
 

  .بچاپ رسيد) ١" (رابوچایا گازتا" در شماره اول  روزنامه ١٩١٠سال )  نوامبر١٢( اکتبر ٣٠در تاریخ این نوشته 

  
  

  لنين. ای. نوشته  و
  

  درسهای انقالب

  

، یعنی از آن زمانی که طبقه کارگر روسيه نخستين ضربت نيرومند خود را بر پيکر حکومت ١٩٠۵از اکتبر سال 

پرولتاریا در آن روزهای بزرگ ميليونها تن از رنجبران را بمبارزه با . ت، پنجسال ميگذردمطلقه تزار وارد ساخ

کف آورد که ه  بهبودی هائی درگذران خود ب١٩٠۵پرولتاریا در ظرف چند ماه سال . ستمگران خود برانگيخت

مردم روس آزادی مطبوعات، پرولتاریا برای تمام . داشتند آنرا انتظار" روساء"کارگران دهها سال بود بيهوده از 

. موقع سابقه نداشت کف آورد که گرچه عمر آن کوتاه بود ولی در تاریخ روس تا آنه اجتماعات و اتحادیه را ب

بيانيه اعالم مشروطيت را از چنگ تزار بيرون کشيد و . را از سر راه خود روفت) ٢(پرولتاریا دومای جعلی بوليگين

  .وسيه را بدون وجود مؤسسات انتخابی محال ساختیکبار برای هميشه اداره امور ر

  

پيروزیهای عظيم پرولتاریا به پيروزی های نيمه کاره ای مبدل شد، زیرا حکومت تزار سرنگون نگشت، قيام دسامبر 

با شکست مواجه گردید و حکومت مطلقه تزار، بهمان نسبتی که فشار طبقه کارگر و مبارزه توده ها ضعيف 

اعتصابهای کارگران و شورش های . حات طبقه کارگر را یکی پس از دیگری از وی می ستاندميشد، بتدریج فتو

تزار .  بود ولی مع الوصف هنوز خيلی نيرومند بود١٩٠۵ بمراتب ضعيف تر از سال ١٩٠۶دهقانان و سربازان در سال 

ئت نکرد بالفاصله قانون ادومای اول را، که طی آن مبارزه مردم مجددأ رو بشدت نهاده بود منحل کرد ولی جر

مبارزه  کارگران باز هم ضعيف تر گردید و تزار پس از انحالل دومای دوم دست ١٩٠٧در سال . انتخابات را تغيير دهد

، تزار کليه مواعيد پرطنطنه خود را مبنی بر اینکه قوانينی بدون موافقت دوما ) ١٩٠٧ ژوئن سال ٣(به کودتا زد 

نون انتخابات را طوری تغيير داد که اکثریت دوما بطور حتم از آن مالکان و سرمایه داران صادر ننماید، نقض کرد و قا

  .و حزب باندهای سياه و چاکران آنها ميگردید

  

اکنون که ما پنجمين .  دادهم پيروزی ها و هم شکستهای انقالب درسهای تاریخی عظيمی به مردم روس

  .يم مضمون اصلی این دروس را برای خود روشن سازیم را برگزار ميکنيم ميکوش١٩٠۵ انقالب ردسالگ

  

 مبارزه انقالبی توده ها قادر است زندگی کارگران و طرز اداره دولت را بنحوی فقطاینست که درس اول و اساسی 

افراد تحصيل کرده با کارگران و هيچگونه مبارزه دليرانه " همدردی"هيچگونه . نسبتا جدی بهبود بخشد

فقط . د نميتواند به ارکان حکومت مطلقه تزار و قدرت مطلق سرمایه داران لطمه وارد سازدتروریستهای منفر

 عمل بوده و بمحض اینکه چنين مبارزه ای اینمبارزه خود کارگران و فقط مبارزه مشترک ميليونها نفر قادر بانجام 

انقالب روس صحت .  گردیده استرو بضعف گذاشته بالفاصله پس گرفتن آنچه که کارگران بدست آورده بودند آغاز

  :آنچه را که در سرود بين المللی کارگران خوانده ميشود تأیيد کرد

  

  کسی نيست ببخشد رهائی بما"

  نه یزدان و نه شاه و نه قهرمان

  رهائی خود را بدست آوریم

  "همانا به نيروی بازویمان



 

  

. باید آنرا نابود نمود. ت تزاری کافی نيستـ اینستکه لطمه وارد ساختن و محدود کردن دایره حکومدومين درس 

هر وقت فشار انقالب شدت یافت . ماداميکه حکومت تزاری نابود نشده گذشتهای تزار همواره ناپایدار خواهد بود

فقط بکف آوردن . تزار گذشت کرده است و وقتی این فشار ضعيف شده تمام گذشتها را پس گرفته است

دن حکومت تزاری و انتقال قدرت بدست مردم ميتواند روسيه را از زیربار زور و جمهوری دموکراتيک، واژگون نمو

و از چنگ قدرت مطلق مالکان و ) ٣(فعال مایشائی عمال دولت ، از چنگ دومای باندهای سياه و اکتيابریستها

قالب از سابق اگر می بينيم که مصائب دهقانان و کارگران اکنون پس از ان. پيشکاران آنها در دهات رها نماید

 و از پس آن دو ١٩٠۵سال . گرانبارتر شده است این خود کفاره ضعف انقالب و واژگون نشدن حکومت تزاری است

دومای نخستين و پراکندن آنها خيلی چيزها و در درجه اول طرز مبارزه عمومی برای خواستهای سياسی را به 

ميشد ابتدا از حکومت مطلقه خواستار گذشت بودند مردم که روح زندگی سياسی در آنها بيدار . مردم آموخت

. بجای وزرای قدیم وزرای جدید بياورد و به همگان حق انتخاب عطاء کند. یعنی ميخواستند تزار دوما را دعوت کند

حکومت مطلقه در مقابل خواهشهای گذشت . ولی حکومت مطلقه زیر بار این گذشتها نميرفت و نميتوانست برود

.  عليه قدرت مطلقه نمودندمبارزهو آنوقت بود که مردم رفته رفته شروع به درک لزوم . سخ ميدادبا سر نيزه پا

و دومای سياه اربابها با نيروئی بيش از پيش درک این نکته را ميتوان گفت در دماغ دهقانان )  ۴(اکنون استوليپين 

  .رخنه ميدهند، رخنه داده و خواهند داد

  

این حکومت فهميد که دیگر نميشود به ایمان دهقانان نسبت . ب برای خود درس گرفتحکومت مطلقه تزار از انقال

به تزار متکی شد و از این لحاظ اکنون قدرت خود را بوسيله اتحاد با مالکان باند سياه و کارخانه داران اکتيابریست 

ی انقالبی الزمست که فشار اکنون برای سرنگون ساختن حکومت مطلقه تزاری یک مبارزه توده ا. تقویت مينماید

  . شدیدتر باشد١٩٠۵آن بمراتب از سال 

  

درس انقالب سومين و مهمترین آیا چنين فشار بمراتب شدیدتری امکان پذیر هست؟ پاسخ باین سوال ما را به 

 خيلی ها تصور ١٩٠۵تا سال .  عمل مينمایندچگونهميرساند و آن اینکه ما دیدیم طبقات گوناگون مردم روس 

ردند که همه مردم بطور یکسانی برای آزادی کوشش ميکنند و همه یک جور آزادی ميخواهند؛ دست کم ميک

برای اکثریت عظيم این موضوع بهيچوجه واضح نبود که طبقات گوناگون مردم روس نسبت به مبارزه برای آزادی 

. ن مه تيره را پراکنده ساختانقالب ای. روش های مختلفی دارند و هدف مساعی آنان آزادی های گوناگونی است

آنها .  طبقات جامعه روس علنأ بميدان آمدندکليه و نيز پس از آن، هنگام دومای اول و دوم ١٩٠۵در پایان سال 

برای چه منظوری ميتوانند مبارزه . خود را در عمل نشان دادند و آشکار ساختند که تمایالت واقعی آنان چيست

  . درجه قدرت، سرسختی و انرژی دارندکنند و برای مبارزه کردن تا چه

  

. کارگران کارخانه ها یعنی پرولتاریای صنعتی با رسوخ عزم سرسختی کامل برضد حکومت مطلقه مبارزه نمودند

پرولتاریا مبارزه را بپایان خود رساند بدینمعنی که . پرولتاریا انقالب را با نهم ژانویه و با اعتصابات توده ای آغاز نمود

 برای دفاع از دهقانانی که در معرض تيرباران، شکنجه و عذاب قرار داشتند به قيام مسلحانه ١٩٠۵ر در دسامب

و با کارکنان راه آهن و کارمندان پست و ( قریب سه ميليون  ١٩٠۵تعداد کارگران اعتصاب کننده در سال . برخاست

چهارم ميليون بود جهان هنوز جنبشی  سه ١٩٠٧ یک ميليون و در سال ١٩٠۶در سال ). غيره قطعأ چهار ميليون

پرولتاریای روس نشان داد که وقتی بحران واقعأ انقالبی فرا ميرسد چه . اعتصابی با چنين نيرو بخود ندیده بود

 که بزرگترین اعتصاب جهان بود ١٩٠۵موج اعتصاب سال . نيروی دست نخورده ای در توده های کارگر نهفته است

مثأل در ناحيه صنعتی مسکو تعداد کارگران کارخانه . ی جنگی پرولتاریا را در بر نداشتهنوز بهيچوجه کليه نيروها

 هزار و ٣٠٠ هزار بود ولی در منطقه پتربورگ تعداد کارگران کارخانه ها ۵۴٠ هزار و تعداد اعتصاب کنندگان ۵۶٧ها 



 

 مسکو در مبارزه هنوز خيلی از تعداد اعتصاب کنندگان یک ميليون بود یعنی اینکه روح پافشاری کارگران ناحيه

 هزار کارگر بود  تعداد اعتصاب ۵٠، که دارای )ریگا( و اما در استان ليفالند . کارگران پتربورگ کمتر رشد یافته بود

.  اعتصاب کرده بود١٩٠۵ بار در سال ۵ هزار نفر ميرسيد یعنی هر کارگر بطور متوسط بيش از ٢۵٠کنندگان به 

 ميليون کارگر کارخانه و معادن و راه آهن کمتر نيست و بر تعداد ٣تمام روسيه بهيچوجه از اکنون تعداد کارگران 

 باشد آنها می توانند ١٩٠۵آنها سال بسال افزوده ميگردد؛ با جنبشی که نيروی آن نظير جنبش ریگا در سال 

  . ميليون اعتصاب کننده تشکيل دهند١۵ارتشی مرکب از 

  

ولی هر کس ميفهمد که یک چنين . هيچگونه قدرت تزاری را در مقابل چنين فشاری یارای ایستادگی نخواهد بود

چنين فشاری فقط در . فشاری را بطور مصنوعی و بنابميل سوسياليست ها یا کارگران پيشرو نميتوان ایجاد کرد

برای اینکه موجبات یک . ا گرفته باشدمواقعی ممکن است که بحران و برآشفتگی و انقالب سراسر کشور را فر

الزمست با ایجاد و . چنين فشاری فراهم گردد الزمست عقب مانده ترین قشرهای کارگران را بمبارزه جلب نمود

تحکيم اتحادیه ها و سازمان های پرولتاریا به انواع مختلف، سالهای سال با سرسختی و بطور مداوم بکار وسيع 

  .تی پرداختترویجی و تبليغی و تشکيال

  

خود شرایط . طبقه کارگر روسيه از لحاظ نيروی مبارزه در پيشاپيش تمام طبقات دیگر مردم روس قرار داشت

سرمایه، کارگران را بشکل توده . زندگی کارگران به آنها استعداد مبارزه بخشيده و به مبارزه سوق شان ميدهد

کارگران . نماید و طرز عمليات مشترک را به آنها می آموزدهای بزرگ در شهرهای بزرگ جمع کرده آنها را متحد مي

کارگر ضمن مبارزه ای که با این دشمن ميکند . در هر قدم با دشمن عمده خود ـ طبقه سرمایه دارـ روبرو ميشوند

 ميشود و بلزوم تغيير کامل سازمان تمام جامعه و محو کامل هر گونه فقر و ستمگری پی می برد سوسياليست

ن پس از سوسياليست شدن، با تهور فداکارانه ای برضد کليه موانعی که در سر راه آنان قرار دارد و در کارگرا

  .درجه اول برضد حکومت تزاری و فئودالهای مالک مبارزه مينمایند

  

. دهقانان نيز در انقالب، بر ضد مالکين و حکومت داخل مبارزه شدند ولی مبارزه آنها به درجات ضعيفتر بود

در مبارزه انقالبی و اعتصابات ) قریب سه پنجم(از کارگران کارخانه ها اکثریت آنها . ریکه حساب شده استبطو

شرکت کردند و حال آنکه از دهقانان بدون شک فقط اقليت آنها که بطور یقين از یک پنجم یا یک چهارم تجاوز 

تر و با آگاهی کمتری مبارزه ميکردند و چه دهقانان با پافشاری کمتر و پراکندگی بيش. نميکرد شرکت نموده اند

  دهقانان، تزار و مالکان را فقط ١٩٠۶ ـ ١٩٠۵در حقيقت در سالهای . بسا هنوز به الطاف پدر تاجدار اميدوار بودند

وی  کرد حکومت آنها را ـ حکومت تزاری ـ را باید از رنابودمی ترساندند و حال آنکه آنها را نباید ترساند، آنها را باید 

جدید ، ) ۵(اکنون استوليپين و دومای سياه ميکوشند تا از دهقانان غنی، مالکان خوتور نشين . زمين محو نمود

ولی هر قدر تزار و دوما در خانه خراب کردن تودۀ دهقانان . یعنی متحدینی برای تزار، و باندهای سياه تهيه نمایند

ده آگاه تر خواهد شد و بهمان نسبت ایمان خود را به تزار، به دهقانان غنی بيشتر کمک کنند بهمان نسبت این تو

سال بسال تعداد . ایمان یک بردۀ وابسته به زمين و ایمان یک فرد ستمکش و جاهل را بيشتر از دست خواهد داد

. رککارگران روستا در دهات بيشتر ميگردد ـ آنها راه نجاتی ندارند مگر اتحاد با کارگران شهری بمنظور مبارزۀ مشت

سال بسال تعداد دهقانان خانه خرابيکه بکلی از هستی ساقط شده و گرفتار گرسنگی گردیده اند در دهات 

بيشتر ميشود و هنگاميکه پرولتاریای شهری بمبارزۀ قطعی تر و بهم فشرده  تری عليه تزار و مالکين برخيزد، 

  .ميليونها و ميليونها تن از این دهقانان بوی خواهند پيوست

  

ژوازی ليبرال یعنی مالکان ليبرال، کارخانه داران، وکالی دادگستری، پروفسورها و غيره نيز در انقالب شرکت بور

آنها وعده های زیادی . را تشکيل ميدهند) دموکراتهای مشروطه طلب ـ کادتها" ( آزادی مردم" آنها حزب  . کردند



 

اکثریت نمایندگان دومای اول و دوم . ادی راه انداختندبمردم دادند و در جراید خود  سر و صدای زیادی در خصوص آز

آنها مبارزۀ انقالبی کارگران و دهقانان  . تحصيل آزادی نمایند" از راه مسالمت آميز" آنها وعده دادند . از آنها بودند

يکردند و مطيع این وعده و وعيدها را باور م) ترودویک ها(دهقانان و بسياری از وکالی دهقانان . را تقبيح مينمودند

این بزرگترین اشتباه . و منقاد بدنبال ليبرالها می رفتند و بدینطریق از مبارزۀ انقالبی پرولتاریا کناره گيری ميکردند

ليبرالها با یک دست و آنهم خيلی خيلی بندرت بمبارزه در . در دوران انقالب بود) و بسياری از شهریها( دهقانان 

دست دیگر خود را هميشه بسوی تزار دراز ميکردند و به او وعده ميدادند قدرت ویرا راه آزادی کمک ميکردند ولی 

  ".آرام کنند"را " آشوبگر" دهقانان را با مالکان آشتی دهند و کارگران . حفظ و تقویت نمایند

  

ه به آزادی تمام ليبرالها رذیالن.  رسيد١٩٠۵وقتی انقالب بمرحلۀ مبارزۀ قطعی با تزار، یعنی قيام دسامبر سال 

حکومت مطلقه تزار از این خيانت ليبرالها به آزادی مردم و از جهل . مردم خيانت کردند و از مبارزه رو گردان شدند

و وقتی . دهقانان، که در بسياری موارد به ليبرالها ایمان داشتند، استفاده کرده و قيام کارگران را در هم  شکست

هيچيک از شيرین زبانهای کادتها، هيچيک از وعد و وعيدهای آنان مانع پرولتاریا درهم شکسته شد هيچ دوما، 

  .این نشد که تزار تمام بقایای آزادی را محو کند و حکومت مطلقه  و قدرت مالکين فئودال را احياء نماید

  

ا ایمان ماداميکه توده های وسيع مردم به ليبراله. دهقانان درس تلخ ولی مفيدی گرفتند. ليبرالها فریب خوردند

به حکومت تزاری ایمان دارند و از مبارزۀ انقالبی کارگران کناره گيری ميکنند، در کشور " صلح" دارند، به امکان 

هنگاميکه تودۀ پرولتاریای شهری بمبارزه برخيزد، ليبرالهای متزلزل و خيانت پيشه را کنار . روس آزادی نخواهد بود

 شده را بدنبال خود ببرد، آنگاه هيچ نيروئی در روی زمين قادر نخواهد بزند، کارگران روستا و دهقانان ورشکسته

  .از پيدایش آزادی در روسيه جلوگيری نماید بود

  

و اما تضمين اینکه پرولتاریای روسيه به چنين مبارزه ای دست خواهد زد و مجددأ در رأس انقالب قرار خواهد 

  .سالهای انقالب استگرفت ـ تمامی اوضاع اقتصادی روسيه و تمام تجربۀ 

  

نخستين پرتو آزادی بر مردم روسيه . پنجسال پيش پرولتاریا اولين ضربه را بر حکومت مطلقه تزار وارد ساخت

. مجددأ فئودالها فرمانروائی و حکومت ميکنند. اکنون مجددأ حکومت مطلقه تزار احياء گردیده است. تابيدن گرفت

همه جا را فعال مایشائی آسيائی مقامات .  ظلم و ستم روا ميدارندمجددأ در همه جا بر کارگران و دهقانان

مردم روس دیگر آن مردم . ولی درسهای تلخ بهدر نخواهد رفت. حاکمه و تحقير بيشرمانۀ مردم فراگرفته است

  .پرولتاریا شيوۀ مبارزه را به آنها آموخته است و آنان را بسوی پيروزی رهنمون خواهد بود.  نيستند١٩٠۵سال 

       

  پاورقی ها

 آغاز انتشار نهاد و اولين کنگره حزب ١٨٩٧روزنامه سوسيال دموکراتهای کيف بود که از سال : ـ رابوچایا گازتا ١

از این روزنامه فقط دو شماره انتشار . آنرا ارگان مرکزی حزب شناخت)  ١٨٩٨(کارگر سوسيال دموکرات روسيه 

  .یافت

  

.  قصد تأسيس آنرا داشت١٩٠۵شاوره نمایندگان که حکومت تزاری در سال یعنی مجلس م: ـ دومای بوليگين٢

طرح قانون مربوط به تأسيس دومای مشورتی دولتی و آئين نامه انتخابات دوما بتوسط کميسيونی تحت ریاست 

بلشویکها دومای .  تزار انتشار یافت١٩٠۵ اوت سال ۶بوليگين وزیر کشور وقت تدوین شد و با بيانيه مورخه 

طوفان انقالب قبل از اینکه دوما تشکيل شود . دومای بوليگين هرگز تشکيل نشد. بوليگين را جدأ تحریم نمودند

  )٣۵٢کليات ص . ١٩جلد . لنين. ای. و. (آنرا برچيد



 

  

 کهنه پرست، سرمایه داران بزرگ و بورژوازی انحزب طرفدار تزاریسم، حزبی که به مالکان، تاجر: ـ  اکتيابریستها٣

   )٣٣٩ص . جلد اول. آثار منتخبه. لنين. (  می نمودخدمت

  

 نخست وزیر، و برنامه او برای هموار کردن ١٩١١ـ ١٩٠۶از یک خانواده آریستوکرات که بين سالهای : ـ استوليپين۴

کمون های (راه سرمایه داری در کشاورزی منجر به بی نوا ساختن دهقانان و برهم زدن جبری آبشين ها 

  .  گردید) دهقانی

  

  )مترجم(نام امالک مجزا باضافه خانه و متعلقات مالک ): کلمه روسی(ـ خوتر ۵

  

 


