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 والدیمیر ایلیچ لنین

 

 ارمنستان، داغستان و جمھوری کوھستانی به رفقای کمونیست آذربایجان، گرجستان،

 
 

که اتحاد  ان کنمید را بین امیلم ایھای شوروی قفقاز می فرستم و ما ین درودھای خود را به جمھوریگرم تر

بی سابقه و تحت نظام  ت بورژوازییای برای صلح ملی خواھد بود که تحت حاکم ھا به عنوان نمونه ک آنینزد

 .رممکن استیه داری غیسرما

تکامل قدرت  ھای قفقاز مھم است، نگھداری و تین کارگران و دھقانان ملیقدر که صلح ملی در ب ولی ھمان

عملی و  است ولی کامال فه مشکلین وظیا. سم، مھم تر ھستندیالیی، به عنوان گذرگاه انتقال به سوسیشورا

د یھای ماوراء قفقاز با ستیکمونکه  ست فه آنین وظیز ایت آمین نکته برای تحقق موفقیمھم تر. شدنی است

ھای  یط جمھوریو شراھای خود، که از وضع  یجمھور ژگی خاص وضع خودشان و وضعینسبت به و کامال

از به ید نیھا با که آن نیز است آگاھی داشته باشند؛ ایمتما ( R.S.F.S.R) هیستی روسیالیسوس و شوروییفدرات

 ق بایھا را برای تطب ن کار متفکرانه آنیما را درک کنند، بجای ا ھای کیالگوبرداری از تاکت خودداری کردن از

 .ر دھندییط ما فرق دارند، تغیط مشخصی که با شرایشرا

 ھا و سال سال برعکس،. ا نظامی خارجی نداشتیاسی یچ کمک و مساعدت سیه ھیجمھوری شوروی روس

 .دیجنگ( ١) ه تھاجمات و محاصرٔە آنتانتین جمھوری برعلیھا ا

شوروی  ویھای فدرات یاسی و تا حدی نظامی از طرف جمھوریھای شوروی قفقاز، کمک س یجمھور

 .است جاد کردهیی، فرق بزرگی را این به تنھایخود ا. اند افت کردهیه دریستی روسیالیسوس



 

 

گرجی،  دیا کمک نظامی به گاردھای سفیک تھاجم آنتانت و یلی وجود ندارد که از یچ دلینک ھیدوم، ا

و « خود را سوزاندند انگشتان»ه یھای آنتانت در روس قدرت. دیجانی، ارمنی، داغستانی و کوھستانی ترسیآذربا

 .ھا را مجبور خواھد کرد که تا مدتی محتاط تر باشند ل آنن احتمایا

 .ه دارندیشتری نسبت به روسیھای قفقاز خصلت دھقانی حتی ب یسوم، جمھور

ای  حظهقابل مال ه داری منزوی شده و تا درجۀ یشرفتٔە سرمایاز کشورھای په از نظر اقتصادی یچھارم، روس

ه دار تجارت را شروع یسرما شتری با غربیتی است که زودتر و با سھولت بیقفقاز در موقع . ھنوز ھم ھست

 .کند« زندگی»ھا  کند و با آن

 .متفاوت را نشان بدھند ھای کیاز به تاکتیستند، ولی کافی ھستند که نیفات نھا تمامی اختال نیا

ازاتی یدادن امت شتری برایید و آمادگی بیشتری به خرج دھیاط بیانه روی و احتید داشت که میاز خواھیشما ن

ازات و تجارت، یاست امتیق سیطر د ازیشما با. دیبه خرده بورژوازی، روشنفکران و بخصوص دھقانان نشان بدھ

بعضی از منابع معدنی . دیه دار بکنیغرب سرما ممکن اقتصادی را ازن و حداکثر استفادٔە یشترین، بیع تریسر

د تا یشما از ھر امکانی برخوردار. و مس( ھای تکوارچلی معدن( ع شما عبارتند از نفت، منگنز، ذغال سنگیوس

 .دیتجارت را با کشورھای خارجی توسعه بخش ازات ویاست گستردٔە امتیک سی

ط کارگران و یشرا د برای بھبودیاط انجام داد و از آن بایبا استحکام، مھارت و احتع، یاس وسیک مقید به ین را بایا

د یشما با. اقتصادی، استفاده کرد ن حد ممکن و برای استفاده از روشنفکران در کار ساختمانیشتریدھقانان تا ب

ن غنی یھای مولد سرزمروید تا نیرا بکار ببر ر کشورھا، ھر کوششییکا و سایا، آمریتالیق تجارت با ایاز طر

ای برای ترقی دادن کشاورزی و  لهیژه به عنوان وسیبه و د کهیتان را تکامل بخش یاریخودتان، منابع آبی و آب

  .دامداری مھم ھستند

د یتوانند و با ه مییستی روسیالیو شوروی سوسیھای فدرات یھای قفقاز متفاوت از جمھور یچه که جمھور آن

ن آن یا. را انجام دھند سمیالیک تری به سوسیستماتیاط تر و سیانتقال آرام تر، با احت ست که نیانجام دھند، ا

 .دیھای ما انجام دھ کیتاکت ز ازید که آنرا متماید بتوانید و شما باید درک کنیست که شما با یزیچ

ما  . آمده است شکاف به وجود . میه داری جھانی به وجود آوریوار سرماین شکاف را در دیم که اولیدیما جنگ

ھا که  کیونرھا و منشویرولوس ستیالیدھا، سوسیه سفید و فوق انسانی علیمواضع خود را در جنگ شد

 ، نگھداشته(ونیببه ضدانقال)ھا  کمک نظامی آن ه محاصره ویت می شدند، و علیتوسط کشورھای آنتانت حما

 .میا

 ١٢٩١در  ن المللیید از وضع مساعد بیشما با .دیجاد شکاف نداریاجی به ایست قفقاز احتیشما، رفقای کمون

 .دیشتری بسازیاط و برنامه بید است را با احتید که ھر چه جدیریاد بگید و یاستفاده کن

 .بودند ١٢١٨و  ١٢١١ستند که در یزی نیا آن چیاروپا و دن ١٢٩١در سال 

ھا شدند  آن شیدایطی که باعث پیشراھا،  ھای خاص آن یژگیل وید، ولی دالیھای ما الگوبرداری نکن کیاز تاکت

را بکار  ١٢٩١–١٢١١ تجربٔە  ھای د و روح و عصاره و درسید؛ ورای حروف برویل کنیه و تحلیھا را تجز ج آنیو نتا

چ یاقتصادی خودتان را ھم اکنون و بدون ھ ھای هید و پایه داری تجارت کنید با کشورھای سرمایشما با . دیریگ

ن به معنی آن ین کار باشد، حتی اگر ایبرای عدم انجام ا ای د عذر و بھانهین کار نباینٔە ایھز  .دیدرنگی بساز

 .از منابع معدنی پر ارزش بزند ونیلیھا م نه سر به دھین ھزیباشد که ا



 

 

اری یرسانی و آب ع برقیھای وس د و پروژهیط دھقانان را بھبود ببخشید تا شراییھای فوری نما د کوششیشما با

گر یز دیش از ھر چیاری بیکه آب رایاری است، زید، آبیاز را دارین نیشتریچه که شما به آن ب آن . دیشروع کنرا 

د، گذشته را مدفون خواھد ساخت و یبخش ی خواھدئاھ ات تازهیاء خواھد کرد و به آن حیمنطقٔە شما را اح

 .سم را مطمئن تر خواھد نمودیالیانتقال به سوس

سم تا بتوانم آن یبنو من مجبور بودم که نامه را در مدت کوتاھی  .دیدانٔە من را ببخشیقؤە الیدوارم که شما شیام

 یرا برای کارگران و دھقانان جمھور مین درودھا و آرزوھایگر بھتریبار د . کوف بفرستمیاسنیق میرا ھمراه با رف

 .ھای شوروی قفقاز می فرستم

 :حاتیتوض

 گرفت ١٢٩١ ی خود را دریکه شکل نھا( هیانگلستان، فرانسه و روس)ستی یالیھای امپر بلوک قدرت –آنتانت - ١

ن بلوک اسمش را از یا. بود متوجه( ایتالیمجارستان و ا -ش یآلمان، اتر)ستی یالیه اتحاد سه گانٔە امپریو عل

 ،١٢١٨-١٢١۴ستی یالیطول جنگ جھانی امپر در. گرفت Cordiale Entente انگلستان و فرانسه ١٢٩۴موافقت 

ستی اکتبر، اعضای یالیر سوسیب کبپس از انقال. شدند ر کشورھا به آنتانت ملحقیت متحده، ژاپن و ساالایا

ٔە شوروی را سازمان یه روسیمداخلٔە نظامی عل –ت متحده و ژاپن االیا انگلستان، فرانسه، –ن بلوک یاصلی ا

 .کردند دادند و در آن شرکت

 


