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جزوۀ حاضر در اواخر حکومت پھلوی توسط »گروه انقالبيون م  -ل« تھيه و پس از انقالب
 ١٣۵٧توسط »طرفدار سازمان پيکار در راه آزادی طبقۀ کارگر« تکثير گشت .قبل از تجديد
انتشار اين جزوه ،مقاالت لنين مورد بررسی قرار گرفتند و اصالحاتی در ترجمۀ آنھا انجام شد
اما متن پيشگفتار را به ھمان شکلی که در ابتدا نوشته شده بود در جزوۀ حاضر آورديم.
اميدواريم که جزوۀ حاضر کمکی باشد به انقالبيون کمونيست جھت ارتقاء آگاھی طبقاتی
پرولتری.
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پيشگفتار
در جزوۀ حاضر چند مقالۀ کوتاه از آموزگار بزرگ پرولتاريا ،لنين کبير چاپ می گردند .لنين
در اين مقاالت اشتباھات اساسی مشی خرده بورژوائی مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده را با
موشکافی خاص خود بيرون ريخته ،آنھا را به باد انتقاد اصولی گرفته و راه صحيح پرولتاريائی
را نشان می دھد.
در چند سال اخير در ميان پارهای از مبارزين ايران تئوريھائی نظير آنچه که لنين به آن عنوان
»ماجراجوئی انقالبی« می داد رواج پيدا نمود .مبارزۀ چريکی زمانی در ايران آغاز گرديد که
جنبش انقالبی مردم ميھن ما سرکوب خونين پانزدھم خرداد را پشت سر گذارده بود .در سالھای
پس از پانزدھم خرداد عدم کارآيی و قابليت سياسی سازمانھای گذشته برای خيلی از کسانی که
دست اندرکار مبارزه با رژيم بودند روشن تر می شد و مسئلۀ سازماندھی مجدد و مسئلۀ بريدن
از جريانات راست و ليبرالی گذشته به صورت يک ضرورت طرح می گرديد .پارلمانتاريسم و
تئوريھای آشتی و مسالمت طبقاتی چه در دوران قبل و چه بعد از  ٢٨مرداد بی ثمری و شکست
خود را بطور آشکاری نشان داده بود و در درون محافل مبارزه جوی سياسی ايران مسئلۀ بکار
بردن قھر انقالبی و تصفيه حساب با تئوريھای مسالمت جويانۀ حزب توده و جبھۀ ملی خود را
به صورت موضع گيری و عدم اعتماد به جريانات راست مزبور و راه آنھا متبلور می نمود .در
عين حال اين گرايش به چپ منحصر به اينگونه محافل نمی گرديد .در سطح عمومی جنبش
دمکراتيک و ضد امپرياليستی مردم نيز اين گرايش به چشم می خورد و عمال خود را در
خودجوشی پانزدھم خرداد نشان داد .اين مسئله نيز سمت گيری چپ محافل مبارزه جو را تشديد
می نمود و حرکت آنان را به طرف قبول بکار بردن قھر انقالبی تسريع می کرد .مسئله بدين
گونه مطرح بود که آيا بايد ھنوز در چنبرۀ جريانات راست و رفرميست گذشته محبوس ماند و يا
اينکه قھر انقالبی را در مقابل قھر ضدانقالب قرار داد و ارتجاع پھلوی را به ضرب آن
سرنگون ساخت .پاسخ ھمۀ انقالبيون راستين پاسخ دوم بود .برای انقالبيون – چه آنانی که بعداً
به روشنی به مشی چريکی گرويدند و چه آنان که سمت درست بسيج سياسی و تشکل تودهھای
مردم و آگاه نمودن آنھا به ضرورت بکار بردن قھر انقالبی را در پيش گرفتند – يک مسئله
مشخص و روشن بود و آن اينکه می بايست برانداختن رژيم شاه و قطع کامل نفوذ امپرياليسم در
دستور کار باشد و انجام اين کار با متدھا و ابزار و سازمانھای رفرميستی آنزمانی امکان پذير
نيست و چارهای ديگر می بايد انديشيد .مبارزۀ عظيم ضد رويزيونيستی در سطح جھانی عليه
دار و دستۀ خروشچف – برژنف و توضيح و پافشاری جنبش کمونيستی جھانی بر روی
ضرورت انقالب قھرآميز ،تأثيرات بسياری در تسريع اين گرايش داشت .پيروزی مبارزۀ
مسلحانه در کوبا نيز در تسريع اين گرايش بی تأثير نبود ،ھر چند که اين يکی اگر از يکسو
تأثير مثبت داشته و گرايش به قھر را تقويت می نمود ليکن از سوی ديگر تأثير منفی تمايل به
مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده را نيز به ھمراه خود آورد .عدم توانائی بسياری از انقالبيون در
نفوذ بين تودهھا و جلب آنھا به مبارزۀ سياسی ،دشواری ايجاد حزب پرولتاريا در زير برق
سرنيزۀ رژيم وابسته و فاشيستی شاه و تأثيرات منفی پيروزی مبارزۀ مسلحانه در کوبا و
ھمچنين جريان داشتن مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده در يک سری از کشورھای آمريکای التين،
انعکاس نامطلوب خود را در ذھن مبارزه جو و متعرض برخی از محافل و گروھھای
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روشنفکری گذارد و آنان به عوض جستجوی راھھا و اساليب معينی که بتوان با تکيه بر آنھا
مشکالت تماس با طبقۀ کارگر و ساير زحمتکشان را حل نمود ،به يکباره گناه عدم توانائی خود
را به گردن طبقۀ کارگر و ديگر تودهھای خلق نھادند و سرانجام به دام تئوريھای نادرست و
فوق العاده انحرافی رژی دبره و اينگونه مفسران انقالب کوبا افتادند .در اينجا بود که مشی
چريکی پايهھای تئوريک خود را با چاشنی عدم توانائی تودۀ کارگران و تمکين مطلق آنان به
فرھنگ ارتجاعی ،آميخته نمود و برای از بين بردن اين به اصطالح عدم توانائی توده و نشان
دادن توانائی مبارزه به آنان ،احکام اساسی مارکسيسم – لنينيسم در مورد نقش تودهھا ،قابليت
آنان ،حزب پرولتاريا و اھميت آن و ھمچنين تجارب انقالبات پيروزمند تحت رھبری پرولتاريا
را به زير عالمت سؤال کشيد و بجای آنان ،نقش چريک ،قابليت سازمانھای چريکی و اھميت
آنھا را نشاند .به تصور آنکه در جريان بکار بردن قھر مسلحانۀ چريکی ،پرولتاريا به
خودآگاھی طبقاتی رسيده و در ميدان مبارزۀ طبقاتی گامھای فراتری خواھد نھاد ،ھمۀ انرژی و
مجاھدت انقالبيون چريک صرف عمليات مسلحانۀ تيمھای چريکی جدا از توده گرديد و کار
سياسی که بخصوص در اين اواخر خيلی از آن سخن رانده می شد ،در نھايت خود به توضيح
چگونگی انجام اين يا آن عمليات مسلحانۀ جدا از توده و اينکه عمليات مزبور در پشتيبانی از
اين يا آن اعتصاب و  ...می باشد منجر شد.
آموزشھای انقالبی رھبران پرولتاريا ھمواره مؤيد اين نظر بودهاند که طبقۀ کارگر انقالبی ترين
طبقه می باشد و مبارزۀ او با زندگی اش آغاز می گردد .طبقۀ کارگر اما زمانی قادر است
رسالت تاريخی خود را جامۀ عمل بپوشاند و خود و سراسر بشريت را از زير سيطره و
حاکميت طبقات مرتجع برھاند که فرماندۀ حقيقی و واقعی خود يعنی حزب کمونيست را داشته
باشد و تا زمانی که اين مھم در کشوری تحقق نيافته است ،تمامی کوششھا و فعاليتھای کمونيستھا
می بايد به تحقق اين وظيفۀ مرکزی خدمت کنند .در عين حال اما حزب کمونيست از درون
کوششھا و مجاھدتھای معينی سربرمی آورد .برای اين کار می بايستی وحدت تشکلھای
مارکسيستی – لنينيستی را در يک سازمان متشکل و يکپارچه تحقق بخشيد و عناصر پيشرو
طبقۀ کارگر را متشکل و سازماندھی نمود تا بتوان تئوری انقالبی مارکسيسم – لنينيسم را فرا
راه جنبش کارگری قرار داد.
انتقال دانش انقالبی مارکسيسم – لنينيسم به ميان کارگران و از اين طريق آگاه ساختن آنان به
ثمر بخش ترين مبارزه ،وظيفۀ تخطی ناپذير کمونيستھا می باشد .اين امر در شرايط سخت
مبارزۀ طبقاتی و بخصوص در زير چتر خونين استبداد رژيم پھلوی ،اين عامل امپرياليسم
آمريکا به غايت دشوار بوده و توان فراوانی را طلب می کند .اما آنچه که تعيين کننده است
دشوار بودن يا کمتر دشوار بودن )چون در ھيچ حالتی حتی در دمکراسی بورژوائی نيز فعاليت
کمونيستھا اگر چه به اصطالح آزاد است ،منتھی سھل نيست( مسئلۀ اساسی نيست و درجۀ
دشوار بودن انجام اين وظيفه ،سنگينی باری را که بر دوش کمونيستھا است سبک نمی سازد.
در ميھن ما و علی الخصوص در چند سال اخير که طبقۀ کارگر وطن ما مجدداً پر دامنه تر بپا
خاسته است و پرچم به خون آغشتۀ مبارزۀ طبقاتی را حمل می کند ،کمونيستھا بايد سنگينی اين
وظيفه را بر دوش خود بيشتر احساس نمايند .به عالوه موجود بودن يا نبودن جنبشھای عظيم
تودهای و اعتصابی کارگران نيز به ھيچ وجه از درجۀ اھميت اين وظيفه نمی کاھد .زيرا در
شرايطی که تضادھای اجتماعی شدت می يابند ،و در لحظاتی که ھم نبايد به انتظارش نشست و
ھم نمی توان تاريخ اش را پيشگوئی کرد ،قطعا ً خود تودهھای کارگر به خيابان خواھند ريخت و
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به مبارزۀ گسترده تر برخواھند خاست – ھمچنان که امروز شاھد آن ھستيم – و در اين زمان
می بايد در پيشاپيش تودهھای بپا خاسته بود و نه از کناره ،شاھد مبارزات آنھا شد .آنچه که بايد
مورد نظر باشد نه آن چيزی است که خودش بخودی خود و خارج از ارادۀ ما به وقوع می
پيوندد ،بلکه سازمان دادن ،متشکل ساختن و به راه انداختن سيل عظيم مبارزۀ تودهای آگاه و
ارتجاع برانداز است و اينکار را ھرگز نمی توان به وسيلۀ عمليات چريکی انجام داد .برای
اينکار بايد به ميان طبقۀ کارگر رفت و در مبارزهاش شرکت مستقيم و فعال نمود ،بايد با کار
سياسی منظم و تربيت کننده جوانب مختلف رژيم طبقات حاکمۀ وابسته به امپرياليسم را برايشان
روشن ساخت ،بايد روابط طبقاتی موجود در جامعه را برايشان توضيح داد ،بايد شناخت آنان را
از امپرياليسم و انواع رويزيونيسم ارتقاء بخشيد و به ضرورت مبارزه عليه آنھا آگاھشان
ساخت ،بايد دورنمای درخشان سوسياليسم و کمونيسم را به آنان نشان داد و خالصه اينکه بايد
آنھا را به مارکسيسم  -لنينيسم مسلح ساخت و تشکل سياسی شان داد .آيا اين ھزارھا بار ثمر
بخش تر نخواھد بود که به عوض سازمان دادن عمليات منفرد چريکی جدا از توده ،دست به
ساختن ھستهھای کمونيستی در ميان کارگران زده شود و از اين طريق عناصر پيشرو
پرولتاريا جلب و متشکل گردند؟ و آيا کارآئی اين ھستهھای کمونيستی در بين کارگران در امر
تبليغ و ترويج سياسی و پيشبرد مبارزۀ تودهای ،ھزاران بار بيشتر از تأثير اين يا آن عمل
چريکی جدا از توده نخواھد بود؟ آيا اين ھزاران بار ثمر بخش تر نخواھد بود که به عوض از
بيرون ناظر اعتصابات کارگری شدن و احتماال در پشتيبانی از آن اعالميهای که در خطوط
اصلی توضيح چگونگی فالن انفجار است را صادر کردن ،خود دست به تشکيل اتحاديهھای
مخفی کارگری بزنيم؟ اتحاديهھايی که قطعا ً حوزۀ تأثير آنان در پيشبرد مبارزۀ دمکراتيک و
روزمرۀ کارگران ھزاران بار بيشتر از واحدھای چريکی است؟
امروزه عالوه بر آموزشھای کبير رھبران پرولتاريا و عالوه بر تجارب تاريخی در سطح
جھانی ،تجربۀ تلخ چندين سال مبارزۀ چريکی جدا از توده در ايران نيز نشان دھندۀ بی ثمری
مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده و شکست کامل چنين راھی است .و ما ھزارھا بار حق داشتيم و
داريم که مشی چريکی را نادرست ارزيابی می کرديم و می کنيم زيرا اين مشی » ...بھترين
نيروھا را از مبرم ترين وظايف سازمانی و تبليغی منحرف می کند ،ارتباط بين انقالبيون با تودۀ
طبقات انقالبی خلق را متالشی می سازد و چه بين انقالبيون و چه ميان مردم تصورات کامال
معکوسی از وظايف و متدھای مبارزه عليه حکومت مطلقه را به وجود می آورد) «.لنين –
طرح قطعنامه دربارۀ ترور برای کنگرۀ دوم(.
ھر جمعبندی ديگری از مشی مسلحانۀ جدا از توده به اعتقاد ما نادرست بوده و به ھيچ وجه
مشکل گشای حتی يکی از معضالت کنونی مبارزۀ کمونيستھای ايران نخواھد بود .ما بر آن
ھستيم که تئوری مارکسيستی  -لنينيستی می بايستی چراغ راھنمای انقالبيون ايران گردد ،و نه
دستور العملھای غير پرولتری و در واقع ضد پرولتری رژی دبره و سايرينی از اين قبيل ،حتی
اگر به ديدۀ برخی ،آموزشھای کبير آموزگاران پرولتاريا »دگم« و »بيجان« جلوه کند.
و اينرا نيز بگوئيم که مخالفت اصولی ما با مشی چريکی به ھيچ عنوان مانع از آن نخواھد بود
که در مقابل عظمت جانبازی ،صداقت و فداکاری انقالبيون چريک – نه آن عدهای که امروزه
به زير چنبرۀ دار و دستۀ ارتجاعی کميتۀ مرکزی حزب توده رفتهاند و يا جمعی که با پشت پا
زدن به تمام سنن انقالبی و تجارب گذشته به زير علم ژندۀ »مبارزه با ديکتاتوری« خزيدهاند –
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سر تعظيم فرود نياوريم و از قاطعيت مبارزۀ بی امانشان عليه رژيم پھلوی و امپرياليسم
نياموزيم.
در سالھای اخير از طرف دار و دستۀ ضد خلقی کميتۀ مرکزی حزب توده ،اين جاسوسان ابر
قدرت روس ،در مخالفت با مشی چريکی بسيار گفته و نوشته شده است .جوھر اصلی اين
گفتهھا و نوشتهھا و اشک تمساح ريختن ھا ،تبليغ تئوری سازش و آشتی طبقاتی است که به
وسيلۀ پيامھای راديوئی گذشته و غيره نيز تکميل گشتهاند .ما در اين نوشتۀ کوتاه قصد آن را
نداريم که بطور مفصل به انگيزهھا و علل اين توطئۀ شوم دار و دستۀ کميتۀ مرکزی حزب توده
اشاره کنيم و فقط ھمينقدر می گوئيم که اين عوامل و سرسپردگان کرملين قصد ننگين جا باز
کردن در جنبش ما را دارند تا از اين طريق جنبش ما را ملعبۀ دست اربابان روسی شان کنند .و
باز وارد اين بحث با »سازمان چريکھای فدائی خلق« نمی گرديم که موضع شان در قبال
رويزيونيسم خروشچفی و سوسيال امپرياليسم روس و ھمچنين بررسی شان از دار و دستۀ
وابسته و ارتجاعی کميتۀ مرکزی حزب توده تا چه اندازه نادرست است و خوانندگان را به
جزوۀ اين سازمان در مورد اعدام عباس شھرياری خائن و بررسی ما از آن جزوه مندرج در
»پيکار خلق« شمارۀ  ،٢رجوع می دھيم تا خود تصوير روشن به دست آورند .فقط ھمين را
بگوئيم که عدم موضع قاطع در قبال رويزيونيسم و سوسيال امپرياليسم و ھمچنين دار و دستۀ
خائن کميتۀ مرکزی حزب توده خطرات بسياری را برای جنبش ما به ھمراه خواھد داشت و در
سال پيش ديديم که به ھمين علت آن دار و دستۀ ضد خلقی ،چگونه بخشی از »سازمان
چريکھای فدائی خلق« را بلعيد.
سخن کوتاه کنيم و يکبار ديگر تأکيد نمائيم که مرکزی ترين وظيفۀ جنبش کمونيستی ما ،ايجاد
حزب طراز نوين طبقۀ کارگر است ،حزبی که اتحاد کارگران و دھقانان را عملی سازد و جبھۀ
واحد خلق را پديد آورد ،حزبی که به ضرب ارتش مسلح تودهای ،رژيم کمپرادور – وابستۀ
پھلوی ،اين سگ زنجيری امپرياليسم آمريکا را بر اندازد و بر خرابهھای آن ،جمھوری
دمکراتيک خلق را بنا سازد و راه ميھن ما را به سوی سوسياليسم و کمونيسم بگشايد .برای
انجام چنين وظيفهای بايد به تئوری مارکسيسم  -لنينيسم مسلح بود و نه به تئوريھای التقاطی
خرده بورژوائی و از اين جمله مشی مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده.

از چه بايد آغاز کرد؟
»چه بايد کرد؟« اين سؤالی است که در سالھای اخير با نيروی مخوفی به سوسيال دمکراتھای
روسيه ،فشار می آورد .مسئله بر سر انتخاب راه نيست )آنطور که در اواخر سالھای  ٨٠و
اوايل سالھای  ٩٠مطرح بود( بلکه مسئله بر سر اين است که ما کدام گامھای عملی را در راه
شناخته شده برداريم و چگونه اين گامھا را برداريم .مسئله بر سر سيستم و نقشۀ عملی است .بايد
اذعان داشت که ما ھنوز اين مسئله يعنی ماھيت و شيوۀ مبارزه را حل نکردهايم ،مسئلهای
اساسی برای حزبی که فعاليت عملی دارد ،و ھنوز ھم باعث طرح اختالف نظرھای جدی می
شود و افشا کنندۀ عدم ثبات ايدئولوژيک و نوسانات رقت انگيز می باشد.
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از يک سو گرايش اکونوميستی ،که می خواھد کار سياسی ،تبليغاتی و تشکيالتی را محدود کند،
ھنوز نمرده است .از سوی ديگر ھمچنان مانند گذشته التقاط گرايی بی پرنسيپ با غرور
خودنمايی می کند ،نظريهای که خود را با ھر »جريان« جديد مطابقت می دھد بدون اينکه توان
تفاوت قائل شدن بين خواستهھای فوری و وظايف اساسی و خواستھای دائمی جنبش در کل را،
داشته باشد .ھمانطور که می دانيم اين روند در رابوچيه دئيلو] [١پناه خود را يافته است .آخرين
اعالم »برنامه« توسط اين نشريه ،يک مقاله پرطمطراق تحت عنوان مجلل »نقطه عطف
تاريخی« )شماره  ۶از مجله ليستوک رابوچيه دئيلو] ([٢مشخصا ً تحليل ما را از ماھيت آن
بيشتر تأييد می کند .ھمين ديروز بود که به »اکونوميسم« چشمک می زدند ،از اينکه رابوچايا
ميسل] [٣قاطعانه محکوم شود ،عصبانی می شدند و فرمول پلخانف را دربارۀ مبارزه عليه
استبداد ،ماليم تر می کردند .ولی امروز از سخنان ليبکنشت نقل قول می آورند»:اگر اوضاع در
عرض  ٢۴ساعت تغيير يابد ،تاکتيک را ھم بايد در عرض  ٢۴ساعت تغيير داد «.حاال ديگر از
يک سازمان مبارز استوار ،برای حمالت مستقيم ،برای شبيخون ناگھانی عليه حکومت استبدادی
حرف می زنند ،از يک »ترويج وسيع انقالبی سياسی در بين تودهھا« )حاال چقدر با انرژی
شدهايم – ھم انقالبی ھم سياسی!( .از »دعوت بالانقطاع به تظاھرات خيابانی« ،از »تشکيل
اجتماعات خيابانی ،با خصلت مشخص سياسی« )بفرمائيد!( و غيره و غيره  ...سخن می گويند.
اصوال ما می بايستی ابراز خوشحالی کنيم از اينکه رابوچيه دئيلو با اين سرعت برنامه
پيشنھادی ما را که در شماره اول ايسکرا درج شده است] ،[۴قبول کرده .برنامهای که ايجاد يک
تشکيالت محکم حزبی را در نظر دارد که وظيفۀ آن نه فقط مبارزه برای به دست آوردن
آزاديھای نسبی است بلکه ،فتح برج ستم حکومت استبدادی نيز ،وظيفه اوست .اما کمبود ھر
گونه نظريه محکم از طرف اين افراد تمام خوشحالی انسان را از او می گيرد.
رابوچيه دئيلو کامال به ناحق به ليبکنشت استناد می کند .در عرض  ٢۴ساعت می توان تاکتيک
تبليغ را در يک مسئلۀ مشخص و يا تاکتيک پيشبرد بخشی از وظايف حزبی را تغيير داد .اما در
عرض  ٢۴ساعت و يا حتی در عرض  ٢۴ماه ،تنھا کسانی می توانند نظريات خود را در مورد
اينکه آيا اصوال ،ھميشه و حتما ً يک تشکيالت مبارز و تبليغ سياسی در بين تودهھا ضروری
است تغيير دھند که دارای ھيچ گونه اصولی نباشند .خنده آور است اگر در اين رابطه ،به
متفاوت بودن موقعيت و به وجود آمدن يک دورۀ نوين تکيه کرد .ايجاد يک تشکيالت مبارز و
ھدايت تبليغات سياسی در ھر موقعيتی ،حتی اگر اين موقعيت »مسالمت آميز« باشد ،در ھر
دورهای حتی اگر ،اين دورۀ »افول روحيۀ انقالبی« باشد ،کامال ضروری است ،به عالوه دقيقا ً
در چنين دورهھا و تحت چنين شرايطی است که چنين کاری ضروری می باشد ،چرا که در
زمان انفجار و شروع مبارزه ،ديگر دير خواھد بود که يک چنين سازمانی به وجود آورد .حزب
بايد در حالت آماده باش باشد تا بتواند فوراً دست به عمل بزند» .در  ٢۴ساعت تاکتيک را تغيير
دادن«! درست است ولی برای اينکه بتوان تاکتيک را تغيير داد ،بايد ابتدا دارای تاکتيکی بود.
در صورت فقدان سازمان محکمی که در مبارزه سياسی و در ھر گونه شرايط و در ھر دوره،
پخته و آبديده باشد ،راجع به نقشۀ منظم فعاليتی ،که با اصول متين و روشن و بدون انحراف
عملی شود) ،و تنھا آنست که شايستگی داشتن نام تاکتيک را دارد( حتی سخنی ھم نمی تواند در
ميان باشد .بگذاريد مسئله را بررسی کنيم؛ گفته می شود که »موقعيت تاريخی« حزب ما را در
مقابل يک سؤال »کامال نو« قرار داده است :مسئله ترور .ديروز مسئلۀ سازمان سياسی و تبليغ
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»کامال نو« بود و امروز مسئله ترور ،آيا تعجب آور نيست زمانی که بشنوی افرادی که تا اين
حد اصول خود را فراموش کرده اند ،چگونه دربارۀ تغييرات ريشهای تاکتيک سخن می گويند؟
خوشبختانه رابوچيه دئيلو ،در اشتباه است .مسئله ترور به ھيچ وجه مسئله نويی نيست و تنھا
کافی است بطور خيلی کوتاه نظرات تأکيد شدۀ سوسيال دمکراسی روس ،يادآوری گردد .اصوال
ما ھيچگاه ترور را رد نکردهايم و نمی توانيم رد کنيم ،ترور يک عمل مبارزاتی است که می
تواند در مقطعی از نبرد ،با در نظر گرفتن موقعيت نيروھا در شرايطی مشخص ،کامال درست
و حتی الزم باشد .اما نکته مھم در اينجا است که امروزه ،ترور ،به ھيچ وجه به عنوان شکلی
ھماھنگ با مبارزۀ ارتش پيکارجو ،که به کل سيستم مبارزاتی بستگی دارد ،پيشنھاد نمی شود
بلکه به عنوان يک وسيلۀ ضربتی مستقل و مجزا از ھر ارتشی مطرح می گردد .در زمان
کمبود يک سازمان مرکزی و در حالتی که تشکيالت انقالبی محلی ضعيف ھستند ،ترور نمی
تواند چيز ديگری غير از آنچه اشاره شد باشد .به ھمين دليل ،قاطعانه اعالم می داريم که اين
شيوۀ مبارزه در تحت شرايط ذکر شده ،بی جا و بی مورد است و فعالترين مبارزين را از مھم
ترين و واقعی ترين وظيفه شان نسبت به مجموعۀ جنبش ،بازمی دارد و بجای اغتشاش سازمانی
نيروھای حکومت ،باعث اغتشاش سازمانی نيروھای انقالبی می گردد.
کافيست فقط حوادث اخير را به ياد بياوريم .جلوی چشم ھايمان تودۀ وسيع کارگران شھری و
»مردم عادی« شھرھا به مبارزه روی آوردند ،اما انقالبيون دارای يک ستاد رھبری کننده و
سازمان دھنده نبودند .آيا تحت چنين شرايطی اين خطر موجود نيست که با روی آوردن
مبارزترين انقالبيون به ترور ،آن بخشھايی از مبارزه که تنھا و تنھا به آن می توان اميد جدی
داشت ،ضعيف گردد؟ آيا اين خطر موجود نيست که ارتباط سازمانھای انقالبی با تودۀ ناراضی،
معترض و دارای روحيۀ مبارزاتی اما پراکندهای که ضعفشان درست در پراکندگی آنھاست قطع
شود؟ در حاليکه اين ارتباط با توده ،تنھا ضامن پيروزی ماست .ما اين فکر را به خود راه نمی
دھيم که ھيچگونه ارزشی برای عمليات قھرمانانۀ فردی قائل نباشيم ،اما اين وظيفۀ ماست که با
تمام نيرو ،سرمست ترور شدن را و ترور را به عنوان مھم ترين و اصلی ترين وظيفۀ مبارزه
ديدن ،موضوعی که امروز خيلی ھا بدان تمايل نشان می دھند ،به عنوان خطری اعالم کنيم.
ترور ھرگز نمی تواند شکل مبارزاتی روزانه گردد؛ در بھترين حاالت خود ،ترور فقط می
تواند به عنوان يکی از شيوهھا در حمله قطعی ،مورد استفاده قرار گيرد .سؤالی که مطرح
است ،اين است که آيا در لحظۀ کنونی ما می توانيم مردم را برای چنين حملهای فراخوانيم؟
ظاھراً رابوچيه دئيلو خيال می کند می توانيم .به ھر حال اعالم می کند »گروھھای ضربتی را
تشکيل دھيد!« اما اين باز ھم بيشتر ناشی از شور و شوق می باشد و نه استدالل .تودۀ اصلی
جنگندۀ ما از داوطلبان و شورشيان تشکيل شده است .نيروی منظم ما تشکيل شده است از
بخشھای کوچک و کم تعدادی که خود اين بخشھا ھنوز ھم بسيج نشدهاند ،با ھم ارتباط ندارند و
تربيت نشدهاند که نوعی گروه منظم بسازند ،تا چه رسد به گروھھای ضربتی .برای ھر کس که
توان تشخيص مجموعۀ شرايط مبارزۀ ما را دارد ،بدون اينکه اين شرايط را با ھر نقطه
»چرخش« تاريخی سير حوادث فراموش کند بايد روشن باشد که در تحت چنين شرايطی ،شعار
فعلی ما نبايد »پيش به سوی حمله« بلکه بايد »محاصرۀ قلعۀ دشمن را سازمان دھيد« باشد .به
بيان ديگر ،نزديک ترين وظيفۀ حزب ما نبايد اين باشد که تمام نيروھای موجود را حاال برای
حمله بسيج کند بلکه وظيفۀ حزب ما بايد بطور اعم در اين درخواست مطرح باشد که يک
سازمان انقالبی به وجود بياورد که قادر باشد تمام قوا را گرد آورد و نھضت را نه تنھا اسماً،
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بلکه حقيقتا ً رھبری نمايد .سازمانی که بايد ھميشه برای پشتيبانی از ھر اعتراض و طغيانی،
حاضر و آماده بوده و از آن برای ازدياد و تقويت نيروھای جنگی که به درد نبرد قطعی بخورند
استفاده نمايد.
درسھای حوادث فوريه و مارس] ،[۵به حدی مؤثر بودند که اکنون ديگر به ندرت می توان عليه
اين نتيجه گيريھا اعتراض نمود .امروز ديگر چيزی که ما احتياج داريم راه حل اصولی نبوده،
بلکه حل عملی مسئله است .تنھا کافی نيست که برای کسی روشن باشد که چه نوع سازمانی و
برای چه کاری تشکيل می شود بلکه الزم است فوراً چنان نقشۀ مشخصی برای سازمان طرح
نمود تا آنکه از جھات مختلف ،دست به ايجاد آن زد .نظر به اھميت فوری مسئله ،ما تصميم
داريم از جانب خود نقشهای را به رفقا تقديم کنيم که در رسالهای که برای چاپ آماده می شود
مفصل تر شرح داده شده است] .[۶ما معتقديم که نقطه حرکت فعاليت ما ،اولين قدم عملی برای
ايجاد تشکيالت مورد نظر و سررشتهای که اگر دنبال شود به ما آن توانايی را می بخشد که
بتوانيم اين سازمان را مستمراً پيشرفت داده و بر عمق و وسعت آن بيافزائيم ،تشکيالت يک
روزنامه سياسی برای سراسر روسيه است .يک روزنامه چيزی است که ما بيش از ھر چيز به
آن نيازمنديم؛ بدون آن ما ھرگز نخواھيم توانست وظيفۀ اصلی و دائمی و عمومی سوسيال
دمکراسی که تبليغ و ترويج ھمه جانبه است را انجام دھيم ،خصوصا ً زمانی که عالقه به سياست
و مسائل سوسياليسم در بين وسيع ترين اقشار مردم بيدار می شود .ھرگز به اندازۀ امروز اين
احتياج احساس نشده است که تبليغات پراکنده به شکل حرکت ھای فردی ،اعالميهھای محلی،
جزوهھا و غيره را به کمک انتشار يک روزنامۀ منظم دورهای متشکل و تقويت کنيم .بدون
اغراق می توان گفت که تناوب منظم در چاپ )و پخش( روزنامه می تواند مالک و معيار دقيق
و مشخصی باشد که ما چگونه انقالبی ترين و ضروری ترين فعاليت مبارزاتی مان را سازمان
دادهايم .از طرف ديگر روزنامۀ ما بايد برای سراسر روسيه باشد .اگر ما موفق نشويم ،و تا
زمانی که موفق نشويم فعاليتھايمان را برای نفوذ و تأثير گذاری در بين مردم و دولت به وسيلۀ
چاپ و انتشار روزنامه ادغام کنيم ،اين يک خيالبافی خواھد بود که به ادغام چيزھای پيچيده تر،
مشکل تر و قطعی تر فکر کنيم .قبل از ھر چيز ،جنبش ما از ضعف ايدئولوژيکی رنج می برد،
ھمچنين از ضعف ھای عملی و سازماندھی ،از حالت پراکندگی ،از اينکه اکثر سوسيال
دمکراتھا به کارھای محلی که درک و چشم انداز آنھا را محدود می کند مشغول ھستند ،امری
که دامنۀ کار و فعاليت ،مھارت و کاردانی آنھا را در پنھان کاری و آمادگی نيز محدود ميکند.
دقيقا ً در اين حالت پراکندگی است که بايد ريشه را در بی ثباتی و تمام آن تزلزل ھائی که در باال
گفته شد جستجو کرد .اولين قدم در جھت حذف و از بين بردن اين نقطۀ ضعف و تبديل
جنبش ھای محلی متفاوت به يک جنبش واحد سراسری روسيه ،بايد بنيانگذاری يک روزنامه
برای سراسر روسيه باشد .در انتھا ،ما حتما ً به يک روزنامۀ سياسی احتياج داريم .بدون يک
ارگان سياسی نمی توان امروز در اروپا ،جنبشی را يافت که شايستۀ نام سياسی باشد .بدون
داشتن چنين ارگانی انجام وظيفۀ ما مبنی بر متمرکز نمودن تمام عناصر سياسی ناراضی و
معترض که بتوان با کمک آنھا جنبش انقالبی پرولتری را بارور کرد مطلقا ً غيرممکن است .ما
اولين قدم را برداشتهايم ،در بين طبقۀ کارگر خواست افشاء وضعيت »اقتصادی« کارخانهھا را
بيدار کردهايم؛ حاال بايد قدم بعدی را برداريم يعنی در تمام اقشار نسبتا ً آگاه خلق ،خواست افشاء
مسائل سياسی را بيدار کنيم .نبايد از اين جھت که صداھای اعتراض سياسی امروز اينقدر
ضعيف ،کم و مردد ھستند ،نا اميد شد .دليل آن به ھيچ وجه در اين نھفته نيست که مردم ،بطور
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جمعی به استبداد پليسی تن دردادهاند ،بلکه علت در اين است که افرادی که توانايی و آمادگی
آنرا دارند تا بدی اوضاع را افشاء کنند ،دارای ھيچگونه تريبونی نيستند تا از اين تريبون برای
مردم صحبت کنند ،ھيچ شنوندۀ مشتاق و اميدوارکنندهای وجود ندارد ،آنھا ھيچ جا در بين مردم
آن نيرويی را نمی يابند که ارزش آن را داشته باشد تا با پشتيبانی از آن عليه »قدرقدرتی«
حکومت روس شکايت کنند .اما اينک تمام اينھا با سرعت سرسام آوری تغيير می کند .يک
چنين نيرويی وجود دارد .اين نيرو پرولتاريای انقالبی است که آمادگی خود را ثابت کرده ،که
نه فقط به دعوت برای شرکت در مبارزۀ سياسی گوش داده و از آن پشتيبانی می کند بلکه با
کمال شجاعت در اين نبرد درگير می شود .اين امکان اکنون ديگر برای ما موجود است و ما
موظفيم که يک تريبون به وجود آوريم که به وسيلۀ آن تمام خلق بتواند حکومت تزاری را افشاء
کند .يک چنين تريبونی بايد روزنامۀ سوسيال دمکراتيک باشد .برعکس ديگر طبقات و اقشار
جامعه روس ،در درون طبقه کارگر ،عالقه دائمی برای کسب دانش سياسی و تقاضای عظيمی
)نه فقط در دورهھای تشديد نا آرامی( برای مطبوعات غيرقانونی و مخفی موجود است .زمانی
که چنين تقاضای تودهای آشکار است و ھنگامی که تربيت رھبران مجرب انقالبی شروع شده
است و با توجه به آن تجمع طبقۀ کارگر در مناطق کارگری شھرھای بزرگ و در بخشھای
کارگری در محل کارخانه ،عمال امکان کامل کنترل موقعيت را می دھد ،يافتن يک روزنامۀ
سياسی ،مسئلهای است که برای پرولتاريا در اين موقعيت کامال قابل قبول و جذب است .به
وسيلۀ پرولتاريا بمثابۀ رابط  ،اين روزنامه می تواند در صفوف خرده بورژوازی شھری،
کارگاھھای خانگی ،دھات و دھقانان رخنه کرده و تبديل به يک روزنامۀ سياسی مردمی شود.
نقش روزنامه ،به ھيچ وجه فقط به پخش ايدهھا ،به تربيت سياسی و جذب متحدان سياسی،
محدود نمی شود .روزنامه فقط يک مروج عمومی و مبلغ عمومی نيست ،بلکه سازمان دھندۀ
عمومی نيز می باشد .از اين حيث آنرا می توان با چوب بستی در اطراف عمارت در حال
ساختمان مقايسه نمود .اين چوب بست ،طرح عمارت را نشان می دھد .رابطه بين سازندگان
مختلف را تسھيل و به آنھا کمک می کند که کار را تقسيم نموده و نتايج عمومی را که به وسيلۀ
کار متشکل شان به وجود آمده است از نظر بگذرانند .با کمک روزنامه و در ارتباط با آن ،به
خودی خود يک سازمان مستحکمی به وجود خواھد آمد که توجه آن نه فقط به کار محلی ،بلکه
به کار منظم عمومی نيز خواھد بود .سازمانی که اعضايش را به آن عادت می دھد که حوادث
سياسی را ،با دقت خاصی تعقيب نمايند و اھميت و تأثير اين حوادث را در اقشار مختلف مردم
به درستی ارزيابی کرده و متدھای الزمی را تدوين نمايند تا به وسيلۀ آن حزب انقالبی بتواند بر
روی اين اتفاقات تأثير نھد .وظايف فنی کار ،تأمين ساختن منظم مواد اوليه برای روزنامه و
پخش و توزيع منظم آن ،شبکهای از مأموران محلی حزب متحد را ضروری می سازد که مرتبا ً
با ھم در تماس باشند ،به موقعيت عمومی جريانات آگاھی داشته باشند ،به انجام وظايف جزئی
منظم شان در کار سرتاسری روسيه عادت کنند و توانايی ھايشان را در سازماندھی فعاليتھای
انقالبی گوناگون بيازمايند .اين شبکه از مأموران* ،استخوان بندی آنچنان سازمانی را تشکيل
* اي ن ک امال واض ح اس ت ک ه اي ن م أموران تنھ ا در ارتب اط نزدي ک ب ا کميت هھ ای محل ی )گروھھ ا ،ھس تهھ ای
مطالعاتی( حزب ما می توانند کارشان را انجام دھند .بطور کلی تم ام ط رح م ا زم انی م ی توان د پي اده ش ود ک ه
م ورد حماي ت فعاالن ۀ کميت هھ ايی ک ه مک رراً خواھ ان متح د س اختن ح زب ب ودهان د ق رار گي رد .کميت هھ ايی ک ه
مطمئن ھستيم که اين اتحاد را به وجود خواھن د آورد .اگ ر ام روز ن ه ،ف ردا! اگ ر از ي ک طري ق ن ه ،از طري ق
ديگری!
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می دھند که ما بدان احتياج داريم ،به اندازۀ کافی بزرگ که بتواند سراسر کشور را دربر گيرد،
به اندازه کافی وسيع و ھمه جانبه که بتواند يک تقسيم کار دقيق و منظمی را به پيش برد ،به
اندازه کافی پابرجا تا بتواند تحت ھر شرايط و با ھر تغيير وضعيت غيرمنتظرهای فعاليت خود
را بدون اشتباه انجام دھد ،که از يک طرف از جنگ آشکار با دشمن که از لحاظ نيرو ،تفوق
کامل داشته و تمام قوای خود را در يک نقطه جمع نموده است ،اجتناب کرده و از طرف ديگر،
از عدم چاالکی دشمن استفاده کند و در آنجا و در آن لحظهای که از ھمه کمتر انتظار می رود به
وی حمله ور گردد .امروز ما وظيفه نسبتا ً سبکی برعھده داريم و آن پشتيبانی از تظاھرات
دانشجويايی در خيابانھای شھرھای بزرگ است .فردا احتماال وظيفۀ سنگين تری را برعھده
خواھيم داشت .برای مثال ،پشتيبانی از جنبش بيکاران يک ناحيه مشخص ،پس فردا بايد آماده
باشيم تا در يک شورش دھقانی ،نقش انقالبی بازی کنيم .امروز ما بايد از تشديد موقعيت سياسی
که حکومت با لشکرکشی عليه زمستواھا ايجاد کرده استفاده کنيم ،فردا ما بايد از طغيان مردم
عليه اين يا آن نوکر تزاری که خيلی پر رو شده است ،پشتيبانی کنيم و به وسيله بايکوت ،به
وسيله تظاھرات و غيره کمک کنيم ،تا به او آنچنان درس عبرتی داده شود که خود را به يک
عقب نشينی علنی مجبور ببيند .يک چنين درجهای از آمادگی مبارزاتی ،تنھا به وسيلۀ کار
الينقطع يک گروه منظم امکان پذير است و اگر ما نيروھايمان را برای انتشار يک روزنامۀ
عمومی بسيج کنيم و متحد نمائيم ،اين کار نه فقط اليق ترين مروجين را تربيت کرده ،بلکه
ماھرترين سازمان دھندگان را ،مستعدترين رھبران سياسی حزب را نيز که قادرند در زمان
الزم بھترين شعار را برای مبارزه نھائی انتخاب کنند و مبارزه را رھبری نمايند ،به ميدان عمل
می راند.
در آخر چند کلمهای برای جلوگيری از سوء تفاھم احتمالی الزم است .ما تمام مدت از تدارک
منظم و با نقشه حرف زديم ،اما به ھيچ وجه به اين وسيله نمی خواستيم اظھار کنيم که حکومت
مطلقه می تواند فقط به وسيله محاصره دائمی و يا يک حملۀ سازمان يافته سرنگون شود ،يک
چنين نظريهای ،جزم انديشانه و بی معنی خواھد بود .برعکس خيلی امکان دارد و از نظر
تاريخی ھم محتمل است که استبداد تحت فشار انفجارھای ناگھانی يا اغتشاش غيرقابل پيش بينی
که آن را دائما ً از تمام جھات تھديد می نمايد ،سرنگون شود.
اما ھيچ حزب سياسی که می خواھد از ماجراجويی پرھيز کند ،نمی تواند برنامۀ عمل خود را
بر مبنای پيش بينی انفجارھا و اغتشاشات پايه گذاری کند ،ما بايد راه خودمان را در پيش گيريم،
کار منظم خود را بطور صحيح انجام دھيم و ھر چقدر کمتر بر حوادث غيرمترقبه حساب کنيم،
به ھمان اندازه احتمال اينکه توسط »تغييرات تاريخی« غافلگير شويم کمتر است.
ايسکرا ،شمارۀ ۴
مه ١٩٠١
مجموعه آثار لنين ،جلد ۵
توضيحات
 -١رابوچيه دئيلو )ھدف کارگری( مجلۀ ارگان اکونوميست ھا بود .اين مجله به توسط اتحاديۀ
سوسيال دمکراتھای روس در خارجه از آوريل  ١٨٩٩تا فوريۀ سال  ١٩٠٢در ژنو انتشار می
يافت.
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 -٢ليستوک رابوچيه دئيلو )ضميمه رابوچيه دئيلو( – بين ژوئن تا ژوئيۀ  ١٩٠١ھشت شماره
از آن در ژنو منتشر شد.
 -٣رابوچايا ميسل )تفکر کارگری( – نشريۀ اکونوميستی که ارگان اتحاديۀ سوسيال دمکراتھای
روس در خارجه بود و بين اکتبر  ١٨٩٧تا دسامبر  ١٩٠٢انتشار می يافت.
 -۴در اينجا استناد به مقاله »وظايف فوری جنبش ما« است که در شماره  ١ايسکرا در دسامبر
 ١٩٠٠انتشار يافته بود.
 -۵منظور تظاھرات سياسی ،ميتينگ ھا و اعتصابات کارگران و دانشجويان در فوريه و مارس
سال  ١٩٠١است که در شھرھای مختلف روسيه اتفاق افتادند و حکومت تزاری اقدام به
سرکوب بيرحمانۀ آنھا نمود .انگيزۀ شروع تظاھرات و اعتصابات فراخواندن تعدادی از
دانشجويان دانشگاه کيف به ارتش به عنوان مجازات شرکت آنھا در يک ميتينگ دانشجوئی بود.
 -۶منظور لنين کتاب »چه بايد کرد؟« است.

چرا سوسيال دمکراسی بايستی مبارزهای قاطع و بی مھابا
را به سوسياليست رولوسيونرھا اعالم کند؟
 -١زيرا جريانی که در تفکر اجتماعی ما تحت عنوان »سوسياليست رولوسيونر« معروف
است ،از يگانه تئوری سوسياليسم انقالبی که امروز وجود دارد ،يعنی مارکسيسم ،در حقيقت
منحرف می شود و ھم اکنون منحرف شده است .اين جريان در ارتباط با انشعاب بزرگ
سوسيال دمکراسی بين المللی به جناح اپورتونيستی )يا »برنشتينی«( و جناح انقالبی ،موضع
کامال ناروشن ،غيرمجاز و دو رويانهای مابين دو صندلی اتخاذ نموده است .اين جريان تنھا و
تنھا بر پايۀ انتقاد بورژوا  -اپورتونيستی از مارکسيسم ،آن را »ناپايدار« خوانده )وستنيک
روسکوی رولوتسی ،شمارۀ  ،٢صفحۀ  (۶٢و اعالم می دارد که می خواھد مارکسيسم را از نو
و به سبک خود مورد »تجديدنظر« قرار دھد ،مع الوصف برای انجام اين وعدۀ تھديدآميز
خويش ،ھيچ کاری انجام نداده است.
 -٢زيرا جريان سوسياليست رولوسيونر در مقابل آن سمتگيری مسلط بر تفکر اجتماعی و
سياسی روسيه که آنرا می بايست نارودنيسم ليبرال ناميد ،بطور استمداد ناپذيری تسليم شده
است .سوسياليست رولوسيونرھا که اشتباھات نارودنايا وليا] [١و بطور کلی تمام سوسياليسم
قديمی روس را تکرار می کنند ،قادر نيستند که سستی کامل اين جريان و تضادھای درونی آنرا
ببينند و سھميۀ مستقل خويش را برای تفکر انقالبی روس در سطح افزودن چند تا گنده گوئی
انقالبی به ھمان وصيت نامۀ خاک گرفتۀ ِخرد ليبرالی  -نارودنيکی ،محدود می کنند .مارکسيسم
روس برای اولين بار پايهھای تئوريک جريان نارودنيسم ليبرال را به لرزه درآورد و محتوی
طبقاتی بورژوائی و خرده بورژوائی آنرا آشکار ساخت و عليه آن اعالن جنگ داد ،کاری که
ھمچنان ادامه می دھد ،بدون اينکه از گرويدن يک عدۀ زيادی از مارکسيستھای منقد )=
اپورتونيست( به جرگۀ مخالفان ،واھمهای به خود راه دھد .معذالک رفتار و برخورد
سوسياليست رولوسيونرھا در کليۀ زمينهھای اين منازعه )در بھترين حالت( خصمانه  -خنثی
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بوده و ھست ،آنھا باز ھم بين دو صندلی نشستهاند – مابين مارکسيسم روس )آنھا از آن فقط تکه
پارهھائی را برداشتهاند( و جريان شبه سوسياليستی نارودنيسم ليبرال.
 -٣زيرا که سوسياليست رولوسيونرھا در نتيجۀ عدم اصوليت کامل خويش در مسائل بين المللی
سوسياليسم و مسائل مربوط به سوسياليسم در روسيه که در باال بدان اشاره شد ،تنھا اصل واقعا ً
انقالبی ،يعنی مبارزۀ طبقاتی را نمی فھمند و يا بدان اعتقاد ندارند .آنھا نمی فھمند که در روسيۀ
کنونی فقط حزبی می تواند واقعا ً انقالبی و حقيقتا ً سوسياليستی باشد که سوسياليسم را با جنبش
کارگری روسيه که با رشد سرمايه داری در روسيه ھمواره نيروی بيشتر و ابعاد وسيع تری به
خود می گيرد ،ترکيب کند .موضع سوسياليست رولوسيونرھا در قبال جنبش کارگری روسيه
ھميشه مانند ناظری سطحی بين بوده و زمانی که به عنوان مثال اين جنبش )در اثر رشد اعجاب
انگيز خود( به بيماری »اکونوميسم« گرفتار آمد ،آن وقت سوسياليست رولوسيونرھا از يکسو
از اشتباھات کسانی که کار نو و مشکلی را برای بيداری و تھييج تودۀ کارگران انجام می دادند،
احساس مسرت کرده و از ديگر سو به الی چرخھای مارکسيسم انقالبی که عليه اين
»اکونوميسم« مبارزه می نمود و آنرا ظفرمندانه به پايان رسانيد ،چوب می گذاشتند .موضع دو
گانه در مورد جنبش کارگری ،سوسياليست رولوسيونرھا را ناچاراً به انفراد عملی از اين جنبش
کشانيد و در نتيجۀ اين انفراد ،حزب سوسياليست رولوسيونرھا ھر نوع پايگاه اجتماعی خود را
از دست داد .او ھيچ نوع تکيه گاھی در بين طبقات اجتماعی ندارد ،برای اينکه به دستجات
روشنفکر متزلزل و ناپايداری که سردرگمی و بی پرنسيپی خود را »ھمه جانبه گری« می
نامند ،نمی توان طبقه نام نھاد.
 -۴زيرا حزب سوسياليست رولوسيونرھا از آن جھت که به ايدئولوژی سوسياليستی برخوردی
تحديد گرانه دارد و می خواھد در يک زمان و به يک ميزان به روشنفکران ،پرولتاريا و
دھقانان اتکاء نمايد ،باالجبار )چه بخواھد چه نخواھد( راه را برای به زنجير کشاندن سياسی و
ايدئولوژيک پرولتاريای روس توسط دمکراسی بورژوائی روس ھموار می سازد .تحقير
تئوری ،برخورد متزلزل و ناپايدار نسبت به ايدئولوژی سوسياليستی ،ضرورتا ً به مفھوم در
خدمت ايدئولوژی بورژوازی قرار گرفتن است .روشنفکران و دھقانان روس به عنوان اقشار
اجتماعی قابل مقايسه با طبقۀ کارگر ،فقط می توانند تکيه گاه جنبش بورژوا  -دمکراتيک باشند.
اين نه فقط انديشهای است که باالجبار از تمام آموزش ما نتيجه می شود )بر اين پايه ،به عنوان
مثال توليد کنندۀ خرده پا فقط تا آنجائی انقالبی است که با جامعۀ اقتصاد کاالئی و سرمايه داری
کامال قطع رابطه کند و خود را در موضع پرولتاريا قرار دھد( ،خير ،اين ھمچنين يک واقعيت
است که ھم اکنون شروع نموده خود را به منصۀ ظھور گذارد .اما در لحظۀ انقالب سياسی و
در روز بعد از اين انقالب ،اين واقعيت جبراً خود را با نيروئی به مراتب بيشتر نشان خواھد
داد .سوسياليست رولوسيونريسم آن شکل از تظاھر ناپايداری ايدئولوژيک خرده بورژوازی و
ساده کردن خرده بورژوا مآبانۀ سوسياليسم است که سوسيال دمکراسی بايد ھمواره عليه آن
مبارزۀ قاطع را به پيش برد و خواھد برد.
 -۵زيرا خواستھای عملی برنامهای که سوسياليست رولوسيونرھا ھم اکنون – نمی خواھم بگويم
ارائه دادهاند ،اما به ھر حال طرح ريزی کردهاند – کامال روشن نشان می دھند که عدم اصوليت
اين جريان چه خسارت عظيمی در عمل بجای می گذارد .به عنوان مثال برنامۀ حداقل ارضی
که در شمارۀ  ٨رولوسيونا روسيا] [٢طرح گرديده )شايد صحيح تر بود اينطور گفته شود :در
الی بالی تزھای کج و معوج جريان نارودنيسم ما پراکنده است( اوال ھم در ميان دھقانان که به
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آنان سوسياليستی کردن زمين و خاک را به عنوان »حداقل« وعده می دھد و ھم در طبقۀ کارگر
که در آن تصورات کامال غلطی از خصلت واقعی جنبش دھقانی به وجود می آورد ،توليد
سردرگمی می کند .اين وعده و وعيدھای بی سر و ته فقط حزب انقالبی را بطور اعم و آموزش
سوسياليسم علمی دربارۀ اجتماعی کردن تمام وسائل توليد بمثابۀ ھدف غائی ما را بطور اخص،
خلع سالح می کند .دوما ً :سوسياليست رولوسيونرھا با پشتيبانی و توسعۀ تعاونی ھای دھقانی در
برنامۀ حداقل ،بطور کامل زمينۀ مبارزۀ انقالبی را ترک گفته و به اصطالح سوسياليسم خود را
تا سطح رفرميسم بی پايۀ خرده بورژوازی تنزل می دھند .سوما ً :سوسياليست رولوسيونرھا با
مخالفت خود با خواستھای سوسيال دمکراتھا مبنی بر از بين بردن تمام زنجيرھای قرون
وسطائی که کمون روستايی ما را در خود پيچيده ،موژيک ]دھقان[ را به سھيمهاش ]از زمين[
بسته ،آزادی وی را از بين برده و الجرم حقارت او را به عنوان عضوی از جامعۀ وابسته به
زمين اش سبب می گردند ،به اندازۀ کافی نشان دادند که آنھا نتوانستند خود را در مقابل
آموزشھای ارتجاعی جريان نارودنيسم روسيه محافظت نمايند.
 -۶زيرا سوسياليست رولوسيونرھا در برنامۀ خود تروريسم را داخل می کنند و آنرا در شکل
کنونی خود بمثابۀ وسيلهای برای مبارزۀ سياسی ،ترويج می نمايند و به اين وسيله آنھا ارتباط
الينقطع کار سوسياليستی با تودۀ طبقۀ انقالبی را از بين می برند و بدين ترتيب سنگين ترين
صدمات را به جنبش وارد می آورند .ھمچنين قسمھای مطنطن و سوگندھای مکرر در مکرر
نمی تواند واقعيت انکار ناپذير موجود را انکار کند که تروريسم امروزی آنطور که سوسياليست
رولوسيونرھا امروزه آنرا بکار می برند و ترويج می نمايند ،در ھيچ رابطهای با کار در ميان
توده ،برای توده و با توده قرار نمی گيرد؛ که سازمان دادن عمليات تروريستی به وسيلۀ حزب،
نيروھای سازمانی از نظر کمی به غايت اندک ما را از وظايف سنگين و در مجموع انجام
نپذيرفتۀ خويش که ھمانا سازمان دادن يک حزب کارگری انقالبی است ،منحرف می سازد؛ که
تروريسم سوسياليست رولوسيونرھا در عمل چيز ديگری نيست غير از نبرد منفردانه ،که
تجربۀ تاريخی آنرا کامال مردود شمرده است .فريادھای ترويج ترور که سوسياليست
رولوسيونرھای ما آنرا توسعه می دھند حتی سوسياليستھای خارجه را کم کم نگران می کند .اين
تبليغات اما در تودۀ کارگران روس تخم تخيالت مضر از نوع اينکه تروريسم »افراد را
برخالف ارادۀ خود مجبور می نمايد که سياسی فکر کنند«)رولوسيونايا روسيا ،شمارۀ  ٧ص
 ،(۴که تروريسم »بھتر از ماھھا ترويجات شفاھی قادر است نظر  ...ھزاران نفر را دربارۀ
انقالبيون و مفھوم]!![ فعاليت آنھا تغيير دھد« ،که تروريسم گويا قادر است »به متزلزلين ،به
سرخوردگان و به نيروھائی که در اثر نتيجۀ حزن آور تظاھراتھا مردد و ھراسان شدهاند،
نيروی تازه ببخشد«)ھمانجا( و نظاير اينھا می کارد .اين تخيالت مضر فقط می تواند به
سرخوردگی سريع و به تضعيف کاری بيانجامد که تھاجم توده به حکومت مطلقه را تدارک می
بيند.
مطابق با دستنويس
نوشته شده اواخر ژوئن – ژوئيۀ ١٩٠٢
منتشر شده برای اولين بار در سال ١٩٢٣
در روزنامۀ »پروژکتور« )نور افکن( ،شمارۀ ١۴
مجموعه آثار لنين ،جلد ۶
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توضيحات
 -١نارودنايا وليا )ارادۀ خلق( – سازمان مخفی سياسی ای بود که در اوت  ١٨٧٩در نتيجۀ
انشعاب در انجمن مخفی زمليا ای وليا )زمين و آزادی( به وجود آمد و اعضای آن تاکتيک ترور
فردی را دنبال می کردند.
اندکی پس از قتل تزار الکساندر دوم ) ١٣مارس  (١٨٨١به وسيلۀ اعضای نارودنايا وليا اين
سازمان به دست حکومت تزاری منکوب گرديد.
و.ای .لنين برنامۀ تخيلی و غلط اين سازمان و تاکتيک ترور فردی آنھا را به باد انتقاد می گرفت
اما احترام عظيمی برای مبارزات قھرمانانهای که اعضای نارودنايا وليا عليه تزاريسم انجام می
دادند ،قائل بود .لنين ھمچنين به فنون پنھان کاری آنھا و سازمان شديداً متمرکز آنھا ارج بسيار
می نھاد.
 -٢رولوسيونا روسيا )روسيۀ انقالبی( – يک روزنامۀ غيرقانونی سوسياليست رولوسيونرھا.
از اواخر سال  ١٩٠٠در روسيه توسط اتحاديۀ سوسياليست رولوسيونرھا منتشر گشت )شمارۀ
 ١با تاريخ سال  ،١٩٠٠در حقيقت در ژانويۀ  ١٩٠١چاپ شد(؛ از ژانويۀ  ١٩٠٢تا دسامبر
 ١٩٠۵در خارجه )ژنو( به عنوان ارگان رسمی حزب سوسياليست رولوسيونرھا منتشر شد.

ماجراجوئی انقالبی

*

١
ما در زمانی طوفانی به سر می بريم ،زمانی که تاريخ روسيه با گامھايی عظيم به پيش می رود
و ھر سال گاھی بيش از ده سال دوران آرامش اھميت دارد .نتايج نيم قرن دوران بعد از رفرم
جمع بندی می شوند و زيربنای ساختمان اجتماعی و سياسی ای که سرنوشت سراسر کشور را
برای مدت زمان بس طوالنی تعيين خواھد کرد ،گذارده می شود .جنبش انقالبی با سرعتی
شگفت انگيز به رشد خود ادامه می دھد و »گرايشات ما« نيز با سرعت عجيبی شکفته )و
پژمرده( می شوند .گرايشاتی که در سيستم طبقاتی کشور سرمايه داری سريع الرشدی چون
روسيه عميقا ً ريشه دارند ،تقريبا ً بالفاصله جايگاه واقعی خود را اشغال کرده و طبقات مربوط به
خود را می يابند .يک نمونۀ آن تحول آقای استرووه است که کارگران انقالبی در ھمين يک سال
و نيم پيش پيشنھاد »از چھره پاره کردن« نقاب مارکسيستی او را نمودند و او اکنون با ابتکار
خود بدون اين نقاب به عنوان رھبر )يا خدمتگزار؟( زمينداران ليبرال که به ثبات و واقع بينی
خود می بالند ،به ميدان آمده است .گرايشات بيانگر سستی سنتی عقايد اليهھای ميانی نامعين
روشنفکران برعکس می کوشند اعالناتی را جانشين نزديکی با طبقات معينی سازند که بر
حسب ھر چه خروشان تر بودن حوادث ،پر سر و صداتر باشند» .ما حداقل صدايی شرورانه
* اين مقاله شامل دو بخش است .بخش دوم مربوط به برنامه ارضی سوسياليست رولوسيونرھا می باشد که
در اين جزوه ترجمه و آورده نشده است.
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خواھيم داشت«] – [١اينست شعار بسياری از افراد با روحيۀ انقالبی که دارای ھيچ تکيه گاه
تئوريک و اجتماعی نيستند و با طوفان حوادث گرفتار شدهاند.
سوسياليست رولوسيونرھا که چھره شان ھمواره روشن تر نمايان می شود نيز بدين گرايشات
»پر سر و صدا« تعلق دارند .و اکنون ھنگام آن رسيده است که پرولتاريا نگاھی دقيق بر اين
چھره بياندازد و بر خود روشن سازد که طبيعت واقعی اين افراد چيست ،افرادی که ھر چه
برايشان محسوس تر می گردد که بدون پيوند نزديک با طبقۀ واقعا ً انقالبی جامعه نمی توانند به
صورت يک گرايش جداگانه وجود داشته باشند ،با اصرار بيشتری در جلب دوستی پرولتاريا
می کوشند.
سه عامل بيش از ھمه به نمايان شدن چھرۀ واقعی سوسياليست رولوسيونرھا کمک کردهاند.
نخست ،شکاف بين سوسيال دمکراسی انقالبی و اپورتونيستھا که زير پرچم »انتقاد از
مارکسيسم« سر بلند کردهاند .دوم قتل سيپياگين توسط بالماشوف و نوسان جديد در برخی
انقالبيون بسوی ترور .سوم و باالخره اصلی ترين ،جنبش اخير دھقانان است که آنھايی را که
بر طبق عادت ميان دو صندلی می نشينند و ھيچگونه برنامهای ندارند مجبور کرده است که پس
از وقوع رويداد با چيزی شبيه به شبه برنامه به پيش آيند .ما اکنون به بررسی اين سه عوامل
می پردازيم ،البته با توجه به اينکه در يک مقالۀ روزنامهای فقط قادريم مختصراً نکات اساسی
استداللھا را طرح نمائيم و به احتمال قوی در آينده در مقالهای مجلهای يا در يک جزوه به اين
مسئله بازخواھيم گشت[٢].
سوسياليست رولوسيونرھا در شمارۀ دوم وستنيک روسکوی رولوتسی و آن ھم با مقالۀ بدون
امضائی تحت عنوان »پيشرفت جھان و بحران سوسياليسم« بود که بيانيۀ اصول تئوريک خود
را اعالم نمودند .ما مطالعۀ اين مقاله را به تمام کسانی که مايلند تصوير روشنی از بی اصولی
محض و نوسان تئوريک )و ھمچنين از ھنر استتار آن در پشت سيلی از لفاظی( به دست آورند
جداً توصيه می کنيم .تمام محتوی اين مقالۀ پرطمطراق را می توان در چند کلمه بازگو کرد:
سوسياليسم به يک نيروی جھانی تبديل شده است ،سوسياليسم )= مارکسيسم( اکنون در نتيجۀ
نبرد انقالبيون )»ارتدکسھا«( عليه اپورتونيستھا )»منقدين«( شکاف برداشته است .ما
سوسياليست رولوسيونرھا »قطعا ً« ھيچگاه با اپورتونيسم ھمدردی نکردهايم ،اما از پيدايش
»انتقاد«ی که ما را از قيد دگم آزاد ساخته است شادمانه پايکوبی می کنيم؛ ما نيز در جھت
تجديدنظر در اين دگم کار می نمائيم – و اگر چه ھنوز از طريق انتقاد )بجز انتقاد بورژوا
اپورتونيستی( چيزی برای عرضه نداريم و اگر چه تا بحال مطلقا ً ھيچ چيز را مورد تجديدنظر
قرار ندادهايم ،با اين حال ،ھمين آزادی ما از ھر تئوری بايستی به حساب افتخارات ما گذارده
شود .اين بايستی حتی بيشتر به حساب افتخارات ما گذارده شود زيرا ما به عنوان افرادی آزاد
از قيد ھر تئوری ،بطور جدی خواھان وحدت ھمگان ھستيم و به شدت تمام مشاجرات مربوط
به اصول تئوريک را محکوم می کنيم .وستنيک روسکوی رولوتسی)شمارۀ  ،٢صفحۀ (١٢٧
بطور بسيار جدی به ما اطمينان می دھد که »يک سازمان جدی انقالبی«» ،بايد از توجه به حل
مسائل مورد اختالف تئوری اجتماعی که ھمواره منجر به نفاق می گردد ،دست بکشد ،اگر چه
اين موضوع نبايد باعث بازداشتن تئوريسين ھا از يافتن راه حل آنھا گردد« – و يا به زبان ساده
تر :بگذار نويسندگان بنويسند و خوانندگان بخوانند] ،[٣ولی تا زمانی که ديگران درگير
مشاجرات اند در مورد جای خالی آزاد شده شادمانی خواھيم کرد.
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البته نيازی نيست که به تحليل جدی اين تئوری منحرف شدن از سوسياليسم )در صورت وقوع
مشاجرات( بپردازيم .به نظر ما ،بحران سوسياليسم ھر سوسياليستی که حداقلی از جدييت داشته
باشد را به ويژه موظف می کند که توجه خود را به تئوری دو چندان نمايد ،قاطعانه تر يک
موضع کامال معين اتخاذ نمايد و خط فاصل دقيق تری ميان خود و عناصر متزلزل و غيرقابل
اعتماد بکشد .ولی بنابر عقيدۀ سوسياليست رولوسيونرھا ،از آنجايی که »حتی در ميان آلمانيھا«
انشعاب و اغتشاش اتفاق می افتد ،پس برای ما روسھا بايد به خواست خدا از اينکه خود نمی
دانيم به کجا رانده می شويم ،به خود بباليم .به عقيدۀ ما يک جريان انقالبی در صورت فقدان
تئوری ،ضرورت موجوديت خود را از دست می دھد و دير يا زود بطور اجتناب ناپذير محکوم
به ورشکستگی سياسی است .اما به عقيدۀ سوسياليست رولوسيونرھا ،فقدان تئوری چيز خوب،
درست و بخصوص »برای وحدت« مناسب است .ھمانطوری که ديده می شود ما نمی توانيم با
آنھا به توافق برسيم ،زيرا به زبانھای متفاوتی سخن می گوييم .يک اميد باقی است :شايد آقای
استرووه آنھا را به سر عقل آورد ،کسی که او نيز )البته کمی جدی تر( دربارۀ از ميان برداشتن
دگم صحبت کرده و معتقد است که کار »ما« )نظير ھر کار بورژوايی که به پرولتاريا متوسل
می شود( متحد ساختن است نه نفاق افکنی .آيا سوسياليست رولوسيونرھا با کمک آقای استرووه
پی نخواھند برد که مفھوم واقعی موضع شان در مورد آزادی از سوسياليسم بخاطر وحدت ،و
وحدت بر مبنای آزادی از سوسياليسم چيست؟
به نکتۀ دوم ،مسئلۀ تروريسم بپردازيم.
سوسياليست رولوسيونرھا در دفاع شان از ترور که تجربۀ جنبش انقالبی روسيه به وضوح بی
ثمری آنرا ثابت نموده است ،برافروخته تالش دارند توضيح دھند که تروريسم را فقط در
پيوستگی آن با کار در ميان تودهھا می پذيرند و لذا مباحثات سوسيال دمکراتھای روسيه در رد
اثر بخشی اين شيوۀ مبارزه )که برای مدت زمانی طوالنی رد شده است( به آنھا مربوط نمی
شود .در اينجا داستانی که بسيار شبيه به نظر آنھا دربارۀ »انتقاد« است تکرار می گردد.
سوسياليست رولوسيونرھا فرياد می زنند که ما اپورتونيست نيستيم و در ھمان حال دگم
سوسياليسم پرولتاريايی را فقط بر اساس انتقاد اپورتونيستی محض و نه چيز ديگری ،به بايگانی
می سپارند .سوسياليست رولوسيونرھا به ما اطمينان می دھند که اشتباھات تروريستھا را تکرار
ننموده و توجه را از کار در ميان تودهھا منحرف نمی کنيم ،و در ھمان حال با حرارت زيادی
اعمالی از قبيل قتل سيپياگين توسط بالماشوف را به حزب توصيه می کنند ،اگر چه ھر کس به
خوبی می داند و می بيند که اين عمل به ھيچ وجه در ارتباط با تودهھا نبوده و به سبب شيوهای
که اين عمل مطابق با آن انجام شد نمی توانست ھم باشد و اينکه اشخاصی ھم که اين عمل را
انجام دادند نه بر روی عمل مشخص يا پشتيبانی از جانب تودهھا حساب می کردند و نه بدان
اميدوار بودند .سوسياليست رولوسيونرھا کوته بينانه درک نمی کنند که تمايل آنھا به تروريسم
رابطۀ بسيار نزديکی با اين واقعيت دارد که آنھا از ھمان آغاز از جنبش کارگری جدا بوده و
ھنوز ھم جدا ھستند ،بدون آنکه حتی سعی نمايند به حزب طبقۀ انقالبی که مبارزۀ طبقاتی اش را
پيش می راند تبديل شوند .حرارت زياد از حد در سوگند خوردن غالبا ً سبب آن می شود که
شخص مواظب باشد و دربارۀ آنچه که اين ھمه چاشنی تند و تيز الزم دارد شک و ترديد کند.
ھنگامی که من اطمينان بخشی ھای سوسياليست رولوسيونرھا را مبنی بر اينکه»:ما با ترور
کار در ميان تودهھا را عقب نمی زنيم« می خوانم ،معموال به اين فکر می کنم که آيا اين
سوگندھا آنھا را خسته نمی کند؟ اين اطمينان بخشی ھا از جانب ھمان کسانی است که از جنبش
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کارگری سوسيال دمکراتيک که تودهھا را واقعا ً بپا می دارد کنار کشيدهاند و به کنار کشيدن از
آن ادامه می دھند؛ کسانی که به تکه پارهھائی از ھر نوع تئوری چنگ می اندازند.
جزوۀ منتشر شده توسط »حزب سوسياليست رولوسيونر« در سوم آوريل  ١٩٠٢می تواند به
عنوان تصويری عالی از آنچه در باال گفته شد در نظر گرفته شود .اين زنده ترين مأخذی است
که به رھبران اصلی نزديک بوده و معتبرترين مأخذ به شمار می آيد» .طرح مسئلۀ مبارزۀ
تروريستی« در اين جزوه برمبنای شھادت با ارزش رولوتسيونايا روسيا )شمارۀ  ،٧صفحۀ (٢۴
*
»با نظرات حزب کامال منطبق« است.
جزوۀ سوم آوريل با دقت قابل مالحظهای از طرح »جديدترين« داليل تروريستھا پيروی می
کند .پيش از ھر چيز اين کلمات به چشم می خورند»:ما دعوت به تروريسم را نه بجای کار در
ميان تودهھا ،بلکه بخاطر آن و ھمراه با آن کار پيشنھاد می نمائيم« .اين کلمات به ويژه به اين
سبب چشم را متوجه خود می سازند که با حروفی سه برابر بزرگتر از بقيۀ متن چاپ شدهاند
)شيوهای که البته رولوتسيونايا روسيا نيز تکرار کرده است( .گويا به ھمين سادگی است که کافی
باشد شخص فقط »نه بجای ،بلکه ھمراه با« را با حروف برجسته چاپ کند و بپندارد تمام بحث
سوسيال دمکراتھا و تمام آموزشھای تاريخ فوراً فرو خواھند ريخت! اما با کمی زحمت برای
مطالعۀ تمام جزوه ،انسان خواھد ديد که اين اطمينان بخشی ھای با حروف برجسته ،بی جھت
نام تودهھا را به ميان می کشد .زمانی که »کارگران از تاريکی برھند« و »موج عظيم ھمگانی
دروازهھای آھنين را درھم شکنند«» ،افسوس!«)به معنی تحت اللفظی اش »افسوس!«( »ھنوز
خيلی دور است و فکر کردن دربارۀ شمار قربانيان آينده وحشتناک است!« .آيا کلمات »افسوس،
ھنوز خيلی دور است« بيانگر ناتوانی کامل در درک جنبش تودهای و ناباوری بدان نيست؟ آيا
مقصود از اين استدالل استھزاء عمدی اين واقعيت که زحمتکشان ھم اکنون شروع به برخاستن
نمودهاند نيست؟ و باالخره حتی اگر اين استدالل مبتذل که در حقيقت چرند و بيھوده گويی بيش
نيست درست می بود ،باز آنچه که از آن با برجستگی خاصی بيرون می آمد بيھودگی تروريسم
بود ،زيرا بدون کارگران تمامی بمبھا بی قدرتند ،آشکارا بی قدرتند.
به ادامهاش توجه کنيد»:ھر ضربۀ تروريستی بخشی از نيروی حکومت مطلقه را گرفته و تمام
اين نيرو]![ را به سمت مبارزين آزادی منتقل]![ می سازد«» .و اگر ترور بطور
سيستماتيک]![ انجام گيرد ،واضح است که باالخره کفۀ ترازو در طرف ما سنگين تر خواھد
شد« .آری ،آری بر ھمگان روشن است که ما در اينجا با يکی از بزرگترين خيال پردازيھای
تروريستھا در ناھنجارترين شکل آن روبرو ھستيم :قتل سياسی به خودی خود »نيرو منتقل می
سازد«! بدين ترتيب از يکسو با تئوری انتقال نيرو مواجه ھستيم و از سوی ديگر با »نه بجای،
بلکه ھمراه با«  ...آيا اين سوگند خوردنھا آنھا را خسته نمی کند؟
* البته رولوتسيونايا روسيا در اينجا ھم به بند بازی خاصی می پردازد .از يکسو »کامال منطبق است« و از
سوی ديگر ،اشاره به »مبالغه« می باشد .از يکسو رولوتسيونايا روسيا اعالم می دارد که اين جزوه از جانب
فقط »يک گروه« از سوسياليست رولوسيونرھا است و از سوی ديگر اين يک واقعيت است که جزوه دارای
امضای »از انتشارات حزب سوسياليست رولوسيونر« می باشد .عالوه بر اين ،شعار ھمين رولوتسيونايا
روسيا يعنی »حق با مبارزه به دست می آيد« تکرار می شود .ما متوجه ھستيم که رولوتسيونايا روسيا برايش
ناگوار است که به اين نکته حساس بپردازد ولی معتقديم که جداً ناشايست است که در مواردی نظير اين به
قايم موشک بازی پرداخته شود .برای سوسيال دمکراسی انقالبی وجود اکونوميسم نيز ناگوار بود ولی بدون
کوچکترين کوششی جھت گمراه نمودن کسی ،آنرا آشکارا افشا نمود.
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ولی اينھا تازه فقط شکوفهھا ھستند .ميوهھا در پيش اند .حزب سوسياليست رولوسيونرھا می
پرسد »ضربت را بايد بر چه کسانی وارد ساخت؟ و پاسخ می دھد :به وزرا و نه به تزار ،زيرا
»تزار نخواھد گذاشت کار به افراط بکشد«)!! اين را ديگر از کجا فھميدهاند؟؟( و گذشته از اين
»آسانتر نيز ھست«)اين کامال آن چيزی است که آنھا می گويند!(»:ھيچ وزيری نمی تواند خود
را در قصری ھمانند يک قلعه پنھان نمايد« .و اين استدالل با سخن زيرين که ضروريست به
عنوان نمونهای از »تئوری« سوسياليست رولوسيونرھا جاودانه شود پايان می پذيرد»:حکومت
مطلقه بر ضد تجمع مردم سرباز دارد؛ بر ضد سازمانھای انقالبی پليس مخفی و آشکارا را؛
ولی چه چيز وی را ] ...منظور از »وی« کيست؟ حکومت مطلقه؟ نويسنده ندانسته حکومت
مطلقه را با وزيری که ضربه زدن بر او ساده تر می باشد يکسان دانسته است![  ...از چنگ
افراد يا گروھھای کوچکی که پيوسته و حتی بدون اطالع يکديگر]!![ آمادۀ حمله می شوند و
حمله می کنند ،نجات خواھد داد؟ ھيچ نيرويی در مبارزه با افراد نامرئی سودمند نيست.
بنابراين ،وظيفۀ ما روشن است :نابود کردن ھر يک از افراد ظالم حکومت مطلقه با يگانه
وسيلهای که حکومت مطلقه برايمان باقی گذاشته است]![ – مرگ« .سوسياليست رولوسيونرھا
ھر مقدار کاغذ را با اطمينان دھی در مورد اينکه آنھا با تبليغ تروريسم ،در کار در ميان تودهھا
کوتاھی نمی کنند و آنرا بی سازمان نمی سازند ،سياه نمايند ،موفق نخواھند شد با عبارت
پردازی اين واقعيت را نفی کنند که روحيات تروريستھای امروزی در جزوهای که از آن نقل
کرديم به درستی منعکس شده است .تئوری انتقال نيرو مکمل خود را در تئوری نامرئی بودن
می يابد ،تئوری ای که نه تنھا تمام تجربيات گذشته بلکه ھر گونه فکر سليم انسانی را وارونه
می گرداند .اينکه »تجمع مردم« يگانه »اميد« انقالب است؛ اينکه تنھا آن سازمان انقالبی که اين
تجمع را )در عمل و نه در حرف( رھبری می نمايد ،قادر به مبارزه با پليس است – ھمه اينھا
از بديھيات ھستند .خجالت آور است اگر مجبور باشيم اينھا را ثابت کنيم .و فقط کسانی که ھمه
چيز را فراموش کردهاند و مطلقا ً ھيچ چيز نياموختهاند ،می توانند نتيجهای »عکس« را بگيرند
و به اين بالھت افسانه آميز برسند که حکومت مطلقه می تواند از چنگ توده به وسيلۀ سربازان
و از چنگ سازمانھای انقالبی به وسيلۀ پليس »نجات« يابد ،ولی ھيچ راه نجاتی برای او از
دست تک روانی که وزرا را شکار می کنند وجود ندارد!
اين ادعای افسانه آميز ،که ما معتقديم رسوا خواھد شد ،به ھيچ وجه يک دعوی مضحک ساده
نيست .خير ،کامال آموزنده است ،زيرا با کشيده شدن به يک ياوه ،اشتباه اساسی تروريستھا را
که در آن با »اکونوميستھا« مشترک اند )شايد اکنون ديگر بايستی گفت :با نمايندگان سابق
مرحوم »اکونوميسم؟«( برمال می سازد .اين اشتباه ھمان گونه که ما بارھا نشان دادهايم
عبارتست از عدم درک کمبود اساسی جنبش ما .به دليل رشد بسيار سريع جنبش ،رھبران از
تودهھا عقب ماندهاند ،سازمانھای انقالبی به سطح فعاليتھای انقالبی پرولتاريا نرسيدهاند و قادر
به حرکت در پيشاپيش و رھبری تودهھا نشدهاند .اينکه چنين عدم تطابقی وجود دارد نمی تواند
از جانب ھيچ شخص با وجدانی که حتی آشنايی مختصری با جنبش دارد مورد ترديد قرار گيرد.
و چون اينچنين است ،پس واضح است که تروريستھای امروزی در واقع »اکونوميستھای« پشت
و رو شدهای ھستند که در راھی ھمانقدر احمقانه ،منتھا در قطب مخالف می افتند .در زمانی که
انقالبيون از نظر نيرو و وسايل جھت رھبری تودهھای بپاخاسته در مضيقهاند ،فراخواندن به
تروريسم که به شکل سازماندھی ضربه زدن به وزرا توسط تک روھا و گروھھای بی اطالع
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از يکديگر انجام می شود ،نه تنھا به معنای قطع کار در ميان تودهھاست ،بلکه ھمچنين تالش در
جھت وارد نمودن بی سازمانی صرف در اين کار را معنی می دھد.
در جزوۀ سوم آوريل می خوانيم که ما انقالبيون »عادت کردهايم با ترس و لرز در يک تجمعی
ازدحام نمائيم و حتی روحيۀ نوين و دليرانهای که از دو سه سال پيش ظاھر گشته است ،تاکنون
بيشتر احساسات توده را برانگيخته است تا افراد را« .اين کلمات ،بخش بزرگی از حقيقت بطور
غيرعمدی بيان شدهای را دربر دارند .و ھمين حقيقت است که تو دھنی خرد کنندهای به مبلغين
تروريسم می زند .از اين حقيقت ھر سوسياليست متفکری چنين نتيجه می گيرد :بايد مصممانه
تر ،بی باکانه تر و منظم تر بمثابۀ تجمع عمل کرد .اما سوسياليست رولوسيونرھا به اين نتيجه
می رسند که»:تيراندازی کن ،ای فرد نامرئی ،زيرا تجمع مردم ،افسوس ،ھنوز خيلی مانده به
اين جريان برسد و گذشته از اين ،سربازھا برعليه اين تجمع اند« .آقايان ،اين ديگر اوج
نابخردی است!
در جزوه تئوری تروريسم تھييج کننده نيز از نظر دور نمانده است .به ما گفته می شود که »ھر
نبرد تن به تن يک قھرمان در ھمگی ما روحيۀ مبارزه و شجاعت را برمی انگيزد« ،ولی ما از
گذشته می دانيم و در زمان کنونی می بينيم که فقط اشکال نوين جنبش تودهای يا بيداری
قشرھای جديدی از تودهھا به مبارزۀ مستقل است که واقعا ً روحيۀ مبارزه و شجاعت را در
ھمگان برمی انگيزد .نبردھای تن به تن در ھر حال ،تا آنجا که به صورت نبردھای تن به تن
اعمال شده توسط بالماشوف ھا باقی بمانند ،بطور مستقيم فقط ھيجان زودگذری را برمی
انگيزند ،در حالی که بطور غير مستقيم منجر به بی تفاوتی و انتظار غير فعال برای نبرد تن به
تن بعدی می گردند .به ما باز ھم اطمينان داده می شود که »ھر جرقۀ تروريسم ذھن را روشن
می سازد« ،چيزی که ما متأسفانه در مورد حزب سوسياليست رولوسيونرھای واعظ تروريسم
مشاھده نکردهايم .به ما تئوری کار بزرگ و کار خرد عرضه می شود»:کسی که دارای نيروی
بيشتر ،امکانات بيشتر و عزمی راسخ تر است نبايد با کارھای خرد]![ خود را قانع کند؛ او بايد
کاری بزرگ بيابد و خود را وقف آن نمايد – تبليغ تروريسم در ميان تودهھا]![ ،تدارک عمليات
بغرنج ] ...تئوری نامرئی بودن افراد از ھم اکنون فراموش شده است![  ...مخاطره آميز
تروريستی« .واقعا ً که چه ذکاوت شگفت آوری .نثار نمودن جان يک انقالبی به منظور انتقام
جوئی از سيپياگين فرومايهای که بجای او پله وه فرومايه می آيد – اين کاری بزرگ است .اما
مثال آماده نمودن تودهھا به منظور تظاھرات مسلحانه – اين کاری خرد است .رولوتسيونايا
روسيا دقيقا ً ھمين نکته را در شمارۀ  ٨وقتی که اعالم می دارد ،دربارۀ تظاھرات مسلحانه »به
عنوان کاری برای آينده دور نامعلومی نوشتن و سخن گفتن آسان است«» ،ولی تاکنون تمام اين
صحبتھا تنھا دارای ماھيت تئوريک صرف بودهاند« ،تشريح می کند .چقدر خوب به اين زبان
مردمانی که از قيد معتقدات محکم سوسياليستی و تجربۀ سنگين ھر نوع جنبش تودهای آزادند،
آشنا ھستيم .آنھا نتايج پر سر و صدا و بالواسطه قابل لمس را با عملی بودن اشتباه می گيرند.
برای آنھا تقاضای پافشاری بر موضع طبقاتی و حفظ خصلت تودهای جنبش »مبھم« و »تئوری
پردازی« است .در نظر آنھا قاطعيت عبارتست از تبعيت برده وار از ھر چرخش روحيات و ...
و در نتيجۀ آن ،درماندگی اجتناب ناپذير در قبال ھر تحول و تغيير .تظاھرات آغاز می گردند –
و عباراتی خونخوارانه ،صحبتھايی دربارۀ آغاز پايان ،بر زبان اينگونه افراد جاری می شوند.
تظاھرات متوقف می گردند – دستھايشان را با درماندگی به پايين می اندازند و پيش از آنکه
فرصت کھنه کردن يک جفت کفش را کرده باشند ،فرياد برمی آورند»:افسوس که مردم ھنوز
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خيلی عقب ھستند  .«...دنائت جديدی به وسيلۀ قلدران تزاری انجام می شود – و آنھا طلب می
کنند که وسيلۀ »مشخصی« به آنھا نشان داده شود که بتواند به عنوان پاسخی جامع به اين دنائت
باشد ،وسيلهای که فوراً »انتقال نيرو« را ميسر گرداند ،و خود مغرورانه قول اين انتقال را می
دھند! اين افراد درک نمی کنند که تنھا ھمين قول »انتقال« نيرو ،ماجراجوئی سياسی است و
اينکه ماجراجوئی آنھا از بی اصوليتی آنھا ناشی می گردد.
سوسيال دمکراتھا ھمواره عليه ماجراجوئی ھشدار خواھند داد و پندارھای باطلی را که ناگزير
به نوميدی کامل می انجامند بی رحمانه افشا خواھد کرد .ما بايد بخاطر داشته باشيم که يک
حزب انقالبی فقط در صورتی شايستگی عنوان خود را خواھد داشت که جنبش يک طبقۀ انقالبی
را در عمل رھبری کند .ما بايد بخاطر داشته باشيم که ھر جنبش خلقی اشکال بسيار متنوعی را
به خود می گيرد ،پيوسته اشکال جديدی را پديد می آورد و اشکال قديمی را به دور می اندازد و
تغييراتی در آنھا وارد می کند يا ترکيبھای جديدی از اشکال کھنه و نو به وجود می آورد .وظيفۀ
ماست که فعاالنه در اين پروسۀ يافتن و پرداختن وسايل و روشھای نوين مبارزه درگير شويم.
زمانی که جنبش دانشجويی شدت گرفت ،ما بدون آنکه اشکال تظاھرات را پيشگويی کنيم ،بدون
آنکه به عنوان نتيجۀ آن يک انتقال فوری نيرو ،بيداری ذھنی و يا نامرئی بودن ويژهای را قول
دھيم ،کارگران را به ياری دانشجويان فراخوانديم )ايسکرا ،شمارۀ  .(٢زمانی که تظاھرات پای
گرفتند ،ما سازماندھی آنھا و مسلح نمودن تودهھا را طلب نموديم و وظيفۀ تدارک قيام خلق را
طرح ساختيم .بدون نفی قھر و تروريسم در اصول ،ما خواستار کار در جھت تدارک آن اشکالی
از قھر شديم که درگيری مستقيم تودهھا را منظور دارد و اين درگيری را تضمين نمايد .ما
دشواری اين وظيفه را ناديده نمی گيريم ،اما بدون واھمه از مخالفتھايی از اينگونه که اين مسئلۀ
»آيندۀ دور نامعلوم« می باشد ،برای تحقق آن با سرسختی و با عزمی راسخ کار می کنيم .بله
آقايان ،ما معتقد به اشکال آيندۀ جنبش و نه فقط به اشکال گذشتۀ آن ھستيم .ما کار طوالنی و
دشوار را برای آنچه که آيندهای دارد بر تکرار »سھل« آنچه که به وسيلۀ گذشته محکوم شده
است ،ترجيح می دھيم .ما ھمواره کسانی را که در گفتار از جنگ عليه دگمھای مبتذل دم می
زنند ولی در عمل ھيچ چيزی جز تئوريھای زيان آور و بيد خوردهای چون تئوری انتقال نيرو،
تفاوت بين کار بزرگ و کار خرد ،و البته تئوری نبرد تن به تن ،برای ارائه کردن ندارند ،افشا
خواھيم کرد .شبنامۀ سوم آوريل اينطور خاتمه می يابد»:ھمانگونه که زمانی سرداران در
صحنهھای جنگ اقوام ،نتيجه را در نبرد تن به تن روشن می ساختند ،تروريستھا نيز در نبردی
تن به تن با حکومت مطلقه ،آزادی را برای روسيه به دست خواھند آورد« .تجديدچاپ چنين
عباراتی برای رد آنھا کافی است.
ھر کس که واقعا ً کار انقالبی خود را در پيوستگی با مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا انجام می دھد،
نيک می داند ،مشاھده و احساس می کند که چه انبوھی از خواستهھای مستقيم و بالواسطۀ
پرولتاريا )و بخشھايی از مردم که قادر به پشتيبانی از پرولتاريا ھستند( ارضاء نشده باقی
ماندهاند .او می داند که در نقاط فراوان ،در نواحی وسيعی ،کارگران عمال برای درگيری در
مبارزه بی تابی می کنند ،ليکن شوق آنھا به سبب کمبود نوشته جات توضيحی ،کمبود رھبران و
فقدان نيرو و وسيله در سازمانھای انقالبی ،به ھدر می رود .و ما – اينطور به نظر می رسد –
در ھمان دور تسلسل لعنتی که بسان سرنوشتی شوم برای مدتی طوالنی بر انقالب روسيه
سنگينی کرده است ،دور می زنيم .از يکسو شور و شوق انقالبی تودهھا که به اندازۀ کافی

٢٠

روشن و متشکل نشدهاند ،به ھدر می رود و از سوی ديگر ،گلولۀ »افراد نامرئی«ای که ايمان
خود را به امکان مارش منظم و فعاليت ھمدوش با تودهھا از دست دادهاند ،بی نتيجه می ماند.
ولی رفقا ،اين وضع اسفناک را ھنوز می توان بھبود بخشيد! از دست دادن ايمان به يک آرمان
واقعی تنھا استثنائی نادر است نه يک قاعده .تمايل به اعمال تروريستی حالتی گذرا است.
سوسيال دمکراتھا بايستی صفوف خود را باز ھم فشرده تر کنند و ما ،سازمان رزمندۀ انقالبيون
و قھرمانی تودهای پرولتاريای روسيه را در يک مجموعۀ واحد ترکيب خواھيم نمود!
ايسکرا ،شمارۀ ٢٣
اول اوت ١٩٠٢
مجموعه آثار لنين ،جلد ۶
توضيحات
 “At least we make an infernal noise.” -١جمل های ک ه توس ط رپتيل وف ،شخص يتی در
اثر کمدی مشھور گريبويدوف ” ، “Wit Works Woeپردۀ  ،۴صحنۀ  ،۴بيان شده است.
 -٢تص ميم لن ين مبن ی ب ر بازگش تن ب ه اي ن مس ئله و پ رداختن مفص ل ت ر ب ه اس تدالالت علي ه
ديدگاھھای برنام های و تاکتيکھ ای سوسياليس ت رولوس يونرھا ،تحق ق پي دا نک رد .آث ار زي ر م واد
اولي ه ب رای ج زوۀ م ورد نظ ر را درب ر دارن د»:مس تخرجه از ي ک مقال ه برعلي ه سوسياليس ت
رولوسيونرھا« ) -دسامبر ) (١٩٠٢صفحات  ٢٨۵-٨۶جلد  ۶مجموعه آث ار لن ين(» ،ط رح ي ک
مقال ه برعلي ه سوسياليس ت رولوس يونرھا« ) -بھ ار ) (١٩٠٣مراجع ه نمايي د ب ه پرولتارس کايا
رولوتس يا ،١٩٣٩ ،ش مارۀ  ،١ص فحات  ،(٢٢-٢٨و »ط رح ي ک ج زوه برعلي ه سوسياليس ت
رولوسيونرھا« ) -نيمۀ اول ژوئيۀ ) (١٩٠٣مراجعه نماييد به صفحات  ۴۶٢-۶٣جلد  ۶مجموعه
آثار لنين(.
 - “Let the writers do the writing and the readers do the reading” -٣اي ن جمل ه
از آثار متفرقۀ م.ی.سالتيکوف  -شچدرين ،اثر اول ،گرفته شده است.

رويدادھای نو و مسائل کھنه
تمام عالئم »آرامش« کوتاھی که در شش تا نه ماه گذشته جنبش انقالبی ما را از تکامل سريع و
توفانی گذشته خويش متمايز ساخته است ،ظاھراً به پايان می رسد .ھر چند اين »آرامش« کوتاه
بود و ھر چند ھر ناظر با تجربه و ھشيار آشکارا می توانست مشاھده کند که فقدان ابراز آشکار
شورش تودهای کارگران )در يک مدت زمان کوتاه( به ھيچ وجه به معنای پايان يافتن رشد اين
شورش در سطح و عمق نيست ،در ميان روشنفکران ما که در پندار انقالبی ھستند ولی غالبا ً نه
دارای ارتباط محکم با طبقه کارگر بوده و نه پايه محکم و مشخص معتقدات سوسياليستی دارند،
از يکسو صداھای عجز و عدم اعتقاد به جنبش تودهای پرولتاريائی ،و از سوی ديگر صداھای
موافق با تجديد تاکتيک قديمی قتلھای سياسی فردی بمثابه يک شيوه ھم اکنون ضروری مبارزه
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سياسی که از کنار آن نمی توان گذشت ،طنين انداخته است .در چندين ماھی که از تظاھرات
فصل پيشين گذشته است »حزبی« به نام »سوسياليست رولوسيونر« به وجود آمده است که
درباره تأثير مأيوس کننده تظاھرات ھياھو به راه انداخته و می گويد »متأسفانه خلق به اين
زوديھا برنخواھد خاست« ،البته اين ساده است که از تسليح تودهھا گفت و نوشت ،اما اکنون
بايستی به »مقاومت انفرادی« دست زد و نبايد اجازه داد که با اشارات توخالی به ھمان وظيفه
قديمی )که برای روشنفکری که از ھر گونه باور »دگماتيکی« به جنبش کارگری آزاد است
بسيار خسته کننده و »غيرقابل تھييج« می باشد!( ،ھمان تبليغ در ميان تودهھای پرولتاريا و
سازماندھی تعرض تودهای ،از زير بار ضرورت فوری ترور انفرادی شانه خالی کرد.
دفعتا ً در رستف کنار دن اعتصابی که در نظر اول خيلی معمولی و »روزمره« به نظر می آيد
بر پا شده و به حوادثی منجر می گردد که بطور چشمگيری تمام حماقتھا و تمام مضرات کوشش
انجام شده از جانب اس ارھا ،که نارودنايا وليا را با تمام اشتباھات تئوريک و تاکتيکی اش احيا
سازند ،نشان می دھد .اعتصاب که با تقاضاھای خالص اقتصادی شروع شده و ھزاران کارگر
را دربر می گرفت عليرغم شرکت ناچيز نيروھای انقالبی سازمان يافته در آن ،به سرعت به
يک رويداد سياسی تکامل يافت .تودهھای خلق که به شھادت برخی از شرکت کنندگان به  ٢٠تا
 ٣٠ھزار نفر بالغ می شدند ،جلسات سياسی ای ترتيب داده که جدی بودن و استعداد سازمان
پذيری آنان شگفت برمی انگيخت ،در اين جلسات اعالميهھای سوسيال دمکراتيک قرائت
گرديده و با شور و شوق درباره آن بحث می شد ،در اين جلسات نطقھای سياسی ايراد شده و
بين نمايندگان کامال تصادفی و ناآگاه زحمتکش خلق در مورد حقيقت الفبای سوسياليسم و مبارزه
سياسی جر و بحث درمی گيرد ،جلساتی که در آنان درس عملی و »موضوعی« جھت ارتباط و
تماس با سربازان داده می شود .مقامات دولتی و پليس آشفته شده )شايد تا اندازهای در اثر عدم
اطمينان به سربازان؟( و نمی توانند از اين جلوگيرند که در طی چند روز ميتينگھای تودهای
سياسی که روسيه ھنوز به خود نديده است در زير آسمان باز برگزار گردند .و باالخره زمانی
که از ارتش استمداد می شود ،جمعيت در مقابل آن به سختی مقاومت کرده ،و قتل يکی از رفقا
در روز بعد موجب تظاھرات سياسی ديگری بر تابوت وی می شود  ...به عالوه اس ارھا
احتماال مطلب را در پرتوی نور ديگری می بينند؛ از موضع ايشان »مناسب تر« می بود اگر
شش رفيق مقتول در رستف جان خود را در راه ضربه زدن به اين يا آن پليس ستمگر می
نھادند.
ولی ما بر آنيم که تنھا جنبشھای تودهای که با رشد آگاھی سياسی و فعاليت انقالبی طبقه کارگر
در پيوند ھستند ،اليق دريافت لقب اعمال واقعا ً انقالبی بوده و قادرند کسانی را که برای انقالب
روس واقعا ً مبارزه می کنند ،تقويت نمايند .ما کاری به »مقاومت انفرادی« که بی اندازه
خودستايی می کند و با توده فقط در بيانيهھای عريض و طويل و اطالعيهھای چاپی در مورد
احکام اجرا شده در ارتباط است ،نداريم .ما مقاومت واقعی جمعيت را مشاھده می کنيم و عدم
سازماندھی ،تدارک بد ،خودبخودی بودن اين مقاومت بخاطر ما می آورد که چقدر احمقانه است
اگر شخص به نيروی انقالبی خود پربھا دھد و چه جنايتکارانه است اگر در انجام وظيفه بھتر
سازمان دادن و مھيا ساختن تودهھايی که در مقابل چشم مان مبارزه می کنند ،اھمال شود .نبايد
به وسيله تير اندازی بھانه برای شورش و موضوع تبليغ و انعکاس سياسی ايجاد کرد ،بلکه بايد
آن مصالحی را فرا گرفت ،تنظيم کرد ،بکار برد و به دست گرفت که زندگی روس به اندازه
کافی به دست می دھد .اينست تنھا وظيفه شايسته يک انقالبی .اس ارھا به تأثير »تبليغی« قتلھای
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سياسی که درباره آن در اطاق پذيرائی ليبرالھا و قھوه خانهھای عمومی زياد پچ پچ می شود،
سخت می نازند .برای آنھا کاری ندارد )زيرا ھيچ گونه دگم تنگ يا تئوری نيم بند سوسياليستی
بر دوش آنھا سنگينی نمی کند!( که برانگيختن ھيجانات و جنجالھای سياسی را جانشين )يا
حدالقل مکمل( تربيت سياسی پرولتاريا سازند .ولی ما بر آنيم که عمل واقعا ً و جداً »تبليغ کننده«
)تھييج کننده( و نه تنھا تھييج کننده ،بلکه )آنچه به مراتب مھم تر است( تربيت کننده ،تنھا آن
وقايعی است که توده خود در آن فعاالنه شرکت داشته و محصول روحيات اوست و نه آنچه که
با »قصد خاص« از طرف اين يا آن سازمان به روی صحنه می آيد .ما بر آنيم که صدھا شاه
کشی گاه آن تأثير مھيج و تربيت کنندهای را ندارد که شرکت دھھا ھزار کارگر در جلساتی که
منافع اساسی آنھا و ارتباط سياست با اين منافع در آن مطرح می شوند ،دارد و اين شرکت در
مبارزه است که قشرھای تازه و ھنوز »دست نخورده« پرولتاريا را برای کسب آگاھی سياسی
بيشتر و مبارزه انقالبی وسيعتر بيدار می سازد .با ما از ايجاد بی نظمی در دستگاه حکومتی
حرف می زنند )حکومتی که مجبور است آقای پله وه را جانشين آقای سيپياگين کرده و فرومايه
ترين رذلھا را به خدمت خود »برگزيند«( ،اما ما بر آنيم که با قربانی کردن يک انقالبی ،حتی
در ازای ده نفر رذل ،تنھا در صفوف خويش بی نظمی به وجود می آوريم .صفوفی که حتی با
نيروی موجود آنقدر فقير است که قادر به انجام تمام کارھائی که کارگران از آنھا »درخواست
می کنند« ،نمی باشد .ما بر آنيم که دولت فقط ھنگامی واقعا ً دچار بی نظمی می شود که
تودهھای وسيع حقيقتا ً متشکل شده ،با مبارزه خود دولت را تا آنجا رسانند که قدرت انديشيدن را
از دست دھد؛ زمانی که بر حق بودن خواستھای طرح شده از جانب رھبران طبقه کارگر برای
مردم کوچه و بازار و حتی بخشی از دسته جاتی که برای »آرام ساختن« گمارده شدهاند روشن
شده باشد؛ زمانی که تزلزل مقامات دولتی به اقدامات نظامی ای عليه دھھا ھزار انسان بيانجامد،
که خود آنھا ھيچگونه امکان واقعی برای تجسم اينکه اين اقدامات نظامی به کجا منتھی می شوند
نداشته باشند؛ ھنگامی که جمعيت ببينند و احساس نمايند که کسانی که در عرصه پيکار بر خاک
افتادهاند ،رفقای وی و بخشی از خودش می باشند ،و اين کينهای جديد و آرزوی پيکار مصمم
تری را در سينه آنھا انباشته می کند .اينجا ديگر نه چند فرد رذل ،بلکه تمام رژيم فعلی بمثابه
دشمن خلق به ميدان می آيد ،گذشته از ژاندارمھا و دادگاھھا که قيامھای توده ای ھميشه با آنھا
روبرو ھستند ،مقامات محلی و مقامات سن پترزبورگ ،پليس ،ارتش و قزاقھا نيز عليه خلق
وارد عمل می شوند.
آری ،قيام .ھر چند که آغاز اين جنبش اعتصابی در يک شھرستان دور افتاده از يک جنبش
»واقعی« دور به نظر رسد ،ولی ادامه و پايان آن بطور غير ارادی فکر يک قيام را به وجود
می آورد .روزمره بودن انگيزه اعتصابات ،ناچيز بودن درخواستھای کارگران ،بخصوص
قدرت عظيم ھمبستگی پرولتاريا را که بالفاصله متوجه شد مبارزه کارگران راه آھن امر
مشترک او می باشد و ھمچنين توانائی وی را در پذيرش ايدهھای سياسی و آمادگی اش را در
نبردی رودررو عليه قوای نظامی برای دفاع از يک زندگی آزاد ،برای دفاع از يک رشد آزاد،
که ھم اکنون به امر اساسی مشترک تمام کارگران متفکر تبديل شده است ،به خوبی روشن می
سازد .و کميته دن که ما اعالميهاش را بطور کامل در پائين چاپ می کنيم ھزار بار حق داشت،
ھنگامی که »به تمام اھالی« اعالم داشت که اعتصاب رستف قدم اول جھت قيام عمومی
کارگران روس برای احقاق آزادی سياسی می باشد] .[١به ھنگام چنين رويدادھائی است که
حقيقتا ً با چشمھايمان مشاھده می کنيم که چگونه قيام مسلحانه تودهای عليه حکومت مطلقه نه تنھا
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بمثابه ايده در مغزھا و برنامهھای انقالبيون ،بلکه ھمچنين بمثابه قدم ناگزير ،بعدی و عمال
طبيعی خود جنبش ،بمثابه نتيجه رشد شورش ،رشد تجربه و جسارت تودهھا ،تودهھائی که از
واقعيت روس چنين درسھای پر ارزش و يک چنين تربيت عالی ای دريافت می دارند ،تکامل
می يابد.
من گفتم قدم ناگزير و طبيعی و بالفاصله آنرا مشروط می سازم :تنھا زمانی که به خود اجازه
ندھيم حتی يک وجب ھم از وظيفهای که در برابر ما قرار داشته و خود را ھر چه بيشتر به ما
تحميل می کند ،يعنی از وظيفه کمک به تودهھای به پا خاسته ،برای اينکه آنھا جسورتر و
مصمم تر برخيزند ،از وظيفه تحويل دادن نه دو ،بلکه دھھا سخنور و رھبر به آنان ،از وظيفه
به وجود آوردن يک سازمان واقعا ً مبارز که قادر به ھدايت تودهھا باشد ،و نه به اصطالح
»سازمان مبارزی« که فقط تک روان ناياب را ھدايت می کند )اگر بکند( ،انحراف حاصل کنيم.
درست است که اين وظيفه مشکل می باشد ولی ما می توانيم کامال به خود حق دھيم که کلمات
مارکس را که در اين اواخر بسيار زياد و به ناحق نقل می شوند تغيير داده و بگوئيم »ھر قدم
جنبش واقعی مھم تر از يک دوجين« سوء قصدھا و مقاومتھای انفرادی ،مھم تر از صدھا
سازمان و »احزابی« که تنھا از روشنفکران تشکيل شده باشند است[٢].
محکوميت تظاھرات کنندگان به زندان ،در کنار مبارزات رستف ،در سرلوحه واقعيتھای
سياسی اخير قرار دارد .دولت تصميم گرفته است از تمام وسايل ارعاب ،از شالق زدن تا
خدمت اجباری استفاده نمايد .و چه پاسخ عالی کارگران به او دادند – ما در زير سخنرانيھای
آنان را در برابر دادگاه خواھيم آورد] – [٣چه آموزنده است اين پاسخ برای تمام کسانی که
درباره اثر مأيوس کننده تظاھرات فرياد می کردند ،کسانی که ادامه فعاليت در اين راه را تشويق
نمی کردند تا مقاومت فردی خودستا را موعظه کنند! اين سخنان ،که از قلب پرولتاريا برمی
خيزد ،توضيح مبرز وقايعی ھمچون رستف و در عين حال بيانيه ھايی عالی می باشند )می گفتم
يک »بيانيه علنی« اگر اين اصطالح ويژه پليس نمی بود( سخنانی که با خود در فعاليت طوالنی
و دشوار جھت پيشبرد گامھای »واقعی« جنبش جرأت و شھامت بی اندازه ھمراه می آورند.
چيزی که در اين سخنان قابل توجه است توضيح ساده ،دقيق و اصابت کننده اينستکه چگونه
سير واقعيات روزمره »فشار ،فقر ،بردگی ،تحقير و استثمار« کارگران که در جامعه مدرن
روزانه ميليونھا بار تکرار می شوند ،به بيداری آگاھی ،به رشد »عصيان« و به آشکار شدن
انقالبی اين عصيان منجر می گردد )من واژهھائی را که مجبور به بکار بردن آنھا بودم تا
سخنان کارگران نيژنی  -نووگورود را مشخص نمايم در گيومه گذاردم ،چونکه اينھا ھمان
کلمات معروف مارکس در آخرين صفحه جلد اول سرمايه می باشند که نزد »منقدان«،
اپورتونيستھا ،رويزيونيستھا و غيره اينقدر کوششھای پر سر و صدا و بی نتيجه ايجاد کرده است
تا نظريات سوسيال دمکراتھا را رد کرده و آنان را دروغگو قلمداد نمايند(.
درست به دليل اينکه اين سخنان از طرف کارگران معمولی ،کارگرانی که دارای سطح آگاھی
پيشرفتهای ھم نبودهاند ،ايراد گرديده است ،درست به دليل اينکه آنھا نه به عنوان اعضای يک
سازمان ،بلکه به عنوان افرادی از ميان توده صحبت کردهاند ،درست به دليل اينکه آنھا نه به
اعتقادات شخصی خود ،بلکه به واقعيات زندگی ھر پرولتر و يا نيمه پرولتر در روسيه استناد
نمودهاند ،درست به ھمين دليل اين نتيجه گيری آنان»:به اين دليل ما آگاھانه در تظاھرات بر ضد
رژيم مطلقه شرکت نموديم« ،يک چنين اثر تشجيع کنندهای بر جای می گذارد .روزمره بودن و
»عموميت داشتن« واقعياتی که آنھا از آن اين نتيجه را گرفتهاند ،ضامن آنست که ھزارھا ،دھھا
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ھزار و صدھا ھزار نفر می توانند به چنين نتيجه گيری برسند و بطور حتم خواھند رسيد ،اگر
ما بتوانيم تأثير سيستماتيک ،اصولی و ھمه جانبه انقالبی )سوسيال دمکراتيک( را بر آنھا ادامه
داده ،بسط و تحکيم بخشيم .چھار کارگر نيژنی نووگورود گفتند ،ما آمادهايم که در مبارزه عليه
بردگی سياسی و اقتصادی به زندان رويم ،چون نسيم آزادی را استنشاق نمودهايم .ھزاران نفری
که در رستف آزادی تجمع سياسی را با مبارزه برای چند روز به دست آورده و يک سری
حمالت نظامی عليه تودهھای بی سالح خلق را درھم شکسته بودند ،به آنھا پاسخ دادند :ما
آمادهايم به کام مرگ رويم.
با اين نشان تو پيروز خواھی شد ،اين تنھا چيزی است که برای ما باقی می ماند تا به کسانی که
چشمی برای ديدن و گوشی برای شنيدن دارند ،بگوئيم.
نوشته شده توسط لنين
ايسکرا ،شمارۀ ٢٩
يکم دسامبر ١٩٠٢
توضيحات
 -١اعالميه کميته دن حزب سوسيال دمکرات کارگر روسيه» ،به تمام اھالی« که نخستين بار در
تاريخ  ۶نوامبر  ١٩٠٢منتشر شده بود ،در ايسکرای شماره  ٢٩در تاريخ يکم دسامبر ١٩٠٢
تجديد چاپ شد.
 -٢لنين در اينجا به جملهای که کارل مارکس در نامهاش به ويلھلم براکه در  ۵مه  ١٨٧۵استناد
می کند که در آن نوشته شده بود»:ھر قدم جنبش واقعی از دھھا برنامه مھم تر است«.
 -٣لنين در اينجا به سخنرانيھايی استناد می کند که توسط کارگران نيژنی  -نووگورود در دادگاه
در تاريخ  ٣١-٢٨اکتبر) ١٣-١٠نوامبر(  ١٩٠٢اقامه شد .محاکمه کارگران به دليل شرکت در
تظاھرات اول و پنجم ) ١۴و  (١٨مه  ١٩٠٢انجام شد .سخنرانيھا در ابتدا به صورت اعالميه
جداگانه توسط کميته نيژنی  -نووگورود حزب سوسيال دمکرات کارگر روسيه منتشر شدند و
بعدھا در ايسکرا )شماره  ،٢٩يکم دسامبر  (١٩٠٢تحت عنوان »کارگران نيژنی  -نووگورود
در دادگاه« تجديد چاپ شدند.
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