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บัทนำำา

เลนำินำ 1917
ประกายไฟ ณ อรุณรุ�งแห�งการปฏิิวััติสังคมนึ่ิยม

ณััฐนพ พลาหาญ

การปฏิิวััติิสัังคมนิิยม 1917 ในิรัสัเซีียถืือเป็นิเหติุการณ์์

การ์เมีืองสะเที่ือนิโลก 

 ในิขณะน้ิ�นิโลกย้งไม่ีร์ู� จู้กร์้ฐร์ูปแบบอื�นินิอกจูาก 

ร์ะบอบกษั้ตร์ิย์ในิหลากหลายร์ูปแบบและร์ะบอบสาธาร์ณร้์ฐ  

โลกอยู่ในิช่่วงความีข้ดีแย�งของร้์ฐจู้กร์วร์ร์ดิีนิิยมีต่างๆ ที่ี�ที่ร์ง

อำนิาจูอน้ินิำไปสูส่งคร์ามีโลกคร์้�งที่ี�หนิ่�ง และที่ี�สำค้ญคอืโลกกำล้ง

ถ่กูคร์อบงำดี�วยร์ะบอบทุี่นินิยิมีทีี่�แผ่ข่ยายไปทุี่กหว้ร์ะแหงอ้นิเป็นิ

ผ่ลจูากการ์ล่าอาณานิิคมีในิช่่วงศตวร์ร์ษัก่อนิหนิ�า 

 1917 เป็นิปีที่ี�ร์้สเซีีย มีหาอำนิาจูทีุ่นินิิยมีของยุโร์ป

และของโลก มีีการ์เปลี�ยนิแปลงการ์ปกคร์องร์ะด้ีบพลิกฟ้าคว�ำ 

แผ่่นิดีินิถ่่งสองคร์้�ง คร์้�งแร์กในิเดีือนิกุมีภาพ้นิธ์ เป็นิการ์โค่นิล�มี 

ร์ะบอบกษัต้ร์ยิท์ี่ี�ดีำร์งอยูคู่่ร์ส้เซียีมีายาวนิานิกวา่พน้ิปี คร์้�งที่ี�สอง 

ในิเดืีอนิตุลาคมี คือการ์ปฏิิว้ติส้งคมีนิิยมี อ้นิเป็นิหมุีดีหมีาย 

สำค้ญยิ�งของปร์ะวต้ศิาสตร์์โลกสม้ียใหม่ี เนิื�องจูากการ์สถ่าปนิาร์ฐ้ 

สง้คมีนิยิมีถ่อืเป็นิสิ�งแปลกใหมีท่ี่ี�ไมีเ่คยเกิดีข่�นิมีากอ่นิบนิโลกใบนิี�
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 การ์ปฏิิว้ติส้งคมีนิิยมีส่งผ่ลเขย่าโลกเนิื�องดี�วยเหตุผ่ล

หลายปร์ะการ์ ปร์ะการ์แร์ก ขณะนิ้�นิโลกอยู่ภายใต�สงคร์ามีโลก

คร้์�งที่ี�หนิ่�ง การ์เปลี�ยนิแปลงที่างการ์เมีืองในิปร์ะเที่ศหล้ก

ที่่ามีกลางความีข้ดีแย�งอย่างร้์สเซีียย่อมีส่งผ่ลต่อสถ่านิการ์ณ์ 

ในิแนิวหนิ�าของหลายปร์ะเที่ศที่ี�กำล้งต่อสู�เพื�อช่้ยช่นิะและความี

อยู่ร์อดี ปร์ะการ์ที่ี�สอง ร์้สเซีียเป็นิปร์ะเที่ศที่ี�ที่ร์งอิที่ธิพลที่างการ์

เมีอืงและเศร์ษัฐกิจูในิยโุร์ปอยา่งยิ�ง การ์เปลี�ยนิแปลงที่างการ์เมีอืง 

ในิร้์สเซีียย่อมีส่งผ่ลต่อความีม้ี�นิคงในิที่วีปยุโร์ปโดียตร์ง และ

ปร์ะการ์สุดีที่�าย การ์เปลี�ยนิแปลงคร์้�งนิี�ไมี่ไดี�เป็นิเพียงการ์

เปลี�ยนิแปลงการ์ปกคร์องด้ีงทีี่�ยุโร์ปเคยเผ่ชิ่ญ แต่เป็นิการ์

เปลี�ยนิแปลงร์ะบอบเศร์ษัฐกิจูจูากทุี่นินิิยมีทีี่�คุ�นิเคยท้ี่�วโลกไป

สู่ส้งคมีนิิยมีเต็มีร์ูปแบบ ซี่�งในิขณะนิ้�นิม้ีกถู่กมีองว่าเป็นิไปไดี�

แค่เพียงที่ฤษัฎี และถู่กนิำมีาปร้์บใช่�ในิโลกทุี่นินิิยมีอย่างจูำก้ดี 

ความีเปน็ิไปไดี�นิี�เกดิีข่�นิในิโลกความีเปน็ิจูร์งิไดี�ผ่า่นิการ์เตมิีพล้ง

ที่างความีคิดีเพื�อข้บเคลื�อนิการ์ปฏิิว้ติของผู่�นิำที่างอุดีมีการ์ณ์ 

คนิสำค้ญ นิ้�นิคือ

 “วัลาดีีมร์ี เลนินิิ” (Vladimir Lenin) นิก้คดิีนิก้เขยีนิ

ฝ่่ายซี�าย นิ้กปฏิิว้ติ นิ้กการ์เมีือง ผู่�นิำร์้ฐส้งคมีนิิยมีแห่งแร์กของ

โลกอย่างโซีเวยีตร้์สเซียี (1917-1924) และสหภาพโซีเวยีต (1922-

1924)
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เสั้นิทางสั่�นิักปฏิิวััติิ

“เลนิินิ” เป็นินิามีแฝ่งของวลาดีีมีีร์์ อิลลิช่ อุลยานิอฟ (Vladimir 

Ilyich Ulyanov) เกิดีเมีื�อว้นิที่ี� 10 (22)1 เมีษัายนิ 1870 เขาเป็นิ

สมีาช่กิคร์อบคร้์วขนุินิางในิมีณฑลซีมิีบรี์ส์ค ์(Simbirsk) (ปจัูจูบุน้ิ

คือร์้ฐอุลยานิอฟสค์) เป็นิบุตร์คนิที่ี� 4 จูากพี�นิ�อง 8 คนิของอิลยา 

นิิโคลาเยวิช่ อุลยานิอฟ (Ilya Nikolaevich Ulyanov) ผู่�ตร์วจูการ์ 

โร์งเร์ียนิข้�นิพื�นิฐานิปร์ะจูำมีณฑลซิีมีบีร์์สค์ และมีารี์ยา อเล็ก- 

ซีานิดีร์อฟนิา อุลยาโนิวา (Mariya Aleksandrovna Ulyanova) 

 ต้วของอิลยา อุลยานิอฟ เป็นิคนิร้์สเซีียที่ี�เคร์่งศาสนิา 

และสนิใจูดี�านิการ์ศ่กษัาและส่งเสร์ิมีให�มีีการ์ศ่กษัาข้�นิพื�นิฐานิ

ในิพื�นิที่ี�ต่างๆ จูนิสุดีที่�ายไดี�เป็นิผู่�ตร์วจูการ์โร์งเรี์ยนิข้�นิพื�นิฐานิ  

ซี่�งเป็นิตำแหนิ่งสูงเที่ียบเที่่านิายที่หาร์ยศพลตร์ี อิลยาเสียช่ีวิต

ในิปี 1886 ที่ี�มีณฑลซีิมีบีร์์สค์ ส่วนิมีาร์ียา อุลยาโนิวา เป็นิคนิ

เช่ื�อสายเยอร์ม้ีนิอพยพตร์ะกูลบล้นิก์ (Blank) เกิดีและเติบโต

แบบลูเธอร์้นิในิเซีนิต์ปีเตอร์์สเบิร์์ก ที่ำหนิ�าที่ี�ภร์ร์ยาและต่อมีาก็

ดีูแลบุตร์ที่้�งแปดีคนิ 

 มีาร์ียามีีช่ีวิตที่้นิเห็นิบุตร์ช่ายและบุตร์สาวกลายเป็นิ 

นิก้ปฏิิวต้สิง้คมีนิยิมีพร์�อมีก้นิเกือบที่้�งหมีดี และสนิบ้สนุินิกิจูกร์ร์มี

ที่างการ์เมืีองของพวกเขาแมี�เป็นิคนิเคร์่งธร์ร์มีเนีิยมีปร์ะเพณี

มีาแต่เดีิมีก็ตามี เธอเสียช่ีวิตในิปี 1916 ที่ี�กร์ุงเปโตร์กร์าดี

 ภูมีิหล้งของบิดีามีาร์ดีาและคร์อบคร์้วที่ี�ไมี่ลำบากนิ้ก 

หลอ่หลอมีให�เลนิินิและพี�นิ�องเปน็ิคนิร์ก้การ์ศ่กษัา พี�ช่ายของเขา 

อเล็กซีานิเดีอร์์ อิลลิช่ อุลยานิอฟ (Aleksander Ilyich Ulyanov) 
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ไดี�โอกาสไปเรี์ยนิต่อที่ี�มีหาวิที่ยาล้ยเซีนิต์ปีเตอร์์สเบิร์์ก 

และในิช่ว่งเวลานิี�เองไดี�เร์ิ�มีเข�าร์ว่มีกลุม่ี เจตจำนงแห่ง่ประชาชน 

(People’s Will) กลุ่มีฝ่่ายซี�ายห้วรุ์นิแร์งที่ี�มีุ่งจูะเปลี�ยนิร์ะบอบ 

การ์ปกคร์องดี�วยการ์วางแผ่นิส้งหาร์ซีาร์์อเล็กซีานิเดีอร์์ที่ี� 3 ในิ 

วน้ิที่ี� 1 (13) มีนีิาคมี 1887 ซี่�งเปน็ิวน้ิคร์บร์อบ 6 ปกีาร์ลอบสง้หาร์ 

ซีาร์์อเล็กซีานิเดีอร์์ที่ี� 2 อดีีตกษั้ตร์ิย์ผู่�พ่อ แต่แผ่นิการ์ล�มีเหลว 

และผู่�ก่อการ์ถู่กจู้บ 

 อเล็กซีานิเดีอร์์ อุลยานิอฟ หนิ่�งในิผู่�ก่อการ์ถู่กต้ดีสินิ

ให�ปร์ะหาร์ช่ีวิตดี�วยการ์แขวนิคอ เหตุการ์ณ์ดี้งกล่าวข้บเคลื�อนิ

ให�วลาดีีมีีร์์ เลนิินิ ที่ี�กำล้งศ่กษัาอยู่ที่ี�ซีิมีบีร์์สค์สนิใจูการ์ต่อสู�

ก้บอำนิาจูร์้ฐเพื�อสร์�างการ์เปลี�ยนิแปลงที่างเมืีองที่ี�เกิดีข่�นิเป็นิ

จูริ์งไดี� นิาเดีช่ดีา คอนิสต้นิตินิอฟนิา คร์ุปสกายา (Nadezhda 

Konstantinovna Krupskaya) ภร์ร์ยาของวลาดีีมีีร์์ เลนิินิ กล่าว 

ไว�ในิบ้นิที่่กความีที่ร์งจูำทีี่�ต่อมีาตีพิมีพ์ในิยุคสม้ียโซีเวียตว่า  

“... ชะตากรรมของพี่่�ชายได้้ทำให้่จิตใจของเขาแห่ลมคมข้�น  

เปน็คนท่�คดิ้อย่างสงบและรอบคอบเปน็อยา่งยิ�ง ความสามารถใน

การเผชิญความเป็นจริงตรงห่น้าโด้ยไม่เบ่�ยงเบนไปจากถ้อยคำ

ห่รือสิ�งบด้บังใด้ๆ ทำให่้เขาเป็นคนท่�ตั�งคำถามกับทุกสิ�งอย่าง

จริงจัง ...” 2

 เลนิินิซี่บซีาบอุดีมีการ์ณ์ฝ่่ายซี�ายเมืี�อเข�าศ่กษัาต่อ

ที่ี�มีหาวิที่ยาล้ยคาซีานิ เร์ิ�มีที่ำกิจูกร์ร์มีในิขบวนิการ์นิ้กศ่กษัา

ภายในิมีหาวิที่ยาล้ยจูนิโดีนิไล่ออก จูากนิ้�นิก็ย�ายตามีคร์อบคร์้ว

ไปอยู่เมีืองซีามีาร์า ร์ะหว่างที่ี�อยู่คาซีานิและซีามีาร์า เลนิินิ 

ไดี�เข�าร์่วมีกลุ่มีศ่กษัาที่างการ์เมีืองของนิิโคไล เยฟกร์าโฟวิช่  
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เฟโดีเซีเยฟ (Nikolai Evgrafovich Fedoseev) ซี่�งเป็นินิ้กคิดี 

มีาร์์กซีิสต์คนิแร์กๆ ของร์้สเซีีย 

 เมีื�อมีาร์ดีาของเลนินิิพยายามีจูะให�เขาออกห่างจูากล้ที่ธิ

สง้คมีนิยิมีโดียสง่ไปอยู่ฟาร์์มีของคร์อบคร้์วในิเมีอืงซีามีาร์า เขาก็

ไปร่์วมีก้บกลุ่มีศ่กษัาที่างการ์เมืีองฝ่่ายซี�ายของนิ้กคิดีฝ่่ายซี�าย 

อีกคนิในิขณะนิ้�นิคืออเล็กเซีย์ ปาฟโลวิช่ สเกลียเร์นิโก (Aleksey  

Pavlovich Sklyarenko) 

 ร์ะหว่างนิี�เขาไดี�ร์้บอิที่ธิพลอย่างยิ�งจูากการ์ตีความี

สง้คมีนิยิมีและมีาร์์กซิีสตข์องเกออร์ก์ ีวาเลนิตโินิวชิ่ เปลฮานิอฟ  

(Georgiy Valentinovich Plekhanov) ซี่�งต่อมีาไดี�ร์้บยกย่องเป็นิ

บิดีาแห่งส้งคมีนิิยมีร้์สเซีีย ฐานิความีคิดีของเขาทีี่�ว่าการ์ปฏิิว้ติ

ส้งคมีนิิยมีจูะเร์ิ�มีต�นิไดี�ก็ดี�วยการ์จู้ดีต้�งกร์ร์มีกร์ในิเมืีองเป็นิหล้ก  

มีิใช่่การ์พ้ฒนิาจูากส้งคมีเกษัตร์กร์ร์มีกเ็กิดีข่�นิในิช่่วงนิี�เอง3 

 ตอ่มีาเลนินิิก็ไดี�เร์ยีนิที่างไกลผ่า่นิการ์ศ่กษัาดี�วยตนิเอง

และสอบผ่่านิไดี�ร์้บวุฒิปร์ิญญาดี�านิกฎหมีายของมีหาวิที่ยาล้ย

เซีนิต์ปีเตอร์์สเบิร์์กในิปี 1890 จูากน้ิ�นิเร์ิ�มีที่ำงานิเป็นิที่นิายในิ

ซีามีาร์า ก่อนิย�ายไปอยู่ที่ี�กร์ุงเซีนิต์ปีเตอร์์สเบิร์์ก

การ์ไปอยู่กร์ุงเซีนิต์ปีเตอร์์สเบิร์์กเป็นิโอกาสให�เลนิินิไดี�ส้มีผ่้ส

การ์เปลี�ยนิแปลงที่างส้งคมีที่ี�เกิดีข่�นิอย่างร์วดีเร์็วในิเมืีองขนิาดี

ใหญท่ี่ี�สดุีแหง่หนิ่�งในิยโุร์ป ขณะนิ้�นิการ์พฒ้นิาอตุสาหกร์ร์มีอยา่ง 

ก�าวกร์ะโดีดีในิจูก้ร์วร์ร์ดิีร์ส้เซียีที่ำให�ธรุ์กจิูต่างๆ ต�องการ์กำล้งคนิ  

เกิดีการ์อพยพของบร์ร์ดีาอดีีตที่าสติดีที่ี�ดีินิที่ี�ยากจูนิเข�ามีาสู่

เมีืองใหญ่ เพื�อแสวงหาช่ีวิตความีเป็นิอยู่ที่ี�ดีีกว่า 



แปลโดย

ภััควดี วีระภัาสพงษ์์

สรรนิิพนิธ์์เลนิินิ ณ อรุณรุ�งแห่�งปีปฏิิวัติิ

วี.ไอ. เลนิินิ



1.
จดหมายจากแดนไกล

เลนิินิล้�ภััยอย่�ในิสวิิตเซอร์์แลนิด์์ เมื่่�อเขาทร์าบข�าวิการ์ปฏิิวิัติร์ัสเซ้ยเด์่อนิกุมื่ภัาพัันิธ์์ 

1917 และการ์ก�อตั�งร์ฐับาลเฉพัาะกาลท้�ฝ่่ายสงัคมื่นิิยมื่ยอมื่จัับมื่อ่กบักร์ะฎุมุื่พั้ เลนิินิ 

วิางแผนิเดิ์นิทางกลับรั์สเซ้ยพัร้์อมื่กับเข้ยนิจัด์หมื่ายทั�งหมื่ด์ส้�ฉบับในิช่�วิงร์ะหวิ�าง 

วิันิท้� 7-12 มื่้นิาคมื่ 1917 (ส�วินิฉบับท้�ห้าซ่�งเข้ยนิไมื่�เสร์็จั เข้ยนิในิวิันิท้� 26 มื่้นิาคมื่ 

1917 ก�อนิเด์ินิทางออกจัากสวิิตเซอร์์แลนิด์์เพั้ยงหนิ่�งวิันิ) 

 เลนิินิเข้ยนิจัด์หมื่ายเหล�านิ้�เพั่�อส�งมื่าต้พัิมื่พั์ในิหนิังส่อพัิมื่พั์ Pravda  

ซ่�งขณะนิั�นิม้ื่โยเซฟ สตาลินิ และเลฟ คาเมื่นิเยฟ เป็นิบร์ร์ณาธ์ิการ์ ทวิ�าม้ื่เพั้ยง

จัด์หมื่ายฉบับท้�หนิ่�งเพั้ยงฉบับเด้์ยวิท้�ได์้ร์ับการ์ต้พิัมื่พ์ัในิหนิังส่อพิัมื่พ์ั Pravda เมื่่�อ

วิันิท้� 21 และ 22 ม้ื่นิาคมื่ 1917 โด์ยผ�านิการ์ตัด์ทอนิและแก้ไขเปล้�ยนิแปลงจัาก 

กองบร์ร์ณาธ์ิการ์พัอสมื่ควิร์

 เลนิินิเข้ยนิจัด์หมื่ายเหล�าน้ิ�ข่�นิโด์ยม้ื่วัิตถุุปร์ะสงค์ท้�จัะช้่�นิำบร์ร์ด์าผ่้นิำ

พัร์ร์คบอลเช่วิิคในิรั์สเซ้ยให้มื่องเห็นิวิ�า การ์ยอมื่ปร์ะนิ้ปร์ะนิอมื่กับช่นิช่ั�นิกร์ะฎุุมื่พั้

และเล�นิในิกตกิาร์ะบอบปร์ะช่าธ์ปิไตยแบบกร์ะฎุุมื่พัไ้มื่�ใช่�ทางออก การ์โค�นิลม้ื่ร์ะบอบ

ซาร์์เป็นิแค�ขั�นิตอนิแร์กของการ์ปฏิิวิัติท้�แท้จัร์ิง การ์ปฏิิวิัติจัะสำเร็์จัต�อเม่ื่�อนิำไปส่� 

การ์คร์องอำนิาจัของแร์งงานิและช่าวินิา ซ่�งจััด์ตั�งเป็นิสภัาโซเวิ้ยต พัร์ร์คบอลเช่วิิค

ควิร์มืุ่�งไปส่�ทิศทางนิ้�เท�านิั�นิ 

 จัด์หมื่ายจัากแด์นิไกลฉบบัท้�หน่ิ�งจัง่ม้ื่ควิามื่สำคัญในิแง�ของการ์ป่พั่�นิฐานิ 

ควิามื่คิด์และช้่�นิำทิศทางให้พัร์ร์คบอลเช่วิิคย่ด์คร์องอำนิาจัในิอ้กเจ็ัด์เด่์อนิต�อมื่า  

อก้ทั�งสะทอ้นิใหเ้หน็ิยทุธ์วิธิ์ข้องเลนินิิท้�ใหค้วิามื่สำคญัอย�างยิ�งต�อการ์เผยแพัร์�แนิวิคดิ์ 

ในิหนิังส่อพัิมื่พั์ เขาถุ่อวิ�าหนิังส่อพัิมื่พั์ค่อเคร์่�องมื่่อหลักในิการ์นิำเสนิอแนิวิคิด์และ

การ์จััด์ตั�ง



4 9วี ี .ไอ. เลนิินิ

จดหมายฉบัับัที่่�หนึ่่�ง
ขั้ั�นิติอนิแรกขั้องการปฏิิวัติิครั�งที่ี�ห่นิ่�ง

การปฏิิวััติิครั�งที่่�หนึ่่�งเกิดข่ึ้�นึ่สืืบเนึ่ื�องจากสืงครามโลก

จัักร์วิร์ร์ดิ์นิิยมื่ได์้ปะทุข่�นิมื่า มื่ันิเป็นิการ์ปฏิิวิัติขั�นิแร์ก แต�ไมื่�ใช่�

คร์ั�งสุด์ท้ายแนิ�นิอนิ

 ตัด์สินิจัากข้อม่ื่ลนิ้อยนิิด์เท�าท้�พัอหาได์้ในิสวิิตเซอร์์-

แลนิด์์ ขั�นิตอนิแร์กของการ์ปฏิิวัิติครั์�งท้�หนิ่�ง กล�าวิคอ่ การ์ปฏิิวัิติ 

รััสเซีีย เมื่่�อวิันิท้� 1 มื่้นิาคมื่ 1917 ได์้สิ�นิสุด์ลงแล้วิ ขั�นิตอนิแร์ก

ของการ์ปฏิิวิัติของเร์าย�อมื่ไมื่�ใช่�ขั�นิตอนิสุด์ท้ายอย�างแนิ�นิอนิ

 “ปาฏิิหาร์ิย์” นิ้� เกิด์ข่�นิได์้อย�างไร์ในิเวิลาเพั้ยงแค� 

แปด์วิันิ – นิ้�ค่อช่�วิงเวิลาท้� มื่ร์.มื่ิล่ย์คอฟ๑ ร์ะบุไวิ้ในิโทร์เลขท้�ส�ง

ไปอวิด์โมื่้แก�ผ่้แทนิของร์ัสเซ้ยทั�งหมื่ด์ในิต�างปร์ะเทศ – ร์ะบอบ

กษััตริ์ย์ท้�ธ์ำร์งตนิมื่าได้์หลายศตวิร์ร์ษัล�มื่สลายลง ทั�งๆ ท้�เคย

เอาตวัิร์อด์ผ�านิสามื่ปีของสงคร์ามื่ช่นิช่ั�นิครั์�งใหญ�ทั�วิปร์ะเทศเม่ื่�อ

ปี 1905-1907๒ มื่าได์้แท้ๆ?

 ไมื่�ม้ื่ปาฏิิหาริ์ย์ในิธ์ร์ร์มื่ช่าติหร่์อปร์ะวัิติศาสตร์์ แต�ทุก

จัดุ์หกัเหอย�างกะทันิหนัิในิปร์ะวัิตศิาสตร์์และในิทุกการ์ปฏิิวัิตเิต็มื่ 

ไปด์้วิยข้อม่ื่ลมื่ากมื่ายมื่หาศาล เผยให้เห็นิการ์ผสมื่ผสานิท้�ไมื่�



5 0  1 9 1 7  ปฎิิวััติิ รััสเซีีย

คาด์หมื่ายและแตกต�างเฉพัาะตัวิทั�งในิร่์ปแบบของการ์ต�อส่้และ

การ์จัดั์แถุวิขบวินิกำลังของค่�ปร์ปักษั ์จันิทำใหใ้นิควิามื่คิด์ของคนิ

ธ์ร์ร์มื่ด์าสามื่ัญมื่้อะไร์มื่ากมื่ายท้�ด์่ปร์ะหนิ่�งปาฏิิหาร์ิย์

 การ์ท้�ร์ะบอบซาร์์ล�มื่สลายลงในิเวิลาไมื่�ก้�วิันิ ต้อง

อาศัยการ์ผสมื่ผสานิของปัจัจััยจัำนิวินิหนิ่�งท้�ม้ื่ควิามื่สำคัญทาง

ปร์ะวัิตศิาสตร์โ์ลก  เร์าจัะหยิบยกปัจัจัยัหลักๆ เหล�าน้ิ�มื่ากล�าวิถุง่

 หากปร์าศจัากการ์ต�อส่ท้างช่นิช่ั�นิครั์�งใหญ�และพัลงัการ์

ปฏิิวิัติท้�ช่นิช่ั�นิกร์ร์มื่าช้่พัรั์สเซ้ยสำแด์งให้เห็นิในิช่�วิงเวิลาสามื่ปี 

ร์ะหวิ�างปี 1905-1907 การ์ปฏิิวัิตคิรั์�งท้�สองคงไมื่�ม้ื่ทางสำเร็์จัอย�าง

ร์วิด์เร์็วิในิลักษัณะท้� ขั้ั�นตอนเรั่�มแรัก ลุล�วิงในิเวิลาแค�ไมื่�ก้�วัินิ  

การ์ปฏิิวิตัคิรั์�งแร์ก (1905) ช่�วิยไถุพัร์วินิผน่ิด์นิิอย�างล่กซ่�ง ขดุ์ร่์�อ 

ร์ากอคติเก�าแก� ปลุกกร์ร์มื่กร์หลายล้านิคนิและช่าวินิาหลายสิบ

ล้านิคนิให้ต่�นิข่�นิส่�ช่้วิิตและการ์ต�อส่้ทางการ์เม่ื่อง เบิกตาให้กันิ

และกันิ – และเบิกตาให้โลก – เห็นิธ์าตุแท้ของช่นิช่ั�นิ ทั้ั�งหมด  

(และพัร์ร์คการ์เม่ื่องหลกัๆ ทั�งหมื่ด์) ในิสงัคมื่ร์สัเซย้ และส�อแสด์ง

ใหเ้หน็ิการ์วิางตำแหนิ�งท้�แท้จัร์งิของผลปร์ะโยช่น์ิ กำลัง วิถิุป้ฏิิบัติ 

เป้าหมื่ายเฉพัาะหน้ิาและเป้าหมื่ายสุด์ท้ายอย�างแจั�มื่แจั้ง การ์

ปฏิิวัิติครั์�งท้�หน่ิ�งและช่�วิงเวิลาของการ์ปฏิิปักษ์ัปฏิิวัิติท้�ตามื่มื่า  

(1907-1914)๓ ต้แผ�ธ์าตุแท้ของร์ะบอบซาร์์ ผลักด์ันิให้มื่ันิ “ถุ่ง

ข้ด์สุด์” เปิด์โปงทุกควิามื่เนิ�าเหม็ื่นิและเลวิร้์าย นิิสัยท้�ช่อบ 

หยามื่หยันิและควิามื่ฉ้อฉลในิหม่ื่�ก๊วินิก๊กของซาร์์ ซ่�งอย่�ภัายใต้ 

อิทธ์ิพัลของอสุร์กายช่่�อร์ัสป่ตินิ เปิด์โปงให้เห็นิควิามื่ต�ำช่้า 

ปา่เถุ่�อนิของร์าช่วิงศ์โร์มื่านิอฟ – พัวิกกร์ะหายเล่อด์ล้างเผ�าพันัิธ์ุ ์

ท้�ทำให้ร์ัสเซ้ยชุ่�มื่โช่กไปด์้วิยเล่อด์ของช่าวิยิวิ กร์ร์มื่กร์ และ 
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นิักปฏิิวิัติ  เจ้้าทั้ี�ด่น พัวิกนิั�นิค่อ “คนิพัิเศษัในิหมื่่�ช่นิช่ั�นิเด์้ยวิกันิ” 

ซี่�งครัอบครัองทั้ี�ด่นหลายล้านเดสเซีียทีั้น๔ และพัร้์อมื่เสมื่อท้�จัะ

ลด์ตัวิลงใช่้ควิามื่ป่าเถุ่�อนิทุกร่์ปแบบ อาช่ญากร์ร์มื่ทุกปร์ะเภัท 

เพ่ั�อทำลายและเค้นิคอพัลเม่ื่องจัำนิวินิแค�ไหนิก็ได้์เพั่�อร์ักษัา 

“กร์ร์มื่สิทธ์ิ�อันิศักด์ิ�สิทธ์ิ�” เพั่�อตนิเอง และชนชั�นขั้องตน 

 หากปร์าศจัากการ์ปฏิิวัิตปิ ี1905-1907 และการ์ปฏิิปักษ์ั

ปฏิิวิัติในิปี 1907-1914 ก็คงไมื่�มื่้ “การ์กำหนิด์ช่ะตากร์ร์มื่ตัวิเอง” 

อย�างช่ดั์เจันิในิทกุช่นิช่ั�นิของช่าวิรั์สเซย้และทุกช่นิช่าตท้ิ�อาศยัอย่�

ในิร์ัสเซ้ย การ์กำหนิด์ควิามื่สัมื่พัันิธ์์ท้�ช่นิช่ั�นิเหล�านิ้�ม้ื่ต�อกันิและ 

ม้ื่ต�อร์ะบอบซาร์์สำแด์งออกมื่าให้เห็นิในิช่�วิงเวิลาแปด์วัินิในิการ์

ปฏิิวิัติเด่์อนิกุมื่ภัาพัันิธ์์-ม้ื่นิาคมื่ 1917 ถุ้าเร์าจัะขอใช่้การ์อุปมื่า

อุปไมื่ยให้เห็นิภัาพั การ์ปฏิิวิัติแปด์วิันินิ้�ค่อ “การ์แสด์ง” ร์าวิกบั

ผ�านิการ์ซ้อมื่ใหญ�ซ้อมื่ย�อยมื่าหลายสิบครั์�ง “นัิกแสด์ง” ต�าง 

ร้่์จักักนัิด้์ ร้่์บทของตนิ ร้่์ตำแหนิ�ง และร้่์ฉากหลังในิทกุร์ายละเอย้ด์  

ร้่์แจัง้แทงตลอด์ไปจันิถุง่แนิวิโนิม้ื่ทางการ์เม่ื่องทกุเฉด์ท้�สำคญัไมื่�

มื่ากก็นิ้อย ร์วิมื่ถุ่งวิิถุ้การ์ปฏิิบัติทุกอย�าง

 เพัร์าะการ์ปฏิิวัิติอันิยิ�งใหญ�ครั์�งแร์กในิปี 1905 ซ่�ง 

กชุ่คอฟ๕ และมื่ล่ิยค์อฟ ร์วิมื่ทั�งบร์วิิาร์ของพัวิกเขา ต�างปร์ะณามื่

วิ�าเป็นิ “การ์ก�อกบฏิคร์ั�งใหญ�” หลังจัากผ�านิไป 12 ปี ในิท้�สุด์ก็

นิำทางไปส่�การ์ปฏิิวิัติปี 1917 “อันิโร์จันิ์เร์่อง” และ “เกร์้ยงไกร์” 

– พัวิกกุช่คอฟและมื่ิล่ย์คอฟต�างโหมื่ปร์ะโคมื่วิ�าเป็นิการ์ปฏิิวิัติท้� 

“เกร้์ยงไกร์” ก็เพัร์าะมื่ันิผลักด์ันิพัวิกเขาข่�นิส่�อำนิาจั (เฉพาะใน

ตอนนี�) แต�ทั�งหมื่ด์น้ิ�ตอ้งอาศยั “ผ้่จัดั์การ์เวิท”้ ท้�ยิ�งใหญ� ทร์งพัลงั

และทร์งอานุิภัาพั ซ่�งในิด์้านิหน่ิ�งสามื่าร์ถุเร์�งวิิถุ้ปร์ะวิัติศาสตร์์
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โลกให้เร็์วิร้์� และในิอ้กด้์านิก็บันิด์าลให้เกิด์วิิกฤตการ์ณ์ทั�วิโลก

ท้�ร้์ายแร์งอย�างไมื่�ม้ื่ใด์เปร์้ยบติด์ ทั�งในิเช่ิงเศร์ษัฐกิจั การ์เม่ื่อง 

ในิปร์ะเทศและร์ะหวิ�างปร์ะเทศ นิอกเหนิ่อจัากเร์�งควิามื่เร็์วิ

ของปร์ะวัิติศาสตร์์โลกได้์อย�างพัิสด์าร์แล้วิ ก็จัำเป็นิด์้วิยท้�

ปร์ะวิัติศาสตร์์เกิด์จัุด์หักเล้�ยวิอย�างกะทันิหันิผิด์ธ์ร์ร์มื่ด์า เพั่�อวิ�า 

ในิจัดุ์หกัเล้�ยวิครั์�งหนิ่�งนิั�นิร์ถุม้ื่าอนัิโสโคร์กเป้�อนิเล่อด์ของร์าช่วิงศ์ 

โร์มื่านิอฟจัะพัลิกควิ�ำ ไปในครัั�งเดียว 

 “ผ่้จััด์การ์เวิท้” ผ่้ทร์งอานิุภัาพั ผ่้เร์�งควิามื่เร์็วิได์้อย�าง

ทร์งพัลังน้ิ�มื่ใิช่�อ่�นิไกล กค็อ่สงคร์ามื่โลกของจักัร์วิร์ร์ดิ์นิยิมื่นิั�นิเอง

 ข้อท้�วิ�ามื่ันิค่อสงคร์ามื่โลกนิั�นิ ตอนินิ้�ไมื่�ม้ื่ข้อโต้แย้ง 

เพัร์าะสหร์ัฐอเมื่ริ์กาและจั้นิก็พััวิพัันิไปคร์่�งตัวิแล้วิและจัะพััวิพัันิ

เต็มื่ตัวิในิวิันิพัร์ุ�ง

 ขอ้ท้�วิ�ามื่นัิคอ่สงคร์ามื่ร์ะหวิ�างจักัร์วิร์ร์ด์นิิยิมื่ ทั้ั�งสอง ฝ่ั�ง 

ตอนินิ้�ก็ไมื่�ม้ื่ข้อโต้แย้งเช่�นิกันิ ม้ื่แต�พัวิกนิายทุนิกับบริ์วิาร์ กลุ�มื่

สังคมื่นิิยมื่รั์กช่าติกับกลุ�มื่สังคมื่นิิยมื่คลั�งช่าติ หร่์อแทนิท้�จัะใช่้

คำนิยิามื่เชิ่งวิพิัากษ์ักวิา้งๆ เร์าก็ใช่ช้่่�อนิกัการ์เม่ื่องท้�ร้่์จักักันิด้์ในิ

ร์ัสเซ้ยแทนิ นิั�นิค่อ มื่้แต�พัวิกกุช่คอฟและลวิอฟ๖ มื่ิล่ย์คอฟและ 

ช่ินิการ์ิออฟ๗ ฝ่่ายหนิ่�ง และมื่้แต�พัวิกกวิอซด์ิออฟ๘ โปเตร์ซอฟ๙ 

ช่เฮนิเคล้๑๐ เคเร์นิสก้๑๑ และช่้ด์เซอ๑๒ อ้กฝ่่ายหนิ่�ง ท้�กล้าปฏิิเสธ์

หร่์อแถุไถุขา้งๆ ค่ๆ ต�อขอ้เท็จัจัริ์งนิ้� ทั้ั�ง กร์ะฎุุมื่พัช้่าวิเยอร์มัื่นิและ

องักฤษั-ฝ่ร์ั�งเศสต�างกำลงัทำสงคร์ามื่ปล้นิช่งิปร์ะเทศต�างช่าตแิละ

เค้นิคอช่าติเล็กๆ เพั่�อควิามื่เป็นิใหญ�ทางการ์เงินิในิโลก ร์วิมื่ทั�ง 

ข้ด์เส้นิแบ�งอาณานิิคมื่หร่์อแบ�งกันิใหมื่� ทั�งหมื่ด์นิ้�ก็เพ่ั�อร์ักษัา

ร์ะบอบทุนินิิยมื่ท้�ง�อนิแง�นิไว้ิด้์วิยการ์สร้์างควิามื่ไขว้ิเขวิและ 
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แบ�งแยกกร์ร์มื่กร์ในิปร์ะเทศต�างๆ  

 สงคร์ามื่จัักร์วิร์ร์ด์ินิิยมื่ย�อมื่เร์�งควิามื่เร์็วิและเพัิ�มื่ควิามื่

เขม้ื่ขน้ิใหแ้ก�การ์ต�อส้่ทางช่นิชั่�นิของกร์ร์มื่าช่พ้ัต�อช่นิช่ั�นิกร์ะฎุุมื่พั้

ใหย้กร์ะด์บัอย�างไมื่�เคยปร์ากฏิมื่าก�อนิ นิ้�เปน็ิภัวิวิสิยัท้�หลก้เล้�ยง 

ไมื่�ได้์ สิ�งนิ้�ย�อมื่เปล้�ยนิการ์ต�อส่้ให้กลายเป็นิสงคร์ามื่กลางเม่ื่อง 

ร์ะหวิ�างช่นิช่ั�นิท้�เป็นิปร์ปักษั์กันิ

 การัเปลี�ยนแปลงนี�เรั่�มต้นขั้่�นแล้ว จัากการ์ปฏิิวิัติเด์่อนิ

กุมื่ภัาพัันิธ์์-ม้ื่นิาคมื่ 1917 ขั�นิตอนิท้�หนิ่�งนิ้�ปักหมืุ่ด์หมื่ายแร์ก

ด์้วิยการ์ผสานิกำลังโจัมื่ต้ร์ะบอบซาร์์จัากสองขุมื่พัลังด์้วิยกันิ  

ขุมื่พัลังแร์กค่อ ช่นิช่ั�นิกร์ะฎุุมื่พั้และเจ้ัาท้�ด์ินิทั�งหมื่ด์ในิรั์สเซ้ย  

ทั�งข้�ขา้บร์วิิาร์ขาด์จิัตสำนิก่และผ่น้ิำท้�ม้ื่จิัตสำนิก่ทั�งหมื่ด์ ตลอด์จันิ 

เอกอัคร์ร์าช่ท่ตอังกฤษักับฝ่รั์�งเศสและบร์ร์ด์านิายทุนิทั�งหลาย 

ส�วินิอก้ขมุื่พัลงัคอ่ สภาโซีเวยีตขั้องผู้้แ้ทั้นกรัรัมกรั ซ่�งเร์ิ�มื่ช่นิะใจั 

ผ่้แทนิของทหาร์และช่าวินิา

 กลุ�มื่การ์เม่ื่องทั�งสามื่ค�ายน้ิ�ค่อขุมื่พัลังทางการ์เม่ื่อง 

พั่�นิฐานิอนัิกอปร์ด้์วิย (1) ร์ะบอบกษัตัร์ยิซ์าร์์ ปร์ะมื่ขุของเจ้ัาท้�ด์นิิ

ฟวิิด์ลั ร์ะบอบร์าช่การ์เก�าแก� และวิร์ร์ณะทหาร์ (2) กร์ะฎุุมื่พัแ้ละ 

เจัา้ท้�ด์นิิ-พัร์ร์คออกโทบริ์สต์๑๓-คาเด็์ตส์๑๔ร์สัเซย้ ม้ื่พัวิกกร์ะฎุุมื่พั ้

นิ้อยเด์ินิต้อยๆ ตามื่หลัง (เคเร์นิสก้และช้่ด์เซอค่อตัวิแทนิคนิ

สำคญั) (3) สภัาโซเวิย้ตของผ่แ้ทนิกร์ร์มื่กร์ ซ่�งพัยายามื่ปร์ะสานิ

ช่นิช่ั�นิกร์ร์มื่าช่พ้ัทั�งหมื่ด์และปร์ะช่ากร์ส�วินิท้�ยากจันิข้นิแคน้ิท้�สดุ์ 

ทั�งหมื่ด์มื่าร์�วิมื่มื่่อเป็นิพัันิธ์มื่ิตร์ – ขุมื่พัลังทางการ์เมื่่องพ้�นฐาน 

ทั�งสามื่กลุ�มื่น้ิ�เปิด์เผยตัวิตนิเต็มื่ท้�และชั่ด์เจันิแม้ื่กร์ะทั�งในิห้วิง

เวิลาแปด์วัินิของ “ขั�นิตอนิท้�หนิ่�ง” แมื่้แต�ผ่้สังเกตการ์ณ์ท้�อย่� 
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ห�างไกลจัากฉากการ์ณ์ท้�เกดิ์ข่�นิอย�างผ่เ้ขย้นิคนิน้ิ� ซ่�งจัำเป็นิตอ้ง

พัอใจักับการ์ร์ับร์่้แค�จัากข�าวิต�างปร์ะเทศเพั้ยงนิ้อยนิิด์ ก็ยังมื่อง

เห็นิปร์ุโปร์�งแจั�มื่แจั้ง  

 แต�ก�อนิจัะกล�าวิถุ่งเร่์�องน้ิ�ในิร์ายละเอ้ยด์ ข้าพัเจ้ัา

ต้องขอย้อนิกลับไปท้�ข้อควิามื่ในิจัด์หมื่ายท้�เอ�ยถุ่งปัจัจััยอันิม้ื่ 

ควิามื่สำคัญส่งสุด์ นิั�นิค่อ สงคร์ามื่โลกของจัักร์วิร์ร์ด์ินิิยมื่

 สงคร์ามื่ค่อตร์วินิพัันิธ์นิาการ์ปร์ะเทศมื่หาอำนิาจั 

ค่�สงคร์ามื่ไว้ิ ทั�งกลุ�มื่นิายทนุิท้�ทำสงคร์ามื่กนัิ บร์ร์ด์า “เจ้ัานิาย” 

ของร์ะบบทุนินิิยมื่ เจั้าของทาสแห�งร์ะบบทาสทุนินิิยมื่ มื่ันิล�ามื่

ตร์่งทั�งสองฝ่่ายไวิ้ด์้วิย โซี่เหล็ก ล่�มเล้อดอุดตัน – นิั�นิแหละค่อ

ช้่วิติทางสังคมื่และการ์เม่ื่องของช่ั�วิขณะปัจัจุับนัิในิปร์ะวัิตศิาสตร์์

 พัวิกนิักสังคมื่นิิยมื่ท้�ทิ�งพัวิกเร์าและย้ายค�ายไปอย่�ฝ่่าย

กร์ะฎุุมื่พัเ้ม่ื่�อสงคร์ามื่ปะทุข่�นิ – คนิอย�างด์าวิดิ์๑๕และไช่เด์อมัื่นินิ์๑๖ 

ในิเยอร์มื่นิ้ คนิอย�างเปลฮานิอฟ๑๗, โปเตร์ซอฟ, กวิอซด์ิออฟ 

และพัร์ร์คพัวิกในิรั์สเซย้ – พัวิกนิ้�โวิยวิายเสย้งดั์งไมื่�ยอมื่เลิกเพั่�อ

ต�อต้านิ “มื่ายาภัาพั” ของนิักปฏิิวิัติ ต�อต้านิ “มื่ายาภัาพั” ของ

แถุลงการ์ณ์บาเซิล๑๘ต�อต้านิ “ควิามื่เพ้ัอเจั้อโปกฮา” ของการ์

เปล้�ยนิสงคร์ามื่จัักร์วิร์ร์ด์ินิิยมื่เป็นิสงคร์ามื่กลางเมื่่อง คนิพัวิกนิ้� 

ร์้องเพัลงสร์ร์เสร์ิญในิทุกบันิได์เส้ยงแด์�ควิามื่เข้มื่แข็ง ย่ด์หยุ�นิ 

และควิามื่สามื่าร์ถุในิการ์ปรั์บตัวิ ท้�อ้างวิ�าร์ะบบทุนินิิยมื่สำแด์ง

ออกมื่าให้เห็นิ – คนพวกนี� ท้�คอยช่�วิยนิายทุนิ “ปร์ับตัวิ” คอย

กำร์าบ ช่ักจั่ง และแบ�งแยกช่นิช่ั�นิแร์งงานิในิปร์ะเทศต�างๆ! 

 แต� “ใคร์หัวิเร์าะท้หลังย�อมื่หัวิเร์าะด์ังกวิ�า” ช่นิช่ั�นิ

กร์ะฎุุมื่พัไ้มื่�สามื่าร์ถุถุ�วิงวิกิฤตการ์ณ์ปฏิิวัิตทิ้�เกดิ์จัากสงคร์ามื่ไป
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ได์้นิานินิัก วิิกฤตการ์ณ์นิั�นิกำลังขยายตัวิด์้วิยกำลังแร์งอันิมื่ิอาจั

ตา้นิทานิในิทุกปร์ะเทศ เริ์�มื่ต้นิท้�เยอร์มื่นิ ้ตามื่ท้�ผ่สั้งเกตการ์ณ์คนิ

หนิ่�งซ่�งเพัิ�งไปเย่อนิปร์ะเทศนิั�นิเม่ื่�อไมื่�นิานิมื่านิ้�กล�าวิวิ�า เยอร์มื่น้ิ

กำลังทกุข์ทร์มื่านิจัาก “ควิามื่อด์อยากท้�จััด์การ์อย�างช่าญฉลาด์” 

และจับลงท้�อังกฤษักับฝ่รั์�งเศส ซ่�ง ความอดอยาก กำลังตั�งเค้า 

ทวิ�าการ์จััด์การ์นิั�นิ “ช่าญฉลาด์” นิ้อยกวิ�ามื่าก

 เป็นิเร์่�องธ์ร์ร์มื่ด์าท้�วิิกฤตการ์ณ์ปฏิิวิัติย�อมื่ปะทุข่�นิ  

เป็นทีั้�แรัก ในิร์ัสเซ้ยภัายใต้ร์ะบอบซาร์์ ซ่�งเป็นิปร์ะเทศท้�การ์

พัังทลายของร์ะบบร์ะเบ้ยบนิ�าตกใจัท้�สุด์และช่นิช่ั�นิกร์ร์มื่าช่้พั 

มื่้ลักษัณะปฏิิวิัติมื่ากท้�สุด์ (ไมื่�ใช่�เพัร์าะคุณสมื่บัติพัิเศษัใด์ๆ แต�

เพัร์าะม้ื่จัาร์ต้ท้�ยังม้ื่ช่ว้ิติช่ว้ิาตกค้างมื่าจัากปี 1905) วิกิฤตการ์ณ์น้ิ� 

เป็นิผลมื่าจัากการ์พั�ายสงคร์ามื่อย�างยับเยินิต�อเน่ิ�องกันิของ

ร์ัสเซ้ยและปร์ะเทศพัันิธ์มื่ิตร์ ควิามื่พั�ายแพั้นิ้�สั�นิคลอนิกลไกเด์ิมื่

ของรั์ฐบาลและร์ะเบ้ยบสังคมื่เก�า ร์วิมื่ทั�งเร์�งเร้์าควิามื่โกร์ธ์แค้นิ

ของปร์ะช่ากร์ ทั้กุ ช่นิช่ั�นิท้�ม้ื่ต�อร์ฐับาล ร์ฐับาลสร้์างควิามื่แค้นิเค่อง 

ให้เกิด์ข่�นิในิกองทัพั นิายทหาร์ร์ะด์ับบัญช่าการ์คนิเก�าแก�ถุ่ก

ปลด์ทิ�งเป็นิจัำนิวินิมื่าก นิายทหาร์กลุ�มื่นิ้�กอปร์ด์้วิยช่นิช่ั�นิส่ง 

หัวิโบร์าณและเป็นิกลุ�มื่ข้าร์าช่การ์ท้�ฉ้อฉลมื่ากท้�สุด์ แล้วิแทนิท้�

ด์้วิยนิายทหาร์หนิุ�มื่หนิ้าใหมื่� ส�วินิใหญ�มื่าจัากช่นิชั่�นิกร์ะฎุุมื่พั ้

สามื่ัญช่นิ กร์ะฎุุมื่พั้นิ้อย ตอนินิ้�กลุ�มื่คนิท้�สยบยอบต�อช่นิช่ั�นิ

กร์ะฎุุมื่พั้หร่์อแค�ไมื่�ม้ื่กร์ะด่์กสันิหลัง พัากันิโหยหวินิคร์�ำคร์วิญ

ถุง่ “ลัทธ์ขิ้�แพั”้ เพัร์าะต้องเผชิ่ญกบัขอ้เทจ็ัจัริ์งของควิามื่เช่่�อมื่โยง

ทางปร์ะวิตัศิาสตร์์ร์ะหวิ�างควิามื่พั�ายแพัข้องร์ะบอบกษัตัริ์ยซ์าร์์ท้�

ล้าหลังป่าเถุ่�อนิท้�สุด์กับการัเรั่�มต้น ของมื่หาเพัลิงแห�งการ์ปฏิิวิัติ


