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 راجع به اصول لنينيسم
  

  ئی که در دانشگاه اسوردلف اهسخنرانی
  ستا شده

  
  

  .  قديم می کنمبه دعوت لنينی ت
  استالين. ی                 

  
  

 حالجی برای آن که اين مبحث را کامًال. گيستاصول لنينيسم مبحث بزر
 يک سلسله کتاب مورد ،کنيم يک کتاب کامل الزم است، و بلکه بيش از آن

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

تلخيص را بيان کنم   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
جهان بينی لنين شرح معنای بيان اصول لنينيسم هنوز اين نيست که اصول 

لنين . جهان بينی لنين و اصول لنينيسم از حيث حجم يکسان نيستند. داده شود
. جهان بينی وی نيز مارکسيسم استى مارکسيست است و بديهی است که پايه

وجه دليل بر آن نيست که تشريح لنينيسم بايد از تشريح  ولی اين مسئله به هيچ
نينيسم يعنی بيان آن خصوصيات و بيان ل. 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.  با نام لنين مربوط می باشدًاطبيعت

 .راجع به اصول لنينيسم بحث خواهم کرد
  باری، لنينيسم چيست؟ 

 مختص شرايطيسم همان تطبيق مارکسيسم با بعضی می گويند که لنين
 ًااين تعريف سهمی از حقيقت را در بر دارد، ولی ابد. اوضاع روسيه است

 مارکسيسم را با اوضاع روسيه تطبيق ًالنين حقيقت .حقايق نيستى حاوی کليه
ی  فقط تطبيق سادهولی اگر لنينيسم. نمود و با استادی هم اين تطبيق را انجام داد
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  ملیًاصرفى  يک پديدهيه بود، آن وقت لنينيسمسم با اوضاع مختص رورکسيسما
و حال آن که ما می دانيم لنينيسم .  روسی و فقط روسی می شدًا، صرفو فقط ملی

لمللی ريشه المللی و نه فقط روسی که در تمام سير تکامل بينای است بيناپديده
از لحاظ اين که يک دارد، به اين جهت است که من گمان می کنم اين تشخيص، 

  .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 باشد، معتدل و غير انقالبی شده بودکه گويا مارکسيسم

 ابلهانه و مبتذل تعليمات مارکس به دو قسمت انقالبی و اعتدالی تقسيم بندی
صرف نظر کنيم، بايد اقرار نمائيم که حتی در اين تعريف غير کامل و غير کافی 

 از حقيقت آن است که واقعأ لنين ءاين جز. نيز سهمی از حقيقت وجود دارد
م زنده به گور لملل دوای بينها اپورتونيست،محتويات انقالبی مارکسيسم را که

حقيقت کلی . اما اين فقط جزئی از حقيقت است. کرده بودند از نو زنده نمود
 احياء نمود، بلکه ًاراجع به لنينيسم آن است که لنينيسم نه تنها مارکسيسم را مجدد

سرمايه داری و ى  تازهشرايطيک قدم نيز فراتر نهاده مارکسيسم را در 
  . توسعه داد ونمودهطبقاتی پرولتاريا تکميل ى مبارزه

  پس باالخره لنينيسم چيست؟
  :دقيق تر. لنينيسم مارکسيسم عصر امپرياليسم و انقالب پرولتاريائی است

لنينيسم به طور کلی تئوری و تاکتيک انقالب پرولتاريا، و به طور اخص 
ى    مارکس و انگلس در دوره. تئوری و تاکتيک ديکتاتوری پرولتاريا می باشد

يعنی زمانی که امپرياليسم هنوز ) منظور ما انقالب پرولتاريائست(الب ما قبل انق
نی ی که پرولترها برای انقالب آماده ميشدند، در زمااتکامل نيافته بود، در دوره

عمل ى  وارد مرحله؛ ناگزير نبودًا و مستقيمکه انقالب پرولتاريا هنوز عمًال
سم تکامل يافته  زمان امپريالي اما لنين که شاگرد مارکس و انگلس است، در.شدند

ی که انقالب پرولتاريا وسعت می يافت، هنگامی که ديگر انقالب او در دوره
پرولتاريا در يک کشور پيروز گشته و دمکراسی بورژوازی را سرنگون کرده، 

 وارد ميدان فعاليت ؛عصر دمکراسی پرولتاريا و عصر شوراها را آغاز نمود
  .شد

  . سم تکامل بعدی مارکسيسم شمرده می شوداز اينجا است که لنيني
فوق العاده مبارز و انقالبی ى  تذکر می دهند که لنينيسم دارای جنبهمعموًال

اوًال اين که : اين کامأل صحيح است، اما اين خاصيت لنينيسم دو علت دارد. است
ى  بر چهرهمهر آن رالنينيسم از اعماق انقالب پرولتاريا بيرون آمده و نمی تواند 

ی بين الملل هاسم در نبرد عليه اپورتونيستي اين که لنينخود نداشته باشد؛ ثانيًا
دوم، که نبرد با آنها برای توفيق در مبارزه بر ضد سرمايه داری شرط الزم و 



٤

نبايد فراموش نمود که بين . ستاشدهاوليه می باشد، پرورش يافته و مستحکم 
ديگر مدتی از زمان وجود دارد مارکس و انگلس از يک طرف و لنين از طرف 

بی ى لملل دوم بدون رقيب فرمانروائی داشت و مبارزهاکه در آن اپورتونيسم بين
ترين وظائف لنينيسم  رحمانه عليه اين اپورتونيسم نمی توانست يک از مهم

  .نباشد
  
  
  

١  
  

  ی تاريخی لنينيسمهاريشه
  
  

  
ه داری به حد نهائی  امپرياليسم، وقتی که تضادهای سرمايشرايطلنينيسم در 

 يک عمل مستقيم شده بود، یخود رسيده بودند، وقتی که انقالب پرولتاريا مسئله
کارگر برای انقالب به دوران جديد ى آمادگی طبقهى وقتی که دوران گذشته

 رشد نموده و ؛يعنی دوران هجوم مستقيم به سرمايه داری برخورد و بدل گرديد
  .ترکيب يافت

چرا؟ برای اين که . می ناميد"  محتضریسرمايه دار"ا لنين امپرياليسم ر
امپرياليسم تضادهای سرمايه داری را به آخرين حد و به منتها حد فاصلی           

     سه تضاد را بايد از. رساند که پس از آن ديگر انقالب شروع می شود می
  .ترين آنها شمرد مهم

ياليسم عبارت است از امپر. و سرمايه است کار ـ تضاد بين تضاد اول
و اليگارشی مالی در ها و سنديکاهای انحصاری، بانکها ستانيروی مطلق تر

ی هادر مبارزه عليه اين نيروی مطلق، معلوم شد که شيوه. کشورهای صنعتی
، احزاب پارلمانی و هاکارگری و کئوپراتيفای هيهکارگر ـ اتحادى عادی طبقه

يا به مراحم سرمايه تسليم شو و . هستندمبارزات پارلمانی ـ به کلی غير کافی 
اين است آن . مانند گذشته در حالت فقر و حقارت باش، يا به سالح تازه دست ببر

پرولتاريا مطرح      ى تودهها ليونيطرزی که امپرياليسم موضوع را در برابر م
  .کارگر را تا انقالب می رساندى امپرياليسم طبقه. می کند

دستجات مختلف مالی و دول امپرياليستی ضمن تضاد بين  ـ تضاد دوم
 ديگران تصرف خاکی مواد خام و هادست آوردن سرچشمهه مبارزه برای ب
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ى امپرياليسم عبارت است از صدور سرمايه به منابع مواد خام و مبارزه. است
 مبارزه برای تقسيم مجدد دنيای تقسيم سبعانه برای تصاحب انحصاری آن منابع،

صوصی ميان دستجات مالی و دول تازه به دوران رسيده که در  با شدت مخشده،
چه   عليه دستجات و دول قديمی که به آن،هستند" جائی در زير آفتاب"جستجوی 

سبعانه بين دستجات ى اين مبارزه .ندا محکم چسبيده، تصرف کرده بودندقبًال
ستی ی امپرياليها 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 خود از اين ى اين نکته نيز به نوبه. عنصر ناگزير در بر دارد
و به طور کلی ضعيف شدن ها رياليستاست که وسائل ضعف متقابل امپ

 عملی انقالب پرولتاريا و لزومى 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 . نفر از ملل مستعمراتی و غير مستقل دنيا است

و ها ترين مستعمره استثمار و بی رحمانه ترين اسارت صدها ميليون مردم وسيع
سرکوب، عبارتست از  اين استثمار و هدف .باشدهای غير مستقل می کشور

ولی امپرياليسم، ضمن استثمار اين کشورها، ناگزير بايد  . اضافیتحصيل سود
پيدايش . و مراکز صنعتی و تجارتی برپا سازدها ی آهن، کارخانههادر آنجا راه

ی هاپرولتاريا و تجلی روشنفکران محلی، بيداری افکار ملی، قوت يافتن جنبش
قوی شدن نهضت انقالبی ". سياست" خواهانه؛ اينها هستند نتايج اين آزادی

ی بر اين ابالاستثناء در تمام مستعمرات و کشورهای غير مستقل شاهد برجسته
اين کيفيت برای پرولتاريا از اين لحاظ شايان اهميت است که . امر است

ای اری را از ريشه مخدوش ساخته و مستعمرات و کشورهدسنگرهای سرمايه
  . غير مستقل را از ذخائر امپرياليسم به ذخائر انقالب پرولتاريائی تبديل می سازد

امپرياليسم، که سرمايه داری       ى به طور کلی اينها هستند تضادهای عمده
  .محتضر بدل می سازندسابق را به سرمايه داری " شکوفان"

در آن است  ًااهميت جنگ امپرياليستی، که ده سال قبل مشتعل گشت، ضمن
ترازو انداخت و ى  روی کفه،که تمام اين تضادها را در يک گره جمع کرده
  .نبردهای پرولتاريا را سريع تر و آسان تر نمود

به عبارت ديگر، امپرياليسم نه فقط مسبب آن شد که انقالب يک عمل 
 مساعد را نيز برای هجوم مستقيم به دژ         شرايط بلکه ،ناگزيری گرديد

  .يه داری فراهم آوردسرما
  .اين است آن اوضاع بين المللی که لنينيسم زائيده آن است

چه اينها صحيح ولی اين امر ى خوب، می توانند به ما بگويند که همه
ربطی به روسيه دارد که يک کشور کالسيک امپرياليست نبود و نمی توانست 
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سيه و برای روسيه هم باشد؟ چه ربطی به لنين دارد که مقدم بر همه فقط در رو
چرا روسيه بخصوص کانون لنينيسم، وطن تئوری و تاکتيک  کار می کرد؟

  انقالب پرولتاريا شد؟
  .تمام اين تضادهای امپرياليسم بودى ، عقدههبرای آن که روسي

که روسيه بيش از تمام ممالک آبستن انقالب بود و بنابراين فقط او  برای آن
  .ا از راه انقالب حل کندقادر بود که تمام اين تضادها ر

ـ هم ـ گونه ظلم تزاری کانون همهى از اينجا شروع کنيم که روسيه
ترين و وحشی  ـ و آن هم با شقیـاری، هم مستعمراتی و هم نظامی دسرمايه

کيست نداند که در روسيه، قدرت مطلق سرمايه با استبداد . ترين شکل آن بود
 ملل غير روس،ى در باره. دی تزاری با جال،تزاری، تجاوز ناسيوناليسم روسی

ـ با غصب اين ــ ترکيه، ايران، چين ـجا  ئی به طور يکهااستثمار منطقه
از طرف تزاريسم و جنگ غاصبانه در آميخته بود؟ لنين حق داشت ها 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 فقط از حيث اين که راه را برای سرمايه

اقتصاد ملی روسيه از قبيل سوخت و فلزسازی را در دست خود داشت، باز       
ها ليونيامپرياليسم غرب مه می توانست به نفع  هم کظمی کرد بلکه از اين لحا

 ميليونی روس را که برای تأمين منافع سرسام آور ١٤ارتش . سرباز بدهد
  . به ياد آوريد،خون می ريختها سرمايه داران انگليس و فرانسه در جبهه

و ديگر اين که، تزاريسم نه تنها سگ پاسبان امپرياليسم در شرق اروپا بلکه 
ئی که در پاريس و لندن و در هايسم غرب نيز بود تا در قبال وامعامل امپريال

برلن و بروکسل به تزاريسم داده می شد صدها ميليون نزول از مردم بيرون 
  .بکشد

، تزاريسم در امر تقسيم ترکيه، ايران، چين و غيره، وفادارترين باالخره
ا تزاريسم به کی نمی داند که جنگ امپرياليستی ر. متفق امپرياليسم غرب بود

  ی آنتانت انجام می داد و روسيه عنصر مهم اين محاربه بود؟هااتفاق امپرياليست
به اين سبب است که منافع تزاريسم و امپرياليسم به هم پيوسته و باالخره در 

  .م می گشتأيک کالف واحد منافع امپرياليستی تو
را برای آيا امپرياليسم غربی می توانست بدون آن که تمام قوای خود 

حياتی و مماتی بر ضد انقالب روسيه به منظور مدافعه و نگاهداری ى مبارزه
 آزمايش کند، به گم کردن چنين تکيه گاه محکم و مخزن ثروتمندی از تزاريسم

  ! تزاری بورژوازی، تن در دهد؟ البته نمی توانستىنيرو و وسائل مانند روسيه
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ی خواست تزاريسم را بزند و اما از اينجا چنين بر می آيد که هر کس م
ناگزير پنجه به روی امپرياليسم می انداخت، کسی که بر ضد تزاريسم قيام        

که تزاريسم را  می کرد می بايست عليه امپرياليسم هم قيام کند، زيرا کسی
سرنگون ميکرد ميبايستی امپرياليسم را نيز سرنگون سازد و اين در صورتی 

نه فقط فکر در هم شکستن تزاريسم را داشته باشد بلکه که چنين کسی واقعًا است 
بدين ترتيب، انقالب عليه تزاريسم به انقالب . نابودی قطعی او را نيز بخواهد

عليه امپرياليسم و انقالب پرولتاريائی نزديک می گشت و می بايستی ضمن رشد 
  .خود به آن بدل گردد

پا می شد و در رأس آن در عين حال، در روسيه عظيم ترين انقالب ملی بر
انقالبی ترين پرولتاريای جهان ايستاده بود که متفقی جدی مانند دهقانان انقالبی 

آيا محتاج به اثبات است که چنين انقالبی         . تروسيه را در اختيار خود داش
 در نيمه راه متوقف گردد و در صورت موفقيت می بايست پيشروی نمی توانست

  را عليه امپرياليسم بلند نمايد؟نموده پرچم قيام 
تضادهای امپرياليسم بشود، و ى از اينجا است که روسيه می بايستی عقده

 به ويژه زشت و اين نه فقط به آن معنی بود که اين تضادها به مناسبت خاصيت
ظاهر می شدند، نه فقط  در روسيه از همه جا آسان تر دماهيت تحمل ناپذير خو
ى يه مهم ترين تکيه گاه امپرياليسم غرب و متصل کنندهبه آن علت بود که روس

مالی غرب و مستعمرات شرق بود، بلکه به آن علت نيز که فقط در ى سرمايه
روسيه قوای حقيقی که قادر به حل تضادهای امپرياليسم از راه انقالب باشد 

  .موجود بود
انقالب و اما از اينجا چنين بر می آيد که انقالب روسيه نمی توانست به 

خويش نمی توانست ى پرولتاريائی تبديل نگردد، و از اولين روزهای توسعه
ان امپرياليسم جهان را کبين المللی پيدا نکند و بنابراين نمی توانست ارى جنبه

  .متزلزل نسازد
ی روس با اين وضعيت می توانستند کارهای خود را در هاآيا کمونيست

برعکس، تمام ! د نمايند؟ البته خيرديوار تنگ ملی انقالب روس محدوچهار 
آنها را ) جنگ ( و چه خارجی ) بحران عميق انقالبی ( اوضاع، چه داخلی 

سوق می داد که در کارهای خود از اين چهار ديوار تجاوز نموده و مبارزه را 
 جراحات امپرياليسم را باز کنند، ورشکستگی ،به ميدان بين المللی انتقال دهند

سم و سوسياليسم وني به ثبوت رسانند، سوسياليسم شو راداریناگزير سرمايه 
پاسيفيسم را در هم شکنند وآخر االمر سرمايه داری را در کشور خود سرنگون 

جديدی را که عبارت از تئوری ى هلحسازند و برای مبارزه پرولتاريا اس
 صيقل دهند تا کار واژگون ساختن ،وتاکتيک انقالب پرولتاريائی باشد

ای روس هکمونيست. اری را برای پرولترهای تمام ممالک آسان سازنددسرمايه
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 عمل کنند، زيرا فقط از اين راه ممکن بود اميد داشت ،جز اين هم نمی توانستند
که تغييرات معينی دراوضاع بين المللی پديد آيد که روسيه را در مقابل بازگشت 

  . تضمين نمايدبورژوازیرژيم 
ی هاه اجاق لنينيسم و لنين، رهبر کمونيستبه اين سبب بود که روسي

  .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 هاـ انگلس در سالـمارکس 
مارکس در .  بودبورژوازیم روسيه، آبستن انقالب تآن زمان، مثل آغاز قرن بيس

  :نوشته بود که" مانيفست کمونيست"آن زمان در 
  

خود را به اين سبب به آلمان ى  عمدهیا توجهه کمونيست»
انقالب بورژوازی قرار گرفته ى ند که آلمان در آستانهامعطوف داشته

 مترقی تر شرايطن که او اين تحول را به طور کلی در اياست، برای 
 نسبت به انگلستان قرن یتر ئی که رشد کاملتمدن اروپا با پرولتاريا

بنابراين انقالب .  انجام خواهد داد، دارد١٨قرن ى  و فرانسه١٧
انقالب پرولتاريا ى بال واسطهى بورژوازی آلمان فقط می تواند مقدمه

  ١ «.باشد
  

  .به عبارت ديگر مرکز نهضت انقالبی به آلمان انتقال می يافت
شت در اين که همين کيفيتی، که مارکس در تصور نمی رود بتوان ترديد دا

آلمان ميهن سوسياليسم علمی و خود متذکر شده است دليل آن بود که ى نوشته
  .آن گرديدندى ـ ايجاد کنندهـرهبران پرولتاريای آلمان  ــ مارکس و انگلس

آغاز قرن بيستم ى روسيهى کيد بيشتری، بايد در بارهأ همين را هم، فقط با ت
 و انقالب بورژوازی قرار گرفته بودى در اين دوره در آستانهروسيه . گفت

پرولتاريای ى  مترقی تری در اروپا و به وسيلهشرايطميبايست اين انقالب را در 
 و انگليس فرانسه(ی چهل قرن نوزدهم ها تری نسبت به آلمان سالتکامل يافته

از اين بودند که انجام دهد، ضمنًا تمام دالئل موجوده حاکی ) که جای خود دارند
  .انقالب پرولتاريا باشدى اين انقالب بايد مسبب غليان و مقدمه

 يعنی ١٩٠٢اين واقعيت را نمی توان تصادفی شمرد که لنين هنوز در سال 
خود " چه بايد کرد؟"ى زمانی که انقالب روسيه در حال جنينی بود، در رساله

  :اين سخنان معجزه آسا را نوشت
   

                                                 
. ، ص١٩٧٢، چاپ فارسی، پکن، سال "مانيفست حزب کمونيست"ـ  رجوع شود به  ـ١  ١
  ٨٩ ــ ٨٨
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.  ی،ی روسهايعنی مارکسيست(ما  برابر  تاريخ اکنون در»
ی را که از تمام نزديک ترين وظائف اترين وظيفه نزديک) استالين

  می باشد قرار دادهانقالبی ترپرولترهای هر کشور ديگری به مراتب 
  «. ستا

 انجام اين وظيفه، يعنی تخريب تکيه گاه ارتجاع، که نه »...که
در آسيا ) نون می توانيم بگوئيم به طوری که اک( تنها در اروپا بلکه 

هم مقتدرترين تکيه گاه است، پرولتاريای روس را پيش آهنگ 
.  ص٤رجوع به جلد  ( «. پرولتاريای انقالبی بين الملل خواهد نمود

  ). چاپ روسی ٣٨٢
  

  . مرکز نهضت انقالب می بايستی به روسيه انتقال يابدبه ديگر سخن
 روسيه اين پيشگوئی لنين را بيش از حد چه ميدانيم جريان انقالب در چنان

  .لزوم ثابت نمود
آيا با اين وصف تعجب آور است که کشوری که چنين انقالبی را انجام داده 

  ميهن تئوری و تاکتيک انقالب پرولتاريا شده،و دارای چنين پرولتاريائيست
  ؟ستا

اين آيا تعجب آور است که لنين، رهبر اين پرولتاريا، در عين حال موجد 
  ؟ست اتئوری و تاکتيک و پيشوای پرولتاريای بين المللی نيز شده

  
  
  

٢  
  
  اسلوب

  
  

 ، مارکس و انگلس از يک طرف و لنين از طرف ديگر بين در باال گفتم که
برای تصريح  .لملل دوم موجود استاکاملی از سيادت اپورتونيسم بينى دوره

بودن اين سيادت مطلب بايد اضافه کنم که در اينجا سخن بر سر رسمی 
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 فعاليتدر صورتی که . غيره قرار داشتند

، بر حسب طبيعت اهپورتونيستا. اپورتونيسم به موقع اجراء گذاشته می شد
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.           سازش می کردندبورژوازیی خويش، با وازژسازشکارانه و خرده بور
صلح "و برای تأمين " حفظ وحدت"خود، محض ى هم به نوبه "هاارتدکس"
ها بالنتيجه، تسلط اپورتونيست. سازش می نمودندها ، با اپورتونيست"حزبدر

 که بين سياست بورژوازی و سياست       عملی می شد، زيرا هر دو سر زنجيری
  .کشيده شده بود به هم می پيوست" اهارتدکس"

به اصطالح قبل از ى تکامل نسبتًا آرام سرمايه داری بود، دورهى اين دوره
جنگ، يعنی موقعی که تضادهای فالکت بار امپرياليسم هنوز به طور کامل 

ی کارگری هاران و اتحاديه، وقتی که اعتصابات اقتصادی کارگظاهرنشده بودند
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"ی می توان سرمايه داری را از طريق کار علن
 در احزاب بين المللی دوم، همواره چرب و فربه می شدند و نمی خواستند جدًا

  .فکر انقالب و ديکتاتوری پرولتاريا و پرورش انقالبی توده باشند
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
آوری        برای حفظ ظاهر البته از تئوری مارکس هم ياد. مندرس تبديل شده بود
  .انقالبی آن را حذف وخارج نمايندى که روح زنده می شد اما فقط برای آن

ی معتدالنه، ها کوته نظری پوسيده وسياست بازی،جای سياست انقالبیبه 
برای حفظ ظاهر البته تصميمات و . ی پارلمانیهالوماسی و بند و بستديپ

که آنها را در کشوی ميز  نيز اتخاذ ميشد ولی فقط برای آن" انقالبی"شعارهای 
  .بگذارند

به جای پرورش حزب و آموختن تاکتيک صحيح انقالبی به حزب از روی 
. مسائل فوقاشتباهات خودی، اغماض کامل و ماست مالی و پرده پوشی در 

مسائل دردناک هم مذاکره ى برای حفظ ظاهر البته مخالفتی هم نداشتند که درباره
  .خاتمه دهند" کش دار "یکه کارها را با صدور يک قطعنامه شود ولی برای آن

  .آنى کار و زرادخانهى لملل دوم، شيوهااين بود سيمای بين
خوردهای انقالبی ای امپرياليستی و زد و هدر اين ميان دوران جديد جنگ

کار برده         ه ی که در مبارزات با کهنههاىاسلوب. پرولتاريا عرض اندام می کرد
ناتوان به نظر         مالی غير کافی وى می شد علنًا در برابر قدرت مطلق سرمايه

  .می رسيد
الزم بود در تمام عمليات و متد کار بين الملل دوم تجديد نظر به عمل آمده 

نيسم و سوسيال وری، سبک مغزی، سياست بازی، ارتداد، سوسيال شوکوته نظ
بين الملل دوم را ى الزم بود تمام زرادخانه. وب نمودرپاسيفيسم را رفت و 
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ائی هچه را که زنگ زده و مندرس است دور ريخت و اسلحه بررسی نموده آن
ايستی بدون انجام چنين کار مقدماتی نمی ب. از نوع جديد حاضر و آماده ساخت

 بود پرولتاريا در قبال ن بدون اين ممک.اری رفتدبه جنگ با سرمايه
زدوخوردهای جديد انقالبی به خطر عدم تکافوی اسلحه و يا به فقدان کامل آن 

  .دچار گردد
ی اوژياس بين الملل دوم نصيب هااين افتخار بررسی و تنظيف کامل طويله

  .لنينيسم گرديد
  . آبديده گرديد، لنينيسم متولد شدهباسلودر چنين موقعيتی بود که 

   از چه قرار است؟، خواستار آن استاسلوبچه که اين   آنىخالصه
انقالبی ى  بين الملل دوم در آتش مبارزهتئوريک عقايد جامد ندآزمواوًال، 

بين تئوری ى توده، در آتش پراتيک زنده يعنی برقرار کردن وحدت از بين رفته
دائی ميان اين دو، زيرا فقط به اين وسيله می توان و پراتيک و از بين بردن ج

  . ايجاد نمود،حزب حقيقی پرولتاريائی را که به تئوری انقالبی مسلح باشد
 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 فقط به اين وسيله می توان اعتماد تودهآنان، زيرا 
  .و سزاوار آن اعتماد گرديد

 انقالبی و بر  جديدکارهای حزبی به طرزى  کليهتجديد ساختمانثالثًا، 
انقالبی، زيرا فقط به اين ى برای مبارزهها تودهاساس تربيت و آماده نمودن 

  .قالب پرولتاريائی مهيا ساختا را برای انهوسيله می توان توده
 در احزاب پرولتاريائی، تعليم و تربيت انتقاد از خودرابعًا، معمول کردن 

آنان از روی اشتباهاتشان، زيرا فقط به اين وسيله می توان کادرهای حقيقی و 
  .رهبران حقيقی حزب را تربيت نمود

  . لنينيسماسلوبچنين است پايه و ماهيت 
  ونه اجراء می گرديد؟  در عمل چگاسلوباين 

) دگم ( ای بين الملل دوم يک رشته عقايد جامد ه اپورتونيستىدر چنته
چند تائی از آنها . موجود است که همواره رقص خود را از آن شروع می کنند

  .ا از نظر بگذرانيمر
 .پرولتارياى  به دست آوردن حکومت به وسيلهشرايطراجع به : دگم اول
، در صورتی که در کشور اکثريت اارند که پرولتارياصرار دها اپورتونيست

گونه دليلی هم در بين  هيچ. ندارد، نمی تواند و نبايد حکومت را به دست گيرد
نيست، زيرا که اين تز مزخرف را نه از نظر تئوری و نه عمًال نمی توان ثابت 

کنيم فرض :  لنين می گويد،در جواب آقايانی که در بين الملل دوم هستند. نمود
جنگ، بحران کشاورزی و ( تاريخی شرايطولی هرگاه چنان . اين طور باشد
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پيش آمده باشد که به پرولتاريا، با وجود اين که اقليت اهالی را تشکيل ) غيره
 چرا ،ی عظيم زحمتکشان را دور خود گرد آوردهاميدهد، امکان دهد که توده

د؟ چرا پرولتاريا از بايد پرولتاريا از به دست گرفتن حکومت خودداری کن
ايه استفاده نکند و سرمى برای شکافتن جبهه  مساعد بين المللی و داخلی شرايط

ی پنجاه قرن هاوصول به مقصد عمومی را تسريع ننمايد؟ مگر مارکس در سال
 بار به اصطالح جنگ نبرای دومي"گذشته نمی گفت که هرگاه ممکن می بود 

از انقالب پرولتاريائی پشتيبانی کرد، امر له  و بدين وسي٢ "وجود آورده دهقانی ب
 انجام گيرد؟ آيا بر "به طرز درخشانی"انقالب پرولتاريائی در آلمان می توانست 

ى همه و هر کس معلوم نيست که پرولتاريای آلمان در آن زمان نسبت به روسيه
ن  کمتر بود؟ آيا پراتيک انقالب پرولتاريائی روسيه نشان نداد که اي١٩١٧سال 

قهرمانان بين الملل دوم، برای پرولتاريا از هرگونه اهميت ى دگم مورد عالقه
انقالبی توده اين دگم ى حياتی عاری است؟ آيا واضح نيست که عمليات مبارزه

  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 ادارهاليق که به 

 سرمايه داری مهيا شرايطدست خويش نگاه دارد، نخست بايد اين کادرها را در 
فرض کنيم : لنين در جواب می گويد. ساخت و بعد حکومت را به دست گرفت

ت را به  طوری چرخاند که ابتدا حکومولی چرا نمی توان کار را. اين طور باشد
وجود آورد و سپس ه  مساعدی بشرايطدست گرفت و برای ترقی پرولتاريا 
کادرهای رهبر و ى زحمتکشان و تهيهى برای باال بردن سطح فرهنگ توده
ی فرسنگی به طرف جلو پيش رفت؟ مگر هااداره کننده از بين کارگران، با قدم

 شرايطکارگران در  از بين پراتيک روسيه نشان نداد که کادرهای رهبری کننده
حکومت پرولتاريائی صد بار سريع تر و اساسی تر از دوران حکومت سرمايه 

، اهانقالبی تودهى رشد و نمو می نمايند؟ مگر واضح نيست که پراتيک مبارزه
  را نيز با کمال بی رحمی در هم می شکند؟ ها اين دگم تئوريک اپورتونيست

پرولتاريا قابل قبول نيست،  برای سياسیمتد اعتصاب عمومی  :دگم سوم
و عمًال خطرناک ) به انتقاد انگلس مراجعه کنيد(زيرا از حيث تئوری ناپايدار 

ممکن است سير عادی حيات اقتصادی مملکت را مختل و صندوق (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

 انتقاد نکرده بلکه فقط نوع معينی از اعتصابات يعنی اعتصاب عمومی 

                                                 
  . است١٨٥٦ آوريل ١٦مورخ ی  اظهارات کارل مارکس در نامهر ــ منظو٢  ٢
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سياسی پرولتاريا پيش ى  مبارزهبه جایها  را که از طرف آنارشيست٣ اقتصادی
 اين مطلب چه ربطی به اعتصاب عمومی .ست ااد نموده انتق،کشيده شده بود

ى ست که شکل مبارزه ا دارد؟ ثانيًا چه کسی و در کجا ثابت کردهسياسی
پرولتاريا می باشد؟ آيا تاريخ نهضت انقالبی ى پارلمانی مهم ترين شکل مبارزه

فقط مکتب و کمکی برای مبارزات خارج پارلمانی ى نشان نمی دهد که مبارزه
لمان پرولتاريا بوده و مسائل اساسی نهضت کارگری در زمان سرمايه از پار

ی پرولتاريا و اعتصاب هامستقيم تودهى ، با مبارزهرداری فقط با به کار بردن قه
پارلمانی به ى  گذاردن مبارزهیعمومی و قيام آنها حل می شود؟ ثالثًا، مسئله

؟ کجا و کی ست اجای متد اعتصاب عمومی سياسی از کجا بر داشته شده
پارلمانی ى ند که شکل مبارزهاطرفداران اعتصاب عمومی سياسی کوشش کرده

را به شکل مبارزات خارج پارلمان تبديل سازند؟ رابعًا مگر انقالب روسيه نشان 
ترين مکتب انقالب پرولتاريا و يگانه   بزرگسياسینداد که اعتصاب عمومی 

 بر دژ سرمايه حملهى يا در آستانهی عظيم پرولتارهابسيج و تشکيل تودهى وسيله
 لداری می باشد پس ديگر چه جای گله گذاری و دلسوزی بيجا راجع به اختال

ی کارگری باقی می ماند؟ های اتحاديههاسير عادی زندگی اقتصادی و صندوق
را نيز در ها انقالبی اين دگم اپورتونيستى آيا واضح نيست که پراتيک مبارزه

  هم می شکند؟
  . غيرهو غيره و

و اين  "تئوری انقالبی دگم نيست"به اين جهت است که لنين می گفت 
ی واقعی امحکم با پراتيک نهضت تودهى 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 ٤").....کودکی

دوستان        " در کتاب " ( جواب بگويد،سئواالتی را که پراتيک پيش می کشد
  . زيرا تئوری بايد از روی تجارب عملی مورد بررسی قرار گيرد٥ ")...مردم

ی سياسی احزاب بين الملل دوم، همين هاو اما راجع به شعارها و قطعنامه
را به خاطر آوريم تا "  جنگجنگ بر ضد" شعارى قدر کافی است که تاريخچه

کذب وفساد پراتيک سياسی اين احزاب، که عمليات ضد انقالبی خود را ى کليه
ی پر طمطراق انقالبی پنهان می سازند، معلوم هاشعارها و قطعنامهى در لفافه
  ى همه کس آن نمايش پر زرق و برقی را که بين الملل دوم در کنگره. گردد

                                                 
  .است" فعاليتدر ها باکونيست"دريش انگلس به نام يفری  ــ  منظور مقاله٣  ٣
  .لنين است) سمدر کموني" چپ روی"مرض کودکی (  ــ منظور ٤  ٤
) می جنگند؟ها  و چه گونه بر ضد سوسيال دموکرات"دوستان مردم کيانند"(منظور  ــ  ٥  ٥

  .لنين است
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 را، در صورت اتخاذ تصميم به جنگ، به وحشت قيام ها داد و امپرياليست٦ بال
. را پيش کشيد به خاطر دارد" جنگ بر ضد جنگ"تهديد نمود و شعار مهيب 

ولی کيست که فراموش کرده باشد که پس از مدت کوتاهی، بالفاصله قبل از 
بال به دست فراموشی سپرده شده و به کارگران شعار ى شروع جنگ، قطعنامه

ـ داده شده؟ آيا ـديگر را نابود کنيد  فتخار وطن سرمايه داری يکبه اــ ى تازه
ی انقالبی، هرگاه با کردار توام نباشند به هانيست که شعارها و قطعنامهواضح 

پشيزی هم نمی ارزند؟ همين قدر کافی است سياست لنين داير به تبديل جنگ 
 مقايسه شود تا تمام بين الملل دومى 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 ن که در بارهليدر بين الملل دوم را داير به اي

        یرحمانه شالق کار قضاوت کرد نه از روی عملشان، بي آنهاروی کاغذ و اسناد
  :می کند
  

 می توان ، شعاریارائهگويا با ... که  کائوتسکی به تصور اين»
 داد سياست کوته نظرانه و مخصوص خرده وضعيت را تغيير

سرتاسر تاريخ دمکراسی . اء می گذاردبورژواها را به موقع اجر
ی هاهميشه دمکرات: بورژوازی پرده از روی اين توهم بر می اندازد

را پيش کشيده، و " شعارهائی" بورژوا برای فريفتن مردم هرگونه
ست که بايد صداقت آنها را آزمود و  ااما نکته اينجا .ميکشند

تان ه و شارالبافان خيال 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 من ديگر راجع به واهمه
خويش و استتار مسائل دردناک و نواقص خودی آنها در پنهان ساختن اشتباهات 

ت خوش آب و رنگ که موجب کندی فکر زنده و ايجاد موانع تظاهراى در لفافه
يعنی همان اطواری . در راه تربيت انقالبی حزب از روی اشتباهات خود ميشود

                                                 
اين کنگره .  تشکيل شد١٩١٢ نوامبر ٢٥ تا ٢٤بال انترناسيونال دوم در ی  ــ کنگره٦  ٦

لبی کنگره مط. 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"خطر جنگ استفاده کنند و ی انقالبی عليهی مبارزه
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 ،ست اکه مورد استهزای لنين واقع شده و لنين داغ افتضاح و رسوائی بر آن زده
  .چيزی نمی گويم

حزاب پرولتاريائی در انتقاد به خود در اى اين است آن چه که لنين در باره
  :ست انگاشته" ...کودکیمرض "ى رساله
  

ی که يک حزب سياسی نسبت به خطاهای خود اتخاذ ارويه» 
ميکند مهم ترين و قطعی ترين مالک سنجش جدی بودن حزب و 

 عمل در زحمتکشانى تودهخود و ى اجرای وظائف وی نسبت به طبقه
ل آن، تجزيه و تحليل اعتراف علنی به اشتباه خود، کشف عل. می باشد

دقيق در وسائل رفع ى  آن است، مطالعهیموقعيتی که اين اشتباه زائيده
اين است عالمت جدی بودن يک حزب، اين است عالمت . اين اشتباه

 « .هاتودهوظائف حزبی، اين است آموزش و پرورش طبقه و سپس 
  ). چاپ روسی٢٠٠.  ص٢٥رجوع به جلد (

  
اشتباهات خود و انتقاد از خود برای حزب اء می گويند که افشا هبعضی

مخالفين ى خطرناک است، زيرا ممکن است عليه حزب پرولتاريا مورد استفاده
. لنين اين قبيل اعتراضات را غير جدی و به کلی ناصحيح می شمرد. واقع شود

، موقعی که حزب ما ضعيف و قليل العده بود، ١٩٠٤لنين حتی در سال 
چنين "...يک گام به پيش"خود موسوم به ى رسالهاين مسئله در ى درباره
  :ميگفت
  

ى از مالحظه) استالين.  ی ــهايعنی مخالفين مارکسيست( آنها »
، البته آنها سعی به وجد می آيند و به هم چشمک می زنندمشاجرات ما 

ى رسالهی را از اجداگانهخواهند کرد که برای مقاصد خويش نکات 
. واقص حزب ما است، بيرون بکشندمن، که مختص به اشتباهات ون
کفايت در مجادالت ی روس به قدر هااکنون ديگر سوسيال دمکرات

مشوش نشده و ها ند که از اين نيشگوناهدف تيرباران واقع شده
ى افشای بی رحمانه عمل انتقاد از خود وها رغم اين نيشگون علی

تالفی نواقص خويش را، که نمو نهضت کارگری قطعًا و حتمًا آنها را 
 چاپ ١٦١.  ص٦رجوع شود به جلد  ( « .خواهد کرد، دنبال نمايند

  )روسی 
  

  . لنينيسماسلوبى اين است به طور کلی صفات مشخصه
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ست، اصوًال در آموزش مارکس، آموزشی  ا لنين آمدهاسلوبچه که در  آن
و . استوجود داشته  ، است٧ "ذاتًا انتقادی و انقالبی" که به قول مارکس

 رسوخ لنين سراسر اسلوب درکه  همين روح انتقادی و انقالبی استمخصوصًا 
همان ى  لنين عبارت از تجديد سادهاسلوبچه تصور کنيم  اما چنان. ست اکرده

يم، زيرا در حقيقت امر ا دچار اشتباه شده،چيزهائی است که مارکس داده است
دی وانقالبی  انتقااسلوب لنين نه فقط احياء بلکه تصريح و تکامل بعدی اسلوب

  .مارکس و ماترياليسم ديالکتيک او نيز می باشد
  
  
  

٣  
  

  تئوری
  
  

  :از اين مبحث سه مسئله را اختيار می کنم
   

  .پرولتاريائیاهميت تئوری برای نهضت ى درباره) 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
 تئوری گمانى اين قواعد می باشد، و اما درباره" اجرای"سيستی با عمل و مارک

وری که به ط. 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 هاچنين پوشيده نيست که بسياری از لنينيست هم. به فلسفه استهزاء می کرد
اهل عمل امروزی، نسبت به تئوری چندان لطفی ندارند و اين مخصوصًا 

 از پيش ،يات مجبورندکار عملی بی حدی است که آنها بنابر مقتضى درنتيجه
 به  و لنينيسمبسيار عجيب راجع به لنينى من بايد اظهار کنم که اين عقيده. برند

وجه با حقيقت وفق نمی دهد ونيز اين تمايل اهل  کلی ناصواب بوده و به هيچ

                                                 
  .مارکس" کاپيتال"جلد اول "  ی گفتار برای چاپ دومپ" ــ مراجعه شود به ٧  ٧
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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 ت است از تجربهرتئوری عبا
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 بطهاما اگر تئوری را.  کور و نابينا می گرددد،تئوری انقالبی روشن نساز

 می تواند به عظيم ترين نيروی نهضت ،ناگسستنی با پراتيک انقالبی داشته باشد
کارگری تبديل گردد، زيرا فقط و فقط تئوری است که می تواند به نهضت 

داخلی حوادث ى اطمينان و قوت قلب بخشد، قدرت راه شناسی و فهم رابطه
تواند به پراتيک ياری تئوری می احاطه کننده را به آن بدهد، زيرا فقط و فقط 

که نه فقط بفهمد طبقات حاضره چطور و به کدام سمت حرکت         رساند تا آن
نزديک نيز چطور و به کدام طرف بايد حرکت ى 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 (  ٨ «.باشد

  
لنين بيش از هر کسی به اهميت زياد تئوری پی می برد، خصوصًا برای 
چنين حزبی مانند حزب ما که نقش مبارز پيش آهنگ زحمتکشان دنيا نصيبش 

به . ست او بين المللی پيچيده و غامضی ويرا احاطه نمودهشده و وضعيت داخلی 
 ١٩٠٢ز در سال وعلت پيش بينی همين نقش مخصوص حزب ما بود که لنين هن

  :الزم دانست به ما خاطر نشان نمايد که
  

نقش يک مبارز پيش آهنگ را فقط حزبی می تواند ايفاء کند که  »
 ٣٨٠.هارم صرجوع به جلد چ ( «. با تئوری مترقی رهبری شود

  ).چاپ روسی
  

ثبات باشد که اکنون يعنی در وقتی که پيشگوئی اتصور نمی رود الزم به 
ست اين تز لنين نيرو  احقيقت و عمل پوشيدهى لنين راجع به نقش حزب ما جامه
  .و اهميت خاصی کسب می کند

                                                 
.استالين. ی.  ـ تکيه روی کلمات از من است٨  ٨  
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شايد می بايست روشن ترين دليل اهميت شايانی که لنين به تئوری می داد 
 بسيار جدی تن در یقت را دانست که هيچ کس غير از لنين به اين مسئلهاين حقي

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 اترياليسم مجبور است با هر اکتشاف عظيم تازهما»  
  ٩ «. نوينی به خود گيرد

  
مذکور را در کتاب ی  تنها لنين بود که در موقع خود وظيفههمه می دانند که

 همه .انجام داد" ماترياليسم و امپريئوکريتيسيسم"درخشان خويش موسوم به 
لنين نسبت به فلسفه خرده " بی اعتنائی" پلخانف، که دوست داشت بر ميدادنند که

  .گيری کند، حتی حاضر هم نشد به طور جدی دست به کار انجام اين مسئله بشود
پيش ى نقش دستهى جريان خود به خودی يا درباره" تئوری"انتقاد از ) ٢

جريان خود به خودی تئوری اپورتونيستی است " تئوری". آهنگ در نهضت
دن نهضت کارگری و در واقع تئوری رنش در برابر خودرو بويعنی تئوری ُک

کارگر ى کارگر و حزب طبقهى پيش آهنگ طبقهى هانکار نقش رهبری کنند
  .ميباشد

 به مخالفت با خصلت ًارنش در برابر نهضت خود به خودی جدتئوری ُک
مسير مبارزه انقالبی نهضت کارگری برخاسته و مخالف آن است که نهضت در 

ی شود، اين تئوری طرفدار آن است که نهضت اری راهنمائدعليه 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 "يابد و به تمام معنی طرفدار 
  .تئوری نهضت خود به خودی ايدئولوژی ترديونيونيسم است". باشد

 ابر نهضت خود به خودی، جدًا به مخالفت با اين بر رنش در برتئوری ُک
فعاليت با نقشه و از روی فهم داده شود، ى می خيزد که به نهضت خودرو جنبه

کارگر حرکت کند، ى ن تئوری مخالف آن است که حزب در پيشاپيش طبقهاي
ا را آگاه سازد و نهضت را به دنبال خود ببرد، اين تئوری طرفدار آن است هتوده
عناصر فهميده و آگاه نهضت مزاحم آن نشوند تا نهضت در طريق خويش که 

حرکت نمايد و عقيده مند است که حزب بايد مطيع نهضت خود به خودی بوده از 
تئوری جريان خود به خودی عبارت از تئوری تخفيف . دنبال آن روان گردد

                                                 
  .انگلس" کالسيک آلمانی لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه" ــ  رجوع شود به ٩  ٩



١٩

ى  و پايهبوده" دنباله روی "گاه در نهضت و عبارت از ايدئولوژینقش عناصر آ
  . اپورتونيسم استقسممنطقی هر 

کشور روسيه ى اين تئوری، که از همان زمان قبل از انقالب اول در صحنه
          ظاهر شده بود، عمًال به آن منجر گرديد که پيروان آن موسوم به 

لزوم وجود يک حزب مستقل کارگری را در روسيه انکار " هااکونوميست"
کارگر برای سرنگون ساختن تزاريسم ى البی طبقهانقى نموده و با مبارزه

را در نهضت " ترديونيونيسم"مخالفت می ورزند، آنها به طور کلی سياست 
ى کارگری ترويج نموده و به طور کلی نهضت کارگری را زير سلطه

  .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؟"
را در هم شکست بلکه اصول علمی نهضت حقيقی " 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،ب نيز نميشد آن را درانقالینقش رهبر
مختص ى رنش در مقابل جريان خود به خودی فقط يک پديدهاما تئوری ُک
اين تئوری، با کمی تغيير شکل، شيوع بسياری بال استثناء در . به روسيه نيست

  .احزاب بين الملل دوم داردبين تمام 
است که از طرف " نيروهای مولده"مقصود من تئوری به اصطالح 

 که همه چيز را تبرئه یتئورست،  املل دوم زشت و مبتذل گرديدهليدرهای بين ال
گاه که همه آنها را به حد آنفقط و همه را با هم سازگار می سازد و واقعيات را، 

همين تذکر خاطر خود را   و باند، متذکر ميشود و توضيح ميدهد،ااشباع ديده
ى اند در دايرهمارکس می گفت که تئوری ماترياليستی نمی تو. آسوده ميدارد

 اما ١٠ .ر هم بدهد آن را تغيي،توضيح عالم محدود بماند، بلکه بايد عالوه بر اين
کائوتسکی و شرکايش را کاری به اين کار نيست و آنها ترجيح ميدهند که به 

  . همان قسمت اول فرمول مارکس اکتفا نمايند
يگويند م ".تئوری"فراوان از چگونگی استعمال اين هایلااينک يکی از مث

که قبل از جنگ امپرياليستی، احزاب بين الملل دوم تهديد می کردند که هرگاه 
اهند اعالن خو" جنگ بر ضد جنگ"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 " آن يعنی  شعار متضاد با،را به دست فراموشی سپرده" جنگ

 اين تعويض ىمی گويند که نتيجه. را به موقع اجراء گذاشتند" وطن امپرياليستی

                                                 
  .مارکس" فويرباخی تزهائی درباره" ــ رجوع شود به ١٠  ١٠
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چه تصور  اما خطا است چنان. 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. ست اهتافته و به آن خيانت کرد
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"می دانيم 
د که در آن زمان وجود داشت، اقدامات ديگری هم نمی ش" یانيروهای مولده

ى "تئوری نيروهای مولده" را هاتمام اين. است" نيروهای مولده" "مقصر" .کرد
" تئوری"هر کس هم که به اين . کند تشريح می" برای ما"آقای کائوتسکی دقيقًا 

پس نقش احزاب چه شد؟ پس اهميت آنها . ايمان نداشته باشد مارکسيست نيست
سطح "ل قاطعی مثل در نهضت به کجا رفت؟ باالخره در مقابل چنين عام

  ...چه کاری از دست حزب بر می آيد؟" نيروهای مولده
  .تحريف مارکسيسم ممکن بود بسيار ذکر نمودى دربارهها از اين قبيل مثال

قالبی، که برای " مارکسيسم"تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که اين 
باله روی دن"ست، همان تئوری اپوشاندن اندام عريان اپورتونيسم ساخته شده

ست و لنين حتی قبل  ا که بنابر مقتضيات اروپا تغيير شکلی در آن داده شده"است
  . انقالب اول روسيه هم با آن مبارزه می کرداز

اثبات باشد که در هم شکستن اين تقلب ه و نيز تصور نمی رود الزم ب
  .تئوريک شرط مقدماتی تشکيل احزاب حقيقی و انقالبی در غرب می باشد

 تئوری لنينی انقالب پرولتاريائی ناشی از .وری انقالب پرولتاريائیتئ) ٣
  .سه اصل اساسی است

مالی در ممالک مترقی سرمايه داری؛ انتشار ى  سيادت سرمايه.اصل اول
مالی می باشد؛ صدور ى مهم ترين معامالت سرمايهى اوراق بهادار که به مثابه

پرياليسم بشمار می آيد؛ قدرت سرمايه به منابع مواد خام که يکی از اصول ام
ى  جنبهها تمام اين ــمالی است،ى ارشی مالی که حاصل سيادت سرمايهگمطلق الي

 و هاستاگری سرمايه داری انحصاری را آشکار کرده، فشار تر طفيلیخشن 
 هيجان روز. اری را صد چندان محسوس تر می سازددسنديکاهای سرمايه

 ،رمايه داری بيش از پيش قوت دادهکارگر را عليه اصول سى افزون طبقه
را با انقالب پرولتاريائی که يگانه راه نجات است روبرو می سازد ها دهتو
  ). لنين چاپ روسی ١١ "...امپرياليسم" به کتاب رجوع(

حدت بحران انقالبی در داخل کشورهای : استنتاج اول که از اينجا می شود
ک داخلی پرولتاريائی ممالى بههاری و نمو مواد و عناصر انفجار در جدسرمايه

  ".صاحب مستعمره"
                                                 

لنين " سرمايه داریی مرحله باال ترينی ثابهامپرياليسم به م" ــ  منظور کتاب ١١  ١١
  .است
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 صدور روز افزون سرمايه به مستعمرات و ممالک غير مستقل؛ .اصل دوم
زمين ى جائی که تمام کره و تصرفات مستعمراتی تا آن" مناطق نفوذ"ى توسعه

 اسارت مالی و جور سيستم جهانیدر بر گرفته شود؛ بدل گشتن سرمايه داری به 
نسبت به اکثريت " مترقی"راتی که از طرف يک مشت ممالک و ستم مستعم
 ، از يک طرفهااينى همه ــ روی زمين معمول می شود،ى عظيم سکنه

 زنجير واحدی که اقتصاد هایهاقتصاديات ملی پراکنده و اراضی ملل را به حلق
زمين را به ى جمعيت کرهى  تبديل کرده و از طرف ديگر کليه،جهانی نام دارد

 ی"جلو افتاده"مشتی کشورهای : گاه تقسيم می نمايد که عبارت است ازدو اردو
سرمايه داری که ممالک وسيع غير مستقل و مستعمراتی را زير يوغ ظلم و 

ند و اکثريت هنگفتی از کشورهای غير مستقل و مستعمره ااستثمار خويش کشيده
رجوع ( نداه برای استخالص خود از جور و ستم امپرياليستی مجبور به مبارزکه

  ")....امپرياليسم"به کتاب 
حدت بحران انقالبی در مستعمرات و : استنتاج دوم که از اينجا می شود

ى جبههخارجی يعنی ى  بر ضد امپرياليسم در جبههطغيانعناصر رشد 
  .مستعمرات

ترقی : و مستعمرات" مناطق نفوذ"تصاحب انحصاری  .اصل سوم
آن وقوع محاربات سبعانه است برای ى هناموزون ممالک سرمايه داری که نتيج

ند و ممالکی ائی را متصرف شدههاديد تقسيم دنيا بين کشورهائی که قبًال زمينتج
ى ی امپرياليستی به منزلههاخود را دريافت دارند؛ جنگ نيز سهم که می خواهند

ى  باعث تقويت جبههاينهاى  همه ــنقص شده،" ىموازنه"برقراری ى تنها وسيله
خود ى  بين خود سرمايه داران شده و آن هم به نوبهمبارزهى نی جبههثالث يع

پرولتاريای انقالبی و ى  اولی يعنی جبههىامپرياليسم را ضعيف و اتحاد دو جبهه
به ( تر می نمايد  آزادی خواهی مستعمرات را بر ضد امپرياليسم آسانى جبهه

  ).رجوع شود" ...امپرياليسم"کتاب 
ناگزير بودن جنگ در عصر امپرياليسم : نجا می شوداستنتاج سوم که از اي

ومتحد گشتن حتمی انقالب پرولتاريائی اروپا با انقالب مستعمراتی شرق در يک 
  .امپرياليسم جهانیی  انقالب بر ضد جبههجهانیى جبهه

ى امپرياليسم آستانه"جامع که ى در نظر لنين در يک نتيجهها تمام اين نتيجه
 چاپ ٧١.  ص١٩رجوع به جلد . ( جمع می گردد  ١٢"تانقالب سوسياليستی اس

  ).روسی 

                                                 
ی استالين.روی کلمات از من استى ـ تکيه١٢ ١٢  
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 انقالب ی خود طرز مطرح ساختن مسئله،چه ذکر شد بر طبق آن
پرولتاريائی و چگونگی انقالب و حجم و عمق و طرح ريزی آن به طور کلی، 

  .تغيير پيدا می کند
ضع مقدمات انقالب پرولتاريائی را معموًال از نقطه نظر وى سابقًا تجزيه

ولی اکنون . قتصادی فالن يا بهمان کشور جداگانه مورد مطالعه قرار می دادندا
حاال الزم است از نقطه نظر وضع اقتصادی همه يا اکثر . اين رويه کافی نيست

ممالک و از لحاظ وضع اقتصاد جهانی مسئله را مورد دقت قرار داد، زيرا 
يگر واحدهای مستقل اقتصادی ممالک جداگانه و اقتصاديات ملی جداگانه اکنون د

 زنجير واحدی که اقتصاد جهانی ناميده می شود تبديل هایهنبوده بلکه به حلق
ضمن رشد خود، به امپرياليسم " متمدن"ند، زيرا سرمايه داری فرتوت اشده

 اسارت مالی و مظالم جهانیرسيده و امپرياليسم هم عبارت از سيستم 
بر اکثريت عظيم " مترقی"ورهای نب مشتی کشاز جا مستعمراتی است که

  .روی زمين روا می گرددى سکنه
 عينی انقالب پرولتاريائی شرايطسابقًا معمول بود که در باب وجود يا عدم 

در کشورهای جداگانه و يا دقيق تر بگوئيم در فالن يا بهمان کشور مترقی گفتگو 
 در باب وجود اکنون الزم است. ولی حاال اين نظريه ديگر غير کافی است. شود

 عينی انقالب درتمام سيستم اقتصاد امپرياليستی جهانی به شکل يک شرايط
 و يا به عبارت         هرگاهواحدی صحبت نمود، و ضمنًا بايد گفت ى مجموعه

  اين سيستم به طور کلی برای انقالب رسيده و آماده شدهچون کهصحيح تر، 
تم که ترقی صنعتی شان کم اين سيسى وجود بعضی از ممالک در زمره ست،ا

  . نمی تواند مانع غير قابل رفعی در راه انقالب بشود،است
سابقًا معمول بود که در باب انقالب پرولتاريائی درفالن يه بهمان کشور 
ى مترقی به عنوان يک کميت مستقل گفتگو می کردند که در مقابل جبهه

اکنون اين . اده می شد همان ملت به عنوان تضاد خود قراردىسرمايهى جداگانه
اکنون بايد در باب انقالب پرولتاريائی جهانی . نظريه ديگر غير کافی است

 زنجير واحدی که هایهسرمايه به حلق ملی  منفردهاىهزير جبه. گفتگو شود
ست که در مقابل آن بايد  ا بدل گرديده،جهانی امپرياليسم ناميده می شودى جبهه
  . کشورها قرار داده شودعمومی نهضت انقالبی همهى جبهه

 تکامل داخلی يک ىسابقًا انقالب پرولتاريائی را فقط و فقط از نظر نتيجه
اکنون بايد انقالب . حاال اين نظريه ديگر کافی نيست. 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
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ى انقالب در کجا شروع خواهد شد، در کجا قبل از همه ممکن است جبهه
  سرمايه شکاف بر دارد، در کدام کشور؟ 
ست، آن جائی که پرولتاريا اکثريت را  ادر آن جائی که صنعت ترقی کرده

آن جائی که دمکراسی بيشتر تشکيل می دهد، آن جائی که مدنيت زيادتر است، 
  . اين بود پاسخ معمولی که سابقًا داده می شد  ــاست،

 اجباری هم نيست می گويد، نه، ،اما تئوری لنينی انقالب جواب رد داده
 سرمايه در ىجبهه.  وقس عليهداست اجائی باشد که صنعت بيشتر ترقی کرده

ت تر باشد، زيرا انقالب جائی شکافته می شود که زنجير امپرياليسم در آنجا سس
جهانی امپرياليستی در سست ترين ى گسستن زنجير جبههى پرولتاريائی نتيجه

آن است و بنابراين ممکن است اتفاقًا کشوری که شروع به انقالب        ى نقطه
سرمايه را می شکافد از لحاظ سرمايه داری ى می کند و کشوری که جبهه

که با وجود ترقی بيشتر و عالی تر خود ممالک ديگری باشد  ترقيش کمتر از
  .نداچهار ديواری سرمايه داری باقی مانده معذالک در

تر و       ت جهانی امپرياليستی در روسيه سسى  زنجير جبهه١٩١٧در سال 
بی دوام تر از کشورهای ديگر شده بود و در همين جا هم زنجير پاره شد و به 

ترين انقالب   ا؟ زيرا در روسيه بزرگچر. انقالب پرولتاريائی راه خروج داد
ملی دامنه می گرفت که در رأس آن پرولتاريای انقالبی در حرکت بود، و يک 

 ،ثمار مالکين بودنددهقان که تحت ظلم و استها چنين متفق جدی مانند ميليون
پليد ى مقابل انقالب يک چنان نمايندهى زيرا در اينجا در نقطه. همراه داشت
ل تزاريسم ايستاده بود که فاقد هرگونه وزن اخالقی و مورد تنفر امپرياليسم مث

با اين که روسيه از لحاظ سرمايه داری ترقيش مثًال از فرانسه .  مردم بودىهمه
و يا آلمان و از انگليس و يا آمريکا کمتر بود، اين زنجير در روسيه سست تر از 

  . در آمد،آنجاها
کجا پاره خواهد شد؟ باز هم در نزديک در ى آيا اين زنجير در آينده

. زنجير مثًال در هند پاره شودى دور نيست که حلقه. تر باشدت که سس آنجاهائی
چرا؟ برای اين که در آنجا پرولتاريای جوان انقالبی و جنگجوئی که دارای 
متفقی مثل نهضت نجات ملی می باشد، متفقی که بدون شک بزرگ و بدون شک 

 در آنجا چنان دشمن مقابل انقالبى را در نقطهزي. ست، وجود دارد اقوی
 و مورد تنفر  اخالقیست که فاقد اعتبار افی مثل امپرياليسم خارجی ايستادهومعر

  .هندوستان می باشدى هی مظلوم و استثمار شوندهاعمومی توده
  کهچرا؟ زيرا. بگسلدچه بسا اين احتمال هم می رود که زنجير در آلمان 

ند و ضمنًا اهمثًال درهند، در آلمان نيز شروع به تأثير نمود هتأثير گذارندعوامل 
عظيمی که بين هندوستان و آلمان از حيث سطح ترقی وجود اختالف بديهی است 
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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
اری اروپای غربی تکامل خود را به  کشورهای سرمايه د»

بدين شکل انجام نخواهند داد که در اين ممالک ... طرف سوسياليسم
شود بلکه اين ترقی از " پخته و رسيده"سوسياليسم به طور موزونی 

ثمار تراه استثمار يک دسته از دول به دست گروهی ديگر و از راه اس
 که با ،می گيردنخستين دولت مغلوب در جنگ امپرياليستی صورت 

از طرف ديگر خود شرق نيز در . استثمار تمام شرق توأم است
 همين اولين جنگ امپرياليستی به طور قطع به نهضت انقالبی ىنتيجه

«  ست اگرائيده و به گرداب عمومی نهضت انقالبی دنيا کشيده شده
  ). 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 هایهشود که حلق

جائی باشد که سرمايه داری در آنجا بيشتر ترقی کرده و پرولتاريا فالن قدر در 
  .غيره و  به همان قدر در صد جمعيت را تشکيل بدهند،صد دهقانان

ع وتفريق آمار راجع به اين که پرولتاريا در فالن به اين جهت است که جم
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 هنگام حل مسئله
ال ميل به نقش امپرياليسم پی نبرده از انقالب چون از طاعون می ترسيدند، با کم

  .ست ابرايش قائل بودند، از دست داده
که ) و هنوز هم مدعيند (  قهرمانان بين الملل دوم مدعی بودند .و اما بعد

بين انقالب بورژوازی دمکراسی از يک طرف و انقالب پرولتاريائی از طرف 
ديگر، پرتگاه عظيمی، و يا در هر صورت يک ديوار چين وجود دارد که آن دو 

طی اين فاصله . صل کم و بيش طوالنی از هم جدا می سازدرا برای فوا
ست، سرمايه داری را ترقی داده پرولتاريا  ابورژوازی، که به حکومت رسيده

اری دبر ضد سرمايه" جنگ قطعی"هم قوای خود را جمع آوری می کند و برای 
. سال و بلکه بيشتر می دانندها اين فاصله را معموًال دست کم ده. مهيا می شود

ديوار چين از هر " تئوری" امپرياليسم، اين شرايطحاجت به اثبات نيست که در 
گونه مفهوم علمی عاری بوده و فقط سرپوشی بر روی مقاصد و نيات ضد 

الزم به اثبات نيست که در . انقالبی بورژوازی می باشد و نمی تواند هم نباشد
د، در وضعيتی که     می باشها  امپرياليسم، که آبستن تصادمات و جنگشرايط

محسوب می شود، در موقعيتی که سرمايه داری   " انقالب پرولتارياى آستانه"
 و نهضت انقالبی در )لنين( مبدل شده " محتضر" به سرمايه داری "شکوفان"



٢٥

تمام ممالک جهان توسعه می يابد، در وقتی که امپرياليسم با تمام قوای ارتجاعی 
 و رژيم سرواژ، متحد شده و بدين طريق باعث اتحاد بال استثناء حتی با تزاريسم

تمام قوای انقالبی، از نهضت پرولتاريائی غرب گرفته تا نهضت آزادی خواهی 
ملی شرق، می شود و باالخره در زمانی که اضمحالل بقايای وضعيت فئودالی 

 در يک  ــانقالبی با امپرياليسم غير ممکن می گردد،ى و سرواژ بدون مبارزه
 در کشوری کم و بيش مترقی بايد بورژوازیی انقالب دمکراسی شرايطن چني

. ی گردد بايد اولی به دومی منته،به ديگر سخنبه انقالب پرولتاريائی نزديک و 
تاريخ انقالب روسيه با وضوح تمام صحت و مسلم بودن اين قضيه را به اثبات 

قالب اول روسيه انى  در آستانه١٩٠٥بی جهت نيست که لنين در سال . رساند
 و انقالب بورژوازیانقالب دمکراسی " ...دو تاکتيک"در کتاب خود موسوم به 

سوسياليستی را به شکل دو حلقه از يک زنجير و مانند يک تابلوی واحد و کامل 
  :ستاانقالب روسيه تصوير نمودهى توسعه
  

ى  پرولتاريا بايد تحول دمکراسی را به آخر برساند، توده»
ه  به خود ملحق نمايد تا اين که جبرًا مقاومت حکومت مطلقدهقانان را

پرولتاريا بايد .  را فلج سازدبورژوازیرا در هم شکسته و بی ثباتی 
عناصر نيمه ى انقالب سوسياليستی را انجام بدهد بدين طريق که توده

 مقاومت ، جبرزور وا پرولتاريا را به خود ملحق نمايد، تا اين که ب
 را بورژوازی هم شکسته و تزلزل دهقانان و خرده  را دربورژوازی
 اينها هستند وظايف حقيقی پرولتاريا که کارکنان ايسکرای .فلج سازد

ى ای خويش راجع به توسعههو قطعنامهها جديد، در تمام قضاوت
 ٨رجوع به جلد  (  «.انقالب، آن را اين قدر کوچک جلوه می دهند

  ) چاپ روسی ٩٦ص 
  

تبديل و انتقال انقالب ى  ديگر و بعدی لنين که ايدهمن ديگر از اثرهای
" ...دو تاکتيک" به انقالب پرولتاريائی در آنها برجسته تر از کتاب بورژوازی

ای تئوری لنين راجع به انقالب است، هيکی از پايهى تجسم يافته و به مثابه
  .صحبتی نمی کنم

 به ١٩١٦ سال از قرار معلوم بعضی رفقا تصور می کنند که لنين فقط در
اين فکر افتاد و گوئی قبل از آن خيال می کرد انقالب روسيه در چهار ديوار 

 باقی خواهد ماند و بنابر اين قدرت حکومت از دست ارگان بورژوازی
 خواهد افتاد نه به دست بورژوازیديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان به دست 

کمونيستی ما هم نفوذ می گويند اين ادعا حتی در مطبوعات . پرولتاريا
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 متذکر بشوم که اين ادعا به هيچ وجه حقيقت نداشته من الزم می دانم. ستاکرده
  .و ابدًا مطابق با واقع نيست

) ١٩٠٥در سال (سوم حزب ى می توانستم به نطق معروف لنين درکنگره
اشاره کنم که وی در آنجا ديکتاتوری پرولتاريا ودهقانان و يا به عبارت ديگر 

سازمان ــ  سازمان جنگ توصيف می کند نه"انقالب دمکراسی را به شکل فتح 
   )٢٦٤جلد هفتم ص (  " ــ انتظامات

" راجع به حکومت موقتی"سپس من می توانستم از مقاالت معروف لنين 
انقالب ى توسعهى  شاهد بياورم که در ضمن تصوير منظره١٣ )١٩٠٥سال (

   می دهد کهروسيه اين مسئله را در پيشگاه حزب قرار
  

بايد کار را به جائی رساند تا انقالب روسيه يک نهضت چند »  
ی متمادی باشد، تا اين انقالب فقط به هاماهه نبوده بلکه نهضت سال

وقت خاتمه نيافته ى ی جزئی از طرف هيئت حاکمههاتحصيل گذشت
   «.بلکه به سرنگونی کامل اين هيئت حاکمه ختم گردد

  
 نظره ومربوط کردن آن به انقالب اروپا، اين و ضمن بسط بعدی اين م

  :طور ادامه می دهد
  

در آن صورت ....  در آن صورت  ــو اگر اين امر عملی شود،» 
خواهد گرفت؛ کارگر اروپائی که  حريق انقالب سراسر اروپا را فرا
 ىست به نوبه ا خم شدهبورژوازیدر زير بار ظلم و فشار ارتجاع 

چگونه بايد اين کار را "نشان خواهد داد که خود قد علم کرده به ما 
؛ آن وقت طغيان انقالبی اروپا تأثير متقابل به روسيه بخشيده "انجام داد

سال انقالب ها و از دورانی شامل چند سال انقالب، دورانی شامل ده
  )١٩١در همانجا ص ( « ...وجود خواهد آورده ب
  

 ١٩١٥ر نوامبر سال مشهور لنين که دى سپس من می توانستم به مقاله
  :انتشار يافته اشاره کنم که در آن می نويسد

  

                                                 
 نوشته ١٩٠٥ ــ مقصود استالين از مقاالت ذيل است که از طرف لنين در سال ١٣  ١٣
که پارگرافی از آن شاهد آورده " موقتی سوسيال ــ دموکراسی و حکومت انقالبی: "شده

راجع به حکومت "و " ری دموکراتيک انقالبی پرولتاريا و دهقانانديکتاتو"شده است، 
  ".انقالبی موقتی
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 پرولتاريا مبارزه می کند و در آينده هم با کمال فداکاری مبارزه »
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  و پرولتاريا از اين نجات روسيهشرکت بدهد،) تزاريسم 
 استفاده خواهد ١٤ فورًااز دست تزاريسم و حکومت ارضی مالکين 
ى ان متمول در مبارزهکرد و اين استفاده نه به منظور کمک به دهقان

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 " کی مرتدانقالب پرولتاريائی و کائوتس"

انقالب روسيه ى راجع به وسعت دايره"  ...دو تاکتيک"که ما در باال از کتاب 
  :ذيل می رسدى  اشاره نموده و سپس به نتيجه،رديم کنقل

   
جريان انقالب، صحت . طور هم شد چه می گفتيم همان چنان» 

دهقانان برضد " ىهمه"اهی  با همرابتدا.  کردتأييدقضاوت ما را 
تا اينجا (ن وسطائی اصول قرو سلطنت استبدادی و مالکين و بر ضد

) ازی دمکراتيک ميباشدوانقالب عبارت از انقالب بورژوازی و بورژ
 به معيت تهيدست ترين قسمت دهقانان و به همراهی نيمه بعدو 

ين  و در ععليه سرمايه داریاستثمار شوندگان، ى پرولتاريا و همه
و سفته بازان که از اينجا به ها حال بر ضد متمولين دهاتی و کوالک

کسانی که سعی می کنند بين اين .  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 
 می سازند، مرتکب عظيم ترين تقلبات در ديگر جدا يکتهيدست از 

«  .نداتبديل آن به ليبراليسم شده مارکسيسم و لجن مال کردن آن و
  ). چاپ روسی ٣٩١ ص ٢٣رجوع به جلد (
  

  .ر من ديگر کفايت می کندظبه ن

                                                 
استالين.  ی.روی کلمات از من استى  ـ تکيه١٤   ١٤  
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انقالب "ى به ما خواهند گفت، بسيار خوب، اما برای چه لنين با ايده
  جنگ می کرد؟)" پیيعنی پی در (انت نپرم

برای اين که لنين پيشنهاد می نمود که از استعداد انقالبی دهقانان و انرژی 
انقالبی آنان برای اضمحالل کامل تزاريسم و عبور به انقالب پرولتاريائی        

به نقش " انتانقالب پر من"صورتی که طرفداران استفاده بشود، در " منتهای"
 پی نمی بردند، برای انرژی انقالبی دهقانان هيسجدی دهقانان در انقالب رو

ارزش کافی قائل نبودند، به قدرت واستعدادی که پرولتاريای روس در به دنبال 
 قدر و قيمت الزم نمی گذاشتند و به اين طريق رهائی ،خود بردن دهقانان دارد

 و امر گردآوری دهقانان را به دور بورژوازیدهقانان را از تحت نفوذ 
  .اريا دچار اشکال می نمودندپرولت

برای اين که لنين پيشنهاد می نمود که کار انقالب را بايد با انتقال حاکميت 
  " انت منپر" و حال آن که طرفداران انقالب سرانجام بخشيددست پرولتاريا ه ب

 نمود و درک شروعمی پنداشتند که بايد کار را مستقيمًا از حکومت پرولتاريا 
مانند بقايای سرواژ " جزئی"ر چنين صورتی آنها از يک چيز نمی کردند که د

 چنين قدرت مهمی مثل دهقانان روس را به حساب نمی آوردند، ،چشم پوشيده
آنها توجه نمی کردند که چنين سياستی فقط می تواند کار جلب دهقانان را به 

  . ند سازدـُطرف پرولتاريا ک
بر سر پی در پی بودن " انتپرمن" لنين با طرفداران انقالب پيکاربنابراين 

 بلکه بر ،انقالب پی در پی بودى انقالب نبود چون لنين خودش نيز دارای نظريه
پرولتاريا ى ترين ارتش ذخيره سر اين بود که آنها به نقش دهقانان، که بزرگ

  .پرولتاريا را درک نمی کردندى  سلطهىمی باشند، قيمت نمی گذاشته وايده
اولين بار اين . ی دانستاتازهى را نمی توان ايده" انتتمپر " انقالب ىايده

معروف خود خطاب " پيام" در ١٨٥٠ـ ـ ١٨٤٠ی اهايده را مارکس در آخر سال
و از روی همين سند است .  ابراز نمود)١٨٥٠در سال " (هااتحاد کمونيست"به 

است الزم .  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"را  در آن تغيير شکل داده و با اين تغيير آن
دست مجرب لنين الزم بود که اين اشتباه را اصالح کرده و . استعمال نمودند

ی آن گرفته و آن را يکی از ارکان  مارکس را با شکل اصلانقالب پرمنانتى ايده
  .اساسی تئوری انقالب خود قراردهد

که يک رشته تقاضاهای  خود پس از آن" پيام"چه که مارکس در  اينک آن
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
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 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 منافع و وظيفه
ند و تا موقعی که پرولتاريا هنوز اقتدار اثروتمند از حاکميت نيفتاده

ای پرولتاريا نه فقط در هست و جمعيت انياوردهدولتی را به تصرف 
ی ترقی ا دنيا به اندازهنرواامرفيک کشور بلکه در تمام ممالک 

ند که رقابت بين پرولتاريای اين ممالک از ميان رفته باشد و تا اننموده
وقتی که الاقل آن نيروهای مولده که نقش قطعی را بازی می کنند در 

انقالب قطع ى ست، بايد نگذاريم دنباله ادست پرولتاريا متمرکز نگشته
  ١٥ « .شود

  
  :به ديگر سخن

روسی ما، ابدًا پيشنهاد " یهاپرمناتيست"ى  نقشهعلی رغممارکس، ) الف
 از حکومت پرولتاريائی ی پنجاه کار انقالب مستقيمًاهانمی کرد که در آلمان سال

  .د گردشروع
تاريائی با احراز امر انقالب پرولمارکس فقط پيشنهاد می کرد که ) ب

پس از   يکیبورژوازیی هاحاکميت دولتی به انجام رسد و قدم به قدم فراکسيون
ديگری از فراز حکومت به زير انداخته شوند تا اين که پرولتاريا به حکومت 

 که لنين عينًا همان استبرسد و آتش انقالب در تمام کشورها مشتعل شود، و اين 
انقالب ما، با تعقيب تئوری انقالب پرولتاريائی به ما می آموخت و ضمن جريان 

  . امپرياليسم، اجراء می کردشرايطخود در 
روسی ما نه فقط برای نقش " یهاپرمنانتيست"طور معلوم می شود که  اين

پرولتاريا ارزش کافی ى سلطهى  اهميت ايدهیدهقانان در انقالب روسيه و برا
) وجه بدیه ب" (پرمنانت" به انقالب مارکس را نيز راجعى دهقائل نشدند بلکه اي
  . آن را برای پراتيک نارسا ساختند،تغيير شکل داده

ما را مورد استهزا " یهاپرمناتيست"به اين جهت بود که لنين تئوری 
می ناميد و ايشان را متهم می ساخت به " عالی"و " نوظهور"قرارداده آن را 

از حيات  تمام اين تئوری عالیفکر کنند که چرا ده سال "که مايل نيستند  اين
 يعنی ده سال بعد از ظهور ١٩١٠لنين در سال ى مقاله" (ست ابرکنارمانده

 تأليفات ١٨ست رجوع به جلد  ادر روسيه نوشته شده" هاپرمنانتيست"تئوری 
  )٣١٧لنين ص 

                                                 
مارکس " اهکمونيستی مرکزی به اتحاديهی يتهپيام خطاب کم"به  ــ  مراجعه شود ١٥  ١٥

  .و انگلس
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 به اين مناسبت بود که لنين اين تئوری را نيمه منشويکی محسوب می داشت
  ئوریو می گفت که اين ت

  
قطعی انقالبی ى دعوت پرولتاريا را به مبارزهها از بلشويک » 

نقش دهقانان  "انکار" هادست آوردن اقتدار سياسی و از منشويکه و ب
در " درباب دو راه انقالب" لنين ىرجوع به مقاله («. را اخذ می کند

  ).همان جلد
  

 به ازیبورژولنين در باب بدل گشتن انقالب دمکراتيک ى اين بود ايده
" فوری "القت برای انبورژوازیانقالب پرولتاريائی و استفاده کردن از انقالب 

  .به انقالب پرولتاريائی
سابقًا پيروزی انقالب را در يک کشور تنها، غير ممکن           . اما بعد

 قيام جمعی پرولترهای بورژوازیشمردند و تصور می کردند برای غلبه بر  می
اين نظريه اکنون  .ن ممالک الزم می باشدآو يا الاقل اکثريت تمام ممالک مترقی 

 محتمل احاال الزم است وقوع چنين فتحی ر. 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، کهى  امپرياليسم، توسعهشرايط
 ؛است، نمو نهضت انقالبی در تمام ممالک دنياها آن وقوع حتمی جنگ ىنتيجه
 پرولتاريا را در کشورهای جداگانه ممکن می سازد یاينها نه فقط پيروزى همه

تاريخ انقالب روسيه دليل مستقيمی است بر . بلکه آن را الزم و حتمی می نمايد
پرد که سرنگون کردن ليکن در عين حال بايد به خاطر س. اثبات اين امر

 شرايطی ا فقط وقتی می تواند با موفقيت انجام بپذيرد که پارهبورژوازی
ی که بدون وجود آنها حتی تصور شرايطضروری و حتمی موجود باشد، 

  .دست پرولتاريا نبايد کرده تصرف حکومت را هم ب
" ...مرض بچگانه" مذکور لنين در کتاب خود موسوم به شرايطى درباره

  :ور می نويسداين ط
  

و به ويژه هر سه انقالب ها  قانون اساسی انقالب که تمام انقالب»
برای : بيستم آن را تأييد نمود، از اين قرار استى ر سدهروسيه د

به عدم ی ستمکش و استثمار شونده هاانقالب کافی نيست که توده
امکان زندگی به طرز سابق پی ببرند وتغيير آن را مطالبه نمايند؛ 

ی انقالب ضروری است که استثمار کنندگان نتوانند ديگر به طرز برا
 "طبقات پائين" فقط موقعی که. سابق زندگی کنند و حکومت نمايند

طرز سابق  هم پيروی از "طبقات باال"  ونظام کهنه را نخواهندديگر 
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اين حقيقت را .  فاتح شود،، فقط در اين موقع انقالب می تواندرا نتوانند
ن اانقالب بدون يک بحر: ديگر اين طور می توان بيان نمودبا عبارت 

که هم دامن استثمار شوندگان وهم دامن استثمار کنندگان (عمومی ملی 
 بنابراين برای انقالب اوًال الزم است که ١٦غير ممکن است) را بگيرد

يا در هر صورت اکثريت کارگرانی که آگاهی (اکثريت کارگران 
به لزوم ) نند و از حيث سياسی فعال می باشندطبقاتی دارند، فکر می ک

انقالب کامًال پی برند و آماده باشند که در راه آن جان خويش را فدا 
حاکمه به چنان بحران حکومتی دچار شده ى کنند؛ ثانيًا الزم است طبقه

را به سوی سياست جلب ها باشد که حتی عقب مانده ترين توده
ازد و به انقالبيون امکان ميدهد حکومت را ناتوان می س... مينمايد

 ٢٢٢ ص ٢٥رجوع شود به جلد  («. سريعًا آن را سرنگون سازند
  ).چاپ روسی

  
 و برقرار نمودن حکومت بورژوازیاما سرنگون ساختن حکومت 

.  هنوز به معنای تأمين پيروزی کامل سوسياليسم نيست؛پرولتاريا در يک کشور
کام بنيان حکومت خويش و جلب پرولتاريای کشور پيروزمند پس از استح

سوسياليستی را در ى دهقانان به طرف خود می تواند و موظف است جامعه
آيا اين به آن معنا است که پرولتاريا بدين ترتيب به ولی . کشور خود بنا کند

پيروزی کامل و قطعی سوسياليسم نايل می شود، يعنی آيا وی خواهد توانست با 
 مملکت را از ،سوسياليسم را کامًال مستحکم نمودهنيروی يک کشور فقط، اساس 

خارجی و بنابراين از تجديد رژيم سابق به کلی تضمين نمايد؟ خير اين ى مداخله
 پيروزی انقالب اقًال در چند مملکت الزم ،برای اين مسئله. ه آن معنا نيستب

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 ظيفهو

پشتيبانی و افزاری برای ى  به مثابهمستقل بلکهواحدی ى  نه به مثابهبايد خود را
  . به حساب آوردکشورهاساير پرولتاريا در پيروزی  بايد تسريع

  :لنين اين مقصود را در دو کلمه بيان داشته و می گويد
ليف انقالب پيروزمند آن است که حداکثر آن سعی و کوشش  تک

 ترقی و کمک و برایرا که در خور توانائی يک کشور است 
 ٢٣رجوع به جلد  («.  بکار برد در تمام کشورهابرانگيختن انقالب

  ). چاپ روسی ٣٨٥ص 
  

                                                 
.استالين. ی.ـ تکيه روی کلمات از من است١٦   ١٦  
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  .تئوری انقالب پرولتاريائی لنينى به طور کلی اين بود خواص مشخصه
  
  
  
  

٤  
  

  وری پرولتارياديکتات
 
  

  :اساسی را اختيار می کنمى از اين مبحث من سه مسئله
  

  آلت انقالب پرولتاريائی؛ى 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 وری پرولتاريا، به مثابهديکتات) ١

مضمون اساسی انقالب پرولتاريائی ى ديکتاتوری پرولتاريا قبل از همه مسئله
ى ی آن فقط به وسيلههاانقالب پرولتاريائی، نهضت و توسعه و موفقيت. می باشد

تاريا آلت ديکتاتوری پرول. ديکتاتوری پرولتاريا جسم و جان به خود می گيرد
ه انقالب پرولتاريائی، ارگان آن و مهم ترين تکيه گاه آن است، و بدين منظور ب

ست که اوًال مقاومت استثمارکنندگان سرنگون شده را سرکوب نمايد  اهوجود آمد
ی خود را تثبيت کند و ثانيًا انقالب پرولتاريائی را تا انجام کار، يعنی هاو کاميابی

انقالب بدون ديکتاتوری .  دهدهی کامل سوسياليسم، ادامرساندن انقالب تا پيروز
 غلبه کرده، حکومت وی را سرنگون ازیوپرولتاريائی نيز می تواند بر بورژ

ست و سپس  ا و حفظ فتوحاتی که شدهولی سرکوبی مقاومت بورژوازی. 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 رجهکه در د
 .ديکتاتوری پرولتاريا برای خويش درست نمايد

آيا معنای ) . لنين  (  «اساسی هر انقالبی استى حکومت مسئلهى  مسئله»
اين جمله اين است که در اينجا موضوع فقط به همان در درست گرفتن حکومت 

 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
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اهميت به اين جهت .  باقی می ماند،ست اپرولتاريائی که آن را سرنگون ساخته
 در آن است که بتوان حکومت را در دست نگاه داشت، بنيان آن را محکم مطلب 

برای نيل به اين مقصود چه چيز الزم است؟ .  نشدنی کردنمود و آن را مغلوب
روز " به اين هدف اقًال الزم است سه کار عمده را، که در همان نبرای رسيد

   :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

ست و از  اقالب از اوج فرمانروائی سرنگون شده و اموالشان ضبط گرديدهان
مساعی و هرگونه کوشش آنها در برقراری مجدد حکومت ى ميان بردن کليه

  سرمايه؛ 
 زحمتکشان را در ى کليهکهاى سازمان دادن امر ساختمان به شيوه) ب

ه وسائل از بين  جمع و متحد نمايد و انداختن کار به مجرائی کيارپرولتااطراف 
  رفتن و محو طبقات را مهيا سازد؛ 

مسلح کردن انقالب، تشکيل ارتش انقالب برای مبارزه با دشمنان ) ج
  .با امپرياليسمى خارجی و مبارزه

ديکتاتوری پرولتاريا برای آن الزم است که اين مسائل را به موقع عمل 
  .گذاشته و اجرا نمايد
  :لنين می گويد

  
ه داری به سوسياليسم يک عصر کامل تاريخی عبور از سرماي » 
ست استثمار کنندگان  اتا وقتی که هنوز اين عصر تمام نشده. است

اقدام  هم به اميدواری را رژيم قديم اميدوار بوده و اين ناگزير به تجديد
پس از اولين .  برای برقراری وضع قديم بدل خواهند ساختو کوشش

گون شده، که ابدًا واژگونی خود مغلوبيت جدی، اسثتمارکنندگان سرن
را منتظر نبوده و آن را باور نکرده حتی تصورش را هم نمی کردند با 
جديتی ده چندان و با حرص سبعانه و کينه و تنفری که صد برابر 

که از آنها منتزع شده و برای " بهشتی"افزون شده، برای عودت 
 و اکنون دی خود که تا حال بسی شيرين زندگی می کردنهاخانواده

کار و زحمت ه يا ب(آنها را به ورشکستگی و فقر " ی عوامهارجاله"
و در دنبال .  محکوم می کنند، داخل نبرد می شوند"...)عادی"

 کشيده بورژوازیوسيع خرده ى اران استثمار کننده، تودهدسرمايه
ممالک ى تاريخی همهى سال تجربهها ی که دهاميشود، همان توده
، امروز به ه پيوسته در حال تزلزل و ترديد بودهشاهد بر آن است ک

دنبال پرولتاريا می رود و فردا از مشکالت انقالب مرعوب می گردد 
و از اولين شکست يا نيمه شکست کارگران خود را باخته و عصبانی 
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شده دست و پای خود را گم کرده شروع به نق نق و آه و ناله می کند 
رجوع به  ( «. وگاه ديگر می اندازدو خود را از يک اردوگاه به ارد

  ). چاپ روسی٣٥٥ ص ٢٣جلد 
   

بورژوازی حق دارد برای تجديد رژيم قديم سعی وکوشش کند زيرا پس از 
ست  اپرولتاريائی که او را سرنگون کردهی مديدی از هاسرنگونی خود باز مدت

  :لنين می گويد .قوی تر می ماند
  

و  ؛ندا کشور سرکوب شده هرگاه استثمار کنندگان فقط در يک» 
ه می دانيم معموًال اين طور است زيرا که وقوع انقالب در ک چنان

باز  در اين صورت آنها ؛چندين کشور بسيار به ندرت اتفاق می افتد
   )٣٥٤همانجا ص ( « .  از استثمار شوندگان می باشدهم قوی تر

  
  نيروی بورژوازی سرنگون شده در چيست؟ 

  
بين المللی و روابط نيرومند و ى  سرمايه در نيروی»: اوًال،

 چاپ ١٧٣ ص ٢٥رجوع به جلد  ( « بورژوازیاستوار بين المللی 
  ).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
ی و غالبًا مقدار متنابهی، اشياء منقول، روابط، مهارت تشکيالتی مقدار

) هاعادات، طرق، وسائل و امکان" (اسرار"و اداری، علم بر تمام 
اداری، معلومات و تحصيالت عالی تر، نزديکی با اشخاصی که 

گی و و به سبک بورژوازی زند(دارای معلومات عالی فنی هستند 
که اين مسئله دارای اهميت (، مهارت بسيار در کار نظام )فکر ميکنند

       اينها در دست آنان باقی ى  همه و غيره؛و غيره) بسياری است
  ) چاپ روسی ٣٥٤ ص ٢٣رجوع به جلد  ( «ميماند 

  
 می باشد، زيرا عادت و نيروی توليد کوچکى در قوه » :ثالثًا،

در جهان زياد و خيلی هم زياد است و متأسفانه هنوز توليد کوچک 
توليد کوچک است که همواره، هر روز و هر ساعت به خودی خود 

... وجود می آورده ببه مقياس هنگفتی سرمايه داری و بورژوازی را 
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 از بين بردن طبقات فقط اين نيست که مالکين و سرمايه داران   »زيرا
بايد  بلکه ؛لت انجام داديماين کار را ما نسبتًا به سهو. را بيرون نمود

نمی توان  ولی اينان را مولدين کوچک کاال را نيز بر طرف ساخت
، با آنها بايد از در مماشات ت نمی توان سرکوب ساخ،بيرون ريخت

در اثر کار طوالنی و ) و الزم است(، آنها را فقط می توان در آمد
رجوع  ( «. دآهسته، با احتياط از راه کار تشکيالتی از نو تربيت نمو

  ). چاپ روسی ١٨٩ و ١٧٣ ص ٢٥به جلد 
  

  :به اين جهت لنين می گويد
  

 ديکتاتوری پرولتاريا، فداکارانه ترين و بی امان ترين جنگ »
 يعنی بورژوازی است که مقاومت مقتدرتردشمن جديد بر ضد ى طبقه

 ديکتاتوری   » که ،« ست اده برابر گرديدهآن پس از واژگون شدن 
سر سخت خونين و بدون خون ريزی، جبری ى ا يک مبارزهپرولتاري

 آميز، نظامی و اقتصادی، تعليم دهنده و اداره کننده، بر ضد و مسالمت
  ) ١٩٠ و ١٧٣همان جلد ص ( « . قديم می باشدى  جامعهنقوا و سن

  
تصور نمی رود حاجت به اثبات باشد که اجرای اين مقاصد در يک مدت 

مور در عرض چند سال، بکلی غير ممکن است لذا به قليل و انجام تمام اين ا
انتقال از سرمايه داری به کمونيسم نبايد به عنوان ى  و دورهديکتاتوری پرولتاريا

نگاه " خيلی انقالبی"ی به شکل يک رشته فرامين و احکام اگذرندهى يک دوره
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 
اين عصر تاريخی نه فقط برای آن الزم . عقب نشينی، فتح و شکست دانست

ه است که طی آن مقدمات اقتصادی فرهنگی برای پيروزی کامل سوسياليسم ب
 خود را ؛ اوًالچنين برای اين که پرولتاريا فرصت داشته باشد وجود آيد بلکه هم

پرورش دهد و آبديده  ،مملکت را داشته باشدی به عنوان نيروئی که استعداد اداره
 تربيت طبقات خرده بورژوازی را در خطی که ضامن تشکيل ؛سازد و ثانيًا

  .توليد سوسياليستی باشد تجديد و اصالح نمايد
  :مارکس به کارگران می گفت

  
های ی داخلی و نبردهاگ شما بايد پانزده، بيست، پنجاه سال جن» 

بين المللی را در زندگی خود از سر بگذرانيد تا باالخره موفق شويد نه 
تنها مناسبات موجود بلکه خويشتن را نيز تغيير داده و خود را برای 
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. مارکس و ف. رجوع به تاليف ک  ( «. سيادت سياسی قابل نمائيد
  ). چاپ روسی ٥٠٦ ص ٨ جلد انگلس

  
  : ادامه و بسط داده و می نويسدلنين فکر مارکس را

  
ا دهقان و خرده هليوني ديکتاتوری پرولتاريا بايد مشرايط در »

مالک، صدها هزار مستخدم، مأمور دولت و روشنفکر بورژوازی را 
پرولتری و رهبری پرولتری از نو تربيت نموده، تحت اطاعت دولت 

   ب  را در وجود آنان مغلوبورژوازیدر آوريم و عادات و سنن 
تربيت خود پرولترها را هم در يک ...   »چه بايد چنان«  نمائيم
زيرا آنها . ديکتاتوری پرولتاريا تغيير دادى طوالنی بر زمينهى مبارزه

معجزه و يا ى  خود را يک باره به وسيلهبورژوازیهم توهمات خرده 
وحی آسمانی و يا از راه شعار و قطعنامه و تصويبنامه دور 

ی طوالنی و سخت اتودهى  برای اين منظور يک مبارزهندازند وانمی
مردم الزم ى بر ضد نفوذ و تأثيرات زياد خرده بورژوازی در توده

  ) چاپ روسی ٢٤٨و  ٢٤٧ ص ٢٥رجوع به جلد  ( « .است
  
از  .سيادت پرولتاريا بر بورژوازیى ديکتاتوری پرولتاريا به مثابه) ٢

 ديکتاتوری پرولتاريا فقط تبديل همين مطالبی که ذکر شد واضح می گردد که
و غيره و حفظ نظم وترتيب " کابينه"اشخاص و اعضاء دولت و تغيير ى ساده

ای تمام ممالک، هو اپورتونيستا همنشويک. اقتصادی و سياسی قديم نمی باشد
که از اسم ديکتاتوری پرولتاريا چون آتش می ترسند و از شدت واهمه مفهوم      

تصرف "جای مفهوم ديکتاتوری قالب می زنند، معموًال  را ب "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 کنندوسکه، ماکدون
ا و امثال آن هيچ وجه مشترکی با هالزم به تشريح باشد که اين تغيير کابينه

پرولتاريای حقيقی تاتوری پرولتاريا و تصرف حکومت حقيقی به دست ديک
 به بورژوازی ماندن نظامات قديم ائی که با بر جاه و شيدمانهانالدوماکد. 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
در وقتی که برای سرمايه مناسب و سودمند ها اين حکومت. تواند باشد نمی

ثمار کنند، به عنوان يک پرده و تنيستند و مشکل است که توده را بی پرده اس
ن است که آى ئی نشانههاالبته ظهور چنين حکومت. ماسکی الزم می شوند
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 آرام نيست، ولی به هر ]١[" در شيپکا"هم ) يعنی سرمايه دارها" (وضع آنها"
ی اند که رنگ و روغن تازهاباز همان حکومت سرمايهها حال اين قبيل حکومت

 يا شيدمان تا تصرف حکومت به دست ماکدونالداز حکومت . ندابه خود زده
ری پرولتاريا تعويض حکومت ديکتاتو. پرولتاريا تفاوت از زمين تا آسمان است

ای حکومتی جديد در مرکز و هيست با دستگاهانبوده بلکه يک دولت تازه
ی دولت قديم هاهلت پرولتاريا است که بر روی ويرانو اين دوها شهرستان

  .ست اوجود آمدهه بورژوازی ب
 ظهور نکرده بلکه در بورژوازیديکتاتوری پرولتاريا بر اساس نظامات 

 و در ضمن سلب بورژوازیکستن آنها و پس از سرنگونی جريان در هم ش
، در جريان دسته جمعی کردن آالت و وسائل مالکيت از مالکين و سرمايه داران

. توليد و باالخره در جريان انقالب جبری پرولتاريا ظاهر می گرددى عمده
 بورژوازیديکتاتوری پرولتاريا قدرت انقالبی است که بر فشار و جبر نسبت به 

  .تکيه می کند
حاکمه برای سرکوب مقاومت مخالفين ى دولت، ماشينی است در دست طبقه

 در حقيقت هيچ فرقی با از اين حيثديکتاتوری پرولتاريا . طبقاتی خود
يک از طبقات ديگر ندارد زيرا حکومت پرولتاريائی ماشين  ديکتاتوری هيچ

اين .  وجود داردیاساساما در اينجا يک تفاوت .  می باشدبورژوازیسرکوبی 
 ی طبقاتی که تا به حال وجودهاتفاوت عبارت از آن است که تمام حکومت

ند ديکتاتوری اقليت يعنی استثمار کنندگان بر اکثريت يعنی استثمار اداشته
استثمار  ، ديکتاتوریند و حال آن که ديکتاتوری پرولتارياا بودهشوندگان
  . استثمار کنندگان اقليتت اکثريت بر اسشوندگان

  :خالصه
  

ديکتاتوری پرولتاريا سيادت غير محدود به قانون و تسلط  »
 می باشد که از همدردی و بورژوازیمتکی به جبر پرولتاريا بر 

 « .عظيم زحمتکشان و استثمار شوندگان بهره مند استى تقويت توده
  ")دولت و انقالب"لنين ( 

  :از اينجا دو استنتاج اساسی می شود
، دمکراسی "لکام"ی پرولتاريا نمی تواند دمکراسی ديکتاتور .استنتاج اول

  .برای همه، هم برای اغنيا و هم برای تهی دستان باشد
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 نوينیديکتاتوری پرولتاريا بايد دولتی باشد به شکل »  
و به شکل نوينی )  پرولترها و عمومًا تهيدستان١٧برای(دمکراتيک 
 چاپ ٣٩٣ ص ٢١د رجوع به جل (  «). بوژوازیعليه(ديکتاتوری 

  )روسی 
  

ى بارهی کائوتسکی و شرکاء راجع به مساوات عمومی درها ياوه سرائی
ى مابانه بورژواو غيره فقط پرده پوشی " کامل"، دمکراسی "خالص"دمکراسی 

اين حقيقت مسلم است که تساوی استثمار شوندگان با استثمار کنندگان غير ممکن 
کارگر است که ى ری قشر باالئی طبقهتئو" خالص"تئوری دمکراسی . می باشد

. دست پروردگان و ريزه خوار خوان نعمت غارتگران امپرياليست می باشند
ظهور اين تئوری به آن مقصود است که جراحات سرمايه داری را مستور 

ی استثمار ها در مبارزه بر ضد توده،داشته، رنگ و روغنی به امپرياليسم زده
حقيقی برای " آزادی"با وجود سرمايه داری، . خشدنده نيروی اخالقی به آن بشو

داشته باشد، ولو از اين جهت که نمی تواند  استثمار شوندگان وجود نداشته و
" آزادی"از ى و مطابع و انبارهای کاغذ و غيره که برای استفادهها ساختمان

با وجود رژيم . مورد نياز هستند همه در انحصار استثمارکنندگان می باشد
استثمارشونده در اداره کردن کشور وجود ى ه داری اشتراک حقيقی تودهسرماي

 شرايط، ولو به اين جهت که در خارجی نداشته و نمی تواند داشته باشد
را ملت تعيين نکرده ها ، حکومتهااری، با وجود دمکراسی ترين رژيمدسرمايه

. نمايندمعين و منصوب می ها ها و مرگانراکفلرو ا ه استينسروتشيلدهابلکه 
 ،اریدسرمايه  عبارت است ازدموکراسیارید در شرايط سرمايهدمکراسی
نمودن حقوق محدود  ىپايه  استثمارکنندگان اقليت که بردموکراسی

فقط تحت . ست ااستثمارشوندگان اکثريت و بر ضد اين اکثريت استقرار يافته
دگان ميسر شون رژيم ديکتاتوری پرولتاريا است که آزادی حقيقی برای استثمار

. امور مملکت ممکن ميگرددى شده اشتراک واقعی پرولتاريا و دهقانان در اداره
 و دمکراسی پرولتریدمکراسی هنگام ديکتاتوری پرولتاريا، دمکراسی 

استثمارشوندگان اکثريت است که بر اساس محدود کردن حقوق استثمارکنندگان 
  .تاقليت استقرار يافته و بر ضد اين اقليت متوجه اس

 مسالمت تکامل ى  ظهور ديکتاتوری پرولتاريا نمی تواند نتيجه.دوم استنتاج
در ى  و دمکراسی بورژوازی باشد، بلکه فقط در نتيجهبورژوازیى 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 است١٧  ١٧  



٣٩

  :می گويند" مانيفست حزب کمونيست"ى نگلس در مقدمهمارکس و ا
  

کارگر نمی تواند به طور ساده ماشين حاضر دولتی را ى  طبقه»
  مارکس «. کار اندازده تصرف کرده آن را برای مقاصد خويش ب
 می نويسد، انقالب ١٨٧١ضمن مکتوب خود به کوگلمان در سال 

روکراسی و نظامی را برخالف سابق ماشين بو... »پرولتاريائی بايد 
، شرط مقدماتی هر انقالب ...از دستی به دستی ندهد بلکه آن را بشکند

  ١٨ «. ی در قاره از اين قرار استاحقيقی توده
  

ی به دست امارکس راجع به قاره وسيلهى عبارت محدود کننده
 ،فرياد راه انداخته و کشورها داد که دادی تمام هاو منشويکها اپورتونيست

ز اينجا معلوم می شود مارکس تکامل و انتقال مسالمت آميز دمکراسی بگويند ا
بورژوازی را به دمکراسی پرولتاريائی، الاقل برای بعضی از ممالک که جزء 

حقيقتًا هم مارکس . ، ممکن می دانست)انگليس و آمريکا (اروپا نيستند ى قاره
ا برای انگليس و چنين احتمالی را می داد و دليل هم داشت که چنين احتمالی ر

در آن وقتی که هنوز سرمايه داری . ی هفتاد قرن گذشته بدهدهاآمريکای سال
 شرايطبعضی ى انحصاری در بين نبود، امپرياليسم وجود نداشت و در نتيجه

سير تکاملی اين ممالک، ميليتاريسم و بوروکراتيسم هنوز در آنجاها ى همختص
يسم تکامل يافته، کار به همين منوال باقی تا هنگام ظهور امپريال .شدت نيافته بود

اما بعدها يعنی پس از گذشتن سی چهل سال، هنگامی که وضع در اين . بود
کشورها از اصل و ريشه تغيير يافت و در وقتی که امپرياليسم ترقی کرده و تمام 
کشورهای سرمايه داری را بال استثناء فرا گرفت، موقعی که ميليتاريسم و 

 خاص ترقی شرايط در انگليس و آمريکا هم پيدا شد و در وقتی که بوروکراتيسم
اين ى  محدوديت درباره؛مسالمت آميز در انگليس و آمريکا از ميان رفت

  .کشورها می بايستی به خودی خود از ميان برود
  :لنين می گويد

  
، در عصر اولين جنگ بزرگ ١٩١٧ اکنون، در سال » 

 مورد ندارد و ، قائل بودس که مارکیامپرياليستی، ديگر اين محدوديت
خواه انگلستان خواه آمريکا، که از حيث فقدان دستگاه ارتشی و 

 نگلوساکسون، آ" آزادی"ترين و آخرين نمايندگان  بوروکراتيسم بزرگ
 کامًال در باتالق کثيف و خونين ادارات ، بودند ــجهانى در همهــ 

                                                 
  ".خب مکاتيب مارکس و انگلستمن" ــ  رجوع شود به ١٨  ١٨
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 را مطيع خود کرده بوروکراسی و نظامی عمومی اروپا که همه چيز
اکنون چه در . نداو همه چيز را سرکوب می سازد، در غلطيده

شرط مقدماتی هر گونه انقالب واقعی "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  ( « . )ست ادر آنجا حاضر شده" ائیاروپ"عمومی 

  ). چاپ روسی ٣٩٥ص 
  

، قانون انقالب اجباری پرولتاريا و قانون تخريب دستگاه به ديگر سخن
شرط مقدماتی چنين انقالبی می باشد، برای ى بورژوازی، که به منزلهى حاکمه
  .يرای انقالبی کشورهای امپرياليستی دنيا قانونی است ناگزهنهضت

دوری هرگاه پرولتاريا در عمده ترين کشورهای ى البته در آينده
سوسياليستی ى 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 دهسرماي ،اوضاع بين المللی" مساعد نبودن"ى سرمايه داری در نتيجه

ای مهمی به نفع پرولتاريا هگذشت" داوطلبانه"صالح خود را در آن بدانند که 
مسالمت "طور ه بکنند و در اين صورت تکامل و انتقال در چنين کشورهائی ب

دور و ى ولی اين فقط فرضی است مربوط به آينده. صورت پذيرد" آميز
سی برای آن وجود گونه پايه و اسا نزديک هيچى احتمالی، و نسبت به آينده

  .ندارد
  :نين حق دارد که می گويدللذا 

   
 انقالب پرولتاريا بدون تخريب جبری ماشين دولتی بورژوازی »

رجوع به  ( «.  غير ممکن می باشدجديدو تبديل آن به ماشين دولتی 
  ). 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 .  و تبديل دمکراسی بورژوازی به دمکراسی پرولتاريائی استاریدسرمايه

آن می توان اين کار عظيم ى ولی کدام تشکيالت است که به وسيله. روشن است
تاريائی که بر اساس سازمانی پرولى را انجام داد؟ اين که اشکال کهنه

 در اين ،ند برای اين کار کافی نيستندايسم بورژوازی نشو و نما يافتهارپارلمانت
پس کدام تشکيالت جديد پرولتاريا است که نه تنها قادر است نقش . ترديدی نيست

گورکن دستگاه دولتی سرمايه داری را ايفاء نموده، نه فقط اين دستگاه را بشکند 
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 بورژوازی دمکراسی پرولتاريائی دائر کند، بلکه پايه و و به جای دمکراسی
  اساسی نيز برای دولت پرولتاريائی شود؟

  .آن شکل جديد تشکيالت پرولتاريا عبارت است از شوراها
  نيروی شوراها نسبت به اشکال سابق تشکيالت پرولتاريا در چيست ؟

يباشند زيرا ی پرولتاريا ما تشکيالت تودهجامع تريندر آن است که شوراها 
  . آنها و فقط آنها هستند که بدون استثناء تمام کارگران را در بر می گيرند

ى ی هستند که شامل کليها تشکيالت تودهيگانهدر آن است که شوراها 
        مظلومين و استثمار شوندگان، کارگران و دهقانان و سربازان و ناويان 

از طرف پيش آهنگ ها تودهى ه و لذا در آنجا رهبری سياسی مبارزمی 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
  . سياسی آن را در هم شکنندمالی و ضمائم

يعنی    ها  خود تودهىبالواسطهدر آن است که شوراها تشکيالت 
هستند، تشکيالتی که شرکت ها  و لذا معتبرترين تشکيالت تودهدمکراسی ترين

 انرژی ، کردن آن بی نهايت آسان کرده را در ساختن دولت جديد و ادارهتوده
 برای تخريب بنيان توده را در مبارزهى قهانقالبی و نيروی ابتکار و استعداد خال

  . در مبارزه برای رژيم نوين پرولتری به حداکثر گسترش می دهند و کهنرژيم 
دولت شوروی عبارت است از جمع آوری و تشکل شوراهای محلی در 
يک تشکيالت عمومی دولتی، در تشکيالت دولتی پرولتاريا که هم پيش آهنگ 

 به ديگر سخنحاکمه می باشد ى ده و هم طبقهمظلوم و استثمار شونى توده
  .عبارت از جمع آوری آنها در جمهوری شوراها است
ی ترين و انقالبی ترين اماهيت حکومت شوروی در آن است که توده

        ای همان طبقاتی که در زير يوغ ظلمهسازمانمخصوصًا ها سازمان
 تمام اقتدارات و و دائمیمطلق تکيه گاه "و مالکين بودند اکنون سرمايه داران 
ائی که حتی در دمکراسی ترين ههمان توده"می گردند و " دستگاه دولتی

به موجب قانون دارای تساوی حقوقی بودند ولی      " بورژوازیی اهجمهوری
عمًال به هزاران حيله و وسيله از شرکت در حيات سياسی و استفاده از حقوق و "

 و حتمی و در عين دائمینون به شرکت آزادی دمکراسی محروم می شدند اک
رجوع به (  ١٩"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 تکيه١٩  ١٩  
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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 .شدميبا
زحمتکشان بلکه برای آزادی کامل آنان از هرنوع ظلم و استثمار و برای 

  .ديکتاتوری پرولتاريا اعمال می گردد
  ،لنين حق داشت وقتی می گفت که با پيدايش حکومت شوروی

  
اتمه يافته و در عصر پارلمانتاريسم دمکراسی بورژوازی خ» 

تاريخ عمومی دنيا فصل جديدی که عصر ديکتاتوری پرولتاريا است 
  «. شروع گرديده است

   
  ؟حکومت شوروی کدام استى صفات مشخصه

ى  وجود طبقات حکومت شوروی در بين کليهشرايطآن است که در 
    ی تر و ا تودهدولتیهای سازمانی  از همهی ممکن دولتی،هاسازمان

 است، زيرا اين دولت ميدان اتفاق و همکاری کارگران و دهقانان تر دمکراسی
 به اين  خويش و در اقدامات عليه استثمارکنندگان بودهه در مبارزهاستثمار شوند

اتفاق و معاضدت متکی می باشد، و از اين لحاظ است که حکومت اکثريت مردم 
  .شودبر اقليت، دولت اين اکثريت و مظهر ديکتاتوری آن محسوب می 

ى ی دولتی جامعهها بين المللی ترين سازمانآن است که حکومت شوروی
طبقاتی است، زيرا اين حکومت هرگونه ستم ملی را محو کرده بر مساعدت 

گرد آمدن اين ى ف تکيه می کند و بدين طريق مسئلهلکش ملل مختزحمتى توده
  .ا را در يک اتفاق دولتی واحد تسهيل می نمايدهتوده

ی هاخود اسلوب ساختمان حکومت شوروی کار رهبری تودهآن است که 
مظلوم و استثمار شونده را از طرف پيش آهنگ آنها يعنی پرولتاريا، که 

  .شوراها می باشد، آسان می سازدى متحدترين و آگاه ترين هسته
  :لنين می گويد

  
ای طبقات ه نهضتىکليهى و تجربهها انقالبى کليهى  تجربه» 

ضت سوسياليستی جهانی به ما می آموزد که فقط نهى مظلوم و تجربه
ى هپرولتاريا است که می تواند قشرهای از هم پاشيده و عقب ماند

مردم زحمتکش و استثمار شونده را به دور هم جمع کرده به دنبال 
  ). چاپ روسی ١٤ ص ٢٤رجوع به جلد  ( «. خود ببرد
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 ی کردن آن عمل،موضوع اينجا است که اسلوب ساختمان حکومت شوروی
  . آسان می نمايد،چه را که اين تجربه نشان می دهد
مجريه را در تشکيالت واحد ى مقننه و قوهى آن است که دولت شوروی قوه

ای انتخاباتی محلی را به واحدهای توليدی يعنی ه حوزه،دولتی جمع کرده
 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 دستگاههادهتو
  .مملکت را می آموزدى طرز اداره

ی می تواند ارتش را از اطاعت به وآن است که فقط حکومت شور
فرماندهی بورژوازی آزاد سازد و اين ارتش را که در رژيم سرمايه داری آلت 

ص آن از يوغ بورژوازی خودی و بيگانه ستم بر خلق می باشد به آلت استخال
  .تبديل نمايد

  :آن است که
  

 فقط تشکيالت دولتی شوروی می تواند دستگاه قديم يعنی » 
دستگاه بورژوازی اداری و قضائی را يک مرتبه بشکند و به طور 

  )در همان کتاب  ( «. قاطعی آن را داغان کند
  

زحمتکشان ى  تودهآن است که فقط شکل شوروی دولت است که تشکيالت
دولت جلب کرده و ى و استثمار شوندگان را به شرکت دائمی و بالشرط در اداره

 قابليت دارد که جريان زائل گشتن دولت را که يکی از عوامل به اين ترتيب
  . تهيه نمايد،بدون دولت و کمونيستی آينده استى اساسی جامعه

دست ه االخره ببنابراين جمهوری شوراها آن شکل سياسی مطلوب و ب
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

  
 نه فقط يک  جمهوری شوراهای نمايندگان کارگران وسربازان و دهقانان»

شکلی است که          ٢٠ بلکه تنها... شکل عالی تری از مؤسسات دمکراتيک است
رجوع (« . عبور به سوسياليسم را تأمين نمايدى می تواند بی دردسرترين طريقه

  ). چاپ روسی١٣١ ص ٢٢به جلد 

                                                 
.استالين. ی.ـ تکيه روی کلمات از من است٢٠  ٢٠  
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   دهقانانىمسئله
  
  

  :از اين مبحث من چهار مسئله را اختيار می کنم
  له؛طرح مسئ) الف
  دهقانان در زمان انقالب دمکراتيک بورژوازی؛) ب
  دهقانان در زمان انقالب پرولتاريائی؛) ج
  ؛دهقانان بعد از استحکام حکومت شوروی) د
  
اساسی لنينيسم مسئله ى تصور می کنند که نکتها ه بعضی: طرح مسئلهـ ١

 ىرجه مربوط به دهقانان و نقش و دیء لنينيسم مسئلهدهقانان بوده و سرمنشا
موضوع اساسی . عاری از صحت استاين تصور به کلی . اهميت آن می باشد

ديکتاتوری پرولتاريا ى  نبوده بلکه مسئله دهقانانیلنينيسم و سرمنشاء آن مسئله
موضوع دهقانان، .  استوار ساختن آن می باشدشرايط بدست آوردن و شرايطو 

 يک متفق است، یمسئله ،که برای پرولتاريا در مبارزه در راه تصرف حکومت
  .  فرعی استاىمسئله

 دهقانان را از آن اهميت جدی و حياتی که اين یولی اين قضيه ابدًا مسئله
بر همه معلوم است .  نمی اندازد،مسئله بدون شک برای انقالب پرولتاريائی دارد

ی روس مخصوصًا در ها دهقانان از طرف مارکسيستیکه بررسی جدی مسئله
به طور جدی شروع گرديد يعنی در همان موقعی ) ١٩٠٥( اول انقالبى آستانه

پرولتاريا اهميت ى وجود آوردن سلطهه که موضوع بر انداختن تزاريسم و ب
خود را در برابر حزب کامًال آشکار نموده و موضوع متفق پرولتاريا در انقالب 

معلوم و نيز بر همه . قريب الوقوع بورژوازی، اهميت حياتی به خود گرفته بود
ه ديکتاتوری پرولتاريا، بى است که هنگام انقالب پرولتاريائی، وقتی که مسئله

متفق برای پرولتاريا در انقالب ى دست آوردن وحفظ آن منجر به موضوع تهيه
قريب الوقوع پرولتاريائی گرديد، موضوع دهقانان روسيه باز بيشتر کسب 

ت آماده می شود و به  هر که برای حکوم؛علتش هم واضح است. 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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از اوقات رفتار منفی احزاب بين الملل ی اعلت بی اعتنائی و حتی در پاره
ای غرب  مخصوص تکامل کشورهشرايطدهقانان فقط ى نسبت به مسئلهدوم 
علت آن پيش از همه اين است که اين احزاب به ديکتاتوری پرولتاريا . نيست

ايمان ندارند، از انقالب ترسيده و در اين خيال نيستند که پرولتاريا را به طرف 
 کس هم که از انقالب بترسد، کسی که خيال ندارد پرولتاريا حکومت ببرند و آن

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

ورد لملل دوم، که موضوع دهقانان را ماروش پهلوانان بين. واقعيت است
ى پسنديده و نشانهى ء قرار می دادند، در نظرخودشان عالمت يک رويهاستهزا

ی هم مارکسيسم در او اما در واقع ذره. محسوب می گردد" حقيقی"مارکسيسم 
ى اين عمل وجود ندارد زيرا القيدی نسبت به چنين موضوع مهمی مثل مسئله

نند نفی و انکار انقالب پرولتاريائی، در حقيقت هماى دهقانان در آستانه
  .بارز خيانت به مارکسيسم می باشدى ديکتاتوری پرولتاريا و بدون شک نشانه

دهقانی، ى ای انقالبی، که تودههآيا از امکان: طرح سئوال از اين قرار است
ست، اکنون ديگر  ا معين زندگی، در اعماق خود مستور داشتهشرايطبر حسب 

 آيا اميدواری و دليلی وجود داردست  اشده و اگر نست يا نه امنتهای استفاده شده
دهقانی و ى استفاده شود و تودهبرای انقالب پرولتاريائی ها که از اين امکان

بورژوازی، که نقش دهقانان ى آن از حال ارتش ذخيرهى  شونده استثماراکثريت
ى ای بورژوازی غرب بود و اکنون نيز هست، به ارتش ذخيرههدر انقالب

  ق وی تبديل گردد؟پرولتاريا و متف
لنينيسم به اين سئوال جواب مثبت می دهد، يعنی وجود استعدادهای انقالبی 

از آن را ى دهقانی تصديق نموده و امکان استفادهى را در صفوف اکثريت توده
  .به نفع ديکتاتوری پرولتاريا ممکن می شمارد

 ،ردي می گنتايجی را که لنينيسم در اين بارهى تاريخ سه انقالب روسيه کليه
  .يد می نمايدأيت

 عبارت است از لزوم ، عملی که از اينجا بدست می آيدىبنابراين نتيجه
 و استثمار و ستمآنها عليه ى ای زحمتکش دهقانان در مبارزههکمک به توده

ولی البته اين عبارت به آن معنی نيست که . برای استخالص از مذلت و فشار
در اينجا . نی را پشتيبانی و تقويت نمايد نهضت دهقاهر نوعپرولتاريا بايد 

دهقانان است که مستقيم يا غير ى مقصود ما تقويت چنان نهضت و چنان مبارزه
مستقيم کار نهضت آزادی بخش پرولتاريا را آسان کرده و به نحوی از انحاء آب 
ى به آسياب انقالب پرولتاريائی ريخته تبديل دهقانان را به ذخيره و متفق طبقه

   . کندتأييدر کارگ
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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 دت آنان از کادور شدننفوذ بورژوازی ليبرال و 
تاريخ اين دوره عبارت است از تاريخ . ميباشدا هپرولتاريا و حزب بلشويک

بر سر ) پرولتاريا(ها و بلشويک) بورژوازی ليبرال(ا هبين کادتى مبارزه
سرنوشت اين مبارزه را دوران مجلس دوما تعيين نمود زيرا چهار . دهقانان

قانان روسيه درس عبرتی گرديد و اين دوره از مجلس دومای روسيه برای ده
 نه زمين، نه ]٢[ اه که از دست کادتدرس به طور وضوح به دهقانان نشان داد

 ،کدام عايدشان نخواهد شد و تزار با تمام قوا طرفدار مالکين بوده آزادی هيچ
ا نيز از تزار پشتيبانی می نمايند و يگانه قدرتی که آنها می توانند به هکادت

ميدوار باشند همانا کارگران شهری يعنی پرولتاريا عتماد کنند و اکمک آن ا
يد نموده دوری دهقانان يدوما را تأى جنگ امپرياليستی فقط درس دوره. ميباشد

ای هرا ازبورژوازی و تنها ماندن بورژوازی ليبرال را تکميل کرد زيرا سال
ورژوازی او به جنگ کامًال نشان داد که اميد گرفتن صلح از تزار و متفقين ب

ى ای روشن دوران دوما، سلطههبدون درس. و فريب محض استساس اکلی بی
  . پرولتاريا غير ممکن می بود

بدين طريق اتحاد کارگران و دهقانان در انقالب بورژوازی دمکراتيک 
عمومی ى پرولتاريا در مبارزه) رهبری ( ى بدين طريق سلطه. صورت پذيرفت

ی که منجر به انقالب اسلطه. وجود آمده م ببرای سرنگون ساختن تزاريس
  . گرديد١٩١٧ى فوريه

  وانگليس، فرانسه، آلمان(ای بورژوازی غرب هه می دانيم انقالبک چنان
ى هرهبری انقالب در آنجا به عهد. در مسير ديگری جريان يافتند) اتريش

توانست نميک قدرت مستقل سياسی نبوده وپرولتاريا، که به علت ضعف خود، ي
در آنجا استخالص دهقانان از .  نبود و به بورژوازی ليبرال تعلق داشت،هم باشد

لعده و غير متشکل بود انجام نگرفت ارژيم سرواژ با دست پرولتاريا که قليل
در آنجا دهقانان به معيت بورژوازی . انجام آن گرديدى بلکه بورژوازی وسيله

. بورژوازی بودندى دهقانان ذخيرهدر آنجا . 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 نتيجهبرعکس در روسيه

بورژوازی را به عنوان يک نيروی سياسی تقويت نکرد بلکه تضعيف نمود، به 
عمده آن ى زود بلکه منجر به از دست دادن ذخيرهذخائر سياسی بورژوازی نياف

انقالب بورژوازی روسيه بورژوازی . يعنی به از دست دادن دهقانان گرديد
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قرار نداد، بلکه پرولتاريای انقالبی را جلو آورد ليبرال را در صف اول 
  .دهقانان را در اطراف وی جمع نمودها وميليون

ًا در قالب بورژوازی روسيه نسبتهمين مسئله ضمنًا باعث آن گرديد که ان
پرولتاريا نطفه و ى عرض مدت کوتاهی به انقالب پرولتاريائی رسيد، سلطه

  .عبور به سوی ديکتاتوری پرولتاريا بودى مرحله
ای همخصوص انقالب روسيه، که در تاريخ انقالبى هآيا برای اين پديد

د؟ از کجا اين بورژوازی ممالک غرب سابقه ندارد، چه علتی می توان ذکر کر
  ست؟اخصوصيت پيدا شده

 شرايطعلت آن است که انقالب بورژوازی در روسيه وقتی دامنه گرفت که 
بيشتر از غرب ترقی و پيشرفت نموده و طبقاتی در آنجا خيلی ى مبارزه

سياسی مستقلی تبديل ى قوهپرولتاريای روس موفق شده بود تا اين زمان به 
رال، که از احساسات و تمايالت انقالبی گردد، حال آن که بورژوزای ليب

 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
بورژوزای الزم است به مراتب زيرين، که موجب خصوصيت انقالب 

  :ست، عطف توجه نمود اروسيه شده
مثًال می دانيم که . انقالبى هتمرکز بی نظير صنايع روسيه در آستان) الف

 نفر در آن کارمی کردند ٥٠٠ائی که بيش از هکارگران بنگاهى 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 ه در اين قبيل بنگاه،ثل آمريکای شمالیی مئکشور پيشرو
تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که تنها همين . 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 ريقه و صور وقيحانهط) ب
طاقت فرسای پليسی دژخيمان تزاری، کيفيتی که هر اعتصاب جدی کارگران را 

آخر کارگر را چون نيروئی تا به ى کرده طبقهسياسی بزرگی تبديل ى به حادثه
  .انقالبی بار می آورد

 خدمتکار ١٩٠٥از انقالب پژمردگی سياسی بورژوازی روسيه که بعد ) ج
تزاريسم و مستقيمًا ضد انقالبی شده بود و علت آن هم که بورژوازی خود را به 
آغوش تزاريسم انداخت فقط انقالبی بودن پرولتاريای روسيه نبود بلکه عالوه بر 

  . دولتی داشتتآن بستگی مستقيمی بود که اين بورژوازی به سفارشا
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همراه  سرواژ در دهاتى حمل ناپذير دورهوجود بقايای بسيار زشت و ت) د
 کيفيتی که موجب افکندن دهقانان به آغوش انقالب ؛مالکانى با قدرت مطلقه

  .گرديد
ی را سرکوب کرده و با لجام گسيختگی اوجود تزاريسم که هر جنبنده) ه

ى اران و مالکين را ريشه دارتر نموده بود، کيفيتی که مبارزهدخود تعدی سرمايه
 آنها را به هم متصل ،و دهقانان را در مسيل انقالب واحدی داخل کردهکارگران 
  .می ساخت

اين تناقضات زندگی سياسی روسيه را در ى جنگ امپرياليستی که همه) و
 ایلعادهابحران عميق انقالبی متراکم کرده و به انقالب نيرو و شدت خارق

  .بخشيده بود
رف می توانستند روی آورند؟ ی آيا دهقانان به کدام طشرايطبا وجود چنين 

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 تجربهدشمن آنها است، اين موضوع را 

 آنان یبرنامههستند و " بهتر"ها رها از کادتارها؟ البته اسااز اس. کرده بود
رها ممکن است عائد ا.و تقريبًا کشاورزی است، ولی چه سودی از اس" مناسب"

شود در حالی که در نظر دارند فقط به دهقانان اتکاء داشته باشند و در شهر، که 
؟ کو می باشند فکند، ضعياول قوای خود را از آنجا تهيه می ى ن در وهلهدشم

 با در مبارزه. آن نيروی نوينی که از هيچ مانعی نه در شهر و نه در ده نهراسيده
تزار و مالکين با کمال رشادت در صف اول حرکت کند و بتواند دهقانان را 

 آيا اصوًال چنين مايد؟برای خالصی از اسارت و بی زمينی، ظلم و جنگ ياری ن
و آن پرولتاريای روسيه بود . نيروئی در روسيه وجود داشت؟ بلی وجود داشت

در  نيرو و لياقت خويشتن را تا آخر ١٩٠٥که از مدتی پيش يعنی از همان سال 
  . نشان داده بود،مبارزه کردن و شجاعت و استقامت انقالبيش را

شت و از هيچ جا ممکن نبود به هر حال نيروی ديگری نظير آن وجود ندا
  .پيدا نمود

رها لنگر ادور شده و نزد اسها از اين لحاظ بود که دهقانان، که از کادت
 انقالبی غيوری مثل وایپيشانداخته بودند، باالخره فهميدند که بايد مطيع رهبری 

  .پرولتاريای روسيه بشوند
  . گرديدکيفياتی بود که موجب خصوصيت انقالب بورژوازی روسيهها اين
اين دوره شامل مدت زمان بين  .دهقانان در دوران انقالب پرولتاريائیـ ٣

اين دوره نسبتًا . می باشد) ١٩١٧(تا انقالب اکتبر ) ١٩١٧(ى انقالب فوريه
ليکن اين هشت ماه را از .  به طول انجاميدهرفته هشت ما کوتاه بود و رويهم
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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 عالمت مشخصه.  استانقالبهشت ماه ، هشت ماه

 می شوند و روگردانرها مأيوس و ا.دهقانان روز به روز انقالبی تر شده از اس
 پرولتاريائی که روی می آورنداريا  در گرد پرولتتجمع مستقيماز نو به سوی 

يگانه نيروی تا آخر انقالبی بوده و قادر است کشور را به سر منزل صلح 
دمکراسی ( رها ا.اسى تاريخ اين دوره عبارت است از تاريخ مبارزه. 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 ًا يعنی در دورههرگاه سابق

سرنگون ساختن تزار و حکومت مالکين بود، اکنون يعنی در دوران بعد از 
انقالب فوريه، که ديگر تزار در بين نبود و جنگ اقتصاديات مملکت و بالنتيجه 

 برطرفى اساسی انقالب مسئلهى  مسئلهدهقانان را ورشکست نموده بود،
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
 موقتی را برانداخت، الزم ولی برای استخالص از جنگ الزم بود حکومت

رها و ابود حکومت بورژوازی را سرنگون نمود، الزم بود حکومت اس
پيروزی "ا را ساقط کرد زيرا آنها و فقط آنها بودند که جنگ را تا همنشويک
عمًال راه ديگری برای خروج و خالصی از جنگ جز . می کشاندند" نهائی

  .سرنگون ساختن بورژوازی به نظر نمی رسيد
بود زيرا انقالب آخرين و چپ ين يک انقالب جديد و انقالب پرولتاريائی ا

را از ها رها و منشويکاترين فراکسيون بورژوازی امپرياليست يعنی حزب اس
تا اين که حکومت جديد، حکومت پرولتاريائی و . فراز حکومت برمی انداخت

ب وجود آورد و حزب پرولتاريای انقالبی، حزه ها را بحکومت شورا
انقالبی عليه جنگ امپرياليستی و صلح دمکراسی را ى ، حزب مبارزههابلشويک

کارگران را برای استقرار صلح و 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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ترين  ی زحمتکش دهقانان بزرگهاکرنسکی برای تودهى ابراين دورهبن
رها و ادرس عبرت بود زيرا اين دوره صريحًا نشان داد که در حکومت اس

کشور از جنگ خالص نخواهد گشت و به دهقانان نه زمين و نه ها منشويک
ها رها با کادتاو اسها يک داده نخواهد شد، تفاوتی که منشويک  هيچ،آزادی
توخالی و قالبی است واال عمًال همان ای ه و وعدهند همانا گفتارهای شيريندار

سياست امپرياليستی کادتی را اجرا می کنند و باالخره نشان داد که تنها حکومتی 
ادامه . که می تواند کشور را به راه راست هدايت کند فقط حکومت شوراها است

الب را سريع تر نمود و يد و سير انقأيبعدی جنگ فقط صحت اين درس را ت
 در اطراف انقالب تجمع مستقيمی ميليونی دهقانان و سربازان را به راه هاتوده

. امر مسلمی گرديدها رها و منشويکاانفراد برای اس. پرولتاريائی سوق می داد
بدون دروس روشن اين دوران ائتالف، ديکتاتوری پرولتاريا غير ممکن         

  . می بود
اتی که سير بدل گشتن انقالب بورژوازی را به انقالب اين است کيفي

  .پرولتاريائی آسان نمود
  .ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه چنين استقرار يافت

اول ى  هرگاه سابقًا در دوره.دهقانان بعد از استحکام دولت شورویـ ٤
عمده بر انداختن تزاريسم بود وسپس بعد از انقالب فوريه     ى انقالب مسئله

سرنگون ى مطلب خروج و خالصی از جنگ امپرياليستی به وسيلهقدم ترين م
 يعنی پس از اتمام جنگ داخلی ومحکم شدن ، اکنونساختن بورژوازی بود،

حکومت شوروی مسائل مربوط به ساختمان اقتصادی مقام اول را احراز ى پايه
 صنايع تقويت و ترقی دادن صنايع ملی شده، بدين منظور مربوط ساختن. کردند

بازرگانی که از طرف دولت تنظيم می شود؛ تبديل ى با اقتصاد دهقانی به وسيله
که بعدها با کسر تدريجی ميزان اين ماليات  ماليات جنسی به ماليات نقدی تا اين

 زنده ی دهقانی منجر نمود؛هااجناس صنعتی با فراوردهى بتوان کار را به مبادله
دهقانان به اين ا ه و جلب ميليوناسيونوپرئکردن بازرگانی و ترقی دادن ک

ساختمان ى کئوپراسيون، چنين است تصويری که لنين از وظائف روزمره
  .اقتصاد سوسياليستی می نمايدى اقتصادی به منظور ريختن شالوده

کشوری مثل کشور ى می گويند اين وظيفه ممکن است مافوق قوه
 هم هستند که اظهار بعضی اشخاص دير باور و شکاک. کشاورزی روسيه باشد

د اين يک تخيل محض و فکر اجراء نشدنی است زيرا دهقان، دهقان است می کنن
ست و به اين علت ممکن  اکنندگان کوچک تشکيل يافتهدهقان از توليدى و توده

  .نيست برای تشکيل بنيان توليد سوسياليستی به کار رود
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تی را که در اين مورد ليکن شکاکين اشتباه می کنند زير آنان برخی از کيفيا
عمده ترين آنها را مورد توجه قرار . اهميت قطعی دارد به شمار نمی آورند

  .دهيم
دهقانانی . نبايد دهقانان اتحاد شوروی را با دهقانان غرب مخلوط نمود. اوًال
 سه انقالب را طی کرده و بر ضد تزار و حکومت بورژوازی به ىکه مدرسه

ند، دهقانانی که زمين و صلح اهی وی پيکار نمودمعيت پرولتاريا و تحت رهبر
ى  دست انقالب پرولتاريائی دريافت کرده و در نتيجه نيروی ذخيرهرا از

ند، چنين دهقانانی ممکن نيست با دهقانانی که در موقع انقالب ا شدهپرولتاريا
 ليبرال مبارزه کرده و از دست اين بورژوازی تحت رياست بورژوازی

 ،نداآن شدهى ريافت نموده و به همين سبب هم ارتش ذخيرهبورژوازی زمين د
محتاج به اثبات نيست که دهقانان شوروی که به اهميت زياد . تفاوت نداشته باشند

ند و آزادی خود را مرهون ادوستی و معاضدت سياسی با پرولتاريا عادت کرده
 بسيار مساعدی برایى نمی توانند ماده ،اين دوستی و معاضدت می باشد
  . همکاری اقتصادی با پرولتاريا نباشند

  :ست اانگلس گفته
  

 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"به کتاب رجوع شود  («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 هآيا محتاج به اثبات است اگر بگوئيم کمونيست. ست اداشته

 ند، اکنون ديگراای 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
هقانان خرده پا عاملی هستند که اشخاص شکاک دائمًا تکرار می کنند که د

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، 

 همکاری برايش آسان تر شود؛ و اما اگر وی هنوز توانائی اخذ قبول
چنين تصميمی را نداشته باشد کوشش می کنيم به قدر امکان وقت 

زمين کوچک خود در اين زيادتری در اختيار وی بگذاريم تا در قطعه 
طور عمل می کنيم که آمدن  ما نه فقط به آن جهت اين. باره فکر کند

 کار ميکنند به طرف خود ممکن ا که مستقًالدهقانان خرده پائی ر
طور اقتضا   نيز اينی حزبميدانيم، بلکه عالوه بر آن منافع مستقيم 

دهقانانی که ما آنها را در همان حال دهقانی به ى هرقدر عده. دارد
طرف خود جلب کرده و امکان تنزل به حد پرولتاريا را به ايشان نداده 

ان تر تر و آس  تغيير شکل جامعه سريعقدر  بيشتر باشد، همان،باشيم
اگر ما برای اين تغيير شکل جامعه منتظر فرصت . انجام می گيرد

يد سرمايه داری در همه جا تا آخرين درجه ترقی کرده و لشويم که تو
حتی آخرين صنعتگر کوچک و آخرين دهقان خرده پا هم قربانی توليد 

ی مادی که ها قربانی. خواهد بودهاری شوند، بی فايددبزرگ سرمايه
از اين حيث الزم است در راه منافع دهقانان از وجوه و ثروت جامعه 

ی اشود ممکن است از نظر اقتصاد سرمايه داری پول دور ريختهداده 
حساب گردد، در صورتی که اين يک مصرف درخشانی برای سرمايه 

مخارج شايد مبالغی ده برابر بيشتر از 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
  ).به همان کتاب 

  
انگلس در حالی که دهقانان غرب را مورد توجه قرار      ى اين است گفته

ر هيچ جا به آسانی و کمالی که ولی آيا واضح نيست که سخنان انگلس د. می دهد
 نمی تواند اجراء شود؟ آيا واضح ،در کشور ديکتاتوری پرولتاريا ممکن است

آمدن دهقانان " ىشوروی ممکن است خواه مسئلهى نيست که فقط درروسيه
که " ای مادیهفداکاری"و خواه "  به طرف ماخرده پائی که مستقًال کار می کنند
که برای اين " سخاوت نسبت به دهقانان"واه برای اين امر واجب است و خ

 به طور کامل اجرا گردد؟ و آيا آشکار نيست که اين ،مقصود مورد نياز است
همين حاال هم در روسيه اجراء می شوند؟ اقدامات و امثال آنها به نفع دهقانان 

خود امر ساختمان ى چطور ممکن است انکار نمود که اين کيفيت بايد به نوبه
  تسهيل کرده و به پيشرفت آن کمک نمايد؟  کشور شوروی رااقتصادی
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 نبايد اقتصاد روستائی روسيه را با اقتصاد روستائی غرب مخلوط .ثانيًا
در آنجا ترقی کشاورزی از طريق عادی سرمايه داری يعنی در محيط . کرد

تجزيه و تفکيک شديد دهقانان جريان دارد، که در يک قطب آن امالک 
علق به سرمايه داران و در قطب ديگر سير به سوی گدائی، خصوصی بزرگ مت

از اين لحاظ تجزيه و از هم  .ست افالکت و بردگی روز مزدی قرار گرفته
در . طور نيست اما در روسيه اين .طبيعی استی پاشيدن در آنجا يک مسئله

د اينجا ترقی کشاورزی نمی تواند از اين راه جريان يابد ولو به اين دليل که وجو
گونه ترقی را  توليد اينى حکومت شوروی و ملی شدن آالت و وسائل عمده

 بايد از راه ديگری برود يعنی از یدر روسيه ترقی کشاورز. اجازه نمی دهد
 و از کئوپراسيوندهقانان خرده پا و متوسط در ها طريق گرد آوردن ميليون

از آنها به ی در ده و تقويت حکومت ای تودههاپراتيفطريق ترقی دادن کئو
لنين در مقاالت خود راجع به کئوپراتيف . عد مساشرايط اعتبار با ندادى وسيله

درست نشان داد، که ترقی کشاورزی در کشور ما بايد در راه جديدی حرکت 
 جلب اکثريت دهقانان در ساختمان سوسياليستی از راه  يعنی در طريق،کند

اصول دست جمعی در گير ساختن تدريجی   جایکئوپراسيون و در طريق
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 ابعضی وقايع تازه

به طوری که می دانيم در . نداظهور می رسند از اين حيث بسيار جالب توجه
ی در اتشکيالت بزرگ تازه ٢١ای کشاورزیهکئوپراتيفى اديهداخل اتح

ه کتان، سيب زمينی، روغن وغيره ب: ی محصول کشاورزی از قبيلهارشته
از آن جمله تشکيالت . بسيار درخشانی می باشندى ند که دارای آيندهاوجود 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 . د وجمع می نمايدمتح

 را خريداری می کند و پس از نداده و بعدَا از همين دهقانان تمام محصول کتا
آنها را به مقادير کلی در بازار به فروش رسانده دهقانان را در منافع آن خريد، 

کشاورزی به ى وسط اتحاديهشريک و به اين وسيله اقتصاد دهقانی را به ت
اين شکل از تشکيالت توليد را چگونه  .صنايع دولتی مربوط و وصل می کند

من اين سيستم خانگی توليد بزرگ دولتی سوسياليستی در ى بايد ناميد؟ به عقيده
از سيستم خانگی توليد دولتی سوسياليستی من در اينجا . قسمت کشاورزی است

اری مثًال در قسمت توليد دسيستم خانگی سرمايهسخن می گويم زيرا آن را با 
منسوجات تشبيه می کنم که در آنجا استاد کارها مواد خام و آالت و ابزار کار را 
                                                 

 ١٩٢١ر اوت کشاورزی تمام روسيه است که دهای کئوپراتيفی  ــ منظور اتحاديه٢١  ٢١
  .  حذف گرديد١٩٢٩تأسيس شد و در ژوئن 
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 خود به وی در حقيقت در حکم تاز سرمايه دار گرفته، با تحويل تمام محصوال
 .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 
شواهدی از همين قبيل ى 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

  .دور خواهند انداخت
  :چه که لنين در باب طرق ترقی کشاورزی ما بيان می کند اينک آن

  
ت در دست  تسلط دولت بر تمام وسائل بزرگ توليد، قدرت دول»

        دهقان خرده پا و ها پرولتاريا، اتحاد اين پرولتاريا با ميليون
به دهقانان و نسبت  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

هم، که زمان نپ است تا وداگری سرزنش می کرديم و اکنون س
 کامل سوسياليستی ى جامعه؛سرزنش کنيم ،معينی حق داريمى درجه

آن چيزهای الزم نيست؟ اين هنوز ساختمان 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
  : لنين می گويد،موقع ديکتاتوری پرولتاريا می باشند

  
ی ظاهر معينى  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  اخرج شده" آزاد"برای زائيده شدن سرمايه داری 
اکنون ما بايد يک مسئله را درک و اجراء کنيم و آن اين که آن . سازيم

 به آن کمک نمائيم همانا لعادهاساختمان اجتماعی که ما بايد فوق
ليکن اين کمک را ما بايد به معنی حقيقی . ان کئوپراتيفی استساختم

اين کلمه انجام دهيم يعنی نبايد اين طور بفهميم که به هر قسم معامالت 
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کئوپراتيفی بايد کمک شود بلکه معنی اين عبارت، ياری به آن 
 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 هحاکی از اين است که لنينيسم که به توده

  .پرولتاريا می نگرد بر حق استى ذخيره
مت قرار گرفته قادر و حاکی از اين است که پرولتاريائی که در رأس حکو

 را برای اتصال صناعت و کشاورزی به کار برده موظف است اين ذخيره
الزمی ى توری پرولتاريا را بر پايهديکتا 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 هاز اين مبحث من دو مسئل
  ؛ىطرح مسئله) الف
  ؛ملل مظلوم و انقالب پرولتاريائیى نهضت آزادی طلبانه) ب
  
ملی طی بيست سال اخير در معرض يک سلسله ى  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 . ی نيستلنينيسم ابدًا با هم يکى دوره

  .ديگر عميقًا متضادند داخلی خويش نيز با يکى از نظر جنبه
منقبضی که به طور کلی به ى ملی معموًال در دايرهى در سابق مسئله

ا، هفقط سرنوشت ايرلندی .مربوط بود محدود می گرديد" متمدن"ای همليت
ی ديگر اروپا به ها مليتو بعضیها صرب، ها، فنالندیها، لهستانیمجارها

لملل دوم قرار امعنی آن مللی که دارای حقوق کامل نيستند مورد توجه رجال بين
ميليون ملل آسيائی و آفريقائی که با خشن ترين و ها  و صدا هده. می گرفت
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قساوت آميزترين وجهی فشار ملی را تحمل می کردند، معموًال در خارج از 
را " هاغير متمدن"و " هامتمدن"ها سفيدها و سياه.  بودندتوجه واقعى حيطه

صدور دو سه . ديگر در يک رديف قرار دهند جرأت نمی کردند با يک
توخالی و ترش و شيرين که موضوع استخالص مستعمرات در آن با ى هقطعنام

کمال جديت ماست مالی شده بود، اين بود تمام آن چيزهائی که رجال بين الملل 
اکنون اين دورنگی و دوپهلوئی را در . وانستند به آن افتخار کننددوم می ت

لنينيسم، اين عدم توافق فاحش را آشکار . ملی بايد به پايان رسيده دانستى مسئله
 و بين بندگان هاو آسيائیها و سفيدها، بين اروپائیها ساخته و ديوار بين سياه

ملی ى به اين ترتيب مسئلهامپرياليسم را فرو ريخت و " غير متمدن"و " متمدن"
ملی از ى با اين عمل، مسئله. مستعمرات وصل و مربوط ساختى را با مسئله
لمللی و به اعمومی و بينى خصوصی و داخلی دولت به مسئلهى يک مسئله

دنيائی نجات ملل مظلوم کشورهای غير مستقل و مستعمرات از اسارت ى مسئله
  .ست اامپرياليسم بدل گرديده

 حاکميت ملل بر سرنوشت خود معموًال صحيح تعبير نشده و چه سابقًا اصل
بعضی از ليدرهای . بسا معنای آن به حق خود مختاری ملل محدود می گرديد

حق حاکميت ملل بر سرنوشت خود ى بين الملل دوم حتی تا آنجا رفتند که مسئله
 اشتن استقالل فرهنگی بدل کردند يعنی به حق ملل مظلوم در درا به حق داشتن

در  در حالی که قدرت سياسی می بايستی تمامًا .مؤسسات مدنی و فرهنگی خود
حاکميت بر ى  اين کيفيت آن بود که ايدهىنتيجه. دست ملت حکمران باقی بماند

حاکميت بر سرنوشت، ى  اين کيفيت آن بود که ايدهىنتيجه. سرنوشت، باقی بماند
ديگران باشد ممکن بود آلت به جای آن که آلت مبارزه بر ضد الحاق اراضی 

ا را بايد اکنون بر طرف ه کاری اين درهم. تصويب و تصديق اين الحاق گردد
لنينيسم مفهوم تعيين سرنوشت را وسيع کرده معنای آن را حق ملل . شده دانست

کامل و ايجاد دولت مستقل مظلوم کشورهای غير مستقل و مستعمره در جدائی 
حتمال تصديق اصول الحاق از طريق تعبير حق به اين ترتيب ا. تعبير نمود

خود پرنسيپ حاکميت بر . به خود مختاری از بين رفتحاکميت بر سرنوشت 
 هانيستوهم که در هنگام جنگ امپرياليستی در دست سوسيال شوسرنوشت 

افشای تمام و هرنوع ى فريب و اغوای توده شده بود، بدل به اسلحهى حربه
 سياسی افزار روشنگری و شوونيستیی هاد و بستتمايالت امپرياليستی و بن

  . با روح انترناسيوناليسم گرديدهاتوده
صرفًا حقوقی     ى 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 احزاب بين، اينها بود اقداماتی که ا"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 ( گروهی از ملل وجود امپرياليسم، هنگامی که 
اکنون اين . از ملل، زندگی می کنند جز تمسخر ملل مظلوم چيز ديگری نيست

ملی بايد رسوا شده دانست؛ لنينيسم ى ی را در مسئلهحقوقی بورژوازى 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 هااظهار داشت که اعالميه
ی  تقويت نگردد، بياناتی پوچ و قالبمظلومملل ى مستقيم آزاديخواهانهى مبارزه

مساعدت و کمک حقيقی و ى  مسئلهملل مظلوم،ی بدين ترتيب مسئله. خواهد بود
آنان بر ضد امپرياليسم ومساعدت در مبارزه برای ايجاد ى دائمی در مبارزه

  .تساوی حقيقی ملل و موجوديت مستقل دولتی آنان گرديد
 مستقلی که ىملی 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 .  می نگريستند،انقالب پرولتاريا نداشته باشد

ى پيروزی پرولتاريا در اروپا بدون اتحاد مستقيم با نهضت آزاديخواهانه
ون  ملی و مستعمراتی ممکن است بدمستعمرات ممکن بوده و حل مسئله

در خارج از شاهراه انقالب پرولتاريائی و بدون " به خودی خود"سروصدا و 
ضد ى ولی اکنون اين نظريه. انقالبی با امپرياليسم صورت گيردى مبارزه

لنينيسم ثابت کرد و جنگ امپرياليستی و انقالب .  دانستانقالبی را بايد افشا شده
ال رابطه و بر اساس انقالب حملی فقط در ى  نمودند که مسئلهتأييدروسيه نيز 

 حل و تصفيه گردد، که پيروزی انقالب در باختر از ،پرولتاريائی ممکن است
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 لهيا، قسمتی از مسئپرولتار

ای انقالبی که در بطون نهضت همسئله بدين قرار است که آيا امکان
ست يا  ااکنون به انتها رسيدهانقالبی ممالک مظلوم نهفته است، ى آزاديخواهانه

برای ها ست آيا اميد و اساسی وجود دارد که بتوان از اين امکانا و اگر نرسيدهنه
تفاده نمود و کشورهای غير مستقل و مستعمره را از انقالب پرولتاريا اس

پرولتاريای انقالبی و به متفق وی ى بورژوازی امپرياليستی به ذخيرهى ذخيره
  تبديل نمود؟

ای انقالبی همثبت می دهد، يعنی به وجود امکانلنينيسم به اين سئوال جواب 
ا را برای محو از آنهى در بطون نهضت ملی آزاديخواهانه معتقد بوده و استفاده

مکانيک ترقی امپرياليسم، . دشمن عمومی و سرنگونی امپرياليسم ممکن می داند
ی لنينيسم را در اين هاجنگ امپرياليستی و انقالب روسيه، تمامًا استنتاج

  . می نمايندتأييدخصوص 
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 از اينجا است لزوم کمک، آن هم کمک قطعی و جدی پرولتاريای ملل 
  .ملل مظلوم و غير مستقلى هديخواهانبه نهضت آزا" فرمانروا"

 نهضت ملی يعنی در همه با هر قسممعنای اين آن نيست که پرولتاريا بايد 
سخن ما اينجا در باب  .جا و هميشه و در تمام موارد به خصوص کمک نمايد

ی ملی است که باعث ضعف و سرنگونی امپرياليسم هامساعدت به چنان نهضت
گاهی اتفاق می افتد که نهضت . و ابقای آن گرددشود نه آن که سبب استحکام 

ی از کشورهای مظلوم با منافع ترقی نهضت پرولتاريائی تصادم       املی پاره
الزم به تذکر نيست که در چنين مواردی سخنی هم از کمک نمی تواند . 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 ت از مسئلهجزئی اس

مارکس در سنوات چهل قرن گذشته . نظر کل بايد به آن نگاه کردى نقطه
و ها و مجارها و عليه نهضت ملی چکها طرفدار نهضت ملی لهستانی

 و هاچرا؟ برای اين که در آن زمان چک. ی جنوبی بودهااسالواک
و پيش آهنگ " هاروسى طاليه"و در اروپا " ملل مرتجع"بی ی جنوهااسالواک

بودند " ملل انقالبی"ا و مجارها هدر صورتی که لهستانی. حکومت مطلقه بودند
برای اين که کمک به نهضت ملی . که ضد حکومت مطلقه مبارزه می کردند

ی جنوبی، کمک غير مستقيم به تزاريسم يعنی خطرناک ها و اسالواکهاچک
  .ن نهضت انقالبی در اروپا می بودترين دشم

  :لنين می گويد
  

بر دمکراسی، منجمله حق حاکميت ى ی جداگانهها تقاضا» 
سرنوشت، يک چيز مطلق نبوده بلکه جزئيست ازنهضت عمومی 

ممکن است ). نهضت عمومی سوسياليستی : اکنون ( دمکراتيک جهان
ين صورت در بعضی از موارد جداگانه جزء با کل متضاد باشد، در ا

 ـ ٢٥٧ ص ١٩رجوع به جلد  ( «.  نظر نمودفالزم است از آن صر
  ). چاپ روسی ٢٥٨

  
 محتمل ارتجاعی آنان، البته در ىجداگانه 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 گفتها همين را هم بايد به طور کلی در باب نهضتعين
ای ملی همان قدر نسبی و دارای هانقالبی بودن حتمی اکثريت هنگفت جنبش

ای هاشکال بخصوصی است که احتمال ارتجاعی بودن برخی از جنبش
ى  جنبهىالزمه. ی بخصوص می باشدهاملی نسبی و دارای شکلى جداگانه
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آن نيست که عناصر وجه   فشار امپرياليسم به هيچشرايطلی در انقالبی نهضت م
انقالبی و جمهوری ى پرولتاريائی در نهضت وجود داشته ونهضت دارای برنامه

امير افغان برای استقالل ى مبارزه .نه و يا متکی بر دمکراسی باشدخواها
نی سلطنت طلبی او و اعوان و انصارش از نظر عيى افغانستان با وجود نظريه

ه زي است زيرا اين مبارزه امپرياليسم را ضعيف و قوايش را تجانقالبیى مبارزه
و ها دمکراتى کرده و آن را از ريشه متزلزل می سازد، در صورتی که مبارزه

، از قبيل مثًال "با حرارتی"طلبان و جمهوری " هاانقالبی "،"هاسوسياليست"
 هندرسن و کالينس هنگام لی،رنودل و شيدمان، چرنوف و دان،تکرنسکی و تسر

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 درهای نهضت ملی مصر از طبقه است با وجود اين که لي انقالبیىمبارزه

بورژوازی و دارای عنوان بورژوازی بوده و مخالف سوسياليسم هستند، در 
انگلستان در راه حفظ وضع غير " کارگری"حکومت ى صورتی که مبارزه

 است، با اين که اعضای اين ارتجاعیى مستقل مصر به همان علت باال مبارزه
" طرفدار" و هود نام پرولتاريائی بحکومت دارای اصل و نصب پرولتاريائی و

ی ملی ساير کشورهای غير هامن ديگر راجع به نهضت. سوسياليسم می باشند
مستقل و مستعمراتی بزرگتر از قبيل هندوستان و چين صحبت نمی کنم که هر 
قدم آنان در راه خالصی، اگر هم منافی تقاضاهای دمکراسی رسمی باشد، 

 انقالبیر مغز امپرياليسم بوده و بی شک قدم چکش بخار بى معذالک مثل ضربه
  .محسوب می شود

  :لنين حق داشت که می گفت
  

نظر ى نبايد از نقطه  نهضت ملی کشورهای مظلوم را»
توجه قرار داد بلکه بايد از نظر نتايج واقعی دمکراسی تشريفاتی مورد 

عمومی مبارزه بر ضد امپرياليسم، به آن قيمت ى آن در ترازنامه
«  . بلکه در مقياس جهانیانه به طور منفرد و مجز"، يعنی گذاشت

  ). چاپ روسی٢٥٧ ص ١٩رجوع به جلد (
  
  .ملل مظلوم و انقالب پرولتاريائیى  آزاديخواهانهنهضت) ٢
  :ملی قضايای ذيل را منشاء قرار می دهدى لنينيسم در موقع حل مسئله 
  

لل متمدن که اردوگاه مشتی م:  استموگاه منقسدجهان به دو ار) الف
زمين را زير استثمار ى مالی بوده و اکثريت عظيم سکنهى صاحب سرمايه
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کشورهای غير مستقل و ى 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 مهم عظيم ترين ذخيره،نداتهمالی قرار گرف
  تشکيل ميدهند؛

ای غير مستقل و مستعمرات بر انقالبی ملل مظلوم کشورهى مبارزه) ج
  ضد امپرياليسم يگانه راه استخالص آنها را از ظلم و استثمار است؛

مهم ترين کشورهای غير مستقل و مستعمراتی، هم اکنون ديگر ) د
يان نهضت آزادی ملی داخلی شده و اين نيز نمی تواند به بحران           درجر

  سرمايه داری جهانی منجر نگردد؛
منافع نهضت پرولتاريائی در کشورهای مترقی و نهضت آزاديخواهی ) ه

ى ملی در مستعمرات، اتحاد اين دو شکل نهضت انقالبی را در يک جبهه
  يسم ايجاب می نمايد؛عمومی بر ضد دشمن عمومی يعنی امپريال

کارگر در کشورهای مترقی و استخالص ملل مظلوم از ى پيروزی طبقه) و
 امکان ناپذير ،انقالبی عمومیى قيد امپرياليسم بدون تشکيل و استحکام جبهه

  است؛
انقالبی عمومی بدون کمک مستقيم و جدی پرولتاريای ى تشکيل جبهه) ز

غير   خود " ميهنی" عليه امپرياليسم ملل ظلم کننده به نهضت آزادی ملل مظلوم
ملتی که ملل ديگر را تحت فشار و ظلم قرارداده ممکن "است، زيرا ممکن 

  ؛)انگلس" (نيست خودش آزاد باشد
 حق داشتن هر ملت به  ــمعنی کمک مزبور هم اين است که از شعار) ح

ين  جدًا طرفداری و دفاع به عمل آيد و ا، تشکيل دولت مستقلمجزا شدن و 
  شعار اجراء شود؛ 

وجود آوردن اتحاد و معاضدت ملل برای ه ب بدون اجرای اين شعار،) ط
مادی پيروزی سوسياليسم جهانی را فراهم ى تشکيل اقتصاد واحد جهانی که پايه

   ممکن نيست؛،آورد
اين اتحاد فقط می تواند از روی اختيار و بر اساس اعتماد متقابل و ) ی
  .باشدملل ى  برادرانه روابط

يکی از آنها تمايل : ملیى از اينجاست وجود دو جنبه و دو تمايل در مسئله
به استخالص سياسی از بندهای امپرياليستی و تشکيل حکومت مستقل ملی است، 

تضييقات امپرياليستی و استثمار مستعمراتی ى يعنی تمايلی که اساس آن در نتيجه
 اقتصادی ملل که اساس آن ست و تمايل ديگر ميل به نزديکی ابروز نموده

  . به تشکيل بازار عمومی دنيا و اقتصاد جهانی است مربوط
  :لنين می گويد



٦١

  
 سرمايه داری در حال ترقی خود به دو تمايل تاريخی در » 
اول بيداری حيات ملی و نهضت ملی، : ملی بر می خوردى مسئله

  .ی ملیهامبارزه بر ضد هرگونه تضييقات ملی و ايجاد دولت
، شکستن سدهای ها همه گونه روابط بين ملترشد و افزايش: دوم

ملی، توليد وحدت بين المللی سرمايه و عمومًا حيات اقتصادی و 
  .سياست و علم و غيره

تمايل . اين دو تمايل هر دو قانون جهانی سرمايه داری می باشند
اولی بيشتر در بدو ترقی سرمايه داری تفوق دارد و تمايل دومی 

ست که به طرف بدل گشتن به  امايه داری پخته و رسيدهمخصوص سر
ـ ـ ١٣٩ ص ١٧رجوع به جلد  ( «. سوسياليستی پيش ميرودى جامعه
  ). چاپ روسی ١٤٠

  
برای امپرياليسم اين دو تمايل يک ضد و نقيض آشتی ناپذير هستند زيرا 
    ىامپرياليسم نمی تواند بدون استثمار و نگاهداری جبری مستعمرات در دايره

را از ها زندگی نمايد، زيرا امپرياليسم فقط قادر است ملت " واحدیمجموعه"
طريق الحاق و استعمار به هم نزديک نمايد که بدون آن هم اصًال وجود 

  .امپرياليسم غير مفهوم است
برعکس برای کمونيسم، اين تمايالت فقط دو طرف يک امر، يعنی امر 

سم است، زيرا کمونيسم می داند که اتحاد استخالص ملل مظلوم از قيد امپريالي
ملل در اقتصاد واحد جهانی فقط بر اساس اعتماد متقابله و موافقت اختياری 

امکان پذير بوده و تشکيل اتحاد اختياری ملل از راه جدا شدن مستعمرات از     
ی مستقل انجام ها امپرياليستی و از راه تبديل آنها به دولت"واحدى مجموعه"

  . ميگيرد
 عظمت شوونيسمشديد جدی و دائمی بر ضد ى از اينجا است لزوم مبارزه

انگليس، فرانسه، آمريکا، ايتاليا، ( ملل سيادت کننده " یهاسوسياليست"ى طلبانه
که مايل به مبارزه با دول امپرياليست خويش نبوده و نمی خواهند ) ژاپن و غيره 

 برای نجات از ظلم و تشکيل آنانى در مبارزه" خود"به ملل مظلوم مستعمرات 
  . کمک نمايندمجزادولت 

کارگر ملل سيادت کننده با روح ى ی تربيت طبقهابدون چنين مبارزه
 زحمتکش کشورهای غير مستقل ىوناليسم حقيقی و نزديکی با تودهيانترناس

 .ومستعمرات و با روح آمادگی واقعی برای انقالب پرولتاريائی غير ممکن است
اريای روسيه  پرولتهسابق بى ل مظلوم امپراطوری روسيهاگر از طرف مل

کمک نمی شد، انقالب روسيه فاتح نمی گشت و کلچاک و دنيکين نيز شکست 
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ولی برای بدست آوردن کمک و طرفداری اين ملل هم الزم بود . نمی خوردند
ها پرولتاريا مقدم بر هرچيز زنجير امپرياليسم روسی را از هم گسسته و اين ملت

  . زاد نمايداز ستم ملی آرا 
بدون انجام اين مسئله، تحکيم حکومت شوروی و کاشتن نهال 
انترناسيوناليسم حقيقی و بار آوری آن تشکيالت عالی معاضدت ملل که اتحاد 

ملل ى  اتحاد آتيهىزندهى جماهير شوروی سوسياليستی ناميده می شود و نمونه
  . بود امکان ناپذير می،در اقتصاد واحد جهانی است

از اينجا است لزوم مبارزه بر ضد محدوديت ملی و کناره گيری و افتراق 
تنگ ملی خود ى 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 وان سياست مستقل پرولتاريای ، نمی تایبدون چنين مبارزه
ت طبقاتی وی را با پرولتاريای ممالک حاکمه در مبارزه برای از پا ضدمعا

  .ه برای از پا درآوردن امپرياليسم، حفظ نموددرآوردن دشمن عمومی و مبارز
  . ی انترناسيوناليسم غير ممکن می بودابدون چنين مبارزه

ى متکش ملل ظالم و مظلوم با روحيهی زحهااين است راه تربيت توده
  .بين المللیانقالبی 

لنين در مورد اين کار دو طرفی کمونيسم راجع به تربيت کارگران با 
  : انترناسيوناليسم چنين می گويدى روحيه
  

خواه برای ملل بزرگ و ظالم و ...  آيا ممکن است اين تربيت»
کننده و خواه خواه برای ملل کوچک ومظلوم، خواه برای ملل الحاق 

   باشد؟ يکسانصراحتًابرای ملل الحاق شونده 
ى طور که مثًال راه رسيدن به نقطه همان. بديهی است که خير

مفروض از يک سمت آن صفحه به ى واقع در مرکز يک صفحه
طور هم  طرف چپ و از سمت مخالف به طرف راست است همان
، نزديکی بديهی است که وصول به يک هدف واحد يعنی تساوی کامل

 ملل در اين مورد دارای طرق به هم پيوستن تماممحکم و سپس 
هرگاه سوسيال دمکرات يک ملل بزرگ . دمشخص مختلفی می باش

ملل را ترويج ى ظالم والحاق کننده، که به طور کلی به هم پيوستن همه
 ،"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"با گاليسی و ويلهلم طرفدار " پيوستن"
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ميباشند، در آن صورت چنين سوسيال دمکراتی در تئوری يک عالم 
  .يسم می باشدبال عمل و در عمل يار و ياور امپريال

مرکز ثقل تربيت بين المللی کارگران در کشورهای ظالم ناگزير 
بايد عبارت از ترويج آزادی کشورهای مظلوم در جدا شدن و پافشاری 

حق ما . وجود نداردوناليسم يبدون اين کار، انترناس. در اين زمينه باشد
تی داشته و موظفيم هر سوسيال دمکرات ملت ظالم را که چنين تبليغا

اين تقاضا حتمی است .  امپرياليست و عنصر خبيث بناميم،نمی کندرا 
 يعنی جدا شدن، قبل از رسيدن به پيش آمدیکه چنين  ولو اين

قابل "سوسياليسم، فقط در يک مورد از هزار مورد امکان پذير و 
  ...باشد" اجراء

اما سوسيال دمکرات ملت کوچک بر عکس بايد مرکز ثقل 
 اتصال" عمومی ما، يعنی دوم فرمولى کلمهروی تبليغات خود را 

او می تواند، بدون اين که پشت پا به . قرار دهدها ملت" اختياری
 هموظائف خود که يک نفر انترناسيوناليست است بزند، در عين حال 

 طرفدار دخول اين ملت در همطرفدار استقالل سياسی ملت خود و 
اما به هر حال .  باشدو غيرهZ  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

  .خصوصی از منافع عمومی باشد
ديگر  ند اين را با يکاکسانی که در اين مسئله تعمق نکرده

آزادی  "م در راهای ملل ظاله 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 انترناسيوناليسم و به هم پيوستن ملل، 

 ص ١٩رجوع به جلد  ( «. به طرف اين هدف نبوده و نمی تواند باشد
  ). چاپ روس ٢٦٢ ـ ٢٦١
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٧  
 

  استراتژی و تاکتيک 
  
  

  : را اختيار می کنماز اين مبحث من شش مسئله
  

طبقاتی ى فن رهبری مبارزهى استراتژی و تاکتيک به مثابه) الف
  پرولتاريا؛
  مراحل انقالب و استراتژی؛) ب
   و مد نهضت و تاکتيک؛رجز) ج
  رهبری استراتژيک؛) د
  رهبری تاکتيکی؛) ه
  .رميسم و رولوسيونيسمرف) و
  
 .طبقاتی پرولتارياى فن رهبری مبارزهى استراتژی و تاکتيک به مثابه) ١
ی سياسی هاتشکيل و تعليم ارتشى  سيادت بين الملل دوم بيشتر دورهىدوره

ى اين دوره، دوره. پرولتاريا در وضع تکامل نسبتًا مسالمت آميز بود
در آن . اين شکل ترجيح داده می شدطبقاتی ى پارلمانتاريسم بود که در مبارزه

ى زمان ظاهرًا تصور ميرفت که مسائل مربوط به تصادمات عظيم طبقات، تهيه
ن ديکتاتوری دپرولتاريا برای زدوخوردهای انقالبی و طرق به دست آور

موضوع به اينجا منتهی می شد که از تمام . پرولتاريا جزو مسائل روز نيستند
ی پرولتاريا استفاده شود، ها و تعليم ارتشطرق ترقی علنی برای تشکيل

 موجوده مورد استفاده قرار گيرد و ضمنًا به نظر شرايطاريسم هم طبق تپارلمان
فت باقی می ماند و بايد هم  پرولتاريا در حال مخالشرايطمی رسيد که در اين 

ى در چنين دورانی و با اين نوع تشخيص وظيفهمحتاج به اثبات نيست که . بماند
ولتاريا، نه استراتژی کامل می توانست وجود داشته باشد و نه تاکتيک ساخته پر

ی راجع به تاکتيک و استراتژی وجود داشت افقط 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 زه مباراشکال
ى  بيش از حد لزوم قيمت داده و آنها را تقريبًا يگانه شکل مبارزهاشکال

زد و خوردهای علنی انقالبی فرا رسيد ى پرولتاريا می دانست و همين که دوره
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، احزاب اول اهميت را کسب نمودى خارج از پارلمان درجهى و اشکال مبارزه
  .بين الملل دوم به اين مسائل نوين پشت پا زده و آن را قبول نکردند

ى  پرولتاريا، در دورهعمليات آشکارى بعدی، يعنی دورهى فقط در دوره
سرنگون ساختن بورژوازی مسئله عمل ى انقالب پرولتاريائی، وقتی که مسئله

يکی از حياتی ) ژی استرات( مستقيم شده بود، وقتی که موضوع ذخائر پرولتاريا 
ترين مسائل گرديد، وقتی که تمام صور مبارزه و تشکيالت، چه پارلمانی و چه      

 فقط در اين دوره ؛با وضوح تمام خودنمائی می کردند) تاکتيک ( غير پارلمانی 
ى  مبارزهىساخته و پرداختهو تاکتيک تمام عيار استراتژی تنظيم بود که 

مارکس ى همانا در اين دوره بود که افکار داهيانه. د پذير می شنامکاپرولتاريا 
ی بين الملل هاو انگلس در باب تاکتيک و استراتژی، که با دست اپورتونيست
ولی لنين به . دوم دفن شده بود، به دست لنين در معرض افکار گذاشته شد

 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

طبقاتی پرولتاريا مجتمع ى قواعد و مبانی تعليماتی راجع به رهبری مبارزه
، "...امپرياليسم "،"...دو تاکتيک"، "چه بايد کرد؟"رساالت لنين مثل . نمود

مرض "، "وتسکی مرتدانقالب پرولتاريائی و کائ"، "دولت و انقالب"
عمومی ى ، بدون شک به عنوان ذخائر بسيار نفيس وارد گنجينه"....بچگانه

استراتژی و تاکتيک لنينيسم، . ن خواهند شدآانقالبی ى مارکسيسم و اسلحه خانه
  .انقالبی پرولتاريا استى فن اداره و رهبری مبارزه

يين سمت  استراتژی عبارت است از تع.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

اکتبر داخل انقالب ما تا کنون دو مرحله را طی کرد و پس از انقالب 
برابر آن، استراتژی نيز در هر مرحله تغيير          .ست ا سوم گرديدهىمرحله

  .ست امی يافته
 برانداختن تزاريسم  ــ:هدف. ١٩١٧ى  تا فوريه١٩٠٣ سال . اولىمرحله

نزديک .  پرولتاريا ــ:نيروی اساسی انقالب. و محو کامل بقايای قرون وسطائی
 منفرد ساختن بورژوازی  ــ:هدف ضربت اصلی. ندهقانا ــ : اوىترين ذخيره

ليبرال سلطنت طلب که برای جلب دهقانان به طرف خود و محو انقالب از راه 
 ى اتحاد طبقه ــ: صف آرائی نيروىنقشه.  با تزاريسم کوشش می نمايدمصالحه

  .کارگر با دهقانان
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ى  پرولتاريا بايد تحول دمکراسی را به آخر برساند و توده» 
ًا مقاومت حکومت مطلقه قانان را به خود ملحق نمايد، تا اين که جبرده

رجوع به (  « .را در هم شکسته و بی ثباتی بورژوازی را فلج سازد
  )٩٦ ص لنينجلد هشتم از تأليفات 

  
 برانداختن امپرياليسم  ــ:هدف. ١٩١٧ تا اکتبر ١٩١٧ مارس .دومى مرحله

.  پرولتارياــ:  نيروی اصلی انقالب.در روسيه و خروج از جنگ امپرياليستی
پرولتاريای کشورهای .  تهی دست ترين دهقانانــ: اوى نزديک ترين ذخيره

جنگ طوالنی و بحران امپرياليسم به عنوان .  احتمالییذخيرهى همسايه به مثابه
 منفرد ساختن دمکراسی خرده  ــ: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 

  . اتحاد پرولتاريا با تهيدست ترين دهقانان ــ:نيروصف آرائی ى نقشه
  

 پرولتاريا بايد انقالب سوسياليستی را انجام بدهد بدين طريق که »
با زور که  يا را به خود ملحق نمايد، تا اينعناصر نيمه پرولتارى توده

و جبر مقاومت بورژوازی را در هم شکسته و تزلزل دهقانان و خرده 
  )رجوع شود به همان جا ( «. بورژوازی را فلج سازد

  
          :هدف.  اين مرحله بعد از انقالب اکتبر شروع گرديد. سومىمرحله

 از آن چون تکيه گاهی هاستفاد شور و استحکام ديکتاتوری پرولتاريا در يک کــ
انقالب از چهار ديوار . برای از سر راه برداشتن امپرياليسم در تمام کشورها

نيروهای اصلی .  شروع می شودجهانیيک کشور خارج شده و عصر انقالب 
 ديکتاتوری پرولتاريا در يک کشور و نهضت انقالبی پرولتاريا در  ــ:انقالب

ای نيمه پرولتاريا و دهقانان خرده پا در هتودهــ : عمدهذخائر . تمام کشورها
عمرات و کشورهای غير ی آزاديخواهانه در مستاهکشورهای مترقی و نهضت

زی و ا منفرد ساختن دمکراسی خرده بورژو ــ:هدف ضربت اصلی. مستقل
 با امپرياليسم سازشکاریاحزاب بين الملل دوم که تکيه گاه اساسی سياست 

 اتحاد انقالب پرولتاريائی با نهضت  ــ: صف آرائی نيروهاىهنقش. ميباشند
  .عمرات و کشورهای غير مستقلتآزاديخواهی مس

استراتژی . سرو کار استراتژی با نيروهای اساسی انقالب و ذخائر آن است
ديگر عوض می شود در صورتی که ى با انتقال انقالب از يک مرحله به مرحله

  .ين اساسًا تغييری نمی نمايدمعى  يک مرحلهیطی تمام دوره
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 تاکتيک عبارت است از تعيين روش .جزر و مد نهضت و تاکتيک) ٣
پرولتاريا در مدت نسبتًا کوتاه جزر يا مد نهضت، صعود يا نزول انقالب و 

مبارزه ى مبارزه در راه از پيش بردن اين خط مشی به طريق تبديل اشکال کهنه
عارهای کهنه به نو و از راه ترکيب اين و تشکيالت به اشکال تازه و تبديل ش

در حالی که هدف استراتژی مثًال پيروزی در جنگ . ديگر و غيره صور با يک
با تزاريسم يا بورژوازی و به آخر رساندن مبارزه با تزاريسم يا بورژوازی 

زيرا   تاکتيک در برابر خود مقاصد غير مهم تری را قرار می دهد،ميباشد،
زی در تمام جنگ کوشش نکرده بلکه هدف آن پيروزی در تاکتيک برای پيرو

عمليات و تعرضات آن ن يا ايى اين يا آن نبرد، اين يا آن رزم، اجرای موفقانه
. است که با موقعيت معينی از صعود و يا نزول انقالب مطابقت می نمايد

  .تاکتيک، جزئی از استراتژيست و مطيع و مجری اوامر آن است
در حالی که در .  تغيير می يابد،تضيات جزر و مدهاتاکتيک بنا بر مق

استراتژيک ى  نقشه)١٩١٧ى  تا فوريه١٩٠٣(اول انقالب ى مرحلهى دوره
در . بدون تغيير مانده بود، تاکتيک در ظرف اين دوره چندين بار تغيير کرد

 تاکتيک حزب تاکتيک تعرضی بود، زيرا ١٩٠٥ الی ١٩٠٣ای هسالى دوره
          اوج گرفتن نهضت به طرف باال بود لذا تاکتيک هم هنگام مد انقالب و

طبق اين وضعيت، صور مبارزه نيز . می بايستی با اين حقيقت منطبق می شد
اشکال مبارزه که در اين دوره . انقالبی و متناسب با مقتضيات مد انقالب بود

 عبارت بود از اعتصابات سياسی محلی، ،يکی جای ديگری را می گرفت
شات سياسی، اعتصاب عمومی سياسی، تحريم دوما، قيام، شعارهای نماي

بر حسب تغيير اشکال مبارزه، اشکال سازمانی نيز در آن .  انقالبییمبارزه
ی انقالبی دهقانان، های فابريک و کارخانه، کميتهاهکميته. دوره تغيير می کرد

لنی ی اعتصابی، شوراهای نمايندگان کارگران، حزب کم و بيش عهاتهکمي
  .کارگری، اينها بود اشکال سازمانی در عرض اين دوره

عقب  حزب مجبور به اتخاذ تاکتيک ١٩١٢ الی ١٩٠٧ی هاسالى در دوره
نشينی گرديد، زيرا در آن وقت در قوس نزولی نهضت انقالبی و جزر انقالب 

اين مطابق . قرار گرفته بوديم و تاکتيک نمی توانست اين حقيقت را ناديده انگارد
 به جای تحريم دوما. ضعيت، اشکال مبارزه و اشکال سازمان نيز تغيير يافتندو
و ها  سخنرانی ــ شرکت در دوما، به جای اقدامات علنی انقالبی خارج دوماــ

 اعتصابات جزئی  ــی عمومی سياسیهاکار در داخل دوما، به جای اعتصاب
ره مجبور شد به بديهی است که حزب در اين دو. اقتصادی و يا اصوًال سکوت

ی انقالبی نيز به تشکيالتی که قانون اجازه احالت مخفی در آيد و تشکيالت توده
می داد از قبيل تشکيالت فرهنگی و مدنی، کئوپراتيف و بيمه و غيره تبديل 

  . 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 هاد در صورتی که نقشهبار عوض شها هم تاکتيک ده

  .ميماند
سرو کار تاکتيک با اشکال مبارزه و اشکال تشکيالت پرولتاريا و تغيير و 

وضی از انقالب، تاکتيک ممکن مفرى بر اساس مرحله. ست اهم آهنگی آنها
  . تغيير يابد،چندين بار بنا بر مقتضيات جزر و مد و صعود و نزول انقالباست 
  : ذخائر انقالب عبارتند از.هبری استراتژيکر) 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

دشمن قوی را تطميع نموده برای تازه کردن نفس مجالی به دست آورد، که 
ميتواند موقتًا از يک قسمت آن صرفنظر نموده در عوض تفوق قوا را برای خود 

  .حفظ کند
  

  :ذخائر غير مستقيم
تضادها و تصادمات بين طبقات غير پرولتاريا در کشور خودی که ) الف

 و تقويت ذخائر خود از آنها استفاده يف دشمنعپرولتاريا می تواند برای تض
  ؛نمايد

بين دول ) مثل جنگ امپرياليستی(تضادها، تصادمات و جنگ ) ب
 که ممکن است در موقع تعرض و يا مانور در بورژوازی دشمن دولت پرولتاريا

  .پرولتاريا واقع شودى صورت عقب نشينی اجباری مورد استفاده
تفصيل نيست زيرا اهميت آنها بر در باب ذخائر قسم اول الزم به شرح و 

ذخائر شق دوم، که غالبًا اهميتشان ى ولی درباره. همه و هر کس روشن است
اول ى روشن نيست، بايد گفت که گاهی برای پيشرفت انقالب حائز درجه

مثًال تصور نمی رود بتوان آن اهميت عظيمی را که تصادم بين . اهميتند
و بورژوازی ليبرال سلطنت طلب ) ارها.اس(دمکراسی خرده بورژوازی 

شک در امر خروج   و بعد از آن داشته و بالهنگام انقالب اول) هاکادت(
به . ست، انکار نمود ادهقانان از زير نفوذ بورژوازی نقش مهمی بازی کرده

جنگ مخرب عمومی بين دستجات ى هطريق اولی نمی توان اهميت فوق العاد
نقالب اکتبر انکار نمود، يعنی همان موقعی را در دوران اها امپرياليستى عمده

 امکان نداشتند بر ضد ،به علت سرگرمی به جنگ فيمابين خودها که امپرياليست
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دولت جوان شوروی قوای خود را تمرکز دهند و پرولتاريا به همين علت موفق 
 تشکيل نيرو و تحکيم حکومت خويش ساخته و یشد تمام حواس خود را متوجه

چه بسا حاال که اختالفات و . ين را فراهم آوردچاک و دنيکوسائل شکست کل
جديد ى تناقضات بين دستجات امپرياليستی پيوسته عميق تر شده و وقوع محاربه

، اين قسم ذخائر برای پرولتاريا پيوسته ی حتمی می گرددادر ميان آنان مسئله
  .حائز اهميت بيشتری خواهد بود

 از تمام اين ذخائر برای نيل به  رهبری استراتژيک آن است کهىوظيفه
  .مفروض از ترقی آن صحيحًا استفاده نمايدى مقصود اساسی انقالب در مرحله

   صحيح از ذخائر عبارت از چيست؟ىاستفاده
 الزمه که عمده ترين آنها را بايد شرايطعبارت است از اجرای بعضی 

  :نکات زيرين دانست
 قطعی در ضعيف ترين ىانقالب در لحظهى  تمرکز قوای عمده.اوًال

ست، در وقتی که تعرض،  ادشمن، در وقتی که ديگر انقالب کامًال رسيدهى نقطه
لباب کرده و وقتی که اچهار نعل در حال پيشرفت است، در وقتی که قيام دق

استراتژی حزب . جلب ذخيره به طرف پيش آهنگ شرط قطعی موفقيت می باشد
ی دانست که انمونهى  است به مثابه را ممکن١٩١٧آوريل 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 . نقالب يعنی پرولتاريا جمع کرداپيش آهنگ ى را گرد طبقه

و تظاهرات ها از راه نمايشها اين دوران آن بود که چگونگی اقدامات در خيابان
آموخته شده و در همان ضمن ذخائر از راه شوراها در پشت جبهه به پيش آهنگ 
 ىنتيجه. ی سربازان در جبهه به طرف پيش آهنگ جلب گرددهاو از راه کميته

  .ست اقالب، ثابت نمود که استفاده از ذخائر به درستی انجام گرفتهان
استراتژيک از نيروهای انقالب با پس و ى لنين در باب اين شرط استفاده

  : پيش کردن تزهای مشهور مارکس و انگلس راجع به قيام چنين می گويد
  

 و در صورت شروع آن بازی کرد  نبايد با قيامهيچ وقت) ١» 
   .تا آخر پيش رفتنکته الزم است که بايد قطعًا دانستن اين 

تفوق عظيمی از  قطعی، در لحظه قطعی ىالزم است درنقطه) ٢
 را فراهم ساخت واال دشمن، که تهيه و تشکيالتش بهتر است، قيام قوا

  .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 تعرضديد و حتمًا شروع و بدون تر

  ."است
د دشمن غافلگير شود و تا وقتی که قوای وی وبايد کوشش نم) ٤

  .ست ازموقع استفاده نمود اهنوز پراکنده
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  اپيشرفتی کرد و هر طور شده

  ). چاپ روسی٣٢٠ ـ ٣١٩ ص  ٢١رجوع به جلد (
  

ضربت قطعی و شروع به قيام علنی، پس از اين که ى  انتخاب لحظه.ثانيًا
ست و  ااوج خود رسيدهى اطمينان حاصل شود که بحران به عالی ترين نقطه

رای جنگ حاضر و ذخائر مستعد تقويت وی پيش آهنگ تا آخرين رمق خود ب
  .ست احداکثر اغتشاش و اضطراب ايجاد گرديدهصفوف دشمن بوده و در 

  :لنين می گويد
  

  اگر جنگ قطعی را می توان کامًال فرارسيده دانست » 
کافی سردرگم شده باشند، ى  تمام قوای طبقاتی ما به اندازه ــ١ 

مبارزه غير قابل تحمل، ى جهبين خود در جنگ و جدال باشند، در نتي
  اگرخود را ناتوان ساخته باشند؛ 

 تمام عناصر دو دل، متزلزل و بی ثبات بينابينی، يعنی خرده  ــ٢
بورژوازی و يا دمکراسی خرده بورژوازی، جدا از بورژوازی، عمًال 

کافی در قبال ملت رسوا و مفتضح ى  خود را به اندازه،ورشکست شده
  اگرساخته باشند؛ 

و ترين   بين پرولتاريا احساساتی به نفع پشتيبانی از قطعیــ ٣
زی آغاز گشته و با اجسورانه ترين عمليات انقالبی ضد بورژو

در اين صورت است که ميتوان . نيرومندی رو به فزونی گذارده باشد
انقالب را فرا رسيده دانست، دراين صورت است که پيروزی ما، اگر 

صحيحًا به حساب آورده و موقع را ... ه شدی را که درباال اشارشرايط
 ص ٢٥رجوع به جلد  ( «. ستاخوب انتخاب کرده باشيم، تامين شده

  ) چاپ روسی ٢٢٩
  

  . يک چنين استراتژی دانستىطرز اجرای قيام اکتبر را می توان نمونه



٧١

از دست دادن آهنگ "تخلف از اين شرط موجب اشتباه خطرناکی است که 
 يعنی وقتی که حزب از جريان نهضت عقب مانده و يا ناميده می شود" 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" دست دادن آهنگ سرعت
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 بودندآبال تکليفی بود و ذخائر هنوز به طرف پيش
 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 چيدگیپي
 در حال حرکت به طرف اين مقصود و هامبارزه را از نظر دور ندارد و توده

تخلف از اين شرط .  خود، از راه منحرف نشوندهنگآگرد آمدن به دور پيش
ز دست ا"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
ن مقدماتی کوششی است حزب در اين لحظه فراموش کرده بود که تشکيل پارلما

که از طرف بورژوازی برای انحراف کشور از راه شوراها و داخل کردن آن 
 به عمل می آيد و بنابراين شرکت حزب در ،به راه پارلمانتاريسم بورژوازی

را بر هم زده کارگران و دهقانان را، ها ورقى ی ممکن است همهاچنين مؤسسه
انقالبی می کردند، ى مبارزه!" راها تمام قدرت به دست شو"که در زير شعار 

از پارلمان مقدماتی ها اين اشتباه با خروج بلشويک. از راه منحرف سازد
  .تصحيح و اصالح گرديد

 نقل و انتقال نيروهای ذخيره برای عقب نشينی منظم در موقعی که .رابعًا
دشمن قوی و عقب نشينی ضروری است و بی فائده بودن نبردی که دشمن 

 در موقعی که عقب نشينی با به ديگر سخنی کند از پيش محرز است، تحميل م
استخالص پيش آهنگ از زير ضربت و حفظ ى تناسب قوای موجود يگانه وسيله

  .ذخائر برای وی می باشد
  :لنين می گويد

  
آنها فقط .  احزاب انقالبی بايد معلومات خود را تکميل کنند» 

بايستی پی برند که ناگزير اکنون مي. چگونگی تعرض را می آموختند
اين دانش بايد با دانش ديگری تکميل گردد و آن اين که چگونه ميتوان 

 و  ــمی بايستی به اين نکته پی برد. صحيح تر عقب نشينی کرد
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 که  ــ پی بردن به آن می آموزد،تلخى انقالبی در اثر تجربهى طبقه
 ممکن نياموختن طرز صحيح تعرض و عقب نشينی پيروزی را غير

  ). چاپ روسی١٧٧ ص ٢٥رجوع به جلد  («. ميسازد
  

 بدست آوردن وقت، پراکندن قوای دشمن و جمع ؛هدف اين قسم استراتژی
  .آوری نيرو برای مبادرت به تعرض بعدی است

صلح برست را، که به حزب امکان داد فرصت بدست آورد و از  انعقاد
ای دشمن را متفرق سازد و مصادمات دراردوگاه امپرياليسم استفاد کند و قو

دهقانی را برای خود نگاهدارد و برای حمله به کلچاک و دنيکين ى توده
  .چنين استراتژی دانستى نيروهای 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» 
را از دست هر دو گروه متخاصم امپرياليسم خالص  خود ممکن است

 ــ،  که مانع عقد معامله عليه ما است ــنموده از خصومت و جنگ آنان
ی هامعينی را به دست می آوريم تا با دستى استفاده می کنيم و دوره

رجوع به (« . باز انقالب سوسياليستی را ادامه دهيم و محکم سازيم
  ). چاپ روسی١٩٨ ص ٢٢جلد 
  :ه سال بعد از عقد قرار داد مذکور باز هم لنين می گويدس
  

گذشتی  "صلح برست"که  می بيند "حاال ديگر هر احمقی هم"» 
رجوع ( « .بود که ما را قوی و نيروهای امپرياليسم را پراکنده ساخت

  ). چاپ روسی٧ ص ٢٧به جلد 
  

      ی که صحت رهبری استراتژيک را تأمين ا عمدهشرايطاينها هستند 
  .می نمايند
 رهبری تاکتيکی، جزئی از رهبری استراتژيک بوده .رهبری تاکتيکی) ٥

 رهبری تاکتيکی آن است که به ىوظيفه. و مطيع حوائج و مقاصد آن است
صحيح از ى ط شود و استفادهاشکال مبارزه و تشکيالتی پرولتاريا مسلى همه

قوای موجود، که برای آنها را برای رسيدن به حداکثر نتيجه بر اساس تناسب 
  .مقدمات پيشرفت استراتژيک الزم است، تأمين نمايدى تهيه

 صحيح از اشکال مبارزه و تشکيالتی پرولتاريا عبارت از ىاستفاده
  چيست؟ 
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 الزمی است که مهم ترين آنان به قرار ذيل شرايطعبارت از اجرای بعضی 
  :هستند

شکيالت که ل مبارزه و ت اهميت قرار دادن آن اشکا،اولى  در درجه.اوًال
و استعداد آن را  فعلی جزر و يا مد نهضت متناسب بوده شرايط با بيش از همه

ی ميليونی را هارا به مواضع انقالبی و سوق تودهها داشته باشد که رساندن توده
  .أمين نمايدانقالب و جا به جا نمودن آنان را درجبهه تسهيل و تى به طرف جبهه

ت که قسمت پيش آهنگ عدم امکان بقای رژيم کهنه و مطلب بر سر اين نيس
، هابلکه مطلب بر سر اين است که توده. انقراض حتمی آن را فهميده باشد

مردم به اين ضرورت پی برند و برای تقويت پيش آهنگ ى تودهها ميليون
 ،شخصی خود می توانندى  اين را فقط از روی تجربههااما توده. حاضر شوند

مردم امکان داده شود تا ى  تودههابر سر اين است که به ميليونموضوع . بفهمند
شخصی خود ضرورت و لزوم انقراض حکومت قديم را ى از روی تجربه

ها بفهمند و چنان اشکال مبارزه و چنان اشکال تشکيالتی انتخاب شود که توده
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 

ما تمرکز داده، مبارزه را بر اساس ونمی کرد که قوای خود را برای کار در د
کار توسعه دهد، تا اين که به توده امکان داده شود که از روی تجربيات  اين

 غير ممکن بودن وها فايدگی دوما و کذب مواعيد کادت شخصی خويش بی
کارگر درک نمايد، ى و ضرورت اتفاق دهقانان را با طبقهموافقت با تزاريسم 

کارگر نيز ى کارگر جدا شده و طبقهى پيش آهنگ از طبقهدر آن صورت 
 دوما، ى در دورههاتودهى بدون تجربه. داد از دست میها ارتباط خود را با توده

  .يا غير ممکن می بودپرولتارى  و ايجاد سلطههارسوا کردن کادت
 در اين بود که اين تاکتيک باعث جدائی ]٣[ تزوويسمآخطر تاکتيک 

  .وی ميشدى  قوای ذخيرههاهنگ از ميليونآپيش
 ١٩١٧که در آوريل سال " چپ"ی هاکمونيستى هرگاه پرولتاريا از عقيده

و ها  پيروی می کرد، يعنی در آن وقتی که منشويک،دعوت به قيام می نمودند
 طرفداران جنگ و امپرياليسم رسوا نشده بودند و هنوز به عنوانرها ا.اس
ها را راجع به صلح و را.و اسها يکی منشوها دروغ بودن نطقهنوزها توده

 ىحزب از طبقهشخصی خود نفهميده بودند، ى زمين و آزادی از روی تجربه
قانان و وسيع دهى  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 . درها منفرد نمی شدند و ديکتاتوری پرولتاريا غير ممکن ميبوا.و اس
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اشتباهات احزاب خرده بورژوازی و " ىتوضيح صبورانه"جهت تاکتيک 
  . بودعلنی در داخل شوراها يگانه تاکتيک صحيحى تاکتيک مبارزه

در اين بود که امکان داشت حزب را از " چپ"ی هاخطر تاکتيک کمونيست
خطر رهبر انقالب پرولتاريا به يک مشت توطئه چيان توخالی و بی زمينه بدل 

  .سازد
  :لنين می گويد

  
تا زمانی که تمام طبقه و . هنگ نمی توان فتح نمودآ تنها با پيش» 
ند و به اهنگ ابراز نکردهآشی وسيع موافقت خود را با اين پيهاتوده

ند و يا اقًال يک بی طرفی متمايل به امستقيم وی بر نخاستهپشتيبانی 
سوق دادن پيش آهنگ به پيکار قطعی نه ...نداحسن نظر اتخاذ نکرده

و اما برای آن که حقيقتًا . تنها حماقت بلکه جنايت محسوب می شود
فشار ی وسيع زحمتکش که زير ستم و 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 هااين 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. ست اکرده
ی سراسر با سواد و دارای تمدن عالی آلمان هم الزم هابلکه برای توده

آمد عمًال طعم تلخ ضعف و ناتوانی و بی ارادگی و درماندگی و 
نوکری در مقابل بورژوازی و دنائت حکومت پهلوانان بين الملل دوم 

کورنيلوف (ی بودن ديکتاتوری مرتجعين افراطی را را بچشند و حتم
به عنوان شق واحد در مقابل ) و شرکاء در آلمان ٢٢در روسيه و کاپ 

ين که به طور قطع متوجه  اديکتاتوری پرولتاريا به چشم ببينند تا
  ). چاپ روسی ٢٢٨ ص ٢٥رجوع به جلد  («. گردند  کمونيسم 

  
مخصوصی از زنجير وقايع ى آن حلقه معين پيدا کردن ىدر هر لحظه .ثانيًا

که با به دست گرفتن آن ممکن است تمام زنجير را در دست نگاه داشت و 
  . را برای وصول به موفقيت استراتژيک حاضر نمودشرايط

 مسائلی که در برابر حزب قرار مقصود آن است که از ميان سلسله
مود که حل آن از  روز را بايد جدا و انتخاب نىند مخصوصًا آن مسئلهاگرفته

                                                 
 در آلمان بود ١٩٢٠ــ رهبر کودتای ضد انقالبی سال  ) ١٩٢٢ ــ ١٨٦٧(  ــ کاپ ٢٢  ٢٢ 

حکومت جديد در آمد و اين ی معروف بود، او به صورت سرکرده" پوچ کاپ"که به  
  . سرنگون شداعتصاب عمومی کارگران آلمانی 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

اهميت اين اصل را ممکن است با دو مثال که يکی از آنها راجع به 
و دومی متعلق به ايام بسيار )  حزبايجاد و تأسيسى 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
 خرده کاری و محفل بازی سرتا پای موقعی که ديگر مربوط نبود، هنوز با يک

 صفت اصلی حيات ،فکرى  تشتت و تفرقه، وقتی کهحزب را زنگ زده می کرد
ی اعمدهى وظيفهاساسی و ى  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 .  برای تمام روسيه بود،)ايسکرا(غير علنی ى تأسيس روزنامه
 آن روزی شرايط غير علنی برای تمام روسيه ممکن بود در ىاز راه روزنامه

و تشکيالت ها تصال و ارتباط حوزه اهم آواز يعنی حزبی را که قابليتى هسته
 وحدت ايدئولوژيک و تاکتيکی و بدين شرايطى  و تهيهبی شمار را در يک واحد

  . ايجاد نمود،تشکيل حزب حقيقی را دارا باشدى طريق گذاشتن پايه
انتقال از جنگ به ساختمان اقتصادی، موقعی که صنايع در زير ى در دوره

از سر می گذراند و از کار افتاده بود و چنگال ويرانی وضعيت اسف آوری را 
در مضيقه بود و ايجاد پيوند بين اقتصاد روستائی از کمبود مصنوعات شهری 

صنايع دولتی با اقتصاد روستائی شرط اساسی ساختمان موفقيت آميز 
سوسياليستی شده بود، در اين دوره ترقی بازرگانی، ميان وظائف و سلسله 

 نپ پيوند بين صناعت شرايطچرا؟ زيرا در . ی بوداساسى وظيفهى  حلقه،وقايع
و اقتصاد روستائی جز از راه بازرگانی به طريق ديگری ممکن نيست؛ زيرا 

 نپ در حکم مرگ صناعت است؛ زيرا صناعت را شرايطتوليد بدون فروش در 
مصرف و ترقی بازرگانی ممکن است ترقی و توسعه داد؛ ى فقط از راه توسعه

 بازرگانی، پس از بدست آوردن ىمحکم شدن در رشتهپس از زيرا فقط 
د صناعت و بازار دهقانی را به وبازرگانی، پس از بدست آوردن اين حلقه می ش

 بنای اساسی شرايطديگری را برای ايجاد ى هم وصل کرد و مسائل روزمره
  .اقتصاد سوسياليستی حل نمود

  :لنين می گويد
  

ر سوسياليسم و يا  به طور کلی انقالبی بودن يا طرفدا» 
ى  آن حلقه،بايد 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 نمودن مقدمات انتقال به حلقه
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 و ی عبارت است از ترقیاچنين حلقه...  فعلیىدر لحظه» 
صحيح جريان آن ) هدايت( داخلی به شرط تنظيم بازرگانی دادن رونق

از زنجير تاريخی حوادث " یاحلقه"بازرگانی، آن . از طرف دولت
 ١٩٢١ی های انتقالی ساختمان سوسياليستی سالهااست 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 نمايندا عمدهشرايطهستند اينها 
 چه اختالفی بين تاکتيک انقالبی و تاکتيک .رفرميسم و رولوسيونيسم) ٦

  رفرميستی موجود است؟
تصور می کنند که لنينيسم به طور کلی مخالف رفرم و مخالف ا هبعضی

ر کس بهتر      از ها هبلشويک. اين بکلی غلط است. مصالحه و سازش است
 شرايطو با وجود " هرچه بدهند غنيمت است"می دانند که در مفهوم معينی 

  .معين ومفروضی، عمومًا رفرم و خصوصًا مصالحه و سازش الزم و مفيد است
  :لنين می گويد

  
 آيا خنده آور نيست که بخواهيم در راه واژگون ساختن »

 دشوارتر و لمللی جنگ کنيم، جنگی که صد بارابورژوازی 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(بين دشمنان 

ولو متفق موقتی، بی ثبات، (سازش و مصالحه متفقين ممکن را 
 آيا چنين عملی در حکم آن رد نمائيم؟) م باشندمتزلزل و مشروط ه

نيست که در حين صعود دشوار بر فراز کوهی که هنوز شناخته نشده 
ست قبًال تصميم بگيريم که خود را به پيچ  او پای کسی به آنجا نرسيده

وخم نياندازيم و گاه به گاه مراجعت نکنيم و از راهی که انتخاب 
  «ت و جوانب ديگر راه را نسنجيم؟يم منصرف نشويم و در جهااکرده

  ). چاپ روسی ٢١٠ ص ٢٥رجوع به جلد ( 
  

ه می بينيم مطلب بر سر رفرم يا سازش و صلح و مصالحه نيست  کچنان
  .ست که مردم از رفرم و سازش می کننديابلکه بر سر آن استفاده

 رفرم غايت مقصود و عمليات انقالبی فقط برای ؛برای شخص رفرميسم
ی نبودن عريضه و اغفال است، و به اين سبب رفرم در صورت بحث و خال
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 حکومت بورژوازی حتمًا به آلت استحکام شرايطوجود تاکتيک رفرميستی و در 
  .انقالب بدل می گرددى اين حکومت و تفرقه

اما بر عکس برای شخص انقالبی، موضوع عمده عمليات انقالبی است نه 
به اين مناسبت رفرم، در  .انقالب استرفرم، برای او رفرم فقط محصول فرعی 

 وجود حکومت بورژوازی، طبعًا به شرايطصورت وجود تاکتيک انقالبی و در 
ى نهبعدی دامى آلت انحالل اين حکومت و استحکام انقالب و به تکيه گاه توسعه

  .نهضت انقالبی تبديل می شود
ی برای که آن را چون چنگک شخص انقالبی رفرم را برای آن قبول می کند

 بکار برد و از آن مانند سرپوش برای تقويت اتصال عمليات علنی با غيرعلنی
جهت سرنگون ساختن ها انقالبی تودهى  به منظور تهيهعمليات غير علنی

  .بورژوازی استفاده نمايد
  . امپرياليسمشرايطو سازش در  انقالبی از رفرمى  معنای استفادهاين است

ا برای آن قبول می کند که از هر نوع اما رفرميست بر عکس، رفرم ر
برای انقالب لطمه وارد ها تودهى عمليات غير علنی اجتناب ورزد، به کار تهيه

  . استراحت کند،لم داده" اعطاء شده"رفرم ى آورد و در زير سايه
  . معنای تاکتيک رفرميستیاين است
فته  است که گیدر وضعيت امپرياليسم به قرارها و سازشها  رفرمىمسئله

  .شد
پس از سرنگون ساختن امپرياليسم و ظهور ديکتاتوری پرولتاريا ولی 

 شرايطحکومت پرولتاريا ممکن است در . ی دگرگون می شودامطلب تا اندازه
معين و کيفيات مخصوصی مجبور شود در طريق تجديد ساختمان رژيم موجوده 

چه  اع و يا، چنانموقتًا از راه انقالبی منحرف شده از طريق تغيير تدريجی اوض
به طريق "  می گويد،٢٣ "...راجع به اهميت طال"مشهور خود ى لنين در مقاله
 و از راه غير مستقيم، از راه رفرم وگذشت نسبت به طبقات غير "رفرميستی

اين طبقات فرصتی به انقالب بدهد تا تجمع قوا بنمايد و ى پرولتاريا برای تجزيه
نمی توان انکار نمود که اين راه تا . سازد را برای تعرض جديد فراهم شرايط
ولی فقط الزم است به خاطر سپرد که ما . است "رفرميستی"معينی راه ى اندازه

در اينجا با کيفيت بسيار مخصوصی مواجه هستيم و آن اين است که رفرم در 
اين مورد از طرف حکومت پرولتاريائی اجراء می شود و باعث تحکيم حکومت 

ى ادن فرصت الزم به وی می گردد و منظور از اين رفرم تفرقهپرولتاريا و د
  .طبقات غير پرولتاريا استى انقالب نبوده بلکه تفرقه

  .ی رفرم به متضاد خود بدل می شودشرايطبنابراين در تحت چنين 
                                                 

اهميت طال، اکنون و پس از پيروزی کامل ی درباره" ــ منظور اثر لنين به عنوان ٢٣  ٢٣
  .است" سوسياليسم
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حکومت پرولتاريائی فقط و فقط از اين اجرای چنين سياستی از طرف 
 دوران گذشته به قدر کافی وسيع بوده و انقالب درى لحاظ ميسر است که دامنه

ست تا بتوان عقب نشينی کرد و تاکتيک تعرض  افضا و ميدان کافی فراهم آورده
را به تاکتيک عقب نشينی موقت و حرکت از راه غير مستقيم و بيراهه تبديل 

  .نمود
به اين ترتيب هرگاه سابقًا در موقع حکومت بورژوازی، رفرم محصول 

رفرم ى  اکنون يعنی درزمان ديکتاتوری پرولتاريا سر چشمه،دفرعی انقالب بو
 فتوحات انقالبی پرولتاريا و ذخائری است که در دست پرولتاريا تمرکز يافته

  .ستا
  :لنين می گويد

  
 فقط مارکسيسم مناسبات بين رفرم و انقالب را دقيقًا و صحيحًا »

ت را       ست و ضمنًا مارکس فقط يک سوی اين مناسبا اهتعيين 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. داشت
انقالبی طبقاتی پرولتاريا ى بود که آن را محصول فرعی مبارزه

 از پيروزی پرولتاريا، هر چند که در يک کشور باشد، در پس... بدانيم
از . ی ظاهر می گردداتازهى مناسبات و روابط رفرم با انقالب نکته

 مسئله به همان حال سابق باقی ميماند ولی از حيث شکل ،لحاظ اصول
تغييری پديد می آيد که مارکس شخصًا نمی توانست آن را پيش بينی 

اساس فلسفه و سياست مارکسيسم امکان پذير کند اما درک آن فقط بر 
          يعنی ( آنها  استبرای کشوری که به پيروزی نائل شده...می باشد

با اين که در مقياس بين المللی باز هم همان  (،)استالين.ی ــ هافرمر
، پس از نيل به اين پيروزی، در مواردی )می باشند" محصول فرعی"

 و ديگر قوای کافی برای اين و يا آن د شدکه حداکثر فشار به قوا وار
. تحول انقالبی موجود نيست، حکم يک تنفس الزم و قانونی را دارند

قوائی به دست می دهد که حتی در موقع " ىذخيره"پيروزی، چنان 
عقب نشينی اجباری هم می توان خود را خواه از حيث مادی و خواه 

 ٨٥ ـ ٨٤ ص ٢٧جلد رجوع به ( « . از حيث معنوی نگاهداری نمود
  ).چاپ روسی 
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٨  
  
  حزب

  
  

احزاب ترقی کم و بيش صلح آميز که ى ما قبل انقالب و دورهى در دوره
ای هبين الملل دوم از حيث نيرو در نهضت کارگری سيادت داشته و شکل

 حزب شرايطپارلمانی صور اساسی و اصلی حساب می شد، در اين ى مبارزه
 زدوخوردهای علنی انقالبی کسب شرايطعدًا درآن اهميت جدی و قطعی را که ب

 دارا نبود و نمی توانست باشد، کائوتسکی در دفاع از حمالت وارده به ،نمود
لملل دوم ابزارصلحند، نه ابزار جنگ و به االملل دوم می گويد احزاب بينابين

ی انقالبی پرولتاريا قادر هاقيامى همين جهت هم بود که آنها هنگام جنگ و دوره
ولی معنای آن . اين کامًال صحيح است. ه تشبث به هيچ اقدام جدی نگرديدندب

انقالبی ى لملل دوم به درد مبارزهاچيست؟ معنايش آن است که احزاب بين
پرولتاريا نيستند که کارگران را به ى پرولتاريا نمی خورند و احزاب مبارزه
 برای انتخابات ی انتخاباتی هستند کههاهطرف حکومت سوق دهند، بلکه دستگا

سيادت ى اين قضيه که در دوره. نداپارلمان و مبارزات پارلمانی درست شده
 حزب نبود و ،لملل دوم تشکيالت اساسی سياسی پرولتاريااای بينهاپورتونيست

می دانيم که در .  به همين دليل است، در حقيقتبلکه فراکسيون پارلمانی بود
فراکسيون پارلمانی ی و عناصر تابعه حقيقت،حزب در اين دوره يکی از ضمايم

 و با بودن چنين حزبی در رأس شرايطمحتاج به اثبات نيست که در چنين  .بود
پرولتاريا برای انقالب باقی ى کارها ديگر جائی برای صحبت در اطراف تهيه

  .نمی ماند
ى  تازه، دورهىدوره. ولی با ظهور دوران جديد موضوع اساسًا تغيير کرد

انقالب ى تظاهرات انقالبی پرولتاريا، دورهى ار طبقات، دورهتصادمات آشک
مستقيم قوا برای سرنگون ساختن امپرياليسم و ى تهيهى پرولتاريائی، دوره

اين دوره در مقابل پرولتاريا مسائل . تصرف حکومت به دست پرولتاريا است
 بر عمليات حزبیى جديدی را قرار می دهد که عبارتند از تجديد ساختمان کليه

انقالبی ى مبارزهى تازه و انقالبی، تربيت کارگران با روحيهى اساس و پايه
برای بدست گرفتن حکومت، تهيه و جلب ذخائر، اتفاق با پرولترهای کشورهای 

محکم با جنبش آزاديخواهی مستعمرات و کشورهای ى همجوار، استقرار رابطه
زه را می توان با قوای تصور اين که اين مسائل تا. غير مستقل و غيره و غيره

 صلح آميز شرايطاحزاب سوسيال دمکرات سابق حل نمود، يعنی احزابی که در 
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س و حرمان أ معنايش اين است که خود را به ي؛نداپارلمانتاريسم نشو و نما يافته
داشتن چنين وظائفی بر دوش، هنگامی که . کامل و شکست مسلم محکوم سازيم
ند معنايش به حالت خلع سالح کامل در آمدن احزاب قديمی در رأس امور هست

  . الزم به اثبات نيست که پرولتاريا نمی توانست با چنين وضعيتی بسازد. است
 مبارز، حزب انقالبی، حزبی ، حزباز اينجاست لزوم تأسيس حزب جديد

قدر کفايت جسور تا بتواند پرولترها را به مبارزه در راه تصرف حکومت ه ب
ى  غامض و پيچيدهشرايطکافی مجرب تا بتواند در ى زهسوق دهد، به اندا

کافی دارای قابليت انعطاف تا ى به کنه کارها پی برد، به اندازهاوضاع انقالبی 
  . از هرگونه موانع نامرئی در راه مقصود بگذرد

بدون چنين حزبی تصور سرنگون ساختن امپرياليسم و به دست آوردن 
  . کردديکتاتوری پرولتاريا را هم نبايد

  .اين حزب جديد حزب لنينيسم است
  است؟ خصوصيات اين حزب جديد از چه قرار

مقدم بر هرچيز حزب بايد  .کارگرى پيش آهنگ طبقهى زب به مثابهح) ١
کارگر، ى حزب بايد بهترين عناصر طبقه. کارگر باشدى  طبقهپيش آهنگ

 به خود جذب تجارب انقالبی و صميميت بی حد ايشان را نسبت به کار پرولتاريا
ولی حزب برای اين که حقيقتًا پيش آهنگ باشد بايد به تئوری انقالبی وعلم . نمايد

در غير اين صورت حزب به . به قوانين نهضت و قوانين انقالب، مسلح باشد
حزبی که .  خود قادر نيستبه دنبال  بردن پرولتاريا وپرولتارياى رهبری مبارزه

کارگر ى طبقهى گی گذران و افکار تودهفعاليت خود را فقط به ثبت چگون
القيدی سياسی   قادر به رفع رکود و،محدود کند و در دنبال نهضت خودرو افتاده

ها نباشد، و نتواند از منافع آنی پرولتاريا پا فراتر نهاده و تودهها گونه نهضت اين
ب نمی تواند حز را تا وصول به مقام درک منافع طبقاتی پرولتاريا ارتقاء دهد،

 دوربين تر از ،کارگر قرارگرفتهى حزب بايد در پيشاپيش طبقه. حقيقی باشد
که در دنبال وقايع و  کارگر باشد و پرولتاريا را به دنبال خود ببرد نه اينى طبقه

را ترويج " دنباله روی"لملل دوم که ااحزاب بين. جريانات خودرو روان گردد
هستند که زی يعنی سياستی می کنند عمال و اجرا کنندگان سياست بورژوا

فقط حزبی که . آلت محض در دست بورژوازی محکوم می سازدپرولتاريا را به 
را ها پيش آهنگ پرولتاريا بوده و قابليت آن را داشته باشد که تودهى واجد نظريه

کارگر ى  فقط چنين حزبی می تواند طبقه؛طبقاتی ارتقاء دهدتا سطح درک منافع 
  .يسم منصرف ساخته به نيروی سياسی مستقلی تبديل نمايدرا از راه ترديونيون

  . کارگر استىحزب، پيشوای سياسی طبقه
کارگر و پيچيدگی موقعيت 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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 جنگ بيشتر نباشد از آن کمتر ايطشر هر آينه اگر از شرايطپيچيدگی اين . گفتم
کيست که می تواند در .  پی ببردشرايطنه اين ـُکيست که می تواند به ک. نيست
کارگر را به طور صحيحی راهنمائی کند؟ هر ى تودهها  ميليونشرايطاين 

آيا .  مجبور است دارای ستاد مجربی باشد،ارتشی که نخواهد دچار شکست گردد
دشمنان ى ا، در صورتی که مايل نباشد خود را طعمهواضح نيست که پرولتاري

جانی خود سازد، به طريق اولی نمی تواند از چنين ستادی بی نياز باشد؟ اما اين 
 ىطبقه. ستاد کجا است؟ اين ستاد فقط حزب انقالبی پرولتاريا می تواند باشد

  .کارگر بدون حزب انقالبی، ارتش بدون ستاد است
  .ا استحزب ستاد جنگی پرولتاري

او بايد در عين حال .  باشدپيش آهنگى اما حزب نمی تواند فقط دسته
ی حياتی خود 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
 پر می گردد و مادام که دائمًا از افرادی که از طبقات ديگر خارج می شوند

پيش آهنگ تعالی يابد، ى ست تا سطح دسته انتوانستهکارگر ى  طبقهىهمه
ی هاو تودهها ی بين حزب، کارگرىطبقهى پيش آهنگ با بقيهى تفاوت بين دسته

ولی هرگاه اين اختالف به انقطاع بدل . غير حزبی هم نمی تواند از ميان برود
فتاده و تنها بماند در اين صورت حزب هم از شده و حزب از توده به کلی دور ا
ی غير حزبی پيوند هاهرگاه حزب با توده. حال حزب بودن خارج خواهد شد

ای غير حزبی وابستگی وجود نداشته هنداشته باشد، هرگاه بين حزب و توده
رهبری وی را قبول نکنند و حزب در بين توده دارای ا ههر گاه اين توده باشد،

  . کندیو سياسی نباشد، نمی تواند طبقه را رهبراعتبار اخالقی 
اخيرًا دويست هزار عضو جديد از بين کارگران در حزب ما قبول گرديدند 

د اين غير حزبی نسبت به وروى در اينجا اين نکته شايان توجه است که توده
اشخاص بيشتر از خود آنها فعاليت و عالقه به خرج داده و در قبوالندن اعضاء 

دًا شرکت نموده و بدون تصويب ايشان اعضاء تازه قبول            به حزب ج
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 خودحزب ما را حزب 
 به آن از دل و جان عالقمندند و به طيب خاطر سرنوشت خويش راى 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  الينفک طبقهحزب جزء

  :لنين می گويد
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و در  (تقريبًا تمام طبقه  ما حزب طبقه هستيم و به اين جهت» 
بايد تحت ) موقع جنگ، در دوران جنگ داخلی تحقيقًا تمام طبقه

رهبری حزب ما اقدام به عمل نموده و به حزب ما حتی المقدور 
 چه تصور می شد که يک نزديک تر و متصل تر گردد، ولی چنان

تا  طبقه با وجود رژيم سرمايه داری می تواند یباره همه يا تقريبًا همه
نی حزب سوسيال پيش آهنگ خود يعى سطح فهم و فعاليت دسته

دنباله " و ]٤[  مانيلوويسمیدمکرات خويش تعالی يابد، چنين تصور
هيچ سوسيال دمکرات عاقلی تا به حال در اين مسئله . ميبود" روی

ست که با وجود رژيم سرمايه داری حتی تشکيالت  اترديد نداشته
    ترو به فهم قشرهای عقب مانده که بدوی (کارگری ى اتحاديه

کارگر را فرا ى  طبقهینمی تواند همه ويا تقريبًا همه) نزديک تر است
ئی هاتودهپيش آهنگ و تمام  ىفراموش کردن تفاوت بين دسته. گيرد

دائمی ى که به طرف او جلب می شوند و فراموش کردن وظيفه
 سطح ترقی  بيش از پيش اقشار وسيع تاارتقاءپيش 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 د واقعًا مبارزهدر صورتی که حزب بخواه .کارگر نيستى آهنگ طبقه

وظائف .  خود نيز باشدى طبقهمتشکلى را رهبری نمايد، بايد در عين حال دسته
حزب بايد در . لعاده عظيم و گوناگون استا سرمايه داری فوقشرايطحزب در 
پرولتاريا را ى  بسيار سخت و مشکل تکامل داخلی و خارجی، مبارزهشرايط

قتضی تعرض است پرولتاريا را به رهبری نموده، در موقعی که اوضاع م
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 

 وقتی اين وظائف را می تواند ،ولی حزب. يدو پايداری و متانت را ايجاد نما
.  پرولتاريا باشدمتشکلى انضباط و انتظام و دستهى انجام دهد که خود مجسمه

ى  تودهها سخنی هم در باب رهبری حقيقی ميليونشرايطبدون وجود اين 
  .پرولتاريا از طرف حزب نمی تواند در ميان باشد

  . کارگر استى متشکل طبقهىحزب دسته
ر که حزب يک واحد متشکلی است ضمن فرمول بندی معروفی که اين فک
 تحکيم گشته و در آنجا ،ست احزبی ما کردهى  يکم آئين نامهىلنين در ماده
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چنان اعضائی که   آن؛ تشکيالت و اعضاء حزبمجموعحزب عبارت است از 
 بر ١٩٠٣که از همان سال ها منشويک .به يکی از تشکيالت حزب وابسته باشند

ديگری " سيستم "،ن فرمول شروع به اعتراض نمودند، در عوض آنضد اي
عضو " اسم" که عبارت بود از ورود خود سرانه و اطالق پيشنهاد ميکردند

که به " اعتصاب کننده"و " متمايل"و " دانش آموز"و " پروفسور"حزب به هر 
ی حزبی هايک از سازمان نحوی از انحاء از حزب طرفداری کرده ولی در هيچ

محتاج به اثبات نيست که هرگاه اين          . نشده و نمی خواهد داخل شوداخل د
عجيب در حزب ما معمول می شد، بال ترديد منجر به پر کردن حزب " سيستم"

غير متشکل " اجتماع"از پروفسورها و دانش آموزان و تغيير ماهيت آن به يک 
 شده قغر" متمايلين"يای اجتماعی که در در و بی انضباط می گرديد،و پراکنده 

ى و سرحد بين حزب و طبقه را زدوده و وظائف حزب را در راه ارتقاء توده
ديگر الزم به تذکر . پيش آهنگ زير پا می انداختى غير متشکل به سطح دسته

 ىاپورتونيستی، حزب ما نمی توانست نقش هسته" سيستم"نيست که با چنين 
  .ان انقالب ما ايفاء نمايدکارگر را در جريى طبقهى متشکل کننده

  :لنين می گويد
  

نامشخص کلی  نظر رفيق مارتف حدود حزب بهى  از نقطه» 
خود را عضو حزب "می تواند " هر اعتصاب کننده"می ماند، زيرا 

ضرر   ".نام"اين پراکندگی چيست؟ انتشار وسيع ى فايده ".اعالم نمايد
  نمودن طبقه و  راجع به مخلوط سازمان شکنانهآن، توليد افکار 

  ).چاپ روسی٢١١ ص ٦رجوع به جلد  ( «. حزب
  

حزب ضمنًا .  تشکيالت حزبی نيستمجموع ولی حزب فقط عبارت از 
ى  واحد اين تشکيالت و اجتماع رسمی آنان در يک مجموعهسيستمعبارت از 

واحدی است که دارای مقامات باالئی و پائينی رهبری کننده و اطاعت اقليت از 
. اعضای حزب می باشدى ء برای همهالجراا تصميمات عملی حتمیواکثريت 

، حزب نمی تواند يک واحد کل متشکلی بوده و قابليت شرايطبدون وجود اين 
  .کارگر را دارا باشدى طبقهى رهبری منظم و متشکل مبارزه

  :لنين می گويد
  

 حزب ما، متشکل و رسمًا يک پارچه نبود، بلکه فقط سابقًا » 
ز دستجات خصوصی بود و به اين سبب روابط بين اين ی اامجموعه

ديگر نمی توانست چيز ديگری  جز تأثير فکری بر يکدستجات نيز 
يم که معنی آن ايجاد قدرت، تبديل ا، ما حزب متشکل شدهاکنون. باشد
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پائين ترها از مقامات عالی تر نفوذ فکری به نفوذ قدرت، اطاعت 
  ).٢٩١اب ص رجوع به همان کت («. حزبی می باشد

  
 اتفاق می افتد که پرنسيپ اطاعت اقليت از اکثريت و رهبری امور غالبًا

و غيره متهم می گردد و مورد " 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 هواحد و رهبری مبارزى حزب به عنوان يک مجموعه
تشکيالتی، اجرای ى لنينسم، در مسئله. غير ممکن می بودها اجرای اين پرنسيپ
و " نهليسم روسی"مبارزه عليه اين پرنسيپ را لنين . استها کامل اين پرنيسپ

  .ناميده اليق استهزاء و طرد می داند" آنارشيسم اشرافی"
ر ثابت در کتاب خود چه که لنين نسبت به اين عناصر غي اين است آن

  :بيان می کند " ...يک گام به پيش"موسوم به 
 اين آنارشيسم اشرافی مخصوصًا از مختصات نهليست روسی »
 مدهشی می بيند،" ىکارخانه" يک  رااو تشکيالت حزبی. است

از ...شماردمی " بندگی " رااطاعت جزء از کل و اقليت از اکثريت
ور و غم آميشود و با حالت خنده برآشفتهتحت رهبری مرکز  کارتقسيم

 "پيچ و مهره" را به صورت ها می کند که انسانندبه و زاری انگيزی
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 ... بر روی عدم رضايت از اعضاء مؤسسات مرکزی
ی؛ تو امن از طرف کنگره انتخاب شدهى هستی زيرا بر خالف اراده

 نه یگره اتکاء می کنفورماليست هستی زيرا بر تصميمات رسمی کن
بر موافقت و رضايت من؛ تو خشن و مکانيکی کار می کنی زير در 

حزبی اشاره کرده و ميل مرا ى کنگره" مکانيکی"کارها به اکثريت 
برای دخول در دستگاه رهبری در نظر نمی گيری؛ تو مستبدی زيرا 

 ٢٤ «. قديم واگذاریگرم ى  را به دست جرگهقدرتنمی خواهی که 
  ). چاپ روسی٣١٠ و ٢٨٧ ص ٦به جلد رجوع (
  

                                                 
کسلرد، مارتف، پوترسف و ديگران است که تابع آ" ىجرگه"ـ سخن بر سر ٢٤ ٢٤

   .استالين.  ــ ی.متهم می کردند" بوروکراتيسم " دوم نبوده و لنين را به ى  کنگرهتصميمات
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 حزب .سازمان طبقاتی پرولتارياعالی ترين شکل ى حزب به مثابه) ٣
 کارگر ىولی حزب يگانه سازمان طبقه. کارگر استى متشکل طبقهى دسته
ی ديگر هم هست که بدون آنان هاپرولتاريا دارای يک سلسله سازمان. نيست

ی کارگری، هااتحاديه: آميزی بکندموفقيت ى  مبارزهنمی تواند با سرمايه
ی پارلمانی، اهی، فراکسيونای فابريکی و کارخانهها، سازمانهاکئوپراتيف
ی فرهنگی ومدنی، سازمان های غير حزبی زنان، مطبوعات، سازمانهااتحاديه

، )درموقع عمليات علنی انقالبی(انقالبی و نظامی  یاهجوانان، سازمان
 در صورتی که پرولتاريا (ل دولتی تشکيالت شوراهای نمايندگان به عنوان شک

، غير حزبی بوده هااکثريت عظيم اين سازمان .و غيره) در رأس حکومت باشد 
تمام . و فقط يک قسمت از آنها مستقيمًا به حزب مربوط و يا از شعبات آن هستند

کارگر مطلقًا الزمند، زيرا بدون ى  معينی برای طبقهشرايط در هااين سازمان
مبارزه غير ممکن ى ی مختلفههاتحکيم مواضع طبقاتی پرولتاريا در رشتهآنان 

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

چه چيز  ود؟رهبری را با وجود اين کثرت تشکيالت چگونه می توان ايجاد نم
رهبری نخواهد شد؟ تضمين می نمايد که تعدد تشکيالت موجب تشتت عمل در 

 مخصوص به خود کارى  در رشتههاممکن است بگويند هر يک از اين سازمان
ولی . البته اين صحيح است. کرده و به اين جهت نمی تواند مزاحم ديگری شود

ا در يک جهت جريان بايد کار رها اين سازمانى اين هم راست است که همه
پرولترها ى  واحد خدمت می کنند که طبقهىزيرا آنها همه به يک طبقه. دهند
ى سؤال می شود که کی آن خط مشی و جهت عمومی را که همه .است

 تعيين می کند؟ کجا ،بايد در آن جهت عمليات خود را اجراء نمايندها سازمان
تن تجارب الزم بتواند اين داشى 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

ای اين منظور حزب دارای تمام وسائل الزم می باشد زيرا، اوًال حزب بر
کارگر است که اين عناصر نيز با ى محل اجتماع مهم ترين عناصر طبقه

تشکيالت غير حزبی مستقيمًا رابطه داشته و غالبًا رهبر آنها هستند؛ ثانيًا، حزب 
ى ب تهيهکارگر است، بهترين مکتى  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 که قادر بر تمرکز  خود، يگانه تشکيالتیذواست، نظر به تجربه و نف
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اقسام و ى د که کليهپرولتاريا بوده و بنابراين قدرت دارى رهبری مبارزه
و ی کمکی هاکارگر را به ارگانى ی غير حزبی طبقههاهرگونه سازمان

  .اتصال حزب به طبقه تبديل نمايدى زنجيره
  . پرولتاريا استىحزب عالی ترين شکل تشکيالت طبقه

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 و در آن بال ترديد دارای نفوذند تما
 حزب پرولتاريا نزديک شده و هی غير حزبی در کارهای خود بهااين سازمان

  .رغبت رهبری سياسی آن را قبول نماينداز روی رضا و 
  : به همين جهت است که لنين می گويد

  
 و  « شکل تجمع پرولترهاعالی ترين» حزب عبارت است از 

اشکال ديگر تشکيالتی زحمت کشان بايد تحت رهبری سياسی ى کليه
  ). چاپ روسی ١٩٤ ص ٢٥ رجوع شود به جلد .(آن باشد
  

" بی طرفی"و " استقالل"تونيستی به همين جهت است که تئوری اپور
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 . ديکتاتوری پرولتاريازارفاى حزب به مثابه) ٤

پرولتاريا و در ميان ى حزب در داخل طبقه. تشکيالت پرولتاريا است
وجه  ولی از اينجا به هيچ. ی اين طبقه مبداء اصلی رهبری می باشدهاسازمان

   يد که حزب را می توان به خودی خود هدف غائی و نيروئی آچنين بر نمی 
حزب نه فقط عالی ترين شکل تجمع طبقاتی پرولترها است .  بذات دانستقائم

  بدست آوردنبرای در دست پرولتاريا  استابزاریبلکه در عين حال 
 تحکيم برایست و  اديکتاتوری در موقعی که هنوز اين ديکتاتوری بدست نيامده

ى مسئلههرگاه پرولتاريا . آن در موقعی که به دست آمده استى و توسعه
و ها  امپرياليسم و حتمی بودن جنگشرايطحکومت را در پيش نداشت، هرگاه 

نيروهای پرولتاريا در يک نقطه و تجمع ى مستلزم تمرکز کليهوجود بحران 
ی نهضت انقالبی در يک محل برای سرنگون کردن بورژوازی و به هارشته

ارای چنين دست آوردن ديکتاتوری پرولتاريا نمی بود، حزب نمی توانست د
اهميت عظيمی شود و نمی توانست تمام اشکال ديگر تشکيالت پرولتاريا را 
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ستاد ى حزب برای پرولتاريا مقدم بر همه به مثابه. لشعاع خويش قرار دهداتحت
الزم است که برای در دست گرفتن موفقيت آميز حکومت ضروری        ،جنگی

 پرولتاريای روسيه بدون داشتن تصور نمی رود الزم به اثبات باشد که. می باشد
ی پرولتاريا به دور خود بوده و احزبی که قادر به جمع آوری تشکيالت توده

 نمی توانست ،قادر به تمرکز رهبری تمام نهضت در ضمن مبارزه باشد
  .ديکتاتوری انقالبی خود را به وجود آورد

ری ولی حزب برای پرولتاريا نه فقط به منظور به دست آوردن ديکتاتو
آن ى  آن برای حفظ ديکتاتوری، برای تحکيم و توسعهتالزم است بلکه ضرور

  .به نفع پيروزی کامل سوسياليسم بيشتر می باشد
  :لنين می گويد

  
 به طور قطع اکنون ديگر بر همگان روشن است که اگر يک » 

انضباط بی اندازه سخت و واقعًا آهنين در حزب ما نمی بود و اگر 
کارگر يا به عبارت ديگر از ى طبقهى مام تودهحزب ما از طرف ت

طرف تمام آنهائی که در اين طبقه دارای تفکر، شرافت، جانبازی 
ونفوذ بوده و اليق اين هستند که طبقات عقب مانده را رهبری نمايند به 

نه اين که دو سال ها  بلشويک، پشتيبانی نمی شدانهطور کامل و فداکار
 نمی توانستند حکومت را در دست خود و نيم بلکه دو ماه و نيم هم

  ). چاپ روسی ١٧٣ ص ٢٥ ه جلدرجوع ب  ( «. نگاهدارند
  

 معنای آن اين است ديکتاتوری چيست؟ "ىتوسعه"و " حفظ"ولی آيا معنی 
باط و تشکيالت رسوخ داده شود؛ اين ضپرولتاريا روح انى تودهها که در ميليون

نيرومندی بر ضد نفوذ و دژ گاه ی پرولتاريا تکيه هااست که در داخل توده
مخرب محيط خرده بورژوازی و عادات خرده بورژوازی ايجاد شود؛ اين است 

تجديد تربيت و تغيير ماهيت دادن به ى که کار تشکيالتی پرولترها در زمينه
ی پرولتاريا هاقشرهای خرده بورژوازی تقويت داده شود؛ اين است که به توده

نند خود را مانند نيروئی تربيت کنند که قادر به از کمک و مساعدت شود تا بتوا
ولی .  برای سازمان توليد سوسياليستی باشدشرايط ىميان بردن طبقات و تهيه

 اينها بدون داشتن حزبی که از حيث وحدت و انضباط کامًال ىاجرای همه
  .نيرومند باشد، غير ممکن است

  :لنين می گويد
  

سر سخت، خونين و بدون ى ه ديکتاتوری پرولتاريا يک مبارز» 
نظامی و اقتصادی، تعليم دهنده و  خونريزی، جبری و مسالمت آميز،
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نيروی عادت  .قديم می باشدى اداره کننده بر ضد قوا و سنن جامعه
بدون حزب . ميليون انسان، مخوف ترين نيروها استها و دهها ميليون

تماد تمام آهنين که در مبارزه آبديده شده، بدون حزبی که مورد اع
عناصر پاکدامن اين طبقه باشد، بدون حزبی که بتواند افکار و 

، غير ممکن است  کندروحيات توده را در نظر بگيرد و در آن نفود
 ص ٢٥رجوع به جلد (  «. ی را با موفقيت پيش برداچنين مبارزه

  ). چاپ روسی ١٩٠
  

 دست  که ديکتاتوری را بهاز 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 
  .عمر ديکتاتوری پرولتاريا، حزب هم به زندگی خود خاتمه می دهد

 .مغايرت داردها وحدت اراده، که با وجود فراکسيونى حزب به مثابه) ٥
 آوردن و حفظ ديکتاتوری پرولتاريا بدون حزبی که از لحاظ وحدت و بدست

ولی انضباط آهنين در حزب .  غير ممکن است،انضباط آهنين خود نيرومند باشد
اعضای ى بدون وحدت اراده، بدون وحدت عمل کامل و بی چون و چرای همه

بارزات البته معنای اين آن نيست که بدين وسيله م.  غير قابل تصور است،حزب
بر عکس انضباط آهنين، انتقاد و . فکری در داخل حزب غير ممکن می شود

 افکار را در داخل حزب منافی ندانسته بلکه مجاز می داند، به طريق ىمبارزه
بر عکس، انضباط . باشد" کورکورانه"اولی معنی اين آن نيست که انضباط بايد 

نسته بلکه آن را جائز ميشمارد آهنين اطاعت اختياری و از روی فهم را منافی ندا
اک است که می تواند انضباطی حقيقتًا آهنين رزيرا فقط انضباط از روی فهم و اد

افکار تمام شد و انتقاد پايان يافت و تصميم ى ولی پس از آن که مبارزه. باشد
افراد حزب شرط الزمی است ى اتخاذ گرديد، وحدت اراده و وحدت عمل همه

  . حزب متحد ميسر خواهد بود و نه انضباط آهنين در حزبکه بدون آن نه وجود
  :لنين می گويد

  
 در زمان حاضر يعنی در موقع شدت جنگ داخلی، حزب » 

خود را انجام دهد که ى کمونيست فقط در صورتی می تواند وظيفه
تشکيالتش دارای منتهای مرکزيت بوده و در آن انضباط آهنين نزديک 

 باشد و مرکز حزبی آن، چنان دستگاه به انضباط نظامی حکم فرما
ى مقتدر و مسلط و دارای اختيارات وسيع باشد که از اعتماد کليه

 ٢٨٣ ـ ٢٨٢ ص ٢٥رجوع به جلد  ( «. مند باشد هاعضاء حزب بهر
  ).چاپ روسی 
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 مبارزه پيش از بدست آوردن شرايطانضباط حزب در ى چنين است مسئله

  .ديکتاتوری
انضباط در حزب بخصوص پس از بدست ى بارهعين همين را هم بايد در
  .آوردن ديکتاتوری ذکر نمود

  :لنين می گويد
  

 هرکس، ولو اندکی، انضباط آهنين حزب پرولتاريا را ضعيف » 
در عمل بر ضد ) مخصوصًا درموقع ديکتاتوری پرولتاريا(سازد 

 ص ٢٥رجوع به جلد  (  «.پرولتاريا به بورژوازی کمک می نمايد
١٩٠.(   

  
در حزب، هم ها  فراکسيونز اينجا اين نتيجه بدست می آيد که وجودو ا

تصور نمی رود . مخالف وحدت حزب و هم مغاير با انضباط آهنين آن می باشد
الزم به اثبات باشد که وجود فراکسيون منجر به وجود چندين مرکز شده و وجود 

دت وحى 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

بديهی است که احزاب بين الملل دوم، که بر ضد ديکتاتوری پرولتاريا . است
مايل به آوردن پرولترها در رأس حکومت نيستند، می توانند  مبارزه نموده و
ز شمارند، زيرا آنها  را مثل آزادی فراکسيون برای خود مجاچنين ليبراليسمی

ى لملل کمونيست، که پايهاولی احزاب بين. ابدًا به انضباط آهنين احتياج ندارند
بدست آوردن حکومت و استحکام ديکتاتوری ى 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 ات از وحدت ارادهحزب عبارت اس

  .اقتدار در داخل حزب منافی استى تجزيه
نظر ى خطر فراکسيون بازی از نقطه"به همين علت است که لنين راجع به 
پيش آهنگ پرولتاريا به ى دستهى وحدت حزب وعملی کردن وحدت اراده

 ى در قطعنامه، که"شرط اساسی پيشرفت ديکتاتوری پرولتارياى منزله
 شده است، تأييد ٢٥ "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 ٢٥  ٢٥

 تشکيل گرديد، به ١٩٢١ مارس ١٦ ــ ٨روسيه که در ) بلشويک(دهم حزب کمونيست 
  . تصويب رسيد
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و " محو کامل هر قسم فراکسيون بازی"به همين علت است که لنين 
ند اعقايد مختلف تشکيل شدهى دستجاتی را که بر پايهى انحالل فوری کليه"

 رجوع(  .خواستار بود" ز حزباخراج حتمی و فوری ا"با تهديد به " بالاستثناء
  ").راجع به وحدت حزب"ى شود به قطعنامه

 .حزب، با تصفيه خود از عناصر اپورتونيست استحکام می يابد )٦
. سرچشمه و منشاء فراکسيون بازی در حزب، عناصر اپورتونيست آن هستند

عناصر خارج شده از ميان دهقانان و خرده . منزوی نيستى پرولتاريا يک طبقه
سرمايه داری ى ترقی و توسعهى ورژوازی شهر و روشنفکرانی که در نتيجهب

ضمنًا .  روان هستند پيوسته به سوی حزب،ندابه صورت پرولتاريا در آمده
و ها قشرهای فوقانی پرولتاريا، مخصوصًا ميان کارکنان اتحاديهى تجزيه

لوی ی هم جاکه بورژوازی از سود اضافی مستعمرات طعمهها پارلمانتاريست
  :لنين می گويد. آنها می اندازد در جريان است

  
" کارگران اشراف منش"و يا   اين قشر کارگران بورژوا شده» 

خود به کلی خرده ى که بنابر طرز زندگی و مقدار مزد و عقيده
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

 «.  هستندشوونيسمهاديان حقيقی رفرميسم و ... 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 . پورتونيسم، روح تفرقه و بی اعتمادی را داخل می کنندروح تزلزل و ا
و اخالل ى  هستند که منبع فراکسيون بازی و تجزيه و سرچشمههاطورکلی همين

جنگ کردن با امپرياليسم در صورت داشتن . انفجار حزب از داخل می باشند
در عقب جبهه، معنايش افتادن به حال مردمانی است که از دو " متفقی"چنين 
به همين جهت .  آنها شليک می شود ــ به هم از جبهه و هم از پشت جبهه ــطرف
موفقيت ى  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 
محکوم نموده برای بلع به کام اپورتونيسم بياندازد و پرولتاريا را بدون حزب 

اگر . مبارزه با امپرياليسم محروم سازدى عمدهى انقالبی بگذارد و از اسلحه
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ها را آکسلرودو ها ا و پوترسوفهو دانها وف خود مارتفحزب ما در صف
 حکومت را بدست بگيرد و ديکتاتوری ، شاهراه افتادهه نمی توانست ب،ميداشت

اگر حزب ما  .پرولتاريا را تشکيل دهد و از جنگ داخلی پيروزمندانه خارج شود
 موفق به ايجاد وحدت داخلی و همبستگی بی نظير صفوف خويش شد قبل از همه

خود را از لوث وجود اپورتونيسم پاک کرده علتش اين بود که به موقع توانست 
ترقی و استحکام . را از داخل خود بيرون اندازدها انحالل طلبان و منشويک

، هاو رفرميستها احزاب پرولتاريائی از طريق تنظيف آنها از اپورتونيست
ـ وطن پرستان و ، سوسيال هاشوونيستو سوسيال ـ ها 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  با داشتن رفرميست» 

اين از . محال است و نگاهداری آن غير ممکندر انقالب پرولتاريائی 
روسيه و هم ى هم تجربه ين را،و ا. روی اصول روشن است

 وضعيت چندين باردر روسيه ... ست ايد نمودهأي آشکارا تمجارستان
سختی روی داد که سرنگون شدن رژيم شوروی، در صورت باقی 

ی خرده بورژوا در هاو دمکراتها و رفرميستها ماندن منشويک
ه ، امروز در ايتاليا کار ب همهىبه عقيده... قطعی بودداخل حزب ما، 

قدرت پرولتاريا با بورژوازی بر سر بدست گرفتن سوی جنگ قطعی 
، های نه فقط دور کردن منشويکادر چنين لحظه. دولت جريان دارد

از حزب واجب است بلکه دور کردن ها و توراتيستها رفرميست
با " وحدت"ی خيلی عالی هم که ممکن است به سوی هاکمونيست
ند از هر پست مسئول شايد بی ميل يا اظهار تمايل نمايها رفرميست
ای خيلی سخت هجنگى انقالب و در لحظهى در آستانه... فايده نباشد

در راه پيروزی انقالب، کمترين تزلزل و ترديدی در داخل حزب 
، حکومت را از  و انقالب را خنثی نمودههمه را هالک کندممکن است 

نشده و دست پرولتاريا خارج سازد، زيرا اين حکومت هنوز مستحکم 
اگر پيشوايان متزلزل در . بر آن بسيار نيرومند استى فشار وارده

چنين وقتی از حزب دوری جويند اين مسئله موجب ضعف نشده بلکه 
« . هم حزب و هم نهضت کارگری و هم انقالب را قوت می بخشد

  ). چاپ روسی ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٦٢ ص ٢٥رجوع به جلد (
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٩  
 

  سبک کار
  
  
  

مقصود من سبک کار کردن و آن صفت . بی نيستگفتگو بر سر سبک اد
وجود      ه خاصی در پراتيک لنينيسم است که تيپ مخصوص فعال لنينيسم را ب

لنينيسم مکتب تئوريکی و پراتيکی است که تيپ مخصوص فعال . می آورد
  . در کار ايجاد می کندیحزبی و دولتی را تهيه کرده وسبک لنينی مخصوص

  ؟چيست؟ خصوصيات آن استکدام  اين سبک اتمشخص
  : خصوصيات مذکور دوتا هستند

  انقالبی روسی وى دامنه) الف
  .کاربری آمريکائی) ب

  .سبک لنينيسم عبارت است از ترکيب اين دو صفت در کار حزبی و دولتی
 در کار،ى  انقالبی روسی، پادزهری است عليه کهنه پرستی، وقفهىدامنه

. باء و اجدادیت به سنن وعادات آمحافظه کاری، جمود فکری، بندگی نسب
است که فکر را بيدار کرده به جلو بخشی   انقالبی روسی، آن نيروی جانىدامنه

سوق می دهد، گذشته را در هم شکسته و دور نما می دهد و بدون آن هيچ 
  .حرکتی به جلو ممکن نيست

ز انقالبی روسی با کاربری آمريکائی توأم نشود، در عمل اى 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 

شته باشد؟ يکی از در ايجاد و اصالح هر چيز است، اطالع نداها تصويب نامه
شخص کمونيست " (اسکومچل"نويسندگان روسی ايليا ارنبورگ در حکايت 

شخص .  از اشخاص مبتال به اين مرض را مجسم می نمايد،نمونه) کامل العيار
لعيار قرار ااست که هدف خود را ترسيم تصوير انسان کامل " بلشويکی"مذکور 
ست ولی  احکايت اغراق زياد شدهدر ". ست اوامانده" "کار"در اين ... داده و

گونه ترديدی   هيچ،در اين که وی اين مرض را به درستی تشخيص داده است
کس مانند لنين اين ناخوشی را به سختی و بی رحمانه  ولی گويا هيچ. نيست

اين ناخوشی ميرزا بنويسی و تصويب نامه . ست امورد استهزاء قرار نداده
  .می نامد" ستیکبر کموني"بيرون دادن را لنين 
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  :لنين می گويد
  

 کبر کمونيستی معنايش اين است که شخصی که در حزب » 
ى  تصور می کند همه،کمونيست است وهنوز از آن اخراج نشده

 «. ی کمونيستی انجام دهدهابا صدور تصويب نامهمسائل را می تواند 
  ). چاپ روسی٥١ـ ـ ٥٠ ص ٢٧رجوع به جلد (
  

و معمولی را در قبال کلمات وسخنان توخالی      لنين معموًال اعمال ساده 
قرار می داد و بدين طريق تصريح می کرد که ميرزا بنويسی و نقشه " انقالبی"

  .مخالف با روح و نص لنينيسم حقيقی است" انقالبی"سازی 
  :لنين می گويد

  
 کمتر جمالت توخالی و پر سروصدا، بيشتر کار ساده و » 

  «...معمولی 
و هوی سياسی، بيشتر توجه نسبت به قضايای خيلی  کمتر های »

رجوع شود ( « ...و واقعيات ساختمان کمونيستی... ساده ولی حياتی 
  ). چاپ روسی ٣٣٥ و٣٤٣ ص ٢٤به جلد 

  
و " انقالبی"کاربری آمريکائی برعکس پادزهری است بر ضد مانيلوويسم 

يروی مقهور  آن ن ــکاربری آمريکائی. ميرزا بنويسی از روی هوی و هوس
خويش هرگونه ى نشدنی است که عايقی برای خود قائل نيست، با اصرار مجدانه

موانعی را از پيش پای خود بر ميدارد وقتی کاری شروع کرد، ولو کوچک هم 
 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 کائی، در صورتی که با دامنهولی کاربری آمري

کيست که . گذرانی محدود و بدون پرنسيپی تبديل خواهد شدبه کار توأم نشود،
 که تاکنون کرارًا ،ناخوشی پراکتيسيسم محدود و کارگذرانی بدون پرنيسيپی را

ست،  ارا به تغيير ماهيت و دوری از عمل انقالب کشانده" هابلشويک"بعضی 
سال "پيلنياک موسوم به . د؟ اين ناخوشی مخصوص در حکايت بنيده باشنش

روس را نشان " یهابلشويک" مجسم می شود، که در آنجا يک نمونه از "برهنه
در " "مجدانه"ی محکم و عزمی راسخ بوده و خيلی امی دهد که دارای اراده

ه مقصودی چه کاری برای چ"هستند ولی فاقد دورنما بوده و نمی دانند " جريان
هيچ کس اين . کار انقالبی را از دست می دهندى  سررشتهو در نتيجه" است

ناخوشی کار گذرانی بی پرنسيپ را به خوبی لنين مورد استهزاء قرار 
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کار گذرانی از "و " پراکتيسيسم کوته فکرانه"اين ناخوشی را لنين . ستانداده
ارهای زنده و انقالبی او در مقابل اين طرز کار، ک. می نامد" روی بی خودی

ما قرار ى عادی و لزوم داشتن دورنمای انقالبی را در تمام کارهای روزمره
قدر   بدون پرنسيپ همانگذرانی داده، بدين طريق خاطر نشان می ساخت که کار
  ".انقالبی"با لنينيسم حقيقی مخالف است که ميرزا بنويسی 

، عصاره و حقيقت انقالبی روسی با کاربری آمريکائیى ترکيب دامنه
  .لنينيسم در کارهای حزبی و دولتی است
کاملی از يک نفر فعال لنينيست و از ى فقط چنين ترکيبی است که نمونه
  .سبک لنينيسم را در کارها به ما می دهد

  
  
  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 اين اصطالح به تاريخچه

تلفات سنگينی وارد ها شيپکا به روسی در ضمن نبردها در گردنه. مربوط است
در شيپکا آرامش ": خود اعالم داشتهای لی ستاد ارتش تزاری در اعالميهشد و

  ٣٧ .ص". برقرار است
  " هاکادت " ــ٢

بورژوازی " حزب دموکرات مشروطه طلب"ــ نام اختصاری ها کادت
نيز می " آزادی مردم"ليبرال سلطنت طلب روس است که دارای عنوان حزب 

  ٤٦. ص. سيس شد تأ١٩٠٥در اکتبر سال ها حزب کادت. باشد
  "آتزوويسم" ــ ٣

يک . ")فراخواندن"يست روسی از مصدر آتزيوات، يعنی اکلمه (،آتزوويسم
جريان خرده بورژوازی اپورتونيستی بود که در صفوف حزب بلشويک وجود 

ها  آتزوويست.بروز نموده بود) ١٩١٢ ــ ١٩٠٨(ارتجاع های داشت و در سال
 دموکرات از دومای دولتی بودند و از کار فراخواندن نمايندگان سوسيالواهان خ

. علنی کارگری امتناع داشتندهای کارگری و ديگر سازمانهای کردن در اتحاديه
   ٧٣. ص

  " مانيلوويسم " ــ٤
مانيلف يکی از پهلوانان کتاب . مانيلوويسم، القيدی، خيال پرستی پوچ

  ٨٢. ص. گوگل است. و. اثر ن" ارواح مرده"
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