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سخنی کوتاه با خواننده
جزوه حاضر حاوی دو رساله از لنين است .رساله اول» ،سوسياليسم خرده بورژوائی و
سوسياليسم پرولتری« ،که در سال  ١٩٠۵نگاشته شده است ،به خوبی نشان می دھد که چگونه
انحرافات اس  -آرھا ،اين سوسياليستھای خرده بورژوا ،ريشه در تفکر نارودنيکی قديمی روسيه
و رويزيونيسم اروپائی دارد .لنين انحرافات اس  -آرھا را برشمرده ،درک آنھا از ماھيت جنبش
دھقانی و ديد آنارشيستی آنھا از انقالب و نتايج آن را افشا می کند .از اين گذشته او در اين اثر،
که يکی از آثار مھم اوست ،دقيقا ً وظايف انقالب دمکراتيک در روسيه را روشن می سازد.
اھميت اين اثر ،خصوصا ً از جھت تدقيق وظايف انقالب دمکراتيک روسيه از ديدگاه لنين ما را
بر آن داشت که به ترجمه آن اقدام کنيم .باشد که ترجمه اين اثر به پويندگان راه رھايی طبقه
کارگر در شناخت بھتر از انقالب  ١٩٠۵روسيه ،اعم از آنانکه وضعيت فعلی ايران را به
شرايط آن موقع روسيه نزديک می بينند يا نمی بينند ،ياری رساند.
ترجمه اين اثر از متن سوئدی انجام شده و سپس با متن انگليسی مقايسه گرديده است .اگر چه
کوشش ما بر اين بوده که بھترين ترجمه را از طريق انتخاب نزديک ترين مفھوم از متون
سوئدی و انگليسی ارائه دھيم ،ولی معتقد نيستيم که کار ما بدون نقص بوده است .برای درک
بھتر مطلب ،در آخر رساله توضيحاتی نيز درباره بعضی اسامی و ترمھا آوردهايم.
رساله دوم» ،وظيفه فوری ما« ،قبال در نشريه »آذرخش« در خارج از کشور انتشار يافته بود
که ما به دليل پر ارزش و کمياب بودنش ،اقدام به تکثير آن کردهايم .در اين اثر لنين لزوم تبديل
مبارزات پراکنده کارگران به مبارزه طبقاتی و نتيجتا ً سياسی طبقه کارگر از طريق سازماندھی
اين مبارزات و ايجاد انسجام تشکيالتی نيروھای کارگری و ايجاد حزب مستقل انقالبی و
ھمچنين کار آگاه گرانه در ميان طبقه را متذکر می شود.
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امروزه در ميان آئين ھای سوسياليستی گوناگون در اروپا ،مارکسيسم غالب است و مبارزه
برای برقراری نظام سوسياليستی تقريبا ً تنھا به شکل مبارزه طبقه کارگر تحت رھبری احزاب
سوسيال دمکرات انجام می گيرد .ولی اين غلبه کامل سوسياليسم پرولتری که بر آموزشھای
مارکسيسم استوار است ،نه يکباره بلکه درست بعد از مبارزه ای طوالنی عليه تمام آئين ھای
منسوخ گوناگون ،عليه سوسياليسم خرده بورژوائی ،آنارشيسم و غيره حاصل شد .حدود سی
سال پيش از اين ،مارکسيسم حتی در آلمان ھم ،که در آن بينشھای انتقالی ،آميخته و
اکلکتيستی] [٢بين سوسياليسم خرده بورژوائی و سوسياليسم پرولتری حاکم بود ،تسلط نداشت.
در کشورھای رومی ،در فرانسه ،اسپانيا و بلژيک ،اين پرودونيسم] ،[٣بالنکيسم] [۴و
آنارشيسم بودند که در ميان کارگران پيشرو بيشتر رايج بودند و اين آئين ھا ،ديدگاھھای خرده
بورژواھا ،و نه پرولترھا ،را به وضوح بيان می کردند.
چه چيزی موجب اين پيروزی سريع مارکسيسم در طول دھه ھای اخير شده است؟ درستی
ديدگاھھای مارکسيستی ھر چه بيشتر در جريان پيشرفت تمام جوامع کنونی ،از نظر اقتصادی و
ھمچنين سياسی ،از طريق تمام تجربه جنبش انقالبی و مبارزه طبقات تحت ستم تأييد شده است.
اضمحالل خرده بورژوازی ،دير يا زود باعث نابودی اجتناب ناپذير و ھمه جانبه پيشداوريھای
خرده بورژوازی می گرديد ،در حاليکه رشد سرمايه داری و تشديد مبارزه طبقاتی در جامعه
سرمايه داری بھترين تبليغ ]آژيتاسيون[ برای ايده ھای سوسياليسم پرولتری بودند.
طبيعتا َ عقب ماندگی روسيه در اينکه آئين ھای فرتوت سوسياليستی زمينۀ مستحکمی در کشور
ما به دست آورند نقش داشته است .تمام تاريخ انديشه انقالبی روسيه در ربع قرن گذشته ،مبارزه
مارکسيسم عليه سوسياليسم خرده بورژوائی نارودنيکی] [۵است .در حاليکه رشد سريع و
موفقيت قابل مالحظه جنبش کارگری روسيه پيروزی را حتی در روسيه ھم از آن مارکسيسم
کرده است ،از جانب ديگر انکشاف جنبش بدون شک انقالبی دھقانی – به ويژه بعد از قيام
مشھور دھقانی در اوکراين در سال  – [۶]١٩٠٢تا حدی به نارودنيسم پير و سست جان تازه ای
داده است .تئوريھای نارودنيسم قديمی که به کمک اپورتونيسم مد روز اروپائی )رويزيونيسم،
برنشتاينيسم] ،[٧انتقاد از مارکس( تزئين شده است ،تمام توشه اصلی ايدئولوژيکی به اصطالح
سوسياليست رولوسيونرھا] [٨را تشکيل می دھد .از اين رو مسئله دھقانان در مناظره
مارکسيستھا ھم با نارودنيکھای خالص و ھم اس  -آرھا مسئله ای گرھی است.
نارودنيسم تا حد معينی آئين جامع و منسجمی بود .نارودنيسم سلطه سرمايه داری در روسيه،
نقش کارگران کارخانه به عنوان مبارزان صف مقدم تمام پرولتاريا ،و اھميت انقالب سياسی و
آزادی سياسی بورژوائی را انکار نمود و يک انقالب سوسياليستی بالفاصله را که از کمون
دھقانی با اقتصاد کشاورزی کوچکش سرچشمه گرفته باشد ،موعظه کرد .اکنون از اين تئوری
منسجم بيش از تکه پاره ھائی باقی نمانده است ،ولی برای اينکه بحثھای امروزی را درست
بفھميم و برای اينکه نگذاريم اين بحثھا به جدالھای کم مايۀ پر سر و صدا تبديل شوند ،بايستی
ھميشه وجود ريشهھای عمومی و پايهای نارودنيکی در اشتباھات اس  -آرھايمان را به ياد
بياوريم.
نارودنيکھا انسان آينده روسيه را در سيمای موژيک ]دھقان روسی[ می ديدند و اين نقطه نظر
دنباله اجتناب ناپذير ايمان آنھا به خصلت سوسياليستی کمون دھقانی] [٩و عدم اعتقادشان به

آينده سرمايه داری بود .مارکسيستھا کارگر را انسان آينده روسيه می دانستند و توسعه سرمايه
داری روسيه ،ھم در کشاورزی و ھم در صنعت ھر چه بيشتر اين نقطه نظر آنھا را تأييد کرده
است .جنبش کارگری روسيه امروزه موجوديت خود را تثبيت کرده است ولی در رابطه با
جنبش دھقانی ،دره ای که نارودنيسم و مارکسيسم را از ھم جدا می سازد تا به امروز در
تفسيرات مختلف آنھا از اين جنبش آشکار شده است .برای نارودنيکھا جنبش دھقانی به معنی رد
مارکسيسم است ،اين جنبشی است برای يک انقالب مستقيم سوسياليستی؛ اين جنبش آزادی
سياسی بورژوائی را به رسميت نمی شناسد و بر توليد کوچک – و نه بزرگ – کشاورزی
استوار است .برای نارودنيکھا جنبش دھقانی در يک کالم درست ھمان جنبش اصيل ،واقعی و
بالفاصله سوسياليستی است .اجتناب ناپذيری چنين نتيجه گيريھائی را می توان کامال با ايمان
نارودنيکی به کمون دھقانی و خصلت آنارشيستی نارودنيسم توضيح داد.
برای مارکسيستھا جنبش دھقانی ،جنبشی دمکراتيک – و نه سوسياليستی – است .درست مثل
بقيه کشورھا ،در روسيه ھم جنبش دھقانی لزوما ً متحد در انقالب دمکراتيک است ،که در
محتوای اقتصادی و اجتماعی خويش بورژوائی می باشد .اين انقالب به ھيچ وجه عليه بنيان نظم
بورژوائی ،عليه توليد کاالئی ،و يا عليه سرمايه سمت گيری ندارد .برعکس نوک حمله خود را
عليه روابط کھنه رعيتی ماقبل سرمايه داری در روستا و عليه زمين داری اربابی به عنوان
تکيه گاه اصلی تمام بقايای اصول سرواژ قرار می دھد .نتيجتا ً پيروزی کامل جنبش دھقانی،
سرمايه داری را از ميان نخواھد برد ،بلکه برعکس زمينه وسيعتری برای رشد آن به وجود
آورده و رشد خالص سرمايه داری را تسريع کرده و تشديد خواھد کرد .پيروزی کامل قيام
دھقانی تنھا می تواند دژ مستحکمی برای جمھوری دمکراتيک بورژوائی باشد که در آن مبارزه
پرولتاريا عليه بورژوازی برای اولين بار به خالص ترين شکلش رشد می يابد.
در واقع ما دو نقطه نظر متضاد داريم .برای ھر کس که بخواھد در عمق اختالفات اصولی اس
 آرھا و سوسيال دمکراتھا وارد شود الزم است که درک روشنی از اين دو نقطه نظر داشتهباشد .طبق يک ديدگاه جنبش دھقانی جنبشی سوسياليستی است و از ديدگاه ديگری جنبشی
دمکراتيک  -بورژوائی .از اينجا معلوم می شود که وقتی اس  -آرھای ما برای صدمين بار
)مثال در رولوسيونايا روسيا ،شماره  (٧۵تکرار می کنند که مارکسيستھای ارتدکس مسئله
دھقانان را »ناديده گرفتهاند« ،چه جھالتی از خود بروز می دھند .به چنين جھالتی تنھا از يک
طريق می توان برخورد کرد ،از طريق تکرار مجدد ابتدائی ترين مفاھيم ،از طريق تکرار
نظرات قديمی و ھميشگی نارودنيکی ،و از طريق نشان دادن صد باره و ھزار باره اينکه
اختالفات واقعی ميان ما نه در تمايل يا عدم تمايل به در نظر گرفتن مسئله دھقانان ،نه در به
حساب آوردن يا ناديده گرفتن آن ،بلکه در ارزيابی متفاوت از جنبش دھقانی فعلی و مسئله
امروزه دھقانان در روسيه است .کسی که می گويد مارکسيستھا مسئله دھقانان در روسيه را
»ناديده می گيرند« ،اوال مطلقا ً يک جاھل سياسی است زيرا بعد از انتشار کتاب »اختالفات
ما«ی پلخانف در بيش از بيست سال پيش ،مارکسيستھای روسيه در تمام مھم ترين آثار خود قبل
از ھر چيز وظيفه توضيح نادرستی ديدگاه نارودنيکھا در مورد مسئله دھقانان روسيه را ،به
عھده گرفتهاند .ثانيا ً کسی که می گويد مارکسيستھا مسئله دھقانان را »ناديده می گيرند« ثابت
می کند که می خواھد از ارزيابی کامل اختالف نظرات واقعا ً اصولی ميان ما شانه خالی کند و
از پاسخ دادن به اين سؤاالت که آيا جنبش دھقانی امروزی يک جنبش دمکراتيک  -بورژوائی
است يا نه و اينکه آيا اين جنبش بطور عينی عليه بقايای سرواژ مبارزه می کند يا نه طفره رود.
سوسياليست رولوسيونرھا ھرگز به اين سؤاالت پاسخ روشن و دقيقی ندادهاند و قادر ھم نيستند
بدھند ،زيرا آنھا بطور نااميد کنندهای ميان نظرگاھھای نارودنيکی قديمی و مارکسيستی امروزی

در مورد مسئله دھقانان در روسيه دست و پا می زنند .مارکسيستھا می گويند که اس  -آرھا
نقطه نظرات خرده بورژوازی را نمايندگی می کنند )ايدئولوگھای خرده بورژوازی ھستند( و
درست به اين دليل است که آنھا نمی توانند خود را از توھمات خرده بورژوازی و تصورات
نارودنيکی در ارزيابی جنبش دھقانی رھايی بخشند.
به اين دليل است که ما بايد يکبار ديگر مسائل ابتدائی را تکرار کنيم .جنبش دھقانی امروزی در
روسيه برای چه چيز مبارزه می کند؟ برای زمين و آزادی .پيروزی کامل اين جنبش چه اھميتی
خواھد داشت؟ بعد از کسب آزادی ،اين جنبش سلطه اربابان و بوروکراتھا را در دستگاه اجرائی
دولتی از بين خواھد برد .وقتی زمين به دست آمد ،امالک اربابان را به دھقانان خواھد داد .آيا
کسب کامل ترين آزادی و سلب کامل مالکيت از اربابان ،توليد کاالئی را از ميان خواھد برد؟
نه .آيا کسب کامل ترين آزادی و سلب کامل مالکيت از اربابان ،کشاورزی فردی ]خصوصی -
م[ دھقانان در زمينھای اشتراکی يا »سوسياليستی شده« را از ميان خواھد برد؟ نه .آيا کسب
کامل ترين آزادی و سلب مالکيت کامل از اربابان ،شکاف عميقی که دھقان ثروتمند صاحب
اسبان و گاوان متعدد را از خوش نشين و کارگر کشاورزی روزمزد جدا می کند ،يعنی شکاف
ميان بورژوازی و پرولتاريای ده را از ميان خواھد برد؟ نه .برعکس ،ھر چه باالترين قشر
اجتماعی )اربابان( بنيادی تر نابود گردد ،جدايی طبقاتی ميان بورژوازی و پرولتاريا عميقتر
می شود .پيروزی کامل قيام دھقانی بطور عينی چه معنايی خواھد داشت؟ اين پيروزی قطعا ً به
بقايای سرواژ خاتمه خواھد داد ولی به ھيچ وجه نظام اقتصادی بورژوائی ،يا سرمايه داری ،و
يا تقسيم جامعه به طبقات – به ثروتمند و فقير ،بورژوا و پرولتر – را نابود نخواھد کرد .چرا
جنبش دھقانی امروزی يک جنبش دمکراتيک  -بورژوائی است؟ زيرا اين جنبش سلطه اربابان
زمين و بوروکراتھا را از ميان برمی دارد و يک نظام اجتماعی دمکراتيک بدون تغيير در
بنيادھای بورژوائی اين جامعه دمکراتيک و بدون لغو سلطه سرمايه ،بنا می کند .يک کارگر
آگاه ،يک سوسياليست چگونه بايد به جنبش دھقانی امروزی برخورد کند؟ او بايد با انرژی ھر
چه تمام تر از اين جنبش پشتيبانی کرده و به دھقانان کمک کند تا سلطه اربابان و بوروکراتھا را
بطور قطعی به دور افکنند .ولی او در عين حال بايد برای دھقانان توضيح دھد که تنھا
سرنگونی سلطه اربابان و بوروکراتھا کافی نيست .در ھمين حين بايد خود را برای سرنگونی
سلطه سرمايه و قدرت بورژوازی آماده کرد و بدين منظور بايد بدون تأخير آئين کامل
سوسياليستی ،يعنی مارکسيستی را آموخت ،پرولتاريای ده را برای مبارزه عليه بورژوازی
دھقانی و تمام بورژوازی روس متحد کرد ،آنھا را به ھم پيوند داد و سازماندھی نمود .آيا
کارگری که آگاھی طبقاتی دارد می تواند مبارزه دمکراتيک را بخاطر مبارزه سوسياليستی و يا
مبارزه سوسياليستی را بخاطر مبارزه دمکراتيک فراموش کند؟ نه .کارگری که آگاھی طبقاتی
دارد ،درست به اين دليل که رابطه بين مبارزه دمکراتيک و مبارزه سوسياليستی را درک می
کند ،خود را سوسيال دمکرات می نامد .او می داند که ھيچ راه ديگری جز راه دمکراسی و
آزادی سياسی برای رسيدن به سوسياليسم وجود ندارد .به اين دليل او برای رسيدن به ھدف
نھايی – يعنی سوسياليسم – برای يک دمکراتيسم کامل و پيگير مبارزه می کند .چرا شرايط
مبارزه دمکراتيک و سوسياليستی متفاوتند؟ زيرا کارگران لزوما ً متحدين مختلفی در ھر يک از
اين مبارزات دارند .مبارزه دمکراتيک را کارگران ھمراه با بخشی از بورژوازی ،خصوصا ً
خرده بورژوازی به پيش می برند و مبارزه سوسياليستی را کارگران عليه تمام بورژوازی به
پيش می رانند .مبارزه عليه ارباب و بوروکرات می تواند و بايد به ھمراه تمام دھقانان ،حتی
دھقانان مرفه و ميانه حال انجام شود .از سوی ديگر مبارزه عليه بورژوازی و به ھمين ترتيب

عليه دھقانان مرفه نيز ،تنھا ھمراه با پرولتاريای ده است که می تواند به نحو شايسته صورت
پذيرد.
اگر ما تمام اين ابتدائی ترين حقايق مارکسيسم را به ياد داشته باشيم ،حقايقی که اس  -آرھا
ھميشه ترجيح می دھند از آنھا اجتناب ورزند ،آن وقت ارزيابی »آخرين« اعتراضات و
مخالفتھايی که آنھا عليه مارکسيسم اقامه می کنند مشکل نخواھد بود ،اعتراضاتی نظير اين:
رولوسيونايا روسيا)شماره  (٧۵فرياد می زند»:چرا الزم است که اول از دھقانان در کل عليه
اربابان و بعد )يعنی ھمزمان( از پرولتاريا عليه دھقانان در کل پشتيبانی کرد ،بجای آنکه يکباره
از پرولتاريا عليه اربابان پشتيبانی نمود؛ و اين چه ربطی به مارکسيسم دارد؟ فقط خدا می داند«.
اين ابتدائی ترين و به طرز بچه گانه ای ساده لوحانه ترين نقطه نظر آنارشيسم است .بشريت
قرنھا و حتی ھزاران سال رؤيای از بين بردن »يکباره« ھمه انواع استثمار را داشته است .ولی
اين رؤياھا ھمچنان به صورت رؤيا باقی ماندند تا زمانی که ميليونھا استثمارشونده در تمام
جھان برای يک مبارزه پيگير ،استوار و ھمه جانبه و برای تغيير جامعه سرمايه داری در مسير
تکامل طبيعی آن ،متحد شدند .زمانی که سوسياليسم علمی مارکس ضرورت تغيير جامعه را به
مبارزه طبقه معينی گره زد ،برای اولين بار رؤياھای سوسياليستی به مبارزه سوسياليستی
ميليونھا انسان تبديل شدند .خارج از مبارزه طبقاتی ،سوسياليسم يک عبارت پوچ و يک رؤيای
ساده لوحانه است .و در روسيه ما شاھد دو نوع مختلف مبارزه که به وسيله دو نيروی اجتماعی
متفاوت انجام می شود ھستيم .پرولتاريا عليه بورژوازی ،ھر جائی که روابط توليدی سرمايه
داری وجود داشته باشد )که وجود دارد و – برای اطالع اس  -آرھای خودمان – حتی در
کمونھای دھقانی يعنی در زمينھائی ھم که طبق تعبير آنھا صد درصد »سوسياليستی« شده( می
جنگد .دھقانان به عنوان قشری از خرده مالکان و خرده بورژواھا ،عليه تمام بقايای سرواژ،
عليه اربابان و بوروکراتھا مبارزه می کنند .تنھا کسانی که از اقتصاد سياسی و تاريخ انقالبات
جھانی کامال ناآگاه ھستند ،نمی توانند ميان اين دو جنگ متفاوت و با جھت ھای گوناگون
اجتماعی فرق بگذارند .چشمھای خود را به کمک لغت »يکباره« در مقابل اختالف ميان اين دو
جنگ بستن ،به معنی سر خود را در برف فرو کردن و فاصله گرفتن از ھر تحليل واقعيت
است.
اس  -آرھا که انسجام نظرات نارودنيکی قديمی را از دست داده اند ،حتی بسياری از آموزشھای
نارودنيکھا را ھم فراموش کردهاند .رولوسيونايا روسيا در ھمانجا می نويسد» :آقای لنين با
پشتيبانی از دھقانان برای سلب مالکيت از اربابان زمين ناآگاھانه به برقراری يک اقتصاد خرده
بورژوائی بجای اقتصاد نابود شده و به شکلھای کم و بيش توسعه يافته کشاورزی سرمايه داری
کمک می کند .آيا اين يک گام به پس از نقطه نظرات مارکسيسم ارتدکس نيست؟«
آقايان شما بايد خجالت بکشيد! چرا شما آقای و.و .خودتان را فراموش کردهايد؟ کتاب
»سرنوشت سرمايه داری« او و »طرحھا«ی] [١٠نيکوالی  -ان و بقيه منابع عقلی خود را
ورق بزنيد .آن وقت به ياد خواھيد آورد که کشاورزی زمينھای اربابی در روسيه ترکيبی از
شيوهھای سرمايه داری و سرواژ است .آن وقت خواھيد فھميد که نظام اقتصادی مبتنی بر اجاره
کارگر وجود دارد که باقی مانده مستقيم نظام بيگاری است .اگر شما به خود زحمت بدھيد و به
کتاب ارتدکس مارکسيستی ای مثال جلد سوم »سرمايه« مراجعه کنيد ،خواھيد فھميد که نظام
بيگاری در ھيچ جائی جز از طريق کشاورزی خرده بورژوائی دھقانی توسعه نيافته و ھرگز ھم
نمی توانسته توسعه بيابد به کشاورزی سرمايه داری تبديل شود] .[١١شما در کوشش تان برای
بر باد دادن مارکسيسم به شيوهھای بسيار عقب ماندهای متوسل می شويد ،به شيوهھايی که مدتھا
پيش افشا شدهاند؛ شما اين برداشت فوق ساده گرايانه را که توليد بزرگ کشاورزی مبتنی بر

نظام بيگاری مستقيما ً ناشی از توليد بزرگ کشاورزی سرمايه داری است ،به مارکسيسم نسبت
می دھيد! شما چنين استدالل می کنيد که چون بازده امالک اربابان بيشتر از بازده مزارع
دھقانان است ،پس سلب مالکيت از اربابان يک گام به پس است .اين طرز استدالل يک بچه
مدرسه کالس چھارم است .کمی فکر کنيد آقايان :آيا جدا کردن زمينھای کم محصول دھقانان از
زمينھای پرمحصول اربابان در دوران لغو اصول سرواژ »يک گام به پس« نبود؟
اقتصاد زمينداری بزرگ امروزی در روسيه خصوصيات سرمايه داری و سرواژ را با ھم
ترکيب می کند .امروز مبارزه دھقانان عليه اربابان ،بطور عينی مبارزهای عليه بقايای سرواژ
است .با اين حال ،کوشش برای آنکه ھمه حاالت خاص را شمرده و با ترازوی داروخانه دقيقا ً
وزن کنيم تا بفھميم که کجا مالکيت سرواژ واقعا ً تمام می شود و سرمايه داری خالص به ميدان
می آيد ،به معنی آنست که پدانتيسم] [١٢خود را به مارکسيسم نسبت دھيم .وقتی که ما چيزی را
از مغازه می خريم ،نمی توانيم حساب کنيم که کدام قسمت قيمت ارزش  -کار است ،کدام قسمت
کالھبرداری است و غيره .ولی آيا اين به معنی نفی تئوری ارزش  -کار است؟
اقتصاد زمينداری بزرگ امروزی در روسيه ،ترکيبی از خصوصيات سرمايه داری و سرواژ
است .اين فقط پدانتيستھا ھستند که از اين واقعيت چنين نتيجه گيری می کنند که ما در ھر حالت
خاص بايد ھر جنبه جزئی را بسنجيم ،بشماريم و در دسته بندی اجتماعی خودش ثبت نمائيم .اين
فقط خيال پردازان ھستند که از اين واقعيت می توانند چنين نتيجه گيری کنند که تفاوت قائل شدن
بين اين دو جنگ اجتماعی ،برای ما »غيرضروری« است .تنھا نتيجه گيری درست اين است که
ما بايد در برنامه مان و در تاکتيکھايمان مبارزه خالص پرولتری عليه سرمايه داری را با
مبارزه دمکراتيک عمومی )و مبارزه عام دھقانی( عليه سرواژ ترکيب کنيم.
ھر چه خصوصيات سرمايه داری در کشاورزی نيمه فئودالی اربابی امروزی بيشتر توسعه
يابد ،لزوم سازماندھی مستقيم بالفاصله پرولتاريای ده بيشتر می شود ،زيرا ھر آنتاگونيسم
خالص سرمايه داری يا پرولتری ،در ھر جريان ضبط و توقيف ملک اربابان ،ھر چه سريعتر
ظاھر می شود .ھر چه جنبهھای سرمايه دارانه در کشاورزی اربابی بيشتر بشود ،ضبط
دمکراتيک اموال اربابان با سرعت بيشتری يک مبارزه واقعی برای سوسياليسم را برمی
انگيزاند و نتيجتا ً خطر ايده آل جلوه دادن تحوالت دمکراتيک به کمک لغت »سوسياليزه کردن«
ھر چه بيشتر می شود .اين نتيجه ايست که از واقعيت مخلوط بودن روابط سرواژ و سرمايه
داری در اقتصاد زمينداری بزرگ ناشی می شود.
بنابراين مبارزه خالص پرولتری را بايد با مبارزه عمومی دھقانی درھم آميخت ،ولی آنھا ھرگز
نبايد يکی گرفته شوند .بايد از مبارزه عمومی دمکراتيک و مبارزه عمومی دھقانی پشتيبانی
کرد ،ولی بدون آنکه با اين مبارزه غيرطبقاتی جوش خورد ،بدون آنکه اين مبارزه را با تکيه
کالم »سوسياليزه کردن« ايده آل جلوه داد ،بدون آنکه برای يک لحظه لزوم سازماندھی
پرولتاريای شھر و ده در يک حزب طبقاتی کامال مستقل ،در حزب سوسيال دمکرات را
فراموش کرد .اين حزب در حاليکه از پيگيرترين دمکراسی به منتھای درجه پشتيبانی می کند،
ھرگز به خود اجازه نخواھد داد با رؤياھا و آزمايشات ارتجاعی »مساوات« در چارچوب نظام
توليد کاالئی ،از راه انقالب منحرف شود .مبارزه دھقانان عليه زمينداران بزرگ امروز
انقالبيست؛ ضبط زمينھای زمينداران بزرگ در مرحله فعلی رشد سياسی و اقتصادی ،از ھمه
جھات انقالبيست ،و چنين اقدام دمکراتيک  -انقالبی ای مورد پشتيبانی ما است .اما چنين اقدامی
را »سوسياليزه کردن« خواندن ،خود و مردم را در مورد امکان مالکيت »متساوی« زمين تحت
روابط اقتصادی کاالئی فريب دادن ،اينھا تخيالت ارتجاعی خرده بورژوائی است و ما اينھا را
به سوسيال  -ارتجاعيھا محول می کنيم.

مندرج در »پرولتاری« شماره چھل و دو
 ٧نوامبر ) ٢۵اکتبر( ١٩٠۵
مجموعه آثار لنين ،جلد ٩
توضيحات:
 -١مقاله »سوسياليسم خرده بورژوائی و سوسياليسم پرولتری« در شماره  ٩روزنامه بلشويکی
نوايا ژيزن در تاريخ  (٢٣)١٠نوامبر  ١٩٠۵تجديدچاپ شد.
 -٢اکلکتيستی – تفکر غيرمستقلی که از تئوريھا و بينشھا و شيوهھای متفاوت و گاه متضاد بر
اساس معيار معينی دستچين و در کنار ھم قرار داده شده است .التقاطی.
 -٣پرودونيسم – منتسب به پ.ژ .پرودون ) ،(١٨٠٩-١٨۶۵او يک سوسياليست خرده بورژوا
و يک آنارشيست فرانسوی بود که عليرغم انتقاد از مالکيت بورژوازی بزرگ و دولت ،مالکيت
خصوصی را بطور اعم رد نمی کرد و رھائی از فقر ،تبعيض ،استثمار و ديگر نابرابريھای
اجتماعی جامعه سرمايه داری را در لغو روابط سرمايه داری نمی دانست.
 -۴بالنکيسم – جريانی در جنبش سوسياليستی فرانسه است که توسط انقالبی استوار و خستگی
ناپذير ،لوئی آگوست بالنکی ) (١٨٠۵-١٨٨١رھبری می شد .او نماينده سوسياليسم تخيلی بود
که رھائی بشريت از استثمار را نه از طريق مبارزه طبقاتی پرولتاريا ،بلکه از طريق توطئه
يک اقليت کوچک روشنفکر امکان پذير می دانست.
 -۵نارودنيسم – منتصب به نارودنيکھا )خلقيون( است که يک جريان پوپوليستی خرده
بورژوائی در جنبش انقالبی روسيه در سالھای  ١٨۶٠-١٨٧٠بود و توسعه روابط سرمايه
داری را نفی می کرد و تنھا نيروی انقالبی را دھقانان می شناخت.
 -۶در اواخر ماه مارس و اوايل ماه آوريل سال  ،١٩٠٢شورش عظيمی توسط دھقانان پولتاوا
عليه حاکم خارکوف در اوکراين به وقوع پيوست .علت اين شورش وضع شديداً خراب دھقانان
بود که قحطی و گرسنگی آنرا خرابتر کرده بود .دھقانان به زمينھا و باغھای اربابان حمله
کردند ،مواد غذائی و لوازم زندگی آنھا را ضبط کردند و خواستار تقسيم زمينھای اربابان شدند.
اين جنبش عاقبت به شدت سرکوب گشت.
 -٧برنشتاينيسم – جريان فرصت طلبانه در سوسيال دمکراسی بين المللی ،که در اواخر قرن
نوزدھم در آلمان ظاھر شد و نام خود را از ادوارد برنشتاين ) ،(١٨۵٠-١٩٣٢رويزيونيست و
رھبر سوسيال دمکراسی آلمان و راست ترين جناح انترناسيونال دوم گرفت .برنشتاين عليه
مبارزه انقالبی طبقه کارگر و ديکتاتوری پرولتاريا خرابکاری می کرد .او از ھمکاری ميان
پرولتاريا و بورژوازی و شعار رسوای »جنبش ھمه چيز ،ھدف نھائی ھيچ« دفاع می نمود ،و
اين به آن معنی بود که مبارزه انقالبی برای سوسياليسم بايستی با مبارزه برای اصالحات در
چارچوب دولت بورژوائی عوض می شد.
 -٨سوسياليست رولوسيونرھا )اس  -آرھا( – يک حزب خرده بورژوائی بود که در سالھای
 ١٩٠١-١٩٠٢در روسيه تشکيل شد و ارگان رسميش »رولوسيونايا روسيا« )روسيه انقالبی(
در سالھای  ١٩٠٠-١٩٠۵و يک نشريه ديگر بود.
 -٩کمون دھقانی – انجمن دھقانی در روسيه بود که سرفھای وابسته به زمين در آن جمع شده و
به کمک ريش سفيد کمون )و اغلب کشيش محل( کارھای عمومی را ميان خود تقسيم می کردند.

کمون ھای دھقانی شکل ابتدائی کلکتيويسم بودند و غالبا ً در آنھا از حرکت سياسی و بحث
سياسی خبری نبود.
 -١٠و.و – .اسم مستعار و .وورونتسوف ،نويسنده کتاب »سرنوشت سرمايه داری در روسيه«؛
نيکالی  -ان – اسم مستعار ن .دانيلسن ،نويسنده کتاب »طرحھا درباره اقتصاد اجتماعی پس از
اصالحات ما« است .ھر دو اين نويسندهھا از ايدئولوگھای نارودنيسم ليبرال در دھه ھای ١٨٨٠
و  ١٨٩٠بودند.
» -١١سرمايه« ،کارل مارکس ،جلد سوم ،فصل ھفتاد و چھار ،تکوين استثمار سرمايه داری در
کشاورزی.
 -١٢پدانتيست و پدانتيسم – پدانتيست کسی است که سعی می کند قواعد کتابی و تئوريکی خود
و پيشداوريھای مجرد خود را مصراً بکار ببرد و پراتيک را با آن انطباق دھد ،الگوساز و کپيه
بردار .اين نوع تفکر را پدانتيسم می گويند.

وظيفه فوری ما

] [١

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«] - [٢اين 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.
سال ١٨٩٩
مجموعه آثار لنين ،جلد  ،۴ص ٢١۵-٢٢٠
توضيحات
 -١لنين چھار مقاله »نامهای به ھيئت تحريريه«» ،برنامه ما«» ،وظيفه فوری ما« و »يک
مسئله مبرم« را در سال  ١٨٩٩برای روزنامه رابوچايا گازتا ارسال کرده بود ولی اين مقاالت
در آن زمان به چاپ نرسيدند .نخستين چاپ اين مقاالت در سال  ١٩٢۵انجام شد.
 -٢کارل مارکس و فردريش انگلس ،مانيفست حزب کمونيست )آثار منتخب ،جلد  ،١مسکو،
 ،١٩۵٨ص .(۴٢-۴٣
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