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پيشگفتار :
مجموعۀ مقاالت مندرجه در اين کتاب و جزواتی که در آيندۀ نزديک منتشر م ی گ ردد ،پيرام ون
مب ارزۀ مس لحانه بط ور ع ام ،از دي دگاه لن ين آموزگ ار کبي ر پرولتاري ا م ی باش د .تس ليح ھمگ انی
خل ق ،ميليش يا ،کميت هھای رزم ی حزب ی و گروھھ ای رزمن دۀ غي ر حزب ی ،برخ ورد ب ه ارت ش
بورژوائی ،نيروھای مسلح و انقالب ،باندھای سياه و ضرورت مب ارزه ب ا اي ن گ رايش ارتج اعی
و  ...از موضوعات مورد بحث است.
از آنجا که عدم دسترسی به اين گونه منابع ،پارهای انحرافات راس ت و چ پ روان ه را در رابط ه
ب ا ع الی ت رين ش کل از مب ارزۀ طبق اتی پرولتاري ا ،مب ارزۀ مس لحانه ،ايج اد نم وده و تعمي ق داده
است ،و نيز به واسطۀ آنکه انتش ار اي ن آث ار را در مجم وع ،در جھ ت ارتق اء دان ش مارکسيس تی
لنينيستی مبارزان راه رھائی کارگران و زحمتکشان يافتيم ،به ترجمه و نش ر آن اق دام نم وديم ،ب ا
اين اميد که در فرصتی مناسب در بھبود کيفی اين آثار بکوشيم.

مقدمه بر جزوۀ يادداشتھای سرپرست ادارۀ پليس ،لوپوخين
آنطور که آقای لوپوخين در يادداشتھای خود بيان می کند ،به نظر می رسد از يک چيز خوب
مقداری بيش از اندازه می تواند وجود داشته باشد .چيز خوب از نظر پليس مقررات »موقت«
امنيتی است که از سال  ١٨٨١تاکنون يکی از پايدارترين قوانين بنيانی امپراتوری روسيه بوده
است .پليس از ھر نوع حقوق و قدرتی برخوردار است تا به اصطالح »تودۀ مردم را در حمايت
خود نگاھدارد« و اين عبارتی است که در يادداشت مذکور آمده ،يادداشتی که ھر چه توجه
بيشتری صرف آن گردد ،شيوۀ ابلھانۀ نگارش و چرخشھای بدترکيب اداری در سخنوری،
بيشتر در آن آشکار و نمايان می شود .آری پليس تحت اين »مقررات« می زيسته ،ولی
ويژگيھای »خوب« شان ،آنھا را به لجن کشيده است .اين يک جنبۀ موضوع است .جنبۀ ديگر آن
اين واقعيت است که اقدامات سرکوبگرانۀ اضطراری ،که در بيست و پنج سال قبل احتماال
غيرعادی به نظر می آمد ،از آن پس چنان عادی شده که مردم خود را با آن وفق دادهاند ،اگر
بتوان اينطور گفت .اھميت سرکوبگرانۀ اين اقدامات اضطراری تضعيف شده است ،درست
ھمانطور که يک فنر نو پس از استفادۀ دراز مدت و شديد ،حالت فنری خود را تا حدودی از
دست داده و ضعيف می شود .آقای لوپوخين ،سرپرست ادارۀ پليس در يادداشت خود که با لحنی
محزون و ماللت انگيز نوشته شده می گويد اين بازی ارزش تقال کردن ندارد.
به راستی که اين لحن حاکی از پريشانی ،خشک ،کاسب مآبانه و در عين حال انتقاد ويرانگر از
جانب يک پليس رسمی دربارۀ قانون بنيانی پليس روسيه ،چقدر برای يک سوسيال دمکرات
خشنود کننده است .روزھای کاميابی حکومت پليسی تمام شده است! دھۀ  ،۶٠زمانی که حتی
موجوديت يک حزب انقالبی در تصور نمی گنجيد تمام شده است .دھۀ ھفتاد تمام شده است ،آن
زمان که قدرت چنين حزبی ،که موجوديتش يک واقعيت انکار ناپذير و وحشت آور بود که
»تنھا با اعمال قھرآميز فردی و نه با يک انقالب سياسی برابری می کرد« گذشته است .در آن
روزھا ،ھنگامی که »تبليغات زيرزمينی تنھا مورد حمايت برخی افراد يا محافل قرار می
٢

گرفت« ،آن فنری که به تازگی ابداع شده بود ،ھنوز می توانست تا حدودی مؤثر افتد .ولی
اکنون» ،در اوضاع و احوال کنونی جامعه ،ھنگامی که نارضائی از نظام موجود و يک جنبش
نيرومند مخالف در سراسر روسيه گسترش و توسعه می يابد« ،چقدر اين فنر سست و ضعيف
شده است! به راستی در آن زمان که اين اقدامات اضطراری ]سرکوبگرانه[ بايد ،واقعا ً بايد ،در
ھزاران مورد »عليه کارگرانی که به صورت مسالمت آميز و صرفا ً با انگيزۀ اقتصادی دست به
اعتصاب زدهاند« به کار بسته می شد ،در آن زمان که حتی قلوه سنگھا نيز به عنوان اسلحۀ
خطرناک سياسی طبقه بندی می شد ،چه خوب ابلھانه و بی معنی بودن اين اقدامات
]سرکوبگرانه[ اثبات گرديد!
لوپوخين بيچاره ،نوميدانه به کاری بس تعجب آور دست زده و آقايان وزرا را برای پيوستن به
خود و خنديدن به پی آمدھای مضحکی که حاصل کاربست مقررات امنيتی ھستند فرا می خواند.
از زمانی که جنبش انقالبی حقيقتا ً در درون مردم نفوذ کرد و پيوندی جدا ناشدنی با جنبش
طبقاتی تودهھای زحمتکش برقرار نمود ،سراپای اين مقررات ،از قوانين مربوط به ثبت
گذرنامه گرفته تا دادگاھھای نظامی ،جملگی به قوانينی بی مصرف بدل شدند .حتی »اصل
حقوقی سرايداران منازل« که نعمت خدادادهای برای پليس است ،مورد انتقاد سوزناک وزير
پليس ،شخصی که معتقد است اين اصل حقوقی اثر سست کنندهای بر فعاليتھای پيشگيری پليس
می گذارد ،قرار گرفت.
در حقيقت ،رژيم پليسی به ورشکستگی کامل رسيده است! اين ورشکستگی را نه تنھا اظھارات
شخص کامال با صالحيتی مانند آقای محترم لوپوخين ،بلکه سراسر جريان تکامل سياست تزاری
تأييد می کند .ھنگامی که ھيچ جنبش انقالبی واقعی خلقی وجود نداشت ،زمانی که مبارزۀ
سياسی ھنوز با مبارزۀ طبقاتی پيوند نيافته و جزء تفکيک ناپذير آن نگرديده بود ،اقدامات سادۀ
پليس عليه افراد و محافل مطالعاتی می توانست مؤثر افتد .ثابت شده است که کاربست اين قبيل
اقدامات عليه طبقات ،به طرز مضحک و خنده آوری بی ثمر است؛ کثرت آنھا به مانعی در
برابر فعاليت پليس بدل می شود .اين مطلب به اثبات رسيده است که عبارات پرھيبت و وحشت
زائی که در مقررات امنيتی به کار گرفته شده تنھا عباراتی از روی بيچارگی و زبونی،
عباراتی بی ارزش ھستند که نارضائی را در ميان »مردم ساده« ،مردمی که از انقالبيون
نيستند ،بيشتر می کنند و در حقيقت بر انقالبيون تأثير جدی نمی گذارند .برای مبارزه عليه
انقالب مردم ،عليه مبارزۀ طبقاتی ،نمی توان به پليس متکی بود ،بلکه بايد از حمايت مردم و نيز
از پشتيبانی طبقات برخوردار بود .اين است مفھوم آنچه در يادداشت آقای لوپوخين آمده است .و
چنين است آن مفھومی که حکومت مطلقه از تجارب عملی خود درک می کند .فنرھای ماشين
پليس ،قدرت و تازگی خود را از دست داده است ،اکنون نيروی نظامی به تنھائی ]برای
سرکوب تودهھا[ کافی نيست .اکنون بايد به تنفر ملی و به تنفر نژادی دامن زده شود ،اکنون بايد
از ميان عقب مانده ترين بخشھای خرده بورژوازی شھری )و به دنبال آن طبقات خرده
بورژوازی روستائی( افرادی را برای فعاليت در »باندھای سياه«] [١استخدام کرد ،بايد برای
دفاع از تاج و تخت ،صف عظيمی از تمام عناصر ارتجاعی موجود در ميان مردم تشکيل داد،
بايد مبارزۀ پليس عليه محافل مطالعاتی را به مبارزۀ بخشی از مردم عليه بخش ديگری از آنان
بدل کرد.
اين درست ھمان کاری است که ھيئت حاکمه ھم اکنون به انجام آن مشغول است .در باکو
تاتارھا را عليه ارامنه علم می کند ،در فکر تحريکاتی برای قتل عام دوباره يھوديان است،
اوباشان »باندھای سياه« را عليه مردم زمستوو ،دانشجويان و جوانان پرشور دبيرستانی سازمان
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می دھد ،به اشراف زدهھای وفادار به خود و عناصر محافظه کاری که در ميان دھقانان وجود
دارند متوسل می شود .آھا ،بسيار خوب! ما سوسيال دمکراتھا از اين تاکتيکھای حکومت مطلقه
تعجب نمی کنيم ،و نيز از اين تاکتيکھا نمی ھراسيم .ما می دانيم که اين کار نيز برای دامن زدن
به دشمنی ھای نژادی ،کمکی به ھيئت حاکمه نخواھد کرد زيرا کارگران سازماندھی خود برای
مقاومت مسلحانه در برابر آدمکشان و اوباشان مسلح را آغاز کردهاند ،و ھيئت حاکمه با تکيه بر
بخشھای استثمارگر خرده بورژوازی تنھا تعارض خود با تودهھای واقعی کارگر را گسترده تر
خواھد ساخت .ما ھرگز انتظار نداشتهايم که انقالبات سياسی يا اجتماعی با »متقاعد ساختن«
قدرتھا و يا توسط اشخاص تحصيل کردهای که به راه »پرھيزکاری و تقوا« گام نھادهاند،
صورت پذيرد .ما ھميشه بر اين عقيدهايم که اين مبارزۀ طبقاتی ،مبارزۀ بخش استثمار شدۀ مردم
عليه استثمارگران است که مبنا و پايۀ تحوالت سياسی بوده و در تحليل نھائی ،سرنوشت ھر
گونه تحوالتی از اين قبيل را تعيين می کند .پذيرش شکست کامل شيوهھای بيھودۀ پليس از
جانب ھيئت حاکمه و پرداختن وی به سازماندھی بالواسطۀ جنگ داخلی ،نشان می دھد که روز
تصفيه حساب نھائی نزديک می شود .چه بھتر .دارد جنگ داخلی را آغاز می کند .چه بھتر .ما
نيز موافق جنگ داخلی ھستيم .اگر ما تنھا در يک مورد به خود اطمينان داشته باشيم ،آن مورد
ھمينجاست ،جنگ تودهھای بيکران تحت ستم و منکوب شده ،جنگ ميليونھا بی چيز که تمامی
جامعه را به حرکت درمی آورند ،عليه يک مشت انگل مرفه .البته ،ھيئت حاکمه با دامن زدن به
تعارض نژادی و تنفر قبيلهای ،شايد بتواند برای مدتی گسترش و تکامل مبارزۀ طبقاتی را
متوقف سازد ،ولی اينکار تنھا برای مدتی بسيار کوتاه امکان پذير است و به قيمت گشودن
عرصۀ نوين و باز ھم گسترده تری از مبارزۀ طبقاتی ،به قيمت ايجاد احساس تنفر باز ھم
شديدتر مردم نسبت به حکومت مطلقه تمام می شود .اين مطلب را پی آمدھای کشتار جمعی در
باکو اثبات کرده است ،کشتاری که احساس انقالبی تمامی بخشھای مردم عليه تزاريسم را دھھا
بار عميق تر ساخت .ھيئت حاکمه در اين فکر بود که با منظرۀ جوی خون و نبردھای وسيع
خيابانی ،مردم را به وحشت اندازد ،ولی در حقيقت با اين کار ترس از جوی خون ،و ترس از
يک روياروئی مسلحانه را از مردم دور کرد .در واقع ،ھيئت حاکمه آرمانھای ما را به پيش می
برد و اينکار را با تبليغاتی بسيار گسترده تر و به شيوهای به مراتب مؤثرتر از آنچه ما ھرگز
در خواب ھم نمی ديديم ،به انجام می رساند .به قول آن سرود انقالبی فرانسوی ،ويولوسوکانو
!» ، Vive Le Son Canonدرود بر غرش توپ!« ،درود بر انقالب ،درود بر جنگ علنی
خلق عليه حکومت تزاری و وابستگانش!
نوشته شده در فوريه  -مارس ١٩٠۵
نخستين بار در جزوۀ يادداشتھای سرپرست ادارۀ پليس لوپوخين ،به چاپ رسيد.
در نشريۀ وپريود در ژنو ،با امضای ن .لنين چاپ شد.
مجموعه آثار جلد  ٨صفحات ٢٠٢-٢٠۵
توضيحات
 -١بان دھای س ياه )ص دھای س ياه( – ي ک تش کيالت ارتج اعی س لطنت طل ب از آدم کش ان ک ه ب ه
وسيلۀ پليس تزاری برای مبارزه با جنبش انقالبی برپا شد .آنھا انقالبيون را به قتل م ی رس اندند،
به روشنفکران مترقی حمله می کردند و قتل عامھای ضد يھودی را سازمان می دادند.
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از حالت دفاعی به حالت تعرضی
خبرنگار ويژۀ لوتم ) ،(Le Tempsکه نشريهای بسيار معروف و محافظه کار است ،مطلب
زير را در روز  (٨)٢١سپتامبر از سن پترزبورگ برای اين نشريه مخابره کرد:
» دو شب قبل ،گروھی متشکل از  ٧٠نفر به زندان مرکزی ريگا حمله برده ،سيمھای تلفن را
قطع کردند و با استفاده از نردبان طنابی به داخل حياط زندان راه يافتند و در آنجا پس از يک
درگيری سخت ،دو تن از نگھبانان زندان کشته و سه تن ديگر از آنان به شدت مجروح گرديدند.
سپس مھاجمين دو تن از زندانيان سياسی را که در انتظار محاکمه بودند و احتماال به مرگ
محکوم می شدند ،آزاد ساختند .در حين تعقيب مھاجمين ،که موفق به فرار شدند ،به جز دو تن
از آنان که دستگير گرديدند ،يک پليس کشته و چندين پليس ديگر مجروح شدند«.
و اين چنين است پيشرفت اوضاع و احوال! عليرغم مشکالت بس عظيم و باورنکردنی ،راه
پيشروی به سوی تسليح ]مردم[ گشوده می شود .تروريسم انفرادی که زائيده ناتوانی روشنفکری
است ،تدريجا ً به موضوعی مربوط به گذشته بدل می گردد .بجای صرف آن دھھا ھزار روبل و
آن مقدار عظيم از انرژی انقالبی برای کشتن امثال سرگئی]) [١کسی که شايد بيش از بسياری
از انقالبيون در ايجاد افکار انقالبی در مسکو سھم داشته باشد( ،برای ترورھائی که »به نام
خلق« انجام می گيرد – اکنون عمليات نظامی ھمراه با خلق آغاز می گردد .با شرکت در چنين
عملياتی است که پيشگامان مبارزه مسلحانه ،نه فقط در حرف بلکه در عمل ،با تودهھا ممزوج
می شوند ،رھبری جوخهھا و دستهھای رزمی پرولتاريا را به دست می گيرند ،در بوتۀ آزمايش
جنگ داخلی ،دھھا رھبر خلقی را آموزش می دھند ،رھبرانی که فردا ،در روز قيام کارگران،
قادر خواھند بود با تجارب و دالوری قھرمانانۀ خود ،ھزاران و دھھا ھزار کارگر را ياری
دھند.
درود بر داوطلبان قھرمان و انقالبی ريگا! باشد که پيروزی آنان ،مشوق و نمونهای برای
کارگران سوسيال دمکرات سراسر روسيه گردد .زنده باد پيشگامان ارتش انقالبی خلق!
ببينيد اين جسارت انقالبيون ريگا حتی از ديدگاه نظامی ناب تا چه حد موفقيت آميز بود.
ضايعاتی که بر دشمن وارد آمده شامل سه کشته و احتماال  ۵تا  ١٠مجروح است .ضايعات ما
تنھا دو تن است که احتماال مجروح شده و نتيجتا ً دستگير گرديدند .غنائم ما دو تن از رھبران
انقالبی اند که از زندان آزاد شدهاند .به راستی که اين يک پيروزی درخشان است!! اين يک
پيروزی واقعی است که در نبردی با دشمن تا دندان مسلح کسب شد .اين کار ديگر يک توطئه
برعليه افرادی منفور ،يک عمل انتقام جويانه يا عصيان نيست» ،ارعاب« صرف نيست – خير،
اين سرآغاز عملياتھايی به وسيلۀ داوطلبان ارتش انقالبی بود که به صورتی ھمه جانبه تدارک
ديده شده و تفکر و تفحص کامل دربارۀ آن انجام گرفته بود ،و با توجه به تناسب نيروھا طرح
ريزی شده بود .تعداد نفرات ھر يک از دستجات دوطلبان را که بين  ٢۵تا  ٧۵نفر است می
توان در ھر يک از شھرھای بزرگ و غالبا ً در حومۀ شھرھای بزرگ به صدھا تن ]چندين
دوجين[ افزايش داد .صدھا تن از کارگران به آنان خواھند پيوست؛ تنھا آغاز تبليغات وسيع و
ھمه جانبه دربارۀ اين ايده ضرورت دارد ،چنين دستجاتی از داوطلبان ]ارتش انقالبی[ را
تشکيل دھيد ،آنان را با ھر نوع اسلحۀ ممکن ،از کارد گرفته تا رولور و بمب ،مسلح کنيد ،و به
آنان تمرين و آموزش نظامی دھيد.
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خوشبختانه ،آن زمانی که انقالب را تروريستھای انقالبی منفرد ]جدا از توده[ »می ساختند«،
زيرا مردم انقالبی نبودند گذشته است .بمب ديگر سالحی برای »بمب گذاران« منفرد نبوده و
اکنون به يک اسلحۀ ضروری برای مردم بدل می گردد .به ھمراه بھبود کيفی تجھيزات نظامی،
تکنيک نبرد خيابانی نيز دگرگون می شود و ضرورتا ً نيز بايد که چنين گردد .در حال حاضر،
ما با تمام وجود )و نيز با ھوشياری تمام( به بررسی و مطالعۀ چگونگی برپا داشتن و دفاع از
باريکادھا ]سنگرھای خيابانی[ مشغوليم .اگر چه اين کار قديمی سودمند است] ،با اين وجود[ ما
نبايد از جديدترين پيشرفتھای سالحھای نظامی غافل گرديم .پيشرفتھای حاصله در کاربرد مواد
منفجره ،تغييرات و نوآوريھايی در استفاده از تفنگ را باعث گرديده است .ژاپنی ھا تا حدودی
بدين سبب از روسھا نيرومندتر بودند زيرا کاربرد مواد منفجره را به مراتب بھتر از روسھا می
دانستند .کاربرد گستردۀ مواد منفجرۀ قوی يکی از ويژگيھای بارز جنگ اخير بود .و ژاپنی ھا
که امروزه در سراسر دنيا به عنوان متخصصين در امور نظامی شناخته می شوند ،اينک بمب
دستی را بکار گرفتهاند که با چنان تأثير مثال زدنی برعليه پورت آرتور مورد استفاده شان قرار
گرفت .بگذار ما از ژاپنی ھا بياموزيم! بگذار از شکستھای مرگباری که در تالش برای حمل و
نقل مقادير زياد سالح نھفته است نھراسيم .ھيچ شکستی نمی تواند نيروی کسانی را تحليل برد
که می بينند و حس می کنند که چگونه با طبقۀ انقالبی پيوند محکمی دارند و درک می کنند که
اکنون حقيقتا ً تمامی مردم برای دفاع از اھداف بالواسطۀ خويش بپا خواستهاند .بمبھا را می توان
در ھر جا و در ھمه جا ساخت .اکنون در روسيه ،بمب در مقياسی وسيع تر از آنچه که ھر يک
از ما می داند ساخته می شود )و ھر يک از اعضاء سازمان سوسيال دمکرات بی ترديد بيش از
يکی از اين گونه کارگاھھا را می شناسد( .بمبھا در مقياسی بس بزرگتر از آنچه پليس خبر دارد
توليد می شود )و بدون شک پليس بيش از انقالبيون وابسته به ھر يک از سازمانھای مختلف،
اطالعات دارد( .ھيچ نيروئی قادر به مقاومت در برابر داوطلبان ارتش انقالبی مسلح به بمب
نيست ،داوطلبانی که در يک شب مناسب ،چندين حملۀ مشابه آنچه در ريگا روی داد را ،بطور
ھمزمان به انجام خواھند رساند ،حمالتی که – و مھمترين و آخرين شرط اينست – با قيام صدھا
ھزار تن از کارگرانی که نھم ژانويۀ »مسالمت آميز« را فراموش نکردهاند و مشتاقانه در
انتظار فرا رسيدن يک نھم ژانويۀ مسلحانه می باشند ،پشتيبانی خواھند شد.
سير اوضاع و احوال در روسيه ،آشکارا بدان سوی پيش می رود .به گزارشاتی که در
روزنامهھای قانونی دربارۀ کشف بمب در چمدان مسافران عادی کشتی منتشر شد ،توجه کنيد.
اخبار دربارۀ صدھا حمله به پليس و ارتش ،شمار زياد کشته شدگان و تعداد مجروحين در طی
دو ماه گذشته را مطالعه کنيد .حتی خبرنگاران نشريۀ خائن بورژوائی ،اسوبوژدينه ،که اين
چنين سخت در کار محکوم کردن »ديوانگی« و »جنايتبار« بودن قيام اند ،می پذيرند که
رويدادھای حزن انگيز ،ھرگز تاکنون چنين قريب الوقوع نبوده است.
پيش به سوی کار رفقا! بگذاريد ھر يک بر سر پست خود بايستيم! بگذار ھر محفل کارگری به
ياد بسپارد که رويدادھای ھر روز می توانند آنچنان باشند که شرکت برجسته و فعال آن محفل
کارگری در نبرد نھائی و تعيين کننده را طلب نمايد.
پرولتاری شماره ١۵
 (١٣)٢۶سپتامبر ١٩٠۵
مجموعۀ آثار ،جلد  ٩صفحات ٢٨٣-٨۵
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توضيحات
 -١س رگئی – گران د دوک س رگئی الکس اندرويچ روم انف ،عم وی ت زار ،فرمان دار ک ل مس کو و
يک ی از ارتج اعی ت رين نماين دگان حکوم ت مطلق ۀ ت زاری .در  (١٧)۴فوري ۀ  ١٩٠۵ب ه وس يلۀ
کاليف ،يک سوسياليست انقالبی )اس – آر( ترور شد.

به کميتۀ رزمی کميتۀ سن پترزبورگ
 ١۶اکتبر ١٩٠۵
رفقای عزيز،
از ارسال مدارک زير بسيار متشکرم  (١گزارش کميتۀ رزمی  (٢يادداشتی دربارۀ سازماندھی
تدارکات برای قيام  (٣يک طرح از تشکيالت .من پس از خواندن اين مدارک ،وظيفۀ خود می
دانم که برای تبادل نظر رفيقانه ،مستقيما ً با کميتۀ رزمی تماس بگيرم .نيازی به گفتن ندارد که
من قضاوت در مورد وجه عملی موضوع را به عھده نمی گيرم؛ ترديدی نيست که ھر آنچه در
اين شرايط سخت و دشوار حاکم بر روسيه ،امکان پذير باشد ،انجام می گيرد .با اين وجود،
قضاوت بر اساس مدارک نشان می دھد تمامی امور در معرض تھديد انحطاط و تباھی بر اثر
تبديل شدن به کارھای اداری قرار دارند .تمامی اين برنامهھا ،کليۀ اين طرحھای تشکيالتی
کميتۀ رزمی اين احساس را در من برمی انگيزد که از قواعد و دستور العملھای غيرضروری
]فرماليته[ اداری استفاده می شود – رک و صريح بودنم را ببخشيد ،اميدوارم که مرا به عيب
جوئی متھم نکنيد .طرحھا و مجادالت و مباحثات پيرامون عملکردھای کميتۀ رزمی و حقوق
آن ،آن ھم دربارۀ چنين موضوعی ،از کمترين ارزش برخوردار است .آنچه مورد نياز است
انرژی و جديت پر جنب و جوش و باز ھم انرژی است .اين مرا به وحشت می اندازد – به شما
قول می دھم – اين مرا به وحشت می اندازد که ببينم بيش از شش ماه است که دربارۀ بمبھا
بحث و گفتگو می شود ولی ھنوز يک بمب ھم ساخته نشده است! و اين بيشترين چيزی است که
می توان از آدمھائی که تنھا حرف می زنند آموخت  ...به سراغ جوانان برويد آقايان! اين تنھا
راه عالج است! در غير اين صورت – به شما قول می دھم – کار از کار خواھد گذشت )و ھمه
چيز گواھی اين را می دھد( ،و شما می مانيد و يادداشتھای »عالمانه« ،طرحھا و نقشهھا،
جدولھا ،برنامهھا و دستور العملھای پرشکوه ،ولی بدون يک تشکيالت ،بدون يک آرمان زنده.
به سراغ جوانان برويد ،جوخهھای رزمی را بی درنگ در ھر جا ،در ميان دانشجويان و به
ويژه در ميان کارگران و غيره و غيره تشکيل دھيد .بگذار گروھھای متشکل از ٣٠ ،١٠ ،٣
نفر يا غيره ،بی درنگ متشکل گردند .بگذار آنھا به بھترين وجه ممکنه خود را مسلح سازند،
خواه با رولور ،کارد و خواه با تکهای پارچۀ آغشته به نفت برای آتش زدن و غيره .بگذار اين
دستجات بی درنگ رھبران خود را انتخاب کنند و تا آنجا که ممکن است با کميتۀ رزمی کميتۀ
سن پترزبورگ تماس برقرار کنند .شما ھيچ گونه تشريفات ]فرماليته[ را خواستار نباشيد و
محض رضای خدا ،تمام اين طرحھا را فراموش کنيد و ھمۀ »عملکردھا ،حقوق و امتيازات« را
به درک بفرستيد .از عضويت در حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه يک شرط مطلق
نسازيد – چنين کاری يک درخواست ابلھانه برای يک قيام مسلحانه است ،از تماس با ھر گروه
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اگر حتی متشکل از  ٣نفر باشد ،امتناع نورزيد ،تنھا اين شرط واحد را قائل شويد که آن گروه
بايد از جنبۀ جاسوسی برای پليس قابل اعتماد بوده و برای نبرد با سربازان تزاری آماده باشد.
بگذار گروھھا به ح.ک.س.د.ر بپيوندند و يا اگر خود مايلند با ح.ک.س.د.ر ھمکاری نمايند،
چنين چيزی به راستی با شکوه خواھد بود .ولی ]با اين وجود[ من پافشاری را در اين امر
اشتباه می دانم.
نقش کميتۀ رزمی کميتۀ سن پترزبورگ بايد ياری رساندن به اين داوطلبان ارتش انقالبی ،ارائۀ
خدمات بمثابۀ يک »دفتر« برای برقراری تماس و امثالھم باشد .ھر داوطلب با شور و اشتياق
تمام خدمات شما را خواھد پذيرفت ولی اگر شما کار را در چنين امر مھمی با طرحھا و با سخن
گفتن دربارۀ »حقوق« کميتۀ رزمی آغاز نماييد ،ھدف را در تماميتش به انحطاط خواھيد کشيد،
من به شما اطمينان می دھم که با اينکار ،ھدف را به صورتی جبران ناپذير به انحطاط می
کشانيد.
شما بايد تبليغات را در مقياسی وسيع به پيش بريد .بگذار  ۵يا  ١٠نفر بين محفل ھای مطالعاتی
صدھا کارگر و دانشجو ،ھر ھفته بچرخند ]از اين محفل به آن محفل بروند[ و به ھر جا که
امکان نفوذ دارد نفوذ کنند ،و در ھر جا ]ھر محفل[ يک طرح روشن ،مختصر ،بالواسطه و
ساده را پيشنھاد نمايند :گروھھای رزمی را بی درنگ سازمان دھيد ،به بھترين وجه ممکن خود
را مسلح کنيد ،و با تمام توان و نيروی خود فعاليت نمائيد ،ما به ھر طريقی که بتوانيم شما را
ياری خواھيم داد ولی در انتظار کمک ما نباشيد ،خودتان دست به عمل بزنيد.
موضوع اصلی در چنين مطلبی ،ابتکار ]خالقيت[ تودۀ گروھھای کوچک است .آنھا از پس ھر
کاری برمی آيند .بدون آنان سراپای کميتۀ رزمی شما ھيچ است .من آمادهام که کارآيی فعاليت
کميتۀ رزمی را بر اساس تعداد اين گروھھای رزمنده که کميته با آنھا در تماس است ،ارزيابی
کنم .اگر در طی يک يا دو ماه ،کميتۀ رزمی ،دست کم  ٢٠٠يا  ٣٠٠گروه رزمی در سن
پترزبورگ نداشته باشد ،آن وقت می توان آن را يک کميتۀ رزمی مرده دانست .بايد که آن
کميتۀ رزمی را به خاک سپرد .اگر اين کميته نتواند در زمان پر جوش و خروشی ھمانند زمان
فعلی ،يکصد و يا دويست گروه را گرد آورده وآرايش دھد ،آنگاه حقيقتا ً بايد آنرا فرسنگھا دور
از زندگی واقعی دانست.
مبلغين بايد دستورالعمل ھای مختصر و سادهای از چگونگی ساختن بمبھا را در اختيار ھر گروه
قرار دھند ،نوع کار را به شيوهای مقدماتی برای آنان تشريح نمايند و سپس ھمه چيز را به عھدۀ
خود گروھھا بگذارند .جوخهھا بايد بی درنگ آموزشھای نظامی را با دست زدن فوری به
عمليات ،فوراً آغاز نمايند .برخی از آنھا می توانند فوراً وظيفۀ کشتن يک جاسوس يا انھدام يک
ايستگاه پليس ]کالنتری[ را به عھده گيرند و بعضی ديگر حمله به يک بانک برای تأمين منابع
مالی قيام و ديگران می توانند به تمرينھای نظامی و يا تھيۀ نقشۀ اماکن و غيره بپردازند .ولی
عمده ترين مطلب اينست که آموزش بايد بی درنگ از عمل ]پراتيک[ واقعی آغاز گردد :ترس
و وحشتی از اين حمالت آزمايشی به خود راه ندھيد .البته ممکن است آنان به جادۀ تباھی افراط
کشيده شوند ،ولی اين زيانھای فرداست ،در حاليکه زيانھای امروز منفعل بودن ما ،روحيه
مکتبی بودن ما ،فقدان تحرک عالمانۀ ما و وحشت ناشی از پيری ما از ابتکارات و خالقيتھا
است .اگر آموختن تنھا از راه مضروب کردن پليس امکان پذير است بگذار ھر گروه از اين
طريق بياموزد :شمار قربانيان دشمن به مراتب بيش از تلفات ما خواھد بود و اين مبتنی بر اين
واقعيت است که اين کار صدھا تن از رزمندگان پرتجربه را آموزش خواھد داد ،رزمندگانی که
فردا ،صدھا ھزار نفر را رھبری خواھند نمود.
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رفقا ،درود و تھنيت گرم مرا بپذيريد ،کاميابی شما را آرزو می کنم .من مايل نيستم ديدگاھھای
خود را بر شما تحميل کنم ليکن اين را وظيفۀ خود می دانم که پيشنھادات و نصايح خود را به
شما ارائه دھم.

ارادتمند شما
لنين
نخستين بار در  ١٩٢۶در جلد  ۵مجموعۀ آثار و مقاالت لنين به چاپ رسيد.
مجموعۀ آثار ،جلد  ٩صفحات ٣۴۴-۴۶

از اسناد کنگرۀ سوم حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه
دربارۀ قيام مسلحانه
پيش نويس قطعنامه دربارۀ نظر حزب کارگری
سوسيال دمکرات روسيه نسبت به قيام مسلحانه
 -١از آنجا که پرولتاريا ،به واسطۀ موضع و مقام خود ،مھم ترين و پيگيرترين طبقۀ انقالبی
است ،بنابراين برای ايفاء نقش رھبری و ھدايت جنبش انقالبی دمکراتيک عمومی در روسيه،
فراخوانده می شود؛
 -٢از آنجا که تنھا اجراء اين نقش در طی انقالب ،بھترين موضع را برای پرولتاريا جھت
پيگيری مبارزۀ بعدی برای سوسياليسم ،عليه طبقات متمول روسيۀ بورژوا – دمکرات در آستانۀ
تولد ،تضمين خواھد کرد؛ و
 -٣از آنجا که پرولتاريا تنھا در صورتی قادر به ايفاء اين نقش است که تحت لوای سوسيال
دمکراسی متشکل شده و به نيروئی مستقل بدل گردد و ھمچنين در اعتصابات و تظاھرات با
حداکثر يکپارچگی و وحدت ممکنه عمل نمايد؛
از اينرو ،سومين کنگرۀ حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه اذعان دارد که وظيفۀ
سازماندھی نيروھای پرولتاريا برای مبارزۀ بالواسطه عليه اتوکراسی ،به وسيلۀ اعتصابات
سياسی تودهای و قيام مسلحانه ،و ھمچنين برپا داشتن دستگاھی جھت رھبری و ]کسب[
اطالعات ،برای نيل بدين منظور ،يکی از عمده ترين وظايف حزب در لحظۀ انقالبی کنونی
است؛ به ھمين دليل ،کنگره مقرر می دارد که کميتۀ مرکزی و ھمچنين کميتهھا و اتحاديهھای
محلی تدارک برای اعتصاب سياسی تودهای و نيز سازماندھی گروھھای ويژهای برای تھيه و
توزيع اسلحه ،تھيۀ طرحی برای قيام مسلحانه و رھبری مستقيم آن قيام را آغاز نمايند .انجام اين
وظيفه می تواند و بايد به صورتی پيش رود که نه تنھا کمترين زيانی برای کار عام در مورد
رشد و گسترش آگاھی طبقاتی پرولتاريا نداشته باشد بلکه برعکس ،اين فعاليت را مؤثرتر و
موفق تر سازد.
نوشته شده در  (٢٧)١۴آوريل ١٩٠۵
٩

پيش نويس قطعنامه دربارۀ قيام مسلحانه
کنگره ،بر اساس تجارب عملی فعالين و بر پايۀ روحيۀ تودهھای طبقۀ کارگر ،تدارک ب رای قي ام
را نه تنھا شامل تھيۀ سالح ،تشکيل گروھھا و غيره بلکه ھمچنين گردآوری تجارب با اس تفاده از
دس ت زدن ب ه عملي ات مس لحانۀ جداگان ه ،از قبي ل حمل ۀ دس تهھای مس لح ب ه پل يس و دس تجات
سربازان به ھنگام انجام گردھم آيی ھای عمومی ،يا حمل ه ب ه زن دانھا ،ادارات دولت ی و غي ره را
مقرر می دارد .با توجه به اينکه مشخص ک ردن و تعي ين ح دود اينگون ه عملي ات و مناس ب ت رين
زمان اجرای آنھا تماما ً تحت نظر مراک ز محل ی ح زب و کميت ۀ مرک زی خواھ د ب ود ،ب ا در نظ ر
داش تن اينک ه ص الحديد و بص يرت رفق ا در اجتن اب از ص رف ت الش ب ی ثم ر ب ر روی عملي ات
کوچک و ترورھا کامال مورد تأييد است ،کنگره توجه تمامی سازمانھای حزبی را ب ه ض رورت
توجه به حقايق تجربی فوق الذکر جلب می نمايد.
نوشته شده در آخر آوريل ١٩٠۵

سخنرانی دربارۀ مسئلۀ قيام مسلحانه
در اينجا اظھار ش ده اس ت ک ه اص وال اي ن مس ئله ب ه ان دازۀ ک افی روش ن اس ت .ل يکن مط البی در
نوشتجات سوسيال دمکرات به چاپ رسيد )مراجعه کنيد به ايسکرا شمارۀ  ۶٢و پيش گفتار رفي ق
آکسلرود در جزوۀ »يک کارگر«( که درصدد است تا نشان دھد که اين مسئله آنقدرھا ھ م روش ن
نيست .ايسکرا و آکسلرود دربارۀ توطئه و دسيسه سخن گفت ه و اظھ ار داش تهاند ک ه از تخص يص
انديشه و تفکر بيش از حد به مس ئلۀ قي ام نگ ران و بيمن اک ان د .ل يکن واقعي ات نش ان م ی دھ د ک ه
تفکر و انديشۀ بس يار ان دکی در اي ن ب اره ص ورت پذيرفت ه اس ت  ...رفي ق آکس لرود در پيش گفتار
خود بر جزوۀ »يک کارگر« بر اين عقيده است ک ه تنھ ا مس ئلۀ ي ک قي ام »تودهھ ای غيرمتم دن«
می تواند مطرح باشد .رويدادھا نشان دادهاند که ما نه با يک قيام »تودهھای غيرمتم دن« بلک ه ب ا
قيامی از جانب تودهھای آگاه به مسائل سياسی ،تودهھايی که قادر ب ه انج ام ي ک مب ارزۀ س ازمان
يافتهاند ،روبرو ھستيم .سراسر تاريخچه سال گذشته اثبات کرده است که م ا ب ه اھمي ت و ن اگزير
بودن قيام کم بھا داده بوديم .بايد به جنبهھای عملی موض وع توج ه ش ود .در اي ن رابط ه ،تج ارب
اشخاصی که درگير کارھای عملی بودهاند و تجارب کارگران سن پترزب ورگ ،ريگ ا و قفق از از
اھميت ی اس تثنائی برخ وردار اس ت .بن ابراين م ی خ واھم پيش نھاد ک نم ک ه رفق ا تج ارب خ ود را
برايمان بازگو کنند ،و اينکه بجای بحثھای آکادميک به بحثھای عملی بپردازيم .ما باي د ب ه تحقي ق
درب ارۀ روحي ۀ پرولتاري ا بپ ردازيم – اينک ه آي ا ک ارگران خ ود را آم اده ب رای مب ارزه و رھب ری
مبارزه می بينن د ي ا ن ه .م ا باي د اي ن تج ارب ک ار جمع ی را جم ع بن دی کن يم ،تج اربی ک ه ت اکنون
ھيچگونه نتايج عام از آن استخراج نگرديده است.
 (٢٨)١۵آوريل ١٩٠۵

١٠

سخنرانی دربارۀ مسئلۀ قيام مسلحانه
در طی بحثھا و گفتگوھا ،مس ئله ]قي ام[ در س طحی عمل ی مط رح گردي د :روحي ۀ تودهھ ا چگون ه
است؟ رفيق لسکف] [١به درستی اظھار داشت که اين روحي ه دارای تح والتی اس ت .ول ی رفي ق
ژارکف نيز درست می گويد که ما بايد اين واقعيت را در نظر داشته باشيم که قيام ،عليرغم آنچ ه
ما دربارهاش فکر کنيم ،ناگزير انجام می پذيرد .حال اين مسئله مطرح می شود ک ه آي ا ھيچگون ه
تفاوتی بين قطعنامهھای ارائه شده وجود دارد يا نه .من به ھيچ وجه تفاوتی در آنھا نمی بينم .اگر
چه مرا به چشم يک رئيس سخت گير نگاه م ی کنن د ،ب ا اي ن وج ود ،س عی خ واھم ک رد ت ا اي ن دو
قطعنامه را آشتی داده و ھمسو نمايم – من تطبيق و آشتی دادن آنھا را به عھده خواھم گرفت .من
چي زی علي ه ترميم ات قطعنام ۀ رفي ق وئين ف ن دارم .و ھ يچ چي ز غي ر اص ولی ني ز در ترميم ات
قطعنامه مذکور نمی بينم .شرکت بسيار فعال ]در قيام[ ،ضرورتا ً به معن ای ھژم ونی نيس ت .م ن
فکر می کنم که رفيق ميخائيلف به صورت مثبت تری عقايدش را بيان کرد ،او بر ھژمونی تأکيد
می ورزد و در شرايط مشخص نيز بر اين نکته پافشاری می نمايد .ش کی نيس ت ک ه پرولتاري ای
انگل يس در راه برق راری ي ک انق الب سوسياليس تی اس ت ،ول ی ن اتوانی پرولتاري ای انگل يس در
برپائی اين انقالب در زمان کنونی که ب ه واس طۀ فق دان تش کيالت سوسياليس تی و فاس د ش دن اي ن
طبقه توسط بورژوازی می باشد نيز غيرقابل انکار اس ت .رفي ق وئين ف ني ز ھم ان تفک ر را بي ان
م ی کن د :فعاالن ه ت رين ش رکت ب دون تردي د تعي ين کنن ده ت رين ]در قي ام[ اس ت .اينک ه آي ا تص ميم
گيری در مورد سرنوشت انقالب به دست پرولتاريا خواھد بود يا ن ه – چي زی اس ت ک ه ھ يچکس
اب داً ق ادر ب ه اثب اتش نيس ت .اي ن عقي ده درب ارۀ نق ش رھب ری ھمانن د نظ ر قبل ی ،حقيق ت دارد .در
قطعنامه رفيق وئينف ،کلمات با دقت بيشتری در کن ار ھ م ق رار داده ش دهاند .سوس يال دمکراس ی
می تواند قيام را سازمان دھد و شايد حتی بتوان د عام ل تعي ين کنن ده در قي ام باش د ،ول ی اينک ه آي ا
سوسيال دمکراسی دارای نقش رھب ری خواھ د ب ود ي ا ن ه را نم ی ت وان از پ يش معل وم ک رد ،اي ن
]داشتن نقش رھبری[ به قدرت و ھمچنين تشکيالت پرولتاريا بستگی خواھد داش ت .ممک ن اس ت
خ رده ب ورژوازی س ازمان يافت ه ت ر ب وده و ثاب ت ش ود ک ه سياس تمداران اي ن طبق ه ،برت ر و
کارآزموده تر ]از پرولتاريا[ می باشند .رفيق وئين ف ھوش يارتر اس ت :او م ی گوي د »:ش ايد ش ما
ق ادر ب ه انج ام آن باش يد « ،در حاليک ه رفي ق ميخ ائيلف م ی گوي د »:ش ما انج امش خواھي د داد «.
پرولتاريا ممکن است بتواند سرنوشت قي ام را تعي ين کن د ]نق ش تص ميم گيرن ده داش ته باش د[ ول ی
اي ن چي زی اس ت ک ه نم ی ت وان قاطعان ه ادع ا و اثب ات نم ود .رفق ا ميخ ائيلف و سوسنوفس کی در
خرده گيريھايشان از رفيق وئينف ،آنجا که ب ه او م ی گوين د »:پ يش از جن گ روی غن ائم حس اب
نکن « ،ھمان اشتباه را می کنند.
وئينف می گويد»:اين برای تضمين ]کارھ ا[ الزم اس ت« ،ميخ ائيلف و سوسنوفس کی م ی گوين د:
»الزم و کافی« .در رابطه با سازماندھی گروھھای ويژۀ رزمی ،می توانم بگويم ک ه م ن آنھ ا را
ضروری می دانم .تشکيل آنھا نبايد ما را به وحشت اندازد.
 (٢٩)١۶آوريل ١٩٠۵

١١

توضيحات
 -١لسکف – ن .و .رومانف ،نمايندهای از کميت ۀ ش مالی ،اف راد ديگ ری ک ه در س خنرانی از آنھ ا
نام برده شده :ژارکف – م .س .لشچينسکی ،نماين ده از ط رف کميت ۀ يکاترينوس الو ،ميخ ائيلف –
د .س .پوستولوفسکی ،نمايندهای از کميتۀ شمال غرب ی ،سوسنوفس کی – و .آ .دسينتس کی نماين دۀ
کميتۀ نيژنی  -نووگرود.
قطعنامه دربارۀ قيام مسلحانه ][١
 -١از آنج ا ک ه پرولتاري ا ،ب ه واس طۀ موض ع و مق ام خ ود مھ م ت رين و تنھ ا طبق ۀ انقالب ی پيگي ر
اس ت ،بن ابراين ب رای ايف اء نق ش رھب ری در جن بش انقالب ی دمکراتي ک عم ومی در روس يه
فراخوانده می شود؛
 -٢از آنجا که اين جنبش ،در زمان کنونی به ضرورت يک قيام مسلحانه رسيده است؛
 -٣از آنج ا ک ه پرولتاري ا ن اگزير ب ه فعاالن ه ت رين وجھ ی در اي ن قي ام ش رکت خواھ د جس ت ،ب ه
گونهای که سرانجام انقالب در روسيه را تعيين خواھد کرد؛
 -۴از آنجا که پرولتاريا تنھا در صورتی قادر به ايفاء نقش رھب ری در اي ن انق الب م ی باش د ک ه
در ي ک ني روی واح د و مس تقل سياس ی تح ت ل وای ح زب ک ارگر سوس يال دمک رات ،حزب ی ک ه
مب ارزات اي ن طبق ه را ھ م در زمين ۀ اي دئولوژيک و ھ م در عرص ۀ عم ل ھ دايت م ی کن د ،متح د
گردد؛ و
 -۵از آنجا که تنھا ايفای چنين نقشی از جانب پرولتاريا ،سودمندترين ش رايط را ب رای اي ن طبق ه
ب ه منظ ور مب ارزه جھ ت تحق ق سوسياليس م علي ه طبق ات متم ول در روس يۀ ب ورژوا  -دمک رات،
تضمين خواھد کرد؛
بن ابراين ،س ومين کنگ رۀ ح زب ک ارگر سوس يال دمک رات روس يه ،اذع ان م ی نماي د ک ه وظيف ۀ
سازماندھی پرولتاريا برای مبارزۀ بالواسطه عليه حکومت استبدادی ،با توسل ب ه قي ام مس لحانه،
يکی از عمده ترين و نيز مبرم ترين وظايف حزب در لحظۀ انقالبی کنونی است.
در اين رابطه ،کنگره مقرر می دارد که کليۀ سازمانھای حزبی:
ال ف( ن ه تنھ ا اھمي ت سياس ی بلک ه جنب هھای عمل ی تش کيالتی قي ام مس لحانۀ قري ب الوق وع را ب ه
وسيلۀ تبليغ و ترويج برای پرولتاريا تشريح نمايند.
ب( نق ش اعتص ابات سياس ی ت ودهای را ک ه در آغ از و در ط ی پروس ۀ قي ام م ی توان د اھمي ت
فراوانی داشته باشد ،در تبليغ و ترويج تشريح نمايند .و
ج( پرتوان ترين گامھا را در جھت تسليح پرولتاريا و ھمچنين طرح نقش های ب رای قي ام مس لحانه
و رھبری آن بردارد ،که برای نيل بدين منظور ،بايد گروھھ ای وي ژهای از ک ارگران حزب ی ،ب ه
ھر گونه و در ھر زمان که ضروری باشد ،تشکيل گردند.
 (٢٩)١۶آوريل ١٩٠۵
مجموعه آثار ،جلد  ٨صفحات ٣۶٨-٣٧۴

١٢

توضيحات
 -١اي ن س ند عن وان نداش ت .عن وان اي ن مقال ه را انس تيتوی مارکسيس م  -لنينيس م ،کميت ۀ مرک زی
حزب کمونيست اتحاد شوروی ارائه کرده است.

مستخرجه از
» يک پالتفرم تاکتيکی برای کنگرۀ وحدت
حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه «
قيام مسلحانه
از آنجا که :
 -١تمامی تاريخچۀ انقالب دمکراتيک کنونی در روسيه به ما نشان می دھد که ،جنبش در
کليتش ،پيوسته به سوی اشکال قاطع تر و تعرضی تر مبارزه عليه حکومت مطلقه پيش می
رود ،اشکالی که به طرز فرايندهای خصلت تودهای به خود گرفته و سراسر کشور را بر می
انگيزد؛
 -٢اعتصاب سياسی در اکتبر ،که دومای بوليگين را درھم شکست ،حکومت استبدادی را
مجبور به اعالم اصول آزادی سياسی نمود ،و قدرت غول آسای پرولتاريا و توانائی اين طبقه را
برای دست زدن به عمل به صورتی يکپارچه و فراگير]سراسری[ ،به رغم تمام نارسائیھای
تشکيالتی طبقاتی اش ،به نمايش درآورد؛
 -٣با رشد باز ھم بيشتر جنبش ،ثابت شد که اعتصاب عمومی مسالمت آميز کافی نبوده و توسل
به آن شيوه از مبارزه ،نمی توانست راھی برای دستيابی به اھداف مورد نظر باشد و ]نتيجتا ً[
پراکندگی نيروھای پرولتاريا را باعث گرديد؛
 -۴در ماه دسامبر ،تمامی جنبش انقالبی با نيروی اصلی خود به قيام مسلحانه روی آورد،
زمانی که نه تنھا پرولتاريا بلکه نيروھای جديدی متشکل از تھيدستان شھری و دھقانان نيز
سالح برگرفتند تا به دفاع از آزاديھايی که مردم به دست آورده بودند در برابر تجاوزات
حکومت ارتجاعی برخيزند؛
 -۵قيام دسامبر ،تاکتيکھای جديد سنگربندی خيابانی را به منصه ظھور رساند و بطور کلی اين
مطلب را اثبات نمود که مبارزۀ مسلحانه علنی مردم ،حتی عليه دستجات نظامی مدرن امکان
پذير است؛
 -۶به واسطۀ استقرار يک ديکتاتوری نظامی و پليسی ،عليرغم وعده و وعيد دربارۀ قانون
اساسی ،تودهھای مردم به طرز فزايندهای به ضرورت پيکار برای دستيابی به قدرت واقعی،
قدرتی که مردم انقالبی تنھا در يک نبرد روياروی با نيروھای حکومت مطلقه قادر به کسب آن
می باشند ،آگاه می شود؛
 -٧حکومت مطلقه با استفاده از نيروھای نظامی خود برای سرکوب مسلحانۀ مردم ،ھمان
مردمی که نيروھای نظامی بخشی از آنھا را تشکيل می دھند ،با عدم اجراء اصالحات فوری
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نظامی که تمامی عناصر صادق ارتشی خواستار آنند ،با گام بر نداشتن جھت بھبود شرايط
نامطلوب افسران و سربازان ذخيره ،و با پاسخ دادن به درخواستھای سربازان و ناويان تنھا با
شدت بخشيدن به سختگيريھای پليس و امور سربازخانه ،نيروھای نظامی خود را تضعيف کرده
و روحيۀ آنان را درھم می شکند؛
ما بر اين عقيدهايم و پيشنھاد می کنيم که کنگره ]با موارد زير[ موافقت نمايد:
 -١در زمان کنونی ،قيام مسلحانه نه تنھا شيوۀ ضروری مبارزه برای آزادی بلکه ھمچنين
مرحلهای است که جنبش حقيقتا ً بدان رسيده است ،گامی است که از نظر رشد و تشديد يک
بحران سياسی جديد ،گذار از اشکال تدافعی به اشکال تعرضی مبارزۀ مسلحانه را ،آغاز می
کند؛
 -٢در مرحلۀ کنونی جنبش ،اعتصاب سياسی عمومی نبايد بيش از يک شيوه کمکی مبارزه در
رابطه با قيام بوده و ]نبايد[ شيوهای مستقل برای مبارزه به شمار آيد ،بنابراين تعيين زمان
اعتصاب و انتخاب مکان و صنايع مورد نظر برای برپا داشتن چنين اعتصابی ،ترجيحا ً بايد
منوط به زمان و چگونگی شکل اصلی مبارزه ،يعنی قيام مسلحانه باشد؛
 -٣حزب در فعاليت تبليغی و ترويجی خود بايد توجه خاصی به تجارب عملی قيام دسامبر
مبذول داشته و اھميت اين قيام را از نظر نظامی مورد بررسی قرار داده ،و درسھای عملی
برای آينده از آن استخراج نمايد؛
 -۴تالش و کوشش باز ھم بيشتری بايد برای تشکيل جوخهھای رزمی ،بھبود سازماندھی آنھا و
تأمين انواع اسلحه برای جوخهھا بکار گرفته شود؛ و ھمانطور که تجربه می گويد ،نه تنھا
تشکيل جوخهھای رزمی حزبی بلکه ھمچنين ايجاد جوخهھای متحد با حزب و نيز جوخهھای
کامال غيرحزبی ،ضرورت دارد؛
 -۵بايد کار در ميان نيروھای مسلح افزايش يابد ،با توجه به اين مطلب که تنھا وجود نارضائی
در ميان نيروھای ارتش برای موفقيت جنبش کافی نيست ،بلکه ھمچنين رسيدن به توافق
بالواسطه با عناصر دمکرات انقالبی سازمان يافته در نيروھای مسلح به منظور اجرای عمليات
تعرضی قاطعانه عليه حکومت ،الزم است؛
 -۶با توجه به جنبش دھقانی رشد يابنده ،که ممکن است در آيندهای بسيار نزديک ،به يک قيام
منظم بدل گردد ،شايسته است در زمينۀ تلفيق حرکتھای کارگران و دھقانان ،به منظور
سازماندھی عمليات رزمی حتی االمکان مشترک و ھمزمان آنان ،به فعاليت پرداخته شود.

عمليات رزمی چريکی
از آنجا که :
ً
 -١از قيام دسامبر تاکنون ،به ندرت در ناحيهای از روسيه خصومت ھا تماما پايان پذيرفته
است ،خصومت ھائی که مردم انقالبی آنرا به شکل حمالت چريکی پراکنده و گاه بيگاه بر
دشمن ،از خود نشان می دھند؛
 -٢اين عمليات چريکی که به ھنگام روياروئی نيروھای متخاصم و نيز در زمانی که سرکوب
نظامی موقتا ً به پيروزی می رسد عملياتی اجتناب ناپذيرند ،به منظور پراکنده ساختن و برھم
زدن تشکل نيروھای دشمن ،به مرحلۀ اجرا درمی آيند و راه را برای عمليات مسلحانۀ تودهای و
علنی در آينده ھموار می سازند؛
١۴

 -٣اين عمليات از اين نظر که کسب تجارب رزمی و آموزش نظامی را برای جوخهھای رزمی
ممکن می سازد نيز ضروری است ،چرا که در طی قيام دسامبر ،در بسياری از مناطق ،اين
جوخهھا ثابت کردند که برای انجام وظايف جديدشان آمادگی ندارند؛
ما بر اين عقيدهايم و پيشنھاد می کنيم که کنگره با موارد نيز موافقت نمايد:
 -١حزب بايد عمليات رزمی چريکی جوخهھای رزمی وابسته به خود و يا متحد با حزب را،
اصوال ،بمثابۀ عملياتی مجاز و مقتضی در دورۀ کنونی ،به شمار آورد؛
 -٢خصلت اين عمليات رزمی چريکی بايد با توجه به وظيفۀ آموزش رھبران تودهھای کارگران
در زمان قيام و نيز وظيفۀ کسب تجارب در زمينۀ ھدايت عمليات تعرضی و شبيخونھای نظامی،
تنظيم گردد؛
 -٣مھم ترين ھدف فوری اين عمليات ،انھدام حکومت ،دستگاھھای پليس و ارتش ،و برپائی
مبارزهای بی امان عليه سازمانھای فعال باندھای سياه ،که در برابر مردم به قھر متوسل شده و
مردم را مرعوب می کنند ،است؛
 -۴اينگونه عمليات رزمی برای مصادرۀ منابع مالی متعلق به دشمن يعنی حکومت استبدادی ،به
منظور تأمين نيازھای قيام ،مجاز می باشد ،با بذل توجه خاص بدين مطلب که در اين گونه
عمليات تا حد ممکن خسارات وارده به منافع مردم بايد ناچيز و کم باشد؛
 -۵عمليات رزمی چريکی بايد تحت کنترل حزب رھبری گردد و عالوه بر آن ،اجرای عمليات
بايد به گونهای باشد که از اتالف نيروھای پرولتاريا جلوگيری کرده و وضعيت جنبش طبقۀ
کارگر و روحيۀ تودهھای وسيع ھر محل معين را در نظر داشته باشد.
منتشره در پارتينيه ايزوسيتا شماره ٢
 ٢٠مارس ١٩٠۶
مجموعۀ آثار ،جلد  ١٠صفحات ١۵١-١۵۴

تبليغات ضد نظامی گرائی و اتحاديهھای کارگران جوان سوسياليست
ب ه ي اد م ی آوري م ک ه کنگ رۀ ب ين الملل ی سوسياليس تی در اش توتگارت ،مس ئلۀ نظ امی گرائ ی
]ميليتاريسم[ و در رابطه ب ا آن ،مس ئلۀ تبليغ ات ض د نظ امی گرائ ی را م ورد بح ث ق رار داد .در
بخشی از قطعنامهای که در اين زمينه به تصويب رسيد آمده است که کنگره» ،ي اری رس اندن ب ه
پرورش جوانان طبقۀ کارگر با روح برادری انترناسيوناليستی و سوسياليسم ،و آغشتن کامل آنان
به آگاھی طبقاتی« را وظيفهای برای طبقۀ کارگر می دان د .کنگ ره اي ن وظيف ه را بمثاب ۀ وثيق های
برای متوقف ساختن استفاده از ارتش به عنوان ابزاری کور ]بی اختي ار[ در دس ت طبق ات ح اکم
م ی دان د ،اب زاری ک ه آن ان ھ ر ط ور ک ه مناس ب بدانن د ب ه ک ارش م ی گيرن د و در ھ ر زم ان ک ه
بخواھند قادرند آن را عليه مردم ھدايت کنند.
پيش برد تبليغات در ميان س ربازانی ک ه فعاالن ه ب ه خ دمت مش غول ان د ]س ربازان ک ادر[ ،بس يار
دشوار و برخی اوقات تقريبا ً ناممکن است .زندگی در سربازخانه ،نظارت و اعمال کنت رل ش ديد
و خش ک و ب ه ن درت خ ارج ش دن از س ربازخانه ،ارتب اط س ربازان را ب ا دني ای خ ارج ب ه ش دت
دشوار می سازد؛ انضباط نظامی و تف انداختن و واکس زدن ھای بيھوده ،س ربازان را ک ودن و
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ابله بار می آورد .فرماندھان ارت ش ،ب رای کوبي دن و ط رد »ي اوه ھ ايی« ک ه »آدمھ ای س رکش«
عنوان می کنند ،دست به ھر کاری می زنند تا سربازان را از ھر گونه انديشۀ برخالف مقررات
و ھر گونه احساسات بشری تھی سازند و در عوض يک حس اطاعت کورکوران ه و ي ک نف رت
بيرحمانۀ بی تعق ل نس بت ب ه دش منان »داخل ی« و »خ ارجی« را در آن ان الق اء نماين د  ...نزدي ک
ش دن ب ه ي ک س رباز منف رد ،ن ادان و تحمي ق ش دهای ک ه از ھمنوع ان خ ود منف رد و مج زا ش ده و
مغزش انباشته از وحشيانه ترين ديدگاھھا دربارۀ ھر گونه مطلب ی اس ت ،ب ه مرات ب دش وارتر از
برخورد ب ا م ردان ج وانی اس ت ک ه ب ا خ انواده و دوس تان خ ود زن دگی ک رده و ب ه واس طۀ من افع
مشترک ،پيوند نزديکی با آن ان دارن د .تبليغ ات ض د نظ امی گرائ ی در مي ان ک ارگران ج وان ،در
ھمه جا نتايج بس يار درخش انی داش ته اس ت .اي ن مطل ب اھمي ت بس يار زي ادی دارد .ک ارگری ک ه
وارد ارت ش م ی ش ود ،اگ ر ي ک سوس يال دمک رات برخ وردار از آگ اھی طبق اتی باش د ،پش تيبان
ضعيفی ]نامطمئنی[ برای حکومت به شمار می آيد.
اتحاديهھای کارگران جوان سوسياليس ت ،در تم امی کش ورھای اروپ ائی وج ود دارن د .در برخ ی
از کش ورھا ،م ثال ،بلژي ک ،ات ريش و س وئد ،اي ن اتحادي هھا ،س ازمانھای ب زرگ مقياس ی ان د ک ه
فعاليتھ ای مس ئوالنۀ حزب ی را ب ه انج ام م ی رس انند .البت ه ،ھ دف اص لی اتحادي هھای جوان ان
خودآموزی و کسب يک جھان بينی منسجم و روشن سوسياليستی است .با اين وجود ،اتحاديهھای
جوانان ،اجرای کارھای عملی را ني ز ب ه عھ ده م ی گيرن د .آن ان ب رای بھب ود ش رايط ک ارآموزان
مبارزه می کنند و در جھت حمايت از کارآموزان در براب ر اس تثمار نامح دود کارفرماي ان ت الش
می ورزند .اتحاديهھای کارگران جوان سوسياليست حتی زمان بيش تری از فعالي ت و توج ه خ ود
را به تبليغات ضد نظامی گرائی اختصاص می دھند.
برای اين منظور ،آنان سعی در برقراری رابطۀ محکمی با سربازان ج وان م ی نماين د .اي ن ک ار
به شيوۀ زير انجام می پذيرد .پيش از آنکه کارگری جوان به ارت ش بپيون دد ،عض و ي ک اتحادي ه
بوده و حق عضويت می پردازد .ھنگامی ک ه وی ب ه ارت ش پيوس ت ،اتحادي ه ،ارتب اطش را ب ا او
ھمچنان حفظ کرده و مبل غ مختص ری را بط ور م نظم ب رای وی ارس ال م ی دارد )در فرانس ه ب ه
اين مبلغ »پول توجيبی سرباز« می گويند( ،و اين اگر چه مبلغ ناچيزی است ليکن اھمي ت بس يار
زي ادی ب رای س رباز دارد .و س رباز ني ز ب ه نوب ۀ خ ود متعھ د م ی گ ردد ک ه اتحادي ه را مرتب ا ً در
جري ان تم امی روي دادھای س ربازخانهاش ق رار داده و عقاي د خ ود را ب رای آنھ ا ارس ال دارد
]بنويسد[ .بدين ترتيب ،حت ی پ س از آنک ه ک ارگر ج وان ب ه ارت ش پيوس ت و س رباز ش د ،ب از ھ م
ارتباط و پيوند خود را با اتحاديهای که در آن عضويت داشت قطع نمی کند.
ھميشه سعی بر اين بوده است که محل خدمت سرباز تا حد ممکن از خانهاش دور باشد .اي ن ک ار
بدين منظور انج ام م ی گرفت ه اس ت ک ه از ايج اد پيون د و ارتب اط ب ين س رباز و س اکنين محل ی ب ه
واس طۀ ھ ر گون ه من افعی جل وگيری ک رده و احس اس بيگ انگی و غرب ت را در س رباز ب ه وج ود
آورند .آنگاه واداشتن آن سرباز به اجرای فرمانھا :تيراندازی به مردم ،آسانتر است .اتحادي هھ ای
ک ارگران ج وان ت الش م ی کنن د ت ا ھمچ ون پل ی ب ين اي ن بيگ انگی س رباز و س اکنين محل ی ق رار
گيرند .اتحادي هھای جوان ان ب ا يک ديگر در ارتب اط ان د .ھنگ امی ک ه آن س رباز ،عض و س ابق ي ک
اتحاديۀ جوانان در منطقۀ بومی خود ،به يک شھر غريب وارد می شود ،از طرف اتحاديۀ محلی
به مالقاتش می آين د و ب ه وی خ وش آم د م ی گوين د و ب دين ترتي ب او ب ی درن گ در داي رۀ من افع
محلی قرار می گيرد و با ھر ش يوۀ ممک ن ب ه او کم ک م ی ش ود .از آن پ س ،او ديگ ر ي ک ت ازه
وارد و ي ا ي ک غريب ه نيس ت .ب ه ع الوه او درم ی ياب د ک ه در ص ورت ب روز ھ ر گون ه پيش امد
ن اگوار ،م ورد حماي ت ق رار گرفت ه و کم ک درياف ت خواھ د داش ت .و دانس تن اي ن مطل ب ب ر
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ش جاعت وی م ی افزاي د ،ب ه رفت ار خ ود در س ربازخانه اطمين ان بيش تری پي دا م ی کن د و در ب ه
پاخواستن برای حقوق خود و شخصيت انسانی خويش مصمم تر و استوارتر می گردد.
اتحاديهھای جوانان به واسطۀ داشتن پيوندھای نزديک ب ا س ربازان ج وان ق ادر ب ه انج ام تبليغ ات
گستردۀ ضد نظامی گرائی در ميان سربازان می باش ند .اي ن ک ار عم دتا ً ب ا کم ک آث ار ادب ی ض د
نظامی گرائ ی ک ه ب ه وس يلۀ اتحادي هھای جوان ان ب ه وي ژه در فرانس ه ،بلژي ک ،س وئيس ،س وئد و
غيره ،در مقياس وسيع چاپ و توزيع می شود ،انجام می گيرد .اين آثار بسيار متنوع ان د :ک ارت
پستالھائی با تصاويری عليه نظامی گرائی ،آوازھای نظامی ب ر ض د نظ امی گرائ ی )بس ياری از
اي ن آوازھ ا در مي ان س ربازان طرف داران زي ادی دارد(» ،پرس ش نام ۀ م ذھبی س ربازان« )در
فرانس ه ب يش از  ١٠٠٫٠٠٠نس خه از اي ن پرس ش نام ه توزي ع م ی ش د( ،ان واع مختل ف ج زوات،
نشريات ،اعالميهھا ،روزنامهھا و مجالتی برای سربازان که ھر ھفته ،ھر پانزده روز و ھر ماه
به چاپ می رسند و برخی از آنان مصورند ،نشريات سربازخانهھا ،تازه سرباز ،سرباز ج وان،
پژوپ ژو )واژۀ عاميان های ب رای ت ازه س رباز( و ب ه پ يش ،در مقياس ی بس يار وس يع توزي ع م ی
گردن د .م ثال در بلژي ک ،ھ ر ي ک از روزنام هھای ت ازه س رباز و س ربازخانهھا در ۶٠٫٠٠٠
شماره به چاپ می رسند .به ويژه در زمان سربازگيری مجالت متعددی منتش ر م ی ش وند .وي ژه
نامهھای روزنامهھای سربازان از طريق پست ب ه آدرس خان ۀ تم امی ت ازه س ربازان ارس ال م ی
گردد .آثار و مقاالت ضد نظامی گرائی در س ربازخانهھا ب ه س ربازان تحوي ل م ی گ ردد و ي ا در
خيابان به دست آنھا داده می شود ،س ربازان اي ن ن وع مطال ب را در قھ وه خان هھا و در مش روب
فروشی ھا و ھر جای ديگری پيدا می کنند.
تازه سربازھا مورد توجه خاص قرار می گيرند .برای آنھا يک جش ن ب درود ]اع زام ب ه خ دمت[
به راه می اندازند .در طی مدت سربازگيری ،دستهھای منظمی در شھر به راه می افتند .مثال در
اتريش ،تازه سربازھا در حاليکه لباس عزا به تن داشته و مانند شرکت کنندگان در مراسم تدفين،
گام برمی دارند از ميان شھر عبور می کنند .در پيشاپيش آنھ ا ي ک کالس کۀ زين ت ش دۀ س رخ در
حرکت است .کليۀ ديوارھا با اعالميهھای سرخ رنگی پوشانيده می شوند که با کلماتی درشت ب ر
آنھا چنين نوشته شده است»:تو به س وی م ردم ش ليک نخ واھی ک رد!« .ب ه افتخ ار ت ازه س ربازھا
ميھمانی ھای ش بانهای برپ ا م ی گ ردد ک ه در آن س خنرانی ھ ای آتش ينی ب ر ض د نظ امی گرائ ی،
ايراد می شود .خالصه اينکه ،ھر کاری که ب رای بي دار س اختن و آگ اھی ت ازه س رباز الزم باش د
ب رای اطمين ان دادن ب ه وی در براب ر نف وذ اي دهھا و احساس ات پلي دی ک ه در س ربازخانهھا در او
القاء می شود ،انجام می گيرد.
اي ن فعالي ت سوسياليس تھای ج وان ،ب ی ثم ر نيس ت .در بلژي ک ،تقريب ا ً  ١۵اتحادي ۀ س ربازان در
ارت ش وج ود دارد ک ه عم دتا ً وابس ته ب ه ح زب ک ارگری سوس يال دمک رات ب وده و اتح اد بس يار
مستحکمی با يکديگر دارند .در برخی از ھنگ ھا ٢/٣ ،سربازان ،سازمان يافتهان د .در فرانس ه،
روحي ۀ ض د نظ امی گرائ ی ب ه ش دت رش د يافت ه اس ت .ط ی اعتص اباتی ک ه در
دونکي رخن) ،(Dunkirchenکروس و) ،(Creusotالگي وی) ،(Loguiviمونس و  -ل و  -م ی
) (Monso-le-minروی داد ،سربازانی ک ه ب رای س رکوب اعتص اب کنن دگان اع زام گرديدن د،
ھمبستگی خود را با کارگران اعالم داشتند ...
ھر چه زمان به پيش می رود ،تع داد ھ ر چ ه بيش تری از سوس يال دمکراتھ ا در ارت ش ج ای م ی
گيرن د و قاب ل اطمين ان ب ودن دس تجات نظ امی ،ب ه ط رز فزاين دهای ک اھش م ی ياب د .آنگ اه ک ه
بورژوازی بايد به روياروئی با طبقۀ ک ارگر س ازمان يافت ه برخي زد ،ارت ش از چ ه کس ی حماي ت
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خواھد کرد؟ کارگران جوان سوسياليست ،با تمام شور و شوق و توان جوانی خ ود در فعاليتن د ت ا
ارتش را در جناح مردم قرار دھند.
وپريود ،شمارۀ ١۶
 ۵اکتبر ١٩٠٧
مجموعۀ آثار ،جلد  ۴١صفحات ٢٠۴-٢٠٧

يک ميليشيای پرولتری
روزنامۀ ما ]پراودا[ در  ١۴آوريل گزارش يک خبرنگار از کن افينو ،ايال ت* نيژن ی  -ن ووگرود
را منتش ر س اخت مبن ی ب ر اينک ه »:ي ک ميليش يای ک ارگری ک ه ھزين ۀ آن ب ه عھ دۀ م ديريت
کارخانجات است ،عمال در تمامی کارخانجات تشکيل شده است«.
ً
ناحيۀ کنافينو طبق گزارش خبرنگار ما دارای شانزده کارخانه و تقريبا سی ھ زار ک ارگر ،ب دون
احتس اب کارکن ان راه آھ ن ،م ی باش د .بن ابراين ،س ازماندھی ي ک ميليش يای ک ارگری ب ه ھزين ۀ
س رمايه داران ،تع داد قاب ل ت وجھی از بزرگت رين مؤسس ات اقتص ادی در ناحي ه را دس ت پاچ ه و
نگران می سازد.
سازماندھی يک ميليشيای کارگری به ھزينۀ سرمايه داران ،اقدامی است که اھميت بسيار زي ادی
– بدون اغراق می توان گفت که اھميت ی ب س عظ يم و تعي ين کنن ده – ھ م از نظ ر عمل ی و ھ م از
جنبۀ اصولی دارد .تا زمانی که اين اقدام عموميت نيافته است و ت ا زم انی ک ه در سراس ر کش ور
به اجرا در نيامده ،انقالب نمی تواند در امنيت باشد و رشد و گسترش آن ناممکن است.
جمھوريخواھان بورژوا و زميندار ،که پس از درک اين مطلب که به ھيچ روی ديگر نمی ت وان
بر مردم حکومت کرد جمھوريخواه شدهاند ،در تالش اند ت ا ي ک جمھ وری برپ ا دارن د ک ه ت ا ح د
امکان سلطنتی باشد ،چيزی شبيه آنچه در فرانسه ايجاد شده و ششدرين ) (Shchedrinآن را ي ک
جمھوری بدون جمھوريخواھان ناميد].[١
در حال حاضر که زمينداران و سرمايه داران ،نيروی تودهھ ای انقالب ی را درک م ی کنن د ،مھ م
ت رين چي ز ب رای آن ان حفاظ ت از نھادھ ای اساس ی رژي م ق ديمی ،حفاظ ت از ابزارھ ای س رکوب
ق ديمی :پل يس ،بوروکراس ی ]دس تگاه اداری[ و ارت ش دائم ی ،م ی باش د .آن ان در ت الش ان د ت ا
»ميليشيای مردمی« را به سطح يک نھ اد از ن وع ق ديم ،ک اھش دھن د ،يعن ی ،ب ه س طح دس تهھای
ک وچکی از م ردان مس لح منف رد از م ردم و ت ا ح د ممک ن نزدي ک ب ه ب ورژوازی و تح ت کنت رل
مردانی از ميان بورژواھا.
برنامۀ حداقل سوسيال دمکراتھ ا ،ج ايگزين ک ردن تس ليح ھمگ انی م ردم را بج ای ارت ش دائم ی،
خواس تار م ی ش ود .ب ا اي ن وج ود اکث ر سوس يال دمکراتھ ای رس می در اروپ ا و غال ب رھب ران
منشويک ما ،برنامۀ حزب را »فراموش کردهان د« و ي ا آن را کن ار گذاش تهاند و شوونيس م )»دف اع
طلبی«( را جايگزين انترناسيوناليسم و رفرميسم را جايگزين تاکتيکھای انقالبی کردهاند.

* Gubernia
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با اين وجود در حال حاضر و در لحظۀ انقالبی کنونی ،مسلح کردن عمومی م ردم مب رم ت رين و
ضروری ترين کاری است که بايد انج ام گي رد .اظھ اراتی مبن ی ب ر اينک ه ،اکن ون م ا ي ک ارت ش
انقالبی داريم ،بنابراين نيازی ب ه تس ليح پرولتاري ا نيس ت و ي ا اينک ه اس لحۀ »ک افی« ب رای مس لح
کردن ھم ه موج ود نيس ت ،جملگ ی ص رفا ً رياک اری و حق ه ب ازی اس ت .موض وع اينس ت ک ه ھ م
اکنون و بی درنگ بايد سازماندھی يک ميليشيای ھمگانی را آغاز نمود ،بطوری که ھ ر ش خص
کاربرد اسلحه را حتی در صورت موجود نبودن آن »به مقدار ک افی« ،بي اموزد ،چ را ک ه داش تن
اسلحه به مقدار کافی برای مسلح کردن ھمگان ،ابداً ضروری نيست .يکايک مردم بايد چگونگی
کاربرد اس لحه را بياموزن د ،يکاي ک م ردم باي د وابس ته ب ه ميليش يائی باش ند ک ه ج ايگزين پل يس و
ارتش دائمی خواھد شد.
کارگران ،ارتشی را که جدا از مردم باشد نمی خواھند ،آنچه آنان خواستارند اينست که کارگران
و سربازان در ميليشيائی متشکل از تمامی مردم ،ادغام شوند.
در صورت تحقق نيافتن اين امر ،دستگاه سرکوب ھمچن ان ب اقی خواھ د مان د ،ام روز در خ دمت
گوچکف و دوستانش ،ژنرالھای ض دانقالبی ،و ف ردا در خ دمت رادک و ديميتري ف و ي ا برخ ی از
مدعيان تاج و تخت و سلطنت مردمی ،قرار خواھد گرفت.
سرمايه داران اکنون به يک جمھوری نياز دارند ،چرا که در غير اين صورت ،قادر به »ادارۀ«
م ردم نيس تند .ول ی چي زی ک ه آنھ ا م ی خواھن د ي ک جمھ وری »پارلم انی« اس ت يعن ی ن وعی
جمھوری که در آن ،دمکراسی به انتخابات دمکراتيک محدود می شود ،به حق فرستادن اف رادی
به پارلمان که مارکس زيرکان ه درب اره ش ان گف ت ،اف رادی ک ه نماين دۀ م ردم و س رکوبگر م ردم
ھستند].[٢
اپورتونيستھای سوسيال دمکرات معاصر که شيدمان را جايگزين مارکس کردهاند ،اين ق انون را
از بر کردهاند که پارلمانتاريسم »بايد بکار گرفته ش ود« )ک ه ک امال درس ت اس ت( ول ی فرام وش
کردهاند که آموزش مارکس در رابطه با دمکراسی پرولتری ،بمثابۀ چيزی ]مفھ ومی[ متم ايز از
پارلمانتاريسم بورژوائی است.
مردم به يک جمھ وری ني از دارن د ت ا تودهھ ا را ب ا ش يوهھای دمکراتي ک ،آم وزش داده و تربي ت
کنند .ما نه تنھا به نمايندگی در امتداد خطوط دمکراتي ک ،بلک ه ب ه س اختن تم امی دس تگاه دولت ی
از سر ت ا ب ن ب ه وس يلۀ خ ود تودهھ ا ،ش رکت م ؤثر آن ان در تم امی گامھ ای زن دگی و نق ش فع ال
تودهھا در امور مديريت ،نياز داريم .ج ايگزين ک ردن ي ک تس ليح ھمگ انی م ردم ،ي ک ميليش يای
ھمگانی واقعی ،بجای ارگانھای سرکوب قديمی ،پليس ،دستگاه اداری ،ارتش دائمی ،تنھا ض امن
کشور برای داشتن حداکثر امنيت در برابر احياء سلطنت ب وده و کش ور را ق ادر م ی س ازد ت ا ب ه
صورتی استوار ،به گونهای سيستماتيک و قاطعانه به س وی سوسياليس م پيش روی نماي د ،و تحق ق
اي ن ن ه ب ا »ط رح و ارائ ه« آن از ب اال بلک ه ب ا ب رانگيختن تودهھ ای ميلي ونی پرولتاري ا و نيم ه
پرولتاريا به ھنر ادارۀ دستگاه دولتی ،به استفاده از تمامی قدرت دولتی امکان پذير است.
ارائ ۀ خ دمات عم ومی از طري ق ي ک ]ني روی[ پل يس ک ه ب ر م ردم مس لط اس ت ،از طري ق
بوروکراتھ ا ک ه ب ا وف اترين خ دمتکاران ب ورژوازی ان د و از طري ق ي ک ارت ش دائم ی ک ه تح ت
فرماندھی زمينداران و سرمايه داران قرار دارد – اين چن ين اس ت کم ال مطل وب ي ک جمھ وری
پارلمانی بورژوازی ،که ھدف آن دائمی کردن سلطۀ سرمايه است.
ارائۀ خدمات عمومی از طريق يک ميليشيای مردمی ھمگانی واقعی ،متشکل از زنان و م ردان،
ميليشيائی که بخشی از آن می توان د ج ايگزين بوروکراتھ ا گ ردد – اي ن ب ه ھم راه اص ل انتخ ابی
ب ودن مق ام ]مس ئوليت[ و قاب ل تع ويض ب ودن تم امی افس ران مردم ی ،ھم راه ب ا پرداخ ت م زد
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کارشان به آنھا ،بر طبق ]ضوابط دستمزد[ پرولتاريا ،و نه »طبق ۀ ارب اب« ،يعن ی اس تانداردھای
بورژوائی ،چنين است آرمان طبقۀ کارگر.
اين آرمان نه تنھ ا ب ه بخش ی از برنام ۀ م ا ب دل گردي ده اس ت ،ن ه تنھ ا جايگ اھی در ت اريخ جن بش
کارگری در غرب ،مشخصا ً تجربۀ کمون پاريس کسب کرده است ،اين آرمان را نه تنھا م ارکس
ارزيابی کرده ،مورد تأييد قرار داده ،تشريح نموده و پيشنھاد کرده است ،بلکه در سالھای ١٩٠۵
و  ،١٩١٧توسط کارگران روسيه ،حقيقتا ً به عمل درآمد.
شوراھای نمايندگان کارگران ،از نظ ر اھمي ت ،از نظ ر ن وع حک ومتی ک ه ايج اد م ی کنن د ،دقيق ا ً
نھادھ ائی از ھم ان ن وع دمکراس ی ان د ک ه ارگانھ ای س رکوب ق ديمی را ب ه دور انداخت ه و راه
]تشکيل[ يک ميليشيای ھمگانی را برمی گزينند.
ول ی چگون ه م ی ت وان ميليش يا را ھمگ انی نم ود در حاليک ه پرولترھ ا و نيم ه پرولترھ ا در
کارخانجات گرد آمده و در زير کار طاقت فرسای زمينداران و سرمايه داران خرد می شوند؟
تنھا يک راه وجود دارد :سرمايه داران بايد ھزينۀ ميليشيای کارگران را بپردازند.
سرمايه داران بايد برای ساعتھا و روزھائی که کارگران ب ه ارائ ۀ خ دمات عم ومی مش غولند ،ب ه
آنھ ا م زد پرداخ ت کنن د .اي ن روش قاب ل اعتم اد اکن ون م ورد تأيي د و پ ذيرش خ ود تودهھ ای
زحمتکش قرار می گيرد .نمونۀ کارگران نيژنی  -نووگرود باي د سرمش قی ب رای سراس ر روس يه
باشد.
رفقای کارگر ،ضرورت برپائی يک ميليشيای ھمگانی بجای پليس و دستگاه اداری ق ديمی را ب ه
دھقانان و ساير مردم بفھمانيد! به معرفی اين ميليشيا و تنھا چنين ميليشيايی بپردازيد! اين ميليشيا
را از طري ق ش وراھای نماين دگان ک ارگران ،ش وراھای نماين دگان دھقان ان ،از طري ق ارگانھ ای
محل ی خ ودگردانی ک ه ب ه دس ت طبق ۀ ک ارگر م ی افتن د معرف ی کني د .در ھ يچ ش رايطی ب ه ي ک
ميليش يای ب ورژوائی راض ی نش ويد .زن ان را ھمگ ام ب ا م ردان ب ه خ دمات عم ومی جل ب کني د.
مواظب باشيد سرمايه داران برای روزھائی که کارگران به خدمات عمومی در ميليش يا مش غولند
به آنھا مزد پرداخت کنند!
شيوهھای دمکراس ی را در عم ل بياموزي د ،ھ م اکن ون ،ب ه تنھ ائی از س ر ت ا ب ن آن را فراگيري د –
تودهھا را به شرکت فعال ،بی درنگ و ھمگانی در حکومت فراخوانيد – اين و تنھا اين است ک ه
پيروزی کامل ،پيشرفت قاطعانه ،با ھدف و سيستماتيک انقالب را تضمين می کند.
پراودا شمارۀ ٣۶
 ٣مه ) ٢٠آوريل( ١٩١٧
مجموعۀ آثار ،جلد  ٢۴صفحات ١٧٩-١٨٢
توضيحات
 -١اشاره به توضيحات سالتيکف  -ششدرين دربارۀ فرانسه است که در طرحھای او تحت عنوان
»خارجه« آمده است.
 -٢به برگزيدۀ آثار مارکس و انگلس جلد  ،١مسکو ،١٩۶٢ ،ص  ۵٢٠-٢١مراجعه شود.
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يک انحراف تأسف بار از اصول دمکراسی
نش ريۀ ايزوس تيا در ش مارۀ ام روز خ ود ،گزارش ی از گ ردھم آي ی بخ ش س ربازان ش وراھای
نمايندگان کارگران و سربازان را به چاپ رس انده اس ت .اي ن گ ردھم آي ی ع الوه ب ر موض وعات
ديگر،
» اين مسئله را که آيا سربازان می توانن د وظ ايف اف راد ميليش يا را ب ه عھ ده گيرن د ي ا ن ه ،م ورد
بررسی قرار داد .کميتۀ اجرائی ،قطعنامهای ح اوی آنچ ه در زي ر آم ده اس ت ب ه ميتين گ پيش نھاد
نمود:

» با توجه به اين واقعيت که سربازان بايد به انجام وظيفۀ مس تقيم خ ود بپردازن د ،کميت ۀ اجرائ ی
شوراھای نمايندگان سربازان خواستار عدم شرکت سربازان در ميليشيا بوده و پيش نھاد م ی کن د،
کليۀ سربازانی که در خدمت ميليشيا ھستند ،بيدرنگ به واحدھای خود بازگردانده شوند«.

پس از يک بحث کوتاه ،قطعنامه به ھمراه اصالحيهای که به سربازان ترخيص شده از خ دمت و
ھمچنين سربازان مجروح اجازۀ خدمت در ميليشيا را می دھد ،تصويب شد«.
اين مايۀ تأسف است که مضمون دقيق قطعنامه و اص الحيۀ آن ب ه چ اپ نرس يده اس ت .و ب يش از
آن اين واقعيت تأسف بار است که کميت ۀ اجرائ ی قطعنام های را پيش نھاد ک رده و گ ردھم آي ی ني ز
پذيرفته که نشانۀ ترک کامل اصول بنيانی دمکراسی است.
به ندرت می توان يک حزب دمکرات را در روس يه ياف ت ک ه در برنام ۀ خ ود درخواس تی ب رای
تس ليح ھمگ انی م ردم بمثاب ۀ جانش ين ارت ش دائم ی ،نگنجان ده باش د .ب ه ن درت م ی ت وان ي ک
سوسياليس ت  -انقالب ی ي ا ي ک منش ويک سوس يال دمک رات را ياف ت ک ه ج رأت مخالف ت ب ا چن ين
درخواستی را داشته باشد .اشکال کار در اينجاست که امروزه پذيرفتن برنامهھای دمکراتيک )و
ي ا بيش تر سوسياليس تی( »در اص ل« ،زي ر پوش ش عب ارات پ ر طمط راق درب ارۀ »دمکراس ی
انقالبی« و نفی آن برنامهھا در عمل ،به يک »رسم« بدل شده است.
مخالفت با شرکت سربازان در ميليشيا ،با اين مضمون که »سربازان بايد به انجام وظيف ۀ مس تقيم
خود بپردازن د« ،ب ه معن ای چش م پوش ی از اص ول دمکراس ی و ش ايد ھ م ب ه معن ای پ ذيرش غي ر
داوطلبانه و غير آگاھانۀ ايدۀ يک ارتش دائم ی اس ت .س رباز ي ک حرف های اس ت ،وظيف ۀ مس تقيم
وی ابداً ارائۀ خدمات اجتماعی نيست – چنين است ديدگاه کسانی که طرفدار ارتش دائمی ھستند.
اين يک ديدگاه دمکراتيک نيست .اين ديدگاه ناپلئون ھ ا اس ت .اي ن دي دگاه حامي ان رژي م ق ديمی و
سرمايه داران است ،ديدگاه کسانی است که در آرزوی يک گذار آسان به گذشته ،گذار جمھ وری
به سلطنت مشروطه می باشند.
يک دمکرات با چنين ديدگاھی اساسا ً مخالف است .شرکت سربازان در ميليشيا باعث ف روريختن
ديواری می شود که ارتش را از مردم جدا می سازد .اينکار باعث گسستن از »سربازخانهھای«
نفرين شده قديمی ،آنجا که گروه ويژهای از شھروندان ،جدا از م ردم و مخ الف ب ا آن ان ،آم وزش
می ديدند ،جائی که آنان را »ب ا زور ب ه ش کل دلخ واه درم ی آوردن د« و ب رای »وظيف ۀ مس تقيم«
آموزش می دادند تا تنھا يک حرفۀ نظامی را دنبال کنند ،می شود.
شرکت سربازان در ميليشيا مطلب بسيار مھمی در رابطه با تجديد آموزش سربازان و تبديل آنان
ب ه ش ھروندان مس لح ،تجدي د آم وزش م ردم ب رای ايج اد ]تش کيالت[ ش ھروندان مس لح ب ا روحي ۀ
خلق ی م ی باش د .دمکراس ی ،ھمچن ان عب ارتی ب ی ثم ر و فريبکاران ه ب اقی مان ده و ي ا ي ک معي ار
صرفا ً نيم بند خواھد بود اگر اين امکان در اختيار تمامی مردم قرار نگيرد ک ه بالفاص له و ب دون
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قيد و ش رط چگ ونگی ک اربرد اس لحه را بياموزن د و ب دون ش رکت سيس تماتيک ،م نظم و گس تردۀ
سربازان در ميليشيا ،تحقق اين امر ناممکن خواھد بود.
ممکن است اين ايراد مطرح شود که سربازان نبايد از وظايف مستقيم خود منحرف گردن د .ھ يچ
ک س نگفت ه اس ت ک ه باي د .بح ث و گفتگ و در اي ن ب اره ھمانق در ابلھان ه اس ت ک ه گفت ه ش ود ،ي ک
پزش ک ک ه ب ر ب الين شخص ی س خت بيم ار حاض ر اس ت ح ق ن دارد ب رای دادن رأی از ب الين آن
بيمار دور گردد و يا اينکه کارگری که درگير توليد است ،و مسلما ً نبايد کارش را قطع کرد ،حق
ندارد کار خود را ترک گفته و به حقوق سياسی خود عمل کن د ،مگ ر آنک ه ک ارگر ديگ ری پس ت
او را تحويل بگيرد .چنين مباحثاتی مسلما ً پوچ و ابلھانه خواھد بود.
شرکت در ميليشيا يکی از اصول بسيار مھم و اساسی دمکراسی ،يک ی از مھ م ت رين ض مانتھای
آزادی است )ما می توانيم اين جملۀ معترضه را اضافه کنيم که برای تقويت قدرت نظامی ناب و
ظرفيت ارتش ھيچ راھی بھت ر از ج ايگزين ک ردن م ردم مس لح بج ای ارت ش دائم ی و اس تفاده از
سربازان برای آموزش مردم نيست ،اين شيوه ھميشه در ھر جنگ حقيقتا ً انقالبی بک ار بس ته م ی
شده و خواھد شد( .سازماندھی فوری و بی قيد و شرط تشکيالت ي ک ميليش يای مردم ی ھمگ انی
و ش رکت بس يار وس يع س ربازان در آن ميليش يا از اھميت ی حي اتی ب رای ک ارگران ،دھقان ان و
سربازان برخوردار است ،به عبارت ديگر اين ک ار در جھ ت من افع حي اتی اکثري ت عظ يم م ردم
است ،اکثريتی که به حفظ منافع زمينداران و سرمايه داران عالقهای ندارند.
در  (١٢)٢۵مه  ١٩١٧در پراودا شمارۀ  ۵۵به چاپ رسيد.
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