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 الکتریسیتهلنین و 

 ، ترجمه: سهند ستاریان لوک نانسیژ

 

 آثاردستمایه برخی  حتی و شود تفسیر و نقل هم سر پشت بود مقدر که ایجمله لنین، جمله نظرگیرترین شاید

 .«رسانیبه اضافه برق هاحاکمیت شورااز  است عبارت کمونیسم: »یافته شهرت ذیل صورت به که استهمان  ،قرار گیرد هنری

که  معنایی راو همچنین به تبع آن رساند را می« انقالب روسیه»معنای اصلی باال جمله است.  یتوفیقچنین سزاوار جمله این 

که قصد باشد کاشته شده  ایدهبذر این ها اینخیلی زودتر از  نکهیمگر ا - به خود گرفتقالب روسیه ناپس از « انقالب»واژه 

 .داردبررسی  جایبه این موضوع بپردازم، اگرچه اینجا ندارم در 

وضوح بهرا تفسیر این  نعتی جدا نیست.از پیشرفت ص: رهایی سیاسی بندی کردصورت گونهاین توانمی ی این جمله رامعنا

 کنفرانسدر  1920نوامبر  21در رانی ناین سخ .مشهود استباال  جملهاولیه شکل در سخنرانی لنین دید که در آن توان می

 ایراد شد: ایالت مسکو  روسیه دربلشویک حزب کمونیست 

باالتری از متفاوت و فنی به سطح روسیه  مگرمطرح شود تواند نمی کمونیسمله ئمسیا  اقتصاد ملی نوسازی لهئمس»

رسانی به سراسر کشور، چون صنعت ه اضافه برقب هاحاکمیت شورا. کمونیسم یعنی برسد وجود داشتهآنچه تاکنون 

، خواهد بردسال زمان  10حداقل تا به سرانجام برسد که بری است کار زماناین یابد. رسانی توسعه نمیبدون برق

خواهد  تقدیمبه کنگره شده چاپ مدارکاسناد و ی دتعدا. دنگرفته شوبه کار  فنی متخصص فراوانیتعداد تازه اگر 

اهداف به سال  10در کمتر از توانیم ما نمی اند.برآورد کردهبا جزئیات پروژه را این متخصصان فنی که در آن شد 

کنیم.  مان را مدرنصنایعما را قادر سازد بسازیم که  های برقبزرگی از نیروگاهبسیار مناطق  ،برسیماصلی این طرح 

خالصه  سوسیالیستیبنای بدیهی است که  ،مقیاس بزرگ به ینیماش دیدر خطوط تول عیتمام صنا یبدون بازساز
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برای نجات دهقانان ای ، و وسیلهسیاسی بین طبقه کارگر و دهقانپیوند  ،و دستورهااوامر ای از مجموعه درشود می

برای همه باشد ای نمونهتواند میاگرچه این ساختار همچنان  i؛الکساندر کولچاکو  نیکیآنتون دن سلطهاز 

 «. داشت دنخواهرا خود بنیاد ولی های جهان، قدرت

ی رفت، برنامه کاملی بود برای به کنگره اتحاد جماهیر شوروتهیه شد و سپس دوباره  هابه دست تکنیسین ی کهمدارک

رسانی دولتی برقسیون یشد )کمبه کار گرفته می ii«گوئلرو»ه که باید طبق برنامه به اصطالح رسانی به سراسر روسیبرق

 روسیه(.

مسائل مربوط  بر گذرم ومی  -اش را ندارم من صالحیت که -دوره  نیا یو فرهنگ یصنعت ،یاسیس خیتارمرور از  ،به هر حال

 کنم.میتأکید  (technification) سازیفنیبا رهایی شدت ریز و قوی پیوند به به

این ، افزودشوراها  رسانی را به حاکمیتر لنین واژه برقاگاست. ساده از یک پیوند بیش له ئمساول از همه، آشکار است که 

از وحدت  یآگاه یابیبه شوراها موجب باز یرسانافزودن برق نیست.صرفاً افزوده یا  یفرعامر به هیچ وجه یک شدن اضافه

با هم انقالب کاملی برای فقط و با هم این دو انقالب : شودیآن دو م یگانگیو خواست  یاسیو انقالب س یانقالب صنعت یماهو

ونه ارزش مبادله و حتی فارغ از هرگ، هایشارزش یآزادسازی تمامو  خودآیینی کاملبشر به دستیابی ، یعنی سازندمیبشریت 

 . ارزش مصرف

: ییهای ارزش کاالنقابنیست منهای  ست. ارزش در نظر مارکس ارزش مصرفیاسازگار مارکسیستی روح این موضوع کامالً با 

طبیعت و خلق  تغییرشکل منزلهبهاست، هستی آدمی ارزشِ  - ارزش یا معنا در اینجا یک چیزند -خودی خود به بلکه ارزش

های مختلف تفکر ، در جنبهبد طرح شده تفکرنحوه این  به نظر برسد امروزهرقدر هم که  .از دل طبیعت اولیه ثانویهطبیعت 

 داشته است.محوری  ی کامالًانقالبی نقش
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پیوند لفظی و عنوان نوعی به (1848 سالدر  «کمونیسم مانیفست» در جمله از) «انقالب صنعتی»اصطالح تصادفی نیست که 

نقطه  باشد موفقاندازی صنایع ای که در کار راهآشفتهتکنیک آن . ه بودمفهومی بین انقالب فرانسه و انقالب روسیه پدیدار شد

 . متکی بر سیستم دستمزدی و استثمار طبقاتی، تقسیم سازدمیرا تقسیم طبقاتی  مقابل

الکتریسیته  سال بعد بیست«. است 1900الکتریسیته مذهب : »نوشت[ فرانسوی مشهور نویسرمان] موران پل 1900در سال 

 در جریان بود. « انقالب»و « مذهب»رابطه نقداً درباره که بماند  یهایبحثبخواهد لنگ آنکه بی - قالبانرژی ان بدل شد به

افسون »با انقالبیون گفته بود شوراها را دهیم و بگوییم او به سیاسی را به لنین نسبت  هایافیونقضیه این نیست که همه 

او ضرورت حزب و یک دولت قوی  ،تردیدبیو شوراها بپردازم. درباره رابطه لنین  پایانبیقصد ندارم به بحث  .آرام کنند« برق

بسیار مهندسان دریافته بود که اختصاص یک جایی به  منظور و بدینکرد درک می را «مدرن سطح تکنیک»برای رسیدن به 

دید که همزمان  1920توان در سخنرانی سال است: این همان موردی است که میورزان سیاستاختصاص آن به تر از مهم

درون آن که فقط  یزمان-های فضانامعنوان بهتر یا دقیق - دارد «کمونیست»معنایی مترادف با  «معاصر»و « مدرن»واژگان 

  .تواند رخ دهدمیم سیکموناوج شکوفایی 

. مسکو مند بودبهرهبرق  عیتوز ینیرزمیشبکه ز کیاز  ورکیویدر ن «تیاستروال»چهل سال بود که  باًی، تقر1920در سال 

 .کردمیبازسازی خود را  برقنیروگاه  بایستمی

در  (iiiمارینتی) «الکتریستهبری از اشتباه  هایراه» از بود هاستیکونستراکتیوها و فوتوریستستایش دوره همچنین این دوره 

سازی فنی مبنای بر خویش به یت بازگشتهبشرآرمان یک  بپذیریم تصور کلی از اگر نیست نماییبزرگهای انسانی. مقابل ضعف

 .بود مطلق

حی و حاضر با تحوالت مدرن خودش  ستیزدر حال  یک روسیهکه در دریافت هایی را ها و امکانلنین به نحو احسن ضرورت

 آنچهاندازه تا چه  این است کهبلکه  ،راه را برای استالینیسم همواره کردچقدر لنین نیست که ببینیم این له ئبنابراین مسبود. 
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 و طبیعی نیروهایاکثر بر  تسلط و عقالنیتزیر سایه  هامدت کهنبود  منطبق بر حرکتی واقع در ،شدمیقلمداد بشریت  رهایی

 وهیجانات  و امپریالیستی هایطلبیجاه ملی، هایرقابت اصلی، هایشخصیت ازجدای رهایی این ) رفتمی پیش اجتماعی

تکنیک انقالب انقالب روسیه بسا چه، ودالیسمئفبقایای بود علیه  بورژوازیگر انقالب فرانسه انقالب ا .(بود هاهراسهمینطور 

اش تگیر مقدمه همان چیزی بود که به نظر نقطه شکسشکلی چشم ، انقالب روسیه بهسانبدینسیاست. بقایای بود علیه 

 جهانی. تکنولوژیکیداری سرمایه دردسرساز و پردردسرآمد: نظم می

و همه جا با همین تلفظ روسی  شودنمی ی ترجمهزبان دیگرهیچ حتی به »که  ینام -آغاز شد « سوویت»اما این نیز تحت نام 

 یضرورت گفتن بهآری – الملل سوم(مسکو به بهانه سالگرد بین جلسه شورایدر  1920لنین در سال سخنرانی « )شودبیان می

یگان و اربابان ند بدون خداتوانمی هااین ضرورت که انسان از آن ماست:و هنوز مهارشدنی نیست  شدن جهان دیگرمدرنبا که 

   .خودشانفنون اربابان حتی بدون  -با هم زندگی کنند 

 Crisis &  Critique منبع:

 ها:نوشتپی

                                                 

 i پرداخت روسیه داخلی جنگ در سفید جنبش نظامی یرهبر به آن از و پس بود سپهبد (191۶) روسیه امپراتوری ارتش در دنیکین، ایوانویچ نتونآ. 

 هایسال درت و داش عهده بر اول جهانی جنگ همچنین و ژاپن و روسیه جنگ طی را روسیه امپراتوری دریایی نیروی نیز فرماندهی کولچاک الکساندر

 جنگید. مکه در برابر ارتش سرخ می  بود سفید ارتش اصلی رهبران از یکی 1920 تا 1918

 ii ریزیبرنامه برای سازمانیتصمیم گرفتند  انقالبیون شد،می احساس شدت به یافتهتوسعه کشوری ایجاد به نیاز که اکتبر انقالب پیروزی از پس 

 برنامه اولین. تشکیل شد «کشوری ریزیبرنامه سیونیکم» باعنوان کشور در سراسری ریزیبرنامه نهاد اولین 1921 سال در. دهند تشکیل منسجم

. آمدمی حساب به شوروی جامع هایبرنامه آزمایشی نمونه و داشت نام« GOELRO» طرح کرد تهیه شوروی اقتصاد برای نهاد این که عمومی

«GOELRO »ایلیچ هایالمپ شد، روشن افتاده دور روستاهای مزارع در که را هاییالمپ دهقانان و مردم که رفت پیش آنجا تا و بود لنین طرح 

 ها بود. مها بر سر زبانو این اصطالح سال نامیدند

 iii موسوم ادیبان و هنرمندان گروه با او .بود ایتالیایی فوتوریست آهنگساز و نویسنامهنمایش نویسنده، شاعر، (1944-18۷۶) مارینتی تومازو فیلیپو 

 بود. م 1909 سال در «فوتوریسم مانیفست» نوشتن شهرتش، اصلی علت بود. ارتباط در بودند شهرآرمان و سمبولیسم به معتقد که «کرتی دو آبئی» به


