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 1917 انقالب : است رفته یادها از جهانی مقیاس در داریسرمایه آشکار پیروزی از بعد امروز ظاهراً که بگذارم انگشت اینکته بر خواهممی

 .بود انسان گونه تاریخ در سابقهبی رخداد یک روسیه

 در کاله سال 200000 بر بالغ است چیزی تاریخ این کل. است کوتاه نسبتا رفتههم روی بشر تاریخ که بیاوریم بیاد نیست بد خصوصاین در

 سالکان  این طی که بگوییم توانیممی. آیدنمی حسا  به عددی راندندمی حکم ما سیاره بر دایناسورها آن طی که سالی هامیلیون با قیاس

 ادواتالی و ابالزار گیریشکل: بود قرار این از انقب  این دستاوردهای. نوسنگی انقب : داشته وجود بنیادی «انقب » یک فقط اساسا کوتاه

 به پا پرورتن حاکم طبقه یک شد موجب که غذایی ذخیره امکان و گریسفال زمین، مالکیت جاافتاده مفهوم پایدار، کشاورزی کارآمدتر، ب 

 تمام... بود دور راه تجارت و( مفرغ لطف به) نظامی تجهیزات توسعه مالیات، پول، نوشتار، دولت، خلق نیز این ماحصل و بگذارد وجود عرصه

 بسیاری تحوالت مدرن علم اتکای به صنعتی تولید بااینکه. هستیم مقطع همان در همچنان ما و قبل هزاره چندین به گرددبرمی وقایع این

 مالی الیگارشی یک سلطه جهان جنگ، جهان متخاصم، هایدولت جهان است هنوز که هنوز ما جهان که است این امر واقعیت زده، رقم را

 هالایتوده حیالات و هسالتی جهالان خالام، مواد شدهنظامی اینک چپاول جهان المللی،بین تجارت چرای و چونبی نفوذ جهان کوچک، بسیار

 باله منالاطق همه از که است فقیری دهقانان ایتوده حرکت جهان و برند،می سر به مطلق فقر در تقریبا که مردمی میلیون هامیلیون عظیم

 .گیرندب برعهده دون های نقش آنجا در تا شوندمی روانه پرجمعیت کبنشهرهای سمت

 باله زمالان آن از. یافت راه سیاسی مباحث قلب به هادولت اقتصادی بنیادهای مسئله پیش، قرن چند همین نهایتاً مدت، همه این از بعد تازه

 هالر دل در خالوبی باله را خالود تواندمی تبعیض و سرکو  به قائم اجتماعی سازماندهی که کنیم، اثبات حتی یا کنیم، استدالل توانیممی بعد

 و حد بی حمایت به بوده ناظر دولتی هایتصمیم ترینمهم بوده تا(. دموکراسی چه باشد، شخص بر مبتنی قدرت چه) دهد جا دولت از شکل



 

 

 ایالن هماله و هولنالا؛  هالاینابرابری ایالن تمالامی حفال  بالاالخره و خالانواده، مجالرای از مالکیالت ایالن انتقالال خصوصی، مالکیت از حصر

 د.شمی تلقی ناپذیراجتنا  و طبیعی امری دهیسازمان قسم این در هاگیریتصمیم

 سالئوال زیالر را سیاسالی قالدرت صالورت صالرفاً کاله هالاییتبش آن با متفاوت کل به سنخی از انقببی هایعمل ابتکار به رسید نوبت بعد

 هزارسالی با پاری ، کمون. دارد پیشانی بر را قبیل این از انقببی هایتبش – خونین اغلب - هایشکست مهر نوزدهم قرن کل. بردندمی

 ت.اس هابداقبالی این ترینشکوه با گذاشت، جا به پاری  هایفرش سنگ بر که ایکشته

 1918 تا 1914 بزرگ جنگ درگیر را خودش مبحظهبی که روسیه مستبد مرکزی دولت شدنضعیف شرایط در که بگوییم دهید اجازه پ 

 کالم کالم کاله جالوانی کارگر طبقه با همراه  (1917 فوریه) بود کرده سرنگون را دولت این که دموکراتیکی انقب  اولین دنبال به بود  کرده

 تحالت ببنالدد  را پایشالان و دسالت کاله نبود کاریمحافظه اتحادیه وهیچ داشتند شورش به میل که جوانی کارگران گرفت،می شکل داشت

 بالا را خالود غنی مارکسیستی فرهنگ که لنینی و تروتسکی همراه به و نبود  مصالحه اهل تعبیری به تشکیبتش که بلشویک حز  رهبری

 تالاریخ تمالام در پسانوسالنگی انقب  پیروزی اولین 1917 اکتبر در کردند، تلفیق بود گرفته درس پاری  کمون از که طوالنی نظامی تجربه

 د.خور رقم بشر

 بالود، مالدرن جوامالع هماله هزارساله چندین بنیادهای تمام و تام کردن واژگون آن شدهاعبم هدف که آورد کار سر بر را قدرتی انقب  این

 بالاز جدید ایمدرنیته نهادن بنیان سوی به راهی انقب  این. دارند دست در را مبادله و تولید مالی کنترل که کسانی پنهان دیکتاتوری یعنی

 مردمی هایتوده از جهان، سراسر از مردم اقشار همه. هست همچنان من باور به و - بود «کمونیسم» عیار تمام نوآوری این عام اسم و کرد

 و شور با رفتند، آن استقبال به شوق و شور با و شناختندمی کمونیسم نام با را انقب  این هنرمندان، و روشنفکران تا گرفته کشاورز و کارگر

 اعبم توانستمی لنین حال. بود فراگرفته را سراپایشان پیش قرن سخت هایشکست همه از بعد که انتقامی و خونخواهی وزنهم اشتیاقی

 است. رسیده فرا پیروز هایانقب  عصر که کند

 اقصالی در کوشالندمی متحجر هایدارودسته آن در که کنونی وضعیت از نظر قطع و سابقه،بی ماجراجویی این ترتازه تجسدهای از نظر قطع

 زمانی تراز در اینکه فهم برای ماست تبش مبنای همچنان 1917 اکتبر کمونیستی انقب  گیرند، دست به دوباره را امور افسار جهان نقاط



 

 

 اگر حتی است، چنین. بود خواهد منسوخ دنیاست دنیا تا و منسوخ ستا نظامی راندمی حکم ما جهان بر که داریسرمایه بشر، نوع صیرورت

 .دهند نشان را این خبف گذرا ظواهر

 منبع: ورسو


