
 

 

 ١۵ و ١۴ ھای شماره در ١٩١٧ سال مارس ٢٢ و ٢١ تاریخ در .درآمد تحریر برشتۀ ١٩١٧ سال مارس )٢٠( ٧ در نوشته این
  .رسيد چاپ به "پراودا" روزنامۀ

 
 لنين .ای. و نوشته

 
  )١( دور از ھایی نامه

  نخست نامه
 

 انقالب نخستين مرحله نخستين
  

 آخرين مسلما انقالب نخستين اين .گرديد آغاز است، اليستىامپري جھانگير جنگ زائيده که انقالب نخستين

  .بود نخواھد انقالب

 موجوده قليل مدارک روى از چنانچه روسيه، ١٩١٧ مارس اول انقالب يعنى انقالب، نخستين اين مرحله نخستين

  .بود واھدنخ ما انقالب مرحله آخرين مسلما مرحله نخستين اين .است رسيده پايان هب آيد، برمي سوئيس در

 يعنى سال سه جريان در و آورده دوام قرنھا که سلطنتى بساط که بپيوندد بوقوع توانست اى معجزه چنين چگونه

 جا بر پا مشکالت تمام عليرغم پيوست بوقوع مردم تمام طبقاتى نبردھاى بزرگترين آن طى که ١٩٠٧ تا ١٩٠٥ از

 نمايندگان کليه به خود تلگراف ضمن ميليوکف آقاى که مدتى ھمان ظرف در يعنى( روز ٨ ظرف در فقط ماند،

  شود؟ برچيده )است نموده اشاره آن به گزاف و الف با خارجه در روسيه

 می مضمون پر چنان انقالبى ھر آنجمله از و تاريخ شديد پيچ ھر ولى نميدھد، روى معجزه تاريخ در و طبيعت در

 نيروھاى بين و کند می توأم يکديگر با چنان را مبارزه از شکلھايى خود به مخصوص و ناگھانى طرزى با و شود

  .آید می معجزه عامى شخص يک فکر به چيزھا خيلى ناگزير که آورد می بوجود مناسباتى چنان مبارز

 اھميت داراى که شرايطى سلسله يک بود الزم ــ شود برچيده روز چند ظرف در تزارى سلطنت بساط آنکه برای

  .نمائيم می ذکر را آنھا مھمترين .گردد توأم يکديگر با است جھانى -تاريخى

 نبود ممکن ،١٩٠٧ – ١٩٠٥ سال سه طى وى انقالبى انرژى و روس پرولتارياى طبقاتى نبردھاى بزرگترين بدون

 .رسد پايان به روز چند عرض در آن ابتدائى مرحله که معنى بدين بپيوندد، بوقوع سرعتى چنين با دوم انقالب

 زندگى شور و کشيد بيرون را کھن خرافات ھاى ريشه و زد شخم عميقا را زمين )١٩٠٥( قالبان نخستين

 و( طبقات تمام واقعى طبيعت و برانگيخت دھقان ميليون دھھا و کارگر ميليونھا در را سياسى مبارزه و سياسى

 و آنان عمل ھاى يوهش آنان، قواى تناسب آنان، منافع بين واقعى مناسبات روس، جامعه )عمده احزاب تمام

- ١٩١٤( انقالب ضد دوران و انقالب نخستين .داد نشان جھانيان تمام به و يکديگر به را آنان دور و نزديک ھدفھاى

 و رساند خود نھايى سرحد به را آن و ساخت آشکار را تزارى سلطنت ماھيت تمام رسيد، فرا آن پى از که )١٩٠٧

 درنده تمام و داشت قرار آنھا رأس بر صفت حيوان راسپوتين که را تزارى دبان ھرزگى و وقاحت پليدى، فساد، تمام

 اين ساختند، غرقه انقالبيون و کارگران يھوديان، خون در را روسيه که را تاالنگرانى اين - ھا رمانف خاندان خويى

 طبقه و خود "مقدس تمالکي" حفظ براى و "بودند اول برابرھا بين" که را، زمين دسياتين ميليونھا صاحب مالکان

 فاش - بودند حاضر کشور افراد از اى عده ھر مورد در اختناقى و براندازى خانمان جنايت، سبعيت، ھر به خود

  .نمود

 "خودى سرنوشت تعيين" چنين يک ١٩٠٧- ١٩١٤ سالھاى انقالب ضد بدون و ١٩٠٥- ١٩٠٧ سالھاى انقالب بدون

 تعيين چنين يک يعنى شده، عملى روسيه ساکن ملتھاى و وسر مردم طبقات کليۀ توسط به دقيقى نحو به که

 مارس- فوريه انقالب روز ھشت طى که - تزارى سلطنت به نسبت و يکديگر به نسبت طبقات اين طرف از روشى

 ده از پس گويى باشد، جايز تشبيھى چنين اگر روزه، ھشت انقالب اين .بود ممکن غير -  پيوست ظھور به ١٩١٧

 عرض و طول خود، جاھاى خود، نقش از و شناختند می را يکديگر "بازيگران" ؛"شد بازى" رعىف و اصلى تمرين

   .بودند مطلع عمل ھاى شيوه و سياسى ھاى مشى خط ھاى روشن سايۀ کوچکترين از و خود صحنۀ



 

 

 کوچک و ھا ميليوکف و ھا گوچکف حضرات که ١٩٠٥ کبير انقالب يعنى انقالب نخستين اينکه براى ولی

 "پرافتخار" "درخشان" انقالب به سال ١٢ از پس اند، نموده تقبيح "بزرگ شورش" يک مثابه به آنرا الھايشانابد

 داده آنھا دست به )عجالتا(را قدرت انقالب اين که اين علت به ھا ميليوکف و ھا گوچکف که گردد منجر ١٩١٧ سال

 بتواند طرف يک از که بود الزم نيز توان ھمه و قتدرم و بزرگ "کارگردان" يک -  خوانند، می "افتخار پر" آنرا است

 و ملى سياسى، و اقتصادى بحرانھاى ديگر طرف از و نمايد تسريع اى العاده فوق ميزان به را جھانى تاريخ جريان

 و پيچ تاريخ، سير العاده فوق تسريع بر عالوه .باشند اى بيسابقه نيروى داراى که آورد بوجود جھانگيرى المللى بين

  فورا  ھا رومانف سلطنت چرکين و خونين ارابه ھا پيچ اين از يکى سر در تا بود الزم نيز شديدى تاريخى ھاى خم

  .گردد واژگون

  .بود امپرياليستى جھانگير جنگ نيرومند، ُمسرع اين و توان ھمه "کارگردان" این

 در کاره نيمه اکنون ھم نيز چين و حدهمت اياالت زيرا است جھانى جنگ يک جنگ، اين که است مسلّم ديگر اکنون

  .شد خواھند داخل آن در کامال فردا و شده داخل آن

 ابدالھاى کوچک و داران سرمايه فقط .است امپرياليستى جانب دو ھر از جنگ اين که است مسلّم ديگر اکنون

 تعريفھاى اين جاى به باشيم خواسته اگر يا - شووينيستھا -سوسيال و پرستان ميھن -سوسيال يعنى آنان،

 ھا، لووف و ھا گوچکف فقط -  نمایيم ذکر ميشناسند ھمه روسيه در که را آنان سياسى اسامى کلى نقادانه

 طرف از ھا چخيدزه و ھا کرنسکى ھا، چخنگلى ھا، پتروسف ھا، گوزدف و طرف يک از ھا شينگارف و ھا ميليوکف

 فرانسه و انگليس بورژوازى ھم و آلمان بورژوازى ھم  .ايندنم پوشى پرده يا انکار را حقيقت اين است ممکن ديگر

 تجديد و تقسيم براى جھان، بر مالى سيادت براى کوچک، ملل اختناق براى بيگانه، کشورھاى غارت براى دو ھر

 کارگران بين در تفرقه ايجاد و تحميق طريق از دارى سرمايه محتضر رژيم نجات براى مستعمرات، تقسيم

  .جنگند می لف،مخت کشورھاى

 طبقاتى مبارزۀ بيسابقۀ حدت و العاده فوق تسريع موجب بايست می ناگزير عينى نظر از امپرياليستى جنگ

  .شود تبديل متخاصم طبقات بين داخلى جنگ به و گردد بورژوازى ضد بر پرولتاريا

 بر را مشترکى ضربه اوال آن مرحله نخستين که گرديده آغاز ١٩١٧ سال مارس - فوريه انقالب وسيله به تبدیل این

 تمام با مالکى و بورژوازى روسيه تمام طرف از يکى :گرديد وارد نيرو دو طرف از که داد نشان ما به تزاريسم

 ديگرى و فرانسه و انگليس داران سرمايه و سفرا از عبارتند که آن آگاه رھبران تمام نيز و آگاه غير ابدالھاى کوچک

  .اند کرده خود بسوى دھقانان و سربازان نمايندگان جلب به شروع که کارگران ننمايندگا شوراھاى طرف از

 و فئودال مالکان رأس بر که تزارى سلطنت )١ :يعنى سياسى اصلى نيروى سه اين سياسى، اردوگاه سه این

 بورژوازى خرده که کادتھا و اکتيابريستھا و مالکان و بورژوازى روسيۀ )٢ دارد؛ قرار لشگر سران و قديمى کارمندان

 تمام بين در که کارگران نمايندگان شوراى )٣ داشت؛ برمی گام آن پى از )چخيدزه و کرنسکى آن عمدۀ نماينده(

 سياسى اصلى نيروى سه اين - است، متحد جستجوى در خود براى کشور اھالى ترين دست  تھى و پرولتاريا

 اين نويسنده نظير حوادث از افتاده دور ناظر براى ىحت و "مرحله نخستين" روز ٨ ظرف در حتى را خود ماھيت

  .کردند آشکار وضوح حداکثر با -  نمايد، اکتفا خارجه ھاى روزنامه قليل تلگرافى اخبار به فقط است مجبور که سطور

 داراى عامل به که خود نامه از قسمت آن به بايد شود، صحبت باره اين در بيشترى تفصيل با اينکه از قبل ولی

  .گردمباز دارد، اختصاص امپرياليستى جھانگير جنگ يعنى اول درجه رتقد

 بردگى عالم داران برده دارى، سرمايه رژيم "صاحبان" داران، سرمايه محارب ھاى گروه محارب، دولتھاى جنگ،

 زندگى تمام اينست - خون غرق دنياى يک .است نموده مربوط يکديگر به آھنينى زنجيرھاى را دارى سرمايه

  .بریم می سر به آن در ما که فعلى تاريخى لحظۀ سياسى و جتماعىا

 و پلخانف آلمان، در ھا شيدمان و داويدھا اين تمام گرويدند، بورژوازى به جنگ آغاز در که سوسياليستھائی

 "توھمات" ضد بر انقالبيون، "توھمات" ضد بر قوا تمام با مدتھا روسيه، در شرکاء و ھا گوزدف و ھا پوترسف

 مختلف الحان به و کشيدند می نعره داخلى جنگ به امپرياليستى جنگ تبديل "خام تصور" ضد بر بال، انيفستم



 

 

 - کردند، می سرايى نغمه شده نمايان دارى سرمايه در گويى که محيط با دمسازى قدرت و سختى  جان درباره

 محيط با" را مختلف کشورھاى رگرکا طبقات تا نمودند کمک داران سرمايه به که ھستند کسانى ھمان اينھا

  .اندازند تفرقه آنھا بين در و کنند تحميق نمايند، رام ،"کنند دمساز

 به است جنگ معلول که را انقالبى بحران مديدى مدت نتوانست بورژوازى ".کرد خنده آخر آنکه بخندد خوش" ولی

 قول به که گرفته، آلمان از :یابد می دتش کشورھا کليه در دفعی غيرقابل نيروی با بحران این .اندازد تعويق

 و انگليس تا برد، می بسر "اى شده متشکل داھيانه بطور قحطى" در نموده ديدن آنجا از تازگى به که ناظرى

  .است "داھيانه" کمتر مراتب به تشکيالتش ولى رسد می فرا قحطى نيز آنجا در که فرانسه

 نظمى بى که گرديد آغاز جايى در يعنى تزارى، روسيه در ھمه از قبل انقالبى بحران که است طبيعى این

 خود، ويژه سجاياى پرتو در نه( است تر انقالبى جا ھمه از آن پرولتارياى و حکمفرما آن در دھشتناکى العاده فوق

 وى متفقين و روسيه به که شکستھايى ترين سنگين نتيجه در بحران، اين ").پنج سال" زنده شعائر برکت به بلکه

 تمام ساخت، متزلزل را کھن نظم تمام و کھنه دولتى دستگاه ارکان تمام شکستھا اين .گرديد تسريع آمد، وارد

 ارتش اين قديمى فرماندھى کادر از مھمى قسمت آورد، خشم به را ارتش برانگيخت، آن ضد بر را اھالى طبقات

 که را نَفسى تازه جوان عناصر و نمود معدوم شد می تشکيل فاسد العاده فوق مأمورين و پوسيده اشراف از که را

 سست يا بورژوازى درگاه آشکار چاکران .ساخت آنھا جانشين بودند بورژوا خرده و)٢(رازنوچين و بورژوا اکثرا

 گرفتند قرار واقعيتى مقابل در اکنون کشيدند می فرياد و زوزه "طلبى شکست" اصطالح به ضد بر که عنصرانى

 آغاز با تزارى سلطنت يعنى ھا سلطنت ترين وحشى و ترين مانده  عقب شکست تاريخى باطارت از است عبارت که

  .انقالب حريق

 ارتباط شد، انفجار تسريع موجب که مينمود بازى را منفى عامل يک نقش جنگ آغاز در شکستھا اگر ولی

 روسيه کادتى و تيابريستىاک سرمايه با فرانسه، و انگليس امپرياليسم يعنى فرانسه، و انگليس مالى سرمايه

  .کرد تسريع رومانف نيکال عليه مستقيم توطئه تشکيل طريق از را بحران اين که بود عاملى نيز

 و گذارند می مسکوت معلومى، دالئل به فرانسه، و انگليس جرايد است، مھم العاده فوق که را، مسئله جنبه این

 بنگريم، حقيقت چھره به ھشيارانه بايد مارکسيستھا ما .نندک می تکيه آن روى اى خصمانه شادى با آلمان جرايد

 وزيران و زبان شيرين سياستمداران ديپلوماتيک ھاى بافى دروغ يعنى رسمى اکاذيب مقابل در اينکه بدون

 گروه دومين نظامى و مالى رقباى زھرخندھاى و چشمکھا مقابل در يا و امپرياليستھا محارب گروه نخستين

 که دھد می نشان روشنى به مارس -فوريه انقالب حوادث سير تمام .ببازيم را خود يستھاامپريال محارب

 تا بردند می بکار داشتند قوه در آنچه مديد مدتھاى خود "ارتباطھاى" و عمال با فرانسه و انگليس ھاى سفارتخانه

 ويلھلم با )باشد نيکال آخرين ينا کوشيد خواھيم و اميدواريم ما( دوم نيکالى جداگانه صلح و "جداگانه" سازش از

 پتربورگ پادگان و ارتش افسران و لشگر سران از قسمتى و کادتھا و اکتيابريستھا اتفاق به و کنند جلوگيرى دوم

  .چيدند می توطئه رومانف نيکال خلع براى مستقيما

 کميته اعضاى" از بعضى دھمانن -  اند آماده اکنون که نشويم کسانى اشتباه دچار .نسازيم توھمات دچار را خود

 به غالبا و نوسانند در انترناسيوناليسم و پوترسف -گوزدف مشى خط بين که "منشويکھا" يعنى "تشکيالت

 از را اولى "پشتيبانى" و کادتھا با را کارگر حزب "سازش" نغمه -  شوند می دچار بورژوايى خرده پاسيفيسم

 توطئه خويش، )مارکسيستى غير کامال و( شده بر از يمىقد آيين خاطر به اشخاص اين .کنند ساز ھا دومى

 و رومانف نيکال "اعظم کرده سر" خلع آن ھدف که را ھا ميليوکف و ھا گوچکف با فرانسه و انگليس امپرياليستھاى

  .کنند می پوشى پرده -  بود او جاى به ترى قابليت با و تر نَفس  تازه تر، انرژى با سرکردگان نشاندن

 علتش گرديد، پيروز راديکال طرز اين با -  سطحى نظر نخستين در و ظاھر لحاظ از - و سرعت اين با انقالب اگر

 به طبقاتى منافع ،گوناگون کلى به جريانھاى اى ويژه خود العاده فوق تاريخى موقعيت يک حکم به که بود اين فقط

 ھم" يکديگر با شگرف طرزى به و يختندآم در ھم با متناقضى کامال اجتماعى و سياسى تمايالت و ناھمگون کلى

 گوچکف و ميليوکف خود چينى توطئه با فرانسه و انگليس امپرياليستھاى طرف يک از که معنى بدين .شدند "آواز



 

 

 ميليونھا کشتار منظور به و پيش از بيش عنادى و سرسختى با امپرياليستى جنگ ادامه منظور به را شرکاء و

 ھا، گوچکف ...را قسطنطنيه طريق بدين تا مينمودند ترغيب حکومت تصرف به - يهروس در ديگر دھقان و کارگر

 طرف از و آرند بچنگ ھا فالنى را فالن و انگليس داران سرمايه ...را النھرين بين و فرانسه داران سرمايه ...را سوريه

 که داشت وجود )ده و شھر تھيدست اھالى تمام شامل( مردم اى توده و پرولتاريايى عميق انقالبى جنبش ديگر

  .بود  واقعى آزادى و صلح و نان ھدفش

 - اکتيابريستھا و کادتھا امپرياليسم از روسيه انقالبى پرولتارياى "پشتيبانى" درباره کسى اگر بود ِصرف سفاھت

 - اردند کمى دست تزارى امپرياليسم از پليدى لحاظ از و "شده بندى  سرھم" انگليسھا پول با که امپرياليسمى

   آنرا اى مالحظه قابل ميزان  به و کوشيده تزارى پليد سلطنت انھدام براى انقالبى، کارگران .آورد می بميان سخنى

 در که دھد دست آنان به شرمى يا شعف اينکه بدون کرد، خواھند منھدمش خشت آخرين تا و نموده منھدم

 بيوکنن، نظير، کسانى دارد استثنائى جنبه ودخ احوال و اوضاع لحاظ از که کوتاھى و معين تاريخى لحظات

 ھمان از ميدھند ترجيح که( ديگر سلطان با سلطانى تعويض راه در خود مبارزه با شرکاء و ميليوکف گوچکف،

  !آیند می آنھا کمک به – )باشد ھا رومانف

 تناسب ترسد، نمی حقيقت از که سياستمدارى .است بوده منوال اين بر فقط و منوال اين بر اوضاع جریان

 نظر نقطه از تنھا نه را "معين لحظه" ھر و دھد می قرار سنجش مورد ھشيارانه انقالب در را اجتماعى نيروھاى

 متقابل مناسبات نظر نقطه از يعنى تر عميق محرکه نيروھاى نظر نقطه از بلکه روز، آن و لحظه آن )٣( ويژگى خود

 به نسبت نظرش - کند، ميي ارزيابى جھان سراسر در خواه و روسيه در اهخو بورژوازى و پرولتاريا منافع تر عميق

  .باشد اينطور تنھا و اينطور تواند می قضيه اين

 راه در و تزارى سلطنت عليه دھقانان براى زمين و آزادى راه در روسيه سراسر کارگران نيز و پتروگراد، کارگران

 به فرانسه، و انگليس امپرياليستى سرمايه .کردند مبارزه گذشتگى خود از با امپرياليستى کشتار عليه صلح

 کرد، می پا بر توطئه گارد افسران اتفاق به پرداخت، می دربارى ھاى دسيسه به کشتار اين تشديد و ادامه منظور

 و حاضر کامال جديد دولت تشکيل مقدمات و داد می اميد آنھا به و نمود می تحريک را ھا ميليوکف و ھا گوچکف

 را قدرت بالفاصله تزاريسم پيکر بر پرولتاريا مبارزه ضربات نخستين آمدن وارد از پس که کرد می فراھم را اى مادهآ

  .گرفت بدست

 دستياران اين ،"جو مسالمت طلبان تجدد" و ھا اکتيابريست يعنى گوچکف، و لووف آن در که جديد دولت این

 در را ادارى دستگاه و ارتش مؤثر پستھاى ،حساس ستھاىپ ،مھم واقعا ھاى پست ميرغضب استوليپين ديروزى

 نطقھاى ايراد منظور به و عنوان براى زينت، براى بيشتر ديگر کادتھاى و ميليوکف که دولت اين -  دارند، دست

 در را گيتار نقش دھقانان و کارگران فريب براى ھم "ترودويک" کرنسکى و اند شده وارد آن در مآبانه پروفسور مليح

  .نيست افراد از تصادفى اجتماع يک دولت اين - کند، می بازى نآ

 مالکان طبقه نماينده اينھا است، رسيده سياسى قدرت به روسيه در که ھستند جديدى طبقه نمايندگان اینھا

 که است اى طبقه و کند می حکومت ما کشور بر اقتصادى لحاظ از مدتھاست که ھستند بورژوازى و دار سرمايه

- ١٩١٧ جنگ دوران در چه و ١٩٠٧-١٩١٤ انقالب ضد دوران در چه و ١٩٠٥-١٩٠٧ سالھاى انقالب دوران در چه

 سريع خصوص به جنگ دوران در تشکل اين ضمنا( شده متشکل اى العاده فوق سرعت به سياسى لحاظ از ١٩١٤

 و ھا کنگره مختلف نواعا به مربوط امور ھم و ملى آموزش به مربوط امور ھم محلى، امور اداره ھم )است بوده

 ديگر ١٩١٧ سال مقارن جديد طبقه اين .است کرده قبضه خود دست در را غيره و جنگى صنايع ھاى کميته و دوما

 کافى آمد وارد تزاريسم پيکر بر که ضرباتى نخستين ھم جھت ھمين به بود؛ حکومت سر بر "کامل بطور تقريبا"

 قواى َصرف که امپرياليستى جنگ .نمايد واگذار بورژوازى به را خود اىج و شود سرنگون تزاريسم که اين براى بود

 حقيقت در( "ناگھان" ما که نمود تسريع چنان را مانده  عقب روسيه تکامل سير کرد می ايجاب را تصورى قابل غير

 ومتحک يک و جستيم سبقت فرانسه تقريبا و انگليس ايتاليا، بر )است ناگھانى که رسيد می بنظر اينطور

  .آوردیم بدست "پارلمانى" و )مردم اغفال و امپرياليستى کشتار ادامه به قادر يعنى( "ملى" و "ائتالفى"



 

 

 و انگليس" يعنى ميلياردر "شرکتھاى" ساده فرمانبردار امر ماھيت در حاضر جنگ نظر از که حکومت، اين کنار در

   حکومت يک يعنى است ضعيف نسبتا ھنوز هک اى نيافته تکامل و تازه رسمى غير حکومت يک است، "فرانسه

 شوراھاى حکومت اين .است ده و شھر تھيدست اھالى کليه و پرولتاريا منافع نماينده که آمده وجود به کارگرى

 روستا کارگران ھمچنين و دھقانان و سربازان با ارتباط برقرارى تکاپوى در که است پتربورگ کارگران نمايندگان

 ارتباط برقرارى از بيش و ھمه بر مقدم و کوشد می خصوص به روستا کارگران با ارتباط برقرارى براى البته و است،

  .کوشد می ھم دھقانان با

 گرفتن نظر در با و ممکنه دقت اکثر حد با چيز ھر بر مّقدم بايد آنرا ما که سياسى واقعى وضع آن است اینست

 قرار آن بر بايد تاکتيک اين که استوارى پايه بر را ستىمارکسي تاکتيک بتوانيم تا سازيم روشن عينى واقعيت

  .سازیم متکى واقعيات پايه بر يعنى گيرد،

  .است درنيامده پا از ھنوز ولی شده شکسته درھم تزاری سلطنت

 فرمانبردار عمال و "لحظه آخرين" تا امپرياليستى جنگ ادامه خواھان که کادتھا و ھا اکتيابريست بورژوازى حکومت

 مردم بر تسلطش ابقاء به که را صدقاتى و آزاديھا حداکثر است مجبور است "فرانسه و انگليس" مالى ھاىشرکت

  .دھد نوید مردم به باشد موافق امپرياليستى کشتار ادامه امکان و

 منافع نماينده و کارگرى دولت نطفه شورا اين کارگران؛ به متعلق است سازمانى کارگران، نمايندگان شورای

  .کوشد می آزادی و نان صلح، راه در و است کشور جمعيت دھم نه يعنى اھالى تھيدست ھاى توده هقاطب

 به انقالب اول مرحلۀ از است انتقالی و شده ایجاد اکنون که است وضعيتی کنندۀ مشخص نيرو سه این مبارزۀ

  .آن دوم مرحله

 شديد چرخش و زمان احوال و اوضاع علولم فقط و دارد موقت جنبه ،نيست عميق دوم و اول نيروى ميان تضاد

 لفظى  جمھوريخواھى زيرا طلبند، سلطنت -  جديد دولت اعضاى تمام .است امپرياليستى جنگ در حوادث

 بازى سياست ابژکتيف نظر از و نبوده سياسى مرد يک برازنده که است جدى غير بکلى موضوع يک کرنسکى

 مالک ھاى رومانف سلسله با بست و بند بکار دست نياورده در ىپا از را تزارى سلطنت ھنوز جديد دولت .است

 حفظ براى ارتش و ادارى دستگاه سرکرده بعنوان را سلطنت کادت، -اکتيابريست نوع بورژوازى .است شده

  .دارد الزم زحمتکشان عليه سرمايه مزاياى

 ھمان اين ضمنا( کنند پشتيبانى جديد دولت از بايد تزاريسم، ارتجاع با مبارزه منظور به کارگران، بگويد کس ھر

 را ھمين ھا زنى طفره تمام وجود با نيز چخيدزه ميگويند، ھا چخنکلى ھا، گوزدف ھا، پوترسف ظاھرا که است چيزى

 که است جديد دولت ھمين زيرا .است ورزيده خيانت آزادى و صلح امر و پرولتاريا راه و کارگران به آنکس )ميگويد

 و است بسته امپرياليستى غارتگرانه و جنگى سياست و امپرياليستى سرمايه به پايش و تدس اکنون ھم عمال

 احياء براى اکنون ھم کرده، سلطنت خاندان با بست و بند به شروع !)مردم از تکليف کسب بدون(  اکنون ھم

 تزار يک انبعنو را او خواھد می و است رمانف ميشل دعوت کار در اکنون ھم ،کند می کار تزارى سلطنت

 اين( موروثى سلطنت تبديل و او تخت و تاج تحکيم تالش در اکنون ھم و بنشاند سلطنت تخت به جديد کوچولوى

 از قالبى رأى اخذ به متکى( انتخابى بناپارتى، سلطنت به )است کھن قوانين به متکى که قانونى سلطنت

  .است )مردم

 به منحصر فقط و گفتار در فقط که آزادى، واقعى تأمين اىبر تزارى، سلطنت ضد بر واقعى مبارزه براى خير،

 از کارگران نه "کند پشتيبانى" کارگران از بايد جديد دولت نباشد، کرنسکى و ميليوکف ھاى زبانى شيرين و مواعيد

 نقش، توسعه و بسط تقويت، و پرولتاريا تسليح تزاريسم قطعى نابودى و آزادى تضمين يگانه زيرا !جديد دولت

  .است کارگران نمايندگان شوراى نيروى و ھميتا

  .است شيادانه نيرنگ و راديکال و ليبرال اردوگاه بازان سياست خودفريبى و دروغ و پردازى عبارت ھمه ــ مابقی

 و ناشدنى مغلوب روسيه در آزادى صورت اين در - نشويد عمل اين مانع الاقل يا و کنيد کمک کارگران تسليح به

  .بود خواھد تأمين جمھورى و احياء بلقا غير سلطنت



 

 

 اجرا را موعود آزاديھاى از ھيچيک مطلقا و نموده احياء را سلطنت ھا ميليوکف و ھا گوچکف صورت اين غير در

 کارگران و "خورانده" مردم به وعيد و وعده بورژوازى، انقالبھاى کليه در بورژوازى بازان سياست تمام .کرد نخواھند

  .اند نموده تحميق را

 ھا، پترسف آنچه اينست - کنند پشتيبانى بورژوازى از بايد کارگران جھت اين به و است بورژوايى ما انقالب

  .گفت می ديروز پلخانف آنچه اينست و گويند می ھا چخيدزه و ھا گوزدف

 در را مردم گوش و چشم بايد کارگران جھت اين به و است بورژوايى ما انقالب - گوييم می مارکسيستھا ما

 به ،خود نيروى به فقط و نکنند باور حرف به که بياموزند مردم به کنند، باز بورژوازى بازان سياست فريب مقابل

  .باشند متکى خود تسليح به و خود اتحاد به ،خود تشکيالت

 نممک کودکان فقط( باشد خواسته ھم صادقانه ولو ھا ميليوکف و ھا گوچکف کادتھا، و ھا اکتيابريست حکومت

  .آزادی نه و نان نه بدھد صلح نه مردم به تواند نمی باز -  )باشند داشته باورى لووف و گوچکف صداقت به است

 خواھد می و است غارت حکومت و امپرياليستى کشتار ادامه حکومت جنگ، حکومت حکومت، اين زيرا ــ صلح

 را غيره و ليتوانى و کورالند لھستان، نو از نمايد، غصب را قسطنطنيه کند، غارت را ترکيه گاليسى، ارمنستان،

 روس سرمايه .است بسته بھم را دولت اين پاى و دست فرانسه و انگليس امپرياليستى سرمايه .سازد مسّخر

 "فرانسه و انگليس" نامش و دارد کار و سر روبل ميليارد صدھا با که است جھانى "شرکت" آن از اى شعبه فقط

  .است

 داد خواھد را چيزى ھمان مردم به حکومت اين شرايط، بھترين در .است بورژوازى حکومت مت،حکو اين زيرا ــ نان

 مردم .داد نخواھند در تن گرسنگى به مردم ولى ".متشکل داھيانه بطور قحطى" يعنى است داده آلمان که

 طريق از فقط ولى دآور بدست را آن توان می و دارد وجود نان که دانست خواھند بزودى يقينا و دانست خواھند

  .نياورد فرود تعظيم سر مالکيت و سرمايه بودن مقدس برابر در که اقداماتى

 و بند بکار دست اکنون ھم و ترسد می مردم از که است داران سرمايه و مالکان حکومت حکومت، اين زيرا ــ آزادی

  .است شده ھا رومانف خاندان با بست

 ما آنجا .کرد خواھيم صحبت ديگرى مقاله در حکومت اين به نسبت دخو آتى روش تاکتيکى وظايف درباره ما

 در آنست مرحله دومين به انقالب مرحله نخستين از انتقال که فعلى لحظه ويژگى خود که داد خواھيم نشان

 تزاريسم ضد بر داخلى جنگ در شما کارگران، :باشد چنين بايد لحظه اين در "روز وظيفه" شعار، چرا و چيست

 نيز مردم تمام و پرولتاريا ساختن متشکل کار در بايد داديد، نشان خود از اى توده و پرولتارى قھرمانى از اتىمعجز

  .سازید فراھم انقالب مرحله دومين در را خود پيروزى موجبات تا دھيد نشان معجزه خود از

 می اکتفا انقالب فعلى مرحله در تىطبقا قواى تناسب و طبقاتى مبارزه تحليل و تجزيه به اکنون اينکه عين در ما،

  ھستند؟ ھا کى حاضر انقالب در پرولتاريا متفقين :نمائيم طرح نيز را مسئله اين بايد کنيم،

 نيمه توده از عبارتند که اھالى، عظيم اکثريت يعنى ميليونى، ده چندين وسيع توده اوال :دارد متفق دو پرولتاریا

 زمين و آزادى نان، صلح، ضرورىست بسيار توده اين براى که چيزى .روسيه پاى دهخر دھقانان اى اندازه تا و پرولتار

 شرايط لحاظ از که بورژوازى، خرده خصوص به و بورژوازى نفوذ زير در معينى حدود تا ناگزير توده اين .است

 .کرد خواھد ساننو پرولتاريا و بورژوازى بين و گرفت خواھد قرار دارد مشابھت آن با ھمه از بيش خود معيشتى

 خواھد تر تلخ دھند ادامه بيشترى جديت با را آن شرکاء و ميليوکف لووف، گوچکف، چه ھر که جنگ، تلخ درسھاى

 بايد ما .برود پرولتاريا دنبال به کرد خواھد مجبور را وى و کشيد خواھد پرولتاريا جانب به ناگزير را توده اين شد،

 بيش و چيز ھر از قبل بکوشيم کارگران، نمايندگان شوراھاى وجود و نوين منظ نسبى آزادى از استفاده با اکنون

 شوراھاى و دھقانان نمايندگان شوراھاى تشکيل .سازيم متشکلش و کنيم روشن را توده اين ذھن چيز ھر از

 که دبو نخواھد اين مصروف فقط باره اين در ما ھاى کوشش .است ما وظايف ترين حتمى از يکى - روستا کارگران

 و ندار دھقانان که بود خواھد اين مصروف ھمچنين بلکه دھند، تشکيل مخصوص شوراھاى خود از روستا کارگران



 

 

 اکنون که تشکيالت، اين ويژه شکلھاى و ويژه وظائف درباره .شوند متشکل غنى دھقانان از مجزا نيز تھيدست

  .شد خواھد صحبت آتى نامه در دارد، حياتى ضرورت

 در اکنون متفق اين .کشورھاست تمام کلى بطور و محارب کشورھاى کليه پرولتارياى روس پرولتارياى متفق ثانياً،

 می سخن او نام به شووينيستھايى سوسيال اغلب اروپا در و شده کوفته اى مالحظه قابل ميزان به جنگ اثر

 نفوذ زير از پرولتاريا رھايى ولى .اند گرويده بورژوازى جانب به روسيه، در پوترسف و گوزدف پلخانف، نظير که گويند

 ميزان به را جريان اين ناگزير روس انقالب و است برداشته پيش به گامى امپرياليستى جنگ از ماھى ھر در آنھا

  .نمود خواھد تسريع عظيمى

 جمھورى به نيل راه در ابتدا ميتواند فعلى انتقالى لحظه خصوصيات از استفاده با متفق، دو اين اتفاق به پرولتاریا 

 راه در سپس و ميليوکف - گوچکف سلطنت نيمه ساختن سرنگون و مالکان بر دھقانان کامل پيروزى و دمکراتيک

 گام بدھد، آزادى و نان صلح، جنگ، از ديده رنج ملل به تواند می که اى وسيله يگانه يعنى ،سوسياليسم به نيل

  .داشت برخواھد گام و بردارد

  

  :توضيحات

 براى سوئيس از ١٩١٧ سال آوريل آغاز و مارس ماه پايان در لنين که است اى نامه پنج منظور دورــ از اییھ نامه ـ١

  .است فرستاده يافت می انتشار پتربورگ در مجددا فوريه انقالب از پس که "پراودا" بلشويکى روزنامه

 ١٥ و ١٤ ھاى شماره در ١٩١٧ سال مارس ماه ٢٢ و ٢١ در "انقالب نخستين مرحله نخستين :نخست نامه"

 متن روى از لنين کليات سوم و دوم چاپھاى در نامه اين .رسيد چاپ به اصالحاتى و زياد اختصار با "پراودا" روزنامه

 با که شده، ماشين کپيه متن روى از نامه اين کليات، چھارم چاپ در .رسيد چاپ به "پروادا" روزنامه در مندرجه

 منتشر ١٩٢٤ سال در ديگر نامه چھار .رسيد چاپ به بود، شده داده تطبيق "راوداپ" روزنامه در مندرجه متن

   .است شده داخل "نخست نامه" فقط کتاب این در .گردید

 originalité واژۀ با خاصی موارد در و شده انتخاب своебразие روسی واژۀ برای که است معادلی ویژگی خود ـ٢

  .است معادل

 و نبودند متعلق اشراف طبقه به که دمکراتى و ليبرال بورژوا روشنفکران روسيه، در نوزدھم، قرن در ــ رازنوچين ـ٣

  .ميناميدند )разночинец( رازنوچينتس بودند، آمده بيرون دھقانان يا کسبه و دولت کارمندان و روحانيون بين از

  

  

  

 

 

  


