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 اول ماه مهبیانیه

علیه جنگ سرمایه داری
و شمایل الیسم در هر شکل  اسیون ن یه  و شمایلعل الیسم در هر شکل  اسیون ن یه  عل

المل بین  مبارزه طبقاتی  انداز،  نها چشم  الملت بین  مبارزه طبقاتی  انداز،  نها چشم  ستستی ی للت

 اس''ت. او۱۹۲۴ ژانویه) سالگرد مرگ لنی''ن در س''ال ۲۱امروز (

خواس''تار هی''چ بن''ای ی''ادبودی نب''ود ( او ی''ک ب''ار گفت''ه ب''ود: «

 برینن''د » ) او آنه''امجسمه ها برای آنند که کب''وتر ه''ا ب''ر روی 

میخواست در کنار خانواده اش به خ''اک س''پرده ش''ود. ب''ا ای''ن

حال استالین به عنوان دبیر کل حزب کمونیست اتحاد جم''اهیر

شوروی، تشییع جنازه او را به رویداد نیمه مذهبی که ن''ه تنه''ا

بی حرمتی به یاد مرده ب''ود بلک''ه کی''ش شخص''یت پرس''تی را

بدعت گذاشت که بعد ها مشخص''ه دیکت''اتوری اس''تالین ش''د.

جنازه  لنین به خاک سپرده نشد و اینکه  با این جسد ک''ه رن''گ

آن رو ب''ه زردی گذاش''ته، چ''ه بای''د ک''رد، هن''وز ه''م در داخ''ل

نخبگ'ان ح'اکم ک'ه آرزوه''ای ش'وم خ'ود را ب'رای اه'داف مل'ی

گرایانه با استفاده از نام او دنب''ال میکنن''د، ح''ل و فص''ل نش''ده

 نوشته ش''ده ب''ود۱۹۹۰است. مقاله زیر در واقع در سال های 

اما هرگز فرصت انتشار آن پیش نیامد، حتی به نظر می رسید

که کامل فراموش شده باشد. برای جبران آن، مناسبت امروز،

فرصت خوبی ست. 

سیاستمداران روسیه در مورد اینکه با جسد لنین چه کنند ،کماکان در

  سال پس از مرگ او، جسد مومیایی او۷۰نزاع لفظی اند. بیش از 

هنوز در میدان سرخ به نمایش گذاشته میشود. این آخرین چیزی

ست که لنین میخواست. او نمی خواست که به یک قدیس تبدیل

شود. رئیس جمهور طرفدار غرب روسیه، بوریس یلتسین برای خلص

شدن از آرامگاه لنین روز شماری میکند. این بخاطر ادای  احترام به

آخرین خواسته لنین نیست. برای یلتسین لنین نمادی از رژیم سابق

است، رژیمی که جنگ سرد را باخت و باید واقعا به خوبی به خاک

سپرده شود. 

مهمتر از همه، او نماد مخالفان سیاسی یلتسین در پارلمان (دوما) و

) است. آنها کنار گذاشتن  جسدRCPحزب کمونیست قدیمی روسیه(

او را نخواهند پذیرفت. برای آنها لنین یک قهرمان ملی، نمادیست از «

عظمت »  روسیه، از « روزهای خوب » اتحاد جماهیر شوروی، زمانی

که روسیه یک ابرقدرت جهانی بود. اینجا در غرب، لنین به طور کلی به

عنوان معمار  « کمونیسم شوروی » ، سیستمی که شکست خورد

و ثابت میکند که هیچ جایگزین قابل دوامی برای سرمایه داری وجود

ندارد، معرفی شده است. مفسران سیاسی در اینجا فکر می کنند

که در نهایت با به خاک سپرده شدن جسد لنین، گشت و گذار «

شبح » کمونیسم بر فراز سرمایه داری جهانی، متوقف خواهد شد. 

مفسران در اشتباه اند

در وهله اول آنها در اشتباه اند، چرا که دیکتاتوری وحشیانه حزبی که

 فرو ریخت هیچ ربطی به ایده لنین از کمونیسم۱۹۹۲در سال 

نداشت. در وهله دوم آنها اشتباه میکنند چرا که  شبح کمونیسم تا

زمانی که بحران های اقتصادی، فقر و بدبختی انسان ها در سرمایه

داری ادامه دارد، هرگز نمیتواند  خاموش شود.

برخلف افسانه سرایی، اتحاد جماهیر شوروی، یک نظام کمونیستی

نبود. این برای هر کسی که کمترین ایده از اینکه « کمونیسم » به

چه معناست، آشکار است. نه تنها بردگی مزدی، لغو نشد، بلکه

طبقه کارگر در اتحاد جماهیر شوروی فقط تا زمانی ستایش میشد که

بدون هیچ سوالی برای تقویت سرمایه داری روسیه زحمت بکشد .

بله، « سرمایه داری » . سرزمین گولگها (  اردوگاه های کار و اصلح -

مترجم) و دیکتاتوری تک حزبی، سرزمین برنامه ریزی دولتی که برای

طبقه کارگر، کمیابی کالهای مصرفی و بنجل اما برای بوروکراسی

حزب، فروشگاه های ویژه و داشتن امتیاز را به همراه داشت؛ 

 اول مqqاه مqqه سqqال جqqاری مصqqادف بqqا سqqالگرد پایqqان

 سqqال قتqqل عqqام کqqه در۶جنگ جهانی دوم شده است. پس از 

 میلیqqون نفqqر در سراسqqر جهqqان کشqqته شqqدند،۱۰۰آن شqqاید 

کسانیکه توانسqqته بودنqqد جqqان سqqالم بqqدر برنqqد، در غqqرب اروپqqا

 ) و در شرق اروپا (نهم  ماه مه) جشqن۱۹۴۵(هشتم  ماه مه 

شادمانی برگزار کردند. علی رغم این واقعیت کqqه هیqqچ حریqqق

 تqqا۱۹۳۹خانمانسqqوز  آشqqکاری در همqqان مقیqqاس سqqال های 

 در جهان بوقوع نپیوسته، معهذا جهان از آن زمان تا حال،۱۹۴۵

حتی برای لحظه ای روی صلح را ندیqqده اسqqت. رونqق اقتصqqادی

بعد از جنگ، تحت سلطه دو قدرت امپریالیستی رقیب که آنچه

را که از جنگ میخواستند نصیبشان شده بqqود، بqqاعث شqqد کqqه

جنگ های نیابتی در کره، ویتنام، آنگول و غیره  هرگqqز بqqه جنqqگ

)۱۹۶۲جهqqqانی نیانجامqqqد. حqqqتی در بحqqqران موشqqqکی کوبqqqا (

هیچکدام از طرفین آماده کشاندن بشریت به ورطqqه خاموشqqی

نبودند، چونکه هنوز رونق اقتصادی بعد از جنگ کماکqqان، ادامqqه

داشت.

وضعیت، امروز متفاوت است. پایان رونق اقتصادی بعqqد از جنqqگ

 نشqqqان داد کqqqه بحqqqران ادواری سqqqرمایه داری۱۹۷۳در سqqqال 

بازگشته است. این منجر به افزایش تنqش هqا و مسqابقه خqرد

 میلدی شqqد کqqه سqqرانجام  بqqه۸۰کننده تسلیحاتی سqqالهای 

 درصد از۲۵پکیدن اقتصاد  اتحاد جماهیر شوروی منجر شد که 

تولید ناخالص داخلی خود را برای حفظ یک مسابقه تسلیحاتی

غیر قابل تحمل اختصاص داده بود. این «  پایان تاریخ » بqqرای «

تاریخ » نبود که هرگز آرام و ایستا نمی مانqqد، بلکqqه، آغqqاز خqqود

سqqqری ایqqqالت متحqqqده بqqqود. ایqqqالت متحqqqده  (و متحqqqدانش)

مسqتکبرانه و یqک طرفqه چنqدین جنگ  را بqه خاورمیqانه تحمیqل

کردنqqد و امqqروز پqqاداش خودشqqان را در درگیqqری هqqای بqqه طqqور

فزاینده وحشیانه و تلخی کqه از سqوریه و عqراق تqا بqه لیqبی و

یمن و همچنین بخش زیادی از آفریقا تا شمال کنگqqو کسqqترش

یافته، دریافت میکنند. وضعیت پس از فروپاشی بازارهای مالی

  و سیاستهای ریاضت اقتصادی که  پس۲۰۰۸جهانی در سال 

از آن بر مردم سراسر جهان اعمال شده، بدتر شده است. این

به نوبه خود باعث جنبش ضد ریاضت اقتصادی  شد که در بهqqار

  بqqه اوج خqqود رسqqید. نqqتیجه  آنطqqوریکه۲۰۱۱عربqqی در  سqqال 

امپریالیست های غربی در ابتqqدا ادعqqا کردنqqد، یعنqqی پیqqروزی «

دموکراسqqqی » نبqqqود، بلکqqqه سqqqبب افزایqqqش رقqqqابت هqqqای

امپریالیسqتی شqد کqه در حqال حاضqر شqqیرازه بسqیاری از ایqن

کشورها را از هqم پاشqیده اسqت. میلیونهqا نفqر از مردمqی کqه

نمی خواستند در این جنگ ها درگیر شوند، از خqqانه هqqای خqqود

رانده، مورد تجاوز قرار گرفته و مجروح شده اند و یا مرگشان بqqه

سqqادگی بعنqqوان « خسqqارت هqqای ناخواسqqته » قلمqqداد شqqده

است.

در همه جا، طبقات حqاکمه وانمqود میکننqد کqه از نظqر اخلقqی

مخالف جنگند ( البته صqqرفا  بqqا جنqqگ افqqروزی دیگqqر حاکمqqان ) و

ادعا می کنند که برای بسqqیاری از درگیqqری هqqا « پروسqqه هqqای

صلح » در دستور کارشان دارند. این در بهترین حالت، منجر بqqه

برقراری آتش بسی می شود اما جنگ هنوز هم ادامه مییابqqد و

تعدادشان هم در حال افزایش است. در سراسر جهqqان، تعqqداد

مکان های کqqه از آن مqqردم در حqqال فqqرار انqqد  هqqر سqqال بیشqqتر

میشود. و اما بر سر آنان که فرار میکنند چه میاید ؟ آنها در یک

نسخه از زندگی واقعی  « بازی گرسنگی » نقش میگیرند و با

عبور از بیابان به ساحل میرسند، سپس  پس انداز تمام عمر و

زنqqدگی خqqود را بدسqqت قاچاقچیqqان سqqپرده و بqqا قqqایق هqqای

نامطمئن بqرای رسqیدن (بqqرای برخqqی ) بqqه سqرزمین موعqqود «

ثروتمند » تلش میکننqqد. آنqqوقت « برنqqدگان » ایqqن « بqqازی » از

دستمزد کم، وجود نا امنی در مواجهه با حملت نژادپرستانه «

بهqqره منqqد »  می شqqوند. پاسqqخ عqqاملن اصqqلی امپریالیسqqتی

بدبختی آن ها، نه متوقف کردن غqارت و بمبqاران سqرزمین آنهqا،

بلکه به سادگی سخت تر کردن راه رسیدن به سرزمین موعود

برای آنهاست.

آیا کسی میتواند در ایqن تصqویر از سیسqتم جهqانی در بحqران،

شک کند؟ سرمایه داری امکان دنیqqایی از وفqqور را فراهqqم کqqرده

اما هنوز همچنان به تحمیل بدبختی اگر نه به میلیارد ها که به

میلیون هqqا  نفqqر، ادامqqه میدهqqد. دلیqqل اساسqqی را  بایqqد کqqه در

قوانین تولیqqد سqqرمایه داری جسqqتجو کqqرد. همqqان قqqوانینی کqqه

محرک سرمایه داری ست همان هqqا نیqqز مسqqبب  تولیqqد بحqqران

اند. این قانون گرایش نزولی نرخ سود، سرمایه داری را به طqqور

مستمر به سوی « یا گسqqترش و یqqا نqqابودی » سqqوق میدهqqد.

هنگامی کqه نqرخ سqود دیگqر بqه انqدازه کqافی بqال نیسqqت کqه

سرمایه گذاری را  تشویق کند، بحران خود را نشان میدهد. این

اتفاق، قبل از جنگ جهانی اول و قبل از جنqqگ جهqqانی دوم نیqqز

افتاد. ویرانی این جنگ ها باعث کqqاهش عظیqqم ارزش سqqرمایه

شد که راه را برای دور جدیدی از انباشت سرمایه  هموار کqqرد.

تخریب سرمایه در جنگ جهانی دوم آنقدر بزرگ بqود کqه سqبب

طولنی ترین رونق در تاریخ سرمایه داری شد. اما این رونق در

 میلدی بqqه پایqqان رسqqید. از آن زمqqان تqqا حqqال مqqا۷۰سqqال های 

صاحب سیستم از این ستون به آن ستون فرجqqی سqqت شqqده

ایم. تا حال، دولت های سرمایه داری بحqqران فعلqqی را مqqدیریت

کرده اند. این مدیریت، وقتی که بانک ها را با قید وثیقqه عظیqم

و  ایجاد پول از هیqqچ چیqqز، نجqqات داد، بqqه اوج خqqود رسqqید. آنهqqا

بدهی های دولتی را  بqqه سqqطحی افزایqqش داده انqqد کqه بعیqqد

است هیچ وقت پرداخت شود، اما آنهqqا هزینqqه هqqای دسqqتمزد،

رفqqاه و تqqامین اجتمqqاعی را بqqه منظqqور اعqqاده ارتدکسqqی مqqالی

کاهش داده اند. آنها هیچ راه حل واقعی برای این بحران ندارند

امqqا در همqqه جqqا،  پاسqqخ مسqqتمر و همیشqqگی آن هqqا پیشqqبرد

مبارزه طبقاتی در برابر کارگران میباشد.

این پاسخ خود را در هqqر دو شqqکل مqqادی و  ایqqدئولوژیک نمایqqان

میکند. بهداشت و هزینه های تامین اجتماعی بشدت کqqاهش

داده شqqده انqqد. تنهqqا گزینqqه، دسqqتمزد پqqایین، قبqqول قqqرارداد بqqا

ساعت کار بدون محدودیت وبدون هیچ امنیت شqqغلی سqqت. و

در کنار همه اینها، روبرو شدن با اتهامqqات رسqqانه های عمqqومی

که همه مشکلت بخاطر  وجود « خqارجی هqا » سqت. یqا ایqن

مهاجراننqqد  کqqه « شqqغل مqqا را بqqه سqqرقت میبرنqqد » و یqqا، ایqqن

دولqqت هqqای خqqارجی انqqد کqqه بqqا حقqqه هqqای کqqثیف خqqود علqqت

مشکلت اند.



از صفه اولبیانیه اول ماه مه بقیه …...............

ما همه جا با  ظهور امثال جبهه ملqی، حqزب مسqqتقل بریتانیqا،

جوبیک در مجارستان، لگا نورد در ایتالیqqا وحqqزب دمqqوکرات ملqqی

در آلمqqان مqqواجهیم کqqه همqqه سqqعی میکننqqد کqqه روی بحqqران

اقتصادی سرمایه گزاری کنند تا دستور کار ارتجاعی خqqود را بqqه

پیqqش برنqqد. ایqqن احqqزاب نژادپرسqqت و ملqqی از وجqqود خqqوف و

وحشت استفاده میکنند،  اما در مقایسه با احزاب اصqqلی چqqپ

و راست سرمایه داری کqqه از آن بqqرای منحqqرف کqردن تqqوجه بqqه

علت واقعی فلکت، یعنی بحران سqرمایه داری، سqود مببرنqد،

هیچ کاره اند. ناسیونالیسم آنها خطرناک تqqر اسqqت از آنجqqائیکه

شامل توجیهی برای شqqرکت در جنqqگ امپریالیسqqتی سqqت. در

اوکراین توده ها، قربانیان دو مجموعه از گانگسqتر هqا میباشqند

که هر دو  به نیابت از قدرت های خارجی اقدام میکننqqد. دولqqت

کیف طرفqqدار آمریکqا و  اتحqادیه اروپqا، روی سqqنت قqاتلی ماننqqد

استپان باندرا و  « مبارزه برای استقلل ملی» حساب باز کرده

و در شرق، مبارزه « ضد فاشیسم » جنqqگ دوم جهqqانی اتحqqاد

جمqqاهیر شqqوروی اسqqاس تبلیغqqات ناسیونالیسqqتی علیqqه «

فاشیسqqت هqqای » کیqqف میباشqqد. و پqqوتین از رژه روز جشqqن

پیqqروزی پایqqان جنqqگ جهqqانی دوم ( و یqqا جنqqگ بqqزرگ میهنqqی

آنطوریکه از زمان استالین ) نهم ماه مه عنوان شqqد، در مسqqکو

سان خواهqqد دیqqد. هیqqچ سیاسqqتمداری غربqqی تqqا کنqqون حاضqqر

نشqqده کqqه بqqه همqqراه متحqqد زمqqان جنqqگ خqqود، در ایqqن جشqqن

شرکت کند.

بحران جهانی اقتصqادی سqرمایه داری، رقqابت امپریالیسqتی را

افزایqqqش داده  کqqqه مqqqا در حqqqال حاضqqqر شqqqاهدیم. در پشqqqت

جنگ های به طور فزاینqqده وحشqqیانه زمqqان مqqا، رقqqابت تنگاتنqqگ

روی منqqqابع انqqرژی، برتqqqری اسqqqتراتژیکی و مqqqالی و هqqqر نqqqوع

گسترشی که بتوانqد فشqار بqر روی اقتصqاد ملqی را  کqم کنqد،

نهفته است. بخشش بqqدهی هqqای جهqqانی در سqqرمایه داری،

تماما   فانتزی و تخیلی ست. همه قqqدرت هqqای سqqرمایه داری،

کاهش ارزش سرمایه را دوست دارند - اما نه کqqاهش سqqرمایه

خود را. وقوع جنqqگ تمqqام  عیqqار امپریالیسqqتی در آینqqده، منتفqqی

نیست.

اما هیچکدام این  جناح ها، گزینه واقعqی نیسqتند. طبقqه کqارگر

صqqاحب هیqqچ کشqqوری نیسqqت. مqqا همیشqqه از طبقqqه  مهqqاجر

بوده ایم و هستیم. ما تنها نیرو ئی هستیم که قادریم بqqر علیqqه

ریاضت اقتصادی، بر علیه ناسیونالیسم و  نیز بqqر علیqqه گرایqqش

سرمایه داری به جنگ در مقیاس جهqqانی مبqqارزه کنیqqم. نqqه بqqه

این دلیل که ما، حامل فضائل اخلقی خqqاص بqqوده باشqqیم، امqqا

بمثqqابه یqqک طبقqqه تولیqqد کننqqده، در همqqه جqqای دنیqqا  ملزومqqات

مقqqابله جمعqqی بqqا سqqرمایه داری و بqqه پیشqqی گرفتqqن از آن را

داریم. هرچند هنوز بلفاصله آشکار نیست، اما کqqل بشqqریت در

حال نزدیک شدن به یک انتخاب قطعی ست. یا منطق سرمایه

داری یعنqqی بیشqqتر و بیشqqتر بسqqوی جنqqگ و تجqqاوز و انهqqدام

زیسqqت محیطqqی ایqqن سqqیاره را دنبqqال خqqواهیم کqqرد و یqqا بqqه

بازسازی جامعه نو بر اساس مالکیت اشتراکی بر منqqابع جهqqان

خواهیم پرداخت. ما بqه ایqن کمونیسqqم میگqویم کqه هیqqچ وجqه

مشqqترکی بqqا سqqرمایه داری دولqqتی اتحqqاد جمqqاهیر شqqوروی

قدیمی ندارد، جامعه ای ست بدون دولت، بدون مرز، بدون پqqول

و بدون جنگ، بر اساس اصل « به هر کس به انqqدازه  نیqqازش و

از هر کس بر حسب توانش » بنqا شqqده اسqqت.  بدسqqت آوردن

این آسان نخواهد بود. ما ابتدا باید ریاضت اقتصqqادی را تنهqqا بqqه

عنوان اولین گام برای طرد همه وعده های دیگر سqqرمایه داری،

رد کنیم. در ایqqن مسqqیر مqqا نیqqاز داریqqم کqqه سqqازمان هqqای خqqود

مختار خود را  مثل کمیته های اعتصqqاب، مجqqامع عمqqومی – در

خارج از اتحادیه ها و بر علیه اتحادیه هqqا کqqه مشqqارکت حqqداکثر

کارگران را با نمایندگانی که قابل عqqزل بلفاصqqله و پاسqqخگو بqqه

مجمع عمومی اند را تqqأمین میکنqqد، بسqqازیم . مهمqqتر از همqqه،

این وظیفه اقلیت سیاسی انقلبqqی سqqت کqqه ایqqن گزینqqه را در

یqqک برنqqامه سیاسqqی بqqرای الهqqام بخشqqیدن  و اتحqqاد  اکqqثریت

کqارگران تqدوین کqqرده و در تحلیqqل نهqqایی دسqqت بqه ایجqاد یqqک

سازمان سیاسqی بزنqد کqه قqادر بqه گسqترش   برنqامه و تqوان

رهبری یورش بqqه قqqدرت حqqاکم را داشqqته باشqqد. ایqqن حqqزب، در

هیچ  نقطه ا ئی از جهان، دولت در انتظqار نخواهqد بqود. صqاحب

هیچ کشوری نخواهد شد. سازمانی خواهد بود بین المللqqی و

بین المللیست و به عنوان هماهنگ کننده برای همqqه کسqqانی

خواهqqد بqqود کqqه بqqه دنبqqال پایqqان دادن بqqه بqqدبختی هqqای وجqqود

سqqqqرمایه داری انqqqqد. هqqqqدف مqqqqا در گرایqqqqش کمونیسqqqqت

 انترناسیونالیستی این است که در این روند سهیم باشیم.

به ما بپیوندید.

لطفا برای اطلعات بیشتر راجع به سیاست های 

 گرایش   کمونیست   انترناسیونالیستی

 با آدرس های زیر تماس گیرید

Address

CWO, BMO London, WC1N 3XX

uk@leftcom.org
http://www.leftcom.org

…..................... بقیه میراث لنین از صفه دوم 

قqqدرت هqqای سqqرمایه داری بqqه علوه محاصqqره اقتصqqادی، روبqqرو شqqد.

هزاران نفر در جنگ و میلیون ها نفر در قحطی به دنبال آن، جان خود را

 قدرت شqqورا هqqا دیگqqر کqqم رنqqگ۱۹۲۱ دادند. با رسیدن  سال از دست

شqqده بqqود. ایqqن پایqqان واقعqqی انقلب روسqqیه، هفتqqاد سqqال قبqqل از

فروپاشی دیوار برلین، بود. اگر چه در توان او نبود که آن را متوقف کنqqد،

لنین معمار دولت هیولیی استالینیستی که به دنبال شکسqqت شqqکل

] امروز سیاستمداران، روزنامه نگاران و دانشگاهیان در۲گرفت، نبود . [

داخل و خارج از روسیه به طور یکسqqان منqqافع مقqqرره دارنqqد کqqه چشqqم

انداز کمونیستی را که  لنین برای طبقه کارگر بین المللی داشت برابqqر

با آنچه که در روسیه اتفاق افتاد را، یکی بگیرند. کمونیسqqت هqqا امqqروز

در صدد  تبدیل لنین به یک شمایل نبوده و از همه آنچه که او گفت و یا

کرد دفاع نمیکنند اما ما در برابرهر نوع سرکوب حقایق تاریخی خواهیم

ایستاد. در این زمان از سqqالگرد انقلب اکتqqبر، مqqا همqqه کسqqانی را کqqه

خواهان دنیای بهتری اند، به خواندن منتقدانه آن چه کqqه واقعqqا لنیqqن و

انقلب اکتبر در روسیه بود، ترغیب میکنیم .

ای آر

۱۹۱۷ نوامبر ۵]  « خطاب به مردم » ۱[

] لنین در حال مرگ، نه تنها به دنبال راه هqqایی بqqرای متوقqqف کqqردن۲[

بوروکراتیزه شدن بود، او همچنین به دنبال احیای کنqqترل کqqارگری بqqود.

)  او شکسqqت۱۹۶۸روجوع کنید به موشه لوین، آخریqqن مبqqارزه لنیqqن (

خورد اما در اواخر از وجود خطا در اتحاد جماهیر شوروی آگاه بود. 

۲۰۱۵  ژانویه ۲۱

…..................... بقیه میراث لنین از صفحه اول 

سرزمین دادگاه های نمایشی استالین و اجبار دهقانqqان بqqرای اقتصqqاد

دسqqته جمعqqی : ایqqن هیqqولی سqqرمایه داری دولqqتی کqqه اگqqر لنیqqن

میتوانست شاهدش باشد، بیگمان در قبر بخود می پیچید.

حاکمان ما میخواهند که ما بqqاور کنیqqم کqqه ایqqن هیqqول، نqqتیجه طqqبیعی

 بود. مهمتر از همه اینکه  آنها مqqی خواهنqqد کqqه مqqا۱۹۱۷انقلب اکتبر 

فکر کنیم که معمار همه آن، لنین بود. آنها می خواهند کqqه کqqارگران از

تاریخ طبقاتی خود غافل مانده و آنچه لنین واقعا بqqر آن پqqای میفشqqرد،

برای همیشه به خاک سپرده شود.

لنین واقعا بر چه چیزی پای میفشرد 

اول از همه لنین برای انترناسیونالیسم کارگری پای میفشرد. این یqqک

اصqqل ابتqqدایی سوسیالیسqqتی بqqود کqqه توسqqط تقریبqqا همqqه احqqزاب

سوسیالیست در اروپا ( از جملqqه حqqزب کqqارگر بریتانیqqا ) بqqا آغqqاز جنqqگ

 ، بدان خیانت شد. بجای عدم  حمqqایت۱۹۱۴جهانی در ماه اوت سال 

از جنگ و خواستار اعتصاب کارگران در برابر آن، چیزی که آنها همه بqqه

انجqqام آن متعهqqد شqqده بودنqqد، احqqزب سوسqqیال دمqqوکرات دسqqت بqqه

حمایت از دولت کشورشان زده و کارگران را به رفتن به سنگر ها برای

کشتن یکدیگر تشویق کردند - همه اینها بqqه خqqاطر رقqqابت بیqqن قqqدرت

های بزرگ امپریالیستی.

در روسیه اما، حزب لنیqqن - حqqزب بلشqqویک – بqqر علیqqه جنqqگ ایسqqتاد.

بلشویکها گفتند که کارگران با فدا کردن خود بqqرای امپریالیسqqم، هیqqچ

چیزی عایدشان نخواهد شد. لنین یک گام فراتر رفqqت. او متqqوجه شqqد

که از جنگ امپریالیستی، انقلب کارگری میتوانqqد زاده شqqود: اگqqر تنهqqا

کارگران جنگ بر علیه یکدیگر را متوقف کqqرده و سqqلح هqqای خqqود را در

برابر دولqqت هqqایی کqqه مسqqئول جنqqگ انqqد، بگیرنqqد. او ایqqن را در شqqعار

معروف « جنگ امپریالیستی را باید به جنگ داخلی بدل کرد » خلصه

کqqرد. او بqqه روسqqیه قدرتمنqqد امپریالیسqqتی علقqqه منqqد نبqqود  و از  «

شوونیست های بزرگ روس »  که می خواستند روسیه به هر بهائی

با امپراطوری تزاری بمانqqد متنفqqر بqqود. او تشqqخیص داد کqqه زمqqان بqqرای

پایان دادن به سرمایه داری فرا رسیده اسqqت:  جqqایگزینی سیسqqتمی

که مرگبارترین و  گسترده ترین جنگ تاریخ را بqqه ارمغqqان آورده  بqqود بqqا

یqqک جqqامعه انسqqانی و عقلنqqی. دیqqدگاه لنیqqن در مqqورد کمونیسqqم،

مارکسیستی بود - جهان   بدون طبقات اجتماعی که در آن هیچ نیازی

به پول و چیزی ماننqqد سqqود، وجqqود نqqدارد. جqqامعه بqqه عنqqوان یqqک کqqل

تصمیم میگیرد که چه چیزی  تولید شود از آنجائیکه تمام ابزار تولیqqد در

دست خود  تولید کنندگان خواهد بود. اما او همچنین می دانست کqqه

سرمایه داران به سادگی قدرت را بدون مبارزه، رها نخواهند کرد.

بلشویکها مثل پاسیفیست ها نبودند که فکر کنند جنگ را می توان بqqا

انجام تظاهرات بر علیه طبقه حاکم در مورد غیر اخلقی بودن  کشتار،

به پایqqان رسqqاند. آنهqqا انقلبیqqونی بودنqqد کqqه در کنqqار هqqم طبقqqه شqqان

جنگیدند و کشته شدند. آنها شعار لنین را گرفته و با استفاده از آن به

تبلیqqغ در میqqان سqqربازان در جبهqqه پرداختqqه و خواسqqتند کqqه کqqارگران

اسلحه های خود را بر علیه افسران خود بگیرنqqد. هنگqqامی کqqه مqqردم  

بیزار از جنگ روسیه، در نهایت در برابqqر ظلqqم و سqqتم حکqqومت تqqزار در

 بپا خاسqqتند، لنیqqن، بqqر خلف اسqqتالین و کqqامنف در حqqزب۱۹۱۷فوریه 

بلشqqویک، دلیلqqی بqqرای توقqqف مبqqارزه بqqرای سوسیالیسqqم را ندیqqد. او

بوده و هیچاستدلل کرد که دولت موقت هنوز هم یک دولت سرمایه 

 هنگqqامی کqqه لنیqqن ازدلیلی برای فداکاری و ادامه جنگ نیسqqت.

تبعیqqد سیاسqqی بازگشqqت اولیqqن چیqqزی کqqه او سqqتایش کqqرد، شqqروع

انقلب سوسیالیسqqتی جهqqانی توسqqط طبقqqه کqqارگر روسqqیه بqqود. او

رهبران حزب را شگفت زده کرد وقتی کqqه گفqqت نبایqqد از دولqqت مqqوقت

سرمایه داری حمایت کرد و هqqدف طبقqqه کqqارگر بایqqد کسqqب قqqدرت بqqا

استفاده از نهاد های دموکراتیک باشد: شوراها. در اینجا لنیqqن صqqدای

ابراز تمایل توده کارگران بوده و شعارهای مصqqوبه حqqزب بلشqqویک -  «

مqqرگ بqqر جنqqگ »  و  « تمqqام قqqدرت بqqه شqqوراها »  بیqqان انقلبqqی آن

میباشند. با انقلب اکتبر، طبقqqه کqqارگر واقعqqا بqqرای اولیqqن بqqار در تاریqqخ

قدرت را بدست گرفت. برخلف تصویری که از لنیqqن بمثqqابه مqqدافع بqqی

،۱۹۱۷رحم دیکتاتوری تک حزبی، به مqqا داده شqqده، او در مqqاه نوامqqبر 

لنین واقعی، طبقات زحمتکش را ترغیب کرد که :   

به یاد داشته باشید که در حال حاضر شما خودتان سکان امqqور دولqqت

می باشید. هیچ کسی به شما کمک نخواهد کرد اگqqر شqqما خودتqqان

متحد نشوید و تمام  امور دولت را در دست نگیرید. از حqqال شqqوراهای

شما ارگان اقتدار دولت، نهاد های قانونگذاری بوده و با قدرت کامل مqqا

باید بصورتی پایدار و محکم و بدون تزلزل بqqرای پیqqروزی سوسیالیسqqم

به پیش رویqqم، پیqqروزی کqqه توسqqط پیشqqرفته تریqqن کqqارگران بیشqqترین

کشور های متمدن مهر تائید خواهد خورد و نوید صلح پایqqدار رهqqائی از

]  ۱هر نوع ستم و استثمار خواهد بود  [

تراژدی این است کqqه طبقqqه کqqارگر در روسqqیه در انqqزوا مانqqد. در آلمqqان

انقلب شکسqqت خqqورد. انقلب روسqqیه در بقیqqه اروپqqا، صqqرفا بازتqqاب

ضعیفی یافت. در خود روسیه، طبقه کارگر که خستگی از جنگ آنها را

به قیام کشنده بود، با جنگ داخلی شریر، نه فقط در برابر ضqqد انقلب

نیروهای روسی، بلکه با نیروی نظامی متشکل از بیش از یک دوجین 
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