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 ٢٠١٧ نـــــــومــــــبــــــر ٠٧

  
  

  ١٩١٧سخنرانی در چھارمين سالگرد انقالب اکتوبر 
 ١٩٢١ اکتوبر ١۴

 ۀبارۀ تجرب گردد و ما در شود، اھميت انقالب پرولتری روسيه روشن تر می تر می ھر قدر اين روز بزرگ از ما دور

 .انديشيم تر می عملی مجموع کار خود عميق

  :توان با اختصار زياد و البته بسی غيرکامل و غيردقيق، به نحو زير بيان داشت اين اھميت و اين تجربه را می

قيم و  نزديک انقالب روسيه وظيفۀ بورژوا ـ دمکراتيک بود، يعنی برانداختن بقايای نظامات قرون وسطائی وظيفۀ مست

و زدودن اين بقايا تا آخر و تصفيۀ روسيه از وجود اين بربريت، از اين ننگ و از اين بزرگ ترين ترمز ھرگونه 

 .فرھنگ و ھر گونه پيشرفتی در کشور ما

تر و از نقطه  تر و پردامنه  تر و کاميابانه  تر و جسورانه  تر و سريع  اين تصفيه را بسی باعزم و ما به حق می باليم که 

 سال پيش ١٢٥تر از انقالب کبير فرانسه، که متجاوز از  ھای خلق، در قشر ھای ضخيم آن، عميق  نظر نفوذ در توده 

 . ايم واقع شد، انجام داده

 آر ھا، که نمايندگان روسی اين بخش  يعنی منشويک ھا و اس(ه بورژوا ھم انارشيست ھا و ھم دمکرات ھای خرد

 بين انقالب بورژوا  ـ ۀالعاده زيادی مطالب درھم و برھم در بارۀ رابط به ميزان فوق) المللی ھستند اجتماعی بين

تنباط ما از اين چھار سال صحت اس طی. می گفتند و می گويند) يعنی پرولتری(دمکراتيک و انقالب سوسياليستی 

ما انقالب بورژوا  ـ . يد گرديدئًمارکسيسم در اين باره و صحت حساب ما در مورد تجربۀ انقالب ھای گذشته کامال تأ

انحراف به سوی انقالب دون ما با آگاھی کامل، استوار و ب. دمکراتيک را بھتر از ھر کس ديگر به فرجام خود رسانديم

م که اين انقالب را ديوار چين از انقالب بورژوا  ـ دمکراتيک جدا نمی کند، می سوسياليستی پيش می رويم و می داني

 ۀبه پيش برويم و کدام بخش اين وظيف) آخراالمر(دانيم فقط مبارزه معين خواھد کرد که تا چه حد موفق خواھيم شد 

آينده اين . حکيم خواھيم نمودھايمان را برای خود ت العاده عالی را اجراء خواھيم کرد و کدام بخش از پيروزی  فوق

ولی ھمين حاال می بينيم که در امر اصالحات سوسياليستی جامعه  ـ برای کشوری ويران، . موضوع را نشان خواھد داد

 .رنج ديده و عقب مانده  ـ به ميزان عظيمی کار انجام گرفته است
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معنای اين کالم بايد برای .  رسانيمولی اول موضوع مضمون بورژوا ـ دمکراتيک انقالب خود مان را به پايان

 .جھت توضيح مطلب، مثال ھای روشنی بياوريم. مارکسيست ھا روشن باشد

کشور از آثار قرون ) نظامات و مؤسسات( مناسبات اجتماعی ۀمضمون بورژوا ـ دمکراتيک انقالب، يعنی تصفي

 .وسطائی، از سرواژ و فئوداليسم

ئی،   ھای سرواژ در روسيه چه بود؟ سلطنت، نظام زمره  ھر و بقايا و بازماندهترين مظا  عمده ٩١٧ ١آيا مقارن سال 

 را که  ھر يک از اين تکاليف. وضع زنان، مذھب و ستمگری نسبت به مليت ھا. ملکداری و شيوۀ استفاده از زمين

 کشور ھای ۀته شود که ھمدر صورتی که به جاست گف. ايم ًبگيريد، می بينيد که ما کامال آن را تصفيه و پاکيزه کرده 

انگستان در ( سال پيش و از آن ھم جلو تر ٢٥٠ و ١٢٥غربی ھنگامی که خود شان انقالب بورژوا ـ دمکراتيک را در 

 ٧(اکتوبر  ٢٥ًکاری که ما طی تقريبا ده ھفته بين . انجام می دادند، تصفيۀ اين تکاليف را ناتمام باقی گذاردند) ١٦٤٩

در اين رشته انجام داديم، ھزار بار بيشتر از آن چيزی بود ) ١٩١٨ جنوری ٥(مجلس مؤسسان  و انحالل ١٩١٧) مبرنو

در عرض )  آر ھا منشويک ھا و اس(و دمکرات ھای خرده بورژوا ) کادت ھا(که دمکرات ھا و ليبرال ھای بورژوا 

 .ھشت ماه حکومت خود انجام دادند

که حتی سلطنت را  شمشير چوبی خود را حرکت می دادند و حال آناين ترسو ھا، پرگو ھا، خودپسندان و ھاملت ھا، 

ما سنگی بر سنگ و خشتی بر .  سلطنت را چنان به دور ريختيم که کسی ھرگز چنان نکردۀما زبال! ھم نابود نساختند

وز از لمان ھناکشور ھای غربی از قبيل انگستان و فرانسه و ( ئی باقی نگذاشتيم  خشت کاخ ديرين سال نظام زمره

ئی يعنی بقايای فئوداليسم و سرواژ را در   ھای نظام زمره  ما عميق ترين ريشه!). اند ئی خالص نشده  بقايای نظام زمره 

 آر  ی کافی از ادباء و کادت ھا و منشويک ھا و اسا در خارج عده " (می توان مباحثه کرد. "زراعت به کلی برانداختيم

 چه چيزی حاصل اکتوبراز اصالحات ارضی انقالب کبير " سرانجام"که ) ول باشندھا ھستند که به اين مباحثات مشغ

ما خواھان آن نيستيم که اکنون وقت را بر سر اين مباحثات تلف کنيم، زيرا ما اين مباحثه و تمامی مباحثات . می شود

دمکرات ھای خرده بورژوا ولی نمی توان منکر اين واقعيت شد که . مربوط به آن را به وسيلۀ مبارزه حل می کنيم

، ولی ما در عرض چند ھفته، ھم اين مالکان و "سازش کردند"ھشت ماه با مالکان، که سنن سرواژ را حفظ می نمودند، 

 .ھم تمام سنن آن ھا را از روی سرزمين روس به کلی برانداختيم

ھمۀ اين ھا . قی آن ھا را بگيريدحقوقی زنان يا ستمگری نسبت به مليت ھای غير روس و نابرابری حقو مذھب يا بی

فرومايگان دمکراسی خرده بورژوا ھشت ماه در بارۀ اين مطالب . مسائل مربوط به انقالب بورژوا  ـ دمکراتيک است

پرگوئی می کردند؛ حتی يک کشور غربی جھان نيست که اين مسائل در آن در جھت بورژوا  ـ دمکراتيک تا آخر حل 

ما با مذھب چنان که بايد و .  تا آخر حل شده استاکتوبر مسائل به وسيلۀ قانونگذاری انقالب در کشور ما اين. شده باشد

 مليت ھای غير روس جمھوری خاص خود شان با مناطق خودمختار خاص ۀما به ھم. ايم و می کنيم شايد مبارزه کرده 

الحقوقی زنان، اين  بی حقوقی و يا ناقصدر کشور ما يک چنين دنائت و پليدی و رذالتی نظير .  ايم خود شان را داده

 ۀُبازماندۀ نفرت انگيز سرواژ و قرون وسطی، که بورژوازی مغرض و خرده بورژوازی کـند ذھن و مرعوب در ھم

 .کشور ھای جھان بدون کوچک ترين استثناء بدان رنگ نو می زند، وجود ندارد

و پنجاه تا دويست و پنجاه سال پيش از اين پيشوايان صد .  اين ھا  ـ مضمون انقالب بورژوا ـ دمکراتيک استۀھم

به مردم ) راز کلی سخن گوئيم، بايد بگوئيم اين انقالب ھاتاگر بخواھيم از يک يک صور ملی اين (پيشگام اين انقالب 

انديشه  "يا(وعده دادند بشريت را از قيد امتيازات قرون وسطائی، نابرابری زنان، امتيازات دولتی فالن يا بھمان دين 

نمی توانستند اجراء . وعده دادند و اجراء نکردند. و از قيد نابرابری مليت ھا برھانند) به طور اعم" دينداری"و " دينی
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ملعون به اين آثار سه " احترام"در انقالب پرولتری ما اين . مانع بود" احترام به مالکيت خصوصی مقدس"کنند، زيرا 

 .وجود نداشت" مالکيت خصوصی مقدس "بار ملعون قرون وسطائی و به اين

ولی برای آن که فتوحات انقالب بورژوا ـ دمکراتيک را برای خلق ھای روسيه تحکيم کنيم، می بايست جلو تر برويم و 

محصول "ما مسائل مربوط به انقالب بورژوا  ـ دمکراتيک را در اثنای راه، در جريان عمل و به مثابۀ . جلو تر رفتيم

ما ھميشه می گفتيم رفرم، . سياليستی عمده و واقعی و انقالبی ـ پرولتاری خود مان حل می کرديمکار سو" فرعی

ما می گفتيم و در عمل ثابت کرديم که اصالحات بورژوا  ـ دمکراتيک .  انقالبی طبقاتی استۀمحصول فرعی مبارز

 ھا،   ھا، ھيلفردينگ  کائوتسکیۀمبه جاست گفته شود که ھ. محصول فرعی انقالب پرولتری يعنی سوسياليستی است

" دو و نيم" ھا و ديگر قھرمانان مارکسيسم  َھا، مکدونالد ھا، توراتی  ھا، لونگه   ھا، ھيلکويت ُ ھا، چرنف ُمارتف

انقالب دوم مسائل . نخستين انقالب ضمن رشد خود به انقالب دوم تحول می يابد. نتوانستند اين رابطه را درک کنند

مبارزه و تنھا مبارزه است . انقالب دوم کار انقالب اول را تحکيم می نمايد. ا در جريان عمل حل می کندانقالب اول ر

 .که معين می کند تا چه حدودی انقالب اول موفق خواھد شد به انقالب دوم تحول يابد

نظام شوروی حد . است  يدات يا مظاھر آشکار اين تحول يک انقالب به انقالب ديگریئنظام شوروی ھمانا يکی از تأ

راز تاکثر دمکراتيسم برای کارگران و دھقانان است و در عين حال دال بر گسست با دمکراتيسم بورژوائی و پيدايش 

 .نوين جھانی ـ تاريخی دمکراسی يعنی دمکراسی پرولتری يا ديکتاتوری پرولتارياست

ه از دنبال اين بورژوازی می رود، به خاطر بگذار سگان و خوکان بورژوازی محتضر و دمکراسی خرده بورژوائی ک

ما .  بارانی از لعنت و دشنام و استھزاء بر سر ما ببارند،ناکامی ھا و اشتباھات مرتکبه در امر ساختمان نظام شوروی ما

ً ای فراموش نمی کنيم که ناکامی ھا و اشتباھات ما واقعا زياد بود و زياد است و اصوال مگر می شود در ام دقيقه ر ايجاد ً

ما پيوسته در راه اصالح ناکامی ھا و اشتباھات ! راز تا کنون ناديدۀ سازمان دولتی، بدون ناکامی و اشتباه عمل کردت

. خود مان و بھبود انطباق عملی اصول شوروی، انطباقی که بسيار و بسيار از حد کمال دور است، مبارزه خواھيم کرد

اليم که سعادت شروع ساختمان دولت شوروی و بدين وسيله شروع دوران نوين ولی ما حق داريم به خود بباليم و می ب

 داری ستمکش است و ھمه جا به سوی زندگی  در تاريخ جھان، دوران سلطۀ طبقۀ نوين، که در کليه کشور ھای سرمايه

غ سرمايه و نوين، به سوی پيروزی بر بورژوازی، به سوی ديکتاتوری پرولتاريا، به سوی خالصی انسانيت از يو

 .جنگ ھای امپرياليستی گام برمی دارد، نصيب ما شده است

 جھان استيالء دارد و ناگزير موجد ۀالمللی سرمايۀ مالی که اکنون در ھم مسألۀ جنگ ھای امپرياليستی و آن سياست بين

وان و عقب مانده و جنگ ھای امپرياليستی جديد و تشديد بی سابقۀ ستم ملی و غارت و تاراج و اختناق خلق ھای نات

 سياست ھای کليه کشور ۀ اساس ھم١٩١٤است،  ـ مسأله ای که از سال " پيشرفته"کوچک توسط مشتی از قدرت ھای 

اين است که آيا قرار است  بيست  مسأله .  اين  ـ مسأله حيات و ممات ده ھا ميليون نفر است.  زمين شده استۀھای کر

َ و در جنگ ھای منضم ١٩١٨ تا ١٩١۴ن انسانی که در جنگ سال ھای در مقايسه با ده ميليو(ميليون نفر  " کوچکی"ُ

در جنگ امپرياليستی بعدی، که بورژوازی در برابر انظار ما آن را تدارک می بيند ) که تا ھنوز ادامه دارد، کشته شدند

ه آيا در اين جنگ آينده که اجتناب داری پديد می آيد، ھالک شوند؟ باز مسأله اين است ک و در برابر انظار ما از سرمايه 

در مقايسه با سی ميليون (شصت ميليون نفر معلول خواھند شد )  داری حفظ شود اگر سرمايه(ناپذير به نظر می رسد

  مسأله ھم دوران تاريخی ـ جھانی تازه ما در اين اکتوبر؟ انقالب ) اند  معلول شده١٩١٨ تا ١٩١٤نفری که در سال ھای 

آر ھا و منشويک ھا و خرده بورژوازی؛ اين  چاکران بورژوازی و بلی گويان وی يعنی ــ اس. ای را افتتاح کرده است

ما را " تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی"و دموکرات ھای تمامی جھان شعار " سوسياليست ھا"به اصطالح 
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امان،  پرده و بی  ی اين شعار يگانه حقيقت منحصر از کار درآمد  ـ حقيقتی نامطلوب، خشن، بی ول. مسخره می کردند

بنياد اين فريب . العاده ظريف شوؤينيستی و پاسيفيستی  اين ھا درست  ـ ولی حقيقتی در بين يک دنيا فريب ھای فوقۀھم

معنا و عواقب صلح ورسای را که از صلح ھر روزی که می گذرد، . ِصلح برست افشاء شده است. ھا فرو می پاشد

برای ميليون ھا و ميليون ھا مردمی که در بارۀ علل جنگ . ِبرست ھم بد تر است، با بی رحمی بيشتری افشاء می نمايد

تر و مؤکد  َديروز و جنگ فردا که در حال تکوين است، می انديشند، اين حقيقت مھيب روز به روز روشن تر و واضح 

اگر امالء قديم ( امپرياليستی که بناگزير موجب پيدايش آن می شود،  "مير"از جنگ امپرياليستی و از : هتر می شود ک

يعنی از اين دوزخ نمی توان جز از راه  )*را به ھر دو معنای آن می نوشتم" مير"حفظ شده بود من اينجا دو کلمه 

 . بلشويکی و انقالب بلشويکی رھائی جستۀمبارز

 داران و فيلستر ھا، کليه مسيحيان مؤمن و   و پاسيفيست ھا، جنرال ھا و خرده بورژوازی، سرمايهبگذار بورژوازی

آن ھا با ھيچ سيالب غيظ و بھتان و .  ھای انترناسيونال دوم و دو نيم با ھاری تمام به اين انقالب دشنام بدھند ھمه شواليه

ود کنند که، پس از صد ھا و ھزار ھا سال برای نخستين بار اکاذيب اين واقعيت جھانی ـ تاريخی را نمی توانند مه آل

داران را که ھدفش تقسيم غنائم  اين جنگ بين برده:  داران با اعالم آشکار اين شعار پاسخ دادند بردگان به جنگ بين برده

 . ملل تبديل کنيمۀداران ھم  ملل عليه برده ۀاست به جنگ بردگان ھم

 سياسی روشن و ۀای نخستين بار اين شعار از يک انتظار مبھم و زبون به يک برنامپس از صد ھا و ھزاران سال بر

به مبارزۀ مؤثر ميليون ھا ستمکش تحت رھبری پرولتاريا، به نخستين پيروزی پرولتاريا، به نخستين پيروزی " دقيق"

ھای مختلف، آن بورژوازی در امر محو جنگ ھا، در امر اتحاد کارگران کليه کشور ھا عليه اتحاد بورژوازی کشور 

که ھم صلح و ھم جنگش به حساب بردگان سرمايه، به حساب مزدوران، به حساب دھقانان، به حساب زحمتکشان است؛ 

 .مبدل گرديد

 ما با سختی ھا و دشواری ھای ناديده و اکتوبراين نخستين پيروزی ھنوز پيروزی نھائی نيست و اين پيروزی را انقالب 

ًايم، به دست آورده است و اصوال مگر   و يک سلسله ناکامی ھا و اشتباھات عظيمی که ما مرتکب شدهرنج ھای ناشنيده

می شد که يک خلق عقب مانده بتواند بدون ناکامی و بدون اشتباه، بر جنگ ھای امپرياليستی مقتدر ترين کشور ھای 

 و ھشيارانه به آن ھا خواھيم نگريست تا شيوۀ رفع ما از اقرار به اشتباھات خود پروا نداريم!  زمين غلبه کندۀغربی کر

پس از صد ھا و ھزار ھا سال برای نخستين بار وعده : ولی واقعيت به جای خود باقی است. اين اشتباھات را بياموزيم

 ـ و علی  شده أ داران تا آخر ايف  داران به وسيله انقالب بردگان عليه ھمه و ھرگونه برده به جنگ بين برده" پاسخ دادن"

 . می گرددأ مشکالت، ايفۀرغم ھم

و اما اين که آيا چه موقع و طی چه مدتی و پرولتر ھای کدام ملت اين امر را به سرانجام .  ايم ما اين کار را شروع کرده

مسألۀ اساسی اين است که يخ از جا کنده شده و به حرکت درآمده است، جاده باز . خواھند رساند، مسألۀ اساسی نيست

 .ده، راه نشان داده شده استش

مريکائی را در ا" ميھن"امريکائی و " ميھن"جاپانی را در برابر " ميھن" کشور ھا، که ۀ داران ھم آقايان سرمايه

، به سالوسی خود ادامه "دفاع می کنيد"انگليسی و غيره " ميھن"را در برابر وی فرانس" ميھن"جاپانی و " ميھن"برابر

 ھای انترناسيونال دو و دو و نيم و ھمه خرده بورژوا ھا و فيليستر ھای پاسيفيست سراسر جھان، با  آقايان شواليه! دھيد

از مسألۀ مربوط به " طفره رفتن"به  )١()١٩١٢طبق نمونه بيانيۀ بال مؤرخ سال (جديدی "  ھای بال بيانيه"نگارش 

ب بلشويکی نخستين صد ميليون مردم روی زمين نخستين انقال! وسائل مبارزه عليه جنگ ھای امپرياليستی ادامه دھيد
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انقالب ھای بعدی تمام بشريت را از چنگ چنين جنگ و . را از چنگ جنگ امپرياليستی و جھان امپرياليستی بدر آورد

 .چنين جھانی بدر خواھند کشيد

 بنای نوين  ادی برایترين کار ھای ما ساختمان اقتصادی و پيريزی اقتص آخرين و مھم ترين و دشوار ترين و ناتمام

ما در اين مھم ترين و دشوار ترين کار خود . داری است سوسياليستی به جای بنای منھدم فئودالی و نيمه منھدم سرمايه 

ًو اصوال مگر می شود چنين کاری را که در مقياس جھانی تازگی دارد، بدون . ايم بيش از ھمه ناکامی و اشتباه داشته 

سياست "ًاتفاقا ھمين حاال ما به کمک . ايم و در کار اجرای آنيم ولی ما آن را آغاز کرده!  دادناکامی و اشتباه انجام

خود مان يک سلسله اشتباھات خود مان را اصالح می کنيم و فرامی گيريم که چگونه در کشور خرده " اقتصادی نوين

 .اددھقانی بايد بدون ارتکاب اين اشتباھات، ساختمان سوسياليسم را ادامه د

بيھوده نيست که ما را .  ايم ما به مبارزه با دشواری ھای بی حد و حصر خو گرفته. دشواری ھا را حد و حصری نيست

ًولی ما ايضا  ـ و الاقل تا حدود معينی  ـ ھنر . اند ناميده " سياست استخوان شکن"و نمايندگان " سنگ خارا"دشمنان ما 

ايم، که عبارتست از نرمش، امکان تغيير سريع و آنی تاکتيک خود با  تهديگری را که در انقالب ضروری است، آموخ

در نظر گرفتن شرايط تغيير يافتۀ عينی و انتخاب راه ديگر نيل به ھدف در صورتی که راه گذشته در دوران معينی از 

 .زمان خالف مصلحت و غير ممکن از آب درآيد

خست شور و ھيجان سياسی و سپس شور جنگی را در خلق ما، که امواج شور و ھيجان برانگيخته بود مان و ن

نظير ( اين شور و ھيجان وظائف اقتصادی به ھمان درجه عظيم را ۀبرانگيخته بوديم، حساب می کرديم که بر زمين

که به اندازۀ  ما حساب می کرديم و شايد ھم بھتر است بگوئيم بدون آن. ًمستقيما عملی سازيم) وظائف سياسی و جنگی

 حساب کنيم، فرض می کرديم که با اوامر مستقيم دولت پرولتری، توليد دولتی و توزيع محصوالت دولتی را به کافی

يک سلسله مراحل . جريان زندگی اشتباه ما را نشان داد.  کمونيستی در يک کشور خرده دھقانی عملی سازيمۀشيو

قال به کمونيسم را تدارک ببينيم و آن ھم با فعاليتی که داری دولتی و سوسياليسم لزوم يافت تا انت انتقالی يعنی سرمايه

بايد به خود زحمت دھيد که نه بر زمينۀ مستقيم شور و ھيجان، بلکه به . سنوات مديدی به طول می انجامد، تدارک ببينيم

زرگانی، کمک شور و ھيجانی که مولود انقالب کبير است، بر اساس ذينفع و ذيعالقه کردن اشخاص و بر اساس اصل با

 دولتی و سوسياليسم قرار می گيرد، بسازيد؛ در غير ۀنخست پل ھای استواری را که در کشور خرده دھقانی بين سرماي

اين صورت به کمونيسم نزديک نخواھيد شد، در غير اين صورت ده ھا و ده ھا ميليون نفر را به کمونيسم نخواھيد 

 .ينی تکامل انقالب به ما چنين حکم کرده استسير ع. زندگی به ما چنين حکم کرده است. رساند

 ايم،  اندکی آموخته) ھنگامی که چرخش سريع الزم است(و ما، که در عرض سه چھار سال شيوۀ چرخش ھای سريع را 

 کافی مجدانه ۀ کافی دقيق و به اندازۀ کافی با پشتکار و به اندازۀگر چه ھنوز به انداز(حاال با پشتکار و دقت و جديت 

" ارباب"دولت پرولتری بايد به يک .  ايم پرداخته" سياست اقتصادی نوين" چرخش نوين، يعنی ۀبه آموختن شيو) تنيس

محتاط و جدی و قابل و يک تاجر عمده فروش کارآزموده بدل شود  ـ در غير اين صورت نمی تواند کشور خرده 

که ھنوز ( داری  ايط کنونی در کنار باختر سرمايهدھقانی را از لحاظ اقتصادی بر روی پای خود استوار کند و در شر

تاجر عمده فروش گوئی آن چنان تيپ اقتصادی . راه ديگری برای انتقال به کمونيسم وجود ندارد) داری است سرمايه 

ولی اين يکی از آن تضاد ھائی است که ما را در زندگی .  زمين تا آسمان دور استۀاست که از کمونيسم به انداز

ذينفع کردن . داری دولتی به سوسياليسم می برد از اقتصاد خرده دھقانی بيرون می آورد و از طريق سرمايه جوشان 

بازرگانی . اشخاص سطح توليد را باال می برد و برای ما مقدم بر ھر چيز افزايش توليد به ھر قيمتی که شده الزم است

دی متحد می کند، بدين ترتيب که آن ھا را ذينفع ساخته، به ھم عمده فروشی، ميليون ھا دھقان خرده پا را از لحاظ اقتصا
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ھم اکنون ما به . پيوند می دھد و به مرحلۀ آتی يعنی به سوی شکل ھای مختلف اتحاد و پيوند در خود توليد سوق می دھد

ايم  ست آورده ما در اين زمينه موفقيت ھای چندی به د.  ايم تجديد سازمان ضروری در سياست اقتصادی خود دست زده

جديد، " علم"ما اکنون در اين رشتۀ . که راست است کوچک و جزئی است، ولی به ھر جھت موفقيت بدون ترديد است

 عملی ۀّاگر ما با استواری و مصرانه تعليم بگيريم و ھر گام خود را با تجرب. کالس آمادگی را به پايان می رسانيم

ايم، نترسيم و اشتباھات خود را اصالح کنيم و با دقت در معنای  چه شروع کرده نيم و از تغيير و تبديل مکرر آنوارسی ک

را خواھيم " دورۀ تحصيلی"ما تمام . آن غور و بررسی نمائيم، در آن صورت به کالس بعدی ارتقاء خواھيم يافت

از آن کرده است که تر و دشوار تر  گرچه اوضاع و احوال اقتصادی و سياسی جھان اين امر را بسی طوالنی. گذراند

مطلوب ما بود؛ به ھر قيمتی که باشد و ھر قدر ھم مصائب دوران انتقال، يعنی فقر و گرسنگی و ويرانی دشوار باشد، 

 .ما روحيۀ خود را نخواھيم باخت و کار خود را به فرجام ظفرنمونش خواھيم رساند

 .م١٩٢١ سال  اکتوبر ١٨رخ ؤ، م٢٣٤، شمارۀ "پراودا"روزنامۀ 

  
ـ . و در امالء قديم روسی به دو گونه نوشته می شد) جھان و صلح(دو معنی دارد " مـيـر"در زبان روسی واژۀ ( *

 ) مترجم انگليسی

برگزار ] سوئيس[ در بال ١٩١٢ نومبر سال ٢۵ و ٢۴کنگرۀ فوق العادۀ بين المللی سوسياليستی که در روز ھای  ]١[

 به مردم ھشدار داد که جنگ جھانی امپرياليستی قريب الوقوع است، اھداف شد، بيانيه ای در مورد جنگ صادر کرد که

در اين بيانيه .  کشور ھا خواست برای صلح موضع قاطع بگيرندۀ اين جنگ را نشان داد و از کارگران ھمۀغارتگران

اگر : ی بر اين که به پيشنھاد لنين به تصويب کنگرۀ شتوتگارت رسيده بود، مبن١٩٠٧مطلبی گنجانيده شد که در سال 

يک جنگ امپرياليستی بروز کرد، سوسياليست ھا بايد از بحران اقتصادی و سياسی ناشی از آن برای تسريع فروپاشی 

  . سرمايه دار و تدارک يک انقالب سوسياليستی بھره گيرندۀ طبقاتی طبقۀسلط

 
 


