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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
 وحيداوف رستم

  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠٢٠ اکتوبر ٢٠

  

 چه؟ يعنی ئیشورا حاکميت آغاز بر شروعی :سوسياليسم
 لنين .ای .و

 دھقانان فقط کارگران، فقط که شد، ايجاد نحو اين به روسيه ما ميھن در یدولت قدرت جھان در بار نخستين برای ...-

ه ب را دولتی قدرت تمام شوراھا اين و شوراھا، -یئتوده ھایسازمان تشکيل و استثمارگران زدن کنار با زحمتکش،

 .گرفتند دست

 يک ئیشورا حاکميت .داريم يادیز ھایئینارسا ھنوز ئیشورا حاکميت سازماندھی امر در که دانيم،می خوب بسيار ما

 از لعنتی، جنگ ۀارثي از فرھنگی،بی از سوادی،بی از گذشته، ھایکاستی از آن فوری ئیرھا .است انگيزحيرت طلسم

 آماده را سوسياليسم به گذار ۀزمين ئیشورا حاکميت ديگر، طرف از اما .نيست پذيرامکان براحتی داریسرمايه ميراث

 مديريت ھمه دولتی، امور تمامی ۀادار بيشتر و بيشتر چه ھر گرفتن دسته ب و ستمديدگان داریبي شرايط .کندمی

 .سازدمی فراھم خود دست در را توليدی و اقتصادی

 درست نيز سبب ھمين به برگزيده، زحمتکش ھایتوده که است راھی سوسياليسم، سوی به است راھی ئیشورا حاکميت

 .است ناپذير-شکست است،

***** 

 ما ميھن سرنوشت در لنين نقش

 ديگر با يا خود معاصران با مقايسه بدون دولت يا حزب رھبر سياسی، تاريخی، شخصيت ھر واقعی ارزيابی

 .نيست ممکن ديگر کشور از خواه او، کشور از خواه سياستمداران،

 و نموده تشريح را (Nevski) ِنويسکی لکساندرا و رومانوف مثل او معاصران تريننزديک اقدامات ماھيت نويسنده(

 .)تحرير ھيأت -داندمی لنين با قياس قابل غير را آنھا

 لنين رھبری تحت فقط .نمود منحل را موقت دولت و کرد رھبری را روسيه انقالب ١٩١٧ سال در که بود لنين اين ...

 سياست اعالم با لنين سپس .گرديدند تارومار سفيد گاردھای شدند، رانده بيرون کشور از خارجی اشغالگران که بود،

 زد، دست ھاويرانه بازسازی به کشور که بود او رھبری تحت .شد موفق دھقانان با مصالحه به )نپ( جديد اقتصادی

 .شود شناخته غرب متخاصم کشور عنوانه ب روسيه خلقھای ھمۀ منافع پايۀ بر و آيد گرد جديد پرچم يک زير توانست
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 را تاريخی روندھای برخی توانندمی فقط آنھا .شودنمی اداره نابغه ھایشخصيت توسط تاريخ که باورم، ناي بر من

 توسط واقع، در انقالب،( نبود ممکن ھابلشويک بدون روسيه انقالب وقوع .نمايند تنظيم را عينی قوانين و اصالح

 و سياسی ذکاوت بدون او، قاطعيت و ئیناتوا و لنين وجود بدون اما .)نشد آغاز ١٩١٧ سال در ھابلشويک

 برای آماده و مقتدر قوی، کشور يک به و بپرھيزد داخلی ئیرويارو فاجعۀ از توانستنمی روسيه او، پذيریانعطاف

 اين انجام ئیتوانا دارای ھم ًواقعا روسيه در دوره آن سياستمداران از يک ھيچ .شود تبديل نوين آوردھایدست تحقق

   .نبودند کارھا

 

 زندگی مجدد سازماندھی برای لنين واقعی صفات

 آن در مطروحه مسائل که ابيمي یدرم دھيم، قرار مالحظه مورد را لنين امضای با ئیشورا حاکميت منشور نخستين اگر

 روسيه سقوط از و دھدمی ادامه خود حيات به امروز تا معينی حد در حتی گرفت، جان شوروی تمدن برکت به تنھا نه

 .کندمی جلوگيری "ليبرال طلباناصالح" ضربات زا پس

 آنھا از بسياری و بودند جلو به سابقهبی جھش يک پيش، سال يکصد که کنيممی شروع اجتماعی اقدامات ليست از

 وجود ،٩٠ ھایسال ۀفاجع از صرفنظر .شوندمی تلقی بديھی نيز داریسرمايه کشورھای در غرب، در حتی امروز

 .شودمی تلقی رؤيا يک يافتهتوسعه کشورھای در حتی کنون تا آنھا از بعضی

 و زائو باردار، زنان برای ،)١٩١٧ برواکت ٣٠ فرمان( کرد اعالم روزانه کار ساعت ٨ روسيه در که بود، لنين اين

 ھم ھنوز گرديد، اعطاء ١٩١٨ مبرنو ۴ فرمان طبق که حق اين( کرد تعيين حقوق با مرخصی حق شيرده مادران

 جلب با اغلب تزاری ۀروسي در کودکان مير و مرگ باالی آمار که داشت، دور نظر از نبايد اينجا در .)دارد ميترس

 .داشت مستقيم رابطۀ کودکان ناکافی تغذيۀ و سنگين کارھای به مادران

 به .کرد صادر ھاآن طبقاتی تعلق از فارغ سالگی، ١۴ تا را کودکان رايگان تغذيۀ فرمان لنين ١٩١٧ سال مه ماه ١٧ در

 تمام در و روزانه طوره ب کودکان تغذيۀ امر .شدمی داده عمومی ھایغذاخوری به ورود برگۀ و خوراکی مواد کودکان

 در فقط و ئیابتدا مدارس آموزاندانش فقط کرد پيشنھاد پوتين پيش چندی( شدمی گذاشته ءاجرا به ھفته روزھای

 برنامۀ لنين .)!کردند تبليغات چقدر باره اين در رسمینيمه مبلغان -شوند تأمين گرم غذای وعده يک با درس روزھای

 علمی برنامۀ يک است، معلوم که ھمانطور( کرد گذاریپايه شد، ءاجرا شوروی اتحاد در که را کودکان تغذيۀ دولتی

 سالگی سه تا طفالا برای رايگان لبنی اغذيۀ و دبستانی پيش و آموزیدانش ھایگروه ھمۀ برای قيمت ارزان غذای

 .)گرديد تدوين

 ھر برای مسکن بھداشتی ميزان ١٩١٩ سال در .کرد امضاء را دولتی مسکن توزيع فرمان لنين ١٩١٨ سال مه ماه در

ه ب را عموم برای مسکن حق تاريخ، در بار اولين برای شوروی اتحاد ترتيب، اين به .گرديد تعيين مربع متر ٩ نفر

 اما کنند،می سرازير اشک باران ،"ديدند آسيب" لنين فرمان اين از که اين سبب به ندانثروتم اکنون .شناخت رسميت

 ھایخانواده که نمور ھایسردابه و آبادھاحلبی ھا،زاغه از فقير زحمتکشان زيرا، .بود بزرگ ۀانساندوستان اقدام يک اين

 تعلق اتاق نفرات، تعداد به خانواده ھر به شوروی تحاکمي تصميم به بنا .يافتند نجات بردند،می سر به آنھا در بسياری

 کشورھای سپس .نھاد بنيان يافت، تحقق شوروی اتحاد در بعدھا که نيز را اجتماعی مسکن ۀبرنام اساس لنين !گرفت

 تيمي کودکان تأمين فقط امروز روسيه در فرمان اين از .کردند تبعيت سوسياليستی ۀروسي از )فرانسه ً،مثال( داریسرمايه

 شده پر خانمانبی از شھرھا و اندکرده ملغا را مسکن حق .فريبکاری و مشکالت کلی با ھم آن و مانده باقی مسکن با

 .است
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 به زحمتکشان آن اساس بر که کرد امضاء را ھااستراحتگاه کردن ملی فرمان لنين ١٩١٩ سال چمار ٢٠ تاريخ در

 راندن بيرون محضه ب ،١٩٢٠ سال مبردس ٢١ .گرديدند ورداربرخ آنھا از رايگان استفادۀ حق از دولت حساب

 صادر "معالجۀ برای کريمه ھایآسايشگاه از زحمتکشان استفادۀ بر داير" جديدی فرمان لنين کريمه، از سفيد گاردھای

 در و کردندمی کار استراحت بدون خفه، ھایکارگاه و ھاکارخانه در سال دھھا و سالھا که کارگرانی اين، دنباله ب .نمود

 لنين ١٩٢١ سال مه ماه در .شدند کريمه ھایآسايشگاه راھی استراحت و معالجه برای بردند،می سره ب تنگدستی و فقر

 ويالھای و کاخھا مثل"( سابق دارانسرمايه و اشراف امالک در .کرد امضاء "ھااستراحتگاه" مورد در ديگری امريۀ

 کارگری ھایاتحاديه جنب در ئیاستراحتگاھھا ).م .امروزی ايران در ناتلواسا و ھيلزھا باستی مشابه -"روبليووکا

 .گرديد تأسيس زحمتکشان استراحت برای

 باسوادان کشور به را روسيه شد موظف آن که داد تشکيل را آموزش و تحصيل دولتی ۀمتيک لنين ١٩١٧ سال مبرنو ٢٢

 را خود درھای ھا دانشگاه و مدارس مربوطه فرامين اجرای در .گرديد تشکيل عموم برای کار واحد مکتب .نمايد تبديل

 در فقط آنھا وقت اين تا( گرديدند برخوردار ھادانشکده و ھادانشگاه به ورود حق از زنان .گشودند عموم روی به

 اين .گرديد ملغاء کشور دور شرق ھایخلق برای موجود ھایمحدوديت ،)داشتند تحصيل حق زنان خاص ھایرشته

  .داشت اجتماعی ماھيت اماتاقد

 

  .خلق فرھنگی توسعۀ به توجه :لنين خدمات ديگر

 لنين ١٩١٨ سال در .کرد باز عادی مردم روی به را ھاتماشاخانه و ھاکتابخانه ھا،ميموز درھای لنين ھایدستورالعمل

 که کرد، صادر را دولتی اراتانتش تأسيس دستور سپس، و ابالغ را کتاب ھایگنجينه و ھاکتابخانه از حراست اعالميۀ

 آشنا آنھا با و بياورند دسته ب نازل قيمت به را جھان و روسيه ھایکالسيک آثار توانستند عادی انسانھای آن نتيجۀ در

 از لنين ابتکار به بنا .)مترجم .شدنمی محسوب دزدی کتاب دزديدن شوروی اتحاد در که است اين جالب ۀنکت( شوند

 پی در ١٩١٨ سال در .گرديد افتتاح تولستوی توتچايف، ف،ئيتورگن آکساکوف، ھایميموز ١٩٢٠ سال تا ١٩١٨ سال

 .شد بينیپيش شوروی روسيه شھرھای خيابانھای در فرھنگی فعاالن ھایتنديس نصب گسترده، تبليغات فرمان صدور

 اوف،دوبراليوب سکی،چرنيشو بلينسکی، گوگول، پوشکين، لرمانتوف، داستايوسکی، تولستوی، آثار شخصا لنين

 لنين گويند،می اين، رغمه ب ولی .کرد ظھرنويسی را اسکريابين موسورگسکی، کالتسوف، نوويکوف، نيکراسوف،

 !بود نظر تنگ غربگرای و "ضدروس" يک

 روسيه در شايد، نبود، او اگر :داد انجام زيادی اقدامات انقالب از ناشی فرھنگ نيھيليستی موج با مقابله برای لنين

 گفتن به ملزم ما .کردندمی مطالعه را ھابينفال و پيشگويان آثار روسيه، ھایکالسيک آثار جایه ب مردم سوسياليستی

 لنين را کارھا اين انجام اما رساند، سرانجام به سوسياليستی جماھير اتحاد در را روسيه ملی چرخش ستالين که ھستيم،

 .کرد آغاز انقالب نخست ھایسال ھمان در

 .برنامه اين اجرای برای تالش و روسيه نوسازی برنامۀ تنظيم از بود عبارت ما ميھن برای لنين عظمت با کار ومينس

 داشت، ادامه ھنوز داخلی جنگھای .آيدمی يادھا به کشور الکتريفيکاسيون برای دولتی برنامۀ تدوين البته، اينجا، در

 اکنون که ئیاسپانيا آنفلوآنزای ۀاضافه ب( بيماری شيوع و گرسنگی ايطشر در لنين بود، نکرده غلبه ھاويرانی بر کشور

 طرح کرژيژانوفسکی لبگه ھمراھیه ب ،)بنويسند آن ۀبار در کروناويروس واگيری با ارتباط در مايلند ھابسياری

 حتی که يد،گرد تشکيل مھندسانی و دانشمندان شرکت با الکتريفيکاسيون کميتۀ .نمود تدوين را کشور کردن الکتريکی

 کميته جلسات در روحانی لباس با او .مھندس -فيلسوف و روحانی فلورنسکی، پاول ً،مثال( نداشتند بلشويکھا به رغبتی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 در آن اجرای برای سال ١۵ که طرحی .شد روشن دھقان خانۀ در ١٩٢٠ سال در المپ نخستين .)افتي یم حضور

 با فقط نداد، انجام تزاری حاکميت که را ئیکارھا .يافت تحقق کامل طوره ب ١٩٣١ سال در بود، شده گرفته نظر

 در زيرا، .کردندمی تعجيل ھم نبايد آنھا و( دادند اجام سال ١٠ مدت در بلشويکھا که سنجيد، توانمی الکتريفيکاسيون

 .)!کنند صبر نستندتوامی ھاتوده آنھا عقيدۀ به .نه مردم، ۀخان در اما بود، روشن المپ دارانسرمايه و اشراف ھایخانه

 به شروع و اندازیراه لنينی برق ھاینيروگاه وجود بدون بود؛ کشور کردن صنعتی اصلی پايۀ الکتريفيکاسيون البته،

  .شدنمی پذيرامکان اول سالۀ پنج ھایکارخانه کار

 دولت رأس در لنين .بود کشور نوسازی برای لنين مشھور ھایطرح از يکی تنھا کشور کردن الکتريکی دولتی برنامۀ

 از چه اگر روسيه که بود، باور اين بر لنين .بود منده عالق بسيار آنھا کاربست و جديد اختراعات به شوروی روسيۀ

 و علوم مختلف ھایعرصه در پيشرو کشور به بايد اما است، برده ارث به گرانی بسيار بار دينی -اشرافی دولتھای

 زير تمام دقت با را ملی اقتصاد عالی شورای کار لنين .)کشور نوسازی لنينی مرحلۀ .ولفسون .ِا( گردد تبديل آوریفن

 بھترين از که بود، آن خواستار او .رسانند ياری نامخترع به تراشیمانع کمترين بدون که کرد،می تأکيد و داشت نظر

 در تجاربش ازایه ب برکالوف مخترع، به لنين ابالغيۀ اجرای در .نمايند قدردانی سخاوتمندانه ھایپاداش با مخترعان

 مبلغه ب ارگانيک سنتز کشف سبب به ،يمياک دانشمند پطروف به و طال، روبل ھزار ۵٠ زرھی و حریب تسليحات زمينۀ

 !گرديد اعطاء پاداش طال روبل ھزار ١۵٠

 آنجا در .داشت قرار لنين شخصی نظارت تحت برويويچ بونچ رياسته ب نيژگوراد زيکیراديوف آزمايشگاه کار

 آزمايشگاه اين که ھنگامی .بودند مشغول نولفيراديوت و الکتريکی خأل ساخت به که بودند کار به مشغول دانشمندانی

 و کرد قدردانی وی از برويويچ، بونچ به صميمانه ۀنام يک طی لنين ساخت، را ئیراديو برنامۀ موفق تجربۀ نخستين

 .دارممی ابراز شما به راديو اختراع مناسبت به را خود مانۀصمي سپاسگزاری شمرده، مغتنم را فرصت" :نوشت

 ھر از و طريقی ھر به دھممی قول .بود خواھد بزرگی کار سازيد،می شما که "فاصله بدون" و کاغذ بدون روزنامۀ

 :نوشت ستالين به برويويچ بونچ گزارشات مطالعه از پس لنين ."رسانم ياری شما به ديگر کارھای و کار اين در راھی

 گويا زبان با ئیراديو ھایبرنامه رساندن در انگيزیحيرت ئیتوانا از ما آوریفن که شود،می معلوم گزارشات اين از"

 از خاص شرايط در را بيانات گزارشات، ھا،سخنرانی بتوانند که گيرنده صد چندين اندازیراه باشد؛می برخوردار

 اين اجرای که باورم اين بر من .است عملی ًکامال نمايند، منتقل ھاجمھوری در دورتر کيلومتر ھزاران به حتی مسکو

 انتقال نظر از ھم و سوادبی ھایتوده ميان در ھم خصوص،ه ب ترويجی، و تبليغی کارھای منظر از ما برای طرح

 کردن ھزينه از ايدبن شرايطی ھيچ تحت که پندارم،می اين، بر بنا ...است شرط و قيد بی ضرورت يک ھا،سخنرانی

 ."...کرد مضايقه ئیراديو ارتباطات سازمان کار اتمام برای

 سال در .کردمی سخنرانی راديو از کرد،می استفاده راديوتلگراف از خودش او داشت، باور راديو ئیتوانا به لنين

 فرستندۀ گرديد، شکيلت راديو فنی شورای او ابتکار به .نمود صادر راديو مھندسی تمرکز بر مبنی فرمانی او ١٩١٨

 .گرفت قرار بررسی و تحقيق مورد شوروی روسيۀ کردن ئیراديو طرح شد، تأسيس مسکو ئیراديو

 آن از آينده که بود، مطمئن و کرد می تحسين را آن داشت، تلويزيون زمينۀ در تجربه به زيادی مندیه عالق لنين

 .است تلويزيون

 .شود بار نقل و حمل ارزانی موجب که است الزم آوریفن نچنا کردن، صنعتی برای که کرد،می درک لنين

 لوکوموتيو ساخت مسابقه يک آينده، بيمار -لنين ابتکار به ١٩٢٢ سال در .بودند بازده کم و گران زغالی لوکوموتيوھای

 تاريخ در و تياف دوام سال چند مسابقه !گرديد تعيين پاداش طال روبل ميليون يک مسابقه برندۀ برای و شد آغاز ديزلی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 برخی .گرديد ثبت آورد، ارمغان به اختراع زيادی تعداد خود دنباله ب که فراوانی، ۀخودويژ گنجينۀ عنوانه ب آوریفن

 لنينی مسابقۀ ھم آن داشت، نتيجه يک فقط برواکت انقالب کنيم فرض اگر که دارند، اعتقاد آوریفن تاريخ پژوھشگران

 !داشت ارزشً واقعا وقت آن رد که بود ديزلی لوکوموتيو ساخت برای

 ١٩٢٠ دھۀ پايان تا نداد اجازه او به سالمتی .گيرد قرار اول پطر کنار در بايد کشور نوساز عنوانه ب لنين که پندارم،می

 برای که سنی .شد می ساله ۶٠ لنين ١٩٣٠ سال در چه اگر( .کند رھبری را اول سالۀ پنج برنامۀ اجرای و بماند زنده

 صنعتی ھایپايه داشت، عھدهه ب را کشور رھبری که سالی چند ھمان در اما )!نيست زياد وجه ھيچ هب سياستمدار يک

 .نھاد بنيان را فرھنگی و فنی علمی، انقالب کشور، کردن

 با بتواند که بود آنقدر لنين پذيریانعطاف .بود لنين خدمات ارجمندترين از ديگر يکی کردن فدرال آخر، دست و،

 مشترک زندگی که دھد، تشکيل حاکميتی چنان نموده، پيدا مشترک زبان روسيه ھایخلق ملی ھایجنبش نمايندگان

 بزرگ جنگ سخت آزمون از شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد .کند راضی را ھمه و دھد سامان را روسيه ھایخلق

 اتحاد خلقھای محکم دوستی بر وانستنت اما کند، بازی ملی تفاوتھای کارت با بود اميدوار ھيتلر .آمد بيرون بلند سر

 تجربه را فاجعه چه اگر روسيه داخلی فدراليسم و .نمايد وارد خدشه بود، لنين ھایسياست اجرای حاصل که شوروی

 استثنای به( نکردند تالش روسيه از ئیجدا برای شوروی اتحاد تجزيۀ از بعد حتی ھاجمھوری از يک ھيچ اما کرد،

 .)بازگشت ما اساسی قانون زمين به ايتنھ در که چچن، جمھوری

 به عاميانه زبان در اما نمايد، قلمداد متھم را لنين "شوروی اتحاد ۀتجزي" در کندمی سعی روسيه کنونی جمھور رئيس

 ٧٠ دوام ملزومات داد، تشکيل لنين را شوروی اتحاد ،"کندمی سرزنش را سالم شخص بيمار، فرد يک" :گويندمی اين

 .کرد ذخيره را آن سالۀ

 خوارغم" کنونی، جمھور رئيس به را کرملين کاخ کليد که کردند ويران سياستمدارانی آن را ما شوروی ميھن

 .دادند تحويل است، کرده تضمين را خود یئافسانه امتيازات و مصونيت که "ئیواحدگرا

 و باستانی؛ فرھنگی ھایارزش حفظ مردمی؛ اجتماعی، دولت تشکيل :لنين اقدامات مھمترين است چنين من، باور به

  .فدراليسم کشور؛ کردن صنعتی بنيانگذاری روسی؛ فرھنگ ھایارزش ھمه، بر مقدم

 

 بازداشت؟ روسيه در لنين سوسياليستی پروژۀ کامل اجرای از را شوروی مردم مانع کدام

 دموکراسی یامعن به نه البته،( کردمی تصور دموکراتيک بسيار را آينده سوسياليستی جامعۀ لنين من، اعتقاد به

 یامعنه ب را دموکراسی او .داد توضيح بروشنی را آنھا عيوب خود، آثار در او .)حزبی چند پارلمانتاريسم، -ئیبورژوا

 سفيد، تروريسم به پاسخ در شد مجبور داخلی جنگ شرايط دليل به لنين .کردمی تعريف ئیشورا و مردمی خودگردانی

 خالف فکری، نظر از او اما کند، ممنوع را بورژوازی احزاب فعاليت و ھاروزنامه نتشارا نموده، اعالم سرخ ترور

 توجيه برای پوششی عنوانه ب را داریسرمايه دموکراسی او .بود دموکرات بسيار شوروی، اتحاد بعدی رھبران

 .دادمی قرار انتقاد مورد توانگران حکومت

 شوروی اتحاد در بيان آزادی او، درگذشت از پس ،٢٠ سالھای در و ی،داخل ھایجنگ پايان از پس لنين، دورۀ در

 و بحث ھمچنين، و حزبی، درون ھایبحث ً،مثال( شدمی بحث علنی طوره ب جامعه در و حزب در .کردمی حکمرانی

 ھاییسفيد گارد کتابھای .)کردن اجتماعی ھای راه مورد در کشور، يک در سوسياليسم ايجاد امکان پيرامون ھاناظره م

 چاپ تجديد لنين خود که آورچنکو، اثر ھمان جمله، از( شدمی فروخته شوروی اتحاد ھایکتابفروشی در شوروی ضد

 مسافرت .شدندمی چاپ ھاروزنامه در حزب رھبران ساير و لنين کاريکاتورھای ،)کرد توصيه شوروی اتحاد در را آن
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 نتيجۀ در شوروی اتحاد عليه مخفی فعاليتھای سازماندھی با رابطه در ١٩٣٠ سال در .بود آزاد کشور از خارج به

 .گرديد برقرار سخت عقيدتی سانسور .نبود پذيرامکان وضع اين ۀادام حزب، در ستالين طرفدار گروه تقويت و تحکيم

 کردن محدود رایب عينی داليل اين، موازاته ب .دانندمی مرتبط ستالين طلبیقدرت و ئیاقتدارگرا با را اين ھاليبرال

 برای و خارجی تھديد با مقابله برای عمومی بسيج منظوره ب اول، .داشت وجود ستالين دورۀ در ئیشورا دموکراسی

 کشيد، طول سال ٢٠٠ غربی کشورھای در که فرھنگی انقالب انجام برای دوم، سال، ١٠ مدت در کشور کردن صنعتی

 دھقانی مردساالری به کشور جمعيت اکثريت که داشت، دور نظر از ھم را اين نبايد .بود ضروری کوتاھی مدت به

 در سلطنت جز قدرتی ھيچ روحشان، اعماق در شوروی، اتحاد قدرت درک با حتی که داشتند، عميق اعتقاد چنان

 .بود مبھم برايشان مدنی ھایآزادی ايدۀ .گنجيدنمی تصورشان

 که زد، حدس توانمی .شدند قربانی نيز گناهبی افراد ھاسرکوب رۀدو در داد، روی ھم انحرافاتی دوره اين در ً،مطمئنا

 سالگی ٧۵ سن به ١٩۴۵ سال در و سالگی ۶٠ سن به لنين ١٩٣٠ سال در گفتم، که ھمانطور( ماندمی زنده لنين اگر

 مواجه ھاشوارید آن با ناگزير نيز لنين .زياد چندانن گمانم،ه ب ولی، شد،می ترنرم ١٩٣٠ سال در نظام ،)!رسيدمی

 .کردمی ايجاب چنين جھانی اوضاع ھم و جمعيت اکثريت بينیجھان ھم زيرا، گشت،می

ه ب .نيافت توسعه صدا، و سر پر اعالم رغمه ب ١٩٨٠ ھایسال در چه و ١٩۵٠ ھایسال در چه ما ئیشورا دموکراسی

 طوره ب و درد بدون نتوانستيم ما ستالين مرگ از پس که داشت، ارتباط آن با ما مشکالت از بسياری کلی طور

 در ھمانوقت آنھا البته، شدند، کار اين به موفق مائو درگذشت از بعد ھاچينی( شويم خارج بسيج نظام از سازمانيافته

 تجربيات از توانستندمی و کردندمی زندگی غرب تأثيرگذاری از ديگری ميزان و شھرنشينی سطح با ديگر، کشوری

 .)بياموزند ما ناموفق

 درک ما تاريخی، و فرھنگی ،ئیجغرافيا عينی، شرايط داليل به شايد، :کنم بيان را "فريبنده" مالحظۀ چنين ناگزيرم

 ستالين با حق تاريخ برابر در وصف، اين با .بود الزم ايدئوکراتيک مقتدر، دولت ما برای و داريم دموکراسی از منفی

 ماھيت تواندمی ئیاقتدارگرا طرف، ديگر از اما، ،)بود ستالين با حق واردم ھمه در که نيست معنی بدان اين البته،( .بود

 و .حاال مثل ثروت، صاحبان خدمت در خالفکار، يا ،ستالين دورۀ مانند خلق، خدمت در روشنگرانه، :باشد داشته دوگانه

 نمی حذف را معينی ھاییآزاد و مردمی خودگردانی ،ئیاقتدارگرا اشکال ديگر برسد، نظر به عجيب ھم قدر ھر اين

  .نيستند آن درک به قادر ھاليبرال که دارد وجود ديالکتيکی رابطۀ يک ضرورت و آزادی بين  .کند

 

 لنينی ھایدرس بارۀ در

 شرايط، کل درک قدرت او، عقالنی و ديالکتيکی تفکر شيوۀ خود، اشتباھات پذيرفتن در لنين ئیتوانا ً،شخصا من نظره ب

 يک لنين .باشدمی ایالعادهفوق اھميت دارای غيردوست نيروھای با حتی شدن متحد و مصالحه راه تنياف برای او تالش

 خود موقعه ب اوستريالوف اوويچواسيلی نيکوالی را واقعيت اين .بود کلمه کامل یامعن به ھوش با بين،واقع سياستمدار

 .کرد بيان بدرستی

 که نمودند، اتخاد موضعی ھامنشويک ١٩٠۵ سال انقالب زمان در .است عقالنيت چنين از مملو لنين سياسی زندگينامۀ

 ئیبورژوا انقالبات دورۀ روسيه در بود، مانده عقب غرب از سال ٢٠٠ روسيه .رسيدمی مارکسيستی ھابسياری نظره ب

 -موکراتھاد سوسيال متحدان يعنی کند، بازی آنھا در کنندهتعيين نقش بايستمی روسيه بورژوازی بود، فرارسيده

 .گردانيدبرمی عقب به را کشور جامعه، فئودال طبقۀ -آن مشترک شعور با دھقانان .بورژوازی احزاب ساير و ھاکادت

 بورژوازی خالف روسيه دولت به وابسته دل، بز بورژوازی .نيست واقعيت بر منطبق وارهطرح اين که ديد، لنين اما
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 اتحاد شعار لنين .ھستند واقعی انقالبی نيروی يک دھقانان، اما .کندمی يانتخ انقالب به براحتی فرانسه، ھجده قرن

ه ب پلخانوف اما .کرد مطرح گرديد، منجر پيروزی به که را ١٩١٧ سال درست شعار را، دھقانی خيزش و پرولتاريا

 ...است برگردانده روی مارکسيسم از لنين گويا که گفت و ناميد انقالبی سوسياليست و پوپوليست را او شعار اين خاطر

 را آن و بود متمرکز واحد دولت يک طرفدار انقالب از قبل لنين بود؟ چگونه روسی فدراليسم مقابل در لنين موضع پس،

 آورتعجب شرق ھایخلق ويژه،ه ب روسيه، یامپراتور مردم بيداری او برای .دانستمی ترمناسب سوسياليسم ھدف برای

 را کلمات يکسری فقط آخر تا دنيکين و کلچاک مانند ئیھاسفيد اما شد، پيروز و کرد مصالحه ھاجنبش اين با لنين و .بود

 سفيدھا از درست روسيه کنونی رھبران که است، وحشتناک .شدند مغلوب و کردند تکرار "يگانگی و وحدت" ۀبار در

 ميزان گراملی تودۀ رغبت جلب با کنندمی سعی ھنوز و نمايندمی تکرار را آنان کليشۀ کنند،می الگوبرداری

  .است سياستمداران اين کيفيت نشانگر اين ...دھند افزايش را شانمحبوبيت

 

 گفت؟ توانمی چه زدايانکمونيزم اين به

 ھایپاداش دلبستۀ آنھا .نيستند صادق آنھا از بسياری .نيست ممکن آنھا اقناع چون .بگويم آنھا به چيزی خواھمنمی من

 آنھا نظر به .ھستند شوروی اتحاد دروۀ شدگان متضرر آنھا .شوندمی ھدايت ديگر ھایمجموعه واسطۀه ب يا ھستند خود

 چگونه و موضوع کدام ۀبار در ...دانندمی خود نادانی و لياقتیبی مقصر را لنين حتی است، گناھان ھمۀ مقصر لنين

 کرد؟ صحبت آدمھا اين با توانمی

 کارا .گ .س -آنھا ۀھم جامع پاسخ چپ ھایجريان .است محدود لنين ۀبار در آنھا وغدر مخزن گنجايش اين، بر عالوه

 بايد ما ....اندداده بروشنی "زرين اوراق" با خود موقعه ب را زينوويف .آ .آ بوشين، .س .و کوژينوف، .و .و مورزا،

 .دھيم رواج ھاجواب اين

 بستبن به و کنيم ُخرد خودشان قلمرو در را آنھا بزنيم، بايد ما را اول ضربۀ .باشيم مخالفان جعليات منتظر نبايد ما

 ...برانيم

 ھایويرانه روی در ابرقدرت خالق -لنين عليه روسيه تحقيرکنندگان و ويرانگران بيشتر چه ھر ھایزدن اتھام

 ...شودمی ھايشاندروغ پيش از بيش افشای باعت روسيه، یامپراتور
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