نامۀ سرگشاده به شرکت کنندگان در کنگرۀ سراسری نمايندگان دھقانان
رفقا ،نمايندگان دھقانان،
کميتۀ مرکزی حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه )بلشويکھا( که من افتخار عضويت آنرا
دارم از من خواسته بود که حزبمان را در کنگرۀ دھقانان نمايندگی کنم ،اما کسالت مرا از
اجرای اين وظيفه معذور نموده است .لذا ،اجازۀ ارائه دادن اين نامۀ سرگشاده را به شما به جھت
درود فرستادن به اتحاديۀ سراسری دھقانان و اشارۀ مختصر به اختالفات عميقی که حزب ما را
از يک طرف از حزب سوسياليست رولوسيونرھا] [١و از طرف ديگر از سوسيال دمکراتھای
منشويک جدا می سازد ،خواستارم.
اين اختالفات ژرف سه موضوع مھم را دربر می گيرند :زمين ،جنگ و سازمان دولتی.
تمام اراضی بايد به مردم تعلق گيرند .تمام مستغالت ارضی بايستی بدون غرامت به دھقانان
واگذار شوند .اين کامال واضح است .بحث بر سر اين است که آيا دھقانان در مناطق محلی بايد
که تمام اراضی را بالفاصله ،بدون پرداخت ھيچ گونه اجارهای به زمينداران ،اخذ نمايند يا اينکه
بايد تا تشکيل مجلس مؤسسان صبر کنند.
حزب ما بر آن است که دھقانان بايد بدون تأخير تمام اراضی را تصرف نموده و به آنھا بطور
محلی توصيه می نمايد که چنين کنند ،و اين عمل را تا حد امکان سازمان يافته انجام داده ،تحت
ھيچ شرايطی اجازۀ وارد شدن خسارت به مايملکات را نداده و از آنجا که سربازان در جبھه در
مضيقه وحشتناکی به سر می برند ،برای افزايش توليد گندم و گوشت ھر گونه مجاھدتی بنمايند.
در ھر صورت ،اگر چه تصميم نھايی در مورد چگونگی سازماندھی زمين به وسيلۀ مجلس
مؤسسان گرفته خواھد شد ،ليکن يک توافق مقدماتی در زمان حال ،به موقع برای موسم
بذرپاشی در بھار ،صرفا ً به وسيلۀ سازمانھای محلی در اسرع وقت می تواند تدوين شود ،زيرا
دولت موقت ما که دولت مالکان و سرمايه داران است ،اجالس مجلس مؤسسان را به تعويق می
اندازد و تاکنون حتی يک تاريخ مشخص را برای آن تعيين ننموده است.
تنھا سازمانھای محلی در ابتدا قادر به ادارۀ اراضی می باشند .برای برداشت محصول بايد در
اراضی بذر پاشيده شود .غالب دھقانان در مناطق محلی کامال قادر به استفاده از زمين به نحو
سازمان يافته ،شخم زدن و تحت کشت درآوردن آن می باشند .اگر قرار است رسانيدن غذا به
سربازان در جبھه بھبود يابد ،اين امر ضروری است .بنابراين نمی توانيم در انتظار اجالس
مجلس مؤسسان بنشينيم .ما حق مجلس مؤسسان را در نھايت برای برقراری مالکيت عمومی بر
زمين و تنظيم ادارۀ آن به ھيچ وجه رد نمی نمائيم .به ھر حال اکنون در فصل بھار ،خود
دھقانان بايد بطور محلی تصميم بگيرند که چه چيزی در اين مورد انجام شود .سربازان در
جبھه می توانند و بايد که ھيئتھايی به دھات اعزام کنند.
از آن گذشته ،برای اينکه تمام اراضی به دست مردم زحمتکش انتقال يابد ،اتحاد نزديکی بين
کارگران شھری و دھقانان فقير )نيمه پرولتاريا( حياتی است .اگر چنين اتحادی به وجود نيايد،
سرمايه داران را نمی توان شکست داد .و اگر آنھا شکست داده نشوند ،ھيچ انتقال اراضی ای به
مردم ،رھايی آنھا را از فقر به دنبال نخواھد داشت .زمين را که نمی توان تناول کرد و بدون
پول ،بدون سرمايه ،ھيچ طريقی برای به دست آوردن ابزار کار ،چھارپايان يا بذر موجود نمی
باشد .دھقانان فقط به کارگران شھری و نه به سرمايه داران يا موژيکھای ثروتمند )که خود
سرمايه دارند( بايد اعتماد داشته باشند .تنھا در اتحاد با کارگران شھری است که دھقانان فقير
می توانند مطمئن باشند که زمين ،خطوط راه آھن ،بانکھا و کارخانجات به مالکيت عموم

زحمتکشان درخواھند آمد؛ در غير اين صورت واگذاری صرف زمين به مردم نمی تواند
نيازمندی و فقر را از بين ببرد.
کارگران ھم اکنون در مناطق مشخصی در روسيه شروع به برقراری نظارت )کنترل( خويش
بر کارخانجات کردهاند .چنين کنترلی از طرف کارگران به سود دھقانان خواھد بود ،چرا که به
معنی افزايش در توليد و ارزانی محصوالت می باشد .دھقانان بايد حمايت کامل خود را از اين
ابتکار کارگران ابراز دارند و اتھاماتی را که سرمايه داران برعليه کارگران اشاعه می دھند
باور نکنند.
مسئلۀ دوم موضوع جنگ است.
اين جنگ ،جنگ کشورگشايی است .سرمايه داران تمام کشورھا با مقاصد غارتگرانه جھت
افزايش سودشان آن را به راه انداختهاند .برای زحمتکشان اين جنگ فقط می تواند متضمن
ويرانی ،مشقت ،تخريب و ددمنشی باشد .به اين خاطر است که حزب ما يعنی حزب کارگران و
دھقانان دارای آگاھی طبقاتی ،مؤکداً و بالشرط اين جنگ را محکوم کرده ،از تصديق سرمايه
داران يک کشور در مقابل ديگری اجتناب ورزيده ،از پشتيبانی سرمايه داران ھر کشوری به
ھر نحوی دوری جسته و برای پايان ھر چه سريع تر جنگ توسط سرنگونی سرمايه داران
تمامی کشورھا از طريق انقالبات کارگری در تمام کشورھا فعاليت می نمايد.
در دولت موقت فعلی ما ،ده وزير متعلق به احزاب زمينداران و سرمايه داران و شش وزير
متعلق به احزاب نارودنيک )سوسياليست رولوسيونر( و سوسيال دمکرات منشويک حضور
دارند .به نظر ما نارودنيکھا و منشويکھا اشتباه عظيم و مھلکی در پيوستن به دولت سرمايه
داران و موافقت کلی با پشتيبانی از آن مرتکب گشتهاند .افرادی مانند تسره تلی و چرنف اميد به
آن دارند که سرمايه داران را قانع نمايند که جنگ غارتگرانۀ فعلی را سريع و آبرومندانه تر به
اتمام برسانند .اما اين رھبران احزاب نارودنيک و منشويک در اشتباھند :آنھا در عمل ،سرمايه
داران را در آماده سازی تھاجم سربازان روسی برعليه آلمانی ھا مدد می نمايند ،اين بدان معنی
است که جنگ طوالنی شده و بر تعداد قربانی ھای به نحو شگرف آور زيادی که مردم روسيه
در جنگ نثار کردهاند ،افزوده گردد.
ما متقاعد شدهايم که سرمايه داران تمام کشورھا با دادن قول برقراری صلحی عادالنه و سريع،
در حالی که در واقع امر اين جنگ کشورگشايانه را طوالنی می کنند ،مردم را فريب می دھند.
سرمايه داران روسی که دولت موقت سابق را کنترل می کردند و به کنترل دولت موقت جديد
ادامه می دھند ،حتی خواستار انتشار معاھدهھای غارتگرانۀ محرمانهای که تزار سابق،
نيکوالس رومانف با کشورھای سرمايه داری بريتانيا ،فرانسه و کشورھای ديگر به منظور
گرفتن قسطنطنيه از ترکھا ،گاليسيا از اتريشيھا ،ارمنستان از ترکھا و غيره منعقد کرده بود،
نبودند .دولت موقت اين معاھدات را تأييد کرده است.
حزب ما معتقد است که اين معاھدات به ھمان اندازه جنايتکارانه و غارتگرانهاند که معاھدات
سرمايه داران راھزن آلمانی و امپراطور راھزن شان ويلھلم با متحدانشان می باشند.
خون کارگران و دھقانان نبايد بخاطر چنين مقاصد غارتگرانۀ سرمايه داران ريخته شود.
اين جنگ جنايتکارانه بايد که ھر چه زودتر به پايان رسد ،نه به وسيلۀ صلحی جداگانه با آلمان
بلکه به وسيلۀ صلحی جھانی ،نه به وسيلۀ صلح سرمايه دارانه بلکه صلح تودهھای زحمتکش
برعليه سرمايه داران .تنھا يک راه برای انجام چنين کاری موجود است و آن انتقال تمام قدرت
دولتی به شوراھای نمايندگان کارگران ،سربازان و دھقانان ھم در روسيه و ھم در کشورھای
ديگر می باشد .تنھا چنين شوراھايی قادرند بطور مؤثر به ممانعت سرمايه داران از اغوای
مردم و اجتناب از طوالنی شدن جنگ توسط سرمايه داران ،بپردازند.

اين موضوع مرا به سومين و آخرين مسئلهای که ذکر کردم می رساند :مسئلۀ سازمان دولتی.
روسيه بايستی که تبديل به يک جمھوری دمکراتيک بشود .حتی اکثريت زمينداران و سرمايه
داران روسيه که ھمواره خواستار سلطنت بودهاند ،اکنون که شاھد آنند که مردم روسيه تحت
ھيچ عنوانی حاضر به استقرار مجدد آن نيستند ،با برقراری جمھوری موافق شدهاند .اکنون
سرمايه داران تمام کوشش شان را مصروف آن کردهاند که جمھوری روسيه را ھر چه بيشتر
شبيه به سلطنت کنند تا با کمترين اشکالی تبديل آن به سلطنت ممکن شود )اين بارھا و بارھا در
کشورھای زيادی روی داده است( .بدين منظور سرمايه داران خواستار حفظ بوروکراسی ،که
در مافوق مردم قرار می گيرد ،حفظ پليس و ارتش دائمی ،که از مردم جداست و به وسيلۀ
ژنرالھا و افسران غيرانتخابی رھبری می شود ،می باشند .ژنرالھا و ديگر افسران اگر انتخاب
نشده باشند ،تقريبا ً بدون استثناء زميندار و يا سرمايه دار خواھند بود .اين چيزی است که از
تجربۀ تمام جمھوريھای جھان آموختهايم.
بنابراين حزب ما ،يعنی حزب کارگران و دھقانان فقير دارای آگاھی طبقاتی ،برای استقرار
جمھوری دمکراتيک از نوع ديگری تالش می کند .ما خواھان جمھوری ای ھستيم که در آن
ھيچ پليسی برای ترساندن مردم وجود ندارد؛ که در آن تمام مأموران دولتی از پايين گرفته تا
باال انتخابی و ھر گاه که مردم بخواھند تعويض پذير بوده و حقوقی بيشتر از يک کارگر شايسته
دريافت نمی دارند؛ که در آن تمام افسران به ھمين ترتيب انتخابی بوده و تسليح عمومی مردم
يعنی ميليشيای خلق جايگزين ارتش دائمی که ھمواره از مردم جدا و تابع طبقات بيگانه نسبت به
مردم است ،می گردد.
ما خواستار جمھوری ای ھستيم که در آن تمام قدرت دولتی ،از پايين گرفته تا باال ،کامال و
منحصراً متعلق به شوراھای نمايندگان کارگران ،سربازان ،دھقانان و غيره می باشد.
کارگران و دھقانان اکثريت جمعيت را تشکيل می دھند .قدرت بايستی که متعلق به آنھا و نه
زمينداران و سرمايه داران باشد.
کارگران و دھقانان اکثريت جمعيت را تشکيل می دھند .قدرت و فعاليتھای اداری بايد به
شوراھای آنھا ،و نه به بوروکراسی متعلق باشد.
رفقای نمايندگان دھقانان ،نظرات ما چنين اند .اطمينان راسخ داريم که تجربه به زودی به
تودهھای وسيع نشان خواھد داد که سياست نارودنيکھا و منشويکھا چقدر اشتباه آميز است.
تجربه به زودی به تودهھا نشان خواھد داد که مصالحه با سرمايه داران ،نمی تواند روسيه را که
مانند آلمان و ساير کشورھا در آستانۀ يک فاجعه قرار دارد و مردم فرسوده شده از جنگ را
نجات دھد .تنھا انتقال مستقيم تمام قدرت دولتی به اکثريت جمعيت است که می تواند خلقھا را
نجات دھد.

ن .لنين
پتروگراد ٧ ،مه ١٩١٧
در  (١١)٢۴مه  ١٩١٧در شمارۀ  ١٩روزنامۀ سولداتسکايا پراودا چاپ شد.
مطابق با متن روزنامه چاپ شده است.
توضيحات
 -١سوسياليست رولوسيونرھا )اس آرھا( – حزب خرده بورژوازی روسيه ،که اواخر سال
 ١٩٠١به دنبال تشکيل ملغمهای از گروھھا و محافل مختلف نارودنيک به وجود آمد )اتحاديۀ

سوسياليست رولوسيونرھا ،حزب سوسياليست رولوسيونرھا و غيره( .روزنامۀ »روسيۀ
انقالبی«  ١٩٠٠-۵و مجلۀ »پيک انقالب روسيه«  ،١٩٠١-۵ارگانھای رسمی آنھا بودند .اس
آرھا اختالف طبقاتی مابين پرولتاريا و خرده مالکين را نمی ديدند .آنھا از اختالفات و آنتاگونيسم
طبقاتی بين دھقانان چشم پوشی کرده و نقش رھبری کنندۀ پرولتاريا را در انقالب نفی می
کردند .نظرات آنھا التقاطی بود از عقايد نارودنيسم و رويزيونيسم ،ھمانطوری که لنين بيان
داشت ،آنھا سعی داشتند تا »شکافھای نارودنيسم را با تکهھای مد روز اپورتونيستی نقد
مارکسيسم وصل و پينه کنند« .تاکتيکھای ترور فردی به عنوان روش اصلی مبارزه عليه
استبداد ،که اس آرھا طرفدار آن بودند ،زيان عظيمی به جنبش انقالبی وارد آورده و سازماندھی
تودهھا را برای مبارزۀ انقالبی مشکل نمود.
در برنامۀ ارضی اس آرھا از ميان بردن مالکيت خصوصی بر زمين و انتقال آن به کمونھای
دھات بر اساس »اصل کار« ،تصرف »برابر« زمين و توسعۀ تعاونی ھا پيش بينی شده بود .در
اين برنامه که اس آرھا آن را برنامهای برای »سوسياليستی کردن زمين« می خواندند ھيچ چيز
سوسياليستی وجود نداشت .لنين در بررسی اين برنامه نشان داد که اگر توليد کاالئی و زراعت
خصوصی در زمينھای اشتراکی باقی بماند ،نه حکومت سرمايه پايان خواھد يافت و نه استثمار
و خانه خرابی کارگران کشاورزی .او ھمچنين نشان داد که عملکرد تعاونی ھا تحت نظام
سرمايه داری باعث نجات دھقانان کوچک نخواھد شد زيرا اين امر در جھت ثروتمند کردن
بورژوازی دھات می باشد .لنين ھمچنين به اين نکته اشاره می کند که خواست تصرف برابر
زمين اگر چه سوسياليستی نيست ولی تاريخا ً مترقی بوده و تا آن حد که عليه مالکان مرتجع باشد
دارای خصلت دمکراتيک انقالبی است.
حزب بلشويک ادعای سوسياليست بودن اس آرھا را برمال کرد .حزب به مبارزۀ سختی با اس
آرھا ،بخاطر نفوذشان بر دھقانان پرداخته و اثرات زيانباری را که تاکتيکھای ترور فردی آنھا
بر جنبش طبقۀ کارگر داشت آشکار نمود .در عين حال بلشويکھا ،تحت شرايط مشخصی،
حاضر به توافقھای موقت با اس آرھا در مبارزه عليه تزاريسم شدند.
عدم اتحاد سياسی و ايدئولوژيک و بی نظمی سازمانی ميان اس آرھا و تزلزل مداومشان بين
بورژوازی ليبرال و پرولتاريا از اين حقيقت سرچشمه می گرفت که دھقانان طبقهای ھمگون را
تشکيل نمی دادند .ھنوز در دوران انقالب اول روسيه بود که جناح راست اس آرھا از حزب جدا
شده و حزبی قانونی به نام »حزب کارگر سوسياليست خلقی« را که دارای نظراتی نزديک به
کادتھا بود ،تشکيل داد ،جناح چپ اتحاديۀ نيمه آنارشيست »ماکسيماليستھا« را به وجود آورد.
در دورۀ ارتجاع استوليپين ،حزب سوسياليست رولوسيونر به شکست کامل ايدئولوژيکی و
سازمانی دچار شده و جنگ بين المللی اول شاھد سوسيال شووينيست شدن بيشتر اس آرھا بود.
پس از پيروزی انقالب بورژوا  -دمکراتيک فوريۀ  ،١٩١٧اس آرھا ھمراه با منشويکھا و
کادتھا پايگاه اصلی دولت ضدانقالبی سرمايه داران  -مالکان شده و رھبران اين حزب
)کرنسکی ،آوکسنتيف و چرنف( از اعضای اين دولت بودند .حزب اس آر حاضر به پشتيبانی
از خواستهھای دھقانان برای لغو روابط فئودالی نشد و در حقيقت از ابقاء آن پشتيبانی کرد.
وزرای سوسياليست رولوسيونر در دولت موقت ھيئتھای جزائی را برای دھقانانی که امالک را
تصرف کرده بودند ،اعزام داشتند.
کمونيستھای انقالبی
info@k-en.com

http://www.k-en.com

