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ن در خواھد يا ا جھان تا ابد بر پاشنه يه داری می پرسند آي سرمارحمانه نظامير شالق بيت مردم جھان زياکثر
ل  واقعی برای جھان ظلم و جور کنونی وجود يک بدي. ست؟ چرا ھستين جھنم نيا راه برون رفتنی از ايد؟ آيچرخ
ورد و سم شکست خياليام که سوسين پي مردم را با اًن دائمايستھا و مرتجعياليامپر. سميسم و کمونياليسوس: دارد
ً سم اساسايالينسل کاملی از جوانان در مورد سوس. کنندين جھان ممکن است، بمباران ميه داری بھتريسرما

اری يخ بسيسی تارين باز نويا.  خ استيف تارين تحريا. ده استيسم کابوس است، نشنياليزی جز آنکه سوسيچ
 پروژه کا کارزاری تحت نام يست انقالبی آمريحزب کمون. ر قرار داده استيز تحت تاثياز روشنفکران مترقی را ن

ن پروژه، تور سخنرانی يبخشی از ا. راه انداخته استه کا بي  در سطح دانشگاه ھای آمرخيف زدائی از تاريتحر
سم را ينده کموني، لوتا گذشته و آین سخنرانيدر ا. ستی  می باشدياسی  مائوئيموند لوتا، متخصص  اقتصاد سير

ائی يسم، دنيه داری است و کمونيلی بھتر از سرمايسم خياليسوس"و با شجاعت در مورد به جدل می گذارد 
ه يکی در روسيشرمانه بورژوازی در مورد انقالب بلشويصحبت کرده و با دروغھای ب" بمراتب  بھتر خواھد بود

 .مقابله می کند ) ١٩٧۶ تا ١٩۴٩(ن يو انقالب چ) ١٩۵۶ تا ١٩١٧(

  

 اموند لوتيمتن سخنرانی ر

  

  مقدمه: بخش اول

سم جھانی به مراتب بھتر خواھد يه داری است و کمونيلی بھتر از سرمايسم خياليسوس«: ن استيعنوان بحث من ا

 . ستيد به گونه ای باشد که نينست که جھان بايموضوع بحث من ا. »بود

که می خواھند زندگی شان را ستم ھستند؛ کسانی ين سيلی برای ايافتن بدين محل حضور دارند که تشنه يکسانی در ا

. تواند به ورای نظام استثمار و شکاف اجتماعی بروديت ميبشر. ت کننديصرف انجام کاری ارزشمند برای بشر

گرند؛ يکدي کند که در آن مردمان آزادانه در ارتباط با ءمی تواند به سمت جامعه بدون طبقه رفته و جھانی بنا

خی ين گامھای تاريو نخست. ست که انقالب پرولتری خواھان انجام آنستي کارنيا. سم بروديجھانی که به سمت کمون

ن انقالبات شکست يا. ستم برداشته شدين در قرن بيه و چيبرای ساختمان چنان جامعه ای توسط انقالبات روس

ش از ھر يبسم يد کنم که چرا امروزه کمونيکأدر اين سخنرانی می خواھم ت. امندولی سرشارازآموزه و الھ. خوردند

  .ت دارديگر، موضوعيزمان د

پور يه داری را با شيم که ابدی بودن سرمايدر زمانی زندگی می کن. شدت مورد مناقشه استه ن موضوع بي   بله، ا

سم شکست خورده و فقط ياليتجربه سوس: ستم حکم خود را صادر کرده استيند، قرن بيبه ما می گو. جار می زنند

ه داری نظم ينکه سرمايه داری وجود ندارد و ايلی برای سرمايغات که بدين تبليما را با ا. می تواند شکست بخورد

ه داری اشکال داشته باشد، ھر گونه يند، ھر چقدر ھم که سرمايبه ما می گو. عی امور است، بمباران می کننديطب

  .تالشی برای خالص شدن از شر آن، امور را بدتر خواھد کرد

خطر . ن وضع نصب کرده انديرون آمدن از ايزی در جاده تالش ھای بشر برای بيطار آم   گوئی برچسبھای اخ

ای ين حالت اتوپيای نشئه گی است و در بدتريؤيه داری در افتد در بھترين حالت رزی که با سرمايـ ھر چخطر

ردن و ساختمان ـ پروژه انقالب کاط ياط احتياحت. لی از باال ست که به کابوس منجر خواھد شديرعملی تحميغ

عت بشر، تخطی از منطق يت کند و به آن خدمت کند، تخطی از طبياقتصاد و جامعه ای که منافع جمعی را تقو

جوامع غربی : ميده ايخ رسيان خط تاريـ ما به پاادآوری يادآوری ي. خ استيان تارياقتصاد، و تخطی از خود جر
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  .دان تکامل بشر ھستنين نقطه و خط پاينده باالترينما

خ يستم تاريخ قرن بيام داده می شود که تارين پيده و گاه در اشکال خام، ايچيق، گاه در اشکال پي   به ھزار طر

در رسانه ھا . ه داری و دمکراسی بورژوائی استيروزی سرمايخ پيستی و تارياليبت و دھشت انقالب سوسيمص

درون خطابه . شوديس ميدر مدارس تدر. نندسند و پخش می کيند، در کتاب ھای خاطرات می نوين را می گويا

  .ام را توی سر مردم فرو می کنندين پيق ايخالصه به ھزاران طر. ه شده استيھای روشنفکرانه تعب

ف تمام و يآنرا بر روی تحر. قت ندارديسم، حقيدر مورد کمون"  باور عامه"ن يا. ک مشکل وجود داردي   فقط 

ق فی نفسه مورد قبول ين دروغ و فحاشی بی وقفه، به عنوان حقايا.  کرده اندءستی بناياليخ انقالب سوسيکمال تار

ت ری روشنفکری رخيزی دقت و سخت گيرت انگيطرز حه ن موضوع بيم در رابطه با ايد بگويبا. واقع شده اند

وغ ھا را ن دريسفانه کسانی که به صداقت و دقت روشنفکرانه خود می بالند، اأو مت. بر می بندد و دود می شود

ابی که اگر در يب ھای آماری و روش ھای  ارزيقات نظری خام، تقريتحق. باور می کنند و گاه تکرار می کنند

ب يعج. نجا مورد قبول واقع می شوديرند و قبول نمی کنند، در ايکار بسته شود جدی نمی گه مورد حرفه خودشان ب

  ذھنی که طبق ًداي کنند به اتکاء به خاطرات شدکباره شروع میيسم است، ياست که وقتی موضوع بحث کمون

  .اسی مشخصی نوشته شده انديبرنامه س

لی ھا ي، نظر خیديانگ و جان ھالينوشته چونگ  ت ناشناختهيحکا: ديريد مائو را در نظر بگيوگرافی جدين بي   ا

در ”:زی می کنديرت انگيحن ادعاھای ين کتاب چنيا. ستی استياوه گوئی ضد کمونيً ن کتاب صرفايا. را جلب کرد

سندگان يست؟ نوين ادعا چيمنبع ا" گری اعمال نشده باشدين مدرسه ای وجود نداشت که در آن وحشيسراسر چ

سم يجز کمونه زی بياگر موضوع بحث چ.  حکم بی برو برگردی صادر کرده اندًآنھا صرفا. زی ارائه نداده انديچ

اما اگر در مورد انقالب فرھنگی باشد، چشم پوشی . وھش عرضه شودعنوان پژه ن اثر بيبود اصال نمی گذاشتند ا

  .ند تفکر انتقادی استيمی کنند و می گو

ن زمان مائو سواد را از يت آنست که چيولی واقع. ت بوديم و تربيد که گفته اند مائو ضد تعليده اي   چند بار شن

ه ن نکته بياتی مانند ايواقع. دي رسان١٩٧۶ در صد در سال ٨٠زی حدود ي به چ١٩۴٩ درصد در سال ١۵حدود 

ن يد وقتی انقالب چيدانيم. نگونه دشنام ھا مدفون می گردندير کوھی از ايا در زيده گرفته می شوند و يراحتی ناد

د ـ ي سال رس۶۵ن رقم به ي، ا١٩٧۵سال !  سال بود٣٢ن يد، حد متوسط عمر در چي به قدرت رس١٩۴٩در سال 

  . رشی در حد دو برابيافزا

ستی ياليانقالبات سوس" ن موجياول"فاتی که در رابطه با ين بحث، با تحريدر ا. ميف زدائی کنيخ را تحريد تاري   با

کنم  منظورم يستی صحبت مياليانقالبات سوس" ن موجياول”وقتی راجع به .  شده مقابله کرده، آنھا را رد خواھم کرد

، ١٩١٧ ـ ۵۶عنی طی سال ھای يستی بود ـ يالي سوسًمعه ای واقعاکه جايتجربه توده ھای خلق اتحاد شوروی ھنگام

ن ھا يا.  ـ است١٩۴٩ ـ ٧۶عنی طی سال ھای يستی بود ـ يالين وقتی که واقعا سوسيو به تجارب توده ھای خلق چ

  .خ معاصر برای ساختمان جوامعی آزاد از استثمار و ستمگری بودندين تالش ھای الھامبخش در تارينخست

م مردم قصد انجام چه يمی خواھم بگو. مين انقالبات روی دادند سخن بگوين مورد که چرا ايواھم در ا   می خ

ن لرزاننده ای می خواھم يز و زميراجع به کارھای شگفت انگ. کاری را داشتند و با چه مشکالتی مواجه بودند

ستی صحبت يانقالب کمون” ریيادگيی منحن"انجام برسانند و می خواھم در مورد ه حرف بزنم که آنھا توانستند ب

نی را برای جلوتر يکی آموخت، از خطاھا جمعبندی کرد و راه نوينکه مائو چگونه از تجربه انقالب بلشويا. بکنم

دی از انقالبات پرولتری يما اکنون در آغاز مرحله جد. کردی بھتر برای انجام انقالب، گشوديرفتن و اتخاذ رو
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گر از موضوعات بحثم در مورد آن است که باب يکی دي. به آن صحبت خواھم کردو من  راجع . ميقرار دار

  .ستی در جھان امروز را جلوتر برده استيت انقالب کمونيان درک از ماھيآواک

. ميت آنطور که ھست مواجه شده و آنرا درک کنيم با واقعيتوانيما م. ت ترسی ندارنديقت و واقعيستھا از حقي   کمون

عنی بر ين اساس شکل گرفته است، يز بر ايگر برقرار کنند نيکديه در آن انسانھا روابط بھتری با افق جھانی ک

  . زی ممکن و ضروری استيخ بشر، چه چين مرحله از تارينکه در اياساس ا

 می خوانم، اشکاالتی» یستيالين موج انقالبات سوسينخست«ستم که آن را يستی قرن بيالي   در انجام انقالبات سوس

و حتی . ميانه باشيدنبال درکی واقعگراه د بيولی ما با. مين اشکاالت نداريما ترسی از بررسی ا. وجود داشت

که يعکس، آنھائه ب.  بھتر انجام دادن کارھا باشندتوانند محرکی برایيدارند ميستن وامياتی که ما را به گريواقع

چه راجع به سالح ھای کشتار : ی در دروغ گفتن دارندھمه نوع منفعتآنھا جھان فعآل در چنگالشان گرفتار است، 

  .سمي، چه راجع به کمونیجمع

ت ينده بشريرا بحث در باره آنھا در واقع بحث در باره آين مھم است؟ زيه و چيت انقالبات روسي   چرا درک واقع

  .است

ری می يشگي قابل په و امراضي کودک روزانه بخاطر سوء تغذ٣۵٠٠٠م که در آن ي٭ ما در جھانی قرار دار

  .رنديم

شتر از يه ای بيکائی ھا سرماين آمريم که در آن سه تن از پول دار تريکنيستم جھانی زندگی ميک سي٭ ما در 

  .کنندين کشورھا را کنترل ميرتري کشور از فق۴٠د ناخالص يمجموع تول

عنوان ه ی اقتصادی که سود را بستميله کارکرد کور سيوسه م که تعادل جوی آن بيکنياره ای زندگی مي٭ ما در س

  . شوديد ميمالک و موتور توسعه قرار داده، تھد

  . سالگی زندانی شده است٢٠ن ياھپوست در سني س٨کنفر از ھر يم که در آن يکني٭ ما در جامعه ای زندگی م

د ين باره باير ان وضع را بالکل عوض کرد؟ ديا واقعآ می شود ايم؟ آينگونه زندگی کنيد ايا بايآ: نستيال اؤ   س

  .ن موضوع  ھنگفت استيرا برد و باخت در ايز. مياری جدی راه اندازيبحثھای بس

سم بدانند، در يادی در مورد کمونيز زينکه چين است که مردم فکر می کنند می توانند بدون ايکی از مشکالت اي   

ا يد که آيد و قضاوت کنيد بفھمياگر می خواھ! ست، نظر دھنديا نيا بد، ممکن است ينکه خوب است يمورد ا

نکه  فکری است که زمانش گذشته و مشمول مرور زمان شده، آنوقت اول يا ايت دارد و يسم ھنوز موضوعيکمون

  . شالوده ھا و اھدافش کدام است: ستيسم چيد که کمونيد بدانيبا

  سمياليسم و سوسيکمون: بخش دوم

سم ياليسم ھدفی است که سوسينکار را بکنم چون کمونيخواھم اول امی . ف کنميسم را تعرينجا می خواھم کمونيدر ا

  .ش می روديبه سو

. ر می دھندييازند و آگاھانه آن را تغيد که مردمش آگاھانه به شناخت جھان دست می ي   جامعه ای را تصور کن

ازھای يد نيرای تولجائی که مردم نه تنھا با تعاون ب. ستنديرھای سنت و جھل نير زنجيگر اسيجائی که مردم د

جائی که . ن کار لذت می برنديز ھستند و از اي، فرھنگی و علمی نیت ھنرير فعاليزندگی کار می کنند بلکه درگ

جائی که . ت می کنند و به ھم الھام می بخشنديگر را تقويکديستند  بلکه يال پردازی در مقابل ھم نينش علمی و خيب

با : ک بر سر جھت تکامل جامعه موجود استيدئولوژي گسترده و مبارزه اوحدت و تنوع موجود است، مناظره ھای

جائی که مردم بر . گر مھر تخاصم اجتماعی نخورده استين مناظره ھا و مبارزات ديسم بر اين فرق که در کمونيا
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و ستش حفاظت يط زيجھانی که از مح. اساس احترام متقابل، نگرانی متقابل و عشق به بشر مراوده می کنند

  .سم استين کمونيا. نگھداری می کند

زات طبقاتی از يجامعه ای جھانی است که در آن تمام طبقات و تما) امده استيوجود نه که تا کنون ب(سم ي   کمون

ان رفته است؛ تمام نظام ھا و روابط استثمارگرانه محو شده است؛ تمام نھادھای اجتماعی ستمگرانه و روابط يم

ض نژادی و سلطه مرد بر زن، رخت بر بسته اند؛ و افکار و ارزشھای ي، مانند تبعیجتماعمبتنی بر نابرابری ا

طور جمعی ه سم جھانی است که در آن وفور است و مردم بيکمون. خته شده انديعقب مانده و ستمگرانه به دور ر

  .تمام منابع جامعه را مشترکا در دست دارند

کرشته افکار ي” دئولوژیيا"لی ھا فکر می کنند که ين روزھا خيا. ز ھستيستی نيدئولوژی کمونيسم، اي   کمون

نش يک بيستی يدئولوژی کمونيمنظور از ا. ريخ. ف شده جلوه می دھديز را تحريزه دار است که ھمه چياسی انگيس

ه ستی رايدئولوژی کمونيا. عت و جامعهيروھای طبيافتن از نياست برای شناخت يھمه جانبه و متد علمی پرولتار

عت و جامعه را يروھای طبيخی را به بشر نشان می دھد، راھی که طی آن بشر قادر است نيشرفت تاريک پي

اتی را ارائه می دھد که منطبق است بر آن جھش يستی اخالقيدئولوژی کمونيبه عالوه ا. ر دھدييبشناسد و تغ

  .ت انجام آن را شروع کرده استيخی که بشريتار

ک يت را به آستانه ي، بشریتکامل جامعه بشر. ستيک اتوپی نيائی و ھوائی و يالی رويک نوع خوشخيسم ي   کمون

  .خی رسانده استيعصر تار

تا ) ز ھستيست بلکه مردم و دانش مردم نين آالت، ابزار و تکنولوژی نيکه فقط ماش(دی جامعه يروھای تولي   ن

ن يمأ و نيازھای مادی اساسی مردم را تد،يره آيمبود چافته که به بشر اجازه می دھد نه تنھا بر کيبدان سطح تکامل 

  .نده تکامل جامعه اختصاص دھديادی از اضافه بر جای بماند که به  رشد ھمه جانبه و آيکند بلکه مقدار ز

ون ھا يليت ميکه الزم است ھزاران و در نھايطوره ب. دی جامعه به درجه باالئی اجتماعی شده انديروھای تولي   ن

دی که توسط مردم در سراسر جامعه استفاده می ي؛ تول)وترياز البسه تا کامپ(د انبوه کنند يم کار کنند تا تولتن با ھ

ستورھا و يمواد خام و ترانز: ده شده و مرتبطنديشدت درھم تنه ن المللی بياس بيدی در مقيروھای تولين نيو ا. شود

ن ياما ا. د می شونديگر جھان وارد روند توليشھای دد می شود در بخينی که در بخشی از جھان توليابزار ماش

ه د را بيج توليه دار، نتايک طبقه سرماي. طور خصوصی کنترل می شونده دی اجتماعی شده بيروھای تولين

 .ه داری خصوصی تصاحب می کنديصورت دارائی سرما

  .ن مشکل را انقالب پرولتری حل می کنديو ا. ن است مشکل اساسی در جھانيا

.  به ظھور می رسددی اجتماعی شدهيروھای تولياساس نه داری بر يدر جامعه سرما ا طبقه ای است کهي پرولتار   

ا يپرولتار. دیيروھای توليت اجتماعی نيا بازنمای کار تعاونی و تالش تعاونی است که منطبق است بر ماھيپرولتار

د جامعه و برای يادأ متفاوت را  برای سازمان دادن توليبنک راه بالکل و يگاه آن را دارد که بتواند يه مادی و جايپا

  .سازمان دادن جامعه ارائه دھد

سم ھمان ياليسوس. ستيک دولت رفاه بزرگ که از مردم نگاه داری می کند نيسم يالي سوسست؟يسم چياليسوس   

سم، يه داری به کمونيک دوره گذار از سرمايسم ياليسوس. ستيه داری که شکل دولتی بخود گرفته نياقتصاد سرما

ت جامعه را ينش که با ھم اکثريا، در اتحاد با متحدين است که پرولتاريسم اياليسوس. به جامعه بی طبقه، است

غ کرده ي، و افکاری را که شکاف طبقاتی و اجتماعی را تبلی، روابط اجتماعیل می دھند، ساختارھای اقتصاديتشک

سوسياليسم يعنی رھا کردن خالقيت و ابتکار آن کسانی که قبال در . ، آگاھانه عوض می کندو نگھبانی می کنند
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  .طبقه تحتانی جامعه قرار داشتند

، طبقات یکتاتورين ديا. ايکتاتوری پرولتاريد: ن برقرار می کندياسی نويت سيک حاکميستی يالي    انقالب سوس

ت ين حاکميا. ن را سرنگون کنند مھار می کندين نظام نويفعاالنه اروھائی را که می خواھند يمی و نياستثمارگر قد

ل شدن به اربابان جامعه را می ير جھان، مشارکت ھمه جانبه در جامعه، تبديي، به توده ھا حق و توانائی تغیاسيس

ن ي اکايامروز در آمر. ميکتاتوری بورژوازی زندگی می کنيدر حال حاضر ما در سراسر جھان تحت نظام د. دھد

ت کننده نظامی است که در خدمت ي، تقویکتاتورين ديا. دي در می آءکتاتوری به شکل دموکراسی به اجرايد

  .ه داری باز کنديه داران است و بر مردم طوری حکومت می کند که راه را برای شکوفا شدن نظام سرمايسرما

د و برنامه يت اجتماعی بر ابزار توليمالکن برقرار می کند که بر اساس يک اقتصاد نويستی يالي   انقالب سوس

ه می کند؛ و  دارای يازھای اجتماعی بر تعاون مردم تکين نيمأی قرار دارد؛ برای حل مشکالت و تزی اجتماعير

  .تھای اقتصادی و اجتماعی استيکرشته الوي

ه به انسان ھا اجازه رھائی ت کننده نظامی است کيکتاتوری کرده و تقويه داران ديا بر سرمايکتاتوری پرولتاري   د

ن ياما نمی توانند به ا. ن قدرت بچسبنديد محکم به ايتوده ھا و ھسته رھبری آنھا با. ه داری را می دھدياز سرما

ت مورد استفاده قرار يک بختی بشرين قدرت برای آن است که برای نيا. قدرت بعنوان ھدفی در خود نگاه کنند

نده به موزه سپرده شود، مورد يستی آيکتاتوری ھم در جامعه کمونين ديود اطی که خيدن شرايرد؛ برای آفريگ

  . ردياستفاده قرار گ

.  بودند١٩١٧ن انقالب پرولتری در اکتبر ين برای رھبری  اوليه ای لنين ھا اصول راھنمای پايدان نبرد، اي   در م

■ 

 بلشويکھا انقالبی را رھبری کردند که جھان را تکان داد: بخش سوم

 اعتصابھا و تظاھرات ھای توده ای کارگران در شھری که امروز سن پترزبورگ نام دارد، ١٩١٧ بروریدر ف

ازھا و ين نيه تريدست گرفت اما نتوانست اوله برال قدرت را بيک حکومت ائتالفی لي. تزار را سرنگون کرد

را ادامه )  دھشتناک و نابود کنندهجنگی(ه در جنگ جھانی اول يخواستھای توده ھا را برآورده کند و شرکت روس

  .م کھنه را بالکل جاروب کرديام مسلحانه توده ای زدند که رژيک قيکھا دست به ي، بلشو١٩١٧در اکتبر . داد

دست ه جان انقالب اکتبر بيا را تکان داد، شرح زنده ای از قھرمانی و شور و ھيد در کتاب ده روزی که دنيجان ر

ام، ملوانان و يه ھا و تدارکات قياني راه آھن، جلسات پر از تنش در کارخانه ھا، بالت کارگرانيتشک: می دھد

ک حکومت ي. شتازی می کننديگردان ھای کارگران مسلح در کرونشتات که تھاجم نھائی به مراکز حکومتی را پ

ان شرکت يکم، پاي: ز صادر می کنديرت انگين حکومت بالفاصله دو حکم حيا. ل می شودين تشکيانقالبی نو

ع سلطنت ين ھای وسينکه به دھقانان قدرت می دھد که زميگر ايه در جنگ جھانی اول را اعالم می کند و ديروس

سابقه برای توده ياسی و اجتماعی بير سييک تغين اقدامات نشانه آغاز ين اوليا. سا را تصرف کننديتزار، نجبا و کل

تالشی م سرنگون شده دست به يای رژيدر اواخر اکتبر، بقا. ده بوديھنگام سروری آنان باالخره رس. ھا بود

ھزاران ھزار کارگر، زن و مرد، از کارخانه ھا و . دست خود زدنده صالنه برای باز گرداندن قدرت بأمست

  .ابان آمدنديمحالت کارگری برای دفاع از انقالب به خ

ن يکی تکرار می شود اي در مورد انقالب بلشوستی يات ضد کمونيطور  استاندارد در ادبه کی از دروغ ھائی که بي

  :ت می کنندينطور حکايداستان را ا. کھا بوديافته توسط بلشويک کودتای سازمان ين انقالب، در واقع ياست که ا

دست گرفت ه ر قانونی قدرت را بيطور غه ن بيوجود آمد؛ لنه اسی بيک خالء سيختن نظم کھنه يل از ھم گسيدله  ب
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  . ت خود شديم موقعيانه موفق به تحکياست ھای اقتدارگرايب و اعمال سيق فريو از طر

زش يط ستمگرانه ای که موجب خي، بر روی آن شراًاوال. ل اساسیين است؟ به دو دلير دروغين تصويل ايبه چه دل

ه ير روسنه انقالب اکتبين بورژوازی در زميکی از متخصصيپس که يچارد پاير. ون ھا نفر شد، پرده می افکنديليم

انقالب آغاز رنج ھای آنان . ھم زده انقالب اکتبر زندگی عادی مردم را ب«د، يش می گويکی از آثار اصلياست در 

  !ه بی غم بوديمنظورش آن است که قبل از انقالب اکتبر رنجی در کار نبود؛ روس» .بود

ت مردم زندگی می کردند، دھقانان ياکثردر روستاھا که . ميه در قبل از انقالب کنيد نگاھی به اوضاع روسيائيپس ب

خرافات و مذھب زندگی روزمره مردم را در چنگال خود .  از شخم چوبی استفاده می کردندًن عمدتايبرای شخم زم

ک يکتک زدن زن . ن می کردندييان زمان بذر پاشی را برحسب روزھای مقدس مذھبی تعيروستائ. ر کرده بودياس

م يک رژيت يجامعه تحت حاکم. ره و تار کرده بودير زندگی اھالی را تيامراض فراگدر شھرھا، . امر معمول بود

زبان و فرھنگ . سی و زندان و جاسوسی استفاده می کرديک شبکه گسترده پليخودکامه بود که برای حکومت از 

ھانی اول شد، ه وارد جنگ جيوقتی روس. ن بوديدوران قبل از انقالب، ا” زندگی عادی. "ت ھا سرکوب می شدياقل

ل يزور به سربازی می بردند و کارگران را به گوشت دم توپ تبده دھقانان را ب. ر قابل تحمل شدين وضع غيا

  .      کرده بودند

و و آمال ي با عملکرد کلکتًقايز پنھان می کند که انقالب اکتبر عميت را نين واقعين اين کودتای لنيداستان دروغ

ق بود؛ مقاومت يع و عميتی اجتماعی وسيانقالب در فضائی رخ داد که نارضا.  خوردکارگران و دھقانان رقم می

  .ان بوديتوده ای گسترده بود؛ و جوشش فکری بزرگی در جر

در جامعه روسيه، ھيچ جريانی به اندازه اين حزب شاھنگ تحت رھبری وی، چه بود؟ ين و حزب پيپس نقش لن

روھای مسلح، يته ھای کارخانه ھا، در نيدر کم. دن، آماده نکرده بودخود را برای دست به عمل زدن و رھبری کر

می کارگران يرقانونی و ضد رژيندگی غيشوراھا، مجامع نما. (الت داشتيه و تشکيپا) ت ھايسوو(و در شوراھا 

 کھا در جامعهيبرنامه و چشم انداز بلشو.) بودند که در شھرھا و شھرھای بزرگ برای قدرت مبارزه می کردند

ن پرولتری اساس ارزش ھای يو قدرت نو. ر شدي نقد و تحقًعايارزش ھا و نھادھای نظم کھنه وس. ن انداختيطن

  .ن روابط اجتماعی و اقتصادی انقالبی شدين و ھمچنياجتماعی نو

  .  غلو نکرده استًو واقعا. خوانده است" ا را تکان داديده روزی که دن"د شرح خود از انقالب را يجان ر

ر در يجان و خسته و کارگران کشورھای درگيران از جنگ جھانی، سربازان و ملوانان بيراسر اروپای ودر س

ستی فراخوان صلح و ختم کشتار جھانی را داده است؛ فراخوان ياليروزمند سوسيدند که کشور پيجنگ، وقتی شن

ائی يروی دريلوانان شورشگر نل و ھامبورگ، ميدر ک. صلحی بدون فتح و الحاق، تکان خوردند و به جوش آمدند

خواندند و تمام " شوراھا"ن خود را يآنان پرچم سرخ را بلند کرده و قدرت نو. چی کردنديآلمان از ادامه جنگ سرپ

  .رنديش بگين راه را در پيکشور را فراخواندند که ا

. زه زدند رو۵ک اعتصاب عمومی ي کارگران دست به ١٩١٩اتل، در سال يا، در سيگر دنيدر آن سوی د

لی مانده بود يھر چند خ. اتل دارد سن پتزبورگ می شوديام است و سين آغاز قياد برآورد که ايبورژوازی محلی فر

چند ماه . ه مثل روز روشن در ذھن کارگران بوديل به سن پتزبورگ شود اما نفوذ و مدل انقالب روسياتل تبديتا س

وقتی قطارھای حامل . ه، مھمات به سوی آنھا روان کرديب در روسح ضد انقاليکا برای تسلين، دولت آمريبعد از ا

  .اتل رد می شد، کارگران ساحلی حاضر نشدند مھمات را به داخل کشتی ھا بار بزننديبار مھمات از س

 زمانی که –کال کرد يک چرخش راديه مانند آتشفشان فوران کرد، وقتی در ماه اکتبر يوقتی انقالب روس
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ک جامعه يبه مثابه رھبران ) زه کننديه را مدرني بورژوا دموکراتھائی که می خواستند روسًصرفاو نه (ستھا يکمون

به ناگھان ھمه . ن، مو بر اندام جھان راست شديده نوين پدين زمان،  از تازگی اي  در ا–در صحنه ظاھر شدند 

دگان به آن دوخته ي خندان ستمدچشمان ترس آلود ستمگران و چشمان. ن ظاھر شدنديمی در پرتوی نويمبارزات قد

ن موجود تازه مولود را دنبال ين خبرھای ايکارگران خواندن روزنامه را خود آموزی می کردند تا بتوانند  آخر. شد

ب تازه را بحث يب و غريکنند؛ در جلسات کوچک پس از کار روی روزنامه ھا دمر می شدند و معنای کلمات عج

رات يمائوتسه دون تاث. نين، مارکس، استاليلن: دنديدی را که می شني نام ھای جدو. سمياليشورا، سوس: می کردند

  .  ن آورديسم را به چيتوپ ھای انقالب اکتبر مارکس: ک جمله خالصه کردين را در يانقالب اکتبر بر چ

) سيسم انگليالياستمدار امپريس(ل ينستون چرچيد؟ پس به حرف وين لرزه انقالب اکتبر را بدانيد درجه زميمی خواھ

ما امروز « : ه قدرت را گرفتند گفتيکھا در روسينکه بلشوي سال پس از ا٣٠عنی ي ١٩۴٩د که در سال يگوش کن

ه را که در آن زمان از پا در يم و روسيکھا را در نطفه خفه کنيم بلشويم که نتوانستين آن را می دھيم بھای سنگيدار

  ».ميک خود بکشانيموکراتقی به درون نظام عمومی ديآمده بود به طر

 تا ١٨١۵ان سالھای يد که در فاصله مياو می گو. سه جالبی می کنديات، مقايد حيخ پژوه در قيک ھابزمان، تاريار

کا ياما جنگ داخلی آمر. اس جھان بوديز در مقيکا و نيخ آمرين جنگ در تاريکا بزرگتري، جنگ داخلی آمر١٩١۴

خساز بود که جھان يده ای تاريکی پديکه، انقالب بلشويدر حال.  جھان نداشتگرير بزرگی بر رخدادھای نقاط ديتاث

خاطر معنائی که برای مردم جھان ه ه داشت، ھم بيخاطر معنائی که برای مردم روسه ھم ب: را دگرگون کرد

 بر راتی کهيخاطر تاثه روھای ارتجاعی جھان داشت و بيخاطر معنائی که برای طبقات حاکمه و نه داشت، ھم ب

  .ع جھان گذاشتيوقا

ستی ياليوی استثمار امپررک ششم جھان، بريرا يش رود زيگر نمی توانست مانند سابق پيه داری جھانی ديسرما

ن عامل بزرگی بود که در کشورھای يا. کی بودنديک انقالب بلشويدئولوژيت ايستھا نگران سراياليامپر. بسته شد

  .ن کنندين ھدف که  صلح اجتماعی را تضميات به کارگران کردند با اازياروپای غربی شروع  به دادن برخی امت

ن سعی يو مرتبا ا. سعی کردند آن را در گھواره خفه کنند. ستھا سعی کردند انقالب شوروی را درھم بشکنندياليامپر

ه يسه رويخ جھان را عليم نفتی تارين تحرياول. فشارھای اقتصادی گذاشتند. و کوشش خود را تکرار کردند

ه در يه روسيروھای انقالبی را در کشورھای ھمسايرحمانه نيب. د نظامی کردنديتھد. ستی انجام دادندياليسوس

روھای يدر درون جامعه شوروی دست به ساختن ن. اروپای مرکزی و شرق مرکزی اروپا سرکوب کردند

  .ون زدنديسياپوز

  انقالب اجتماعی توسط قدرت پرولتری آغاز می شود

  تجربه شوروی: مبخش چھار

ا در حال يا در حال تدارک برای جنگ، يا در حال جنگ بود ي اتحاد شوروی ١٩۵٠ تا اوائل سال ١٩١٧از سال 

گر در يچ دولت مدرن ديھ. مرھم گذاشتن بر زخمھای جنگ و حل مشکالت جنگ در دوره پس از اختتام جنگ

ری ھای يم گي بر شکل تکامل انقالب و تصمًقايله عمأين مسا. ن وضع سختی را از سر نگذرانده استيخ چنيتار

  .ر گذاشتياسی رھبری شوروی ، و مبارزات درون جامعه شوروی و درون رھبری حزب تاثيس

اما طبقات تحت ستم و رھبران انقالبی شان دارای . ر استيط کمال مطلوب، دلپذين در شرايک جامعه نويساختن 

ک کشور عقب مانده يه يھنگام انقالب، روس. ن کنندييدلخواه تعه را بط کلی يستند که اوضاع و شراين انتخاب نيا

ی بود ئيده توده ک پديه يانقالب روس. گذشته بود) ن اربابيت به زميبسته بودن رع(ک نسل از سرواژ يتنھا . بود
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به روستا ت دھقانان و گسترش انقالب يدر واقع انقالب با ضرورت جلب حما. ت کرده بودنديو دھقانان از آن حما

. گ مودبانه شھروندان نبوديتنيک ميانقالب . با جنبش ھای اجتماعی عقب مانده در جامعه مواجه شد. مواجه شد

که قدم در آنچنان راھی برای دگرگونی اجتماعی گذاشته ای جامعه ای بود که جنگ آن را  داغان کرده بود؛ جامعه 

  .ه بودگری آن راه را طی نکردي دۀيچ جامع ھًبود که قبال

 کشور ١٧. اء نظم کھن زدندياسی و نظامی دست به ضد انقالب برای احيروھای ارتجاعی سي ن١٩١٨در سال 

ه و يک ارتش مشترک برای ورود به روسياده کرد، يبری پيکا که سربازان خود را در سيجمله آمر جھان، من

ه در آستانه ي که اقتصاد جنگی روسطی قدرت را گرفتنديکھا در شرايبلشو. ل دادنديکمک به ضد انقالب تشک

ن اقتصادی توده ھای مردم را در دفاع از انقالب و تکامل آن رھبری يطی و با چنين شرايدر چن. فروپاشی بود

دولت . جائی اقتصادیه ماری و جابيتلفات جنگی، ب: نياما به بھای سنگ. روز شديانقالب در جنگ داخلی پ. کردند

  . ديک انقالب اجتماعی برای زنده ماندن می جنگي. مبارزه می کردش ين پرولتری برای زندگينو

چ ين پروژه ھيد ايستی بھتان می زند و می گويکی و پروژه کمونيستی به انقالب بلشويخ نگاری ضد کمونيتار

به ما گفته . است) ت خواھیيتمام" (سميتاريتوتال"خ نگاری ين تارياسم رمز ا. جز قدرت پرستی محضه ست بين

ن، ين قدرت طبقاتی نويم که اينيد ببيائياما ب. ستھا رام  و کنترل کردن توده ھای مردم استيشود که ھدف کمونمی 

  .کار برده قدرت خود را چگونه ب

  درھم شکستن زنجيرھای ستم بر زن

ن يو قانون ن١٩١٨در سال . ن بردن ستم بر زن مورد استفاده قرار گرفتيا برای از بيکتاتوری پرولتاريقدرت د

سا قرار يد کليد مورد تائي قبلی، ازدواج باۀدر جامع. يک مراسم مدنی کردل به يب شد که ازدواج را تبديازدواج تصو

نی يقوان.  از قدرت  بر زن و فرزندانشان خلع شدندًمردان قانونا. د طالق را قابل دسترس کرديدولت جد. می گرفت

مان زنان يزا. کسان شديمزد زنان و مردان شاغل .  ملغی شدند،دندکه روابط خارج از ازدواج را جرم قلمداد می کر

در . ن را قانونی کردين کشور اروپائی بود که سقط جني اتحاد شوروی اول١٩٢٠در سال . مارستان مجانی شديدر ب

د که يرمان ھای جد. راه افتاده روزنامه ھا و مدارس بحثھای زنده در مورد نقش زن و مرد، ازدواج و خانواده ب

  .ا پردازی می کردند، منتشر شديؤنی را ريروابط اجتماعی نو

ای يزنان جمھوری ھای آس. رسوم کھنه ستمگرانه و پدرساالرانه مورد نقد قرار گرفته و به چالش گرفته شدند

 ق شدند و به آنان قدرت داده شد که ازيمرکزی  که در جامعه کھن به زور روبنده و چادر به سر می کردند، تشو

سا و دولت باشند، صاحب ير کنترل قدرت خانواده، کليجای  آنکه زه زنان اکنون ب. د و بند خود را برھانندين قيا

خوب درک را ن ھا ي اۀيت ھمد تا اھميحال به چھره جھان کنونی بنگر. قدرت شدند که برای رھائی خود بجنگند

  . ر و رو کندين زين چنيتی خود را اينظام جنسک از جوامع جھان سعی نکرده بود که يچ يتا آن زمان ھ. ديکن
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