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 پيشگفتار
 
  

 ،بتدريج به تجديد انتشار آثار رفيق استالين) توفان(حزب کار ايران
مارکسيست لنينيست بزرگ برای درج در اينترنت مبادرت می ورزد تا اين آثار 

  .بتوانند در دسترس همه جويندگان راه حقيقت قرار گيرندارزنده 
 از درج آثار استالين طفره هاهمين که دشمنان کمونيسم و تروتسکيست

 ى از وحشت آنها از تاثيرات اين آثار بر روی مبارزان راه آزادی طبقه،روندمي
  .کارگر حکايت می کند

تاريا و شاگرد استالين معمار بزرگ ساختمان سوسياليسم و آموزگار پرول
 تاريخ پر تالطم قرن بيستم رهبر بالمنازع جنبش ىوفادار لنين بود و در سه دهه

 خويش ىوی با رهبری داهيانه. کارگری و کمونيستی جهان به حساب می آمد
روسيه تزاری را به ، ضد دموکراتيک و ديکتاتوری توانست کشور عقب مانده

 جهان را در هاىوکراسیمين د، صنعتی تبديل کند که بزرگترکشوری پيشرفته
 تحت هاى برای نخستين بار در تاريخ بشريت اکثريت انسان.آن مستقر ساخت

 هاىستم از جمله کارگران و دهقانان و ساير زحمتکشان از نعمت آزادی
 ى و به ساختمان خارق العاده، شخصيتی پيدا کردنددموکراتيک برخوردار شدند

شويک شوروی دست زدند که تا آن  تحت رهبری حزب کمونيست بلاىجامعه
اين ساختمان تنها در .  از آن در تاريخ بشريت وجود نداشتاىزمان نمونه

ه حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی ب.  رويای بشريت زندگی می کرد
آوردهای بزرگی برای بشريت باقی گذارد و با  رهبری رفيق استالين دست

 ملل جهان را به بردگی و ،ت فاشيسم مانع از آن شد که عفريهاوفاداری بلشويک
 مديون ،بياد آوريم که آزادی و استقالل مردم جهان. اسارت خويش در آورد

  .  اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی می باشدهاىفداکاری بلشويک
 قدرتمند خود دشمنان مارکسيسم ىرفيق استالين با منطق مستدل و اراده

 آنها ى مذبوحانههاىمود و بطالن تئوریلنينيسم را يکی بعد از ديگری منکوب ن
آثار گرانبهای وی نشان می دهد که وی با چه توانائی شگفت . را به اثبات رسانيد

 از  را می شناخت و حتی ها دشمنان کمونيستاىانگيز و با چه دقت موشکافانه
اين بی اعتباری و فقدان پالتفرم . شدت بی اعتبار می ساخته  نظری بىجنبه

يوس و بی دورنما را به أ اين دشمنان ضد کمونيست و مى همه،سياسی



 ٢

 قهاری بدل کرد که با دشمنان کمونيسم هم صدا شدند و در پی هاىتروريست
  . نابودی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی برآمدند

خاطر ه  آموزشی کامل برای درک مبارزه بىآثار رفيق استالين يک دوره
  .احد استپيروزی ساختمان سوسياليسم در کشور و

 دشمنی با سه ،دشمنی با استالين و آثار وی دشمنی با شخص استالين نيست
 طبقاتی ىمبارزهاصل ، دشمنی با  ساختمان سوسياليسم در شورویىدهه تجربه

که استالين همواره بدان اعتقاد داشت و دشمنی با در دوران سوسياليسم 
 اجتماعی ىمبارزه کارگر در ىديکتاتوری پرولتاريا و لزوم رهبری حزب طبقه

 آنها که آشکار و نهان با يورش به استالين آغاز کردند ى سرنوشت همه.است
 به دشمنی با استالين ماًال. لغزش روشن در دامان سوسيال دموکراسی جهانی بود

دشمنی با لنينيسم و لنين خواهد کشيد و دشمنی با لنين کار را به ترک مارکسيسم 
 رفيق ىاين است که انتشار مجدد آثار داهيانه. و کهنه خواندن آن خواهد رسانيد

، مبارزه بر ضد رويزيونيسم خواهد ، افشاء تروتسکيسماستالين دفاع از کمونيسم
 تاريخی و کمونيستی را با افتخار ىاين وظيفه) توفان( حزب کار ايران. بود
 با ها ضد انقالبی همراه با رويزيونيستاىکه پاره پذيرد و در زمانی می

، اهميت  از زير پرچم لنينيسم فرار می کنندهاماتيسم بر کمونيستبرچسب دگ
     .چندان می شود تکيه بر آثار استالين دو

       
  ) توفان(حزب کار ايران
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   پرولتاريا و حزب پرولتاريایبقهط
       

  
  )راجع به بند يک مقررات حزب (

  
  

" وغيرقابل تجزيه واحدى روسيه" باکانه اعالم ميکردند زمانی که مردم بی
 ميداند که چيزی به عنوان حتی يک کودک نيز امروز. ديگر سپـری شده است

پيش روسيه به  اهوجود ندارد چون مدت" غيـرقابل تجزيه  واحد وى روسيـه"
 امروز. پرولتارياى طبقه بورژوازی وى طبقه: مخالف تقسيم شدهى دوطبقه

برهيچ کس پوشيده نيست که مبارزه بين اين دو طبقه به محوری مبدل شده است 
  .ما به  دور آن می چرخد که زندگانی کنونی عصر

 معهذا تا اين اواخرتمام اين موضوع، مشگل به نظرمی رسيد، دليل آن اين
مجزائی را درميدان مبارزه مشاهده ميکرديم، هاى بود که ما تا به حال فقط گروه
مجزا بودند که درشهرها ونقاط مختلف هاى برای اين که فقط اين گروه

کشوردست به مبارزه زدند واين درحالی بود که پرولتاريا و بورژوازی به 
کنون شهرها و اما ا. بخصوص به آسانی قابل تشخيص نبودندى عنوان يک طبقه

. ندامختلفی ازکارگران دست به دست هم دادههاى ند و با گروهامتحد شدهها بخش
اعتصابات و تظاهرات مشترک زيادی انجام گرفته است وتصويرباشکوه مبارزه 

ى مبارزه ميان روسيه. ميان دو روسيه درمقابل چشمان ما قرارگرفته است
گ وارد ميدان گرديد، ارتش دو ارتش بزر. پرولتارياى بورژوازی و روسيه

پرولتاريا و ارتش بورژوازی ومبارزه ميان اين دوارتش سرتاسر زندگی 
 .  اجتماعی ما را در بر ميگيرد

ازآن جا که يک ارتش نمی تواند بدون رهبران واردعمل شود وازآن جا که 
هرارتش دارای يک پيشقراول ميباشد که درصف اول آن حرکت ميکند و راه آن 

رهبری مختص هاى ، گروههان می سازد، واضح است که در اين ارتشرا روش
ئی که معموال احزاب مختص آنها ناميده هابه آن ناچار به وجود می آيد؛ گروه

  :عمل به شرح زيراستى بنابراين ، صحنه. ميشوند
در يک طرف ارتش بورژوازی قراردارد که در راس آن حزب ليبرال، و 

حزب سوسيال ى ا قراردارد که به وسيلهدر طرف ديگر ارتش پرولتاري



 ٨

طبقاتی خويش توسط حزب ى دموکرات رهبری ميشود؛ هرارتش در مبارزه
  ١.مخصوص به خود هدايت و رهبری ميشود

  
ى اينها را ذکر کرديم تا بتوانيم حزب پرولتاريا را با طبقهى ما همه

 تصرمخ پرولتاريا مقايسه کرده و بدين طريق مشخصات کلی حزب را به طور
  .بيان کنيم 

مطالب فوق الذکربه قدر کافی روشن می سازد که حزب پرولتاريا که يک 
رزمنده است، می بايستی اوًال از نظرتعداد اعضاء ى گروه رهبری کننده

پرولتاريا باشد و دومًا، ازنظرفهم، ادراک و از ى بسيارکوچک تر از طبقه
سطح عالی تری قرارداشته پرولتاريا در ى نظرتجربه می بايستی نسبت به طبقه

  .باشد ،سومًا، می بايستی به صورت يک  تشکيالت  فشرده  باشد
ما آن چه که گفته شد احتياجی به اثبات ندارد، برای اين که به ى به عقيده

اری وجود دارد، با فقر و دخودی خود روشن است تا زمانی که سيستم سرمايه
 است، پرولتاريا به عنوان يک که ازضروريات اين سيستمها عقب ماندگی توده

آگاه درآيد و در نتيجه می بايستی يک ى کل، نمی تواند به صورت يک طبقه
ى گروه رهبری با آگاهی طبقاتی وجودداشته باشد تا ارتش پرولتاريا را با اسلحه

و هم چنين . سوسياليسم مجهز نموده ، آنها را متحد و درمبارزه رهبری نمايد
رزمنده را به دست ى  مصمم است رهبری پرولتارياواضح است که حزبی که
از افراد منفرد باشد، بلکه بايد به صورت يک اى گيرد، نبايستی مجموعه

ى آن بتواند بر طبق يک برنامههاى تشکيالت فشرده و متمرکز باشد تا فعاليت
  .اجراء درآيدى واحد به مرحله

  . داينها به اختصار خصوصيات کلی حزب ما را تشکيل  ميدهن
چه کسی را ميتوان :با در نظر گرفتن اينها، بيائيد به سئوال اصلی بپردازيم 

عضو حزب ناميد؟ بند اول مقررات حزبی که موضوع اين مقاله ميباشد، دقيقا به 
  .همين مسئله  بر خورد ميکند

  :و بنابراين بيائيد اين مسئله را مورد بررسی قراردهيم
سوسيال دموکرات کارگری روسيه بناميم، چه کسی را ما می توانيم عضو حزب 

يعنی وظايف يک عضو حزب چيست؟ حزب ما يک حزب سوسيال ـ دموکرات 
کارمختص به خود               ى است، اين بدان معنی است که دارای برنامه

مختص به خود         هاى ، تاکتيک)نهائی جنبش هاى ئی فوری وهدفهاهدف( 
)   شکل تشکيالتی ( اصول تشکيالتی مختص به خود و ) مبارزه هاى شيوه( 

و تشکيالت ها کار و وحدت نظر در مورد تاکتيکى وحدت برنامه. می باشد
                                                 

 برای بحث  ــ ما در اينجا احزاب ديگر روسيه را مورد توجه قرار نمی دهيم ، چون که١
  .مورد نظر ما نيازی به شرح آنها نيست



 ٩

تنها وحدت در اين . زيربنائی است که حزب ما بر روی آن ساخته شده است
نظرات است که می تواند اعضای حزب را در يک حزب متمرکز متحد 

نتيجتًا، تنها کسی که .  بخورد، حزب از هم می پاشداگر توافق نظر به هم.نمايد
و اصول تشکيالتی حزب را به طورکامل ها کار، تاکتيکى به طور کامل برنامه

کار، ى تنها کسی که برنامه. قبول کند، می تواند عضو حزب ناميده شود
و اصول تشکيالتی حزب را به قدر کافی مطالعه کرده و به طور ها تاکتيک

ه باشد، می تواند در ميان صفوف حزب ما و در نتيجه در ميان کامل پذيرفت
اما آيا همين قدر کافی است که عضو يک . رهبران ارتش پرولتاريا جای بگيرد

 را قبولکار و نظـرات مربوط به تاکتيـک تشکيالت حزب ى حزب صرفًا برنامه
 ارتش کنـد؟ آيـا فـردی بـا اين خصـوصيات را ميتوان يکی از رهبران واقعی

اول هر کس ميداند که درجهان   به ى در وهله! پرولتاريا ناميد؟  مسلمًا نه
کار و نظرات ى کافی افراد پرحرف وجود دارند که به سهولت برنامهى اندازه

می کنند،اما اينان "قبول " مربوط به تاکتيک و اصول تشکيالتی حزب را 
متی نسبت به مقدس ترين اين بی حر. پرحرف باشندهاى نميتوانند چيزی جز آدم

اصول حزبی خواهد بود که يک شخص پرحرف تنبل را عضو حزب بناميم     
بعالوه، حزب ما کالس درس فلسفه يا )! يعنی يکی ازرهبران ارتش پرولتاريا ( 

نيست ؟ چرا رزمنده آيا حزب ما يک حزب .مذهبی نيستى يک فرقهى مدرسه
ى ب ما صرفًا با پذيرفتن برنامهآيا به خودی خود واضح نيست که حز!  هست

و بدون قانع نخواهد شد ش به طور افالطونی اکار، تاکتيک و اصول تشکيالتی
ند، اشک خواستار اين خواهد بود که اعضايش خط مشی حزب را قبول کرده

عمًال به کار بندند؟ بنابراين کسی که می خواهد عضو حزب ما باشد، نمی تواند 
ار، تاکتيک و اصول تشکيالتی قانع باشد بلکه          کى صرفًا با قبول برنامه

اجرا و عمل ى می بايستی دست به کار شده، خط مشی حزب را به مرحله
  .درآورد

اما بکاربردن خط مشی حزب برای عضو يعنی چه؟ چه موقع 
عضوميتوانـد خط مشی حزب را بکاربرد؟  فقط موقعی که مبارزه ميکند، 

آيا مبارزه .  رأس ارتش پرولتاريا حرکت می کندموقعی که با تمام حزب در
افراد منفرد و پراکنده انجام شود؟ مطمئنًا نه بر عکس مردم ى ميتواند به وسيله

اول متحد می شوند، اول متشکل می گردند و تنها آن وقت به ميدان جنگ 
پس واضح . ميروند، اگر اين کار انجام نشود،تمام مبارزه بدون ثمر خواهد بود

ی متحد ا که اعضای حزب هم تنها در صورتی که در تشکيالت فشردهاست
اجرا ى شوند، قادر خواهند بود مبارزه کنند و نظرات حزب را  به مرحله

و نيز روشن است که هر چه صفوف متشکل در تشکيالتی که اعضاء . درآورند
د و ند فشرده تر باشد، بهتر قادر خواهند بود مبارزه کنناحزب در آن متحد شده
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و نظرات تشکيالتی حزب ها کار تاکتيکى در نتيجه قادر خواهند بود که برنامه
سازمان را به نحو کامل تری به کار برند، بی جهت نيست که حزب ما يک 

واضح است که فقط کسانی می توانند عضو حزب و . متشکل رهبری است
ند و عضو سازمان متشکل رهبری به حساب آيند که در اين سازمان کار کن

حزب هاى خود را با خواستههاى خودشان بدانند که خواستهى بنابراين وظيفه
  .همگون نموده و در عمل با حزب يگانگی نشان دهند

کار ى بنابراين کسی که می خواهد عضو حزب باشد، می بايستی برنامه
برای به کار بستن نظريات . و نظرات تشکيالتی حزب را به کار بنددها تاکتيک

ص بايد برای آنها مبارزه نمايد و برای اين که بتواند در راه اين عقايد حزب، شخ
مبارزه کند، شخص بايد در تشکيالت حزب فعاليت کند، و با يگانگی تمام با 

پر واضح است کسی که می خواهد عضو حزب باشد می بايستی . حزب کار کند
يکی از   تنها وقتی که ما به ٢.حزب باشدهاى متعلق به يکی ازسازمان

حزب ملحق شديم و منافع خود را با منافع حزب در هم آميختيم، می هاى سازمان
توانيم از اعضای حزب باشيم و در نتيجه از رهبران حقيقی ارتش پرولتاريا 

 تشکيالتپر حرف منفرد نباشد بلکه هاى ی از آدمااگر حزب ما مجموعه. شويم
 شايستگی پيشروی ارتش مرکزی خود باى رهبرانی باشد که از طريق کميته

پرولتاريا را رهبری نمايد، آن وقت تمام آن چه که گفته شد، به خودی خود 
  .واضح و آشکار خواهد بود

  :مطالب زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد
مهمان نواز که سيستم پدرساالری بر آن ى حزب ما تا بحال به يک خانواده

انی را که به آن سمپاتی داشتند، به حاکم است ،شباهت داشته که آماده بود کس
داخل خود بپذيرد ولی حاال که حزب ما به يک تشکيالت متمرکز مبدل شده 

دژ پدرساالری خود را به دور انداخته و از همه نظر به يک ى است، جنبه
تبديل شده است که درهای آن فقط برای کسانی باز ميشود که لياقت و نظامی 

در زمانی که . د و اين اهميت  بسيار زيادی داردشايستگی آن را داشته باشن
حکومت مطلقه سعی ميکند که آگاهی طبقاتی پرولتاريا را به 

، ناسيوناليسم، تعصبات مذهبی و چيزهائی شبيه به آن به "سنديکاليسم "ىوسيله
                                                 

ساده هاى  ــ درست همان طور که يک ارگانيسم مرکب از تعداد بی شماری ارگانيسم٢
درست شده است، حزب ما هم يک سازمان عمومی مرکب است که متشکل است از تعداد 

ى ه وسيله و محلی حزب می نامند که ببخشیهاى بی شماری قسمت، که آنها را سازمان
همان طور که می بينيد .مرکزی حزب تأييد و تصديق می شوندى حزب و کميتهى کنگره

اين هاى برای رهبری، فعاليت.حزبی ناميده می شوندهاى نيستند که سازمانها تنها کميته
مرکزی وجود دارد که از طريق آن، اين ی مشخص،کميتهى بر مبنای يک برنامهها کميته

  .، تشکيالت متمرکز وسيعی به وجود می آورندحزبی، محلیهای سازمان



 ١١

فساد به کشاند، و هنگامی که از طرف ديگر روشنفکران ليبرال روس ى ورطه
ستقالل سياسی پرولتاريا را از ميان بردارند و قيموميت مصرانه می کوشند تا ا

خود را به آن تحميل کنند، در چنين وقتی ما می بايستی بی نهايت هوشيار و آگاه 
آن فقط هاى  است که دروازهدژنظامیباشيم و فراموش نکنيم که حزب ما يک 

  .بر روی کسانی باز می باشد که آزمايش شده اند
قبول برنامه و ( يم االزم جهت عضويت را معين کردهما تا به حال دو شرط 

اگر ما به اين دو شرط، شرط سومی اضافه کنيم که ). کار در تشکيالت حزب 
عضو حزب می بايستی حزب را ازنظرمالی پشتيبانی کند، آن وقت است که ما 
تمام شرايطی را که يک فرد را مستحق عنوان عضويت حزب می کند، مطرح 

  .يماکرده
راين يک عضوحزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه کسی است که بناب
کار حزب را قبول کند، حزب را از نظر مالی ياری دهد و در يکی از ى برنامه
و بدين طريق است که بند يک مقررات حزبی . حزبی فعاليت نمايدهاى سازمان

ايـن . رفيق لنيـن طرح ريزی شده بود، فرمول بندی گرديدهى که به وسيله
رمول همان طور که می بينيد بر مبنای اين نظريه قرار دارد که حزب ما يک ف

ی ازافراد منفرد و ارزش واالی اين ا متمرکز است که نه مجموعهتشکيالت
  .فرمول بندی درهمين نهفته است

اما به نظر ميرسد که بعضی از رفقا فرمول بندی لنين را بدين عنوان که    
است رد ميکنند و در عوض فرمول بندی " سب نامنا" و " کوته نظرانه " 

است و نه               " کوته نظرانه " ساخت خود را ارائه ميدهند که قاعدتًا نه 
که حاال  ٣.فرمول مورد نظر ما در اينجا فرمولبندی مارتف است". نامناسب " 

  .به تجزيه وتحليل آن می پردازيم
  :استفرمول بندی مارتف از اين قرار

  
يک عضو حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه کسی است که » 
آن را قبول کرده، آن را از نظر مالی ياری داده و زير نظر يکی از ى برنامه
  «.حزبی به طور شخصی و مرتب به حزب کمک نمايدهاى سازمان
  

 همان طور که مالحظه می کنيد اين فرمول بندی سومين شرط حياتی برای 
حزبی را هاى سازمان در يکی ازکارکردنى  يعنی وظيفهعضويت درحزب
به نظر می رسد که مارتف اين شرط حياتی را زائد می داند و . حذف کرده است

در فرمول بندی خود به جای آن شرط مبهم و مشکوک، کمک شخصی زير نظر 
                                                 

است " ايسکرا " ى ـ مارتف يکی از سر دبيران نشريه٣  
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از اين قرار فردی می تواند عضو . حزبی را قرار ميدهدهاى يکی از سازمان
حزبی تعلق داشته باشد       هاى بدون اين که به هيچ کدام از سازمانحزب باشد 

ى و بدون اين که خود را ملزم به اجرای اراده) جالبی " حزب"واقعًا که عجب ( 
خوب، حزب چه ) خوبی " انضباط حزبی" واقعا که عجب ( حزب احساس کند 

حزبی تعلق اشخاصی را که به هيچ سازمان " به طور منظم " گونه می تواند 
ندارند و در نتيجه خود را ملزم به تسليم مطلق به انضباط حزبی نمی بينند 

  فرماندهی کند؟
اين سؤالی است که فرمول بندی مارتف برای بند يک، مقررات حزبی را 

 به طور ٤در حالی که همين سؤال در فرمول بندی لنين. از هم می پاشد
 بندی اخير به طور صريح قيد می کند ی جواب داده شده زيرا که فرمولااستادانه

 فرد بايد در يکی که شرط الزم االجرای سوم برای عضويت درحزب اينست که
  .حزبی کار کندهاى ازسازمان

کمک "پس تنها کاری که ما بايد بکنيم اينست که شرط مبهم و بی معنی 
را از فرمول بندی مارتف بيرون " حزبیهاى شخصی زير نظر يکی ازسازمان

ندازيم با حذف اين شرط تنها دو شرط ديگر در فرمول مارتف باقی می ماند   بيا
که به خودی خود بی ارزش هستند زيرا ) قبول برنامه و کمک مالی به حزب ( 

کند و از نظر مالی نيز " قبول" که هر آدم پرحرفی می تواند حزب را به ظاهر 
ک ترين حقی در رابطه اما اين چيزی نيست که به او کوچ. به حزب کمک نمايد

  .با عضويت در حزب بدهد
  "!مناسبی " واقعا که بايد گفت عجب فرمول بندی 

حزب ى ما می گوئيم اعضای واقعی حزب نمی توانند  تنها به قبول برنامه
که قبول اى قناعت کنند، آنها بايد بدون استثناء برای به عمل درآوردن برنامه

  :ميدهدمارتف جواب . ند، کوشا باشنداکرده
  

شما خيلی سخت گير هستيد چون که يک عضو حزب همان قدر که » 
مايلست به حزب کمک مالی بدهد کافی است و ديگر آن قدرها الزم نيست که 

  «.عمل درآورد، و غيرهى حزب را که قبول کرده است به مرحلهى برنامه
  

سوسيال "  اين طور به نظر ميرسد که مارتف دلش به حال بعضی 
پرحرف می سوزد و نمی خواهد درهای حزب را به روی آنها " اى هدمکرات

  .ببندد

                                                 
  ـ لنين تئوريسين برجسته و رهبر عملی سوسيال دمکراسی انقالبی است٤
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حزب ى ما قدری پا را فراتر نهاده، می گوئيم از آنجا که اجرای برنامه
ى مستلزم مبارزه است و بدون اتحاد هم مبارزه غيرممکن می باشد، اين وظيفه

هاى استهحزب به پيوندد و خوهاى کانديدای عضويت است که به يکی از ارگان
حزب يکی کند وهم گام با حزب، ارتش رزمی پرولتاريا هاى خود را با خواسته

را رهبری کند، يعنی اين که او بايد خود را در صفوف منظم و متمرکزحزب 
  :در جواب اين حرف، مارتف می گويد. جای دهد

  
اعضای حزب زياد الزم نيست در صفوف منظم متشکل شوند در » 
  «.همان دست تنها مبارزه کردن کافی است.ار گيرندواحدی قرهاى سازمان
  

ی از اما سؤال می کنيم پس حزب ما چگونه چيزی است؟ آيا مجموعه
ی اند، يا تشکيالت فشردهاافرادی است که برحسب تصادف دورهم جمع شده

ازرهبران است؟ و اگر تشکيالتی از رهبران است، آيا می توانيم کسی که به اين 
خود            ى رد و در نتيجه اجرای انضباط آن را وظيفهتشکيالت تعلق ندا

نمی داند، عضو آن بدانيم ؟ مارتف جواب ميدهد که حزب يک تشکيالت نيست 
واقعا که عجب               ( است بدون تشکل يا بهتر بگوئيم حزب، يک تشکيالت 

مارتف حزب ما يک سازمان ى بديهی است به عقيده). جالبی " مرکزيت"
سوسيال ـ "محلی و هاى ی ازسازمانامتمرکز نيست، بلکه مجموعه

اما اگر . ند و غيرهاحزب را قبول کردهى منفردی است که برنامه" هاىدمکرات
حزب ما يک تشکيالت متمرکز نباشد نمی تواند آن دژمستحکم نظامی باشد که 

  .آن فقط برای کسانی که آزمايش شده اند، بازميشودهاى دروازه
مارتف همان طور که از فرمول بندی او معلوم است، ى ت به عقيدهدر حقيق

حزب يک دژمستحکم نظامی نيست بلکه يک مجلس مهمانی است که هر کس که 
يک مقدارجزئی . به آن تمايل داشته باشد، می تواند در آن حضور بهم رساند

 معلومات، همان قدر هم تمايل، يک خرده کمک مالی و آن وقت ديگر کار تمام
. است و شما حق تمام و کمال داريد که به عنوان عضو حزب به حساب بيائيد

ند خوشحال ارا که سخت به وحشت افتاده" اعضای حزب " مارتف برای اين که 
به اين افراد که معتقدند يک عضو حزب بايد به ! کند فرياد ميزند گوش ندهيد

خود را هاى خواستهحزبی تعلق داشته باشد و به اين طريق هاى يکی ازسازمان
  :مارتف ادامه ميدهد. حزب کند، گوش ندهيدهاى تابع خواسته

  
اوال برای آدم سخت است که اين شرايط را بپذيرد، تابع کردن » 
و ثانيًا همان . حزب شوخی بردار نيستهاى شخصی به خواستههاى خواسته

  «.م نظريات اين افراد غلط استاطور که من قبال در توضيحاتم آورده
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  ! بنابراين شما آقايان محترم به مجلس مهمانی خوش آمديد

ظاهرًا اين طور به نظر می رسد که مارتف برای بعضی استادان دانشگاه و 
هاى خودشان به خواستههاى دانش آموزان دبيرستان که از تابع کردن خواسته

حزب بيزارند، دلش می سوزد و بنابراين می خواهد به زور در دژ نظامی ما 
فی باز کند تا از ميان آن، اين آقايان محترم دزدکی به درون حزب راه شکا

بيابند، او ميخواهد در را به روی فرصت طلبی باز کند و اين کار را در هنگامی 
انجام می دهد که هزاران نفر از دشمنان ما در حال هجوم به آگاهی طبقاتی 

  .پرولتاريا هستند
ل مارتف همان طور که می دانيم تنها به اما قضيه به اينجا ختم نميشود فرمو

و تشکيالت ها تاکتيکى حزب، اشاره می کند و دربارهى قبول کردن برنامه
در صورتی که برای وحدت حزب وحدت . حزبی حتی يک کلمه هم در آن نيست

نظر در امور مربوط به تشکيالت و تاکتيک به هيچ وجه کم اهميت تر از وحدت 
ممکن است به ما بگويند حتی در . ب نيستحزى برنامهى نظر درباره

اين درست ولی در . فرمولبندی رفيق لنين در اين باره چيزی گفته نشده است
  .فرمولبندی رفيق لنين احتياجی به گفتن چيزی دراين باره نيست

آيا به خودی خود روشن نيست که وقتی کسی در يک سازمان حزبی کار 
مبارزه شرکت می کند و انضباط حزبی را    ميکند و نتيجتًا هم گام با حزب در 

می پذيرد، نمی تواند هيچ تاکتيک يا اصول تشکيالتی ديگری را به غير از 
عضو  " و اصول تشکيالتی حزبی دنبال نمايد؟ ولی در مورد آن ها تاکتيک
حزب را قبول کرده ولی به هيچ سازمان حزبی تعلق ندارد ى که برنامه" حزب 

و نظريات مربوط به ها  چه تضمينی وجود دارد که تاکتيکمی توانيد بگوئيد؟
و نظرات حزب خواهد بود و نه چيز ها همان تاکتيک" عضو " تشکيالت اين 

  .ديگری؟ اين همان چيزی است که فرمول بندی مارتف قادر نيست توضيح دهد
عجيب خواهيم داشت که " حزب " فرمول بندی مارتف، ما يک ى در نتيجه

ولی ) البته اين هم قابل بحث است ( مشترک دارند ى ک برنامهآن ي" اعضای"
! لیآعجب حزب ايده! نظرياتشان در مورد تاکتيک و تشکيالت با هم فرق ميکند

  چه فرقی ميان حزب ما و يک مجلس مهمانی وجود خواهد داشت؟ 
ما بايد با مرکزيت : تنها يک چيز هست که ما ميل داريم سؤال کنيم

يم، مرکزيتی که با ادوم حزب دريافت کردهى لی که ازکنگرهايدئولوژيک و عم
فرمول مارتف عميقا در تضاد است چه بايد بکنيم؟  آيا بايد آن را به دريا 
بياندازيم و اگر قرار باشد ميان دو فرمول بندی يکی را انتخاب کنيم بدون شک 

  .صحيح تر اينست که فرمول مارتف را به دريا بياندازيم
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مولبندی بی معنی که مارتف برای مقابله با فرمولبندی لنين به اينست آن فر
دوم حزب که فرمول مارتف را ى ما معتقديم که تصميم کنگره! ما ارائه ميدهد

سوم حزب در تصحيح ى پذيرفت، اشتباه بزرگی بود و ما اميدواريم که کنگره
. رداين اشتباه کوتاهی نکرده و فرمول بندی رفيق لنين را قبول خواهد ک

ارتش پرولتاريائی وارد ميدان شده، از آن جائی که : مختصرًا جمع بندی می کنيم
اين ارتش هم مجبور بود چنين پيش . هر ارتشی بايد پيش آهنگی داشته باشد

به همين خاطر بود که گروه رهبران پرولتاريائی يعنی حزب . آهنگی داشته باشد
 حزب به عنوان پيش آهنگ اين. سوسيال دمکرات کارگری روسيه پديدار شد

و اصول تشکيالتی خودش ها يک ارتش مشخص اوال بايد به برنامه، تاکتيک
به اين سئوال که چه کسی     . ثانيًا بايد تشکيالتی با صفوف فشرده باشد. مسلح باشد

می تواند عضو حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه ناميده شود، اين حزب 
  :فقط يک جواب می تواند بدهد

  
حزب را بپذيرد، آن را از لحاظ مالی ياری دهد و در ى   آن کسی که برنامه

  .حزبی فعاليت نمايدهاى يکی ازسازمان
  

ش بيان اهمين واقعيت روشن و واضح است که رفيق لنين درفرمول عالی
  .کرده است

  
  
  

  پرولتاريست  برادزوال
  ١٩٠٥ ژانويه   ١٨ى  ، شماره)پرولتاريا ى طبقهى مبارزه( 
  دون امضاءب

  .از زبان گرجی به انگليسی و از انگليسی به فارسی ترجمه شده است
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  ]١[ اختالفات درون حزبیمختصری درباره
  

 سوسيال دموکراسی ترکيب جنبش "
  "طبقه کارگربا سوسياليسم است   

 کارل کائوتسکی                                   
  
من به       ى اشاره! کسل کننده هستند ز حدزياده ا واقعأ ما "هاىمنشويک"

 و که اختالفاتی درحزب وجود دارد اندہشنيد آنها .تفليس است" هاىمنشويک" 
شما چه دوست داشته : اندہازاين رو به طور تکراری و يک نواخت ندا سرداد

باشيد و يا نداشته باشيد، ما هميشه و درهمه جا؛ از اختالفات سخن خواهيم گفت، 
" اهبلشويک"ه دوست داشته باشيد يا نداشته باشيد، ما چپ و راست، به شما چ

 و بنابراين با تمام نيرو، بمانند از خود بی خود شدگان، به! دشنام خواهيم داد
بر سر هر کوی و برزنی، در ميان خودشان و درميان  .دشنام گوئی مشغولند

: که سرميدهند  راخالصه هرجائی که برحسب اتفاق باشند، اين زوزه ا،هغريبه
ما به " ایهمنشويک! " باشيد آنها بيگانگان و کافرانند٥"اکثريت" مواظب
خويش را به مطبوعاتی " دعوی"مبارزه خود قانع نشده، " متداول  " یمحدوده

ثابت  دنياه ب ديگر بار و يک نداکه به طور قانونی منتشر می شوند نيز کشانده
  .که چقدر کسل کننده هستند...نداکرده

است؟ " خشمگين"ما اين قدر" اقليت"ست؟ چرا اچه کرده " اکثريت"
  .بگذاريد به تاريخ مراجعه کنيم

به  ) ١٩٠٣( حزب ى ، اولين بار در دومين کنگره"اقليت"و" اکثريت"
ما در يک ى می بايستی نيروهای پراکنده در آن کنگره بود که قرارًا. وجود آمد

نان حزب اميدواری عظيمی به آن کنگره ما کارک. حزب قدرتمند متحد می شدند
ما نيز دريک حزب متحد خواهيم ! باالخره: با خوشحالی فرياد بر آورديم. داشتيم

احتياج به گفتن !...شد، ما نيز قادر خواهيم بود طبق يک طرح واحد کار کنيم
ما پراکنده وغير متشکل های م، ولی فعاليتيافعال بوده آن نيز نيست که ما قبل از

ئی برای وحدت هاآن هم کوشش قبل از احتياج به گفتن نيست که ما. ه استبود
را برگزار ) ١٨٩٨(حزب ى کرده بوديم؛ به همين منظور بود که اولين کنگره

م، اما اين وحدت فقط ياشده" متحد " کرديم و حتی چنين به نظر می آمد که گويا 
ه باقی مانده بود، ای جداگانهحزب هنوز هم منشعب درگروه:اسمًا وجود داشت 

                                                 
  )مترجم(ميباشد " هامنشويک"، "اقليت" واز" هابلشويک"، "اکثريت" منظوراز ــ ٥ 
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و . نيروهای ما هنوزهم  پراکنده باقيمانده بودند و تازه می بايست متحد می شدند
حزب می بايست نيروهای پراکنده ما را جمع کرده و ى بنابراين دومين کنگره

. ما قرارأ می بايست حزب متحدی تشکيل ميداديم. آنها را در يک کل متحد سازد
 کنگره .ندای زودرس بودهاد که اميدهای ما تا اندازهولی در عمل بعدًا معلوم ش

 چنين حزبی ینتوانست حزب متحد و تقسيم ناپذيری به ما بدهد و صرفًا پايه
ولی به هر حال کنگره به روشنی به ما آشکار ساخت که درحزب دو . رابنا نهاد

 و ]٢[) مقصودم ايسکرای قديمی است (گرايش ايسکرا :  گرايش وجود دارد
به يک : بدين ترتيب کنگره به دوقسمت منشعب شد. ش مخالفين آنگراي

اولی به گرايش ايسکرا پيوست و گرد آن روزنامه ". اقليت"و يک " اکثريت"
  .دومی، که مخالف ايسکرا بود، جايگاه مخالف را اشغال کرد. تمرکز يافت

    حزب ونقطه نظر ايسکرا، نقطه نظر      " اکثريت"بنابراين ايسکرا پرچم 
  .گرديد" اکثريت"

  ايسکرا چه مسيری را اتخاذ کرد؟  از چه چيزی طرفداری ميکرد؟
که ايسکرا وارد صحنه شد،  برای درک اين موضوع، بايد آن شرايطی را

  .بدانيم
آن زمان هنگامی بود که .  انتشار ايسکرا آغاز شد١٩٠٠در دسامبر 

ع که همراه با رشد سريع صناي. بحرانی درصنايع روسيه آغاز گشته بود
، بتدريج به  )١٨٩٨ ـ١٨٩٩( ای صنعتی بود هاعتصابات درتعدادی از رشته

اين بحران روز بروز به حدت بيشتری رشد يافته و به . يک بحران منجر شد
 ىعليرغم اين امر، جنبش طبقه. يک مانع درمقابل اعتصابات تبديل می شد

ادامه داد؛ جويبارهای جدا کارگر مسيری برای خود باز نمود و به پيشروی خود 
 طبقاتی پيدا کرد وبه تدريج ىاز هم به يک جريان واحد مبدل شدند؛ جنبش جنبه

 کارگر با سرعت حيرت ىجنبش طبقه.  سياسی را پيش گرفتىمسير مبارزه
 و هيچ سوسيال ـ ٦اما هيچ اثری از يک پيشتاز...انگيزی رشد نمود

رون جنبش برده، جنبش را با  که آگاهی سوسياليستی را به دایدموکراسی
 پرولتاريا ماهيت سوسيال ـ یسوسياليسم در آميخته و ازاين طريق به مبارزه

  . دمکراتيک ببخشد، وجود نداشت

                                                 
 سوسيال ـ دمکرات، چه یهر رزمنده.  پرولتارياست سوسيال دموکراسی پيشتاز  ــ٦

  .کارگر صنعتی و يا روشنفکربه اين پيشتاز تعلق دارد
آمده که به فارسی  " DER VOTRUPP" و در آلمانی "  VANGUARD"  در انگليسی 

  )مترجم (پيشقراول هم ترجمه شده است 
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) خوانده ميشدند " هااکونوميست" که ( آن زمان " هایسوسيال دمکرات"
  چه کردند؟

آگاهی :  وباخيالی آسوده تکرار کردند٧آنهاجنبش خود به خودی را پرستيده
نبش جکارگر ضروری نيست، اين  ىسوسياليستی آن قدرها هم برای جنبش طبقه

. تواند بدون آن نيز به هدف خود برسد، موضوع اصلی خود جنبش است می
جنبشی بدون . جنبش همه چيز است ــ آگاهی صرفًا يک چيزجزئی است

  .ابندــ  اين آن چيزی بود که آنهامی کوشيدند به آن دست يسوسياليسم  
می  دراين حالت، رسالت سوسيال دموکراسی روسيه چيست؟ آنها ادعا

آنها می . کردند که رسالت آن اين است که ابزارمطيع جنبش خود به خودی باشد
 کارگر نيست،ى گفتند که کار ما بردن آگاهی سوسياليستی به درون جنبش طبقه
 ما ی وظيفه؛د بودکار ما رهبری اين جنبش نيست، اين يک تحميل بی ثمر خواه

 مد نظر داشته باشيم و با دقت در نظر داشته در را جنبش اين است که صرفًا
باشيم که در حيات اجتماعی چه می گذرد ـ ما بايد به دنبال جنبش خود به خودی 

 غيرضروری یوزنه يک ی به مثابهسوسيال دموکراسیخالصه .٨روان شويم
  .برجنبش، تعريف می شد

                                                 
 THEY BURNED INCENSE TO THE „ :                        در انگليسی آمده   ــ٧

SPONTANEOUS MOVEMENT“  

  SIE BEWEIHRÄUCHERTEN DIE „                                                                    :  و در آلمانی
 SPONTAN´ S BEWEGUNG ……“ 

 

  
   ست  اپيدا کرده" انتقاد " عالقه شديدی به  ما، ]٣[ " سوسيال دمکرات " ی  ــ  روزنامه٨
ولی بايد اظهار کنم که اين روزنامه به )  "اکثريت يا اقليت " ، ١رجوع شود به شماره  (

) که بندرت فرقی با هم دارند ( را " ها و رابوچيه ديلوايستها اکونوميست" درستی 
، بلکه "مسائل سياسی را ناديده می گيرند " ست که آنها نيمسئله اين . توصيف  نمی کند

 . آنها در عقب جنبش روان شدند و هرچه را که جنبش می گويد تکرارکردنداين است که
ی زمانی بود که فقط اعتصابات به وقوع می پيوستند و از اين رو آنها به نفع مبارزه

. ريخته شدها خون. فرا رسيد)  ١٩٠١( تظاهرات ی دوره. اقتصادی موعظه می کردند
با اين عقيده که آنها را از ستمگران سرخوردگی شکل گرفت و کارگران به تروريسم، 

هم به " ها ــ رابوچيه   ديلوليستها اکونوميست"  روی آوردند، و بنابراين ،نجات می دهد
زمان آن فرارسيده که به . گروه کـُر همگانی پيوستند و با کبکبه و دبدبه اعالم کردند

     ...  سازيم وقس عليهذاحمله کنيم و رفقايمان را آزادها تروريسم توسل جوئيم، به زندان
همان طور که       )  ]٤[در رابوچيه ديلو" يک گردش تاريخی " ی رجوع شود به مقاله( 

.... مسائل سياسی را ناديده می انگاشتند" به اين معنی نيست که آنها " می بينيد اين اصًال 
                 بعدی قيه در صفحهــ                         ب" سوسيال دموکرات " ی روزنامهی نويسنده
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ل دموکراسی را به رسميت نمی شناسد می بايست هرآن کس که سوسيا
دقيقًا به همين دليل است که              . حزب سوسيال دمکرات را نيز به رسميت نشناسد

تا اين حد مصرانه تکرار می کردند که وجود يک حزب " هااکونوميست"
می گفتند بگذار  " هااکونوميست. " سياسی پرولتاريا در روسيه غير ممکن است

اما ما .  درگير مبارزات سياسی باشند، اين کار برای آنها مناسب تراستهايبرالل
 چه بايد بکنيم ؟ آنها می گفتند می بايست به صورت محافل هاسوسيال دمکرات

  . خويش بپردازدکاره ی به طور منفرد باپراکنده باقی بمانيم، هر يک در گوشه
  ! نه يک حزب بلکه يک محفل :گفتند  آنها می

کارگر رشد می يافت و محتاج يک ى  اين رو يک طرف جنبش طبقهاز
" سوسيال دموکراسی " گردان رهبری کننده، يک پيشتاز بود؛ از طرف ديگر 

نمايندگی می شد، به جای قرارگرفتن در صف اول  " هااکونوميست" که توسط 
  .جنبش، به نفی خود پرداخته و به دنبال جنبش روان بود

يده در مقابل همه اعالم شود که جنبش خود به خودی الزم بود که اين ا
تاريکی است  کارگر بدون سوسياليسم به معنای کورمال کردن در ىطبقه

ائی بايد تحمل کند و هقتواگرجنبش حتی از اين طريق به مقصد هم برسد چه مش
 و در نتيجه الزم بود که اعالم گردد که آگاهی ٩!!چه زمانی بايد صبر نمايد

  . کارگر دارای اهميت فراوانی استى تی برای طبقهسوسياليس
 سوسيال دموکراسی، به یهم چنين الزم بود تا اعالم شود که اين وظيفه

 کارگر، ى آگاهی، است که به درون جنبش طبقهی عامل انتقال دهندهیمثابه
آگاهی سوسياليستی را وارد کند و همواره  در رأس جنبش قرارگيرد، نه اين که  

 و نه اين که از آن    کارگر بوده،ى ظربرجنبش خود به خودی طبقهصرفًا نا
هم چنين الزم بود اين ايده را توضيح داد که اين وظيفه مستقيم . دنباله روی نمايد

 پيشتاز پرولتاريا را گرد هم یسوسيال دموکراسی روسيه است که اجزاء پراکنده
سيله برای هميشه به فراخوانده، آنان را در يک حزب متحد سازد، و بدين و

تفرقه در حزب پايان بخشد ـ اينها دقيقًا تکاليفی بودند که ايسکرا اقدام به فرموله 
  .کردنشان نمود

ش درج نمود ا مربوط به برنامهیچه که ايسکرا در مقاله اين است آن
سوسيال دموکراسی ترکيب جنبش ): "  ايسکرا ١ی رجوع کنيد به شماره(

يعنی، جنبش بدون سوسياليسم، يا ] ٥["يسم است  کارگر با سوسيالىطبقه
سوسياليسم دور افتاده از جنبش، اوضاع نامطلوبی است که سوسيال دموکراسی 
                                                                                                                                                         

به عاريت  ) MARTYNOF(خود را از مارتينوف " انتقاد " قبل ــ ی بقيه از صفحه
              ولی اگر او تاريخ را فرا می گرفت، بيشتر از اينها مفيد می بود. گرفته

  )مترجم (  آزاد است ی اين سطر ترجمه    ــ٩
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 " ها ـ رابوچيه ديلوايستهااکونوميست" اما از آنجا که . بايد عليه آن مبارزه کند
را به عبارت جنبش خود به خودی می پرداختند، و از آنجا که اهميت سوسياليسم 

  :ناچيز  می شمردند، ايسکرا اعالم نمود
  

 ى از سوسيال دموکراسی، جنبش طبقه١٠در صورت جدائی » 
  « . بورژوائی ميشوداز محتوی خود تهی می گردد و ناگزير  کارگر
  

که به اين جنبش " سوسيال دموکراسی است ى  نتيجتًا اين وظيفه
 استقالل ش را خاطر نشان کرده، و ازاهدف نهائی وتکاليف سياسی

  ".سياسی و ايدئولوژيک آن محافظت کند 
  :وظائف سوسيال دموکراسی روسيه چيست ؟ ايسکرا ادامه می دهد

  
از آن چه بيان شد، وظائفی که سوسيال دموکراسی روسيه » 

: رسالت انجام آن را به عهده دارد، به طوراتوماتيک آشکارمی گردد
ای ه درون تودهای سوسياليسم و آگاهی سياسی بههبـُردن ايده

پرولتاريا وسازماندهی حزبی انقالبی که با جنبش خود به خودی 
کارگر به طور ناگسستنی مرتبط باشد ـ يعنی سوسيال ى طبقه

دموکراسی بايد همواره در رأس جنبش باشد و مقدم ترين وظيفه آن 
کارگر را در ى اين است که نيروهای سوسيال دمکراتيک جنبش طبقه

  «.ديک حزب متحد ساز
  

  .  رافرموله کردشا برنامه١١ ايسکرایبدين گونه است که هيئت تحريريه
   شکوهمند را پياده نمود؟یآيا ايسکرا اين برنامه

 یای بسيارمهم را در بوتهههرکس ميداند ايسکرا با چه فداکارئی اين ايده
 حزب، که در آن ی دومين کنگرهیاين امر به روشنی به وسيله. عمل گذاشت
 رأی، ايسکرا را به عنوان ارگان مرکزی حزب به رسميت ٣٥ اکثريت، با

  . شناخت، برای ما آشکار شد
                                                 

   "ISOLATED FROM SOCIAL DEMOCRACY ـ " نگليسی آن          ــ متن ا١٠
  نيز ترجمه کرد" منفردشده از سوسيال ـ  دموکراسی "  می باشد که می توان 

پلخاتف، آکسلرود، :  ــ  در آن زمان هيئت تحريريه ايسکرا مرکب از شش عضو بود١١
  . و لنين ]٦[ راسوليچ، مارتف، استاروور
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 هایآيا بعد از آن، مضحک نيست که می شنويم که بعضی مارکسيست
  . کاذب، ايسکرای قديمی راسرزنش می کنند

 ايسکرا یدرباره" سوسيال دمکرات "  منشويکی یاين است آن چه نشريه
  :می نويسد

  
را تجزيه وتحليل " اکونوميسم"می بايست عقايد ) ا  ايسکر(» 

ميکرد، نظرات نادرست آن را رد می نمود و نظرات صحيح آن را 
اما اين کار ... می پذيرفت و آن را به يک مسير جديد جهت می داد

به . موجب يک افراط ديگر شد" اکونوميسم "  مبارزه عليه .انجام نشد
 وبا تکبربا آن رفتار شد؛ حد اعالی  اقتصادی کم بها داده شدیمبارزه

ظاهرًا اين به  ( سياست بدون اقتصاد. اهميت به مبارزه سياسی داده شد
. اين است گرايش جديد ،)است " بدون مسائل اقتصادی" معنای 

" ی مقاله١شماره "سوسيال دمکرات  " یرجوع کنيد به نشريه(
  «) ؟ " اکثريت يا اقليت 

   
ند، کی، کجا، درچه کشوری همه اينها اتفاق افتاده بسيار ارجم" منتقد"ولی 

است ؟ پلخانف، آکسلرود، زاسوليچ، مارتف، و استاروور چه کردند ؟ چرا آنها 
نيانداختند؟ آيا آنها اکثريت هيئت تحريريه راتشکيل " حقيقی "ايسکرا را به مسير 

ا به کنگره ؟ چريد انمی دادند ؟ و شما سرور عزيز، خود شما تا به حال کجا بوده
دوم حزب هشدار نداديد ؟ در آن صورت کنگره، ايسکرا را به عنوان ارگان 

  . مرکزی به رسميت نمی شناخت
  .را رها کنيم" منتقد"ولی بگذاريد 

تأکيد کرد؛ " مسائل حاد روز"نکته اين است که ايسکرا به درستی بر 
رانه ايسکرا مسيری را که در باال از آن صحبت شد پيش گرفت و فداکا

  . اجرا گذاشتیش را به مرحلهابرنامه
موضع ايسکرا به طور باز هم واضح تر و متقاعد کننده تری توسط لنين در 

  . فرموله شد" چه بايد کرد؟ " کتاب شکوهمندش 
  .بگذاريد به اين کتاب بپردازيم
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         کارگر را پرستشى جنبش خود به خودی طبقه" اهاکونوميست"
 جنبشی است بدون خود به خودی،ت که نداند جنبش  اما کيس١٢،ميکردند

 که نمی خواهد هيچ چيز را در ١٣است" تريديونيونيسم "سوسياليسم، که اين 
کارگر بدون ى کيست که نداند جنبش طبقه.  ورای حدود سرمايه داری ببيند

 سرمايه داری، در اطراف مالکيت یسوسياليسم به معنی درجا زدن در محدوده
ن شدن ميباشد، و حتی اگر اين جريان به انقالب اجتماعی نيز خصوصی سرگردا

به چه مشقاتی خواهد بود؟ آيا برای کارگران  نجامد، چقدر طول خواهد کشيد وبيا
درآينده نزديک با گذشت يک مدت " سرزمين موعود "  کند که به نمی فرق 

خت بگذرند؟ ی ساده يا ساطوالنی وارد شوند، و يا اين که برای اين کار از جاده
را مدح وثنا گفته و آن را عبادت کند، چه خود به خودی آشکارا هرکس جنبش 

کارگر  ىتمايل داشته باشد يا نداشته باشد، شکافی مابين سوسياليسم و جنبش طبقه
ژی سوسياليستی را تحقير نموده و آن را از زندگی ايجاد کرده، اهميت ايدئولو

اشته باشد، کارگران را تابع ايدئولوژی طرد کرده، و چه تمايل داشته يا ند
سوسيال " که او قادر نيست درک کند که   برای اين؛ستابورژوازی قرار داده 

  او قادر نيست ١٤" کارگر با سوسياليسم استى دموکراسی ترکيب جنبش طبقه
 سر فرود آوردن در مقابل جنبش خود به خودی هرگونه» درک کند که 

يعنی نقش سوسيال " عنصر آگاه "  نقش کارگری، هرگونه کوچک کردن
 بخواهد يا نخواهد معنايش اعم از اين که کوچک کنندهدموکراسی، در عين حال 

  ١٥« تقويت نفوذ ايدئولوژی بورژوازی در کارگران است 
در دوران ما فقط دو . اين موضوع را به تفصيل بيشتر توضيح دهيم

منجمله از . ی وسوسياليستیايدئولوژی می تواند وجود داشته باشد؛ بورژوائ

                                                 
 :ليسی انگیـ درترجمه١٢  

                Whorshipped the spontaneous working class  movement   
 :ودر آلمانی
                           „….beteten die spontane Arbeiterbewegung an……“   

ای مختلفی از قبيل پرستش کردن، عبادت کردن، سرفرود هاين مفهوم در فارسی به گونه
)توضيح مترجم (. ست ادهترجمه ش....ردن وآو  

  

ــ برای متن فارسی نقل قول های لنين از اين به بعد ٢٨ص " چه بايد کرد؟ " ـ لنين ـ ١٣  
ـ چاپ ) قسمت اول( در دوجلد ـ جلداول ) به فارسی (لنين "آثار منتخبه " درهمه جا به 

...  آثار :ناميده ميشود" .. آثار "  رجوع داده خواهد شد ــ به طور مخفف ١٩٥٠مسکو 
   ]٧[ ) توضيح مترجم  ( ٢٩٢ص 

  ٩٤،منتشره از طرف کميته مرکزی، ص )ERFURT(ــ ـ کائوتسکی، برنامه ارفورت ١٤
  

  ) ، مترجم ٢٨٩ ــ ٢٨٨. ص... " آثار ("چه بايد کرد؟ " لنين  ــ١٥
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ئی که بين آنها موجود می باشد، اين است که اولی، يعنی ايدئولوژی هافرق
 عميق تر در هایبورژوائی، به مراتب قديمی تر، گسترده تر ودارای ريشه

انسان در همه جا، در محيط خودی و در محيط . زندگی، نسبت به دومی است
در حالی که ايدئولوژی . ودخارجی، با نظرات بورژوائی مواجه ميش

ش را بر ميدارد، تازه در حال شکافتن راهی اای اوليههسوسياليستی فقط دارد قدم
احتياج به تذکر نيست، که در ارتباط با گسترش عقايد . د استبرای خو

ايدئولوژی بورژوائی، يعنی آگاهی تريديونيونيستی، به مراتب آسان تر گسترش 
 هایاز ايدئولوژی سوسياليستی ــ که فقط دارد قدميافته و به مراتب وسيع تر 

. کارگر را دربر می گيردى طبقهخود به خودی ش را بر می دارد ــ جنبش ااوليه
همين امر دليل ديگری بر اثبات اين مدعاست که جنبش خود به خودی ـ جنبشی 

منجر به تبعيت اين نهضت از " بدون سوسياليسم ـ حتی بدين گونه که هست 
 و تابعيت از ايدئولوژی بورژوائی يعنی حذف ١٦" لوژی بورژوازی ميشودايدئو

  .ايدئولوژی سوسياليستی، زيرا که يکی نافی ديگری است
 ١٧کارگربه سمت سوسياليسم جذبى اما مطمئنًا طبقه: از ما خواهند پرسيد

  اقدامات سوسيال،اگر نشود.  می شود ميشود؟ بلی، به سمت سوسياليسم جذب
اما اين نيز صحت دارد که اين جاذبيت به .  حاصل خواهد بوددموکراسی بی

 جاذبيت ديگری به سمت ايدئولوژی بورژوائی خنثی شده و به عقب یوسيله
  . انداخته ميشود

ای بورژوائی تلقيح شده و نتيجتًا، ههم اکنون گفتم که حيات اجتماعی با ايده
نبايد . ی آسان تر استبه مراتب ايدئولوژی بورژوائی از ايدئولوژی سوسياليست

ای بورژوازی خواب نيستند؛ آنها با هفراموش کرد که در اين ضمن ايدئولگ
، و در کوشش شان  نداا در آوردهه خودشان، خود را به لباس سوسياليستىشيوه

اگر . کارگر به ايدئولوژی بورژوائی خستگی ناپذيرندى برای تابع کردن طبقه
در          " هااکونوميست"  نيز، همانند اهتحت چنين شرايطی، سوسيال دمکرات

ودقيقًا ( بی خبری به سر برده وبه دنباله روی از جنبش خود به خودی بپردازند 
کارگر ى وقتی سوسيال دموکراسی بدين گونه رفتار کند، جنبش طبقه

                                                 
 از لنين، عينأ از ها فارسی نقل قولیـ ترجمه٢٩٢ص ... " آثار ( " ٢٨ـ همانجا ص ١٦

برخی )  مسکو١٩٥٠چاپ (  آن ینقل شده و به خاطر قديمی بودن ترجمه..." .آثار"
اختالفات درترجمه لغات و اصطالحات با ترجمه حاضر موجود است ـ مثأل در اينجا 

  )                                                    ـ توضيح مترجم " جنبش " به جای " نهضت "

 .…“ “ .…gavitates towards socialism             :     انگليسییـ درترجمه١٧
  “……Neigt zum Sozialismus hin.… „                                       :ودرآلمانی

، و "رفتن"، "حرکت کردن"، "جذب شدن "ترجمه شده، که درفارسی به سمت سوسياليسم 
  )توضيح مترجم ( ترجمه شده است ... 



 ٢٤

، آن وقت طبيعتًا روشن است که جنبش خود به )خصوصيت خود به خودی دارد
تسليم ايدئولوژی  رفته شده و هسپار آن ره صد بارکارگر ر ىخودی طبقه
 رنج می گردد ـ البته اين امر تا زمانی ادامه می يابد که سرگردانی و   بورژوائی

طوالنی جنبش را مجبور کند از ايدئولوژی بورژوائی بريده، برای انقالب 
اين است آن چه که جذب شدن به سمت ايدئولوژی بورژوائی . اجتماعی بکوشد

  .ميده می شودنا
  : اين است آن چه لنين می گويد

  
سوی سوسياليسم ه کارگر به طور خود به خودی بى  طبقه»

لوصف ايدئولوژی بورژوازی که بيشتر از همه متداول اميرود ولی مع
در اشکال بسيار گوناگون تجديد حيات زندگی   دائمًاو( ست ا شده

گران تحميل خود به خود به طور روز افزونی به کار) مينمايد
 ى طبقهخود به خودی دقيقًا به همين دليل است که جنبش ١٨.ميشود

که هنوز با آگاهی   است، مادامیخود به خودیکارگر، مادامی که 
سوسياليستی در نياميخته ـ به تابعيت ايدئولوژی بورژوائی درآمده و به 

  «١٩.سمت يک چنين تابعيتی جذب می شود
  

سوسيال ) پروپاگاند(سوسيال دمکراتيک، ترويج اگر بدين گونه نبود، انتقاد  
" کارگر با سوسياليسم ى ترکيب جنبش طبقه" دمکراتيک زائد بوده و اقدام به 

  . ر ضروری می بودغي
 سوسيال دموکراسی است که با اين جاذبيت به سمت ايدئولوژی یوظيفه
م را و جاذبيت ديگری يعنی جاذبيت به سوی سوسياليس مقابله کرده بورژوائی،

البته، روزی، بعد از سرگردانی و رنج طوالنی، جنبش . تحريک و تقويت کند
خود به خودی بدون کمک سوسيال دموکراسی راه خود را خواهد يافت و به 

  : انقالب اجتماعی خواهد رسيد، چرا کهیدروازه
  

                                                 
  ) ـ مترجم ٢٩٤ص ..." آثار ( "٢٩ ــ همانجا ص ١٨

  ) ــ مترجم ٢٩٢. ص...." آثار  ( " ٢٨. ــ همان جا، ص١٩
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 بدون کمک سوسيال دموکراسی کارگر به طور خود به خودیى طبقه» 
" انقالب اجتماعی خواهد رسيد، چرا که ی افت و به دروازهراه خود را خواهد ي

   ٢٠« .سوی سوسياليسم می روده کارگربه طور خود بخودی  بی طبقه
  

 ولی تا آن زمان چه بايد اتفاق بيافتد؟ تا آن زمان ما بايد چه کنيم ؟ آيا بايد 
 دست به روی دست بگذاريم و عرصه را برای استروه   " هااکونوميست" مانند 

)Struve( ها و زوباتف ) ( Zubatov  ها خالی بگذاريم؟  آيا بايد از سوسيال
دموکراسی برگرديم و بدين وسيله به ايدئولوژی بورژوائی تريديونيونيستی کمک 

سوسياليسم را با " کنيم تا غلبه يابد؟  آيا بايد مارکسيسم را فراموش کرده و 
  نکنيم؟" کارگر ترکيب ى جنبش طبقه

ش اين است که ا و وظيفه٢١ال دموکراسی پيشتاز پرولتارياست خير، سوسي
  :ش اين است کهاهمواره در رأس پرولتاريا باشد، وظيفه

  
نهضت کارگری را از اين تمايل خود به خودی تريديونيونيسم   » 

که خود را زير بال و پر بورژوازی می کشاند منحرف سازيم و آن را 
  ٢٢«البی بکشيم زير بال و پر سوسيال دموکراسی انق

  
 سوسيال دموکراسی اين است که آگاهی سوسياليستی را به درون ی  وظيفه

کارگررا با سوسياليسم ى  کارگر برده، جنبش طبقهىجنبش خود به خودی طبقه
دمکراتيک ـ  پرولتاريائی ماهيت سوسيال یوسيله به مبارزه درآميخته و بدين

  .ببخشد
 کارگر ايدئولوژی ىطبقه گفته می شود که دربعضی از ممالک خود

را پی ريزی کرده، و خود در ديگر ممالک ) سوسياليسم علمی ( سوسياليستی 
نيز آن را پی خواهد ريخت، و بنابراين ضروری نيست که آگاهی سوسياليستی 

؛ ولی اين نيز يک اشتباه کارگر منتقل کنيمى را از خارج به درون جنبش طبقه
يم سوسياليسم علمی را پی ريزی کنيم، بايد برای اين که قادر باش. محض است

در رأس علم قرار گرفته، بايد به دانش علمی مسلح شده و قادر باشيم که قوانين 
کارگر، مادامی که يک ى طبقهولی . تکامل تاريخی را عميقًا بررسی نمائيم

کارگر باقی بماند، قادر نخواهد بود که در پيشاپيش علم قرار گرفته، علم  ىطبقه
قرار دهد؛  جلو برده وقوانين تاريخی را به طور علمی مورد تحقيق و بررسی را

                                                 
  ) ـ مترجم ٢٩٤ص ..." آثار ( " ٢٩ص " چه بايد کرد؟ " ــ لنين، ٢٠
  ١٥ص " مانيفست " مارکس .  ــ ک٢١
  )ـ مترجم ٢٩٢ص ... " آثار ( " ٢٨ص " چه بايد کرد ؟"  ــ لـنين، ٢٢
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کارگر هم دارای کمبود وقت و هم کمبود استطاعت ى برای اين کار طبقه
  :کائوتسکی می نويسد ....ميباشد
  

 معلومات عميق علمی ميتواند یسوسياليسم علمی فقط بر پايه » 
روشنفکران بوده و بلکه حامل علم هم پرولتاريا ن. پايدار گردد

 ) است . ک. تکيه روی کلمات از ک(   « بورژوازی  هستند
  

سوسياليسم کنونی نيز درمغز افرادی از اين قشر پيدا شده و به » 
ند اتوسط آنها به پرولتارهائی که از حيث تکامل فکری خود برجسته

 ٢٣ « منتقل می گردد
  

  :برهمين منوال لنين می گويد
  

کارگر را پرستش ى ه جنبش خود به خودی طبقههمه آنهائی ک» 
به نظاره کردن آن مشغولند، آنها که  کرده و دست روی دست گذاشته،

متداومًا اهميت سوسيال دموکراسی را ناچيز انگاشته و عرصه را 
ـ  ها خالی ميکنند ) Zubatov(زوباتف  و ها) Struve (هبرای استرو

ياليسم علمی را پايه همگی تصور دارند که اين جنبش خودش سوس
  «٢٤"ولی اين خطای فاحش است " ريزی ميکند 

   
نود ی ه دهفکر می کنند که کارگران سنت پترزبورگ که درها  بعضی

دست به اعتصاب زدند، دارای آگاهی سوسياليستی بودند، اما اين نيز اشتباه 
 نمی توانست وجود داشته در جريان آنها موجود نبود وای چنين آگاهی.است

تاريخ تمام کشورها . اين آگاهی را فقط از خارج ممکن بود وارد کرد. اشدب
ای خود، قادراست هکارگر از طريق منحصرًا کوششى گواهی می دهد که طبقه

که فقط به آگاهی تريديونيونيستی دست يابد، يعنی اعتقاد حاصل کند که بايد 
را مجبور به صدور تشکيل اتحاديه بدهد، بر ضد کارفرمايان مبارزه کند ودولت 

                                                 
 که در آن اين خطوط از مقاله معروف              ٢٧ص "  بايد کرد؟ چه"  ــ لنين، ٢٣

، نقل ٧٩، ص ٣، شماره ١٩٠١ ـ ١٩٠٢سال  ]  ٨[ )  DIE NEUE ZEIT(نويه تسايت  
  )ـ مترجم٢٨٩ ص ..."آثار "  ــستاشده
  ـ مترجم٢٨٩ ص ..."آثار"  (٢٦همانجا ص ــ ٢٤



 ٢٧

قوانينی بنمايد که برای کارگران الزم است و غيره، ولی آموزش سوسياليسم از 
فلسفی، تاريخی واقتصادی نشو و نما يافته است که نمايندگان ی هاآن تئوری

ند، خود مارکس و انگلس موجدين سوسياليسم ادانشور و روشنفکران تتبع نموده
 روشنفکران یجتماعی خود در زمرهعلمی معاصر نيز از لحاظ موقعيت ا

 لنين ادامه  می دهد، که البته اين بدين معنی نيست که ٢٥.بورژوازی بودند
 اين امر شرکت نمی کنند ولی آنها نه به عنوان کارگر بلکه یکارگران در تهيه"

  و )Proudhons ( اه سوسياليسم، به صورت پرودونهایبه عنوان تئوريسين
 شرکت می جويند به عبارت ٢٦)هر دو کارگر بودند ( ، ) Weitling(ا هوايتلينگ

ی کم يا بيش اديگر فقط در موقعی و به نسبتی شرکت می نمايند که تا درجه
  ٢٧برايشان ميسر شود معلومات خويش را فرا گرفته آن را به جلوسوق دهند 
يک . ما می توانيم تمام اينها را تقريبًا به ترتيب زير برای خود تصور کنيم

مابين . کارگران و کارفرمايانی وجود دارند. اری موجود استدتم سرمايهسيس
تاکنون به هيچ وجه عالئمی از سوسياليسم . ی با شدت جريان دارداآنها مبارزه

به سوسياليسم علمی در هيچ جا، حتی وقتی که . ستاعلمی وجود نداشته 
ارگران در حال آری ک...انديشه نشده بود. کارگران درجريان مبارزه شان بودند

ولی آنها به طور پراکنده عليه کارفرمايانشان مبارزه می کنند، . ندامبارزه
تصادماتی ميان آنها با مقامات محلی رخ می دهد، اينجا دست به اعتصاب 
ميزنند، آنجا جلسات و تظاهرات ترتيب می دهند، اينجا حقوقی ازدولت مطالبه 

 سياسی سخن     ی مبارزهیبعضی درباره. می کنند، آنجا اعالم تحريم می نمايند
 مبارزه اقتصادی، وقيس عليهذا، ولی اين بدان معنی نيست یميرانند، بقيه درباره

که کارگران آگاهی سوسيال دمکراتيک دارند؛ بدان معنی نيست که هدف جنبش 
اری است که آنها همان قدر از سرنگونی دآنها سرنگونی سيستم سرمايه

ند که از طلوع ازی سيستم سوسياليستی مطمئناری و سرفرادسرمايه
را ) ديکتاتوری پرولتاريا ( که آنان کسب قدرت سياسی . لوقوع خورشيداحتمی

و  . به عنوان يک شرط حتمی برای رسيدن به پيروزی سوسياليسم می دانند
  .غيره 

کارگر ى جنبش طبقه. در اين اثناء علم تکامل می يابد، پيشرفت می کند
 رسند که یبيشتردانشمندان به اين نتيجه م. ه آن را جلب می نمايدتدريجًا توج
که می بايست آنها را با  کارگر شورش آشوبگران است و اينى جنبش طبقه

ثروتمندان است که خرده ى  بقيه معتقدند که وظيفه.کمک شالق سر عقل آورد
                                                 

  ) ـ مترجم ٢٧٧ ـ٢٧٨ص ..." آثار ( " ٢١و٢٠ص " چه بايد کرد؟ "  ـ لنين،٢٥
  )توضيح مترجم (  ـ توضيح از استالين است ٢٦
) مترجم٢٩١ص ..." آثار( " ٢٧ص " چه بايد کرد؟"  ـ لنين، ٢٧  
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نانی کارگر،جنبش مسکيى نانی در ميان فقرا پخش نمايند، يعنی که جنبش طبقه
و از ميان هر هزار دانشمند . که مرامشان بدست آوردن صدقه می باشد، است

. طور علمی برخورد کنده کارگر بى شايد فقط يکی پيدا شود که به جنبش طبقه
تمام زندگی اجتماعی را به طور علمی بررسی نمايد، به کشمکش طبقاتی بنگرد، 

تًا به طور علمی ثابت کند نزديک گوش دهد و نهايرا از  کارگرى  طبقهیزمزمه
و اين که اين سيستم همان قدر . اری به هيچ وجه ابدی نيستدکه سيستم سرمايه

 نفی یو اين که به طور ناگزير می بايد به وسيله. گذرا است که فئوداليسم بود
 پرولتاريا از طريق يک ی آن يعنی سيستم سوسياليستی که فقط به وسيلهیکننده

به طور خالصه، . واند برقرارشود، جايگزين شودانقالب اجتماعی می ت
  .سوسياليسم علمی طرح ريزی می شود

 طبقاتی نبود، یاری و مبارزهداحتياج به گفتن نيست که اگرسرمايه
ولی اين نيز صحيح است که اين چند . سوسياليسم علمی هم وجود نمی داشت

افته بودند، نفر، به عنوان مثال مارکس وانگلس، اگر به دانش علمی دست ني
  .سوسياليسم علمی را پايه ريزی نمی نمودند

 چيست؟ يک قطب نما، که اگر کارگرى جنبش طبقهسوسياليسم علمی بدون 
ستفاده بماند، فقط زنگ خواهد خورد و آن گاه می بايستی که از کشتی به ابال

  . دريا پرتاب شود
 نما  چيست؟  يک کشتی بدون قطبسوسياليسمبدون  کارگرى جنبش طبقه

اما اگرقطب نما می داشت به . که به هرصورت به ساحل مقصد خواهد رسيد
  .مراتب زودتر و با خطر کمتری به آن می رسيد

کشتی شکوهمندی خواهيد يافت که مستقيمًا به . اين دو را در هم آميزيد
  .سوی ساحل مقصد شتافته و بدون صدمه به بندرگاهش می رسد

اليسم در آميزيد، جنبشی سوسيال کارگر را با سوسيى جنبش طبقه
  .خواهد شتافت" سرزمين موعود " دمکراتيک خواهيد يافت که مستقيم به سمت 

و نه فقط روشنفکران سوسيال ( سوسيال دموکراسی یو از اين رو وظيفه
کارگر درآميخته، آگاهی ى است که سوسياليسم را با جنبش طبقه) دمکرات

و از آن طريق به جنبش خود به خودی سوسياليستی را به درون جنبش ببرد 
  .کارگرماهيتی سوسيال دمکراتيک ببخشدى طبقه

  .اين آن چيزی است که لنين می گويد
ى اگر جنبش طبقه" اکثريت"بعضی افراد اظهار می کنند که به نظر لنين و 

کارگر با ايدئولوژی سوسياليستی درآميخته نشود، نابود شده و به انقالب 
اين يک اختراع است، اختراع مغزهای بيکاره، که . اهد آمداجتماعی نائل نخو



 ٢٩

رجوع  ( ٢٨  )An(" آن "  کاذبی چون های مارکسيستیفقط می توانسته به کله
 ]٩[  )MOGZAURI(،  نشريه موگزوری ")يک حزب چيست  " یکنيد به مقاله

  . خطورکند٦شماره 
 خودی به کارگر به طور خود بهى طبقه» :  لنين با قاطعيت می گويد که

 و اگر او در اين مورد بحث زيادی نمی کند، فقط ٢٩ «سوی سوسياليسم ميرود 
به اين خاطر است که او فکرمی کند که اثبات چيزی که قبال ثابت شده است، 

را خود به خودی گذشته از اين لنين قصد نداشت که جنبش . غير ضروری است
دست اندر کار فعاليت علمی بررسی کند، بلکه او صرفًا می خواست به آنها که 

  . چه بايد بکنندآگاهانه حزب هستند نشان دهد که 
ش با مارتف    ااين است آن چه لنين در يک عبارت ديگر در مباحثه

  :ميگويد
   

 غير آگاهانه است؛ درست یحزب ما مظهر آگاه يک پروسه» 
و به همين جهت اصرار در اين موضوع که . همين طور است

زيرا . د خود را عضو بنامد، درست نيستبتوان" یاههراعتصاب کنند"
نيرومند  یغريزهفقط مظهر خود خود به خودی " هر اعتصاب"اگر 

 طبقاتی که ناگزير به انقالب اجتماعی منجرميشود، یطبقاتی و مبارزه
بالفاصله ... حزب ما.... آنوقت نبود، بلکه مظهر آگاه اين جريان بود،

  ٣٠«.وازی يکسره می کردکار را به اتمام جامعه بورژ
  

                                                 
نوشته . ن. از اين پس برای سهولت در فارسی آ. اسم خاص است ).A. n( ،. )ن. آ(  ـ ٢٨

   ) توضيح مترجم . ( خواهد شد
) ـ مترجم ٢٩٤ص ..." آثار ( " ٢٩؟ ص  ـ لنين ـ چه بايد کرد٢٩  
  )٦٠٣ـ ٦٠٤ص ..." آثار ( " ٥٣ص " يک گام به پيش، دو گام به پس "  ـ لنين ـ ٣٠
) :  ديگر همين عبارت یتاکيد روی کلمات از استالين است ـ ترجمه(   
و به همين دليل اشتباه . دقيقًا"  يک جريان نا آگاهانه است یحزب ما توصيف آگاهانه" 
. حق داشته باشد خودش را يک عضو حزب بنامد" هر اعتصاب کننده " ت که بخواهيم اس

 یفقط يک توصيف خود به خودی از يک غريزه" اعتصاب کننده " برای اين که اگر هر
 طبقاتی، که ناگزير به انقالب اجتماعی می انجامد، نبوده، یقدرتمند طبقاتی و از مبارزه

آن گاه حزب ما،  يک بار به تمام موجوديت ... جريان بودبلکه يک توصيف آگاهانه از آن 
  )ـ  مترجم" جامعه بورژوازی خاتمه می داد
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 طبقاتی وتصادمات یهمان طور که می بينيد، به نظر لنين، حتی مبارزه
ى ، به طور ناگزير طبقهه نمی تواند سوسيال دمکراتيک ناميده شوندکى اطبقاتی
  .را به سوی انقالب اجتماعی می کشد کارگر

 اين اگر عالقمند هستيد که نظر نمايندگان ديگری از اکثريت را بشنويد،
 حزب ی، در دومين کنگره ) GORIN(است آن چه يکی از آنان، رفيق گورين 

  :گفت 
  

اگر پرولتاريا به حال خود رها شود، موقعيت چه گونه خواهد  » 
بود؟ شبيه آن موقعيتی که در شـُرف انقالب بورژوازی وجود داشت، 

معهذا . انقالبيون بورژوازی ايدئولوژی علمی نداشتند. خواهد بود
پرولتاريا، البته، در درازمدت، حتی . يستم بورژوازی به وجود آمدس

 اما اين ا، درجهت انقالب اجتماعی کار خواهد کرد،هبدون ايدئولوگ
پرولتاريا به طور غريزی به . غريزی انجام خواهد دادطوره کار را ب

. ولی تئوری سوسياليستی نخواهد داشت. سوسياليسم عمل خواهد کرد
  ٣١«. آهسته و پرمشقت تر خواهد بود اين پروسه فقط

  
  .توضيح بيشتر زائد است

بدون کارگر ى کارگر، جنبش طبقهى طبقهخود به خودی بنابراين جنبش 
، به طور ناگزير از محتوی تهی خواهد گشت و ماهيت سوسياليسم

اين جنبش در مقابل ايدئولوژی بورژوائی سر . تريديونيونيستی به خود می گيرد
آيا می توان از اين موضوع بدين نتيجه رسيد که سوسياليسم همه . آوردی فرود م

 اين را می هاليستآفقط ايده!  البته خير کارگرهيچ؟ى چيز است و جنبش طبقه
کارگررا ى  دور، تکامل اقتصادی به طور ناگزير طبقهیروزی در آينده. گويند

کرد که تمام به انقالب اجتماعی خواهد کشاند و نتيجتًا آن را مجبور خواهد 
نکته اين است که اين مسيری .  ايدئولوژی بورژوائی قطع کندارتباطش را با

  .طوالنی و پرمشقت می باشد
، ) علمی داشته باشدیهر چقدر هم که پايه( از طرف ديگر سوسياليسم 

، باز يک عبارت تو خالی باقی مانده و مفهومش را رکارگى بدون جنبش طبقه
 فوق برسيم که جنبش یتوانيم از اين موضوع، به نتيجهآيا می . از دست می دهد

 کاذب که هایفقط مارکسيست! همه چيز است و سوسياليسم هيچ؟ البته خير

                                                 
١٢٩ ـ صورت جلسه دومين کنگره حزب، ص ٣١  
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 خود به ٣٢هيچی برای آگاهی قائل نيستند، با پناه بردن به اين مسئله که آگاهی 
.  حيات اجتماعی به وجود می آيد، اين راه را پيشنهاد می کندیخود به وسيله

وسيله از  کارگر در آميخته شود و بدينى سوسياليسم می تواند با جنبش طبقه
  .را تبديل گردد ُبیيک عبارت توخالی به يک اسلحه

  نتيجه ؟ 
 آميخته شود، بايد با سوسياليسم در کارگرى نتيجه اين که جنبش طبقه

ه  تئوريک بايد در يک واحد ادغام شده و بدين وسيلیعلمی و انديشه ایهتفعالي
سوسيال " چرا که .  کارگر ماهيتی سوسيال دمکراتيک بدهدىبه جنبش طبقه

 سپس سوسياليسم ٣٣" کارگربا سوسياليسم استى دموکراسی ترکيب جنبش طبقه
ای کارگران از يک عبارت هکارگر، در دستى در آميخته شده با جنبش طبقه

خودی، که آن گاه جنبش خود به . توخالی به يک نيروی مهيب تبديل خواهد شد
به سرعت در راه راستين به سوی . ستابه جنبش سوسيال دمکراتيک تبديل شده

  .نظام سوسياليسم حرکت خواهد کرد
  پس رسالت سوسيال دموکراسی روسيه چيست ؟ ماچه بايد بکنيم ؟

 سوسيال دموکراسی، اين است که جنبش خود به ی ما، يعنی وظيفهیوظيفه
گ تريديونيونيستی به مسير سوسيال کارگر را از مسير تنى خودی طبقه

 به درون ٣٤ ما اين است که آگاهی سوسياليستی رایوظيفه. دمکراتيک بکشانيم
را دريک حزب  کارگرى  طبقهیاين جنبش وارد کنيم و نيروهای پيشرو

 ما اين است که هميشه در رأس جنبش باشيم و به یوظيفه. متحد سازيم، متمرکز
، که از "دوست " نهائی ـ چه دشمن باشند، چه  آیطورخستگی ناپذيری با همه

  .انجام يافتن اين وظيفه ممانعت می کنند، مبارزه کنيم 
  . به طور کلی، اين چنين است" اکثريت " موضع 

آنها . يدآخوش نمی" اقليت " به مذاق " اکثريت " موضع اتخاذ شده توسط 
اساسًا " وضع است، و اين که اين م" غير مارکسيستی"می گويند اين موضع 

اما آقايان بسيار ارجمند، کجا، چه موقع، در چه ! با مارکسيسم است" متضاد 
اين موضع غير مارکسيستی است؟  می گويند مقاالت ما را بخوانيد، ی اسياره

  . بسيار خوب بيائيد اين مقاالت را بخوانيم. متقاعد خواهيد شد که حق با ماست

                                                 
) مترجم (  ـ ترجمه آزاد ٣٢  
  ٩٤ ـ برنامه ارفورت، منتشره از طرف کميته مرکزی ص ٣٣

 ٣٤ ـ ک  مارکس وانگلس تدوين نمودند.
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رجوع " [ يک حزب چيست؟ " ان ی داريم تحت عنوادر جلويمان مقاله
موسوم به      " منتقد  ] "٦شماره  )  MOGZAURI( موگزوری یشود به نشريه

  حزب را به چه چيزی متهم می سازد؟" اکثريت"، .ن. آ
  

خود را به عنوان رهبری حزب اعالم " )... اکثريت ( "آنها  » 
و اغلب ...و از ديگران می خواهند به آنها گردن بگذارند... می کنند

به . ای تازه اختراع می کنندهبرای توجيه رفتارشان حتی تئوری
عنوان مثال، از قبيل اين که زحمتکشان نمی توانند با سعی و کوشش 

  ٣٦«...، وغيره)تأکيد از من .( ٣٥را فرا گيرند " واال ی هالآايده" خود 
  

د هائی را پيش می کشىچنين تئور" اکثريت"اکنون سئوال اين است که آيا 
 یبرعکس رفيق لنين، نماينده! و درهيچ جا! ست؟  هرگزاو يا هرگز پيش کشيده

 کارگرخيلی به آسانی ى، خيلی قاطعانه می گويد که طبقه"اکثريت"ايدئولوژيک 
 و اين که خيلی آسان سوسياليسم را فرا فرامی گيرد،را "  واال هایلآايده" 

  :گوش کنيد.ميگيرد،
  

به سوی خود به خودی   به طورکارگرى طبقه: اغلب ميگويند»
اين گفته به اين معنی که تئوری سوسياليستی علل . سوسياليسم می رود
 کارگر را ازهر تئوری ديگر عميق تر و صحيح ىسيه روزی طبقه

به سهولت آن رافرا تر تعيين می نمايد و به همه جهت کارگران 
   ٣٧«، کامال حقيقت دارد ميگيرند

  
" ای واال هلآايده" ، کارگران "اکثريت " ه نظر همان طور که می بينيد، ب

  .را که سوسياليسم ناميده می شود، به آسانی فرا می گيرند
غريبش را از " استکشاف" در پی چه چيزی می گردد، او. ن. بنابراين آ

چيز . ن. ما، آ" منتقد "  عزيز، نکته اين است که یکجا بيرون آورده؟  خواننده
را در " چه بايد کرد؟" او، آن بخشی از . ستاداشته کامال متفاوتی در نظر 

نظرگرفته، که لنين در آن از تدوين تئوری سوسياليسم صحبت می کند، يعنی 

                                                 
آمده است "   zu eigen machen "  ودرآلمانی  "   assimilate" تن انگليسی  ــ   درم٣٥

  ) مترجم(
  ٧١، ص ٦ ـ نشريه موگزوری، شماره ٣٦
  ) ٢٩٤ص ..." آثار ( " ٢٩ص " چه بايد کرد ؟ "  ـ لنين ٣٧
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 نمی تواندای خود ه کارگر از طريق کوششىجائی که او می گويد که طبقه
ولی شما خواهيد پرسيد چگونه چنين چيزی .  کند تدوينسوساليسم علمی را

تدوين تئوری سوسياليسم يک چيز است و فرا : خواهند گفتممکن است؟ و 
           فراگرفتنسخنان لنين را که در مورد. ن.چرا آ. گرفتن آن چيز ديگری

 عزيز، حق یای واال بسيار روشن است، فراموش ميکند؟ شما خوانندههلآايده
      بودن است چه کارديگری   " منتقد " که اين قدر مشتاق . ن.داريد، ولی آ

را به نمايش        ی امی توانست بکند؟ درست فکر کنيد او چه عمل متهورانه
آن را به مخالف خود . را سر خود اختراع می کند" تئوری " او يک . ميگذارد

 تصورات خويش را زير ضربات پی درپی خود ىنسبت می دهد، و آن گاه نتيجه
 هر صورت، هيچ شکی نيست در! بفرمائيد، اين هم اسمش انتقاد است. می گيرد

لنين " چه بايد کرد؟ " نمی تواند با سعی وکوشش خود به فراگيری کتاب . ن.که آ
  . نائل آيد

می نامد را بررسی " سوسيال دمکرات " ی که خود را احال بگذاريد نشريه
" سوسيال دمکرات" رجوع شود به " ( اکثريت يا اقليت ؟ " مؤلف مقاله . کنيم

  ی گويد؟چه م ) ١شماره 
 فوق، در حالی که بادی به غبغب انداخته و سينه را سپر ی مقالهینويسنده

تکامل » : ، با سر وصدای فراوان، به لنين به خاطر ابراز اين نظر کهستاکرده
کارگر نه به ى جنبش طبقه) است " خود به خودی" منظور وی ( طبيعی 

. ، حمله می کند٣٨«.سوسياليسم بلکه به ايدئولوژی بورژوازی منجر می شود
کارگر، ى  طبقهخود به خودی ما درک نمی کند که جنبش یآشکارا، نويسنده

و  ،)بگذار نويسنده ثابت کند که اين طور نيست ( جنبشی است بدون سوسياليسم 
 جنبشی به طور اجتناب ناپذيری تسليم ايدئولوژی تريديونيونيستی چنينکه  اين

يعنی ( زيرا که وقتی اولی ٣٩رودبورژوائی می شود، و به طرف آن می 
غايب است، به طور ناگزير دومی               ) ـ مترجمـايدئولوژی سوسياليسم 

ظاهر می شود و جای آن را اشغال می کند ) ايدوئولوژی بورژوازی ـ مترجم ( 
ولی در . بله، اين دقيقًا آن چيزی است که لنين می گويد!) خالف آن راثابت کند (

کارگر است ى  جنبش طبقهی ديگری را که مشخصه٤٠و جاذبيت عين حال ا
جاذبيت به سوی سوسياليسم، جاذبيتی که فقط به طور موقت . فراموش نمی کند

                                                 
١٤ ص ١شماره " سوسيال دمکرات  " ی ـ نشريه٣٨  

 Neigt zu ihr hin و درآلمانی"  Gravitates towards it ـ درمتن انگليسی٣٩ "  
ترجمه ...و " به طرف آن جذب می شود " ، " به طرف آن می رود" که درفارسی 

) مترجم (ت ساشده  
)مترجم " ( Hinneigung  "وآلمانی "  gravitation " ـ انگليسی ٤٠   
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لنين . ستاتوسط جاذبيت به سوی ايدئولوژی بورژوائی تحت الشعاع قرارگرفته 
  : قاطعانه می گويد که

  
سم جذب  به طور خود به خودی به سوی سوسياليکارگرى طبقه»
   ٤١«.می شود

  
 سوسيال دمکراسی است که یو او به درستی اظهار می دارد که وظيفه

تسريع  " هااکونوميست"جذابيت را، منجمله از طريق مبارزه با اين پيروزی 
 خود نقل یمحترم، چرا اين سخنان لنين را در مقاله" منتقد " پس، . نمايد

ن نشده بودند؟ به اين خاطر که به  همان لنين بياینکرديد؟ مگر اينها به وسيله
  آيا اين طور نيست؟ . نفع شما نبود

  :نويسنده ادامه می دهد
  

، )تأکيد ازمن ( کارگر به سبب موقعيتش ...به نظر لنين » 
  ٤٢«....بيشتريک بورژواست تا يک سوسياليست 

  
 اين حرف آن قدر احمقانه است که من حتی از اين نويسنده هم انتظار 

 کارگر صحبت می کند؟ آيا او می گويد که کارگر به موقعيتيا لنين از آ!  نداشتم
، يک بورژواست؟ چه کسی بجز يک ابله می تواند بگويد که موقعيتش سبب 

کارگری که صاحب هيچ ابزار .  يک بورژواستموقعيتشکارگر به سبب 
آن چه که ! توليدی نيست و از طريق فروش نيروی کارش زندگی می کند؟ خير

نکته اين است که من به سبب موقعيت . ن می گويد حرفيست کامأل متفاوتلني
خود می توانم يک پرولتر باشم ونه يک بورژوا، اما در عين حال می توانم به 
موقعيت خود ناآگاه باشم و نتيجتًا، در مقابل ايدئولوژی بورژوائی سر فرود 

 صدق می کند و اين کارگرى اين امر دقيقًا به اين ترتيب درمورد طبقه. آورم
  .کامأل به معنای چيز ديگری است

 پرتاب کردن عبارات توخالی به اطراف یبه طور کلی اين نويسنده شيفته
بدين ترتيب ! است، و او اين عبارات را بدون اين که فکر کند شليک می نمايد

 لنينيسم اساسأ متناقض" که، به طورمثال، نويسنده سرسختانه تکرار می کند که 
                                                 

)  ٢٩٤ص ..." آثار( " ٢٩ص " چه بايد کرد؟ "  ـ لنين ـ ٤١  
  ١٤ ص ١شماره " سوسيال دمکرات "  ـ نشريه ٤٢
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، او "عقيده "  او اين را تکرار کرده ودرک نمی کند که اين ."ا مارکسيسم است ب
بگذاريد برای يک لحظه اين حرف او را که لنينيسم          . را به کجا می کشاند

اما درپی آن چيست؟  از آن . را باور کنيم" اساسأ متناقض با مارکسيسم است " 
لنينيسم به همراه خود، ايسکرا را : " ر می شود؟  نتايجی به شرح زيایچه نتيجه

ـ نويسنده اين را منکر نمی شود ـ نتيجتًا ايسکرا " داشت ) "  ايسکرای قديمی ( 
 حزب ـ اکثريت یدومين کنگره". اساسأ متناقض با مارکسيسم است " نيز 

 رأی ـ ايسکرا را به عنوان ارگان مرکزی حزب به رسميت ٣٥کنگره، با 
 نتيجتًا اين کنگره، برنامه و ٤٣آن تمجيد فراوان نمود، شناخت و از خدمات 

مضحک است، مگر ...است" اساسأ متناقض با مارکسيسم " يش نيز  هاتاکتيک
   عزيز؟ینه، خواننده

به نظر لنين جنبش خود به خودی : " اما با وجود اين، نويسنده ادامه می دهد
آری، به ". ند به سمت در آميختن با بورژوازی حرکت می ککارگرى طبقه

 ما، بدون شک به سمت درآميختن با حماقت در حرکت ىراستی که اين نويسنده
  .است و امر خوبی می بود اگر او از اين مسيرمنحرف می شد

" منتقد ." بگذاريد به مارکسيسم برگرديم. را رها کنيم" منتقد " اما بگذاريد 
و " اکثريت  " یمحترم ما سرسختانه تکرار ميکند که موضعی که به وسيله

به اين دليل که، او .  آن لنين اتخاذ شده اساسأ متناقض با مارکسيسم استینماينده
می گويد کائوتسکی، مارکس و انگلس خالف آن چه لنين مدافعش هست          

  !بيائيد ببينيم ! آيا بدين گونه است! می گويند
       ش ا ارفورتیکائوتسکی در برنامه. ک"نويسنده ما را مطلع می سازد که 

  :می نويسد
  

 اين های که کوشش٤٤منافع پرولتاريا و بورژوازی آن قدر آشتی ناپذيرند » 
دو طبقه، برای هيچ دوره کم يا بيش طوالنی نمی توانند با هم در آميزند ـ در 

ى  توليد سرمايه داری در آن غالب است، شرکت طبقهیهرکشوری که شيوه
کارگر از احزاب بورژوازی و ى جدائی طبقه دير يا زودکارگر در سياست،

  .«مستقل می انجامد حزب کارگری ايجاد يک 
  

                                                 
 مراجعه کنيد ودر همان جا رجوع ١٤٧ دوم حزب، ص ی کنگرهی ـ به صورت جلسه٤٣

که در آن از ايسکرا به عنوان مدافع راستين اصول سوسيال دمکراتيسم  یاکنيد به مصوبه
. ستاه شدهنام برد  

Sind... zugegensätzlicher Natur مترجم  آلمانی"   are..... antagonistic گليسی ـ ان٤٤"  
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اما از اين چه منتج می شود؟ فقط اين که منافع بورژوازی و پرولتاريا 
پرولتاريا از بورژوازی جدا       " دير يا زود " آشتی ناپذير هستند، و اين که 

حزب يک : به ياد داشته باشيد.( د مستقل ايجاد کنحزب کارگریمی شود تا يک 
نويسنده می پندارد که در )  کارگر سوسيال دمکراتيکاما نه يک حزب کارگری 

 دير يا زوداما لنين می گويد که پرولتاريا . اينجا کائوتسکی با لنين موافق نيست
نه تنها از بورژوازی جدا می شود، بلکه انقالب اجتماعی را به انجام خواهد 

ى  او اضافه می کند که وظيفه٤٥ی بورژوازی را بر خواهد انداخترساند، يعن
 انجام تر سريعسوسيال دموکراسی اين است که بکوشد تا انقالب اجتماعی هرچه 

 و نه به طور خود به خودی و آگاهانهآری .  انجام پذيردآگاهانهگيرد و اين که 
  . اين آگاهی است که لنين می نويسدیدر باره
در جائی که : ....ل قول از کتاب کائوتسکی ادامه می دهدبه نق" منتقد " 
ست، اگر حزب از همان ا ايجاد يک حزب مستقل کارگری فرا رسيده یمرحله

 دليل هبايستی، ب آغاز نخستين مرحله ملهم از گرايشات سوسياليستی نباشد، می
به حزب در دراز مدت بايد : الزام طبيعی ـ دير يا زود آن گرايشات را کسب کند

   ٤٦ تبديل گرددسوسيال دموکراسیکارگری، يعنی به  سوسياليستی حزب
اين به چه معنائی است ؟ فقط به اين مفهوم که حزب کارگر گرايشات 

! ولی آيا لنين اين را انکارميکند؟ به هيج وجه . سوسياليستی کسب خواهد کرد
 کارگر ىلنين صريحأ ابراز می دارد که نه تنها حزب کارگری، بلکه کل طبقه

سوسيال  " ی پس اين مهمالت که ما از نشريه٤٧وسياليسم را کسب می کندس
ی او قهرمان دروغ گوی آن می شنويم چيست؟ اين مهمالت چه فايده" دمکرات 

صدای زنگی را شنيد اما نمی دانست از کجا  : دارند؟ مثلی است که می گويند
  .ستاج ما رخ دادهاين دقيقًا آن چيزی است که برای نويسنده گي. می آيد

ی با لنين اختالف اهمان طور که می بينيد، کائوتسکی در اين نکته ذره
  .لکن تمام اينها، با وضوحی استثنائی بی خردی نويسنده را آشکارمی کند. ندارد

اتخاذ شده " اکثريت  " یآيا کائوتسکی در پشتيبانی از موضعی که به وسيله
و در يکی از مقاالت درخشانش که در سخنی می گويد؟  اين است آن چه است ا

 سوسياليسم دموکراسی اتريش را تجزيه وتحليل می کند، یآن طرح برنامه
  : مينويسد 

                                                 
ص ..." آثار (" ٥٣ص "  ـ رجوع  کنيد  به  لنين  ـ  يک  گام  به پيش ، دو گام به پس ٤٥

   )   ٦٠٣ ــ ٦٠٤ 
١٥، ص ١شماره " سوسيال دمکرات  " ی ـ نشريه٤٦  

  )٢٩٤ص ..." آثار ( " ٢٩ـ ص " چه بايد کرد؟"  ـ لنين ٤٧
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تصور ) پيروان برنشتاين ( بسياری از ناقدان رويزيونيست ما » 
 ست که تکامل اقتصادی وامی کنند که گويا مارکس مدعی بوده

وسياليستی بلکه مستقيمًا  طبقاتی نه تنها شرايط توليد سیمبارزه
به لزوم آن را هم به وجود ) کائوتسکی است . تأکيد از ک( معرفت 
اين است که اين ناقدين اعتراض می کنند که چطور کشور . می آورد

انگليس، که سرمايه داری در آن از همه کامل تراست، بيش از همه از 
 ممکن )مربوط به اتريش ( از روی اين طرح . اين معرفت دوراست

 اتريش هم ی برنامهیاست چنين تصور کرد که کميسيون تنظيم کننده
هر قدرتکامل : " در اين طرح گفته می شود. شريک است...با اين نظر

سرمايه داری برکميت پرولتاريا می افزايد همان قدرهم پرولتاريا 
ناگزير می گردد و امکان حاصل می نمايد که بر ضد سرمايه داری 

که سوسياليسم ممکن " پرولتاريا رفته رفته درک ميکند . مبارزه کند
وقت به  ل شويم، آنئی قااهرگاه چنين رابطه. بوده و ضروری است

 ى ناگزير و مستقيم مبارزهی می آيد که معرفت سوسياليستی نتيجهنظر
 صحيح نيستو حال آن که اين به هيچ وجه . طبقاتی پرولتارياست

 معلومات عميق علمی ی برنامهفقطمعرفت سوسياليستی کنونی ...
 روشنفکران حامل علم هم پرولتاريا نبوده بلکه... ميتواند پايدارگردد

سوسياليسم . هستند) کائوتسکی است .تکيه کلمات از ک( بورژوازی 
و به توسط آنها به پيداشده کنونی نيز درمغز افرادی از اين قشر 

د منتقل می گردد ناپرولتارهائی که از حيث تکامل فکری خود برجسته
.  طبقاتی پرولتاريا وارد می نمايندیدر مبارزه...و آنها سپس آن را 

 خارج، داخلست که از ابدين طريق معرفت سوسياليستی چيزی 
نه يک چيز خود به خودی که از اين  شده،  طبقاتی پرولتاريایمبارزه

 یمطابق همين اصل هم بوده که در برنامه. ناشی شده باشدمبارزه 
گفته شده ی ا کامأل منصفانه به طور]١٠[  )HEINFELD( يمی هاينفلدقد

 معرفت سوسيال دموکراسی عبارت از اين است که یبود که وظيفه
در ذهن   نسبت به وظائف وی را معرفتنسبت به موقعيت پرولتاريا و

   «  )٤٩ ،٤٨(. پرولتاريا وارد سازد
                                                 

: توضيح مترجم آثار لنين " ( کند ذهن پرولتاريا را از آن پر :"  ـ ترجمه تحت اللفظی ٤٨
)مترجم ) (٢٩١ص ..." آثار"   

Neue zeit دوره ١٩٠١ـ ١٩٠٢، سال ) نويه تسايت " (عصر جديد "  ـ روزنامه ٤٩   
.٧٩، ص ٣بيستم شماره   

  ست، انقل کرده" چه بايد کرد؟ "  درخشان کائوتسکی را دریلنين اين بخش از مقاله
).مترجم ٢٨٩ـ ٢٩١ص ..." آثار ( " ٢٩ص   



 ٣٨

 
 اين ی لنين دربارهیسيلهای مشابهی را که به وه عزيز، آيا انديشهیخواننده

 یمسئله بيان شده بود به خاطر نمی آوريد؟  آيا موضع معروفی را که به وسيله
و " تفليسی کميته"  چرا   به خاطر نمی آوريد؟،ستااتخاذ شده" اکثريت "

ارجمند " منتقد" حقيقت را پنهان می کنند؟ چرا" سوسيال دمکرات" آن ینشريه
بت می کند، از نقل کردند اين جمالت از کائوتسکی صحما، زمانی که 

کائوتسکی خودداری کرد؟  اين آقايان بسيار ارجمند سعی درفريب چه کسانی 
دارند؟ چرا اين قدر خوانندگان شان را خوار می شمرند؟  آيا به اين دليل نيست 

از حقيقت وحشت دارند، خود را از حقيقت پنهان می کنند و فکر می کنند ... که 
ا نيز می توان پنهان کرد؟  اينها مثل کبکی رفتار می کنند که سرش که حقيقت ر

!  را در برف پنهان کرده و تصور می نمايد که هيچ کس نمی تواند اورا ببيند
  .ليکن اينها خود را همانند آن کبک گول می زنند

ست و اگر اين آگاهی ای علمی تکامل يافتهااگر آگاهی سوسياليستی برپايه
کارگر ى  به جنبش طبقه٥٠سوسيال دموکراسی ای ه کوششیيلهاز خارج به وس

ى ست ـ واضح است که تمام اينها از اين رو اتفاق می افتد که طبقهاوارد شده
ماند، نمی تواندعلم را به جلو برده و بکارگر باقی ى يک طبقهکه  کارگر، مادامی

بود ای خود به دست آورد؛ او هم کمه کوششیسوسياليسم علمی را به وسيله
  .زمان و هم کمبود استطاعت آنرا دارد
  :اش می نويسد"  ارفورتیبرنامه" اين است آن چه کائوتسکی در 

  
پرولتاريا در بهترين حد خود می تواند قسمتی از دانشی را ...» 

 ست کسب کرده واوازی به دست آمده ای بورژه آموختهیکه به وسيله
که او يک  ن مادامیآن را با عينيات ونيازهای خود وفق دهد، ليک

فراغت و استطاعت آن را دارد که مستقيمًا علم  پرولترباقی بماند کمبود
ست ای حدودی که توسط روشنفکران بورژوازی رسيدهارا به ور

از اين رو سوسياليسم خود به خودی کارگری می بايست تمام . ببرد
   «٥٢ را در برداشته باشد٥١عالئم اوتوپيسم

  ) رست وغير علمی است اتوپيسم يک تئوری ناد( 

                                                 
  ـ و نه فقط توسط روشنفکران سوسيال دمکرات٥٠

مترجم " (   UTOPISMUS "، وآلمانی "  UTOPIANISM " ـ انگليسی ٥١  
  ٩٣منتشره از طرف کميته مرکزی ، ص " برنامه ارفورت "  ـ٥٢
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کائوتسکی ادامه می دهد که اين نوع سوسياليسم اوتوپيستی اغلب ماهيت 
  آنارشيستی پيدا می کند، لکن

  
چنان که معروف است، در هر جا که جنبش آنارشيستی ... » 

واقعًا در توده نفوذ ) کائوتسکی . مقصود اوتوپيسم پرولتری است ـ ک(
ست، همواره، دير يا زود، اديل گشته کرده و به يک جنبش طبقاتی تب
، با تبديل شدن به محدودترين نوع يک عليرغم راديکاليسم ظاهريش

   «٥٣ .ستاجنبش تريديونيونيستی خالص پايان پذيرفته 
  

کارگر با سوسياليسم علمی ترکيب ى به عبارت ديگر، اگر جنبش طبقه
" سم محدودونيتريديوني "ی از محتوی تهی شده،خصيصهنگردد به طور ناگزير،
  . فرود می آوردستی سر در مقابل ايدئولوژی تريديونيونيکسب می کند و نتيجتًا

لکن اين . " او زوزه می کشد" سوسيال دمکرات  " یما و نشريه" منتقد " 
! "        به معنی ناچيز انگاشتن کارگران و تمجيد کردن از قشر روشنفکر است

آنها پرولتاريا را مانند ! بينوا" ل دمکرات سوسيا " ینشريه! یبيچاره" منتقد " 
يک زن جوان بوالهوس می انگارند که نبايد حقيقت را به او گفت، که همواره 

ما معتقديم ! خير، آقايان بسيار ارجمند! می بايست تعريفش کرد تا اين که نگريزد
ما . که پرولتاريا ثباتی بيشتر از آن چه که شما فکر می کنيد، نشان خواهد داد

. معتقديم که پرولتاريا ثباتی بيشتر از آن چه که شما فکر ميکنيد، نشان خواهد داد
آدم چه می تواند به شما ....درموردشما! ما معتقديم که  او از حقيقت نمی هراسد

يد که از حقيقت می هراسيد و، درمقاله تان، ابگويد؟ حتی همين اکنون نشان داده
  ...واقعی کائوتسکی چيستبه خوانندگان نگفتيد که نظرات 
 عبارتی توخالی مثل کارگرى بدون جنبش طبقهبنابراين سوسياليسم علمی 

  .باد هواست
 سرگشتگی بی هدف بدون سوسياليسم کارگر ى از طرف ديگر جنبش طبقه

تريديونيونيستی می باشد که، البته باالخره يک زمانی، به انقالب اجتماعی     
  .د و مشقت طوالنی می انجامد، ولی به بهای در
   !کارگرمی بايست با سوسياليسم در آميزدى نتيجه ؟ جنبش طبقه

  ٥٤ «کارگر با سوسياليسم استى جنبش طبقهترکيب   سوسيال دموکراسی»
                                                 

٩٤ ـ همانجا، ص ٥٣  
٩٤ص " برنامه ارفورت "  ـ ٥٤  
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  .اين چيزی است که تئوريسين مارکسيسی، کائوتسکی، می گويد
ما . همين را می گويند" اکثريت" و ) ايسکرای قديم ( يم که ايسکرا اما ديده

  .ست ايم که رفيق لنين موضع همانندی اتخاذ کردهاديده
  ست اموضع مارکسيستی استواری اتخاذ نموده " اکثريت" بنابراين 

موضع غير " تمجيد قشرروشنفکر"، "تحقيرکارگران"به وضوح، 
منشويک با اين همه دست " منتقدان"مارکسيستی اکثريت، و درهای مشابهی که 

"  تفليسهایمنشويک"د، چيزی جز اوراد و اوهام ودل بازی پرتاب می کنن
  . نيست

 ىکميته" تفليس " اقليت" از طرف ديگر، خواهيم ديد که در واقع، اين 
اساسأ متناقض با "آن هستند که " سوسيال دمکرات"ى و نشريه" تفليس

در حال . لکن بعدًا به اين موضوع خواهيم پرداخت. می باشند" مارکسيسم
  : ابه موضوع ذيل معطوف می داريمحاضر، توجه خود ر

  
درپشتيبانی از سخنانش " اکثريت يا اقليت "یمؤلف مقاله» 

 مفروض از یتئوريسين هرطبقه:  " را نقل می کند) ؟(کلمات مارکس
خودش در پراتيک  ىاز آن طبقهکه پيش  ميرسد یاراه تئوری به نتيجه

  «٥٥. ست ا آن رسيدهدر
  

ه زبان گرجی نمی داند، يا يک اشتباه يا نويسند. از دو حال خارج نيست
در آن که پيش از آن " هيچ شخص با سوادی نمی نويسد . چاپی موجود است

به آن رسيده  پيش از آن که: " به طور صحيح می توان گفت. "ستارسيده
اگر نويسنده دومين . "در حال رسيدن به آن استپيش از آن که " يا  ، "ستا

پس من  )." درحال رسيدن به آن استپيش از آنکه ( "مورد را در نظرداشته 
می بايست اظهار کنم که او از مارکس اشتباه نقل می کند، مارکس چنين چيزی 

ست، پس عبارتی که او ااگر نويسنده فرمول اول را در نظر داشته . نگفته است
 مفروض از راه یتئوريسين هرطبقه: " می بايست به قرارذيل می بود نقل کرده
در پراتيک به آن  خودش ی می رسد که پيش از آن طبقه،اه نتيجهتئوری ب
از آنجا که مارکس وانگلس از راه تئوری به اين  به عبارت ديگر، "ستارسيده

اری و بنای سوسياليسم اجتناب ناپذير است؛ دنتيجه رسيدند که اضمحالل سرمايه
 رد اتيکپراری را درداين مستلزم آن است که پرولتاريا پيش از آن سرمايه

                                                 
١٥ ص ١شماره " سوسيال دمکرات "  ـ ٥٥  
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 سوسياليستی، یاری را داغان کرده وبه جای آن شيوهد سرمايهپيش از آنکرده، 
  .ست ازندگی را بنا نهاده

 کاذب ما چقدر هایچه کسی می داند که مارکسيست! بيچاره مارکس
  امربوط ديگر به او نسبت خواهند داد؟ نای هحرف

آن چه که او در مارکس اين مطلب را بيان داشت؟ اين است " لکن آيا واقعأ 
  :ستاواقع گفته 

در " ....خرده بورژوازی هستندى ئی که نمايندههاتئوريسين »  
 که منافع مادی ئی رانده می شوندهاتئوری، به همان مسائل و راه حل

درعمل به ) خرده بورژوازی را ـ مترجم ( و موقعيت اجتماعی، او را
 نمايندگان یبدين گونه است که به طور کلی رابطه.آن می کشاند

  ٥٦«. ش هستندای که آنها نمايندهاسياسی وادبی يک طبقه وطبقه
   

، اين "ستاپيش از آن در آن رسيده "چنان که می بينيد، مارکس نمی گويد 
  .ستاارجمند اختراع شده " منتقد  "یبه وسيله" فيلسوفانه " کلمات 

  .درنتيجه جمالت خود مارکس دارای مفهوم کامأل متفاوتی می باشد
ی را ارائه می دهد؟ مارکس ا فوق، مارکس چه ايدهی نقل شدهیدرجمله

ايده (  آرمانی نمی تواندمفروض ى که تئوريسين يک طبقه فقط اين را می گويد
فقط را که عناصر آن در زندگی وجود نداشته باشد، بيافريند، و اين که او ) آلی 

       ه تئوری آرمانیآن از راى کرده و برپايه مشخص می تواند عناصر آتيه را
تفاوت . مفروض از راه پراتيک به آن ميرسدى  که طبقه بيافريندرا) لی آايده( 

ى اين است که تئوريسين در پيشاپيش طبقه در حرکت است و قبل از طبقه نطفه
  "رسيدن به چيزی از راه تئوری" چه از  آينده را مشخص می کند، اين است آن

  .منظور است
  : رکس وانگلس در مانيفست می گويند توجه کنيمبه آن چه که ما

 از يک طرف، از ٥٧ ) هايعنی سوسيال دمکرات( هابنابراين کمونيست»  
کارگر ى نقطه نظر پراتيک پيشرفته ترين و استوارترين بخش از حزب طبقه

 و از ٥٨به جلو ميراندای ديگر را هبخش تمامهرکشوری هستند يا بخشی که 
                                                 

 دوم حزب ی کنگرهی دردسترس نيست، به صورت جلسه]١١[" برومر١٨"  ـ اگر ٥٦
  . رجوع کنيد،ستا که در آن اين کلمات مارکس نقل شده١١١ص 
)مترجم (  ـ توضيح از استالين ٥٧  
  )مترجم (  ـ هم جا  تأکيد از استالين است ٥٨



 ٤٢

 مسير راه ، شرايط و  درک روشن تئوری، امتيازطرف ديگر، از نقطه نظر
  " عظيم پرولتاريا دارد ی  نهائی جنبش پرولتاريا را بر تودهکلینتايج 

 عظيم یتوده"از آنها به مراتب " به جلو می رانند"ا هآری، ايدئولوگ
ا به جلو هايدئولوگ. فراتر می روند و تمام نکته در همين است" پرولتاريا

 به همين دليل است که اين ايده، آگاهی سوسياليستی، از چنين ميرانند و دقيقًا
  .ارزش عظيمی برای جنبش برخوردار است

که به اکثريت حمله می کنيد؟ پس به به اين دليل است ارجمند، آيا " منتقد " 
ش ابه موضع مارکسيستی" اکثريت"مارکسيسم بگوئيد خداحافظ و بدانيد که 

  .افتخار می کند
در اين مورد از بسياری از جهات، موقعيت انگلس را " تاکثري"موقعيت 

 ،که شعور ا اظهار می داشتندهايده آليست.  به خاطر می آورد٩٠ یدر دهه
به نظر آنها آگاهی اجتماعی زير بنائی است که بر . منشاء حيات اجتماعی است

  .ندبدين جهت آنان را ايده آليست می ناميد. ستا آن حيات اجتماع بنا شده یپايه
بايد اثبات می شد که شعور از آسمان فرود نمی آيد، بلکه از خود حيات به 

  .ستاوجود آمده 
 تاريخ وارد شدند وشکوهمندانه اين تکليف را یمارکس وانگلس به عرصه

آنها ثابت نمودند که حيات اجتماعی منشاء شعور است و اين . به اتمام رسانيدند
 آن آگاهی اجتماعی بنا یی است که برپايهکه بنابراين، حيات اجتماعی زيربنائ

 آليسم را حفر کردند و راه را برای بدين طريق آنها گور ايده. ستاشده 
  .ماترياليسم هموار کردند

 ،ا اين را بدين معنی تفسير کردند که آگاهیهبرخی از شبه مارکسيست
  . ا، از اهميت کمی برخوردارندهايده

  .می رسيدا بايد به اثبات هاهميت عظيم ايده
تأکيد  ) ١٨٩١ـ ١٨٩٤( ايش هو از اين رو انگلس به پيش آمد و در نامه

ا از آسمان فرود نمی آيد بلکه توسط خود هنمود که گرچه صحيح است که ايده
با اين حال شعور همين که متولد شد اهميت عظيمی را . حيات توليد می شوند

می کنند و برحيات ا را متحد کرده، متشکل هچرا که انسان. کسب می کند
شعور در تحول که   تأثير می گذارند و اين،وجود آوردهه  که آنها را ب،اجتماعی

  .تاريخ از اهميت عظيمی برخوردار است
اين مارکسيسم نيست بلکه  ":که ايش فرياد بر آوردندهبرنشتاين و همانند
  ....ا فقط خنديدندهمارکسيست". خيانت به مارکسيسم است
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ا ـ آنها مدعی بودند ه ـ اکونوميست،ائی در روسيههکسيستبودند نيمه مار
وجود می آيند پس آگاهی ه  حيات اجتماعی بیا به وسيلههاز آنجا که ايده

  .کارگراز اهميت کوچکی برخوردار استى سوسياليستی برای جنبش طبقه
کارگر از ى بايد اثبات می شده که آگاهی سوسياليستی برای جنبش طبقه

خوردار است، که جنبش بدون آن دچار سرگردانی بی هدف اهميت عظيمی بر
صورت هيچ کس نمی تواند بگويد چه  تريديونيونيستی خواهد بود، و در اين

  . موقع پرولتاريا خود را از دست آن خالص ساخته و به انقالب اجتماعی ميرسد
کتاب      . و ايسکرا منتشر شد و شکوهمندانه اين تکليف را به انجام رساند

منتشر شد که در آن لنين بر اهميت عظيم آگاهی سوسياليستی " چه بايد کرد؟ " 
. حزب شکل گرفت و قاطعانه اين مسير را پيش گرفت" اکثريت . " تأکيد نمود

 ًااساس"اين : ای حقير جلو آمده وبنای فرياد گذاشتند کههلکن در اينجا برنشتاين
  "!  متناقض با مارکسيسم است

  های حقير می دانيد مارکسيسم چيست؟" ونوميستاک"ولی آيا شما 
مسئله چيست؟ چرا پلخانف : او خواهد پرسيد! شگفتا: خواننده خواهد گفت

 ٧٠رجوع کنيد به ايسکرای جديد شماره ( ش را در انتقاد از لنين نوشت امقاله
ای کاذب تفليس هآيا مارکسيست عيب جوئی ميکند؟ " اکثريت"او چرا از ) ٧١و

پلخانف را تکرار ای ابراز شده توسط هشان ايده" سوسيال دمکرات "یو نشريه
ی که انمی کنند؟ آری آنها را تکرار می کنند، ولی آن چنان به طرز ناشيانه

ولی می دانيد نکته چيست؟ در حقيقت . آری پلخانف انتقاد کرد. مبتذل می شوند
سکرای قديمی با اي" اقليت"ش را کرديم، رهبران اکه ما بحثی ادر مورد مسئله
متعجب . است" اکثريت"حال آن که ايسکرای قديمی پرچم . مخالفتی ندارند

  :اين است واقعيت امر! نشويد
به قبل رجوع (  ايسکرای قديم آشنا هستيم ی مربوط به برنامهیما با مقاله

 مزبور کامأل بيان گرموضع اتخاذ شده توسط یمی دانيم که مقاله). شود
 ايسکرا در آن یاله از کيست ؟ مقاله از هيئت تحريريهمق. می باشد" اکثريت"

چه کسانی عضو هيئت تحريريه بودند؟ لنين ،پلخانف، آکسلرود، . زمان است
" اکثريت " از آنها در حال حاضر فقط لنين به . مارتف، زاسوليج و استاروور

د لکن اين حقيقت باقی می مان. هستند" اقليت"تعلق دارد، پنج تن ديگر رهبران 
 ايسکرا بودند، نتيجتًا، اينان      ی مربوط به برنامهیکه آنها سردبيران مقاله

ند معتقد اای خود را منکر شوند، ظاهرأ به چيزی که نوشتههنمی بايست گفته
  .ندابوده

  .اما اگر مايل باشيد، ايسکرا را ترک می کنيم
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  : اين است آن چه که مارتف می نويسد
  

ای کارگر بلکه هسم ابتدا نه از ميان توده سوسياليیبنابراين ايده» 
  ٥٩« . از درون مطالعات محققين صفوف بورژوازی بر خواست

  
  : می نويسد ) Vera Sassulitsch(   زاسوليج  واين است آن چه که ورا

  
به اين سادگی ...  همبستگی طبقاتی کل پرولتاريایحتی ايده» 

و سوسياليسم به ...آيدنيست که بتواند مستقًال در ذهن کارگر به وجود 
... اطمينان زياد به طور اتوماتيک، از افکار کارگران بيرون نمی جهد

 کل تکامل هم زندگی و هم یزمينه برای تئوری سوسياليسم به وسيله
 ذهن يک نابغه که مسلح به آن یو به وسيله... دانش آماده گشته بود
ليسم در ميان ای سوسياه ايدهیمتنابًا، اشاعه. دانش بود آفريده شد

ائی که هسوسياليست ی اروپا به وسيلهیکارگران، تقريبًا در تمام قاره
 کارآموزيشان را در مؤسسات فرهنگی مربوط به طبقات باال گذرانده

  ٦٠«. بودند، منشاء گرفت
  

حال بگذاريد از پلخانف که اين چنين با کبکبه و دبدبه از لنين در ايسکرای 
 دوم حزب یصحنه، کنگره. انتقاد می کند بشنويم ) ٧١ و ٧٠ای هشماره( جديد 

او مارتينف را . است پلخانف بر عليه مارتينف و در دفاع از لنين بحث می کند
را " چه بايد کرد؟ "  تنهای لنين را مستمسک قرار داده و کتاب یکه يک جمله

  : در کـُل ناديده گرفته، سرزنش می کند و به گفتارش ادامه می دهد
  

 می اندازد که         ٦١ارتينف مرا به ياد مأمور تفتيش افکار میحيله» 
 را از ٦٢"دعای ربانی " ی ازامرا مجاز بداريد تا جمله: "گفت

 آن شايستگی یمضمون آن جدا کنم تا به شما اثبات کنم که نويسنده
  «بدار کشيده شدن را دارد

                                                 
٣ص   )   KRASNOYE ZNAMYA ـ مارتف ـ کراسنوی ازناميا  ٥٩ )  

٧٩ ـ ٨٠ ص ٤شماره  ] ١٢ [ ـ زاريا ٦٠  
)مترجم . (  ـ اشاره به مأمورين تفتيش افکار قرون وسطائی است٦١  
)مترجم ( ای کتاب انجيل است ه ـ نام يکی از بخش٦٢  
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چنين  ائی که توسط نه فقط رفيق مارتينف بلکه همه عيب جوئیی اما همه
 همگی متکی ، قابل تأسف لنين می شودیتوسط کسان زياد ديگری از اين جمله

  :رفيق مارتينف اين کلمات انگلس را نقل می کند که. ءتفاهم استبر يک سو
  

ى سوسياليسم نوين بيانگر تئوريک جنبش نوين طبقه» 
   «کارگراست 

  
بيان عام ولی گفتار انگلس يک ... رفيق لنين نيز با انگلس موافق است

مسئله اين است که چه کسی برای اولين بار بيان تئوريک را فرموله . است
ی در پلميک عليه ا تاريخ فلسفه بلکه مقالهیی نه دربارهاميکند؟ لنين مقاله

  .نوشت" اهاکونوميست"
ى می گفتند بايد صبر کنيم و ببينيم که طبقه" اهاکونوميست"ا يعنی آنه

يعنی بدون " (ميکرب انقالبی"ن ياری ای خودش و بدوهکارگربا کوشش
بدين ترتيب اينان سوسيال دموکراسی، را . به کجا می رسد) سوسيال دموکراسی 

يعنی به اين خاطر که آگاهی " ميکرب انقالبی"درست به اين خاطر که يک 
ولی اگر . از گفتن هرگونه چيزی به کارگران منع می شد. انقالبی دارد

و آگاهی .  ناآگاه استیا چيزی که باقی می ماند تودهرا حذف کنيد تنه" ميکرب"
اگر می خواستيد نسبت به لنين منصف . می بايست از خارج بدان وارد شود

باشيد، و اگر تمام کتابش را با احتياط خوانده بوديد، آن گاه می ديديد که دقيقًا اين 
 ٦٣.می گويد) درکتابش ـ مترجم ( همان چيزی است که او
  . حزب گفتی که پلخانف در دومين کنگرهاين چيزی است

 همان مارتف، آکسلرود، یو اکنون پس از چند ماه، همان پلخانف به وسيله
 لنين یزاسوليج، استاروور وبقيه تحريک شده، دوباره سخن گفته و همان جمله

لنين :  دوم از آن دفاع کرده بود، مستمسک قرارداده، می گويدیرا که در کنگره
ی دعا"ی از ااو می داند که حتی اگرجمله. مارکسيست نيستند" اکثريت " و 

 دعا ممکن یاز مضمون آن بريده شده وجداگانه تفسير گردد نويسنده" ربانی
او ميداند . داربيابدى است به خاطر جسارت به مقدسات، خود را در باالی چوبه

. ندکه اين غير منصفانه است و اين که يک منتقد، بی غرض چنين کاری نمی ک
با وجود اين او اين جمله را از کتاب لنين جدا می سازد، غير منصفانه عمل 

و مارتف، زاسوليچ، آکسلرود نقش دالل . کرده، خود را علنأ به لوث می کشد
 ـ ٧١ای هشماره(ش را درايسکرای جديد امحبت را برای او ايفاء کرده و مقاله

                                                 
١٢٨ حزب ص ی دومين کنگرهی ـ صورت جلسه٦٣  
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له خود را يک بار ديگر تحت نام هيئت تحريريه چاپ کرده و بدين وسي ) ٧٠
  .رسوا می کنند

چرا آنان اين چنين، بی شخصيتی خود را به نمايش می گذارند؟ چرا 
 ی مربوط به برنامهیند؟ چرا آنها مقالهاخود را رسوا کرده" اقليت"رهبران 

آنها ا منتشره در ايسکرا را که خود با آن موافق بودند، وارد کردند؟ چر
 آيا هرگز قبأل چنين تقلبی در حزب سوسيال ای خود را منکر شدند؟هحرف

  دمکرات ديده شده بود؟ 
 پلخانف گذشت چه ی دوم وظهور مقالهیدر طول چند ماهی که بين کنگره

  اتفاقی افتاد؟
، )قديم ـ مترجم(  دوم از شش سردبيریکنگره: آن چه که اتفاق افتاد اين بود

: ايسکرا انتخاب کرد) رجم جديد ـ مت ( یتنها سه نفررا به عنوان هيئت تحريريه
در مورد بقيه يعنی آکسلرود، استاروود و زاسوليج، . پلخانف، لنين و مارتينف

الزم به تذکر نيست که کنگره حق . کنگره آنان را به مقامات ديگری انتخاب کرد
 هر کس اين بود که در مقابل اين تصميم سر یداشت چنين عمل کند؛ و وظيفه

 حزب می باشد و عالی ترين ارگان حزب است یگر ارادهکنگره بيان. فرود آورد
  .ستا حزب را پايمال کردهیو هر کس که مخالف تصميمات آن عمل کند، اراده

انضباط (  حزب، به انضباط حزب یلکن اين سردبيران سرسخت به اراده
به نظر می رسد که انضباط . سر فرود نياوردند)  حزب استیحزب همان اراده
آنها به خاطر ! ستا حزب مانند ما اختراع شده ی کارکنان سادهحزب تنها برای

ی تجمع اانتخاب نشدن به سردبيری، نسبت به کنگره خشمگين شدند، در گوشه
آنها اعالم تحريم عليه . کردند، مارتف را با خود برده و اپوزيسيونی تشکيل دادند

 تهديد حزب و شروع بهای حزبی امتناع ورزيده هحزب کرده، از انجام فعاليت
 مرکزی و شورای ی، کميتهیآنها می گفتند ما را به هيئت تحريريه. نمودند

حزب انتخاب کنيد در غير اين صورت موجب انشعاب خواهيم شد، و انشعاب 
  . حزب را پايمال کردندیبنابراين آنها يک بار ديگر اراده. رخ داد

  :ای سردبيران اعتصابی بودهاينها خواست
درهيئت سه کرسی يعنی به ما " ( قديم ايسکرا احياء شود یهيئت تحريريه"

  ) تحريريه بدهيد 
 مرکزی به یدر کميته" ...) اقليت"يعنی از( تعداد معينی از اپوزيسيون " 

  ."کار گمارده شوند
دو کرسی در شورای حزب به اعضای اپوزيسيون اختصاص داده شود، " 
  ..."و غيره
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 می سازد از قادرروطی که حزب را  را به عنوان تنها ششروطما اين " 
" کشمکش که حتی موجوديت آن را تهديد می کند، جلوگيری کند؛ ارائه می دهيم 

ای ما را ارضاء کنيد، درغير اين صورت موجب انشعابی هيعنی،خواست(
  ٦٤.) در حزب خواهيم شدبزرگ

  حزب در جواب به آنها چه گفت؟
ما نمی توانيم : به آنها گفتند مرکزی و رفقای ديگر ینمايندگان حزب، کميته

ی است مربوط به ا حزب اقدام کنيم، انتخابات مسئلهیعليه تصميمات کنگره
کنگره، معهذا ما برای احيای صلح و هماهنگی، خواهيم کوشيد، اگرچه، راستش 

  .را بگوئيم
  به خاطرخفت آور است، شما می خواهيد حزب را کرسی مجادله به خاطر

  . منشعب کنيد، و غيره چند کرسیبدست آوردن
سردبيران اعتصابی رنجيدند، آنها خجالت زده شدند ـ زيرا به راستی به 

ائی آغاز کرده بودند، آنها هنظر می آمد که مجادله را به خاطر احراز کرسی
 خود را برقرارنمودند ـ آنها یو امر قهرمانانه٦٥پلخانف را به طرف خود کشيده

 مجبور خاطر کرسی ها مجادله نمی کنند، به خاطر اين که نشان دهند که به

                                                 
  ٢٦ص " تفسيری بر صورت جلسات اتحاديه "  ـ ٦٤
رای پلخانف چه گونه ممکن بود که به طرف  ـ شايد خواننده اين سطور سئوال کند که ب٦٥

حقيقت اين است که . بود" اکثريت"برود ــ  همان پلخانفی که سخت پشتيبان " اقليت"
آمد و اعالن تحريم خشم به " اقليت " هنگامی که . اختالف نظر ميان او و لنين پيش آمد

لنين با او . تن در دادنمود، پلخانف اين موضع را اتخاذ کرد، که الزم است به آنها کامأل 
اختالف بين اين دو . کرد" اقليت " پلخانف تدريجًا شروع به تمايل به طرف . موافق نبود

اين . شد" اکثريت " رشد کرد تا به چنان اوجی رسيد که يک روز پلخانف مخالف لنين و
  :است آن چه که لنين در اين باره می نويسد

يک عضو شورا به ديدن پلخانف رفتم و گفتگويمان در واقع، چند روز بعد، من همراه با " 
  :با پلخانف، بدين ترتيب انجام شد

چنان بد خلق هستند که برای ") اقليت " يعنی ( ميدانی بعضی از همسران : پلخانف گفت
  ! هيستريک و رسوائی بزرگ عمومی بايد به آنان تن در دادیجلوگيری از يک حمله

بمانيم تا از ی تن در دهيم که به حد کافی نيرومند باقی اه گونهبايد، اما بايد ب: من پاسخ دادم
تفسير بر صورت " مراجعه شود به . ( به مراتب بزرگتری جلوگيری نمائيم " رسوائی" 

  ] ١٣[) ست ا لنين نقل شدهی، که در آنجا از نامه٣٧ص " جلسات اتحاديه 
 بعد پلخانف شروع به حرکت به از اين لحظه به. لنين و پلخانف نتوانستند به توافق برسند

حال ترک   يم که اينک پلخانف درا شدهمطلعما از منابع موثقی .  طرف اقليت نمود
  ] ١٤[ "دنونيک سوتسيال  دمکراتا" حاضر ارگان خودش   است و در حال"اقليت"

    ) Dnevnik Sotsia Demokrata.   (را تأسيس نموده است
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آنها . به دست آوردند" اقليت " و" اکثريت " ما بين " اختالف بزرگتری " بودند 
گشتند وگشتند تا در کتاب لنين عبارتی يافتند که اگر مضمون آن جدا شود وبه 
. طور جداگانه تفسير شود ـ حقيقتأ می توان بر آن ايراد بنی اسرائيلی گرفت

است، " اکثريت " لنين رهبر : ان اقليت پنداشتند که اين فکر خوبی استرهبر
و . بيائيد لنين را بی اعتبار ساخته و بدين طريق حزب را به طرف خود بکشانيم

لنين و پيروانش " از اين رو پلخانف شروع به جار زدن به دنيا کرد که 
ب لنين که امروز صحيح، همين ديروز از همين ايده در کتا" مارکسيست نيستند 

ی نيست؛ يک اپورتونيست دقيقًا ابدان حمله می کنند، دفاع می نمودند؛ لکن چاره
  .که ارزشی برای اصول قائل نيست، اپورتونيست خوانده ميشود به خاطر آن

اين است دليل اين که چرا خود را ملوث ميکنند، و اين است علت 
  .شان لکن اين تمام قضيه نيستدروغگوئی 
انی گذشت، آنها ديدند که فقط تعداد کمی از افراد ساده لوح اعتنائی مدت زم

" اموراتشان " آنها ديدند که . و لنين می کنند" اکثريت " به آژيتاسيون آنها عليه 
ست و تصميم گرفتند که اشان ضرر می کرده " داد وستد" در راه بدی بوده، 

 همان پلخانف، و ١٩٠٥ مارس ١٠ یدر شماره. مجددًا رنگشان را عوض کنند
ی تصويب کردند اهمان مارتف و همان آکسلرود، بنام شورای حزب، قطعنامه

  : آن عالوه برچيزهای ديگر گفتندکه در 
") اقليت"و " اکثريت" يعنی ( دوطرف ") ... اکثريت " خطاب به ! (رفقا" 

ند که اختالفات موجود در امحکم را ابراز داشتهى متداومًا اين عقيده
ا و سازماندهی از چنان اهميتی برخوردار نيستند که فعاليت در هاکتيکموردت

بنابراين .  آنها می گفتند٦٦" غير ممکن سازنديک تشکيالت حزبی واحد را 
را برای حل ) ـ و ديگران  BEBELمرکب از ببل ـ ( ی ااجازه دهيد حکم رفيقانه

  .وفصل اختالفاتی جزئی فرا خوانيم
در حزب صرفًا نزاعی مختصر می باشد که خالصه اين که، اختالفات 

ی به تحقيق در مورد آن خواهد پرداخت، لکن ما يک کل متحد احکم رفيقانه
  .هستيم

ای هبه سازمان" ا هغير مارکسيست" اما چگونه اين امر امکان دارد؟ ما 
اين چه مفهومی ...يم، ما يک کل متحد هستيم، وقس عليهذااحزب دعوت شده

غير "آيا ! به حزب خيانت می کنيد" اقليت" بران دارد؟ چرا، شما ره
غير "را می توان در رأس حزب قرار داد؟ آيا جائی برای " ا همارکسيست
در صفوف حزب سوسيال دمکرات هست؟ يا اين که شايد شما " ا همارکسيست

                                                 
٣ص .٩١ ـ ايسکرا، شماره ٦٦  
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يد لکن انتظار ايد و بنابراين تغيير جبهه دادهاهم به امر مارکسيسم خيانت کرده
نکته اين است که اين رهبران شگفت انگيز      . ، ساده لوحانه استپاسخ داشتن

متعددی درجيبشان دارند و هرگاه اصل مشخصی را بخواهند آن را از " اصول"
آنها برای هر روز هفته، نظری : مثلی است که می گويند. جيب بيرون می آورند

  !متفاوت دارند
  .ندااين چنين" اقليت " رهبران به اصطالح 

تفليس " اقليت "  اين رهبريت، به اصطالح ین ترتيب اوضاع دنبالچهبدي
مشکل اين است که بعضی مواقع اين . برای هرکسی به سادگی قابل تصور است

دنبالچه اعتنائی به رأس نکرده و از اطاعت او خودداری می کند، برای مثال 
ست و دعوت می پندارند که مصالحه امکان پذير ا" اقليت " هنگامی که رهبران 

سوسيال  "یتفليس و نشريه" اقليت"به هماهنگی کارکنان حزبی می کنند، 
" اقليت" و" اکثريت " مابين : اش به غرولند و فرياد ادامه می دهد که"دمکرات

 موجود است، و اين که ما بايد هم ديگر ٦٧" مبارزه بر سر مرگ و زندگی "يک 
  .را نابود کنيم

خطاب      ) بی پرنسيب ( نها را اپورتونيست گله دارد که ما آ" اقليت " 
خود را نقض می کنند، اگرازجهتی به جهت ای هاما اگر آنها حرف. می کنيم

ديگرنوسان می کنند، اگر تا ابد دچار تزلزل و درنگ باشند، چه چيز ديگری 
ميتوان به آنها گفت؟ آيا يک سوسيال دمکرات اصيل می تواند عقايدش را هر از 

ای هعقايدشان را بيش از دفعاتی که انسان دستمال" اقليت " ر دهد؟  گاهی تغيي
  .جيبش را عوض می کند، تغيير می دهند

به درستی " اقليت"ای کاذب ما با سرسختی تکرار می کنند که همارکسيست
  در ماهيت، پرولتاريائی است؛ آيا چنين است؟

  .بيائيد ببينيم
  :کائوتسکی می گويد

او . ين شدن با اصول حزب راحت تر استبرای پرولتاريا عج » 
ی، منافع ابه طرف خط مشی اصولی، که مستقل از خلق وخوی لحظه

  ٦٨« . شخصی يا محلی باشد، تمايل می يابد
  

                                                 
١شماره " سوسيال دمکرات " جوع شود به  ـ ر٦٧  
٨٨ مرکزی ص یمنتشره از طرف کميته.  ـ برنامه ارفورت٦٨  
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ی که مستقل از اچطور؟ آيا به سمت خط مشی" اقليت  " یلکن در باره
ی، و غيره باشد متمايل است؟ بر عکس همواره در درنگ اخلق و خوی لحظه

ست تا ابد تزلزل دارد، از يک خط مشی قاطع اصولی بيزار است، بی پرنسيپی ا
قبأل با اين حقايق . ی پيروی می کندارا ترجيح می دهد، از خلق وخوی لحظه

  .آشنا شديم
  :کائوتسکی می گويد

  
پرولتر، ــ . " که پرولتاريا به انضباط حزبی عالقمند است» 

او تمام نيروی خود، ... يچ است مادامی که فرد منفرد ومجزائيست ــ ه
تمام استعداد خود را برای ترقی وپيشرفت و تمام اميدها وآرزوهای  

بدين دليل است که او به "  کسب می نمايد... خود را از سازمان
 یوظيفه" او .  نفع شخصی يا اشتهار فردی منحرف نمی شودیوسيله

ام می دهد خود را در هر شغلی و هرجائی که او را بگمارند، انج
وداوطلبانه مطيع انضباطی است که در تمام احساسات وتمام تفکر او 

  ٦٩ « ."ستارخنه کرده
 

 منضبط هستند؟ یلکن اقليت چطور؟ آيا آنها هم مملو از يک روحيه
 اولين کسانی که ٧٠برعکس انضباط حزبی را نفی کرده و آن را استهزا می کنند

بودند آکسلرود، " اقليت " ان در اختالل انضباط حزبی سرمشق شدند رهبر
زاسوليچ، استاروور، مارتف و ديگران را بياد آوريد که از سر فرود آوردن به 

  . دوم خودداری کردندیتصميمات کنگره
  :کائوتسکی ادامه می دهد

  
او سر فرودآوردن . وضع روشنفکران کامأل طور ديگری است» 

 روی اجبار بدان در مقابل انضباط حزب را بی نهايت سخت يافته و از
او ضرورت انضباط ." تن می دهد، و نه از روی خواست آزاد خويش

خودش را هم بديهی . را فقط برای توده قائل است نه برای برگزيدگان
ل روشنفکری که آ ايدهینمونه." است جزو برگزيدگان ميشمارد

و در هرشغلی که او ... سراپای وجودش را روح پرولتاريائی فراگرفته
         کمال تابع راه بزرگ  ند کار کرده و خود را تمام وااشتهرا گم

                                                 
)٦٧٦ص ... " آثار(" از لنين " يک گام به پيش، دو گام به پس "  ـ رجوع کنيد به ٦٩  
  . مراجعه کنيد"  اتحاديه یصورت جلسه"  ـ به ٧٠
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که ما اغلب از      .....به آن ضجه وزاری مذبوحانه  نموده و ما
درموقعی که به اقليت می افتند می شنويم، با نظر .....روشنفکران

ل چنين روشنفکری ليبکنخت آ ايدهیحقارت می نگريست ــ نمونه
)LIEBKNECHT (نجا می توان از مارکس هم نام برد که اي. بود

 اطاعت از یبرای بدست آوردن نخستين مقام تالش نمی کرد و نمونه
  ٧١«انضباط حزبی در انترناسيونال بود که در آن بارها در اقليت افتاد 

  
! را داراست"  پرولتاريائییروحيه"چطور ؟ آيا هيچ نوعی از " اقليت"اما 

يم که رهبران امارکس می باشد؟  برعکس، ديدهآيا رفتارش شبيه به ليبکنخت و 
يم که اين رهبران اند، ديدهاخود را تابع امر مقدسمان نگردانيده" نفس"اقليت، 

    زاریوقتی خود را دراقليت يافتند ضجه و" حزب یبودند که در دومين کنگره
يم که آنها بودند که، بعد از کنگره، برای     ارا سردادند، ديده" مذبوحانه

ناله سردادند، و آنها بودند که يک انشعاب حزبی را به " ای باالهکرسی"
  ...ا براه انداختندهخاطراين کرسی
  !شما؟" ماهيت پرولتاريائی" ای ارجمند اين است همنشويک
ا می پرسند، پس چرا دربعضی شهرها کارگران درطرف ما همنشويک

  هستند؟
هستند، " اقليت  " آری، حقيقت دارد در برخی شهرها کارگران در طرف

               اهکارگران حتی از رويزيونيست. اما اين چيزی را اثبات نمی کند
در برخی از شهرها پيروی می کنند، اما اين اثبات ) ا در آلمان هاپورتونيست( 

نمی کند که موضع آنان پرولتری است؛ ثابت نمی کند که آنان اپورتونيست 
ُرزی را يافت، اما اين ثابت نکرد که کالغ بلبل روزی يک کالغ گل . نيستند
  :بی جهت نيست که می گويند. است

  
  

  هرآن گاه کالغ  گل ُرزی را بيابد
  "که من بلبلم " بانگ بر می دارد، 

  

                                                 
   )٦٧٨ ـ ٦٧٩ص ..." آثار(" گام به پس يک گام به پيش، دو " ــ  رجوع کنيد به لنين ٧١
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همان . برخاستائی هزمينهاينک آشکاراست که اختالف در حزب ازچه 

قاطعيت ش گراي: ستاطورکه معلوم است دوگرايش درحزب ما متجلی گشته 
  تزلزل روشنفکری و گرايش پرلتری

  
  
  
  
  

 ی منتشره از طرف کميتهیچاپ مجدد از روی جزوه
  اتحاديه قفقاز

   حزب سوسيال دمکرات کارگری
  )ترجمه از زبان قفقازی  ( ١٩٠٥روسيه، مه 

  
  
  
  

   انگليسیی فارسی از ترجمهیترجمه
  ، مسکو ١جلد"آثار استالين " 

  .انی آن آلمی  ترجمهی بامقايسه١٩٥٢
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  :توضيحات
  
  
  
  

 اختالفات یمختصری درباره" استالين تحت عنوان . و. ژی ـ جزوه١
ژوردانيا مانند .  درپاسخ به مقاالتی از ن١٩٠٥درپايان آوريل " درون حزب

 یو مقاله" سوسيال دمکرات  " یمنتشره در نشريه" اکثريت يا اقليت  " یمقاله
خبر . ستاو غيره نوشته شده" ماگزوری  " یدر نشريه" يک حزب چيست؟ " 

 ١٨در . ا در خارج رسيدهانتشار اين جزوه به سرعت به مرکزيت بلشويک
ی به ادر نامه ) N. K. KRUPSKAYA(کروپسکايا  . ک.  ن١٩٠٥ژوئيه 
 قفقاز حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه خواستار ارسال ی اتحاديهیکميته
اين جزوه به طور وسيعی در ميان . يت گرديدائی از اين جزوه به مرکزهنسخه

کارگران پيشرو از طريق اين جزوه . بلشويک درقفقاز انتشار يافتای هسازمان
. ا. ا به رهبری وه بلشويکیبه اختالفات درون حزب ومواضعی که به وسيله

 به زبان گرجی در ١٩٠٥اين جزوه در ماه مه . لنين اتخاذ شده بود، پی بردند
 قفقاز حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه یرزمينی اتحاديه زيیچاپخانه
ای روسی و ه به چاپ رسيد و در ماه ژوئن به زبان ) AVLABAR(آوالبار 

  ١٦. ــ ص. نسخه چاپ شد٢٠٠٠الی ١٥٠٠ارمنی، هر يک در 
 مارکسيستی غير یـ اولين روزنامه) جرقه  (  )ISKERA(  ـ ايسکرا٢

اولين .  تأسيس شد١٩٠٠ لنين در سال یوسيلهقانونی سرتاسری روسيه، که به 
، در شهر اليپزيک ١٩٠٠دسامبر  ) ٢٤( ١١ ايسکرای لنين در یشماره

)LEIPZIG (  منتشر شد، و بعد از آن درمونيخ، لندن  )و آغاز بهار  ) ١٩٠٢
ائی از حزب سوسيال ها و کميتههگروه. ، در ژنو، به چاپ می رسيد١٩٠٣

طرفداری از مشی ايسکرای لنينی در بسياری از ، به دمکرات کارگری روسيه
ـ در قفقاز .شهرهای روسيه منجمله در سن پترزبورگ و مسکو سازمان يافتند

 غير قانونی ی روزنامهی ايسکرا تبليغ می شد، به وسيلهیافکاری که به وسيله
، ارگان سوسيال دموکراسی انقالبی گرجستان حمايت ) BRDZOLA(  بردزوال
) بلشويک (ورد نقش و اهميت ايسکرا به تاريخ حزب کمونيست در م. (می شد

 ــ.   فارسی  رجوع کنيد٥١ـ ٦٦مسکو، ص )  مختصر یاتحاد شوروی ـ دوره
  ١٧. ص

ی که به زبان گرجی ا غير قانونییــ روزنامه" سوسيال دمکرات "  ـ ٣
 تحت ١٩٠٥ای قفقاز، از آوريل تا نوامبره منشويکیدر تفليس به وسيله
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 یاولين شماره. انتشار می يافت ) N. JORDANIA( ژوردانيا    .  ن ریسردبي
 تفليس حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه یارگان کميته" آن تحت عنوان 

ای کارگری هارگان سازمان" ای بعدی، خود را هلکن در شماره. منتشرشد
  ١٨.  ــ ص.ناميد" سوسيال دمکرات قفقازی 

ی که به فواصل نامرتب از امجله) ارگران آرمان ک(  ـ رابوچيه ديلو٤
ای روسيه در ه سوسيال دمکراتی در ژنو، به وسيله اتحاديه١٩٠٢ تا ١٨٩٩
  ١٨.  ــ ص.انتشار می يافت") ا هاکونوميست(" خارج  
ص ٤ لنين چاپ چهارم روسی، جلد . ا. ـ رجوع کنيد به آثار کامل و٥
  ١٩. ــ ص. ٣٤٣
   ٢٠. ــ ص. )A.N.POTRESOV (پوترسف . ن. ـ استاروور ـ نام مستعار آ٦
، مسکو ١ کارل مارکس و فردريک انگلس، جلدی ـ به آثار منتخبه٧
  ٢٢. ــ ص. )انگليسی ـ مترجم  ( ٤٤ص ١٩٥١
 ی مجله )عصر جديد (  ـ ) DIE NEUE ZEIT(  ـ دی نويه تسايت ٨

منتشر ١٩٢٣تا ١٨٨٣ی آلمان که در اشتوتگارت از سال اهسوسيال دمکرات
  ٢٦.  ــ ص. گرديدمی

 تا ١٩٠١ی که از اـ مجله) مسافر  (  )MAGZAURI(  ـ ماگزوری ٩
 در تفليس منتشر می شد و موضوعات مربوط به تاريخ، باستان ١٩٠٥نوامبر 

، ١٩٠٥شناسی، جغرافيا و نژاد سياسی را مورد بررسی قرار ميداد و درژانويه 
 یيل به نشريه، تبد )F.MAKHRADZE( ماخارادزه . تحت سردبيری ف

در اين مجله . ای گرجستان گرديدههفتگی ادبی و سياسی سوسيال دمکرات
 .ا را منتشرمی کردهمقاالتی از نويسندگان بلشويک و همچنين مقاالت منشويک

  ٢٩. ــ ص
 افتتاحی حزب سوسيال ی در کنگره )HAINFELD(  ـ برنامه هاينفلد ١٠

در بخش . کيل شد، تصويب شددر هاينفلد تش١٨٨٨دمکرات اتريش که در سال 
اعالم موازين، اين برنامه شامل چند نکته بود که مسير تکامل اجتماعی ووظايف 

 وين یپرولتاريا و حزب پرولتری را به درستی توضيح می داد، بعدًا، در کنگره
 ديگری ی هاينفلد حذف گرديد و برنامهی تشکيل شد، برنامه١٩٠١که در سال 

  ٣٧.  ــ ص.يستی، به جای آن تصويب شد نظرات رويزيونیبرپايه
به انگليسی ـ (  ــ  به آثار منتخب کارل مارکس و فردريک انگلس ١١
  ٤١.  ــ ص. رجوع کنيد٢٥٠، ص ١٩٥١، مسکو١، جلد)مترجم 
 تئوريک سوسيال یيک نشريه) طلوع  (  )ZARYA(  ــ زاريا ١٢

شتوتگارت چاپ لنين پايه گذاری شد و در ا. ا. دمکراتيک روسی که توسط و
 مشابهی داشت و از یاين نشريه هم زمان ايسکرا بود و هيئت تحريريه. ميشد

  ٤٤.  ــ ص. منتشر شد١٩٠٢ تا اوت ١٩٠١آوريل 
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، ١٧٧ ص ٧لنين، چاپ چهارم روسی ـ جلد. ا.  ــ  به آثار کامل و١٣
  ٤٧.  ــ ص.رجوع کنيد

  
  يک سوتسيال دمکراتائــ  دنو١٤

)DNEVIK SOTSIAL DEMOKRATA() ای سوسيال هيادداشت
پلخانف از مارس . و. گ یی که در فواصل نامرتب به وسيلهامجله) دمکرات
شانزده شماره از اين نشريه .  درژنو منتشر می شد١٩١٢ تا آوريل ١٩٠٥

 ٤٧.  ــ ص. منتشر شد١٩١٦انتشار يافت و يک شماره هم در سال 
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 تاکتيک ماقيام مسلحانه و  
 
  
 

"      ستادر حال حاضر به لزوم قيام مسلحانه دست يافته "جنبش انقالبی، 
سوم حزب ما شکل گرفت هر روز بيش از پيش ى ـ اين انديشه که در کنگره

ای هانقالب سوزان تر گشته و در گوشه و کنار قيامى شعله. تأييد می گردد
، ) Lodz( خيابانی در لودزـ سه روز سنگر بندی و نبرد .موضعی برمی انگيزد

) Ivano- Woznessensk( هزار کارگر در ايوانوو ــ ُوزنسنسک هاده اعتصاب 
، "قيام اودسا"که به برخوردهای اجتناب ناپذير و خونينی با ارتش منجر شد، 

، ) Libau(ناوگان در ليبوى شورش در ناوگان دريای سياه و در بين خدمه
  طوفانی قريب الوقوعىای نويد دهندههها نشانهـ اين) TIFLIS( تفليس ی"هفته"

طوفانی که به شکل مقاومت ناپذير نزديک تر و نزديک تر می شود و . هستند
امروز وفردا در روسيه مستقر خواهد گشت، و با َدم پرقدرت و پاکساز خود تمام 

استبداد را از روی ا ها را جاروب خواهد کرد و ننگ قرنهپوسيدگی و گنديدگی
 تحکيم اشکال گوناگون ،ای تزاريسمهآخرين تالش. وسيه خواهد شستخلق ر

 اختناق، اعالم حکومت نظامی در نيمی از کشور، برافراختن هرچه بيشتر
ای ها و وعدههی درجلب ليبرالئاهای دار و همزمان با آن سخنرانیهچوبه
ن  نخواهند توانست او را از سرنوشتی که تاريخ برايش تعيي، اصالحاتىفريبنده
 استبداد، روزهای آخرينش را سپری می کند، طوفان اجتناب . نجات بدهند،کرده

نظام نوينی که به پشتيبانی تمامی خلق در حال زايش است و انتظار . ناپذير است
  . نوسازی و دگرگون سازی را با خود دارد

مسائلی که اين طوفان قريب الوقوع در برابر حزب ما قرار می دهد، 
ای خود را با احتياجات جديد زندگی وفق هه بايد سازمان و تاکتيککدامند؟ چگون

 شروع ىداد، تا بتوان به شکل فعال تر و سازمان يافته تری در قيام که نقطه
؟ آيا ما به عنوان بخش پيشرو طبقه که نه تنها  شرکت کرد،الزم هر انقالبی است

ايد ابزارهای پيشاهنگ بلکه نيروی اصلی انقالب است، برای رهبری قيام ب
  خاصی ايجاد کنيم ويا مکانيسم کنونی حزب برای اين منظور کافی است؟

ست و بايد اچند ماهی است که حزب ما در برابر اين سئواالت قرار گرفته 
برای کسانی که در برابر حرکت خود بخودی سر . سريعًا جواب گوی آنها باشد

 فقط در دنباله روی از  اهداف حزب راورند، برای کسانی کهآتعظيم فرود می
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پيشرو و ى حرکت زندگی خالصه می کنند، برای کسانی که به عنوان يک دسته
آگاه می بايست در پيشاپيش حرکت می کردند و حال يدک کشيده ميشوند، اين 

آنها می گويند که قيام خود بخودی است، نه می توان آن . سئواالت مطرح نيستند
 عملی که از پيش آماده شده باشد ی هر برنامهرا سازمان داد و نه آماده کرد،

ی آگاهانه است اای مخالفند زيرا اين پديده"برنامه" آنها با هرگونه ( توهم است 
ای هنيروست، زندگی اجتماعی که راهى و هدر دادن بيهوده" ) خودبخودی"و نه 

به . ای ما را به نيستی خواهد کشاندهی را دنبال می کند تمام برنامهاناشناخته
خود مسلح " ى قيام، ايدهى نظر آنها ما بايد تنها با ترويج وتبليغ به انتشار ايده

 کسی که بخواهد، .اکتفا کنيم" رهبری سياسی"ا و به عهده گرفتن هتوده" شدن
  .خلق به طغيان در آمده را به عهده خواهد گرفت" تکنيکی"  رهبری

؟ اين جواب مخالفين       آيا ما تاکنون اين رهبری را به عهده نگرفته بوديم
بديهی است که اقدام به يک کاروسيع تبليغی و . است" سياسيت دنباله روی" 

. ترويجی و دردست گرفتن رهبری سياسی پرولتاريا امری کامأل ضروری است
ولی خود را به وظائفی کلی از اين قبيل محدود کردن به اين بر ميگردد که يا ما 

زندگی مستقيمًا در برابرمان قرار می دهد،       که ى ااز جواب گوئی به مسئله
 ىايمان با ضروريات مبارزههمی گريزيم و يا اين که از وفق دادن تاکتيک

بديهی .  ابعاد وسيعی می گيرد، خود را عاجز نشان می دهيمًاانقالبی، که سريع
سعی است امروزه ما بايد تبليغات سياسی خود را ده برابر کنيم، وهم چنين بايد 

را که کم کم به " خلق" کنيم که نه تنها پرولتاريا بلکه اقشار بسيار ديگری از
ى ما بايد سعی کنيم که ايده. سوی انقالب کشيده می شوند، به خود جلب کنيم

ضروری بودن قيام را در ميان تمام طبقات جامعه اشاعه دهيم ولی ما نمی توانيم 
اريا بتواند از انقالب، که درجهت به همين اکتفا کنيم، برای اين که پرولت

طبقاتی او پيش می رود، بهره برداری کند، برای اين که پرولتاريا ى مبارزه
آتی او را برای سوسياليسم ى مبارزهى بتواند رژيم دمکراتيکی که حداکثر زمينه

ست، افراهم می کند برقرار سازد، پرولتاريا که اپوزيسيون چپ حولش جمع شده
 رهبری .مبارزه قرارگيرد، بلکه راهنما و رهبر قيام باشد ر مرکز تنها د نهبايد

ى جديدى ، دقيقًا چنين وظيفهتکنيکی و تدارک مشخص قيام در تمام روسيه
و اگرحزب ما بخواهد رهبر حقيقی . است که زندگی به پرولتاريا تحميل می کند

جديد شانه کارگر باشد، نمی تواند و نبايد از انجام اين وظايف ى سياسی طبقه
  .خالی کند

بنابراين برای رسيدن به اين هدف چه بايد کرد؟ اقدامات اوليه ما چه بايد 
  باشند؟

، با صرف بخشی از ای ما مسئله را عمًالهتا کنون تعداد زيادی از سازمان
ما ى مبارزه. ندانيرو ابزارهای خود برای مسلح کردن پرولتاريا، حل کرده
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رسيده که ضرورت مسلح شدن برای همه روشن ی ابرعليه استبداد به مرحله
بايد به . ولی به تنهائی آگاهی به ضرورت مسلح شدن کافی نيست. ستا شده
 بدين خاطر .عملی را در برابر حزب قرار دادى روشن وصريح، وظيفه طور

 و بدون وقفه، در جا شروع به مسلح کردن خلق، ًاای ما بايد فورهاست که کميته
صوص که بدين کار خواهند پرداخت، سازماندهی محلی ای مخهايجاد گروه

ما نبايد همان طوری که ايسکرا        . ا بکنندهبرای بدست آوردن اسلحه و زرادخانه
 )Iskra (  شوق سوزان " ی جديد به ما توصيه می کند، فقط خلق را مسلح به

يمان سوم حزب براى ما بايدعمًال بر طبق وظائفی که کنگره. کنيم" مسلح شدن
دست " فعاالنه ترين اقدامات برای مسلح کردن پرولتاريا " ست، به اتعيين کرده

برای حل اين مسئله قبل از هرچيز برای ما آسان تر خواهد بود که با . بزنيم
اگر واقعأ مسلح شدن را جدی بگيرد و به پرحرفی ( فراکسيون مخالف حزب 

ای سوسيال دمکرات هزمانو چه با سا) اکتفا نکند " شوق مسلح شدن " روی 
ای ارمنی و غيره، که همان اهداف را پيش روی خود هملی مانند فدراليست

تاکنون کوششی از اين نوع در باکو بعد از . ، به يک توافق برسيمنداقرارداده
ى کشتار فوريه با تشکيل کميسيونی برای سازماندهی تسليحات، به وسيله

   ٧٢)Logtchakiste(ى  و کميته)Balakhany - Bibi - Eibat ( ما، گروه ى کميته
ا هست چنين اقدام مهم و سختی بايد به هر قيمتی با صرف تالشاانجام گرفته 

ا نبايد هسازماندهی شود، و ما فکر می کنيم که اختالفات بين فراکسيون
به . بخصوص مانع اتحاد تمام نيروهای سوسيال دمکرات بر اين اساس گردند

رهای اسلحه، سازماندهی پيدا کردن و ساختن اسلحه در موازات افزايش انبا
ای نبرد پرداخت تا از هکارخانه، بايد هم چنين به طور جدی به تشکيل گروه

به هيچ وجه نبايد به کارهائی از قبيل پخش . ای بدست آمده استفاده کنندهاسلحه
لی کم داريم  داد، با توجه به اين که ما امکانات ماا اجازههمستقيم اسلحه بين توده

اسلحه از نيروهای پليس خيلی مشکل است ما موفق نخواهيم گشت ى و مصادره
. ای ما بيهوده خواهند بودهتا قشرهای هر چند غير مهم را مسلح کنيم، و کوشش

. نبرد تشکيل دهيم وضع به کلی فرق خواهد کردى اما اگر ما يک سازمان ويژه
ا در طول قيام هاين گروه. اهند گرفتا را فراخوهای نبرد، کاربُِرد سالحهگروه

دستجات  ،چه به صورت خود بخودی شروع شود و چه از قبل تدارک ديده باشد
اصلی پيشاهنگی خواهند بود که به دور آنها خلق بپا خاسته، گرد آمده و تحت 
                                                 

 بر اثر ١٨٨٧که درسال  ) Gntchak( ارمنی    ـ عضو حزب خرده بورژوائی٧٢
در ماورای قفقاز اين حزب که خود را . دانش جويان ارمنی درژنو بوجود آمدهاى کوشش

به نام حزب سوسيال دمکرات ارمنی معرفی نموده يک سياست انشعاب طلبانه را در 
 اين حزب ماهيتش ١٩٠٧ـ ١٩٠٥بعد از انقالب . ن جنبش کارگری به پيش می ُبرددرو

  .تغيير کرده وبه يک گروه ناسيوناليست ارتجاعی تبديل گرديد
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تجربه و روح سازماندهی آنها و هم ى به شکرانه.رهبريشان به نبرد می پردازد
خوب مسلح بودنشان، استفاده از نيروهای خلق بپا خاسته و ى چنين به شکرانه

رسيدن به هدف فوری ما يعنی مسلح کردن تمامی خلق و به ثمر رساندن 
آنها سريعأ انبارهای . عمل از پيش تدارک شده ميسر خواهد گشتى برنامه

و هرآن چه که ... اسلحه، مؤسسات عمومی و دولتی، پست، مرکز تلفن و غيره 
  . کرد رفت آتی انقالب الزم خواهد بود را تصرف خواهندبرای پيش

 را فرا ای نبرد نه فقط زمانی که قيام انقالبی تمامی شهرهاما اين گروه
قيام کم اهميت تر ى ضروری هستند، بلکه نقش آنان در آستانه ،ستا گرفته
ا خود ر يم که استبداد که اعتباراشش ماه است که ما به اين اعتقاد رسيده. نيست

جامعه از دست داده، به منظورمقابله با انقالبيون تمامی درميان تمامی طبقات 
ی يا تمامی اانرژی خود را برای بسيج نيروهای سياه کشور يعنی اوباش حرفه

آنها توسط پليس . عناصر متعصب و ناآگاه در ميان تاتارها به کار گرفته است
جاد جوی نامساعد برای مسلح و پشتيبانی شده و سعی در ارعاب مردم و اي

جواب گوئی ى ای نبرد ما بايد هميشه آمادههسازمان. جنبش آزاديبخش می کنند
به اعمال اين نيروهای مرتجع بوده و در تبديل انزجاری که اين گونه اعمال بر     

ای نبرد مسلح که در هگروه. می انگيزند به يک جنبش ضد دولتی کوشا باشند
ای خلقی قرارگرفتن را هن آمدن و در پيشاپيش تودههر لحظه آمادگی به خيابا

ست  ا سوم تعيين کردهی هدفی که کنگرهیدارند، به راحتی می توانند از عهده
سازماندهی مقاومت مسلحانه در برابر باندهای سياه صد نفره  "برآيند يعنی 

)Cents - Noirs( و به طور کلی تمامی عناصر مرتجعی که توسط دولت 
ای دولت همصوبه راجع به روشی که بايد در برابر تاکتيک."  ( درهبری ميشون

يکی . ٧٣)مراجعه شود به اطالعيه ( ، ). انقالب، مورد نظر قراردادىدر آستانه
ای نبرد ما و به طور کلی هر سازمان خاص نظامی، هاز وظايف اصلی گروه

ی که اقيام برای هر منطقه و هم آهنگ کردن آن با برنامهريزی  بايد برنامه
پيدا کردن نقاط ضعف . مرکزيت حزب برای تمام روسيه تنظيم کرده باشد

حريف، مشخص نمودن نقاط شروع حمالت ما، تقسيم نيروها در منطقه، بررسی 
 شهر ــ تمام اينها بايد برای احتراز از غافلگير شدن از قبل انجام یدقيق نقشه

. ايمان نيسته سازمانفعاليتى دراينجا مجال بررسی دقيق اين جنبه. گيرند
عمل بايد توأم با پخش وسيع ى نگهداری اکيد اسرار مربوط به برنامه

خاص نظامی و کامأل ضروری برای نبردهای خيابانی در ميان هاى دانستنی
                                                 

ى و جلسات کميتهها ، کنفرانسهاو تصميمات کنگرهها  ـ مراجعه شود به قطعنامه٧٣
 ٤٥روسی ص شوروی، بخش اول چاپ ششم زبان ) بلشويک ( مرکزی حزب کمونيست 

  ١٩٤٠سال 
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مان متوسل ايهبدين منظور ما بايد به نظاميان عضو سازمان. پرولتاريا باشد
فقای ديگر که به علت استعداد و ما هم چنين می توانيم به بسياری از ر. شويم

. آمادگی طبيعيشان، می توانند در جهت اين هدف مفيد واقع شوند، متوسل گرديم
ی برای قيام می تواند نقش رهبری سوسيال دمکراسی اتنها چنين تدارک گسترده

تنها يک تدارک کامل برای نبرد . را در نبردهای بين خلق و استبداد تضمين کند
جازه خواهد داد که برخوردهای مختلف خود را با پليس و ارتش به پرولتاريا ا

تبديل به يک قيام عمومی خلق برای برقراری يک دولت موقت انقالبی به جای 
سياست " پرولتاريای سازمان يافته، عليرغم وجود پيروان  . دولت تزاری نمايد

 تمام کوشش خود را برای در دست گرفتن رهبری تکنيکی و" دنباله روی
اين است شرط الزمی که به ما اجازه خواهد . سياسی قيام مبذول خواهد داشت

طبقاتی ما به پيش می رود بهره ى داد تا از انقالبی که در جهت منافع مبارزه
  .برداری نمائيم 

  
  
  
  

  ١٥ـ ١٠شماره " مبارزه پرولتاريا                                                 " 
   ـ ژوزف استالين ـ از ١٩٠٥                                    ژوئيه               

  ١                                                  مجموعه آثار جلد
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  بورژوازی دام می گسترد
  
  
  

اشخاص کار آمد در امورشهری و " ی مرکب از ادر اواسط سپتامبرکنگره
 جديدی به رهبری يک ٧٤" حزب"در اين کنگره . رديدمنعقد گ" روستائی
کنگره              . وجود آمده ای محلی در شهرهای مختلف به مرکزی و با ارگانىکميته

های خود را تعريف کرد وفراخوان "تاکتيک" را تصويب نمود و " یابرنامه"
الغ  قرار است به خلق اب، از تخم درآمدهًاجديد" حزب"ی نوشت که اين اويژه
حزب خود " اشخاص کارآمد در امورشهری و روستائی"به طور خالصه . کند

  .را تشکيل دادند
  چه کسانی هستند؟ نام آنان چيست؟ " اشخاص"اين 

  .اهبورژوا ليبرال
  ا چه کسانی هستند؟ هبورژوا ليبرال

  .نمايندگان طبقاتی آگاه بورژوازی ثروتمند
ثروت آنان . ما می باشندى بورژوازی ثروتمند دشمنان غير قابل مصالحه

واضح است . ست، شادی آنان بر رنج ما استوار استابر بنياد فقر ما پا گرفته 
 آگاهانهما خواهند بود که ى  دشمنان قسم خورده،که نمايندگان طبقاتی آگاه آنان

  . سعی بر نابودی ما دارند
متشکل از دشمنان خلق تأسيس شده و قصد صدور " حزب"پس يک 

  . را برای مردم داردفراخوانی
  اين آقايان چه می خواهند؟  در فراخوان خود چه تبليغ می کنند؟

به اين معنی . ازجنبش سوسياليستی متنفر هستند.آنان سوسياليست نمی باشند
که آنان خواهان تقويت نظام بورژوازی بوده و در پيکاری برای مرگ و زندگی 

                                                 
ـ حزب اصلی بورژوازی ليبرال ) حزب کادت  ( حزب دمکرات مشروطه خواه ـ ٧٤

ا تحت پوشش يک دمکراتيسم قالبی و با هکادت.  تأسيس شد١٩٠٥دراکتبر . سلطنت طلب
سعی کردند دهقانان را به طرف خود جلب " آزادی خلقی" ناميدن خود به عنوان حزب 

بعدها . ند تزاريسم را به شکل يک سلطنت مشروطه حفظ کنندآنها کوشش کرد. کنند
بعد از پيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر . امپرياليسم شدند حزب بورژوازیها کادت

  .د انقالبی بر عليه جمهوری شوروی متشکل کردند ضهاىو شورشها کادتها، توطئه
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 که آنان از سمپاتی و همدردی زيادی به اين دليل است. عليه پرولتاريا می باشند
  .در محافل بورژوازی برخوردارهستند

يعنی آنان قصد .  ازجمهوری دمکراتيک متنفرند.آنان دمکرات نيز نيستند
تقويت تاج وتخت تزار را داشته، با اشتياق به پيکار عليه دهقانان ستمديده 

 اجازه داد که اجالس به اين دليل است که نيکالی دوم رئوفانه به آنان. مشغولند
  .را برگزار نمايند" حزب"ى خود را منعقد و کنگره

تمامی آن چه که آنان می خواهند اين است که اختيارات تزار تا حدی کاهش 
در مورد . يابد، و تنها به شرطی که اين اختيارات به بورژوازی منتقل گردد

قابل اطمينان بورژوازی ند که بايد حتمأ به عنوان دژ اتزاريسم آنان بر اين عقيده
به اين دليل . باقی بماند. ثروتمند، که از آن بر عليه پرولتاريا استفاده می کند

ى سلسله"خود اظهار می دارند که " ىطرح اساسنامه" است که آنان در 
يعنی آنان خواهان يک قانون اساسی ". بايستی خدشه ناپذير باقی بماندا هرومانف

  .حدود هستندُدم بريده با يک سلطنت م
ندارند که به " اعتراضی"حضرات بورژوا ليبرال به اين نکته هيچ گونه 

به اين شرط که مجلس نمايندگان مردم تحت . رأی داده شودى مردم اجازه
ای همجلس نمايندگان ثروتمندان باشد، که اين دومی حتمأ تمام کوششى سلطه

دگان مردم به کار مجلس نماينخويش را برای تغيير و خنثی کردن تصميمات 
ما به دو : " خود اعالم می دارندى برای اين است که آنان در برنامه. خواهد برد

  " مجلس نياز داريم 
خواهند بود اگر آزادی سخن، " لعاده شادمانافوق"حضرات بورژوا ليبرال 

به اين شرط که آزادی برای اعتصاب کردن . به مطبوعات و مجامع داده شود
حقوق انسان و  " ى  اين است که آنها تا اين حد در بارهبرای. محدود شود
آزادی ى سخن سرائی می کنند، اما هيچ چيز قابل فهمی در باره" شهروندان

          ی در مورداای بچگانه و ريا کارانههاعتصابات نمی گويند به جز صحبت
  .مبهم" اصالحات اقتصادی"

دهقانان نيز دريغ        خود را از ى اين عاليجنابان عجيب وغريب صدقه
         گونه  ای مالکان به دهقانان انتقال يابد هيچهآنان به اين که زمين. نمی دارند

ا را از اربابان بخرند و هندارند، به اين شرط که دهقانان اين زمين" اعتراضی" 
اشخاص "مشاهده می کنيد که اين " به رايگان دريافت دارند"نه اين که آن را 

  بدبخت تا چه حد نيکو کارند؟ " تبهواالمر
اگر آنان زنده بمانند و تمام اين آرزوهايشان را تحقق يافته ببينند نتيجه آن 
ى خواهد بود که اختيارات تزار به دست بورژوازی افتد و حکومت مطلقه

اين است مقصود    . بورژوازی تبديل شودى تزاری به تدريج به حکومت مطلقه
به همين دليل است که آنها حتی ". ور شهری و روستائیاشخاص کارآمد درام" 
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آرام سازی " در خواب نيز از انقالب خلق در امان نيستند و تا اين حد در مورد 
  .صحبت می کنند" روسيه 

تاريک طالع، " اشخاص شخيص"با اين احوال تعجب آور نيست که اين 
ور که می دانيم همان ط. چنين اميدهائی را به باصطالح دومای دولتی دارند

دومای تزاری نافی انقالب خلق است و اين بسيار به سود بورژوازی ليبرال ما 
ى زمينه" اندک مقداری"همان طور که می دانيم دومای دولتی .خواهد بود

فعاليت را برای بورژوازی ثروتمند فراهم می سازد و اين همان چيزی است که 
به همين دليل است که آنان . اج دارندای ما اين قدر به آن احتيهبورژوا ليبرال

 که ای خود را بر اين فرض می گذارندهو جهت همه فعاليت" برنامه"تمامی 
ورشکستگی دوما به طور اجتناب ناپذيری به نقش . دوما وجود خواهد داشت

به اين دليل است که آنان اين  .آنان منجر خواهد شد" ایهنقشه" برآب شدن تمام 
به اين دليل است که به ما اندرز می دهند که .  وحشت دارندقدر از تحريم دوما

اشتباه : "آنها از دهان رهبرشان باکوشکين می گويند. به درون دوما برويم
" اشتباه عظيمی"حقيقتأ " عظيمی است که اگر به درون دومای تزاری نرويم

ين اما برای چه کسی؟ برای مردم يا برای دشمنان مردم؟  سئوال ا. خواهد بود
  . است

" اشخاص کارآمد در امور شهری و روستائی"نقش دومای دولتی چيست؟ 
  دراين مورد چه می گويند؟

دوما ى  وظيفهاولين و اصلی ترين: "آنان در فرا خوان خود می گويند
رأی : "آنان در همان فراخوان اظهار می دارند که" اصالح خود دوما است

ور کنند، که خود را به انتخاب دهندگان بايستی انتخاب شوندگان را مجب
  ".  خواست اصالح دوما را دارند اولیدرجهکانديداهائی متعهد کنند که در 

در تدوين " چه می تواند باشد؟ اين که دوما بايستی " اصالحات"ماهيت اين 
دولت و حق کنترل فعاليت وزيران، دارای ی قوانين و در بحث درآمد و هزينه

 یدر درجهو به عبارت ديگر انتخاب شوندگان بايستی " .کالمی تعيين کننده باشد
! دوما" اصالحات"اين است معنای .   گسترش اختيارات دوما را تقاضا کننداول

معنای گسترش . چه کسی وارد دوما خواهد شد؟ عمدتًا بورژوازی بزرگ
بنابراين . اختيارات دوما به روشنی تقويت سياسی بورژوازی بزرگ می باشد

بورژوا : به مردم می گويند" رآمد در امور شهری و روستائیاشخاص کا"
 اول به یا را برای دوما انتخاب کنيد و به آنان بياموزيد که در درجههليبرال

به نظر می آيد که ما قبل از هرچيز و بيش از ! تقويت بورژوازی ياری رسانند
اين است . انای خودمهو آن هم با دست. همه بايد به تقويت دشمنانمان بپردازيم

بايد بگوئيم . آن چه حضرات بورژوا ليبرال امروزه انجام آن را توصيه می کنند
حقوق مردم ِچی؟  چه کسی به آن بپردازد؟ ! ايست" دوستانه"خيلی ى توصيه
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اوه، حضرات بورژوا ليبرال مردم را نيز فراموش نخواهند کرد، می توانيم 
  پس از ورود به دوما وپس ازکه و آنها ما رامطمئن می کنند ! مطمئن باشيم

اين . "تثبيت جايگاه خود، آنان تقاضای حقوق برای مردم نيز خواهند نمود
 ،ی از اين قبيلابا سخنان سالوسانه" اشخاص کارآمد در امور شهری و روستائی

پس به اين دليل که آنان به ما اندرز ... اميدوار به تحقق اهداف خود می باشند
  ...قدرت دوما را گسترش دهيم اول یهدر درجميدهند که 

هرچه دشمن انجام آن را به ما توصيه می کند، برای ما مضر :  ببل گفت
به روشنی رفتن به درون دوما . دشمن به ما می گويد وارد دوما شويم.  است

دشمن به ما  می گويد اختيارات دوما بايد گسترش . برای ما مضر خواهد بود
آن . ه گسترش اختيارات دوما برای ما مضر خواهد بوديابد، و اين روشن است ک

چه که ما بايستی انجام دهيم عبارت است از تخريب اعتقاد و اعتماد به دوما و از 
آن چه ما نياز داريم گسترش اختيارات دوما . اعتبار انداختن آن در چشم مردم

گويد اگر دشمن به ما به شيرينی سخن می . نيست بلکه گسترش حقوق خلق است
نامعينی را می دهد بيانگر اين است که او در حال دام " حقوق"ى و وعده

محکمی برای او ی ای خود قلعههگذاردن عليه ماست و می خواهد ما با دست
  .ا چيزی بهتر از اين انتظار نداريمهاز بورژوا ليبرال. بسازيم

ا هلکه تاکتيک بورژوا ليبرا" ائیهسوسيال دمکرات"آن ى اما شما در باره
قزاقستانی که " اقليت " ىيد؟ شما در بارهئرا به ما موعظه می کنند چه می گو

 دشمنان ما را تکرار می کند چه ميگوئيد؟ اين ىکلمه به کلمه نصايح موذيانه
به دومای دولتی را ما رفتن : "قزاقستانی می گويد" اقليت" چه که  است آن

 اين درست آن چيزی است  ).٧ى  ــ صفحهکنفرانس دوم" ( ضروری می بينيم
  ".ضروری می بينند"که حضرات بورژوا ليبرال 

اگر کميسيون بوليگين حق انتخاب :  " به ما توصيه می کند" اقليت" همان 
 اعطا کند ما بايستی در اين انتخابات دخالت  تنها به طبقات متملکنمايندگان را

 انتخاب کانديداهای انقالبی انتخاب شوندگان را مجبور بههاى کنيم و با شيوه
و سرانجام . مترقی نمائيم و در زمسکی سابور تقاضای يک مجلس مؤسسان کنيم

ممکن زمسکی سابور را مجبور کنيم که يا يک مجلس مؤسسان ى به هر وسيله
) ١ ــ  شماره   سوسيال دمکرات (خود را چنين مجلسی اعالم کندبر پا کند و يا 

ت متملک از حقوق انتخاباتی برخوردار به عبارت ديگر حتی اگر تنها طبقا
حتی اگر فقط نمايندگان طبقات متملک در دوما تجمع کنند، ما هنوز . شوند

بايستی تقاضا کنيم که به اين مجمع نمايندگان طبقات متملک اختيارات يک 
حتی اگر حقوق خلق محدود شود بايستی هنوز سعی ! مجلس مؤسسان داده شود

نيازی به گفتن نيست که اگر ! حتی االمکان گسترش دهيمکنيم اختيارات دوما را 
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کانديداهای "حق انتخاب تنها به نمايندگان طبقات متملک اعطا شود انتخاب 
  .کالمی پوچ خواهد بود"  مترقی

ا را ها هم همين حرفههمان طور که در باال مشاهده کرديد، بورژوا ليبرال
  .توصيه می کنند

" اقليت" ند و يا اا منشويک شدههرژوا ليبراليا بو:  از دو حال خارج نيست
  .قزاقستانی ليبرال شده

ا با هجديدالتأسيس بورژوا ليبرال" حزب"به اين ترتيب شکی نيست که 
  ...مهارت به دام گستردن مشغول است

آن چه که اکنون بايد انجام دهيم داغان کردن اين دام، افشای آن برای 
  .دشمنان ليبرال مردم استعليه  ی امان بری باهمگان و دست يازيدن به مبارزه

  
  

   اکتبر١٥ ــ ١٢ شماره ــ " پيکار پرولتاريا                                     " 
  )کليات آثارــ جلد يکم  ( ١٩٠٥                                     
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  ]١[آنارشيسم يا سوسياليسم؟
  
  
 

ی ارهنمون هر طبقه.  طبقاتی استیگی اجتماعی معاصر مبارزهمحور زند
بورژوازی برای خود دارای يک .  ايدئولوژی اوست،در جريان اين مبارزه

پرولتاريا نيز از خود دارای . و آن به اصطالح ليبراليسم است. ايدئولوژی است
  .و آن هم چنان که می دانيم سوسياليسم است. ايدئولوژی است
ليبراليسم به . ا نبايد  چيزی يک پارچه و غير قابل تقسيم شمردليبراليسم ر

  .متفاوتی تقسيم می شودای ه قشرهای گوناگون بورژوازی به خط مشییاقتضا
ای هسوسياليسم نيز يک پارچه و غير قابل تقسيم نيست، در آن هم خط مشی

  .متفاوتی وجود دارد
ر است آن را به وقت بهت. ما در اينجا به بررسی ليبراليسم نمی پردازيم

ما می خواهيم خواننده را تنها با سوسياليسم و جريانات آن . ديگری موکول کنيم
  . اين مطلب برای خواننده بيشتر جالب توجه خواهد بودما ى به عقيده. آشنا سازيم

  وآنارشيسم، رفرميسم :  شود یسوسياليسم به سه جريان اصلی تقسيم م
  .مارکسيسم

که سوسياليسم را فقط مقصد دوری       )  و ديگرانبرنشتين(رفرميسم 
ميشمرد و بس، رفرميسم که در حقيقت انقالب سوسياليستی را نفی می کند و       

می کوشد سوسياليسم را از طريق مسالمت آميز مستقر سازد، رفرميسم که 
 اين رفرميسم ــ .طبقات موعظه می کندى همکاری طبقات را به جای مبارزه

تر شده و روز به روز هرگونه عالئم و آثار سوسياليسم را از   روز فاسدروز به
دست ميدهد و به نظر ما هيچ لزومی ندارد در اين مقاله ضمن تعريف 

  .سوسياليسم آن را مورد بررسی قرار دهيم
 در .ستاو اما در مورد مارکسيسم و آنارشيسم وضع به کلی طور ديگری 

ن جريانات سوسياليستی شناخته شده و هر دو حال حاضر هر دوی آنها به عنوا
هر دو می کوشند خود را در مقابل . شديدی مشغولندى ديگر به مبارزه با يک

 اين یر سازند و البته بررسی و مقابلهگپرولتاريا، تعاليم واقعًا سوسياليستی جلوه
  .دو با يک ديگر برای خواننده بسی جالب تر خواهد بود

با " آنارشيسم " يستيم که به محض شنيدن لفظ ما از آن زمره مردمی ن
بيکاريد : " حالتی تحقيرآميز روی برتافته،با بی اعتنائی دست افشانده، می گويند

آن هم ارزش ى وقت خود را صرف اين مبحث می کنيد، حتی گفتگوی درباره
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ی نه برازنده است و نه اپيش پا افتاده" انتقاد " ما يک چنين ى  به عقيده!"ندارد
  .سودمند

: و نيز ما از آن زمره مردمی نيستيم که به خود تسلی داده می گويند
" ی به دنبال خود ندارند و بدين سبب چندان خطرناک نيستنداتوده" ا هآنارشيست

زيادتر و يا کمتری به ى "توده " که چه کسی امروز مطلب بر سر آن نيست 
ا مبين هگر تعاليم آنارشيستا. بلکه مطلب بر سر ماهيت تعاليم است. دنبال دارد

حقيقت باشد در آن صورت بديهی است راه خود را مسلمًا هموار نموده و توده 
 یولی اگر بی پر و پا و مبتنی بر پايه. را در پيرامون خود گرد خواهد آورد

بی . دروغينی است، مدت مديدی دوام نخواهد آورد و پا در هوا خواهد شد
  . ثبات شودپروپائی آنارشيسم هم بايد ا

برخی معتقدند که مارکسيسم و آنارشيسم دارای اصول واحد و مشترکی 
اين ى هستند و بين آنها فقط اختالف نظر تاکتيکی وجود دارد و لذا به عقيده

  .اين دو جريان به کلی غير ممکن است دادن   مقابل هم قراریاشخاص در نقطه
  .ولی اين اشتباه بزرگی است

مارکسيسم هستند و لذا بر آنيم که با ا دشمنان واقعی هبه نظر ما، آنارشيست
بدين جهت ضروری است        . دشمنان واقعی بايد به طور واقعی مبارزه کرد

 را از آغاز تا پايان مطالعه نمود و آن را از هر جهت به اهآنارشيست" تعاليم "
  .طور اساسی سنجيد

 هر دو در زير لوای مطلب اينجاست که مارکسيسم و آنارشيسم، با آن که
کلی متفاوتی مبتنی ه مبارزه می گذارند، بر اصول بى سوسياليسم پای در صحنه

آنارشيسم رهائی وی ى  است که به عقيدهشخصيترکن اساسی آنارشيسم . هستند
آنارشيسم تا زمانی که ى به عقيده. ا و جماعت استهشرط اساسی رهائی توده

يسر نيست و به همين جهت شعار آن ا مهشخصيت از قيد نرهد، رهائی توده
و اما رکن اساسی مارکسيسم عبارت ". همه چيز برای شخصيت : " چنين است

 مارکسيسم شرط اساسی رهائی شخصيت ى که رهائی وی به عقيدهتودهاست از 
 رهائی شخصيت  ده نر مارکسيسم تا زمانی که توده از قيدى يعنی به عقيده. است

  ".همه چيز برای توده: " شعار آن چنين استميسر نيست و به همين جهت
روشن است که در اينجا مطلب بر سر اختالف نظر تاکتيکی نيست بلکه ما 

  .با دو اصلی روبرو هستيم که ناسخ يک ديگرند
مارکسيسم و ى اين دو اصل متقابل و مقايسهى هدف مقاالت ما مقابله

لذا .  و نواقص آنهاستآنارشيسم با يک ديگر و بدين وسيله روشن ساختن مزايا
  .ضروری می شمريم از هم اکنون خواننده را با طرح مقاالت خود آشنا سازيم

ما مطلب را از ذکر مشخصات مارکسيسم شروع می کنيم و ضمن آن 
مارکسيسم بررسی می نمائيم و سپس به انتقاد ى  را دربارهاهنظريات آنارشيست
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 اسلوب ديالکتيک و نظريات :بدين معنی که. از خود آنارشيسم می پردازيم
اين اسلوب و نيز انتقاد خود را شرح می دهيم؛ تئوری ى را دربارهها آنارشيست

جا  در همين( و انتقاد خود را بيان می کنيم ا هماترياليستی، نظريات آنارشيست
حداقل و به ى ، برنامهنيز از انقالب سوسياليستی، ديکتاتوری سوسياليستی

و انتقاد خود ا هآنارشيستى ؛ سپس فلسفه) خواهد شدصحبتطورکلی ازتاکتيک 
را ا ه و انتقاد خود، ونيز تاکتيک و سازمان آنارشيستاهو سوسياليسم آنارشيست

  .ی خود را بيان می داريمهاشرح داده و در پايان نتيجه گيری
ی کوچک هاکه سوسياليسم کمونها ما می کوشيم مبرهن سازيم آنارشيست

  .ی واقعی نيستندهاياليسترا موعظه می کنند سوس
ی ديکتاتوری فبه سبب نها و نيز می کوشيم مدلل سازيم آنارشيست

  ...پرولتاريا، انقالبيون واقعی هم نيستند
  .پس به مطلب به پردازيم 

  
  
  
  

١  
  
  

  اسلوب ديالکتيکی
  
  

  
درجهان همه چيز در حرکت است 

زندگی تغيير می کند،نيروهای ...
اسبات مولده رشد می يابد، بنای من

  .کهن فرو ميريزد
  کارل مارکس

  
مارکسيسم تنها تئوری سوسياليسم نيست، بلکه جهان بينی جامع و يک 
سيستم فلسفی است که سوسياليسم پرولتاريائی مارکس خود به خود از آن ناشی 

  .اين سيستم فلسفی ماترياليسم ديالکتيک نام دارد. می شود
  . ماترياليسم ديالکتيک استلذا تشريح مارکسيسم خود به معنای تشريح 
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  چرا اين سيستم ماترياليسم ديالکتيک نام دارد؟
اسلوب ديالکتيکی . ماترياليستی است تئوريش  ديالکتيکی واسلوبشزيرا 
  چيست؟

می گويند زندگی اجتماعی در حال حرکت و تکامل دائمی است و اين 
داشت، زندگی زندگی را نبايد چيزی تغيير ناپذير و راکد پن. مطلب صحيح است

هرگز در يک سطح متوقف نمی ماند، زندگی در حال حرکت جاويدان و در 
کهنه،  و  نوبدين سبب در زندگی پيوسته. جريان دائمی انهدام و ايجاد است

  . و انقالبی و ضد انقالبی وجود داردميرنده و روينده
د اسلوب ديالکتيکی می گويد زندگی را بايد بدانسان مورد بررسی قرار دا

ديديم که زندگی بدون درنگ در حرکت است، پس ما . چنان است که در واقع آن
زندگی به کجا : بايد زندگی را در حال حرکت، مورد مطالعه قرار داده، بپرسيم

ى ی از انهدام و ايجاد دائمی است، لذا وظيفهاميرود؟ ديديم که زندگی منظره
چه چيزی در :  کنيم و بپرسيمماست که زندگی را در حال انهدام و ايجاد مطالعه
  زندگی منهدم می شود وچه چيزی ايجاد می گردد؟

غلبه  چيزی که در زندگی زائيده می شود و روز به روز رشد می يابد
بدين معنی که اگر مثًال . ناپذير و متوقف ساختن پيشروی آن محال است

می يابد، در ی پديد می آيد و هر روز رشد اطبقهى پرولتاريا در زندگی به مثابه
 ناتوان و کم عده باشد به هر حال سرانجام امروزاين صورت هر اندازه هم که 

.    چرا؟ زيرا رشد می يابد، نيرو می گيرد و به پيش می رود. پيروز خواهد شد
برعکس چيزی که در زندگی فرتوت می شود و راه زوال می پيمايد، ناگزير 

بدين .  نيروئی بهادری نشان دهدوزامرکه  بايد با شکست روبرو شود ولو اين
معنی که اگر مثًال بورژوازی به تدريج زمينه را از دست می دهد و روز بروز 
به قهقرا می رود در اين صورت هر اندازه هم که امروز نيرومند و پر عده باشد 

چرا؟ زيرا به عنوان يک . به هر حال سرانجام با شکست مواجه خواهد شد
می   است، ناتوان و فرتوت می شود و سربار زندگیدر حال تجزيهى طبقه
  .گردد

آنچه واقعًا : ستااز اينجاست که اين حکم معروف ديالکتيکی ناشی شده
وجود دارد يعنی آنچه هر روز رشد می يابد ـ معقول و آنچه که هرروز در حال 

  .ا معقول است ولذا نمی تواند از شکست مصون ماندن ،تجزيه و فساد است
قرن گذشته بين روشنفکران انقالبی روس بحث  هشتاد یاهر سالمثال، د

ی که قادر است ادعوی داشتند که نيروی عمدها هناردنيک. بزرگی در گرفت
. را به عهده گيرد خرده بورژوازی ده وشهر است" نجات روسيه"امر 

زيرا خرده :  می دادندپاسخها چرا؟ ناردنيک: از آنان می پرسيدندا همارکسيست
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ازی ده و شهر اکنون اکثريت را تشکيل ميدهد و به عالوه تهيدست است بورژو
  . وبا عسرت گذران می کند

درست است که خرده بورژوازی ده و شهر : پاسخ می دادندا همارکسيست
اکنون اکثريت را تشکيل می دهد و واقعًا تهيدست است، ولی مگر مطلب بر سر 

ا تشکيل می دهد ولی تاکنون ست اکثريت رهااين است، خرده بورژوازی مدت
از خود " آزادی " گونه ابتکاری در مبارزه برای  بدون کمک پرولتاريا هيچ

در حال               ى  يک طبقهیست، چرا؟ زيرا خرده بورژوازی به مثابها نشان نداده
شود و به بورژوا و پرولتر منقسم     رشد نيست بلکه برعکس هر روز تجزيه می 

از طرف ديگر بديهی است که تهيدستی هم در اينجا دارای اهميت . می گردد
 ولی احدی از خرده بورژوازی تهيدست ترند" هاپا برهنه. "قطعی نيست

  .را به عهده گيرند" نجات روسيه " نميگويد که آنها می توانند امر 
 امروز اکثريت را  نيست که کدام طبقهچنان که می بينيد مطلب بر سر آن

يا کدام طبقه تهيدست تر است، بلکه بر سر آن است که کدام طبقه  تشکيل می دهد
  .قوام می يابد و کدام طبقه در حال تجزيه است

 يست که دائمًا رشد و قوام می يابد واو از آنجا که پرولتاريا يگانه طبقه
ناصر انقالبی را در پيرامون خود  عیزندگی اجتماعی را به پيش رانده، همه

ما آن است که آن را در جنبش معاصر نيروی عمده ى گرد می آورد، لذا وظيفه
وی را منويات خويش ى دانسته به صفوفش به پيونديم و منويات ترقی خواهانه

  شمريم 
  .هاچنين بود پاسخ مارکسيست

تند و در ديالکتيکی به زندگی می نگريسى به شيوهها ست مارکسيستابديهی
متافيزيکی داشتند و زندگی ى زندگی نظريهى دربارهها حال آن که ناردنيک

  . جامد می پنداشتندیاجتماعی را در يک نقطه
  .اسلوب ديالکتيکی تکامل زندگی با اين نظر می نگرد

يعنی زمانی که " روزهای دسامبر"ولی حرکت داريم تا حرکت، در 
 اسلحه حمله می ُبرد و عليه ارتجاع هجوم پرولتاريا قد راست کرده، به انبارهای

ی هاولی حرکت سال. می نمود، نيز در زندگی اجتماعی حرکت وجود داشت
به " مسالمت آميز"ماقبل يعنی زمانی را که پرولتاريا در شرايط رشد 

ی کوچک اکتفا می کرد، نيز بايد های جداگانه و تشکيل اتحاديههااعتصاب
  .حرکت اجتماعی خواند

  .ت که حرکت، اشکال مختلف داردروشن اس
شکل : بدين سبب اسلوب ديالکتيکی می گويد حرکت دارای دو شکل است

  .تدريجی و شکل انقالبی 
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 خود را یحرکت، زمانی تدريجی است که عناصر ترقيخواه کار روزمره
  . وارد می سازند کمیخود به خود ادامه داده و در نظام کهن تغييرات کوچک،

البی است که همان عناصر، دست اتحاد به هم داده، از حرکت، زمانی انق
ی الهام گرفته، به اردوگاه خصم می تازند تا نظام کهن را از ايگانهى انديشه

وارد سازند و نظام نوينی به پای کيفی ريشه بر اندازند و در زندگی، تغييرات 
  .دارند

می نمايد و ش را فراهم اتکامل تدريجی، انقالب را تدارک می بيند و زمينه
انقالب تکامل تدريجی را به سرانجام می رساند و به کار آتی آن مساعدت        

  .می کند
تاريخ علم . به وقوع می پيونددها در حيات طبيعت نيز نظير همين جريان

از ستاره شناسی . نشان می دهد که اسلوب ديالکتيک اسلوب واقعًا علمی است
اين فکر تأييد می شود که در جهان چيزی گرفته تا جامعه شناسی در همه جا 

لذا به همه . همه چيز تغيير می کند وهمه چيز تکامل می يابد. جاويدان نيست
و اين بدان معنی است . چيز در طبيعت بايد از نظرگاه حرکت وتکامل نگريست
  .که روح ديالکتيک در سراپای علم کنونی رسوخ دارد

 طبق ديالکتيک تغييرات کوچک ی حرکت و اين کههاشکلى و اما درباره
 منجر می شود؛ بايد گفت اين قانون در کيفی، سرانجام به تغييرات بزرگ کمی

" سيستم متناوب عناصر. "تاريخ طبيعت نيز به نحوی همانند، جاری است
مندليف با وضوح نشان می دهد که در تاريخ طبيعت پيدايش تغييرات کيفی ناشی 

در زيست شناسی هم تئوری . يت خطيری استاز تغييرات کمی دارای چه اهم
گزين نئوداروينيسم می شود،  ، که جای) Neolamarkismus(نئوالمارکسيسم 

  .شاهد ديگری براين مدعاست
خود به طور " آنتی دورينگ " انگلس در کتاب . ما از حقايق ديگری که ف

  .کامل روشن ساخته صحبتی نمی کنيم
  .چنين است مضمون اسلوب ديالکتيک

  
  

*                   *                  *  
  
  

  ؟اسلوب ديالکتيکی چه نظری دارندى دربارها هآنارشيست
مارکس اين . ستاهمه می دانند که بنيادگذار اسلوب ديالکتيک، هگل بوده 

نيز به اين نکته ها البته آنارشيست. اسلوب را منزه ساخت و بدان بهبود بخشيد
گل محافظه کار بود و به همين سبب فرصتی به چنگ آنها می دانند ه. واقفند
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دشنام     " تجديد سلطنت " آورده و هر قدر می توانند هگل را به عنوان هوادار
هگل، فيلسوف دوران تجديد  " که" اثبات می کنند"می گويند و شيفته وار 

و مشروطيت بوروکراتيک به شکل مطلق را می ستايد و ...سلطنت است
تاريخ  او تابع و خادم خط مشی فلسفی دوران تجديد ى سفه کلی فلینظريه

ى  شماره]٢["نوباتی  " یرجوع شود به روزنامه( وقس عليهذا " سلطنت است
  ).چرکزيشويلی . فى ، مقاله٦

اثبات " کروپوتکين آنارشيست معروف هم در تأليفات خود همين مطلب را 
به زبان " م و آنارشيسمعل"مثًال رجوع شود به اثر او موسوم به " ( می کند
  ). روسی

همه، يک صدا . گ. ی ما هم، از چرکزيشويلی گرفته تا شهاکروپوتکين
  ").نوباتی"ی هارجوع شود به شماره( سخنان کروپوتکين را تکرار می کنند 

راست است که در اين باب احدی با آنان مخالفت ندارد و برعکس، هر کس 
خود مارکس و انگلس مقدم بر  .ستاتصديق می کند که هگل انقالبی نبوده 

ند که نظريات امبرهن ساخته" انتقادی بر انتقاد انتقادی"ديگران در کتاب 
ولی با اين حال . خلق متقابل استى تاريخی هگل از ريشه با حکومت مطلقه

که هگل " اثبات نمايند"و الزم می دانند هر روزه " اثبات می کنند"ها آنارشيست
برای چه اين کار را می کنند؟ البد برای آن که . بود" نت تجديد سلط" طرفدار 

بدين ترتيب هگل را نزد همه کس از اعتبار انداخته وبه خواننده القاء نمايند که 
  .و غير علمی نباشد" نفرت انگيز" اسلوبش هم نمی توانند " مرتجع " هگل 

  .نندمی خواهند اسلوب ديالکتيک را رد کها بدين طريق است که آنارشيست
ما می گوئيم آنها بدين طريق بجز جهالت خود چيز ديگری را اثبات 

پاسکال و ليبنيتس، انقالبی نبودند ولی آن اسلوب رياضی که به . نخواهند کرد
ماير و هلم .  ايشان کشف شده، امروزه اسلوب علمی شمرده می شودىوسيله

مبنای علم قرار فيزيک ى هلتس هم انقالبی نبودند، ولی کشفيات آنها در رشته
تکامل ى المارک و داروين نيز انقالبی نبودند ولی اسلوب آنها درباره. گرفت

پس چرا نبايد بدين ... خود استوار ساختى تدريجی، زيست شناسی را بر پايه
حقيقت اعتراف کرد که هگل عليرغم محافظه کاريش موفق شد اسلوبی علمی 

  بنام اسلوب ديالکتيکی تنظيم کند؟ 
بجز جهالت خود چيز ديگری را اثبات  بدين طريقها نارشيستخير، آ
  .نخواهند کرد

و " ديالکتيک همان متافيزيک است " ، هاآنارشيستى ادامه دهيم، به عقيده
" می خواهند علم را از متافيزيک و فلسفه را از الهيات برهانند"از آنجا که آنها 

ی هاشماره" نوباتی " ود به رجوع ش. ( لذا اسلوب ديالکتيکی را نيز رد می کنند
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اثر " علم و آنارشيسم" و نيز رجوع شود به .گ. شى ، مقاله٩ و ٣
 .)کروپوتکين

که        "  گردن ديگران انداختنگناه خود را به! " هاآفرين بر آنارشيست
ديالکتيک در پيکار با متافيزيک نضج يافت و در اين  . می گويند همين است

ديالکتيک همان ها آنارشيستى آن وقت بنابر عقيدهنبرد کسب افتخار کرد و 
  !متافيزيک است

  
ديالکتيک می گويد در جهان چيزی جاويدان نيست، در جهان 

طبيعت تغيير می کند، جامعه تغيير . همه چيز سپری وتغيير پذير است
می کند، اخالق و عادات تغيير می کند، مفاهيم عدالت تغيير می کند، 

کند ــ و به همين جهت هم ديالکتيک به همه چيز خود حقيقت تغيير می 
نقادانه می نگرد ــ به همين جهت هم حقيقت جاويد و اليزال را نفی 

جزمی را که چون کشف " انتزاعی و " آن احکام"ميکند و بالنتيجه 
"  فويرباخ لودويگ"  رجوع شود به  ( ،"ند بايد از حفظشان کرداشده
  .نفی می نمايد ) انگلس. فاثر 

  
برای متافيزيک . و اما متافيزيک به کلی مطلب ديگری به ما می گويد

اثر " آنتی دورينگ " رجوع شود به ( جهان چيزی جاويدان و تغيير ناپذير است 
که کسی يا چيزی يک بار برای هميشه بدان تعّين بخشيده و به  ) انگلس. ف

حقيقت "و " عدالت جاويد"همين علت است که اصحاب متافيزيک پيوسته از 
  .دم ميزنند" اليزال

عدالتی تغيير ناپذير می گفت در جهان ها آنارشيست" ىسرسلسله" پرودن 
آينده قرار ى  وجود دارد، که بايد بنياد جامعهو يک بار برای هميشه تعّين يافته،

مارکس به .  به اين سبب پرودن را از اصحاب متافيزيک می خواندند.گيرد
د پرودن مبارزه ميکرد و اثبات می نمود که چون کمک اسلوب ديالکتيک بر ض

نيز بايد تغيير پذيرد، و لذا       " عدالت"در جهان همه چيز تغيير می کند پس 
فقر " رجوع شود به . ( چيزی جز هذيان متافيزيک نيست" عدالت تغيير ناپذير"

اين ولی شاگردان گرجی پرودن پيرو متافيزيک، دائمًا از ). اثر مارکس " فلسفه
  "!ديالکتيک مارکس همان متافيزيک است" موضوع دم می زنند که 

و     " ذات ناشناختنی"متافيزيک به احکام اليزال مبهم گوناگونی، از قبيل 
عقيده دارد و سرانجام کارش به مبحث عاری از مضمون " شيئی فی نفسه"

تيکی انگلس بر خالف پرودن و اسپنسر به کمک اسلوب ديالک. الهيات می کشد
و حال " ). لودويگ فويرباخ"رجوع شود به ( عليه اين احکام مبارزه می کرد 
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 به ما می گويند که پرودن و ،اين شاگردان پرودن و اسپنسرها آن که آنارشيست
  !اسپنسر دانشمند بودند ولی مارکس و انگلس پيرو متافيزيک هستند

ريبند ويا خود خود را می فها يا آنارشيست: قضيه از دو حال خارج نيست
  .نيز نمی دانند چه می گويند

هگل را با  متافيزيکی سيستم ها در هر حال ترديدی نيست که آنارشيست
  . او قاطی می کنندديالکتيکیاسلوب 

تغيير ناپذير ى  هگل، که بر ايدهسيستم فلسفیدر اين مطلب حرف نيست که 
  روشن است کهولی اين نيز.  استمتافيزيکیمتکی است، از آغاز تا پايان 

تغيير ناپذيری را نفی می کند، از ى  هگل، که هرگونه ايدهاسلوب ديالکتيکی
  .آغاز تا پايان علمی و انقالبی است

به همين جهت کارل مارکس، که سيستم متافيزيک هگل را مورد انتقاد 
ی قرار داده، در عين حال از اسلوب ديالکتيک وی، که به قول اخورد کننده

با ستايش " ابل هيچ چيز سر خم نمی کند و ذاتًا نقاد وانقالبی استدر مق"مارکس 
  .) "کاپيتال " رجوع شود به پيشگفتارجلد اول ( . سخن می گويد

به همين جهت انگلس بين اسلوب هگل و سيستم او تفاوت بزرگی قائل 
  .است

  
هگل ارزش قائل می شد، ممکن  سيستم هرکس بيشتر برای » 

 هم به حد کافی محافظه کار باشد ولی ها رشتهبود در هر يک از اين
 ممکن بود ،مطلب می شمردى ديالکتيکی را عمدهاسلوب آن کسی که 

ها خواه درسياست و خواه در مذهب متعلق به افراطی ترين اپوزيسيون
  " ). لودويگ فوير باخ" رجوع شود به ( « باشد 

  
می ورزند که اين تفاوت را نمی بينند و ناسنجيده لجاج ا هآنارشيست

  ".ديالکتيک همان متافيزيک است "
نيرنگ "می گويند اسلوب ديالکتيکی اسلوب ا هآنارشيست. ادامه دهيم

رجوع شود به (  است" ای منطقیهتردستی"و " اسلوب سفسطه جوئی"و " بازی
که به کمک آن هم راست و هم دروغ ) " .گ.شى ، مقاله٨ى شماره" نوباتی " 

 ٤ى شماره" نوباتی "رجوع شود به ( ، "ات می شودبا سهولت همانندی اثب
  ).چرکزيشويلی. وى قالهم

اسلوب ديالکتيکی هم راست و هم دروغ را ها آنارشيستى پس بنا به عقيده
  .به سهولت همانندی اثبات می کند
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در نظر اول ممکن است چنين به نظر رسد که اتهام وارده از طرف 
پيرو اسلوب ى بينيد انگلس دربارهمثًال به .  بی اساس نيستهاآنارشيست

  : متافيزيک چه می گويد
  

بله ــ بله، نه ـ نه و هرچه جز : " ماهيت کالم او چنين است... »
. برای او يا چيزی موجود است يا نه"   ابليس استیاين باشد وسوسه

شيئی نمی تواند هم خودش و هم درعين حال چيز ديگری باشد؛ مثبت 
ــ " آنتی دورينگ" رجوع شود به ( « ...يگرندومنفی مطلقأ نافی يک د

  ).مقدمه
  

آيا      ! چطور چنين چيزی ممکن است: بر آشفته می گويندا هآنارشيست
سفسطه "آخر اين ! می شود که چيزی در عين حال هم خوب باشد و هم بد؟

شما می خواهيد دروغ و راست را با "و بدان معناست که " لفاظی" و " جوئی
  "!... دی اثبات نمائيدسهولت همانن

  .ولی بيائيم در کـُنِه مطلب تعمق کنيم
آيا می توانيم بگوئيم که . ما امروز خواستار جمهوری دموکراتيک هستيم

جمهوری دموکراتيک از هر جهت خوب و يا از هر جهت بد است؟ خير، 
چرا؟ زيرا جمهوری دموکراتيک تنها از يک جهت خوب است و آن .  نميتوانيم
ندازد ولی در عوض از جهت ديگر ا است که نظامات فئودالی را بر میهنگامی

و به . بد است و آن هنگامی است که نظامات بورژوازی را استوار می سازد
تا آنجا که جمهوری دموکراتيک نظامات  فئودالی : همين جهت هم ما می گوئيم

ر آنجا که را بر می اندازد، خوب است و ما در راه آن مبارزه می کنيم ولی د
  .و ما عليه آن مبارزه می کنيم. نظامات بورژوازی را استوار می سازد، بد است

نتيجه آن می شود که يک جمهوری دموکراتيک واحد در عين حال هم        
  " .نه " و هم " بله " ،  هم "بد"است و هم " خوب"

 هشت ساعت روز کار گفت، که در عين حال هم یهمين را ميتوان درباره
زيرا موجب تحکيم " بد"است زيرا پرولتاريا را نيرومند می سازد و هم " خوب"

  .سيستم کار مزدوری می گردد
انگلس که در نقل قول فوق اسلوب ديالکتيک را توصيف می نمايد، درست 

  . را در نظر داردحقايقهمين 
کامًال واضح به ى ند ويک انديشهااين نکته را نفهميدهها ولی آنارشيست

  .مبهمی آمده است" وئیسفسطه ج"ن نظرشا
 توجه بکنند يا نکنند، آنها حتی        حقايقمختارند به اين ها البته آنارشيست

ولی در . می توانند در ساحل شن زار نيز شن را ناديده بگيرند، اين حق آنهاست
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اين ميانه گناه اسلوب ديالکتيک چيست که بر خالف آنارشيسم، با ديدگان بسته به 
چون : ی نمی نگرد وضربات نبض حيات را حس کرده و آشکارا می گويدزندگ

 زندگی دارای دو تمايل یزندگی تغيير پذير و در حرکت است پس هر پديده
  . است، مثبت و منفی که از اولی بايد دفاع کرد و دومی را طرد نمود

  : مایاهآنارشيستى به عقيده. باز هم ادامه دهيم
  

ل  فالکت خيزی است بدين معنی که در ديالکتيک تکام تکامل » 
آن ابتدا گذشته به کلی محو می شود و آن گاه آينده به شکل کامًال 

نامعلوم  ی کوويه معلول عللهاکاتاکليسم... مجزائی تثبيت می گردد
«   ديالکتيک است یمارکس ـ انگلس زائيدهبود ولی تکامل فالکت خيز 

  .)گ. ش ٨ى شماره" نوباتی " رجوع شود به (
  

  :و همين نويسنده در جای ديگر می نويسد
  

مارکسيسم به داروينيسم تکيه کرده و نسبت بدان روشی غير  » 
  .)٦ى شماره" نوباتی " رجوع شود به ( « . انتقادی دارد

  
  !توجه کنيد

. کوويه تکامل تدريجی داروين را نفی کرده و فقط معتقد به کاتاکليسم است
". می باشدنامعلوم معلول علل " است که هانیناگو اما کاتاکليسم انفجار 

 داروينيسم را  و بالنتيجه، کوويه پيوسته بههامی گويند مارکسيستا هآنارشيست
  .رد می کنند

و حال . داروين کاتاکليسم کوويه را رد کرده و معتقد به تکامل تدريجی است
سبت بدان مارکسيسم به داروينيسم تکيه کرده و ن"  می گويند هاهمين آنارشيست

 را نفی کاتاکليسم کوويهها ، يعنی آن که مارکسيست"روش غير انتقادی دارد
  . ميکنند

را متهم می سازند که به کوويه ها مارکسيستها خالصه آن که آنارشيست
ند نه به اند و در عين حال آنها را نکوهش می کنند که به داروين پيوستهاپيوسته
  .کوويه

زن خان نايب خودش خودش را : معروفبقول ! معنی آنارشی اين است
 فراموش کرده است که" نوباتی "٨ی شماره. گ. واضح است که ش! رسوا کرد

  . چه گفته بود٦ ى شماره.گ. ش
  شش؟ى هشت يا شمارهى شماره: کدامشان حق دارند

  :مارکس می گويد. به حقايق رجوع کنيم
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 معينی از تکاملى جامعه در مرحلهى نيروهای مادی مولده» 

خود با مناسبات توليدی موجود ـ ويا به تعبير صرفًا قضائی با مناسبات 
در آن موقع دوران انقالب اجتماعی فرا ... مالکيت وارد تضاد می شود

 یهيچ صورت بندی اجتماعی قبل ازنضج همه" ولی " ميرسد 
ی که اين صورت بندی به حد کافی بدانها ميدان می انيروهای مولده

ى درباره" ، مارکس. کرجوع شود به ( « ...شوددهد، نابود نمی 
  ).پيش گفتار" .  انتقاد بر علم اقتصاد

  
اگر اين تز مارکس را بر زندگی اجتماعی معاصر منطبق سازيم، اين نتيجه 

 اجتماعیى  معاصر که دارای جنبهیحاصل می شود که بين نيروهای مولده
ت، نزاع عميقی  اسخصوصیى هستند وشکل تملک محصوالت که دارای جنبه

. رجوع شود به ف. ( موجود است که بايستی به انقالب سوسياليستی منتهی بشود
  ).فصل دوم از بخش سوم " آنتی دورينگ " انگلس، 

علل "مارکس وانگلس انقالب معلول ى چنان که مالحظه می کنيد به عقيده
است که     کوويه نيست بلکه معلول علل اجتماعی کامًال معين و حياتی " نامعلوم

  .نام دارد" تکامل نيروهای مولده " 
مارکس وانگلس انقالب تنها زمانی ى چنان که مالحظه می کنيد به عقيده

  به حد کافی نضج يافته باشند، و نه به طورهصورت می پذيرد که نيروهای مولد
  .، که کوويه فکر می کردناگهانی

يکی مارکس هيچ وجه روشن است که بين کاتاکليسم کوويه و اسلوب ديالکت
  .مشترکی وجود ندارد

از طرف ديگر داروينيسم نه تنها کاتاکليسم کوويه بلکه تکامل از نظر 
ديالکتيک را نيز که شامل انقالب باشد، نفی می کند و حال آن که از نظر اسلوب 
ديالکتيکی تکامل تدريجی و انقالب تغييرات کمی و کيفی بوده، دو شکل 

  .ندضروری يک جنبش واحد
نسبت به داروينيسم روش غير ... مارکسيسم " پس نمی توان مدعی شد که 

  ".انتقادی دارد 
 ٨ى  و هم در شماره٦ى هم در شماره" نوباتی " نتيجه اين می شود که 

  .دچار اشتباه است
نه ... ديالکتيک : " ما را مالمت می کنند و می گويندها باالخره آنارشيست

نسان از خود بيرون رود يا از خود برون جهد، و نه آن را می دهد که اامکان 
ى شماره" نوباتی " رجوع شود به  (  "که به ماوراء هستی خود جستن کند اين
  .).گ. ش ٨
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، عين حقيقت است، در اينجا ديگر حق به هااين مطلب، آقايان آنارشيست
         واقعًا هم اسلوب ديالکتيک چنين امکانی را: جانب شما آقايان محترم است

از خود برون جهيدن و به ماوراء " چرا نمی دهد؟ برای آن که  ولی .نمی دهد
هستی خود جستن، کار بز کوهی است و حال آن که اسلوب ديالکتيک برای 

  . ستاايجاد شدهها انسان
  !...راز در اينجاست

  .اسلوب ديالکتيکیى دربارهها اينهاست به طور کلی نظريات آنارشيست
 اسلوب ديالکتيکی مارکس و انگلس را نفهميدهها  آنارشيستواضح است که

ند و عليه همان است که چنين     اوبرای خود يک ديالکتيک من درآوردی ساخته
  .مان ستيزه می کنندابی

ولی برای ما تنها اين کار باقی می ماند که هنگام تماشای اين منظره بخنديم 
های خود در نبرد است و شخصی که با پندارى زيرا نمی توان به منظره

عين حال با حرارت تمام اطمينان می دهد د و در بوکوالت ذهن خود را می همج
  .که دشمن را می کوبد، نخنديد

  
  
  

٢  
  

  تئوری ماترياليستی 
  
  

  
هستی ى تعيين کنندهها  شعور انسان

آنان نيست بلکه بر عکس هستی 
اجتماعی آنها شعورشان را تعيين 

  .ميکند
  کارل مارکس

  
  
  

حال ببينيم تئوری ماترياليستی . اکنون ديگر با اسلوب ديالکتيک آشنا هستيم
  چيست؟ 
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همه چيز در جهان تغيير می کند، همه چيز در زندگی تکامل می يابد، ولی 
   عملی می شود؟به چه صورتی انجام می پذيرد و اين تکامل چگونهآيا اين تغيير 

داخته و آتشين بود، سپس ی گازمين زمانی تودهى مثًال، می دانيم کره
تدريجًا سرد شد و آن گاه نباتات و جانوران در آن پديد شدند، به دنبال تکامل 
ى جهان جانوران نوع معينی از بوزينگان ظاهر گرديدند و بعدًا از دنبال همه

  .اينها ظهور انسان وقوع يافت
  .ستاتکامل طبيعت به طور کلی بدين نحو صورت گرفته 

زمانی .  که زندگی اجتماعی هم در يک جا درنگ نکرده بودو نيز می دانيم
طبق اصول کمونيسم بدوی می زيستند؛ در آن زمان آنها معيشت ها بود که انسان

ها خود را از طريق شکار بدوی تأمين می نمودند بدين معنی که در جنگل
زمانی رسيد که کمونيسم . گرديده و بدينسان قوت خود را به دست می آوردند

ی خود هانيازمندیها وی جای خود را به مادر شاهی داد، در اين دوران انسانبد
سپس مادرشاهی به پدرشاهی .  زراعت بدوی رفع می کردنداز طريق را بيشتر

      معيشت خود را بيشتر از طريق ها مبدل گرديد و اين زمانی بود که انسان
ه نظام برده داری داد سپس پدرشاهی جای خود را ب. تأمين می نمودندگله داری 

     زراعت نسبتًا رشد ى معيشت خود را به وسيلهها و اين زمانی بود که انسان
به دنبال نظام برده داری نوبت سرواژ رسيد و آنگاه .  تأمين می کردندتری يافته

  . نظام بورژوازی آغاز گرديدبه دنبال همه،
  .ستاه تکامل زندگی اجتماعی به طور کلی بدين نحو صورت گرفت

 انجام پذيرفته چگونهولی آيا اين تکامل ... واضح استها آری تمام اين
بود يا برعکس تکامل " جامعه"و " طبيعت" تکاملى آيا شعور مايه: ستا
  تکامل شعور را موجب می گرديد؟" جامعه" و "طبيعت"

  .چنين است طرح مسئله از نظر تئوری ماترياليستی
مقدم بوده " زندگی اجتماعی" و " بيعتط" برخی می گويند عقل مطلق بر 

 و "طبيعت "  ایهو بعدها بنياد تکامل آنها قرار گرفت، به نحوی که تکامل پديده
به اصطالح شکل خارجی تکامل عقل مطلق و انعکاس " زندگی اجتماعی"

  .آن استى ساده
، که به مرور ايام به چند جريان تقسيم شدند، از هاايده آليستمثًال آموزش 

  .ستا قراربوده اين
و اما ديگران می گويند که در جهان از ازل دو نيرو وجود داشته و دارد که 
يک ديگر را نفی می کنند و آن دو نيرو يکی ماده است و ديگری معنی، يکی 

 ،نيز به دو زمره تقسيم می شوندها وجود است و ديگری شعور و بنابراين پديده
در نبردند، به ديگر  نمايند و با يکديگر را نفی می  معنوی و مادی که يک
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ی هاقسمی که تکامل طبيعت و جامعه عبارت است از پيکار دائمی بين پديده
  .  مادییهامعنوی و پديده

به مرور ايام به چند ها  که آنها هم مانند ايده آليستهادوآليستمثًال آموزش 
  .جريان تقسيم شدند، از اين قراربود
سم و هم ايده آليسم را از ريشه و اساس نفی تئوری ماترياليستی هم دوآلي

  .ميکند
ی های معنوی وجود دارند و هم پديدههابديهی است که در جهان هم پديده

. مادی ولی معنی اين سخن آن نيست که گويا آنها يک ديگر را نفی می کنند
 یبرعکس، جهات معنوی و مادی، دوشکل مختلف طبيعت واحد و يا جامعه

ن يکی را بدون ديگری تصور نمود، آنها با هم وجود دارند و واحدند و نمی توا
با هم تکامل می يابند و بالنتيجه دليلی ندارد فکر کنيم که آنها يک ديگر را نفی      

  .می نمايند
  .بدين ترتيب، معلوم می شود که به اصطالح دوآليسم، پروپائی ندارد

نی مادی و معنوی طبيعت واحد وتقسيم ناپذيری که به دو شکل مختلف يع
واحد و تقسيم ناپذيری که به دو شکل مختلف يعنی ى متظاهر می گردد، جامعه

تکامل ى مادی و معنوی متظاهر می گردد، اين است نظری که ما بايد درباره
  .طبيعت و زندگی اجتماعی داشته باشيم 

  .چنين است مونيسم تئوری ماترياليستی
  .آليسم را نيز نفی می کنددر عين حال تئوری ماترياليستی ايده 

معنوی و به طور کلی شعور مقدم بر ى اين انديشه که گويا تکامل جنبه
هنوز موجودات جاندار وجود . ی نادرست استامادی بوده، انديشهى تکامل جنبه

نخستين . ستاوجود داشته " بی جان"نداشتند که طبيعت به اصطالح خارجی و 
احساس  و اولين آثارتأثرها واجد خاصيت موجود زنده فاقد هرگونه شعور و تن

سپس استعداد احساس در جانوران تدريجًا تکامل يافت و به آرامی موافق . بود
اگر بوزينه . مبدل گرديد شعورتکامل ساختمان اعضاء و دستگاه عصبی آنها، به

پيوسته به روی چهار دست و پا راه می رفت و اگر پشت راست نمی کرد ُخلفش 
 صوتی خود آزادانه استفاده کند و لذا هایو  تارها می توانست از ريهـ انسان ـ ن

نمی توانست از سخن گفتن بر خوردار شود و اين امر رشد شعورش را از ريشه 
 اگر بوزينه به روی پاهای خود نمی ايستاد، ،نيز و .و اساس متوقف می ساخت

ه برود، به زمين لفش ـ انسان ـ مجبور بود هميشه به روی چهار دست و پا راُخ
و برايش ميسر نمی شد که به باال و ؛ بنگرد و از آنجا تأثرات خود را کسب نمايد

تأثراتی پيرامون خود نظر افکند و بالنتيجه امکان آن را نمی داشت در مغز خود 
تمام اينها به طور . ستابياندوزد بيش از آن ميزان که جانور چهار پا اندوخته 

  .ری جلوگيری می کردجدی از تکامل شعور بش
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نتيجه آن که برای تکامل شعور، ساختمان خاص اعضاء و تکامل دستگاه 
  .عصبی ضروری است

  
ى مادی، تکامل شرايط خارجی بر تکامل جنبهى نتيجه آن که تکامل جنبه

 ابتدا شرايط خارجی تغيير می کند، ابتدا .ستامقدم بوده معنوی، تکامل شعور، 
معنوی تغيير       ى  بر وفق آن شعور يا جنبهسپسد و مادی تغيير می يابى جنبه

  . می نمايد
ليسم را از بيخ و بن بر آبدين ترتيب تاريخ تکامل طبيعت، به اصطالح ايده 

  .می افکند
  .بشری نيز همين مطلب را بايد گفتى تاريخ تکامل جامعهى درباره

 و تمايالت اهمختلف انديشهى در ازمنهها تاريخ نشان می دهد که اگر انسان
مختلف برای ارضاء حوائج خود ى ند علت آن است که در ازمنهامختلف داشته

ند، و بدين منوال مناسبات ای مختلفی با طبيعت پيکار می کردههابه شيوه
ها زمانی بود که انسان. ستااقتصادی آنان به اشکال مختلفی استقرار می يافته 

مبارزه می کردند، در آن موقع مشترکًا با طبيعت و طبق اصول کمونيسم بدوی 
مال " و " مال من " مالکيت آنها نيز کمونيستی بود و به همين جهت آنها تقريبًا 

 زمانی در رسيد که. را از هم فرق نمی گذاشتند و شعور آنها کمونيستی بود" تو 
در توليد راه يافت ــ در آن هنگام مالکيت نيز " مال تو " و " مال من " فرق 
صی و فردی به خود گرفت و لذا احساس مالکيت خصوصی در شخى جنبه

رخنه کرد، و زمانی در ميرسد، هم چون زمان کنونی، که توليد ها شعور انسان
ى اجتماعی به خود می گيرد و بالنتيجه بزودی مالکيت نيز جنبهى بار ديگر جنبه

ها انساناجتماعی خواهد پذيرفت ــ و به همين دليل سوسياليسم تدريجًا در شعور 
  .راه می يابد

کفاشی را فرض کنيد که دکانی حقير داشت ولی تاب . مثالی ساده بزنيم
در لمثل ارقابت اربابان کالن را نياورده دکان کفاشی را تخته کرده و فی

وی برای اين وارد .  تفليس اجير شده باشد درکفاشی عادلخانفى کارخانه
رگر مزد بگيری باشد بلکه به قصد ست، که دائمًا کا اعادلخانف نشدهى کارخانه
ی ترتيب دهد و از نو دکان کفاشی است که پولی پس انداز کند و مايهاآن آمده 

 پرولتاری ديگرچنان که می بينيد وضع اين کفاش، اکنون . خود را دائر سازد
به .  پرولتاری نيست بلکه سراپا خرده بورژوائی استهنوزاست ولی شعورش 

 از ميان رفته، اين ديگر بورژوائی اين کفاش اکنون عبارت ديگر وضع خرده
 از ميان نرفته، اين هنوزوضع ديگر وجود ندارد ولی شعور خرده بورژوائيش 

 .ستاشعور از وضع واقعی وی عقب تر مانده
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روشن است که در اينجا يعنی در زندگی اجتماعی نيز ابتدا شرايط خارجی 
رگون می شود و سپس شعور آنان هم دگها تغيير می کند، در ابتدا وضع انسان

  .بر وفق آن وضع تغيير می يابد
چنان که می دانيم وی قصد دارد ابتدا . حال دوباره به کفاش خود باز گرديم

 کفاش پرولتر شده، کار    .نداز نمايد و سپس دکان خود را باز کنداپولی پس
 مزد، حتی به ميکند و می بيند که پس انداز پول کار بسيار دشواری است زيرا

به عالوه متوجه می شود که باز کردن دکان . زحمت کفاف معاش او را می دهد
ی اهدکان، هوسناکیى اجاره. خصوصی نيز ديگر چندان چنگی به دل نمی زند

 ،ی کالن و دردسرهای ديگری از اين قبيلهامشتريان، بی پولی، رقابت ارباب
و حال آن که . ی سازدئی است که يک پيشه ور را معذب مهاهمه نگرانی

ری و اجاره بها نگرانش       فارغ است، مشتها پرولتار نسبتًا از اين نگرانی
از آنجا می رود و " آسوده خاطر" نمی سازد، صبح به کارخانه می آيد و شب 

در . دستمزد را در جيب خود می گذارد" روز شنبه نيز با همان آسودگی خاطر 
ر شهپر آرزوهای خرده بورژوائی کفاش ما اينجا است که برای نخستين با

ميشکند، در اينجا است که برای نخستين بار در قلب او تمايالت پرولتاری نطفه 
  .می بندد

زمان می گذرد و کفاش ما می بيند که پول حتی برای تأمين ضروری ترين 
در . هم کافی نيست و افزايش مزد برای او نهايت ضرورت را داردها نيازمندی
. و اعتصاباتی صحبت ميکنندها ال متوجه می شود که رفقايش از اتحاديهعين ح

مبارزه ها در اينجا کفاش ما پی می برد که برای بهبود وضع خود بايد با ارباب
لذا وارد اتحاديه می شود، به جنبش . باز نمايدکند نه اين که دکان شخصی 

  ....مأنوس ميگرددی سوسياليستی اهاعتصابی می پيوندد و به زودی با انديشه
 تغيير شعور وی سرانجامبدين ترتيب، به دنبال تغيير وضع مادی کفاش، 

ابتدا وضع ماديش تغيير کرد و آن گاه پس از مدت زمانی تغييرات . حاصل آمد
  .متناسبی در شعورش حادث گرديد

  .جامعه به طور کلی نيز همين حکم صادق استطبقات و ى درباره
يعنی ابتدا . ابتدا شرايط خارجی تغيير می کنددر زندگی اجتماعی نيز 

و اخالق و عادات و ها تفکر انسانى شرايط مادی تغيير می يابد و سپس، نحوه
 .جهان بينی آنان نيز بر وفق آن تغيير می نمايد

  :به اين جهت مارکس می گويد
  

هستی آنان نيست بلکه برعکس ى تعيين کنندهها شعور انسان» 
  «.  شعورشان را تعيين می کندهستی اجتماعی آنها،
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را ها مادی و شرايط خارجی و هستی و از اين قبيل پديدهى اگر ما جنبه
ی ديگری از ها و پديدهمعنوی و شعورى  بناميم، در آن صورت جنبهمضمون

 از اينجاست که اين حکم معروف ماترياليستی  ناميد،شکلاين قبيل را می توان 
ل، مضمون بر شکل سبقت دارد وشکل از در جريان تکام: ستاحاصل آمده 

  .مضمون عقب می ماند
زندگی " مادیى پايه"مارکس تکامل اقتصادی ى و از آنجا که به عقيده

 آن است، و تکامل قضائی ــ سياسی و مذهبی ــ فلسفی         مضموناجتماعی و 
آن است، لذا مارکس چنين نتيجه " روبنای"اين مضمون و " شکل ايدئولوژيک" 
  :ی گيردم

   
سرعتی اقتصادی، در تمام روبنای عظيم، با ى با تغيير پايه » 

  «. ، تحوالتی رخ می دهدکم يا بيش زياد
  

البته معنای اين سخن به هيچ وجه آن نيست که گويا به نظر مارکس، آن 
رجوع شود به (  ".مضمون بدون شکل ممکن است" انگاشته .گ.شطور که 

  .") از مونيسمانتقاد "، ١ىشماره" نوباتی"
مضمون بدون شکل ممکن نيست ولی مطلب اينجاست که فالن يا بهمان  

 با اين مضمون به طورکاملشکل، به سبب بازماندن از مضمون خود، هرگز 
موقتًا شکل کهنه به " مجبور است " توافق ندارد و بدين ترتيب مضمون نوين 

 در حال حاضر شکل مثًال. خود گيرد و اين خود بين آنها موجب نزاع می شود
اجتماعی  است با مضمون خصوصیى تملک محصوالت توليد که دارای جنبه

  .اجتماعی کنونی بر همين زمينه صورت می گيرد" نزاع " توليد توافق ندارد و 
از طرف ديگر معنای اين فکر که گويا شعور شکل هستی است به هيچ 

اين فقط . اده استوجه اين نيست که شعور از لحاظ طبيعت خود، همان م
است که ) از قبيل بوخنر وموله شوت ( ی عامی هاماترياليستى انديشه
يشان از بيخ و بن با ماترياليسم مارکس تناقض دارد و انگلس در اثر اهتئوری

مورد آنها را به سخريه گرفته  بجا و به" لودويگ فويرباخ " خود موسوم به 
تی، ايده و ماده ــ دو شکل مختلف بنابر ماترياليسم مارکس، شعور و هس. ستا

بنابراين آنها يک .  نام داردواحدند که به طور کلی طبيعت يا جامعهى يک پديده
مطلب . واحد نيز نيستندى ، و در عين حال يک پديده٧٥ديگر را نفی نمی کنند

                                                 
نکته . ندارد ــ اين مطلب تناقضی با موضوع وجود نزاع بين شکل و مضمون ٧٥

 و مضمون کهنهاينجاست که نزاع به طور کلی بين شکل و مضمون نيست بلکه بين شکل 
  . است که در جستجوی شکل نو و شائق آن می باشدنو
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فقط در اينجاست که در تکامل طبيعت و جامعه، تغييرات متناسب مادی، يعنی 
ء ما صورت می گيرد، برشعور، يعنی بر آن چه که در دماغ آن چه که در ورا

صورت ميگيرد، سبقت دارد ــ به دنبال اين و يا آن تغيير مادی، زود يا دير 
  .ناگزير تغييرات معنوی متناسبی انجام خواهد پذيرفت

تاريخ ى بسيار خوب، ممکن است اين مطلب درباره: به ما خواهند گفت
ی گوناگون در حال حاضر اهولی تصورات و ايده .طبيعت و جامعه درست باشد

چگونه در دماغ ما پديد می شود؟ آيا در واقع شرايط به اصطالح خارجی وجود 
اين شرايط خارجی موجود است؟ و ى دارد يا اين که تنها تصورات ما درباره

 درک آنها ومعرفت بدانها تا چه حد مقدور ،اگر شرايط خارجی موجود است
  است؟

ما تا آنجا " من"تصورات ما و : ترياليستی در اين باره می گويدتئوری ما
ما بوجود می آورند، " من"وجود دارد که شرايط خارجی، که تأثراتی در 

آن کس که نسنجيده می گويد جز تصورات ما چيزی وجود ندارد، . موجودند
مجبور است هرگونه شرايط خارجی را منکر گردد و بنا براين منکر وجود 

خود را مجاز شمرد و اين خود کالمی است " من"ن نيز بشود و تنها وجود ديگرا
  .باطل و با مبانی علم مغايرت اساسی دارد

مسلم است که شرايط خارجی واقعًا موجود است، اين شرايط پيش از ما 
بوده وپس از ما نيز خواهد بود و امکان درک آنها و معرفت بدانها هر اندازه که 

  .شعور ما تأثير کنند، سهل تر خواهد بودبيشتر وقويتر در 
ی گوناگون چگونه در دماغ اه تصورات و ايدهدر حال حاضرو اما اين که 

ما پديد می شود، بايد متذکر گرديم که در اينجا نيز به اجمال همان چيزی تکرار 
در اين مورد هم شيئی که . می شود که در تاريخ طبيعت و جامعه رخ می دهد

ست و  ا سبقت داشتهیآن شيئى  وجود دارد برتصور ما دربارهدر خارج از ما
اگر . تصور ما، يعنی شکل، از خود شيئی،  يعنی آن مضمونش عقب تر است

من به درخت می نگرم و آن را می بينم معنای اين تنها آن است که قبل از پديد 
شدن تصور درخت در دماغ من، خود درخت وجود داشته که توانسته است 

  ...مربوطه را در دماغ من موجب شودتصور 
  .چنين است به اختصار مضمون تئوری ماترياليستی مارکس

 فعاليت عملیدرک اين نکته دشوار نيست که تئوری ماترياليستی برای 
  .دارای چه اهميتی استا هانسان

 متناسب با آن شعور آن گاه شرايط اقتصادی و ابتدااگر درست است که 
که ما بايد پايه و مبنای فالن يا بهمان د پس واضح است تغيير می کنها انسان

جستجو نکنيم بلکه در سير تکامل ها آرمان را در دماغ و تخيالت انسان
تنها آن آرمان خوب و پذيرفتنی است که بر اساس . اقتصادی تفحص نمائيم
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ئی که شرايط اهتمام آن آرمان.  باشدبررسی شرايط اقتصادی به وجود آمده
ا در نظر نمی گيرند و به تکامل آن تکيه نمی کنند بيهوده و اقتصادی ر

  . ناپذيرفتنی هستند
  .چنين است نخستين استنتاج عملی تئوری ماترياليستی

شرايط ى ، اخالق و عادات آنها به وسيلههااگر درست است که شعور انسان
ی قضائی هاخارجی تعيين می گردد و اگر درست است که مبنای بيهودگی شکل

ياسی مضمون اقتصادی آنهاست، در آن صورت روشن است که ما بايد به و س
تجديد سازمان عميق مناسبات اقتصادی مساعدت کنيم تا پا به پای آن اخالق و 

  .ن تغيير کندعادات مردم و نظام سياسی آنان نيز از ُب
  :مارکس در اين باره چنين می گويد

  
و ...اترياليسمارتباط موجوده بين تعاليم مى برای مشاهده» 

 اگر درست است که انسان.  الزم نيستز هوشی خاصیتيسوسياليسم 
... تمام معلومات و محسوسات و غيره را از جهان احساس کسب ميکند

پس بديهی است که بايد جهان پيرامون خود را به نحوی بنا نمود که در 
آن انسان بتواند به هر چيز واقعًا بشری معرفت حاصل کند و عادت 

اگر ... ند که در اين جهان خواص انسانی را در خويش بپروردک
نظر ماترياليستی آزاد نيست، يعنی اگر ى درست است که بشر از نقطه

نيروی منفی احتراز از اين يا از آن پديده نبود، ى آزادی وی نتيجه
نيروی مثبت ابراز شخصيت واقعی خويش است، در آن ى بلکه نتيجه

د را کيفر داد بلکه بايد منابع ضد اجتماعی صورت نبايد جرائم افرا
شرايط محيط است ى اگر خواص انسانی زائيده... جرم را نابود ساخت

رجوع شود  ( « . پس بديهی است که بايد شرايط محيط را انسانی نمود
ى مارکس درباره.ک" تحت عنوان "  فويرباخ گيولود" ی به ضميمه

  ]٣["). ماترياليسم فرانسوی قرن هيجدهم 
  

  .چنين است دومين استنتاج عملی از تئوری ماترياليستی
  
  

*               *               *  
  
  

تئوری ماترياليستی مارکس و انگلس چه نظری ى دربارهها آيا آنارشيست
  دارند؟
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اگر منشاء اسلوب ديالکتيکی از هگل بود تئوری ماترياليستی عبارت است 
به اين مطلب خوب واقفند و ها آنارشيست. اخازبسط و گسترش ماترياليسم فويرب

می کوشند از نقائص هگل و فويرباخ استفاده نمايند تا ماترياليسم ديالکتيک 
ما در مورد هگل و اسلوب ديالکتيک متذکر شديم . مارکس و انگلس را سياه کنند

جز جهالت آنان چيز ديگری را اثبات نخواهد ها ی آنارشيستهاکه اين تردستی
 مورد حمالت آنها به فويرباخ و تئوری ماترياليستی نيز همين مطلب را در. کرد

  . بايد گفت
پانته ئيست فويرباخ " با غرور خاصی به ما می گويند که ها مثًال آنارشيست

 ٧ى شماره" نوباتی " رجوع شود به ..." ( انسان را خدا می شمرد" و ..." بود
 و گويا از .."نسان خوراک اوستفويرباخ ماهيت اى به عقيده" و ) دلندی . د

  :ستااينجا مارکس چنين استنتاج کرده 
  

 بالنتيجه وضع اقتصادی مهم تر از هرچيز ومقدم بر هرچيز » 
  .)گ.شى مقاله .٦ى شماره" نوباتی " رجوع شود به ( « ...است

  
البته احدی در پانته ئيسم فويرباخ و خدا شمردن او انسان را و اشتباهات 

 نست بلکه برعکس مارکس و انگلس اوليان قبيل ترديدی نکرده ديگرش از اي
ولی با اين حال . کسانی بودند که اشتباهات فويرباخ را مکشوف ساختند

افشاء " ء شده يک بار ديگر الزم می شمرند اشتباهاتی را که انشاها آنارشيست
غير چرا؟  ظاهرًا برای آن که با دشنام به فويرباخ می خواهند من ". نمايند

البته اگر بی غرضانه . مستقيم تئوری ماترياليستی مارکس و انگلس را سياه کنند
به قضيه بنگريم مسلمًا خواهيم ديد که در نزد فويرباخ و درکنار افکار نادرستش 

نيز در مورد بسياری از چه در تاريخ  ست، چناناافکار درستی نيز بوده
ادامه " افشاگری"  به هانارشيستولی با اين وجود آ. ستادانشمندان ديده شده 

  ...می دهند
جز جهالت خود چيز ها يک بار ديگر می گوئيم که آنان با اين تردستی

  .ديگری را اثبات نخواهند کرد
گونه  بدون هيچها آنارشيست) چنان که ذيًال خواهيم ديد ( جالب توجه است 

ند اصدد بر آمدهآشنا بودن با تئوری ماترياليستی و تنها طبق مسموعات خود در 
ی آنها غالبًا با هادر نتيجه همين موضوع هم گفته. مورد انتقاد قرار دهندرا  آن
ست اين امر         اد می کند و بديهیرديگر متناقض است و يکی ديگری را  يک
ی آقای اهمثًال اگر به حرف. ما را به وضع مضحکی دچار می سازد" نقادان" 

ن نتيجه می شود که گويا مارکس و انگلس از چرکزيشويلی گوش فرا دهيم چني
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ماترياليسم مونيستی نفرت داشته و گويا ماترياليسم آنها مونيستی نبوده و عاميانه 
  :ستابوده

  
آن دانش با عظمت طبيعت شناسان، با سيستم تکامل تدريجی » 

انگلس آن قدر از آن وتطور انواع و ماترياليسم مونيستی خود که 
رجوع شود به ( « .ستاديالکتيک دوری می جسته از ...بيزار است

  ).چرکزيشويلی ى  مقاله٤ىشماره" نوباتی"
  

بنابراين ماترياليسم طبيعی، علمی که مورد تصويب چرکزيشويلی و         
  سزاوار تصويب بالنتيجهانگلس است، ماترياليسم مونيستی بوده و " بيزاری"

بوده و معلوم است که سزاوار است و ماترياليسم مارکس و انگلس مونيستی ن
  .پذيرفتن نيست

آنارشيست ديگری می گويد ماترياليسم مارکس و انگلس مونيستی است و 
  . هم سزاوار رد شدن استبه همين جهت

  
ماترياليسم . استنباط تاريخی مارکس، آتاويسم هگل است» 

مونيستی عينيت مطلق عمومًا و باالخص مونيسم اقتصادی مارکس در 
ماترياليسم مونيستی ... حال و از لحاظ تئوری اشتباه استطبيعت م

رجوع (« ...دوآليسم بد استتار شده وسازشی است بين متافيزيک و علم
  .).گ.شى  مقاله٦شماره " نوباتی " شود به 

  
حاصل می شود که ماترياليسم مونيستی ناپذيرفتنی است و مارکس و انگلس 

ن هم ماترياليست مونيست هستند و به از آن بيزار نبوده بلکه، برعکس خودشا
  . همين جهت بايد ماترياليسم مونيستی را رد کرد

حال بيا و بفهم کدامشان ! يکی از آسمان می گويد و ديگری از ريسمان
هنوز خودشان در مورد شايستگی يا عدم ! اولی يا دومی: راست می گويند

نوز خودشان ، هنداشايستگی ماترياليسم مارکس حرفشان را يکی نکرده
ند اند اين ماترياليسم مونيستی است يا نه، هنوز خودشان سر درنياوردهانفهميده

ماترياليسم عاميانه يا ماترياليسم مونيستی،  و آن وقت : کدام بيشتر پذيرفتنی است
مارکسيسم را به : گوش ما را از الف وگزاف خود کر ساخته و می گويند

  ! ندااصطالح خورد کرده
ديگر را با  در آينده نيز نظريات يکها گر حضرات آنارشيستآری، آری ا

گاه جای سخنی هم نخواهد بود که آينده به  چنين حرارتی خورد سازند، آن
  ...تعلق خواهد داشتها آنارشيست
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ور است آن که برخی از آ ديگری که به همين اندازه خندهینکته
ريانات گوناگون علم هنوز با ج" شهرت" اين ى ، با همه"شهير" ی هاآنارشيست
ند، و چنين به نظر ميرسد که نمی دانند در علم انواع مختلف اآشنا نشده

ی امثًال ماترياليسم عاميانه: تفاوت بزرگی است  آنهاماترياليسم وجود دارد که بين
 مادی است، یمعنوی و تأثير آن در جنبهى وجود دارد که منکر اهميت جنبه
نيستی وجود دارد که همان تئوری ماترياليستی ونيز ماترياليسم به اصطالح مو

. ی معنوی و مادی از نظر علمی مينگردهامارکس است و به روابط متقابل جنبه
 و حتی مخلوط ميکننداين دو نوع مختلف ماترياليسم را با هم ها ولی آنارشيست

ما علم را : اختالف آشکار بين آن دو را نمی بينند و با غرور خاصی ميگويند
  !ء می کنيماحيا

خويش خود پسندانه اظهار می دارد " فلسفی " کروپوتکين در آثار . مثًال پ
متکی است ولی حتی " ماترياليستی معاصرى فلسفه" آنارشيسم کمونيستی بر 

 ىفلسفه" ی هم توضيح نمی دهد که آنارشيسم کمونيستی به کدام اکلمه
. ديگریى ستی و يا فلسفهعاميانه يا مونيى متکی است؟ به فلسفه" ماترياليستی 

ظاهرأ وی براين نکته واقف نيست که بين جريانات گوناگون ماترياليستی تباين 
احياء      " ست و نمی فهمد که مخلوط کردن اين جريانات با هم ااساسی موجود 

علم و  " کروپوتکينرجوع شود به ( نيست بلکه بروز جهل مطلق است " علم 
  .")آنى ی و فلسفهآنارش" و نيز " آنارشيسم 

توجه .  شاگردان گرجی کروپوتکين نيز همين مطلب صادق استیدرباره
  :کنيد

کائوتسکی، مارکس به ى انگلس و نيز به عقيدهى به عقيده» 
استنباط " کاشف  از جمله.."ست زيرا ویابشريت خدمتی بزرگ کرده 

آيا اين مطلب درست است؟ به نظر ما خير، زيرا .  است"ماترياليستی
ی که معتقدند گويا امورخين و علماء و فالسفهى که همه...می دانيم 

مکانيسم اجتماعی را شرايط جغرافيائی و اقليمی و فلکی و کيهانی و 
رجوع (  « .همگی ماترياليستندبشری و حياتی به جنبش در می آورد، 

  ).٢ىشماره" نوباتی " شود به 
  

" ماترياليسم"لباخ يا بين ارسطو و ه" ماترياليسم " حاصل ميشود که بين 
و آن وقت ! احسنت به اين انتقاد! مارکس و موله شوت ادنی اختالفی نيست

:     ندابيهوده نگفته! مردمی که معرفت آنها بدين پايه است مدعی تجدد درعلمند
  !..."وای از آن روزی که پاالن دوز خياطی کند" 

 ، که ماترياليسم مارکسنداما جائی شنيده" شهير"ی اهآنارشيست. و اما بعد
  :را به باد مذمت ميگيرند کها هگاه ما مارکسيست است و آن" تئوری معده " 
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اين فرمول .  فويرباخ، ماهيت انسان خوراک اوستىبه عقيده» 

ست  و لذا مارکس نتيجه ادر مارکس و انگلس تأثير سحرآسائی داشته 
هرچيز و تر از  وضع اقتصادی و مناسبات توليدی مهم"گرفت که 

  « ...مقدم بر هر چيز است
  

دعوی آن که : "  فيلسوف مابانه ما را تعليم داده می گويندهاسپس آنارشيست
 و توليد اقتصادی است تغذيه) زندگی اجتماعی ( نيل به اين هدف ى  وسيلهيگانه

 و وضع تغذيهاگر طبق نظر مونيستی، مقدم بر هرچيز ...دعوی خطائی است
 می بود پس برخی از پـُرخورها می بايستی  ايدئولوژیىدهتعيين کنناقتصادی، 

  .)گ.شى  مقاله٦ىشماره" نوباتی " رجوع شود به  " (   می شدندنابغه
کافی . ببينيد به چه آسانی می شود ماترياليسم مارکس و انگلس را رد کرد

 مبتذلی شنيده شود های مارکس و انگلس ياوهیاست از يک طفل مکتبی درباره
ى      فلسفی در صفحات روزنامهى  مبتذل با طنطنههایاست که اين ياوهو کافی 

از مارکسيسم " نقادی " تکرار گردد تا بالفاصله شخص به افتخار " نوباتی " 
  !نائل آيد

ولی، آقايان، بفرمائيد چه وقت و کجا، در کدام سياره و کدام مارکس گفته 
 چرا از تأليفات مارکس برای  "ايدئولوژی است؟ى تغذيه تعيين کننده "ست که ا

يد؟ درست است، ای نقل نکردهاتأييد اظهارات خود يک جمله و يا حتی کلمه
شعور آنان، ايدئولوژی ى ست وضع اقتصادی افراد معين کنندهامارکس گفته 

ست که تغذيه و وضع اقتصادی يکی است؟ اآنان است ولی چه کسی به شما گفته 
، از بيخ تغذيهفيزيولوژيک و از آن جمله مثًال ى ديدهآيا واقعًا شما نمی دانيد که پ

افراد از آن جمله است، تفاوت وضع اقتصادی  اجتماعی که مثًال ىو بن با پديده
مختلف برای يک طفل مکتبی ى دارد؟ فرض کنيم که مخلوط کردن اين دو پديده

   خورد کنندگان سوسيال "ست که شما ابخشش باشد ولی چه شده قابل 
اشتباه طفل مکتبی را چنين فارغباالنه " احياء کنندگان علم"و " سیدموکرا

  تکرار می کنيد؟
ايدئولوژی اجتماعی باشد؟ ى وانگهی چگونه تغذيه می تواند تعيين کننده

؛ تغذيه و شکل تغذيه تغيير نمی کند، مل ورزيدأبيائيد کمی در کالم خود ت
دند و غذا را هضم         درگذشته نيز مردم مانند حاال می خوردند و می جوي
ايدئولوژی عهد عتيق، . می کردند و حال آن که ايدئولوژی دائمًا در تغيير است

آيا . فئودالی، بورژوازی، پرولتاری ـ چنين است اشکال گوناگون ايدئولوژی
باشد که پيوسته در چيزی  ی تعيين کنندهچيزی که تغيير نمی کندمعقول است 
  تغيير است؟
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همان مکتب "ماترياليسم مارکس ها  آنارشيستىبه عقيده. ادامه دهيم
ماترياليسم مونيستی، دوآليسم بد استتار شده و سازشی : "و نيز" ...موازات است

مارکس از آنجا گرفتار دوآليسم می شود که "، ..."است بين متافيزيک و علم
داری پن وهم وى به مثابهبشری را ى مناسبات توليدی را مادی و اميال و اراده

رجوع شود به         "( .دارای اهميتی نيست که موجود است می انگارد که با آن
  ) .گ.شى  مقاله٦ى شماره" نوباتی " 

نخست آن که ماترياليسم مونيستی مارکس کوچک ترين وجه مشترکی با 
مادی يا ى  نظر اين ماترياليسم، جنبهاز نقطه.  موازات نداردیمکتب ابلهانه

 معنوی يا شکل سبقت دارد و اما مکتب موازات اين ىبر جنبهمضمون، ناگزير 
 هيچ مادی و نه معنویی نظر را رد ميکند و به نحوی قاطع ميگويد، نه جنبه

  . و هر دو آنها با هم و به موازات هم رشد می يابندسبقت ندارندکدام بر ديگری 
 و اميال و مارکس مناسبات توليدی را مادی" ثانيًا، فرض کنيم که واقعًا هم 

وهم و پنداری که دارای اهميتی نيست انگاشته    ى بشری را به مثابهى اراده
آيا معنی اين سخن آن است که مارکس دوآليست است؟ چنان که می دانيم ". باشد 

ل دانسته و برای آن مادی را دو اصل متقابى  معنوی و جنبهىدوآليست جنبه
 مادی را باالتر ىشما مارکس جنبهولی اگر به قول .  قائل استمساویاهميت 

می داند و برای آن اهميتی قائل " پندار"  معنوی را ىشمرده و بر عکس جنبه
بفرمائيد ببينيم دو آليسم مارکس را از کجا " انتقاد کنندگان " پس آقايان . نيست
  . يد؟اآورده

ثالثًا، چه ارتباطی ممکن است بين مونيسم ماترياليستی و دوآليسم موجود 
 يعنی پرنسيپ واحداشد وقتی که حتی هر کودکی می داند مونيسم معتقد به ب

طبيعت يا هستی است که دارای شکل مادی و شکل معنوی است و حال آن که 
يعنی پرنسيپ مادی و پرنسيپ معنوی است که پرنسيپ دوگانه دوآليسم معتقد به 

  طبق مکتب دوآليسم ناسخ يک ديگرند؟
؟ "ست ابشری را وهم و پندار انگاشتهى ل و ارادهاميا" رابعًا، کی مارکس 
را از طريق تکامل اقتصادی " بشری ى اميال و اراده" درست است که مارکس 

توضيح می دهد و هنگامی که اميال برخی افراد کابينه نشين با اوضاع و احوال 
ولی آيا معنی اين سخن . ستا اقتصادی وفق نمی داده آنها را پندار باف خوانده

طور کلی پندار آميز است؟ آيا ه مارکس اميال انسانی بى ن است که به عقيدهآ
اين موضوع هم احتياجی به توضيح دارد؟ مگر شما اين کالم مارکس را 

  :يد که می گويدانخوانده
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بشريت پيوسته فقط وظائفی را در مقابل خويش قرار می دهد  » 
انتقاد ى درباره" ر رجوع شود به پيش گفتا(  « که قادر به حل آنهاست

  ") از علم اقتصاد 
  

واضح . يعنی آن که به طور کلی بشر مقاصد پندار آميز را دنبال نميکند
  .ما يا نمی فهمد چه می گويد ويا عامدًا حقايق را تحريف ميکند" نقاد " است که 

مارکس و انگلس      ى ست که گويا به عقيدهاخامسًا، چه کسی به شما گفته 
چرا نشان نمی دهيد که آنها .  ؟" بشری دارای اهميتی نيستیارادهاميال و " 

هجدهم برومر لوئی " ند؟ مگر مارکس در کتاب اکجا در اين باب سخن گفته
" جنگ داخلی در فرانسه " ، "طبقاتی در فرانسه ى مبارزه" و کتاب " بناپارت

ی گويد؟ اگر سخن نم" اميال و اراده " و از اين قبيل آثار ديگر خود از اهميت 
اراده و " اهميتی قائل نبود پس چرا می کوشيد " اميال و اراده" مارکس برای 

پرولتارها را با روح سوسياليستی پرورش دهد و چرا بين آنها به تبليغ " اميال
می پرداخت؟ از طرف ديگر مگر انگلس در مقاالت معروف خود که بين 

سخن " يت اميال و اراده اهم" ى  نوشته شده درباره١٨٩٤ ـ ١٨٩١سنوات 
مضمون ا هانسانی "اميال و اراده " مارکس ی راست است به عقيده. نميگويد؟

خود را از وضع اقتصادی کسب می نمايند ولی آيا معنی اين کالم آن است که 
 هاخود آنها در تکامل مناسبات اقتصادی تأثيری ندارند؟ آيا واقعًا آنارشيست

   قدر به دشواری درک می کنند؟نظرياتی به اين سادگی را آن
  :هاديگر حضرات آنارشيست" اتهام " يک 

  
لذا نمی توان ..."  تصور شکل بدون مضمون محال است" » 

. از مضمون عقب می ماند" (  مضمون استدنبالشکل در " گفت 
در خالف اين صورت مونيسم "... با هم زندگی می کنند " آنها .) ک

  ) .ک.ش ١ىشماره" نوباتی  " رجوع شود به( « باطل   است 
  

اين که مضمون . ستاما کـََمکی سر رشته را گم کرده " دانشمند " باز هم 
 شکل ولی اين نيز صحيح است که. بدون شکل محال است حرف صحيحی است

اولی از دومی عقب    .  هيچ گاه کامًال موافقت نداردموجود با مضمون موجود
دودی شکل کهنه را در بر دارد و در نتيجه می ماند، هميشه مضمون نوين تا ح

بر همين زمينه هم . بين شکل کهنه و مضمون نوين پيوسته نزاعی موجود است
هست که انقالب واقع می شود و ضمنًا روح انقالبی ماترياليسم مارکس هم در 

ند و بديهی است ااين نکته را درک نکرده" شهير" ی اهولی آنارشيست. اين است
  . يانه قصور از خود آنهاست نه از تئوری ماترياليستیکه در اين م
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تئوری ماترياليستی مارکس و ى دربارهها چنين است نظريات آنارشيست
  .انگلس، اگر اصًال بتوان آنها را نظريات ناميد

  
  
  
  
  

٣  
  

  سوسياليسم پرولتاری
  
  
  

 تئوری او و نيز با اسلوببا : ما اکنون با تعاليم تئوريک مارکس آشنا هستيم
  .يمااو آشنا شده

  آيا ما از اين تعاليم چه نتايج علمی بايد بگيريم؟
ی موجود اآيا بين ماترياليسم ديالکتيک و سوسياليسم پرولتاری چه رابطه

  ؟است
ها ی می تواند تا آخر مترقی باشد، تنااسلوب ديالکتيکی می گويد تنها طبقه

در حال رشد است و می تواند يوغ بردگی را در هم شکنند که هر روز ی اطبقه
 بهتر پيکار می کندى دائمًا به جلو می رود و با روش خستگی ناپذير در راه آينده

ی که پيوسته رشد می يابد و دائمًا به جلو ميرود و در راه اما می بينيم يگانه طبقه
لذا ما بايد خدمتگزار پرولتاريا و . آينده پيکار می کند پرولتاريای شهر و ده است

  .دوار باشيمبه او امي
  .عملی از تعاليم تئوريک مارکسى چنين است نخستين نتيجه

برنشتين نيز هنگامی که پرولتاريا را به . ولی خدمت داريم تا خدمت
کروپوتکين " خدمت ميکند"فراموش کردن سوسياليسم اندرز ميدهد به پرولتاريا 

وسيع ى  پايهی پراکنده و فاقدهاکمون" سوسياليسم " هم وقتی که به پرولتاريا 
و نيز کارل مارکس، ". خدمت می کند"صنعتی را پيشنهاد می نمايد به پرولتاريا 

وسيع ى هنگامی که پرولتاريا را به استقرار سوسياليسم پرولتاری متکی به پايه
  . می کند صنايع بزرگ معاصر دعوت می نمايد به پرولتاريا خدمت
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م شود؟ چگونه بايد به پرولتاريا چه بايد کرد تا کار ما به سود پرولتاريا تما
  خدمت کنيم؟ 

تئوری ماترياليستی می گويد تنها زمانی يک آرمان می تواند مستقيمًا به 
پرولتاريا خدمت کند که با تکامل اقتصادی کشور تباين نداشته و کامًال با 

تکامل اقتصادی نظام سرمايه داری نشان . ی اين تکامل مطابق باشداهخواست
اجتماعی ى  اجتماعی به خود می گيرد و جنبهىتوليد معاصر جنبهمی دهد که 

ى  سرمايه داری از بيخ و بن منافات دارد، لذا وظيفهیتوليد با مالکيت موجوده
اساسی ما مساعدت به واژگون ساختن مالکيت سرمايه داری و استقرار مالکيت 

اموش کردن معنی اين سخن آن است که تعاليم برنشتين که فر. سوسياليستی است
تکامل اقتصادی منافات ی هاسوسياليسم را اندرز می دهد از ريشه با خواست

  .داشته و برای پرولتاريا زيانبخش خواهد بود
اری نشان می دهد که توليد معاصر هر دو نيز تکامل اقتصادی نظام سرمايه

روز توسعه می يابد و در حدود شهرها و اياالت جداگانه، محدود نمی ماند و 
ئمًا اين حدود را در هم شکسته و سراسر اراضی کشور را در بر می گيرد و دا

 سوسياليسم ى توليد را حسن استقبال کنيم و پايهىبه همين جهت ما بايد توسعه
ی جداگانه ندانيم بلکه اراضی کامل و تقسيم ناپذير هاآينده را شهرها و کمون

آن بشماريم ى واهند يافت، پايهکشور را که در آينده البته بيشتر و بيشتر توسعه خ
و اين نشان می دهد که تعاليم کروپوتکين که سوسياليسم آينده را در چهار چوب 

 یپر دامنهى هی جداگانه محدود می سازد با مقتضيات توسعهاشهرها و کمون
  .توليد منافات داشته و برای پرولتاريا زيانبخش خواهد بود

 اين است اساسی؛هدف ى ی به مثابه سوسياليستوسيعمبارزه در راه زندگی 
  .  به پرولتارياماخدمت  ىشيوه

  .چنين است دومين استنتاج عملی از آموزش تئوريک مارکس
روشن است که سوسياليسم پرولتاری استنتاج مستقيمی از ماترياليسم 

  . ديالکتيک است
  و اما سوسياليسم پرولتاری چيست؟ 
 اين سخن آن است که جهان به معنی. نظام کنونی نظام سرمايه داری است

اردوگاه مشت ناچيزی سرمايه دار و اردوگاه : ستادو اردوگاه متضاد تقسيم شده
پرولتارها شب و روز کار می کنند، با وجود اين . اکثريت يعنی پرولتارها

  . نداکماکان تهيدست
و اين جريان . سرمايه داران کار نمی کنند ولی با وجود اين غنی هستند

ند ا آن نيست که پرولتارها گويا عقل کافی ندارند و سرمايه داران نابغهناشی از
کار پرولتارها را می چينند، ى بلکه ناشی از آن است که سرمايه داران ميوه

  .نتيجه آن است که سرمايه داران پرولتارها را استثمار می کنند



 ٩٤

ارها؟ کار پرولتارها را می چينند نه خود پرولتى چرا سرمايه داران ميوه
چرا سرمايه داران پرولتارها را استثمار می کنند نه پرولتارها سرمايه داران 

  را؟
در اين نظام همه چيز . زيرا نظام سرمايه داری مبتنی بر توليد کاالئی است

در اين . شکل کاال به خود می گيرد و همه جا اصل خريد و فروش حکمرواست
، هابلکه حتی نيروی کار انساننظام نه تنها اشياء مورد مصرف و خواربار 

سرمايه داران بدين نکته واقفند و . خريدخون و وجدان آنها را نيز می توان 
معنی اين سخن آن است . نيروی کار کارگران را خريده، آنها را اجير می سازند

ولی پرولتارها . که سرمايه داران صاحب نيروی کار ابتياعی خود می گردند
ه اين نيروی کار فروخته شده از دست ميدهند يعنی آن هرگونه حقی را نسبت ب

 اين نيروی کار ساخته و پرداخته می شود ديگر به پرولتارها ىچه که به وسيله
ممکن .  متعلق نبوده، بلکه تنها از آن سرمايه داران است و به جيب آنها ميرود

يد کند يد هر روز کاالهائی به بهای صد روبل تولااست نيروی کاری که فروخته
ولی اين به شما مربوط نيست و به شما تعلق ندارد، اين فقط به سرمايه داران 

خود را دريافت ى مربوط است و به آنها تعلق دارد شما بايد فقط مزد روزانه
داريد که شايد، در صورتی که، البته، با صرفه جوئی اعاشه کنيد، برای ارضاء 

سرمايه داران نيروی کار مصارف ضروری شما کافی باشد خالصه آن که 
پرولتارها را می خرند و پرولتارها را اجير می سازند و درست به همين جهت 
است که سرمايه داران ثمرات کار پرولتارها را به دست می آورند و به همين 
جهت است که سرمايه داران پرولتارها را استثمار می کنند نه پرولتارها سرمايه 

  .داران را
مايه داران نيروی کار پرولتارها را می خرند؟ چرا پرولتارها و اما چرا سر

  اجير سرمايه داران می شوند نه سرمايه داران اجير پرولتارها؟
 مالکيت خصوصی بر آالت و وسائل ،اصلی نظام سرمايه داریى زيرا پايه
، زمين و ذخائر درونی آن، جنگل و     ها، کارخانههازيرا فابريک. توليد است
، ماشين و ديگر وسائل توليد به مالکيت خصوصی گروه کوچکی از راه آهن

به همين .  اينها محرومندىزيرا پرولتارها از همه. ستاسرمايه داران تبديل شده
و ها جهت است که سرمايه داران پرولتارها را اجير می کنند تا فابريک

 متعلق به را به کار اندازند در غير اين صورت آالت و وسائل توليدها کارخانه
به همين جهت است که پرولتارها نيروی کار خود . آنان هيچ گونه نفعی نمی داد

  .را به سرمايه داران می فروشند، و اگر چنين نمی کردند از گرسنگی می مردند
اوًال . تمام اينها صف عمومی توليد سرمايه داری را روشن می سازد

می تواند چيز واحد و متشکل بخودی خودی مفهوم است که توليد سرمايه داری ن
ی خصوصی سرمايه داران اهی در بنگاهااين توليد به نحو کامًال پراکنده. باشد
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ثانيًا روشن است که هدف مستقيم اين توليد پراکنده، . گوناگون انجام می پذيرد
ی مردم نيست بلکه توليد کاال برای فروش است تا به عوايد هاتأمين نيازمندی

سرمايه داری می کوشد تا بر ولی از آنجا که هر . وده شودسرمايه داران افز
عوائد خود بيافزايد لذا هر کدام از آنها سعی دارند کاالی بيشتری توليد نمايند و 

 انباشته می شود، بهای کاالها تنزل می يابد و بحران ًادرنتيجه بازار سريع
  . عمومی در می رسد

د و هرج ومرج توليد و نظائر توليى بدين ترتيب بحران و بيکاری و وقفه
  .مستقيم عدم تشکل توليد سرمايه داری کنونی استى آن نتيجه

و اگر اين نظام غير متشکل اجتماعی تاکنون مضمحل نشده و هنوز در 
 آن است که ، علت مقدم بر هر چيز،ستامقابل حمالت پرولتاريا محکم ايستاده 

  .دفاع می نمايد سرمايه داری از آن دولت سرمايه داری و حکومت
  .سرمايه داری کنونیى چنين است مبانی جامعه

  
  

*                       *                         *  
  
  

  .آينده بر مبانی ديگری بنا خواهد شدى ترديدی نيست که جامعه
معنی اين سخن مقدم بر هر . سوسياليستی استى  آينده ــ جامعهىجامعه

نه سرمايه دار و نه . چ گونه طبقاتی نخواهد بودچيز آن است که در آنجا هي
پرولتار، و بنابراين استثمار نيز نخواهد بود در آنجا تنها زحمتکشانی خواهند بود 

  . که به طور دستجمعی کار می کنند
معنی اين سخن در عين حال . سوسياليستی استی  آينده ــ جامعهیجامعه

روش، همراه استثمار از ميان خواهد آنست که در آنجا توليد کاالئی و خريد و ف
نيروی کارگری و اجير کننده و ی رفت و لذا جائی برای خريدار و فروشنده

  .در آنجا تنها زحمتکشان آزاد وجود خواهند داشت. اجير شونده نخواهد بود
سرانجام معنی اين سخن آن . سوسياليستی استى آينده ــ جامعهى جامعه

يت خصوصی بر آالت و وسائل توليد همراه کار است که در آنجا هر نوع مالک
مزدوری محو خواهد شد و در آن نه پرولتارهای مستمند خواهند بود و نه 

اراضی و ى در آنجا تنها زحمتکشانی خواهند بود که کليه. سرمايه داران دولتمند
ها  و راه آهنها و کارخانهها  فابريکىو کليهها جنگلى ذخائر درونی آن و همه

  . را به طور دستجمعی در يد تصاحب خود دارندو غيره
 توليد آينده، تامين مستقيم ىچنان که مشاهده می کنيد هدف عمده

ی جامعه است نه توليد کاال برای فروش که هدف آن افزايش سود هانيازمندی
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در اين جامعه جائی برای توليد کاالئی و مبارزه برای کسب . سرمايه داران است
  .د بودسود و غيره نخواه

سوسياليستی متشکل و توليدی ى ونيز روشن است که توليد آينده، به شيوه
ی جامعه را به حساب آورده و هادارای رشد عالی خواهد بود که نيازمندی

در اينجا جائی . درست به ميزانی توليد خواهد کرد که مورد نياز جامعه باشد
  .هد ماندبرای پراکندگی توليد و رقابت و بحران و بيکاری نخوا

آنجا که طبقاتی وجود نداشته باشند، آنجا که دولتمندان و مستمندانی وجود 
نداشته باشند، دولت نيز لزومی نخواهد داشت و قدرت سياسی نيز که به 

بنابراين . مستمندان جفا رانده و از دولتمندان دفاع می کند ضروری نخواهد بود
  . سياسی نخواهد بودسوسياليستی احتياجی به وجود قدرتى در جامعه

  : گفته است١٨٤٦به همين مناسبت کارل مارکس حتی در سال 
  

کهن ى کارگر، در جريان تکامل، به جای جامعهى طبقه» 
 به پا خواهد داشت که طبقات و تناقض اجتماعیبورژوازی آن چنان 

 هيچ گونه قدرت سياسی خاصیميان طبقات را منتفی می سازد؛ ديگر 
  ").فقر فلسفه " رجوع شود به (« ...وجود نخواهد داشت

  
  : گفته است١٨٨٤به همين مناسبت انگلس در سال 

  
جوامعی بودند که کار . بنابراين دولت از ازل وجود نداشت» 

خود را بدون آن پيش می بردند و از دولت و قدرت دولتی تصوری 
معينی از تکامل اقتصادی، که ناگزير با تقسيم ى در مرحله. نداشتند
اکنون ما . ضروری شد... دولت ه به طبقات مربوط بود، وجودجامع
ی از تکامل توليد نزديک        اچنان مرحله ئی سريع به آنهابا گام

می شويم که در آن وجود اين طبقات نه تنها ضرورت خود را از 
طبقات به همان . دست داده، بلکه به مانع مستقيم توليد مبدل می شود

و با ناپديد شدن . پديد شدند، ناپديد خواهند شدناگزيری که در گذشته 
ی که توليد را بر اجامعه. طبقات، دولت نيز ناگزير ناپديد خواهد گرديد

نوين تنظيم خواهد ى اساس اشتراک آزاد و متساوی مولدين به شيوه
تمام ماشين دولتی را به آنجائی خواهد فرستاد که در آن زمان . کرد

آثار عتيق در کنار دوک نخ ريسی و ى هجای واقعی آن است؛ به موز
منشاء خانواده و مالکيت خصوصی " رجوع شود به  ( «. تبر مفرغی

  " ).و دولت
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سوسياليستی ى در عين حال به خودی خودی مفهوم است که در جامعه
 کارهای عمومی، جنب دفاتر محلی که در آن اطالعات گوناگونی یبرای اداره

رکزی آمار لزوم خواهد داشت تا اطالعاتی متمرکز خواهد شد، يک دفتر م
ی تمام جامعه جمع آوری کند و آن گاه کارهای مختلف را اهنيازمندیى درباره

و به ويژه ها به تناسب بين زحمتکشان تقسيم نمايد و هم چنين تشکيل کنفرانس
بعدی برای ى ئی الزم خواهد آمد که اجراء تصميمات آنها تا کنگرههاکنگره

  . ند بی چون وچرا حتمی خواهد بودا اقليت ماندهرفقائی که در
سوسياليستی آينده کار آزاد و رفيقانه ى و باالخره واضح است که در جامعه

معنی . را بر اساس  رفاقت فراهم سازدها بايد موجبات رفع کامل تمام نيازمندی
آينده از هر يک عضو خود درست به همان ى اين سخن آن است که اگر جامعه

خود بايد به هر ى  آن عضو بر می آيد، به نوبهی کار بطلبد که از عهدهاندازه
از هرکس طبق .  نيازمندی وی محصول تحويل دهدىکس هم به اندازه

ی است که نظام جمعی اــ روی چنين پايه! استعدادش و به هر کس طبق نيازش
  سوسياليسم، يعنیى، در نخستين مرحلهبديهی است. آينده بايد ايجاد گردد

ند، با زندگی نوين خو اهنگامی که هنوز عناصری که به کار عادت نکرده
و " سياه " ميگيرند و نيروهای مولده نيز به حد کافی رشد نيافته و هنوز کار 

به هر کس طبق " وجود خواهد داشت؛ بدون ترديد اجرای اصل " سفيد "
 راه ديگر ًا موقتبسی دشوار خواهد بود و لذا جامعه مجبور خواهد شد" نيازش

ى و نيز واضح است هنگامی که جامعه. يعنی راه حد وسطی را درپيش گيرد
آينده به مجرای خود بيافتد و هنگامی که آثار سرمايه داری از بيخ و بن نابود 

سوسياليستی توافق خواهد ى گردد اصل مذکور يگانه اصلی است که با جامعه
  .داشت

  : گفت١٨٧٥لذا مارکس در سال 
  

، )يعنی سوسياليستی ( کمونيستی ى عالی جامعهى حلهدر مر» 
هنگامی که تبعيت اسارت آور بشر از تقسيم کار از ميان برود؛ 
هنگامی که به همراه اين وضع، تناقض بين کار فکری و جسمی نيز 

زندگی نبوده بلکه ى از ميان برخيزد؛ هنگامی که کار ديگر تنها وسيله
شود؛ هنگامی که به همراه تکامل خود به نخستين نياز زندگی مبدل 

تنها آن موقع ... افراد، نيروهای مولده نيز تکامل يابدى همه جانبه
ميتوان بر افق محدود حقوق بورژوائی از هر جهت فائق آمد و جامعه 

از هرکس طبق استعدادش و به هر . " می تواند بر پرچم خود بنويسد
  ")تا وگى از برنامهانتقاد " رجوع شود به ( «  ". کس طبق نيازش 
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سوسياليستی آينده مطابق تئوری ى جامعهى چنين است به طور کلی منظره
  .مارکس

ولی آيا عملی نمودن سوسياليسم ميسر است؟ . همه اينها به جای خود صحيح
خويش را از نهاد " ى عادات وحشيانه" آيا می توان فرض کرد که انسان بتواند 

  خود دور سازد؟ 
س طبق نيازش دريافت دارد، در آن صورت آيا می توان اگر هر ک: ونيز

سوسياليستی برای تأمين اين منظور ى فرض کرد که سطح قوای توليد در جامعه
  کافی خواهد بود؟

سوسياليستی تکامل کافی نيروهای مولده و آگاهی ى  جامعهىالزمه
مالکيت موجود . سوسياليستی افراد و فرهنگ سوسياليستی آنان است

کنونی را مانع می شود ولی اگر در نظر ى اری، تکامل نيروهای مولدهدسرمايه
آينده ديگر اين مالکيت وجود نخواهد داشت آن گاه به ى گيريم که در جامعه

اين نکته را . خودی خود روشن می شود که نيروهای مولده ده برابر خواهد شد
 امروزی و همآينده صدها هزار مفتخور ى نيز نبايد فراموش کرد که در جامعه
 و به صفوف زحمتکشان خواهند پيوست و چنين بيکاران به کار خواهند پرداخت

احساسات ى و اما درباره. اين خود تکامل نيروهای مولده را بسی پيشرفت ميدهد
 اين ها افراد بايد گفت که برخالف تصور برخیی"وحشيانه"و نظريات 

مان کمونيسم اوليه ــ  که انسان زمانی بود ــ ز. احساسات و نظريات ابدی نيستند
را از مالکيت خصوصی خبری نبود و سپس زمانی در رسيد ــ زمان توليد 
انفرادی ــ که مالکيت خصوصی برعقل و احساس آدميان چيره شد و سرانجام 
زمانی نوين فرا می رسد که زمان توليد سوسياليستی است؛ و در آن صورت چه 

. سياليستی درعقل و احساس آدميان رخنه کندجای شگفتی است اگر تمايالت سو
  و نظريات آدميان است؟" احساسات " ى مگر نه اين است که هستی تعيين کننده

ولی کجاست براهين ناگزيری نظام سوسياليستی؟ آيا از پی تکامل             
سرمايه داری فرا رسيدن سوسياليسم ناگزير است؟ يا به عبارت ديگر از کجا  

 که سوسياليسم پرولتاری مارکس تنها رويائی شيرين و پنداری ميان می دانيم
  تهی نباشد؟ براهين علمی آن کجاست؟

تاريخ نشان می دهد که شکل مالکيت با شکل توليد بستگی مستقيم دارد و 
بدين سبب همراه تغيير شکل توليد، شکل مالکيت نيز ناگزير دير يا زود تغيير 

که در ها و دشتها کمونيستی داشت وجنگلى  جنبهزمانی بود که مالکيت. ميکند
چرا . ی اوليه سرگردان بودند به همه متعلق بود نه به افراد جداگانههاآن انسان

در آن هنگام مالکيت کمونيستی وجود داشت؟ زيرا توليد کمونيستی و کار 
مشترک و دسته جمعی بود، همه با هم کار می کردند بدون هم کارشان از پيش 

دوران ديگر، يعنی دوران توليد خرده بورژوازی، در رسيد و شکل . تنمی رف
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به خود گرفت و آن چه که برای بشر ) خصوصی( انفرادی ىمالکيت جنبه
به مالکيت ) البته به استثناء هوا و نور خورشيد وغيره ( ضروری بود 

 انفرادی به خود ىچرا اين تغيير رخ داد؟ زيرا توليد جنبه. خصوصی در آمد
و سرانجام . فت و هرکس در کنجی خزيد و به کاری برای خود مشغول گرديدگر

دوران ديگری در می رسد؛ دوران توليد بزرگ سرمايه داری که در آن صدها 
و هزارها کارگر در يک کارخانه زير يک بام گرده آمده و به کار مشترک 

هده نخواهيد در اينجا ديگر شما کار سابق افراد منفرد را مشا. مشغول می شوند
کارگران ى کرد که در آن هر کس به راه خود برود، در اينجا هر کارگر و همه

ی اهاز لحاظ کار، هم با رفقای کارگاه خود و هم با کارگاهها هر يک از کارگاه
کافی است يک کارگاه از کار بيفتد تا کارگران . ديگر ارتباط نزديک دارند

 مالحظه می کنيد جريان توليد و کار، چنان که. بيکار بمانندها کارگاهى همه
و اين . اجتماعی به خود گرفته و دارای رنگ سوسياليستی استى ديگر جنبه

ی های کامل و بين رشتههای جداگانه بلکه در رشتههاجريان نه تنها در فابريک
  کافی است کارگران راه آهن اعتصاب کنند تا آن.گوناگون توليد نيز رخ می دهد

 وضع دشوار شود، کافی است توليد نفت و ذغال سنگ از کار که توليد دچار
روشن . ئی سراپا، تعطيل شوندهاو کارخانهها فابريکبيافتد تا پس از چندی 

دسته جمعی به خود ى است که در اينجا جريان توليد شکل اجتماعی و جنبه
اجتماعی توليد ى جنبهخصوصی تملک محصول با ى و چون جنبه. ستا گرفته

کار دسته جمعی کنونی ناگزير بايد به تملک دسته جمعی دارد و چون منافات 
منجر شود؛ لذا به خودی خود واضح است که فرارسيدن نظام سوسياليستی از 

پس نظام سرمايه داری به همان اندازه ناگزير است که فرا رسيدن روز از     
  .پی شب

کس را مبرهن بدين ترتيب تاريخ، ناگزير بودن سوسياليسم پرولتاری مار
  .می سازد

  
  

*              *             *  
  
  

تاريخ به ما می گويد آن طبقه يا گروه اجتماعی که در توليد اجتماعی نقش 
توليد را در دست دارد به مرور زمان ى عمده را بازی می کند و وظائف عمده

درشاهی، زمانی بود، مانند دوران ما. ناگزير بايد صاحب اختيار اين توليد شود
آيا علت اين موضوع چه بود؟ . که زنان صاحب اختيار توليد شمرده می شدند

علت آن بود که در توليد آن زمان يعنی در زراعت بدوی، زنان نقش عمده را 
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ايفاء می کردند و وظايف عمده را اجراء می نمودند و حال آن که مردان در 
يگری رسيد، که زمان سپس زمان د. می گشتندها جستجوی جانوران در جنگل

چرا اين . پدرشاهی بود، و در آن وضع مسلط در توليد، به مردان انتقال يافت
تغيير واقع شد؟ زيرا در توليد آن روزی، يعنی اقتصاد شبانی، که در آن مهم 

عمده را ى ترين افزارهای توليد عبارت بود از نيزه و کمند و تير و کمان، وظيفه
سرانجام زمان ديگر يعنی دوران توليد بزرگ ... مردان اجرا می کردند

اری درميرسد، که در آن پرولتارها به اجرای نقش عمده در توليد     دسرمايه
 توليد به دست آنان می افتد و بدون آنها توليد ی وظايف عمدهیمی پردازند وکليه

در اين ). اعتصاب همگانی را بياد آوريم( حتی يک روز هم دوام نمی آورد 
معنی اين . سرمايه داران نه تنها برای توليد الزم نيستند بلکه مانع آنندزمان 

سخن چيست؟ معنی اين سخن آن است که يا بايد هرگونه زندگی اجتماعی سراپا 
منهدم گردد ويا اين که پرولتاريا، دير يا زود ولی ناگزير، صاحب توليد معاصر 

  .و يگانه مالک آن يعنی مالک سوسياليستی آن شود
مالکيت سرمايه داری را می خوانند ى ی صنعتی معاصر که فاتحهاهحرانب

را به طور قطعی مطرح می سازند،  سوسياليسم يا سرمايه داری يا یو مسئله
طفيلی گری سرمايه داری و ناگزيری . اين نتيجه گيری را کامًال مبرهن کرده

  .پيروزی سوسياليسم را آشکار می گردانند
که بر ناگزيری سوسياليسم پرولتاری مارکس ذکر اين است برهان ديگری 

  :می کند
سوسياليسم پرولتاری مبتنی بر مبانی علمی مذکور درفوق است نه بر 

  . تجريدی و عشق و عالقه نسبت به پرولتاريا" عدالت"عواطف احساساتی و 
نيز ناميده " سوسياليسم علمی"به همين جهت است که سوسياليسم پرولتاری 

  . می شود
  : می گفت١٨٧٧لس حتی در سال انگ

  
کنونی توزيع ى انقالبی که در شيوهى اگر اطمينان ما درباره» 

فقط متکی بر درک اين نکته ... محصوالت کار، در حال تکوين است
 عادالنه نيست و عدالت بايد به هر صورت ،توزيعى بود که اين شيوه

    زم بود و ال  ما دشوار میرزمانی پيروز شود، در آن صورت کا
در اين مسئله مهم ترين نکته آن « ...مد مدتی مديد انتظار بکشيم  آمی

کنونی توليد ى  شيوهیی که زائيدهانيروهای مولده»: است که
 شيوه به اری است و نيز سيستم توزيع نعمات اقتصادی که ايندسرمايه

 تضاد فاحشی يافته و آن ،توليدى ه شيووجود آورده است، با خود اين
کنونی ى ميزانی که اگر بخواهند از هالک و فنای سراسر جامعههم به 



 ١٠١

توليد وتوزيع بوجود آيد و ى احترازجويند ناچار بايد انقالب در شيوه
 اطمينان به پيروزی یپايه. ی طبقاتی را از ميان ببرداهتفاوتى همه

نه بر ... سوسياليسم کنونی متکی بر اين واقعيت مادی محسوس است
حق و ناحق ى ن يا بهمان متفکر کابينه نشين دربارهپندارهائی که فال

  ")آنتی دورينگ " رجوع شود به  ( «. دارد
  

البته معنی اين سخن آن نيست که چون سرمايه داری در حال تجزيه است 
. لذا نظام سوسياليستی را می توان در هر وقت و بنا به دلخواه خود به پا داشت

آرمان . نديشندای خرده بورژوا چنين میاهو ديگر ايدئولوگها تنها آنارشيست
اين آرمان تنها از آن پرولتارياست و .  طبقات نيستىسوسياليستی آرمان همه

.  طبقاتیپرولتارياست که مستقيمًا به اجراء آن ذيعالقه است نه همهى تنها طبقه
معنی اين کالم آن است که تا زمانی که پرولتاريا بخش ناچيزی از جامعه را 

نابودی شکل سابق توليد . ی دهد استقرار نظام سوسياليستی ممکن نيستتشکيل م
اری و پرولتاريزه شدن اکثريت دو کالن تر شدن باز هم بيشتر توليد سرمايه

ولی . اين شرايط است که برای عملی نمودن سوسياليسم ضروری است. جامعه
يزه شده باشد ممکن است اکثريت جامعه پرولتار. مطلب به اينها پايان نمی پذيرد

علت هم آن است که برای . ولی با اين حال سوسياليسم هنوز عملی نشده باشد
عملی شدن سوسياليسم بجز اينها آگاهی طبقاتی و يگانگی پرولتاريا و قابليت 

برای حصول اين منظور هم . پرولتاريا در رهبری کارهای خود نيز الزم است
ی آزادی بيان و مطبوعات و  خود آزادی به اصطالح سياسی يعنىبه نوبه

آزادی . طبقاتی الزم استى و خالصه آزادی مبارزهها اعتصاب و اتحاديه
به اين جهت برای پرولتاريا . سياسی هم در همه جا به طور همانندی تامين نيست

بی تفاوت نيست که درچه شرايطی مبارزه خواهد کرد؛ در شرايط رژيم استبداد 
، در شرايط جمهوری )آلمان ( ى طنت مشروطه، در شرايط سل)روسيه(سرواژ 

که ( و يا در شرايط جمهوری دموکراتيک ) فرانسه ( بورژوازی بزرگ 
آزادی سياسی به بهترين و کامل ). سوسيال دموکراسی روس خواستار آن است 

البته در حدودی که تأمين اين . ترين وجهی در جمهوری دموکراتيک تأمين است
 ىن سرمايه داری امکان پذير است، به همين مناسبت همهآزادی اصوًال در دورا

هواداران سوسياليسم پرولتاری می کوشند تا به طور حتم جمهوری دموکراتيک 
  .برای گذشتن به سوی سوسياليسم است، بر پای دارند" پل " را که بهترين 

 مارکسيستی در شرايط کنونی به دو بخش ىبه اين جهت است که برنامه
 که حداقل ى که هدفش سوسياليسم است و برنامهحداکثر ىبرنامه: ودتقسيم می ش

  .سوسياليسم از راه جمهوری دموکراتيک استى هدفش هموار ساختن جاده
*                 *                 *  



 ١٠٢

 خود را آگاهانه عملی نمايد و          ىبرای آن که پرولتاريا بتواند برنامه
 و سوسياليسم را برپا دارد، چگونه بايد عمل کند و از سرمايه داری را براندازد

  چه راهی بايد برود؟ 
پرولتاريا نمی تواند از طريق آشتی با بورژوازی، به . پاسخ روشن است

مبارزه گام گذارد و اين ى سوسياليسم نائل شود و به طور حتم بايد در جاده
ى عليه همه تارياپرولى همهى طبقاتی يعنی مبارزهى  هم بايد مبارزهمبارزه

! يا بورژوازی و سرمايه داريش، يا پرولتاريا و سوسياليسمش. بورژوازی باشد
  .طبقاتيش بايد بر آن متکی شودى ی که فعاليت پرولتاريا و مبارزهااين است پايه

مثًال اعتصاب، خواه . اشکال گوناگونی داردطبقاتی پرولتاريا ى ولی مبارزه
تحريم و کارشکنی نيز       . طبقاتی استى هجزئی باشد وخواه عمومی مبارز

و تظاهرات و شرکت در مؤسسات ا هنمايش. طبقاتی استى بی شک مبارزه
ی همگانی باشد ويا در هاانتخابی و غيره اعم از اين که اين شرکت در پارلمان

 اينها اشکال مختلف ىهمه. طبقاتی استى ی محلی، نيز مبارزههاانجمن
ا در اينجا به بررسی اين نکته نمی پردازيم که کدام م. طبقاتی استى مبارزه

طبقاتيش اهميت بيشتری دارد، تنها ى شکل مبارزه برای پرولتاريا در مبارزه
متذکر می شويم که هريک از آنها در جای خود و به موقع خود برای پرولتاريا 

و خود . ضروری رشد خود آگاهی و تشکل او الزم استى به عنوان وسيله
لکن اين نکته نيز . و تشکل هم برای پرولتاريا مانند هوا ضروری استآگاهی 

 تدارکی فقط وسائل شايان ذکر است که برای پرولتاريا تمام اين اشکال مبارزه
 نيست که قطعی ىهيچ يک از اين اشکال، به طور جداگانه، آن وسيله. است

يه داری را       سرما. اری را منهدم سازددپرولتاريا به کمک آن بتواند سرمايه
نمی توان فقط به کمک اعتصاب عمومی منهدم ساخت؛ اعتصاب عمومی         

غير ممکن . می تواند تنها برخی از شرايط انهدام سرمايه داری را فراهم آورد
است که پرولتاريا بتواند سرمايه داری را تنها با شرکت در پارلمان براندازد؛ به 

را  اریدتوان برخی از شرايط برانداختن سرمايهکمک پارلمانتاريسم تنها می 
  .فراهم آورد

 که پرولتاريا با کمک آن خواهد توانست نظام         قاطعی یپس آن وسيله
  سرمايه داری را براندازد، کدام است؟

  . انقالب سوسياليستیآن وسيله عبارت است از 
ن اشکال  ايیهمه. اعتصابات، تحريم، پارلمانتاريسم، نمايش و تظاهرات

ولی هيچ يک از . مبارزه به عنوان وسائل آمادگی و تشکل پرولتاريا نيکو هستند
اين وسائل ى بايد همه. اين وسائل نمی تواند عدم مساوات موجود را از بين ببرد

بايد پرولتاريا به پای خيزد و به . عمده و قطعی متمرکز شودى در يک وسيله
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يک . ه داری را از بيخ و بن براندازدقطعی نمايد تا سرمايى بورژوازی حمله
  .عمده و قاطعی انقالب سوسياليستی استى چنين وسيله

اين، . انقالب سوسياليستی را نمی توان ضربتی ناگهانی و کوتاه مدت شمرد
ی پرولتار است که منجر به شکست بورژوازی و ها طوالنی تودهىمبارزه
ولتاريا در عين حال تسلط و از آنجا که پيروزی پر.  مواضع او می شودتصرف

، شکست يک طبقه هنگام تصادم طبقاتبر بورژوازی مغلوب است، از آنجا که 
انقالب سوسياليستی ى  مرحلهنديگری است، لذا اوليى به معنی تسلط طبقه

  .عبارت است از تسلط سياسی پرولتاريا بر بورژوازی
. رولتارياپى  و تصرف قدرت به وسيلهپرولتاريا سوسياليستی ديکتاتوری

  .اين است آن چيزی که انقالب سوسياليستی بايد با آن آغاز شود
 بورژوازی کامًال مغلوب نشدهمعنی اين کالم آن است که تا زمانی که 

تازمانی که ثروتش ضبط نگرديده پرولتاريا بايد حتمًا نيروی نظامی در اختيار 
 آن، حمالت ضد باشد که به کمک" گارد پرولتاری " داشته و از خود دارای 

مانند پرولتاريای پاريس به . انقالبی بورژوازی در حال احتضار را دفع کند
  .هنگام کمون

و اما ديکتاتوری سوسياليستی پرولتاريا برای اين منظور ضروری است که 
پرولتاريا به کمک آن بتواند از بورژوازی سلب مالکيت نمايد و اراضی، 

و ساير دارائی ها و راه آهنها اشين، مهاو کارخانهها ، فابريکهاجنگل
  .بورژوازی را ضبط کند

سلب مالکيت از بورژوازی، اين است آن چيزی که انقالب سوسياليستی 
  .بايد بدان منجر شود

   عمده و قاطعی که پرولتاريا به کمک آن نظام ى اين است آن وسيله
  . را بر می افکنداری معاصر ه دسرماي

  : می گفت١٨٤٧تی در سال به همين سبب کارل مارکس ح
   

نخستين گام در انقالب کارگری عبارت است از تبديل ... »
پرولتاريا از سيادت سياسی خود برای آن ... حاکمهى پرولتاريا به طبقه

استفاده خواهد کرد، که قدم به قدم تمام سرمايه را از چنگ بورژوازی 
 که به صورت پرولتاريا...آالت توليد را در دستى بيرون بکشد، کليه

رجوع شود به     ( « ... متمرکز سازد،ستاحاکمه متشکل شده ى طبقه
  " ).مانيفست کمونيست " 
  

اين است راهی که پرولتاريا، اگر خواستار عملی ساختن سوسياليسم است، 
  .بايد طی کند
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اعتصابات، .  نظريات تاکتيکی هم از اين اصل کلی ناشی می شودىبقيه
ند که به متشکل شدن ارلماناريسم فقط تا آنجا دارای اهميتتحريم، تظاهرات و پا

ی وی برای انجام انقالب سوسياليستی ها سازمانیپرولتاريا و تحکيم و توسعه
  .مساعدت نمايند

  
  

*                 *                *  
  
  

پس برای عملی ساختن سوسياليسم، انقالب سوسياليستی ضروری است و 
 هم بايد با ديکتاتوری پرولتاريا آغاز شود يعنی پرولتاريا بايد انقالب سوسياليستی

قدرت سياسی را به دست خود گيرد تا به کمک آن از بورژوازی سلب مالکيت 
  .کند

 اين منظورها تشکل پرولتاريا، يگانگی و وحدت او ىولی برای تحقق همه
  .ی محکم پرولتاری و رشد دائمی آنها ضروری استهاو ايجاد سازمان
  ئی باشند؟های پرولتاری بايد دارای چه شکلاهسازمان
ی هاو بيشتر کئوپراتيو( ی کارگری های و کئوپراتيوای حرفهاهاتحاديه

ها هدف اتحاديه. هستندها ی ترين سازمانامتداول ترين و توده) توليد ومصرف 
صنعتی برای بهبود وضع کارگران در ى مبارزه عليه سرمايه) به طور عمده ( 

) به طور عمده  ( هاهدف کئوپراتيو. وار سرمايه داری کنونی استچهار دي
مصرف کارگران از طريق ى تجارتی به منظور توسعهى مبارزه عليه سرمايه

تقليل بهای ضروری ترين کاالها است که البته آن نيز در همان چهار ديوار 
ها راتيوو هم کئوپها ترديدی نيست که هم اتحاديه. سرمايه داری انجام می پذيرد

لذا . برای وی الزمند. پرولتار را متشکل می سازندى  وسائلی که تودهىبه منزله
از نظر سوسياليسم پرولتاری مارکس و انگلس، پرولتاريا بايد اين هر دو شکل 

البته تا آنجا که شرايط . سازمانی را محکم بچسبد و آنها را تحکيم و تقويت نمايد
  . سياسی موجود اجازه می دهد

نمی توانند حوائج تشکيالتی ها ی و کئوپراتيوای حرفههای تنها اتحاديهول
ی هاو اين نيز بدان سبب است که سازمان. پرولتاريای مبارز را برآورده کنند

مذکور نمی توانند از چهارديوار سرمايه داری گام فراتر گذارند زيرا هدف آنها 
ولی کارگران خواستار . سرمايه داری استبهبود وضع کارگران در چهارديوار 

کارگران می خواهند اين چهارديوار . نداآزادی کامل از قيد بردگی سرمايه داری
را بشکنند، نه اين که به چرخ زدن در داخل آن اکتفا نمايند لذا عالوه بر آن، آن 

را در ها  حرفهىهمهچنان سازمانی الزم است که بتواند عناصر آگاه کارگری 
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آگاه مبدل سازد و برچيدن ى  و پرولتاريا را به طبقهپيرامون خود گرد آورد
  .بساط سرمايه داری و تدارک انقالب سوسياليستی را هدف عمده خود قراردهد

  .چنين سازمانی حزب سوسيال دموکرات پرولتاريا است
اين حزب بايد حزب طبقاتی و از احزاب ديگر به کلی مستقل باشد زيرا 

ائيشان بايد تنها به دست خودشان انجام پرولتارها است که رهى حزب طبقه
  .پذيرد

اين حزب بايد حزب انقالبی باشد زيرا رهائی کارگران تنها از طريق 
  .انقالبی و به کمک انقالب سوسياليستی ميسر است

اين حزب بايد حزب بين المللی و ابواب آن به روی هر پرولتار آگاه مفتوح 
 ملی یتماعی است نه يک مسئله اجیباشد، زيرا رهائی کارگران يک مسئله

يعنی خواه برای پرولتار گرجی و خواه برای پرولتار روس ويا پرولتارهای ملل 
  .ديگر دارای اهميت همانندی است

از اينجا روشن است که هر اندازه پرولتارهای ملل مختلف فشرده تر شوند 
ويران شود، و هرچه بيشتر ديوارهای ملی که بين آنان ايجاد گرديده از بيخ وبن 

به همان نسبت حزب پرولتاريا نيرومندتر و متشکل ساختن پرولتاريا به صورت 
  .تر خواهد گرديد تقسيم ناپذير آسانى يک طبقه

 اعم از اين که  ــی پرولتارياهابدين جهت ضروری است که در سازمان
ا  ــ برخالف از هم پاشيدگی فدراليستی، تحزب باشد يا اتحاديه و يا کئوپراتيو

  .سرحد امکان، اصل مرکزيت عملی شود
بايد، تا آنجا که شرايط سياسی و ها اين سازمانى ونيز روشن است که همه

  .غيره مانع نباشد، بر اساس دموکراتيک بنا گردند
از طرف ها ووپراتيئو کها و اما مناسبات متقابل حزب از طرفی و اتحاديه

 بايد حزبی باشند يا غير هااتيوو کئوپرها ديگر چگونه بايد باشد؟ آيا اتحاديه
حزبی؟ حل اين مسئله منوط به آن است که پرولتاريا کجا و در چه شرايطی بايد 

هر ها ووپراتيئو هم کها در هر صورت ترديدی نيست که هم اتحاديه. مبارزه کند
چه با حزب سوسياليستی پرولتاريا مناسبات دوستانه تری داشته باشند، رشدشان 

و اين بدان سبب است که اين هر دو سازمان اقتصادی وقتی .  بودکامل تر خواهد
به حزب سوسياليست نيرومند نزديک نباشند، چه بسا بی اثر می شوند، منافع 

له يوس ی فراموش می کنند و بديناعمومی طبقاتی را به سود منافع محدود حرفه
 هر به اين جهت ضروری است که در. به پرولتاريا زيان فاحش می رسانند

. تأمين نمودها ووپراتيئو کها حالت نفوذ مسلکی و سياسی حزب را در اتحاديه
چنان مکتب سوسياليستی  ی مذکور به آنهاتنها در اين صورت است که سازمان

ی جداگانه را هامبدل می شوند که می تواند پرولتاريای پراکنده به صورت گروه
  .آگاه متشکل سازدى به صورت يک طبقه
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سوسياليسم پرولتاری مارکس و ى ه طور کلی صفات مشخصهچنين است ب
  .انگلس
  
  

*              *              *  
  
  

  به سوسياليسم پرولتاری به چه نظر می نگرند؟ ها حال به ببينيم آنارشيست
قبل از هر چيز بايد دانست که سوسياليسم پرولتاری يک آموزش صرفًا 

 ،ی پرولتار و پرچم آنهاستهاودهاين سوسياليسم، آموزش ت. فلسفی نيست
سر تعظيم فرود         "های جهان آن را حرمت گذاشته و در برابر آن پرولتار

فلسفی نيستند، " مکتب"لذا مارکس و انگلس صرفًا بنياد گذار يک " می آورند
جنبشی که هر روز رشد . پرولتاری هستندى جنبش زندهى بلکه پيشوايان زنده

هر کس عليه اين آموزش مبارزه می کند، هر کس       . وديافته و محکم تر ميش
بايد اين نکات را به خوبی به حساب آورد تا " واژگون سازد"می خواهد آن را 

اين موضوع بر حضرات . بيهوده در نبردی نابرابر مغز خود را خورد نکند
 به خوبی روشن است و به همين جهت هم آنها در مبارزه با مارکس هاآنارشيست

  .ی متوسل می شونداو انگلس به سالح بکلی غير عادی و در نوع خود تازه
توليد ى دربارهی ااين سالح تازه کدام است؟ آيا اين سالح تحقيق تازه

ويا شايد آنها ! مارکس است؟ البته نه" کاپيتال "  آيا رد کتاب سرمايه داری است؟
به رد " ی علمیاشيوهبه "و " قياس" مسلح شده با اسلوب " یاحقايق تازه" به 

مارکس و انگلس دست " يستکمون مانيفست"سوسيال دموکراسی يعنی " انجيل"
  پس اين سالح غير عادی چيست؟ !  می زنند؟ باز هم نه

"! دزدی ادبی"اين سالح عبارت است از متهم ساختن مارکس و انگلس به 
ارند و مالحظه می فرمائيد؟ معلوم می شود مارکس و انگلس چيزی از خود ند

مارکس و " مانيفست کمونيست"سوسياليسم علمی توهمی بيش نيست زيرا 
البته . ستاشده" دزدی"ويکتورکنسيدران " مانيفست"انگلس از آغاز تا پايان از 

يعنی ا هآنارشيست" پيشوای بی همتای"اين بسيار مضحک است ولی 
   و  ی کندی از اين داستان خنده آور حکايت ماچرکزيشويلی با چنان طنطنه.و
يشويلی است و نيز سبک مغز چرکز "حواريون"راموس نام که از  پير

          را تکرار " کشف"ی ميان تهی خودمان با چنان اشتياقی اين هاآنارشيست
  .جا دارد، ولو به اختصار هم باشد روی اين داستان مکث کنيم می کنند که 

  :به چرکزيشويلی گوش بدهيد
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يعنی فصل اول و " مانيفست کمونيست"تمام بخش تئوريک » 
ـ ـمارکس و انگلس " مانيفست"ست و لذا ااز کنسيدران اخذ شده ...دوم 

ی از   ا بدل ناشيانهىـ فقط نسخهـاين انجيل دموکراسی انقالبی لگال 
مارکس و انگلس نه تنها مضمون          . کنسيدران است" مانيفست"
حتی عناوين برخی ... بلکه،نداکنسيدران را تصاحب کرده" مانيفست"

ى رجوع شود به صفحه( « . نداس نمودهاز فصول را هم از آن اقتبا
مقاالت چرکزيشويلی، راموس و البريولی که تحت ى  مجموعه١٠

ست ابه زبان آلمانی منتشر شده" مانيفست کمونيست"منشاء : عنوان
   ).١٠. ص

  
  : کندراموس، آنارشيست ديگر نيز همين مطلب را تکرار می. پ
  

مانيفست  "یميتوان با قاطعيت اظهار داشت که اثر عمده» 
) استراق(صاف و ساده دزدی  ) مارکس و انگلس ( آنها "  کمونيست

ولی آنها مانند دزدان عادی آن را . ی استاو آن هم دزدی بيشرمانه
و تئوری آن را  انديشه  فقطند بلکهالفظ به لفظ رونويس نکرده

   )٤نجا ص هما( « ...ند ادزديده
  

 وغيره همين ]٥[" خما "]٤[، "موشا" ، "نوباتی" ی ما هم در اهآنارشيست
  .مطالب را تکرار می کنند

بدين طريق معلوم می شود که سوسياليسم علمی با مبانی تئوريک آن از     
  "ست ادزديده شده "  مانيفست کنسيدران"

  آيا برای چنين ادعائی دليلی هم وجود دارد؟
  ن کيست؟کنسيدرا. و

  کارل مارکس کيست؟
اوتوپيست بود و ى  درگذشت، شاگرد فوريه١٨٩٣کنسيدران که در سال . و

را در " نجات فرانسه" اصالح ناپذيری باقی ماند، اتوپيستچنان تا آخر عمر  هم
  . طبقات می پنداشتآشتی

دشمن  در گذشت، ماترياليست و ١٨٨٣کارل مارکس که در سال 
نجات ى طبقات را وثيقهى مبارزهل نيروهای مولده و  بود وی تکامهااتوپيست

  .بشريت ميدانست
  چه وجه مشترکی بين آنها هست؟

.  سوسياليسم علمی، تئوری ماترياليسی مارکس ـ انگلس استتئوريک ىپايه
از نظر اين تئوری تکامل حيات اجتماعی را به نحو اکمل، تکامل نيروهای 



 ١٠٨

" گناه"ی از پی نظام مالکی ـ فئودالی آمد اگر نظام بورژواز. مولده معين می کند
را ست که پيدايش نظام بورژوازی ااين کار به گردن تکامل نيروهای مولده بوده 

  کنونی بورژوازی، به ناچار نظام  نظاماگر از پی : و يا اين که. ساختناگزير
 کنونی یسوسياليست در خواهد رسيد، علتش آن است که تکامل نيروهای مولده

از اينجا هم ناگزيری تاريخی انهدام سرمايه داری و استقرار . ار آن استخواست
ی خود را بايد در هاسوسياليسم ناشی می شود و اين حکم مارکسيستی که آرمان

تاريخ تکامل نيروهای مولده جستجو کنيم نه در دماغ افراد، از همين جا ناشی 
  .ميگردد

رجوع ( ارکس ـ انگلس م" کمونيستمانيفست  "تئوريک یچنين است پايه
   )٣ و١فصول " مانيفست کمونيست " شود به 

کنسيدران چيزی از اين قبيل گفته . و" دموکراتيکمانيفست "آيا در 
  ست؟ و آيا کنسيدران دارای نظر ماترياليستی است؟اشده

 ما "یهانوباتيست"ما مدعی هستيم که نه چرکزيشويلی، نه راموس و نه 
 کلمه هم حتی يکجمله حتی يک کنسيدران " وکراتيکمانيفست دم"چ کدام از هي

نقل نمی کنند که تأييد کند، کنسيدران ماترياليست بود و تکامل تدريجی زندگی 
برعکس ما بسيار خوب . اجتماعی را به تکامل نيروهای مولده مبتنی می ساخت

می دانيم که کنسيدران در تاريخ سوسياليسم به عنوان ايده آليست ـ اوتوپيست 
  " ).تاريخ سوسياليسم در فرانسه "پل لوئی،رجوع شود به . ( شهرت دارد

عجيب و غريب را به ياوه سرائی " نقادان"در اين صورت چه چيزی اين 
چرا دست به انتقاد از مارکس و انگلس می زنند و حال آن که . ستاپوچ واداشته 

يا برای آن که مردم را حتی قادر نيستند ايده آليسم را از ماترياليسم باز شناسند؟ آ
  ..بخندانند؟ 
آشتی ناپذير ى  سوسياليسم علمی، آموزش مربوط به مبارزه تاکتيکیىپايه

طبقاتی ىمبارزه. سالح در درست پرولتارياست نيبهتر ،طبقاتيست، زيرا اين
پرولتاريا همان سالحی است که به کمک آن قدرت سياسی را بدست می آورد و 

  .ياليسم از بورژوازی سلب مالکيت می کندآنگاه برای استقرار سوس
مارکس و " مانيفست" سوسياليسم علمی که در تاکتيکیى اين است آن پايه
کنسيدران چيزی از اين " مانيفست دموکراتيک " آيا در . ستاانگلس تشريح شده

طبقاتی را بهترين سالح در درست ى ست؟ و آيا کنسيدران مبارزهاقبيل گفته شده
  شمارد؟پرولتاريا می 

رجوع شود به ( چنان که از مقاالت چرکزيشويلی و راموس بر می آيد 
ی ذکر اکنسيدران در اين باب حتی کلمه" مانيفست"در) نامبرده ى مجموعه

يک واقعيت قابل تأسف    ى طبقات تنها به مثابهى نگرديده و در آن از مبارزه
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انهدام ى  وسيلهطبقاتیى اين که مبارزهى و اما درباره. ستاياد آوری شده
  :خود چنين می نويسد" مانيفست" داری است، کنسيدران در سرمايه
  

سرمايه، کار و قريحه؛ اينها هستند سه عنصر اصلی توليد، سه » 
اين ى هی که نماينداسه طبقه... منبع ثروت و سه چرخ مکانيسم صنعتی

آنها عبارت از آن است ى ؛ وظيفه"منافع مشترک دارند"سه عنصرند 
ماشين را وادارند، هم برای سرمايه داران و هم برای مردم کار که 
هدف با عظمتی قرار دارد که عبارت است از ...در برابر آنها ... کند 

رجوع شود ( « ... به صورت يک ملت واحدمتحد ساختن کليه طبقات
 یمانيفست کمونيست و مسئله"کائوتسکی تحت عنوان . کى به رساله

مانيفست  " که در آنجا اين قسمت از ١٤.ص" بیبه اصطالح استراق اد
  .)نقل می شود"  کنسيدران

  
مانيفست " کنسيدران در . اين است شعاری که و. ! طبقات متحد شويدىهمه

  .خود اعالم می دارد" دموکراتيک
 آشتی ناپذير طبقاتی ىمبارزه طبقات و تاکتيک آشتیبين اين تاکتيک 

کشورها ى پرولتارهای همه: اعالم می داردمارکس ـ انگلس که با قاطعيت تمام 
   مشترکی دارد؟متحد شويد؛ چه وجهطبقات ضد پرولتاری ى عليه کليه

  !مسلم است که هيچ گونه وجه مشترکی وجود ندارد
سبک  یهاپس اين چه ترهاتيست که آقای چرکزيشويلی و ريزه خوان

رمی کنند، ما شايد ما را مرده تصور می کنند؟ شايد تصو! ؟نداکردهساز مغزش 
  !قادر نيستيم پرده از کارشان بر افکنيم؟

 ١٨٩٣کنسيدران تا سال . و.   جالب ديگری هم وجود داردیو باالخره نکته
. خود را منتشر ساخت" مانيفست دموکراتيک "١٨٤٣وی در سال . زندگی کرد

.  نگاشتند١٨٤٧خود را در پايان سال " مانيفست کمونيستی"مارکس و انگلس 
اروپائی به کرات ى مارکس ـ انگلس در تمام السنه" مانيفست"تاريخ از آن 

خود " مانيفست"همه می دانند که مارکس و انگلس با . ستاتجديد چاپ شده
 و هيج جابا اين همه نه کنسيدران و نه دوستانش در . ندادورانی را ايجاد کرده

س و انگلس       ند که مارکا هم در ايام حيات مارکس و انگلس نگفتهيک بارحتی 
خواننده، آيا اين عجيب . نداکنسيدران دزديده" مانيفست"را از " سوسياليسم"

  نيست؟
را " قياس باف"... "علماء"ببخشيد، اينها پس آخر چه چيزی اين نو رسيده

واميدارد؟ اينها از جانب چه کسی حرف ميزنند؟ آيا واقعًا ها به چنين هرزه درائی
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هتر از خود او اطالع دارند؟ يا شايد فرض می کنند کنسيدران ب" مانيفست"از 
  ند؟ارا نخوانده" مانيفست کمونيست"کنسيدران و هوادارانش .که و

      هم به تاخت وتاز ها بس است، زيرا خود آنارشيست...ديگر بس است
سرانجام ننگين اين تاخت و . کيشوتی راموس ـ چرکزيشويلی توجهی ندارنددن 

  ...تر از آن است که در خور اعتنا و توجه زياد باشدتاز خنده آور عيان 
  .به ماهيت انتقاد بپردازيم

  
  

*                  *                *  
  
  

مبتال به مرضی هستند و آن اين که بسی دوست دارند احزاب ا هآنارشيست
ولی حاضر نيستند اندکی رنج شناسائی " موردانتقاد قرار دهند"مخالفين خود را 

از " انتقاد" در هاديديم که آنارشيست.  احزاب را بر خود هموار سازنداين
مين شيوه عمل به هها اسلوب ديالکتيکی و تئوری ماترياليستی سوسيال دموکرات

و در موردی هم که از تئوری سوسياليسم  ) ٢و ١رجوع شود به فصول ( کردند 
  .ستعملشان همين اى بحث می کنند شيوهها علمی سوسيال دموکرات

 و هاراکيست که نداند بين اس. مثًال واقعيت زيرين را مورد توجه قراردهيم
منکر ها راکيست که نداند اس. اختالف اصولی موجود استها سوسيال دموکرات

وی و ى مارکسيسم و تئوری ماترياليستی مارکس و اسلوب ديالکتيکی و برنامه
تمامًا به ها راتو حال آن که سوسيال دموک. طبقاتی می باشندى مبارزه

 " ايا راسيانرولوتسيون"ى مارکسيسم تکيه دارند؟  برای کسی که داستان مناظره
به گوشش خورده )  هاارگان سوسيال دموکرات" ( ايسکرا"و ) ها راارگان اس( 

اما چه بايد گفت در . باشد به خودی خود بايد اين اختالفات اصولی واضح گردد
وهم ا هرا را نديده و بانگ ميزنند، که گويا هم اسکه اين اختالفات" نقادانی"حق 

مدعی هستند که        ها مارکسيست هستند؟ مثًال آنارشيستها سوسيال دموکرات
 می باشند      ی مارکسيستیهاارگانهردو " ايسکرا"و " ايا راسيانرولوتيسيون"
   )٢٠٢.ص " نان و آزادی" آنارشيستی ى رجوع شود به مجموعه( 

  !با اصول سوسيال دموکراسیها آنارشيست"  آشنائی"چنين است 
آنها تا چه " انتقاد علمی"با اين وصف به خودی خود واضح می شود که 

  ...اندازه با اساس است
  .اين انتقاد را هم مورد بررسی قرار دهيم
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وارد می سازند آن است که می گويند ا های که آنارشيست"عمده"اتهام 
 واقعی نيستند، و به آنها می گويند شما یهاتسوسياليسها سوسيال دموکرات

  .سوسياليست نيستيد، شما دشمن سوسياليسم هستيد
  :کراپوتکين در اين باب چنين می نويسد

  
مکتب ...ی هااستنتاج ما غير از استنتاج اکثريت اکونوميست... »

در استنتاج خود به کمونيسم آزاد ... ما ...سوسيال دموکراسی است
مقصود سوسيال ( ها ن که اکثريت سوسياليستميرسيم و حال آ

به سرمايه داری دولتی و کلکتيويسم  ) مولف.هستندها دموکرات
دانش معاصر و : " کراپوتکينى رجوع شود به رساله( «  . ميرسند

   )٧٥ ـ٧٤.، ص"آنارشيسم 
  

ها سوسيال دموکرات" کلکتيويسم"و " سرمايه داری دولتی"حال ببينيم 
  چيست؟ 

  :در اين باب چنين می نويسدکراپوتکين 
   

شده ی جمع هاثروتى ی آلمان می گويند کليههاسوسياليست» 
ی هابايد در دست دولت متمرکز شود تا وی آن را در دسترس جمعيت

 دهد و توليد و مبادله را منظم سازد و زندگی و کار اررکارگری ق
حت کراپوتکين تى رجوع شود به رساله( «  . جامعه را مواظبت نمايد

   )٦٤.ص" سخنان يک شورشی" عنوان 
  

  :و در جای ديگر می گويد
  

ی امرتکب اشتباه دوگانه... ی خود هادر طرح... هاکلکتيويست» 
آنها می خواهند نظام سرمايه داری را نابود کنند ولی در عين . ميشوند

اين نظام است يعنی حکومت انتخابی و کار ی که بنياد احال دو مؤسسه
 ىرجوع شود به رساله( « . وظ نگاه می دارندمزدوری را محف

... چنان که می دانيم کلکتيويسم »  )...١٤٨.ص" بچنگ آوردن نان"
جايگزين ... حکومت انتخابی... فقط... کار مزدوری را حفظ می کند

برای خود، اين حق را " نمايندگان اين حکومت... "کار فرما می شود
 از توليد را به سود همگان باقی می گذارند که ارزش اضافی حاصله

به عالوه اين سيستم فرقی بين کار کارگر عادی و فرد . به کار برند
ر کلکتيويست ست؛ کار کارگر عادی در نظادرس خوانده قائل شده 
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 و حال آن که پيشه ور، مهندس، دانشمند، و غيره به  بسيط استکار
حق دريافت  می نامد و لذا کار مرکبکاری مشغولند که مارکس آن را 

بدين سان کارگران  ) ٥٢.همانجا ص. ( حداکثر مزد را دارند
برحسب "محصوالتی را که بدان نيازمندند نه بر حسب نياز خود بلکه  

دريافت خواهند  ) ١٥٧. همانجا ص"  ( خدمتی که به جامعه می نمايند
  «. نمود

  
 بيشتریى ی گرجستان هم همين مطالب را منتها با طنطنهاهآنارشيست
 از لحاظ بی پروائی خود Bâtonدر اين ميانه به ويژه آقای . تکرار می کنند

  :وی می نويسد. ممتاز است
  

چيست؟ کلکتيويسم يا به ها کلکتيويسم سوسيال دموکرات» 
:  سرمايه داری دولتی بر اصل زيرين مبتنی است،عبارت صحيح تر

 که دولت ی که دلش می خواهد و يا به ميزانیاهر کس بايد به اندازه
معين مينمايد، کارکند و ارزش کار خود را به عنوان پاداش، به 

مجمع قانون " يعنی اين که در اينجا ..." صورت کاال دريافت دارد
اجرائيه يعنی وزراء و انواع مديران ى قوه) نيز(و ...گذاری الزم است

و جاسوسان و شايد هم، در صورت کثرت تعداد ها و ژاندارم
" نوباتی"رجوع شود به ( « ش ضروری باشد ناراضيان، ارت

   )٦٩ ـ ٦٨. ص٥ىشماره
  

  .به سوسيال دموکراسیها آقايان آنارشيست" اتهام " اين است نخستين 
  
  

*                *                *  
  
  

  :آيدچنين برمی ها بدين ترتيب از استدالالت آنارشيست
  
ليستی گويا بدون سوسياى جامعهها سوسيال دموکراتى ــ به عقيده١

 ...وزير "ًاحکومتی که به عنوان کارفرمای کل، کارگران را اجير کرده و حتم
سوسيال ى ــ به عقيده٢. نيز خواهد داشت، ميسر نخواهد بود"  و جاسوسژاندارم

از بين " سفيد"و " سياه"سوسياليستی گويا تقسيم کار به ى در جامعهها دموکرات
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نفی خواهد شد و اصل " بر حسب نيازشبه هر کس "نخواهد رفت و اصل 
  . معمول خواهد شد "به هر کس بر حسب خدمتش"ديگری به صورت 
  .عليه سوسيال دموکراسی استها آنارشيست" اتهام" ى اين دو نکته پايه

 به ميان کشيده می شود پايه و هاکه از طرف آنارشيست" اتهام"آيا اين 
  اساسی دارد؟

در اين مورد می گويند يا ها ه آنارشيستتمام آن چه ک: ما مدعی هستيم
  .کم شعوری و يا خود بدگوئی ناشايستی استى نتيجه

  :اينک حقايق
  : نوشت١٨٤٦کارل مارکس حتی در سال 

  
کهن ى  به جای جامعه،کارگر در جريان تکاملى طبقه » 

 به پا خواهد داشت که طبقات و تناقض اجتماعیبورژوازی آن چنان 
 هيچ گونه قدرت سياسی خاصی می سازد؛ ديگر ميان طبقات را منتفی
  " )فقر فلسفه " رجوع شود به ( « ...وجود نخواهد داشت

  
" مانيفست کمونيست"يک سال بعد مارکس و انگلس همين انديشه را در 

  ) فصل دوم "  مانيفست کمونيست( "بيان داشتند 
  : نوشت١٨٧٧انگلس در سال 

  
 واقعی سراسر یايندهنخستين عملی که دولت به عنوان نم » 

جامعه بدان دست خواهد زد، يعنی تبديل وسائل توليد به مالکيت 
ى مداخله. اجتماعی، آخرين عمل مستقل او به عنوان دولت خواهد بود

قدرت دولتی در مناسبات اجتماعی تدريجًا زائد شده و خود به خود 
    «   زائل می شود بلکه " ملغی نمی شود"دولت ... موقوف می گردد

  )آنتی دورينگ ( 
  

  : نوشت١٨٨٤ايضًا انگلس در سال 
  

جوامعی بودند که کار . بنابراين دولت از ازل وجود نداشت » 
در . تصوری نداشتند... خود را بدون آن از پيش می بردند و از دولت 

معينی از تکامل اقتصادی که ناگزير با تقسيم جامعه به ى مرحله
ی هااکنون ما با گام. ضروری شد. ..بود وجود دولتطبقات مربوط 

ی از تکامل توليد نزديک می شويم که در آن امرحلهسريع به آن چنان 
وجود اين طبقات نه تنها ضرورت خود را از دست داده بلکه به مانع 
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طبقات با همان ناگزيری که در گذشته پديد . مستقيم توليد مبدل می شود
، دولت نيز ناگزير دن طبقات و با ناپديد ش.شدند، ناپديد خواهند شد

 را بر اساس اشتراک آزاد و ی که توليدا جامعهناپديد خواهد گرديد
نوين تنظيم خواهد کرد، تمام ماشين دولتی ى متساوی مولدين به شيوه

: جائی خواهد فرستاد که در آن زمان جای واقعی آن است را به آن
«    ر مفرغی آثار عتيق در کنار دوک نخ ريسی و تبى يعنی به موزه

  " ).منشاء خانواده و مالکيت خصوصی و دولت"رجوع شود به ( 
  

رجوع شود به .(  تکرار می کند١٨٩١همين مطلب را انگلس در سال 
  ")جنگ داخلی در فرانسه " ى مقدمه

سوسياليستی ى ، جامعههاسوسيال دموکراتى چنان که می بينيد، به عقيده
 اصطالح دولت وقدرت سياسی با ی است که در آن برایاآن چنان جامعه
. و پاسبانان و سربازانش، محلی باقی نخواهد ماندها ژاندارم وزيران وحکام و
 وجود دولت، دوران انقالب سوسياليستی است، هنگامی که یآخرين مرحله

) ديکتاتوری ( خود ى پرولتاريا قدرت دولتی را به دست می گيرد و دولت ويژه
و هنگامی هم که بورژوازی محو . ی ايجاد ميکندقطعی بورژوازرا برای محو 

گاه ديگر  آنهنگامی که سوسياليسم مستقر شد، شد و طبقات از ميان رفتند، 
 و مفهوم دولت از لوح تاريخ .گونه قدرت سياسی نخواهد بود نيازی به هيچ

  .ه خواهد گرديدزدود
و بدگوئی افتراء ها فوق الذکر آنارشيست" اتهام"چنان که مشاهده می کنيد 

  . و فاقد هر گونه پايه و اساسی است
 در اين مورد کارل مارکس مطالب زيرين ،"اتهام"دوم ى اما درباب نکته

  :ا گفته استر
   

) يعنی سوسياليستی ( کمونيستی ى عالی جامعهى در مرحله» 
هنگامی که تبعيت اسارت آور بشر از تقسيم  کار از ميان برود، 

  نيز ازجسمی و کار فکری بين تناقضوضع هنگامی که به همراه اين 
خود به نخستين نياز زندگی مبدل ... ؛ هنگامی که کارميان برخيزد

 افراد، نيروهای مولده یشود؛ هنگامی که به همراه تکامل همه جانبه
تنها آن موقع می توان بر افق محدود حقوق بورژوازی ... نيز رشد يابد

از : "ند بر پرچم خود بنويسداز هر جهت فائق آمد و جامعه می توا
انتقاد از ( " « ." هرکس طبق استعدادش و به هر کس طبق نيازش

  ") تا وگى برنامه
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ى عالی جامعهى مارکس مرحلهى چنان که مالحظه می کنيد به عقيده
کار به      تقسيم آن آن چنان نظامی است که در ) يعنی سوسياليستی ( کمونيستی 

 بين کار فکری و جسمی کامًال از ميان رفته و تساوی و تضاد" سفيد"و " سياه"
کار بر قرار شده و در جامعه اصل واقعًا کمونيستی از هر کس طبق استعدادش 

در اينجا محلی برای کار مزدوری باقی . و به هر کس طبق نيازش حکمرواست
  . نمی ماند

  .نيز فاقد هر گونه پايه و اساسی است" اتهام"واضح است که اين 
 آثار فوق الذکر مارکس و هايا حضرات آنارشيست:  دو حال خارج نيستاز

می کنند و يا آن " انتقاد"انگلس را اصًال به چشم نديده و به اتکاء مسموعات خود 
  .  مارکس و انگلس آشنا هستند و تعمدًا دروغ می گويندیکه با آثار نامبرده

  ".اتهام"چنين است سرنوشت نخستين 
  

  
             **                  *       

  
  

 سوسيال انقالبی بودن آن است که آنها هاآنارشيست" اتهام"دومين 
 یشما انقالب: به ما می گويندها حضرات آنارشيست. دموکراسی را منکرند

ی هاشما می خواهيد تنها از طريق تفرفه. نيستيد، شما انقالب قهری را منکريد
  .زيد سوسياليسم را مستقر سا،انتخاباتی

  :گوش کنيد
   

     و " انقالب"دوست دارند در باب ... ها سوسيال دموکرات» 
... سخن آرائی کنند" اسلحه در دست ى مبارزه" و" انقالبیى مبارزه"

ى ولی اگر شما به علت ساده دلی، از آنها اسلحه بخواهيد با طنطنه
ی به دست شما می دهند تا به هنگام انتخابات رأی ا ورقه،تمام
تنها تاکتيک مصلحت آميز و » و اطمينان می دهند که « ...يدده

 پارلمانتاريسم مسالمت آميز و  عبارت است از،انقالبيونى برازنده
لگال با سوگند وفاداری نسبت به سرمايه داری و حکومت بر پای شده 

نان  "یرجوع شود به مجموعه( « . و تمام سازمان موجود بورژوازی
   ). ٢٣ و ٢٢ و ٢١صفحات"  و آزادی

  
ی گرجستان نيز همين مطلب را، البته با کر و فر بيشتری، اهآنارشيست
  : توجه کنيمBäton ىمثًال به نوشته. تکرار می کنند
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آشکارا اعالم می دارد که ...  سوسيال دموکراسیىهمه» 
با تفنگ و اسلحه، اسلوب بورژوائی انقالب است و احزاب ى مبارزه

انتخابات عمومی ى  انتخاباتی، فقط به وسيلهیهاتعرفهى فقط به وسيله
ميتوانند به حکومت برسند و آن گاه به کمک اکثريت پارلمانی و 

ی          رجوع شود به رساله( « . قانونگذاری، جامعه را اصالح کنند
   ) ٤ ـ ٣ص " تصرف قدرت دولتی " 
  

  .هامارکسيستى دربارهها چنين است بيانات حضرات آنارشيست
  پايه و اساسی دارد؟" اتهام "آيا اين

 نادانی و ولع خود را به بدگوئی و هاما می گوئيم که در اينجا نيز آنارشيست
  .افتراء آشکار می سازند

  :اينک حقايق
  : نوشتند١٨٤٧کارل مارکس و فريدريش انگلس حتی در پايان سال 

  
 عار دارند که مقاصد و نظريات خويش را پنهان هاکمونيست» 
تنها از طريق واژگون ساختن ا آشکارا اعالم می کنند که آنه. سازند

يشان ميسر ها وصول به هدف،نظام اجتماعی موجودى همهقهری 
. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقالب کمونيستی بر خود بلرزند. است

پرولتارها در اين انقالب چيزی جز زنجيرهای خود را از دست 
پرولتارهای جهان متحد . ند آوردولی جهانی را به دست خواه. نميدهند
در بعضی از ". مانيفست کمونيست"رجوع شود به (  « !شويد
  ).ست  ای لگال برخی از کلمات هنگام ترجمه افتادههاچاپ

  
 کارل مارکس در انتظار اقدام جديدی در آلمان به رفقای ١٨٥٠در سال 

  :آلمانی آن موقع خود نوشت
  

و مهمات را از دست آنها به هيچ عنوان نبايد اسلحه » 
به صورت گاردهای مستقل پرولتاری متشکل ...  بايدکارگران...بدهند

و اين نکته را       . «...شده و از خود دارای فرمانده و ستاد کل باشند
  «.لوقوع و پس از آن در نظر داشته باشندابايد در دوران قيام قريب » 
  ]٦[) هامونيستپيام مارکس به ک" دادرسی کلنی"رجوع شود به ( 
  

  : کارل مارکس و فريدريش انگلس نوشتند١٨٥٢ ـ ١٨٥١ی هادر سال
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با قاطعيتی هر چه تمام تر بايد . چون قيام شروع شد...»          

ی در ا دفاع برای هر قيام مسلحانه.عمل کرد و دست به تعرض زد
بايد دشمن را مادامی که سپاهيانش پراکنده است ... حکم مرگ است

جديدی، ولو کوچک هم ای هير ساخت؛ بايد هر روز به پيشرفتغافلگ
بايد پيش از آن که خصم بتواند عليه تو نيروئی گرد ... باشد، نائل آمد

 دانتن ىخالصه آن که طبق گفته. آورد وی را به عقب نشينی واداشت
يعنی بزرگترين استادی که تاکنون در فن تاکتيک انقالبی شناخته شده 

و ضد انقالب انقالب  ( "«. ور تهور و باز هم تهورته: ست عمل کنا
  " )در آلمان

  
در ميان " ی انتخاباتی هاتعرفه" تصور نمی کنيم در اينجا تنها صحبت از 

  .باشد
سرانجام تاريخ کمون پاريس را به خاطر آوريد که چگونه کمون پس از آن 

 و از روش مسالمت آميز در پيش گرفت. که به پيروزی در پاريس قانع شد
به .  ضد انقالب ــ خودداری ورزيدیتعرض به جانب ورسای ــ اين آشيانه

را به انتخابات ها شما در آن موقع مارکس چه می گفت؟ آيا پاريسیى عقيده
که تمام شهر پاريس را در ( دعوت می کرد؟ آيا القيدی کارگران پاريس را 

سبت به مغلوبين ورسای ، تأييد می کرد و آيا جوانمردی آنان را ن)دست داشتند 
  :می پسنديد؟ به بيانات مارکس گوش فرا دهيد

  
 نرمش، ابتکار تاريخی و استعداد جانفشانی هاچقدر اين پاريسی» 
پروس دست به قيام ى زير سرنيزه...پس از شش ماه گرسنگی !  دارند

اگر آنها ! تاريخ نظير اين دالوری را به خاطر ندارد... می زنند 
همين که وينوآ . آنها مقصر نيست" جوانمردی"زی جزمغلوب شوند چي

و از دنبال وی بخش ارتجاعی گارد ملی پاريس از اين شهر گريختند 
به علت پيروی از وجدان . بالفاصله ميبايستی به ورسای هجوم برد

، جنگ داخلی شروع شودنمی خواستند . بود که فرصت از دست رفت
هيب با تشبث خود برای خلع  میلخلقهاگوئی تی ير، اين موجود ناقص

  ).نامه به کوگلمان ! " ( سالح پاريس اين جنگ را آغاز نکرده بود
  

کارل مارکس و فريدريش انگلس اين طور می انديشيدند و چنين عمل    
  .ميکردند

  .اين طور می انديشند و چنين عمل می کنندها  سوسيال دموکرات
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س و انگلس و پيروانشان اصرار دارند که مارکها با اين حال آنارشيست
  .!ی انتخاباتی عالقه مندند و اعمال قهری انقالبی را قبول ندارندهاتنها به تعرفه

نيز بد گوئی و افترائيست که جهل " اتهام"چنان که مشاهده می کنيد اين 
  .را نسبت به ماهيت مارکسيسم آشکار می سازدها آنارشيست

  ".اتهام"چنين است سرنوشت دومين 
  
  

     **                 *             
  
  

ی سوسيال دموکراسی اتودهى آن است که جنبهها آنارشيست" اتهام"سومين 
جلوه گر  ئیهابوروکراتى را به مثابهها را منکرند و سوسيال دموکرات

سوسيال دموکراتيک ديکتاتوری پرولتاريا در حکم ى ميسازند و مدعيند که نقشه
خواهان يک چنين ها  آنجا که سوسيال دموکراتانقالب است و ضمنًا از مرگ 

ديکتاتوری هستند لذا در واقع خواهان استقرار ديکتاتوری خود بر پرولتاريا 
  .هستند و نه ديکتاتوری پرولتاريا

  :به بيانات آقای کراپوتکين توجه کنيد
  

ديکتاتوری ى خود را دربارهى آخرين دادنامهها ما آنارشيست» 
ی دانيم که هر ديکتاتوری، هر اندازه هم که ما م...يم اصادر کرده

 دانيم ما می ی باشد موجب مرگ انقالب ميشودادارای نيت شرافتمندانه
ديکتاتوری چيزی نيست مگر محصول زيان بخش ى که ايده... 

پيوسته هدف آن جاودان ساختن بردگی بوده .. ..فتيشيسم دولتی که 
سخنان يک "نوان  تحت عکراپوتکينى رجوع شود به رساله( ست ا

نه تنها معتقد به ديکتاتوری ها سوسيال دموکرات) ١٣١.ص" شورشی
بلکه در عين حال هوادار ديکتاتوری بر پرولتارها  ، هستندنقالبیا

کارگران برای آنها تا آنجا مورد توجهند که ارتش با ... هستند
سوسيال دموکراسی می کوشد به ... انضباطی در دست آنان باشند

رجوع شود ( « رولتاريا ماشين دولتی را به دست خود گيرد پى وسيله
   ).٦٣و٦٢صفحات" نان و آزادی " ى به رساله

  
  : ی گرجستان هم همين مطلب را می گوينداهآنارشيست
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ديکتاتوری پرولتاريا، به معنی مستقيم کلمه، به کلی محال است » 
ها زيرا هواداران ديکتاتوری دولت پرست هستند و ديکتاتوری آن

 عبارت از ،پرولتارها نيست بلکهى همهى عبارت از فعاليت آزادانه
آن است که همان حکومت انتخابی را که اکنون هم وجود دارد بر 

تصرف  " Bâtonىرجوع شود به رساله( رأس جامعه قرار دهند  
طرفدار ديکتاتوری ها اگر سوسيال دموکرات). ٤٥. ص" قدرت دولتی

ت پرولتاريا نبوده بلکه برای آن است که هستند برای مساعدت به نجا
رجوع شود به («  " با سيادت خود بردگی نوينی برقرار سازند" ...

   )٥.ص"نوباتی " ى مجله١ى  در شمارهBâtonى مقاله
  

  .هاحضرات آنارشيست" اتهام"اين است سومين 
فريب خواننده است، اشکال ف آن دهم که هها افشاء اين افتراء آنارشيست

  .نداردزيادی 
کراپوتکين که مدعی است بسيار اشتباه آميز ى ما در اينجا به تحليل نظريه

در اين باره بعدًا هنگام تجزيه . هر ديکتاتوری مرگ انقالب است، نمی پردازيم
اکنون می خواهيم تنها خود      . ، صحبت خواهيم کردهاو تحليل تاکتيک آنارشيست

  .را مورد بحث قرار دهيم" اتهام"
 بود که کارل مارکس و فريدريش انگلس         ١٨٤٧ در پايان سال هنوز

می گفتند پرولتاريا برای استقرار سوسياليسم، بايد ديکتاتوری سياسی را بدست 
آورد تا به کمک اين ديکتاتوری حمالت ضد انقالبی بورژوازی را دفع نمايد و 

 ديکتاتوری چند تن وسائل توليد را از چنگش بدر آورد و اين ديکتاتوری نبايد
  :پرولتاريا به عنوان يک طبقه باشدى بلکه ديکتاتوری همه

  
پرولتاريا از سيادت سياسی خود استفاده خواهد کرد تا تمام » 

سرمايه را قدم به قدم از چنگ بورژوازی بدر آورد و کليه وسائل 
حاکمه متشکل ى پرولتاريا که به صورت طبقه... توليد را در دست

  ")مانيفست کمونيست"رجوع شود به ( « ... متمرکز نمايدست اگرديده
  

پرولتاريا بر ى طبقهى يعنی آن که ديکتاتوری پرولتاريا، ديکتاتوری همه
  .بورژوازی خواهد بود و نه سيادت چند تن بر پرولتاريا

هيجدهم " در آثار خود و از آن جملهى آنها بعدها نيز اين نظريه را در کليه
جنگ داخلی در "و " طبقاتی در فرانسهى مبارزه"و " تبرومر لوئی بناپار

و آثار ديگر خود " آنتی دورينگ"و "  آلمانانقالب و ضد انقالب در"و " فرانسه
  .تکرار می کنند
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برای پی بردن به اين نکته که مارکس . ولی مطلب به اينجا پايان نمی پذيرد
د و نيز برای پی بردن و انگلس برای ديکتاتوری پرولتاريا چه مفهومی قائل بودن

به اين نکته که آنان اين ديکتاتوری را تا چه حد عملی می شمردند؛ بسيار جالب 
نکته اينجاست که . است که از روش آنان نسبت به کمون پاريس با خبر شويم

خرده بلکه از جانب ها ديکتاتوری پرولتاريا نه تنها از طرف آنارشيست
و تمام کسانی که مارکس و ها  پياله فروش وهابورژواهای شهر و منجمله قصاب

 می ناميدند نيز مورد ) ــ تيپ خرده بورژوا Philister( ر انگلس آنها را فيليست
ديکتاتوری پرولتاريا خطاب به اين ى ببينيد انگلس درباره. مالمت قرار می گيرد

  :چه ميگويدها رقبيل فيليست
  

دن کلمات در اين اواخر فيليستر آلمانی باز هم از شني» 
آقايان محترم، آيا   .  به ترس و وحشت می افتدديکتاتوری پرولتاريا

می خواهيد بدانيد اين ديکتاتوری يعنی چه؟ به کمون پاريس نظر 
جنگ "رجوع شود به ( « .  اين ديکتاتوری پرولتاريا  بود. افکنيد

  ]٧[ .)انگلس ى مقدمه" داخلی در فرانسه
  

 ديکتاتوری پرولتاريا را به شکل کمون چنان که مالحظه می کنيد انگلس
  .پاريس مجسم می ساخت

ديکتاتوری ى دربارهها واضح است هر کس بخواهد بداند مارکسيست
پس ما نيز به کمون . پرولتاريا چه تصوری دارند بايد با کمون پاريس آشنا شود

اگر معلوم شود که کمون پاريس در واقع ديکتاتوری چند نفر . پاريس توجه کنيم
 ! دورباد مارکسيسم، دورباد ديکتاتوری پرولتاريا،گاه ست آنابر پرولتاريا بوده 

ولی اگر مشاهده کنيم که کمون پاريس در حقيقت ديکتاتوری پرولتاريا بر 
در آن صورت از ته دل به هرزه ... ست، در آن صورت ابورژوازی بوده 

 جز هرزه درائی گويان آنارشيست، که در مبارزه با مارکسيسم برايشان چيزی
  .ت، بخنديمسانمانده 

ى کميته"ی است که ا اول دورهىدوره: تاريخ کمون پاريس دو دوره دارد
 دوم ىمعروف، رهبری امور را در پاريس بر عهده داشت و دوره" مرکزی
و رهبری امور به کمون تازه ست ا" مرکزیى کميته"پايان اختيارات ى دوره

چه بود و از چه کسانی تشکيل " مرکزیى کميته" آيا . انتخاب شده احاله گرديد
 که به قول مؤلف آرنوتأليف آرتور " ی کمون پاريساتاريخ توده " شده بود؟

تازه مبارزه شروع شده . مختصرًا به اين سئوال پاسخ می گويد، در برابر ماست
متشکل ها و گردانها هزار کارگر پاريس در گروهان٣٠٠بود که در حدود 



 ١٢١

بدين ترتيب تشکيل " مرکزیى کميته. "ن خود نمايندگانی برگزيدندشدند و از ميا
  .شد

  :آرنو می گويد
  

که از جانب ) اعضاء کميته مرکزی ( تمام اين هم کشورها  » 
ی خود، از طريق انتخابات غيرعمومی، انتخاب هاو گروهانا هگردان

ی کوچک انتخاب کنندگان خود ها تنها در نزد گروه؛شده بودند
اينها کيانند، چه نوع اشخاصی هستند و چه           . اشتندمعروفيت د

اين حکومت بی نام و نشانی بود که تقريبًا "می خواهند بکنند؟ 
منحصرًا از کارگران ساده و کارمندان جزء تشکيل می شد و اسامی 
سه چهارم اعضاء آن در وراء برزن و يا دفترشان معروفيت 

ی در جهان رخ ا غير منتظرهیهحادث.  نقض شده بودهاسنت...نداشت
حتی يک تن از اعضاء طبقات حاکمه در اين دولت ديده . داده بود
، مجلسى نماينده هيچ وکيل عدليه،انقالبی در گرفت که هيج . نميشد
به جای آنها .  آن نبودىژنرالی برگزيده، هيچ روزنامه نگارهيچ 

« ند  و غيره ديده می شدصحاف و طباخ کره زو، ی ناحيهمعدنچی
   )١٠٧.ص" ی کمون پاريس اتاريخ توده" رجوع شود به (
  

  :آرتور آرنو چنين ادامه می دهد
  :می گفتند" مرکزیى کميته" اعضاء 

  
ست،  ای که مورد حمله واقع شدها ما در درست توده» 
ى خادمين اراده... ما... ی گمنام و افزارهای مطيعی هستيمهاارگان
نعکاس صدای مردم باشيم و پيروزمندی او يم تا ااما اينجا آمده. مردميم

مردم خواهان کمون هستند و ما خواهيم ماند تا به . را تأمين سازيم
اين ديکتاتورها نه خود را . انتخابات کمون دست بزنيم؛ اين است وبس
حس ميشد که با وی و درون . از جماعت باالتر می گرفتند نه پائين تر

   و در هر ثانيه با وی مشاوره وی زندگی می کنندى وی و به وسيله
 ابالغ ،می نمايند و به وی گوش فرا داده و آن چه را که می شنوند

 سيصد هزار ىنظريه... ور موجزطميکنند و سعی دارند، آن هم به 
   )١٠٩.رجوع شود به همان کتاب ص( « انسان را بيان دارند 

  
  .اول حيات خود چنين رفتار می کردى کمون پاريس در دوره
  .کمون پاريس چنين بود
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  .ديکتاتوری پرولتاريا چنين است
 ،"مرکزیى کميته"  دوم کمون، يعنی زمانی که به جای ىاکنون به دوره

اين دو دوره که دو ماه به ى آرنو درباره. کمون مشغول فعاليت بود، توجه کنيم
گوش . طول انجاميد با شور تمام می گويد که اين ديکتاتوری واقعی مردم بود

  :دهيدب
  

 ابا عظمت اين مردم طی دو ماه به ما نيرو می بخشد که بى منظره» 
در عرض اين دو ماه در پاريس ديکتاتوری . به چشمان آينده بنگريم...اميد

واقعی و کامل و مسلم و آن هم نه ديکتاتوری يک فرد تنها بلکه ديکتاتوری 
اين ... ند بر پا بود، ــ و تنها آنان بر اوضاع مسلط بود مردمىهمه

سال ( مه ٢٢ مارس تا ١٨ديکتاتوری بيش از دو ماه بدون وقفه، از 
به خودی خود،  کمون تنها يک قدرت معنوی بود و ... ، ادامه يافت)١٨٧١

مردم هم کشورها نيروی مادی ديگری نداشت، ... به جز همدردی عمومی 
 هم  و خودشان، هم پليس و بودند و فرمانروای منحصر به فردفرمانروا

 و ٢٤٢.رجوع شود به همان کتاب ص( « ...دادرسی بوجود آورده بودند
٢٤٤.(   

  
ی تن به تن هاآرتور آرنو عضو کمون ويکی از شرکت کنندگان فعال جنگ

  .آن، کمون پاريس را بدين نحو توصيف می کند
 يکی ديگر از اعضاء کمون و يکی ديگر از شرکت کنندگان فعال ليسا گاره

رجوع شود به . ( ريس را به همين منوال توصيف می نمايدآن نيز، کمون پا
  ")تاريخ کمون پاريس"کتاب 

ديکتاتوری يک فرد تنها نه، بلکه  "، "يگانه فرمانروا"ى مردم به مثابه
  .اين بود چگونگی کمون پاريس".  مردمى ديکتاتوری همه

  :می گويدها انگلس در حال خطاب به فيليستر
  
  «. اين ديکتاتوری پرولتاريا بود. کنيد به کمون پاريس نظر اف» 
   

  .پس معلوم می شود ديکتاتوری پرولتاريا از نظر مارکس وانگلس اين است
از ديکتاتوری پرولتاريا و کمون ها چنان که می بينيد آقايان آنارشيست

ه همان اندازه خبر دارند می کنند ب" انتقاد"پاريس و مارکسيسم که پياپی از آن 
  .  کتاب، از خط چينی خبر داريمىوانندهکه من وشما، خ

ديکتاتوری اقليت، ديکتاتوری . واضح است که ديکتاتوری بر دو قسم است
بر . که عليه مردم استها ناتيفگو ايها گروه کوچک، ديکتاتوری قره پوف
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رأس اين گونه ديکتاتوری معموًال جمعی خواص درباری قرار دارند که 
طناب را به گردن اکثريت مردم ى  کرده و حلقهتصميمات خود را در نهان اتخاذ

  .همواره تنگ تر می کنند
دشمنان چنين ديکتاتوری هستند و عليه آن بسی مصرانه تر و ا همارکسيست

  . ی پر جنجال ما مبارزه می کنندهافداکارانه تر از آنارشيست
ولی ديکتاتوری نوع ديگری نيز هست که ديکتاتوری اکثريت پرولتاری يا 

در اينجا بر رأس  .عليه بورژوازی، عليه اقليت استها توری تودهديکتا
ی خبری نديکتاتوری، توده قرار دارد و از خواص درباری و تصميمات نها

انجام می پذيرد، زيرا ها و در ميتينگها نيست، همه کارها آشکارا، در خيابان
نوع         ، ديکتاتوری توده و ديکتاتوری عليه هر هاـ ديکتاتوری خيابانـاين 

  .يستاستم پيشه
يک چنين ديکتاتوری را پشتيبانی می کنند، " با هر دو دست"ا همارکسيست

  .زيرا اين ديکتاتوری آغاز با عظمت انقالب کبير سوسياليستی است
ديگرند با هم  يکى اين دو ديکتاتوری را که نفی کنندها هآقايان آنارشيست

نبرد آنها با . نداه آوری شده و به همين جهت دچار وضع خند کردهمخلوط
مارکسيسم نيست بلکه با خيال خود است، نبرد آنها با مارکس و انگلس نيست 

  ...بلکه مانند مرحوم دن کيشوت با آسياب بادی در پيکارند
  ".اتهام"چنين است سرنوشت سومين 

  
  ٧٦)دنباله دارد( 

  
 ٥ی اهشماره) زمان نو " ( آخالی دروبيا: "منتشر در جرايد

 و اول ژانويه ١٩٠٦ ماه دسامبر سال ٢٥ ــ ٨ و ٧ و ٦و 
ی هاشماره) زندگی ما " ( چونی تسخوره با" و ١٩٠٧سال 
  ١٩٠٧  سال فوريه٢٨ و ٢٧ و ٢٣  و٢١ــ  ٩ و ٨  و٥ و ٣
، ٥، ٤ ــ٢٦و ٢٣  و٢٢و ٢١ی هاشماره ) زمان " ( درو" 
  ١٩٠٧ ماه آوريل سال ١٠، و ٦

  ...               امضاء کو                              
  .                               به زبان گرجی نوشته است

                                                 
مرکزی حزب ى  رفيق استالين به دستور کميته١٩٠٧ ــ  چون در اواسط سال ٧٦

 چند ماه توقيف گرديد و برای انجام کارهای حزبی به باکو منتقل شد و در آنجا پس از
در موقع تفتيش مفقود شد لذا " آنارشيسم يا سوسياليسم ؟ " ی فصل آخر اثر هايادداشت
  .ه ـ ت. ن انتشار نيافتآى دنباله
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  :توضيحات
  
  
  
 گروهی از ١٩٠٦ و در آغاز سال ١٩٠٥ــ در اواخر سال ١

  )Kropotkins(  ی گرجستان به رهبری يکی از پيروان کراپوتکينهاآنارشيست
نارشيست معروف و هواداران  آ)V. Tscherkesischwili(چرکيزاشويلی . بنام و

 Schalwaــ  . گ.ش(  و شالوا گوگليا )Zereteli  ــBâton(وی ميخاکو تسرتلی 
Gogelia(با شدت تمام مبارزه می کردندها  و ديگران عليه سوسيال دموکرات .

و غيره در تفليس منتشر " موشا"و " نوباتی"ئی به نام هاگروه مزبور روزنامه
 در بين پرولتاريا هيچ گونه تکيه گاهی نداشتند، ولی در اهآنارشيست. ساختندمی 

. ی چندی نائل شده بودندهابين عناصر بی طبقه و خرده بورژوازی به موفقيت
به انتشار سلسله مقاالتی تحت عنوان ها استالين برای مبارزه عليه  آنارشيست

ـ ـاول در ژوئن ى چهار مقاله. پرداخت" آنارشيسم يا سوسياليسم؟"عمومی 
درج گرديد، ولی چون " تسخوره با آخالی "ى ه در روزنام١٩٠٦ژوئيه سال 

.  انتشار مقاالت بعدی ميسر نگرديد،روزنامه از طرف مقامات دولتی توقيف شد
 مقاالت منتشره در ١٩٠٧ و روز اول ژانويه سال ١٩٠٦در دسامبر سال 

آخالی "ی هبا کمی تغيير مجددًا در روزنام" تسخوره با آخالی " ىروزنامه
را  ذيل  یروزنامه به اين مقاالت تبصرهى هيئت تحريريه. منتشر گرديد" درويبا

کارمندان به ما مراجعه و پيشنهاد کرد ى چندی پيش اتحاديه: " نيز اضافه کرد
" آنارشيسم، سوسياليسم و مسائلی از اين قبيل منتشر نمائيم ى مقاالتی درباره

اين قبيل پيشنهادها از طرف چند تن  ) ٣مارهش" آخالی درويبا " رجوع شود به (
ما با کمال ميل خواهش آنان را می پذيريم . ستااز رفقای ديگر نيز به ما رسيده
خود مقاالت الزم می دانيم اين ى و اما درباره. و اين مقاالت را منتشر می کنيم

ست  انکته را متذکر شويم که قسمتی از آنها يک بار در جرائد گرجی منتشر شده
با وجود اين، ما ). اين مقاالت به عللی که به مؤلف وابسته نبود، پايان نيافت( 

الزم دانستيم مقاالت را تمامأ منتشر کنيم و به مؤلف پيشنهاد نموديم در آنها 
مؤلف اين پيشنهاد را به طيب . تغييراتی وارد نمايد که برای عموم قابل فهم باشد

آنارشيسم يا "تين چهار قسمت اثر بدين طريق نخس". خاطر انجام داد
ی بعدی اين اثر در اهقسمت. به دوشق انتشار يافت" سوسياليسم؟
در آوريل سال " درو" و ١٩٠٧در فوريه سال "  باچونی تسخوره"یهاروزنامه
منتشره در " آنارشيسم يا سوسياليسم؟ " شق اول مقاالت  .  منتشر گرديد١٩٠٧
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وان ضميمه در جلد اول کليات آثار استالين به عن" آخالی تسخوره با"ى روزنامه
 .ستاچاپ شده

ى يوميهى  روزنامه )Zchowreba Achaliزندگی نو ــ  (" آخالی تسخوره با"
.  در تفليس منتشر ميشد١٩٠٦ ژوئيه سال ١٤ ژوئن تا ٢٠بود که از ها بلشويک

ا، تلي. داويتاشويلی، گ. م. اين روزنامه تحت رهبری استالين انتشار می يافت
از اين روزنامه رويهم . کيکودزه و ديگران از کارکنان دائمی روزنامه بودند

  .  شماره منتشر شد٢٠رفته 
علنی ارگان ى  روزنامه )Achali Drojebaزمان نو ــ ( " آخالی درويبا"

 هر هفته يک ١٩٠٧ژانويه سال  ٨ تا ١٩٠٦ نوامبر سال ١٤اتحاديه بود که از 
اين روزنامه تحت رهبری . س انتشار می يافتبار به زبان گرجی در تفلي

داويتاشويلی منتشر ميشد؛ روزنامه به دستور استاندار . تسخاکايا و م. استالين، م
  .تفليس توقيف شد

ى  روزنامه )Tschweni Zchowrebaزندگی ما ــ  " ( چونی تسخوره با"
نی به طور على  روزنامه١٩٠٧ فوريه سال ١٨بود که از ها  بلشويکیيوميه

انتشار روزنامه تحت رهبری استالين انجام ميگرفت . در تفليس انتشار می يافت
به جرم " مزبور ى  روزنامه١٩٠٧ مارس سال ٦.  شماره منتشر شد١٣و از آن 

  .توقيف شد" داشتن خط مشی افراطی
بود که پس ازتوقيف ها يوميه بلشويکى  روزنامه )Droزمان ــ ( " درو"

 در تفليس ١٩٠٧ آوريل سال ١٥ مارس تا ١١از " ه باچونی تسخور"ى روزنامه
داويتاشويلی . تسخاکايا و م. م. روزنامه تحت رهبری استالين بود. انتشار مييافت

 . شماره انتشار يافت٣١از اين روزنامه . هم در هيئت تحريريه عضويت داشتند
  ٦٦. ــ ص
 گرجی بود یهاهفتگی آنارشيستى  روزنامه )Nobatiندا ــ ( " نوباتی" ــ ٢

  ٧٢. ــ ص.  در تفليس انتشار يافت١٩٠٦که درسال 
نبرد انتقادی " بخش  "مقدسى خانواده: "انگلس. مارکس و ف.  ــ ک٣
  ٨٥. ــ ص ."ماترياليسم فرانسوی عليه

ی ها آنارشيستی يوميهی، روزنامه )Muschaکارگر ــ ( " موشا" ــ ٤
  ١٠٧.  ــ ص.شد درتفليس منتشر می ١٩٠٦گرجی بود که در سال 

گرجی بود ی هاآنارشيستى يوميهى  روزنامه ) Chmaصدا ــ( " خما" ــ ٥
 ١٠٧.  ــ ص.در تفليس منتشر می شد١٩٠٦که در سال

جريان " مارکس تحت عنوان لکارى  ــ اين قسمت را مؤلف از رساله٦
"              مولوت"چاپ . ستانقل قول نموده" در کلنیها دادرسی کمونيست

 مرکزی به ىپيام کميته. ٩ یضميمه ( ١١٣. ص١٩٠٦ترزبورگ سال سن پ
  ١١٦. ــ ص). ١٨٥٠اتحاديه، مارس سال 
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جنگ "کارل مارکس تحت عنوان ى  ــ اين قسمت را مؤلف از رساله٧
مزبور با پيشگفتار انگلس در سال ى رساله. ست انقل نموده" داخلی در فرانسه

 ١٢٠.  ــ ص.به روسی ترجمه شدلنين  از زبان آلمانی .  تحت نظر ن١٩٠٥
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  بحران حزب و وظائف ما
 
  

  
  .برکسی پوشيده نيست که حزب ما در بحران وخيمی به سر می برد
و فقدان ها ترک کردن حزب توسط اعضای آن، تقليل و تضعيف سازمان

هد که حزب اين حقايق نشان می دی پيوستگی آنها، فقدان حدت عمل حزب، همه
  .بيمار است و دربحرانی جدی به سر می برد

نخستين چيزی که به ويژه حزب را از پای در می آورد، اين است که 
ی ما هازمانی بود که سازمان. ی وسيع جدا هستندهايش از تودههاسازمان

در آن زمان . هزاران نفر عضو داشت، و صدها هزار نفر را رهبری می کرد
به . امروز وضع طور ديگری است. داشتا هدر تودهی محکمی هاحزب ريشه

ها در بهترين حاالت، صدها نفر در سازمانو نفر ها جای هزاران نفر فقط ده
در مورد رهبری کردن صدها هزار نفر، اصأل حرفش را هم نبايد . عضو هستند

او ها برخوردار است، تودهها اين که حزب ما از نفوذ ايدئولوژيک در توده. زد
قبل از هرچيز، وجه . شناسند و به او احترام می گذراند، يک حقيقت استرا می 

ولی، . در همين است" قبل از انقالب"از حزب " بعد از انقالب"تمايز حزب 
حال آن که، نفوذ .  نفوذ حزب نيز باالخص در همين خالصه می شودیهمه

دئولوژيک در واقع، وسعت نفوذ اي. ايدئولوژيک، به تنهائی بسيار ناکافی است
ی هامنشاء دوری توده. در برخورد با تنگی استحکام تشکيالتی خورد می شود

کافی است پترزبورگ را مثال بزنيم که در . وسيع از تشکيالت ما همين است
 نفر عضو بودند، حال آن که امروز به ٨٠٠٠ در حدود ١٩٠٧آن، در سال 

ق وخامت بحران به  نفر دور هم گرد آورد، تا عم٤٠٠ يا ٣٠٠زحمت می توان 
ز و غيره توِنُدى ما ديگر از مسکو، اورال ، لهستان، حوزه. فوريت درک شود

  .که در همان وضع به سر می برند، حرفی نمی زنيم
رنج نمی برد، ها حزب تنها از دور بودن از توده. ولی اين هنوز تمام نشده

زد و يش را هيچ چيز به يک ديگر مربوط نمی ساهاکه سازمان بلکه اين
ن، زندگی يک حزب واحد نيست و از يک ديگر جدا هستند، نيز حزب اشزندگی

پترزبورگ نمی داند که در قفقاز چه می گذرد و قفقاز نمی داند . را آزار می دهد
ی با زندگی مخصوص به خودش اکه در اورال چه می کنند و غيره؛ هر گوشه

، سرشار از يک صريح، در واقع، آن حزب واحدی به گفته. زيست می کند
، با افتخار از آن ١٩٠٧  تا ١٩٠٥ی هادر سالما  یزندگی مشترک که همه
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 ما، بدترين نوع خرده کاری را ىهمه. صحبت می کرديم، ديگر وجود ندارد
  .تحمل می کنيم
 از يک ]٢[" گولوس" و ]١[" پرولتاری"ی موجود در خارج، اهارگان
ی پراکنده در هاازمان از طرف ديگر، س]٣[" سوسيال دمکرات"طرف و 

        ديگر مربوط نمی سازد ونمی تواند مربوط سازد؛ آنها  سراسر روسيه رابه يک
حتی تصور اين که . ، زندگی حزب واحد ببخشندهانمی توانند به اين سازمان

ه، دور از واقعيت روسيه چاپ می شوند، بتوانند ئی که در خارجهاارگان
ست، ا را پشت سر گذاشته ها محفلی مرحلهپيشها کارهای حزب را که از مدت

ی هااين که بين سازمان. به صورت يک کل هماهنگ سازند، عجيب خواهد بود
 یه آنها را در عرصهدارد ک جدا از هم، نقاط مشترک بسياری وجود

 يکسانی یآنها برنامه. ايدئولوژيک به هم مربوط می سازد، يک واقعيت است
الب، مقاومت کرد، اصول عملی مشترکی که به دارند که درمقابل انتقاِد انق

اين به . ی انقالبی افتخار آميزی دارندهاانقالب تائيد شده و سنتى وسيله
" قبل از انقالب"و حزب " بعد از انقالب"درستی، دومين تفاوت مهم بين حزب 

واقعيت اين است که، وحدت ايدئولوژيک . است ولی اين هنوز کافی نيست
نوز نمی تواند از قطعه قطعه شدن تشکيالتی حزب و فقدان ی حزبی ههاسازمان

کافی است اشاره کنيم که حتی کار . جلوگيری کندها ارتباط بين اين سازمان
 خبردهی از راه مکاتبه نيز در حزب به سطح حداقل رضايت بخشی یساده

ما ديگر از پيوستگی واقعی حزب، به صورت يک ارگانيسم . ستاارتقاء نيافته 
  :بدين ترتيب. صحبت نمی کنيمواحد 

  
  ی وسيع واه ـ فقدان ارتباط حزب با توده١
ديگر، اين گونه است جوهر بحرانی  يش با يکها ـ فقدان ارتباط سازمان٢

  . آن به سر می بردحزب در که
  

 اينها، بحران خود انقالب است، یدرک اين نکته آسان است که علت همه
 از فعاليت و باالخره، از دست دادن تمام پيروزی موقتی ضد انقالب، آرامش بعد

.  از آن استفاده می کرد١٩٠٦ و ١٩٠٥ئی است که حزب در هانيمه آزادی
هنگامی که انقالب پيشرفت می کرد، هنگامی که آزادی موجود بود، حزب 

انقالب عقب نشينی کرد، . پيشرفت می کرد، گسترش می يافت وتقويت می شد
روشنفکران و از پس آنها .  به ضعف نهاداز بين رفت، حزب روها آزادی

فرار روشنفکران . متزلزل ترين کارگران، شروع به فرار از حزب کردند
باالخص، همراه با رشد حزب شدت يافت، به ويژه با رشد کارگران پيشرو که با 
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 پيشی ١٩٠٥ معنوی ناچيز روشنفکران ی خود از باروبنهیی پيچيدههاخواست
  .گرفتند

 ی آينده همانهانجا اين نتيجه عايد نمی شود که تاظهور آزادیمسلمًا، از اي
زيرا، .  به غلط فکر می کنند، حزب بايد در بحران زيست کندهاطور که بعضی
اول، خود بسيار به اين بستگی دارد که آيا حزب ى ، در درجههاظهور آزادی

ان از آسمها خواهد توانست سالم و نوسازی شده از بحران خارج شود؟ آزادی
 بسيار مشکل به دست ، آنها از جمله به ياری يک حزب کارگری؛فرو نمی افتند

 طبقاتی که بر همگان آشناست، به ما ی دوم، قوانين مبارزهیدر درجه. می آيند
 بورژوازی بايد ضرورتًا، یمی آموزد که تشکيالت بی وقفه تقويت شده

ما همه کس می داند که ا.  پرولتاريائی را به دنبال خود بکشدیتشکيالت مربوطه
 تنها حزب کارگری، شرط ضروری رشد ینوسازی مقدم حزب ما، به مثابه
  . طبقه استیتشکيالت پرولتاريائی ما، به مثابه

 رهائی آن از بحران نه وها درنتيجه، بهبودی حزب، قبل از ظهور آزادی
  . تنها ممکن است بلکه اجتناب ناپذير نيز هست

ئی که ها يافتن وسائل اين بهبودی و يافتن راه مسئله عبارت است ازىهمه
  ؛حزب از آنها

  
  پيوند يافته وها  ـ با توده١ 
ديگر را در يک سازمان واحد متحد خواهد  ی جدا از يکها ـ سازمان٢ 
  .کرد

  
* * *  

  
پس حزب ما چه گونه می تواند از بحران خارج شود و برای آن، چه بايد 

  کرد؟
ايد تا آنجا که ممکن است حزب را قانونی به ما می گويند که با هبعضی

ولی، چه گونه می توان حزب . کرده و آن را دور گروه قانونی دوما گرد آورد
را تا حد ممکن قانونی کرد، در حالی که بی ضررترين مؤسسات قانونی نظير 
جوامع فرهنگی و غيره، هدف پيگردهای خشن قرار می گيرند؟ آيا می توان اين 

ی انقالبی انجام داد؟ ولی اين کار به ها نظر کردن از خواستکار را با صرف
به عالوه چه گونه گروه دوما       ! معنی دفن کردن حزب است نه نوسازی آن

بلکه از ها  پيوند دهد وقتی که خودش نه تنها از تودههامی تواند حزب را با توده
  .ی حزبی نيز بريده استهاسازمان
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ن طريق، مغشوش کردن بيشتر آن است و روشن است که حل مسئله به اي
  .برای حزب، خروج از بحران را دشوارتر کردن است

 را به خود یی حزبهابعضی ديگر می گويند بايد هرچه بيشتر از مسئوليت
بی ثبات  کارگران منتقل کرده و بدين ترتيب حزب را از عناصر روشنفکر

رف و تمرکز  مسلم است که خالصی حزب از ميهمانان بی مص.خالص کرد
در دست خود کارگران، به مقدار زيادی در نوسازی حزب مؤثر ها مسئوليت

در نظم "  مسئوليتیانتقال ساده"ولی به همان اندازه روشن است که . است
در خارج، نخواهد " رهبری" با ،ی قديمی کار حزبیهاقديمی سازمان، با روش
رت يک کل واحد جوش پيوند داده و آن را به صوها توانست حزب را به توده

  .دهد
مسلم است که با نيمچه اقدامات، هيچ عمل جدی انجام نخواهد گرفت؛ برای 

  .ی يافتا بيمار بايد عالج ريشهی حزِبا ريشهیمعالجه
 رنج می برد؛ بايد به هر هاقبل از هرچيز، حزب از دور بودن از توده

امروزی ما اين کار، ولی، در شرايط . پيوند دادها قيمتی که شده، آن را با توده
ی وسيع را به طرز هاقبل از هر چيز و اصوًال جز با حرکت از مسائلی که توده

به عنوان مثال، فقير شدن . ی به جنبش در می آورد، امکان پذير نيستاويژه
مانند ها تعطيل عظيم کارخانه. و تهاجم سرمايه را در نظر بگيريمها توده

ی جابرانه، کاهش هاکاهش توليد، اخراج بر سر کارگران فرود آمد، گردبادی
و به طور عمومی، تهاجم سرمايه تاکنون  دستمزدها، طوالنی تر کردن روز کار

در کارگران ايجاد ميکند، ها  که اين چيز،و فشار روحیها تجسم رنج. ادامه دارد
ئی که بين کارگران و اربابان پديدار می شود، هاو کشمکش" هاسوء تفاهم"تعداد 

 اين مطالب در مغز کارگران مطرح یائل هيجان انگيزی که در بارهتوده مس
تشکيالت ما، پا به پای عمل سياسی عمومی خود، . ميشود، تصوری است دشوار

ها ی کوچک دخالت کند و آنهابايد به طور خستگی ناپذير، در تمام اين کشمکش
راضات و بزرگ طبقاتی پيوند دهد، بايد در عين حمايت از اعتى را به مبارزه

ی زنده، اصول بزرگ حزب ما ها واقعيتی، به وسيلهها تودهیمطالبات روزانه
بايد برای همه کس واضح شود که تنها در اين زمينه است . را به نمايش بگذارد
در اين را به حرکت درآورد، و تنها " جان به لب رسيده"ی، هاکه می توان توده

. کرد" جابجا" سکون نفرين شده یهزمينه است که می توان آنها را از اين نقط
 سکون، درست به معنی جمع کردن آنها یآنها از اين نقطه" جابجا کردن"اما، 

  .به دور تشکيالت ماست
ی حزب ها، اين است آن ارگانهاهو کارخانا هی حزبی در کارگاهاهکميته

. توسعه دهندها توده که می توانند چنين کاری را با موفقيت هر چه بيشتر در
ی هستند که ای زندهها خواهند شد؛ آنها انسانهارگران پيشرو وارد کميتهکا
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تنها چيزی که برای . ی اطراف خود را گرداگرد حزب جمع کنندهاقادرند توده
، به هاو کارخانهها ی کارگاههااين کار الزم است عبارت از اين است که کميته

مداخله کنند، از  کارگران یی مبارزههاطور خستگی ناپذير در تمام واقعيت
پرولتاريا پيوند ى  آنها دفاع کنند و آنها را به منافع حياتی طبقهیمنافع روزمره

ی اساسی حزب قرار دهيم؛ اين هارا دژها و کارخانهها ی کارگاهاهکمتيه. دهند
  .ماىاست وظيفه

ی باالی ها، الزم است ارگانهاسپس، در همان جهت نزديک شدن به توده
ها که نه تنها از منافع سياسی بلکه از منافع اقتصادی تودهحزب طوری بنا شوند 

  .نيز دفاع کنند
که ی از اهميت ااز توليد، در هر درجهی اضروری است که هيچ شاخه
و برای اين کارالزم است که همراه با . باشد ، از توجه سازمان دور نشود

نيم، برقراری ساختمان تشکيالت، اصل سرزمينی را با اصل صنعتی تکميل ک
ی هر شاخه از توليد به هاو کارخانهها ی کارگاههايعنی، به عنوان مثال، کميته

ی فرعی در هاصورت يک بخش فرعی در هر صنعت جمع شوند، اين بخش
 یاگر محدوده. ديگر متحد می شوند و غيره يک سرزمين، در يک بخش با يک

ازمان ی فرعی بيش از اندازه توسعه يابد، ضرری ندارد، برعکس سهابخش
تر  نزديکها ی محکم تر و با ثبات تری به دست خواهد آورد و به تودههاپايه

  . واهد خوردپيوند خ
. تری دارد ی حزب اهميت بزرگهابرای غلبه بر بحران، ترکيب سازمان

 یالزم است که مجرب ترين و با نفوذ ترين کارگران پيشرو، در همه
ی محکم آنها ها در دست فعاليت سازمانی محلی جای گيرند، وهاسازمان

را در سازمان ها  آنها باشند که مهم ترين پستــ ًا و دقيقــمتمرکز شود؛ آنها 
اشغال می کنند؛ از آنهائی که به وظائف عملی و تشکيالتی حزب مربوط       

اين که کارگرانی که . ميشوند تا آنهائی که به انتشارات حزب مربوط هستند
 کافی با تجربه و آماده نباشند و يا یدارند، به اندازهی مهمی به عهده هامسئوليت

 و تجربه. حتی اگر در آغاز کار اشتباه کنند، بدبختی بزرگی نخواهد بود
 رفقای مجرب تر افق آنها را گسترش خواهد داد و باالخره از آنها یمشاوره

نبايد فراموش کرد که . نويسندگان سياسی و رهبران واقعی جنبش خواهد ساخت
 از آسمان نمی افتند؛ آنها فقط در جريان کار، در عمل ٧٧) Bebel (ها "ِبلِب"

ی هاساخته ميشوند، در حالی که امروز بيش از هر وقت، جنبش ما به ِبِبل
ند ای کارگری برخاستههاروسی، به رهبران مجرب و محکمی که از محيط

  .احتياج دارد

                                                 
  )١٩٣١ ـ ١٨٤٠(  ــ از رهبران برجسته کارگر جنبش پرولتری آلمان، ٧٧
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  :از بايد عبارت باشدسازمانی، شعار ما ى به همين دليل است که در زمينه
  
کارگران پيشاهنگ واگذار به  را ی فعاليت حزب، جاهادر تمام ميدان "
  "! ميدان را برای آنها آزاد بگذاريد" ، "کنيد

    
روشن است که عالوه بر ابتکار و تمايل رهبری کردن، کارگران پيشاهنگ 

علومات ما در حالی که تعداد کارگران با م. به معلومات جدی نيز احتياج دارند
و درست در همين جاست که کمک روشنفکران با تجربه و فعال به . کم است

            وجود بياوريم و ه ی عالی بهاالزم و حياتی است که محفل. کارمی آيد
ئی برای کارگران پيشاهنگ، حداقل يکی در هر بخش، بر پا کنيم ها"کنفرانس" 

 اينها به ی همه."دوره کنيم " را  مارکسيسم یو به طور منظم، تئوری و تجربه
مقياس وسيعی، کمبودهای کارگران پيشاهنگ را جبران کرده و از آنها کنفرانس 

در همان زمان . دهندگان آينده و رهبران ايدئولوژيک به وجود خواهد آورد
ی خود هرچه بيشتر هاو کارگاهها کارگران پيشاهنگ بايد در کارخانه

" تپق زدن"بدون آن که از ترس "  تمرين کنندميقًاع"ئی ترتيب دهند، هاسخنرانی
بايد يک بار برای هميشه تواضع بيش از حد و . در مقابل شنوندگان متوقف شوند

وحشت از شنوندگان را به دور انداخت، بايد خود را به جسارت و اعتماد به 
 نيروی خود مسلح نمود؛ ارتکاب اشتباه در آغاز کار بدبختی بزرگی نخواهد بود،

مثل مسيح که بر روی آب "يکی دوبار سکندری ميروی سپس، باالخره 
  .، تنها راه رفتن عادتت می گردد"ميرفت

  :در يک کالم
  
 احتياجات روزمره که به احتياجات عمومی یــ تبليغات شديد برپايه١

  طبقاتی پرولتاريا پيوند زده خواهد شد؛ 
 نقاط اتکاء یبه مثابهی کارگاه و کارخانه هاــ تشکيالت و تقويت کميته٢

  اساسی حزب در هر بخش؛ 
  ی حزبی به دست کارگران پيشاهنگ؛هامهم ترين مسئوليت" انتقال "ـ ـ ٣
ی کارگران پيشاهنگ؛ اينها هستند آن "هاکنفرانس" ــ سازمان دادن ٤
ی وسيع را به های ما خواهند توانست تودههائی که به ياری آنها سازمانهاراه

  .دور خود گرد آورند
نمی توان از خاطر ُبرد که زندگی خود راه را برای غلبه بر بحران حزب 

ست که به روشنفکران احتياج ها مرکزی و اورال مدتىناحيه. نشان می دهد
در . کارگران هستند که کارهای سازمان را رهبری می کنندخود  ندارند؛ اين
، در )تز ُدوِنیحوزه (  )Lugansk( ، در لوگانسک  )Sormowo( سوروموو
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 تراکت چاپ می کردند، در ١٩٠٨، کارگران در  )Nikolajew( نيکاليف 
و .  غير قانونی نيز منتشر می کردندىنيکاليف، عالوه بر تراکت يک روزنامه

 کارگران مربوط می شود یدر باکو سازمان، در تمام آن چيزهائی که به مبارزه
سازمان تقريبًا هيچ . ز می دهد خود ادامه نيیدائمًا مداخله می نمود و به مداخله

کشمکشی را بين کارگران و صاحبان صنايع نفت رها نمی کرد و نمی کند؛ 
واضح است که به موازات آن تبليغات سياسی عمومی نيز انجام گرفته و 

باالخره اين است توضيح آن که، چه گونه سازمان باکو، ارتباط خود را . ميگيرد
  .ستاحفظ کردهها تاکنون با توده

ی وسيع کارگران هااين است آن چيزهائی که به وسائل پيوند حزب با توده
  .مربوط می شوند

رنج نمی برد، بلکه از فقدان ارتباط ها ولی حزب تنها از فقدان پيوند با توده
  . يش با يک ديگر نيز رنج می بردهاسازمان

  . آخر بپردازيمیبه اين مسئله
  

* * *  
  

ديگر جدا هستند چه گونه بايد با هم  يکی محلی را که از هاپس سازمان
؟ چه گونه آنها را به صورت يک حزب واحد و هماهنگ، زنده از يک پيوند داد

  .زندگی گرد هم آريم
        ی عمومی حزب که گاهگاهی تشکيل هامی توان فکر کرد که کنفرانس

          وند مسئله را حل کرده و به تشکيالت، وحدت خواهند بخشيد، يا که    می ش
که در خارج منتشر               " سوسيال دمکرات"و " گولوس"، "پرولتاری"

مسلم است که اين يا آن . ميشوند باالخره حزب را گرد هم آورده و متحد می کنند
الاقل تا کنون . دارندها نی برای پيوند دادن سازمااوسيله، اهميت قابل مالحظه

جه منتشر می شوند، تنها وسائل وحدت دادن ئی که در خارهاو ارگانها کنفرانس
ئی که به ندرت نيز تشکيل هاولی، اوأل کنفرانس. ی پراکنده بودندهابه سازمان

را جز برای مدتی پيوند دهند و از اين جهت، ها می شوند، نمی توانند سازمان
ى  خواهد بود؛ در فاصله، الزم استًاچه که عموم اين پيوند، ضعيف تر از آن

، پيوندها قطع می شوند و در نتيجه دنيای خرده کاری مانند گذشته هاکنفرانس
 ئی که در خارج منتشر می شوند، بی آنهاارگانى ثانيًا در باره. باقی می ماند

که از اين واقعيت که آنها به تعداد بسيار محدودی وارد روسيه می شوند گفتگو 
سيه در تأخيرند، برايشان طبيعتًا نسبت به زندگی حزب در روها کنيم، اين ارگان

امکان ندارد به موقع مسائلی را مطرح کرده و بررسی کنند که کارگران را به 
ی محلی ما را از هاتکان وا ميدارد و به همين علت، آنها نمی توانند سازمان
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شهادت ا هواقعيت.  متحد سازند،ی محکم به صورت يک کلهاپيوندطريق 
 تشکيل دهد و ٧٨ن، حزب توانست دو کنفرانس لندن تا کنویميدهند که از کنگره

  . شماره روزنامه در خارجه منتشر سازدها ده
 یی حزب ما به صورت يک حزب واقعی، مسئلهها پيوند سازمانیمسئله

  . ستاگذشتن از بحران، به زحمت پيشرفت کرده 
ی منتشره در خارج، هرچند برای وحدت هاو ارگانها در نتيجه، کنفرانس

يت بسياری هستند، ولی برای فائق شدن بر بحران، برای متحد حزب دارای اهم
  .، ناکافی هستندی محلیهاکردن محکم سازمان

  .ی نياز استامسلمًا به يک اقدام ريشه
اين اقدام چيز ديگری جز تأسيس يک روزنامه برای سراسر روسيه 

 کز کار حزب قرار گيرد و در روسيه چاپی که در مرانميتواند باشد، روزنامه
  .شود

 روسيه را جز با کار مشترک حزب نمی توان متحد یی پراکندهاهسازمان
 ی محلی در يک مرکز واحدها سازمانیولی، جز با هماهنگ کردن تجربه. کرد

 حزب بر تمامی تشکيالت محلی ی تعميم يافتهی خود تجربهیکه از آنجا، به نوبه
ست يک اين در. پرتو افشان خواهد شد، کار مشترک غير ممکن است

 سراسری برای تمام روسيه است که می تواند اين مرکز را تشکيل یروزنامه
دهد، مرکزی که کار حزب را رهبری کند، آن را هماهنگ کرده و بدان جهت 

ولی برای آن که اين روزنامه بتواند اين کار را واقعأ رهبری کند الزم . می دهد
، مکاتبات، هاات، نامه، بيانهادر خواستی محلی دائمًا هااست که سازمان

ی کار، مسائلی که از نزديک مورد توجه اهشکايات، اعتراضات، برنامه
را به طرف او سرازير کنند؛ الزم است که بين روزنامه ... و غيره ست،هاتوده

و نقاط مختلف، نزديک ترين ارتباطات و مستحکم ترين پيوند ها برقرار باشد تا 
در اختيار خواهد داشت، بتواند به موقع روزنامه که بدين طريق مواد کافی 

 مسائل ضروری شده، آنها را بررسی و روشن کند و رهنمودها و یمتوجه
 یشعارهای ضروری را از اين مواد استخراج کرده آنها را در اختيار مجموعه

  .حزب و تمامی تشکيالتش قرار دهد
در صورت فقدان اين شرايط، هيچ گونه رهبری در کار حزب وجود 

واهد داشت؛ و در صورت فقدان رهبری در کار حزب، هيچ گونه تجمع نخ
  . واحد وجود نخواهد داشتیبه صورت يک مجموعهها محکمی از سازمان

                                                 
گری سوسيال  سومين کنفرانس حزب کار١٩٠٧ ژوئيه ٢٣ ـ ٢١ ــ  در روزهای ٧٨

 ١٩٠٧ نوامبر ١٢ ـ ٥و در روزهای ) دومين کنفرانس روسيه ( دمکرات روسيه 
سومين کنفرانس        ( چهارمين کنفرانس حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه 

  .برگزار شد) روسيه 
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برای تمام روسيه      ! به اين داليل است که ما به لزوم يک روزنامه، دقيقًا
تنها و نه (  رهبر یو دقيقًا يک روزنامه) و نه اين که در خارجه چاپ شود (

  .تأکيد می کنيم) محبوب عامه 
گفتن اين نکته بی فايده است که تنها مرجع قادر به در دست گرفتن 

 یوظيفه.  مرکزی حزب استیی، کميتهاتشکيالت و رهبری چنين روزنامه
ولی اين وظيفه در حال .  مرکزی استیرهبری کردن حزب، از تکاليف کميته

ی محلی هاوای تقريبًا کامل سازمان آن انزیحاضر بد انجام می گيرد؛ نتيجه
ی که برای سراسر روسيه خوب سازمان يافته باشد، احال آن که روزنامه. است

 مرکزی، می تواند مؤثرترين وسيله برای تجمع واقعی حزب و یميتهدر دست ک
 مرکزی اين تنها یحتی بيشتر، ما تأکيد می کنيم که برای کميته. رهبری آن باشد

ی تواند با آن از مرکز مجازی فعلی به صورت مرکز واقعی ی است که ماوسيله
يش ها حزب، با متحد کردن واقعی حزب و هماهنگ کردن فعاليتیمجموعه
 يک روزنامه یبا در نظر گرفتن اين موضوع، سازمان دادن و اداره. تبديل شود

  . مرکزی را تشکيل می دهدی فوری کميتهیبرای سراسر روسيه، وظيفه
 ارگان وحدت یک روزنامه برای سراسر روسيه به مثابهبدين ترتيب، ي
 مرکزی، اين است وظيفه، اين ی، حزب به دور کميتهیدهنده و جوش دهنده

 .است راه غالب شدن بر بحرانی که حزب در آن به سر می برد
 

* * * 
  

بحران انقالب، بحرانی در درون حزب به وجود آورد؛ . خالصه کنيم
از دست دادند و حزب به ها م خود را به تودهيش پيوندهای محکهاسازمان
  .ی منفرد قطعه قطعه شدهاسازمان

: ی وسيع پيوند دهيمهای خود را با تودههاضروری است که سازمان
  .محلی اين گونه استى وظيفه

ى ديگر و گرداگرد کميته ی خود را با يکهاضروری است که سازمان
  . است مرکزی اين گونهىوظيفه: مرکزی حزب پيوند دهيم
محلی، ضروری است که پا به پای تبليغات سياسی ى برای انجام وظيفه

) تبليغات تهيجی ( احتياجات مبرم روزانه به آژيتاسيون ى عمومی، بر پايه
ی حزبی ها کارگران دخالت کرد، کميتهیاقتصادی پرداخت، دائمًا در مبارزه

ترين تعداد ممکن  گرا به وجود آورده و تقويت کرد، بزرها و کارخانهها کارگاه
ی حزبی را در دست کارگران پيشرو متمرکز نمود، هااز مسئوليت

برای کارگران پيشرو به منظورساختن رهبران کارگری محکم " ئیهاکنفرانس"
  .ومسلح به معلومات ترتيب داد
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مرکزی، يک روزنامه برای سراسر روسيه الزم است ى برای انجام وظيفه
مرکزی حزب پيوند داده و آنها را به ى يتهی محلی را به کمهاکه سازمان

  .صورت يک کل واحد متحد سازد
تنها با انجام اين وظايف است که حزب می تواند سالم و نوسازی شده، از 
بحران خارج شود، تنها با داشتن اين شرايط است که حزب خواهد توانست از 

 روسيه باشد  نقش پر مسئوليت پيشاهنگی که د رشأن پرولتاريای قهرمانیعهده
  . برآيد

  .ئی برای غلبه بر بحران حزب هستندهااينها راه
گفتن اين امر بی فايده است که حزب، هرچه از امکانات قانونی که در 
اختيارش قرار می گيرد بيشتر استفاده کند، از تريبون دوما و سنديکاهای 

ن، ی کمک برای مخارج کفن و دفهاکارگری گرفته تا کنوپراتيوها و صندوق
تر خواهد شد، در نوسازی و عالج حزب کارگری  غلبه بر بحران سريع

  .سوسيال دمکرات روسيه تسريع خواهد شد
  
  

  باکينسکی پرولتاری
  ) پرولتاريای باکو( 

   ١٩٠٩ اوت ٢٧ اول ،و ٧ و ٦شماره 
  مقاله بدون امضاء 

 .١٩١٣ تا ١٩٠٧کليات آثار استالين، جلد دوم، از 
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  :توضيحات
  

ی کنگره"بعد از چهارمين کنگره موسوم به  )  Proletari(  ــ پرولتر ١
)  سپتامبر٣(  آگوست ٢١اين نشريه را به طور مخفی از ها ؛ بلشويک"اتحاد
رويهم رفته حدود .  منتشر می کردند١٩٠٩)  دسامبر١١( نوامبر ٢٨ تا ١٩٠٦

قيه در ژنو و پاريس آن در فنالند و بی پنجاه شماره انتشار يافت که بيست  شماره
بوده و به سردبيری ها در واقع ارگان مرکزی بلشويک" پرولتر". چاپ گرديد
اختناق استوليپينی نقش بسيار مهمی در حفظ، نگهداری و های لنين در سال

  ١٢٨.  ــ ص.بلشويکی بازی کرده استهای استحکام سازمان
  
يال صدای سوس"  ـ  )Golos Sozial - Demokrata(  ــ گولوس ٢

 ــ ارگان انحالل طلبان منشويکی خارج از کشور که از فوريه "هادموکرات
پلخانف : هيئت تحريريه عبارت بودند از.  منتشر ميشد١٩١١دسامبر   تا١٩٠٨

)G.W.Plechanow( آکسلرود ، )P.B.Axelrod(  مارتف ، )J.O.Martow(  ،
  . )A.S.Martynow(  و مارتينف  )F.I.Dan( دان 

 از ١٩٠٨، پلخانف در دسامبر "گولوس" با حرکت انحالل طلبی در رابطه 
. همکاری با آن صرفنظر کرد و به طور رسمی از جمع هيئت تحريريه، جدا شد

  روسيه کارگریمرکزی حزب سوسيال دموکراتی با وجود تصميم پلنوم کميته
انتشار آن ها ، منشويک"گولوس"  مبنی بر غدقن کردن انتشار ١٩١٠در ژانويه 

 مذکور، عقايد انحالل طلبی را یرا ادامه دادند و کامًال به طور آشکار در نشريه
  ١٢٨.  ــ ص.موعظه می کردند

  
ارگان مرکزی ی  ــ نشريه)Sozialdemokrat( ــ سوسيال دموکرات ٣

 تا ژانويه ١٩٠٨حزب سوسيال دموکرات  کارگری روسيه، از تاريخ فوريه 
چاپ نشريه در روسيه به طبع رسيد و بعد ی اولين شماره.  منتشر می شد١٩١٧

  .به خارج منتقل شد، ابتداء در پاريس و بعد در ژنوآن 
مرکزی حزب، عبارت بودند از ی سردبيری ارگان طبق تصميم کميته

  .لهستانهای و سوسيال دموکراتها ، منشويکهانمايندگان بلشويک
خط مشی ی  تعيين کننده"سوسيال دموکرات"ی  در نشريه لنينطبع مقاالت

  و راهنمای اهداف حزب بود 
در درون هيئت تحريريه، لنين با پافشاری روی خط بلشويکی مبارزه 

در مقابله با انحالل طلبان ) کامنف و زينويف ( بخشی از هيئت تحريريه . ميکرد
  . حالت آشتی پذيری گرفته و سعی در شکست خط مشی لنينی ميکردند
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حال خرابکاری در کار هيئت که در ها مارتف و دان از منشويک
گولوس سوسيال "ارگان مرکزی بودند و در همان زمان در ی تحريريه
  .از انحالل طلبان دفاع ميکردند" دموکرات

انحالل طلبان منجر به اخراج مارتف ی  ناپذير لنين بر عليهیآشتی مبارزه
  . گرديد"سوسيال دموکرات" ی و دان از هيئت تحريريه

 .زير نظر لنين اداره ميشد" سوسيال دموکرات"ی يه نشر١٩١١از دسامبر 
  .استالين چاپ شد.و.در اين نشريه مقاالت متعددی از ی

بيشتر مقاالت و مطالب به طور مرتب در مورد " سوسيال دموکرات"در 
 حزبی ماوراء قفقاز یاه، ازجمله سازمانحزبیهای عمليات و کارکرد سازمان

   ١٢٨. ــ ص  .منتشر می گرديد
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  ]١[ ملییمارکسيسم و مسئله

  
  

  
همراه بود ، بلکه " رعد و برق"دوران ضد انقالب در روسيه نه فقط با 

يأس و نوميدی نسبت به جنبش و بی اعتمادی به نيروهای عمومی را نيز همراه 
اعتماد داشتند و به اتفاق هم صرف نظر از "  روشن یآينده" مردم به يک . آورد
مبارزه می کردند ! مسائل عمومی مقدم بر همه: ف مليتشان  تحت شعاراختال

 رخنه کرد و مردم راه تفرقه پيش گرفتند تا به سر منزل ملی هاولی شک در دل
موضوع ! "بگذار هرکس فقط روی خود حساب کند: خود باز گردند و گفتند

  !مقدم بر همه" ملی
  اقتصادی  کشور به در عين حال، همان موقع يک تحول جدی در زندگی

به بقايای رژيم سرواژ در روستا : بيهوده نگذشت١٩٠٥سال  . وقوع می پيوست
چند برداشت محصول پس از قحطی، و غليانی که .  ديگری وارد گرديدیضربه

طبقه بندی در ده . سپس در صنايع به وجود آمد سرمايه داری را به جلو سوق داد
 اينها گامی بزرگ به یرق ارتباطی، همه بازرگانی و طیو رشد شهرها، توسعه

البته اين . اين امر بخصوص نسبت به اکناف کشور صدق ميکرد. جلو برداشتند
اين .  روسيه را تسريع ننمايدهایعوامل نمی توانست سير تحکيم اقتصادی مليت

  .... می بايستی به جنبش در آيندهامليت
ود نيز در همان جهِت ای که در اين موقع بر قرار شده ب" رژيم مشروطه"

 و به طور کلی ادبيات، جزئی هارشد روزنامه.  عمل ميکردهابيداری مليت
آزادی مطبوعات و مؤسسات فرهنگی، رشد تئاترهای ملی و غيره، بدون شک 

مجلِس دوما با تبليغات انتخاباتی و . مساعدت ميکرد" احساسات ملی"به تقويت 
 ی و عرصههاجنب و جوش ملت برای  ای تازههایدستجات سياسيش امکان

  . دادهاپهناور جديدی برای بسيج اين ملت
و اما موج ناسيوناليسم پيکارجو که از باال برخاسته بود و يک رشته 

که از ساکنين اکناف کشور به خاطر " صاحبان قدرت "تضييقات از طرف 
 یآنها انتقام می کشيدند موجب برخاستن موج متقابله" آزادی خواهی"

از جمله . ليسم از پائين گشت که گاه گاهی به شوينيسم خشنی بدل ميشدناسيونا
قوت گرفتن صهيونيسم بين يهوديان، رشد شوينيسم در لهستان، جنبش اتحاد 

 و ها، گرجیهااسالم بين تاتارها، قوت گرفتن ناسيوناليسم بين ارمنی
 -  و انحراف عمومی اشخاص کوته نظر به سوی جنبش ضد يهود،هااوکرائينی

  .تمام اينها حقايقی است که همگان بر آن واقفند
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موج ناسيوناليسم با شدتی روزافزون نزديک ميشد و خطر آن ميرفت که 
 کارگررا فرا گيرد و هرچه جنبش آزادی طلبی بيشتر رو به کاهش هایتوده

 . ناسيوناليسم شگفته تر می گرديدهایميگذاشت ، شکوفه
ل دموکراسی مأموريتی عالی  دشوار در برابر سوسيایدر اين لحظه

 را ها به ناسيوناليسم وارد کند و تودهای متقابلهیقرارداشت و آن اين که ضربه
محافظت نمايد زيرا سوسيال دموکراسی و فقط سوسيال " بيماری همه گير"از 

 یدموکراسی بود که می توانست اين امر را انجام دهد، بدين طريق که اسلحه
 طبقاتی را در ی و يگانگی و جدائی ناپذير بودن مبارزه انترناسيوناليسمیآزموده

مقابل ناسيوناليسم قرار دهد و هرچه موج ناسيوناليسم با شدت بيشتری نزديک 
می گرديد، صدای سوسيال دموکراسی هم در راه برادری ووحدت پرولتاريای 

در اين قسمت پافشاری خاصی از .  روسيه می بايستی بلندتر گرددهایتمام مليت
 اکناف کشور، که مستقيمًا با جنبش ناسيوناليستی هایطرف سوسيال دموکرات

  .برخورد می نمودند، الزم می آمد
 اکناف های و مقدم بر همه سوسيال دموکراتهاولی تمام سوسيال دموکرات

 که سابقًا روی ]٢[بوند .  اين وظيفه بر نيامدندیکشور با شايستگی از عهده
 خالص ناسيوناليستی و های، اکنون ديگر هدفمسائل عمومی تکيه می نمود
عيد " کار به جائی رسيد که :  اول قرار ميدادیخصوصی خود را در درجه

 اصلی یرا به عنوان ماده) " ژارگن(شناسائی زبانِ  مخلوط يهود " و" شنبه
يک قسمت از . از پی بوند، قفقاز روان شد. ٧٩تبليغات انتخاباتی خود اعالم نمود

  های  سوسيال  دموکراتی قفقاز، که  سابقًا  به اتفاق بقيههایراتسوسيال دموک
 یرا رد می کردند، اکنون آن را به منزله" خود مختاری فرهنگی ملی"قفقاز 

 که ]٣[ کنفرانس انحالل طلبان یو اما درباره. ٨٠تقاضای روز مطرح می کنند
سخنی باقی به طرزی ديپلوماتيک تزلزالت ناسيوناليستی را تصديق کرد، جای 

  ٨١. نيست
باری از اينجا چنين بر می آيد که نظريات سوسيال دموکراسی روسيه در 

  . روشن نيستها ملی هنوز برای تمام سوسيال دموکراتیمسئله
 ملی ضروری     یمعلوم ميشود، بحث جدی و جامع االطراف در مسئله

ليسم از هر  ثابت قدم با غبار ناسيوناهایالزم است سوسيال دموکرات. می باشد
طرفی که پديدار شود يکدل و يک جهت و به طرزی خستگی ناپذير مبارزه 

  .نمايند
  

                                                 
    "گزا رش درباره نهمين کنفرانس بوند" ــ رجوع شود به  ٧٩
  " .نفرانس ما ه ا وتا بال غيه ک" رجوع شود به   ــ ٨٠
   همانجا ــ٨١
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١  
  
  ملت

  
  ملت چيست؟

  .ملت مقدم بر همه اشتراک معينی است از افراد
، هاملت کنونی ايتاليا از رومی. نداردی ا نژادی و قبيلهیاين اشتراک جنبه

ملت فرانسه . کيل يافته است و غيره تشها، عربها، يونانیها، اتروسکهاژرمن
عين همين . ، و غيره ترکيب يافته استها، ژرمنها، برتونها ، رومیهااز گل

 گفت که از افراد نژادها و  و سايرينها، آلمانهایانگليس یرا هم بايد درباره
  .نداقبايل مختلف ترکيب يافته و صورت ملت به خود گرفته

د، بلکه اشتراکی است از افراد ی دارا نژادی و نه قبيلهیپس ملت نه جنبه
  .که در اثر عوامل تاريخی به وجود آمده است
 عظيم کوروش يا اسکندر را هایاز طرف ديگر شکی نيست که دولت

نميشد ملت ناميد گرچه آنها در اثر عوامل تاريخی و از نژادها و قبايل گوناگون 
فی و کم ارتباط  تصادهایاينها ملت نبودند، بلکه اختالط. ترکيب يافته بودند

دستجاتی بودند که انفصال و اتصال آنها وابسته به موفقيت يا شکست اين يا آن 
  .کشورگشا بود

پس، ملت اختالطی تصادفی و گذرنده نيست، بلکه اشتراک پابرجای افراد 
  .است

اتريش و روسيه هم اشتراک . ولی هر اشتراک  پابرجائی ملت ايجاد  نميکند
چه فرقی . هستند، معذلک هيچ کس آنها را ملت نمی نامدپا بر جائی از افراد 

است بين اشتراک ملی و اشتراک دولتی؟  از جمله آن که اشتراک ملی بدون 
زبان مشترک نامفهوم است، در حالی که زبان مشترک برای تمام کشور حتمی 

وجود ملت چک در اتريش و ملت لهستان در روسيه بدون وجود زبان . نيست
 هريک از آنها غير ممکن ميباشد، در صورتی که وجود يک مشترک برای
.  مختلف در داخل روسيه مانع تماميت روسيه و اتريش نميگرددهایرشته زبان

 هایئی است که توده به آن سخن می گويد نه زبانهاالبته صحبت بر سر زبان
  .رسمی اداری

  
  . ملت استی يکی از عالئم مشخصهی به منزلهاشتراک زبانپس ، 
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 هایالبته از اينجا چنين بر نميايد که ملل مختلف هميشه و همه جا به زبان
 آنهائی که به يک زبان گفتگو مينمايند حتمًا یگوناگون گفتگو می کنند يا همه
ولی .  برای هر ملت الزم استمشترکزبان . يک ملت را تشکيل ميدهند

 که در آن ملتی نيست!  مختلف حتمی نيستهای گوناگون برای ملتهایزبان
 گوناگون گفتگو کند ولی از اينجا اين طور بر نمی آيد که دو هایواحد به زبان

 های و آمريکائیهاانگليسی! ملت يافت نميشوند که به زبان واحدی تکلم نمايند
شمالی به يک زبان گفتگو می نمايند ، با وجود اين آنها ملت واحدی راتشکيل  

 ها، انگليسیها و دانمارکیها نروژییدربارهعين همين را هم  بايـد . نمی دهند
  . گفتهاوايرلندی

 و اهالی آمريکای شمالی با وجود زبان هاولی به چه علت، مثًال انگليسی
  مشترک ملت واحدی را تشکيل نميدهند؟

قبل از هر چيز به علت اين که آنها با هم زندگی نمی کنند، بلکه در 
 معاشرت طوالنی و ی فقط در نتيجهملت.  مختلفی زندگی می نمايندهایسرزمين

.  زندگی مشترکی که مردم نسًال بعد نسل ميکنند ترکيب مييابدیمنظم، در نتيجه
. و اما زندگی مشترِک طوالنی بدون سرزمين مشترک غير ممکن است

 سابقًا در يک سرزمين يعنی در انگلستان ساکن بودند و ها و آمريکائیهاانگليسی
 از انگلستان به هابعدًا يک قسمت از انگليسی. دادندملت واحدی را تشکيل می 

سرزمين جديدی درآمريکا مهاجرت نمودند، و اينجا در سرزمين جديد، به مرور 
 مختلف منجر به هایسرزمين. زمان، ملت جديد آمريکای شمالی را تشکيل دادند

  . مختلف گرديدهایتشکيل ملت
  

  . ملت استیشخصه يکی از عالئم می به منزلهاشتراک سرزمينپس، 
  

اشتراک زمين بخودی خود هنوز تشکيل . ولی مطلب بدينجا پايان نمی يابد
 درونی اقتصادی، که یبرای اين منظور عالوه برآن رابطه. ملت نميدهد

بين .  مختلف ملت را در يک واحد کل متحد کرده باشد، الزم استهایقسمت
رد و بدين سبب آنها دو انگليس و آمريکای شمالی يک چنين ارتباطی وجود ندا

 شمالی هم اگرنقاط هایو اما خود آمريکائی. ملت مختلف را تشکيل ميدهند
مختلف آمريکای شمالی در سايه تقسيم کار در بين آنها، توسعه طرق ارتباطی و 
غيره، با يک ديگربه شکل يک واحد اقتصادی مربوط  نميشدند، شايستگی نام 

  . ملت را نداشتند
 در ]٤[ قبل از رفرمهاگرجی.  را در نظر بگيريمهایبرای مثال گرج

سرزمين مشترکی زندگی نموده و به زبان واحدی گفتگو مينمودند با وجود اين، 
تشکيل ملت واحدی را به معنای خاص اين کلمه نميدادند، زيرا به يک سلسله 
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 مجزا از يک ديگر تقسيم شده بودند و نمی توانستند زندگی هایشاهزاده نشين
 متوالی با هم ديگر می جنگيدند و هایترک اقتصادی داشته باشند، قرنمش

 را بر ضد هم ديگر تحريک و هم ديگر را خانه خراب ها و ترکهاايرانی
، که گاهی يک پادشاه خوش هااتحاد گذرنده و تصادفی شاهزاده نشين. ميکردند

يط سطحی اقبال موفق ميشد آن را عملی نمايد، در بهترين حاالت خود، فقط مح
اداری را در برميگرفت و بزودی، در نتيجه هوسرانی شاهزادگان و بی 
عالقگی دهقانان، از هم گسيخته ميشد و البته با وجود پراکندگی اقتصادی که در 

 دوم یگرجستان فقط در نيمه... گرجستان وجود داشت جز اينهم نميتوانست باشد
ی اقتصادی کشور و قرن نوزدهم، هنگامی که سقوط سرواژ و رشد زندگ

اری تقسيم کار را در بين نواحی د طرق ارتباطی و پيدايش سرمايهیتوسعه
مختلف گرجستان بر قرار نمود و درنتيجه به کلی محدوديت اقتصادیِِ شاهزاده 

 را متزلزل ساخت و آنها را در يک واحد اقتصادی بهم وابسته نمود، به هانشين
  .عنوانِ  يک ملت ظهور کرد

 فئوداليسم را ی ديگر گفت که مرحلههایملت ی را بايد دربارهعين همين
  .نداپيموده و سرمايه داری را د ر کشور خود توسعه داده

  
  يکی ازاشتراک زندگانی اقتصادی يعنی وابستگی اقتصادی  پس، 

  . ملت استیخصوصيات مشخصه
  

 عالوه بر آن چه که گفته شد الزمست. ولی بدين جا هم مطلب تمام نميشود
ند مورد اخصوصياِت سيمای معنوی مردمی را هم که در يک ملت متحد شده

ديگر متمايزند،   نه تنها بر حسب شرايط زندگيشان از يکهاملت. دقت قرارداد
چنين بر حسب سيمای معنوی هم ، که در خصوصيات فرهنگ ملی آنها  بلکه هم

ستان و آمريکای هرگاه اهالی انگل. ديگر تميز داده ميشوند تجلی ميکند از يک
نمايند، بازهم سه ملت مختلف را  شمالی و ايرلند، که زبان واحدی تکلم می

تشکيل ميدهند، نقش قابل توجه در اين قسمت از آِن ساختماِن مخصوص روحی 
بعد نسل به وجود   شرايط ناهمگوِن زندگی نسًال یاست که در نتيجهها اين ملت
  .آمده است

" اخآلق ملی"ن چه که باصطالح ديگر آن را البته ساختمان روحی و يا آ
می نامند بخودی خود برای کسی که با نظر سطحی به آن مينگرد چيز غير قابل 
 یدرکی ميباشد ولی مادام که در خصوصيت فرهنگی که برای ملت جنبه
  عمومی دارد منعکس ميشود ــ قابل درک بوده و نمی تواند ناديده گرفته شود
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چيزی نيست که يک بار برای هميشه " اخالق ملی"ه الزم به تذکر نيست ک
ثابت باشد يلکه با شرايط زندگی تغيير می نمايد، ولی مادام که در هر لحظه 

  . ملت باقی می گذاردیمفروضی وجود دارد، بنابراين نقش خود را بر چهره
پس، اشتراک ساختمان روحی که در اشتراک فرهنگ تأثير می نمايد به 

  . ملت استیعالئم مشخصه يکی از یمنزله
  . ملت را به اتمام رسانديمی عالئم مشخصهیبدين طريق ما کليه

  
ملت اشتراک ثابتی است از افراد که در اثر عوامل تاريخی ترکيب يافته و 
بر اساس اشتراک زبان، سرزمين،زندگی اقتصادی و ساختمان روحی که به 

  .شکل اشتراک فرهنگی منعکس ميشود به وجود آمده است
  

 یضمنًا اين نکته بخودی خود مفهوم است که ملت هم مانند هر پديده
  .تاريخی تابع قانون تغييرات است، برای خود تاريخ دارد، آغاز دارد، پايان دارد

بايد خاطر نشان ساخت که هيچ يک از عالئم نامبرده به تنهائی برای 
م کافيست که يک حتی فقدان يکی از عالئ: عالوه بر آن. تعريف ملت کافی نيست
  .ملت، ديگر ملت نباشد

مشترکی باشند و " اخالق ملی"ممکن است مردمانی رآنشان داد که دارای 
 مختلف هایبا وجود اين اگر از لحاظ اقتصادی از هم جدا باشند، در سرزمين

 گوناگون تکلم کنند و قس عليذا، نميتوان گفت که آنها هایزندگی نمايند، به زبان
 روسيه، گاليسی، هایند يهودیامثًال از اين قبيل. تشکيل ميدهندملت واحدی را 

  . ما ملت واحدی را تشکيل نمی دهندیآمريکا، گرجستان و داغستان که به عقيده
ممکن است افرادی را نشان داد که دارای سرزمين و زندگی اقتصادی 

ملت " اخالق ملی"مشترک می باشند، معذالک آنها بدون اشتراک زبان و 
 ی ناحيههای والتویهاند آلمانیادی را تشکيل نخواهند داد مثًال از اين قبيلواح

  .کرانه بالتيک
 به زبان واحدی تکلم مينمايند ولی آنها، بنا ها و دانمارکیهاباالخره نروژی

  .بر فقدان ساير عالئم ، ملت واحدی را تشکيل نميدهند
  

  .فقط وجود يکجای تمام اين عالئم تشکيل ملت ميدهد
  
يکی از عالئم نبوده بلکه يگانه " اخالق ملی"مکن است تصورشود که م

 عالئم در حقيقت شرايط تکامل ملت ميباشد یعالمت اصلی ملت ميباشد و بقيه
بائر که .  و مخصوصًا اوSpringer. Rاشپرينگر .رمثًال .  آنینه عالئم مشخصه
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اشند دارای  ملی ميبی مشهور سوسيال دموکرات اتريش در مسئلههایتئوريسين
  .چنين نقطه نظری هستند

  :حال تئوری آنها را در خصوص ملت بررسی نمائيم
  :اشپرينگر یبنا بر نظريه

  
" ملت " ملت عبارت است از اتحاد مردمان هم فکر و هم زبان» 

به اشتراک فرهنگی و مدنی گروهی از مردمان هم عصراست که 
  ). آِن ماستتکيه روی کلمات از  (٨٢. «. بستگی ندارند" زمين"

  
مردمان هم فکروهم زبان است به هر طريقی که " اتحاد"پس ملت 

  .ميخواهند از يک ديگر جدا باشند و در هر جا سکونت داشته باشند
  . از اين هم پافراتر می نهد -  O. Bauerبائر

  :وی می پرسد
  

ملت چيست؟ آيا اين اشتراک زبان است که مردم را به » 
بيک ...ها و ايرلندیها؟ ولی انگليسیشکل ملت بهم می پيوندد

. زبان گفتگو می کنند بدون اين که ملت واحدی را تشکيل دهند
 به هيچ وجه زبان مشترکی ندارند و با وجود اين هايهودی

   ٨٣« . تشکيل ملت ميدهند
  پس در اين صورت ملت چيست؟

  ٨٤. «ملت اشتراک نسبی اخالق است » 
  

  .اخالق ملی چيست؟حال ببينيم اخالق و در مورد فعلی 
 عالئمی است که مردمان يک مليت را از مليت یاخالق ملی مجموعه» 

 از صفات جسمی و روحی است که يک ملت ایديگر متمايز می نمايد، مجموعه
  «. را از ملت ديگر متمايز می نمايد

                                                 
نفع  " ( ا بشستونآيا پولزا"ا شپرينگر چا پ . ر" موضوع ملی" ــ  رجوع شود به ٨٢

  ٤٣ ص ١٩٠٩سال )  ا جتماعی 
  

" ( سرپ"بائر چاپ . او"  ملی و سوسيال دموکراسییمسئله" ــ  رجوع شود به ٨٣
           ٢٥ ـ  ٢٤.     ص١٩٠٩سال )   داس

  

  ١٣٩ص . انجا  ــ هم٨٤
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البته بائر ميداند که اخالق ملی از آسمان نزول نکرده است و به اين جهت 
  :يداضافه می نما

  
اخالق اشخاص را چيزی مشخص نمی کند، سوای سرنوشت » 
، که به "ملت چيز ديگری نيست مگر اشتراک سرنوشت...."آنها، که

تحت شرايطی که اشخاص در آن شرايط وسائل زندگانی " خود ینوبه
تعيين " خود را توليد و محصوالت زحمت خود را تقسيم مينمايند

   ٨٥« . ميشود
  

  .ترين تعريف ملت رسيديم" کامل" بائر به یبه گفتهبدين طريق ما، بنا 
  

ملت عبارت از جملگی افرادی است که، آنها را » 
 اشتراک سرنوشت با يک ديگر یاشتراک اخالق بر زمينه

   ٨٦« .متّصل نموده باشد
  

 اشتراک یبه عبارت ديگر عبارت است از اشتراک اخالقی ملی بر زمينه
 .راک سرزمين و زبان و زندگانی اقتصادیسرنوشت، بدون ارتباط حتمی با اشت

 افرادی که یپس چه چيزی در اين صورت از ملت باقی می ماند؟ درباره
 گوناگون زندگی هایاز نقطه نظر اقتصادی از يک ديگر جدا بوده ، در سرزمين

 مختلف گفتگو مينمايند، از کدام اشتراک ملی هاینموده، نسًال بعد نسل به زبان
  ؟ميتوان سخن راند
در صورتی که .  به عنوان يک ملت صحبت ميکندها يهودیی بائر درباره

و ارتباط " اشتراک سرنوشت"  ولی از کدام ٨٧،"آنها ابدا زبان مشترک ندارند"
 گرجستان، داغستان، روسيه، آمريکا که کامًال از هایملی مثًال در بين يهودی

 هایيند و به زبان مختلف زندگانی می نماهایيک ديگر جدا بوده، در سرزمين
  .مختلف گفتگو ميکنند، ميتوان صحبت کرد؟

 و ها، روسها، داغستانیها مزبور بدون شک با گرجیهایيهودی
 يک زندگانی اقتصادی و سياسی مشترکی دارند و در محيط فرهنگی هاآمريکائی

ِ مشترکی زندگی مينمايند، اين امر نميتواند در اخالق ملی آنها اثری باقی 
گر وجه اشتراکی هم بين آنها باقی مانده باشد مذهب و نسب مشترک و نگذارد؛ ا

با اين حال چطور . اينها همه مسلم است. بعضی آثار از اخالق ملی آنها است
                                                 

  . ١٣٥ ــ  همانجا  ص ٨٥
   .       ٦ ــ همانجا ص ٨٦
  .٢ ــ همانجا ص ٨٧
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ممکن است جدی گفت که آداب و رسوم جامد مذهبی و آثار پسيکولوژيک که در 
 یه مزبور از محيط زندهایيهودی" سرنوشت"شرف بر باد رفتن است در 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که آنها را احاطه ميکند تأثير شديدتری داشته 
 را ها به طور کلی ميتوان يهودیایباشند؛ و حال آن که فقط با يک چنين فرضيه

  . يک ملت واحد ناميدیبه منزله
صوفيانه و قائم بالذاِت روان " روح ملی"در اين صورت فرق ملت بائر با 

  چيست؟) هاستاسپريتوآلي(پرستان 
زندگانی آن، يک " شرايط"و ) اخالق ملی(ملت " عالمت مميزه"بائر بين 

ولی  .  حد فاصل غير قابل عبوری رسم کرده، آنها را از يک ديگر  جدا  مينمايد
آيا اخالق ملی چيست؟ آيا جز انعکاس شرايط زندگی و تراکم تاثيراتی است که 

چگونه ممکن است فقط به اخالق ملی از محيِط احاطه کننده بدست آمده است؟  
 که اين مختصات زائيده آن است جدا ساخته ،  ایمحدود گشت و آن را از زمينه

  متمايز نمود؟
 و آغاز قرن نوزده  هنگامی که آمريکای شمالی ١٨باالخره در پايان قرن 

ناميده ميشد چه فرقی اصوًال بين ملت انگلستان و ملت " انگلستان جديد"هنوز
ای شمالی  موجود بود؟ بديهی است که اين فرق عبارت از اخالق ملی آمريک

 شمالی بيرون رفتگان از انگلستان بودند و عالوه بر هاینبود، زيرا که آمريکائی
زبان انگليسی، اخالق ملی انگليسی راهم همراه بردند و مسلم است که به اين 

حت تأثير شرايط جديد  نمی توانستند آن را از دست بدهند، گو اين که تهازودی
معهذا، با وجود . ميتوان گفت بين آنها اخالقی مخصوص بخود  به وجود می آمد

اخالق کم و بيش مشترک، از همان موقع آنهآنسبت به انگلستان ملت خاصی را 
  !تشکيل ميدادند

 يک ملت یبه مثابه" انگلستان جديد"بديهی است که در اين هنگام فرق بين 
ملی نبود و يا بهتر  ی يک ملت، از لحاظ اخالق ويژهیثابهبا انگلستان به م

بگوئيم فرق آن با انگلستان بيشتر از لحاظ محيط مخصوص و شرايط زندگی بود 
  .تا اخالق ملی

 واحدی یبدين طريق، واضح است که در حقيقِت امر هيچ عالمت مشخصه
ين آنها، در  از عالئم وجود دارد که از بایفقط مجموعه. برای ملت وجود ندارد

و زمانی ) زبان(، گاه عالمت ديگر)اخالق ملی(، گاه يکی هاموقع مقايسه ملت
ملت . برجسته تر خود نمائی ميکند) سرزمين، شرايط اقتصادی(عالمت سوم 

  .جمع يکجاِی تمام عالئم است
نظر بائر، که ملت را همان اخالق ملی ميداند، ملت را از زمين جدا و به 

نيروئی قائم بالذات تبديل می کند و در نتيجه چيزی يک چيزغيرمرئی و 
. عرفانی، غير قابل درک و دنيوی بدست می آيد، نه يک ملت زنده و وارد عمل
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زيرا باز تکرار ميکنم مثًال اين چه ملت يهودی است که عبارت است از 
 گرجستان، داغستان، روسيه، آمريکا و ساير يهوديانی که اعضای آن هایيهودی

، در ) مختلف گفتگو مينمايندهایبه زبان( يک ديگر سر در نمی آورند از حرف
زمين زندگی ميکنند، هيچ گاه يک ديگر را نخواهند ديد و ی هنقاط مختلف کر

هرگز، نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ، باالتفاق اقدام به عملی نخواهند 
  !کرد؟

" هایملت " ملی خود را برای چنينیخير، سوسيال دموکراسی برنامه
ئی حساب کند که هاروی کاغذ تنظيم نمی نمايد، وی ميتواند فقط روی ملت

واقعيت داشته باشند، وارد عمل باشند، در حرکت باشند و لذا ديگران را مجبور 
  .کنند که آنها را به حساب آورند

که عشيره  را ، که يک کاتگوری تاريخی ميباشد با ملتمعلومست که بائر 
  .ميباشد مخلوط مينمايد) اتنوگرافيک(بوط به طايفه شناسی يک کاتگوری مر

در حالی .  خود را حس مينمايدیدر ضمن، خود بائر ظاهرًا ضعف نظريه
 ی  به مثابههاکه در ابتدای کتاب  خود  به طورقطع  اظهار می نمايد  که  يهودی

د در آخر کتاب اشتباه خو.) ٢رجوع شود بکتاب او ص (ملت  واحدی  ميباشند 
 سرمايه داری نميـگذارد یبه طور کلی جامعه"را اصالح نموده تأکيد مينمايد که 

و آنها را  ) ٣٨٩. همانجا ص"(  يک ملت باقی بمانندیبه مثابه ) هايهودی( آنها 
يک ا هيهودی"دليل آن هم از قرار معلوم اينست که . در ملل ديگر حل می نمايد

در ). ٣٨٨. همانجا ص(ان ندارند  معين و محدود برای سکونت و عمریمنطقه
 بائر بايد ی وجود دارد که طبق نظريهها مثًال برای چکایحالی که چنين منطقه

  .علت فقدان سرزمين است: خالصه.  يک ملت محفوظ بمانندیبه مثابه
بائر ضمن چنين بحثی ميخواست ثابت نمايد که خود مختاری ملی نميتواند 

، ولی ) ٣٩٦. رجوع شود به کتاب او ص(مورد تقاضای کارگران يهودی باشد
 یاو بدين وسيله من غير عمد تئوری خود را که اشتراک سرزمين را به منزله

  .يکی از عالئم ملت انکار مينمود، واژگون کرد
او در آغاز کتاب خود به طور قطع . اما بائر از اين هم پا فراتر ميگذارد

ان مشترک نيستند و با وجود اين  ابدًا دارای زبهايهودی» :  اظهار ميدارد که
م ا صدو سییولی هنوز به صفحه) ٢. همانجا ص( « تشکيل ملت ميدهند 

بدون شک وجود » : نرسيده تغيير جبهه داده و با همان قطعيت اظهار مينمايد
تکيه (، )١٣٠. همانجا ص ( «هيچ ملتی بدون زبان مشترک امکان پذير نيست 

  )بر کلمات از ماست
زبان مهم ترين ابزار معاشرت بشری "ميخواست ثابت کند که بائر اينجا 

ولی او در عين حال من غير عمد آن چيزی را هم  ) ١٣٠. همانجا ص" ( است 
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بی پر و پا بودن تئوریِ  شخصی : در فکر ثابت کردِن آن نبود ثابت کرد يعنی
  . ملت که اهميت زبان را انکار مينمودیخود را درباره

ا تار و پود ايداليستی بافته شده است خود خويشتن را پس آن تئوری که ب
  . تکذيب می نمايد

  
  
  
  
  

٢  
  جنبش ملی

  
 تاريخی نبوده بلکه سنخ تاريخی عهد معين يعنی یملت يک سنخ ساده
سير انحالل فئوداليسم و تکامل . اری رو به اوج ميروددعهدی است که سرمايه

مثًال بدين .شکل ملت ميباشداری در عين حال سير گرد آمدن مردم به دسرمايه
 و ها، ايتاليائیها، آلمانیها، فرانسویهاانگليس. نهج است کار در اروپای غربی

اری که بر پراکندگی فئوداليسم د سرمايهی پيروزمندانهیديگران، ضمن رژه
  .غلبه کرده بود، شکل ملت به خود گرفتند
ديل آنها به  در آنجا عبارت بود از تبهاولی عالوه بر اين، تشکيل ملت

 انگليس، فرانسه و غيره  در عين حال  هایمثًال ملت.  ملی و مستقلهایدولت
ايرلند که خارج از اين جريان مانده است .   انگليس و غيره  می باشندهایدولت
  . عمومی را تغيير نميدهدیمنظره

ها که در باخترملت هنگامی. در اروپای خاوری کار اندکی دگرگون است
ئی مخلوط از ملل يعنی هات تکامل يافتند، در خاور دولتبه صورت دول

از اين قبيل هستند اتريش، . ئی مرکب از چندين مليت تشکيل می گرديدندهادولت
 از لحاظ سياسی مترقی تر در آمدند و هم هادر اتريش آلمانی. هنگری و روسيه

  اتريش را به صورت يک دولت بههایآنها بودند که کار متحد نمودن مليت
 هنگری، برای های مليتیدر هنگری مجارها يعنی هسته.  خود گرفتندیعهده

برپا نمودن سازمان دولتی مستعد تر از ديگران در آمدند و هم آنها متحد کنندگان 
 به عهده ها را وليکوروسها مليتیدر روسيه نقش متحد کننده. هنگری ميباشند

مند و متشکل نظامی که گرفتند که در رأس آنها يک بوروکراسی اشرافی نيرو
  .در اثر عوامل تاريخی تشکيل يافته بود، قرارداشت

  .جريان کار در خاور از اين قرار بود



 ١٥٠

اين طرز خاص تشکيل دول، فقط در شرايطی که فئوداليسم هنوز از بين 
 عقب هاینرفته بود يعنی در شرايط ضعف رشد سرمايه داری، هنگامی که مليت

 کاملی های بودند از حيث اقتصادی به شکل ملتزده شده، هنوز فرصت نکرده
  .قوام يابند، ميتوانست انجام گيرد

.  اری آغاز ميشودد خاوری هم ترقی  سرمايههایولی در بين دولت
. بازرگانی و طرق ارتباطی ترقی ميکند، شهرهای بزرگ به وجود می آيد

رام  از لحاظ اقتصادی تقويت می يابند، سرمايه داری در زندگی آهاملت
 عقب رانده جبرًا راه مييابد، وضع  آنها  رازير و رو ميکند و آنها را هایمليت

 مطبوعات و تاترها، فعاليت مجلس رايشس ـ یتوسعه. به جنبش در می آورد
به   تقويت )  در  روسيه(و مجلس دوما  )  در  اتريش  (- Reichsratsراتس ــ 

در عناصر روشنفکری  " ملی  هایانديشه. " کمک ميکنند"  احساسات ملی " 
ند، راه می يابد و اين عناصر هم در همان جهت عمل         اکه به وجود آمده

  ...می نمايند
 عقب مانده، که روح زندگی مستقل در آنها بيدار شده بود هایولی ملت

نيرومند ترين عکس .  ملی مستقل ترکيب نمی يابندهایديگر به صورت دولت
 پيش ها فرمانروا که از مدتهای ملتیای اداره کننده از طرف قشرههاالعمل

  !...ند در مقابل آنها عرض وجود ميکند؛ ديرکرده ايد ادر رأس دولت قرار گرفته
 و ديگران در اتريش، کرواتها و ديگران در ها، لهستانیهابدين طريق چک

 و ديگران در ها، ارمنیها، گرجیها، اوکرائينیها، لتونیهاهنگری، التوی
استثناء ) ايرلند(آن چه که در اروپای باختری . ه شکل ملت بخود ميگيرندروسي

  .بود در خاور صورت قانون به خود گرفت
در . پاسخ ايرلند در باختر به اين موقعيت استثنائی خود، جنبش ملی بود

  .ئی که بيدار شده بودند می بايستی به همين طريق پاسخ دهندهاخاور هم ملت
وان اروپای خاوری را به مبارزه سوق ميداد، بدين  جهایوضعيتی که ملت

  .شکل ايجاد ميشده
ئی يک جا ها مبارزه در گرفت و شعله ور شد، منتها نه بدين طريق که ملت

به آن دست زده باشند بلکه بين طبقات حکمفرمای ملل فرمانروا و ملل عقب زده 
 ضد معموال مبارزه را يا خرده بورژوازی شهری ملت ستمکش بر. شده

انجام ميدهد، يا ) ها و آلمانیهاچک(بورژوازی بزرگ ملت فرمانروا 
 هااوکرائينی(بورژوازی روستائی ملت ستمکش بر ضد مالکين ملت فرمانروا 

 یِ  ملل ستمکش بر ضد دستگاه حاکمه"ملی"يا تمامی بورژوازِی)  در لهستان
  ).لهستان، ليتوانی، اوکرائين در روسيه(اشرافی ملت فرمانروا 

  .عامل اصلی در اين جريانات بورژوازی است
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هـدف وی  اين است . موضوع اساسی بـرای  بورژوازی جوان، بازار است
 خود را آب کند و در رقابت با بورژوازی مليِت ديگر فاتح یکه مال التجاره

" خودی"ِ  "ملی"از اينجا آرزوئی به وجود می آيد و آن اين که بازار . بيرون آيد
يش تأمين کند، بازار، نخستين مکتبی است که بورژوازی در آنجا را برای خو

  .ناسيوناليسم را می آموزد
ولی معموًال کار به بازار محدود نميشود، بورکراسِی نيمه فئودال و نيمه 

 خود داخل مبارزه ]٥[ِ"بگير و ببند "هایبورژوازی ملت حکمفرما با شيوه
ه بورژوازی و بورژوازی بزرگ ميشود، بورژوازی ملت فرمانروا اعم از خرد

. پيدا مينمايد" قاطع تر" و" سريع تر" برای تصفيه حساب با رقيب خود امکان 
متحد ميشوند، و يک رشته اقدامات تحديدی بر ضد بورژوازی " نيروها"
مبارزه از . شروع ميشود که بعدًا صورت فشارهائی را به خود ميگيرد" اجنبی"

محدوديت آزادی مسافرت، .  کشانده ميشودمحيط اقتصادی به محيط سياسی
 مذهبی و غيره از هر هایسخت گيری نسبت به زبان، کاهش مدارس و ممانعت

البته منظور اين گونه اقدامات فقط تأمين منافع . ميبارد" رقيب"سو بر سر 
طبقات بورژوازِی ملت فرمانروا نيست بلکه مقاصد خاص، باصطالح مقاصد 

و اما از نقطه نظر نتايج، . ی حاکمه هم  در نظر استصنفِی محدوِد بوروکراس
طبقات بورژوازی و بوروکراسی در اين مورد : هيچ گونه تفاوتی در بين نيست

 هنگری باشد -دست بدست هم عمل مينمايند، اعم از اين که موضوع بحث اتريش
  .يا روسيه

طبيعی است  که بورژوازی ملت ستمکش، که از هر طرف تحت فشار 
روی می آورد " طبقات پائين   ملت خويش" گرفته است بجنبش می آيد، بهقرار 

راه می اندازد و منافع شخصی خود را منافع عمومی توده " واميهنا"و فرياد 
برای خود " ميهن..."، در راه منافع"هم ميهنان"وی از ميان . قلمداد مينمايد

 ها در اين دعوتهم از شرکت" طبقات پائين"چه بسا . ارتشی تجهيز مينمايد
فشارهائی که از باال وارد . خودداری ننموده در اطراف پرچم وی گرد می آيند

  .ميشود دامن آنها را نيز ميگيرد و در آنها عدم رضايت فراهم می نمايد
  .بدين شکل جنبش ملی آغاز ميشود

نيروی جنبش ملی را ميزان شرکت طبقات وسيع ملت يعنی پرولتاريا و 
  .ی نمايددهقانان مشخص م

حال اين که، آيا پرولتاريا زير پرچم ناسيوناليسم بورژوازی قرار خواهد 
 تکامل تضادهای طبقاتی، آگاهی ومتشکل یگرفت يا نه مربوط است به درجه

پرولتاريای آگاه دارای پرچمی است آزموده و از آِن خود، وی . بودن پرولتاريا
  .يردرا احتياجی نيست که زير پرچم بورژوازی قرار گ
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اما آن چه که مربوط به دهقانان است، شرکت آنها در جنبش ملی قبل از 
اگر، همان طور که در . همه منوط به چگونگی تضييقات وارده بر آنها ميباشد

برخورد نمايد آن وقت " زمين"ايرلند جريان داشت، اين فشارها به منابع 
  .د وسيع دهقانان فورازير پرچم جنبش ملی در می آينهایتوده

 قابل توجهی ناسيوناليسم یاز طرف ديگر، اگر مثًال در گرجستان به اندازه
 وجود ندارد، قبل از همه به اين علت است که در آنجا مالکين روسجدی ضد 

روس يا بورژوازی بزرگ روس وجود ندارند که بتوانند چنين ناسيوناليسمی را 
 وجود دارد و ارمنی در گرجستان ناسيوناليسم ضد.  تقويت نمايندهادر توده

علتش آنست که در آنجا بورژوازی بزرِگ ارمنی، بورژوازی کوچِک گرجی را 
که هنوز جان نگرفته است سرکوب نموده و آن را به طرف ناسيوناليسم ضد 

  .ارمنی سوق می دهد
 به خود  ميگيرد  ای تودهیتحت تأثير اين عوامل است که جنبش ملی يا جنبه

و يا به يک رشته زد و )  گاليسی -ايرلند( ميشود ش روز افزون او دامنه
برخی (برای  تابلوها " مبارزه" جزئی  تبديل شده  بعدًا به هياهو وهایخورد

  .تغيير ماهيت ميدهد)  ازشهرهای کوچک بوهم
اين مضمون از . مضمون جنبش ملی البته در همه جا نمی تواند يکسان باشد

در . که جنبش آن را به ميان می آوردهر حيث تابع تقاضاهای گوناگونی است 
، در "زبان "ی زمين است، در بوهم حل مسئلهیايرلند هدف جنبش حل مسئله

برای " خود"اينجا تساوی اشخاص و آزادی مذهب و در آنجا کارمندانی از 
از خالل مطالبات گوناگون غالبًا . ادارات يا مجلس خودی را خواستارند

 ملت یمی نمايد که به طور کلی وصف کنندهخصوصيات گوناگونی خود نمائی 
شايان توجه است که در هيچ جا به در ). زبان، سرزمين و غيره(است 
. بائر که شامل همه چيز باشد بر نمی خوريم" اخالق ملی"ئی از نوع هاخواست

 غير قابل درک است و همان  بخودی خود"اخالق ملی"دليل آن هم واضح است؛ 
سياست را با آن کاری "بدرستی اشاره کرده است ) اشتراسر. ای(طور که 

      ٨٨" .نيست
  . جنبش ملیهای و جنبههااين است به طور کلی شکل

 ملی در شرايط صعود یاز آن چه گفته شد واضح ميشود که مبارزه
گاهی بورژوازی موفق ميشود . يست بين طبقات بورژوازیااری مبارزهدسرمايه

 حيث ظاهر ملی از ی، و در آن هنگام مبارزهپرولتاريا را در جنبش ملی بکشاند
. به خود ميگيرد، ولی اين فقط از حيث ظاهر است" ایعمومی توده "یيک جنبه

                                                 
   سال “Der Arbeiter und die Nation„ ــJ. Stasser  ــ رجوع شود به  ٨٨
  ٣٣ ص ١٩١٢
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 هميشه بورژوازی باقی ميماند و به طور عمده به ماهيت خوداين مبارزه در
   .صرفه و ميل بورژوازی است

رولتاريا بر ضد ولی از آن چه گفته شد ابدًا چنين نتيجه گرفته نميشود که پ
  .سياست ظلم و ستم بر مليت هآنبايد مبارزه کند

محدوديت آزادی مسافرت، محروميت از حقوق انتخاباتی، سختگيری نسبت 
به زبان، کاهش مدارس و اجحافات ديگر اگر بيشتر از بورژوازی به منافع 

ِل چنين وضعيتی، فقط می تواند از امر تکام. کارگران صدمه نزند، کمتر نميزند
مادامی که به . آزاِد قوای روحی پرولتاريای ملل زير دست جلوگيری نمايد
 زبان مادری هاکارگران تاتار يا يهود اجازه نميدهند در اجتماعات و سخنرانی

خود را به کار برند و مادام که مدارس آنها را می بندند نمی توان به طور جدی 
  .از رشد کامل استعداد روحی آنها سخن راند

ی سياست تضييقات ناسيوناليستی از طرف ديگر هم برای کار پرولتاريا ول
اين سياست توجه قشرهای پهناور توده را ازمسائل اجتماعی و . خطرناک است
 طبقاتی به طرف مسائل ملی يعنی مسائلی که برای پرولتاريا و یمسائل مبارزه
 یعظهو اين موضوع جهِت مو. ميباشد جلب مينمايد" مشترک"بورژوازی 

برای سايه انداختن روی منافع طبقاتی " هماهنگی منافع "یدروغين درباره
بدين .  مساعدی ايجاد مينمايدیپرولتاريا و برای اسارت روحی کارگران زمينه

.  يک مانع جدی گذارده ميشودها مليتیطريق بر سر راه اتحاد کارگران کليه
رت روحی  کارگران لهستانی تا به حال در اسایاگر قسمت عمده

ند، اگر آنها تا به حال از نهضت ا بورژوازی باقی ماندههایناسيوناليست
 اين است که یند به طور عمده در نتيجهاکارگری بين المللی بر کنار مانده

 چنين اسارتی را فراهم یزمينه" صاحبان قدرت"سياست کهِن ضد لهستانِی 
  .يدميکند و خالصی کارگران را از اين اسارت مشکل می نما

" َسبک"چه بسا اين سياست . ولی سياست تضييقات در اينجا متوقف نميشود
قتل و عام " َسبک" ملل و به به جان يک ديگر انداختِن" َسبک" به ستمگری را 

البته اين سياست اخيردرهمه جا و هميشه  امکان پذير نيست . و تاالن بدل مينمايد
 مقدماتی، هایط فقدان آزادیولی  آن جائی که  ممکن است، در آنجا در محي

غالبًا شکل وحشتناکی به خود گرفته خطر آن را دارد که عمل اتحاد کارگران را 
 متعددی در اين هایقفقاز و جنوب روسيه مثال. در اشک و خون غرقه سازد

ــ اين است هدف سياسِت به جان يک " جدا کن و فرمانروائی نما. "باره ميدهد
اندازه که چنين سياستی توفيق يابد عظيم ترين باليا را و هر . ديگر انداختن ملل

 یبرای پرولتاريا و جدی ترين مانع را بر سِر راِه بهم پيوستِن کارگران کليه
  . يک کشور ايجاد مينمايدهایمليت
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ولی منافع کارگران در اين است که تمامِی رفقای آنها در يک ارتش      
ور قطعی از اسارت روحی بورژوازی بين المللی گرد آيند، به سرعت و به ط

آزاد شوند و قوای روحی برادران هم سرنوشت آنها به هر ملتی که تعلق داشته 
  .باشند، به طور کامل و آزادانه رشد نمايد

بدين جهت کارگران بر ضد سياست ستمگری نسبت به ملل به هر شکلی که 
ر خشن، و هم چنين اين سياست در آيد، اعم از َاشکال بسيار ماليم و يا بسيا

برضد سياست به جان يک ديگر انداختن ملل، در هر شکلی که اين سياست 
  .باشد، مبارزه ميکنند و خواهند کرد

بدين جهت سوسيال دموکراسی تمام کشورها حق ملل را در حاکميت بر 
  .سرنوشت خويش اعالم می نمايد

 دارند حق حاکميت بر سرنوشت عبارت از اين است که فقط خود ملل حق
 در زندگی ملت دخالت جبرًاسرنوشت خود را تعيين نمايند و هيچ کس حق ندارد 

 ، رسوم و عادات آن را برهم از بين ببرد نمايد، مدارس و مؤسسات ديگر آن را 
  .خدشه دار نمايد و حقوق آن را تحت فشار قرار دهدزند، زبان آن را 

ز تمامِی عادات و البته معنی اين آن نيست که سوسيال دموکراسی ا
سوسيال دموکراسی، در ضمِن مبارزه بر . مؤسسات ملت پشتيبانی خواهد کرد

 در حاکميت بر سرنوشت خوِد ملتضد اجحافات نسبت به ملت، فقط از حق 
خويش پشتيبانی خواهد کرد ودر عين حال بر ضد عادات و مؤسسات مّضر اين 

ملت امکان بدهد که از قيد ملت تبليغ خواهد کرد تا به قشرهای زحمتکش اين 
  .آنها رهائی يابند

ملت ميتواند زندگی خود : حق حاکميت بر سرنوشت عبارت است از اين که
ملت حق دارد زندگی خود را روی اصل خود . را طبق تمايل خويش ترتيب دهد

. ملت حق دارد با ملل ديگر داخل در روابط فِدراتيوی گردد. مختاری بنا نمايد
کامًال جدا گردد، ملت حق حاکميت دارد و تمام ملل متساوی ملت حق دارد 
  .الحقوق هستند

البته معنی اين آن نيست که سوسيال دموکراسی از هر گونه تقاضای ملت 
ملت حق دارد حتی به نظم و ترتيبات قديمی خود رجعت . مدافعه خواهد کرد

را زير نمايد ولی مفهوم آن چنين نيست که سوسيال دموکراسی امضاء خود 
 ملت مورد بحث صادر شده یچنين تصميمی که از جانب اين و يا آن مؤسسِه

وظايف سوسيال دموکراسی که از منافع پرولتاريا دفاع . باشد، خواهد گذارد
مينمايد و حقوق ملت که از طبقات مختلفی تشکيل شده است دو چيز مختلف 

  . است
حاکميت بر سوسيال دموکراسی، ضمن مبارزه در راه حق ملل در 

سرنوشت خويش، اين هدف را در مقابل خود قرارميدهد که به سياست ستمگری 
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 ملل ینسبت به ملت خاتمه دهد، آن را امکان ناپذير کند و بدين وسيله از منازعه
  .جلوگيری نموده ، آن را کند سازد و به حداقل برساند

سعی فرق اساسی بين سياست پرولتاريای آگاه و سياست بورژوازی که 
 ملی بيفزايد و نهضت ملی را ادامه دهد و آن را یمينمايد بر عمق و حجم مبارزه
  .وخيم سازد،  در اينجا است

" ملی"به همين دليل است که پرولتاريای آگاه نمی تواند زير پرچم 
  .بورژوازی قرار گيرد

تکامل " ("ِاولوسين ناسيونال"به همين دليل است که سياست باصطالح 
. که از طرف بائر پيشنهاد ميشود نميتواند سياست پرولتاريا گردد") تدريجی ملی

خود با " تکامل تدريجیِ  ملی"تشبث بائر برای يکسان وانمود کردن سياست 
 ی کوششی است در راه اين که مبارزه٨٩"  معاصر کارگریطبقه"سياست 

  . ملل تطبيق دهدیطبقاتی کارگران را با مبارزه
 لحاظ ماهيت خود بورژوازی است طبيعتًا با مقُدرات جنبش ملی که از
فرونشستن قطعی جنبش ملی فقط در صورت . سرنوشت بورژوازی بستگی دارد
 سوسياليسم یصلح کامل فقط در زمان سلطه. سقوط بورژوازی امکان پذير است

 یاری هم ميتوان مبارزهدولی در حدود چهارچوب سرمايه. ميتواند بر قرار شود
 آن رازد و آن را برای پرولتاريا به حداکثر بی یرساند، ريشهملی را به حداقل 

  .ضرر نمود
برای اين کار الزم . ئی است از سوئيس و آمريکاهاشاهِد اين نظريه مثال

 امکان داد که به طور آزاد تکامل هااست کشور را دموکراسی نمود و به ملت
  .يابند
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  طرح مسئله
  
  

او حق دارد . د سرنوشت خود را تعيين نمايدملت حق دارد به طور آزا
. ترتيب زندگی خود را طبق دلخواه بدهد، البته بدون تجاوز به حقوق ملل ديگر

  .در اين مورد جای بحث نيست
حال ببينيم همانا چگونه بايد ملت ترتيب زندگی خود را بدهد و تشکيالت 

يم منافع اکثريت ملت  بايد به خود بگيرد؛ اگر خواسته باشئیهاچه شکلآينده آن 
  و قبل از همه منافع پرولتاريا را مورد توجه قرار دهيم؟

ملت حق دارد به طور خود مختار متشکل شود، حتی حق جدا شدن هم 
ولی معنی اين آن نيست که در هر شرايطی بايد اين طورعمل نمايد و خود . دارد

کثريت آن، يعنی مختاری يا جدائی در همه جا و هميشه برای ملت يعنی برای ا
فرض کنيم تاتارهای ماوراء قفقاز . برای قشرهای زحمتکش آن، مفيد خواهد بود

 و هامی توانند به عنوان يک ملت در مجلس محلی خود جمع شوند، به نفوذ بک
مالهای خود تن بدهند، نظم قديمی را بين خود احياء نمايند، تصميم بگيرند از 

راجع به حق ملل در حاکميت بر سرنوشت  یطبق مفهوم ماده. دولت جدا شوند
ولی آيا اين کار با منافع قشرهای . خويش، آنها کامال حق دارند اين کار را بکنند

زحمتکش ملت تاتار مطابقت خواهد کرد؟ آيا سوسيال دموکراسی ميتواند با بی 
 را برای حل ها و مالها تودههاعالقگی به اين امر بنگرد که چه گونه بک

 به دنبال خود می کشانند؟  آيا نبايد سوسيال دموکراسی در اين کار  ملییمسئله
 ملت نفوذ نمايد؟  آيا نبايد برای حل اين یدخالت کند و به طرز معينی در اداره

 ديگری ی تاتار نافع تر از هر نقشههای صريحی که به حال تودهیمسئله با نقشه
  باشد وارد ميدان گردد؟

 زحمتکش وفق هایش از همه با منافع تودهو اما کدام تصميم است که بي
  ميدهد؟  خودمختاری، فدراسيون يا جدا شدن؟

تمام اينها مسائلی است که حل آنها منوط است به شرايط معين تاريخی که 
  .ملِت فرض شده را احاطه مينمايد

عالوه بر اين، شرايط هم مانند تمام چيزها تغيير ميکند و تصميمی که برای 
 ديگر به کلی غير قابل یحيح است ممکن است برای لحظه معينی صیلحظه

  . قبول باشد
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در اواسط قرن نوزدهم مارکس طرفدار جدا شدن لهستان از روسيه بود و 
حق داشت، زيرا که آن وقت موضوع عبارت بود از رهائی يک مدنيت عالی تر 

ن که به در آن موقع مسئله نه اي. از قيد مدنيت پست تری که آن را منهدم مينمود
 .....شکل تئوری و آکادميک بلکه در عمل و درون خوِد زندگی مطرح بود

 لهستان با جدا شدن لهستان از هایدر پايان قرن نوزدهم، ديگر مارکسيست
ند ، چه در عرض پنجاه سال اخير اروسيه مخالفت مينمايند، و آنها هم ذيحق

 و لهستان روی تغييرات عميقی در جهت نزديکی اقتصادی و فرهنگی روسيه
 جدا شدن، از موضوع عمل به موضوع یبعالوه در اثنای اين مدت مسئله. داد

مباحثاِت آکادميک کشيده شد که آن هم شايد فقط موجب َغليانِِِ  افکار روشنفکران 
  . خارجی بود

البته اين موضوع امکان ظهور اوضاع و احوال معين داخلی و خارجی را 
 جدا شدن لهستان مجددًا جزو مسائل روز قرار یئلهکه در اثر آن ممکن است مس

  .گيرد بر طرف نمی نمايد
 ملی فقط با در نظر گرفتن شرايط یاز اينجا چنين بر می آيد که حل مسئله

  . تاريخی که در جريان تکامل خود بايد مورد بررسی قرار گيرد ممکن می باشد
طه ميکند شرايط اقتصادی، سياسی و فرهنگی که ملت مفروضی را احا

يگانه کليد حل اين مسئله است که چگونه اين و يا آن ملت بايد زندگی خود را 
بدين ترتيب .  بايد به خود بگيردئیهاچه شکلترتيب بدهد و تشکيالت آينده آن 

. ممکن است که در مورد هر ملتی راه حل مخصوصی برای اين مسئله الزم آيد
باشد، همانا در اين مورد يعنی در اگر طرح ديالکـتيکی مسئله در جائی الزم 

  . ملی استیمسئله
 خيلی متداول و در عين حال خيلی یبنابراين ما بايد بر ضد يک طريقه

 ملی که سرمنشأ خود را از بوند ميگيرد به طور قطعی یمسئله" حل"عوامانه 
 سهِل استـناد به سوسيال دموکراسی اتريش یسخن ما از شيوه. اظهار نظر نمائيم

 ملی را حل کرده و سوسيال ی  که گوئی ديگر مسئله٩٠و جنوبی است، و اسال
.  حل را از آنها اقتباس نمايندیدموکراتهای روس بايد به طور ساده اين طريقه

در آن فرض شده است که آن چه مثًال برای اتريش صحيح می باشد برای روسيه 
 نظر دور در اين مورد مهم ترين و قطعی ترين موضوع از. نيز صحيح است

شده است و آن هم عبارت است از شرايط واقعی تاريخی در روسيه عمومًا و در 
  . در حدود روسيه خصوصًاایزندگی هر ملت جداگآنه

  بونديست معروف گوش iKossowsk. Wکاسوسکی .ومثًال اندکی به سخنان 
  :فرادهيد

                                                 
  .د ــ سوسيال دموکراسی ا سال و جنوبی د ر جنوب اتريش کار ميکن٩٠



 ١٥٨

ر از نظ) استالين .ی.   ملی استیمنظور مسئله(وقتی که اين مسئله » 
 چهارم مورد بحث بود، پيشنهاد يکی از اعضای کنگره که یاصولی در کنگره

حاوی روح تصميم حزب سوسيال دموکرات اسالو جنوبی بود موجب تحسين 
     ٩١« . عموم گرديد

  "...کنگره باتفاق آرا تصويب کرد" در نتيجه آن خود مختاری ملی را 
ه و نه روشن ساختن نه تجزيه و تحليلی از واقعيت روسي! و همين و بس

 حل را از حزب سوسيال ی در روسيه؛ ابتدا طريقههاشرايط زندگی يهودی
به اتفاق "و باالخره " تأييد"دموکرات اسالو جنوبی اقتباس کرده و سپس آن را 

 ملی را در ی مسئلههااينست طرزی که بونديست"!  آرا تصويب نموده اند
  "... حل مينمايند"روسيه طرح و 
و به . که اتريش و روسيه دارای شرايطی کامال مختلف ميباشندو حال آن 

 ملی خود را در شهر  یهمين علت است که سوسيال دموکراسی اتريش که برنامه
با روح تصميم حزب سوسيال دموکرات اسالو )  ١٨٩٩(  ــBrünnُبرون ــ 
تصويب کرد، اين مسئله را به هيچ ) البته، با برخی اصالحات جزئی(جنوبی 

  .جه باصطالح به شق روسی طرح نکرده و البته به شق روسی هم حل نميکندو
 خود هایقبل از همه طرح مسئله؛  به بينيم اشپرينگر و بائر تئوريسين

 حزب ی ملی ُبرون و قطعنامهیمختارِی فرهنگِی ملی اتريش، مفّسرين برنامه
  سوسيال دموکرات اسالو جنوبی مسئله را چگونه طرح مينمايند؟

  :رينگر ميگويداشپ
  

 هاما اينجا به اين پرسش که آيا عمومًا دولتی مرکب از مليت  » 
 اتريش مجبور هایامکان پذير است، و اين که آيا خصوصًا مليت

هستند يک واحد سياسی تشکيل دهند؛ پاسخ نميدهيم، اين مسائل را ما 
برای کسی که با امکان و لزوم موضوع مزبور . حل شده ميدانيم

: طرح ما حاکيست. يست تفحص ما البته بی پايه خواهد بودموافق ن
 موجوديت مشترکی داشته باشند، چه مجبورند مورد بحث هایملت
بهترين طرزی  به آنها امکان خواهد داد که به   حقوقیهایشکل

  ٩٢) تکيه روی کلمات از اشپرينگر است  («زندگی نمايند؟ 
  

  .قطه مبدأ ميباشد نیبنا براين تماميت دولتی اتريش به منزله

                                                 
  . ١٩٠٧ سال ١٧-١٦کا سوسکی  ص . و" مسائل مليت" ــ رجوع شود به ٩١

  

  .  ١٤ا شپرينگر ص "  مسئله ملی" ــ  رجوع شود به  ٩٢
  



 ١٥٩

  :بائر نيز عينًا همين را ميگويد
  

 اتريش هایما اين فرضيه را مأخذ قرار ميدهيم که ملت» 
در همان اتحاد دولتی که اکنون در آن زندگی مينمايند، باقی 
خواهند ماند، و می پرسيم که آيا مناسبات ملل بين خودشان و 

تحاد چگونه  اين ایمناسبات تمام آنها با دولت در چهارچوبه
    ٩٣« .خواهد بود

    
  .بازهم تماميت اتريش مقدم بر همه چيز است

 مطرح نمايد؟ اين طورآيا سوسيال دموکراسی روسيه  ميتواند موضوع را 
 حق ملل در ینمی تواند چون که از همان ابتدا متکی به نظريه. نه، نمی تواند

  .ا شدن داردحاکميت بر سرنوشت خويش ميباشد که به حکم آن ملت حق جد
 دوم سوسيال دموکراسی ی در کنگره Goldblattگلد بالت حتی بونديست 

 حق ملل در یروسيه اعتراف کرد که سوسيال دموکراسی روسيه از نظريه
  .حاکميت بر سرنوشت خويش نميتواند بگذرد

  : در آن هنگام ميگفتگلد بالت اينک آن چه که 
  

ش هيچ گونه بر ضد حق ملل در حاکميت بر سرنوشت خوي» 
اعتراضی نميتوان کرد در صورتی که ملتی برای استقالل خود 

اگر لهستان نخواهد . مبارزه مينمايد، نميتوان با اين عمل مخالفت کرد
روسيه در آيد بر مآنيست که او را ممانعت "  نکاح قانونی" به 

  « .نمائيم
  

نست که نقاط که از اينجا به دست می آيد ايی ااما نتيجه. همه اينها درست
 اتريش و روسيه نه فقط با يک ديگر يکسان نميباشند هایمبدأ سوسيال دموکرات

آيا پس از اين ممکن است .  مقابل يک ديگرندیبلکه بر عکس درست نقطه
   صحبت کرد؟ها ملی اتريشیی امکان اقتباس چيزی از برنامهیدرباره

 هایاز طريق رفرمرا  " هاآزادی مليت"  خيال دارند هااتريشی. و اما بعد
آنها خود مختاری فرهنگی ملی را به .  بطئی انجام دهندهایجزئی و با گام

 يک اقدام عملی پيشنهاد نموده و ابدًا روی تغييرات اساسی و جنبش یمنزله
آزادی بخش دموکراتيک که در مد نظرشان نيست حساب نمی کنند، در صورتی 

را با تغييرات اساسی  " هاآزادی مليت " ی روسيه مسئلههایکه مارکسيست
                                                 

  .٣٦تأ ليف بائر ص "  ملی و سوسيال دموکراسییمسئله" ــ رجوع شود به  ٩٣
  



 ١٦٠

اجتماعی و جنبش آزادی بخش دموکراتيک مربوط مينمايند، چه، دليلی ندارند 
و اين موضوع است که کار را از لحاظ سرنوشت . روی اصالحات حساب کنند

  . در روسيه اساسًا تغيير ميدهدهااحتمالی ملت
  :بائر ميگويد
  

ری ملی در بديهی است، مشگل است تصور کرد که خود مختا» 
.  يک تصميم بزرگ و يک عمل متهورانه و قطعی به وجود آيدینتيجه

 سخت که در اثر آن یاتريش با يک سير بطئی و دردناک و با مبارزه
قانون گذاری و کشورداری در حالت فلج مزمن خواهند بود قدم بقدم به 

خير، رژيِم قضائِی دولتِی جديد . طرف خود مختاری ملی خواهد رفت
يچ وجه از راه يک عمل بزرگ قانون گذاری به وجود نخواهد به ه

 خواهد بود که ای قوانين بيشمار جداگانهیآمد، بله ايجاد آن به وسيله
  ٩٤« .جداگانه وضع ميشودای هو کمونا هبرای بخش

  
  :او مينويسد. نيز همين را اشپرينگر ميگويد

  
 خود هایارگان( من به خوبی ميدانم که چنين مؤسساتی » 

. طی يکسال و ده سال به وجود نمی آيد ) استالين.یختاری ملی م
براِی تجديِد تشکيالِت حکومت پروس به تنهائی زمانی ممتد الزم 

 اداری خود ی عمدههایپروس برای استقرار قطعِی سازمان... آمد
  .بيست سال وقت الزم داشت

بدين سبب نبايد تصور کنند که من نميدانم برای اتريش چقدر وقت 
   ٩٥« . الزم و چه مشکالتی در پيش است

    
 روس می توانند هایاينها همه کامًال واضح است، اما آيا مارکسيست

مربوط نسازند؟   آيا  می توانند " عمليات متهورانه و قطعی "  ملی را با یمسئله
 به دست یبه عنوان وسيله" قوانين بيشمار جداگانه " به اصالحات  جزئی  و 

اميدوار باشند؟  اگر نمی توانند و نبايد اين  کار را  " ها ملتآزادی" آوردن 
 مبارزه  و دور نمای یبنمايند،  آن وقت آيا از اينجا واضح  نميشود  که  شيوه

 متفاوت است؟ با چنين وضعی چگونه ممکن است ها کامال با روسهااتريشی
 محدود اه اتريشییخود را به خودمختاری فرهنگی ملی يک طرفه و نيمه کاره

                                                 
  ٤٢٢. تأ ليف بائر ص"  ملی و سوسيال دموکراسییمسئله" ــ  رجوع شود به  ٩٤
  ٢٨٢-٢٨١ا شپرينگر ص "  مسئله ملی" ــ رجوع شود به  ٩٥

  



 ١٦١

يا اين که  طرفداران اين اقتباس اميدوار به : از دوحال خارج  نيست. کرد
در روسيه نيستند، يا اين که اين اميد را دارند ولی " عمليات  متهورانه  و قطعی"
  ".نميدانند چه ميکنند"

ند اباالخره، روسيه و اتريش در مقابل مسائل کامال مختلف روز قرار گرفته
.  ملی داشته باشندی مختلفی برای حل مسئلههایمجبورند شيوهو به همين جهت 

اتريش در شرايط پارلمانتاريسم زندگی ميکند، بدون پارلمان با شرايط کنونی، 
ولی چه بسا حيات پارلمانی و قانون گذاری . نشو و نما در آنجا غير ممکن است

بحران .  تصادمات شديِد احزاب ملی بکلی متوقف ميگرددیاتريش به واسطه
به همين . مزمن سياسی که مدتها اتريش بدان مبتال است ناشی از همين جا است

 حياتی را ی ملی محور زندگی سياسی و مسئلهیمالحظه است که در آنجا مسئله
به اين جهت تعجب آور نيست که سياسيون سوسيال دموکرات . تشکيل می دهد

 ملی را قبل از همه  تصادماتیاتريش سعی ميکنند به هر طريقی هست مسئله
 پارلمانتاريسم موجود يعنی به وسائل یحل و فصل نمايند، البته بر زمينه

  ...پارلمانی
شکرخدا را که پارلمان وجود " در روسيه اوًال . درروسيه اين طورنيست

 ی ثانيًا و مهم تر از همه اين که محور زندگی سياسی روسيه مسئله]٦[" ندارد
 روسيه و به یمين است، به اين جهت مقدرات مسئله زیملی نبوده بلکه مسئله

 زمين يعنی با از بين رفتن یملل در روسيه با ّحل مسئله"  آزادی "همين ترتيب 
به همين  . بقايای اصول سرواژ يعنی با دموکراسی کردن کشور مربوط ميباشد

 مستقل و قطعی خود ی ملی مانند يک مسئلهیدليل است که در روسيه مسئله
 ی عمومی و مهم تری است که مسئلهی نمی کند، بلکه قسمتی از مسئلهنمائی

  .آزادی کشور از قيد اصول سرواژ ميباشد
  :اشپرينگر مينويسد

  
بی ثمری  پارلمان  اتريش فقط  به اين دليل است  که هر » 

اصالحی، در داخل احزاب ملی تضادهائی توليد مينمايد که وحدت و 
 بدين سبب است که رهبران احزاب از هر يگانگی آنها را بهم ميزند و

تّرقی . چيزی که بوی اصالحات از آن می آيد جدًا اجتناب مينمايند
 مواضع هااتريش به طور کلی فقط در صورتی ممکن است که به ملت

 هایاين عمل آنهارا از لزوم نگهدارِی دسته. حقوقی الينفکی داده شود
ها امکان ميدهد که به حل مبارز دائمی در پارلمان خالص کرده به آن

   ٩٦« .مسائل اقتصادی و اجتماعی بپردازند
                                                 

  .٣٦ا شپرينگر ص "   ملییمسئله" ــ رجوع شود به  ٩٦
  



 ١٦٢

  
  :بائر نيز همين را ميگويد

   
دولت ابداًً . برای دولت مقدم بر همه چيز صلح ملی الزم است» 

 ینميتواند تحمل کند که قانون گذاری به خاطر موضوع کامًال  ابلهانه
ملی بين اشخاِص  کوچکی که در فالن  مرز یزبان، به خاطر مشاجره

تحريک شده به عمل می آيد و به خاطر هر مکتب جديدی عقيم    
  ٩٧«   بماند

  
 ملی در یولی اين هم کمتر واضح نيست که مسئله.  اينها واضح استیهمه

سرنوشت پيشرفت و تّرقی را در .  ديگری قرار داردیروسيه به کلی در زمينه
  . ملی تابع آنستیمسئله.  زمين حل ميکند نه ملییروسيه مسئله

 مبارزه و وظائف روز با يک هایپس طرح مسئله و دورنماها و شيوه
مگر روشن نيست که در چنين وضعيتی فقط اشخاصی که . نداديگرمختلـف

حل " ملی را مستقل از زمان و مکان یسروکارشان با کاغذ است و مسئله
  مه، مشغول باشند؟ می توانند از اتريش سر مشق گرفته و به اقتباس برنا" ميکنند 

 مبدأ و ی نقطهیبار ديگر تکرار می کنيم شرايط واقعی تاريخی به منزله
 ی يگانه طرح صحيح، ــ اينست کليد حل مسئلهیطرح ديالکتيکی مسئله به منزله

 .ملی
 
 
 
 

٤  
  

  خود مختاری فرهنگی ملی
   

 اصول ی ملی اتريش، دربارهی صورِی برنامهیفوقًا ما راجع به جنبه
 روس نميتوانند صاف و ساده از هایژيک که به حکم آن مارکسيستمتدولو

 خود قرار ی آن را، برنامهیسوسيال دموکراسی اتريش سرمشق گرفته و برنامه
  .دهند، صحبت کرديم

                                                 
  .٤٠١بائر ص " مسئله ملی"  ــ رجوع شود به ٩٧



 ١٦٣

  .اينک در ماهيت خود برنامه سخن بگوئيم 
   اتريش از چه قرار است؟هایبنابراين ببينيم برنامه ملی سوسيال دموکرات

  .خودمختاری فرهنگی ملی: مه در دو کلمه خالصه ميشوداين برنا
معنی اين اوًال آنست که خود مختاری مثًال به کشور چک يا لهستان که 

 و ها هستند داده نشده بلکه عمومًا به چکها و لهستانیها آن چکیساکنبن عمده
م  بدون توجه به سرزمين داده ميشود و تفاوت نميکند که آنها ساکن کداهالهستانی

  .محل اتريش باشند
  . مينامند نه ارضیملیبدين جهت است که که اين خود مختاری را 
 و غيره ها، آلمانیها و لهستانیهامعنِی اين ثانيًا آن است که يگان يگان چک

 کاملی را هایی هستند، ملتا اتريش پراکنده و آحاد جداگانهیکه در نقاط مختلفه
در اين . رکيب دولت اتريش ميگردندتشکيل داده و به عنوان ملت داخل در ت

 خود هایصورت اتريش اتحادی  از نواحی خودمختار نبوده بلکه اتحاد مليت
  .ندامختار است که بدون توجه به سرزمين متشکل شده

معنی اين ثالثًا آن است که مؤسسات عمومی ملی که بدين منظور ميبايستی 
اشتغال " سياسی "ائل  و سايرين ايجاد شود به مسها، چکهابرای لهستانی

مسائِل بخصوص . نورزيده بلکه فقط به مسائل فرهنگی اشتغال خواهند ورزيد
حل و فصل ) Reichratsرايشس راتس ــ (سياسی در پارلمان عمومی اتريش 

  .خواهد گرديد
 هم اضافه شده و  فرهنگیبدين جهت است که به اين خودمختاری نام

 است که از طرف سوسيال ای متن برنامهو اين هم. فرهنگی ملی ناميده ميشود
 تصويب شده  )Brünn( بُرون  ی در کنگره١٨٩٩دموکراسی اتريش در سال 

  ٩٨. است
مشاجرت ملی در اتريش مانع "در برنامه پس از تذکر راجع به اين که 

قبل از همه يک ...  ملییحل قطعی مسئله"که، " پيشرفت سياسی است
ين مسئله فقط با وجود يک جامعه حقيقتًا  حل ا" که، " ضرورت فرهنگی دارد 

انتخابات همگانی، مستقيم و متساوی بنا شده   که  بر اساس  حق  دموکراتيک
  :، اين طور ادامه داده ميشود"باشد، امکان پذير است 

  

                                                 
 ــ به اين برنامه نمايند گآن حزب سوسيال دموکرات ا سال و جنوبی نيز رأی دا د ٩٨

سال "    بُرونی ملی در کنگرهیا طرا ف مسئلهمذا کرا ت در "رجوع شود به  . ند
   .٧٢ ص ١٩٠٦



 ١٦٤

 اتريش فقط با وجود های توده ٩٩خصوصيات ملی بقا و رشد » 
بدين . کان پذير استتساوی کامِل حقوق و فقدان هرگونه ظلم و ستم ام

سبب مقّدم بر همه بايستی سيستم مرکزيت بوروکراتيک دولتی و به 
  .همين طريق امتيازات فئودالی در اراضی  جداگانه از بين برده شود

با وجود اين شرايط و فقط با وجود اين شرايط است که در اتريش 
صول به جای نفاق ملی، نظم ملی می تواند مستقر شود، يعنی بر طبق ا

  :زيرين
  
 اتريش بايد تغيير شکل دهد و به صورت دولتی در آيد که -١

  .هاعبارت باشد از اتفاق دموکراتيک مليت
ند ائی که از قديم متعـلق به تاج و تخت بودهها به جای سرزمين-٢

ند، ا محدود گرديدهها خود مختاری که به مليتهایبايد کئوپوراسيون
 امور در یقانون گذاری و ادارهتشکيل گردد و در هر يک از آنها  

دست مجالس ملی باشد که بر اساس آرای عمومی، مستقيم و متساوی 
  .انتخاب شده باشند

 نواحی خود مختار يک ملت واحد با يک ديگر يک اتفاق -٣
واحد ملی، که امور ملی خود را کامًال به طور مستقل حل ميکنند، 

  .تشکيل ميدهند
 قانون مخصوصی که از یيله ملی به وسهای حقوق اقليت-٤

  «. طرف پارلمان امپراطوری وضع ميشود، تأمين ميگردد
  

  ١٠٠. اتريش به همبستگی خاتمه می يابدهای برنامه با دعوت تمام ملت
" ای منطقهینظريه" به سهولت مشهود ميگردد که در اين برنامه اثراتی از 

ع خود مختاری ملی  موضویولی به طور کلی اين برنامه ِافاده. باقی مانده است
بيهوده نيست که اشپرينگر که نخستين مبلغ خود مختاری فرهنگی ملی . ميباشد

     ١٠١.است اين برنامه را با وجد و شعف تلقی مينمايد
                                                 

به جا )  پآنينیرجوع شود به کتا ب بائر ترجمه(پآنين .  روسی می ــ در ترجمه٩٩
پآنين اينجا را درست ترجمه . ترجمه شده"  ملیهایشخصيت"  "خصوصيا ت ملی"ی 

اجع  به   آن جا ر. وجود ندارد" شخصيت "یدر متن آلمانی کلمه. نکرده است
„Nationalen  Eigenart“ گفته شده است که از لحا ظ معنی خصوصيا ت  يعنی راجع به 

  .خيلی فرق  دارد
  

در بُرون سال  „Verhandlungen des Gesamtparteitages„ : ــ رجوع شود به١٠٠
١٨٩٩  

  ٢٨٦ا شپرينگر ص "  موضوع ملی" ــ رجوع شود به  ١٠١



 ١٦٥

خود مختاری ملی   ١٠٢ فتح تئوريک" بائر نيز همين عقيده را داشته و آن را 
 یکند که طرز ِافادهمينامد؛ فقط برای اين که مطلب بهتر روشن شود پيشنهاد مي

متشکل  کردن " چهارم به شکل واضح تری تغيير يابد که مبين لزوم  یماده
  خود مختار به شکل يک کئوپوراسيوِن حقوقی یاقليت ملی در هر ناحيه

   ١٠٣.   امور مدارس و ساير کارهای فرهنگییعمومی برای اداره
  . ملی سوسيال دموکراسی اتريشیچنين است برنامه

  . علمی آن را بررسی نمائيمهایاينک پايه
 خودمختاری فرهنگی یبه بينيم استدالل سوسيال دموکراسی اتريش درباره

  .ملی که اين همه از آن دم ميزند چيست
  . اين مبحث يعنی اشپرينگر و بائر مراجعه نمائيمهایبه تئوريسين

 اتفاقی از افراد ی که ملت را به منزلهایخودمختاری ملی از آن نظريه
 .قل از سرزمين معين ميداند ،  مبدأ ميگيردمست

  : بر طبق تئوری اشپرينگر
  

 اتحادهای هاملت. مليت به هيچ وجه ارتباط اساسی با سرزمين ندارد » 
     ١٠٤« . فردی خود مختار ميباشند

  
" تلقی مينمايد که به آن " اشتراک فردی » بائر نيز ملت را مانند يک 

   ١٠٥« . داده نشده است معينی یسيادت تام در يک ناحيه
 متصل واحدی یولی افرادی که تشکيل ملت ميدهند همواره به شکل توده

ئی منقسم ميشوند و با چنين حالتی در وجود هازندگی نمی کنند و اغلب به گروه
اری است که آنها را به نواحی و دو اين سرمايه. ديگر ملل اجنبی نفوذ مينمايند

 ضمن وارد شدن هاولی اين گروه. راندشهرهای مختلف برای کسب معاش می 
به مناطق ملی اجنبی و تشکيل اقليت ملی در آنجا از طرف اکثريت ملی محل از 

تصادمات ملی . لحاظ زبان و بر قراری مدارس و غيره تحت فشار قرار ميگيرند
 از اينجا ناشی ایخود مختاری منطقه" بيفايده بودِن. " از اينجا آغاز ميگردد

 اشپرينگر و بائر یه راه برون آمدن از چنين وضعيتی به عقيدهيگان. ميشود
 مملکت ی مليِت معينی که در نقاط مختلفههایعبارت از اين است که اقليت

. ند، در يک اتفاق عمومی ملی مرکب از تمام طبقات، متشکل شونداپراکنده شده

                                                 
  . ٥٤٩ص "    ملی یمسئله"  ــ رجوع شود به  ١٠٢
  ٥٥٥ص "  مسئله ملی" ــ رجوع شود به  ١٠٣
  ١٢ا شپرينگر ص " موضوع ملی" ــ رجوع شود به  ١٠٤

   . ٢٨٦ص " مسئله ملی" ــ رجوع شود به   ١٠٥



 ١٦٦

ی را حفظ  ملهای آنها فقط چنين اتفاقی ميتواند منافع فرهنگی اقليتیبه عقيده
  .نمايد، و فقط اين اتفاق قادر است به اختالفات ملی پايان بخشد

  :اشپرينگر ميگويد
  

 تشکيالت صحيح داد، آنها را از حقوق و هاالزم است به مليت» 
ايجاد قانون آسان است ولی بايد "  البته ١٠٦"...وظايف بهره ور کرد

اگر "... " نه؟ديد تأثيری را که از آن انتظار ميرود خواهد بخشيد يا 
 قانون ايجاد کنند الزم است قبل از همه خود هاميخواهند برای ملت

بدون  متشکل  کردن )  " ١٨ - ٨. همانجا ص( ".. ايجادگردندهاملت
 ايجاد حقوق ملی و بر طرف ساختن مشاجرات ملی غير ممکن هامليت
  ) ٨٩همانجا ص (  «".است

  
 به صورت کئوپوراسيوِن هامتشکل کردن اقليت" بائر نيز هنگامی که 

 ی طبقهیمطالبه "ی  را به منزله١٠٧، "حقوِق عمومی بر اساس پرنسيب فردی 
  .مطرح مينمايد،همين عقيده را دارد" کارگر

 را متشکل نمود؟ چطور بايد معين نمود که فردی هاولی چگونه بايد مليت
  به اين و يا آن ملت تعلق دارد؟

  :اشپرينگر ميگويد
  

 ای هر فردی که در ناحيه. ملی تعيين ميشودهایروی تعرفهاين تعلق از  » 
    ١٠٨« .ساکن است بايد تعلق خود را به يک ملت اعالم نمايد

  :بائر ميگويد 
  

 هاطبق پرنسيب فردی، فرض چنين است که ساکنين به مليت"» 
و اين تقسيم بر اساس اعالم آزاد اشخاص بالغ ... تقسيم خواهند گشت 
ای هبايد دفترچه"  برای اين منظور است که و" به عمل خواهد آمد

     ١٠٩« ".ملی بر حسب محل سکونت تهيه گردد
   

  :و سپس بائر ميگويد
                                                 

  . ٧٤ص " موضوع ملی" ــ رجوع شود به   ١٠٦
     .٥٥٢ص " مسئله ملی"رجوع شود به    ــ١٠٧

 . ٢٢٦ص "  یموضوع مل"رجوع شود به    ــ١٠٨
  .٣٦٨ص "   ملییمسئله" ــ رجوع شود به   ١٠٩

  



 ١٦٧

  
ئی که در نواحی ملِی همگون سکونت دارند و اه آلمانییهمه» 

ملی بر حسب سکونت در ای هئی که در دفترچهها آلمانییسپس همه
 شورای ملی ده و ند تشکيل ملت آلمان را داانواحی مشترک ثبت شده

  )٣٧٥همانجا ص (« . را انتخاب مينمايند
  

 . و غيره گفتها، لهستانیها چکیعينًا همين را هم بايد درباره
  : اشپرينگریبنا بر عقيده

  
 عبارت از پارلمان فرهنگی ملی است که شورای ملی » 

 الزم برای رسيدگی به یار برقراری اصول و تصويب هزينهدعهده
 ادبيات ملی، صنايع مستظرفه و علوم، برپا کردن امور مدارس ملی،

  ١١٠« .  نقاشی، تئاتر و غيره ميباشدهای ، سالونها، موزههاآکادمی
  

  .چنين است تشکيالت ملت و مؤسسات مرکزی آن 
  : بائریبعقيده

  
حزب سوسيال دموکرات اتريش، ضمن ايجاد يک چنين » 

ترس تمام در دس... فرهنگ ملی را " مؤسساتی، کوشش خواهد کرد 
تمام اعضاء ملت را در يک  ممکنه یتوده گذارده و با اين يگانه وسيله

تکيه روی کلمات از آن   ( ١١١«  . فرهنگ مشترک مّلی بهم پيوند دهد
  )ماست 

  
 اينها فقط مربوط به اتريش است، ولی یممکن است تصور کرد، که همه

تاری مّلی در کشورهای او جدًا تأييد ميکند که خود مخ. بائر با اين موافق نيست
  .ند حتمی استاديگری هم که  مانند اتريش از چندين مليت ترکيب شده

  
  : بائریبعقيده

  
در کشور مليتها پرولتاريای تمام ملتها در مقابل سياست ملی » 

طبقات ثروتمند، که عبارت از سياست بدست گرفتن قدرت است، 

                                                 
  . ٢٣٤ص " موضوع ملی"رجوع شود به    ــ ١١٠
   .٥٥٣ص "   ملییمسئله" ــ  رجوع شود به  ١١١



 ١٦٨

همانجا ص  ( «  .تقاضای خود يعنی خود مختاری ملی را قرار ميدهد
٣٣٧ (  

  
بعدًا به طور نامحسوسی خود مختاری ملی را جايگزين حق ملل در 

   :حاکميت بر سرنوشت خود نموده چنين ادامه ميدهد
  

بدين ترتيب خود مختاری يعنی حق ملل در حاکميت بر سرنوشت » 
ئی خواهد بود که ها مشروطيت پرولتاريای تمام ملتیخود، ناگزير برنامه

  )٣٣٣همانجا ص (« .  سکونت دارندهامليتدر کشور 
  

  :ولی وی از اين هم پا فراتر ميگذارد و ايمان ژرف دارد بر اين که
  

مرکب از تمام طبقات که به توسط او و "  ملی هایاتحاديه» 
 آينده ی ابتدائی جامعهیيک نمونه" متشکل شده است"اشپريـنگر 

رژيم اجتماعی " سوسياليستی خواهند بود، چه او می پندارد که 
ئی که حدود آنها از روی مليت هابشريت را به جامعه... سوسياليستی

که در زمان  )٥٥٥همانجا ص (، "تعيين شده  است تجزيه خـواهد کرد
 ملی خود مختار گروه بندی  خواهد هایبشريت به جامعه" سوسياليسم 

 سوسياليستی بدون یکه بدين طريق، جامـعه )٥٥٦همانجا ص (، "شد
به صورت يک تابلوی رنگارنگی از اتحادهای انفرادی ملی و شک 

همانجا ص (، " محلی عرِض وجود خواهد نمودهایکئوپوراسيون
پرنسيب سوسياليستی مليت يک سنتز عالی " که بالنتيجه ) ٥٤٣

  ) ٥٤٢ص  همانجا(«  ". پرنسيپ ملی و خود مختاری ملی ميباشد 
   

  ... تصور ميرود کا فی با شد 
 استدالل خود مختاری فرهنگی ملی در تأليفات بائر و اشپرينگر چنين است

.  
چيزی که قبل از همه جلب نظر می نمايد تبديل نا مفهوم و بدون دليل حق 

از دو حال . ملل در حاکميت بر سرنوشت خود به خود مختاری ملی ميباشد
خارج نيست؛ يا بائر  نفهميده است حق ملل در حاکميت بر سرنوشت خود 

زيرا . ت، يا اين که فهميده است ولی به يک علتی عمدًا آن را محدود مينمايدچيس
  :شکی نيست که



 ١٦٩

فرض است، در ها در خود مختاری فرهنگی ملی تماميت کشور مليت) الف
صورتی که حق ملل در حاکميت بر سرنوشت خود از قالب چنين تماميتی خارج 

 .ميگردد
ت را از حقوق تام و تمام حق ملل در حاکميت بر سرنوشت خود، مل) ب

به " فرهنگی " برخوردار ميکند در صورتی که خود مختاری ملی فقط حقوق 
  .اين د ليل اول. او ميدهد

در ثانی کامًال امکان دارد که در آينده اوضاع و احوال داخلی و خارجی 
 کشور ی مصمم شود از جرگههاطوری جور آيند که در اثر آن يکی از مليت

روتنی ای هگردد، مانند اتريش که در آنجا سوسيال دموکرات خارج هامليت
ملت خود را " دو قسمت" حزبی ُبرون اظهار کردند، حاضرند یضمن کنگره

که برای "  در اين صورت خود مختاری ملی ١١٢. در يک واحد کل متحد نمايند
چه ميشود؟ اين چه طرز حل مسئله است  "  ناگزير استهاپرولتاريای تمام ملت

تماميت  ] ٧[ را به طور مکانيکی و تحت منگنه در بستر  پروکروست هاتکه مل
  کشور می گنجاند؟

شعار . از اين گذشته خود مختاری ملی با سراپای سير تکامل متضاد است
ئی ها است، ولی اگر خود زندگی، اگر تکامل اقتصادی، گروههاآن تشکيل مليت

لف پراکنده سازد آيا بهم پيوستن را يک جا از بين آنها جدآنموده و در نواحی مخت
آنها به طور مصنوعی امکان پذير است؟ شکی نيست که در نخستين مراحل 

ولی در اين هم شکی نيست که در عالی ترين . اری، ملل بهم می پيوندنددسرمايه
 بسياری از بين های ملل، سير جدا شدن گروهیاری، سير تفرقهدمراحل سرمايه

ش ميروند و بعدًا به کلی به نواحی ديگر مملکت تغيير ملل که ابتدا پی کسب معا
مسکن ميدهند، شروع می گردد؛ ضمنًا آنهائی که تغيير مسکن ميدهند روابط 

 تازه ارتباطات جديدی به دست می هایقديمی خود را از دست داده در محل
 کسب نموده و شايد ای تازههایآورند و از نسلی به نسل ديگر عادات و سليقه

سئوال ميشود؛ آيا ممکن است اين دستجات مجزا .  زبان تازه نيز می گردنددارای
 هایاز يک ديگر را در يک واحد اتحاد ملی بهم پيوست؟ کجا است آن حلقه

اعجاز کننده که به کمک آنها ميتوان متحد نشدنی را متحد نمود؟ مثًال آيا ممکن 
به " آن ور قفقاز یها بالتيک را با آلمانیی کشورهای کرانههایاست آلمانی

؟ پس اگر اينها غير قابل تصور و امکان است در اين " شکل يک ملت پيوند داد
) اوتـوپی( تخيلی یصورت چه فرقی بين خود مختاری ملـی و فرضيه

 قديمی که می کوشيدند چرخ تاريخ را به عقب بر گردانند وجود هایناسيوناليست
  دارد؟

                                                 
  ٤٨ص " مذاکرات در اطراف مسئله در کنگره حزبی برون" ــ رجوع شود به ١١٢
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يير مسکن فرو ميريزد بلکه به  تغیباری وحدت ملی نه فقط در نتيجه
در نخستين مراحل .  طبقاتی از داخل نيز از هم می پاشدی حدت مبارزهیواسطه
پرولتاريا و بورژوازی " اشتراک فرهنگی"اری هنوز می توان از دسرمايه

 طبقاتی، ايـن یسخن راند، ولی با پيشرفت صنايع سنگين و شدت مبارزه
م که  کارفرمايان و کارگران يک ملت مادا. رو بزوال می گذارد" اشتراک"

" اشتراک فرهنگی"واحد، ديگر نتوانند منويات يک ديگر را درک نمايند از 
ميتوان " اشتراک سرنوشت "از کدام  . ملت نمی توان به طور جدی سخن راند
جنگ " جنگ است  و پرولتاريا اعالم یبحث کرد هنگامی که بورژوازی تشنه

کن است از چنين عناصرمتضادی يک اتفاق واحد می نمايد؟ آيا مم"به جنگ
پيوند " ی مرکب از تمام طبقات تشکيل داد؟  آيا پس از اين می توان درباره

 سخن راند؟ آيا از اين ١١٣" تمامی اعضای ملت در يک اشتراک فرهنگی ملی
 طبقاتی تضاد یچنين نتيجه نمی شود که خود مختاری ملی با تمام جريان مبارزه

  دارد؟
شعار اجرا شدنی  !"تشکيل ملت بده : " ک لحظه فرض کنيم که شعارولی ي

 که سعی می کنند ملت هاباز عمل اعضای پارلمان بورژوازی مليت. است
. قابل درک استی  اتا آراء اضافی به دست بياورند تا اندازه" تشکيل بدهند"

" اهمتشکل کردن ملت" از چه موقعی به تشکيل ملتها، هاولی سوسيال دموکرات
  ند؟ا مشغول شدههاملت" ايجاد"و

 یکه مبارزهی ائی هستند که در دورههااينها چگونه سوسيال دموکرات
طبقات با شديدترين وجهی به وخامت می گرايد اتحادهای ملی مرکب از تمام 
 یطبقات تشکيل ميدهند؟ تا به حال  سوسيال دموکراسی اتريش مانند همه

اشت که عبارت از متشکل کردن  تنها يک وظيفه دهاسوسيال دموکرات
حاال اشپرينگر ."  ور افتا ده است" ولی از قرار معلوم اين وظيفه . پرولتاريا بود
" ايجاد " و جالب  توجه تری پيش ميکشند که عبارت از " تازه  "یو بائر وظيفه

  .ملت است" تشکيل "و 
  آری، اين حکم منطق است که هر کس که خود مختاری ملی را پذيرفته

رآنيز بپذيرد ولـی اين پذيرش بـه معنی فـرود آمدن " تازه "یاست بايد اين وظيفه
  .از موضع طبقاتی و قدم نهادن در راه ناسيوناليسم است

 یخود مختاری فرهنگی ملی اشپرينگر و بائر شکل نازک کاری شده
  .ناسيونا ليسم است

                                                 
       ٥٥٣بوئر ص "  ملییمسئله" ــ  رجوع شود به  ١١٣
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که،  اتريش موظف ميکند های ملی سوسيال دموکراتیاين که برنامه
باشند نيز به هيچ وجه تصادفی " ها ملی توده بقاء و رشد خصوصيات "مواظب 
  :درست فکر کنيد. نيست

      
تاتارهای آن ور قفقاز مانند خـود " خصوصيات ملی " و رشد " بقاء"

 ی"توسعه" و ) شاه حسين وا حسين " ! ( شاخ سين واخ  سين "آزاری هنـگام  
  " !....حق انتقا م"  مانند هایگرج" خصوصيات ملی " اين قبيل 

 بورژوا ـ  ناسيوناليستی ِصرف است و ی در يک برنامهایجای چنين ماده
 اتريش گنجيده است، به اين های سو سيال دموکراتیاگر اين ماده در برنامه

علت است که خود مختاری ملی، چنين موادی را تحمل ميکند و با آن تضادی 
  .ندارد

 فعلی برازنده نباشد برای یاری ملی برای جامعهولی مادامی که خود مخت
  . آينده يعنی سوسياليستی به مراتب نا برازنده تر خواهد بودیجامعه

ئی که حدود آنها ها بشريت به جامعهیتجزيه " یپيش گوئی بائر را درباره
  تمامی جـريان تکامل بشريت را رد        ١١٤" از روی مليت تعيين شده است 

 ملی مستحکم  نميشود، بلکه از هم می پاشد و فرو های فاصلّحد. مـی نمايد
  : می گفت که١٨٥٠  تا ١٨٤٠ی هامارکس از همان سال. ميريزد
  

مختلف از همين حاال به طور ی ها ملی و اختالف منافع خلقیتجزيه" »  
تسلط پرولتاريا اين محو شدن آنها را بيش از " و ." روز افزونی محو ميشود

   ]٨[ « .."د کردپيش تسريع خواه
  

اری و جابجا شدن د تکامل بعدی بشريت که تـرقی عظيم توليد سرمايه
 وسيع تری را با خود آورد به طور های و جمع شدن افراد در سرزمينهامليت

  .قطعی فکر مارکس را تأييد ميکند
تابلوی رنگارنگی "  سوسياليستی را به شکل یاين که بائر ميخواهد جامعه

جلوه دهد، تشبث "  محلی هایفرادی ملی و کئوپوراسيوناز اتحادهای ان
يست برای  اين که به جای جهان بينی  مارکسيستِی سوسياليسم، جهان اخائنانه

تاريخ سوسياليسم نشان ميدهد که هر گونه .  باکونين را بنشاندیبينی اصالح شده
  .کوششی از اين قبيل، عناصر يک ورشکستگی حتمی را در بر دارد

 هاکه بائر از آن تحسين " هااصل سوسياليستی مليت"  آن ی دربارهما ديگر
ِ "  ما یميکند و به عقيده بورژوازی را جای گزين پرنسيپ  "  پرنسيپ مليت 

اگر خود مختاری .  سوسياليستی می نمايد صحبتی  نمی کنيم طبقاتی یمبارزه
                                                 

  . ــ  رجوع شود به ا بتدای اين فصل١١٤
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د که اين ملی از چنين پرنسيپ مشکوکی منشأ ميگيرد، آن وقت بايد تصديق کر
  .پرنسيپ برای جنبش کارگری فقط زيان آور است

 ایراست است که اين ناسيوناليسم آن قدرها نمايان نيست و به طور ماهرانه
زير جمالت سوسياليستی مستور شده است، ولی همين خود زيان آن را برای 

د، بر ناسيوناليسم علنی هميشه ميتوان فائق آم. پرولتاريا به مراتب بيشتر ميکند
تشخيص آن مشکل نيست، ولی با ناسيوناليسمی که بر روی خود نقاب کشيده و 
زير نقاب  خود، شناخته نميشود مبارزه به مراتب مشکل تر است زيرا در زير 

 سوسياليسم که خود را بدان پوشانده است کمتر آسيب می پذيرد و بيشتر یزره
مسموم و افکار زيان بخش وجود آن در ميان کارگران، محيط  را  .  دوام ميکند

 مختلف ترويج هایعدم اعتماد متقابل و حس جدائی را در کارگران مليت
  .مينمايد

خود مختاری . ولی زيان خود مختاری ملی  به همين جا  پايان نمی پذيرد
ملی نه فقط زمينه را برای جدائی ملل آماده می نمايد بلکه برای پراکندن جنبش 

 خود مختاری ملی برای یانديشه. ا مهيا می سازدواحد کارگری نيز زمينه ر
 تشکيل شده هاانشعاب حزب واحد کارگری به احزاب جداگانه که بر حسب مليت

 قطعه قطعه هاپس از حزب، اتحاديه. باشند، مقدمات پسيکولوژيک ايجاد مينمايد
بدين ترتيب جنبش واحد طبقاتی به . شده و جدائی کامل حاصل ميشود

  . ملی منقسم می گرددیگانهجويبارهای  جدا
 را هامی باشد اسف انگيزترين مثال" خود مختاری ملی"اتريش که مهد 

حزب سوسيال دموکراسی اتريش  که زمانی  .  اين پديده به ما ميدهدیدرباره
شروع به تقسيم به )  حزبی ويمبرگیکنگره  (١٨٩٧متحد بود از  همان سال 

که در آن  خود ) ١٨٩٩(   بُرون  حزبییپس از کنگره. احزاب مختلف نمود
. مختاری ملی به تصويب رسيد تفرقه  به طور روزافزونی رو به شدت نهاد

باالخره کار به جائی رسيد که اکنون عوض  يک  حـزب  واحـد بين المللی شش 
حزب ملی موجود است که از بين آنها حزب سوسيال دموکرات چک با حزب 

  .ار نميخواهد داشته باشدسوسيال دموکرات آلمان حتی سرو ک
در اتريش چه در .  کارگری هم با احزاب مربوط هستندهایو اما اتحاديه

 همان کارگران  ی کارگری، کار عمده  به عهدههایاحزاب و چه در اتحاديه
بدين جهت اين خطر وجود داشت که تجزيه طلبی . سوسيال دمـوکرات  می با شد

 نيز قطعه قطعه هامنجر گردد و اتحاديه هادر حزب به تجزيه طلبی در اتحاديه
حاال .  منقسم گرديدندها نيز بر حسب مليتهاهمان طور هم شد؛ اتحاديه. شوند

اغلب حتی کار به جائی می رسد که کارگران چک اعتصاب کارگران آلمآنی را 
شکسته و يا اين که در انتخابات  شهرداری به اتفا ق بورژوازی چک بر ضد 

  .مل می نمايندکارگران آلمآنی ع
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 ملی را حل یاز اينجا معلوم ميشود که خود مختاری فرهنگی ملی، مسئله
نميکند و عالوه بر آن آن را شديد و غامض نموده، برای اختالل در وحد ت 

، برای تشديد اصطکاک هاجنبش کارگری، برای جدائی کارگران بر حسب مليت
  .  مساعدی را ايجاد مينمايدیما بين آنهازمينه

 .ين است محصول خود مختاری ملیچن
 
 
 
 

٥  
  
  بوند

  ناسيوناليسم و تجزيه طلبی آن
  

 و ها، لهستانیهافوقًا متذکر شديم، بائر که خود مختاری ملی را برای چک
 اظهار هاسايرين ضروری ميداند، معهذا با چنين خود مختاری، برای يهودی

 کارگر بايد برای یهآيا طبق" بائر در مقابل اين سئوال که . مخالفت می نمايد
خود مختاری ملی " جواب ميدهد که "  يهود تقاضای خود مختاری نمايد؟یتوده

 علت اين امر، به ١١٥" نمی تواند مورد تقاضای کارگران يهود قرار گيرد
، هايهودی(اری نميگذارد آنها د سرمايهیجامعه"  بائر، آن است که یعقيده
  ١١٦."  نند يک ملت باقی بمایبه مثابه ) استا لين.ی

بنابـراين کسی باقی . ملت يهود موجوديت خود را خاتمه ميدهد: خالصه
 ديگر حل های در مليتهايهودی. نميماند که خود مختاری برای وی تقاضا شود

  .ميگردند
. ، به عنوان يک ملت، تازگی نداردهااين نظريه نسبت به سرنوشت يهودی

 ١١٧ کرده بود]٩[اظهار  ١٨٥٠ــ١٨٤٠ هایاين نظر را مارکس در همان سال
کائوتسکی اين نظر را در سال .  آلمان بودهایومنظورش به طور عمده يهودی

                                                 
   .٣٩٦ و ٣٨١ص " مسئله ملی" ــ رجوع شود به  ١١٥
   . ٣٨٩ ــ همانجا ص ١١٦
   . ١٩٠٦سال "   يهودی مسئلهیدرباره" ــ رجوع شود به کتا ب وی  ١١٧
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١١٨  ١٩٠٣
اکنون بائر آن را راجع به .  روسيه تکرار کردهای يهودیی درباره 

 اطريش تکرار می نمايد، منتهی با اين فرق که موجوديت کنونی ملت هایيهودی
  . آن مورد انکار استیجوديت آيندهيهود مورد انکار وی نبوده بلکه مو

 يک ملت چنين توضيح ی را به مثابههابائر امکان ناپذير بودن بقای يهودی
 معين و محدود برای سکونت و عمران یها  يک منطقه"يهودی"ميدهد کـه 

قبل .   اين توضيح اساسًا صحيح است ، ولی مبين تمام حقيقت نيست١١٩"  ندارند 
 قشر وسيع و پا هاين جستجو کرد که در بين يهودیاز همه ملت را بايد در ا

برجائی که وابسته به زمين باشد، قشری که طبيعتًا ملت رآنه تنها به شکل 
از بين . مستحکم ميکند وجود ندارد" ملی " استخوان بندی بلکه به شکل بازار 

پنج تا شش ميليون يهودی روسی فقط سه تا چهار درصد آنها به طور مستقيم و  
 نـود و شش در صد  آنها  در یر  مستقيم  با  زراعت  مربوط  هستند و  بقيهغي

تجارت، صنايع و در ادارات شهری به کار مشغول بوده و به طور کلی در 
 هاند و در هيچ يک از شهرستاناشهرها سکونت دارند، در روسيه پـراکنده

 .اکثريتی را تشکيل نميدهند
 ملی های ديگر به شکل اقليتهایمليت که در مناطق هابدين طريق، يهودی

ند به طور عمده به عنوان صاحبان صنايع، تجار و شاغلين آزاد به اپراکنده شده
" ملل اجنبی" خدمت می نمايند و بالطبع از حيث زبان و غيره با " اجنبی"ملل 

 که ها اينها درعين وابستگی به اختالط روز افزون مليتیهمه. جور می شوند
 هااری می باشد، باعث حل شدن يهودید سرمايهیکامل يافتهمختص اشکال ت

فقط می تواند اين "  سکونتیحدود منطقه"از بين بردن . بين ساير ملل می گردد
 خود مختاری ملی یاز اين نقطه نظر مسئله. عملِ  حل شدن را تسريع نمايد
ور به خود می گيرد زيرا که خود آ شگفت یبرای يهوديان روس اندکی جنبه

 آن انکار ميشود و موجوديت یختاری را برای ملتی پيشنهاد ميکنند که آيندهم
  !فعلی آن را هم بايد ثابت نمود

با وجود اين بوند اين موضع شگفت آور و سست بنيان را برای خود 
را بر "  ملییبرنامه) "١٩٠٥سال ( خود در یانتخاب کرده و در ششمين کنگره

  .مودطبق روح خود مختاری ملی تصويب ن
  .دو کيفيت ، بوند را بچنين اقدا می واداشت

 يک سازمان سوسيال دموکرات یکيفيت اول ــ وجود بوند به منزله
 های هم گروه١٨٩٧پيش از سال .  بودها و فقط يهودیهاکارگری يهودی

                                                 
سال "   يهودیقتل عا م کی شينيف و مسئله" ــ  رجوع شود به کتا ب وی  ١١٨  
١٩٠٣  

  .             ٣٨٨ص " مسئله ملی"  رجوع شود به   ــ١١٩
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سازمان "سوسيال دموکرات که در ميان کارگران يهودی کار ميکردند ايجاد 
 ١٨٩٧آنها در سال . هدف قرار داده بودند را ١٢٠"  مخصوص کارگری يهود

اين امر در آن . بهم پيوستند و چنين سازمانی را هم به شکل بوند ايجاد کردند
زمانی بود که سوسيال دموکراسی روسيه در حقيقت هنوز به صورت يک 

از آن زمان بوند پی در پی در رشد و توسعه بود و . سازمان واحد وجود نداشت
 سوسيال دموکراسی روسيه برجسته تر ی روزهای تيرهیروزبروز در زمينه

 ای توده فرا ميرسد، جنبش ١٩١٠ــ ١٩٠٠ هایباالخره سال... نمايان ميگرديد
سوسيال دموکراسی لهستان رشد کرده و کارگران يهودی . کارگری آغاز ميشود

سوسيال دموکراسی روسيه رشد نموده و .   جمعی می کشاندیرا به مبارزه
 ملی هایچهارچوب. را به طرف  خود جلب می نمايد" طرفدار بوند"کارگران 

در مقابل بوند، اين مسئله قرار .  ارضی بود ديگر تنگ ميشودیبوند که فاقد پايه
يا در موج عمومی بين المللی حل شود، يا اين که از موجوديت مستقل : ميگيرد

 اخير را یطريقهبوند . خود به عنوان يک سازمانِ  فاقد سرزمين دفاع  نمايد
  .انتخا ب ميکند

 منحصر به فرد ینماينده "یبوند، بوندی که به منزله" تئوری"بدين ترتيب 
  .به وجود می آ يد" پرولتاريای يهود

غير ممکن " ساده " عجيب  به طريق " تئوری" و اما مستدل ساختن اين 
 .بود

. ا کردبرای آن پيد" اصولی"يک استدالل " اصولی "ی می بايست يک پايه
لذا بوند  به آن توسل  .   به کار آمدایخود مختاری ملی به عنوان چنين پايه

 هم هااگر اطريشی. جست  و آن را از سوسيال  دموکراسی اطريش اقتباس کرد
موجوديت " از لحاظ اصولی" نمی بودند بوند برای آن که ایدارای چنين برنامه

بدين طريق پس از . ردمستقل خود را مستدل سازد آن را اختراع می ک
به عمل آمد، )  چهارمیدر کنگره ( ١٩٠١ که در سال ای خا ئفانههایکوشش

را "  ملییبرنامه" به طور قطع  )   ششم یدر کنگره ( ١٩٠٥بوند در سال  
 .تصويب می نمايد

 جدا جدا و های است که به شکل اقليتهاکيفيت دوم ــ  وضع خاص يهودی
 ديگر است وجود هایکه اکثريت قاطع آن از مليتمجزای ملی در داخل مناطقی 

 يک ملت ی را به منزلههاقبأل گفتيم که چنين وضيعتی موجوديت يهودی. دارند
ولی اين . سست بنيان ميکند و آنها را در مجرای حل شدن با ديگران می اندازد

، اين )سوبژکتيو( و اما از نظر صوری . است) ابژکتيو( يک جريان عينی 
                                                 

و غيره به تصحيح   کاستيليانسکی  "  جنبش ملیهایشکل" ــ رجوع شود به  ١٢٠
   .٧٧٢ص 
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 توليد وا کنش نموده، سبب ميشود که برای حقوق اقليت ها فکر يهودیجريان در
بوند که از . ملی، تضمين بخواهند؛ تضمينی که مانع از حل شدن آنها گردد

قرار " تضمين"يهود دم ميزد، نمی توانست بر نقطه نظر " مليت"قابليت حيات 
ختاری وپس از قرار گرفتن در چنين موضعی هم نمی توانست خود م. نگيرد

زيرا اگر بنا بود  بوند به نوعی از خود مختاری متوسل شود  .  ملی را نپذيرد
 بود؛ خود مختاری  خود مختاری فرهنگی ملیفقط خود مختاری ملی، يعنی

 که يک سرزمين مطلق و معينی نداشتند حتی مورد ها و سياسی يهودیایمنطقه
  .بحث هم نمی توانست قرار گيرد
 خود مختاری ملی را به یند از همان ابتدا جنبهجالب توجه است که بو

ملل " نشو و نمای آزاد" تضمين حقوق اقليت ملی، به عنوان تضمين یمنزله
 بوند یاين موضوع هم تصادفی نيست که گلد بالت نماينده. خاطر نشان ميکرد
 سوسيال دموکراسی روسيه تصريح کرد که خود مختاری یدر دومين کنگره

 ) استا لين. یبرای ملت ها ـ (مؤسساتی است که  برای آنها  " یملی به منزله
  طرفداران افکار بوند ١٢١." آزادی کامل نشو و نمای فرهنگی را تأمين می نمايد

  ...هم با چنين پيشنهادی وارد چهارمين فراکسيون سوسيال دموکرات دوما شدند 
 قرار اهبدين ترتيب بود که بوند در موضع شگفت خود مختاری ملی يهودی

  .گرفت 
اين تجزيه نشان . ما در باال به طورکلی خود مختاری ملی را تجزيه کرديم 

ذيًال خواهيم ديد که بوند . داد که خود مختاری ملی به ناسيوناليسم منجر ميشود
 یولی عالوه بر آن بوند خود مختاری ملی را از جنبه. هم به همين عاقبت رسيد

.  ملی استهای تضمين حقوق اقليتیمخصوص هم بررسی ميکند و آن جنبه
اين . مخصوص مورد مطالعه قرار ميدهيمیحال مسئله را از همين جنبه

موضوع بخصوص از اين جهت ضرورت دارد که برای سوسيال دموکراسی 
 ی ملی است که حائز نهايت اهميت ميباشد نه فقط مسئلههای اقليتیمسئله
  .هايهودی

آزادی کامل نشو و نمای   "،"دهمؤ سسات تضمين کنن "یو اما درباره
  )  استا لين . یتکيه روی کلمات از آن ما است ، . ( ملل" فرهنگی

  و غيره هستند ؟" مؤسسا ت تضمين کننده"اينها چه 
اشپرينگر و بوئر يعنی چيزيست شبيه به " شورای ملی"اين قبل از همه 

  .مجلس محلی مأمور کارهای فرهنگی

                                                 
  . ١٧٦ص "   دومی کنگرهیصورت جلسه" ــ رجوع شود به  ١٢١
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 را هاآزادی کا مل نشو و نمای فرهنگی ملت"د ولی آيا اين مؤسسات ميتوانن
آيا اين نوع از مجالسِ  مأمور کارهای فرهنگی ميتوانند به  تأمين نمايند ؟" 
   در مقا بل فشار ناسيوناليستی تضمين دهند ؟هاملت

  .بوند جوا ب مثبت ميدهد 
  .ولی تاريخ بر خال ف آن حکم ميکند

مجلس سياسی بود وجود داشت در لهستانِ  روسيه وقتی مجلس ملی که يک 
ِ "و اين مجلس البته برای تضمين آزادِی   هالهستانی" نشو و نمای فرهنگی

کوشش ميکرد، ولی نه فقط در اين کار موفق نشد بلکه برعکس خود در 
  .  نا مساوی  با شرايط سياسی عمومی در روسيه از پای در آمدیمبارزه

که اين مجلس نيز کوشش در فنالند، مدتهاست مجلس محلی وجود دارد 
محا فظت نمايد، ولی اين که در اين جهت چه " سوء قصد"ميکند مليت فين را از 

  .بزرگی به دست می آيد، موضوعی است که همه می بينندهای موفقيت
البته مجلس با مجلس فرق دارد، و با مجلس فنالند که از اصول دموکراتيک 

ر است تا با مجلس اشرافی تشکيل شده است کار را يکسره کردن مشکل ت
ولی در هر صورت عامل مؤثر مجلس نيست بلکه نظامات عمومی . لهستان

اگر اکنون هم در روسيه يک چنين نظامات سياسی و اجتمائی . روسيه است
 انحالل مجلس لهستان وجود هایخشن آسيائی،  نظير آن چه که سابقًا در سال
عالوه . ن هم به مراتب بد تر ميشدداشت، موجود ميبود؛ کار مجلس فنالند از آ

عليه فنالند توسعه می يابد و نمی توان گفت که " سوء قصد " بر آن سياست 
  . . .شکستی به آن وارد می آ يد

ند، اهر آينه کار مؤسسات قديمی که در اثر عوامل تاريخی ترکيب يافته
 آن  سياسی، بدين منوال بگذ رد، آن وقت مؤسسات جوان،هایيعنی کار مجلس

به طريق اولی نمی توانند نشو و " فرهنگی"هم به اين ضعيفی مانند مؤسسات 
  .نمای آزاد ملل را تضمين نمايند

واضح است که کار به مؤسسات مربوط نبوده، بلکه به نظامات عمومی 
در کشور اصول دموکراسی وجود ندارد، بنا براين تضمينی . کشور مربوط است

با اطمينان .  موجود نيستهامليت"  نمای فرهنگیآزادی کا مل نشو و"هم برای 
نسبت  " سوء قصد " می توان گفت هر قدر کشور دموکراسی تر باشد همان قدر 

  .بيشتر ميباشد" سوء قصد" کمتر و همان قدر تضمين عليه هابه آزادی  مليت
اغلب  " سوء قصد " روسيه يک کشور آسيائی است و بدين سبب سياست 

.  اشکال، يعنی شکل تاالن و چپاول را به خود ميگيرددر آنجا خشن ترين
  .در روسيه به حداقل تنزل داده شده است" تضمينات"احتياجی به گفتن نيست که 
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آلمان ديگر يک کشور اروپائی است که دارای کم و بيش آزادی سياسی 
هيچ گاه در آنجا شکل  تاالن  "سوء قصد " تعجب آور نيست کـه  سياست . ميباشد
  .ارت به خود نمی گيردو غ

به مراتب بيشتر است زيرا فرانسه دموکراسی " تضمينات" در فرانسه البته 
 .تر از آلمان است

 اصول عالی یاز سوئيس  ديگر سخن  نمی گوئيم  زيرا  در آنجا  در سايه
 آزادانه زندگی می نمايند و هادموکراتيک، اگر چه بورژوازی است، مليت

  .ت يا اکثريت باشندتفاوتی نميکند در اقلي
به خودی خود می توانند " مؤسسات"بدين ترتيب بوند با تصديق اين که 

  . را تضمين نمايند راه غلطی را می پيمايدهانشو و نمای  کامل فرهنگی مليت
ايجاد " ممکن است اين طور بگويند که بوند خودش شرائط مقدماتی

ولی اين صحيح  . يداند و تضمين آزادی را، دموکراسی شدن روسيه م" مؤسسات
ديده ميشود که بوند خيال دارد "  کنفرانس هشتم بوندیگزارش درباره"از. نيست

 ( یجامعه" اصالح"را بر اساس نظامات کنونی روسيه و از طريق " مؤسسات"
  .يهود تحصيل نمايد) کمون

  :يکی از ليدرهای بوند در اين کنفرانس ميگفت
فرهنگیِ  ملی آينده  خود مختاری یکمون ميتواند هسته"
خود مختاری فرهنگی ملی شکلی است که اجازه ميدهد . بشود

ملت خود امور خود را انجا م دهد، شکلی است که احتياجات 
درون اين شکل يعنی کمون همان . ملی را برآورده ميکند

يک زنجير و مراحل يک ی هااينها حلقه. مضمون نهفته است
    ١٢٢." تکامل تدريجی ميباشد

 کمون  اصالح برای"نس با اتخاذ اين نظريه تصميم گرفت که بايد کنفرا
 ُعرفی که بر اصول ی به يک مؤسسه قانون گذاریيهود و تبديل آن از طريق

تکيه  ( )٨٤ ــ ٨٣. همانجا ص( ." دموکراتيک تشکيل شده باشد مبارزه کرد
  ) ناستا لي. یروی کلمات از آن ماست، 

نات از نظر بوند عبارتست از واضح است که اين شرائط و تضمي
و " اصالح کمون يهود"آتی يهوديان که بايد از طريق "  ُعرفییمؤسسه"

باصطالح از طريق  قانون گذاری يعنی از طريق دوما بدست آيد، نه دموکراسی 
  .شدن روسيه

بخودی خود، بدون بسط نظم دموکراتيک " مؤسسات"ولی ما قبًال ديديم که 
  .بدهند" تضميناتی"وانند در سرا سر کشور، نمی ت

                                                 
    ٦٢ ص ١٩١١سال "  گزا رش کنفرانس هشتم بوند" ــ رجوع شود به  ١٢٢
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حال ببينيم در رژيم دموکراتيک آينده چطور خواهد شد؟ آيا در رژيم 
مخصوص و غيره مورد احتياج " مؤسسات فرهنگیِ  تضمين کننده"دموکراتيک 

خواهد بود يا نه ؟ مثًال در اين قسمت آيا کار در سوئيس دموکراتيک بر چه 
" شورای ملی" مخصوص شبيه به منوال است؟ آيا در آنجا مؤسسات فرهنگی

آيا با .  وجود ندارداشپرينگر موجود است يا نه ؟ خير، چنين چيزهائی در آنجا
 که در آنجا اقليت را تشکيل ميدهند هااين ترتيب منافع فرهنگِی مثًال ايتاليائی

علت آن هم مفهوم است . لطمه وارد نمی آيد؛ خير، چنين چيزی شنيده نميشود
فرهنگی مخصوص " مؤسسات"اسی در سوئيس وجود هرگونه دموکر: زيرا که

  .و غيره باشند زائد می شمارد" تضمين کننده"را که به اصطالح 
 خود مختاریِ  فرهنگی ملی از اين قرار است مؤسساتِ  بدين ترتيب وضع 

  .که د ر زمان حال ناتوان و در آينده زائد می باشد
ميشود؛ هرگاه آن را به ولی ضرر خود مختاری ملی از آن هم بيشتر 

در چنين .   آن مشکوک به نظر می آيد، تحميل کنندیکه موجوديت و آتيه" ملتی"
" ملت"مواردی طرفداران خود مختاری ملی مجبور ميشوند تمام خصوصيات 
تا اين . يعنی نه تنها خصوصيات مفيد بلکه مّضر آن را هم حفظ و نگاهداری کنند

  ".حفظ نمايند"و آن را " دادهنجات "را ازحل شدن " ملت"که 
نظر . بوند ناگزير بود به اين راه خطرناک قدم گذارد و در حقيقت هم گذارد

و " شنبه" اخير بوند راجع به هایما در اينجا به تصميمات مشهور کنفرانس
  .است" ژارگون"زبان مخلوط يهود 

  برای تمامیسوسيال دموکراسی کوشش ميکند حق تکلم به زبان مادری را
 تحصيل نمايد ولی بوند به اين قانع نيست، او مطالبه ميکند که با           اهملت

تکيه روی کلمه از آن . ( دفاع کنند" حقوق زبان يهود"از " پا فشاری خاصی"
ضمنًا خود بوند در انتخابات چهارمين )  ٨٥همانجا ص  (، )استالين. ماست،ی

که به عهده می گيرند از حق ) ندگانيعنی از انتخا ب کن(برای آن کسانی " دوما 
  . قائل ميشود١٢٣" زبان يهود دفا ع نمايند رجحان

  ژارگون، زبان ی جداگانه زبان مادری نيست بلکه حقعمومیمنظور حق 
  برای زبان خود مبارزه  مقدم بر همهبگذار کارگران ملل مختلف!  يهودی است
مبارزه . ان گرجی و هکذا برای زبها برای زبان يهودی، گرجیهانمايند؛ يهودی

شما ميتوانيد حتی حقی . در راه حق عمومی تمامی ملل يک موضوع فرعی است
 ستمديده قائل نشويد، ولی اگر شما حق ژارگون را هایبرای زبان مادری مليت

شناختيد در اين صورت اطمينان داشته باشيد که بوند به شما رأی خواهد داد 
 ".يح خواهد دادترج" يعنی شما  را  بر ديگران 

                                                 
  ٤٢ ص ١٩١٢سال "   کنفرانس نهم بوند یگزا رش درباره"  شود به  ــ رجوع١٢٣
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   بورژوا ؟هایپس در اين صورت چه فرقی است بين بوند و ناسيوناليست
سوسيال دموکراسی کوشش ميکند يک روز استراحت اجباری در هفته 

از طريق قانون "برقرار نمايد ولی بوند به اين قانع نيست و مطالبه ميکند که 
تأمين شده و در عين حق عيد گرفتن شنبه برای پرولتاريای يهود " ،  "گذاری

    ١٢٤." حال عيد گرفتن اجباری در روز ديگر لغو گردد
 حق یخواهد برداشت و مطالبه" گامی هم به جلو " بايد فکر کرد که بوند 

و اما اگر از بدبختی  بوند . عيد گرفتن تمامی اعياد باستانی يهودی را خواهد کرد
تن مايل نباشند در اين کارگران يهودی از موهومات برهند و به اين عيد گرف

موضوع شنبه را به آنها يادآوری  " حق شنبه"صورت بوند با تبليغات خود برای 
  . در آنها  خواهد دميد...   را "روح شنبه"خواهد  کرد و باصطال ح  

ناطقين هشتمين کنفرانس بوند هم که "  آتشين هاینطق" بنابراين علت 
اين . ردند کامًال قابل درک استرا می ک"  يهودیهایبيمارستان "یمطالبه

 خود را راحت تر هابيمار يهودی بين خودی" مطالبه متکی بر اين پايه بود که 
کارگر يهودی در بين کارگر  لهستانی خود را ناراحت و در " و ". حس  مينمايد

  )  ٦٨همانجا ص ." (ميان  دکان داران  يهودی خود را راحت تر حس خواهد کرد
 خصوصيا ت ملی  تمامی  يهودی دارد، نگاهداریی جنبهحفظ تمام آن چه

، حتی تا آنجا که برای پرولتاريا آشکارا مّضر باشد، حصار کشيدن بين هايهودی
 های يهودی ندارد، حتی ساختن بيمارستانی آن چه جنبهی و کليههايهودی

  !مخصوص؛ اينست آن قوس نزولی که بوند پيموده است
سوسياليسم را با "شت وقتی می گفت که بوند رفيق پلخانف هزار بار حق دا

ئی شبيه به او هاالبته والديمير کاسوسکی و بونديست". ناسيوناليسم تطبيق ميدهد
 مورد طعن و لعن قرار  ]١٠[  ١٢٥"  عوام فريب " ميتوانند پلخآنف را به عنوان

 دهند؛ کاغذ تاب تحمل همه چيز را دارد، ولی برای اشخا صی که با فعاليت بوند
آشنائی دارند فهم اين موضوع  مشگل نيست که اين اشخاص دالور صاف و 

 های خود ترس دارند و خود را با عبارت پردازییساده از گفتن حقيقت درباره
  ...استتا ر ميکنند" عوام فريبی "یغالظ و شداد  درباره

 ملی در چنين موضعی باقی مانده بود، یولی مادامی که بوند در مسئله
 تشکيالتی هم در راه  منفرد ساختن کارگران يهود یمجبور بود در مسئلهطبيعتًا 

منطق خود .   ملی در درون سوسيال دموکراسی قدم بگذاردهایو ايجاد زمره
  !مختاری ملی چنين ا قتضاء ميکند 

                                                 
  ٨٣ص "  کنفرانس هشتم بوندیگزا رش درباره" ــ رجوع شود به  ١٢٤

  

  ١٢٠ ص ١٩١٢ سال ١٠-٩شما ره ) شفق ما" (ناشازاريا" ــ رجوع شود به   ١٢٥



 ١٨١

به تئوری " نمايندگی منحصر به فرد"در حقيقت هم بوند از تئورِی 
ند از سوسيال دمکراسی روسيه خواستار بو. کارگران می لغزد" مرزبندی ملی"

 و ١٢٦".  مرزبندی نمايدهادر ساختمان تشکيالتی خود بر حسب مليت"است که 
.  ميرود" جدائی"برداشته به سوی تئوری "  گامی به جلو" هم " مرزبندی"باز از

موجوديت ملی در " اين که یبيهوده نبود که در هشتمين کنفرانس بوند درباره
     ١٢٧.   سخنانی شنيده ميشد"حال تجزيه است

بوند به . در فدراليسم تشکيالتی، عناصر انحالل و تجزيه طلبی نهفته است
  .سوی تجزيه طلبی ميرود

خوِد موجوديت بوند که يک . در واقع هم بوند راه ديگری ندارد که برود
بوند دارای يک . سازمان فاقد سرزمين است، آن را به راه تجزيه طلبی ميکشاند

بند است و حال آن که " بيگانه "هاین مطلق معينی نيست و به سرزمينسرزمي
سوسيال دموکراسی لهستان، لتونی و روسيه که در مجاورت آن قرار دارند، 

نتيجه چنين ميشود که . اجتماعات انترناسيوناليستی دارای سرزمين می باشند
 فعاليت آن بوند منجر شده، ميدان" خسران " اين اجتماعات به یهرگونه توسعه

يا تمام سوسيال دموکراسی روسيه : از دو حال خارج نيست .را تنگ تر ميکند 
بايد بر روی اصل فدراليسم ملی تجديد تشکيالت بدهد، تا آن گاه بوند امکان به 

کند، يا اين که اصل " تأمين"دست آورد که پرولتاريای يهود را برای خود 
ه قوت خود باقی بماند و در اين صورت ارضی انترناسيوناليستی اين اجتماعات ب

بوند بر روی مبانی بين المللی تجديد تشکيالت دهد همان طور که در سوسيال 
  .دمکرا سی لهستان و لتونی مجری است

تغيير شکل سوسيال "دليل اين که بوند از همان ابتدای کار خواستار 
  .  ميباشد همين است١٢٨" دموکراسی روسيه بر مبانی فدراتيوی

که از طبقات پائينی ی ا بوند در مقابل موج متحد کننده١٩٠٦ سال در
برخاسته می شد کمی عقب کشيده ميانه روی را انتخاب نمود و وارد سوسيال 

ولی چگونه وارد شد؟ در حالی که سوسيال دموکراسی  . دموکراسی روسيه شد
ی لهستان و لتونی برای کار مشترک و مسالمت آميز وارد سوسيال دموکراس

 Medemمِدم روسيه شدند، بوند به منظور مبارزه در راه فدراسيون وارد گشت، 
  : ليدر بوند د ر آن زمان چنين ميگفت 

  

                                                 
   ٧ص  " ابال غيه درباره هشتمين کنگره بوند" ــ رجوع شود به  ١٢٦
   ٧٢ص "  گزا رش درباره هشتمين کنفرانس بوند"ــ رجوع شود به   ١٢٧

  

 خود مختاری ملی و تغيير شکل یدراطراف مسئله"  ــ رجوع شود به  ١٢٨
  . چا پ بوند ١٩٠٢سال " سوسيال دموکراسی روسيه بر مبانی فدرا تيوی



 ١٨٢

ما به خاطر عشق پاک و عواطف بی آاليش به آنجا نميرويم، » 
عشق پاک و عواطف بی آاليش وجود . بلکه برای مبارزه  ميرويم

 نزديک آن را انتظار ید در آيندهمی توانن  ]١١[ هانداشته و فقط مانيلف
     ١٢٩« . بوند بايد سراپا مجهز وارد حزب  گردد. داشته باشند

  
.   در اين گفتار خود سوء نيت داشته استمِدماشتباه است اگر خيال کنيم  

موضوع بر سر سوء نيت نيست بلکه بر سر موقعيت مخصوص بوند است که 
 روسيه که بر روی اصول به حکم آن نمی تواند با سوسيال دموکراسی

با اين مبارزه هم طبيعتًا بوند به منافع . انترناسيوناليسم بنا شده است، مبارزه نکند
باالخره کار به جائی ميرسد که بوند رسمًا با سوسيال . وحدت لطمه ميزد

دموکراسی روسيه قطع رابطه نموده، آ ئين نامه را نقض و در انتخابات دومای 
 لهستانی بر ضد سوسيال دموکراسی لهستانی متحد هایيستچهارم با ناسيونال

  .ميشود
 تأمين موجوديت یبوند ظاهرًا چنين دريافت که قطع رابطه مهم ترين وسيله

  .مستقل آن می با شد
تشکيالتی و تجزيه طلبی يعنی به " مرزبندی" "اصل"بدين ترتيب 

  .گسيختگی کامل منجر شد
 قديم،  ]١٢[ی " ايسکرا "یوزنامهزمانی بود که بوند، ضمن مباحثه با ر

  :چنين مينوشت
  

ميخواهد ما را متقاعد کند به اين که مناسبات " ايسکرا"» 
فدراتيوی بوند با سوسيال دموکراسی روسيه بايد روابط  بين آنها را 

 عملی در روسيه، تنها به اين دليل یبا استناد به تجربه. تضعيف نمايد
 به عنوان يک اتحاد فدراتيوی ساده که سوسيال دموکراسی روسيه

وجود ندارد، نمی توانيم اين عقيده را تکذيب کنيم، ولی ما می توانيم به 
، سوسيال دموکراسی اتريش که بنا ی بی نهايت عبرت دهندهیتجربه

 فدراتيوی به خود گرفته ی جنبه١٨٩٧ حزبی سال یبر تصميم کنگره
    ١٣٠«  . بود، استناد نمائيم

  

                                                 
،   سال   ويلنا٣شما ره ) گفتا ر ما "  (نا شه اسلو  " ی ــ رجوع شود به مجله١٢٩

١٩٠٦  
  

وغيره سال "   خود مختاری ملییدر اطراف مسئله"  ــ رجوع شود به ١٣٠
  . چا پ بوند ١٧،  ص ١٩٠٢

  



 ١٨٣

  . نوشته شده بود١٩٠٢اين سطور در سال 
روسی و هم  " پرا تيک" اکنون ما هم .  هستيم ١٩١٣ولی اکنون ما در سال 

  . را در دست داريم"  سوسيال دموکراسی اتريشیتجربه"
  به بينيم اين تجربيات چه ميگويند ؟

شروع "  سوسيال دموکراسی اتريشیبی نهايت عبرت دهنده " یاز تجربه
يده بود که در اتريش حزب واحد سوسيال  نرس١٨٩٦هنوز سال . ميکنيم

 بين ی در کنگرههادر اين سال برای اولين بار چک. دموکرات وجود داشت
د ر سال . المللی لندن تقاضای نمايندگی جدا گانه کرده و آن را به دست می آورند

حزب واحد رسمًا منحل ميگردد و ) در وينبرگ( حزبی وين ی در کنگره١٨٩٧
ملی تشکيل " گروه سوسيال دموکرات" مرکب از شش به جای آن اتحادی

رفته رفته احزاب با يک .  بعدًا به احزاب مستقل مبدل ميشوندهااين گروه.ميشود
د ر تعقيب آن فراکسيون  پارلمانی قطعه قطعه شده  . ديگر قطع رابطه می نمايند

بر  ميرسد که آنها هم هاسپس نوبت به اتحاديه. شودملی تشکيل مي" هایکلوب"
حتی کار به کئوپراتيوها ميرسد و تجزيه طلبان .  تقسيم ميشوندهاحسب مليت

ما در اين باره    ١٣١  .چک کارگران را دعوت می نمايند که آنها را هم تقسيم کنند
ديگر صحبتی نمی کنيم که تهييج به تجزيه طلبی، احساسات همبستگی را بين 

  . شکنی ميگرد دکارگران تضعيف می نمايد و چه بسا باعث اعتصاب
 سوسيال دموکراسی اتريش ی بی نهايت عبرت دهندهیتجربه" بدين ترتيب 

فدراليسم  در حزب اتريش به بدترين . قديم است" ايسکرای" عليه بوند و له "
  .شکل تجزيه طلبی يعنی متالشی کردن وحدت نهضت کارگری منجر شد

 تجزيه هایونديستب. هم همين را ميگويد" پراتيک روسيه"فوقًا ديديم که 
. با سوسيال دموکراسی  عمومی روسيه قطع رابطه کردندا هطلب هم مانند چک

 بوند است، آنها از همان    های يعنی به اتحاديههاو اما آن چه مربوط به اتحاديه
 ديگر پيوندی هایابتدا برمبانی مليت تشکيل شده بودند يعنی با کارگران مليت

  .نداشتند 
" پراتيک روسِی"تگی کامل، اينست آن چيزی که جدائی کامل، گسيخ

  .فدراليسم نشان ميدهد
تعجب آور نيست که اين اوضاع و احوال در کارگران مؤثر واقع شده، 
موجبات تضعيف همبستگی و ضعف روحی آنها را فراهم می نمايد و ضمنًا اين 

ن منظور ما زد و خوردهای روز افزون بي. ضعف در بوند نيز نفوذ می نمايد
اينست سخنانی که راجع .  بيکاری استیکارگران يهودی و لهستانی بر زمينه

  :به اين موضوع در نهمين کنفرانس بوند طنين انداز بود
                                                 

 ی  اين قسمت از جزوه„ Dokuments des Separatismus„ :  ــ رجوع شود به١٣١
   ا قتبا س شده است ٢٩ ص ]١٣[وآنک 



 ١٨٤

  
ما کارگران لهستانی را که ما را کنار ميزنند آشوبگراِن .... »

تاالن کننده و زرد  می دانيم، ما از اعتصابات آنان پشتيبانی نميکنيم، 
ثانيًا حال که ما را کنار ميزنند ما هم با . آنها را بهم ميزنيماعتصابات 

کنار زدن پاسخ می دهيم، در مقابل اين که به کارگران يهودی اجازه 
 وارد شوند ما نيز کارگران لهستانی را به هانميدهند به فابريک

اگر ما به اين عمل دست نزنيم، ...  دستی راه نميدهيمهایکارگاه
تکيه روی کلمات از  ( ١٣٢« . ل ديگران خواهند رفتکارگران به دنبا

  ) .استا لين. یآن ماست،  
  

  .اينست آن چه که در کنفرانس بوند راجع به يگانگی می گويند
راه ديگری را هم باقی نميگذارد، بوند به مقصد " جدائی"و" مرزبندی"

 و  گوناگون به زد وخوردهایخود رسيده و کار مرزبندی را بين کارگران مليت
ا گر : "جزء اين،  کار ديگری هم باقی نمی ماند. اعتصاب شکنی رسانده است

   "  کارگران بدنبال ديگران خواهند رفتما به اين عمل دست نزنيم 
سازمان شکنی در جنبش کارگری، ايجاد ضعف روحی در صفوف 
سوسيال دموکراسی، ــ اينست  آن سر منزلی که فدراليسم بوند به آنجا هدايت 

  .ندميک
 خود مختارِی فرهنگی ملی با محيطی که ايجاد ميکند در یبدين طريق ايده

  .روسيه به مراتب زيان بخش تر از اتريش   جلوه گر شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ١٩ص "  بوند  نهمين کنفرانسیگزا رش درباره"  ــ رجوع شود به  ١٣٢

  



 ١٨٥

٦  
  
  هاقفقازی

  کنفرانس انحالل طلبان
  
  

 قفقاز  که هایدر باال راجع به تزلزالت يک قسمت از سوسيال دموکرات
اين . ناسيوناليسم تاب نياوردند صحبت کرديم" بيماری همه گير"در برابر 

 مزبور به هایتزلزالت بدين شکل عرض وجود کرد که سوسيال دموکرات
از پی بوند رفتند و خود مختاری فرهنگی ملی را اعالم ی اطورغير منتظره

  .نمودند
 ــ که ضمنًا بايد بگوئيم به انحالل طلبان روسيه هم هااين سوسيال دموکرات

 ایخود مختاری منطقه: ـ درخواست خود را اين طور افاده می نمايندند ـاگرويده
 یبرای تمام قفقاز و خود مختاری فرهنگی ملی برای مللی که در داخل جرگه

  .قفقازند
 ]١٤[که غير مشهور هم نيست )  ن(  حال چند کلمه از ليدرمورد قبول آنها

  :بشنويم 
 نژادی اهاليش برهمه معلوم است که قفقاز چه از لحاظ ترکيب» 

 مرکزی هایو چه از لحاظ زمين و نباتات کشاورزی با شهرستان
بهره برداری و رشد مادی چنين سامانی محتاج به . تمايز عميقی دارد

وجود کارکنان محلی و کارشناسان خصوصيات بومی است که به آب 
و هوا و نباتات زراعتی محل معتاد باشند، الزم است تمام قوانينی که 

 آن بهره برداری از اراضی محلی است در محل وضع شود و منظور
بنابراين وضع قوانين . با نيروهای محلی به موقع اجرا گذارده شود

 امور یمربوطه به مسائل محلی جزء صالحيت ارگان مرکزی اداره
بدين طريق وظائف مرکز قفقاز عبارت از . قفقاز قرار خواهد گرفت

نظور آن بهره برداری اقتصـادی از وضع اين قبيل قوانين است که  م
  ]١٥[  ١٣٣«  . اراضی محلی و رفاه مادی اين ناحيه می باشد

  
  .  قفقاز استایبنابراين موضوع بر سر خود مختاریِ  منطقه

                                                 
 ١٩١٢سال )  زندگی ما"  (چونی تسخوربا" گرجی ى ــ رجوع شود به روزنامه١٣٣

  ١٢شماره 



 ١٨٦

که قدری بی سروته و بی بند و بار است منحرف )  ن(  دليل یا گر از اقامه
 قفقاز که ای مختاری منطقهخود. شويم بايد اقرار کنيم که استنتاج او صحيح است

نيز منـکر آن ) ن(فعاليت آن در حدود مشروطيت عـمومی کشور خـواهد بود و
 خصوصيات ترکيبی و شرايط معيشتی قفقاز  ینيست در حقيقت نظريه

اين امر را سوسيال دموکراسی  روسيه هم  وقتی  در دومين  . ضروری است
 را برای آن نوا حی دور ایقهتشکيالت اداری خود مختار منط"   خود یکنگره

دست کشور که برحسب شرا يط معيشتی و ترکيب جمعيت از مناطق خصوصی 
  .اعال م داشت ، قبول کرد" روس نشين فرق دارد 

 دوم آن را اين طور ی ضمن تسليم اين ماده برای مذا کره در کنگرهمارتف
  :  استدالل ميکرد که

اری متمرکز ما،  عظمت وسعت روسيه و آزمايش تشکيالت اد » 
 را ایبه ما موجب ميدهد که وجود تشکيالت اداری خود مختار منطقه

برای چنين واحـدهای بزرگی از قبيل فنالند، لهستان، ليتوانی و قفقاز 
  «. ضروری و صالح بدانيم

  
تشکيالت اداری و اما آن چه که از اينجا بر می آيد اينست که تحت عنوان 

  . مستتر استای مختاریِ  منطقه،  خودای منطقهخود مختار 
"  قفقاز ای وی خود مختاری منطقهیبه عقيده.  پا فرا تر می نهد) ن(ولی 

  .شامل است" فقط يک جانب مسئله را 
  

 مادی زندگی محل صحبت ی توسعهیتا اينجا ما فقط درباره"» 
ولی تنها فعاليت اقتصادی نيست که به تکامل اقتصادی يک . ميکرديم

" ... يکند، بلکه فعاليت معنوی و فرهنگی نيز ميباشدسامان کمک م
ملتی که از لحاظ فرهنگی نيرومند است در محيط اقتصادی نيز "

 فرهنگی ملل فقط با زبان ملی ممکن یولی توسعه"... "نيرومند ميباشد
لذا تمام مسائلی که مربوط به زبان مادری است مسائل ." ... " است

بيل است مسائل آموزش و پرورش، از اين ق. فرهنگی ملی ميباشد
اگر کار . دادگستری، کليسا، ادبيات، هنر، دانش، تئاتر و غيره

 را با هم متحد ميکند، در عوض ها مادی يک سامان، ملتیتوسعه
امور فرهنگی ملی آنها را از يک ديگر جدا نموده و هر کدام را در 

سته به فعاليت نوع اول واب.  قرار ميدهدایميدان فعاليت عليحده
. ولی امور فرهنگی ملی اين طور نيست" ... "سرزمين معينی است

آنها به سرزمين معينی وابسته نبوده بلکه به وجود ملت معينی وابسته  
 در هر جا که سکونت داشته باشند به طوريکسان هاگرجی. می باشند
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جهالت بزرگی است اگر . به مقدرات زبان گرجی عالقمند هستند
 ساکن گرجستان مربوط هایيت گرجی فقط به گرجیبگوئيم که مدن

 امور آن، یدر اداره. مثًال کليسای ارمنی را در نظر بگيريم. است
 مناطق و کشورهای مختلف شرکت ميکنند، در اينجا سرزمين یارامنه

 گرجـی، همان طور یيا مثًال در تأسيس موزه. هيچ نقشی بازی نميکند
 باکو، کوتائيس،  هایکه گرجی تفلـيس عالقمند است، گرجی

نتيجه آن که مديريت و . پطرزبورگ و غـيره نيزعالقمند ميباشند
 امور فرهنگی ملی بايد به خود ملل که به آن ذيعالقه یرهبری کليه

  . هستند واگذار شود
قفقاز را اعالم ی هاما خود مختاری فرهنگی ملِی مليت

   ١٣٤«ميکنيم
  

 سرزمين هم، فرهنگ چون فرهنگ، سرزمين نيست و: خالصه اين که
اينست تمام آن چه که . نيست پس خود مختاری فرهنگی ملی ضروری ميباشد

  .ميتواند به نفع خود مختاری فرهنگی ملی بگويد) ن(
ما در اينجا بار ديگر به طورکلی داخل در موضوع خود مختاری فرهنگی 

ط  مايل  يم، ما  فقا منفی آن صحبت کردهی جنبهیملی نميشويم چه فوقًا درباره
بوديم خاطر نشان کنيم که خود مختاری فرهنگی ملی که به طورکلی بی فايده 

  . است از نقطه نظر شرايط قفقاز بی معنی تر و مهمل تر ميباشد
  : اينک سبب آن

 کم و بيش ترقی کرده را که دارای هایخود مختاری فرهنگی ملی، مليت
بدون اين شرايط، اين خود . تمدن و ادبيات مترقی ميباشند در نظر می گيريد

و اما در قفقاز . مختاری مفهوم خود را از دست داده، به چيز پوچی مبدل ميشود
 متعددی با تمد ن بدوی و زبان مخصوصی موجود هستند که ادبيات هایملـيت
ئی هستند که درعين حال وضع تحولی دارند، ها از خود ندارند، مليتایويژه

حال .  تکامل هستندیرفتن و قسمتی در حال ادامهقسمتی از آنها در شرف تحليل 
چگونه بايد خود مختاری فرهنگی ملی را نسبت به آنها عملی نمود؟ تکليف ما 

 فرهنگی های چيست؟ چگونه بايد آنها را در اتحاديههانسبت به اين قبيل مليت
" ملِی مجزا که خود مختاری فرهنگی ملی به طورمسلم آن را در نظر دارد

  . ؟"دمتشکل کر
 های و غيره که به زبانها، لزگیها، آبخازها، آجارها، سوانهابا مينگرل

گوناگون تکلم ميکنند ولی فرهنگ مخصوص به خود ندارند چگونه بايد رفتار 
                                                 

   ١٢ شما ره ١٩١٢سال " چونی تسخوريا  " ی ــ رجوع شود به روزنا مه١٣٤
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کرد؟  جزء کدام يک از ملل بايد آنها را دانست؟  آيا ممکن است آنها را در 
بايد آنها را " ر فرهنگیامو"؟  در اطراف کدام "متشکل کرد" اتحادهای ملی  

  ؟ " متشکل نمود"
 حل ها آن ور قفقاز بين گرجیهای آستينیکه از بين آنها عده " هاآِستين"با 
 آن ور قفقاز که هایو آستين) ولی هنوز خيلی مانده که تحليل بروند( ميشوند 

 حل شده و قسمتی تکامل خود را ادامه دا ده از خود ادبيات هاقسمتی بين روس
مينمايند، چه گونه بايد رفتار کرد؟ چه گونه آنها را بايد در يک اتحاد واحد ايجاد 
  ؟"متشکل کرد"ملی 

آجارها که به زبان گرجی تکلم مينمايند ولی با تمدن ترکی زندگی ميکنند و 
پيرو دين اسالم ميباشند، به کدام اتحاد ملی بايد مربوط کرد؟  چطور است که 

 ديگر امور یدر زمينه و ها جدا از گرجی  امور مذهبییدرزمينهآنها را 
 ؟ ها؟  و به همين  طريق  کوبولت" متشکل کنيم "ها با گرجیفرهنگی 
  ؟ها؟ اينکلويتهااينگوش

 را از سياهه خارج هااين چه خود مختاری است که يک رديف از مليت
  ميکنيد؟

  . ايام بطالت استهای خيال بافیی ملی نيست، اين ثمرهینه، اين حل مسئله
حال بيائيم فرض محال کنيم و تصور نمائيم که خود مختاری فرهنگی ملی 

اين خود مختاری به کجا منجر و به کدام نتايج خواهد . ما عملی شده است) ن(
رسيد؟  به عنوان مثال تاتارهای آن ور قفقاز را با حداقلِ  نسبِت با سوادی آنها، 

با تمدن آنان که از . ندا گرفتهبا مدارسشان که در رأس آنان ماليان مقتدر قرار
فهم اين موضوع مشگل نيست  ... روح مذهبی اشباع شده است در نظر بگيريم 

 فرهنگی ملی به معنی آنست که ماليان را یآنها در اتحاديه"  متشکل کردن "که 
در رأس آنها قرار دهيم، بگذاريم تا ماليان مرتجع  آنها را ببلعند، دژ نوينی برای 

  . تاتار به دست شريرترين دشمنان آنها ايجاد کنيم هایوی تودهاسارت معن
  شروع  به هااز چه زمانی به اين طرف است که  سوسيال دموکرات

  ند؟اريختن آب  به آسيا ب مرتجعان کرده
آيا واقعًا انحالل طلبان قفقاز چيزی  بهتر از محدود کردن  تاتارهای آن ور 

 را به اسارت شريرترين مرتجعين هاتودهقفقاز در يک اتحاد فرهنگی ملی که 
  ؟  "ا عالم کنند"ميدهد نمی توانستند 
  .  ملی نيستی حل مسئلهینه، اين طريقه

 عقب مانده و هایاز طريق جلب ملل و توده ملی در قفقاز فقط یمسئله
فقط چنين .  ممکن است حل و فصل گرددانداختن آنها به مجرای مدنيت عالی

 هايتوان مترقی شمرد و مورد قبول سوسيال دموکرات حل مسئله را میطريقه
ی هاِ قفقاز هم از اين نظر قابل قبول است که ملتایخود مختاری منطقه. دانست
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عقب مانده را وارد جريان تکاملِ  فرهنگِی همگانی نموده و به آنها کمک ميکند 
 که هر مليت خرده و کوچکی در داخل آن محدود مانده است ایتا از پوسته

ارج شوند، آنها را به جلو سوق ميدهد و وصول به نعمات مدنيت عالی را  خ
برای آنها  تسهيل  مينمايد  و حال آن که خود مختاری فرهنگی ملی در جهت 

  قديمی محدود نموده و آنها هایمخالف عمل می نمايد، زيرا که ملل را در قالب
 و مانع ارتقاء آنها به را در مدارج پستِ  تکامل فرهنگی هم چنان تحکيم ميکند

  . مدارج عالی فرهنگی ميشود
 را فلج ای مثبت خود مختاری منطقههایبالنتيجه خود مختاری ملی، جنبه

  .کرده آن را به صفر ميرساند
 هایدرست به همين سبب است که آن نوع مختلط خود مختاری که بايد جنبه

يشنهاد می نمايد بی آن را پ) ن( را در خود جمع کند و ایفرهنگی ملی و منطقه
اين طرز جمع بين دو جنبه که غير طبيعی است کار را بهبودی . فايده است

نبخشيده، بلکه بدتر ميکند، چه عالوه بر آن که از تکامل ملل عقب مانده 
 را نيز به ميدان تصدمات ملل که در ایجلوگيری ميکند خود مختاری منطقه

  .مايدند، مبدل می نا ملی متشکل شدههایاتحاديه
بدين طريق خود مختاری فرهنگی ملی که به طورکلی بی فايده است در 

  .قفقاز به يک اقدام مهمل ارتجاعی مبدل ميشود 
  .و هم فکران قفقازی او) ن(چنين است خود مختاری فرهنگی ملی 

 یخواهند  برداشت و در مسئله" گامی به پيش " آيا انحالل طلبان قفقاز 
را خواهند گرفت  يا نه؟  اين مطلبی است که آينده نشان سازمانی هم دنبال بوند 

در تاريخ سوسيال دموکراسی اين حال فدراليسم تشکيالتی هميشه . خواهد داد
ی هاسوسيال دموکرات. خود مختاری ملی را در برنامه، از پی خود آورده است

از  فدراليسم تشکيالتی را اجراء ميکردند و فقط بعد ١٨٩٧اتريش از همان سال 
 برای بار اول در هابونديست. خود مختاری ملی را پذيرفتند) ١٨٩٩(دو سال 

 خود مختاری ملی صحبت کردند، و حال آن ی به طورواضح درباره١٩٠١سال 
  . به کار ميبردند١٨٩٧که  فدراليسم تشکيالتی را از همان سال 

انحالل طلبان قفقاز کار را از آخر يعنی از خود مختاری ملی شروع 
اگر آنها در پيروی از بوند از اين هم پا فراتر بگذارند دراين صورت . ندادهکر

 هایمجبورند قبًال تمام ساختمان تشکيالتی کنونی را که از همان اواخر سال
  . بر اساس بين المللی ساخته شده بود خراب کنند١٩٠٠-١٨٩٠

ولی هر قدر پذيرفتن خود مختاری ملی، که هنوز برای کارگران غير 
 برای ساختمان آن هاهوم است، آسان بود بهمان اندازه انهدام بنائی که سالمف

 قفقاز مواظبت و هایوقت صرف شده است و از طرف کارگرانِ  تمام ملت
کافی است که به اين بازی خطرناک  . پرستاری شده است مشگل خواهد بود
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ز کنند و  دست زده شود تا کارگران چشم خود را با)Herostratisch(هروسترات 
  .به ماهيت ناسيوناليستی خود مختاری ملی پی ببرند

 ملی را به طريق معمول از راه مذاکرات شفاهی و ی مسئلههااگر قفقازی
مباحثات ادبی حل ميکنند، در عوض کنفرانس سراسر روسيه انحالل طلبان يک 

گوش .  کامًال غير معمولی اختراع نموده است، طريقی سهل و سادهیطريقه
  :کنيد

 یدرباره. . .  هيئت نمايندگی قفقاز یپس از استماع اعالميه   » 
ضرورت تقاضای خود مختاری فرهنگی ملی، کنفرانس بدون اظهار 

 برنامه ینظر در ماهيت اين تقاضا تأييد ميکند که اين گونه تفسير ماده
که قائل است هر مليتی حق دارد حاکم بر سرنوشت خود باشد، مغاير 

  «. ق برنامه نميباشدبا مفهوم دقي
  

مسئله و سپس تأييد "اظهار نظر نکردن در ماهيت اين "پس قبل از همه؛ 
  . . . بکری است ی،  شيوه"کردن 

  " پس اين کنفرانس عجيب چه چيزی را تأييد ميکند؟ 
  برنامه که حق"با مفهوم دقيق " خود مختاری فرهنگی ملی"اين را تقاضای 

  ".مغايرتی ندارد" ود ميشناسدملل را در حاکميت بر سرنوشت خ
  :اين موضوع را تجزيه کنيم

  
طبق اين .  مربوط به حاکميت بر سرنوشت از حقوق ملل بحث ميکندیماده

مطلب بر سر . ماده، ملل نه تنها خود مختاری بلکه حق جدا شدن را هم دارند
انحالل طلبانی که کوشش داشتند .  است سياسیحاکميت بر سرنوشت از لحاظ

کميت بر سرنوشت سياسی خود را که مدتهاست در تمام سوسيال حق حا
دموکراسی بين المللی وضع و برقرار شده است به طرز پيچ و خم داری سوء 

  تفسير نمايند  چه کسی را ميخواستند فريب  بدهند ؟
يا شايد انحالل طلبان بخواهند با اتکاء به سفسطه، پای خود را کنا ر بکشند 

مغايرتی "اينست که خود مختاری فرهـنگی ملی با حقوق مـلل مگر نه : و بگويند
 يک کشور موافق باشند بر روی اصل خود هایيعنی اگر تمام ملت".   ندارد؟

 هامختاری فرهنگی ملی متشکل شوند، در اين صورت آنها يعنی وجود اين ملت
در اين امر حق کامل دارند و هيچ کس نميتواند شکل ديگری از زندگی سياسی 

آيا الزم نيست . هم تازه و هم خردمندانه است. اجبارًا تحميل نمايدرا به آنها 
اضافه شود که به طورکلی ملل حق  دارند  مشروطيت خود را لغو کنند و سيستم  
لجام  گسيختگی را جايگزين آن سازند و به نظم کهن رجعت نمايند، زيرا که ملل 

:   تکرار ميکنيم.  تعيين  نمايندو تنها ملل حق دارند سرنوشت  شخصی خود را
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 حقوق از اين نظر نه خود مختاری فرهنگی ملی و نه هرگونه ارتجاع ملی با 
  ".مغايرتی ندارد  " ملل

  مگر کنفرانس محترم اين را نميخواست بگويد؟
او صريحًا ميگويد اين حقوق ملل نيست که . نه، اين را نميخواست بگويد
 برنامه" مفهوم دقيق "بلکه " مغايرتی ندارد " خود مختاری فرهنگی ملی با آن

  .در اينجا صحبت بر سر برنامه است نه در خصوص حقوق ملل. است
 به کنفرانس انحالل طلبان هااگر يکی از ملت.  دليل آن هم واضح است

مراجعه کرده بود، در اين صورت کنفرانس صريحًا ميتوانست تائيد کند که ملت 
ولی مراجعه کننده به کنفرانس ملت نبوده . لی داردحق خود مختاری فرهنگی م

 قفقاز است که گرچه سوسيال هایسوسيال دموکرات" هيئت نمايندگیِ "بلکه  
پرسش آنها .  بدی هستند ولی در هر صورت سوسيال دموکراتندهایدموکرات
 حقوق ملل نيست بلکه در  اين موضوع  است که آيا  خود مختاری  یهم درباره
با مفهوم " تضادی دارد  يا نه و آيا   اصول سوسيال دموکراسیی بافرهنگی مل

  يا نيست ؟   "مغا ير است" سوسيال دموکراسی یبرنامه" دقيق
 با هم  سوسيال دموکراسییبرنامه" مفهوم دقيق "حقوق ملل و بنابراين، 

  .يکی نيستند
ل پس معلوم ميشود چنين تقاضاهائی هم هست کـه ضمن اين که با حقوق ملـ

  .برنامه مغايرت داشته باشد" با مفهوم دقيق"مغايرتی ندارد، ممکن است 
 آزادی مذهب وجود ی دربارهای سوسيال دموکراسی مادهیمثال، در برنامه

 به هر دينی که  حق دارندبر طبق اين ماده هر گروهی از مرد م . دارد
وکراسی عليه سوسيال دم. کاتوليسيسم، ارتدکس و هکذا. "ميخواهند، معتقد باشند

 مبارزه ها و پرتستانها، کاتوليکهاهر گونه فشار مذهبی، عليه تعقيب ارتدکس
آيا از اينجا چنين مستـفاد ميشود که کاتولـيسيسم و پرتستانتيسم و . خواهد کرد

. ؟  نه، اين طور مستفاد نميشود" مغايرتی ندارد"برنامه " با مفهوم دقيق"غيره 
 تعقيب کاتوليسيسم و پرتستانتيسم اعتراض سوسيال دموکراسی هميشه عليه

هميشه از حقوق ملل در پيروی از هر مذهبی مدافعه خواهد نمود . خواهد کرد
ولی در عين حال با در نظر گرفتن مفهوم صحيحِ  منافعِ  پرولتاريا، هم عليه 
پرتستانتيسم و هم عليه ارتدکس به منظور فراهم ساختن پيروزی جهان بينی 

  .تهييج خواهد کردسوسياليستی 
اين کار را هم از اين  لحاظ  خواهد کرد که  پرتستانتيسم،  کاتوليسيسم و 

برنامه يعنی با مفهوم صحيح "  با مفهوم دقيق"ارتدکس و غيره بدون شک  
  ".مغايرت دارد"منافع  پرولتاريا 

 حق دارند هاملت.   حق حاکميت بر سرنوشت گفتیهمين را بايد درباره
را به ميل خود ترتيب دهند، حق دارند هر يک از مؤسسات ملی زندگی خود 
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 جبرًا) حق ندارد(خود را اعم از مفيد و مضر حفظ نمايند، هيچ کس نمی تواند 
اما از اينجا هنوز چنين بر نميايد که سوسيال . در زندگی ملل مداخله نمايد

لل  میدموکراسی عليه مؤسسات مضر ملل، عليه هرگونه تقاضای بی فايده
بالعکس سوسيال دموکراسی موظف است اين . مبارزه و تهييج نخواهد کرد

 ملل طوری نفوذ کند که اين ملل یتهييجات را طوری انجام داده و در اراده
زندگی خود را به نحوی ترتيب دهند که بيش از انحاء ديگر با منافع پرولتاريا 

 آزادی ملل در تعيين همانا بدين سبب است که ضمن مبارزه برای. تطبيق نمايد
سرنوشت خود، در عين حال مثًال بر ضد جدا شدن تاتارها، بر ضد خود 

 قفقاز نيز تهييج خواهد کرد، چه، هم اين و هم آن هایمختاری فرهنگی ملی ملت
" مفهوم دقيق"ديگر ضمن آن که با حقوق اين ملل مغايرت ندارد، معذالک با 

  .قاز مغاير است يعنی با منافع پرولتاريای قفبرنامه 
برنامه دو معنای بکلی " مفهوم دقيق"و " حقوق ملل"پس معلوم ميشود که 

برنامه حاکی از منافع پرولتاريا است که به " مفهوم دقيق. "مختلف دارند
 پرولتاريا تنظيم و تصريح شده است، ــ و حال آن که یطورعلمی در برنامه

 يعنی بورژوازی، حقوق ملل ميتواند حاکی از منافع طبقات مختلف
آريستوکراسی، روحانيت وغيره برحسب نيرو و نفوذی که اين طبقات دارند 

. در اينجا سرو کار با حقوق ملل است که شامل طبقات مختلفه ميباشند. باشد
و يا نداشتن حقوق ملل با اصول سوسيال " مغايرت داشتن"صحبت از 

ا کنفرانس معلوم الحال  ِهرم خئوپس را بیدموکراتيسم مانند آنست که مسئله
  . اين دو بکلی غير قابل مقايسه هستند. انحالل طلبان مقايسه کنيم

باری از اينجا چنين بر ميايد که کنفرانس محترم به طرز غير قابل 
 حاصله از آن حل ینتيجه. بخشايشی دو چيز مختلف را با هم مخلوط کرده است

نابر آن، حقوق ملل و اصول  ملی نبوده بلکه يک چيز مهملی است که بیمسئله
و بالنتيجه هر يک از "  مغايرتی ندارد"سوسيال دموکراسی با يک ديگر 

بنابراين هيچ .  ميتواند با منافع پرولتاريا مطابقت داشته باشدهاتقاضاهای ملت
ئی که برای بدست آوردن حق حاکميت بر سرنوشت هايک از تقاضاهای ملت

  ".مغايرت ندارد" برنامه  " مفهوم دقيق " خود کوشش ميکنند 
  . . .از منطق هيچ دريغ نشده است 

 ی بعدًا شهرت يافتهی همين مهمالت بود که آن تصويب نامهیبرزمينه
کنفرانس انحالل طلبان قد علم کرد که بر طبق آن تقاضای خود مختاری ملی با  

  ". مغايرتی ندارد"برنامه " مفهوم دقيق"
  . منطق را زير پا نميگذا ردولی کنفرانس انحالل طلبان تنها

 خود را در قبال یاين کنفرانس با تصويب و تأييد خود مختاری وظيفه
مفهوم "با آشکار ترين طرزی . ار ميکنددسوسيال دموکراسی روسيه هم خدشه
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 دوم که برنامه یزيرا به طوری که ميدانيم کنگره. برنامه رانقض مينمايد" دقيق
اينک آن .  رد کرد  خود مختاری ملی رای به طورقطعرا تصويب کرده است،

  .چه که در اين کنگره در اطراف اين مسئله گفته شده است
  ):بونديست (گلد بال ت

   
من ا يجا د مؤسسات مخصوصی را که آزادی نشو و نمای . . . » 

 را تأمين نمايد ضروری ميدانم و به اين جهت پيشنهاد هافرهنگی مليت
و ايجاد مؤسساتی که : " قسمت اضافه شود هشتم اينیمينمايم به ماده

اين قسمت ( «  آزادی کا مل نشو ونمای فرهنگی آنها را تضمين نمايد 
 خود مختاری فرهنگی ملی به یبه طوری که ميدانيم طرز ِافاده

   ).استا لين. ی بوند است، یوسيله
 

  :  اشاره ميکندمارتينف   
ند که منافع به اين که مؤسسات عمومی بايد طوری دائر شو» 

 که آزادی  خصوصی یهيچ مؤسسه. خصوصی را نيز تأمين نمايند
  «.  را تأمين نمايد ممکن نيست ايجاد نمودهانشو و نمای فرهنگی مليت

  
  :يگوروف   
  

 مليت، ما می توانيم فقط پيشنهادات منفی را یدر مسئله» 
 و.  هستيمهابپذيريم، يعنی ما مخالف هرگونه تضييقات نسبت به ملت

 يک مليت تکامل می يابد يا یاما اين که آيا اين و يا آن مليت به مثابه
اين کار مربوط . نه، به ما که سوسيال دموکرات هستيم مربوط نيست

  «. به سير طبيعی است
  

  :کولتسوف 
  

 ناسيوناليسم آنها ینمايندگان بوند هميشه در موقعی که درباره» 
آن اصالحی که از طرف در حالی که . سخن ميرود متغّير ميشوند

. نماينده بوند پيشنهاد شده دارای جنبه صد در صد ناسيوناليستی است
ئی که در شُرف فنا هااز ما ميخواهند که حتی برای نگاهداری آن مليت

  « . خالص تعرضی داشته باشدیهستند به اقداماتی دست بزنيم که جنبه
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 .  "قابل سه رأی رد گرديد با اکثريت در مگلدبال تاصالح در نتيجه،   . . . 
" مغاير با مفهوم دقيق "بدين ترتيب واضح است که کنفرانس  انحالل طلبان 

  . و بنابراين برنامه را نقض کرده است" رفتا ر کرده"برنامه  
اکنون انحالل طلبان کوشش ميکنند با ا شاره به کنفرانس استکهلم که گويا 

  .ست، خود را تبرئه نمايندخود مختاری فرهنگی ملی را تصويب کرده ا
  : اين طور مينويسدوال ديمير کاسوسکی 
   

 استکهلم، یچنان که ميدانيم، طبق قرارداد مصوبه در کنگره  » 
 ملی خود را محفوظ  نگه دارد یبه بوند اختيار داده شده بود که برنامه

اين کنگره تصديق !).  عمومی حزبی ملی در کنگرهیتا حل مسئله( 
 عمومی  یمختاری فرهـنگی در هر صورت  با برنامهکرد که خود 

   ١٣٥« .حـزب منافاتی ندارد
  

 استکهلم حتی در فکر یکنگره.  ولی تالش انحالل طلبان عبث است
 بوند هم نبود و فقط راضی شد که موقتًا اين مسئله را باز یتصويب برنامه

.  ا بگويد شجا ع اين مردانـگی را نداشت که تمام  حقيقت رکاسوسکی. بگذارد
  . ولی حقايق، خود قضايا را روشن ميکنند

  : اينک آن حقا يق
   

 یموضوع برنامه.  پيشنهاد ميشودگاليناصالحی به توسط » 
 عدم  رسيدگی به آن، از طرف کنگره باز گذارده ميشود یملی، نظريه

  . ) رای مخا لف ٣٢ رای موافق، ٥٠" . (
  

  چيست؟ منظور از باز گذاشتن :يکی از نمايندگان
  

 ملی باز گذاشته ميشود معنی ی اگر ما ميگوئيم که مسئله:رئيس
 آينده ميتواند تصميم خود را در اين مسئله یآن اينست که بوند تا کنگره

  ).استالين.  ی.تکيه روی کلمات ازآن ماست  ( ١٣٦« . محفوظ نگهدارد
  

 ی مربوط به برنامهیکنيد، کنگره حتی به مسئله به طوری که مالحظه می
و حل سرنوشت " باز گذاشت"و فقط اين مسئله را "  رسيدگی نکرد"ملی بوند 

                                                 
   ١٢٠، ص ١٠-٩ شما ره ١٩١٢سال " نا شازا ری" رجوع شود به    ــ١٣٥
   ٥٣، ص ١٩٠٦ سال ٨شما ره " نا شه ا سلوو" ــ رجوع شود به  ١٣٦
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به عبارت .  عمومی آينده به خود بوند واگذار نمودی خود را تا کنگرهیبرنامه
 استکهلم از موضوع سرپيچيد و نه به طورمثبت و نه به یديگر؛ کنگره

  . طورمنفی ارزش به خود مختاری فرهنگی ملی نداد
ه کنفرانس انحالل طلبان با صريح ترين طرزی وارد مطلب و حال آن ک

ميشود و ارزش گذاری ميکند، خود مختاری فرهنگی ملی را قابل قبول دانسته و 
  . حزب تصويب مينمايدیآن را به نا م برنامه

  .  تفاوت هويدا است
 ملی را،  یبدين طريق کنفرانس انحالل طلبان با تمام تـشبثات و حيل، مسئله

  .ک قدم هم  به جلو سوق ندا دحتی ي
چاپلوسی در قبال بوند و ناسيونال ــ  انحالل طلبان قفقاز، اينست تمامی آن 

  .چيزی که در خور قابليت کنفرانس بود
  
  
  

٧  
  

   ملی در روسيهیمسئله
  
  

  .اکنون برای ما حل مثبت مسئله ملی باقی ميماند
 ارتباط الينفک با مأخذ ما اينست که اين مسئله را ممکن است فقط در حال

  .موقعيتی که روسيه ميگذراند حل کرد
و " معمولی" تحولی زندگی ميکند که در آن زندگی یروسيه در يک دوره

. هنوز برقرار نشده و بحران سياسی هنوز حل نگرديده است" ایمشروطه"
از اينجا هم جنبش، جنبش کنونی و . در پيش داريم" بغرنجی"روزهای توفانی و 

  .بشی که هدف آن دموکراسی کامل است، منشأ ميگرددآينده، جن
  . ملی هم بايد در حال ارتباط با اين نهضت مورد مطالعه قرار گيردیمسئله

 اساس و شرط حل یبدين ترتيب دموکراسی کردن کامل کشور، به منزله
  .  ملی استیمسئله

در در موقع حل مسئله بايد نه تنها موقعيت داخلی بلکه موقعيت خارجی نيز 
روسيه ما بين اروپا و آسيا، مابين اتريش و چين قرار گرفته . نظر گرفته شود

رشد امپرياليسم در اروپا يک امر . رشد دموکراتيسم در آسيا  ناگزير است. است
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اتفاقی نيست، در اروپا عـرصه به سـرمايه  تنگ ميشود و اين سرمايه برای 
ط تازه برای به کار انداختن جسـتجوی بازارهای جديد، کارگران ارزان و نقا

ولی اين امر به مشکالت  خارجی .  سرمايه، به کشورهای بيگانه روآور ميشود
 پايان ]١٦[هيچ کس نميتواند بگويد که جنگ بالکان . و جنگ منجر ميگردد

مشکالت بود و ابتدای مشکالت نيست، بدين جهت کامًال ممکن است که اوضاع 
جور  گردد  که در اثر آن، اين و يا آن مليت و احوال داخلی و خارجی طوری 

و البته در  چنين  .  استقالل خود را طرح  کندیدر روسيه  الزم بداند  مسئله
  . اين نيست که ممانعت بعمل آورندهامواردی  هم کار مارکسيست

 روس از حق ملل در حاکميت هایپس از اينجا معلوم ميشود که مارکسيست
  .د صرف نظر کنندبر سرنوشت خود نميتوانن

 در  ضروری ی يک مادهی حق حاکميت بر سرنوشت به منزلهبدين ترتيب
  . ملی استیحل مسئله

ئی که به دليلی از داليل ترجيح ميدهند در قالب يک ها و اما بعد، با ملت
  واحد کل بمانند چه بايد کرد؟

ر اوًال مصنوعی و غي. ما ديديم که خود مختاری فرهنگی ملی بی فايده است
حياتی است زيرا جمع کردن مصنوعی  افرادی را به شکل يک ملت در نظر 
دارد که اين افراد را خوِد زندگی، زندگی واقعی از يک ديگر جدا و به اطراف 
کشور پرتاب مينمايد، در ثانی به طرف ناسيوناليسم سوق ميدهد زيرا سيرش به 

 و پرورش "بقا "ی به سوی نظريههاملت" متشکل نمودن "یسوی نظريه
 سوسيال دموکراسی یاست، کاری که به هيچ وجه برازنده" خصوصيات ملی"

 که ١٣٧)Mähren(اين يک امر تصادفی نيست که تجزيه طلبان مئراوی . نميباشد
 Richsratsاز نمايندگان سوسيال دموکرات آلمان جدا شده بودند در رايش راتس 

) دسته سياسی" (کولو" يک با  نمايند گان  بورژوازی  مئراوی به ا صطالح در
اين هم يک امر تصادفی نيست که تجزيه طلبان بوند در . مئراوی متحد شدند

ستايش " ژارگون"و زبان مخلوط يهود " شنبه"ناسيوناليسم غوطه ور شده، از 
 عمل بوند، کمونی ی ندارد ولی در منطقهایدر دوما هنوز بوند نماينده. ميکنند

" یمؤسسات رهبری کننده"جود دارد که بوند دراز روحانيون مرتجع يهودی و
 منطق ١٣٨. بين کارگران و بورژوازی يهود را برقرار مينمايد" يگانگی"آن فعًال 

  .خود مختاری فرهنگی ملی همين است
  . مسئله را حل نميکندملی،بدين ترتيب خود مختاری 

  پس عالج در کجاست؟ 
                                                 

 بين چک، بوهم و اتريش شرقیای  ــ  منطقه١٣٧
پايان قطعنامه "   هشتمين کنفرانس بوندیگزارش درباره" ــ رجوع شود به  ١٣٨

  . کمون يهودیدرباره
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 مختاری آن يست يعنی خودايگانه حل صحيح، خود مختارِی منطقه
ند مانند  لهستان، ليتوانی، اوکرائين، قفقاز و اواحدهائی که اکنون مشخص شده

  .غيره
 قبل از همه اينست که در اين مورد سروکار ایرجحان خود مختاری منطقه

 معينی سروکار یما با چيزی واهی و برون از سرزمين نيست، بلکه با سکنه
د، به عالوه اين خود مختاری، افـراد داريم که در سرزمين معينی زيست مينماين

بالعکس، اين .  مرزبندی ننموده ثغور ملی را تحکيم نمينمايندهارا بر حسب ملت
ثغور را درهم ميشکند و سکنه را متصل ميکند تا راه را برای نوع ديگری از 

باالخره اين خود مختاری . مرزبندی يعنی مرزبندی برحسب طبقات بگشايد
 طبيعی آن منطقه استفاده گردد هایه بهترين طرزی از ثروتامکان ميدهد که ب

و به نيروهای مولد توسعه داده شود، بدون اين که انتظار تصميمی از مرکز 
  .عمومی برود، عملی که بالذا ت در خود مختاری فرهنگی ملی وجود ندارد

 در حل  ضروریی مادهی به منزلهایخود مختاری منطقهبدين ترتيب 
  .ست ملی ایمسئله

شکی نيست که هيچ يک از مناطق، يک وضع متحدالشکل ملی کامل 
 هاند از قبيل يهودیا ملی  جای گير شدههایندارند، چه در هر کدام از آنها اقليت

 در اوکرائين و ها در قفقاز، لهستانیها در ليتوانی، روسهادر لهستان، لتونی
اقليت مورد ظلم و ستم بدين جهت ممکن است اين بيم وجود داشته باشد که . غيره

ولی اين بيم فقط در مـوردی اساس دارد که در . اکثريت ملی قرار گيرد
به کشور دموکراسی کامل بدهيد، در اين صورت . کشورنظم کهن بر قـرار باشد

  . خود را از دست ميدهدیخطر به کلی زمينه
هم  ملِی واحد بی پراکنده را در يک اتحاديههایپيشنهاد ميکنند که اقليت

 ساختگی ندارند بلکه به حقوق ی احتياج به اتحاديههاولی اقليت. مربوط سازند
 دموکراسی کردن کامل، بدون. واقعی در همان محـل سکونتشان احتياج دا رند

چنين اتحادی چه چيزی ميتواند به آنها بدهد؟ يا با وجود دموکراسی کامل چه 
  ضرورتی در اتحاد ملی است؟

  ليت ملی را مضطرب مينمايد؟چه عاملی به ويژه اق
بلکه از فقدان حق استفاده از . عدم رضايت اقليت از فقدان اتحاد ملی نيست

به وی اجازه بدهيد زبان مادری خود را مورد استفا ده قرار . زبان  مادری است
  .دهد، در اين صورت نارضايتی او به خودی خود مرتفع خواهد شد

اختگی نيست بلکه از فقدان مدرسه به عدم رضايت اقليت از فقدان اتحاد س
 به وی بدهيد، در اين صورت عدم رضايت ایچنين مدرسه. زبان مادری است

  .  خود را از دست ميدهدیبه کلی زمينه
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( عدم رضايت اقليت از فقدان اتحاد ملی نيست، بلکه از فقدان آزادی وجدان 
به وی بدهيد، در  را هااين آزادی. ، آزادی مسافرت و غيره است)آزادی مذهب

  . اين صورت نارضايتی وی از بين ميرود
، )زبان، مدرسه و غيره(برابری حقوق ملی، در تمام حاالت آن بدين ترتيب 

بنابراين قانونی برای .  ملی استی در حل مسئله ضروری ی مادهیبه منزله
سراسر کشور الزم است که بر اساس دموکراسی کردن کامل کشور وضع شده 

ستثناء هر نوع امتيازات ملی و هر گونه فشار ومحدوديت حقوق و بدون ا
  . ملی را منع کندهایاقليت

تضمين واقعی حقوق اقليت، ولی نه  تضمينی که  روی کاغذ  باشد، در اين 
  . و فقط  در اين است

 منطقی را بين فدراليسم تشکيالتی و خود یميتوان وجود يک رابطه
ولی نميتوان اين حقيقت را . يا انکار نکردمختاری فرهنگی ملی انکار کرد و 

انکار کرد که خود مختاری فرهنگی ملی يک محيط مساعدی برای فدراليسم بی 
حد و حصر ايجاد مينمايد که به گسيختگی کامل يعنی به تجزيه طلبی تبديل 

 روسيه، که از های اتريش و بونديستهایاگر می بينيم که کار چک. ميگردد
 فدراسيون گذاردند، منجر به یع کـرده و سپس پا به دائرهخــود مختاری شرو

تجزيه طلبی گرديد، شکی نيست که نقش مهم را در اين قسمت محيط 
ناسيوناليستی بازی کرده است، محيطی که خود مختاری فرهنگی ملی طبيعتًا ان 

اين امر اتفاقی نيست که خود مختاری ملی و فدراسيون . را ترويج می نمايد
خواه آن و خواه . دليل آن واضح است. ی دوش بدوش يک ديگر ميروندتشکيالت

هم اين و هم آن نظرشان اينست .  هستندهااين خواستار مرزبندی بر حسب ملت
يگانه  فرق  .  باشد در شباهت اين دو شکی نيستهاکه تشکيالت برحسب  مليت

اينجا در اينست که در آنجا به طورکلی سکنه را مرزبندی مينمايند و در 
  .کارگران سوسيال دموکرات را

. ما ميدانيم که محدود کردن کارگران بر حسب مليت به کجا منجر ميشود
 برحسب مليت،  تشديد هامتالشی کردن حزب کارگری واحد، تقسيم  اتحاديه
 ديگر، اختالل روحی هایاصطکاکات ملی، کارشکنی نسبت به پرولتاريای مليت

. ی، ــ اينها است نتايج  فدراليسم  تشکيالتیکامل در صفوف سوسيال دموکراس
تاريخ سوسيال دموکراسی در اتريش و فعاليت بوند در روسيه شا هد گويا ی اين 

  .مدعاست
 منحصر به فرد بر ضد اين جريان، تشکيالتی است که بر اصول  یچاره

  .نهاده شده با شد
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 به  روسيه در محل سکونت آنهاهایپيوند دادن کارگران تمام مليت 
 در يک حزب ها و پيوند دادن اين گونه هيئتوا حد و کامل هایصورت هيئت

  . مای،  اينست وظيفهواحد
بخودی خود واضح است که اين گونه ساختمان حزبی مانع خود مختاری 

 در داخل واحد کامل حزبی نيست بلکه اين موضوع را در نظر منا طقوسيع 
  .دارد

.  چنين نوعی از تشکيالت را نشان ميدهدی قفقاز به تمام معنی فايدهیتجربه
 ملی را در بين های اين توفيق حاصل شده که ا صطکاکهااگر برای قفقازی

 و کارگران تاتار مرتفع سازند، اگر آنها موفق شدند اهالی را از ا مکان هاارمنی
خونريزی و تيرباران يک ديگر مصون دارند، اگر در باکو، در اين کالدوسکِپ 

، اکنون ديگر  تصادمات ملی امکان ناپذير است، اگر در آنجا دستجات ملی
ند که کارگران را در مجـرای واحِد  نهضت  مقتدری جلب اتوفيق حاصل کرده

کنند، در اين زمينه بين المللی  بودِن ساختمان سوسيال دموکراسی قفقاز نقش بی 
  .اهميتی را بازی نکرده است

لی مؤثر نيست، بلکه ُمهر چگونگی نوع تشکيالت تنها در کار عم
زندگی کارگر، . محونشدنی خود را در تمام زندگی روحی کارگر باقی ميگذارد

و . زندگی تشکيالتی اوست، او روحًا در آنجا نشو و نما يافته و پرورش مييابد
اينست که ضمن وقت گذراندن در تشکيالتِ  خود و مالقات هرباره با رفقای 

تند و به اتفاق آنها تحت رهبری يک هيئت  ديگر هسهایخود که از مليت
 عمومی مينمايد، اين موضوع عميقًا در فکرش نفوذ مييابد که یعمومی، مبارزه

 طبقاتی، اعضاء ارتش واحد یاعضاء يک خانوادهقبل از همه  کارگران 
و اين امر نميتواند اهميت تربيتی عظيمی برای قشرهای وسيع . سوسياليسم هستند

  .داشته باشد کارگر، نیطبقه
به اين جهت نوع بين المللی تشکيالت، مکتب احساسات موّدت آميز و 

  .بزرگ ترين تهييجی است به نفع انترناسيوناليسم
وقتی .  باشد اين طور نيستهاو اما در تشکيالتی کـه بر حسب مليت

 ملی خود محدود شده و به یکارگران بر اساس مليت متشکل شدند در پوسته
آن چه که به آن تکيه . تشکيالتی از يک ديگر جدا ميگردند موانع یواسطه
 بين کارگران نيست بلکه چيزی است که آنها را از يک وجه اشتراک ميکنند 

 ملت  خود  است؛ يهودی،  قبل از همه عضودر اينجا کارگر . ديگرمتمايز مينمايد
، روح تعجب آور نيست که فدراليسم ملی در تشکيالت. لهستانی و غيره و غيره

  .جدائی ملی را در کارگران پرورش مـيدهد
  . بدين سبب نوع ملی تشکيالت مکتب محدوديت و کهنه پرستی مـلی ميباشد
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بدين طريق در مقابل ما دو نوع مختلف تشکيالت که از لـحاظ اصـولی با 
ند وجود دارد؛ نوع هم پيوستگی بين المللی و نوع ايک ديگر متناقض

  .حسب مليتکارگران بر " مرزبندی"
ئی که برای آشتی دادن اين دو نوع به کار رفته تاکنون  موفقيتی هاکوشش
که از طرف سوسيال دموکراسی اتريش ی ا آشتی دهندهیآ ئين نامه. نداشته است

.   تهيه شد در هوا معلق مانده استWimberg در ويمِبرگ  ١٨٩٧در سال 
. ه دنبال خود ميکشد را هم بهاحزب اتريش به قطعات منقسم شده، اتحاديه

 حق دارد وقتی اشتراسر. نه فقط در عالم خيال ماند، بلکه مضر هم شد" آشتی"
 حزبی ويمبرگ یتجزيه طلبی اولين پيروزی خود را در کنگره"تأکيد ميکند که  
با "  آ شتی"  در روسيه هم کار به همين منوال است ١٣٩". به دست آورد

. م به وقوع پيوست، به افالس کامل گرائيد استکهلیفدراليسم بوند، که در کنگره
 یبوند از همان روز اول بعد از کنگره.  استکهلم را بر هم زدیبوند مصالحه

 که شامل واحدیاستکهلم مانع شد که کارگران در محل خود به تشکيالت 
 باشد، بگروند و با لجاجت تاکتيک تجزيه طلبانه خود را هاکارگران تمام مليت

 سوسيال ]١٧[ ١٩٠٨ و چه در سال ١٩٠٧وجود آن که چه در سال ادامه داد، با 
دموکراسی روسيه چندين بار خواستار شد  که باالخره  وحدت بين کارگران 

بوند، که کار را از خود مختاری ملی .  از پائين عملی گرددها مليتیکليه
يختن  تشکيالتی شروع کرد، در عمل پا به دائره فدراسيون گذارد تا اين که با گس

و ضمن اين که با سوسيال دموکراسی . کامل و تجزيه طلبی آن  را  پايان بخشد
کافی است . روسيه قطع ارتباط کرد اختالل و بی نظمی در آن وارد نمود

  . را به خاطر آوريم]١٨[ Jagiello  يا گليو عمِل  یپرونده
  بايد، به عنوان يک عمل موهوم  و مضر، کنار" آ شتی"بدين جهت راه 

  .گذاشته شود
، که در اين صورت، سوسيال  يا فدراليسم بوند:از دو حال خارج نيست
 تجديد  هاکارگران برحسب ملت"  مرزبندی "یدموکراسی روسيه بر پايه

  نوع بين المللی تشکيالت که در اين صورت بوند بر اساس  ياتشکيالت ميدهد و
 قفقاز، لتونی و  سوسيال دموکراسیی، طبق نمونهایخـود مختاری منطقه

لهستان تجديد تشکيالت داده، راه را برای امر اتحاد مستقيم کارگران يهود با 
  . ديگر روسيه می گشا يدهایکارگران ملت
" آ شتی ميکنند"اصول فاتح ميگردند، نه اين که  .  وجود نداردایراه ميانه

 ی مادهی هم پيوستگی بين ا لمللی کارگران به منزلهبدين ترتيب، اصل 
  . ملی استی در حل مسئلهضروری 

                                                 
  ١٩١٢سال „ Der Arbeiter und die Nation „  : ــ رجوع شود به کتا ب او١٣٩
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  ١٩١٣وين، ژانويه سال 

  ٥ تا ٣ هایبرای اولين بار در شماره
   مه –در ماه مارس "  پرسوشچنيه" مجله  

  . به چا پ رسيد١٩١٣سال 
  استا لين . ک: امضاء 
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  :توضيحات
  

  
  . عنوان کتا بیــ  درباره١

 ١٩١٢در خالل پايان سال "  ملی یسيسم و مسئلهمارک"استالين . و.  اثر ی
 تحرير در آمد و برای  اولين بار در ی در شهر وين به رشته١٩١٣اوان سال 

 مجله بلشويکی  ٥-٣ هایاستالين در شماره.  به امضای  ک١٩١٣سال 
  .به طبع رسيد"  پروسوشچنيه "

  :ينويسد چگونگی اين مقاله می رفيق استالين شخصًا درباره١٩٢٥در سال 
   

 یاين مقاله يک دوره مباحثات اصولی را نسبت به مسئله. . . » 
ملی منعکس می نمايد که در عصر ارتجاع ارباباِن تزاری يعنی در 
عصری که انقالب بورژوا ــ دموکراتيک در روسيه رو به توسعه 
ميرفت در ظرف مّدت يک سال و نيم قبل از جنگ امپرياليستی در 

در اين زمان دو . راسی روسيه روی داده استصفوف سوسيال دموک
 ملی با يک ديگر در ی ملت و بر طبق آن دو برنامهیتئوری درباره
  :مبارزه بودند
 پشتيبانی ميشد، ها اتريش که از طرف بوند و منشويکیبرنامه

توصيف .  بلشويکی روسيه از طرف ديگریاز يک طرف، و برنامه
حوادث بعدی . اله می يابداين دو جريان را خواننده در سطور مق
 اتريش ــ هنگری به یبخصوص جنگ امپرياليستی و تجزيه

 ملِی جداگانه به رأی العين نشان داد که حق به جانب کدام هایدولت
اکنون وقتی که اشپرينگر و بائر در کنار طشت . يک از طرفين است

ند مشکل است شکی باقی بماند که ا ملی خود نشستهی برنامهیشکسته
حتی بوند هم مجبور شد . را محکوم کرده است" مکتِب اتريشی"يخ تار

 یيعنی برنامه" ( خود مختاری فرهنگی ملییمطالبه"اعتراف کند که 
اری طرح ريزی دکه در قالب رژيم سرمايه) استالين. یملی اتريش ــ 

شده است در شرايط انقالب سوسياليستی مفهوم خود را از دست ميدهد 
بوند گمان هم نمی ). ١٩٢٠سال "  بوند١٢فرانس کن"رجوع شود به (

 ی اساس تئوريک برنامهاصولیُبرد که بدين وسيله به ورشکستگی 
تئوری ملی اتريشی اعتراف  اصولی ملی اتريشی يعنی به ورشکستگی 

  «). سهوًا اعتراف کرده است (کرده است 
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 اين  به  ماکسيم گورکی راجـع به١٩١٣ دوم  فوريه  سال یلنين در نيمه
  :چنين مينويسد"  ملییمارکسيسم و مسئله"اثر استالين  

  
 نشسته و پس از جمع ایدر بين ما يک نفر گـُرجی فوق العاده»  

 بزرگی برای ی اتريش و غيره مقالهی مدارک دربارهیآوری کليه
  «. مينويسد"  پرسوشچنيه"

  
 ی برنامهیدرباره" خود ی و هنگامی که اين اثر انتشار يافت لنين در مقاله

  ی مجله٣٢ یکه در شماره" ملی حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه
 به ای به طبع رسيد، ارزش فوق العاده١٩١٣در دسامبر " سوسيال دموکرات"

 ملی در اين دوره یاو ضمن اشاره به دالئلی که موجب شد مسئله. اين اثر ميدهد
  : را اشغال کند، مينويسدایجای برجسته

  
ير در نشريات تئوريک مارکسيستی، ديگر اين در زمان اخ» 

ند  ا ملی سوسيال دموکرات را روشن ساختهیموضوع و اساس برنامه
  «).  استالين مقام اول را احراز مينمايدیدر اين ميان مقاله(

  
لنين به . ی. و١٩١٣استالين در ماه مارس . و. بزودی پس از توقيف ی

  :نوشت"  سوسيال دموکرات  "یهيئت تحريريه
  

) استالين(کوبا . کار توقيف در اينجا باال کشيده است. . » 
  . . . را گرفتند 

 بزرگی ی ملی مقالهی مسئلهیکوبا موفق شد درباره
بايد در . بسيار خوب. بنويسد") پرسوشچينه  "ی شماره٣برای (

 بوند و هایراه حقيقت بر ضد تجزيه طلبان و اپورتونيست
  «  . انحالل طلبان جنگيد

  ١٣٩. ــ ص)   شيو انستيتوی مارکس ــ انگلس ــ لنينآر (
  
  بوندــ  ٢

سال تأسيس (  اتحاديه همگانی کارگران يهود در ليتوانی، لهستان و روسيه 
که بر اساس و موقعيت ناسيوناليستی قرار داشته و تمايالت خرده ) ١٨٩٧

بورژوازی را در نهضت کارگری منعکس ميکرد که حزب بر اساس فدراتيوی 
 یبرحسب عالئم و امارات ملی تجديد تشکيالت دهد و بوند را به عنوان نماينده

خود " تقاضای باصطالح ١٩٠٥در سال . منحصر بفرد پرولتاريای يهود بشناسد
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 يک تقاضای یرا پيش کشيد که لنين آن را به منزله" مختاری فرهنگی ملی
که منجر به ناسيوناليستی، بورژوازی و ارتجاعی توصيف نمود، تقاضائی 

  . مختلف ميگرددهایجدائی پرولتارهای مليت
 آشتی ناپذيری با ناسيوناليسم بوند یلنين، استالين و حزب بلشويک مبارزه

  ١٤٠. ــ ص. کردند
  " انحالل طلبان  "ی کلمهیــ درباره٣

ــ ١٩٠٥ های ارتجاع، که همانا پس از شکست انقالب سالهایدر سال
بدين عنوان ميناميدند زيرا که آنها از شعارهای  را ها فرا رسيد، منشويک١٩٠٧

انقالبی حزب دوری جستند و کوشش مينمودند حزب مخفی انقالبی پرولتاريا را 
  .منحل سازند

در اينجا منظور، کنفرانس باصطالح ماه اوت انحالل طلبان است که در 
 دستجات ضد ی د ر شهر وين تشکيل شد و در آن بلوکی از کليه١٩١٢اوت 
 تصميمات یدرباره. ترتسکی به وجود آمد. يکی و جريانی تحت رهبری لبلشو

) هافصل ششم ــ قفقازی( ملی و انتقادات آنها به  یاين کنفرانس، در مورد مسئله
  ١٤٠. ــ ص.  اين کتاب رجوع شود

  "گرجی ها قبل از رفرم" عبارت  یــ  د رباره٤
ــ ) ١٨٢٣ــ١٨١٧سال (يعنی قبل از لغو حق سروا ژ در گرجستان  

  ١٤٢.ص
  ".بگير و ببند"  عبارت  یــ  درباره٥

 یا ثر نويسنده" بودکا" خشن پليسی، اين عبارت از کتاب هایيعنی روش
 یروس  کلب اوسپنسکی اقتباس شده است که در آن از روش پليسی فوق العاده

 پليس    های مختلف گريبان اهالی را چسبيده و به پستهایخشنی که به بهانه
  ١٥١. ــ  ص. شيدند، سخن گفته ميشودمی ک
  "پارلمان وجود ندارد" عبارت  یــ درباره٦
ــ اين کلماتی است که کوکوفتسف " شکرخدا را که ما پارلمان نداريم"

 ٢٦در دومای دولتی در تاريخ ) بعدًا  نخست وزير(وزير دارائی تزاری 
  ١٦١. ــ  ص.  گفته است١٩٠٨آوريل سال 

  "بستر پروکروست"   ی کلمهیــ درباره٧
در اساطير يونانی پروکروست نام غول راهزنی است که دارای 

 خود را روی آن ميخوابانيد و اگر پاهای  هایتختخوابی بوده است که قربانی
قربانی از طول تخت تجاوز ميکرد، آنها را قطع مينمود و اگر به طول تخت 

  ١٦٩. ــ ص. نميرسيد آن قدر می کشيد تا به طول تخت برسد
اين محو شدن آنها را بيش از ...  ملی یتجزيه"  عبارت ی ــ درباره٨

مانيفست حزب "اين کلمات از فصل دوم  ". پيش تسريع خواهد کرد
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اخذ شده  ) هاپرولتاريا و کمونيست(انگلس . مارکس و ف. ک"  کمونيست
  ١٧١. ــ ص. است

 ١٨٥٠ -١٨٤٠ هایمارکس در همان سال" عبارت  یــ درباره٩
  " هار کرده بوداظ

")  يهودیدر مورد مسئله  " Zu Judenfrage(مارکس .  کی اينجا مقاله
  :ی د ر مجله١٨٤٤که در سال 

„ Deutsch – französische  Jahrbücher „ ")آلمان ــ یسالنامه 
  ١٧٣. ــ ص. درج شده است منظور نظر است " ) فرانسه 
وام فريب مورد طعن و ع"  پلخانف را به عنوان" عبارت  یــ  درباره١٠

  .لعن قرا ر دهند
مندرجه در " بازهم يک کنفرانس نفاق انگيز  "یپلخانف در مقاله. و.  ک
، کنفرانس  ١٩١٢در ا کتبر سال ) در راه حزب"  (زاپارتی بو  "یروزنامه

 و  هاانحالل طلبان را مورد سرزنش قرار داده و موقعيت بونديست" ماه اوت"
 انطباق سوسياليسم بر ناسيوناليسم یقاز به منزله قفهایسوسيال دموکرات
 ی،  کاسوسکی در نامه به هيئت تحريريههاليدر بونديست. توصيف مينمايد
ــ . پلخانف را مورد انتقاد قرار داد) شفق ما" (نا شازاريا"انحالل طلبان 

  ١٨٠.ص
  "هامانيلف  "ی کلمهیــ  درباره١١

است که در آن "  ارواح مرده" بنام کوکل . و. مانيلف قهرمان يکی از آثار ن
  ١٨٢. ــ ص. بطالت و خيال بافی  بی اساس را مجسم مينمايد

اولين روزنامه برای سراسر روسيه متعلق به " ايسکرا"ــ ١٢
لنين ايجاد . ای.  به توسط  و١٩٠٠ انقالبی است که در پايان سال هایمارکسيست
 طورغير علنی در روسيه اين روزنامه در خارجه چاپ ميشد و به. شده است

 ی با تهيه کردن زمينه١٩٠٣ــ١٩٠٠ هایدر سال" ايسکرا.  "منتشر ميگشت
. ايجاد حزب مستقل پرولتاريای روسيه نقش تاريخی عظيمی را بازی کرده است

حزب کارگری سوسيال ( دوم ی بالفاصله پس از کنگره١٩٠٣در نوامبر سال 
لنين از عضويت .   افتادهاويکاين روزنامه به دست منش) دموکرات روسيه 

 لنينی، ی روزنامهیی قديم به منزله"ايسکرا"اصطالح . هيئت تحريريه خارج شد
 منشويکی و ی روزنامهیی جديد به منزله"ايسکرا"انقالبی و بلشويکی و 

  ١٨٢. ــ ص. اپورتونيستی که در حزب معمول شد از اين زمان است
  "  وانکیجزوه  "ی کلمهیــ درباره١٣
رل وانک سوسيال دموکرات چک که آشکارا در موضع شوينيستی و کا

  ١٨٣.ــ ص. تجزيه طلبی قرار داشت
  " ن ــ که غير مشهور نيست"  عبارت یــ درباره١٤
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  ١٨٥. ــ ص.  گرجستان استهای    ليدر منشويکنوی جردانيانام مستعار 
  ).زند گی ما" (چونی تسخوربا " ــ  ١٥

 ژوئيه ٢٢ گرجستان است که از اول تا یها منشويکی يوميهیروزنامه
  ١٨٥. ــ ص.  د ر کوتا ئيس منتشر ميشد١٩١٢سال 

  "جنگ بالکان  "ی کلمهی ــ  درباره١٦
 بين بلغا رستان، صربستان و ١٩١٢نخستين جنگ بالکان در اکتبر سال 

 از طرف ديگر هااز يک طرف، و ترک)  مونتونگُرو(يونان و  قره صاق 
  ١٩٦. ــ ص. شروع شد
  " ١٩٠٨ و چه در سال ١٩٠٧چه در سال " عبارت  ی ــ درباره١٧

حزب کارگری سوسيال دموکرات (  کنفرانس چهارم هایمنظور قطعنامه
حزب کارگری سوسيال ( و کنفرانس پنجم ١٩٠٧است که در سال ) روسيه

)  ١٩٠٨طبق تقويم قديم در دسامبر   ( ١٩٠٩که در ژانويه ) دموکرات روسيه 
  ٢٠٠. ــ ص.  استتشکيل  شده
  ".يا گلو عمل یپرونده" کلمات   ی ــ درباره١٨

منظور انتخا ب ياگلو عضو جناح چپ سوسياليست لهستان به نمايندگی از 
 و حزب سوسياليست  لهستان به هاشهر ورشو است که توسط  بلوک بونديست

 لهستان های بورژوازی يهود بر ضد سوسيال دموکراتهایاتفاق ناسيوناليست
ی ها رأی منشويک٧فراکسيون سوسيال دموکرات دوما با اکثريت . لی گرديدعم

 رأی، نمايندگان بلشويک تصميم گرفت ياگلو را در  ٦انحالل طلب در مقابل 
       ٢٠٠. ــ ص. فراکسيون سوسيال دموکرات بپذيرد
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  لنين ــ سازمان دهنده و پيشوای
   حزب کمونيست روسيه

 
  
  

هر دوی آنها تحت لوای مارکسيسم کار . ه مارکسيست وجود دارنددو گرو
معذالک آنها به هيچ وجه . مارکسيست می دانند" تمام عيار" می کنند و خود را 

ريضی آنها را از هم جدا عی دره: عالوه بر اين. به يک ديگر شباهتی ندارند
  .ميکند زيرا اسلوب کار آنها در دو قطب مخالف قرار دارد

اول معموًال به قبول ظاهری مارکسيسم و اعالم پر طمطراق آن گروه 
مارکسيسم پی ی اين گروه بدون اين که قادر و يا مايل باشد به کنه. اکتفاء می کند

 آن را در زندگی اجراء نمايد، اصول زنده ببرد و بدون اين که قادر يا مايل باشد
 فعاليت ی پايه.می سازد مرده و گنگ بدلهای و انقالبی مارکسيسم را به فرمول

از ئی هاآنها تجربه و يا در نظر گرفتن کارهای عملی نيست، بلکه نقل قول
تاريخی های تعليمات و دستورات را از مشابهات و قرينه سازی. مارکس است

 مغايرت گفتار با کردار ــ .کسب می نمايد، نه از تجزيه و تحليل واقعيت زنده
يأس و عدم رضايت دائمی از سرنوشت، . اينست بيماری اساسی اين گروه

 "بور می کند " سرنوشتی که غالبًا برای اين گروه کارشکنی می نمايد و آنها را 
، )در روسيه ( نام اين گروه ــ منشويسم . از اين جا سرچشمه می گيرد

 ١٤٠لندن ی در کنگره) يوگيخس ( رفيق تيشکو . است) در اروپا ( اپورتونيسم  
 به است، لم دادهن گروه بر نقطه نظر مارکسيسم نايستاده بلکه با ذکر اين که اي

  .طرز صائبی اين گروه را توصيف نمود
گروه دوم، برعکس، مرکز ثقل قضايا را از قبول ظاهری مارکسيسم به 

تعيين آن چنان وسائل و .  آن در زندگی منتقل می نمايدعمل و اجراءی مرحله
 مناسب باشد، تغيير اين طريق و طرق عملی کردن مارکسيسم که با اوضاع

وسائل هنگامی که اوضاع تغيير می کند ــ اينها نکاتی است که اين گروه عمده 
اين گروه دستورات و تعليمات را از . توجه خود را بدان معطوف می دارد

های بررسی شرايط محيط کسب می کند، نه اين که از مشابهات و قرينه سازی
و کلمات قصار نيست بلکه بر ها متکی بر نقل قول فعاليت وی ی پايه.تاريخی
عملی است که صحت هر قدم خود را با تجربه، مورد وارسی قرار ی تجربه

                                                 
پنجم حزب سوسيال ــ دموکرات کارگری روسيه ی ر کنگرهلندن، منظوی  ــ کنگره١٤٠

  . در لندن ادامه داشت١٩٠٧ مه سال ١٩ آوريل تا ٣٠است که از 
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ميدهد، از اشتباهات خود پند می گيرد و ساختن زندگی نوين را به ديگران     
به همين دليل هم هست که در فعاليت اين گروه گفتار با کردار . می آموزد

د و آموزش مارکس هم با تمام نيروی زنده و انقالبی آن حفاظت مغايرت ندار
نمی توانند به تعبير جهان اکتفاء ها گفتار مارکس که طبق آن مارکسيست. ميشود

اين گروه ی  کامًال درباره١٤١نمايند و بايد گامی فراتر نهاده، آن را تغيير دهند، 
  . نام اين گروه ــ بلشويسم، کمونيسم است.صدق می نمايد

  .لنين است. ا. سازمان دهنده و پيشوای اين گروه  و
  
  
  
حزب کمونيست ی سازمان دهندهی  ــ لنين به مثابه١

  روسيه
  
  

تشکيل حزب پرولتاريا در روسيه، در شرايط خاصی جريان داشت که با 
در غرب يعنی در فرانسه و . شرائط غرب در هنگام تشکيل حزب متفاوت بود

به وجود آمد و اين در شرائطی بود که وجود ها ديهآلمان، حزب کارگر از اتحا
و احزاب مجاز بود، انقالب بورژوازی انجام يافته و پارلمان ها اتحاديه

ی بورژوازی موجود بود، بورژوازی خود را به حکومت رسانده و در نقطه
مقابل پرولتاريا قرار گرفته بود، ــ ولی به عکس در روسيه تشکيل حزب 

ئط استبداد بسيار شديد و در انتظار انقالب بورژوا ــ پرولتاريا در شرا
از طرفی تشکيالت حزبی از دموکراتيک به وقوع می پيوست، هنگامی که، 

ی استفاده از طبقهی  بورژوازی که تشنه١٤٢" مارکسيست علنی " عناصر 
کارگر برای انقالب بورژوازی بودند، انباشته ميشد و از طرف ديگر 

رين کارکنان حزبی را از صفوف حزب بيرون می تزاری بهتهای ژاندارم
ثابت ی کشيدند، در حالی که نمو جنبش انقالبی خود به خودی، وجود يک هسته

                                                 
  .»فويرباخ ی برنامهی درباره«  ــ مراجعه شود به ١٤١

يک جريان مسلکی بورژوازی است که مارکسيسم را تخطئه " مارکسيسم علنی "  ــ  ١٤٢
.     در ميان روشنفکران بورژوائی روسيه رواج داشت١٩ ینود سدههای کرده و در سال

مارکسيسم را بر تن ی  منظور از آن اشخاصی است که جامه"علنی های مارکسيت" 
حکومت تزاری چاپ می شد، ی ه و آثار خود را در مطبوعات علنی که با اجازهداشت
 کارگری را در آنها تالش داشتند که در زير لوای مارکسيسم، جنبش. ر می نمودندمنتش

  .خدمت به بورژوازی قرار داده و با منافع بورژوازی دم ساز کنند
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قدم، به هم پيوسته و کامًال مخفی و مبارزی را از افراد انقالبی ايجاب می کرد 
  .که قادر باشد جنبش را به سمت سرنگون ساختن حکومت مطلقه هدايت کند

ارت بود از جدا کردن ميش از بز، فاصله گرفتن از عناصر  عب،وظيفه
 صريحی دادن برنامه، هابيگانه، تشکيل کادرهائی از انقالبيون مجرب در محل

و تاکتيک محکمی به آنان، و باالخره گرد آوردن اين کادرها در يک سازمان 
جمات که به حد لزوم مخفی باشد تا در برابر تهاای واحد مبارز انقالبيون حرفه

ارتباط داشته ها با توده ايستادگی نمايد و در عين حال به حد لزوم ها ژاندارم
  . باشد تا در هنگام ضرورت آنها را به مبارزه سوق دهد

، "ندالم داده" يعنی همان کسانی که بر نقطه نظر مارکسيسم ا همنشويک
ير غی هاحزب کارگر از اتحاديهچون در غرب : مسئله را ساده حل می کردند

کارگر مبارزه می کردند، برون ی حزبی که در راه بهبود وضع اقتصادی طبقه
لمقدور همين عمل را انجام داد، يعنی اآمده است، لذا الزمست در روسيه هم حتی

در " اقتصادی کارگران با کارفرمايان و حکومتی به مبارزه"عجالتًا فقط 
ی برای سراسر روسيه اکتفاء شود، بدون اين که يک سازمان پيکارجوئها محل

 ئی به وجود نيامده باشد هابعد هم، اگر تا آن موقع اتحاديه.... تشکيل گردد، و بعد 
ی کارگری غير حزبی دعوت نمود و آن را به منزلهی آن وقت بايد يک کنگره

  .حزب اعالم کرد
به زحمت ها زيادی از بلشويکی و شايد هم عدهها در آن موقع منشويک

، عالوه بر اين هامنشويک" مارکسيستی  " " ینقشه" اين حدس می زدند، که 
که برای محيط روسيه تخيلی است، در عين حال متضمن کارهای تبليغاتی 

حزبيت، از بين بردن کادرهای ی تنزل نظريهی وسيعی نيز هست که مايه
کارگر به ی حزبی، محروم ساختن پرولتاريا از حزب خود و رها ساختن طبقه

  .ی باشدمها کام ليبرال
بزرگ ترين خدمت لنين در قبال پرولتاريای روس و حزب وی عبارت از 

که ای تشکيالتی منشويکی را از همان لحظه" ینقشه" اين است که تمام خطر 
هم به " نقشه " هنوز در حال تکوين بود، و خود صاحبان اين " نقشه " اين 

آشکار کرد ، آن را در نظر مجسم سازندی زحمت می توانستند خطوط مشخصه
بی بند باری تشکيالتی ی بی امانی را عليهی و پس از آشکار کردن آن، حمله

زيرا . را روی اين مسئله متمرکز کردها آغاز و تمام توجه پراتيسينها منشويک
  .موضوع بر سر موجوديت حزب، بر سر حيات و ممات حزب بود

نون تمرکز کای  برای سراسر روسيه به مثابهسياسیی ايجاد يک روزنامه
ی به مثابهها نيروهای حزبی، تشکيل کادرهای ثابت قدم حزبی در محل

واحد از ی حزب، گرد آوردن اين کادرها در يک مجموعه" منظمهای قسمت"
 روسيه با حد اسریتطريق روزنامه و به هم پيوستن آنها در حزب مبارز سر
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واحد ــ ی ، تاکتيک محکم، ارادهروشنی ، با برنامهکامًال مشخصهای فاصل
يک " ، "چه بايد کرد؟ :  " مشهور خودهای که لنين در رسالهای اين بود نقشه

شايستگی اين نقشه . آن را بسط و توسعه داده است" گام به پيش، دو گام به پس 
تشکيالتی ی در اين بود که با واقعيت روسی کامًال مطابقت داشت و تجربه

در مبارزه برای اين نقشه، .  نمودرا استادانه خالصه میها  پراتيسينبهترين
روس به طرزی قطعی از پی لنين رفتند، بدون اين که های اکثريت پراتيسين

 پيروزی اين نقشه، آن حزب کمونيست به هم .حتی از انشعاب هم روی گردانند
  .پی ريزی کرد که جهان نظير آن را به خود نديده استرا ای پيوسته و آبديده

لنين را متهم می کردند به اين که  ) !ها  فقط منشويکنه( چه بسا رفقای ما 
آشتی ناپذير با مصالحه جويان و غيره ی به جر و بحث و انشعاب و مبارزه

 شکی نيست که هم اين و هم آن به موقع خود وجود .تمايلی بيش از حد دارد
ولی فهم اين موضوع مشکل نيست که اگر حزب ما عناصر غير . داشته است
ی و اپورتونيست را از صفوف خود نمی راند، نمی توانست از قيد پرولتاريائ

ضعف داخلی و ابهام، خالصی يابد و نمی توانست به آن نيرو و استحکامی که 
در دوران سيادت بورژوازی رشد و تحکيم حزب . ذاتی اوست، دسترسی يابد

يست که اين حزب بر ضد عناصر اپرولتاريا فقط وابسته به ميزان مبارزه
کارگر دنبال ی و طبقهورتونيست، ضد انقالبی و ضد حزبی در محيط خود اپ

 خود استحکام     یحزب با تصفيه: " السال حق داشت وقتی می گفت. مينمايد
  .١٤٣" می يابد 

متهم کنندگان معموًال حزب آلمان را مورد استناد قرار می دادند که آن موقع 
قدرت نيست ی  هر وحدتی نشانهولی اوًال،. در آن رونقی داشت" وحدت " امر 

 ١٤٤و ثانيًا، کافيست اکنون به حزب سابق آلمان که از هم گسيخته و به سه حزب
            بطالن و واهی بودن ی تقسيم شده است، نظری افکنده شود تا به درجه

تازه از . شيدمان و نوسکه با ليبکنخت و لوکزامبورگ پی برده شود" وحدت " 
ر عناصر انقالبی حزب آلمان به موقع از عناصر ضد کجا معلومست که اگ

خير، لنين ... انقالبی اين حزب جدا می شدند، برای پرولتاريای آلمان بهتر نبود
عناصر ی آشتی ناپذير عليهی هزار بار حق داشت که حزب را به راه مبارزه

اين سياست ی چه فقط در نتيجه. ضد حزبی و ضد انقالبی سوق می داد
ور را آود که حزب ما توانست آن وحدت داخلی و هم پيوستگی حيرتتشکيالتی ب

                                                 
     . نقل شده است١٨٥٢ ژوئن ٢٤ی السال به مارکس، مورخه ی ــ  اين جمله از نامه١٤٣

  .  به همين جمله استناد کرده است" چه بايد کرد؟ " لنين در دست خط برای چاپ . ا. و
 که پس از انشعاب حزب سابق سوسيال ــ دموکرات آلمان  ــ منظور سه حزبی است١٤٤

حزب سوسيال دموکرات، حزب مستقل سوسيال دموکرات و حزب کمونيست : تشکيل شد
  .آلمان
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درون خود ايجاد نمايد که با داشتن آن از بحران ژوئيه در موقع حکومت 
کرنسکی بدون آسيب بيرون آمد، قيام اکتبر را به دوش خود تحمل کرد، بحران 

 را برست ليتوفسک را بدون تزلزل گذراند، موجبات پيروزی بر آنتانتی دوره
را به دست آورد که در ای فراهم ساخت و سرانجام آن قابليت انعطاف بی سابقه

در صفوف خود تغيير آرايش داده، صدها ای پرتو آن قادر است در هر لحظه
هزار اعضای خود را برای هر گونه کار بزرگ متمرکز کند بدون اين که هيچ 

   .گونه بی نظمی و اختاللی در محيط خود ايجاد نمايد
  
  
  
  پيشوای حزب کمونيست روسيهی  ــ لنين به مثابه٢

  
  

ولی مزايای تشکيالتی حزب کمونيست روسيه فقط يک جانب مسئله را 
اگر مضمون سياسی کارهای حزب، برنامه و تاکتيک آن با . نشان می دهد

کارگر را به شور های واقعيت روس تطبيق نمی کرد، اگر شعارهای آن توده
بی را به جلو سوق نمی داد، حزب نمی توانست به اين نمی آورد و جنبش انقال

  اين جوانب مسئله ی به بحث درباره. سرعت نشو و نما يافته و مستحکم گردد
  .می پردازيم

در شرايطی جريان داشت که  ) ١٩٠٥سال ( انقالب بورژوا ــ دموکراتيک 
 فرق بسيار با شرايط غرب در هنگام تحوالت انقالبی، مثًال در فرانسه و آلمان،

به وقوع پيوست که ای مانوفاکتور و در دورهی در غرب انقالب در دوره. داشت
 طبقاتی تکامل نيافته بود، هنگامی که پرولتاريا کم عده و ناتوان بود،ی مبارزه

او باشد و بورژوازی به های از خود دارای حزبی نبود که قادر به تنظيم خواست
بود که بتواند اطمينان کارگران و دهقانان را انقالبی ی حد کافی دارای آن جنبه

به طرف خود جلب کند و آنها را برای مبارزه عليه آريستوکراسی وارد ميدان 
در عصر ماشين و تکامل  ) ١٩٠٥سال ( کند، ــ در روسيه، برعکس، انقالب 

طبقاتی يعنی هنگامی آغاز شد که پرولتاريای روس که کميت نسبی آن ی مبارزه
اری هم آن را مجتمع ساخته و به آن پيوستگی داده بود، ديگر درمايهبسيار و س

کرده و از خود دارای حزبی بود که از حزب بورژوازی ها با بورژوازی رزم
 در حالی که .طبقاتی بودهای پيوستگی بيشتری داشت، از خود دارای خواست

، بورژوازی روس، که اصوًال زندگيش هم از راه سفارشات حکومت می گذشت
آن قدر از روح انقالبی پرولتاريا ترسيده بود که عليه کارگران و دهقانان در پی 
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عدم ی اين واقعيت که آتش انقالب روس در نتيجه. اتحاد با دولت و مالکان بود
موفقيت جنگی در ميدان منچوری مشتعل شد، فقط موجب تسريع جريان حوادث 

  .يير دهدبود بدون اين که در عين حال، ماهيت امر را تغ
وضعيت تقاضا ميکرد که پرولتاريا در رأس انقالب قرار گيرد، دهقانان 
انقالبی را دور خود گرد آورد و به نام دموکراسی کردن کامل کشور و تضمين 
منافع طبقاتی خود در آن واحد عليه تزاريسم و بورژوازی، دست به يک 

  .قطعی بزندی مبارزه
  لم " ه بر نقطه نظر مارکسيسم ، يعنی همان کسانی کهاولی منشويک

چون انقالب روسيه بورژوازيست :   مسئله را طبق نظر خود حل کردند"ند ادهدا
" تاريخ " به ( و در انقالب بورژوازی، رهبری با نمايندگان بورژوازيست 

، پس پرولتاريا نمی تواند فرمانروای )انقالب فرانسه و آلمان مراجعه شود 
همان بورژوازی که به ( هبری بايد به بورژوازی روسيه انقالب روسيه باشد، ر

واگذار گردد، دهقانان هم بايد در اختيار بورژوازی ) انقالب خيانت می کند 
گذارده شوند و شايسته است که پرولتاريا در موضع يک اپوزيسيون کامًال چپ 

  .باقی بماند
ی  به منزلههارا هم منشويکها پست اين بد ليبرالهای و اين آوازه خوانی
  ! ....جلوه گر می ساختند" تمام عيار " آخرين کالم مارکسيسم 

بزرگ ترين خدمت لنين در حق انقالب روس اين است که پوچ بودن اين 
منشويکی را " شمای انقالب " و تمام خطر ها تاريخی منشويکهای قرينه سازی

 ديکتاتوری .ردکه مصالح کارگران را به بلع بورژوازی می داد از بـُن آشکار ک
انقالبی دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان به جای ديکتاتوری بورژوازی، تحريم 

 و قيام مسلحانه به جای شرکت در مجلس دوما و کار ١٤٥مجلس دومای بوليگين 
پس از اين که مجلس دوما در هر حال " ائتالف چپ " ی پيوسته در آن، نظريه

خارج از دوما به جای ی ای مبارزهتشکيل شد و استفاده از تريبون دوما بر
ارتجاعی دوما، مبارزه با حزب کادت که " حفاظت"کادتی و ی شرکت در کابينه

تاکتيکی است ی يک نيروی ضد انقالبی بود به جای ائتالف با آن ــ اين آن نقشه
دو تاکتيک سوسيال ــ دموکراسی در :  "مشهور خودهای که لنين در رساله

                                                 
نمايندگان، که حکومت تزاری در سال ی  ــ دومای بوليگين يعنی مجلس مشاوره١٤٥
مشورتی دولتی و طرح قانون مربوط به تأسيس دومای .  قصد تأسيس آن را داشت١٩٠٥

 وزير وقت )Bulygin(انتخابات دوما به توسط کميسيونی تحت رياست بوليگين ی آئين نامه
ا هبلشويک. ،  تزار انتشار يافت١٩٠٥ اوت سال ٦مورخه ی ، تدوين شد و با بيانيهکشور

دومای بوليگين هرگز تشکيل نشد، طوفان ." .... دومای بوليگين را جدًا تحريم نمودند
ی سخن رانی درباره" لنين ــ ." (  قبل از اين که دوما تشکيل شود، آن را برچيدانقالب
   " )  ١٩٠٥ب سال انقال
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آن را بسط " و وظائف حزب کارگریها پيروزی کادت" و " انقالب دموکراتيک
  .داده است

های برازندگی اين نقشه در آن بود که با تنظيم صريح و قاطع خواست
 در روسيه، انتقال انقالب بورژوا ــ دموکراتيکی پرولتاريا در عصر طبقات

 ديکتاتوریی ، تسهيل می نمود و نظريهسوسياليستیی انقالب را به مرحله
تاکتيکی، اکثريت ی در مبارزه برای اين نقشه.  را در خود نهان داشت رياپرولتا

. روس با عزمی راسخ و بدون برگشت از پی لنين روان شدندهای پراتيسين
آن تاکتيک انقالبی را بنيان نهاد، که در پرتو آن حزب ی پيروزی اين نقشه پايه

  .استما اکنون ارکان امپرياليسم جهانی را به لرزه در آورده 
امپرياليستی و تزلزل تمام اقتصاد ی  آتی حوادث، جنگ چهارسالهیتوسعه

مت موقتی ــ به ومشهور، حکی دو گانهی ملی، انقالب فوريه و قدرت حاکمه
شکل ی کانون ضد انقالب بورژوازی و شوراهای پترزبورگ ــ به مثابهی مثابه

، مجلس مؤسسانتکوينی ديکتاتوری پرولتاريا، انقالب اکتبر و بر هم زدن 
انحالل پارلمانتاريسم بورژوازی و اعالم جمهوری شوراها، تبديل جنگ 

امپرياليستی به جنگ داخلی و تعرض امپرياليسم جهانی به معيت               
 عليه انقالب پرولتاريائی و سر انجام موقعيت رقت بار زبانی" هایمارکسيست"

 به ودند و پرولتاريا آنها را از عرشهکه به مجلس مؤسسان چسبيده بها منشويک
ها فقط ناری رسيدند، ــ تمام ايددريا انداخت و با موج انقالب به سواحل سرمايه

بيان کرده است، به " دو تاکتيک " صحت اصول تاکتيک انقالبی را که لنين در 
 حزبی که چنين ميراثی در دست داشت، می توانست بدون .ثبوت می رساند
  . ، کشتی خود را شجاعانه به پيش براندلبحریاتحتهای سنگهراس از تخته 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
انقالب پرولتاريائی است، هنگامی که هر شعار ی  ما که دورهیدر دوره

پيشوای آن در عمل بررسی می شود، پرولتاريا از پيشوای ی حزب و هر جمله
تاريخ، پيشوايانی از پرولتاريا به خود ديده است، . داردای ويژههای خود خواست
طوفانی، پيشوايان اهل عمل، از خود گذشته و شجاع، ولی از های پيشوايان دوره

از . نام اين پيشوايان را به زودی فراموش نمی کنندا ه توده.لحاظ تئوری ضعيف
لی تمام جنبش     و. السال در آلمان و بالنکی در فرانسه: آن جمله هستند مثًال

( نمی تواند فقط با خاطرات زنده باشد؛ برای آن هدف روشن لمجموع امن حيث
  .الزمست) تاکتيک ( و خط مشی محکم ) برنامه 

آنها پيشوايان زمان صلحند که در . نوع ديگری هم از پيشوايان وجود دارند
نين چ. تئوری قوی هستند، ولی در امور تشکيالتی و کارهای عملی ضعيفند



 ٢١٤

عمومی هستند و آن هم ی پيشوايانی فقط در قشر فوقانی پرولتاريا دارای وجهه
تا مدت معينی؛ با فرا رسيدن عصر انقالب، هنگامی که از پيشوا شعارهای 

صحنه را ترک گفته، جا را به افراد ها انقالبی عملی خواسته می شود، تئوريسين
ف در روسيه و کائوتسکی در پلخان:  از آن جمله هستند مثًال.جديدی می دهند

  .آلمان
برای اين که مقام پيشوائی انقالب پرولتاريا و حزب پرولتاريا حفظ شود، 

عملی و تشکيالتی جنبش پرولتاريائی را در خود ی بايد قدرت تئوريک و تجربه
 لنين نوشت که او ی آکسلرود وقتی که مارکسيست بود، درباره.  پ.جمع داشت

 يک مرد عمل برجسته را با معلومات تئوريک و افق یبه طرز شگرفی تجربه"
آکسلرود . رجوع شود به پيش گفتار کتاب پ(  ."وسيع سياسی در خود جمع دارد

  ١٤٦. " )روس های وظائف سوسيال ــ دموکرات: "لنين تحت عنوانی در رساله
" متمدن " اری دمشکل نيست حدس زد که آقای آکسلرود اين ايدئولوگ سرمايه

ولی برای ما که لنين را از . لنين بگويدی  چيزی ممکن بود دربارهامروز چه
نزديک می شناسيم و قادريم به امور از نظر ابژکتيف بنگريم، هيچ گونه شکی 

ضمنًا بايد . باقی نيست که اين خاصيت قديمی را لنين کامًال حفظ کرده است
 نيرومند توضيح اين واقعيت را که لنين، و همانا شخص وی، امروز پيشوای

ترين و آبديده ترين حزب پرولتاريا در عالم می باشد، در همين مسئله جستجو 
  . نمود

  
   
  
  

  استالين. و.                                                      ی
  ٣١٥ ــ ٣٠٥.  ، ص٤                                                      کليات، جلد 

  
  ١٩٢٠ آوريل سال ٢٣                                        در تاريخ               

  "پراودا " ی  روزنامه٨٦ی                                                   در شماره
  .                                                    به طبع رسيده است

  
  

                                                 
لنين در پايان سال . ا. از طرف و" روسهای وظائف سوسيال دموکرات"  ــ کتاب ١٤٦
 چاپ اول اين کتاب که شامل پيش .تحرير در آمده استی  در تبعيد گاه به رشته١٨٩٧

يال سسازمان سو"ی  در ژنو به وسيله١٨٩٨آکسلرود بود در سال . لم پگفتاری به ق
  . منتشر گرديد"  روسهایتدموکرا
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   استراتژی و تاکتيک سياسییدرباره
  ی روساهونيستکم

  
  

 )١(   
   

  واژهای تشريحی و مطالب مورد بررسی
  
  
 . ــ ميدان تأثير استراتژی و تاکتيک سياسی، صحنه کاربرد آن١

هر گاه قبول گردد که جنبش پرولتاريا دارای دو جهت می باشد، يک جهت 
عينی و يک جهت ذهنی، بدين ترتيب ميدان تأثير استراتژی و تاکتيک بی شک 

  .نی جنبش مختص می گرددبه جهت ذه
 را آن سلسله از روندهای تکامل در بر می گيرند که خارج از جهت عينی

پرولتاريا و در پيرامون پرولتاريا، مستقل از خواست او و خواست حزبش 
. درجريانند، روندهائی که در حد نهائی تکامل کل جامعه را تعيين می نمايند

 یرد که در درون پرولتاريا به مثابه را آن روندهائی در بر می گيجهت ذهنی
انعکاس روندهای عينی در شعور پرولتاريا در جريانند، روندهائی که حرکت 

  .ذهنی را تسريع و يا کند می نمايند، اما به هيچ وجه آنها را تعيين نمی کنند
 که قبل از هر چيز روندهائی عينی را در تکامل و :  ــ تئوری مارکسيسم٢

 گرايش تکامل را تعيين می کند، طبقه يا طبقاتی ،رسی می کنددر نابوديشان بر
را می نماياند که حتمًا به قدرت می رسند يا حتمًا سرنگون می گردند و بايد 

 .سرنگون شوند
که متکی بر استنتاجات تئوری می باشد، هدف :   مارکسيسمی ــ برنامه٣

ى و در طول دوره) پرولتاريا (  به قدرت رسيده را در اين مورد ىجنبش طبقه
 داریيه  سرمایاری يا در طی سراسر مرحلهدمعينی از تکامل سرمايه

 .، تعيين می نمايد)حداکثرى حداقل و برنامهى برنامه(
 حزبی هدايت می شود، یکه توسط دستورات و برنامه:   ــ استراتژی٤

، امراه عو بين المللی است، ) ملی ( متکی بر ارزيابی نيروها در نبرد داخلی 
 را تعيين می نمايد که در آن راه جنبش انقالبی پرولتاريا بايد هدايت جهت عام
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گردد، تا بتوان با پديدار گشتن و رشد متناسب نيروها در طی آن به بهترين نتايج 
 .دست يافت

 اجتماعی مطابق با یطرح تقسيم نيروهای پرولتاريا و متحدانش را درجبهه
  )ديالت عام تغيير و تب( آن تنظيم می کند 

که ) مشخص عملی ( نبايد با فعاليت اصلی " تنظيم طرح تقسيم نيروها"
مشتمل بر تقسيم ـ آمادگی ـ نيروها است و توسط تاکتيک و استراتژی مشترکًا به 

اين بدان معنی نيست که استراتژی به تعيين راه . تحقق در می آيد، اشتباه گرفت
ر اردوگاه پرولتاريا محدود می گردد، بر و تنظيم طرح تقسيم نيروهای در نبرد د

ى عکس؛ استراتژی مبارزه را هدايت می نمايد و در طول سراسر مرحله
 اصالحاتی به عمل می آورد، به طوری که از ،چرخش در مواردی از تاکتيک

 ياری ذخائر در اختيارش ماهرانه استفاده نموده و با آنها مانور نمايد، تا به
  .تاکتيک بشتابد

که توسط اوامر استراتژی وتجارب جنبش انقالبی هم در :   تاکتيک ــ٥
موجود ى کشور خودی و هم در ممالک همسايه هدايت می شود، در هر لحظه

موجود بودن اين و يا آن ( وضع نيروها را هم در درون پرولتاريا و متحدانش 
 ی وساشکال اساسنن، بودن اين و يا آن شکل از جنبش، اشکال تشکيالتی، 

 و هم در اردوگاه دشمن در نظر گرفته و از نفاق و هرج و مرج  )کمکیاشکال 
برای تحقق ( ی مشخص را هادر اردوگاه دشمن استفاده می نمايد ـ تاکتيک راه
که بايد در پيش ) استراتژيکیى ترکيب تقسيم نيروها مبتنی بر اساس برنامه

ه دست آورد و آنها را در ی وسيعی رابرای پرولتاريای انقالبی بهاگرفت تا توده
ئی را که مطمئن تر از ها رهبری نمود، راه،اجتماعیى جبههى مواضع مبارزه
متناسب با آن، . ی استراتژی را آماده می سازند، تشريح می کندهاهمه کاميابی

 .شعارها و دستورات حزبی، توسط حزب داده شده ويا تغيير می يابند
       تاريخی، جهش تاريخی تغييری هادر لحظات چرخش:   ــ استراتژی٦
بر  به چرخش ديگر را در) جهشی ( تغيير از چرخشی ى  و آن مرحلهمی يابد

 به همين سبب جنبش را به هدف معين و مشترکی سوق می دهد که می گيرد،
 او در آن سو .منافع پرولتاريا در طی سراسر اين مرحله ميباشدى منعکس کننده
 ميان طبقات که سراسر اين مرحله را در بر جنگکه در  دارد گام بر می

 .گيرد، پيروز گردد و نتيجتًا در طی اين مرحله بی تغيير باقی می ماندمي
استراتژيکی ى برعکس، با جذر و مد طبق چرخش موجود، مرحلهتاکتيک 

، )جنبش(نيروهای در نبرد، طبق اشکال مبارزه ى موجود، طبق روابط متقابله
 در هر مکان  وموجودى  پيکار در هر لحظهىحنه جنبش، طبق صسرعتطبق 

 نظر به مکان و زمان از چرخشی به ،موجود تعيين می گردد و چون اين عوامل
 استراتژيکی تاکتيک ی بدين ترتيب درطول مرحله،دنچرخش ديگر تغيير می ياب
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        ، زيرا شامل سرتاسر جنگ )يا می تواند تغيير يابد(بارها تغيير می يابد 
 در بر می گيرد که به پيروزی يا ًا گردد، بلکه به تنهائی نبردهائی را منفردنمی

 ی استراتژيکی طوالنی تر از مرحلهیمرحله. شکست در جنگ منجر می شوند
  .تاکتيکی می باشد

  .  تاکتيک تابع منافع استراتژيک است
 ی استراتژيکی را مهياهای تاکتيکی به طور عام کاميابیاهکاميابی

و  را ها تاکتيک در اين است که تودهى وظيفه.ميسازند ه نح ارزه یب          ،    در مب
ایهدا  آن چنان مواضعی را درها ، آن چنان شعارهائی بدهد، تودهدیت نم

اين مبارزات جنگ غالب آمده، يعنی يک کاميابی ى قراردهد، که توسط مجموعه
  .استراتژيکی کسب گردد

ی تاکتيکی، يک کاميابی استراتژيکی به هر جهت پيش می آيد که يک کامياب
را مدفون می سازد يا به تأخير می افکند، به نحوی که در اين گونه موارد بايد 

  .از کاميابی تاکتيکی چشم پوشی نمود
يک نمونه؛ برانگيزی ضد جنگ ما در بين کارگران وسربازان در اوائل 

دست داد، تاکتيکی منفی به ى  در زمان کرنسکی بدون شک يک نتيجه١٩١٧
 سخنرانان ما را از سکوی سخنرانی به پائين می کشيد، کتک ،زيرا جمعيت

به جانب حزب سرازير نشدند، بلکه ها هميزد، به عالوه تکه و پاره می کرد، تود
اما اين برانگيزی بی توجه به عدم کاميابی تاکتيکی آن، . از آن دور گشتند

که به زودی دريافتند ها را تودهکاميابی استراتژيکی بزرگی را مهيا ساخت، زي
برانگيزی ما بر ضد جنگ صحيح بود و اين، گذار آنان را به جانب حزب بعدًا 

  . تسريع و تسهيل نمود
و ها يا باز هم؛ خواست کمينترن، مبنی بر مرزبندی با رفرميست

 خواستی که بدون ترديد حاوی يک ١٤٧ شرط، ٢١بر اساس تحقق ها سانتراليست
کتيکی است، زيرا آگاهانه تعداد طرفداران کمينترن را تنزل ميدهد امتياز منفی تا

و آن را برای مدتی تضعيف می نمايد، ولی در مقابل يک امتياز مثبت 
استراتژيکی در بطن خود داراست، چون که کمينترن را عاری از عناصر بی 
ى اعتبار می نمايد، امری که بدون ترديد سبب استحکام کمينترن، تقويت پيکره

  .داخلی آن می گردد، يعنی به طور کلی به نيرومندی قدرتش خواهد انجاميد
 اشتباه گرفتن اين دو با يکديگر غير مجاز :  ــ شعار تهيجی و شعار عمل٧

در طول زمان آوريل " هاقدرت به دست شوراى همه"شعار . و خطرناک است
 حزب در  مرکزیی بود، پس از اين که کميتهشعاری تهيجی ١٩١٧تا اکتبر 

                                                 
 ١٩٢٠ اوت ٦ ـ منظور بيست ويک شرط پذيرش به بين الملل کمونيستی است که در ١٤٧

.تائيد شد) بين الملل کمونيستی (  دوم کمينترن یدر کنگره  
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را تصويب کرده بود، تبديل " به دست گرفتن قدرت) "در دهم اکتبر(اوائل اکتبر 
 . گرديدشعار عملبه 

 با ظاهر شدنش در آوريل در پتروگراد )Bagdatjef(گروه باگداتيف 
 .شعارها گشتى ين معاوضهمرتکب اين چن

 و آناين  در برای عملفرا خواست مستقيم :  )عمومًا ( دستور حزبی  ــ ٨
 . دهنده برای حزب است، وظيفهاين و آن مکان در زمان،

تزهای (در اوائل آوريل " همه قدرت به دست شوراها"اگر شعار 
 و در اکتبر           شعاری تهيجی بود، در ژوئن تبديل به شعار تبليغاتی يک ١٤٨)آوريل

ل به  گشت، به همين ترتيب نيز در اواخر اکتبر تبديشعاری عملی) دهم اکتبر(
  .گشتدستور مستقيم حزبی 

من در ضمن اين که از دستور حزبی عمومی برای کل حزب صحبت 
ميکنم، معتقدم که درجهت تظاهر دستور حزبی عمومی بايد عالوه بر آن 

  .دستورات حزبی محلی موجود باشند
ی هابه ويژه در زمان تجديد بحران:   ــ تزلزالت خرده بورژوازی٩
ول انتخابات مجلس، در روسيه در زمان کرنسکی در در آلمان در ط( سياسی

، )١٩٢١ روسيه ١٤٩آوريل، در ژوئن در اوت و باز هم در زمان کرونشتاد
تزلزالتی که وادادن در قبال آنها برای امر پرولتاريا خطرناک و نابودکننده 
. ميباشد، بايد به دقت مطالعه گشته مورد بهره برداری و در مد نظر گرفته شوند

ائی تهيجی نبايد بر اساس اين تزلزالت تغيير يابند، عليرغم اين می توان شعاره
 را تغيير داد يا به تعويق )عملی ( شعار  و شايد هم دستورحزبیو بايد اين يا آن 

 .انداخت
شعار  يا حتی دستور حزبی تاکتيک نيز به مفهوم تغيير ی" ساعته٢٤"تغيير

رجوع شود . (  شعار تهيجی نيست است، ولی به هيچ وجه به مفهوم تغييرعمل
  )ی مشابه ها و واقعيت١٩١٧ ژوئن ٩به امتناع از تظاهرًات 

؛ نهفته در تبديل به موقع شعار تهيجی به  ــ هنر استراتژ و تاکتيکسين١٠
شعار عمل به ى شعار عملی است و به همين ترتيب درتبديل به موقع و ماهرانه

  . معين و مشخص می باشددستورات حزبی
  
  
  

                                                 
وظائف پرولتاريا در انقالب ى در باره"  است لنين. ای.  ـ منظور تزهای آوريل و١٤٨

"منتخبات آثار لنين به فارسی"کنونی   
به تاريخ مختصر حزب (  است ١٩٢١ ـ منظور قيام ضد انقالبی کرونشتاد در مارس ١٤٩

.) روس رجوع شود کمونيست بلشويک  
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  ی تاريخی در تکامل روسيهاهچرخش
   
  
  
 پرده از جنگ بين روسيه و ژاپن( :  ١٩٠٤ـ ـ ١٩٠٥ی ها ــ چرخش سال١

شکنندگی حکومت استبداد از طرفی و از طرف ديگر از روی ى روی مجموعه
 ی به مثابهلنين ١٥٠" دوتاکتيک"و ) قدرت جنبش پرولتری و دهقانی برکشيد

چرخش به جانب انقالب . ها متقابل مارکسيستاستراتژيکیى چرخش برنامه
نه اين که ائتالف . )جوهر چرخش در اين نهفته بود(بورژوا ــ دموکراتيک 

 ـ ، بلکه انقالب بورژواهابورژوا ــ ليبرال با تزاريسم تحت هژمونی کادت
 استراتژيک در اين نهفته یجوهر برنامه. (دموکراتيک تحت هژمونی پرولتاريا

 ).بود
شه بدين نظر معطوف می گشت که انقالب بورژوا ــ دموکراتيک در اين نق

روسيه به جنبش سوسياليستی درغرب تحرکی بدهد، در آنجا انقالب را فرا 
به ( روياند و گذار روسيه را از انقالب بورژوائی به سوسياليستی تسهيل نمايد 

ر آن  و عالوه ب١٥١ی لنين درکنگرههاسوم، به سخنرانیى صورت جلسات کنگره
" هاپيروزی کادت"ى به تحليل مفهوم ديکتاتوری هم در کنگره  و هم در جزوه

  .) نيز رجوع شود١٥٢
رعايت حتمی نيروهای درنبرد داخلی و بين المللی و تحليل اقتصاد و 

 انقالب فوريه با تحقق حداقل دو سوم .چرخش به طور کلیى سياست، مرحله
  .حله خاتمه بخشيدبه اين مر" دوتاکتيک "  استراتژيکی ینقشه
جنگ :  ( ١٩١٧ــ چرخش به سوی انقالب شوراها در فوريه و مارس  ٢

امپرياليستی که رژيم استبدادی را از ريشه کنده بود، پرده از ناپايداری مطلق 
سرمايه داری برگرفت و اجتناب ناپذيری مستقيم سرنگونی سوسياليستی به مثابه 

  ) تنها راه خروج از بحران را آشکارساخت
فوريه که از جانب خلق با بورژوازی و " درخشان " تفاوتی ميان انقالب 

در سطح جهانی اين انقالب، از ( انگليسی ــ فرانسوی در گرفت یسرمايه

                                                 
  ـ دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقالب دموکراتيک١٥٠
.هشتم آلمانی ـ کليات آثار جلد ١٥١  
   آلمانی ١٠لنين ـ جلد " وظائف حزبی کارگری  وها يک پيروزی کادت"  ـ ١٥٢
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می سپرد، به تغييرات مهمی در وضع ها آنجائی که قدرت را به دست کادت
و انقالب )  انگليسی ــ فرانسوی بودیسياست سرمايهى منجر نگشت، زيرا ادامه

  .ستااکتبر که همه چيز را زير و زبر نموده 
 استراتژيکی، ديکتاتوری ی چرخش متقابل نقشهی به مثابهلنين" تزهای"

  :اين نقشه بدين نظر معطوف است که. پرولتاريا به عنوان راه خروج
ما انقالب سوسياليستی را در روسيه آغاز نموده، بورژوازی خودی را  » 

م، بدين طريق انقالب را در غرب فرا خواهيم روياند وسپس سرنگون می نمائي
  «.رفقای غربی، ما را در به پايان رسانيدن انقالبمان ياری خواهد رسانيد

تحليلی اجتناب ناپذير از اقتصاد و سياست داخلی و بين المللی دراين 
، ترکيبات ائتالفی، کودتای "حکومت دوگانه"ى مرحله(چرخش ى مرحله

عنوان عالمت مرگ رژيم کرنسکی، غليان در ممالک غرب بر کورنيلف به 
 ).اساس نارضايتی از جنگ 

چرخشی نه تنها در تاريخ روسيه، بلکه در :  (١٩١٧ ــ چرخش اکتبر ٣
اکتبر، نوامبر، دسامبر ( ، استقرار ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه )تاريخ جهانی

 جهانی اجتماعی بر ضد یگسستن جبههی به مثابه ) ١٩١٨اول ى  و نيمه١٩١٧
اری و در جهت استقرار دامپرياليسم جهانی که چرخشی در جهت نابودی سرمايه
ی که ا دورهی و به مثابهنظام سوسياليستی به مقياس جهانی را حک می نمايد

فرمان صلح، فرمان ملک و ( جنگ طبقاتی جانشين جنگ امپرياليستی می گردد 
 کار ساختمانی، یی مخفی، برنامههان، انتشار پيماهازمين، فرمان مليت

  ١٥٤، "وظائف قدرت شوراها "اثر لنين ١٥٣دوم، ى  در کنگرهی لنينهاسخنرانی
 ).ساختمان اقتصاد 

تفاوت ما بين استراتژی و تاکتيک کمونيستی که ى تجزيه وتحليل همه جانبه
 و استراتژی و تاکتيک مسند قدرت نيست، بلکه در اپوزيسيون قرار دارد در

  .ستی که بر مسند قدرت قرار دارد، الزم  می آيدکموني
 شرطی یامپرياليستی به مثابهى اوضاع جهانی؛ جنگ متداوم و دار و دسته

برای استقرار و رشد قدرت ) پس از انعقاد قرارداد صلح برست (بمناس
 .شوروی درروسيه

 تا اواخر ١٩١٨تابستان (  ــ مشی عمليات نظامی بر عليه مهاجمين ٤
کوتاه ساختمان مسالمت آميز، يعنی پس از ى   که پس از يک مرحله) :١٩٢٠

اين مشی پس از صلح برست که ضعف نظامی . صلح برست آغاز گشت
را منعکس می نمود، آغاز شد و بر ايجاد ارتش سرخ به شوروی ى روسيه

                                                 
.دوم ـ منتخبات آثار به فارسیى ی لنين در کنگرهها ـ سخنرانی١٥٣  
است ـ منتخبات آثار به " وظائف آتی قدرت شوروی " لنين . ای.  ـ منظور اثر و١٥٤
.فارسی  
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، هافعاليت چکسلواکی. عنوان مهمترين تکيه گاه انقالب روس صحه گذارد
، انگلسک، والدی وستک و باکو توسط لشگريان آنتانتخآراشغال مورمانسک، 

چرخش ساختمان اينها باالخره ى کليه.  شورویىاعالم جنگ آنتانت به روسيه
مسالمت آميز شروع گشته را به سوی عمليات نظامی، به خاطر دفاع از مرکز 

 .می ساخت انقالب جهانی بر ضد دستبردهای دشمنان داخلی و خارجی را ناچار
 ). صلح برست و غيرهی در بارهی لنينهانرانیسخ( 

چون انقالب اجتماعی نياز به مدتی طوالنی دارد و ما به ويژه پس از اشغال 
ست، امناطق نامبرده که پرولتاريای غرب را به اعتراضات جدی نکشانيده 

يم، ناچار بوديم که قرار داد شرم آور صلح برست را منعقد امتکی به خود بوده
رصتی برای ساختن ارتش سرخمان به دست آورده و بتوانيم با قوای سازيم تا ف

  .خويش جمهوری شوراها را بر کرسی بنشانيم
، لذا "همه چيز در خدمت جبهه، همه چيز در خدمت دفاع از جمهوری " 

جنگی است که مهر خود را بر ى  اين دوره.ايجاد شوراهای تدافعی و امثالهم
 .ستاروسيه زده زندگی داخلی و خارجی ى مجموعه
و مار کردن  پس از تار : ١٩٢١آميز از اوائل ــ مشی ساختمان مسالمت  ٥

 .ورانگل و صلح با يک سری از دول بورژوائی، قرارداد با انگلستان وغيره
ی غرب هنوز قادر به ياری هاست، اما چون سوسياليستاجنگ پايان يافته 

ز جانب دول بورژوائی تکامل ما در برقراری مجدد اقتصادمان نيستند، ما که ا
يم، مجبوريم به دادن امتيازات و اهصنعتی از نظر اقتصادی در محاصرى يافته

اری تن در دهيم، چون در دی سرمايههاقراردادهای تجاری با برخی از گروه
  . نيز متکی به خوديم، ناچاريم مصالحه بکنيم) اقتصادی ( اين بخش 

رجوع شود به  (.صاد ملیهمه چيز در خدمت تجديد برقراری اقت
تبديل شورای تدافعی به شورای کار و  ). لنينو نوشته جات مشهور ها سخنرانی

 .دفاع
  :١٩١٧ ــ مراحل تکامل حزب پيش از ٦
 

مبارزه .  و غيره"ايسکرا "  اساسی، به ويژه گروه ىايجاد هسته) الف
  .١٥٥ )Gredo( ِگرئدو . برعليه اکونوميسم

 آتی حزب کارگری به ی به عنوان پايهبیساخته شدن کادرهای حز) ب
  . دومیکنگره ) ١٨٩٥ ـ ١٩٠٣( مقياس سراسری روسيه 

 و پر شدن حزب توسط کارگران رشد کادرها به صورت حزب کارگری) ج
  . سومیکنگره ) ١٩٠٣ ـ ١٩٠٤( حزبی تازه در طول جنبش پرولتری 

                                                 
رجوع شود به اثر (  "ها اکونوميست" وهی از  گرىبيان نامه" ِگِرئدو"  ـ ١٥٥
)جلد چهارم آلمانی " ی روس هااعتراض سوسيال دموکرات"لنين  
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نان در بر ضد کادرهای حزبی، به خاطر انحالل آها منشويکى مبارزه) د
جهت حفظ ها  بلشويکیو مبارزه) کارگری ى کنگره (  بی حزبیيک توده

 لندن و شکست طرفداران یکنگره. حزبى کادرهای حزبی به عنوان پايه
  . کارگرییکنگره
 ـ ١٩١٠(  شکست انحالل طلبان .انحالل گران و طرفداران حزب) ه
١٩٠٨(   
 و يت مخفی و علنی پيوند اشکال فعالیدوره. ١٩١٦ تا باالخره ١٩٠٨) و
 .ی فعاليتها رشتهیی حزبی در کليهها سازمانیتوسعه
 يک نظام شمشير به دست در دولت یبه مثابه:   ــ حزب کمونيست٧

 .ی دولت را رهبری می نمايد و به فعاليتش روح می بخشدهاشوروی، که ارگان
پر نمودن گارد کهنه .  کهنه کاران در بين اين نظام قدرتمندگارداهميت 

  .ندا با کادرهای نوينی که در سه تا چهار سال اخير آبديده شدهکاران
ی آشتی ناپذير انجام اضد مصالحه گران مبارزهآيا لنين هنگامی که بر 

 ديگر ، آن حزب بر باد می رفت از البته، زيرا به غير حق داشت؟ ،ميداد
وانست ی از عناصر گوناگون، به غير آن نمی تاتشکيالت نميبود بلکه مجموعه

از استحکام داخلی و وحدت، از انضباط بی نظير و نرمش بی حد برخوردار 
باشد، بدون آن قادر نمی گشت خود و قدرت شورائی را که خود رهبری می کند 

  .در برابر امپرياليسم جهانی بر کرسی بنشاند
 ) Lassalle(  السال " خويش، به خود استحکام می بخشدیحزب با تصفيه"

 . ابتدا کيفيت بعدًا کميتبه حق ميگفت
 حزب گردان : لزوم و عدم لزوم حزب پرولتاريا و نقش اوی ــ مسئله٨

 اشکال آن ی پرولتاريا را در کليهیفرماندهی و ستاد پرولتاريا است که مبارزه
ى ی مبارزه رهبری می کند و در برگيرندهها رشتهىبدون استثناء در کليه

 .واحد می باشدى ت يک مجموعهمبارزه در اشکال متناوب آن به صور
ى صحبت از عدم لزوم حزب کمونيست به معنی صحبت از مبارزه

رهبری نمودن است، که خاصًا شرايط ى پرولتاريا بدون ستاد، بدون هسته
مبارزه را مطالعه می نمايد و اسلوب مبارزه را تنظيم می نمايد، به مفهوم 

 . است، امری که حماقت استاستدالل جنگيدن بهتر بدون ستاد تا داشتن ستاد
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٣

 )٣(   
  
  مسائل
  
  

  : ــ نقش استبداد پيش از و پس از جنگ روس و ژاپن١
. جنگ روس و ژاپن تمام گنديدگی و ضعف استبداد روسی را ظاهر ساخت

را با تمام ها  اين ضعف١٩٠٥اعتصاب عمومی سياسی موفقيت آميز اکتبر 
 نه تنها از ١٩٠٥الوه بر آن سال ع). غولی با پاهای گلين ( وضوح نماياند 

ی استبداد، ناتوانی بورژوازی ليبرال و نيروی پرولتاريای روس پرده هاضعف
بر گرفت، بلکه اعتقاد بسيار واگير مبنی بر ژاندارمی استبداد روس در اروپا و 

ها واقعيت. قادر بودن استبداد روس به ژاندارمی در اروپا را نيز مردود شمرد
ی اروپائی حتی قادر نيست ها استبداد روس بدون ياری سرمايهنشان دادند که

کارگر روسيه در ى تا زمانی که طبقه. کار پرولتاريای خود را يکسره نمايد
خواب بود و دهقانان روس نمی جنبيدند، زيرا هنوز مثل گذشته به پدر بزرگوار، 

پا باشد، ولی سال تزار ايمان داشتند، استبداد روس واقعًا قادر بود که ژاندارم ارو
 پرولتاريای روس را بيدار ١٩٠٥ ژانويه ٩ی ها و مهمتر از آن گلوله١٩٠٥

. کردند و جنبش ارضی همان سال اعتقاد دهقانان را به تزار به گور سپرد
امروزه مرکز ثقل ضد انقالبی اروپائی از مالکين ارضی روس به 

  .ستای انگليسی ــ فرانسوی منتقل گشته هاامپرياليست
ی آلمانی کوشش می کردند که خيانت خود را به هاوسيال دموکراتس

جنگ بر ضد استبداد روس، بر ضد ژاندارم ى  با بهانه١٩١٤پرولتاريا در سال 
ی از ااروپا به عنوان اين که مترقی است، مستحق جلوه دهند، در واقع سايه

 را مثل تک خال بر زمين می زدند، چيزی که طبيعتًا يک بازیها گذشته
ی حقيقی اروپا که دارای نيروها و ابزار کافی هادروغين بود، زيرا ژاندارم

بودند تا بتوانند ژاندارم باشند، نه در پتروگراد، بلکه در برلن، پاريس و لندن 
  .مأوا گزيده بودند

ست که اروپا نه تنها سوسياليسم، بلکه هم چنين ااکنون بر همه روشن شده 
ه تزارها و غيره به روسيه وارد می کند، در ضد انقالب را به صورت وام ب

. حالی که روسيه عالوه بر مهاجرين سياسی، انقالب را به اروپا صادرمی نمايد
 ابزار ی اعتصاب عمومی را به مثابه١٩٠٥در هرصورت روسيه در سال ( 

  ). پرولتاريا به اروپا صادر نمود یمبارزه
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نقالبی چگونه تعيين رسيدن انفجار ا:  "رسيدن ميوه" ــ در مورد ٢
  ميگردد؟ 

 تدارک یاست، که مرحله" ميوه رسيده شده " چه موقع می توان گفت که 
  به پايان رسيده و می توان به عمل آغاز نمود؟

اوج می گيرد و لبريز می شود، ها هنگامی که احساسات انقالبی توده) الف
عقب  ا هدرحالی که شعارهای عمل و دستورات حزبی ما در پس جنبش توده

 پيش از اکتبر یی لنين، مرحله"برای شرکت در دوما " رجوع شود به (ميمانند 
با زحمت و گاهی ناموفقانه انجام ها ، هنگامی که جلوگيری ما از توده)١٩٠٥

 و مسلسل  )Putilow( می پذيرد، مثًال در طی آکسيون ژوئيه کارگران پوتيلف 
 کودکی و چپ روی در    بيماری " لنين  رجوع شود به ( ١٩١٧.  چيها

  ١٥٦" )کمونيسم 
هنگامی که عدم اطمينان و پريشانی، گسستگی و تجزيه دراردوگاه ) ب

ست، هنگامی که تعداد فراريان و شورشيان اردوگاه ادشمن به اوج خود رسيده 
دشمن هر روز و حتی هر ساعت رشد می يابد، هنگامی که عناصر به اصطالح 

خرده بورژوازی شهر و ده آغاز به ى ونی تودهچند ميليى خنثی، اين مجموعه
می نمايند ولی در پی ) استبداد يا بورژوازی ( پشت نمودن روشن به دشمن 

اينها ى مجموعهى وحدت با پرولتاريا روان می گردند، هنگامی که در نتيجه
ی ستمگر منفعل می گردند، فلج های اداری دشمن همراه با کليه دستگاههادستگاه

  . استفاده می شوند و راه را جهت حق تسلط پرولتاريا می گشايندو غير قابل
از نظر زمانی بر هم  ) الف و بنکات ( هنگامی که اين دو لحظه ) ج

  .منطبق گردند، امری که معموًال نيز اتفاق می افتد
 احتضار روند عينیافرادی يافت می شوند که تصور می کنند که تعيين 

. ولی اين نادرست است. ای آغاز حمله کافی است حاکم د رمسند قدرت بریطبقه
 الزم برای حمالت موفقيت آميز نيز الزم شرايط ذهنیعالوه بر آن تدارک 

 استراتژی و تاکتيک در واقع پيشبرد در کار تدارک زيرکانه و یوظيفه. است
بال تأخير شرايط ذهنی جهت تهاجم به نحوی است که آن را همگام با روندهای 

  . قدرتمند، نگاه بداردی حاکمهیر طبقهعينی احتضا
  : زمانیی ــ انتخاب لحظه٣

 زمانی برای ايراد ضربه، واقعًا از جانب حزب یتا آن جائی که لحظه
 یبرگزيده شده، و نه اين که بر اثر حوادث متحمل آن شده باشد، انتخاب لحظه

  :  مناسبی می گرددیزمانی حائز دو شرط است که ضامن نتيجه
  "رسيدگی ميوه " الف ــ 

                                                 
.منتخبات آثار به فارسی. لنين" بيماری چپ روی در کمونيسم "  ـ١٥٦  
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ی خود رو آکسيوندولتی يا آکسيون ی درخور توجه، يک اب ــ وجود حادثه
 به مناسبشی وسيع و ها برای تودهدليل قابل درکیبا خصوصيات محلی که خود 

  .دست دهد، تا اين که ضربه را وارد نمود و به انجام رسانيد
ه آنجا بيانجامد هرگاه اين دو شرط مورد توجه قرار نگيرند، کار می تواند ب

اوج گيرنده بر دشمن  آغاز تهاجم عمومی رشد يابنده و که ضربه نه تنها به سر
در واقع ( ی تکامل نيابد اپرتوان و نابودکنندهى منتهی نشود، و به هيچ ضربه

، )ستازمانی اصوًال در اين نهفتهى لحظهى محتوی و هدف انتخاب زيرکانه
ی بدل شود که حکومت و عمومًا اخرهبلکه بر عکس می تواند به کودتای مس

دشمن آرزوی آن را نموده و برايش نافع می باشد، تا اعتبار خويش را باال برد و 
بی آغازی جهت نابودی حزب يا به هر حال برای ى می تواند دست آويز و نقطه

 مرکزی یمثًال چنين بود پيشنهاد بخشی از کميته. ١٥٧ گردانيدنش گرددروحيه
دموکراتيک، پيشنهادی که از جانب ى  شورای مشاورهمبنی بر دستگيری

برآورده               ) فوقًا(دوم را ى  مرکزی رد شد، زيرا آن خواستهیکميته
 ی ديد انتخاب لحظهىو مترادف با زاويه) مطلقًا برآورده نمی کرد . (نمی کرد

  . زمانی صحيح قرار می گرفت
به )  زمانی ینتخاب  لحظها( اول ى به طور کلی بايستی از تبديل ضربه

 فوق بايد اکيدًا درنظر گرفته یکودتا پرهيز نمود، به همين سبب دو شرط نامبرده
  .شوند
ی اوليه جهت ها  مضافًا حزب پس از انجام فعاليت":سنجش نيرو" ــ ٤
 کافی قوی، مفيد ميداند یی قطعی و پس از جمع آوری ذخائر به اندازههاآکسيون

.  آکسيون آزمايشی کند تا نيروهای دشمن را مجزا نمايداقدام به برگزاری يک
 نيروهای خويش را بسنجد، به نحوی که اين گونه آزمايش يا یآمادگی مبارزه

 ١٠تظاهرًاتی که برای ( توسط حزب آگاهانه به انتخاب خود پيش کشيده ميشود 
 ژوئن همان ١٨و دوباره با تظاهرات   ترتيب داده و سپس رد شد١٩١٧ژوئن 

و يا به مناسبت اوضاع، به مناسبت فرا رسيدن زودرس .) ال ترتيب داده شدس

                                                 
 در پتروگراد برگزار ١٩١٧ سپتامبر ٢٢ الی ١٤دموکراتيک به تاريخ ى  ـ مشاوره١٥٧
 ىکميته.) ِارها. اس(بران منشويک و سوسيال ــ رولوسيونر اين مشاوره توسط ره. شد

 اجرائی ىاجرائی مرکزی سرتاسری شوراهای کارگران و نمايندگان سربازان و کميته
شوراهای نمايندگان دهقانان تشکيل گشت و شامل نمايندگان احزاب سوسياليستی، 

جارت وبخشی از ، زمستواها، منسوبين به صنعت و تهاشوراهای سازش کار، اتحاديه
ـ يک ارگان مشاوره در ) هيئت موقتی جمهوری ( اين مشورت يک پيش پارلمان . ارتش

سازشکاران تصور می نمودند که با کمک اين پيش پارلمان انقالب . دولت موقت ـ برگزيد
را به آرامش کشانده و قادر خواهند بود که کشور را از راه انقالب شوروی به سوی راه 

  . مشروطه معطوف ـ نمايدرشد بورژوا،
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ی پيش بينی نشده به او ايک آکسيون طرف مقابل و يا به طور کلی توسط حادثه
 آکسيون)  و به عنوان پاسخ ١٩١٧اوت  کرنيلف در آکسيون(  تحميل می گردد

ی به ا ارزنده يک سنجش قدرتیمتقابل حزب کمونيست، آکسيونی که به مثابه
  .خدمت آمد

 يک تظاهرًات ساده نگريست، تقريبًا ینبايستی به ديده" سنجش نيرو"به 
 ی را نمی توان به مثابهسنجش قوامثل يک تظاهرًات ماه مه، به همين علت نيز 

يش حتی انيروها درنظر گرفت، نظر به وزين بودن و نتايج لحظهى تجهيز ساده
شک بيش از يک تظاهرًات ساده است، اين اگر از يک قيام کمتر باشد، بی 

تحت . سنجش قوا ميانگينی است مابين تظاهرًات و قيام يا اعتصاب عمومی
به قيام )  زمانی یانتخاب لحظه( شرايط مناسب اين می تواند با اولين ضربه  

و تحت شرايط نامناسب برعکس ) آکسيون حزب ما، اواخر اکتبر( رشد نمايد 
   )١٩١٧ ژوئيه ٤ ـ ٣تظاهرًات ( ا شکست روبرو نمايد ميتواند مستقيمًا ب

به همين سبب مناسب ترين لحظه برای اقدام به سنجش قوا زمانی است که 
 کافی بی روحيه ی، زمانی که اردوگاه خصم به اندازه"ميوه رسيده است"

منحصرًا؛ . ستا، زمانی که حزب ذخائر معينی را جمع آوری نموده ستاگشته
ی از اين ندارد ا برای تهاجم آماده شده، آن گاه که حزب واهمهآن گاه که حزب

که سنجش قوا احتماًال تحت تأثير اوضاع به اولين ضربه و سپس به تهاجم 
  . عمومی بر ضد دشمن تبديل گردد

وقتی که حزب اقدام به سنجش قوا می نمايد، پس بايد برای هر چيزی 
  .آمادگی داشته باشد

  
ی است که تقريبًا در هر اجهيز قوا، تظاهرًات ساده   ت":تجهيز قوا" ــ ٥

مثًال تظاهرًات ماه مه با اعتصاب يا ( وضع دلخواهی می توان به آن اقدام نمود 
هر آن گاه که به تجهيز قوا نه در اوضاع آتی مستقيمًا قابل انفجار، ). بدون آن 

 تواند اقدام ورزيده شود، می" مسالمت آميز " ی کم و بيش ابلکه در لحظه
ئی نظامی چند، هاحداکثر به درگيری با پليس به نمايندگی قدرت دولتی با دسته

  .بدون ضررهای بخصوصی هم برای حزب و هم برای دشمن منجر شود
ولی آن گاه که در فضای جوشان انفجارات آتی به آن اقدام ورزيده شود،       

شمن بنمايد، به نحوی ميتواند حزب را دچار يک تصادم زودرس تعيين کننده با د
ئی هنوز تجهيز هاکه اگر حزب هنوز ضعيف بوده و برای اين چنين درگيری

قيت به نفع خويش بهره فبا مو" تجهيز قوائی  "نگشته باشد، دشمن از يک چنين 
  .برداری می نمايد و می تواند قوای پرولتاريا را در هم بکوبد

به "  تحريک نشويد" که ١٩١٧ی مکرر حزب در سپتامبر ها فراخوان( 
ى  بحران انقالبی با بکار بردن شيوهیلذا بايد در فضای آماده) همين سبب بود 
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 هنگامی که حزب از خود ،انه عمل کرده و فکر کردطتجهيز قوا بسيار محتا
ضعف نشان ميدهد می تواند تبديل به دست ابزاری برای دشمن شود که با آن به 

و برعکس، هرگاه حزب .  را جدًا تضعيف نمايد اوپرولتاريا ضربه زده يا اصوًال
ند، نبايد فرصت را برای ا گشتهبی روحيه پيکار باشد و صفوف دشمنى آماده

گذار نمود " سنجش قوا " از دست داد، تا اين که پس از آن به " تجهيز قوا "
قس عليهذا، ــ مناسب " رسيدن ميوه"ــ مشروط بر اين که شرايط آغاز برايش (

  .برق آسا را آغاز کردى و بعدًا حمله). باشد 
تاکتيک جنگ رهائی بخش، وقتی که پرولتاريا   ( : ــ تاکتيک تهاجم٦

  ) قدرت را به دست گرفته باشد
ی روشن نيروهای ها  چگونه در برتری: ــ تاکتيک عقب نشينی منظم٧

که نه تنها بخش بزرگتری از  دشمن زيرکانه به قلب کشور عقب نشست، تا اين
بيماری  " لنينرجوع شود به ( داد تش را بلکه حداقل کادرهای خود را نجاارت

  )...ی ووچپ ر
طور نمونه در تحريم ه نهائی عقب می نشينيم، بى اين که چگونه در مرحله

" تاکتيک " تفاوت ما بين تاکتيک عقب نشينی و . "فويت ـ دوباسو"دومای 
  ) مقايسه کنيد ها بامنشويک. ( فرار

 ابزاری اجتناب ناپذير به خاطر حفظ ی  به مثابه:ک تدافعی ــ تاکتي٨
  .کادرها و تجمع قوا برای پيکارهای آتی

ى تاکتيک تدافعی حزب را موظف می دارد که بال استثناء در کليه
 ی نيروهای مسلح را يعنی کليهیی مبارزه مواضع را تسخير کند، کليههارشته

بدون اين که فقط به يکی از . آورداشکال تشکيالتی را به حالت آماده باش در 
آنها، حتی ظاهرًا بی اهميت ترين آنها را بی اهميت تلقی نمايد، زيرا کسی از 

 شروع و سالح مؤثر در خدمت یپيش نمی داند که کدامين نقطه به عنوان نقطه
به عبارت ديگر به هنگام انتظار پيکارهای تعيين کننده . پرولتاريا در خواهند آمد

به .  تدافع و تجمع قوا، حزب بايد از هر لحاظ کامًال مسلح باشدیورهدر طول د
 پيکارها؛ اين امر اما بدان معنی نيست که حزب بايستی دست به انتظارهنگام 

اگر ( سينه به انتظار بايستد و تبديل به تماشاگر بيکاری شود، از حزب انقالب 
د؛ نه، در اين چنين به حزب انتظارکش تغيير ماهيت ده) در اپوزيسيون است 

ست ادورانی حزب بايد از پيکارها اجتناب جويد، هرگاه فرصت اين را نداشته 
 نمايد و يا اوضاع برايش نامساعد می باشد، نبايد به جمع آوری که قوای الزم را

، بدون از دست دادن فرصت در شرايط مساعد، می تواندآنها تن دردهد، اما او 
 اين امر برايش نامساعد است، تحميل نمايد، خصم را پيکار را بر دشمن وقتی که

در تشنج دائمی نگاه دارد، قدم به قدم نيروهای او را پراکنده نموده و بی روحيه 
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ش ا به خاطر منافع روزانهنمايد، قدم به قدم قوای پرولتاريا را در مبارزه
  .بيازمايد و بدين ترتيب قوای خودی را افزايش دهد

 واقعی باشد، ىدفاع فعاالنه است که دفاع می تواند، يک  تنها در اين حالت
 را حفظ نمايد و تبديل ی حزبآکسيونهرگاه حزب قادر باشد تمام خصائل واقعی 

 یبه حزبی چشم انتظار نشود، فقط در اين حالت است که حزب لحظه
ی تعيين کننده را از دست نمی دهد، نمی گذارد از دست برود و توسط هاآکسيون
تاکتيک ى جريان کائوتسکی و شرکاء که در نتيجه. غافلگير نخواهد شدحوادث 

لحظات آغاز انقالب " خردمندانه تر " انتظار کشاند و پاسيفيسم به " خردمندانه"
يا باز . پرولتری را در غرب گذاردند که از دست برود، اخطار مستقيمی است

تاکتيک ى يجه رولوسيونرها، که در نت ــو سوسيالها جريان منشويک: هم
ند، ا صلح و زمين، قدرت را از دست دادهیانتظار کشی بی نهايت آنها در مسئله

از جانب ديگر واضح است که تاکتيک تدافعی . بايستی به عنوان اخطاری باشد
نبايستی مورد سوء استفاده قرارگيرد، زيرا در ) آکسيون(فعاالنه، تاکتيک عمل 

ی انقالبی حزب کمونيست به تاکتيک اهاين حالت خطر تبديل تاکتيک آکسيون
موجود است، يعنی تبديل به تاکتيکی که به نفی تجمع " انقالبی " ژيمناستيک 

ش، نتيجتًا به پراکندگی قوای اآمادگی مبارزهتقويت قوای پرولتاريا و جهت 
ش و به تعويق امر انقالب می انجامد، اپرولتاريا، به تضعيف آمادگی مبارزه

  .موجود ميباشد
اين اساس بر سه بخش .  ــ اساس عمومی استراتژی و تاکتيک کمونيستی٩
  :است 

اول ــ بايد نتايج و تائيدات بدست آمده توسط تئوری مارکسيسم و پراتيک 
، اریدسرمايه یهاانقالبی به عنوان اساس مورد قبول واقع شود، که در دولت

هائی کامل بشريت از  قاطع انقالبی است که عالقمند به ریپرولتاريا تنها طبقه
ی ستمکش و استثمار شونده را هاتودهى سرمايه داری است و نتيجتًا رهبری کليه

 یاری داراست به طوری که کليهددر مبارزه به خاطر سرنگونی سرمايه
  . تضمين برقراری ديکتاتوری پرولتاريا قرارگيردیبايد بر پايهها فعاليت

ه توسط تئوری مارکسيسم و پراتيک دوم ــ بايد نتايج و تائيدات به دست آمد
استراتژی و تاکتيک حزب انقالبی به عنوان اساس مورد قبول واقع شود که 

 تنها زمانی می تواند صحيح باشد، وقتی که خود کمونيست هر کشور دلبخواهی
نسازد، " خود " پرولتاريای   " خود " را تنها محصور منافع محيطی مملکت 

رفتن مناسبات و وضع مملکت خويش، منافع بلکه بر عکس با در نظر گ
پرولتاريای جهانی، منافع انقالب در ممالک ديگر را در مد نظر بگيرد، يعنی 
وقتی که نظر به ماهيت و نظر به روح خود، انترناسيوناليست باشد، هنگامی که 

 تکامل، برای) خودی(حداکثر آن چيزی را انجام بدهد که در يک کشور 
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 رجوع شود به .(کشورها قابل انجام باشدى انقالب در کليهپشتيبانی، گسترش 
  )١٥٨ لنين" انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد "

منتها حّد آن چه را که در يک کشور برای تکامل و پشتيبانی " هنگامی که 
  ."و بيداری انقالب در کليه کشورها قابل اجرا بود، عملی می ساخت

تغيير استراتژی و تاکتيک، به هنگام سوم ــ به عنوان سر آغاز به هنگام 
ی تاکتيکی نوين بايد هرگونه نظريه گرائی های استراتژيکی و مشیاهتنظيم نقشه

، )کائوتسکی، آکسلرود، بگدانف، بوخارين(به دور افکنده شود ) چپ و راست(
نقل قول آوری و تشابهات تاريخی، ى غرق شدن در نظاره و شيوهى بايد شيوه

به دور افکنده شوند، ) آکسلرود، پلخانف ( ی مرده هاو فرمولی مزورانه هانقشه
جهان را " ، بلکه ايستاد، "لم داد " بايد درک نمود که نبايد بر موضع مارکسيسم 

، نه اين که در پشت سر پرولتاريا "تغيير داد " بلکه آن را " نه تنها تفسير نمود 
، بلکه پرولتاريا را و به دنبال حوادث اين ور و آن ور دويد" نظاره کرد"

به خود " رجوع شود ( نا آگاه بود ى پروسهى رهبری نمود، و بيان آگاهانه
 ١٦٠" مانيفست کمونيست"  لنين و آن جای مشهور از ١٥٩" روئی و آگاهی
 هميشه محرک جنبشدوربين ترين، و ها  اين که کمونيستىمارکس درباره

  ). پرولتاريا هستند ىپيوسته
 به توسط واقعياتی از ه ويژه دومين و سومين آن،بهر يک از اين اساس، 

  .تجارب جنبش انقالبی در روسيه و در غرب مشاهده می شود
  : ــ وظائف١٠

يعنی ساختن کادرها، ايجاد  ( يکم ــ جلب پيش گامان پرلتاريا برای کمونيسم
تبليغ به عنوان شکل اساسی ). حزب کمونيست، تنظيم برنامه و اساس تاکتيک 

  .فعاليت
      ی وسيع کارگران و زحمتکشان را کًال برای پيشاهنگهادوم ــ جلب توده

ی هاکه اشکال اساسی فعاليت آکسيون) به مواضع مبارزاتی ها کشانيدن توده( 
  .به عنوان پيش در آمد نبردهای قطعی می باشندها عملی توده
  :  ــ قواعد١١

اشکال ى رولتاريا و کليه اشکال تشکيالتی پىيکم ــ بايد بال استثناء بر کليه
پارلمانی و برون : اشکال جنبش ( .جنبش، مبارزه تبحر داشت) یهابخش(

  ).پارلمانی، مخفی و علنی 
 دوم ــ بايد آموخت که تعويض سريع شکلی از مبارزه را با شکل ديگر آن،

يا تکميل شکلی از مبارزه با ديگری را تطبيق داد، بايد آموخت که اشکال علنی 
                                                 

.منتخبات آثار به فارسی. لنين" انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد "  ـ ١٥٨  
.منتخبات آثار به فارسی. لنين" چه بايد کرد "  ـ ١٥٩  
"ها پرولترها و کمونيست" فصل " مانيفست حزب کمونيست "  ـ ١٦٠  
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: مثال( ير علنی، اشکال پارلمانی را با برون پارلمانی مرتبط ساخت را با غ
 از اشکال علنی به مخفی، ارتباط جنبش ١٩١٧در ژوئيه ها گذار سريع بلشويک

  ).برون پارلمانی در روزهای ِلنا همزمان با ورود به دوما 
 ــ استراتژی و تاکتيک حزب کمونيست پيش از و پس از تسخير قدرت ١٢

  :ويژگی آن به ترتيب ذيل می باشدکه چهار 
 وضعی که پس از سرنگونی اکتبر کًال در اروپا و به ويژه مهم ترينيکم ــ 

 توسط اجتماعی بين المللیى گسست در جبههدر روسيه به وجود آمد، 
 سطحدر ) پيروزی بر بورژوازی روس ى به مثابه( پرولتاريای روس بود 

کارگران که برعليه حکومتشان قيام  به فرا خوان سربازان، گسست( روسيه 
  ).نمايند

 را به سرانجام رسانيد، به عطف تاريخی جهانیى نقطهاين گسست يک 
 و می کرد طوری که موجوديت کل بنای امپرياليسم بين المللی را مستقيمًا تهديد

ى مناسبات متقابله بين نيروهای درگير مبارزه را در غرب اساسًا به نفع طبقه
اما اين به آن معنا است که پرولتاريای روس و .  بر می گردانيدکارگر اروپا

 تبديل شدند، به نحوی که جای بين المللی به نيروئی ملیحزبش از نيروئی 
نوين سرنگونی ى  کهن سرنگونی بورژوازی خودی را وظيفهیوظيفه

بورژوازی بين المللی گرفت و از آن جائی که بورژوازی بين المللی با شناخت 
خود قرار داده، ى وظيفهرا اولين  نابود نمودن گسست روسيهمرگ آور، خطر 

 .خود را بر ضد روسيه شوروی متمرکز نمود) ذخائر ( تمامی نيروهای آزاد 
قوايش را جهت تدافع متمرکز ى روسيه شوروی می بايد که از جانب خود کليه

ر خود پذيرا بورژوازی بين المللی را بى عمدهى می نمود و ناچار بود که ضربه
پرولتاريای غرب بر ى  اينها، تسهيل مهمی بود برای مبارزهىمجموعه. شود

ی  و عالقمندی آنان را نسبت به پرولتاريای روس به مثابهیضد بورژوازی خود
  . ده برابر کرداران پرولتاريای بين المللیدطاليه

سرنگونی بورژوازی در يک کشور، بدين ترتيب به وظائف ى تحقق وظيفه
دولت ى وين مبارزه در سطح بين المللی، مبارزه در سطح ديگری، مبارزهن

به نحوی که . صم منجر گشتاپرولتری بر ضد دول سرمايه داری متخ
پرولتاريای روس که تاکنون لشگری از ارتش پرولتاريای بين المللی را تشکيل 

  . می داد، منبعد طاليه دار ستاد پرولتاريای بين المللی گشت
برانگيختن انقالب در غرب به خاطر کمک به خود، يعنی جهت  ىوظيفه

 کامًال عملی روز ىتسهيل نمودن انقالب خود بدين ترتيب از يک آرزو به وظيفه
توسط ) به ويژه بين المللی (  اين تغيير و تبديالت در مناسبات .ستاتبديل گشته 

در انقالب . ر می باشد ناشی از انقالب اکتبکًال و اصوًالانقالب اکتبر بوجود آمده 
  .فوريه مناسبات بين المللی حتی يک بار هم که شده، دست نخوردند
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برقرارشده پس از انقالب اکتبر در    در وضعدومين حرکت مهم؛دوم ــ 
. روسيه ناشی از تغيير جايگاه هم پرولتاريا وهم حزبش در روسيه می باشد

ى  پرولتاريا در سازمان دهی کليهىپيشترها، قبل از انقالب اکتبر، هّم و غّم عمده
ی با خصائل انيروهای مبارز به خاطر سرنگونی بورژوازی، يعنی در وظيفه

اکنون پس از اکتبر، چون ديگر .  انتقاد آميز و تخريب کننده بودًامقدمت
ى ست، وظيفهابورژوازی بر مسند قدرت نيست و دولت از آن پرولتاريا شده 

 زحمتکشانى سازماندهی کليهنوين ى ظيفهوکهن باطل گشته و به عوض آن 
شه وران خانگی، روشنفکران، عقب مانده دهقانان، صنعتگران، پي( روسيه 

برای ، )که به اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی تعلق دارند ها ترين مليت
و دستگاه نظامی آن از طرفی و برای ، اقتصاد  شوروی نوينیساختمان روسيه

ست ای که سرنگون گشته ولی هنوز کامًال نابود نشده سرکوبی مقاومت بورژواز
  .ست اگرفته از طرف ديگر قرار

سوم ــ مطابق با تغيير جايگاه پرولتاريا در روسيه وطبق وظائف نوين، 
 اهالی و اقشار بورژوائی و خرده بورژوائیها سياست پرولتاريا، نظر به گروه

) ر آمد سرنگونی بورژوازی در پيش د( پيشترها . ست اروسيه نيز تغيير نموده
ی بورژوازی رد ميکرد، زيرا يک چنين هاپرولتاريا هرگونه توافقی را با گروه

جر می شود اما اکنون پرولتاريا بر نسياستی به تقويت بورژوازی در مسند کار م
  .تک و توک استهای هدهعکس موافق معا

عتصاب، قيام ند، مانند اامطابق با آن چندين شکل کهن جنبش نيز باطل شده
حزب، (کارگرى سازمان طبقه) وظائف(و غيرو و به دنبال آن خصلت و اشکال 

نيز ) ی اشتراکی و مؤسسات فرهنگی و روشنگریها، تعاونیهاشوراها، اتحاديه
زيرا به استحکام حکومت او ياری ميرسانند، بورژوازی را . تغيير می نمايند

پرولتاريا ياری ى از آنان به وسيلهئی منفرد هاتجزيه نموده و به رام کردن گروه
  .می رساند، تحليل آنان را تسهيل می نمايد

اولی روش  ( ی انفرادیهاو سياست توافق" رفرميسم " تفاوت ما بين 
ی انقالبی را اصًال مردود می شمارد، اما دومی نه وهرگاه از جانب هاآکسيون

اولی از نظر وسعت انقالبيون بکار برده شود، ناشی از اسلوب انقالبی است، 
سياست " و" رفرميسم " رجوع شود به ). ( تنگ تر بوده، دومی فراخ تر

  " ) توافقات 
فعاليت نيروها و ابزار پرولتاريا و ى چهارم ــ مطابق با رشد همه جانبه

در گذشته، استراتژی . ستاحرکی قوی تر يافته استراتژيکی، حزب کمونيست ت
تراتژيکی، به مانور کردن بين اشکال اسى حزب کمونيست به تنظيم نقشه

ی های پرولتاريا، به طورمتداوم بين خواستههاگوناگون جنبش و سازمان
، به دادن اين و پس گرفتن آن شعارها، به استفاده )شعارها ( گوناگون جنبش 



 ٢٣٢

ی کم به شکل تضادهای ما بين طبقات گوناگون محدود می شد، به هاذخيره
ر محدود و امکان استفاده از آنها به سبب ضعف نحوی که چهار چوب اين ذخائ

ذخائر اما اکنون پس از اکتبر اوًال به . حزب قاعدتًا و اکثرًا بسيار محدود بودند
ی اجتماعی در روسيه، تضادهای بين طبقات هاتضادهای بين گروه( افزوده شده 

در ممالک مجاور، انقالب اجتماعی روز افزون در غرب، جنبش ها ومليت
 دومًا افزار و) بی رشد يابنده در شرق و به طور کلی مستعمرات و غيره انقال

ند، به اابزار نو جانشين ابزار کهن گشته ( نداامکانات مانور نمائی افزايش يافته
طور مثال فعاليت ديپلماتيک، برقراری ارتباطات واقعی، هم با جنبش 

 ارتقاء نيروهاى يه، سومًا نظر)سوسياليستی غرب و هم با جنبش انقالبی شرق 
 پرولتاريا که در روسيه تبديل به نيروی سياسی حاکم گشته و صاحب و ابزار

قوای نظامی خويش است و نيز درسطح بين المللی پيشاهنگ جنبش انقالبی گشته 
  .ی جهت استفاده از ذخائر به دست آمدندا، امکانات نوين و گستردهستا

  : ــ اختصاصًا١٣
  .بش و نقش آن در تعيين استراتژی و تاکتيک سرعت جنیيکم ــ مسئله
  . و مناسبات متقابلشانهاموافقت نامه، سياست رفرميسم یدوم ــ مسئله

، "توافقات تکی"و " سياست توافقات) "سازشکاری " ( رفرميسم "  ــ ١٤
  .)ها بايستی به تنهائی بررسی گردند هرکدام از اين ( سه امر جدًاگانه

نافی  يعنی رفرميسم یابل قبولند، زيرا بر پايه توافقات منشويکی غير ق
ی هاته، در صورتی که توافقات بلشويکی از خواسندای انقالبیهاآکسيون
به همين سبب است که توافقات در نزد . ی انقالبی نشأت می گيرندهاآکسيون
به يک سيستم، به سياست توافقات تبديل می شوند، در صورتی که ها منشويک
سياست که از آن  ند بدون آنا منفرد و مشخصتوافقاتفدار تنها طرها بلشويک

  . را بسازندبخصوص توافقات
  : ــ سه دوره در تکامل حزب کمونيست روسيه١٥
به ى پرولتاريا و دوره) يعنی حزب ( شکل گيری پيشاهنگ ى دوره) الف

در اين دوره حزب ضعيف است، دارای يک  ( هم پيوستن کادرهای حزبی
  ).ی ضعيف استامام تاکتيک بوده، ولی به عنوان حزب توده ومبانی تبرنامه
 تحت رهبری حزب کمونيست؛ در اين ی انقالبیانبرد تودهى دوره) ب

ی ای تودهها يک سازمان آکسيون بهیااز يک سازمان تهيج تودهدوره حزب 
  . معاوضه می شودی انقالبیهاآکسيونى  با دورهتدارک یتغيير می يابد، دوره

  . قدرت پس از تبديل حزب کمونيست به حزب دولتیکسبى دوره) ج
در اين است که در آنجا :   ــ قدرت سياسی انقالب پرولتری روس١٦

نه  (تحت رهبری پرولتاريا) سرنگونی فئوداليسم ( انقالب ارضی دهقانان 
 ی انقالب بورژوا دموکراتيک به مثابهدر نتيجه،انجام پذيرفت، ) بورژوازی
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 عناصر زحمتکش دهقانان با پيوندپرولتری گرديد، که پيش در آمد انقالب 
 از گروه اول توسط گروه دوم نه تنها از نظر سياسی پشتيبانیپرولتاريا و 

تضمين شده بود، بلکه از لحاظ تشکيالتی نيز در شوراها ريشه داشت، امری که 
به ( مردم به سوی پرولتاريا گشت ى موجب جلب عالقمندی اکثريت شکننده

اطر است وقتی که پرولتاريا خود در کشوری اکثريت را تشکيل نميدهد، همين خ
   ).اشکالی ندارد

 که در آنجا پرولتاريا اين است) در قاره  ( ضعف انقالب پرولتری در اروپا
 آنجا رهائی پيوند را با ده دارد، نه اين پشتيبانی را از او می گيرد، در نه اين

و نه پرولتاريا که ( ورژوازی انجام گرفت دهقانان از فئوداليسم تحت رهبری ب
، امری که نظر به برخورد بی تفاوت سوسيال )در آن زمان ضعيف بود

دموکراسی در قبال منافع روستا، عالقمندی اکثريت دهقانان را مدت مديدی 
  ]١[برای بورژوازی تضمين کرد

  
  . برای اولين بار منتشر گشت١٩٢١اين مقاله درژوئيه 

  
  
  
  
  

  
  :توضيح

  
  
راجع به اصول "اين طرح برای يک جزوه از جانب نويسنده برای  ــ ١
 ٦ انتشار يافت و شامل جلد ١٩٢٤مورد استفاده قرار گرفت که در سال " لنينيسم

  .استالين است. و. کليات آثار ی
در مورد استراتژی و تاکتيک "ى بخش اول طرح برای رساله

 ٥ منتشر شد و شامل جلد ١٩٢٣کار رفت که در سال ه ب" ی روساهکمونيست
  . کليات آثار وی است

حزب پيش از و پس  " یدر حالی که برخی از تزهای نويسنده جهت رساله
 کليات آثار ٥ منتشر و شامل جلد ١٩٢١به کار برده شد که در اوت " از قدرت

  .استالين می باشد. ی
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  رفيق لنين در استراحت
  
  
  

  )کوتاه ى مقاله( 
  

چيزی " رفيق لنين در استراحت"ى اکنون نبايد دربارهبه نظر می رسد که 
نوشت زيرا که ايام استراحت به سر می آيد و رفيق لنين به زودی به کار باز 

به عالوه خاطراتی که او در من به جا گذاشته چنان فراوان و گرانبها . ميگردد
ى کوتاه، آن طور که هيئت تحريريهى است که نوشتن آنها در يک مقاله

با وجود اين من . طلب می کند به هيچ وجه مناسب نيست" پراودا " ى امهروزن
  . مجبورم بنويسم، چون هيئت تحريريه اصرار می ورزد

سرباز پير بر خورد کنم که       اى برای من اتفاق افتاد که در جبهه با عده
چند شبانه روز را در نبردهای پياپی بدون استراحت و خواب " بدون وقفه"

درو هاى ه بودند و آنها هم چون َاشباهی از نبرد باز گشتند و مانند ساقهگذراند
خوابيدند و پس از استراحت با نيروئی "  ساعت تمام١٨"شده بر زمين افتادند و 

 ".توانند زندگی نمی"جديد که بدون آنها هاى تازه از جای برخاستند، برای نبرد
يه، پس از گذشت يک ماه  رفيق لنين در نخستين مالقات من با وی در ژوئ

او موفق شده بود . سرباز پير را در ذهن من باقی گذاشتى و نيم همان خاطره
پس از نبردهای مداوم طاقت فرسا، استراحت کرده و پس از استراحت نيروی 

به دست آورد، نيروئی تازه و قوائی تجديد شده اما همراه با اثرات اى تازه
  .خستگی و فرسودگی

خواندن روزنامه برای من مجاز نيست، » :  استهزاء می گويدرفيق لنين با 
با دقت از هر تکه کاغذی که روی . اجازه ندارم راجع به سياست صحبت کنم

ميز می افتد دوری می جويم چون می ترسم مبادا روزنامه باشد و از آن نقض 
  «. انضباط بيرون آيد

در عين حال . يت ستودممن بلند بلند خنديدم و حس انضباط رفيق لنين را نها
پزشکان را مسخره کرديم زيرا آنها نمی توانند درک کنند که سياست مداران 

هنگامی که با يک ديگر مالقات می کنند، نمی توانند راجع به سياست اى حرفه
  .حرف نزنند

آن چه در رفيق لنين توجه شما را جلب می کند تمايل شديد او به مسائل 
معلوم بود که عطش بسيار .  غلبه ناپذير او به کار استمختلف و اشتياق، اشتياق
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 پيش بينی مقدار ١٦٢ژن و الهه، هاى  کنفرانس١٦١رها،ااسى محاکمه. داشت
او . محصول، صنايع و وضع مالی ــ تمام اين مسائل به دنبال يک ديگر می آيند

خود عجله نمی کند، گله مند است که از وقايع عقب مانده ى برای بيان عقيده
وقتی اطالع می يابد که محصول . او بيشتر می پرسد و به خاطر می سپرد. است

  .خوب است، خيلی شادمان ميشود
اين دفعه در اطراف رفيق لنين . پس از يک ماه من وضع ديگری ديدم

به او اجازه داده بودند بدون محدوديت روزنامه ( انبوهی کتاب و روزنامه بود 
اثری از خستگی و فرسودگی در او ). د سياست صحبت کنى بخواند و درباره

ئی از اشتياق عصبی وی نسبت به کار ديگر به چشم      هانشانه. مشهود نبود
آرامش و اطمينان کامًال به او باز گشته . نمی خورد ــ عطش او سپری شده بود

  .....لنين پير ما زرنگ و با چشمانی نيمه باز به هم صحبت می نگريست. بود
  . گفتگوی ما هيجان انگيز تر بوداما اين دفعه
  ... بودجه... نرخ روبل... وضع صنايع... محصول... وضع داخلی

. موقعيت مشکل است، اما مشکل ترين روزها سپری گشته است» 
به دنبال محصول بايد صنايع . محصول فراوان، کار ما را عميقًا تسهيل می کند

 سر اين است که با ساده اکنون موضوع بر. و امور مالی را بهبودی بخشيد
کردن ادارات و مؤسسات و بهبود کيفيت کار آنها گريبان دولت را از مخارج 

                                                 
 اوت ٧ ژوئن ــ ٨تاريخ رها از طرف دادگاه عالی انقالبی در ااسى  ــ  محاکمه١٦١
مرکزی حزب ى  نفر عضو کميته١١ نفر محکوم ٣٤از .  در مسکو صورت گرفت١٩٢٢
از اين محاکمه واضح و مبرهن است که اين حزب ازهمان روزهای اول . ر بودندااس

شورش مسلحانه . انقالب سوسياليستی اکتبر با حکومت شوروی به مخالفت به پا خواستند
تروريستی را ى وطئه چيدند، از مداخالت خارجه پشتيبانی کردند و شيوهت. را تدارک ديدند

  .نسبت به رهبران حزب بلشويک و دولت شوروی به کار بردند
 ١٩ آوريل ــ ١٠(  ــ منظور دو کنفرانس اقتصادی بين المللی است که يکی در ژن ١٦٢

کنفرانس . شدندبر گزار ) ١٩٢٢ ژوئيه ٢٠ ژوئن ــ ١٥( و ديگری در الهه  ) ١٩٢٢مه 
در . سوسياليستی تشکيل گرديدى اری و روسيهدژن برای تعيين مناسبات بين جهان سرمايه

اری از داين کنفرانس نمايندگان انگلستان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن و کشورهای ديگر سرمايه
نمايندگان . شوروی از طرف ديگر شرکت کردندى يک طرف و نمايندگان روسيه

( شوروی پيش کشيدند ى ئی به هيئت نمايندگی روسيههااری درخواستدکشورهای سرمايه
قروض در حين جنگ و قبل از آن، واگذاری مايملک ملی شده به صاحبان ى پرداخت کليه

در حکم آن بود که کشور شوروی را ها که اجرای اين درخواست) سابق خارجی و غيره 
شوروی ى ت نمايندگی روسيههيئ. اروپای غربی درآوردى سرمايهى به صورت مستعمره

بعدًا اين موضوع به کنفرانس . اران خارجی را رد کرددناموجه سرمايههاى اين خواست
کنفرانس الهه نيز به علت اختالف نظر دو . کارشناسان الهه برای بحث تحويل داده شد

  . طرف، به توافقی نرسيد
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الزم است، آن گاه ما اى به خاطر انجام اين کار پايداری ويژه. غير الزم رهانيد
  . «گليم خود را بيرون خواهيم کشيد و حتمًا بيرون خواهيم کشيد 

نقش ... انگلستان و آلمان... انسهرفتار فر... متفقين... وضع خارجی
  ...آمريکا

ما . آنها آزمندند و عميقًا از يک ديگر نفرت دارند، يک ديگر را می درند» 
يم اما طرفدار صلح و تفاهم: راه ما درست است. را نيازی به شتاب کردن نيست

سکان را بايد محکم در دست . اما ما با بردگی و قرارداد اسارت آميز مخالفيم
نه در دام چاپلوسی بيفتيم و نه به ترس           . ريم و راه خود را به پيمائيمبگي

  . «راه  دهيم 
  ...شورویى ، تبليغات سرسام آور آنها عليه روسيههارها و منشويکااس
شوروی را در برابر خود ى  بی اعتبار ساختن روسيهیآری، آنها وظيفه» 

شوروی تسهيل ى  را عليه روسيههاامپرياليستى آنها مبارزه. نداقرار داده
بگذار . اری افتاده و در گرداب می غلطنددآنها در لجن زار سرمايه. ميکنند

 « .نداکارگر مردهى دست و پا بزنند، آنها مدتها است برای طبقه
ى باور نکردنی دربارههاى افسانه... مهاجرت... سفيدهاى مطبوعات روس

  ... درگذشت لنين با شرح و تفصيالت 
بگذار دروغ بگويند و خود » :  ق لنين لبخند می زند و متذکر می شودرفي

  « . نبايد آخرين دلداری را از ميرندگان سلب کرد. را تسلی دهند
                                                     

   ١٩٢٢ سپتامبر ١٥                                                        
  استالين. و.                                                      ی        

  ١٣٦ ــ ١٣٤، ص ـ ٥                                           کليات آثار، جلد 
  

                   
                                                        

  ىضميمه«  رفيق لنين در استراحت     » 
  مورخ" پراودا  " ٢١٥ى   مصور شماره 

  استالين. ی:  امضاء ١٩٢٢ سپتامبر ٢٤   
  

 
 
 
 
  



 ٢٣٧

   ی مسئلهیدرباره
  ١٦٣ی روسهااستراتژی و تاکتيک کمونيست

  
  
  

استراتژی و " ئی است که، راجع به اه سخنرانیی حاضر بر پايهیرساله
ای مختلف در کلوب کارگران هکه، در زمان" روسی هاتاکتيک کمونيست

 ١٦٤در دانشگاه سوردلفها شهری پرسنيا و در فراکسيون کمونيستى هحوز
، به خاطر درک موظف بودنم هاتصميم من به انتشار اين سخنرانی. مابيان داشته

برآوردن آرزوی رفقای پرسنيائی و دانشجويان سوردلف و در عين حال برای 
زبی ما     بدين علت است که تصور می کنم اين رساله برای نسل جوان کارگران ح

به هر حال الزم می دانم متذکر شوم که رساله به هيچ وجه ادعا . بی فايده نباشد
ندارد که امر اساسی نوينی را در مقابله با آن چيزهائی به دست دهد که بارها در 

  .نداکنون بيان شده نشريات حزبی روسی توسط رفقای رهبری تا
وير نظرات اساسی رفيق  حاضر بايد به عنوان بيان فشرده و تصىرساله

  .لنين برداشت گردد
  
  
  
  
  
  

                                                 
" ی روسهاتيک کمونيستاستراتژی و تاکی مسئلهی در باره" استالين . یى ـ رساله١٦٣ 

 که به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد حزب ١٩٢٣ مارس ١٤ی "پراودا " ٥٦در شماره 
 ٥٩ و ٥٨ و ٥٧ی هانوشته شده بود، و نيز در شماره) بلشويک ( کمونيست روسيه 

 " ی نشريه٧ ی و در شماره١٩٢٣، مارس ١٦، ١٥، ١٤به تاريخ " پراودای پتروگراد"
  . منتشر گشت١٩٢٣ه تاريخ اول آوريل ب" انقالب کمونيستی

  .سوردلف. م. ـ دانشگاه کمونيستی کارگران و دهقانان ژ١٦٤ 
ی آموزشی ها توسط کميته مرکزی حزب دوره١٩١٨سوردلف در سال . م.به ابتکار ژ

.  به مدرسه کار شوروی تغيير نام يافت١٩١٩تبليغات و تهييح برقرار گرديد که در ژانويه 
 هشتم حزب کمونيست بلشويک روسيه یسه، بنا به تصميم کنگرهبر اساس اين مدر

 ی مدرسه١٩١٩ دوم سال یدر نيمه.  مرکزی کار حزبی و شوروی بنيان گرديدیمدرسه
  .سوردولف تبديل شد. م. مرکزی به دانشگاه کمونيستی کارگران و دهقانان ژ
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I 
 

  تعريف مفاهيم
  

   ـ دو سمت جنبش کارگری١
  

. استراتژی سياسی و نيز تاکتيک، مبحث جنبش کارگری را در بر می گيرد
عنصر عينی يا عنصر خودرو و : اما جنبش کارگری خود شامل دو عنصر است

امل آن دسته از روندها     عنصر عينی، خودرو ش. عنصر ذهنی يا عنصر آگاه
پرولتاريا جريان     ى  و تنظيم کنندههی آگاهانهامی گردد که مستقل از خواسته

اری، فروريختن قدرت حکومتی د رشد اقتصادی کشور، تکامل سرمايه.می يابند
ی خودروی پرولتاريا و طبقاتی که پيرامون او می باشند، هاکهن، جنبش

ائی هستند که تکاملشان مستقل از ها کًال پديدهتصادمات طبقاتی و غيره، اينه
ی پرولتاريا است، اين سمت عينی جنبش را تشکيل ميدهد، استراتژی هاخواسته

با اين روندها سروکار ندارند، زيرا نه ميتواند آنها را از بين ببرد و نه ميتواند 
آنها نشأت آنها را تغيير بدهد، استراتژی تنها ميتواند روی آنها حساب کرده و از 

  . مارکسيسم تحقق مييابدیی است که توسط تئوری و برنامهااين آن حيطه. بگيرد
سمت ذهنی جنبش را . اما جنبش دارای يک سمت ذهنی، آگاه نيز هست

ی خودروی جنبش در مغز کارگران تشکيل می دهد، جنبش آگاه هاانعکاس روند
  .دو برنامه دار پرولتاريا را در جهت هدف تعيين می نماي

اين سمت جنبش اصوًال از اين نظر برای ما قابل توجه است که بر خالف 
 استراتژی و تاکتيک قرار یسمت عينی جنبش کامًال تحت تأثير هدايت کننده

اگر چه استراتژی قادر نيست، چيزی در سير روزهای عينی جنبش تغيير . دارد
ستراتژی  عمل ایبدهد، ولی بر عکس در سمت ذهنی، آگاه جنبش که حيطه

دراينجا وسيع و گوناگون ميباشد، توانائی دارد؛ زيرا استراتژی می تواند 
برحسب کامل يا ناقص بودن خود، جنبش را تسريع يا ُکند نمايد، زيرا ميتواند آن 

  . راه هدايت کند و يا به راهی دشوارتر و دردناک تر بکشاندترينرا از کوتاه 
ا سد نمودن آن؛ اينها هستند حوزه و تسريع يا ُکند کردن جنبش، تسهيل و ي

  .ميدان عمل استراتژی و تاکتيک سياسی
  
  
  



 ٢٣٩

   مارکسيسمی ـ تئوری و برنامه٢
  
  

. استراتژی خود به مبحث تحقيق روندهای عينی جنبش نمی پردازد
استراتژی هرگاه نخواهد در رهبری جنبش بزرگترين و نابود کننده ترين 

وظف به باز شناختن اين روندها و ارزيابی اشتباهات را مرتکب گردد، مسلمًا م
 یکند و کاو روندهای عينی جنبش قبل از هرچيز وظيفه. درست از آنها است

  . مارکسيسم می باشدیبرنامهى تئوری مارکسيسم و سپس به عهده
 یبه همين علت نيز استراتژی بايد، تام و تمام بر نتايج تئوری و برنامه

  .مارکسيسم متکی گردد
اری را در تکامل و زوالش درکسيسم که روندهای عينی سرمايهتئوری ما

جستجو ميکند، گذشته از ناگزيری سرنگونی بورژوازی و تحصيل قدرت توسط 
. اری خواهد شد، ميرسددپرولتاريا، به اين که سوسياليسم جبرًا جايگزين سرمايه

ن      استراتژی پرولتری را فقط آن گاه می توان مارکسيستی تلقی نمود که اي
  . مارکسيسم، اساس کارش قرار گيرد تئوريکىمهم ترين نتيجه

 مارکسيسم با حرکت از نتايج تئوريک، اهداف جنبش کارگری را یبرنامه
برنامه        . ند، تعيين می نمايداکه در نکات برنامه به طور علمی بيان گشته

نگونی اری، به طوری که سرد تکامل سرمايهیمی تواند يا برای کل مرحله
سرمايه داری و سازماندهی توليد سوسياليستی را در مد نظر داشته باشد، مطرح 

معين در تکامل سرمايه داری، مثًال از بين بردن ى گردد و يا برای يک دوره
اری طرح دبقايای رژيم فئودال مستبده و ايجاد شرايط برای رشد آزاد سرمايه

حداکثر و يک ى يک برنامه : گردد لذا برنامه می تواند شامل دو بخش.شده باشد
  . حداقلیبرنامه

ست، ناچارًا بايد با ا حداقل طرح شدهی برنامهیاين که استراتژی به مثابه
ست، متفاوت باشد؛ خود به  ا حداکثر طرح گشتهیاستراتژی که جهت برنامه

در حالی که استراتژی تنها آن گاه می تواند واقعًا . خود قابل فهم است
 یشد که، در عمل کرد خويش توسط اهداف منعکسه در برنامهمارکسيستی با

  .مارکسيسم هدايت گردد
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   ـ استراتژی٣
  
  

 کارگر ى استراتژی تعيين آن سمتی است که جنبش طبقهیمهم ترين وظيفه
اصلی بر دشمن به ى در آن بستر روان بوده و برای پرولتاريا جهت زدن ضربه

 استراتژيکی، ینقشه. ترين راه باشد  سودمندش،ادستيابی به اهداف برنامهخاطر 
 قطعی در سمتی است که ضربه در اين سمت ی سازماندهی ضربهینقشه

  .ميتواند به بيشترين نتايج برسد
 استراتژی سياسی با استراتژی نظامی شود، ميتوان یهرگاه اقدام به مقايسه

ًال در خطوط اساسی استراتژی سياسی را بدون زحمت خاصی تشريح نمود، مث
همگان اواخر سال .  جنگ داخلی در زمان مبارزه بر ضد دنيکينیمرحله
در .  را هنگامی که دنيکين در حوالی توال قرار داشت به خاطر می آورند١٩١٩

که از کدام نقطه بايستی  ی جالبی در مورد اينهاآن زمان در ميان نظاميان بحث
خشی از نظاميان بر اين  در گرفت ب، قطعه بر ارتش دنيکين وارد شودیضربه

. ـ نورسيسک به عنوان سمت اصلی ضربه انتخاب گرددـبودند که خط زاريزين 
ورونش ـ "  اصلی را درخط یبخش ديگر بر عکس بر اين بودند که بايد ضربه

فرود آورد تا از طريق پيشروی در اين خطه، ارتش دنيکين را دو " روستف 
 اول ی مثبت نقشهیجنبه. ائی درهم کوبيدشقه نمود و هرکدام از آنها را به تنه

بدون شک در اين بود که با تصرف نورسيسک که نقشه مبتنی بر آن بود، راه 
  .بازگشت ارتش دنيکين قطع می گشت

اين به هر حال برای ما، به داليلی سودمند نبود، زيرا پيشروی ما را از 
ی بودند و به درنظر می گرفت که بر ضد قدرت شورو)  دون یمنطقه( مناطقی 

همين علت نيز سبب قربانی بزرگی می گشت؛ از جهت ديگر خطرناک بود 
به طرف " توال ـ زرپوخوف" زيرا راه را برای لشکريان دنيکين از طريق 

 اصلی تنها طرح ی دوم برای فرود آوردن ضربهینقشه. مسکو می گشود
و دلتای " شورون" ايالت ( درست بود، زيرا پيشروی لشگريان را از مناطقی 

در نظر می گرفت که به قدرت شوروی عالقه نشان می دادند و در " ) دون"
 عمليات ىنتيجه قربانی کمتری را متحمل می گردانيد، از سوی ديگر صحنه

ی اصلی لشگريان دنيکين را که به سوی مسکو پيشروی می کردند، قطع هاگروه
د، بدين ترتيب مسير جنگ دوم گرفتنى اکثريت نظاميان تصميم به نقشه. می نمود

  .بر عليه دنيکين تعيين گشت
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اصلی که به معنی پيش بينی ى به زبان ديگر، تعيين نمودن سمت ضربه
ه دهم مسير نـُ جنگ است، پيش بينی ینمودن خصلت عمليات، برای تمام دوره

  .استراتژی جنگ را شامل می گردد
ولين تصادمات ا. عين همين مسئله در مورد استراتژی سياسی صادق است

 سمت اصلی جنبش یجدی بين رهبران سياسی پرولتاريای روس درباره
همان . کارگری در اوائل قرن بيستم در زمان جنگ روسيه با ژاپن رخ داد

در آن زمان بر اين ) ها منشويک( طوری که مشهود است بخشی از حزب ما 
ه تزاريسم بايد عقيده بودند که سمت اصلی جنبش پرولتاريائی درمبارزه بر علي

بر مبنای مشی اتحاد پرولتاريا با بورژوازی ليبرال قرار گيرد، به نحوی که 
 يک عامل انقالبی بسيار مهم از نقشه بيرون مانده و يا تقريبًا یدهقانان به مثابه

 به بورژوازی ی،بيرون می ماندند، در حالی که نقش رهبری کل جنبش انقالب
  .ليبرال محول می گشت

 اصلی یبرعکس معتقد بودند که ضربه) ها بلشويک( ر حزب بخش ديگ
بايد بر مبنای مشی وحدت پرولتاريا و دهقانان قرار بگيرد، در حالی که نقش 

  .رهبری کل جنبش به پرولتاريا محول شده و بورژوازی ليبرال خنثی گردد
 اول قرن حاضر تا انقالب فوريه یبا توجه به کل جنبش انقالبی ما از دهه

 جنگ کارگران و دهقانان بر عليه تزاريسم و مالکان ارضی ی، به مثابه١٩١٧
در مقايسه با جنگ بر عليه دنيکين روشن می گردد، که سرنوشت تزاريسم و 

 استراتژيکی      یمالکان ارضی دربسياری از جهات به قبول اين و يا آن نقشه
 اصلی جنبش ، به تعيين اين و يا آن سمت) منشويکی يا بلشويکی ینقشه( 

  .انقالبی وابسته بود
همان گونه که در زمان جنگ بر عليه دنيکين استراتژی نظامی با تعيين 
سمت اصلی ضربه نـُه دهم خصلت تمام عمليات بعدی را تا اتمام کار دنيکين 

انقالبی بر عليه ى  مبارزهیتعيين کرد، به همين صورت در اينجا نيز در صحنه
 ی با تعيين سمت اصلی جنبش انقالبی با روح برنامهتزاريسم، استراتژی سياسی

 علنی عليه ی مبارزهیی، خصلت کار حزب ما را برای تمام مرحلهبلشويک
  .ستا تعيين کرده١٩١٧تزاريسم از زمان جنگ روس و ژاپن تا انقالب فوريه 

 استراتژی سياسی قبل از هر چيز عبارت از اين است که با پيروی یوظيفه
 انقالبی ی مارکسيسم و در نظر داشتن تجارب مبارزهیامهاز تئوری و برن

ى کارگران سراسر دنيا، سمت اصلی جنبش پرولتری هر کشوری را برای دوره
  .تاريخی خود به نحو صحيحی تعيين نمايد
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   ـ تاکتيک٤
  
  

تاکتيک . تاکتيک بخشی از استراتژی، در خدمت استراتژی و تابع آن است
ی فرعی آن را، هابر نمی گيرد، بلکه تک تک جنبه کل در یجنگ را به مثابه

استراتژی خواهان به پيروزی . مبارزات و کارزارها را در بر می گيرد
رسانيدن جنگ است يا اين که بگوئيم تا به آخر رسانيدن مبارزه بر عليه تزاريسم 
است، تاکتيک برعکس خواهان پيروزی در اين يا آن کارزار، در اين و يا آن 

می باشد، خواهان اجرای موفقيت آميز اين يا آن فعاليت، اين و يا آن مبارزه 
معين ى آکسيون است که کم و بيش با وضع مشخص مبارزه در هر لحظه

  .مطابقت می نمايد
ی هاتاکتيک، تعيين آن وسائل و طرق، اشکال و شيوهى مهم ترين وظيفه

وجهی مطابقت ی معين به بهترين هامبارزه است که با اوضاع مشخص در لحظه
به همين علت . داشته و موفقيت استراتژيک را به بهترين وجهی مهيا سازد

ی تاکتيکی و نتايج آنها را نبايد به تنهائی از نقطه نظر توان            اهآکسيون
بی واسطه، ارزش يابی نمود بلکه بايد آنها را از نظرگاه وظائف و امکانات 

ی تاکتيکی اجرای وظائف هاکه کاميابیلحظاتی موجودند . استراتژی سنجيد
 ١٩١٩ دنيکين در آخر یمثًال حوادث جبهه. استراتژيکی را تسهيل می نمايد

ای سواره ههنگام آزادی اورل و ورونش توسط لشگريان ما، زمانی که پيروزی
وضعيتی مناسب برای   ما در حدود اورل،ینظام در حدود ورونش و توپخانه

 ١٩١٧اد کردند، اين چنين بود جريانات در اوت پيشروی به سوی روستف ايج
ها های پتروگراد و مسکو به طرف بلشويک به هنگام چرخش شورا.در روسيه

آن، پيشروی اکتبر حزب ما را آسان ى و ايجاد وضع سياسی نوينی که در نتيجه
  .گردانيد، نيز اين چنين بود

 بی واسطه ان توی تاکتيکی با وجودها لحظاتی هم وجود دارند که موفقيت
و درخشان خود، با امکانات استراتژيکی مطابقت نمی نمايند و وضعی غير 

  .مترقبه به وجود می آورند که برای کل لشگرکشی بار خاطر می گردند
 برای دنيکين اين چنين بود، وقتی که او غّره از موفقيت آسان ١٩١٩اواخر 

د را از ولگا تا خوى و پيش روی سريع و پرتوان خود به طرف مسکو، جبهه
  . گسترش داده و با اين کار زوال لشگريان خود را سبب شد"دنيپر"

 در زمان جنگ بر عليه لهستان نيز اين چنين بود، وقتی که ما ١٩٢٠سال 
به نيروی جنبش ملی در لهستان کم بهاء داده و غّره از کاميابی آسان يک 

 ما محول می نمود و پيشروی پرتوان که وظائف سنگين تر از قدرتمان را بر
 یبه طرف اروپا روان گشتيم، اکثريت شکننده" ورشو" هنگامی که از طريق 
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مردم لهستان عليه ارتش شوروی بپا خاستند و بدين ترتيب وضعی را ايجاد 
هيچ " شيتومير" و " مينسک " ی ارتش شوروی را در هاکردند که موفقيت

  .رد ساختندکرده به اعتبار و قدرت شوروی در غرب لطمه وا
چشم پوشيده ی تاکتيکی هاباالخره لحظاتی نير موجودند که بايد از موفقيت

عواقب و ضررهای تاکتيکی را تحمل نمود تا اين که امتيازات مثبت 
اين حالت در جنگ بسيار پيش می آيد، مثًال . استراتژيکی آينده تضمين گردند

ون کشيدن آنان از هنگامی که يک طرف جهت نجات کادرهای لشگريانش و بير
زير ضربات نيروهای قوی دشمن، عقب نشينی با نقشه را آغاز و بدون جنگ 
تمام شهرها و مناطق را برای بدست آوردن فرصت مناسب و جمع آوری قوا، 

  .برای مبارزات قطعی آتی تسليم می کند
وقتی که حزب ها  آلمانیی اين چنين بود، زمان حمله١٩١٨اوضاع روسيه 

سياسی ی که از نظرگاه توان بالواسطه" برست"ود به قرار داد صلح ما مجبور ب
صلح را ى ته صحه بگذارد، تا اتحاد با دهقانان شيف،در آن زمان يک ضرر بود

حفظ نموده، فرصت تنفس بيابد، ارتش نوينی ايجاد و بدان وسيله امتيازات 
  . استراتژيکی را برای آينده مطمئن گرداند

ی باشد و مجاز نيست که ا نمی تواند تابع منافع لحظهبه بيان ديگر، تاکتيک
 سياسی هدايت گردد، از آن هم باالتر مجاز نيست که یاز ديدگاه توان بی واسطه

تاکتيک بايد در تطابق با . قلعه بسازدها از زمين سخت جدا گشته و در آسمان
  .وظائف و امکانات استراتژی طرح ريزی شود

ی استراتژی و با در نظر هاط راهنمائی تاکتيک با هدايت توسیوظيفه
 انقالبی کارگران سراسر جهان، قبل از هر چيز، در اين یداشتن تجارب مبارزه

ئی از مبارزه را تعيين نمايد که با وضع مشخص هااست که آن اشکال و شيوه
  .مبارزه در هر لحظه به بهترين وجهی مطابقت داشته باشد
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   ـ اشکال مبارزه٥
  
  
  
آنها مطابق . ی جنگ کردن واشکال جنگ هميشه به هم شبيه نيستنداهيوهش

شرايط تکاملشان تغيير می يابند، قبل از هر چيز مطابق تکامل توليد تغيير     
می يابند، تحت شرايط چنگيزخان، جنگ کردن طور ديگری بود تا در شرايط 

  .ن نوزدهمناپلئون سوم، در قرن بيستم نيز طوری ديگر خواهد بود تا قر
اشکال ى کليهى هنر جنگ کردن تحت شرايط امروزی در آموختن استادانه

 دست آوردهای علم در اين زمينه، استفاده نمودن یجنگ، آموختن و کسب کليه
 آنها و يا به کار ُبرد به موقع اين و یبا فراست از آنها و مرتبط ساختن مدبرانه
  .يا آن گونه اشکال، مطابق اوضاع می باشد

اشکال .  سياسی گفتی اشکال مبارزه در صحنهیين همين را بايد دربارهع
 یاشکال مبارزه.  سياسی گسترده تر از اشکال جنگ کردن استیمبارزه

سياسی در انطباق با رشد اقتصاد، اوضاع اجتماعی، فرهنگ، وضع طبقات، 
تغيير نسبت نيروهای متخاصم، خصلت قدرت دولتی و باالخره مطابق با 

  .ت بين المللی تغيير می پذيرندمناسبا
 مخفی تحت شرايط استبداد همراه با اعتصابات و تظاهرات یشکل مبارزه

ی او اعتصابات توده" امکانات علنی" علنی در شرايط یکارگری، شکل مبارزه
ی ای تودهها پارلمانی مثًال در دوما و آکسيونیسياسی کارگران، شکل مبارزه
ی مسلحانه توسعه می يابند، باالخره هاا سرحد قيامبرون پارلمانی که گاهی نيز ت

 دولتی پس از کسب قدرت توسط پرولتاريا، اگر پرولتاريا اين یاشکال مبارزه
 ابزار و قوای دولتی و باالخره ارتش را در یامکان را به دست آورد که کليه

 اينها در کل و در جمع خود آن اشکال مبارزاتی ؛دست خويش داشته باشد
  .ستا انقالبی پرولتاريا به دست دادهید که پراتيک مبارزهنميباش

ی مبارزه، در مرتبط ساختن هاشيوه ى حزب، استادی در کليهىوظيفه
مبارزه بر آن اشکالی ى  آنها در ميدان نبرد و متمرکز نمودن مدبرانهیداهيانه

  .ی می يابند، متبلور می گرددااست که در اوضاع موجوده مناسبت ويژه
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  ـ اشکال تشکيالتی ٦
  
  

ی مسلح معموًال با اشکال ها، نوع لشگرها و رستههااشکال تشکيالتی ارتش
نيز تغيير ها ، اولیهابا تغيير آخری. ندار تطابقی جنگ کردن دهاو شيوه
وسيع از سواره نظام ى در جنگ متحرک پيروزی غالبًا با استفاده. ميکنند

نظام يا اصًال نقشی ندارد و يا برعکس در جنگ موضعی سواره . قطعيت مييابد
سنگين و هواپيماهای جنگنده، گاز سمی ی هايک نقش تابع را ايفا ميکند؛ توپخانه

  .همه چيزندى و تانک تعيين کننده
ی مسلح، در تکامل آنها تا حد تکميل هارستهى هنر جنگيدن در داشتن کليه

  .عمليات آنها می باشدى و مربوط ساختن ماهرانه
. سياسی گفتى اشکال تشکيالتی در صحنهى بايد دربارهعين همين را 

   ی هانظامی به شيوهى اينجا نيز همين طور اشکال تشکيالتی مانند صحنه
ى ی در دورهای مخفی انقالبيون حرفهاهسازمان. مبارزه منطبق ميگردند

ما و وکسيون دافر( ی، تعاونی و پارلمانی ااستبداد، تشکيالت آموزشی، اتحاديه
ی های دهقانی، کميتهها، کميتههای کارخانهها دوما، کميتهیدر دوره) غيره 

ی انقالبی ارتشيان هااعتصاب، شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان، کميته
و ها  آکسيونیو يک حزب قوی پرولتری که تمام اين اشکال را در دوره

ن ديگر مرتبط گرداند، باالخره شکل دولتی سازما ی با يکای تودههاقيام
اينها .  کارگر متمرکز استیی که قدرت در دست طبقهاپرولتاريا در دوره

ش بر ضد اهستند عمومًا آن اشکال تشکيالتی که پرولتاريا می تواند در مبارزه
  .بورژوازی در تحت شرايط معين بر آنها تکيه نمايد و بايد تکيه نمايد

کميل شان اين اشکال تشکيالتی، در تى  حزب در مهارت در کليهیوظيفه
 یتا حد تکامل آنها و در مرتبط گردانيدن با فراست اين تشکيالت در هر لحظه

  .معين می باشد
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   ـ شعار،  رهنمود٧
  

  
تصميمات متناسب خوب بيان شده که اهداف جنگ يا به تنهائی يک نبرد را 

شند  ابزارهائی ميبایمی رساند و در بين لشگريان عامه پسند است، نيز به مثابه
 شور و شوق  به که ارتش را،ی می باشداکه در جبهه دارای اهميت تعيين کننده
  . شان را حفظ می کنند و غيروجهت عمل کردن می کشانند، روحيه

ی مشابه برای لشگريان در سراسر طول اه، شعارها يا فراخواناهزمان
ميت ی سنگين درجه يک يا تانک تندروی درجه يکی پر اهاجنگ همانند توپخانه

 سياسی می باشد، در آنجائی ی از آن هم پر اهميت تر شعارها در صحنه.است
 احتياجات متفاوت آنان  وهاو صدها ميليون انسان، با خواستهها که انسان با ده

يک شعار، بيان خالصه و روشن، اهداف دور و يا نزديک .  داردسروکار
ولتاريا و حزبش داده  مبارزه است، که از جانب گروه رهبری کننده، بگوئيم پر

ند که يا اشعارهای مختلفی موجودند، مطابق با اهداف گوناگون مبارزه. می شود
 معين تاريخی را یتاريخی و يا تک تک جوانب فرعی مرحلهى  مرحله يککل

 ٨٠ی هاشعار، مرگ بر حکومت استبدادی که ابتدا در سال. در بر می گيرد
 داده شد، شعاری تبليغاتی بود، ١٦٥  "آزادی کار" قرن گذشته از طرف گروه 

زيرا هدفش نهفته در جمع آوری مقاوم ترين و محکم ترين مبارزان به تنهائی و 
 جنگ روس ـ ژاپن که در طی آن یدر دوره. يا گروهی برای حزب بود

 کارگر کم و بيش ظاهر یشکنندگی حکومت استبدادی برای اقشار وسيع طبقه
تهييجی گشت، زيرا ديگر هدفش جلب گشت، اين شعار تبديل به شعاری 

  . زحمتکش بودیتودها هميليون
ديگر ها  وقتی که تزاريسم در نظر توده١٩١٧ انقالب فوريه یدر دوره

ديگر از شعار " مرگ بر حکومت استبدادی " ورشکسته گشته بود، شعار 
ای هجی به شعاری عملی تبديل گشت، زيرا روی اين حساب شده بود که تودهيتهي

  . برق آسا بر عليه تزاريسم به حرکت در بياوردینی را در جهت يک حملهميليو
در روزهای انقالب فوريه اين شعار تبديل به دستور حزبی شد، يعنی به 
خواستی مستقيم، به چنگ آوردن مؤسسات و مواضع معينی در سيستم تزاريسم 

ابودی  معين، زيرا اکنون ديگر سرنگونی تزاريسم مطرح بود، نیدر يک لحظه
يک دستور حزبی، فراخواست مستقيم حزب است برای وارد . او مطرح بود

                                                 
 در ژنو ١٨٨٣اولين گروه مارکسيستی روسی که در سال " آزادی کار " ـ گروه١٦٥ 

برای شناخت فعاليت و نقش تاريخی اين گروه به تاريخ . پلخانف تأسيس شد. و.توسط گ
.مختصر حزب کمونيست بلشويک روس مراجعه شود   
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عمل شدن در زمان معين، در محل معين، که برای تمام اعضای حزب صادق 
ی وسيع زحمتکشان به تحقق در می آيد، هرگاه هابوده و معموًال از جانب توده
ن دارد، هر گاه را درست وحساب شده بياها ی تودههاکه اين فراخواست، خواسته
  .زمانش واقعًا رسيده باشد

شعارها را با دستورات حزبی و يا شعارهای تهييجی را با شعاری عملی 
ی پيش افتاده و يا به تأخير هاعوضی گرفتن همان قدر خطرناک است که آکسيون

  .ندا حتی نابود کننده وافتاده خطرناکند
. عاری تهييجی بودش" کل قدرت به دست شوراها "  شعار ١٩١٧در آوريل 

کل قدرت به "  که تحت شعار ١٩١٧تظاهرات معروف پتروگراد در آوريل 
 قصر زمستانی توسط تظاهرکنندگان برگزار یبه هنگام محاصره" دست شوراها

شد، کوششی بود زودرس و به همين علت نابود کننده جهت تبديل اين شعار به 
  ١٦٦.شعاری عملی
برای عوضی گرفتن يک شعار تهييجی با  کامًال خطرناکی بود یاين نمونه

يک شعار عملی و حزب حق داشت هنگامی که مبتکران اين تظاهرات را 
محکوم کرد، زيرا حزب می دانست شرايط الزمه برای تبديل اين شعار به يک 

ست، که يک آکسيون زودرس پرولتاريا می تواند اشعار عملی هنوز فرا نرسيده 
  . ر گرددبه در هم شکستن قوای او منج

از طرف ديگر مواردی موجودند که حزب در مقابل اجبار قرار می گيرد  
ى حاد و تصميم گرفته  شده) يا دستور حزبی ( شعار "  ساعت ٢٤در عرض " 

ی گسترده ها نمايد تا صفوف خود را در مقابل دامضخود را باطل و يا تعوي
ًا به يک زمان  دشمن محافظت کند و يا اجرای دستور حزبی را عجالتیشده

  .مناسبتری به تعويق بياندازد
 در پتروگراد، به هنگامی که تظاهرات ١٩١٧يک چنين موردی در ژوئن 

 ین و دهقانان برای روز نهم ژوئن از جانب کميتهکارگرا ىدقيقًا آماده شده
منتفی گشت، موجود " ناگهانی " مرکزی حزب در رابطه با تغيير اوضاع 

  ١٦٧.بود
ت که با فراست و به موقع شعارهای تهييجی را به وظيفه در اين اس

شعارهای عملی و يا شعارهای عملی را به دستورات معين حزبی مشخصًا تبديل 
                                                 

ی در پتروگراد در بيست و بيست و يکم آوريل اـ در طول تظاهرات سياسی توده١٦٦
بر ) ف و ديگران يبا گدات(   پتروگراد حزب بلشويکی گروهی از اعضای کميته١٩١٧

 ،راجع به خصلت مسالمت آميز تظاهراتها  مرکزی بلشويکیخالف دستور حزبی کميته
 مرکزی حزب روش اين یکميته. نگونی فوری دولت موقت را سردادندشعار سر

  )٢٤کليات آثار لنين جلد . ش. ر( را محکوم ساخت " چپ " ماجراجويان     
      ٢٢٩ــ )  ٨٩٦. (ـ از منتخبات به فارسی ص١٦٧ 
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نمايد، هنگامی که اوضاع تقاضا ميکند، نرمش و قاطعيت الزم را به کار بندد تا 
 به از اجرای اين و يا آن شعارها اگر چه عامه پسند، اگر چه حتی حاد شده باشند

  .موقع فاصله بگيرد
  
  
  
 
 

II 
  

   استراتژيک ىنقشه
  

  ی استراتژيکیاه ـ نقاط عطف تاريخی، نقشه١
  
  

 عطف یبا تغيير نقطه. استراتژی حزب امری ثابت نيست که هميشگی باشد
اين تغييرات در اين بيان می شوند که . تغيير می پذيرد، هاتاريخی، با جابجا شدن

استراتژيکی ويژه و ى  تنهائی، يک نقشهعطف تاريخی بهى برای هر نقطه
ى مناسب با خودش طرح ريزی می گردد که در طول سرتاسر مرحله از نقطه

 یدر نقشه.  عطف ديگر به قوت خود باقی می ماندیعطفی به نقطه
 اصلی نيروهای انقالبی تعيين گشته و شامل طرح یاستراتژيکی، سمت ضربه

طبيعتًا .  اجتماعی ميگرددیجبههتوده در ها ميليونى جهت تقسيم مربوطه
 تاريخی معينی با خصوصيات خود ی استراتژيکی که برای دورهینقشه

 تاريخی ديگری با خصوصيات کامًال یارزشمند ميباشد، نمی تواند برای دوره
  .ديگری، مفيد واقع شود

 استراتژيکی متشابه الزم خويش و ی عطف تاريخی دارای نقشهیهر نقطه
  .ست اویوظائف محوله

 ینقشه. عين همين را ميشود در رابطه با امر جنگ تشخيص داد
استراتژيکی طرح ريزی شده برای جنگ، عليه کلچاک نمی توانست برای جنگ 

 استراتژيکی جديدی الزم می نمود، معتبر یبر عليه دنيکين که برايش نقشه
ر سال دها اين نقشه نيز اما برای جنگ؛ ــ بگوئيم که بر عليه لهستانی. باشد

ی تقسيم هااصلی و هم طرحی هااعتبار بود، زيرا هم سمت ضربه بی ١٩٢٠



 ٢٤٩

 اين موارد متفاوت ی ترين نيروهای جنگی می بايستی جبرًا در هر سهمهم
  .باشند

 عطف اساسی را که در تاريخ حزب ما سبب یتاريخ نوين روسيه سه نقطه
الزم می دانيم آنها ما .  استراتژيکی متفاوت گشتند، می شناسدیاجرای سه نقشه

ی استراتژيکی اهرا با توضيحات کوتاهی بيان داريم تا متجسم نمائيم که نقشه
  .می يابندشکل ی تاريخی نوين، هاحزب به طور کلی چگونه با جابجا شدن

  
  
  
  
  

   عطف تاريخی و پيشروی به ی ـ اولين نقطه٢
  سوی انقالب بورژوا ـ دمکراتيک در روسيه

  
  

 جنگ    یوائل قرن بيستم ظاهر می شود، در دوره عطف در ایاين نقطه
روس ـ ژاپن، هنگامی که شکست ارتش تزاری و اعتصابات سياسی بی نظير 

طبقات مردم را به مبارزه می طلبد و به ميدان مبارزه ى کارگران روسی، کليه
  . به پايان رسيد١٩١٧ عطف در روزهای فوريه یاين نقطه.  کشاندندسياسی

 استراتژيکی در مقابل هم در مبارزه ی حزب ما دو نقشهدر اين دوره در
 رفيق(ها بلشويکى و نقشه) ١٩٠٥پلخانف ـ مارتف ( ها  منشويکىنقشه. بودند
   ).١٩٠٥لنين 

اصلی بر عليه تزاريسم را تحت ى  زدن ضربهیی نقشهاستراتژی منشويک
 که با حرکت از اين. خط مشی وحدت بورژوازی ليبرال با پرولتاريا می کشيد

انقالب در آن زمان به عنوان يک انقالب بورژوائی مطرح بود، اين نقشه نقش 
جنبش را در اختيار بورژوازی ليبرال واگذار می کرد و ) رهبری ( هژمونی 

پيش " ، به داشتن نقش "اپوزيسيون کامًال چپ" پرولتاريا را به داشتن نقش 
 ی دهقان به مثابهیقهبورژوازی محکوم می ساخت، در حالی که طب" ى تازنده

فهميدن اين مشکل . ناپديد می گشتها هيکی از مهم ترين نيروهای انقالب از ديد
دهقان را از ها نيست که اين نقشه از آنجائی که در کشوری مثل روسيه ميليون
 انقالب را در جريان حذف می کرد، نااميدوارانه تخيلی بود و چون سرنوشت

قرار می داد، ارتجاعی بود، ) ی بورژوازی هژمون( دست بورژوازی ليبرال 
ی به پيروزی کامل نداشت و غالبًا آماده بود که با ائتالف ازيرا بورژوازی عالقه

  .با تزاريسم به جنبش خاتمه بدهد
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ى نقشه ) ١٦٨رفيق لنين" دو تاکتيک " رجوع شود به ( استراتژی بلشويکی 
 مشی همکاری اصلی انقالب را بر عليه تزاريسم تحت خطى زدن ضربه

با . پرولتاريا با دهقانان و خنثی نمودن بورژوازی ليبرال مطرح می ساخت
حرکت از اين که بورژوازی ليبرال به پيروزی کامل انقالب بورژوا ـ 
دمکراتيک عالقمند نيست و در مقابل پيروزی انقالب ائتالف با تزاريسم را به 

اين نقشه به پرولتاريا، به . قيمت ائتالف با کارگران و دهقانان ترجيح ميدهد
 انقالبی پيگير در روسيه، نقش رهبری جنبش انقالبی را ی تنها طبقهیمثابه

  .محول می نمود
اين نقشه ارزشش تنها در اين نيست که نيروهای محرک انقالب را به 

ديکتاتوری ى انديشهى درستی به حساب آورده بود، بلکه چون اين نقشه نطفه
ى برای اين که دوره. را هم در خود نهفته داشت)  پرولتاريا هژمونی( پرولتاريا 

بعدی و اولی تر انقالب در روسيه را با نبوغ از پيش ميديد و گذار به آن را ساده 
 استراتژيکی راى  صحت اين نقشه١٩١٧رشد بعدی انقالب تا فوريه . تر نمود

  .و کمال تأييد کرده استتمام 
  
  
  
  

  ی و عطف تاريخی ـ دومين نقطه٣
  پيش روی به سوی ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه

  
  

، پس از سرنگونی تزاريسم آغاز ١٩١٧ عطف از فوريه یدومين نقطه
زمانی که جنگ امپرياليستی، شکست پذيری و مرگ آوری سرمايه داری . گشت

را در سراسر جهان برمال ساخته بود، هنگامی که بورژوازی ليبرال عمًال 
ت امور کشوری بود و نيز ناچار به تأييد تجديد قدرت         ناتوان از کسب قدر

  .بود) حکومت موقتی ( 
وقتی که شورای کارگران ونمايندگان سربازان عمًال قدرت را به دست 

ی الزم را هاداشتند، ولی نه تجربه داشتند و نه خواهان آن بودند که از آن استفاده
رگران و دهقانان در پشت جبهه زير که سربازان در جبهه و کابنمايند، هنگامی 

دو " بار جنگ و اقتصاد درهم و برهم فرياد بر می آورند؛ هنگامی که رژيم 
                                                 

لنين منتخبات آثار . ای.و" دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب دمکراتيک "  ـ ١٦٨ 
.لنين به فارسی   
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توسط تضادهای داخلی خود تکه تکه " ١٦٩کميسيون ارتباط " و " حکومتی 
گشته و نه قادر به جنگ کردن و نه هم قادر به صلح بود، نه تنها هيچ راه 

  .کرد، بلکه اوضاع را هم مغشوش تر ساختخروجی از اين بن بست پيدا ن
  . پايان يافت١٩١٧اين دوره با انقالب اکتبر 

 استراتژيکی با يک ديگر در یدر اين دوره در درون شوراها دو نقشه
  .هابلشويکى و سوسيال رولوسيونرها و نقشهها منشويکى نقشه: جدال بودند

 ی در فاصله،و سوسيال رولوسيونرها که در اوائلها استراتژی منشويک
بين شوراها و حکومت موقتی، بين انقالب و ضد انقالب اين طرف و آن طرف 

به خود " دمکراتيکى مجلس مشاوره" در نوسان بود، باالخره در زمان افتتاح 
اين استراتژی بر اين پايه بود که شوراها را ). ١٩١٧سپتامبر ( شکل گرفت 

قدرت را ى يرون بکشاند و کليهآهسته، آهسته ولی با مقاومت از مسند قدرت ب
 يک مجلس بورژوائی آينده ی، نمونه"پيش پارلمان"در کشور در دست يک 

  . متمرکز نمايد
 ملی را به یمسائل جنگ و صلح، اصالحات ارضی، کارگران ومسئله

تشکيل مجلس قانونگذاری محول نمودند که آن هم به سهم خود به زمان    
سوسيال ". قدرت به دست مجلس قانون گذاریکل . " نامعينی محول گشته بود

        استراتژيکی خود را به اين نحو بيان ینقشهها رولوسيونرها و منشويک
مهيا ساختن ديکتاتوری بورژوائی، ديکتاتوری ی بود برای ااين نقشه. می داشتند

اما به هر حال يک ديکتاتوری " کامًال دمکرات " شانه زده و اطو کرده 
  .بورژوائی

 رفيق ١٩١٧ آوريل یرجوع شود به تزهای منتشره( ستراتژی بلشويکی ا
اصلی تحت خط مشی از بين بردن قدرت ى زدن ضربهى نقشه ) ١٧٠لنين

بورژوازی، توسط نيروی متحد کارگران و دهقانان فقير، تحت خط مشی 
گسستن . سازمان دهی ديکتاتوری پرولتاريا به شکل جمهوری شوراها را داشت

                                                 
متشکل از چايدزه، استکلو، سوخانف، فيلپوفسکی و اسکوبلو    " کميسيون ارتباط "  ــ  ١٦٩

ويکی ـ سوسيال  رهبری منشیتوسط کميته) بعدها چرنف و تسره تلی به آن اضافه شدند( 
 جهت ١٩١٧ مارس ٧رولوسيونری شورای کارگران و نمايندگان سربازان پتروگراد، 

به " فعاليتش" بر روی آن و کنترل " تأثير" برقراری ارتباط با حکومت موقت، جهت 
در حقيقت به ياری حکومت موقت برای اجرای سياست " کميسيون ارتباط " وجود آمد و

 یی کارگری در مبارزههاعی در جلوگيری از شرکت تودهبورژوائی خود شتافت و س
" کمسيون ارتباط "  انقالبی فعاالنه برای گذار به کسب قدرت سرتاسری شوراها می نمود

سوسيال رولوسيونرها مستقيمًا وارد دولت  وها که نمايندگان منشويک ١٩١٧تا ماه مه 
   .موقت شدند برقرار بود

لنين منتخبات به فارسی در . ای.و" ريا در انقالب کنونی در باره وظائف پرولتا"  ـ ١٧٠ 
.٤٧٠ ـ ٤٥٨يک جلد ص    
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در بند حکومت سابق روسيه، ی هاسم و بريدن از جنگ، آزادی مليتاز امپريالي
اران و آماده نمودن شرايط برای دسلب مالکيت از مالکان ارضی و سرمايه

 استراتژيکی یاينها بودند عناصر نقشه. سازماندهی يک اقتصاد سوسياليستی
 ینقشهها بلشويک". کل قدرت به دست شوراها . "  در اين دورههابلشويک

  .تراتژيکی خود را به اين نحو بيان می داشتنداس
اين تنها از اين نظر مهم نبود که اين نقشه، نيروهای محرک نوين انقالب 
پرولتاريائی را در روسيه به درستی به حساب آورده بود، بلکه از اين نظر نيز 

  .که اوج گرفتن جنبش انقالبی را در غرب تسريع و تسهيل می گردانيد
 اکتبر صحت اين )حکومت موقتی ــ ويراستار(دث تا سرنگونی رشد بعدی حوا

  .ستا استراتژيکی را تمام و کمال تأييد کرده ینقشه
  
  
  
 
  

   عطف و پيش روی به ی ـ سومين نقطه٤
  سوی ديکتاتوری پرولتاريا در اروپا

  
  

 عطف با سرنگونی اکتبر آغاز گشت، وقتی که جنگ مرگ یسومين نقطه
اليستی غرب به اوج خود رسيده بود، وقتی که در غرب و نيستی دو گروه امپري

ظاهرًا بحرانی انقالبی رسيده ميشد، وقتی که قدرت حکومتی بورژوائی 
ورشکسته و در تضادها، مغروق در روسيه زير ضربات انقالب پرولتری از 
هم پاشيده می گشت، وقتی که انقالب پرولتری پيروزمند با گسستن از امپرياليسم 

ی را در شکل ائتالف امپرياليستی ا از جنگ، دشمنان سوگند خوردهو بريدنش
غرب به سوی خود جلب کرده بود، هنگامی که اسناد قانون گذاری حکومت 

ی مالکان ارضی، سلب مالکيت از ها صلح، تصاحب زمينیشوروی در باره
کش  زحمتى تودهها  اعتماد ميليون؛ی در بندهاسرمايه داران و آزادی مليت

لمللی، زيرا اعطفی بود در مقياس بينى اين نقطه. جهان را جلب می کردسراسر 
 بين المللی سرمايه شکافته ميشد، برای اولين مرتبه ی برای اولين مرتبه جبهه

هم چنين بدين . اری عمًال در دستور روز قرار ميگرفتدسرنگونی سرمايه
المللی و ترتيب انقالب اکتبر از يک نيروی ملی و روسی به نيروئی بين 

پيشاهنگ او پرولتاريائی جهانی به ى کارگران روس از يک لشگر عقب افتاده
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که با مبارزه و از خود گذشتگی خويش، کارگران غرب و کشورهای در بند 
  .شرق را بيدار می کرد، تبديل گشت

ست، زيرا در مقياس ا عطف در تکامل خود هنوز پايان نيافته یاين نقطه
ست، اما مضمون و سمت عمومی آن تاکنون به ا نشدهلمللی هنوز شکفتهابين

  .نداکافی روشن و ظاهر گشتهى اندازه
 استراتژيکی در محافل سياسی روسيه در مقابل هم در یسابقًا دو نقشه

و سوسيال ها  ضد انقالبيون که بخش فعال منشويکینقشه: جدال بودند
  .ها بلشويکیقشهيشان متشکل گردانيده بود و نهارولوسيونرها را در سازمان

 نقشه شان بر ،هاضد انقالبيون و سوسيال رولوسيونرهای فعال و منشويک
  گروه افسران ارتش قديم ؛اساس جمع آوری تمام عناصر ناراضی در يک جبهه

های دول بورژوائی ناسيوناليستی در سرزمينی در پشت جبهه، ودر جبهه
ه و جاسوسان آنتانت که اران و مالکان سلب مالکيت شددرمايهس روسيه،ی کرانه

آنها اين راه را در پيش گرفتند که . لشگر کشی را آماده می ساختند وغيره بود
يا با تهاجم خارجی، حکومت شوراها را سرنگون نمايند و رژيم ها قيام

  .ارای را مجددًا در روسيه برقرار کننددسرمايه
پرولتاريا بر عکس نقشه شان بر اساس تحکيم داخلی ديکتاتوری ا هبلشويک

 ممالک جهان از ی تأثير انقالب پرولتری به کليهیدر روسيه و بسط حوزه
ی پرولتاريای اروپا و ممالک دربند شرق بر عليه هاطريق پيوند فعاليت
  .امپرياليسم جهانی بود

 استراتژيک را رفيق ی اين نقشهیبيان دقيق و مختصر بسيار قابل توجه
  :به دست داده است" و کائوتسکی مرتد انقالب پرولتری" ش النين در رساله

  
که در ) به عمل در آوريد ( آخرين حد آن چيزی را عمل کنيد » 

برای رشد، مساعدت، شعله ور ) استالين . کشورخود ـ ی( يک کشور 
  «. ساختن انقالب در تمام ممالک قابل اجراء است

  
نقالب  استراتژی تنها در اين نيست که نيروهای محرک ایارزش اين نقشه

ست، بلکه نيز در پيش بينی نمودن و اجهانی را به درستی به حساب آورده 
 شوروی ی است که بعدها ظاهر گشت و از طريق آن روسيهتسهيل روزی

کانون جنبش انقالبی سراسر جهان شد، تبديل به پايگاه رهائی کارگران غرب و 
  .مستعمرات شرق گشت

 پنج سال قدرت شوروی در تکامل بعدی انقالب در سراسر جهان و نيز
ئی هاواقعيت.  استراتژيک را تمام و کمال تأييد نمودیروسيه صحت اين نقشه

که بارها ها نظير اين که ضد انقالبيون، سوسيال رولوسيونرها و منشويک
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در . کوشش کردند قدرت شوروی را ساقط نمايند، اکنون در مهاجرت می باشند
لمللی پرولتاريا تبديل به مهم ترين اصورتی که قدرت شوراها و سازمان بين

 روشن بينانه یهااين واقعيت. ت پرولتاريائی جهانی می شوندسياس سالح برای
  .را ابراز می دارندها  استراتژيکی بلشويکیصحت نقشه

  
  

  ١٩٢٣ مارس ١٤
  استالين. ی:امضای 

  
   مطابق٥٦ى پراودا شماره

  کليات آثار استالين  ٥جلد  با
  ١٥٨ــ  ١٤١  یصفحه
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  به مناسبت مرگ لنين
  
  

  ]١[شوراهای کل اتحاد شورویی نطق در دومين کنگره( 
   )١٩٢٤ ژانويه ٢٦

  
  

ما از مصالح خاصی . يمامردمی از سرشت ويژهها ما، کمونيست! رفقا 
کسانی هستيم که سپاه سردار بزرگ پرولتاريا، سپاه رفيق لنين را . يماُبرش يافته

هيچ افتخاری . هيچ افتخاری باالتر از تعلق به اين سپاه نيست. دهيمتشکيل می 
باالتر از داشتن نام عضويت حزبی که بنياد گذار و رهبر آن رفيق لنين است، 

همه کس را تاب تحمل . همه کس لياقت عضويت چنين حزبی را ندارد. نميباشد
ی قهفرزندان طب. مربوط به عضويت اين حزب نيستهای مصائب و طوفان

بی پايان و مساعی های کارگر، فرزندان نياز و مبارزه، فرزندان حرمان
. قهرمانانه؛ اينها هستند آن کسانی که مقدم بر همه بايد اعضای چنين حزبی باشند

در عين حال حزب ها ، حزب کمونيستهابه اين علت است که حزب لنينيست
  .شوديکارگر ناميده می طبقه

  
ا ترک می کرد، به ما وصيت کرد که نام هنگامی که رفيق لنين ما ر

سوگند ياد می کنيم به . بزرگ عضويت حزب را بلند و پاکيزه نگاه داريم
  !  تو، رفيق لنين، که ما اين وصيت تو را با شرافت انجام خواهيم داد

  
 سال تمام رفيق لنين از حزب ما پرستاری کرد و آن را محکم ترين و ٢٥

ضربات تزاريسم و دژخيمان وی، . يا به بار آوردآبديده ترين حزب کارگری دن
ی کلچاک و دنيکين، مداخلهی سبعيت بورژوازی و مالکان، حمالت مسلحانه

 دروغ و افترای مطبوعات يک سر و صد زبان انگليس و فرانسه،ی مسلحانه
موذی در خالل يک ربع قرن الينقطع بر سر های بورژوازی ــ تمام اين کژدهم

بر جای ايستاده، ضربات ای  ولی حزب ما هم چون صخره.حزب ما می ريختند
. کارگر را به جلو، به سوی پيروزی می بردی بی شمار دشمنان را دفع و طبقه

وحدت و هم پيوستگی صفوف خود را، حزب ما در نبردهای شديد آب داده و 
ی با يگانگی و هم پيوستگی است که حزب بر دشمنان طبقه. مستحکم نموده است

  .غالب آمدکارگر 
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هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می کرد به ما وصيت کرد که 

سوگند ياد می کنيم به . يگانگی حزب را مانند مردمک چشم حفظ کنيم
  !تو، رفيق لنين، که اين وصيت تو را هم با شرافت انجام خواهيم داد

  
مصائب رنجبران .  کارگر سرنوشت سخت و تحمل ناپذيری داردیطبقه
 و سرف داران،ها ، سرف دارانبردگان و برده. و طاقت فرساستدردناک 

دهقانان و مالکان، کارگران و سرمايه داران، ستم کشان و ستم گران، ــ بنای 
پيش بدين وضع بوده و بدين وضع هم اکنون در اکثريت قاطع ها جهان از قرن

الش و صدها بار تها  ده،هارنجبران در خالل قرن. کشورها باقی مانده است
ند تا پشت خود را از زير فشار ستم گران خالص نموده و صاحب اختيار اکرده

ند اولی هرباره منکوب و بد نام، مجبور به عقب نشينی شده. وضع خويش گردند
در حالی که رنج، خواری و ذلت، کين و حسرت را در دل خود جای داده، ديده 

. ندا از آنجا بيابند، دوختهنجاتیی به آسمان نامعلومی که اميدوار بودند وسيله
زنجيرهای بردگی همواره دست نخورده می ماند يا اين که زنجيرهای کهن به 
. زنجيرهای نوين بدل می گشت که به همان اندازه طاقت فرسا و ذلت بار بود

رنجبر موفق ی از پای درآمدههای فقط در کشور ما بود که ستم ديدگان و توده
اران را از دوش خود براندازند و سيادت درمايهشدند بار سيادت مالکان و س

شما می دانيد، رفقا، و تمام جهان هم . کارگران و دهقانان را جانشين آن نمايند
عظيم را رفيق لنين و حزب ی اکنون به اين موضوع معترف است که اين مبارزه

عظمت لنين قبل از همه در همين است که با ايجاد جمهوری . او رهبری کرد
ستم کش تمام جهان نشان داد که اميد نجات از بين های ا، عمًال به تودهشوراه

اران را بقائی نيست، که سلطنت کار دنرفته است، که سيادت مالکان و سرمايه
با نيروی خود رنجبران به وجود آورد، که سلطنت کار را بايد در ميتوان را 

يد به آزادی را در قلب بدين وسيله او آتش ام.  به وجود آورد، نه در آسمانزمين
های اين حقيقت که نام لنين برای توده. کارگران و دهقانان تمام جهان بر افروخت
  .ست، از همين جا سرچشمه می گيردهارنجبر و استثمار شونده محبوب ترين نام

  
  

هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می کرد به ما وصيت کرد که 
سوگند ياد می .  مستحکم سازيمديکتاتوری پرولتاريا را حفظ کرده و 

کنيم به تو، رفيق لنين، که از نيروی خود دريغ نخواهيم داشت تا اين 
  !وصيت تو را هم با شرافت انجام دهيم
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ديکتاتوری پرولتاريا در کشور ما بر اساس اتحاد کارگران و دهقانان به 
اتحاد بدون وجود اين . اساسی جمهوری شوراهاستی اين اولين پايه. وجود آمد

اران و مالکان نائل دممکن نبود کارگران و دهقانان به پيروزی بر سرمايه
مغلوب اران را دبدون پشتيبانی دهقانان، کارگران نمی توانستند سرمايه. گردند
ولی به پايان . تمام تاريخ جنگ داخلی کشور ما گواه اين حقيقت است. سازند

مانده است؛ اين مبارزه فقط مبارزه برای تحکيم جمهوری شوراها هنوز خيلی 
سابقًا اتحاد کارگران و دهقانان شکل اتحاد . شکل جديدی به خود گرفته است
اکنون اتحاد . ين متوجه بودکلچاک و دنيکینظامی داشت، زيرا اين اتحاد عليه

کارگران و دهقانان بايد شکل همکاری اقتصادی بين شهر و ده، بين کارگران و 
رد، زيرا اين اتحاد عليه تاجر و کوالک متوجه است، و دهقانان را به خود بگي

شما می دانيد .  حوائج دهقانان و کارگران می باشدیهدف آن تأمين متقابل کليه
  .که هيچ کس به قدر رفيق لنين در اجرای اين وظيفه پافشاری نمی کرد

  
هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می کرد به ما وصيت کرد که با  

سوگند ياد می . حاد کارگران و دهقانان را مستحکم سازيمتمام قوا ات
کنيم به تو، رفيق لنين، که اين وصيت تو را هم با شرافت انجام خواهيم 

  !داد
  

. شور ماستکهای  جمهوری شوراها اتحاد زحمتکشان مليتیدومين پايه
، هاو آذربايجانیها ، گرجیها، باشقيرها و بلوروسهاو اوکرائينیا هروس
آنها ی ، ــ همههاو ترکمنها ، تاتارها و قرقيزها، ازبکهاداغستانی و هاارمنی

نه تنها ديکتاتوری . به طور يکسان به تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا عالقمند هستند
نيز با ها خالص می کند، بلکه اين ملترا از زنجير و ظلم ها پرولتاريا اين ملت

وراها، با آمادگی خود صداقت و صميميت بی دريغ خود نسبت به جمهوری ش
برای جانفشانی در راه آن، جمهوری شوراهای ما را از دسائس و دستبرد 

به اين علت است که رفيق لنين . کارگر در امان نگاه می دارندی دشمنان طبقه
 آنها را در یکشور ما، لزوم همکاری برادرانههای ملتی لزوم اتحاد داوطلبانه
  .گی ناپذيری به ما گوشزد می کردبه طور خستها قالب اتحاد جمهوری

   
   

هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می نمود به ما وصيت کرد که 
سوگند ياد می کنيم به . مستحکم کنيم و بسط دهيمرا ها اتحاد جمهوری

  !تو، رفيق لنين، که اين وصيت تو را هم با شرافت انجام خواهيم داد
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سرخ و نيروی دريائی سرخ ما ديکتاتوری پرولتاريا، ارتش ی سومين پايه

اری دلنين بارها به ما می گفت که تنفسی که ما از کشورهای سرمايه. می باشند
لنين بارها به ما خاطر نشان . يم ممکن است کوتاه مدت باشدابه دست آورده

ميکرد که تحکيم ارتش سرخ و بهبود وضع آن يکی از مهم ترين تکاليف حزب 
يک بار ] ٢[ه اتمام حجت کـُرزون و بحران آلمان حوادث مربوط ب. ما می باشد

پس سوگند ياد . ديگر ثابت کرد که باز هم مانند هميشه حق به جانب لنين بود
کنيم، رفقا، که ما از نيروی خود برای تحکيم ارتش سرخ و نيروی دريائی سرخ 

  !خود دريغ نخواهيم داشت
 هم چون  بورژوازی احاطه شدههایکشور ما که در اقيانوس دولت

 امواج از پی امواج روی آن غلطيده و به .يمی بر پای ايستاده استظعی صخره
ولی اين صخره هم چنان خلل نا پذير . غرق شدن و سائيده شدنش تهديد می نمايد

نيروی آن در چيست؟  نيروی آن تنها در اين نيست که . بر جای مانده است
است و تجسمی است از اتحاد کشور ما بر اتحاد کارگران و دهقانان استوار 

آزاد و دست نيرومند ارتش سرخ و نيروی دريائی سرخ از آن دفاع های مليت
 نيروی کشور ما، استحکام آن و استواری آن در اينست که در قلوب .می نمايد

کارگران و دهقانان تمام جهان حس همدردی ژرف و پشتيبانی خلل ناپذيری 
 دهقانان تمام جهان می خواهند جمهوری کارگران و. نسبت به آن وجود دارد

تيری که از دست صائب رفيق لنين به سوی اردوگاه دشمن ی شوراها را به مثابه
خود برای خالصی از زير بار های تکيه گاه اميدواریی رها شده است، به مثابه

رهنمای صحيحی که راه خالصی را به آنان نشان ی ظلم و استثمار و به مثابه
آنها می خواهند آن را حفظ نمايند و نخواهند گذارد که . نمايندمی دهد، حفظ 
نيروی زحمتکشان . نيروی ما در اينست.  منهدمش سازنداراندمالکان و سرمايه

  .و ضعف بورژوازی تمام جهان نيز در همين است. تمام جهان در اين است
 .کمال مطلوب نگاه نمی کردی لنين هيچ گاه به جمهوری شوراها به منزله

ضروری برای تقويت جنبش انقالبی در ی حلقهی او هميشه آن را به منزله
ضروری برای تسهيل پيروزی ی حلقهی کشورهای باختر و خاور و به منزله

لنين می دانست که فقط اين گونه . رنجبران تمام جهان بر سرمايه می نگريست
ه نظر بقاء خود فهم مطلب است که نه تنها از نقطه نظر بين المللی، بلکه از نقط

لنين می دانست که فقط بدين وسيله . جمهوری شوراها نيز صحيح می باشد
ميتوان قلوب رنجبران تمام جهان را برای مبارزات قطعی در راه آزادی مشتعل 

پرولتاريا، در همان ی به اين علت بود که او، نابغه ترين پيشوايان نابغه. نمود
به اين .  انترناسيونال کارگران را ريختی شالودهيارفردای ديکتاتوری پرولتا
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علت بود که او، از بسط و تحکيم اتحاد رنجبران تمام جهان يعنی انترناسيونال 
  .کمونيست، خستگی نداشت

و صدها هزار زحمتکش به ها شما طی اين روزها ديديد که چگونه ده
ه پس از اندک زمانی شما خواهيد ديد ک. زيارت تابوت رفيق لنين می آمدند

زحمتکش برای زيارت آرامگاه رفيق لنين خواهند ها چگونه نمايندگان ميليون
 بعدها سيلی از ،ها ميتوانيد يقين داشته باشيد که از پس اين نمايندگان ميليون.آمد

 خواهند شد تا و صدها ميليون نفر از تمام اکناف عالم روآورها نمايندگان ده
يای روسيه، فقط پيشوای کارگران گواهی دهند که لنين فقط پيشوای پرولتار

ی اروپا، فقط پيشوای خاور مستعمره نبوده بلکه پيشوای زحمتکشان تمام کره
  .ارض نيز بود

   
    

هنگامی که رفيق لنين ما را ترک ميکرد به ما وصيت کرد که به 
سوگند ياد می کنيم به تو، .  اصول بين الملل کمونيست وفادار باشيم

جان خود دريغ نخواهيم داشت تا اين که اتحاد رفيق لنين، که ما از 
جهان يعنی انترناسيونال کمونيست را مستحکم سازيم ی رنجبران همه
  !و بسط دهيم

  
  
  استالين. و. ی

                                       
  ١٩٢٤  ژانويه٣٠  در تاريخ ٥١ ــ ٤٦. ، ص٦کليات آثار ، جلد 

 به چاپ رسيده است" پراودا " ی  روزنامه٢٣ی در شماره
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  :توضيحات
  

  
 ژانويه تا دوم ٢٦شوراهای کل اتحاد شوروی از تاريخ ی  ــ دومين کنگره١

کنگره که به ياد ی در نخستين جلسه.  در مسکو جريان داشت١٩٢٤فوريه سال 
استالين نطقی ايراد کرد و در آن از . و. لنين اختصاص داشت، ی. ا. بود و

 سوگند با عظمتی ياد کرد که وصايای لنين به خاطر سپرده طرف حزب بلشويک
خطاب به بشريت " ی اکنگره به مناسبت مرگ لنين بيانيه. شده و عملی گردد

کليات : صادر نمود و برای جاويدان کردن نام لنين تصميم گرفت" زحمتکش 
مايد، آثار لنين را چاپ و منتشر کند، نام شهر پتروگراد را به لنين گراد تبديل ن

روز مرگ لنين را روز ماتم عمومی اعالم کند، در ميدان سرخ شهر مسکو 
متحده و هم چنين های جمهوریهای آرامگاهی برای لنين بنا نمايد و در پايتخت

کنگره گزارش کار دولت . لنين نصب گرددی در لنين گراد و تاشکند مجسمه
انک مرکزی اتحاد شوروی و تأسيس بی شوروی و مسائل مربوط به بودجه

 ژانويه کنگره نخستين قانون ٣١. کشاورزی را مورد بحث و مذاکره قرار داد
استالين تدوين شده بود، تصويب . و. اساسی اتحاد شوروی را که تحت رهبری ی

 .را انتخاب کردها ، شورای اتحاد و شورای مليتیاجرائيهی کنگره کميته. نمود
  ٢٥٥.  ــ ص.خاب شداستالين به عضويت شورای اتحاد انت. و. ی
در آن موقع .  آلمان است١٩٢٣ ــ منظور بحران اقتصادی و سياسی سال ٢

آن در ی انقالبی در کشور توسعه يافت و در نتيجهای جنبش تودهی دامنه
ساکسون و تورينگ حکومت کارگری تشکيل شد و در هامبورگ قيام مسلحانه 

 بر شدت ارتجاع بورژوازی  بعد از سرکوب جنبش انقالبی در آلمان.برپا گرديد
جديدی بر ضد جمهوری ی در تمام اروپا و هم چنين بر خطر هجوم مسلحانه

  ٢٥٨. ــ ص  .شوروی افزوده شد
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   لنين یدر باره
  
  

  نطق در شب نشينی دانشجويان کرملين ( 
   )١٩٢٤ ژانويه ٢٨

  
  

  
نی ترتيب به من گفتند که شما برای يادبود لنين اينجا مجلس شب نشي! رفقا

. مايد، و من هم به عنوان يکی از سخنرانان به اين شب نشينی دعوت شدهاداده
 فعاليت لنين یمن تصور می کنم که لزومی به ايراد يک گزارش مرتبط درباره

 من بهتر است به اطالع يک سلسله از حقايقی که مشخص یبه عقيده. نباشد
ل سياسی است، اکتفا  يک انسان و يک رجیبعضی خصوصيات لنين به مثابه

شايد بين اين حقايق يک ارتباط درونی هم موجود نباشد، ولی برای اين که . گردد
 لنين بدست آيد، اين امر نمی تواند اهميت قطعی داشته یتصوری کلی درباره

به هر حال من در اين مورد بيش از آن چه که فوقًا وعده کردم امکان . باشد
  .ندارم برای شما چيزی بگويم

  
  
  

  عقاب کوهی
  
  

صحيح است که اين .  با لنين آشنا شدم١٩٠٣برای اولين بار من در سال 
ولی تأثيرآن در من به . آشنائی حضوری نبود بلکه غيابی و از طريق مکاتبه بود

آن . قرار داشتم قدری عميق بود که طی تمام مدت کار درحزب تحت تأثير آن
آشنائی با فعاليت انقالبی لنين از . مموقع من در تبعيدگاه سيبری به سر می برد

، يعنی پس از انتشار ١٩٠١ی نود و مخصوصًا بعد از سال هااواخر سال
 ما با يک شخصيت ،که در وجود لنين  ايمان مرا راسخ کرد به اين]١[ "ايسکرا"

او آن موقع در نظر من يک رهبر عادی حزب . ی سرو کار داريمالعادهافوق
ن بود، زيرا تنها او بود که به ماهيت داخلی و احتياجات نبود بلکه موجد واقعی آ

وقتی من اورا با ساير رهبران حزبمان مقايسه . آنی حزب ما پی برده بود
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پلخانف، مارتف، آکسلرود ( ميکردم، هميشه به عيان ميديدم که هم رزمان لنين، 
 تنها يکی يک سرو گردن از لنين پائين ترند و لنين در مقايسه با آنها) و سايرين

ست از طراز عالی، عقابی است کوهی که در ااز رهبران نبوده، بلکه رهبری
ی اکتشاف ها ترس به خود راه نداده با کمال شجاعت حزب را از راه،مبارزه
ی در ااين تأثير به اندازه.  جنبش انقالبی روس به جلو هدايت می نمايدینشده

ی به يکی از ا در اين باره نامهروح من عميقًا رسوخ کرده بود که الزم دانستم
او ى دوستان نزديک خود که آن وقت درمهاجرت به سر می برد نوشته ونظريه

پس از چندی، موقعی که به سيبری تبعيد شده بودم و اين در . را استفسار کنم
ی ساده ولی پر معنی از ا بود، پاسخی پرنشاط از دوستم و نامه١٩٠٣پايان سال 

 به طوری که معلوم شد دوست من وی را از مضمون لنين دريافت کردم که
 لنين چندان مفصل نبود ولی حاوی انتقادات ینامه. م آگاه ساخته بودانامه

 از طرز کار حزب ما بود و به اختصار و روشنی ایشجاعانه و بی باکانه
فقط لنين . کارهای حزبی را در آينده نزديک تشريح می کردی شگرفی تمام نقشه

 پيچيده ترين قضايا اين طور ساده و صريح، مؤجز یتوانست دربارهبود که می 
 آن به جای حرف، آتش یو شجاعانه چيز بنويسد، به طوری که از هر جمله

 کوچک ساده و شجاعانه بيش از پيش بر من محرز ساخت که یاين نامه. ببارد
 ىنامهنمی توانم خود را عفو کنم از اين که اين . لنين عقاب کوهی حزب ما است

ی ديگر، بنابرمعمول کارکنان مخفی قديمی هالنين را من مانند بسياری از نامه
  .حزب طعمه آتش نمودم

  .از اين هنگام آشنائی من با لنين آغاز شد
  
  
  

  فروتنی
  
  

در ها  در کنفرانس بلشويک١٩٠٥من با لنين اولين بار در ماه دسامبر سال 
اميدوار بودم عقاب کوهی حزبمان من . مالقات کردم) در فنالند ( رس وتامر ف

را به شکل مردی بزرگ ببينم که نه فقط از نقطه نظر سياسی بلکه، اگر حقيقت 
را بخواهيد، از لحاظ جسمانی هم بزرگ باشد، زيرا لنين در تصور من مانند 

چقدر حيرت کردم وقتی که . مردی عظيم، خوش اندام و با وقار نقش بسته بود
 با قامتی کوتاه تر از متوسط ديدم که به هيچ وجه، مطلقًا يک فرد کامًال معمولی

  ...به هيچ وجه، با يک انسان فانی معمولی فرق نداشت
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معموًال بايد دير در جلسه حاضر شود " رجل بزرگ " مرسوم است که يک 
لعاده منتظر ظهور او باشند و ضمنًا قبل از اتا اعضای جلسه با بی قراری فوق

:  ، اعضای جلسه يک ديگر را متوجه ميسازند" بزرگ رجل" يک ظاهر گشتن 
اين تشريفات به نظر من زائد نمی آمد، زيرا ." دارد می آيد... ساکت... هيس "

چقدر حيرت کردم وقتی . دارای تأثيری خوش است و حس احترام ايجاد می کند
ی ی از سالن جااکه دانستم لنين قبل از نمايندگان در جلسه حاضر شده، در گوشه

ست و به ساده ترين وجهی مشغول گفت وشنود کامًال معمولی با       اگرفته
از شما چه پنهان، اين امر در آن موقع به . عادی ترين نمايندگان کنفرانس است

  .نظر من يک تخطی از بعضی قواعد آمد
فقط بعدها فهميدم که اين سادگی و فروتنی لنين، اين اهتمام در نامشهود 

 هر حال زياد جلب نظر نکردن و مقام عالی خود را به چشم ماندن و يا به
 يک رهبر یای لنين به مثابههنکشيدن، خصلتی است که يکی از قوی ترين جنبه

" زيرين" ای ساده و معمولی ژرف ترين طبقاتهای نوين، تودههنوين برای توده
  .بشر می باشد

  
  
  

  قدرت منطق
  
  

 ارضی در یع جاری و مسئله اوضایدرباره: دونطقی که لنين تحت عنوان
اين جلسه ايراد کرد بسيار جالب توجه بود، متأسفانه اين دو نطق باقی 

ای الهام بخشی بود که تمام اعضاء کنفرانس را به شور و هاينها نطق. ستانمانده
 اقناع، سادگی و صراحت استدالل، عبارات یلعادهانيروی فوق. هيجان آورد

ای سرگيجه آور و عبارات هن تظاهر، فقدان ژستکوتاه و مفهوم برای همه، فقدا
پر طمطراقی که برای تأثير در حضار به کار ميرود، همه اينها نکاتی بود که 

        به طور مثبت متمايز " پارلمانی " ی سخنرانان معمولی هانطق لنين را از نطق
  .می ساخت

. او نبودی ها نطقی لنين کرد اين جنبهیولی آن چه در آن وقت مرا شيفته
ی لنين شيفته کرد که گرچه کمی هامرا آن نيروی غير قابل مقاومت منطق نطق

می  خشک است ولی در عوض مستمعين را عميقًا تسخير و به تدريج مسحور
من .  و سپس بدون به اصطالح کم وکسر همه را مقهور خود می سازدکند
  :ارم که می گفتندای عده زيادی از نمايندگان را در آن موقع به خاطر دهگفته
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ای لنين يک نوع چنگال نيرومندی است که از ه منطق نطق»    
 می گيرد و تو را يارای  برنبری دراهر طرف تو را مانند گاز
 يا تسليم شو، يا برای شکست قطعی آماده ؛خالصی از آغوشش نيست

   «.باش
  

 یی لنين قوی ترين جنبههامن تصور می کنم که اين خصوصيت درنطق
  .سخنوری او باشدفن 

  
  

  
  ندبه و زاری نکردن

  
  

 ]٢[ حزبمان در استکهلم ی در کنگره١٩٠٦بار دوم من لنين را در سال 
در اين کنگره در اقليت ماندند و ها به طوری که می دانيد بلشويک. مالقات کردم

در آن موقع برای اولين بار بود که من لنين را درُرل مغلوب . ست خوردندشک
ی هم به آن پيشوايانی که پس از شکست ندبه وزاری می کنند و اذرهاو . می ديدم

به عکس، شکست؛ لنين را به يک پارچه انرژی . مأيوس ميگردند شباهت نداشت
ی آينده هابدل ساخته بود که به طرفداران خود برای مبارزات جديد و پيروزی

نه شکستی ولی آيا اين چگو. من از شکست لنين صحبت می کنم. الهام می بخشيد
 استکهلم؛ پلخانف، آکسلرود، یبود؟ می بايستی مخالفين لنين، فاتحين کنگره

آنها شباهت خيلی کمی به فاتحين واقعی داشتند زيرا . مارتف و سايرين را ديد
 خود از منشويسم، به طوری که در مثل ميگويند، یلنين ضمن انتقاد بی رحمانه

 خاطر دارم که چگونه ما نمايندگان من به. جای سالم برای آنها باقی نگذاشت
ی جمع شده بوديم، به لنين نگاه می کرديم و از او مشورت ابلشويک در گوشه

ی بعضی از نمايندگان آثار خستگی و افسردگی هويدا هادر نطق. می طلبيديم
با لحنی نيش دار زير ها به ياد دارم که چگونه لنين در پاسخ اين گونه نطق. بود

  :لب زمزمه کرد
  

 ندبه و زاری نکنيد، رفقا، به طور يقين پيروزی با ماست، »
  «. چون حق با ماست
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 نفرت از روشنفکران ندبه و زاری کن، ايمان به نيروی خويش، ايمان به 
حس می شد . کرد اينها مطالبی بود که لنين آن وقت به ما گوشزد می ی؛پيروز

  . نزديک پيروز شوندیموقتی است و آنها بايد در آيندهها که شکست بلشويک
،  اين همان خصوصيتی است در "ندبه و زاری نکردن به هنگام شکست " 

فعاليت لنين، که  به او کمک می کرد تا ارتشی را که تا آخرين لحظه وفادار و 
  .به نيروی خويش ايمان داشت به دور خود جمع کند

  
  
  

  
  غّره نشدن

   
  
  

آن . پيروز شدندها  بلشويک]٣[ در لندن ١٩٠٧ بعدی، در سال یدر کنگره
برای پيشوايان . وقت برای اولين بار بود که من لنين را در ُرل فاتح می ديدم

چه بسا در       . آنها را مغرور وخود پسند می نمايد. ديگر معموًال سرگيجه می آورد
. اين گونه موارد از پيروزی دل شاد می شوند و به خواب غفلت فرومی روند

به عکس، اتفاقًا او پس . ی هم به اين گونه پيشوايان شباهت نداشتاولی لنين ذره
به ياد دارم که لنين آن موقع با . از پيروزی به خصوص هشيار ومحتاط می شد

  :اصرار به نمايندگان چنين تلقين می کرد
  

 اول، نبايد مجذوب پيروزی گرديد و از آن غّره یدر مرحله » 
سوم، . را برای خود تحکيم نمود دوم، بايد پيروزی یدر مرحله. شد

دشمن را به طور قطعی از پای درآورد، زيرا او فقط شکست خورده 
  «. ست است ولی هنوز کامًال از پای در نيامدها
  

 وی با کلماتی نيش دار آن نمايندگانی را که سبکسرانه اظهار اطمينان 
ستهزاء ا" پاک است ها از حاال ديگر حساب منشويک: " ميکردند ومی گفتند

هنوز در جنبش ها برای او اشکالی نداشت ثابت کند که منشويک. ميکرد
کارگری ريشه دارند و با آنها بايد در کمال تدبير مبارزه کرد و از هرگونه پربها 

  .دادن به نيروهای خويش و کم بها دادن به نيروی حريف احتراز کرد
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القی لنين بود ؛ اين همان خصوصيت اخ"نبايد از پيروزی مغرور گرديد" 
که به او کمک کرد هوشيارانه قوای حريف را مورد سنجش قرار دهد و حزب 

  .را از حوادث غير مترقبه ممکن بر حذر دارد
  
  

  
  اصولی بودن

  
  
  

. پيشوايان حزب نمی توانند عقايد اکثريت حزب خود را ذيقيمت ندانند
لنين هم . ياورداکثريت، نيروئی است که يک پيشوا نمی تواند آن را به حساب ن

ولی لنين هرگز اسير . اين موضوع را از ساير رهبران حزب کمتر نمی فهميد
ی اصولی متکی هااکثريت نمی شد، به خصوص وقتی که اين اکثريت بر پايه

 اکثريت يا منافع آنی یدر تاريخ حزب ما مواردی پيش آمد ميکرد که عقيده. نبود
در چنين مواردی لنين،  بدون . ی کردحزب، با منافع اساسی پرولتاريا تصادم م

عالوه . ترديد، مصممًا به طرفداری از اصول، عليه اکثريت حزب بر می خاست
بر اين، او در چنين مواردی ترسی نداشت از اين که به تمام معنی يک تنه عليه 
همه اقدام کند، و حسابش ــ  به طوری که اغلب در اين باره سخن می گفت ــ اين 

  :بود که
  

  «. سياست اصولی يگانه سياست صحيح است » 
  

  .در اين مورد دو حادثه زير بخصوص جالب توجه است
   

 بود، هنگامی که حزب ١٩١١ ـ ١٩٠٩ی ها سالی در دوره. اولیحادثه
اين دوره، . به دست ضد انقالب در هم شکسته شده و در حالت از هم پاشيدن بود

ی بود که نه فقط روشنفکران به ا بی ايمانی نسبت به حزب بود، دورهیدوره
 نفی یی هم کارگران از حزب می گريختند، دورهاطور همگانی، بلکه تا اندازه

بلکه ها نه فقط منشويک.  انحالل طلبی و هرج ومرج بودیکارهای مخفی، دوره
 و جرياناتی تشکيل ميشدند هاهم در آن موقع از يک سلسله فراکسيونها بلشويک

به طوری که می دانيم در همين دوره بود . رگری جدا بودکه غالبًا از جنبش کا
که فکر از بين بردن کامل پنهان کاری و وارد نمودن کارگران در حزب علنی و 
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در آن موقع لنين تنها کسی بود که در مقابل .   بروز کرد]٤[ليبرال استوليپينی 
ر حالی که اين بيماری همه گير مقاومت کرد و پرچم حزبيت را بلند برافراشت د

 حزب را با صبر و تحمل شگفت انگيز و یقوای پراکنده و در هم شکسته
ی جمع می کرد و عليه همه و هرگونه جريانات ضد حزبی اپافشاری بی سابقه

در داخل جنبش کارگری مبارزه می نمود و با شجاعت بی نظير و اصرار و 
  . ی از حزبيت مدافعه می کرداابرام بی سابقه
  .ی دانيم در اين کشمکش در راه حزبيت لنين بعدًا فاتح گرديد که میبه طور

  
 جنگ ی در بحبوحه١٩١٧ ـ ١٩١٤ی ها سالی در دوره. دومیحادثه

 احزاب سوسيال دمکرات و یامپرياليستی بود، هنگامی که کليه يا تقريبًا کليه
سوسياليست سرمست ميهن پرستی عمومی شده و به خدمت امپرياليسم ميهنی 

ی خود را در مقابل سرمايه هالملل دوم پرچمای بود که بينااين دوره. دکمر بستن
خم کرده بود، هنگامی که حتی اشخاصی از قبيل پلخانف، کائوتسکی، گد و 

لنين در آن موقع يگانه يا تقريبًا . ينيسم بپا نماندندوسايرين نيز در مقابل موج شو
 ـ شووينيسم و سوسيال ـ  قطعی عليه سوسيالیيگانه کسی بود که به يک مبارزه

 یرا بر مال ميساخت و بر چهرهها پاسيفيسم دست زده، خيانت گدها و کائوتسکی
لنين     . به مناسبت بی ثباتی و دو دلی آنان داغ باطله می زد" انقالبيون" اين 

می فهميد که پشت سر وی يک اقليت ناچيزی است، ولی اين موضوع برای او 
 زيرا او می دانست که يگانه سياست صحيحی که،  دارای اهميت قطعی نبود،

آينده از آنست، سياست انترناسيوناليسم پيگير است، زيرا او ميدانست که سياست 
  .اصولی يگانه سياست صحيح است

به طوری که می دانيم در اين کشمکش در راه انترناسيونال جديد لنين فاتح 
  .در آمد
؛ اين همان فرمولی است که "سياست اصولی يگانه سياست صحيح است " 

را می گشود و بهترين عناصر " ناگشودنی" لنين به کمک آن با يورش، دژهای 
  .پرولتاريا را به سوی مارکسيسم انقالبی جلب می کرد
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  هاايمان به توده
  
  
  

ها و پيشوايان احزاب، که از تاريخ ملل مطلعند و تاريخ انقالبا هتئوريسين
ند، گاهی به يک بيماری ناشايستی مبتال        اتها زيرو رو کردهرا از ابتدا تا ان

ها ، ايمان نداشتن به استعداد خالق تودههانام اين بيماری ترس از توده. می باشند
ئی هادر اين زمينه گاهی يک نوع اشراف منشی در پيشوايان نسبت به توده. است

 و آوردن نو فرا خوانده طالعند ولی برای شکستن کهنابیها که از تاريخ انقالب
ترس از اين که جنبش خود به خودی ممکن است طوفانی . ند، بروز می کنداشده

، "خيلی چيزهائی را که نبايد، د رهم بشکنند " ممکن است ها برپا نمايد و توده
را از روی ها  مهربانی که کوشش می کند تودهیتمايل به بازی کردن ُرل دايه

نيست از آنها تعليم بگيرد؛ اين است پايه و اساس اين کتاب درس بدهد ولی مايل 
  .نوع اشراف منشی

من انقالبی ديگری را      .  مقابل اين گونه پيشوايان بودیلنين کامًال نقطه
 پرولتاريا و صالحيت انقالبی، ینمی شناسم که مثل لنين به نيروی خالقه

نقالبی ديگری را    من ا.  طبقاتی او اين قدر ايمان عميق داشته باشدیغريزه
اعمال " و " هرج و مرج انقالب " نمی شناسم که بتواند منتقدين از خود راضی 

به ياد دارم . را با بی امانی لنين شالق کش نمايد" ها  تودهیهرزه و خودسرانه
 اين که      یکه چگونه لنين ضمن صحبتی در جواب تذکر يکی از رفقا درباره

  :با لحنی مسخره آميز متذکر شد"  عادی بر قرار شودبعد از انقالب بايد نظم" 
  

جای بدبختی است اگر افرادی که آرزو دارند انقالبی باشند، » 
  «.در تاريخ همان نظم انقالب استها فراموش کنند که عادی ترين نظم

  
بی اعتنائی لنين نسبت به تمام آن کسانی که سعی می کردند از باال به 

اندرز . آنها از روی کتاب درس بدهند از اين جا استنگاه کنند و به ها توده
 اعمال آنها و بررسی ی، پی بردن به کـُنههادائمی لنين يعنی تعليم گرفتن از توده

  .، از اينجا سرچشمه می گيردها تودهی عملی مبارزهیدقيق تجربه
 اين است آن خصوصيت فعاليت لنين که به او ،هاايمان به نيروی خالق توده

 جنبش خود به خودی پی ببرد و آن را به مجرای انقالب ینهـُکه اد بامکان د
  .ائی هدايت کندپرولتاري
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   انقالبینابغه
   

  
  

 انفجارهای انقالب و یاو حقيقتًا نابغه. لنين برای انقالب زائيده شده بود
او هرگز خود را آن قدر آزاد و شاد حس . بزرگ ترين استاد رهبری انقالبی بود

منظور من در اين جا ابدًا . ی انقالبی حس می کردها در عصر تکاننمی کرد که
اين نيست که هر تکان انقالبی به طور يکسان مورد پسند لنين بود، يا او هميشه 

منظور من در اين مورد . ابدًا. و در هر شرايطی طرفدار انفجارهای انقالبی بود
مان انفجارهای انقالبی هيچ گاه مانند زلنين ى فقط اين است که فراست داهيانه
در روزهای تحول انقالبی او به تمام معنی       . کامل و واضح بروز نمی کرد

ی احتمالی انقالب را هامی شکفت، روشن بين می شد، جنبش طبقاتی و پيچ و خم
بيهوده . از پيش حدس می زد، گوئی همه اينها را در کف دست خود می بيند

  :ه می شودنيست که در محافل حزبی ما گفت
  

  «. ايليچ قادر است در امواج انقالب مانند ماهی در آب شنا کند» 
  

" سرگيجه آور "شجاعتشعارهای تاکتيکی و " حيرت آور "وضوح
  .ی انقالبی لنين از اينجا استهانقشه

 جالب توجه بخصوصی را به ياد می آورد که مشخص اين یدو واقعه
  .خصوصيت لنين است

  
نفر ها  آستان انقالب اکتبر بود، هنگامی که ميليونیدر دوره.  اولیواقعه

از کارگران، دهقانان و سربازانی که در اثر بحران پشت جبهه و جبهه به ستوه 
آمده خواستار صلح و آزادی بودند؛ هنگامی که امراء ارتش و بورژوازی از 

 يک ديکتاتوری نظامی یدر صدد تهيه"  جنگ تا آخرين لحظه "نظر مصالح 
 به اصطالح    ی، کليه"افکار عمومی"  به اصطالح ی هنگامی که کليهبودند؛

جاسوسان "ايستاده بودند و آنها را ها بر ضد بلشويک" احزاب سوسياليست"
ها خطاب می کردند؛ هنگامی که کرنسکی تالش می کرد حزب بلشويک" آلمانی

ن عمل شده ی موفق به ايارا جبرًا به قبول وضعيت مخفی وا دارد ــ و تا اندازه
ی ائتالف آلمان و اتريش که هنوز هم مقتدر و با هاه ارتشهنگامی ک ــ ؛ بود

 ما قرار گرفته بودند، و یی خسته و از هم گسيختههاانضباط بودند عليه ارتش
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لبال و با خاطری آسوده با ااروپای باختری فارغکشورهای " یهاسوسياليست"
  ... ائتالف کرده بودند"جنگ تا پيروزی کامل " ی خود برای هادولت

ی چه بود؟ معنی بر پا کردن قيام اآيا معنی بر پا کردن قيام در چنين لحظه
.  آن بود که تمام هستی در معرض برد و باخت گذاشته شودیدر چنين شرايط

ولی لنين باکی نداشت از آن که ريسک بکند، زيرا او می دانست و با نظر تيز 
 است، که قيام پيروز خواهد شد، که قيام در بين خود می ديد که قيام ناگزير

روسيه مقدمات پايان جنگ امپرياليستی را فراهم می سازد، که قيام در روسيه 
 باختر را به جنبش می آورد، که قيام در روسيه جنگ یی زجر ديدههاتوده

امپرياليستی را به جنگ داخلی بدل می نمايد، که قيام جمهوری شوراها را ببار 
 که جمهوری شوراها تکيه گاه جنبش انقالبی در سراسر جهان خواهد می آورد،

  . گرديد
به طوری که می دانيم اين پيش بينی انقالبی لنين بعدها با دقت بی نظيری 

  .به حقيقت پيوست
  

 در اولين روزهای پس از انقالب اکتبر بود، هنگامی که . دومیواقعه
دوخونين سر فرمانده را شورای کميسرهای ملی سعی می کرد ژنرال عاصی 

وادار به متوقف ساختن عمليات نظامی و افتتاح باب مذاکرات برای متارکه با 
و من )  آينده یسر فرمانده( بياد دارم که چگونه لنين، کريلنکو . نمايدها آلمان

. برای مذاکرات با دوخونين به مرکز تلگراف ستاد کل در پتروگراد رفتيم
نين و ستاد فرماندهی از اجرای فرمان شورای دوخو.  هولناکی بودیلحظه

فرماندهی ارتش تمامًا در دست ستاد . کميسرهای ملی مطلقًا سرباز زدند
 ميليونی ١٤و اما در خصوص سربازان، معلوم نبود که ارتش . سرفرمانده بود

ارتش، که عليه حکومت شوروی تحريک ی هاتابع به اصطالح سازمان
به طوری که می دانيم در خود پتروگراد . هد کردست، چه روشی اتخاذ خوااشده

عالوه بر آن کرنسکی جنگ . در آن هنگام يونکرها برای شورش آماده می شدند
به ياد دارم که چگونه پس از مختصر مکثی در . کنان به طرف پتروگراد می آمد

کامًال مشهود .  لنين با ضيائی غير عادی درخشيدن گرفتیپای بی سيم چهره
  :لنين گفت. ستااو ديگر تصميم گرفته بود که 
  

برويم به مرکز راديو، اين دستگاه به ما کمک خواهد کرد؛ ما  » 
 فرمان مخصوصی ژنرال دوخونين را معزول و به جای او یبه وسيله

رفيق کريلنکو را به سر فرماندهی منصوب می کنيم و مستقيمًا بدون 
را ها رستيم تا ژنرالتوجه به هيئت فرماندهی به سربازان پيام می ف
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محاصره کنند، عمليات نظامی را موقوف نمايند، با سربازان آلمان و 
   «.اتريش ارتباط حاصل کنند و کار صلح را به دست خود بگيرند

  
باکی نداشت، " جهش " ولی لنين از اين ". جهشی بود به تاريکی"اين 

ش طالب صلح است بالعکس او به استقبال آن ميرفت، زيرا او می دانست که ارت
و با بر طرف کردن همه و هرگونه موانعی در راه صلح، آن را به دست خواهد 

 استقرار صلح برای سربازان اتريش یآورد، زيرا او می دانست که چنين طريقه
 بدون استثناء هاـ آلمان بيهوده نخواهد گذشت و تمايل به صلح را در تمام جبهه

  .بسط و توسعه می دهد
می دانيم اين پيش بينی انقالبی لنين هم بعدها به طرزی کامًال به طوری که 

  .دقيق به حقيقت پيوست
فراست داهيانه، استعداد برای درک سريع و پی بردن به مفهوم درونی 

لوقوع؛ اين همان خاصيت لنين است که به او کمک می کرد تا احوادث قريب
ی اتخاذ نمود،  انقالبی جنبشها روشی که می بايست در سر پيچیدرباره

  .استراتژی صحيح و خط مشی روشنی تعيين کند
  
  

  استالين . و. ی
  

  ٦٤ ـ ٥٢ ص ٦کليات، جلد 
  ،  در١٩٢٤ فوريه سال ١٢ در تاريخ 

  .به طبع رسيد" پراودا "  روزنامه ٣٤ ی شماره
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  :   توضيحات
  
  

سر روسيه انقالبی سراهای مخفی مارکسيستی اولين روزنامه" ايسکرا"  ــ ١
در خارجه چاپ " ايسکرا. " به توسط لنين تأسيس شد١٩٠٠بود که دسامبر سال 

اهميت و نقش ی درباره. ( می شد و مخفيانه در روسيه انتشار می يافت
اتحاد ) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست "مراجعه شود به " ايسکرا"ی روزنامه
  ٢٦١.  ــ ص).مختصری دوره(شوروی 

  
چهارم حزب سوسيال ") واحد(" ی م، منظور کنگره استکهلی ــ کنگره٢

.  تشکيل شد١٩٠٦ آوريل ٢٥ ــ ١٠دموکرات کارگری روسيه است که از 
ی دوره(اتحاد شوروی ) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست " رجوع شود به (

   ٢٦٤.  ــ ص).مختصر
  
 ٣٠حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه از ) لندن(پنجم ی  ــ کنگره٣

 مراجعه شود به اين کنگرهی درباره(.  ادامه داشت١٩٠٧ مه سال ١٩آوريل تا 
 کليات آثار ٢جلد " لندن حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيهی کنگره"

 ).مختصری دوره(اتحاد شوروی ) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست " استالين و  
  ٢٦٥. ــ ص

  
که در دوران نامی بود ) يا حزب کارگر استوليپينی( ــ حزب استوليپينی ٤

 در روسيه حکمفرما بود، به طور ١٩٠٥ارتجاع که پس از شکست انقالب سال 
کردند بايد از  دادند که موعظه می انحالل طلب میهای استهزاء به منشويک

که در ايجاد نمود " علنی"حزب مخفی انقالبی پرولتاريا دست کشيد و يک حزب 
ليپين نام رئيس شورای وزيران استو. ( چهار ديوار رژيم استوليپينی کار کند

 ٢٦٧.  ــ ص).وقت بود
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 راجع به اصول لنينيسم
  

  ئی که در دانشگاه اسوردلف اهسخنرانی
  ستا شده

  
  

  .  به دعوت لنينی تقديم می کنم
  استالين. ی                 

  
  

برای آن که اين مبحث را کامًال حالجی . اصول لنينيسم مبحث بزرگيست
ب کامل الزم است، و بلکه بيش از آن، يک سلسله کتاب مورد کنيم يک کتا
ی من نمی توانند تشريح کامل هابنابراين طبيعی است که سخنرانی. احتياج است
 تلخيص در بهترين صورت خود فقط می توانندها اين سخنرانی. لنينيسم باشند

بيان کنم تلخيص را   ذالک مفيد می دانم اينمع از اصول لنينيسم باشندای فشرده
 اساسی که برای توفيق در آموختن لنينيسم الزم استى تا بعضی نکات اوليه

  .تذکر داده شود
معنای بيان اصول لنينيسم هنوز اين نيست که اصول جهان بينی لنين شرح 

لنين . جهان بينی لنين و اصول لنينيسم از حيث حجم يکسان نيستند. داده شود
. جهان بينی وی نيز مارکسيسم استى يهمارکسيست است و بديهی است که پا

ولی اين مسئله به هيچ وجه دليل بر آن نيست که تشريح لنينيسم بايد از تشريح 
بيان لنينيسم يعنی بيان آن خصوصيات و . اصول مارکسيسم شروع شود

مارکسيسم افزوده و ى ئی که در تأليفات لنين است و لنين آنها را بر گنجينههاتازه
ی خود هافقط به اين معنی من در سخنرانی. م لنين مربوط می باشدطبيعتًا با نا

 .راجع به اصول لنينيسم بحث خواهم کرد
  باری، لنينيسم چيست؟ 

بعضی می گويند که لنينيسم همان تطبيق مارکسيسم با شرايط مختص 
اين تعريف سهمی از حقيقت را در بر دارد، ولی ابدًا . اوضاع روسيه است

 لنين حقيقتًا مارکسيسم را با اوضاع روسيه تطبيق .ق نيستحقايى حاوی کليه



 ٢٧٤

ی ولی اگر لنينيسم فقط تطبيق ساده. نمود و با استادی هم اين تطبيق را انجام داد
  ملیًاصرفى رکسيسم با اوضاع مختص روسيه بود، آن وقت لنينيسم يک پديدهما

 دانيم لنينيسم و حال آن که ما می.  روسی و فقط روسی می شدًا، صرفو فقط ملی
لمللی ريشه المللی و نه فقط روسی که در تمام سير تکامل بينای است بيناپديده

دارد، به اين جهت است که من گمان می کنم اين تشخيص، از لحاظ اين که يک 
  .طرفی است ناقص می باشد

ای هبرخی ديگر می گويند که لنينيسم احياء عناصر انقالبی مارکسيسم سال
بعدی يعنی وقتی های  سال قرن نوزدهم است که با مارکسيسم١٨٥٠ـ ـ ١٨٤٠

هرگاه از اين . ، مغاير می باشدکه گويا مارکسيسم معتدل و غير انقالبی شده بود
تقسيم بندی ابلهانه و مبتذل تعليمات مارکس به دو قسمت انقالبی و اعتدالی 

ل و غير کافی صرف نظر کنيم، بايد اقرار نمائيم که حتی در اين تعريف غير کام
اين جزء از حقيقت آن است که واقعأ لنين . نيز سهمی از حقيقت وجود دارد

لملل دوم زنده به گور ای بينهامحتويات انقالبی مارکسيسم را که، اپورتونيست
حقيقت کلی . اما اين فقط جزئی از حقيقت است. کرده بودند از نو زنده نمود

 تنها مارکسيسم را مجددًا احياء نمود، بلکه راجع به لنينيسم آن است که لنينيسم نه
سرمايه داری و ى يک قدم نيز فراتر نهاده مارکسيسم را در شرايط تازه

  .طبقاتی پرولتاريا تکميل نموده و توسعه دادى مبارزه
  پس باالخره لنينيسم چيست؟

  :دقيق تر. لنينيسم مارکسيسم عصر امپرياليسم و انقالب پرولتاريائی است
به طور کلی تئوری و تاکتيک انقالب پرولتاريا، و به طور اخص لنينيسم 

ى    مارکس و انگلس در دوره. تئوری و تاکتيک ديکتاتوری پرولتاريا می باشد
يعنی زمانی که امپرياليسم هنوز ) منظور ما انقالب پرولتاريائست(ما قبل انقالب 

اده ميشدند، در زمانی ی که پرولترها برای انقالب آماتکامل نيافته بود، در دوره
عمل ى که انقالب پرولتاريا هنوز عمًال و مستقيمًا ناگزير نبود؛ وارد مرحله

اما لنين که شاگرد مارکس و انگلس است، در زمان امپرياليسم تکامل يافته . شدند
ی که انقالب پرولتاريا وسعت می يافت، هنگامی که ديگر انقالب او در دوره

يروز گشته و دمکراسی بورژوازی را سرنگون کرده، پرولتاريا در يک کشور پ
عصر دمکراسی پرولتاريا و عصر شوراها را آغاز نمود؛ وارد ميدان فعاليت 

  .شد
  . از اينجا است که لنينيسم تکامل بعدی مارکسيسم شمرده می شود

فوق العاده مبارز و انقالبی ى معموًال تذکر می دهند که لنينيسم دارای جنبه
اوًال اين که : امأل صحيح است، اما اين خاصيت لنينيسم دو علت دارداين ک. است

ى لنينيسم از اعماق انقالب پرولتاريا بيرون آمده و نمی تواند مهر آن را بر چهره
ی بين الملل هاخود نداشته باشد؛ ثانيًا اين که لنينيسم در نبرد عليه اپورتونيست
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 بر ضد سرمايه داری شرط الزم و دوم، که نبرد با آنها برای توفيق در مبارزه
نبايد فراموش نمود که بين . ستااوليه می باشد، پرورش يافته و مستحکم شده

مارکس و انگلس از يک طرف و لنين از طرف ديگر مدتی از زمان وجود دارد 
بی ى لملل دوم بدون رقيب فرمانروائی داشت و مبارزهاکه در آن اپورتونيسم بين
رتونيسم نمی توانست يک از مهم ترين وظائف لنينيسم رحمانه عليه اين اپو

  .نباشد
  
  
  

١  
  

  ی تاريخی لنينيسمهاريشه
  
  

  
لنينيسم در شرايط امپرياليسم، وقتی که تضادهای سرمايه داری به حد نهائی 

 يک عمل مستقيم شده بود، یخود رسيده بودند، وقتی که انقالب پرولتاريا مسئله
کارگر برای انقالب به دوران جديد ى طبقهآمادگی ى وقتی که دوران گذشته

يعنی دوران هجوم مستقيم به سرمايه داری برخورد و بدل گرديد؛ رشد نموده و 
  .ترکيب يافت

چرا؟ برای اين که . می ناميد" سرمايه داری محتضر"لنين امپرياليسم را 
      امپرياليسم تضادهای سرمايه داری را به آخرين حد و به منتها حد فاصلی     

سه تضاد را بايد از     . می رساند که پس از آن ديگر انقالب شروع می شود
  .مهم ترين آنها شمرد

امپرياليسم عبارت است از .  ـ تضاد بين کار و سرمايه استتضاد اول
و اليگارشی مالی در ها و سنديکاهای انحصاری، بانکها نيروی مطلق تراست
ی ها نيروی مطلق، معلوم شد که شيوهدر مبارزه عليه اين. کشورهای صنعتی

، احزاب پارلمانی و هاکارگری و کئوپراتيفای هکارگر ـ اتحاديهى عادی طبقه
يا به مراحم سرمايه تسليم شو و . مبارزات پارلمانی ـ به کلی غير کافی هستند

اين است آن . مانند گذشته در حالت فقر و حقارت باش، يا به سالح تازه دست ببر
پرولتاريا مطرح      ى تودهها مپرياليسم موضوع را در برابر ميليونطرزی که ا

  .کارگر را تا انقالب می رساندى امپرياليسم طبقه. می کند
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 ـ تضاد بين دستجات مختلف مالی و دول امپرياليستی ضمن تضاد دوم
 ديگران تصرف خاکی مواد خام و هامبارزه برای به دست آوردن سرچشمه

ى بارت است از صدور سرمايه به منابع مواد خام و مبارزهامپرياليسم ع. است
 مبارزه برای تقسيم مجدد دنيای تقسيم سبعانه برای تصاحب انحصاری آن منابع،

 با شدت مخصوصی ميان دستجات مالی و دول تازه به دوران رسيده که در شده،
چه  ن عليه دستجات و دول قديمی که به آ،هستند" جائی در زير آفتاب"جستجوی 

سبعانه بين دستجات ى اين مبارزه. ندا محکم چسبيده، تصرف کرده بودندقبًال
ی امپرياليستی ها داران از اين حيث شايان دقت است، که جنگمختلف سرمايه
ئی را که برای تصرف خاک ديگران می شود، به عنوان يک هايعنی، جنگ

حيث شايان دقت ين خود از اى اين نکته نيز به نوبه. عنصر ناگزير در بر دارد
و به طور کلی ضعيف شدن ها است که وسائل ضعف متقابل امپرياليست
انقالب پرولتاريا و لزوم عملی ى سنگرهای سرمايه داری و نزديک شدن لحظه

  .اين انقالب را فراهم می آورد
و صدها ميليون " متمدن" ـ تضاد بين يک مشت ملل حکمفرمای تضاد سوم

امپرياليسم گستاخانه ترين .  غير مستقل دنيا استنفر از ملل مستعمراتی و
و ها استثمار و بی رحمانه ترين اسارت صدها ميليون مردم وسيع ترين مستعمره

هدف اين استثمار و سرکوب، عبارتست از . های غير مستقل می باشدکشور
ولی امپرياليسم، ضمن استثمار اين کشورها، ناگزير بايد  . اضافیتحصيل سود

پيدايش . و مراکز صنعتی و تجارتی برپا سازدها ی آهن، کارخانههاراهدر آنجا 
ی هاپرولتاريا و تجلی روشنفکران محلی، بيداری افکار ملی، قوت يافتن جنبش

قوی شدن نهضت انقالبی ". سياست"آزادی خواهانه؛ اينها هستند نتايج اين 
ی بر اين اتهبالاستثناء در تمام مستعمرات و کشورهای غير مستقل شاهد برجس

اين کيفيت برای پرولتاريا از اين لحاظ شايان اهميت است که . امر است
اری را از ريشه مخدوش ساخته و مستعمرات و کشورهای دسنگرهای سرمايه

  . غير مستقل را از ذخائر امپرياليسم به ذخائر انقالب پرولتاريائی تبديل می سازد
پرياليسم، که سرمايه داری       امى به طور کلی اينها هستند تضادهای عمده

  .محتضر بدل می سازندسابق را به سرمايه داری " شکوفان"
اهميت جنگ امپرياليستی، که ده سال قبل مشتعل گشت، ضمنًا در آن است 

ترازو انداخت و ى که تمام اين تضادها را در يک گره جمع کرده، روی کفه
  .نبردهای پرولتاريا را سريع تر و آسان تر نمود

به عبارت ديگر، امپرياليسم نه فقط مسبب آن شد که انقالب يک عمل 
ناگزيری گرديد، بلکه شرايط مساعد را نيز برای هجوم مستقيم به دژ         

  .سرمايه داری فراهم آورد
  .اين است آن اوضاع بين المللی که لنينيسم زائيده آن است
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چه ح ولی اين امر اينها صحيى خوب، می توانند به ما بگويند که همه
ربطی به روسيه دارد که يک کشور کالسيک امپرياليست نبود و نمی توانست 
هم باشد؟ چه ربطی به لنين دارد که مقدم بر همه فقط در روسيه و برای روسيه 
کار می کرد؟ چرا روسيه بخصوص کانون لنينيسم، وطن تئوری و تاکتيک 

  انقالب پرولتاريا شد؟
  .تمام اين تضادهای امپرياليسم بودى قدهبرای آن که روسيه، ع

برای آن که روسيه بيش از تمام ممالک آبستن انقالب بود و بنابراين فقط او 
  .قادر بود که تمام اين تضادها را از راه انقالب حل کند

 گونه ظلم ــ هم تزاری کانون همهى از اينجا شروع کنيم که روسيه
ترين و وحشی   ــ و آن هم با شقیاری، هم مستعمراتی و هم نظامیدسرمايه

کيست نداند که در روسيه، قدرت مطلق سرمايه با استبداد . ترين شکل آن بود
 ملل غير روس،ى در باره. تزاری، تجاوز ناسيوناليسم روسی، با جالدی تزاری

جا ــ ترکيه، ايران، چين ــ با غصب اين  ئی به طور يکهااستثمار منطقه
م و جنگ غاصبانه در آميخته بود؟ لنين حق داشت از طرف تزاريسها منطقه

 یتزاريسم نقطه. است" امپرياليسم نظامی ــ فئودالی "وقتی که ميگفت تزاريسم
  .دو بودى ی امپرياليسم به قوههاتمرکز منفی ترين جنبه

عظيمی برای امپرياليسم غرب بود، نه ى  تزاری يک ذخيرهىسپس، روسيه
ی هاخارجی، که حياتی ترين رشتهى ی سرمايهفقط از حيث اين که راه را برا

اقتصاد ملی روسيه از قبيل سوخت و فلزسازی را در دست خود داشت، باز       
ها امپرياليسم غرب ميليون هم که می توانست به نفع ظمی کرد بلکه از اين لحا

 ميليونی روس را که برای تأمين منافع سرسام آور ١٤ارتش . سرباز بدهد
  . به ياد آوريد،خون می ريختها ن انگليس و فرانسه در جبههسرمايه دارا

و ديگر اين که، تزاريسم نه تنها سگ پاسبان امپرياليسم در شرق اروپا بلکه 
ئی که در پاريس و لندن و در هاعامل امپرياليسم غرب نيز بود تا در قبال وام

 بيرون برلن و بروکسل به تزاريسم داده می شد صدها ميليون نزول از مردم
  .بکشد

، تزاريسم در امر تقسيم ترکيه، ايران، چين و غيره، وفادارترين باالخره
کی نمی داند که جنگ امپرياليستی را تزاريسم به . متفق امپرياليسم غرب بود

  ی آنتانت انجام می داد و روسيه عنصر مهم اين محاربه بود؟هااتفاق امپرياليست
 امپرياليسم به هم پيوسته و باالخره در به اين سبب است که منافع تزاريسم و

  .يک کالف واحد منافع امپرياليستی توأم می گشت
آيا امپرياليسم غربی می توانست بدون آن که تمام قوای خود را برای 

حياتی و مماتی بر ضد انقالب روسيه به منظور مدافعه و نگاهداری ى مبارزه
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ه محکم و مخزن ثروتمندی از  آزمايش کند، به گم کردن چنين تکيه گاتزاريسم
  ! تزاری بورژوازی، تن در دهد؟ البته نمی توانستىنيرو و وسائل مانند روسيه

و اما از اينجا چنين بر می آيد که هر کس می خواست تزاريسم را بزند 
ناگزير پنجه به روی امپرياليسم می انداخت، کسی که بر ضد تزاريسم قيام        

امپرياليسم هم قيام کند، زيرا کسی که تزاريسم را می کرد می بايست عليه 
سرنگون ميکرد ميبايستی امپرياليسم را نيز سرنگون سازد و اين در صورتی 
است که چنين کسی واقعًا نه فقط فکر در هم شکستن تزاريسم را داشته باشد بلکه 

ب بدين ترتيب، انقالب عليه تزاريسم به انقال. نابودی قطعی او را نيز بخواهد
عليه امپرياليسم و انقالب پرولتاريائی نزديک می گشت و می بايستی ضمن رشد 

  .خود به آن بدل گردد
در عين حال، در روسيه عظيم ترين انقالب ملی برپا می شد و در رأس آن 
انقالبی ترين پرولتاريای جهان ايستاده بود که متفقی جدی مانند دهقانان انقالبی 

آيا محتاج به اثبات است که چنين انقالبی         .  داشتروسيه را در اختيار خود
نمی توانست در نيمه راه متوقف گردد و در صورت موفقيت می بايست پيشروی 

  نموده پرچم قيام را عليه امپرياليسم بلند نمايد؟
تضادهای امپرياليسم بشود، و ى از اينجا است که روسيه می بايستی عقده

 به ويژه زشت و ود که اين تضادها به مناسبت خاصيتاين نه فقط به آن معنی ب
ماهيت تحمل ناپذير خود در روسيه از همه جا آسان تر ظاهر می شدند، نه فقط 
ى به آن علت بود که روسيه مهم ترين تکيه گاه امپرياليسم غرب و متصل کننده

مالی غرب و مستعمرات شرق بود، بلکه به آن علت نيز که فقط در ى سرمايه
يه قوای حقيقی که قادر به حل تضادهای امپرياليسم از راه انقالب باشد روس

  .موجود بود
و اما از اينجا چنين بر می آيد که انقالب روسيه نمی توانست به انقالب 

خويش نمی توانست ى پرولتاريائی تبديل نگردد، و از اولين روزهای توسعه
ست ارکان امپرياليسم جهان را بين المللی پيدا نکند و بنابراين نمی توانى جنبه

  .متزلزل نسازد
ی روس با اين وضعيت می توانستند کارهای خود را در هاآيا کمونيست

برعکس، تمام ! ديوار تنگ ملی انقالب روس محدود نمايند؟ البته خيرچهار 
آنها را سوق ) جنگ(و چه خارجی ) بحران عميق انقالبی(اوضاع، چه داخلی 

خود از اين چهار ديوار تجاوز نموده و مبارزه را به می داد که در کارهای 
ميدان بين المللی انتقال دهند، جراحات امپرياليسم را باز کنند، ورشکستگی 
ناگزير سرمايه داری را به ثبوت رسانند، سوسياليسم شوونيسم و سوسياليسم 
پاسيفيسم را در هم شکنند وآخر االمر سرمايه داری را در کشور خود سرنگون 

جديدی را که عبارت از تئوری ى سازند و برای مبارزه پرولتاريا اسلحه
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 صيقل دهند تا کار واژگون ساختن ،وتاکتيک انقالب پرولتاريائی باشد
ای روس هکمونيست. اری را برای پرولترهای تمام ممالک آسان سازنددسرمايه

 اميد داشت جز اين هم نمی توانستند، عمل کنند، زيرا فقط از اين راه ممکن بود
که تغييرات معينی دراوضاع بين المللی پديد آيد که روسيه را در مقابل بازگشت 

  .رژيم بورژوازی تضمين نمايد
ی هابه اين سبب بود که روسيه اجاق لنينيسم و لنين، رهبر کمونيست

  .آن شدى روسيه، ايجاد کننده
آلمان و ى شد که در باره" تصادف"روسيه و لنين تقريبًا همان ى درباره

آلمان هم در .  قرن گذشته شده بود١٨٥٠ـ ـ ١٨٤٠ی هامارکس ــ انگلس در سال
مارکس در . آن زمان، مثل آغاز قرن بيستم روسيه، آبستن انقالب بورژوازی بود

  :نوشته بود که" مانيفست کمونيست"آن زمان در 
  

خود را به اين سبب به آلمان ى  عمدهیا توجههکمونيست» 
انقالب بورژوازی قرار گرفته ى د که آلمان در آستانهنامعطوف داشته

است، برای اين که او اين تحول را به طور کلی در شرايط مترقی تر 
تمدن اروپا با پرولتاريائی که رشد کامل تری نسبت به انگلستان قرن 

بنابراين انقالب .  انجام خواهد داد، دارد١٨قرن ى  و فرانسه١٧
انقالب پرولتاريا ى بال واسطهى اند مقدمهبورژوازی آلمان فقط می تو

  ١٧١«. باشد
  

  .به عبارت ديگر مرکز نهضت انقالبی به آلمان انتقال می يافت
تصور نمی رود بتوان ترديد داشت در اين که همين کيفيتی، که مارکس در 

خود متذکر شده است دليل آن بود که آلمان ميهن سوسياليسم علمی و ى نوشته
  .آن گرديدندى رهبران پرولتاريای آلمان ــ ايجاد کننده  ــمارکس و انگلس

آغاز قرن بيستم ى روسيهى  همين را هم، فقط با تأکيد بيشتری، بايد در باره
 و انقالب بورژوازی قرار گرفته بودى روسيه در اين دوره در آستانه. گفت

اريای پرولتى ميبايست اين انقالب را در شرايط مترقی تری در اروپا و به وسيله
 و انگليس فرانسه(ی چهل قرن نوزدهم ها تری نسبت به آلمان سالتکامل يافته

انجام دهد، ضمنًا تمام دالئل موجوده حاکی از اين بودند که ) که جای خود دارند
  .انقالب پرولتاريا باشدى اين انقالب بايد مسبب غليان و مقدمه

                                                 
، ١٩٧٢، چاپ فارسی، پکن، سال "مانيفست حزب کمونيست" ــ  رجوع شود به ١٧١
  ٨٩ ــ ٨٨. ص
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 يعنی ١٩٠٢در سال اين واقعيت را نمی توان تصادفی شمرد که لنين هنوز 
خود " چه بايد کرد؟"ى زمانی که انقالب روسيه در حال جنينی بود، در رساله

  :اين سخنان معجزه آسا را نوشت
   

.  ی،ی روسهايعنی مارکسيست(تاريخ اکنون در برابر ما » 
ی را که از تمام نزديک ترين وظائف انزديک ترين وظيفه) استالين

  می باشد قرار دادهانقالبی ترراتب پرولترهای هر کشور ديگری به م
  «. است

انجام اين وظيفه، يعنی تخريب تکيه گاه ارتجاع، که نه » ...که
در آسيا ) به طوری که اکنون می توانيم بگوئيم ( تنها در اروپا بلکه 

هم مقتدرترين تکيه گاه است، پرولتاريای روس را پيش آهنگ 
.  ص٤رجوع به جلد ( « . دپرولتاريای انقالبی بين الملل خواهد نمو

  ). چاپ روسی ٣٨٢
  

  .به ديگر سخن مرکز نهضت انقالب می بايستی به روسيه انتقال يابد
چنان چه ميدانيم جريان انقالب در روسيه اين پيشگوئی لنين را بيش از حد 

  .لزوم ثابت نمود
آيا با اين وصف تعجب آور است که کشوری که چنين انقالبی را انجام داده 

ارای چنين پرولتاريائيست، ميهن تئوری و تاکتيک انقالب پرولتاريا شده و د
  ؟ستا

آيا تعجب آور است که لنين، رهبر اين پرولتاريا، در عين حال موجد اين 
  ؟ستتئوری و تاکتيک و پيشوای پرولتاريای بين المللی نيز شده ا

  
  
  

٢  
  
  اسلوب

  
  

 لنين از طرف ديگر،  بين مارکس و انگلس از يک طرف و در باال گفتم که
برای تصريح  .لملل دوم موجود استاکاملی از سيادت اپورتونيسم بينى دوره

مطلب بايد اضافه کنم که در اينجا سخن بر سر رسمی بودن اين سيادت 
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لملل ارسمًا در رأس بين. اپورتونيسم نيست بلکه فقط بر سرتسلط واقعی آن است
از قبيل کائوتسکی و " ارتدکس"ی ها، مارکسيست"مؤمن"ی هادوم مارکسيست

 بين الملل دوم عمًال از مجرای در صورتی که فعاليت. غيره قرار داشتند
، بر حسب طبيعت اهاپورتونيست. اپورتونيسم به موقع اجراء گذاشته می شد

.          سازشکارانه و خرده بورژوازی خويش، با بورژوازی سازش می کردند
صلح "و برای تأمين " حفظ وحدت"محض خود، ى  هم به نوبه"هاارتدکس"
ها بالنتيجه، تسلط اپورتونيست. سازش می نمودندها ، با اپورتونيست"حزبدر

عملی می شد، زيرا هر دو سر زنجيری که بين سياست بورژوازی و سياست       
  .کشيده شده بود به هم می پيوست" اهارتدکس"

به اصطالح قبل از ى دورهتکامل نسبتًا آرام سرمايه داری بود، ى اين دوره
جنگ، يعنی موقعی که تضادهای فالکت بار امپرياليسم هنوز به طور کامل 

ی کارگری هاظاهرنشده بودند، وقتی که اعتصابات اقتصادی کارگران و اتحاديه
انتخاباتی و ى توسعه می يافتند، هنگامی که مبارزه" عادی"به طور کم و بيش 

با خود می آورند، موقعی " سرگيجه آوری"ی های پارلمانی موفقيتهافراکسيون
ی علنی مبارزه به آسمان می رسيد و تصور می کردند که هاکه مداحی شکل

 خالصه موقعی بود که ،"کشت"سرمايه داری را از طريق کار علنی می توان 
 در احزاب بين المللی دوم، همواره چرب و فربه می شدند و نمی خواستند جدًا

  .اتوری پرولتاريا و پرورش انقالبی توده باشندفکر انقالب و ديکت
ئی هابه جای تئوری کامل انقالبی، قواعد تئوريک پر از تضاد و تکه پاره

جدا افتاده و به عقايد جامد ها تودهى انقالبی زندهى از تئوری که از مبارزه
برای حفظ ظاهر البته از تئوری مارکس هم ياد آوری       . مندرس تبديل شده بود

  .انقالبی آن را حذف وخارج نمايندى ی شد اما فقط برای آن که روح زندهم
ی معتدالنه، هابه جای سياست انقالبی، کوته نظری پوسيده وسياست بازی

برای حفظ ظاهر البته تصميمات و . ی پارلمانیهاديپلوماسی و بند و بست
ر کشوی ميز نيز اتخاذ ميشد ولی فقط برای آن که آنها را د" انقالبی"شعارهای 
  .بگذارند

به جای پرورش حزب و آموختن تاکتيک صحيح انقالبی به حزب از روی 
. اشتباهات خودی، اغماض کامل و ماست مالی و پرده پوشی در مسائل فوق

مسائل دردناک هم مذاکره ى برای حفظ ظاهر البته مخالفتی هم نداشتند که درباره
  .خاتمه دهند" کش دار "یقطعنامهکه کارها را با صدور يک  شود ولی برای آن

  .آنى کار و زرادخانهى لملل دوم، شيوهااين بود سيمای بين
ای امپرياليستی و زد و خوردهای انقالبی هدر اين ميان دوران جديد جنگ

کار برده         ه ی که در مبارزات با کهنههاىاسلوب. پرولتاريا عرض اندام می کرد
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مالی غير کافی و ناتوان به نظر        ى ق سرمايهمی شد علنًا در برابر قدرت مطل
  .می رسيد

الزم بود در تمام عمليات و متد کار بين الملل دوم تجديد نظر به عمل آمده 
کوته نظری، سبک مغزی، سياست بازی، ارتداد، سوسيال شوونيسم و سوسيال 

 را بين الملل دومى الزم بود تمام زرادخانه. پاسيفيسم را رفت و روب نمود
ائی هچه را که زنگ زده و مندرس است دور ريخت و اسلحه بررسی نموده آن

بدون انجام چنين کار مقدماتی نمی بايستی . از نوع جديد حاضر و آماده ساخت
بدون اين ممکن بود پرولتاريا در قبال . اری رفتدبه جنگ با سرمايه

 فقدان کامل آن زدوخوردهای جديد انقالبی به خطر عدم تکافوی اسلحه و يا به
  .دچار گردد

ی اوژياس بين الملل دوم نصيب هااين افتخار بررسی و تنظيف کامل طويله
  .لنينيسم گرديد

  .در چنين موقعيتی بود که اسلوب لنينيسم متولد شده، آبديده گرديد
   آن چه که اين اسلوب خواستار آن است، از چه قرار است؟ىخالصه

انقالبی ى  بين الملل دوم در آتش مبارزهکتئوري عقايد جامد آزمودناوًال، 
بين تئوری ى توده، در آتش پراتيک زنده يعنی برقرار کردن وحدت از بين رفته

و پراتيک و از بين بردن جدائی ميان اين دو، زيرا فقط به اين وسيله می توان 
  .حزب حقيقی پرولتاريائی را که به تئوری انقالبی مسلح باشد، ايجاد نمود

 نه از روی شعارها و ،لملل دوما سياست احزاب بينآزمودنثانيًا 
بلکه بر اساس فعاليت و عمليات ) که مورد اطمينان نيستند(ی آنان هاقطعنامه

پرولتاريا را به دست آورده ى آنان، زيرا فقط به اين وسيله می توان اعتماد توده
  .و سزاوار آن اعتماد گرديد

 انقالبی و بر  جديدی حزبی به طرزکارهاى  کليهتجديد ساختمانثالثًا، 
انقالبی، زيرا فقط به اين ى برای مبارزهها تودهاساس تربيت و آماده نمودن 

  .ا را برای انقالب پرولتاريائی مهيا ساختهوسيله می توان توده
 در احزاب پرولتاريائی، تعليم و تربيت انتقاد از خودرابعًا، معمول کردن 

يرا فقط به اين وسيله می توان کادرهای حقيقی و آنان از روی اشتباهاتشان، ز
  .رهبران حقيقی حزب را تربيت نمود

  .چنين است پايه و ماهيت اسلوب لنينيسم
  اين اسلوب در عمل چگونه اجراء می گرديد؟ 

) دگم ( ای بين الملل دوم يک رشته عقايد جامد ه اپورتونيستىدر چنته
چند تائی از آنها . روع می کنندموجود است که همواره رقص خود را از آن ش

  .را از نظر بگذرانيم
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 .پرولتارياى راجع به شرايط به دست آوردن حکومت به وسيله: دگم اول
، در صورتی که در کشور اکثريت ااصرار دارند که پرولتاريها اپورتونيست

هيچ گونه دليلی هم در بين . ندارد، نمی تواند و نبايد حکومت را به دست گيرد
 زيرا که اين تز مزخرف را نه از نظر تئوری و نه عمًال نمی توان ثابت نيست،
فرض کنيم : در جواب آقايانی که در بين الملل دوم هستند، لنين می گويد. نمود

جنگ، بحران کشاورزی و (ولی هرگاه چنان شرايط تاريخی . اين طور باشد
ليت اهالی را تشکيل پيش آمده باشد که به پرولتاريا، با وجود اين که اق) غيره

 چرا ،ی عظيم زحمتکشان را دور خود گرد آوردهاميدهد، امکان دهد که توده
بايد پرولتاريا از به دست گرفتن حکومت خودداری کند؟ چرا پرولتاريا از 

ايه استفاده نکند و سرمى برای شکافتن جبههشرايط  مساعد بين المللی و داخلی 
ی پنجاه قرن هاايد؟ مگر مارکس در سالوصول به مقصد عمومی را تسريع ننم

 بار به اصطالح جنگ نبرای دومي"گذشته نمی گفت که هرگاه ممکن می بود 
از انقالب پرولتاريائی پشتيبانی کرد،  و بدين وسيله ١٧٢ "وجود آورده دهقانی ب

انجام گيرد؟ " به طرز درخشانی"امر انقالب پرولتاريائی در آلمان می توانست 
هر کس معلوم نيست که پرولتاريای آلمان در آن زمان نسبت به آيا بر همه و 

 کمتر بود؟ آيا پراتيک انقالب پرولتاريائی روسيه نشان نداد ١٩١٧سال ى روسيه
قهرمانان بين الملل دوم، برای پرولتاريا از هرگونه ى که اين دگم مورد عالقه

قالبی توده انى اهميت حياتی عاری است؟ آيا واضح نيست که عمليات مبارزه
  اين دگم پوسيده را می کوبد و در هم می شکند؟

مادام که پرولتاريا به قدر کفايت روشنفکران و کارمندان اداری : دگم دوم
 نمی تواند حکومت را در ؛ ندارد،امور مملکت قادر باشندى اليق که به اداره

 مهيا دست خويش نگاه دارد، نخست بايد اين کادرها را در شرايط سرمايه داری
فرض کنيم : لنين در جواب می گويد. ساخت و بعد حکومت را به دست گرفت

ولی چرا نمی توان کار را طوری چرخاند که ابتدا حکومت را به . اين طور باشد
دست گرفت و برای ترقی پرولتاريا شرايط مساعدی به وجود آورد و سپس 

های رهبر و کادرى زحمتکشان و تهيهى برای باال بردن سطح فرهنگ توده
ی فرسنگی به طرف جلو پيش رفت؟ مگر هااداره کننده از بين کارگران، با قدم

 از بين کارگران در شرايط پراتيک روسيه نشان نداد که کادرهای رهبری کننده
حکومت پرولتاريائی صد بار سريع تر و اساسی تر از دوران حکومت سرمايه 

، اهانقالبی تودهى اتيک مبارزهرشد و نمو می نمايند؟ مگر واضح نيست که پر
  را نيز با کمال بی رحمی در هم می شکند؟ ها اين دگم تئوريک اپورتونيست

                                                 
  . است١٨٥٦ آوريل ١٦مورخ ی  ــ منظور اظهارات کارل مارکس در نامه١٧٢
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 برای پرولتاريا قابل قبول نيست، سياسیمتد اعتصاب عمومی : دگم سوم
و عمًال خطرناک ) به انتقاد انگلس مراجعه کنيد(زيرا از حيث تئوری ناپايدار 

ات اقتصادی مملکت را مختل و صندوق ممکن است سير عادی حي(است 
ى و نمی تواند قائم مقام شکل مبارزه) ی کارگران را تهی سازدهاهاتحادي

ها لنينيست. طبقاتی پرولتاريا است، بشودى پارلمانی، که مهم ترين شکل مبارزه
وًال انگلس هر اعتصاب عمومی اقتصادی را بسيار خوب ولی ا :جواب می دهند

فقط نوع معينی از اعتصابات يعنی اعتصاب عمومی  انتقاد نکرده بلکه 
سياسی پرولتاريا ى  مبارزهبه جایها  را که از طرف آنارشيست١٧٣ اقتصادی

 اين مطلب چه ربطی به اعتصاب عمومی .ستپيش کشيده شده بود، انتقاد نموده ا
ى  است که شکل مبارزه دارد؟ ثانيًا چه کسی و در کجا ثابت کردهسياسی

پرولتاريا می باشد؟ آيا تاريخ نهضت انقالبی ى  ترين شکل مبارزهپارلمانی مهم
فقط مکتب و کمکی برای مبارزات خارج پارلمانی ى نشان نمی دهد که مبارزه

از پارلمان پرولتاريا بوده و مسائل اساسی نهضت کارگری در زمان سرمايه 
يا و اعتصاب ی پرولتارهامستقيم تودهى داری فقط با به کار بردن قهر، با مبارزه

پارلمانی به ى  گذاردن مبارزهیعمومی و قيام آنها حل می شود؟ ثالثًا، مسئله
 است؟ کجا و کی جای متد اعتصاب عمومی سياسی از کجا بر داشته شده

پارلمانی ى ند که شکل مبارزهاطرفداران اعتصاب عمومی سياسی کوشش کرده
عًا مگر انقالب روسيه نشان را به شکل مبارزات خارج پارلمان تبديل سازند؟ راب

 بزرگ ترين مکتب انقالب پرولتاريا و يگانه سياسینداد که اعتصاب عمومی 
 بر دژ سرمايه حملهى ی عظيم پرولتاريا در آستانههابسيج و تشکيل تودهى وسيله

داری می باشد پس ديگر چه جای گله گذاری و دلسوزی بيجا راجع به اختالل 
ی کارگری باقی می ماند؟ های اتحاديهها صندوقسير عادی زندگی اقتصادی و

را نيز در ها انقالبی اين دگم اپورتونيستى آيا واضح نيست که پراتيک مبارزه
  هم می شکند؟

  .و غيره و غيره
و اين " تئوری انقالبی دگم نيست"به اين جهت است که لنين می گفت 

ی واقعی اودهمحکم با پراتيک نهضت تى داشتن رابطهى فقط به وسيله"تئوری 
مرض "از کتاب " (به خود می گيردو نهضت انقالبی واقعی ترکيب نهائی 

تئوری بايد " زيرا تئوری بايد به پراتيک خدمت نمايد، زيرا ١٧٤....").کودکی

                                                 
  .است" فعاليتدر ها باکونيست"ه نام دريش انگلس بيفری  ــ  منظور مقاله١٧٣
  .لنين است) در کمونيسم" چپ روی"مرض کودکی (  ــ منظور ١٧٤
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دوستان        " در کتاب " (سئواالتی را که پراتيک پيش می کشد، جواب بگويد
  .عملی مورد بررسی قرار گيرد زيرا تئوری بايد از روی تجارب ١٧٥...") مردم

ی سياسی احزاب بين الملل دوم، همين هاو اما راجع به شعارها و قطعنامه
را به خاطر آوريم تا " جنگ بر ضد جنگ" شعارى قدر کافی است که تاريخچه

کذب وفساد پراتيک سياسی اين احزاب، که عمليات ضد انقالبی خود را ى کليه
 پر طمطراق انقالبی پنهان می سازند، معلوم یهاشعارها و قطعنامهى در لفافه
  ى همه کس آن نمايش پر زرق و برقی را که بين الملل دوم در کنگره. گردد
را، در صورت اتخاذ تصميم به جنگ، به وحشت ها  داد و امپرياليست١٧٦ بال

را پيش کشيد به خاطر " جنگ بر ضد جنگ"قيام تهديد نمود و شعار مهيب 
فراموش کرده باشد که پس از مدت کوتاهی، بالفاصله قبل ولی کيست که . دارد

بال به دست فراموشی سپرده شده و به کارگران ى از شروع جنگ، قطعنامه
ــ به افتخار وطن سرمايه داری يک ديگر را نابود کنيد ــ داده شده؟ ى شعار تازه

نباشند ی انقالبی، هرگاه با کردار توام هاآيا واضح نيست که شعارها و قطعنامه
به پشيزی هم نمی ارزند؟ همين قدر کافی است سياست لنين داير به تبديل جنگ 

بين الملل دوم مقايسه شود تا تمام ى امپرياليستی به جنگ داخلی با سياست خائنانه
  . لنينيسم مفهوم گردداسلوبای اپورتونيسم و عظمت هدنائت سياست بازی

انقالب پرولتاريا و کائوتسکی  " در اين مورد نمی توانم جائی از کتاب لنين
کائوتسکی . را ياد آوری ننمايم که لنين در آنجا کوشش اپورتونيستی ک" مرتد

احزاب بايد از روی شعارهای ى ليدر بين الملل دوم را داير به اين که در باره
رحمانه شالق کاری         قضاوت کرد نه از روی عملشان، بي آنهاروی کاغذ و اسناد

  :می کند
  

 می توان  شعار،یارائهگويا با ... کائوتسکی به تصور اين که» 
وضعيت را تغيير داد سياست کوته نظرانه و مخصوص خرده 

سرتاسر تاريخ دمکراسی . بورژواها را به موقع اجراء می گذارد
ی هاهميشه دمکرات: بورژوازی پرده از روی اين توهم بر می اندازد

را پيش کشيده، و " شعارهائی" هبورژوا برای فريفتن مردم هرگون
                                                 

ها و چه گونه بر ضد سوسيال دموکرات" دوستان مردم کيانند("منظور    ــ١٧٥
  .لنين است) جنگند؟ می

ره اين کنگ.  تشکيل شد١٩١٢ نوامبر ٢٥ تا ٢٤بال انترناسيونال دوم در ی  ــ کنگره١٧٦
کنگره مطلبی . به علت پيدايش جنگ بالکان و مقارنت تهديد جنگ جهانی، دعوت گرديد

مشترک بر ضد جنگ بحث کرده و مانيفستی به ی اوضاع بين المللی و مبارزهی درباره
خود به خاطر های و قدرتها تصويب رساند که از کارگران دعوت می کند تا از سازمان

   .ا اعالم نمايندر" جنگ بر ضد جنگ" استفاده کنند و خطر جنگی انقالبی عليهی مبارزه
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اما نکته اينجا است که بايد صداقت آنها را آزمود و . ميکشند
 خيال بافانه و شارالتان جمالتکردارشان را با گفتار تطبيق نمود، به 

رجوع  شود به جلد ( « .  بودواقعيت طبقاتیمآبانه قانع نشده در پی 
  ) چاپ  روسی ٣٧٧ ص ٢٣

  
احزاب بين الملل دوم از انتقاد از خود و اطوار ى همن ديگر راجع به واهم

خويش و استتار مسائل دردناک و نواقص خودی آنها در پنهان ساختن اشتباهات 
تظاهرات خوش آب و رنگ که موجب کندی فکر زنده و ايجاد موانع ى در لفافه

يعنی همان اطواری . در راه تربيت انقالبی حزب از روی اشتباهات خود ميشود
 ،ستمورد استهزای لنين واقع شده و لنين داغ افتضاح و رسوائی بر آن زده اکه 

  .چيزی نمی گويم
انتقاد به خود در احزاب پرولتاريائی در ى اين است آن چه که لنين در باره

  :ستنگاشته ا..." مرض کودکی"ى رساله
  

ی که يک حزب سياسی نسبت به خطاهای خود اتخاذ ارويه» 
طعی ترين مالک سنجش جدی بودن حزب و ميکند مهم ترين و ق

 عمل در زحمتکشانى تودهخود و ى اجرای وظائف وی نسبت به طبقه
اعتراف علنی به اشتباه خود، کشف علل آن، تجزيه و تحليل . می باشد

دقيق در وسائل رفع ى  آن است، مطالعهیموقعيتی که اين اشتباه زائيده
زب، اين است عالمت اين است عالمت جدی بودن يک ح. اين اشتباه

 « .هاتودهوظائف حزبی، اين است آموزش و پرورش طبقه و سپس 
  ). چاپ روسی٢٠٠.  ص٢٥رجوع به جلد (

  
اء اشتباهات خود و انتقاد از خود برای حزب می گويند که افشا هبعضی

مخالفين ى خطرناک است، زيرا ممکن است عليه حزب پرولتاريا مورد استفاده
.  قبيل اعتراضات را غير جدی و به کلی ناصحيح می شمردلنين اين. واقع شود

، موقعی که حزب ما ضعيف و قليل العده بود، ١٩٠٤لنين حتی در سال 
چنين ..."يک گام به پيش"خود موسوم به ى اين مسئله در رسالهى درباره
  :ميگفت
  

ى از مالحظه) استالين.  ی ــهايعنی مخالفين مارکسيست(آنها » 
، البته آنها سعی وجد می آيند و به هم چشمک می زنندبه مشاجرات ما 

ى رسالهی را از اجداگانهخواهند کرد که برای مقاصد خويش نکات 
. من، که مختص به اشتباهات ونواقص حزب ما است، بيرون بکشند



 ٢٨٧

کفايت در مجادالت ی روس به قدر هااکنون ديگر سوسيال دمکرات
مشوش نشده و ها شگونند که از اين نياهدف تيرباران واقع شده

ى افشای بی رحمانه عمل انتقاد از خود وها رغم اين نيشگون علی
نواقص خويش را، که نمو نهضت کارگری قطعًا و حتمًا آنها را تالفی 

 چاپ ١٦١.  ص٦رجوع شود به جلد ( « . خواهد کرد، دنبال نمايند
  )روسی 
  

  . لنينيسماسلوبى اين است به طور کلی صفات مشخصه
ست، اصوًال در آموزش مارکس، آموزشی  که در اسلوب لنين آمده اآن چه

و . وجود داشته است ، است١٧٧ "ذاتًا انتقادی و انقالبی" که به قول مارکس
 درسراسر اسلوب لنين رسوخ که مخصوصًا همين روح انتقادی و انقالبی است 

همان ى اما چنان چه تصور کنيم اسلوب لنين عبارت از تجديد ساده. ستکرده ا
يم، زيرا در حقيقت امر ا دچار اشتباه شده،چيزهائی است که مارکس داده است

اسلوب لنين نه فقط احياء بلکه تصريح و تکامل بعدی اسلوب انتقادی وانقالبی 
  .مارکس و ماترياليسم ديالکتيک او نيز می باشد

  
  
  

٣  
  

  تئوری
  
  

  :از اين مبحث سه مسئله را اختيار می کنم
   

  .پرولتاريائی اهميت تئوری برای نهضت ىدرباره) الف
  .جريان خود به خودی" تئوری"انتقاد بر ى درباره) ب
  .تئوری انقالب پرولتاريائیى درباره) ج
  
تصور می کنند که لنينيسم عبارت ا هبعضی. اهميت تئوریى درباره) ١

آن، تطبيق قواعد ى است از تقدم پراتيک بر تئوری به اين معنی که کار عمده
                                                 

  .مارکس" کاپيتال"جلد اول " پی گفتار برای چاپ دوم " ــ مراجعه شود به ١٧٧
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 تئوری گمانى اين قواعد می باشد، و اما درباره" اجرای"سيستی با عمل و مارک
به طوری که . می کنند که گويا لنينيسم به حد کافی در اين باره بی اعتناء است

لنين را در باب تئوری و مخصوصًا راجع " بی اعتنائی"می دانيم پلخانف بارها 
ی هاکه بسياری از لنينيستچنين پوشيده نيست  هم. به فلسفه استهزاء می کرد

اهل عمل امروزی، نسبت به تئوری چندان لطفی ندارند و اين مخصوصًا 
، از پيش کار عملی بی حدی است که آنها بنابر مقتضيات مجبورندى درنتيجه

 به  و لنينيسمبسيار عجيب راجع به لنينى من بايد اظهار کنم که اين عقيده. برند
 با حقيقت وفق نمی دهد ونيز اين تمايل اهل وجه کلی ناصواب بوده و به هيچ

عمل در دست کشيدن از تئوری، مخالف تمام روح لنينيسم بوده و مخاطرات 
  .عظيمی برای کار در بر دارد

نهضت کارگری تمام کشورها من ى تئوری عبارت است از تجربه
بديهی است که تئوری هرگاه با پراتيک انقالبی توأم نگردد چيز . لمجموعاحيث

طور که پراتيک نيز اگر راه خويشتن را با پرتو  بی موضوعی خواهد شد، همان
ى اما اگر تئوری رابطه. تئوری انقالبی روشن نسازد، کور و نابينا می گردد

 می تواند به عظيم ترين نيروی نهضت ،ناگسستنی با پراتيک انقالبی داشته باشد
 می تواند به نهضت کارگری تبديل گردد، زيرا فقط و فقط تئوری است که

داخلی حوادث ى اطمينان و قوت قلب بخشد، قدرت راه شناسی و فهم رابطه
احاطه کننده را به آن بدهد، زيرا فقط و فقط تئوری می تواند به پراتيک ياری 
        رساند تا آن که نه فقط بفهمد طبقات حاضره چطور و به کدام سمت حرکت

زديک نيز چطور و به کدام طرف بايد حرکت نى می کنند، بلکه بداند در آينده
ا همعروف ذيل را به زبان می راند و دهى تنها و فقط لنين بود که قاعده. ندنماي

  :بار تکرار می نمود
  

بدون تئوری انقالبی نهضت انقالبی نيز نمی تواند وجود داشته » 
  ). چاپ روسی ٣٨٠.رجوع شود به جلد چهارم ص (  ١٧٨« .باشد

  
هر کسی به اهميت زياد تئوری پی می برد، خصوصًا برای لنين بيش از 

چنين حزبی مانند حزب ما که نقش مبارز پيش آهنگ زحمتکشان دنيا نصيبش 
به . شده و وضعيت داخلی و بين المللی پيچيده و غامضی ويرا احاطه نموده است

 ١٩٠٢علت پيش بينی همين نقش مخصوص حزب ما بود که لنين هنوز در سال 
  :انست به ما خاطر نشان نمايد کهالزم د
  

                                                 
.استالين. ی.  ـ تکيه روی کلمات از من است١٧٨    
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نقش يک مبارز پيش آهنگ را فقط حزبی می تواند ايفاء کند که » 
 ٣٨٠.رجوع به جلد چهارم ص( « . با تئوری مترقی رهبری شود

  ).چاپ روسی
  

تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که اکنون يعنی در وقتی که پيشگوئی 
 است اين تز لنين نيرو  و عمل پوشيدهحقيقتى لنين راجع به نقش حزب ما جامه
  .و اهميت خاصی کسب می کند

شايد می بايست روشن ترين دليل اهميت شايانی که لنين به تئوری می داد 
 بسيار جدی تن در یاين حقيقت را دانست که هيچ کس غير از لنين به اين مسئله

مادی ی فلسفهی  تا لنين دربارهانگلسى نداد که از مهم ترين آثار علمی از دوره
پيدا شده ها نتيجه گيری کند و از جريانات ضد ماترياليستی که بين مارکسيست

  : می گفت که انگلس.بود، انتقاد جامعی بنمايد
  

ی شکل اماترياليسم مجبور است با هر اکتشاف عظيم تازه»  
  ١٧٩« . نوينی به خود گيرد

  
 مذکور را در کتاب یهمه می دانند که تنها لنين بود که در موقع خود وظيفه

 همه .انجام داد" مپريئوکريتيسيسمماترياليسم و ِا"درخشان خويش موسوم به 
لنين نسبت به فلسفه خرده " بی اعتنائی"ميدادنند که پلخانف، که دوست داشت بر 

  .گيری کند، حتی حاضر هم نشد به طور جدی دست به کار انجام اين مسئله بشود
پيش ى نقش دستهى  خود به خودی يا دربارهجريان" تئوری"انتقاد از ) ٢

جريان خود به خودی تئوری اپورتونيستی است " تئوری". آهنگ در نهضت
يعنی تئوری ُکرنش در برابر خودرو بودن نهضت کارگری و در واقع تئوری 

کارگر ى کارگر و حزب طبقهى پيش آهنگ طبقهى هانکار نقش رهبری کنند
  .ميباشد

نهضت خود به خودی جدًا به مخالفت با خصلت تئوری ُکرنش در برابر 
انقالبی نهضت کارگری برخاسته و مخالف آن است که نهضت در مسير مبارزه 

اری راهنمائی شود، اين تئوری طرفدار آن است که نهضت دعليه اصول سرمايه
اری جريان دسرمايه" قابل قبول"و " قابل اجراء"فقط و فقط از طريق تقاضاهای 

انتخاب راهی است که موانع کمتری در بر داشته "ام معنی طرفدار يابد و به تم
  .تئوری نهضت خود به خودی ايدئولوژی ترديونيونيسم است". باشد

                                                 
  .انگلس" کالسيک آلمانی لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه" ــ  رجوع شود به ١٧٩
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تئوری ُکرنش در برابر نهضت خود به خودی، جدًا به مخالفت با اين بر  
فعاليت با نقشه و از روی فهم داده شود، ى می خيزد که به نهضت خودرو جنبه

کارگر حرکت کند، ى ئوری مخالف آن است که حزب در پيشاپيش طبقهن تاي
ا را آگاه سازد و نهضت را به دنبال خود ببرد، اين تئوری طرفدار آن است هتوده

که عناصر فهميده و آگاه نهضت مزاحم آن نشوند تا نهضت در طريق خويش 
بوده از حرکت نمايد و عقيده مند است که حزب بايد مطيع نهضت خود به خودی 

تئوری جريان خود به خودی عبارت از تئوری تخفيف . دنبال آن روان گردد
ى بوده و پايه" دنباله روی"نقش عناصر آگاه در نهضت و عبارت از ايدئولوژی 

  . اپورتونيسم استقسممنطقی هر 
کشور روسيه ى اين تئوری، که از همان زمان قبل از انقالب اول در صحنه

           به آن منجر گرديد که پيروان آن موسوم به ظاهر شده بود، عمًال
لزوم وجود يک حزب مستقل کارگری را در روسيه انکار " هااکونوميست"

کارگر برای سرنگون ساختن تزاريسم ى انقالبی طبقهى نموده و با مبارزه
را در نهضت " ترديونيونيسم"مخالفت می ورزند، آنها به طور کلی سياست 

ى موده و به طور کلی نهضت کارگری را زير سلطهکارگری ترويج ن
  .ليبرال می کشاندندبورژوازی 
ی قديم و انتقاد درخشانی که در کتاب      "ايسکرا"ى  روزنامهىمبارزه

به ى شده بود نه فقط عقيده" دنباله روی"لنين از تئوری " چه بايد کرد؟"
حقيقی را در هم شکست بلکه اصول علمی نهضت " اکونوميسم"الح اصط

  .کارگر روسيه را نيز ايجاد کردى انقالبی طبقه
ی حتی تصور ايجاد حزب مستقل کارگری در روسيه و ابدون چنين مبارزه

  . کرد، آن را درانقالب نيز نميشدینقش رهبر
مختص ى اما تئوری ُکرنش در مقابل جريان خود به خودی فقط يک پديده

ل، شيوع بسياری بال استثناء در اين تئوری، با کمی تغيير شک. به روسيه نيست
  .بين تمام احزاب بين الملل دوم دارد

است که از طرف " نيروهای مولده"مقصود من تئوری به اصطالح 
تئوری که همه چيز را تبرئه ست، ليدرهای بين الملل دوم زشت و مبتذل گرديده ا

ا را به حد و همه را با هم سازگار می سازد و واقعيات را، فقط آنگاه که همه آنه
 و با همين تذکر خاطر خود را ند، متذکر ميشود و توضيح ميدهد،ااشباع ديده

ى مارکس می گفت که تئوری ماترياليستی نمی تواند در دايره. آسوده ميدارد
 اما ١٨٠. ر هم بدهد آن را تغيي،توضيح عالم محدود بماند، بلکه بايد عالوه بر اين

                                                 
  .مارکس" فويرباخی تزهائی درباره"ه  ــ رجوع شود ب١٨٠



 ٢٩١

کار نيست و آنها ترجيح ميدهند که به کائوتسکی و شرکايش را کاری به اين 
  . همان قسمت اول فرمول مارکس اکتفا نمايند

 ميگويند ".تئوری"فراوان از چگونگی استعمال اين هایاينک يکی از مثال
که قبل از جنگ امپرياليستی، احزاب بين الملل دوم تهديد می کردند که هرگاه 

اهند اعالن خو"  ضد جنگجنگ بر"جنگ را شروع نمايند آنها ها امپرياليست
جنگ بر ضد "می گويند که بالفاصله قبل از آغاز جنگ، اين احزاب شعار . کرد
جنگيدن در راه "را به دست فراموشی سپرده، شعار متضاد با آن يعنی " جنگ

 اين تعويض ىمی گويند که نتيجه. را به موقع اجراء گذاشتند" وطن امپرياليستی
اما خطا است چنان چه تصور . ا افراد کارگر بودهشعارها، قربانی شدن ميليون

کارگر رخ بر ى شود که در اين ميانه مقصرينی وجود داشتند و کسی از طبقه
همه چيز همان ! ستاهابدًا چنين چيزی نبود.  استتافته و به آن خيانت کرده

اوًال، به آن علت که بين الملل به طوری که . طوری پيش آمد که ميبايستی بيايد
سطح "و ثانيًا به دليل آن که با آن . است نه جنگ" ابزار و آلت صلح"دانيم می 

که در آن زمان وجود داشت، اقدامات ديگری هم نمی شد " یانيروهای مولده
ى "تئوری نيروهای مولده" را هاتمام اين. است" نيروهای مولده" "مقصر. "کرد

" تئوری" هم که به اين هر کس. کند تشريح می" برای ما"آقای کائوتسکی دقيقًا 
پس نقش احزاب چه شد؟ پس اهميت آنها . ايمان نداشته باشد مارکسيست نيست

سطح "در نهضت به کجا رفت؟ باالخره در مقابل چنين عامل قاطعی مثل 
  ...چه کاری از دست حزب بر می آيد؟" نيروهای مولده

  .ذکر نمودتحريف مارکسيسم ممکن بود بسيار ى دربارهها از اين قبيل مثال
قالبی، که برای " مارکسيسم"تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که اين 

دنباله روی "ست، همان تئوری اپوشاندن اندام عريان اپورتونيسم ساخته شده
ست و لنين حتی قبل  که بنابر مقتضيات اروپا تغيير شکلی در آن داده شده ا"است
  .رد انقالب اول روسيه هم با آن مبارزه می کاز

و نيز تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که در هم شکستن اين تقلب 
  .تئوريک شرط مقدماتی تشکيل احزاب حقيقی و انقالبی در غرب می باشد

 تئوری لنينی انقالب پرولتاريائی ناشی از .تئوری انقالب پرولتاريائی) ٣
  .سه اصل اساسی است

ی سرمايه داری؛ انتشار مالی در ممالک مترقى  سيادت سرمايه.اصل اول
مالی می باشد؛ صدور ى مهم ترين معامالت سرمايهى اوراق بهادار که به مثابه

سرمايه به منابع مواد خام که يکی از اصول امپرياليسم بشمار می آيد؛ قدرت 
ى  جنبهمالی است، ــ تمام اينهاى ارشی مالی که حاصل سيادت سرمايهگمطلق الي

 و هاری انحصاری را آشکار کرده، فشار تراستخشن طفيلی گری سرمايه دا
هيجان روز . اری را صد چندان محسوس تر می سازددسنديکاهای سرمايه
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 ،کارگر را عليه اصول سرمايه داری بيش از پيش قوت دادهى افزون طبقه
را با انقالب پرولتاريائی که يگانه راه نجات است روبرو می سازد ها دهتو
  ). لنين چاپ روسی ١٨١..." يسمامپريال" به کتاب رجوع(

حدت بحران انقالبی در داخل کشورهای : استنتاج اول که از اينجا می شود
ک داخلی پرولتاريائی ممالى اری و نمو مواد و عناصر انفجار در جبههدسرمايه

  ".صاحب مستعمره"
 صدور روز افزون سرمايه به مستعمرات و ممالک غير مستقل؛ .اصل دوم

زمين ى جائی که تمام کره و تصرفات مستعمراتی تا آن" فوذمناطق ن"ى توسعه
 اسارت مالی و جور سيستم جهانیدر بر گرفته شود؛ بدل گشتن سرمايه داری به 

نسبت به اکثريت " مترقی"و ستم مستعمراتی که از طرف يک مشت ممالک 
اينها از يک طرف، ى همه ــ روی زمين معمول می شود،ى عظيم سکنه
 زنجير واحدی که اقتصاد هایی پراکنده و اراضی ملل را به حلقهاقتصاديات مل

زمين را به ى جمعيت کرهى جهانی نام دارد، تبديل کرده و از طرف ديگر کليه
 ی"جلو افتاده"مشتی کشورهای : دو اردوگاه تقسيم می نمايد که عبارت است از

ظلم و سرمايه داری که ممالک وسيع غير مستقل و مستعمراتی را زير يوغ 
ند و اکثريت هنگفتی از کشورهای غير مستقل و مستعمره ااستثمار خويش کشيده

رجوع ( ندا برای استخالص خود از جور و ستم امپرياليستی مجبور به مبارزهکه
  ...").امپرياليسم"به کتاب 

حدت بحران انقالبی در مستعمرات و : استنتاج دوم که از اينجا می شود
ى جبههخارجی يعنی ى  امپرياليسم در جبههرشد عناصر طغيان بر ضد

  .مستعمرات
ترقی : و مستعمرات" مناطق نفوذ" تصاحب انحصاری .اصل سوم

آن وقوع محاربات سبعانه است برای ى ناموزون ممالک سرمايه داری که نتيجه
ند و ممالکی ائی را متصرف شدههاديد تقسيم دنيا بين کشورهائی که قبًال زمينتج

ى ی امپرياليستی به منزلههايز سهم خود را دريافت دارند؛ جنگکه می خواهند ن
ى  باعث تقويت جبههاينهاى نقص شده، ــ همه" ىموازنه"برقراری ى تنها وسيله

خود ى  بين خود سرمايه داران شده و آن هم به نوبهمبارزهى ثالث يعنی جبهه
ای انقالبی و پرولتاريى  اولی يعنی جبههىامپرياليسم را ضعيف و اتحاد دو جبهه

به ( آزادی خواهی مستعمرات را بر ضد امپرياليسم آسان تر می نمايد ى جبهه
  ).رجوع شود..." امپرياليسم"کتاب 

                                                 
  .لنين است" سرمايه داریی مرحله باال ترينی امپرياليسم به مثابه" ــ  منظور کتاب ١٨١
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ناگزير بودن جنگ در عصر امپرياليسم : استنتاج سوم که از اينجا می شود
ومتحد گشتن حتمی انقالب پرولتاريائی اروپا با انقالب مستعمراتی شرق در يک 

  .امپرياليسمجهانی ی  انقالب بر ضد جبهه جهانیىجبهه
ى امپرياليسم آستانه"جامع که ى در نظر لنين در يک نتيجهها تمام اين نتيجه

 ٧١.  ص١٩رجوع به جلد . (   جمع می گردد١٨٢"انقالب سوسياليستی است
  ).چاپ روسی 

 انقالب یبر طبق آن چه ذکر شد، خود طرز مطرح ساختن مسئله
گونگی انقالب و حجم و عمق و طرح ريزی آن به طور کلی، پرولتاريائی و چ
  .تغيير پيدا می کند
مقدمات انقالب پرولتاريائی را معموًال از نقطه نظر وضع ى سابقًا تجزيه

ولی اکنون . قتصادی فالن يا بهمان کشور جداگانه مورد مطالعه قرار می دادندا
ضع اقتصادی همه يا اکثر حاال الزم است از نقطه نظر و. اين رويه کافی نيست

ممالک و از لحاظ وضع اقتصاد جهانی مسئله را مورد دقت قرار داد، زيرا 
ممالک جداگانه و اقتصاديات ملی جداگانه اکنون ديگر واحدهای مستقل اقتصادی 

 زنجير واحدی که اقتصاد جهانی ناميده می شود تبديل هاینبوده بلکه به حلقه
ضمن رشد خود، به امپرياليسم " متمدن"رتوت ند، زيرا سرمايه داری فاشده

 اسارت مالی و مظالم جهانیرسيده و امپرياليسم هم عبارت از سيستم 
بر اکثريت عظيم " مترقی"نب مشتی کشورهای از جا مستعمراتی است که

  .روی زمين روا می گرددى سکنه
ائی سابقًا معمول بود که در باب وجود يا عدم شرايط عينی انقالب پرولتاري

در کشورهای جداگانه و يا دقيق تر بگوئيم در فالن يا بهمان کشور مترقی گفتگو 
اکنون الزم است در باب وجود . ولی حاال اين نظريه ديگر غير کافی است. شود

شرايط عينی انقالب درتمام سيستم اقتصاد امپرياليستی جهانی به شکل يک 
 و يا به عبارت         رگاههواحدی صحبت نمود، و ضمنًا بايد گفت ى مجموعه

  اين سيستم به طور کلی برای انقالب رسيده و آماده شدهچون کهصحيح تر، 
اين سيستم که ترقی صنعتی شان کم ى وجود بعضی از ممالک در زمره است،
  . نمی تواند مانع غير قابل رفعی در راه انقالب بشود،است

ی درفالن يه بهمان کشور سابقًا معمول بود که در باب انقالب پرولتاريائ
ى مترقی به عنوان يک کميت مستقل گفتگو می کردند که در مقابل جبهه

اکنون اين .  همان ملت به عنوان تضاد خود قرارداده می شدىسرمايهى جداگانه
اکنون بايد در باب انقالب پرولتاريائی جهانی . نظريه ديگر غير کافی است

زنجير واحدی که های هسرمايه به حلق منفرد ملی هاىزير جبهه. گفتگو شود

                                                 
ی استالين.روی کلمات از من استى ـ تکيه١٨٢   
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ست که در مقابل آن بايد جهانی امپرياليسم ناميده می شود، بدل گرديده اى جبهه
  .عمومی نهضت انقالبی همه کشورها قرار داده شودى جبهه

 تکامل داخلی يک ىسابقًا انقالب پرولتاريائی را فقط و فقط از نظر نتيجه
اکنون بايد انقالب .  نظريه ديگر کافی نيستحاال اين. کشور معين می نگريستند

 تکامل تناقضات سيستم امپرياليسم وى پرولتاريائی را قبل از همه چيز نتيجه
امپرياليستی جهانی در اين يا آن کشور معين ى گسستن زنجير جبههى نتيجه
  .دانست

ى انقالب در کجا شروع خواهد شد، در کجا قبل از همه ممکن است جبهه
  ف بر دارد، در کدام کشور؟ سرمايه شکا

ست، آن جائی که پرولتاريا اکثريت را در آن جائی که صنعت ترقی کرده ا
تشکيل می دهد، آن جائی که مدنيت زيادتر است، آن جائی که دمکراسی بيشتر 

  . اين بود پاسخ معمولی که سابقًا داده می شد  ــاست،
 اجباری هم نيستنه، اما تئوری لنينی انقالب جواب رد داده، می گويد، 

 سرمايه در ىجبهه.  وقس عليهداستجائی باشد که صنعت بيشتر ترقی کرده ا
جائی شکافته می شود که زنجير امپرياليسم در آنجا سست تر باشد، زيرا انقالب 

جهانی امپرياليستی در سست ترين ى گسستن زنجير جبههى پرولتاريائی نتيجه
 اتفاقًا کشوری که شروع به انقالب        آن است و بنابراين ممکن استى نقطه

سرمايه را می شکافد از لحاظ سرمايه داری ى می کند و کشوری که جبهه
ترقيش کمتر از ممالک ديگری باشد که با وجود ترقی بيشتر و عالی تر خود 

  .ندامعذالک در چهار ديواری سرمايه داری باقی مانده
تر و       ت يستی در روسيه سسجهانی امپريالى  زنجير جبهه١٩١٧در سال 

بی دوام تر از کشورهای ديگر شده بود و در همين جا هم زنجير پاره شد و به 
چرا؟ زيرا در روسيه بزرگ ترين انقالب  . انقالب پرولتاريائی راه خروج داد

ملی دامنه می گرفت که در رأس آن پرولتاريای انقالبی در حرکت بود، و يک 
دهقان که تحت ظلم و استثمار مالکين بودند، ها  ميليونچنين متفق جدی مانند

پليد ى مقابل انقالب يک چنان نمايندهى زيرا در اينجا در نقطه. همراه داشت
امپرياليسم مثل تزاريسم ايستاده بود که فاقد هرگونه وزن اخالقی و مورد تنفر 

 از فرانسه با اين که روسيه از لحاظ سرمايه داری ترقيش مثًال.  مردم بودىهمه
و يا آلمان و از انگليس و يا آمريکا کمتر بود، اين زنجير در روسيه سست تر از 

  .آنجاها، در آمد
نزديک در کجا پاره خواهد شد؟ باز هم در ى آيا اين زنجير در آينده

. زنجير مثًال در هند پاره شودى دور نيست که حلقه. تر باشدت که سس آنجاهائی
نجا پرولتاريای جوان انقالبی و جنگجوئی که دارای چرا؟ برای اين که در آ

متفقی مثل نهضت نجات ملی می باشد، متفقی که بدون شک بزرگ و بدون شک 



 ٢٩٥

 در آنجا چنان دشمن مقابل انقالبى زيرا در نقطه. ست، وجود داردقوی ا
 و مورد تنفر  اخالقیست که فاقد اعتبارمعروفی مثل امپرياليسم خارجی ايستاده ا

  .هندوستان می باشدى هی مظلوم و استثمار شوندها تودهعمومی
چرا؟ زيرا که . چه بسا اين احتمال هم می رود که زنجير در آلمان بگسلد

ند و ضمنًا اهمثًال درهند، در آلمان نيز شروع به تأثير نمود عوامل تأثير گذارنده
وجود بديهی است اختالف عظيمی که بين هندوستان و آلمان از حيث سطح ترقی 

را در سيرو نتايج انقالب آلمان به ظهور خود ى دارد ممکن نيست اثر و نشانه
  .نرساند

  :به همين جهت است که لنين می گويد
کشورهای سرمايه داری اروپای غربی تکامل خود را به » 

بدين شکل انجام نخواهند داد که در اين ممالک ... طرف سوسياليسم
شود بلکه اين ترقی از " و رسيدهپخته "سوسياليسم به طور موزونی 

راه استثمار يک دسته از دول به دست گروهی ديگر و از راه استثمار 
نخستين دولت مغلوب در جنگ امپرياليستی صورت می گيرد، که با 

از طرف ديگر خود شرق نيز در . استثمار تمام شرق توأم است
انقالبی  همين اولين جنگ امپرياليستی به طور قطع به نهضت ىنتيجه

 « ستگرائيده و به گرداب عمومی نهضت انقالبی دنيا کشيده شده ا
  ). چاپ روسی ٤١٦ ـ ٤١٥ ص ٢٧رجوع به جلد (

 بايد در آن نقطه پاره امپرياليستی قاعدتًاى زنجير جبهه: کوتاه سخن آن که
 زنجير سست تر است و در هر صورت اجباری ندارد در هایشود که حلقه

ه داری در آنجا بيشتر ترقی کرده و پرولتاريا فالن قدر در جائی باشد که سرماي
  .صد دهقانان، به همان قدر در صد جمعيت را تشکيل بدهند و غيره

به اين جهت است که جمع وتفريق آمار راجع به اين که پرولتاريا در فالن 
مملکت چند در صد اهالی را تشکيل می دهد، ديگر آن اهميت مخصوصی را که 

انقالب پرولتاريائی، عالم نمايان بين الملل دوم يعنی آنانی که ى مسئلههنگام حل 
به نقش امپرياليسم پی نبرده از انقالب چون از طاعون می ترسيدند، با کمال ميل 

  . استبرايش قائل بودند، از دست داده
که ) و هنوز هم مدعيند (  قهرمانان بين الملل دوم مدعی بودند .و اما بعد

بورژوازی دمکراسی از يک طرف و انقالب پرولتاريائی از طرف بين انقالب 
ديگر، پرتگاه عظيمی، و يا در هر صورت يک ديوار چين وجود دارد که آن دو 

طی اين فاصله . را برای فواصل کم و بيش طوالنی از هم جدا می سازد
ست، سرمايه داری را ترقی داده پرولتاريا بورژوازی، که به حکومت رسيده ا

اری دبر ضد سرمايه" جنگ قطعی"قوای خود را جمع آوری می کند و برای هم 
. سال و بلکه بيشتر می دانندها اين فاصله را معموًال دست کم ده. مهيا می شود
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ديوار چين از هر " تئوری"حاجت به اثبات نيست که در شرايط امپرياليسم، اين 
صد و نيات ضد گونه مفهوم علمی عاری بوده و فقط سرپوشی بر روی مقا

الزم به اثبات نيست که در . انقالبی بورژوازی می باشد و نمی تواند هم نباشد
می باشد، در وضعيتی که     ها شرايط امپرياليسم، که آبستن تصادمات و جنگ

محسوب می شود، در موقعيتی که سرمايه داری   " انقالب پرولتارياى آستانه"
 و نهضت انقالبی در )لنين( بدل شده م" محتضر"به سرمايه داری " شکوفان"

تمام ممالک جهان توسعه می يابد، در وقتی که امپرياليسم با تمام قوای ارتجاعی 
بال استثناء حتی با تزاريسم و رژيم سرواژ، متحد شده و بدين طريق باعث اتحاد 
تمام قوای انقالبی، از نهضت پرولتاريائی غرب گرفته تا نهضت آزادی خواهی 

ق، می شود و باالخره در زمانی که اضمحالل بقايای وضعيت فئودالی ملی شر
 در يک  ــانقالبی با امپرياليسم غير ممکن می گردد،ى و سرواژ بدون مبارزه

چنين شرايطی انقالب دمکراسی بورژوازی در کشوری کم و بيش مترقی بايد 
. ی گردد منته بايد اولی به دومی،به انقالب پرولتاريائی نزديک و به ديگر سخن

تاريخ انقالب روسيه با وضوح تمام صحت و مسلم بودن اين قضيه را به اثبات 
انقالب اول روسيه ى  در آستانه١٩٠٥بی جهت نيست که لنين در سال . رساند

انقالب دمکراسی بورژوازی و انقالب " ...دو تاکتيک"در کتاب خود موسوم به 
ير و مانند يک تابلوی واحد و کامل سوسياليستی را به شکل دو حلقه از يک زنج

  :ستاانقالب روسيه تصوير نمودهى توسعه
  

ى پرولتاريا بايد تحول دمکراسی را به آخر برساند، توده» 
ه دهقانان را به خود ملحق نمايد تا اين که جبرًا مقاومت حکومت مطلق

پرولتاريا بايد . را در هم شکسته و بی ثباتی بورژوازی را فلج سازد
عناصر نيمه ى ب سوسياليستی را انجام بدهد بدين طريق که تودهانقال

 جبر، مقاومت زور وا پرولتاريا را به خود ملحق نمايد، تا اين که ب
بورژوازی را در هم شکسته و تزلزل دهقانان و خرده بورژوازی را 

 اينها هستند وظايف حقيقی پرولتاريا که کارکنان ايسکرای .فلج سازد
ى ای خويش راجع به توسعههو قطعنامهها قضاوتجديد، در تمام 

 ٨رجوع به جلد (  « .انقالب، آن را اين قدر کوچک جلوه می دهند
  ) چاپ روسی ٩٦ص 

  
تبديل و انتقال انقالب ى من ديگر از اثرهای ديگر و بعدی لنين که ايده

..." دو تاکتيک" به انقالب پرولتاريائی در آنها برجسته تر از کتاب بورژوازی
ای تئوری لنين راجع به انقالب است، هيکی از پايهى جسم يافته و به مثابهت

  .صحبتی نمی کنم
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 به ١٩١٦از قرار معلوم بعضی رفقا تصور می کنند که لنين فقط در سال 
اين فکر افتاد و گوئی قبل از آن خيال می کرد انقالب روسيه در چهار ديوار 

رت حکومت از دست ارگان بورژوازی باقی خواهد ماند و بنابر اين قد
ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان به دست بورژوازی خواهد افتاد نه به دست 

می گويند اين ادعا حتی در مطبوعات کمونيستی ما هم نفوذ . پرولتاريا
من الزم می دانم متذکر بشوم که اين ادعا به هيچ وجه حقيقت نداشته . ستاکرده

  .و ابدًا مطابق با واقع نيست
) ١٩٠٥در سال (سوم حزب ى  توانستم به نطق معروف لنين درکنگرهمی

اشاره کنم که وی در آنجا ديکتاتوری پرولتاريا ودهقانان و يا به عبارت ديگر 
سازمان  ــ سازمان جنگ توصيف می کند نه"فتح انقالب دمکراسی را به شکل 

   )٢٦٤جلد هفتم ص (  " ــ انتظامات
" راجع به حکومت موقتی"ت معروف لنين سپس من می توانستم از مقاال

انقالب ى توسعهى  شاهد بياورم که در ضمن تصوير منظره١٨٣) ١٩٠٥سال (
  روسيه اين مسئله را در پيشگاه حزب قرار می دهد که

  
بايد کار را به جائی رساند تا انقالب روسيه يک نهضت چند  » 

ب فقط به ی متمادی باشد، تا اين انقالهاماهه نبوده بلکه نهضت سال
وقت خاتمه نيافته ى ی جزئی از طرف هيئت حاکمههاتحصيل گذشت

  «. بلکه به سرنگونی کامل اين هيئت حاکمه ختم گردد
  

  و ضمن بسط بعدی اين منظره ومربوط کردن آن به انقالب اروپا، اين
  :طور ادامه می دهد

  
در آن صورت .... و اگر اين امر عملی شود، ــ در آن صورت » 
نقالب سراسر اروپا را فرا خواهد گرفت؛ کارگر اروپائی که حريق ا

 ىست به نوبهدر زير بار ظلم و فشار ارتجاع بورژوازی خم شده ا
چگونه بايد اين کار را "خود قد علم کرده به ما نشان خواهد داد که 

؛ آن وقت طغيان انقالبی اروپا تأثير متقابل به روسيه بخشيده "انجام داد
سال انقالب ها امل چند سال انقالب، دورانی شامل دهو از دورانی ش

  )١٩١در همانجا ص ( « ...وجود خواهد آورده ب
                                                 

:  نوشته شده١٩٠٥ ــ مقصود استالين از مقاالت ذيل است که از طرف لنين در سال ١٨٣
که پارگرافی از آن شاهد آورده شده " حکومت انقالبی موقتیسوسيال ــ دموکراسی و "

راجع به حکومت انقالبی "و " ديکتاتوری دموکراتيک انقالبی پرولتاريا و دهقانان"است، 
  ".موقتی
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 ١٩١٥مشهور لنين که در نوامبر سال ى سپس من می توانستم به مقاله

  :انتشار يافته اشاره کنم که در آن می نويسد
  

ه پرولتاريا مبارزه می کند و در آينده هم با کمال فداکاری مبارز» 
خواهد کرد برای اين که قدرت حکومت را به دست گيرد، برای اين 
که جمهوری را به دست آورد، برای آن که اراضی را مصادره 

را در استخالص " ی غير پرولتارياهاتوده"برای آن که ... نمايد
يعنی  ( نظامی فئودالی" امپرياليسم" از چنگال بورژوازیى روسيه

ازی وبورژى لتاريا از اين نجات روسيهشرکت بدهد، و پرو) تزاريسم 
 استفاده خواهد ١٨٤ فورًااز دست تزاريسم و حکومت ارضی مالکين 

ى کرد و اين استفاده نه به منظور کمک به دهقانان متمول در مبارزه
آنان بر ضد کارگران روستا بلکه به منظور اجرای انقالب 

رجوع شود به ( « .سوسياليستی به اتفاق پرولترهای اروپا خواهد بود
  ). چاپ روسی٣١٨.  ص١٨جلد 

  
لنين موسوم به      ى معروف از رسالهى و باالخره من می توانستم آن نقطه

را دليل بياورم که در آنجا به سطوری " انقالب پرولتاريائی و کائوتسکی مرتد"
انقالب روسيه ى راجع به وسعت دايره..." دو تاکتيک "که ما در باال از کتاب 

  :ذيل می رسدى  اشاره نموده و سپس به نتيجه،يمرد کنقل
   

جريان انقالب، صحت . چنان چه می گفتيم همان طور هم شد» 
دهقانان برضد " ىهمه" با همراهی ابتدا. قضاوت ما را تأييد کرد

تا اينجا (ن وسطائی اصول قرو سلطنت استبدادی و مالکين و بر ضد
) ازی دمکراتيک ميباشدانقالب عبارت از انقالب بورژوازی و بورژو

 به معيت تهيدست ترين قسمت دهقانان و به همراهی نيمه بعدو 
 و در عين عليه سرمايه داریاستثمار شوندگان، ى پرولتاريا و همه

و سفته بازان که از اينجا به ها حال بر ضد متمولين دهاتی و کوالک
ين کسانی که سعی می کنند بين ا.  می گرددسوسياليستیبعد انقالب 

انقالب و آن انقالب يک ديوار چين مصنوعی بکشند و اين دو را با 
با دهقانان اتحاد وی ى  ميزان آمادگی پرولتاريا و درجهسوایچيزی 

تهيدست از يک ديگر جدا می سازند، مرتکب عظيم ترين تقلبات در 

                                                 
استالين.  ی.روی کلمات از من استى  ـ تکيه١٨٤     
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«  .ندامارکسيسم و لجن مال کردن آن و تبديل آن به ليبراليسم شده
  ). چاپ روسی ٣٩١ ص ٢٣رجوع به جلد (
  

  .به نظر من ديگر کفايت می کند
انقالب "ى به ما خواهند گفت، بسيار خوب، اما برای چه لنين با ايده

  جنگ می کرد؟)" يعنی پی در پی(انت نپرم
برای اين که لنين پيشنهاد می نمود که از استعداد انقالبی دهقانان و انرژی 

ريسم و عبور به انقالب پرولتاريائی        انقالبی آنان برای اضمحالل کامل تزا
به نقش " انقالب پر منانت"استفاده بشود، در صورتی که طرفداران " منتهای"

جدی دهقانان در انقالب روسيه پی نمی بردند، برای انرژی انقالبی دهقانان 
ارزش کافی قائل نبودند، به قدرت واستعدادی که پرولتاريای روس در به دنبال 

دن دهقانان دارد، قدر و قيمت الزم نمی گذاشتند و به اين طريق رهائی خود بر
دهقانان را از تحت نفوذ بورژوازی و امر گردآوری دهقانان را به دور 

  .پرولتاريا دچار اشکال می نمودند
برای اين که لنين پيشنهاد می نمود که کار انقالب را بايد با انتقال حاکميت 

"   پر منانت" و حال آن که طرفداران انقالب م بخشيدسرانجابه دست پرولتاريا 
 نمود و درک شروعمی پنداشتند که بايد کار را مستقيمًا از حکومت پرولتاريا 

مانند بقايای سرواژ " جزئی"نمی کردند که در چنين صورتی آنها از يک چيز 
چشم پوشيده، چنين قدرت مهمی مثل دهقانان روس را به حساب نمی آوردند، 

ها توجه نمی کردند که چنين سياستی فقط می تواند کار جلب دهقانان را به آن
  . طرف پرولتاريا کـُند سازد

بر سر پی در پی بودن " پرمنانت"بنابراين پيکار لنين با طرفداران انقالب 
 بلکه بر ،انقالب پی در پی بودى انقالب نبود چون لنين خودش نيز دارای نظريه

پرولتاريا ى ترين ارتش ذخيره ه نقش دهقانان، که بزرگسر اين بود که آنها ب
  .پرولتاريا را درک نمی کردندى  سلطهىمی باشند، قيمت نمی گذاشته وايده

اولين بار اين . ی دانستاتازهى را نمی توان ايده" پر متانت" انقالب ىايده
معروف خود خطاب " پيام" در ١٨٥٠ ــ ١٨٤٠ی اهايده را مارکس در آخر سال

و از روی همين سند است .  ابراز نمود)١٨٥٠در سال " (هااتحاد کمونيست"به 
الزم است .  نمودندپی در پی بودن انقالب را اتخاذى ی ما ايدهاهکه پرمناتيست

ی ای ما با گرفتن اين ايده از مارکس تا درجههاخاطر نشان کرد که پرمناتيست
و برای پراتيک غير قابل " معيوب"در آن تغيير شکل داده و با اين تغيير آن را 

دست مجرب لنين الزم بود که اين اشتباه را اصالح کرده و . استعمال نمودند
 مارکس را با شکل اصلی آن گرفته و آن را يکی از ارکان انقالب پرمنانتى ايده

  .اساسی تئوری انقالب خود قراردهد
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اهای خود پس از آن که يک رشته تقاض" پيام"اينک آن چه که مارکس در 
دست آوردن آنها دعوت ه را برای بها انقالبی دمکراتيک را شمرده و کمونيست

  :بيان می نمايد) پرمنانت ( در پی  می کند راجع به انقالب پی
   

هنگامی که خرده بورژاهای دمکرات منش می خواهند پس از » 
اجرای حداکثر تقاضاهای مذکور انقالب را هرچه زودتر خاتمه دهند، 

ما عبارت از آن است که تا وقتی طبقات کم و بيش ى وظيفهمنافع و 
ند و تا موقعی که پرولتاريا هنوز اقتدار اثروتمند از حاکميت نيفتاده

ای پرولتاريا نه فقط در هست و جمعيتدولتی را به تصرف نياورده ا
ی ترقی ا دنيا به اندازهيک کشور بلکه در تمام ممالک فرمانروا

ن پرولتاريای اين ممالک از ميان رفته باشد و تا ند که رقابت بياننموده
وقتی که الاقل آن نيروهای مولده که نقش قطعی را بازی می کنند در 

انقالب قطع ى  است، بايد نگذاريم دنبالهدست پرولتاريا متمرکز نگشته
  ١٨٥« . شود

  
  :به ديگر سخن

اد روسی ما، ابدًا پيشنه" یهاپرمناتيست"ى  نقشهعلی رغممارکس، ) الف
 از حکومت پرولتاريائی ی پنجاه کار انقالب مستقيمًاهانمی کرد که در آلمان سال

  . گرددشروع
مارکس فقط پيشنهاد می کرد که امر انقالب پرولتاريائی با احراز ) ب

پس از  ی بورژوازی يکیهاحاکميت دولتی به انجام رسد و قدم به قدم فراکسيون
شوند تا اين که پرولتاريا به حکومت ديگری از فراز حکومت به زير انداخته 

 که لنين عينًا همان استبرسد و آتش انقالب در تمام کشورها مشتعل شود، و اين 
به ما می آموخت و ضمن جريان انقالب ما، با تعقيب تئوری انقالب پرولتاريائی 

  .خود در شرايط امپرياليسم، اجراء می کرد
روسی ما نه فقط برای نقش " یهاپرمنانتيست"اين طور معلوم می شود که 
پرولتاريا ارزش کافی ى سلطهى  اهميت ايدهیدهقانان در انقالب روسيه و برا

) وجه بدیه ب" (پرمنانت"مارکس را نيز راجع به انقالب ى دهقائل نشدند بلکه اي
  . آن را برای پراتيک نارسا ساختند،تغيير شکل داده

ما را مورد استهزا " یاهپرمناتيست"به اين جهت بود که لنين تئوری 
می ناميد و ايشان را متهم می ساخت به " عالی"و " نوظهور"قرارداده آن را 

فکر کنند که چرا ده سال تمام اين تئوری عالی از حيات "اين که مايل نيستند 
                                                 

مارکس " اهکمونيستی مرکزی به اتحاديهی پيام خطاب کميته" ــ  مراجعه شود به ١٨٥  
  .و انگلس
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 يعنی ده سال بعد از ظهور ١٩١٠لنين در سال ى مقاله" (ستبرکنارمانده ا
 تأليفات ١٨ است رجوع به جلد ه نوشته شدهدر روسي" هاپرمنانتيست"تئوری 

  )٣١٧لنين ص 
به اين مناسبت بود که لنين اين تئوری را نيمه منشويکی محسوب می داشت 

  و می گفت که اين تئوری
  

قطعی انقالبی ى دعوت پرولتاريا را به مبارزهها از بلشويک » 
ان نقش دهقان "انکار" هاو به دست آوردن اقتدار سياسی و از منشويک

در " درباب دو راه انقالب" لنين ىرجوع به مقاله(« . را اخذ می کند
  ).همان جلد

  
لنين در باب بدل گشتن انقالب دمکراتيک بورژوازی به ى اين بود ايده

" فوری"انقالب پرولتاريائی و استفاده کردن از انقالب بورژوازی برای انتقال 
  .به انقالب پرولتاريائی

زی انقالب را در يک کشور تنها، غير ممکن           سابقًا پيرو. اما بعد
می شمردند و تصور می کردند برای غلبه بر بورژوازی قيام جمعی پرولترهای 

اين نظريه اکنون . تمام ممالک مترقی و يا الاقل اکثريت آن ممالک الزم می باشد
ل حاال الزم است وقوع چنين فتحی را محتم. ديگر با حقيقت تطبيق نمی کند

سرمايه داری در ى دانست زيرا ترقی ناموزون و جهش مانند کشورهای مختلفه
تناقضات فالکت بار در داخل امپرياليسم، که ى شرايط امپرياليسم، توسعه

 ؛است، نمو نهضت انقالبی در تمام ممالک دنياها  آن وقوع حتمی جنگىنتيجه
انه ممکن می سازد اينها نه فقط پيروزی پرولتاريا را در کشورهای جداگى همه

تاريخ انقالب روسيه دليل مستقيمی است بر . بلکه آن را الزم و حتمی می نمايد
ليکن در عين حال بايد به خاطر سپرد که سرنگون کردن . اثبات اين امر

ی شرايط ابورژوازی فقط وقتی می تواند با موفقيت انجام بپذيرد که پاره
ون وجود آنها حتی تصور ضروری و حتمی موجود باشد، شرايطی که بد

  .دست پرولتاريا نبايد کرده تصرف حکومت را هم ب
" ...مرض بچگانه"شرايط مذکور لنين در کتاب خود موسوم به ى درباره

  :اين طور می نويسد
  

و به ويژه هر سه انقالب ها قانون اساسی انقالب که تمام انقالب» 
برای : ار استبيستم آن را تأييد نمود، از اين قرى ر سدهروسيه د

ی ستمکش و استثمار شونده به عدم هاانقالب کافی نيست که توده
امکان زندگی به طرز سابق پی ببرند وتغيير آن را مطالبه نمايند؛ 
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برای انقالب ضروری است که استثمار کنندگان نتوانند ديگر به طرز 
 "طبقات پائين"فقط موقعی که . سابق زندگی کنند و حکومت نمايند

طرز سابق  هم پيروی از "طبقات باال" و نظام کهنه را نخواهندديگر 
اين حقيقت را . ، فقط در اين موقع انقالب می تواند، فاتح شودرا نتوانند

انقالب بدون يک بحران : با عبارت ديگر اين طور می توان بيان نمود
که هم دامن استثمار شوندگان وهم دامن استثمار کنندگان (عمومی ملی 

 بنابراين برای انقالب اوًال الزم است که ١٨٦غير ممکن است) ردرا بگي
يا در هر صورت اکثريت کارگرانی که آگاهی (اکثريت کارگران 

به لزوم ) طبقاتی دارند، فکر می کنند و از حيث سياسی فعال می باشند
انقالب کامًال پی برند و آماده باشند که در راه آن جان خويش را فدا 

حاکمه به چنان بحران حکومتی دچار شده ى زم است طبقهکنند؛ ثانيًا ال
را به سوی سياست جلب ها باشد که حتی عقب مانده ترين توده

حکومت را ناتوان می سازد و به انقالبيون امکان ميدهد ... مينمايد
 ٢٢٢ ص ٢٥رجوع شود به جلد (« . سريعًا آن را سرنگون سازند

  ).چاپ روسی
  

ورژوازی و برقرار نمودن حکومت اما سرنگون ساختن حکومت ب
. پرولتاريا در يک کشور؛ هنوز به معنای تأمين پيروزی کامل سوسياليسم نيست

پرولتاريای کشور پيروزمند پس از استحکام بنيان حکومت خويش و جلب 
سوسياليستی را در ى دهقانان به طرف خود می تواند و موظف است جامعه

 آن معنا است که پرولتاريا بدين ترتيب به ولی آيا اين به. کشور خود بنا کند
پيروزی کامل و قطعی سوسياليسم نايل می شود، يعنی آيا وی خواهد توانست با 
نيروی يک کشور فقط، اساس سوسياليسم را کامًال مستحکم نموده، مملکت را از 

خارجی و بنابراين از تجديد رژيم سابق به کلی تضمين نمايد؟ خير اين ى مداخله
برای اين مسئله، پيروزی انقالب اقًال در چند مملکت الزم . ن معنا نيسته آب

بدين جهت توسعه دادن و کمک به انقالب ساير کشورها عمده ترين . ميباشد
از اين لحاظ انقالب کشور پيروزمند . ستاآن انقالبی است که فاتح شدهى وظيفه

پشتيبانی و افزاری برای ى مستقل بلکه به مثابهواحدی ى بايد خود را نه به مثابه
  . به حساب آوردکشورهاساير پرولتاريا در  بايد پيروزی تسريع

  :لنين اين مقصود را در دو کلمه بيان داشته و می گويد
 تکليف انقالب پيروزمند آن است که حداکثر آن سعی و کوشش 

 ترقی و کمک و برایرا که در خور توانائی يک کشور است 

                                                 
.استالين. ی.ـ تکيه روی کلمات از من است١٨٦    
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 ٢٣رجوع به جلد (« .  بکار بردتمام کشورها در برانگيختن انقالب
  ). چاپ روسی ٣٨٥ص 

  .تئوری انقالب پرولتاريائی لنينى به طور کلی اين بود خواص مشخصه
  
  
  
  

٤  
  

  ديکتاتوری پرولتاريا
 
  

  :اساسی را اختيار می کنمى از اين مبحث من سه مسئله
  

  ؛آلت انقالب پرولتاريائیى ديکتاتوری پرولتاريا به مثابه) الف
  ازی؛وسيادت پرولتاريا بر بورژى ديکتاتوری پرولتاريا، به مثابه) ب
  .شکل دولتی ديکتاتوری پرولتارياى حاکميت شوروی، به مثابه) ج
  
 ىمسئله. آلت انقالب پرولتاريائیى ديکتاتوری پرولتاريا، به مثابه) ١

ی مضمون اساسی انقالب پرولتاريائى ديکتاتوری پرولتاريا قبل از همه مسئله
ى ی آن فقط به وسيلههاانقالب پرولتاريائی، نهضت و توسعه و موفقيت. می باشد

ديکتاتوری پرولتاريا آلت . ديکتاتوری پرولتاريا جسم و جان به خود می گيرد
انقالب پرولتاريائی، ارگان آن و مهم ترين تکيه گاه آن است، و بدين منظور به 

دگان سرنگون شده را سرکوب نمايد ست که اوًال مقاومت استثمارکننوجود آمده ا
ی خود را تثبيت کند و ثانيًا انقالب پرولتاريائی را تا انجام کار، يعنی هاو کاميابی

انقالب بدون ديکتاتوری . رساندن انقالب تا پيروزی کامل سوسياليسم، ادامه دهد
پرولتاريائی نيز می تواند بر بورژوازی غلبه کرده، حکومت وی را سرنگون 

ست و سپس ولی سرکوبی مقاومت بورژوازی و حفظ فتوحاتی که شده ا. کند
پيشرفت به سوی فتح قطعی سوسياليسم ديگر برای انقالب ميسر نيست مگر اين 

معينی از ترقی خود تکيه گاه و ارگان مخصوصی به شکل ى که در درجه
 .ديکتاتوری پرولتاريا برای خويش درست نمايد

آيا معنای ) . لنين ( «  هر انقالبی است اساسیى حکومت مسئلهى مسئله» 
اين جمله اين است که در اينجا موضوع فقط به همان در درست گرفتن حکومت 
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بورژوازی . تصرف حکومت فقط آغاز کار است. محدود ميشود؟ خير اين نيست
قوی تر از ها علل بسياری، مدتى سرنگون شده در يک کشور، در نتيجه

به اين جهت اهميت .  باقی می ماند،ستگون ساخته اپرولتاريائی که آن را سرن
مطلب  در آن است که بتوان حکومت را در دست نگاه داشت، بنيان آن را محکم 

برای نيل به اين مقصود چه چيز الزم است؟ . نمود و آن را مغلوب نشدنی کرد
روز "برای رسيدن به اين هدف اقًال الزم است سه کار عمده را، که در همان 

   :از پيروزی در مقابل ديکتاتوری پرولتاريا عرض اندام می کند، انجام داد" بعد
ى در هم شکستن مقاومت مالکين و سرمايه دارانی که در نتيجه) الف

 است و از انقالب از اوج فرمانروائی سرنگون شده و اموالشان ضبط گرديده
کومت مساعی و هرگونه کوشش آنها در برقراری مجدد حى ميان بردن کليه

  سرمايه؛ 
 زحمتکشان را در ىکه کليهاى سازمان دادن امر ساختمان به شيوه) ب

اطراف پرولتاريا جمع و متحد نمايد و انداختن کار به مجرائی که وسائل از بين 
  رفتن و محو طبقات را مهيا سازد؛ 

مسلح کردن انقالب، تشکيل ارتش انقالب برای مبارزه با دشمنان ) ج
  . با امپرياليسمىخارجی و مبارزه

ديکتاتوری پرولتاريا برای آن الزم است که اين مسائل را به موقع عمل 
  .گذاشته و اجرا نمايد
  :لنين می گويد

  
عبور از سرمايه داری به سوسياليسم يک عصر کامل تاريخی  » 

ست استثمار کنندگان تا وقتی که هنوز اين عصر تمام نشده ا. است
اقدام  هم به اميدواری را اميدوار بوده و اين  رژيم قديمناگزير به تجديد

پس از اولين .  برای برقراری وضع قديم بدل خواهند ساختو کوشش
مغلوبيت جدی، اسثتمارکنندگان سرنگون شده، که ابدًا واژگونی خود 
را منتظر نبوده و آن را باور نکرده حتی تصورش را هم نمی کردند با 

 و کينه و تنفری که صد برابر جديتی ده چندان و با حرص سبعانه
که از آنها منتزع شده و برای " بهشتی"افزون شده، برای عودت 

 و اکنون ی خود که تا حال بسی شيرين زندگی می کردندهاخانواده
کار و زحمت ه يا ب(آنها را به ورشکستگی و فقر " ی عوامهارجاله"
ال و در دنب.  محکوم می کنند، داخل نبرد می شوند"...)عادی"

وسيع خرده بورژوازی کشيده ى اران استثمار کننده، تودهدسرمايه
ممالک ى تاريخی همهى سال تجربهها ی که دهاميشود، همان توده

، امروز به شاهد بر آن است که پيوسته در حال تزلزل و ترديد بوده
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دنبال پرولتاريا می رود و فردا از مشکالت انقالب مرعوب می گردد 
ا نيمه شکست کارگران خود را باخته و عصبانی و از اولين شکست ي

شده دست و پای خود را گم کرده شروع به نق نق و آه و ناله می کند 
رجوع به ( « . و خود را از يک اردوگاه به اردوگاه ديگر می اندازد

  ). چاپ روسی٣٥٥ ص ٢٣جلد 
   

بورژوازی حق دارد برای تجديد رژيم قديم سعی وکوشش کند زيرا پس از 
ست پرولتاريائی که او را سرنگون کرده ای مديدی از هارنگونی خود باز مدتس

  : لنين می گويد.قوی تر می ماند
  

و  ؛نداهرگاه استثمار کنندگان فقط در يک کشور سرکوب شده » 
چنان که می دانيم معموًال اين طور است زيرا که وقوع انقالب در 

باز ر اين صورت آنها چندين کشور بسيار به ندرت اتفاق می افتد؛ د
   )٣٥٤همانجا ص ( « .  از استثمار شوندگان می باشدهم قوی تر

  
  نيروی بورژوازی سرنگون شده در چيست؟ 

  
بين المللی و روابط نيرومند و ى در نيروی سرمايه» : اوًال،

 چاپ ١٧٣ ص ٢٥رجوع به جلد  ( «استوار بين المللی بورژوازی 
  ).روسی
  

استثمار کنندگان تا مدت مديدی بعد از انقالب » : ثانيًا، در اين که
 را برای خود حفظ ی بزرگهارجحانباز ناگزير در عمل يک سلسله 

، ) نمی توان از بين برداشتباره زيرا پول را يک(پول : می کنند
مقداری و غالبًا مقدار متنابهی، اشياء منقول، روابط، مهارت تشکيالتی 

) هاادات، طرق، وسائل و امکانع" (اسرار"و اداری، علم بر تمام 
اداری، معلومات و تحصيالت عالی تر، نزديکی با اشخاصی که 

و به سبک بورژوازی زندگی و (دارای معلومات عالی فنی هستند 
که اين مسئله دارای اهميت (، مهارت بسيار در کار نظام )فکر ميکنند

       اينها در دست آنان باقی ى  و غيره؛ همهو غيره) بسياری است
  ) چاپ روسی ٣٥٤ ص ٢٣رجوع به جلد  ( «ميماند 

  
 می باشد، زيرا عادت و نيروی توليد کوچکى در قوه» : ثالثًا،

متأسفانه هنوز توليد کوچک در جهان زياد و خيلی هم زياد است و 
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توليد کوچک است که همواره، هر روز و هر ساعت به خودی خود 
... وجود می آورده بوازی را به مقياس هنگفتی سرمايه داری و بورژ

از بين بردن طبقات فقط اين نيست که مالکين و سرمايه داران » زيرا  
بايد اين کار را ما نسبتًا به سهولت انجام داديم؛ بلکه . را بيرون نمود

نمی توان  ولی اينان را مولدين کوچک کاال را نيز بر طرف ساخت
ا بايد از در مماشات بيرون ريخت، نمی توان سرکوب ساخت، با آنه

در اثر کار طوالنی و ) و الزم است(، آنها را فقط می توان در آمد
رجوع ( « . آهسته، با احتياط از راه کار تشکيالتی از نو تربيت نمود

  ). چاپ روسی ١٨٩ و ١٧٣ ص ٢٥به جلد 
  

  :به اين جهت لنين می گويد
  

ين جنگ ديکتاتوری پرولتاريا، فداکارانه ترين و بی امان تر» 
 يعنی بورژوازی است که مقاومت مقتدرتردشمن جديد بر ضد ى طبقه

 ديکتاتوری   » که، « ستده برابر گرديده اآن پس از واژگون شدن 
سر سخت خونين و بدون خون ريزی، جبری ى پرولتاريا يک مبارزه

 آميز، نظامی و اقتصادی، تعليم دهنده و اداره کننده، بر ضد و مسالمت
  ) ١٩٠ و ١٧٣همان جلد ص ( « . قديم می باشدى جامعه نقوا و سن

  
تصور نمی رود حاجت به اثبات باشد که اجرای اين مقاصد در يک مدت 
قليل و انجام تمام اين امور در عرض چند سال، بکلی غير ممکن است لذا به 

انتقال از سرمايه داری به کمونيسم نبايد به عنوان ى ديکتاتوری پرولتاريا و دوره
نگاه " خيلی انقالبی"ی به شکل يک رشته فرامين و احکام اگذرندهى  دورهيک

ای داخلی و هکرد، بلکه بايد آن را مانند يک عصر کامل تاريخی پر از جنگ
تصادمات خارجی، عمليات سرسخت تشکيالتی و ساختمان اقتصادی، حمله و 

زم اين عصر تاريخی نه فقط برای آن ال. عقب نشينی، فتح و شکست دانست
است که طی آن مقدمات اقتصادی فرهنگی برای پيروزی کامل سوسياليسم به 
وجود آيد بلکه هم چنين برای اين که پرولتاريا فرصت داشته باشد اوًال؛ خود را 

، پرورش دهد و آبديده مملکت را داشته باشدی به عنوان نيروئی که استعداد اداره
ی را در خطی که ضامن تشکيل سازد و ثانيًا؛ تربيت طبقات خرده بورژواز
  .توليد سوسياليستی باشد تجديد و اصالح نمايد

  :مارکس به کارگران می گفت
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های ی داخلی و نبردهاشما بايد پانزده، بيست، پنجاه سال جنگ » 
بين المللی را در زندگی خود از سر بگذرانيد تا باالخره موفق شويد نه 

ز تغيير داده و خود را برای تنها مناسبات موجود بلکه خويشتن را ني
. مارکس و ف. رجوع به تاليف ک( «  . سيادت سياسی قابل نمائيد

  ). چاپ روسی ٥٠٦ ص ٨ جلد انگلس
  

  :لنين فکر مارکس را ادامه و بسط داده و می نويسد
  

ا دهقان و خرده هدر شرايط ديکتاتوری پرولتاريا بايد ميليون» 
 و روشنفکر بورژوازی را مالک، صدها هزار مستخدم، مأمور دولت
پرولتری و رهبری پرولتری از نو تربيت نموده، تحت اطاعت دولت 

در آوريم و عادات و سنن بورژوازی را در وجود آنان مغلوب    
تربيت خود پرولترها را هم در يک ... »چنان چه بايد  « نمائيم 
ا آنها زير. ديکتاتوری پرولتاريا تغيير دادى طوالنی بر زمينهى مبارزه

معجزه و يا ى هم توهمات خرده بورژوازی خود را يک باره به وسيله
وحی آسمانی و يا از راه شعار و قطعنامه و تصويبنامه دور 

ی طوالنی و سخت اتودهى ندازند و برای اين منظور يک مبارزهانمی
مردم الزم ى بر ضد نفوذ و تأثيرات زياد خرده بورژوازی در توده

  ) چاپ روسی ٢٤٨و  ٢٤٧ ص ٢٥جلد رجوع به  ( « .است
  
از  .سيادت پرولتاريا بر بورژوازیى ديکتاتوری پرولتاريا به مثابه) ٢

همين مطالبی که ذکر شد واضح می گردد که ديکتاتوری پرولتاريا فقط تبديل 
و غيره و حفظ نظم وترتيب " کابينه"اشخاص و اعضاء دولت و تغيير ى ساده

ای تمام ممالک، هو اپورتونيستا همنشويک. اشداقتصادی و سياسی قديم نمی ب
که از اسم ديکتاتوری پرولتاريا چون آتش می ترسند و از شدت واهمه مفهوم      

تصرف " را بجای مفهوم ديکتاتوری قالب می زنند، معموًال  "تصرف حکومت"
و پيدايش وزرای جديد از قبيل شيدمان و " کابينه"را نيز به تغيير " حکومت

تصور نمی رود . نالد و هندرسن بر سر حکومت تعبير می کنندو ماکدسکه،ون
ا و امثال آن هيچ وجه مشترکی با هالزم به تشريح باشد که اين تغيير کابينه

پرولتاريای حقيقی ديکتاتوری پرولتاريا و تصرف حکومت حقيقی به دست 
ورژوازی به  ماندن نظامات قديم بائی که با بر جاه و شيدمانهاماکدونالد. ندارد

ند به اصطالح حکومتشان جز يک دستگاه مطيع در دست احکومت رسيده
ی در دست ا و روپوشی بر روی جراحات امپرياليسم و جز اسلحهبورژوازی

 مظلوم و استثمار شونده چيز ديگری یبورژوازی بر ضد نهضت انقالبی توده
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و سودمند در وقتی که برای سرمايه مناسب ها اين حکومت. نمی تواند باشد
ثمار کنند، به عنوان يک پرده و تنيستند و مشکل است که توده را بی پرده اس

آن است که ى ئی نشانههاالبته ظهور چنين حکومت. ماسکی الزم می شوند
 آرام نيست، ولی به هر ]١[" در شيپکا"هم ) يعنی سرمايه دارها" (وضع آنها"

ی اد که رنگ و روغن تازهناباز همان حکومت سرمايهها حال اين قبيل حکومت
از حکومت ماکدونالد يا شيدمان تا تصرف حکومت به دست . ندابه خود زده

ديکتاتوری پرولتاريا تعويض حکومت . پرولتاريا تفاوت از زمين تا آسمان است
ای حکومتی جديد در مرکز و هيست با دستگاهانبوده بلکه يک دولت تازه

ی دولت قديم هاکه بر روی ويرانهلت پرولتاريا است و اين دوها شهرستان
  . استوجود آمدهه بورژوازی ب

ديکتاتوری پرولتاريا بر اساس نظامات بورژوازی ظهور نکرده بلکه در 
جريان در هم شکستن آنها و پس از سرنگونی بورژوازی و در ضمن سلب 
مالکيت از مالکين و سرمايه داران، در جريان دسته جمعی کردن آالت و وسائل 

.  توليد و باالخره در جريان انقالب جبری پرولتاريا ظاهر می گرددىعمده
ديکتاتوری پرولتاريا قدرت انقالبی است که بر فشار و جبر نسبت به بورژوازی 

  .تکيه می کند
حاکمه برای سرکوب مقاومت مخالفين ى دولت، ماشينی است در دست طبقه

يقت هيچ فرقی با  در حقاز اين حيثديکتاتوری پرولتاريا . طبقاتی خود
ديکتاتوری هيچ يک از طبقات ديگر ندارد زيرا حکومت پرولتاريائی ماشين 

اين .  وجود دارداساسیاما در اينجا يک تفاوت . سرکوبی بورژوازی می باشد
 ی طبقاتی که تا به حال وجودهاتفاوت عبارت از آن است که تمام حکومت

گان بر اکثريت يعنی استثمار ند ديکتاتوری اقليت يعنی استثمار کننداداشته
استثمار  ، ديکتاتوریند و حال آن که ديکتاتوری پرولتاريااشوندگان بوده

  .شوندگان اکثريت بر استثمار کنندگان اقليت است
  :خالصه

  
ديکتاتوری پرولتاريا سيادت غير محدود به قانون و تسلط » 

و متکی به جبر پرولتاريا بر بورژوازی می باشد که از همدردی 
« . عظيم زحمتکشان و استثمار شوندگان بهره مند استى تقويت توده

  ")دولت و انقالب"لنين ( 
  :از اينجا دو استنتاج اساسی می شود

، دمکراسی "کامل" ديکتاتوری پرولتاريا نمی تواند دمکراسی .استنتاج اول
  .برای همه، هم برای اغنيا و هم برای تهی دستان باشد
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 نوينیاريا بايد دولتی باشد به شکل ديکتاتوری پرولت » 
و به شکل نوينی )  پرولترها و عمومًا تهيدستان١٨٧برای(دمکراتيک 
 چاپ ٣٩٣ ص ٢١رجوع به جلد ( « ).  بوژوازیعليه(ديکتاتوری 

  )روسی 
  

ى بارهی کائوتسکی و شرکاء راجع به مساوات عمومی درها ياوه سرائی
ى بورژوا مابانهقط پرده پوشی و غيره ف" کامل"، دمکراسی "خالص"دمکراسی 

اين حقيقت مسلم است که تساوی استثمار شوندگان با استثمار کنندگان غير ممکن 
کارگر است که ى تئوری قشر باالئی طبقه" خالص"تئوری دمکراسی . می باشد

. دست پروردگان و ريزه خوار خوان نعمت غارتگران امپرياليست می باشند
د است که جراحات سرمايه داری را مستور ظهور اين تئوری به آن مقصو

ی استثمار هاداشته، رنگ و روغنی به امپرياليسم زده، در مبارزه بر ضد توده
حقيقی برای " آزادی"با وجود سرمايه داری، . نده نيروی اخالقی به آن بخشدشو

استثمار شوندگان وجود نداشته و نمی تواند داشته باشد، ولو از اين جهت که 
" آزادی"از ى و مطابع و انبارهای کاغذ و غيره که برای استفادها هساختمان

با وجود رژيم . مورد نياز هستند همه در انحصار استثمارکنندگان می باشد
استثمارشونده در اداره کردن کشور وجود ى سرمايه داری اشتراک حقيقی توده

ايط ، ولو به اين جهت که در شرخارجی نداشته و نمی تواند داشته باشد
را ملت تعيين نکرده ها ، حکومتهااری، با وجود دمکراسی ترين رژيمدسرمايه

. معين و منصوب می نمايندها و راکفلرها و مرگانا هبلکه روتشيلدها استينس
 ،اریدسرمايه عبارت است ازدموکراسی اریددمکراسی در شرايط سرمايه

حقوق نمودن محدود  ىدموکراسی استثمارکنندگان اقليت که بر پايه
فقط تحت . ستاستثمارشوندگان اکثريت و بر ضد اين اکثريت استقرار يافته ا

رژيم ديکتاتوری پرولتاريا است که آزادی حقيقی برای استثمار شوندگان ميسر 
. امور مملکت ممکن ميگرددى شده اشتراک واقعی پرولتاريا و دهقانان در اداره

 و دمکراسی پرولتری دمکراسی هنگام ديکتاتوری پرولتاريا، دمکراسی
استثمارشوندگان اکثريت است که بر اساس محدود کردن حقوق استثمارکنندگان 

  .اقليت استقرار يافته و بر ضد اين اقليت متوجه است
 مسالمت تکامل ى  ظهور ديکتاتوری پرولتاريا نمی تواند نتيجه.استنتاج دوم

در ى فقط در نتيجهبورژوازی و دمکراسی بورژوازی باشد، بلکه ى جامعهآميز 
هم شکستن ماشين دولتی بورژوازی و ارتش بورژوازی و دستگاه اداری 

  .بورژوازی و پليس بورژوازی، می تواند ظاهر گردد

                                                 
.استالين. ی.ـ تکيه روی کلمات از من است١٨٧    
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  :می گويند" مانيفست حزب کمونيست"ى مارکس و انگلس در مقدمه
  

کارگر نمی تواند به طور ساده ماشين حاضر دولتی را ى طبقه» 
  مارکس «. کار اندازده ی مقاصد خويش بتصرف کرده آن را برا

 می نويسد، انقالب ١٨٧١ضمن مکتوب خود به کوگلمان در سال 
برخالف سابق ماشين بوروکراسی و نظامی را ... »پرولتاريائی بايد 

، شرط مقدماتی هر انقالب ...از دستی به دستی ندهد بلکه آن را بشکند
  ١٨٨« . ی در قاره از اين قرار استاحقيقی توده

  
ی به دست امارکس راجع به قاره وسيلهى عبارت محدود کننده

ی تمام کشورها داد که داد و فرياد راه انداخته، هاو منشويکها اپورتونيست
بگويند از اينجا معلوم می شود مارکس تکامل و انتقال مسالمت آميز دمکراسی 

که جزء بورژوازی را به دمکراسی پرولتاريائی، الاقل برای بعضی از ممالک 
حقيقتًا هم مارکس . ، ممکن می دانست)انگليس و آمريکا (اروپا نيستند ى قاره

چنين احتمالی را می داد و دليل هم داشت که چنين احتمالی را برای انگليس و 
در آن وقتی که هنوز سرمايه داری . ی هفتاد قرن گذشته بدهدهاآمريکای سال

بعضی شرايط ى اشت و در نتيجهانحصاری در بين نبود، امپرياليسم وجود ند
سير تکاملی اين ممالک، ميليتاريسم و بوروکراتيسم هنوز در آنجاها ى همختص

تا هنگام ظهور امپرياليسم تکامل يافته، کار به همين منوال باقی  .شدت نيافته بود
اما بعدها يعنی پس از گذشتن سی چهل سال، هنگامی که وضع در اين . بود

شه تغيير يافت و در وقتی که امپرياليسم ترقی کرده و تمام کشورها از اصل و ري
کشورهای سرمايه داری را بال استثناء فرا گرفت، موقعی که ميليتاريسم و 
بوروکراتيسم در انگليس و آمريکا هم پيدا شد و در وقتی که شرايط خاص ترقی 

اين ى مسالمت آميز در انگليس و آمريکا از ميان رفت؛ محدوديت درباره
  .کشورها می بايستی به خودی خود از ميان برود

  :لنين می گويد
  

، در عصر اولين جنگ بزرگ ١٩١٧اکنون، در سال  » 
امپرياليستی، ديگر اين محدوديتی که مارکس قائل بود، مورد ندارد و 
خواه انگلستان خواه آمريکا، که از حيث فقدان دستگاه ارتشی و 

آنگلوساکسون،  " آزادی"ايندگان بوروکراتيسم بزرگ ترين و آخرين نم
 ــ بودند، کامًال در باتالق کثيف و خونين ادارات جهانى ــ در همه

                                                 
  ".منتخب مکاتيب مارکس و انگلس" ــ  رجوع شود به ١٨٨  
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بوروکراسی و نظامی عمومی اروپا که همه چيز را مطيع خود کرده 
اکنون چه در . نداو همه چيز را سرکوب می سازد، در غلطيده

 واقعی شرط مقدماتی هر گونه انقالب"انگلستان و چه در آمريکا 
"  دولتیىماشين آماده "از شکستن و داغان کردنعبارت است " مردم

 يعنی پيش از مکمل گشتن امپرياليسم ١٩١٧ ـ ١٩١٤که در سال (
 ٢١رجوع به جلد ( «  ). ستدر آنجا حاضر شده ا" اروپائی"عمومی 

  ). چاپ روسی ٣٩٥ص 
  

 دستگاه به ديگر سخن، قانون انقالب اجباری پرولتاريا و قانون تخريب
شرط مقدماتی چنين انقالبی می باشد، برای ى بورژوازی، که به منزلهى حاکمه
  .ای انقالبی کشورهای امپرياليستی دنيا قانونی است ناگزيرهنهضت

دوری هرگاه پرولتاريا در عمده ترين کشورهای ى البته در آينده
اليستی سوسيى اری فعلی به احاطهدسرمايهى پيروز گردد و احاطهاری دسرمايه

ی از ممالک اتبديل شود، در آن صورت کامًال محتمل خواهد بود که در پاره
اران داوضاع بين المللی، سرمايه" مساعد نبودن"ى سرمايه داری در نتيجه

ای مهمی به نفع پرولتاريا هگذشت" داوطلبانه"صالح خود را در آن بدانند که 
مسالمت "طور ه رهائی ببکنند و در اين صورت تکامل و انتقال در چنين کشو

دور و ى ولی اين فقط فرضی است مربوط به آينده. صورت پذيرد" آميز
نزديک هيچ گونه پايه و اساسی برای آن وجود ى احتمالی، و نسبت به آينده

  .ندارد
  :لذا لنين حق دارد که می گويد

   
انقالب پرولتاريا بدون تخريب جبری ماشين دولتی بورژوازی » 

رجوع به ( « .  غير ممکن می باشدجديد ماشين دولتی و تبديل آن به
  ). چاپ روسی ٣٤٢ ص ٢٣جلد 

  
       .شکل دولتی ديکتاتوری پرولتارياى حکومت شوروی به مثابه) ٣
  قلع و قمع بورژوازی و شکستن دستگاه دولتی،فتح ديکتاتوری پرولتاريا مفهوم 
اين . رولتاريائی است و تبديل دمکراسی بورژوازی به دمکراسی پاریدسرمايه

آن می توان اين کار عظيم ى ولی کدام تشکيالت است که به وسيله. روشن است
سازمانی پرولتاريائی که بر اساس ى را انجام داد؟ اين که اشکال کهنه

 در اين ،ند برای اين کار کافی نيستنداپارلمانتاريسم بورژوازی نشو و نما يافته
جديد پرولتاريا است که نه تنها قادر است نقش پس کدام تشکيالت . ترديدی نيست

گورکن دستگاه دولتی سرمايه داری را ايفاء نموده، نه فقط اين دستگاه را بشکند 
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و به جای دمکراسی بورژوازی دمکراسی پرولتاريائی دائر کند، بلکه پايه و 
  اساسی نيز برای دولت پرولتاريائی شود؟

  .ت است از شوراهاآن شکل جديد تشکيالت پرولتاريا عبار
  نيروی شوراها نسبت به اشکال سابق تشکيالت پرولتاريا در چيست ؟

ی پرولتاريا ميباشند زيرا ا تشکيالت تودهجامع تريندر آن است که شوراها 
  . آنها و فقط آنها هستند که بدون استثناء تمام کارگران را در بر می گيرند

ى  هستند که شامل کليهیا تشکيالت تودهيگانهدر آن است که شوراها 
        مظلومين و استثمار شوندگان، کارگران و دهقانان و سربازان و ناويان 

از طرف پيش آهنگ ها تودهى  و لذا در آنجا رهبری سياسی مبارزهمی شوند،
تر و کامل تر از هر شکل ديگری  يعنی پرولتاريا ممکن است آسانها توده

  . صورت گيرد
انقالبی توده و اقدامات ى  مبارزهقوی ترين ارگاندر آن است که شوراها 

ى سياسی توده و قيام توده بوده، ارگانی هستند که می توانند اقتدار عظيم سرمايه
  .مالی و ضمائم سياسی آن را در هم شکنند

يعنی    ها  خود تودهىبالواسطهدر آن است که شوراها تشکيالت 
هستند، تشکيالتی که شرکت ها ه و لذا معتبرترين تشکيالت توددمکراسی ترين

 را در ساختن دولت جديد و اداره کردن آن بی نهايت آسان کرده، انرژی توده
 برای تخريب بنيان توده را در مبارزهى انقالبی و نيروی ابتکار و استعداد خالقه

  . رژيم کهن و در مبارزه برای رژيم نوين پرولتری به حداکثر گسترش می دهند
رت است از جمع آوری و تشکل شوراهای محلی در دولت شوروی عبا

يک تشکيالت عمومی دولتی، در تشکيالت دولتی پرولتاريا که هم پيش آهنگ 
حاکمه می باشد به ديگر سخن ى مظلوم و استثمار شونده و هم طبقهى توده

  .عبارت از جمع آوری آنها در جمهوری شوراها است
ترين و انقالبی ترين ی اماهيت حکومت شوروی در آن است که توده

        ای همان طبقاتی که در زير يوغ ظلمهمخصوصًا سازمانها سازمان
 تمام اقتدارات و مطلق و دائمیتکيه گاه "و مالکين بودند اکنون سرمايه داران 
ائی که حتی در دمکراسی ترين ههمان توده"می گردند و " دستگاه دولتی

رای تساوی حقوقی بودند ولی      به موجب قانون دا" بورژوازیی اهجمهوری
عمًال به هزاران حيله و وسيله از شرکت در حيات سياسی و استفاده از حقوق و "

 و حتمی و در عين دائمیآزادی دمکراسی محروم می شدند اکنون به شرکت 
رجوع به  ( ١٨٩"دمکراتيک دولت جلب می شوندى  در ادارهقطعیحال شرکت 

  .) چاپ روسی ١٣ ص ٢٤لنين جلد 

                                                 
استالين.  ی.روی کلمات در همه جا از من استى ـ تکيه١٨٩    
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 از تشکيالت دولت است که شکل جديدیبه همين جهت حکومت شوروی 
اصوًال با شکل سابق دمکراسی بورژوازی و اصول پارلمانتاريسم متفاوت       

ى  از حکومت است که نه برای استثمار و تعدی بر تودهیايک نوع تازه. ميباشد
 و برای زحمتکشان بلکه برای آزادی کامل آنان از هرنوع ظلم و استثمار

  .ديکتاتوری پرولتاريا اعمال می گردد
  لنين حق داشت وقتی می گفت که با پيدايش حکومت شوروی،

  
عصر پارلمانتاريسم دمکراسی بورژوازی خاتمه يافته و در » 

تاريخ عمومی دنيا فصل جديدی که عصر ديکتاتوری پرولتاريا است 
  «. شروع گرديده است

   
  ؟ استحکومت شوروی کدامى صفات مشخصه

ى آن است که در شرايط وجود طبقات حکومت شوروی در بين کليه
    ی تر و ادولتی تودههای سازمانی ی ممکن دولتی، از همههاسازمان

تر است، زيرا اين دولت ميدان اتفاق و همکاری کارگران و دهقانان  دمکراسی
يش به اين  و در اقدامات خو عليه استثمارکنندگان بودهه در مبارزهاستثمار شوند

اتفاق و معاضدت متکی می باشد، و از اين لحاظ است که حکومت اکثريت مردم 
  .بر اقليت، دولت اين اکثريت و مظهر ديکتاتوری آن محسوب می شود

ى ی دولتی جامعههاآن است که حکومت شوروی بين المللی ترين سازمان
مساعدت طبقاتی است، زيرا اين حکومت هرگونه ستم ملی را محو کرده بر 

گرد آمدن اين ى کش ملل مختلف تکيه می کند و بدين طريق مسئلهزحمتى توده
  .ا را در يک اتفاق دولتی واحد تسهيل می نمايدهتوده

ی هاآن است که خود اسلوب ساختمان حکومت شوروی کار رهبری توده
مظلوم و استثمار شونده را از طرف پيش آهنگ آنها يعنی پرولتاريا، که 

  .شوراها می باشد، آسان می سازدى  آگاه ترين هستهمتحدترين و
  :لنين می گويد

  
ای طبقات ه نهضتىکليهى و تجربهها انقالبى کليهى تجربه » 

نهضت سوسياليستی جهانی به ما می آموزد که فقط ى مظلوم و تجربه
ى هپرولتاريا است که می تواند قشرهای از هم پاشيده و عقب ماند

شونده را به دور هم جمع کرده به دنبال مردم زحمتکش و استثمار 
  ). چاپ روسی ١٤ ص ٢٤رجوع به جلد ( « . خود ببرد
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موضوع اينجا است که اسلوب ساختمان حکومت شوروی، عملی کردن آن 
  .چه را که اين تجربه نشان می دهد، آسان می نمايد

مجريه را در تشکيالت واحد ى مقننه و قوهى آن است که دولت شوروی قوه
ای انتخاباتی محلی را به واحدهای توليدی يعنی هلتی جمع کرده، حوزهدو

 و بدين طريق کارگران و به طور کلی  تبديل می سازدهاو کارخانهها فابريک
ای اداری دولتی مربوط نموده به آنان هی زحمتکش را مستقيمًا با دستگاههاتوده

  .مملکت را می آموزدى طرز اداره
وی می تواند ارتش را از اطاعت به آن است که فقط حکومت شور

فرماندهی بورژوازی آزاد سازد و اين ارتش را که در رژيم سرمايه داری آلت 
ستم بر خلق می باشد به آلت استخالص آن از يوغ بورژوازی خودی و بيگانه 

  .تبديل نمايد
  :آن است که

  
فقط تشکيالت دولتی شوروی می تواند دستگاه قديم يعنی  » 

ژوازی اداری و قضائی را يک مرتبه بشکند و به طور دستگاه بور
  )در همان کتاب ( « . قاطعی آن را داغان کند

  
زحمتکشان ى آن است که فقط شکل شوروی دولت است که تشکيالت توده

دولت جلب کرده و ى و استثمار شوندگان را به شرکت دائمی و بالشرط در اداره
ل گشتن دولت را که يکی از عوامل  قابليت دارد که جريان زائبه اين ترتيب
  . تهيه نمايد،بدون دولت و کمونيستی آينده استى اساسی جامعه

بنابراين جمهوری شوراها آن شکل سياسی مطلوب و باالخره به دست 
در قالب آن بايد استخالص اقتصادی پرولتاريا و پيروزی کامل ی است که اآمده

  .سوسياليسم صورت پذيرد
حکومت شوروی تکامل و سرانجام آن . اين شکل بودى کمون پاريس نطفه

  .است
  :برای اين است که لنين می گويد

  
جمهوری شوراهای نمايندگان کارگران وسربازان و دهقانان نه فقط يک » 

 شکلی است که         ١٩٠بلکه تنها ... شکل عالی تری از مؤسسات دمکراتيک است
رجوع (« . اليسم را تأمين نمايدعبور به سوسيى می تواند بی دردسرترين طريقه

  ). چاپ روسی١٣١ ص ٢٢به جلد 

                                                 
.استالين. ی.ـ تکيه روی کلمات از من است١٩٠    
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   دهقانانىمسئله
  
  

  :از اين مبحث من چهار مسئله را اختيار می کنم
  طرح مسئله؛) الف
  دهقانان در زمان انقالب دمکراتيک بورژوازی؛) ب
  دهقانان در زمان انقالب پرولتاريائی؛) ج
  وی؛دهقانان بعد از استحکام حکومت شور) د
  
اساسی لنينيسم مسئله ى تصور می کنند که نکتها هبعضی:  طرح مسئلهـ ١

 ى مربوط به دهقانان و نقش و درجهیء لنينيسم مسئلهدهقانان بوده و سرمنشا
موضوع اساسی . اين تصور به کلی عاری از صحت است. اهميت آن می باشد

يکتاتوری پرولتاريا دى  دهقانان نبوده بلکه مسئلهیلنينيسم و سرمنشاء آن مسئله
موضوع دهقانان، . و شرايط بدست آوردن و شرايط استوار ساختن آن می باشد
 يک متفق است، یکه برای پرولتاريا در مبارزه در راه تصرف حکومت، مسئله

  .  فرعی استاىمسئله
 دهقانان را از آن اهميت جدی و حياتی که اين یولی اين قضيه ابدًا مسئله

بر همه معلوم است . ای انقالب پرولتاريائی دارد، نمی اندازدمسئله بدون شک بر
ی روس مخصوصًا در ها دهقانان از طرف مارکسيستیکه بررسی جدی مسئله

به طور جدی شروع گرديد يعنی در همان موقعی ) ١٩٠٥(انقالب اول ى آستانه
پرولتاريا اهميت ى که موضوع بر انداختن تزاريسم و به وجود آوردن سلطه

را در برابر حزب کامًال آشکار نموده و موضوع متفق پرولتاريا در انقالب خود 
و نيز بر همه معلوم . قريب الوقوع بورژوازی، اهميت حياتی به خود گرفته بود

ه ديکتاتوری پرولتاريا، بى است که هنگام انقالب پرولتاريائی، وقتی که مسئله
ای پرولتاريا در انقالب متفق برى دست آوردن وحفظ آن منجر به موضوع تهيه

قريب الوقوع پرولتاريائی گرديد، موضوع دهقانان روسيه باز بيشتر کسب 
علتش هم واضح است؛ هر که برای حکومت آماده می شود و به . اهميت نمود

  .متفقين حقيقی خود توجه نکندى طرف آن می رود نمی تواند به مسئله
کلی و عمومی ديکتاتوری ى دهقانان جزئی از مسئلهى از اين حيث مسئله

پرولتاريا می باشد و به اين شکل يکی از حياتی ترين مسائل لنينيسم را تشکيل 
  .می دهد
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ی از اوقات رفتار منفی احزاب بين الملل اعلت بی اعتنائی و حتی در پاره
ای غرب دهقانان فقط شرايط مخصوص تکامل کشورهى نسبت به مسئلهدوم 
ن است که اين احزاب به ديکتاتوری پرولتاريا علت آن پيش از همه اي. نيست

ايمان ندارند، از انقالب ترسيده و در اين خيال نيستند که پرولتاريا را به طرف 
حکومت ببرند و آن کس هم که از انقالب بترسد، کسی که خيال ندارد پرولتاريا 

     را به طرف حکومت سوق دهد مسلمًا به متفقين پرولتاريا در انقالب نيز    
لسويه و دور از ا وجود متفق علیینمی تواند عالقمند باشد، برای او مسئله

لملل دوم، که موضوع دهقانان را مورد اروش پهلوانان بين. واقعيت است
ى پسنديده و نشانهى ء قرار می دادند، در نظرخودشان عالمت يک رويهاستهزا

 هم مارکسيسم در یاو اما در واقع ذره. محسوب می گردد" حقيقی"مارکسيسم 
ى اين عمل وجود ندارد زيرا القيدی نسبت به چنين موضوع مهمی مثل مسئله

انقالب پرولتاريائی، در حقيقت همانند نفی و انکار ى دهقانان در آستانه
  .بارز خيانت به مارکسيسم می باشدى ديکتاتوری پرولتاريا و بدون شک نشانه

دهقانی، ى ای انقالبی، که تودههنآيا از امکا: طرح سئوال از اين قرار است
ست، اکنون ديگر بر حسب شرايط معين زندگی، در اعماق خود مستور داشته ا

 آيا اميدواری و دليلی وجود داردست  و اگر نشده ا است يا نهمنتهای استفاده شده
دهقانی و ى برای انقالب پرولتاريائی استفاده شود و تودهها که از اين امکان

بورژوازی، که نقش دهقانان ى آن از حال ارتش ذخيرهى  شوندهر استثمااکثريت
ى ای بورژوازی غرب بود و اکنون نيز هست، به ارتش ذخيرههدر انقالب

  پرولتاريا و متفق وی تبديل گردد؟
لنينيسم به اين سئوال جواب مثبت می دهد، يعنی وجود استعدادهای انقالبی 

از آن را ى موده و امکان استفادهدهقانی تصديق نى را در صفوف اکثريت توده
  .به نفع ديکتاتوری پرولتاريا ممکن می شمارد

 ،ردينتايجی را که لنينيسم در اين باره می گى تاريخ سه انقالب روسيه کليه
  .يد می نمايدأيت

 عملی که از اينجا بدست می آيد، عبارت است از لزوم ىبنابراين نتيجه
آنها عليه ستم و استثمار و ى مبارزهای زحمتکش دهقانان در هکمک به توده

ولی البته اين عبارت به آن معنی نيست که . برای استخالص از مذلت و فشار
در اينجا .  نهضت دهقانی را پشتيبانی و تقويت نمايدهر نوعپرولتاريا بايد 

دهقانان است که مستقيم يا غير ى مقصود ما تقويت چنان نهضت و چنان مبارزه
 آزادی بخش پرولتاريا را آسان کرده و به نحوی از انحاء آب مستقيم کار نهضت

ى به آسياب انقالب پرولتاريائی ريخته تبديل دهقانان را به ذخيره و متفق طبقه
  . کارگر تأييد کند
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 اين دوره شامل زمان .دهقانان در زمان انقالب دمکراتيک بورژوازیـ ٢
و از آن جمله خود  ) ١٩١٧( و انقالب دوم  ) ١٩٠٥( بين انقالب اول روسيه 

اين دوره، خالص گشتن دهقانان از زير ى عالمت مشخصه. اين انقالب می باشد
 به طرف روی آوردنو ها  آنان از کادتدور شدننفوذ بورژوازی ليبرال و 
تاريخ اين دوره عبارت است از تاريخ . ميباشدا هپرولتاريا و حزب بلشويک

بر سر ) پرولتاريا(ها و بلشويک) رالبورژوازی ليب(ا هبين کادتى مبارزه
سرنوشت اين مبارزه را دوران مجلس دوما تعيين نمود زيرا چهار . دهقانان

دوره از مجلس دومای روسيه برای دهقانان روسيه درس عبرتی گرديد و اين 
 نه زمين، نه ]٢[ اهدرس به طور وضوح به دهقانان نشان داد که از دست کادت

 ،ان نخواهد شد و تزار با تمام قوا طرفدار مالکين بودهکدام عايدش آزادی هيچ
ا نيز از تزار پشتيبانی می نمايند و يگانه قدرتی که آنها می توانند به هکادت

کمک آن اعتماد کنند و اميدوار باشند همانا کارگران شهری يعنی پرولتاريا 
 دهقانان يد نموده دوریيدوما را تأى جنگ امپرياليستی فقط درس دوره. ميباشد

ای هرا ازبورژوازی و تنها ماندن بورژوازی ليبرال را تکميل کرد زيرا سال
جنگ کامًال نشان داد که اميد گرفتن صلح از تزار و متفقين بورژوازی او به 

ى ای روشن دوران دوما، سلطههبدون درس. و فريب محض استساس اکلی بی
  . پرولتاريا غير ممکن می بود
گران و دهقانان در انقالب بورژوازی دمکراتيک بدين طريق اتحاد کار

عمومی ى پرولتاريا در مبارزه) رهبری ( ى بدين طريق سلطه. صورت پذيرفت
ی که منجر به انقالب اسلطه. برای سرنگون ساختن تزاريسم به وجود آمد

  . گرديد١٩١٧ى فوريه
  وانگليس، فرانسه، آلمان(ای بورژوازی غرب هکه می دانيم انقالب چنان
ى هرهبری انقالب در آنجا به عهد. در مسير ديگری جريان يافتند) اتريش

پرولتاريا، که به علت ضعف خود، يک قدرت مستقل سياسی نبوده ونميتوانست 
در آنجا استخالص دهقانان از . هم باشد، نبود و به بورژوازی ليبرال تعلق داشت

کل بود انجام نگرفت لعده و غير متشارژيم سرواژ با دست پرولتاريا که قليل
در آنجا دهقانان به معيت بورژوازی . انجام آن گرديدى بلکه بورژوازی وسيله

. بورژوازی بودندى در آنجا دهقانان ذخيره. ليبرال عليه اوضاع قديم قيام نمودند
 در آنجا انقالب موجب شد که وزن سياسی بورژوازی به طور هنگفتی لذا

  .افزايش يابد
. معکوس بخشيدى انقالب بورژوازی درست نتيجه، برعکس در روسيه

بورژوازی را به عنوان يک نيروی سياسی تقويت نکرد بلکه تضعيف نمود، به 
عمده آن ى ذخائر سياسی بورژوازی نيافزود بلکه منجر به از دست دادن ذخيره

انقالب بورژوازی روسيه بورژوازی . يعنی به از دست دادن دهقانان گرديد
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صف اول قرار نداد، بلکه پرولتاريای انقالبی را جلو آورد ليبرال را در 
  .دهقانان را در اطراف وی جمع نمودها وميليون

ًا در همين مسئله ضمنًا باعث آن گرديد که انقالب بورژوازی روسيه نسبت
پرولتاريا نطفه و ى عرض مدت کوتاهی به انقالب پرولتاريائی رسيد، سلطه

  .ی پرولتاريا بودعبور به سوی ديکتاتورى مرحله
ای همخصوص انقالب روسيه، که در تاريخ انقالبى هآيا برای اين پديد

بورژوازی ممالک غرب سابقه ندارد، چه علتی می توان ذکر کرد؟ از کجا اين 
  ست؟اخصوصيت پيدا شده

علت آن است که انقالب بورژوازی در روسيه وقتی دامنه گرفت که شرايط 
بيشتر از غرب ترقی و پيشرفت نموده و لی طبقاتی در آنجا خيى مبارزه

سياسی مستقلی تبديل ى پرولتاريای روس موفق شده بود تا اين زمان به قوه
گردد، حال آن که بورژوزای ليبرال، که از احساسات و تمايالت انقالبی 

 را از دست داده بود یپرولتاريا وحشت زده شده بود، هرگونه خاصيت انقالب
و به سوی اتحاد با تزار و مالکين بر ) ١٩٠٥ای سال هخصوصًا پس از درس(

  .ضد انقالب و کارگران و دهقانان گرائيد
الزم است به مراتب زيرين، که موجب خصوصيت انقالب بورژوزای 

  :ست، عطف توجه نمودروسيه شده ا
مثًال می دانيم که . انقالبى هتمرکز بی نظير صنايع روسيه در آستان) الف

 نفر در آن کارمی کردند ٥٠٠ائی که بيش از هرگران بنگاهکاى در روسيه عده
پنجاه و چهار درصد کليه کارگران را تشکيل می داد در صورتی که در چنان 

صد ا فقط سی و سه در هکشور پيشروئی مثل آمريکای شمالی، در اين قبيل بنگاه
همين تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که تنها . کارگران کار می کردندى همه

می توانست ها يک کيفيت با وجود چنين حزب انقالبی مثل حزب بلشويک
 .کارگرروسيه را در حيات سياست کشور به قدرت بزرگی بدل سازدى طبقه

و اضافه بر آن رژيم ها استثمار در کارخانهى طريقه و صور وقيحانه) ب
 را طاقت فرسای پليسی دژخيمان تزاری، کيفيتی که هر اعتصاب جدی کارگران

آخر کارگر را چون نيروئی تا به ى کرده طبقهسياسی بزرگی تبديل ى به حادثه
  .انقالبی بار می آورد

 خدمتکار ١٩٠٥پژمردگی سياسی بورژوازی روسيه که بعد از انقالب ) ج
تزاريسم و مستقيمًا ضد انقالبی شده بود و علت آن هم که بورژوازی خود را به 

بی بودن پرولتاريای روسيه نبود بلکه عالوه بر آغوش تزاريسم انداخت فقط انقال
  .آن بستگی مستقيمی بود که اين بورژوازی به سفارشات دولتی داشت
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 همراه سرواژ در دهاتى وجود بقايای بسيار زشت و تحمل ناپذير دوره) د
 کيفيتی که موجب افکندن دهقانان به آغوش انقالب ؛مالکانى با قدرت مطلقه

  .گرديد
ی را سرکوب کرده و با لجام گسيختگی اريسم که هر جنبندهوجود تزا) ه

ى اران و مالکين را ريشه دارتر نموده بود، کيفيتی که مبارزهدخود تعدی سرمايه
کارگران و دهقانان را در مسيل انقالب واحدی داخل کرده، آنها را به هم متصل 

  .می ساخت
 روسيه را در اين تناقضات زندگی سياسیى جنگ امپرياليستی که همه) و

 ایلعادهابحران عميق انقالبی متراکم کرده و به انقالب نيرو و شدت خارق
  .بخشيده بود

با وجود چنين شرايطی آيا دهقانان به کدام طرف می توانستند روی آورند؟ 
از چه کسی ممکن بود بر ضد فعال مايشائی مالکين و بر ضد لجام گسيختگی 

اقتصاد آنان را به کلی از هم پاشيده ى تزار، بر ضد جنگ مخربی که شيرازه
بود، کمک و ياری طلبند؟ از بورژوازی ليبرال؟ ولی بورژوازی ليبرال خودش 

مجلس دوما ثابت چهار ى چندين سالهى دشمن آنها است، اين موضوع را تجربه
آنان ی برنامههستند و " بهتر"ها رها از کادتارها؟ البته اسااز اس. کرده بود

رها ممکن است عائد ا.ريبًا کشاورزی است، ولی چه سودی از اسو تق" مناسب"
شود در حالی که در نظر دارند فقط به دهقانان اتکاء داشته باشند و در شهر، که 

؟ کو می باشندف اول قوای خود را از آنجا تهيه می کند، ضعيى دشمن در وهله
 با در مبارزه. يدهآن نيروی نوينی که از هيچ مانعی نه در شهر و نه در ده نهراس

تزار و مالکين با کمال رشادت در صف اول حرکت کند و بتواند دهقانان را 
 آيا اصوًال چنين برای خالصی از اسارت و بی زمينی، ظلم و جنگ ياری نمايد؟

و آن پرولتاريای روسيه بود . نيروئی در روسيه وجود داشت؟ بلی وجود داشت
 نيرو و لياقت خويشتن را تا آخر در ١٩٠٥که از مدتی پيش يعنی از همان سال 

  .مبارزه کردن و شجاعت و استقامت انقالبيش را، نشان داده بود
به هر حال نيروی ديگری نظير آن وجود نداشت و از هيچ جا ممکن نبود 

  .پيدا نمود
رها لنگر ادور شده و نزد اسها از اين لحاظ بود که دهقانان، که از کادت

ره فهميدند که بايد مطيع رهبری پيشوای انقالبی غيوری مثل انداخته بودند، باالخ
  .پرولتاريای روسيه بشوند

  .کيفياتی بود که موجب خصوصيت انقالب بورژوازی روسيه گرديدها اين
 اين دوره شامل مدت زمان بين .دهقانان در دوران انقالب پرولتاريائیـ ٣

اين دوره نسبتًا . اشدمی ب) ١٩١٧(تا انقالب اکتبر ) ١٩١٧(ى انقالب فوريه
ليکن اين هشت ماه را از . کوتاه بود و رويهم رفته هشت ماه به طول انجاميد
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 به جرأت می توان در هانظر کسب معلومات سياسی و تربيت انقالبی توده
سال پيشرفت معمولی طبق اصول مشروطيت قرار داد، زيرا اين ها رديف ده
اين دوره اين است که ى خصهعالمت مش.  استانقالبهشت ماه ، هشت ماه

 می شوند و روگردانرها مأيوس و ا.دهقانان روز به روز انقالبی تر شده از اس
 پرولتاريائی که روی می آورند در گرد پرولتاريا تجمع مستقيماز نو به سوی 

يگانه نيروی تا آخر انقالبی بوده و قادر است کشور را به سر منزل صلح 
دمکراسی ( رها ا.اسى بارت است از تاريخ مبارزهتاريخ اين دوره ع. برساند

بر سر دهقانان و برای ) دمکراسی پرولتاريا ( ا هو بلشويک) خرده بورژوازی 
ى ائتالف يعنی دورهى سرنوشت اين مبارزه را دوره. دن اکثريت آنانربدست آو

از ضبط اراضی مالکين، ها رها و منشويکا.ماجرای کرنسکی، امتناع اس
 تعرض ژوئن در جبهه، ،جنگى برای ادامهها رها و منشويکا.اسى مبارزه

  . نمودصرنيلوف مشختعيين مجازات اعدام برای سربازان و طغيان ُک
اساسی انقالب عبارت از ى قبل از اين، مسئلهى هرگاه سابقًا يعنی در دوره

سرنگون ساختن تزار و حکومت مالکين بود، اکنون يعنی در دوران بعد از 
ه، که ديگر تزار در بين نبود و جنگ اقتصاديات مملکت و بالنتيجه انقالب فوري

برطرف ى اساسی انقالب مسئلهى دهقانان را ورشکست نموده بود، مسئله
داخلی محض به ى مرکز ثقل، آشکارا جابجا شد و از مسئله. ساختن جنگ گرديد

بايد "، "جنگ را بايد تمام کرد. "جنگ انتقال يافتى موضوع اساسی يعنی مسئله
، اين بود فرياد عمومی کشور فرسوده و پيش از "از چنگال جنگ خالص گشت

  .همه دهقانان
ولی برای استخالص از جنگ الزم بود حکومت موقتی را برانداخت، الزم 

رها و ابود حکومت بورژوازی را سرنگون نمود، الزم بود حکومت اس
پيروزی " جنگ را تا ا را ساقط کرد زيرا آنها و فقط آنها بودند کههمنشويک
عمًال راه ديگری برای خروج و خالصی از جنگ جز . می کشاندند" نهائی

  .سرنگون ساختن بورژوازی به نظر نمی رسيد
اين يک انقالب جديد و انقالب پرولتاريائی بود زيرا انقالب آخرين و چپ 

را از ها رها و منشويکاترين فراکسيون بورژوازی امپرياليست يعنی حزب اس
تا اين که حکومت جديد، حکومت پرولتاريائی و . راز حکومت برمی انداختف

وجود آورد و حزب پرولتاريای انقالبی، حزب ه ها را بحکومت شورا
انقالبی عليه جنگ امپرياليستی و صلح دمکراسی را ى ، حزب مبارزههابلشويک

صلح و کارگران را برای استقرار ى اکثريت دهقانان مبارزه. به حکومت برساند
  .ها تقويت و پشتيبانی نمودتأسيس حکومت شورا
 ديگری هم نمی توانست وجود ىچاره. ديگری نداشتندى دهقانان چاره

  .داشته باشد
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ی زحمتکش دهقانان بزرگ ترين هاکرنسکی برای تودهى بنابراين دوره
رها و ادرس عبرت بود زيرا اين دوره صريحًا نشان داد که در حکومت اس

ر از جنگ خالص نخواهد گشت و به دهقانان نه زمين و نه کشوها منشويک
ها رها با کادتاو اسها آزادی، هيچ يک داده نخواهد شد، تفاوتی که منشويک

توخالی و قالبی است واال عمًال همان ای ه و وعدهدارند همانا گفتارهای شيرين
ا حکومتی سياست امپرياليستی کادتی را اجرا می کنند و باالخره نشان داد که تنه

ادامه . که می تواند کشور را به راه راست هدايت کند فقط حکومت شوراها است
بعدی جنگ فقط صحت اين درس را تأييد و سير انقالب را سريع تر نمود و 

 در اطراف انقالب تجمع مستقيمی ميليونی دهقانان و سربازان را به راه هاتوده
. امر مسلمی گرديدها ها و منشويکراانفراد برای اس. پرولتاريائی سوق می داد

بدون دروس روشن اين دوران ائتالف، ديکتاتوری پرولتاريا غير ممکن         
  . می بود

اين است کيفياتی که سير بدل گشتن انقالب بورژوازی را به انقالب 
  .پرولتاريائی آسان نمود

  .ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه چنين استقرار يافت
اول ى  هرگاه سابقًا در دوره. از استحکام دولت شورویدهقانان بعدـ ٤

عمده بر انداختن تزاريسم بود وسپس بعد از انقالب فوريه     ى انقالب مسئله
سرنگون ى مقدم ترين مطلب خروج و خالصی از جنگ امپرياليستی به وسيله

 اکنون، يعنی پس از اتمام جنگ داخلی ومحکم شدن ساختن بورژوازی بود،
کومت شوروی مسائل مربوط به ساختمان اقتصادی مقام اول را احراز حى پايه

تقويت و ترقی دادن صنايع ملی شده، بدين منظور مربوط ساختن صنايع . کردند
بازرگانی که از طرف دولت تنظيم می شود؛ تبديل ى با اقتصاد دهقانی به وسيله

 ميزان اين ماليات که بعدها با کسر تدريجی ماليات جنسی به ماليات نقدی تا اين
ی دهقانی منجر نمود؛ زنده هااجناس صنعتی با فراوردهى بتوان کار را به مبادله

دهقانان به اين ا هکردن بازرگانی و ترقی دادن کئوپراسيون و جلب ميليون
ساختمان ى کئوپراسيون، چنين است تصويری که لنين از وظائف روزمره

  . سوسياليستی می نمايداقتصادى اقتصادی به منظور ريختن شالوده
کشوری مثل کشور ى می گويند اين وظيفه ممکن است مافوق قوه

بعضی اشخاص دير باور و شکاک هم هستند که اظهار . کشاورزی روسيه باشد
می کنند اين يک تخيل محض و فکر اجراء نشدنی است زيرا دهقان، دهقان است 

ست و به اين علت ممکن اکنندگان کوچک تشکيل يافته دهقان از توليدى و توده
  .نيست برای تشکيل بنيان توليد سوسياليستی به کار رود
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ليکن شکاکين اشتباه می کنند زير آنان برخی از کيفياتی را که در اين مورد 
عمده ترين آنها را مورد توجه قرار . اهميت قطعی دارد به شمار نمی آورند

  .دهيم
دهقانانی . دهقانان غرب مخلوط نمودنبايد دهقانان اتحاد شوروی را با . اوًال
 سه انقالب را طی کرده و بر ضد تزار و حکومت بورژوازی به ىکه مدرسه

ند، دهقانانی که زمين و صلح اهمعيت پرولتاريا و تحت رهبری وی پيکار نمود
ى را از دست انقالب پرولتاريائی دريافت کرده و در نتيجه نيروی ذخيره

قانانی ممکن نيست با دهقانانی که در موقع انقالب ند، چنين دها شدهپرولتاريا
 ليبرال مبارزه کرده و از دست اين بورژوازی تحت رياست بورژوازی

ند، اآن شدهى بورژوازی زمين دريافت نموده و به همين سبب هم ارتش ذخيره
محتاج به اثبات نيست که دهقانان شوروی که به اهميت زياد . تفاوت نداشته باشند

ند و آزادی خود را مرهون امعاضدت سياسی با پرولتاريا عادت کردهدوستی و 
بسيار مساعدی برای ى نمی توانند ماده ،اين دوستی و معاضدت می باشد
  . همکاری اقتصادی با پرولتاريا نباشند

  :ستانگلس گفته ا
  

 در دست گرفتن اقتدار سياسی برای حزب سوسياليستی از » 
 برای اين که حزب اين »  و ...«. خيلی نزديک استى همسائل آيند

ار را بدست آورد الزم است بدوًا از شهر به ده رفته و در آنجا اقتد
تأليف " ...دهقانانى مسئله"رجوع شود به کتاب (« محکم و قوی شود 

  ). روسی١٩٢٢ چاپ انگلس
  
وی اين موضوع را در سنوات نود قرن گذشته و دهقانان غرب را در نظر  
ای روسيه که در ها محتاج به اثبات است اگر بگوئيم کمونيستآي. ستداشته ا

ند، اکنون ديگر اای زيادی نائل شدههعرض سه انقالب از اين حيث به موفقيت
ند که رفقای غربی ما حتی تصور آن را هم اچنان نفوذی برای خود ايجاد کرده

اين ى ی را که در نتيجهاندازهانمی توانند بکنند؟ چگونه ممکن است سهولت بی
کارگر و دهقان حاصل ى وضع برای برقراری تعاون اقتصادی بين طبقه

  ست انکار نمود؟ اشده
اشخاص شکاک دائمًا تکرار می کنند که دهقانان خرده پا عاملی هستند که 

ولی گوش کنيد و بشنويد انگلس راجع به . با سوسياليسم در يکجا نمی گنجند
  :دهقانان خرده پای غرب چه می گويد
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ماجدًا طرفدار دهقان خرده پا هستيم؛ تا آنجا که ممکن است ما » 
سعی خواهيم نمود که وی بهتر زندگی کند تا اگر خودش مصمم باشد، 
قبول همکاری برايش آسان تر شود؛ و اما اگر وی هنوز توانائی اخذ 
چنين تصميمی را نداشته باشد کوشش می کنيم به قدر امکان وقت 

 بگذاريم تا در قطعه زمين کوچک خود در اين زيادتری در اختيار وی
ما نه فقط به آن جهت اين طور عمل می کنيم که آمدن . باره فکر کند

دهقانان خرده پائی را که مستقًال کار ميکنند به طرف خود ممکن 
ميدانيم، بلکه عالوه بر آن منافع مستقيم  حزبی نيز اين طور اقتضا 

 آنها را در همان حال دهقانی به دهقانانی که ماى هرقدر عده. دارد
طرف خود جلب کرده و امکان تنزل به حد پرولتاريا را به ايشان نداده 

ان تر تر و آس قدر تغيير شکل جامعه سريع  بيشتر باشد، همان،باشيم
اگر ما برای اين تغيير شکل جامعه منتظر فرصت . انجام می گيرد

رين درجه ترقی کرده و شويم که توليد سرمايه داری در همه جا تا آخ
حتی آخرين صنعتگر کوچک و آخرين دهقان خرده پا هم قربانی توليد 

ی مادی که هاقربانی. اری شوند، بی فايده خواهد بوددبزرگ سرمايه
از اين حيث الزم است در راه منافع دهقانان از وجوه و ثروت جامعه 

ی ايختهداده شود ممکن است از نظر اقتصاد سرمايه داری پول دور ر
حساب گردد، در صورتی که اين يک مصرف درخشانی برای سرمايه 

شايد مبالغی ده برابر بيشتر از مخارج ها می باشد زيرا با اين قربانی 
بنابراين ما می توانيم از . الزمه برای تغيير جامعه صرفه جوئی شود

رجوع شود (« . اين حيث نسبت به دهقانان با کمال سخاوت رفتار کنيم
  ).همان کتاب به 
  

انگلس در حالی که دهقانان غرب را مورد توجه قرار      ى اين است گفته
ولی آيا واضح نيست که سخنان انگلس در هيچ جا به آسانی و کمالی که . می دهد

در کشور ديکتاتوری پرولتاريا ممکن است، نمی تواند اجراء شود؟ آيا واضح 
آمدن دهقانان "ى واه مسئلهشوروی ممکن است خى نيست که فقط درروسيه

که " ای مادیهفداکاری"و خواه " خرده پائی که مستقًال کار می کنند به طرف ما
که برای اين " سخاوت نسبت به دهقانان"برای اين امر واجب است و خواه 

 به طور کامل اجرا گردد؟ و آيا آشکار نيست که اين ،مقصود مورد نياز است
همين حاال هم در روسيه اجراء می شوند؟ ع دهقانان اقدامات و امثال آنها به نف

خود امر ساختمان ى چطور ممکن است انکار نمود که اين کيفيت بايد به نوبه
  تسهيل کرده و به پيشرفت آن کمک نمايد؟ اقتصادی کشور شوروی را
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 نبايد اقتصاد روستائی روسيه را با اقتصاد روستائی غرب مخلوط .ثانيًا
ی کشاورزی از طريق عادی سرمايه داری يعنی در محيط در آنجا ترق. کرد

تجزيه و تفکيک شديد دهقانان جريان دارد، که در يک قطب آن امالک 
خصوصی بزرگ متعلق به سرمايه داران و در قطب ديگر سير به سوی گدائی، 

 از اين لحاظ تجزيه و از هم .ستفالکت و بردگی روز مزدی قرار گرفته ا
در . اما در روسيه اين طور نيست. طبيعی استی  مسئلهپاشيدن در آنجا يک

اينجا ترقی کشاورزی نمی تواند از اين راه جريان يابد ولو به اين دليل که وجود 
گونه ترقی را  توليد اينى حکومت شوروی و ملی شدن آالت و وسائل عمده

در روسيه ترقی کشاورزی بايد از راه ديگری برود يعنی از . اجازه نمی دهد
کئوپراسيون و از دهقانان خرده پا و متوسط در ها طريق گرد آوردن ميليون

ی در ده و تقويت حکومت از آنها به ای تودههاطريق ترقی دادن کئوپراتيف
لنين در مقاالت خود راجع به کئوپراتيف . عد اعتبار با شرايط مساندادى وسيله

اه جديدی حرکت درست نشان داد، که ترقی کشاورزی در کشور ما بايد در ر
کند، يعنی در طريق جلب اکثريت دهقانان در ساختمان سوسياليستی از راه 
کئوپراسيون و در طريق جای گير ساختن تدريجی اصول دست جمعی در 
کشاورزی که اين کار را هم بايد بدوًا درقسمت فروش و سپس در قسمت توليد 

  .محصوالت کشاورزی به موقع اجراء گذاشت
ی که در دهات ضمن کار کئوپراسيون کشاورزی به اازهبعضی وقايع ت

به طوری که می دانيم در . نداظهور می رسند از اين حيث بسيار جالب توجه
ی در ا تشکيالت بزرگ تازه١٩١ای کشاورزیهکئوپراتيفى داخل اتحاديه

کتان، سيب زمينی، روغن وغيره به : ی محصول کشاورزی از قبيلهارشته
از آن جمله تشکيالت . بسيار درخشانی می باشندى  آيندهند که دارایاوجود آمده

ی توليدی کشت کتان را هاتمامی از شرکتى يک شبکه) اتحاديه کتان(لنوسنتر 
لنوسنتر کارش اين است که به دهقانان بذر و آالت توليد . متحد وجمع می نمايد

پس از داده و بعدَا از همين دهقانان تمام محصول کتان را خريداری می کند و 
خريد، آنها را به مقادير کلی در بازار به فروش رسانده دهقانان را در منافع آن 

کشاورزی به ى شريک و به اين وسيله اقتصاد دهقانی را به توسط اتحاديه
 اين شکل از تشکيالت توليد را چگونه .صنايع دولتی مربوط و وصل می کند

يد بزرگ دولتی سوسياليستی در من اين سيستم خانگی تولى بايد ناميد؟ به عقيده
من در اينجا از سيستم خانگی توليد دولتی سوسياليستی . قسمت کشاورزی است

اری مثًال در قسمت توليد دسخن می گويم زيرا آن را با سيستم خانگی سرمايه
منسوجات تشبيه می کنم که در آنجا استاد کارها مواد خام و آالت و ابزار کار را 
                                                 

 ١٩٢١کشاورزی تمام روسيه است که در اوت های کئوپراتيفی  ــ منظور اتحاديه١٩١
  .  حذف گرديد١٩٢٩تأسيس شد و در ژوئن 
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فته، با تحويل تمام محصوالت خود به وی در حقيقت در حکم از سرمايه دار گر
. خود برای سرمايه دار کار ميکردندى کارگران نيمه مزدوری بودند که درخانه

اين يکی از عالئم زيادی است که نشان می دهد ترقی کشاورزی در کشور ما در 
ن قبيل شواهدی از هميى من ديگر در اينجا در باره. چه راهی بايد جريان يابد

  .ی کشاورزی موجودند حرفی نمی زنمهاکه در ساير رشته
تصور نمی کنم الزم به اثبات باشد که اکثريت عظيم دهقانان با کمال ميل 

امالک بزرگ شخصی     ى ترقی را انتخاب کرده و طريقهى اين راه تازه
فقر و ورشکستگی را به ى سرمايه داری و اسارت و مزدوری و باالخره طريقه

  . خواهند انداختدور
  :اينک آن چه که لنين در باب طرق ترقی کشاورزی ما بيان می کند

  
تسلط دولت بر تمام وسائل بزرگ توليد، قدرت دولت در دست » 

        دهقان خرده پا و ها پرولتاريا، اتحاد اين پرولتاريا با ميليون
ان و به دهقاننسبت  ترين آنها، تأمين رهبری اين پرولتاريا خرده پا

الزمی نيست برای اين که از آن چيزهای ى غيره، آيا اين کليه
ى کئوپراسيون، تنها از کئوپراسيون، که قبًال ما آن را به مثابه

سوداگری سرزنش می کرديم و اکنون هم، که زمان نپ است تا 
 کامل سوسياليستی ىسرزنش کنيم؛ جامعه ،معينی حق داريمى درجه

چيزهای الزم نيست؟ اين هنوز ساختمان آن ى بسازيم، آيا اين کليه
آن چيزی است که برای اين ى سوسياليستی نيست ولی همهى جامعه

 چاپ ٣٩٢ ص ٢٧رجوع به جلد  ( «. ميباشد   ساختمان الزم و کافی 
  )روسی 

  
ی تعاونی که به هاسپس ضمن تذکر لزوم کمک مالی و غيره به شرکت

جديد در " ساختمان اجتماعی"و " مشکل ساختن اهالیى پرنسيپ تازه"ى مثابه
  :موقع ديکتاتوری پرولتاريا می باشند، لنين می گويد

  
معينی ظاهر ى هر رژيم اجتماعی فقط با کمک مالی طبقه» 
هيچ الزم نيست که ما آن صدها و صدها ميليون مناتی را که . ميگردد

خاطر نشان ست خرج شده ا" آزاد"برای زائيده شدن سرمايه داری 
کنون ما بايد يک مسئله را درک و اجراء کنيم و آن اين که آن ا. سازيم

 به آن کمک نمائيم همانا لعادهاساختمان اجتماعی که ما بايد فوق
ليکن اين کمک را ما بايد به معنی حقيقی . ساختمان کئوپراتيفی است

اين کلمه انجام دهيم يعنی نبايد اين طور بفهميم که به هر قسم معامالت 



 ٣٢٦

 بايد کمک شود بلکه معنی اين عبارت، ياری به آن کئوپراتيفی
 در آن واقعی مردمای همعامالت کئوپراتيفی است که حقيقتًا توده

  ).  چاپ روسی ٣٩٣رجوع به همان کتاب ص ( »  . می کنند شرکت 
  
   اين کيفيات حاکی از چيست؟ىهمه

  .حاکی از اين است که شکاکين محق نيستند
ای زحمتکشان و دهقانان به چشم هم که به تودهحاکی از اين است که لنينيس

  .پرولتاريا می نگرد بر حق استى ذخيره
حاکی از اين است که پرولتاريائی که در رأس حکومت قرار گرفته قادر و 

 را برای اتصال صناعت و کشاورزی به کار برده موظف است اين ذخيره
الزمی ى ا را بر پايهتوری پرولتاريديکتا ساختمان سوسياليستی را ترقی داده و

   .که بدون آن ورود در اقتصاد سوسياليستی غير ممکن است قرار دهد
  
  
  

٦  
  
   ملیىمسئله

  
  

  :عمده را اختيار می کنمى از اين مبحث من دو مسئله
  ؛ىطرح مسئله) الف
  ؛ملل مظلوم و انقالب پرولتاريائیى نهضت آزادی طلبانه) ب
  
 اخير در معرض يک سلسله ملی طی بيست سالى  مسئله.طرح مسئله) ١

ملی در ى لملل دوم و مسئلهابينى مسئله ملی در دوره. تغييرات مهم قرار گرفت
اين دو، نه فقط از حيث حجم و کميت بلکه . لنينيسم ابدًا با هم يکی نيستى دوره

  .داخلی خويش نيز با يک ديگر عميقًا متضادندى از نظر جنبه
منقبضی که به طور کلی به ى رهملی معموًال در دايى در سابق مسئله

ا، هفقط سرنوشت ايرلندی. مربوط بود محدود می گرديد" متمدن"ای همليت
ی ديگر اروپا به ها مليتو بعضیها ، صربها، فنالندیهامجارها، لهستانی

لملل دوم قرار امعنی آن مللی که دارای حقوق کامل نيستند مورد توجه رجال بين
ن ملل آسيائی و آفريقائی که با خشن ترين و ميليوها  و صدا هده. می گرفت



 ٣٢٧

قساوت آميزترين وجهی فشار ملی را تحمل می کردند، معموًال در خارج از 
را " هاغير متمدن"و " هامتمدن"ها سفيدها و سياه. توجه واقع بودندى حيطه

صدور دو سه . جرأت نمی کردند با يک ديگر در يک رديف قرار دهند
و شيرين که موضوع استخالص مستعمرات در آن با توخالی و ترش ى هقطعنام

کمال جديت ماست مالی شده بود، اين بود تمام آن چيزهائی که رجال بين الملل 
اکنون اين دورنگی و دوپهلوئی را در . دوم می توانستند به آن افتخار کنند

ر لنينيسم، اين عدم توافق فاحش را آشکا. ملی بايد به پايان رسيده دانستى مسئله
 و بين بندگان هاو آسيائیها و سفيدها، بين اروپائیها ساخته و ديوار بين سياه

ملی ى امپرياليسم را فرو ريخت و به اين ترتيب مسئله" غير متمدن"و " متمدن"
ملی از ى با اين عمل، مسئله. مستعمرات وصل و مربوط ساختى را با مسئله
لمللی و به ا و بينعمومیى خصوصی و داخلی دولت به مسئلهى يک مسئله

دنيائی نجات ملل مظلوم کشورهای غير مستقل و مستعمرات از اسارت ى مسئله
  . استامپرياليسم بدل گرديده

سابقًا اصل حاکميت ملل بر سرنوشت خود معموًال صحيح تعبير نشده و چه 
بعضی از ليدرهای . بسا معنای آن به حق خود مختاری ملل محدود می گرديد

حق حاکميت ملل بر سرنوشت خود ى  حتی تا آنجا رفتند که مسئلهبين الملل دوم
  استقالل فرهنگی بدل کردند يعنی به حق ملل مظلوم در داشتنرا به حق داشتن

در  در حالی که قدرت سياسی می بايستی تمامًا .مؤسسات مدنی و فرهنگی خود
اکميت بر حى  اين کيفيت آن بود که ايدهىنتيجه. دست ملت حکمران باقی بماند

حاکميت بر سرنوشت، ى  اين کيفيت آن بود که ايدهىنتيجه. سرنوشت، باقی بماند
به جای آن که آلت مبارزه بر ضد الحاق اراضی ديگران باشد ممکن بود آلت 

ا را بايد اکنون بر طرف هاين درهم  کاری. تصويب و تصديق اين الحاق گردد
وسيع کرده معنای آن را حق ملل لنينيسم مفهوم تعيين سرنوشت را . شده دانست

مظلوم کشورهای غير مستقل و مستعمره در جدائی کامل و ايجاد دولت مستقل 
به اين ترتيب احتمال تصديق اصول الحاق از طريق تعبير حق . تعبير نمود

خود پرنسيپ حاکميت بر . حاکميت بر سرنوشت به خود مختاری از بين رفت
 هاياليستی در دست سوسيال شوونيستسرنوشت هم که در هنگام جنگ امپر

افشای تمام و هرنوع ى فريب و اغوای توده شده بود، بدل به اسلحهى حربه
افزار روشنگری سياسی ی شوونيستی و هاتمايالت امپرياليستی و بند و بست

  . با روح انترناسيوناليسم گرديدهاتوده
 حقوقی     صرفًاى ملل مظلوم مثل يک مسئلهى در سابق معموًال به مسئله

ای بی شمار ه، اعالميه"تساوی حقوق ملل"اعالم پر طمطراق . می نگريستند
لملل دوم به آن قناعت ا، اينها بود اقداماتی که احزاب بين"مساوات ملل"راجع به 

با " تساوی ملل"ورزيده و در عين حال اين حقيقت را مکتوم می داشتند که 
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با استثمار گروه ديگری ) اقليت ( لل گروهی از موجود امپرياليسم، هنگامی که 
اکنون اين . از ملل، زندگی می کنند جز تمسخر ملل مظلوم چيز ديگری نيست

ملی بايد رسوا شده دانست؛ لنينيسم ى حقوقی بورژوازی را در مسئلهى نظريه
ی پر طمطراق پائين کشيده به زمين آورد و هاملی را از اوج اعالميهى مسئله

، تا از طرف احزاب پرولتاريائی با "تساوی ملل"ی هاميهاظهار داشت که اعال
مظلوم تقويت نگردد، بياناتی پوچ و قالبی ملل ى مستقيم آزاديخواهانهى مبارزه

مساعدت و کمک حقيقی و ى  مسئلهملل مظلوم،ی بدين ترتيب مسئله. خواهد بود
جاد آنان بر ضد امپرياليسم ومساعدت در مبارزه برای ايى دائمی در مبارزه

  .تساوی حقيقی ملل و موجوديت مستقل دولتی آنان گرديد
مستقلی که ى ملی را به طريق رفرميستی، مانند مسئلهى در سابق مسئله

عمومی حکمرانی سرمايه، سرنگونی امپرياليسم و موضوع ى ی با مسئلهارابطه
از راه سکوت وانمود می شد که . انقالب پرولتاريا نداشته باشد، می نگريستند

ى يروزی پرولتاريا در اروپا بدون اتحاد مستقيم با نهضت آزاديخواهانهپ
 ملی و مستعمراتی ممکن است بدون مستعمرات ممکن بوده و حل مسئله

در خارج از شاهراه انقالب پرولتاريائی و بدون " به خودی خود"سروصدا و 
 ضدى ولی اکنون اين نظريه. انقالبی با امپرياليسم صورت گيردى مبارزه

لنينيسم ثابت کرد و جنگ امپرياليستی و انقالب .  دانستانقالبی را بايد افشا شده
حال رابطه و بر اساس انقالب ملی فقط در ى روسيه نيز تأييد نمودند که مسئله

پرولتاريائی ممکن است، حل و تصفيه گردد، که پيروزی انقالب در باختر از 
مستعمرات و ممالک غير مستقل بر ى راه اتحاد انقالبی با نهضت آزاديخواهانه

عمومی انقالب ى  ملی قسمتی از مسئلهىمسئله. ضد امپرياليسم جريان می يابد
  .ديکتاتوری پرولتاريا استى يا، قسمتی از مسئلهپرولتار

ای انقالبی که در بطون نهضت همسئله بدين قرار است که آيا امکان
ست يا اکنون به انتها رسيده اانقالبی ممالک مظلوم نهفته است، ى آزاديخواهانه

برای ها ست آيا اميد و اساسی وجود دارد که بتوان از اين امکانا و اگر نرسيدهنه
انقالب پرولتاريا استفاده نمود و کشورهای غير مستقل و مستعمره را از 

پرولتاريای انقالبی و به متفق وی ى بورژوازی امپرياليستی به ذخيرهى ذخيره
  تبديل نمود؟
ای انقالبی هسم به اين سئوال جواب مثبت می دهد، يعنی به وجود امکانلنيني

از آنها را برای محو ى در بطون نهضت ملی آزاديخواهانه معتقد بوده و استفاده
مکانيک ترقی امپرياليسم، . دشمن عمومی و سرنگونی امپرياليسم ممکن می داند

لنينيسم را در اين ی هاجنگ امپرياليستی و انقالب روسيه، تمامًا استنتاج
  .خصوص تأييد می نمايند
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  از اينجا است لزوم کمک، آن هم کمک قطعی و جدی پرولتاريای ملل
  .ملل مظلوم و غير مستقلى هبه نهضت آزاديخواهان" فرمانروا"

 نهضت ملی يعنی در همه با هر قسممعنای اين آن نيست که پرولتاريا بايد 
سخن ما اينجا در باب . ص کمک نمايدجا و هميشه و در تمام موارد به خصو

ی ملی است که باعث ضعف و سرنگونی امپرياليسم هامساعدت به چنان نهضت
گاهی اتفاق می افتد که نهضت . شود نه آن که سبب استحکام و ابقای آن گردد

ی از کشورهای مظلوم با منافع ترقی نهضت پرولتاريائی تصادم       املی پاره
ر نيست که در چنين مواردی سخنی هم از کمک نمی تواند الزم به تذک. می کند

 حقوق ملل يک موضوع منفرد و مستقلی نبوده بلکه ىمسئله. در ميان باشد
کلی انقالب پرولتاريائی، و اين جزء مطيع کل بوده و از ى جزئی است از مسئله

مارکس در سنوات چهل قرن گذشته . نظر کل بايد به آن نگاه کردى نقطه
و ها و مجارها و عليه نهضت ملی چکها نهضت ملی لهستانیطرفدار 
 و هاچرا؟ برای اين که در آن زمان چک. ی جنوبی بودهااسالواک
و پيش آهنگ " هاروسى طاليه"و در اروپا " ملل مرتجع"ی جنوبی هااسالواک

بودند " ملل انقالبی"ا و مجارها هدر صورتی که لهستانی. حکومت مطلقه بودند
برای اين که کمک به نهضت ملی . مطلقه مبارزه می کردندکه ضد حکومت 

ی جنوبی، کمک غير مستقيم به تزاريسم يعنی خطرناک ها و اسالواکهاچک
  .ترين دشمن نهضت انقالبی در اروپا می بود

  :لنين می گويد
  

بر دمکراسی، منجمله حق حاکميت ى تقاضاهای جداگانه » 
 ازنهضت عمومی سرنوشت، يک چيز مطلق نبوده بلکه جزئيست

ممکن است ). نهضت عمومی سوسياليستی : اکنون ( دمکراتيک جهان
در بعضی از موارد جداگانه جزء با کل متضاد باشد، در اين صورت 

 ـ ٢٥٧ ص ١٩رجوع به جلد ( « . الزم است از آن صرف نظر نمود
  ). چاپ روسی ٢٥٨

  
، البته در  محتمل ارتجاعی آنانىجداگانه و جنبه  ملیایه نهضتىمسئله

صورتی که نه از نظر رسمی و حقوق مطلق بلکه از نظر منافع مشخص نهضت 
  .انقالبی مالحظه شود، به قراری بود که ذکر شد

. ی انقالبی ملی گفتهاعين همين را هم بايد به طور کلی در باب نهضت
ای ملی همان قدر نسبی و دارای هانقالبی بودن حتمی اکثريت هنگفت جنبش

ای هوصی است که احتمال ارتجاعی بودن برخی از جنبشاشکال بخص
ى  جنبهىالزمه. ی بخصوص می باشدهاملی نسبی و دارای شکلى جداگانه
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آن نيست که عناصر وجه  انقالبی نهضت ملی در شرايط فشار امپرياليسم به هيچ
انقالبی و جمهوری ى پرولتاريائی در نهضت وجود داشته ونهضت دارای برنامه

امير افغان برای استقالل ى مبارزه. يا متکی بر دمکراسی باشدنه و خواها
سلطنت طلبی او و اعوان و انصارش از نظر عينی ى افغانستان با وجود نظريه

ه زي است زيرا اين مبارزه امپرياليسم را ضعيف و قوايش را تجانقالبیى مبارزه
و ها کراتدمى کرده و آن را از ريشه متزلزل می سازد، در صورتی که مبارزه

، از قبيل مثًال "با حرارتی"طلبان و جمهوری " هاانقالبی"، "هاسوسياليست"
کرنسکی و تسرتلی،رنودل و شيدمان، چرنوف و دان، هندرسن و کالينس هنگام 

زيرا بالنتيجه باعث رنگ و رو   بود،ارتجاعیى مبارزهجنگ امپرياليستی، 
 بازرگانان و ىمبارزه. گشت يافتن و تحکيم و پيروزمندی امپرياليسم می

روشنفکران بورژوازی مصر برای استقالل مصر به همين جهات از نظر عينی 
ى  است با وجود اين که ليدرهای نهضت ملی مصر از طبقه انقالبیىمبارزه

بورژوازی و دارای عنوان بورژوازی بوده و مخالف سوسياليسم هستند، در 
در راه حفظ وضع غير انگلستان " کارگری"حکومت ى صورتی که مبارزه

 است، با اين که اعضای اين ارتجاعیى مستقل مصر به همان علت باال مبارزه
" طرفدار"وده و حکومت دارای اصل و نصب پرولتاريائی و نام پرولتاريائی ب

ی ملی ساير کشورهای غير هامن ديگر راجع به نهضت. سوسياليسم می باشند
وستان و چين صحبت نمی کنم که هر مستقل و مستعمراتی بزرگتر از قبيل هند

قدم آنان در راه خالصی، اگر هم منافی تقاضاهای دمکراسی رسمی باشد، 
 انقالبیچکش بخار بر مغز امپرياليسم بوده و بی شک قدم ى معذالک مثل ضربه
  .محسوب می شود

  :لنين حق داشت که می گفت
  

نظر ى نهضت ملی کشورهای مظلوم را نبايد از نقطه» 
توجه قرار داد بلکه بايد از نظر نتايج واقعی ی تشريفاتی مورد دمکراس

عمومی مبارزه بر ضد امپرياليسم، به آن قيمت ى آن در ترازنامه
«  . بلکه در مقياس جهانیانه به طور منفرد و مجز"گذاشت، يعنی 

  ). چاپ روسی٢٥٧ ص ١٩رجوع به جلد (
  
  .اريائیملل مظلوم و انقالب پرولتى نهضت آزاديخواهانه) ٢
  :ملی قضايای ذيل را منشاء قرار می دهدى لنينيسم در موقع حل مسئله 
  

اردوگاه مشتی ملل متمدن که : جهان به دو اردوگاه منقسم است) الف
زمين را زير استثمار ى مالی بوده و اکثريت عظيم سکنهى صاحب سرمايه
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تقل و کشورهای غير مسى ند و اردوگاه ملل مظلوم و استثمارشوندهاکشيده
  مستعمره که اين اکثريت را تشکيل می دهند؛

ى  و کشورهای غير مستقل که مورد ظلم و استثمار سرمايههامستعمره) ب
ترين منبع قوای امپرياليسم را   و مهمند، عظيم ترين ذخيرهامالی قرار گرفته
  تشکيل ميدهند؛

ای غير مستقل و مستعمرات بر انقالبی ملل مظلوم کشورهى مبارزه) ج
  د امپرياليسم يگانه راه استخالص آنها را از ظلم و استثمار است؛ض

مهم ترين کشورهای غير مستقل و مستعمراتی، هم اکنون ديگر ) د
درجريان نهضت آزادی ملی داخلی شده و اين نيز نمی تواند به بحران           

  سرمايه داری جهانی منجر نگردد؛
 مترقی و نهضت آزاديخواهی منافع نهضت پرولتاريائی در کشورهای) ه

ى ملی در مستعمرات، اتحاد اين دو شکل نهضت انقالبی را در يک جبهه
  عمومی بر ضد دشمن عمومی يعنی امپرياليسم ايجاب می نمايد؛

کارگر در کشورهای مترقی و استخالص ملل مظلوم از ى پيروزی طبقه) و
ومی، امکان ناپذير انقالبی عمى قيد امپرياليسم بدون تشکيل و استحکام جبهه

  است؛
انقالبی عمومی بدون کمک مستقيم و جدی پرولتاريای ى تشکيل جبهه) ز

غير   خود " ميهنی"ملل ظلم کننده به نهضت آزادی ملل مظلوم عليه امپرياليسم 
ملتی که ملل ديگر را تحت فشار و ظلم قرارداده ممکن "است، زيرا ممکن 

  ؛)انگلس" (نيست خودش آزاد باشد
عنی کمک مزبور هم اين است که از شعار ــ حق داشتن هر ملت به م) ح

مجزا شدن و  تشکيل دولت مستقل، جدًا طرفداری و دفاع به عمل آيد و اين 
  شعار اجراء شود؛ 

بدون اجرای اين شعار، به وجود آوردن اتحاد و معاضدت ملل برای ) ط
سم جهانی را فراهم مادی پيروزی سوسياليى تشکيل اقتصاد واحد جهانی که پايه

   ممکن نيست؛،آورد
اين اتحاد فقط می تواند از روی اختيار و بر اساس اعتماد متقابل و ) ی

  .ملل باشدى روابط  برادرانه
يکی از آنها تمايل : ملیى از اينجاست وجود دو جنبه و دو تمايل در مسئله

لی است، به استخالص سياسی از بندهای امپرياليستی و تشکيل حکومت مستقل م
تضييقات امپرياليستی و استثمار مستعمراتی ى يعنی تمايلی که اساس آن در نتيجه

ست و تمايل ديگر ميل به نزديکی اقتصادی ملل که اساس آن بروز نموده ا
  . به تشکيل بازار عمومی دنيا و اقتصاد جهانی است مربوط

  :لنين می گويد
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 تاريخی در سرمايه داری در حال ترقی خود به دو تمايل » 
اول بيداری حيات ملی و نهضت ملی، : ملی بر می خوردى مسئله

  .ی ملیهامبارزه بر ضد هرگونه تضييقات ملی و ايجاد دولت
، شکستن سدهای هارشد و افزايش همه گونه روابط بين ملت: دوم

ملی، توليد وحدت بين المللی سرمايه و عمومًا حيات اقتصادی و 
  .سياست و علم و غيره

تمايل .  دو تمايل هر دو قانون جهانی سرمايه داری می باشنداين
اولی بيشتر در بدو ترقی سرمايه داری تفوق دارد و تمايل دومی 

ست که به طرف بدل گشتن به مخصوص سرمايه داری پخته و رسيده ا
 ــ ١٣٩ ص ١٧رجوع به جلد ( « . سوسياليستی پيش ميرودى جامعه
  ). چاپ روسی ١٤٠

  
ليسم اين دو تمايل يک ضد و نقيض آشتی ناپذير هستند زيرا برای امپريا

   ى امپرياليسم نمی تواند بدون استثمار و نگاهداری جبری مستعمرات در دايره
را از ها زندگی نمايد، زيرا امپرياليسم فقط قادر است ملت"  واحدیمجموعه"

ود طريق الحاق و استعمار به هم نزديک نمايد که بدون آن هم اصًال وج
  .امپرياليسم غير مفهوم است

برعکس برای کمونيسم، اين تمايالت فقط دو طرف يک امر، يعنی امر 
استخالص ملل مظلوم از قيد امپرياليسم است، زيرا کمونيسم می داند که اتحاد 
ملل در اقتصاد واحد جهانی فقط بر اساس اعتماد متقابله و موافقت اختياری 

اد اختياری ملل از راه جدا شدن مستعمرات از     امکان پذير بوده و تشکيل اتح
ی مستقل انجام ها امپرياليستی و از راه تبديل آنها به دولت"واحدى مجموعه"

  . ميگيرد
شديد جدی و دائمی بر ضد شوونيسم عظمت ى از اينجا است لزوم مبارزه

ليا، انگليس، فرانسه، آمريکا، ايتا( ملل سيادت کننده " یهاسوسياليست"ى طلبانه
که مايل به مبارزه با دول امپرياليست خويش نبوده و نمی خواهند ) ژاپن و غيره 

آنان برای نجات از ظلم و تشکيل ى در مبارزه" خود"به ملل مظلوم مستعمرات 
  .دولت مجزا کمک نمايند
کارگر ملل سيادت کننده با روح ى ی تربيت طبقهابدون چنين مبارزه

 زحمتکش کشورهای غير مستقل ىديکی با تودهانترناسيوناليسم حقيقی و نز
. ومستعمرات و با روح آمادگی واقعی برای انقالب پرولتاريائی غير ممکن است

اريای روسيه  پرولتهسابق بى اگر از طرف ملل مظلوم امپراطوری روسيه
کمک نمی شد، انقالب روسيه فاتح نمی گشت و کلچاک و دنيکين نيز شکست 
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 بدست آوردن کمک و طرفداری اين ملل هم الزم بود ولی برای. نمی خوردند
ها پرولتاريا مقدم بر هرچيز زنجير امپرياليسم روسی را از هم گسسته و اين ملت

  . زاد نمايدرا از ستم ملی آ
بدون انجام اين مسئله، تحکيم حکومت شوروی و کاشتن نهال 

لل که اتحاد انترناسيوناليسم حقيقی و بار آوری آن تشکيالت عالی معاضدت م
ملل ى اتحاد آتيهى زندهى جماهير شوروی سوسياليستی ناميده می شود و نمونه

  . امکان ناپذير می بود،در اقتصاد واحد جهانی است
از اينجا است لزوم مبارزه بر ضد محدوديت ملی و کناره گيری و افتراق 

د تنگ ملی خوى ی کشورهای مظلوم که مايل به خروج از دايرههاسوسياليست
کشور خويش را با نهضت پرولتاريائی ى نبوده و ارتباط نهضت آزاديخواهانه

  .کشورهای حاکمه درک نمی کنند
ملل مظلوم و ، نمی توان سياست مستقل پرولتاريای ایبدون چنين مبارزه

معاضدت طبقاتی وی را با پرولتاريای ممالک حاکمه در مبارزه برای از پا 
  .برای از پا درآوردن امپرياليسم، حفظ نموددرآوردن دشمن عمومی و مبارزه 

  . ی انترناسيوناليسم غير ممکن می بودابدون چنين مبارزه
ى ی زحمتکش ملل ظالم و مظلوم با روحيههااين است راه تربيت توده

  .انقالبی بين المللی
لنين در مورد اين کار دو طرفی کمونيسم راجع به تربيت کارگران با 

  : سم چنين می گويدانترناسيوناليى روحيه
  

خواه برای ملل بزرگ و ظالم و ... آيا ممکن است اين تربيت» 
خواه برای ملل کوچک ومظلوم، خواه برای ملل الحاق کننده و خواه 

   باشد؟ يکسانصراحتًابرای ملل الحاق شونده 
ى همان طور که مثًال راه رسيدن به نقطه. بديهی است که خير

وض از يک سمت آن صفحه به مفرى واقع در مرکز يک صفحه
طرف چپ و از سمت مخالف به طرف راست است همان طور هم 
بديهی است که وصول به يک هدف واحد يعنی تساوی کامل، نزديکی 

 ملل در اين مورد دارای طرق به هم پيوستن تماممحکم و سپس 
هرگاه سوسيال دمکرات يک ملل بزرگ . مشخص مختلفی می باشد

ملل را ترويج ى ، که به طور کلی به هم پيوستن همهظالم والحاق کننده
 ،"او"می کند، حتی برای يک دقيقه هم فراموش کند که نيکالی دوم 

طرفدار به هم ژرژ و پوانکاره و غيره نيز همه ، "او"ويلهلم دوم 
، يعنی نيکالی دوم طرفدار )از طريق الحاق( با ملل کوچک پيوستن

با بلژيک و غيره " پيوستن"فدار با گاليسی و ويلهلم طر" پيوستن"
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ميباشند، در آن صورت چنين سوسيال دمکراتی در تئوری يک عالم 
  .بال عمل و در عمل يار و ياور امپرياليسم می باشد

مرکز ثقل تربيت بين المللی کارگران در کشورهای ظالم ناگزير 
بايد عبارت از ترويج آزادی کشورهای مظلوم در جدا شدن و پافشاری 

ما حق . وجود نداردبدون اين کار، انترناسيوناليسم . اين زمينه باشددر 
داشته و موظفيم هر سوسيال دمکرات ملت ظالم را که چنين تبليغاتی 

اين تقاضا حتمی است . ، امپرياليست و عنصر خبيث بناميمنمی کندرا 
 يعنی جدا شدن، قبل از رسيدن به پيش آمدیولو اين که چنين 

قابل " در يک مورد از هزار مورد امکان پذير و سوسياليسم، فقط
  ...باشد" اجراء

اما سوسيال دمکرات ملت کوچک بر عکس بايد مرکز ثقل 
 اتصال" عمومی ما، يعنی دوم فرمولى کلمهتبليغات خود را روی 

او می تواند، بدون اين که پشت پا به . قرار دهدها ملت" اختياری
 هميست است بزند، در عين حال وظائف خود که يک نفر انترناسيونال

 طرفدار دخول اين ملت در همطرفدار استقالل سياسی ملت خود و 
اما به هر حال . و غيره باشدZ  وY و Xی مجاور هاهمسايهى جرگه

مخالف بر او الزم است که با افکار کوچک محدوديت و انزوای ملی 
 و طرفدار مراعات مقصد کلی و عمومی و تبعيت منافع بوده
  .وصی از منافع عمومی باشدخص

ديگر  ند اين را با يکاکسانی که در اين مسئله تعمق نکرده
آزادی  "ای ملل ظالم در راهه که سوسيال دمکراتميدانند" متضاد"

" اتصالآزادی  " برایملل مظلومهای و سوسيال دموکرات" تجزيه
 به طرف ديگریولی کمی دقت نشان می دهد که راه . پافشاری کند

موجود راه ديگری از وضعيت اسيوناليسم و به هم پيوستن ملل، انترن
 ص ١٩رجوع به جلد ( « . به طرف اين هدف نبوده و نمی تواند باشد
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٧  
 

  استراتژی و تاکتيک 
  
  

  : را اختيار می کنماز اين مبحث من شش مسئله
  

طبقاتی ى ارزهفن رهبری مبى استراتژی و تاکتيک به مثابه) الف
  پرولتاريا؛
  مراحل انقالب و استراتژی؛) ب
  جزر و مد نهضت و تاکتيک؛) ج
  رهبری استراتژيک؛) د
  رهبری تاکتيکی؛) ه
  .رفرميسم و رولوسيونيسم) و
  
 .طبقاتی پرولتارياى فن رهبری مبارزهى استراتژی و تاکتيک به مثابه) ١
ی سياسی هاتعليم ارتشتشکيل و ى  سيادت بين الملل دوم بيشتر دورهىدوره

ى اين دوره، دوره. پرولتاريا در وضع تکامل نسبتًا مسالمت آميز بود
در آن . طبقاتی اين شکل ترجيح داده می شدى پارلمانتاريسم بود که در مبارزه

ى زمان ظاهرًا تصور ميرفت که مسائل مربوط به تصادمات عظيم طبقات، تهيه
ن ديکتاتوری د طرق به دست آورپرولتاريا برای زدوخوردهای انقالبی و

موضوع به اينجا منتهی می شد که از تمام . پرولتاريا جزو مسائل روز نيستند
ی پرولتاريا استفاده شود، هاطرق ترقی علنی برای تشکيل و تعليم ارتش

اريسم هم طبق شرايط موجوده مورد استفاده قرار گيرد و ضمنًا به نظر تپارلمان
ط پرولتاريا در حال مخالفت باقی می ماند و بايد هم می رسيد که در اين شراي

ى محتاج به اثبات نيست که در چنين دورانی و با اين نوع تشخيص وظيفه. بماند
پرولتاريا، نه استراتژی کامل می توانست وجود داشته باشد و نه تاکتيک ساخته 

اشت ی راجع به تاکتيک و استراتژی وجود دافقط افکار تکه پاره. و پرداخته
  .ولی خود تاکتيک و استراتژی در ميان نبود

 از بين الملل دوم اين نيست که در موقع خود تاکتيک استفادهى گناه کبيره
پارلمانی را به موقع اجرا گذاشت بلکه در آن است که به اين ی اشکال مبارزه

ى  بيش از حد لزوم قيمت داده و آنها را تقريبًا يگانه شکل مبارزهاشکال
زد و خوردهای علنی انقالبی فرا رسيد ى يا می دانست و همين که دورهپرولتار
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اول اهميت را کسب نمود، احزاب ى خارج از پارلمان درجهى و اشکال مبارزه
  .بين الملل دوم به اين مسائل نوين پشت پا زده و آن را قبول نکردند

 ىعمليات آشکار پرولتاريا، در دورهى بعدی، يعنی دورهى فقط در دوره
سرنگون ساختن بورژوازی مسئله عمل ى انقالب پرولتاريائی، وقتی که مسئله

يکی از حياتی ) استراتژی ( مستقيم شده بود، وقتی که موضوع ذخائر پرولتاريا 
ترين مسائل گرديد، وقتی که تمام صور مبارزه و تشکيالت، چه پارلمانی و چه      

مائی می کردند؛ فقط در اين دوره با وضوح تمام خودن) تاکتيک ( غير پارلمانی 
ى  مبارزهىبود که تنظيم استراتژی تمام عيار و تاکتيک ساخته و پرداخته

مارکس ى همانا در اين دوره بود که افکار داهيانه.  پذير می شدنامکاپرولتاريا 
ی بين الملل هاو انگلس در باب تاکتيک و استراتژی، که با دست اپورتونيست

ولی لنين به . به دست لنين در معرض افکار گذاشته شددوم دفن شده بود، 
او آنها را . تاکتيکی مارکس و انگلس اکتفا ننمودى استقرار مجدد تزهای جداگانه

 يک رشته ی تکميل نمود و تمام اينها را دراپيشتر برد و با قضايا و افکار تازه
يا مجتمع طبقاتی پرولتارى قواعد و مبانی تعليماتی راجع به رهبری مبارزه

، ..."امپرياليسم"، ..."دو تاکتيک"، "چه بايد کرد؟"رساالت لنين مثل . نمود
مرض "، "انقالب پرولتاريائی و کائوتسکی مرتد"، "دولت و انقالب"

عمومی ى ، بدون شک به عنوان ذخائر بسيار نفيس وارد گنجينه...."بچگانه
تژی و تاکتيک لنينيسم، استرا. انقالبی آن خواهند شدى مارکسيسم و اسلحه خانه
  .انقالبی پرولتاريا استى فن اداره و رهبری مبارزه

 استراتژی عبارت است از تعيين سمت .مراحل انقالب و استراتژی) ٢
 ىموجود انقالب و تهيهى اصلی پرولتاريا بر اساس مرحلهى وارد آوردن ضربه

  و مبارزه)ذخائر عمده و فرعی( برای صف آرائی قوای انقالبی مقتضیى نقشه
  .در راه از پيش بردن اين نقشه در طول مدت اين مرحله از انقالب

انقالب ما تا کنون دو مرحله را طی کرد و پس از انقالب اکتبر داخل 
 برابر آن، استراتژی نيز در هر مرحله تغيير         .ست سوم گرديده اىمرحله

  .ستمی يافته ا
ــ برانداختن تزاريسم : هدف. ١٩١٧ى  تا فوريه١٩٠٣ سال . اولىمرحله

نزديک . ــ پرولتاريا: نيروی اساسی انقالب. و محو کامل بقايای قرون وسطائی
ــ منفرد ساختن بورژوازی : هدف ضربت اصلی. ــ دهقانان:  اوىترين ذخيره

ليبرال سلطنت طلب که برای جلب دهقانان به طرف خود و محو انقالب از راه 
 ىــ اتحاد طبقه:  صف آرائی نيروىنقشه. ی نمايد با تزاريسم کوشش ممصالحه

  .کارگر با دهقانان
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ى پرولتاريا بايد تحول دمکراسی را به آخر برساند و توده » 
ًا مقاومت حکومت مطلقه دهقانان را به خود ملحق نمايد، تا اين که جبر

رجوع به ( « . را در هم شکسته و بی ثباتی بورژوازی را فلج سازد
  )٩٦ ص لنين تأليفات جلد هشتم از

  
ــ برانداختن امپرياليسم : هدف. ١٩١٧ تا اکتبر ١٩١٧ مارس .دومى مرحله

. ــ پرولتاريا: نيروی اصلی انقالب. در روسيه و خروج از جنگ امپرياليستی
پرولتاريای کشورهای . ــ تهی دست ترين دهقانان: اوى نزديک ترين ذخيره

نگ طوالنی و بحران امپرياليسم به عنوان ج.  احتمالییذخيرهى همسايه به مثابه
ــ منفرد ساختن دمکراسی خرده : اصلیى هدف ضربه. مساعدى يک نکته

ی زحمتکش هاکه برای تصاحب توده) ارها.و اسها منشويک(بورژوازی 
.  با امپرياليسم کوشش می کنندسازشدهقانی و خاتمه دادن به انقالب از راه 

  . پرولتاريا با تهيدست ترين دهقانانــ اتحاد: صف آرائی نيروى نقشه
  

پرولتاريا بايد انقالب سوسياليستی را انجام بدهد بدين طريق که » 
با زور که  عناصر نيمه پرولتاريا را به خود ملحق نمايد، تا اينى توده

و جبر مقاومت بورژوازی را در هم شکسته و تزلزل دهقانان و خرده 
  )ود به همان جارجوع ش( « . بورژوازی را فلج سازد

  
:          هدف.  اين مرحله بعد از انقالب اکتبر شروع گرديد. سومىمرحله

ــ استحکام ديکتاتوری پرولتاريا در يک کشور و استفاده از آن چون تکيه گاهی 
انقالب از چهار ديوار . برای از سر راه برداشتن امپرياليسم در تمام کشورها

نيروهای اصلی .  جهانی شروع می شوديک کشور خارج شده و عصر انقالب
ــ ديکتاتوری پرولتاريا در يک کشور و نهضت انقالبی پرولتاريا در : انقالب

ای نيمه پرولتاريا و دهقانان خرده پا در هــ توده: ذخائر عمده. تمام کشورها
عمرات و کشورهای غير ی آزاديخواهانه در مستاهکشورهای مترقی و نهضت

ــ منفرد ساختن دمکراسی خرده بورژوازی و : لیهدف ضربت اص. مستقل
 با امپرياليسم سازشکاریاحزاب بين الملل دوم که تکيه گاه اساسی سياست 

ــ اتحاد انقالب پرولتاريائی با نهضت :  صف آرائی نيروهاىنقشه. ميباشند
  .آزاديخواهی مستعمرات و کشورهای غير مستقل
استراتژی . الب و ذخائر آن استسرو کار استراتژی با نيروهای اساسی انق

ديگر عوض می شود در صورتی که ى با انتقال انقالب از يک مرحله به مرحله
  .معين اساسًا تغييری نمی نمايدى  يک مرحلهیطی تمام دوره
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 تاکتيک عبارت است از تعيين روش .جزر و مد نهضت و تاکتيک) ٣
د يا نزول انقالب و پرولتاريا در مدت نسبتًا کوتاه جزر يا مد نهضت، صعو

مبارزه ى مبارزه در راه از پيش بردن اين خط مشی به طريق تبديل اشکال کهنه
و تشکيالت به اشکال تازه و تبديل شعارهای کهنه به نو و از راه ترکيب اين 

در حالی که هدف استراتژی مثًال پيروزی در جنگ . ديگر و غيره صور با يک
ر رساندن مبارزه با تزاريسم يا بورژوازی با تزاريسم يا بورژوازی و به آخ

ميباشد، تاکتيک در برابر خود مقاصد غير مهم تری را قرار می دهد، زيرا 
تاکتيک برای پيروزی در تمام جنگ کوشش نکرده بلکه هدف آن پيروزی در 

آن عمليات و تعرضات اين يا ى اين يا آن نبرد، اين يا آن رزم، اجرای موفقانه
. يت معينی از صعود و يا نزول انقالب مطابقت می نمايداست که با موقع

  .تاکتيک، جزئی از استراتژيست و مطيع و مجری اوامر آن است
در حالی که در . تاکتيک بنا بر مقتضيات جزر و مدها، تغيير می يابد

استراتژيک ى  نقشه)١٩١٧ى  تا فوريه١٩٠٣(اول انقالب ى مرحلهى دوره
در . تيک در ظرف اين دوره چندين بار تغيير کردبدون تغيير مانده بود، تاک

 تاکتيک حزب تاکتيک تعرضی بود، زيرا ١٩٠٥ الی ١٩٠٣ای هسالى دوره
هنگام مد انقالب و اوج گرفتن نهضت به طرف باال بود لذا تاکتيک هم          

طبق اين وضعيت، صور مبارزه نيز . می بايستی با اين حقيقت منطبق می شد
اشکال مبارزه که در اين دوره . اسب با مقتضيات مد انقالب بودانقالبی و متن

يکی جای ديگری را می گرفت، عبارت بود از اعتصابات سياسی محلی، 
نمايشات سياسی، اعتصاب عمومی سياسی، تحريم دوما، قيام، شعارهای 

بر حسب تغيير اشکال مبارزه، اشکال سازمانی نيز در آن .  انقالبییمبارزه
ی انقالبی دهقانان، های فابريک و کارخانه، کميتهاهکميته. ر می کرددوره تغيي

ی اعتصابی، شوراهای نمايندگان کارگران، حزب کم و بيش علنی هاتهکمي
  .کارگری، اينها بود اشکال سازمانی در عرض اين دوره

 حزب مجبور به اتخاذ تاکتيک عقب ١٩١٢ الی ١٩٠٧ی هاسالى در دوره
آن وقت در قوس نزولی نهضت انقالبی و جزر انقالب نشينی گرديد، زيرا در 

مطابق اين . قرار گرفته بوديم و تاکتيک نمی توانست اين حقيقت را ناديده انگارد
به جای تحريم دوما . وضعيت، اشکال مبارزه و اشکال سازمان نيز تغيير يافتند

و ها یــ شرکت در دوما، به جای اقدامات علنی انقالبی خارج دوما ــ سخنران
ی عمومی سياسی ــ اعتصابات جزئی هاکار در داخل دوما، به جای اعتصاب

بديهی است که حزب در اين دوره مجبور شد به . اقتصادی و يا اصوًال سکوت
ی انقالبی نيز به تشکيالتی که قانون اجازه احالت مخفی در آيد و تشکيالت توده

ف و بيمه و غيره تبديل می داد از قبيل تشکيالت فرهنگی و مدنی، کئوپراتي
  . گرديد
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مراحل دوم و سوم انقالب نيز بايد گفت که طی آن ى همين مسئله را در باره
ی استراتژی بال تغيير هابار عوض شد در صورتی که نقشهها هم تاکتيک ده

  .ميماند
سرو کار تاکتيک با اشکال مبارزه و اشکال تشکيالت پرولتاريا و تغيير و 

مفروضی از انقالب، تاکتيک ممکن ى  بر اساس مرحله.هم آهنگی آنها است
  .چندين بار بنا بر مقتضيات جزر و مد و صعود و نزول انقالب، تغيير يابداست 
  : ذخائر انقالب عبارتند از.رهبری استراتژيک) ٤
   

  :ذخائر مستقيم
  دهقانان وعمومًا قشرهای انتقالی در کشور خودی؛) الف
  ؛پرولتاريای کشورهای مجاور) ب
  نهضت انقالبی در مستعمرات و کشورهای غير مستقل؛) ج
 ی ديکتاتوری پرولتاريا، که پرولتاريا برای اينهاو کاميابیا هپيروزی) د

که دشمن قوی را تطميع نموده برای تازه کردن نفس مجالی به دست آورد، 
ميتواند موقتًا از يک قسمت آن صرفنظر نموده در عوض تفوق قوا را برای خود 

  .ظ کندحف
  

  :ذخائر غير مستقيم
تضادها و تصادمات بين طبقات غير پرولتاريا در کشور خودی که ) الف

پرولتاريا می تواند برای تضعيف دشمن و تقويت ذخائر خود از آنها استفاده 
  نمايد؛
بين دول ) مثل جنگ امپرياليستی(تضادها، تصادمات و جنگ ) ب

است در موقع تعرض و يا مانور در بورژوازی دشمن دولت پرولتاريا که ممکن 
  .پرولتاريا واقع شودى صورت عقب نشينی اجباری مورد استفاده

در باب ذخائر قسم اول الزم به شرح و تفصيل نيست زيرا اهميت آنها بر 
ذخائر شق دوم، که غالبًا اهميتشان ى ولی درباره. همه و هر کس روشن است

اول ى فت انقالب حائز درجهروشن نيست، بايد گفت که گاهی برای پيشر
مثًال تصور نمی رود بتوان آن اهميت عظيمی را که تصادم بين . اهميتند

و بورژوازی ليبرال سلطنت طلب ) ارها.اس(دمکراسی خرده بورژوازی 
 و بعد از آن داشته و بال شک در امر خروج هنگام انقالب اول) هاکادت(

به . ست، انکار نمودی کرده ادهقانان از زير نفوذ بورژوازی نقش مهمی باز
جنگ مخرب عمومی بين دستجات ى هطريق اولی نمی توان اهميت فوق العاد

را در دوران انقالب اکتبر انکار نمود، يعنی همان موقعی ها امپرياليستى عمده
 امکان نداشتند بر ضد ،به علت سرگرمی به جنگ فيمابين خودها که امپرياليست
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 را تمرکز دهند و پرولتاريا به همين علت موفق دولت جوان شوروی قوای خود
 تشکيل نيرو و تحکيم حکومت خويش ساخته و یشد تمام حواس خود را متوجه
چه بسا حاال که اختالفات و . ين را فراهم آوردوسائل شکست کلچاک و دنيک

جديد ى تناقضات بين دستجات امپرياليستی پيوسته عميق تر شده و وقوع محاربه
، اين قسم ذخائر برای پرولتاريا پيوسته ی حتمی می گردداان مسئلهدر ميان آن

  .حائز اهميت بيشتری خواهد بود
 رهبری استراتژيک آن است که از تمام اين ذخائر برای نيل به ىوظيفه

  .مفروض از ترقی آن صحيحًا استفاده نمايدى مقصود اساسی انقالب در مرحله
  ت؟ صحيح از ذخائر عبارت از چيسىاستفاده

عبارت است از اجرای بعضی شرايط الزمه که عمده ترين آنها را بايد 
  :نکات زيرين دانست

قطعی در ضعيف ترين ى انقالب در لحظهى  تمرکز قوای عمده.اوًال
 است، در وقتی که تعرض، دشمن، در وقتی که ديگر انقالب کامًال رسيدهى نقطه

لباب کرده و وقتی که اقچهار نعل در حال پيشرفت است، در وقتی که قيام د
استراتژی حزب . جلب ذخيره به طرف پيش آهنگ شرط قطعی موفقيت می باشد

ی دانست که انمونهى  را ممکن است به مثابه١٩١٧آوريل تا اکتبر ى در دوره
شک نيست در اين دوره         .  از ذخيره را نشان می دهداين گونه استفاده
جنگ بود، دراين هم شکی نيست که ى دشمن همانا مسئلهى ضعيف ترين نقطه

ای اهالی کشور هاساسی بود که حزب وسيع ترين تودهى همانا در همين مسئله
استراتژی حزب در . انقالب يعنی پرولتاريا جمع کردپيش آهنگ ى را گرد طبقه

و تظاهرات ها از راه نمايشها اين دوران آن بود که چگونگی اقدامات در خيابان
ته شده و در همان ضمن ذخائر از راه شوراها در پشت جبهه آموخبه پيش آهنگ 
 ىنتيجه. ی سربازان در جبهه به طرف پيش آهنگ جلب گرددهاو از راه کميته

  .ستانقالب، ثابت نمود که استفاده از ذخائر به درستی انجام گرفته ا
استراتژيک از نيروهای انقالب با پس و ى لنين در باب اين شرط استفاده

  : ن تزهای مشهور مارکس و انگلس راجع به قيام چنين می گويدپيش کرد
  

 و در صورت شروع آن بازی کردهيچ وقت با قيام نبايد ) ١» 
   .تا آخر پيش رفتدانستن اين نکته الزم است که بايد قطعًا 

تفوق عظيمی از  قطعی، در لحظه قطعی ىالزم است درنقطه) ٢
 و تشکيالتش بهتر است، قيام  را فراهم ساخت واال دشمن، که تهيهقوا

  .کنندگان را نابود خواهد ساخت
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 عمل کرد قطعيتپس از آن که قيام شروع شد بايد با منتهای ) ٣
دفاع مرگ قيام مسلحانه . " نمودبه تعرضو بدون ترديد و حتمًا شروع 

  ".است
بايد کوشش نمود دشمن غافلگير شود و تا وقتی که قوای وی ) ٤

  .زموقع استفاده نمودست اهنوز پراکنده ا
و در صورتی که موضوع  (هر روزبايد کوشش نمود در ) ٥

، ولو خيلی هم کم باشد، )مربوط به يک شهر است در هر ساعت
 «  . را حفظ نمود"تفوق روحی"ست پيشرفتی کرد و هر طور شده ا

  ). چاپ روسی٣٢٠ ـ ٣١٩ ص  ٢١رجوع به جلد (
  

وع به قيام علنی، پس از اين که ضربت قطعی و شرى  انتخاب لحظه.ثانيًا
ست و اوج خود رسيده اى اطمينان حاصل شود که بحران به عالی ترين نقطه

پيش آهنگ تا آخرين رمق خود برای جنگ حاضر و ذخائر مستعد تقويت وی 
  .ستصفوف دشمن حداکثر اغتشاش و اضطراب ايجاد گرديده ابوده و در 

  :لنين می گويد
  

  اگر کامًال فرارسيده دانست جنگ قطعی را می توان » 
کافی سردرگم شده باشند، ى  ــ تمام قوای طبقاتی ما به اندازه١ 

مبارزه غير قابل تحمل، ى بين خود در جنگ و جدال باشند، در نتيجه
  اگرخود را ناتوان ساخته باشند؛ 

 ــ تمام عناصر دو دل، متزلزل و بی ثبات بينابينی، يعنی خرده ٢
راسی خرده بورژوازی، جدا از بورژوازی، عمًال بورژوازی و يا دمک

کافی در قبال ملت رسوا و مفتضح ى ورشکست شده، خود را به اندازه
  اگرساخته باشند؛ 

و ترين   بين پرولتاريا احساساتی به نفع پشتيبانی از قطعی ــ٣
جسورانه ترين عمليات انقالبی ضد بورژوازی آغاز گشته و با 

در اين صورت است که ميتوان . ذارده باشدنيرومندی رو به فزونی گ
انقالب را فرا رسيده دانست، دراين صورت است که پيروزی ما، اگر 

صحيحًا به حساب آورده و موقع را ... شرايطی را که درباال اشاره شد
 ص ٢٥رجوع به جلد ( « . ستاخوب انتخاب کرده باشيم، تامين شده

  ) چاپ روسی ٢٢٩
  

  . يک چنين استراتژی دانستىرا می توان نمونهطرز اجرای قيام اکتبر 
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از دست دادن آهنگ "تخلف از اين شرط موجب اشتباه خطرناکی است که 
ناميده می شود يعنی وقتی که حزب از جريان نهضت عقب مانده و يا " سرعت

از  "ىنمونه. خيلی جلو می افتد و به اين ترتيب خطر ناکامی به وجود می آيد
قيام ى و اين که چگونه ممکن است درانتخاب لحظه" تدست دادن آهنگ سرع
ی از رفقا است که می خواستند قيام را در ماه سپتامبر ااشتباه نمود کوشش عده

 با توقيف شورای دمکراسی شروع نمايند، يعنی همان وقتی که در ١٩١٧
شوراها هنوز تزلزل و ترديد محسوس بود و هنوز جبهه در حال غير معين و 

  . هنگ جلب نگرديده بودندآی بود و ذخائر هنوز به طرف پيشبال تکليف
 رويه و راهی را که اتخاذ شده با وجود همه و هر قسم مشکالت و .ثالثًا
 مقصود اساسی با کمال جديت اجراء نمودن تا اين که پيش آهنگها پيچيدگی

 در حال حرکت به طرف اين مقصود و هامبارزه را از نظر دور ندارد و توده
تخلف از اين شرط .  خود، از راه منحرف نشوندهنگآ آمدن به دور پيشگرد

از دست "موجب اشتباه عظيمی است که دريانوردان با آن خوب آشنا بوده و 
رفتار اشتباه آميز حزب ما را بالفاصله بعد از . ناميده می شود" دادن خط سير

دانست يعنی " از دست دادن خط سير"اين گونه ى شورای دمکراسی بايد نمونه
مثل اين که . وقتی که حزب تصميم گرفت در پارلمان مقدماتی شرکت جويد

حزب در اين لحظه فراموش کرده بود که تشکيل پارلمان مقدماتی کوششی است 
که از طرف بورژوازی برای انحراف کشور از راه شوراها و داخل کردن آن 

ابراين شرکت حزب در به راه پارلمانتاريسم بورژوازی، به عمل می آيد و بن
را بر هم زده کارگران و دهقانان را، ها ورقى ی ممکن است همهاچنين مؤسسه

انقالبی می کردند، ى مبارزه!" تمام قدرت به دست شوراها "که در زير شعار 
از پارلمان مقدماتی ها اين اشتباه با خروج بلشويک. از راه منحرف سازد
  .تصحيح و اصالح گرديد

 انتقال نيروهای ذخيره برای عقب نشينی منظم در موقعی که  نقل و.رابعًا
دشمن قوی و عقب نشينی ضروری است و بی فائده بودن نبردی که دشمن 
تحميل می کند از پيش محرز است، به ديگر سخن در موقعی که عقب نشينی با 

استخالص پيش آهنگ از زير ضربت و حفظ ى تناسب قوای موجود يگانه وسيله
  .ی وی می باشدذخائر برا

  :لنين می گويد
  

آنها فقط . احزاب انقالبی بايد معلومات خود را تکميل کنند » 
اکنون ميبايستی پی برند که ناگزير . چگونگی تعرض را می آموختند

اين دانش بايد با دانش ديگری تکميل گردد و آن اين که چگونه ميتوان 
پی برد ــ و می بايستی به اين نکته . صحيح تر عقب نشينی کرد
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تلخ، پی بردن به آن می آموزد ــ که ى انقالبی در اثر تجربهى طبقه
نياموختن طرز صحيح تعرض و عقب نشينی پيروزی را غير ممکن 

  ). چاپ روسی١٧٧ ص ٢٥رجوع به جلد (« . ميسازد
  

هدف اين قسم استراتژی؛ بدست آوردن وقت، پراکندن قوای دشمن و جمع 
  .به تعرض بعدی استآوری نيرو برای مبادرت 

انعقاد صلح برست را، که به حزب امکان داد فرصت بدست آورد و از 
مصادمات دراردوگاه امپرياليسم استفاد کند و قوای دشمن را متفرق سازد و 

دهقانی را برای خود نگاهدارد و برای حمله به کلچاک و دنيکين ى توده
  . چنين استراتژی دانستىنيروهای خويش را جمع آوری نمايد، می توان نمونه

  :لنين در آن وقت می گفت
  

در اين لحظه ی که اما بايد با انعقاد صلح جداگانه به منتها درجه» 
 خود را از دست هر دو گروه متخاصم امپرياليسم خالص ممکن است

 ــ،  که مانع عقد معامله عليه ما است ــنموده از خصومت و جنگ آنان
ی هاينی را به دست می آوريم تا با دستمعى استفاده می کنيم و دوره

رجوع به (« . باز انقالب سوسياليستی را ادامه دهيم و محکم سازيم
  ). چاپ روسی١٩٨ ص ٢٢جلد 

  :سه سال بعد از عقد قرار داد مذکور باز هم لنين می گويد
  

گذشتی " صلح برست"می بيند که " حاال ديگر هر احمقی هم"» 
رجوع (« .  امپرياليسم را پراکنده ساختبود که ما را قوی و نيروهای

  ). چاپ روسی٧ ص ٢٧به جلد 
  

      ی که صحت رهبری استراتژيک را تأمين ااينها هستند شرايط عمده
  .می نمايند
 رهبری تاکتيکی، جزئی از رهبری استراتژيک بوده .رهبری تاکتيکی) ٥

که به  رهبری تاکتيکی آن است ىوظيفه. و مطيع حوائج و مقاصد آن است
صحيح از ى ط شود و استفادهاشکال مبارزه و تشکيالتی پرولتاريا مسلى همه

آنها را برای رسيدن به حداکثر نتيجه بر اساس تناسب قوای موجود، که برای 
  .مقدمات پيشرفت استراتژيک الزم است، تأمين نمايدى تهيه

 صحيح از اشکال مبارزه و تشکيالتی پرولتاريا عبارت از ىاستفاده
  يست؟ چ
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عبارت از اجرای بعضی شرايط الزمی است که مهم ترين آنان به قرار ذيل 
  :هستند

شکيالت که  اهميت قرار دادن آن اشکال مبارزه و ت،اولى  در درجه.اوًال
و استعداد آن را  با شرايط فعلی جزر و يا مد نهضت متناسب بوده بيش از همه

ی ميليونی را هاقالبی و سوق تودهرا به مواضع انها داشته باشد که رساندن توده
  .أمين نمايدانقالب و جا به جا نمودن آنان را درجبهه تسهيل و تى به طرف جبهه

مطلب بر سر اين نيست که قسمت پيش آهنگ عدم امکان بقای رژيم کهنه و 
، هابلکه مطلب بر سر اين است که توده. انقراض حتمی آن را فهميده باشد

 اين ضرورت پی برند و برای تقويت پيش آهنگ مردم بهى تودهها ميليون
 ،شخصی خود می توانندى  اين را فقط از روی تجربههااما توده. حاضر شوند

مردم امکان داده شود تا ى  تودههاموضوع بر سر اين است که به ميليون. بفهمند
شخصی خود ضرورت و لزوم انقراض حکومت قديم را ى از روی تجربه

ها  مبارزه و چنان اشکال تشکيالتی انتخاب شود که تودهبفهمند و چنان اشکال
بتوانند از روی تجربه به سهولت، صحت شعارهای انقالبی را دريابند، اين است 

  .وظيفه
هرگاه حزب در موقع خود برای شرکت در دوما تصميم نگرفته بود و قطع 

 اساس ما تمرکز داده، مبارزه را برونمی کرد که قوای خود را برای کار در د
اين کار توسعه دهد، تا اين که به توده امکان داده شود که از روی تجربيات 

و غير ممکن بودن ها شخصی خويش بی فايدگی دوما و کذب مواعيد کادت
کارگر درک نمايد، ى و ضرورت اتفاق دهقانان را با طبقهموافقت با تزاريسم 

 کارگر نيز ىکارگر جدا شده و طبقهى پيش آهنگ از طبقهدر آن صورت 
 دوما، ىدر دورهها تودهى بدون تجربه. داد از دست میها ارتباط خود را با توده

  .پرولتاريا غير ممکن می بودى  و ايجاد سلطههارسوا کردن کادت
 در اين بود که اين تاکتيک باعث جدائی ]٣[خطر تاکتيک آتزوويسم 

  .وی ميشدى  قوای ذخيرههاهنگ از ميليونآپيش
 ١٩١٧که در آوريل سال " چپ"ی هاکمونيستى يا از عقيدههرگاه پرولتار

و ها دعوت به قيام می نمودند، پيروی می کرد، يعنی در آن وقتی که منشويک
هنوز به عنوان طرفداران جنگ و امپرياليسم رسوا نشده بودند و رها ا.اس
ها را راجع به صلح و را.و اسها يکی منشوها دروغ بودن نطقهنوزها توده

 ىحزب از طبقهشخصی خود نفهميده بودند، ى آزادی از روی تجربهزمين و 
وسيع دهقانان و ى  کارگر هم نفوذ خود را در بين تودهىکارگر جدا مانده و طبقه
ها کرنسکی، منشويکى هدر دورها  تودهىبدون تجربه. سربازان از دست ميداد

به اين . دورها منفرد نمی شدند و ديکتاتوری پرولتاريا غير ممکن ميبا.و اس
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اشتباهات احزاب خرده بورژوازی و " ىتوضيح صبورانه"جهت تاکتيک 
  .علنی در داخل شوراها يگانه تاکتيک صحيح بودى تاکتيک مبارزه

در اين بود که امکان داشت حزب را از " چپ"ی هاخطر تاکتيک کمونيست
دل خطر رهبر انقالب پرولتاريا به يک مشت توطئه چيان توخالی و بی زمينه ب

  .سازد
  :لنين می گويد

  
تا زمانی که تمام طبقه و . هنگ نمی توان فتح نمودآتنها با پيش » 

ند و به اهنگ ابراز نکردهآی وسيع موافقت خود را با اين پيشهاتوده
ند و يا اقًال يک بی طرفی متمايل به اپشتيبانی مستقيم وی بر نخاسته

ه پيکار قطعی نه سوق دادن پيش آهنگ ب...نداحسن نظر اتخاذ نکرده
و اما برای آن که حقيقتًا . تنها حماقت بلکه جنايت محسوب می شود

ی وسيع زحمتکش که زير ستم و فشار هاتمام طبقه و توده
اری به سر می برند، چنين موقعيتی را اتخاذ نمايند تنها دسرمايه

الزم ها سياسی خود اين تودهى پرپاگاند و تبليغ کافی نيست بلکه تجربه
ی بزرگ است که اکنون نه تنها ها اين قانون اساسی تمام انقالب.است

يد أيروسيه بلکه آلمان هم با نيرو برجستگی شگفت انگيزی آن را ت
، ی بی فرهنگ و غالبًا بی سواد روسيههانه تنها برای توده.  استکرده

ی سراسر با سواد و دارای تمدن عالی آلمان هم الزم هابلکه برای توده
طعم تلخ ضعف و ناتوانی و بی ارادگی و درماندگی و آمد عمًال 

نوکری در مقابل بورژوازی و دنائت حکومت پهلوانان بين الملل دوم 
کورنيلوف (را بچشند و حتمی بودن ديکتاتوری مرتجعين افراطی را 

به عنوان شق واحد در مقابل )  و شرکاء در آلمان١٩٢در روسيه و کاپ 
بينند تا اين که به طور قطع متوجه ديکتاتوری پرولتاريا به چشم ب

  ). چاپ روسی ٢٢٨ ص ٢٥رجوع به جلد (« . کمونيسم   گردند
  

مخصوصی از زنجير وقايع ى  معين پيدا کردن آن حلقهى در هر لحظه.ثانيًا
که با به دست گرفتن آن ممکن است تمام زنجير را در دست نگاه داشت و 

  .حاضر نمودشرايط را برای وصول به موفقيت استراتژيک 
 مسائلی که در برابر حزب قرار مقصود آن است که از ميان سلسله

 روز را بايد جدا و انتخاب نمود که حل آن از ىند مخصوصًا آن مسئلهاگرفته
                                                 

 در آلمان بود ١٩٢٠ــ رهبر کودتای ضد انقالبی سال  ) ١٩٢٢ ــ ١٨٦٧(  ــ کاپ ١٩٢   
 اين حکومت جديد در آمد وی معروف بود، او به صورت سرکرده" پوچ کاپ"که به  

  .اعتصاب عمومی کارگران آلمان سرنگون شدی حکومت کوتاه عمر بوده و به وسيله
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همه الزم تر و مهم تر بوده و اجرای آن باعث حل سريع ساير مسائل روزمره 
  .می گردد

کی از آنها راجع به اهميت اين اصل را ممکن است با دو مثال که ي
و دومی متعلق به ايام بسيار ) ايجاد و تأسيس حزبى دوره(ی خيلی پيش هازمان

  . نشان داد،است) نپ ى دوره( نزديک معاصر ما 
و تشکيالت بی شمار ها تأسيس و ايجاد حزب، وقتی که حوزهى در دوره

 پای هنوز با يک ديگر مربوط نبود، موقعی که خرده کاری و محفل بازی سرتا
 صفت اصلی حيات ،فکرى حزب را زنگ زده می کرد، وقتی که تشتت و تفرقه

ی اعمدهى اساسی و وظيفهى  در اين دوره حلقه؛داخلی حزب را تشکيل می داد
 ى، مسئله مسائل آن روزی در برابر حزب عرض اندام ميکردکه در ميان سلسله
چرا؟ زيرا فقط . د برای تمام روسيه بو،)ايسکرا(غير علنی ى تأسيس روزنامه
 غير علنی برای تمام روسيه ممکن بود در شرايط آن روزی ىاز راه روزنامه

و تشکيالت ها  اتصال و ارتباط حوزههم آواز يعنی حزبی را که قابليتى هسته
شرايط وحدت ايدئولوژيک و تاکتيکی و بدين ى  و تهيهبی شمار را در يک واحد

  .را دارا باشد، ايجاد نمودتشکيل حزب حقيقی ى طريق گذاشتن پايه
انتقال از جنگ به ساختمان اقتصادی، موقعی که صنايع در زير ى در دوره

چنگال ويرانی وضعيت اسف آوری را از سر می گذراند و از کار افتاده بود و 
در مضيقه بود و ايجاد پيوند بين اقتصاد روستائی از کمبود مصنوعات شهری 

ی شرط اساسی ساختمان موفقيت آميز صنايع دولتی با اقتصاد روستائ
سوسياليستی شده بود، در اين دوره ترقی بازرگانی، ميان وظائف و سلسله 

چرا؟ زيرا در شرايط نپ پيوند بين صناعت . اساسی بودى وظيفهى وقايع، حلقه
و اقتصاد روستائی جز از راه بازرگانی به طريق ديگری ممکن نيست؛ زيرا 

ط نپ در حکم مرگ صناعت است؛ زيرا صناعت را توليد بدون فروش در شراي
مصرف و ترقی بازرگانی ممکن است ترقی و توسعه داد؛ ى فقط از راه توسعه

 بازرگانی، پس از بدست آوردن ىپس از محکم شدن در رشتهزيرا فقط 
بازرگانی، پس از بدست آوردن اين حلقه می شود صناعت و بازار دهقانی را به 

ديگری را برای ايجاد شرايط بنای اساسی ى روزمرههم وصل کرد و مسائل 
  .اقتصاد سوسياليستی حل نمود

  :لنين می گويد
  

به طور کلی انقالبی بودن يا طرفدار سوسياليسم و يا  » 
ى  آن حلقهبايد بلد بود در هر لحظه،... کمونيست بودن کافی نيست

مخصوص را پيدا کرد که برای بدست آوردن تمام زنجير و فراهم 
  ... «ديگر بايد با تمام قوا به آن چسبيدى مودن مقدمات انتقال به حلقهن
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 و ی عبارت است از ترقیاچنين حلقه...  فعلیىدر لحظه» 
صحيح جريان آن ) هدايت( داخلی به شرط تنظيم بازرگانیرونق دادن 

از زنجير تاريخی حوادث " یاحلقه"بازرگانی، آن . از طرف دولت
 ١٩٢١ی هاتقالی ساختمان سوسياليستی سالی انهااست که ميان شکل

 ص ٢٧ رجوع به جلد (« ...".بايد با تمام قوا به آن چسبيد "١٩٢٢ ــ
  ). چاپ روسی ٨٢

  
  .ی که صحت رهبری تاکتيکی را تأمين می نمايندااينها هستند شرايط عمده

 چه اختالفی بين تاکتيک انقالبی و تاکتيک .رفرميسم و رولوسيونيسم) ٦
  موجود است؟رفرميستی 
تصور می کنند که لنينيسم به طور کلی مخالف رفرم و مخالف ا هبعضی

از هر کس بهتر      ا هبلشويک. اين بکلی غلط است. مصالحه و سازش است
و با وجود شرايط " هرچه بدهند غنيمت است"می دانند که در مفهوم معينی 

  . و مفيد استمعين ومفروضی، عمومًا رفرم و خصوصًا مصالحه و سازش الزم
  :لنين می گويد

  
آيا خنده آور نيست که بخواهيم در راه واژگون ساختن » 

لمللی جنگ کنيم، جنگی که صد بار دشوارتر و ابورژوازی بين
ی معمولی بين دول هاطوالنی تر و پيچيده تر از سخت ترين جنگ

است و در اين جنگ قبال از فرصت جوئی واستفاده از اختالف منافع 
صرف نظر کنيم و امکان ) ولو آن که موقتی هم باشد(نان بين دشم

ولو متفق موقتی، بی ثبات، (سازش و مصالحه متفقين ممکن را 
رد نمائيم؟ آيا چنين عملی در حکم آن ) متزلزل و مشروط هم باشند

نيست که در حين صعود دشوار بر فراز کوهی که هنوز شناخته نشده 
ًال تصميم بگيريم که خود را به پيچ ست قبو پای کسی به آنجا نرسيده ا

وخم نياندازيم و گاه به گاه مراجعت نکنيم و از راهی که انتخاب 
« يم منصرف نشويم و در جهات و جوانب ديگر راه را نسنجيم؟ اکرده

  ). چاپ روسی ٢١٠ ص ٢٥رجوع به جلد ( 
  

چنان که می بينيم مطلب بر سر رفرم يا سازش و صلح و مصالحه نيست 
  .ست که مردم از رفرم و سازش می کننديابر سر آن استفادهبلکه 

برای شخص رفرميسم؛ رفرم غايت مقصود و عمليات انقالبی فقط برای 
بحث و خالی نبودن عريضه و اغفال است، و به اين سبب رفرم در صورت 
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وجود تاکتيک رفرميستی و در شرايط حکومت بورژوازی حتمًا به آلت استحکام 
  .انقالب بدل می گرددى فرقهاين حکومت و ت

اما بر عکس برای شخص انقالبی، موضوع عمده عمليات انقالبی است نه 
به اين مناسبت رفرم، در . رفرم، برای او رفرم فقط محصول فرعی انقالب است

صورت وجود تاکتيک انقالبی و در شرايط وجود حکومت بورژوازی، طبعًا به 
ى نهبعدی دامى قالب و به تکيه گاه توسعهآلت انحالل اين حکومت و استحکام ان

  .نهضت انقالبی تبديل می شود
شخص انقالبی رفرم را برای آن قبول می کند که آن را چون چنگکی برای 
اتصال عمليات علنی با غيرعلنی بکار برد و از آن مانند سرپوش برای تقويت 

اختن جهت سرنگون سها انقالبی تودهى عمليات غير علنی به منظور تهيه
  .بورژوازی استفاده نمايد

  .و سازش در شرايط امپرياليسم انقالبی از رفرمى  معنای استفادهاين است
اما رفرميست بر عکس، رفرم را برای آن قبول می کند که از هر نوع 

برای انقالب لطمه وارد ها تودهى عمليات غير علنی اجتناب ورزد، به کار تهيه
  . استراحت کند،لم داده" طاء شدهاع"رفرم ى آورد و در زير سايه

  . معنای تاکتيک رفرميستیاين است
در وضعيت امپرياليسم به قراری است که گفته ها و سازشها  رفرمىمسئله

  .شد
ولی پس از سرنگون ساختن امپرياليسم و ظهور ديکتاتوری پرولتاريا 

 حکومت پرولتاريا ممکن است در شرايط. ی دگرگون می شودامطلب تا اندازه
معين و کيفيات مخصوصی مجبور شود در طريق تجديد ساختمان رژيم موجوده 
موقتًا از راه انقالبی منحرف شده از طريق تغيير تدريجی اوضاع و يا، چنان چه 

به طريق "  می گويد،١٩٣ "...راجع به اهميت طال"مشهور خود ى لنين در مقاله
نسبت به طبقات غير  و از راه غير مستقيم، از راه رفرم وگذشت "رفرميستی

اين طبقات فرصتی به انقالب بدهد تا تجمع قوا بنمايد و ى پرولتاريا برای تجزيه
نمی توان انکار نمود که اين راه تا . شرايط را برای تعرض جديد فراهم سازد

ولی فقط الزم است به خاطر سپرد که ما . است "رفرميستی"معينی راه ى اندازه
مخصوصی مواجه هستيم و آن اين است که رفرم در در اينجا با کيفيت بسيار 

اين مورد از طرف حکومت پرولتاريائی اجراء می شود و باعث تحکيم حکومت 
ى پرولتاريا و دادن فرصت الزم به وی می گردد و منظور از اين رفرم تفرقه

  .طبقات غير پرولتاريا استى انقالب نبوده بلکه تفرقه
  .فرم به متضاد خود بدل می شودبنابراين در تحت چنين شرايطی ر

                                                 
اهميت طال، اکنون و پس از پيروزی کامل ی درباره" ــ منظور اثر لنين به عنوان ١٩٣

  .است" سوسياليسم
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اجرای چنين سياستی از طرف حکومت پرولتاريائی فقط و فقط از اين 
انقالب در دوران گذشته به قدر کافی وسيع بوده و ى لحاظ ميسر است که دامنه

 است تا بتوان عقب نشينی کرد و تاکتيک تعرض فضا و ميدان کافی فراهم آورده
 و حرکت از راه غير مستقيم و بيراهه تبديل را به تاکتيک عقب نشينی موقت

  .نمود
به اين ترتيب هرگاه سابقًا در موقع حکومت بورژوازی، رفرم محصول 

رفرم ى فرعی انقالب بود، اکنون يعنی درزمان ديکتاتوری پرولتاريا سر چشمه
 فتوحات انقالبی پرولتاريا و ذخائری است که در دست پرولتاريا تمرکز يافته

  .است
  : می گويدلنين

  
فقط مارکسيسم مناسبات بين رفرم و انقالب را دقيقًا و صحيحًا » 

 است و ضمنًا مارکس فقط يک سوی اين مناسبات را       هتعيين نمود
می توانست ببيند و آن عبارت از وضعی بود که قبل از نخستين 
پيروزی نسبتًا با دوام و مستحکم پرولتاريا اقًال در يک کشور، وجود 

صحيح نسبت به رفرم اين ى در چنين وضعی مبنای يک رويه. تداش
انقالبی طبقاتی پرولتاريا ى بود که آن را محصول فرعی مبارزه

پس از پيروزی پرولتاريا، هر چند که در يک کشور باشد، در ... بدانيم
از . ی ظاهر می گردداتازهى مناسبات و روابط رفرم با انقالب نکته

مان حال سابق باقی ميماند ولی از حيث شکل لحاظ اصول، مسئله به ه
تغييری پديد می آيد که مارکس شخصًا نمی توانست آن را پيش بينی 
کند اما درک آن فقط بر اساس فلسفه و سياست مارکسيسم امکان پذير 

          يعنی ( آنها برای کشوری که به پيروزی نائل شده است...می باشد
ين که در مقياس بين المللی باز هم همان با ا(، )استالين.ــ یها فرمر
، پس از نيل به اين پيروزی، در مواردی )می باشند" محصول فرعی"

که حداکثر فشار به قوا وارد شد و ديگر قوای کافی برای اين و يا آن 
. تحول انقالبی موجود نيست، حکم يک تنفس الزم و قانونی را دارند

 می دهد که حتی در موقع قوائی به دست" ىذخيره"پيروزی، چنان 
عقب نشينی اجباری هم می توان خود را خواه از حيث مادی و خواه 

 ٨٥ ـ ٨٤ ص ٢٧رجوع به جلد ( « . از حيث معنوی نگاهداری نمود
  ).چاپ روسی 
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٨  
  
  حزب

  
  

ترقی کم و بيش صلح آميز که احزاب ى ما قبل انقالب و دورهى در دوره
ای ههضت کارگری سيادت داشته و شکلبين الملل دوم از حيث نيرو در ن

پارلمانی صور اساسی و اصلی حساب می شد، در اين شرايط حزب ى مبارزه
آن اهميت جدی و قطعی را که بعدًا درشرايط زدوخوردهای علنی انقالبی کسب 
نمود، دارا نبود و نمی توانست باشد، کائوتسکی در دفاع از حمالت وارده به 

لملل دوم ابزارصلحند، نه ابزار جنگ و به احزاب بينالملل دوم می گويد اابين
ی انقالبی پرولتاريا قادر هاقيامى همين جهت هم بود که آنها هنگام جنگ و دوره

ولی معنای آن . اين کامًال صحيح است. به تشبث به هيچ اقدام جدی نگرديدند
انقالبی ى لملل دوم به درد مبارزهاچيست؟ معنايش آن است که احزاب بين

پرولتاريا نيستند که کارگران را به ى رولتاريا نمی خورند و احزاب مبارزهپ
ی انتخاباتی هستند که برای انتخابات هاهطرف حکومت سوق دهند، بلکه دستگا

سيادت ى اين قضيه که در دوره. نداپارلمان و مبارزات پارلمانی درست شده
 حزب نبود و ،اريالملل دوم تشکيالت اساسی سياسی پرولتاای بينهاپورتونيست

می دانيم که در . ، در حقيقت به همين دليل استبلکه فراکسيون پارلمانی بود
فراکسيون پارلمانی ی و عناصر تابعه حقيقت،حزب در اين دوره يکی از ضمايم

 محتاج به اثبات نيست که در چنين شرايط و با بودن چنين حزبی در رأس .بود
پرولتاريا برای انقالب باقی ى اف تهيهکارها ديگر جائی برای صحبت در اطر

  .نمی ماند
ى  تازه، دورهىدوره. ولی با ظهور دوران جديد موضوع اساسًا تغيير کرد

انقالب ى تظاهرات انقالبی پرولتاريا، دورهى تصادمات آشکار طبقات، دوره
مستقيم قوا برای سرنگون ساختن امپرياليسم و ى تهيهى پرولتاريائی، دوره
اين دوره در مقابل پرولتاريا مسائل . به دست پرولتاريا استتصرف حکومت 

عمليات حزبی بر ى جديدی را قرار می دهد که عبارتند از تجديد ساختمان کليه
انقالبی ى مبارزهى تازه و انقالبی، تربيت کارگران با روحيهى اساس و پايه

شورهای برای بدست گرفتن حکومت، تهيه و جلب ذخائر، اتفاق با پرولترهای ک
محکم با جنبش آزاديخواهی مستعمرات و کشورهای ى همجوار، استقرار رابطه

تصور اين که اين مسائل تازه را می توان با قوای . غير مستقل و غيره و غيره
احزاب سوسيال دمکرات سابق حل نمود، يعنی احزابی که در شرايط صلح آميز 
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س و حرمان أاست که خود را به ي معنايش اين ؛نداپارلمانتاريسم نشو و نما يافته
داشتن چنين وظائفی بر دوش، هنگامی که . کامل و شکست مسلم محکوم سازيم

احزاب قديمی در رأس امور هستند معنايش به حالت خلع سالح کامل در آمدن 
  . الزم به اثبات نيست که پرولتاريا نمی توانست با چنين وضعيتی بسازد. است

زب جديد، حزب مبارز، حزب انقالبی، حزبی از اينجاست لزوم تأسيس ح
به قدر کفايت جسور تا بتواند پرولترها را به مبارزه در راه تصرف حکومت 

ى کافی مجرب تا بتواند در شرايط غامض و پيچيدهى سوق دهد، به اندازه
کافی دارای قابليت انعطاف تا ى اوضاع انقالبی به کنه کارها پی برد، به اندازه

  . انع نامرئی در راه مقصود بگذرداز هرگونه مو
بدون چنين حزبی تصور سرنگون ساختن امپرياليسم و به دست آوردن 

  .ديکتاتوری پرولتاريا را هم نبايد کرد
  .اين حزب جديد حزب لنينيسم است

  خصوصيات اين حزب جديد از چه قرار است؟
  مقدم بر هرچيز حزب بايد.کارگرى پيش آهنگ طبقهى حزب به مثابه) ١

کارگر، ى حزب بايد بهترين عناصر طبقه. کارگر باشدى  طبقهپيش آهنگ
تجارب انقالبی و صميميت بی حد ايشان را نسبت به کار پرولتاريا به خود جذب 

ولی حزب برای اين که حقيقتًا پيش آهنگ باشد بايد به تئوری انقالبی وعلم . نمايد
غير اين صورت حزب به در . به قوانين نهضت و قوانين انقالب، مسلح باشد

حزبی که .  خود قادر نيستبه دنبال  بردن پرولتاريا وپرولتارياى رهبری مبارزه
کارگر ى طبقهى فعاليت خود را فقط به ثبت چگونگی گذران و افکار توده

محدود کند و در دنبال نهضت خودرو افتاده، قادر به رفع رکود و القيدی سياسی 
ها واند از منافع آنی پرولتاريا پا فراتر نهاده و تودهنباشد، و نتها اين گونه نهضت

را تا وصول به مقام درک منافع طبقاتی پرولتاريا ارتقاء دهد، نمی تواند حزب 
 دوربين تر از ،کارگر قرارگرفتهى حزب بايد در پيشاپيش طبقه. حقيقی باشد

نبال وقايع و کارگر باشد و پرولتاريا را به دنبال خود ببرد نه اين که در دى طبقه
را ترويج " دنباله روی"لملل دوم که ااحزاب بين. جريانات خودرو روان گردد

هستند که می کنند عمال و اجرا کنندگان سياست بورژوازی يعنی سياستی 
فقط حزبی که . آلت محض در دست بورژوازی محکوم می سازدپرولتاريا را به 

را ها ت آن را داشته باشد که تودهپيش آهنگ پرولتاريا بوده و قابليى واجد نظريه
کارگر ى طبقاتی ارتقاء دهد؛ فقط چنين حزبی می تواند طبقهتا سطح درک منافع 

  .را از راه ترديونيونيسم منصرف ساخته به نيروی سياسی مستقلی تبديل نمايد
  . کارگر استىحزب، پيشوای سياسی طبقه

پيچيدگی موقعيت کارگر و ى طبقهى مشکالت مبارزهى من در باال درباره
مبارزه و استراتژی و تاکتيک و ذخائر و مانور و حمله و عقب نشينی سخن 
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پيچيدگی اين شرايط هر آينه اگر از شرايط جنگ بيشتر نباشد از آن کمتر . گفتم
کيست که می تواند در . کيست که می تواند به کـُنه اين شرايط پی ببرد. نيست

ا به طور صحيحی راهنمائی کند؟ هر کارگر رى تودهها اين شرايط ميليون
آيا . ارتشی که نخواهد دچار شکست گردد، مجبور است دارای ستاد مجربی باشد

دشمنان ى واضح نيست که پرولتاريا، در صورتی که مايل نباشد خود را طعمه
جانی خود سازد، به طريق اولی نمی تواند از چنين ستادی بی نياز باشد؟ اما اين 

 ىطبقه. اين ستاد فقط حزب انقالبی پرولتاريا می تواند باشدستاد کجا است؟ 
  .کارگر بدون حزب انقالبی، ارتش بدون ستاد است

  .حزب ستاد جنگی پرولتاريا است
او بايد در عين حال .  باشدپيش آهنگى اما حزب نمی تواند فقط دسته

خود ی حياتی اه و جزئی از طبقه باشد که با تمام رشتهطبقهپيش آهنگ ى دسته
پرولتاريا ى ند و طبقهامادام که هنوز طبقات از بين نرفته. به آن بستگی دارد

دائمًا از افرادی که از طبقات ديگر خارج می شوند پر می گردد و مادام که 
پيش آهنگ تعالی يابد، ى ست تا سطح دستهنتوانسته اکارگر ى  طبقهىهمه

ی هاو تودهها بين حزبی کارگر، ىطبقهى پيش آهنگ با بقيهى تفاوت بين دسته
ولی هرگاه اين اختالف به انقطاع بدل . غير حزبی هم نمی تواند از ميان برود

شده و حزب از توده به کلی دور افتاده و تنها بماند در اين صورت حزب هم از 
ی غير حزبی پيوند هاهرگاه حزب با توده. حال حزب بودن خارج خواهد شد
ای غير حزبی وابستگی وجود نداشته هتودهنداشته باشد، هرگاه بين حزب و 

رهبری وی را قبول نکنند و حزب در بين توده دارای ا هباشد، هر گاه اين توده
  .اعتبار اخالقی و سياسی نباشد، نمی تواند طبقه را رهبری کند

اخيرًا دويست هزار عضو جديد از بين کارگران در حزب ما قبول گرديدند 
د اين غير حزبی نسبت به وروى وجه است که تودهدر اينجا اين نکته شايان ت

اشخاص بيشتر از خود آنها فعاليت و عالقه به خرج داده و در قبوالندن اعضاء 
به حزب جدًا شرکت نموده و بدون تصويب ايشان اعضاء تازه قبول            

ی وسيع کارگران غير حزبی، هااين حقيقت حاکی از آن است که توده. نمی شدند
 خود شمرده و به استحکام و نزديک و خويشاوند و حزب خودما را حزب حزب 
آن از دل و جان عالقمندند و به طيب خاطر سرنوشت خويش را به ى توسعه

محتاج به اثبات نيست که بدون وجود چنين . رهبری آن تفويض می نمايند
ی غير حزبی متصل می کند، های نامرئی اخالقی، که حزب را با تودههارشته

  .خود گرددى حزب نمی توانست نيروی قاطع طبقه
  .کارگر استى حزب جزء الينفک طبقه

  :لنين می گويد
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و در  (تقريبًا تمام طبقهما حزب طبقه هستيم و به اين جهت  » 
بايد تحت ) موقع جنگ، در دوران جنگ داخلی تحقيقًا تمام طبقه

دور رهبری حزب ما اقدام به عمل نموده و به حزب ما حتی المق
نزديک تر و متصل تر گردد، ولی چنان چه تصور می شد که يک 

 طبقه با وجود رژيم سرمايه داری می تواند تا یباره همه يا تقريبًا همه
نی حزب سوسيال پيش آهنگ خود يعى سطح فهم و فعاليت دسته

دنباله " و ]٤[دمکرات خويش تعالی يابد، چنين تصوری مانيلوويسم 
يال دمکرات عاقلی تا به حال در اين مسئله هيچ سوس. ميبود" روی

ست که با وجود رژيم سرمايه داری حتی تشکيالت ترديد نداشته ا
که بدوی ترو به فهم قشرهای عقب مانده     (کارگری ى اتحاديه

کارگر را فرا ى  طبقهینمی تواند همه ويا تقريبًا همه) نزديک تر است
ئی هاتودهآهنگ و تمام پيش  ىفراموش کردن تفاوت بين دسته. گيرد

دائمی ى که به طرف او جلب می شوند و فراموش کردن وظيفه
 بيش از پيش اقشار وسيع تا سطح ترقی ارتقاءپيش آهنگ که ى دسته

خويش است، به معنای خويشتن را فريب دادن و از نظر دور داشتن 
 ٦رجوع به جلد  ( «. اهميت وظائف و کوچک کردن اين وظائف است

  ). چاپ روسی ٢٠٦ ـ ٢٠٥ص 
  

   پيش ى حزب فقط دسته.کارگرى متشکل طبقهى  دستهىحزب به مثابه) ٢
طبقه ى  در صورتی که حزب بخواهد واقعًا مبارزه.کارگر نيستى آهنگ طبقه

وظائف .  خود نيز باشدى طبقهمتشکلى را رهبری نمايد، بايد در عين حال دسته
حزب بايد در . گوناگون استلعاده عظيم و احزب در شرايط سرمايه داری فوق

پرولتاريا را ى شرايط بسيار سخت و مشکل تکامل داخلی و خارجی، مبارزه
رهبری نموده، در موقعی که اوضاع مقتضی تعرض است پرولتاريا را به 

و در وقتی که عقب نشينی مقتضی است کارگران را از زير تعرض سوق داده 
کارگران غير متشکل و ى تودهها دشمن قوی خارج سازد و در ميليونى ضربه

غير حزبی روح انضباط و از روی نقشه کارکردن در مبارزه و روح تشکيالت 
ولی حزب، وقتی اين وظائف را می تواند . و پايداری و متانت را ايجاد نمايد

.  پرولتاريا باشدمتشکلى انضباط و انتظام و دستهى انجام دهد که خود مجسمه
ى  تودهها هم در باب رهبری حقيقی ميليونبدون وجود اين شرايط سخنی

  .پرولتاريا از طرف حزب نمی تواند در ميان باشد
  . کارگر استى متشکل طبقهىحزب دسته

اين فکر که حزب يک واحد متشکلی است ضمن فرمول بندی معروفی که 
 است، تحکيم گشته و در آنجا حزبی ما کردهى  يکم آئين نامهىلنين در ماده
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 تشکيالت و اعضاء حزب؛ آن چنان اعضائی که مجموع از حزب عبارت است
 بر ١٩٠٣که از همان سال ها منشويک. به يکی از تشکيالت حزب وابسته باشند

ديگری " سيستم "،ضد اين فرمول شروع به اعتراض نمودند، در عوض آن
عضو " اسم" که عبارت بود از ورود خود سرانه و اطالق پيشنهاد ميکردند

که به " اعتصاب کننده"و " متمايل"و " دانش آموز"و " وفسورپر"حزب به هر 
ی حزبی هانحوی از انحاء از حزب طرفداری کرده ولی در هيچ يک از سازمان

محتاج به اثبات نيست که هرگاه اين          . نشده و نمی خواهد داخل شودداخل 
 حزب عجيب در حزب ما معمول می شد، بال ترديد منجر به پر کردن" سيستم"

غير متشکل " اجتماع"از پروفسورها و دانش آموزان و تغيير ماهيت آن به يک 
غرق شده " متمايلين"و پراکنده و بی انضباط می گرديد، اجتماعی که در دريای 

ى و سرحد بين حزب و طبقه را زدوده و وظائف حزب را در راه ارتقاء توده
ديگر الزم به تذکر . اختپيش آهنگ زير پا می اندى غير متشکل به سطح دسته

 ىاپورتونيستی، حزب ما نمی توانست نقش هسته" سيستم"نيست که با چنين 
  .کارگر را در جريان انقالب ما ايفاء نمايدى طبقهى متشکل کننده

  :لنين می گويد
  

نامشخص کلی  نظر رفيق مارتف حدود حزب بهى از نقطه » 
ود را عضو حزب خ"می تواند " هر اعتصاب کننده"می ماند، زيرا 

ضرر   ".نام"اين پراکندگی چيست؟ انتشار وسيع ى فايده". اعالم نمايد
 راجع به مخلوط نمودن طبقه و   سازمان شکنانهآن، توليد افکار 

  ).چاپ روسی٢١١ ص ٦رجوع به جلد ( « . حزب
  

حزب ضمنًا .  تشکيالت حزبی نيستمجموع ولی حزب فقط عبارت از 
ى ن تشکيالت و اجتماع رسمی آنان در يک مجموعه واحد ايسيستمعبارت از 

واحدی است که دارای مقامات باالئی و پائينی رهبری کننده و اطاعت اقليت از 
. اعضای حزب می باشدى ء برای همهالجرااو تصميمات عملی حتمیاکثريت 

بدون وجود اين شرايط، حزب نمی تواند يک واحد کل متشکلی بوده و قابليت 
  .کارگر را دارا باشدى طبقهى  متشکل مبارزهرهبری منظم و

  :لنين می گويد
  

 حزب ما، متشکل و رسمًا يک پارچه نبود، بلکه فقط سابقًا » 
ی از دستجات خصوصی بود و به اين سبب روابط بين اين امجموعه

جز تأثير فکری بر يک ديگر نمی توانست چيز ديگری دستجات نيز 
م که معنی آن ايجاد قدرت، تبديل يا، ما حزب متشکل شدهاکنون. باشد
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پائين ترها از مقامات عالی تر نفوذ فکری به نفوذ قدرت، اطاعت 
  ).٢٩١رجوع به همان کتاب ص (« . حزبی می باشد

  
غالبًا اتفاق می افتد که پرنسيپ اطاعت اقليت از اکثريت و رهبری امور 

ی گردد و مورد و غيره متهم م" فورماليسم"و " بورکراتيسم"حزبی از مرکز به 
محتاج به اثبات نيست که کار منظم . عناصر غير ثابت واقع می شودى حمله

کارگر، بدون ى طبقهى واحد و رهبری مبارزهى حزب به عنوان يک مجموعه
تشکيالتی، اجرای ى لنينسم، در مسئله. غير ممکن می بودها اجرای اين پرنسيپ
و " نهليسم روسی"يپ را لنين مبارزه عليه اين پرنس. استها کامل اين پرنيسپ

  .ناميده اليق استهزاء و طرد می داند" آنارشيسم اشرافی"
اين است آن چه که لنين نسبت به اين عناصر غير ثابت در کتاب خود 

  :بيان می کند... " يک گام به پيش"موسوم به 
اين آنارشيسم اشرافی مخصوصًا از مختصات نهليست روسی » 
مدهشی می بيند، " ىکارخانه"را يک او تشکيالت حزبی . است

از ...می شمارد" بندگی"اطاعت جزء از کل و اقليت از اکثريت را 
ور و غم آتقسيم کار تحت رهبری مرکزبرآشفته ميشود و با حالت خنده

 "پيچ و مهره" را به صورت ها ندبه و زاری می کند که انسانانگيزی
تشکيالتی حزب باعث ى تذکر راجع به وجود نظامنامه... در می آورند

که ... آن می گردد که وی روی ترش نموده و با القيدی اظهار نمايد
  «. ممکن بود اصًال بی نظامنامه هم به سر برد

تصور می رود اين مطلب روشن باشد که هو و جنجال در » 
اطراف بورکراتيسم کذائی فقط يک نوع برگ ساتر و سرپوشی است 

تو بوروکرات ... سسات مرکزیبر روی عدم رضايت از اعضاء مؤ
ی؛ تو امن از طرف کنگره انتخاب شدهى هستی زيرا بر خالف اراده

فورماليست هستی زيرا بر تصميمات رسمی کنگره اتکاء می کنی نه 
بر موافقت و رضايت من؛ تو خشن و مکانيکی کار می کنی زير در 

ا حزبی اشاره کرده و ميل مرى کنگره" مکانيکی"کارها به اکثريت 
برای دخول در دستگاه رهبری در نظر نمی گيری؛ تو مستبدی زيرا 

 ١٩٤« . گرم قديم واگذاریى  را به دست جرگهقدرتنمی خواهی که 
  ). چاپ روسی٣١٠ و ٢٨٧ ص ٦رجوع به جلد (
  

                                                 
کسلرد، مارتف، پوترسف و ديگران است که تابع آ" ىجرگه"ـ سخن بر سر ١٩٤

   .استالين.  ــ ی.متهم می کردند" بوروکراتيسم " وده و لنين را به دوم نبى  کنگرهتصميمات
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 حزب .سازمان طبقاتی پرولتارياعالی ترين شکل ى حزب به مثابه) ٣
 کارگر ىه سازمان طبقهولی حزب يگان. کارگر استى متشکل طبقهى دسته
ی ديگر هم هست که بدون آنان هاپرولتاريا دارای يک سلسله سازمان. نيست

ی کارگری، هااتحاديه: موفقيت آميزی بکندى  مبارزهنمی تواند با سرمايه
ی پارلمانی، اهی، فراکسيونای فابريکی و کارخانهها، سازمانهاکئوپراتيف
ی فرهنگی ومدنی، سازمان هازمانی غير حزبی زنان، مطبوعات، ساهااتحاديه

، )درموقع عمليات علنی انقالبی(انقالبی و نظامی  یاهجوانان، سازمان
در صورتی که پرولتاريا ( شوراهای نمايندگان به عنوان شکل دولتی تشکيالت 

، غير حزبی بوده هااکثريت عظيم اين سازمان. و غيره) در رأس حکومت باشد 
تمام . يمًا به حزب مربوط و يا از شعبات آن هستندو فقط يک قسمت از آنها مستق

کارگر مطلقًا الزمند، زيرا بدون ى  در شرايط معينی برای طبقههااين سازمان
مبارزه غير ممکن ى ی مختلفههاآنان تحکيم مواضع طبقاتی پرولتاريا در رشته

است، زيرا بدون آن محال است پرولتاريا را به صورت نيروئی که بتواند رژيم 
ولی آيا وحدت . بورژوازی را به رژيم سوسياليستی بدل سازد، آبديده کرد

رهبری را با وجود اين کثرت تشکيالت چگونه می توان ايجاد نمود؟ چه چيز 
تضمين می نمايد که تعدد تشکيالت موجب تشتت عمل در رهبری نخواهد شد؟ 

 د کارمخصوص به خوى  در رشتههاممکن است بگويند هر يک از اين سازمان
ولی . البته اين صحيح است. کرده و به اين جهت نمی تواند مزاحم ديگری شود

بايد کار را در يک جهت جريان ها اين سازمانى اين هم راست است که همه
پرولترها ى  واحد خدمت می کنند که طبقهىزيرا آنها همه به يک طبقه. دهند
ى که همهسؤال می شود که کی آن خط مشی و جهت عمومی را  .است

 تعيين می کند؟ کجا ،بايد در آن جهت عمليات خود را اجراء نمايندها سازمان
داشتن تجارب الزم بتواند اين ى است آن تشکيالت مرکزی که نه فقط در نتيجه

 ىخط مشی عمومی را رسم کند بلکه عالوه بر آن آنقدر نافذ باشد که بتواند همه
دار کرده بدين طريق وحدت رهبری ارا به اجرای اين خط مشی وها اين سازمان

  را ايجاد و از امکان وقفه در کارها جلوگيری نمايد؟ 
  .آن تشکيالت عبارت است از حزب پرولتاريا

برای اين منظور حزب دارای تمام وسائل الزم می باشد زيرا، اوًال حزب 
کارگر است که اين عناصر نيز با ى محل اجتماع مهم ترين عناصر طبقه

ير حزبی مستقيمًا رابطه داشته و غالبًا رهبر آنها هستند؛ ثانيًا، حزب تشکيالت غ
ى کارگر است، بهترين مکتب تهيهى  محل اجتماع بهترين افراد طبقهچون

  تشکيالتییاه کارگر می باشد که لياقت رهبری انواع شکلىپيشوايان طبقه
کارگر ى  خود را دارند؛ ثالثًا، حزب که بهترين مکتب پيشوايان طبقهیطبقه

است، نظر به تجربه و نفوذ خود، يگانه تشکيالتی است که قادر بر تمرکز 
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اقسام و ى پرولتاريا بوده و بنابراين قدرت دارد که کليهى رهبری مبارزه
و ی کمکی هاکارگر را به ارگانى ی غير حزبی طبقههاهرگونه سازمان

  .اتصال حزب به طبقه تبديل نمايدى زنجيره
  . پرولتاريا استىل تشکيالت طبقهحزب عالی ترين شک

ی غير حزبی از قبيل هاالبته معنای اين مطلب آن نيست که سازمان
و غيره بايد رسمًا مطيع رهبری حزب ها ی کارگری و کئوپراتيفهااتحاديه
بوده ها مقصود فقط اين است که اعضای حزب، که داخل در اين سازمان. باشند

م مساعی خود را برای اقناع آن بکار برند تا او در آن بال ترديد دارای نفوذند تم
 حزب پرولتاريا نزديک شده و هی غير حزبی در کارهای خود بهااين سازمان

  .از روی رضا و رغبت رهبری سياسی آن را قبول نمايند
  : به همين جهت است که لنين می گويد

  
و «  شکل تجمع پرولترها عالی ترين» حزب عبارت است از 

ديگر تشکيالتی زحمت کشان بايد تحت رهبری سياسی اشکال ى کليه
  ). چاپ روسی ١٩٤ ص ٢٥ رجوع شود به جلد .(آن باشد
  

" بی طرفی"و " استقالل"به همين جهت است که تئوری اپورتونيستی 
و کارکنان  مستقلی ها آن پيدايش پارلمانتاريستىتشکيالت غير حزبی که نتيجه

ی کارگری و ها اتحاديهکوته فکر از حزب و کارکنان جدا شدهمطبوعاتی 
 ميباشد، کامًال مخالف با تئوری و بدل گشته به خرده بورژوای هاکئوپراتيف چی

  .پراتيک لنينيسم است
 حزب عالی ترين شکل .فزار ديکتاتوری پرولتاريااى حزب به مثابه) ٤

پرولتاريا و در ميان ى حزب در داخل طبقه. تشکيالت پرولتاريا است
ولی از اينجا به هيچ وجه . ن طبقه مبداء اصلی رهبری می باشدی ايهاسازمان

چنين بر نمی آيد که حزب را می توان به خودی خود هدف غائی و نيروئی    
حزب نه فقط عالی ترين شکل تجمع طبقاتی پرولترها است . قائم بذات دانست

  بدست آوردنبرای در دست پرولتاريا  استابزاریبلکه در عين حال 
 تحکيم برایست و توری در موقعی که هنوز اين ديکتاتوری بدست نيامده اديکتا

ى هرگاه پرولتاريا مسئله. آن در موقعی که به دست آمده استى و توسعه
و ها حکومت را در پيش نداشت، هرگاه شرايط امپرياليسم و حتمی بودن جنگ

تجمع نيروهای پرولتاريا در يک نقطه و ى وجود بحران مستلزم تمرکز کليه
ی نهضت انقالبی در يک محل برای سرنگون کردن بورژوازی و به هارشته

دست آوردن ديکتاتوری پرولتاريا نمی بود، حزب نمی توانست دارای چنين 
اهميت عظيمی شود و نمی توانست تمام اشکال ديگر تشکيالت پرولتاريا را 
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ستاد ى  مثابهحزب برای پرولتاريا مقدم بر همه به. لشعاع خويش قرار دهداتحت
الزم است که برای در دست گرفتن موفقيت آميز حکومت ضروری        ،جنگی

تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که پرولتاريای روسيه بدون داشتن . می باشد
ی پرولتاريا به دور خود بوده و احزبی که قادر به جمع آوری تشکيالت توده

 نمی توانست ،مبارزه باشدقادر به تمرکز رهبری تمام نهضت در ضمن 
  .ديکتاتوری انقالبی خود را به وجود آورد

ولی حزب برای پرولتاريا نه فقط به منظور به دست آوردن ديکتاتوری 
آن ى الزم است بلکه ضرورت آن برای حفظ ديکتاتوری، برای تحکيم و توسعه

  .به نفع پيروزی کامل سوسياليسم بيشتر می باشد
  :لنين می گويد

  
طور قطع اکنون ديگر بر همگان روشن است که اگر يک به  » 

انضباط بی اندازه سخت و واقعًا آهنين در حزب ما نمی بود و اگر 
کارگر يا به عبارت ديگر از ى طبقهى حزب ما از طرف تمام توده

طرف تمام آنهائی که در اين طبقه دارای تفکر، شرافت، جانبازی 
ات عقب مانده را رهبری نمايند به ونفوذ بوده و اليق اين هستند که طبق

نه اين که دو سال ها طور کامل و فداکارانه پشتيبانی نمی شد، بلشويک
و نيم بلکه دو ماه و نيم هم نمی توانستند حکومت را در دست خود 

  ). چاپ روسی ١٧٣ ص ٢٥ ه جلدرجوع ب  ( «. نگاهدارند
  

ی آن اين است  معناديکتاتوری چيست؟ "ىتوسعه"و " حفظ"ولی آيا معنی 
پرولتاريا روح انضباط و تشکيالت رسوخ داده شود؛ اين ى تودهها که در ميليون

و دژ نيرومندی بر ضد نفوذ ی پرولتاريا تکيه گاه هااست که در داخل توده
مخرب محيط خرده بورژوازی و عادات خرده بورژوازی ايجاد شود؛ اين است 

 تربيت و تغيير ماهيت دادن به تجديدى که کار تشکيالتی پرولترها در زمينه
ی پرولتاريا هاقشرهای خرده بورژوازی تقويت داده شود؛ اين است که به توده

کمک و مساعدت شود تا بتوانند خود را مانند نيروئی تربيت کنند که قادر به از 
ولی .  شرايط برای سازمان توليد سوسياليستی باشدىميان بردن طبقات و تهيه

 بدون داشتن حزبی که از حيث وحدت و انضباط کامًال  اينهاىاجرای همه
  .نيرومند باشد، غير ممکن است

  :لنين می گويد
  

سر سخت، خونين و بدون ى ديکتاتوری پرولتاريا يک مبارزه » 
نظامی و اقتصادی، تعليم دهنده و  خونريزی، جبری و مسالمت آميز،
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يروی عادت ن. قديم می باشدى اداره کننده بر ضد قوا و سنن جامعه
بدون حزب . ميليون انسان، مخوف ترين نيروها استها و دهها ميليون

آهنين که در مبارزه آبديده شده، بدون حزبی که مورد اعتماد تمام 
عناصر پاکدامن اين طبقه باشد، بدون حزبی که بتواند افکار و 
روحيات توده را در نظر بگيرد و در آن نفود کند، غير ممکن است 

 ص ٢٥رجوع به جلد (  «. ی را با موفقيت پيش بردارزهچنين مبا
  ). چاپ روسی ١٩٠

  
 که ديکتاتوری را به دست از آن جهت الزم استحزب برای پرولتاريا 

  .ديکتاتوری پرولتاريا استى حزب اسلحه. آورد و حفظ نمايد
ولی از اينجا چنين نتيجه گرفته می شود که با از ميان رفتن طبقات و پايان 

  .يکتاتوری پرولتاريا، حزب هم به زندگی خود خاتمه می دهدعمر د
 .مغايرت داردها وحدت اراده، که با وجود فراکسيونى حزب به مثابه) ٥

بدست آوردن و حفظ ديکتاتوری پرولتاريا بدون حزبی که از لحاظ وحدت و 
ولی انضباط آهنين در حزب . انضباط آهنين خود نيرومند باشد، غير ممکن است

اعضای ى  وحدت اراده، بدون وحدت عمل کامل و بی چون و چرای همهبدون
البته معنای اين آن نيست که بدين وسيله مبارزات .  غير قابل تصور است،حزب

بر عکس انضباط آهنين، انتقاد و . فکری در داخل حزب غير ممکن می شود
ه طريق  افکار را در داخل حزب منافی ندانسته بلکه مجاز می داند، بىمبارزه

بر عکس، انضباط . باشد" کورکورانه"اولی معنی اين آن نيست که انضباط بايد 
آهنين اطاعت اختياری و از روی فهم را منافی ندانسته بلکه آن را جائز ميشمارد 
زيرا فقط انضباط از روی فهم و ادراک است که می تواند انضباطی حقيقتًا آهنين 

کار تمام شد و انتقاد پايان يافت و تصميم افى ولی پس از آن که مبارزه. باشد
افراد حزب شرط الزمی است ى اتخاذ گرديد، وحدت اراده و وحدت عمل همه

  .که بدون آن نه وجود حزب متحد ميسر خواهد بود و نه انضباط آهنين در حزب
  :لنين می گويد

  
در زمان حاضر يعنی در موقع شدت جنگ داخلی، حزب  » 

خود را انجام دهد که ى  می تواند وظيفهکمونيست فقط در صورتی
تشکيالتش دارای منتهای مرکزيت بوده و در آن انضباط آهنين نزديک 
به انضباط نظامی حکم فرما باشد و مرکز حزبی آن، چنان دستگاه 
ى مقتدر و مسلط و دارای اختيارات وسيع باشد که از اعتماد کليه

 ٢٨٣ ـ ٢٨٢ ص ٢٥رجوع به جلد ( « . مند باشد اعضاء حزب بهره
  ).چاپ روسی 
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انضباط حزب در شرايط مبارزه پيش از بدست آوردن ى چنين است مسئله

  .ديکتاتوری
انضباط در حزب بخصوص پس از بدست ى عين همين را هم بايد درباره

  .آوردن ديکتاتوری ذکر نمود
  :لنين می گويد

  
هرکس، ولو اندکی، انضباط آهنين حزب پرولتاريا را ضعيف  » 

در عمل بر ضد ) مخصوصًا درموقع ديکتاتوری پرولتاريا(ازد س
 ص ٢٥رجوع به جلد ( « . پرولتاريا به بورژوازی کمک می نمايد

١٩٠.(   
  

در حزب، هم ها و از اينجا اين نتيجه بدست می آيد که وجود فراکسيون
تصور نمی رود . مخالف وحدت حزب و هم مغاير با انضباط آهنين آن می باشد

 اثبات باشد که وجود فراکسيون منجر به وجود چندين مرکز شده و وجود الزم به
وحدت ى چند مرکز نيز معنايش عدم وجود مرکز مشترک در حزب و تجزيه

ديکتاتوری ى اراده، ضعف و از هم پاشيدن انضباط و باالخره ضعف و تجزيه
يا بديهی است که احزاب بين الملل دوم، که بر ضد ديکتاتوری پرولتار. است

مبارزه نموده و مايل به آوردن پرولترها در رأس حکومت نيستند، می توانند 
 را مثل آزادی فراکسيون برای خود مجاز شمارند، زيرا آنها چنين ليبراليسمی

ى لملل کمونيست، که پايهاولی احزاب بين. ابدًا به انضباط آهنين احتياج ندارند
 و استحکام ديکتاتوری بدست آوردن حکومتى فعاليت خود را بر مسئله
را می توانند قبول کنند و نه آزادی " ليبراليسم"ند، نه اپرولتاريا استوار ساخته

  .فراکسيون را
ی که با هر قسم فراکسيون بازی و احزب عبارت است از وحدت اراده

  .اقتدار در داخل حزب منافی استى تجزيه
نظر ى  از نقطهخطر فراکسيون بازی"به همين علت است که لنين راجع به 
پيش آهنگ پرولتاريا به ى دستهى وحدت حزب وعملی کردن وحدت اراده

 ى، که در قطعنامه"شرط اساسی پيشرفت ديکتاتوری پرولتارياى منزله
 تأييد شده است، ١٩٥ "راجع به وحدت حزب"دهم حزب ما ى مخصوص کنگره
  .توضيح می دهد

                                                 
ی به دست لنين نگارش شده و از طرف کنگره" راجع به وحدت حزب" ــ قطعنامه ١٩٥

 تشکيل گرديد، به ١٩٢١ مارس ١٦ ــ ٨روسيه که در ) بلشويک(دهم حزب کمونيست 
  . تصويب رسيد



 ٣٦١

و " ون بازیمحو کامل هر قسم فراکسي"به همين علت است که لنين 
ند اعقايد مختلف تشکيل شدهى دستجاتی را که بر پايهى انحالل فوری کليه"

رجوع . ( خواستار بود" اخراج حتمی و فوری از حزب"با تهديد به " بالاستثناء
  ").راجع به وحدت حزب"ى شود به قطعنامه

 .حزب، با تصفيه خود از عناصر اپورتونيست استحکام می يابد) ٦
. اء فراکسيون بازی در حزب، عناصر اپورتونيست آن هستندسرچشمه و منش

عناصر خارج شده از ميان دهقانان و خرده . منزوی نيستى پرولتاريا يک طبقه
سرمايه داری ى ترقی و توسعهى بورژوازی شهر و روشنفکرانی که در نتيجه

ضمنًا .  روان هستند پيوسته به سوی حزب،ندابه صورت پرولتاريا در آمده
و ها قشرهای فوقانی پرولتاريا، مخصوصًا ميان کارکنان اتحاديهى هتجزي

ی هم جلوی اکه بورژوازی از سود اضافی مستعمرات طعمهها پارلمانتاريست
  :لنين می گويد. آنها می اندازد در جريان است

  
" کارگران اشراف منش"اين قشر کارگران بورژوا شده و يا  » 

خود به کلی خرده ى و عقيدهکه بنابر طرز زندگی و مقدار مزد 
تکيه گاه بين الملل دوم و امروزه ى بورژوا می باشند، تکيه گاه عمده

زيرا اينها در  . می باشندبورژوازی) نه نظامی (اجتماعیى عمده
 و امربران کارگری داخل نهضت کارگری عمال حقيقی بورژوازی

« . تندهاديان حقيقی رفرميسم و شوونيسم هس... سرمايه داری ى طبقه
  ). چاپ روسی٧٧ ص ١٩رجوع به جلد (
  

تمام اين دستجات خرده بورژوا به وسايل مختلفه در حزب راه يافته در آنجا 
به . روح تزلزل و اپورتونيسم، روح تفرقه و بی اعتمادی را داخل می کنند

و اخالل ى  هستند که منبع فراکسيون بازی و تجزيه و سرچشمههاطورکلی همين
جنگ کردن با امپرياليسم در صورت داشتن . ز داخل می باشندانفجار حزب ا

در عقب جبهه، معنايش افتادن به حال مردمانی است که از دو " متفقی"چنين 
به همين جهت . طرف ــ هم از جبهه و هم از پشت جبهه ــ به آنها شليک می شود

قيت موفى  اين عناصر و طرد آنها از حزب شرط اوليهابی رحمانه بى مبارزه
  .در مبارزه با امپرياليسم است

فکری در داخل ى بر عناصر اپورتونيست از طريق مبارزه" غلبه"تئوری 
ديوار حزب، تئوری اين عناصر فقط در چهار " از ميان بردن" حزب و تئوری

پوسيده و خطرناکی است که بيم آن می رود حزب را به فلج و مرض مزمن 
تونيسم بياندازد و پرولتاريا را بدون حزب محکوم نموده برای بلع به کام اپور

اگر . مبارزه با امپرياليسم محروم سازدى عمدهى انقالبی بگذارد و از اسلحه
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ها را و آکسلرودها ا و پوترسوفهو دانها حزب ما در صفوف خود مارتف
ميداشت، نمی توانست به شاهراه افتاده، حکومت را بدست بگيرد و ديکتاتوری 

اگر حزب ما . کيل دهد و از جنگ داخلی پيروزمندانه خارج شودپرولتاريا را تش
موفق به ايجاد وحدت داخلی و همبستگی بی نظير صفوف خويش شد قبل از همه 
علتش اين بود که به موقع توانست خود را از لوث وجود اپورتونيسم پاک کرده 

حکام ترقی و است. را از داخل خود بيرون اندازدها انحالل طلبان و منشويک
، هاو رفرميستها احزاب پرولتاريائی از طريق تنظيف آنها از اپورتونيست

، سوسيال ـ وطن پرستان و هاو سوسيال ـ شوونيستها سوسيال ـ امپرياليست
  .انجام می گيردها سوسيال ـ پاسيفيست
  . استحکام می يابد خود از عناصر اپورتونيستىحزب با تصفيه
  :لنين می گويد

  
درصفوف خود، پيروزی ها و منشويکها رميستبا داشتن رف » 

اين از . محال است و نگاهداری آن غير ممکندر انقالب پرولتاريائی 
روسيه و هم ى و اين را، هم تجربه. روی اصول روشن است

 وضعيت چندين باردر روسيه ...  استيد نمودهأي آشکارا تمجارستان
 باقی سختی روی داد که سرنگون شدن رژيم شوروی، در صورت

ی خرده بورژوا در هاو دمکراتها و رفرميستها ماندن منشويک
، امروز در ايتاليا کار به  همهىبه عقيده... قطعی بودداخل حزب ما، 

پرولتاريا با بورژوازی بر سر بدست گرفتن قدرت سوی جنگ قطعی 
، های نه فقط دور کردن منشويکادر چنين لحظه. دولت جريان دارد

از حزب واجب است بلکه دور کردن ها يستو توراتها رفرميست
با " وحدت"ی خيلی عالی هم که ممکن است به سوی هاکمونيست
ميل يا اظهار تمايل نمايند از هر پست مسئول شايد بی ها رفرميست
ای خيلی سخت هجنگى انقالب و در لحظهى در آستانه... فايده نباشد

داخل حزب در راه پيروزی انقالب، کمترين تزلزل و ترديدی در 
، حکومت را از  و انقالب را خنثی نمودههمه را هالک کندممکن است 

دست پرولتاريا خارج سازد، زيرا اين حکومت هنوز مستحکم نشده و 
اگر پيشوايان متزلزل در . بر آن بسيار نيرومند استى فشار وارده

چنين وقتی از حزب دوری جويند اين مسئله موجب ضعف نشده بلکه 
« . م نهضت کارگری و هم انقالب را قوت می بخشدهم حزب و ه

  ). چاپ روسی ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٦٢ ص ٢٥رجوع به جلد (
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٩  
 

  سبک کار
  
  
  

مقصود من سبک کار کردن و آن صفت . گفتگو بر سر سبک ادبی نيست
خاصی در پراتيک لنينيسم است که تيپ مخصوص فعال لنينيسم را به وجود      

ريکی و پراتيکی است که تيپ مخصوص فعال لنينيسم مکتب تئو. می آورد
  .حزبی و دولتی را تهيه کرده وسبک لنينی مخصوصی در کار ايجاد می کند

  ؟چيست؟ خصوصيات آن کدام است اين سبک مشخصات
  : خصوصيات مذکور دوتا هستند

  انقالبی روسی وى دامنه) الف
  .کاربری آمريکائی) ب

  .صفت در کار حزبی و دولتیسبک لنينيسم عبارت است از ترکيب اين دو 
 در کار،ى  انقالبی روسی، پادزهری است عليه کهنه پرستی، وقفهىدامنه

. باء و اجدادیمحافظه کاری، جمود فکری، بندگی نسبت به سنن وعادات آ
 انقالبی روسی، آن نيروی جان بخشی است که فکر را بيدار کرده به جلو ىدامنه

 و دور نما می دهد و بدون آن هيچ سوق می دهد، گذشته را در هم شکسته
  .حرکتی به جلو ممکن نيست

انقالبی روسی با کاربری آمريکائی توأم نشود، در عمل از ى ولی اگر دامنه
برای . تبديل گرددخشک وخالی " انقالبی"هر جهت ممکن است به مانيلوويسم 

 کيست که از مرض ميرزا. چنين تبديلی هر قدر بخواهيد می شود مثال آورد
، که سر منشاء آن اعتماد به قدرت "انقالبی"و نقشه سازی " انقالبی"بنويسی 

در ايجاد و اصالح هر چيز است، اطالع نداشته باشد؟ يکی از ها تصويب نامه
شخص کمونيست " (اسکومچل"نويسندگان روسی ايليا ارنبورگ در حکايت 

شخص .  نمايد از اشخاص مبتال به اين مرض را مجسم می،نمونه) کامل العيار
لعيار قرار ااست که هدف خود را ترسيم تصوير انسان کامل " بلشويکی"مذکور 
 است ولی در حکايت اغراق زياد شده". ستوامانده ا" "کار"در اين ... داده و

در اين که وی اين مرض را به درستی تشخيص داده است، هيچ گونه ترديدی 
وشی را به سختی و بی رحمانه ولی گويا هيچ کس مانند لنين اين ناخ. نيست

اين ناخوشی ميرزا بنويسی و تصويب نامه . ستمورد استهزاء قرار نداده ا
  .می نامد" کبر کمونيستی"بيرون دادن را لنين 
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  :لنين می گويد
  

کبر کمونيستی معنايش اين است که شخصی که در حزب  » 
ى کمونيست است وهنوز از آن اخراج نشده، تصور می کند همه

 «. ی کمونيستی انجام دهدهابا صدور تصويب نامهئل را می تواند مسا
  ). چاپ روسی٥١ ــ ٥٠ ص ٢٧رجوع به جلد (
  

لنين معموًال اعمال ساده و معمولی را در قبال کلمات وسخنان توخالی      
قرار می داد و بدين طريق تصريح می کرد که ميرزا بنويسی و نقشه " انقالبی"

  .ف با روح و نص لنينيسم حقيقی استمخال" انقالبی"سازی 
  :لنين می گويد

  
کمتر جمالت توخالی و پر سروصدا، بيشتر کار ساده و  » 
  «...معمولی 
کمتر های و هوی سياسی، بيشتر توجه نسبت به قضايای خيلی » 

رجوع شود ( « ...و واقعيات ساختمان کمونيستی... ساده ولی حياتی 
   ). چاپ روسی٣٣٥ و٣٤٣ ص ٢٤به جلد 

  
و " انقالبی"کاربری آمريکائی برعکس پادزهری است بر ضد مانيلوويسم 

کاربری آمريکائی ــ آن نيروی مقهور . ميرزا بنويسی از روی هوی و هوس
خويش هرگونه ى نشدنی است که عايقی برای خود قائل نيست، با اصرار مجدانه

ولو کوچک هم موانعی را از پيش پای خود بر ميدارد وقتی کاری شروع کرد، 
 و نيروئی است که بدون آن کارهای باشد، نمی تواند آن را به انجام نرساند

  .ساختمانی جدی بی معنی است
انقالبی روسی جمع و ى ولی کاربری آمريکائی، در صورتی که با دامنه

کيست که . گذرانی محدود و بدون پرنسيپی تبديل خواهد شدبه کار توأم نشود،
محدود و کارگذرانی بدون پرنيسيپی را، که تاکنون کرارًا ناخوشی پراکتيسيسم 

 است، را به تغيير ماهيت و دوری از عمل انقالب کشانده" هابلشويک"بعضی 
سال "پيلنياک موسوم به . نشنيده باشد؟ اين ناخوشی مخصوص در حکايت ب

روس را نشان " یهابلشويک"مجسم می شود، که در آنجا يک نمونه از " برهنه
در " "مجدانه"ی محکم و عزمی راسخ بوده و خيلی اد که دارای ارادهمی ده
چه کاری برای چه مقصودی "هستند ولی فاقد دورنما بوده و نمی دانند " جريان
هيچ کس اين . کار انقالبی را از دست می دهندى  سررشتهو در نتيجه" است

ار ناخوشی کار گذرانی بی پرنسيپ را به خوبی لنين مورد استهزاء قر
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کار گذرانی از "و " پراکتيسيسم کوته فکرانه"اين ناخوشی را لنين . ستانداده
او در مقابل اين طرز کار، کارهای زنده و انقالبی . می نامد" روی بی خودی

ما قرار ى عادی و لزوم داشتن دورنمای انقالبی را در تمام کارهای روزمره
 بدون پرنسيپ همان قدر نیگذرا داده، بدين طريق خاطر نشان می ساخت که کار
  ".انقالبی"با لنينيسم حقيقی مخالف است که ميرزا بنويسی 

انقالبی روسی با کاربری آمريکائی، عصاره و حقيقت ى ترکيب دامنه
  .لنينيسم در کارهای حزبی و دولتی است
کاملی از يک نفر فعال لنينيست و از ى فقط چنين ترکيبی است که نمونه

  .کارها به ما می دهدسبک لنينيسم را در 
  
  
  ١١١، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٣، ٩٧، ٩٦شماره " پراودا " 
  . ١٩٢٤، ماه مه سال ١٨، ١٥، ١٤، ١١، ٩ آوريل، ٣٠و ٢٦
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  :توضيحات
  
  "وضع آنها در شيپکا آرام نيست" ــ ١

. گرفته شده است" در شيپکا آرامش برقرار است"اين عبارت از اصطالح 
 ١٨٧٨ ــ ١٨٧٧های جنگ روس و ترکيه در سالی ه تاريخچهاين اصطالح ب
تلفات سنگينی وارد ها شيپکا به روسی در ضمن نبردها در گردنه. مربوط است

در شيپکا آرامش ": خود اعالم داشتهای شد ولی ستاد ارتش تزاری در اعالميه
  ٣٠٨ .ص". برقرار است

  " هاکادت" ــ ٢
بورژوازی "  مشروطه طلبحزب دموکرات"ــ نام اختصاری ها کادت

نيز می " آزادی مردم"ليبرال سلطنت طلب روس است که دارای عنوان حزب 
  ٣١٧. ص.  تأسيس شد١٩٠٥در اکتبر سال ها حزب کادت. باشد

  "آتزوويسم" ــ ٣
يک . ")فراخواندن"يست روسی از مصدر آتزيوات، يعنی اکلمه(آتزوويسم، 

 در صفوف حزب بلشويک وجود جريان خرده بورژوازی اپورتونيستی بود که
ها  آتزوويست.بروز نموده بود) ١٩١٢ ــ ١٩٠٨(ارتجاع های داشت و در سال

واهان فراخواندن نمايندگان سوسيال دموکرات از دومای دولتی بودند و از کار خ
. علنی کارگری امتناع داشتندهای کارگری و ديگر سازمانهای کردن در اتحاديه

   ٣٤٤. ص
  " ممانيلوويس" ــ ٤

مانيلف يکی از پهلوانان کتاب . مانيلوويسم، القيدی، خيال پرستی پوچ
  ٣٥٣. ص. گوگل است. و. اثر ن" ارواح مرده"
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  انقالب اکتبر و تاکتيک
  ی روساهکمونيست

  
 "در راه اکتبر"پيش گفتارکتاب 

  
 
١  
  

  وضعيت داخلی و خارجی
  انقالب اکتبر

  
تاريا را در گسستن زنجير امپرياليسم و سه کيفيت خارجی، کار انقالب پرول

  .بالنتيجه واژگون ساختن حاکميت بورژوازی در روسيه نسبتًا تسهيل نمود
، یشديد بين دو دستهى که، انقالب اکتبر در دوران مبارزه کيفيت اول آن

امپرياليستی يعنی انگليس و فرانسه از يک طرف، آلمان و اتريش از ى عمده
مرگبار ى قعی شروع شد که اين دو دسته به مبارزهطرف ديگر شروع شد، مو

آن را داشتند که جدًا دقت خود ى ميان خود مشغول بودند و نه وقت و نه وسيله
اين کيفيت برای انقالب اکتبر .  با انقالب اکتبر معطوف دارندرا به مبارزه

شديد ى اهميت عظيمی داشت، زيرا به انقالب مزبور امکان داد که از مصادمه
  . استفاده نموده، نيرو و تشکيالت خود را مستحکم سازدهاميان امپرياليست در

کيفيت دوم آن که، انقالب اکتبر در اثنای جنگ جهانگير شروع شد، يعنی 
صلح بودند، و ى ای زحمتکش از جنگ به ستوه آمده و تشنهههنگامی که توده

ريق خالصی از تمام اين واقعيات به حکم منطق، زحمتکشان را به سوی يگانه ط
اين کيفيت برای انقالب اکتبر . جنگ يعنی به سوی انقالب پرولتاريا می کشانيد

نيرومند صلح را در اختيار وی ى بود، زيرا وسيلها هدارای جدی ترين اهميت
جنگ منفور را آسان نمود ى م ساختن تحول شوروی و خاتمهأگذاشته و امکان تو

 غرب و هم در بين ملل ستمکش شرق و به همين مناسبت هم در بين کارگران
  .نسبت به اين انقالب ايجاد عالقه و تمايل نمود

کيفيت سوم آن که، جنبش کارگری مقتدری در اروپا وجود داشت و بحران 
انقالبی، که جنگ طوالنی جهانگير در شرق و غرب آن را ايجاد کرد، در حال 
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رانبهائی داشت، زيرا اين کيفيت برای انقالب در روسيه اهميت گ. رسيدن بود
 عليه امپرياليسم جهانی در خارج از روسيه متحدين اين کيفيت در راه مبارزه

   .وفاداری برای وی تهيه نمود
اما انقالب اکتبر، صرف نظر از کيفيت خارجی، دارای يک سلسله شرايط 

  .مساعد داخلی هم بود که پيروزی وی را آسان کرد
  : ط زيرين شمردبرجسته ترين آنها  را بايد شراي

نخست اين که انقالب اکتبر با فعال ترين وجهی از طرف اکثريت عظيم 
  .کارگر روسيه پشتيبانی می شدى طبقه

صلح و زمين بودند ى دوم اين که دهقانان فقير واکثريت سربازان که تشنه
  .از انقالب اکتبر پشتيبانی قطعی می نمودند

ی چون حزب اوی رهبری کنندهسوم اين که انقالب اکتبر در رأس خود نير
بلشويک داشت، که نه تنها تجربه و انضباطی که ساليان دراز قوام ى زمودهآ

را  ی زحمتکش نيز آناهاين حزب با تودهى ی پر دامنههابلکه ارتباط يافته بود 
  .نيرومند می ساخت

چهارم اين که، انقالب اکتبر در مقابل خود دشمنانی از قبيل بورژوازی کم 
دهقانان کامًال " ایهعصيان"مالکين که از ى ضعيف روسيه و طبقهو بيش 
و ها حزب منشويک(خود را باخته بود و احزاب سازشکاری ى روحيه
، که طی جنگ ورشکستگی آنان به حد کمال رسيد، داشت که دفع آنان )ارها.اس

  .نسبتًا به آسانی ممکن بود
ی را در اختيار خود پنجم اين که، انقالب اکتبر فضای پهناور کشور جوان

داشت که می توانست آزادانه در آن مانور کرده، بر حسب اقتضای وضع، عقب 
  .نشينی نمايد، استراحت کند، نيروی خود را جمع و جور نمايد و غيره

خود با ضد انقالب می توانست به ى ششم اين که، انقالب اکتبر در مبارزه
مواد خام در داخل کشور اطمينان داشتن مقدار کافی خواروبار و منابع سوخت و 

  .داشته باشد
گرد آمدن اين کيفيات داخلی و خارجی، آن وضعيت مخصوص به خودی 

  .را ايجاد کرد که سهولت نسبی پيروزی انقالب اکتبر را فراهم ساخت
ولی البته از اينجا اين طور بر نمی آيد که انقالب اکتبر از نظر وضعيات 

مثًال چه چيزی نامساعدتر . ستاامساعدی نبوده داخلی و خارجی دارای جهات ن
معينی يکه و تنها بود و در جنب همسايگی آن ى از اين که انقالب اکتبر تا درجه

که بتواند به آن تکيه کند؟ بدون شک انقالب داشت نيک کشور شوروی وجود 
آينده، مثًال در آلمان، ازاين حيث وضع مساعدتری دارد، زيرا در همسايگی خود 

رای چنين کشور شوروی با اهميتی از حيث نيرو مانند کشور اتحاد شوروی دا
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نامساعد انقالب اکتبر مانند اکثريت نداشتن ى من ديگر از جنبه. ما می باشد
  .پرولتاريا در کشور چيزی نمی گويم

ولی وجود اين جهات نامساعد يک بار ديگر به ما نشان می دهد که چه 
صی داخلی و خارجی انقالب اکتبر که در باال اهميت عظيمی را شرايط اختصا

  .ستاذکر گرديد دارا بوده 
اين شرايط را . ی هم نبايد فراموش نمودااين شرايط اختصاصی را دقيقه

 رخ ١٩٢٣بايد مخصوصًا هنگام تجزيه و تحليل وقايع آلمان که در پائيز سال 
 ياد داشته باشد قبل از همه بايد اين شرايط را ترتسکی به. داد، به خاطر داشت

که بدون تعمق، انقالب اکتبر را با انقالب آلمان تشبيه کرده و الينقطع حزب 
  . چوبکاری ميکند،ستاکمونيست آلمان را در مقابل اشتباهاتی که کرده و نکرده 

  :لنين می گويد
  

شروع انقالب سوسياليستی در موقعيت معين و از لحاظ » 
ای روسيه آسان بود، حال آن ، بر١٩١٧تاريخی کامًال مخصوص سال 

 آن برای روسيه مشکل تر از آخر رساندن و به ادامه دادنکه 
تذکر اين کيفيت را من هنوز در ابتدای . کشورهای اروپائی خواهد بود

بعد از آن صحت اين ى دو سالهى  الزم ديدم و تجربه١٩١٨سال 
امکان ) ١: چنين شرايط اختصاصی از قبيل. نظريه را کامًال تائيد نمود

 اين یير که در سايهجنگ جهانگى اتصال تحول شوروی با خاتمه
تحول عملی شد، جنگی که بی اندازه به کارگران و دهقانان صدمه 

 ىامکان استفاده طی مدت معينی از مبارزه) ٢وارد ساخته بود؛ 
ای قدرت ای خونخوار و دارهمرگبار بين دو دسته از امپرياليست

ی توانستند بر ضد دشمن خود، شوروی متحد جهانی، دو گروهی که نم
ی در اامکان تحمل جنگ نسبتًا طوالنی داخلی که تا اندازه) ٣شوند؛   
 کشور و ضعف وسائل ارتباط ميسر بوده ىوسعت بی اندازهى نتيجه

وجود يک چنين جنبش عميق انقالبی بورژوا دمکراتيک ) ٤  ست؛ا
انقالبی را از کف حزب در بين دهقانان که حزب پرولتاريا تقاضاهای 

 دشمن بلشويسم ًاارها که اکثريت آن شديد.يعنی حزب اس(دهقانان 
اين که ى بيرون کشيده و بالفاصله آن تقاضاها را در سايه) است

پرولتاريا حاکميت سياسی را به دست گرفت، عملی نمود؛ چنين 
شرايط اختصاصی اکنون در اروپای غربی موجود نبود، و تکرار آنها 

 اين است دليل آن که .شرايطی نظير آنها هم چندان آسان نمی باشدا و ي
 انقالب سوسياليستی برای شروععالوه بريک سلسله علل ديگر، 
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 ص ٢٥رجوع به جلد ( « . اروپای غربی مشکل تر است تا برای ما
٢٠٥.(   

  
  .ای لنين را نمی شود فراموش کردهاين گفته

  
  
 
 

٢  
 

  تبردو خصوصيت انقالب اکى درباره
  "پرمنانت"يا اکتبر و تئوری انقالب 
  ترتسکی

  
  

انقالب اکتبر دارای دو خصوصيت است که توضيح آن قبل از همه برای 
  .فهميدن ماهيت داخلی و اهميت تاريخی اين انقالب الزم است

  اين خصوصيات کدامند؟
اوًال اين واقعيت است که ديکتاتوری پرولتاريا در کشور ما به شکل 

ی زحمتکش دهقانی هااتحاد پرولتاريا با تودهى جود آمد که بر پايهحکومتی به و
 از طرف پرولتاريا رهبری ی زحمتکش دهقانیهاقرار دارد در حالی که توده

ثانيًا اين واقعيت است که ديکتاتوری پرولتاريا و استقرار آن در کشور . می شوند
اری در آن دپيروزی سوسياليسم در يک کشور بود که سرمايهى ما در نتيجه

اری در آن جا دهائی که سرمايهچندان ترقی نداشت، در حالی که در کشور
البته اين دليل بر آن . اری محفوظ مانددپيشروی بيشتری داشت اصول سرمايه

ولی در حال . نيست که انقالب اکتبر دارای خصوصيات ديگری نمی باشد
 دقيق و حاضر مخصوصًا اين دو خصوصيت نه فقط برای آن که به طور

ى آشکارا ماهيت انقالب اکتبر را نشان می دهند بلکه چون طبيعت سازشکارانه
  .را کامًال برمال می کند، برای ما اهميت دارد" انقالب پرمنانت"تئوری 

  .اين خصوصيات را مختصرًا وارسی کنيم
جلب اين ى ی زحمتکش خرده بورژوازی شهر و ده و مسئلهها تودهىمسئله

استحکام . انقالب پرولتاريائی استى عمده ترين مسئلهرولتاريا به طرف پها توده



 ٣٧١

ديکتاتوری پرولتاريا و مقدرات انقالب وابسته به آن است که اين جماعت 
زحمتکش شهر و ده در مبارزه برای بدست آوردن قدرت از کدام طرف 

 ،کدام يک از اين دو باشدى پشتيبانی کند، از بورژوازی يا از پرولتاريا و ذخيره
 ١٨٧١ و ١٨٤٨ شکست انقالب سال .پرولتارياى بورژوازی يا ذخيرهى ذخيره

ی دهقانی به طرفداری از بورژوازی هافرانسه بيشتر برای آن بود که ذخيره
دهقانی های انقالب اکتبر پيروز گرديد چون توانست ذخيره. برخاستند

ی بورژوازی را از کف وی خارج کند، چون توانست اين ذخائر را به سو
ای هپرولتاريا جلب نمايد و پرولتاريا در اين انقالب يگانه نيروی رهبری توده

  .ميليونی مردم زحمتکش شهر و ده گرديد
کسی که به اين مسئله پی نبرد، آن کس هيچگاه نه چگونگی انقالب اکتبر، 
نه طبيعت ديکتاتوری پرولتاريا و نه باالخره وضعيت اختصاصی سياست داخلی 

  .ريائی ما را خواهد فهميدحکومت پرولتا
ديکتاتوری پرولتاريا صرفًا عبارت از قرار گرفتگان در رأس حکومت 

" دست چين"  "ماهرانه "، "استراتژ آزموده"يک ى نيست که با دست دلسوزانه
ديکتاتوری ". عاقالنه تکيه کرده باشند"شده و به فالن يا بهمان قشر اهالی 

ی زحمتکش دهقانان است که برای اه و تودهپرولتاريا اتحاد طبقاتی پرولتاريا
سرنگون ساختن سرمايه و برای پيروزی نهائی سوسياليسم، منتها با اين شرط 

  .اين اتحاد پرولتاريا است، برقرار می گرددى که نيروی رهبری کننده
ی انقالبی جنبش هاپس صحبت در اينجا بر سر اين نيست که برای امکان

چه بعضی از  بيشتر ارزش قائل شويم چنان" اندکی"کمتر يا " اندکی"دهقانان 
بلکه صحبت بر . خوش دارند، اظهار کنند" انقالب پرمنانت"ديپلومات مدافعين 

انقالب اکتبر به ی سر طبيعت آن دولت جديد پرولتاريائی است که در نتيجه
 صحبت بر سر چگونگی حکومت پرولتاريا ومبانی خود .ظهور رسيده است
  .تاريا استديکتاتوری پرول

  :لنين می گويد
  

ديکتاتوری پرولتاريا عبارت از شکل مخصوص اتحاد طبقاتی  » 
بين پرولتاريا يعنی پيش آهنگ زحمتکشان است با قشرهای بی شمار 

خرده بورژوازی، کسبه، دهاقين، (زحمتکشان غير پرولتاريا 
و يا با اکثريت آنها، اتحادی است بر ضد ) روشنفکران و غيره

 اتحادی است برای سرنگونی کامل سرمايه، و در هم شکستن سرمايه،
کامل مقاومت بورژوازی و کوشش وی برای باز گشت و باالخره 

رجوع ( « اتحادی است به منظور ايجاد و استحکام نهائی سوسياليسم 
   ).٣١١ ص ٢٤به جلد 
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  :و بعد می گويد
  

 اگر ديکتاتوری پرولتاريا را که يک عبارت التينی، علمی،» 
فلسفی و تاريخی است، به زبان ساده ترجمه و بيان کنيم اين معنی را 

  :می دهد
معين و آن هم کارگران شهری و به طور کلی ى فقط طبقه

 برای درهم هستند که در مبارزهها و فابريکا هکارگران کارخانه
و در اثنای اين عمل و در مبارزه برای شکستن يوغ سرمايه 

و در تأسيس رژيم اجتماعی جديد ا هینگاهداری و استحکام پيروز
سوسياليستی و طی تمام مبارزه در راه از بين بردن کامل طبقات؛ 

  زحمتکش و استثمار شده را دارا ى استعداد رهبری تمام توده
  . )٣٣٦ ص ٢٤رجوع به جلد  (  « ميباشند،

  
  .ستااين بود تئوری ديکتاتوری پرولتاريا، که لنين داده 

ی از اقالب اکتبر در آن است که اين انقالب نمونهيکی از مختصات ان
  .اجرای کالسيک تئوری ديکتاتوری پرولتاريای لنين می باشد

است و فقط با " روسی "ند که اين تئوری صرفًاابعضی از رفقا بر اين عقيده
. اين به هيچ وجه صحيح نيست. اين صحيح نيست. اوضاع روسيه مناسب است

ی زحمتکش طبقات غير پرولتاريائی که پرولتاريا آن هاوقتی لنين راجع به توده
را رهبری می کند صحبت می دارد، نه فقط دهقانان روس بلکه عناصر 
زحمتکش اکناف اتحاد شوروی را هم، که چندی قبل جزو مستعمرات روسيه 

لنين به طور خستگی ناپذيری تکرار می کرد که . بودند، در نظر دارد
ند بدون اتحاد با اين توده هائی که از ملل ديگر هستند پرولتاريای روسيه نمی توا

ی خود در هاملی و در نطقى لنين در مقاالت خود راجع به مسئله. پيروز گردد
جهانی بدون ست که پيروزی انقالب ای کمينترن به کرات اظهار داشته اهکنگره

 اتحاد و اتفاق انقالبی پرولتاريای کشورهای مترقی با ملل ستمکش و اسير
ی زحمتکش اهولی آيا مستعمره جز همان توده. مستعمرات امکان پذير نيست

ى ی زحمتکش دهقانی است؟ کيست نداند که مسئلهاهمظلوم و قبل از همه توده
ای زحمتکش طبقات غير هآزادی تودهى  همان مسئلهدر واقعآزادی مستعمرات 

  مالی است؟ى پرولتاريائی از دست ظلم و استثمار سرمايه
 اينها چنين نتيجه گرفته می شود که تئوری ديکتاتوری پرولتاريای ولی از

. نبوده بلکه تئورئی است حتمی برای تمام کشورها" روسی"لنين تئوری صرفا 
ی از اهبلشويسم نمون" لنين می گويد .روسی نيستى بلشويسم فقط يک پديده

   ).٣٨٦ ص ٢٣رجوع شود به جلد . (  است"تاکتيک برای همه
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  .اولين خصوصيت انقالب اکتبرى الئم مشخصهاين است ع
ترتسکی از نظر اين خصوصيت " انقالب پرمنانت"حاال به بينيم تئوری 
  انقالب اکتبر چه حالی دارد؟

صاف "، يعنی موقعی که ترتسکی ١٩٠٥راجع به روش ترتسکی در سال 
 فراموش کرده یيک نيروی انقالبى دهقانان روسيه را به منزله" و پوست کنده

يعنی شعار انقالب بدون دهقانان را " بدون تزار ولی حکومت کارگری" شعار و
حتی رادک که مدافع ديپلوماتيک .  به شرح و بسط نمی پردازيم،پيش کشيده بود

انقالب "ست اعتراف کند که معنی ااست اکنون مجبور شده " انقالب پرمنانت"
معلوم . قت بودو دور شدن از حقي" پرش به هوا "١٩٠٥در سال " پرمنانت

" پرسش به هوا"ميشود اکنون همه معترفند که ديگر سروکار داشتن با اين 
  .ارزشی ندارد

در اين باره هم شرح و بسط نمی دهيم که ترتسکی چه روشی در موقع 
          خود تحت عنوان ى  داشت، وقتی که در مقاله١٩١٥جنگ، مثًال در سال 

ما در عصر امپرياليسم زندگی "ه اين که با استناد ب"  برای حاکميتمبارزه"
ملت بورژوا را در مقابل رژيم کهنه قرار نداده بلکه "و امپرياليسم " ميکنيم

باالخره به اين نتيجه ميرسد ." پرولتاريا را در مقابل ملت بورژوا قرار می دهد
که از نقش انقالبی دهقانان بايد کاسته شود و شعار ضبط اراضی آن اهميتی را 

ترتسکی را ى می دانيم که لنين وقتی اين مقاله. قبًال داشت، حاال ديگر نداردکه 
  :متهم نمود و گفت" نقش دهقانان"  "انکار"  تشريح می کرد او را به

  
عمًال به سياسيون ليبرال کارگر روسيه کمک می کند  ترتسکی »

نقش دهقانان به معنی اين است که نخواهند " انکار"که برای آنها 
 ص ١٨رجوع شود به جلد ( « . نان را برای انقالب برانگيزاننددهقا
٣١٨.(   

  
بهتر است به تأليفات اخير ترتسکی در اين باره، يعنی تأليفات او در 
ادواری که ديکتاتوری پرولتاريا به تثبيت مقام خويش توفيق يافته بود و ترتسکی 

 را مورد بررسی خود" انقالب پرمنانت"عمًال اين امکان را داشت که تئوری 
کتاب ترتسکی " پيش گفتار"به . قرار داده و اشتباه خود را تصحيح کند، بپردازيم

ست، توجه ا نوشته ١٩٢٢پيش گفتاری که در سال "  ١٩٠٥سال "موسوم به 
پيش "در اين " انقالب پرمنانت"اين است آن چه که ترتسکی در باب . کنيم
  :می گويد" گفتار
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 ١٩٠٥ نهم ژانويه و اعتصاب اکتبر سال بينى همانا در فاصله» 
نظرياتی راجع به چگونگی تکامل انقالبی روسيه برای نويسنده پيدا 

زير اين نام . به خود گرفت" انقالب پرمنانت"شد که اسم تئوری 
شگفت اين فکر مستتر بود که گرچه در برابر انقالب روسيه مستقيمًا 

 انقالب روسيه       مقاصد بورژوازی قرار گرفته است ولی معهذا
انقالب نمی تواند مقدم ترين . نمی تواند به اين مقاصد اکتفا نمايد

وظائف بورژوازی خود را انجام دهد مگر آن که پرولتاريا را در 
وپرلتارياهم وقتی که حکومت را به دست . رأس حکومت بنشاند

گرفت، نمی تواند ضمن انقالب، خود را  در چهار ديوار بورژوازی 
بر عکس پيش آهنگ پرولتاريا همانا برای تأمين پيروزی . دود کندمح

 نه فقط بر ضد ،حاکميت خودى خود مجبور است در همان اوان اوليه
بسيار ى بلکه بر ضد مالکيت بورژوازی نيز به حملهمالکيت فئودالی 
ای هدر اين ضمن پرولتاريا نه تنها با تمام دسته بندی. عميقی پردازد

 انقالبی وی ياريش یدر اولين مراحل مبارزهبورژوازی، که 
 نيز که با کمک آنان به ی وسيع دهقاناناهتودهميکردند، بلکه با 

 می کشد تضاد ميان تصادم دشمنانه به کارش ،ستاه حکومت رسيد
وضعيت حکومت کارگری در کشور عقب مانده و اکثريت عظيم 

قالب جهانی انى لمللی و در عرصهادهقانی فقط در مقياس بينى سکنه
  ١٩٦« . پرولتاريا می تواند راه حل خود را به دست آورد

  
. می گويدخود " انقالب پر منانت"ى اين است آن چه که ترتسکی در باره

ئی از اثرهای لنين راجع به هافقط کافی است اين قسمت را با آن قسمت
ئوری ديکتاتوری پرولتاريا که فوقًا نقل شد، مقايسه نمود تا شکاف عظيم بين ت

  .ترتسکی معلوم گردد" انقالب پرمنانت"ديکتاتوری پرولتاريائی لنين و تئوری 
وقتی لنين از اتحاد پرولتاريا و قشرهای زحمتکش دهقانان سخن می گويد 

ترتسکی بين      ى اما به عقيده. آن را پايه و اساس ديکتاتوری پرولتاريا می داند
 "خصومت آميزى مصادمه"" دهقانیای وسيع هتوده"با " پيش آهنگ پرولتاريا"

  .روی می دهد
ی استثمار شده ها نسبت به زحمتکشان و تودهرهبری پرولتاريالنين از 
 ميان وضعيت حکومت کارگری تضاد"ترتسکی ى اما از گفته. صحبت می کند

  .بر می آيد" دهقانیى در کشور عقب مانده، و اکثريت عظيم سکنه

                                                 
.ستالينا. ی. ـ تکيه روی کلمات از من است١٩٦   
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 قبل از همه از بين کارگران و دهقانان به نظر لنين انقالب نيروی خود را
ولی به قول ترتسکی نيروهای ضروری را فقط . خود روسيه جمع آوری می کند

  . جمع آوری کرد،ممکن است" انقالب جهانی پرولتارياى درعرصه"
 چه بايد کرد؟ آيا برای ،لمللی محکوم به تأخير گرديداپس اگر انقالب بين

  اميدیىدارد يا خير؟ ترتسکی هيچ گونه روزنهاميدی وجود ى انقالب ما روزنه
راه ... تضاد ميان وضعيت حکومت کارگری " نشان نمی دهد زيرا به قول او 

انقالب جهانی پرولتاريا می تواند به دست ى در عرصه... حل خود را فقط 
، برای انقالب ما فقط يک دورنما باقی می ماند؛ در طبق اين نقشه". آورد

خود غوطه ور شدن و در انتظار انقالب جهانی از ريشه تضادهای خصوصی 
  .پوسيدن

  لنين چيست؟ى ديکتاتوری پرولتاريا به عقيده
ی اهديکتاتوری پرولتاريا حکومتی است که بر اتحاد پرولتاريا و توده

ايجاد و تحکيم "و " واژگون ساختن کامل سرمايه"زحمتکش دهقانی به منظور 
  .تکيه دارد" نهائی سوسياليسم

  ترتسکی چيست؟ ى ديکتاتوری پرولتاريا به عقيده
" خصومت آميزیى مصادمه"ديکتاتوری پرولتاريا حکومتی است که وارد 

ى در عرصه "فقط" حل تضادها را"می شود و " ی وسيع دهقانیهاتوده"با 
  .جستجو می نمايد" انقالب جهانی پرولتاريا

ر منشويسم راجع به با تئوری مشهو" تئوری انقالب پرمنانت"فرق بين اين 
  ديکتاتوری پرولتاری چيست؟ى انکار ايده

  .از نظر ماهيت امر هيچ
صرفًا ارزش کافی ندادن " انقالب پی در پی. "جای هيچ ترديدی باقی نيست

آن چنان ارزش " انقالب پی در پی. "ی انقالبی نهضت دهقانان نيستاهبه امکان
 تئوری ديکتاتوری نکاراکافی ندادن به نهضت دهقانان است که منجر به 

  .پرولتاريائی لنين می گردد
  .منشويسم استى ترتسکی يکی از اشکال مختلفه" انقالب پرمنانت"

  .اين است جريان مربوط به اولين خصوصيت انقالب اکتبر
  دومين خصوصيت انقالب اکتبر کدامند؟ى عالئم مشخصه

 متوجه امپرياليسم مخصوصًا در زمان جنگى لنين ضمن مطالعه درباره
قانون ناموزون بودن و شکل جهشی داشتن تکامل اقتصادی و سياسی کشورهای 

و ها  بنابر مفهوم اين قانون، ترقی مؤسسات و تراست.سرمايه داری شد
ی صنايع و کشورهای جداگانه به طور موزون و يا از روی نوبت مقرر هارشته

ايع يا يک کشور، ی از صناست يا رشتهانبوده و به اين ترتيب نيست که يک تر
 ؛يا کشورهای ديگر مرتبًا يکی عقب ديگری باشندها همواره جلو و تراست
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ين ترقی به شکل جهش صورت گرفته و طوری است که در ترقی برعکس ا
کشورهای وقفه حاصل شده و ترقی کشورهای ديگر شکل جهش به خود       

ده در حفظ کشورهای عقب افتا" کامًال قانونی"در ضمن کوشش . می گيرد
کشورهائی که به جلو " قانونی"موقعيت سابق خويش و کوشش به همان اندازه 

 جنگی مند در احراز موقعيت جديد به آنجا منجر می گردد که تصاداجسته
مثًال وضع آلمان که در نيم . کشورهای امپرياليستی ضرورت حتمی پيدا می کند

ده محسوب می شد، از اين قرن پيش نسبت به فرانسه و انگليس کشوری عقب مان
. ژاپن نسبت به روسيه صدق می کندى همين نيز موضوع در باره. قرار بود

ی پيش جستند اولی چنان که می دانيم در ابتدای قرن بيستم آلمان و ژاپن به اندازه
 را بر هکه آلمان موفق شد از فرانسه پيشی گرفته و در بازارهای دنيا عرص

همين ى و چنان چه می دانيم در نتيجه.  بر روسيه همانگليس تنگ کند و ژاپن
  .ظهور گذاردى تضادها بود که چندی قبل جنگ اول امپرياليستی پا به منصه

  : منشاء اين قانون نکات زيرين است
سرمايه داری، ضمن رشد خود، بدل به يک سيستم جور و ستم » ) ١

 از یمشتست که در آن مستعمراتی شده، بدل به يک سيستم جهانی شده ا
پول در ى روی زمين را به وسيلهى  اکثريت عظيم سکنه،"پيشرو"کشورهای 

طبع فرانسه، " امپرياليسم " رجوع به ديباچه (   «. حال اختناق نگه می دارند
  ). چاپ روسی ٧٤ ص ١٩جلد 

آمريکا، ( قدر قدرت جهانی ى بين دو سه درنده" غنيمت"تقسيم اين » ) ٢
ی آيد که سراپا غرق اسلحه هستند و تمام روی زمين به عمل م) پن انگليس، ژا

         خودجنگ برای تقسيم غنيمت ى ، به عرصهخودجنگ ى را به عرصه
  ).به همانجا مراجعه شود ( « . می کشانند
رشد تضادها در داخل سيستم جهانی جورو ستم مالی و ناگزير بودن ) ٣

 امپرياليسم جهانیى جبههتصادمات جنگی به آنجا منجر می شود که اخالل در 
انقالب آسان و شکافتن اين جبهه از طرف کشورهای جداگانه محتمل ى به وسيله
  .می گردد
ى اين شکاف بيشتر درنقاط و کشورهائی محتمل است که زنجير جبهه) ٤

امپرياليست در آنجا ضعيف تر باشد، يعنی در آنجائی که امپرياليسم کمترريشه 
  .دامنه می گيردتر  دوانده وانقالب آسان

، ولو اين کشور از لحاظ يک کشوربنابر اين پيروزی سوسياليسم در ) ٥
سرمايه داری پيشرفت کمتری کرده باشد، با وجود باقی ماندن سرمايه داری در 
کشورهای ديگر، ولو اين کشورها از لحاظ سرمايه داری پيشرفته تر هم باشند، 

  .کامًال امکان پذير و محتمل است
  . ، در دو کلمه، اساس تئوری انقالب پرولتاريائی لنيناين بود
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  خصوصيت دوم انقالب اکتبر عبارت از چيست؟
ى خصوصيت دوم انقالب اکتبر عبارت از آن است که اين انقالب نمونه

  . در عمل است،اجرای تئوری انقالب پرولتاريائی لنين
لمللی اينهر کس اين خصوصيت انقالب اکتبر را نفهميده باشد نه طبيعت ب

لمللی آن و نه سياست خارجی مخصوص به ااين انقالب و نه نيروی عظيم بين
  .خود آن، هيچ يک را نخواهد فهميد

  : لنين می گويد
  

ناموزونی تکامل اقتصادی و سياسی قانون حتمی سرمايه داری » 
از اينجا مستفاد می شود که پيروزی سوسياليسم سر آغاز در . است

 يا حتی در يک کشور سرمايه داری جداگانه هم    معدودی از کشورها و
پرولتاريای پيروزمند اين کشور، پس از اين که از . امکان پذير است

ارها سلب مالکيت نمود و در کشور خود طرز توليد دسرمايه
اری د جهان سرمايهىضد بقيهسوسياليستی را تشکيل داد، می تواند بر 

 به سوی خويش جلب کند  طبقات ستمکش ساير کشورها را،برخاسته
و در اين کشورها بر ضد سرمايه داران قيام بر پا کند و در صورت 

ی آنها حتی با نيروی اهلزوم بر ضد طبقات استثمار کننده و دولت
کم و بيش سخت و ى بدون مبارزه» زيرا  «  .نظامی به اقدام پردازد

 ی عقب مانده، اتحاداهی سوسياليستی با دولتهاطوالنی جمهوری
 ١٨رجوع به جلد ( « .  ملل در سوسياليسم غير ممکن استیآزادنه

   ).٢٣٣ ـ ٢٣٢ص 
  

ممالک مدعی هستند که انقالب پرولتاريائی ــ اگر اين ی تمام هااپورتونيست
 می تواند  ــ،ی از نقاط شروع شوداانقالب طبق تئوری آنها می بايستی در نقطه

رها ترقی کرده باشد و هر قدر در کشورهائی آغاز گردد که صنايع در آن کشو
قدر برای پيروزی  اين کشورها از نظر صنعتی بيشتر ترقی کرده باشند همان

يک را در سوسياليسم شانس بيشتری دارند و ضمنًا امکان پيروزی سوسياليسم 
، آن هم کشوری که از حيث سرمايه داری کم ترقی کرده باشد، آنها به کشور

هنوز هنگام جنگ . مکن است، حذف می نمايندعنوان چيزی که به کلی غير م
بود که لنين به قانون ترقی ناموزون دول سرمايه داری تکيه نموده و تئوری 

، حتی يک کشورپيروزی سوسياليسم در ى انقالب پرولتاريائی خود را در باره
اری ترقی کمتری هم داشته باشد، در مقابل داگر آن کشور از حيث سرمايه

  .ار دادقرا هاپورتونيست
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همه می دانند که انقالب اکتبر صحت تئوری انقالب پرولتاريائی لنين را 
  .کامًال تائيد نمود

ترتسکی از نظر تئوری لنين راجع به پيروزی انقالب " انقالب پی در پی"
   چه صورتی دارد؟يک کشورپرولتاريائی در 

را از نظر ) ١٩٠٦سال " (انقالب ما" ترتسکی موسوم به ىرساله
  .انيمبگذر

  : ترتسکی می نويسد
  

ى بدون حمايت مستقيم دولتی از طرف پرولتاريای اروپا، طبقه» 
کارگر روسيه نمی تواند خود را در رأس حکومت نگاه داشته و 

. موقتی خود را به ديکتاتوری طوالنی سوسياليستی بدل سازدى سلطه
  «. ی هم نمی توان شک و ترديد داشتادر اين مسئله لحظه

  
د مثال حاکی از چيست؟ حاکی از اين است که پيروزی سوسياليسم اين شاه

 و در حال حاضر در روسيه بدون حمايت مستقيم دولتی از طرف يک کشوردر 
پرولتاريای اروپا يعنی قبل از تسلط پرولتاريای اروپا بر حکومت غير ممکن 

  .است
 يک در"امکان پيروزی سوسياليسم ى و تز لنين درباره" تئوری"بين اين 

  چه وجه مشترکی موجود است؟ " کشور سرمايه داری جداگانه
  .واضح است که در اين جا هيچ وجه مشترکی وجود ندارد

 يعنی موقعی ١٩٠٦ترتسکی، که در سال ى ولی فرض می کنيم اين رساله
هيت انقالب ما مشکل بود، طبع شده، دارای اشتباهات غير که هنوز تعيين ما

 ديگر ىرساله. کار بعدی وی مطابقت کامل نداردارادی است و با بعضی اف
 ١٩١٧وی را که قبل از انقالب اکتبر سال "  صلحیبرنامه"ترتسکی يعنی 

به  " ١٩١٧"مجددًا در کتاب موسوم به   ) ١٩٢٤در سال ( بيرون آمد و اکنون 
، از تئوری ترتسکی در اين رساله. ست مورد بررسی قرار دهيماطبع رسيده 
 انتقاد نموده يک کشورن در باب پيروزی سوسياليسم در يريائی لنانقالب پرولتا

او مدعی است . اروپا را در مقابل آن قرار می دهدى و شعار کشورهای متحده
که پيروزی سوسياليسم در يک کشور ممکن نيست و پيروزی سوسياليسم فقط به 

ان پذير امک) انگليس، روسيه، آلمان ( شکل پيروزی در چند کشور اصلی اروپا 
ن که اروپا متحد گردند و يا ايى است که آن هم به صورت کشورهای متحده

فکر آن را نمی توان کرد : "او بدون چون وچرا می گويد. اصًال غير ممکن است
که انقالب در روسيه يا انگلستان بدون انقالب در آلمان و بر عکس پيروزمند 

  ".باشد 
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  :ترتسکی می گويد
  

ريخی بر ضد شعار کشورهای متحده، تاى يگانه نظريه » 
سوسيال "ى ی که تا حدی صراحت دارد، در روزنامهانظريه

) استالين . ، یهاارگان مرکز آن زمان بلشويک( سوئيس " دمکرات
ناموزونی ترقی اقتصادی و "  است زيرين بيان شدهى در جمله

سوسيال  "ىروزنامه". اری استدسياسی، قانون حتمی سرمايه
ست که پيروزی ااين جا اين طور نتيجه گرفته از " دمکرات

سوسياليسم در يک کشور ممکن بوده و الزم نيست ديکتاتوری 
ى ی به ايجاد کشورهای متحدهاهپرولتاريا را در هر کشور جداگان

اين مسئله که ترقی سرمايه داری کشورهای . اروپا مشروط کرد
ولی خود اين . مختلفه، ناموزون است، البته فکر غير قابل ردی است

اری انگلستان، اتريش، دسطح سرمايه. ناموزونی بسيار ناموزون است
اما نسبت به آفريقا و آسيا، تمام اين . آلمان يا فرانسه يکسان نيست

سرمايه داری هستند که برای انقالب " اروپای"ى کشورها نماينده
 ىاين فکر که هيچ کشورنبايد در مبارزه. اجتماعی رسيده و آماده است

 کشورهای ديگر باشد، فکری است بسيار ساده و واضح "منتظر"خود 
فعاليت موازی ى که تکرار آن از اين جهت الزم و مفيد است که ايده

ما . لمللی ندهداانتظار بدون عمل بينى لمللی جای خود را به ايدهابين
ملی شروع و ادامه ى خود را بر زمينهى منتظر ديگران نشده مبارزه

ممالک ى ا کامًال اطمينان داريم که ابتکار ما، مبارزهمی دهيم و م
 اين طور نشد، آن وقت ديگر را هم تکان خواهد داد؛ ولی اگر احيانًا

تاريخ و هم نظريات تئوريک شهادت ى طوری که هم تجربه همان
توانست در انقالبی خواهد  ىميدهند، برای اين تصور که، مثًال روسيه

ستقامت کند و يا اين که آلمان سوسياليستی مقابل اروپای محافظه کار ا
می تواند به طور منفرد در دنيای سرمايه داری باقی بماند، اميدی در 

  «. ميان نيست
  

چنان که می بينيد در مقابل ما همان تئوری پيروزی هم زمان سوسياليسم 
پيروزی ى در ممالک اصلی اروپا است که تئوری انقالب لنين را درباره

  . نفی می کندريک کشودر سوسياليسم 
 در مقابل کامل سوسياليسم و برای تضمين کاملبدون گفتگو برای پيروزی 

. رجعت اوضاع قديم، تشريک مساعی پرولتاريای چند کشور ضروری است
بدون گفتگو اگر انقالب ما از طرف پرولتاريای اروپا پشتيبانی نمی شد، 
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می توانست استقامت نشان دهد، و پرولتاريای روسيه در مقابل فشار همه جانبه ن
عينًا همين طور اگر نهضت انقالبی غرب از طرف انقالب روسيه پشتيبانی     

نمی شد نمی توانست با آن سرعتی که پس از ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه 
ولی پشتيبانی . بدون گفتگو پشتيبانی برای ما الزم است. ترقی کرد، ترقی نمايد

ز انقالب ما يعنی چه؟ يعنی حسن توجه کارگران اروپا نسبت پرولتاريای غرب ا
ى دخالت مسلحانهى به انقالب ما و آمادگی ايشان برای در هم ريختن نقشه

. ن شک هستو اينها پشتيبانی و کمک جدی نيست؟ بدی، آيا همههاامپرياليست
بدون اين حمايت و بدون اين کمک از طرف نه تنها کارگران اروپا بلکه هم 

ين از طرف کشورهای مستعمره و غيره مستقل، کار ديکتاتوری پرولتاريا در چن
آيا تاکنون اين حسن توجه و کمک، توامًا با نيروی ارتش . روسيه مشکل می شد

سپر شده از وطن ى سرخ ما و آمادگی کارگران و دهقانان روسيه که با سينه
ى ينها برای آن که حمله، آيا تمام ا؟سوسياليستی خويش دفاع کنند، کفايت می کرد

 شرايط الزمه برای کار جدی ساختمانی احراز ؛عقب زده شدهها امپرياليست
آيا اين حسن توجه رو به افزايش است يا .  کافی بود؟ بلی کافی بود،گردد

پس بنابراين آيا ما دارای آن شرايط . نقصان؟ بدون حرف رو به افزايش است
ل اقتصاد سوسياليستی را به پيش سوق دهيم مساعد می باشيم که نه فقط کار تشکي

خود، خواه کارگران اروپای غرب و خواه ملل ستمکش شرق را ى بلکه به نوبه
ديکتاتوری پرولتاريای ى تاريخ هفت ساله. کمک و حمايت نمائيم؟ بله دارا هستيم
آيا ممکن است انکار نمود که اکنون ديگر . روسيه شاهد گويای اين مدعا است

  .نه نمی توان انکار نمود رونق عظيمی در کار شروع شده است؟   در روسيه
انقالبی      ى پس از تمام اينها آيا اظهارات ترتسکی داير بر اين که روسيه

نمی توانست در مقابل اروپای محافظه کار استقامت نشان دهد، چه اهميتی        
   داشته باشد؟می تواند

اوًال ترتسکی نيروی داخلی :  باشدچرا، فقط يک اهميت می تواند داشته
انقالب ما را حس نمی کند؛ ثانيًا ترتسکی اهميت بی حد و حصر آن حمايت 

معنوی را که کارگران غرب و دهقانان شرق نسبت به انقالب ما مبذول        
می دارند، نمی فهمد؛ ثالثًا ترتسکی آن رخوتی را که امپرياليسم کنونی را از 

  .و می کند، درک نمی نمايدداخل می خورد و مح
 ١٩١٧که در سال " صلحی برنامه"خود موسوم به ى ترتسکی در رساله

 تجديد طبع گرديد، در حالی که سرگرم انتقاد از ١٩٢٤طبع شده و در سال 
تئوری انقالب پرولتاريائی لنين بود، من غير عمد خودش باعث شکست فاحش 

  .خود شد
نه شده باشد و به علتی با نظريات ترتسکی هم کهى ولی شايد اين رساله
 به تأليفات اخير ترتسکی که بعد از پيروزی انقالب امروزی او مطابقت نکند؟
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مثًال     .  است، مراجعه نمائيم، نوشته شدهپرولتاريا در يک کشور يعنی در روسيه
 ١٩٢٢در سال " صلحى برنامه"ى را که برای طبع جديد رساله" پس گفتاری"

  :می نويسد" پس گفتار"اين است آن چه که او در اين . اريمست بردانوشته 
  

جمهوری ى تقريبًا پنج سالهى شايد بعضی از خوانندگان تجربه» 
چندين بار " صلحىبرنامه"شوروی ما را دال بر رد اين ادعا، که در 

تکرار شده و مشعر بر آن است که انقالب پرولتاريا نمی تواند در 
ولی چنين نتيجه . انه به آخر رسد، بدانندچهار ديوار ملی پيروزمند

، يک کشوراين واقعيت که دولت کارگری در . گيری بی اساس است
ست گواه اآن هم کشور عقب مانده، در مقابل تمام عالم بر پا مانده 

 نيروئی که در ممالک مترقی تر و عظمت نيروی پرولتاريا می باشد،
. اهد داشت که اعجاز کند استعداد آن را خومتمدن تر ديگری حقيقتًا

يک ى ولی با اين که ما از نظر سياسی و نظامی خود را، به مثابه
سوسياليستی ى يم معذالک به ايجاد جامعهادولت، بر پا نگاه داشته

کشورهای ى مادامی که در بقيه... يم انرسيده بلکه نزديک هم نشده
  بر ضددر دست بورژوازی است، ما در مبارزهاروپائی حاکميت 

اری دتجرد اقتصادی خويش مجبوريم در تالش سازش با دنيای سرمايه
در ها  می توان با اطمينان گفت که اين سازشلباشيم؛ درعين حا

فالن يا بهمان زخم ى بهترين صورت خود می توانند برای معالجه
ئی به جلو به ما کمک کنند، اما رونق هااقتصادی و يا بر داشتن قدم

 ١٩٧ فقط پس از پيروزیستی در روسيه حقيقی اقتصاد سوسيالي
  «. پرولتاريا در عمده ترين کشورهای اروپا امکان پذير خواهد بود

  
 واضحی بوده و با سر دترتسکی که بر ضد حقايق دستبرى اين است گفته

  .را از اضمحالل قطعی نجات دهد" انقالب پرمنانت"سختی تمام کوشش دارد 
   سوسياليستیى تنها به ايجاد جامعهنتيجه اين که هر طور بچرخيم باز نه 

اميد     ا همعلوم می شود بعضی". يمانزديک هم نشده"حتی به آن " يمانرسيده"
ند و نيز معلوم می شود از اين سازش هم اداشته" سازش با دنيای سرمايه داری"

در "چيزی در نمی آيد، زيرا هر طور بچرخی باز تا وقتی که پرولتاريا 
 است، رونق حقيقی اقتصاديات  پيروزی نيافته"اکشورهای مهم اروپ

  .سوسياليستی را به دست نمی آوری

                                                 
.استالين. ی. ـ تکيه روی کلمات از من است١٩٧    
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پس اکنون که هنوز درغرب پيروزی وجود ندارد، انقالب روسيه بايد يکی 
يا از ريشه بپوسد يا مجددًا به دولت بورژوازی ".  برگزيند"از اين دو راه را 
  .تغيير ماهيت دهد

" تغيير ماهيت"و سال است در اطراف بيخود نيست که ترتسکی اکنون د
  .حزب ما سخن پردازی می کند

کشور ما غيب " هالکت"بيخود نيست که ترتسکی سال گذشته راجع به 
عجيب و غريب را با تئوری لنين " تئوری"چگونه ميتوان اين . گوئی می کرد

  .وفق داد؟" پيروزی سوسياليسم در يک کشور"راجع به 
عجيب و غريب را با دور نمای لنين دائر " نمایدور" چگونه می توان اين 

را " اقتصاد سوسياليستیى ساختن پايه"به اين که سياست اقتصادی جديد امکان 
   وفق داد؟،به ما خواهد داد

ی زيرين لنين وفق داد که هاچگونه می توان اين يأس پرمنانت را با گفته
  :می گويد

  
 دور يا ىآينده مربوط به ىحاال ديگر سوسياليسم يک مسئله» 
نسبت به . نقاشی مجرد و يا يک نوع شمايل مقدس نيستى يک پرده

. يماشمايل مقدس ما به همان نظر سابق باقی هستيم يعنی بسيار بدبين
يم و در اينجا بايد درست اما سوسياليسم را وارد زندگی روزمره کرده

 اين است آن چيزی که وظائف امروزی. از جوانب کار سر در بياوريم
ما را تشکيل می دهد و اين است آن چيزی که وظائف عصر ما را 

اجازه بدهيد در خاتمه اظهار اطمينان نمائيم، که، اين . تشکيل می دهد
وظيفه را با وجود تمام دشواری آن، با وجود تمام تازگی که نسبت به 

پيشين دارد و با وجود تمام اشکاالتی که جلوی پای ما ى وظيفه
ها، همگی دست به دست داده اين وظيفه را نه فردا ام اينميگذارد، با تم

بلکه در طی چند سال به هر نحوی باشد، انجام خواهيم داد به طوری 
« .سوسياليستی خواهد گشتى دوران نپ بدل به روسيهى که روسيه

   ).٣٦٦ى  صفحه٢٧رجوع به جلد (
  

زيرين ترتسکی را مثًال با سخنان " پرمنانت"چگونه می توان آن ظلمت 
  :لنين وفق داد که می گويد

   
در واقع هم تسلط دولت بر تمام وسائل بزرگ توليد، قدرت » 

دهقانان ها دولت در دست پرولتاريا، اتحاد اين پرولتاريا با ميليون
آنها، تأمين رهبری اين پرولتاريا نسبت به ترين  خرده پا و خرده پا
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 یبرای ساختن جامعهدهقانان و غيره، ــ مگر اين تمام آن چيزی که 
مگر اين تمام آن چيزهای . کامل سوسياليستی ضرورت دارد، نيست

الزمی نيست که بتوان از کئوپراسيون، تنها از کئوپراسيون که ما 
يعنی در سوداگری سرزنش می کرديم و اکنون ى سابقًا آن را به منزله

 سرزنش ،سياست اقتصادی نوين هم از نظر معينی حق داريمى دوره
ی را بسازيم؟ اين هنوز ساختمان کامل جامعه ايم، چنين جامعهکن

 است که برای ساختمان آن چيزهائیى سوسياليسم نيست، ولی اين همه
   ).٣٩٢ ص ٢٧رجوع به جلد (« . کامل سوسياليسم کافی و الزم است

  
واضح است که در اينجا هيچ گونه توافقی وجود ندارد و نمی تواند وجود 

ترتسکی نفی تئوری انقالب پرولتاريائی لنين " قالب پرمنانتان. "داشته باشد
" انقالب پرمنانت"است و به عکس، تئوری انقالب پرولتاريائی لنين نفی تئوری 

  .می باشد
عدم اعتماد به نيرو و استعداد انقالب ما، عدم اعتماد به نيرو و استعداد 

انقالب پی در " تئوری ىپرولتاريای روسيه، اينها هستند آن چه که در زير زمينه
  .مستتر می باشد" پی

عدم ى يعنی جنبه" انقالب پی در پی"تئوری ى معموًال تاکنون يک جنبه
اکنون از نظر . ی انقالبی نهضت دهقانان را قيد می کردندهاايمان به امکان

ديگر، يعنی عدم ايمان ى مذکور با اضافه کردن جنبهى انصاف الزم است جنبه
  .تعداد پرولتاريای روسيه، تکميل شودبه نيرو و به  اس

چه فرقی است ميان تئوری ترتسکی و تئوری معمولی منشويسم، مبنی بر 
اين که پيروزی سوسياليسم در يک کشور آن هم کشور عقب مانده، بدون 

غير " اروپای غربیى در کشورهای عمده"پيروزی قبلی انقالب پرولتاريا 
  ممکن است؟

  .در واقع و نفس االمر هيچ
ترتسکی يکی از " انقالب پرمنانت"تئوری . جای شک و ترديدی نيست

  .منشويسم استى صور مختلفه
ند که کوشش دارند ای پيدا شدهای پوسيدهاهاخيرًا در مطبوعات ما ديپلومات

. را به عنوان تئوری موافق با لنينيسم به ميان کشند" انقالب پرمنانت"تئوری 
 فايده بخش نشد، ولی ١٩٠٥ تئوری در سال آنان می گويند بديهی است که اين

اشتباه ترتسکی آن است که او در آن زمان به جلو دويد و مايل بود در وضعيت 
اما بعدًا مثًال در .  آن چه را که در آن وقت ممکن نبود، عملی نمايد١٩٠٥سال 

، وقتی که انقالب ديگر کامًال رسيده و پخته شده بود، آن وقت ١٩١٧اکتبر سال 
بدون اشکال          . قول آنها معلوم شد که تئوری ترتسکی کامًال به جا استبه 
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اگر ميل داريد . رادک استها می توان حدس زد که عمده ترين اين ديپلومات
  :گوش بکنيد و ببينيد چه می گويد

  
جنگ، در بين دهقانان که برای به دست آوردن زمين و صلح » 

ه بورژوازی شکاف بزرگی سعی و کوشش می کردند و احزاب خرد
کارگر و پيش آهنگ ى حفر نمود؛ جنگ، دهقانان را به رهبری طبقه

تسليم نمود، بنابراين آن چه که امکان پذير ها آن يعنی حزب بلشويک
ى کارگر و دهقانان نبود بلکه ديکتاتوری طبقهى شد، ديکتاتوری طبقه

 ترتسکی کارگر متکی به دهقانان بود، همان که روزا لوکزامبورگ و
انقالب "يعنی ( لنين پيش کشيده بودند ى  بر ضد نظريه١٩٠٥در سال 
  «. دوم تکامل تاريخی شدى عمًال مرحله) استالين . ی" پی در پی

  
  . است تقلب شدهاينجا در هر کلمه

کارگر و دهقانان ى ديکتاتوری طبقه"صحيح نيست که در موقع جنگ 
رگر متکی به دهقانان امکان پذير کاى امکان پذير نشد بلکه ديکتاتوری طبقه

 در حقيقت اجرای ديکتاتوری پرولتاريا و ١٩١٧سال ى انقالب فوريه."  گرديد
  .دهقانان در اختالط مخصوصی با ديکتاتوری بورژوازی بود

را، که رادک راجع به آن " انقالب پرمنانت"صحيح نيست که تئوری 
 و ترتسکی در سال خجالت زده سکوت اختيار می کند، روزا لوکزامبورگ

حقيقت امر اين است که اين تئوری را پارووس و . ندا پيش کشيده١٩٠٥
حاال، پس از ده ماه، رادک اشتباه خود را تصحيح کرده و . ترتسکی پيش کشيدند

. مورد طعن قرار دهد" انقالب پرمنانت"الزم   می بيند، پارووس را به مناسبت 
شريک پارووس يعنی ترتسکی نيز از ولی عدالت و انصاف ايجاب می کند که 

  .طرف رادک مورد طعن قرارگيرد
 به ١٩٠٥،  که بطالنش در انقالب سال "انقالب پرمنانت"صحيح نيست که 

يعنی در موقع انقالب اکتبر " دوم تکامل تاريخیى مرحله"اثبات رسيد در 
 کامل تمام جريان انقالب اکتبر و تمام تکامل آن بی پايگی. صحيح از آب در آمد

و عدم تطابق آن را با اساس لنينيسم نشان داد و ثابت " انقالب پرمنانت"تئوری 
  .نمود

با الفاظ شيرين ديپلوماسی پوسيده نمی توان شکاف ژرفی را که بين تئوری 
  .و لنينيسم موجود است مستور داشت" انقالب پرمنانت"
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٣  
  

  ی از خصوصيات تاکتيکاراجع به پاره
  تدارک اکتبرى در دورهها بلشويک

 
  

 را طی دوران تدارک اکتبر بفهميم الزم هابرای اين که تاکتيک بلشويک
است الاقل برخی از خصوصيات به ويژه مهم اين تاکتيک را برای خود روشن 

اين بيشتر از آن جهت واجب است که در رساالت بی شماری که در باب . سازيم
  . همين خصوصيات چشم ميپوشندنوشته ميشود غالبًا از بيانها تاکتيک بلشويک

  اين خصوصيات کدامند؟
از شنيدن سخنان ترتسکی، ممکن است چنين تصور نمود . خصوصيت اول

اکتشاف ى انقالب اکتبر فقط دو دوره وجود دارد، يکی دورهى که در تاريخ تهيه
آيا .  هر چيزی که اضافه بر اين است کار شيطان است،قيامى و ديگری دوره
از آن چه در ) چپ تر(نمايش آوريل،  که "  چيست؟  ١٩١٧سال نمايش آوريل 

ى نظر بود، از آب در آمد، عبارت از يک عمل اکتشافی برای آزمايش روحيه
پس نمايش ژوئيه سال ".  و اکثريت شوروی بودها توده و روابط متقابله بين توده

ف اين دفعه هم در حقيقت کار به اکتشا" ترتسکی ی چيست؟ به عقيده١٩١٧
 ديگر الزم به  "جديد و عالی تر نهضت منجر گرديدى نوين وسيع تری در دوره

 که بر حسب تقاضای حزب ما صورت ١٩١٧تذکر نيست که نمايش ژوئن سال 
  .ناميده شود" اکتشاف"ترتسکی بايد ى گرفت به طريق اولی به عقيده

 دارایها  بلشويک١٩١٧به اين ترتيب چنين بر می آيد که در ماه مارس 
ی از کارگران و دهقانان بودند و اگر آنها اين اارتش سياسی حاضر و آماده

ارتش را نه فقط در آوريل نه در ژوئن و نه در ژوئيه به کار نيانداخته و فقط    
اطالعات حاصله از "مشغول بودند دليلش اين و فقط اين بود که از " به اکتشاف"

  .  نمی آمدمساعدی به دست" عالئم"در آن زمان " اکتشاف
ديگر الزم به تذکر نيست که اين طور ساده گرفتن تاکتيک سياسی حزب 
ا هما، غير از مخلوط کردن تاکتيک عادی نظامی با تاکتيک انقالبی بلشويک

  . چيز ديگری نيست
فشار خود به خودی ى در حقيقت تمام اين نمايشات قبل از هر چيز نتيجه

يه جنگ بود که آنها را به کوچه          علها بر آشفتگی تودهى و نتيجهها توده
  . می کشاند
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در حقيقت نقش حزب در اين جريانات عبارت از شکل بندی و رهبری 
ها  بود که در مسير شوراهای انقالبی بلشويکهاتظاهرات خود به خودی توده

 ارتش سياسی حاضری ١٩١٧در مارس ها در حقيقت بلشويک. ظهور می نمود
اين ارتش را در جريان مبارزه و ا هبلشويک. تند داشته باشندنداشتند و نمی توانس

و باالخره (  تازه تشکيل می دادند ١٩١٧تصادم طبقات از آوريل تا اکتبر سال 
و اين ارتش از طريق نمايشات ).  آن را تشکيل دادند١٩١٧برای ماه اکتبر سال 

خابات محلی و ماه آوريل و از طريق نمايشات ماه ژوئن و ژوئيه و از طريق انت
شهری دوما و از طريق مبارزه با ماجرای کرنيلف و از طريق به دست آوردن 

اگر فرماندهی . ارتش سياسی با ارتش نظامی فرق دارد. شوراها تشکيل می شد
نظامی با در دست داشتن ارتش حاضر و مهيا به جنگ می پردازد، حزب بايد 

 تصادمات طبقات، ضمن اين ارتش خود را در جريان خود مبارزه و در جريان
شخصی خود به صحت شعارهای حزب و به صحت ى  با تجربههاکه خود توده

  .سياست آن اطمينان حاصل می کنند، تشکيل دهد
ی تناسب قوای نامرئی طرفين را االبته هريک از اين نمايشات تا اندازه

 آشکار می ساخت و مکشوف می نمود ولی هدف نمايش در آنجا اکتشاف نبوده
  .ست اطبيعی آن بودهى بلکه اکتشاف نتيجه

 و تحليل نموده آنها را با حوادث لنين وقايع قبل از قيام ماه اکتبر را تجزيه
  : می گويد،از آوريل تا ژوئيه مقايسه کرده

  
 آوريل، ٢١ ـ ٢٠وضع از آن قرار نيست که بالفاصله قبل از » 

 به خودی خودهيجانی  ژوئيه بود، زيرا در آن وقت ٣ ژوئن و در ٩
      يک حزب، يا در ى وجود داشت که اين هيجان را ما، به منزله

و يا آن که جلوی آن را گرفته به شکل يک )  آوريل٢٠(نمی يافتيم 
زيرا آن ).  ژوئيه٣ ژوئن و ٩(نمايش مسالمت آميز در می آورديم 

وقت ما به خوبی می دانستيم، که شوراها هنوز در دست ما نبوده 
ى ليبردانف چرنف عقيده دارند نه به طريقهى  هنوز به طريقهدهقانان

، و بنابراين اکثريت مردم نمی تواند با ما باشد و به اين )قيام(بلشويکی 
   ).٣٤٥ ص ٢١رجوع به جلد ( «  . مناسبت قيام قبل از موقع است

  
  .تنها به جائی نمی توان رسيد" اکتشاف"واضح است که با 

  :نبوده بلکه در اين است که " اکتشاف "از قرار معلوم مطلب در
خود، بدون هيچ ى تدارک برای اکتبر در مبارزهى حزب طی تمام دوره) ١

  ء داشت؛ی انقالبی اتکااگونه انحرافی، به رشد خود به خودی جنبش توده
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حزب، در حالی که به اين رشد خود به خودی اتکاء داشت، رهبری ) ٢
   حفظ می نمود؛بدون شريک جنبش را هم در دست خود

اين گونه رهبری نهضت امر تشکيل قشون سياسی توده را برای قيام ) ٣
  اکتبر آسان می کرد؛

اين سياست حزب نمی توانست به آنجا منجر نشود که تمام تدارک برای ) ٤
  جريان يابد؛ها  حزب يعنی حزب بلشويکيکاکتبر فقط تحت رهبری 

ود به آنجا منجر شد که در خى اين گونه تدارک برای اکتبر به نوبه) ٥
  .افتادها  حزب يعنی حزب بلشويکيک قيام اکتبر قدرت حاکمه به دست ىنتيجه

ى ، که نکتهها حزب يعنی حزب کمونيستيکپس رهبری بدون شريک 
انقالب اکتبر و در ى اساسی تدارک برای اکتبر می باشد، عالمت مشخصه

  .می باشدها شويکتدارک برای اکتبر اولين خصوصيت تاکتيک بلى دوره
تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که بدون اين خصوصيت در تاکتيک 

، پيروزی ديکتاتوری پرولتاريا با وجود شرايط امپرياليسم غير ممکن هابلشويک
  .می بود

 فرانسه است که ١٨٧١خود اين مزيت انقالب اکتبر نسبت به انقالب سال 
ود که هيچ کدام از آن دو حزب را هم در آنجا رهبری بين دو حزب تقسيم شده ب

  .نمی توان حزب کمونيست ناميد
 به اين ترتيب تدارک برای اکتبر تحت رهبری يک حزب، :خصوصيت دوم
حال ببينم حزب، اين رهبری را چگونه . ، انجام می گرفتهايعنی حزب بلشويک

اين رهبری از طريق مجرد نمودن احزاب . و به چه طريق انجام می داد
ترين دستجات بودند و از راه  انفجار انقالب خطرناکى  که در دورهکارسازش

  .انجام پذيرفتها  ارها و منشويک.دور ساختن اس
   اساسی استراتژيک لنينيسم عبارت از چيست؟ ىقاعده

  :عبارت از اذعان به اين مطالب است که
نزديک ى خطرناک ترين تکيه گاه اجتماعی دشمنان انقالب در دوره) ١
   می باشند؛احزاب سازشکار ،انفجار انقالبشدن 
تزاريسم يا (بدون مجرد ساختن اين احزاب سرنگونی دشمن ) ٢

  غير ممکن است؛) بورژوازی
بايد ها ضربهتدارک انقالب، عمده ترين ى به اين مناسبت، در دوره) ٣
ی وسيع زحمتکشان از ها مجرد ساختن اين احزاب و جدا کردن تودهیمتوجه

  .آنان باشد
تدارک برای انقالب بورژوا ــ ى مبارزه با تزاريسم، در دورهى ر دورهد

خطرناک ترين تکيه گاه اجتماعی تزاريسم  ) ١٩١٦ ــ ١٩٠٥( دمکراتيک 
چرا؟ زيرا حزب سازشکار . بودها حزب سلطنت طلبان ليبرال يعنی حزب کادت
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. بوددهقانی ى  بين تزاريسم و اکثريت مردم يعنی تمام تودهسازش دهو حزب 
می کرد، زيرا ها  کادتیطبيعی است که ضربات عمده خود را حزب، متوجه

 دهاقين از تزاريسم غير مقدور بود، و جدا کردن، هابدون مجرد ساختن کادت
در آن زمان . اگر اين جدائی تأمين نمی شد پيروزی انقالب نيز ميسر نمی گرديد

را در ها بلشويک متوجه اين خصوصيت استراتژی بلشويکی نشده و هاخيلی
متهم کرده و می گفتند مبارزه " کينه به کادت"به زياده روی و ها مبارزه با کادت

ولی . با دشمن عمده يعنی تزاريسم استها بلشويکى مبارزه" مانع "هابا کادت
که ها اين اتهامات بی اساس نشان می داد که تا چه اندازه استراتژی بلشويک

ک کردن غلبه بر  تسهيل و نزديبرایکار خواستار مجرد کردن احزاب سازش
  .ست ا برای آنها غير مفهوم بوده،ستادشمن عمده 

تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که بدون چنين استراتژی تفوق پرلتاريا 
  .در انقالب بورژوا ــ دمکراتيک غير ممکن بود

 تدارک برای اکتبر مرکز ثقل قوائی که مبارزه می کردند به ىدر دوره
از نيروی ها حزب کادت. تزار از بين رفت. جديدی منتقل شدى حنهص

مبارزه ديگر . امپرياليسم مبدل شدى سازشکارانه به نيروی اداره کننده و حاکمه
در اين دوره . بين تزاريسم و ملت نبود بلکه بين بورژوازی و پرولتاريا بود

ژوازی خطرناک ترين تکيه گاه اجتماعی امپرياليسم، احزاب خرده بور
چرا؟ زيرا اين . بودندها ارها و حزب منشويک.دمکراتيک يعنی حزب اس

ی ها بين امپرياليسم و تودهسازش دهاحزاب در اين زمان حزب سازشکار و 
در آن زمان متوجه ها بلشويکى طبيعی است که ضربات عمده. زحمتکش بودند

ختن اين اين احزاب بود و بر ضد آنان به کار ميرفت، زيرا بدون مجرد سا
زحمتکش از امپرياليسم نمی شد، اطمينان حاصل ى  تودهجدا شدناحزاب به 

کرد، و بدون تأمين اين جدائی به پيروزی انقالب شوروی هم اطمينان حاصل 
را نفهيميده و ا هاين خصوصيت تاکتيک بلشويکها در آن وقت خيلی. نمی شد
بيش از "ها ويکارها و منش.را متهم می کردند که نسبت به اسها بلشويک

ولی تمام ". فراموش می کنند"خود را ى و هدف عمده"  کردهِیاندازه کينه ورز
فقط در ها تدارک برای اکتبر با فصاحت تمام می گويد که بلشويکى دوره
  .اين تاکتيک توانستند پيروزی انقالب اکتبر را تأمين نمايندى سايه

ن روزافزون اين دوره عبارت است از انقالبی شدى عالمت مشخصه
، دور هاارها و منشويک.ی زحمتکش دهقانان، مأيوس شدن آنان از اسهاتوده

شدن آنان از اين احزاب، برگشت و گرد آمدن مستقيم آنان در پيرامون 
پرولتاريائی که تا آخر انقالبی بوده و يگانه نيروئی است که استعداد دارد کشور 

ها ارها  و منشويک.بين اسى بارزهتاريخ اين دوره، تاريخ م. را به صلح برساند
ی زحمتکش دهقانی و هااز طرف ديگر بر سر تودهها از يک طرف و بلشويک



 ٣٨٩

ى سرنوشت اين مبارزه را دوره. می باشدها برای بدست آوردن اين توده
از ضبط اراضی ها ارها و منشويک.کرنسکی، امتناع اسى  دوره،ائتالف

جنگ، تعرض ماه ژوئن ى ی ادامهبراها ارها و منشويک.اسى مالکين، مبارزه
در جبهه، تعيين حکم اعدام برای سربازان و عصيان کورنيلوف حل نمود و حل 

ارها .زيرا بدون مجرد ساختن اس. بودها آن هم کامًال به نفع استراتژِی بلشويک
 اين سرنگونی حکومت امپرياليستی ممکن نبود و بدون واژگونیها و منشويک

به طوری که معلوم گرديد سياست .  ميسر نمی شدحکومت هم خالصی از جنگ
  .ستايگانه سياست درست بوده ها ارها و منشويک.مجرد ساختن اس

خط مشی اساسی ى ارها به منزله.و اسها پس مجرد ساختن حزب منشويک
رهبری امور مربوط به تدارک برای اکتبر، دومين خصوصيت تاکتيک 

  .می باشدها بلشويک
 اثبات باشد که بدون اين خصوصيت تاکتيک تصور نمی رود الزم به

ی زحمتکش دهقانان در هوا معلق        هاکارگر و تودهى ، اتحاد طبقههابلشويک
  .می ماند

خود از اين " ی اکتبرهادرس"قابل توجه است که ترتسکی در کتاب 
  .خصوصيت تاکتيک بلشويکی هيچ يا تقريبًا هيچ صحبت نمی دارد

ر کارهای مربوط به تدارک برای اکتبر  رهبری حزب د:خصوصيت سوم
ی هاار و منشويک و از راه جدا کردن توده.از راه مجرد ساختن احزاب اس

صريح اين ى حال ببينيم نحوه.  کارگران و دهقانان از آنها، انجام می گرفتوسيع
 و به چه شکل و تحت چه شعارهائی از طرف حزب عملی        تجرد چه بود

برای حکومت شوراها و ها  به شکل نهضت انقالبی تودهمی گرديد؟ اين تجرد
 و از راه مبارزه برای تبديل !"تمام قدرت به دست شوراها"در تحت شعار 

به ارگان قيام و ارگان حکومت و دستگاه ها تودهى شوراها از ارگان بسيج کننده
  .جديد دولتی پرولتاريا عملی می شد

ى ها زدند و آن را به منزلهمخصوصًا دست به دامن شوراها چرا بلشويک
 هاآن اهرم اساسی تشکيالتی دانستند که می توانست کار مجرد ساختن منشويک

آن بود که کار انقالب پرولتاريائی را به جلو ى ارها را آسان کند و شايسته.و اس
ليونی يی مهاسوق دهد و در سرنوشت خود اين وظيفه را داشت که توده

  وری پرولتاريا نزديک سازد؟زحمتکش را به پيروزی ديکتات
  معنی شوراها چيست؟
  : بود که لنين می گفت١٩١٧هنوز در سپتامبر سال 

  
شوراها دستگاه دولتی جديدی است که اوًال نيروی مسلحی از » 

کارگران و دهقانان به دست می دهد که اين نيرو ديگر مثل ارتش 
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با آن دائمی سابق از مردم جدا نبوده بلکه به محکم ترين طرزی 
مربوط است؛ از نقطه نظر نظامی اين نيرو نسبت به نيروهای سابق 

نظر ی آن قدر زياد تر است که غير قابل مقايسه می باشد؛ از نقطه
دوم اين که اين .  معاوضه نيستانقالبی با هيچ نيروی ديگری قابل

و با اکثريت مردم ايجاد می کند و اين ها ی با تودهادستگاه رابطه
دری مستحکم و ناگسستنی است و تفتيش و تجديد آن به رابطه به ق

قدری سهل است که نظير آن در دستگاه حکومتی قديم حتی در 
سوم اين که اين دستگاه از نظر انتخابی . هم وجود نداردها خاطره

ملت، که آن هم ى بودن آن و قابل تعويض بودن هيئت آن بنا به اراده
ی آيد، نسبت به دستگاه گذشته ی بطئی اداری به عمل مهابدون جريان

چهارم اين که اين دستگاه با انواع . به مراتب دمکراسی تر است
محکم نموده و بدين وسيله انجام متنوع ترين ى ايجاد رابطهها حرفه

پنجم اين که اين . اصالحات را بدون بورکراتيسم آسان می نمايد
و پيشروترين دستگاه به پيش آهنگ، که فهميده ترين و با انرژی ترين 

 کارگر و دهقان است، شکل سازمانی داده و به مظلومقسمت طبقات 
آن، پيش آهنگ طبقات ى اين ترتيب دستگاهی می شود که به وسيله

 اين طبقات را که تاکنون کامًال در عظيمى تمام تودهمظلوم می تواند 
 ، و خارج از محيط تاريخ واقع شده بودندیخارج از محيط حيات سياس

ششم اين که اين . بياموزد و از پی خود ببرد. ی بخشد و تربيت کندتعال
دستگاه امکان ميدهد که سودمندی پارلمانتاريسم با سودمندی 

يعنی وظائف قانون . دمکراتيسًم مستقيم و بالواسطه، مجتمع شود
 هر دو در وجود نمايندگان انتخاب شده از اجرای قوانينگذاری و 

ن قدمی که در تکامل دمکراسی نسبت به اي. طرف ملت متمرکز گردد
پارلمانتاريسم بورژوازی برداشته می شود چنان قدمی به جلو است که 

  ...دارای اهميت تاريخی جهانی می باشد
 ملی طبقات انقالبی، شوراها را تشکيل    ىاگر نيروی خالقه

نمی داد کار انقالب پرولتاريائی در روسيه کاری نوميدانه می بود، 
قديم نمی توانست ى رولتاريا بدون شک با دستگاه حاکمهزيرا پ

باره هم نمی توان دستگاه جديدی  حاکميت را در دست نگه دارد و يک
   ).٢٥٩ ـ ٢٥٨ ص ٢١رجوع به جلد  ( «. ايجاد نمود

  
ى دست به دامن شوراها زدند که به منزلهها به اين دليل بود که بلشويک

هيل سازمان دهی انقالب اکتبر و ايجاد  اساسی تشکيالتی و قادر به تسىحلقه
  .نيرومند دولتی پرولتاريا بودى دستگاه تازه
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از نظر تکامل داخلی خود دو " !قدرت به دست شوراهاى همه"شعار 
در ماه ژوئيه ها قبل از شکست بلشويک( اول ى مرحله: ستمرحله را پيموده ا

  ).ن کرنيلف بعد از شکست عصيا( دوم ى و مرحله) هنگام حکومت دوگانه 
اول معنی اين شعار عبارت بود از گسيخته شدن ائتالف ى در مرحله

و ها و تشکيل حکومت شوروی از منشويکها ارها با کادت.و اسها منشويک
، )بودندها ارها و منشويک.زيرا شوراها در آن زمان در دست اس( ها ار.اس

و آزادی ) ها شويکيعنی برای بل( حق آزادی پرپاگاند و تبليغ برای اپوزيسيون 
احزاب در داخل شوراها به اين حساب که از طريق اين نوع مبارزه ى مبارزه

قادر خواهند شد شوراها را به دست آورده و در جريان ها باالخره بلشويک
البته معنی اين . تکامل مسالمت آميز انقالب، هيئت دولت شوروی را تغيير دهند

ی بدون شک تدارک شرايط الزمه را برای ول. ديکتاتوری پرولتاريا نبودى نقشه
ها که به موجب ار.و اسها تأمين اين ديکتاتوری آسان می کرد، زيرا منشويک

اين نقشه در رأس حکومت قرار می گرفتند، مجبور بودند پروگرام ضد انقالبی 
خود را عمًال نشان دهند و لذا افشای طبيعت واقعی اين احزاب و مجرد گشتن 

در ماه ها  ليکن شکست بلشويک.تسريع می گشتها نان از تودهآنها و جدائی آ
جريان اين تکامل را گسيخت و به عناصر ضد انقالبی، يعنی ى ژوئيه رشته

را به آغوش آنان ها ارها و منشويک.، برتری داد و اسهاو کادتها ژنرال
تمام قدرت به دست "اين اوضاع حزب را وادار کرد که شعار . انداخت
 موقتًا کنار بگذارد تا مجددًا آن را در شرايط رونق نوين انقالب به را!" شوراها

  .ميان آورد
تمام قدرت "دوم را افتتاح نمود و شعار ى شکست عصيان کرنيلف مرحله

اما حاال ديگر اين شعار آن معنائی را که .  از نو به ميان آمد!"به دست شوراها
حاال . يشه تغيير کرده بودمضمون آن از ر.  دارا نبود،اول داشتى در مرحله

ديگر اين شعار به معنای جدائی کامل از امپرياليسم و افتادن حکومت به دست 
حاال . بودها بود زيرا اکنون ديگر اکثريت شوراها در دست بلشويکها بلشويک

ى ديگر معنی اين شعار عبارت بود از رسيدن مستقيم انقالب به مرحله
ام و باالتر از آن اکنون ديگر معنی اين شعار ديکتاتوری پرولتاريا از طريق قي

  .سازمان دادن و شکل دولتی دادن به ديکتاتوری پرولتاريا بود
ی حاکميت دولتی در هاتاکتيک تبديل شوراها به ارگانى اهميت بی اندازه
زحمتکشان را از امپرياليسم دور کرده و حزب ى تودهها آن بود که ميليون

آلت امپرياليسم بودند از اعتبار انداخته و اين ارها را که .و اسها منشويک
را از طريق به اصطالح مستقيم به ديکتاتوری پرولتاريا نزديک               ها توده

  .می ساخت



 ٣٩٢

دولتی عمده ترين ى ی حاکمههابنابراين سياست تبديل شوراها به ارگان
باشد، شرط مجرد ساختن احزاب سازشکار و پيروزی ديکتاتوری پرولتاريا می 

  .تدارک برای اکتبرى در دورهها اين است سومين خصوصيت تاکتيک بلشويک
ها  اگر ما اين مسائل را بررسی نکنيم که چرا بلشويک.خصوصيت چهارم

شعاری که  به ،ی ميليونیهاخود را به شعار تودهموفق شدند شعارهای حزبی 
موفق می شدند انقالب را به جلو سوق می داد، بدل کنند و چرا و چگونه آنها 

کارگر ى صحت سياست خود را نه فقط به پيشوايان و نه فقط به اکثريت طبقه
  .بلکه به اکثريت مردم هم بفهمانند، آن وقت منظره ناقص خواهد ماند

مسئله در اين جا است که برای پيروزی انقالب، اگر اين انقالب حقيقتًا از 
قط صحت شعار حزبی کافی توده را فرا بگيرد، فها آن مردم باشد و ميليون

برای پيروزی انقالب يک شرط الزم ديگر هم بايد وجود داشته باشد و آن . نيست
شخصی خود به صحت اين شعارها ايمان ى با تجربهها که خود توده: اين است
فقط آن . می شودها فقط آن وقت است که شعار حزب شعار خود توده. آورند

يکی از مختصات تاکتيک .  مردم می شودوقت است که انقالب حقيقتًا انقالب
و پيچ ها تدارک برای اکتبر آن است که می توانست آن راهى در دورهها بلشويک
به شعارهای حزبی می گردد و ها ئی را که طبيعتًا باعث نزديکی تودههاو خم

انقالب می رساند صحيحًا معين کند و به اين ى ها را به اصطالح تا خود آستانهآن
ی آنها آسان می کرد که با تجارب شخصی خود صحت اين شعارها را ترتيب برا

به عبارت ديگر يکی از مختصات . حس کنند، رسيدگی کنند و به آن پی ببرند
رهبری حزب را با رهبری در آن است که اين تاکتيک ها تاکتيک بلشويک

مخلوط نمی کند و به طور روشن فرق بين رهبری نوع اول و رهبری ها توده
دوم را می بيند و به اين ترتيب اين تاکتيک نه فقط علم رهبری حزب بلکه نوع 

  .زحمتکش می باشدى تودهها علم رهبری ميليون
دعوت ى  بارز ظهور اين خصوصيت تاکتيک بلشويکی تجربهىنمونه

  .مجلس مؤسسان و پراکنده ساختن آن است
ريل سال ا را در همان ماه آو شعار جمهوری شوراههامی دانيم که بلشويک

می دانيم که مجلس مؤسسان پارلمان بورژوازی .  به ميان آورده بودند١٩١٧
پس علت اين پيش آمد چه . بوده و از بيخ و بن با جمهوری شوراها متضاد است

در عين اين که به سوی جمهوری شوراها رهسپار بودند ها بود که بلشويک
شدند؟ علت اين ؤسسان را از حکومت موقتی خواستار دعوت فوری مجلس م

نه تنها در انتخابات شرکت کردند بلکه خودشان ها پيش آمد چه بود که بلشويک
يک ها  علت اين پيش آمد چه بود که بلشويکمجلس مؤسسان را دعوت نمودند؟
 نوين عبور می کردند ىکهن به سوی مرحلهى ماه قبل از قيام وقتی که از مرحله

  س مؤسسان جائز می دانستند؟ترکيب موقتی جمهوری شوراها را با مجل
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  :آن بود که" پيش آمد " علت اين 
ی وسيع هافکر مجلس مؤسسان يکی از فکرهائی بود که ميان توده) ١

  عمومی داشت؛ى اهالی وجهه
شعار دعوت فوری مجلس مؤسسان، افشای طبيعت ضد انقالبی ) ٢

  حکومت موقتی را آسان می کرد؛
ی مردم بی اعتبار هار انظارتودهمجلس مؤسسان دى برای اين که ايده) ٣

به زمين و صلح و حکومت را با تقاضايشان راجع ها شود، الزم بود اين توده
شوراها به پای ديوارهای مجلس مؤسسان رسانيد، تا بدين ترتيب با مجلس 
مؤسسان، به همان شکلی که اين مجلس در عالم واقعيت و زندگی وجود دارد، 

  .برخورد نمايند
آسان کرد که با ها ين ترتيب ممکن بود اين کار را برای تودهفقط به ا) ٤
شخصی خود ضد انقالبی بودن مجلس مؤسسان را درک کرده و لزوم ى تجربه

  .پراکندن آن را احساس نمايند
تمام اينها امکان ترکيب موقتی جمهوری شوراها و مجلس مؤسسان را ) ٥

  جويز می کرد؛که يکی از وسائل از بين بردن مجلس مؤسسان بود، ت
اگر اين گونه ترکيب، به شرط افتادن حکومت به دست شوراها، عملی ) ٦

ش اين می بود که مجلس مؤسسان مطيع شوراها شود، بدل امی شد، تازه معنی
  . شوراها گردد و بدون درد و الم بدرود حيات گويدى به زائده

 از طرف تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که بدون اجرای چنين سياستی
انجام نمی گرفت و اقدامات ها ، پراکندن مجلس مؤسسان به اين آسانیهابلشويک
" تمام قدرت به دست مجلس مؤسسان"تحت شعار ها ارها و منشويک.بعدی اس

  .به سختی به زمين نمی خورد
  :لنين می گويد

  
 در ١٩١٧ما در خالل مدت، از سپتامبر تا نوامبر سال  » 

زی روسيه يعنی مجلس مؤسسان شرکت انتخاب پارلمان بورژوا
ی روسيه در هاآيا سياست ما صحيح بود يا خير؟ آيا ما بلشويک. کرديم

ی کشورهای ها بيشتر از کمونيست١٩١٧سپتامبر تا نوامبر سال 
ى  پارلمانتاريسم از صحنه، بگوئيم که در روسيه،غرب حق نداشتيم

ره صحبت سر آن سياست دور افتاده است؟ البته حق داشتيم زيرا باالخ
 پيش وجود داشته و يا تازه به وجود آمدهها نيست که پارلمان از مدت

 کشان برای قبول ی وسيع زحمتهااست بلکه بر سر آن است که توده
پارلمان بورژوازی ) پراکندنى يا اجازه(رژيم شوروی و پراکندن 

   آماده ) از لحاظ سياسی و عقيده و عمل ( دمکراتيک تا چه اندازه 
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کارگر شهرها و سربازان و دهقانان ى اين مسئله که طبقه. می باشند
 نظر به يک ١٩١٧سپتامبر تا نوامبر سال روسيه در خالل مدت از 

رشته شرايط مخصوص، به طوری که ندرتًا نظير آن ديده می شود، 
برای قبول رژيم شوروی و پراکندن دمکراسی ترين پارلمان 

ی است کامًال مسلم و از لحاظ تاريخی بورژوازی آماده بودند؛ واقعيت
 بلکه نکردندمجلس مؤسسان را تحريم ها با وصف اين بلشويک. مدلل

 بعدخواه پيش از آن که حاکميت سياسی به دست پرولتاريا بيفتد و خواه 
 ـ ٢٠١ ص ٢٥رجوع به جلد («  . شرکت کردنداز آن در انتخابات 

٢٠٢.(   
   

  :م نکردند؟ لنين می گويد برای اين کهپس چرا آنها مجلس مؤسسان را تحري
  

شرکت در پارلمان بورژوا ــ دمکراتيک حتی چند هفته قبل از » 
 از آن نه فقط به پرولتاريای بعدپيروزی جمهوری شوروی و حتی 

ی ها می کند که به تودهآسانانقالبی ضرر نمی رساند، بلکه برای او 
پراکنده شدن ى  شايستهاهپارلمان چرا اين قبيل ثابت نمايندعقب مانده 

" ورافتادن سياسی"هستند، و هم چنين موفقيت در پراکندن آنها و 
  ).رجوع به همان جا ( « .  می نمايدآسانپارلمانتاريسم بورژوازی را 

  
       را ها قابل توجه است که ترتسکی اين خصوصيت تاکتيک بلشويک

اها پوزخند می زند و هم آهنگی مجلس مؤسسان با شور" تئوری"و به نمی فهمد 
  . هيلفردينگ می داندى آن را پيروی از عقيده

 وجود شعار قيام و بااو نمی فهمد که تجويز چنين هم آهنگی بين اين دو، 
پيروزی محتمل شوراها، تجويزی که با دعوت مجلس مؤسسان رابطه دارد، 

رت از يگانه تاکتيک انقالبی است که هيچ ربطی به تاکتيک هيلفردينگ، که عبا
مجلس مؤسسان است، ندارد و اشتباه بعضی از رفقا در ى تبديل شوراها به زائده

کامال صحيح لنين و حزب راجع ى اين مسئله دليل نمی شود که او نسبت به عقيده
 ٣٣٨ص ٢١جلد . ( در شرايط معينی، بدگوئی کند" دولت مداری مشترک"به 

  ).مقايسه شود 
مربوط به مجلس ها ص بلشويکاو نمی فهمد که بدون سياست مخصو

 مردم را به طرف خود جلب کنند، یتودهها وني نمی توانستند ميل، آنهامؤسسان
  .هم تبديل قيام اکتبر به انقالب عميق مردم ممکن نبودها بدون جلب اين توده
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و " دمکراسی انقالبی"،  "مردم"جالب توجه آن که ترتسکی حتی به کلمات 
ديده می شود نيز پوزخند زده استعمال اين ها کی بلشويهاغيره که در مقاله

  .پسنديده نمی داندها تالفاظ را برای مارکسيس
ظاهرًا ترتسکی فراموش می کند که لنين، اين مارکسيست مسلم، حتی در 

. ، يک ماه قبل از پيروزی ديکتاتوری پرولتاريا، نوشته است١٩١٧سپتامبر سال 
  :که

 که در رأس آن کراسی انقالبیدمبايد فورًا تمام قدرت به دست » 
 ص ٢١رجوع به جلد ( «  .  قرار گرفته انتقال يابدپرولتاريای انقالبی

١٩٨.(   
   

معلوم می شود ترتسکی فراموش کرده است که لنين، اين مارکسيست مسلم، 
آوريل سال ى مورخه( پس از نقل قسمتی از مکتوب مشهور مارکس به گوگلمان 

ستن دستگاه اداری و نظامی دولتی شرط اول هر راجع به اين که شک ) ١٨٧١
  :انقالب حقيقی ملی در قاره می باشد، با وضوع کامل سطور ذيل را می نويسد

   
 بسی دقت است  وحائزمارکس جالبى اين تذکر بسيار عميقانه» 
شرط "متالشی ساختن ماشين اداری ونظامی دولتی :  استکه گفته

از " مردم"اين مفهوم انقالب ".  استانقالب حقيقی مردممقدماتی هر 
ی طرفدار هازبان مارکس شايد عجيب به نظر آيد و ممکن است روس

، اين پيروان استرووه، که می خواهند خود را هاپلخانف و منشويک
اعالم " اشتباه لفظی" مارکس را ىمارکسيست قلمداد کنند، اين گفته

 و معوج و فقير آنها مارکسيسم را ليبرال مابانه به قدری کج. نمايند
ند که برای آنها جز در مقابل هم قرار دادن انقالب بورژوازی و اکرده

پرولتاريائی چيز ديگری وجود ندارد، و اين مقابله هم در نزد انقالب 
  ...آنها فاقد روح و زندگی است

 ١٨٧١اروپا در سال ى در هيچ کشوری از کشورهای قاره
يعنی " مردم"و انقالب . ادپرولتاريا اکثريت مردم را تشکيل نمی د

انقالبی که حقيقتًا اکثريت را وارد نهضت بکند، فقط موقعی ميتوانست 
. اين جنبه را احراز کند که هم پرولتاريا و هم دهقانان را در برگيرد

دو . را تشکيل می دادند" مردم"در آن زمان اين دو طبقه بودند که 
ی آنها از طرف  متحد می سازد که هردوايننامبرده را ى طبقه

در معرض ظلم، فشار و استثمار " دستگاه اداری و نظامی دولتی"
 آن؛ اين است آن چه شکستن اين دستگاه و خورد کردن. نداقرارگرفته

منافع اکثريت آن وکارگران و اکثريت دهقانان " مردم"که منافع حقيقی 
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تهی دست ى اتحاد آزادانه" شرط مقدماتی"را در بردارد، اين است 
لترها و بدون چنين اتحادی هم دمکراسی دوام وا پربرين دهقانان ت

 « . نداشته و تجديد سازمان به شکل سوسياليستی امکان ناپذير است
  . )٣٩٦ ـ ٣٩٥ ص ٢١جلد (
   

  .اين سخنان لنين را نبايد در طاق نسيان گذاشت
شخصی به صحت شعارهای حزبی معتقد ى را از روی تجربهها پس، توده

مردم ها ها را به مواضع انقالبی رساندن، عمده ترين شرط جلب ميليونکردن، آن
ها زحمتکش به سوی حزب بوده و اين است خصوصيت چهارم تاکتيک بلشويک

  . تدارک برای اکتبرى در دوره
اين تاکتيک را واضح ببينيم، ى من برای آن که عالئم مشخصهى به عقيده

  .آن چيزهائی که گفته شد کفايت می کند
  
  
  
  

٤  
  

 آغازى انقالب اکتبر به منزله
  انقالب جهانی ى و مقدمه

 
  

اروپا در ى بدون شک تئوری عمومی پيروزی انقالب در کشورهای عمده
، يک تئوری يک کشورآن واحد، تئوری عدم امکان پيروزی سوسياليسم در 

ى تاريخ هفت ساله. مصنوعی در آمد که با حيات غير قابل تطبيق می باشد
اين .  بلکه برعليه اين تئوری گويا است،تاريا در روسيه، نه برلهانقالب پرول

تئوری چون با حقايق مسلم متناقض است نه فقط به عنوان طرح انقالب جهانی 
قابل قبول نيست، بلکه اگر عنوان شعار هم رويش بگذاريم غير قابل قبول تر   

ی اای جداگانهمی شود، زيرا اين تئوری، به جای باز کردن دست ابتکار کشوره
 سرمايه را بشکافندى که بنا بر شرايط معين تاريخی امکان می يابند مستقًال جبهه

آن را می بندد؛ زيرا اين تئوری محرک اين نيست که کشورهای جداگانه به طور 
فعال سرمايه را در معرض حمله قرار دهند بلکه محرک عدم فعاليت و انتظار 
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است؛ زيرا اين تئوری به جای آن که " انفجار عمومی"فرا رسيدن موقع 
پرولترهای کشورهای جداگانه را با عزم راسخ انقالبی پرورش دهد آنها را با 

نکند ديگران از ما پشتيبانی "ی حاکی از اين که اشک و ترديدهای ملت مابانه
  :لنين کامًال حق دارد که می گويد.  بار می آورد،"نمايند

  
انقالب هم "و " ی است معمولیاحادثه"ر پيروزی پرولتاريا در يک کشو» 

 ٢٣رجوع به جلد ( « . باشد" استثنائی نادر "فقط می تواند" زمان در چند کشور
   ).٣٥٤ص 

  
اما چنان که می دانيم تئوری انقالب لنين فقط به اين جانب مسئله محدود 

 پيروزی ١٩٨نمی گردد و در عين حال تئوری تکامل انقالب جهانی هم هست
انقالب کشوری که پيروز .  موضوع مستقلی نيستيک کشور در سوسياليسم
واحد مستقلی بداند، بلکه بايد خود را به ى ست نبايد خود را به منزلهگرديده ا
.  پيروزی پرولتاريا در کشورهای ديگر بشماردی برای تسريعاوسيلهى منزله

ل زيرا پيروزی انقالب در يک کشور، و در اين مورد در روسيه، فقط محصو
تکامل ناموزون و از هم پاشيدن متصاعد امپرياليسم نيست بلکه در عين حال 

  .انقالب جهانی نيز می باشدى آغاز و مقدمه
بال شک طرق تکامل انقالب جهانی به اين سادگی ها هم نيست که سابق بر 
اين، يعنی قبل از پيروزی انقالب در يک کشور و قبل از ظهور امپرياليسم 

 ممکن بود به نظر ،است" انقالب سوسياليستیى آستانه"ه خود تکامل يافته، ک
زيرا در شرايط امپرياليسم تکامل يافته عامل جديدی مثل قانون تکامل . آيد

ناموزون کشورهای سرمايه داری به ظهور پيوست، که حاکی از ناگزير بودن 
جهانی سرمايه و امکان پيروزی ى تصادمات جنگی و ضعف عمومی جبهه

زيرا چنين عامل جديدی، مثل کشور . در کشورهای جداگانه استسم سوسيالي
عظيم و وسيع شوروی که در بين غرب و شرق، در بين مرکز استثمار مالی دنيا 

ظلم و ستم يعنی کشورهای مستعمره واقع شده، به ظهور پيوسته ى و عرصه
  .است که فقط وجودش تمام جهان را انقالبی ميکند

عوامل کم اهميت ديگر ى درباره(واملی هستند  اينها آن چنان عىهمه
که نمی توان در موقع بررسی طرق انقالبی جهانی در مد ) صحبت نمی دارم

  .نظر قرار نداد
سابقًا معمول بود اين طور تصور کنند که انقالب از اين راه تکامل خواهد 

و اين هم " نضج خواهند گرفت"يافت که عناصر سوسياليستی به طور موزونی 

                                                 
استالين. ی.مراجعه شود" اصول لنينيسم "  ـ به قسمت ١٩٨    
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اما اکنون . رخ خواهد داد" پيش افتاده"بل از همه در ممالک ترقی يافته تر و ق
  .اين تصور احتياج به تغييرات بزرگی دارد

  :لنين می گويد
  

ست که اکنون سيستم روابط بين المللی به اين صورت در آمده ا» 
در اروپا يک دولت تحت اسارت دول پيروزمند قرار گرفته و اين 

ديگر اين که يک رشته از کشورها و آن هم . ستدولت هم آلمان ا
قديمی ترين کشورهای غرب به علت فاتح بودنشان در شرايطی واقع 

ستمکش ى ند که می توانند از فتح خود استفاده کرده و به نفع طبقهاشده
ئی که به هر جهت تا حدی هائی بکنند، گذشتی جزهاخود گذشت

صلح " ی شبيه بهنهضت انقالبی را به تأخير انداخته و وضع
  «.  ايجاد می کند"اجتماعی
در عين حال يک سلسله از کشورهای شرق، هندوستان، چين » 

و غيره، مخصوصًا به علت جنگ امپرياليستی اخير، کامًال از مجرای 
تکامل اين کشورها کامًال متوجه مقياس . نداخود بيرون افتادهى اوليه

 که در تمام اروپا اری تمام اروپا گشته و جنب و جوشیدسرمايه
ى ست، و حاال برای همهمشهود است در اين کشورها هم آغاز شده ا

ند اعالم واضح است که اين کشورها به چنان طريق تکاملی جلب شده
  «. که نمی تواند منجر به بحران تمام سرمايه داری جهانی نشود

  
  :به همين جهت و در اثر همين وضعيت

  
رب اروپا تکامل خود را به کشورهای سرمايه داری قسمت غ» 

غير از آن طريقی که ... طرف سوسياليسم از طريقی انجام خواهند داد
آنها تکامل خود را به اين طريق انجام . ما سابقًا انتظار آن را داشتيم

نضج "نخواهند داد که سوسياليسم در اين کشورها به طور موزونی 
ی ديگر، از هاتبلکه از راه استثمار کشورهائی توسط دول" بگيرد

 در جنگ امپرياليستی انجام خواهند بطريق استثمار اولين کشور مغلو
اما از طرف ديگر . داد که آن هم توأم با استثمار تمام شرق خواهد بود

همان اولين جنگ امپرياليستی کامًال به جنبش ى شرق هم به واسطه
 جلب نیجهاانقالبی در آمده و کامًال به گرداب عمومی نهضت انقالبی 

   ).٤١٦ ـ ٤١٥ ص ٢٧رجوع به جلد ( « . ستاگرديده
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اگر به آن چه گفته شد اين واقعيت را هم اضافه کنيم، که نه تنها کشورهای 
ی از امغلوب و مستعمرات از طرف کشورهای فاتح استثمار می شوند بلکه عده

کشورهای فاتح هم به دام استثمار مالی قوی ترين کشورهای فاتح از قبيل 
نگلستان و آمريکا گرفتار می شوند؛ که تضاد بين تمام اين کشورها مهم ترين ا

انهدام امپرياليسم جهانی می باشد؛ که غير از اين تضادها باز هم تضادهای عامل 
عميق تری در داخل هر يک از اين کشورها وجود دارد و تکامل می يابد؛ که 

راها در جنب آنها       وجود جمهوری عظيم شوىتمام اين تضادها به واسطه
عميق تر و برنده تر می شوند، اگر تمام اين مسائل را در نظر بگيريم، آن وقت 

  .وضعيت مخصوص بين المللی کم و بيش کامل می شودى همنظر
بيشتر احتمال می رود که انقالب جهانی از اين راه تکامل يابد که يک رشته 

رولتاريای دول امپرياليست از انقالب با کمک پى از کشورهای نوين به وسيله
ما می بينيم که اولين کشور جدا شده و اولين . سيستم دول امپرياليست جدا گردند

زحمتکش کشورهای ى کشور پيروزمند هم اکنون از طرف کارگران و توده
بال شک . بدون اين حمايت، او نمی توانست پايدار بماند. ديگر پشتيبانی می شود
در اين هم شکی نيست که هر قدر .  و توسعه خواهد يافتاين حمايت زيادتر شده

در اولين کشور پيروزمند، سوسياليسم اساسی تر استحکام يابد و هر قدر اين 
کشور زودتر به پايگاه بسط آتی انقالب جهانی و اهرم تخريب آتی امپرياليسم 
بدل شود، همان قدر خود تکامل انقالب جهانی و خود جريان جدا شدن 

  .ی نوينی از امپرياليسم سريع تر و اساسی تر خواهد شدکشورها
 سوسياليسم در اولين کشور آزاد شده پيروزی نهائیاگر صحيح است که 

بدون تقويت عمومی پرولترهای چند کشور ديگر غير ممکن است، آن وقت به 
همان اندازه هم صحيح است که هر قدر کمک اولين کشور سوسياليستی به 

ی زحمتکش تمام کشورهای باقی مانده مؤثرتر باشد، همان اهکارگران و توده
  .تر و اساسی تر بسط خواهد يافت قدر هم انقالب جهانی سريع

  اين کمک به چه نحوی بايد ابراز گردد؟
حداکثر آن چه را که ممکن است "اوًال به اين نحو که کشور پيروزمند بايد 

 انجام داد، تمام کشورها  تکامل و حمايت و بيداری انقالببرایدر يک کشور 
   ) ٣٨٥ ص ٢٣لنين جلد " ( انجام دهد

سرمايه "يک کشور بايد از " پرولتاريای پيروزمند"ثانيًا به اين نحو که 
 برداران سلب مالکيت نموده و در کشور خود توليد سوسياليستی تشکيل داده، 

ای و طبقات مظلوم کشوره... اری بر خيزدد دنيای سرمايهى باقی ماندهضد
ديگر را به طرف خويش جلب نموده در ميان اين طبقات بر ضد سرمايه داران 
قيام بر پا کند و در صورت لزوم حتی با نيروی نظامی هم بر ضد طبقات 



 ٤٠٠

 ـ ٢٣٢ ص ١٨لنين جلد " ( پردازد ی آنها به عمل هااستثمار کننده و دولت
٢٣٣(  

ه فقط در  خاص اين کمک که از طرف کشور پيروزمند می شود نىجنبه
آن است که پيروزی پرولترهای کشورهای ديگر را تسريع می کند بلکه در اين 

 سوسياليسم را در اولين پيروزی قطعینيز هست که با تسهيل اين پيروزی، 
  .کشور پيروزمند نيز ضمنًا تأمين می نمايد

محتمل تر از همه آن که در جريان تکامل انقالب جهانی، در رديف 
سرمايه داری و در رديف سيستم ى اليسم درکشورهای جداگانهی امپريهاکانون

ى ی سوسياليسم در کشورهای جداگانههااين کشورها در تمام دنيا، کانون
بين ى در تمام جهان ايجاد شود که مبارزهها شوروی و سيستمی از اين کانون

  .اين دو سيستم تاريخ بسط انقالب جهانی را پر خواهد کرد
  :نين می گويدزيرا، به طوری که ل

  
کم و بيش ى ملل در سوسياليسم بدون مبارزهى اتحاد آزادانه » 

ی سوسياليستی با دول عقب مانده غير هاطوالنی و سخت جمهوری
  ).به همان جا مراجعه شود  ( «. ممکن است

  
اهميت جهانی انقالب اکتبر نه فقط در آن است که اين انقالب نخستين گام 

ای ايجاد شکاف در سيستم امپرياليسم بر می دارد بزرگی است که يک کشور بر
و اولين کانون سوسياليسم در اقيانوس کشورهای امپرياليستی می باشد، بلکه در 

انقالب جهانی و پايگاه توانای بسط ى آن نيز می باشد که اين انقالب اولين مرحله
  .آتی اين انقالب را تشکيل می دهد

 ،ين المللی انقالب اکتبر را فراموش کردهبى بنابراين نه فقط کسانی که جنبه
ی صرفًا ملی و فقط ملی می دانند، ذی اپيروزی انقالب را در يک کشور پديده

بين المللی انقالب اکتبر را به ياد دارند ى بلکه آن کسانی هم که جنبه.  حق نيستند
ک از ولی باز هم متمايلند اين انقالب را فاقد فعاليت و فقط وظيفه دار گرفتن کم

در حقيقت امر، نه فقط انقالب اکتبر نيازمند . خارج بدانند نيز ذی حق نيستند
حمايت از طرف انقالب کشورهای ديگر است، بلکه انقالب آن کشورها هم 
محتاج به حمايت انقالب اکتبر می باشد تا عمل سرنگونی امپرياليسم جهانی را 

  .تسريع کرده و به پيش سوق دهند
  

   ١٩٢٤ دسامبر سال ١٧
  در راه اکتبر 

  ١٩٢٥ نشريات دولتی  ىاداره



 ٤٠١

  
زنان کارگر و زنان دهقان، وصايای ايليچ را به ياد 

  !داشته باشيد و انجام دهيد
  
  

يک سال پيش، هنگامی که لنين ما، پيشوای کبير و معلم زحمتکشان، ما را 
ترک می کرد وصايائی برای ما بجا گذاشت، راهی را که به سوی پيروزی 

زنان کارگر و زنان دهقان، وصايای . ی کمونيسم بايد به پيمائيم، نشان دادنهائ
  !فرزندان خود را با روح اين وصايا تربيت کنيد!  لنين را انجام دهيد

رفيق لنين به ما وصيت کرد که با تمام نيرو اتحاد کارگران و دهقانان را 
  !يم کنيدزنان کارگر و زنان دهقان اين اتحاد را تحک. مستحکم سازيم

کارگر عليه ى طبقهى رفيق لنين به زحمتکشان آموخت که بايد از مبارزه
زنان کارگر و زنان دهقان، اين . بورژوازی داخلی و خارجی پشتيبانی کرد

کارگر که زندگی نوينی ى از حکومت طبقه! وصيت را به خاطر بسپاريد
  !ميسازد، پشتيبانی کنيد

ى  کمونيست، اين رهبر کليهرفيق لنين به ما آموخت که پرچم حزب
 زنان کارگر و زنان دهقان در پيرامون اين .ديدگان را برافراشته نگاه داريم ستم

  !حزب متحد شويد، اين حزب ــ حزب شما است
  :حزب به مناسبت نخستين سالگرد درگذشت ايليچ ندا در می دهد

زند، برای زنان کارگر و زنان دهقان که همراه حزب زندگی نوينی را ميسا
  . راه را وسيع تر بگشائيد

  
  

  استالين.                                                                   ی
  
  استالين. و. ی

  ٢ــ ١. ، ص٧کليات آثار، جلد 
  

  تحرير در آمدهى  به رشته١٩٢٥ ژانويه سال ٥در 
  ، ژانويه  سال ١ى شمار" زن کارگر"ى و در مجله

  . ته است انتشار ياف١٩٢٥
  



 ٤٠٢

  

  ١٩٩" رابوچايا گازاتا"ى به روزنامه
 
 
 
  
  

به ياد داشته باشيد، دوست بداريد و بياموزيد  ــ ايليچ را، 
  .آموزگارما، پيشوای ما را

  
پيکار کنيد و درهم شکنيد، دشمنان داخلی و خارجی را ــ به 

  .ايليچى شيوه
  

ه به پای داريد زندگی نوين، هستی نوين و فرهنگی نوين را ــ ب
  .ايليچى شيوه

  
هرگز از چيز کوچک در کار چشم نپوشيد، چون از ُخرد است 
  .که کالن بر می خيزد، ــ اينجاست يکی از مهم ترين اندرزهای ايليچ

  
  

  استالين   .                                                                         ی
  

  استالين  . و. ی
  .١٥. ، ص٧کليات آثار، جلد 

  
  ى در شماره١٩٢٥ ژانويه ٢١در تاريخ 

  به طبع" رابوچايا گازاتا"ى روزنامه ١٧
  رسيده است 

  
                                                 

مرکزی حزب ى و ارگان اطالعاتی کميتهاى تودهى  روزنامه"رابوچايا گازاتا" ــ  ١٩٩
 در مسکو ١٩٣٢ تا ژانويه ١٩٢٢اتحاد شوروی است که از مارس ) بلشويک(مونيست ک

 به ١٩٢٢ى نام داشت، از ژوئيه" کارگرى روزنامه"اين روزنامه ابتداء . منتشر شد
  . تغيير نام يافت"رابوچايا گازاتا"



 ٤٠٣

 

   استالينىآثار برگزيده  يکمفهرست مقاالت جلد   
 

    مقاله  : *مراجعه شود به  تاريخ نشر

  ١ طبقۀ پرولتاريا و حزب پرولتاريا  ٦٤ تا ٥٥. جلد يکم ــ ص٠١٫٠١٫١٩٠٥

 ١١٢ تا ٧٧.  يکم ــ صجلد٠١٫٠٥٫١٩٠٥
مختصری دربارۀ اختالفات درون 

 حزب  
٢  

  ٣ قيام مسلحانه و تاکتيک ما   ١١٨ تا ١١٣. جلد يکم ــ ص١٥٫٠٧٫١٩٠٥

  ٤ بورژوازی دام می گسترد  ١٥٩ تا ١٥٥. جلد يکم ــ ص١٥٫١٠٫١٩٠٥

  ٥  آنارشيسم يا سوسياليسم  ٣٢١ تا ٢٥٧. جلد يکم ــ ص١٠٫٠٤٫١٩٠٧

  ٦ بحران حزب و وظائف ما ١٤٢ تا ١٣٢. جلد دوم ــ ص٢٧٫٠٨٫١٩٠٩

  ٧ مارکسيسم و مسئلۀ ملی  ٣٣٣ تا ٢٦٦. جلد دوم ــ ص١٦٫٠١٫١٩١٣

 ٣٣٣ تا ٢٦٦. جلد چهارم ــ ص٢٣٫٠٤٫١٩٢٠
   لنين، سازمان دهنده و پيشوای حزب 

 کمونيست روسيه 
٨  

 ٥٣ تا ٧٥. جلد پنجم ــ ص٠١٫٠٧٫١٩٢١
  و تاکتيک سياسیدربارۀ استراتژی 

  کمونيست های روس
٩  

 ١٢٠ تا ١١٨. جلد پنجم ــ ص٢٤٫٠٦٫١٩٢٢
  رفيق لنين در استراحت  

    
١٠  

 ١٥٨ تا ١٤١. جلد پنجم ــ ص١٤٫٠٣٫١٩٢٣

دربارۀ مسئلۀ استراتژی و تاکتيک 
  سياسی

  کمونيست های روس  

١١  

  ١٢ به مناسبت مرگ لنين  ٤٦ تا ٤١. جلد ششم ــ ص٢٦٫٠١٫١٩٢٤

  ١٣ دربارۀ لنين    ٥٧ تا ٤٧. جلد ششم ــ ص٢٨٫٠١٫١٩٢٤

 ١٦٦ تا ٦٢. جلد ششم ــ ص١٨٫٠٥٫١٩٢٤
  راجع به اصول لنينيسم  

  
١٤  

 ٣٥٨ تا ٣٢٠. جلد ششم ــ ص١٧٫١٢٫١٩٢٤
انقالب اکتبر و تاکتيک کمونيست های 

" در راه اکتبر"روس پيش گفتار کتاب 

١٥  

٠٥٫٠١٫١٩٢٥
 ١. جلد هفتم ــ ص

زنان کارگر و زنان دهقان، وصايای 
ايليچ را به ياد داشته باشيد و انجام 

 ! دهيد

١٦  

  ١٧ " رابوچايا گازاتا " به روزنامۀ   ١٣. جلد هفتم ــ ص٢١٫٠١٫١٩٢٥
  استالين به زبان آلمانیآثار ى ــ کليه*

  



 ٤٠٤

  
  

  org.toufan.www .                     جهانی اينترنتى توفان در شبکهى صفحه
toufan@toufan.org                                    پست الکترونيکی     نشانی  


