به رفقای کمونيست آذربايجان ،گرجستان،
ارمنستان ،داغستان و جمھوری کوھستانی
گرم ترين درودھای خود را به جمھوريھای شوروی قفقاز می فرستم و مايلم اين اميد را بيان کنم
که اتحاد نزديک آنھا به عنوان نمونهای برای صلح ملی خواھد بود که تحت حاکميت بورژوازی
بی سابقه و تحت نظام سرمايه داری غيرممکن است.
ولی ھمانقدر که صلح ملی در بين کارگران و دھقانان مليتھای قفقاز مھم است ،نگھداری و
تکامل قدرت شورايی ،به عنوان گذرگاه انتقال به سوسياليسم ،مھم تر ھستند .اين وظيفه مشکل
است ولی کامال عملی و شدنی است .مھم ترين نکته برای تحقق موفقيت آميز اين وظيفه آنست
که کمونيستھای ماوراء قفقاز بايد کامال نسبت به ويژگی خاص وضع خودشان و وضع
جمھوريھای خود ،که از وضع و شرايط جمھوريھای فدراتيو شوروی سوسياليستی روسيه
) (R.S.F.S.Rمتمايز است آگاھی داشته باشند؛ اينکه آنھا بايد نياز به خودداری کردن از
الگوبرداری از تاکتيکھای ما را درک کنند ،بجای اين کار متفکرانه آنھا را برای تطبيق با
شرايط مشخصی که با شرايط ما فرق دارند ،تغيير دھند.
جمھوری شوروی روسيه ھيچ کمک و مساعدت سياسی يا نظامی خارجی نداشت .برعکس،
سالھا و سالھا اين جمھوری برعليه تھاجمات و محاصرۀ آنتانت] [١جنگيد.
جمھوريھای شوروی قفقاز ،کمک سياسی و تا حدی نظامی از طرف جمھوريھای فدراتيو
شوروی سوسياليستی روسيه دريافت کردهاند .خود اين به تنھايی ،فرق بزرگی را ايجاد کرده
است.
دوم ،اينک ھيچ دليلی وجود ندارد که از يک تھاجم آنتانت و يا کمک نظامی به گاردھای سفيد
گرجی ،آذربايجانی ،ارمنی ،داغستانی و کوھستانی ترسيد .قدرتھای آنتانت در روسيه »انگشتان
خود را سوزاندند« و اين احتماال آنھا را مجبور خواھد کرد که تا مدتی محتاط تر باشند.
سوم ،جمھوريھای قفقاز خصلت دھقانی حتی بيشتری نسبت به روسيه دارند.
چھارم ،روسيه از نظر اقتصادی از کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری منزوی شده و تا درجۀ
قابل مالحظهای ھنوز ھم ھست .قفقاز در موقعيتی است که زودتر و با سھولت بيشتری با غرب
سرمايه دار تجارت را شروع کند و با آنھا »زندگی« کند.
اينھا تمامی اختالفات نيستند ،ولی کافی ھستند که نياز به تاکتيکھای متفاوت را نشان بدھند.
شما نياز خواھيد داشت که ميانه روی و احتياط بيشتری به خرج دھيد و آمادگی بيشتری برای
دادن امتيازاتی به خرده بورژوازی ،روشنفکران و بخصوص دھقانان نشان بدھيد .شما بايد از
طريق سياست امتيازات و تجارت ،سريع ترين ،بيشترين و حداکثر استفادۀ ممکن اقتصادی را از
غرب سرمايه دار بکنيد .بعضی از منابع معدنی وسيع شما عبارتند از نفت ،منگنز ،ذغال سنگ
)معدنھای تکوارچلی( و مس .شما از ھر امکانی برخورداريد تا يک سياست گستردۀ امتيازات و
تجارت را با کشورھای خارجی توسعه بخشيد.
اين را بايد به يک مقياس وسيع ،با استحکام ،مھارت و احتياط انجام داد و از آن بايد برای بھبود
شرايط کارگران و دھقانان تا بيشترين حد ممکن و برای استفاده از روشنفکران در کار ساختمان
اقتصادی ،استفاده کرد .شما بايد از طريق تجارت با ايتاليا ،آمريکا و ساير کشورھا ،ھر کوششی
را بکار ببريد تا نيروھای مولد سرزمين غنی خودتان ،منابع آبی و آبياريتان را تکامل بخشيد که
به ويژه به عنوان وسيلهای برای ترقی دادن کشاورزی و دامداری مھم ھستند.

آنچه که جمھوريھای قفقاز متفاوت از جمھوريھای فدراتيو شوروی سوسياليستی روسيه می
توانند و بايد انجام دھند ،اينست که انتقال آرام تر ،با احتياط تر و سيستماتيک تری به سوسياليسم
را انجام دھند .اين آن چيزيست که شما بايد درک کنيد و شما بايد بتوانيد که آنرا متمايز از
تاکتيکھای ما انجام دھيد.
ما جنگيديم که اولين شکاف را در ديوار سرمايه داری جھانی به وجود آوريم .شکاف به وجود
آمده است .ما مواضع خود را در جنگ شديد و فوق انسانی عليه سفيدھا ،سوسياليست
رولوسيونرھا و منشويکھا که توسط کشورھای آنتانت حمايت می شدند ،و عليه محاصره و
کمک نظامی آنھا ]به ضدانقالبيون[ ،نگھداشتهايم.
شما ،رفقای کمونيست قفقاز احتياجی به ايجاد شکاف نداريد .شما بايد از وضع مساعد بين المللی
در  ١٩٢١استفاده کنيد و ياد بگيريد که ھر چه جديد است را با احتياط و برنامه بيشتری بسازيد.
در سال  ١٩٢١اروپا و دنيا آن چيزی نيستند که در  ١٩١٧و  ١٩١٨بودند.
از تاکتيکھای ما الگوبرداری نکنيد ،ولی داليل ويژگيھای خاص آنھا ،شرايطی که باعث پيدايش
آنھا شدند و نتايج آنھا را تجزيه و تحليل کنيد؛ ورای حروف برويد و روح و عصاره و درسھای
تجربۀ  ١٩١٧-٢١را بکار گيريد .شما بايد با کشورھای سرمايه داری تجارت کنيد و پايهھای
اقتصادی خودتان را ھم اکنون و بدون ھيچ درنگی بسازيد .ھزينۀ اين کار نبايد عذر و بھانهای
برای عدم انجام اين کار باشد ،حتی اگر اين به معنی آن باشد که اين ھزينه سر به دھھا ميليون
از منابع معدنی پر ارزش بزند.
شما بايد کوششھای فوری نماييد تا شرايط دھقانان را بھبود ببخشيد و پروژهھای وسيع برق
رسانی و آبياری را شروع کنيد .آنچه که شما به آن بيشترين نياز را داريد ،آبياری است ،زيرا
که آبياری بيش از ھر چيز ديگر منطقۀ شما را احياء خواھد کرد و به آن حيات تازهای خواھد
بخشيد ،گذشته را مدفون خواھد ساخت و انتقال به سوسياليسم را مطمئن تر خواھد نمود.
اميدوارم که شما شيوۀ القيدانۀ من را ببخشيد .من مجبور بودم که نامه را در مدت کوتاھی
بنويسم تا بتوانم آن را ھمراه با رفيق مياسنيکوف بفرستم .بار ديگر بھترين درودھا و آرزوھايم
را برای کارگران و دھقانان جمھوريھای شوروی قفقاز می فرستم.

ن .لنين

مسکو ١۴ ،آوريل ١٩٢١
پراودا گروزی ،شمارۀ  ٨ ،۵۵مه ١٩٢١
مطابق نسخه روزنامه منتشر شد
مجموعه آثار لنين ،جلد  ،٣٢ص ٣١۶-١٨
توضيحات
 -١آنتانت – بلوک قدرتھای امپرياليستی )انگلستان ،فرانسه و روسيه( که شکل نھايی خود را در
 ١٩٠٧گرفت و برعليه اتحاد سه گانۀ امپرياليستی )آلمان ،اتريش  -مجارستان و ايتاليا( متوجه
بود .اين بلوک اسمش را از موافقت  ١٩٠۴انگلستان و فرانسه  Entente Cordialeگرفت .در
طول جنگ جھانی امپرياليستی  ،١٩١۴-١٨اياالت متحده ،ژاپن و ساير کشورھا به آنتانت ملحق
شدند .پس از انقالب کبير سوسياليستی اکتبر ،اعضای اصلی اين بلوک – انگلستان ،فرانسه،
اياالت متحده و ژاپن – مداخلۀ نظامی عليه روسيۀ شوروی را سازمان دادند و در آن شرکت
کردند.
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