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 یادداشت مترجم

مطالعه آثار کالسیک مارکسیستی و تاریخ جنبش کمونیستی یکی از ضررور  ارای         

بره  ”  تحلیل اای دو خطری “  زمانه ماست که متأسفانه تحت تأثیر رسانه اای مجازی و 

به سبب مسیری که انقرال    -فراموشی سپرده می شود. لنین و بلشویسم در این میان  

بیشترین لطمره خرورده      -اکتبر پس از مرگ او پیمود و مهمتر از امه پدیده استالین 

است. لنین را باید دوباره کشف کرد و در این مسیر شناخت زمینه و زمانه لنین کمرک   

شایانی به ما خوااد کرد. در امین راستا خاطرا  کالرا زتکین شناخت عینی ترری از     

نه فقط به عنوان معمار انقال  اکتبر، بلکه به عنوان انسانی که زیستی اجتماعی  -لنین 

 به ما می داد. -ام داشت

نوشته شده است و عمدتاً حول دیداراای  ۵۲۹۱خاطرا  کالرا زتکین از لنین در سال 

صور  گرفته است. بخشری از      ۵۲۹۱-۵۲۹۹چندگانه ای است که بین آنها در فواصل 

در    -که فصل ششم کتا  را تشکیل می داد، قربرالً        -خاطرا  کالرا زتکین با لنین 

به فارسی ترجمه شده است و در سایت اای متعددی دیده مری     - ۱۵بحبوحه انقال  

شود. صرفنظر از اشکاال  در ترجمه، به لحظ متدیک اشکال عمده ای در آن دیده مری   

که متأسفانه نام او ایچگاه ذکر نشده است و شخصاً به زحمرا  او ار        -شود. مترجم 

به احتمال زیاد تحت تأثیر ترند سیاسی غالب بر آن دوره بوده اسرت کره        -می گذارم

اجتماعی داشتند. بره طرور مر رال در             -دیدی مکانیکی به مناسبا  و روابط سیاسی

گفتگواای زتکین با لنین، لنین در رابطه با تحوال  م بت اجتماعی پرس از انرقرال         

اکتبر امه جا از زمان استمراری استفاده کرده است: داریم می سازیم؛ در حال ساخترن   

است و ... اما مترجم از زمان ماضی بعید استفاده کرده است: ساخته شده است؛ انرجرام       

شده است. منظور من از بیان این نکته به ظاار ساده اما ظریف این است که متد نرگراه   

در پیوند مداوم برا ترحروال          -یک انقالبی به تحوال  اجتماعی نگاای پویا و ارگانیک

که انقال  معجزه ای اسرت   -است و نه نگاای ایستا و مکانیکی و تقدیر گرا -اجتماعی 

 و با صور  گرفتن آن تمام مشکال  اجتماعی حل شده است.
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نگاای نزدیک به لنیرن،   -که برای اولین بار به فارسی ترجمه می شود -پنج فصل دیگر کتا 

لنین و انر، جنگ لهستان، مسأله آلمان و دومین کنفرانس زنان کمونیست درکی عیرنری و     

 -از جمله در جنگ لهستان و مسرألره آلرمران            -زمینی از متد لنین به مسائل سیاسی روز 

 بدست می داد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 تصور می کنم این کتا  با معرفی مختصری از کالرا زتکین تکمیل تر می شود. 

در ویدراو از توابع منطقه ساکسونی آلمان به دنریرا      ۵۵۱۵کالرا جوزفینه آیزنر در پنجم ژوئیه

مسکو در گذشت. پدرش رئریرس مردرسره و             -در آرخانگلسکویه ۵۲۱۱آمد و بیستم ژوئن 

به الیپزیک نقل مرکران    ۵۵۵۹شخصیتی مذابی ، اما مادرش فرانسوی و آزادمنش بود. سال  

به حز  کرارگرران      ۵۵۵۵کردند و کالرا در دانشکده معلمان شهر به تحصیل پرداخت. سال  

سوسیالیست آلمان پیوست که از نطفه اای تأسیس حز  سوسیال دمکراتیک آلرمران برود.      

کالرا زتکین بره     ۵۵۵۹دولت بیسمارک فعالیت کمونیستی را ممنوع کرد و سال  ۵۵۵۵سال 

تبعید رفت و در فرانسه به روزنامه نگاری و مترجمی خواند. در امانجا از اعضرای مرسسرس         

گروه سوسیالیست انترناسیونال شد. در فرانسه با اوسیپ زترکریرن از یرهرودیران رو  و                  

مارکسیست انقالبی آشنا شد و با ام ازدوا  کردند که حاصل این پیوند دو پسر بود. اوسریرپ    

درگذشت و کالرا با فرزندان خود به اشتوتگار  بازگشت. چند سرال برعرد برا             ۵۵۵۲سال 

گئورک فردریک زوندل انرمند ازدوا  کرد. خانه زوندل محل دیدار مارکسیسرت ارای آن        

 به دیدن آنها رفته بود. ۵۲۱۵دوران بود و لنین سال 

کالرا زتکین به مد  بیست و پنج سال سردبیر روزنامه برابری از انتشارا  حز  سروسریرال      

دمکراتیک آلمان برای زنان بود. در امین دوره امراه رزا لوکزامبورگ از مخالفان جدی خرط   

 تجدیدنظر طلبی برنشتاین بودند و مارکسیسم انقالبی را نمایندگی می کردند.

اولین کنفرانس جهانی زنان را در دانمارک برگزار کردند و به پیشنهراد لروئریرزه        ۵۲۵۱سال 

مار  را به عنوان روز جهانی زن در نظر گرفتند که در کنفرانس مزبور کرالرا     ۵۲زایتس روز 

کرد. یک سال بعد روز جهانی زن با رااپیمایی بریرش از        ”  سکند“  زتکین پیشنهاد لوئیزه را 

در سرتاسر اروپرا گررامری       -سوسیالیست و عرمردترًا زنران            -یک میلیون نرفرر       
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داشته شد. البته کالرا امواره مخالف فمنیسم بورژوایی بود و معتقد بود که فمنیسم و    

مبارزه راایی بخش زنان سوسیالیست با ام جور در نمی آیند. ار چند مبارزا  اصالح  

طلبانه را به م ابه ایستگاه اایی تا رسیدن به سوسیالیسم مورد تأیید قرار مری داد. از       

جمله این مبارزا  اصالح طلبانه تأکید بر حق رأی زنان، مزد برابر با مرردان و حرق         

طالق بود. این نوشته از کالرا به کوتااترین وجه ممکن دیدگاه او در رابطه با زنران و       

 سوسیالیسم را منعکس می کند.

کهه   -زنان کارگر که خواهان برابری اجتماعی هستند از جنبش بورژوایی زنان 

انتظاری ندارند. این عمارت بر شن بنها    -برای برابری حقوقی مبارزه می کنند

شده و بنیانی ندارد. زنان کارگر کامالً بر این باورند که مسأله رههایهی زنهان       

مسأله ای جدا و قائم بالذات نیست، بلکه بخشی از مسأله بزرگتر اجتهمهاعهی    

است. آنان کامالً می دانند که این مسأله در چارچوب مناسبات موجهود حه       

 نمی شود، بلکه پس از تحول کام  اجتماعی تحقق می یابد.

با شروع جنگ اول جهانی کالرا زتکین به امراه رزا لوکزامبورگ، کارل لیکبرنرشرت و      

تعدادی دیگر از اعضای حز  سوسیال دموکراتیک آلمان مخالف سرسخت جنرگ اول    

جهانی و سیاست بورگفریدن حز ) آتش بس با حکومت و پرایز از اعتصابا  کارگرری   

به امین  ۵۲۵۱در دوران جنگ( بودند. در طول جنگ چندین بار بازداشت شد و سال   

نیز کنفرانس ضرد   ۵۲۵۱خاطر زندانی شد که به خاطر شرایط سنی اش آزاد شد. سال  

جنگ زنان سوسیالیست را در برلین برگزار کردند. کالرا زتکین در کنفرانس صلح زنران   

 سوسیالیست در سویس چنین گفت:

کی از جنگ سود می برد؟ تنها اقلیت کوچکی در ههر کشهورص حهاحهبهان           

کارخانجات اسلحه سازی و توپ سازی، سازندگان قایق ها و کشهتهی ههای      

جنگی و کارخانجات تأمین تدارکات مورد نیاز ارتش. آنان در راستهای سهود      

خود، نفرت را میان مردم دامن می زنند و منجر به شعله ور شدن بیشتر آتش 
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جنگ می شوند. کارگران در این جنگ چیزی بدست نمی آورند، بلکه هر چهه   

 برایشان عزیز است را از دست می دهند.  

یکی از بنیانگذاران گروه اسپارتاکیست اا بود که یک سال بعد به نام حرز    ۵۲۵۱سال 

با تأسیرس حرز       ۵۲۵۲سوسیال دمکراتیک مستقل آلمان تغییر نام داد. پس از سال  

دومریرن      ۵۲۹۱کمونیست آلمان، نقش کالرا زتکین امواره در آن محوری بود. سرال     

مار  را به عرنروان      ۵کنفرانس جهانی زنان کمونیست را در مسکو برگزار کردند و روز 

به عنوان نماینرده   ۵۲۱۱تا  ۵۲۹۱روز جهانی زن مورد تصویب قرار دادند. کالرا از سال  

حز  در رایشتاگ) مجلس آلمان( حضور داشت. یک ماه پس از به قدر  رسیدن ایتلر    

رایشتاگ به آتش کشیده شد و عمالً منحل گردید. ماجرای آتش سوزی   ۵۲۱۱در سال 

رایشتاگ فرصتی برای ایتلر فراام کرد تا عالوه بر انحالل پارلمان، حز  کمرونریرسرت     

آلمان را تحت تعقیب قرار داد و حز  را ممنوعه اعالم کند. کالرا زتکین بره شروروی      

 رفت و امان سال در آنجا درگذشت.  

از کالرا زتکین مقاال  فراوانی به جای مانده است که در یک نگاه اجرمرالری ارمرواره        

رادیکال ترین خط کمونیستی را چه در صفوف کمونیست اای آلمان و چه در عررصره     

بین الملل تعقیب کرده است. در خالل گفتگواایش با لنین این موضوع را به وضوح می  

 توان دید.

ترجمه این کتا  را به امه فعاالن درون جنبش کمونیستی و بویژه رفقای زن ترقردیرم    

می کنم. از رفیق سیوان کریمی به خاطر زحما  بی دریغ اش در صفحه بندی و نشرر     

 الکترونیکی کتا  تشکر می کنم.
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 مقدمه

در این لحظه اندواناک، وقتی امه ما با عمیق ترین تألم فهمیدیم که با ضرایرعره ای      

جبران ناپذیر روبرو شده ایم، خاطرا  زنده و روشنی بخش کسی که رابری برزرگ و    

مردی بزرگ بود در ما بیدار می شود. در وجود لنین توازن مردی بزرگ، رابری برزرگ  

و انسانی بزرگ وجود داشت و برای امیشه به عنوان قلب بزرگ پرولتراریرای جرهران       

ت بیت شده است. این سرنوشت شکوامند از جانب مارکس برای رزمنردگران کرمرون        

پاریس توصیف شد: کارگران، کسانیکه برای ثرو  جنگیده بودند و به ترعربریرر زئروم         

ارای   دروغ“  و به تعبیر ما از “  مدنیت سطحی دنیای کهن “  مانند کانادایی اا از  ۵شاعر

بی خبر بودند، با ظرافت و حساسیت غریزی مری  ”  مرسوم و ریاکاراای دنیای بورژوازی

توانستند حقیقت را از دروغ، عظمت واقعری را از فرریرب، عشرق ثرمرربرخرش و                     

 غیرخودخوااانه را از میل به مشهور شدن که چیزی جز بطالن نیست، تشخیص داند.

می دانم که کشاندن مسائل شخصی به حیطه عمومی دشوار است. اما احسرا  مری         

کنم که وظیفه من است که از انبار خاطرا  شخصی ام با دوست و رفریرق فررامروش         

نشدنی ما، تکه اایی بیرون بکشم. ادای دین به کسی که با نظریه و عمل به ما یاد داد    

که اراده انقالبی می تواند آنچه را که به لحاظ تاریخی ضرور  و تکامل یافته است، بره    

آگاای دربیاورد؛ احسا  وظیفه در برابر کسانی که لنین آنران را دوسرت داشرت و            

برایشان مبارزه می کرد؛ احسا  وظیفه در برابر پرولتاریا، خالقان، است مارشردگران و     

سرکو  شدگان دنیا؛ ادای دین به کسی که قلب اش ماالمال از دلسوزی بود و احسا  

در وجودشان شکوه رزمندگان انقالبی و سازندگان نظرم    وظیفه در مقابل کسانیکه لنین

  برتر اجتماعی را تشخیص داده بود. 

 ک.ز

 ۵۲۹۱ژانویه 

V 
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 یک جلسه حزبی

” دنیا را لرزانرد “  بود که اولین بار پس از پیروزی انقالبی که  ۵۲۹۱اوایل پاییز 

لنین را دوباره دیدم. اگر خو  به خاطر داشته باشم، در جلسه ای حرزبری در      

تاالر اسوردلف کرملین و بالفاصله پس از ورود من به مسکو بود. از نرظرر مرن       

لنین تغییری نکرده بود. خیلی کم پیر شده بود. می توانم قسم برخرورم کره          

امان کت تمیز و آاار زده ای بر تن داشت که اولین بار او را در آن دیده بودم. 

دوم بین الملل در اشتوتگار  روی داد.     در کنگره ۵۲۱۵اولین دیدار ما سال 

 ”رزا لوکزامبورگ که ذاتاً شمّی انری داشت، لنین را به من نشان داد و گفت: 

نگاای بهش بنداز. این لنینه. به این کله شق با اراده نگاه کن. یک کلره شرق        

واقعی داقان روسی با چند خطوط ظریف آسیایی در صور  اش. این مرد می  

خوااد کواها را زیر و رو کند. شاید او زیر کواها نابود شود، اما ارگز تسلریرم    

 “نخوااد شد.

رفتار و ظاار لنین م ل سابق بود. بحث در جااایی خیلی جنجالی و برعرضرًا         
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طوفانی می شد. لنین امانند کنگره دوم بین الملل در مشاادا  و پیرگریرری     

دقیق روند مباح ا ؛ با اعتماد بنفس باال؛ تمرکز؛ انرژی ؛ انعطاف و مشرارکرت   

  فوق العاده بود.

این خصوصیا  را در مالحظا  و دخالت مداوم و سخنرانیهرای طروالنری در        

جلسا  می دیدم. به نظر می رسید که ایچ چیز در خور توجهی از نگاه نافذ او 

و از تیزاوشی او بیرون نمی افتاد. در طول این جلسه و حرتری برعرد از آن            

فهمیدم که خصلت ذاتی لنین سادگی، صداقت و رفتار کامالً طبیعی با ارمره     

چرا که عمیقاً پی برده ام که این آدم چیزی را که ” طبیعی” رفقا بود. می گویم

نیز نمی خوااد. طرز رفتار او با رفقا، بازتا     برای دیگران  برای خود نخوااد ،

 طبیعی شخصیت اوست.

لنین رابر بالمنازع حزبی بود که آگاه به ااداف و رااهای رسیدن به اارداف،    

کارگران و داقانان روسیه را در جنگ قدر  رابری کرد. االن ام با بردسرت      

آوردن حمایت آنان، دیکتاتوری پرولتاریا را رابری می کرد. لنین بره عرنروان       

انسانی که می توانست در این موقعیت قرار بگیرد، خالق و رابر امرپرراطروری    

بزرگی بود که به اولین دولت کارگران و داقانان تبدیل شد. انردیشره و اراده        

لنین در بین میلیونها نفر، حتی خار  از شوروی وجود دارد. در ار تصرمریرم       

مهمی دیدگااهای او معتبر بود. ار جا است مارشدگان و سرکو  شدگان وجود  

دارند، نام او سمبل امید و آزادی بود. کارگران روسیه که افق ایده آل انسانیرت   

   بخش اول
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رفیق لنین مرا را بره        “ مشترک المنافع را روبه روی خود می دیدند، می گفتند

آنران   .“ کمونیسم رابری می کند . باید تحمل کنیم، ار قدر ام سخت براشرد     

قحطی و سرما را تحمل کردند، به جبهه اا شتافتند و تحت شرایرطری کره در        

 ” اوصاف نمی گنجد به استقرار صنایع امت گماشتند. داقانان ام می گفتند:     

اا را از ما بگیرند؟ پردربرزرگ      چرا باید نگران باشیم که اربابان بر گردند و زمین

روی دیروارارای      .“ لنین و تروتسکی با ارتش سرخ اش ما را نجا  خوااند داد  

و بدین شرکرل زبران حرال            “ زنده باد لنین! “ کلیسااایی در ایتالیا نوشته بودند

کارگرانی می شدند که در انقال  روسیه، آزادی خود را مدیون لنین بودنرد. در     

آمریکا، ژاپن و اند شورشیان در مقابل قدرتهای حاکمان تحت پرچم لنین جمع 

 شده اند.

لنین چقدر فروتن و ساده بود. او که می توانست نگاای به کار تراریرخری خرود        

بیندازد و دمی بیاساید، بار سنگینی از اعتماد، احسا  مسئولیت و کار بی وقفره  

بر او سنگینی می کرد! خود را میان رفقا گم کرده بود. یکی از آنان بود. یکی از      

شخصیتی “  بسیاران. اما ایچ حرکتی، ایچ کاری از او سر نمی زد که نشان داد 

است. چنین رفتاری با او بیگانه بود، چرا که او واقعاً یک شخصیت بود. برطرور       “  

مرتب پیک اایی وارد اتاق می شدند و گزارشهای مختلفی از تشکال  مدنری و    

نظامی می آوردند. گزارشاتی که غالباً با عجله و چند خط جوا  داده مری شرد.     

لنین به امگی لبخندی دوستانه می زد یا سری تکان می داد و برا چرهرره ای        
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بشاش با امه برخورد می کرد. در این جلسا  به طور مرتب به رفقا توصیه اایی 

سازنده می کرد. در فاصله جلسا  لنین زیر اجومی واقعی قررار مری گررفرت.          

رفقای زن و مرد از مسکو، پطرزبورگ و سایر مناطق دوردست و جوانان بسیاری، 

رفیق لنین، “  ؛ ” والدیمیر ایلیچ لطفاً....    “  افراد بسیار جوانی دورش را می گرفتند.  

چنریرن درخرواسرترهرا،         ”.  ایلیچ می دانیم که تو...اما...      “ ؛ ”با این.... مخالفت نکن

  پیشنهادا ، پرسش اایی در اطراف او مو  می زد.

لنین در استماع و جوا  دادن به این پرسشها صبور و خستگی ناپذیرر برود. او        

گوشی شنوا داشت و توصیه ای مناسب برای ار سسال و درددلهرای شرخرصری       

داشت. طرز رفتار او با جوانان بویژه بسیار ظریف بود. حالتی رفیقانه، عاری از ار   

گونه فضل فروشی و نگاه از باال و عاری از ار نشانه ای که کبر سن بره خرودی     

خود فضیلتی دارد. لنین با امه برابر رفتار می کرد و با تمام وجود رشته قرلرب      

در او دیده نرمری   ”  ریاست”  اش را به امه گره می زد. کمترین نشانه ای از حس 

شد. اقتدار او در حز  به عنوان پدر ایده آلی بود و رفقا برتری لنین را با علم بره   

آگاای او پذیرفته بودند و لنین آرزو می کرد، چنین باشد. در این فضای پیرامون  

پدر “  لنین به یاد دارم که ایچ نشانه ای از ترشرویی، سختگیری و خودبرتربینی 

سوسیال دموکراسی آلمان در او دیده نمی شد. بویژه عاری از نوکرمرأبری    ”  حز 

سوسیال دمکرا ] آلمانی[ بود که در مقام ریاست جرمرهروری         [  ۵] مبتذل، ابر 

۱ 

   بخش اول

؛ رابر حز  سوسیال دمکراتیک آلمان و اولین رئیس جمهور آن   ۵۵۵۵-۵۲۹۱[ فریدریک ابر  ۵]

www.takbook.com



 خاطراتم با لنین 

XVI 

بورژوایی، به طرز مبتذلی چاکرمنشی خود را به اربابان نشان داده و بر اثر امین 

اای شریف از دست داد.  چاکرمنشی اعتبار خود را در میان پرولتاریا و امه انسان

احمق یا جسور نیستند که مانند لنریرن   ”  ] ابر [ نشان داد که این آقایان چنان  

در نرنروی     “  تحت مراقبت این آقایان، سررمرایره داران          ”.  دنبال انقال  باشند

می توانند بسیار راحت تر از زمان انریش ااینه در ] داسرتران[    ”  امپراطوری رم

سی و سه پادشاه به خوا  بروند. تا زمانیکه انقال  از ضرور  تاریخی فوران کند 

 ۹“من کیستم؟ ”نیز بخروشد و فریاد بزند:   و جامعه اینجا] آلمان[

 

 

 

 

 

 

۴ 

. در جریان انقال  باواریا و تحوال  انقالبی پس از جنرگ   ۵۲۹۱تا مرگ اش به سال  ۵۲۵۲از سال 

 اول در آلمان آشکارا متحد ارتجاع و در مقابل انقال  قرار گرفت.م

 [ اشاره به فریاد نپتون در داستان ویرجیل؛ آنه ئید که به نشان عصیان و نافرمانی فریاد برکشید:۹]

?Quos ego.م  
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 لنین و فرهنگ

اولین دیدار من از خانواده لنین، احساسی را که در کنفرانس حزبی پیدا کرده     

بودم، تقویت کرد و پس از گفتگواایی که از آن زمان با او داشته ام، این احسا  

عمیق تر شده است. درست است که لنین در کرملین ، قلعه تزار سابق، زنردگری    

می کند و آدم باید از چندین دروازه و نگهبان عبور کند تا به او برسد، امرا ایرن     

مقررا  با تالش ضدانقال  برای از بین بردن رابران انقال  تا امروز ام قرابرل     

  توضیح است.

ار وقت الزم بود لنین در این ساختمان دولتی افراد را مالقا  می کرد. امرا        

منزل او بی نهایت ساده و بی تکلف بود. به خانه کارگران بسیاری سر زده ام کره   

است. وقتری بره      ”  دیکتاتور مطلق مسکو”  اثاثیه منزل آنان بسیار گرانتر از منزل

منزل لنین رسیدم، امسر و خواارش مشغول خوردن شام بودند و برالفراصرلره     

۳ 

 بخش دوم

www.takbook.com



 خاطراتم با لنین 

XVIII 

صمیمانه مرا دعو  کردند که با آنان شام بخورم. غذایی ساده بود و به اقترضرای    

دوران سخت: چای، نان سیاه، کره، پنیر. کمی بعد خواار لنین مری خرواسرت          

پیدا کند و شیشه کوچکی مربا پیردا کررد.     ”  مهمان عزیز“  برای ”  شیرینی”  چیز

ادایایی از قبیل آرد، بریرکرن،      ”  لنین شان“  امه می دانستند که داقانان برای 

تخم مرغ، میوه و .... می آوردند. اما امه می دانستند که ایچ چیزی در خرانره          

به بیمارستان اا و یتیمخانه اا فرستاده می شرد.    ”  ادایا“  لنین نمی ماند. امه  

خانواده لنین سخت به این اصل اخالقی چسبیده بودند که نباید زندگی بهترری  

 از دیگران، یعنی توده اای کارگر، داشته باشند.

*** 

من رفیق کروپسکایا، امسر لنین، را از زمان کنفرانس بریرن الرمرلرلری زنران            

در برن برگزار شد، ندیده بودم. چهره مهربان   ۵۲۵۱سوسیالیست که مار  سال 

او با چشمان دوست داشتنی اش، نشانه اایی از بیماری بدخیمی را با خود حمل 

می کرد که از درون او را می خورد. اما اینها به کنار، کروپسکایا ام امانرطروری    

مانده بود و تجسم فروتنی و صداقت بود که بیشتر ناشی از یک سادگی زاادانره  

بود. مواایش را به مالیمت به پشت شانه کرده و با گره ناشیانه ای از پشت بسته  

بود. می شد کروپسکایا با آن لبا  بدقواره اش را با زن خانه داری اشتباه گرفت  

برا    -”  بانوی اول امپراطوری کبیر روسیه“  که تنها مشغله اش کمبود وقت است.  

بدون تردید در صف اول از خرودگرذشرترگری و           -ادبیا  و معیاراای بورژوایی
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فداکاری در راه زحمتکشان و سرکو  شدگان قرار داشت. نزدیکی افکار و کرار       

مشترک او را به لنین گره زده بود. نمی توان از لنین حرف زد و به کروپسرکرایرا     

؛ اولین و بهترین منشی ؛ به لحراظ فرکرری      ”  دست راست لنین   “ فکر نکرد. او  

مجا  ترین رفیق لنین؛ مجر  ترین شارح دیدگااهای لنین ؛ در گردام آوردن 

رفقا و اواداران برای استاد نبوغ ، به طرزی پیگیر و حکیمانه رفیقی خسرترگری    

ناپذیر بود و نیز عاملی بسیار مسثر در اشاعه افکار لنین در میان طبقه کارگر بود. 

به جز اینها، کروپسکایا حوزه فعالیتهای شخصی داشت و خود را با تمرام وجرود     

 وقف آن کرده بود: نظام آموزش و تعالیم توده ای

مرعراون   “  مضحک و موان است که رفیق کروپسکایا را در کرملین به عنوان     

تصور کنیم. کروپسکایا در تمام عمرش، حتی در تبعید و در شرایطی کره   ”  لنین

احکام ظالمانه قضایی آنان را از ام جدا کرده بود، با لنین کار کرده و مراقب اش 

بود. طبیعت عمیقاً ماارانه کروپسکایا موجب شده بود که لنین به معنای واقعری   

داشته باشد و در این امر از حمایت عاشقانه خواار لنین برخوردار ” منزلی“ کلمه 

بود. منزل نه به مفهوم عیاشی آلمانی ، بلکه فضایی معنوی که در نتیجه روابرط     

اای سرزنده که به خانه آنان رفت و آمد می کردند، ایجاد شده بود. واضرح    انسان

اصالت امه چیز را تعیریرن     است که در چنین روابطی، صداقت، حقیقت، فهم و

می کند. ار چند در آن زمان انوز شخصاً با رفیق کروپسکایا آشنایی نداشرترم،    

او و تحت توجها  دوستانه او، فوراً احسا  کردم که در خانه “  مملکت “  اما در 
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خودم استم. وقتی لنین آمد، و شاید اندکی بعد، گربه بزرگی سر رسید و ارمره    

” شانه اای ترروریسرت    ”  خانواده با خوشحالی به استقبال گربه رفتند. گربه روی 

جهید و پس از اندکی به آرامی در بغل اش نشست. واقعاً احسا  کردم در خانره  

استیم که در میان رفقای ” میمی” خودم استم یا با رزا لوکزامبورگ و گربه اش

  رزا جایگاای تاریخی داشت.

 

*** 

لنین متوجه شد که ما سه زن درباره انر، مسائل آموزشی و تعلیماتی صحربرت   

می کنیم. من با شوق کامل، کار فرانگی ارکولی بلشویکها را تحسین می کردم. 

از انرژی و فعالیت نیرواای خالق که رااهای نوینی بروی انر و آموزش باز کرده 

بود، صحبت می کردم. اما احسا  خودم را پنهان نمی کردم که مقردار قرابرل       

توجهی از تردید، ناروشنی، عدم قطعیت و تجربه گرایی در این کاراا دیده مری    

شود. در کنار میل وافر به محتوای جدید، فرم جدید، شیوه اای نویرن سربرک       

زندگی، بسیاری از سبک اای فرانگی و انری وجود داشتند که دنبال الرگروی   

 ” غربی بودند. لنین بالفاصله با کمال سرزندگی وارد این بحث شد و گرفرت:           

نیرواای خالق و بیدارکننده که فرانگ و انر نوینی در شوروی بوجود می آورد، 

خو  و بسیار خو  است. رشد غول آسای این پدیده قابل فهم و مفید است. مرا    
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باید آنچه را که قرنها مغفول مانده است، بیدار سازیم. شور و شوق با ار  و مر ، 

امروز برای تمایال  خاصّ ”  الهله“  تب جستجوی رااهای جدید ، ناظران جدید، 

آنان در فردا روز! امراه می شود. ارمره     “  به صلیب کشیدن “  انری و معنوی و 

  “اینها گریزناپذیر است.

انقال  تمام نیرواایی را که مدفون شده بودند، راا می کند و آنان را از عمرق   ” 

به سطح می کشاند. بگذارید نمونه ای بیاورم: به فشاری که از سوی سرمشق ارا    

و سرکشی اای دادگااهای تزار و نیز از سوی سالیق و تخیال  طبقه اشرراف و    

بورژوایی روی نقاشی، مجسمه سازی و معماری وجود داشت دقت کرنریرد. در         

جامعه ای که بر اسا  مالکیت خصوصی است، انرمند کاالی خود را برای برازار  

کسل کننده   خلق می کند. او به مشتری نیاز دارد. انقال  ما عمده ی این فشار  

را از روی انرمند برداشته است. انقال  ما دولت شورااا را به حامی و مرحرافرظ     

آنان تبدیل کرده است. ار انرمندی و ار کسی که آرزویی انرمندانه در سرر       

دارد، می تواند ادعا کند که این حق را دارد که آزادانه طبق ایده آلِرهرای خرود      

چیزی را ، خو  یا بد، خلق کند. بنابراین با این شور و حال، این امهمه و ایرن     

 “تجار  روبرو استیم.

اما، البته که ما کمونیست استیم. نباید دست در جیب بگذاریم و اجازه دایرم    ”

این ار  و مر  به ار راای که می خوااد، برود. باید آگااانره ترالش کرنریرم           

رانمای این پیشرفت باشیم ؛ باید به مسیر آن شکل بدایم و راه نشان دایم. در 
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دکرترر   “  این زمینه انوز بسیار ناموفق استیم. به نظر می رسد که مرا نریرز           

“ برت پررسرت        “  خود را داریم. ما بسیار بیش تر ] از کارلستاد[    [   ۵] ”  کارلستاد

استیم. باید زیبایی را به چنگ آوریم؛ از آن الگویی بسازیم؛ آن را حفظ کنیم و    

باشد. چرا باید از زیبایی واقعی رویگردان باشیم و آن را در راه خیر و    ”  کهن“  لو 

اسرت؟  ”  کهن“  به عنوان نقطه شروع پیشرفت بکار نبریم؟ فقط به این خاطر که 

استند؟ ”  نو“  مانند الهه اا اطاعت کنیم؟ فقط به خاطر اینکه “  نو “    چرا باید از

این ابتذال است. ابتذال محض. در مورد احترام به انر به سبرک غرربری نریرز            

ارای     ریاکاری نهادینه شده ای می بینیم. البته که غیرآگااانه است! ما انقرالبری    

قلره  ”  خوبی استیم، اما احسا  می شود که ناچار شده ایم که وانمود کنیم برر 

“ قرار گرفته ایم. من این جرأ  را به خودم می دام که خود را  ”  فرانگ معاصر

نشان دایم. نمی توانم آثار اکسپرسیونیسم، فوتوریسم، کوبیسم و سایرر   ”  وحشی

ایسم اای مشابه را به عنوان عالیترین جلوه نبوغ انری ارزش گذاری کنم. مرن   

 “اینها را نمی فهمم. مرا به وجد نمی آورند.

*** 

گفتم: باید اعتراف کنم که من نیز فاقد مکتبی برای شناخت یا روحی شورانگیرز   

استم که بپذیرم شکل انری یک بینی بایستی یک م لث باشد و اینکه ترحرت     

۴۴ 

[ اشاره به آندریا  کارلستاد، مصلح اجتماعی و نویسنده قرن شانزدام، از امکاران مارتین لوتر که  ۵] 

 متهم به بت پرستی شد.م
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فشار واقعیا  انقال  باید بدن انسان را به توده ای بی شکل که روی دو چو  پا 

 قرار دارند و چنگ اای پنج شاخه روی آن قرار دارند، ببینیم.

آره! کالرای عزیز. ما خیلی قدیمی استیم. شاید کمری      ” لنین از ته دل خندید:  

بیشتر از انقال  بگذرد ما نیز از بقیه عمر احسا  رضایت کنیم. ما دیگرر ارنرر       

 “جدید را درک نمی کنیم، باید آن را پشت گوش بیندازیم.

اما عقیده ما درباره انر مهم نیست. چیزی که انر به صداا یرا   ”لنین ادامه داد: 

ازاران نفر می بخشد، به اندازه کار ما مهم نیست. انر به مردم تعلق دارد. برایرد     

در توده اای وسیعی از کارگران ریشه داشته باشد، آنان باید انر را درک کنند و 

به آن عشق بورزند. انر باید ریشه در احسا  توده ارا داشرتره براشرد و در               

احساسا  ، اندیشه اا و آرزواای آنان رشد و نمو کند. انر باید انرمنرد را در       

توده اا بار بیاورد و رشد داد. آیا ما باید کیک و پنیر به اقلیرتری برداریرم در           

حالیکه توده اای وسیعی از کارگران و داقانان نان سیاه ام ندارند؟ منظور مرن  

حتی بر خالف چیزی که تو تصور می کنی فقط ظاار قضیه نریرسرت، برلرکره         

تصورناپذیری است. ما باید امیشه کارگران و داقانان را پیش چشم خود داشته  

باشیم. باید یاد بگیریم که آنان را به حسا  بیاوریم و برای آنان کار کنیم. حتری    

 “در حوزه انر و فرانگ.

بنابراین ممکن است انر به مردم روی بیاورد و مردم به انر روی بیراورنرد.    ”    

۴۶ 
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ما باید اول از ار چیز سطح عمومی آموزش و فرانگ را ارتقا دایم. کشور ما در  

این زمینه در چه وضعی است؟ شاید تعجب کنی که از زمان رسیدن به قردر ،    

به کار فرانگی عظیمی دست یافته ایم. بدون گزافه گویی می توانیم بگوییم که  

آنرگرونره کره        -در این زمینه بسیار جلو رفته ایم. ما نه فقط سراا را نبریده ایم 

منشویکها و کائوتسکی اای کشوراای دیگر ما را بدان متهم می کنند، برلرکره      

فقط در مرقرایسره برا         ”  بسیار“  مغزاا را شکوفا کرده ایم. مغزاای بسیاری. اما   

گذشته و در مقایسه با طبقا  حاکم و دستجا  آنان در ادوار گذشتره. مرا برا         

نیازاای غول آسای کارگران و داقانان برای آموزش و فرانگ روبررو شردیرم.        

نیازاا ما را بیدار کرد و به ما انگیزه داد. نه فقط در پطروگراد و مسکو؛ نه فقط در 

مراکز صنعتی، بلکه خار  از این شهراا و در روستااا. و ما خواای نخواای ملرت   

فقیری استیم؛ ملتی دربدر استیم و اک ریت مردم از نظر فرانگی قرربرانری و      

محروم بوده اند. البته که در حال حاضر کمپین عظیمی برای رفع بیسوادی برراه   

 “انداخته ایم.

برپرا کررده     ”  کلبه اای کتابخوانی“  در روستااا و شهراای کوچک کتابخانه و  ” 

ایم. در حیطه اای مختلف دوره اای آموزشی را سازمان داده ایرم. ترولریردا          

“ و   ”  نمایشگراارهرای سریرار       “  نمایشی و کنسر  اای خوبی برگزار کرده ایم.  

متعددی را به سرتاسر کشور ارسال کرده ایم. اما تکررار مری      ”  تابلواای آموزشی

کنم، امه اینها در خدمت میلیونها آدمی است که از دانش ابتدایی و بدوی ترین 

۴۶ www.takbook.com



 یادداشت مترجم

   XXV 

فرانگ! محروم بوده اند. اگر امروز در مسکو ده ازار نفر و فردا ده ازار نفر دیگر   

از اجرای نمایشهای عالی بهره مند شوند، میلیونها نفر اسرترنرد کره جرویرای           

یادگیری حروف الفبا استند تا بتوانند نام خود را بنویسند؛ کره حسرا  یراد          

بگیرند؛ تشنه فرانگ استند؛ شیدای آموزش اند؛ تازه دارند یاد می گیرند کره    

نه جادوگران و نه رمرال    ”  پدر آسمانی“  عالم تحت قوانین طبیعی می چرخد نه 

 “اا!

*** 

میان حرف او پریدم و گفتم: رفیق لنین! اینقدر با تلخکامی از بیسوادی شرکروه       

نکن. ] بیسوادی[ تا درجه معینی به پیشبرد انقال  کمک کرد. ] بیسوادی[ مانع 

از این شد که کارگران و داقانان مرعو  و آلوده به ایده اا و فرضیا  بورژوایری  

بشوند. تبلیغا  و تهییج ] انقالبی[ شما روی زمین بکر رشد کرد. شخم زدن و         

تر است تا اینکه مجبور باشی جنگل را بربرری و ریشره         کاشت زمین بکر آسان

 اایش را بکنی و دور بیندازی .

آره، این درست است. اما فقط تا حدّ معینی یا بهتر بگویم  ” لنین در جوا  گفت:  

تا مقطع معینی از مبارزه. بیسوادی تا مقطع قبضه کردن قدر ، با مربرارزه مرا       

انطباق پذیر بود. با ضرور  تخریب دستگاه نظم کهن. اما آیا ما فقط به خراطرر       

تخریب، خرا  کردیم؟ ما تخریب کردیم تا چیز بهتری بسازیم. بیسوادی با امرر     
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سازندگی جور در نمی آید. امانطور که مارکس گفته است، این امر خود کارگرر   

است تا خویشتن را راا کند و من داقان را به این متن اضافه می کنم. جامرعره    

شورایی ما چنین امری را ممکن خوااد کرد. به یمن وجود جامرعره شرورایری،        

ازاران کارگر در پیکره اای مختلف شورایی اکنون مشغول آموزش سازندگی اند. 

در آستانه “  امانگونه که خودشان در محافل شما می گویند، اینها زنان و مردان 

اند. به این معنی که بیشتر آنان در رژیم کهن بزرگ شده اند، یعنی بدون ” حیا 

آموزش یا فرانگ بزرگ شده اند و اکنون با اشتیاق کامل دنبرال فررارنرگ و         

آموزش استند. ما تمام سعی خود را بکار می گیریم که زنان و مردان جروان را     

به کار شورایی جلب کنیم و از این طریق آنان را عمالً و نظراً راانمایی کرنریرم.    

نیاز به نیرواای اجرایی و سازنده را نمی توان انکار کرد. ما ناچار به اسرترخردام       

دیوانساالران کهن استیم و خود نیز در آینده دچار دیوانساالری خواایرم شرد.     

قلباً از این موضوع متنفرم. نه فقط به خاطر فرد دیوانساالر. ممکن است چنریرن     

فردی، آدم رذل توانایی باشد. اما من از این نظام] دیروانسراالری[ مرترنرفررم.              

ترین سالح بررای   دیوانساالری از باال و از پایین نظام را فلج و فاسد می کند. مهم 

ریشه کن کردن دیوانساالری و فائق شدن بر آن، گسترش ار چه بیشتر آموزش 

ما نرهرادارای      ”  چشم انداز آینده ما چطور است؟“  و راانمایی توده ای است. و  

باشکوای ایجاد کرده ایم و واقعًا گامهای بسیار خوبی برداشته ایم ترا جروانران        

کارگر و داقان آموزش ببینند؛ مطالعه کنند و کسب فرانگ کنند. اما ایرنرجرا       
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بازام سسال این آزاردانده به میان می آید: آیا این مقدار کافی است؟ ابداً! انروز    

مهدکودک، پرورشگاه اطفال و مدار  ابتدایی بسیار کمی داریم. میلیونها کودک  

بدون آموزش و بدون تعلیما  بزرگ می شوند . آنان در جهالت و بی فرانرگری    

پدران و اجداد خود بار می آیند. چه استعداداایی تلف می شوند؛ چه آرزواایری   

می خشکند! این جنایتی شنیع علیه سعاد  نسل امروز و غار  سرمایره ارای      

دولت شوراااست که باید به جامعه ای کمونیستی گذار کند. این خطری عظیرم   

 “برای آینده است.

*** 

در لحن صدای لنین که معموالً آرام است، ته رنگی از خشمی فروخفته احسرا   

می شود. فکر می کردم که انگام صحبت با ما سه نفر این موضوع باید خیلی بر  

او تأثیر گذاشته باشد؛ باید خیلی به مشغله او تبدیل شده باشرد. گرفرترم کره           

از خصوصیاتی صحبت کرده است که در  -که نام او را فراموش کرده ام -شخصی

“ زندگی انری و فرانگی وجود دارد و آنها را در ظرف زمان می سنجد و آنها را 

  می نامد.” تلطیف کننده شرایط

می فهمم! بسیاری از مردم صادقانه فکر می کنند که می توان برر      ” لنین گفت:  

فائق آمد. نان، قطعاً! سیرک، بسیرار    ”  نان و پنیر“  مشکال  و مخاطرا  کنونی با 

خو ! اما نباید فراموش کنیم که سیرک انری واقعی نیست، بلکه کمابیش یک  
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[  ۵] سرگرمی جالب است. فراموش نکنیم که کارگران و داقانان مرا مرردم رم           

نیستند. کارگران و داقانان ما رعیت دولت نیستند. کارگران و داقانان ما با کرار    

و برا فرداکراری بری           ”  سراخرترنرد    “  خود دولت را می سازند. آنان انقال  را      

خون خود از کار خود دفاع کردند. کارگران و داقانان ما شرایسرتره       با  نظیری،

چیزی بیشتر از سیرک استند. آنان شایسته انری واقعی و عظیم اند. بنابررایرن     

قبل از ار چیز باید تعلیما  و آموزش عمومی را توسعه دایم. اینها زمین بکری  

انری واقعری، ارنرری برزرگ و ارنرری                -که با فرض تضمین نان -استند 

” کمونیستی را ببار می آورند و فرم را متناسب با محتوا تنظریرم مری کرنرنرد.           

با وظایفی ارزشمند و عظیم مواجه شده اند. درک و انجام ایرن       ما”  روشنفکران

وظایف، سهیم شدن در انقال  پرولتری است که رااگشای دروازه ارای آزادی      

خوااد بود. راا شدن از بدبختی و مخمصه شرایط زندگی قدیم که برطررز بری         

 ”آمده است. ” مانیفست کمونیست“ نظیری در 

*** 

آن شب، تا دیروقت از چیزاای بسیاری حرف زدیم. اما امه چیز به جز نرکرا       

لنین درباره انر، فرانگ، تعلیما  و آموزش عمومی از خاطرم محو شده اسرت.  

در آن شب خنک، وقتی به منزل بر می گشتم با خود فکر می کردم که لرنریرن    

۴۲ 

 [ اشاره به دوران رم باستان که مردم در نمایش خونین نبرد گالدیاتوراا شرکت می کردند.م۵]
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چقدر صادقانه و با حرار  به مردم کارگر عشق می ورزد. افرادی اسرترنرد کره       

را فقرط    لنین را روشنفکری سرد مزا  و متعصبی سختگیر می دانند که انسانها

می شناسد و عاری از احسا  با انسانها ارمرچرون      “  مقوله بندی تاریخی “  در 

  مهره اای شطرنج بازی می کند.
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 جنگ لهستان

یکی دیگر از گفتگواای من و لنین به طور ویژه ای بر حافظه ام نرقرش بسرتره       

است. من نیز مانند بسیاری از رفقا که از غر  به مسکو رفته بودیرم، برایرد در         

تغییری بوجود می آوردم. لنین بره   -حتی در طرز خوابیدن  -سبک زندگی خود 

دیدن من آمد و مانند بهترین مادر با نگرانی کنجکاو بود که آیا غذا و امرکرانرا     

کافی دارم؟ از امکانا  پزشکی خو  و ...برخوردارم ؟ چیزی می خواام؟ پشرت       

سر لنین رفیق کروپسکایا را با چهره مهربانش دیدم. وقتی گفتم که امه چریرز      

خو  است، لنین کمی تردید نشان داد. لنین بویژه از این نگران بود که در طبقه 

چهارم یک خانه شورایی زندگی می کردم، که نگرانی اش بجا بود. ساختمان بره   

لحاظ نظری آسانسور داشت، اما در عمل کار نمی کرد. لنین به لحن طنزآمیرزی   

پس از اندکی کشتری   “ انقال .   برای  اا  کائوتسکی  اراده  و  آرزو  م ل  دقیقاً” گفت:  
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 گفتگواای ما روی اموا  سیاست به حرکت در آمد.

عقب نشینی ارتش سرخ از لهستان منجر به وقفه ای در رشد شکوفه انقال  شد 

که با پیشروی سریع و فاتحانه نیرواای شوروی تا ورشو در روح ما شکوفا شرده    

بود. برای لنین توضیح می دادم که چطور پیشروی ارتش سرخ بره ورشرو در          

پیشروان انقالبی طبقه کارگر آلمان تأثیر گذاشته بود و چطور موجرب وحشرت     

با ستاره سرخ بر کالاشران، بردون     ”  رفقا“  بورژوازی و خرده بورژوازی شده بود.  

اونیفورم نظامی و در لبا  معمولی با پوتین اای پاره پراره یرا کرفرش ارای            

دروازه اای آلمان نزدیک شرده      معمولی، سوار بر اسب اای کوچک و چابک به

آیا اینها به تسخیر لهستان ادامه خوااد داد و بسوی مرزاا روانه خرواارد   ”بودند. 

اینها سساالتی بودند که در آن زمان در آلرمران ارمره          “شد؟ بعد چه می شود؟

با حرار  و    ۵اذاان را مشغول کرده بود. متخصصان امور جنگی در قهوه خانه اا 

بی وقفه به این سساال  می پرداختند. بوضوح دیده می شد که در میران ارمره       

” امپریالیست سفید لهسرتران  “ طبقا ، در میان کلیه اقشار اجتماعی از نیرواای 

آنان وجود داشت. اما  ”  دشمن میراثی”  نفر  شوونیستی بسیار قویتری از فرانسه

حتی تر  از چشم انداز انقال  قویتر از نفر  شوونیستی از لهستان بود و حفظ 

، میهرن  ” خطر“ معااده ورسای به امر مقدسی تبدیل شده بود. در مواجهه با این  

۶۲ 

 ومسبخش 

 [ به نظر می رسد که کالرا زتکین به کمونیست اای بی عمل آلمان طعنه می زند.م۵]
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پرستی جبونانه و صلح طلبی خفیفی بر فضا حکمفرما بود. برورژوازی و خررده        

بورژوازی، امراه با دنباله روان آنان در میان طبقه کارگر نیمه خوشحال و نیمره  

  ترسان به صحنه اوضاع جاری لهستان خیره شده بودند.

*** 

لنین با دقت تمام به حرفهای من و مالحظاتم درباره موقعیت حز  کمونیرسرت   

آلمان، حز  رفرمیست و رابران اتحادیه اای کارگری گوش مری داد. چرنرد         

 ” دقیقه در سکو  گذشت و غرق در اندیشه بود. بعد سکو  را شکست و گفت:   

بله. در لهستان چنین شد و شاید بایستی چنین می شد. البته تو از شرایرط مرا       

اطالع داری. می دانی که نیرواای شجاع و دارای اعتماد بنفس ارتش سررخ نره      

امکاناتی داشتند، نه نیروی پشتیبانی و نه مهما . حتی نان خشک ام نداشتنرد   

که سدجوع کنند. ناچار بودند نان و سایر امکانا  ضروری را از داقانان لهستانی  

و طبقا  متوسط بگیرند. لهستانی اا ارتش سرخ را به چشم دشمن نرگراه مری       

کردند، نه به چشم برادر یا راایی بخش. لهستانی اا نه احسرا  انرقرالبری و            

اجتماعی داشتند؛ نه ]انقالبی [فکر کردند و نه به این شیوه عمل کردند. برلرکره       

مانند ناسیونالیست اا و امپریالیست اا با ما در افتادند. انقالبی که در لهرسرتران     

روی آن حسا  باز کرده بودیم، به وقوع نپیوست. کارگران و داقانان مورد فریب  

طرفداران پیلودسکی و داشینسکی واقع شدند و از دشمنان طبقره خرود دفراع        

کردند. بگذار سربازان شجاع ارتش سرخ گرسنگی بکشند؛ در کمین بیفتند و ترا   
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 ”جان می داند زیر ضربه ما باشند! 

ترین فرمانداان جنگ در دنیرا، یرک      ایچ می دانی که بودینی یکی از بااوش ” 

داقان جوان است. او مانند سربازان ارتش انقالبی فرانسه که وسایل فرمانرده را     

در یک کیسه گونی حمل می کردند، وسایل الزم را با خود می برد. با این تفاو   

که بودینی وسایل اش را در توبره زین اسب اش می گذاشت. او چیز عرجریربری      

درباره فنون نظامی نمی داند، اما از شامه استراتژیک عالی برخوردار است. او در    

بزرگترین خطرا  و محرومیت اا با امقطارانش شریک می شرود و سرربرازان        

حاضرند جان در رااش بداند. خود او به خوبی ار سرباز خو  است. اما ترمرام      

امتیازا  بودینی و سایر فرمانداان ارتش انقالبی نمی تواند ضعف اای نظامی و   

مسائل تکنیکی ما را جبران کند.چه رسد به اشتبااا  محاسباتی سیراسری مرا،       

مانند امید به انقال  لهستان. رادک اوضاع را پیش بینی کرده بود. به ما اشردار    

کردم. امرا اسرا         ”  شکست طلبی“  داد. من از او عصبانی شدم و او را متهم به  

مخالفت او درست بود. او مسائل خارجه و به خصوص غر  را بهتر می شنراسرد.    

بهتر از ما می شناسد و آدم بااستعدادی است. رادک برای ما بسیار مفید اسرت.     

مدتی قبل در یک نیمه شب یا بهتر بگویم دمدمای صبح پس از یک گفرترگروی    

 “طوالنی سیاسی پشت تلفن با ام آشتی کردیم.

می دانی که موضوع صلح لهستان در اول با مخالفت بسیار سختی در حرز        ” 

لیتوفسک بود. من شدیداً مورد حمله قرار   -مواجه شد. این ام مانند صلح برست 

۶۶ 

 ومسبخش 
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گرفتم، چرا که شروط صلح را پذیرفته بودم. شروطی که آشکارا به نفع لهستانری   

اا و به ضرر ما بود. تقریبًا امه کارشناسان ما بر این باور بودند که با در نرظرر        

گرفتن وضعیت لهستان و بویژه فالکت اقتصادی آن، اگر صبر می کرردیرم مری      

توانستیم امتیازاتی بدست آوریم. حتی احتمال پیروزی کامل بررای مرا وجرود         

داشت. اگر جنگ ادامه پیدا می کرد، تخاصما  و تنازعا  ملی در گالریرسریرای      

شرقی و سایر مناطق لهستان تعمیق می شد و نیرواای امپریالیستی و دولرتری     

لهستان به طرز بارزی ضعیف می شدند. علیرغم امتیازا  و اعتبرارا  فررانسره،       

فشار فزاینده جنگ و تنگنااای اقتصادی در نهایت کارگران و داقرانران را بره        

تحرک در می آورد. مجموع این شرایط به ما نشان داد که می بایستی با ترداوم     

 “جنگ منتظر فرصت بهتری باشیم.

 

*** 

شخصاً فرکرر    ” لنین پس از مکث کوتاای رشته افکارش را از سر گرفت و گفت:  

می کنم که شرایط ما را وادار نکرد که بهر قیمتی که شده صلح کنیم. مرا مری      

توانستیم تا پایان زمستان ام دوام بیاوریم. اما فکر کردم که از نقطه نظر سیاسی 

عاقالنه تر است که با دشمن کنار بیاییم و قربانی شدن موقت ما در صرلرحری        

” تلخکام از نظر من بهرترر از ترداوم جرنرگ برود. الربرتره ترکریره کرالم                            

حقه برازی اسرت.      -امه امپریالیستها -لهستانی اا و دوستان آنان    ” صلح،صلح
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خوش کرده بودند.اما ما باید برا     [  ۵] چیزی غیر از کلک نیست. آنان دل به رانگل  

لهستان صلح می کردیم تا تمام نیرواایمان را برای جنگ با رانگل عقب بکشیرم  

 ”و او را چنان شکست می دادیم که برای امیشه از شرش راحت شویم. 

در حال حاضر روسیه شوروی فقط در صورتی امکان پیروزی دارد کره نشران      ” 

داد فقط در دفاع از خود، در دفاع از انقال  به جنگ دست می یازد. نشان داد  

که تنها کشور بزرگ صلح طلب در دنیاست. نشان داد که خیال نردارد اریرچ         

سرزمینی، ایچ ملتی را تسخیر کند و نشان داد که نمی خوااد وارد ماجراجوی 

امپریالیستی شود. اما مهمتر از امه، آیا ما بدون اینکه بطور مطلق و به مرعرنری     

ارای     واقعی کلمه ناچار باشیم، باید مردم روسیه را در معرض ترور و بدبرخرتری   

جنگ زمستانی دیگری قرار دایم؟ سربازان قهرمان ارتش سرخ در جبرهره ارا؛      

داقانان و کارگران ما در یک جنگ زمستانی دیگر پرس از سرالرهرا جرنرگ               

امپریالیستی و جنگ داخلی در یک جنگ زمستانی دیگر میلریرونرهرا نرفرر از           

گرسنگی جان دادند؛ در سرما یخ زدند و در سکو  مطلق جان دادند. رنج زیادی 

دیده و خیلی تحمل کردند.در حال حاضر ام کمبود غرذا و پروشراک داریرم.            

کارگران شاکی استند. داقانان غرولند می کنند که ما امه چیرز را از آنران          

گرفته ایم و چیزی به آنها نداده ایم. ... نه! فکر مصیبتهای یک جنگ زمسترانری        

۶۱ 

 ومسبخش 

[ پیتر نیکالیویچ رانگل افسر روسیه تزار و بعداا یکی از فرمانداان ارتش سفید در جنو  روسیره   ۵]  

 شکست خورد و بعداا به یکی از تبعیدیان سرسخت ضدبلشویک تبدیل شد.م ۵۲۹۱که سال 
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 “دیگر غیرقابل تحمل بود. ما مجبور به صلح بودیم.

*** 

وقتی لنین صحبت می کرد، چهره اش در مقابل دیدگان من منقبض می شرد.    

خطوط چهره اش از کوچک و بزرگ بی شمار بودند و خود را عمیقاً در چرهرره     

اش حک کرده بودند. ار خطی بر چهره اش حاکی از مشکلی برزرگ و دردی         

عظیم بود. نشان از رنجهای ناگفته و ناگفتنی استند. با دیدن این چهره از لنین   

می دیدم. [ ۵]تکانی خوردم. در ذان خود تصویری از مسیح مصلو  اثر گروئنوالد 

” مررد رنرج ارا       “ فکر کنم که عنوان این اثر گروئنوالد که از ذانم می گذشت، 

ندارد. مسیح  [  ۹] است.مسیح مصلو  گروئنوالد ایچ شبااتی با مسیح گویدو رنی  

انسانی قشنگ، قدیسی بخرشرنرده اسرت کره          ”  داماد روح القد “  گویدو رنی 

معشوق خدمتکاران و زنان شوارکرده نگون بخت است. مسیح گروئنوالد، قدیسی 

 مری   دوش  برر   را  عرالرم    گنااان  است که زیر شکنجه جان داده است؛ کسیکه بار

از نظر من انسانی است که بار آالم و رنرج      ”  مرد رنج اا“  کشد و لنین به م ابه 

طبقه کارگر روسیه را بر دوش می کشد و زیر آن خرد شده است. اندکری برعرد      

 ”لنین از پیشم رفت. چیزاای دیگری از این مالقا  به خاطر دارم . لنین گفت : 

سفارش ده ازار پالتوی چرمی، با دکمه اای بهم فشرده، برای سربرازان ارترش     

۶۴ 

 [ ماتیا  گروئنوالد، نقاش آلمانی قرن شانزدام.م۵]

[ نقاش ایتالیایی قرن افدام.م۹]  
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از جانب دریا مورد حمله قرار گرفتره برودنرد،      (Perekopسرخ که در پرکاپ )  

داده بودیم. حتی قبل از اینکه پالتواا آماده شوند، گزارش رسید کره سرربرازان       

روسیه شوروی که مرگ را خسته کرده اند، تحت فرماندای اروشرمرنردانره و          

شجاعانه رفیق پیاتاکف بر دشمن غلبه کرده اند . این دستاوردی است که با سایر 

فتوحا  ما قابل مقایسه نیست. در جبهه جنو  نیز اثری از زمستران جرنرگری        

 “وجود ندارد.
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 ومسبخش  چهارم بخش 
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 مسأله آلمان

سومین کنگره جهانی بین الملل ما) بین الملل سوم( و دومین کنفرانرس بریرن        

المللی زنان کمونیست، برای من دومین فرصتی بود که اقامت طوالنی ترری در    

مسکو داشته باشم. فضا داغ بود. گرمی فضا فقط به خاطر فصل برگزاری کنگرره    

که در نیمه دوم ژوئن و نیمه اول ژوئیه برگزار می شد و آفتا  داغ از البرالی        

بنّااای زیبای شهر به سطح زمین می تابید، نبود. گرما بیشتر از جرّو احرزا           

کمونیسم بین الملل ناشی می شد. بویژه در حز  کمونیست آلمان جلسرا  برا      

رعد و برق، توفان و جوّ نامساعدی امراه می شد. بدبین اای حز  ما ) حرز       

کمونیست آلمان( فقط در شرایطی به وجد می آمدند کره بروی شررار  بره              

مشامشان می رسید و پایان حز  را پیغمبرانه پیشگویی می کردند.اگر اختالفا   

فاحش بین نظریه و عمل حز  کمونیست آلمان منجر به روشن شردن اذاران     
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سوم در   الملل کمونیستهای سازمان یافته در بین  رفقای سایر کشوراا نمی شد،

در واقع امر ”  مسأله آلمان“  واقع انترناسیونالیست اای بدی از آ  در می آمدند.  

به مسأله ای تبدیل شده بود و در این مقطع به مسأله بین الملل سوم ام تبدیل 

  شد.

که در ته آن وجود داشت را   ” نظریه تعرض” و ترم به اصطالح[ ۵]” اقدام مار  “

ابتدا به روشنی و بعرداً  ”  نظریه تعرض“ نمی توان از کل ماجرا جدا کرد. ار چند  

باشد که کل کمونیرسرم   ”  اقدام مار “  تند و تیزتر فرموله شد تا توجیهی برای 

بین المللی را ناچار به آزمودن اقتصاد و وضعیت سیاسی جهانی کنند. الزم برود     

اای خود و در نتیجه وظایف فروری در     پایه اای محکمی برای برنامه و تاکتیک

  راستای تحرک انقالبی و به میدان کشاندن توده اای کارگران بوجود بیاورند.

بودم. انتقاد  من از این روی بود  ”  اقدام مار “  ترین منتقدان  من یکی از جدی

که کار آنان مبارزه کارگری نبود، بلکه اقدامی بود که به غلرط درک شرد؛ برد          

تدارک دیده شده بود؛ سازمان ضعیفی داشت و از نظر حزبی بد اجرا شرد. مرن      

بودم که آه و ناله اای سوزناکی به دنبرال داشرت. بره         “  نظریه تعرض “ مخالف 

عالوه مسأله شخصی ام داشتم. رویکرد گیج کننده رابران حز  کمرونریرسرت      

۶۸ 

 چهارم بخش 

در مراکز کلیدی صنعتی در آلمان به رابری حز  کرمرونریرسرت       ۵۲۹۵[قیام مسلحانه کارگری  ۵]

آلمان، حز  کمونیست کارگران آلمان و چند سازمان رادیکال چپگرا که در امان سرال سررکرو       

  شد.م

www.takbook.com



 خاطراتم با لنین 

XL 

اای کمریرتره     آلمان به کنگره سوسیال دمکرا  اا در لیورنو ] ایتالیا[ و تاکتیک  

استعفا دام. بسیرار    مرکزیتاجرایی حز  مرا ناچار کرد که به نشان اعتراض از 

من با مخالفت شدید رفقایی در روسریره   ”  سرپیچی از انضباط“  متأسف شدم که 

 روبرو شد که از لحاظ سیاسی و شخصی بسیار بهم نزدیک بودیم.

در کمیته اجرایی حز  کمونیست آلمان و حز  کمونیست روسیه و نریرز در         

مدافعان سرسرخرت کرمری       ”  اقدام مار “  بسیاری از احزا  بین الملل] سوم[،   

“ ندارد و آن را به عنوان مبارزه توده اای انقالبی صداا ازار کارگر می ستایند.    

به عنوان انجیل جدید انقال  تقدیس می شود. می دانسترم کره      ”  نظریه تعرض

نبرداای بزرگی در انتظار من است و تصمیم قاطعی گرفته بودم که این مبارزا  

را از طریق انضباط سیاست کمونیستی پیش ببرم، خواه به پیروزی منجر شود و 

  خواه به شکست بیانجامد.

*** 

لنین درخصوص تمام این مسائل چگونه فکر می کرد؟ او که بهتر از ارر کرس       

اصول انقالبی مارکسیستی را به عمل در آورده بود و می دانست که انسرانرهرا و      

رویداداا را در بطن تاریخی ببیند و روابط بین نیرواا را ارزیابی کند، چطور فکر 

سراغ این مسائل می رفت؟ تمام کسانیکه ” راست“ یا ” چپ“ می کرد؟ آیا با ترم 

نرفتره برودنرد،      ”  نظریه تعرض“  و ”  اقدام مار “  بدون قید و شرط به استقبال 
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خورده بودند. منتظر جوا  بدون ابهام لنیرن   ”  فرصت طلب“  و ”  راست”  برچسب

بودم و بی صبرانه به خود می لرزیدم. جوا  لنین در قدر  عمل، ااداف آتی و    

 مرکزیهت حتی موجودیت کمونیسم بین الملل تعیین کننده بود. از زمانیکه از    

حز  کمونیست آلمان استعفا داده بودم، تمام روابطم با رفقای روسی قطع شده 

نرظرریره    “  و   ”  اقدام مار “  بود و تنها شایعا  و فرضیاتی درباره درک لنین از 

شنیده بودم که برخی از آنان قابل تردید و برخی محرز بودند. گفتگروی   ”  تعرض

 مفصل من با لنین چند روز پس از ورودم به مسکو جوابی روشن به من داد.

لنین پیش از ار چیز می خواست گزارشی از وضعیت آلمان بطور کلی و وضعیت 

حز  بدام. تالش کردم با روشنی ار چه تمام و بطور عینی بر اسرا  آمرار و        

ارقام به او گزارش دام. لنین باز ام با پرسشهای متعدد تالش می کرد نرکرا       

معینی روشن شود و یادداشتهای کوتاای بر می داشت. گفتم چنانچه بین الملل  

را بپذیرد، من مخاطرا  پیش روی حز  کمونیست آلمان ” نظریه تعرض” اسا 

 و بین الملل کمونیست را پنهان نخواام کرد.

از کی  ”لنین لبخندی زد. امان لبخند مهربان و سرشار از اعتماد بنفس. پرسید: 

به بدبین اا ملحق شده ای! نگران نباش! گیاه نظریه تعرض در کرنرگرره ریشره         

“ نخوااد کرد. ما انوز اینجاییم. آیا فکر می کنی که می توانستیم انرقرال  را         

بی آنکه از آن در  بگیریم؟ می خواایم تو ام از آن در  بگیری. آیرا   ”  بسازیم
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] نظریه تعرض[ اصالً یک تئوری است؟ به ایچ وجه. یک توام، یک رمانتیرسرم      

برا کرمرک      ”  سرزمین شعرا و متفکرران “ است. رمانتیسم محض . این تئوری در 

تولید شده است. بال ام متعلق به سرزمیرن شرعررا اسرت و            [  ۵]رفیق عزیزم بال

احسا  می کند که وظیفه دارد چپ تر از چپ باشد. ما نباید منظومه سرایی و    

رؤیاپردازی کنیم. اگر می خواایم علیه بورژوازی مبارزه کنیم و پیروز شویم، باید 

وضعیت سیاسی و اقتصادی دنیا را به آرامی، با خونسردی کامل مشااده کنیم. و  

ما باید پیروز شویم. باید پیروز شویم. تصمیم کنگره دربراره تراکرتریرک ارای             

کمونیسم بین الملل و تمام نکا  مورد اختالف باید در ارمربرسرترگری و در             

پیوستگی با تزاای ما درخصوص وضعیت اقتصاد جهانی باشد. باید با ارم یرک      

کل شکل داند.... در حال حاضر ما به مارکس بیشتر توجه می کنیم تا به بال و       

ار چند تالهیمر نظریه پردازی خو  و آگاه است و بال نیز انرقرالبری      [  ۹] تالهیمر 

اقردام  “  واقعی و گرانقدر است. از انقال  روسیه می توان چیزاای بیشترری از       

آلمان آموخت. امانطور که گفتم از رویکرد کنگرره در ایرن خصروص           ”  مار 

 “نگرانی ندارم.

“ صحبت اای لنین را قطع کردم و گفتم: اما کنگره باید قضاو  خود را درباره    

۶۴ 

[۵]Béla Kun  م۵۲۵۲کمونیست مجار و رابر دوفاکتوی جمهوری بلشویکی مجارستان در. 

 در کوبا درگذشت.م ۵۲۱۵[آگوست تالهیمر از مارکسیست اای آلمان که سال ۹]
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نظریه تعرض “  -یعنی به عمل در آوردن -داشته باشد که محصول ” اقدام مار 

و نمود تاریخی آن بود. آیا تئوری و عمل را می توان از ام جدا کرد؟ انوز ارم   “ 

“ رفقای زیادی را می شناسم که نظریه تعرض را رد کرده اند و در عین حال از   

دفاع می کنند. این غیرمنطقی به نظر می رسد. البته که ما باید از     ”  اقدام مار 

کارگرانی که جنگیدند، صادقانه حمایت کنیم. کارگرانی که به تحریک دستورا   

وارد عمل شدند و می خواستند از حقوق خرود دفراع     [  ۵]غیر منطقی اورسینگ 

کنند. ما باید حمایت خود را از کارگران با صدای بلند اعالم کنیم، خواه صردارا    

و خواه چند صد نفر. امرا      -آنطور که می خوااند به ما القا کنند -ازار نفر بودند

چیز دیگری بود و ارنروز ارم       -ما، بر اسا  اصول و تاکتیک  مرکزیترویکرد 

ما رویکردی کودتا گونه و زشت بود که ایچ  مرکزیتچیز دیگری است. رویکرد  

صابون تاریخی، سیاسی و نظریه ای نمی تواند ] چرک[ واقعیت این مراجررا را         

 پاک کند.

البته که اقدام تدافعی کارگران رزمرنرده و تردارک         ” لنین فوراً و مصمم گفت:  

ناشیانه حز  یا بهتر بگویم رابری آن را باید جداگانه مورد نقد قرار داد. شرمرا      

خود نیز مورد سسال استید که چرا کاری نکردید. شمرا   ”  اقدام مار “  مخالفان 

و عواقب بد آن بودید و نه ناظر بر کارگران  مرکزیتفقط نظاره گر سیاست غلط 
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 چهارمفص  

 [ اوتّو اورسینگ از سیاستمداران حز  سوسیال دمکرا  آلمان.م۵]
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که عاری [ ۵] مبارز مناطق مرکزی آلمان. عالوه بر این نقد کامالً مخرّ  پاول لوی  

با حز  بود، رفقا را بیشتر به خاطر لحن و نه محتوای نقد “  احسا  یگانگی “ از 

از خود رنجاند و توجه را از جنبه اای بسیار مهم مسأله منحرف کرد. تا جاییکره   

بر می گردد،الزم است بردانری کره      ”  اقدام مار “  به رویکرد احتمالی کنگره به 

وجود نقاطی برای مصالحه ضروری است. اینگونه متعجب و مالمت جویانه به من  

نگاه نکن. تو و رفقایت باید حب مصالحه را قور  داید. باید از سهم بزرگی کره      

در کنگره نصیب ا  می شود راضی باشی. اصول سیاستهای تو پیروز خوااد شد  

خوااد شرد.    ” اقدام مار “  و پیروزی درخشانی است. و این اصول مانع از تکرار  

تصمیما  کنگره را باید قویاً اجرا نمود. کمیته اجرایی] کنگره[ بر این امر واقرف     

 “است و من در این زمینه ایچ تردیدی ندارم.

را کامالً کنار خوااد گذاشت و تاکتیک اایی مرطرابرق    ”  نظریه تعرض“  کنگره  ” 

نظرا  تو اتخاذ خوااد کرد. اما به امین خاطر باید به مرنرظرور دلرجرویری از            

اواخوااان این تئوری، رگه اایی از آن را در تاکتیک اای جدید گنجاند. اگر در  

بر این واقعیت تأکید کنیم که کارگران برای از بریرن برردن      ”  اقدام مار “  نقد 

” تاریخی“ بورژوازی تحریک] به عمل[ شدند و اگر بطور کلی به گونه ای مدارای 

۶۶ 

کمونیست آلمانی که پس از به قتل رسیدن رزا لوکزامبرورگ و کرارل        ۵۵۵۱-۵۲۱۱[ پاول لوی: ۵]

به رابری حز  کمونیست آلمان رسید و پس از ماجرای اقردام مرار  از        ۵۲۵۲لیکبنشت در سال 

 حز  اخرا  و سازمان کارگران کمونیست را بنیان گذاشت.م
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پدرانه از خود نشان دایم، این امر محقق شده است. کالرا! تو می خوااری کرار       

آنان را با مسکو  گذاشتن و ... محکوم کنی. اما این کار فایده ای نردارد. اگرر          

اایی که در کنگره به رأی گذاشته می شوند، مورد توافق قرار گریررنرد،       تاکتیک

باید بسرعت و بدون کمترین اصطکاک به راانمای عمل فعالیت ارای احرزا        

کمونیست تبدیل شوند. در نتیجه رفقای عزیز چپگرای ما چندان رنجیده خاطرر   

 -در واقع پیش از ار چیز -و تلخکام از کنگره بیرون نمی روند. امچنین ما باید 

احساسا  کارگران واقعاً انقالبی درون و بیرون از حز  را در نظر داشته باشیرم.  

اا باید یادبگیریم که کرمری    تو یکبار در نامه ای به من نوشته بودی که ما روسی

اای سخت و زمخت خود را دفعرتراً    روانشناسی مردم غر  را درک کنیم و روش

  ”روی دوش مردم نگذاریم. 

خب، ما نباید به تندی برا چرپرگررایران         ” لنین لبخندی رضایتمند زد. و گفت:   

برخورد کنیم، در عوض باید کمی مرام بر زخم آنان بمالیم. ]در ایرنرصرور  [       

بزودی آنان با انرژی و دلگرمی برای سیاستهای کنگره سوم بین الملل ما در کنار 

ترری از       تو قرار خوااند گرفت. این به معنی به صف کردن بخش ارای برزرگ     

کارگران پشت سیاستهای ما و به تحرک درآوردن آنان تحت رابری کمونیستری  

 “و کشاندن آنان به مبارزه علیه بورژوازی و نهایتاً در راستای کسب قدر  است.
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اسا  تاکتیک اایی که باید بکار گیریم، در قطعنامه ای که به کمیته مرکرزی   ” 

ارائه داده ای وجود دارند. قطعنامه تو در مجموع مانند جزوه پاول لوی مرنرفری       

نیست وانتقادا  مندر  در آن مجموعاً م بت اند. چطور می توان این قطعنامه را 

رد کرد؟ بر اسا  کدام مباحث و بر چه زمینه ای؟ و چه رویکردی غیر سیاسری  

است که به جای بهره گیری از تفاوتهای ] نقد[ م بت و منفری کره ترو را از              

 “] پاول[ لوی متمایز می کند، تو را به سمت او ال داند!

*** 

حرف او را قطع کردم و گفتم: رفیق لنین عزیز، فکر می کنی که باید به من ام  

کمی دلجویی بدای، چون باید حب مصالحه را قور  دام؟ من می توانم بردون  

  دلجویی یا التیام بخشی مصالحه کنم.

نه! منظورم این نیست و ثابت خواام کرد که دارم  ”لنین طفره می رفت و گفت: 

تو را به خاطر چیزیکه کامالً مستحق آن استی، سرزنش می کنم. به من برگرو،    

چطور توانستی این حماقت بزرگ را بکنی! بله در حقیقت حماقتی برزرگ، کره      

را ترک کنی؟ درک ا  کجا رفته بود؟ من از این موضوع عصبانی بودم.  مرکزیت

بدجوری عصبانی بودم. کاری چنین غیرعاقالنه، بدون توجه به عواقب آن و بدون  

اینکه کمترین چیزی راجع به آن به ما بگویی و یا اینکه نظر ما را جویرا شروی.     

چرا نامه ای به زینوویف ننوشتی؟ چرا برای من ننوشتی؟ حداقل می تروانسرتری    
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 “تلگرامی بفرستی.

دالیلی که منجر به تصمیم من شده بود را برای لنین توضیح دادم. تصمیم را برا   

توجه به شرایط و عجوالنه گرفته بودم. لنین دالیل مرا قبول نداشت. فریراد زد:      

و حز  به دستت نمی رسید ! ترو نربرایرد از           مرکزیتچی؟! مصوبا  رفقای  ” 

 “خود  سلب مسئولیت می کردی.

از آنجا که انوز از کار خود پشیمان نبودم ، لنین به تندی موضوع استعفای مررا  

آیا اجمه سازمان یافته ای که دیرروز   ” مورد انتقاد قرار داد و افزود:   مرکزیتاز 

در کنفرانس زنان علیه تو صور  گرفت را می توان تنبیهی موّجه بره مر رابره         

بدترین شکل فرصت طلبی به حسا  آورد؟ تحت رابری خو  ریوتن) فریزلند(  

که برای اولین بار در کنفرانس شرکت می کرد، به نظرم در میان زنران کراری       

را با حمله به ترو در    ”  نظریه تعرض”  کمونیستی کرد. اینکه فکر کنند می توانند 

کنفرانس زنان نجا  داند، حماقت است. حماقت محض! البته که امریردارا و          

انگیزه اای دیگری در میان بود. امیدوارم که بتوانی از نقطه نظر سیراسری ایرن       

بگذاری. ار چند تلخکامی اش باقی خوااد ماند. امرا      دوره را به خوبی پشت سر

کالرای عزیز امیشه به کارگران ، به توده اا نگاه کن. امیشه به آنان فکر کن و  

به ادفی که می خواای بدست آید. این مسائل جزئی محو خوااند شد. کدامیک 

از ما این خرده مسائل را با خود حمل نکرده ایم؟ تو می دانی که تا االن من می 
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که  -بایستی زیر این خرده مسائل خفه می شدم. فکر می کنی که حز  بلشویک

آماده بود و با یک ضربه به این مسائل خاتمره مری داد؟        -مورد تحسین توست

حتی بعضی وقتها رفقا کاراای بسیار غیرعاقالنه ای انجرام داده انرد. امرا بره              

اشتبااا  تو برگردیم. باید به من قول بدای که ارگز قردمرهرای نسرنرجریرده           

 “برنداری، در غیر اینصور  رفاقت ما به پایان خوااد رسید.

*** 

بعد از این میانپرده، گفتگوی من و لنین دوباره روی مسأله اصلی )مسأله آلمان(  

رفت. لنین خطوط اندیشه اای خود درباره تاکتیک اای بین الملل کمونیسم را  

توضیح داد و این خطوط را بعداا در کنگره و در سخنرانی فوق العاده قابل فهرم  

و روشنگرانه ارائه داد. قبالً در جلساتی در کمیسیون و در مجادال  از خرطروط      

 بحث خود دفاع کرده بود.

اولین مو  انقال  جهانی فروکش کرده است، مرو  دوم ارنروز         ” لنین گفت:   

برنخاسته است. برای ما خطرناک خوااد بود که کمترین توامی به این مسرألره    

داشته باشیم. ما خشایارشاه نیستیم که دریا را با زنجیر تازیانه می زد. تشخیرص    

و توجه به واقعیا  به معنی تسلیم شدن و انفعال نریرسرت، بره اریرچ وجره!              

آموختن،آموختن و آموختن! عمل، عمل و عمل! خود را آماده کنیرم. خرو  و          

کامالً آماده شویم تا بتوانیم با تمام توان، آگااانه و با تمام قوا از مو  انرقرالبری      
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جدید استفاده کنیم. این کار ماست. ترویج و تبلیغ بی وقفه حزبی؛ به احد اعلری    

رساندن حز . اما کار حزبی باید عاری از این توام باشد که می تواند جای کرار   

توده ای را بگیرد. ما بلشویکها چطور در میان توده اا کار می کردیم، تا به جایی  

االن خیلی جلو آمده ایم، بنابراین پریرش بره      “  رسیدیم که به خودمان بگوییم:  

قطعاً چنین رویکردی ”.  سوی توده اا! توده اا پیشتاز پیروزی و کسب قدر  اند 

 “در کنگره موجب رضایت تو خوااد شد.

چند پرسش برای مدتهای طوالنی سر زبانم بود: پاول لوی چی! نظر  درباره او     

چیه؟ موضع تو و رفقا راجع به او چیست؟ موضع کنگره در قبال او چی خرواارد   

 بود؟

پاول لوی! متأسفانه این ام به موضوعی تبدیل شده است. عرلرت        ” لنین گفت:  

این مسأله در اصل به خود پاول بر می گردد. او خودش را از ما منزوی کررده و     

مشتاقانه به سمت کوچه ای بن بست دویده است. تو باید در کار تبرلریرغری برا         

نمایندگان، آگاه به این موضوع باشی. نیازی نیست که سعی کنی و مرا متقراعرد    

کنی. تو می دانی که من چقدر پاول لوی و ظرفیتهای او را مری سرترودم. در            

سوئیس با او آشنا شدم و امید فراوانی به او بستم. او در بدترین دوران شایستگی  

خود را اثبا  کرد و نشان داد که آدمی شجاع و بااوش بود و آدم خرودخروااری    

نبود. من معتقد بودم که پاول با پرولتاریا پیوند محکمی داشت، ار چند کره از     

لطفاً فاصلره  ”  سردمزاجی او در برخورد با کارگران ام آگاه بودم. چیزی از جنس 
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از زمان انتشار جزوه اش تردیداایی نسبت به او پریردا     ”.  ا  را با من رعایت کن

اتکایی در او وجود دارد و     -کردم. متأسفانه که تمایل شدیدی به تنهایی و خود 

اقدام “ می دانستم که نوعی از خیره سری ادیبانه در او وجود دارد. نقد بیرحمانه 

ضرور  داشت. اما پاول لوی چکار کرد؟ او حز  را تکه تکه کرد و بره       ”  مار 

امین خاطر است که رفقای حز  چنین عصبانی استند و نسبت به انبوای از   

حقایقی که در انتقاد لوی وجود دارد و باألخص اصول بجای سیاسی او نابینرا و    

و به رفقای غیرآلمانری ارم      -ناشنوا شده اند. به این ترتیب احساسی بوجود آمد 

نرظرریره    “  که به جای اینکه مجادال  روی تئوری غلط و عمل بد  -سرایت کرد

برود، بحث درباره جزوه و شخص لوی به تنها موضوع این ”  چپگرایان“  و ”  تعرض

مجادال  تبدیل شد. آنها) چپگرایان( باید از پاول لوی خیلی ممنون باشند که تا    

 “االن خو  جلو آمده اند. خیلی خو ! پاول لوی بدترین دشمن خویش است.

باید واقعیت موجود در آخرین جمال  لنین را تصدیق می کرردم، امرا بشرد         

مخالف سایر مالحظا  لنین بودم. گفتم: پاول لوی ادیبی از خودراضی و خریرره     

سر نیست. او یک آدم سیاسی جاه طلب و دنبال نردبان نیست. سرنوشت چنیرن    

بود و نه آرزوی شخصی او که در چنین سن و سال کرمری بره راربرر حرز             

نراچرار شرد      [  ۵] ] کمونیست آلمان[ تبدیل شود. پس از مرگ رزا، کارل و لئرو       
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رابری حز  را در دست گیرد. بعدًا از این کار پشیمان بود. این یک واقرعریرت        

است. اما ار چند میانه اش با رفقای ما چندان گرم نبود، بیشتر عزلت نشریرنری     

می کرد. من انوز ام ایمان دارم که ار یاخته از وجودش با حز  و با کارگرران   

او را بشد  تکان داد.   ”  اقدام مار “  است. این یک واقعیت است. ماجرای ناکام   

او معتقد بود که کل موجودیت حز  به طرزی فریبکارانه در معرض خطر قررار    

گرفته است و ار آنچه رزا، کارل، لئو و بسیاری از رفقا جانشان را بر سر آن داده 

بودند، بر باد رفته است. او گریه کرد. به معنی واقعی کلمه گریه کرد و فکر اینکه  

حز  از دست رفته است، وجودش را بدرد می آورد. او فکر می کرد که تنها راه    

نجا  حز  استفاده از تندترین روشهاست. او جزوه اش را برا روح یرک رمری           

اسطوره ای نوشت که خود را در چاه ویلی انداخت تا سرزمین اش را نجا  دارد  

و جانش را از دست داد. انگیزه پاول لوی بسیار خالصانه و عاری از خودخروااری    

  بود.

در این خصوص بیش از این با تو بحث نمی کنم. تو برای   ” لنین در جوا  گفت:  

لوی مدافع بهتری از خودش استی. اما حتماً می دانی که در سیاست ما با نیّا   

سروکار نداریم، بلکه با اثرا  سر و کار داریم. آیا شما این ضر  الم ل را نداریرد   

؟ کنگره پاول لروی را مرحرکروم         ” راه دوزخ با نیّا  خو  صاف شده است“  که 

خوااد کرد و نسبت به او سختگیر خوااد بود. اما این محکومیت فقط بر اسرا    

زیر پا نهادن اصول است نه به خاطر باوراای سیاسی او. چطور ممکن است ایرن   
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اصول را در ار زمان معتبر دانست؟ راه برای پاول لوی باز است که به سوی مرا    

برگردد، اگر خودش این راه را سد نکند. آینده سیاسی او در دست خودش است.  

او باید به م ابه کمونیست اای منضبط از تصمیم کنگره پیروی کرنرد و بررای        

مدتی نظرا  سیاسی اش را بایگانی کند. این تصمیم برای او فوق العاده سرخرت    

است. من با او امدردی می کنم و عمیقاً متأسفم. شاید تو این را باور کنی. امرا       

 “در این مقطع و با فضای سنگینی که وجود دارد، نمی توانم کاری بکنم.

پاول باید این تصمیم را بپذیرد، درست مانند ما ] کمونیست اای[ رو  که در  ”

دوره تزار زندان و تبعید را می پذیرفتیم. می تواند دورانی برای مطالعه عمیق تر  

و خودآموزی در آرامش باشد. او انوز به لحاظ سنی جوان است و در حز  نیرز   

جوانتر است. دانش نظری او پر از خألاایی است. او در شرنراخرت اقرترصراد                 

مارکسیستی انوز در دوره دبستان است. پاول با دانش عمیقتری و قرطرعریرت        

بیشتری در اصول کمونیستی و به عنوان رابری عاقل تر نزد ما بر می گردد. مرا   

نباید پاول را از دست بدایم. ام به خاطر خود او و ام به خاطر ما. ] صفوف[ ما     

مملو از آدمهای مستعد نیست و باید ار آنچه که مقدور است، آدم اای مستعرد  

داشته باشیم. اگر نظر تو در مورد پاول صحیح است، جدایی کامل او از پیشرروان  

انقالبی کارگران دردی درمان نشدنی برای اوست. دوستانه با پاول صحبت کرن.     

“ به او کمک کن تا مسائل را از زاویه کلی تری ببیند نه از زاویه دید شخصی و   

در این خصوص به تو کمک می کنم. اگر پاول تسلیم انضربراط      ”.  حق به جانبی
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حزبی بشود و خود را خو  بار بیاورد، می تواند برای م ال در مطبوعا  حزبی به 

چهار ماه جزواتی بنویسد. من ام می  -نام دیگری مطلب بنویسد یا در عرض سه

توانم در نامه ای سرگشاده درخواست پذیرش] مجدد[ کنم. او دادگاه سنگیرنری      

 “پیش روی دارد ، امیدوارم از این محاکمه خو  بیرون بیاید.

آای از نهادم برخاست. احسا  سردی در تنم مورمور می کرد. مخالف دادگراه      

ناگزیری بودم که عواقب آن قابل پیش بینی نبود. گفتم: لنین عزیز، ار کاری از   

دستت بر ما آید، بکن. شما روسی اا آماده جنگ استید و امیشه نریرز آمراده       

رفاقت استید.از تاریخ حز  شما می دانم که لعن و بخشش مرانرنرد برادارای         

ارای سررد مرزا            آدم”  غربی اا“  متناو  سرد و گرم بر استپ اا می وزد. ما  

استیم. بار سنگینی که مارکس از آن به عنوان آلپ یاد می کند، با خرود مری        

 کشیم. باز ام از تو خوااش می کنم، کاری کن که لوی در میان ما باشد.

نگران نباش. روی قولی که بهت داده ام، استم. به شرطی که لوی    ” لنین گفت:  

 “خودش محکم باشد.

را در دست فشرد و برا گرامرهرای        -امان کاله مستعمل و ساده -لنین کالاش

 محکم و آرام رفت.

*** 

 -حز [ آلمان، رفقا مالزاان، نیومان، فرانکن و مولر ]     ” فرصت طلب“  نمایندگان
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“ خیلی مشتاق بودند تا لنین را ببینند و نظرا  خود درباره ویژگیها و پیامداای 

را به گوش لنین برسانند. رفیق فرانکن از منطقه راین می آمرد و       ”  اقدام مار 

سه رفیق دیگر امگی اتحادیه ای ) تریدیونیونیست( بودند. آنان با فرصتی که در 

مالقا  با بزرگترین رابر کمونیسم بین الملل بدست آورده بودند، رویکرد بخش 

“ اای وسیعی از طبقه، کارگران واقعاً انقالبی را به عقیده شخصی خود دربراره      

اایی که به لحاظ آنان ضروری بود، بهم بافتره برودنرد.       و تاکتیک”  نظریه تعرض

طبیعی بود که مشتاق شنیدن نظرا  لنین درباره این مسائل بودند. لنین فرکرر     

بود. روز و تراریرخ      ”  قابل انتظار   “ می کرد که پذیرش درخواست] مالقا [ رفقا   

مالقا  آنان در محل اقامت من تعیین شد. رفقای آلمان کمی قبل از لنیرن بره      

محل رسیدند، چرا که می بایستی درباره چگونگی شرکت در مباحث کنگره برا    

  ام توافق می کردیم.

لنین امیشه آدم وقت شناسی بود. تقریباً در دقیقه معین وارد اتاق شد و طبرق   

روز “  عاد  او رفقایی که درگیر بحث اای عمیق بودند، متوجه ورود او نشدند.    

یی گفت، با آنان دست داد و در میان آنان جایی پیدا کرد و فوراً در   ”  بخیر، رفقا

بحث شرکت کرد. من نسبتاً راحت بودم و خیلی طبیعی می دیدم که ار رفیقی  

باید لنین را از نزدیک بشناسد. بنابراین نیازی نبود که لنین را به رفقا مرعررفری     

کنم. بعد از ده دقیقه بحث عمومی، یکی از رفقا مرا کنار کشید و به آرامی گفت:  

 رفیق کالرا! این رفیق ما کیه؟ گفتم: چی؟ او را نشناختی؟ او رفیق لنین است!
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رفیق من گفت: منظور  چیه؟ من فکر می کردم که لنین نیز مانند امه مردان  

مهم، ما را منتظر می گذارد تا از رمق بیفتیم. ساده ترین رفیق ام نمی تروانرد      

بعد [  ۵] اینقدر ساده و خونگرم باشد. باید می دیدی که رفیق سابق ما ارمن مولر  

از اینکه به مقام صدراعظمی رسید چقدر با تبختر در آن جرامره رسرمری وارد         

 رایشتاگ شد.

و لنین وارد آزمونی دوجرانربره شرده       ”  اپوزیسیون“  به نظر می رسید که رفقای 

فرراارم       بودند. لنین بیشتر مشتاق شنیدن، مقایسه کردن، کسب اطرالعرا  و     

البته او عرقریرده    ”.  مانند یک سردبیر صحبت کند“  کردن فضا] ی بحث[ بود تا   

خود را پنهان نمی کرد. مدام سساالتی می پرسید و با اشتیاق فراوان نظرا  رفقرا   

را دنبال می کرد و اغلب پرسش اایی برای توضیح بیشتر و اطالعا  اضافی مری  

کرد. لنین قویًّا بر اامیت کار برنامه ریزی شده و سازمانی در میان تروده ارا و        

ضرور  انضباط شدید و سانترالیسم تأکید می کرد. پس از پایان جلسه، لنین به  

این کارگران آلمانی از جنرس   ” من گفت که این جلسه او را بسیار خشنود کرد:  

مالزان و رفقایش، رفقای جالبی استند. باید تصدیق کنم که فکر می کردم اینها  

ارگز در مجادال  مدالی بدست نخوااند آورد. نمی دانم که آیا در این جلسه به  

اای ضربت حاضر شده بودند یا نه. اما بسیار مطمئنم که افرادی م ل   م ابه گروه
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این رفقا، اعضای ثابت قدم، سازمان یافته و رزمنده پرولتاریای انقالبی اند که در   

اتحادیه اای کارگری و کارخانجا  اّ  و اسا  مبارزه استند. مرا برایرد ایرن         

عناصر را به خط کنیم و آنان را فعال کنیم. اینها ما را به توده اا پریرونرد مری          

 “داند.

*** 

یک پرانتز غیر سیاسی. ار بار که لنین به محل اقامت مرن مری آمرد، انرگرار             

تعطیالتی عالی بود. از سربازان ارتش سرخ که مراقب بودند تا دختر جوانی کره     

در آشپزخانه کار می کرد، و از نمایندگان] کنگره[ که از کشوراای شرق آسیا و   

آسیای میانه آمده بودند و در اتاقهای بزرگ ویالی محل اقامت من سکنی گزیده 

ویال قبالً متعرلرق   ”  والدیمیر ایلیچ آمده است! “  بودند، امه با ایجان می گفتند:  

به یک کارخانه دار ثروتمند بوده و از زمان انقال  به تملک کمون مسکو درآمده 

بود. خبر آمدن لنین از شخصی به شخص دیگر می رسید. امه چشم براه بودنرد  

و در سالن بزرگ جمع می شدند یا در آستانه در  اتاقها می ایستادند تا با لنین 

احوالپرسی کنند و به احترام سری تکان داند. وقتی لنین به آنان نزدیرک مری      

شد و با لبخند مهربانش با آنان احوالپرسی می کرد یا چند کلمه حرف با این و   

آن رد و بدل می کرد، چهره امگی سرشار از شوقی فراوان می شد. نه ذره ای از  

در میان مردم دیده می شد و نه  -چه رسد به چکار منشی-حس خود کم بینی 

رگه ای از تکریم یا اامال در رفتار لنین پیدا می شد. سربازان ارترش سررخ و        
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در ”  ترکستانی ارا   “  کارگران، کارمندان و نمایندگان کنگره از داغستان، ایران و 

به خاطر پراول      جامه اایی که انگار را قصه اای شاه پریان آمده بودند، بتدریج

لوی مشهور می شدند. آنان لنین را امچون یکی از میران خرودشران دوسرت          

داشتند و لنین ام احسا  می کرد یکی از آنان است. در فضای گرمترین رفاقت 

 امه، یکی شده بودند.

نه در مباح ی حول گزارش درخشران و بررّای         ”  نظریه تعرض“  نظریه پردازان 

” اوضاع اقتصادی و وظایف جدید کمونیسم بین المرلرل  “  تروتسکی تحت عنوان 

موفقیتی بدست آوردند و نه در مباحث کمیسیون پلنوم. اما انوز امیدوار بودنرد   

” تاکتیک اای کمونیسم بین الرمرلرل   “  که در اصالحیه اا و تبصره اای تزاای 

موفقیتی کسب کنند. پیشنهاداتی از سوی نمایندگان آلمان، اطریش و ایرترالریرا      

ارائه شد. رفیق ترّاچینی از پیشنهادا  دفاع کرد و ایجان شورانگیزی برای قبول  

پیشنهادا  احسا  می شد. تصمیم بر چه خوااد بود؟ فضایی پر از ترنرش برر       

خرانره مرردم      “ تاالر مرتفع و جادار کرملین حاکم بود. رنگ پرچم اای سررخ       

جالیی بر رنگ طالیی کاخ سرابرق امرپرراطروری افرکرنرده برود.                “  کمونیست 

صداا نماینده کنگره و مستمعین کنگره بشد  متمررکرز برود و رونرد             توجه

از جایش برخاست ترا صرحربرت کرنرد.             مباح ا  را پیگیری می کردند. لنین 

سخنرانی او شااکاری از بالغت بود. ذره ای از رتوریک در آن دیده نمی شد. ارر  

آنچه که بود وزن روشن اندیشی، منطق انکارناپذیر،پیوستگی و انسرجرام برود.        
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جمال  لنین مانند قطعه اای سنگ سخت مرمر از داانش بیرون می ریخت و   

با کلیتی منسجم به ام پیوند می خوردند. لنین نمی خواست خیره سرری یرا        

جلب توجه کند. آمده بود که اقناع کند. او اقناع می کرد و بدین ترتیب جرلرب       

توجه می کرد. نه با واژه اای زیبا و قلنبه گویی که سخنران را سررمسرت مری       

کند، بلکه با روح درخشانی که بدون خود فریبی، عالم پدیده اای اجتماعی را در 

واژه ”.  ادا می کند“ واقعیت آن درک می کند و با صداقتی بی تخفیف حقیقت را 

اای لنین مانند ضربه اای شالق و ضربه اای چماق بر کسانی فرود می آمد که 

می دانستند،اما نمی دانستند چه چیزی ما را بره پریرروزی        ”  حق“  را    ” شکار“ 

رانمون می سازد. تنها در صورتیکه در مبارزه اک ریت طبقه کارگر را کنار خرود   

ببینیم و نه فقط اک ریت کارگران را ،بلکه اک ریت است مارشدگان و سررکرو        

شدگان را کنار خود داشته باشیم می توانیم پیروزی واقعی را بدست آوریم. امه  

احسا  می کردند که ضربه تعیین کننده کار خودش را کرده است. وقرتری برا       

اشتیاق دست لنین را فشردم، نتوانستم جلوی خود را بگیرم و گفتم: لنین، ایرچ   

می دانی که ار سخنرانی در این سالن شرم می کند که چنین ساده و بردیرهری    

نباشند. فقط یرک     ”  باسواد”  مانند تو صحبت کند؟ می ترسند که به اندازه کافی

نفر را می شناسم که در سخنرانی حریف تو شود. سخنرانی انر بزرگ تروتسکی  

ام است. تو ام مانند تروتسکی آدمی واسع النظر، منسجم و ثابت قدم استری   

و حقیقت را بدون تخفیف بیان می کنی. این بسیار زیباست. آیا ایرن خصرلرت         
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 منحصر بفرد اسالوااست؟

سخرنررانری مری       “  نمی دانم. فقط می دانم که ار وقت   ” لنین در جوا  گفت:  

امیشه کارگران و داقانان را در ذانم دارم تا مخاطبینی که به من گوش ”  کنم

می داند. ار جا کمونیستی صحبت می کند، باید به توده اا فکر کند و حررف     

تو خربرر       آنان را بزند. اما خو  است که کسی از فرضیا  روانشناسی کشور تو 

ندارد. و الّا می گفتند: ببین، ببین. پیرمرد را ببین که خود را گرفتار تعرریرف و        

تمجید کرده است! باید مراقب باشیم که کسی به ما دو آدم مسن مظنون نشرود   

استیم. البته که خبر از دسیسره   ”  چپ“  که در حال طرح ریزی توطئه ای علیه 

  “نیست.” چپ“ای علیه 

  لنین از ته دل قهقهه ای سر داد و تاالر را به سوی دفترکارش ترک کرد.

*** 

پیشم ”  در  خو “ روز عزیمت من از کنگره] به آلمان[ لنین برای وداع و چند 

  به این درسها نیاز داشتم.  ”بدجوری” آمد. از نظر لنین

البته که از نتیجه کنگره کامالً راضی نیستی. این حقیقت نباید از     ” لنین گفت:  

ارای پراول لروی         تو پوشیده بماند که غیرمنطقی بود کنگره از اصول و تاکتیک

طرفداری کند یا به خاطر این اصول و تاکتیک اا او را طرد کند. باید فررصرتری     

برای تصحیح نظرا  باشد. من نه فقط به اشتبااا  لوی ، که قبالً راجع بره آن     
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صحبت کردیم، فکر می کنم بلکه به این فکر می کنم که بکارگیری تراکرتریرک     

اای او برای پیروزی توده اا چه دردسر بزرگی برای ما درست کرده اسرت. او       

باید اشتبااا  خود را تشخیص داده و قبول کند. به این معنی که از آنان در     

بگیرد. در اینصور  با توانایی اای سیاسی که در او می بینم، براز مری تروانرد          

 “رابری حز  را در دست گیرد.

در جوا  گفتم: فکر می کنم که بدون اینکه لوی ناچار شود نظرا  شخصی اش  

را تقبیح کند، توانست راای پیدا کند و پایبندی خودش به اصول بین الرمرلرل      

کمونیسم را نشان داد. او توانست از نامزدی رایشتاگ استعفا داد و آغاز به کرار     

نشریه ای بکند که در آن امر کنگره سوم جهانی ما را از زاویه تار یخی و نسبرتراً   

ادفمند در نظر گرفته است. البته این به معنی معاف کردن کار او از انرترقراد         

نیست، بلکه بخشی از نقد آن کار است. امچنین اعالم کرده است که قویاً بر این 

باور است که تصمیم کنگره علیه او اشتباه و غیرمنطقی خوااد برود، امرا برهرر         

صور  آن را نادیده می گیرد و به خاطر جنبش پایبند به تصمیم کنگره خواارد  

بود. پاول لوی به عنوان یک سیاستمدار و انسانی که چنین اقدام شجراعرانره از       

خودگذشتگی از خود نشان داده ،چیزی از دست نداد، بلکه دستاورد ام داشرت.  

او مخالف گمانه زنیهای ک یف مخالفانش خوااد بود و نشان خرواارد داد کره          

  کمونیسم برای او در درجه اول اامیت است.

این پیشنهادی عالی است. اما آیا از آن پیروی خوااد شد؟ بهرحال،  ”لنین گفت: 
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امیدوارم که خوشبینی و خوش قلبی تو در خصوص لوی ثابت کند که چرنریرن    

است و نه بدبینی بسیاری از افراد. بار دیگر به تو قول می دام که در خصروص     

بنویسم، اگر خودش این کار را غیرممکن   پذیرش مجدد لوی نامه ای سرگشاده

نکند. اما نکته اصلی! در مجموع تصمیما  کنگره سوم ما بسیار رضایت برخرش       

در ”  نقطه عرطرفری   ”  اند. این تصمیما  اامیت تاریخی بزرگی دارد و بطور واقع 

تاریخ بین الملل کمونیسم است. تصمیما  کنگره پایان مرحلره اول تروسرعره          

احزا  توده ای انقالبی را نشان داده است. به امین خاطر کنگرره نراچرار برود          

که انقال  جهانی با امان سرعت طوفانی خود ادامره خرواارد      ”  چپ“  تواما  

داشت، را جارو کند. این توام که مو  دوم انقال  را فقط با حز  پیش خواایم  

راند و اقداما  حز  پیروزی را نصیب ما خوااد کرد،] را جارو کرد[. البته راحت    

دانست. کاری بدون حضرور   ”  کار شکوامند حز  به تنهایی“  می توان انقال  را 

توده اا، روی کاغذ و در سالن کنگره در فضایی عاری از شرایط عینی. امرا ایرن      

” حماقت ارای چرپ    “  دیگر انقال  نیست بلکه تصوری کامالً ارزه مأبانه است.  

رفقای آلمران  ”  نظریه تعرض“  و ”  اقدام مار “  بیان واقعی و کنکر  خود را در 

پیدا کرد. بنابراین این نظریه و اقدام باید به ازینه شما مضمحل می شد. شرمرا       

قربانی شدید. اما در واقع امر، این شکستی بین المللی بود. و اکنرون شرمرا در          

آلمان باید به عنوان حزبی متحد و محکم تاکتیکهای مصو  کنگرره را اترخراذ        

که ما سر و ته آن را ام آورده ایم، به تنهایری نرمری      ”  پیمان نامه صلح“  کنید.  
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برر آن    ”  راسرت “  و ”  چپ“  تواند تضمین کننده باشد. اگر اراده خو  و صادقانه  

حاکم نباشد و به عنوان یک حز  با سیاستهای روشن و مصمم جرلرو نررویرد،       

پیمان نامه در ذا  خودش چیزی نیست. و تو برغم عدم تمایل و مقاومتت بایرد   

را ترک کنی، حتی اگر شخصاً فکر  مرکزیتبرگردی. نباید بار دیگر  مرکزیتبه 

می کنی که حق با توست و حتی اگر فکر کنی که به یک وظیفه تبدیرل شرده     

است. ایچ حق با تو نیست به جز اینکه در شرایط دشوار در خدمت حز  باشی؛  

در خدمت کارگران باشی . االن وظیفه تو این است که حز  را متحد نگهداری .  

تو را شخصًا مسئول این کرده ام که در آینده شااد انشقاق نباشریرم و یرا در          

بدترین حالت، تعداد اندکی از حز  بروند. تو باید با رفقای جوان که انوز دانش  

نظری عمیق با تجربه عملی زیادی ندارند سختگیر و در عین حال بسیار صربرور   

سالها خیلی برا    [  ۵] باشی. بویژه از تو می خواام که مراقب رفیق ریوتر) فریزلند(    

بررلریرن    ”  رادیکال ارای “  جدیت و سختکوشی با ما کار کرده است ؛ او که رابر 

باشد. این اقدام به تنهایی تضمین کننده رابطه بهرترری     مرکزیتاست، باید در 

پیمان “ بین آنان و مرکز خوااد بود. ریوتری که من می شناسم خود را مکلف به 

رفترار  ”  راست“  خوااد دانست و با روشی رفیقانه با رفقای به اصطالح ” نامه صلح

خوااد کرد. در طول کنگره متوجه شدم که نوعی امتناع و فاصله در او وجرود       
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دارد که به خاطر میل به رابری نیست و حتی اگر کار به لغزش و شکاف برسد، 

 “معموالً می تواند جلویش را بگیرد.

در     لنین پریدم و با حالتی متعجب پرسیدم: آیرا  ”  اای خو  در “  اینجا وسط 

  این رابطه تردید داری؟

بویژه بسریرار    ” سپس ادامه داد:   “ نه، فقط بر اسا  تجربه گفتم.  ” استادم گفت:  

مهم است به رفقای توانا که مأالً میان جنبش طبقه کارگر اعتباری بدست آورده 

اند، کمک کنی. من به رفقایی مانند آدلف اوفمان، فریتز گین، دامینگ، فرایس  

و ام ال آنان فکر می کنم. باید با آنان صبور باشی و چرنرانرچره گراارگرااری                

فرموالسیون روشن و تیزی در اندیشه کمونیستی آنان وجود نداشته باشد، نبایرد  

به خطر افتاده و از دست رفته است. این رفقا  ”  خلوص کمونیسم“  تصور کنی که 

حقیقتاً نگران این استند که کمونیستهای خوبی باشند و تو باید به آنان کمرک  

کنی کمونیست بشوند. البته نباید ایچ امتیازی به بقایای مکتب رفرمیسم بدای. 

رفرمیسم نباید در رنگ دیگری به صفوف ما قاچاق شود. باید رفقا را در موقعیت  

اایی قرار دای که نتوانند به جز عمل و حرف کمونیستی، کاری بکنند. شاید و    

کاماًل محتمل است که در این صور  نومید بشوی. اگر تو یکی از رفقرا را کره        

کرده است، از دست بدای، باز ام می توانی با رفتار عاقالنه ”  عود”  رفرمیسم اش

دو،سه یا ده رفیق که با تو امراه استند و کمونیسترهرای واقرعری شرده انرد             

نگهداری. رفقایی مانند آدلف اوفمان، دامینگ و ... تجربه و دانش زیادی را برای     
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حز  آورده اند و مهمتر از امه آنان حلقه واسط بین تو و توده ارای کرارگرر        

استند که به آنان اعتماد می کنند. باید توده اا را مدنظر قرار داد. ما نباید توده   

بترسانیم. اگر در کاراای کوچک و    ”  راست“  و بزدلی ”  چپ“  را از اشتبااا    اا

بزرگ امیشه مانند کمونیست اای ثابت قدم رفتار کنیم، توده اا را برده ایم. تو  

اا ] ی کنگره[ این آزمون را پرس داری و          در آلمان باید با بکار بستن تاکتیک

ما را نومید نکن. کالرا امیشه به توده اا فکر ” انشقاق حز “ توده اا را ببری. با 

 “کن و امانند ما به انقال  نزدیک شو: با توده اا و از طریق توده اا
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 کنگره چهارم بین الملل

 

بعد از وداع با لنین بار دیگر در مسکو بودم. اقامت این دفعه تحت الشعراع ایرن      

واقعیت دردناک قرار می گرفت که نتوانم لنین را ببینم و با او صحبت کنم. درد  

جانکاه، قدر  عظیم و مقاومت عظیم را از او گرفته بود. اما برغم شایعا  و پیش  

بررای     ۵۲۹۹بینی اای غم انگیز ، حال او کمی بهتر شده بود. وقتی در اکتبرر     

شرکت در چهارمین کنگره کمونیسم بین الملل به مسکو آمدم، می دانستم کره  

باید بار دیگر لنین را ببینم. حال او تا این اندازه خو  بود کره تروانسرتره برود           

” پنج سال پس از انقال  روسیه و چشم انداز انقال  جرهرانری     “  گزارشی درباره 

بنویسد. آیا برای انقال  روسیه جشنی بهتر از این ممکن بود که رابر و نرابرغره     

انقال  بهبود پیدا کرده و برای نمایندگان پیشرو پرولتاریای انقالبی از انرقرال      

  اکتبر صحبت کند؟
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دومین روز ورودم به مسکو، رفیقی که ساکن منزل] محل اقامتم[ بود و کسیکره    

دوران گذار از رژیم کهن به رژیم جدید را به آسانی طی کرده بود، با اریرجران      

بسیاری به سویم آمد و گفت: رفیق! والدیمیر ایلیچ در راه است که تو را ببیرنرد.     

! چند دقیقه دیگر اینجا خوااد بود. این خبر به حردی مررا بره            خداوند لنین

توجرهری   ”  خداوند لنین”  ایجان آورده بود که در آن لحظه به این نکته طنزآمیز

نکردم. لنین رسیده بود. در کت خلبانی خاکستری رنگ. امانند روزاای قبل از      

  بیماری جانکاه، قوی و شادا  بنظر می رسید.

نگران نباش! حرالرم       ” در جوا  به پر  و جوی من راجع به بیماری اش گفت:  

“ نسبتاً خو  است و قوی استم. حتی آنگونه که دکتراا عنوان می کنند، حالم  

است. کار می کنم، اما امساک به خر  می دام و بشد  از توصیه اای  ”  طبیعی

پزشکان پیروی می کنم. خیلی ممنون! اما نمی خواام دوباره در بستر بیرفرترم.      

چیز وحشتناکی است. کاراای زیادی دارم که انجام دام. دیگر نربرایرد نرادژدا         

کروپسکایا و ماریا ایلینیشنا) خواار لنین( اینقدر نگران باشرنرد و بره دردسرر             

بیفتند..... امور جهان ام بدون من جلو می رود. ام در روسیه و ام در جراارای    

دیگر. رفقای رابری حز  ما خو  کار کرده اند. با امدیگر خو  کار می کننرد    

و این مسأله اصلی است. اما کاراای زیادی دارند و خوشحالم که االن می توانرم   

 ”باری از دوش آنان بردارم. 
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رفیق لنین، طبق معمول دیداراا به گرمی جویای حال پسرانم شرد و از مرن         

خواست تا گزارشی درباره آلمان و حز  ] کمونیست[آلمان به او بدام. گرزارش     

کوتاای دادم تا او خسته نشود. به نظر می رسید که دنباله گفتگوی ما پرس از       

تکه ای ”! لوی“ من در مورد ” روانشناسی مهربانانه“ کنگره سوم بود. لنین درباره 

روانشناسی کمتر و سیاست بیشتر. در جدل با رزا لوکزامبورگ   ” انداخت و گفت:  

راجع به رویکرد او به انقال  روسیه نیز این را نشان دادی. مزدش را ام گفتری.   

لوی بسیار مصمم و سریع کارش را با ما تمام کرد. به شکلی که گویی با بدترین  

دشمن رفتار می کند. لوی دیگر برای ما خطری نیست. از نظر ما االن او یکی از    

سوسیال دمکرا  ااست. فقط یک سوسیال دمکرا . حتی اگر موقعیت معیرنری     

ام در آلمان دارد، نمی تواند برای ما عددی باشد. در وضرعریرت زوال حرز            

] کمونیست آلمان[ این چیز عجیبی نیست. اما به عنوان رفیق نرزدیرک رزا و            

کارل، این زشت ترین عاقبت قابل تصور است. آری، زشت ترین عاقبت ممکن. به 

امین خاطر خیانت و ترک حز  نمی تواند حز  کمونیست را بطور جدی تکان 

داد و به خطر اندازد. تشنجاتی از این دست در بخش اای کوچک و میان افراد  

قلیلی روی می داد. حز  اما سالم است، ریشه اای آن سالم است. در مسریرر       

صحیح خودش است تا به حزبی توده ای تبدیل شود و حز  پیشرو انقالبی توده 

  “اای پرولتاریای آلمان بشود.
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موضع تو چیست؟ باألخره آنان) چپ اا( یاد گرفته    ” پس از مک ی کوتاه پرسید:  

خالصه ای از      ” اند که چطور با سیاست، با سیاستهای کمونیستی تعامل کنند؟ 

اپروزیسریرون    “  وضعیت امور جاری را گفتم و با این نکته به پایان رساندم کره      

وظیفه بازنگری اوضاع سابق را به کنگره چهارم بین الملل سپرده است و   ”  برلین

 برگشت به کنگره دوم!شعار آنان چنین است : 

” رفرقرای   ” متعجب شد و خنده کنان گفت:  ”  ساده لوحی بی نظیر“  لنین از این 

وفادار است. اما بریرن    [  ۵] واقعاً فکر می کنند که کمونیسم بین الملل پنلوپه”  چپ

الملل ما روزاا رشته نمی کند تا شبها آن را پنبه کند. بین الملل ما نمی تروانرد    

اامیت یک گام به پیش و یک گام به پس را انکار کند. آیا این رفقا نمی دانرنرد    

در چه وضعیتی استیم؟ در وضعیت جهانی چه تغییری روی داده اسرت کره         

مرانرنرد    ”  چپگررایران  “  ترین وظیفه ما نیست؟ این  پیروزی بر توده اا دیگر مهم

بوربون اا استند. آنان چیزی را یاد نگرفته و چیزی را فراموش نکرده انرد. ترا         

ارای     از اشتباااتی که در تاکتیک”  چپ“  جاییکه من می فهمم، پشت انتقادا  

خطوط مقدم روی داده است، این تمایل خوابیده است که کل تاکتیک اا را برا    
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اش خواستگراران زیرادی      [ اشاره به پنلوپه در اساطیر یونانی. دختری که در جوانی به دلیل زیبایی  ۵] 

ای ترتیب داد تا برندٔه آن را بره دامرادی          داشت. پدرش برای جلوگیری از دعوا و کشمکش، مسابقه 

انتخا  کند. در این مسابقه اودوسئو  سرافراز بیرون آمد و با پنلوپه ازدوا  کرد؛ پنلوپه نماد وفاداری  

 در زناشویی است.م
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ام دور بریزند. این کنگره نه فقط نباید تصمیما  کنگره سوم را کنار برگرذارد،      

بلکه باید آنان را تأیید و بار دیگر بر آنان تأکید کند. قویًّا تأکیرد کرنرد.در کرار           

کنگره دوم ما پیشرفتی حاصل شده است. باید بر این پیشرفت بیفزاییم، در غیرر   

اینصور  به احزا  توده ای تبدیل نخواایم شد و احزا  انقالبی طبقه پرولتاریرا  

را رابری نخواایم کرد. آیا قصد داریم قدر  را بدست گرفرتره؛ دیرکرتراتروری          

کارگران و انقال  داشته باشیم؟ آری یا نه؟ اگر آری، باید امچون گرذشرتره و        

 “مطابق راای که در کنگره سوم نشان داده ایم، پیش برویم.

*** 

اپروزیسریرون    “  در جلسه ای دیگر در طول کنگره لنین به مالحظا  اش درباره 

در آلمان برگشت. او در عین حال در جلسه نمایندگان آلمان شرکت کرده  ”  چپ

نظرا  خرود     ” چپ“  بود که رفقا شونیگ و فیشر به عنوان نمایندگان و رابران 

را در مخالفت با مرکز و اک ریت حز  بیان کرده بودند. این نظرا  بره لرحراظ         

سیاسی فوق العاده ضعیف بودند و در عین حال چیزی که موجب شگفتری مری     

“ شد، نظرا  خود را با حالتی مسقر و آرام ارائه کرده بودند. در حالیکره رفرترار        

حتی در پلنوم کنگره در مقایسه با رفتار تند و تحمل ناپذیر آن ”  اپوزیسیون چپ

بود. لنین سرش را اندکری خرم کررده و روی             ”  میانه روانه“  در آلمان، عمدتاً 

دستانش تکیه داده بود و به روند مباح ا  گوش می داد. او در مباح ا  شرکت  

نکرد. فقط یکی دوبار درباره نظرا  اپوزیسیون، چند کلمه حرف زد که عمدتاً در  

۴۸ 

 پنجم بخش فص  پنجم فص  ششم

www.takbook.com



 خاطراتم با لنین 

LXX 

  موافقت و امبستگی با آنان بود.

این جلسه چه تأثیری بر او گذاشته بود؟ وقتی بر حسب تصادف در سالن با لنین 

اوم! اوم... به  ”برخورد کردم، نظرش را جویا شدم. لنین سری تکان داد و گفت: 

وجود می داشت. ”  اپوزیسیون چپ“  خوبی می فهمم که در چنین موقعیتی باید 

البته انوز بعضی از عناصر چپ، متفرق و کارگرران دردمرنرد در حرز  کرار              

وجود دارند که انقالبی استند، اما به لحاظ سریراسری خرام          C.L.Pکمونیستی

استند و سرگیجه دارند. امورا  بسیار به کندی پیش می روند. به نظرر نرمری        

رسد که تاریخ عجله ای ندارد، اما کارگران متفرق فکر می کنند کره راربرران        

حز  شما عجله ای ندارند. کارگران، رابران حز  را مسئول بی شتابی انرقرال     

جهانی می دانند. خرده گیری می کنند و لعنت می فرستند. من امه اینرهرا را       

” اپوزیسیون چرپ   “  می فهمم. اما آنچه درک اش برای من دشوار است، رابری  

 “است که تا جاییکه به حرفهای آنان گوش داده ام، درک اش سخت است.

” چپ“ نمایندگان ” نیمه بهتر“ لنین با طنز گزنده اش دیدگااهای خود راجع به 

نامید که از نظر سیاسی بی ثبا  و ”  تصادفی شخصی“  ارائه داد. او روث فیشر را  

نه! چنین اپوزیسیونی، چنین راربرری     ” غیرقاطع است و با حرکاتش نشان داد :  

شما که ”  مرکزیت“  مرا به وجد نمی آورد. اما صراحتاً به تو بگویم که نمایندگان  

موقعیت را درک نمی کنند و انرژی کافی برای این شبه عوام فریبیها ندارد نریرز   

مرا به وجد نمی آورد. قطعاً دشوار نیست که کارگران انقالبی را از مریران آنران       
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بیرون کشید و آموزش سیاسی داید. فقط به این خاطر که کارگرانی با ذانیرت   

اایی از این نوع ته بدترین جریانا  فرصت طلب قرار  انقالبی اند، و گرنه رادیکال

 “می گیرند.

لنین رضایت خود را از احیای حیا  اقتصادی روسیه شوروی نشان داد. احیایری   

قطعی و لیکن کند. او آمار و ارقامی را ذکر کرد که حکایت از پیشرفرت داشرت.     

اما در این خصوص باید در گزارش] به   ” رشته اندیشه اایش را پاره کرد و گفت:  

کنگره[ صحبت کنم. زمانیکه پزشکان مستخدم به من اجازه داده اند، تمام مری      

شود. می بینی که چه آدم منضبط استم! اما باید چیزی به تو بگویم کره بری         

نهایت خوشحالت می کند. مدتی قبل در روستایی دوردست ...بودم. ) متأسفانره        

نام روستا را در خاطر ندارم. کالرا زنکین(چند صد کودک در این روستا زنردگری     

می کنند و برایم نامه ای نوشته اند: پدربزرگ عزیز ما، لنین! می خواایم به ترو      

بگوییم که وضع ما خیلی خو  شده است. بشد  در  مری خروانریرم. االن             

خواندن و نوشتن را بلدیم. چیزاای قشنگ زیادی ام درست می کنیم. ار صبح   

حمام می کنیم و قبل از غذا دستانمان را خو  می شوییم. می خواایم معلم ما  

خوشحال باشد. وقتی ک یف استیم، ما را دوست ندارد و ..... کالرا عرزیرز! مری             

بینی که از ار نظر در حال پیشرفت استیم. پیشرفتی جردی. داریرم کسرب            

فرانگ می کنیم. ار روز ام حمام می کنیم! بچه اای کوچک روستااا مأالً بره    

ما کمک می کنند روسیه شوروی را بسازیم. آیا جایی برای ترر  از پریرروزی         

۳۲ 

 پنجم بخش فص  پنجم فص  ششم

www.takbook.com



 خاطراتم با لنین 

LXXII 

 “است؟

لنین خندید. امان لبخند شاد و قدیمی که حاکی از رضایت و باور به پریرروزی    

  بود.

*** 

سخنرانی لنین درباره انقال  روسیه را نیز شنیدم.سخنرانی کسیکه عرلریررغرم        

بیماری، اراده آانینی برای زندگی و ساختن زندگی اجتماعی خرالقرانره دارد.        

سخنرانی کسیکه متأسفانه مرگ در بازوان نحیف اش النه کرده بود. اما با آخرین 

کاراای تاریخی لنین، خاطره ای فراموش نشدنی از آخرین گفتگواای شخصری  

بجز اظهارنظراای کوتاای که در برخورداای کوتاه در کنگره  -که با لنین داشتم

، انوز در وجودم زبانه می کشد. سخنرانیهای لنین و گفتگواایی با من   پیش آمد

مجموعه کامل و جامعی تشکیل می داد. لنین اینجا نیز مانند امه جای دیرگرر      

امان لنین بود. لنین که در کوچکترین چیز، امر بزرگی می دید. لنین که امرر      

کوچک را در ارتباط منسجم با امر بزرگ می فهمید و ارزش آن را می دانسرت.    

لنین که در روح مارکس رابطه متقابل نزدیکی بین آموزش توده اا و انرقرال        

تشخیص داده بود. لنین که آموزش توده ای برای او انقال  بود و انقال  برای او  

آینده سرازان   -آموزش توده ای بود. لنین که مردم کارگر و بیش از امه کودکان 

جامعه، آینده سازان کمونیسم را خالصانه و به گرمی دوست می داشت . لنین که 
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قلب اش به بزرگی روح و اراده اش بود و به امین خاطر توانست راربرر برزرگ      

پرولتاریا باشد. لنین، محکم ،شجاع و ظفرمند، چرا که یک چیز بر او حاکم برود:   

عشق به توده اای زحمتکش؛ اعتماد به توده اای زحمتکش. باور به عظمرت و     

نیکی چیزی که عمرش را در راه آن گذاشت. باور به پیروزی. بنابراین او توانست   

 تاریخی اش را نشان داد. او کواها را جنباند.” معجزه“ 
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 زنان، ازدواج و سکس

رفیق لنین ار از چندی درباره مسأله زنان با من صحبت می کرد. او اارمریرت       

بسزایی برای جنبش زنان به م ابه بخش ضروری و در شرایط معیرنری برخرش       

تعیین کننده جنبش توده ای قائل بود. البته که برابری اجتماعی برای زنان برای  

در دوره      ۵۲۹۱کمونیستها اصلی ضروری بود و بح ی بر نمی داشت. پرایریرز       

مطالعاتی لنین در کرملین برای اولین بار گفتگواای مفصلی درباره این موضروع  

داشتیم. لنین پشت میز تحریرش نشسته بود که پوشیده از کتا  و کاغذ بود که  

  بود.” شلختگی نوابغ“ حاکی از مطالعه و کار بدون کمترین نشانی از 

ما باید جنبش بیرن الرمرلرلری         ” لنین پس از احوالپرسی شروع به صحبت کرد:  

قدرتمندی ایجاد کنیم. روشن است که بدون نظریه مارکسیستی، حاصل خوبری   

ترین اصول نیازمندیم. بایرد    نخوااد داشت. ما کمونیستها در این مسأله به روشن 

تمایز روشنی بین ما و سایر احزا  وجود داشته باشد. متأسفانه کنگره دوم بیرن   
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الملل ما به این موضوع نپرداخت. این مسأله در کنگره پیش کشیده شرد، امرا        

منتج به تصمیم معینی نشد. مسأله انوز در کمیسیون است که باید به قطعنامه، 

تزاا و دستورالعمل اایی بینجامد. البته تا االن چندان جلو نرفته اند. ترو برایرد        

 “کمک کنی.

من از قبل در جریان چیزیکه لنین می گفت، قرار گرفته بودم و تعجب خودم از 

وضعیت امور را نشان دادم. من لبریز از شوق کار زنان روسیه در انقال  و نقرش   

فعلی آنان در دفاع از انقال  و پیشرفت بیشتر ] انقال [ بودم. تا جایریرکره بره          

موقعیت و فعالیتهای رفقای زن در حز  بلشویک ام بر می گردد، از نظرر مرن     

حزبی الگو بود. حز  بلشویک به تنهایی جنبش زنان کمونیسم بین الملل را برا     

نیرواای مجر ، آموزش دیده و مفید شکل داده بود و الگویی تاریخی بردسرت     

  داده بود.

درست است. اینها خیلی واقعیت دارند و خرو         ” لنین با لبخندی ملیح گفت:  

استند. در طول انقال ، زنان کارگر در پطروگراد؛ اینجا در مسکو و سایر شهراا  

و مراکز صنعتی کاری خارق العاده کردند. بدون زنان ما پیروز نمی شدیم یا ایرن   

پیروزی به سختی بدست می آمد. این نظر من است. آنان چقدر شجاع بودنرد و      

باز ام چقدر شجاع استند! به رنج اا و محرومیت اایی که کشیده اند، فکر کن! 

و آنان این رنج اا و محرومیت اا را تحمل می کردند، چون آزادی می خواستند؛ 

کمونیسم می خواستند. بلی! زنان پرولتر ما رزمندگان عالی طبقه استند. آنران       
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  شایسته عشق و تحسین اند.

در ”  دموکراسی مشرروطره    ”  به عالوه شاید به خاطر داشته باشی که حتی بانوان

بودند. این واقعیت  ”  نجبا“  پطروگراد ثابت کردند که در مقابل ما با شهامت تر از 

دارد که ما در حز  رفقای زن قابل اعتماد، توانا و خستگی ناپذیری داریم. مری     

توانیم آنان را در بسیاری از پست اای مختلف دولت شورااا، کرمریرتره ارای          

اجرایی، کمیساراای خلق و خدما  عمومی قرار دایم. بسیاری از آنان شربرانره     

روز در حز  و در میان توده اای پرولتر، داقانان و ارتش سرخ کار می کنرنرد.   

این نزد ما ارزش عظیمی دارد و برای زنان در سرتاسر جهان نیز اامریرت دارد؛     

این ظرفیت زنان را نشان می داد؛ ارزش عظیم کار آنان در جامعه را نشان مری  

داد. اولین دیکتاتوری پرولتاریا پیشتاز واقعی برابری اجتماعی زنان است. بیشتر   

از ازاران جلد ادبیا  فمنیستی تعصبا  جامعه علیه زنان را جارو می کند. اما با  

وجود تمام این] دستاورداا[ انوز جنبش بین الملل کمونیستی زنان را نداریم و   

باید داشته باشیم. باید فوراً دست به کار شویم و این ]جنبش[ را بسازیم. بردون      

جنبش زنان، کار بین الملل ما و احزا  آن کامل نیست و ارگز کامل نرخرواارد    

شد. اما کار انقال  ما باید به ثمر برسد. به من بگو، کار کمونیسرتری در خرار         

 “چگونه پیش می رود؟

به لنین گفتم: تا جاییکه من اطالع دارم، رابطه بین احزا  و از جمله احزا  بین  

الملل کمونیسم بسیار سست و بی رویه است. لنین با دقت گوش می داد. کمری    
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به جلو خم شده بود و بدون کمترین نشانی از خستگی، بی حوصلگی، بیماری و   

حتی حوا  پرتی گذرا، حرفهای مرا دنبال می کرد. ارگز ایچ شنونده ای بره       

خوبی لنین ندیده ام. کسیکه خو  گوش بداد و بسرعت شنیده اا را به نرظرم      

دربیاورد و ارتباط کلی بین آنان را تشخیص داد. این را می تروان از سرساال         

کوتاه و غالبًا بسیار دقیقی فهمید که گااگاای وسط صحبرت ارای مرن مری           

پرسید. یا بعداا به جزئیا  این یا آن بخش از صحبت اا مراجعه مری کررد. او         

یادداشت اای خیلی کوتاای بر می داشت. البته، اینجا من بطور خراص دربراره      

اوضاع کلی آلمان صحبت می کردم. درباره جایگاه عظیم رزا لوکرزامربرورگ در       

برقراری پیوند میان توده اای زنان و مبارزه انقالبی صحبت کردم. رزا، پرس از       

تأسیس حز  کمونیست] آلمان[ برای انتشار روزنامه زنان فشار مری آورد. در           

آخرین گفتگویی که دو روز قبل از قتل اش با لئو یوژیچس داشتم، درباره وظایف 

فوری حز  صحبت کردیم و او وظایف مختلفی را به من محول کرد. از جرملره      

برنامه ای برای کار سازمان یافته میان زنان کارگر حز ] آلمان[ . در اولریرن            

کنفرانس غیرقانونی به این مسأله پرداخت. تقریبًا بدون است نا زنان مرجررّ  و        

آموزش دیده از جمله پروپاگندیست اا و رابرانی که قبل و برعرد از جرنرگ          

] جهانی اول[ جلو آمده بودند، با سوسیال دمکرا  اا مانده اند و زنران کرارگرر        

فعال و آگاه دنبال آنان رفته اند. اما انوز استه اای کوچکی از رفقرای بسریرار       

پرانرژی و با اراده دور ام مانده اند و در تمام مبارزا  و فعالیتهای حز  شرکت 
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می کنند. آنان مأالً کار سازمان یافته و به قاعده را در میان زنان کارگرر شرروع      

  کرده اند. البته امه چیز تازه شروع شده است، اما شروع بسیار خوبی داشته ایم.

بد نیست، اصاًل بد نیست. انرژی، اراده و اشرتریراق رفرقرای زن،              ” لنین گفت:  

شجاعت و حکمت آنان در دوران ] مبارزه[ غیرقانونی یا شبه قانونری نشران از         

چشم انداز خوبی برای پیشرفت کار ما دارد. اینها فاکتوراای ارزشرمرنردی در         

تکامل حز  و افزایش قدر  آن در پیروزی توده اا و پیشبرد فعالیرترهرای مرا       

استند. اما نظر  درباره آموزش و شفافیت اصول رفقای زن و مرد چیست؟ این  

بنیادین در کار میان توده اا دارد و تأثیر بسرزایری در لرمرس           مسأله اامیتی

مسائل توده اا، پیروزی آنان و دلگرم نگه داشتن آنان دارد. االن یادم نیست کی  

ما و زحمتکشران  ”.  برای دستیابی به چیزاای بزرگ باید دلگرم بود”  این را گفته

امه عالم چیزاای بسیار بزرگی داریم که باید تحقق یابند شوند. بنابرایرن چره      

چیزی رفقا و زنان پرولتر آلمان را دلگرم می کند؟ نظر  درباره آگاای طبقاتری  

پرولتری و عالیق آنان چیست؟ آیا فعالیتهای آنان متمرکز بر مطالربرا  فروری      

 “سیاسی است؟ عمده نظرا  آنان حول چه چیزی است؟

در این باره چیزاای مهمی از رفقای روسیه و آلمان شنیده ام. باید به تو ارم      ” 

بگویم. به من گفته اند که یکی از رفقای کمونیست و مستعد زن در اامبورگ در 

حال انتشار نشریه ای برای تن فروشان است و می خوااد آنان را بررای نربررد        

طبقاتی سازماندای کند. رزا] لوکزامبورگ[ انگام نوشتن مقاله ای درباره زنران       
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تن فروش که به خاطر نقض قوانین در این حرفه تأسف بار در زندان بسرر مری     

کرد و احساسی کمونیستی داشت. متأسفانه تن فروشان    برند، کاری کمونیستی

قربانیان مضاعف جامعه بورژوایی استند. ام قربانی نظام ملعون مالکیت انرد و       

اای کوته بین و  ام قربانی ریاکاری اخالقی لعنت زده. این روشن است. فقط آدم  

وحشی می توانند این قضیه را نادیده بگیرند. اما چطور بگویم؟ در رابطه برا ترن      

فروشان برای یک واحد میلیتانت انقالبی انوز سازمان دادن آنان و انتشار یرک    

نشریه کافی نیست. آیا واقعاً در آلمان زنان کارگر دیگری نداریم که سازمان داده  

شوند؛ برایشان نشریه در بیاوریم و آنان را به مبارزه بکشیم؟ تن فروشی فقط یک 

برآمدگی زمخت است. ] نشریه[ مرا یاد یک سبک ادبی مری انردازد کره ترن              

فروشان را مانند یک مدونای قشنگ به تصویر می کشد. منشأ این سبرک ادبری     

ام از سر خیراندیشی بود: دلسوزی اجتماعی؛ عصیان عرلریره فضرل فرروشری            

 “ریاکارانه بورژوازی محترم. اما جنبه درست قضیه مغفول و زایل شد.

به عالوه، قضیه تن فروشان ما را به طرح بسیاری از سساال  جدی می رسانرد.   ” 

آنان را به کار مولد، به اقتصاد اجتماعی برگردانیم. این کاری است که باید انجرام   

دایم. اما در وضعیت فعلی اقتصادی ما و تمام موانعی که سر راامان قرار دارنرد   

کار دشواری است و وظایف پیچیده ای را مقابل ما قرار می داد. این یرکری از        

جنبه اای مشکال  زنان است که پس از قبضه قدر  توسط پرولتاریا در دستور 

کار قرار خوااد گرفت و راه حل عملی می طلبد. اینجا در روسیه شروروی کرار      
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زیادی را روی میز ما قرار خوااد داد. اما برگردیم به موقعیت شمرا در آلرمران.        

حز  نباید تحت ایچ شرایطی به آرامی کنار بایستد و ناظر خرامروش اعرمرال       

موذیانه بخشی از اعضای خود باشد. این موجب سردرگمی و پراکندگی نریرروارا     

 ”خوااد شد. و خود تو، در مقابل این ] خطر[ چکار کرده ای؟ 

*** 

کالرا! سیااه خرطراارای ترو           ” قبل از اینکه بتوانم جوا  دام، لنین ادامه داد:  

طوالنی تر است. به من گفته شده که در محافل شبانه رفقای زن و مرحرافرل           

مطالعاتی آنان ، عمدتاً به مسائل مربوط به ازدوا  و سکس پرداخته مری شرود؛     

اینها به موضوع اصلی مورد عالقه در آموزش و تعالیم سیاسی تبدیل شرده انرد.     

وقتی این را شنیدم، به سختی توانستم به گوشهای خود باور داشته باشم. اولیرن   

کشور دیکتاتوری پرولتاریا در محاصره ضدانقال  اای تمام دنیاست و وضعریرت   

خود آلمان به بیشترین تمرکز ممکن پرولتاریا و نیرواای انقالبی نیراز دارد ترا       

ضدانقال  در حال رشد و فزاینده را شکست داد. اما رفقای کارگر زن دربراره       

مسائل جنسی و اشکال مختلف ازدوا  در گذشته، حال و آینده صرحربرت مری       

ترین بخش وظیفه آنان آگاه کردن زنان پرولترر بره      کنند! فکر می کنند که مهم 

این مسائل است! فکر می کنم، نشریه ای که وسیع تر و بیشتر از امه خروانرده      

می شود، جزوه یکی از رفقای زن وینی درباره مسائل جنسی است! چه حریرف!      

کارگران حقایق مندر  در این جزوه را سالها پیش در ]کتا [ ببل خوانده انرد.      

۳۹ www.takbook.com



 یادداشت مترجم

   LXXXI 

حتی مانند این جزوه خسته کننده و ثقیل نوشته نشده، بلکه عرلریره جرامرعره         

 “بورژوایی بیانی محکم، تلخ و ستیهنده دارد.

و حتی علمی بنظر می رسد، اما جااالنه و   ”  فرایخته”  بسط فرضیا  فرویدی ” 

بیگانه] با اجتماع[ است. نظریه فرویدی االن مد روز شده است. من به نرظرریره          

اای جنسی در مقاال ، جزوا ، پایان نامه اا و ... حسن نظر ندارم. خالصه بره        

این جنس از ادبیا  که در زمین ک یف جامعه بورژوایی به طرز پرزرق و بررقری   

شکوفا می شوند، اامیت نمی دام. به کسانیکه مانند راابه اای اندی کره برا      

بدن خود ور می روند و بطور مرتب با سساال  دری وری سر و کار دارند، اعتباری 

قائل نیستم. از نظر من این نظریه اای جنسی که غالباً فرضیاتی بیش نیستند و  

اغلب ام فرضیه اای دلبخواای استند، از نیاز شخصی افرراد بررای تروجریره          

شخصی آنان در پیشگاه اخالقیا  بورژوایی یا [  ۵] اختالال  جنسی یا اایپرتروفی 

برای التیام بیماران نشأ  می گیرند. این احترام بالماسکره بررای اخرالقریرا            

بورژوایی، در نزد من درست به اندازه غرق شدن در مسائل جنسی چنردش آور    

ام باشند، ارنروز رفرترارارای            است. این رفتاراا ار چقدر وحشیانه و انقالبی 

بورژوایی اند. عمدتاً ام سرگرمی روشنفکران و جامعه پیرامونی آنان استند. در     

 “حز  آگاه طبقاتی و پرولتاریای رزمنده جایی برای اینها وجود ندارد.
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اینجا حرفهای لنین را قطع کردم و گفتم: مسائل سکس و ازدوا  در جروامرع          

بورژوایی که بر اسا  مالکیت خصوصی است، مشکال ، آالم و نزاعهای متعددی 

برای زنان در امه طبقا  و اقشار اجتماعی به وجود آورده اسرت. جرنرگ و             

پیامداای آن تنازعا  و آالم زنان در حوزه مسائل جنسی را تشردیرد کررده و        

موجب بروز مشکالتی شده است که قبالً از نظر آنان پنهان شده بود. باید اثررا    

انقال  را به این مسائل افزود. عصر کهن احساسا  و اندیشه اا در حال متزلرزل   

شدن است. علقه اای اجتماعی قدیم در حال گسست و شکسته شدن استند و  

تمایالتی به سوی روابط ایدئولوژیکی نوین بین مردان و زنان مشااده می شرود.    

افزایش عالقه به این مسائل بیانگر نیاز به روشنگری و تغییر جهتی اسرت. ایرن      

] ترند[ امچنین واکنشی علیه ریاکاری و وان جامعه بورژوایی اسرت. اشرکرال         

ازدوا  و خانواده در مسیر تکامل تاریخی و پیوند آن به زندگی اقتصادی، در حال 

تخریب خرافاتی است که در اذاان زنان کارگر در خصوص خصلت ابدی جامعره  

تاریخی به این مسائل باید بره نرقرد         -بورژوایی وجود داشت. رویکردی انتقادی 

بیرحمانه جامعه بورژوایی بیانجامد تا خصلت واقعی و اثرا  آن را آشکار کنرد و    

اای پیرامون آن را محکوم کند. امه رااها به رم خترم    اخالقیا  جنسی و دروغ

می شوند و ار تحلیل واقعاً مارکسیستی باید اامیت روبنای ایدئولوژیکی جامعره 

] بورژوایی[ و سلطه آن بر پدیده اای اجتماعی را در نظر گیرد و به ترحرلریرل         

جامعه بورژوایی و بنیان اای مالکیتی آن دست ببرد و به این نتیجه ختم شرود:  
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 این را باید از بیخ و بن ویران کرد!

امین! تو داری از مشاوره به رفرقرای     ” لنین سری تکان داد و لبخند زنان گفت:  

زن و حز  خود  دفاع می کنی. البته، آنچه که گفتی درست است. اما فرقرط       

برای توجیه اشتبااا  شما در آلمان است. ار چند نمی توانداشتبااا  شمرا را     

توجیه کند. اشتبااا  انوز استند و خوااند ماند. جدًا مری تروانری بره مرن              

اطمینان خاطر دای که مسائل سکس و ازدوا  از نقطه نظر ماتریالیسم تاریخی، 

و پویا مورد بحث ] شما[ قرار گرفته است؟ این کار مسرترلرزم          به طرزی بالنده

دانش عمیق و امه جانبه، روشن ترین نگاه مارکسیستی و حجرم انربرواری از         

ماتریال ] مطالعاتی[ است. شما اکنون این امه نیرو را از کجا می آورید؟ خرود       

اگر این کار را کرده باشید! جزوه ای که قبالً به آن اشاره کردم نمی تواند منربرع   

]مناسبی[ برای حلقه اای مطالعاتی و مباح ه باشد. شما به جرای نرقرد ایرن              

جزوا ، آنها را توزیع و توصیه کرده اید! نتیجه این کار غیرمارکسیستی و بی ثمر 

به عنوان بخشی   در برخورد با این مسائل چیست؟ اینکه مسائل سکس و ازدوا 

از مسائل کلی اجتماعی قابل درک نیست؟ نه بدتر از این! مسائل بزرگ اجتماعی  

به عنوان یک زائده و بخشی از مسائل جنسی در نظر گرفته شده است! مسرألره      

اصلی به موضوعی جانبی تبدیل شده است. این نه تنها روشن شدن مسأله را بره   

خطر انداخته است، بلکه به طور کلی افکار وآگاای طبقاتی زنان پررولرتراریرا را       

 “مخدوش کرده است.
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از  هر کاری به وقت اشیک نکته مهمتر. حتی سلیمان حکیم گفته است که   ” 

تو می پرسم: آیا االن وقت این است که زنان پرولتاریا را با این مباحث سررگررم    

کنیم که چطور عشق بورزد و چطور محبو  واقع شود؟ چطور ازدوا  کررده و      

چطور ازدوا  کند؟ البته در گذشته، حال و آینده و در میان امه جوامع، آنرچره   

که با افتخار فریاد زده می شود، ماتریالیسم تاریخی است! اکنون ترمرام افرکرار        

رفقای زن، زنان کارگر باید به سمت انقال  پرولتری ادایت شود. این پایه ارای   

یک انقال  واقعی در ازدوا  و روابط جنسی ایجاد می کند. در حال حاضر مسائل 

یا طرز اماغوشری در اعصرار       [  ۵] دیگری ضروری تر از اشکال ازدوا  مائوری اا 

قدیم است. مسأله شورااا انوز در آجندای پرولتاریای آلمان وجود دارد. معااده   

ورسای و اثرا  آن بر زندگی زنان کارگر، بیکاری، سقوط دستمزدارا، افرزایرش      

مالیا  و غیره] مسأله است[. خالصه، من انوز ام فکر می کنم که این جنس از 

سیاست، آموزش اجتماعی زنان پرولتاریا غلط است. خیلی خیلی غرلرط اسرت.         

چطور می توانی در این مورد سکو  کنی؟ باید از اتوریته خود  در مخالفت برا  

 “آن استفاده کنی.

به دوست عصبانی ام) لنین( گفتم: من در نقد و نکواش رفقای زن در منراطرق      

مختلف کوتاای نکرده ام. لنین خودش می دانست که قدر یک پیغمبر در میران   
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مردم و خانواده اش ارگز دانسته نمی شود. به خاطر نقد، خود را در مرعررض          

بازماندگان سرسخت ایدئولوژی سوسیال دموکراسی و زاداندیشی منسوخ ”  اتهام

قرار داده بودم. اما انتقادا  من داشت اثر خود را می گرذاشرت. مسرائرل         ”  شده

سکس و ازدوا  دیگر در محور مباح ا  ما قرار نداشت. اما لنین رشته کرالم را     

 قطع نمی کرد.

می دانم! می دانم. من ام نزد بسیاری متهم به زاداندیشی شرده       ” لنین گفت:  

بودم. ار چند این اتهام به من نمی چسبد. ریاکاری و کوته نگری زیادی در ایرن    

اتهاما  وجود دارد. خب! من با خونسردی با آن کنار آمدم. جوجه اای مرنرقرار       

زردی که تازه سر از تخم ایده اای بورژوایی بیرون آورده اند، امیشه بره طررز     

از سر ما برگرذرد. جرنربرش           سهمناکی زیرک استند. باید اجازه دایم این نیز 

مسائل جنسی تحت تهاجم مدرنیته اسرت و        جوانان ام در رابطه با رویکرد به

 ”بدجوری خود را با این مسائل درگیر کرده است. 

 لنین تأکیدی طعنه آمیز روی کلمه مدرنیته گذاشت و ادااایی ام در آورد.

به من گفته شده که مسائل جنسی ام به موضوع مورد عالقه سازمران ارای      ” 

جوانان شما تبدیل شده است. فکر می کنم در این زمینه مبلغان کرافری وجرود       

نداشته باشند. چنین تصورا  غلطی در جنبش جوانان فوق العاده مضر و فروق       

العاده خطرناک اند. این مباحث می تواند به سهولت در زندگی جنسی برخی از    
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جوانان منجر به افراط و ایجانی اضافی شود و سالمت و انرژی جوانی آنران را      

ادر بداد. تو باید علیه این ام مبارزه کنی. نقطه تمایز چندانی بین جرنربرش        

اای جوانان و زنان وجود ندارد. رفقای زن ما باید بطور سامان مند با جوانان کار  

کنند. این دنباله تکامل و ارتقای حس مادری از افراد به حیطه اجتماعی اسرت.     

تمام جنبه اای زندگی اجتماعی و فعالیت زنان باید مورد تشویق قرار گریررد و     

بدین وسیله محدودیا  القیدی فردگرایانه و روانشناسی محیط خانرواده زدوده    

 ”می شود. اما بعداً به این موضوع بر می گردیم. 

بازنگری در اخالقیا  و   “  در میان ما ام بخش بزرگی از جوانان عالقه مند به  ” 

در خصوص مسائل جنسی استند و باید اضافه کنم که بخش ”  تصورا  بورژوایی

عمده ای از بهترین و مستعدترین جوانان ما استند. آنچه که قبالً گفتی درسرت   

است. در شرایطی که جنگ و انقال  به وجود آورده است، ارزشهای ایدئولوژیرک   

قدیم محو شده و چسبندگی خود را از دست داده است. ارزشهای جدید ام بره     

تدریج و طی مبارزه شکل می گیرند. در روابط بین مرد برا مررد؛ زن و مررد،             

احساسا  و اندیشه اا متحول می شوند. مرزاای جدیدی در قلمرو حقوق افرراد   

و حقوق جامعه به طور کلی و در وظایف افراد جامعه شکل می گیرد. این مسأله  

انوز در وضعیتی کامالً متزلزل است. نیرواای پیشرفت و جهت آن در تمایرال    

متخاصم مختلف انوز به روشنی تعریف نشده است. این روندی کند و غرالربرًا         

دردناک از زوال و رشد، به ویژه در حیطه روابط جنسی، ازدوا  و خانواده است .   
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زوال، تباای و ک افت ازدوا  بورژوایی امراه با طالق دشوار آن؛ آزادی مررد و        

بردگی زن؛ ریاکاری وقیحانه اخالقیا  و روابط جنسی ذان بهترین انسرانرهرا و      

 “ذان اای فعال را با بیماری عمیقی انباشته است.

قیدو بنداای ازدوا  بورژوایی و قوانین خانواده در نظام حقوقی بورژوایی ایرن     ” 

اسرت.  ”  مالکیت مقرد  “  تنازعا  و شرار  اا را تشدید کرده است. این نیروی  

مالکیت زرپرستی، ک افت و پستی را تقدیس می کند و ریاکاری نهادینره شرده     

جامعه محترم بورژوایی بقیه وظایف را بر عهده می گیرد. مرردم در آغراز راه            

عصیان علیه تباای و دروغ مسلط بر جامعه استند و احساسا  افراد به سرعرت  

تغییر می کند. شوق و نیاز به لذ  به آسانی این نیروی راا شده را در زمانیرکره    

امپراطوراای عظیم در حال فروپاشی استند مهار می کند ؛ اشرکرال قردیرم           

حاکمیت شکسته شده اند و کل نظم اجتماعی قدیم در حال امحاست. سکس و    

اشکال ازدوا  در چارچو  بورژوایی آن رضایتبخش نیستند! انقالبی در سکس و  

ازدوا  در حال برآمده است و به انقال  پرولتری ام ربط دارد. به آسانی قرابرل      

درک است که مشکال  پیچیده ای که بوجود آمده است، ذان جوانان و زنان را 

به خود مشغول کند. آنان به ویژه از روابط جنسی امروزه رنج می برند. با ترمرام     

حرار  جوانی علیه این روابط عصیان می کنند. ما این را درک می کنیم. اریرچ     

چیز از این غلط تر نیست که ریاضت راابانه و تقد  اخالقیا  ک یف بورژوایری  

را برای جوانان موعظه کنیم. این موضوع به خصوص وقتی جدی می شود که در  
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این سالها سکس به دغدغه روحی اصلی جوانان تبدیل شده و به لحاظ ظراارری   

خیلی واضح است. این چه اثرا  مهمی می تواند داشته باشد! در این رابطره برا       

رفیق لیلینا ) امسر زینویووف.م(صحبت کن.او تجربیرا  زیرادی در کرار برا                 

نهاداای آموزشی مختلف بدست آورده است و تو می دانی که رفیق لریرلریرانرا        

 “کمونیستی کامل و کامالً بی تعصب است.

” اصل“  رویکرد تغییر یافته جوانان به مسائل زندگی جنسی البته بر اسا  یک  ”

می ”  کمونیستی“  و ”  انقالبی“  و یک نظریه است. بسیاری از آنان رویکرد خود را  

دانند و صادقانه باور دارند که چنین است. این بر ما قدیمی اا اثر نمی گذارد. ار 

چند من دخلی به یک راابه ترشرو ندارم، اما زندگی جنسی به اصطالح جردیرد   

اغلب به نظرم کامالً بورژوایی به نظرم مری رسرد.        -و در مواردی پیراا -جوانان

امتداد روسپی خانه اای بورژوایی است. این به ایچ وجه ربطی به آزادی عشرق    

که ما کمونیست اا می شناسیم ندارد و تو باید از این نظریه مشهور مطلع باشی 

که در جامعه کمونیستی ارضای تمایال  جنسی، عشق و .. به سرادگری و بری          

به راحتی نوشیدن یک لیروان  “  اامیتی نوشیدن یک لیوان آ  است. این نظریه  

کرده است. ثابت شده که این نرظرریره       -خیلی دیوانه  -جوانان ما را دیوانه ” آ 

برای بسیاری از دختران و پسران جوان مهلک است. طرفداران این نظریه آن را    

مارکسیستی می دانند، اما باید از مارکسیسم ممنون باشیم که تمام پدیده اا و   

تغییرا  در روبنای ایدئولوژیکی جامعه را مستقیم و بالواسطه بر اسا  پایه اای 
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اقتصادی توضیح می داد! مسائل به این سادگی نیستند. فردریک انگلس خیلری    

 “وقت پیش در رابطه با ماتریالیسم تاریخی به این موضوع اشاره کرده بود.

کرامرالً   “  به راحتی نوشیدن یرک لریروان آ           “  من فکر می کنم که نظریه  ” 

غیرمارکسیستی و فراتر از آن غیراجتماعی است.در زندگی جنسری نره فرقرط          

 -طبیعت ساده ] انسان[ در نظر گرفته می شود، بلکه به خصوصیا  فرانرگری       

توجه می شود. انرگرلرس در اثرر             -خواه اامیت زیادی داشته باشند، خواه کم

اامیت تکامل و پاالیش نیاز عمومی غریزه جنسری بره      -منشأ خانواده -خودش

عشق را نشان داده است. روابط بین زن مرد به سادگی برازی نریرروارا بریرن              

اقتصاددانان جامعه و نیاز جنسی نیست. نمی توان آن را در اندیشه، مرطرالرعره        

جوانب فیزیولوژیکی مطالعه کرد. این عملگرایی است و نه مارکسیسم کره مری       

خوااد تغییرا  در روابط جنسی را مستقیماً و بریده از روابط آن با ایدئولوژی و   

پایه اای اقتصادی جامعه توضیح داد. البته که عطش را باید فرونشاند. اما آیرا      

یک انسان معمولی در شرایط معمولی سر در مردابی فرو می کند و آ  گل آلود 

را می نوشد یا از لیوانی که الیه ای از چرک لبان دیگر بر آن نشسته اسرت، آ     

می نوشد؟ اما جنبه اجتماعی قضیه مهمتر از امه است. البته که نوشیردن آ      

یک امر شخصی است. اما در عشق) رابطه جنسی( پای دو نفر در میان اسرت و       

نفری سوم، زندگی جدیدی از این رابطه بیرون می آید. به امین خاطر است که  

جنبه اجتماعی پیدا می کند و منجر به احسا  وظیفه در قبال جرامرعره مری       
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  “شود.

ندارم، ار ”  نظریه یک لیوان آ “  به عنوان یک کمونیست من ایچ سمپاتی به  ”

را با خود حمل می کند. در ار صور ، ایرن     ”  ارضای عشق“  چند عنوان زیبای 

آزادی جنسی نه چیز جدیدی است و نه کمونیستی است. به خاطر دارید که در    

موعظه مری شرد. در        ” راایی قلب“ اواسط قرن گذشته نیز در ادبیا  رمانتیک 

عمل بورژوایی این موعظه اا به راایی جسم تبدیل شد. در آن زمان این موعظه  

 “اا از امروز پر آ  و تا  تر بود و در مورد نتیجه عملی آن، قضاوتی ندارم.

در این انتقاد من قصد ندارم تبلیغ ریاضت کشی بکنم. به ایچ وجه. کمونیسم    ” 

دنبال ریاضت کشی نیست، بلکه دنبال لذ  از زندگی، قدر  دادن به زنردگری     

است و زندگی جنسی رضایتبخش به این امر کمک می کند. اما به نرظرر مرن         

اایپرتروفی دامنه دار فعلی در مسائل جنسی نه به زندگی لذ  می داد و نه آن 

را قدرتمند می کند، بلکه از آن لذ  و توان می گیرد. در عصر انقال  ایرن برد      

 “است. خیلی بد است.

مردم و باألخص جوانان به لذ  و نیروی زندگی نیاز دارند. ورزش اای سرالرم     ” 

مانند شنا، دوومیدانی، پیاده روی، اقسام تمرینا  بدنی و بسریراری از عرالیرق         

چندجانبه روشنفکری مانند خواندن، مطالعه و تحقیق تا جاییکه امکان دارد بره    

طور دسته جمعی] به این امر کمک می کند[. اینها بیشتر از نظریه اا و مباحث    
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بره  ”  زندگی سرشار از لرذ      “  پایان ناپذیر حول مشکال  جنسی و به اصطالح 

جوانان نیرو می داد. بدن اای سالم و اذاان سالم! نه ریاضت کشی و نره دون      

ژوانیسم و نه رویکرد مبتدیان بی قید و بندآلمانی. تو رفیق ]؟[ که جوان بسیرار     

مستعد و مسقر است را می شناسی. با تمام وجود نگرانم که چیز خوبی از او در      

نیاید. از این رابطه به آن رابطه ویالن و سرگردان است. انرژی خرود را صررف           

مبارزه سیاسی و انقال  نمی کند و من نمی توانم روی اصالت و پریروسرترگری        

مبارزه رفقای زنی شرط بندی کنم که عالیق شخصی خود را با سیاست اشتبراه  

گرفته اند. به کسانی که دنبال ار شلیته زنانه می دوند و در دام ار زنری مری        

 “افتند، خوشبین نیستم. نه، نه ! اینها با انقال  جور در نمی آید.

*** 

لنین از جایش بلند شد؛ دستش را روی میز کوبید و برای لحظه ای در اتاق قدم 

انقال  نیاز به تمرکز و افزایش نیرواا دارد. نیروی توده اا   “ :زد و در ادامه گفت 

و افراد. انقال  نمی تواند شرایط عشر  طلبی را که برای قهرمانان زن و مررد       

، فراام کند. نومیدی در زندگی جنسی چیزی بورژوایی و پدیرده ای     [  ۵] دانوزیو 

پرولتاریا طبقه ای در حال عرو  است. به سررخروشری نراشری از            منحط است.  

مخدرا  و محرکا ] جنسی[ نیازی ندارد. سرخوشی چه از افراط در سرکرس          
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حاصل شود و چه بر اثر الکل. این سرخوشی نباید مانع از فررامروش شردن و           

فراموش کردن اعمال شرم آور، ک افت و سبعیت سرمایه داری شود. سرخروشری    

قویترین نیروی خود را از موقعیت طبقاتی و از آرمان کمونیستی می گیررد. در     

این مورد به شفافیت، شفافیت و باز ام شفافیت ] نظری[ نیاز داریم. براز ارم          

تکرار می کنم نیرواا را نباید تضعیف کرد؛ تلف کرد و از بریرن بررد. کرنرتررل            

شخصی، انضباط شخصی حتی در عشق بردگی نیست. اما کالرا! مرا ببخش که از 

موضوع گفتگو بسیار دور شده ایم. چرا چیزی نمی گویی تا به اصرل مروضروع         

برگردم؟ زبانم امینجوری روان شده است و می رود. من عمیقاً نگرران آیرنرده       

جوانان استم. این بخشی از انقال  ماست. و رونداای زیان بخرشری در حرال          

بره   -امچون ریشه برخی از علف اای ارزه -ظهور استند و از جامعه بورژوایی 

دنیای انقال  ما خریده اند. بهتر است زودتر با این روند مبارزه کنیم. این مسائل   

 “بخشی از مسائل زنان ام استند.

*** 

فراوان صحبت می کرد. احسا  می کردم که امره واژه       لنین با حرار  و شور

اا از ته قلب اش بیرون می آیند و ظواار او نیز این احسا  مرا تقویت می کرد. 

بعضی وقتها با حرکت تند دست بر نظری تأکید می کرد. شگفتزده برودم کره        

لنین در مواجهه با مسائل سیاسی فراوان و ضروری چنین وقت خود را به مسائل 

ثانوی اختصاص داده و این مسائل را تحلیل می کرد. نه فقط مسرائرل روسریره        
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اای انوز سرمایه داری. لنین امزمان که مارکسیرسرتری      شوروی، بلکه در دولت

عالی بود، مسائل را در ار شکلی که نمود پیدا می کرد، در رابطه اش با کل و در 

اامیت آن با کل درک می کرد.ادف زندگی اش، اراده زندگی اش بدون انحراف  

و تزلزل به م ابه نیروی خصلتاً مقاوم ناپذیر به یک سمت ادایت می شد: تسریع  

مبارزه توده اا به سوی انقال . بنابراین لنین امه چیز را برر مردار آگرااری              

نیرواای انقال  ارزیابی می کرد. لنین چه در روسیه و چه در سطح بین الملل با  

اای تاریخی در کشوراای مختلف و مراحل مترفراو  ترکرامرل         توجه به تفاو 

  جوامع، در برابر چشمان او یک انقال  جهانی تفکیک ناپذیر دیده می شد.

گریه کنان گفتم: رفیق لنین! چقدر متأسفم که االن صداا و ازاران نفر حرفهای  

تو را نمی شنوند. می دانی که نیازی به تغییر فکری من نیست. اما خو  اسرت      

  دوست و دشمن دیدگااهای تو را بشنوند.

شاید روزی درباره این مسائل صحبت کنم یا بنویسم. ” لنین لبخندی زد و گفت:  

اما نه االن . االن وقت و انرژی ما باید در خدمت مسائل دیگری باشد. مشرکرال      

جدی بیشتر و حادتری وجود دارند. مبارزه برای حفظ و تقویت قدر  شوروی از  

امه چیز مهم تر است. ما باید از جنگ لهستان بهترین تجربه بگیریم و ترالش     

کنیم که به بهترین وجه عمل کنیم. رانگل انوز در جنو  است، اما من کرامرالً    

اطمینان دارم که بزودی کارش را تمام خواایم کرد. این به امپریالیسرت ارای      

فرانسوی و انگلیسی و شبه نوکران آنان درسی می داد که به خود بیاینرد. امرا      
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ترین کار ما انوز در مقابل ماست: ساختن! اینجا مسائل روابرط جرنرسری،          مهم

ازدوا  و خانواده به مشکال  جاری تبدیل خوااد شد. در عین حال باید ار جا و  

ار زمان که الزم باشد، با این مسائل ام مبارزه کرد. باید فهمیده باشی که با این 

مسائل به شیوه غیرمارکسیستی برخورد نشده است و نباید این مسائل مروجرب     

 “انحرافا  و توطئه چینی شود. و باالخره به وظیفه تو می رسیم.

*** 

نصف زمانی که برای تو گذاشتره  ” لنین نگاای به ساعت دیواری انداخت و گفت:  

بودم، رفته است. داشتم روده درازی می کردم. تو پیرشرنرهراداتری بررای کرار              

کمونیستی در میان زنان داری. در این خصوص از اصول و تجربیا  عملی شرمرا    

خبر دارم. بنابراین جای بحث زیادی نیست. بگو ببینم، چه پیشنهاداتی در ذارن    

 “داری؟

خالصه ای از پیشنهادا  خودم را گفتم. لنین بدون قطع حرفهای من به عالمت  

تأیید سرش را تکان می داد. صحبتهایم که تمام شد با حالتی استفهامی نگااری   

  به او انداختم.

موافقم ! در مورد اینها با زینویف صحبت کن. امچنریرن خرو  اسرت           ” گفت:  

گزارشی درباره جلسا  با رفقای زن به او بدای. خیلی حیف است کره رفریرق         

اینسّا) اینسّا آرماند( اینجا نیست. او ناخوش است و برای استراحت به قفقاز رفته    
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است. بعد از مباح ه، پیشنهادا  را کتبی کن. کمیسیون] بررسی اسناد کنگرره[     

آنها را مطالعه می کند و نهایتًا کمیته اجرایی] کنگره[ در مرورد آن تصرمریرم           

خوااد گرفت.من فقط می خواام روی چند نکته اصلی صحبت کنم، که در این  

نکا  کامالً موافق رویکرد تو استم. این نکا  در کار فعلی آژیتاسیون و تبلیغا   

ما مهم است، چنانچه تبلیغا  و آژیتاسیون منجر به مبارزه و عمل موفقیت آمیز 

 “شود.

تزاا باید بروشنی نشان داند که آزادی واقعی زنان فقط از طریق کمونریرسرم     ” 

امکان پذیر است.باید رابطه جدایی ناپذیر جامعه و موقعیت فردی زن و مالکیرت   

خصوصی به عنوان شیوه تولید قویاً از تزاا استنتا  شود. خط روشن و مخردوش   

ناپذیر تفاو  سیاستهای ما و فمنیسم ترسیم شود.تزاا امچنین باید در رابطه با  

مسأله زنان به عنوان یک مسأله اجتماعی و مسأله کارگران منبعی پایه ای باشند 

و به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و انقال  محکم جوش بخورد. جنبش کمونیسرتری    

زنان باید خودش جنبشی توده ای و بخشی از جنربرش عرمرومری تروده ارا              

باشد.جنبشی نه فقط برای پرولتاریا بلکه برای مخلوق تاریخی آن یعنی جامرعره    

کمونیستی باشد. ما بدرست حق داریم به این حقیقت در حز  ؛ در کمونیرسرم    

بین الملل افتخار کنیم. ما گل سرسبد انقالبی بشریت استیم. اما ایرن کرافری          

نیست. باید میلیونها زن زحمتکش در شهراا و روستااا را در کنار خود داشرتره    

باشیم. برای مبارزا  خود و بطور اخصّ برای انتقال کمونیستی جامعه آنران را       
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 “کنار خود داشته باشیم. بدون زنان جنبش واقعی توده ای وجود نخوااد داشت.

از مفاایم ایدئولوژیک اصول سازماندای حاصل خوااد شد، سازمان اای ویرژه   ” 

زنان نداریم. ار زن کمونیستی درست مانند یک کمونیست مرد برا حرقروق و         

وظایف برابر عضو حز  است. در این حیطه تفاو  نظری نمی تواند وجود داشته  

باشد. ضمناً ما نباید چشمان خود را بر این واقعیت ببندیم که حز  باید پیرکرره    

اای کار، کمیسیون اا، کمیته اا، دفاتر سیاسی و ار چه به نرظرر     اایی، گروه

می رسد داشته باشد که وظیفه آنان بیدار کردن توده اای زنان کارگر و برقراری 

ارتباط آنان با حز  و نگهداشته آنان تحت نفوذ حز  است. الربرتره ایرن کرار           

مستلزم کار سامان مند در بین آنان است، باید افرادیکه به سوی ما جلب شرده    

اند را بار بیاوریم و آنها را مجهز به مبارزه طبقاتی پرولتری تحت رابری حرز     

کمونیست کنیم. من نه فقط به زنان پرولتر فکر می کنم بلکه به زنانی کره در       

کارخانه و یا در خانه کار می کنند فکر می کنم. زنان فقیر داقان؛ زنران خررده      

بورژوااا، آنان نیز طعمه سرمایه داری استند و از زمان جنگ این مسأله بیشترر  

از سابق خود را نشان می داد. روانشناسی عقب مانده غیراجترمراعری و غریرر           

سیاسی این زنان؛ حوزه فعالیت در حاشیه و کاًل سبک زندگری آنران ارمرگری          

واقعیت دارند. ندیدن این واقعیتها چیز مضحکی است. افتضاح مطلق! ما به پیکره 

اایی مناسب نیاز داریم تا کار در میان آنان را پیش ببرد. به روش ارای ویرژه        

آژیتاسیون و اشکال خاصّ سازماندای نیاز داریم. این فمنیسم نیست. این اقردام    
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 “مهم عملی و انقالبی است.

*** 

به لنین گفتم که این صحبت اا مرا بسیار امیدوار می کند. بسیاری از رفرقرا و      

رفقای خوبی قویاً در مقابل این نظر قرار گرفته اند که حز  باید پیکرره ارایری      

برای کار سامان مند در میان زنان داشته باشد.آنان این را به عنوان فمینیسم و    

می دانند. آنان می گویند کره     “  تابو “  بازگشت به سنتهای سوسیال دموکراسی 

حقوق برابر زن و مرد استند و باید بدون تفاو   احزا  کمونیست اصوالً قائل به

] جنسیتی[ به م ابه یک کل واحد در میان توده اای کارگر فعالیت کررد.زنران       

نیز باید مانند مردان و تحت امان شرایط] یکسان[ فعالیت کنرنرد. از جرانرب            

حامالن این دیدگاه، ار توجه] ویژه[ در آژیتاسیون یا سازماندای به شرایطی که   

مورد تصدیق لنین نیز است، به عنوان چیزی فرصت طلبانه یا تسلیم و خیانرت  

  تلقی می شود.

این نه چیز تازه ای است و نه نیاز به اثبا  دارد.تو نباید از ایرن        ” لنین گفت :  

بره     -ایچوقت در روسیه شروروی    -مسأله آشفته شوی. چرا ما ارگز در حز   

اندازه مردان، رفقای زن نداشته ایم؟ چرا شمار زنان کارگر سازمان یرافرتره در        

 “اتحادیه اای کارگری چنین پایین است؟
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حقایق خوراک اندیشه استند. طرد ضرور  پیکره اای مستقل برای کرار در       ” 

بین توده اای زنان کارگر، تصوراتی است که از اصول مهم بریرشرترر دوسرتران         

به شمار می رود. طبق اصول این دوستان فقرط    حزب کار کمونیستیرادیکال 

باید یک شکل از سازماندای وجود داشته باشد: اتحادیه اای کارگری. آنران را        

“ می شناسم. بسیاری از انقالبیون اما دارای ذانی آشفته استند کره مصرداق        

استند. این است! وقتی ذارن خرود را برروی              ”  جایی که فقدان ایده اا باشد

چطور خود را برا ضرروریرا         ”  اصول نا ”  واقعیا  صلب ببندند. این نگاابانان 

سیاست انقالبی که تاریخاً به ما محول شده است، جمع می بندند؟ ترمرام ایرن      

اا در مقابل ضرور  انکارناپذیر محو می شوند. بدون اینکه میلیونها زن برا      حرف

ما باشند، نمی توانیم دیکتاتوری پرولتاریا را و خطوط کمونیستی خود را بسازیم. 

باید راای برای این امر پیدا کنیم. باید مطالعه کنیم و راای بررای ایرن پریردا          

 “کنیم.

به امین سبب است که ما باید مطالبا  مطلو  زنان را پیش بکشیم. این چیز   ”

کمی نیست. برنامه رفرم سوسیال دمکرا  اای بین الملل دوم نیسرت. مرا بره          

خصلت ابدی این مسأله و الی األبد بودن آن حتی در دوران حاکمیت بورژوازی و 

دولت آن قائل نیستیم. این تالشی برای دلخوش کردن زنان به رفرم و منرحررف    

کردن آنان از مبارزه انقالبی نیست و به ایچ وجه نسبرتری برا کرالاربررداری           

رفرمیستی ندارد. مطالبا  ما نتایج عملی استند که از نیازاای حاد؛ آزار شرمبار  
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زنان در جامعه بورژوایی و بی حقوقی و بی دفاعی آنان بدست آمرده اسرت. در        

نتیجه نشان می دایم که این نیازاا را می شناسیم و به آزار زنران و بررترری          

مردان حسا  استیم. ما از این بیزاریم . آری از کل این وضعیت بیزاریم و ارر      

چیزی که موجب آزار و سرکو  زنان کارگر ، زنان خانه دار، زنان داقان و زنران  

خرده تجار آری! در بسیاری از موارد زنان طبقا  دارا می شرود را الرغرا مری            

کنیم.حقوق و قوانین اجتماعی که ما از جامعه بورژوایی برای زنان طرلرب مری         

کنیم نشان می داد که ما موقعیت و منافع زنان را می شناسیم و در دیکتاتوری 

پرولتاریا این را لحاظ می کنیم. البته نه به شیوه ای که رفرمیست اا انجام مری   

داند، بلکه به عنوان انقالبیونی که حق برابری زنان در کار و انتقال اقرترصراد و      

 ”ایدئولوژی قدیم را فراخوان می دایم. 

*** 

اایش استم، اما قرطرعراً ایرن        به لنین اطمینان خاطر دادم که سهیم در دیدگاه

دیدگااها با مقاومت روبرو خوااند شد. اذاان ناروشن و ترسو فکر می کنند کره   

]این[ فرصت طلبی خطرناکی است. نمی توان انکار کرد که مطالبا  فروری مرا        

 برای زنان می تواند به اشتباه نادیده گرفته و سرکو  شوند.

مسخره است! در ار کاری که می کنیرم و      ” لنین کمابیش با حالت مزاح گفت:  

ار چیزی که می گویم، خطری وجود دارد. اگر ما از انجام وظایفی که درست و    
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می گوییم تکان نخورید! [  ۵] ضروری استند، بهراسیم ما ام مانند استیلیست اا 

تکان نخورید! ما از باالی بر  محرا  ، به اصول فکر می کنیم! البته ما نه فقط به 

محتوای مطالبا  فکر می کنیم، بلکه به طرز ارائه آن نیز فکر کرده ایم. فکر می  

کنم به اندازه کافی این موضوع را روشن کرده باشم. البته ما نباید مطالبا  زنان  

را طوری پیش بکشیم که گویا به طور مکانیکی دانه اای تسبیح انداخته ایم. نه!  

مطابق شرایط جاری، االن برای این و و فردا برای آن و البته که امیشه در پیوند 

 “.با منافع عمومی پرولتاریا 

کل این مبارزا  ما را در مقابل روابط و ارزشهای بورژوایی و حامیان نه چندان  ” 

که نمی خوااند تحت رابری مرا بررای ایرن            محترم رفرمیست قرار می داد

حقوق مبارزه کنند و اینجا چهره واقعی خود را نشان می داند. یعنری مربرارزه       

اای ما با سایر احزا  و کمونیسم ما را بروشنی عریران مری کرنرد. برا               تفاو 

اعتماد توده اای زنان را که احسا  است مرار، برردگری، سررکرو  و              مبارزه،

زیردستی مردان و قدر  کارفرما و کل جامعه بورژوایی می کنند را بدست مری    

آوریم. زنان کارگر که از امه سو مورد خیانت قرار گرفته اند و تنها گذاشته شده  

 “اند، تشخیص خوااند داد که باید امراه ما مبارزه کنند.

آیا باید ما برای ام سوگند بخوریم که مبارزا  مطالباتی ما برای زنان به ادف  ” 

۸۹ 

[فرقه ای از راابه اای مسیحی که باالی ستون محرابها می روند و از آنجا به موعظه، روزه و ....       ۵] 

 می پردازند. معتقدند که فدا کردن تن موجب راایی روح خوااد شد. م
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کسب قدر  گره و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا گره خورده است؟ ایرن ا  و        

اسا  کار ما در حال حاضر است. خیلی روشن است. خیلی. اما زنان کرارگرران        

بدون مقاومت در مبارزه ما برای کسب قدر  سهیم نمی شوند، اگر امیرشره و     

فقط این مطالبه را پیش آنان بگذاریم، ار چند در نقاره اای ] نبرد[ یحیا ارم      

به رابطه سیاسی بین مطالبا  ما و رنج اا، نیازاا   دمیده باشیم. نه! نه! زنان باید   

و آرزواای آنان آگاه شوند. آنان باید بدانند که دیکتاتوری پرولتاریا برای آنان بره   

چه معنی است: برابری کامل با مردان در قانون و در عمل؛ برابرری کرامرل در         

 “خانواده، دولت و جامعه؛ پایان دادن به قدر  بورژوازی.

 حرف لنین را قطع کردم و گفتم: روسیه شوروی این را نشان داده است.

این نمونه بزرگی در آموزه اای ما خوااد بود. روسیه شوروی نرور      ” لنین گفت:  

تازه ای روی مطالبا  ما برای زنان تابانده است. تحت دیکتاتوری پرولتاریا ایرن     

مطالبا  ادف مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی نیستند. این مطالبا  بخشری از     

ساختار جامعه کمونیستی استند. این نشان می داد که زنان کشوراای دیگر از  

اامیت تعیین کننده ای برای پیروزی و کسب قدر  پرولتاریا برخوردار استند. 

این تفاو  را باید به تندی تأکید نمود تا زنان را به مبارزه طبقه انقالبی پرولتاریا 

بکشیم. برای احزا  کمونیست و پیروزی آنان حیاتی است . باید آنان را پشرت        

درک روشن از اصول و پایه اای سازمانی محکم به صف کرد. اما نباید خودمران   

را گول بزنیم. بخش اای ملی ما انوز فاقد درک روشرنری در ایرن خصروص            
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ایجاد جنبش توده ای زنران    استند. آنان در کنار ایستاده اند، در حالیکه تکلیف

کارگر تحت رابری کمونیستی وجود دارد. آنان درک نمی کنند که گسترش و    

اداره کردن چنین جنبش توده ای بخش مهمی از کل فعالیتهای حز  است. در  

واقع نیمی از کاراای کلی حز  است. ضرور  و ارزش جنبش زنان کمونیرسرت   

را موقتی دانستن فقط یک تشخیص لفظی افالطونی است و نه مراقبت دائمی و   

 “کار امیشگی حز .

آژیتاسیون و تبلیغا  در میان زنان کارگر، بیدارگری و انقالبی کردن آنان بره     ” 

عنوان یک امر تصادفی نگریسته می شود. به عنوان امری که فقط متوجه رفقای  

زن است. زنان به تنهایی سرخورده می شوند چرا که کار در این جهت با سرعت  

و اقتدار پیش نمی رود. این اشتباه است. اشتباه محض. جدایی واقعی و امانگونه    

که فرانسوی اا می گویند فمنیسم وارونه است! رویکرد غلط رفقای مناطق ما بر  

چه اساسی است؟ در تحلیل نهایی چیزی جز دستکم گرفتن زن و نرقرش او           

نیست. بلی، واقعاً! متأسفانه انوز درست است که می گویند بسیاری از رفقای ما   

البته ” .  را اندکی خراش دای الابالیگری ظاار می شود  اگر [ کمونیسم آنان “ ]  

باید نقطه حسا  را خراش دای: ذانیت آنان درباره زنان. آیا مدرک لعنتی تری 

از پذیرش آرام مردان وجود دارد که می بینند زنان در کار یکنواخت خرانرگری      

پژمرده می شوند؛ توان و زمان آنان ادر می رود ؛ ذان آنان محدودنگر و مبتذل 

می شود؛ قلب آن کندتر می زند و اراده آن ضعیف می شود؟ البته من از بانروان  
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بورژوااا صحبت نمی کنم که مسئولیت کار خانه و پرورش کودکان را برر دوش    

خدمتکاران می گذراند. حرفهای من شامل اک ریت قاطرع زنران ؛ ارمرسرران             

 ”کارگران و کسانیکه تمام روز در کارخانجا  کار می کنند می شود. 

تشخیص می داند که  -حتی در میان پرولتاریا -بنابراین تعداد کمی از مردان ” 

“ برای نجا  زنان به چه تالش و زحمتی نیاز دارند و حتی با کمک کردن زن در 

حق و غرور یک مررد    “  باری از دوش آنان بردارند. نه! این در تضاد با   ”  کار زنانه

مردان راحتی و آسایش می خوااند! زندگی خانگی یک زن قربانی کردن  ”.  است

ازاران جزئیا  کم اامیت است. حق اربابی مرد انوز در خدا وجود دارد. برده او 

نیز به طور مخفیانه در حال انتقام است. عقب ماندنی زنان، عردم آگرااری بره          

اای انقالبی مرد لذ  و جدیت او در مبارزه را کااش می داد. آنان ماننرد    آرمان

کرم اای کوچکی استند که خیلی به آرامی اما با قطعیت می خورند و ضرایرع     

می کنند. من زندگی کارگر را می فهمم و فقط از کتابها نیرامروخرتره ام. کرار            

کمونیستی ما در میان زنان؛ کار سیاسی ما، نیازمند حجم سنگیرنری از آوزش       

قدیم را ریشه کن کنیم. کوچکترین و آخرریرن        ”  اربا “  مردان است. باید این  

ریشه اای آن را در حز  و در میان توده اا بیرون بکشیم. این یکی از وظرایرف    

سیاسی ماست. دقیقا به امان مبرمیت و ضرور  که باید رفقای زن و مرد داشته 

باشیم و آن را در تئوری و عمل بار بیاوریم تا فعالیت حز  را در مریران زنران        

 “کارگر پیش ببرند.
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*** 

 ” لنین در جوا  من راجع به اوضاع روسیه شوروی در این خصروص گرفرت:           

حکومت دیکتاتوری پرولتاریا امراه با حز  کمونیست و اتحادیه اای کرارگرری،   

و از بین برردن    البته از ایچ تالشی برای غلبه بر افکار عقب مانده زنان و مردان

روانشناسی قدیم غیرکمونیستی کوتاای نکرده اند. طبیعی است که در قرانرون      

برابری کامل حقوق زنان و مردان وجود دارد و امه جا اراده ای صادقانه برای به 

عمل نشاندن این قوانین مشااده می شود. ما زنان را به اقتصاد اجرترمراعری ،          

حکومت و مجلس وارد کرده ایم. تمام مسسسا  آموزشی بروی آنان باز اسرت و     

بدین ترتیب می توانند ظرفیت اای اجتماعی و حرفه ای خود را ارتقا داند. در    

حال تأسیس آشپزخانه اای عمومی و غذاخوری اای عمومی، فروشرگراارهرا و       

رخت شویی اای عمومی، شیرخوارگااها، مهد کودک اا، خانه اطفال و نهاداای 

آموزشی مختلف استیم. خالصه، ما بطور جدی در حال تحقق مطالبا  موجرود   

در برنامه استیم تا مکانیسم اای آموزشی و اقتصادی را از خانه بره جرامرعره         

منتقل کنیم. این به مفهوم راایی زنان از اجبار کار خانگی و استقالل از مرردان     

خوااد بود. این زنان را قادر می سازد که استعداداا و سالیق خود را بطور کامل  

شکوفا کنند. کودکان در شرایط بسیار بهتری از خانه پرورش مری یرابرنرد. مرا            

بهترین قوانین دنیا برای حمایت از حقوق زنان کارگر داریم و کارگران سرازمران   

یافته در حال تحقق بخشیدن به این قوانین استند. مرا در حرال ترأسریرس               
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بیمارستان اای زنان، خانه مادران و کودکان، کلینیک اای مادران، دوره ارای    

سازمان یافته آموزشی درباره مراقبت از کودکان ، نمایشگااهای برای مادران کره  

چطور از خود و کودکان مراقبت کنند و چیزاای مشابه اینها استیم. در حرال       

اا استیم تا زندگی زنان بیکار و افراد ناتوان را ترأمریرن       ترین تالش انجام جدی

 “کنیم.

به روشنی می دانیم که اینها در مقایسه با نیاز زنان کار زیادی نیست و انوز با  ” 

آنچه که آزادی واقعی زنان را تحقق می بخشد، فاصله زیادی داریم. اما این ارم     

تزاری است.حرتری     -پیشرفت عظیمی در مقایسه با وضعیت روسیه سرمایه داری

در مقایسه با کشوراایی که انوز سرمایه داری دست بازتری دارد، پیرشررفرتری     

است. این شروعی خو  و در مسیری صحیح است و با انرژی که داریرم برایرد         

بیشتر تکامل دایم. ممکن است اینها را باور کنی. ار روز که از موجودیت دولت   

که ما نمی توانیم بردون زنران پریرش         ”  شورااا می گذرد، بیشتر ثابت می شود

فکر کن معنی این کار در کشوری که اشتاد درصد آن دارقران اسرت      ”  برویم

چیست! اقتصاد کوچک داقانی یعنی خانواده اای کوچک جدا از ام که زنان به  

تر و بهتر از ما خرواارد      آن زنجیر شده اند. از این نظر کار شما) در آلمان( آسان   

بود. با توجه به اینکه زنان پرولتر شما به لحظه تاریخی عینی برای کسب قردر    

 “و برای انقال  مهیا استند، ما از وضعیت] آلمان[ نگران نیستیم.
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قدر  ما با مشکالتی ام روبروست. نیروی واقعیت ما را به پیش می رانرد ترا       ” 

دنبال اتخاذ اقداماتی جدید برای راایی توده اای زنان باشیم. در امرکراری برا       

دولت شورااا، مشارکت اثر عظیمی خوااد گذاشت. البته مشارکت به مرفرهروم       

. کسانیکره   -آنگونه که رفرمیست اا موعظه می کنند -کمونیستی و نه بورژوایی 

ایجان غیر انقالبی آنان در سرکه رقیقی از بین رفته است. انگیزه ارای فرردی      

باید دست در دست مشارکت] عمومی[ پیش برود. انگیزه اایی که رشد می کند    

و با فعالیت جمعی جوش می خورد. تحت دیکتاتوری پرولتاریا، راایی زنران از       

حتی در روستااا، تحقق خوااد یافت. من امید زیادی  -طریق گسترش کمونیسم

به الکتریکی کردن صنایع و کشاورزی بسته ام. کار عظیمی است! مشکال  ایرن    

کار ام عظیم، فوق العاده عظیم اند. نیرواای عظیم توده ای باید بیدار شونرد و     

 “در مسیر تحقق آن قرار گیرند و نیروی میلیونها زن باید به کمک بشتابند.

*** 

در ده دقیقه اخیر صحبت اای لنین دو بار در زده بودند . االن در را باز کررد و     

می دانی کالرا ! باید از   ” گفت: کمی دیگه میام. بعد با خنده ای رو به من گفت:    

این موابت استفاده کنم که با یک زن صحبت می کنم. تأخیر خود را برا روح       

لطیف زنانه خود توضیح خواام داد. ار چند این دفعه این مرد بود که امه اش    

حرف می زد و نه زن! االن می توانم شااد باشم که تو واقعاً خیلی جدی گروش     

 “می دای. شاید به امین خاطر بود که فن بالغت من ام گل کرد.
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ترو برایرد لربرا            ” با این شوخیها لنین کمک کرد تا پالتویم را بپوشم. گفت:   

باید مراقب خود  باشی. مواظب باش ” گرمتری بپوشی. مسکو اشتوتگار  نیست

 )Auf wiedersehenسرما نخوری .دستم را از صمیم قلب فشرد و گفت : !      

 بعداً می بینمت(.

*** 

حدود دو افته بعد، درباره جنبش زنان گفتگوی دیگری با لنین داشتم. لنین به  

دیدن من آمده بود و تقریباً امیشه دیدارش غیرمنتظره بود. وسط بار سنگینری   

از کاراایی که به دوش می کشید و انقال  پیروزمند را ممکن سراخرتره برود،         

فرصتی بدست آورده بود. لنین بسیار خسته و نگران به نظر می رسید. شکرسرت    

رانگل انوز قطعی نبود و مشکل تأمین غذای شهراای برزرگ تروسرط دولرت         

شورااا مانند غول بی رحمی در مقابل آنان بود. لنین از من دربراره ترزارا یرا            

دستورالعمل اا پرسش کرد. گفتم که کمیسیون بزرگی با شرکت رفقای زن کره   

در مسکو حضور دارند تشکیل شده است و دیدگااهای خود را ارائه کررده انرد.     

پیشنهادا  ارائه شده اند و االن در کمیسیون کوچکتری مورد بررسی قرار مری    

  گیرند.

فراموش نکنیم که کنگره سوم بین الملل با تمام دقت اای الزم به  ” لنین گفت:  

این مسأله پرداخته است.امین واقعیت به تنهایی حکایت از غلبه بر بسیراری از     
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تعصبا  رفقا دارد. می ماند رفقای زن دست بکار شوند و این کار سختی اسرت.     

نباید م ل خاله اای مهربان به نرمی و شل صحبت کرد. باید م ل رزمنده اا برا   

 “صدای بلند و رسا صحبت کرد.

کنگره سالن] زیبایی[ نیسرت کره        ” لنین با حرکا  بدن اش ایجان زده گفت:  

زنان ما به قول رمان اا، جمال خود را به نمایش بگذارند. کنگره محیطی اسرت     

که تالش می کنیم یاد بگیریم و به شیوه ای انقالبی وارد عمل بشویم . ثرابرت        

کنید که رزمنده استید. البته اول علیه دشمن و بعد اگر الزم شرد در حرز           

بجنگیم. ما با میلیونها زن سر و کار داریم. حز  کمونیست روسیه موافق کلریره     

پیشنهادا  و اقداماتی است که به پیروزی زنان کمک کند. اگر زنان با ما نباشند، 

ممکن است ضد انقال  بتواند آنان را علیه ما بکار گیرد. امیشه بایرد بره ایرن         

مسأله توجه کنیم: توده اای زنان! باید ار مشکلی ام سر راه ما قرار گیرد ایرن    

 “توده اا را داشته باشیم.

اینجا در میانه انقال  با جریان سرزنده زندگی، نبض زندگی تند و قوی می زند. 

من به نقشه ای برای فعالیت بین المللی میان توده اای زنان کارگر فکر کرده ام. 

کنفرانس اا و کنگره اای بزرگ غیرحزبی زنان به من ایده اصلی را داده اسرت.    

ما در حال انتقال این ایده از سطح ملی به سطح بین المللی استیم. واقرعریرت       

دارد که جنگ جهانی و پیامداای تأثیر عمیقی بر امه زنان از طبقا  و اقشرار    

مختلف گذاشته است. زنان با شور و حرار  فعالیت کردند. االن مواجه با مسائلی   
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استند که نگرانیهای تلخی در تأمین زندگی دارند و بیشتر آنان ارگز در رؤیرا      

ام نمی دیدند. فقط تعداد کمی از آنان بروشنی درک کرده بودند که جرامرعره       

بورژوایی نمی تواند به شکل رضایتمندی به این مسائل جوا  داد. تنها از عهده  

کمونیسم بر می آید. ما باید توده اای زنان در کشوراای سرمایه داری را آگراه     

  کنیم و به این منظور کنگره غیر حزبی بین المللی زنان را برگزار می کنیم.

لنین فوراً جوا  نداد. نگااش را متمرکز کرده بود؛ لبانش را بهم می فشرد و لب  

باید ایرن   “ پایینی را کمی گاز می گرفت. به پیشنهاد من فکر می کرد. بعد گفت:

کار را بکنید. برنامه خوبی است. حتی می توانم بگویم که برنامه ای عالی اسرت.      

کار را به بهترین وجه انجام داید. آیا به چگونگی انجام آن فکر کرده ای؟ نظر   

 “در این رابطه چیه؟

جزئیا  را با لنین در میان گذاشتم. اولین اقدام، تشکیل کمیته ای از رفقای زن  

در کشوراای مختلف بود که در تما  مرتب و نزدیک به ام باشند تا کنگره را   

تدارک و برگزار کنند. اینکه کنگره مزبور فوراً کارش را رسماً و علناً شروع کنرد،   

مسأله ای بود که انوز تصمیم گرفته نشده بود. در ار صور  اولین کار اعضرای   

آن] کمیته[ تما  با رابران زن از میان زنان کارگر سازمان یافته در اترحرادیره      

اای کارگری، جنبش سیاسی زنان کارگر، سازمانهای مختلف بورژوایی زنران از    

قبیل زنان دکتر، معلم، روزنامه نگاران و ... بود و اینکه در ار کشوری کمیته ای    

غیرحزبی برای تدارک برگزاری کمیته تشکیل شود. کمیته بین المللی از مریران    
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اعضای کمیته اای کشوری انتخا  می شوند که کنگره بین المللی را بررگرزار       

  خوااند کرد؛ محل، زمان و آجندای کنگره را تعیین خوااند کرد.

به نظر من کنگره قبل از ار چیز باید با حق زنان در کار حرفه ای درگیر شرود.    

این مشتمل بر مسائل بیکاری، دستمزد برابر در ازای کار برابر؛ قرانرون اشرت        

ساعت کار و محافظت قانونی از زنان، اتحادیه اای کارگری و سازمانهای حررفره   

ای، امکانا  اجتماعی برای مادران و کودکان ، نهاداای اجتماعی برای کمک بره  

مادران و امور خانگی و ... خوااد بود. آجندای کنگره باید مشتمل بر موقرعریرت        

زنان در ازدوا  و قوانین خانواده و سیاستهای عمومی باشد. من این پیشنهرادا    

را مورد بازبینی قرار داده ام و تمهیداتی برای کنگره در نظر گرفته ام که چطرور  

کمیته اای کشوری از طریق کمپین سامان مند در مطبوعا  و جلسا  عمومی 

کنگره را برگزار کنند. کمپین اامیت ویژه ای خوااد داشت تا جایی که ممرکرن   

است وسیع ترین توده اای زنان را جلب کند و بطور جدی بره طررح مسرائرل         

پرداخته شود تا در جهت سیاستهای کمونیستی و احزا  کمونیسم بین المرلرل   

باشد. کمپین امچنین باید میان زنان فعال و کارگر در امه اقشار اجرترمراعری      

صور  گیرد. کمپین باید تضمین کند حضور و مشارکتی در کنگره نماینردگران    

کلیه سازمانها و میز نمایندگان نشست اای عمومی زنان باشد. کنگره برایرد در      

“ نماینردگران مرردم        “  تقابل با پارلمان اای بورژوایی نشان داد که ] کنگره[   

  است.
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البته که زنان کمونیست نه فقط باید مجری] کنگره[ بلکه نیروی رابری کننرده    

در تدارک آن باشند. باید از حمایت پر انرژی و اماانگ ترمرام برخرش ارای           

]حز [ برخوردار باشند.البته تمام این موارد در مورد کمیته بین المرلرلری ارم          

کنگره ام باید از آن کاراا برهرره گررفرت. ترزارای              صادق است. در برگزاری 

کمونیستی و قطعنامه اای مربوط به آجندای آن باید تسلیم کنگره شود و بایرد  

بر اسا  شرایط اجتماعی موجود به لحاظ علمی و عینی برودن در اصرول آن         

  شبهه ای وجود نداشته باشد.

این تزاا باید در دفتر اجرایی بین الملل مورد بررسی و موافقت قررار گریررنرد.         

شعاراای کمونیستی و پیشنهادا  کمونیستی باید در محور کار کنگره و مرورد    

توجه عموم قرار گیرند. پس از کنگره باید به گسترده ترین شکل در میان تروده   

اای زنان توزیع گردند و کمک کند کار توده ای بین المللی را به سمرت زنران     

بکشد. البته شرط الزم موفقیت ما این است که امه زنان کمونیست در کمیرتره    

اا و در کنگره به شکلی نزدیک و محکم متحد باشند. بطور سامان مند بر اسا   

اصولی روشن و مصمم با امدیگر کار کنند. نباید اجازه داد که ایچکس از قافله  

 عقب بماند.

انگام این صحبت اا لنین سرش را به نشان تأیید تکان می داد و نکا  کوتاای 

رفیق عزیز، به نظر می رسد که به  ”در تصدیق صحبت اایم ارائه می کرد. گفت: 

خوبی تمام جنبه اای سیاسی مسأله و نکا  اصلی سازماندای را در نظر گرفتره  
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ای. قویّاً باور دارم که در موقعیت فعلی چنین کنگره ای می تواند کار مرهرمری       

انجام داد. کنگره به ما امکان می داد که توده اای وسیع زنان را به سمت خود 

 بکشیم. توده اای زنان حرفه ای، کارگرا

کوتاای   و نکا   انگام این صحبت اا لنین سرش را به نشان تأیید تکان می داد

عزیز، به نظر می رسد که   رفیق »:  در تصدیق صحبت اایم ارائه می کرد. گفت 

به خوبی تمام جنبه اای سیاسی مسأله و نکا  اصلی سازماندای را در نرظرر         

گرفته ای. قویّاً باور دارم که در موقعیت فعلی چنین کنگره ای می تروانرد کرار       

مهمی انجام داد. کنگره به ما امکان می داد که توده اای وسیع زنران را بره        

سمت خود بکشیم. توده اای زنان حرفه ای، کارگران صنعتی، زنان خرانره دار،      

زنان. این بسیار بسیار خو  خوااد بود. به موقرعریرت کرنرونری             و سایر  معلمان

 و شرورشری      سیاسی توجه کن. با داشتن زنان آگاه   و اعتصابا   تحرکا  صنعتی

این در صورتی امکان   البته!  چقدر نیروی پرولتاریای انقالبی افزایش خوااد یافت

پذیر است که ما بدانیم چگونه پیروزی را بدست آورده و آن را حرفرظ کرنریرم.        

خوااد بود. اما جای چند سسال باقری اسرت. بسریرار             و عظیمی دستاورد بزرگ

 و از    محتمل است که مقاما  دولتی با بدبینی کامل کار کنگره را تعقیب کننرد 

برگزاری آن جلوگیری کنند. اما فکر نکنم جرأ  داشته باشند که بری دردسرر        

سرکو  اش کنند. ار کاری که می کنند تو را اراسان نخوااد کرد. اما آیا از این 

می ترسی که کمونیستهای کمیته اا و کنگره با اک ریت کمّی اعضای رفرمیست 
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و نهایتاً و مهمتر از امه   شوند ؟  و بورژوا و وزنه سنگین تردیدناپذیر شان کنترل

ارای     آیا واقعاً به آموزش ما کسیستی رفقای زن اطمینان داری که مانند گرروه   

 «مبارزه را با افتخار به نفع خود تمام کنند؟ و  کرده ضربت عمل

اای بورژوایری   در جوا  لنین گفتم که بسیار غیرمحتمل است که مقاما  دولت

اقدامی خشونت آمیز علیه کنگره انجام داند. دوز و کلک و اقداما  سختگیرانره   

علیه کنگره به تبلیغاتی برای کنگره تبدیل خوااد شد. شمار و وزن عرنراصرر           

غیرکمونیست با برتری علمی ماتریالیسم تاریخی ما کمونیستها در فهم و روشرن  

بینی مسائل اجتماعی، انسجام در مطالبا  و پیشنهادا  ما و مهمترر پریرروزی      

انقال  پرولتری در روسیه و پیشکسو  بودن آن در راایی زنان رنرگ خرواارد      

باخت. ضعف و کمبوداای آموزشی و فهم رفقای ما باید از طرریرق مشرارکرت          

سامان مند و آمادگی جبران شود. در این زمینه از بهترین رفقای زن در روسیره   

بیشترین انتظار دارم. آنان ستون فقرا  ما خوااند بود. با وجود آنران اعرترمراد         

بنفس انجام کاراای بیشتری از این کنگره دارم. به عالوه حتی اگر در انتخابرا    

کم بیاوریم، حقیقت مبارزه ما کمونیسم را به جلو خوااد راند و ارزش تبلیغاتری  

 آن در برقراری ارتباط برای کاراای آتی بی نهایت خو  خوااد بود.

لنین از ته دل می خندید و گفت: و آره، آره. با امان شور انقالبیون زن روسیره.    

عشق دیرینه ما تضعیف نشده است و فکر می کنم که حق با توست. حتی پس از 

نبردی خو  در شکست ام امتیازی وجود دارد. تدارک برای دستاورداای آتری   
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در میان زنان کارگر. با در نظر گرفتن امه اینها، ارزش ریسک دارد. احرترمرال        

شکست کامل در آن وجود ندارد. البته ار چند من به پیروزی امیدوارم. از تره        

قلب به آن امیدوارم. افزوده ای مهم به قدر  ما خوااد بود؛ جبهه ما را وسیع تر  

و قویتر خوااد کرد؛ حیاتی نو ، تحرکی نو و فعالیتی نو در میان صفوف مرا بره       

دنبال خوااد آورد. و این کار امیشه م بت خوااد بود. به عالوه کنگره منجر بره    

عرو  و افزایش تالطما ، تخاصما ، تنازعا  و جنرب و جروشری در اردوی            

 “بورژوازی و دوستان رفرمیست آنان خوااد شد. فقط تصور کسانی را بکن که با  

جمع شده اند و اگر امه چیز به خوبی پیش برود تحت راربرری     ” کفتار انقال 

آنان زنان رام و صادق سوسیال دمکراتیک از اردوی شیدمان، دیتمان و لرژیرن؛     

زنان پارسا و مورد عنایت پاپ یا قسم خورده لوتر؛ دختران محرم راز مستشراران 

] بورژوازی[ و انجمن اای اتوکشیده حکومتی؛ صلح طلبان بانو وار انگلیرسری و       

فمنیسم اای دوآتشه فرانسوی. کنگره ای این چنینی چه تصویری از آشرو  و     

انحطاط بورژوایی خوااد داد. چه بازتابی از بی ثمری و بی خاصیتی آنان خواارد   

داشت! چنین کنگره ای اضمحالل نیرواای ضد انقال  را تشدید خوااد کرد. ار   

گونه تضعیف نیرواای دشمن در عین حال افزایش قدر  ما خوااد بود. من برا     

کنگره موافقم و درباره آن با گرگوری ) زینوویف( صحبت می کنم. قطعاً او ام بر 

اامیت این موضوع واقف است. باید با تمام توان از آن پشتیبانی کرنریرم. پرس         

 «شروع کن و در این نبرد موفق باشی.
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*** 

کنگره  “درباره وضعیت آلمان به صحبت اایمان ادامه دادیم. به ویژه درباره 

قدیمی و جناح چپ مستقل اا ) حز   ”اسپارتاکیست اای “که بین  ”اتحاد

سوسیال دمکرا  مستقل( در راه بود. سپس لنین با چند رفیق که در اتاقی که 

  باید از آن عبور می کرد احوالپرسی کرد و با عجله رفت.

رفیق زینوویف ام با نقشه من موافقت کرد و من امیدوار دنبال تدارک کرنرگرره    

 رفتم.

که در آن دوران  -متأسفانه کنگره به خاطر رویکرد رفقای زن آلمان و بلغارستان 

بهترین جنبش کمونیستی زنان خار  از روسیه داشتند، ناکام ماند. آنان کنرگرره    

حیف! چه خسران برزرگری!     »را رد کردند. وقتی به لنین گفتم، در جوا  گفت:   

راه امید به توده اای زنان کارگر و آوردن   رفقا راه یک فرصت درخشان اموار ،

آنان به مبارزا  انقالبی طبقه کارگر را سد کردند. کی می داند که چنین فرصت  

مساعدی دوباره فراام خوااد شد؟ آان را باید وقتی کوبید که انوز داغ اسرت.    

اما این وظیفه امچنان مانده است. تو باید راای برای دسترسی به زنانی پریردا      

کنی که تحت نظام سرمایه داری محکوم به فالکتی وحشتناک شده اند. برایرد،      

باید رااش را پیدا کنی. نمی توان از این ضرور  طفره رفت. بردون فرعرالریرت          

پیروزی ای بر سرمایه داری   سازمان یافته توده ای تحت رابری کمونیسم، ایچ
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و برقراری کمونیسم امکان ندارد. به امین علت نهایتًا زنان ناچار بره قریرامری          

 «انقالبی خوااند شد.

*** 

اولین سال پرولتاریای انقالبی بدون لنین ارزش دستاورداای او و نبوغ سررشرار     

و ضایعه جبران ناپذیر   رابری اش را اثبا  کرده است. در این یکسال عظمت او 

مرگ او محسو  بود. وقتی غرش توپ سوگواران اعالم کرد که لنین یرکرسرال       

پیش چشمان تیزبین اش را برای امیشه بست، صف بی پایانی از کارگران زن و 

مرد سوگوار دیدم که در مقابل آرامگاه لنین عبور کردند. این اندوه من و انردوه     

میلیونها نفر است. اما از ناسور تازه خاطراتی زنده می شود که فوق العاده قروی     

استند؛ واقعیتی که لحظه دردناک فعلی را التیام می بخشد. تمام صحبت ارای   

لنین در حافظه ام زنده می شود. تمام حاال  چهره اش را مجسم مری کرنرم.         

بنراایی در برابر آرامگاه لنین آویزان می شود. پرچم اایی که مزین بره خرون        

رزمندگان انقالبی اند. تا  اایی از گل روی قبر او گذاشته می شود. امه اینرهرا     

 اای درخشان را ] به تاریخ[ افزود چیزی نیست برای کسی که این برگ
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