنيده شد· این صدا ٬صداى
لنين بود· او همراه با کروپسکایا و شمارى از رهبران بلشویک بر روى اولين
نيمکت نشسته بود· «حرف را باید به عمل تبدیل کرد!» لنين ادامه داد· « حزب ما
براى بدست گرفتن قدرت تردیدى بدل راه نميده· ما براى انجام اینکار در هر لحظه
اى آماده ایم·» او پس از آن به تشریح برنامه خود پرداخت :سرمایه داران را
بازداشت و خونریزى امپریاليستى را تمام کنيد·
بلشویکها هنوز در اقليت بودند· اما نفوذ آنان بسرعت افزایش یافت و در کنگره دوم
شوراها ٬در اکتبر ٬در اکثریت قرار داشتند· مصادف با حمله خانمان برانداز کرنسکى
به گاليسيا ٬چهارصد هزار کارگر و سرباز در پطروگراد زیر پرچم بلشویکها
راهپيمایى نموده بودند·
لنين در پایان ژوئن چند روزى را در روستاى نئووال ٬پطروگراد ٬استراحت نمود· در
غياب او رویدادى غيرمنتظره و اسفبار روى داد· یک هنگ تفنگدار در ویبورسيدان
به سازماندهى مسلحانه شورشى مستقل تصميم گرفت· کميته مرکزى حزب بلشویک
این تصميم را لغو و انجام تظاهراتى صلح آميز را خواستار شد ٬اما زمان براى انجام
آن از دست رفته بود·
ساخت سنگرها توسط سربازان آغاز و تنها با انجام تالشى بى شائبه تدارکات متوقف
شدند· تظاهر کننده گان مسلح کارگر و سرباز در عوض بسوى کاخ تائوریسکا
بحرکت درآمدند ٬اگر چه کميته مرکزى در جهت متوقف نمودن آنان تالش نموده بود·
کارخانجات و کارگاهها اعتصاب و ملوانان کرونشتاد با آنان همراه شده بودند· در
گوشه خيابان نوسکى پروسپکت و خيابان سادوایا تيراندازى شد و به گفته دولت

 ٤۰۰نفر کشته شدند· در نتيجه این شورش ناموفق مردم بر عليه بلشویکها
بپاخاستند و دولت موقت از این فرصت در جهت متالشى نمودن حزب تالش نمود·
شب  )١٨( ٥ژوئن بازرسى خانگى در پراودا به اجرا گذاشته شد· نيروهاى دولتى
کاخ کرزینسکا را اشغال و کرنسکى به بازداشت رهبران بلشویک تصميم گرفت·
ترتسکى ٬لوناچارسکى ٬کولنتاى و دیگر رهبران دستگير و لنين مورد تعقيب قرار
گرفت· کرنسکى خواهان بازجویى لنين به جرم خيانت بود· کليه امکانات تبليغاتى در
جهت خائن -ه به وطن جلوه دادن لنين بکار گرفته شدند·
در آغاز فقط دو نفر از اعضاى کمتيه مرکزى بلشویکها ٬استالين و اوردزونيکيدزا
بودند که بر عليه حضور لنين در دادگاه براى دفاع از خود استدالل نمودند· در
عوض لنين خود به ایفاى نقش زوال-ى روسى در دادگاه تمایل داشت· خوشبختانه با
تغيير نظر اکثریت لنين به پنهان نمودن خود متقاعد و شاید همين تغيير موضع نجات
جان او را موجب شد·
نيروهاى ارتجاعى تقویت شدند و رهبران شوراى پطروگراد «بمنظور نجات انقالب»
به حمایت از دولت موقت برخاستند· احکام اعدام در مورد خاطيان جبهه به اجرا
درآمد و تشکيل اجتماعات ممنوع اعالم شدند·
پارلمان فنالند منحل و ژنرال کورنيلوف به عنوان فرمانده کل قوا انتخاب شد· ژنرال
باگریشن بمنظور سرکوب شورشها در پطروگراد «لشگر خونخوار» خود از قزاقها و
قفقازها را اعزام نمود· لنين خود را مخفى و از جانب کرنسکى به فرمانده پطروگراد
فرمان شليک بيدرنگ -ه به وى ابالغ شد·
لنين ابتدا خود را در خانه سرگئى آليلویو (پدر همسر استالين) خيابان دهم ٬روژدست
ونسکایا ٬با یک راه خروجى بر روى سقف ٬مخفى نمود· سپس همراه با زینویف به
دریاچه رازليف که چندان فاصله اى با سسترورتسک نداشت رفتند و در آنجا در نزد
آشنایى قابل اطمينان سکنا گزیدند·
بعدها در رازليف یک کلبه علفى و یک تل یونجه ٬آنجایى که لنين خود را مخفى
نموده بود ٬به زیارتگاه کمونيستهاى سراسر جهان مبدل شد و دیدار از آنجا همچنان
امکانپذیر است·
گفته ميشود که لنين یکبار در رازليف بخاطر شکار به جنگل رفته بود· او در آنجا با
نگهبان جنگل که بصورتى غير مودبانه اسلحه اش را مصادره کرد برخورد نمود·
نگهبان جنگل پس از دریافت انتقاد از یملياموف ٬ميزبان لنين ٬پاسخ داد« :من

نميدونستم که این نوکر شما بود· اینجا همه نوع آدمى پرسه ميزنه·» لنين براى
رعایت اصول مخفى کارى دالیل فراوانى داشت ٬چرا که بمنظور دریافت اطالعات در
مورد مخفيگاه وى جایزه اى به مبلغ  ٢۰۰۰۰۰هزار روبل وعده داده شده بود·
او در کلبه علفى روزنامه ها را ميخواند و مقاله و نامه مينوشت· کروپسکایا ملبس
به لباس کارگر زن آگافيا آتمانوا* نامه ها را جابجا مينمود· در فصل پایيز لنين برفتن
به فنالند و نگارش کتاب «دولت و انقالب» در آنجا تصميم گرفت· او مداوما در
اندیشه رویدادهاى پيش رو بود ٬و اینکه پس از انقالب چه بر سر دستگاه دولتى
قدیمى ميامد؟·
لنين از موى مصنوعى استفاده و کمى آرایش ميکرد· پاسپورتى با نام مستعار
کنستانتين ایوانف ٬کارگرى شاغل در کارخانه اسلحه سازى سسترورتسک ٬به وى
داده شده بود· هوگو جاالوا ٬راننده قطار ٬او را در واگن خود به عنوان متصدى
سوخت کوره ٬مخفيانه از مرز عبور داد· در هلسينکى در نزد شخص رئيس پليس به
لنين محل دنجى داده شد!
در آوریل  ١٩١٧سازمانهاى کارگرى در هلسينکى یکى از اعضاى حزب بلشویک٬
گوستاو رو ویو ٬را بعنوان معاون اول رئيس پليس انتخاب نموده بودند· لنين
هنگاميکه به آنجا آمد ٬به دليل فرار رئيس اصلى ٬رئيس پليس موقت بود·
او در خانه رو ویو کار نوشتن کتاب خود را در مورد دیدگاه مارکسيسم به دولت ٬که
در زوریخ و طى سفرش به استکهلم آماده نموده بود ٬از سر گرفت· او در آنجا
١
کتابچه یاداشت خود را ٬بدليل ممانعت از ضبط و مصادره آن در مرز ٬باقى گذارده
بود·
لنين به کامنف نوشت و از وى در صورت ترورش در مورد مراقبت از کتاب آبى در
استکلهم درخواست نمود· او درآنزمان آنرا از طریق پيکى دریافت و نگارش کتاب
دولت و انقالب را آغاز نمود ٬کتابى که بر اساس نظرات بسيارى یکى از مهمترین
آثار وى بشمار ميرود·
کتاب آبى عمدتا حاوى روایتهایى از پيش کسوتان بود ٬همگى با مضامين دولت و
انقالب· اما کتاب ميخائيل باکونين ٬کمون پاریس و دولت ملى ٬نيز مورد استفاده قرار
گرفته بود· پدر آنارشيستها زمانى با مارکس همکارى و مانیفست کمونیست را بزبان
روسى ترجمه نموده بود·

این اثر را ميتوان «آنارشيستى ترین» اثر لنين خواند· او در آنجا توضيح داد که
دولت سرمایه دارى چگونه واژگون و یک دولت کارگرى جایگزین آن ميشد ٬که به
نوبه خود تحت حاکميت کمونيستها محو ميشد· این دیدگاه مصالحه موقتى
٢
آنارشيستها با لنين را سبب شد·
لنين در پيشگفتارى در مورد این کتاب مينویسد که او جهت تکميل آن فرصت الزم را
بدست نياورد ٬بلکه ناگزیر آنرا بصورتى نيمه کاره به چاپخانه ارسال نمود· اما
«دلپذیرتر و مفيدتر بدست آوردن تجربه از انقالب است تا بازنویسى آن» ٬او پایان
داد·
پس از گسترش رویدادها در پطروگراد ٬لنين هر چه بى تاب تر به بازگشت عزم جزم
نموده بود· بلشویکها با آغاز  ٢٦ژوئن ( ٨اوت) در پطروگراد بصورتى «نيمه
قانونى» به برگزارى ششمين کنگره خود نائل آمدند· توسط  ١٧١شرکت کننده
پرسشنامه اى پر شد که نشان ميداد ٬آنها بصورت متوسط  ١۰سال عضو حزب بوده
اند ٢ ٬تا  ٣بار دستگير و سه سال در زندان و در دارالتادیب بسر برده و یا تبعيد
شده بودند·
نيمى از آنان تحصيالت دانشگاهى و یا دبيرستانى داشتند ٬و برخى گفتند که در
«زندان درس خوانده بودند»· این گارد آبدیده به پيشنهاد لنين به فراهم آوردن
آمادگيهاى الزم براى آغاز شورش مسلحانه تصميم گرفت· چرخ زمانه به کام حزب
ميچرخيد·
یورش ماه جوالى روسيه بر عليه آلمان و اطریش شکست خورده بود و کرنسکى
در خفا کنفرانسى اضطرارى را در مقر فرماندهى خود فراخواند· «وضعيت افسران
اسفبار است» ٬ژنرال دنکين گزارش داد« .به آنها توهين ميشود ٬مورد ضرب و شتم
قرار گرفته و ترور ميشوند»·
از جانب فرمانده جبهه شمالى ژنرال کليموفسکى ٬گزارش مشابهى ارائه شد «چه
باید کرد؟» او سوال کرد· «حکم اعدام؟ آیا بدار کشيدن همه رسته ها امکانپذیر
است؟ دادگاه نظامى؟ در اینصورت نيمى از سربازان به سيبرى اعزام خواهند شد·
نميتوان سربازان را با تهدید به زندان و کار اجبارى به انجام کارى وادار نمود·
«کار اجبارى؟ بعد چه؟ آنها ميگویند·» «بعد از پنج سال آزاد ميشوم و در آنزمان
دستکم سالم هستم»·

مخلص کالم ٬وضعيت نااميد کننده و پيشنهادات ارائه شده براى حل شرایط نيز
بهمان ميزان نااميد کننده بودند· رئيس سابق پارلمان ٬رود زیانکو ٬بسادگى پيشنهاد
تسليم پطرو گراد را ارائه نمود· اجازه بدهيم که آلمانيها روسها را شکست
بدهند·····
مالک کمپانيهاى بزرگ ٬یاروزینسکى ٬برگزارى جلسه اى را ميان کمپانيها در ماه
اوت پيشنهاد کرد· «براى خفه کردن این دوستان قالبى مردم ـ کميته ها و شوراها-
استفاده از دستهاى الغر و استخوانى گرسنگان شاید ضرورى بشه····»
سرانجام از طرح شکلى از دیکتاتورى نظامى سخن بميان آمد· و این دیکتاتورى
توسط فرمانده کل قوا ٬ژنرال کورنيلوف رهبرى ميشد که مایل به انجام آن بود· در
 ٢٥اوت نيروهاى تحت فرماندهى کورنيلوف بسوى پطروگراد به حرکت درآمدند· او
به تصاحب قدرت ٬دستگيرى کرنسکى و جارى نمودن حکومت نظامى تصميم داشت·
این عمليات در خفا توسط انجمنى از صاحبان شرکتهاى بزرگ و بانکداران ٬تغذیه
مالى ميشد·
اما کودتا به فراموشى سپرده شد· نيروهاى تحت فرماندهى کورنيلوف بسرعت
روحيه خود را باختند ٬و افسران مصمم به سازماندهى رژه ى استقبال ٬در هتل
آستوریا از افراط در نوشيدن مشروب سر از پا نميشناختند· ژنرال کریموف ٬رهبر
گروهى که به سمت پطروگراد پيشروى نموده بود ٬خودکشى کرد·
کورنيلوف از کار بر کنار و مدتى بعد جمهورى اعالم شد· در ميان نيروهاى مسلح
هرج و مرج رو به فزونى نهاد· پس از سقوط بدون مقاومت ریگا ٬که از اهميت
بسيارى برخوردار بود ٬چپگرایان سرمایه داران را بدليل تسليم آن بصورتى
داوطلبانه و ترجيح قيصر به کمونيستها مقصر اعالم نمودند· در  ٣١اوت شوراى
پطروگراد از پشتيبانى دولت موقت ٬که تا آنزمان رسما از آن حمایت نموده بود٬
دست برداشت·
بلشویکها اکنون در شوراى پطروگراد و مسکو و تعدادى از شهرهاى بزرگ دیگر
داراى اکثریت بودند· احزاب دیگر به رقابت با تبليغات آنان قادر نبودند و ترتسکى
رهبر شوراى پطروگراد ٬ناطقى بسيار ماهر ٬پس از طرح مطالبات زمين ٬نان و
صلح ٬به متقاعد نمودن هزاران هزار تن از مردم بمنظور اداى قسم وفادارى به
شورا نائل آمده بود·  ٤۰۰۰۰۰سرباز خود را در اختيار شوراى پطروگراد قرار داده
٣
بودند·

لنين در  )٢۰( ٧اکتبر مخفيانه به پطروگراد بازگشت· سه روز بعد در خالل جلسه
کمتيه مرکزى تصميم کنگره در مورد شورش مسلحانه مورد تایيد قرار گرفت· ١۰
نماینده به این شورش راى مثبت ٬اما  ٢نفر (زینویف و کامنف) راى منفى دادند·
بدنبال آن در آپارتمان هوگو جاالوا و در خانه خانم سوچانوا (در حاليکه شوهر او٬
یک منشویک نویسنده ٬در مسافرت بسر ميبرد) مجمومه اى از جلسات توطئه گرانه
برگزار شدند·
لنين در گرما گرم درگيریها برکنارى رهبران ضعيف النفس را مطالبه نمود· وى
بعدها ٬پس از پيروزى انقالب ٬در مورد آنان بذله گویى ميکرد« :شما» او به کامنف
گفت ٬همين االن در حاليکه دو سال از حاکميت ما ميگذره ٬ميایى و ادعا ميکنى که
حداکثر دو سال دیگه به پایان عمر حکومت ما باقى مونده····»
در  ٢٤اکتبر ( ٦نوامبر) لنين به کمتيه مرکزى نامه اى نوشت« :اکنون بيش از هر
زمان دیگرى روشنتر شده است که تاخير هر چه بيشتر در براه اندازى شورش برابر
است با عذاب··· امروز بعد از ظهر ٬به هر قيمتى که شده ٬اعضاى دولت باید
دستگير و دانشجویان افسرى و دیگران خلع سالح و (در صورت مقاومت ٬سرکوب
بشوند)».
نامه توسط پيکى فرستاده شد اما او پس از آن با موى مصنوعى بدون تامل براى
دریافت پاسخى بطرف اسمولنى براه افتاد· تمام زندگى وى در گذشته ٤٧ ٬سال٬
صرف فراهم آوردن شرایط براى مواجه با این روزهاى پرآشوب پيش رو گشته بود·
اراده اى که لنين درآنزمان باید به نمایش ميگذارد عمرى از تدارکات ٬توجه و دقت
را صرف گرد آورى خود نموده و شم و احساسى را پرورش داده بود که وى بوسيله
آن فرصتى را دید که حلزون وار به جلو ميامد و بر روى آن ـ پيش از آنکه همانند
یک رعد ناپدید بشود  -چنگ انداخت·
او بهمراه محافظ خود آینو راهيا براه افتاد· خارج از کاخ تائوریسکا توسط پليس
متوقف و عنقریب بازداشت بشود· ساعت  ٢٢٬٤٥بود که لنين در اسمولنى ظاهر و
بمنظور تصاحب قدرت عنان رهبرى را بدست گرفت· مدرسه سابق شبانه روزى
مخصوص خانمهاى صاحب منصب ٬به کندوى عسلى مبدل و در اتاق شماره ٣٦
کميته مرکزى قرار داشت·
در مقاله هنر شورش که لنين در سپتامبر نوشته بود برنامه کارى کامال روشنى
وجود داشت···········« :کميته اى را براى نيروهاى شورشى سازمان بدهيد٬

نيروها را تقسيم کنيد ٬اجازه بدهيد که نيروهاى قابل اطمينان از نقاط حساس
نگهدارى کنند ٬نمایشخانه آلکساندر را محاصره [در آنجا شوراى کرنسکى قرار
دارد] و دژ پيتر پل را تصرف کنيد· ژنرالها و اعضاى دولت را دستگير و بسوى
افسران داوطلب و [رسته هاى خونخوار] سربازانى را اعزام نمایيد که براى فدا
نمودن جان خود آماده باشند و در مقابل نفوذ دشمن به مرکز شهر مقاومت نمایند
[···] تلگراف و تلفن را اشغال و در آنجا از کارکنان ما استفاده کنيد ٬با تمام
کارخانجات ارتباط تلفنى برقرار کنيد·»
کميته هاى شهرى ميان کارگران اسلحه تقسيم نموده بودند· کروپسکایا ميگوید ٬اما
در بزرگترین بخش کارگرى شهر ٬ویبورگ سيدان ٬کسى وجود نداشت که اسلحه را
بسوى او نشانه بگيریم· فقط یک فرمانده و تعدادى از دانشجویان افسرى که براى
نوشيدن چاى به کلوب محل کارشان آمده بودند دستگير شدند·
سربازان سرخ و نيروهاى وفادار به شوراى پطروگراد طى شب همه مراکز قدرت در
پطروگراد :پلها ٬ایستگاههاى قطار ٬پست و تلگراف ٬ایستگاهاى تلفن و بانکها را
به تصرف خود درآوردند· همزمان کشتى جنگى آئورورا در کنار اسکله در مقابل
کاخ زمستانى پهلو گرفت·
پس از آن ٬شب  ٢٥اکتبر ٬لنين در اسمولنى بر روى زمين در کنار ترتسکى ٣که طى
تمام دوران انقالب ٬بدون ارتکاب جرمى به لنين وفادار مانده بود ٬دراز کشيد .لنين
با لبخندى خسته گفته بود« ٤:گذار از عالم اموات به قدرت خيلى سریع اتفاق ميفته»!
و به آلمانى اضافه کرد « »Es schwindeltسر گيجه آوره·
صبح روز بعد ٬در  ٢٥اکتبر ( ٧نوامبر) ٬سرنگونى دولت موقت اعالم شد· قدرت
دولتى به کميته نظامى انقالبى ٬ارگان شوراى ـ پطروگراد منتفل شد· ساعت ١۰
صبح همانروز این اعالميه براى چاپ به چاپخانه داده شد« :به همشهریان روسى!
دولت موقت سرنگون و قدرت دولتى به کميته نظامى انقالبى ٬ارگان کارگران
پطروگراد ـ و نماینده گان شوراى سربازان روسى ٬که در راس کارگران و
سربازخانه هاى پطروگراد قرار دارند ٬منتقل شده است·
آنچه که مردم براى آن مبارزه نموده اند اکنون قابل اجرا گشته است :پيشنهاد فورى
در مورد صلحى دمکراتيک ٬حذف حق مالکيت زمينداران بر روى زمين ٬کنترل
کارگران بر روى توليد و تشکيل یک حکومت شورایى.....زنده باد انقالب کارگران٬
سربازان و دهقانان!»  ٢۵اکتبر ٬طى تمام روز ٬عمليات نظامى بدون برخورد با
مقاومتى ادامه داشت·

مردم بطور کلى از رویدادهاى در حال جریان چندان با خبر نشدند· اطالعات داده شده
از این دست که همه تا حد از خود بيخود شدن مانند خوک مشروب نوشيده و خارج
از کاخ زمستانى با سر و صدا شراب هورت ميکشيدند را ميتوان به تخيالت نسبت
داد· در روسيه سالها بود که نوشيدن الکل ممنوع و این تا مرگ لنين ادامه یافت·
یکى از اولين فرامين لنين این بود ٣٧۰۰۰۰ ٬ليتر شراب و مشروب به
اسکاندیناوى صادر کنيد·
نه ٬مردم در نوسکى به سينما رفته و به انجام کارهاى روزمره خود مشغول بودند·
آنها در سالن کنسرت در نارودنى ترانه دون کارلوس را ميخواندند که توسط
بزرگترین خواننده اپراى روسيه ٬فئودور شالياپين اجرا شده بود· ابتدا همزمان با
آغاز شب بود که چهار گوشه شهر توسط تانکهاى کمتيه نظامى انقالب اشغال شدند·
ساعت  ٢٬٣۰بعد از ظهر جلسه اى با شرکت کارگران و نمایندگان شوراى پطروگراد
افتتاح شد· در ميان هلهله و شادى فراوان شورا این اعالميه را دریافت نمود :دولت
موقت دیگر وجود خارجى ندارد ٬چند تن از وزیران دستگير و مابقى آنان در انتظار
ایستاده و پارلمان منحل و همه نقاط حساس تصرف شده بودند·
کاخ زمستانى هنوز مقاومت نشان ميداد· ساعت شش بعد از ظهر کاخ محاصره و
تمام خطوط تلفنى بسته شده بودند· ساعت  ٢١٬٤٥رزمناو آئورورا با توپى شش
اینچى اولين گلوله اخطار را بسمت کاخ پرتاب کرد· توپخانه سنگين دژ پيتر پل حدود
 ٣۰گلوله ٬بدون بوجود آوردن خساراتى جدى ٬بطرف کاخ شليک کرد· آنها از
کليساى جامع کازان نيز ٬با استفاده از گلوله هاى تانک و توپخانه سنگين ٬به ميدان
کاخ حمله کردند· شرایط براى انجام یورشى آماده بود·
تا مدت زمانى دراز در مورد تسليم گردان موسوم به «گردان مرگ» زن و دیگر
مدافعان که در کاخ بسر ميبردند ٬وضعيت عدم اطمينان جارى بود· در پایان یک
گروه  ٤۰۰ - ٣۰۰نفرى از سربازان گارد سرخ و سربازان به داخل کاخ رفتند·
شش تن از آنان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند·
آنها کمى قبل از ساعت  ٢صبح به اتاق مرمر سبز ٬جایى که دولت موقت از آنجا
حکومت ميکرد وارد و اعضاى دولت  ٢٬١۰به امضاى قرارداد بازداشت خود ناگزیر
گشتند· با اینحال رئيس دولت موقت ٬آن درمانده نزدیک بين ٬آلکساندر کرنسکى٬
ملبس به لباس پرستار بچه و با اسکورت اتوموبيلى با پرچم آمریکا (این اتوموبيل
بعدها بعنوان «ربوده شده»به پليس گزارش شد) موفق به فرار شد·

پس از پایان تيراندازیها ٬جمعى از مردم به کاخ حمله و اموال تزار را در اتاقش و
زیر زمين به غارت بردند ٬که جلوگيرى از آن بسيار دشوار شد· با اینحال صدمات
وارده به کاخ اندک بود· در صورت پذیرفتن اظهارات ایزاک بابل – ه نویسنده ٬او و
رئيس چکا* -ى پطروگراد ٬یوریتسکى ٬چند روز بعد در کاخ نشسته و سيگارهاى
تزار را دود کرده بودند!
کرنسکى ٬بمنظور سازماندهى نيروهاى قادر به بازگرداندن او به پطروگراد و تعقيب
بلشویکها ٬با عجله به سمت جبهه حرکت کرد· او در گاتينا شمارى از سربازان و
افسران مایل به مقاومت را گرد هم آورد ٬اما بيهوده بود· «نيروها» در مقابل دیدگان
او آب شدند و خود ناگزیر به تبعيد رفت· دولت در پطروگراد ٬بقول یکى از
فرماندهان فرانسوى« ٬پيش از هيش گفتنش» سرنگون شد·
ترتسکى کنگره شوراها را یکساعت پس از آغاز حمله به کاخ زمستانى با پيام
سرنگونى دولت موقت آغاز نمود· بلشویکها در جریان گشایش کنگره با ٣٩۰
نماینده از  ٦٤٩نفر بزرگترین گروه بودند·
در طول کنگره جناح بلشویک بدليل پيوستن از احزاب دیگر تا  ٤٧٢نماینده افزایش
یافت· لنين بدليل کمبود وقت در اولين کنگره شرکت نکرد ٬اما در دومين کنگره
دستگيرى اعضاى دولت موقت را اعالم نمود· «اکنون زمان براى آغاز ساخت و
ساز یک جامعه سوسياليستى فرا رسيده است!» او سخنرانى خویش را اینچنين
بپایان برد· با سادگى و خونسردى کامل·
پس از گذشت ساعاتى پيشنهاد وى در مورد فرمان صلح به تصویب کنگره رسيد٬
پيشنهادى که به کليه کشورهاى شرکت کننده در جنگ صلحى بدون الحاق ٬غرامت٬
بر اساس حق مردم در تعيين سرنوشت خویش ٬را ارائه مينمود·
بهمان ترتيب پيشنهاد لنين در مورد فرمان زمين مورد قبول واقع شد ٬فرمانى که
حق مالکيت مردم و دولت را بر روى زمين جایگزین حق مالکيت مالکان بزرگ بر
روى زمين که باید بدون دریافت هيچگونه غرامتى زمينهاى خود را واگذار
مينمودند ٬برسميت ميشناخت·
با اتخاذ اقدامى سریع  ١٥۰ميليون دسياتين ۵زمين متعلق به زمينداران بزرگ ٬اقوام
تزار ٬کليسا و معابد به کشاورزان واگذار شد و بدین ترتيب از پرداخت اجاره اى
بالغ بر  ٥۰۰ميليون روبل معاف گشتند·

کنگره نماینده گانى (کمتيه اجرایى مرکزى )VTSIK ٬را ٬که در آن بلشویکها در
اکثریت بودند ٬انتخاب و پس از آن به مسئله حساس دولت بازگشت· قبل از هر چيز:
نامى براى این دولت؟ ترتسکى پيشنهاد نمود ٬شوراى کميساریاهاى مردمى· «عالى
بنظر مياد· بوى انقالب ميده» لنين گفت·
لنين بعنوان مدیر بالمنازع بنظر ميرسيد ٬با اینحال براى شروع از قبول این سمت
بدليل انجام وظایف حزبى سر باز زد· پس از آن باید در مورد تک حزبى یا ائتالفى
بودن دولت موضع گيرى ميشد·
به پيشنهاد منشویکها و با موافقت جمعى شرکت کنندگان ماموریت تشکيل دولتى
ائتالفى بر عهده مارتف نهاده شد· اما انقالبيون سوسياليست و منشویکهاى -راست
به ناگهان سالن را ترک کردند! بدنبال خروج آنان انقالبيون سوسياليست – چپ نيز
از شرکت با بلشویکها در دولت امتناع ورزیدند·
در نتيجه اولين دولت شوروى دولتى تک حزبى ٬از بلشویکها شد· «روزى خواهيد
فهميد که در چه جنایتى شرکت کردید!» مارتف فریاد کشيد و سپس سالن را ترک
کرد· کنگره در بيانيه اى منشویکها و انقالبيون سوسياليست را بخاطر تضعيف
حکومت شوراها محکوم نمود·
بلشویکها بسرعت دریافتند که در جریان بدست گيرى صلح آميز قدرت در برخى از
موارد بيش از حد مالیم بوده اند· کرنسکى ٬تعداد زیادى از وزرا و افسران
دانشجوى مدافع کاخ زمستانى را با اداى قسم آزاد و ژنرال کراسنف ٬رهبر حمالت
نيروهاى دولتى ٬فقط به حبس خانگى محکوم شده بود·
طولى نکشيد که ژنرال در راس نيرویى قرار گرفت که خود را به پطروگراد نزدیک
مينمود و افسران دانشجوى متعلق به کاخ زمستانى شورشى را آغاز نمودند· لنين
ناگزیر به هلسينکى تلفن زد و دو واحد کماندویى و ناو جنگى رسپوبلیکا بسوى
پطروگراد حرکت کردند· در کارخانه پوتيلف ساخت زره پوش جدیدى براى حکومت
شوراها آغاز شد·
پير و جوان بمنظور برخورد با نيروهاى کرنسکى و تبليغات در ميان آنان بسوى
جبهه براه افتادند· حمله به پطروگراد بى نتيجه ماند و شورش افسران بسرعت
سرکوب شد· اما دورتر از پطروگراد شعله جنگ داخلى زبانه کشيد·

در  ٢٦اکتبر ( ٨نوامبر) ژنرال کالدین در منطقه دن حکومت نظامى اعالم و دست
اندر کار سازماندهى قزاقها بر عليه حکومت شوراها شده بود· در  ٩نوامبر رهبر
قزاقها ٬دوتوف و اورنبورگ را در اورال به تسخير خود در آورده و کرملين در
مسکو به اشغال سفيدها درآمده بود·
لنين باید جانب تعادل را رعایت و همزمان به ضد انقالب قدرت عمل نشان داده و از
تشدید مناقشات و تضادها با سوسياليستهاى انقالبى ٬منشویکها و دیگر
فراکسيونهاى مردد در روسيه پرهيز مينمود·
در ضمن در درون خود-ه حزب نيز دو دلى عظيمى جارى بود· چنين بنظر ميامد که
در آنجا نيز بسيارى پایان کار دولت بلشویکها را نزدیک ميدیدند· در  ٩نوامبر کمتيه
اجرایى کميته مرکزى بيانيه اى را با مضمون تشکيل دولتى با شرکت همه احزاب
سوسياليست ٬به تصویب رساند·
مخالفان بلشویکها به محض آگاه شدن از وجود این تصميم ٬در وهله اول اخراج
لنين از دولت و جایگزین نمودن وى را با یک منشویک تقاضا نمودند· لنين مخالفت
نمود و  ٩وزیر دولت او بعنوان اعتراض استعفا دادند· همزمان کامنف ٬ریکوف و
زینویف از کمتيه مرکزى حزب کناره گيرى نمودند·
در جلسات با شوراى نمایندگان مردم مبارزه بر عليه گرسنگى دائمى در دستور کار
قرار گرفت .در  ١١نوامبر پطروگراد فقط براى  ٤روز نان داشت· نمایندگان مردم
مانند دیگران یک هشتم فونت ( ٥۰گرم) نان در روز دریافت مينمودند ٬نانى آنچنان
مشمئز کننده که بدون گرفتن بينى قابل خوردن نبود·
یکى از مهمترین مطالبات بلشویکها قبل از انقالب اکتبر فراخواندن سریع یک مجلس
موسسان ٬با وظيفه تنظيم قانون اساسى براى دولت جدید ٬بود· در ٢٥ـ ٢٧نوامبر
 ١٩١٧جهت تشکيل این مجلس انتخابات به اجرا گذاشته شد ٬و آن بنحوى تنظيم
شده بود که همه احزاب را بشرکت در آن قادر مينمود·
بر اساس نتيجه رسمى اعالم شده انقالبيون سوسياليست از پشتيبانى  ٤۰٬٤درصد
راى دهندگان برخوردار شدند ٬بلشویکها  ٢٤٬٧و منشویکها  ٢٬٦درصد· بنابراین
بلشویکها تا کسب اکٽریت فاصله زیادى داشتند· با توجه به قوانين مجلس لنين البته
کنار زده ميشد· از طرف دیگر راه حل دیگرى وجود نداشت·

انقالبيون سوسياليست به دو فاالنژ  -ه چپ ـ و راست تقسيم شده بودند ٬که همزمان
بخش چپ آنها از بلشویکها پشتيبانى مينمود در ضمن واگذار نمودن دولت به جناح
راست انقالبيون سوسياليست برابر بود با سر تسليم فرود آوردن در مقابل سفيدها·
کرنسکى در همانزمان یکبار مطالبات مردم را در مورد نان و زمين زیر پا نهاده
بود· اکنون بلشویکها به تکرار آن مجاز نبودند·
بلشویکها در هر دو مرکز از اکثریت قاطعى برخوردار بودند· به باور لنين با برقرار
شدن صلح و گسترش هر چه بيشتر پيامهاى بلشویکها در ميان روستاها پشتيبانى
از انقالبيون سوسياليست محو ميشد· در کشور بزرگى مانند روسيه فاصله تاٽير
بسيارى بر روى سياست دارد·
الگویى وجود داشت که بر اساس آن روستاهاى نزدیک به راه آهن به بلشویکها و
با فاصله اى بيشتر به انقالبيون سوسياليست راى داده بودند· سربازانى که از جبهه
بازگشته بودند در روستاهاى قرار گرفته در امتداد راه آهن ٬اما نه در داخل خود
کشور ٬تبليغات نموده بودند·
در اکتبر  ١٩١٧در جریان دومين انتخابات شوراهاى تمام روسى کنگره ٬بلشویکها
ميان  ٢۰ميليون شرکت کننده حائز اکثریت شدند· در پطرزبورگ بلشویکها قبل از
انقالب  ٨۰درصد از آرا را در انتخابات ٬و پس از انقالب اکتبر در اولين انتخابات
براى دوماى پطرزبورگ ٬انتخاباتى کامال آزاد ١٨٨ ٬از  ٢۰۰کرسى را ازآن خود
نمودند·
لنين با اشاره به عدم اطمينان به دهقانان ٬بر این اعتقاد بود که طبقه کارگر به
تنهایى «نماینده واقعى اکثریت قریب به اتفاق آنهایى بود که تحت سيستم سرمایه
دارى بردگى نموده بودند» ٬طبقه کارگر «اگر چه بخش اقليت جامعه را تشکيل
ميداد» قادر به سرنگون نمودن سرمایه دارى و سپس جذب خرده سرمایه دارى فقير
و نيمه کارگر بود»· کشاورزان هنوز از بلشویکها پشتيبانى نمينمودند·
اما مردم بهر حال پارلمانى را برگزیده بودند· بلشویکها در مقابل آن چه تکليفى
داشتند؟ تعدادى از کادتها و انقالبيون سوسياليست قبل از گشایش پارلمان دستگير و
تبعيد شده بودند· شوراها پس از آن حزب کادت را کامال ممنوع اعالم نمودند· در
شب  ١٨ژانویه سال  ١٩١٨تبعيد شدگان کادتى ٬کوکوشکين و شينگرو ٬توسط تنى
چند از سربازان و ملوانان بر روى تختهاى خود در بيمارستان ترور شدند·

در همانروز مجلس موسسان – ه تازه انتخاب شده ٬در کاخ تائوریسکا در پطروگراد
تشکيل جلسه داد· سخنگوى منشویکها ساعاتى پس از نيمه شب و پس از مباحثى
طوالنى مسئله زمين را که در دستور کار قرار داشت به بحث گذاشت·
پيش از آغاز راى گيرى در مورد یک فرمان ملوانى قوى هيکل از اهالى کرونشتات٬
سيالزنيکوف ٬با اسلحه پر خود به سخنگوى مجلس نزدیک شد و دو عبارت را که
به نقل قولى به زبان روسى مبدل شده است به زبان آورد:
«!( »Karaul ustalنگهبان خسته است).
ساعت  ٤٬٤۰صبح بود که جلسه بوقت دیگرى موکول شد· روز بعد نمایندگان با
گشتهاى مسلح بلشویکها که از تشکيل جلسات جدید ممانعت بعمل مياوردند مواجه
شدند· رویدادها با برخوردهاى خشونتبار با تظاهر کنندگان ٬که بر اثر آن  ١۰تن ٬از
جمله دو تن از نمایندگان اعضاى مجلس منحل شده بقتل رسيدند ٬همراه بود·
پس از آن بمنظور انتخاب مجلس سوم از جانب دولت انتخابات عمومى اعالم شد· در
این انتخابات بلشویکها و سوسياليستهاى انقالبى چپ  ٩٤درصد از کرسيها را به
خود اختصاص دادند ٬و این امر بنوبه خود انحالل مجلس موسسان را مورد تایيد
قرار داد· درست است که شوراها تنها توسط نيمى از آراى راى دهندگان به مجلس
موسسان انتخاب شدند ٬ ٦اما مشروعيت یک دمکراسى ناچيز تجدید بنا شده قلمداد
شد·
لنين و کروپسکایا در اسمولنى باقى ماندند· آنها در آنجا اتاقى را گرفتند که بيکى از
رئوساى زن یک مدرسه شبانه روزى تعلق داشت· هنگام غروب کروپسکایا از محل
کار خود در تاسيىسات خدمات براى آموزش و پرورش عمومى به خانه ميامد و اگر
لنين مشغول به کارى نبود لحظه اى را صرف تماشاى خيابانهاى زیباى اسمولنى
نموده و با یکدیگر گفتگو ميکردند·
خانه آنها بسيار ساده بود· کليه دفاتر دولتى در اسمولنى تنها از یک ميز و چند
صندلى تشکيل ميشدند· جلسات تقریبا روزانه ٬گاهى دو بار که ميتوانست تنها چند
ساعت کوتاه باشد ٬برگزار ميشدند·
لنين بخاطر احترام به نظم و ترتيب پرداخت جریمه اى ميان  ٥تا  ١۰روبل را بخاطر
دیر حاضر شدن در محل کار براى خاطيان مقرر نموده بود· کميسرهاى عمومى ٬به
عبارت دیگر وزیران ٬از جمله لنين ٬ماهانه  ٥۰۰روبل ٬منشى  ٧۰۰و رئيس ٨۰۰
روبل دستمزد دریافت مينمودند·

حول سادگى شخص لنين داستانهاى بسيارى وجود داشته اند· هنگاميکه سرپرست
دولت بونتى -بروجویج به افزایش دستمزد رئيس ٬لنين ٬از  ٥۰۰تا  ٨۰۰روبل
تصميم گرفت ٬توبيخ نامه اى کتبى دریافت نمود· هدایا به کودکان محتاج اهدا
ميشدند· تنها مورد لوکسى که لنين آنرا قابل دفاع ارزیابى مينمود دادن غذاى کافى
به خدمتگزاران انقالب ٬حتى هنگاميکه در خارج نياز به غذا بينهایت بود·
لنين براى پرکردن پستهاى دولتى از کمک افرادى توانا نيز برخودار نبود· گریگورى
پطروفسکى /روزنامه نگار در خاطرات خود ميگوید که او چگونه بصورتى اتفاقى
وزیر کشور شد·
پس از بحران دولتى در نوامبر  ١٩١٧تعدادى از کميسرهاى مردمى به ناگهان
استعفا دادند و زمان کوتاهى پس از آن پطروفسکى بصورتى اتفاقى با لنين برخورد
نموده بود« :او دست خود را بر روى شانه من گذاشت و گفت« :دقيقا ٬بموقع بود!
ما تصميم گرفتيم که شمارو بعنوان وزیر کشور انتخاب کنيم! ریکف کارش را ول
کرده و رفته»!
من خواهش کردم« :والدیمير ایليچ! هر رفيق دیگه اى را که ميخواى انتخاب کن و
من همکار اون ميشم!» لنين گفت« :در جریان یک انقالب کسى نباید از برخورد با
مشکالت سر باز بزنه!» و با خنده اى مسرى گفت« :ما باید به پطروفسکى دوتا
کارگر با اسلحه از ویبورگ سيدان بدیم· آنها ميخوان اونو به ساختمان وزارت کشور
٧
ببرن! براى استعفا دادن بعدها کوشش کن!"
در ساختمان وزاتخانه منظره دلنشين و شادى در انتظار پطروفسکى نبود· قفسه
هاى قفل شده و کارمندانى که تنها در صورت تهدید -ه به بازداشت دهانشان را باز
مينمودند· بعدها ٬پس از انتقال دولت به مسکو ٬همان وظایف به پطروفسکى محول
شدند·
اولين اقدام او آویزان نمودن قفلى شد بر روى در مجلس سنا ٬شوراى کليسایى و
موسسات صاحب منصبان· لنين پطروفسکى را بخاطر خودسرى و زیاده رویهایش
بشدت مورد سرزنش قرار داد· اما چشمانش ميخندید·····
* نام کروپسکایا در گذرنامه جعليش
١ـ مارکسيسم در دولت در والدیمير ایليچ لنين :آٽار منتخب ٬نسخه  ٬ ۵جلد  ٬ ٣٣ص ٢۶٧
٢ـ بعنوان مثال به آلفرد روزمر نگاه کنيد :مسکو تحت فرمان لنين (موندال )١٩٧١
٣ـ ترتسکى نه تنها در طى روزهاى انقالب بلکه در ميان اعضاى حزب نيز بسيار محبوب بود· در ششمين کنفرانس و در جریان
انتخاب کميته او  ١٧١راى و لنين  ١٧٣راى بدست آوردند·
٤ـ دیميترى ولکوگونو :لنين· پرتره سياسى ٬بخش ( ١مسکو  ٬)١٩٩۴ص ·٢٩٣

*  -http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9%D8%A7مترجم
٥ـ یک دسياتين برابر است با  ١٬۰٩هکتار
٦ـ در ابتدا تنها کارگران و سربازان در کنگره هاى روسيه حق دادن راى داشتند.
٧ـ گونار گونارسون :روسيه ( ١٩١٧استکهلم  ٬)١٩۶٧ص ·٢۶٢

 -١٣صلح به بهایى گزاف
پيروزى در انقالب اکتبر بدون دادن وعده صلح امکانپذیر نبود· عملى نمودن این
وعده مهمترین وظيفه لنين محسوب ميشد· او در دشوارترین شرایط حکومت
شوراها تنها و شکست خورده در راى گيرى براى رها نمودن مبارزه و عقب نشينى
آماده بود·
هدف حکومت شوراها در آغاز برقرارى صلح در کليه جبهه ها بود· این پيشنهاد
مورد قبول دول متحابه واقع نشد· و تنها راه باقى مانده امضاى معاهده اى بود
جداگانه با آلمان· نمایندگان روسى و آلمانى در تاریخ  ٢دسامبر در برست -
ليتوفسک ٬شهرى قدیمى با قلعه اى باستانى در بالروس ٬گرد هم آمدند·
یک هفته از برقرارى آتش بس گذشته بود· مذاکرات براى آلمان به معناى امکان
انتقال نيروهاى خود به جبهه غرب و تقویت روحيه تضعيف شده آنان بود· اما
ژنرالهاى قيصر در روسيه ناتوان بوى طعمه اى زخمى را نيز احساس مينمودند·
صلح تنها با پذیرش الحاقات آلمان امکانپذیر ميشد·
لنين از این مذاکرات بمنظور بدست آوردن زمان بيشتر جهت پایان دادن به مناقشات
داخلى  -حتى به بهاى از دست دادن بخشى از اراضى – بهره بردارى مينمود· اما
دیگر رهبران بلشویک ٬و آنها در اکثریت بودند ٬مدعى بودند که صلحى جداگانه با
آلمان به معناى مرگ انقالب جهانى و در نتيجه براى روسيه بود·
پنهان نمودن اختالفات بر سرميز مذاکره غير ممکن بود· هئيت روسى در برست -
ليتوفسک عبارت بودند از یک کارگر و یک ملوان بعنوان نمادهایى از روسيه جدید٬
باضافه آدولف جوفه که بعدها وزیر امور خارجه ٬ترتسکى ٬جانشين او شد ٬باجناغ
او کامنف ٬لو کاراکان ٬آناستازیا بيتزنکو و شمارى دیگر·
بر سر ميز شام شاهزاده ارنست هوهن لوهه در کنار رفيق بيتزنکو نشانده شد·
شاهزاده پس از پى بردن به سابقه وى ٬ترور ژنرال و وزیر جنگ ساخاروف در
سال  ٬ ١٩۰٥مو بر تنش راست شد·
جوفه و کامنف پس از حرکت بسوى ایستگاه راه آهن ورشو در پطروگراد فهميدند
که هئيت نمایندگيشان فاقد نماینده اى از جانب دهقانان بود· آنها دهقانى را در خيابان

انتخاب و بهمراه خود به برست بردند· با ورود دهقان ٬رومان استاشکوف٬
عينکهاى یک چشمى سياستمداران آلمانى از حيرت بر روى زمين افتادند· ژنرال
هوفمان در دفترچه خاطرات خود نوشت«:یک نمونه کالسيک از یک مخلوق روسى
١
با موهاى سفيد و بلند و تپه اى از ریش».
ترتسکى قهرمان وقت کشى بود و در اولين دوئل خود با کولمان ٬که ده روز بطول
انجاميد ٬همه موارد را کنترل نمود· کليه جزئيات ارائه شده در پيشنهادات دول محور
مورد گفتگو قرار گرفتند تا جایى که ژنرال هوفمن خميازه کشيد و صورتش قرمز
شد·
در  ١٥دسامبر  ١٩١٧ميان حکومت شوراها و دول محور آتش بسى طوالنى منعقد
شد· اگر طرفين امضاء کننده آنرا یک هفته قبل از موعد سررسيد آن فسخ نمينمودند
این آتش بس بخودى خود تمدید ميشد· اما در پایان دسامبر مواضع آلمانيها با
٢
امضاى قرارداد صلح جداگانه اى با رادان تقویت شد· نيم ميليون سرباز آلمانى و
اطریشى اوکراین را اشغال و روزانه  ٣۰۰کاميون پر از غله را از آنجا مصادره
مينمودند· در آستانه سال جدید مطالبات عرضى آلمانيها از روسيه افزایش یافت·
دو سازمان حزبى در پطروگراد و مسکو خواستار پایان مذاکرات با آلمان
امپریاليستى شدند· شمارى از افراد سرشناس در برابر لنين قرار گرفته بودند ٬از
جمله نيکوالى بوخارین ـ «محبوب حزب» ٬آلکساندرا کولنتاى ٬اینسا آرماند ٬استاد
ميخائيل پوکروفسکى ٬کارل رادک ٬یورى پلخانف ٬موى سى یوریسکى ٬بال کون و
بسيارى از رهبران شناخته شده دیگر· آنها در پشت مجله اى ٬کمونیست ٬تجمع و
موضع کامال روشنى را بر عليه لنين و پيمان صلح وى اتخاذ نموده بودند·
رادک لنين را بدليل عدم آغاز جنگى انقالبى بر عليه سرمایه دارى اروپایى به خيانت
متهم نمود· و حزب چپ نيز در مخالفت با ادعاى منشویکها و سوسياليستهاى
انقالبى در اٽبات عدم وجود ارتباطى ميان بلشویکها و قيصر آلمان تالش مينمود·
لنين به تامل بيشتر تشویق ميکرد· تجزیه و تحليل چپ انقالبى بنظر ميامد ٬اما اگر
طبقه کارگر با آلمان ميجنگيد باید مسئوليت آزادى لهستان ٬ليتوانى و کوالند
(کوچکترین استان در لتالند) را بر عهده ميگرفت· ترتسکى راه ميانه اى را پيشنهاد
نمود ٬اینکه به مذاکرات با آلمانيها پایان داده و اعالم نماید که روسيه از جنگ دست
برداشته اما براى امضاى عهدنامه آماده نبود·

 ٢٥تا  ٣١ژانویه  ١٩١٨سومين کنگره شوراها در پطروگراد برگزار شد· لنين در
نطق خود به گذشت دو ماه و  ١٥روز از حاکميت دولت شوراها اشاره نمود ٬به
عبارت دیگر طوالنيتر از کمون پاریس·
پس از بحث و گفتگو ٬در مورد صحت سياست خارجى دولت توافق و در رابطه با
پيمان صلح «گسترده ترین اختيارات» اعطا شدند· در اواخر شب  ٢٦ژانویه
ترتسکى با دریافت اختيارات الزم به برست – ليتوفسک بازگشت· موضع وى ـ
«هيچ جنگى ٬هيچ صلحى» ـ در کمتيه مرکزى غالب آمده و بهمين دليل قادر به اعالم
این بود که روسيه بدون امضاى پيمان صلحى از جنگ دست برميداشت·
«پس از نطق ترتسکى شرکت کنندگان در کنفرانس بى هدف بنظر آمده و کر والل در
جاى خود نشسته بودند» ٬این را هوفمن مينویسد و لودن دورف اوضاع شرق را
کامال گيج کننده توصيف نمود· براى آلمانيها امتناع روسيه از امضاى قرارداد صلح
نقض قوانين دیپلماتيک محسوب و بدین جهت باید مجازات ميشد·
کولمان پس از نطق ترتسکى بسرعت بخود آمد و وضعيت موجود را تشریح نمود·
او نتيجه گرفت و گفت که دول محور «در حال حاضر در جنگ با روسيه بسر
ميبرند·» ترتسکى در پاسخ گفت ٬او مطمئن بود که مردم آلمان و اطریش/
مجارستان به وقوع جنگ تهاجمى دیگرى اجازه نخواهند داد·
از جانب آلمانيها اخطاریه اى صادر شد :یا روسها معاهده صلح را امضاء ميکردند
یا اینکه آلمان از  ١٨فوریه جنگ را آغاز مينمود· پس از بازگشت ترتسکى به
کشور تقریبا هيچکس جدى بودن شرایط را درک ننموده بود· در  ١١فوریه ١٩١٨
موضع به اجرا گذاشته شده در برست مورد تایيد شوراى پطروگراد قرار گرفت·
در کمتيه مرکزى در اسمولنى پيشنهاد لنين با آراى شش به پنج یکبار دیگر شکست
خورد· و روز بعد آلمان بنا بر وعده داده شده دوباره به روسيه یورش برد· آلمانيها
طى پنج روز  ٢٥ميل ٬بيش از آنچه که طى سه سال گذشته در جنگ بدست آورده
بودند ٬تا دونيسک* و لوتسک پيشروى نمودند·
لنين فرمانى را صادر نمود که شاید شدید الحنترین نوع آن تا آنزمان بوده باشد:
«کشور سوسياليستى در خطر است» ٬آنجایى که با نقطه تمام ميشد اینچنين نوشته
شده بود« :عوامل دشمن ٬گمانه زنها ٬یاغيان ٬اراذل و اوباش ٬مبلغان ضد انقالبى و
٣
جاسوسان آلمانى باید در جا تيرباران بشوند!»

پس از پيشروى آلمانيها بسوى پطروگراد حکومت شوراها در عين ناتوانى به طلب
یارى از متحدان سابق خود ٬دول متحابه ٬نيز ناگزیر گشت· از جانب رئيس جمهور
آمریکا ٬پرزیدنت وودرو ویلسون عذر خواهى ریاکارانه اى ارسال شد «متاسفانه در
شرایط فعلى قادر به ارائه آن کمک مستقيم و موثرى نيستيم که آروزمند آن بودیم»·
همزمان او یکبار دیگر به تضمين «حاکميت و استقالل کامل روسيه در حل امور
داخليش» مایل بود· با اینحال این آمریکا بود که یکسال بعد بمنظور متالشى نمودن
حکومت شوراها نيروهاى تجاوزگر به روسيه اعزام نمود·
براى جناح رادیکال حزب دراز نمودن دست گدایى بسوى دول متحابه امتيازى غير
قابل تحمل بشمار ميرفت· «ما داریم حزب را به یک تپه کود تبدیل ميکنيم»٬
بوخارین ميگفت و گریه ميکرد· بنظر ميرسد که لنين تنها فردى بود که به منافع
شوراها توجه داشت و در آنهنگام به اتخاذ رویکرد جدى روى آورد که پس از
دوران ایسکرا از آن استفاده نکرده بود· او به استعفا از کمتيه مرکزى و دولت تهدید
نمود·
با  ٧راى موافق و  ٥راى مخالف ٬کمترین تفاوت ممکن ٬کمتيه مرکزى باالخره به
تایيد موضع لنين و امضاى شرایط صلح تن در داد· در کميته هاى اجرایى شوراها٬
«پارلمان» آنزمان ٬این تصميم با  ١٦٦راى موافق و  ٨٥راى مخالف به تصویب
رسيد· «خائن!» «وطن فروش!» سوسياليستهاى انقالبى چپ به دنبال لنين فریاد
کشيدند·
مذاکره کنندگان روسى باید پاى پياده و با واگنهاى کوچک دستى راه بازگشت به
برست را پيدا ميکردند· زمانيکه به پسکوف  ٢٦ ٬ميلى پطروگراد ٬رسيدند همه جا
تاریک ٬و آنها ابتدا پس از لحظه اى کوتاه دریافتند که شهر در اشغال آلمانيها بود·
پس از رفع سوء تفاهمات متعدد محلى براى خواب و وسيله اى براى حمل و نقل
جهت عزیمت به برست براى روز بعد در اختيار آنان گذارده شد·
اکنون براى وقت گذارانى نوبت به آلمانيها رسيده بود· ارتش آنها ٬براى هر روزى
که از رسيدن به تصميمى امتناع ميورزیدند ٬مناطق بيشترى را به اشغال خود در
مياورد· روسها پس از عرضه متن پيمان نامه در  ١مارس به دشوار شدن شرایط
صلح آگاه گشتند·
در ضمن آلمانيها «به بهانه هاى فنى» وقت گذرانى نموده و از امضاى پيمان صلح
تا  ٣مارس سر باز زدند· آنها طى این مدت بدون برخورد با مقاومتى به پيشروى

خود ادامه دادند· در تاریخ آلمان این «جنگ قطار» ناميده ميشود چرا که راه براى
نفوذ به قلب روسيه در مجموع فقط براى حمل و نقل نيروهاى آلمانى باز بود·
در  ٣مارس در جریان مراسم ٬گریگوری سوکلينکوف ٬رهبر هئيت روسى در
آنزمان ٬به دشوار شدن شرایط صلح و تحميل توافقنامه به روسيه اشاره نمود·
روسيه لهستان ٬بالکان ٬اوکراین ٬فنالند و اوالند را قربانى ميکرد.
اردغان ـ ٬قارص ـ و منطقه باتومى در قفقاز به ترکيه داده شدند· پليس آلمان تا
تشکيل «دولتهایى با ثبات» در بالکان باقى ميماند· روسيه در مجموع یک ميليون
کيلومتر مربع و یک چهارم از مردم – ه کشور قدیمى تزار را قربانى نمود·
با انتشار بيانيه اى در مسکو سازمان حزب بلشویک عدم اعتماد خود را به سياست
کميته مرکزى و ترکيب آن اعالم و برگزارى هر چه سریعتر انتخابات جدیدى را
درخواست نمود· لنين در مقاله اى دو قسمتى در پراودا به تاریخ  ٢٨فوریه و اول
مارس  ١٩١٨در مورد انتقاد گفت:
«این نه ترسناک است و نه عجيب· داشتن اختالف نظر با کميىه مرکزى در مورد
صلحى جداگانه ٬انتقاد شدید به آن و بيان اعتقاد خود در مورد گریز ناپذیر بودن از
هم پاشيدگى از جانب برخى از رفقا امریست کامال طبيعى· این حق مسلم اعضاى
حزب بوده و کامال قابل درک است·»
حيات جمهورى شوراها در خطر بود و با اینحال از نظر لنين وجود اپوزیسيون در
حزب امرى طبيعى محسوب ميشد· از سویى دیگر او بنيان عقاید اقليت را که بر
اساس دیدگاه وى از مرگ خواستگارى مينمود محکوم نمود· با ادامه جنگ و
نابودى انقالب روسيه توسط نيروهاى آلمانى چه کمکى به کارگران آلمان ميشد؟
چهارمين کنگره فوق العاده – ى تمام روسى شوراها  ٬که بسرعت در  ١٤مارس
 ١٩١٨در مسکو جهت راى گيرى در مورد تصویب فراخوانده شد ٬با  ٧٨٤راى
موافق و  ٢٦١راى مخالف و  ١١٥راى ممتنع به تایيد پيمان صلح برست تصميم
گرفت·
روسيه بدون شک بهاى گزافى براى صلح خود پرداخت و رسوایى حاصل از آن
بسختى قابل هضم بود ٬اما با پيمان صلح برست مسئله دیگرى نيز به نمایش گذارده
شد ٬مسئله اى که در حال حاضر هيچيک از منتقدان لنين خواهان به یادآوردن آن
نيستند·

بلشویکها در اکثریت بودند ٬اما کشور هنوز تک حزبى نبود· لنين براى اجرایى
نمودن مواضع خود هنوز داراى حقى اتوماتيک نبود· بلکه باید در جهت متقاعد
نمودن طيف وسيعى از احزاب و فراکسيونها باضافه خود -ه بلشویکها تالش
مينمود·
نویسنده بد گمانى ٬لوئيس فيشر ٬مينویسد که این نه فقط شوراها بلکه خود -ه حزب
نيز دمکرات بود· ٤البته دمکراسى روسيه پارلمانى نبود و به معناى اعمال
دیکتاتورى بر عليه مخالفان انقالب بود· اما شوراها مظهر دمکراسى بودند ٬جایى
که بيان هيچ عقيده اى ممنوع نبود ٬اگر چه در جهت نابودى حکومت شوراها عمل
مينمود·
١ـ ماکس هوفمن :جنگ از فرصتهاى از دست رفته (مونيخ )١٩٢٣
٢ـ عنوان مجالس مختلف در اوکراین ٬بالروس ٬ليتوان و لهستان در دوران مختلف
* در حال حاضر دوگاپيلس
٣ـ والدیمير ایليچ لنين :آثار منتخب در  ١۰باند ٬باند ( ٧مسکو  ٬)١٩٨٨ص .٤٧٤
٤ـ لوئيس فيشر :لنين (استکهلم  ٬)١٩٦٧ص .٢٢٨

 -١٤جنگ صليبى بر عليه مسکو
جنگ جهانى اول براى روسيه به پایان رسيده بود· اما صلحى برقرار نشد· کشور
طى سه سال از جنگ داخلى ٬با عواقب ناگوار ٬بر خود لرزید· این جنگ تا سال
 ١٩٢١مانند موجى سراسر کشور را فرا گرفت· آن جنگى بود بدون یک جبهه
مشخص·
وضعيت بيشتر بيک نقشه هواشناسى با فشار باال و پایين شباهت داشت که یکى
جایگزین دیگرى ميشد ٬هنگاميکه فشار هوا فشرده تر از هر زمان دیگرى بود
حکومت شوراها مساحتى به وسعت امپراطورى شاهزاده روسيه را کنترل مينمود·
لنين فردى بدون پيشينه نظامى بصورتى غير رسمى فرمانده کل قوا بود· او در
حاليکه ساعتها نخوابيده بود نقشه ها را در اتاق خود در کرملين کنترل مينمود· وى
تنها کارمند کميته مرکزى ارتش سرخ بود که فرامينش مسلسل وار به تمام جبهه ها
ارسال ميشدند·
اگر فرماندهى به اندازه کافى گزارشى ارسال نمينمود توسط لنين با نوشته هاى تهدید
آميز بمباران ميشد· او آزادنه تنبيه مينمود ٬ارتقاء ميداد ٬تشویق ٬اخراج ٬جابجا و
سرزنش ميکرد ٬به نظر ميامد که در همه جا حاضر و تلفنش مرتبا مشغول بود·

صد روز اول حکومت شوراها به صورت حيرت انگيزى بدون هيچ اختالفى سپرى
شد· قزافها که در ابتدا بر عليه حکومت شوراها متحده شده بودند بسرعت تسليم
شدند· رهبر آنان ٬ژنرال کالدین در  ٢٩ژانویه  ١٩١٨خودکشى کرد· سربازان از
جبهه بسوى خانه هایشان بازگشتند و در ژانویه  ١٩١٨تنها یک سرباز از پنج
سرباز در پست خود باقى مانده بود· به عقيده لنين یک تحول صلح آميز امکان پذیر
بود·
درست است که سياست او در هر زمان و بخاطر سوسياليسم «مبدل نمودن جنگ
امپریاليستى به جنگ داخلى بود» اما به معناى این نبود که او ـ بر خالف ادعاى
مخالفانش ـ آرزوى جنگ داخلى دراز مدتى را در سر ميپروراند که قبل از هر چيز
کارگران و کشاورزان را قربانى مينمود· هدف انقالب رهایى کشور از یک جنگ
امپریاليستى بود.
صلحى که روسيه چنان بهاى گزافى را در برست  -ليتوفسک براى آن پرداخت نموده
بود ایجادگر آرامش دلخواه نشد· دول محور ٬لهستان ٬مناطق واقع در دریاى
بالتيک ٬اوکراین و کریمه را اشغال نموده بودند· در قققاز ٬که بخشا در تملک
نيروهاى آلمانى بود ٬جمهوریهاى آذربایجان ٬گرجستان و ارمنستان اعالم استقالل و
بمنظور سرکوب شوراى کارگران نفت در باکو به ارتش ترکيه اجازه عبور از
گرجستان داده شده بود·
آلمانيها ٬به بهانه دریافت دعوت نامه اى از جانب مجمع ملى رادان ٬به داخل
اوکراین وارد و هنگاميکه که اشغال به واقعيت مبدل شد رادان منحل و وزیران
زندانى شدند· مطالبات آلمانيها در مورد غله با مقاومت روبرو شد ٬امرى که با آن با
شدت ٬حتى با گاز سمى ٬برخورد شد·
همزمان التهابات سياسى داخلى افزایش و تالشها براى بوجود آوردن یک دولت
ائتالفى ناکام ماندند· با توجه به شرایط راه چاره اى براى بلشویکها باقى نمانده بود·
«ما ٬بلشویکها» ٬لنين گفت« ٬روسيه را متقاعد نموده ایم· ما روسيه را فتح نموده
ایم .اکنون باید حکومت کنيم·»
حکومت بر روسيه ٬اما چگونه؟ تردید در مورد اینکه سوسياليسم واقعا چه بود و
اعتماد اغراق آميز به برکتهاى کنترل دولتى ٬حکومت شوراها را به اتخاذ اقداماتى
رهنمون شد که بر عليه مقاصد اصلى خود عمل نمودند·

از همان آغاز جنگ جهانى تزار به درخواستها ٬به عبارت دیگر جمع آورى اجبارى
غله از روستاها به بهایى تعيين شده اڒ جانب دولت روى آورده و در ضمن توسط
دولت موقت انحصار دولتى مواد غذایى به اجرا گذاشته شده بود· پس از فروپاشى
امور مالى دولت ٬با وجود جنگ داخلى نياز بيشترى به این درخواستها احساس
ميشد·
اگر آنها در اولين سال انقالب  ٤۰تن ( pudیک  ١٦٬٤ = pudکيلو) ١بودند سال
بعد  ٨۰و سومين سال  ١٨۰تن شدند···· این درخواستها کشاورزان را جذب
سفيدها نمود· براى مثال در فرماندارى کورسک  ٩٣درصد غله از واحد
درخواستهاى دولتى قاچاق شد·
همزمان کشاورزان به دو قطب مخالف تقسيم شده بودند ٬و این با کنار گذاشته شدن
شوراهاى دهقانى توسط کميته هاى دهقانان فقير ٬kombedy ٬با این حق که
مصادرات و سفارشات را به اجرا بگذارند ٬رخ داد·
 ٥۰هکتار از  ٨۰هکتار زمينهاى دهقانان ثروتمند مصادره شدند· این امر بر روى
توليد تاثير منفى گذاشت چرا که بيشترین محصوالت کشاورزى توسط زمينهاى منحل
شده توليد ميشدند· وسعت زمينهاى کشت شده ميان سالهاى  ١٩١٦تا  ١٩٢٢تا ٣٧
٢
درصد و توليد کشاورزى در کشور تا یک سوم توليد-ه پيش از جنگ کاهش یافت.
با اینحال  kombedyدر سال  ١٩٢١منحل و اختيارات شوراهاى دهقانى به وضع
پيشين خود بازگردانده شد·
دولتى نمودن سریع صنایع بدون وجود امکانى براى حکومت شوراها جهت اداره
شرکتها ٬بشدت مورد انتقاد قرار گرفت· نتيجه آن بيکارى دسته جمعى و ناخشنودى
کارگران را سبب شد· ارتکاب این اشتباهات از جانب حکومت شوراها جنگ داخلى
را طوالنيتر نمود·
شرایط وخيمتر شد چرا که روسها براى حل مشکالتشان به حال خودشان رها نشدند·
تالشى سفيدها در صورت عدم دریافت کمک از نيروهاى تجاوزگر خارجى سریع تر
رخ ميداد· در  ١١مى  ١٩١٨همراه با شورش یکى از لژیونهاى چکى تجاوز
نيروهاى نظامى خارجى نيز آغاز شد· در واقع در قلب روسيه ٬منطقه ولگا٬
نيرویهاى نظامى چکى ٤۰ ٬تا  ٥۰۰۰۰هزار سرباز ٬درانتظار ایستاده بودند·
منشاء این نيروى نظامى صدها هزار سرباز چکى و اسلواکى بودند که در دوران
جنگ جهانى از ارتش اطریش گریخته یا به اسارت گرفته شده و به روسيه آمده و

بتدریج رضایت نيروهاى دول متحابه را بمنظور سازماندهى نيروى نظامى ویژه اى
براى جنگ با دول محور جلب نموده بودند·
نيروهاى دول متحابه جبران یک پيروزى بموقع در جبهه غرب را با یک چکسلواکى
مستقل وعده داده بودند· اما تزار به شرکت آنان در جبهه شرق رضایت نداد چرا که
در آنجا جمهورى خواهان و ناسيوناليستهاى چکى و اسلواکى به ایجاد مشکالتى در
ميان ارتش چند مليتى روسى قادر بودند· ابتدا پس از انقالب فوریه تقاضاى آنان
مورد قبول واقع شد· چکها و اسلواکها با مخارج دول متحابه آموزش ٬مجهز و پس
از آن از طریق والدى وستوک به فرانسه اعزام ميشدند·
انقالب اکتبر و اشغال اوکراین توسط آلمان لژیون چکى را به از هم گسيختگى
زودرس ناگزیر نمود· این لژیون بخشى از ارتش فرانسه بود و فرانسه بشدت محتاج
به حمایت ٬در حاليکه انگليسيها بمنظور ایجاد مشکل براى بلشویکها به باقى
نگاهداشتن این نيروى نظامى در روسيه و یا در سيبرى تمایل داشتند·
در  ٢٦مارس حکومت شوراها فرمان  -ه خلع سالح لژیون چکى را صادر نمود· اما
پيش از عملى شدن خلع سالح در چليابينسک حادٽه اى رخ داده بود· یک مجارى در
قطارى حامل اسيران جنگى یک چکى را کشته و خود بدنبال آن سالخى شده بود·
این حادثه براى لژیون به مستمسکى جهت عدم تحویل سالح مبدل شد· در حال
حاضر شناخته شده است که آن شورش خودبخودى و ساختگى لشگر چکى با توافق
دول متحابه صورت گرفته بود·
بر اساس محاسبات انگليسيها ٬متحد ژاپن در جنگ جهانى اول ٬یک نيروى اعزامى
متفق با نيروهاى ژاپنى بعنوان نيروى اصلى ٬از جانب والدى وستوک تا منطقه
اورال و ولگا قادر به پيشروى بود·
آن بخش از نيروهاى نظامى چکى که از امسک عبور ننموده بودند در راه والدى
وستوک به مورمارنسک و آرخانگلسک هدایت شدند و در آنجا ٬جهت حمل به
فرانسه «با این امتياز که ميتوانستند در جهت دفاع از آرخانگلسک یا محافظت از
جاده مورمانسک مورد بهره بردارى قرار گيرند » ٬در انتظار ماندند· در ژوئن
 ١٩١٨حاکميت سامارا بدست لژیون چکى افتاد· در آنجا دولتى از اعضاى مجلس
موسسان  -ه منحل شده تشکيل شد·
با اینحال دول متحابه قبل از آغاز شورش لژیون چکى در شمال و شرق روسيه
نيروهاى نظامى پياده کرده بودند· اولين تصميم در مورد جنگ مداخله گرانه در

پایان نوامبر  ١٩١٧طى جلسه اى با شرکت سران نيروهاى دول متحابه در پاریس
گرفته شده بود· فرانسه به شمال دریاى سياه ميرفت و انگليس به جنوب شرقى آن·
چهارده دولت به منظور «خفه کردن نوزاد بلشویکى در نطفه» به شرکت در این
حمله تصميم گرفته بودند· (چرچيل)
اولين نيروى نظامى بيگناه انگليسى ١١٣۰ ٬سرباز نيروى دریایى که در  ٦مارس
 ١٩١٨در ساحل مورمانسک پياده شدند در واقع از جانب حکومت شوراها دعوت
شده بودند· شوراى مورمانسک تحت شرایطى دشوار از نيروهاى دول متحابه به
منظور محافظت از انبارهاى نظامى در مقابل یک حمله احتمالى از طرف آلمان از
طریق فنالند ٬طلب یارى نموده بود· اما انگليسيها از همان ابتدا به سرنگونى
بلشویکها تصميم داشتند· این امر ٬بخصوص ٬مقصود اصلى وینستون چرچيل بود·
در آنزمان چرچيل ٬که در جنگ جهانى کامال متفاوت – ه دیگرى یکى از دوستان
خوب استالين ميشد ٬از نطق لنين در مورد انقالب جهانى تقریبا بر خود لرزیده بود·
او هر گونه ارتباطى با بلشویکها را با «لواط» مقایسه و خشونت لنين برابر بود با
آلوده نمودن «مخزن آب آشاميدنى شهرى با باکترى تيفوس یا وبا»·
ضمنا ادبيات استفاده شده از جانب وى در ميان رهبران دیگر مقبول افتاده بود·
براى مٽال در مقاله اى در ستون رهبرى روزنامه تایمز نوشته شده بود «داروى
٣
درمان بلشویکها گلوله است·»
در ماه ژوئن  ٨۰۰سرباز دیگر انگليسى و در جوالى یک نيروى مداخله گر ٤۰۰۰
نفرى از سربازان انگليسى ٬فرانسوى ٬آمریکایى ٬کانادایى ٬ایتاليایى و صربى در
ساحل مورمانسک پياده شدند· همزمان چکها و اسلواکها حکومت شوراها در والدى
وستوک را مورد اذیت و آزار قرار داده و در  ٢٩ژوئن قدرت را کامال به قبضه خود
درآورده بودند·
رئيس جمهور آمریکا ٬وودرو ویلسون ٬اگر چه حمایت خود را از اصل عدم دخالت
در امور کشورهاى دیگر مداوما اعالم نموده بود ٬با اینحال به شرکت در عمليات
تجاوز به روسيه تصميم گرفت·
او بمنظورموجه جلوه دادن برنامه خود ٬ارسال نيرو به والدى وستوک ٬مورمانسک
و آرخانگلسک را بعنوان مداخله اى انسانى به نفع چکها و اسلواکيهایى توجيه نمود
که بدنبال آزادى هستند! ویلسون در ضمن بمنظور آموزش آداب و رسوم آمریکایى

به روسهاى فقير از فرصت بهره بردارى و چند آموزگار پيشاهنگ ـ  KFUMرا با
سربازان خود همراه نمود·
توسط متفقين در آرخانگلسک دولتى دست نشانده تشکيل شد ٬در خاور دور قدرت به
نيروى  ٧٢۰۰۰نفره مداخله گر ژاپنى منتقل و در جنوب ٬ترکستان به یک کلنى بى
آب و رنگ انگيسى مبدل شد· در پایان سال  ١٨۰۰۰۰ ٬ ١٩١٨سرباز بيگانه در
خاک روسيه بسر ميبردند·
براى مداخله گران دست و پا نمودن متحدانى از ميان روسها که به حمایت از دولتى
ضد بلشویکى قادر باشند از اهميت خاصى برخوردار بود· اما یافتن تعدادى زیادى
افسر با لياقت که خود را بمنظور نجات «وطن» در اختيار سربازان بيگانه قرار دهند
یکى از بزرگترین مشکالت ٬پاشنه پاى آشيل ٬مداخله گران شد·
ژاپنيها حمایت رهبر قزاقها ٬اوشورى و یک جالد ناشناس ٬گئورگى سمينوف ٬را
خریدند· چکها و اسلواکها بدنبال متحدان خود جستجو در ميان کادتها و منشویکها
را ترجيح دادند· ژنرال کالدین ٬منتخب بعنوان فرمانده قزاقهاى دن ٬از انگليس
ضمانتهاى اقتصادى دریافت نموده بود· در جمهورى سفيد قزاق وى ٬حق راى
همگانى لغو و فقط ثروتمندانى با خط درآمدى خاص حق راى داشتند·
اما قزاقها در بسيارى از جنگها شرکت کرده و آنطور که باید و شاید از فرامين
ژنرالهاى جدید اطاعت نمينمودند· آنان نيز نيازمند استراحت بودند· در فوریه
 ١٩١٨کالدین پس از تحمل شکست در مقابل نيروهاى ارتش سرخ ٬از سمت
فرماندهى خود استعفا و خودکشى نمود· انگليسيها همچنان با قزاقها همکارى نموده
و بعدها به کاميابيهاى فزونترى نائل آمدند·
امپراطورى لنين در نقشه کوچکتر شد و در ماه ژوئن و اوت بيشتر از یک دهم٬
گاهى فقط یک پانزدهم از امپراطورى سابق روسيه بود· ابتدا در ماه مى  ١٩١٨بود
که اتحاد جماهير شوروى سازمان دهى ارتش خود را آغاز و قانون نظام وظيفه
عمومى را به اجرا گذاشته شد·
با ترتسکى دوآتشه بعنوان وزیر جنگ و به قيمت تلفات سنگين موفقيتهاى بزرگى
بدست آمد· در  ١۰سپتامبر ارتش سرخ کازان را فتح نمود ٬چند هفته بعد همه
منطقه ولگا قرمز بود· لنين در نوامبر  ١٩١٨با تسليم آلمان در جنگ جهانى به
خاتمه مداخالت نيروهاى خارجى به روسيه اميد داشت· ناگزیر نمودن روسيه به از

سر گيرى جنگ با آلمان یکى از انگيزه هاى مهم دول متحابه براى سرنگون نمودن
حکومت شوراها بود و آن دليل درآنزمان وجود خارجى نداشت·
حکومت شوراها به لغو صلح برست و تصرف مناطق واقع در قفقاز ٬کریمه ٬بالکان
و اوکراین ٬در اشغال آلمانيها از گذشته ٬قادر ميشد· اما با گذشت زمان بى پایه
واساس بودن آرزوها در مورد پایان مداخالت نشان داده شدند· برعکس تسليم آلمان
براى نيروهاى دول متحابه فراهم آورنده شرایط جهت اعزام سربازان بيشتر به خاک
روسيه شد·
از همان اولين روز تجمع رهبران کشورها در کنفرانس صلح پاریس ٬مسئله ادامه
یک جنگ صليبى بر عليه بلشویشم در روسيه به بحث و گفتگو گذاشته و از جانب
لوید جرج/انگليسى بسيج یک نيروى نظامى مشترک  ١٥۰۰۰۰نفرى پيشنهاد شد·
آمریکا و فرانسه موافقت نکردند·
موجى از نگرانى سراسر اروپا را فراگرفته بود· قيصر آلمان به هلند تبعيد شد· با
شورش اسپارتاکوس ٬جمهورى شورایى در مونيخ و جمهورى شورایى مجارى بال
کون ٬همه صحنه اروپا براى مدت کوتاهى از بنيان در حال تغيير بنظر ميامد·
تنها ژاپن بود که با تمام قدرت به مداخله نظامى ادامه ميداد· در آنزمان قدرتهاى
مداخله گر در مورد افزایش پشتيبانى خود به آدميرال کالچاک ٬که در سيبرى خود را
«نایب السطنه» اعالم کرده بود ٬توافق نموده بودند·
حکومتهاى غربى و ژاپن براى ادامه ارائه کمکهاى اقتصادى و نظامى به کالچاک٬
از وى وعده برگزارى انتخاباتى آزاد و اجتناب از برقرارى دوباره امپراطورى٬
برسميت شمردن استقالل فنالند ٬لهستان ٬بالکان و جمهوریهاى قفقاز و پرداخت
بدهيهاى خارجى روسيه را مطالبه نموده بودند· اما پاسخ کالچاک این بود که پس از
فتح مسکو توسط سفيدها تنها لهستان مستقل ميشد و وعده اى در مورد برقرارى
یک جمهورى پایدار داده نشد· او طرحهاى دیگرى را در سر داشت·
تزار سابق ٬نيکالى و خانواده او ٬با گرفتن ماموریت از جانب حکومت شوراها در
اسارت شوراى اورال در یکاترینبورگ باقى نگاهداشته شدند· در شب  ١٧ژوئن
 ١٩١٨ماموران خانواده تزار و خدمتگزاران قصر را که همچنان به وى وفادار
مانده بودند از خواب بيدار کردند ٬به زیر زمينى در خانه اپى شيو ٤بردند و همگى را
اعدام نمودند·

اجساد مشاهده شده در جنگلهاى خارج از شهر ٧٣ ٬سال بعد بعنوان باقيمانده اجساد
تزار نيکالى ٬شاهزاده آلکساندرا ٬دخترها الگا ٬تاتييانا و آناستازیا ٬و دوشيزه
دميدووا ٬دکتر بوتکين ٬خدمتکار شخصى/تراپ ٬و ـ احتماال ـ چاریتونو/آشپز
شناسایى شدند·
وليعهد ٬شاهزاده آلکسى و ماریا را پيدا نکردند· به گفته کميسيون تحقيقات دولت
روسيه کليه جمجمه ها ٬به استثناى یکى (الگا) ٬پس از اعدام تحت ضربات شدیدى٬
بشکلى که استخوان صورتشان متالشى شده بود ٬قرار گرفته بودند·
براى اولين بار در سال  ١٩٢٥دولت اتحاد جماهير شوروى به تيرباران تزار
اعتراف نمود ٬اما راجع به کودکان چيزى نگفت· اما در داخل حزب همه از واقعيت با
خبر بودند· رهبران شرکت کننده در این عمليات ٬کميسر یورفسکى ٬و دیگر افراد
شرکت کننده در اعدام و حمل اجساد ٬در شهادتهاى خود جزئيات دقيقى را ارائه
نمودند·
یورفسکى در سال  ١٩٣٤در جلسه اى با بلشویکهاى قدیمى در سوردلوفسک
چگونگى انجام اعدامها را شرح و محل دقيق مقبره را نشان داده بود ٬اینکه مقبره
ها با تراورس پوشانده شدند و اینکه در حقيقت عکسبردارى شده در کتابى به چاپ
رسيده در اروپاى غربى وجود داشتند!
کتاب توسط ان·سوکولوف منتشر شد· او اولين بازرسى بود که از جانب ژنرال
سفيدها ٬کالچاک ٬بمنظور تحقيق در مورد سرنوشت خانواده تزار ٬ ١٩١٨ ٬به
یکاترینبورگ اعزام شد· تصویر چاپ شد بدون اینکه ان·سوکولوف خودش از اینکه
آن محل  -ه دفن بود با خبر باشد·
مکان دفن آنچنان مشهور بود که در سال  ١٩٢٤به گروهى از کادرهاى کمونيست
اجازه عکسبردارى از محل داده شد· در سال  ١٩٢٨آنرا به والدیمير مایاکوفسکى/
شاعر نشان دادند· با اینحال در سال  ١٩٩١این کشف بعنوان «کشف قرن» ارائه
شد!
اعدام بيرحمانه تزار و خانواده وى یک عنصر داده شده در ادبيات افشاگرانه در
مورد لنين است ٬بخصوص پس از جاى دادن تزار در زمره مقدسان توسط کليساى
ارتدکس· اینکه لنين از تزار متنفر بود ٬و اینکه همواره او را «نيکالى آخر»٬
«خون آشام» خطاب مينمود بر کسى پوشيده نبود·

اما نگاه به قتل تزار بعنوان عملى تالفى جویانه شخصى برابر است با نادیده گرفتن
ارتباطش با جنگ داخلى – ه در جریان با ميليونها قربانى· براى بلشویکها
هنگاميکه سربازان سفيد به یکاترینبورگ نزدیک ميشدند باقى نگذاردن جانشين و یا
اٽرى از خود از اهميت خاصى برخودار بود· در صورت آزاد نمودن «تنها یک
جانشين» قانونى بودنشان تقویت ميشد·
قتل خانواده تزار خشونت آميز بود ٬اما تاریخ روسيه هم خشن است· در کنفرانس
سال  ١٩۰٣هنگاميکه منشویکها گنجاندن لغو حکم اعدام را در برنامه حزب
پيشنهاد نمودند ٬بلشویکها به تمسخر گفتند« :پس تزار چه؟»·
تحت حکومت هيچيک از دیکتاتورهاى سابق روسيه ٬جان ميليونها انسان تا به این
ميزان در جنگهاى بى ٽمر بهدر نرفته بود· اعدام او توسط بلشویکها احتماال به
ميزان اعدام لودویک سوم ٬زمانيکه پارلمان فرانسه با آراء  ٣٦١-٣٦۰به اعدام
وى با گيوتين تصميم گرفت یا چارلز اول /انگليسى [ ]١٦٤٩که در انظار عمومى
مورد توهين و تحقير قرار داده شد ٬ضرورى بود·
و در خالل  ٢٥۰سال از حکومتهاى خودکامه روسى ٬تزارها یک در ميان بقتل
رسيده بودند· این اقدام در سنت انقالبى روسى و اروپایى بخوبى ذوب شده بود· قتل
تزار یک مورد کالسيک از «قتلى مستبدانه» بود که در حقوق بين المللى توسط
حقوقدانانى مانند  ١٥٥٧( Althusiusـ  )١٦٣٨و هوگو گرتيوس ( ١٥٨٣ـ
 )١٦٤٥مورد پشتيبانى قرار گرفته اند·
جهت حل مسئله راهى انسانى یا امروزى براى بلشویکها وجود نداشت· ده روز پس
از تيرباران خانواده تزار ٬شهر به اشغال ارتش سفيد کالچاک در آمد· البته مسئوليت
کامل آنچه که رخ داد بر عهده لنين و حزب بود· اما لنين شخصا تا چه ميزان
ميدانست؟ کميسر جنگى منطقه اورال ٬گولوژجى جکن ٬به منظور گفتگو در مورد
سرنوشت خانواده تزار دو بار به مسکو رفته بود ٬اما تنها در مورد دستور العملهاى
شفاهى دریافت شده توسط او ميتوان حدس و گمانهایى زد.
صبح روز قبل از اعدام ٬لنين در پاسخ به سوالى دریافت شده توسط تلگراف از
روزنامه دانمارکى ٬مجله ملى ٬شایعات در مورد اعدام تزار را کامال تکذیب نمود·
روز بعد رئيس دولت شوراها در مورد اعدام تزار اولين پيغام را دریافت کرد ٬سپس
در یک پيغام جداگانه اطالع داده شد که «همه خانواده دچار همان سرنوشت شدند»·
هنگاميکه یاکوف اسوردلف همه اعضاى دولت را مطلع کرد این تصميم کوتاه شد:
«دریافت براى اطالع»·

به گفته ترتسکى تصميمات مختلف قابل اجرا در مورد سرنوشت تزار توسط رهبرى
حزب بصورتى جدى مورد نقد و بررسى قرار داده شده بودند· او از دادگاهى عمومى
حمایت نموده بود که خودش در آن بعنوان دادستان شرکت مينمود· اما شرایط
مناسب نبود ٬آنها براى پذیرش هيچ مضحکه اى آماده نبودند·
آنچه که بر عليه یک حکم شفاهى مرکزى شهادت ميدهد این حقيقت است که اعضاى
دیگر خانواده تزار در ساعات ٬اماکن و تحت شرایط مختلف اعدام شدند· شب ١٢
ژوئن شاهزاده بزرگ ميکائيل توسط گروهى از بلشویکها بيرون از پرمين تيرباران
شد· آنها به معناى واقعى کلمه او را از چکا ربوده بودند·
و یک ماه بعد بيرون از پرمين دوشس بزرگ اليزاوتا فئودورونا ٬شاهزاده بزرگ
سرگئى ميچاج لویچ و چهار نفر دیگر ازاعضاى خانواده رومانف اعدام شدند· در
این موارد نيز این اعدامها زمان کوتاهى قبل از اشغال محل توسط نيروهاى نظامى
سفيد روى داده بودند·
از طرف دیگر پذیرفتن اینکه لنين به مسئله مهمى مانند آینده خانواده رومانف بى
توجه بوده باشد دشوار است· متحد لنين والدیمير بونتى  -بروجوى ميگوید که لنين
چگونه یکبار از تروریستى ٬نت جاجو ٬همان جاجو که بعدها داستایوسکى از او
تصویرى کاریکاتور گونه از ارواح خبيثه کشيد ٬پشتيبانى نموده بود·
این جاجو بود که براى انقالبيون دهه  ١٨٦۰پرسش و پاسخ مذهبى را نوشته بود:
«اصول اخالقى روند انقالب را تسهيل و اصول غير اخالقى و تبهکارانه مانع از آن
ميشوند·» جاجو در پاسخ به این سوال که چه کسانى از ميان خانواده رومانف باید
کشته ميشدند ٬به صراحت گفته بود« :همه خانواده رومانف!» به نظر لنين این
پاسخ بى نظير بود·
در هر صورت ٬اینکه دفتر دادستانى روسيه  ٨۰سال بعد مدعى در اختيار داشتن
شواهدى ميشود که بر اساس آنها «تصميم از ميان برداشتن تزار با موافقت لنين و
سوردلوفسک گرفته شده بود» ٬فرضياتى بيش نيستند· لنين از خود نوشته اى مبنى
بر اینکه در مورد قتل تزار و یا خانواده اش تصميمى گرفته باشد باقى نگذارده
است·
کالچاک با  ١۰روز اختالف شانس نجات تزار و خانواده او را از دست داد· اما او
مانند یودنيچ در غرب و دنيکين در جنوب به حمالت خود ادامه داد· ژنرال دنيکين از
حمایت  ٢۰۰۰افسر انگليسى برخوردار بود ٬اما در دفترچه خاطراتش قادر به پنهان

نمودن احترام خود به ارتش سرخ نبود ٬ارتشى که بصورت فزاینده اى به نيروهاى
نظامى سابق تزار شبيه ميشد·
ارتش سرخ پس از یک دوره ى آزمایشى کوتاه براى انتخاب نيروهاى نظامى٬
هزاران افسر تزارى سابق را که با دانش خود و کمونيستها که با نيروى اراده خود
به پيشبرد انقالب یارى نمودند ٬به خدمت خود در آورده بود· او مينویسد ٬تنها در
یک مورد یکى از افسران سابق تزار در ارتش سرخ به ارتش دنيکين کمک کرد·
در ميان نيروهاى نظامى ارتش سرخ سيستمى با کميسرهاى سياسى سازمان داده
شده بود که توسط آن افسران سابق تزارى را تحت کنترل ميگرفتند· در ضمن
خانواده آنان اغلب و عمال اسير بودند·
لنين ميگفت« :اگر ما با مصالح باقى گذاشته شده از جانب سرمایه دارى برایمان
قادر به برپایى ساختمانى نباشيم ٬کمونيست نيستيم ٬بلکه تنها روده درازى ميکنيم».
البته دستيابى به موفقيت مشروط به این بود که بتوان با تبليغات سياسى تا جایى که
ممکن بود تعداد هر چه بيشترى را متقاعد نمود· کمونيستهاى غير نظامى (ترتسکى٬
کامنف ٬استالين ٬اوردزونيکيدزا ٬سوکلينکوف و دیگران) در جبهه هاى مختلف
بعنوان معاون فرمانده منصوب شده بودند·
و تمام جبهه ها داراى یک شوراى جنگى انقالبى بودند که در آن کمونيستها در
اکثریت قرار داشتند· کمونيستهاى داوطلب بعنوان یک قاعده در راس قرار
مىگرفتند· با مثال زدن شخصيت آنان بود که نظم و ترتيب عمومى افزایش ميافت·
یک عضو حزب که از خود دو دلى و سستى نشان ميداد ٬در مقابل جوخه آتش قرار
ميگرفت·
سال  ١٩١٩بعنوان «سال سفيدها» در تاریخ ثبت شد· آنها در آنهنگام نيرومند تر از
هر زمان دیگرى بودند· سفيدها رویاى فتح مسکو و پطروگراد را در سر داشتند·
ژنرال دنيکين از سمت جنوب ٬او شهرهاى اصلى در اوکراین را اشغال نموده بود٬
پيشروى مينمود· راه آهن نزدیک به سامارا در کنار ولگا را منفجر نموده و بدین
ترتيب حمل و نقل غله موقتا متوقف شده بود· از بالکان یودنيتش ميامد و در
شهرهاى حوالى پطروگراد در انتظار ایستاده بودند· او بغير از نيروهاى دول متحابه
از پشتيبانى آلمان نيز برخوردار بود·
یکى از لوله هاى اصلى آب پطروگراد توسط دشمن منفجر و همزمان تيفوس و
تيفوس واقعى (تيفوس همه گير) شایع شده بود ٬بشکلى که لنين به سازماندهى

اتاقهاى ایزوله در کنار راه آهن مسکو ناگزیر شد· بيش از  ٢٥۰۰۰۰سرباز بدليل
ابتالى به تيفوس جان باختند·
در فوریه توسط دول متحابه  ٦۰۰۰۰سرباز در جنوب کشور مستقر شده بودند· در
شرق کالچاک ارتشى  ٦٨١۰۰۰نفرى ٬در حرکت از طریق اورال بسوى مسکو٬
سازماندهى شده بود· در آن ارتش  ٨۰۰۰۰ژاپنى ٨٥۰۰ ٬آمریکایى٦١۰۰ ٬
انگليسى و  ١١۰۰فرانسوى ٬چکها ٬اسلواکها ٬ایتاليایيها ٬لهستانيها ٬صربها و
رومانيایيها شرکت داشتند·
آنها بمنظور ادامه دخالت نظامى خود در داخل کشور به ملت خود دروغ ميگفتند· در
نيویورک تایمز طى  ٢سال سقوط و یا در حال سقوط بودن بلشویکها  ٩٦بار
۶
تکرار و همزمان توسط دول متحابه مبالغى بمنظور سازماندهى شورش در پشت
جبهه هاى ارتش سرخ در ميان ستون پنجم سرازیر شده بود·
شمارى از آنارشيستها در تاریخ  ٢٥سپتامبر بمبى را بسوى دفتر مرکزى حزب در
کنار خيابان لئونتيف در مسکو پرتاب کردند که بر اثر آن تعدادى از اعضاى حزب
کشته شدند· نظر لنين نسبت به اپوزیسيون سازش ناپذیرتر شد· حکومت شوراها
توقيف نشریات آنان را آغاز نمود ٬از جمله روزنامه مارتف Vsegda vperjod
(هميشه به جلو) توقيف و رهبران آن بازداشت شدند·
همه کادتها و پادوهاى آنان نيز توسط چکا دستگير شده بودند· لنين در پاسخ به
گورکى هنگاميکه او را تحت فشار قرار داده بود اینچنين گفت« :این بهتره که چند
ده نفر و یا چند صد نفرى روشنفکر چند روزى و یا هفته اى در زندان بشينن ٬تا
اینکه  ١۰۰۰۰نفر بميرن· بله  ٬بله اینطورى بهتره»·
در طول دوران زورآزمایى عظيم در قاره روسيه ٬اميد به باز شدن یک جبهه انقالبى
دیگر بر عليه سرمایه جهانى در اروپا از ميان نرفت· در اولين کنفرانس کمينترن٬
بين الملل سوم ٬که در  ٢مارس  ١٩١٩توسط لنين گشایش یافت تنها این روسها
بودند که حزبى ساخته بودند· اما در مارس جمهورى شورایى مجارستان ساخته شد
و پس از آن سلطنت دوگانه اطریشى /مجارستانى از هم فرو پاشيد·
لنين در نطقى جمله اى را از فرانکفورتر زیتونگ ٢٣ ٬مارس ٬نقل قول نمود:
«جرقه در هر زمانى ٬از بوداپست تا وین و شاید حتى تا پراگ و از این هم بيشتر٬
قادر به پرواز است·»

در حاليکه لنين در مورد آینده انقالب جهانى تا این ميزان اسير توهمات خود بود٬
کالچاک بسوى ولگا ٬دنيکين بطرف دونتسک و یودنيتش بسوى پطروگراد پيشروى
مينمودند· بنا بر گزارشات روزنامه هاى غربى کالچاک طى دو هفته وارد مسکو
ميشد·
١ـ جرج ورندسکى :لنين· دیکتاتور کراسنى (مسکو  ٬)١٩٩٨ص ١۴٩
٢ـ جرج ورندسکى :همانجا ٬ص ٢۵٧
٣ـ نقل شده توسط بایتلى :نخستين قربانى (لندن ٬نيویورک  ٬)١٩٧۶ص ١۴٩
٤ـ در دهه  ٧۰زمانيکه بوریس یلتسين در سوردلوفسک (یکاترینبورگ) رئيس حزب بود ٬بدون هيچ دليلى فرمان ویران نمودن
ساختمانى به نام خانه – ایپيتيو را صادر نمود .ظاهرا او خواهان باقى گذاردن زیارتگاهى براى سلطنت طلبان جدید نبود·
٥ـ دادستان والدیمير سولویوف در ليترى تورناى گازتا ٢/٩٨
٦ـ فيليپ نایتلى :همانجا ٬ص ·١٣٨

 -١٥ترور لنين
با گذشت زمان در ماه اوت  ١٩١٨سخنرانيهاى لنين نيز شدید الحن تر شدند· او از
کارگران و کشاورزان عدم حمایت از منشویکها و انقالبيون سوسياليست را
درخواست مينمود· عليرغم قرارداد برست متحدان آلمان همراه با نيروهاى نظامى
سفيد اطالعات بسيارى را از داخل روسيه جمع آورى و در حال پيشروى بسوى
اریول ٬کورسک و وورونژ بودند·
کمبود غذا به مسئله حادى مبدل گشته بود· اپوزیسيون ٬قبل از همه جناح چپ
انقالبيون سوسياليست و منشویکها ٬از طریق انتشار اخبار غير واقعى و اتهامات بر
شدت ناخشنودیها ميافزودند·
لنين وقت خود را تلف نميکرد و در عرض یک روز ٬پيش از شرکت در جلسه هئيت
دولت ٬سه جلسه بزرگ برگزار مينمود· او در  ٣۰اوت در کارخانه سابق ميکلسون
واقع در حومه جنوب مسکو سخنرانى نمود· این در فاصله اى کوتاه ٬براى دومين
بار بود که لنين براى کارگران آنجا سخنرانى ميکرد· موضوع بحث «دو رژیم»٬
دیکتاتورى کارگران و دیکتاتورى سرمایه داران ٬بود·
«در هر جایى که کوالکها و سرمایه داران قدرت را بدست ميگيرند» ٬لنين گفت« ٬به
توده هاى کارگر چيزى نميدهند· به آمریکا ٬به آن آزادترین و سازمان یافته ترین
کشور نگاه کنيد· در آنجا آنها یک جمهورى دمکراتيک دارند· و نتيجه اش چيست؟
تعداد انگشت شمارى از ميليونرها و ميلياردرها بصورتى وقيحانه حکومت و بقيه
مردم به غل و زنجير کشيده شده و به بردگى کشيده اند· درآنجایى که [دمکراتها]
حکومت ميکنند نيز غارت لجام گسيخته واقعى صورت ميگيرد· ما ماهيت به

اصطالح دمکراسى واقعى را شناخته ایم ....براى ما فقط امکان انتخاب دو راه باقى
مانده است :یا مرگ یا پيروزى».
لنين پس از سخنرانى بسرعت بسوى در خروجى ٬آنجایى که راننده اش سرگئی گيل
با اتوموبيل در انتظارش ایستاده بود ٬رفت· او با در خروجى چند قدمى فاصله
داشت که سوسياليست انقالبى ٬فانيا (دورا) کاپالن ٬که در گذشته به حبس ابد
محکوم شده بود ٬از گروه کارگران جدا و با اسلحه خود ٬یک براونينگ ٬سه گلوله
شليک کرد· دو گلوله به لنين اصابت نمود.
او به زمين افتاد ٬وحشت و هراس سراپاى همه را فراگرفت· وى را در حاليکه غرق
در خون بود به داخل اتوموبيل منتقل و اتوموبيل براى پيمودن مسير طوالنى تا
کرملين به حرکت درآمد· در آنجا لنين خود را از روى سه پله کشان کشان باال کشيد
و به خانه اش وارد شد.
خواهر لنين ٬ماریا ٬در خانه بود و در مراقبت از او به دیگران یارى نمود·
کروپسکایا پس از بازگشت از جلسه اى به خانه و دیدن چهره هاى وحشت زده
گفت« :چيزى نگين ٬فقط بگين :او زنده اس یا اینکه مرده؟» «قسم ميخورم»٬
راننده ٬گيل ٬پاسخ داد« ٬والدیمير ایليچ فقط یک زخم سطحى برداشته ».پنج پزشک
باضافه جراح ٬والدیمير روزنف ٬بسرعت باالى سر او حاضر شدند· به تایيد یکى از
آنان خون در حال جارى شدن در ریه سمت چپ وى بود· خط قرمزى در گوشه دهان
لنين ظاهر شد·
یک گلوله از ميان کتف چپ او عبور و بازوى چپش را زخمى ٬در حاليکه گلوله
دومى به نوک ریه چپ اش نفوذ کرده و از کنار ـ شاهرگش با چند ميليمتر فاصله
عبور نموده بود· زندگى او به تار مویى بسته بود·
حمله به لنين تنها یکى از حوادٽ رخداده در تابستان  ١٩١٨و انعکاس ميزان
فشارى بود که حکومت جوان شوراها تحت آن قرار داشت· در  ٢ژانویه  ١٩١٨دو
سوسياليست انقالبى به جرم حمله به لنين دستگير شده بودند· فریتز پالتن جان او
را ٬هنگام حمله به اتوموبيلشان که بسوى اسمولنى در پطروگراد در حرکت بود٬
نجات داده بود· پالتن ٬که شرایط را بسرعت درک و سر لنين را بسمت پایين فشار
داده بود ٬بازوى خودش مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود·
در ژوئن کميسر خلق براى امور مطبوعات ٬ولودارسکى ٬به قتل رسيده بود و در
جوالى حمله دیگرى روى داد که به برپایى جنگ جدیدى با آلمان نيز قادر بود· در ٦

جوالى وزیر آلمانى ٬معظم اله ویلهلم ون ميرباخ ٬در خانه خود مورد اصابت گلوله
قرار گرفت· دو نفر روسى ٬بلومکين و آندریف ٬با کمک کارت شناسيهاى چکى
نگهبانان را فریب داده بودند· بلومکين خود را به ميرباخ رسانده با اسلحه کوچکى
به او شليک و وى را از پاى درآورده بود· آدمکشان با کمک اتوموبيلى که در
انتظارشان بود گریخته بودند·
لنين از بهره بردارى آلمان از این واقعه براى حمله اى جدید در هراس بود و براى
عرض تسليت سریع به نزد آلمانيها تعجيل نمود· از جانب رئيس چکا ٬فليکس
ژرژینسکى ٬انقالبيون سوسياليست چپ متهم اعالم شدند· بلومکين و آندریف واقعا
در استخدام چکا بودند اما همزمان به انقالبيون سوسياليست تعلق داشتند.
ترور ميرباخ اقدامى بود از پيش سازمان داده شده براى برپایى شورشى با هدف
سرنگونى بلشویکها و سرعت بخشيدن به آغاز جنگى جدید با آلمان· روز قبل
ازحمله به ميرباخ انقالبيون سوسياليست چپ دولت را ترک نموده بودند·
از مقر فرماندهى خود در ویالى موروزف ١در مرکز مسکو اعضاى انقالبيون
سوسياليست در همان روز شليک به کرملين را آغاز و یک فرمان به سراسر کشور
ارسال شد« :تلگرافها با امضاى لنين ٬ترتسکى و اسوردلف را متوقف کنيد!»
گشتهاى نظامى انقالبيون سوسياليست بخشهایى از مسکو ٬از جمله دفتر مرکزى
پست را اشغال و رئيس آن و دیگر بلشویکها را بازداشت نموده بودند· ترتسکى دو
هنگ لتونى را فراخواند و ویالى موروزف را محاصره نمود· ساعت  ٢صبح فرداى
آنروز شورش سرکوب شده بود.
دو روز بعد پنجمين کنگره تمام روسى شوراها انقالبيون سوسياليست چپ را از
حضور در تمام اماکن ٬استانى ـ و شوراى ملى محروم نمود .از آنجایى که در گذشته
احزاب دیگر ممنوع اعالم شده بودند ٬روسيه درآنزمان عمال دولتى تک حزبى بود·
لنين مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بشدت آسيب دیده بود· حکومت شوراها باید
با توجه به عمليات تروریستى در گذشته تدابير شدیدترى را اتخاذ مينمود· فانيا
کاپالن که به گناه خود اعتراف نموده بود بدون محاکمه در  ٣سپتامبر توسط فرمانده
کرملين ٬پ·ماالکوف اعدام ش· «شليک به یک انسان آسان نيست ٬بخصوص به
یک زن· اما من هرگز حکمى عادالنه تر از این را صادر نکرده بودم·»
با اینحال همسر لنين ٬کروپسکایا ٬از اینکه انقالبى با سابقه اى مانند فانيا کاپالن
اعدام ميشد رنج ميبرد· او پس از دریافت خبر اعدام وى از جانب آنجليکا باالبانوا به

گریه افتاد در حاليکه لنين فقط با این عبارات که «کمتيه مرکزى تصميم ميگيره» با
بى اعتنایى از کنار مسئله گذشت .درآنهنگام کاپالن اعدام شده بود·
پس از آن کوششهاى فراوانى براى تجزیه و تحليل حمله کاپالن بعمل آمد· دیميترى
ولکوگنوف هویت واقعى حمله کننده را مورد سوال قرار ميدهد ٢.در جریان تحقيقات
اسلحه هاى متفاوتى به نمایش گذاشته شدند· کاپالن یک براونينگ در ساک خود
داشت ٬یک فقره دیگر در محل حمله پيدا شد ـ پس از سه روز! بر اساس شهادت
همه شاهدان سه گلوله شليک شده بود ٬اما چهار فشنگ خالى پيدا کردند·
ولکوگنوف ٬بخصوص کاپالن را مورد سوظن قرار داد ٬چرا که به بازداشت خود
اجازه داد در حاليکه تحت تعقيب نبود و اینکه او به همه چيز اعتراف کرد بدون
اینکه به انجام آن ناگزیر باشد·
این با رفتار عادى جنایى در تضاد بود ٬اما قطعا نه بر خالف اصول اخالقى انقالبى
روسى· از عجایب اینکه ولکوگنوف نيروهاى حامى حمله کاپالن را مورد سوال قرار
نداد· او ٬کاپالن ٬از فرمان یکى از رهبران حزب انقالبيون سوسياليست کورکورانه
اطاعت نموده بود·
تصور دخالت کاپيتانى از جانب سازمان امنيت انگليس«٬استاد جاسوسى» جرج
ریلى ٬در این جریان ریاکارانه نيست· در صورت اعتماد به سخنان مورخ و جاسوس
سازمان امنيت انگليس ٬گوردون بروک -شپرد ٬فرانسویها و انگليسيها در مورد یک
٣
کودتاى دولتى بر عليه لنين راه حلهاى متفاوتى را مورد بحث قرار داده بودند·
انگليس در آنزمان با اتحاد جماهير شوروى روابط سياسى نداشت· منافع کشور
توسط رابرت بروس الکهارت ٬که در احاطه افرادى نظير ریلى قرار داشت حمایت
ميشد· ریلى یکى از سه جاسوس انگليسى ارسال شده به مسکو در سال ١٩١٨
بود· او اصل و نسبى روسى داشت (زیگموند جورجيوچ روزنبلوم) و حتى یکبار
بعنوان استاد تغيير قيافه ٬با لباسى مبدل ٬به اتاق کار ترتسکى وارد شده بود· در
مورد تمایالت بى نظير وى در مورد بازگرداندن تاریخ به عقب مدارک بسيارى وجود
دارند·
«به هر قيمتى» او به رئوساى خود نوشت« ٬باید این الشه متعفن حاکم بر روسيه را
از سطح جهان ناپدید نمود! بشریت باید در اتحادى الهى بر عليه این ترور سياه
بپاخيزد·» حتى الکهارت جنگ طلب نيز به سرنگونى حکومت شوراها ٬ترجيحا ٬از

طریق یک حمله منظم نظامى ٬اعتقاد داشت· اما تا آنزمان باید از ابزارهاى دیگرى
جهت نيل به این مقصود بهره بردارى ميشد·
بر اساس «طرح ـ الکهارت» انگليسيها دو هنگ لتونى را ميخریدند· حفاظت از جان
لنين از جمله وظائف لتونيها بود· توسط بدست گرفتن قدرت در ولگا براى نيروهاى
نظامى انگليسى که در آنزمان در منطقه آرخانگلسک مستقر بودند یک پل اصلى
بوجود ميامد· همزمان در مسکو و پطروگراد شورشهایى آغاز ميشدند· لنين٬
ترتسکى و اسوردولف به قتل ميرسيدند·
حمله به لنين بهمراه قتل اوریتسکى ٬چکا را به تشدید فعاليت خود در سراسر کشور
ناگزیر نمود· روزنامه هاى غربى بعدها از دستگيرى  ٥٢١ضد انقالبى ٬به اضافه
سه شاهزاده مرد و یک پرنس ٬دو کنت و چهار ژنرال ارتش خبر دادند·
صبح زود روز بعد الکهارت و معاونش کاپيتان هيکز بر روى تخت خوابشان
بازداشت و به زندان لوبيانکا برده شدند· «زنى به نام کاپالن را ميشناسى؟»« ٬ریلى
کجاس؟» و «این دست خط شماست؟» آنها از الکهارت مکررا سوال و توصيه نامه
اى را نشان دادند که دقيقا توسط الکهارت به فردى نوشته شده بود که با نيروهاى
نظامى انگليسى در آرخانگلسک تماس ميگرفت·
بعد از ظهر همان روز چکا به سفارت سابق انگليس در پطروگراد رفت و همه
بایگانيها را مورد تجسس قرار داد· کاپيتان فرانسيس کورمى ٬که با یک ميليون پوند
در چمدانش بمنظور غرق نمودن کشتيهاى جنگى روسى در خارج از پطروگراد به
روسيه آمده بود در جهت فرار از ساختمان تالش نمود· او قبل اڒ کشته شدن بر
روى پله ها موفق به کشتن یک سرباز چکى ٬جانسون ٬شد·
سه روز پس از حمله به لنين اولين نتایج تحقيقات در روزنامه هاى روسى منتشر
شدند· آنها مدعى داشتن مدرکى بودند که بر اساس آن توطئه اى انگليسى/
فرانسوى جهت سرنگون نمودن دولت شوروى و برقرارى یک حکومت دیکتاتورى
نظامى طراحى شده بود·
مدتها بعد ٬پس از انتشار برخى از مدارک توسط بایگانى انگليس ٬اتهامات مورد
تایيد قرار گرفته شدند· «اتهامات بلشویکها تا حد زیادى حقيقت داشت و  ....کودتایى
نظامى طراحى شده بود»· همکار نزدیک ریلى ٬کاپيتان جرج هيل در مدرکى سرى
٤
نوشت·

توسط ریلى طى یک هفته و نيم  ١٬٢ميليون روبل صرف پرداخت رشوه شده بود·
بازداشت اعضاى دولت شوروى در  ١۰سپتامبر و بردن آنان به آرخانگلسک ٬به
استثناى لنين و ترتسکى که مستقيما ترور ميشدند ٬طراحى شده بود·
الکهارت و رهبر توطئه موفق به فرار اما دو تن از شرکت کنندگان بعدها به مرگ
محکوم شدند· سيدنى ریلى سازمان امنيت شوروى را تا پایان  ٬ ١٩٢٥هنگاميکه
طى یک پياده روى در جنگل توسط سازمان ضد جاسوسى شوروى دستگير و اعدام
شد ٬گمراه نمود·
در حال حاضر از طریق جاسوس سابق ک·گ·ب ٬اورلف ٬مشخص شده است که
کليه توطئه ها توسط چکا شناخته و رد یابى شده بودند· چکا همچنين ميدانست که
در همانزمان یک فرمانده لتونى  ٩۰۰۰۰۰روبل ٬به اضافه توصيه نامه فوق الذکر
به نيروهاى انگليسى را در آرخانگلسک ٬دریافت نموده بود·
طراحان انگليسى/فرانسوى کودتا از وقوع امرى غير منتظره مضطرب شدند :حمله
به یوریتسکى در پطروگراد در همان صبحى که لنين مورد اصابت گلوله قرار گرفته
بود· پس از حمله در پطروگراد چکا به سفارت و کنسولگرى انگليس و فرانسه در
پطروگراد و مسکو رفت و همزمان بازداشت دسته جمعى ضد انقالبيون آغاز شد·
سيدنى ریلى موفق به فرار اما الکهارت دستگير و بعدها با ماکسيم ليتوینوف٬
فرستاده شوروى در لندن ٬معاوضه شد· طرح مشترک فرانسه و انگليس به جایى
نرسيد ٬اما در لندن و پاریس طرحهاى دیگرى در انبار ذخيره شده بودند·
ریه آسيب دیده لنين به خاطر وضعيت خوب جسمانيش ٬بسرعت از خون خالى و
ضربان نبضش پس از چند روز به حالت عادى بازگشت· او  ١۰روز بسترى شد٬
پس از یکماه استراحت در گورکى به کرملين بازگشت و به گفته پزشکان از نظر
جسمانى در شرایط بسيار خوبى بسر ميبرد·
هنگاميکه دکتر روزنف از او در مورد گلوله هاى باقيمانده در بدنش و اینکه آیا
آزارش ميدادند سوال کرد ٬لنين پاسخ داد« :نه···· ما اونارو  ١٩٢۰وقتيکه کارمون
با وودرو ویلسون تموم شد درمياریم·»
حادٽه بعدى هنگامى رخ داد که لنين همچنان درگير سالمتى خود بود· او بهمراه
خواهرش ماریا اولينوا و یکى از محافظانش در اتوموبيلى بسمت پارک سوکولنيکى
در مسکو ٬محلى که کروپسکایا موقتا در آنجا زندگى ميکرد ٬در حرکت بودند·

راهزنان پس از متوقف نمودن اتوموبيل بمنظور خالى نمودن جيب مسافران ٬اسلحه
نگهبان ٬یک براونينگ ٬و کارت عبور لنين از کرملين را مصادره کردند« :چيکار
ميکنيد ٬این رفيق لنين-ه!» محافظ تالش نمود· «شما کى هستين؟ اوراق شناسایى
خودتونو نشون بدین····» راهزنها به داخل ماشين پریدند و پدال گاز را تا ته فشار
داده و بسوى جنگلهاى سوکولنيکى براه افتادند·
اما لنين در این کودتا بى نصيب نماند· او براى استفاده در یکى از متون خود داستان
جالبى بدست آورد و آن «مصالحه» انجام شده با راهزنان بود· پرداخت پول ٬دادن
پاسپورت ٬یک اسلحه و اتوموبيل در ازاى رهایى از مصاحبت راهزنان ٬یادآور
«مصالحه اى» بود با امپریاليست آلمان و متحدان آن که حکومت شوراها به انجام
آن ناگزیر گشته بود·
در آن شرایط با اینحال چکا بشدت آبدیده شده بود· مسکو پاک سازى و ٢۰۰
مظنون ٬که  ٦٥تن از آنان سابقه جنایى داشتند ٬دستگير شده بودند· از ميان آنان
سه نفر بخاطر جرائمشان محکوم شدند :یاسکا «کيف پول» ٬هارن «راننده» لنکا
«تعميرکار کفش»· صاحبخانه با ورود چکا به مخفيگاه آنان با گلوله اى خودکشى
کرد·····
١ـ در حال حاضر پروسپکت کالينينا .١۶
٢ـ دیميترى ولکوگنوف :لنين· پرتره سياسى ٬بخش ( ١مسکو · )١٩٩۴
٣ـ گوردون بروک -شپرد :آهن هزارچم· سازمان جاسوسى غرب و بلشویکها (لندن  ٬)١٩٩٨ص  ١۰٢و زیر صفحات·
٤ـ فئودور ولکوف :اسرار از وایت هال و خيابان داونينگ ( ۴٩مسکو  ٬)١٩٨۰ص ۴٩

 -١٦شپش یا سوسياليسم
در آوریل  ١٩١٩لنين به تایيد «ظاهر گشتن هر چه بيشترعالئم خستگى در نزد توده
ها» ناگزیر شد· در آن سال  ١٬٥ميليون سرباز که مرخصى بدون مجوز گرفته بودند
دستگير ٦۰۰ ٬نفر از آنان اعدام شده بودند· در اوکراین دنيکين به پيشروى خود
ادامه ميداد· در سپتامبر نيروهاى نظامى او در  ٦۰ميلى و در اکتبر در  ٤۰ميلى
مسکو ایستاده بودند·
همزمان یودنيتش پيشروى خود را بسوى پطروگراد از سر گرفته بود· لنين به تسليم
پطروگراد تصميم گرفته بود· ترتسکى ٬زینویف و استالين مخالفت و بر عليه وى
راى دادند· پس از سقوط اوریول اشغال توال ٬تقریبا در ٢۰ميلى مسکو ٬هدف بعدى
دنيکين بود ٬اما مواضع او توسط رهبر پارتيزانهاى آنارشيست ٬نستور ماخنو٬
تضعيف گشته بود·

زندانى جنایى سابق نستور ماخنو شخصيت عجيب و غریبى داشت· لحظه اى با لنين
گفتگو کرده و روستاهاى اکراینى را بر عليه سفيدها سازماندهى مينمود ٬لحظه اى
دیگر هدف خود را با تبليغ مواضع جدایى خواهان اوکراینى و نفرت بر عليه روسها
و یهودیان فراموش ميکرد·
طى دوران اشغال آلمان ماخنو ارتشى را در خاک اوکراین فراهم آورد· وجود این
ارتش در مسکو در ابتدا با نگرانى مورد تایيد قرار گرفت· اما در شرایط تعيين کننده
با ارتش سرخ همکارى مينمود· با کمک ماخنو ٬بودیونى و ارتش سواره نظام او
نيروهاى نظامى دنيکين را به عقب و در حال فرار تعقيب و نابود نمود· قبل از پایان
سال دنيکين به اروپاى غربى گریخته بود·
پس از آن ارتش سرخ به ارتش ماخنو یورش برد و نيروهاى نظامى وى را متالشى
نمود اما عليرغم نارضایتى شدید ٬لنين به رفتن او به پاریس رضایت داد·  ١٩٣٥او
در آنجا به بيمارى سل مبتال و در همانجا درگذشت·
زمانيکه نيروهاى نظامى دنيکين از هر زمان دیگرى به مسکو نزدیکتر بودند٬
ژنرال یودنيتش با  ١٧۰۰۰هزار سرباز از استونى راهى پطروگراد بود· اما سرخها
مقاومت سختى از خود نشان دادند و در ضمن یودنيتش با استونيها ٬عليرغم تالش
بسيار انگليسيها ٬دخالتى نکرد و خواهان حمایت از حمله به پطروگراد نبودند· به
باور استونيها در صورت پيروزى سفيدها ٬استونى دیگر وجود خارجى نداشت·
«دولت استونى راهزنهایى هستند که قدرت را غصب کرده اند و من با آنها مذاکره
نخواهم کرد» ٬یودنيتش ميگفت.
چيچارین وزیر امور خارجه اتحاد جماهير شوروى با اینحال در  ١٨اوت ١٩١٩
استونى را به جلسه اى با هدف برقرارى صلح و استقالل دعوت نمود· پس از آن
استونى عمليات نظامى یودنيتش را متوقف و در  ١٩١٩به عقب نشينى ناگزیر
نمود· استونى با مسکو از در صلح درآمد و یودنيتش بالاجبار گریخت.
نيروى نظامى آدميرال کالچاک در شرق بدون شک بزرگترین نيروى نظامى سفيدى
بود که در مقابل حکومت شوراها مقاومت مينمود· پيروزیهاى او ابتدا پس از عبور
کالچاک از ولگا و نزدیکتر شدنش به مسکو خاتمه یافتند· سرخها بشدت مقاومت
ميکردند ٬اما این دگرگونى با ناپایدار شدن پایگاه سياسى وى نيز در ارتباط بود·
بسيارى پيروزى سفيدها را با نابودى دمکراسى برابر تصور مينمودند· آنها به
محض بدست گيرى قدرت در اومسک در سيبرى ٬به جاى فراخواندن مجلس

موسسانى که وعده اش را داده بودند انقالبيون سوسياليست و منشویکها را از
دولت اخراج نموده بودند· لنين گفت ٬هزاران کارگر و کشاورز شالق خورده و اعدام
شده سيبرایایى بهاى خوش باورى خود را پرداختند.
احاطه شده توسط ارتش سرخ و نگران از آغاز شورش ميان کشاورزان و کارگران٬
کالچاک به ترک فتوحات خود در رودخانه ولگا و عقب نشينى بسوى اورال و از آنجا
به سيبرى ناگزیر شد·
عقب نشينى کالچاک ابتدا براى لنين ٬زمانيکه او واقعا این کار را آغاز کرد ٬باور
کردنى نبود· لنين از ارگانهاى مختلف تقاضاى تایيدیه نمود· در همانزمان شوراى
دول متحابه در پاریس آدميرال کالچاک را بعنوان نایب السطنه روسيه مورد تایيد
قرار داده بود·
اما آن خبر خوش صحت داشت· ارتش سرخ تحت رهبرى بلشویک قدیمى ميکایيل
فرانزا که طى دوران تزار دوبار به مرگ محکوم شده بود ٬نيروهاى نظامى کالچاک
را بسوى شرق به عقب نشينى وادار نموده بود· کالچاک باید سرانجام خود را تحقير
و بمنظور دریافت یک قطار حمل و نقل بسوى شرق از لژیون چکى ـ اسلواکى طلب
یارى مينمود·
یک واگن مخصوص کالچاک را از اومسک ٬پایتخت سابق او ٬به ایرکوتسک١٥۰ ٬
ميل دورتر به شرق ٬آنجایى که گروهى از کارگران مختلط قدرت را در دست داشتند٬
منتقل نمود· لژیون چکى ـ اسلواکى با دولت جدید در ایرکوتسک به توافق رسيده
بود· در ازاى یک عبور آزاد براى چکها و اسلواکها به والدى وستوک کارگران
واگن راه آهن را با کاالى پر طرفدارش تصاحب مينمودند· شوراى کارگران در
ایرکوتسک ٬کالچاک را به مرگ محکوم نمود· جسد وى در زیر یخهاى رودخانه
آنگارا دفن شد·
نيمه دوم سال  ١٩١٩سختترین دوران حکومت اتحاد جماهير شوروى بوده است٬
دورانى که پيروزمندانه پشت سر نهاد· دوران بسيار دشوارى بود ٬حتى براى
شخص لنين· گورا – ى  ١٣ساله ٬فرزند خوانده خواهر او آنا ٬بارها به دویدن
بسوى دفتر لنين ٬درآوردن قلم از دستش و کشيدن وى به خانه بمنظور سرد نشدن
سوپ کلم ناگزیر گشته بود·

یک سال بعد قدرت نظامى حکومت شوراها افزایش یافت· ارتش سرخ با  ٢ميليون
عضو به نقطه اوج خود رسيده و سرانجام به مقایسه خود با نيروهاى نظامى سفيدها
با بيش از یک ميليون نفر ٬قادر گشته بود·
در ضمن نيروهاى دول متحابه در جبهه داخلى با دشواریهاى بسيارى روبرو بودند.
اعتصابات و التهابات به اضافه یک روشنگرى رادیکال ٬بر عدم تمایل سربازان
عادى براى مبارزه بخاطر منافع «تمدن غرب» در روسيه افزوده بود·
در پایان مارس  ١٩٢۰نووراسييسک بعنوان آخرین پایگاه سفيدها در کنار دریاى
سياه آزاد شد .دنيکين به خارج از کشور گریخت و در خارج از پطروگراد نيروهاى
نظامى یودنيتش متالشى شدند· لنين گفت ·····« :ما نيروهاى دول متحابه را با
محروم نمودن آنان از کارگران و کشاورزانى شکست داده ایم که لباس سربازى به
تن کرده اند·»
همزمان با جنگ مبارزه اى دیپلماتيک نيز جریان داشت· حکومتهاى غربى در آن
شرایط به عدم توان اعزام نيروى زمينى بيشترى براى فتح مسکو و پطروگراد آگاه
بودند· در ماه فوریه رئيس جمهور آمریکا ٬پرزیدنت ویلسون ٬همه را به جزیره
پرینکيپو واقع در قسطنطنيه به مذاکرات صلح  -ه «سراسر روسيه» دعوت نمود.
اما کنفرانس بدليل عدم وجود توافق ميان حکومتهاى غربى بر سر اتخاذ تاکتيک لغو
شد·
ناگهان اتقاق عجيبى افتاد· آمریکا ویليام کریستين بوليت را به کنفرانس صلح در
پاریس و از آنجا به مسکو جهت مذاکره با لنين ارسال نمود· از جانب لنين
پيشنهادات مشخصى مطرح شد· او در یک پيام رادیویى از قبل به نيروهاى دول
متحابه آمادگى روسيه را جهت پرداخت کليه بدهيهایش ٬در ازاى دادن وعده اى از
جانب آنان در مورد عدم مداخله در امور داخلى کشور ٬اعالم نموده بود·
این پيشنهادات از جانب پاریس ٬لندن و واشنگتن جدى تلقى نشده و مردود اعالم
شده بودند· سر انجام ٬بوليت پس از نائل آمدن به درک اینکه تمایل به صلح نه در
واشنگتن بلکه در مسکو وجود دارد ٬ناگزیر از وزارت امور خارجه خداحافظى و
آشکارا به حاميان حکومت شوراها پيوست· دولتهاى غربى همچنان در رویاى تغيير
شرایط در جنگ بسر ميبردند·
لهستان ٬که استقالل خود را از دولت روسيه دریافت نموده بود ٬در یک روسيه
ناتوان این امکان را یافت که به یک طرح قدیمى ٬یک لهستان ـ بزرگ «از اقيانوس

تا اقيانوس» ٬جامه عمل بپوشاند· تا زمانيکه نيروهاى نظامى سفيد نيرومند بودند
رهبر لهستان مارشال ٬پيلسودسکی ٬چندان هيجانى از خود نشان نميداد· او واقف
بود که سفيدها با توسل به همه ابزار موجود در جهت به بردگى کشيدن دوباره
لهستان تالش خواهند نمود·
اما پيلسودسکی پس از رفع خطر از جانب سفيدها ٬قرارداد آتش بس با لنين را
بيشرمانه زیر پا نهاد و در  ٢٦آوریل  ١٩٢۰با دریافت حمایت از متحدانش ٬فرانسه
و انگليس ٬فرمان ورود نيروهاى نظامى لهستان به اوکراین و اشغال کيف را صادر
نمود· با اینحال نيروهاى نظامى شوراها بسرعت با یورش لهستانيها مقابله و پس از
چند ماه لهستانيها کامال از اوکراین بيرون رانده شده بودند·
در این شرایط لنين تصميمى گرفت که نتيجه اش مصيبت بار نشان داده شد· او
بمنظور تٽبيت حاکميت حکومت شوراها در لهستان به اعزام نيروهاى نظامى به
ورشو تصميم گرفت· در دفتر سياسى استالين ٬ترتسکى ٬رادک و تعدادی اڒ رهبران
مهم دیگر با او مخالف بودند·
به منظور «آزاد» نمودن لهستان دو افسر سواره نظام  -ه خسته از جنگ٬
توخاچفسکى و بودیونى اعزام شدند· از جانب مقر فرماندهى نيروهاى نظامى
فرمانى با این مضمون صادر شد« :ما به کشور فتح شده اى وارد نميشویم ٬کشور
فقط به کارگران و کشاورزان غاليسيا تعلق دارد· ما بمنظور کمک به آنان براى
تاسيس حکومت شورایى به آنجا ميرویم·»
هدف روسها دادن یارى به کارگران لهستانى براى تشکيل دولتى از نوع حکومت
شوراها بود ٬اما به نظر نميامد که لهستانيها تمایلى به دریافت کمک داشتند· آروزى
آنها زندگى در صلح بود· نيروهاى نظامى بودیونى دقيقا به همان ميزانى تجاوز و
غارت نمودند که در خاک روسيه نموده بودند·
حمله به لهستان بجاى ایجاد تحرک در روند انقالب در اروپا ٬نتيجه اى کامال
برعکس داد· نيروهاى دول متحابه اکنون به معرفى شوراها بعنوان حکومتى
امپریاليستى و تجاوزگر و توجيه دخالتهاى جدید خود بر آن اساس قادر بودند·
عمليات نظامى حکومت شوراها تقریبا در حال تحقق بود· توخاچفسکى تا داخل
ورشو پيشروى و در آنجا در انتظار کمک باقى ماند· با اینحال به وى ٬به دليل اینکه
بودیونى  -تحت فرمان استالين ـ و بر روى فتح لووف سرمایه گذارى نموده بود٬
کمکى داده نشد·

اشتباه سياسى لنين با یک ناموفقيت کامل نظامى پایان یافت· نيروهاى نظامى
شوراها جهت دریافت نان و دیگر مواد ضرورى ناگزیر به کشاورزان روى آوردند و
طبقه ميانى به آنان نه بعنوان برادر و منجى بلکه بعنوان دشمن مينگریست·
به گفته ترتسکى در «شرح حال استالين» ٬علت شکست این بود که استالين٬
ووراشيلوف و « بودیونى – ه بيسواد» در غاليسيا جنگ خود را «هدایت
مينمودند»· ورشو در صورت دریافت کمک از آنان سقوط ميکرد·
شرایط در اولين طرح صلح پيشنهاد شده از جانب حکومت شوراها بسيار دشوار
بودند· ارتش لهستان تا  ٦۰۰۰۰نفر کاهش ميافت ٬صنایع جنگى آنان برچيده ميشد
و تسليحات غير ضرورى در ميان نيروهاى نظامى و شبه نظامى به روسيه تحویل
ميشدند· اما پس از طرح این شرایط در پایان سپتامبر ٬وضعيت نظامى در لهستان به
ضرر روسيه تغيير یافته بود·
روسيه ناگزیر از شرایط پيشنهادى صلح خود صرف نظر و به لهستانيها مرز جدیدى
را ٬شرق آن مرزى که پس از قرارداد صلح ورساى تعيين شده بود ٬اعطاء نمود·
روسيه باید غرب اوکراین و بالروس را واگذار مينمود ٬در ضمن  ٣۰ميليون روبل
طال بعنوان خسارت پرداخت ميشد· بيش از  ٣۰۰۰۰سرباز ارتش سرخ که هرگز
چيزى از آنها شنيده نشد در نزد پيلسودسکی باقى ماندند·
قرارداد نهایى صلح در  ١٨مارس  ١٩٢١در ریگا امضاء شد· عليرغم درس عبرت٬
لنين از پندارهاى واهى خود در مورد امکان صدور انقالب هرگز آزاد نگشته بود:
«در صورت الحاق لهستان به حکومت شوراها» ٬او در نطقى به تاریخ  ٢اکتبر
 ١٩٢۰گفت« ٬اگر کارگران در ورشو آن کمکى را که از روسيه انتظار داشتند
دریافت نموده و خوش آمد گفته بودند ٬قرارداد صلح ورساى منقطع و تمام آن
سيستم بين لمللى که پس از پيروزى بر آلمان بنا شده بود متالشى ميگشت·»
این برداشت نادرست لنين تنها با اینکه به وى اطالعات غلط داده شده بود قابل
توجيه است· همزمان با حمله لهستان رهبران کمونيست اروپا در کنفرانس ـ کمينترن
در مسکو گرد هم آمده بودند.
«چه مدتى بعد از ورود موفقيت آميز نيروهاى نظامى روسيه به ورشو زبانه هاى
انقالب در آلمان شعله ور ميشه؟» قبل از حمله لهستان لنين این سوال را براى رهبر
کمونيست آلمان پل لوى مطرح نموده بود· «طى سه ماه» ٬پل لوى پاسخ داده بود٬
«بعد از سه هفته ٬یا اینکه هيچ اتفاقى نمى افته·»

لوى ظاهرا بر این باور بود که این فرصتى بود و باید از آن بهره بردارى ميشد·
همان لوى که در عرض چند سال ميخواست کمونيسم بين الملل را ترک و وقت خود
را صرف نوشتن کتابهاى افشاگرانه در مورد لنين و اتحاد جماهير شوروى نماید از
روى کرسى خطابه  -ى کنفرانس هئيت فرانسوى را با حمله به لهستانيها مضطرب و
نگران نمود·
ژنرال – اشراف زاده ٬پيوتر رانگل ٬آخرین برگ برنده سفيدها و حکومتهاى غربى
بود· او فرماندهى یک نيروى مجهز ٧٥۰۰۰نفرى را بر عهده داشت· بلشویکها با
 ٥٥۰۰۰سرباز در مقابل وى ایستادند· در اکتبر ٬پس از برقرارى آتش بس ميان
لهستان و روسيه ٬ارتش سرخ در اوکراین به او یورش برد·
رانگل در کریمه پناه گرفته بود و دماغه پریکوپ را ٬که شبه جزیره را به سرزمين
اصلى متصل مينماید و در نقاطى عرض آن بيش از چند صد متر نيست ٬مستحکم و
آماده دفاع بود· خونينترین نبرد در تاریخ جنگ داخلى در آنزمان در پى آمد· با توده
هاى اجساد بعنوان سنگر ٬سربازان ارتش سرخ دسته دسته در جهت عبور از روى
خندقهاى بریده شده توسط دماغه پریکوپ تالش مينمودند·
در  ١٢نوامبر رانگل و باقيمانده هواداران او سوار بر کشتى جنگى نيروهاى دول
متحابه بسوى قسطنطنيه و یک تبعيد ابدى حرکت کردند· ابتدا در سال  ١٩٢٢بود که
ژاپنيها از والدى وستوک خارج و جمهورى موسوم به شرق دور به اتحاد جماهير
شوروى ملحق شد·
جنگ داخلى از هر نظر مصيبتى بود· انبوهى از جوانان والدین از دست داده در
شهرها و روستاها پرسه و از روى خباٽتى محض شرارت نموده و بمنظور ادامه
زندگى دست به قتل و غارت ميبردند· جنگ داخلى بعنوان ميراث ٬نسلى بى قانون و
خستگى جسمانى شدیدى را از خود بر جاى گذارده بود·
کمبود صابون ٬فقدان امکانات الزم براى استحمام و خانه هاى زشت و بيقواره
موجب رشد فزاینده حشرات موذى شد و در نتيجه موجبات شيوع بيمارى تيفوس را
در سطحى وسيع فراهم آورده بود ٬سربازان و غيرنظاميان از وقت آزاد خود جهت
کشتن شپش ها استفاده ميکردند·
لنين در دسامبر سال  ١٩١٩گفت« :یا شپشها سوسياليسم را شکست ميدهند و یا
٢
سوسياليسم شپش ها را»  .در بدترین شرایط نزدیک به یک سوم از سربازان ارتش

سرخ مبتال به تيفوس بودند· ابتدا در بهار  ١٩٢١با اتخاذ تدابيرى آمار چند درصدى
کاهش یافت·
براى مدت زمان قابل توجه اى این تنگدستى و شپش ها بودند که حکومت ميکردند·
در جنگ اول جهانى در روسيه ميان  ١٬٥تا  ٢ميليون هالک ٥ ٬ميليون اسير و
غریب به  ٧٬٥ميليون نفر گریخته بودند·
کارنامه جنگ داخلى وحشتناکتر بود· تلفات نظامى هر دو طرف تا  ٢٬٥ميليون
تخمين زده شد· اما تلفات غيرنظاميان از این هم فراتر رفت و در ضمن دو ميليون
نفر بر اثر ابتال به بيمارى تيفوس و اسهال خونى جان باختند· ٣بخش وسيعى از
روسيه نابود شده بود· تنها کمتر از نيمى از جمعيت چهار ميليونى پطروگراد و
مسکو باقى مانده بودند·
١ـ آلفرد روسمر :مسکو در دوران لنين (هالمستاد  ٬)١٩٧١ص .٧۰
٢ـ ضميمه ٣٩:۴١۰
٣ـ جوریج پولجکوف در اخبار مسکو .٤٥/٨٩

 -١٧لنين «ناشناخته»
از لنين حدود  ٢٤هزار سند ٬به عبارت دیگر متون نوشته شده ٬امضاء شده و یا از
پيش تهيه شده بجاى مانده است· آثار کمتر نویسنده اى به اندازه آثار او اینچنين
کامل منتشر شده اند· با اینحال در نقد وى اینکه لنين واقعى خود را در پشت متون
منتشر شده پنهان مينماید موضوعى تکرارى بوده است·
ترتسکى و کائوتسکى به منظور افشاء گرى کتبى را با تيتر اسناد ـ لنين – ه
«ناشناخته» منتشر نموده اند· ترتسکى چگونگى تحریف برخى از اسناد را ٬بویژه
آنهایى که تایيد کننده تئوریهاى«انقالب دائمى» ترتسکى بنظر ميامدند ٬ٽابت نمود·
تحریفاتى که به گفته وى با اجازه استالين انجام شده بودند·
پس از تالشى اتحاد جماهر شوروى در سال  ١٩٩١بایگانى دولت روسيه باز و
 ٣٧٢٤سند از اسناد لنين که در گذشته محرمانه ١قلمداد شده بودند در دسترس
عموم قرار گرفتند· توسط پرزیدنت یلتسين ٬پيش از قرار گرفتن این اسناد در اختيار
محققان ٬ژنرال دیميرى ولکوگونو جهت بررسى و استفاده از آنها دست چين شد·
ولکوگونو طى سالها تنها فرد قادر به استفاده از اسناد منتشر نشده لنين بود و نتيجه
٢
اش مجموعه اى از دو جلد حجيم در مورد لنين شد.

ولکوگونو از چه قابليتهایى براى انجام این پروژه خاص برخوردار بود؟ او ميان
سالهاى  ١٩٦٣ـ  ٦٦به آکادمى لنين رفته بود و طى دوران حکومت برژنف رساله
نویسى مينمود· او بيست سال نيز در بخش تبليغات نيروهاى نظامى اتحاد جماهير
شوروى ٬GLAVPUR ٬مدت زمانى دراز بطور خاص بعنوان مسئول مبارزه با
مذهب ٬کار کرد· ٣او در بسيارى از بروشورها وقت خود را صرف تجليل از لنين٬
نيروگاههاى هسته اى اتحاد جماهير شوروى و تهاجم به افغانستان نموده بود·
بعنوان ژنرال او داراى شخصيت خاصى بود· به وى ٬بدون شرکت در جنگ براى
لحظه اى ٬نشان شجاعت داده شده بود ٬تنها زمانيکه در جنگى شرکت کرد ٬اکتبر
 ٬ ١٩٩٣زمانى بود که بمنظور رهبرى نيروهاى نظامى یلتسين که به پارلمان
روسيه گلوله توپ شليک ميکردند ٬آستينها را باال زد·
ولکوگونو به همان ميزان فرمانبردار جهت تحقق اميال برژنف ٬در خدمت فرامين
یلتسين عمل نمود· او ابتدا با استفاده از بایگانى محرمانه  -ى پرزیدنت کتاب
افشاگرانه اى در مورد استالين نوشت ٤.در آن ولکوگونو لنين را باز هم بعنوان یک
قهرمان و انقالبى راستگو معرفى نمود·
اما زمانه تغيير کرد· پس از سه سال با یلتسين در قدرت ٬تغيير مواضع سياسى آنان
به سمت راست آنچنان عميق شد که شرایط براى فرستادن لنين نيز به زباله دان
تاریخ فراهم آمد· ولکوگونو ٬بى اعتنا به نوشته هاى خود در سال  ١٩٩٣در مورد
تقدس لنين ٬لنين را بهمان ميزان – ه استالين دیکتاتورى خونخوار مجسم نمود·
مقصود عميقتر نمودن تحقيقات تاریخى و وارد آوردن آسيب به کمونيستها نبود·
آنها از دوران خروشچف همه چيز را داشتند ٬در آنزمان پشتيبانى از استالين را رها
نموده و پشت سر یک لنين ستایش شده پناه گرفته بودند·
قدم بعدى در یورش ایدئولوژیک کرملين به پایه گذار اتحاد جماهير شوروى مطالعه
اسناد توسط پروفسور دانشگاه هاروارد ٬ریچارد پایپس ٬شد· پایپس سرباز کهنه
کاریست که در دوران جنگ سرد توسط رونالد ریگان به استخدام شوراى امنيت ملى
آمریکا ٬به عبارت دیگر باالترین ارگان مشاورتى وزارت امور خارجه ٬در آمد·
او در آنجا با این ادعا که رهبران اتحاد جماهير شوروى یا باید «سيستم کمونيستى
خود را به همان شيوه اى که حکومتهاى غربى مایلند تعيير بدهند و یا اینکه
٥
بجنگند» رسوایى به پا نمود· کاخ سفيد رسما از این نظریه فاصله گرفت·

پروفسورى که عقاید ضد کمونيستى اش حتى براى ریگان اغراق آميز بود ٬توسط
کرملين بعنوان اولين فرد خارجى بمنظور دسترسى به اسناد لنين در بایگانى
پرزیدنت کرملين استخدام شد·
نتيجه کتابى شد به نام  ٬Unknown Leninلنين ناشناخته ٬ ٦کتابى که پایپس در
آن  ١٢٢فقره از بزرگترین جرائم لنين جدید را از ميان اسناد انتخاب نموده بود·
اینها چه جرائمى بودند که لنين مرتکب و طى این چند سال محرمانه نگاه داشته شده
بودند؟ اینها چه نکاتى بودند که پایپس و ولکوگونو به برجسته نمودن آنها تمایل
داشتند؟
آنها قبل از هر چيز اسنادى هستند از دوران جوانى حکومت شوراها که لنين در آنها
فرامين اعدامها ٬دادگاهها و اسارت گيریها و غيرو را صادر ميکند· اسنادى که در
مجموع هدفش به نمایش گذاردن تصویرى از یک رهبر غير معمول خونخوار است·
اما اسناد باید تفسير شده و توضيح داده بشوند· پایپس و ولکوگونو ٬با قرار ندادن
سندى ظاهرا استٽنایى در شرایط ویژه خودش ٬اغلب نتایج نادرستى را استنتاج
مينمایند· به عنوان مثال به سند زیر توجه کنيد:
 ١١اوت ١٩١٨
به پنزا
رفقا ٬کامنف ٬بوسى ٬مينکين و دیگر کمونيستها در پنزا·
رفقا! شورش کوالکها باید بيرحمانه سرکوب شود· این همسو با منافع همه انقالب است ٬اگر چه
در حال حاضر این آخرین نبرد ما بر عليه کوالک هاست· ما باید آنان را براى دادن درس عبرت
به دیگران مجازات کنيم.
١ـ دست کم  ١۰۰نفر از کوالکهاى شناخته شده ٬ثروتمند و خونخوار را در مالء عام حلق آویز
کنيد·
٢ـ نام آنان را منتشر کنيد·
٣ـ غالتشان را بگيرید.
٤ـ بر اساس تلگراف دیروز ـ به اسارت بگيرید·
کارى کنيد که مردم در فاصله  ٧versts ١۰۰واقعا ببينند ٬به خود بلرزند ٬فریاد بکشند و خفه
کردن کوکالهاى خونخوار را مطالبه نمایند·
دریافت و اجراى این ماموریت را از طریق تلگراف تایيد نمایيد·
لنين شما
ضميمه ٬در حد توان افراد خطرناک را پيدا کنيد·

در حال حاضر این تلگراف چندان محرمانه نيست· آن در همانروز و در فرمى مشابه
در ایزوستيا منتشر و در آنجا گفته شده بود که افراد«با مواضع مشکوک را در

اردوگاههاى خارج از شهر زندانى کنيد ٨».در اینجا دوآتشه ترین در جنگ داخلى٬
لنين ظاهر ميشود·
اما شرایط چگونه بود و متن لنين را چگونه باید تفسير نمود؟ پس از انتظارى
طوالنى کتاب پایپس یک جانشين روس پيدا کرد ٬چاپ بسيار وسيعتر اسناد لنين
٩
متشکل از  ٤٢۰سند – ه از قبل منتشر نشده به زبان اصلى· دکتر مورخ ٬والدیمير
لوگينوف ٬در پيشگفتارى ادعا ميکند که پروفسور پایپس در بسيارى از موارد با
عدم تجزیه و تحليل موشکافانه و اساسى خود را به بازى گرفته است·
لوگينوف پيشينه فرمان دوباره منتشر شده لنين را ٬ذکر شده در سطور فوق ٬ارائه
ميکند· در شهر فقر و گرسنگى بيداد ميکرد· آلمانيها اوکراین ٬گلبرگ روسيه ٬را
اشغال نموده بودند· مرکز صربستان و بخشهایى از مناطق ولگا توسط سفيدها کنترل
ميشدند· حبوبات وارد نميشدند· در پطروگراد مردم اسبها را ميخوردند ٬گربه ها
سگها از پيش ناپدید شده بودند·
از قبل ٬در سال  ٬ ١٩١٦درخواستهاى غله توسط دولت تزار به اجرا گذاشته و در
ضمن دولت موقت خرید و فروش حبوبات را به انحصار خود در آورده بود· چرا
بلشویکها این اقدامات اجبارى را لغو ننمودند ٬البته به جنگ داخلى ارتباط داشت·
نویسنده انگليسى اچ· جى ولز که در سال  ١٩٢۰از روسيه بازدید نمود در مورد
سفارشات غله که «هر دولتى در روسيه ناگزیر به اتخاذ آن بود» مانند انگيس اگر
جنگ در آنجا به همان اندازه طوالنى ميشد ٬نوشت· اما برخى از روستاها به
مقاومت تصميم گرفته و سربازان مرخص شده امکانات فراوانى را بمنظور دسترسى
به سالح در اختيار آنان قرار داده بودند·
در  ٥اوت  ٬ ١٩١٨پنج نفر از اعضاى یک گروه درخواست ٬سه نفر از آنان از
اعضاى کمتيه کشاورزان فقير منطقه ٬در روستاى کوچکى ٬کاکى ٬واقع در
فرماندارى پنزا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند· نيروهاى نظامى
سفيدها تنها  ٥ميل با آنجا فاصله داشتند·
هنگاميکه که لنين در فرمان خود خشمش را بيرون ریخته بود شرایط بشدت دشوار
و حکومت شوروى واقعا در وضعيتى بحرانى بسر ميبرد· این اولين بار نبود· او
گاهى به جاى سيلى از کاغذهاى بى پایان عباراتى قوى ٬پرخاش ٬را انتخاب مينمود·

در این رابطه اعالميه پر طمطراق لنين به دستگيرى  ١٣نفر از کسانى که مستقيما
در قتل و سازماندهى شورشها در روستاى کاکى در پنزا شرکت نموده بودند منجر
شد· همه آنها اعدام شدند· آنها به مناطق دیگر مبلغانى را ارسال ٬که موفق به
فرونشاندن شورشها شدند ٬نمودند· حکومت شوراها مردد و ماشين انتشار اعالميه
هاى لنين به سر و صدا افتاده بود· زبان وى با هر چه ضعيفتر شدنش ٬چاپلوسانه
تر ميشد·
یک بار لنين «اعدام» وزیر آموزش و پروش ٬لوناچارسکی بى خانمان را ٬بخاطر
انجام اشتباه در عرصه تبليغات ٬بدون اینکه کسى به آن دليل بدنبال طنابى بگردد٬
درخواست نمود· در سال  ١٩٢١او نوشت «آن کمونيست خوک صفت» باید به
زندان فرستاده و همه اعضاى وزارت دادگسترى «اعدام» ميشدند.
او امکان داشت که مخالفان خود را«تن فروش»« ٬حرامزاده ها» و «تفاله هاى
کثيف» بخواند· لحظه اى به ارتش سرخ فرمان ميداد که باکو را در «آتش
بسوزانند» ١۰و لحظه اى دیگر به نيروهاى نظامى نابودى «تک تک قزاقان» را
فرمان ميداد· درک برآشفتگيهاى لنين ٬بدون تفسير و بدون قرار دادن آنها در رابطه
اى و دیدن تاثير واقعيشان ٬امکان ناپذیرند· باکو در آتش نسوخت و حکومت
شوراها بر قزاقان پيروز شد·
مثال دیگر زبان آنزمان – ه اعالميه ایست که در  ٧فوریه  ١٩١٨در پطروگراد
منتشر شد« :بدینوسيله فرمان داده ميشود که همه دزدان و راهزنان طى  ٢٤ساعت
شهر را ترک کنند ٬در غير اینصورت در محل کشته خواهند شد·» همانطور که
فرستاده روزنامه  Dagens Nyheterاشاره نمود ٬پس از این اخطار جدى «رفت
١١
و آمد زیادى در راه آهن» دیده نشد.
والدیمير لوگينوف مثالهاى بسيارى را در مورد تفسيرهاى کينه توزانه پایپس که به
نتاتجى نادرست منتهى ميشوند ارائه ميدهد· هنگاميکه لنين در  ١ژانویه  ١٩١٧در
نامه اى به اینسا آرماند در مورد «سلول آلمانى» صحبت ميکند ٬پایپس بسرعت آنرا
بعنوان یک اشاره مبهم به «ارتباطات لنين با آلمانيها» تفسير مينماید·
و نامه در مورد نگرانى از اشغال سوئيس و اینکه زوریخ ٬آنجایى که لنين زندگى
ميکرد ٬به چنگ آلمانيها ميفتاد نوشته شده بود· اما به باور لنين وقوع جنگ در آن
١٢
شرایط «بعيد» بنظر ميامد  ٬بهمين دليل در اسارت آلمانيها بودن مسئله نگران
کننده اى نبود·

محتواى نامه اى به برزین ٬نماینده اتحاد جماهير شوروى در سوئيس ٬تفسير خيالى
مشابه اى را ارائه ميدهد· در  ١٤اوت  ١٩١٨لنين نوشت و آنزمان متذکر شد که
«برلنى ها» باید به برزین مبلغى ميپرداختند· پایپس بسرعت نتيجه گيرى ميکند که
این دولت آلمان است که مخارج تبليغات اتحاد جماهير شوروى – ه برزین را در
١٣
سوئيس پرداخت مينماید!
لنين در واقع به اینکه نمایندگى سياسى اتحاد جماهير شوروى در برلن باید پرداخت
مينمود اشاره ميکند· پایپس همچنين با تفسيراتى بسيار وحشتناکتر موفق به
«اثبات» این شد که لنين به همکارى با نازیهاى آلمان ٬گروهى که در آنزمان سکت
١٤
کوچکى را تشکيل ميدادند ٬فرمان داده بود·
نامه اى بدون تاریخ که لنين در آن در مورد نياز به «آماده سازى ترور در شرایط
مخفى» صحبت ميکند ٬توسط پایپس بصورتى دلخواه ٣ـ ٤سپتامبر  ١٩١٨تاریخ
گذارى شد ٬به دليل اینکه تصميم گيرى رسمى در مورد «ترور قرمزها» در ٥
سپتامبر  ١٩١٨گرفته شده بود· لوگينوف نشان ميدهد که آن تاریخ گذارى و تفسير
غير ممکن است·
لنين پس از حمله فانى کاپالن هنوز بسترى بود· نامه به وزراى دارایى ٬ریکوف٬
کرستينسکی و ميلى یوتن که شوراى عالى اقتصادى را اداره مينمودند نوشته شده
است· چرا باید از این اقتصاددانان در مورد «آماده سازى براى ترور» درخواست
ميشد؟
در ميان مدارک منتشر شده روسى این سند «قبل از  ٢٢فوریه  »١٩٢١تاریخ
گذارى و لوگينوف معتقد است که «ترور» در مورد اقدامات «شدید»« ٬ترور
اقتصاد» ى صحبت ميکند که در دوران نپ ٬سياست اقتصادى جدید ٬برنامه ریزى
شده بود· هزاران کارمند دولتى باید اخراج ميشدند و براى مثال شمار مستخدمين راه
آهن باید به نصف تقليل ميافت·
به همين ترتيب ميتوان ادامه و اسناد ارائه شده از جانب پایپس و ولکوگنوف را
مورد بررسى قرار داد .آنها مدارک خود را بعنوان یک کليساى جامع-ه در خور
ستایش ارائه ميدهند ٬مدارکى که خواننده باید در مقابل آن فقط با سکوت خميازه
بکشد·
در واقع هر یک از اسناد آنان ـ مانند همه اسناد تاریخى دیگر ـ کيسه هایى هستند که
ميتوان با تفاسير متفاوت ٬در مورد آنها حتى با نتایجى درهم و بر هم و کامال قالبى٬

پر نمود· یکى از «کشفيات جدید» پروفسور پایپس آمریکایى این بود که لنين و
بلشویکها تبعيض ٬آزار و کشتار وسيع یهودیان را سازمان داده و تحمل نموده
بودند·
سند نقل شده پایپس نشان ميدهد که نيروهاى نظامى ارتش سرخ در اوکراین دست
به کشتار و آزار آنان زده و اینکه بفرمان لنين یهودیان (تقریبا بصورتى کامل) از
دولت اخراج و اینکه باید با توسل به خشونت به جبهه فرستاده ميشدند· او تصویرى
را تداعى مينماید که در آن نه رژیم تزار بلکه سرخها مسئول سياست یهودى ستيزى
هستند·
بمنظور قضاوت در مورد اسناد ارائه شده از جانب پایپس باید با پيشينه آنها آشنایى
داشت ٬اینکه تحت حکومت تزار جمعيت عظيم یهودیان بشدت مورد تبعيض قرار
گرفته و دولت بصورتى سازمان داده شده دست به آزار و کشتار آنان ميزد· یهودیان
را در اساس به منطقه اى موسوم به کمربند اقامت ـ اوکراین و بالروس ـ ارجاع و
به آنجا منتقل مينمودند و بجز این آنها به پذیرش قيد و بندهاى گوناگون ناگزیر
بودند· عموما تنها به  ٣درصد از یهودیان اجازه ورود به موسسات آموزشى داده
ميشد·
اینکه شمارى از تروریستهاى انقالبى یهودى بودند بهانه اى شد براى اولين کشتار
و آزار یهودیان توسط دولت در جنوب ميان سالهاى ١٨٨١ـ  ·٨٢در آوریل ١٩۰٣
چند صد نفر از یهودیان در کيشيناو کشته شدند· گسترده ترین قتل عام یهودیان در
اکتبر  ٬ ١٩۰٥زمانى رخ داد که حکومت تزار در شرایط بسيار بدى بسر ميبرد· قتل
عامها در  ١١۰محل به ثبت رسيده ٣٥۰۰ ٬تا  ٤۰۰۰هزار نفر به قتل رسيده و
 ١۰۰۰۰نفر معلول شده بودند·
ارگانهاى دولتى هر از گاهى دست به «پاکسازى» برخى از مناطق یهودى نشين
ميزدند· در سال  ٣۰۰۰۰ ٬ ١٨٩١یهودى از مسکو و  ١٩١٥بيش از  ٦۰۰۰۰۰از
کائوناس و کورلند (لتوانى فعلى) اخراج شدند·
با انقالب فوریه کليه محدودیتها براى یهودیان از ميان برداشته شد و آنها براى
اولين بار در روسيه به شهروندى برابر مبدل گشتند· این نيز سياست بلشویکها بود·
با انتشار اعالميه اى مخصوص ٢٧ ٬جوالى  ٬ ١٩١٨گفته شد که کليه کشتارها
«یک تهدید خطرناک بر عليه انقالب» است· آنها ٬به دليل تبليغات ضد یهودى در
جریان در اوکراین ٬فعاالنه بر عليه آن تبليغات مينمودند· لنين یک صفحه گرامافون
با نطقى بر عليه یهودى ستيزى آماده نمود و مقاالت بسيارى در این مورد نوشت·

با این وجود ٬دقيقا همانطور که در سند آزاد شده منعکس شده است ٬رخ داد که
نيروهاى ارتش سرخ نيز در جریان زد و خوردها یهودیان را مورد هتک حرمت
قرار دادند· بنا بر اظهارات محقق یهودى ٬بنجامين پينکوس ٬پروفسور در دانشگاه
بن گوریان در اسرائيل ٬طى جنگ داخلى تقریبا  ٧٥۰۰۰یهودى کشته و رقمى بالغ
١٦
بر  ٢۰۰۰آزار و کشتار همگانى ثبت شد·
پينکوس مينویسد« :قتل عامها که ماهها بطول انجاميد نه تنها توسط نيروهاى
نظامى اوکراینى ٬ناسيوناليستهاى روسى ٬لهستانى ٬گروهاى آنارشيستى به رهبرى
نستور ماخنو و تعداد بسيارى از باندهاى قانون شکن ٬بلکه توسط برخى از
واحدهاى ارتش سرخ نيز انجام شدند ـ اما با این استثناء که آنها در جهت پایان دادن
١٧
به آن تالش نمودند»
پایپس از تلگرافى ١٧ ٬ـ  ١٨اکتبر  ٬ ١٩٢۰عرضه شده از جانب بخش یهودیان
حزب کمونيست به لنين ٬ ١٨نقل قول نموده و در آن گزارش ميدهد که بخشهاى
چهارم و ششم از اولين ارتش سواره نظام ٬در روستاهاى راهاچو (بيش از ٣۰
کشته) ٬بارناکوا (حدود  ٬)١٤رومانف (تعدادى نامعلوم) و چادنو (حدود  ١٤نفر)٬
دست به قتل عام مردم زده بودند· حتى منطقه بردیشيف و روستاهاى گوروسکى و
چيانجکوف مورد تجسس نيروهاى غارتگر ارتش سرخ قرار گرفته بودند·
آیا اینها بيانگر چيزى ميان ارتباط یهودیان با لنين و حکومت شوراها هستند؟ ما
ميدانيم که اولين ارتش سواره نظام توسط بودیونى – ه جد اندر جد قزاق ٬که بخاطر
اعمال خشونتهایش مورد انتقاد قرار گرفت ٬رهبرى ميشد· زمانيکه ایساک بابل – ه
نویسنده کتاب خود را درباره اوضاع ارتش بودیونى در آنزمان نوشت گورکى به
دفاع از حق بابل در مقابل بودیونى ناگزیر شد·
در  ٦جوالى  ١٩٢١زمانيکه بخش یهودیان حزب از قتل عام در گومل ـ و مناطق
مينسک که «با آگاهى دولت اتحاد جماهير شوروى» روى داده بود شکایت کردند٬
بخش کميساریاى قوم یهود گزارشى را ضميمه نمود ٬که بر اساس آن «راهزنان در
این مناطق وسيعا از خارج» ٬از روسهاى سفيد مستقردر لهستان و از جانب
جاسوسان لهستانى ٬اما همچنين اینکه «افزایش شمار راهزنانيها بخشا بر عهده
١٩
ارگانهاى دوليست»  ٬حمایت ميشدند·
٢۰

والدیمير جنيس/نویسنده در مورد احساسات یهودى ستيزى در ارتش سواره نظام
سرخ  -ه بودیونى تحقيقات و به چندین مورد اشاره مينماید ٬در آنجا توسط نيروهاى
سواره نظام روسى بصورتى برنامه ریزى شده سياست«پاکسازى» جبهه داخلى از

یهودیان و کمونيستها به اجرا گذارده شد· او قتل عام در روستاهاى نامبرده شده را
در مجموع تا بيش از هزاران قربانى مورد تایيد قرار ميدهد· اینکه این امر طى
دورانى طوالنى ادامه داشت١٩١٨ ٬ـ  ٬ ١٩٢۰حيرت آور است و بر آن دالیل
بسيارى را ميتوان برشمرد·
بطور کلى در ميان قزاقها جو ضد یهودى و ضد کمونيستى وجود داشت ٬اگر چه
بودیونى ٬بعنوان پسر یک دون قزاق ٬در مقابل حکومت شوراها سوگند وفادارى
ناگسستنى یاد نموده بود· هنگاميکه ارگانهاى حکومت شوراها درصدد مقابله با
خرابکاریها و قتل عامها برميامدند ٬رخ ميداد که کمونيستهاى فرستاده شده به
سادگى بقتل رسيده و فرمانده مسئول به پيوستن به جبهه مخالف تهدید مينمود·
شوراى جنگى انقالبى در اولين ارتش سواره نظام در  ٩اکتبر  ٬ ١٩٢۰در مورد
انحالل هنگهاى شرکت کننده درجنایات فرمانى صادر و جهت محاکمه آنهایى که٬
مستقيم و یا غير مستقيم ٬در قتل عامها و آزار و اذیتها دست داشتند دادگاههایى
تشکيل داد·  ٣٨٧نفر ٬تقریبا از ميان بخش سواره نظام ششم ٬دقيقا یکى از دو
لشگر ذکر شده در در اسناد پایپس ٬دستگير شدند·
دادگاه نظامى که سه روز در کيرووهراد جلسه داشت ١٤١ ٬نفر از شرکت کنندگان
در قتل عامها ٬از جمله  ١٩نفر از فرماندهان را به اعدام محکوم نمود· بقيه به
احکام زندان ٬بدرجات مختلف ٬که با اینحال بنظر ميرسد که در یک سطح وسيع فقط
به یک تنزل درجه تغيير داده شدند ٬محکوم شدند· رئيس هنگ ششم ٬آپاناسنکو ٬با
بهت و حيرت آشکار جان سالم بدر برد و بعدها در استاوروپول به سمت فرمانده
نيروهاى شبه نظامى انتخاب شد·
بنا به گفته جنيس ارتش سواره نظام بودیونى تنها مسئول آن جرائم مرتکب شده
نبود ٬بلکه ژنرال وروشيلوف که یکى از اعضاى شوراى نظامى ارتش سواره نظام
و متحد استالين بود ٬همانند ارژنيکيدزه که به نظر مياید گزارشات ناموجه –
اطمينان بخش و آرام کننده را به لنين ارائه نموده بود ٬نيز مسئول بودند.
با اینهمه پروفسور پایپس ٬عليرغم اعدام صدها تن از سربازان خاطى ارتش سرخ
توسط ارگانهاى حکومت شوراها ٬بر امکان وجود احساسات ضد یهودى در نزد لنين
اصرار ميورزد· او از پيش نویس اعالميه اى که لنين در تاریخ  ٢١نوامبر ١٩١٩
در مورد اوکراین نوشته نقل قول مينماید« :مورد  .٧یهودیان و اهالى شهر را بشدت
کنترل کنيد ٬آنها را به جبهه اعزام کنيد و در مقامهاى اجرایى منصوب نکنيد (بجز
یک درصد غير قابل توجه ٬و در موارد استثنایى تحت کنترل طبقاتى)·»

این به پروفسور پایپس بروشنى نشان ميدهد که لنين ضد یهود بود· او نه به اینکه
این یک پيش نویس است توجهى ميکند و نه به یادداشتهاى دست نویس لنين« :باید
صادقانه گفته شود :یهودیان خرده سرمایه دار»· دفتر سياسى به پذیرش این مورد
«دست نخورده» تصميم گرفت·
براى پایپس پيشينه این مسئله نيز اهميتى ندارد· مسئله حزب بلشویک در آغاز این
بود که طبقه کارگر یهودى مدتها قبل از کارگران روسى به تغييرات بنيانى روى
آورده بودند· یهودیان تنها  ١٬٨درصد جمعيت روسيه را تشکيل ميدادند· اما در
حزب سوسيال دمکرات ٬بعدها حزب بلشویک ٬یهودیان یک سوم از کنگره سال
 ٬ ١٩۰٧و آنها در سال  ١٩٢۰با اینحال  ١٦درصد و در سال  ٥٬٢٬ ١٩٢٢درصد
از اعضاى حزب را شامل ميشدند·
رقم بيش از حد باالى یهودیان ميتوانست مانعى باشد بر سر راه عضوگيرى کارگران
و دیگر مليتها· حکومت شوراها در اوکراین ٬افکار یهودى ستيزى آشکارتر از هر
جاى دیگرى ٬در سطح وسيعى بر روى جمعيت روسى و یهودى شهرها استقرار
یافته و از حمایت ضعيف کشاورزان اوکراینى برخوردار بود·
رهبرى حزب در تالش خود براى اوکراینى نمودن حکومت شوراها ٬محدودیتهایى را
براى کاهش تسلط روسها و یهودیان و افزایش سهم اوکراینيها به اجرا گذارد٬
پروسه اى که در ضمن تا دوران حکومت خروشچف ادامه یافت· اگر چه ميتوان در
مورد این روشها به گفتگو نشست ٬اما برابر نمودن تالش براى گسترده تر نمودن
پایه هاى ملى حکومت شوراها با یهودى ستيزى نادرست است·
مسئله آنزمان جالب تر ميشود که اتهامات پایپس را در مورد یهودى ستيزى در ذهن
سپرده و سپس به نزد ولکوگونو برویم که با مورد خطاب قرار دادن مردم روس در
عوض به معرفى لنين – ه «یک چهارم یهود» بعنوان «انترناسيوناليست جهان
وطن» و منزجر از روسها تصميم ميگيرد·
خوانندگانى که بخاطر نفرت از لنين بدنبال مستمسکى هستند باید عاقالنه در مورد
اعتماد به یکى از این تصاویر کاریکاتورى تصميم بگيرند· ولکوگونو براى مادیت
بخشيدن به تز «لنين منزجر از روسها» بخشى از یک نامه را عرضه مينماید که
لنين در آن از «روسهاى احمق» صحبت ميکند·
او البته رابطه مشخص را روشن نمينماید· نامه متعلق به اکتبر سال  ١٩١٨و خطاب
به برزین ٬اولين فرستاده حکومت اتحاد جماهير شوروى در سوئيس نوشته شده

است که در جریان سازماندهى تبليغات به نفع انقالب جوان شرکت داشت· «روسهاى
احمق» به مهاجرانى اشاره دارد که یک سال پس از انقالب هنوز در سوئيس باقى
مانده و لنين هيچگونه اعتمادى به آنان نداشت·
دو سندى که ولکوگونو (و نه پایپس) با انتشار آنها در جهت جلوه دادن لنين بعنوان
سياستمدارى بيرحم تالش دارد در واقع نشان دهنده ميزان تالش بيرحمانه وى است
در مبارزه با یهودى ستیزان· پایپس بدالیلى روشن ٬بمنظور عدم ایجاد اختالل در
تصویر لنين بعنوان «ضد یهود» از این اسناد در کتاب خود استفاده نکرد·
از لنين دو تلگراف از  ٢۰نوامبر  ١٩٢۰به معاون رئيس شوراى نظامى انقالبى٬
٢٢
جفریم اسکى انسکيج ٬باقى مانده است· لنين در اولين تلگراف اسکى انسکيج را
ترغيب مينماید «لتونى و استونى را با استفاده از ابزار نظامى تنبيه کنيد (براى مثال
بدنبال آنها در جایى از مرز ٬حتى براى یک  verstهم که شده عبور کرده و در آنجا
٢٣
 ١۰۰تا  ١۰۰۰نفر از صاحب منصبان و ثروتمندان را حلق آویز کنيد ».در نامه
دوم به اسکى انسکيج نوشته شده بود:
« ....یک طرح بى مانند! آنرا با ژرژینسکى کامل کن· ما تحت نام مستعار«سبزها»
[پارازیتها] (ما آنها را مقصر جلوه ميدهيم)  ١۰تا  verst ٢۰به داخل نفوذ کرده و
تعداد زیادى از کوالکها ٬کششيها و زمينداران بزرگ را اعدام ميکنيم· جایزه:
]١۰۰۰۰۰rروبل] براى هر فرد حلق آویز شده·» حلق آویز نمودن کشيشها براى
 ١۰۰۰۰۰روبل! آیا براى شيوع این نوع از تروریسم لنينى ميتوان دفاعى پيدا
کرد؟
کشورهاى حوزه بالتيک در سال  ١٩٢۰استقالل خود را کسب و با روسيه پيمان
صلح امضاء نموده بودند· در مخالفت با این پيمان در مناطق بالتيک سربازانى که از
جانب نيروهاى دول متحابه حمایت شده و کمک مالى دریافت مينمودند در ارتش
رانگلر و نيروهاى مسلح باالکویچ استخدام شدند·
باالکویچ به قلمرو روسيه نفوذ و بر عليه حکومت شوراها به انجام عمليات
تروریستى دست یازیده ٬اما اعتراضات وزارت امور خارجه کمکى نکرده بود·
نيروهاى مسلح مداخله گر بيشمار بودند· چه عاملى لنين را بخاطر اعمال
جنایتکارانه باالکویچ اینچنين خشمگين نموده بود؟ مورخى ٬والدیمير لوگينوف٬
گزارشات منتشر شده در مطبوعات خارجى در مورد جنایات باالکویچ را در بالروس
و اوکراین بشرح زیر تشریح مينماید:

« باالکویچ  ٢اکتبر ( )١٩٢۰به پلى تنيستا وارد شدند ٬بسرعت همه یهودیان را در
یکجا جمع کردند و نقدینگى آنانرا مطالبه نمودند· پس از مصادره اموالشان شنيع
ترین شکل از قتل و شکنجه آغاز شد· آنها در مویسژ پالتکين دماغ افرادى را
بردیدند که حلق آویز نموده بودند· پوترمان که همه اقوامش را با شمشير کشته
بودند درک و فهم خود را از دست داده بود و ميرقصيد ٬اما پس از آن وى را نيز
کشتند·
آنها در جفرم ابتدا دست پولجک را قطع کردند ٬سپس پوست او را در حاليکه زنده
بود کندند· ایليا فينکلشتاین را زنده در آتش سوزانده شد· به زنان و دختران باالى ٩
سال تجاوز کردند· در آنزمان در پينسک  ٦۰۰مهـاجر از اهالى پولتنيس در شرایط
بسيار وحشتناکى بسر ميبرند· [······] موارد مشابه اى نيز در کرمنو واقع در
فرماندارى ولينيا رخ داده بود·
در آنجا آنها  ٣۰زن جوان را در خانه سوکاتچو گرد آوردند ٬به آنان تجاوز و سپس
با شليک گلوله کشتند· مردها را تا لب رودخانه برده و در آب انداخته شدند ٬در حال
شنا آنقدر به آنها تيراندازى کردند تا اینکه همگى غرق شدند· در روستاهاى حوالى
٢٣
کول نيز کشتار رخ داد·»
در  ٢٧اکتبر  ١٩٢۰در روزنامه مهاجران روسى ٬گولوش روسياى Golos
 ٬Rossiiکه در برلن منتشر ميشد در مورد «غارت ٬قتل ٬شکنجه بيگناهان ٬از ميان
آنها دخترى  ١٢ساله» که نيروهاى نظامى باالکویچ در جریان عقب نشينى خود از
پينسک مرتکب شده بودند ٬گزارش شده بود· یک یهودى را قبل از سوزاندن وى
بدورش سيم خاردار پيچيده و روى زمين کشيده بودند·
در شهر کامن -کشيرسکى خانه همه یهودیان غارت شده بود· یک دختر توسط ٣٤
سرباز مورد تجاوز قرار گرفته بود· به یک زن  ٦۰ساله نيز تجاوز کرده ٬سپس
سراپاى او را پارافين ماليده و در حاليکه زنده بود در آتش سوزانده بودند· «پاى
دخترى ٬آیزنبرگ ٬را که در جریان تجاوز مقاومت نموده بود بریدند· در حضور او
پدر و برادرش را کشته و خانه را آتش زده بودند·»
لنين به دليل دریافت چنين گزارشاتى سازماندهى گروههاى اعزامى تنبيهى را بر
عليه آنهایى که به باالکویچ آزادى عمل داده بودند آغاز نمود· در نوامبر ١٩٢۰
ارتش سرخ نيروهاى نظامى باالکویچ را در موزیر در بالروس شکست داد ٬شمارى
از آنان به لهستان گریختند که در حضور نمایندگان حکومت شوروى خلع سالح
شدند·

دیمتيرى ولکوگنو تلگراف را بعنوان مدرکى دال بر خونخوار بودن غير معمول لنين
به نزد اسلنسکى برد· ولکوگنو در همان زمان پيروزمندانه در صفحه اول اثر دو
جلدى خود منویسد« :آنها با سرعتى اغراق آميز رهبر را از شهرت الهى خود
محروم نمودند·» ٢٤در مورد تلگراف اسلنسکى مسئله این نيست که این ژنرال به
پاى خودش شليک کرد···· البته که لنين فرد خشن و ظالمى بود ٬اما یک خواننده
آگاه از خود ميپرسد :بر عليه چه چيزى؟
البته در اسناد منتشر شده وجود دارند اخبارى که در گذشته بدالیل ایدئولوژیکى ٬در
اختيار عموم قرار دادن آنان توسط دولتيان مناسب دیده نشد· در ميان آنها حدود ٣۰
نامه وجود دارند که در سالهاى ١٩١١ـ  ١٣به کامنف نوشته شده اند ٬تعدادى از
نامه ها به اینسا آرماند تعلق داشتند و اسنادى نيز در ارتباط با مبارزات داخلى حزب٬
که توسط استالين متوقف شده بودند·
اما اسناد منتشره در بسيارى از موارد حاوى گزارشاتى به لنين و شوراى
کميسرهاى مردمى بودند ٬گزارشاتى که او عباراتى در مورد آنها نوشته بود« :به
بایگانى»«٬خوانده شد»« ٬پذیرفته شد» و غيرو
در مجموع نه ولکوگنو یا پایپس ٬هيچيک از ميان اسناد محرمانه قدیمى لنين ٬به
ارائه مورد«جدید» و یا «شناخته شده اى» نائل ٬نيامدند· حتى دیدگاههاى
ایدئولوژیکى آنان نيز واقعا جدید نيستند ٬جدید تنها توجه بدون استحقاقيست که
«افشاگرى» کتابهاى لنين دریافت نموده اند·
١ـ مابقى اسناد متشکل از  ٣۰١۰سند ٬اسنادي هستند که بوسيله لنين نوشته نشده اند ٬اما توسط او امضاء شده اند.
٢ـ دیميترى ولکوگنو :پرتره سياسى لنين (مسکو ·)١٩٩۴
٣ـ ولکوگنو به نوبه خود به تحقيقات بایگانى التيشف تکيه مينماید· التيشف نيز داراى حرفه اى مشابه ایست· او ابتدا مورخى بود در
موزه مرکزى لنين اما به ناگهان به «افشاى» لنين آغاز نمود· از جمله به لنين محرمانه نگاه کنيد (مسکو .)١٩٩٦
٤ـ دیميترى ولگوگنو :معجزه در تراژدى· پرتره سياسى  ۴استالين (مسکو ·)١٩٩١
٥ـ نيویورک تایمز  ١٩مارس ٬واشنگتن پست  ٢١اکتبر .١٩٨١
٦ـ ریچارد پایپس :لنين ناشناخته (پناهگاه جدید و لندن·)١٩٩۶ ٬
٧ـ یک  Verstبرابر است با  ١٬۰٩کيلومتر.
٨ـ لوئيس فيشر :لنين (استکهلم  ٬)١٩٦٧ص .٢٤٨
٩ـ والدیمير ایليچ لنين :اسناد ناشناخته· ( ١٨٢٢-١٨٩١مسکو ·)١٩٩٩
این کتاب توسط بایگانى دولتى روسيه براى تاریخ اجتماعى سياسى توسط چاپخانه  Rossmenمنتشر شد.
١۰ـ پيغامى از جانب لنين به فردى ناشناس به تاریخ  ٥جوالى  .١٩١٨ریچارد پاپيس :همانجا  ٬ص ۴۶
١١ـ تورا گارم :در بلشویسم پطروگراد (استکهلم  )١٩١٨ص ١۵
١٢ـ همانجا ٬ص ۵٨٢
١٣ـ ریچارد پاپپس :همانجا  ٬ص ۵۰
١٤همانجا  ٬ص ١٣١
١٥ـ بنيامين پينکوس :یهودیان اتحاد جماهير شوروى (کمبریج  ٬)١٩٨٨ص ٣٢
١٦ـ واى· لسچنسکى( Ha-yehudim be-rusia ha-sovietit :تل آویو  ٬(١٩۴۰ص  ·)۵٣در اینجا از پينکوس نقل قول ميشود٬
همانجا  ٬ص ٣٣۵-٣٣۴
١٧ـ همانجا  ٬ص ٨۵-٨۴
١٨ـ تنها کار انجام شده توسط لنين با (سند ـ لنين) اینست که او بر روى نوشته است «به بایگانى»·

 -١٩اسناد ناشناخته ······· ٬ص ۴۵٧
٢۰ـ ١٢/٩١٬Voprosy istorii,
٢١ـ سند ٢٥٧ـ ٢٥٨در اسناد ناشناخته
٢٢ـ اسناد ناشناخته  ·····.ص  ·٣٩٩سند اولين بار در مقاله ترتسکى منتشر شد٢٢ .ـ ٬ ١٩١٧باند  ٬ ٢ص .٢٧٨
٢٣ـ به گفته لوگينف (اسناد ناشناخته ···· ص  )۵٨٧کليه این گزارشات بصورتى کامل توسط بوریس ساوینکوف در کتابى منتشر شده
در غرب  Kon voronojمورد تایيد قرار گرفته است·
٢٤ـ دیميترى ولگوگنو :همانجا ٬بخش  ٬ ١ص ·٩

 -١٨به تقليد از بربرها
لنين وجود دو گلوله فشنگ را در بدن خود احساس و پزشک آلمانيش دليل
سردردهایش را مسموميت حاصل از سرب تصور مينمود· همکاران روسى وى که
صدها آسيب دیده در ناحيه سر را درمان نموده بودند ٬عمال با چنين مسئله اى هرگز
برخورد نکرده بودند·
لنين ميدانست که در آن شرایط ٬حمله شامل تهاجمى ميشد که در آن نيروهاى
اپوزیسيون داخلى اقدامات خود را تحت پوشش نيروهاى مداخله گر به مرحله اجرا
درمياوردند· انقالبيون سوسياليست که در گذشته عمليات تروریستى را بر عليه تزار
انجام داده بودند ٬اکنون آشکارا ترور خود را متوجه انقالبيون ٬متوجه بلشویکها
نموده بودند· والدیمير برتسف/انقالبى سوسياليست که نویسنده و افشاء گرى زبر
دست از اوکرانا – ى تزار بود ٬لنين نيز گاهى از خدمات او استفاده ميکرد ٬در
آنزمان نوشت:
«······ باید در پى انقالبيونى بود که براى قربانى و مسئول قلمداد نمودن لنين٬
ترتسکى ٬کالنين ٬کرستينسکی  ٬زینویف و غيرو آماده اند·» به تایيد وى ٬ترور
رهبران اتحاد جماهير شوروى اقدامى بود «انسانى»·
قبل از بازگشت لنين به انجام کارهاى دولتيش این تصميم که ترور سفيد رسما با
ترور سرخ پاسخ داده ميشد ٬گرفته شده بود· شمارى از سرمایه داران بعنوان اسير
به بند کشيده شده و به آنها گفته شده بود که در صورت ادامه ترور خصمانه بر عليه
حکومت شوراها اعدام ميشدند·
شمارى از وزیران سابق و شخصيت هاى برجسته و تعداد زیادى از انقالبيون
سوسياليست نيز دستگير و بسيارى از آنان ٬بخصوص در پطروگراد ٬اعدام شدند·
١
به گفته ارگان دولتى ایزوستيا  ٥۰۰اسير تيرباران شدند· طى شش ماه اول انقالب
 ٢٢نفر اعدام شده بودند ٬در عرض شش ماه پيش رو  ٦۰۰۰نفر دیگر نيز اعدام
ميشدند·

لنين در جلسه اى که در  ٢٢سپتامبر در مورد ترور سرخ تصميم گرفته شده بود
شرکت نداشت ٬اما تصميم گرفته شده با درک وى درانطباق بود· در همانزمان لنين٬
پس از ترور ولودارسکى ٬بر عليه توقف برنامه ریزى نشده عمليات تالفى جویانه
سرخها در پطروگراد بشدت اعتراض و در  ٢٨ژوئن به رئيس حزب شهر ٬زینویف٬
نوشته بود:
«من بشدت به آن تصميم معترضم! ما در صورت ایجاد مانع بر سر راه ابتکار عمل
انقالبى تودها ٬خود را به مخاطره افکنده ایم· این غير ممکن است· تروریستها ما را
ترسو خطاب خواهند نمود· ما باید در جهت برجسته نمودن انرژى و سيرت توده اى
ترور ٬بخصوص در [ Piterپطروگراد] ٬که نمونه اش تعيين کننده است تالش
٢
کنيم·»
وزیر داخلى گریگورى پطروفسکى با اشاره به حمالت سياسى به لنين و دیگران و
عمليات تروریستى سفيدها در حوضه دن ٬فنالند و اوکراین در آنزمان ٬پيشنهاد کرد٬
«زمان پایان دادن به سستى و بى توجهى» نسبت به جریاناتى که بر عليه حکومت
٣
شوراها توطئه مينمایند فرا رسيده است·
در تصميم دولت اینچنين آمده بود« ٬کليه» انقالبيون سوسياليست دستگير ميشدند٬
که البته از لحاظ فيزیکى امکان ناپذیر بود· انقالبيون سوسياليست تا شروع انتخابات
نوامبر  ١٩١٧پرنفوذترین حزب در روستاها بودند· اعدامها تا پایان جنگ داخلى به
یکى از ویژگيهاى دائمى سرخها مبدل شد· ارزیابيهاى ارائه شده از شماراعدام شده
گان بشدت با یکدیگر متفاوتند·
با کنار هم گذاردن کليه اطالعات داده شده در کتاب سياه کمونيسم Le Liver Noire
 ٬ ٤du Commuismeبه عددى شش رقمى ميرسيم .محاسبات ٬در اشپيگل/آلمانى
 ١٤۰۰۰۰نفر را نشان ميدهند· ٥در تشریحات تاریخى شوروى نویسندگان عددى
چهار ـ و پنج رقمى استنتاج شده است·
ميخائيل پکروفسکى در زمان خود اظهار داشت که حکومت شوراها در سال ١٩١٨
در  ٢۰مرکز فرماندارى  ٦٣۰۰و ميان ژانویه و سپتامبر  ١٩١٩در  ١٥مرکز
٦
فرماندارى  ٢۰٨٩نفر را اعدام نمود· در ضمن افراد بى توجه به قوانين انضباطى
در ارتش سرخ نيز قربانى و بشدت مجازات ميشدند· در سال  ٤٣٣٧ ٬ ١٩٢١سرباز
و افسر اعدام شدند·

دولت جوان اتحاد جماهير شوروى براى ادامه حيات خود ميجنگيد· سوال به سبک
کالسيک روسى اش  kto kogoمطرح شد؟ ـ چه کسى ٬چه کسى را ميزد· رهبران
ميدانستند که عفو و گذشت از جانب سرخها به شکستى خاتمه ميافت که عواقب آن
احتماال به قيمت جان صدها هزار سرباز ارتش سرخ تمام ميشد· از فنالند اخبار
هراسناکى به بلشویکها داده شده بود ٬در ویبورگ در عرض یک روز  ٦۰۰نفر از
گاردهاى سرخ اعدام شده بودند·
مورخان فنالندى پس از تقریبا  ٨۰سال به این نتيجه گرایش پيدا کرده اند که شمار
قربانيان متعلق به سرخها در «جنگ آزادیبخش» فنالند بروشنى بيشتر از سفيدها
بود· براى مثال  Heikki Ylikangasدر کتاب خود Vägen till Tammerfors
«جاده به تامپره» مينویسد که مکانيزمهاى روانى «سرخها را محتاط تر و همين امر
آنان را در مقابل غير نظاميان-ه متعلق به جبهه مخالف و اسيران جنگى ٬همچنين
٧
آسيب دیدگان ٬به نشان دادن خویشتن دارى بيشتر از خود وادار مينمود·
سرخها احساس ميکردند که «در حال انجام شورشى بودند بى پروا و جسورانه بر
عليه اربابان در حکومت ٬قانون و قدرت و سرانجام همچنين در برابر عدالت» و
بهمين دليل در استفاده از خشونت متزلزتر بودند· لنين در روسيه بصورتى سازمان
داده شده با چنين تزلزلى مبارزه مينمود· او با شنيدن اعتراض ٬ Sztejnberg
وزیر مسئول موارد حقوقى ٬بر عليه برخى از اعدامها ٬خشمگين و برآشفته اینچنين
گفت:
«این چگونه انقالب بزرگيست ٬زمانيکه ما نميتوانيم یک خرابکار و گارد سفيدى را
اعدام کنيم؟ فقط نگاه کن که سرمایه داران چه مزخرفاتى در روزنامه هایشان
مينویسند؟ پس حکومت دیکتاتورى کجاست؟ بنابراین این تنها یک حرف مزخرف و
پوچ است« »....ما باید بخش ثروتمند مردم را طى سه روز بدون غذا ٬بدليل داشتن
٨
ذخيره کافى ٬زندانى کنيم·»
چنين رهنمودهایى ٬به معنى واقعى کلمه ٬بسختى از جانب دریافت کنندگان درک
ميشد· لنين خوشحال ميشد اگر اساسا پاسخ متقابلى دریافت مينمود· او از عدم
دریافت پاسخ به تلگرافهایش دائما شکایت ميکرد·
لنين با گلوله اى که در گلویش بود ور ميرفت· نزدیکانش مرتبا نق ميزدند و وى را
به جراحى و بيرون آوردن آن ترغيب مينمودند· او نيز براى خاتمه قيل و قال ها با
انجام آن موافقت نمود· اما گلوله دوم در جاى خود باقى ماند· این هدیه از جانب

روشنفکران خوب روسى ٬که او معموال طعنه آميز در مورد آنان صحبت ميکرد٬
وجود خود را تا پایان عمر به وى یادآورى نمود·
ترور سرخ کوشش نوميدانه اى بود براى گذاردن نقطه پایان بر یک وضعيت
نامطلوب· آلمانيها پس از صلح برست ٬اوکراین  ٬بالروس ٬بالکان ٬قفقاز و کریمه
را اشغال نموده بودند· آنها بهمراه ضد انقالبيون اوکراینى ٬رادان مرکز ٬که بعدها
توسط رژیم اسکوروپادسکى منحل شد ٬عمليات تروریستى گسترده اى را
سازماندهى کرده بودند· کليه روستاها به آتش کشيده و جمعيت کثيرى از مردم براى
کار اجبارى به آلمان برده شده بودند ٬نمونه و الگویى که طى جنگ جهانى دوم در
سطح وسيعى به اجرا گذارده شد·
در سندى دریافت شده به تاریخ  ٤آوریل ١٩١٩از بالروس توسط ٬Sovnarkom
به عبارت دیگر حکومت شوراها ٬از دهها هزار کشته ى بيگناه ٬و اینکه صدها
هزار خانواده در حال قحطى و مرگ رها شده بودند ٬سخن به ميان آمده بود·
«آلمانيها مردم را تعقيب ميکنند ٬هر کسى را که در خانه ها و خيابانها ميبينند
دستگير و در اردوگاههاى تحت کنترل ٬زندانى ميکنند····در خيابانها توپها٬
مسلسلها و گشتهاى تقویت شده بکار گرفته شده اند ٬ترس و وحشت همه شهر را
فراگرفته است ٬مردم مورد آزار و اذیت قرار ميگيرند و تالش جهت فرار با اعدام
پاسخ داده ميشود·» ٩در فوریه  ١٩١٨با اشغال پسکوف توسط آلمانيها ١٤۰ ٬نفر
از گاردهاى سرخ و اعضاى حزب اعدام شدند·
 ١٩١٩در بالکان همان حادثه ٬پس از کمک ژنرال فون درگولتز به نيروهاى
مداخله گر انگليس و آمریکا براى سرنگون نمودن حکومت شوراها ٬تکرار شد· در
اوفا در سيبرى کوالکها زندانيان را زنده در آتش سوزاندند و در باکو انگليسيها ٢٦
تن از رهبران بلشویک را بدون محاکمه اعدام نمودند·····
در مناطق اشغال شده کشور شوراها بویژه در جزیره ماجاگ ٬خارج از آرخانگلسک٬
و در اردوگاه زندانيان یوکانگا ٬در شبه جزیره کوال ٬کارخانه هایى موسوم به
«کارخانه هاى مرگ» سازماندهى شدند· شانس زنده خارج شدن از زندان ماجاگ
کمتر از  ٥۰درصد محاسبه شده است ١۰.در یوکانگا حدود  ٨۰۰۰زندانى اعدام و
١١
بيش از  ١۰۰۰نفر در نتيجه محروميتها و کمبودها جان باختند·

اوضاع در شرق ٬محل استقرار سفيدها ٬وخيمتر بود· در آنجا٬Pokoltjakovski ٬
اعدام به شيوه کولچاکها انجام ميشد· فقط در یکاترینبورگ ٬پس از ورود سفيدها به

١٢

شهر ٬بيش از  ٢٥۰۰۰نفر اعدام شدند· البته شگفت انگيز اینکه از آنزمان تنها
در مورد اعدام یک خانواده در یکاترینبورگ صحبت به ميان آمده است؟ در
کراسنویارسک با انتخاب بلشویک سابق روزانف بعنوان جالد سفيدها سيستمى ارائه
شد که بر اساس آن از ميان ده روستایى که سرخهاى خود را داوطلبانه تسليم
نمينمود یک روستایى اعدام ميشد· «روستاهایى که به نيروهاى نظامى دولتى اسلحه
١٣
ميدهند باید به آتش کشيده و همه مردان آن کشته شوند·»
جالدان کولچاک ٬از جمله ٬ژنرال قزاق کراسيلنيکوف ٬با بریدن گوشها ٬بينى ٬دستها
١٤
و بازوها ٬براى خود شهرتى فراهم آورده بود· در  ٥آوریل  ١٩٢۰نيروهاى
متجاوز ژاپنى در تعدادى از شهرهاى واقع در شرق دور به مقر فرماندهى حکومت
شوراها یورش بردند· فرمانده سرخها سرگئى الزو و همکار او آلکسى لوتسکى و
وسولود سيبرزیف در زیر شکنجه جان باختند و پيشانى آنان در لکوموتيو بخار
سوزانده شد·
 ١٩١٩فرمان شماره یک دنيکين پس از اشغال شهر یازوفکا ٬این بود« :من
بازداشت کارگران را ممنوع اعالم ميکنم ٬اما به تيرباران و حلق آویز نمودن آنان
١٥
فرمان ميدهم·» در سپتامبر  ١٩١٩تنها در اودسا  ٣۰۰۰نفر به جوخه آتش
سپرده شدند ٬در نيکوالیف در عرض یک شب ٬شب ميان  ١٩و  ٢۰نوامبر همان
سال ٦١ ٬نفر اعدام شدند· ١٦پس از سرکوب شورش سرخها در شهر کرچ ١٥۰۰
١٧
نفر اعدام شدند·
در حقيقت خشونت اغراق آميز سفيدها یکى از عوامل تعيين کننده شکست آنان شد·
ژنرال دنيکين هنگام تجزیه و تحليل علل ناموفقيتهاى خود اینچنين نوشت:
«نيروهاى نظامى جنوب با کشتار یهودیان که روحيه سربازان را تخریب ٬قوه درک
و ذهن آنان را مخدوش و نظم و ترتيب را بر هم زده بودند ٬اعتبار خود را لکه دار
نمودند·» ژنرال رانگلر نوشت« :ارتش [داوطلبان] سفيد خود را بدليل استفاده از
خشونت و خرابکارى بى اعتبار نمود· ما در اینجا همه چيز را از دست داده ایم·»
سفيدها آنچه که کاشتند برداشتند· شکى نيست که انتقام سرخها ٬بيرحمانه ٬وسيع
ومخالف موازین قانونى بود ٬و گاهى خالف مقصود اصلى خود عمل نمود· اعدام
زندانيان ٬مسئله اى که هر دو طرف مرتکب آن شدند ٬تنها بر ميزان تنفر و ثبات
عزم آنان افزود و ادامه جنگ را تا آخرین قطره خون در نزدشان تقویت نمود· اما
ترور سرخها دارى جنبه تبليغاتى زیباترى نيز بود· در ژانویه  ١٩١٨رهبران در
مسکو از خارکف شکایتى دریافت نموده بودند که بر اساس آن صاحبان کارخانجات

حقوق کارگران را به تالفى به اجرا گذاردن قانون  ٨ساعت کار در روز بموقع
پرداخت ننموده بودند·
آنتونوف  -اوسينکوف ٬رئيس ستاد جبهه جنوب شرقى ٬فرمان بازداشت  ١٥تن از
مالکان بزرگ کارخانجات را صادر نمود ٬سپس آنها را در واگنى درجه دو زندانى و
به آنها براى پرداخت یک ميليون روبل  ٢٤ساعت مهلت داد ٬در غير اینصورت
همگى به معادن ذغال سنگ فرستاده ميشدند! صاحبان کارخانجات پرداختند و آزاد
شدند· لنين براى آنتونوف در مبارزه خود بر عليه «ميليونرهاى ـ خرابکار» آرزوى
موفقيت و شش ماه کار اجبارى در معادن ذغال سنگ را بدليل دیر کرد در پرداخت
حقوق توصيه نموده بود·
لنين در دسامبر  ١٩١٩هنگاميکه جنگ عمال به پایان رسيده بود گفت« :ما با
صراحت گفتيم :دیکتاتورى عبارتى دشوار ٬سنگين و حتى کثيف است ٬اما همچنين
گفتيم که دیکتاتورى قادر به آزاد نمودن [دهقانان] از یوغ استثمار است ٬و با گذشت
١٨
زمان نظراتمان به اٽبات رسيد·» «ترور و چکا مطلقا ضرورى اند» ٬او ضميمه
نمود« ٬و چکا از سازماندهى بسيار خوبى برخوردار است·»
در حاليکه شوراهاى محلى اغلب سستى نشان داده و بازیچه دست تعدادى از
تبهکاران خرده پا قرار ميگرفتند ٬چکا فعال و خوف آور بود· این موسسه اى بود
روسى که بخش بزرگى از آن از مستخدمين بلشویک داوطلبى تشکيل ميشد که اغلب
از بى اعتنایى به مرگ و خشونت بر عليه دشمن طبقاتى الهام ميگرفتند·
چکا که در دسامبر  ١٩١٧سازماندهى شد داراى حق تعيين درجه تنبيهات و کشتن
١٩
ضد انقالبيون ٬دالالن ٬خرابکاران و رشوه گيران بود· آنها در مورد بيرحمى خود
در چيزى که کتاب قرمز ( )١٩١٩خوانده شد نيز تبليغات مينمودند ٬در آن نابود
نمودن گروههاى مختلف سفيدها و اعدامهاى بدون دادگاه به تفصيل شرح داده
ميشد··· این کتاب بسرعت جمع آورى شد·
در ( Illustrierte Geschichte des Burgerkrieges in russlandتاریخچه
مصور جنگ داخلى در روسيه) ١٩١٧ـ ( ٢١برلن  )١٩٢٩مقاله اى از مورخ مورد
عالقه لنين ميخائيل پوکروفسکى وجود دارد که در آن از کتاب قرمز بصورت جامعى
نقل قول مينماید·
در جدولى مربوط به ترور سرخها ميان ژانویه  ١٩١٨تا جوالى  ١٩١٩گزارش داده
ميشود که  ٨٣٨٩نفر به دليل جرائم مختلف تيرباران و در ضمن  ٣۰٤٦نفر توسط

چکا محکوم و اعدام شده بودند ٬قسمت اعظم آنان بخاطر عمليات«ضد انقالبى» و
«راهزنانه»·
در همان جدول نشان داده ميشود که  ٩٤٩٦در اردوگاههاى کار اجبارى زندانى٬
 ٣٤٣٣٤نفر در زندانها و  ١٣١١١نفر به اسارت گرفته شده بودند· آمار زندانيان٬
با توجه به وجود حدود یک ميليون نفر در زندانهاى روسيه در زمان حال ٬چندان
خوف آور نيست·
اما مفهوم «اردوگاه کار اجبارى» از کجا به فهرست لغات روسى وارد شد؟ جلسه
دولت در  ٥سپتامبر  ٬ ١٩١٨پس از حمله فانيا کاپالن به لنين ٬اینچنين تصميم
گرفت« :حفاظت از مردم جمهورى شوراها در مقابل دشمنان طبقاتى ٬با ایزوله
نمودن آنان در اردوگاههاى کار اجبارى ٬اینکه همه کسانى که با سازمانهاى
گاردهاى سفيد ٬توطئه و یاغيگریهاى آنان ارتباط داشتند تيرباران ميشدند ٬و اینکه
نام کليه اعدام شده گان و دالیل بکارگيرى این اقدام در اختيار عموم قرار داده ميشد٬
٢۰
امریست ضرورى·
عبارت اردوگاههاى کار اجبارى در سال  ١٨٩٦توسط اسپانيائيها در کوبا اختراع٬
سپس توسط آمریکایيها انگلو ساکسونى و پس از آن توسط انگليسيها در جنگ بوئر
بکار گرفته شد· آیا این بدین معناست که این لنين بود که براى اولين بار
اردوگاههاى کار اجبارى را در خاک اروپا بوجود آورد؟
نه ٬حتى در روسيه انگليسيها سردمدار بودند· نيروهاى نظامى انگليس در شبه
جزیره کوال مداخله نظامى نموده بودند· ساکنان جزیره متخاصم و به همين دليل
زندانى شدند· حدود یک سوم از ساکنان مورمانسک در اردوگاهها و زندانهاى
نيروهاى نظامى تجاوز گران به بند کشيده شده بودند· زمانيکه پنج زندان در
مورمانسک کفایت ننمود ٬انگليسيها اردوگاههاى کار اجبارى را در پتسامو ٬در
جزیره ود ٬کليپ توروز و جزیره اى مخصوص زندانيان ٬کوندو ٬سازماندهى
٢١
نمودند.
شرایط آنچنان وحشتناک بود که بسيارى مرگ در مقابل جوخه آتش را ترجيح
ميدادند· در «شبه جزیره مرگ» جوکانگا ٬از  ١٣۰۰زندانى هوادار حکومت
شوراها حدود  ٣۰۰زندانى زنده ماندند· بنظر نميرسد که چنين جزئيات دلخراشى از
اردوگاههاى سرخها ٬برچيده شده در پایان جنگ داخلى ٬وجود داشته باشند·

تنها پس از گذشت چند روز از انقالب اکتبر ٬لنين در نطقى براى شوراى پطروگراد
گفته بود« :ما را بخاطر اینکه از ترور استفاده ميکنيم سرزنش ميکنند ٬اما ما از
ترورى که انقالب فرانسه از آن استفاده کرد ٬زمانيکه انسانهاى بيگناه و غير مسلح
٢١
را بوسيله گيوتين گردن ميزدند ٬استفاده نميکنيم و اميدواریم که استفاده نکنيم».
به پيش بينى لنين انقالب اکتبر در آینده انقالبى انسانى و خشونت بيرحم و کور حاکم
بر روسيه منسوخ ميشد·
چنين بنظر ميرسد که او بخوبى ميدانست که جنگ داخلى تا حد یک چرخ گوشت
دهشتناک تکامل یافته و بر همين اساس پيشنهاد مسدود نمودن کليه جبهه ها ٬بهمان
گونه که بودند ٬را ارائه نمود· اگر حکومتهاى غربى از صدور اسلحه و نيروهاى
نظامى دست برميداشتند ٬روسيه قادر به پرداخت کليه بدهيهاى خود ٬باقيمانده از
دوران تزار ٬ميشد· در  ١٢مارس  ١٩٢۰چنين پيشنهادى پيش نویس توافقنامه
صلح بود·
اما کولچاک با کليه مذاکرات مخالفت نمود و یک ماه بعد لهستان به اوکراین یورش
برد« .ترور امریست که ما را به استفاده از آن ناگزیر نموده اند» ٬لنين گفت·
«فراموش نکنيم که تروریسم توسط دول متحابه  -ه پرقدرت جهانى بکار گرفته
شد··· ما باید بفهميم که امپریاليسم جهانى بمنظور نابود نمودن انقالب نقش بزرگى
٢٢
را ایفا و در این راه از هر گونه ابزارى بهره بردارى نمود·»
همه مایل به درک مسئله نبودند· پيوتر کروپوتکين – ه پير ٬آنارشيستى پيشگام ٬به
روشهاى عملى حکومت شوراها ٬مانند گروگان گيرى ٬اعتراض و در دسامبر
 ١٩٢۰به لنين نوشت« :واقعا فردى در ميان ما وجود ندارد که بتواند به رفقا
یادآورى نموده و آنان را متقاعد سازد که چنين اقداماتى بازگشتيست به تاریکترین
دوران قرون وسطایى و جنگ مذهبى ٬و آنهایى که وظيفه ساخت و ساز جامعه آینده
٢٤
را بر روى اصول کمونيستى بر عهده گرفته اند انسانهاى بى ارزشى هستند·»
او پاسخى دریافت ننمود· لنين به سخنان وى بى اعتنایى و از ترور سرخها پشتيبانى
نمود· کروپوتکين در مورد ماهيت قرون وسطایى گروگان گيرى حق داشت ٬اما با
٢٥
اینحال از این روش بطور کلى تا آغاز جنگ دوم جهانى استفاده شد· لنين بهر حال
تصور مينمود که از لحاظ اخالقى دست باال را داشت ٬چرا که کروپوتکين در گذشته
از شرکت روسيه در جنگ جهانى پشتيبانى نموده بود·
لينن در مواردى استثنایى ٬از جمله زمانيکه چکا افراط گرایانه عمل مينمود ٬دخالت
کرد· مردى محکوم به مرگ تنها گناهش این بود که عکس لنين را از بروشورى

پاره و سپس کثيف کرده بود· بفرمان لنين او آزاد شد ٬چرا که کثيف نمودن عکس
رهبران جرم محسوب نميشد· اما لنين اضافه کرد که این امریست روشن ٬او یک
٢٦
ضد انقالب بود و بهر حال باید تحت نظر قرار ميگرفت·
از داخل حزب و حتى چکا نيز گاهى اعتراضاتى شنيده ميشد که در حال حاضر ـ با
دیدن نتایج ـ آهنگى غير طبيعى – ه پيامبرگونه دارند· در مارس  ١٩٢١از ترکستان
گروهى از اعضاى چکا به کميته مرکزى در مسکو نامه اى نوشته و از شمار اعدام
شده گان شکایت نموده بودند:
«آنها همکاران را بخاطر جرائم مختلف اعدام ميکنند ٬و هيچيک از کمونيستهاى
شاغل در این ارگان تنبيهى کارگرى نميتوانند مطمئن باشند که فردا اعدام نشده و
نامشان تحت عنوانى ثبت نشده باشد [ ]..........یک کمونيست که به ارگان تنبيهى
وارد ميشود دیگر انسان محسوب نشده و به یک وسيله خودکار مبدل ميشود···· او
قادر به بيان عقاید خود و اینکه چگونه مياندیشد نيست ٬چرا که بخاطر هر موردى
به اعدام تهدید ميشود·»
چکا نتيجه گرفته و آنرا اینچنين شرح و بسط ميدهد «تمایالت ناخوشایند ٬مانند
تکبر ٬جاه طلبى ٬بيرحمى ٬خودخواهى خالص و غيرو· و اینها بتدریج [طبقه اى
٢٧
خاص] را بوجود مياورد».
خشونت حکومت شوراها را تضعيف نمود· این تنها نتيجه خشونتهاى اعمال شده از
جانب نيروهاى نظامى سرخها و یا سفيدها نبود ٬بلکه محصول قرنى از اعمال
خشونت بود· لنين گفت :بلشویکها «به امتناع از اعمال روشهاى دیکتاتورى» قادر
نبودند· آنها باید «از روسيه بربر آگاهانه تقليد و از روشهاى بربر گونه در مبارزه
با بربرها بهره بردارى مينمودند·»
پس از جنگ داخلى سازماندهى دوباره کشور براى حکومت شوراها بسيار دشوار
شده بود· ابتدا پس از تحمل عذابى شدید ٬در سال  ١٩٢٢به چيدن بال و پر چکا٬
سلب وظایف قضایى اش و تبدیل آن به بخشى از ( -GPUسازمان امنيت) در وزارت
کشور تصميم گرفته شد·
تربيت کودکان بدون سرپرست روسى روش دیگرى بود که براى بخشيدن توازن به
قدرت سياسى چکا به آزمایش گذاشته شد· وظایف غير نظامى به کاستن تمایالت
چکا از ساختن دولتى در دولت منجر ميشد·
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١٦ـ درگيریهاى داخلى······ ص ١٨٣
١٧ـ ولکوف :همانجا ٬ص ١٢٧-١٢۶
١٨ـ چکا مخفف  ٬Tjerezvytjajnyj komitetکمتيه فوق العاده است· گفته ميشود که از دل چکاNKVD, OGPU, GPU ٬
 MVD and KGBبيرون آمد.
١٩ـ دیميترى ولکوف :لنين· پرتره سياسى (مسکو  ٬)١٩٩۴بخش  ١٬ص ۴٢۰
٢۰ـ همانجا  ٬بخش  ١٬ص ۴١١
٢١ـ  ·f. 16, d, 16, l. 131 ٬TsGAORدر اینجا به نقل از اف· ولکوف :همانجا ٬ص ۵٧
٢٢ـ ضميمه ت·  ٬ ٣۵ص ۶٣
٢٣ـ ضميمه ٬ت  ٬ ٣٩ص  )١٧( ۴·۴۰۴نوامبر ١٩١٧
٢٤ـ دیميترى ولکوف :لنين· پرتره سياسى ٬بخش ( ١مسکو  ٬)١٩٩٩بخش  ٬ ١ص ١۰
٢٥ـ آلمانيها  ٢٩٦۰۰فرانسوى را که طى جنگ جهانى دوم به اسارت گرفته بودند اعدام کردند .به اسارت گرفتن طى اشغال ابتدا در
کمتيه ژنو در سال  ١٩٩٤ممنوع اعالم شد.
٢٦ـ همانجا ٬بخش  ٬ ١ص ۴٢٢
٢٧ـ همانجا ٬بخش  ٬ ١ص ۴٢۵
٢٨ـ ضميمه٢١١:۴٣ ٬

 -١٩توهمات بر باد رفته
«براى ندیدن جوش و خروش جارى در ميان کارگران آلمان و اروپاى غربى باید
نابينا بود» ٬لنين در سال ١٩١٨گفت· رهبران سوسياليست اروپا هنگاميکه در
جنگ جهانى بکمک کشورهاى «خودشان» رفتند ٬یقينا به وعده هاى خود خيانت
نمودند· «اما توده ها» ٬لنين اطمينان داد« ٬براى پذیرفتن دعوت ما بر عليه
آرزوهاى رهبران خود آماده اند·»
پس از جنگ در اروپا وقوع سلسله حوادٽى نه تنها لنين بلکه بسيارى از رهبران
اروپاى غربى را در مورد قریب الوقع بودن یک انقالب عمومى متقاعد نمود·
پادشاهان در اطریش و آلمان سرنگون شده بودند .شورشى در نيروى دریایى آلمان
و قيام اسپارتاکوس بدنبال آن· بر پایى جمهورى شورایى در مونيخ و مجارستان·
بدست گرفتن قدرت سرخها در هلسينکى· شورشها بخاطر گرسنگى و مبارزه براى

حق راى عمومى در سوئد و غيرو· در اکتبر  ١٩١٨لنين در حقيقت وقوع انقالب
١
جهانى را مسئله «چند روز آینده» تصور مينمود·
اما شورش سرخ مجارها در نطفه خفه و اميدهاى لنين نقش بر آب گشتند· با اینحال٬
حتى پس از آن شکستها ٬اعتصاب کارگران شهردارى در برلن ٬اعتصاب کارگران
پارچه باف در ليل و تظاهراتى  ٥۰۰۰۰نفرى در رم بر عليه فاشيسم ٬لنين را با
شگفتى به برآوردن بانگ« :اروپا مشتعل تر از آن است که ما تصور ميکردیم·»
واداشت·
اظهارات او طى این دوران ميان یک اميد ساده و انعکاسى هوشيارانه در نوسان
بودند· براى لحظه اى «اجتناب ناپذیر بودن وقوع انقالب را در همه کشورها
٢
تضمين» و لحظه اى بعد به همه هشدار ميداد « .....و دیگران را به محاسبه دقيق
اینکه آیا فرصتهاى آینده ميتوانستند خرده گيرانه یا دغلکارانه باشند ترغيب
٣
مينمود·»
بسيارى از اميدهاى ساده لوحانه وى در مورد انقالب شگفت زده بودند· یکى از
اولين سواالت او پس از اینکه آنجليکا بالبانوا آنارشيست آمریکایى اما گلدمن را به
وى معرفى نمود ٬این بود« :چه زمانى ميشه انتظار انقالب را در آمریکا داشت؟»
گلدمن از اینکه «مردى با دانش وى اطالعات بسيار اندکى از شرایط آمریکا
داشت···» شگفت زده شده بود·
یکى از دالیل کمبود واقع بينى در نزد لنين کمينترن بود· اغلب آنان نماینده گان
جوانه هاى نابالغى از احزاب سوسيال دمکراسى بودند که مواضعشان ميان چپ و
راست در نوسان بود·  ١٩١٩لنين براى هئيتهاى شرکت کننده در کمينترن توضيح
داد« :اعالم زمانى خاص براى وقوع انقالب امریست غير ممکن· ما در اینجا٬
روسيه ٬ميتوانيم تحمل کنيم ٬نه فقط پنج سال بلکه بيشتر·»
سرانجام بنظر مياید که ٬بخصوص پس از سقوط جمهورى شورایى مجارستان ٬لنين
به درک اینکه اعضاى کمينترن جمعى بودند بى مغز و گيج نائل آمد· او در جوالى
 ١٩٢١توسط نامه اى به رئيس کمينترن گئورگى زینویف نوشت« :من ميخواهم که
که گزارش کنفرانس بعدى را اوتو ویلى کوسينن و فقط او ارائه بدهد· چرا که او
ميداند ٬و او فکر ميکند·» سپس لنين به زبان آلمانى ضميمه نمودWas sehr « :
( »selten ist unter den Revolutionärenامرى که در ميان انقالبيون بسيار
نادر است)·

سالهاى در قدرت شامل زنجيره اى طوالنى از توهمات بر باد رفته در خصوص
انقالب در غرب شد· اتحاد جماهير شوروى بعنوان دولت بمنظور ایجاد شکاف در
محيطى خصمانه به اتخاذ سياستى واقعى ناگزیر گشت·
پایان تحریم روسيه بوسيله سوئد در سال  ١٩٢۰یک چنين موفقتيى بود· یلمار
برانتينگ از اولف آشبرى/صراف ٬هنگاميکه او بانک تجارتى روسيه را از جمله با
سرمایه روسى/سوئدى تاسيس نمود ٬فعاالنه پشتيبانى نمود· پيمان بازرگانى با
انگليس ٬همانند پيمان راپالو با آلمان در سال  ١٩٢٢موفقيتهاى دیگرى بودند·
بخشى از توهمات به یک چندگانگى و تردید در مورد تجزیه وتحليلهاى خود
بلشویکها بازميگشت· پيش از لنين همه مارکسيتسها بدليل رشد جنبشهاى کارگرى
و نيروهاى مولده به بهترین شکل خود در غرب در مورد اینکه انقالب ابتدا در غرب
آغاز ميشد توافق داشتند· مارکس وقوع انقالبى در اروپا را بدون انگليس به
«توفانى در فنجان» تشبيه نموده بود·
توسط لنين در این تجزیه و تحليل اصالحات مهمى انجام شده بود· او اوال در عمل
نشان داده بود که ٬یکى از عقب مانده ترین کشورهاى اروپایى ٬ميتوانست اولين
کشورى باشد که اولين انقالب سوسياليستى در آن رخ ميداد·
دوما او در کتاب خود امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله سرمایه دارى نشان داده بود
که سرمایه دارى جهانى ماهيت خود را نسبت به دوران مارکس تغيير ٬و به سرمایه
دارى انحصارى و امپریاليستى مبدل گشته بود· تمام بازارهاى جهان همانند زنجيرى
به یکدیگر متصل شده بودند·
وقوع انقالب را نباید در جایى انتظار داشت که سرمایه دارى بيشترین رشد خود را
نموده بود ٬بلکه در جایى که امپریاليسم ضعيفترین پيوند خود را داشت· به زبانى
روشنتر ميتوان گفت که بر اساس تجزیه و تحليلهاى لنين انقالب در روسيه نه
بخاطر فقر ٬اگر چه عقب افتاده بود ٬بلکه بعبارت بهتر در نتيجه فقر موفق شد·
از سویى دیگر عقب ماندگى با سحر و جادوى انقالب ناپدید نميشود· این مسئله
ایست که باید پس از بدست گيرى قدرت بر آن غلبه نمود· در دوران لنين روسيه
ضعيفترین حلقه زنجير امپریاليسم بود ٬اما به پيش بينى وى ٬صحت آن به اٽبات
رسيد ٬مرکز توفان بيشتر بسوى شرق منتقل ميشد·

در  ٣دسامبر  ١٩١٧از جانب لنين و وزیر مليتها ٬استالين ٬بيانيه اى براى تمام
مسلمانان جنگجو در روسيه و مشرق زمين صادر شد· در این بيانيه اینچنين آمده
بود :کارگران و سربازان در غرب در حال حاضر زیر پرچم سوسياليسم گرده آمده
اند و به مواضع امپریاليستها یورش ميبرند·
یکى از اولين اقدامات حکومت شوراها در اختيار عموم قرار دادن کليه معاهدات
محرمانه بسته شده دوران تزار بود· نشان داده شد که بيسمارک در خفا به روسيه
وعده اشغال قسطنطنيه را داده بود· «ما اعالم ميکنيم» ٬بيانيه ادامه ميدهد« ٬اکنون
معاهده تزار خلع شده در مورد اشغال قسطنطنيه بى اعتبار و ملغا شده است·
شوراى کميسرهاى مردمى مخالف اشغال قلمروهاى بيگانه است· قسطنطنيه باید در
اختيار مسلمانان باقى بماند·» در امتداد تمام جبهه جنوبى از پيامهاى جدید آمده از
مسکو به گرمى استقبال شد·
پادشاه افغانستان ٬عمان هللا خان ٬سرانجام موفق به رها نمودن خود از قيد قيمومتى
شد که انگليسيها کشور او را تحت آن قرار داده بودند و با اعمال جبر حق اعمال
سياست مستقل خارجى خود را بدست آورده بود· اولين اقدام آنان برقرارى روابط
سياسى با حکومت شوراها بود·
کالينين در پيام خوش آمدى به پادشاه گفت« :انشاهللا که کوششهاى مردم افغانستان
در دنباله روى از مثال روسيه بهترین ضمانت براى استحکام و استقالل دولت
افغانستان باشد· برقرارى دائمى روابط سياسى ميان این دو ملت بزرگ راهگشاى
امکانات وسيعيست براى کمکهاى دو جانبه بر عليه کوششهاى غارتگرانه بيگانگان
که به دارایى و آزادى دیگران تجاوز مينمایند·»
لنين در  ١٤اکبتر ١٩١٩پس از برگزارى نشستى با سفير جدید افغانستان ٬محمود
ولى خان ٬اعالم نمود« :من دست دوستى بسوى شما دراز ميکنم و اميدوارم که
هدف شما ارائه کمک به سراسر مشرق زمين براى رهایى خود از ظلم و ستم
امپریاليسم باشد·» افغانستان و اتحاد جماهير شوروى هر دو خواهان بيرون راندن
انگليس از آسياى مرکزى بودند و این امر در مورد ایران نيز اعتبار داشت·
انگليس و روسيه در سال  ١٩۰٧معاهده نگينى را در مورد تقسيم ایران ٬بر اساس
منافع منطقه اى ٬به امضاء رسانده بودند· این معاهده در ژانویه  ١٩١٨بى اعتبار
اعالم شد ٬این را کميسر امور سياستهاى خارجى ٬ترتسکى ٬به دولت ایران ابالغ
نمود· بعدها ارتش سرخ نيروهاى نظامى سفيد ژنرال دنيکين را تا شمال ایران تعقيب

نمود ٬آنها در آنجا پناه گرفتتند و «جمهورى شورایى گيالن» را تاسيس نمودند·
تالش جهت صدور انقالب سرانجام توسط لنين و چيچرین متوقف شد·
رضا شاه که در آنزمان قدرت را در ایران بدست گرفته بود از طریق مذاکره موفق به
فراهم آوردن معاهده اى ایرانى -شوروى شد· کليه معاهدات قبلى با تزار بى اعتبار
اعالم شدند اما روسيه حق مداخله را ٬در صورت حمله کشور ثالثى به ایران و مورد
تهدید قرار گرفتن مناطق شوروى از آنجا ٬براى خود محفوظ نگاهداشت· به عبارت
دیگر اگر ارتش انگليس دوباره به ایران حمله ميکرد ٬نيروهاى نظامى شوروى نيز
همان کار را ميکردند·
در ترکيه کمال آتاتورک به قدرت رسيده بود· او یک انقالبى اصالح طلب حجاب٬
حرم و چادر و حتى کليه فعاليتهاى کمونيستى را ممنوع اعالم نموده بود .اقدام آخرى
مانع از ارائه پيشنهاد اتحاد «بر عليه امپریاليستهاى بيگانه ٬که هر دو کشور را
تهدید مينمایند» از جانب کمال به لنين نشد· روسيه با ارائه کمک نظامى و روابط
سياسى به پيشنهاد پاسخ داد·
راهنمایى لنين به اولين فرستاده شوروى به ترکيه نشان دهنده دیدگاه جدید و
برادارنه مسکو نسبت به کشورهاى جهان سوم بود« :به دولت ترکيه و مردم احترام
بگذارید .مغرور نباشيد! در امور داخلى ترکيه دخالت نکنيد! انگليس یونانيها را بر
عليه آنها تحریک نموده است· شما ماموریت بسيار مشکلى را پيش روى خود
دارید· اگر چه فقير هستيم ولى ميتوانيم به ترکيه کمکهاى مادى بکنيم و باید بکنيم·
کارى کنيد که مردم ترکيه احساس تنهایى نکنند· [ ].....زبان آنها را بياموزید ٬با
مردم ساده و چهره هاى شناخته شده تماس بگيرید ٬خود را مانند سفير مستبد تزار
در پشت موانع و دیوار قلعه ها پنهان نکنيد! آیا بچه هاى خودتان را بهمراه خودتان
ميبرید؟ زنده باد· کودکان شما زبان ترکى را خواهند آموخت ٬و شما نيز باید این
زبان را مطالعه کنيد .این بسيار مهم است».
در سپتامبر  ١٩٢۰حکومت شوراها در باکو کنفرانسى را بخاطر مردم مشرق زمين
برگزار نمود· زینویف ٬کارل رادک و بالکون مذاکرات را رهبرى مينمودند· بسيارى
از آن تقریبا  ٢۰۰۰شرکت کننده از  ٣٧مليت ٬مسلمان بودند· زینویف در نطقى
پرشور برادران خود را «به جنگى مقدس ٬بخصوص بر عليه امپریاليسم انگليس»
ترغيب نمود·

گزارش شد که شرکت کنندگان خنجرهاى جواهر نشان خود را از غالفهاى پيچ و تاب
خورده ٬شمسيرهاى دمشقى خود را از جلدها ٬اسلحه ها را از جلدهاى تپانچه خود
بيرون کشيده ٬آنها را باالى سر خود چرخانده و فریاد کشيدند« :جهاد ٬جهاد!»·
بودند بسيارى از شرکت کنندگان در کنگره که نقش مهمى را در سرنوشت کشورهاى
متبوع خویش ایفا نمودند ٬احتماال به استثناى شرکت کنندگان چينى و کره اى که با
نفرات اندکى در کنگره شرکت نموده بودند· حزب کمونيست چين ٬در حال حاضر
بزرگترین حزب جهان ٬هنوز تشکيل نشده بود·
بهر حال کنگره نشانه اى بود از تغيير جهت در انتظارات انقالبى·  ١٩١٩در کنگره
حزب ٬انقالب جهانى بدون مشارکت شرق غير قابل تصور قلمداد شد· و لنين در یکى
از آخرین مقاالت خود بر اهميت این نکته تاکيد نمود ٬هند و چين همراه با کشورهاى
هم مرز و مشابه در آسيا ٬که نيمى از جمعيت جهان را تشکيل ميدادند ٬در جریان
٤
کشيده شدن بسوى انقالب جهانى بودند·
١ـ ضميمه۵۰:١٨۵ ٬
٢ـ ضميمه ۴۰:٢١١
٣ـ ضميمه ٬ص  ٬ ١۴ص ٣٧٩-٣٧٨
٤ـ آٽار منتخب ٣٣:٣۴٩

 -٢۰در کرملين
در مارس  ١٩١٨لنين بعنوان اقدامى پيشگيرانه پس از  ٢۰۶سال به انتقال پایتخت
به مسکو ٬که از لحاظ جغرافيایى کمتر در معرض خطر بود ٬تصميم گرفت· کرملين
یکبار دیگر مقر اصلى دولت شد·
کرملين از جهات مختلف محلى مالل انگيز بود ٬بر روى دیوارهاى آن نقش صدها
سال ظلم و ستم ٬اعدامها و قتلها قابل رویت بود· اما دولت شوراها با توجه به
شرایط توان خرافاتى بودن را نداشت· نواى پيانویى که هر روز ساعت ده در برج
اسپاسکى ترانه ٬خداوند تزار را حفظ کند ٬را مينواخت بمنظور نواختن سرود بين
الملل تغيير داده شد·
درآنزمان لنين هنوز در مورد قابل شناسایى بودن خود در همه جا اطمينان نداشت·
او مانند دیگران براى ورود به کرملين کارت عبور داشت و اغلب در کوزنتسک قدم
ميزد ٬بدون اینکه مردم بخاطر وى توقف کنند· در صورت فراموش نمودن کارت
عبور خود لنين بودن وى توسط رفقا مورد تایيد قرار ميگرفت·

او به نگهبان دم در فرمان داده بود :از ميان اعضاى دولت تنها کسانى را که
ميشناسى به داخل راه بده! در غير اینصورت از آنها کارت شناسایى مطالبه کن! بقيه
باید نام خود و مقصود از مالقات را روى کاغذ «با دو حرف» بنویسند· سپس
نگهبان این نامه را براى لنين ميبرد· اجازه ورود فقط با اجازه او صادر ميشد·
اتاق کار لنين در کرملين قبل از هر چيز اتاقى بود براى کار· ساده بود و مبلهاى
زیبایى هم نداشت· شمار اندکى از هدایاى داده شده از جانب هيئتهاى مهمان نيز در
آن جاى داده شده بودند· تنها مورد قابل توجه مجسمه ميمونى بود از برنز که
متفکرانه کاسه سر خالى ميمون دیگرى را مطالعه ميکرد· اعضاى اتحادیه کارگرى
انگليس آنرا بعنوان نمادى از آموزشهاى داروین به وى اهدا نموده بودند· «تو را
من کشتم؟» ميمون بنظر اینچنين فکر ميکرد·
او هوا و نور ميخواست ٬کرکره ها را پایين نميکـشيد و در ضمن اتاقش پرده اى هم
نداشت· درجه هوا باید زیر  ١٧٬٥نگه داشته ميشد· اگر درجه حرارت یک درجه باال
ميرفت ٬او تحمل نميکرد·
بر روى ميز کارش سه تلفن فرسوده و تعدادى از کالسورهاى تر و تميز منشى اش٬
فوتيوا ٬قرار داشتند· کالسورها به «فورى» « ٬غير فورى»« ٬مهم»« ٬نه چندان
مهم»« ٬خوانده شده»« ٬نخوانده شده» تقسيم و پرونده ها بوسيله یاد داشتى بر
روى آنها که نشان ميداد حاوى چه چيزهایى بودند نشانه گذارى شده بودند·
لنين از ميان این کالسورها کاغذهاى مورد نياز خود را با جستجویى فراوان بيرون
مياورد ٬و زمانيکه دفتر را ترک ميکرد کاغذها را بهمراه یک قيچى بزرگ بر روى
آنها در وسط ميز قرار ميداد· این بدین معنا بود« :لطفا دست نزنيد!» یا اینکه بسته
کاغذ را با خود به خانه ميبرد·
صندلى ميز کار وی یک صندلى چوبى با نشيمنگاه حصيرى بود· بر روى ميز کارش
المپى با شيشه اى کرم رنگ قرار داشت ٬هنگاميکه در اتاق تنها بود المپ سقف را
روشن نميکرد ٬و اتاق را هرگز بدون خاموش نمودن آن چراغ ترک نميکرد ٬و
روزانه ورقى از تقویم دیوارى را پاره ميکرد·
همه کشوهاى ميز ٬بجز کشوى سمت چپ باالیى ٬هميشه قفل بودند ٬در آنجا لنين
معموال دستور العملهاى خود را قرار ميداد· آنها در عرض روز بارها توسط
کارمندانش خالى ميشدند· او آنها را تا زمانى که در اتاق بود به داخل راه نميداد·

در کنار درى که در سالن قرار داشت ميز کوچکى با نقشه ها و کتابهاى نقشه قرار
داشتند و بر روى بخارى دیوارى نقشه اى که حدود مرزهاى ترکيه را نشان ميداد
قرار گرفته بود· در کتابخانه لنين در کرملين تقریبا  ٢۰۰۰جلد کتاب وجود داشت ٬با
همان دقتى که کتابها را باز ميگرداند ٬مراقب بود که کسى کتابهایش را از قفسه ها
برندارد·
«مثالهاى لنين» بر روى مهمترین آنها نوشته شده بودند· او هرگز امتياز خاصى را
از کتابخانه دولتى درخواست نمينمود ٬بجز یکى :گاهى بمنظور ودیعه گرفتن ادبيات
مرجع اجازه ویژه اى تهيه ميکرد·
کتابدار مخصوص لنين خانم منوجارجنس بياد مياورد که او براى مثال از کتابهایى
راجع به هندوستان سوال ميکرد ٬اما در مورد رمانها هرگز سوالى مطرح نمينمود·
«من وقت ندارم» ٬این پاسخ او بود به اغلب پيشنهادات· ڒندگيش بنظر فقط اڒ جنگ
و سياست تشکيل ميشد·
 ١٩٢۰لنين بمنظور بهبود زبان فرانسوى ٬آلمانى ٬انگليسى و ایتاليایى اش به
منشى خود درخواستى ارائه نمود که بر اساس آن او به نمایندگى از جانب لنين
تعدادى لغتنامه وارد مينمود· او آنها را براى گرفتن آرامش در شبهایى ميخواند که
قادر به خواب نبود· پس از آن مدت درازى ميخوابيد·
لنين با بى ميلى مدل نقاشان و یا عکاسان ميشد ٬اما چند بارى استثنا قائل شد· براى
مثال براى کلر کنسوئال شریدان و براى ناتان آلتمن که مجسمه نيم تنه اى از وى
ساختند· هر از گاهى عکاسان عکسى فورى از لنين ميگرفتند· یکى از آنها در
زمستان سرد و گرسنه ١٩٢۰ـ  ١٩گرفته شده بود و لنين را هنگام حمل هيزم به
کرملين نشان ميداد·
در مسکو و دیگر شهرها شنبه هاى کمونيستى ( kommunistiska
 )subbotnikiسازماندهى ميشد· در این مراسم همه بدون دریافت دستمزد در
کارهاى مفيد بدنى که براى جامعه سودمند بود شرکت ميکردند· لنين بروشورى را
نوشت و در آن با اشتياق تمام  subbotnikiرا مورد تجليل قرار داد· او در آن بذر
اشکال جدید توليد و واقعى سوسياليستى را ميدید·
سادگى لنين بعنوان سياستمدار ـ براى اینکه نگویيم عادات ـ موهبت بزرگى برایش
بود· او سليقه ساده اى داشت ٬امرى که پلخانف وى را بخاطر آن به باد طعنه
ميگرفت· لحظات اندکى که لنين ادبيات داستانى ميخواند ٬ترجيحا کتابهاى لئو

تولستوى و جک لندن را انتخاب مينمود ٬به نظر ميامد که پوشکين را تا حد نابودى
خوانده بود ٬بدون اینکه بندهاى آنرا به خاطر بسپارد و یا از او دائما نقل قول
بياورد·
اشعار مدرن ٬براى مثال مایوکوفسکى ٬در شرایطى استثنایى او را تحت تاٽير قرار
ميدادند و هنرمندان مسکویى معموال با حسرت آه ميکشدند و ميگفتند که لنين آخرین
رهبر اتحاد جماهير شوروى بود که از هنر چيزى نمیفهمید·
او داراى شخصيت بسيار ساده اى نيز بود· در آوریل  ١٩٢۰هنگاميکه پنجاه ساله
ميشد کنفرانس حزب نيز در جریان بود· رفقا بخاطر وى به برگزارى جشن کوچکى
تصميم گرفته بودند· اما کامنف هنوز سخنرانى خود را آغاز نکرده بود که لنين
مشتى کاغذ را به هوا بلند کرد و غرغر کنان گفت( »Djela« :احکام) و از سالن
بيرون رفت·
او ابتدا پس از پایان سخنان کامنف و رادک دوباره به محل جلسه بازگشت· با
قدمهایى کوتاه و سریع به پشت کرسى خطابه رفت و در مورد تصميمات کميته
مرکزى صحبت کرد· تو گویى که ابدا اتقاقى نيفتاده بود·
لنين صحبت کرد و آنها براى او دست زدند ٬اما ابراز و احساسات چندان شدید نبود·
رهبران حکومت شوراها هنوز رسم عجيب و غریب کف زدن براى سخنرانيهاى خود
را توسعه نداده بودند· و در دوران لنين از جشنهاى مجلل و زرق و برق دار ٬امرى
که بعدها در کرملين به امرى عادى مبدل شد ٬خبرى نبود·
شمار اندکى لنين را هنگاميکه واقعا افسرده بود ٬که ميتوانست باشد ٬مالقات کرده
اند· بسيارى از خنده هاى مصرى وى صحبت ميکنند· لوناچارسکی مينویسد :طى
جلسات «لنين دوست داشت که بخندد· او بيش از هر کس دیگرى لبخند بر لبانش
١
ظاهر ميشد» او با کمال ميل ميخندید ٬اما همزمان یکبار در نزد گورکى به عدم دارا
بودن روحيه شوخ طبعى اعتراف نموده بود· و در مورد متون و نامه هاى خصوصى
وى مطالب بسيارى ميتوان گفت ٬اما دقيقا طنز اولين موردى نيست که بتوان به آنها
ربط داد·
 ١٩١٩هنگاميکه روزنامه نگار آمریکایى آرتور رنسام لنين را در کرملين مالقات
کرد بيش از هر چيز دیگرى از خوشبخت بنظر آمدن لنين شگفت زده شده بود· او
بدنبال فرد دیگرى با این خلق و خوى بشاش تفحص بسيار نمود اما قادر به یافتن
کسى نشد·

«این مرد کوتاه قد تاس ٬که صندلى خود را پایين و باال ميبرد ٬به این و به آن لبخند
ميزند ٬و براى هر لحظه اى براى دادن پند و اندرز به کسانيکه سخنان وى را براى
دریافت آنها قطع ميکنند ٬چنان اندرزهاى معقولى که براى هواداران وى راهى بجز
قبول آنها باقى نميماند ٬آماده است· چين و چروکهاى او ناشى از خنده است و نه
ناشى از نگرانى·»
[ ]....لنين اولين رهبر بزرگيست که ارزش شخصى خود را بطور کامل نادیده
ميگيرد· او فاقد جاه طلبيهاى شخصى و با فلسفه خود نميتواند براى لحظه اى بپذیرد
که اشتباه یک فرد قادر به نابودى همه چيز است· او بهر حال براى خودش ٬مظهرى
براى ٬و نه عامل آن ٬حوادثيست که براى هميشه با نامش اجين خواهد شد·»
لنين از رنسام درخواست نمود که به آقایان در غرب سالم رسانده و به آنها بگوید که
اگر دیوارى شبيه دیوار چين را بدور روسيه بکشند و یا روسيه را بيست سال زیر
آبهاى اقيانوس نگاهدارند« ٬به اندازه یک شلينگ و یا ساعت کار در هفته بر روى
٢
مطالبات نمایندگان اتحادیه هاى کارگرى انگيس تاثير نخواهد گذاشت·»
زندگى لنين در کرملين بشدت طراحى شده بود و در آن جایى براى مطالعه و
استراحت وجود نداشت· اتومبيل Rolls Roys Silver Ghost Alpine Eagle
(رولز رویس شبح نقره اى عقاب آلپين) که زمان درازى تنها رولز رویس روسيه
بود و در اختيار لنين قرار داشت ٬قبل از هر چيز جهت بازدیدهاى دولتى مورد
استفاده قرار ميگرفت ٬اما این امکان نيز وجود داشت که بتوان آنرا ٬در فصل
زمستان براى رانندگى در گورکى ٬به چوب اسکى مجهز نمود·
اعضاى دولت هر روز بجز یکشنبه ها ميان هشت و نيم صبح تا یک یا دو بعد از
ظهر گرد هم ميامدند· گفتگو با نماینده گان کشاورزان ٬که هرگز تمامى نداشت٬
بخش مهمى از کار را تشکيل ميداد· چودوک ٬یک نماینده کشاورز بود که به نزد
تزار ميرفت ٬این سنتى بود قدیمى ميان دهقانان· هنگاميکه یک روستا و یا گروهى
از کشاورزان خود را تحت ستم احساس مينمودند ٬یک چودوک جهت طرح مسئله به
نزد عاليرتبه ترین کارمندى فرستاده ميشد که قادر به یافتن اش بودند·
یک چودوک واقعى باید البته ریشى دراز و مویى بلند ميداشت ٬کت بزرگى از پوست
گوسفند به تن ٬و کفشهاى از ليف درخت و چکمه هایى از نمد بپا ميکرد· و او به
پيمودن مسافتى طوالنى در ميان برف و گل و الى قادر بود· در صورت ذیق وقت در
نزد اسوردولف و کالينين زحمت پذیرش بر عهده لنين گذاشته ميشد· و لنين به روال

معمول از انجام ماموریت خشنود بود و از دانش مهم استخراج شده از جامعه بهره
ميبرد·
در  ٢١اکتبر  ١٩٢١لنين به کميسر مواد غذایى نوشت که دهقانان اهل استاورپل از
اینکه تعاونيها گریس ٬چوب کبریت و سيل* در اختيار داشتند ولى به کشاورزان
نميفروختند ٬شکایت داشتند·
اگر لنين قادر به حل مسئله تعاونيها در استاورپل نبود ٬پس چه کسى بود؟ براى وى
گریز از مداخالت جامعى که تقویت کننده مفهوم یک حاکم عالم و نيرومند باشند
دشوار بود· صرفنظر از آن هزاران فرامين ساده اى که توسط نامه و تلگراف تقسيم
شدند ٬در عرض یکسال  ٣۰۰۰فرمان به امضاى او رسيده بودند·
تحمل شمار مهمانانى که گاهى تنها براى دیدن لنين کبير ميامدند بسيار دشوار بود·
او در صورت استقبال از آنان در اتاق جلسات ٬ميتوانست گاهى به بهانه مکالمه
تلفنى و ماموریتهاى فورى به نزدیکترین اتاق کار پناه ببرد· هنگاميکه کارمندى بر
خالف دستور العملهاى داده شده عمل مينمود ٬لنين تنبيه مورد عالقه خود را مقرر
ميکرد :دو یا سه روز حبس ٬که بمنظور وارد نياوردن صدمه به روزهاى کارى
ميتوانست شامل روزهاى تعطيل نيز باشد·
«لنين» ٬منشى او فوتيوا ميگوید« ٬معموال خواندن پرونده ها را از پایان شروع
ميکرد ٬به عبارت دیگر آنجایى که پيشنهادات عملى ارائه شده بودند ٬و از خواندن
[ادبيات] ٬نامى که وى براى آن انتخاب نموده بود ٬صرفنظر مينمود»· او از همان
دوران کودکى به خواندن با قلمى در دست عادت داشت·
و معلمان مدارس دولتى در سراسر اتحاد جماهير شوروى سابق شيفته تشریح شيوه
نگارش لنين بودند· او ابتدا کاغذى را از طول تا ميکرد و سپس پيش نویسى را در
نيمه سمت چپ آن مينوشت· در سمت راست ضميمه اى را وارد مينمود ٬تفسيرها و
تصحيحات ٬و در پایان همان نسخه نهایى را بر روى ورق جدیدى مينوشت·
در کار اعصاب لنين اختاللى ایجاد شده بود· او در سال  ١٩٢١هنگام ترميم کرملين
عایق ضد صدا و اینکه زمين جير جير نميکرد را درخواست نمود· و صداى زنگ
تلفنهاى وى را با المپهاى کوچک برقى تعویض نمودند ٬المپها هنگام برقرارى
مکالمات به داخل روشن ميشدند·

اما کار او یک کار معمولى ٬مانند پالتویى که بتوان شبها به یک چوب لباسى آویزان
کرد· نبود· نامه هایى وجود داشتند که اضافه نمودن آنها به اسناد آسان نبود :او
چگونه باید پاسخ ميداد زمانيکه سميونوف ٬یک عضو محترم و قدیمى حزب از
ناحيه دن ٬به خودکشى تهدید ميکرد اگر لنين طى سه روز دزدیها و سهل انگاریهاى
ادارى در فرماندارى وى را متوقف نمينمود؟
«بسرعت نویسنده نامه را شناسایى کن! لنين به منشى خود دستور العمل ميداد· از
او پذیرایى کن ٬آرامش کن ٬بگو که من مریض هستم اما اقدامات الزم را در این
زمينه اتخاذ ميکنم!» به این ترتيب او فى المجلس به اعزام کميسيون کنترلى از
اعضاى ( VTsikباالترین منادى اتحاد جماهير شوروى) و ( ١۰یا  )٢۰نفر دانشجو
از دانشگاه اسوردلوف تصميم گرفت·
«آنها باید نویسنده نامه را بهمراه خود برده و سارقان را در محل تيرباران
مينمودند·» لنين در نامه دیگرى از همانزمان به کميسر امور قضایى ٬دیميترى
کورسکى ٬فرمان داده بود که قانون ده سال زندان ٬به اضافه ده سال کار اجبارى را
براى دریافت کننده گان رشوه به اجرا بگذارد·
اتاق کار لنين در کرملين دقيقا در همانجایى که بود باقى مانده است· کليه مدیران
حزبى و دولتى روسيه پس از لنين ٬حداقل یکبار از اتاق بازدید نموده اند· به عبارت
دیگر همه بجز یک نفر و او ميخایيل گورباچف است· اگر چه او قریب شش سال
رئيس حزب بود اما از آستانه درگاه لنين هرگز عبور نکرد·
در موزه لنين در ميدان سرخ یک کپى دقيق از اتاق کار او براى مدتى دراز جهت
بازدید عموم وجود داشت ٬اما بدستور پرزیدنت یلتسين بسته شد· بسيارى از وسایل
موزه بصورت وحشيانه اى به سطل آشغال ریخته شدند· در حال حاضر براى بازدید
از ميز کار لنين باید به موزه لنين در خارج از گورکى رفت·
١ـ آناتولى لوناچارسکى در «خاطرات لنين» ٬جلد ( ٣مسکو  ٬)١٩٨۵ص ٢١٩
٢ـ آرتور رانسم« :روسيه در  ·»١٩١٩نسخه دیجيتالى در طرح گاتنبرگ
* سيل :یک نوع ماهى

 -٢١آشپز زن دولتى
لنين در بيانيه اى معروف گفته بود« :یک آشپز زن قابليت اداره دولت را دارد»· او
به شرط آشنایى به چهار عمل اصلى و در ضمن دارا بودن صداقت و امانت ٬به بر

عهده گرفتن وظائف سابق سرمایه دارى قادر خواهد شد· یک آشپز زن دولتى ساخته
ميشد ٬اما دستور العملهاى عملى بجاى مانده از معلمان ناچيز بودند·
براى مثال اظهارات پراکنده اى در مورد محو پول و مرگ دولت در خالل سوسياليسم
وجود داشتند· در کتاب آگوست ببل در مورد زنان و سوسياليسم ٬خطوط اصلى «یک
آشپزخانه کمونيستى» و اینکه چگونه بنظر ميامد ترسيم شده بود و بر اساس
پيشنهادى در نوشته کائوتسکى کمپانيهاى سرمایه دارى پس از انقالب از طریق
مالياتهاى گزاف به ورشکستى کشانده ميشدند·
اینها پاسخگوى فرضيات مختلف نبودند· هدف لنين با کتاب خود ٬دولت و انقالب٬
افکندن رگه هایى از روشنایى بود بر روى قلمروهاى ناشناخته اى که روسيه در
آنزمان بر روى آنها گام برميداشت· کتاب مصالحه اى بود با همه سوسياليستهاى
مردد که سوسياليسم را بعنوان نسخه منظم ترى از دولت سرمایه دارى در نظر
گرفته بودند·
«تا زمانيکه دولت وجود دارد ٬آزادى وجود ندارد· آنجایى که آزادى وجود دارد٬
دولتى وجود ندارد» ٬لنين سازش ناپذیرانه اعالم نمود· دولت یقينا با ناپدید شدن
طبقات منسوخ ميشود و به گفته انگلس «آنزمان در موزه آثار باستانى ٬در کنار
چرخ نخ ریسى و تبر برنزى» قرار ميگيرد·
تا آنزمان چه روى خواهد داد؟ در اینجا بود که عکس العملهاى لنين معناى عملى
بخود گرفت· شورش قریب الوقوع باید «همه ماشين حکومتى را بلرزاند ٬نابود و از
ریشه بسوزاند» ٬لنين نوشت·
مارکس در زمان خود یقينا استثنایى را براى انگليسيها ٬که به باور وى دستگاه
حکومتيش براى دوران سوسياليسم نيز کفایت مينمود ٬قائل شده بود· در دهه
 ١٨۰۰او بر این نظر بود که دولت انگليس هنوز تا آن ميزان غير بروکراتيک و
غير نظامى بود که بتوان آنرا با انقالبى به تصرف در آورد·
کارگران باید دولت قدیمى را نابود و دولت جدیدى بنا مينمودند ٬دولتى که در
عملکرد و نظام تشکيالتى با همه دولتهاى قدیمى تفاوت داشت· در این مرحله
تجربيات زیادى که بتوان به آنها اتکاء نمود وجود نداشت ٬نه مارکس و نه لنين
هيچيک خواهان بنا نمودن جامعه اى آرمانى نبودند·

لنين در سپتامبر  ١٩٢١نوشت« :اگر من بگویم که این روسيه جدید باید اینچنين و
یا آنچنان ساخته شود ٬اجازه بدهيد که بگویيم ٬از نقطه نظر  -حقيقت ٬عدالت٬
مساوات ميان کارگران ـ و نقطه نظرات دیگر ٬تنها نمودى خواهد شد از ذهنى
گرایى ٬و من بعنوان فردى بنظر خواهم آمد که خواهان ایجاد خياالت واهى است· در
حقيقت این مبارزه طبقاتى ٬و نه آروزهاى درونى من است که در مورد شکل جدید
روسيه تصميم خواهد گرفت·»
«اتوپى» ٬او ادامه ميدهد« ٬عبارتيست یونانى ]u[ ٬در زبان یونانى (هيچ)٬
) (toposمکان معنا ميدهند· اتوپى جایى که وجود خارجى ندارد ٬یک رویا ٬یک
درک و یک افسانه است· اتوپى در سياست آرزویست که به واقعيت مبدل نمودن آن
امکانپذیر نيست ٬نه اکنون و نه در آینده·»
با اینحال براى مارکس در فرانسه  ١٨٤٨و کمون پاریس  ٬ ١٨٧١کسب تجربه از
انقالب فوریه براى دولت آینده دشوار بود· «اولين فرمان کمون» ٬مارکس در کمون
پاریس نوشت« ٬معلق نمودن ارتش و جایگزین نمودن آن توسط توده هاى مسلح
بود·»
کمون به وسيله شورایى اداره ميشد که هر آن بر کنار ميشد· اکثریت اعضاى شورا
«کارگران یا نمایندگان برسميت شناخته شده طبقه کارگر» بودند· کارمندان دستمزد
عادى کارگران را ٬بدون آن «بودجه عظيم و خاص نمایندگى» که مسئوالن قبلى
دریافت ميکردند ٬دریافت مينمودند·
قضات «استقالل فریبکارانه» خود را از دست ميدادند· کارمندان از طریق انتخابات
برگزیده ميشدند ٬احساس مسئوليت نموده و قابل برکنار شدن بودند·» به عبارت
دیگر دولت از یک دستگاه شکنجه به «چيزى مبدل ميشد که در معناى متداول کلمه
دیگر دولت نيست» ·
نتيجه گيرى شگفت انگيز اینکه انقالب سوسياليستى ـ و تنها آن ـ به تحقق رویاى
پيش پا افتاده ليبرالها در مورد یک «دولت صرفه جو» ٬و در کالمى ساده نابودى آن
دو منبع هزینه ٬ارتش و بروکراسى ٬قادر بود· همه «یک دولت ارزان» ميخواهند٬
لنين گفت ٬اما انجام آن تنها در توان طبقه کارگر است·
«فرهنگ سرمایه دارى توليد انبوه ٬کارخانجات ٬راه آهنها ٬نظام پستى ٬تلفنها و
غيرو را بوجود آورده و در نتيجه عملکرد سلطه دولت کهنه را چنان ساده نموده
است که به سطحى قابل کنترل ٬قابل ثبت و قابل بایگانى قابل کاهش اند·

بهمين دليل این وظائف بخوبى ميتوانند توسط هر فردى که توان خواندن و نوشتن
داشته باشد به اجرا درآیند ٬و بدین ترتيب انجام آنها براى [کارگران حقوق بگير]
امکان پذیر ميشود ٬امرى که ميتواند (و باید) هر سایه اى از امتيازات و تسلط را از
این عملکردها سلب نماید·»
این نظم جدید همچنين «بردگى با دستمزد» را نابود و روشهاى «ساده ترى را براى
کنترل و دفتردارى» ارائه مينمود ٬روشهایى که ميتوانست توسط هر شهروندى
«بصورت چرخشى» به مرحله عمل در آید ٬تا جایى که این مشغوليتها «به عادتى
مبدل و در آخر بعنوان مشغوليتى خاص براى قشرى از مردمى خاص منقرض ميشد·
«تحت سوسياليسم» ٬او تکرار کرد« ٬همه به نوبت در مدیریت شرکت و بسرعت به
این شيوه تفکر که اساسا ٬هيچ مدیریتى ٬عادت خواهند نمود·»
لنين یک مدیریت خوب با کمونهاى خود مختار که بصورت محلى اداره ميشدند ٬و
«اتحادى داوطلبانه ميان کمونهاى کشور ٬ادغام داوطلبانه کمونها به یک ملت» را
نيز در نظر داشت· تنها و بزرگترین اتحادیه کمونها ٬سوسياليسمى که لنين در نظر
داشت سرگرم کننده تر از این نبود·
دمکراسى سوسياليستى خود را از حکومت پارلمانى در غرب جدا مينمود· «در
پارلمان» لنين نوشت« ٬براى فریب [مردم ساده] تنها قيل و قال ميکنند· ما ميتوانيم
و باید به ایجاد یک دمکراسى بدون پارلمانتاریسم فکر کنيم·» مجامع انتخابى٬
مجامعى که نه فقط قانون گذارى بلکه تصميمات را نيز به اجرا ميگذاردند ٬جایگزین
پارلمان ميشدند·
در کشورهایى که با سيستم پارلمانى اداره ميشوند ٬کارهاى واقعى دولتى در پشت
پرده توسط وزارتخانه ها ٬دبيرخانه ها و کارمندان انجام ميشوند· بهترین مثال در
مورد چنين پارلمانتاریسم پوچى دولت موقت کرنسکى بود که وعده نان و صلح داد٬
در حاليکه تمامى دستگاه دولتى در جهت دیگرى عمل مينمودند· لنين بدین ترتيب
یک تمثيل تعجب آور را بميان کشيد ٬سوسياليسمى که به نظام پستى آلمان شبيه
ميشد!
«یک سوسيال دمکرات نابغه آلمانى در دهه  ١٨٧۰پست را بعنوان نمادى از یک
اقتصاد سوسياليستى توصيف نمود· این کامال صحيح است· پست در حال حاضر
شرکتيست ساڒمان داده شده توسط سرمایه هاى مونوپولى دولت· امپریاليسم کليه
تراستها را سرانجام به سازمانهایى از این نوع مبدل خواهد نمود·

در اینجا باالى سر کارگران [ساده] ٬که غرق کار بوده و گرسنگى ميکشند ٬یک و
همان بروکراسى سرمایه دارى ایستاده است· اما مکانيزم مدیریت اقتصادى اجتماعى
که اینجاست ٬در حال حاضر آماده است· کافيست که سرمایه دارى را سرنگون کنيم٬
با مشت آهنين کارگران مسلح مقاومت این استثمارگران را در هم شکنيم ٬ماشين
بوروکراسى دولت مدرن را نابود و آنزمان در مقابل ما [پارازیتى] آزاد شده٬
مکانيزمى از نظر تکنيکى بسيار مجهز قرار ميگيرد که کارگران متحد خودشان از
طریق استخدام کارشناسان ٬سرکارگران و دفترداران ٬که به همه آنها ٬و بطور کلى
همه ٬کارمندان [ -دولت] ٬براى کارشان دستمزدى برابر با دستمزد کارگران
٢
پرداخت ميشود ٬به خوبی قادر به راه اندازى آنند·»
بنابراین هدف جامعه اى بود به همان خوبى نظام پستى آلمان ـ منهاى پارازیتر! لنين
بعدها ميخواست سوسياليسم روسيه را یک انقالب دو نيمه شده ى ناموفق توصيف
نماید « :در روسيه در یک نيمه شرایط سياسى براى مدیریت کارگران ٬اعمال شده
توسط شوراها ـ بوجود آمده است در حاليکه در نيمه دوم شرایط صنعتى و فرهنگى٬
که نه در روسيه بلکه در آلمان وجود دارد·» بنابراین در نيمه اول سوسياليسم
دیکتاتورى پرولتاریا اعمال ميشد ٬اما لنين آنرا بعنوان دوره اى موقتى قلمداد نمود:
«۰۰۰در جریان گذار از کاپيتاليسم به کمونيسم اعمال دیکتاتورى همچنان
ضروریست ٬اما اکنون این اکثریت استثمار شدگان انند که اقليت استثمار کننده را
مورد ظلم و ستم خود قرار ميدهند· هنوز به ماشين مخصوصى نياز است ٬تشکيالتى
براى اعمال دیکتاتورى[ ٬دولت]·
اما در حال حاضر این یک دولت گذار است ٬این دیگر دولتى به معناى واقعى کلمه آن
نيست ٬چرا که وقتى اقليت استثمارگر تحت ستم اکثریت بردگان مزد بگير دیروز قرار
ميگيرد ٬این یک مسئله نسبتا آسان ٬ساده و طبيعى است که در مقایسه با سرکوب
شورش بردگان ٬دهقانان و کارگران مزد بگير خون کمترى هزینه شده ٬و تا درجه
زیادى براى انسانيت ارزانتر تمام خواهد شد·
و این با دمکراسى که اکٽریت قریب به اتفاق جمعيت را تا ميزانى که عدم نياز به
یک ماشين ویژه سرکوب آغاز ميشود ساڒگار است· استثمارگران البته براى
سرکوب توده ها نياڒمند پيچيده ترین تشکيالت هستند ٬اما توده ها با ساده ترین
«تشکيالت» و حتی بدون داشتن دستگاهی ویژه ٬تنها از طریق سازمان مسلح توده
ها (در اینجا مایل به اشاره ایم ٬چيزى شبيه به شوراى کارگران ـ و سربازان) ٣قادر
به سرکوب استثمارگران انند·

دیکتاتورى پرولتاریا یک دوران گذار بود ٬اما تا چه مدت؟ تا زمان ارائه کامل
سوسياليسم ٤یا تحقق کمونيسم؟ هنگاميکه بوخارین در سال  ١٩١٨از حزب
مشخص نمودن کمونيسم و سوسياليسم را در برنامه جدید حزب خواستار شد ٬لنين
گفت که هنوز زود بود· ما تنها از طریق تجربيات ميليونها انسان قادر به کسب دانش
خود در مورد سوسياليسم هستيم ۰لنين گفت:
«ما به ارائه توصيفی از سوسياليسم قادر نيستيم ٬سوسياليسم چگونه و چه زمانى
کامل خواهد شد ٬ـ ما نميدانيم و نميتوانيم بگویيم ....چرا که برای توصيف آن زمينه٬
پایه و اساسى موجود نيست· ما هنوز آجرهایى را که سوسياليسم بر روى آنها بنا
خواهند شد در اختيار نداریم·»
هنگاميکه بوخارین توصيف سوسياليسم را بعنوان «جامعه اى بدون دولت» پيشنهاد
نمود ٬لنين با اعتراض گفت «ما اکنون در مورد دولت رک و صریح هستيم» ۰دولت
تنها در دوران بلوغ سوسياليسم ٬کمونيسم ٬که با این اصل «به هر کس به اندازه
نيازش ٬به هر کس به اندازه توانش» اداره ميشود ٬ناپدید خواهد شد·
اڒ همان آغاڒ نشان داده شد که به اجرا در آوردن اهداف ابتدایى ترسيم شده توسط
لنين برای سوسياليسم در کتاب دولت و انقالب دشوارتر از آنى بودند که او پيش
بينى نموده بود· کمبود کادرهاى کمونيستى و سطح ابتدایى فرهنگ کشور حکومت
شوراها را به اعتماد بيش از نياز به کارمندان دولت قدیم ناگزیر نمود·
آنها تنها پس از گذشت چند سال به سازماندهى ارتشى دائمى و گرفتن سالح از دست
توده ها ناگڒیر گشتند· پس از مدتى نيروی پليس تنها توسط یک نام از هر نيروى
پليس مستبد دیگرى قابل تشخيص بود· روسها در حال حاضر هنوز هم لجوجانه
نيروى انتظامى خود را بعنوان نيرویى که در سال  ١٩١٧بمنظور ایجاد نظم و ترتيب
سازمان یافت ٬شبه نظامى ميخوانند·
این طنز سرنوشت بود که انقالبى با نيت نابودى تدریجى دولت ٬خود بوجود آورنده
دستگاه دولتى بروکراتيک عظيمى شد· به باور لنين دولت بصورتى مرحله اى ٬به
تابعى با کمترین نياز به کنترل تکذیب ميشد· اما چه کسى کنترل کننده گان را کنترل
مينمود· تمام ساختار آن بر این فرض بنا شده بود که دولت در «دست آهنين طبقه
کارگر» قرار ميگرفت·
مسئله چگونگى اداره دولت و تشکيالت اقتصادى آن بالفاصله در راس همه مسائل
قرار گرفت· لنين و بلشویکها طى اولين روزهاى لرزان انقالب به کنترل کارگرى

بعنوان موضعى عمومى در اقتصاد اعتقاد داشتند· به عبارت دیگر کارگران ٬که
آنزمان در بسيارى از موارد کنترل «شرکتهاى» خود را بدست گرفته و سرمایه
داران را اخراج نموده بودند ٬قادر به اداره تشکيالت اقتصادى نيز بودند·
در صورت امکانپذیر گشتن این امر ٬نقش دولت تنها به امر کنترل دقيق و عادالنه٬
هنگاميکه کارگران توليدات خود را با مواد کشاورزى روستاها مبادله مينمودند٬
محدود ميشد· «هر کاالیى ٬هر کيلو نان باید ثبت ميشد ٬چرا که سوسياليسم قبل از
همه چيز یعنى ثبت· سوسياليسم با فرمانى از باال ایجاد نميشود· بروکراسى رسمى
اتوماتيک وار با روح سوسياليسم بيگانه است ٬سوسياليسم زنده و خالق کار خود
توده هاست» ٬لنين نوشت·
اما کنترل کارگرى شکست خورد· در بسيارى از شرکتها کارگران به بدست گيرى
مدیریت توليد قادر نبودند ٬بخصوص اگر تمامى رهبران سابق برکنار و یا اخراج
نشده بودند· در جایى انبارها لبریز از کاال بودند اما بازارى براى فروش آنها ترتيب
داده نشده بود ٬در جاى دیگرى توليد بدليل کمبود مواد خام به حال تعليق در ميامد٬
در محل سوم شعار لنين «خرابکاران را نابود کنيد!» سرمشق قرار گرفته و نتيجه
اش محل کارى شد که بيش از حد بر روى تنظيم قوانين و بودجه بنا شده بود ٬و در
جاى چهارم کارمندان تنبل·····
بخش بزرگى از صنعت ساکن مانده بود· آنها بمنظور بچرخش درآوردن دوباره توليد
چگونه قادر به بسيج نظم و ترتيب و تالش کارى مورد نياز بودند؟ صدها سال
استبداد روحيه اى از قبول تسليم و بردگى را ایجاد نموده بود· در ضمن آلمان در
معاهده صلح برست  ٤۰درصد از صنعت ٧۰ ٬درصد از آهن ـ و صنعت فوالد و ٩۰
٥
درصد از کارخانجات توليد قند را مصادره نموده بود·
لنين روزنامه ( Ekonomitjeskaja Zjiznزندگى اقتصادى) متعلق به  ٢۰مارس
 ١٩٢۰را با دقت کامل خواند· در آن نوشته شده بود که انقالب اکتبر «کارگران متحد
را از بردگان استيجارى سرمایه دارى در قالب دولت کارگرى ٬به رهبران صنایع
مبدل نمود·»
«صحيح است» ٬لنين در کنار روزنامه یاداشت نمود·
«طبقه مزدور به طبقه مالک مبدل شده اند»· روزنامه ادامه داد· لنين تفسير نمود:
«احمقانه»·
براى لنين ميان رهبرى نمودن و مالک بودن تفاوت مهمی وجود داشت -دولت مالک
بود ٬و این ادعا که کارگران یک شرکت مشخص دولتى مالک آن هستند «احمقانه»

است· بر اساس این تفاوت در مورد نحوه اداره شرکتها مجموعه ای اڒ اختالفات
پدیدار گشتند -ساده شده سه موضع متفاوت وجود داشت·
« -١کمونيسم جنگى» که بر اساس آن کنترل شرکتها و اداره آنها ٬با تقریبا نظارت
نظامى ٬بدست دولت سپرده ميشد·
 -٢موضعى که بر اساس آن در مورد نگهدارى مشخص شرکتها مسئوليت تعيين
کننده اى بر عهده اتحادیه ها با سه ميليون عضو نهاده ميشد·
 -٣موضع لنين ٬روش فرماندهى را مردود و از نظم و ترتيب از طریق اعتقاد حمایت
مينمود ٬و ایجاد این شرایط بر عهده اتحادیه ها گذارده ميشد·
اما این موضع نيز مسئوليتهاى تعيين کننده را بر عهده اتحادیه ها نميگذارد· در
عوض حکومت انحصارى به اجرا گذاشته ميشد ٬به عبارت دیگر مسئوليت شخصى
براى هر مدیر شرکت ٬رئيس کارگاه و یا رئيس بخش ٬غيرو۰
مباحث ميان سالهاى  ١٩٢۰و  ١٩٢١آغاز شد و زخم بزرگى را بدنبال خود بر جاى
گذارد· اپوزیسيونى موسوم به اپوزیسيون کارگرى با آلکساندرا کولنتاى در راس آن
با نظر لنين در مورد اصل حکومت انحصارى مخالفت و در عوض پيشنهادى را
ارائه نمود که بر ایجاد مجمع و یا هئيتى متشکل از متخصصان و کارگران که
اتحادیه ها را نمایندگى مينمودند تاکيد داشت·
ميخایيل تومسکى ٬رئيس شوراى مرکزى اتحادیه هاى سراسرى روسيه و عضو
کمتيه مرکزى حزب ٬بعدها دفتر مرکزى ٬مواضع اتحادیه ها را نمایندگى مينمود· او
بعنوان یک اصل بنيانى «اداره دوستانه صنایع» را پيشنهاد نمود ٬بجز در مواردى
بخصوص و استثنایى ٬که آنزمان اصل حکومت انحصارى مجاز ميشد·
در دسامبر  ١٩٢۰در کمتيه مرکزى با نظر لنين در مورد این مسئله مخالفت شد·
ترتسکى به اپوزیسيون کارگران پيوسته و به باور لنين تمام ماجرا ماهيتى
ناخوشایند از مبارزه جناحى بخود گرفته بود· موضع وی ضعيفتر شد چرا که
اپوزیسيون کارگران خود را مخالف بروکراسى جلوه ميداد·
لنين با وجود بروکراسى مخالفتى نداشت· «برخى از ارگانهاى دولت ٬فقط در مسکو٬
 ٣۰۰۰۰نفر کارمند در استخدام خود دارند·» اما بمنظورمبارزه با بروکراسى به
دهها سال مبارزه نياز است ٬لنين اشاره نمود« ٬باید بکسى که ميگوید ما با اتخاذ
موضعى بر ضد بروکراسی بالفاصله قادر به رها نمودن خود از قيد و بند آن هستيم
بعنوان یک شارالتان نگاه کرد·» «آیا همه کارگران ميدانند که دولت را چگونه باید

اداره کرد؟ چند نفر از ميان کارگران حکومت نموده اند؟ چند هزار نفر در روسيه ٬و
این تمام ماجراست·»
در مارس  ١٩٢١در دهمين کنگره حزب در مسکو اڒ جانب گروه لنين ٬اپوزیسيون
کارگرى و جمعى اڒ فراکسيونهاى دیگر پيشنهادات مختلفى در مورد مسئله اتحادیه
ها مطرح شد· در حاليکه ترتسکى بصورتى آشکار بر عليه لنين جناحى تشکيل داده
بود ٬استالين از غریزه خود پيروى و از اصل حکومت انحصارى حمایت نمود·
پيشنهاد ترتسکى و بوخارین مورد پشتيبانی بيست تن از اعضاى کمتيه مرکزى و
شمارى از کمونيستهاى مشهور قرار داشت· این پيشنهاد «تمرکز تدریجى رهبرى
صنایع در اتحادیه ها» و در مجموعه اى از سطوح مختلف ٬ادغام دولت و اتحادیه
ها را توصيه مينمود·
اما کنگره حزب به رد پيشنهاد اپوزیسيون تصميم گرفت و بدین ترتيب به طرحهایى
پایان داده شد که به اتحادیه ها نقش رهبرى کننده در اقتصاد را اعطا مينمود· این
نتيجه براى ترتسکى اولين شکست وی در مبارزه قدرت در مقابل استالين بود·
شمارى از رهبران که از اپوزیسيون حمایت نموده بودند در کمتيه مرکزى جدید
انتخاب نشدند·
١ـ نقل قول از لنين :آثار منتخب در  ١۰جلد ٬جلد ( ٧مسکو  ٬)١٩٨٨ص ·٢١
٢ـ لنين :آثار منتخب در  ١۰جلد ٬جلد ( ٧مسکو  ٬)١٩٨٨ص  ٥٣ـ ·٥٤
٣ـ لنين :آثار منتخب در  ١۰جلد ٬جلد ( ٧مسکو  ٬)١٩٨٨ص ·٩١
٤ـ موردى که لنين به آن اعتقاد داشت ٬به آثار منتخب در  ١۰جلد ٬جلد ( ٩مسکو ٬)١٩٩۰ص  ٨٩نگاه کنيد·
٥ـ کارل رادک در مى  ١٩١٨در گزارشى به کنگره سراسرى روسيه براى شوراى ملى کارخانه ها· نقل از اى· اچ· کار :انقالب
روسيه ١٩١٧ـ  ٬ ٢٣بخش دوم (استکهلم  ٬)١٩٧۰ص ·١۰۰

 -٢٢توالتهایى از طال
لنين به تکرار نقلى قولى از نمایشنامه فاوست اٽر گوته که مفيستوفل در آن ميگفت:
«دوست گرانبهاى من ٬همه تئوریها خاکسترى هستند اما درخت طالیى زندگى سبز
است·» عالقه داشت· او ٬که معموال بعنوان بنيانگذارالگوى اقتصاد برنامه ریزى
شده شوراها توصيف ميشود ٬بطور کلى مخالف طرحهاى گسترده بود ٬چرا که آنها
طرحهایى نوشته شده بر روى ميز کار بودند·
در آثار کالسيک مارکسيستى پاسخ ثبت شده اى وجود نداشت ٬او تاکيد نمود· فقط
اشارات مبهمى از مارکس در کمون پاریس که اقتصاد تحت «یک طرح مشترک» و
در کاپیتال تحت «کنترل از پيش آگاهانه جامعه» قرار ميگرفت· مارکس درک جامعى

در مورد سوسياليسم نداشت ٬اما به آن بهمان شيوه اى مينگریست که «یک طبيعدان
١
به یک گونه جدید بيولوژیکى·» با عالقه اى شگفت انگيز·
لنين نيز تعاریف آماده اى از سوسياليسم ٬دیکتاتورى پرولتاریا و یا کمونيسم
نداشت ٬اگر چه گاهى ٬مانند  ١مى  ٬ ١٩١٩بمنظور دلگرم نمودن توده ها با ارائه
وعده هایى از ایندست که در دوران زندگيشان ورود به فاز کمونيستى را تجربه
مينمودند تالش مينمود·
در دسامبر شوراى برنامه ریزى توده اى ( )VSNCHبعنوان نطفه ى مدیریت
متمرکز دولتى تاسيس شد· لنين پيشنهاد ملى کردن فورى همه کارخانجات را ارائه
نمود ٬با او مخالفت شد ٬اما با اینحال با سرعت شدیدى به پيش رفت· در سال
 ٬ ١٩٢۰هشتاد درصد از کارگران در شرکتهاى دولتى ١۰ ٬درصد در تعاونيها و
بقيه در بخشهاى خصوصى کار ميکردند·
نقطه ضعف سياست لنين مسئله کادرها بود ٬بعبارت دیگر نيروى کار ماهر چگونه
باید تهيه ميشد· به باور او در دولت و انقالب سرمایه داران قدیمى بعنوان کارمند در
شرکتها باقى مانده و در آنجا از دانش آنان بهره بردارى ميشد· اما اینـطور نشد٬
سرمایه داران عمدتا کشور را ترک کرده بودند·
همزمان لنين در مورد آموزش کارگران عادى بمنظور انجام وظایف رهبرى در دولت
و اقتصاد خوشبين بود· اینکه یک خياط رهبرى یک شرکت فلزات و یا یک نقاش
رهبرى همه توليدات پارچه بافى کشور را بعهده ميگرفت همه را مشوش مينمود٬
اما نه لنين را·
اما در کوتاه مدت کمبود نيروى کار ماهر کامال هویدا بود· آنها در همه جا ٬در
وزارتخانه ها و در کارخانجات ٬بمنظور متقاعد نمودن متخصصان براى ماندن ٬از
روشهاى موثرى بهره بردارى مينمودند· لنين از آنان مراقب و در جهت آموزش
حزب براى برخورد به آنان تالش مينمود·
از کنترل خود بخودى کارگرى به کنترل مرکزى با شوراى کارخانجات محلى که در
آن کارگران یا کارفرمایان بيش از نيمى از آنرا تشکيل ميدادند تغيير جهت داده شد٬
بقيه کرسيها براى نمایندگان دولت و متخصصان در نظر گرفته شده بودند· لنين
براى قبول پيشنهاد سرمایه داران بزرگ قدیمى جهت مذاکره در مورد مالکيت نيمى
از کارخانجات صنعتى بزرگ توسط دولت آماده بود·

پذیرفتن این امر براى جناح چپ حزب غيرممکن شد· تقریبا همان نيروهاى مخالف
با معاهده صلح برست ٬بعبارت دیگر ترتسکى و بوخارین ٬از همکارى با سرمایه
خصوصى نيز سرباز ميزدند· با لنين مخالفت و نظر وى در مورد کسب و کار
«سرمایه دارى دولتى» براى چند سال به کنارى نهاده شد·
لنين درآنزمان بمنظور راه اندازى توليد بر روى نظم و ترتيب تاکيد داشت· او از
جمله خواهان پرداخت دستمزد بر اساس کار مقاطعه اى و به اجرا گذاردن روش
آمریکایى براى اندازه گيرى کار بود· اعتصاب هنوز مجاز اما با آن مبارزه ميشد·
همزمان براى برابر نمودن دستمزدها برنامه اى دراز مدت به اجرا گذارده شد· بر
اساس فرمانى که در تمام دوران زندگى لنين اعتبار داشت ٬هيچ وزیرى به دریافت
بيش از  ٥۰۰روبل باضافه  ١۰۰روبل براى هر فرد غير فعال ٬در هر خانواده٬
مجاز نبود· دستمزدها ميان کارگران پست و تلگراف ميان  ٢١٥و  ٦۰۰روبل در
ماه تغيير و مدیران  ٨۰۰روبل دریافت مينمودند·
بدیهيست که بانکها نميتوانستند از دولتى شدن اجتناب ورزند· همانطور که رودلف
هيلفردینگ اشاره نموده است ٬جهت کنترل صنعت آلمان ٬اداره شش بانک در برلن
کفایت مينمود· چنين شرایطى در مورد روسيه نيز اعتبار داشت·
براى شروع دولت بمنظور توافق با مدیران سرکش بانکها ٬تالش نمود· لنين براى
دریافت نقدینگى از بانک دولتى به بازداشت مدیر بانک ناگزیر گشت· و ابتدا
زمانيکه گاردهاى سرخ چخماق تفنگ خود را کشيدند ٬کارمندان بانک  ١۰ميليون را
در کيسه گذاشته و بر روى ميز کار لنين به وى تحویل دادند· پس از آن رهبران
جهت نوشتن فرمانى در مورد ذخيره سازى پول گرد هم آمدند!
در  )٢٧( ١٤دسامبر  ١٩١٧تحمل دولت بسر آمد ٬همه بانکهاى بزرگ توسط
نيروهاى نظامى اشغال شدند· دو هفته بعد پرداخت کليه بهره ها و تقسيم سهام مانند
همه معامالت با اوراق بها دار ممنوع و بدهيهاى خارجى بى اعتبار اعالم شدند·
اوراق قرضه دولتى و سفته هاى کوتاه مدت دیگر بهره اى نميداند ٬اما بهره بردارى
از آنها بعنوان وسيله اى براى پرداخت همچنان امکانپذیر بود·
حکومتهاى غربى باز پس گرفتن اموال مصادره شده خود را مطالبه نمودند· ٢اما در
آنزمان نه صندوق بين المللى پولى وجود داشت و نه بانکى جهانى که قادر به دخالت
باشد· ميان  ١٩١٨ـ  ١٩١٩معامالت خارجى تقریبا متوقف شدند· حکومت شوراها
براى نيازهاى فورى در امر سرمایه گذارى ٬بهمان اقدامى دست یازید که تزار یازیده

بود ٣٬چاپ اسکناس· این اقدام خوش بينانه مسلسل وزارت دارایى بر عليه خط عقب
جبهه دشمن ناميده شد· اینکه نتيجه اش تورمى شدید را بهمراه داشت ٬کسى را
منقلب ننمود·
شمار مستخدمين شوراى برنامه ریزى توده اى ( )VSNCHپس از انقالب تا
 ٦۰۰۰نفر افزایش یافته بود· از جانب مخالفان در مورد رشد یک دیکتاتورى
بروکراتيک در حال رشد ٬و بدست گيرى کنترل شرکتها توسط «طبقه سرمایه دارى
آمریکایى» هشدار داده شد· پس از چند سال لنين به منتقدان پيوست و طى سالهاى
آخر عمر خویش مبارزه بر عليه بوروکراسى بد قواره مسئله اصلى او شد·
اما تا هنگاميکه روند توليد در کشور عمدتا ساکن بود ٬لنين از نظراتى حمایت نمود
که با نظرات یک کارفرماى سنتى مشابه بود· بدليل کمبود سرمایه بجز افزایش
سرعت کار و نظم و ترتيب راه دیگرى برای باال بردن سطح توليد وجود نداشت·
توليد کارخانه اى  ١٦درصد از توليد زمان قبل از جنگ بود ٬یک پنجم از راه آهنها
غير قابل استفاده و  ٣/٥از لکوموتيوها نابود شده بودند· در ضمن راه آهنها توسط
اتحادیه هایى اداره ميشدند که به دلخواه خود کار ميکردند·
 ١٩٢۰در کنگره حزب لنين طى مقاومتى شدید اصل حکومت انحصارى در
کارخانجات را به تصویب رساند و قبل از پایان سال این اصل در  ٨۰درصد از
شرکتها به اجرا گذاشته شده بود· ایجاد نظم و ترتيب باید با اتخاذ روشهاى موثرترى
تشدید ميشدند· کارگرى که سر کار خود حاضر نميشد ٬نه فقط دستمزدى دریافت
نمينود ٬بلکه خطر ارسال او به اردوگاه کار اجبارى نيز وجود داشت!
شرایط موسوم به کمونيسم جنگى هنوز حاکم بود و تقریبا کليه مواد غذایى بشدت
جيره بندى بودند· قبل از انقالب اکتبر جيره بندى بر روى شکر و نان به اجرا گذارده
شده بود ٬اما بلشویکها آنرا بشکل دیگرى تغيير دادند ٬بعبارت دیگر ٬یک «سرمایه
دار» باید خود را با  ١/٤از سهميه یک کارگر صنعتى خشنود و خویشاوندان کارگر
صنعتى و بقيه کارگران  ٣/٤از سهميه را دریافت مينمودند· هنگاميکه وضعيت در
بدترین حالت خود بود  ٥۰ـ  ١۰۰گرم نان در روز سهميه کامل را تشکيل ميداد·
این سيستم بدليل قاچاق مقدار بسيار زیادى از مواد غذایى به شهرها و تقسيم تنها
 ٢۵-٢۰درصد آنها توسط سازمان سهميه بندى بتدریج منسوخ شد· همزمان بدليل
تورم و عدم دریافت دستمزد توسط بسيارى ٬به تقسيم مجانى سهميه ها روى آورده
شد· در مارس  ١٩٢١پرئوبراژنسکی – ه اقتصاد دان بصورتى کنایه آميز تاکيد
نمود که اتحاد جماهير شوروى انقالب فرانسه را  ٤۰بر یک شکست داده بود·

تورم «انقالبى» روسيه در عرض سه سال چهل برابر بيش از تورم فرانسه بود·
بخشى از اعضاى ساده لوح حزب آنرا با آنچه که در جریان گذار به جامعه بدون
پول ٬که اجداد ما وعده آغاز آنرا در خالل دوران کمونيسم داده بودند ٬اشتباه گرفتند·
پس از فروپاشى نظام مالياتى ٬دولت بطور کامل به چاپخانه هاى اسکناس ارجاع
داده شده بود· در سال  ١۰۰۰۰ ٬ ١٩٢۰نفر با چاپ اسکناس کار ميکردند!
ادامه کار بدین ترتيب امکان ناپذیر بود· جنگ داخلى آرام آرام در حال خاتمه بود·
روسيه بمنظور سر و سامان بخشيدن به وضعيت کشاورزى ٬صنعتى و سرمایه
گذاریها به یک برنامه ترميم کننده اقتصادى نيازى مبرم داشت· این برنامه ترميم
کننده سياست اقتصادى جدید ٬نپ ٬نام گرفت· بر اساس این برنامه کليه معامالت
کاالیى آزاد ميشد ٬باضافه معامالت با غالت که تا آنزمان در انحصار دولت بود·
بخش بزرگى از شرکتهاى دولتى به تاجران خصوصى اجاره داده ميشدند·
محدودیتهاى بانکى که مردم را به گذاشتن و برداشتن پول مورد نياز خود در
حسابهاى بانکيشان قادر مينمود برچيده ميشد· در موازات با آن روبلهاى بى ارزش٬
سکه اى تقریبا از طال « »tjervonetsعرضه شد· لنين اعالم نمود« :ما ميخواهيم
در سطح جهانى و بزرگترین شهرها توالتهایى از طال بسيارى بسازیم·»
او ادامه داد« :استفاده از طال به این روش ميتواند صحيحترین و مفيدترین راه براى
آنهایى باشد که فراموش نکرده اند که ميان  ١٩١٤ـ  ١٩١٨ده ميليون نفر کشته و
سى ميليون نفر به خاطر طال معلول شدند·» « ١٩٢٥یا شاید  ١٩٢٨یا حوالى آن٬
آنها مطمئنا آماده اند که در جنگى جدید ٬جنگى ميان آمریکا و ژاپن یا انگليس و
آمریکا و یا چيزى شبيه آن ٢۰۰۰۰ ٬ميليون نفر را کشته و  ٦۰ميليون نفر دیگر را
٤
معلول نمایند·»
اما دقيقا در آنزمان براى روسيه ذخيره طال بمنظور کنترل نظام پولى اهميت داشت·
جهت عادى نمودن نظام پولى گام آزمایشى دیگرى اتخاذ شد و آن آغاز دریافت وام
از مردم توسط دولت ٬که درآنزمان در جهت تصویب بودجه اى تالش مينمود ٬بود·
لنين ناگزیر به تایيد این شد که حکومت شوراها در بسيارى از موارد در جهتى
خالف آنچه که او در ذهن خود داشت توسعه یافته بود· بدليل فقدان کادرهاى با
لياقت ٬شوراها به اداره دستگاههاى دولتى سابق ٬در برخى از موارد با کارمندان آن
و نيمى از افسران تزار سابق ٬وادار گشته بودند· بمنظور متقاعد نمودن متخصصان
قدیمى جهت کار کردن براى حکومت شوراها دستمزدهاى کالن عرضه و به افزایش
دستمزد رهبران عاليرتبه حزب ٣ ٬تا  ٤برابر ميانگين حقوق کارگران اجازه داده

شده بود· دستگاه حزبى ٬خودش ٬به آرامى ٬به بخشى از دستگاه دولتى مبدل و
احزاب دیگر بتدریج ٬تحت فشار ٬از شوراها خارج شده بودند·
آنچه که در طى جنگ داخلى بعنوان اقدامات موقتى دیکتاتورى آغاز شده بود دائمى
و با جامعه روسيه تلفيق و انتخاب بجاى از پایين به باال ٬بصورت فزاینده اى به
انتخابات از باال به پایين مبدل شده بود· کنترل دمکراتيک ٬به عبارت دیگر ٬نفوذ
همگانى جاى خود را با حکومت انحصارى تعویض ٬که در نهایت فقط به چشمان
مترصد ارگان سازمان امنيت محدود شد·
لنين از وقوع این مسائل بيخبر نبود ٬اما شرایط مبارزه با آنها را براى وى دشوار
نموده بود· او در نطق پایانى خود در هشتمين کنگره حزب ٬مارس  ٬ ١٩١٩مسئله
بروکراسى را مطرح و با تاکيد بر روى برخى از موفقيتها ٬براى مثال ٬با بوجود
آوردن دادگاههاى جدیدى آغاز نمود« :در اینجا وظایف قطعا آسانتر بودند ٬به ایجاد
یک ارگان جدید نيازى نبود ٬چرا که هر فردى با تکيه به مفهوم عدالت انقالبى طبقه
کارگر ٬به انجام وظيفه بعنوان یک قاضى قادر است·»
اما شاخه هاى دیگر ادارى به بروکراسى تزار وابسته شدند و او ادامه داد «آنها
بدليل کسب موفقيت بيشتر در مسير زندگى خود و تهيه کارت عضویت حزب
کمونيست روسيه ٬کمونيسم را پذیرفتند· آنها از در به بيرون پرتاب شده اند اما از
پنجره به داخل ميخزند·»
او صریحا اعالم نمود که کارگران هنوز در اداره کشور شرکت نداشتند· تا اطالع
ثانوى این حکومتى بود براى مردم زحمتکش اما نه توسط مردم زحمتکش·
«استثمار بر چيده شده ٬اما سطح فرهنگ افزایش نيافته و بهمين دليل بورکراسى
٥
قادر به حفظ مواضع سابق خود شده است·»
لنين گفت« :اگر زمانى مورخان آینده در مورد این مسئله از خود عالقه اى نشان
بدهند ٬شگفت زده خواهند شد از اینکه چگونه تعداد اندکى از افراد متخصص انقالب
بزرگ روسيه را به ثمر رساندند· در دوران انقالب فوریه حزب  ٢٤۰۰۰عضو
داشت· در آوریل  ١٩١٧آنها  ١۰۰۰۰۰نفر بودند و در دوران انقالب اکتبر
·٣٥۰۰۰۰
لنين ادامه داد «آنچه که ما آنرا دستگاه خود ميناميم ٬که در واقع براى خود ما کامال
غریبه است ٬معجونى سرمایه دارى  -تزارى است که از نو بنا نمودن آن طى پنج
سال ٬بدون کمک از جانب کشورهاى دیگر و در شرایطى که ما قبل از هر چيز

بصورتى تمام وقت با کارهاى نظامى و مبارزه برعليه گرسنگى سرگرم بودیم ٬مطلقا
غيرممکن بود·» لنين هنگام جمع بندى تجربيات زندگى سياسى خود ٬نگاهش
بالفاصله به بروکراسى معطوف شد·
«خطرات داخلى تقریبا بزرگتر از تهدیداتى هستند که از جانب دنيکين و یودنيتش
متوجه ما بودند·» او تایيد نمود· اگر طبقه کارگر احتياط الزمه را از خود نشان
نميداد «نتيجه اش چيز دیگرى بجز استقرار مجدد سرمایه دارى و زمينداران بزرگ
نميشد·» طى تمام مرحله سوسياليستى مبارزه طبقاتى ٬در مقایسه با دوران تزار به
٦
اشکالى دیگر ٬ادامه پيدا ميکرد·
لنين ميدانست که تنها با پاکسازى حزب و دولت به مبارزه با بروکراسى قادر نبود·
این پدیده دالیل عميقترى داشت :عقب ماندگى روسيه ٬نقاط ضعف نسبى طبقه کارگر
بعالوه این واقعيت که مالکيت خصوصى طبقه کشاورز در کشور به یکى از
ویژگيهاى مهم مبدل گشته بود· تا زمانيکه قشر بزرگى وجود داشت که به ٽروتمند
نمودن خود از طریق دیگران قادر بود ٬خطر باز گشت سرمایه دارى وجود داشت·
لنين ميگفت« :با تمایالت خرده بورژوازى جهت مبدل نمودن اعضاى شوراها به
[نمایندگان مجلس] یا بروکراتها» باید با تغيير روستاها مقابله ميشد· با کمک
کشاورزان فقير اشکال مالکيت قدیمى سرانجام جایگزین اشکال جدید دولتى و
مشترک ميشدند·
رهبران شوراها ابتدا با نپ و بازیابى حاصل از آن بود که به کسب فرصتى براى
بدست آوردن تجربه از آنچه که همواره بعنوان هسته اقتصادى سوسياليسم برجسته
ميشود :اقتصاد برنامه ریزى شده ٬نائل آمدند· در خالل جنگ جهانى نظریه پردازان
مارکسيست براى مثال آلمان را ٬که چگونه دقيقترین اقتصاد برنامه ریزى شده را
بکار بسته بود ٬مورد توجه قرار داده بودند· مانند بسيارى از دیگر جهات حکومت
شوراها برفتن بمدرسه ٬به نزد کاپيتال ٬ناگزیر گشت·
لنين با اینحال در مورد رویکرد بيک اقتصاد برنامه ریزى شده مردد بود· کميته
برنامه ریزى دولتى ٬Gosplan ٬در آوریل سال  ١٩٢١تاسيس شد ٬اما هنوز
اختيارات کامل قانونگذارى را صاحب نبود·
لنين بيشتر به کميسيون برق رسانى Goelro ٬که توسط دوست او Gleb
 Krzjizjanovskijاز «اتحادیه مبارزه براى آزادى طبقه کارگر» رهبرى ميشد
عالقمند بود· او بمنظور جارى نمودن افکار عملى در ٬Gosplan

 Krzjizjanovskijرا بسمت ریاست آن منصوب نموده بود· «کمونيسم برابر است
با حکومت شوراها به اضافه برق رسانى» ٬این جمالت یکبار ٬نيمه شوخى و نيمه
٧
جدى ٬از دهان لنين بيرون پریده بود « ٬چرا که بدون برق رسانى توسعه صنعت
غير ممکن است·»
در خارج از مسکو با ساختن محل بزرگى براى دریافت ذغال سنگ نارس ٬که
توسعه یافته در دهه  ٧۰به ميزان یک نيروگاه هسته اى به دولت برق ارائه ميداد٬
آغاز شد· بدليل اینکه لنين ـ یقينا کمى زودتر از موعد ـ اتمام نفت جهان را پيش بينى
کرده بود ٬مجذوب امکانات قابل تجدید ذغال سنگ شد و زمانی طوالنى را صرف
دنبال نمودن تکامل یک جذب کننده اتوماتيک ذغال سنگ نموده بود· رهبرى این
طرح بر عهده یک دوست قدیمى دیگر از  ٬Piterمهندس رابرت کارلسون ٬نهاده
شده بود·
سپس نيروگاههاى آب در کنار وولخوف (توربينهاى  ٬)Aseaدر کنار دنيپر ٬ولگا٬
آنگارا و دهها رودخانه دیگر ساخته شدند· نتيجه این امر شایسته مالحظه است·
 ٬ ١٩٢٥یکسال پس از مرگ لنين ٬روسيه یک نيرو گاه توسعه یافته آب با حجم
٨
*
 ٦۰٥مگا وات را ٬یک نيروگاه با حجمى دوبرابر حجم نيروگاه آب Harsprång
به ٽبت رساند· هنگاميکه لنين درگذشت توليد برق تقریبا تنها شاخص اقتصادى بود
که در مقایسه با دوران قبل از جنگ بر روى باضافه ( ٦٦درصد) ایستاده بود·
نویسنده انگليسى اچ .جى .ولز که لنين را مالقات و در اشتياق او براى تکنولوژى
آینده سهيم بود ٬نوشت« :لنين ٬که همانند یک مارکسيست واقعى همه [خيالبافان] را
طرد مينماید ٬سرانجام به فتح مدینه فاضله خود نائل آمد و به رویاى خود ٬رویاى
برق رسانى ٬جامعه عمل پوشاند· آیا ميتوان طرحى جسورانه تر از این را در این
دشتهاى پوشيده از درخت ٬با جمعيتى از دهقانان بيسواد که فاقد نيروگاه آب و
متخصصان هستند ٬تصور نمود؟! ....در هر آینه جادویى که نگاه ميکنم ٬به دیدن
٩
آینده روسيه در آن قادر نيستم».
لنين براى ولز « انسانى خيالباف شد در کرملين»· او براى تجدید نظر در حکم خود
نيازمند بهانه اى بود· در حال حاضر بسيارى از کشورهاى فقير بدنبال تقليد اڒ
روسيه تالش مينمایند· روسيه با رفتن مستقيم بسراغ برق ٬از روى بخش بزرگى از
«عصر بخار» جهيد·
لنين اطمينان داد که طرح نپ طرحى بود جدى و دراز مدت· صدها قاچاقچى خرده
پاى حبوبات و گمانه زنها از زندان آزاد شدند· اردوگاههاى کار اجبارى تعطيل و از

مسئوليتهاى چکا کاسته شد· ارتش سرخ از پنج ميليون به نيم ميليون کاهش داده
شد ٬امرى که کمک بزرگى به بهبود وضعيت کشور نمود·  ٥۰۰۰۰هزار تختخواب
از بيمارستان ارتش بالفاصله به ارگانهاى دولتى منتقل شدند· سيستم خدمات درمانى
رایگان به اجرا گذاشته و شبکه اى از استراحتگاههاى درمانى سازمان داده شدند·
با طرح نپ راه براى سرمایه گذارى سرمایه گذاران خارجى نيز باز شد· آرماند
هامر ٬سرمایه دار آمریکایى با اصل و نسبى روسى و سرمایه گذار مهم در حوزه
هاى نفتى یکى از آنان بود· او در ازاى امتياز استخراج پنبه نسوز در معدنى واقع
در آلپایف ١٦۰۰۰ ٬تن بنشن را در اورال تحویل ميداد· او همچنين مالک
کارخانجات توليد لباسهاى ساخته شده از پوست حيوانات و خاویار شد که بسرعت
باد در نيویورک به اسکناس مبدل شدند·
همزمان لنين بر این امر آگاه بود که طرح نپ یکبار دیگر به افزایش فاصله طبقاتى
ميان فقيران و ثروتمندان قادر بود· او در آوریل سال  ١٩٢١به کامنف در دفتر
سياسى نوشت« :گفته ميشود که کارگران طى  ٣یا  ٤ماه لغو معامالت آزاد را مطالبه
خواهند نمود ٬و اینکه آنها نميخواهند که بروکراتها نان فرانسوى بخورند· [·····]
١ـ بسرعت و با تمام توان کار ساختن آسایشگاههاى بيشترى را آغاز کن! تعداد آنها
را طى ماههاى تابستان و پایيز بيشتر کن! پس از آن ما باید هر از گاهى براى
آنهایى که در نوبت ایستاده و [تعطيالت خود را جشن ميگيرند] [نان فرانسوى]
بخریم.
٢ـ به این فکر کن که صفهاى مخصوصى را براى آنهایى که براى بچه ها خرید
ميکنند بوجود بياورى و به آنها تخفيفهاى مخصوصى اختصاص بدهى!»·
طرح نپ همچنين باید شرایط را براى تشنج زدایى سياسى موجود آماده و دمکراسى
را که طى جنگ داخلى برچيده شده بود به عرصه جامعه بازميگرداند· او در گفتگو
با ٬اما گلدمان ٬گفت« :کشاورزان بر عليه ما هستند چرا که ما نميتوانيم در معاوضه
با نانى که آنها بما ميدهند چيزى به آنها بدهيم· ما هنگامى به جلب آنان بسوى خود
قادر خواهيم بود که چيزى براى عرضه به آنان داشته باشيم· پس از آن ميتوان هر
گونه آزادى بيان دلخواه را آرزو نمود·»
متاسفانه این امر هرگز رخ نداد· روی مدودف/مورخ معتقد است که این یکى از
اشتباهات لنين بود· بجاى بازگرداندن دمکراسى ٬منشویکها و انقالبيون سوسياليست
یکبار دیگر ممنوع شدند· برخى از دوستان رهبر به خارج از کشور فرستاده شدند·

بخشى به مجازاتهاى دراز مدت محکوم و مخالفان براى هميشه به سکوت ناگزیر
گشتند· آنها آموختند که در کشورى تک حزبى زندگى کنند·
معامالت آزاد بود ٬اما در پاسپورت مجرمان مهر گمانه زن « »sjulerخورده ميشد·
مجرمان محکوم شده برای گمانه زنى برای بار دوم ٬به اردوگاههاى کار اجبارى در
سيبرى فرستاده ميشدند· البته آنچه که به اجرا گذاشته شد نوعى کاپيتاليسم بود ٬اما
کاپيتاليستى تحت کنترل چشمان تيزبين دیکتاتورى پرولتاریا که روزى توسط چرخش
قلمى برچيده ميشد·
١ـ ایى· اچ· کار :انقالب روسيه  ٬ ٢٣-١٩١٧بخش ( ٢استکهلم  ٬)١٩٧۰ص ١۶
٢ـ طى جنگهاى مداخله گرانه به پيشنهاد لنين در ازاى صلح بدهيهاى خارجى روسيه پرداخت ميشد ٬اما پيشنهاد مورد پذیرش قدرتهاى
غربى قرار نگرفت·
٣ـ در سال  ١٩١٤کسر بودجه  ٣٩درصد بود .سه سال بعد تا  ٧٦٬٧٤و  ٨١درصد افزایش یافت .ایى· اچ· کار ٬Aa :قسمت دوم ٬ص
١۶١
٤ـ پرودا  ٧نوامبر ١٩١٧
٥ـ آٽار منتخب ٢٩/١٨٢-١٨۴
٦ـ لنين :آثار منتخب در ده باند ٬باند ( ٩مسکو  ٬)١٩٩۰ص ٣٣
 ٧ـ سخنرانى در  ٢۰نوامبر ١٩٢۰
٨ـ راهنماى آمارى از اتحاد جماهير شوروى ( ١٩٢٨مسکو  ٬)١٩٢٩ص  ·۴۰۰نرخ رشد در سال  ٢٨درصد بود.
٩ـ اچ· جى ولز :روسيه در تاریکى ()١٩٢١
* یک نيروگاه آب در سوئد -مترجم

 -٢٣پایين کوه
در مورد صعود از یک کوه بلند ٬عنوان مقاله ایست که لنين طى دوران نقاهت خود
در فوریه  ١٩٢٢نوشت· دفتر سياسى آنرا در بایگانى مخفى و تا قبل از سال ١٩٥٩
منتشر نشد· لنين در آنجا رویدادى را توصيف مينماید که غالبا براى افرادى که از
کوهى صعود ميکنند رخ ميدهد ـ البته لنين خود به کوه نوردى اعتياد داشت·
به گفته لنين خطرات پس از یک صعود موفقيت آميز عظيمترند· در آنهنگام باید با
سرعت یک حلزون و گاهى بعقب حرکت نمود· و در دور دست فضاى منيع و
برجسته ٬نظير آن جنبش فورى رو به باال ٬مستقيما بسوى هدف ایجاد شده است·
تا به اینجا که استعاره بود· پس از آن لنين به تشریح افکار خود بشکل روشنترى
مبادرت ميورزد· انقالب روسيه به قللى دست یافته بود که هيچ انقالبى تا آنزمان ٬نه
 ١٧٩٣ ٬ ١٧٨٩و یا  ٬ ١٨٧١به آنها دست نيافته بودند· اما کمونيستهاى روسى٬
بدليل عدم کسب موفقيت در ایجاد یک اقتصاد سوسياليستى ٬باید بفهند که کشور تنها
در شرایط «آماده نمودن اقتصاد سوسياليستى» ـ بسر ميبرد و در اینجاست که باال
رفتن از کوه آغاز ميشود!

شرایط پيوند صلح ميان بلشویکها و دهقانان را مطالبه مينمود· بهار ١٩٢١
هنگاميکه بلشویکها دقيقا براى بار دوم کشور را فتح نموده و توليد کشاورزى به
نصف تقليل یافته بود ٬شورش دهقانان ٬تا آنزمان بدترین ٬در مرکز حوزه تامبوف
آغاز شد· تحت رهبرى انقالبى سوسياليست ٬آلکساندر آنتونف ٬کشاورزان از تحویل
بنشن امتناع ورزیده و به گروههاى نظامى درخواستها ٬تيراندازى مينمودند·
ارتش سرخ براى اولين (و واقعا براى آخرین بار) جهت پایان دادن به مبارزه
مسلحانه افرادى که خود را در جنگلها پنهان نموده بودند متوسل به بيرون آوردن
مواد شيميایى جنگى ٬گاز ٬از زرادخانه اسلحه ارتش امپراطورى شد· شورش
کوالکها در نقاط مختلف آغاز و با مجازاتهاى گروههاى اعزامى کمونيستى مواجه
شدند· کوالکها ٬به عبارت دیگر کشاورزان مالک-ه مواد غذایى مازاد ٬نه فقط در
بازارهاى غير قانونى ميفروختند ٬بلکه با ارائه وام به دهقانان فقيرتر شهرت و
نفوذ بسيارى براى خود دست و پا نموده بودند·
همزمان نيروهاى آنارشيست معروف ٬نستور ماخنو ٬بمنظور ممانعت از
درخواستهاى اجبارى دولت ٬در بخشهاى بزرگى از اوکراین تاخت و تاز نموده و در
تيومن دستکم  ٤۰۰۰۰کشاورز دست به اسلحه برده بودند· در پایيز  ١٩٢۰و بهار
 ١٩٢١حکومت شوراها  ١۰۰۰۰۰نفر از اعضاى خود در گروه هاى درخواست را
١
از دست داده بود· آنها بدست گروههاى دشمن ٬باندها و افراد مجڒا کشته شده
بودند·
لنين و رهبران حزب بتدریج دریافتند که کمبود مواد غذایى در شهرها فقط یک
مسئله توزیعى نبود· کشاورزى روسيه طى جنگ جهانى و جنگ داخلى با توجه به
آمارهاى موجود کاهش یافته بود· سطح مناطق کشت شده تقليل یافته و شمار مزارع
٢
بيفایده دهقانان کوچک از نظر تعداد بشدت افزایش یافته بودند· همزمان پایگاه
بلشویکها ٬طبقه کارگر ٬به نيمى از آنچه در سال  ١٩١٧بود کاهش یافته بود· با
پایان دوران جنگ داخلى و برچيده شدن صنایع جنگى شمار کارگران از آن هم کمتر
شد·
مردم خسته از جنگ و مشکالت ٬به روستاها ٬جایى که به تهيه حداقل نياز غذایى
خود قادر بودند ٬بازگشتند· همه اینها تضعيف مواضع حزب را سبب گشته بود· حزب
در پيوند با صنایع بزرگ بجاى رفتن به روستاها آغاز کشاورزى دولتى را پيشنهاد
نمود· بمنظور کار بر روى مناطق عظيم کشت نشده کمتيه کارگرى بذر افشانى
تشکيل شد·

در اواسط کنگره دهم حزب کمونيست ٬ ٣مارس  ٬ ١٩٢١شورشى در ميان ملوانان
در کرنشتاد ٬پایگاه دریایى که راه ورود به پطروگراد را ميبندد ٬زبانه کشيد· شورش
در  ٢٨فوریه  ١٩٢١با کنفرانسى بر روى عرشه ناو جنگى در پتروپاولوسک آغاز
شد·
سپس سرنشينان به کشتى خواهر سواستوپل و خوده رسته در کرنشتاد پيوستند·
پرزیدنت شوراى روسيه ٬کالينين ٬و کميسر ناوگان دریایى بالتيک ٬کوزمين ٬در
جهت متقاعد نمودن تقریبا  ١۰۰۰۰ملوان تالشى بى نتيجه را به اجرا گذاردند·
در بيانيه ملوانان انتخاب دوباره شوراها در سراسر روسيه پس از «تهيجات آزاد
مقدماتى» ٬ارائه آزادى کامل به احزاب آنارشيستى و سوسياليستهاى چپ و آزادى
زندانيان سياسى رادیکال مطالبه شده بود· مسئله شاخص در این بيانيه متوقف شدن
درخواست بنشن از جانب دولت بود·
این مطالبات در گذشته توسط آنارشيستها و انقالبيون سوسياليست مطرح شده
بودند· رهبر شورشيان پتریچنکو ٬افسر زیر دست  ٢۰ -ساله اى بود که در اکراین٬
مستحکمترین سنگر آنارشيستها و انقالبيون سوسياليست ٬متولد و در سواستوپل
کار ميکرد· والدین ملوانان اغلب کشاورزان اوکراینى ٬تحت تاثير ایده هاى
ناردونيکى و آنارشيستى ٬ماخنو ٬بودند·
ملوانان در کرنشتاد مانند سرنشينان پتروپاولوسک و سواستوپل از کشاورزان تازه
استخدام شده اى تشکيل ميشدند که خستگى از کمونيسم جنگى و قحطى در چهره
آنان نمایان بود· آنها حکومت شوراها را مسئول کليه مسائل قلمداد مينمودند ٬حتى
زمانيکه آن مسائل دقيقا به یورش سفيدها و یا بایکوت جهان خارج بازميگشتند·
لنين در کنفرانس حزب توضيح داد که شورشيان ملغمه اى بودند از مخالفان جناح
چپ ـ و راست ٬اما افسران سفيد نيز نقش بزرگى را در آن جریان ایفا مينمودند· این
فرضى معقول بود· ژنرال سابق تزار کوزلوفسکى و رهبر سرمایه دار حزب کادت٬
ميليوکوف ٬بعدها به داشتن انتظارات بيشتر از شورش اعتراف نمودند·
به اعتقاد لنين و حکومت شوراها انجام مذاکره با شورشيانى از این دست بى ٽمر
بود :در عوض دولت به سرکوب شورشيان فرمان داد و مسئوليت انجام آن بر عهده
ترتسکى نهاده شد· به گفته ترتسکى ٬سرکوب شورشيان «ضرورتى غم انگيز» شد·

در صبح  ٥مارس توسط اخطارى از جانب وى تسليم بى قيد و شرط آنان مطالبه شد·
پس از چند روز از مواضعى در کنار سسترورتسک و جزیره ليسى اولين گلوله هاى
توپ بسوى جزیره پرتاب شدند·
یک هفته پس از عدم کسب نتيجه اى ٣۰۰ ٬نفر از شرکت کنندگان در کنگره حزب
بسيج و در بعد از ظهر همانروز به جبهه اعزام شدند· پس از  ١٦روز قيام کشتى
شورشيان در یخهاى ضخيمى که همه خليج فنالند را فرا گرفته بود متوقف شد·
سربازان سفيد پوش ترتسکى حمله به جبهه را آغاز نمودند·
پس از دو روز اجساد بر روى یخها پراکنده و از ميان ترک یخهاى حاصل از گلوله
هاى توپ تعداد بسيارى از آنها در آب فرو رفته بودند· پتریچنکو ٬در حاليکه
حکومت شوراها تحقيقات از شورشيان را آغاز نموده بود ٬از روى یخها به فنالند
گریخته بود·  ٢١۰٣ملوان و افسر تيرباران و  ٦٤٥٩نفر به اردوگاهها اعزام
٤
شدند.
در جریان کنگره حزب لنين به منظور برانگيختن شوق و شعف عمومى اخبار کاذب
درج شده در روزنامه هاى بين المللى را نقل نمود« :شورش مسکو گزارش
ميشود»« ٬جنگ در پطروگراد :توپخانه هاى ارتش سرخ ساکت شدند»« ٬زینویف
دستگير شد»« ٬پطروگراد و مسکو در اختيار شورشيان قرار دارد که دولت موقتى
را تشکيل داده اند» ٬ترتسکى لنين را دستگير ميکند»« ٬لنين ترتسکى را دستگير
ميکند»·
لنين بمنظور پيروزى بر کرنشتاد یک سوم از کادرهاى برجسته کمونيست کشور را
سازماندهى نمود· با اینحال در دراز مدت مسائل دیگرى نيز وجود داشتند که دستکم
بهمان ميزان براى حکومت شوراها خطرناک بودند· انسجام حزب در خطر بود·
اپوزیسيون موسوم به اپوزیسيون کارگرى در حزب قوام یافته و سياست جدید
اقتصادى ٬نپ ٬مطرح شده از جانب کنگره ٬با مخالفت روبرو شد·
قبل از جنگ جهانى  ٨٢درصد از روسها ١٥٩ ٬ميليون از جمعيت ٬در روستاها
زندگى ميکردند· چگونگى برخورد به جمعيت کشاورز براى انقالب ٬همچنين پس از
بدست گيرى قدرت ٬کامال تعيين کننده بود· در واقع مسئله کشاورزان مهمتر از هر
زمان دیگرى شده بود· طى تمام دوران جنگ داخلى جمعيت بيکار از شهرهاى
گرسنه به مناطق کشاورزى توليد کننده مواد غذایى مهاجرت نموده بودند·

سوسيال دمکراتها و انقالبيون سوسياليست (و سلف تاریخى آنان ناردنيکها)
دیدگاهى اساسا متفاوت به کشاورزان داشتند· انقالبيون سوسياليست در حاليکه در
مورد ماهيت تعيين کننده کشاورزان در انقالب توهماتى داشتند ٬سوسيال دمکراتها
به مجموعه اى از شورشهاى شکست خورده دهقانان از استپان رازین در دهه
 ١٦۰۰تا به آتش کشيدن کاالها در انقالب سال  ١٩۰٥اشاره مينمودند· کشاورزان
ميتوانستند چپاول کنند ٬بدزدند و بکشند ٬شاید که تزار را نيز سرنگون سازند ٬اما
در اساس قادر به تغيير جامعه قدیمى نبودند·
مانيفست کمونيست /مارکس و انگلس در مورد «تاثير زندگى نجات بخش روستایى»
صحبت کرده بود و بدليل عالقه دهقانان به تملک بر روى زمين و در صورت امکان
ثروتمند نمودن خود از طریق کار کارگران ٬به دشمن قلمداد نمودن آنان تمایل
داشت· نياکان ما با اینحال زمانى در این باب که روسيه ميتوانست بعنوان قانونى
اٽبات شده استثنایى باشد نگرانيهایى داشتند·
آنها تحت نفوذ محقق آلمانى هختهوسن (همانطور که نشان داده شد به غلط) به این
درک دست یافته بودند که جامعه روستایى ٬»miren« ٬یادگارى بود عجيب و غریب
از دوران فئوداليسم· مقصود صرف نظر نمودن از مرحله سرمایه دارى در روسيه
از طریق تکيه بر دهقانان و  mirenبود· هنگاميکه ورا زاسوليچ ٬مارکسيستى
قدیمى و تروریستى از ناردونيکها ٬از مارکس عقيده اش را در مورد  mirenسوال
کرد ٬به تاریخ  ٨مارس  ١٨٨١از وى پاسخى دریافت نمود :او متقاعد شده است
که«روستا ( )mirenنقطه آغازى خواهد بود بر تولد دوباره اجتماعى روسيه·»
مارکس در سال  ١٨٨٣چشم از جهان فرو بست ٬اما انگلس روسيه را با عالقه کامل
دنبال ٬زبان روسى را آموخت و با چرنيشفسکى تبادل نامه نمود· قحطى در سال
 ١٨٩١و توسعه سریع صنتعى روسيه سبب ساز تغييرعقيده و پى بردن وى به
اینکه گرسنگان روستاها پایه و اساس انقالب نبودند شد· این «رویایى بود از دوران
گذشته»·
لنين با خشنودى بينش جدید انگلس را ثبت و نظرات وى را با تيراژى باال بر عليه
ناردنيکها منتشر نمود· به پيش بينى وى  mirenتحت فشار انقالب صنعتى متالشى
ميشد· کشاورز یا سرمایه دار ميشد یا کارگر· لنين از توسعه صنعتى روسيه استقبال
نمود· این توسعه افزایش شمار کارگران را ٬که سپس قبر سرمایه دارى را حفر
مينمودند ٬با خود بهمراه داشت· مدت کوتاهى پس از آن استوليپينی بزرگترن رفرم
کشاورزى خود را آغاز نمود ٬رفرمى که به معناى از هم فروپاشى  mirenبود·

در دوران انقالب اکتبر  ١/٤از کشاورزان ٬مالکان کوچک کشاورز بودند ٬بقيه براى
مالکان بزرگ بردگى مينمودند ٬زمين اجاره کرده و یا در  mirenباقى ميماندند·
درک لنين در مورد کشانده شدن ناگزیر کشاورزان به آسيابهاى توليد ٽروت سرمایه
دارى پيروز شد·
پس از انقالب اکتبر صلح تنها مسئله مقدم بر مسئله کشاورزان بود· در همان اولين
شب بدست گيرى قدرت ٬لنين پيش نویس قانون جدیدى را در مورد زمين نوشت و
بعد از ظهر روز بعد آنرا براى کنگره شوراها ٬که به اتقاق آراء مورد قبول واقع
شد ٬خواند· این فرمان بالفاصله حق مالکيت کشاورزان بزرگ را بر روى زمين
بدون پرداخت غرامت بى اعتبار اعالم نمود·
کاالهایى که در اختيار مالکان بزرگ ٬زمينهاى دولتى ٬کليساها و اجاره اى به
شوراى کميته زمين و کشاورزان داده شد و در مورد مبدل نمودن زمينهاى بزرگ با
مساحتى برابر با بيش از  ١۰۰ـ  ٣۰۰دسياتين به الگوى دولتى تصميم گرفته شد·
از طرف دیگر زمين کشاورزان معمولى و قزاقها شامل این قوانين نميشدند· در ادامه
بر اساس پيشنهاد فرمان ٬در آینده قانونى در مورد ممنوعيت فروش ٬خرید و اجاره
دادن زمين به اجرا گذاشته ميشد·
برخى از شرکت کنندگان در کنگره شوراها اعتراص و آنرا سياست سوسياليستهاى
انقالبى اعالم نمودند· بخشهاى مهمى از متن فرمان توسط لنين لغت به لغت از
روزنامه انقالبیون سوسیالیست کپى بردارى شده بود.
«اجازه بدهيد همانطور که هست بماند» ٬لنين اعتراف نمود· «این مهم نيست که این
برنامه معتلق به ماست یا به انقالبيون سوسياليست· مهم اینجاست که کشاورزان
ضمانت قابل اطمينانى در مورد خروج اربابان از روستاها دریافت نموده باشند٬
اینکه قادر به دادن نظم و ترتيب به زندگى و تعيين مسائل خودشان باشند·»
انقالبيون سوسياليست که در ميان دهقانان هنوز از نفوذ بسيارى برخوردار بودند با
کشاورزى بزرگ دولتى مخالفت مينمودند چرا که در اساس با کارمزدى در
کشاورزى مخالف بودند· آنها همچنين ٬زمانيکه بينش کشاورز به او ميگفت که
بنشن را تا هنگاميکه حق الزحمه بهترى دریافت ننموده اى دور از چشم دولت
مخفى کن ٬مخالف درخواستهاى دولتى بودند· این امر نه تنها کشت و کار را براى
فصل بعد ٬بلکه فروش مواد غذایى در شهرها را نيز مورد تهدید قرار داده بود·

براى آن جو عدم اعتماد دوطرفه دالیل بسيارى وجود داشت· در روستاها هنوز
افکار رمانتيک انقالبيون سوسياليست در مورد دهقانان و عدم اعتماد به کنترل
شوراهاى کارگرى وجود داشت· در اولين و دومين کنگره تعيين کننده شوراها
کشاورزان اساسا نماینده اى نداشتند· و بر اساس اولين قانون اساسى شوراها٬
٥
متعلق به  ٬ ١٩١٨ارزش راى جمعيت شهرنشين پنج برابر کشاورزان بود·
«ما باید با احتياط تمام از سرازیرى بسوى  ٬muzjikدهقانان ٬پایين برویم» ٬لنين
گفت· «مسئله عقب نشينى امریست که کمونيستها باید در مورد آن مطالعه کنند·
دشمن براحتى ميتواند ما را فریب داده و وادار به حمله نموده و براى سالهاى سال
بعقب براند·» «بهمين دليل آنکسانى که خود را در آینده نزدیک براى حمله اى
مستقيم به کاپيتاليسم آماده نموده اند باید به این بياندیشند که بمنظور عقب نشينى
امکان قابل اطمينانى براى خود بوجود بياورند·»
«ما در کشورى مانند روسيه بدون حمایت قشر خرده سرمایه دار ٬در حاليکه آنها
مدیریت زمينهاى کشاورزى را بر عهده دارند ٬قادر به ادامه زندگى نيستيم· این قشر
اکنون بسوى هدف خود ٬نه بر روى خطى صاف بلکه زیگزاک ٬حرکت ميکند· اگر
من مخالفى را که بصورتى زیگزاک حرکت ميکند دنبال کنم ٬باید به منظور رسيدن
به او خودم هم بصورتى زیگزاک حرکت کنم» ٬لنين توضيح داد·
او کمونيستهایى را مورد انتقاد قرار داد که ميان کوالکها ٬که از دسترنج کارگران
استخدامى ارتزاق و کشاورزان طبقه ميانى که از ثمره کار خود زندگى ميکردند٬
تفاوتى قائل نبودند· در آینده اموال آن دومى تحت هيچ شرایطى مصادره نميشد· در
کنگره حزب متوقف نمودن درخواستهاى اجبارى عقب نشينى بزرگى بود که نسبت
به دهقانان در مورد آن تصميم گرفته شد بود· از آن پس کشاورزان با آزادى کامل
قادر بفروش بنشن خود در بازار بودند·
بنا بر درک لنين این تنها راه چاره بود· تغييرات بدون تاخير آغاز شدند· روى
مدودف /مورخ ميگوید که بلشویکها در همان بهار سال  ١٩١٨هنگاميکه کشور
 ٦۰۰ميليون پود بنشن در انبارهاى خود ذخيره داشت ٬به حذف انحصار دولتى بر
٦
روى بنشن قادر بودند·
١ـ روى مدودف :انقالب روسيه  : goda ١٩١٧پيروزى و شکست بلشویک (مسکو  ٬)١٩٧٧ص ·٨۵
٢ـ در سال  ٨٥ ١٩١٧درصد از زمينها به دهقانان کوچک با کمتر از  ٤دسياتين زمين و یک اسب تعلق داشت ٬در سال ٨٦ ٬ ١٩٢۰
درصد .یک دسياتين برابر است با  ١٬۰٩هکتار.
٣ـ حزب در مارس  ١٩١٨نام خود را به حزب کمونيست روسيه (بلشویکها) RKP (b) ٬تغيير داده بود.
٤ـ کرنشتاد  ·١٩٢١اسناد (مسکو )١٩٩٩
٥ـ تعداد کرسيها براى کنگره اتحاد جماهير شوروى بدنبال قانون یک کرسى براى  ٢٥۰۰۰شهرنشين و یک کرسى براى ١٢٥۰۰۰
نفر روستا نشين محاسبه شده بود .ایى· اچ کار :انقالب بلشویک  ٬ ٢٣-١٩١٧بخش ( ١لندن  ٬)١٩٧٨ص ·١٢۶

٦ـ روى مدودف :انقالب روسيه  :godo ١٩١٧پيروزى و شکست بلشویک (مسکو  ٬)١٩٧٧ص ·۵۰

 -٢٤برداشت تلخ
مدت کوتاهى پس از پيروزى بر ارتشهاى کولچاک ٬دنيکين ٬یودنيتش ٬رانگلر و
آغاز مباحثات بر سر رفرمها ٬حکومت جوان شوراها قربانى حادثه دیگرى شد:
قحطى در منطقه ولگا· در آوریل  ١٩٢١اولين گزارشات در مورد وقوع خشکسالى
و حمله ملخها به منطقه ولگا ٬با  ٣۶ميليون جمعيت که معموال  ٣۰درصد از بنشن
روسيه را تهيه مينمود ٬منتشر شد· مواردى از آدمخوارى نيز گزارش شده بود·
بيش از  ١٤ميليون دسياتين ـ پنج برابر مساحت کشت شده در کشور سوئد ـ دچار
خشکسالى شده بود· قحطى بدليل سالها محاصره اقتصادى ٤ ٬سال جنگ جهانى و ٣
سال جنگ داخلى ٬وخيمتر شد· در روسيه قدیم خرابى محصوالت کشاورزى
بصورتى دائمى هر پنج سال یکبار و خرابى عظيم محصوالت هر ده سال یکبار٬
آخرین بار ميان سالهاى  ١٨٩١ـ  ٬ ٩٢رخ ميداد·
لنين گفت بر اساس تجربيات بدست آمده از تاریخ روسيه ٬کشاورزان زمانيکه
گرسنه بودند بذر خود را ميخوردند ٬یک برداشت بد اغلب با برداشت بد دیگرى
دنبال ميشود· او در ضمن مطمئن نبود که خبر متوقف نمودن درخواستهاى بنشن
توسط دولت به روستاها رسيده و آنان را متقاعد نموده بود یا نه·
به پيشنهاد لنين سه صفحه گرامافون ضبط شد؛ یکى در مورد «پرداخت ماليات با
کاال» که جایگزین درخواستهاى بنشن شد ٬دیگرى در مورد امتيازات به شرکتها و
سومى تعاونيها· صفحات توسط مبلغانى که به اینجا و آنجا مسافرت مينمودند ضبط و
تاثير بسيار بزرگى بر روى مردم داشت·
در صفحه مربوط به پرداخت ماليات با کاال لنين بر روى اهميت افزایش سطح
زمينهاى کشت شده ٬اینکه کشاورزان باغهاى خود را توسعه ميدادند و اینکه در
جهت بدست آوردن بازدهى باالتر تالش مينمودند ٬تاکيد نموده بود·
در سپتامبر  ١٩٢١ميخائيل کالينين ٬پرزیدنت شوراى خلقها ٬وجود قحطى را مورد
تایيد قرار داد· ميليونها انسان آسيب دیده با خوردن گياهان ٬پوست حبوبات ٬کاه٬
غذاى احشام ٬علف ٬برگ ٬ریشه ٬خزه و الشه حيوانات شکم خود را سير ميکردند·

آنها زمين یخ زده را خشمگين از حادثه اى که آنان را قربانى خود نموده بود گاز
١
ميگرفتند· در مى  ١٩٢٢بر اثر قحطى یک ميليون کشاورز جان باخته و  ٢ميليون
کودک بى سرپرست را از خود بر جاى گذارده بودند·
 ٬Pomgolکمتيه کمک رسانى به قحطى زدگان ٬نبردى نابرابر با زمان را به پيش
ميبرد· در دیگر نقاط کشور نيز ذخيره غذایى بزرگى وجود نداشت· در تابستان
 ١٩٢١کارگران در مسکو با کارت جيره بندى مخصوص روزانه یک صد گرم نان
دریافت ميکردند· هر دو سرخها و سفيدها انبار حبوبات را چپاول نموده بودند·
دولت قبل از هر چيز بر روى انتقال – ه در مجموع یک ميليون قحطى زده به مناطق
قحطى نزده کار ميکرد و بنشن مازاد بر مصرف را در دیگر نقاط کشور جمع آورى
مينمود· در جوالى  ١٩٢١ماکسيم گورکى/نویسنده براى کمک به قحطى زدگان دست
التماس بسوى «همه انسانهاى با وجدان» در اروپا و آمریکا دراز کرد· با گرفتن
ماموریت از جانب )( ARA (Amercan Relief Agencyآژانس امداد رسانى
آمریکا) هربرت هوور ٬آنزمان وزیر بازرگانى و بعدها رئيس جمهورآمریکا ٬تمایل
خود را براى ارائه کمکهاى فورى اعالم نمود·
در تابستان  ١٩٢١فقط در دره ولگا دستکم  ٢٥ميليون نفر بدون غذا بودند· ARA
در سپتامبر  ١٩٢١عمليات کمک رسانى خود را آغاز و تا پایان ژوئيه  ١٩٢٣ادامه
داد· آن سازمان در مناطق ولگا و اوکراین جان ميليونها نفر را نجات داد·
سازمانهایى غير دولتى نيز مانند ٬کمکهاى بين المللى کارگران٬
 ٬Mezhrabpomfilmکه  ١١٥۰۰تن مواد غذایى ٬لباس ٬دارو و بيش از یک
ميليارد مارک را جمع آروى نمود ٬تشکيل شدند· فریتيوف نانسن ٬هنری باربوس٬
آناتول فرانس ٬هربرت ولز ٬برنارد شاو ٬مارتين آندرش نفو و تئودورو درایزر از
جمله افرادى بودند که به درخواست روسيه پاسخ دادند·
محافل ضد روسى در آمریکا بسرعت از شرایط بهره بردارى نمودند·  ARAاز
روسيه تشکيل اداره مخصوصى را در مناطق قحطى زده درخواست نمود ٬امرى که
حکومت شوراها با آن مخالفت کرد· لنين هوور را «گستاخ و حيله گر» ناميد و به
وى هشدار داد که در صورت دخالت در امور روسيه پاسخى دندان شکن دریافت
مينمود·
اما همکارى با فریتيوف نانسن ٬که در اوت  ١٩٢١جهت رهبرى یک ماموریت ـ
صليب سرخى در روسيه انتخاب شده بود ٬با مشکالت کمترى روبرو شد· فریتيوف

نانسن با تمام وجود در امر کمک به محرومان مشارکت و امتناع جامعه ملل را در
دادن وام به روسيه در حاليکه «مازاد بر مصرف شدیدى از مواد غذایى ٬نيروى کار
٢
و امکانات حمل و نقل در جهان وجود دارد»· محکوم نمود·
حمایت دولت انگليس به قحطى زدگان تنها حمایتى بود نمادین از  ١۰۰۰۰۰پوند·
انگليسيها از طریق کمکهاى داوطلبانه سه برابر آن مبلغ را جمع آورى نموده بودند·
در نهمين کنگره سراسرى شوراها کمکهاى داده شده از جانب کشورهاى غربى به
قحطى زدگان توسط لنين تا تقریبا  ٤۰۰۰۰هزار تن تخمين زده شد ٬که البته قطره
اى بود از آب دریا·
کمکهاى داده شده توسط حکومت اتحاد جماهير شوروى تا  ٢٬٦ميليون تن تخمين
زده شد· در پایيز  ١٩٢٢حکومت شوراها با موفقيت وضعيت را عادى و برداشت
سال را بسيار خوب اعالم نمود· در دسامبر دولت در مورد صدور  ٥۰ميليون پود
٣
بنشن نيز تصميم گرفت·
بعنوان نتيجه اى مستقيم از قحطى روابط حکومت شوراها با کليسا مورد آزمایش
قرار گرفت· کليسا همراه با آغاز قحطى در مناطق ولگا بر مشارکت در فعاليتهاى
امداى تصميم گرفت و پيشنهادى مبنى بر جمع آورى بخشى از وسایل با ارزش کليسا
را ارائه نمود·
در فوریه  ١٩٢٢دولت بمنظور خرید غله و تخصيص آن به قحطى زدگان پيشنهادى
به شوراهاى محلى ارائه نمود ٬پيشنهادى که بر اساس آن بخشهایى از دارایيهاى
کليسا که براى بازدید کننده گان ارزش خاصى نداشت جمع آورى ميشد· در روسيه
 ٨۰۰۰۰هزار کليساى ثروتمند فعال وجود داشت·
به باور لنين اتخاذ این سياست به ارائه صدها ميليون ٬شاید ميلياردها روبل طال به
دولت قادر بود· به صراحت گفته شده بود که این اعانات کامال در اختيار قحطى
زدگان قرار ميگرفت· بنابراین مسئله برپایى جنگى بر عليه مذهب و یا کشيشها
نبود ٬مسئله اى که بعدها سفيدها با تبليغات خود قصد برجسته نمودن آنرا داشتند·
٤

اسقف اعظم تيخن که ابتدا موافقت خود را با رهمنود دولت در ایزوستيا اعالم نموده
بود ٬در آنزمان ٬شاید به دليل سوء تفاهمى ٬در مخالفت کليسا با آن اقدامات
رهنمودى صادر نمود· تيخن یا واسيلى بالوین که از طرف ارگانهاى اتحاد جماهير

به این نام خوانده ميشد مدت کوتاهى پس از انقالب اکتبر بلشویکها را طرد« ٬این
هيوالهاى نژاد انسانى» ٬اما همزمان از ستایش ارتشهاى سفيد امتناع ورزیده بود·
در این رابطه موضع ناپایدار تيخن با مطالبات بسيارى از مذهبيون واقعى که به
قحطى زدگان یارى ميرسانند در تضاد افتاد· همه طال و جواهر جمع آورى نموده
بودند· خواهر لنين آنا نقره هاى قدیمى خانواده اليانوفها و لنين مدال طالى خود را
از سيمبریسک به مجمعى از حاميان قحطى زدگان اهدا کرده بودند· بنابراین چرا
کليسا نباید همکارى ميکرد؟
با اشاره اى روشن به کتاب شاهزاده اثر ماکياولى ٬لنين در  ١٩مارس  ١٩٢٢در
نامه اى به دفتر سياسى نوشت که اگر باید از شقاوت استفاده بشود ضرروت دارد که
«از آن با تمام وجود و در کوتاهترین زمان ممکن استفاده شود ٬چرا که توده ها
٥
استفاده دراز مدت از خشونت را تحمل نميکنند·»
حوادٽ پيش آمده در شهر کوچک شویا ٬به فاصله یکروز مسافرت واقع در شمال
شرقى مسکو ٬لنين را بطرح چنين استداللى ناگزیر نموده بود· در  ١٤مارس یک
کميسيون دولتى در آرامش کامل مقدار بسيار زیادى وسایل با ارزش را از کنيسه
شویا جمع آورى کرده بود· روز بعد هنگاميکه اعضاى کميسيون به ميدان کليسا
آمدند ٬با انبوهى از مردم گرد آمده در آنجا برخورد کردند که سنگ و قطعات چوب
پرتاب نموده و تير هوایى شليک ميکردند·
سربازانى که اعضاى کميسيون را دنبال مينمودند محاصره و بهمين دليل به
تيرندازى به سوى مردم ناگزیر گشتند :قبل از مصادره  ٣ ١/٢پود نقره – ى متعلق
٦
به کليسا توسط اعضاى کميسيون ٬چهار نفر کشته و  ١۰نفر زخمى شده بودند· در
اینجا بود که لنين با الهام از ماکياولى مداخله و به بازداشت حداکٽر ممکن فرمان
داد· «دستکم دهها تن از نمایندگان کشيشان محلى ٬خرده سرمایه داران و سرمایه
داران» بجرم شرکت در مقاومت خشونت آميز در مقابل فرمان دولت دستگير شدند·
در ضمن لنين بر این عقيده بود که دفتر سياسى فرمانى شفاهى با این مضمون که
محاکمات باید به «اعدام تعداد بسيارى از افراد با نفوذ و خطرناک در شهر شویا
منجر ميشدند» به دادگاههاى محلى ابالغ مينمود· همين سياست باید در مسکو و
دیگر شهرها نيز به اجرا گذارده ميشد·
در  ٢٣مارس پس از بازگشت اعضاى کميسيون به شویا کشيشان از مخالفت دست
برداشته و  ١۰پود نقره و سنگهاى با ارزش قدیمى و مجموعه اى از دیگر وسایل

با ارزش را به دولت تحویل دادند· دادگاه در ماه مى آغاز شد·  ٣٨نفر به مجازاتهاى
مختلف محکوم شدند· پس از بررسى درخواست تجدید نظر پنج نفر از محکومين به
٧
مرگ باقى مانده بودند که احکام آنان نيز به اجرا گذارده شد·
اسقف تيخون در معبد دونسکى در مسکو تحت مراقبت قرار گرفت· لنين قصد
محاکمه او را داشت اما واتيکان فریتيوف نانسن و شمارى دیگر بنفع وى مداخله
نمودند· چند سال بعد تيخون آزاد و پس ازعذرخواهى عدم عداوت با حکومت
شوراها را وعده داد·
در نوامبر سال  ١٩٢٢حکومت شوراها پس از جمعبندى کمکهاى داده شده ٬دریافت
که بجمع آورى تقریبا  ٥٤۰کيلو طال ٣٨٤ ٬تن نقره ٢٣۰ ٬کيلو مروارید٣٥۰۰۰ ٬
الماس و برليان بعالوه  ٧١۰۰۰دیگر سنگهاى قيمتى نائل آمده بود· ٨مجموع این
٩
دارایيها تا دو و نيم ميليارد روبل طال تخمين زده شدند·
محاسبه ميزان قربانيان قحطى زده در منطقه ولگا غير ممکن است ٬اما یک مورخ
غربى شمار آنان را تا  ٥ميليون نفر ارزیابى نمود· ١۰مسلم اینکه ٬ ١٩٢٣ ٬در
صورت مقایسه ميزان جمعيت در همان مناطق تا قبل از جنگ اول جهانى ٬از جمعيت
روسيه  ٨ميليون نفر کاسته شده بود· ١١در حاليکه بصورتى عادى باید ساالنه تا
چندین ميليون افزایش ميافت·
١ـ پرودا  ٧سپتامبر .١٩٢١
٢ـ اسناد سياست خارجى اتحاد جماهير شوروى ٬جلد  ٬ ۴ص ٧٨٧
٣ـ دیميترى ولگونوف این تصميم را [لنين ٬پرتره سياسى ٬بخش ( ٢مسکو  ٬)١٩٩۴ص  ]١۵٩بعنوان مدرکى دال بر بى تجربگى
شدید لنين عنوان مينماید· او بر این امر اشاره دارد که صادرات باید طى دورانى که قحطى رخ داده بود انجام ميشد ٬که البته صحيح
نيست .در سال  ١٩٢٢برداشت گندم بيش از هر سال دیگرى بود·  ١٩٢٣صادرات تا  ١٢٢ميليون پود افزایش یافت (اقتصاد ملى اتحاد
جماهير شوروى در ارقام· مسکو  ١٩٢۴٬ص ١٩۴
٤ـ ایزوستيا  ٢٦فوریه ١٩٢٢
٥ـ والدیمير ایليچ لنين :اسناد ناشناخته (مسکو  )١٩٩٩ص ۵١٧
٦ـ یک پود برابر است با  ١٦٬٣٨کيلو گرم.
٧ـ دیميترى ولگونوف در ص  ٬ ٢١٢جلد  ٬ ٢کتاب خود در مورد لنين ادعا ميکند که ١٤۰۰۰تن از کشيشان و فعالين مذهبى کشته
شدند و در ص  ٢١٧ميگوید که آنها دستکم  ٢۰۰۰۰نفر بودند· این اطعاالت بنظر قالبى ميایند· براى مثال Zjores Trofimov
در فرماندارى سيمبيرسک تحقيق نمود بدون اینکه در رابطه با اختالف با کليسا اعدام شده اى پيدا کند ٬تنها دو حبس تعليقى.
 :Zjores Trofimovولکونوسکى لنين (اوليانوسک  ٬)١٩٩۵ص ٧٧
٨ـ یورى پياتاکوف :١٩٢١ :پيروزى بر گرسنگى (مسکو  ٬)١٩٧۵ص ·٧۴
٩ـ مسکو  ٨۵۰سال ٬جلد ( ٢مسکو  ٬)١٩٩۶ص ·۵۶
١۰ـ  :Hélène Carrère d'Encausseلنين (پاریس  )١٩٩٨ص ·۵۶١
١١ـ ميان سالهاى  ١٩١٣ـ  ١٧ميزان جمعيت کشته شده تا  ١٬٧ميليون ١۰٬٢ ٬ميليون ميان سالهاى ١٩١٨ـ  ٢۰و  ٣٬٦ميليون ميان
سالهاى  ١٩٢۰ـ  ٢٢تخمين زده شده است .سرگئى ماسکودوف :از دست دادن جمعيت اتحاد جماهير شوروى (ورموت  ٬)١٩٨٩ص
·١٨۵

 -٢٥قـاصد تزار

در رمان ژول ورن ٬قاصد تزار ٬چگونگى تالش تزار و قاصدش ميخائيل استرگف در
جهت ممانعت از به اجرا درآمدن اهداف جدایى طلبانه اى که ميخواهند سيبرى را از
تاج و تخت روسيه جدا کنند به تصویر کشيده ميشود· قبایلى از خجند ٬خيوه و بخارا
با قزاقها و تاتارها در اروپا متحد شده اند· جزئيات در تاریخ کامال نامعقول اند ٬اما
با اینحال سانسور دوران تزار این کتاب را توهين آميز برداشت نمود· ١کوششهاى
استقالل طلبانه اقليتها مسئله اى بود که دولتمردان به گفتگو در مورد آن تمایل
نداشتند·

لنين امپراطورى روسيه تزارى را دائما «زندان خلقها» ميخواند· در سال  ١٩۰٥او
دانش آموزان لهستانى را بخاطر به آتش کشيدن تصاویر تزار ٬کتابهاى درسى و
اخراج معلمان روسى خود تحسين نمود· لنين نوشت «ما ميدانيم که زبان تورگنيف٬
تولستوى ٬دوبرولى اوبوف و چرنيشفسکى غنى و با اهميت هستند ٬و البته مایليم
که ساکنان روسيه امکان آموختن زبان روسى را بدست آورند ٬اما یک چيز را
نميخواهيم :عنصر اجبار· ما نميخواهيم که مردم را با ضربات چماق به بهشت
٢
بفرستيم·»
لنين در متن خود در مورد حق ملل در تعیین سرنوشت خود ٬بر جدایى سوئد و نروژ
در سال  ١٩۰٥بعنوان مثالى بر چگونگى تنظيم قوانين ميان ملل تاکيد نمود· لنين بر
این عقيده بود که انسجام ميان کارگران سوئدى و نروژى با اعتراف جنبش کارگرى
سوئد بر حق جدایى نروژ تقویت شد·
«چرا که کارگران نروژى بر عدم ابتالى کارگران سوئدى به ناسيوناليسم سوئدى
آگاه بودند و اینکه براى آنان ٬در مقایسه با امتيازات سرمایه دارى و صاحب منصبى
سوئدى ٬برادرى با کارگران نروژى در الویت قرار داشت·» ٣بيش از نيمى از
جمعيت امپراطورى روسيه ٬یا  ٥٧درصد بحساب دقيق ۴٬به اقليتهاى قومى تعلق
داشتند که بدرجات مختلف مورد تبعيض واقع ميشدند· بعنوان یک قاعده به آنها
اجازه استفاده از زبان مادریشان نيز داده نميشد·
لنين گفت «ما باید آزادى مردم تحت ستم را مطالبه نمایيم· نه در کلى گویيها ٬جمالت
ناروشن و نه از طریق [انتقال] آن بزمانى که سوسياليسم ایجاد شده است·» «به
بيانى مشخص این مستلزم مطالبه آزادى کامل سياسى و دمکراتيک براى تبليغ جهت
جدایى و آزادى در ميان مللى است که بمنظور تعيين مسئله با راى عمومى خواهان
جدایى اند·»

اما مطالبه جدایى بمعناى حمایت بلشویکها از خواست جدایى ملل کوچک از روسيه
در هر موقعيتى نبود· بر عکس« ٬هر چه سيستم دمکراتيک دولتى خود را به حق
کامل جدایى نزدیکتر مينماید ٬خواست جدایى در عمل ضعيفتر و بعيدتر ميگردد·»
مقصود این بود که اگر امپراطورى روسيه واقعا دمکراتيزه ميشد و صادقانه بحق
جدایى ملل احترام ميگذارد ٬در عمل تعداد کمى و یا هيچيک از این ملل خواهان
استفاده از این چنين حقى نميشدند· لنين بر این عقيده بود که ستم ملى موردى نبود
که پس از انقالب اکتبر بگونه اى ناگهانى متوقف بشود·
او به نقل قول از نامه اى تمایل داشت که انگلس ١٢ ٬سپتامبر  ٬ ١٨٨٢به
کائوتسکى نوشته بود· «یک مورد تقریبا قطعيست· کارگران پيروزمند بدون تضعيف
پيروزى خود به دیکته نمودن دعاى خيرى به مردمان دیگر قادر نخواهند بود·»
مردمان ستمگر خود تحت ستم اند·
لنين این را «یک اصل مطلق بين المللى خواند»· او ميدانست که یک رژیم
سوسياليستى قادر به ارتکاب گناه بود ٬بله ٬انقالب ميتوانست حتى از منافع شخصى
نشئت گرفته و «از دیگران سوارى بگيرد»· لنين امکان مبدل شدن یک رژیم
سوسيالىستى به امپریاليستى را از نظر دور نداشت· او در  ١٩مارس  ١٩١٩در
هشتمين کنگره حزب کمونيست هشدار داد« :تعدادى کمونيست را قطعه قطعه کنيد٬
و شما یک شونيست بزرگ را پيدا ميکنيد»·
او ٬دقيقا بمنظور ممانعت از یک انحطاط ٬با داشتن آزادى جهت ترویج براى استقالل
و جدایى از کشورهاى سوسياليستى ٬از ضمانتهاى قانونى براى خود مختارى حمایت
نمود· در  ١٥نوامبر  ١٩١٧اعالميه اى امضاء شده توسط استالين و لنين بشرح
زیر اعالم نمود:
«مساوات و حق حاکميت براى همه مردم روسيه» ٬همچنين «حق همه مردم روسيه
در داشتن استقالل نامحدود باضافه حق خارج شدن و تاسيس کشورها»· ستمگرى و
خودسرى دوران تزار «جایگزین سياستى با هدف ایجاد اتحادى داوطلبانه و صادقانه
ميان همه مردم روسيه ميشد·»
فنالند اعالميه بلشویکها را بهانه قرار داد و در دسامبر  ١٩١٧اعالم استقالل ٬و
اوکراین با  ٣٧ميليون جمعيت همان مثال را دنبال نمود· در آغاز  ١٩١٨منشویکها
جمهورى مستقل گرجستان را با تقریبا  ٣ميليون جمعيت ایجاد نمودند· حزب
سوسياليست ملى  -کشاورزى داشناک همين کار را در ارمنستان انجام داد· دیگران
نيز از آنان پيروى نمودند· در دسامبر  ١٩١٨لتونى و ليتوانى ایجاد جمهوریهاى

شورایى را ٬که مسکو آنها را بعنوان مستقل مورد تایيد قرار داد ٬رسما اعالم
نمودند·
تاسيس ( RSFSRجمهورى شوروى فدراتيو سوسيالىستى روسيه) اولين تالش
براى گرد هم آوردن بخشهاى ویران شده امپراطورى بود· در  ١۰جوالى ١٩١٨
اولين قانون اساسى روسيه شوروى که براى اولين بار به اقليتهاى قومى نوعى از
خودمختارى را اهدا مينمود تصویب شد· طبقه بندى دستگاه ادارى دوران تزار در
فرمانداریها با خطوطى بدون توجه به اینکه چه اقليتهایى در آنجا زندگى ميکردند
ترسيم شده بود·
اینکه این ارتباطات در عمل به چه معنایى بودند ٬با اینحال واضح و روشن نبودند·
آیا روسها باید بدون هيچ برنامه اى امتيازات نژاد برتر را تسليم مينمودند؟ در ٢١
جوالى  ١٨٢١اس· جى· سعيد -گاليف ٬رئيس شوراى جمهورى سوسياليستى
خودمختار  -تاتار نامه اى به لنين نوشت و سواالتى را بشرح زیر مـطرح نمود« :آیا
وجود جمهوریهاى کوچک خود مختار در حوزه  RSFSRو بخصوص تاتارستان٬
ضرورى است؟»
«بله» لنين پاسخ داد·
«اگر پاسخ شما مثبت است ٬تا چه زمانى ٬یا بعبارت دیگر ٬تا زمانيکه چه وظایفى
انجام شده اند و براى دستيابى به چه اهدافى؟»
«تا مدتى دراز» ٬لنين پاسخ داد·
«آیا این صحيح است که کمونيستهاى متعلق به ملل حاکم ٬که از هر جهت داراى
مقامى باالترند ٬معلم و پرستار کودکان همه کمونيستها و دیگر توده هاى زحمتکش
متعلق به ملل تحت ستم قدیمى باشند؟»
«نه معلم و نه پرستار بچه بلکه دستياران» ٬لنين پاسخ داد·
اینها اشارات روشنى بودند بر دنبال نمودن جدى سياست جدید ملل توسط رهبران·
مقامات برتر دیگر بصورتى خود بخودى به روسها تعلق نميگرفت· پيش از تاسيس
اتحاد جماهير شوروى در گفتگویى به تاریخ  ٣۰دسامبر  ١٩٢٢لنين بحمایت از
ضوابط بين المللى ٬حتى در مقابل نزدیکترین همکاران خود ٬ناگزیر گشت·
فعاليت داوطلبانه بعنوان یک اصل بر روى کاغذ به ميزان کافى روشن بود ٬اما در
عمل بسيار پيچيده تر· طى دوران جنگ داخلى بخش بزرگى از امپراطورى سابق به

مصادره نيروهاى مداخله گر در آمده بود· پس از پيشروى پيروزمندانه ارتش سرخ
حکومت شوراها حتى فراتر از روسيه واقعى ایجاد شده بود·
در رهبرى حزب یک فرقه نيرومند گرجستانى وجود داشت که خواهان آزاد نمودن
هر چه سریعتر گرجستان از قميوميت نيروهاى مداخله گر انگليس و منشویکها بود·
در آخر پس از عقب نشينى انگليس ارتش سرخ پيشروى و حکومت شوراها را
بدون منشویکها تاسيس نمود·
رهبرى حزب پس از آن در مسکو شرایط را براى گرد هم آوردن جمهوریهاى بشدت
ناهمگون قزافها (آذربایجان امروزى ٬ارمنستان و گرجستان) در یک «فدراسيون
ترانس قفقازى» مناسب دید· ترکستان (ترکمنستان امروزى ٬ازبکستان ٬تاجيکستان
و قرقيزستان) نيز بعنوان واحدى ٬اگر چه متشکل از مردم و ملل بسيار ناهمگون٬
باقى ماندند·
اکنون مسئله این بود که این ملل مختلط به « RSFSRمتصل شده» و به آنان در
داخل فدراسيون خودمختارى اعطاء ميشد یا اینکه با اساسى برابر و با حق خروج
به فدراسيون  RSFSRوارد ميشدند؟
استالين از به اجرا گذاردن اولين موضع و لنين از دومين موضع حمایت نمود· اولين
عکس العمل استالين متهم نمودن لنين به «ناسيوناليسم ليبراليسم» بود ٬اما با
مخالفت با وى بصورتى آشکار شهامت نداشت· هنگاميکه لنين قویا در بحث وارد
شد ٬استالين عقب نشينى نمود اما هنوز با اینکه این نظم جدید دولتى ٬اتحاد جماهير
شوروى ٬مجمع نمایندگان خود را داشته باشد مخالف بود·
کامنف در غياب لنين به استالين گفت« :لنين حاضره به خاطر استقالل بجنگه»·
استالين به تندى پاسخ داد« :به عقيده من باید در مقابل لنين محکم ایستاد»· لنين٬
در نشست کميته مرکزى بخاطر گفتگو درباره مسئله ٬بخاطر دندان درد در خانه
مانده بود ٬اما نامه کوتاهى را به جلسه فرستاد:
«من بر عليه شونيسم بى اندازه روسى اعالم جنگ ميکنم و پس از رها شدن از
دست این درد لعنتى همه آنرا با تمام دندانهاى سالمم تا ته خواهم خورد· ما باید بر
روى اعطاى دوره اى مقام ریاست کمتيه مرکزى اجرایى اتحادیه بيک روس٬
اوکراینى ٬گرجستانى و یا دیگر ملل مطلقا اصرار بورزیم·»

موضع لنين پيروز و در سال « ١٩٢٢اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى» ٬که از
همان ابتدا اوکراین ٬بالروس ٬فدراسيون فرا قفقازى (آذربایجان ٬گرجستان و
ارمنستان) به آن پيوستند ٬تاسيس شد·
لنين حوادث را با دقت از گورکى ٬محلى که دوران نقاهت خود را در آن ميگذراند٬
دنبال مينمود و اینچنين دیکته کرد«:ما بدون توجه مداوما توهين و حمله ميکنيم·»٬
او نوشت و به چگونگى رفتار با غير ـ روسها در ولگا اشاره نمود· لهستانيها٬
تاتارها ٬اوکراینيها و قفقازیها را دائما با اسم مستعار خطاب مينمودند·
بدليل ارثيه بجاى مانده از دوران تزار روسى ٬ملل عضو اتحادیه نه فقط باید از
داشتن حق مساوى بهره مند ميشدند ٬بلکه به آنان «بخاطر عدم اعتماد ٬سوء ظنها
و توهينات تحميل شده در گذشته خسارت پرداخت ميشد»·
نتيجه اى که لنين در عمل گرفت این بود که اتحاد جماهير شوروى به اتحادیه اى
نيرومند مبدل ميشد ٬اما این همکارى تا به آنجایى گسترس ميافت که اعضاء قادر به
تحمل آن بودند· لنين وجود این امکان را محتمل نمود که اتحادیه در دومين کنگره
اش فعاليت خود را تنها به اهداف سياسى و نظامى محدود ميساخت·
ملل جهت استفاده از زبان خود نيز مورد حمایت قرار ميگرفتند· درخواستها مبنى بر
تحميل زبان روسى «با ارتباطات راه آهن و جمع آورى همگون ماليات ٬و غيرو٬
بعنوان بهانه ٬مردود اعالم ميشدند· مجموعه اى از قوانين دقيق ٬تهيه شده توسـط
اقليتهاى ملى ٬به تنظيم این مسائل ميپرداختند·
با توجه به نتيجه ميتوان گفت که اتحاد جماهير شوروى مهمترین دستارود لنين بود·
او به انجام کارى نائل آمد که غير ممکن بنظر ميامد و تعداد بسيارى از این ملل را٬
هنگاميکه امپراطورى تزار تقسيم شده بود ٬در اتحادیه اى گرد هم آورد· در حال
حاضر از آن مخلوق نيرومند تنها اتحادیه اى کاغذى ميان روسيه و بالروس
باقيمانده است·
١ـ کتاب ژول ورن ٬قاصد تزار ابتدا با  ٢٦سال تاخير ٬سال  ١٩۰۰منتشر شد· این کتاب در دوران حکومت اتحاد جماهير شوروى به
دليلى هرگز منتشر نشد·
٢ـ حقيقت پرولترى  ١٨ژانویه ١٩١۴
٣ـ به نقل از کنوت بکستروم :جنبش کارگرى در سوئد ٬بخش یک (استکهلم  )١٩٦٣ص ·٤٧
٤ـ آٽار منتخب ٢٣/٢۴٩

 -٢٦مدفوع ملت
ماکسيم گورکى« ٬مرغ طوفان» انقالب ٬اغلب از خيابانى که لنين در آن زندگى
ميکرد عبور مينمود· او این نام مستعار را پس از سرودن شعر «ترانه مرغ طوفان»
که در سال  ١٩١۰ممنوع اعالم شد دریافت نموده بود· لنين و گورکى در کنار ولگا
بزرگ شده بودند و اگر چه لنين متعلق به خانواده ثروتمندترى بود ٬با اینحال در
مورد ارزشهاى بنيانى انسانى هم نظر بودند·
گورکى در سال  ١٨٩٧به سوسيال دمکراتها پيوست ٬در آنزمان او نوشتن براى
نشریه حزب ( Sjiznزندگى) را آغاز نمود· حزب اولين کتابهایش را منتشر و
شرایط را براى وى جهت دریافت یک بورس تحصيلى به ایتاليا فراهم آورد· او از
سال  ٬ ١٩۰٥سالى که بخاطر فعاليتهاى انقالبى دستگير شد ٬عضو حزب بود·
در نوامبر همانسال کمتيه مرکزى حزب جلسه خود را ٬هنگام آماده نمودن قيامى
مسلحانه ٬در خانه گورکى در سن پطرزبورگ تشکيل داد· بعدها گورکى در مورد
اولين مالقات خود با لنين نوشت« :براى من تصور لنين بدینگونه شگفت انگيز بود·
در او چيزى گم شده وجود داشت· او سيگار لوله ميکرد و هنگاميکه ایستاده بود
دستانش را با حالتى بى تکلف زیر بغل خود نگاه ميداشت·
لنين از جهاتى بسيار معمولى بنظر ميامد و در اولين برخورد قابليت خود را براى بر
عهده گرفتن مقام رهبرى به نمایش گذارد· مقابل من شبحى با ثبات ٬چاق ٬خپل و
تاس ایستاده بود که دست مرا در یکى از دستهاى خود نگه داشته ٬در حاليکه با
دست دیگر خود پيشانى خود را که ميتوانست متعلق به سوکراتس باشد خشک
ميکرد ٬با چشمان منحصر بفرد و روشن خود با عالقه به من نگاه ميکرد· او
بالفاصله به اظهار نظر در مورد کمبودهاى موجود در کتاب من [مادر] آغاز نمود·»
گورکى مسئله را به این بهانه که براى نوشتن آن طى اقامتى در آمریکا عجله کرده
بود ٬رتق و فتق نمود ٬اما سرعت عمل وى مورد تحسين لنين قرار گرفت چرا که
جنبش دقيقا به چنين رمانى نياز داشت·····
اگر چه بعدها گورکى انسان مهمى شد ٬یک فرد قابل ستایش بين المللى ٬اما حزب را
رها نکرد· بسيار خوب ٬چند بارى با لنين قطع رابطه کرد ٬او را لعن و نفرین و با
وى مجادله نمود ـ اما همواره بازگشت· اگر لنين در مورد ترتسکى گفت« :او با
ماست ٬اما متعلق به ما نيست» ٬بارها خالف آنرا در مورد گورکى گفته بود« :او با
ماست ٬او متعلق به ماست»·

به نظر ميامد که نزدیکترین همکاران لنين در تبعيد ٬زینویف ٬ترتسکى و دیگران در
این مورد که ممتازترین ویژگى لنين داشتن هدف بود ٬این احساس که رهبر انقالب
سوسياليستى روسيه ناميده شود ٬توافق داشتند· همه و همه چيز تابع این هدف شد·
دشمن او ٬دان ٬از سر تسليم و منقلب گفت« :انسانى وجود ندارد که  ٢٤ساعت ٬هر
روز و مستقيما براى انقالب کار کند ٬فکر کند و حتى فقط در مورد انقالب خواب
ببيند! با چنين انسانى چه ميتوان کرد؟»
روابط لنين با دیگران همواره تابع مقصودى بود· قطع رابطه سياسى با فردى ٬به
معناى قطع رابطه شخصى با آن فرد بود· اما اگر تضادهاى سياسى حل ميشدند ٬لنين
در هر حالتى براى از سر گيرى دوستى و ایجاد روابط شخصى آماده بود·
اینکه براى مثال کامنف و زینویف در اکتبر  ١٩١٧بر عليه انقالب عمل نمودند٬
مانع از سرگيرى همکارى لنين با آنان نشد ٬تو گویى که هيچ اتفاقى رخ نداده بود·
در مورد کالينين نيز بهمين ترتيب· مرتدانى مانند ترتسکى ٬مایسکى ٬ویشينسکی و
غيرو ٬که به منشویکها پشت کرده بودند هرگز به خاطر گذشته خود مورد سرزنش
قرار نگرفتند·
نقطه مقابل رافت انسانى لنين آشتى ناپذیرى وى در مقابل افرادى بود که در
اپوزیسيون قرار داشتند و قربانى لعن و نفرین او ميشدند· پس از انقالب هنگاميکه
منشویکها ٬دان و مارتف به تبعيد فرستاده شدند لنين دخالتى نکرد ٬اگر چه بنظر
مياید که در خلوت اظهار تاسف نموده باشد :لنين به گورکى گفته بود« ٬حيف که
مارتف با ما نيست· خيلى حيف شد! او رفيق بسيار خوبيه ٬چه انسان پاکى!»
ما نميدانيم که لنين زمانى بخاطر ضربه اى که وى خود را به انجام آن بر عليه کسى
ناگزیر دیده بود ابراز ندامت نموده باشد· احساساتى بودن امرى بود که او بشدت از
آن دورى ميجست· کارل رادک ميگوید که او چگونه یکبار طى دوران تبعيد خود در
سوئيس با دعوت وى به نوشيدن چند آبجوى مورد عالقه اش «سالواتور» در جهت
بر طرف نمودن افسردگى لنين تالش نموده بود·
شب هنگام ٬رادک لنين را تا خانه همراهى و پس از برقرارى آرامش لنين در تقالى
توضيح مسئله برآمده بود« :ميفهمى ٬االن بيست ساله که من مشغول فرستادن مردم
براى انجام کار غير قانونى هستم ٬اینها همگى ناموفق بودن ٬صدها انسان· اما این
٢
ضروریه»

لنين و گورکى طى دوران تبعيد متناوبا با یکدیگر مکاتبه و در مورد مسائل مشترک
ميان خود با یکدیگر گفتگو مينمودند· گورکى  ١٩۰٧بعنوان مهمان ویژه به کنگره
حزب در لندن دعوت شد· در راه لنين و گورکى شيشه اى شراب با هم تقسيم و کارت
بازى کردند· لنين مرتبا ميباخت·
هنگاميکه گورکى در مورد مالقاتش با آگوست ببل ٬رهبر کارگران آلمانى ٬حرف
ميزد لنين با دهان بسته ميخندید· هر بار که آن رهبر مورد احترام کارگران با
خوشحالى به او ميگفت ( Mahlzeitنوش جان) ٬گورکى با آلمانى ضعيف خود
 Mahlzeitرا به معناى «دوران بد!» تصور مينمود· «کودک» ٬ببل اینرا هنگام
صحبت با مهمانان روسى خود ميگفت·
گورکى مصاحبان خود را با در نظر گرفتن جزئيات خاصى مورد ارزیابى قرار ميداد·
یکى از این جزئيات که او هرگز فراموش نکرد این بود که لنين ٬پس از ورودشان به
لندن ٬به دقت مالفه گورکى را در اتاقش ٬بمنظور اطمينان از اینکه مرطوب نباشد٬
کنترل کرد· او بسالمتى گورکى فکر ميکرد·
پس از کنگره گورکى لنين را به کاپرى دعوت نمود· این دعوت ابتدا در آوریل
 ١٩۰٨پس از مدتى تردید و دودلى مورد پذیرش وى قرار گرفت ٬اما بدون
کروپسکایا· کمى قبل از ترک ژنو لنين به گورکى گفت« :من خواهم آمد ٬اما تکرار
ميکنم :فقط به شرط اینکه در مورد فلسفه و یا مذهب بحٽ و گفتگو نکنم·»
آنها به همراه یکدیگر از موزه ملى ناپل ٬شهر ویران پمپئى و دامنه هاى وزوو
بازدید نمودند· در عکس معروفى گورکى و همسر وى ماریا فىودورونا آندریوا
ایستاده و به لنين زمانيکه در تراس خانه گورکى با آلکساندر بوگدانف/فيلسوف
شطرنج بازى ميکند نگاه ميکنند· لنين شکست خورد« ٬و زمانيکه شکست خورد»٬
گورکى نوشت« ٬عصبانى و مانند کودکى پکر شد·»
لنين و بوگدانف هر دو تا پایان عمر خود ٬همراه با تضادى دائمى ٬بلشویک باقى
ماندند ·٣بوگدانف ٬که از هواداران فيلسوف اطریشى ارنست ماخ و
«امپریوکریتيسيزم» وى بود ٬لنين را به نوشتن مطلبى در مورد امپریوکریتيسيزم٬
رشته اى غير آشنا براى او ٬به تصفيه حساب با این فيلسوف ناگزیر نموده بود·
طى همان دوران گورکى با نظراتى از قبيل ٬ایجاد مصالحه ميان سوسياليسم و
مذهب ٬تبدیل توده ها به خدا و بوجود آوردن درک جدیدى از خدا سر و کله ميزد·

این امر لنين را منقلب مينمود· به عقيده او تالش در جهت نجات آبروى ارتدکس
روسى زمانيکه مردم نيازمند رهایى از آن بودند ٬بشدت خطرناک بود·
«تفاوت ميان جستجوى خدا و یا ایجاد آن بهمان بزرگى تفاوت ميان یک دیو آبى و
زرد است··· یک کشيش مسيحى که به دختر بچه هاى کوچک تجاوز ميکند ···· به
مراتب خطر کمترى براى [دمکراسى] دارد تا کشيشى که با دیدگاه دمکراتيک اعالم
ميکند که خدا وجود دارد» ٬لنين نوشت·
در نوامبر  ١٩۰٩کميته مرکزى حزب به خاتمه حمایت خود از مدرسه حزبى
گورکى ٬کاپرى ٬تصميم گرفت· گورکى در نامه اى به لنين نوشت« :دوست عزیز٬
من براى شما احترام بسيارى قائلم··· اما درک شما از انسانها ٬اگر مرا ببخشيد٬
بشدت کودکانه است! ایکاش که تا به این اندازه ساده نبودید! اما گاهى برداشت من
اینستکه انسانها در چشمان شما تنها فلوتى هستند که از آنها بمنظور نواختن ترانه
اى که عاشقش هستيد استفاده ميشوند····» قطع رابطه ميان گورکى و لنين تا پنج
سال بدرازا کشيد·
در جریان آغاز اولين جنگ جهانى ابتدا گورکى اعالميه اى نوشت و در آن
«آلمانيهاى بربر را محکوم نمود»· اما اشتباه خود را بسرعت دریافت و فهميد که
جنگ نفرت همه از هم را سبب شده بود· او در مقاله اى که در Svenska
 ٤Dagbladetنيز منتشر شد نوشت« :در حال حاضر نگرانى در مورد آینده فرهنگ
اروپا و آگاهى در مورد خویشاوندى معنوى مان در عشق – ه به این فرهنگ ٬باید
ما را متحد سازد»·
طى دوران انقالب انتقادات گورکى نسبت به لنين و بلشویکها افزایش یافت· کودتاى
جوالى  ١٩١٧که به بلشویکها نسبت داده شده بود از جانب گورکى بعنوان یک
«تراژدى نفرت انگيز» محکوم شد· او به انقالب اکتبر نيز بـشدت انتقاد و به باورش
لنين در حال کشاندن کشور به یک بحران آنارشيستى بود· انحالل مجمع قانونگـدار
در ژانویه  ١٩١٨وى را منقلب نموده بود·
او نوشت« :من نميتوانم با راهزنانى مانند لنين و ترتسکى صحبت کنم» ٥ .به باور
وى رهبر انقالب آلوده به «زهر قدرت» شده بود· در این مورد «نگرش نفرت
انگيزشان به آزادى بيان ٬به افراد و کليه حقوق فردى آنان ٬که دمکراسى براى آن
مبارزه نموده است» شهادت ميدادند· گورکى تحمل ميشد ٬اما با خشمى رو به
افزایش· لنين گفت« :او بسادگى قربانى خلق و خوى خود ميشود»· ترتسکى اهانت
نمود« :فرهنگ سرود خوانان در کليسا»·

در فوریه  ١٩١٨نشریه گورکى( Novaja Sjizn ٬زندگى جدید) بدليل محکوم
نمودن معاهده صلح برست ـ ليتوسک ممنوع و در جوالى همانسال بصورتى کامل
ممنوع شد· پس از حمله فانى کاپالن به لنين در اوت  ١٩١٨تماس محدودى ميان
گورکى و لنين برقرار شد· هدف او حمایت از طبقه روشنفکر در مقابل ترور سرخها
بود·
«ها» لنين پاسخ داد« ٬این گلوله طبقه روشنفکر است که من در سرم دارم·» لنين
بعنوان نمونه کرولنکو/نویسنده را در نظر گرفت که در ستایش از شرکت روسيه در
جنگ بروشورى نوشته بود· «براى چنين آقایانى حمایت از  ١۰۰۰۰۰۰۰کشته در
جنگى امپریاليستى کاریست با ارزش (در عمل ٬بهمراه عبارات شيرین [بر عليه]
جنگ) ٬اما صدها هزار کشته در یک جنگ عادالنه داخلى بر عليه زمينداران بزرگ
و سرمایه داران آى و اوى ٬خميازه و حمالت عصبى آنانرا سبب ميشود·»
گورکى یکبار براى لنين تعریف کرد که زنى زیبا با هيجانى بسيار خود را به او
نزدیک کرده بود« :به من استخون بده ٬گوشت استخون بده» آن زن که به در خانه
گورکى ميکوبيد با این اعتقاد درخواست مينمود که وى در این دولت جدید داراى
امتيازاتى بود که چشم پوشى از آنها امکان پذیر نبود· مسئله این بود که این بانوى
بزرگوار صاحب چهار سگ بود ٬که البته او ٬با آن سهميه بندیهاى شدید جارى و
یک چهارم سهميه بندى سه ماهه براى افراد ٽروتمند ٬قادر به سير کردن شکم آنها
نبود·
آن زن به پریدن به داخل آبهاى کانال مویکا و خودکشى تصميم گرفته بود ٬اما چهار
سگ وى با تشخيص شرایط هرج و مرج به دادن نظم ترتيب زندگيش کمر همت
بسته و او را از خودکشى منصرف نموده بودند· «ها ٬ها» لنين لبخندى زد· «قصه
قشنگى بود ٬اگر چه من در آوردى بود·» «عاقالن باقى ميمانند» او متفکرانه اضافه
نمود·
شرایط طبقه ثروتمند قدیمى را به هر چه محکمتر بستن کمربند خود ناگزیر نموده
بود· خارج کردن پول از بانک به  ١۰۰روبل در ماه محدود شده بود·  ٣٥۰۰۰هزار
صندوق بانکى در حضور سربازان گارد سرخ مورد بررسى قرار گرفتند و اموال با
ارزش مصادره شدند·
مغرضى با خوشحالى از اینکه شاهزاده خانم گالتزینا در آنزمان در بازار کيک
ميفروخت ٬بارونس رانگلر لباس ميدوخت ٬کنتس وایت شکالت و شيرینى جات و
ژنرال بروسيلوف کبریت ميفروختند ٬گزارش داده بود· با همه اینها با byvsjije

 ljudiـ مردمان سابق ـ گاهى با خوشحالى برخورد ميشد و گاهى با دلسوزى·
بسيارى در تالش بمنظور استفاده از سهميه بندى کامل مشخصات خود را تغيير
دادند· در بهترین حالت کودکان و نوه هاى آنان پس از  ٧۴سال موفق به زدودن گرد
و غبار عناوین نجيب زاده گان شدند···
عاقالن ميمانند ٬لنين گفت· اما  ١٬٥تا  ٢ميليون نفر مهاجرت نمودند· در مارس
 ١٩١٧آکادمى علمى روسيه انقالب را ستوده بود· اما در اکتبر عقب نشينى نمود·
٦
فيزیکدان معروف و برنده جایزه نوبل ایوان پاولوف در زمستان  ١٩١٨گفت
«آنچه که بلشویکها با روسيه ميکنند یک آزمایش است ٬اگر چنين است در
اینصورت من به انجام آن با یک قورباغه نيز مایل نيستم»·
لنين ٬که به اهميت تحقيقات پاولوف آگاه بود ٬با سهميه بيشتر شرایط آرامش وى را
فراهم آورد· این عامل دیدگاه او را نسبت به حکومت شوراها تغيير داد· شمار
دانشمندان روسيه در آنزمان کمتر از سوئد کوچک بود· بسيارى از آنان دشمنان
سياسى ٬و بلشویکها ناگزیر به نادیده گرفتن آن بودند· رئيس دانشگاه پطروگراد
یکى از اعضاى حزب کادت بود و آکادمى علمى تا پایان سال  ١٩١٨یک نفر عضو
فعال بلشویک نداشت· اگر چه آکادمى بر عليه انقالب اکتبر سخن گفته بود اما
همچنان به فعاليت خود ادامه داد·
اما گاهى تضادها باال ميگرفتند و دانشمندان تنها به صرف این سوء ظن که بر عليه
حکومت شوراها توطئه نموده بودند دستگير ميشدند· در یک مورد گورکى چنان
خشمگين شد که در نامه اى پوست لنين را کند· لنين معموال به نامه هاى پرخاش
جویانه پاسخ نميداد ٬اما در این مورد پاسخ داد:
«اینها عبارات بشدت تندى هستند و شما به چه دليل از این عبارات استفاده ميکنيد؟
گيریم که دهها و (یا حتى صدها نفر) چند روزى را در زندان نشستند··· چه فالکتى٬
باور نکردنيست! چه بى عدالتى! چند روز و یا حتى یک هفته در زندان براى چند
نفر روشنفکر···· ما ميدانيم ٬پروفسورهایى که در تماس نزدیک به کادتها هستند
مستمرا به توطئه گران کمک ميکنند·
این یک حقيقت است· توان فکرى کارگران و دهقانان رشد ميکند و در مبارزه جهت
سرنگونى سرمایه دارى و ملتزمين ریز و درشت آنان و نوکران سرمایه که به
تصور خودشان مغز جامعه هستند تقویت ميشود· در واقع این مغز نيست بلکه
٧
مدفوع است» لنين فریاد زنان گفت·

چکا در آنزمان فهرستى از  ١٦۰روشنفکر ٬عمدتا اومانيستها که طى دورانى قابل
مالحظه به خارج از کشور فرستاده شدند ٬فراهم آورد· بسيارى از آنان را در یک
کشتى ـ « کشتى فلسفه» نشانده و به غرب فرستادند· شمار افرادى که این سفر را
داوطلبانه انتخاب نموده باشند چندان نبود· آنها پاسپورتى باهویت روسى دریافت
نمودند ٬اما به بازگشت به روسيه اميدى نداشتند· بعدها این گروه بى وطن شدند و از
انجمن ملتها پاسپورتى دریافت کردند که اصطالحا پاسپورت  Nansenناميده ميشد·
لنين البته با اخراج افراد مشهورى مانند فيلسوفها نيکالى بردیایف و سرگئى
فرانک ٬بلوایى در غرب بر پا نمود· اما همزمان موقعيت آنچنان بود که این اخراجها
بسيارى را از گرفتار شدن به سرنوشتى بدتر نجات داد· ام· او· گرشنسون در همان
گلچين ادبى ٬وچى ٬که نيکالى بردیایف نيز در آن مشارکت مينمود نوشت ···«:ما
فقط باید آرزو کنيم که در مردم ادغام نشویم· ما باىد بيش از دسيسه هاى حکومت از
مردم بهراسيم و سپاسگزار این رژیم باشيم ٬چرا که با زندانها و سرنيزه هاى خود
٨
تنها نيروى قادر به حمایت از ما در مقابل خشم تودهاست·»
براى لنين عملى نمودن طرحهاى خود در مورد تربيت نسلى کامل و جدید از
روشنفکران روسى زمان درازى بطول انجاميد· تا اطالع ثانوى آنها باید با معلمان و
پروفسورهاى قدیمى کار ميکردند و لنين رهمنودهاى مشروحى در مورد چگونگى
برخورد با آنان صادر نمود·
«به آنها چنان موضوعات و مطالبى را بدهيد که ناگزیر بصورتى عينى به دیدگاههاى
ما نزدیک شوند· براى مثال به آنها اجازه بدهيد که در مورد تاریخ استعمار سخنرانى
کنند ٬چرا که نویسندگان سرمایه دارى عملکرد موذیانه یکدیگر را ـ انگليسيها
فرانسویها ٬فرانسویها انگليسيها و آلمانيها هر دو ـ افشاء نموده اند· [مبحث ادبيات]
استادان را بصورتى جامع به صحبت در مورد حيله هاى سرمایه هاى مستعمراتى
ناگزیر ميسازد·
در ضمن از آنها شناخت در مورد ادبيات بنيانى مارکسيستى را درخواست نمایيد٬
برایشان روشن کنيد ٬آنکسى که در مارکسيسم فارغ التحصيل نشود نميتواند
سخنرانى کند· من بشما ضمانت ميدهم ٬شاید آنها صاحب عقيده درستى نشوند ٬اما
مطالبى را خواهند آموخت که در گذشته در برنامه هایشان وجود نداشته است· سپس
این دیگر به دانش آموزان مربوط ميشود که تحت رهبرى سياسى ما از این داده ها
آنطورى که باید بهره بردارى نمایند·»

ميخائيل پوکروفسکى/مورخ از این که جریان گذار به سوسياليسم چگونه بدون
«مسئله» پشت سر گذاشته شد شگفت زده بود· او مينویسد ٬امتحانات با عالقه داده
شدند و بسيارى از استادان اعالم نمودند که از سالها قبل مارکسيست بوده اند· هفتاد
سال بعد همين پروفسورها در همان دانشگاه روسى در ردیف اولين کسانى قرار
گرفتند که کتابهاى حزبى خود را پاره و اعالم نمودند که از سالها قبل ليبرال بوده
اند···
گورکى تجاوزات انقالب را مورد انتقاد قرار داد ٬اما بر خالف بسيارى از
روشنفکران ٬براى مثال برنده جایزه نوبل ایوان بونين ٬هرگز به جبهه سفيدها
نپيوست· «دیروز او (پرزیدنت ویلسون) براى حمایت از حق ملل جهت تعيين
سرنوشت خودشان آماده بود» ٬گورکى در سال  ١٩١٩نوشت« ٬و اکنون ارتشى را
بمنظور بازگرداندن نظم و ترتيب به روسيه ٬جایى که مردم در حال حاضر از حق
٩
قانونى خود براى بدست گيرى قدرت بهره بردارى نموده اند ٬مجهز مينماید·»
گورکى پادوى کسى نبود· او تمام توان خود را بر عليه بازداشتهاى رئيس محلى
حزب ٬گئورگى زینویف در پطروگراد ٬بکار گرفت و نامه اى به لنين نوشت« :این
بازداشتهاى بربرمنشانه تنها به نابودى افراد با فراست و کاردان منجر خواهد شد·
براى هر روز که ميگذرد رابطه من با حکومت شوراها خصمانه تر ميشود [····]
بازداشت و از ریشه بر کندن دانشمندان با توسل به روشهاى بربرمنشانه و نفرت
انگيز توسط شما تنها نشانگر اینست که نه ميتوان به پيروزى و نه حتى به
سرنگونى شجاعانه اى اميدوار بود·
والدیمير ایليچ ٬آگاه باشيد که من از این افراد کامال حمایت ميکنم· من نيز ميخواهم
که با کمال ميل دستگير و زندانى بشوم تا اینکه در نابودى بهترین فرزندان روسيه
شریک جرم شما باشم· چرا که اکنون براى من کامال روشن شده است که «سرخها»
و «سفيدها» بيک اندازه دشمن خلق روسيه هستند· البته شخصا ترجيح ميدادم که
توسط «سفيدها» کشته ميشدم ٬اما «سرخها» نيز دوستان من نيستند· اميدوارم که
مرا درک کنيد·
١۰
ماکسيم گورکى
با اینحال در پس آن نامه هاى منقلب در مورد تجاوز به حقوق دمکراتيک ٬یک
سوال اساسى پنهان شده بود· گورکى ٬بر خالف لنين که کشاورزان را در کشورى
مانند روسيه متحد ضرورى انقالب ارزیابى مينمود ٬به ارتجاعى قلمداد نمودن آنان
اعتقاد داشت·

«من علنا اعتراف ميکنم» ٬گورگى نوشت« ٬افرادى که با آب و تاب از عشق خود به
مردم سخن ميگویند ٬احساسى از عدم اعتماد و شک و تردید را در ذهن من سبب
ميشوند· من از خودم و از آنان سوال ميکنم :آیا شما عاشق کشاورزانى هستيد که تا
حد از خود بيخود شدن ودکا مينوشند و سپس مانند یک حيوان وحشى رفتار کرده و
به شکم همسران حامله خود لگد ميزنند؟
کشاورزانى که به نزدیکان خود ٬که به آنها عشق ميورزند ٬اجازه ميدهند که از
گرسنگى بميرند؟ کشاورزانى که دهها هزار پود گندم را زیر خاک ميکنند ٬در زیر
خاک ميپوسانند و از دادن آن به قحطى زدگان امتناع ميورزند؟ کشاورزانى که حتى
یکدیگر را زنده در خاک مدفون ميکنند ٬اعدامهاى خونين را در خيابانها ترتيب
ميدهند و از دیدن اینکه چگونه فردى فرد دیگرى را بقتل ميرساند و یا در آب
١١
رودخانه غرق ميکند لذت ميبرند؟»
براى حکومت شوراها قبول موضع ضد دهقانى گورکى بعنوان سياست غير ممکن
بود اما درک این دوگانگى براى همگان امکانپذیر نبود بلکه بدون توجه لنين را
دشمن خلق ارزیابى مينمودند· در سال  ٬ ١٩٢۰پس از ایجاد اختالل در کار
انتشاراتى گورکى براى ادبيات جهان توسط بوروکراسى شوراها ٬او به خاتمه کار
خود تهدید نمود·
لنين به نفع گورکى دخالت کرد· اما همچنين ميدانست که گورکى بيمار بود و خون
استفراغ ميکرد و به وى ترک کشور را براى مدتى پيشنهاد نمود· گورکى بنفع
آلکساندر بلوک ميانجيگرى و برایش اخذ ویزا نموده بود ٬اما او پيش از دریافت آن
چشم از جهان فروبسته بود·
و هيچ چيز بميزان مسئله نيکوالی گوميليف/شاعر ٬که بداشتن فعاليتهاى ضد انقالبى
متهم شده بود ٬گورکى را خشمگين نکرد· او واقعا در توطئه اى بر عليه دولت
شرکت ٬اما گورکى به دالیل انسانى نجات جان وى را درخواست نموده بود· ١٢اما
این درخواست کمکى نکرد ٬گوميليف اعدام شد و همسرش آنا آخماتووا و پسرش٬
مورخ آینده ٬لف گوميليف را از خود بر جاى گذارد·
موارد مورد اختالف سرانجام افزایش یافت و گورکى کشور را ترک نمود· او در
برلن بدون درگيرى با ارگانهاى حکومت شوراها آنچه را که مایل به نوشتن آن بود
نوشت ٬بصورت فزاینده اى با سياست موجود فاصله گرفت و ابتدا زمانى به خود آمد
که لنين در گذشته بود·

این مسئله براى شخص گورکى ضربه بزرگى بود ٬چرا که با وجود همه اختالفات
لنين را ضامنى براى بازگشت خود محسوب مينمود· در ضمن جهت ارائه یک
ارزیابى کلى از لنين ٬که اکنون وى را «با خشمى فراوان ميپرستيد» ٬بهانه اى
بدست گورکى داده شد« :سکان دار کشتى را ترک نموده است··· پس از صد سال٬
١٣
مرگ ایليچ برزگترین رویداد روسيه است· بله ٬بزرگترین···»
او نوشت« :من در روسيه ٬کشورى که در آن بمنظور سالمت روح ٬درد و رنج از
روى اجبار همانند یک داروى جهانى ستایش شده است ٬کسى را مالقات نکرده ام که
به اندازه و بشدت لنين از درد و محنت انسانها متنفر بوده و آنان را خوار شمرده
باشد· اعتقاد راسخ وى بدبختى و نکبت را نه شرط غير قابل درمان براى زندگى ما
١٤
بلکه لکه اى قلمداد مينمود که انسانها باید و قادر به نابودى آن هستند·
ابتدا در سال  ١٩٣۰بود که گورکى نسخه نهایى خود از«توصيف لنين» را نوشت·
آنزمان او حتى شقاوتهاى انقالب و «ترور سرخها» را بشکل دیگرى ميدید· او به
نکته اى اشاره نمود که لنين در یکى از آخرین مالقاتهایشان به وى گفته بود:
«نسل ما چيزى را در تاریخ بوجود آورد که از نظر اهميت شگفت انگيز بود· آن
شقاوتى که شرایط به دوران ما تحميل نمود ٬قابل توضيح و قابل درک خواهد شد·
همه ٬همه چيز را خواهند فهميد ٬همه چيز·» اما کمى قبل از مرگ لنين گورکى
نوشته بود« :در دوران لنين شمار کسانى که کشته شدند شاید از دوران وات تيلور٬
توماس مونزر ٬و گاریبالدى نيز بيشتر بودند·»
لنين از این شيوه مقایسه در پنهان لبخندى زد· وات تيلور«/آجر پز» که در سال
 ١٣٨١مردم فقير انگيس را بر عليه سلطه پادشاهى تحریک نموده و کاخ لندن و
زندانها را به آتش کشيده بود· توماس مونزر ٬کشيشى که ميان سالهاى  ١٥٢٤ـ ٢٥
شورش دهقانان را در آلمان بر عليه شاهزاده در قدرت و پاپ رهبرى نموده بود·
گاریبالدى قهرمان آزادى طلب ایتاليا که اساس اتحاد کشور را پایه گذارى نموده
بود .....او در ميان کله گندها قرار داشت·
١ـ ماکسيم گورکى :پرتره ادبى (مسکو  ٬)١٩٨٣ص ·۴١
٢ـ نقل قول از دیميرى ولکوگنو :لنين· پرتره سياسى ٬ص ( ٢مسکو  ٬(١٩٩۴ص ·۴٣۰
 ٣ـ بوگدانف که پزشک و رئيس انستيتویى در اتحاد جماهير شوروى بود ٬در سال  ٬ ١٩٢٦زمانيکه او جهت آزمایش یک عمل آزمایش
خون را بر روى خودش انجام داد.
٤ـ  :Geir Kjetsaaماکسيم گورکى (هيلدس هایم  )١٩٩۶ص ·٢٣۰
٥ـ همانجا ٬ص ٢٣۵
٦ـ به نقل از مارک پوپوفسج :علم مدیریت (لندن  )١٩٧٨ص ١٨
٧ـ نامه از لنين به گورکى در  ١٥سپتامبر  .١٩١٩آٽار منتخب لنين ۴۴:٢٨٣
٨ـ  :Maurice Paléologueروسيه تزارى در جنگ جهانى دوم (مسکو  )١٩٩١ص ١۵
٩ـ  :Geir Kjetsaaماکسيم گورکى (هيلدس هایم  )١٩٩۶ص ·٢۴٧

١۰ـ نامه به لنين  ٦سپتامبر ١٩١٩
١١ـ همانجا ٬ص ٢٣۵
١٢ـ نویسنده گان روسى  ٬ ١٩١٧-١٨۰۰بخش ( ٢مسکو  ٬)١٩٩٢ميگوید که گوميليف قول داده بود که در آن به اصطالح توطئه
« »Tagantsevشرکت کند·
١٣ـ  :Kjetsaaهمانجا ٬ص ٣۰١
١٤ـ والدیمير ایليچ لنين ٬جوالى  .١٩٣۰بخشى از ماکسيم گورکى :پرتره ادبى (مسکو  ٬)١٩٨٣ص  ٨و صفحات بعدى·
١٥ـ والدیمير ایليج لنين :اسناد ناشناخته  ١٩٢٢-١٨٩١مسکو  ٬)١٩٩٩ص ·۵٩۰
١٦ـ به نقل از دیميترى ولکوگنو :لنين· پرتره سياسى ٬جلد ( ٢مسکو  ٬)١٩٩۴ص ·٢۴٩

 -٢٧به من زهر بده
لنين خسته و فرسوده بود و بيش از هر زمان دیگرى از بيخوابى و سر درد گله
ميکرد· او در  ٨جوالى  ١٩٢١از دفتر سازمان حزب یک ماه مرخصى ٬با داشتن
دوبار حق شرکت در جلسات دولت از گورکى که در آن نزدیکى قرار داشت٬
درخواست نمود· با اینحال رها نمودن خود از هيجانات دائمى و نگرانى از به هرج و
مرج کشيده شدن دولت طى دوران غيبتش آنچنان آسان نبود·
دفتر او از یادآوریها ٬موافقتنامه ها ٬پيش نویسها ٬شکایات و دادخواستهاى مکرر
سيراب شده بود· او بعدها در ماه اوت و دسامبر نيز درخواست مرخصى نمود· لنين
مسلسل ٬لنين ماشين ٬همچنان بشدت کار ميکرد اما نه آنگونه که باید و شاید·
یک شب در مى  ١٩٢٢لنين با حالت تهوع و استفراغ بيمار شد· ابتدا وعده ماهى
خورده شده توسط او در روز قبل مورد سوء ظن قرار گرفت· اما پزشک وى پس از
ورود لنين را دید که کمى بریده بریده صحبت ميکرد· در ضمن نيمه قسمت باالى بدن
او تقریبا فلج شده بود· کروپسکایا در نامه اى اینچنين نوشته بود ٬هنگاميکه از
لنين خواسته شد که  ١٢را ضربدر  ٦کند او قادر به پاسخ نشد ٬پس از آن ساعتها
نشست و  ٦را باضافه  ٦کرد·
پزشکان وقوع یک سکته ضعيف را مورد تایيد قرار دادند· این بيمارى معموال از
لخته شدن خون حاصل ميشود اما ميتواند نتيجه یک خونریزى مغزى نيز باشد· در
آنزمان پزشکان قادر به تشخيص اینکه کدام ٬کدام است نبودند و در زمان درمان نيز
تفاوتى نميکرد ٬هر دو به یک روش درمان ميشدند·
لنين رهسپار گورکى شد و در آنجا چهار ماه دوران نقاهت را گذراند· ترتيباتى در
مورد فاصله گيرى کامل وى از سياست ٬که از آنها اطاعت و بقبول یک شيوه زندگى
جدید ناگزیر نمود ٬اتخاذ شده بود· او بتدریج از کار در کرملين خالص شد· هنگام
اقامت در مسکو به وى براى فقط  ٢ـ  ٣ساعت اجازه کار داده شده بود ٬مسئله اى
که بعدها به  ١۰ـ  ١٥دقيقه محدود شد· در خالل آندوران محدود آخرین مقاالت و
نامه هاى او دیکته شدند·

لنين بدليل شرایط موجود به رویکرد جدیدى ٬نگاه به آٽار خود از خارج ٬ناگزیر شد·
مردى که از دو جنگ و سه انقالب جان سالم بدر برده و تحولى اجتماعى را آغاز
نموده بود که هيچ کشورى تا آنزمان از سر نگذارنده بود ٬تجربه کميابى بود که به
پردازش نياز داشت·
در کار مسائل دیگرى نيز وجود داشت که به امر به حاشيه راندن لنين از مرکز
حوادث یارى رساند· او بصورت فزاینده اى در اقليت قرار ميگرفت· براى مثال
پيشنهادى در مورد تشکيل کمتيه اجرایى ٬نطفه پارلمان شوراها ٬تا  ٦۰درصد از
کارگران و دهقانان بدون مقام دولتى ٬در کميته اى مدفون شد· حتى در دولت نيز
کارگران در اکثریت نبودند·
منتقدان در خارج و داخل ٬انقالب در کشور عقب مانده اى مانند روسيه را در اساس
غير واقعى و غير ممکن محسوب مينمودند· مدل این بود ٬ابتدا تمدن ٬سپس انقالب·
در سال  ١٩٢۰فقط  ٣٢درصد از مردم روسيه به خواندن و نوشتن قادر بودند· لنين
در مقاله در مورد انقالب ما ١در مورد این مسائل استدالل نمود· به اذعان وى
روسيه انقالب خود را پيش از بدست آمدن پایه و اساس «متمدنانه» سوسياليسم
تحقق بخشيده و انقالب روسيه بر خالف الگوهاى معتصبان عمل نموده بود·
لنين ٬با اینحال مدعى بود که انقالب روسيه صحيح بود و موفق ميشد· روسيه ابتدا
ميتوانست از طریق یک انقالب شرایط را ٬مانند «بيرون راندن زمينداران بزرگ و
سرمایه داران روسى» ٬براى تمدن ایجاد و پس از آن بسوى سوسياليسم حرکت
نماید· اما در بسيارى از دیگر جهات او ناگزیر به عقب نشينى از درک اوليه خود
شد ٬براى مثال آنهایى که در دولت و انقالب ارائه شده بودند·
به تایيد وى در آنجا ماموران دولت کارگرى بوسيله مردم انتخاب و در هر زمانى از
کار برکنار ميشدند· ماموران دولتى با کار کردن در اماکن مختلف فرصت بروکرات
شدن را پيدا نميکردند و دستمزدها بيشتر از دستمزد یک کارگر نميشد· و بنظر
ميرسد که در ژانویه/فوریه  ١٩١٨اعتقاد وى بيشتر بر این بود که روسيه شوروى
بدون نيروهاى نظامى ٬پليس و ماموران صاحب امتياز به اداره خود قادر بود·
در آخرین مقاله منتشر شده او ٬کمتر اما بهتر ٬لنين به تایيد این مسئله ناگزیر شد که
کنترل کارگران ـ و کشاورزان ( )Rabkrinبشدت بى نتيجه بود·  ٬Rabkrinکه
توسـط استالين رهبرى ميشد ١٢۰۰۰ ٬نفر را در استخدام خود داشت و خود بيک
دستگاه بروکراسى کوچک مبدل گشته بود· به پيشنهاد ترتسکى این غده جدید٬

بسادگى ٬باید بریده ميشد· لنين ميخائيل سنيوپا را جایگزین استالين نمود و از شمار
کارکنان تا  ٢۰۰۰نفر کاست·
لنين پس از به اجرا گذاردن سيستم «پاکسازى» منظم ( )Tjistkaدر حزب ٬و
 ١٩٢١با لغو مقام عضویت  ١٧۰۰۰۰تن از اعضاى حزب که از جهاتى پاسخگوى
شروط الزم براى یک بلشویک خوب بودن را نداشتند ٬مطلقا نميدانست که این
پاکسازیها بعدها بيشتر همکارانش« ٬لنينگراد» هسته اصلى حزب بلشویک ٬را هدف
قرار ميداد·
او در کنگره شوراها که در ماه دسامبر  ١٩٢٢در کرملين برگزار شد حضور
نداشت· در کنگره گزارش اميد بخشى از اقتصاد کشور ارائه نشد· توليد آهن و
فلزات تنها چند درصدى باالتر از دوران قبل از جنگ بود و صنعت پارچه بافى بدليل
کشت و کار ناچيز در ترکستان و آذربایجان باید با پنبه وارداتى به کار خود ادامه
ميداد·
انبارهاى فلزات و پارچه بافى کامال خالى و فقدان محصوالتى از قبيل نان ٬چربى٬
پاپوش ٬لباس ٬کبریت ٬نمک ٬صابون و نفت بشدت محسوس بودند· بر اساس
گزارش کميسر دارایى ٬سوکلينکوف ٬درآمد دولت بالغ بر یک درصد از بودجه بود!
بقيه از چاپ اسکناس حاصل ميشد·
نه فقط آن· بسيارى از مدارس بدليل بحران در دارائيهاى دولتى به تعطيلى کشانده
شده بودند· شمار کودکان دبستانى از  ٧ميليون به کمتر از  ٥ميليون کاهش یافته
بود· لنين در دو نامه به ترتسکى در تاریخ  ٢٥و  ٢٩نوامبر  ١٩٢١به نفع مدارس٬
اوراق کشتيهاى جنگى نيروى دریایى را درخواست نموده بود· دو ميليون روبل طال
از بودجه نيروى دریایى به مدارس منتقل و صرف وعده هاى غذاى کودکان و
معلمان شد·
در  ٣دسامبر لنين با فراخواندن یکى از ماشين نویسان زن خود دیکته وصيت نامه
سياسى خود ٬نامه اى به کنگره آینده حزب ٬را آغاز نمود· اولين مسئله وسعت
کميته مرکزى بود· از طریق گسترش کميته مرکزى از  ٢٦نماینده در آنزمان ٬به ٥۰
و شاید  ١۰۰نماینده ٬لنين به خنٽى نمودن جنگ قدرت جارى در سطوح رهبرى٬
بخصوص ميان استالين و ترتسکى ٬اميد داشت·
این دو آقا در همانزمان اختالفات خود را از طریق مطالبه عزل یکدیگر بروشنى به
نمایش گذارده بودند· این امر در سال  ١٩١٨زمانى آغاز شد که ترتسکى در

تلگرافى فراخواندن استالين از جبهه تزاریتسين را به کشور درخواست نمود· لنين
استالين را به جبهه اوکراین فرستاد ٬پس از آن ترتسکى عزل وى را از آنجا نيز
خواستار شد· در ژوئن  ١٩١٩استالين با تقاضاى برکنارى ترتسکى از مقام
فرماندهى ارتش سرخ تالفى نمود·
استالين بدليل شرایط جسمى لنين ماموریتهاى خود را بمنظور بر عهده گرفتن سمت
دبير کلى حزب رها نموده بود· لنين به کنگره نوشت« :رفيق استالين پس از انتصاب
به دبير کلى حزب قدرت بيش از اندازه اى را در دستان خود متمرکز نموده است و
من مطمئن نيستم که او بصورتى محتاطانه ٬همواره قادر به بهره بردارى از این
قدرت باشد·»
در مورد ترتسکى گفته شده بود که «شاید با خردترین عضو کميته مرکزى فعلى
ماست ٬اما او نيز اسير اعتماد به نفس شدید خویش است و توجه خود را بيش از
اندازه به جنبه مطقا ادارى امور معطوف مينماید»·
با مد نظر قرار دادن جریان پایدار دستور العملها ٬مقاالت آموزنده ٬سرزنشها و
تحسينها ٬بيان غم و اندوه شخصى ٬فریادهاى شادى معمولى و کج خلقيهایى که
لنين ٬در هر جایى که بود ٬به بيرون منعکس مينمود ٬ميتوان دریافت که آنها واقعا
تا چه ميزان وابسته به وى بودند·
بمنظور نائل آمدن به همان مقاصد ٬یک رهبر ٬فرد دیگرى با شخصيتى متعصبتر و
آلوده تر به بروکراتيسم ٬نيازمند اختياراتى تمام عيار ٬یک اسلحه دود زا و پنهان
کارى غير قابل نفوذ ميشد· اگر این اساسا امکانپذیر بود·
لنين طى سالهاى آخرین عمر خود بر سر برخى از مسائل با استالين اختالفات
شدیدى داشت· او با وى در مورد مسئله انحصار تجارت خارجى ٬که در آنمورد
استالين سياستى «ليبرالى» را دنبال مينمود مخالفت نمود· گفته ميشود که لنين از
روى غضب استالين را «ظالم بزرگ» ٬و با نظارت دقيق بر نمایشنامه گوگول ٬به
تقليد از یک پليس احمق« ٬حسابدار» ٬*Derzjimorda ٬خوانده بود·
لنين در مورد زینویف و کامنف فقط گفت که مقاومت آنان بر عليه انقالب اکتبر
«البته یک امر اتفاقى نبود»· اما آن امر و غير بلشویسم ترتسکى به یک ميزان
قابل سرزنش اند»· در مورد «محبوب» حزب ٬بوخارین جوان ٬گفته شد که نظریات
وى را «فقط با احتياط زیاد···· ميتوان بصورتى کامل مارکسيستى قلمداد نمود·»

لنين بارها به خانم ولودیت جاوا ٬که سخنان وى را بر روى کاغذ مياورد ٬گفته بود
که نامه ها باید «مطلقا محرمانه» باقى ميماندند· او بر اساس دستور العملهاى لنين
از تمام آنچه که دیکته ميشد پنج نسخه تهيه ميکرد و سپس :یکى را به خود او
ميداد ٬سه نسخه را به کروپسکایا و یکى از آنها را پس از مهر و موم در پاکتى
قرار ميداد که بر روى آن نوشته شده بود« :تنها توسط لنين ٬یا پس از مرگ وى
توسط کروپسکایا باز شود»· نامه همراه با مدارک محرمانه دیگر در قفسه اى قفل
شده نگهدارى ميشد·
اما مسائل شخصى تنها بخش کوچکى از «وصيتنامه» لنين را ٬که بجز  ٧نامه به
کنگره در برگيرنده مجموعه اى از مقاالت بود ٬تشکيل ميدادند· یک مسئله مهم
طرح دولت Gosplan ٬بود· به گفته ترتسکى این ارگان با اختيارات قانونى مجهز
ميشد ٬در حاليکه استالين بر این عقيده بود که این امر رهبرى حزب را بصورت
خطرناکى محدود مينمود·
لنين نيز در اصل با اعطاى اختيارات کامل به  Gosplanمخالف بود ٬اما به دالیلى
دیگر· وى از مبدل گشتن  Gosplanبه نطفه بروکراسى جدیدى هراس داشت٬
بروکراسى که با دخالتهاى خطرناک خود به محدود نمودن ابتکار عمل محلى و ملى
نائل ميامد· لنين سرانجام از نظرات ترتسکى حمایت نمود ٬گر چه با قيد و شرط و
دودلى فراوان·
استالين از موضع لنين با خبر و ظاهرا خشم و غضبش را بر سر کروپسکایا خالى
نمود· او در تماسى تلفنى بر سر او فریاد کشيد· از جمله بندیها چيزى نميدانيم ٬اما
کروپسکایا با فرستادن نامه اى به کامنف که در غياب لنين ریاست دفتر سياسى را
٢
بر عهده داشت از خود عکس العمل نشان داد·
«من به شما و گئورگى [کامنف] روى ميکنم که رابطه نزدیکترى به والدیمير ایليچ
دارید· خواهش ميکنم که مرا در مقابل این تهدیدات و پرخاشهاى مشمئز کننده و
دخالتهاى غير مودبانه در زندگى خصوصى ام ٬حفاظت کنيد·»
در  ٥مارس  ١٩٢٣لنين نامه اى به استالين نوشت و از او درخواست عذر خواهى
نمود· او در مورد حمله به کروپسکایا شنيده بود و از او طلب بخشش مطالبه کرد٬
در غير اینصورت با وى «قطع رابطه» مينمود·

استالين ابراز ندامت نمود ٬با اینحال ٬بدون دانستن اینکه چه چيزى اینچنين آزار
دهنده بوده است· در حاليکه لنين نامه خود را «با احترام» امضاء کرده بود ٬استالين
تنها نام خود را ٬عملى معمول ميان اعضاى دفتر سياسى ٬نوشت·
این حادٽه لنين را در  ٤ژانویه به ضميمه نمودن متنى به نامه ارسالى خود به کنگره
در مورد گسترش کمتيه مرکزى و ارائه پيشنهاد برکنارى استالين در صورت امکان
ناگزیر نمود« :استالين بى ادب و تحمل این اشتباه در مصاحبت با کمونيستها و ما
ممکن است اما بروز آن از جانب مردى در سمت دبير کلى قابل تحمل نيست·
بهمين دليل پيشنهاد ميکنم که جهت برکنارى استالين از این پست بدنبال راه چاره اى
باشيد و فردى از همه جهات متفاوت با وى را انتخاب کنيد· این فرد باید قبل از هر
چيز صبورتر ٬وفادارتر ٬مودب تر ٬متواضعتر و دلسوزتر نسبت به رفقا باشد· این
امور شاید ظاهرا کوچک بنظر بيایند ٬اما به باور من ٬جهت پرهيز از نفاق و با توجه
به رابطه ميان استالين و ترتسکى ٬که من با آن سر و کار داشته ام ٬امور پيش پا
افتاده اى نيستند و یا پيش پا افتاده اند اما ميتوانند در جاى خود به امورى تعيين
کننده مبدل گردند·»
آیا لنين واقعا خواهان برکنارى استالين بود و یا هدف تنها مالمت وى بود؟ تقاضاى
لنين از حزب مبنى بر انتخاب فرد بهترى از استالين ٬به معناى این نيست که او واقعا
به وجود چنين فردى عقيده داشت· اگرچه آشنایى ميان لنين و استالين تا اندازه اى
دیر رخ داد ٬و لنين  ١٩١٥هنوز از نام خانوادگى وى با خبر نبود ٬ ٣اما پس از آن
در بسيارى از مبارزات با یکدیگر متحد شده بودند· تنها امرى که او را از ترتسکى٬
زینویف و کامنف متمایز مينمود لکه ننگى بود که آنان در پروتکل خود داشتند·
آرزوى لنين اخراج بى قيد و شرط استالين نبود ٬بلکه اگر فرد الیقترى وجود داشت٬
و چنين فردى را لنين ٬خود ٬قادر به نام بردن نبود· اما هدف لنين ٬مطمئنا ٬از طریق
مورد سوال قرار دادن استالين محدود ومتعادل نمودن قدرت وى بود· لنين در مورد
نقش سياسى استالين نگران و براى آنها دالیل قانع کننده اى داشت·
نه فقط استالين ٬بلکه شمارى از نمایندگان دیگر ٬ادراکات لنين را آزار دهنده
درميافتند· در موردى ٬مقاله کمتر اما بهتر که لنين به پروادا فرستاد ٬اکثریت
اعضاى دفتر سياسى (استالين ٬مولوتف ٬کایبيشو ٬ریکف ٬کالينين و بوخارین) به
ممانعت از انتشار آن تصميم گرفتند· اما کامنف پس از حضور با تاخيرش به جلسه
از موضع ترتسکى در مورد انتشار مقاله حمایت نمود·

بعنوان آخرین راه حل شگفت آور براى متوقف نمودن آن ٬به پيشنهاد کایبيشو مقاله
در شماره ویژه اى از پراودا که فقط در یک شماره منتشر ميشد درج و به لنين نشان
داده ميشد! این پيشنهاد شامل راى اکثریت نشد و مقاله بر اساس درخواست لنين
منتشر شد·
در  ١٢دسامبر  ١٩٢٢لنين از اتاق کار خود در کرملين بازدید نموده بود· چهار روز
بعد دچار حمله جدیدى شد ٬حال او منقلب و باید بسترى ميـشد· براى معاینه لنين
دستکم شش متخصص خارجى ٬از جمله پروفسور ساموئل هنشن از بيمارستان
*
سيرافين ٬سرشناسترین محقق سوئدى در زبان پریشى  ٬فراخوانده شدند· شوراى
دولت در پرداخت هزینه ها دندان گردى نکرد :دستمزد هنشن  ٢٥۰۰۰کرون
سوئدى شد و دستمزد پزشکان دیگر نيز در همان سطح بود·
پروفسور ساموئل هنشن بعدها نظر خود را به روزنامه هاى سوئدى اعالم و به تمام
شایعات شرورانه در مورد ابتالى لنين به بيمارى سفليس پایان داد ....« :رهبرى
انقالب بزرگى مانند انقالب روسيه توسط فردى مبتال به اختالالت روانى و ضعف
جسمانى امریست کامال غير منطقى· بر عکس باید لنين را فردى بشدت تيز هوش و
کارى ٬چه از نظر روحى و چه از نظر جسمى ٬برسميت شناخت· بنظر مياید که
بيمارى اش در اساس ناشى از تالش فوق العاده اى باشد که او خود را در مقابل آنها
*
محافظت ننمود ٬و اینکه یک شمشير داموکلس مداوما باالى سر او در چرخش
٤
بود·»
دفتر سياسى فقط براى اقوام نزدیک بيمار اجازه مالقات صادر نموده بود· او در
ضمن نه بدریافت اطالعات سياسى ٬بلکه تنها به دیکته نمودن نامه مجاز بود ٬البته
بدون داشتن انتظار براى دریافت پاسخ· او از طریق کروپسکایا بخشا موفق به دور
زدن قوانين نسبتا شدید شد·
لنين وظایف خود را به سه معاون خود و دبير کل منتقل و از آنزمان ببعد به مختص
نمودن وقت خود به نوشتن قادر گشت· نتيجه پنج مقاله قابل توجه شد· رئيس دولت
و برنامه ریز حزب بجاى مقاله نویس کار ميکرد· اولين مقاله که در  ٢ژانویه
 ١٩٢٣دیکته شد ٬صفحه اى از یک دفتر خاطره نام داشت·
مقاله در مورد فرهنگ در دوران کمونيسم نوشته شده بود· هدف وى ٬با توجه به
آمار ناچيز توسعه و رشد در حوزه تعليم و تربيت ٬نشان دادن «اقدامات ضرورى و
اساسى باقيمانده براى ما پيش از دستيابى به تمدن یک کشور غربى بود·» او عدم

کاهش بودجه وزارت آموزش و پرورش ٬بهبود شرایط معلمان و بخصوص شرایط
مدارس روستایى را توصيه نمود·
لنين در مورد نگاه به مدارس بعنوان مرکز تبليغات کمونيستى نيز هشدار داد« :براى
کمونيسم ٬عدم وجود شرایط مادى الزم براى آن در روستاهایمان ٬اگر نخواهيم
بگویيم مهلک ٬مضر خواهد بود·»
اگر چه در همانزمان توانایى لنين بشدت محدود بود ـ فقط با کمک دیگران به خواندن
ـ و فقط به نوشتن عبارت  Mقادر بود ـ اثر دو جلدى منشویکى ٬بوریس سوچانوف٬
در مورد تاریخ انقالب روسيه را مورد انتقاد قرار داد· بررسى وى انتقاد گزنده اى
بود از «درک مال لغتى منشویکها در مورد مارکسيسم».
او دیکته کرد «آنها از قرار معلوم نه از ویژگيهاى تعيين کننده مارکسيسم درک
درستى دارند و نه از دیالکتيک انقالبى آن· کليه اعمالشان ٬آنان را بعنوان
رفرميستهاى ترسویى افشاء ميسازد که از مورد حمله قرار گرفتن سرمایه دارى و
حتى بيش از این از قطع رابطه با آنان هراس و همزمان در پس الف زنيها و عبارات
بى محتوا در جهت پنهان نمودن بزدلى خویش تالش دارند·»
آنها مختصات روسيه را درک نکرده اند· «اگر براى ایجاد سوسياليسم درجه اى از
فرهنگ ضرورت دارد (اگر چه هيچکس قادر به تعيين [سطح این فرهنگ] خاص
نيست) ٬چرا ما بمنظور دستيابى به این سطح خاص نباید ابتدا با کمک یک انقالب
زمينه را براى ایجاد آن فراهم آوریم و پس از انجام آن ٬بر اساس یک دولت کارگرى
ـ دهقانى و سيستم شورایى ٬بمنظور رسيدن به مردم و پشت سر نهادن آنان به جلو
حرکت نکنيم؟ []......
شما در کدام کتاب خوانده اید که یکچنين تغييرى در قاعده عادى تاریخ ممنوع و یا
غير ممکن است؟ من بياد مياورم که ناپلئون گفتOns´engage et puis on :
 voitکه به روسى روان بدین معناست :ابتدا پس از شرکت در مبارزه اى ميتوان از
نتایج آن آگاه شد·»
در  ٤مارس  ١٩٢٣آخرین مقاله لنين در پرودا منتشر و در آن باز هم در مورد
بروکراسى صحبت شده بود· به استثناى وزارت امور خارجه ى چيچرن «دستگاه
دولتى ما در یک سطح وسيع ادامه همان دستگاه دولتى قدیمى است·» ٬لنين نوشت·
«با ظاهرى بصورتى ناچيز دوباره رنگ شده ٬از جهاتى بسيار جسدى باقيمانده از

دستگاه دولتى روسيه قدیم است·» لنين بنفع نماینده گان منتخب بوسيله مردم٬
کاستن شمار کارمندان استخدامى در سطوح مختلف را پيشنهاد نمود·
با اینحال آخرین مسئله سياسى نوشته شده توسط وى در مورد دیگرى بود· بعنوان
یک ادامه مستقل در نامه هاى فرستاده شده به کنگره ٬او در روزهاى آخر دسامبر
 ١٩٢٢مقاله «مسئله ملل یا [اعطاى خودمختارى]» را دیکته نمود· لنين در آنجا در
مورد داشتن حق کنارى گيرى همه اعضا در اتحاد جماهير شوروى استدالل کرد ٬و
تجاوز روا داشته شده به کمونيستهاى گرجستانى را محکوم نمود·
سرجو اوردزونيکيدزا نماینده مسکو در قفقاز ٬طى جدالى پرزیدنت بودو ميدیوانى را
مورد ضرب و شتم قرار داده بود· ميدیوانى ٬یکى از رهبران کمونيست منطقه ٬در
مورد حق کناره گيرى از اتحاد جماهير شوروى استدالل نموده بود· لنين پس از
شنيدن ماجراى «تردستى» اوردزونيکيدزا ٬بشدت خشمگين شد·
دفتر سياسى بمنظور تحقيق در مورد اوضاع هيئتى را تحت رهبرى فليکس
ژرژینسکی ارسال نمود· پس از بازگشت و ارائه گزارش به لنين ٬نشان داده شد که
او از استالين و اوردزونيکيدزا حمایت مينمود· ميدیوانى و مک هارازا که فدراسيون
قفقاز را یک «جسد» سياسى و یک «دستگاهى بوروکراتيک» ناميده بودند باید بر
٥
کنار ميشدند·
بنابراین استالين و ژرژینسکی که هر دو داراى پيشينه اى غير روسى بودند (به
ترتيب گرجستانى و لهستانى) ٬پيرامون یک روسيه بزرگ سنتى دیده گاه مشترکى
راجع به گرجى هاى «جنجال برانگيز» داشتند· استالين همانند یک «غارنشين بزرگ
روسى» استدالل و در ضمن به باور لنين در جهت فریب او تالش نموده بود· لنين
پس از یک ماه تمرکز بر روى این مسئله تجزیه و تحليل خود را ارائه داد:
«بنظر ميرسد که من از طریق عدم مداخله مصممانه و جدى در مورد مسئله حساس
خودمختارى ٬رسما شناخته شده بعنوان مسـئله شوراى اتحادیه جمهوریهاى
سوسياليستى ٬اشتباه بزرگى را در مورد کارگران روسى مرتکب شده ام]........[ .
آنچه که من از رفيق ژرژینسکی ٬که توسط کميته مرکزى بعنوان رئيس کميسيون
بمنظور «تحقيق» در مورد حادٽه گرجستان منصوب شده بود ٬شنيدم تنها افزایش
نگرانيهاى مرا سبب شد·
اگر ماجرا تا این اندازه توسعه یافت که اوردزونيکيدزا کنترل خود را از دست داد و
به خشونت پناه برد ٬و این چيزیست که رفيق ژرژینسکی براى من بازگو کرد٬

ميتوان تصور نمود که در چه منجالبى گرفتار آمده ایم· این امر نشاندهنده اینست که
کليه نظرات ما در مورد [اعطاى خودمختارى] در اساس اشتباه و جهت آن زمان
بسيار بدى انتخاب شده بود·
به اعتقاد آنان ما نيازمند یک دستگاه ادارى یکدست هستيم· این بيانيه ها از کجا
صادر ميشوند؟ آیا از همان دستگاه ادارى روسى نيامده است که من در پارگرافى
قدیميتر در دفتر خاطرات روزانه ام نشان داده ام که فقط با کمى روغن روسى
روغنکارى شده است؟ ما باید بدون شک این اقدام ([اعطاى خودمختارى]) را به
آینده موکول مينمودیم ٬به زمانيکه ميتوانستيم بگویيم ٬از این دستگاه دولتى چنان
محافظت نمودیم که تو گویى متعلق به خود ما بود·
اما اکنون باید صادقانه خالف این را بگویيم :ما دستگاهى را متعلق به خود ميدانيم
که در واقع هنوز بطور کامل برایمان غریبه است و اینکه مکانيسم سرمایه دارى و
تزارى را نمایندگى ميکند که طى پنج سال هيچ امکانى جهت نابود نمودن آن بدست
نياورده ایم ٬عالوه بر این کمک زیادى از دولتهاى دیگر دریافت نکرده ایم و باید
توجه داشت که قبل از هر چيز به سرگرم نمودن خود با مسائل نظامى و مبارزه با
قحطى ناگزیر بوده ایم·
تحت چنين شرایطى این کامال طبيعى است که [حق خروج از اتحادیه] ٬که ما با آن
سياست خود را توجيه نموده ایم ٬تکه کاغذ بى ارزشى بيش بنظر نياید ٬تکه کاغذى
که به حمایت از حقوق اقليتهاى روسى بر عليه حمالت روسهاى واقعى ٬شونيسم
روسيه بزرگ ٬که در حقيقت همانند بروکراسى روسى یک تبهکار و ستمگر است٬
قادر نيست·
در این امر جاى هيچگونه شک و شبه اى نيست که در این اقيانوس بزرگ
شونيستى و مملو از اراذل و اوباش روسى ٬آن درصد ناچيز از کارگران روسى و
روسى شده مانند حشره اى در شيرغرق خواهند شد·»
لنين گفت :عجله استالين و تمایلش به کاغذ بازیهاى ادارى ٬همانند نفرت شدیدش از
«سوسياليسم ملى گرایانه» ٬با او از در شوخى در آمده اند· او هم مانند ژرژینسکی
مٽل یک «روس شده غير روس» بيش از اندازه از ایده متمرکز حمایت مينماید·
اوردزونيکيدزا باید تنبيه و استالين و ژرژینسکی باید مسئول سياسى همه این
تبليغات واقعا ناسيوناليستى روسيه بزرگ شناخته شوند» ٬لنين بر این عقيده بود·

لنين در  ٦مارس  ١٩٢٣آخرین نامه خود را خطاب به ميدیوانى (رئيس جمهور
گرجستان) دیکته نمود· او وعده داد بود که پرونده وى را پيگيرى ٬بيرحمى و
شقاوت اوردزونيکيدزا و اغماض استالين و ژرژینسکی را محکوم کرد· لنين در
کميته مرکزى حمایت از درخواست گرجيها را در مقابل استالين ٬از ترتسکى تقاضا
نموده بود ٬اما وى از انجام این کار امتناع ورزیده بود·
لنين در  ٦مارس براى سومين بار سکته اى کرد که قدرت تکلم را از وى سلب
نمود· او درآنزمان تنها قادر به بيان چند عبارت ٬مانند «لوید جرج»٬
«( »nevozmozjnoغير ممکن) و «( » Konferentsijaکنفرانس) ٬بود·
اما در گورکى ٬که در ماه مى به آن نقل مکان نموده بود ٬بسرعت سالمتى خود را
بازیافت ٬در ماه جوالى لنگ لنگان چند قدمى به جلو برداشت ٬در ماه اوت قدرت
تکلم خود را بازیافت و در سپتامبر با کمک دست چپ خود که سالم بود از نرده ها
کمک گرفته و از پله ها پایين رفت ٬پس از آن با کمک یک عصا به گشت و گذارى
کوتاه نيز رفت و قارچ چيد·
کروپسکایا با وى تمرین تکلم ميکرد ٬اغلب چندین ساعت ٬و بتدریج به ساختن
جمالت کوتاهى قادر شد· او بهتر از اینکه بفهمد ٬صحبت ميکرد و همسرش برایش٬
از جمله ٬مقاالت روزنامه هاى مختلف را با صداى بلند ميخواند·
وضعيت او عليرغم تضمين هاى عمومى در مورد قابل درمان بودن بيماریش
وخيمتر شد· گرفتگى رگها آنچنان بود که مانع از رسيدن خون به مغز وى ميشد·
تمام بخشهاى مغزش از دریافت خون سالم محروم شده بودند· او در همان ماه
نوشتن با دست چپ را بسختى آغاز نمود· یک شب کروپسکایا بخشى از کتاب جک
لندن را ٬عشق به زندگى ٬کتابى که شيفته اش بود ٬براى وى خواند ·
در بيابانى از یخ ٬جایى که هيچ انسانى پاى خود را بدانجا نگذارده بود ٬مردى بيمار٬
نيمه جان از گرسنگى ٬خود را به رودخانه بزرگى ميرساند· توان وى بپایان ميرسد
و بسختى راه ميرود· در کنار او که از گرسنگى در حال مرگ بود گرگى تلو تلو
ميخورد· مبارزه اى ميان آنان آغاز و آن مرد پيروز ميشود· او نيمه جان و نيمه
دیوانه به مقصد ميرسد·
ساعت  ١٨روز بعد ٬در  ٢١ژانویه  ١٩٢٤حرارت بدن لنين بسرعت باال رفت· او
دچار حمله شدیدى که ناشى از بيمارى وى بود شد ٬عضالت بدنش دچار گرفتگى
شدیدى شدند و بيهوش شد· او در ساعت  ١٨٬٥۰چشم از جهان فرو بست· در آنجا

از ميان یاران مبارز وى تنها بوخارین جوان حاضر بود و بنا بر اظهارات خوده او
٦
لنين به معناى واقعى کلمه در ميان بازوانش جان داد·
کالبد شکافى ٬به استثناى سکته مغزى در مرکز تکلم واقع در بخش چپ مغز او٬
نشان دهنده پدیده ى نادر دیگرى نيز بود که در آنزمان توجه چندانى بدان نميشد·
این پدیده نادر نه در خود -ه مغز و نه حتى در ارتباط نزدیک با محل آسيب دیده٬
بلکه در شاهرگهاى گردن وى ٬رگهاى کلفتى که خون را به مغز ميرسانند ٬ظاهر
شده بود·
شریان کاروتيد سمت چپ لنين کامال بسته شده ٬و دیگر نه یک رگ ميان تهى که
خون را به مغز برساند ٬بلکه تنها یک رشته فشرده کلفت بود· در آنزمان براى
پزشکان ارتباط ميان آسيبهاى ناشى از تصلب شریان در راههاى منتهى به رگها و
لخته هاى خون در مغز کامال روشن نبود·
رابطه ميان ایندو در دهه پنجاه آشکار شد ٬زمانيکه معاینات با اشعه ایکس که
معموال «رنگ جمجمه» ناميده ميشود در اختيار عموم قرار گرفت· در حال حاضر
فردى با عالئم لنين ٬بوسيله دارو و جراحان کمکهاى موثرى دریافت ميکند·
 ١٩٣٩ترتسکى در مورد اینکه استالين چگونه لنين را با کمک آمپولى زهر آلود به
قتل رساند سفارشى از الیف دریافت نمود· اجرت او  ٢۰۰۰دالر بود· با اینحال این
مقاله را الیف ٬پست عصر شنبه و  Collier´sانکار نمودند·
فقط غول رسانه هاى خبرى راندولف هرست که ضد کمونيستى دو آتشه بود و از
پخش اکاذیب تبليغاتى ابایى نداشت ٬باران رحمت خود را بر روى مقاله ترتسکى فرو
ریخت و در  ١۰اوت  ١٩٤۰اجازه انتشار آنرا در روزنامه ليبرتى ٬ده روز قبل از
اینکه ترتسکى ٬خود ٬توسط جاسوس استالين رامون مرکادر به قتل برسد ٬صادر
نمود·
اما در حال حاضرعليرغم روشن شدن چگونگى مرگ ترتسکى« ٬قتل» لنين بيک
فانتزى مبدل گشته است· پروتکلى از کالبد شکافى وجود دارد که تشخيص کامال
دقيقى را ارائه ميدهد ـ «تصلب شریانى در شاهرگ سمت چپ با آسيبهاى مشخص
شده بر شریانهاى مغز ٬و در لحظه اوج خود ٬خون مردگى نزدیک به مراکز حياتى
مغز·» ٧این تشخيص در سال  ١٩٢٤توسط نمایندگان آکادمى آ· ایى· آبریکوسوف و
 ٩محقق دیگر ارائه شد ٬و سال  ١٩٧۰در کاوشى مورد تایيد چهار تن از
نمایندگان اکادمى قرار گرفت·

به گردش درآمدن داستان مسموميت مربوط به شرایطى واقعى بود· لنين در واقع از
استالين آمپول سمى درخواست نموده بود! لنين و کروپسکایا طى دوران تبعيد در
پاریس یکبار تا خانه پل و لورا الفارگيو که دو ميل خارج از شهر زندگى ميکردند
دوچرخه سوارى کردند· لورا دختر مارکس و پل یکى از همکاران مارکس و انگلس
بود· این مالقات تاثير شدیدى بر روى این زن و شوهر روسى گذارد·
در سال  ١٩١١این داستان که لورا و پل ٬به دليل کهولت و عدم داشتن توان الزم
جهت شرکت در مبارزه دست به خودکشى زده بودند ٬تجلى فلسفه بدون تناقضى بود
که در نزد لنين مورد قبول واقع شد« :وقتى آدم دیگه نميتونه براى حزب کار کنه٬
باید حقيقتو قبول و مثل الفارگيو -ها خودکشى کنه» ٬لنين گفته بود·
ماریا خواهر لنين در دفتر خاطرات خود ٬که ابتدا پس از مرگ لنين و استالين منتشر
شد ٬درخواست لنين را در مى  ٬ ١٩٢١پس از وقوع اولين سکته ٬مبنى بر تقاضاى
سم از استالين مورد تایيد قرار داد ٬کاالیى که استالين وعده تهيه آنرا به وى داده
بود·
چرا دقيقا استالين؟ «بدليل اینکه او ميدانست لنين مصصم ٬مانند فوالد سخت و با
رمانتيسم غریبه بود·» اما خواهر لنين و بوخارین پس از شنيدن ماجرا از زبان
استالين ٬به آرام نمودن لنين تصميم گرفتند· استالين به نزد لنين بازگشت و شرایط
٨
را براى تحقق آرزوى وى نامناسب تشریح نمود·»
استالين ٬پس از مشاوره با پزشکان و صحبت با کروپسکایا که بهيچ عنوان مخالف
این راه حل نبود ٬به لنين پيغام داد که شانس او براى بدست آوردن سالمتيش زیاد
بود ٬بنابراین دادن سم منتفى شد· لنين از گرفتن این پيغام خوشحال شد :او از
استالين سوال کرد« :منو که گول نميزنى؟»
او با آرامش پاسخ داده بود« :تا بحال شده که من تورو گول بزنم؟»
استالين این واقعه را به دفتر سياسى گزارش داد و خواهش کرد که وى را از انجام
ماموریتى که از جانب لنين بر عهده وى نهاده شده بود معاف نماید· دفتر سياسى
گزارش را تایيد و البته استالين را از انجام این ماموریت دشوار معاف نمود·
در مى  ١٩٢٤نامه لنين بدست نمایندگان کنگره رسيد· در تطابق با درخواست لنين
کمتيه مرکزى تا  ٦٣نماینده توسعه داده شد ٬اما تاٽير مورد انتظار لنين هرگز حاصل
نشد· کنگره با درخواست لنين در مورد برکنارى استالين موافقت ننمود· نامه لنين

در ميان پرونده ها قرار گرفت و تا بيستمين کنگره حزب در سال  ١٩٥٦از دسترس
اعضاى معمولى حزب و مردم مخفى نگاه داشته شد·
١ـ آثار منتخب در ده باند ٬باند ( ١۰مسکو  ٬)١٩٩١ص .٥٤٢
٢ـ دفتر سياسى از کامنف ٬دبير کل کرستينسکی ٬لنين ٬استالين و ترتسکى تشکيل ميشد .بوخارین ٬کالينين و زینویف اعضاى داوطلب
بودند ٬به عبارت دیگر اعضاى جایگزین.
* نام پليس تزار -مترجم
٣ـ در  ٩نوامبر ١٩١٥لنين در نامه اى به کارپينسکى« :من عاجزانه از شما درخواست ميکنم :نام فاميل  Kobaرا پيدا کنيد».
* زبان پریشی اختالل در بيان یا درک زبان به دنبال آسيب مغزی است ـ منبع ویکى پدیا -مترجم
*شمشير داموکلس قبل ازاینکه ٬حدود قرن چهار قبل از ميالد ٬به داستان های اساطيری یونان بپيوندد ٬افسانه ایست با قدمتی طوالنى.
ریشه و منشاء بعضی حکایات را نمیشود دقيقا ً مشخص کرد ولی می شود گفت این حکایت به زمانی باز ميگردد که انسان از آن جا که
«انسان» است و خطاکار ٬نياز به “دست باالی دست» را احساس کرده است ـ منبع ویکى پدیا-مترجم
٤ـ (زندگى و آموزش) ٬استکهلم  ١٩٢۵٬ص ١٣۴
٥ـ ميدوانى در سال  ١٩٣٧از جمله به اتهام تروریسم ادعایى اعدام شد..
٦ـ بوخارین این جریان را طى دادگاهى که بر عليه خود وى در سال  ١٩٣٧تشکيل شده بود بازگو نمود ٬او خودش به مرگ محکوم
شد( .پرودا  ٣آوریل .)١٩٨٨
٧ـ پرودا  ٦اوت .١٩٩٢
٨ـ ایزوستيا  ٬Tsk KPSSشماره  ٬ ٨٩/١٢ص ·١٩٨

 -٢٨زمان بيدارى فرا رسيده است
برشت این افسانه کوچک را در مورد نگهبان لنين بازگو مينماید· او پس از شنيدن
خبر مرگ لنين مایل به قبول آن نبود ٬بلکه با قدمهایى آهسته بجلو رفت و در گوش
او زمزمه کرد« :پاشو رفيق لنين! خونخوارها برگشتن!» اما ٬هنگاميکه لنين عکس
العملى از خود نشان نداد ٬فهميد که او واقعا مرده بود· پذیرفتن مرگ لنين براى
بسيارى دشوار بود· بزرگترین روسيه شناس دانشگاه کمبریج ایى· اچ· کار گفت٬
اگر او زنده مانده بود تاریخ اتحاد جماهير شوروى کامال متفاوت ميشد·
در  ٢٣ژانویه جسد لنين با قطار مخصوصى به مسکو منتقل شد· سرماى سختى بود
ـ منهاى  ٣۰درجه· تابوت رو باز در خانه شوراها در سالن پيالر قرار داده شد· در
آن سرماى بيسابقه در عرض چهار روز صدها هزار زن ٬کودک و مرد ٬شب و روز٬
بمنظور بازدید از تابوت باز ساعتها در خيابانهاى یخ زده صف کشيدند· مسکو عزا
دار بود· در سراسر کشور مردم سوگوارى مينمودند· همزمان در پشت حصارى در
ميدان سرخ در نزدیکى دیوار کرملين آرامگاهى موقتى از چوب بنا و لنين پس از
چهار روز به آنجا منتقل شد· همزمان با انتقال تابوت لنين به مسکو تفاسير روزنامه
هاى سوئدى به مناسبت مرگ وى منتشر شدند .یلمار برانتينگ نوشت:
«او بدون شک شرایط روسيه را صحيحتر از منشویکها مورد قضاوت قرار داد· در
آن مورد حوادٽ رخداده گواه واقعيت هستند· توده ها به ادامه جنگ تمایلى نداشتند·
آنها در صورت امکان تسویه حساب اساسى با گذشته ها را مطالبه مينمودند· و

کشاورزان بدنبال زمين خود بودند· شعار لنين [دزدیده شده را بدزد] آتش مبارزه را
١
در اذهان شعله ور نمود·»
«اهميت لنين را براى انقالب روسيه نميتوان اغراق آميز تلقى نمود· او بمنظور
نابود نمودن گذشته ها از طریق مبارزه بى امان خود اقدام انقالبى بزرگى را کامل
نمود· کار برجسته لنين در این دوران پر آشوب بعنوان یکى از مهمترین ٬مهمتر
بخاطر ماهيت پاک ٬صدیق و عشق بيرحمانه اش به انقالب اجتماعى ٬در اذهان باقى
٢
خواهد ماند·»
همکار او گوستاو مولر که عضو کميته اجرایى بين الملل دوم و یکبار براى
بلشویکها در پطروگراد پول قاچاق کرده بود ٬در زمان یاداشت خاطرات خود پا را از
این هم فراتر نهاد« :لنين و رفقاى وى یک حکومت جدید پرقدرت را بنا نمودند٬
حکومتى که دیگر کشورهاى جهان قادر به نفى آن نيستند·
آنجا ٬در کشور بزرگى در شرق ٬تجدید حياتى از نوع رادیکال آن روى ميدهد· در
این اقدام متهورانه که ابتدا بلشویکها از طریق تخریب و نابودى روسيه تزارى و
سپس از طریق بازسازى آن به اجرا گذاردند ٬لنين زنده خواهد ماند· او یک روح
٣
الهى قدرتمند و یک سياستمدار بى نظير بود·»
برخورد روزنامه هاى سرمایه دارى با لنين همانند انسانى در قالب یک دشمن بود·
«روزنامه صبح سوئدى» نوشت« :او انسانى تخيلى از نوع زشت آن بود که عبارتى
بنام سازش را نميشناخت ٬یک ایده آليست سلطه گر که جز نظرات خود نظر دیگرى
را برسميت نميشناخت و بهمين دليل به دیوى در زمان خود مبدل شد· وى اما تنها از
همين طریق قادر به هدایت سياست خود تا حد موفقيت ٬که بدون شک به آندست
یافت ٬شد»
«غرور و عظمت لنين قابل تکذیب نيست·» ٬روزنامه «اخبار روز» بر این عقيده
بود· «او هنر اندیشه گرایى را به ميزان کافى در اختيار داشت ٬هوش و فراستى
*
گزنده و هنر کنترل تاکتيک ـ با این خصوصيات او به مولوخى – ه خونين مبارزه
طبقاتى مبدل شده است ٬یک بزهکار که در مقابل منفورترین و گناهکارترین
سياستمداران کشورهاى دیگر بيگناه و بى آزار بنظر مياید ٬یک سياستمدار
ورشکسته که سقوطى بى نهایت گذرا را سبب شد ٬امرى که سراسر تاریخ بناچار
نشان خواهد داد·»

«مرگ ناشى از فلج اندامهاى تنفسى ٬به حلق آویز نمودن یا خفه کردن شباهت
دارد» ٬روزنامه  Svenska Dagbladetتفسير نمود« ٬و در سراسر جهان توجهات
به دستان لرزان انسانهایى معطوف خواهد شد که با شهوت انتقام بصورتى بيرحمانه
در آرزوى فشردن آن گلو روز شمارى ميکنند·»
براى برخى پنهان نمودن لذت ناشى از مرگ لنين دشوار ٬اما بهر حال صادقانه بود·
آن جریانات سياسى به لنين وفادار ماندند که منافع طبقاتيشان آنان را ترغيب
مينمود· در نزد بسيارى از رهبران سوسيال دمکرات سوئد ٬درکى ٬نوعى از یک
همدردى متعادل براى انقالب اکتبر وجود داشت ٬اگر چه پس از  ١٩١٤سوسيال
دمکراتهاى سوئدى و بلشویکهاى روسى راه خود را از یکدیگر جدا نموده و
برانتينگ از روى وظيفه دیکتاتورى بلشویکها را محکوم و حتى به تحسين از
حمالت نيروهاى نظامى کشورهاى غربى برآمده بود·
کارل یلمار برانتينگ از وقوع انقالب اکتبر ٬که وى بعنوان سوسيال دمکرات آنرا
«یک دستيابى موفقيت آميز به یک دمکراسى بسيار رادیکال ناميد ٬دمکراسى که ما
اینجا ٬در اسکاندیناوى ٬بسختى به چشمان خود ایمان مياوریم که این یک دولت
٤
است که سخن ميگوید»  ٬به هيجان آمده بود·
او به عفو عمومى اشاره نمود ٬به حقوق دمکراتيک ٬بخصوص به حق اعتصاب·
برانتينگ در تلگراف تبریکى از جانب حزب سوسيال دمکراسى به دوما نوشت:
«زنده باد انقالب اکتبر ٬زنده باد سوسياليسم بين الملل کارگرى ٬زنده باد روسيه···»
او پس از دیدارى از پطروگراد در آوریل  ١٩١٧انقالب اکتبر را برگشت ناپذیر
ناميد« :تصور کلى چيره و پيروز است· ما از تجربه این لحظه بزرگ خوشحاليم·
٥
عصر جدیدى آغاز و آینده مملو از اميدهاى روشن است·» در  ٢٧آوریل برانتينگ
در مجلس تضمين نمود که تز لنين ٬جنگ جهانى باید توسط انقالبى جهانى دنبال
شود ٬در حال تحقق بود·
در ميان اموال باقيمانده از لنين حداقل دو نامه نوشته شده به برانتينگ وجود داشت·
در سال  ١٩۰٦لنين برانتينگ را با راى مشورتى به شرکت در کنگره سوسيال
دمکراتها دراستکهلم دعوت و یکسال بعد به برانتينگ نوشته و از وى مراقبت از
کليه کتابهاى انقالبى روسى را که در انبار ـ خانه مردم ـ و در نزد «رفقا بيورک و
بوریه سون -خيابان ملکه  »۶نگهدارى ميشدند ٬درخواست نموده بود·

یک احساس برادرى سوسيال دمکراتيکى با انقالب اکتبر در اساس نتيجه اى پيش
بينى شده بود· انقالب اکتبر مطمئنا به طبقات حاکم در سوئد شوک عظيمى وارد
آورده بود· نيلس ادن نخست وزیر آزاد منش سوئد در  ١٤نوامبر  ٬ ١٩١٨چهار
روز پس از اینکه انقالب روسيه سبب ساز شورشى در آلمان شد ٬بيانيه رسمى
دولت را در مورد طرح به اجرا گذاردن حق راى همگانى امضاء نمود·
در مسکو مبارزه بر سر ميراث باقيمانده از لنين آغاز شده بود· طى دو تا سه روز
پس از مرگ لنين حزب کمونيست  ٤۰۰۰۰۰درخواست عضویت دریافت نمود·
شرایط در آنزمان بگونه اى بود که درخواست عضویتها بدون هيچگونه کند و کاوى
مورد قبول واقع ميشدند· بدین ترتيب فرصت طلبان بيشمارى شرایط را براى اعمال
نفوذ آماده دیدند···
ترتسکى که در قفقاز بسر ميبرد در مراسم خاکسپارى حاضر نشد ٬و بعدها استالين
٦
را بدليل دادن اطالعات غلط به وى مقصر اعالم نمود· او از دست داد ـ یا اینکه
داوطلبانه حاضر به شرکت نشد ـ بهر حال اولين دور مبارزه را بر سر اینکه چه
کسى بعنوان از جان گذشته ترین شاگرد لنين ظاهر ميشد واگذار نمود·
بيش از یک ميليون تن از ساکنان مسکو سرما را بمنظور شرکت در مراسم
خاکسپارى به نيشخند گرفتند·  ٢٥۰هزار نفر در پطروگراد گرد آمده بودند· در
سراسر کشور کليه کارخانجات بمدت پنج دقيقه دست از کار کشيدند·
یورش مردم – ه خواهان خداحافظى با لنين بيش از حد انتظار بود· فکر دائمى
نمودن تشریفات در اذهان زنده شد· پروفسور آبریکوسوف ابتدا بدن لنين را براى ٦
تا  ٧روز با این باور که این اقدامى بود موقتى جهت نگهدارى بدن وى ٬در حاليکه
به جسد او اداى احترام ميشد ٬موميایى نمود·
اما به وى ابدى نمودن بدن لنين فرمان داده شد· بدن او به آزمایشگاهى برده٬
احشاء داخلى و مایعات بدنش را بيرون آورده و مایعات نگه دارنده ٬با کمک شيوه
اى پيشرفته که هرگز منتشر نشد ٬به بدنش وارد شد ٬شيوه اى که او را تا به امروز
بهمان شکلى که در گذشته بنظر ميامد حفظ کرده است·
آبریکوسوف با مجسمه ساز معروف لو افيمویچ کربل ٬که توسط ماموران سازمان
امنيت داخلى ساعت سه صبح از تختخوابش بمنظورساختن مجسمه اى از لنين به
سالن پيالر برده شده بود ٬همراه شد· دو هنرمند از صورت او قالبى گچى ٬سه

نقاشى  ٬و دو مجسمه ساختند· کربل -ه مسکين تمام شب را در کنار تابوت ایستاد و
خمير زد·
به گمان یک مورخ اندیشه ها در غرب ایده موميایى نمودن لنين از چندین سال قبل٬
*
با باز نمودن مقبره توتعنخآمون قوام یافت· این ادعا بدور از ذهن است· بر
عکس این بيک ایده سنتى روسى و ارتدکسى بازميگردد· در کليساهاى روسيه از
بقایاى اجساد افراد قدیس خوانده شده هنوز هم نگهدارى ميشد· در صومعه هاى
کيف و پسکوف بقایاى بدن افراد مقدس نگهدارى ميشوند· در داخل کرملين سه
مطران و یک اسقف اعظم در یک تابوت سنگى قرار دارند که هرگز بخاک سپرده
نشدند·
نمونه اى پيشرفته تر از جسد موميایى شده ٬جسد نيکالی پيروگوف/جراح٬ ١٨٨١ ٬
بود که در یک تابوت سنگى در امالک او « »Visnjaخارج از وینيتسا نگهدارى
ميشد· شایعاتى سرسختانه اصرار دارند که کروپسکایا تا زمان مرگ خود در سال
 ١٩٣٩با موميایى نمودن ٬دقيقا بدليل اینکه یاد آور سنن کليساهاى روسى بود٬
مخالفت نمود ·
طى دوران فعاليتهاى آسيایى حکومت شوراها ٬دولتمردان هر از گاهى تابوت افراد
مقدسى را باز مينمودند که بنا بر ادعاى کليسا بصورت معجزه آسایى نگاهدارى شده
بودند· تنها چيزهایى که در آنها پيدا ميکردند استخوان و مو بود·
اما نه فقط بدن لنين بلکه افکار او نيز موميایى شدند· همانطور که مارکس از مفهوم
مارکسيسم هراسان بود ٬لنين نيز با برچسب «لنينيسم» که توسط مخالفان وى در
سال  ١٩۰٤به او نسبت داده شد غریبه بود· در کتاب دولت و انقالب ٬فرمول بندى
مشهورى وجود دارد و در آنجا آنچه که بر مارکس و انگلس گذشت توصيف ميشود:
«پس از مرگشان تالشهایى بمنظور مبدل نمودن آنان به اشخاص مقدس بيضرر
صورت ميگيرد ٬بدین معنا که آنان را در زمره مقدسان جاى ميدهند ٬بمنظور
[تسالى] طبقه ستمگر و گمراه نمودن آنان شهرت خاصى به نامشان ميدهند ٬در
حاليکه تئورى انقالبى آنرا از ماهيت تهى و مبتذل ٬و روشنى و وضوح انقالبى آنرا
کسل کننده مينمایند·
اکنون بورژوازى و فرصت طلبان در ميان جنبش کارگرى در مورد چنين [برداشتى]
از مارکسيسم با یکدیگر به توافق رسيده اند· آنها جوهر تئورى انقالبى را فراموش٬
جایگزین و تحریف مينمایند و مسائلى را برجسته و مواردى را ميستایند که هست/یا

رخ ميدهد و مورد قبول سرمایه دارى باشد· شوخى به کنار! ـ در حال حاضر همه
سوسيال شونيستها [مارکسيست] هستند· و محققان بورژواى آلمانى که تا دیروز
متخصصان انقراض مارکسيسم بودند ٬که انجمنهاى کارگرى بسيار سازمانداده شده
اى را براى جنگ غارتگرانه تربيت نموده بودند ٬درباره مارکس – ه [با مليت
٧
آلمانى] صحبت ميکنند!»
توصيفات تمسخر آميز لنين از مراسم نيایش ـ مارکس بصورتى تقریبا دقيق در مورد
آنچه که پس از مرگ خود وى رخ داد نيز صادق است· او به شخصيتى بيضرر مبدل
شد ٬و کليه صفحات ضد سيستم ٬منقلب کننده و بحث برانگيز آثارش بى اهميت جلوه
داده شدند·
هنگام انتخاب نسخه هاى کوچکتر از آٽار لنين ٬در حد توان سخنرانيها و مقاالتى
نادیده گرفته شدند که او در آنها در مورد بروکراسى و خطر آلوده شدن حکومت
شوراها از داخل توسط صاحب منصبان رژیم گذشته ٬فرهنگ ادارى و سنن
امپراطورى آنان هشدار داده بود·
شخصيت لنين نيز بصورت فزاینده اى رنگ مایه مذهبى ميگيرد· اینکه بخش بزرگى
از جمعيت ناآگاه روسيه شوروى ٬بخصوص مللى که در اقليت بودند ٬سيرت لنين را
با واژه هاى مذهبى تفسير نمودند قابل درک است· بر اساس افسانه هاى تاجيکى و
قفقازى لنين به اندازه یک کوه بزرگ بود· * Orokها او را همانند موجودى با
پرتو نور خورشيد در یکدست و پرتو نور ماه در دست دیگر تصور مينمودند ٬زیر
پایش زمين ميلرزید و او در آنجا بجلو ميرفت·
براى  *ostjakها لنين یک شکارچى بزرگ خوک دریایى بود که تجار پوست را
مورد ضرب و شتم قرار داده و طعمه را به فقرا ميداد· براى بخشى از بودایيها
امپراطورى کمونيستى لنين ٬بصورت شگفت انگيزى شبيه به *Schambala
صحبت ميکرد.
اما براى نشان دادن ماهيت انسانى لنين از جانب مسئوالن تالش بسيارى صورت
نميگرفت· حتى تحسين از رهبر ٬بصورت فزاینده اى ظاهرى ٬ویژگيهاى یک فرقه
شبه مذهبى بخود گرفت· نام پطروگراد به لنينگراد تغيير داده شد و در آنجا ٢٧۰
بناى تاریخى ١١٩ ٬تابلوى تاریخى و شش موزه ساخته شدند که همگى با نام لنين
در ارتباط بودند·
بنظر ميرسيد که مبلغان حزب از نمایشات مذهبى بصورت فزاینده اى در جهت
پيشبرد اهدافشان بهره بردارى مينمودند· در آن اوایل آفيشهاى تبليغاتى وجود

داشتند که ترتسکى را مانند سنت گوران ٬در حال مبارزه با اژدها نشان ميدادند· تا
مقایسه لنين با «مسيح» توسط رادک «که بردگان را به خروج از سرزمين ستمگران
٨
رهبرى نمود» چند گامى بيش باقى نمانده بود· و شوکا -ى* پطروگراد ٬پراودا٬
٩
لنين را در همانزمان حياتش «مسيح گونه» توصيف نمود·
لنين ٬خود ٬بطریقى زمينه را براى شيوع این مناسک هموار و در جهت تجليل از
دوران پرعظمت حياتش در بناى آٽار تاریخى پر عظمت مشارکت نموده بود· چرا
فقط باید آن دوران سياه با بناهاى تاریخى مورد تمجيد قرار ميگرفتند؟
در  ١٤اوت  ١٩١٨دولت شوراها در مورد بناهاى یادبود فرمانى صادر نمود· دولت
بسادگى فهرستى از  ٦٧نفر ترتيب داد ٬افرادى که با بناى یادبود سزاوار به یاد آمدن
بودند· در فهرست بجز نام معلمان مارکسيسم نامهاى دیگرى مانند ولتر ٬شوپن٬
نقاش تصاویر مذهبى آندره روبلوف ٬لرد بایرون ٬ریمسکی – کورساکف نيز وجود
داشتند·
الهام از اثر توماسو کامپانال Solstaden« ٬ـ شهر آفتاب» ٬مدینه فاضله اوایل صده
 ١۶۰۰که در دو ترجمه روسى در سال  ١٩١٨منتشر شدند گرفته شده بود· در این
اثر در مورد شهرى گفته شده بود که در آن یادبودها ٬نشانها و نام خيابانها در هر
زمانى باید یادآور همشهریان و پيشگامان انقالبى ميگشتند·
اما کروپسکایا در نشریات عدم ساخت و ساز مجسمه اى از لنين را درخواست
نمود· او در  ٣۰ژانویه  ١٩٣۰در پرودا نوشت« :تمناى بزرگى از شما دارم :اجازه
ندهيد که غم و اندوه شما بخاطر ایليچ به بى نتيجه ماندن افتخارات شخصى او در
اذهان عمومى منجر گردد· بناى یادبودى از او برپا نکنيد ٬نام محلى را به نام او
تغيير ندهيد و مراسم سخاوتمنده اى را به نام و یاد وى برگزار نکنيد·!»
او در مقابل تمامى اینها بى تفاوت بود ٬کروپسکایا تضمين نمود· اما مسئله اى حل
نشد· در ضمن در دوران حياتش اولين خيابانهاى مسکو و پطروگراد به ایليچ و
اوليانوف تغيير نام داده شده بودند· گرچه در آنزمان هنوز لنين – پرستى چندان
رایج نبود· از هزاران پوستر تبليغاتى تنها ده پوستر ٬که توسط گروه ( Rostaاز
جمله مایاکوفسکى /شاعر عضو آن بود) طى جنگ داخلى توليد شدند ٬به نام لنين و
١۰
یا متون او ارتباط داده شده بودند· پنج سال بعد  ١٢٬٥ميليون تصویر از لنين در گردش
بود· اما حتى آن نيز یک پيروى واقعا ساده لوحانه از یک رفيق از دست رفته بود· شرایط براى
هزاران پسر بچه که به یاد لنين ویلن ٬وادیلن ٬ویل و غيرو غيرو نامگذارى شدند اسفناکتر بود·
دخترها آولينا ٬لنينا ٬لى آنا ٬اولينا  ....نام گرفتند·

تحت رهبرى دکتر عصب شناس اسکار وگت موسسه اى نيز براى مطالعه مغز لنين تاسيس شد·
در آغاز دهه هفتاد ٧۰ ٬نفر در استخدام آن موسسه بودند· آنها مغز لنين را بر روى ٣۰٩٦٣
شيشه ميکروسکوپ طراحى نمودند· در موسسه مغز تعداد بسيارى از افراد مشهور مانند:
مایاکوفسکى ٬کارال زتکين ٬لوناچارسکى ٬پاولف/بيولوژ و غيرو جمع آورى شده بودند·
این آغاز پژوهش مغز بود و وگت تصور مينمود که بدین طریق به شناسایى ویژگيهاى با اهميت
«مرتبط» با یکدیگر در مغز لنين و افراد مهم دیگر قادر ميشد· اما پایه و اساسى براى پرستش
بيولوژیکى نبوغ وجود نداشت .حتى نشان داده شد که ٬شاید کمى دردناک براى وگت ٬مغز لنين
١١
در مقایسه با وزن ميانگين مغز اروپایى ١٣٧٥ ٬گرم ٬فقط  ١٣٤۰گرم بود·
تصميم در مورد ساخت و ساز مقبره اى موقتى در ميدان سرخ چند روزى قبل از مرگ لنين
اتخاذ و توسط مهندسى ٬آلکسى شوسف ٬که در دوران تزار شهرت بسزایى داشت طراحى شده
بود· اولين ساختمان ـ «موقتى» ـ از چوب بود ٬اما در سال  ١٩٣۰یک سنگ مصرى (سنگى
براى تزیين) جایگزین آن شد· بعنوان پروژه اى توریستى این مقبره ٬در سال بصورتى ميانگين
توسط یک و نيم ميليون نفر مورد بازدید قرار گرفته است ٬احتماال بى نظير بشمار ميرود·
در ضمن متخصصان موميایى در شوروى ٬ارز متنابهى را جلب کشور نموده اند· رهبر
مغولستان جوى باالسان ٬کلمنت گوت والد (رهبر حزب کمونيست چکسلواکى) ٬گئورگی
دیميتروف (رهبر حزب کمونيست بلغارستان) ٬هوشى مين (رهبر حزب کمونيست ویتنام) و
اولين پرزیدنت گویان ٬فوربس برنهام ٬همگى توسط متخصصان روسى موميایى شده اند.
تقریبا در کنار مقبره ٬موزه لنين با نسخه اى از اتاق کار وى ٬رولز رویس ٬کت و شلوارى که در
استکهلم خرید و بقيه اموال او ترتيب داده شد· از تخفيفهاى ویژه دولتى به هدایاى لنين مبالغ
هنگفتى ارز حاصل شده است· کتب لنين تا هنگام فروپاشى اتحاد جماهير شوروى نزدیک به
 ٧۰۰ميليون نمونه به  ١٢٥زبان ٬چاپ ميشدند· در آمار جمع آورى شده از آثار چاپ شده و
ترجمه شده ٬آثار لنين با کمى فاصله پس از کتاب مقدس ٬اما قبل از داستایوسکى ٬جاى دارند·
بهره بردارى و پنهان نمودن فوق العاده و همزمان از نقش و آٽار لنين تا چه ميزان ميتواند
عجيب بنظر بياید· پس از آغاز جمع آورى مجسمه کمونيستها در مسکو توسط رهبران ٬در کمال
شگفتى کشف شد که در مسکو و در یک محل قابل رویت تنها یک مجسمه از لنين وجود داشت!
در ساختمانهاى مختلف تعداد بسيار زیادى از مجسمه هاى نيم تنه وجود داشتند ٬اما در فضاى
باز هيچ مجسمه بزرگى از لنين ٬که از استالين ٬ژرژینسکى ٬خروشچف ٬کالينين ٬ریکوف و
غيرو وجود داشتند ٬وجود نداشت· مسکو اولين مجسمه واقعا عظيم لنين را طى دوران حکومت
گورباچف در سال  ٬ ١٩٨٥هنگام افتتاح ميدان سرخ جدید ٬دریافت نمود·
سنکا ميگوید ٬براى ما مردان بزرگ هنگامى بزرگند که بر روى ستونى قرار داشته باشند ٬از
این هم بزرگتر ميشوند اگر در مقابل آنان زانو بزنيم· اما بلشویکهاى آنزمان در مقابل رهبر زانو
نميزدند· لنين ابعاد انسانى را ارج مينهاد· ابتدا پس از زوال انرژى انقالب عظمت وى تا تقریبا
ابعاد الهى باال برده شد·

انقالب اکتبر ساخته و پرداخته دست لنين نبود· شوراى کارگران تا پيش از بدست گيرى قدرت
توسط بلشویکها قدرت را در بسيارى از شرکتهاى بزرگ بدست گرفته و کشاورزان زمينداران
بزرگ را اخراج نموده بودند· ترتسکى با نثر شيواى خود اینچنين مينویسد:
«پایيز زمان نواختن موزیک سياست است· زمينهاى کشاورزى درو شده و پندارهاى واهى
پراکنده شده اند ٬بردبارى و شکيبایى تحليل رفته و زمان تسویه حساب فرا رسيده است!
جنبش سواحل خود را لبریز و مردم روستایى را ٬از هر قشرى ٬به دنبال خود ميکشد ٬تمام
توجهات به قانون و خردمندى را با خود ميشوید ٬خود را با آهن و آتش ٬تفنگها و نارنجکها
مسلـح ميسازد··· و آشيانه هاى نجيب زادگان را ٬که زمانى در آن با صداى پوشکين ٬تورگنيف
و تولستوى جشن بپا ميشد ٬نابود ميسازد·
روسيه قدیم ناپدید ميشود· روزنامه هاى ليبرالى مرثيه خوانيها بخاطر باغهاى انگليسى٬
*
تابلوهاى نقاشى شده توسـط دهقانان ٬کتابخانه خانوادگى ٬پارتنون هاى فرماندارى تامبوف٬
اسبهاى مسابقه ٬حکاکيهاى قدیمى و نژاد گاوها را که نابود ميشوند سازمان ميدهند·
مورخان سرمایه دارى بلشویکها را مقصر ميدانند· در واقع موزیک روسى موردى را کامل
ميکند که منشاء و سرچشمه اش صدها سال قبل از بلشویکها سابقه داشته است· او وظيفه تجدد
طلبانه تاریخى خود را با تنها وسيله موجود حل ميکند :با کمک بربریت انقالب ٬بربریت قرون
وسطا را از ریشه نابود ميسازد· نه او و نه اجداد او رحمت و توجه را احساس نکرده اند·»
بهمان روشى که تولستوى در جنگ و صلح نشان داد :در خالل جنگهاى ناپلئون این ژنرالها
نبودند که نيروهاى نظامى ٬بلکه نيروهاى نظامى بودند که ژنرالها را رهبرى نمودند ٬ميتوان
گفت که انقالب اکتبر لنين را ٬مدتها قبل از اینکه او انقالب را بيافریند ٬آفریده بود· این درک که
وقوع انقالب اکتبر قابل پيشگيرى بود ٬که برخى از مورخان (از جمله ریچارد پایپس) ٬آنرا
گرامى ميدارند ٬غير قابل حمایت است· پس از انحالل پارلمان توسط تزار ٬که او آنرا بيش از
اندازه رادیکال ميدانست ٬شاهزاده جوگنيج تروبتسکوی به او نوشت:
«اعليحضرتا .....در تالش دهقانان براى بدست آوردن زمين قدرتى نهفته است که ممانعت از آن
امکان ناپذیر است··· آنهایى که در مقابل سلب مالکيت اجبارى مقاومت مينمایند ٬از روى زمين
جاروب خواهند شد· انقالبى که آغاز شده است ما را با مصادره تهدید مينماید و جانمان را به
خطر خواهد افکند· وقوع جنگ داخلى قریب الوقع است· دولت شاید با اقدامات سرکوب گرانه
خویش به خفه کردن جنبش انقالبى در نطفه نائل آید ٬اما وحشتناکتر از این انفجار نهایى و ناشى
از آنست که نظم و ترتيب کنونى جامعه را سرنگون و فرهنگ روسيه را با خاک یکسان خواهد
١٢
نمود· و شما خود ٬در زیر آوارها مدفون خواهيد شد·»
به باور لنين جنگ یکى از عوامل محتوم کننده وقوع انقالب بود« :اگر جنگى در کار نبود» ٬لنين
نوشت« ٬روسيه دهها سال بدون هيچ انقالبى بر عليه کاپيتاليسم قادر به ادامه حيات بود· در
جنگ این مسئله بصورتى عينى گریزناپذیر است ٬یا نابودى یا انقالب بر عليه سرمایه داران·
١٣
مسئله بدین ترتيب مطرح و زندگى اینچنين بوده است·» وزیر داخلى تزار پيوتر دورنوو در

آغاز جنگ در نامه اى اعالم نمود که در صورت وقوع یک شکست نظامى «یک انقالب اجتماعى
١٤
در روسيه با افراطى ترین نمایشات اجتناب ناپذیر است·» موردى غير عادى از شهادتى
منسجم از جانب هر دو سوى سنگرها·
انقالب همانند توفانى که در ميگيرد اجتناب ناپذیر بود ٬اما این مانع از این نميگردد که لنين
شخصا با یک روشنى غير معمول در حوادث تاریخى در آن مداخله نکند· بدون او انقالب شاید
شکل و شمایل دیگرى بخود گرفته و مدیریت دیگرى اختيار مينمود· مورخ با تجربه انگليسى در
امور شوروى ٬ایى· اچ· کار در مورد پيروزى بلشویکها در سال  ١٩١٧ميگوید« :پيروزى
حزب باید تقریبا فقط بنام موفقيتهاى پى در پى لنين ٬از آن طریق که او آنرا با اراده شخصى خود
فرم داد و اینکه همکاران غالبا غير مصمم خویش را بدنبال خود کشيد ٬نوشته شود·»
ترتسکى نيز بر همين نظر است« :اگر من و لنين در پطروگراد نبودیم ٬انقالب اکتبرى در کار
نبود· رهبران حزب بلشویک مانع از وقوع آن ميشدند ٬در این مورد شکى نيست· به این فکر
ميکنم که در صورت نبود لنين در پطرزبورگ آیا من قادر به غلبه بر مقاومت رهبران بلشویک
بودم!»
ترتسکى بر این عقيده بود که بلشویکها در صورت عدم تصاحب قدرت در اکتبر ٬به تصاحب آن
در آینده نيز قادر نميشدند· توده هاى رادیکاليزه شده در صورت پى بردن بوجود کوچکترین
شک و شبهه اى در نزد بلشویکها ٬تفاوت ميان عمل و حرف ٬در عرض دو تا سه ماه ٬بهمان
طریقى که انقالبيون سوسياليست و منشویکها را رها نمودند ٬بلشویکها را نيز رها مينمودند·
بدین طریق بورژوازى نفسى تازه و از آن در جهت آشتى بهره بردارى مينمود·
این بينش لنين را به انجام طرح پيچيده اى ناگزیر نمود که از مدتها قبل آغاز کرده بود· اینکه او
مخيفگاه خود را ترک و بدون پيش بينى آینده بسوى اسمولنى براه افتاد ناشى از نگرانى٬
اضطراب ٬عدم اعتماد و شتاب وى بود· آن اقدامات آشکار و در حقيقت بنا شده بر روى بصيرتى
عميق از ضرورتهاى تاریخى ٬تعيين کننده وضعيت انقالب شد·
ارزیابى مشخص در شرایط مشخص از نيروهاى سياسى موجود در جنبش یکى از برجسته ترین
ویژگيهاى لنين بعنوان متفکر است· تقریبا مسئله اى وجود نداشت که او طى دوران حيات خود
در مورد آن تجدید نظر ننموده باشد· روشى که او در جریان اتخاذ تصميات خود دنبال مينمود
تابع این قانون بود ٬که در هر شرایطى بر اساس یک ارزیابى پویا از توازن نيروها در کليت خود
آغاز و بمنظور کسب بهترین نتيجه ممکن بسود هدف سوسياليستى کارآمدترین شيوه پيشرفت و
عقب نشينى را اتخاذ نماید·
یک تجزیه و تحليل خشک «مارکسيستى» به مخالفت کامنف ٬زینویف و دیگر بلشویکهاى
برجسته در انقالب اکتبر  ١٩١٧با شورش مسلحانه منجر شد· آنها زمان را براى انجام آن آماده
نميدیدند· تاریخ این شرایط و جنگ این فرصت را ایجاد نموده بود· لنين قادر به بهرده بردارى
از آن بود·

سوسياليسم روسى ٬با همه اخبار هيجان انگيز و کمبودهاى نااميد کننده خود ٬طرح جامع جنون
آميزى نبود که از کشوى ميز کار لنين بيرون آمده باشد· این نتيجه کار ميليونها انسان و
محصول سنن طبقه کارگر اروپا و یک سنت دیرینه و ویژه آزادیخواهانه روسى بود· بهمان
طریق کمبودها و نقاط ضعف انقالب ٬که در آخر غلبه نمودند ٬باید عمدتا به بورکراسى عقب
مانده و سنت استبدادى به ارٽ برده شده از دوران تزار نسبت داده شود و نه به شخص لنين·
دوران لنين کوتاه شد ٬فقط شش سال از حکومت اتحاد جماهير شوروى· بيشترین زمان صرف
نجات کشور از جنگى شد که به آن تحميل شده بود· با پيروزى صلح ساعت شنى عمر لنين نيز
لبریز گشته بود· جامعه بر جاى نهاده شده از جانب وى بيشتر حامل ویژگيهاى دوران «کمونيسم
جنگى» و کاپيتاليسم دولتى بود تا سوسياليسم واقعى·
هنگاميکه لنين درگذشت کشور در مقام مقایسه با دورانى که او سکان اداره آنرا را بدست گرفت
فقيرتر ٬تيره روزتر و فرسودتر ٬و روسيه به زانو در آمده بود· ماشينها از کار افتاده و انبارها
تهى بودند· در شهرها مردم به خاطر زنده ماندن با مبلها آتش روشن ميکردند·
ميليونها دهقان و کودک بى سرپرست در خيابانها پرسه ميزدند ٬شکل کالسيک«سرگردان» از
قحطى در روسيه· طبقه کارگر با اعضاى اندک خود در عمل منحل و بخش بزرگى از پيشتازان
آنان در جنگ داخلى کشته شده بودند· طبقه کارگر از لحاظ فيزیکى و سياسى تقریبا وجود
خارجى نداشت و همين امر به ظهور فساد در دستگاه ادارى رژیم اتحاد جماهير شوروى منجر
شد·
پيشى گرفتن آمار و ارقام توليد از دوران قبل از جنگ تا سال  ١٩٢٨به درازا کشيد· اما در زمان
لنين نيز تغييراتى روى داده بود که در آمار قابل مشاهده نيستند· تغييراتى در ساختار جامعه که
راه را براى بازسازى که در آینده رخ داد هموار نمود·
برنامه اى آموزشى در سطحى گسترده آغاز شده بود· کتابخانه ها ٬سالنهاى مطالعه و خانه هایى
موسوم به خانه مردم مانند قارچ از زیر زمين سربرآورده بودند· برق رسانى آغاز و اگر
کشاورزان نخوانده بودند که لنين کجاست ٬به هر حال ميدانستند که المپ برق «یليچ» کجاست·
مکانيسمهایى که در آینده ٬در جریان برنامه موفق پنج ساله ٬مورد بهره بردارى قرار گرفتتد
پایه گذارى شدند·
دوران برداشت از انقالب در آینده اى دور قرار گرفته بود· پنجاه سال پس از انقالب اکتبر اتحاد
جماهير شوروى از بسيارى جهات از کشورهاى صنعتى پيشرو که قربانى «تب قمر مصنوعى»
شده بودند پيشى گرفته بود· این داستانيست کامال متفاوت ٬اما بدون انقالب اکتبر احتماال غير
قابل تصور بود·
انتقادى به لنين و بلشویکها که نميتوان آنرا خصمانه ناميد ٬انتقادى است فرموله شده از جانب
روزا لوکزامبورگ که دوست نزدیک و رفيق مبارزاتى لنين بود· او با تمام وجود همراه با انقالب
اکتبر بود و پویایى آنرا درک مينمود:

«یا باید آنرا با سرعت و قاطعانه به پيش برد و با مشتهاى آهنين تمام موانع سر راه از ميان
برداشت و مواضع خود را به جلو هدایت نمود یا اینکه بمنظور سرکوب آن توسط ضد انقالب آنرا
به عقب ٬به پشت نقطه ى ضعيفتر -ه آغاز خودش پرتاب کرد·»
«کسى که ميخواهد تعاليم جنگهاى لفظى  -ه خانگى – ه پارلمانى را به تاکتيکهاى انقالبى منتقل
نماید تنها نشان ميدهد که براى او روانشناسى انقالب ٬بله قانون طبيعى خود آن ٬بهمان ميزان
غریبه است که همه تجربيات تاریخى براى او کتابيست با هفت مهر و موم·»
وى به انقالب «با شکوه» انگليسى سال ١٦٤٢ـ  ٤٩اشاره مينماید که با منحل شدن خانه لردها٬
اعدام چارلز یکم و اعالم جمهورى پایان یافت .به گفته لوکزامبورگ ٬براى هر انقالب بى رنگى
که «ميانه روها» در آن پيروز شده اند ٬اینکه اولين مردان مردد انقالب و نيمى از دستاوردها
بسرعت مدفون شده اند مصداق دارد·»
دمکراسى «ميانه رو» ٬ ١٩٧٣ ٬برابر بود با تجدید حيات بورژوازى! » جاده طالیى ميانه روها
در هيچ انقالبى قابل نگهدارى نيست·» ٬لوکزامبورگ ميگوید« :قانون طبيعى انقالب خواستار
یک تصميم گيرى سریع است :یا لکوموتيو با تمام توان خود سرباالیى انقالب را تا باالترین نقطه
خود طى ميکند و یا اینکه بر اثر وزن خود به مواضع اوليه خود بازگشته و آنهایى را با خود به
پرتگاه ميبرد که ٬درمانده ٬با اندک توان باقيمانده خویش بدنبال حفظ خود در نيمه راه هستند·»
اگر چه لوکزامبورگ اعمال دیکتاتورى بر طبقه حاکمه قدیمى را در یک دوره انتقال مورد تایيد
قرار ميداد ٬اما همزمان به اینکه دیکتاتورى به امرى همگانى و دائمى مبدل شد انتقاد نمود.
او نوشت« :آزادى فقط براى هواداران دولت ٬فقط براى اعضاى حزب ـ شمار آنان تفاوتى نميکند
ـ آزادى نيست· آزادى همواره آزادى دگر اندیشان بوده است· نه بخاطر [عدالتى] از روى
تعصب ٬بلکه بدليل اینکه در یک فضاى باز سياسى کليه آموزشها مفيد و پاالیش داده ميشوند به
آن وابسته و تاثير آن در غياب [آزادى] به امتيازى مبدل ميگردد·»
«با سرکوب زندگى سياسى در سراسر کشور زندگى در کشور شوراها نيز باید بصورت فزاینده
اى فلج تر بشود· بدون انتخابات عمومى ٬مطبوعات آزاد ـ و اجتماعات آزاد و برخورد آزادانه
نظرات ٬زندگى در همه موسسات عمومى ميميرد و به امرى ظاهرى مبدل ميگردد ٬زندگى که در
آن بروکراسى بعنوان تنها وسيله فعال باقى ميماند·
زندگى عمومى در نهایت بخواب ميرود ٬شمارى از رهبران حزب با انرژى پایان ناپذیر و آرمان
گرایى بيکران رهبرى و حکومت ميکنند ٬در واقع در ميان آنان یک دوجين مغزهاى متفکر اداره
ميکنند و نخبگانى از طبقه کارگر هر از گاهى بسيج ميشوند که سخنرانى رهبران را در جلسات
مورد ستایش قرار داده و به اتفاق آرا قطعنامه هاى پيشنهادى را به تصویب برسانند ٬به عبارت
دیگر ٬در اساس یک حکومت تکمه اى ٬یقينا یک دیکتاتورى اما نه یک دیکتاتورى کارگرى
بلکه دیکتاتورى مشتى سياستمدار ٬به عبارت دیگر دیکتاتورى به مفهوم سرمایه دارى ٬به
مفهوم امپراطورى ژاکوبنها در فرانسه·»

شرایط زمانى خطرناک شد ٬لوکزامبورگ گفت ٬که لنين ٬ترتسکى و دیگر بلشویکها مشترکا از
ضرورتهاى جنگ داخلى فضيلتى ساخته و دیگر احزاب ٬نشریات و عقاید را براى هميشه ممنوع
اعالم نمودند· در  ٢٨اکتبر  ١٩١٧در سومين روز انقالب لنين فرمان خود را در مورد آزادى
مطبوعات نوشت:
«بمنظور مهار موج تهمتها و دشنامها که مجالت زرد از روى مسرت بمنظور نابود نمودن
پيروزى تازه بدست آمده تودها منتشر مينمایند باید اقداماتى موقتى اتخاذ گردد· به محض تٽبيت
اوضاع ٬تمامى مداخالت در مطبوعات و ادبيات ممنوع اعالم خواهد شد :آزادى مطلق مطبوعات
تنها در برابر دادگاه و در تطابق با قانونى صریحا آزاد و مترقى وجود خواهد داشت·»
لنين آن اقدامات موقتى را با سه نکته مشخص نمود· مطبوعاتى توقيف ميشدند که آشکارا
مخالفت و یا نافرمانى از حکومت شوراها را تبليغ و به تحریف حقایق و یا افترا دست ميبردند٬
با اینحال تنها پس از تصميم دولت ٬اختيارى که در سال  ١٩٢۰به ارگان سانسور Glavilt
منتقل شد.
تمام این نظم «موقتى» که حتى خواسته هاى آزادى مطبوعات بورژوازى را نيز برآورده
نمينماید ٬دائمى و ابتدا پس از متالشى شدن اتحاد جماهير شوروى در سال  ١٩٩١ملغا شد· لنين
همچنين در مورد دولتى کارگرى خيال پردازى نموده بود که ميتوانست از طریق ارائه شرایط
عملى آزادى مطبوعات ٬بر آزادى مطبوعات سرمایه دارى برترى یابد· کسانى که تعداد خاصى
امضاء جمع آورى مينمودند به تجهيزات چاپى مجهز ميشدند· این فرمان در آثار جمع آورى شده
لنين بدليلى ذکر نميشود.
تاریخ نشان ميدهد که خشونتهاى انقالبى ٬در شرایطى بغرنج ٬قادر به ایجاد وحشتيست که براى
*
صدها سال قادر به ادامه حيات است· وحشت از کرامول و «اقدامات خشونتبار» پيورتينى وى
سبب شد که انگليس قریب به  ٢۰۰سال انکار نماید که این خشونت در انقالب  ١٦٤٩بود که
شيوه حکومتى پارلمانى را به کشور داد ٬پارلمانى که امروزه آنرا ستایش ميکنند·
هنوز وحشت مشابه اى انقالب روسيه را منقلب ننموده و بدن لنين همانند بدن کرامول و مارا
توسط مردم خشمگين قطعه قطعه نشده است· بر اساس تحقيقات جامعه شناسى او تقریبا به
اندازه حاميان فعال خود مخالف دارد· لنين همچنان در تابوت سنگ آهکى خود ٬بطور سطحى
آسيب دیده از اصابت تکه هاى شيشه در صورت و دستهاى خود پس از یک بمب گذارى٬
استراحت ميکند·
در همانسالى که لنين متولد شد ٬آلمان و فرانسه درگير جنگى شدند که با مبارزه عظيم کمون
پاریس ٬اولين تالش جهت واقعيت بخشيدن به سوسياليسم ٬به شکل دیکتاتورى پرولتاریا پایان
یافت· زمانيکه لنين درگذشت سوسياليسم ٬اتحاد جماهير شوروى ٬در بزرگترین کشور جهان از
قوه به فعل مبدل گشته بود· فرمى که لنين بر اساس آن جامعه را پایه گذارى نمود اولين تجربه
سوسياليستى شد که طى زمانى دراز ٬چندین نسل ٬پا بر جاى ماند·

اما سوسياليسم روسى همانند کمون پاریس در هم شکسته و اتحاد جماهير شوروى بصورتى
رسمى پس  ٧٤سال متالشى شد· هنگام جمع بندى ميراث باقيمانده از لنين و حکومت شوراها
به اشاره به گفته اى از چوئن الى ٬نخست وزیر چين ميان سالهاى  ١٩٤٩ـ  ٬ ٧٦وسوسه
ميشویم· او در پاسخ به این سوال که در مورد معناى انقالب فرانسه چه تصورى داشت گفت:
«براى اظهار نظرى دراینمورد بسيار زود است·»
انقالب روسيه مرد و بخاک سپرده شد· اما طى آینده اى قابل پيش بينى خود را همانند عصبهاى
یک قسمت جدا شده از بدن در اذهان زنده خواهد نمود و روشنفکران ٬سياستمداران و توده هاى
آگاه براى نسلهاى آینده ٬بمنظور اتخاذ تصميم در مورد نقطه نظرات خود در مبارزه جهانى
بخاطر صلح ٬نان و زمين ٬در مورد انقالب اکتبر و سيرت لنين اتخاذ موضع خواهند نمود·
١ـ سوسيال دمکرات  ٢٣ژانویه ١٩٢٤
٢ـ یالمار برانتينگ :سخنرانى و نوشته ها( XI ٬استکهلم  ٬) ١٩٣۰ص ٢٣١
٣ـ سوسيال دمکرات  ٢٣ژانویه ١٩٢٤
* خداى آتش بابليها ـ منبع ویکى پدیا -مترجم
٤ـ به نقل از هيلدینگ باگبرى :سوسياليسم در زمان (گاتنبرگ ٬بدون ذکر سال) ٬بخش  ١٬ص ٥ ·٩١ـ سوسيال دمکرات  ٢٣آوریل
١٩١٧
٦ـ در تلگراف استالين به ترتسکى روز مراسم خاکسپارى روز شنبه  ٢٦اعالم شده بود .اما به  ٢٧ژانویه موکول شد.
*
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D8%B9%D9%86%D8
 -%AE%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86مترجم
٧ـ لنين ٬آثار منتخب در ده جلد ٬جلد ( ٧مسکو  ٬)١٩٨٨ص ١٢
* مردم ساکن در استان ساخالين عمدتا در قسمت شرقى جزیره در روسيه ـ مترجم
* مردم ساکن در سيبرى – مترجم
* http://en.wikipedia.org/wiki/Shambhala_Buddhismـ مترجم.
٨ـ دیميترى ولگونو :پرتره سياسى بخش ( ١مسکو  ٬)١٩٩۴ص ·٢٨
٩ـ  ١سپتامبر ١٩١٨
* نوعى پرنده  -مترجم
١۰ـ ویکتوریا ایى· بونل :پيکرنگارى از قدرت· پوسترهاى سياسى در دوران لنين و استالين (لندن  ٬)١٩٩٧ص ١۴٢
١١ـ بر اساس کم و بيش توصيفات تخيلى در غرب وگت بخشهایى از مغز لنين را زمانيکه او به آلمان بازگشت همراه خود برد .این امر
هم از جانب ولگونو (همانجا ٬جلد  ٬ ٢ص  )٣٨١و هم انستيتوى متعلق به وگت در دوسولدورف انکار ميشود.
١٢ـ روزنامه  ٬ ١۰/١٩٩۵ ٬Novoye Vremyaص ۴٣
١٣ـ والدیمير ایليچ لنين :مجموعه کامل آٽار ) (PSSـ چاپ پنجم (مسکو  ١٩٨٥ـ  )٦٥باند  ٣٢٬ص ٣١
* پارتنون معبدیست که ميان سالهاى  ٤٤٧ـ  ٤٤٣قبل از ميالد مسيح بر روى آکروپوليس در آتن بعنوان احترام به پاالس آتنا
بخاطر محافظتش از شهر آتن و یونان طى جنگ با ایران ساخته شد .نام اصلى ساختمان معبد آتناى باکره بود اما معموال به این نام
خوانده ميشد )’παρθένος (parthenos, ’jungfru
١٤ـ روى مدودف :انقالب سال  ١٩١٧روسيه :پيروزى و شکست بلشویکها (مسکو  ٬)١٩٩٧ص ١٢
* گروهى از افراطيون مذهبى در انگلستان ٬که با وهابيون عربستان سعودى قابل مقایسه اند ٬که کرامول رهبر آنان بودـ مترجم.

پيام پرتوى
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