از دشمن بياموزيد
دمکراتھای بورژوای ناشا ژيزن] [١کارزاری را عليه »مخلوط مارکسيسم و بربريت« به راه
انداختهاند .ما قويا ً به ھمۀ کارگران برخوردار از آگاھی طبقاتی توصيه می کنيم که با دقت به
استدالالت دمکراتھای راديکال توجه کنند.
ھيچ چيز به اندازۀ ارزيابی توسط دشمن به درک جوھر سياسی پيشرفتھا کمک نخواھد کرد
)مگر اينکه دشمن به طرز نااميد کنندهای احمق باشد(.
ناشا ژيزن از »مبارزۀ يک بخش از حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه عليه شورای
نمايندگان کارگران سن پترزبورگ« ،يا ،اگر دقيق بگوييم ،مبارزۀ سوسيال دمکراتھا عليه
سازمانھای طبقاتی »غيرحزبی« ،چنانکه خود روزنامه بيان می کند ،ناراحت است .راديکالھای
ما می گويند که کارگران بايد متحد شوند .اين بدين معناست که رھبران شورا که »تالش می
کنند تا ھمۀ پرولتاريا را بدون تمايز گذاری از نظر عقيدۀ سياسی متحد کنند« محق می باشند .و
راديکالھا فاتحانه به ما نشان می دھند که با اصل خودمان مبنی بر »مبارزۀ طبقاتی« در تضاد
افتادهايم.
رفقای کارگر ،از دشمنانتان که از تشکيل يک سازمان کارگران غيرحزبی ھواداری ميکنند يا
حداقل نسبت به اين تمايل بی تفاوت ھستند ياد بگيريد! مانيفست کمونيست مارکس و انگلس را
به ياد بياوريد که از تبديل شدن پرولتاريا به يک طبقه در ھمراھی با رشد نه فقط اتحاد آن ،بلکه
ھمچنين آگاھی سياسی اش صحبت می کند [٢].نمونۀ کشورھايی ھمچون انگليس را که در آن
مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا عليه بورژوازی در ھمه جا و ھميشه جريان داشته است ،عليرغم اينکه
پرولتاريا نامتحد باقی مانده ،نمايندگان انتخاب شدهاش توسط بورژوازی خريداری شدهاند،
آگاھی طبقاتی اش توسط ايدئولوگھای سرمايه فاسد گشته و قدرت آن بخاطر ترک کردن
تودهھای کارگران به وسيلۀ آريستوکراسی کارگری پراکنده شده است ،بخاطر بياوريد .به ھمۀ
اينھا فکر کنيد رفقای کارگر ،و به اين نتيجه خواھيد رسيد که تنھا پرولتاريای سوسيال دمکرات
پرولتاريای آگاه از وظايف طبقاتی اش است .غيرحزبی گری را به دور اندازيد! غيرحزبی
بودن ھميشه و ھمه جا سالح و شعار بورژوازی بوده است .تحت شرايط خاصی ،ما می توانيم
و بايد ھمراه با پرولترھايی که از نظر طبقاتی ناآگاه ھستند ،با پرولترھايی که نظريهھای
غيرحزبی را می پذيرند )برنامۀ »سوسياليست رولوسيونرھا«( ،گام برداريم .ولی تحت ھيچ
شرايطی و ھيچگاه نبايد رويکرد اکيد حزبی مان را شل کنيم ،تحت ھيچ شرايطی و ھيچگاه نبايد
فراموش کنيم يا به ديگران اجازه بدھيم فراموش کنند که خصومت نسبت به سوسيال دمکراسی
در صفوف پرولتاريا اثر ديدگاھھای بورژوايی در بين پرولتاريا است.

امضاء  :ن .لنين
نوايا ژيزن ،شمارۀ ١۶
 ١٨نوامبر ١٩٠۵
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٠
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