نامهھايی دربارۀ تاکتيکھا
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مقدمه
در  ۴آوريل  ،١٩١٧فرصتی دست داد تا ابتدا ،در گردھم آيی بلشويکھا در پتروگراد ،گزارشی
دربارۀ موضوع فوق بدھم .اين بلشويکھا ،نمايندگان کنفرانس شوراھای نمايندگان کارگران و
سربازان سراسر روسيه بودند که بايد به خانهھايشان می رفتند و در نتيجه من نمی توانستم اين
گزارش را به تأخير بياندازم .بعد از اين گردھم آيی ،رئيس جلسه ،رفيق گ .زينوويف ،از
طرف تمامی مجمع از من خواست که گزارشم را بالفاصله در گردھم آيی مشترک نمايندگان
بلشويکھا و منشويکھا] [٢تکرار کنم که در نظر داشتند دربارۀ مسئلۀ متحد ساختن حزب
سوسيال دمکرات کارگری روسيه بحث کنند.
اگر چه برای من مشکل بود که بالفاصله گزارشم را تکرار کنم ،ولی حس کردم که خودداری
از انجام اين خواست درست نيست ،زيرا که اين را رفقای ھمفکر من و ھمچنين منشويکھا ،که
به علت عزيمت قريب الوقوعشان واقعا ً نمی توانستند به من اجازۀ تأخير بدھند ،از من خواسته
بودند.
*
برای نوشتن اين گزارش ،تزھايی را که در شمارۀ  ٢۶پراودا] [٣در  ٧آوريل  ١٩١٧چاپ
شده بود خواندم.
ھم تزھا و ھم گزارش من باعث اختالف نظرھايی در بين خود بلشويکھا و سردبيران پراودا شد.
بعد از مشورتھايی چند ،ما متفقا ً به اين نتيجه رسيديم که عاقالنه است که دربارۀ اختالفات خود
آشکارا بحث کنيم ،و از اينرو مواد الزم را برای کنفرانس سراسر روسيۀ حزب خود )حزب
سوسيال دمکرات کارگری روسيه که تحت نظر کميتۀ مرکزی متحد شده( فراھم کنيم ،که قرار
است در  ٢٠آوريل  ١٩١٧در پتروگراد جلسه داشته باشد.
من در حالی که با اين تصميم دربارۀ بحث موافقم ،نامهھای زير را منتشر می کنم .در اين
نامهھا ،من ادعا ندارم که بررسی کاملی از اين مسئله کرده باشم ،ولی صرفا ً اميدوارم که
استداللھای اصلی را که مخصوصا ً برای وظايف عملی جنبش طبقۀ کارگر ضروری ھستند،
مطرح کرده باشم.

* من دوباره اين تزھا را ھمراه با تفسير کوتاھی از ھمين شمارۀ پراودا ،به عنوان ضميمۀ اين نامه ،چاپ می
کنم )رجوع شود به لنين ،جلد  ٢۴مجموعه آثار» ،وظايف پرولتاريا در انقالب حاضر« ،ص – ٢١-٢۴
ويراستار(.

نامۀ اول
ارزيابی وضع فعلی
مارکسيسم از ما می خواھد که تجزيه و تحليلی کامال دقيق و بطور عينی قابل تأييد از روابط
طبقات و از ويژگيھای حقيقی مختص ھر وضعيت تاريخی به عمل آوريم .ما بلشويکھا ھميشه
کوشش کردهايم اين خواست را ،که برای تعيين يک بنياد علمی برای سياست ما مطلقا ً ضروری
است ،برآورده سازيم.
»نظريۀ ما يک دگم نيست ،بلکه راھنمای عمل است«] ،[۴مارکس و انگلس ھميشه اين را می
گفتند ،و به درستی از بر کردن و تکرار صرف »فرمولھا« را مسخره می کردند ،فرمولھايی
که در بھترين وضع فقط می توانند وظايف کلی را مشخص کنند ،وظايفی که به دليل شرايط
اقتصادی و سياسی مشخص ھر دورۀ خاص روند تاريخی ،الزاما ً قابل تغييرند.
پس آن حقايق عينی مسلمی که حزب پرولتاريای انقالبی بايد به وسيلۀ آنھا برای مشخص کردن
وظايف و اشکال فعاليتھايش ھدايت شود کدامند؟
ھم در اولين »نامهای از دور« )»اولين مرحلۀ اولين انقالب«( که در شمارهھای  ١۴و ١۵
پراودا در  ٢١و  ٢٢مارس  ١٩١٧منتشر شد ،ھم در تزھايم من »ويژگی خاص وضعيت فعلی
روسيه« را به عنوان دورۀ انتقال از اولين مرحلۀ انقالب به دومين مرحله تعريف کردهام.
بنابراين ،به نظر من شعار اصلی» ،وظيفۀ روز« در اين مرحله اينست»:کارگران ،شما
معجزات قھرمانی ھای پرولتری ،قھرمانی ھای مردم را در جنگ داخلی عليه تزاريسم ،از خود
نشان دادهايد .حال بايد معجزات سازماندھی ،سازماندھی پرولتاريا و تمام مردم را بروز دھيد و
بدين گونه راه را برای پيروزی تان در دومين مرحلۀ انقالب آماده سازيد)«.پراودا – شمارۀ
.*(١۵
پس اولين مرحله چيست؟
اولين مرحله ،انتقال قدرت دولتی به بورژوازی است.
قبل از انقالب فوريه  -مارس  ،١٩١٧قدرت دولتی در روسيه در دست يک طبقۀ کھنه ،يعنی
اشرافيت زميندار فئودال بود که نيکالی رومانف در رأسش قرار داشت.
بعد از انقالب ،قدرت در دست طبقۀ ديگری است ،يک طبقۀ جديد ،يعنی بورژوازی.
انتقال قدرت دولتی از يک طبقه به طبقۀ ديگر ،اولين نشانۀ اصلی و اساسی يک انقالب است،
ھم به معنای دقيقا ً علمی کلمه و ھم به معنای عملی سياسی آن.
تا اينجا ،انقالب بورژوايی ،يا انقالب بورژوا  -دمکراتيک در روسيه تکميل شده است.
ولی در اين نقطه ،ما غريو اعتراض کسانی را می شنويم که با اشتياق خودشان را »بلشويکھای
قديمی« می نامند .آنھا می گويند ،مگر ما ھميشه معتقد نبوديم که انقالب بورژوا  -دمکراتيک
فقط به وسيلۀ »ديکتاتوری انقالبی  -دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان« تکميل می شود؟ آيا انقالب
ارضی ،که آن ھم يک انقالب بورژوا  -دمکراتيک است ،پايان يافته است؟ آيا واقعيت اين نيست
که درست برعکس ،اين انقالب حتی شروع ھم نشده است؟
* نگاه کنيد به لنين ،مجموعه آثار ،جلد  ،٢٣ص  – ٣٠۶-٣٠٧ويراستار.

جواب من اينست :شعارھا و ايدهھای بلشويکی در کل توسط تاريخ اثبات شدهاند؛ ولی بطور
مشخص رويدادھا به نحو متفاوتی رخ دادند؛ آنھا بيشتر از آنچه که کسی می توانست انتظارش
را داشته باشد ،اصيل ،ويژه و متنوع تر ھستند.
نديده گرفتن يا چشم پوشيدن از اين واقعيت بدين معنی خواھد بود که از آن »بلشويکھای قديمی«
دنباله روی کنيم که تا به حال بيش از يک بار نقشی بسيار تأسف بار در تاريخ حزب ما
داشتهاند ،از اين رو که بجای مطالعۀ ويژگيھای مخصوص واقعيت جديد و زنده ،فرمولھايی را
که از روی عادت ياد گرفتهاند ،تکرار می کنند» .ديکتاتوری انقالبی  -دمکراتيک پرولتاريا و
دھقانان« ھم اکنون در انقالب روسيه واقعيتی شده است* ،زيرا که اين »فرمول« رابطۀ بين
طبقات را در نظر دارد ،و نه يک نھاد سياسی مشخص که بتواند اين رابطه ،اين ھمکاری را
به مرحلۀ عمل درآورد» .شورای نمايندگان کارگران و سربازان« – آنجا ،شما »ديکتاتوری
انقالبی  -دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان« را داريد که ھم اکنون در واقعيت تحقق يافته است.
اين فرمول ديگر کھنه شده است .وقايع آن را از حوزۀ فرمولھا به حوزۀ واقعيت کشاندهاند ،آن
را با گوشت و استخوان پوشاندهاند ،به آن تجسم بخشيدهاند ،و در نتيجه آن را تغيير دادهاند.
حال وظيفۀ جديد و متفاوتی در برابر ما قرار دارد :ايجاد شکافی در اين ديکتاتوری ،بين
عناصر پرولتری )عناصر ضد گرايش دفاع گرايانه ،انترناسيوناليست» ،کمونيست« که خواھان
انتقال به کمون ھستند( و عناصر خرده مالک يا خرده بورژوا )چخيدزه ،تسره تلی ،استکلوف،
سوسياليست رولوسيونرھا] [۵و ساير دفاع گراھای انقالبی ديگر ،که مخالف حرکت به سمت
کمون و موافق »حمايت« از بورژوازی و دولت بورژوائی ھستند(.
کسی که االن فقط از »ديکتاتوری انقالبی  -دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان« صحبت می کند،
از زمان عقب است ،و در نتيجه ،عليه مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا به جبھۀ خرده بورژوازی رفته
است؛ اين فرد را بايد به بايگانی »بلشويکی« پيش از انقالب سپرد )به اين بايگانی ،بايگانی
»بلشويکھای قديمی« ھم می توان گفت(.
»ديکتاتوری انقالبی  -دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان« ھم اينک تحقق يافته است ولی به
شيوهای بسيار بديع و با چندين تعديل بی نھايت مھم .من راجع به اين تغييرات بطور جداگانه در
يکی از نامهھايم در آينده صحبت خواھم کرد .در حال حاضر ،ضروری است که اين حقيقت
مسلم را درک کنيم که يک مارکسيست بايد از زندگی واقعی ،فاکتھای حقيقی واقعيت آگاه شود و
به تئوری ديروز نچسبد ،که مثل تمام تئوريھا ،در بھترين حالت فقط می تواند مسائل عمده و کلی
را مشخص کند و فقط تا آن حد نزديک می آيد که زندگی را در تمام پيچيدگی ھايش دربر
بگيرد.
»تئوری ،دوست من ،خاکستری است ،ولی سبز ،درخت جاويدان زندگی است«].[۶
اينکه با مسئلۀ »تکميل« انقالب بورژوائی به شيوۀ قديمی برخورد بکنيم ،فدا کردن مارکسيسم
زنده برای حرفھای مرده است.
بر طبق شيوۀ قديمی تفکر ،به دنبال حکمرانی بورژوازی ،می تواند و بايد حکومت پرولتاريا و
دھقانان ،و ديکتاتوری آنھا بيايد.
ولی در زندگی واقعی ،ھم اکنون چيزھا متفاوت درآمدهاند؛ در ھم آميختگی به غايت اصيل،
جديد و بی سابقۀ يکی با ديگری اتفاق افتاده است .ما بطور ھم زمان ھم حکومت بورژوازی
)دولت لووف و گوچکوف( و ھم ديکتاتوری انقالبی  -دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان را ،که
* به شکل معينی و تا حدود معينی.

داوطلبانه قدرت را به بورژوازی واگذار می کند ،که داوطلبانه خود را ضميمۀ بورژوازی می
سازد ،در کنار يکديگر داريم.
نبايد فراموش کرد که در واقع در پتروگراد ،قدرت در دست کارگران و سربازان است؛ دولت
جديد برعليه آنھا خشونت بکار نمی برد و نمی تواند ببرد ،زيرا که ھيچ پليسی ،ھيچ ارتشی
نيست که در خارج از مردم قرار داشته باشد ،ھيچ دستگاه اداری نيست که با قدرت در باالی
سر مردم قرار داشته باشد .و اين واقعيتی است ،آن نوع واقعيت که ويژگی دولتی به سبک
کمون پاريس] [٧است .اين واقعيت با طرحھای قديمی جور درنمی آيد .انسان بايد بداند که
چگونه طرحھا را با واقعيات وفق دھد ،بجای اينکه کلماتی که اکنون بی معنی شدهاند دربارۀ
يک »ديکتاتوری پرولتاريا و دھقانان« بطور کلی را تکرار کند.
برای اينکه به اين موضوع روشنی بيشتری ببخشيم ،بيائيد آن را از زاويۀ ديگری بررسی کنيم.
يک مارکسيست نبايد زمينۀ تجزيه و تحليل دقيق روابط طبقاتی را فراموش کند .بورژوازی در
قدرت است .ولی مگر تودۀ دھقانان ھم يک ]نوع[ بورژوازی ،فقط از قشر اجتماعی متفاوت،
از نوعی متفاوت ،با خصلتی متفاوت نيست؟ چطور می توان از آن نتيجه گرفت که اين اليه
نمی تواند به قدرت برسد ،و در نتيجه انقالب بورژوا  -دمکراتيک را »کامل« کند؟ چرا اين
بايد غيرممکن باشد؟
اين نحوهايست که اغلب »بلشويکھای قديمی« به آن شيوه استدالل می کنند.
پاسخ من اينست که اين کامال ممکن است .ولی در ارزيابی يک موقعيت خاص ،يک مارکسيست
نبايد از آنچه که ممکن ھست ،بلکه بايد از آنچه که واقعی است آغاز کند.
و حقيقت اين واقعيت را آشکار می کند که نمايندگان سربازان و دھقانان که آزادانه انتخاب
شدهاند ،دارند آزادانه به دولت دوم و موازی می پيوندند ،آزادانه آن را تکميل می کنند ،رشد می
بخشند و به کمال می رسانند .و درست به ھمان اندازه آزادانه ،آنھا دارند قدرت را به
بورژوازی تسليم می کنند ،واقعيتی که سر سوزنی نظريۀ مارکسيسم را »نقض« نمی کند ،زيرا
که ما ھميشه می دانستيم و مکرراً نشان دادهايم که بورژوازی نه فقط به وسيلۀ زور ،بلکه
ھمچنين به اتکای فقدان آگاھی و سازماندھی طبقاتی ،عادات و بی حقوقی تودهھا خودش را در
قدرت نگه می دارد.
با در نظر داشتن اين حقيقت امروزی ،ديگر صرفا ً مضحک است که انسان به واقعيت پشت کند
و دربارۀ »امکانات« صحبت کند.
احتماال دھقانان تمامی زمينھا و تمامی قدرت را به دست خواھند گرفت .من بدون فراموش
کردن اين امکان ،و بی آنکه خودم را محدود به زمان حال بکنم ،بطور مشخص و روشن برنامۀ
ارضی را تنظيم می کنم ،در حاليکه پديدۀ جديد ،يعنی شکاف عميق تر بين کارگران کشاورزی
و دھقانان فقير از يک طرف و دھقانان مرفه از طرف ديگر را از نظر دور نمی دارم.
ولی امکان ديگری ھم ھست؛ ممکن است که دھقانان نصيحت حزب خرده بورژوائی
سوسياليست رولوسيونرھا را بپذيرند ،يعنی نصيحت حزبی را که تسليم نفوذ بورژوازی شده،
موضع دفاع گرايانه را پذيرفته ،و نصيحت می کند که منتظر مجلس مؤسسان بشويم ،اگر چه
*
ھنوز تاريخ تشکيل آن مشخص نشده است.
* برای اينکه مبادا گفتۀ من سوء تعبير شود ،بالفاصله می گويم که من بطور مسلم طرفدار شوراھای
کارگران کشاورزی و دھقانان ھستم که بالفاصله تمامی زمينھا را در دست بگيرند ،ولی آنھا خودشان بايد
شديدترين نظم و انضباط را رعايت کنند ،کوچکترين لطمهای را به ماشينھا ،بناھا يا دامھا اجازه ندھند ،و به

ممکن است که دھقانان معاملۀ خود را با بورژوازی نگھدارند و آن را تمديد کنند ،معاملهای که
آنھا اکنون از طريق شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان ،نه فقط در ظاھر ،بلکه در واقع
منعقد کردهاند.
خيلی چيزھا ممکن است .اشتباه بزرگی است که جنبش برای زمين و برنامۀ ارضی را فراموش
کنيم .و به ھمان اندازه اشتباه خواھد بود که حقيقت را فراموش کنيم که اين واقعيت را آشکار
می سازد که يک توافق يا – اگر بخواھيم عبارت دقيق تر ،کمتر قانونی ،و بيشتر طبقاتی -
اقتصادی بکار ببريم – ھمکاری طبقاتی بين بورژوازی و دھقانان وجود دارد.
موقعی که اين واقعيت ديگر واقعيت نباشد ،موقعی که دھقانان از بورژوازی جدا بشوند ،زمين و
قدرت را عليرغم بورژوازی به دست بگيرند ،اين مرحلۀ جديدی در انقالب بورژوا -
دمکراتيک خواھد بود؛ و اين موضوع جداگانه بررسی خواھد شد.
مارکسيستی که بخاطر امکان چنين مرحلهای در آينده ،وظايف خود را در حال حاضر فراموش
کند ،يعنی موقعی که دھقانان با بورژوازی در توافق به سر می برند ،به يک خرده بورژوا
تبديل خواھد شد .زيرا که او در عمل به پرولتاريا وعظ می کند که به خرده بورژوازی اعتماد
کند )»اين خرده بورژوازی ،اين دھقانان ،در موقعی که انقالب بورژوا  -دمکراتيک ھنوز در
جريان است ،بايد از بورژوازی جدا شوند«( .به علت »امکان« چنين آيندۀ دلپذير و شيرينی که
در آن دھقانان دنباله روی بورژوازی نخواھند بود ،که در آن سوسياليست رولوسيونرھا،
چخيدزهھا ،تسره تلی ھا و استکلوف ھا ضميمۀ دولت بورژوائی نخواھند بود – به علت
»امکان« چنين آيندۀ دلپذيری ،او حال حاضر نامطبوع را فراموش می کند ،که در آن ھنوز ھم
دھقانان دنباله روی بورژوازی ھستند ،و در آن سوسياليست رولوسيونرھا و سوسيال دمکراتھا
ھنوز نقش خود را به عنوان ضميمۀ دولت بورژوائی ،به عنوان »اپوزيسيون اعليحضرت«][٨
لووف از دست ندادهاند.
اين فرد خيال پرداز شبيه لوئی بالن نازک طبع يا يک کائوتسکيست شيرين زبان است ،ولی
قطعا ً شباھتی با يک مارکسيست انقالبی ندارد!
ولی آيا ما در خطر سقوط به ذھن گرائی ،در خطر انتظار رسيدن يک انقالب سوسياليستی به
وسيلۀ »پرش« از انقالب بورژوا  -دمکراتيک نيستيم – که ھنوز کامل نشده و ھنوز جنبش
دھقانی را تا آخر به پيش نبرده است؟
ممکن بود که من متحمل اين خطر می شدم ،اگر می گفتم»:تزار نه ،بلکه يک دولت
کارگری«] .[٩ولی من اين را نگفتم ،من چيز ديگری گفتم .من گفتم که ھيچ دولت ديگری )با
حذف يک دولت بورژوائی( نمی تواند در روسيه وجود داشته باشد بجز دولت شوراھای
نمايندگان کارگران ،کارگران کشاورزی ،سربازان و دھقانان .من گفتم که اينک قدرت در
روسيه می تواند از گوچکوف و لووف فقط به اين شوراھا منتقل شود .و در اين شوراھا،
چنانچه بخواھيم يک اصطالح علمی ،مارکسيستی ،يک توصيف طبقاتی و نه يک توصيف
عاميانه و سطحی را بکار بريم ،اين دھقانان و سربازان و در واقع خرده بورژوازی است که
مسلط می باشد.
من در تزھايم ،عليه پرش از روی جنبش دھقانی ،که ھنوز عمرش به سر نيامده يا جنبش خرده
بورژوايی بطور کلی ،و عليه ھر نوع بازی »قاپيدن قدرت« توسط يک دولت کارگری ،عليه
ھيچ عنوان کشاورزی و توليد غالت را بی سامان نکنند ،بلکه آن را رشد دھند ،زيرا که سربازان به دو برابر
نان احتياج دارند و نبايد اجازه داد که مردم گرسنگی بکشند.

ھر نوع ماجراجوئی بالنکيستی] ،[١٠مطلقا ً از خودم مراقبت کردهام؛ زيرا که من با کنايه به
تجربۀ کمون پاريس اشاره کردهام .و اين تجربه ،ھمانطور که می دانيم ،و ھمانطور که مارکس
به تفصيل در  ١٨٧١و انگلس در  ١٨٩١ثابت کردهاند] ،[١١مطلقا ً بالنکيسم را رد می کند و
مطلقا ً حاکميت مستقيم ،بالواسطه و بدون ترديد اکثريت و فعاليت تودهھا را ،فقط تا آن حدی که
اکثريت خودش آگاھانه عمل کند ،تضمين می کند.
من در اين تزھا ،صراحتا ً مسئله را به مبارزه برای نفوذ درون شوراھای نمايندگان کارگران،
کارگران کشاورزی ،دھقانان و سربازان ،محدود کردم .به اين منظور که ھيچ سايۀ شکی در
اين باره باقی نماند ،من دو بار در اين تزھا بر نياز به کار پيگير »توضيحی« صبورانه که »با
احتياجات عملی تودهھا وفق داده شده باشد« تأکيد کردم.
ممکن است افراد ناآگاه از مارکسيسم ،يا مرتدان از مارکسيسم مثل آقای پلخانف دربارۀ
آنارشيسم ،بالنکيسم و غيره فرياد بزنند .ولی آنھايی که می خواھند فکر کنند و ياد بگيرند ،نمی
توانند درک نکنند که بالنکيسم به معنی کسب قدرت توسط يک اقليت است ،در حالی که شوراھا
مسلما ً سازماندۀ مستقيم و بالواسطۀ اکثريت مردم می باشند .کاری که محدود به مبارزه برای
نفوذ درون اين شوراھا باشد ،به سادگی نمی تواند ،به درون باتالق بالنکيسم فرو رود .ھمچنين
نمی تواند درون باتالق آنارشيسم غرق شود ،زيرا که آنارشيسم نياز به دولت و قدرت دولتی در
دورۀ انتقال از حاکميت بورژوازی به حاکميت پرولتاريا را رد می کند ،در حالی که من با دقتی
که ھر نوع امکان سوء تعبير را از بين می برد ،از نياز به دولت در اين دوره حمايت می کنم،
اگر چه مطابق با مارکس و درسھای کمون پاريس ،من از دولت معمولی پارلمانی بورژوائی
حمايت نمی کنم ،بلکه از دولتی بدون ارتش ثابت ،بدون پليس مخالف با مردم ،بدون يک سيستم
اداری که در باالی سر مردم قرار داشته باشد ،حمايت می کنم.
وقتی که آقای پلخانف در روزنامهاش يدينستوو] ،[١٢با تمامی قدرتش فرياد می زند که اين
آنارشيسم است ،او فقط دارد دليل ديگری بر جدائی اش از مارکسيسم ارائه می کند .آقای
پلخانف ،که من با او در پراودا )شمارۀ  (٢۶جدل داشتم که به ما بگويد مارکس و انگلس دربارۀ
اين موضوع در  ١٨٧٢ ،١٨٧١و  ١٨٧۵چه تعاليمی داشتند* ،فقط می تواند در مورد مسئلۀ
مورد بحث سکوت کند و به شيوۀ بورژوازی خشمگين ،دشنام بدھد.
آقای پلخانف ،مارکسيست سابق ،مطلقا ً دکترين مارکسيستی دربارۀ دولت را نفھميده است.
تصادفا ً ،نطفهھای عدم درک او ھمچنين در جزوۀ آلمانيش راجع به آنارشيسم يافت می
شوند[١٣].

***
حال بيائيد ببينيم رفيق ی .کامنف در شمارۀ  ٢٧پراودا» ،مخالفتش« را با تزھای من و نظراتی
که در باال مطرح شد ،چگونه فرموله می کند .اين به ما کمک می کند که آنھا را با وضوح
بيشتری درک کنيم.
رفيق کامنف می نويسد »در مورد نقشۀ کلی رفيق لنين ،از آنجايی که از اين فرض حرکت می
کند که انقالب بورژوا  -دمکراتيک کامل شده و بر تبديل شدن بالفاصلۀ اين انقالب به انقالب
سوسياليستی اتکاء دارد ،به نظر ما قابل پذيرش نيست«.
دو اشتباه بزرگ در اينجا ھست.
* نگاه کنيد به لنين ،مجموعه آثار ،جلد » ،٢۴وظايف پرولتاريا در انقالب حاضر« – ويراستار.

اول – مسئلۀ »کامل شدن« انقالب بورژوا  -دمکراتيک به نحو غلطی مطرح شده است .مسئله
به نحوی انتزاعی ،ساده ،و اگر بتوان گفت ،تک رنگ مطرح شده که با واقعيت عينی تطبيق
نمی کند .طرح سؤال به اين نحو که در حال حاضر »آيا انقالب بورژوا  -دمکراتيک کامل شده«
و ھيچ چيز ديگری نگفتن ،به اين معنی است که مانع ديدن حقيقت بی نھايت پيچيده شويم که اقال
دو رنگ است .اين در عالم تئوری است .در عمل اين به معنی تسليم شدن ناگزير به انقالبيگری
خرده بورژوازی است.
در حقيقت ،واقعيت به ما ھم انتقال قدرت به دستان بورژوازی )انقالب »کامل شده« بورژوا -
دمکراتيک از نوع معمولی( و ھم دوشادوش دولت واقعی ،وجود يک دولت موازی را نشان می
دھد که نشان دھندۀ »ديکتاتوری انقالبی  -دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان« است .اين »دولت
دوم« خودش قدرت را به بورژوازی واگذار کرده ،خودش را با زنجير به دولت بورژوائی
بسته است.
آيا فرمول بلشويکی قديمی رفيق کامنف که می گويد »انقالب بورژوا  -دمکراتيک کامل نشده
است« ،اين واقعيت را دربر می گيرد؟
نه نمی گيرد .اين فرمول کھنه است .اصال خوب نيست .مرده است .و فايدهای ندارد که بکوشيم
آن را احيا کنيم.
دوم – يک مسئلۀ عملی .چه کسی می داند که آيا ھنوز ھم در حال حاضر ممکن است که يک
»ديکتاتوری انقالبی  -دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان« ويژه که از دولت بورژوائی جدا باشد،
در روسيه ظاھر بشود؟ تاکتيکھای مارکسيستی نمی توانند بر اساس نادانستهھا استوار شوند.
ولی اگر اين ھنوز ھم ممکن باشد ،آنگاه يک راه ،و فقط يک راه به سوی آن وجود دارد ،يعنی
جدائی بالفاصله ،قاطع و برگشت ناپذير عناصر کمونيست پرولتری از عناصر خرده بورژوا.
چرا؟
زيرا که تمامی خرده بورژوازی ،نه بطور اتفاقی ،بلکه از روی ضرورت به طرف شووينيسم
)= دفاع گرايی( گرويده است ،به طرف »حمايت« از بورژوازی ،به طرف وابستگی به آن ،به
طرف ترس از اينکه مجبور شود بدون آن کاری بکند ،و غيره و غيره.
چگونه می توان خرده بورژوازی را ،اگر حتی ھم اکنون بتواند قدرت را در دست گيرد ،ولی
اين را نخواھد ،به طرف قدرت »ھل« داد؟
اين را فقط می توان از طريق جدا کردن حزب پرولتری کمونيستی ،از طريق انجام مبارزۀ
طبقاتی پرولتری فارغ از ترسوئی اين خرده بورژواھا انجام داد .فقط از راه استحکام
پرولترھايی که از نفوذ خرده بورژوازی ،در عمل و نه فقط در حرف آزاد ھستند ،می توان
زمين را زير پای خرده بورژوازی آنقدر داغ کرد که تحت شرايط معينی مجبور به گرفتن
قدرت شود؛ حتی امکان ھم دارد که گوچکوف و ميليوکوف – ھمانطور که گفته شد تحت شرايط
خاصی – موافق باشند که قدرت کامل و واحد را به چخيدزه ،تسره تلی ،اس آرھا و استکلوف
بدھند ،زيرا که باالخره اينھا »دفاع گرا« ھستند.
جدا کردن عناصر پرولتری شوراھا )يعنی حزب پرولتری کمونيستی( از عناصر خرده بورژوا
ھم اکنون ،بالفاصله و بطور بازگشت ناپذير ،به معنی اظھار صحيح منافع جنبش در ھر کدام از
دو صورت ممکن است :در صورتی که روسيه ھنوز ھم »ديکتاتوری پرولتاريا و دھقانان«
ويژهای را مستقل از بورژوازی تجربه بکند ،و در صورتی که خرده بورژوازی قادر نباشد که
خود را از بورژوازی جدا کند و تا ابد )يعنی تا موقعی که سوسياليسم برقرار شود( بين ما و
بورژوازی نوسان کند.

اينکه فرد در فعاليتھايش فقط با اين فرمول ساده که »انقالب بورژوا  -دمکراتيک کامل نشده
است« راھنمايی شود ،مثل اينست که انسان ضمانت اين را به عھده بگيرد که خرده بورژوازی
قطعا ً قادر به مستقل بودن از بورژوازی است .اين کار يعنی اينکه در اين لحظه انسان خود را
در اختيار خرده بورژوازی قرار بدھد.
اتفاقاً ،در رابطه با »فرمول« ديکتاتوری پرولتاريا و دھقانان ،قابل ذکر است که در »دو
تاکتيک« )ژوئيۀ  ،(١٩٠۵من نکتهای را با تأکيد مطرح کردم ) ١٢سال – ص :([١۴]۴٣۵
»مثل ھر چيز ديگری در دنيا ،ديکتاتوری انقالبی  -دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان ،گذشته و
آيندهای دارد .گذشتهاش حکومت مطلقه ،سرواژ ،سلطنت و امتياز انحصاری است  ...آيندهاش
مبارزه عليه مالکيت خصوصی ،مبارزۀ کارگر مزدی عليه کارفرما ،مبارزه برای سوسياليسم
است .*«...
اشتباه رفيق کامنف در اينست که حتی در سال  ١٩١٧او فقط گذشتۀ ديکتاتوری انقالبی -
دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان را می بيند .در واقع آيندهاش ھم اکنون شروع شده است ،زيرا
که منافع و خط مشی ھای کارگر مزدی و خرده مالک ،حتی در مورد چنين مسئلۀ مھمی مثل
»دفاع گرايی« و مسئلۀ برخورد نسبت به جنگ امپرياليستی ،ھم اينک در واقع از يکديگر جدا
شدهاند.
اين مرا به دومين اشتباه استدالل رفيق کامنف که در باال ذکر شد ،می کشاند .او از من انتقاد می
کند ،می گويد که »اتکاء« نقشۀ من بر »تبديل فوری اين انقالب ]بورژوا  -دمکراتيک[ به
انقالب سوسياليستی« است.
اين صحيح نيست .من نه فقط بر »تبديل فوری« انقالبمان به انقالب سوسياليستی »اتکاء« نمی
کنم ،بلکه در موقعی که در تز شمارۀ  ٨بيان می کنم که»:وظيفۀ فوری ما اين نيست که
سوسياليسم را »برپا« کنيم  **«...در واقع برعليه اين امر اخطار می کنم.
آيا روشن نيست آن کسی که بر تبديل فوری انقالب ما به يک انقالب سوسياليستی تأکيد می کند،
نمی تواند مخالف وظيفۀ فوری مطرح کردن سوسياليسم باشد؟
به عالوه ،حتی يک »دولت کمون« )يعنی دولتی که بر اساس خطوط کمون پاريس سازمان يافته
باشد( نمی تواند در روسيه »فوراً« مطرح شود ،زيرا که برای انجام اين کار الزم است که
اکثريت نمايندگان در سرتاسر )يا در اکثر( شوراھا تمامی اشتباھات و ضررھای تاکتيکھا و
سياستی را که توسط سوسياليست رولوسيونرھا ،چخيدزه ،تسره تلی ،استکلوف و غيره دنبال
شده را به وضوح تشخيص دھند .و اما در مورد خودم ،بدون اينکه جای اشتباھی باقی بماند،
اعالم کردم که در اين باره »اتکاء« من فقط بر توضيح »صبورانه« است )آيا انسان برای ايجاد
تغييری که می تواند »فوراً« عملی شود مجبور است صبور باشد؟(.
رفيق کامنف از ھول حليم توی ديگ افتاده و پيشداوری بورژوائی را نسبت به کمون پاريس
تکرار می کند که گويا می خواسته سوسياليسم را »فوراً« مطرح کند .ولی قضيه اينطور نيست.
متأسفانه کمون در مطرح کردن سوسياليسم بسيار کند بود .جوھر حقيقی کمون در آنجائی نيست
که بورژوازی معموال به دنبالش می گردد ،بلکه جوھرش در ايجاد و خلق نوع ويژهای از دولت
است .چنين دولتی ھم اکنون در روسيه به وجود آمده ،اين دولت شوراھای نمايندگان کارگران و
سربازان است!
* نگاه کنيد به مجموعه آثار لنين ،جلد  ،٩ص  – ٨۴-٨۵ويراستار.
** لنين ،مجموعه آثار ،جلد » ،٢۴وظايف پرولتاريا در انقالب حاضر« – ويراستار.

رفيق کامنف بر اين واقعيت ،بر اھميت شوراھای موجود ،يکی بودنشان از نظر نوع و خصلت
اجتماعی  -سياسی با دولت کمون تأمل نکرده است ،و بجای بررسی واقعيت ،شروع به صحبت
راجع به چيزی کرده که گويا من برای آيندۀ »بالفاصله« بر آن »اتکاء« نمودهام .نتيجه،
متأسفانه ،تکرار روشی است که خيلی از بورژواھا آن را بکار می برند :از اين نوع سؤاالت که
شوراھا چيستند؟ آيا آنھا نوع باالتری از جمھوری پارلمانی ھستند؟ آيا آنھا برای مردم مفيدترند؟
دمکراتيک ترند؟ برای مبارزه ،جنگ ،يا مثال برای کمبود غالت و غيره مناسب ترند؟ و غيره
و غيره .توجه از اين مسئلۀ واقعی ،فوری و حياتی ،به مسئلۀ پوچ ،به اصطالح علمی ،ولی در
واقع ميان تھی ،استادمآبانه و مردۀ »اتکاء بر يک تبديل فوری« منحرف می شود.
يک مسئلۀ بيھوده به نحوی غلط مطرح شده است .من فقط بر اين ،منحصراً بر اين »اتکاء« می
کنم که کارگران ،سربازان و دھقانان بھتر از مأمورين اداری ،بھتر از پليس ،مسائل سخت
عملی توليد بيشتر غالت ،توزيع بھتر آن و تھيه و تدارک بھتر برای سربازان ،و غيره و غيره
را حل می کنند.
من عميقا ً معتقدم که شوراھا فعاليت مستقل تودهھا را سريع تر و مؤثرتر از يک جمھوری
پارلمانی به حقيقت بدل خواھند کرد )من اين دو نوع دولت را با دقت و با تفصيل بيشتری در
يک نامۀ ديگر مقايسه خواھم کرد( .آنھا مؤثرتر ،عملی تر و صحيح تر تصميم خواھند گرفت
که چه قدمھايی را می توان به سوی سوسياليسم برداشت و اينکه اين قدمھا را چگونه بايد
برداشت .کنترل يک بانک ،ترکيب شدن تمام بانکھا در يک بانک ،ھنوز سوسياليسم نيست ،ولی
قدمی به سوی سوسياليسم است .امروز چنين قدمھايی در آلمان توسط يونکرھا و بورژوازی
عليه مردم برداشته می شود .فردا شورا ،اگر تمام قدرت دولتی در دستھايش قرار داشته باشد،
قادر خواھد بود که اين قدمھا را به نحوی مؤثرتر به سود مردم بردارد.
چه چيزی اين قدمھا را اجباری می کند؟
قحطی .بی سامانی اقتصادی .ورشکستگی قريب الوقوع .وحشت از جنگ .وحشت از زخمھايی
که بر اثر جنگ بر بشريت وارد شده است.
رفيق کامنف مقالهاش را با اين اظھارنظر تمام می کند که»:او اميدوار است که در يک بحث
وسيع نقطه نظرش پذيرفته شود ،که تنھا نقطه نظر ممکن برای سوسيال دمکراسی انقالبی است
چنانچه بخواھد که تا به آخر حزب تودهھای انقالبی پرولتاريا باقی بماند ،و بايد بماند ،و نخواھد
که به گروھی از مروجين کمونيست تبديل بشود«.
به نظر من اين عبارات ارزيابی خيلی غلطی را از وضعيت نشان می دھد .رفيق کامنف »حزب
تودهھا« را در مقابل »گروه مروج« قرار می دھد .ولی »تودهھا« اينک به ديوانگی دفاع گرايی
»انقالبی« تسليم شدهاند .آيا برای انترناسيوناليستھا برازنده تر نيست که در اين لحظه نشان بدھند
که آنھا می توانند بجای اينکه »بخواھند که با تودهھا باقی بمانند« ،يعنی به مستی »تودهای«
تسليم شوند ،در مقابل اين بيماری ھمه گير مقاومت کنند؟ آيا ما در تمامی کشورھای متحارب
اروپائی نديدهايم که شووينيستھا کوشيدهاند بر اين اساس که خواستهاند »با تودهھا باقی بمانند«
خود را توجيه کنند؟ آيا ما نبايد قادر باشيم که برای مدتی عليه مستی »تودهای« در اقليت بمانيم؟
آيا در حال حاضر نکتۀ اصلی کار مروجين نيست که مشی پرولتری را از مستی »تودهای«
دفاع گرايانه و خرده بورژوائی خالص کنند؟ اين اختالط تودهھا ،پرولتری و غيرپرولتری،
بدون توجه به تفاوتھای طبقاتی درون تودهھا بود که يکی از شرايط پيدائی بيماری ھمه گير دفاع
گرايی را فراھم ساخت .صحبت کردن از يک »گروه مروج« که از يک مشی پرولتری دفاع
می کند ،به نحوی تحقيرآميز ،به نظر نمی رسد که خيلی زيبنده باشد.

نوشته شده بين  ٨و  ٢١) ١٣و  (٢۶آوريل ١٩١٧
در آوريل  ،١٩١٧در جزوهای توسط انتشارات  Priboiپتروگراد منتشر شد.
مجموعه آثار لنين ،جلد  ،٢۴ص ۴٢-۵۴
توضيحات
 -١نخستين نامه از جزوۀ »نامهھايی دربارۀ تاکتيکھا« به قلم لنين ،در سال  ١٩١٧در پتروگراد
توسط چاپخانۀ بلشويکی  Priboiو در سه ويرايش منتشر شد» .تزھای آوريل« مکمل اين اثر
می باشد.
 -٢منشويکھا – گرايش اپورتونيستی در بين سوسيال دمکراتھای روسی .در  ١٩٠٣در دومين
کنگرۀ حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه ،سوسيال دمکراتھای انقالبی تحت رھبری لنين
در انتخابات برای ارگانھای مرکزی حزب اکثريت به دست آوردند .کلمۀ روسی برای اکثريت
 BOLSHINSTVOاست و از اينروست اسم بلشويکھا .اپورتونيستھايی که در اقليت
) (MENSHINSTVOبودند ،اسم منشويکھا را دريافت کردند.
در طول انقالب  ١٩٠۵-٧منشويکھا مخالف نقش رھبری طبقۀ کارگر در انقالب و اتحاد طبقۀ
کارگر با دھقانان بودند .آنھا خواستار مصالحه با بورژوازی ليبرال بودند که فکر می کردند بايد
انقالب را رھبری کند .در سالھای ارتجاع که به دنبال شکست انقالب  ١٩٠۵-٧آمد ،بيشتر
منشويکھا انحالل طلب شدند :آنھا می خواستند که حزب غيرقانونی انقالبی طبقۀ کارگر منحل
شود .بعد از انقالب بورژوا  -دمکراتيک در فوريۀ  ،١٩١٧منشويکھا وارد دولت موقت
بورژوائی شدند ،از سياست امپرياليستی اش حمايت کردند و برعليه انقالب سوسياليستی قريب
الوقوع جنگيدند .پس از پيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر  ،١٩١٧منشويکھا آشکارا يک حزب
ضدانقالبی شدند که توطئهھا و شورشھايی را سازمان می داد و در آنھا شرکت می کرد که
ھدف آنھا سرنگونی قدرت شوروی بود.
 -٣پراودا )حقيقت( – روزنامۀ بلشويکی که ابتدا در سن پترزبورگ به تاريخ  ٢٢آوريل ) ۵مه(
 ١٩١٢انتشار يافت.
تصميم دربارۀ انتشار يک روزنامۀ انقالبی تودهای در ششمين کنفرانس سراسری روسيۀ حزب
سوسيال دمکرات کارگری روسيه )پراگ( اتخاذ شد.
لنين که از نظر ايدئولوژيکی پراودا را راھنمايی می کرد ،تقريبا ً ھر روز به روزنامه کمک می
کرد .او به ناشرين روزنامه توصيه می کرد که روزنامه را به يک روزنامۀ انقالبی مبارز بدل
سازند .قسمت زيادی از کار سازماندھی حزب از طريق پراودا انجام گرفت .کنفرانسھايی با
نمايندگان سازمانھای محلی حزبی در دفاتر اين روزنامه برگزار می شد ،که ھمچنين اطالعاتی
دربارۀ کار حزبی در کارخانهھا دريافت می کرد و دستوراتی به کميتهھای مرکزی و سنت
پترزبورگ حزب می فرستاد .پليس به نحو پستی پراودا را تعقيب و آزار می کرد و در (٢١) ٨
ژوئيۀ  ١٩١۴پراودا بسته شد.
اين روزنامه دوباره پس از انقالب بورژوا  -دمکراتيک فوريۀ  ١٩١٧منتشر شد .از (١٨)۵
مارس  ١٩١٧به بعد به عنوان روزنامۀ کميتۀ مرکزی سنت پترزبورگ حزب سوسيال دمکرات
کارگری روسيه منتشر شد.

از ژوئيه تا اکتبر  ١٩١٧در نتيجۀ تعقيب و آزار دولت موقت ضدانقالبی ،روزنامه مجبور شد
که نامش را بارھا عوض کند و تحت عناوين ليستوک پراودی ،پرولتاری ،رابوچی و رابوچی
پوت منتشر شود .از  ٢٧اکتبر) ٩نوامبر(  ،١٩١٧پس از پيروزی انقالب سوسياليستی کبير
اکتبر ،تحت عنوان اصليش پراودا چاپ شد.
 -۴مراجعه نماييد به نامه انگلس به ف.ا .سورژه به تاريخ  ٢٩نوامبر ) ١٨٨۶مارکس و انگلس،
»مکاتبات منتخب« ،مسکو ،١٩۵۵ ،ص .(۴۶٩-٧٣
 -۵سوسياليست رولوسيونرھا )اس آرھا( – حزب خرده بورژوائی که در اواخر  ١٩٠١و
اوائل  ١٩٠٢از ترکيب گروھھا و حلقهھای نارودنيکی مختلف در روسيه تشکيل شد .نظرات
اس آرھا التقاطی از نارودنيسم و رويزيونيسم بود .بيشتر اس آرھا در طی جنگ جھانی اول
موضع سوسيال  -شووينيستی اتخاذ کردند.
پس از انقالب بورژوا  -دمکراتيک فوريۀ  ،١٩١٧اس آرھا ھمراه با منشويکھا و کادتھا تکيه
گاه اصلی دولت موقت ضدانقالبی بورژوازی و زمينداران بودند ،و رھبران حزب اس آر
)کرنسکی ،آوکسنتيف ،چرنف( اعضای دولت بودند .اين حزب از حمايت خواستهھای دھقانان
مبنی بر الغای مالکيت ارضی امتناع کرد و از منافع زمينداران حمايت نمود .وزرای اس آر در
دولت موقت ،عليه دھقانانی که امالک زمينداران را گرفته بودند ،دستهھای مجازات کننده
فرستادند .در شرف قيام مسلحانۀ اکتبر ،اين حزب در دفاع از نظام سرمايه داری آشکارا با
بورژوازی ضدانقالبی ھمراه شد و از تودهھای انقالبی منفرد گشت.
در پايان نوامبر  ،١٩١٧جناح چپ حزب ،حزب مستقل سوسياليست رولوسيونرھای چپ را
تشکيل داد .اس آرھا در تالششان برای نگھداری نفوذشان در ميان دھقانان ،رسما ً دولت
شوروی را به رسميت شناختند و با بلشويکھا به توافق رسيدند ،ولی خيلی زود ،برعليه قدرت
شوروی گشتند.
در طول سالھای مداخلۀ نظامی خارجی و جنگ داخلی ،اس آرھا به فعاليتھای ضدانقالبی
سرکوبگرانه مشغول بودند ،با شوق و ذوق از مداخله گران و گاردھای سفيد حمايت می کردند،
در توطئهھای ضدانقالبی شرکت می کردند و تروريسم را عليه رھبران دولت شوروی و حزب
کمونيست سازمان می دادند .بعد از جنگ داخلی آنھا به فعاليتھای ضد شوروی در درون کشور
و به عنوان مھاجر گارد سفيد در خارج از کشور ادامه دادند.
 -۶لنين دارد حرف مفيستوفلس را از تراژدی »فاوست« گوته تکرار می کند.
 -٧کمون پاريس  – ١٨٧١دولت انقالبی طبقۀ کارگر ،که  ٧٢روز از  ١٨مارس تا  ٢٨ماه مه
 ١٨٧١ادامه داشت و توسط انقالب پرولتری در پاريس تشکيل شده بود .کمون اولين دولت
ديکتاتوری پرولتاريا بود.
 -٨عبارت »اپوزيسيون اعليحضرت« به پ.ن .ميليوکف ،رھبر حزب کادت تعلق دارد .در
سخنرانی که توسط لرد شھردار لندن در  ١٩ژوئن ) ٢ژوئيه(  ١٩٠٩در سر ضيافت نھار ايراد
شد ،ميليوکف گفت»:مادامی که در روسيه مجلس مقننهای وجود دارد که بودجه را کنترل می
کند ،اپوزيسيون روسی ،اپوزيسيون اعليحضرت ،و نه اپوزيسيون در مقابل اعليحضرت باقی
خواھد ماند)«.رچ ،شماره  ٢١ ،١۶٧ژوئن ) ۴ژوئيه( .(١٩٠٩
 » -٩تزار نه  ،بلکه يک دولت کارگری « – شعار ضد بلشويکی که اولين بار پارووس و
تروتسکی در  ١٩٠۵آن را به پيش کشيدند .اين شعار انقالب بدون دھقانان که يکی از فرضيات
اصلی تئوری ضدانقالبی تروتسکيسم را تشکيل می داد ،با انتقاد شديد لنين مواجه شد.

 -١٠بالنکيست ھا – حاميان گرايشی در جنبش سوسياليستی فرانسه ،تحت رھبری لوئی آگوست
بالنکی ) ،(١٨٠۵-١٨٨١انقالبی برجسته و کمونيست تخيلی فرانسوی .بالنکيست ھا فکر می
کردند که »بشريت از بندگی مزد نه به وسيلۀ مبارزۀ طبقاتی پرولتری ،بلکه توسط توطئۀ اقليت
کوچکی از روشنفکران آزاد خواھد شد«)لنين( .آنھا به علت جانشين کردن اعمال يک گروه
کوچک توطئه گر بجای اعمال يک حزب انقالبی ،از پيش شرط ھای الزم برای يک طغيان
موفق چشم پوشی و تماس با تودهھا را رد می کردند.
 -١١مراجعه نماييد به مارکس و انگلس ،آثار منتخب ،جلد  ،١مسکو ،١٩۶٢ ،ص  ۴٧٣-٧۴و
.۵١۶-٣٠
 -١٢يدينستوو ) Yedinstvoاتحاد( – روزنامهای که در پتروگراد منتشر می شد ،ارگان گروه
جناح راست افراطی منشويکھای دفاع گرا تحت رھبری پلخانف .در مه  -ژوئن  ١٩١٢چھار
نسخه از اين روزنامه منتشر شد .از مارس تا نوامبر  ١٩١٧روزانه منتشر می شد .از دسامبر
 ١٩١٧تا ژانويۀ  ١٩١٨تحت عنوان ناشه يدينستوو منتشر شد .اين روزنامه از دولت موقت
حمايت می کرد ،مصالحه با بورژوازی و »مقامات ُمحکمه« را تبليغ می کرد و به مبارزهای
عليه بلشويکھا دست زد .اين نشريه اغلب به روشھای مطبوعاتی پست و مبتذل متوسل می شد.
 -١٣لنين در اينجا به جزوۀ پلخانف با عنوان »آنارشيسم و سوسياليسم« که برای اولين بار در
 ١٨٩۴به زبان آلمانی منتشر شد اشاره دارد.
 -١۴لنين در اينجا به جلدی از نوشتهھايش که در اواخر سال  ١٩٠٧در سن پترزبورگ منتشر
شد با عنوان »دوازده سال .مجموعهای از مقاالت .جلد  .١دو گرايش در مارکسيسم روسی و
سوسيال دمکراسی روسی« اشاره دارد.

به رفقای کمونيست آذربايجان ،گرجستان،
ارمنستان ،داغستان و جمھوری کوھستانی
گرم ترين درودھای خود را به جمھوريھای شوروی قفقاز می فرستم و مايلم اين اميد را بيان کنم
که اتحاد نزديک آنھا به عنوان نمونهای برای صلح ملی خواھد بود که تحت حاکميت بورژوازی
بی سابقه و تحت نظام سرمايه داری غيرممکن است.
ولی ھمانقدر که صلح ملی در بين کارگران و دھقانان مليتھای قفقاز مھم است ،نگھداری و
تکامل قدرت شورايی ،به عنوان گذرگاه انتقال به سوسياليسم ،مھم تر ھستند .اين وظيفه مشکل
است ولی کامال عملی و شدنی است .مھم ترين نکته برای تحقق موفقيت آميز اين وظيفه آنست
که کمونيستھای ماوراء قفقاز بايد کامال نسبت به ويژگی خاص وضع خودشان و وضع
جمھوريھای خود ،که از وضع و شرايط جمھوريھای فدراتيو شوروی سوسياليستی روسيه
) (R.S.F.S.Rمتمايز است آگاھی داشته باشند؛ اينکه آنھا بايد نياز به خودداری کردن از
الگوبرداری از تاکتيکھای ما را درک کنند ،بجای اين کار متفکرانه آنھا را برای تطبيق با
شرايط مشخصی که با شرايط ما فرق دارند ،تغيير دھند.
جمھوری شوروی روسيه ھيچ کمک و مساعدت سياسی يا نظامی خارجی نداشت .برعکس،
سالھا و سالھا اين جمھوری برعليه تھاجمات و محاصرۀ آنتانت] [١جنگيد.
جمھوريھای شوروی قفقاز ،کمک سياسی و تا حدی نظامی از طرف جمھوريھای فدراتيو
شوروی سوسياليستی روسيه دريافت کردهاند .خود اين به تنھايی ،فرق بزرگی را ايجاد کرده
است.
دوم ،اينک ھيچ دليلی وجود ندارد که از يک تھاجم آنتانت و يا کمک نظامی به گاردھای سفيد
گرجی ،آذربايجانی ،ارمنی ،داغستانی و کوھستانی ترسيد .قدرتھای آنتانت در روسيه »انگشتان
خود را سوزاندند« و اين احتماال آنھا را مجبور خواھد کرد که تا مدتی محتاط تر باشند.
سوم ،جمھوريھای قفقاز خصلت دھقانی حتی بيشتری نسبت به روسيه دارند.
چھارم ،روسيه از نظر اقتصادی از کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری منزوی شده و تا درجۀ
قابل مالحظهای ھنوز ھم ھست .قفقاز در موقعيتی است که زودتر و با سھولت بيشتری با غرب
سرمايه دار تجارت را شروع کند و با آنھا »زندگی« کند.
اينھا تمامی اختالفات نيستند ،ولی کافی ھستند که نياز به تاکتيکھای متفاوت را نشان بدھند.
شما نياز خواھيد داشت که ميانه روی و احتياط بيشتری به خرج دھيد و آمادگی بيشتری برای
دادن امتيازاتی به خرده بورژوازی ،روشنفکران و بخصوص دھقانان نشان بدھيد .شما بايد از
طريق سياست امتيازات و تجارت ،سريع ترين ،بيشترين و حداکثر استفادۀ ممکن اقتصادی را از
غرب سرمايه دار بکنيد .بعضی از منابع معدنی وسيع شما عبارتند از نفت ،منگنز ،ذغال سنگ
)معدنھای تکوارچلی( و مس .شما از ھر امکانی برخورداريد تا يک سياست گستردۀ امتيازات و
تجارت را با کشورھای خارجی توسعه بخشيد.
اين را بايد به يک مقياس وسيع ،با استحکام ،مھارت و احتياط انجام داد و از آن بايد برای بھبود
شرايط کارگران و دھقانان تا بيشترين حد ممکن و برای استفاده از روشنفکران در کار ساختمان
اقتصادی ،استفاده کرد .شما بايد از طريق تجارت با ايتاليا ،آمريکا و ساير کشورھا ،ھر کوششی
را بکار ببريد تا نيروھای مولد سرزمين غنی خودتان ،منابع آبی و آبياريتان را تکامل بخشيد که
به ويژه به عنوان وسيلهای برای ترقی دادن کشاورزی و دامداری مھم ھستند.

آنچه که جمھوريھای قفقاز متفاوت از جمھوريھای فدراتيو شوروی سوسياليستی روسيه می
توانند و بايد انجام دھند ،اينست که انتقال آرام تر ،با احتياط تر و سيستماتيک تری به سوسياليسم
را انجام دھند .اين آن چيزيست که شما بايد درک کنيد و شما بايد بتوانيد که آنرا متمايز از
تاکتيکھای ما انجام دھيد.
ما جنگيديم که اولين شکاف را در ديوار سرمايه داری جھانی به وجود آوريم .شکاف به وجود
آمده است .ما مواضع خود را در جنگ شديد و فوق انسانی عليه سفيدھا ،سوسياليست
رولوسيونرھا و منشويکھا که توسط کشورھای آنتانت حمايت می شدند ،و عليه محاصره و
کمک نظامی آنھا ]به ضدانقالبيون[ ،نگھداشتهايم.
شما ،رفقای کمونيست قفقاز احتياجی به ايجاد شکاف نداريد .شما بايد از وضع مساعد بين المللی
در  ١٩٢١استفاده کنيد و ياد بگيريد که ھر چه جديد است را با احتياط و برنامه بيشتری بسازيد.
در سال  ١٩٢١اروپا و دنيا آن چيزی نيستند که در  ١٩١٧و  ١٩١٨بودند.
از تاکتيکھای ما الگوبرداری نکنيد ،ولی داليل ويژگيھای خاص آنھا ،شرايطی که باعث پيدايش
آنھا شدند و نتايج آنھا را تجزيه و تحليل کنيد؛ ورای حروف برويد و روح و عصاره و درسھای
تجربۀ  ١٩١٧-٢١را بکار گيريد .شما بايد با کشورھای سرمايه داری تجارت کنيد و پايهھای
اقتصادی خودتان را ھم اکنون و بدون ھيچ درنگی بسازيد .ھزينۀ اين کار نبايد عذر و بھانهای
برای عدم انجام اين کار باشد ،حتی اگر اين به معنی آن باشد که اين ھزينه سر به دھھا ميليون
از منابع معدنی پر ارزش بزند.
شما بايد کوششھای فوری نماييد تا شرايط دھقانان را بھبود ببخشيد و پروژهھای وسيع برق
رسانی و آبياری را شروع کنيد .آنچه که شما به آن بيشترين نياز را داريد ،آبياری است ،زيرا
که آبياری بيش از ھر چيز ديگر منطقۀ شما را احياء خواھد کرد و به آن حيات تازهای خواھد
بخشيد ،گذشته را مدفون خواھد ساخت و انتقال به سوسياليسم را مطمئن تر خواھد نمود.
اميدوارم که شما شيوۀ القيدانۀ من را ببخشيد .من مجبور بودم که نامه را در مدت کوتاھی
بنويسم تا بتوانم آن را ھمراه با رفيق مياسنيکوف بفرستم .بار ديگر بھترين درودھا و آرزوھايم
را برای کارگران و دھقانان جمھوريھای شوروی قفقاز می فرستم.

ن .لنين

مسکو ١۴ ،آوريل ١٩٢١
پراودا گروزی ،شمارۀ  ٨ ،۵۵مه ١٩٢١
مطابق نسخه روزنامه منتشر شد
مجموعه آثار لنين ،جلد  ،٣٢ص ٣١۶-١٨
توضيحات
 -١آنتانت – بلوک قدرتھای امپرياليستی )انگلستان ،فرانسه و روسيه( که شکل نھايی خود را در
 ١٩٠٧گرفت و برعليه اتحاد سه گانۀ امپرياليستی )آلمان ،اتريش  -مجارستان و ايتاليا( متوجه
بود .اين بلوک اسمش را از موافقت  ١٩٠۴انگلستان و فرانسه  Entente Cordialeگرفت .در
طول جنگ جھانی امپرياليستی  ،١٩١۴-١٨اياالت متحده ،ژاپن و ساير کشورھا به آنتانت ملحق
شدند .پس از انقالب کبير سوسياليستی اکتبر ،اعضای اصلی اين بلوک – انگلستان ،فرانسه،
اياالت متحده و ژاپن – مداخلۀ نظامی عليه روسيۀ شوروی را سازمان دادند و در آن شرکت
کردند.

مقاالت برای » رابوچايا گازتا «

][١

نوشته شده در نيمه دوم سال ١٨٩٩
برای اولين بار در سال ١٩٢۵
در جلد  ٣آثار متفرقه لنين منتشر شد
مجموعه آثار لنين ،جلد  ،۴صفحات ٢٠۵ - ٢٢۶
انتشار بر طبق دستنويس کپی برداری شده توسط يک ناشناس

نامه به ھيئت تحريريه
رفقای عزيز!
در پاسخ به درخواست شما من سه مقاله برای روزنامه می فرستم و ضروری می دانم که چند
کلمه درباره ھمکاری ام بطور عام و روابط بين ما بطور خاص بيان کنم.
از تماس قبلی شما من اينطور استنباط کردم که شما قصد بنيان گذاری يک مؤسسه انتشاراتی را
داريد و می خواھيد مجموعهای از جزوات سوسيال دمکراتيک را برای ويرايش به من بسپاريد.
ھم اکنون من می بينم که مسائل به گونهای ديگر ھستند ،که شما ھيئت تحريريه تان را ايجاد
کردهايد که دارد انتشار يک روزنامه را شروع می کند و من را به ھمکاری دعوت می نمايد.
احتياجی به گفتن نيست که من نيز مشتاقانه با اين پيشنھاد موافقم ،ولی بايد بگويم ،در تحقق اين
امر ،من ھمکاری موفقيت آميز را تنھا با شرايط زير امکان پذير می دانم (١ :ارتباط منظم بين
اعضای ھيئت تحريريه و ھمکار که بايد از تصميمات در مورد ھمه دست نوشتهھا )پذيرفته
شده ،رد شده ،تغيير يافته( و ھمه انتشارات مؤسسه شما آگاه گردد؛  (٢مقاالت من با نام مستعار
خاصی امضا شوند )اگر نامی که برای شما فرستادهام گم شده است ،خودتان يکی ديگر را
انتخاب نماييد(؛  (٣توافق بين ھيئت تحريريه و ھمکار در مورد ديدگاھھای اساسی درباره
مسائل تئوريک ،وظايف عملی بالواسطه و منش مطلوب روزنامه )يا مجموعه جزوات(.
اميدوارم که اعضای ھيئت تحريريه با اين شرايط موافق باشند و به منظور عملی شدن سريع
ترين توافق ممکن بين ما ،من بطور خالصه به سؤاالتی که از شرط سوم برمی خيزند خواھم
پرداخت.
من مطلع ھستم که شما معتقديد »گرايش کھن قوی است« و ھيچ نياز خاصی به مباحثه برعليه
برنشتينيسم و پژواکھای روسی آن وجود ندارد .من اين ديدگاه را خيلی خوش بينانه می دانم.
اظھاريه علنی برنشتين مبنی بر اينکه اکثريت سوسيال دمکراتھای روس با وی موافقند][٢؛

جدايی بين سوسيال دمکراتھای »جوان« در خارجه و گروه رھايی کار] ،[٣که بنيان گذار،
نماينده و با ايمان ترين نگھبان »گرايش کھن« است؛ تالشھای بيھوده رابوچايا ميسل برای گفتن
چند کلمه جديد ،برای طغيان عليه وظايف سياسی »گسترده« ،برای ارتقاء دادن موضوعات پيش
پا افتاده و کار آماتوری به مرتبه ستايش آميز ،استحاله عاميانه و طعنه آميز »تئوريھای انقالبی«
)شماره » ،٧در گذار«(؛ و در آخر ،بی نظمی کامل در نوشتجات مارکسيستی قانونی و
تالشھای ديوانه وار اکثريت نمايندگان آن برای متوسل شدن به برنشتينيسم» ،انتقاد« مد شده –
ھمه اينھا ،به نظر من در خدمت نشان دادن واضح اين امر ھستند که استقرار مجدد »گرايش
کھن« و دفاع پرقدرت از آن مسئلهای واقعا ً مبرم است.
شما از روی مقاالت خواھيد ديد که نظرات من درباره وظايف روزنامه و برنامه انتشارش
چگونه ھستند ،و من خيلی مايلم که بدانم که تا چه حد بر سر اين مسئله اشتراک نظر داريم
)متأسفانه مقاالت با قدری عجله نوشته شدهاند :برای من خيلی مھم است که محدوده زمانی که
برای تحويل آنھا وجود دارد را بدانم(.
فکر می کنم ضروری است که مباحثهای مستقيم را برعليه رابوچايا ميسل به راه انداخت ،ولی
بدين منظور من مايلم که شمارهھای  ۶ ،١-٢و بعد از  ٧را دريافت کنم؛ ھمچنين پرولتارسکايا
بوربا] [۴را .من جزوه آخری را ھمچنين از اين رو احتياج دارم که در روزنامه آن را نقد کنم.
در خصوص طول مقاالت ،شما نوشتيد که من خودم را مقيد نکنم .فکر می کنم تا زمانی که
روزنامهای وجود داشته باشد ،من اولويت را به مقاالت روزنامه خواھم داد و حتی به مطالب
جزوهای در آنھا خواھم پرداخت و اين حق را برای خودم محفوظ خواھم داشت تا مقاالت را در
زمان ديگری به صورت جزوه درآورم .موضوعاتی که من پيشنھاد می کنم در آينده بالواسطه
به آنھا پرداخته شود عبارتند از (١ :طرح برنامه )من به زودی آن را خواھم فرستاد(][۵؛ (٢
مسائل تاکتيکی و سازمانی که قرار است در کنگره بعدی حزب سوسيال دمکرات کارگری
روسيه درباره شان بحث شود][۶؛  (٣جزوهای درباره قواعد رفتار برای کارگران و
سوسياليستھا به ھنگام آزادی ،در زندان و در تبعيد – با نمونه برداری از جزوه لھستانی )درباره
»قواعد رفتار« – اگر می توانيد ،مايلم که آن را برای من فراھم کنيد(؛  (۴اعتصابات )-I
اھميت آنھا -II ،قوانين راجع به آنھا -III ،بازبينی برخی اعتصابات سالھای اخير(؛  (۵جزوه
»زنان و آرمان طبقه کارگر« ،و برخی چيزھای ديگر.
مايلم از حدود تقريبی موادی که ھيئت تحريريه در دست دارد آگاه شوم تا از تکرار و پرداختن
به موضوعاتی که ھم اکنون »به اندازه کافی« به آنھا پرداخته شده اجتناب نمايم.
من منتظر پاسخ ھيئت تحريريه از طريق ھمان راھھای ارتباطی خواھم ماند).به جز اين روش
من ھيچ امکان ارتباطی با گروه شما نداشته و ندارم(.
ف.پ[٧].

برنامه ما
سوسيال دمکراسی بين المللی ھم اکنون در حالت تزلزل ايدئولوژيک به سر می برد .عقايد
مارکس و انگلس تا قبل از اين به عنوان بنياد محکم تئوری انقالبی به شمار می آمدند ،ولی ھم
اکنون صداھا از ھمه جا بلند شدهاند تا اين عقايد را ناکافی و منسوخ اعالم کنند .ھر کسی که
خود را سوسيال دمکرات اعالم می کند و قصد دارد تا ارگان سوسيال دمکراتيکی را منتشر
نمايد ،بايد بطور دقيق موضعش را نسبت به مسئلهای که توجه سوسيال دمکراتھای آلمان و
ديگران را به خود جلب نموده ،مشخص کند.
ما کامال بر موضع تئوريک مارکسيستی تکيه می کنيم :مارکسيسم برای اولين بار سوسياليسم را
از يک يوتوپيا به يک علم تبديل نمود ،برای اين علم بنياد محکمی گذاشت و راھی را که بايد
طی شود تا اين علم را در تمام قسمتھايش بيشتر توسعه و تکامل داد ،نشان داد .مارکسيسم
ماھيت اقتصاد سرمايه داری مدرن را با توضيح اينکه چگونه اجير کردن کارگر و خريد نيروی
کار ،به بردگی کشيدن ميليونھا نفر از بی چيزان توسط مشتی از سرمايه داران ،زمينداران،
صاحبان کارخانجات ،معادن و غيره را می پوشاند ،افشاء نمود .مارکسيسم نشان داد که ھمه
جريان توسعه سرمايه داری مدرن اين گرايش را نشان می دھد که توليد در مقياس بزرگ توليد
خرد را نابود نمايد و شرايطی را به وجود می آورد که سيستم سوسياليستی جامعه را ممکن و
ضروری می سازد .مارکسيسم به ما نشان داد که چگونه پشت پرده سنتھای ريشه دار،
توطئهھای سياسی ،قوانين پيچيده و دکترينھای بغرنج ،مبارزه طبقاتی را ،مبارزه بين طبقات
متمکن در ھمه اشکال شان و تودهھای تھيدست ،پرولتاريا ،که در رأس ھمه تھيدستان قرار
دارد ،تشخيص دھيم .مارکسيسم وظيفه واقعی يک حزب سوسياليست انقالبی را مشخص
ساخت :نه نقشه کشيدن برای دادن ظاھری نو به جامعه ،نه موعظه کردن برای سرمايه داران و
وابستگان به آنھا برای ارتقاء زندگی توده کارگران ،نه توطئه چينی ،بلکه سازمان دادن مبارزه
طبقاتی پرولتاريا و رھبری اين مبارزه که ھدف نھايی اش تسخير قدرت سياسی توسط
پرولتاريا و سازماندھی يک جامعه سوسياليستی است.
و ما حاال می پرسيم :آيا چيز جديدی به اين تئوری توسط »ترميم کنندگان« پر سر و صدا که در
روزگار ما اين ھمه غوغا برپا کردهاند و پيرامون سوسياليست آلمانی ،برنشتين ،جمع شدهاند،
اضافه گشته است؟ مطلقا ً ھيچ چيز .حتی يک قدم برای به پيش بردن علمی که مارکس و انگلس
برای ما گذاشتند تا توسعهاش دھيم برنداشتند؛ آنھا به پرولتاريا ھيچ روش جديدی برای مبارزه
نياموختند؛ آنھا فقط پس روی کردهاند ،تکهھايی از تئوريھای عقب مانده را قرض گرفتهاند و به
پرولتاريا ،نه تئوری مبارزه ،بلکه تئوری امتياز را موعظه می کنند – امتياز دادن به دشمنان
گوناگون پرولتاريا ،دولتھا و احزاب بورژوائی که ھيچگاه از جستجوی روشھای نوين جھت
طعمه گذاری برای سوسياليستھا خسته نمی شوند .پلخانف ،يکی از پايه گذاران و رھبران
سوسيال دمکراسی روس ،در انتقاد کردن بی رحمانه از آخرين »انتقاد« برنشتين] [٨کامال بر
حق بود؛ ديدگاھھای برنشتين ھم اکنون توسط نمايندگان کارگران آلمانی نيز رد شدهاند )در
کنگره ھانور([٩].
ما انتظار سيلی از اتھامات را برای اين کلمات داريم؛ فريادھا بلند خواھند شد که ما قصد داريم
حزب سوسياليست را به يک فرقه »با ايمانان خالص« که »مرتدين« را به دليل انحراف از
»اصول جزمی« ،به دليل ھر عقيده مستقل و غيره ،سرکوب می کند ،تبديل نماييم .ما با ھمه اين

عبارات مد روز و برنده آشنا ھستيم .مسئله فقط اين است که ذرهای حقيقت يا معنی در آنھا وجود
ندارد .ھيچ حزب سوسياليست با قدرتی نمی تواند بدون يک تئوری انقالبی که ھمه سوسياليستھا
را متحد می کند ،که سوسياليستھا تمام اعتقاداتشان را از آن می گيرند و در روشھای مبارزه و
شيوهھای عمل آن را بکار می بندند ،وجود داشته باشد .دفاع کردن از چنين تئوری ای ،که طبق
آخرين دانستهھايتان آن را صحيح می دانيد ،برعليه حمالت بی اساس و تالشھا برای خراب
کردن آن ،بدين معنی نيست که شما دشمن ھمه انتقادات ھستيد .ما تئوری مارکس را به عنوان
چيزی کامل و مقدس نمی دانيم؛ برعکس ،ما معتقديم که تنھا بنيان علمی را گذاشته است که
سوسياليستھا چنانچه مايل به ھمگامی با زندگی ھستند بايد در ھمه جھات توسعهاش دھند .به
نظر ما تکامل دادن مستقل تئوری مارکس بخصوص برای سوسياليستھای روس حياتی است؛
چرا که اين تئوری فقط اصول راھنمای کلی را ارائه می دھد که بطور خاص ،در انگليس به
نحوی متفاوت از فرانسه ،در فرانسه به نحوی متفاوت از آلمان و در آلمان به نحوی متفاوت از
روسيه بکار گرفته می شوند .از اين رو ما با کمال ميل بخشی از روزنامه مان را به مقاالتی
درباره مسائل تئوريک اختصاص می دھيم و صراحتا ً از ھمه رفقا دعوت می کنيم که در مورد
نکات مورد اختالف بحث کنند.
مسائل اصلی که در مورد بکار گيری برنامه مشترک ھمه سوسيال دمکراتھا در مورد روسيه
مطرح می شوند کدامند؟ ما گفتيم که جوھر اين برنامه سازماندھی مبارزه طبقاتی پرولتاريا و
رھبری اين مبارزه است ،که ھدف نھايی اش تسخير قدرت سياسی توسط پرولتاريا و ايجاد
جامعهای سوسياليستی می باشد .مبارزه طبقاتی پرولتاريا از مبارزه اقتصادی )مبارزه عليه
سرمايه داران منفرد يا گروھھای منفرد سرمايه دار به منظور بھبود شرايط کارگران( و مبارزه
سياسی )مبارزه عليه دولت به منظور گسترش دادن حقوق مردم ،يعنی برای دمکراسی ،و برای
گسترش قدرت سياسی پرولتاريا( تشکيل شده .برخی از سوسيال دمکراتھای روس )و از بين
آنھا بطور آشکار کسانی که رابوچايا ميسل را ھدايت می کنند( مبارزه اقتصادی را به نحو
غيرقابل قياسی مھم تر می دانند و تقريبا ً تا آنجا به پيش می روند که مبارزه سياسی را به آينده
کم يا بيش دوری موکول می کنند .اين موضع مطلقا ً نادرست است .ھمه سوسيال دمکراتھا
موافقتند که سازماندھی مبارزه اقتصادی طبقه کارگر ضروری است ،که ضروری است بر اين
مبنا تبليغات را در ميان کارگران به پيش برد ،يعنی به کارگران در مبارزه روزمره شان عليه
کارفرمايان کمک کرد ،که توجه کارگران را به ھر شکل و ھر مورد ستم جلب نمود و از اين
طريق ضرورت ترکيب ]مبارزه اقتصادی و سياسی[ را به آنھا نشان داد .ولی فراموش کردن
مبارزه سياسی بخاطر مبارزه اقتصادی به معنی جدا شدن از اصل اوليه سوسيال دمکراسی بين
المللی و فراموش کردن چيزی که تمام تاريخ جنبش کارگری به ما می آموزد خواھد بود.
پيروان مسلم بورژوازی و دولتی که به آن خدمت می کند حتی تالشھای مکرری برای
سازماندھی اتحاديهھای صرفا ً اقتصادی کارگران و از اين طريق منحرف کردن کارگران از
»سياست« ،از سوسياليسم ،نمودهاند .کامال ممکن است که دولت روسيه نيز دست به چنين کاری
بزند ،زيرا ھمواره تالش کرده است تکه نانی ناچيز يا حتی قالبی به سوی مردم بياندازد ،تنھا
بدين منظور که افکار آنھا را از اين حقيقت که تحت ستم و بی حقوق ھستند ،منحرف نمايد .ھيچ
مبارزه اقتصادی نمی تواند برای کارگران بھبودی پايدار را به ارمغان آورد ،يا حتی در مقياسی
بزرگ به پيش برده شود ،مگر اينکه کارگران اين حق را داشته باشند که آزادانه تجمعات و
اتحاديهھا را سازماندھی نمايند ،روزنامهھای خودشان را داشته باشند و نمايندگانشان را به
مجالس ملی بفرستند ،مثل کارگران در آلمان و ھمه کشورھای ديگر اروپايی )به استثنای ترکيه

و روسيه( .ولی به منظور به دست آوردن اين حقوق الزم است که مبارزهای سياسی برپا نمود.
در روسيه ،نه تنھا کارگران ،بلکه ھمه شھروندان از حقوق سياسی محروم شدهاند .روسيه
کشوری با حکومت سلطنت مطلقه و ]با اختيارات[ نامحدود است .تزار به تنھايی قوانين را
اعالم می کند ،مقامات رسمی را منصوب و آنھا را کنترل می کند .بدين دليل ،چنين به نظر می
رسد که در روسيه تزار و دولت تزاريست از ھمه طبقات مستقل بوده و نسبت به ھمه به يکسان
رفتار می کنند .ولی در واقعيت ھمه مقامات رسمی منحصراً از طبقه متمکن انتخاب شده و ھمه
تحت نفوذ سرمايه دارن بزرگی ھستند که وزرا را مجبور می کنند به ساز آنھا برقصند و ھر چه
بخواھند را به دست می آورند .طبقه کارگر روسيه تحت يوغ دوگانهای قرار دارد؛ توسط
سرمايه داران و زمينداران چپاول و غارت شده ،و برای جلوگيری از مبارزه با آنھا ،پليس
دست و پا و دھانشان را می بندد ،و ھر تالشی جھت دفاع از حقوق مردم تحت تعقيب قرار می
گيرد .ھر اعتصابی عليه يک سرمايه دار به رھاسازی ارتش و پليس عليه کارگران می انجامد.
ھر مبارزه اقتصادی الزاما ً به يک مبارزه سياسی تبديل می شود ،و سوسيال دمکراسی بايد
بالانقطاع يکی را با ديگری در مبارزه طبقاتی واحد پرولتاريا ترکيب کند .ھدف نخست و اصلی
چنين مبارزهای بايد دستيابی به حقوق سياسی ،دستيابی به آزادی سياسی باشد .اگر کارگران
سن پترزبورگ به تنھايی ،با کمک اندکی از طرف سوسياليستھا ،به سرعت موفق شدهاند
امتيازی را از دولت بگيرند – قانون کاھش ساعات کار روزانه] – [١٠پس طبقه کارگر به
عنوان يک کل ،با رھبری يک حزب واحد سوسيال دمکراتيک کارگری روس ،در مبارزهای
مداوم قادر خواھد بود امتيازاتی که بطور غيرقابل مقايسه بزرگتر ھستند کسب کند.
طبقه کارگر روسيه قادر است که مبارزه اقتصادی و سياسی اش را به تنھايی به پيش برد ،حتی
اگر طبقه ديگری به کمکش نيايد .ولی در مبارزه سياسی ،کارگران تنھا نيستند .فقدان کامل
حقوق مردم و بی قانونی ددمنشانه مقامات رسمی باشی  -بازوک] [١١خشم تمام مردم تحصيل
کرده صادق که نمی توانند خودشان را با تعقيب تفکر آزاد و آزادی بيان وفق دھند برمی انگيزد؛
خشم لھستانيھا ،فنالنديھا ،يھوديان و فرقهھای مذھبی روسيه را برمی انگيزد؛ خشم تجار
کوچک ،پيشه وران و دھقانان ،که ھيچ کجا محافظتی در مقابل تعقيب مقامات رسمی و پليس
نمی يابند را برمی انگيزد .تمام اين گروھھای جمعيت نمی توانند جداگانه دست به مبارزه پيگير
سياسی بزنند .ولی زمانی که طبقه کارگر پرچم اين مبارزه را بلند کند ،از ھمه طرف حمايت
خواھد شد .سوسيال دمکراسی روس خود را در رأس ھمه مبارزانی که برای حقوق مردم می
جنگند ،ھمه مبارزان در راه دمکراسی ،قرار خواھد داد و ثابت خواھد کرد که شکست ناپذير
است!
اينھا ديدگاھھای اساسی ما ھستند ،و ما اينھا را بطور سيستماتيک و از ھر جنبه در روزنامه
مان تکامل خواھيم داد .ما مطمئن ھستيم که از اين طريق در راھی قدم خواھيم گذاشت که توسط
حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه در بيانيه منتشر شدهاش مشخص گشته است.

وظيفه فوری ما
جنبش کارگری روسيه در حال حاضر در يک دوران گذار به سر می برد .آغاز شکوھمند
سازمان ھای کارگری سوسيال دموکراتيک روسيه در مناطق غربی ،سن پترزبورگ ،مسکو،
کيف و ديگر شھرھا با تأسيس »حزب کارگری سوسيال دمکراتيک روسيه« )در بھار سال
 (١٨٩٨به پايان رسيد .به نظر می رسد سوسيال دمکراسی روسيه با برداشتن اين گام عظيم به
پيش در حال حاضر ھمۀ توانش را برای يک مدت زمان معين مورد استفاده قرار داده و به کار
پراکنده پيشين سازمانھای جداگانه محلی بازگشت نموده است .حزب موجوديت خود را از دست
نداده ،او فقط در خود فرو رفته تا نيرويش را جمع کند و امر اتحاد کليه سوسيال دمکراتھای
روس را بر اساس محکمی استوار نمايد .تحقق بخشيدن بدين اتحاد ،تدارک شکل متناسب برای
آن ،رھانيدن کامل خود از انزوای تنگ نظرانۀ محلی – اين مبرمترين و نزديکترين وظيفه
سوسيال دمکراتھای روس است.
ما ھمگی در اينکه وظيفۀ ما سازماندھی مبارزه طبقاتی پرولتاريا است وحدت نظر داريم .اما
مبارزه طبقاتی چيست؟ آيا اگر کارگران يک کارخانه ،يا يک حرفه به تنھايی عليه کارفرما يا
کارفرمايان خويش مبارزه کنند اين مبارزه ،مبارزه ای طبقاتی است؟ خير .اين فقط نطفه ضعيفی
برای آن است .مبارزه کارگران آنگاه مبارزه طبقاتی می شود که کليۀ نمايندگان پيشرو مجموعۀ
طبقه کارگر سراسر کشور آگاھی يابند که طبقه کارگر واحدی ھستند ،و مبارزه را نه عليه
کارفرمايان منفرد ،بلکه عليه کل طبقه سرمايه داران و عليه دولت پشتيبان اين طبقه به پيش
ببرند .تنھا زمانی که ھر فرد کارگری آگاھی يابد که جزئی از کل طبقه کارگر است ،تنھا زمانی
که اين واقعيت را بفھمد که ھر مبارزۀ کوچک روزمره اش عليه کارفرمايان منفرد و مأموران
دولتی منفرد مبارزه عليه کل بورژوازی و عليه کل دولت است ،تنھا در چنين صورتی مبارزۀ
او مبارزه طبقاتی است» .ھر مبارزه طبقاتی يک مبارزه سياسی است«] – [١٢اين گفته مشھور
مارکس را نبايستی چنين فھميد که ھر مبارزه کارگران عليه کارفرمايان ھميشه يک مبارزه
سياسی خواھد بود .اين گفته بايستی چنين فھميده شود که مبارزه کارگران عليه سرمايه داران
ضرورتا ً تا آن اندازه که مبدل به مبارزه طبقاتی می شود ،به ھمان اندازه مبارزه سياسی می
گردد .وظيفه سوسيال دمکراسی درست در اين نھفته است که از طريق سازماندھی کارگران ،از
طريق تبليغ و ترويج در ميان آنان ،مبارزۀ خودانگيخته آنان را عليه سرکوبگران به مبارزهای
عليه ھمه طبقه ،به مبارزه يک حزب مشخص سياسی برای آرمانھای مشخص سياسی و
سوسياليستی تبديل نمايد .يک چنين وظيفه ای تنھا از طريق کار محلی نمی تواند انجام پذيرد.
کار سوسيال دمکراتيک محلی ما تاکنون به سطح باالئی رسيده است .بذر ايده ھای سوسيال
دمکراتيک در ھمه جای روسيه افشانده شده است؛ اعالميه ھای کارگری – اين اولين شکل
ادبيات سوسيال دمکراتيک – ھم اکنون برای ھمه کارگران روسيه ،از پترزبورگ تا
کراسنويارسک و از قفقاز تا اورال ،آشنا ھستند .کمبود کنونی ما ھمين وحدت بخشيدن به کليۀ
کارھای محلی در کار يک حزب واحد است .نقصان عمدۀ ما ،که برای رفع آن بايستی تمام
نيروی خود را به کار گيريم ،خصلت محدود و »آماتوری« ]غير حرفه ای[ فعاليت محلی است.
در اثر اين خصلت آماتوری ،بسياری از تظاھرات جنبش کارگری در روسيه رويدادھايی صرفا َ
محلی باقی می مانند و تا حد زيادی اھميت خود را بمثابۀ سرمشق تمامی سوسيال دمکراسی
روسيه ،به عنوان يک مرحله از کل جنبش کارگری روسيه از دست می دھند .در اثر اين

فعاليت آماتوری آگاھی بر اشتراک منافع کارگران در سراسر روسيه به ميزان کافی در ميان
آنھا نفوذ نمی کند] ،کارگران[ مبارزه خود را به ميزان کافی با افکار سوسياليسم روسی و
دمکراسی روسی پيوند نمی دھند ،در اثر اين فعاليت آماتوری نظريات مختلف رفقا پيرامون
مسائل تئوريک و علمی آشکارا در يک ارگان مرکزی مورد بحث قرار نمی گيرند ،به طراحی
يک برنامه حزبی مشترک و تاکتيک مشترک کمک نمی نمايند ،بلکه در محافل مطالعاتی محدود
ناپديد می گردند و يا به افراط بيش از حد در ويژگی ھای محلی و يا اتفاقی منتھی می شوند .ما
از اين فعاليت آماتوری ديگر سير شدهايم! ما به اندازه کافی پخته ھستيم تا به عمل مشترک ،به
تدوين يک برنامه حزبی مشترک ،به بحث مشترک درباره تاکتيک و سازمان حزب خود گذار
نمائيم.
سوسيال دمکراسی روسيه کار بسياری در انتقاد به تئوری ھای انقالبی و سوسياليستی کھن
انجام داده است؛ او خود را به نقد و تدوين تئوری محدود ننمود؛ او ثابت کرد که برنامه اش در
ھوا معلق نيست ،بلکه با يک جنبش وسيع خود بخودی در ميان خلق ،يعنی در ميان پرولتاريای
کارخانه ،تناسب دارد .فعال برای او ھنوز قدم بسی مشکل ،اما در عوض قدم بسيار مھم بعدی
باقی می ماند :اينکه سازمان اين جنبش را منطبق با شرايط ما به وجود آورد .سوسيال دمکراسی
به خدمتگزاری ساده به جنبش کارگری محدود نمی شود :سوسيال دمکراسی »تلفيق
سوسياليسم و جنبش کارگری« است )برای اينکه تعريف ک .کائوتسکی ،که ايده ھای اصلی
»مانيفست کمونيست« را بازگو می کند ،به کار بريم(؛ اين وظيفه سوسيال دمکراسی است که
آرمانھای مشخص سوسياليستی را به درون جنبش خودانگيخته کارگری منتقل نمايد ،آن را با
اعتقادات سوسياليستی که بايد بر زمينه علم مدرن استوار باشند ،پيوند دھد ،آن را با يک مبارزه
منظم سياسی برای دمکراسی به عنوان يک وسيله جھت تحقق بخشيدن به سوسياليسم پيوند بزند،
در يک کالم ،اين جنبش خودانگيخته را با فعاليت حزب انقالبی به صورت يک کل تجزيه ناپذير
ترکيب نمايد .تاريخ سوسياليسم و دمکراسی در اروپای غربی ،تاريخ جنبش انقالبی روس،
تجارب جنبش کارگری ما – اينھا مادهای است که بايد بر آن تسلط يابيم تا سازمان ھدفمند و
تاکتيک ھدفمندی برای حزب خويش به وجود آوريم .البته »تجزيه و تحليل« اين ماده بايد مستقال
انجام پذيرد ،زيرا مدل آماده را ھيچ کجا نخواھيم يافت :از يکسو جنبش کارگری روسيه در
شرايط کامال متفاوتی نسبت به جنبش کارگری اروپای غربی به سر می برد ،راه دادن ھر گونه
توھمی به خود در اين باره بسيار خطرناک خواھد بود .از سوی ديگر سوسيال دمکراسی
روسيه با احزاب انقالبی گذشته تفاوت بسيار مھمی دارد ،آنچنان که ضرورت آموختن از
پيشگامان قديمی فن انقالبی و مخفی در روسيه )ما اين ضرورت را بدون ھيچگونه ترديدی تأييد
می کنيم( ،به ھيچ وجه اين وظيفه ما را از ميان نمی برد که آنان را نقادانه بررسی کنيم و
سازمان خود را مستقال به وجود آوريم.
ھنگام طرح اين وظيفه ،دو مسئله عمده با تأکيد خاص بروز می کند -١ :چگونه می توان
ضرورت آزادی کامل برای فعاليت ھای محلی سوسيال دمکراتيک را با ضرورت تشکيل يک
حزب واحد – و بنابراين دارای مرکزيت ]سانتراليستی[ – تلفيق نمود؟ سوسيال دمکراسی تمام
نيرويش را از جنبش خود بخودی طبقه کارگر ،که در مراکز مختلف صنعتی به صورتھای
مختلف و در زمانھای مختلف تظاھر می يابد کسب می کند؛ فعاليت محلی سازمانھای سوسيال
دمکراتيک بنياد مجموعۀ فعاليت حزبی است .اما اگر اين فعاليت »آماتورھای« منفرد باشد،
اجازه نداريم اينگونه فعاليت را – اگر دقيق و جدی سخن بگوئيم – سوسيال دمکراتيک بناميم،
زيرا اين ديگر سازماندھی و رھبری مبارزۀ طبقاتی پرولتری نخواھد بود -٢ .چگونه می توان

کوشش سوسيال دمکراسی را جھت تبديل شدن به يک حزب انقالبی که مبارزه برای آزادی
سياسی را ھدف عمدۀ خويش می سازد ،با اين امر تلفيق دھيم که سوسيال دمکراسی پرداختن به
توطئه ھای سياسی را قاطعانه مردود می شمارد ،که سوسيال دمکراسی مصممانه اين را رد می
کند که »کارگران را به باريکادھا فراخواند« )مطابق نقل قول صحيح پ.ب .اکسلرود( يا به
طور کلی تحميل اين يا آن »نقشه« به کارگران را برای حمله به حکومت که دسته ای از
انقالبيون طراحی کرده باشند مردود می شمارد؟
سوسيال دمکراسی روسيه کامال حق دارد معتقد باشد که راه حل تئوريک اين مسائل را ارائه
کرده است؛ تأمل کردن روی اين نکته ،به مفھوم تکرار آن مسائلی خواھد بود که در مقاله
»برنامه ما« گفته شده اند .اکنون مسئله بر سر راه حل عملی اين مسائل است .يک چنين راه
حلی نمی تواند توسط يک فرد يا يک گروه واحد داده شود؛ تنھا فعاليت سازمان يافته کل
سوسيال دمکراسی قادر به ارائه آن است .ما معتقديم که در حال حاضر مبرم ترين وظيفه حل
کردن اين مسائل است ،و اينکه به خاطر اين مقصود بايد ايجاد يک ارگان حزبی منظم االنتشار
و دارای ارتباط فشرده با ھمه گروھھای محلی را ھدف فوری خود قرار دھيم .ما معتقديم که
تمام فعاليت سوسيال دمکراتھا در سراسر دوران بعدی بايد مصروف سازماندھی اين امر گردد.
بدون يک چنين ارگانی کار محلی فعاليت »آماتوری« کوته نظرانه باقی می ماند .تأسيس حزب،
اگر نمايندگی راستين اين حزب در يک نشريه مشخص سازماندھی نشود ،عمدتا ً حرف پوچی
می ماند .آن مبارزه اقتصادی ،که توسط يک ارگان مرکزی متحد نگردد ،نمی تواند تبديل به
مبارزه طبقاتی ھمه پرولتاريای روس شود .رھبری مبارزه سياسی ،ھنگامی که حزب به مثابۀ
يک کل پيرامون ھمۀ مسائل مربوط به سياست موضع نگيرد و مظاھر گوناگون مبارزه را
ھدايت ننمايد ،غيرممکن است .سازماندھی نيروھای انقالبی ،منضبط کردنشان و بسط تکامل
تکنيک انقالبی بدون طرح ھمۀ اين مسائل در يک ارگان مرکزی ،بدون تدارک جمعی اشکال و
قواعد معين پيشبرد کارھا ،بدون برقراری مسئوليت ھر عضو حزب در برابر مجموعۀ حزب
– که از طريق ارگان مرکزی به وجود می آيد – غيرممکن ھستند.
ھنگامی که ما از اين ضرورت سخن می گوئيم که ھمه نيروھای حزب – ھمه نيروھای
نويسندگی ،ھمه توانائی ھای سازماندھی ،ھمه وسائل مادی و غيره – را جھت تأسيس و ھدايت
صحيح يک ارگان مجموعه حزب تمرکز بخشيم ،به ھيچ وجه بدان نمی انديشيم که انواع ديگر
فعاليت ،مثال تبليغات محلی ،تظاھرات ،تحريم ،پيگرد جاسوسان ،کار زار سخت به ضد اين يا
آن نمايندۀ بورژوازی و دولت ،اعتصابات اعتراضی و از اين قبيل را به دست فراموشی
بسپاريم .برعکس ،ما معتقديم که ھمه انواع اين فعاليتھا بنياد فعاليت حزب را تشکيل می دھند،
ولی بدون وحدتشان از طريق ارگان کل حزب ھمه اين اشکال مبارزه انقالبی نه دھم اھميت
خود را از دست می دھند و به جمع آوری تجارب مشترک حزب ،به ايجاد يک سنت حزبی و
ادامه کاری حزبی رھنمون نمی گردند ،ارگان حزبی نه تنھا با اين فعاليت رقابت نخواھد نمود،
بلکه تأثير عظيمی را در گسترش ،تحکيم و سيستم بندی آن بجای خواھد گذاشت.
ضرورت تمرکز ھمه نيروھا در خدمت سازماندھی يک ارگان حزبی منظم االنتشار و منظم
التوزيع ،ناشی از وضعيت ويژه سوسيال دمکراسی روسيه است ،که با وضعيت سوسيال
دمکراسی ديگر کشورھای اروپائی و احزاب کھن انقالبی روسيه تفاوت دارد .کارگران آلمان،
فرانسه و غيره دارای وسائل بسيار ديگری به غير از روزنامه ،جھت انعکاس عمومی
فعاليتھای خود و جھت سازماندھی جنبش ھستند – فعاليت پارلمانی و تبليغات انتخاباتی،
گردھمائی ھای عمومی و شرکت در نھادھای عمومی محلی )شھری و روستائی( ،فعاليت

آشکار اتحاديه ھای )حرفه ھا ،اصناف( و مانند آن .در کشور ما – تا ھنگامی که آزادی سياسی
را به چنگ نياوردهايم – بايد يک روزنامه انقالبی ،که بدون آن در کشور ما ھيچگونه
سازماندھی ھمه جانبه کل جنبش کارگری ممکن نيست ،به عنوان جانشين ھمه اين وسائل ،و
واقعا ً ھمه اينھا ،به خدمت گرفته شود .به توطئه چينی اعتقاد نداريم ،ماجراجوئی ھای انقالبی
منفرد را جھت سرنگونی دولت رد می کنيم؛ سخنان ليبکنخت ،يکی از پيش کسوتان سوسيال
دمکراسی آلمان ،بمثابه شعار عملی کارمان به کارمان می آيد:
» –«Studieren, propagandieren, organisierenآموزش ،تبليغ ،سازماندھی – و در
محور اين فعاليت می تواند و بايد تنھا ارگان حزبی باشد.
اما آيا سازماندھی يک چنين ارگانی ممکن و تحت چه شرايطی ممکن است برای اينکه به
درستی و تا حدودی دائمی کار کند؟ در اين مورد دفعه بعد سخن خواھيم گفت.

يک مسئله مبرم
در مقاله قبل گفتيم که وظيفه مبرم ما ،تأسيس يک ارگان حزبی با انتشار و پخش منظم است .اين
سؤال را مطرح کرديم که چگونه و تحت چه شرايطی رسيدن به اين ھدف امکان پذير است.
بياييد مھمترين جوانب اين مسئله را مورد توجه قرار دھيم.
قبل از ھر چيز می توانند در جواب بگويند که برای رسيدن به اين ھدف الزم است در ابتدا
فعاليت گروھھای محلی گسترده تر گردد .ما اين عقيده را که کامال اشاعه يافته اشتباه می دانيم.
ما می توانيم و بايد تأسيس ارگان حزبی و در نتيجه خود حزب را بدون وقفه شروع کنيم و آنرا
در موقعيت استوار قرار دھيم .شرايط الزم برای چنين اقدامی ھم اکنون موجود است :کار محلی
انجام می گيرد و اين کار ظاھراً ريشه ھای عميقی پيدا کرده است؛ زيرا که حمالت مخرب پليس
که به دفعات بيشتری صورت می گيرد فقط به وقفه ھای کوچک می انجامد؛ به جای آنھائی که
در مبارزه از پا افتاده اند به سرعت نيروھای تازه وارد عمل می شوند .حزب منابع انتشاراتی و
نيروھای ادبی را نه تنھا در خارج بلکه در روسيه ھم در اختيار دارد .پس مسئله اين است که آيا
کاری که ھم اکنون انجام می شود بايد به شيوه »آماتوری« ادامه يابد يا اينکه در فعاليت يک
حزب متشکل شده و به نحوی شکل گيرد که بطور کامل در يک ارگان مشترک انعکاس يابد.
در اينجا به مسئله مبرم جنبش مان نزديک می شويم ،به نقطه ضعف آن يعنی تشکيالت .بھبود
سازماندھی و انضباط انقالبی و تکميل شيوه ھای کار مخفی شديداً الزم می باشند .بايد آشکارا
پذيرفت که ما در اين رابطه عقب تر از احزاب انقالبی قديمی روسيه باقی مانده ايم و بايد تمامی
نيروی خود را برای رسيدن به آنھا و پيشی گرفتن از آنھا بکار گيريم .بدون بھبود در تشکيالت
ھر گونه پيشرفت جنبش کارگری ما ،بطور عام و ايجاد حزبی فعال با ارگانی با عملکردی
صحيح بطور خاص غيرممکن می باشد .اين يک طرف قضيه ،اما از طرف ديگر بايستی
ارگانھای کنونی حزب)ارگان ھم به مفھوم سازمانھا و گروھھا و ھم به مفھوم نشريات( به مسئله
تشکيالت توجه بيشتری نمايند و تأثير بيشتری بر گروھھای محلی در اين جھت وارد کنند.
کارھای آماتوری محلی ھميشه به فزونی بيش از حد روابط شخصی و روشھای محفلی کشيده
می شود – و ما از اين مرحله محفلی که برای کار محلی کنونی بسيار محدود است و منجر به
صرف بيش از حد نيرو می شود ،پا فراتر گذاشته ايم .تنھا ادغام در يک حزب ،اجرای منظم

اصول تقسيم کار و اصل صرفه جويی نيروھا را ممکن خواھد ساخت .بايد به اين ھدف دست
يابيم تا از ضررھا کاسته شود و ستون کمابيش محکمی در مقابل ستم حکومت مطلقه و تعقيب
وحشيانه آن به وجود آيد .در برابر ما ،در برابر گروھھای کوچکی از سوسياليستھا که در پھنه
وسيع »مبارزه زير زمينی« روسيه وجود دارند ،ماشين غول پيکر يکی از مقتدرترين دولتھای
نوين که تمام نيروھايش را بسيج کرده تا سوسياليسم و دمکراسی را خفه کند ايستاده است .ما
اطمينان داريم که سرانجام اين حکومت پليسی را از بين خواھيم برد ،زيرا از دمکراسی و
سوسياليسم تمامی اقشار توانا و رشد يابنده جامعه طرفداری می کنند؛ اما برای اينکه بتوانيم
مبارزه منظمی را برعليه حکومت رھبری کنيم ،مجبوريم که سازمان انقالبی ،انضباط و فنون
کار مخفی را به باالترين درجه تکامل برسانيم .ضروری است که تک تک اعضای حزب و يا
گروھھای جداگانه اعضا درباره امور مختلف حزب تخصص يابند ،عده ای در امر تکثير
نشريات ،عده ديگر در امر وارد کردن آنھا از مرز ،گروه سوم برای توزيع آنھا در داخل
روسيه ،گروه چھارم برای پخش آن در شھرھا ،گروه پنجم برای تدارک محل جلسات مخفی،
گروه ششم برای جمع آوری پول ،گروه ھفتم برای رساندن مکاتبات و کليه اخبار راجع به جنبش
و گروه ھشتم برای حفظ ارتباطات و غيره .ما می دانيم که چنين تخصصی نياز به خودداری به
مراتب بيشتر ،نياز به قابليتھای به مراتب بيشتر برای تمرکز در کارھای روزمره کوچک و کم
اھميت که به چشم نمی آيند و نياز به مراتب بيشتری به قھرمانی واقعی تا کار محفلی دارد.
اما سوسياليستھای روس و طبقه کارگر روسيه تاکنون توانائی قھرمانانه خويش را نشان داده اند
و در حقيقت خطا است اگر بخواھيم از کمبود افراد ناله سردھيم .در بين جوانان کارگر تمايل
برانگيخته شده و کنترل ناپذيری به عقايد دمکراسی و سوسياليسم مشاھده می شود ،و با وجود
اينکه زندانھا و تبعيدگاھھا پر شده اند ،ھنوز ھم از ميان صفوف روشنفکران مانند گذشته ياری
کنندگانی برای کارگران دائما ً از راه می رسند .اگر بين تمام اين تازه واردين ما به آرمان
انقالب ،اين فکر تبليغ شود که سازمانی منسجم تر مورد نياز است ،آنگاه طرح ايجاد يک ارگان
حزبی با انتشار و پخش منظم ديگر رؤيا نخواھد بود .بگذاريد يکی از شرايط موفقيت چنين
طرحی را مورد بررسی قرار دھيم :حصول اطمينان از دريافت مکاتبات و ديگر مواد الزم از
ھمه جا برای روزنامه .آيا تاريخ نشان نمی دھد که چنين ھدفی در تمام دوران اعتالی جنبش
انقالبی ما و حتی برای ارگانھای منتشره در خارج از کشور کامال قابل دسترسی است؟ اگر
سوسيال دمکراتھايی که در مناطق مختلف فعاليت می کنند روزنامه حزبی را به عنوان روزنامه
خودشان بدانند و با آن رابطه دائمی داشته باشند و بررسی مسائل خود و انعکاس تمامی جنبش
خود را در اين نشريه به عنوان يک وظيفه اصلی در نظر بگيرند ،کامال امکان خواھد داشت که
در صورت رعايت روشھای مخفی کاری نه چندان پيچيده ،فراھم آوردن اطالعات کامل درباره
جنبش برای نشريه تضمين شود .طرف ديگر مسئله ،پخش مرتب روزنامه در تمام نقاط روسيه
بسيار مشکل تر است ،مشکل تر از وظيفه مشابه در اشکال قديمی جنبش انقالبی روسيه در
زمانی که نشريات به چنين ميزانی برای توده مردم منظور نشده بود .اما مقصد و منظور
روزنامه ھای سوسيال دمکراتيک پخش آنان را آسانتر می کند .مناطق اصلی ای که در آنھا
روزنامه بايد مرتبا ً با تيراژ زيادی پخش شود عبارتند از مراکز صنعتی ،دھکده ھا و شھرھای
صنعتی ،مناطق صنعتی شھرھای بزرگ و غيره .در اين مراکز تقريبا ً جمعيت از کارگران و
خانواده آنھا تشکيل شده است؛ کارگر در اينجا واقعا ً حاکم منطقه می باشد و صدھا شيوه برای
فريب پليس می شناسد؛ صفت مشخصه روابط با مراکز صنعتی و کارخانه ای مجاور ،فعاليت
فوق العاده آنھا است .در دوران اجرای قانون وضعيت فوق العاده عليه سوسياليستھا )از ١٨٧٨

تا  [١٣](١٨٩٠پليس سياسی آلمان مانند پليس روسيه و حتی احتماال بھتر از آن کار می کرد؛
اما با اين وجود کارگران آلمان به کمک تشکل و نظم خود توانستند که نشريه ھفتگی و
غيرقانونی را بطور مرتب از خارج وارد کرده و در خانه تمام مشترکين طوری تحويل دھند که
حتی وزراء نمی توانستند از تحسين پست سوسيال دمکراتيک )»نامه سرخ«( خودداری کنند.
طبيعتا ً نمی توانيم در آرزوی چنين موفقيتی باشيم ،اما اگر تمام مساعی خود را متوجه آن کنيم
می توانيم به اين ھدف کامال دست يابيم که نشريه حزب ما حداقل دوازده بار در سال منتشر شده
و بطور مرتب برای تمامی مراکز صنعتی و تمامی گروھھای کارگران که در دسترس
سوسياليسم ھستند ارسال گردد.
برای اينکه به مسئله تخصص بازگرديم ،بايد ھمچنين به اين موضوع اشاره کنيم که بخشی از
ناکافی بودن تخصص به دليل تسلط کار »آماتوری« و بخش ديگر به اين دليل است که نشريات
سوسيال دمکراتيک ما به مسئله تشکيالت معموال توجه کمی اختصاص می دھند.
فقط ايجاد يک ارگان حزبی مشترک می تواند اين آگاھی را به ھر »فعال عرصه معين« فعاليت
انقالبی بدھد که در صفوف منظم حرکت کرده و فعاليتش مستقيما ً برای حزب ضرورت داشته و
حلقه ای از زنجيری را می سازد که گلوی بدترين دشمنان پرولتاريا و تمام مردم روسيه ،يعنی
دولت خودکامه روسيه را خواھد فشرد .فقط رعايت اکيد چنين تخصصی صرفه جوئی نيروھا
را امکان پذير خواھد نمود؛ نه تنھا ھر يک از جوانب کار انقالبی توسط اشخاص کمتری به
اجرا درخواھد آمد بلکه فرصتی خواھد بود که يک سری از شاخه ھای فعاليت کنونی به شکل
کارھای قانونی امکان پذير شوند .مدت مديدی است که » Vorwartsبه پيش«] [١۴ارگان
مرکزی سوسيال دمکراسی آلمان به سوسياليستھای روسيه چنين قانونی کردنی را برای
فعاليتھايشان و تطبيقشان در چارچوب قانونی سفارش نموده است .در وھله اول چنين پيشنھادی
تعجب آور به نظر می رسد اما در حقيقت به توجه زيادی نياز دارد .تقريبا ً ھر کسی که در يک
محفل محلی در شھری کار کرده باشد به آسانی بخاطر خواھد آورد که در ميان کارھای متعدد و
گوناگونی که محفل با آنھا مشغول بوده ،تعدادی موجود بوده اند که اصال به خودی خود قانونی
بوده اند )بطور نمونه جمع آوری اخبار راجع به وضعيت کارگران؛ مطالعه مسائل بسياری از
طريق نشريات قانونی؛ مطالعه نوع مشخصی از نشريات خارجی؛ حفظ انواع مشخصی از
ارتباطات؛ کمک به کارگران در آموزش ھمگانی ،در مطالعه قوانين کارخانه و بسياری مسائل
ديگر( .در صورت تبديل اين کارھا به عملکردھای ويژه دسته ھای مخصوصی از افراد ،آن
قسمت از نيروی ارتش انقالبی که »در تيررس آتش« قرار دارد کاھش خواھد يافت )بدون
ھيچگونه کاسته شدن از »توان مبارزاتی« آن( و به قدرت نيروی ذخيره ،کسانی که به جای
»کشتگان و زخمی ھا« قرار می گيرند خواھد افزود .اين فقط در صورتی امکان پذير است که
ھم اعضای فعال و ھم ذخيره ھا فعاليتشان را در يک ارگان مشترک حزبی منعکس ببينند و
ارتباطشان با آن را احساس نمايند .مسلما ً ھر چقدر ھم که ما اين تخصصی شدن را عملی سازيم
ھمواره اجتماعات محلی کارگران و گروھھای محلی الزم می باشند؛ اما از طرفی از تعداد
اجتماعات انقالبی با شرکت کنندگان زياد )که در رابطه با پليس بخصوص خطرناک می باشند و
نتيجه شان بسيار کمتر از خطری است که در معرض آن ھستند( بطور چشمگيری کاسته خواھد
شد و از طرف ديگر تبديل جوانب مختلف کار انقالبی به عملکردھای مخصوص امکانات
بھتری را برای پوشش جنبش اجتماعی تحت اشکال اجتماعات قانونی فراھم خواھد کرد:
اجتماعات تفريحی ،اجتماعات انجمن ھای قانونی و غيره .کارگران فرانسه در زمان ناپلئون
سوم و کارگران آلمان ھنگام وضع قانون ضد سوسياليستھا دريافتند که تمام پوشش ھای ممکن

را برای اجتماعات سياسی و سوسياليستی شان بايد بيابند .و کارگران روسيه نيز قادر به چنين
کاری خواھند شد.
به عالوه :تنھا با تشکيالت بھتر و ايجاد يک ارگان حزبی مشترک می توان محتوای تبليغ و
ترويج سوسيال دمکراتيک را گسترش و عمق داد .ما به اين احتياج بسياری داريم .کار محلی
تقريبا ً بدون چون و چرا منتھی می شود به غلو کردن در خصوصيات محلی ،به  *...و اين بدون
يک ارگان مرکزی که در عين حال يک ارگان پيشرفته دمکراتيک ھم باشد امکان ندارد .تنھا
در اين صورت اصرار ما در تبديل سوسيال دمکراسی به رزمنده پيشرو در راه دمکراسی تحقق
خواھد يافت .و تنھا در اين صورت ھم خواھيم توانست تاکتيک ھای معين سياسی تدوين نماييم
– سوسيال دمکراسی آموزش غلط »توده يکدست ارتجاعی« را رد کرده است .سوسيال
دمکراسی بھره گيری از حمايت طبقات مترقی برعليه طبقات ارتجاعی را يکی از مھمترين
وظايف سياسی می داند .تا زمانی که تشکيالت و نشريات دارای ماھيت محلی باشند اين وظيفه
به سختی قابل اجرا خواھد بود :کار از روابط با افراد مجزای »ليبرال« و استفاده از بعضی
»خوش خدمتيھای« آنان پا فراتر نمی گذارد .فقط يک ارگان حزبی مشترک که اصول مبارزه
سياسی را قاطعانه به اجرا می گذارد و پرچم دمکراتيسم را برافراشته نگه می دارد ،خواھد
توانست عناصر مبارز و دمکرات را به سوی خود جلب نموده و از تمام نيروھای مترقی روسيه
برای مبارزه در راه آزادی سياسی بھره جويد .و تنھا در اين صورت ميسر می شود که نفرت
آگاھانه کارگران از پليس و اوليای امور به نفرت آگاھانه از رژيم مطلقه و به عزم راسخ در
مبارزه با تمام قوا برای حقوق طبقه کارگر و حقوق تمام مردم روسيه بدل گردد! در روسيه
کنونی حزب انقالبی ای که بر چنين پايه ای ايجاد گشته و با نظم دقيق سازمان يافته باشد
بزرگترين قدرت سياسی خواھد بود!

***
در شمارهھای آينده طرح برنامهای از حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه را منتشر و بحث
مفصل تر مسائل مختلف تشکيالت را شروع خواھيم کرد.

* قسمتی از دستنويس موجود نيست – ويراستار.

توضيحات
 -١لنين مقاالت »برنامه ما«» ،وظيفه فوری ما« و »يک مسئله مبرم« را در طی دوران
تبعيدش نوشت .او قصد داشت که اين مقاالت را برای روزنامه رابوچايا گازتا که توسط کنگره
اول ح.س.د.ک.ر .به عنوان ارگان رسمی حزب پذيرفته شده بود بفرستد .تالشی برای
تجديدانتشار روزنامه در  ١٨٩٩انجام شد و ھيئت تحريريه به لنين پيشنھاد نمود که سردبيری را
به عھده گيرد؛ بعدھا از او دعوت به ھمکاری شد .لنين مقاالت را ھمراه با نامه به ھيئت
تحريريه فرستاد .تالش برای تجديدانتشار ناموفق ماند و مقاالت ھرگز منتشر نشدند.
 -٢اپورتونيستھای روس» ،اکونوميستھا« و بونديستھا ،با ديدگاھھای برنشتين موافق بودند.
برنشتين در اثرش به نام »زمينهھای سوسياليسم« ،توافق آنھا با ديدگاھھای خودش را به عنوان
توافق اکثريت سوسيال دمکراتھای روس وانمود کرد.
 -٣اشاره است به انشعاب در اتحاديه سوسيال دمکراتھای روس در خارجه در نخستين کنفرانس
آن که در نوامبر  ١٨٩٨در زوريخ برگزار شد.
 -۴مجموعه پرولتارسکايا بوربا )مبارزه پرولتری( ،شماره  ،١توسط گروه سوسيال دمکرات
اورال در زمستان  ١٨٩٨-٩٩در چاپخانه خود گروه چاپ شد .نويسندگانی که اين مجموعه را
آماده کردند موضع »اکونوميستی« اتخاذ نموده ،نياز به يک حزب مستقل طبقه کارگر را انکار
کردند و اعتقاد داشتند که انقالب سياسی می تواند توسط يک اعتصاب عمومی پيروز شود .لنين
عقايد نويسندگان اين مجموعه را در فصل چھارم کتاب »چه بايد کرد؟« بررسی نمود.
 -۵اشاره است به »طرح برنامه حزب ما« )به صفحات  ٢٢٧-۵۴جلد  ۴مجموعه آثار لنين
مراجعه نماييد(.
 -۶اشاره است به کنگره دوم ح.س.د.ک.ر .که قرار بود در بھار سال  ١٩٠٠تشکيل شود .برای
اطالع از نظر لنين در خصوص تشکيل يک کنگره در اين زمان به صفحات  ٣٢٣و  ٣۵٣از
جلد  ۴مجموعه آثار لنين مراجعه نماييد.
 – F.P. -٧يکی از اسامی مستعار لنين.
 -٨اشاره است به مقاله پلخانف »برنشتين و ماترياليسم« که در شماره  ۴۴نشريه Neue Zeit
)عصر نو( ،ارگان سوسيال دمکراتھای آلمانی ،در تاريخ ژوئيه  ١٨٩٨منتشر شد.
 -٩کنگره ھانور سوسيال دمکراتھای آلمان از  ٢٧سپتامبر تا  ٢اکتبر ) ٩-١۴اکتبر( ١٨٩٩
برگزار شد .ھنگام بررسی نکته اصلی در دستور کار يعنی »حمله به ديدگاھھای اساسی و
تاکتيکھای حزب« ،کنگره برعليه ديدگاھھای رويزيونيستی برنشتين رأی داد ،بدون اينکه آنھا را
مورد انتقاد گسترده قرار دھد.
 -١٠قانون  (١۴)٢ژوئن  ١٨٩٧زمان کار روزانه يازده ساعت و نيمه را برای مؤسسات
صنعتی و کارگاھھای راه آھن مقرر داشت .قبل از اين زمان کار روزانه در روسيه توسط قانون
معلوم نگشته بود و تا چھارده يا پانزده ساعت می رسيد .دولت تزاری تحت فشار جنبش طبقه
کارگر به رھبری »اتحاد مبارزه برای آزادی طبقه کارگر« مجبور شد که قانون  ٢ژوئن را
صادر نمايد .لنين تحليل مفصل و انتقاد از اين قانون را در جزوهای با عنوان »قانون جديد
کارخانجات« )صفحات  ٢۶٧-٣١۵از جلد  ٢مجموعه آثار لنين( انجام داد.
 Bashi-bazouk -١١به سربازان نامنظم ارتش عثمانی اطالق می شد که بخاطر بی انضباطی
شان و ھمچنين اعمال ستمگرانه غيرقانونی و غيراخالقی نسبت به غيرنظاميان معروف بودند.

در اينجا مقصود مقامات رسمی و پليس روسيه تزاری ھستند که نه تابع قانون و نه به کسی
پاسخگو بودند.
 -١٢کارل مارکس و فردريش انگلس ،مانيفست حزب کمونيست )آثار منتخب ،جلد  ،١مسکو،
 ،١٩۵٨ص .(۴٢-۴٣
 -١٣قانون فوق العاده برعليه سوسياليستھا در سال  ١٨٧٨در آلمان وضع شد .اين قانون تمام
سازمانھای حزب سوسيال دمکرات ،تشکيالت توده ای طبقه کارگر و مطبوعات کارگری را
غيرقانونی می کرد؛ نشريات سوسياليستی توقيف شدند و تبعيد سوسياليستھا آغاز شد .اين قانون
در  ١٨٩٠تحت فشار جنبش توده ای طبقه کارگر برچيده شد.
) Vorwarts -١۴به پيش( – ارگان مرکزی سوسيال دمکراسی آلمان؛ اولين بار در ١٨٧۶
منتشر شد و ويرايش آن برعھده ويلھلم ليبکنخت و ديگران بود .انگلس از ستونھای اين نشريه
برای مبارزه عليه تمام تجليات اپورتونيسم استفاده کرد .با اين حال از اواخر دھه  ،١٨٩٠پس از
مرگ انگلس Vorwarts ،شروع به چاپ منظم مقاالت اپورتونيستھا نمود ،که بر سوسيال
دمکراسی آلمان و انترناسيونال دوم حاکم شده بودند.
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