گولوس )صدای( انحالل طلبان عليه حزب
پاسخ به گولوس سوتسيال دمکراتا
گولوس سوتسيال دمکراتا شمارۀ  ١٩ – ٢٠و بيانيۀ رفقا :آکسلرد ،دان ،مارتف و مارتينف که
بطور جداگانه تحت نام »نامه به رفقا«) (١منتشر شد ،ماھيتا ً بمبی است که برای انھدام حزب،
بالفاصله پس از پلنوم وحدت کار گذاشته شده است و اين ما را مجبور می کند که به يک ھشدار
فوری – گرچه مختصر و ناکافی – و اعالم احتياط به تمام سوسيال دمکراتھا اقدام کنيم.
ما با اين واقعيت شروع می کنيم که گولوس سوتسيال دمکراتا ما را ،ھيأت تحريريۀ ارگان
مرکزی را ،به زير آتش گرفته است .او ما را از زبان رفيق مارتف متھم می کند که مقالۀ او را
به ديسکوسيونی ليستوک) (٢ارجاع کردهايم .رفيق مارتف می نويسد و بر آن ھم تکيه دارد که
»مقالۀ من تصميمات پلنوم را ابداً مورد بحث قرار نمی دھد«؛ ھمان چيز عينا ً در »نامه به
رفقا« تکرار شده است.
ھر کس که به خواندن مقالۀ رفيق مارتف تحت عنوان »در راه درست« رغبتی نشان دھد،
خواھد ديد که مقاله مستقيما ً تصميمات پلنوم را به بحث گرفته ،مستقيما ً با تصميمات مربوط به
ترکيب ارگان مرکزی مخالفت می ورزد و دفاع مفصلی از تئوری برابری گرايشھا و از
»بيطرفی« آنھا می کند .دروغ شاخدار رفيق مارتف و تمامی ھيأت تحريريۀ گولوس با اين ادعا
که اين مقالۀ جدلی تصميمات پلنوم را »مورد بحث قرار نداده« بدان می ماند که اينان دقيقا ً
تصميمات حزب را به مسخره بگيرند.
اگر کسی ابھامی دربارۀ فرق بين به بحث گذاشتن تصميمات پلنوم و به اجرا درآوردن آگاھانۀ
خط پلنوم در خود ارگان مرکزی دارد ،ما چنين افرادی و خصوصا ً منشويکھا را دعوت می
کنيم مقالۀ آموزندۀ رفيق پلخانف را در شمارۀ اخير ارگان مرکزی و مقالۀ به ھمين اندازه
آموزندۀ شمارۀ  ١١دنونيک سوتسيال دمکراتا را به قلم ھمين نويسنده مطالعه کنند .منشويکی که
قصد ندارد تصميم حزب و وحدت حزب را به تمسخر گيرد ،نمی تواند انکار کند که در دنونيک
رفيق پلخانف تصميمات حزب را به بحث می گيرد ،در حاليکه در مقالۀ »در دفاع از فعاليت
زيرزمينی« او از خط حزبی دفاع می کند .چگونه کسی می تواند از فھم اين تفاوت عاجز بماند،
مگر در حالتی که ھدف بدخواھانۀ ايجاد اخالل در تصميمات پلنوم را دنبال کند؟
ليکن اينکه رفيق مارتف و تمام ھيأت تحريريۀ گولوس ،با اين ادعا که مقالۀ »در راه درست«
تصميمات پلنوم را به بحث نمی گيرد ،دروغ شاخداری می گويند ،تمام مطلب نيست .مقاله
حاوی چيز خيلی بدتری ھم ھست .شالودۀ مقاله بر تئوری برابری حزب غيرعلنی ،يعنی
ح.ک.س.د.ر .از يک طرف و لگاليستھايی ]طرفداران کار علنی[ که از حزب بريدهاند اما مايلند
به آنھا سوسيال دمکرات گفته شود ،از طرف ديگر می باشد .مقاله شالودهاش را بر تئوری
جدائی بين اين »دو بخش« پيشاھنگ طبقۀ کارگر ،اين »دو بخش سوسيال دمکراسی« گذاشته
است که می بايد با ھمان اصول »برابری و بيطرفی« که کليۀ بخشھايی که از ھم جدا شدهاند،
ھميشه بر ھمان مبنا وحدت می کنند ،متحد شوند!
کمبود جا به ما اجازه نمی دھد که نقل قول بيشتری در تأييد اين توصيف نظريات مارتف
بياوريم .در صورت لزوم اين کار در يک سلسله مقاالت ديگر انجام خواھد شد ،زيرا به سختی
کسی می تواند جرأت کند که انکار نمايد مارتف »تئوری برابری« را مطرح کرده است.

به ھر حال ،اين نظريۀ تازه مغايرت کامل با تصميمات پلنوم دارد؛ و از آن مھم تر ،مسخره
کردن صريح آنھا است .مفھوم اين تصميمات که برای کليۀ کسانی که آگاھانه تصميمات پلنوم را
اجرا می کنند روشن است ،جلوگيری از انشعاب منشويکھای طرفدار حزب و بلشويکھای
طرفدار حزب ،انشعاب بين اين دو فراکسيون قديمی است و نه »انشعاب« بين کليۀ لگاليستھا
بطور عام و ح.ک.س.د.ر .غيرعلنی ما .لگاليستھايی که از حزب بريدهاند ابداً به عنوان »بخشی
از سوسيال دمکراسی« نزديک به حزب يا ھمطراز با آن ،به حساب نمی آيند .بالعکس از آنھا
خواسته می شود به حزب بازگردند ،با اين شرط مسلم که دست از انحالل طلبی )يعنی کار علنی
به ھر قيمت( بکشند و به نقطه نظر حزبی ،به »روش زندگی حزب« بازگردند.
نامۀ کميتۀ مرکزی دربارۀ کنفرانس ،اين تفسير رسمی مصوبات پلنوم که مطلقا ً حزب را ملزم به
انجام آن می کند ،با وضوح تمام می گويد که اين تنھا سازمانھای غيرعلنی* ھستند که بايد
قضاوت کنند آيا لگاليستھا فی الواقع طرفدار حزب ھستند يا نه ،يعنی اينکه مخصوصا ً »نظريۀ
برابری« را رد می کند!
اين نامۀ کميتۀ مرکزی با تصميم ويژۀ پلنوم و توسط کميتۀ مخصوصی مرکب از رفقا:
گريگوری) ،(٣اينوکنتی) (۴و مارتف تھيه شده بود .اين نامه را تمامی اعضای اين کميته متفقا ً
امضا کرده بودند .حال رفيق مارتف گويی تحت تأثير شيطان تغيير روش داده و مقالهای می
نويسد که با نظريۀ کامال مخالفی آکنده شده است و زمانی که اين مقاله بحث انگيز خوانده می
شود او گاليه می کند ،گويا می خواھد حزب را مسخره کند!
کامال روشن است که اين نظريۀ برابری که در کليۀ مقاالت ديگر گولوس ھم تند و تيزتر از
مقالۀ مارتف ابراز شده ،در واقع به آنجا می رسد که حزب را تابع انحالل طلبان سازد زيرا
لگاليستی که خود را در برابر حزب غيرعلنی قرار داده و خود را ھمطراز با آن می کند،
چيزی بجز انحالل طلب نيست» .برابری« بين يک سوسيال دمکرات غيرعلنی که تحت پيگرد
پليس بوده و يک لگاليست ]طرفدار کار علنی و قانونی[ که بخاطر جدايی اش از حزب و قانونی
شدن تحت حمايت است ،در واقع »برابری« بين کارگر و سرمايه دار است.
تمام اينھا چنان آشکار است و روش تحقيرآميز گولوس در مورد تصميم پلنوم و تبيين اين تصميم
در نامۀ کميتۀ مرکزی چنان روشن است که بايد مقالۀ مارتف را مقالهای ناميد که »راه درست«
پيروزی انحالل طلبان بر حزب را نشان می دھد .منشويکھای طرفدار حزب از قبل متوجه اين
خطر شدهاند .دليل آن شمارۀ  ١١دنونيک سوتسيال دمکراتا است که در آن پلخانف منشويک که
تنھا مصوبات پلنوم را خوانده و ھنوز »نامۀ« کميتۀ مرکزی را نديده بود ،صريحا ً اشاره می کند
که در صورت »برخورد مسامحه کارانه« به متن مصوبۀ مربوط به لگاليستھا که »آمادهاند
روابط سازمانی استواری با مراکز محلی حزب برقرار کنند«» ،ممکن است انحالل طلبان
بتوانند راه گريز مناسبی برای خود بيابند«)ص .(٢٠
آيا مشخص نيست که پلخانف گولوسيستھا را چقدر خوب می شناسد؟ او درست به ھمان راه
گريز انحالل طلبان اشاره می کند که گولوس سوتسيال دمکراتا در شمارهھای  ٢٠-١٩با ھمۀ
* رجوع کنيد به شمارۀ  ١١ارگان کميتۀ مرکزی ص  »:١٢-١١تنھا سازمانھای محلی می توانند تضمين کنند
که اين نمايندگی اضافی صرفا ً به عناصر واقعا ً )تأکيد از نامه( طرفدار حزب گسترش يابد؛ قضاوت کارگران
محلی ما نه فقط از روی گفتار اين رھبران جنبش علنی بلکه از روی کردار آنھا است ،و از ھيچ کوششی
دريغ نمی ورزند تا تنھا کسانی وارد حزب شوند که در حقيقت حتی اينک بخشی از آن ھستند ،که مايلند به
تشکيالت حزبی ما بپيوندند برای اينکه واقعا ً کار کنند ،آنرا تقويت کنند ،خود را وقف آن سازند و تابع حزب
باشند «.الی آخر

توانش ،تقريبا ً در کليۀ مقاالتش از خط اول تا خط آخر »روی آن کار می کرده« .آيا سزاوار
نيست که ما آن را »صدای« انحالل طلبان بناميم؟
از قطعۀ زير ،از »نامه به رفقا« می توانيم دريابيم که گولوسيستھا در دفاع از انحالل طلبی تا
به کجا پيش رفتهاند» ... :ارگان مرکزی  ...بايد ھم اعتماد عناصر باقيمانده از سازمانھای
زيرزمينی قديمی را به دست آورد ]سازمانھای زيرزمينی حزب ھم به کميتۀ مرکزی و ھم به
ارگان مرکزی اعتماد کامل دارند؛ صحبت از »به دست آوردن« آن در اينجا مزخرف است[ و
ھم اعتماد سازمانھای علنی جديد را که اينک مرکز اصلی ]بفرماييد![ کار سوسيال دمکراتيک
ھستند« .بنابراين لگاليستھايی که از حزب بريدهاند مرکز اصلی ھستند .اين آنھا نيستند که بايد
اعتماد حزب را به دست آورند ،بطور واقعی طرفدار حزب شوند ،به حزب بپيوندند ،به اصول
حزبی بازگردند ،بلکه حزب در قالب ارگان مرکزی است که بايد »اعتماد آنھا را به دست
آورد«  -حتما ً با ھمان دفاع مخفيانه از انحالل طلبی ،با فراھم کردن راھھای گريز برای انحالل
طلبی ،که ما در گولوس مشاھده می کنيم!!
تمام مقالۀ رفيق اف.دان»:مبارزه برای قانونی بودن« آکنده از روح انحالل طلبی بوده و تا حد
رفرميسم کامل ،سقوط می کند .با گفتن اينکه »مبارزه برای قانونی بودن« »يکی از وظايف
انقالبی اصلی« و »پرچم« است و غيره ،رفيق دان نه از نقطه نظر سوسيال دمکراتيک ،که از
نقطه نظر کادتی دفاع می کند .رفيق دان اعالم می دارد»:ھمبستگی غيرعلنی بمثابۀ سالح الزم
در مبارزه برای قانونی بودن« .اين روح کادتی است .برای کادتھا حزب غيرعلنی است ،ليکن
غيرعلنی بودن آنھا صرفا ً »سالح الزم در مبارزه برای قانونی بودن است« .برای سوسيال
دمکراتھا ھمبستگی علنی در حال حاضر يکی از سالحھای الزم حزب غيرعلنی است.
» تنھا در پرتو اين ]مبارزه برای قانونی بودن[ و به نام اين است که در حال حاضر پرولتاريا
می تواند دست به مبارزهای بزند  ...که ھدف خود را  ...سرنگونی حکومت مطلقه قرار داده
است .«...
اين استدالل ھم بايد مجدداً وارونه شود تا به صورت استدالل سوسيال دمکراتيک درآيد .تنھا در
پرتو مبارزه برای سرنگونی حکومت مطلقه ،تنھا به نام اين مبارزه ،کار سوسيال دمکراتيک در
سازمانھای قانونی واقعا ً ممکن است .تنھا به نام مبارزه برای خواستھای انقالبی تخفيف ناپذير
پرولتاريا ،تنھا در پردۀ برنامه و تاکتيکھای مارکسيسم انقالبی است که سوسيال دمکراتھا می
توانند از کليۀ امکانات قانونی استفادۀ واقعا ً موفقی بکنند ،می توانند و الزم است که با عزم
راسخ از اين امکانات دفاع کرده و آنھا را به استحکاماتی برای کار حزبی بدل کنند.
اما مطلب فقط اين نيست .گولوسيستھا در تضاد کامل با تصميمات پلنوم عمل می کنند ،زمانی
که در نامه و در روزنامه شان با قصد تحريک برای ادامۀ انتشار گولوس عليرغم تصميمات
کميتۀ مرکزی ،پيش می آيند .ما نمی خواھيم در اينجا سفسطۀ چرند و رقت انگيزی را که برای
توجيه نقض يک دستور حزبی می آورند ،مورد بررسی قرار دھيم .ما ترجيح می دھيم – حداقل
در مقالۀ کوتاه فعلی – به اشاره به صدای منشويسم طرفدار حزب ،به شمارۀ  ١١دنونيک قناعت
کنيم .رفيق پلخانف اين راه گريز انحالل طلبان را ھم پيش بينی کرده و رک و راست ،ساده و
صريح چيزی گفت که ھيچ سوسيال دمکرات صادقی نمی تواند در آن شک کند .او در ص ١٨
می نويسد»:تحريک عليه تعطيل گولوس ،تحريک عليه لغو فراکسيون ،به معنی تحريک به ھيچ
شمردن نتيجۀ حاصلۀ اصلی گردھم آيی عمومی کميتۀ مرکزی است« .گولوس سوتسيال دمکراتا
برای منشويکھای جريان ياد شده حاوی چه چيز است؟ اين ،مرکز واقعی فراکسيونی – و به
عالوه غيرمسئول – آنھا است.

دقيقا ً ھمين است! ھيچ شمردن وحدت :چيزی که نظر گولوس شمارۀ  ٢٠-١٩و بيانيۀ چھار
سردبير گولوس عليه تصميمات پلنوم به آن می رسند .پس از پلنوم وحدت ،آنھا نسبت به سابق،
به دفاع آشکارتر و گستاخانه تری از انحالل طلبی برخاستند.
وقتی که آنھا در بيانيه شان به منشويکھا می گويند که نامۀ دفتر کميتۀ مرکزی خارج به
گروھھا) (۵که خواھان ايجاد وحدت واقعی است ،برخالف آراء منشويکھا و اعضای بونديست
دفتر خارج تھيه شده است ،ھمگان متوجه می شوند که ما با يک درخواست نيمه پوشيدۀ دعوت
به عدم رعايت اين نامه و برای گسستن وحدت در خارج مواجه ھستيم.
بگذار منشويکھای طرفدار حزب که گولوسيستھا را محکوم می کنند ،از محکوم سازی به
عمل برسند ،اگر می خواھند به ھر قيمت وحدت حزب را حفظ کنند .اين وحدت اينک به
منشويکھای طرفدار حزب ،به آمادگی و توان آنھا برای دست زدن به يک نبرد آشکار عليه
»مرکزی حقيقی« انحالل طلبان گولوسيست ھم در خارجه و ھم در روسيه بستگی دارد.
اين مرکز روسی ،م.م .روسی )مرکز منشويکی( به وضوح در گولوس شمارۀ  ٢٠-١٩ھمراه با
»نامه سرگشاده«) (۶پديدار می شود ،که در آنجا پلخانف را به عنوان »منحل کنندۀ عقايد
منشويسم« معرفی می کند .کناره گيری منشويکھا از حزب با »پديدۀ جھان گستر فساد واحدھای
حزبی«!! توضيح – درست تر آن است که گفته شود توجيه – می شود .کسانی که کناره می
گيرند – بيانيۀ م.م .اين را به ما می گويد – »به دروغ انحالل طلب خوانده می شوند«)ص ٢۴
گولوس(.
ما از ھر سوسيال دمکراتی که کوچکترين بويی از انصاف برده باشد ،به ويژه از سوسيال
دمکراتھای طبقۀ کارگر قطع نظر از گرايشھای آنھا می پرسيم که آيا انتشار چنين بيانيهای
توسط م.م .در فردای پلنوم ،تالش برای وحدت را به ھيچ می شمارد يا خير؟
ما وظيفۀ خود می دانيم اسامی امضا کنندگان اين سند مشھور را – که مطمئنيم نامشان ھمراه با
نام ھراستراتوس* به بدی ياد خواھد شد – به اطالع سرتاسر حزب برسانيم -١ :اوگوستوفسکی،
 -٢انتون -٣ ،واديم -۴ ،و.پترووا -۵ ،گئورگی -۶ ،گئورگ -٧ ،يوگ.ھاز -٨ ،کرامولنيکوف،
 -٩دی .کولتسوف -١٠ ،نات.ميخائيلوا -١١ ،رومان -١٢ ،رومول -١٣ ،سولومونوف-١۴ ،
چروانين)صد البته!( -١۵ ،يوری -١۶ ،ی.پ – ی.
ھيأت تحريريۀ گولوس می گويد »اين امضا کنندگان از فعاالن قديمی حزب ھستند که کامال
برای ھيأت تحريريۀ شناخته شدهاند ،بعضی از آنھا دارای مسئوليتھايی در حزب بودهاند«.
ما پاسخ می دھيم ،ھمۀ کارگران سوسيال دمکرات آگاه اسامی فوق را به بدی ياد خواھند کرد
زمانی که گولوس س.د .شمارۀ  ٢٠-١٩را بخوانند ،زمانی که از تصميمات پلنوم باخبر شوند و
زمانی که از واقعيت زير اطالع يابند:
دفتر کميتۀ مرکزی روسيه اخيراً نامهای رسمی به ) C.C.B.A.ارگان اجرايی کميتۀ مرکزی در
خارج( فرستاده است .چکيدۀ مطلب اين نامه ،چنين است:
» ...ما به رفقا ميخائيل) ،(٧رومان و يوری ]اين اسامی را در باال مورد تأکيد قرار داديم[
پيشنھاد کرديم که از کار باز نياستند ،ولی آنھا در پاسخ گفتند که نه فقط تصميمات پلنوم از نظر

* ھراستراتوس ) ٣۵۶ق.م ،(.کسی که با آتش زدن معبد ديانا ،نام خويش را به بدی مشھور ساخت – م.

آنھا مضر است بلکه آنھا وجود کميتۀ مرکزی را ھم زيانمند می دانند .بر اين مبنا ،حتی از
حضور در جلسۀ برگماری )کئوپتاسيون( نيز خودداری کردند .*«...
)اجازه دھيد ما به سھم خود مطلب را روشن کنيم :رؤسای مرکز منشويکی نه فقط از حمايت از
کميتۀ مرکزی سر باز زدند ،بلکه از حضور برای برگماری منشويکھای ديگر ،برگماری
کارگران منشويک ھم سر باز زدند ،با اينکه به خوبی مطلع بودند که امتناع از حضور برای
برگماری )کئوپتاسيون( جلوی کار کميتۀ مرکزی را خواھد گرفت ،جلوی تشکيل آنرا خواھد
گرفت و کميتۀ مرکزی را مجبور می سازد که شروع کار خود را به عنوان کميتۀ مرکزی ،شايد
برای ماھھا به تعويق اندازد(.
بنابراين ھمان کسانی که به کمک و اجازۀ آکسلرد ،دان ،مارتف و مارتينف در مطبوعات اعالم
می کنند که پلخانف »آنھا را به دروغ انحالل طلب می نامد« مستقيما ً وجود کميتۀ مرکزی را
نقض کرده و آن را مضر اعالم می کنند .ھمان کسانی که در مطبوعات غيرعلنی )از طريق
گولوس( و در مطبوعات علنی )از طريق ليبرالھا( دربارۀ »پديدۀ جھان گستر فساد واحدھای
حزبی« داد سخن می دھند ،خودشان کوششھايی را که برای نظم بخشی ،احياء و ادامۀ کار
واحدھای حزبی می شود ،حتی واحدی ھمچون کميتۀ مرکزی را مختل کردهاند.
بگذار ھمۀ سوسيال دمکراتھا بدانند که بيانيۀ رفقا آکسلرد ،دان ،مارتف و مارتينف ،زمانی که از
»رھبران جنبش علنی که جايگاه پيشروی پرولتاريای رزمنده را اشغال کردهاند« صحبت می
کند ،به چه کسانی اشاره دارد .بگذار ھمۀ سوسيال دمکراتھا اينک بدانند که ھيأت تحريريۀ
گولوس خطاب به چه کسی است که می نويسد»:ما بايد از رفقا ]از نوع ميخائيل ،رومان و
يوری[ به خاطر شکستن دگم رسمی که عمال تشکيالت حزبی را به احتضار جبری محکوم
کرده و بخاطر کوشش برای اشغال مواضعی که به واسطۀ اين گسستن به روی ايشان ]ميخائيل،
رومان ،يوری و امثالھم[ باز شده ،قدردانی کنيم«.
ما خطاب به کليۀ سازمانھا و گروھھای حزبی می پرسيم که :آيا قصد داريد اين به مسخره
گرفتن سوسيال دمکراسی را تحمل کنيد؟ آيا اينک روا است که ناظر منفعل آنچه در شرف وقوع
است بمانيد يا بايد به نبرد قاطع عليه جريانی که حيات حزب را به مخاطره انداخته ،برخيزيد؟
ما از سوسيال دمکراتھای روسيه می پرسيم :آيا ھنوز دربارۀ مفھوم عملی و واقعی سياسی
»نظريۀ برابری« گرايشات ،برابری طرفداران کار علنی و حزب غيرعلنی ،نظريۀ »نبرد برای
علنی بودن« و غيره دچار شک ھستيد؟ اين نظريهھا ،اين استدالالت ،اين راھھای گريز ،آن
نقاب لفظی است که دشمنان سوسيال دمکراسی از قبيل ميخائيل ،رومان و يوری ،و ھمدستان
* افزون بر اينھا ،ما به کليۀ قسمتھای نامهھای )دفتر کميتۀ مرکزی روسيه و يکی از اعضای کميتۀ مرکزی
که در روسيه کار می کند) ((٨مربوط به احضار کميتۀ مرکزی در روسيه ،استناد می کنيم ...»:ما از رفيق
مارتف و اعضای منشويک کميتۀ مرکزی می خواھيم که فوراً اسامی و آدرس رفقايی را که برای برگماری
پيشنھاد می کنند ،به ما معرفی کنند )منشويکھای سن پترزبورگ از اينکار سر باز زدهاند(« » ...در حال
حاضر فراخواندن ھيأت روسی غيرممکن است؛ برگماری را عمال ھيچ کس نپذيرفته است ،فعال فقط يک
بلشويک موافقت کرده است آن ھم بطور مشروط  .منشويکھا )ميخائيل ،رومان و يوری( کال سر باز زدهاند و
فعاليت کميتۀ مرکزی را مضر دانستهاند .به عقيدۀ ميخائيل و ديگران مصوبات پلنوم ھم زيانمند ھستند .به گفتۀ
آنھا ،مداخلۀ کميتۀ مرکزی در فرآيند خودبخودی گروه بندی نيروھای سوسيال دمکراتيک در تشکيالت علنی
که اينک صورت می گيرد ،مانند بيرون کشيدن جنين از رحم مادر پس از دو ماه حاملگی است .ما از شما می
خواھيم فوراً رفقايی که می توانيم پيشنھاد انتخاب شدن را به آنھا بکنيم معرفی کنيد .ھمچنين انتشار نحوۀ
برخورد رفقا به اين رفتار ميخائيل و ديگران نيز مطلوب است«.

سياسی آنھا از قبيل شانزده منشويک ھراستراتوس و رھبران ايدئولوژيک از قبيل فضاليی که
»صدای انحالل طلبان« را ھدايت می کنند ،در پشت آن مخفی شدهاند.
و بنابراين شمارۀ  ٢٠-١٩گولوس سوتسيال دمکراتا و بيانيۀ انشعاب چھار سردبير گولوس »به
رفقا« ،تبليغ مستقيم است برای:
يک ارگان فراکسيونی عليه وحدت،
عليه وحدت در خارجه،
دفاع از انحالل طلبی آشکار،
دفاع از مخالفين مستقيم وجود کميتۀ مرکزی،
برعليه حزب!
توطئه عليه حزب برمال شده است .باشد که ھمۀ کسانی که حيات ح.ک.س.د.ر .برايشان
ارزشمند است به کمک حزب بشتابند!
سوتسيال دمکرات شمارۀ ١٢
نوشته شده در  (٢۴)١١مارس ١٩١٠
منتشر شده بين  (٢٩-٢۵)١۶-١٢مارس ١٩١٠
مجموعه آثار لنين ،جلد ١۶
توضيحات
 -١جزوهای با عنوان »نامه به رفقا« که در پاريس از طرف ھيأت تحريريۀ گولوس سوتسيال
دمکراتا ،در آخر مارس  ١٩١٠منتشر شد .منظور از اين جزوه ،توجيه ادامۀ حيات ارگان
فراکسيونی انحالل طلبان منشويک عليرغم قرار جلسۀ کميتۀ مرکزی در ژانويه بود.
 -٢ديسکوسيونی ليستوک )بولتن بحث( :ضميمۀ سوتسيال دمکرات ،ارگان مرکزی
ح.ک.س.د.ر .که از مارس  ١٩١٠تا آوريل  ١٩١١با قرار جلسۀ ژانويۀ کميتۀ مرکزی
ح.ک.س.د.ر .انتشار يافت .سه شماره از آن منتشر شد.
 – Grigory -٣گ.ی .زينوويف.
 – Innokenty -۴ای.اف .دوبروينسکی.
 -۵منظور لنين نامۀ دفتر کميتۀ مرکزی خارج ح.ک.س.د.ر .است که عنوان »خطاب به ھمۀ
رفقای خارج« را داشت و به صورت جزوهای در  (١۶)٣مارس  ١٩١٠منتشر شد .اين نامه از
تمام گروھھای سوسيال دمکرات خارج خواست که به قرارھای جلسۀ ژانويۀ کميتۀ مرکزی تن
در دھند و صفوف حزب را فشرده تر سازند.
دفتر کميتۀ مرکزی خارج )د.ک.م.خ (.توسط جلسۀ کميتۀ مرکزی در اوت  ١٩٠٨به وجود آمد.
اين دفتر می بايست نمايندۀ حزب در خارج بوده و نسبت به دفتر کميتۀ مرکزی در روسيه تابع و
مسئول باشد .وظايف آن عبارت بود از :حفظ تماس منظم با اعضای کميتۀ مرکزی که در خارج
زندگی می کردند؛ راھنمايی و نظارت بر فعاليتھای گروھھای حمايت کننده از ح.ک.س.د.ر .در
خارج؛ وصول وجوھات پرداختی به صندوق مالی کميتۀ مرکزی توسط سازمانھای خارج .به

زودی پس از جلسۀ ژانويه ،د.ک.م.خ .دربر گيرندۀ اکثريت اعضای انحالل طلب و مرکز تجمع
نيروھای ضد حزب شد .تاکتيکھای انحالل طلبانۀ د.ک.م.خ .بلشويکھای لنينيست را وادار کرد
که در مه  ١٩١١نمايندگانشان را از اين دفتر بيرون بکشند .کمی بعد سوسيال دمکراتھای لتونی
و لھستانی نيز نمايندگانشان را از اين دفتر فراخواندند .در ژانويۀ  ١٩١٢د.ک.م.خ .خود را
منحل ساخت.
» -۶نامۀ سرگشادۀ«  ١۶تن انحالل طلب منشويک ،سندی حاوی نظريات انحالل طلبانه .نامه
پاسخی بود به اظھارات پلخانف عليه انحالل طلبان و رھبر آنھا ،پوترسف که در شمارۀ ٩
دنونيک سوتسيال دمکراتا چاپ شده بود.
 – Mikhail -٧ای.ا .ايزوف – انحالل طلب منشويک.
» -٨يکی از اعضای کميتۀ مرکزی که در روسيه کار می کند« – و.پ .نوگين.
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