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سیاسی آن -ضرورت عینی انقالب و شرایط اقتصادی و اجتماعی 
  

»مانیفست حزب کمونیست « از کتاب  –کارل مارکس و فردریش انگلس

... جامعھ بورژوایی امروزین با مناسبات بورژوایی تولید و مبادلھ، با نظام بورژوایی مالکیت، 
این جامعھ کھ گویی بھ نیروی جادو چنین وسایل پرتوانی برای تولید و مبادلھ پدید آورده است، 

ماند کھ دیگر از عھده مھار کردن نیروھایی کھ با ورد و افسون از زیر اکنون بھ جادوگری می 
زمین احضار کرده است، برنمی آید. طی سالھای چند دھھ اخیر، تاریخ صنایع و بازرگانی فقط 
تاریخ عصیان نیروھای مولده امروزین علیھ مناسبات تولیدی امروزین یعنی علیھ آن نظام 

ازی و فرمانروایی آن را تشکیل می دھد. کافی است بھ مالکیت است کھ شرط ھستی بورژو
بحرانھای بازرگانی اشاره کنیم کھ با تکرار ادواری خود ھستی سراپای جامعھ بورژوایی را با 
تھدیدی بیش از پیش بھ خطر می اندازد. در ھر یک از بحرانھای بازرگانی نھ تنھا بخش 

رگی از نیروھای مولده ساختھ و پرداختھ ھنگفتی از محصوالت تولید شده، بلکھ حتی بخش بز
نیز نابود می گردد. ھنگام این بحرانھا یک نوع بیماری اجتماعی ھمھ گیر پدید می آید کھ در 

این بیماری ھمھ گیر تولید فزون از تقاضاست. جامعھ  –تمام ادوار پیشین بی معنی می نمود 
بریت غیرمنتظره مشاھده می کند، ناگھان بھ قھقرا رانده می شود و خود را در یک حالت بر

گویی قحطی و جنگی ویرانگر آن را از تمام وسایل معاش محروم ساختھ و انگار صنایع و 
اند و آن ھم چرا؟ چون جامعھ بیش از اندازه صاحب تمدن است، بیش از بازرگانی نابود شده

  اندازه وسایل معاش و بیش از اندازه صنایع و بازرگانی دارد.
اند، دیگر نھ تنھا بھ رشد نظام بورژوایی مالکیت کمک ای کھ در اختیار جامعھولدهنیروھای م

اند کھ مناسبات بورژوایی جلوی رشد آنھا را می نمی کنند، بلکھ برعکس خود آنقدر رشد کرده
گیرند. و ھر بار کھ نیروھای مولده بھ برانداختن این موانع می پردازند، سراسر جامعھ 

ر اخالل می سازند و ھستی مالکیت بورژوایی را بھ خطر می اندازند. عرصھ بورژوایی را دچا
مناسبات بورژوایی چنان تنگ شده است کھ دیگر نمی تواند ثروتی را کھ خود آفریده است در 
خود جای دھد ... شرط بنیادی بقاء فرمانروایی طبقھ بورژوازی انباشت ثروت در چنگ 

ست. شرط ھستی سرمایھ کار مزدوری است. کار اشخاص و تشکیل و افزایش سرمایھ ا
مزدوری فقط بر پایھ رقابت کارگران با یکدیگر استوار است. پیشرفت صنایع کھ بورژوازی 
حامل اجباری آن است و یارای مقاومت در برابر این پیشرفت را ندارد، اتحاد انقالبی کارگران 

بت آنھا می سازد. بدینسان ھم روند با را از طریق تجمع آنان، جایگزین پراکندگی ناشی از رقا
گسترش صنایع بزرگ، بنیادی ھم کھ بورژوازی بر روی آن تولید می کند و محصوالت تولید 
را بھ تملک خود درمی آورد، زیر پایش فرومی پاشد. بورژوازی پیش از ھر چیز دیگر 

کسان ناگزیر است گورکنان خود را پدید می آورد. سقوط بورژوازی و پیروزی پرولتاریا بھ ی
...  
  

  ١٨۴٨ژانویھ  - ١٨۴٧دسامبر 
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  »نقدی بر اقتصاد سیاسی « از کتاب  –کارل مارکس 
  

... نیروھای مولده مادی جامعھ در پلھ معینی از تکامل خویش با مناسبات تولیدی موجود و بھ 
نیروھا تاکنون بیان دیگر با روابط مالکیت کھ چیزی جز بیان حقوقی مناسبات تولید نیستند و این 

در چھارچوب آنھا تکامل می یافتند، در تضاد می افتند و مناسبات تولیدی از شکلی برای تکامل 
نیروھای مولده بھ پای بند تکامل این نیروھا بدل می شوند. آنگاه یک دوران انقالب اجتماعی فرا 

ده بھ تناسب می رسد ... یک صورت بندی اجتماعی ھیچگاه پیش از آنکھ تمام نیروھای مول
ظرفیت این صورت بندی بھ حد کافی تکامل یافتھ باشد، از میان نخواھد رفت و مناسبات تولیدی 
عالیتر جدید نیز ھیچگاه پیش از آن کھ شرایط مادی الزم برای بقاء این مناسبات در بطن جامعھ 

ھایی در برابر قدیم فراھم آمده باشد، پدید نخواھند آمد. بھ ھمین جھت جامعھ بشری ھمیشھ ھدف
خود قرار می دھد کھ توان تحقق آنھا را داشتھ باشد، زیرا با دقت بیشتری بھ مطلب ھمیشھ می 
توان دریافت کھ اصوال ھدف فقط جایی پدید می گردد کھ شرایط مادی الزم برای تحققش فراھم 

شیوه تولید  ، فئودالی و١ھای تولید آسیایی، آنتیکیا دست کم در حال فراھم آمدن باشد. شیوه
امروزین بورژوازی را، در خطوط کلی آنھا، می توان ادوار پیشرفت صورت بندی اقتصادی 
جامعھ نامید. مناسبات تولیدی بورژوایی آخرین شکل آنتاگونیستی روند اجتماعی تولید است. 

ز شرایط ضمنًا این آنتاگونیسم بھ مفھوم آنتاگونیسم فردی نیست، بلکھ بھ مفھوم آنتاگونیسم ناشی ا
ای کھ در بطن جامعھ بورژوایی تکامل می اجتماعی زندگی افراد است، ولی نیروھای مولده

یابند، در عین حال شرایط مادی الزم برای برانداختن این آنتاگونیسم را فراھم می آورند. پس بھ 
  ھمراه صورت بندی بورژوایی، ماقبل تاریخ جامعھ انسانی نیز پایان می پذیرد ...

  
  ١٨۵٩یھ سال ژانو

  
  »سرمایھ « از کتاب  –کارل مارکس 

  
با کاھش پیوستھ تعداد سرمایھ داران کالن، یعنی آنھا کھ تمام فوائد این روند تحولی را غصب 
کرده و بھ انحصار خود درمی آورند، حجم فقر، فشار، رقیت، فساد و استثمار افزایش می یابد. 

شدیدتر می گردد و مکانیسم پروسھ تولید سرمایھ ولی در عین حال عصیان طبقھ کارگر پیوستھ 
داری خود آنھا را بھ متحد شدن و سازمان یافتن می کشاند. انحصار سرمایھ برای شیوه تولیدی 
کھ خود با آن و تحت تأثیر آن شکوفندگی یافتھ است، بھ صورت مانعی در می آید. تمرکز وسایل 

کھ دیگر با پوستھ سرمایھ داری خود سازگار  ای می رسدتولید و اجتماعی گشتن کار بھ نقطھ
نیست. این پوستھ می ترکد، ساعت مرگ مالکیت خصوصی سرمایھ داری سرمی رسد. خلع ید 

  کنندگان خلع ید می شوند.
شیوه تملک سرمایھ داری کھ ناشی از شیوه تولید سرمایھ داری است، یعنی مالکیت خصوصی 

انفرادی است کھ بر پایھ کار شخصی قرار گرفتھ  سرمایھ داری، نخستین نفی مالکیت خصوصی
است. لیکن تولید سرمایھ داری با ضرورتی طبیعی نافی خویش را بھ وجود می آورد. این خود 
نفی نافی است. این نافی اخیر از نو مالکیت خصوصی را برقرار نمی سازد ولی مالکیت 
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بر اساس ھمکاری و مالکیت انفرادی را بر پایھ دست آوردھای عصر سرمایھ داری، یعنی 
  جمعی زمین و وسایل تولیدی قرار می دھد کھ خود زاده کارند.

ای کھ مبتنی بر کار انفرادی است، بھ مالکیت البتھ پروسھ تبدیل یافتن مالکیت خصوصی پراکنده
سرمایھ داری، بھ مراتب طوالنی تر، سخت تر و دشوارتر از تبدیل مالکیت سرمایھ داری بھ 

جتماعی است. زیرا مالکیت سرمایھ داری خود عمال بر اساس کار تولیدی بھ شیوه مالکیت ا
اجتماعی قرار گرفتھ است. در مورد اول سخن بر سر سلب مالکیت توده مردم بھ وسیلھ عده 
معدودی غاصب بوده  است، در صورتی کھ در مورد دوم سخن بر سر خلع ید اقلیتی غاصب بھ 

  ھای مردم است.وسیلھ توده

  
  »تکامل سوسیالیسم از پندارگرایی بھ علم « از کتاب  –فردریش انگلس 

  
... در تراست ھا رقابت آزاد بھ انحصار بدل می شود و تولید بی برنامھ جامعھ سرمایھ داری در 
برابر تولید برنامھ دار جامعھ آینده سوسیالیستی، تسلیم می شود. البتھ این امر در آغاز فقط بھ 

ای محسوس و مایھ داران خواھد بود. ولی استثمار در چنین شکلی بھ اندازهسود و صرفھ سر
  ملموس می شود کھ الزامًا باید فروپاشد ...

بیانگر رسمی جامعھ سرمایھ داری یعنی دولت در ھر دو حالت با تراستھا و بی تراستھا، 
ھ مالکیت سرانجام مجبور است رھبری تولید را بھ دست خود بگیرد. ضرورت تبدیل شدن ب

دولتی، نخست برای وسایل بزرگ ارتباط و مخابرات یعنی پست و تلگراف و راھھای آھن پیش 
  می آید.

اند بروز بحرانھا ناتوانی بورژوازی را در راه ادامھ رھبری نیروھای مولده امروزین نشان داده
امی و و اینک تبدیل مؤسسات بزرگ تولیدی و مؤسسات ارتباط و مخابرات بھ شرکتھای سھ

تراست و یا درآمدن آنھا بھ مالکیت دولتی، زاید بودن وجود بورژوازی را برای این مقصود 
ثابت می کند. امروزه ھمھ امور اجتماعی سرمایھ دار را کارمندان مزدگیر او انجام می دھند و 
 برای سرمایھ دار فعالیت اجتماعی دیگری باقی نمی ماند جز آنکھ درآمدھایش را چنگ چنگ بھ
جیب ریزد، بھره سھام و اوراق بھادارش را دریافت کند و در بورس یعنی مکانی کھ سرمایھ 

ھای یکدیگر را از چنگ ھم می ربایند، بھ سفتھ بازی بپردازد. شیوه تولید داران در آنجا سرمایھ
سرمایھ داری کھ در گذشتھ کارگران را طرد می کرد، اکنون با سرمایھ داران نیز ھمین گونھ 

تار می کند، گو اینکھ ھنوز آنھا را بھ خیل ارتش ذخیره صنایع نمی ریزد و تنھا بھ درون رف
  جمعیت زاید می راند.

ولی نھ جریان تبدیل بھ شرکت ھای سھامی و تراست و نھ درآمدن بھ مالکیت دولتی، خصلت 
ی و سرمایھ داری نیروھای مولده را از میان نمی برد. این امر در مورد شرکت ھای سھام

تراست ھا کامال عیان است و دستگاه دولت امروزین نیز فقط سازمانی است کھ جامعھ 
بورژوایی برای خود ایجاد کرده است تا شرایط برونی عمومی الزم برای شیوه تولید سرمایھ 
داری را، ھم از دستبرد کارگران و ھم از گزند سرمایھ داران منفرد مصون نگاه دارد. دولت 

ر شکلی کھ رخ نماید، در ماھیت خود چیز دیگری نیست جز ماشین سرمایھ داری امروزین بھ ھ
یعنی دولت سرمایھ داران و سرمایھ دار جمعی بھ مفھوم تجریدی آن. ھر اندازه کھ این دولت 
نیروھای مولد بیشتری را بھ مالکیت خود درآورد، بھ ھمان اندازه نیز تبدیل آن بھ سرمایھ دار 

د شد و عده بیشتری از شھروندان را استثمار خواھد کرد و کارگران نیز جمعی کامل تر خواھ
ھمان کارگران مزدگیر و ھمان پرولتر باقی خواھند ماند. با این عمل مناسبات سرمایھ داری از 
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بین نمی رود، بلکھ برعکس بھ نقطھ اوج خود می رسد. و اما وقتی بھ نقطھ اوج رسید، 
ت دولتی بر نیروھای مولد، تضاد را حل نمی کند، ولی از سرنگون می شود. استقرار مالکی

  لحاظ شکل، وسیلھ یا امکان حل این تضاد را دربر دارد.
حل تضاد فقط می تواند بدین صورت باشد کھ سرشت اجتماعی نیروھای مولده امروزین عمال 

سو و بھ رسمیت شناختھ شود و بدینسان میان شیوه تولید، تصاحب محصول و مبادلھ از یک 
خصلت اجتماعی وسایل تولید از سوی دیگر ھماھنگی برقرار شود. این عمل فقط در صورتی 

ای رسیده است کھ بھ ھیچ میسر خواھد بود کھ جامعھ نیروھای مولد را کھ رشدشان بھ درجھ
گونھ رھبری دیگری جز رھبری اجتماعی تن درنمی دھند، عیان و آشکار و بدون ھیچ پیچ و 

  د درآورد.خم بھ تملک خو
بدینسان خصلت اجتماعی وسایل تولید و محصوالت تولید کھ اکنون علیھ تولیدکنندگان متوجھ 
است و ھر چندی یک بار شیوه تولید و مبادلھ را پریشان می کند و راه خود را بسان قانون کور 

ندگان ھای قھری و ویرانگر ھموار می سازد، در آن ھنگام از سوی تولیدکنطبیعت فقط بھ شیوه
با آگاھی کامل مورد استفاده قرار خواھد گرفت و از عامل ایجاد پریشانی و فروپاشی ھای 

  ادواری بھ یک اھرم بسیار نیرومند برای خود تولید بدل خواھد شد ...
  

  ١٨٨٠نیمھ اول مارس سال  -ژانویھ 

»دیالکتیک طبیعت « از کتاب  –فردریش انگلس 
  
یوه تولید سرمایھ داری، رشد تولید بھ چنان سطح باالیی می رسد ... سرانجام بھ ھنگام تسلط ش 

کھ دیگر جامعھ قادر بھ مصرف تمام اشیاء و وسایلی کھ برای معیشت و تلذذ و پیشرفت تولید 
شده است نخواھد بود، زیرا دست توده عظیمی از تولیدکنندگان بطور مصنوعی و قھرا از این 

نتیجھ این امر بحران کھ ھر ده سال یک بار فرامی رسد، اشیاء و وسایل کوتاه می شود و در 
توازن از میان رفتھ را دوباره برقرار می سازد، بدین معنی کھ نھ تنھا اشیاء و وسایلی را کھ 
برای معیشت و تلذذ و پیشرفت تولید شده، بلکھ بخش مھمی از خود نیروھای مولده را نیز نابود 

تنازع بقاء چنان صورتی بھ خود می گیرد کھ در اثر آن  می کند و بدینسان موضوع بھ اصطالح
الزم می آید تا از محصوالت و نیروھای مولده آفریده جامعھ بورژوایی سرمایھ داری در قبال 
تاثیرات ویرانگر و تباھی آور خود این نظام اجتماعی دفاع شود و رھبری امور تولید و توزیع 

دار کھ دیگر توانایی این کار را ندارد، خارج شود و  اجتماعی از چنگ طبقھ فرمانروای سرمایھ
  بھ توده تولید کنندگان سپرده شود و این ھمان انقالب سوسیالیستی خواھد بود ...

   ١٨٧٣-٨٣سالھای 
  

  »باالترین مرحلھ سرمایھ داری  –امپریالیسم « از کتاب  –لنین 
  

انحصاری است و ھمین امر جای ... امپریالیسم از نظر ماھیت اقتصادی خود، سرمایھ داری 
امپریالیسم را در پویھ تاریخ معین می کند، زیرا انحصار کھ بر زمینھ رقابت آزاد و درست از 

 -درون رقابت آزاد پدید آمده، نشانگر جریان گذار از نظام سرمایھ داری، بھ نظام اجتماعی 
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چھار نمودار عمده سرمایھ اقتصادی عالی تری است. باید بھ ویژه چھار نوع عمده انحصار یا 
  داری انحصاری را کھ صفت مشخصھ دوران مورد بحث است، یادآور شد.

اوال انحصار از تراکم تولید در مدارج بسیار باالی تکامل آن پدید آمده است. انحصار بھ گروه 
بندی ھای انحصارگر سرمایھ داران یعنی بھ کارتل ھا، سندیکاھا و تراست ھا اطالق می شود. 

دیدیم کھ آنھا در زندگی اقتصادی امروزین چھ نقش عظیمی دارند. در سرآغاز قرن بیستم این  ما
گروھبندی ھای انحصارگر در کشورھای پیشرفتھ تفوق کامل بدست آوردند و گرچھ نخستین 

ھای گمرکی گامھا را در راه تشکیل کارتل زودتر از ھمھ کشورھایی برداشتند کھ با وضع تعرفھ
نایع خود حمایت می کردند (آلمان و آمریکا) ولی دیری نگذشت کھ در انگلیس نیز سنگین از ص

با وجود سیستم بازرگانی آزادش، ھمان واقعیت اساسی یعنی پیدایش انحصارھا در نتیجھ تراکم 
  تولید، مشاھده شد.

برای  ثانیًا انحصارھا کار را بھ تصرف بیش از پیش مھم ترین منابع مواد خام، خاصھ مواد الزم
صنایع اصلی جامعھ سرمایھ داری یعنی صنایع ذغال سنگ و ذوب آھن کھ بیش از صنایع دیگر 

اند. قبضھ کردن انحصاری مھم ترین منابع مواد خام، قدرت سرمایھ کارتلی شده بودند، کشانده
بزرگ را سخت افزایش داده و تضاد میان صنایع وارد کارتل و خارج از کارتل را تشدید کرده 

  ت.اس
ثالثًا انحصار از بانک ھا پدید آمده است. بانکھا از مؤسسات میانجی ساده بھ انحصارگران 

اند. سھ تا پنج بانک کالن در ھر یک از پیشرفتھ ترین کشورھای عرصھ سرمایھ مالی بدل شده
میان سرمایھ صنعتی و بانکی پدید آورده و رتق و فتق  ٢»پیوند شخصی«سرمایھ داری یک نوع 

ھا و درآمدھای پولی سراسر کشور را ردھا و میلیاردھا پول را کھ بخش اعظم سرمایھمیلیا
اند. یک الیگارشی مالی کھ بدون استثناء ھمھ تشکیل می دھد، در دست خود متمرکز ساختھ

ھای روابط مؤسسات اقتصادی و سیاسی جامعھ بورژوایی امروزین را با شبکھ انبوھی از رشتھ
  ، بارزترین نمودار این انحصار است.وابستگی فروپوشانده

رابعًا انحصار از سیاست استعماری پدید آمده است. سرمایھ مالی مبارزه بر سر منابع مواد خام، 
یعنی مناطقی را کھ می توان در آنھا معامالت پرمنفعت  –» مناطق نفوذ«صدور سرمایھ و 

و سرانجام مبارزه بر سر  –ه انجام داد و امتیازات و سودھای انحصاری بھ دست آورد و غیر
سیاست استعماری افزوده است. » قدیمی«ھای عدیده قلمرو اقتصادی بطور اعم را بھ انگیزه

ھنوز فقط یک دھم آفریقا را دربر می  ١٨٧۶وقتی مثال مستعمرات دول اروپایی مانند سال 
اصطالح گرفت، سیاست استعماری می توانست بھ شیوه غیرانحصاری و بھ صورت تصرف بھ 

سرزمین ھا، گسترش یابد. ولی وقتی نھ دھم آفریقا اشغال شده از کار درآمد (در » بالمنازع«
) و وقتی کار تقسیم سراسر جھان پایان یافت، ناگزیر دوران تملک انحصاری ١٩٠٠حدود سال 

  مستعمرات و بنابراین دوران مبارزه بسیار حاد بر سر تقسیم و تقسیم مجدد جھان فرا رسید.
ین مطلب بر ھمگان معلوم است کھ سرمایھ داری انحصاری، تمام تضادھای سرمایھ داری را ا

چھ اندازه حدت بخشیده است. کافی است گرانی ھزینھ زندگی و فشار کارتل ھا را یادآور شویم. 

                                                
کھ از عالیم » پیوند«) این L’union Personnelle، فرانسھ  Personalunionآلمانی: »(پیوند شخصی« -٢

مشخصھ سرمایھ داری انحصاری است از طریق درآمیزی بانکھا با مؤسسات صنعتی و بازرگانی بزرگ و 
بیان دیگر از طریق خرید سھام آنھا و عضویت شخصی مدیران بانک ھا در ھیئت ھای مدیره این  بھ

» پیوند شخصی«بانک ھا با صنایع سپس از طریق » پیوند شخصی«مؤسسات و بالعکس انجام می گیرد. 
  م. –انحصارگران با دولت ھای سرمایھ داری تکمیل می شود 
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این حدت تضادھا تواناترین نیروی محرکھ دوران تاریخی گذار یعنی دورانی است کھ از ھنگام 
  عی سرمایھ مالی جھانی آغاز شده است.پیروزی قط

انحصارھا، الیگارشی، تالش برای تسلط بھ جای تالش برای آزاد کردن، بھره کشی چند ملت 
بسیار ثروتمند یا بسیار نیرومند از عده روز بھ روز بیشتری از ملل کوچک یا ضعیف، 

است کھ ما را وامی ای برای امپریالیسم پدید آورده مجموعھ این عوامل چنان عالئم مشخصھ
کشور بھره «دارد تا امپریالیسم را سرمایھ داری طفیلی یا در حال پوسیدگی تعریف کنیم. پیدایش 

یا کشور رباخوار کھ بورژوازی آن روز بھ روز بیشتر از محل صدور سرمایھ و بھره » گیر
تھ تر می سھام زندگی می کند، بھ عنوان یکی از گرایش ھای امپریالیسم روز بھ روز برجس

شود. ولی اشتباه است اگر تصور شود کھ این گرایش بھ سوی پوسیدگی، دیگر امکانی برای 
ھایی از صنایع، رشد سریع سرمایھ داری باقی نمی گذارد. نھ، در دوران امپریالیسم، رشتھ

قشرھایی از بورژوازی و برخی از کشورھا، از این دو گرایش گاه یکی و گاه دیگری را با 
یشتر و یا کمتر، نمودار می سازند. سرمایھ داری در مجموع خود بھ مراتب سریع تر از شدتی ب

پیش رشد می کند، ولی این رشد نھ تنھا بطور اعم ناموزون تر می شود، بلکھ بطور اخص نیز 
ناموزونی آن بھ صورت پوسیدگی کشورھایی کھ از لحاظ سرمایھ نیرومندتر از ھمھ ھستند 

  شود. (انگلیس) نمودار می
ھای عدیده صنایع یا یک ... سودھای انحصاری کالنی کھ سرمایھ داران یک رشتھ از رشتھ

کشور از کشورھای متعدد بھ دست می آورند و غیره، بھ آنھا امکان اقتصادی می دھد تا برخی 
ی ھای کارگران و برای مدتی کوتاه حتی اقلیت نسبتًا مھمی از آنان را بخرند و بھ ھواداراز الیھ

از بورژوازی آن کشور یا آن ملت علیھ بورژوازی کشورھای دیگر بکشانند. ضمنًا آتش تیز 
شده ستیز آشتی ناپذیر میان ملل امپریالیستی بر سر تقسیم جھان، این گرایش را شدیدتر می کند. 

در  ای پدید می آید کھ زودتر و روشن تر از ھمھ جابدینسان میان امپریالیسم و اپورتونیسم رابطھ
انگلیس نمودار شد. برخی از نگارندگان مثل ل. مارتف، دوست دارند واقعیت وجود رابطھ میان 
امپریالیسم و اپورتونیسم را در جنبش کارگری کھ اکنون بخصوص سخت چشمگیر شده است، با 

(بھ کردار کائوتسکی و ھویسمانس) بھ کلی نادیده بگیرند » خوشبینانھ بخشنامھ شده«استدالالت 
بگویند: اگر عامل تشدید اپورتونیسم، سرمایھ داری پیشرفتھ می بود یا اگر این کارگران و 

برخوردار از بھترین دستمزدھا بودند کھ بھ اپورتونیسم متمایل می شدند و غیره، آن وقت کار 
نباید گول خورد: این یک » خوشبینی«مخالفان سرمایھ داری زار می شد. در مورد اھمیت این 

بھ اپورتونیسم است. این یک خوشبینی است کھ برای استتار اپورتونیسم بکار می خوشبینی 
رود. در واقعیت امر سرعت خاص و نفرت انگیزی خاص رشد اپورتونیسم بھ ھیچ وجھ 
تضمینی برای پیروزی پایدار آن بھ وجود نمی آورد، چنان کھ سرعت رشد یک غده چرکین در 

ز کردن آن شود و بدن را از شر آن رھا سازد. خطرناک تر بدن سالم فقط می تواند موجب سر با
از ھمھ در این زمینھ کسانی ھستند کھ نمی خواھند این نکتھ را درک کنند کھ مبارزه علیھ 
امپریالیسم چنانچھ با مبارزه علیھ اپورتونیسم در پیوند ناگسستنی نباشد، چیزی جز ژاژخایی و 

  دروغ پردازی نخواھد بود.
اتی کھ درباره سرشت اقتصادی امپریالیسم بیان شد، این نتیجھ بدست می آید کھ از مجموع نک

امپریالیسم را باید سرمایھ داری در حال گذار یا بھ بیان صحیح تر سرمایھ داری در حال 
احتضار ارزیابی کرد. نکتھ بسیار آموزنده در این زمینھ آن است کھ اقتصاددانان بورژوا در 

فقدان «، »بھ ھم پیوستگی«مروزین، چپ و راست الفاظی چون: تعریف سرمایھ داری ا
و غیره را بکار می برند ... وقتی می بینیم کھ یک مؤسسھ بزرگ بھ مؤسسھ غول » جداماندگی
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آسایی بدل می شود کھ طبق برنامھ معین و بر پایھ محاسبھ دقیق انبوھی آمار، کار تحویل مواد 
سوم یا سھ چھارم کل مقدار الزم برای دھھا میلیون تن از  خام اولیھ را بھ میزانی برابر با دو

اھالی سازمان می دھد، وقتی می بینیم کھ کار حمل و نقل این مواد خام بھ بھترین مراکز مساعد 
بھ حال تولید، کھ گاه صدھا و ھزارھا فرسنگ از ھم فاصلھ دارند بھ طرزی منظم صورت می 

حل متوالی عمل آوردن مواد خام از آن جملھ در مرحلھ گیرد، وقتی می بینیم کھ کار تمام مرا
ھای آماده از یک مرکز واحد اداره می شود، وقتی می تبدیل آنھا بھ یک رشتھ از انواع فرآورده

ھا میان دھھا و صدھا میلیون مصرف کننده طبق یک برنامھ واحد بینیم کھ توزیع این فرآورده
انجام می پذیرد) » تراست نفت«ا و ھم در آلمان توسط انجام می پذیرد (فروش نفت ھم در آمریک

» بھ ھم پیوستگی«آن وقت روشن می شود کھ آنچھ ما با آن روبرو ھستیم، بھ ھیچ وجھ یک 
ساده نیست، بلکھ اجتماعی شدن تولید است و مناسبات مبتنی بر اقتصاد خصوصی و مالکیت 

ارد و اگر دفع آن مصنوعًا بھ تأخیر ای است کھ دیگر با محتوی خود مطابقت ندخصوصی پوستھ
انداختھ شود، ناگزیر خواھد پوسید. ضمنًا این پوستھ در حالت پوسیدگی ھم می تواند طی مدتی 
نسبتًا طوالنی (در بدترین حالت یعنی چنانچھ درمان دمل اپورتونیستی بھ درازا بکشد) برجا 

  بماند، ولی بھ ھر حال حتمًا دفع خواھد شد ...
  

  ١٩١۶ژوئن سال  -ژانویھ 
  

  »دولت و انقالب « از کتاب  –لنین 
  

... دعوی رفرمیستی بورژوازی درباره این امر کھ گویا سرمایھ داری انحصاری یا سرمایھ 
و » سوسیالیسم دولتی«داری انحصاری دولتی، دیگر سرمایھ داری نیست و گویا می توان آن را 

ست ھا ھیچ گاه برنامھ ریزی کامل نداشتھ، ندارند و غیره نامید، رایج ترین اشتباه است. البتھ ترا
در آینده نیز نخواھند داشت. ولی در آن چھارچوبی ھم کھ برنامھ ریزی دارند یعنی در آن 
چھارچوبی ھم کھ بزرگ سرمایھ داران میزان تولید را در گستره ملی و یا حتی بین المللی از 

م می کنند، باز ما در رژیم سرمایھ داری باقی پیش در نظر می گیرند و آن را طبق برنامھ تنظی
می مانیم کھ گرچھ بھ مرحلھ جدیدی گام نھاده، ولی بی شک ھمان رژیم سرمایھ داری است. 

یک چنین سرمایھ داری بھ سوسیالیسم باید برای نمایندگان واقعی پرولتاریا دلیلی بر » نزدیکی«
نقالب سوسیالیستی باشد نھ دلیلی برای تحمل نزدیکی، آسانی، عملی بودن و تعویق ناپذیر بودن ا

انکار این انقالب و تحمل آرایش رخسار سرمایھ داری کھ ھمھ رفرمیست ھا بدان می پردازند 
...  

  ١٩١۶ژوئن سال  -ژانویھ 
  

  »خطر فالکت و راه مبارزه با آن « از رسالھ  –لنین 
  

الیسم است، درگاه آن است، ... سرمایھ داری انحصاری دولتی کامل ترین تدارک مادی سوسی
ی از نردبان تاریخ است کھ میان آن و پلھ بعدی کھ سوسیالیسم نامیده می شود، ھیچ پلھ واسط ا ھپل

  دیگری وجود ندارد ...
  

  ١٩١٧سپتامبر سال 
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رسالت تاریخی پرولتاریا
  نیروی رھنمون انقالب –طبقھ کارگر 

  متحدین طبقھ کارگر
  

  »مانیفست حزب کمونیست « از کتاب  –کارل مارکس و فردریش انگلس 
  

ھم روند با رشد بورژوازی یعنی سرمایھ، پرولتاریا یعنی طبقھ کارگر امروزین نیز رشد می 
کند و این کارگران ھم فقط در صورتی می توانند زندگی کنند کھ کار یابند و فقط تا زمانی کار 

کھ مجبورند خود را روزانھ بفروشند،  می یابند کھ کارشان سرمایھ را افزایش دھد. این کارگران
کاالیی ھستند نظیر ھر شیئی دیگر مورد داد و ستد و در نتیجھ بھ ھمان اندازه دستخوش کلیھ 
تالطمات رقابت و نوسانات بازار ... ولی با رشد صنایع فقط شمار پرولتاریا افزایش نمی یابد 

، قدرت پرولتاریا فزونی می پذیرد و ھای انبوھی از پرولتاریا یک جا گرد می آیندبلکھ توده
پرولتاریا این قدرت را روز بھ روز بیشتر احساس می کند. بھ ھمان نسبتی کھ ماشین تفاوت 
میان انواع مختلف کار را بیش از پیش از میان می برد و سطح دستمزدھا را تقریبا ھمھ جا بھ 

از پیش یکسان می شود. رقابت  یکسان تنزل می دھد، منافع پرولتاریا و شرایط معیشت آن بیش
روزافزون سرمایھ داران با یکدیگر و بحرانھای بازرگانی ناشی از آن، دستمزد کارگران را 
روز بھ روز ناپایدارتر می سازد. تکمیل دائمی و سریع ماشین ھا در صنعت، وضع زندگی 

تک سرمایھ کارگر را روز بھ روز نااستوارتر می سازد. تصادمات تک تک کارگران با تک 
ھایی داران بیش از پیش خصلت تصادم میان دو طبقھ را کسب می کند. آنگاه کارگران اتحادیھ

علیھ بورژوازی تشکیل می دھند و برای دفاع از دستمزد خویش متفق عمل می کنند. آنھا حتی 
بھ تأسیس جمعیت ھای دائمی می پردازند تا در صورت تصادم ھای احتمالی، معاش خویش را 

مین کنند. در بعضی نقاط پیکار بھ قیام می انجامد. کارگران گھگاه بھ پیروزی می رسند ولی تا
فقط بھ پیروزی زودگذر. نتیجھ واقعی مبارزه کارگران، کامیابی فوری نیست بلکھ اتحاد روز بھ 
روز فراگیرتر آنان است. وسایل ارتباطی روز افزونی کھ توسط صنایع بزرگ تولید می شوند و 

ن کارگران مناطق گوناگون ارتباط برقرار می سازند بھ تحقق این اتحاد کمک می کنند. تنھا میا
ای را کھ ھمھ جا خصلت یکسان ھمین ارتباط نیز الزم است تا کانون ھای مبارزات محلی عمده

دارند در سراسر کشور متمرکز سازد و بھ صورت یک مبارزه طبقاتی واحد درآورد. ولی ھر 
ھای مال تی یک مبارزه سیاسی است. اتحادی را کھ پیشھ وران قرون وسطی با جادهمبارزه طبقا

رو روستایی خویش برای تحقق بخشیدن بدان چند صد سال وقت صرف کردند، پرولترھای 
امروزین در پرتو راھھای آھن در چند سال تحقق می بخشند. این تشکل پرولترھا بھ صورت 

سیاسی، بھ سبب رقابت میان خود کارگران ھر دم فرومی طبقھ و بدینسان بھ صورت یک حزب 
پاشد ولی باز پدید می شود و ھر بار ھم نیرومندتر و استوارتر و پرتوان تر از پیش می گردد و 
سرانجام با استفاده از ستیزھای درونی میان قشرھای مختلف بورژوازی، آن را مجبور می 

قانونی بھ رسمیت بشناسد ... سازد کھ برخی از منافع کارگران را بر مبنای
ھای گوناگون بھ رشد بطور کلی تصادماتی کھ در درون جامعھ کھنھ رخ می دھد بھ شیوه

پرولتاریا کمک می کند. بورژوازی مدام در حال مبارزه بوده است: نخست علیھ اشراف، سپس 
بطور دائم  علیھ بخش ھایی از خود بورژوازی کھ منافعشان با پیشرفت صنعت در تضاد است و
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علیھ بورژوازی ھمھ کشورھای خارجی. در تمام این پیکارھا بورژوازی خود را مجبور می 
بیند بھ پرولتاریا روی آورد، پرولترھا را بھ یاری طلبد و بدینسان او را بھ جنبش سیاسی 
بکشاند. بنابراین بورژوازی خودش عناصری از معلومات خویش و بھ بیان دیگر سالح ضد 

  در دسترس پرولتاریا قرار می دھد ... خویش را
  

  ١٨۴٨ژانویھ  - ١٨۴٧دسامبر 
  

  »در فرانسھ  ١٨۴٨ -  ۵٠مبارزه طبقاتی سال ھای « از کتاب  –کارل مارکس 
  

ای بر ... چگونگی وضع دھقانان فرانسھ در آن ھنگام کھ استقرار جمھوری بارھای سنگین تازه
ینیم کھ استثمار دھقانان فقط از لحاظ شکل با استثمار بارھای پیشین آنھا افزود، مفھوم است. می ب

پرولتاریای صنعتی فرق دارد. استثمارگر در اینجا نیز ھمان سرمایھ است. فرد سرمایھ دار فرد 
دھقان را از طریق رھن گرفتن و رباخواری استثمار می کند و طبقھ سرمایھ داران طبقھ 

ر می کند. عنوان مالکیت دھقانی در حکم طلسمی دھقانان را از طریق مالیاتھای دولتی استثما
است کھ سرمایھ تاکنون بھ کمک آن دھقانان را در قبضھ قدرت خود نگاه داشتھ و دستاویزی 
است کھ سرمایھ آن را برای برانگیختن دھقانان علیھ پرولتاریای صنعتی بکار می برد. فقط 

ولت پرولتری ضد سرمایھ داری می سقوط سرمایھ می تواند موجب برپایی دھقان گردد، فقط د
تواند بھ فقر اقتصادی و انحطاط اجتماعی دھقان پایان دھد. جمھوری مشروطھ دیکتاتوری 
استثمارگران متحد شده او و جمھوری سوسیال دمکراتیک یا سرخ دیکتاتوری متحدین او است 

...  
  ١٨۵٠نوامبر سال  -ژانویھ 

  
  »تاریای انقالبی تظاھرات اول مھ پرول« از مقالھ  –لنین 

  
ھای زحمتکش و استثمار شونده را کھ از حقوق ابتدائی محروم ھستند و بھ ... طبقھ کارگر توده

اند بھ میدان عمل انقالبی می کشاند. طبقھ کارگر مبارزه انقالبی ای دچار شدهوضع ناامید کننده
د و بھ آنان توضیح می دھد کھ ھا می آموزد، آنھا را برای عمل انقالبی می پرورانرا بھ این توده

راه چاره و نجات کجا و در چیست. طبقھ کارگر این امر را نھ با حرف، بلکھ با عمل، با نشان 
ی کھ ا هدادن نمونھ و آن ھم نھ نمونھ ماجراجویی قھرمانان منفرد، بلکھ با نمونھ عمل انقالبی تود

  می دھد ...خواستھای سیاسی و اقتصادی را با ھم درمی آمیزد، انجام 
  

  ١٩١٣ژوئن سال  ١۵
  

  »انتخابات مجلس مؤسسان دیکتاتوری پرولتاریا « از مقالھ  –لنین 
  

...  
) نیروی پرولتاریا در ھر کشور سرمایھ داری بھ مراتب بیش از نسبت پرولتاریا بھ کل ٨

جمعیت است. علت این امر آن است کھ پرولتاریا بر محور و بر اعصاب تمام سیستم اقتصادی 
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سرمایھ داری از نظر اقتصادی تسلط دارد و عالوه بر آن از نظر اقتصادی و سیاسی بیانگر 
  منافع واقعی اکثریت عظیم زحمتکشان جامعھ سرمایھ داری است.

بدین سبب پرولتاریا حتی زمانی کھ اقلیت جمعیت کشور را تشکیل می دھد (یا زمانی کھ پیش 
قلیت جمعیت کشور را تشکیل می دھد) توانایی آن را دارد آھنگ آگاه و واقعا انقالبی پرولتاریا ا

کھ ھم بورژوازی را سرنگون سازد و سپس از میان توده نیمھ پرولتر و خرده بورژوا کھ ھیچ 
گاه از پیش بھ سود فرمانروایی پرولتاریا سخن نخواھند گفت و شرایط و ھدف ھای این 

جارب بعدی خویش بھ ناگزیری و صحت و فرمانروایی را درک نخواھند کرد و فقط بر اساس ت
  قانونمندی دیکتاتوری پرولتاریا معتقد خواھند شد، متحدان بسیاری بھ سوی خود جلب کند.

ای از خرده بورژوازی ) سرانجام در ھر کشور سرمایھ داری ھمیشھ قشرھای بسیار گسترده٩
ولتاریا برای پیروزی خود وجود دارند کھ بطور ناگزیر میان سرمایھ و کار نوسان می کنند. پر

باید اوال لحظھ حملھ قطعی بر بورژوازی را بھ درستی برگزیند و ضمنا در این تعیین لحظھ 
چگونگی گسست رشتھ اتحاد میان بورژوازی و متحدان خرده بورژوازی آن یا ناپایداری اتحاد 

ی باید از این تزلزالت میان آنھا و غیره را در نظر بگیرد. ثانیًا پرولتاریا پس از احراز پیروز
خرده بورژوازی چنان استفاده کند کھ آن را بی طرف سازد و نگذارد خرده بورژوازی در کنار 

  استثمارگران قرارگیرد و بتواند بھ رغم تزلزالت آن تا مدت معینی پابرجا ماند و غیره.
بارزه طوالنی ) یکی از شرایط الزم آماده ساختن پرولتاریا برای پیروزی عبارت است از م١٠

و سرسخت و بی امان علیھ اپورتونیسم، رفرمیسم، سوسیال شوینیسم و انواع دیگر نفوذھا و 
جریان ھای بورژوایی کھ پیدایش آنھا تا زمانی کھ پرولتاریا در محیط سرمایھ داری عمل می 

پیش در  کند ناگزیر خواھد بود. بدون این مبارزه و بدون آن کھ پیروزی کامل بر اپورتونیسم از
جنبش کارگری بھ دست آمده باشد، سخنی ھم از دیکتاتوری پرولتاریا نمی تواند در میان باشد. 

فن پیروزی بر منشویکھا و بھ بیان  ١٩٠٣- ١٩١٧اگر بلشویسم از پیش یعنی در طول سالھای 
دیگر بر اپورتونیستھا، رفرمیستھا و سوسیال شوینیستھا و طرد قاطع آنان از حزب پیش آھنگ 

  بر بورژوازی پیروز شود ... ١٩١٧-١٩١٩پرولتری را نیاموختھ بود، نمی توانست در سالھای 
  

  ١٩١٩دسامبر سال  ١۶
  

  »تزھای مربوط بھ وظایف اساسی کنگره دوم انترناسیونال کمونیستی « از  –لنین 
  

ماند ... پرولتاریا فقط بدان سبب انقالبی می شود کھ در چھارچوب تنگ صنفی خود محدود نمی 
ھای زندگی اجتماعی نقش رھبر تمام توده زحمتکش و استثمارشونده و در تمام مظاھر و عرصھ

را ایفا می کند. تحقق دیکتاتوری پرولتاریا بدون آمادگی و توانایی پرولتاریا برای بزرگترین 
 فداکاریھا بخاطر پیروزی بر بورژوازی میسر نخواھد بود. تجربھ روسیھ در این زمینھ دارای
اھمیت اصولی و عملی است: اگر پرولتاریا بیش از ھمھ فداکاری نمی کرد و در دشوارترین 
ادوار فشار و جنگ و اقدام بورژوازی جھانی بھ محاصره اقتصادی کشور ما، سخت تر از ھمھ 
گرسنگی نمی کشید، آنوقت نمی توانست دیکتاتوری خود را تحقق بخشد و احترام ھمگانی و 

  ه زحمتکش را بھ سوی خود جلب کند ...اعتماد تمام تود
  

  ١٩٢٠ژوئیھ سال  -ژوئن 
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  پیشاھنگ طبقھ کارگر –حزب کمونیست 
  

  

  »مانیفست حزب کمونیست « از کتاب  –کارل مارکس و فردریش انگلس 
  

... وجھ تمایز کمونیستھا با دیگر احزاب پرولتری تنھا در آن است کھ از یک سو در مبارزات 
گوناگون منافع مشترک مجموعھ پرولتاریا را کھ بھ ملیت بستگی ندارد  پرولترھای ملت ھای

برجستھ می کنند و برای آن ارزش قائلند و از سوی دیگر در مراحل گوناگون گسترش مبارزه 
  میان پرولتاریا و بورژوازی ھمیشھ بیانگر منافع جنبش در مجموع آن ھستند.

خش احزاب کارگری تمام کشورھا ھستند کھ بنابراین کمونیستھا در عرصھ عمل قاطع ترین ب
احزاب کارگری دیگر را بھ پیشروی بر می انگیزند و در عرصھ تئوریک برتری آنان بر بقیھ 
توده پرولتاریا در آن است کھ شرایط و چگونگی سیر جنبش پرولتری و پی آمدھای کلی آن را 

  بھ روشنی درک می کنند.
ر احزاب پرولتری در پی آنند یعنی تشکل پرولتاریا بھ ھدف فوری کمونیستھا ھمان است کھ دیگ

  صورت یک طبقھ، برانداختن تسلط بورژوازی و تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریا.
... اما مالکیت خصوصی امروزین بورژوایی آخرین و کامل ترین مظھر آنچنان شیوه تولید و 

ت انسانھای دیگر استوار است. بدین تملک است کھ بر تضادھای طبقاتی و استثمار انسانھا بھ دس
مفھوم کمونیست ھا می توانند تئوری خود را در یک عبارت خالصھ کنند: برانداختن مالکیت 

  خصوصی ...
کمونیستھا در راه ھدفھا و منافع فوری طبقھ کارگر مبارزه می کنند ولی ھم زمان با آن در 

  جنبش امروزی از فردای جنبش نیز دفاع می کنند ...
ونیستھا ھمھ جا از ھر جنبش انقالبی کھ ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود باشد پشتیبانی کم

می کنند. کمونیستھا در تمام این جنبشھا مسئلھ مالکیت را صرف نظر از اینکھ شکل کمتر یا 
  بیشتر تکامل یافتھ بھ خود گرفتھ باشد بھ عنوان مسئلھ بنیادی جنبش در جای اول قرار می دھند.

جام کمونیستھا ھمھ جا برای برقراری اتحاد و توافق در میان احزاب دمکرات ھمھ کشورھا سران
  تالش می کنند.

کمونیستھا پنھان نگاه داشتن نظریات و نیات خویش را ننگ می دانند و آشکارا اعالم می دارند 
واھد کھ تحقق اھدافشان تنھا از طریق سرنگونی قھرآمیز تمام نظام اجتماعی موجود میسر خ

بود. بگذار طبقات حاکم در پیشگاه انقالب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولترھا در این انقالب 
چیزی جز زنجیرھای خود را از دست نخواھند داد ولی جھانی را بھ دست می آورند. 

  !پرولترھای ھمھ کشورھا متحد شوید
  

  ١٨۴٨ژانویھ  - ١٨۴٧دسامبر 
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  ٣»ن جمعیت بین المللی کارگران بیانیھ مؤسسا« از  –کارل مارکس 
  

... یکی از عوامل الزم برای موفقیت کھ تعداد باشد، ھم اکنون برای کارگران تأمین است، ولی 
تعداد فقط زمانی کفھ ترازو را سنگین می کند کھ توده در یک سازمان گرد آید و دانش 

ای کھ باید میان د برادرانھرھنمونش باشد. تجربھ گذشتھ نشان داده است کھ بی اعتنایی بھ اتحا
کارگران کشورھای مختلف وجود داشتھ باشد و آنھا را بھ پشتیبانی جدی از یکدیگر در پیکار 

  برای رھایی برانگیزد، کیفرش عبارت خواھد بود از شکست عمومی اقدامات پراکنده آنان ...
  

  ١٨۶۴اکتبر سال 
  

  »ھ شورای کل جمعیت بین المللی کارگرانگزارش مربوط بھ فعالیت چھار سال« از –کارل مارکس 
  

... حتی در مساعدترین شرایط سیاسی نیز ھر کامیابی جدی طبقھ کارگر در گرو پختگی 
سازمان خواھد بود، زیرا سازمان است کھ این طبقھ را تعلیم می دھد و نیرویش را متمرکز می 

  سازد.
ین طبقھ در کشورھای دیگر حتی سازمان طبقھ کارگر یک کشور نیز در صورت نقص تشکل ا

دستخوش خطر شکست خواھد بود زیرا ھمھ کشورھا در بازار جھانی با یکدیگر رقابت دارند و 
بدین جھت در یکدیگر تأثیر متقابل می بخشند. فقط اتحاد بین المللی طبقھ کارگر می تواند 

  پیروزی قطعی این طبقھ را تأمین کند ...
  

  ١٨۶۴سپتامبر سال  ١
  

  ٤»قطعنامھ کنفرانس نمایندگان جمعیت بین المللی کارگران« از –س و فردریش انگلس کارل مارک
  

  نظر بھ اینکھ :
طبقھ کارگر در برابر قدرت متحد طبقات ثروتمند فقط بھ صورت طبقھ متشکل در حزب سیاسی 
خاصی کھ رویاروی ھمھ احزاب قدیمی طبقات ثروتمند ایستاده باشد می تواند عمل کند و این 

ی انقالب اجتماعی و نیل بھ ھدف زکل طبقھ کارگر در یک حزب سیاسی برای تأمین پیروتش
نھایی آن یعنی برانداختن طبقات ضرورت دارد و اتحاد نیروھا کھ طبقھ کارگر ھم اکنون در 
نتیجھ مبارزه اقتصادی بدان دست یافتھ است، باید در مبارزه این طبقھ علیھ قدرت سیاسی 

قھ کارگر نیز بھ عنوان اھرمی بکار رود، کنفرانس بھ اعضای انترناسیونال استثمارکنندگان طب
  یادآور می شود کھ :

در مبارزه طبقھ کارگر جنبش اقتصادی و عمل سیاسی این طبقھ با یکدیگر پیوند ناگسستنی 
  دارند.

  

  ١٨٧١اکتبر سال  -سپتامبر 
                                                

در یک جلسھ علنی در تاالر سنت مارتین، بخش النگ  ١٨۶۴سال سپتامبر  ٢٨این جمعیت در تاریخ  -٣
  ایکر لندن بنیاد نھاده شد.

در لندن برگزار شد. ١٨٧١سپتامبر سال  ٢۵تا  ١٧کنفرانس در تاریخ  -٤



١۴

  

  از نامھ بھ گرسن تیری یر –فردریش انگلس 
  

  ١٨٨٩سال  دسامبر ١٨لندن، 
  

  ای کھ با شما موافقت ندارم آغاز می کنم.... مطلب را از نکتھ
شما ھر گونھ عمل مشترک با احزاب دیگر و حتی عمل مشترک کوتاه مدت با آنھا را از لحاظ 
اصولی بھ کلی رد می کنید. اما من بھ حد کافی انقالبی ھستم کھ استفاده از این وسیلھ را نیز در 

دی بیشتر یا کمترین زیان را دربرداشتھ باشد، بطور مطلق برای خود غدغن مواردی کھ سودمن
  نکنم.

ما در این مورد با ھم موافقت داریم کھ پرولتاریا بدون انقالب قھرآمیز نمی تواند بھ فرمانروایی 
  سیاسی کھ یگانھ در ورودی بھ جامعھ نوین است، دست یابد.

ھ پرولتاریا برای آنکھ در لحظھ قطعی بھ حد کافی ایم کتأکید کرده ١٨۴٧مارکس و من از سال 
نیرومند باشد و بتواند پیروز شود، باید حزب خاص متمایز از ھمھ احزاب دیگر و در نقطھ 

  مقابل آنان و بھ بیان دیگر حزب طبقاتی خود آگاه تشکیل دھد.
ھدفھای  ولی این بدان معنی نیست کھ این حزب نمی تواند از احزاب دیگر بطور موقت برای

خود استفاده کند و نیز بدان معنی نیست کھ نمی تواند از احزاب دیگر در زمینھ اقداماتی کھ 
مستقیمًا بھ سود پرولتاریا تمام می شود یا بھ پیشرفت در زمینھ رشد اقتصادی یا آزادی سیاسی 

  کمک می کند، بطور موقت پشتیبانی کند ...

  
  »برنامھ ما « از مقالھ  –لنین 

  
ا تمام و کمال بر تئوری مارکس تکیھ داریم: این تئوری برای نخستین بار سوسیالیسم را از ... م

پندارگرائی بھ علم تبدیل کرد و این علم را بر مبانی محکم مستقر ساخت و راھی را کھ باید بھ 
پیروی از آن این علم را بھ پیش برد و تمام اجزاء آن را تکمیل کرد، مشخص ساخت ... این 

ی وظیفھ واقعی حزب انقالب سوسیالیستی را توضیح داده و تاکید کرده است کھ وظیفھ تئور
حزب برنامھ پردازی برای نوسازی جامعھ، موعظھ خوانی برای سرمایھ داران و دنبالھ روی 
از آنان درباره بھبود وضع کارگران نیست، توطئھ چینی نیست، بلکھ سازماندھی مبارزه طبقاتی 

ری این مبارزه است کھ تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریا و سازمان دادن پرولتاریا و رھب
  جامعھ سوسیالیستی ھدف نھائی آن را تشکیل می دھد ...

  
  ١٨٩٩اکتبر سال 

  
  »چھ باید کرد؟ « از کتاب  –لنین 

  
  ... نقش مبارز پیشرو را فقط حزبی کھ تئوری پیشرو رھنمونش باشد، می تواند ایفا کند ...

  
  ١٩٠٢فوریھ  - ١٩٠١پائیز 

  
  



١۵

  »تزھائی درباره کنگره دوم انترناسیونال کمونیستی « از  –لنین 
  

...  
) تامین پیروزی بر سرمایھ داری مستلزم برقراری رابطھ صحیح میان حزب کمونیست ۴

رھبری کننده، طبقھ انقالبی یعنی پرولتاریا و توده یعنی مجموع زحمتکشان و استثمارشوندگان 
کمونیست، چنانچھ این حزب واقعا پیش آھنگ طبقھ انقالبی باشد، بھترین  است. فقط حزب

نمایندگان این طبقھ را در خود جمع داشتھ باشد، از کمونیستھای کامال آگاه و صدیقی مرکب باشد 
کھ در عرصھ پیکار انقالبی سرسخت تجربھ آموختھ و آبدیده شده باشند و نیز چنانچھ این حزب 

ندگی طبقھ خود و از طریق این طبقھ با تمام توده استثمارشوندگان پیوند بتواند با سراپای ز
ناگسستنی برقرار سازد و اعتماد کامل این طبقھ و این توده را جلب کند، قادر خواھد بود 
پرولتاریا را در مبارزه نھائی کامال بی امان و قاطع علیھ تمام نیروھای سرمایھ داری رھبری 

زیر رھبری چنین حزبی است کھ پرولتاریا می تواند تمام نیروی شور کند. از سوی دیگر فقط 
انقالبی خویش را بھ کار اندازد و بی عالقگی ناگزیر و گاه مقاومت اقلیت ناچیز آریستوکراسی 
کارگری فاسد شده توسط سرمایھ داری و سران قدیمی تریدیونیون ھا و شرکت ھای تعاونی و 

ری چنین حزبی است کھ پرولتاریا می تواند تمام نیروی خود را غیره را خنثی کند. فقط زیر رھب
کھ بھ حکم چگونگی نظام اقتصادی جامعھ سرمایھ داری بھ مراتب بیش از نسبت آن در میان 

  جمعیت است بھ کار اندازد ...
  

  ١٩٢٠ژوئیھ سال  -ژوئن 
  

  از نامھ بھ آگوست ببل –فردریش انگلس 
  

  ١٨٨۴ژوئن سال  ۶لندن، 
  

اپوزیسیون آینده ھستیم و نیازمند آنیم کھ قاطع ترین حزب از میان  ١٨۴٨ھنوز مانند سال ... ما 
احزاب کنونی بھ قدرت رسد تا ما در قبال آن بھ اپوزیسیون حال بدل شویم. رکود سیاسی و بھ 
بیان دیگر مبارزه بی فایده و بی معنای کنونی احزاب رسمی نمی تواند برای مدت زیادی برای 

مند باشد. ولی در مورد مبارزات ترقیخواھانھ این احزاب در ھنگامی کھ مرکز ثقل ما سود
پیوستھ بھ چپ می گراید مطلب بر منوال دیگری است ... با ھر گرایشی کھ بھ چپ انجام می 

ای برای کارگران قائل می شوند ... و مھم تر از ھمھ آن کھ عرصھ گیرد، امتیازھای تازه
ای نبرد قطعی پاک می شود و موضع احزاب پیوستھ روشن تر و کارزار بیش از پیش بر

آشکارتر می گردد. من این سیر آھستھ، ولی پیوستھ جمھوری فرانسھ بھ سوی نتیجھ نھائی 
 -ناگزیر یعنی تجزیھ بھ دو اردوگاه متضاد را کھ در یک اردوگاه آن بورژواھای رادیکال 

اقعًا انقالبی قرار دارند، یکی از جدی ترین سوسیالیست کاذب و در اردوگاه دیگر کارگران و
  حوادث می دانم و امیدوارم کھ این سیر متوقف نشود ...

  
  



١۶

  مبارزه برای تأمین دمکراسی جزئی از مبارزه برای سوسیالیسم است
  
  

  » ١٨٩١انتقاد از طرح برنامھ سوسیال دمکراتیک سال « از مقالھ  –فردریش انگلس 
  

ضد سوسیالیستھا و یا بھ خاطر برخی مطالب پیش از موقعی کھ در  ... از ترس تجدید قانون
دوران تسلط این قانون اظھار شده است، اکنون می خواھند کھ حزب، نظام قانونی موجود در 
آلمان را برای عملی ساختن مسالمت آمیز تمام خواستھای خویش کافی بشناسد. سعی دارند خود 

ونی در جریان رشد خود اندک اندک بھ سوسیالیسم بدل می جامعھ کن«و حزب را متقاعد کنند کھ 
، بی آنکھ از خود بپرسند اگر حال بر چنین منوال باشد، آنگاه آیا جامعھ با ھمین نگزیری »شود

از چھارچوب نظام اجتماعی کھنھ شده خود برون نخواھد زد یعنی این غشاء کھنھ را با قھر و 
عالوه بر ھمھ اینھا در کشوری چون آلمان این وضع  شدتی خرچنگ وار از ھم نخواھید درید و

از ھم گسیختگی زنجیرھای نظام سیاسی نیمھ مطلقھ و در عین حال بھ غایت درھم و برھم را 
در پیش نخواھد داشت؟ می توان چنین تصوری را بھ خود راه داد کھ در کشورھایی کھ 

ند و آن ھم فقط در صورت نمایندگان خلق قدرت تامھ را در دست خود متمرکز کرده باش
برخورداری از پشتیبانی اکثریت خلق، انجام ھر آنچھ کھ بخواھند، بھ موجب قانون اساسی میسر 
باشد، یعنی در جمھوریھای دمکراتیکی چون فرانسھ و آمریکا و در رژیم ھای سلطنتی نظیر 

دد. ولی در آلمان کھ انگلیس ... جامعھ کھنھ بتواند از راه مسالمت آمیز بھ جامعھ نوین بدل گر
دولتش تقریبًا قدر قدرت است و رایشتاگ (مجلس) و تمام مؤسسات انتخابی دیگر فاقد قدرت 
واقعی ھستند، اعالم چنین مطلبی آن ھم بی ھیچ ضرورت، معنایش برداشتن برگ انجیر ساتر 

  از روی سلطنت مطلقھ و خود را ساتر برھنگی آن ساختن است.
زب را برای مدتی طوالنی بھ راه غلط بکشاند، نتیجھ دیگری بھ بار چنین سیاستی جز آنکھ ح

نخواھد آورد. مسائل سیاسی کلی و تجریدی را در رده اول قرار می دھند و بدینسان مسائل 
عاجل مشخص را کھ در ھمان نخستین رویدادھای مھم، در نخستین بحران سیاسی، خود بھ خود 

می دارند. از این عمل جز آنکھ حزب ناگھان در لحظھ  در دستور روز قرار می گیرند، پوشیده
قطعی درمانده از کار درآید و در مسائل قاطع ابھام و فقدان وحدت در آن حکمفرما شود، زیرا 

اند، چھ نتیجھ دیگری ممکن است بھ بار آید؟ ... این چنین مسائلی ھیچ گاه در آن بررسی نشده
افع آنی روز، این تالش و تقال برای رسیدن بھ فراموشی نظرات سترگ بنیادی بھ خاطر من

کامیابی ھای گذرا بدون در نظر گرفتن پی آمدھای آن و بھ بیان دیگر آینده جنبش را فدای حال 
ھم داشتھ باشد. ولی این اپورتونیسم است و » شرافتمندانھ«ھای کردن، ممکن است انگیزه

  ھم چھ بسا خطرناک تر از ھر چیز است...» شرافتمندانھ«اپورتونیسم خواھد ماند و اپورتونیسم 
  

  ١٨٩١ژوئن سال 
  
  
  



١٧

  ٥از نامھ بھ پل الفارگ –فردریش انگلس 
  

  ١٨٩۴مارس سال  ۶لندن، 
  

... فرق میان جمھوری و سلطنت در رابطھ اش با پرولتاریا فقط در آن است کھ جمھوری شکل 
. برتری شما در قیاس با ما در ای است برای فرمانروایی آینده پرولتاریاسیاسی حاضر و آماده

آن است کھ شما اکنون جمھوری دارید و حال آنکھ ما برای استقرار آن بھ بیست و چھار ساعت 
وقت احتیاج داریم. ولی جمھوری نیز مانند ھر شکل حکومتی دیگر بر حسب محتوی خود 

می دھد،  مشخص می گردد یعنی تا زمانی کھ جمھوری شکل فرمانروایی بورژوازی را تشکیل
بسان ھر رژیم سلطنتی دشمن ما است (صرف نظر از چگونگی بروز اشکال این دشمنی). 
بدینسان جمھوری را ماھیتًا یک شکل سوسیالیستی تلقی کردن و یا تا زمانی کھ جمھوری در 
قبضھ قدرت بورژوازی است برای انجام وظایف سوسیالیستی بدان اعتماد کردن، جز یک پندار 

چیز دیگری نیست. ما می توانستیم آن را بھ عقب نشینی ھایی واداریم، ولی ھرگز  بھ کلی باطل
انجام وظایف خودمان را بھ آن محول نخواھیم ساخت، مگر در صورتی کھ بتوانیم آن را با 

ای باشد کھ روزی بتواند بھ برخورداری از پشتیبانی اقلیتی کنترل کنیم کھ نیرومندیش بھ اندازه
  دد ...اکثریت بدل گر

  
  »وظایف سوسیال دمکرات ھای روسیھ « از رسالھ  –لنین 

... فقط پرولتاریاست کھ می تواند مبارز پیشگام راه آزادی سیاسی و دگرگونیھای دمکراتیک 
باشد، زیرا اوال بازتاب ستمگری سیاسی در زندگی پرولتاریا از ھمھ شدیدتر است و این 

قھ کھ نھ بھ مقامات عالیھ و حتی بھ مأموران دولتی ستمگری مانع آن است کھ در وضع این طب
دسترسی دارد و نھ در افکار عمومی نفوذی دارد، کوچکترین بھبودی پدید آید. ثانیًا فقط 
پرولتاریاست کھ می تواند دمکراتیزه شدن نظام سیاسی و اجتماعی را بھ فرجام رساند، زیرا 

نظام بھ دست کارگران افتد. بھ ھمین جھت  دمکراتیزه شدن این نظام، موجب خواھد شد کھ این
درآمیزی فعالیت دمکراتیک طبقھ کارگر با دمکراتیسم طبقات و گروھھای دیگر، نیروی جنبش 
دمکراتیک و مبارزه سیاسی را تضعیف خواھد کرد، از قاطعیت و پیگیری این مبارزه خواھد 

بقھ کارگر در نقش مبارز کاست و آن را برای سازش مستعدتر خواھد ساخت. برعکس تمایز ط
پیشگام راه دگرگونیھای دمکراتیک، جنبش دمکراتیک و مبارزه برای آزادیھای سیاسی را 
تقویت خواھد کرد، زیرا طبقھ کارگر تمام عناصر دمکراتیک و اپوزیسیون سیاسی را بھ پیش 

سست قطعی خواھد راند، لیبرال ھا را بھ سوی رادیکال ھای سیاسی و رادیکال ھا را بھ سوی گ
  پیوند با تمام نظام سیاسی و اجتماعی جامعھ کنونی خواھد راند ...

  ١٨٩٧پایان سال 
  
  
  

                                                
) شخصیت نامی جنبش کارگری فرانسھ و جنبش کارگری بین المللی و یکی از ١٩١١-١٨۴٢پل الفارگ ( -٥

  م. –ی فرانسھ بنیادگذاران حزب کارگر



١٨

  »چھ باید کرد؟ « از کتاب  –لنین 
  

و  ٦»کمونیستھا از ھر جنبش انقالبی پشتیبانی می کنند«... کسی کھ در عمل فراموش کند کھ 
ر تمام مردم بیان داریم و روی آنھا بدین جھت ما موظفیم وظایف دمکراتیک عمومی را در براب

تکیھ کنیم، بی آنکھ حتی برای یک لحظھ معتقدات سوسیالیستی خود را پنھان داریم، سوسیال 
دمکرات نخواھد بود. کسی کھ در عمل فراموش می کند کھ ھر مسئلھ دمکراتیک عامی را باید 

  نخواھد بود.پیش از دیگران طرح کند، برجستھ سازد و حل کند، سوسیال دمکرات 
  

  ١٩٠٢فوریھ  - ١٩٠١پائیز سال 
  

  »دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقالب دمکراتیک « از کتاب  –لنین 
  

... کسی کھ بخواھد از راھی سوای دمکراسی سیاسی بھ سوی سوسیالیسم گام بردارد، ناگزیر بھ 
  ھستند ... نتایجی می رسد کھ ھم از نظر اقتصادی و ھم از نظر سیاسی پوچ و ارتجاعی

... برای آنکھ پرولتاریا در مبارزه علیھ دمکراسی ناپیگیر بورژوایی دست بستھ نماند، باید بھ 
قدر کافی آگاه و نیرومند باشد کھ دھقانان را بھ سطح خودآگاھی انقالبی برکشد، عملیات تعرضی 

  بخشد ...آنان را رھبری کند و بدینسان دمکراسی پرولتری پیگیر را بھ دست خویش تحقق 
  

  ١٩٠۵ژوئیھ سال  -ژوئن 
  

  »انقالب سوسیالیستی و حق خود سامانی ملل « از مقالھ  –لنین 
  

... انقالب سوسیالیستی یک عمل واحد و نبرد واحد در یک جبھھ واحد نیست، بلکھ یک دوران 
کامل تصادمات طبقاتی حاد و سلسلھ درازی از نبردھا در سراسر جبھھ یعنی در زمینھ کلیھ 

سائل اقتصادی و سیاسی و بھ بیان دیگر نبردھایی خواھد بود کھ فقط از طریق سلب مالکیت از م
بورژوازی بھ تحقق خواھد پیوست. اشتباه بنیادی عمیقی خواھد بود اگر تصور شود کھ مبارزه 
در راه دمکراسی می تواند پرولتاریا را از انقالب سوسیالیستی باز دارد یا این انقالب را تحت 

لشعاع قرار دھد و پرده بھ روی آن بکشد و غیره. برعکس ھمانگونھ کھ سوسیالیسم پیروزمند ا
بدون تحقق دمکراسی کامل ممکن نیست، بھ ھمانگونھ نیز پرولتاریا بدون مبارزه انقالبی ھمھ 

  جانبھ و مستمر در راه دمکراسی نمی تواند برای پیروزی بر بورژوازی آماده شود ...
  

  ١٩١۶یھ فور -ژانویھ 
  
  
  
  
  

                                                
  بھ نقل از مانیفست حزب کمونیست -٦
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  سا آرماندناز نامھ بھ ای –لنین 
  

  ١٩١۶دسامبر سال  ٢۵
  

... باید ھنر آن را داشت کھ مبارزه در راه دمکراسی و مبارزه در راه انقالب سوسیالیستی را با  
یکدیگر درآمیخت و ضمن آن اولی را تابع دومی کرد. ھمھ دشواری کار در ھمین و جان کالم 

  ھم در ھمین است ...
  
  

  اشکال مبارزه طبقھ کارگر، وسایل و شیوه ھای احراز قدرت سیاسی
  

  
جمعیت بین المللی «  ١٨٧١سپتامبر  ٢١مستخرج از صورتجلسھ کنفرانس  –کارل مارکس 

  »کارگران 
  

... ما باید بھ دولت ھا چنین اعالم کنیم: ما می دانیم کھ شما قدرت مسلحی علیھ پرولترھا ھستید، 
باشد از راه مسالمت آمیز علیھ شما مبارزه خواھیم کرد و وقتی ضرورت  ما ھر کجا کھ ممکن

  پیدا کند، این مبارزه را بھ کمک اسلحھ انجام خواھیم داد.

  
  با کارل مارکس» شیکاگو تریبون « از مصاحبھ خبرنگار مخصوص روزنامھ  –کارل مارکس 

  
ھ بھ نیروی یک حزب، بلکھ بھ انقالبھا ن .... این انقالبھا توسط اکثریت خلق صورت می گیرد

  نیروی مجموعھ یک ملت بھ تحقق می پیوندند ...
  

  ١٨٧٨نیمھ اول دسامبر سال 
  

  از نامھ بھ آگوست ببل –فردریش انگلس 
  

  ١٨٨٢اکتبر سال  ٢٨لندن، 
  

... بھ مقالھ دوم، من توانستم فقط یک نظر سریع بیاندازم، زیرا دو سھ نفر پی در پی مانع کار 
غیر این صورت از چگونگی تصور نگارنده آن مقالھ درباره انقالب، متوجھ نفوذ شدند، در 

فرانسوی ھا می شدم و قطعًا فلمار خودمان را می شناختم. تو این جانب مطلب را درست 
ھمانگونھ کھ از دیرباز انتظارش می رفت، سرانجام  ٨»یک توده ارتجاعی«. عبارت ٧ایدریافتھ

                                                
ای را کھ فلمار نگاشتھ بود و بھ ویژه ای تحت عنوان لغو قانون ضد سوسیالیستھا دو مقالھببل ضمن مقالھ -٧

مقالھ دوم او را سخت مورد انتقاد قرار می دھد، زیرا فلمار در آن مقالھ حزب را بھ اتخاذ تاکتیک اقدامات 
ھ گرانھ فرا می خواند و ببل چنین تاکتیکی را برای حزب مضر می دانست. انگلس در نامھ شورشی توطئ

تأکید می کرد کھ لحن تند و دور از احتیاط این گونھ مقاالت زیان ھا و قربانی ھای  ١٨٨٢مورخ اول اکتبر 
  م. –غیر الزم برای حزب بھ بار خواھد آورد 
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ب، جای خود را پیدا می کند: ھمھ احزاب رسمی در یک کالف بھ ھم در تصور او راجع بھ انقال
ایم. پیچیده این طرف خط ، و ما سوسیالیستھا در یک ستون موزون، آن طرف خط قرار داده شده

آنگاه یک نبرد قطعی عظیم، و با ھمان ضربت اول پیروزی در سراسر خط جبھھ نصیب ما می 
بھ این سادگی ھا نیست. برعکس انقالب در واقعیت امر  شود. ولی جریان امور در عالم واقعی

ای، از آنجا آغاز می شود کھ اکثریت عظیمی از مردم و ھمچنین ھمانطور کھ تو ھم متذکر شده
احزاب رسمی علیھ دولت کھ در نتیجھ ھمین عامل تک مانده است، متحد می شوند و آن را 

می کھ ممکن است ھنوز پابرجا مانده سرنگون می سازند و فقط پس از آنکھ آن احزاب رس
باشند، در جریان مبارزه با یکدیگر یکی بھ کمک دیگری و یکی پس از دیگری شکست می 
خورند، آری فقط پس از این جریان آن تقسیم بندی قطعی کھ فلمار از او سخن می گوید، روی 

ا و فلمار چنین قصدی می دھد و ھم روند با آن امکان برقراری حکومت ما فراھم می آید. اگر م
  می داشتیم کھ انقالب را بی درنگ از آخرین عمل آن آغاز کنیم، کارمان خیلی خراب می شد ...

  
  از نامھ بھ ورا زاسولیچ –فردریش انگلس 

  
  ١٨٨۵آوریل سال  ٢٣لندن، 

  

... نظر من این است کھ تئوری تاریخی مارکس شرط بنیادی ھر نوع تاکتیک انقالبی استوار و 
یر است. برای یافتن این تاکتیک فقط باید این تئوری را طبق شرایط اقتصادی و سیاسی ھر پیگ

  کشور بھ کار برد ...

  
  از نامھ بھ پل الفارگ –فردریش انگلس 

  
  ١٨٩٢نوامبر سال  ١٢لندن، 

  

... حال می بینید کھ حق انتخابات عمومی، در صورتی کھ فقط بتوانند از آن استفاده کنند ... چھ 
این کار طوالنی تر و مالل انگیزتر از فراخوانی بھ انقالب است ولی در  !ح پر اھمیتی استسال

عوض روزی را کھ باید فراخوانی بھ انقالب مسلحانھ را انجام داد، ده بار مطمئن تر و عالوه 
بر آن با دقتی بی خدشھ مشخص می سازد. از این گذشتھ حق انتخابات عمومی کھ با مھارت 

فاده کارگران قرار گیرد با ده شانس در برابر یک شانس صاحبان قدرت را بھ نقض مورد است
قانونیت وادار خواھد کرد یعنی ما را در وضعی قرار خواھد داد کھ برای تحقق انقالب بھ حد 

  اعلی مساعد خواھد بود ...
  
  
  
  

                                                                                                                                                                
در کنگره گتای حزب سوسیال دمکرات آلمان بھ تصویب رسید  این عبارت یکی از تزھای السال است کھ -٨

رھایی کار باید توسط طبقھ کارگر تحقق پذیرد کھ در قبال آن « و وارد برنامھ آن شد. در برنامھ گفتھ می شد: 
این » انتقاد از برنامھ گتا«مارکس در اثر نامی خود » ھمھ طبقات دیگر چیزی جز یک توده ارتجاعی نیستند.

  م. –بھ کلی مردود اعالم داشت  تز را
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در  ١٨۵٠ - ۴٨مبارزه طبقاتی سالھای « از مقدمھ بر کتاب مارکس  –فردریش انگلس 
  »فرانسھ 

  
... حتی اگر حق انتخابات عمومی ھیچ حسن دیگری ھم نمی داشت جز این کھ بھ ما امکان می 
داد تا ھر سھ سال یک بار حساب نیروھای خود را معلوم کنیم و در نتیجھ افزایش سریع غیر 

بھ ای کھ منظمًا در تعداد آراء ما مشاھده می شود از یک سو اطمینان کارگران را منتظره
پیروزی و از سوی دیگر ترس دشمنان را تشدید کند و بدینسان بھ بھترین وسیلھ تبلیغات ما بدل 
گردد، اگر این حق ھیچ حسن دیگری نمی داشت جز اینکھ آمار دقیقی از میزان نیروھای ما و 
نیروھای ھمھ احزاب مخالف ما فراھم آورد و بدینسان معیار بی نظیری برای برقراری تناسب 

اقدامات و عملیات ما بھ دست دھد و بدینسان ما را ھم از واھمھ نابھنگام و ھم از شجاعتھای در 
جنون آمیز نابجا بازدارد، اگر این برای ما تنھا حسن ناشی از حق رأی ھم می بود، بازھم از 

ش سرمان زیاد می آمد. ولی نتایج ناشی از این حق خیلی بیش از اینھا بود. در دوران تبلیغات پی
ھای مردم در نقاطی کھ ای بود در دست ما برای آنکھ با تودهاز انتخابات این حق بھترین وسیلھ

ھنوز از ما دور بودند تماس برقرار کنیم و ھمھ احزاب را در برابر انظار ھمھ مردم بھ دفاع از 
ریبونی نظریات و اعمالشان در قبال حمالتمان واداریم. عالوه بر این حق مزبور در رایشتاگ ت

ای بھ مراتب بیش از در اختیار نمایندگان ما گذاشت کھ از آن می توانستند با آزادی و اتوریتھ
ھا را در خارج پارلمان مخاطب قرار مطبوعات و جلسات، مخاطبان خود در پارلمان و نیز توده

در دھند. اگر تبلیغات پیش از انتخابات و سخنرانی ھای سوسیالیستی در رایشتاگ پیوستھ 
دیوارھای آن شکاف ایجاد می کرد، از قانون ضد سوسیالیستھا چھ سودی عاید دولت و 

  بورژوازی می شد؟
ای در ولی ھم روند با این استفاده کامیابانھ از حق انتخابات عمومی، کاربرد شیوه کامال تازه
تی کھ مبارزه پرولتاریا آغاز شد و بھ سرعت گسترش پیدا کرد. دریافتند کھ نھادھای دول

بورژوازی فرمانروایی خود را بھ یاری آنھا سازمان می دھد، امکانات دیگری ھم برای مبارزه 
طبقھ کارگر علیھ ھمین نھادھا فراھم می آورد. کارگران بھ شرکت در انتخابات مجلس ھای 
ایالتی، انجمن ھای شھری، دادگاھھای صنفی و مجادلھ با بورژوازی بر سر ھر مقامی کھ برای 

دست گرفتن آن آراء کارگری کافی وجود داشت، پرداختند. وضع طوری شد کھ بورژوازی و بھ 
دولت ترسشان از فعالیت علنی حزب کارگر بھ مراتب بیش از فعالیت غیرعلنی آن و بیمشان از 

  کامیابی ھای آن در انتخابات بھ مراتب بیش از کامیابی ھای آن در قیام شد.
ای انجام می گیرد کھ در انقالبھایی کھ توسط اقلیت آگاه کم عده... دوران حمالت غافلگیر و 

ھای غیرآگاه قرار دارد، گذشتھ است. ھر جا کھ صحبت بر سر نوسازی کامل نظام رأس توده
ھا باید خودشان در آن شرکت ورزند و خودشان باید دریابند کھ برای چھ اجتماعی است، توده

را می ریزند و جانشان را فدا می کنند. این نکتھ را تاریخ مبارزه می کنند و برای چھ خون خود 
ھا دریابند کھ چھ باید کرد، کار طوالنی پنجاه سال اخیر بھ ما آموختھ است. ولی برای آنکھ توده

سرسختی ضرور است کھ ما نیز اکنون بدان مشغولیم و با چنان موفقیتی ھم آن را انجام می 
  می گردد ... دھیم کھ موجب نومیدی مخالفان ما

... سوسیال دمکراسی آلمان وضع خاصی دارد و این عامل دست کم تا یک آینده نزدیک وظیفھ 
ای کھ این حزب بھ سوی صندوقھای خاصی در برابر آن قرار می دھد. آن دو میلیون رأی دھنده

رأی می فرستد بھ اضافھ جوانان و زنانی کھ خود رأی دھنده نیستند ولی پشت سر حزب 
قاطع ارتش » گروه ضربتی«اند، پرشمارترین و فشرده ترین توده و بھ بیان دیگر تادهایس
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پرولتری بین المللی را تشکیل می دھند. ھم اکنون بیش از یک چھارم تمام آراء داده شده از آن 
ھا است و شمار آن ھم بطوری کھ انتخابات تکمیلی رایشتاگ و انتخابات مجالس ایاالت  این توده
آلمان و انجمن ھای شھری و شوراھای حل اختالف صنفی ثابت می کند، پیوستھ افزایش  مختلف

می یابد. ضمنًا این افزایش مانند ھر روندی در طبیعت بطور خودانگیختھ، مداوم، دفع ناپذیر و 
در عین حال آرام صورت می گیرد. تمام تالشھای دولت برای جلوگیری از این افزایش بی 

میلیون رأی دھنده حساب کنیم. اگر وضع  ٢.٢۵. ما ھم اکنون می توانیم روی نتیجھ مانده است
ھای میانین جامعھ یعنی خرده بھ ھمین منوال ادامھ یابد، ما در پایان این قرن بخش اعظم الیھ

بورژوازی و دھقانان خرده پا را بھ سوی خود جلب می کنیم و چنان نیروی قاطعی در کشور از 
کھ تمام نیروھای دیگر خواه ناخواه باید در برابر آن سر فرود آورند. پس کار درخواھیم آمد 

وظیفھ عمده ما آن است کھ بھ افزایش این نیرو تا زمانی کھ خودش نیرویی برتر از سیستم 
دولتی حاکم از کار درنیامده است، بطور مستمر و پیگیر کمک کنیم و این گروه ضربتی روز بھ 

نبردھای پیش آھنگی از بین نبریم، بلکھ تا روز پیکار قطعی از روز در حال تحکیم را در 
گزندھا مصون نگاه داریم. فقط یک وسیلھ می تواند جلوی رشد پیاپی نیروھای مبارز 
سوسیالیستی آلمان را بطور موقت بگیرد و حتی برای مدتی بھ عقب براند و آن تصادم بزرگ با 

در پاریس است. در طول زمان  ١٨٧١تار سال نیروھای نظامی و کشتارھای خونینی نظیر کش
بر این خطر ھم غلبھ خواھد شد. حزبی را کھ شمار اعضایش بھ چند میلیون می رسد، نمی توان 
از صفحھ زمین برانداخت، برای این کار تمام انبارھای تفنگ اروپا و آمریکا ھم کافی نخواھد 

جلوی سیر  ]م –ارز سوسیالیستی آلمان جلوگیری از رشد پیاپی نیروھای مب[بود. ولی این امر 
عادی تکامل را خواھد گرفت و شاید ھم ما در لحظھ بحرانی بدون گروه ضربتی بمانیم و آنگاه 
پیکار قطعی برای مدتی طوالنی بھ تعویق خواھد افتاد و بھ بھای قربانی ھای سنگین تری تمام 

  خواھد شد.
با » سرنگون سازان«و » انقالبیون«د: ما ریشخند تاریخ جھانی ھمھ چیز را وارونھ می کن

ھای مخفی یا سرنگون سازی موفقیت بھ دست می آوریم. ھای علنی بھ مراتب بیش از شیوهشیوه
اند، نابود می شوند. این احزابی کھ خود را حزب نظم می نامند از قانونیتی کھ خود ایجاد کرده

و حال » قانونیت ما را می کشد«د می کشند:احزاب از فرط نومیدی ھم آوا با اودیلون بارو فریا
ھایمان سرخ می شود و خودمان بھ آنکھ ما در محیط این قانونیت عضالتمان محکم و گونھ

شکفتگی درخت زندگی جاودان می رسیم. و اگر ما آنقدر نابخرد نباشیم کھ خود را بھ سود این 
م چاره دیگری نخواھد ماند جز آنکھ احزاب در پیکارھای خیابانی درگیر کنیم، برای آنھا سرانجا

  خودشان این قانونیت شوم را برھم زنند ...
  

  ١٨٩۵مارس سال  ۶
  

  »انقالب و ضد انقالب در آلمان « از کتاب  –فردریش انگلس 
  

... در انقالب نیز مانند جنگ ھمیشھ باید با تھور بھ مقابلھ رودررو با دشمن شتافت و در نظر 
شھ در وضع مساعدتری قرار می گیرد. در انقالب نیز مانند جنگ، داشت کھ تعرض کننده ھمی

در لحظھ دارای اھمیت قطعی حتمًا باید دار و ندار را صرف نظر از وجود ھر گونھ شانسی بھ 
ای را در تاریخ نمی توان سراغ کرد کھ مؤید این بدیھیات نباشد میان گذارد. ھیچ انقالب کامیابانھ

سرسخت واقعیتی است کھ از نظر اھمیت انقالبی خود دست کمی  ... شکست پس از یک پیکار
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و شکست وین در  ١٨۴٨٩از یک پیروزی آسان بدست آمده ندارد. شکست پاریس در ژوئن سال 
از نظر ایجاد تحول انقالبی در افکار مردم این ھر دو شھر، بھ مراتب بیش از  ١٠اکتبر

مؤسسان و اھالی برلن نیز سرنوشتی نظیر پیروزیھای فوریھ و مارس نقش داشتند. شاید مجلس 
سرنوشت این دو شھر نصیبشان می شد ولی در آن صورت مرگشان پرافتخار از کار درمی آمد 
و پس از خویش چنان شوقی از انتقام در عقول و قلوب زندگان برجای می گذاشتند کھ در ادوار 

مانانھ و شورانگیز تشکیل می داد. ھا را برای اقدامات قھرانقالبی یکی از نیرومندترین انگیزه
البتھ روشن است کھ در ھر پیکار کسی کھ در پاسخ جنگ طلبی گام بھ آوردگاه می نھد، خطر 
مغلوب شدن نیز برایش وجود دارد، ولی مگر این امر می تواند توجیھی باشد برای آنکھ شخص 

  طوق اسارت برگردن نھد؟از ھمان آغاز خود را مغلوب اعالم کند و بدون کشیدن تیغ از نیام 
ولی بجای  ١١در انقالب ھر کس بر موضع حساسی فرمان می راند کھ دارای تأثیر قاطع است

آنکھ دشمن را وادارد تا برای ھجوم بر این موضع تشجیع شود، آن را بدون پیکار بھ دشمن 
زاوار آن است تسلیم می کند، اعم از اینکھ این کار در ھر اوضاع و احوالی انجام گرفتھ باشد، س

  کھ با او بسان یک خائن رفتار کنند ...
... و اما قیام نیز چون جنگ ھنری است مثل ھر نوع ھنر دیگر یعنی تابع قواعد معینی است کھ 
نادیده نگاشتن آنھا کار را بھ فنای حزبی می کشاند کھ بدین قواعد بی اعتنا مانده است. این قواعد 

و ماھیت وضع ناشی می گردند کھ در چنین مواردی با آن کھ بطور منطقی از ماھیت احزاب 
، بھ حد ١٨۴٨سر و کار پیدا می شود، بھ قدری روشن و ساده ھستند کھ ھمان تجربھ کوتاه سال 

کافی آلمانی ھا را با این قواعد آشنا ساخت. نخست آنکھ ھرگز نباید با قیام بازی کرد، مگر آنکھ 
ای است با مجھوالتی بھ حد بھ تن مالیده شود. قیام معادلھپیھ تمام عواقب ناشی از این بازی 

اعلی نامعین کھ اھمیت آنھا ممکن است ھر روز تغییر کند. نیروھای دشمن از نظر سازمان و 
انضباط و اتوریتھ سنتی برتری کامل دارند و لذا اگر قیام کنندگان نتوانند نیروی زیادی علیھ 

درھم می کوبد و نابود می کند. دوم آنکھ وقتی دست بھ قیام  دشمن خود گرد آورند، دشمن آنھا را
زده شد، باید با نھایت قاطعیت عمل کرد و بھ تعرض پرداخت. دفاع در حکم مرگ ھر قیام 
مسلحانھ است. اتخاذ موضع دفاعی پیش از آنکھ کار را بھ زورآزمایی با دشمن بکشاند، قیام را 

تا ھنگامی کھ نیروھایش ھنوز پخش است غافلگیر  بھ نابودی خواھد کشاند. باید دشمن را
ای، ولو کوچک دست یافت، باید تفوق معنوی خود را ساخت، باید ھر روز بھ کامیابی ھای تازه

چنان حفظ کرد کھ موجبات کامیابی نخستین عمل قیام کنندگان را فراھم سازد، باید عناصر 
ھمیشھ طرف مطمئن تر را می گیرند بھ سوی نااستواری را کھ ھمیشھ بھ دنبال اقویا می روند و 

خود جلب کرد، باید دشمن را پیش از آنکھ بتواند نیروھای خود را علیھ قیام کنندگان متمرکز 

                                                
بھ طول انجامید و بھ دست  ١٨۴٨ژوئن سال  ٢۶تا  ٢٣منظور قیام قھرمانانھ کارگران پاریس است کھ از  -٩

بورژوازی فرانسھ بھ شدت سرکوب شد. این قیام در تاریخ نخستین پیکار آشکار میان پرولتاریا و بورژوازی 
  م. –بود 
در وین است. از پی این قیام فردیناند اول امپراطور  ١٨۴٩اکتبر سال منظور شکست قیام خلق در  -١٠

اتریش از وین گریخت و حکومت طی مدت بیش از سھ ھفتھ بھ دست دمکراتھای خرده بورژوا افتاد کھ مورد 
  م. –پشتیبانی کارگران و دانشجویان مسلح بودند 

ده دارای چنان اھمیت قاطعی است کھ یعنی اوضاع و احوال انقالبی کھ این موضع در آن اتخاذ ش -١١
پر افتخار از کار « در برابر دشمن، ولو بھ شکست ھم بیانجامد، آن چنان  شرایط مقاومت قھرمانانھ در آن

  م. –» درمی آید کھ از نظر اھمیت انقالبی خود دست کمی از یک پیروزی آسان بھ دست آمده ندارد.
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سازد بھ عقب نشینی واداشت و خالصھ باید طبق شعار زیرین دانتون، بزرگترین استاد تاکتیک 
  انقالبی کھ جھان تاکنون بھ خود دیده است عمل کرد:

  

“de l’audace , de l’audace , encore de l’audace” ١٢  

  ١٨۵٢سپتامبر  - ١٨۵١اوت 

با کارل مارکس» دی ورلد « از مصاحبھ خبرنگار روزنامھ  –کارل مارکس 
  

  ١٨٧١لندن، ژوئیھ سال 
  

بھ گمان من در کشورم انگلستان، نتیجھ مورد انتظار بھ ھر صورتی کھ باشد، از  خبرنگار:
قھرآمیز بھ دست نخواھد آمد. چگونگی اسلوب انگلیسی تبلیغات در میتینگھا و در  طریق انقالب

  مطبوعات، تا زمانی کھ اقلیت بھ اکثریت بدل نشود، نشانگر امیدبخش این امر است.
من در این نکتھ بھ خوشبینی شما نیستم. بورژوازی انگلیسی طی دورانی کھ  دکتر مارکس:

ھ ھمیشھ آمادگی خود را برای پذیرفتن تصمیم اکثریت ابراز انحصار حق رأی را در دست داشت
ای کھ این بورژوازی در مسائلی کھ برای آن اھمیت حیاتی کرده است. ولی باور کنید ھر لحظھ

  قائل است در اقلیت قرار گیرد، ما در اینجا با یک جنگ جدید برده داران روبرو خواھیم شد.

  
  »سوسیال دمکرات روسیھ  طرح برنامھ حزب کارگری« از  –لنین 

  
... تحقق آزادی واقعی طبقھ کارگر در گرو یک انقالب اجتماعی است کھ موجبات آن را 
مجموع سیر تکامل سرمایھ داری فراھم می سازد، این انقالب عبارت است از برانداختن 
 مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، برقراری مالکیت اجتماعی بر این وسایل و تبدیل تولید
سرمایھ داری کاالیی بھ سازمان تولید سوسیالیستی محصول در سراسر جامعھ برای تأمین رفاه 

  واقعی و رشد آزاد و ھمھ جانبھ کلیھ اعضای جامعھ.
) این انقالب پرولتاریا تقسیم بندی جامعھ بھ طبقات و در نتیجھ ھر گونھ نابرابری اجتماعی و ٨

  ی از میان خواھد برد.سیاسی ناشی از این تقسیم بندی را بھ کل
) برای اینکھ این انقالب اجتماعی تحقق پذیرد، پرولتاریا باید قدرت سیاسی بھ چنگ آورد تا بھ ٩

کمک آن بر اوضاع مسلط باشد و بتواند تمام موانعی را کھ در راه رسیدن بھ ھدف عالیھ اش 
الزم انقالب اجتماعی  قرار دارد براندازد. دیکتاتوری پرولتاریا با چنین مفھومی شرط سیاسی

  است.
  

  ١٩٠٢فوریھ سال 
  
  
  

                                                
م. –تھور، تھور و باز ھم تھور  -١٢
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  »جنگ چریکی «  –لنین 
  

موضوع عملیات چریکی توجھ جدی حزب ما و توده کارگر را بھ خود جلب کرده است. ما این 
ایم، ای کھ دادهایم و اکنون می خواھیم طبق وعدهموضوع را بارھا بطور گذرا مطرح کرده

  امع تر بیان داریم.نظریات خود را در این زمینھ ج
  

١  
  

مطلب را از آغاز شروع کنیم. برای ھر مارکسیست چھ اصولی باید در سرلوحھ بررسی مسئلھ 
چگونگی اشکال مبارزه قرار گیرند؟ اوال وجھ تمایز مارکسیسم با کلیھ اشکال ابتدائی سوسیالیسم 

زد. مارکسیسم در آن است کھ مارکسیسم جنبش را بھ یک شکل معین مبارزه وابستھ نمی سا
نمی کند بلکھ شکلھایی از » اختراع«اشکال گوناگونی برای مبارزه قائل است و ضمنًا آنھا را 

مبارزه طبقاتی انقالبی را کھ در جریان جنبش خود بھ خود پدید می آید، تعمیم می دھد، سازمان 
نھ فرمول می دھد و کاربرد آنھا را بھ عمل آگاھانھ بدل می کند. مارکسیسم کھ با ھر گو

تجریدی، با ھر گونھ نسخھ آئین پرستانھ اکیدًا مخالف است، خواستار پژوھش دقیق مبارزه 
ھا و تشدید بحرانھای ھاست کھ ھم روند با گسترش جنبش و رشد آگاھی تودهجاری توده

ھای تازه و دم بھ دم متنوع تری از دفاع و حملھ بھ وجود می اقتصادی و سیاسی، دائمًا شیوه
. بدین جھت مارکسیسم ھیچ شکلی از مبارزه را بطور مطلق رد نمی کند. مارکسیسم بھ آورد

ھیچ وجھ خود را تنھا بھ اشکالی از مبارزه کھ فقط در یک لحظھ معین ممکن و موجود ھستند، 
ای محدود نمی کند بلکھ معتقد است کھ در صورت تغییر موقعیت اجتماعی، پیدایش اشکال تازه

مانی برای رزمندگان دوران معین ھنوز ناشناختھ بودند، ناگزیر خواھد بود. از مبارزه کھ ز
ھا می آموزد در مکتب عمل توده –اگر بیان چنین عبارتی مجاز باشد  –مارکسیسم از این لحاظ 

دور افتاده از » سیستم سازان«و بھ ھیچ وجھ دعوی آن ندارد کھ شکل ھایی از مبارزه را کھ 
ھا بیاموزد. مثال کائوتسکی ھنگام بررسی اشکال انقالب ند، بھ تودهازندگی اختراع کرده

ای از مبارزه را بھ ما نشان سوسیالیستی می گفت ما می دانیم کھ بحران آینده، شکل ھای تازه
  خواھد داد کھ پیش بینی آنھا در حال حاضر برای ما ممکن نیست.

شکل ھای مبارزه از نظرگاه تاریخی  ثانیًا مارکسیسم بطور مطلق خواستار آن است کھ مسئلھ
بررسی شوند. طرح این مسئلھ بدون در نظر گرفتن موقعیت تاریخی مشخص، بھ معنای درک 
نکردن الفبای ماتریالیسم دیالکتیک است. در لحظات گوناگون تکامل اقتصادی بستھ بھ چگونگی 

ارزه در رده اول شرایط سیاسی، فرھنگ ملی، وضع معیشت و غیره، اشکال گوناگونی از مب
قرار می گیرند و بھ اشکال عمده تبدیل می شوند و در رابطھ با آن، اشکال فرعی و درجھ دوم 
مبارزه بھ نوبھ خود دستخوش تغییر می شوند. کوشش برای دادن پاسخ آری یا نھ بھ سؤال 

ر مربوط بھ قبول یا رد یک شیوه معین مبارزه، بدون بررسی دقیق وضع مشخص جنبش معین د
  مرحلھ معین تکامل آن، بھ معنای عدول کامل از موضع مارکسیسم است.

ای کھ ما باید رھنمون قرار دھیم. تاریخ مارکسیسم در اروپای چنین است دو حکم تئوریک عمده
ھای بیشماری در تأیید نکاتی کھ بیان شد، بھ ما نشان می دھد. سوسیال دمکراسی غربی نمونھ

نبش سندیکایی را در حال حاضر شکل ھای عمده مبارزه می شمارد و اروپا پارلمانتاریسم و ج
ھمین سوسیال دمکراسی در گذشتھ قیام را می پذیرفت و در آینده نیز در صورت تغییر اوضاع 
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و  ١٣و احوال کامال حاضر است آن را، برخالف نظر بورژواھای لیبرال از قماش کادتھا
ھفتاد قرن گذشتھ سوسیال دمکراسی اعتصاب بپذیرد. در سالھای  ١٤بززاگالوتس ھای روسی

ای کھ با کاربرد آن بتوان ھمگانی را بھ عنوان اکسیر اعظم اجتماعی، بھ عنوان وسیلھ
بورژوازی را از طریق غیرسیاسی، فورًا سرنگون ساخت، رد می کرد ولی سوسیال دمکراسی 

بھ عنوان یکی از  )١٩٠۵ای را (بخصوص پس از تجربھ روسیھ در سال اعتصاب سیاسی توده
وسایل مبارزه کھ کاربرد آن در شرایط معین ضرور است، کامال می پذیرد. سوسیال دمکراسی 
در سالھای چھل قرن نوزدھم مبارزه باریکادی خیابانی را می پذیرفت، در پایان این قرن بھ 

در جریان علل معینی آن را رد می کرد و پس از تجربھ قیام مسکو کھ بھ گفتھ کارل کائوتسکی 
آن تاکتیک باریکادی جدیدی پدید آمد، آمادگی کامل خود را برای بازنگری در نظریھ اخیر و 

  پذیرفتن مبارزه باریکادی، اعالم داشت.
  

٢  
  

از اثبات این احکام عام مارکسیسم، بھ بررسی انقالب روسیھ می پردازیم. سیر تکامل تاریخی 
داشتھ است یادآور می شویم: در ابتدا اعتصابات اشکالی از مبارزه را کھ این انقالب عرضھ 

و  ١٩٠١) سپس تظاھرات سیاسی کارگران و دانشجویان (١٩٠٠تا  ١٨٩۶اقتصادی کارگران (
ای بھ ھمراه اشکال )، آغاز اعتصابھای سیاسی توده١٩٠٢)، شورشھای دھقانی (١٩٠٢

عتصابھای تابستان سال ، ا١٩٠٢گوناگونی از درآمیزی آنھا با تظاھرات (شھر رستوف در سال 
)، اعتصاب سیاسی سرتاسری روسیھ ھمراه با مواردی از ١٩٠۵ژانویھ سال  ٩و  ١٩٠٣

ھا و قیام )، مبارزات باریکادی گسترده توده١٩٠۵مبارزات باریکادی محلی (اکتبر سال 
 )، قیامھای١٩٠۶ژوئن سال  - )، مبارزه مسالمت آمیز پارلمانی (آوریل ١٩٠۵مسلحانھ (دسامبر 

)، قیامھای دھقانی در بخشھایی از ١٩٠۶ژوئیھ  - ١٩٠۵برخی از واحدھای ارتش (ژوئن 
  ).١٩٠۶پائیز  -  ١٩٠۵کشور (پائیز 

از نظر چگونگی اشکال مبارزه بطور کلی.  ١٩٠۶چنین است اوضاع موجود در پائیز سال 
ل برآمد، تشکی» پاسخگویی«ای کھ حکومت استبدادی با کمک آن در صدد شکل مبارزه

شروع شد و تا  ١٩٠٣بود کھ با عملیات کیشینف در بھار » باند سیاه«ای مجازات ھ ھدست
باند «ھای مجازات ادامھ داشت. در تمام این مدت تشکیل دستھ ١٩٠۶سرکوبی سدلتسھ در پائیز 

و حمالت خونین علیھ یھودیھا، دانشجویان، انقالبیون و کارگران آگاه دائمًا در حال توسعھ » سیاه
بھ وحشیگری اوباشان خریده شده » باند سیاه«ھای تکمیل بود. وحشیگری ظالمانھ دستھو 

شھرھا کشید،  اضافھ گردید و کار بھ اعزام نیروھای نظامی و استفاده از توپخانھ در روستاھا و
  روی ریل ھای راه آھن قطارھای مأمور سرکوب بھ حرکت درآمدند و غیره و غیره.

                                                
تھا عنوان اختصاری اعضای حزب بورژوا لیبرال روسیھ در دوران پیش از انقالب اکتبر بود. نام کاد -١٣

لفظ کادت از حروف اول عنوان این ». حزب دمکرات ھوادار قانون اساسی«کامل این حزب عبارت بود از 
دوران روسیھ  کھ بھ نوبھ خود عنوان دانشجویان دانشکده افسری Cadetحزب و بر پایھ جناس لفظی آن با 

  تزاری بود، اخذ شده است.
بززاگالوتس ھا عنوان اعضای گروھی از روشنفکران نیمھ کادت و نیمھ منشویک بود کھ در سال  -١٤

انتشار می دادند و از » بی عنوان«یعنی  Bezzaglavieای بھ نام بززاگالویھ در پطرزبورگ مجلھ ١٩٠۶
  یال دمکراسی بین المللی پشتیبانی می کردند.رویزیونیست ھای روسیھ و رویزیونیست ھای سوس
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ای از این زمینھ عام کھ بمثابھ یک نونی مبارزه است. در این مقالھ پدیدهاین زمینھ عام تصویر ک
حرکت جداگانھ بدون تردید در درجھ دوم و مرتبھ پایین اھمیت قرار دارد، برجستھ می شود و 
مورد بررسی قرار می گیرد. این پدیده چیست؟ اشکال، علل و زمان پیدایش آن کدام است؟ 

در حرکت عام انقالب و رابطھ اش با مبارزه طبقھ کارگر کھ میزان توسعھ آن، اھمیت آن 
بوسیلھ سوسیال دمکراسی متشکل گردیده و رھبری می شود چیست؟ اینھا مسائلی است کھ پس 

  از طرح ریزی زمینھ عام تصویر کنونی مبارزه اکنون بھ بررسی آنھا می پردازیم.
ھ است. این مبارزه بوسیلھ افراد و یا ای کھ در اینجا مورد توجھ ماست، مبارزه مسلحانپدیده

گروھھای کوچکی انجام می گیرد کھ بخشی از آنھا عضو سازمانھای انقالبی ھستند و بخشی 
دیگر (کھ در برخی از نواحی روسیھ بخش اعظم را تشکیل می دھند) بھ ھیچ سازمان انقالبی 

باید آنھا را دقیقًا از ھم  بستگی ندارند. مبارزه مسلحانھ دو ھدف مختلف را دنبال می کند کھ
تفکیک کرد: ھدف این مبارزه اوال قتل افراد، رؤسا و کارمندان پلیس و ارتش است و ثانیًا 
مصادره پول دولت یا افراد. پول ھای ضبط شده، بخشی بھ حزب تحویل می گردد و بخشی 

ھ مبارزه بطور مشخص برای تھیھ اسلحھ و تدارک قیام و بخشی ھم برای نگھداری افرادی ک
مسلحانھ انجام می دھند، مصرف می شود. پولھایی کھ از طریق سلب مالکیت ھای کالن بھ 

روبل در مسکو) در درجھ اول در  ٨٧۵٠٠٠روبل در قفقاز و  ٢٠٠٠٠٠اند (بیش از دست آمده
اختیار احزاب انقالبی قرار گرفت و بخش کوچکی از آن بطور عمده و در مواردی بطور کامل 

مصادره کنندگان اختصاص داده شد. بدون شک این شیوه مبارزه در سال  جھت مصرف
، یعنی بعد از قیام دسامبر رشد قابل توجھی نمود. تشدید بحران سیاسی تا سرحد درگیری ١٩٠۶

مسلحانھ و بخصوص تشدید فقر، گرسنگی و بیکاری در شھر و روستا از جملھ دالیلی است کھ 
مھمی داشتھ است. تنھا عناصر جداافتاده جامعھ، یعنی لمپن  در پیدایش این شیوه مبارزه نقش

پرولتاریا یا گروھھای آنارشیستی بودند کھ این شکل مبارزه را بھ عنوان شکل عمده و حتی تنھا 
شکل مبارزه اجتماعی دنبال کردند. حکومت نظامی، ایجاد واحدھای جدید ارتشی، تشکیل 

) و دادگاھھای صحرائی، اشکال مبارزه حکومت (در سدلتسھ» باند سیاه«گروھھای مجازات 
  بھ مبارزات مسلحانھ بودند.» پاسخگویی«استبدادی برای 

  
٣  
  

  ای کھ در اینجا مورد بررسی قرار دارد بھ نتایج زیر می رسد:ارزیابی متداول مبارزه
 این آنارشیسم است، بالنکیسم است، تروریسم قدیمی است، این عملیات از طرف افرادی دنبال

می شود کھ از توده جدا ھستند، این عملیات تأثیر بد در روحیھ کارگران دارد، پشتیبانی وسیع 
مردم را از آنھا سلب می کند، تشکیالت جنبش را بھ ھم می زند و بھ انقالب ضرر می رساند. 

ھا خبر می دھند می توان بھ سادگی مثالھایی کھ ظاھرًا در میان حوادثی کھ ھر روز روزنامھ
  ید این ارزیابی است، پیدا نمود.مؤ

ولی آیا این مثالھا قانع کننده ھستند؟ برای بررسی سرزمین لتونی را انتخاب می کنیم، سرزمینی  
کھ در آن مبارزه مسلحانھ بطور نسبی از ھمھ جا بیشتر توسعھ یافتھ است. در آنجا نشریھ نویھ 

ی لتونی شکوه سرائی می کند. حزب سپتامبر) علیھ سوسیال دمکراس ١٢و  ٩ورنیا (در شماره 
کارگری سوسیال دمکرات لتونی (بخشی از حزب سوسیال دمکرات روسیھ) نشریھ خود را 

نسخھ منتشر می کند. در بخش رسمی این نشریھ نام جاسوسانی کھ قتل  ٣٠٠٠٠بطور مرتب در 
بھ عنوان  آنھا وظیفھ ھر انسان شرافتمندی است، منتشر می شود. ھر کس بھ پلیس کمک کند،
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معرفی می گردد، قتلش مجاز تشخیص داده می شود و عالوه بر این دارائیش » دشمن انقالب«
نیز مشمول ضبط بھ شمار می رود. سوسیال دمکراتھا بھ مردم گوشزد می کنند کھ تنھا در مقابل 

روبل  ۴٨٠٠٠رسید مھر و امضا شده بھ حزب پول بپردازند. در آخرین تسویھ حساب حزب از 
روبل مربوط بھ بخش لیباوا است کھ از طریق مصادره برای خرید اسلحھ  ۵۶٠٠آمد سالیانھ در

حکومت وحشت «و این » مقررات انقالبی«بھ دست آمده است. البتھ نشریھ نویھ ورنیا از این 
  شدیدًا خشمگین می شود.» زا

بالنکیسم و یا  ھیچ کس جرأت نمی کند بھ این عمل سوسیال دمکراتھای لتونی نسبت آنارشیسم،
تروریسم بدھد. چرا؟ برای اینکھ در اینجا رابطھ این شکل جدید مبارزه با قیامی کھ در ماه 
دسامبر بھ وقوع پیوست و مجددًا در حال تدارک است کامال روشن است. اگر روسیھ را در 

یدی ای با اینکھ کامال روشن نیست ولی وجود دارد. تردمجموع در نظر بگیریم، چنین رابطھ
بخصوص بعد از دسامبر توسعھ یافتھ و نھ تنھا با تشدید بحران » چریکی«نیست کھ مبارزات 

اقتصادی بلکھ ھمچنین با تشدید بحران سیاسی ارتباط دارد. تروریسم قدیم روسیھ کار 
روشنفکران توطئھ گر بود، اکنون مبارزه چریکی بطور عمده از طرف کارگران مبارز و یا 

ل رھبری می شود. در این رابطھ افرادی کھ افکارشان در قالب ھای معینی کارگران بدون شغ
محصور شده است، بھ سادگی بھ فکر بالنکیسم و آنارشیسم می افتند، در حالی کھ ھنگام قیام، 
ھمانطور کھ در سرزمین لتونی با آن مواجھ ھستیم، پوچی این شعارھای از بر شده کامال 

  مشخص است.
نی می توان بھ روشنی درک کرد کھ بررسی جداگانھ جنگ چریکی، بخصوص در مثال لتو

تا چھ حد  –کاری کھ بین ما معمول است  –بدون در نظر گرفتن رابطھ آن با موقعیت جنبش 
نادرست، غیرعلمی و غیرتاریخی است. باید شرایط عینی مبارزه را در نظر گرفت و دانست کھ 

مشخصاتی ھستند، باید درک کرد کھ در این شرایط مراحل گذار میان قیامھای بزرگ دارای چھ 
کدام یک از اشکال مبارزه ضرورتًا بوجود می آیند. نمی توان و نباید با چند کلمھ حفظ شده مانند 
آنارشیسم، تاراج، تجاوزات و زیاده روی اوباش، کلماتی کھ ورد زبان کادت ھا و کارکنان 

  !نشریھ نویھ ورنیا است، از مسئلھ طفره رفت
گفتھ می شود عملیات چریکی تشکیالت کار ما را متالشی می کند. ببینیم این حکم تا چھ حد در 

و حکومت نظامی صادق » باند سیاه«یعنی در دوره مجازاتھای  ١٩٠۵شرایط بعد از دسامبر 
ای چھ چیز تشکیالت جنبش را بیش از ھمھ متالشی می کند: نبودن مقاومت است. در چنین دوره

بارزه چریکی متشکل؟ مرکز روسیھ را با مناطق مرزی مقایسھ کنیم، با لھستان و و یا یک م
سرزمین لتونی. شکی نیست کھ مبارزات چریکی در مناطق مرزی غرب روسیھ بھ مراتب 
بیشتر رشد و تکامل یافتھ است و ھمچنین تردیدی نیست کھ در مجموع جنبش انقالبی و بطور 

سیھ مرکزی از نواحی مرزی غرب کمتر تشکل یافتھ مشخص جنبش سوسیال دمکراسی در رو
است. ما البتھ بھ ھیچ وجھ قصد نداریم از این واقعیت نتیجھ بگیریم کھ سوسیال دمکراسی 
لھستان و لتونی در اثر جنگھای چریکی بی نظمی کمتری دارد. نھ، این فقط می رساند کھ جنگ 

روسیھ گناھی  ١٩٠۶گری سال چریکی در ایجاد بی نظمی در جنبش سوسیال دمکرات کار
  ندارد.

در این رابطھ اغلب بھ ویژگیھای ملی اشاره می شود. این اشاره بھ روشنی ضعف استدالالت 
عامیانھ را برمال می سازد. اگر ویژگیھای ملی عمده ھستند، دیگر مسئلھ بر سر آنارشیسم، 

مسئلھ دیگری در بین  نیست، بلکھ –و یا گناھان خاص و عام روسی  –بالنکیسم یا تروریسم 
آنوقت مشاھده  !است. آقایان محترم، بھتر است بھ تجزیھ و تحلیل عینی آن مسائل دیگر بپردازید
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خواھید کرد کھ اختناق ملی یا تضاد آشتی ناپذیر ملی بھ خودی خود چیزی را تعیین نمی کنند، 
گ چریکی تازه در دوره اند، در حالی کھ جنزیرا اینھا در مناطق غربی ھم ھمواره وجود داشتھ

مشخص تاریخی کنونی بوجود آمده است. اختناق ملی و تضاد آشتی ناپذیر ملی در بسیاری از 
نقاط موجود است، در حالی کھ جنگ چریکی در تمام این نقاط وجود ندارد و گاھی نیز در 

د کھ نھ مناطقی کھ اختناق ملی حاکم نیست رشد می کند. بررسی مشخص این امر نشان خواھد دا
اختناق ملی بلکھ شرایط عینی جنبش در این مورد تعیین کننده است. مبارزه چریکی بھ عنوان 

ای در آستانھ قیام قرار شکل اجتناب ناپذیر مبارزه، زمانی ضرورت پیدا می کند کھ جنبش توده
  جنگ داخلی بوجود می آید.» نبردھای عظیم«دارد و فواصل کم یا زیادی بین 

کی نیست کھ عامل بی نظمی جنبش است، بلکھ این ضعف حزب است کھ قادر بھ این جنگ چری
رھبری این عملیات نیست. بھ ھمین دلیل دشنامھای معمولی ما روسھا علیھ عملیات چریکی در 
رابطھ با این واقعیت قرار دارد کھ در روسیھ عملیات مخفی، تصادفی و تشکل نیافتھ چریکی 

ت حزب را بھ ھم می زند. زمانی کھ ما نتوانیم درک کنیم کھ کدام وجود دارد کھ واقعًا تشکیال
اند، قادر ھم نخواھیم بود جوانب منفی آن را شرایط تاریخی جنگ چریکی را بوجود آورده

تصحیح نماییم. ولی مبارزه بدون توجھ بھ این مسائل ادامھ دارد. علل اقتصادی و سیاسی این 
ھایی است کھ ی ما در مقابل مبارزات چریکی در واقع شکوهھامبارزه را ایجاب می کنند. شکوه

  از ضعف حزب ما در رابطھ با قیام ناشی می شوند.
آنچھ درباره پراکندگی تشکیالت گفتیم، در مورد تأثیر جنگ چریکی در روحیھ کارگران نیز 

عدم صادق است. این جنگ چریکی نیست کھ در روحیھ کارگران تأثیر بد می گذارد، بلکھ این 
تشکیالت، نداشتن سیستم در عملیات چریکی و این واقعیت است کھ رھبری این عملیات در 
دست حزب نیست. بدون شک ما ھرگز قادر نخواھیم بود از طریق محکوم کردن عملیات 
چریکی و ناسزا گفتن بھ آن، این تأثیر بد را خنثی کنیم زیرا این احکام و دشنامھا بھ ھیچ وجھ 

ای را کھ بھ علل اقتصادی و سیاسی بوجود آمده است، از بین ببرند. گفتھ بود پدیدهقادر نخواھند 
خواھد شد: اینکھ ما قادر نیستیم یک پدیده غیرعادی را کھ دارای تأثیر بد روحی است از بین 
ببریم، بھ ھیچ وجھ دلیل آن نخواھد بود کھ خود حزب بھ این عملیات غیرعادی دست بزند. چنین 

کامال بورژوا لیبرالیستی است و نھ مارکسیستی زیرا یک مارکسیست نمی تواند بطور استداللی 
مطلق جنگ داخلی و یا جنگ چریکی را کھ شکلی از جنگ داخلی است، غیرعادی بنامد و 
معتقد باشد کھ در ھر شرایطی این جنگ دارای تأثیر بد روحی است. مارکسیسم از موضع 

نھ از موضع صلح اجتماعی. در مراحل مختلف بحران ھای مبارزات طبقاتی حرکت می کند و 
عمیق سیاسی و اقتصادی مبارزه طبقاتی بھ جنگ داخلی منجر می گردد، یعنی بھ مبارزه 
مسلحانھ بین دو بخش جامعھ. در چنین مراحلی ھر مارکسیستی موظف است از موضع جنگ 

ظر یک مارکسیست مردود داخلی حرکت کند. ھر نوع محکوم کردن اخالقی جنگ داخلی از ن
  است.

در دوران جنگ داخلی عالی ترین شکل حزب پرولتاریا حزبی جنگجو است و در این ھیچ 
تردیدی نیست. ما قبول داریم کھ می توان از نقطھ نظر جنگ طبقاتی سعی کرد عدم اثر بخشی 

یل کافی آورد. بھ این یا آن شکل مبارزه را در این یا آن لحظھ معین ثابت نمود و برای آن نیز دال
نظر ما انتقاد بھ اشکال مختلف جنگ داخلی از نقطھ نظر چگونگی تأثیر عملیات نظامی کامال 
صحیح است و صریحًا تأکید می کنیم کھ در این مورد نظر فعالین سوسیال دمکرات منطقھ 

شعارھای  مربوطھ تعیین کننده است. ولی ما با تکیھ بر اصول مارکسیسم قاطعانھ با استفاده از
تو خالی و کھنھ شده نظیر آنارشیسم، بالنکیسم و تروریسم کھ بھ منظور فرار از بررسی شرایط 
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عینی جنگ داخلی بکار برده می شوند و با کوششی کھ می خواھد از طریق تکیھ بھ این یا آن 
شیوه نادرست عملیات چریکی کھ در این یا آن لحظھ از طرف این یا آن سازمان در حزب 

یالیست لھستان اعمال شده است، مترسکی علیھ شرکت سوسیال دمکراتھا در جنگ چریکی سوس
  علم کند، شدیدًا مخالفت می ورزیم.

ای کھ معتقد است جنگ چریکی موجب پراکندگی تشکیالتی در جنبش می گردد، باید با نظریھ
ت جدید بستگی برخوردی انتقادی نمود. ھر شکل جدیدی از مبارزه کھ با خطرات جدید و تلفا

دارد، ناگزیر تشکیالتی را کھ دارای آمادگی کافی برای استفاده از این شکل نوین مبارزه نیست 
ای (آژیتاسیون) دچار بی مختل می سازد. محافل تبلیغاتی کھنھ حزب در اثر گذر بھ تبلیغات توده

نظمی شدند. ھر عمل ھای ما بعدًا در اثر گذر بھ کارھای تظاھراتی دچار بی نظمی شدند. کمیتھ
ای از بی تشکیالتی در صفوف مبارزین داخل می کند. ولی از این مبارزاتی در ھر جنگی نطفھ

نمی توان نتیجھ گرفت کھ دیگر نباید جنگ کرد بلکھ باید تنھا این نتیجھ را گرفت کھ باید جنگ 
  کردن را آموخت.

از خود راضی اعالم می کنند: ما  وقتی من سوسیال دمکراتھایی را مشاھده می کنم کھ مغرور و
آنارشیست نیستیم، راھزن نیستیم، دزد نیستیم، از این چیزھا مبرا ھستیم، جنگ چریکی را رد 
می کنیم، از خود سؤال می کنم: آیا این افراد واقعًا خودشان درک می کنند چھ می گویند؟ در 

مردم جریان دارد. در مرحلھ  و توده» باند سیاه«تمام کشور درگیریھای مسلحانھ میان دولت 
ای اجتناب ناپذیر است. عکس العمل مردم در مقابل این پدیده بطور کنونی انقالب چنین پدیده

خود بھ خودی و غیر تشکیالتی، و بھ ھمین دلیل اغلب ناموفق و ناخوشایند است. برای من بھ 
در این یا آن منطقھ از خوبی قابل فھم است کھ ما بھ علت ضعف سازمانی و عدم آمادگی کامل 

رھبری مبارزات خود بھ خودی اجتناب می ورزیم. برای من قابل فھم است کھ اتخاذ تصمیم در 
این باره باید بھ عھده مبارزین محلی باشد. نوسازی سازمانی کھ ضعیف است و آمادگی کافی 

یال دمکرات بھ ای نیست. ولی وقتی می بینیم تئوریسین ھا و نویسندگان سوسندارد، کار ساده
ھیچ وجھ از این عدم آمادگی احساس نارضایتی نمی کنند، بلکھ با غرور کامل خودخواھانھ 

اند، شعارھای توخالی را کھ در جوانی درباره آنارشیسم، بالنکیسم، و تروریسم از حفظ کرده
  م.تکرار می کنند، آنوقت است کھ از این توھین بھ انقالبی ترین تئوری جھان سخت می رنج

گفتھ می شود جنگ چریکی پرولتاریای دارای آگاھی طبقاتی را بھ دائم الخمرھا و لومپن ھا 
نزدیک می کند. این درست است. ولی نتیجھ این واقعیت این است کھ حزب پرولتاریا ھیچ گاه 
جنگ چریکی را بھ عنوان تنھا وسیلھ و یا حتی مھمترین وسیلھ مبارزه نمی شناسد و اینکھ این 

ھ باید تحت الشعاع وسایل دیگر مبارزه قرار بگیرد، با عمده ترین آنھا ھماھنگ شده و از وسیل
طریق نفوذ آگاھی بخش و تشکل دھنده سوسیالیسم صیقل یابد. بدون توجھ بھ این شرط تمام 
وسایل مبارزه، پرولتاریا را در جامعھ بورژوائی بھ اقشار ماوراء و یا مادون پرولتاریا نزدیک 

و ھمھ این وسایل در صورتی کھ دستخوش کوران حوادث خود بھ خودی قرار گیرند،  می کند
مسخ و فاسد خواھند شد. اعتصاباتی کھ دستخوش کوران حوادث خود بھ خودی شوند، تبدیل بھ 

کارگران و کارفرمایان بھ زیان مصرف کنندگان می شوند. پارلمانی کھ یک دستھ » اتحاد«
آزادی «ای چون شستھ و بھ عمده فروشی و خرده فروشی امتعھسیاست باز بورژوا در آن ن

، جمھوریخواھی، آزاد اندیشی، سوسیالیسم و سایر کاالھای »دمکراسی«، »لیبرالیسم«، »خلق
بازار پسند مشغولند مسخ می شود و روسپی خانھ از کار درمی آید. روزنامھ بھ مشاطھ گر 

دیل می شود کھ چاپلوسانھ بھ تمجید مبتذل ترین ھا تبای برای فاسد کردن تودهمکار و وسیلھ
ھا می پردازد و غیره و غیره. سوسیال دمکراسی یک وسیلھ جھانی مبارزه، غرایز توده
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ی کھ مانند دیوار چین پرولتاریا را از سایر اقشار ماوراء و یا مادون جدا می کند نمی ا ھوسیل
ختلف استفاده می کند و در عین حال شناسد. سوسیال دمکراسی در دوران مختلف از وسایل م

اند در رابطھ استفاده از این وسایل را با معیارھای ایدئولوژیک و تشکیالتی کھ دقیقًا تعیین شده
  ١٥قرار می دھد.

  
۴  
  

تفاوت اشکال مبارزه در انقالب روسیھ با اشکال مبارزه در انقالبھای بورژوازی اروپا در 
می گفت انقالب آینده (بھ استثنای  ١٩٠٢می کھ در سال متنوع بودن آن است. کائوتسکی ھنگا

ای خواھد بود میان بخشی از خلق روسیھ) بیش از اینکھ مبارزه خلق علیھ دولت باشد، مبارزه
ای این تفاوت را پیش بینی کرده بود. بدون شک ما در روسیھ در علیھ بخش دیگر آن، تا اندازه

غربی با تنوع وسیع تر این مبارزه دوم مواجھ ھستیم. در مقایسھ با انقالبھای بورژوائی اروپای 
میان خلق تعداد دشمنان ما بسیار کم ھستند، ولی آنھا ھمگام با تشدید مبارزه متشکل تر می شوند 
و مورد پشتیبانی اقشار ارتجاعی بورژوازی قرار می گیرند. بنابراین کامال طبیعی و اجتناب 

ای کھ اعتصابات سیاسی تمام خلق را دربر می در دوره ناپذیر است کھ در این دوره، یعنی
گیرد، قیام نمی تواند بھ شکل کھنھ عملیات انفرادی کھ از لحاظ زمانی و مکانی محدودند درآید. 
کامال طبیعی و اجتناب ناپذیر است کھ قیام بھ اشکال باالتر و پیچیده تر یک جنگ داخلی 

تبدیل گردد یعنی مبارزه مسلحانھ بین دو بخش طوالنی کھ سراسر کشور را دربر می گیرد 
مردم. چنین جنگی تنھا بھ صورت یک سلسلھ نبردھای وسیع با فواصل نسبتًا بزرگ و تعداد 
زیادی زد و خوردھای کوچک کھ در این فواصل انجام می گیرند قابل تصور است. اگر چنین 

را موظف بداند تشکیالتی را  سوسیال دمکراسی باید خود –کھ بدون تردید چنین است  –باشد 
ھا را در نبردھای عظیم و تا حد امکان در زد و ایجاد کند کھ بھ اندازه کافی آمادگی رھبری توده

ای کھ مبارزات طبقاتی تا مرحلھ خوردھای کوچک دارا باشد. سوسیال دمکراسی باید در دوره
ن جنگ شرکت کند، بلکھ در جنگ داخلی شدت می یابد، خود را موظف بداند کھ نھ تنھا در ای

آن نقش رھبری را نیز ایفا نماید. سوسیال دمکراسی باید تشکیالت خود را آنچنان تعلیم داده و 
تدارک ببیند کھ واقعًا بھ عنوان بخش جنگنده عمل کند و ھیچ موقعیتی را برای تضعیف دشمن 

  از دست ندھد.

                                                
بلشویکھای سوسیال دمکرات را اغلب بھ داشتن برخورد سطحی تعصب آمیز نسبت بھ عملیات چریکی  -١٥

متھم می کنند. بدین جھت بجاست یادآور شویم کھ در طرح قطعنامھ مربوط بھ عملیات چریکی (رجوع شود 
لنین درباره کنگره) آن بخشی از بلشویک ھا کھ از این عملیات  و بھ گزارش» خبرنامھ حزبی« ٢بھ شماره 

پشتیبانی می کردند، شرایط زیر را برای قبول آن پیشنھاد می کردند: ضبط دارائی ھای شخصی بھ ھیچ وجھ 
مجاز نباشد، ضبط اموال دولتی فقط بھ شرط کنترل حزب و صرف اموال برای نیازمندیھای قیام مجاز باشد. 

کی بھ صورت ترور، علیھ مأموران قلدرمنش دولت و افراد فعال باندھای سیاه توصیھ می شد، عملیات چری
ولی بھ شرط آنکھ :

  ھای مردم مراعات گردد.روحیات توده -١
  وضع جنبش کارگری محل درنظر گرفتھ شود. -٢
  دقت بھ عمل آید تا نیروی پرولتاریا بیھوده ھدر نرود. -٣

ای کھ در کنگره وحدت بھ تصویب رسید، فقط این بود کھ در آن ضبط عنامھفرق میان این طرح و اصل قط
  اموال دولتی مجاز شمرده نمی شد.
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روزه انجام داد. ھمچنان کھ تمام بدون شک این وظیفھ دشواری است و آن را نمی توان یک 
خلق در طی جنگ داخلی، در حین مبارزه تربیت می شود و در حین مبارزه می آموزد، 
تشکیالت ما نیز باید تربیت شده و بر پایھ مجموعھ تجربیات بھ آنچنان تشکیالتی تبدیل شود کھ 

  بتواند بھ خوبی از عھده انجام این وظیفھ برآید.
نمی کنیم کھ می توانیم بھ رفقایی کھ در پراتیک کار قرار دارند، شکلی از  ما بھ ھیچ وجھ ادعا

ایم تحمیل کنیم و یا حتی از پشت میز حکم صادر کنیم کھ مبارزه را کھ در مغز خود پرورانده
این یا آن شکل جنگ چریکی در پروسھ جنگ داخلی روسیھ چھ نقشی را باید ایفا کند. ما از این 

ھر اظھار نظری را در مورد این یا آن عمل چریکی بھ عنوان گرایشی در  فکر دور ھستیم کھ
خود می دانیم بھ میزان توانائی خود در بھ وجود  سوسیال دمکراسی تفسیر کنیم. ولی ما وظیفھ

آمدن نظریھ تئوریک صحیح درباره اشکال نوین مبارزه کھ در زندگی مبارزاتی بھ وجود می 
ای علیھ پیش داوریھا و آیند، سھیم باشیم. ما خود را موظف می دانیم بدون ھیچ مالحظھ

این مسئلھ جدید و مشکل می شوند و  شعارھای توخالی کھ مانع برخورد صحیح کارگران آگاه بھ
  آنھا را از تعقیب صحیح راه حل بازمی دارند، قاطعانھ مبارزه کنیم.

  
  ١٩٠۶دسامبر سال  ٣٠

  
  »درباره انقالب ھمھ ملت « از مقالھ  –لنین 

  
انقالب پیروزمند، بھ معنای معین کلمھ، فقط آن انقالبی می تواند باشد کھ ھمھ ملت را فراگیرد: 

بدان معناست کھ پیروزی انقالب در گرو اتحاد اکثریت عظیمی از مردم برای پیکار  این سخن
در راه تحقق خواست ھای این انقالب است و این اکثریت عظیم یا باید فقط از ھمھ یک طبقھ و یا 

  از طبقات گوناگونی کھ چند ھدف مشترک دارند، تشکیل شده باشد ...
رکسیست را بھ ضرورت تحلیل دقیق منافع گوناگونی کھ باید یک ما» انقالب ھمھ ملت«مفھوم 

بر سر چند ھدف مشترک مشخص و محدود با ھم توافق دارند، رھنمون باشد. چنین مفھومی را 
بھ ھیچ وجھ نمی توان برای پوشیده داشتن و نادیده انگاشتن اھمیت بررسی مبارزه طبقاتی در 

برای چنین مقصودی » انقالب ھمھ ملت«مفھوم جریان این یا آن انقالب، بھ کار گرفت. کاربرد 
نشانگر عدول کامل از مارکسیسم و بازگشت بھ جملھ پردازی عامیانھ دمکراتھای خرده بورژوا 

  یا سوسیالیست ھای خرده بورژوا است.
سوسیال دمکرات ھای جناح راست ما غالبًا این حقیقت را فراموش می کنند و از آن بیشتر این 

می کنند کھ ھم روند با پیشرفت انقالب مناسبات میان طبقات تغییر می کند. ھر نکتھ را فراموش 
ھای گسترده تر بھ جنبش و در نتیجھ پیشرفت واقعی انقالب معنایش چنین است: روی آوری توده

حصول آگاھی بیشتر بھ منافع طبقاتی و بنابراین آشکاری بیشتر مواضع گروھبندی ھای سیاسی 
قیق تر سیمای طبقاتی احزاب گوناگون و بدینسان تغییر بیش از پیش و حزبی و ھویدایی د

خواست ھای سیاسی و اقتصادی کلی و تجریدی کھ بھ سبب ھمین تجریدی بودن مبھم و تاریک 
  مانده بودند و تبدیل آنھا بھ خواستھای متنوع مشخص و دقیق طبقات گوناگون.

ب بورژوایی، الزامًا با شعارھای عمومی مثال ھنگام انقالب بورژوایی روسیھ، بسان ھر انقال
آغاز می شود و حال آنکھ مفھوم مشخص این » منافع مردم«و » آزادی سیاسی«مشترک یعنی 

و دادن » آزادی«شعارھا فقط در جریان مبارزه و با برداشتن گامھای عملی در راه تحقق این 
کالم توخالی نیست، بر کھ لفظ آن بھ خودی خود چیزی جز یک » دمکراسی«محتوی معین بھ 
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ھای مردم و بر طبقات روشن خواھد شد. در آستانھ و آغاز انقالب بورژوایی ھمھ بھ نام توده
دمکراسی عمل می کنند: ھم پرولتاریا، ھم دھقانان ھمراه با نیروھای خرده بورژوازی شھر و 

تی و در رھگذر ھم بورژواھای لیبرال ھمراه با مالکان لیبرال. فقط در جریان مبارزه طبقا
تکامل تاریخی کم و بیش طوالنی انقالب است کھ تفاوت میان استنباط طبقات گوناگون از این 

آشکار می شود. مطلب بھ اینجا پایان نمی پذیرد: در این رھگذر، عالوه بر این، » دمکراسی«
قدامات خواستار انجام ا» دمکراسی«ورطھ عمیق میان منافع طبقات گوناگونی کھ بھ نام ھمین 

  اقتصادی و سیاسی گوناگون ھستند، آشکار می شود.
فقط در جریان مبارزه و در رھگذر تکامل انقالب روشن می شود کھ یک طبقھ یا قشر 

نمی خواھد یا نمی تواند بھ اندازه طبقھ یا قشر دیگر دور برود و آنگاه بھ ھنگام » دمکراتیک«
مات شدید بر سر شیوه تحقق آنھا، مثال بھ اصطالح مشترک)، تصاد»(مشترک«تحقق ھدف ھای 

بر سر این یا آن درجھ و وسعت و توالی مراحل آزادی و بر سر چگونگی حکومت خلق و 
  چگونگی شیوه واگذاری زمین بھ دھقانان و غیره، بروز می کند ...

  
  ١٩٠٧مھ سال  ٢

  
  »مارکسیسم و رویزیونیسم « از مقالھ  –لنین 

  
نیسم در واقع کوشید تا در اصل بنیادین مارکسیسم یعنی تئوری ... در زمینھ سیاست، رویزیو

مبارزه طبقاتی بازنگری کند. بھ ما می گفتند: آزادی سیاسی، دمکراسی و حق انتخابات عمومی 
ای برای مبارزه طبقاتی باقی نمی گذارد و حکم قدیمی مانیفست حزب کمونیست را دیگر زمینھ

اراده «سازد. می گفتند در محیط دمکراسی از آنجا کھ کھ کارگران میھن ندارند، باطل می 
فرمانرواست، دیگر نھ دولت را می توان دستگاه فرمانروایی طبقاتی شمرد و نھ از » اکثریت

اتحاد و ائتالف با جناح ھای ترقی خواه و سوسیال رفرمیست بورژوازی علیھ مرتجعین سرباز 
  زد.

قالب سیستمی از نظریات دارای ھماھنگی کافی  شک نیست کھ این ایرادھای رویزیونیستھا در
یعنی نظریات بورژوایی لیبرال از دیرباز شناختھ شده، بیان می شد. لیبرالھا ھمیشھ دعوی 

اند کھ پارلمانتاریسم بورژوایی، از آنجا کھ ھمھ شھروندان بدون ھیچ تفاوتی حق رأی و کرده
طبقاتی را از میان می برد. سراسر تاریخ حق اشتراک در امور دولتی دارند، طبقات و تقسیمات 

اروپا در نیمھ دوم قرن نوزدھم و سراسر تاریخ انقالب روسیھ در آغاز قرن بیستم بھ روشنی 
نشان می دھد کھ این نظریات چھ اندازه بی ربط است. آزادی در نظام سرمایھ داری 

د. پارلمانتاریسم ماھیت از تفاوت ھای اقتصادی نمی کاھد، بلکھ بر آن می افزای» دمکراتیک«
دمکراتیک ترین جمھوری ھای بورژوایی را نیز کھ دستگاه ستمگری طبقاتی ھستند از میان 

ھایی بھ نمی برد بلکھ آن را عریان می سازد. پارلمانتاریسم بھ روشنگری و سازماندھی توده
ی کند، ولی مراتب گسترده تر از آنچھ قبال در حوادث سیاسی شرکت فعال می ورزیدند کمک م

با این عمل موجبات برانداختن بحرانھا و انقالب ھای سیاسی را فراھم نمی سازد، بلکھ برعکس 
حد اعالی حدت جنگ داخلی را بھ ھنگام بروز این انقالب ھا موجب می شود. حوادث پاریس 

با کمال وضوح نشان داد کھ کار  ١٩٠۵و حوادث روسیھ در زمستان سال  ١٨٧١در بھار سال 
ور ناگزیر بھ چنین حدتی می انجامد. بورژوازی فرانسھ برای سرکوبی جنبش پرولتری، بی بط

ای تزلزل و تردید از خود نشان دھد، با دشمن تمام ملت یعنی با ھمان نیروھای ارتش آنکھ لحظھ
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اجنبی کھ وطنش را ویران ساختھ بود، بیعت کرد. کسی کھ بھ این نکتھ پی نبرد کھ دیالکتیک 
اگزیر پارلمانتاریسم و دموکراتیسم بورژوایی حل دعوا را از طریق گسترش دامنھ درونی ن

اعمال قھر در یک مقیاس وسیع، خشونت آمیزتر از ادوار گذشتھ خواھد کرد، ھیچگاه نخواھد 
توانست بر پایھ این پارلمانتاریسم بھ ترویج و تبلیغی بپردازد کھ با اصول مطابق باشد و 

بطور واقعی آماده سازد » دعواھایی«رای شرکت پیروزی آفرین در چنین ای کارگر را بھ هتود
...  

سرمایھ داری از تولید کوچک پدید آمده است و پیوستھ پدید می آید. سرمایھ داری الزامًا موجب 
ھا، شاغلین کار در جدید می شود (وابستگان بھ کارخانھ» ھای میانیالیھ«پیدایش یک سلسلھ 

چک پراکنده در سراسر کشور برای رفع نیازمندیھای مربوط بھ صنایع خانھ، کارگاھھای کو
بزرگ، مثال صنایع دوچرخھ سازی و اتومبیل سازی و غیره). این تولیدکنندگان کوچک جدید 
نیز بھ نوبھ خود ناگزیر دوباره بھ صفوف پرولتاریا پرتاب می شوند. بدین جھت کامال طبیعی 

پیوستھ بھ صفوف احزاب بزرگ کارگری رخنھ می کند. است کھ جھان بینی خرده بورژوایی 
کامال طبیعی است کھ حال باید بر ھمین منوال باشد و تا وقوع انقالب پرولتری ھمیشھ بر ھمین 
منوال خواھد بود، زیرا اشتباه فاحشی است اگر تصور شود کھ برای چنین انقالبی باید منتظر 

شوند. جریانی کھ ما اکنون بیشتر در زمینھ  پرولتر» تمام و کمال«ماند تا اکثریت مردم 
ایدئولوژیک می گذرانیم یعنی بحث و مشاجره بر سر تصحیح تئوری مارکس و آنچھ کھ اکنون 
فقط در مورد برخی مسائل جزئی جنبش کارگری در عرصھ پراتیک پدیدار می شود یعنی 

جریانی است کھ طبقھ  مسائلی چون اختالف نظرھای تاکتیکی و بروز انشعاب بر زمینھ آنھا،
کارگر سپس در مقیاسی بس گسترده تر حتمًا با آن روبرو خواھد شد و آن ھنگامی است کھ 
انقالب پرولتری بھ تمام مسائل مورد اختالف جنبھ حاد خواھد داد و تمام اختالف نظرھا را روی 

ی خواھند ھا اھمیت فوری و فوتنکاتی متمرکز خواھد ساخت کھ برای معیین شدن روش توده
داشت و در گرماگرم پیکار ما را وادار خواھند کرد تا دشمن را از دوست جدا سازیم و برای 

  وارد آوردن ضربات قطعی بر دشمن، متحدین بد را بھ دور اندازیم.
مبارزات ایدئولوژیک پایان قرن نوزدھم مارکسیسم انقالبی علیھ رویزیونیسم فقط پیش درآمد 

پرولتاریاست کھ بھ رغم تمام دو دلی ھا و ضعف ھای عناصر خرده نبردھای انقالبی سترگ 
  بورژوا بھ سوی پیروزی کامل امر خود پیش می رود.

  
  ١٩٠٨آوریل سال  - مارس 

  
  »اختالف نظر در جنبش کارگری اروپا « از مقالھ  –لنین 

  
پدید  ... یکی از ژرف ترین عللی کھ ھر چند یک بار اختالف نظرھایی بر سر مسائل تاکتیک

می آورد، واقعیت رشد جنبش کارگری است. اگر مالک سنجش این جنبش یک نوع آرمان 
پرورده پندار خام نباشد، بلکھ قبول شود کھ این جنبش یک جنبش پراتیک مردمان معمولی 

ھای جدید جدید و جذب الیھ» سربازان«است، آن وقت روشن خواھد شد کھ جلب دائمی 
اید تزلزالت و نوساناتی در زمینھ تئوری و تاکتیک، تکرار ای زحمتکش ناگزیر بھ هتود

ھای کھنھ شده و غیره را بھ ھمراه اشتباھات گذشتھ، بازگشت موقت بھ نظریات کھنھ شده و شیوه
داشتھ باشد. جنبش کارگری ھر کشور مقادیر کم و بیشی از انرژی، دقت و وقت خود را بطور 

  د.سربازان جدید می کن» تعلیم«مرتب صرف 
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ھای مختلف اقتصاد ملی عالوه بر این، رشد سرمایھ داری در کشورھای مختلف و در شاخھ
یکسان نیست. طبقھ کارگر و ایدئولوگ ھایش مارکسیسم را در محیطی کھ صنایع بزرگ حداکثر 
رشد را داشتھ باشد، آسان تر، سریع تر، کامل تر و عمیق تر فرا می گیرند. مناسبات اقتصادی 

ه یا در رشد خود تأخیر کرده ھمواره موجب پیدایش چنان ھوادارانی برای جنبش واپس ماند
کارگری می شوند کھ فقط برخی از جوانب مارکسیسم، برخی از اجزاء جھان بینی نوین یا 

اند و توانایی آن را ندارند کھ با تمام سنتھای جھان نگری برخی از شعارھا و خواستھا را دریافتھ
ن و جھان نگری بورژوا دمکراتیک بھ عنوان جزئی از آن، بطور قطعی بورژوائی در کل آ

  پیوند بگسلند.
از این گذشتھ، یکی از منابع دائمی اختالف نظرھا نیز خصلت دیالکتیکی تکامل اجتماعی است 
کھ در میان تضادھا و از طریق تضادھا انجام می گیرد. سرمایھ داری مترقی است، زیرا 

را برمی اندازد و نیروھای مولده را رشد می دھد و در عین حال در پلھ کھنھ تولید  ھای هشیو
معینی از تکامل جلوی رشد تکامل نیروھای مولده را می گیرد. سرمایھ داری ھم کارگران را 
رشد می دھد، سازمان می دھد و با انضباط می سازد و ھم بر آنھا فشار می آورد، ظلم می کند، 

اند و غیره. سرمایھ داری خودش گورکنان خود را پدید می آورد، بھ سوی انحطاط و فقر می ر
صورت نگیرد، این عناصر » جھش«خودش عناصر متشکلھ نظام نوین را می آفریند، ولی اگر 

جدا جدا ھیچ تغییری در وضع عمومی نمی دھند و دست بھ ترکیب فرمانروایی سرمایھ نمی 
لکتیکی می تواند این تضادھای زندگی تازه و تاریخ زنند. مارکسیسم بمثابھ تئوری ماتریالیسم دیا

ھا از زنده سرمایھ داری و جنبش کارگری را تفسیر کند. ولی خود بھ خود پیداست کھ توده
زندگی درس می گیرند، نھ از کتاب و بھ ھمین جھت افراد یا گروھھایی یافت می شوند کھ 

مل سرمایھ داری بھ مبالغھ می پردازند تکا» درس«ھمیشھ درباره این یا آن خصیصھ، این یا آن 
  و تئوری یک جانبھ و سیستم تاکتیکی یک جانبھ وضع می کنند.

ایدئولوگ ھای بورژوا، لیبرال ھا و دمکرات ھا بی آنکھ مارکسیسم را درک کنند، بی آنکھ 
جنبش کارگری امروزین را درک کنند، پیوستھ از یک قطب یاوه پردازی بھ قطب دیگر می 

اه تمام مطلب را چنین تفسیر می کنند کھ اشخاص شریر یک طبقھ را علیھ طبقھ دیگر پرند. گ
حزب مسالمت «و گاه خود را با این یاوه تسکین می دھند کھ حزب کارگری » برمی انگیزند«

است. آنارکوسندیکالیسم و رفرمیسم را نیز باید محصول مستقیم ھمین جھان نگری » جوی رفرم
نفوذ و تأثیر آن دانست، این جریانھا فقط یک جانب جنبش کارگری را بورژوایی و ناشی از 

برجستھ می کنند، برای این برداشت یک جانبھ اعتبار تئوریک قائل می شوند و گرایش ھا یا 
خصایصی از این جنبش را کھ ویژگی مشخصھ این یا آن دوران، این یا آن شرایط فعالیت طبقھ 

دیگر اعالم می دارند و حال آنکھ زندگی واقعی، تاریخ کارگر را تشکیل می دھد، نافی یک
واقعی، این گرایش ھای متفاوت را در خود جمع دارند، ھمانگونھ کھ زندگی و تکامل در 
عرصھ طبیعت، ھم تحوالت کند و ھم جھش ھای تند را کھ قطع حرکت تدریجی است، در خود 

  جمع دارند.
و تناقض اصولی میان جنبش کارگری و » ھش ھاج«رویزیونیست ھا تمام استدالالت مربوط بھ 

سراسر جامعھ کھنھ را جملھ پردازی می دانند. آنھا رفرم را تحقق جزئی از سوسیالیسم تلقی می 
، خاصھ استفاده از تریبون پارلمان را مردود »کارھای خرده ریز«کنند. آنارکوسندیکالیست ھا 

بدون » روزھای بزرگ«تن در انتظار می شمارند. این تاکتیک اخیر در واقع معنایش نشس
داشتن توانایی گردآوری نیروھای آفریننده حوادث بزرگ است. ھم رویزیونیست ھا و ھم 
آنارکوسندیکالیست ھا مانعی ھستند در راه مھم ترین و فوری ترین کار یعنی در راه متشکل 
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و در ھر شرایطی ساختن کارگران در سازمانھای بزرگ و نیرومندی کھ خوب فعالیت می کنند 
می توانند خوب کار کنند و از روح مبارزه طبقاتی سرشار باشند و از ھدف ھای خویش دریافت 

  روشنی داشتھ باشند و بر بنیاد جھان نگری مارکسیستی راستین تربیت شده باشند ...
 ... سرانجام یکی از علل بسیار مھمی کھ موجب پیدایش اختالف نظرھا در میان شرکت کنندگان
جنبش کارگری می شود، تغییرات وارده در تاکتیک طبقات حاکمھ بطور کلی و بورژوازی از 
آن جملھ است. اگر تاکتیک بورژوازی ھمیشھ یکسان یا الاقل ھمیشھ ھمگون بود، طبقھ کارگر 
بھ سرعت یاد می گرفت کھ این تاکتیک را با تاکتیکی ھمانقدر یکسان یا ھمگون پاسخ گوید. ولی 

در ھمھ کشورھا ناگزیر است دو سیستم کشورداری و دو اسلوب مبارزه برای تأمین  بورژوازی
منافع و حفظ فرمانروایی خود بکار برد و ضمنًا این دو اسلوب گاه یکی جایگزین دیگری می 
شود و گاه با ترکیب ھای متفاوت درھم می آمیزند. یکی از این دو اسلوب عبارت است از 

ری از ھر گونھ عقب نشینی در برابر خواست ھای جنبش کارگری، اسلوب قھر، اسلوب خوددا
اسلوب پشتیبانی از تمام نھادھای کھنھ و فرتوت، اسلوب نفی قطعی رفرم. پیروی از این اسلوب، 

ای است کھ اکنون تعلق خود را بھ سیاست خاص طبقھ مالکان ذات سیاست محافظھ کارانھ
می دھد و بھ یکی از انواع سیاست عمومی  کشورھای اروپای غربی بیش از پیش از دست

، یعنی گام برداشتن در »لیبرالیسم«بورژوایی بدل می شود. اسلوب دوم عبارت است از اسلوب 
  جھت گسترش حقوق سیاسی، در جھت رفرم، در جھت عقب نشینی در برابر خواستھا و غیره.

ت حساب بدخواھانھ این یا این کھ بورژوازی از یک اسلوب بھ اسلوب دیگر می پردازد، بھ عل
آن شخص و یا بھ علت عوامل تصادفی نیست، بلکھ ناشی از تناقض بنیادی موجود در وضع 
خود بورژوازی است. یک جامعھ سرمایھ داری عادی بدون سیستم انتخاباتی استوار و بدون 

سطح نمی تواند در یک » فرھنگی«دادن برخی حقوق سیاسی بھ مردم کھ توقعاتشان در زمینھ 
بالنسبھ عالی نباشد، قادر نیست با موفقیت پیشرفت کند. این توقع مراعات حداقل معین فرھنگ، 
توقعی است زاییده شرایط خود شیوه تولید سرمایھ داری با سطح عالی تکنیک آن، با پیچیدگی، 
نرمش و پویایی آن، با سرعت فزاینده رقابت در عرصھ جھانی و غیره. بھ ھمین جھت نوسان 

ای کتیک بورژوازی یعنی انتقال از سیستم قھر بھ سیستم گذشت ھای صوری و ظاھری، پدیدهتا
  است کھ طی نیم قرن اخیر در ھمھ کشورھای اروپایی عمومیت داشتھ است ...

  
  ١٩١٠دسامبر سال  ١۶

  
  »شکست انترناسیونال دوم « از مقالھ  –لنین 

  
قالب بدون وجود وضع انقالبی ممکن ... برای یک مارکسیست ھیچ شکی وجود ندارد کھ ان

ھای وضع انقالبی بطور نیست و تازه ھر وضع انقالبی نیز بھ انقالب نمی انجامد. و اما نشانھ
  کلی کدامند؟ ما مسلمًا اشتباه نخواھیم کرد اگر سھ نشانھ عمده زیرین را ذکر کنیم:

ل تغییر نیافتھ حفظ کنند؛ ) طبقات فرمانروا امکان نداشتھ باشند فرمانروائی خود را بھ شک١
یعنی بحران سیاست طبقھ فرمانروا موجب پیدایش شکافی می شود » باالیی ھا«بحران در میان 

کھ ناخرسندی و برآشفتگی طبقات ستمدیده در آن راه می یابد. برای فراز آمدن انقالب معموال 
الوه بر آن الزم است کھ بر روال سابق زندگی کنند، بلکھ ع» پایینی ھا نخواھند«کافی نیست کھ 

  بر روال سابق زندگی کنند.» باالیی ھا ھم نتوانند«
  ) تشدید بیش از حد عادی فقر و بدبختی طبقات ستم زده.٢
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بھ آرامی می » آرام«ھا کھ در دوران ) ترفیع قابل مالحظھ ناشی از علل پیش گفتھ فعالیت توده٣
وسیلھ خود ھ ت تاثیر مجموع بحران و چھ بدر ادوار طوفانی چھ تح لیگذارند غارتشان کنند و

  بھ میدان عمل تاریخی مستقل کشانده می شود.» باالیی ھا«
بدون این تغییرات عینی کھ نھ فقط بھ اراده این یا آن گروه و حزب، بلکھ بھ اراده این یا آن طبقھ 

است کھ نیز بستگی ندارد، اصوال انقالب غیرممکن است. ایجاد مجموع ھمین تغییرات عینی 
وضع انقالبی نامیده می شود ... از ھر وضع انقالبی انقالب پدید نمی آید، انقالب فقط در نتیجھ 
آنچنان وضعی پدید می آید کھ عالوه بر تغییرات عینی پیش گفتھ تغییر ذھنی نیز صورت گرفتھ 

ی گسترده و بھ باشد و این تغییر ھم عبارت است از توان طبقھ انقالبی برای انجام اقدامات انقالب
حد کافی قدرتمندی کھ بتوانند دستگاه دولت کھنھ را کھ ھرگز و حتی در دوران بحران نیز 

، کال (یا جزئًا) در ھم شکنند. چنین است نظریھ »نخواھد افتاد«خود » نیندازند«چنانچھ آن را 
  مارکسیستی درباره انقالب.

  
  ١٩١۵ژوئن سال  -مھ 

  
  »ش درباره ساز« از مقالھ  –لنین 

  
مفھوم سازش در قاموس سیاست عبارت است از چشم پوشیدن از برخی خواستھا و دست کشیدن 

  از برخی خواستھای خود برای رسیدن بھ توافق با حزب دیگر.
تصوری کھ عناصر عامی بطور معمول درباره بلشویک ھا دارند و مطبوعاتی کھ بھ ما افترا 

بلشویک ھا ھیچگاه، با ھیچ کس بھ ھیچ سازشی تن می زنند بدان میدان می دھند، این است کھ 
  درنمی دھند.

چنین تصوری برای ما بمثابھ حزب پرولتاریای انقالبی خوشایند است، زیرا ثابت می کند کھ 
حتی دشمنان نیز مجبورند وفای ما را بھ اصول بنیادین سوسیالیسم و انقالب اذعان کنند. ولی با 

شت: این تصور با حقیقت مطابقت ندارد. انگلس حق داشت کھ وجود این باید حقیقت را بیان دا
ھیچ سازشی «) سخن آنان را درباره ١٨٧٣ضمن انتقاد از بیانیھ کمونارھای بالنکیست(سال 

مورد تمسخر قرارداد. او می گفت این سخن چیزی جز جملھ پردازی نیست، زیرا چھ » !مباد
رزمنده تحمیل کند و بدین جھت تحاشی  بسا اوضاع و احوال سازش را بطور ناگزیر بھ حزب

کاری است بی معنی. وظیفھ یک حزب  ١٦»قبول پرداخت قرض بھ اقساط«قطعی و ھمیشگی از 
انقالبی راستین این نیست کھ تحاشی از ھرگونھ سازشی را محال اعالم کند، بلکھ آن است کھ 

خود، بھ طبقھ خود، بھ در جریان ھر سازشی، آنجا کھ سازش ناگزیر می شود، بتواند بھ اصول 
ھای خلق برای احراز پیروزی وظیفھ انقالبی خود، بھ وظیفھ تدارک انقالب و آماده سازی توده

  در انقالب وفادار بماند.
  

  ١٩١٧سپتامبر سال 
  
  
  

                                                
  م. – ۴۴١-۴۴٠، صفحھ ٢٢بھ نقل از انگلس، مجموعھ آثار، جلد  -١٦
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  »وظایف انقالب « از مقالھ  –لنین 
  

کھ احتماال  –نیز ... شوراھا با گرفتن زمام قدرت تامھ بھ دست خویش می توانند حتی ھمین حاال 
تکامل مسالمت آمیز انقالب و انتخابات مسالمت آمیز برای  –آخرین شانس آنھا خواھد بود 

انتخاب نمایندگان شوراھا توسط خود مردم، مبارزه مسالمت آمیز احزاب در درون شوراھا، 
 آزمایش برنامھ احزاب مختلف در میدان عمل و انتقال مسالمت آمیز قدرت از دست یک حزب

  بھ دست حزب دیگر را تأمین کنند.
اگر این امکان از دست داده شود، آن وقت بطوری کھ چگونگی مجموع سیر گسترش انقالب ... 
نشان می دھد بروز شدیدترین جنگ داخلی میان بورژوازی و پرولتاریا ناگزیر خواھد بود. 

جنگ چونان کھ تمام وقوع اجتناب ناپذیر فالکت، بروز این جنگ را تسریع خواھد کرد. این 
معلومات و مفروضات قابل قبول برای عقل انسانی نشانگر آن است، باید بھ پیروزی کامل طبقھ 

ای کھ بیان شد بیانجامد، ولی کارگر و پشتیبانی دھقانان تھی دست از این طبقھ برای تحقق برنامھ
ھزاران مالک و این جنگ ممکن است بسیار سنگین و خونین از کار درآید و بھ بھای جان 

سرمایھ دار و افسران ھوادار آنان تمام شود. پرولتاریا برای نجات انقالب کھ در خارج از 
چھارچوب برنامھ پیش گفتھ میسر نخواھد بود، از ھیچگونھ فداکاری و جانبازی رویگردان 
 نیست، ولی اگر شوراھا بھ آخرین شانس خود برای تکامل مسالمت آمیز انقالب، تحقق بخشند

  پرولتاریا با تمام قوا از آنھا پشتیبانی خواھد کرد.
  

  ١٩١٧نیمھ اول سپتامبر سال 
  

  »مارکسیسم و قیام « از مقالھ  –لنین 
  

حاکم، در » سوسیالیست«یکی از بدخواھانھ ترین و شاید ھم رایج ترین تحریفاتی کھ احزاب 
رک دیدن برای قیام و بطور مارکسیسم وارد می کنند، این دروغ اپورتونیستی است کھ گویا تدا

  است.» بالنکیسم«کلی با قیام بھ کردار یک ھنر رفتار کردن، 
برنشتین سرکرده اپورتونیسم با متھم کردن مارکسیسم بھ بالنکیسم ھم اکنون شھرتی اسفناک 
کسب کرده است و اپورتونیست ھای کنونی با فریادھای خود علیھ بالنکیسم در ماھیت امر 

آنھا را بھ قدر » عیار«بی مایھ برنشتین نمی افزایند و » ھایاندیشھ«ای بھ تازهکوچکترین نکتھ 
  سرسوزنی باال نمی برند.

تحریف حقیقت از  !مارکسیستھا را بھ بالنکیسم متھم می کنند، زیرا قیام را یک ھنر می شمارند
کس است کھ این فاحش تر ممکن نیست: حتی یک مارکسیست منکر این امر نیست کھ اتفاقًا مار

صریح ترین و دقیق ترین و قاطع ترین نظر را در این زمینھ بیان داشتھ، قیام را درست یک 
ھنر نامیده و گفتھ است: با قیام باید بھ کردار یک ھنر برخورد کرد، باید کامیابی اول را بھ دست 

من را آورد و از پی یک کامیابی بھ سوی کامیابی دیگر رفت و در این رھگذر تعرض بر دش
  متوقف نساخت و از آشفتگی دشمن بھره گرفت و غیره و غیره.

برای آنکھ قیام کامیاب باشد، باید نھ بر توطئھ و بر حزب، بلکھ بر طبقھ پیشرو استوار باشد. این 
اوال. قیام باید بر اوج موج انقالبی خلق استوار باشد. این ثانیًا. قیام باید بر آن نقطھ چرخشی در 

انقالب فرازنده استوار باشد کھ فعالیت صفوف پیشرو خلق بھ نقطھ اوج خود رسیده مسیر تاریخ 
و تزلزل و تردید در صفوف دشمن و در صفوف یاران سست و دو دل و نااستوار انقالب 
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شدیدتر از ھر وقت باشد. این ثالثًا. با ھمین سھ شرط در طرح ریزی مسئلھ قیام است کھ 
  می گردد. مارکسیسم از بالنکیسم متمایز

ولی وقتی این سھ شرط جمع باشند، در آن صورت خودداری از رفتار با قیام بھ کردار یک 
  ھنر، معنایش خیانت بھ مارکسیسم است، خیانت بھ انقالب است ...

  
  ١٩١٧سپتامبر سال 

  
  »اندرز شخص غایب « از مقالھ  –لنین 

  
ای است کھ باید آنھا را ابع قوانین ویژهای از مبارزه سیاسی و ت... ولی قیام مسلحانھ گونھ ویژه

بھ دقت بررسی کرد. کارل مارکس این حقیقت را با وضوحی شگرف بیان داشتھ و نوشتھ است 
  ».بھ کردار جنگ، یک ھنر است«مسلح » قیام«کھ 

  مارکس قواعد عمده این ھنر را چنین بیان می دارد:
  دان، باید دقیقًا دانست کھ باید تا پایان رفت.) با قیام ھرگز نباید بازی کرد و ھنگام دست زدن ب١
) باید در محل دارای اھمیت قاطع و در لحظھ دارای اھمیت قاطع نیرویی با تفوق زیاد گرد ٢

آورده شود، زیرا در غیر این صورت دشمن کھ از آمادگی بھتر و سازمان بھتر برخوردار 
  است، قیام کنندگان را نابود خواھد کرد.

یام آغاز شد باید با نھایت قاطعیت عمل کرد و در ھر حالتی حتمًا بھ تعرض ) ھمین کھ ق٣
  ».دفاع ، مرگ قیام مسلحانھ است«پرداخت. 

ای کھ واحدھای ارتش او در مناطق ) باید کوشید تا دشمن را غافلگیر ساخت و از لحظھ۴
  مختلف پخش ھستند، استفاده کرد.

در میان باشد می توان گفت ھر ساعت) کامیابی  ) باید ھر روز (و چنانچھ فقط پای یک شھر۵
  را حفظ کرد.» تفوق روحی«ھایی ولو جزئی بھ دست آورد و بھ ھر قیمتی شده 

بزرگ ترین  –مارکس درس ھای تمام انقالبھا را در زمینھ قیام مسلحانھ در این سخنان دانتون 
  ».باز ھم تھورتھور، تھور و «تلخیص کرده است: –استاد تاکتیک انقالب در تاریخ 

بھ کار بندیم، معنای آن  ١٩١٧اگر بخواھیم این سخنان را در محیط روسیھ و در این اکتبر سال 
چنین می شود: تعرض ھمزمان و ھر چھ ناگھانی تر و سریع تر بھ پطروگراد کھ حتمًا باید ھم 

ل و از خارج باشد و ھم از داخل، ھم از کوی ھای کارگری باشد و ھم از فنالند و روا
 ٢٠-١۵کرونشتات، تعرض تمامی نیروی دریایی و تمرکز نیرویی با تفوقی عظیم بر نیروی 

واحدھای «(دانشجویان دانشکده افسری) و » گارد بورژوایی«ھزار نفری (و شاید ھم بیشتر) 
  (بخشی از قزاقان) و غیره. ١٧»وانده

رتشی بھ قسمی با یکدیگر باید سھ نیروی عمده ما یعنی نیروی دریایی، کارگران و واحدھای ا
  ترکیب شوند کھ آماج ھای زیرین حتمًا بھ تصرف درآیند و بھ بھای ھر تلفاتی نگاه داشتھ شوند:

  د) در درجھ اول پل ھا. ج) ایستگاھھای راه آھن؛ ب) تلگراف؛ الف) تلفن؛
                                                

١٧- Vendee –  مأخوذ از نام استان وانده در غرب فرانسھ. در سالھای انقالب بورژوایی پایان قرن ھجدھم
و در نخستین سال ھای قرن نوزدھم در این استان و مناطق مجاور آن قشرھای غنی و میانھ حال  فرانسھ

دھقانان بھ تحریک اشراف کھ حکومت آنھا در انقالب سرنگون شده بود و بسیاری از سران آنھا و از جملھ 
جاعی دست می لوئی ھجدھم در انگلیس بھ سر می بردند و نیز با کمک دولت انگلیس، بھ شورش ھای ارت

  م. –زدند 
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ان) ما و جوانان کارگر و نیز بھترین ناوی» گروھھای ضربتی«باید از استوارترین عناصر(
گروھھای کوچکی تشکیل داد تا مھم ترین نقاط را اشغال کنند و در ھمھ جا و در تمام عملیات 

  مھم شرکت ورزند، مثال :
پطروگراد را محاصره و رابطھ آن را با نقاط دیگر قطع کنند و با حملھ مشترک و ھماھنگ 

ھدفی کھ دستیابی نیروی دریایی و کارگران و واحدھای ارتشی بھ تصرف درآورند. چنین است 
  اش ھنر و تھور سھ باره است.بدان الزمھ

» مراکز«باید از بھترین کارگران مجھز بھ تفنگ و نارنجک گروھھایی تشکیل شود کھ بر 
ھای افسری، تلگراف و تلفن و غیره) حملھ برند و آنھا را با شعار: مرگ تا دشمن (دانشکده

  اصره کنند.آخرین نفر، ولی راه عبور بھ دشمن ندادن، مح
امیدواریم کھ در صورت تصمیم بھ عمل، وصایای سترگ دانتون و مارکس از سوی رھبران 
چنان کھ باید و شاید بھ کار بستھ شود. کامیابی انقالب روسیھ و انقالب جھانی در گرو دو تا سھ 

  روز پیکار است.
  

  ١٩١٧اکتبر سال 
  

  »انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد « از کتاب  –لنین 
  

در ارتش سرنگرفتھ است و نمی تواند » بی نظمی«... ھیچ انقالب بزرگی بدون پیدایش 
سربگیرد. زیرا ارتش متحجرترین افزار حفظ نظام کھنھ، محکم ترین سنگر انضباط بورژوایی 
و پشتیبان فرمانروایی سرمایھ و حفظ روح فرمانبری و اطاعت برده وار زحمتکشان از این 

یت آنان با چنین روحی است. ضد انقالب ھیچ گاه وجود کارگران مسلح را در فرمانروایی و ترب
کنار ارتش تحمل نکرده و نمی تواند تحمل کند. انگلس می نویسد: در فرانسھ کارگران پس از 

بدین جھت بورژواھا کھ سکان دستگاه قدرت را بھ دست داشتند، خلع «ھر انقالبی مسلح بودند و 
کارگران مسلح نطفھ ارتش نو و یاختھ » ین وظیفھ خود می دانستند.سالح کارگران را نخست

سازمانی نظام اجتماعی نو بودند. لھ کردن این یاختھ و جلوگیری از نمو آن نخستین وظیفھ 
ھمانگونھ کھ مارکس و انگلس  –بورژوازی بوده است. نخستین وظیفھ ھر انقالب پیروزمند نیز 

شکستن ارتش کھنھ، منحل ساختن آن و تعویض آن با ارتش  درھم –اند بارھا خاطرنشان ساختھ
نو بوده است. طبقھ اجتماعی نوینی کھ بھ آھنگ فرمانروایی برمی خاست، ھرگز نمی توانست و 
اکنون نیز نمی تواند بدین فرمانروایی دست یابد و آن را تحکیم بخشد، مگر از این راه کھ ارتش 

بورژواھای مرتجع یا صرفًا ترسو در این زمینھ بانگ  کھنھ را بھ کلی از ھم فروپاشد (خرده
است)، مگر از این راه کھ یک دوران بس دشوار و بس » بی نظمی«برمی کشند کھ این 

دردناک را بدون ھیچ ارتشی بگذراند (انقالب کبیر فرانسھ نیز این دوران دردناک را گذراند) و 
ر داخلی یک ارتش نو با انضباط نو و مگر از این راه کھ بھ تدریج و در جریان جنگ دشوا

  سازمان نظامی نو از طبقھ نو بھ پا دارد ...
  

  ١٩١٨نوامبر سال  -اکتبر 
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  »درود بھ کمونیستھای ایتالیائی، فرانسوی و آلمانی « از پیام  –لنین 
  
... انقالب پرولتری بدون ھواداری و پشتیبانی اکثریت عظیم زحمتکشان از پیشاھنگ خود یعنی 

رولتاریا غیرممکن است. ولی این ھواداری و این پشتیبانی یکباره بھ دست نمی آید، با رأی پ
گیری تحقق نمی پذیرد بلکھ در اثنای مبارزه طبقاتی دشوار و سخت تسخیر می شود. مبارزه 
طبقاتی پرولتاریا در راه تسخیر ھواداری، در راه تسخیر پشتیبانی اکثریت زحمتکشان با تسخیر 

یاسی توسط پرولتاریا پایان نمی پذیرد. پس از تسخیر قدرت نیز این مبارزه ادامھ می قدرت س
یابد، منتھی بھ اشکال دیگر. در انقالب روسیھ اوضاع و احوال برای پرولتاریا (در مبارزه اش 
برای استقرار دیکتاتوری خود) فوق العاده مساعد شد، زیرا انقالب پرولتری زمانی صورت 

مردم مسلح و تمام دھقانان خواستار سرنگونی قدرت مالکان و از سیاست  گرفت کھ تمام
سوسیال خائنین یعنی منشویکھا و سوسیالیست رولوسیونرھا برآشفتھ بودند. » کائوتسکیستی«

ولی حتی در روسیھ کھ در لحظھ انقالب پرولتری وضع آن فوق العاده مساعد بود و تمام 
نان یگانگی و یک دلی شایان توجھی از خود نشان دادند، پرولتاریا، تمام ارتش و تمام دھقا

مبارزه پرولتاریا کھ بھ استقرار دیکتاتوری خود تحقق می بخشید، مبارزه پرولتاریا در راه 
  تسخیر ھواداری و پشتیبانی اکثریت زحمتکشان ماه ھا و سال ھا وقت گرفت.

  
  ١٩١٩اکتبر سال  ١٠

  
  »در کمونیسم » گرایی  چپ« بیماری کودکی « از کتاب  –لنین 

  
... اکنون ما تجربھ بین المللی بس معتبری در دست داریم کھ با نھایت صراحت گویای آن است 
کھ برخی از خصایص بنیادی انقالب ما دارای اھمیت محلی نیستند یعنی از ویژگی ملی و 

جا از اھمیت بین صرفًا روسی ناشی نمی شوند، بلکھ واجد اھمیت بین المللی ھستند. و من در این
المللی بھ مفھوم وسیع کلمھ سخن نمی گویم، زیرا نھ تنھا برخی، بلکھ تمام خصایص بنیادی و 
بسیاری از خصایص درجھ اول انقالب ما از نظر تأثیر آن در ھمھ کشورھا، اھمیت بین المللی 

ھمیت بین دارند. نھ، منظور من مفھوم کامال محدود این کلمھ است، بدین معنی کھ با درک ا
المللی بھ مفھوم اعتبار بین المللی یا ناگزیری تاریخی تکرار آن چیزی در مقیاس بین المللی کھ 
در کشور ما رخ داده است، باید چنین اھمیتی را برای برخی از خصایص بنیادی انقالب ما 

  پذیرفت ...
را بھ » توده«بانی یاری رساند و ھواخواھی و ھمدردی و پشتی» توده«... برای آنکھ بتوان بھ 

سوی خود جلب کرد، باید از دشواریھا نھراسید و بدون بیم از ایرادگیری ھا، مانع تراشی ھا، 
کھ چون اپورتونیست و سوسیال شووینیست ھستند، در اکثر »(رھبران«اھانت ھا و پیگردھای 

آنجا کھ توده  موارد بطور مستقیم یا غیرمستقیم با بورژوازی و پلیس ارتباط دارند)، حتمًا در
ھست فعالیت کرد. باید بھ ھر گونھ فداکاری تن در داد و موانع بسیار بزرگی را از سر راه 

ای منظم و پیگیر، سرسخت، کوشا و شکیبا درست در آن مؤسسات و برداشت تا بتوان بھ شیوه
ر داشتھ ھا و جمعیتھا، ولو بی نھایت ارتجاعی، کھ توده پرولتر یا نیمھ پرولتر را دربجامعھ

  باشند، بھ ترویج و تبلیغ پرداخت ...
در انتخابات پارلمان بورژوایی روسیھ یعنی مجلس مؤسسان  ١٩١٧نوامبر  - ... ما در سپتامبر 

شرکت کردیم. آیا تاکتیک ما صحیح بود یا نھ؟ اگر صحیح نبود، پس باید آن را صریح گفت و 
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ی بتواند تاکتیک صحیح تنظیم کند. و اگر ثابت کرد، زیرا این امر ضرور است تا کمونیسم جھان
  صحیح بود پس باید از آن بھ نتیجھ گیریھای معین رسید ...

ھا، بدون وجود شرایطی کھ بھ تقویت این روحیھ ... بدون وجود روحیھ انقالبی در میان توده
ای بس کمک کند، تحقق تاکتیک انقالبی میسر نخواھد بود، ولی ما در روسیھ ضمن تجربھ

ایم کھ تاکتیک انقالبی را نمی توان تنھا بر پایھ النی، دردناک و خونین این حقیقت را دریافتھطو
روحیھ انقالبی استوار ساخت. این تاکتیک باید بر پایھ محاسبھ ھشیارانھ و کامال عینی چگونگی 
تمام نیروھای طبقاتی کشور مربوطھ (و نیز کشورھای ھمجوار و کلیھ کشورھای جھان) و 

  ًا بر پایھ ارزیابی تجربھ جنبش ھای انقالبی استوار باشد ...ایض
را باید نھ علیھ  –و آن ھم شدیدترین، قاطع ترین و آشتی ناپذیرترین انتقاد  –... انتقاد 

پارلمانتاریسم یا فعالیت پارلمانی، بلکھ علیھ رھبرانی کھ نمی خواھند از انتخابات پارلمانی و از 
کردار انقالبی و کمونیستی استفاده کنند، متوجھ ساخت. فقط چنین انتقادی تریبون پارلمان بھ نفع 

اقدام انقالبی سودمند و  –البتھ ھمراه با طرد رھبران ناالیق و تعویض آنان با رھبران الیق  –
را چنان تربیت خواھد کرد کھ شایستھ طبقھ » رھبران«ثمربخشی خواھد بود کھ در آن واحد، ھم 

ھا را چنان تربیت خواھد کرد کھ بتوانند از وضع زحمتکش باشند و ھم توده ھایکارگر و توده
سیاسی بھ درستی سر درآورند و وظایف ناشی از این وضع را کھ غالبًا بسیار بغرنج و پیچیده 

  است، دریابند ...
... پیروزی بر دشمن زورمندتر از خویش تنھا در صورتی میسر خواھد بود کھ حد اعالی نیرو 

میان دشمنان، ھر اندازه ھم کھ کوچک باشد، و از ھر تضاد منافع » شکافی«رود و از ھر  بکار
میان بورژوازی کشورھای مختلف و میان گروھھا یا انواع مختلف بورژوازی درون ھر یک 
از کشورھا و نیز از ھر امکانی، ھر اندازه ھم کھ کوچک باشد، برای بھ دست آوردن متحد 

وقت، مردد، ناپایدار، مشکوک و مشروط حتمًا و با نھایت دقت، مواظبت، ای، حتی متحد متوده
احتیاط و مھارت استفاده شود. کسی کھ این نکتھ را نفھمیده باشد، ھیچ چیز از مارکسیسم و 
بطور کلی از سوسیالیسم علمی معاصر نفھمیده است. کسی کھ توانایی خود را در زمینھ کاربرد 

بھ طوالنی و در اوضاع و احوال سیاسی گوناگون در عرصھ عمل این حقیقت طی زمانی بالنس
بھ ثبوت نرسانده باشد، شیوه کمک بھ مبارزه طبقھ انقالبی در راه رھایی تمام جامعھ بشری 
زحمتکش از چنگ استعمارگران را ھنوز نیاموختھ است. ضمنًا این مطلب، ھم برای دوران 

صادق است و ھم برای دوران پس از تصرف پیش از تصرف قدرت سیاسی بھ دست پرولتاریا 
  این قدرت.

مارکس و انگلس می گفتند تئوری ما حکم جزمی (دگم) نیست بلکھ رھنمون عمل است و بزرگ 
نظیر کارل کائوتسکی » صاحب پروانھ«ترین اشتباه و بزرگ ترین تبھکاری مارکسیست ھای 

اند آن را در مھم ترین لحظات توانستھو اتوبائر و غیره در آن است کھ این نکتھ را نفھمیده و ن
  انقالب پرولتاریا بھ کار برند ...

از  –ھای اجتماعی سیال و بسیار رنگارنگ در میان انبوھی از الیھ» ناب«... اگر پرولتاریای 
پرولتر گرفتھ تا نیمھ پرولتر(یعنی کسی کھ فقط نیمی از وسایل معاش خود را از راه فروش 

آورد)، از نیمھ پرولتر گرفتھ تا دھقانان خرده پا (و پیشھ ور و افزارمند  نیروی کار بھ دست می
خرده پا و بطور کلی صاحب واحد اقتصادی کوچک) و از دھقان خرده پا گرفتھ تا دھقان میانھ 

ھای رشد حال و غیره محصور نبود و اگر در درون خود پرولتاریا تقسیم بندی ھایی از الیھ
تقسیم بندیھای مرکب از افراد ھم والیتی و ھم حرفھ و گاه ھم دین و غیره یافتھ تر و کم رشدتر، 

سرمایھ داری ھم سرمایھ داری نمی بود. در نتیجھ مجموعھ ھمین عوامل  –وجود نمی داشت 
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است کھ توسل بھ مانور، ساخت و پاخت و سازش با گروھھای گوناگون پرولترھا و با احزاب 
و صاحبان واحدھای اقتصادی کوچک، برای حزب کمونیست، گوناگون بیانگر منافع کارگران 

برای پیشاھنگ پرولتاریا و بخش آگاه آن ضرورت و آن ھم ضرورت بی چون و چرا و مطلق 
کسب می کند. جان کالم در آن است کھ ما بتوانیم این تاکتیک را در جھت ترفیع و نھ تنزل سطح 

بی و آمادگی پرولتاریا برای پیکار و عمومی آگاھی پرولتری، در جھت تقویت روحیھ انقال
دستیابی بھ پیروزی، بھ کار بریم. ضمنًا باید این نکتھ را ھم یادآور شویم کھ تأمین پیروزی 

، بلکھ پس از آن ١٩١٧بلشویکھا بر منشویکھا نھ تنھا در دوران پیش از انقالب اکتبر سال 
کرد، ولی البتھ بھ اشکال و کاربرد تاکتیک مانور، ساخت و پاخت و سازش را ایجاب می 

ھایی کھ پیروزی بلشویکھا را بھ زیان منشویک ھا تسھیل و تسریع می کرد و تحکیم و  هشیو
تقویت می بخشید. دمکراتھای خرده بورژوا (و از آن جملھ منشویکھا) ناگزیر میان بورژوازی 

شی انقالبی، میان و پرولتاریا، میان دمکراسی بورژوایی و نظام شورائی، میان رفرمیسم و م
کارگردوستی و ترس از دیکتاتوری پرولتری و غیره نوسان می کنند. تاکتیک صحیح کمونیستھا 
باید برپایھ استفاده از این نوسانات استوار باشد نھ اینکھ آن را نادیده انگارد. و اما چنین 

می آورند، در آن  ی مستلزم آن است کھ ما در قبال عناصری کھ بھ سوی پرولتاریا رویا هاستفاد
اند گذشت ھایی قائل شویم و ھمزمان با آن علیھ عناصری لحظھ و در آن حدودی کھ روی آورده

  کھ بھ سوی بورژوازی روی می آورند، بھ مبارزه برخیزیم ...
... قانون اساسی انقالب کھ تمام انقالب ھا و از جملھ ھر سھ انقالب روسیھ در طول قرن بیستم 

اند، نکات زیرین را دربر دارد: برای انجام انقالب کافی نیست کھ د کردهصحت آن را تأیی
ھای استثمار شونده و ستم زده بھ عدم امکان ادامھ زندگی بھ شیوه کھنھ پی برده، خواستار  هتود

دگرگونی آن باشند. برای انجام انقالب الزم است کھ استثمارگران نیز نتوانند بھ شیوه سابق 
ادامھ زندگی بھ » پایینی ھا«نند. انقالب فقط زمانی می تواند پیروز گردد کھ زندگی و حکومت ک

ادامھ حکومت بھ شیوه کھنھ را نمی توانند. این حقیقت » باالیی ھا«شیوه کھنھ را نمی خواھند و 
را بھ صورت دیگر می توان چنین بیان داشت: انجام انقالب بدون بروز بحران ھمھ گیر در 

بحرانی کھ ھم استثمارشوندگان و ھم استثمارگران را دربر گیرد) امکان سراسر کشور(یعنی 
پذیر نیست. بنابراین برای انقالب می باید: اوال اکثریت کارگران (یا بھ ھر حال اکثریت 
کارگران آگاه، فکور و از نظر سیاسی فعال) ضرورت انقالب را بھ حد کمال دریافتھ، آماده 

شوند. ثانیًا طبقات فرمانروا در زمینھ اداره امور دولت بھ چنان  باشند بخاطر آن مرگ را پذیرا
ھا را نیز بھ میدان سیاست بکشاند (نشانھ بحرانی دچار شده باشند کھ حتی واپس مانده ترین توده

ھر انقالب اصیل عبارت است از افزایش سریع یعنی ده برابر شدن و حتی صد برابر شدن تعداد 
ای کھ پیش از آن بی عمل مانده سی در میان توده زحمتکش و ستم زدهعناصر مستعد مبارزه سیا

  بود) و دولت را ناتوان کند و سرنگونی سریع آن را برای انقالبیون میسر سازد ...
... تاریخ عمومًا و تاریخ انقالب ھا خصوصًا ھمواره پر مضمون تر، متنوع تر، پر شاخھ تر، 

ر تصور بھترین احزاب و آگاه ترین پیشاھنگان از آن است کھ د» زیرک تر«زنده تر و 
پیشروترین طبقات می گنجد. علت آن نیز روشن است، زیرا بھترین پیشاھنگ ھا بیانگر شعور، 
اراده، شور و شوق و تصورات دھھا ھزار انسانند و حال آنکھ انقالب بھ نیروی شعور، اراده، 

پیکار پر تب و تاب میان طبقات آنھا را  ھایشور و شوق و تصورات میلیونھا انسان کھ تازیانھ
بھ جنبش وامی دارد و آن ھم در لحظاتی کھ تمام استعدادھای انسانی اوج می گیرد و با حدت و 
شدتی خاص بھ کار می افتد، تحقق می پذیرد. از اینجا دو نتیجھ عملی بسیار مھم بھ دست می 

اید بتواند فن استفاده از تمام اشکال یا آید: نخست آنکھ طبقھ انقالبی برای انجام وظیفھ خود ب
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جوانب فعالیت اجتماعی را بدون ھیچ استثناء فرا گیرد (و پس از تصرف قدرت سیاسی ھر آنچھ 
را کھ پیش از تصرف آن ناتمام گذارده بود بھ فرجام رساند و آن ھم گاه در کمال بی پروایی و با 

البی باید برای تبدیل بسیار سریع و ناگھانی تن دردادن بھ مخاطرات عظیم). دوم آنکھ طبقھ انق
  یک شکل بھ شکل دیگر، آماده باشد.

ھمھ کس تصدیق دارد کھ ارتشی کھ خود را برای فرا گرفتن فن کار با انواع سالح ھا و تمام 
ھایی کھ دشمن برای پیکار در دست دارد یا ممکن است بھ دست آورد، آماده وسایل و شیوه

دانھ و حتی تبھکارانھ است. این مطلب در عرصھ سیاست بس بیشتر نسازد، رفتارش نابخر
صادق است تا در امور جنگی. در سیاست خیلی کمتر می توان از پیش دریافت کھ ھنگام پیش 

ھایی از مبارزه را می توان بھ کار برد کھ برای ما سودمند باشد. آمد این یا آن وضع چھ شیوه
ی مبارزه آمادگی نداشتھ باشیم، آنگاه چنانچھ تغییرات حاصلھ ھااگر ما برای کاربرد تمام شیوه

ای از فعالیت را در در وضع طبقات دیگر کھ مستقل از اراده ما صورت می گیرد، شکل و شیوه
و گاه حتی شکست  –دستور روز قرار دھد کھ ما در آن بسیار ضعیف باشیم، با شکستی عظیم 

ھای مبارزه آمادگی داشتھ باشیم، کاربرد تمام شیوه روبرو خواھیم شد. ولی اگر برای –قطعی 
از آنجا کھ ما بیانگر منافع طبقھ واقعًا پیشرو و واقعًا انقالبی ھستیم، حتی اگر اوضاع و احوال 
بھ ما امکان ندھد تا سالحی را بھ کار اندازیم کھ حداکثر خطر را برای دشمن دربر دارد و با 

  ھم پیروزی ما مسلم خواھد بود ... وارد می سازد، باز حداکثر سرعت ضربات مرگبار بر او
  

١٩٢٠مھ سال  -آوریل 
  

  اشکال قدرت سیاسی طبقھ کارگر
  
  

  »مانیفست حزب کمونیست « از کتاب  –کارل مارکس و فردریش انگلس 
  

... نخستین گام انقالب کارگری عبارت است از برکشیدن پرولتاریا بھ مقام طبقھ فرمانروا و بھ 
  آوردن دمکراسی.چنگ 

پرولتاریا از فرمانروایی سیاسی خویش برای آن استفاده خواھد کرد کھ تمام سرمایھ را گام بھ 
گام از چنگ بورژوازی برون کشد، تمام افزارھای تولید را در دست دولت یعنی پرولتاریای 

عتی ھر متشکل شده بھ صورت طبقھ فرمانروا متمرکز سازد و مجموع نیروھای مولده را با سر
  چھ بیشتر افزایش دھد ...

... ھنگامی کھ در سیر تکامل، تمایزات طبقاتی از بین برود و تمام تولید در دست انسانھای 
ھمیار تمرکز یابد، قدرت عامھ خصلت سیاسی خود را از دست می دھد. قدرت سیاسی بھ معنی 

دیگر. وقتی  حقیقی آن عبارت است از اعمال قھر متشکل یک طبقھ برای سرکوب طبقھ
پرولتاریا در جریان پیکار علیھ بورژوازی الزامًا بھ صورت یک طبقھ متحد می گردد و از 
طریق انقالب خود را بھ طبقھ فرمانروا مبدل می سازد و در مقام طبقھ فرمانروا مناسبات 

دی، تولیدی کھنھ را با توسل بھ قھر از میان می برد، آن وقت با برانداختن این مناسبات تولی
شرایط وجود تضاد طبقاتی و بطور کلی طبقات و بدینسان فرمانروایی خویش بھ عنوان یک 

  طبقھ را نیز از میان می برد.
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ای می گیرد کھ در آن جای جامعھ کھنھ بورژوایی با طبقات و تضادھای طبقاتی آن را جامعھ
  رشد آزاد ھر فرد شرط رشد آزاد ھمگان است.

  
  ١٨۴٨ژانویھ  - ١٨۴٧دسامبر 

  
  از نامھ بھ ژوزف وایده مھ یر در نیویورک –کارل مارکس 

  
  ١٨۵٢مارس سال  ۵لندن، 

  

... و اما درباره خود باید بگویم کھ نھ کشف وجود طبقات در جامعھ امروزین خدمت من است و 
نھ کشف مبارزه طبقات با یکدیگر. مورخین بورژوا مدتھا قبل از من چگونگی گسترش تاریخی 

میان طبقات و اقتصاددانان بورژوا تشریح اقتصادی طبقات را بیان کرده بودند. کار این مبارزه 
  ام، اثبات نکات زیرین است:ای کھ من انجام دادهتازه

  وجود طبقات فقط بھ مراحل معینی از رشد تاریخی تولید مربوط می شود. - ١
  مبارزه طبقاتی الزامًا بھ دیکتاتوری پرولتاریا می انجامد. - ٢
خود این دیکتاتوری فقط گذاری است بھ سوی نابودی ھر گونھ طبقھ و بھ سوی جامعھ فارق  - ٣

  از طبقات.

  
  » جمعیت بین المللی کارگران « از سخنرانی در جشن ھفتمین سالگرد  –کارل مارکس 

  
... آخرین و بزرگترین جنبشی کھ تاکنون انجام گرفتھ، جنبش کمون است و در این زمینھ کھ 

قدرت سیاسی بود کھ طبقھ کارگر بھ چنگ آورد، دو نظر متفاوت نمی تواند وجود کمون یک 
ای از فرمانروایی طبقاتی ایجاد کند. وقتی ما شرایط داشتھ باشد. کمون نمی توانست شکل تازه

موجود ستمگری را از طریق واگذاری تمام وسایل کار بھ تولید کنندگان نابود کنیم و بدین وسیلھ 
بھ کار را واداریم تا برای تأمین معاش خود کار کند، آنگاه یگانھ مبنای فرمانروایی  ھر فرد قادر

طبقاتی و ستمگری را از میان خواھیم برد. ولی پیش از تحقق چنین تحولی، دیکتاتوری 
پرولتاریا الزم است و نخستین شرط این دیکتاتوری ھم ارتش پرولتاریاست. طبقھ کارگر حق 

در عرصھ پیکار بھ دست آورد. وظیفھ انترناسیونال عبارت است از متشکل رھایی خود را باید 
  و متحد ساختن نیروھای طبقھ کارگر برای پیکار فرازنده.

  
  در لندن ١٨٧١سپتابر سال  ٢۵

  
  »دولت و آنارشی « از رسالھ تلخیصی از کتاب باکونین تحت عنوان  –کارل مارکس 

  
قشرھای متعلق بھ جھان کھنھ کھ علیھ این طبقھ مبارزه ... فرمانروایی طبقاتی کارگران بر آن 

ھای اقتصادی وجود طبقات از میان نرفتھ است، ناگزیر ادامھ خواھد می کنند، تا زمانی کھ پایھ
  یافت ...

  
  ١٨٧۵آغاز سال  - ١٨٧۴
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  »بھ مناسبت درگذشت کارل مارکس « از مقالھ  –فردریش انگلس 

  
ایم کھ یکی از نتایج نھائی انقالب بعد در این نظر بودهبھ  ١٨۴۵... مارکس و من از سال 

پرولتری فرازنده، زوال تدریجی آن سازمان سیاسی است کھ عنوان دولت بر خود دارد. ھدف 
عمده این سازمان ھمیشھ این بوده است کھ ستمگری اقتصادی اقلیت دارای امتیازات خاص را 

مین کند. با از میان رفتن این اقلیت دارای بر اکثریت زحمتکش با تکیھ بر نیروی مسلح، تأ
امتیازات خاص ضرورت استفاده از نیروی مسلح برای ستمگری و ضرورت قدرت دولتی نیز 

ایم کھ طبقھ کارگر برای نیل بدین از میان می رود. ولی در عین حال ما ھمیشھ بر این نظر بوده
رازنده، پیش از ھر چیز باید از ھدف و دیگر ھدف ھای بھ مراتب مھم تر انقالب اجتماعی ف

قدرت سیاسی متشکل دولت برخوردار باشد و بھ کمک این قدرت مقاومت طبقھ سرمایھ دار را 
  درھم شکند و جامعھ را بر بنیاد تازه سازمان دھد ...

آنارشیستھا مطلب را وارونھ مطرح می کنند یعنی می گویند کھ انقالب پرولتری باید از انحالل 
سی دولت آغاز شود. ولی یگانھ سازمانی کھ پرولتاریا پس از احراز پیروزی، آن را سازمان سیا

بھ صورت آماده خواھد یافت، ھمان دولت است. البتھ این دولت پیش از آن کھ بتواند وظایف 
جدید خود را انجام دھد، بھ تغییرات بسیار مھم نیاز خواھد داشت. ولی منھدم ساختن آن در چنان 

حکم منھدم ساختن یگانھ سالحی است کھ پرولتاریای پیروزمند بھ وسیلھ آن می ای در لحظھ
تواند دشمنان سرمایھ دار خود را درھم کوبد و بھ آن انقالب اقتصادی تحقق بخشد کھ بدون آن 
تمام پیروزیش ناگزیر بھ شکست تازه و بھ کشتار بزرگی از کارگران نظیر کشتار پس از کمون 

  ید ...پاریس، خواھد انجام
  

  ١٨٨٣مھ سال  ١٢
  

  »درباره کاریکاتور مارکسیسم « از رسالھ  –لنین 
  

... دیکتاتوری پرولتاریا یعنی دیکتاتوری یگانھ طبقھ تا پایان انقالبی، برای سرنگون کردن 
  بورژوازی و دفع اقدامات ضد انقالبی آن ضرورت دارد.
ھر کس آن را نفی کند یا فقط در حرف مسئلھ دیکتاتوری پرولتاریا دارای چنان اھمیتی است کھ 

قبول داشتھ باشد، نمی تواند عضو حزب سوسیال دمکرات باشد. ولی یک نکتھ را نمی توان نفی 
کرد و آن این کھ در برخی موارد، بر سبیل استثناء، مثال در مورد کشور کوچک کھ ھمسایھ 

نانچھ بھ بی حاصل بودن بزرگش انقالب اجتماعی انجام داده باشد، ممکن است بورژوازی، چ
مقاومت خویش یقین کند و حفظ سرھای خود را بر آن ترجیح دھد، قدرت حاکمھ را بطور 
مسالمت آمیز تسلیم کند. البتھ این احتمال خیلی بیشتر است کھ در کشورھای کوچک نیز 

ین سوسیالیسم بدون جنگ داخلی تحقق نپذیرد و بھ ھمین جھت یگانھ برنامھ سوسیال دمکراسی ب
المللی باید قبول چنین جنگی باشد، اگر چھ در آرمان ما جایی برای اعمال قھر بر انسانھا وجود 

  ندارد ...
  

  ١٩١۶اکتبر سال  -اوت 
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  »دولت و انقالب « از کتاب  –لنین 
  

... کنھ آموزش مارکس را درباره دولت فقط کسی دریافتھ است کھ فھمیده باشد دیکتاتوری یک 
ای ھر گونھ جامعھ طبقاتی بھ طور اعم و نھ تنھا برای پرولتاریا کھ بورژوازی طبقھ نھ تنھا بر

را سرنگون ساختھ باشد، بلکھ برای یک دوران تاریخی کامل یعنی دوران میان سرمایھ داری و 
یعنی کمونیسم، نیز ضرور خواھد بود. اشکال دولتھای » جامعھ فارق از طبقات«استقرار 

ولی ماھیت آنھا یکی است: این دولتھا ھر شکلی داشتھ باشند، در بورژوایی بسیار متنوع ، 
آخرین تحلیل ھمھ دیکتاتوری بورژوازی ھستند. گذار از سرمایھ داری بھ کمونیسم البتھ نمی 
تواند با وفور و تنوع عظیم اشکال سیاسی ھمراه نباشد ولی ماھیت آنھا الزامًا یکی خواھد بود: 

دیکتاتوری پرولتاریا ...
. دمکراسی با تبعیت اقلیت از اکثریت یکی نیست. دمکراسی عبارت است از دولتی کھ تبعیت ..

اقلیت را از اکثریت می پذیرد یعنی سازمانی است برای اعمال قھر منظم یک طبقھ بر طبقھ 
  دیگر و بخشی از اھالی بر بخش دیگر.

تشکل و منظم و بطور کلی ھدف نھائی ما برافتادن دولت یعنی برافتادن ھر گونھ اعمال قھر م
ھر گونھ اعمال قھر بر انسانھاست. ما در انتظار فرارسیدن آنچنان نظام اجتماعی نیستیم کھ در 
آن اصل تبعیت اقلیت از اکثریت مراعات نگردد. ولی ما ضمن کوشش در راه استقرار 

د و آنگاه سوسیالیسم، یقین داریم کھ سوسیالیسم در جریان رشد خود بھ کمونیسم خواھد رسی
اصوال ھر گونھ نیاز بھ اعمال قھر بر انسان ھا و بھ فرمانبری یک انسان از انسان دیگر و 
بخشی از اھالی از بخش دیگر، از میان خواھد رفت زیرا انسانھا عادت خواھند کرد کھ بدون 

  .اعمال قھر و بدون فرمانبری شرایط ابتدائی الزم برای زندگی اجتماعی را مراعات کنند ..
  

  ١٩١٧سپتامبر سال  -اوت 
  

  از نامھ بھ کارگران آمریکایی –لنین 
  

... انقالب بھ کامیابی نخواھد رسید مگر آنکھ مقاومت استثمارگران را درھم کوبد. وقتی ما 
کارگران و دھقانان زحمتکش قدرت دولتی را بھ دست آوردیم، درھم شکستن مقاومت 

ر می کنیم کھ این وظیفھ را انجام داده و انجام می دھیم. استثمارگران، وظیفھ مان بود و ما افتخا
  ما متأسفیم کھ آن را با استحکام و قاطعیت کافی انجام نمی دھیم.

ما می دانیم کھ بورژوازی در ھمھ کشورھا ناگزیر علیھ انقالب سوسیالیستی بھ مقاومت شدید 
واھد پذیرفت. پرولتاریا این برمی خیزد و این مقاومت ھم روند با گسترش این انقالب گسترش خ

مقاومت را درھم خواھد شکست و در پویھ پیکار علیھ بورژوازی مقاومتگر بھ آمادگی قطعی 
  برای احراز پیروزی و اداره حکومت خواھد رسید ...

  
  ١٩١٨اوت سال  ٢٠
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  »انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد « از کتاب  –لنین 
  

کائوتسکی دیکتاتوری پرولتاریا است. این کھ کنھ آموزش ... ولی با این ھمھ عنوان کتاب 
مارکس در ھمین است، مطلبی است بر ھمھ معلوم. کائوتسکی نیز پس از تمام پرگویی ھایی کھ 
بھ مطلب ربطی ندارد، خود را مجبور دید سخنان مارکس را درباره دیکتاتوری پرولتاریا نقل 

  کند.
ا چطور انجام داده؟ این دیگر یک کمدی تمام عیار این عمل ر» مارکسیست«و اما کائوتسکی 
  است! گوش کنید:

ھای این نظریھ [کھ کائوتسکی آن را تحقیر دمکراسی اعالم می کند] بر یک کلمھ از گفتھ«
 ۶٠نوشتھ شده است و در صفحھ  ٢٠این چیزی است کھ عینًا در صفحھ  – »مارکس تکیھ دارد

 !!کلمھ کوچک [عینًا ھمینطور نوشتھ شده«ت کھ این مطلب حتی بدین صورت تکرار شده اس
Des wortchens  ضمن یک  ١٨٧۵] دیکتاتوری پرولتاریا را کھ مارکس یک بار در سال

  ».نامھ بھ کار برده است، بھ موقع بھ یاد آوردند
  مارکس:» کلمھ کوچک«و این است آن 

ولی بھ دومی قرار دارد. میان جامعھ سرمایھ داری و جامعھ کمونیستی دوران تحول انقالبی ا«
دوران گذار سیاسی، مطابق با ھمین دوران است کھ در آن دولت چیزی جز دیکتاتوری انقالبی 

  »پرولتاریا نمی تواند باشد.
و » یک کلمھ«اوال این سخنان مشھور مارکس را کھ تلخیصی از سراسر آموزش انقالبی اوست 

و نفی کامل آن است. فراموش نکنیم کھ  نامیدن معنایش تمسخر مارکسیسم» کلمھ کوچک«حتی 
کائوتسکی آثار مارکس را تقریبًا از بر می داند و چنان کھ از مجموع آثار کائوتسکی برمی آید، 

ھای مارکس در میز تحریر او یا در مغزش، کشوھای چندی وجود دارند کھ در آنھا تمام نوشتھ
راحتی بتواند برای نقل قول از آنھا را با مواظبت تمام طوری تقسیم بندی کرده است کھ بھ 

ھا و ھم در آثار بھ استفاده کند. کائوتسکی نمی تواند نداند کھ ھم مارکس و ھم انگلس، ھم در نامھ
چاپ رسیده خود بارھا، ھم پیش از کمون و ھم بھ خصوص پس از آن، از دیکتاتوری پرولتاریا 

چیز دیگری نیست » دیکتاتوری پرولتاریا«اند. کائوتسکی نمی تواند نداند کھ فرمول سخن گفتھ
ای کھ پرولتاریا جز بیان از لحاظ تاریخی مشخص تر و از نظر علمی دقیق تر ھمان وظیفھ

ماشین دولتی بورژوایی بھ عھده دارد و ھم مارکس و ھم انگلس از سال » درھم شکستن«برای 
 ١٨۴٨از انقالبھای سال  یعنی در طول چھل سال با توجھ بھ تجارب ناشی ١٨٩١تا سال  ١٨۵٢

  اند ...، درباره آن [وظیفھ] سخن گفتھ١٨٧١و از آن ھم بیشتر انقالب سال 
  ... دیکتاتوری قدرتی است کھ مستقیمًا بر اعمال قھر تکیھ دارد و بھ ھیچ قانونی وابستھ نیست.

ازی فراچنگ دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا قدرتی است کھ از راه اعمال قھر پرولتاریا بر بورژو
  آمده است و بھ وسیلھ این اعمال قھر حفظ می شود و بھ ھیچ قانونی وابستھ نیست ...

امور کشور ما مشغولند) دیوانساالران » رتق و فتق«... کسانی کھ بر ما حکومت می کنند (بھ 
بورژوا، پارلمان نشین ھای بورژوا و دادرسان بورژوا ھستند. این یک حقیقت ساده، واضح و 

ھا و صدھا میلیون تن از افراد طبقھ ستمزده در تمام کشورھای بورژوایی و لمی است کھ دهمس
از آن جملھ در دمکراتیک ترین کشورھا، آن را از روی تجربھ زندگی خود می دانند و ھمھ 

روزه احساس و لمس می کنند.
اند، آن نگذاشتھاند و سنگ بر سنگ ولی در روسیھ دستگاه دیوانساالری را پاک درھم کوبیده

اند و خود کارگران و دھقانان اند، بساط پارلمان را برچیدهتمام دادرسان قدیمی را بیرون ریختھ
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اند، شوراھای خود را جایگزین یک ارگان نمایندگی بس دسترس پذیرتر دریافت داشتھ
اند و گذاشتھاند، و بھ بیان دیگر شوراھای خود را باالی سر دیوانساالران دیوانساالران کرده

اند. ھمین یک واقعیت کافی است برای آن کھ تمام شوراھای خود را انتخاب کننده دادرسان کرده
طبقات ستمزده بپذیرند کھ حکومت شوروی یعنی این شکل معین دیکتاتوری پرولتاریا میلیون 

  بار دمکراتیک تر از دمکراتیک ترین جمھوری بورژوایی است.
فراموش «ر کارگر مفھوم و واضح است، کائوتسکی نمی فھمد، زیرا این حقیقت را کھ برای ھ

کھ از خود بپرسد: دمکراسی برای چھ » از سرش افتاده است«و اصوال این فکر » کرده
: بدون طبقات یا برون طبقات؟)  (یعنی چھ نوع »خالص«ی؟ او از دیدگاه دمکراسی ا ھطبق

  داوری می کند ...
انگلس تفاوت از زمین تا آسمان است، ھمان تفاوتی کھ میان  –... میان کائوتسکی و مارکس 

کھ » دمکراسی«یک لیبرال و یک انقالبی پرولتری وجود دارد. دمکراسی خالص و یا صرفًا 
یعنی جفنگ خالص است. » دولت آزاد خلق«کائوتسکی از آن دم می زند، فقط واگوی ھمان 

ا سادگی یک دختربچھ ده سالھ می پرسد: کائوتسکی با علم یک احمق عالمھ دور از عمل یا ب
وقتی اکثریت ھست، دیگر دیکتاتوری برای چھ الزم است؟ و مارکس و انگلس توضیح می 

  دھند:
  برای اینکھ مقاومت بورژوازی درھم شکستھ شود، -
  برای اینکھ اتوریتھ خلق مسلح در قبال بورژوازی حفظ شود، -
  شود، برای اینکھ ھراس در دل مرتجعین افکنده -
  برای اینکھ پرولتاریا بتواند دشمنان خود را قھرًا درھم کوبد، -

است کھ سرشت » خالص«کائوتسکی این توضیحات سرش نمی شود. او چنان عاشق دمکراسی 
بر سر حرف خود ایستاده است و می گوید اکثریت، » با پیگیری«بورژوایی آن را درنمی یابد و 

سرکوبی «اقلیت برایش الزم نیست، » تن مقاومتدرھم شکس«وقتی اکثریت است، دیگر 
اقلیت برایش الزم نیست و کافی است سرکوبی را در موارد نقض دمکراسی بھ کار » قھرآمیز

است سھوًا ھمان اشتباه کوچکی را مرتکب می » خالص«برد. کائوتسکی کھ عاشق دمکراسی 
نی کھ برابری صوری را شود کھ ھمھ دمکرات ھای بورژوا ھمیشھ مرتکب می شوند، بدین مع

مطلب بی  !(کھ در محیط سرمایھ داری سراپا دروغین و سالوسانھ است) واقعی می گیرد
  !اھمیتی است

استثمارگر نمی تواند با استثمارشونده برابر باشد. این حقیقت ھر قدر ھم کھ برای کائوتسکی 
  نامطبوع باشد، محتوی اساسی سوسیالیسم را تشکیل می دھد.

ر: تا زمانی کھ ھر گونھ امکان استثمار یک طبقھ توسط طبقھ دیگر بھ کلی از میان حقیقت دیگ
  نرود، برابری واقعی و عملی نمی تواند وجود داشتھ باشد.

استثمارگران را می توان با یک قیام کامیابانھ در پایتخت یا با شورش نیروھای مسلح فورًا درھم 
نائی، نمی توان استثمارگران را فورًا نابود ساخت. شکست. ولی جز در موارد بسیار نادر و استث

در یک کشور بالنسبھ بزرگ نمی توان از ھمھ مالکان و سرمایھ داران فورًا سلب مالکیت کرد. 
وانگھی تنھا سلب مالکیت، بھ عنوان یک اقدام حقوقی یا سیاسی، بھ ھیچ وجھ مسئلھ را حل نمی 

عمال برکنار ساخت و شیوه دیگر، شیوه کارگری را  کند، زیرا مالکان و سرمایھ داران را باید
ھا و امالک جایگزین آنھا کرد. میان استثمارگران کھ طی نسل ھای برای رھبری امور کارخانھ

متوالی ھم از نظر معلومات، ھم از نظر زندگی غرق ثروت و ھم از نظر ورزیدگی و مھارت 
حتی در پیشرفتھ ترین و دمکراتیک ترین اند، و استثمارشوندگان کھ انبوه آنان ممتاز بوده
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اند، جمھوریھای بورژوایی توسری خورده، تاریک، بی سواد، ترسیده و جدا و پراکنده مانده
برابری نمی تواند وجود داشتھ باشد. استثمارگران پس از انقالب تا مدتی طوالنی یک سلسلھ از 

ر دست آنھا باقی می ماند (پول را برتری ھای عملی عظیم خود را ناگزیر حفظ می کنند: پول د
فورًا نمی شود نابود کرد)، بخشی از اموال منقول آنھا کھ میزان آن اغلب قابل مالحظھ است در 
دستشان باقی می ماند، ارتباط ھای آنھا، ورزیدگی و مھارت آنھا در زمینھ سازماندھی و 

ا، وسایل و امکانات)، ھ(عادات، شیوه» رموز رھبری«رھبری امور، وقوف آنان بر تمام 
معلومات عالی تر و تماس نزدیک آنھا با کادر عالی فنی (کھ بھ شیوه بورژوایی زندگی و فکر 
می کنند) باقی می ماند، ورزیدگی و مھارت بھ مراتب بیشتر آنھا در امور نظامی (کھ امر بسیار 

  مھمی است) و غیره و غیره باقی می ماند.
کھ البتھ مورد طبیعی و عادیش ھمین  –اند کشور شکست خورده وقتی استثمارگران فقط در یک

باز ھم از  –است، زیرا انقالب ھمزمان در یک سلسلھ از کشورھا استثنائی کمیاب است 
استثمارشوندگان نیرومندترند، زیرا ارتباط ھای بین المللی استثمارگران خیلی زیاد است. این کھ 

رشدترین توده دھقانان میانھ حال و پیشھ وران و غیره بھ بخشی از استثمارشوندگان از میان کم 
دنبال استثمارگران می روند و این خاصیت را بالقوه در خود نھان دارند، مطلبی است کھ تاکنون 
ھمھ انقالبھا و از آن جملھ کمون (زیرا در میان نیروھای مسلح ورسای از پرولترھا ھم بودند، 

  کرده است)، صحت آن را ثابت کرده است ...» وشفرام«ولی کائوتسکی عالمھ آن را 
... این حقیقت تاریخی این است کھ در ھر انقالب بنیادی قاعده عمومی عبارت است از مقاومت 
طوالنی، سرسخت و تا پای جان استثمارگران کھ سالیانی دراز برتری ھای عملی زیادی را در 

مگر در خوش  –تثمارگران ھیچ گاه قیاس با استثمارشوندگان برای خود حفظ می کنند. اس
بدون آزمودن برتری خود در عرصھ نبرد نھایی و  –خیالیھای کائوتسکی ساده لوح خوش بیان 

  تا پای جان، در عرصھ نبردھایی چند، تن بھ تبعیت از تصمیم اکثریت نخواھند داد.
تا زمانی کھ این گذار از سرمایھ داری بھ کمونیسم یک دوران تاریخی کامل را دربر می گیرد. 

دوران بھ سر نرسیده، امید بازگشت بھ قدرت، ناگزیر برای استثمارگران باقی است و این امید 
نیز تالش ھایی برای بازگرداندن قدرت را موجب می شود. استثمارگران سرنگون شده کھ 

خطور انتظار سرنگونی خود را نداشتند و آن را باور نمی کردند و حتی فکرش را ھم بھ خاطر 
از دست داده، » بھشت«نمی دادند، پس از تحمل نخستین شکست جدی نیز برای بازگرداندن 

» رجالھ بی سر و پا«ھای خود کھ چنان زندگی خوشی داشتند و حاال مشتی برای خاطر خانواده
اند، با انرژی ده محکوم کرده») ساده و معمولی«آنھا را بھ ورشکستگی و فقر (یا بھ کارھای 

ای صد چندان بھ نبرد برمی خیزند و از پی استثمارگران و با خشمی دیوانھ وار و کینھ چندان
ای از خرده بورژوازی بھ راه می افتد کھ چنان کھ تجربھ تاریخی سرمایھ دار نیز توده گسترده

ھا سالھ ھمھ کشورھا نشان می دھد متزلزل و دو دل است، امروز دنبال پرولتاریا می رود و ده
از دشواریھای انقالب می رمد، در قبال نخستین شکست یا نیمھ شکست کارگران بھ حال فردا 

سراسیمگی می افتد، تعادل عصبی را از دست می دھد، دیوانھ وار بھ خود می پیچد، نق می زند 
و از اردوگاھی بھ اردوگاه دیگر می گریزد ... بھ کردار منشویکھا و سوسیالیست 

  رولوسیونرھای ما.
جود چنین وضعی، در دوران یک جنگ شدید و حیات و ممات، ھنگامی کھ تاریخ مسئلھ و با و

بودن و نبودن امتیازات صدھا و ھزارھا سالھ را در دستور روز قرار داده است، از اکثریت و 
اقلیت، از دمکراسی خالص، از الزم نبودن دیکتاتوری، از برابری استثمارگران با 

  !! ...استثمارشوندگان دم می زنند
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  ١٩١٨نوامبر سال  ١٠ -اکتبر 
  

  »شادباش بھ کارگران مجارستان « از پیام  –لنین 
  

... انقالب پرولتری مجارستان حتی نابینایان را یاری کرد تا چشم بینا پیدا کنند. گذار بھ 
دیکتاتوری پرولتاریا در مجارستان بھ شکلی کامال متفاوت با روسیھ انجام گرفت: دولت 

داوطلبانھ استعفا داد و وحدت طبقھ کارگر، وحدت سوسیالیسم بر پایھ برنامھ بورژوایی 
کمونیستی بھ سرعت احیاء شد. با این امر ماھیت حکومت شوراھا اکنون با روشنی بیشتری 
ھویدا می شود و نشان می دھد کھ امروزه حکومت مورد پشتیبانی زحمتکشان و در رأس آنھا 

ز جھان، حکومت دیگری جز حکومت شوراھا، جز دیکتاتوری ای اپرولتاریا، در ھیچ نقطھ
  پرولتاریا نمی تواند باشد.

این دیکتاتوری کاربرد یک شیوه قھر بی امان، سریع و قاطع را برای درھم شکستن مقاومت 
استثمارگران یعنی سرمایھ داران، مالکان و چاپلوسان خدمتگزار آنان ایجاب می کند. ھر کس 

ده باشد، انقالبی نیست و او را باید از مقام رھبری یا رایزنی برای پرولتاریا این مطلب را نفھمی
  کنار زد.

ولی این فقط اعمال قھر و بطور عمده اعمال قھر نیست کھ ماھیت دیکتاتوری پرولتاریا را 
تشکیل می دھد. ماھیت عمده آن تشکل و انضباط پرولتاریا، گردان پیشرو زحمتکشان، 

ھبر آنان است. ھدف پرولتاریا عبارت است از ایجاد سوسیالیسم، برانداختن پیشاھنگ و یگانھ ر
تقسیم جامعھ بھ طبقات، تبدیل تمام اعضای جامعھ بھ افراد زحمتکش و از بین بردن پایھ ھر 
گونھ استثمار فرد از فرد. این ھدف را نمی توان فورًا تحقق بخشید، تحقق آن بھ یک دوران بس 

یھ داری بھ سوسیالیسم نیاز دارد، ھم بدان جھت کھ تجدید سازمان تولیدی طوالنی گذار از سرما
کاری است دشوار، ھم بدان جھت کھ برای ایجاد تحول بنیادی در کلیھ شئون زندگی وقت الزم 
است و ھم بدان جھت کھ غلبھ بر نیروی عظیم عادت بھ شیوه خرده بورژوایی و بورژوایی 

ارزه طوالنی و سرسخت میسر خواھد بود. بھ ھمین جھت نیز اداره امور فقط در رھگذر یک مب
مارکس از یک دوران کامل دیکتاتوری پرولتاریا سخن می گوید و آن را دوران گذار از سرمایھ 

  داری بھ سوسیالیسم می نامد.
در سراسر این دوران گذار، در برابر این تحول مقاومت نشان داده می شود: ھم از جانب 

ھم از جانب جمع کثیر چاپلوسان خدمتگزار آنان در میان روشنفکران بورژوا کھ سرمایھ داران، 
مقاومتشان آگاھانھ است و ھم از جانب توده عظیمی از زحمتکشان و از آن جملھ دھقانان کھ 
سخت در بند عادات و سنن خرده بورژوایی اسیرند و مقاومتشان غالبًا غیرآگاھانھ است. تزلزل 

ھا ناگزیر است. دھقان بمثابھ یک زحمتکش بھ سوی سوسیالیسم گرایش و نوسان در این قشر
دارد و دیکتاتوری کارگران را بھ دیکتاتوری بورژوازی ترجیح می دھد. دھقان بمثابھ فروشنده 

و » عادی«گندم بھ سوی بورژوازی، بھ سوی بازرگانی آزاد یعنی بھ سوی سرمایھ داری کھنھ 
  واپس می گراید.» سنتی«

کھ پرولتاریا بتواند دھقان و بطور کلی ھمھ قشرھای خرده بورژوا را بھ پیروی از  برای آن
خود وادارد، دیکتاتوری پرولتاریا یعنی قدرت حاکمھ یک طبقھ الزم است، نیروی تشکل و 
انضباط آن الزم است، قدرت متمرکز آن کھ تمام دستاوردھای فرھنگ، دانش و تکنیک سرمایھ 

شتھ باشد الزم است، قرابت پرولتری آن با روحیھ ھر فرد زحمتکش و داری را در اختیار دا
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اعتبار و حیثیت آن در انظار زحمتکشانی کھ از روستا یا از تولید کوچک ھستند و در حالت 
تفرقھ بھ سر می برند و از لحاظ رشد و استواری سیاسی در سطح پایین تری قرار دارند، الزم 

وحدت «یا » وحدت«بطور کلی، درباره » دمکراسی«اره است. اینجا با جملھ پردازی درب
و ھکذا و قس علیھذا، با این جملھ » افراد جبھھ کار«تمام » برابری«، درباره »دمکراسی کار

پردازی کھ سوسیال شوینیست ھا و کائوتسکیست ھای داغ خرده بورژوایی خورده تمایل فراوان 
جملھ پردازی فقط جلوی چشم ھا پرده دود می بدان نشان می دھند، کاری از پیش نخواھد رفت. 

کشد، اذھان را کور می کند و بالھت دیرین، خمود و کھنھ پرستی خاص سرمایھ داری و 
  پارلمانتاریسم و دمکراسی بورژوایی را قوت می دھد.

برانداختن طبقات مستلزم مبارزه طبقاتی طوالنی و دشوار و سرسختی است کھ پس از 
یھ داران، پس از فروپاشی دولت بورژوایی و پس از استقرار سرنگونی حکومت سرما

دیکتاتوری پرولتاریا نیز از میان نمی رود (برخالف تصور ساده پنداران سوسیالیسم قدیمی و 
سوسیال دمکراسی قدیمی)، بلکھ فقط اشکال دیگری بھ خود می گیرد و از جھات بسیاری حادتر 

  ھم می شود.
طبقاتی علیھ مقاومت بورژوازی و علیھ خمود و کھنھ پرستی، علیھ  پرولتاریا بھ نیروی مبارزه

تزلزل و نوسان خرده بورژوازی می تواند از قدرت حاکمھ خود دفاع کند، نفوذ سازمان آفرین 
ساختن قشرھایی کھ می ترسند از بورژوازی دور شوند و » بی طرف«خود را تقویت بخشد، بھ 

اریا گام برمی دارند، دست یابد و انضباط نوین، انضباط یا با ترس و لرز بسیار از پی پرولت
رفیقانھ زحمتکشان، پیوند استوار آنان را با پرولتاریا، اتحاد صفوف آنھا را پیرامون پرولتاریا، 
آری این انضباط نوین را کھ بنیاد روابط اجتماعی است بھ جای انضباط فئودالی قرون وسطایی، 

خاص نظام سرمایھ داری، » آزاد«انضباط بردگی مزدی  بھ جای انضباط گرسنگی، بھ جای
  برقرار سازد.

ای از طبقات ستمزده الزم برای برانداختن طبقات، دوران دیکتاتوری یک طبقھ و آن ھم طبقھ
است کھ قادر است نھ تنھا استثمارگران را سرنگون سازد و نھ تنھا مقاومت آنان را با قاطعیت 

ر فکری نیز با تمام ایدئولوژی بورژوا دمکراتیک، با تمام جملھ تمام درھم شکند، بلکھ از نظ
ای را قطع کند (در پردازی خرده بورژوایی درباره آزادی و برابری بطور کلی، ھر گونھ رابطھ

آزادی و «واقع این جملھ پردازی، ھمانگونھ کھ مارکس مدتھا پیش ثابت کرده است معنایش 
  سرمایھ دار و کارگر است) ...» ابریآزادی و بر«صاحبان کاال، » برابری

  
  ١٩١٩مھ سال  ٢٧

  
  »انتخابات مجلس مؤسسان و دیکتاتوری پرولتاریا « از مقالھ  –لنین 

  
  ... سھ شرط پیروزی بلشویسم ... :

  ) اکثریت قاطع در میان پرولتاریا؛١
   ؛) پشتیبانی تقریبًا نیمی از ارتش٢
اطع در مراکز دارای اھمیت قاطع یعنی در دو ) برتری قاطع نیرو در لحظھ دارای اھمیت ق٣

  ھای نزدیک بھ مرکز ارتش؛و در جبھھ ١٨پایتخت

                                                
  م. –روگراد (بعدھا لنینگراد)، ھر دو پایتخت نامیده می شدند تپس از انقالب اکتبر، تا مدتی مسکو و پ -١٨
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ھای زحمتکش غیرپرولتر را بھ ولی این سھ شرط ، چنانچھ بلشویکھا نمی توانستند اکثریت توده
سوی خود جلب کنند و آنھا را از چنگ سوسیالیست رولوسیونرھا و دیگر احزاب خرده بورژوا 

  ند، فقط می توانست پیروزی بسیار کوتاه و ناپایداری را تأمین کند.برون کش
ھای (بخوان »سوسیالیست«اصل مطلب درست در ھمین جاست. علت عمده پی نبردن 

دمکراتھای خرده بورژوای) انترناسیونال دوم بھ مفھوم دیکتاتوری پرولتاریا، پی نبردن بدین 
قھ یعنی پرولتاریا می تواند و باید بھ سالحی نکتھ است کھ وجود قدرت دولتی در دست یک طب

ھا از ھای زحمتکش غیر پرولتر بھ سوی پرولتاریا و برون کشیدن این تودهبرای جلب توده
  چنگ بورژوازی و احزاب خرده بورژوا بدل گردد.

ھای انترناسیونال دوم کھ از پیش داوری ھای خرده بورژوایی اشباعند و »سوسیالیست«آقایان 
اند، دستگاه قدرت دولتی را جزو رین نکتھ آموزش مارکس درباره دولت را از یاد بردهعمده ت

(یا مھمالت دیگری از » دمکراسی پیگیر«مقدسات، یک نوع بت یا منتجھ آراء رسمی و اساس 
این دست) می شمارند. آنھا نمی بینند کھ دستگاه قدرت دولتی فقط سالحی است کھ طبقات 

باید آن را برای نیل بھ مقاصد طبقاتی خویش بھ کار برند (و باید بتوانند بھ  گوناگون می توانند و
  کار برند).

بورژوازی قدرت دولتی را بھ عنوان سالح طبقھ سرمایھ دار علیھ پرولتاریا و تمام زحمتکشان 
بھ کار برده است. در دمکراتیک ترین جمھوری ھای بورژوایی نیز ھمیشھ حال بر این منوال 

  ».انداز یاد برده«اند، این مطلب را ت. فقط کسانی کھ بھ مارکسیسم خیانت کردهبوده اس
سیاسی و نظامی بھ حد کافی نیرومند) » مشت ھای کوبنده«پرولتاریا باید (پس از گرد آوردن 

بورژوازی را سرنگون سازد و قدرت دولتی را از چنگش بیرون کشد و این سالح را برای 
  ودش بھ کار اندازد.تحقق ھدف ھای طبقاتی خ

  و اما ھدف ھای طبقاتی پرولتاریا کدامند؟
  درھم شکستن مقاومت بورژوازی.

و در ھر حالت اکثریت بخش زحمتکش  –ساختن دھقانان و حتی االمکان جلب آنھا » بی طرف«
  بھ سوی خویش. –و غیراستثمارگر آنھا 

در مؤسسات تولیدی ضبط شده از ھا و بطور کلی سازمان دادن تولید بزرگ مکانیزه در کارخانھ
  بورژوازی.

  ھای سرمایھ داری.سازمان دادن سوسیالیسم بر روی ویرانھ
  

  ١٩١٩دسامبر سال  ١۶
  

  »تزھای مربوط بھ وظایف اساسی کنگره دوم انترناسیونال کمونیستی « از  –لنین 
  

...  
زم آن است کھ ) پیروزی سوسیالیسم (کھ مرحلھ اول کمونیسم است) بر سرمایھ داری مستل٢

  پرولتاریا یعنی یگانھ طبقھ واقعًا انقالبی سھ وظیفھ زیرین را تحقق بخشد:
اوال ) سرنگون ساختن استثمارگران و در درجھ اول بورژوازی بمثابھ عمده نماینده اقتصادی و  

سیاسی آنان؛ درھم کوبیدن کامل آنان؛ درھم شکستن مقاومت آنان؛ از بین بردن امکان ھر گونھ 
  ش آنان برای احیای ستم سرمایھ و بردگی مزدی.تال
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ثانیًا ) جلب پرولتاریا و آن ھم نھ فقط تمام پرولتاریا یا اکثریت قاطع آن، بلکھ ھمچنین جلب تمام  
بھ سوی پیشاھنگ انقالبی پرولتاریا یعنی حزب  –تمام آماج استثمار سرمایھ  –توده زحمتکش 

ن دادن، تربیت کردن و با انضباط کردن آنان در کمونیست آن و روشن کردن افکار، سازما
جریان خود مبارزه کامال جسورانھ و قاطع علیھ استثمارگران و بیرون کشیدن این اکثریت قاطع 
اھالی (کھ در تمام کشورھای سرمایھ داری اکثریت قاطع ھستند) از بند وابستگی بھ بورژوازی 

و پیشاھنگ انقالبی پرولتاریا در آنان بر پایھ  و ایجاد اعتماد بھ نقش رھبری کننده پرولتاریا
  تجربھ عملی.

ثالثًا ) بی طرف ساختن یا بی زیان ساختن نوسانات ناگزیری کھ طبقھ صاحبان واحدھای  
ھای کشاورزی و صنعت و بازرگانی و نیز قشر روشنفکران و اقتصادی کوچک در عرصھ

و پرولتاریا، میان دمکراسی بورژوایی و کارمندان و غیره متعلق بدین طبقھ، میان بورژوازی 
حکومت شوروی از خود نشان می دھند. با آن کھ این طبقھ و این قشر اقلیت اھالی را تشکیل 
می دھند، ولی تعداد آنھا تقریبًا در تمام کشورھای پیشرفتھ زیاد است. دو وظیفھ اول و دوم 

تثمارگران و استثمارشوندگان ایجاب مستقلند یعنی ھر کدام شیوه عمل خاصی را در رابطھ با اس
می کند. وظیفھ سوم از دو وظیفھ اول ناشی می شود و فقط درآمیزی ماھرانھ و بھ موقع و توأم 

ھای نوع اول و دوم را بر حسب چگونگی وضع مشخص ھر یک از موارد با نرمش شیوه
  نوسانات ایجاب می کند ...

با تصرف قدرت سیاسی بھ دست پرولتاریا پایان ) مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیھ بورژوازی ۶
نمی یابد، بلکھ برعکس این مبارزه را بھ خصوص گسترده و حاد و بی امان می سازد. ھمھ 

و » سانتر«گروھھا و احزاب و اعضای جنبش کارگری کھ کال یا جزئًا در موضع رفرمیسم و 
بورژوازی می شوند یا در زمره غیره قرار دارند، در اثر تشدید مبارزه، ناگزیر یا ھواخواه 

متزلزلین قرار می گیرند و یا (از ھمھ خطرناک تر) بھ زمره دوستان نامطمئن پرولتاریای 
پیروزمند می پیوندند. بدین جھت فراھم آوردن زمینھ برای دیکتاتوری پرولتاریا عالوه بر تشدید 

را نیز در خصلت این  ایجاد تغییراتی» سانتریستی«مبارزه علیھ گرایش ھای رفرمیستی و 
مبارزه ایجاب می کند. ضمنًا مبارزه بھ توضیح خطا بودن این گرایش ھا محدود نمی شود بلکھ 
افشاء مستمر و قاطع ھر یک از اعضای جنبش کارگری را نیز کھ چنین گرایش ھایی از خود 

کھ با چھ نشان می دھند ایجاب می کند زیرا در غیر این صورت پرولتاریا نمی تواند بفھمد 
کسانی بھ قاطع ترین مبارزه علیھ بورژوازی مشغول است. این مبارزه چنان است کھ در ھر 
لحظھ می تواند سالح انتقاد را بھ انتقاد مسلحانھ بدل کند و بطوری کھ تجربھ نشان داده است آن 
 را تبدیل ھم می کند. ھر گونھ ناپیگیری یا ضعف در افشای کسانی کھ موضع رفرمیستی یا

اتخاذ می کنند، در حکم افزایش مستقیم خطر سرنگونی قدرت حاکمھ پرولتاریا بھ » سانتریستی«
دست بورژوازی است کھ فردا برای ضد انقالب از ھمان چیزی استفاده می کند کھ امروز در 

  می نماید ...» اختالف نظر تئوریک«نظر افراد کوتھ نگر فقط 
  

  ١٩٢٠ژوئیھ سال  -ژوئن 
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  انی عام انقالب سوسیالیستیخصلت جھ
  
  

  »مانیفست حزب کمونیست « از کتاب  –کارل مارکس و فردریش انگلس 
  

... با تکامل بورژوازی، با آزادی بازرگانی، با پیدایش بازار جھانی و با یکسان شدن تولید 
صنعتی و شرایط زندگی ناشی از آن مرزبندیھای ملی و تناقضات میان خلقھا بیش از پیش از 

  یان می رود.م
فرمانروایی پرولتاریا کار از میان رفتن این مرزبندیھا و تناقضات را سریع تر خواھد کرد. 
تشریک مساعی پرولتاریا، دست کم در کشورھای متمدن، یکی از نخستین شرایط آزادی 

  پرولتاریاست ...
  

  ١٨۴٨ژانویھ  - ١٨۴٧دسامبر 
  

  »ھ مرکزی بھ اتحادیھ کمونیستھا پیام کمیت« از  –کارل مارکس و فردریش انگلس 
  

خرده بورژواھای دمکرات می خواھند انقالب را ھر چھ زودتر بھ پایان برسانند ... ولی منافع 
ما و وظایف ما آن است کھ انقالب را پی در پی آنقدر ادامھ دھیم تا زمانی کھ تمام طبقات کم و 

دولتی را بھ دست آورد و جامعھ  بیش دارا از فرمانروایی برکنار شوند و پرولتاریا قدرت
پرولترھا نھ تنھا در یک کشور، بلکھ در تمام کشورھای فرمانروای جھان آنقدر پیشرفت کند کھ 
رقابت میان پرولترھا را در این کشورھا از میان ببرد و دست کم نیروھای مولده دارای اھمیت 

مالکیت خصوصی نیست،  قاطع در دست پرولترھا متمرکز شود. ھدف ما ایجاد تغییرات در
بلکھ برانداختن آن است، ما خواستار الپوشانی تضادھای طبقاتی نیستیم، بلکھ خواستار 
برانداختن طبقات ھستیم، ما نمی خواھیم جامعھ موجود را بھبود دھیم، بلکھ می خواھیم جامعھ 

  نوین بھ پا داریم ...
  

  ١٨۵٠مارس سال 
  

  »یت بین المللی کارگران اساسنامھ موقت جمع« از  –کارل مارکس 
  

  با توجھ بھ :
اینکھ رھایی طبقھ کارگر باید بھ دست خود طبقھ کارگر انجام گیرد و مبارزه در راه رھایی 
طبقھ کارگر معنایش مبارزه برای بھ دست آوردن امتیازات و انحصارھای طبقاتی نیست، بلکھ 

  رمانروایی طبقاتی است؛بھ دست آوردن حقوق و وظایف برابر و برانداختن ھر گونھ ف
اینکھ فرمانبری اقتصادی فرد زحمتکش از انحصارگر وسایل کار یعنی انحصارگر منابع 
زندگی، پایھ کلیھ صور بردگی و پایھ ھر گونھ فقر اجتماعی و خفت فکری و وابستگی سیاسی 

  را تشکیل می دھد؛
جنبش سیاسی باید بھ  اینکھ بالنتیجھ رھایی اقتصادی طبقھ کارگر ھدف واالیی است کھ ھر

  ای تابع آن باشد؛عنوان وسیلھ



۵۶

اینکھ تمام مساعی متوجھ نیل بھ این ھدف واال تاکنون در نتیجھ نارسایی ھمبستگی میان 
ھای گوناگون کار در ھر کشور و فقدان اتحاد برادرانھ طبقھ کارگر کشورھای کارگران رشتھ

  گوناگون، بدون کامیابی مانده است؛
کار یک معضل محلی و ملی نیست، بلکھ معضل اجتماعی و فراگیر ھمھ اینکھ رھایی 

و  عملیکشورھای دارای جامعھ امروزین است و اینکھ حل این معضل در گرو ھمکاری 
  تئوریک پیشرفتھ ترین کشورھاست؛

اینکھ اوج کنونی تازه جنبش طبقھ کارگر در پیشرفتھ ترین کشورھای صنعتی اروپا امیدھای 
انگیزد و بدینسان یک اخطار جدی است برای پرھیز از اشتباھات پیشین و برای  ای برمیتازه

  اتحاد بی درنگ جنبش ھای ھنوز در حال تفرقھ؛
با توجھ بھ مالحظات پیش گفتھ، اعضای کمیتھ امضا کننده این سند بر پایھ اختیارات مبتنی بر 

ل لندن، اقداماتی را کھ در سنت مارتینس ھا ١٨۶۴سپتامبر سال  ٢٨قرار جلسھ علنی مورخ 
  برای تأسیس جمعیت بین المللی کارگران الزم بوده است، انجام دادند ...

  
  ١٨۶۴اکتبر سال 

  
  »درباره شعار کشورھای متحده اروپا « از مقالھ  –لنین 

  
... دگرگونی ھای سیاسی در جھت واقعًا دمکراتیک و بھ طریق اولی انقالبھای سیاسی، بھ ھیچ 

ه و در ھیچ اوضاع و احوالی نھ می توانند شعار انقالب سوسیالیستی را تحت وجھ و ھیچ گا
الشعاع قرار دھند و نھ آن را تضعیف کنند. برعکس، این دگرگونیھا ھمیشھ آن را تسریع می 

ھای نیمھ ای از خرده بورژوازی و تودهکنند، پایگاه آن را گسترش می دھند و قشرھای تازه
سیالیستی می کشانند. ولی از سوی دیگر در جریان انقالب سوسیالیستی پرولتر را بھ مبارزه سو

کھ نباید آن را یک عمل واحد پنداشت، بلکھ باید بھ عنوان یک دوران تالطم ھای طوفانی سیاسی 
و اقتصادی یعنی دوران حادترین مبارزات طبقاتی و جنگ داخلی و انقالبھا و ضدانقالبھا تلقی 

  مری ناگزیر ھستند ...کرد، انقالبھای سیاسی ا
ناموزونی رشد اقتصادی و سیاسی قانون مطلق نظام سرمایھ داری است و از اینجا نتیجھ می 
شود کھ پیروزی سوسیالیسم نخست در چند کشور و حتی در یک کشور سرمایھ داری مجزا 

  امکان پذیر است ...
  

  ١٩١۵اوت سال  ٢٣
  

  »مونیسم بیماری کودکی چپگرایی در ک« از کتاب  –لنین 
  

و باید توجھ داشت  –... تا زمانی کھ تمایزات ملی و دولتی میان خلقھا و کشورھا بر جای ھستند 
کھ این تمایزات حتی پس از تحقق دیکتاتوری پرولتاریا در عرصھ جھانی طی دورانی بسیار و 

رگری الزمھ وحدت تاکتیک بین المللی جنبش کا –بسیار طوالنی ھمچنان برجای خواھند ماند 
کمونیستی تمام کشورھا برانداختن تنوع تمایزات ملی و محو این تمایزات نیست (در لحظھ 
کنونی این یک پندار پوچ است)، بلکھ بھ کار بردن اصول بنیادی کمونیسم (حکومت شوروی و 

ای است کھ این اصول را در جزئیات بھ درستی تغییر شکل دھد، دیکتاتوری پرولتاریا) بھ شیوه
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ایزات ملی و دولتی ھر کشور بھ درستی دمساز کند و بر آنھا انطباق دھد. بررسی، با تم
ھای برخورد پژوھش، کشف یا حدس و دریافت خصوصیات ملی و ویژگی ھای ملی، شیوه

مشخص ھر کشور بھ مسئلھ بین المللی واحد یعنی پیروزی بر اپورتونیسم و آیین پرستی سطحی 
و نیز سرنگونی بورژوازی و استقرار جمھوری شوروی  چپ روانھ در درون جنبش کارگری

چنین است وظیفھ عمده ما در این لحظھ تاریخی کھ تمام کشورھای  –و دیکتاتوری پرولتاریا 
پیشرفتھ (و نھ تنھا کشورھای پیشرفتھ) در آن بھ سر می برند. در زمینھ جلب پیشاھنگ طبقھ 

و روی برتافتن از پارلمانتاریسم، سوق  کارگر و سوق آن بھ راه ھواداری از حکومت شوروی
آن بھ راه ھواداری از دیکتاتوری پرولتاریا و روی برتافتن از دمکراسی بورژوایی، ھم اکنون 

ای کھ البتھ بھ ھیچ وجھ تمام نیست و تا پایان آن ھنوز کار عمده انجام گرفتھ است، ولی کار عمده
کنون باید تمام نیرو و تمام توجھ را برای راھی بسیار و بسیار دراز در پیش خواھد بود. ا

برداشتن گام بعدی یعنی تفحص چگونگی شکل گذار یا رسیدن بھ انقالب پرولتری، متمرکز 
و از نظر معینی واقعًا ھم چنین است  –ساخت. بھ نظر می رسد کھ این امر اھمیت کمتری دارد 

  ولی در عوض بھ حل عملی مسئلھ نزدیک تر است. –
ولتری از نظر ایدئولوژیک تسخیر شده است. این امر اھمیت عمده دارد. بدون آن پیشاھنگ پر

حتی یک گام ھم نمی شد بھ سوی پیروزی برداشت. ولی از اینجا تا پیروزی ھنوز راھی بس 
دراز در پیش است. تنھا بھ نیروی پیشاھنگ نمی توان بھ پیروزی رسید. کشاندن پیشاھنگ یکھ 

ھای انبوه بھ پشتیبانی مستقیم از قطعی، ھنگامی کھ ھنوز تمام طبقھ و تودهو تنھا بھ میدان پیکار 
پیشاھنگ برنخاستھ یا دست کم موضع بی طرفی نیکخواھانھ در قبال آن اتخاذ نکرده و از 

اند، اقدامی است نھ تنھا نابخردانھ، بلکھ حتی پشتیبانی از دشمن آن بھ کلی دست نکشیده
ھای واقعًا انبوه زحمتکشان و ستمدیدگان از ھ واقعًا تمام طبقھ و تودهتبھکارانھ. و اما برای آنک

سرمایھ، چنین موضعی اتخاذ کنند، تنھا ترویج تئوری (پروپاگاند) و تنھا تبلیغات (آژیتاسیون) 
ھا الزم است. چنین است قانون اساسی کافی نیست. برای این کار تجربھ سیاسی خود این توده

کھ صحت آن اکنون نھ تنھا در روسیھ، بلکھ در آلمان نیز با قدرت و  تمام انقالبھای کبیر
ھای بی فرھنگ و غالبًا بی سواد صراحتی شگفت انگیز بھ ثبوت رسیده است. نھ تنھا بر توده

ھای بسیار با فرھنگ و سراسر با سواد آلمان نیز الزم آمد تا نخست تمام روسیھ، بلکھ بر توده
غایت فروماندگی، نھایت چاکرپیشگی دولت شھسواران عرصھ زبونی، کمال بی ارادگی، 

انترناسیونال دوم در پیشگاه بورژوازی، منتھای فرومایگی این دولت و تمام ناگزیری یکی از 
دو حال یعنی یا قبول دیکتاتوری مرتجعین افراطی (کورنیلف در روسیھ، کاپ و شرکاء در 

تار و پود وجود خود احساس کنند و فقط پس از آن  آلمان) و یا قبول دیکتاتوری پرولتاریا را در
  با قاطعیت بھ کمونیسم روی آورند.

وظیفھ دست اول پیشاھنگ آگاه جنبش جھانی کارگری یعنی احزاب کمونیست و گروھھا و 
ھای انبوه را (کھ اکنون در اکثر موارد ھنوز خواب جریانھای کمونیستی آن است کھ بتوانند توده

اند) بھ این موضع نوین برسانند یا اسیر عادات کھنھ، بی جنبش و بیدار نشده ماندهآلوده، دلمرده، 
ھا را نیز در جریان رسیدن یا گذار بھ بیان صحیح تر، بتوانند نھ تنھا حزب خود، بلکھ این توده

آنان بھ موضع نوین، رھبری کنند. انجام وظیفھ تاریخی اول (یعنی جلب پیشاھنگ آگاه پرولتاریا 
سوی حکومت شوروی و دیکتاتوری طبقھ کارگر) چنان کھ دیدیم، بدون پیروزی کامل بھ 

ایدئولوژیک و سیاسی بر اپورتونیسم و سوسیال شوینیسم، میسر نبود، ولی انجام وظیفھ دوم کھ 
ھا بھ موضع نوین کھ با اکنون بھ وظیفھ دست اول بدل گردیده است یعنی توانایی رساندن توده

توان پیروزی پیشاھنگ را در انقالب تأمین کرد، بدون برانداختن آیین پرستی تکیھ بر آن می 
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و بدون غلبھ کامل بر اشتباھات آن و خالصی از این اشتباھات، میسر نخواھد » چپ«سطحی 
  بود.

تا زمانی کھ سخن از جلب پیشاھنگ پرولتاریا بھ سوی کمونیسم در میان بود (و در حدودی کھ 
یان است)، تا آن زمان و در این حدود کار ترویج تئوری در جای اول ھنوز از آن سخن در م

قرار داشت و قرار دارد. در این زمینھ حتی محفلھای کوچک نیز با تمام نقاط ضعف ناشی از 
ھا و محفل گرایی، سودمندند و نتایج ثمربخش بھ بار می آورند. ولی وقتی از فعالیت عملی توده

(اگر بھ کار بردن چنین اصطالحی جایز باشد) یعنی آرایش تمام  از گسترش ارتش ھای میلیونی
نیروھای طبقاتی یک جامعھ برای پیکار نھایی و قطعی سخن بھ میان می آید، دیگر تنھا با 

ھیچ کاری » ناب«ورزیدگی در زمینھ ترویج تئوری و تنھا با تکرار حقایق مربوط بھ کمونیسم 
شمار صد و ھزار نیست کھ یک مروج تئوری  از پیش نمی رود. در این عرصھ سخن از

ھا را رھبری نکرده، عمال بدان می (پروپاگاندیست) یعنی عضو گروه کوچکی کھ ھنوز توده
پردازد، بلکھ سر و کار ما در اینجا با میلیونھا و دھھا میلیون است. سؤالی کھ در اینجا باید در 

ایم یا نھ، اھنگ طبقھ انقالبی را مجاب کردهبرابر خود مطرح ساخت تنھا این نیست کھ آیا ما پیش
بلکھ عالوه بر آن این است کھ آیا نیروھای دارای اثربخشی تاریخی در میان تمام طبقات جامعھ 

اند کھ لحظھ معین، و حتمًا در میان تمام طبقات این جامعھ بدون استثناء، بھ طریقی گسترش یافتھ
  : ھ طریقی انجام گرفتھ است کھپیکار قطعی کامال فرا رسیده باشد یعنی ب

) تمام نیروھای طبقاتی دشمن ما بھ حد کافی سردرگم شده باشند، بھ حد کافی با ھم ستیز کرده ١
  ای برون از حیطھ قدرتشان خود را بھ حد کافی ناتوان کرده باشند؛باشند و در مبارزه

ده بورژوازی و دمکراسی ھای میانین یعنی خر) تمام عناصر متزلزل، مردد و نااستوار الیھ٢
خرده بورژوایی بھ شکلی متمایز و برون از جمع بورژوازی، خود را بھ حد کافی در برابر 

  خلق رسوا ساختھ و با ورشکستگی عملی خویش بھ حد کافی بی آبرو شده باشند؛
) در محیط پرولتاریا گرایش روحیات عمومی بھ سوی پشتیبانی از قاطع ترین و متھورانھ ٣

  اقدامات انقالبی علیھ بورژوازی آغاز گردیده و این روحیات شدیدًا رو بھ اوج باشد؛ترین 
در چنین صورتی لحظھ انقالب فرا رسیده و در چنین صورتی پیروزی ما، چنانچھ تمام 
شرایطی را کھ در باال برشمردیم و بھ اختصار بیان داشتیم، بھ درستی در نظر گیریم و لحظھ 

  زینیم، تأمین است ...عمل را بھ درستی برگ
  

  ١٩٢٠مھ سال  -آوریل 


