در آستانۀ انتخابات دومای چھارم
در آستانۀ انتخابات ،حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه با وجود تحمل تعقيب بی رحمانه و
بازداشتھای دسته جمعی ،با برنامه ،تاکتيکھا و پالتفرمی روشنتر ،متمايزتر و دقيق تر از ھر
حزب ديگر قدم پيش نھاده است.
در ژانويۀ  ١٩١٢کنفرانس سراسری حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه نتايج کار
ايدئولوژيک و سياسی حزب را در سالھای شوم ضدانقالب جمع بندی کرد .مصوبات کنفرانس
برای تمامی مسائل مبرم جنبش پاسخ داشت .بخاطر اين مصوبات ،پالتفرم انتخاباتی صرفا ً يک
بيانيۀ نھايی بود .اين پالتفرم به وسيلۀ کميتۀ مرکزی در روسيه انتشار يافت و سپس به وسيلۀ
يک رشته سازمانھای محلی تجديد چاپ شد (١).تمامی مطبوعات بورژوايی اين کنفرانس را
گزارش کردند و برخی از مصوباتش را منتشر نمودند.
در شش ماھی که از کنفرانس می گذرد از طريق مطبوعات حزبی و دھھا گزارش ،در صدھا
سخنرانی در گروھھای کارخانهای و در اجتماعاتی که در ماھھای آوريل و مه برگزار شدهاند
کار توضيح مصوبات کنفرانس و به اجرا درآوردن آنھا ادامه داشته است .شعارھای حزب –
جمھوری ،ھشت ساعت کار در روز ،مصادرۀ امالک اربابی – در سراسر روسيه گسترده و از
طرف پيشروترين پرولترھا پذيرفته شده است .خيزش انقالبی تودهھا و نمودھای آن از اعتصابھا
و گردھم آيی ھا تا شورش در ارتش ،درست و حياتی بودن اين شعارھا را ثابت کرده است.
حزب ما ،ھم اکنون از انتخابات سود جسته است و اين کار را به شکل گستردهای انجام داده
است .ھر طور که پليس »تعبير« کند ،ھر اندازه که دومای چھارم دروغ پردازی کند )به وسيلۀ
کشيشھا و ديگران( اين نتيجه خنثی نخواھد شد .تبليغاتی که دقيقا ً منطبق با خط حزب سازمان
يافته ھم اکنون در ھمه جا انجام شده است و زمينه الزم را برای برنامۀ انتخاباتی سوسيال
دمکراتھا آماده کرده است.
احزاب بورژوايی به شيوهای عجوالنه و سرسری »پالتفرمھايی برای انتخابات« ،برای نويدھا،
برای فريب رأی دھندگان ،می نويسند .انحالل طلبان نيز که به دنبال ليبرالھا افتادهاند اکنون بر
روال قانونی »پالتفرمی برای انتخابات« طرح می کنند .انحالل طلبان در مطبوعات قانونی و
سانسور شده دربارۀ پالتفرمھا داد سخن می دھند در حالی که خود را آماده می سازند تا مطابق
قانون و محترمانه سردرگمی کامل ،بی سازمانی و فقدان اصول ايدئولوژيک خود را در پس
»پالتفرمی برای انتخابات« پنھان کنند.
نه يک پالتفرم »برای انتخابات« ،بلکه ]شرکت در[ انتخابات برای بکار بستن پالتفرم انقالبی
سوسيال دمکراتيک! – حزب طبقۀ کارگر چنين نظری دارد .ما تاکنون از انتخاباتھا برای اين
ھدف استفاده کردهايم و تا سر حد امکان استفاده خواھيم کرد .ما حتی از ارتجاعی ترين دومای
تزاری برای تبليغ پالتفرم انقالبی ،تاکتيکھا و برنامۀ حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه
استفاده خواھيم کرد .تنھا پالتفرمھايی حقيقتا ً ارزشمندند که کار طوالنی تھييج انقالبی را که
تاکنون پاسخھای کاملی به تمام مسائل جنبش داده است کامل می کنند ،و نه پالتفرمھايی
)بخصوص از نوع قانونی!( که در کمال شتابزدگی برای پر کردن قافيۀ تنگ و برای تبليغات
پر سر و صدا ،مانند پالتفرم انحالل طلبان ،سرھم بندی شده است.
از زمانی که حزب خود را بازيافت شش ماه می گذرد .با غلبه بر دشواريھای غيرقابل باور ،و
با تحمل سرکوب شديد و تجربۀ وقفهھايی در کار اين يا آن مرکز محلی و يا مرکز مشترک –

کميتۀ مرکزی – حزب مسلما ً به پيش می رود و کار و نفوذ خود را در ميان تودهھا گسترش می
دھد .اين گسترش کار به شکل جديدی انجام می گيرد :افزون بر ھستهھای غيرعلنی که مخفی و
محدودند ،و بھتر از پيش پنھان شدهاند ،تبليغات مارکسيستی قانونی نيز گسترده تر شده است.
دقيقا ً اين خصلت مميزۀ تدارکات جديد برای انقالب در شرايط جديد است که مدت مديدی است
توسط حزب تشخيص داده شده و به رسميت شناخته شده است.
اکنون ما می توانيم به زمزمهھای پر سر و صدای انحالل طلبان ،که ما را با »کانديداھای
مضاعف«) (٢تھديد می کنند پاسخ کاملی بدھيم .تھديدھايشان توخالی است و کسی را نمی
ترساند! انحالل طلبان آنچنان به شدت شکست خوردهاند و ناتوان شدهاند که کمک به آنھا ھر
اندازه ھم که باشد نمی تواند جان تازه در آنھا بدمد .آنھا نمی توانند حتی فکر معرفی
»کانديداھای مضاعف« را به خود راه بدھند؛ اگر چنين کنند به گونهای ترحم انگيز و مسخره
آراء ناچيزی را به خود تخصيص خواھند داد .آنھا سر و صدا راه می اندازند تنھا برای اينکه
توجه را منحرف کنند و حقيقت را بپوشانند.
گفتيم »کمک به آنھا ھر اندازه ھم که باشد« .انحالل طلبان بر کمک از خارج از کشور تکيه
دارند .دوستان آنھا – به ويژه لتونی ھا ،بوند ،تروتسکی – تشکيل » ١٠مرکز ،سازمان و
جناح« را اعالم داشتهاند! نخنديد! دنيای خارج از کشور دنيای غنی ،بزرگ و پر نعمتی است.
تعداد » ١٠مرکز«! شيوهھايی که در اين مورد بکار برده می شوند ھمان شيوهھايی ھستند که
دولت در دومای چھارم بکار گرفت :تدارک برای ايجاد يک ھيأت نمايندگی ،و تبديل تعدادی
صفر به نمايشی از »اعداد بزرگ« .نخست تروتسکی )در روسيه او يک صفر است ،تنھا يکی
از نويسندگان نشريۀ ژيوويه ديه لو) (٣است ،و عامالن او فقط مدافعان »گروھھای آغازگر«
انحالل طلبان اند( .دوم ،گولوس سوتسيال دمکراتا يعنی ھمان انحالل طلبان ناتوان .سوم،
»کميتۀ منطقهای قفقاز« باز ھم يک صفر در سومين لباس مبدل .چھارم» ،کميتۀ سازماندھی« –
چھارمين لباس مبدل ھمان انحالل طلبان .پنجم و ششم ،لتونی ھا و بوند که امروز بطور کامل
انحالل طلب است .اما کافی است!
احتياجی نيست که بگوييم حزب ما به اين بازی ھيچ ھا در خارج از کشور می خندد .آنھا نمی
توانند در يک جسد جان بدمند ،زيرا انحالل طلبان در روسيه جز جسد چيزی نيستند.
باری واقعيتھا چنين اند.
مدت شش ماه است که انحالل طلبان و تمامی دوستانشان دست به مبارزهای نوميدانه عليه حزب
زدهاند .نشريۀ قانونی مارکسيستی ای وجود دارد که بطور وحشتناکی ناتوان است و جرأت
ندارد کلمهای دربارۀ جمھوری ،حزب ما ،قيام يا دار و دستۀ تزار بنويسد .به سادگی مسخره
خواھد بود اگر فکر تبليغ شعارھای ح.س.د.ک.ر .از طريق اين نشريه ،به ذھن راه داده شود.
اما کارگر روس ديگر آنچه بود ،نيست .به نيرويی بدل شده است .برای خود راھی را ھموار
کرده است .نشريهای از آن خود دارد ،که ھر چند ناتوان ،به او تعلق دارد و بطور تئوريک از
مارکسيسم دفاع می کند.
در اين عرصۀ باز ،ھر کس می تواند »موفقيتھای« مبارزۀ انحالل طلبان عليه مخالفان انحالل
طلبی را مشاھده کند .اس.وی (۴).از روزنامۀ وپريود اين موفقيتھا را در پراودای وينی و
انحالل طلب تروتسکی خاطرنشان کرده است .او می نويسد واقعيت اين است که کمکھای مالی
کارگران تقريبا ً بطور کامل به دست مخالفان انحالل طلبی می رسد .اما او می کوشد خود را
تسلی دھد و می گويد اين امر به دليل طرفداری کارگران از »لنينيستھا« نيست.
البته طبيعتا ً »نه به اين دليل« ،دوست عزيز انحالل طلبان!

اما باز ھم به واقعيتھا توجه کنيد.
شش ماه مبارزۀ آشکار برای روزنامهای کارگری!
انحالل طلبان از سال  ١٩١٠دربارۀ آن فرياد کردهاند .چه موفقيتی نصيبشان شده است؟ در مدت
شش ماه – از اول ژانويه تا اول ژوئيۀ  – ١٩١٢روزنامهھای آنان ،ژيوويه ديه لو و نوسکی
گولوس) (۵سياھۀ پانزده مورد کمک مالی از طرف گروھھای کارگری برای روزنامهای
کارگری را آورده بودند! پانزده گروه کارگری در شش ماه!
روزنامهھای مخالفان انحالل طلبی را بنگريد .سياھۀ کمک مالی به روزنامهای کارگری را در
ھمان دورۀ شش ماھه در اين روزنامهھا مالحظه کنيد .تعداد موارد کمک از طرف گروھھای
کارگری را جمع بزنيد .می بينيد که  ۵٠۴مورد کمک از طرف گروھھای کارگری وجود داشته
است!
ارقام دقيق ماھيانه برای بخشھای مختلف روسيه در زير می آيد:
تعداد کمکھای گروھی کارگری برای يک روزنامۀ کارگری در نيمۀ اول ١٩١٢
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جمع :
انحالل طلبان در نظر گروھھای کارگری روسيه بطور کامل شکست خوردهاند .انحالل طلبان
جسدی بی جان اند و ھيچ تعداد وحشتناکی )آه ،چقدر وحشتناک!( از »اجتماع گروھھا ،مراکز،
جناحھا ،گرايشات و تمايالت« در خارج از کشور نمی تواند به اين جسد جان تازه بدمد.
ھيچ بيانيۀ تند و تيز در خارج از کشور و ھيچ کنفرانس ساختگی بين »گروھھای آغازگر« و
انحالل طلبان نمی تواند اين شکست کامل انحالل طلبان در نظر صدھا گروه کارگری روسيه را
جبران يا سبک کند.
وحدت مبارزۀ انتخاباتی سوسيال دمکراتھای کارگری در روسيه تضمين شده است .اين وحدت
نه از طريق »توافقھايی« با انحالل طلبان ،بلکه به وسيلۀ پيروزی کامل بر انحالل طلبانی که از
ھم اکنون به نقش واقعی خود يعنی نقش روشنفکران ليبرال تنزل کردهاند ،تضمين شده است.
ببينيد سوسياليست انقالبی انحالل طلب ،ساوين* ،چه خوب در ناشازاريا جای گرفته است ،ببينيد
* Savin

ال.ام (۶).در ليستوک گولوسا سوتسيال دمکراتا)» ،(٧ابتکار« سوسياليستھای انقالبی را که )به
علت خماری اتزويستی!( مکرر به انحالل طلبی در می غلتند ،چه گرم می ستايد .به اھميت اين
واقعيت بيانديشيد که ھمين صفحه »رھبر« مشھور سوسياليست انقالبی آوکسنتيف** را بمثابۀ
يک الگو به رخ پلخانف می کشاند .بخاطر بياوريد که چگونه تمام انحالل طلبان بر جناح غير
سوسيال دمکرات حزب سوسياليست لھستان بوسه می زنند) .(٨انحالل طلبان ھمه احزاب متحد
شويد!
در پايان ھر کسی جايگاه خود را می يابد .گروھھای انحالل طلب روشنفکری از ميان
مارکسيستھای سابق و ليبرالھای بمب بر دست سابق در سير وقايع به ھم جوش می خورند.
و اما حزب طبقۀ کارگر ،ح.س.د.ک.ر .در شش ماھی که از انقياد کسانی که آنرا منحل کرده
بودند ،رھايی يافته است ،ھمانطور که واقعيتھای مذکور در باال نشان می دھند ،گامی بلند به
جلو برداشته است.
رابوچايا گازتا شمارۀ ٩
 ٣٠ژوئيه ) ١٢اوت( ١٩١٢
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٨
توضيحات
» -١پالتفرم انتخاباتی ح.س.د.ک.ر «.توسط لنين در پاريس در آغاز مارس  ١٩١٢نوشته شد.
پالتفرم انتخاباتی توسط کميتۀ مرکزی تأييد شده و در روسيه )تفليس( در شکل جزوهای از
طرف کميتۀ مرکزی منتشر شد .جزوه به ھيجده منطقه شامل بزرگترين مراکز پرولتری تحويل
داده شد .پالتفرم انتخاباتی به صورت ضميمهای بر نشريۀ سوتسيال دمکرات شمارۀ  ٢۶نيز
منتشر شد .پالتفرم حاوی سياست مبارزه جويانهای با فراخوان برای مبارزه جھت انقالب بود.
لنين اھميت خاصی به پالتفرم انتخاباتی حزب می داد و تالشھای انحالل طلبان را برای ارائۀ
پالتفرمی قانونی و اپورتونيستی تحت نام »برای انتخابات« افشا نمود.
ھنگام فرستادن يک نسخه از »پالتفرم انتخاباتی ح.س.د.ک.ر «.برای نشريۀ زوزدا ،لنين آنرا
چنين مشخص نمود»:اين پالتفرم فقط برای اطالع عموم ،بخصوص مؤلفان پالتفرم ارسال می
شود .وقت آن رسيده است که به نوشتن پالتفرمھا ھنگامی که يک پالتفرم تأييد شده و منتشر
شده توسط کميتۀ مرکزی موجود است خاتمه داده شود).جزوهای در اين باره ھم اکنون در
روسيه منتشر شده است ،ولی از آنجا که ما فقط يک نسخه از آن را داريم ،نمی توانيم آنرا
ارسال کنيم اما يک نسخه دستنويس آنرا برای شما می فرستيم(«.
 -٢لنين تھديد انحالل طلبان منشويک را به اينکه کانديداھای خود را در حوزهھای کارگری در
انتخابات دومای چھارم معرفی خواھند کرد ،در نظر دارد.
) Zhivoye Dyelo -٣امر حياتی( :روزنامهای که به وسيلۀ انحالل طلبان منشويک منتشر می
شد و در  ١٩١٢بطور قانونی در سن پترزبورگ بيرون می آمد .شانزده شماره از آن منتشر
شد.
 -۴استانيسالو ولسکی ،نام مستعار ا.و.سوکولوف ،يکی از سازمان دھندگان گروه وپريود.
** Avksentyev

) Nevsky Golos -۵صدای نوا( :روزنامهای که بطور قانونی از ماه مه تا اوت  ١٩١٢به
وسيلۀ انحالل طلبان منشويک در سن پترزبورگ منتشر می شد.
 -۶ل .مارتف ،يکی از رھبران منشويک.
) Listok Golosa Sotsial-Demokrata -٧بولتن صدای يک سوسيال دمکرات( .ارگان
انحالل طلبان منشويک؛ بين ژوئن  ١٩١١و ژوئيۀ  ١٩١٢در پاريس منتشر می شد .در مجموع
شش شماره از آن بيرون آمد.
 -٨جناح چپ حزب سوسياليست لھستان )ح.س.ل (.در  ١٩٠۶پس از انشعاب از ح.س.ل .اقليت
مستقلی را به نام لويکا ) (Lewicaتشکيل داد .لويکا در حالی که بطور کامل ملی گرايی را
طرد نکرد ،بسياری از خواستهھای ملی گرايانه و شيوهھای تروريستی مبارزه را کنار گذاشت.
از نظر مسايل تاکتيکی به انحالل طلبان منشويک نزديک بود .در جنگ جھانی اول بخش
بزرگی از لويکا يک موضع انترناسيوناليستی به خود گرفت و به حزب سوسيال دمکرات
لھستان نزديک شد؛ در دسامبر  ١٩١٨اين دو حزب ،حزب کمونيست کارگران لھستان را
تشکيل دادند.
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