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ھای و دیگر نوشتھ» دولت و انقالب«، »چھ باید کرد؟«لنین بسیار نوشتھ است و آثاری چون 
اند. این آثار، علیرغم پاسخگویی عمده وی در میان انقالبیون سوسیالیست متداول و شناختھ شده

ی نیز می بھ مسائل مشخص دوران خود، دارای محتوی عام تری در زمینھ بسط سوسیالیسم علم
ھایی کھ کمتر مورد توجھ قرار گرفتھ است، مقاالت متعددی است کھ بھ باشند. ولی آن نوشتھ

جلدی آثار وی را تشکیل می دھد. این  ۴۵جزئیات مبارزه طبقاتی می پردازد و حجم کلیات 
مقاالت، گرچھ بازگوی درک لنین از سوسیالیسم علمی بطور کلی است، ولی عمدتًا اصالت وی 

در برخورد بھ مسائل مشخص روزمره پیکار دمکراتیک نشان می دھد. تحلیل مشخص از را 
شرایط مشخص، پرداختن بھ مسائل مشخص پیکارگران و ارائھ راه حل مشخص بھ آن، از 
دیدگاه سوسیالیسم علمی و نھ پراکندن شعارھای عام؛ این درسی است کھ از مبارزات طوالنی 

، دوران رشد مبارزات ١٩٠۵دفتر، کھ در دوران قبل و طی انقالب مقاالت این لنین می آموزیم. 
دمکراتیک برای سرنگونی استبداد، نگاشتھ شده است، نمودار روشی موشکاف در مبارزات 
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سیاسی است کھ با حفظ چشم اندازی روشن از ھدف نھایی یعنی دستیابی بھ جامعھ بی طبقھ، 
حساس باقی می ماند و در ھمان حال،  ھمواره نسبت بھ نیازھای روزمره جنبش کارگری

  کوشش خویش را در ارتقاء مبارزات از سطح موجود بھ سطوح باالتر، متمرکز می سازد.
مبارزات دمکراتیک نزد لنین، واقعیت جاری در جامعھ و الزمھ تشکل، رشد سیاسی و پیشروی 

تھای روسیھ، می مبارزات طبقھ کارگر بود. بھ زعم وی این طبقھ، بھ ھمراه سوسیال دمکرا
  بایستی پیشگام و ھدایت کننده این مبارزات باشد.

ھمواره انقالب روسیھ را ماھیتًا بورژوایی تصویر می نمود، وی  ١٩١٧با اینکھ لنین تا سال 
ھرگز رھبری این انقالب را بھ بورژوازی محول نمی کرد و آن را نھ ھمچون دورانی تاریخی، 

قالبی پرولتاریا محسوب می داشت. مایھ زندگی سیاسی وی، بلکھ بمثابھ راھگشای مبارزه ان
کارگران و سوق ھمانا بیان تمایزات طبقاتی در جامعھ و پیشبردن مبارزات مستقل دمکراتیک 

  ھای انقالبی بوده است.دادن آن بھ سوی خواستھ
برای ای بھ قدرت می رسد، ھمچون تضمینی دولت موقت انقالبی، کھ در نتیجھ قیام مسلح توده

تداوم مبارزه و حفظ و توسعھ دستاوردھای آن ھمواره برای لنین، پلھ مھمی از این ترکیب 
پیشروی » کرنسکی«انقالبی محسوب می گشت. ولی ھنگامی کھ دولت موقت  -دمکراتیک 

سرنگونی دولت موقت و انتقال تمامی «جنبش انقالبی را مسدود کرده بود، لنین در طرح شعار 
ای تردید ننمود. بدین ترتیب، وی توانست نظر شوراھای کارگران، ، لحظھ»قدرت بھ شوراھا

سربازان و دھقانان را بھ مواضع بلشویکی جلب کند تا با اعمال قدرت مستقیم خویش، دولت 
  موقت را بھ سرعت بھ زوال کشانند.

ن قید و شرط ھدف ما از نشر ترجمھ این دستھ از مقاالت لنین، البتھ تشویق مبارزین بھ قبول بدو
کلیھ آنچھ کھ وی درباره پیکار دمکراتیک و سیر انقالب روسیھ می گوید نیست. از این کمتر، 
قصد ما کوشش در انطباق قالبی حوادث انقالبی روسیھ بر شرایط امروز ایران می باشد. مراد، 

ن معرف روش پیشگفتھ برخورد لنین بھ مسائل سیاسی باشد. و نیز ایارائھ سندی است کھ 
مقاالت، دستکم از یک نظر دیگر برای پیکارگران انقالبی طبقھ کارگر ایران آموزنده است، و 
آن اینکھ لنین ھمواره تأکید را بر استقالل طبقھ کارگر از کلیھ جریانات بورژوایی و خرده 
بورژوایی می نھاد، نھ بر مخلوط کردن منافع متضاد طبقات: اتحاد آری، ولی با حفظ استقالل 

  مبارزه می کنند. عملاسی طبقھ انقالبی، و با آنانکھ در سی
  

کلیات  ١٠و آخرین مقالھ از جلد کلیات  ٨از جلد سھ مقالھ بعدی و  ۴مقالھ اول این دفتر، از جلد 
  ثار لنین بھ زبان انگلیسی، بھ فارسی برگردانده شده است.آ
  

  »اتحاد کارگر « 
  ١٣۵٨فروردین 

  
  ی با جنبش کارگری ایرانبھ سوی پیوند سوسیالیسم علم

  
  

مطالب این کتاب قبل از انتشار مجدد با متن انگلیسی آثار لنین  توضیح برای تجدید انتشار:
  اند.مقایسھ و تصحیح شده
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  وظایف فوری جنبش ما
  
  

وظیفھ فوری سیاسی حزب طبقھ کارگر روسیھ را  بطور مکررسوسیال دمکراسی روسیھ 
این وظیفھ بیش  ت آوردن آزادی سیاسی اعالم کرده است.و بھ دس خودکامھحکومت سرنگونی 

 ]١[اعضای گروه رھایی کار –از پانزده سال پیش توسط نمایندگان سوسیال دمکراسی روسیھ 
بیان و دو سال و نیم پیش توسط نمایندگان سازمانھای سوسیال دمکراتیک روسیھ کھ در بھار  –

. امروزه تصدیق شدا بنیان نھادند، ، حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیھ ر١٨٩٨سال 
برجستھ  ھم مکرر، مسئلھ وظایف سیاسی سوسیال دمکراسی در روسیھ باز اعالناتعلیرغم این 

است. بسیاری از نمایندگان جنبش ما تردید خود را نسبت بھ درستی پاسخ فوق بھ مسئلھ ابراز 
بھ ایف سیاسی پرولتاریا می دارند. ادعا می شود کھ مبارزه اقتصادی نقش غالبی دارد؛ وظ

حتی گفتھ می شود صحبت از تشکیل حزب  ،دنخالصھ و محدود می گرد شده، حاشیھ رانده
مستقل طبقھ کارگر در روسیھ صرفًا تکرار گفتھ کس دیگری است و اینکھ کارگران باید صرفًا 

محول  ھستند در اتحاد با لیبرالھا ی کھبھ مبارزه اقتصادی بپردازند و سیاست را بھ روشنفکران
این کھ پرولتاریای روسیھ اعالم رسوا) بھ  ]٢[کردویند. آخرین موعظھ این آیین جدید (نمای

 ]٣[د. رابوچایا میسلمی رسبرنامھ سوسیال دمکراتیک رد کردن کامل  و بالغ نشدهھنوز 
را دارد. سوسیال دمکراسی  روشنیز در عمل ھمین  )اشضمیمھ جداگانھ(بخصوص در 

. از یک سو جنبش نیز می رسدحد نفی خود سرتا  کھ ندمی گذرانوسان را  ی ازروسیھ دوران
بھ کارگران کمک می شود کھ مبارزه  ؛طبقھ کارگر از سوسیالیسم جدا نگاه داشتھ می شود

توضیح اھداف سوسیالیستی  اما ھیچ اقدامی، یا تقریبًا ھیچ اقدامی، برایند، را پیش براقتصادی 
. از سوی دیگر سوسیالیسم از جنبش کارگری جدا انجام نمی شود ،شجنبکل و وظایف سیاسی 

نگاه داشتھ می شود؛ سوسیالیستھای روسیھ مجددًا و بیش از پیش صحبت از این می کنند کھ 
مبارزه علیھ دولت باید تمامًا توسط روشنفکران صورت پذیرد، چون کارگران خود را بھ مبارزه 

  اقتصادی محدود می سازند.
. نخست اینکھ اندهمھیا کردآمدن این اوضاع حزن انگیز  زمینھ را برای پدیدما سھ عامل بھ نظر 

خود را صرفًا بھ کار درون محفلھای تبلیغی محدود  فعالیتھای اولیھسوسیال دمکراتھای روسیھ 
ھا دست بھ تھییج زدیم، گاھی قادر نبودیم از کشیده شدن بھ حد کردند. ھنگامی کھ در بین توده

گر افراط جلوگیری کنیم. دوم آنکھ در فعالیت اولیھ خود، غالبًا مجبور بودیم در دفاع از حق دی
ھمانا فعالیت جدا از » سیاست«کھ درکشان از  ،]۴[ولیا دنایاوموجودیتمان علیھ ھواداران نار
ع صرفًا بھ مبارزه توطئھ گرانھ بود، مبارزه کنیم. در رد این نوجنبش طبقھ کارگر و تقلیل آن 

دند. سوم اینکھ نار حاشیھسیاست، سوسیال دمکراتھا بھ افراط کشیده شدند، سیاست را تمامًا بھ 
فعالیت در محدوده محفلھای کوچک محلی کارگری موجب شد کھ سوسیال دمکراتھا توجھ کافی 
بھ لزوم تشکیل یک حزب انقالبی مبذول ندارند، حزبی کھ تمامی فعالیتھای گروھھای محلی را 

دیگر ترکیب کند و بدینسان امکان دھد کار انقالبی در مجرایی صحیح سازمان یابد. غالب با یک
  ، طبیعتًا با غالب بودن مبارزه اقتصادی در پیوند است.افتادهبودن فعالیت جدا 

 ]۵[»اکونومیست«حاصل این شرایط تمرکز فعالیتھا تنھا در یک جنبھ از جنبش بود. گرایش 
سخن گفت) سعی کرده است کھ این محدودیت را » گرایش«بھ عنوان یک  (البتھ اگر بتوان از آن

» انتقاد از مارکسیسم«و  ]۶[بھ سطح یک تئوری ویژه ترفیع دھد و بدین منظور از برنشتاینیسم
ھای کھنھ بورژوایی را با برچسب جدیدی بھ فروش می گذارد، استفاده می کند. مرسوم، کھ ایده
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تضعیف پیوند جنبش طبقھ کارگر با سوسیال دمکراسی روسیھ را این کوششھا بھ تنھایی خطر 
. فوری ترین وظیفھ اندسب آزادی سیاسی است، فزونی بخشیدهکھ پیشاھنگ مبارزه برای ک

  جنبش ما مستحکم کردن این پیوند است.
بھ  نھخدمت منفعال آنوظیفھ  است. سوسیالیسم باسوسیال دمکراسی ترکیب جنبش طبقھ کارگر 

آگاه جنبش،  کلمنافع  کردن ، بلکھ نمایندگییش نیستقھ کارگر در ھر مرحلھ مجزاجنبش طب
از استقالل سیاسی و حفاظت  و و وظایف سیاسی اش، ھدف نھاییکردن این جنبش از 

دمکراسی، خرده بورژوایی جنبش طبقھ کارگر با جدا شدن از سوسیال  .است جنبشایدئولوژیک 
می شود. طبقھ کارگر با مبارزه صرفًا اقتصادی، استقالل  و بطور اجتناب ناپذیری بورژوایی

پشت می این اصل مھم بھ دنبالھ روی احزاب دیگر می شود و  ؛سیاسی خود را از دست می دھد
. در ھر کشور دورانی ]٧[»رھایی طبقھ کارگر باید توسط خود طبقھ کارگر بھ دست آید«کند:

را خود  اهسوسیالیسم، جدا از ھم، ھر یک ر وجود داشتھ است کھ در آن جنبش طبقھ کارگر و
در ھمھ کشورھا این جدایی سوسیالیسم و جنبش طبقھ کارگر، ھر دو را تضعیف و  ؛ندمی پیمود

کرده است. در ھمھ کشورھای تنھا ترکیب سوسیالیسم با جنبش طبقھ کارگر پایھ استواری را 
ب سوسیالیسم با جنبش طبقھ کارگر برای ھر دو بھ وجود آورده است. اما در ھر کشور این ترکی

زمانی و مکانی موجود،  حاکم در روندی تاریخی و مسیری منحصر بھ فرد، مطابق شرایط
تکامل یافتھ است. در روسیھ لزوم ترکیب سوسیالیسم و جنبش طبقھ کارگر در تئوری از مدتھا 

وار و بنابراین . این روندی است بس دشعملی می شوداکنون تنھا پیش اعالم شده بود، ولی 
  نوسانات و تزلزلھای ھمراه با آن نباید تعجب آور باشد.

  از گذشتھ چھ درسی می توان آموخت؟
تمامی تاریخ سوسیالیسم روسیھ شرایطی را فراھم آورده است کھ در آن فوری ترین وظیفھ، 

و بھ دست آوردن آزادی سیاسی است. جنبش سوسیالیستی ما  خودکامھمبارزه علیھ حکومت 
متمرکز کرد. از طرف دیگر  حکومت خودکامھتوجھ خود را بھ اصطالح، بر مبارزه علیھ 

تاریخ نشان داده است کھ جدایی اندیشھ سوسیالیستی از پیشاھنگان طبقھ کارگر، در روسیھ از 
ھر کشور دیگری بیشتر است و اگر شرایط موجود ادامھ پیدا کند جنبش انقالبی در روسیھ 

وظیفھ فرا یک است. این شرایط است کھ سوسیال دمکراسی را برای انجام محکوم بھ ناتوانی 
سوسیالیستی و آگاھی سیاسی، و سازمان دادن  عقایدھای پرولتاریا بھ آغشتن توده – می خواند

در پیوند باشد. سوسیال  ناگسستنیحزبی انقالبی کھ با جنبش خودانگیختھ طبقھ کارگر بھ نحوی 
اه گامھای زیادی برداشتھ است، اما بسی بیش از این باید در این دمکراسی روسیھ در این ر

کارھا متنوع  می شود؛جھت کار کرد. با رشد جنبش، میدان فعالیت سوسیال دمکراتھا وسیع تر 
د و تعداد ھر چھ بیشتری از فعالین جنبش کوشش خود را در جھت انجام وظایف نتر می شو

این پدیده،  د، متمرکز می سازند.نو تھییج بھ پیش می کش ویژه مختلفی کھ نیازھای روزمره تبلیغ
اما باید بخصوص مراقب باشیم کھ مبادا این فعالیتھا و  ،کامال طبیعی و اجتناب ناپذیر است

بمثابھ فعالیتھای تبدیل بھ ھدف گردند و فعالیتھای تدارکاتی،  خودشانھای ویژه مبارزه، شیوه
  ند.عمده و تنھا نوع فعالیت شناختھ شو

وظیفھ عمده و اساسی ما تسھیل رشد سیاسی و سازمانیابی سیاسی طبقھ کارگر است. کسانی کھ 
، سازندھای ویژه مبارزه را تابع آن نمی و ھمھ وظایف و شیوه بھ حاشیھ می راننداین وظیفھ را 

 در راه اشتباھی گام برمی دارند و بھ جنبش زیان جدی می رسانند. اینھا در وھلھ اول ھمان
در مبارزه علیھ دولت، تنھا نیروی محفلھای  تا انقالبیون را فرا می خوانندکسانی ھستند کھ 

، و در وھلھ دوم کسانی کھ محتوی و را بکار گیرند جدا از طبقھ کارگر توطئھ گر منزوی
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تصور می کنند بھتر  می کنند؛ کسانی کھ، تھییج و سازماندھی را محدود ات سیاسیوسعت تبلیغ
» سیاست«بھ  ،بزمیدر فرصتھای  ، تنھاران را تنھا در لحظات استثنایی حیاتشاناست کارگ
 را جایگزین مبارزه خودکامھحکومت آنانکھ با دلواپسی، کسب امتیازات جزئی از  ؛دعوت کرد

ھا و امتیازات جزئی بھ و بھ حد کافی برای ارتقاء دادن این خواستھ ؛علیھ آن می کنند سیاسی
، کوشش نمی خودکامھحزب انقالبی طبقھ کارگر علیھ حکومت  و پرشور سطح مبارزه پیگیر

  کنند.
و  ،»متشکل شوید!«برای کارگران نغمھ سرمی دھد کھ  آھنگھاانواع  بارابوچایا میسل دائمًا 

این نغمھ را بازمی خوانند. ما البتھ بھ این فراخوان مھر » اکونومیست«ھمھ ھواداران گرایش 
اما نھ فقط در انجمنھای  ،را نیز اضافھ می کنیم: متشکل شوید ینولی ا ،تصدیق می زنیم

 ؛بلکھ ھمچنین در یک حزب سیاسی ؛تعاونی، برای صندوق اعتصاب و در محفلھای کارگری
و علیھ تمامی جامعھ سرمایھ داری. بدون چنین  خودکامھبرای مبارزه مصممانھ علیھ حکومت 

انھ طبقاتی نخواھد رسید؛ بدون چنین تشکیالتی، تشکیالتی، پرولتاریا ھرگز بھ مبارزه آگاھ
طبقھ کارگر محکوم بھ ناتوانی است. طبقھ کارگر تنھا بھ کمک صندوق اعتصاب، جنبش 

محفلھای مطالعھ و انجمنھای تعاونی، ھرگز قادر نخواھد بود رسالت عظیم تاریخی خود، یعنی 
قتصادی را بھ انجام رساند. رھا ساختن خود و تمام مردم روسیھ از یوغ بردگی سیاسی و ا

دادن رھبران سیاسی و نمایندگان برجستھ خود، کھ  ارائھای در تاریخ بدون تاکنون ھیچ طبقھ
، بھ قدرت نرسیده است. طبقھ کارگر روسیھ دیگر قادر بھ سازماندھی جنبش و رھبری آن باشند

ای کھ در ظرف پنج یا زهدھد. مبار ارائھنشان داده است کھ می تواند چنین مردان و زنانی را 
شش سال اخیر بدین وسعت رشد کرده است، نیروی انقالبی بالقوه عظیمی را در طبقھ کارگر 

کھ بیرحمانھ ترین اقدامات ظالمانھ دولت نھ تنھا از تعداد کارگرانی کھ  دادهنشان  ساختھ؛آشکار 
بھ  ،اھد، بلکھ برعکسبھ سوسیالیسم، آگاه سازی سیاسی و مبارزه سیاسی روی می آورند نمی ک

منعقد کردند، بھ درستی وظایف ما را تعیین  ١٨٩٨ای کھ رفقای ما در سال آن می افزاید. کنگره
را ابراز نماید » روشنفکران«ھای دیگران را تکرار کند و اشتیاق نمود، بدون اینکھ صرفًا گفتھ

و مسئلھ برنامھ حزب، بکار بپردازیم  وظایف... ما باید با عزم راسخ در جھت انجام این 
تشکیالت و تاکتیک را در دستور روز قرار دھیم. ما تاکنون نظراتمان را در مورد اصول 

ایم و البتھ در اینجا فرصت برای تشریح جزئیات آن موجود نیست. اساسی برنامھ مان بیان کرده
مبرم  ھ از مسائلھای آینده یک رشتھ مقاالت بھ مسئلھ تشکیالت کدر شمارهپیشنھاد می کنیم ما 

ای از فعالین قدیمی جنبش . از این لحاظ ما بطور قابل مالحظھاختصاص یابدست، در مقابل ما
روسیھ عقب تر ھستیم. باید این نقص را صریحًا تصدیق کنیم و تمامی سعی مان را انقالبی 

 ،ب کارھای مناسروشھایی برای مخفی کاری بیشتر در کارمان، ترویج منظم شیوه یافتن برای
ژاندارمھا و فرار از دام پلیس بکار بندیم. باید افرادی را تعلیم دھیم  فریب دادنروشھای مناسب 

باید آنچنان سازمان  ؛کھ نھ فقط عصرھای بیکاری بلکھ تمام زندگی شان را وقف انقالب کنند
در  ،خرهممکن باشد. باال مانبزرگی بسازیم کھ در آن تقسیم کار اکید برای اشکال مختلف کار

مورد مسائل تاکتیکی، ما خود را بھ نکات زیر محدود می کنیم: سوسیال دمکراسی دست و پای 
مبارزه سیاسی  معین شدهشیوه از پیش  یابھ یک طرح  را فعالیتھای خود نمی بندد وخود را 

تمام روشھای مبارزه را بھ رسمیت می شناسد، بھ شرطی  سوسیال دمکراسی محدود نمی کند؛
د و امر بھ دست آوردن بھترین نن روشھا با نیروھای در اختیار حزب مطابقت داشتھ باشکھ ای

. اگر یک حزب شدیدًا متشکل داشتھ باشیم، یک تسھیل کنندنتایج ممکن تحت شرایط موجود را 
. شودبھ یک تظاھرات سیاسی، بھ یک پیروزی سیاسی بر دولت تبدیل  می تواند منفرداعتصاب 



۶

ًا متشکل در اختیار داشتھ باشیم، یک شورش محلی می تواند بھ یک انقالب اگر یک حزب شدید
ھای جزئی و ل شود. باید در نظر داشتھ باشیم کھ مبارزه با دولت بر سر خواستھیبدتپیروزمند 

زمان نبرد قطعی  در حالی کھ ھستند،جزئی با دشمن  ھای، صرفًا کشمکشات معینکسب امتیاز
بل ما، قلعھ دشمن با ھمھ قدرتش قد راست کرده است کھ باران گلولھ و . در مقاھنوز فرا نرسیده

آتش را بر سر ما می ریزد و بھترین رزمندگان ما را درو می کند. باید این قلعھ را فتح کنیم و 
 روسیھ ونکھ برمی خیزد و تمام نیروی انقالبی ییچنین خواھیم کرد، اگر تمام نیروھای پرولتاریا

. تنھا آن کنیماست، متحد  بی تزویربرگیرنده ھر آنچھ در روسیھ حیاتی و در حزبی کھ در را
بھ حقیقت خواھد پیوست:  ]٨[زمان است کھ این پیشگویی کارگر انقالبی روس پیوتر آلکسیف

 از آن سربازان ھایبازوی پرتوان میلیونھا کارگر بلند خواھد شد و یوغ استبداد را کھ سرنیزه«
  »واھد کرد!د، خرد خکننمحافظت می 

  
  ١٩٠٠نوشتھ شده در اوایل نوامبر 

  ١٩٠٠دسامبر منتشر شده در 
  ]٩ایسکرا[ ١در شماره 

  
  توضیحات

  
و.  گ.توسط  ١٨٨٣نخستین گروه مارکسیستی روسیھ بود کھ در سال  – گروه رھایی کار - ١

 ن. و.زاسولیچ و ای.  و.چ، تدوگ.  ل.اکسلرود، ب.  پ.سوئیس تشکیل شد. ژنو پلخانف در 
  ایگناتوف نیز از اعضای این گروه بودند.

مانیفست حزب «کتابھای این گروه این گروه بھ توسعھ مارکسیسم در روسیھ کمک بزرگی کرد. 
سوسیالیسم تخیلی «اثر مارکس و » کار دستمزدی و سرمایھ«اثر مارکس و انگلس، » کمونیست
و در  کرد چاپ از کشور و در خارج بھ زبان روسی ترجمھ را و غیره اثر انگلس» و علمی

 کارگری . در کنگره دوم حزب سوسیال دمکراتتوزیع آنھا را سازماندھی نمودداخل روسیھ 
  ، این گروه انحالل خود را اعالم داشت.١٩٠٣روسیھ، در سال 

د. کوسکووا انتشار  توسط ا. ١٨٩٩مانیفست اکونومیستھا بود کھ در سال  –) Credo( کردو - ٢
را نوشت و » اعتراض سوسیال دمکراتھای روسیھ«دریافت این نوشتھ مقالھ یافت. لنین پس از 

  بھ آن شدیدًا انتقاد کرد.
روزنامھ اکونومیستھا بود کھ  –») اندیشھ کارگر« Rabochaya Mysl( رابوچایا میسل - ٣

منتشر می شد. این  ١٩٠٢تا دسامبر  ١٨٩٧م. تاختارف و عده دیگری از اکتبر  توسط ک.
آن در برلین و بقیھ در سن  ١۶و  ١١تا  ٣شماره داشت. شماره  ١۶ھم رفتھ  روزنامھ روی

  رزبورگ انتشار یافت.تپ
چریکی  - سازمان مخفی سیاسی  – »)اراده مردم« Narodnaya Volya( ولیا دنایاونار - ۴

دنیکی و، بھ دنبال انشعاب درون سازمان نار١٨٧٩بود کھ در سال ») خلق گرایان(«دنیکھا ونار
ولیا با حفظ  دنایاو، تشکیل شد. نار»)زمین و آزادی« Zemlya I Volya» (ا ای ولیازملی«

دنیکی، وظیفھ خود را بھ دست آوردن آزادی سیاسی تعیین نمود. ونظریات تخیلی سوسیالیسم نار
و بھ دست آوردن آزادی سیاسی را فوری ترین ھدف خود می  خودکامھآنان سرنگونی حکومت 

ای بر پایھ رأی ھمگانی، برقراری آزادیھای ھا تشکیل یک مجلس دائم تودهدانستند. برنامھ آن
دمکراتیک، دادن زمین بھ مردم و فراھم آوردن طرحی برای واگذاری کارخانجات بھ کارگران 
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بھ اجرا درآورد ولی ھمواره از  خودکامھای را علیھ حکومت بود. این گروه، مبارزه قھرمانانھ
وسیع مردم ناتوان ماند. سعی آنان بر این بود کھ با ترور فردی، دولت ھای جلب پشتیبانی توده

، دولت با استفاده از ١٨٨١را گیج و مختل نمایند. پس از ترور الکساندر دوم در مارس 
ولیا را از ھم پاشید. اگر چھ لنین  دنایاوروشھای شدید اختناق و اعدام دستھ جمعی، سازمان نار

ولیا انتقاد می کرد ولی بھ مبارزه از خود گذشتھ اعضای آن علیھ  ادنایوبھ برنامھ تخیلی نار
  تزاریسم، روشھای مخفی کاری پرارزش و مرکزیت تشکیالت آنان ارج می نھاد.

فرصت طلب درون سوسیال دمکراسی روسیھ کھ  یگرایش – )Economism( ماکونومیس - ۵
و ») اندیشھ کارگر(«ایا میسل پدید آمد. روزنامھ رابوچ ٢٠و اوایل قرن  ١٩در اواخر قرن 

ارگانھای اکونومیستھا بودند. اکونومیستھا معتقد بودند کھ ») آرمان کارگر(«مجلھ رابوچیھ دیلو 
طبقھ کارگر باید صرفًا بھ مبارزه اقتصادی برای بھ دست آوردن حقوق بیشتر و شرایط کار 

ازی لیبرال می دانستند و مناسبت تر بپردازد. آنان عمال پیکار سیاسی را از وظایف بورژو
اعتقادشان بر این بود کھ آگاھی طبقاتی و سوسیالیستی بطور خود بھ خودی در روند مبارزات 
اقتصادی طبقھ کارگر بھ وجود می آید و اینکھ حزب فقط باید بھ شرکت در مبارزات 

  خودانگیختھ طبقھ بسنده کند.
تی جنبش سوسیال دمکراسی آلمان مارکسیسضد گرایش  –) Bernsteinism( برنشتاینیسم - ۶

 .Eبھ پیروی از نظریات ادوارد برنشتاین ( ٢٠و اوایل قرن  ١٩و جھان بود کھ در اواخر قرن 
Bernstein رشتھ مقاالتی تحت عنوان ١٨٩۶- ٩٨) آلمانی بھ وجود آمد. وی در سالھای ،

سوسیال ) ارگان تئوریک Die Neue Zeitبرای مجلھ نوی تسایت (» مسائل سوسیالیسم«
، در اصول »آزادی انتقاد«دمکراسی آلمان نوشت. وی در این مقاالت می کوشید تحت لوای 

فلسفی، اقتصادی و سیاسی مارکسیسم تجدید نظر کند و تئوریھای سازش و ھمکاری طبقات را 
جایگزین آن نماید. برنشتاین، حقایق جامعھ بورژوایی را از قبیل بی چیز شدن طبقھ کارگر، 

دھای طبقاتی، بحرانھا، ضرورت فروپاشی نظام سرمایھ داری، انقالب سوسیالیستی و رشد تضا
ای را برای تغییر تدریجی جامعھ ارائھ داد. در سال رد نمود و برنامھ ،دیکتاتوری پرولتاریا

» پیش شرطھای سوسیالیسم و وظایف سوسیال دمکراسی«، مقاالت وی در کتابی بھ نام ١٨٩٩
بھ » بین الملل دوم«تھای روسیھ در زمره فرصت طلبانی بودند کھ در منتشر شد. اکونومیس

  پشتیبانی از این نظریات برخاستند.
(بین الملل اول) کھ توسط کارل مارکس » بین المللی کارگران انجمنقوانین عام «نقل از  - ٧

   نوشتھ شد.
. وی ١٩رن ق ٧٠کارگر انقالبی روس در سالھای  – )Pyotr Alexeyev( پیوتر الکسیف - ٨

رزبورگ، نطقی ایراد کرد کھ تدر مقابل یک دادگاه تزاری در سن پ ١٨٧٧مارس ) ٢٢(١٠در 
 کھ بطور غیرمنظم») !بھ پیش« !Vperyod» (!وپریود«ای بھ نام برای اولین بار در مجموعھ

 انتشار می یافت، چاپ شد. این سخنرانی، بعدھا مکررًا بطور غیرقانونی تجدید چاپ شد در لندن
  .داشتو در میان کارگران روس طرفداران بسیار 

اولین روزنامھ مارکسیستی و مخفی سرتاسری روسیھ بود کھ  –») جرقھ« Iskra( ایسکرا - ٩
شروع بھ انتشار کرد. ایسکرا، نقش اساسی و مھمی را در تشکیل  ١٩٠٠توسط لنین در سال 

ھھای پراکنده سوسیال حزب مارکسیستی، افشای اکونومیستھا، گردھم آیی و وحدت گرو
دمکرات و در تدارک دومین کنگره حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ ایفا کرد. اولین 

، در الیپزیک منتشر شد و پس از آن در مونیخ و لندن و ١٩٠٠شماره ایسکرا در دسامبر 
در ژنو انتشار یافت. لنین، پلخانف، مارتف، اکسلرد، پوترسف و  ١٩٠٣باالخره در بھار 



٨

سولیچ، اعضای ھیئت تحریریھ ایسکرا بودند. لنین، مسائل اساسی ساختمان حزب، مبارزه زا
طبقاتی کارگران روسیھ و مسائل مھم بین المللی را در این نشریھ تحت بررسی قرار داد. در 
کنگره دوم، لنین، پلخانف و مارتف بھ عنوان ھیئت تحریریھ ایسکرا انتخاب شدند. مارتف 

ایسکرا زیر نظر لنین و پلخانف منتشر  ۵١تا  ۴۶آن نشد و شماره ھای  حاضر بھ شرکت در
گردید. سپس پلخانف بھ منشویکھا پیوست و درخواست بازگشت سایر اعضای منشویک ھیئت 

از عضویت ھیئت  ١٩٠٣تحریریھ سابق را نمود. لنین با این امر مخالفت کرد و در اکتبر 
عد، ایسکرا ارگان رسمی منشویکھا شد. از آن پس بھ ب ۵٢تحریریھ استعفا نمود. از شماره 

خوانده » ایسکرای نو«و شماره ھای بعدی، » ایسکرای قدیم« ۵١تا  ١ایسکرای لنین، از شماره 
   می شد.

  
  

  ]١٠[ و پرولتاریا خودکامھحکومت 
  
  

روسیھ موج نوینی از جنبش مشروطھ را تجربھ می کند. نسل ما تا بھ امروز شاھد چنین غلیان 
خواھان  ،ھای علنی، بوروکراسی را مورد حملھ قرار می دھنداسی نبوده است. روزنامھسی

. فشار می آورنداصالحات لیبرالی  برای انجام و ھستند شرکت نمایندگان مردم در دستگاه دولتی
، پزشکان، وکال، مھندسین، کشاورزان، اعضای انجمنھای ]١١[زمستوو مقاماتانواع جلسات 

، خواھان یک با صراحتھایی را می گذرانند کھ کم و بیش قطعنامھ ،غیرهشھری و غیره و 
برای  ھا. خواستھای پرشور برای آزادی و اتھامات سیاسی کھ جسارت آنھستندقانون اساسی 

د. تجمعات لیبرالی، نغیرعادی است، از ھر گوشھ و کنار بھ گوش می رس یک فرد عامی روسیھ
عمومی علنی و تظاھرات  گردھم آیی ھایکال، تبدیل بھ تحت فشار کارگران و جوانان رادی

بخشھای وسیعی از در میان ، اکنون آشکارا نارضایتی زمینیجریانھای زیرد. نخیابانی می شو
. اگر چھ پرولتاریا نقش نسبتًا کوچکی در بھ جوش می آیندپرولتاریا و تھیدستان شھر و روستا 

لی ایفا می کند و گرچھ بھ نظر می رسد کھ از جنبش لیبرا تر و تشریفاتی ترمظاھر چشمگیر
کنفرانسھای مؤدبانھ شھروندان متین قدری بھ دور است، با این حال، تمام شواھد گواه بر این 

کھ کارگران بھ جنبش سخت عالقھ مندند. ھمھ چیز گواه بر این حقیقت است کھ  اندحقیقت 
لنی خیابانی اند. گویی پرولتاریا بزرگ عمومی و تظاھرات ع گردھم آیی ھایکارگران مشتاق 

خود را بھ کنار می کشد، با دقت موضع خود را می سنجد، نیروھایش را گردآوری می کند و 
  در مورد این مسئلھ کھ آیا زمان مبارزه قطعی برای آزادی رسیده است، تصمیم می گیرد.

و گزارشات  . شایعاتنمودهبھ فروکش کردن تا حدی شروع ظاھرًا، موج ھیجان لیبرالی 
متنفذترین محافل درباری، در حال تأیید شدن  درارتجاعیون  تفوقمطبوعات خارجی، دایر بر 

 . فرمان نیکالی دوم کھ چند روز قبل منتشر شد، سیلی محکمی بر صورت لیبرالھاھستند
تزار خیال مقاومت و حفظ رژیم استبدادی را در سر دارد. وی خواھان تغییر شکل  ]١٢[بود.

اصالحات  ھمھ نوع –فقط وعده  –وعده  قانون اساسی را ندارد. او اعطاینیست و قصد دولت 
اجرای واقعی این اصالحات  برایھیچ ضمانتی  ،می دھد. البتھ با ماھیتی کامال بی ارزش را

می  سخت ترھای لیبرالی، ھر روز و ھر ساعت . محدودیت پلیس علیھ روزنامھوجود ندارد
د. اعضای لیبرال ناد مجددًا، و چھ بسا با شدت بیشتری سرکوب می شوشود. کلیھ تظاھرات آز

کھ نقش لیبرال را ایفا می کنند، دوباره تحت  مقاماتیو انجمنھای شھری، مخصوصًا آن زمستوو 
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اند و از آنجا کھ جرأت چاپ ھای لیبرال بھ دلسردی دچار شدهاند. روزنامھفشار قرار گرفتھ
  ند، از مخبرینشان پوزش می طلبند.مطالب دریافت شده را ندار

لیبرالی بھ ھمان سرعت کھ با کسب اجازه از  ھیجانکامال امکان پذیر است کھ موج 
فروکش کند.  با ھمان سرعت ممنوعیت اخیر پس از، بلند شد ]١٣[میرسکی -  وپولکتسویا

و مبارزه علیھ ای کھ بھ ناچار و بطور اجتناب ناپذیر منجر بھ مخالفت بایستی بین آن علل ریشھ
و موجبات جزئی جوش و خروش  –و در آینده بیشتر و بیشتر می شود  –شد  خودکامھحکومت 

ای، نیرومند و ای ریشھای منجر بھ جنبشھای تودهزودگذر لیبرالی، تمایز قائل شد. علل ریشھ
 دولتاز جانب بخشی از پایدار می شوند. علل جزئی گاھی تعویض کابینھ یا کوشش متداول 

واضح است کھ  .پس از ھر واقعھ تروریستی ھستند »روباه مکار«سیاست  برای دنبال کردن
 یبھ وقوع پیوست و تدارک عظیمبھ بھای کوششی  برای سازمان تروریست ]١۴[هوھ پل قتل

تجربھ تمامی  . موفقیت این عمل تروریستی، خود بھ نحوی خیره کننده،را دربر داشت طوالنی
، برحذر می دارد ای نظیر تروریسممبارزه یھایما را از شیوه کھروسیھ را  تاریخ جنبش انقالبی

. تروریسم روسی ھمواره یک شیوه مبارزه بخصوص روشنفکری بوده است. ھر تأیید می کند
پیرامون اھمیت تروریسم، نھ بھ عنوان جانشین جنبش مردم، بلکھ در پیوند با آن سخن  چقدر ھم

سیاسی فردی  قتلھاینکار ناپذیری گواه برآنند کھ در کشور ما ، حقایق بھ نحو اھ شودگفت
د. در جامعھ سرمایھ داری جنبش نندار یمردمانقالب ھیچگونھ وجھ مشترکی با اعمال قھرآمیز 

. این جنبش در روسیھ، طبق پذیر استکارگران امکان طبقاتی ای تنھا بھ صورت جنبش توده
عمق و وسعت می یابد  ،سیر ویژه خود را می پیمایدم ؛قوانین مستقل خود در حال گسترش است

گذر می کند. این تنھا موج لیبرالی است کھ اکیدًا  خیزش ناگھانیو از یک فروکش موقتی بھ یک 
خلق و خوی وزرای مختلف کھ تغییرشان توسط بمب تسریع می شود، باال و پایین می  مطابق

ز تروریسم، چھ بسیار در میان کھ در کشور ما طرفداری ا جای تعجب نیستپس  رود.
جای تعجب (یا رادیکال نمای) اپوزیسیون بورژوایی، بھ چشم می خورد.  رادیکالنمایندگان 

 و چھمدت طوالنی  چھ براینیست کھ در میان روشنفکران انقالبی، کسانی کھ بیش از ھمھ (
و توانایی  قدرت ای) ممکن است بھ تروریسم کشانده شوند، ھمانھایی ھستند کھ بھبرای لحظھ

  ری ایمان ندارند.اپرولتاریا و مبارزه طبقاتی پرولت
فعالیت لیبرالی، بھ ھر دلیل، زودگذر و ناپایدار است، البتھ نمی تواند  فوراناین حقیقت کھ 

و نیازھای جامعھ بورژوایی در حال توسعھ  خودکامھحکومت کھ بین  شود فراموش کنیمموجب 
بھ ناچار وبال گردن پیشرفت اجتماعی می  خودکامھحکومت  تضادی حل نشدنی موجود است.

منافع بورژوازی بمثابھ یک طبقھ، ھمانند منافع روشنفکران، کھ بدون آنان تولید سرمایھ  باشد.
تصادم  خودکامھحکومت داری نوین غیرقابل تصور است، بھ مرور زمان، بیشتر و بیشتر با 

 و مبھم لھا ممکن است سطحی و ماھیت موضع نیم بندپیدا می کند. ھر چند دلیل اظھارات لیبرا
ممتاز طبقھ  افراد متنفذبا مشتی از  قادر بھ حفظ صلح تنھا خودکامھحکومت حقیر باشد،  ھاآن

زمیندار و تاجر، و نھ بھ ھیچ وجھ با تمامی آن طبقھ است. نمایندگی مستقیم منافع طبقھ حاکمھ، 
، و از درد شکست باشدمی خواھد اروپایی بھ شکل یک قانون اساسی، برای کشوری کھ 

بنابراین  بھ واسطھ موقعیتش مجبور است چنین کند، امری ضروری است. ،اقتصادی و سیاسی
آگاھی طبقاتی، داشتن درک روشنی از اجتناب ناپذیر بودن اعتراضات  دارایبرای پرولتاریای 

ایی این اعتراضات، بی اندازه بورژو حقیقتًا، و نیز از ماھیت خودکامھحکومت لیبرالھا علیھ 
  مھم است.
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طبقھ کارگر در مقابل خود اھداف پرعظمت و دوران ساز رھا نمودن بشریت از ھر نوع ستم و 
ھای متمادی، این طبقھ در سراسر جھان، استثمار انسان از انسان را قرار می دھد. طی دھھ

ھ سختی کوشیده است کھ بھ این عقب نشینی ھای موقتی، ب و بدون ھراس از شکستھای گاه بھ گاه
ای متشکل کرده اش را وسیع تر، و خود را در احزاب تودهمبارزهاھداف نایل آید و با مداومت، 

است. برای چنین طبقھ بھ راستی انقالبی ای، ھیچ چیز حیاتی تر از این نیست کھ خویشتن را از 
بش لیبرالی ما یک جنبش د. این تصور کھ جنخالص کن توھمھر گونھ خود فریبی، سراب و 

بورژوایی نیست و انقالب قریب الوقوع در روسیھ انقالبی بورژوایی نخواھد بود، یکی از رایج 
ترین توھمات موجود در روسیھ است. روشنفکر روس، از معتدل ترین لیبرال  پایاترین و 

دارد کھ اگر ، ھمیشھ می پن]١۶[انقالبی گرفتھ تا افراطی ترین سوسیالیست ]١۵[آسواباژدنیھ
ایم. در ، آنرا بی رنگ، پست و مبتذل ساختھاستانقالبمان یک انقالب بورژوایی بپذیریم 

صحیح طبقاتی از  تشخیصتنھا  تصدیقروسیھ، برای پرولتاریای دارای آگاھی طبقاتی، این 
مبارزه برای آزادی سیاسی و جمھوری دمکراتیک در یک جامعھ بورژوایی،  اوضاع می باشد.

پرولتاریا، تنھا یکی از مراحل ضروری در مبارزه برای انقالب اجتماعی است کھ بھ برای 
و بررسی  ندسرنگونی نظام بورژوایی می انجامد. تفکیک دقیق مراحلی کھ اساسًا متفاوت

ھوشیارانھ شرایطی کھ این مراحل در آن تظاھر می کند، بھ ھیچ وجھ بھ معنای بھ تعویق 
بھ منظور ی و یا کند کردن پیشرفت بھ جلو نمی باشد. برعکس، انداختن نامحدود ھدف نھای

شناخت رابطھ تسریع این پیشرفت و رسیدن ھر چھ زودتر و مطمئن تر بھ ھدف نھایی است کھ 
. ھیچ چیز بھ جز سرخوردگی و تزلزل بی پایان، در ضروریستطبقات در جامعھ امروزی، 

می انبھ طبقاتی اجتناب می ورزند، آنان کھ کھ از نظرگاه بھ اصطالح یکج نیست انتظار کسانی
انقالبی کھ در روسیھ شروع شده  –در روسیھ  انقالب آتی اینکھ ند اما ازباشسوسیالیست خواھند 

  واھمھ دارند. را صریحًا بورژوایی بخوانند، –است 
 طلبانھ ، درست در اوج جنبش مشروطھقانونیمطابق معمول، دمکراتیک ترین مطبوعات 

تئوری « بھ ، بلکھ ھمچنین»بوروکراسی« بھ نھ تنھا استفاده کردند تا آزادی ناگھانی فعلی، از
 است »دفاعاز نظر علمی غیرقابل «کھ گویا » منحصر کننده و در نتیجھ غلط مبارزه طبقاتی

، مسئلھ نزدیکتر کردن میل داشتھ باشیدند. اگر کن، حملھ )٢٨]، شماره ١٧(ناشا ژیزن[
ھا و آن تاکنون تنھا با تأکید بر تضادھای طبقاتی موجود بین توده«ا ھروشنفکران بھ توده

، مورد رسیدگی قرار گرفتھ برمی خیزندبخشھای جامعھ کھ ... قسمت عمده روشنفکران از آن 
الزم بھ گفتن نیست کھ این طرز ارائھ حقایق، کامال با واقعیت اوضاع مغایرت دارد. ». است

ژرف تضادھای طبقاتی موجود در روسیھ بطور عام، و حقیقت درست برعکس است. خصلت 
، ھمواره توسط تمامی توده روشنفکران علنًا فعال روسیھ، ھمھ بطور خاص در روستاھا

نادیده گرفتھ کامال سوسیالیستھای قدیمی روسیھ، ھمھ شخصیتھای سیاسی از نوع آسواباژدنیھ، 
یعنی حزب سوسیالیست انقالبی،  شده است. حتی روشنفکران رادیکال چپ افراطی در روسیھ،

تنھا الزم است استدالالت  ؛بیش از ھمھ در نادیده گرفتن این حقیقت، مرتکب گناه می شوند
انقالب قریب  بودن »نھ بورژوایی، بلکھ دمکراتیک« و» زحمتکشدھقانان « دربارهمتداولشان 

  .بھ یاد آوریم را الوقوع
حادتر می شود، حزب پرولتاریا  طلبانھ شروطھخیر، ھر چھ لحظھ انقالب نزدیکتر و جنبش م

باید ھر چھ اکیدتر استقالل طبقاتی خود را حفظ کند و اجازه ندھد کھ خواستھای طبقاتیش در 
اصطالحات عام دمکراتیک غرق شود. ھر چھ نمایندگان بھ اصطالح جامعھ، بیشتر و قاطعانھ 

لو آیند، سوسیال دمکراتھا نیز بایستی مدعی اند خواستھای تمامی مردم است بھ جتر با آنچھ کھ 
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را افشا کنند. قطعنامھ رسوای کنگره » جامعھ«رحمانھ تر خصلت طبقاتی این  بی ھر چھ
نوامبر برگزار شد. خواھید دید کھ  ٨- ۶زمستوو را در نظر بگیرید کھ در  ]١٨[»مخفی«

بیان یم بند و مبھم ن در آن بھ حاشیھ رانده شده و عمدًا بھ صورت آرمانھای مشروطھ خواھانھ
البتھ بیشتر از جامعھ تا مردم.  ،. خواھید دید کھ در آن، از مردم و جامعھ یاد شده استاندشده

 –ھای زمستوو و شھری نھادبرای اصالح  مفصل و جامعی خواھید دید کھ در آن، پیشنھادات
است. خواھید دید کھ  آمده – را نمایندگی می کنندھایی کھ منافع زمینداران و سرمایھ داران نھاد

اشکال  از از رھایی آنان از قید بندگی و حمایت ،در آن، از اصالحاتی در شرایط زندگی دھقانان
کھ  ھستید، سخن می رود. کامال روشن است کھ با نمایندگان طبقات دارا روبرو قضاییصحیح 

ھای نظام تغییر در پایھو ابدًا خیال ھیچگونھ  اندھخودکامحکومت تنھا مایل بھ کسب امتیازات از 
در  *ای]ای [بھ اصطالح ریشھتغییر ریشھ«اقتصادی را ندارند. اگر چنین مردمی خواھان یک 

ھستند، این خود بار دیگر ثابت می کند کھ سوسیال » وضع کنونی نابرابری و ستمکشی دھقانان
نسبت بھ ی دھقانان و موقعیت زندگ سیستمدمکراتھا در تأکید خستگی ناپذیرشان بر عقب ماندگی 

اند کھ اند. سوسیال دمکراتھا ھمواره اصرار ورزیدهشرایط عمومی نظام بورژوایی، محق بوده
ھای مسلط پرولتاریای دارای آگاھی طبقاتی باید در جنبش عمومی دھقانی، اکیدًا منافع و خواستھ

د و نر لفافھ باشھا گنگ و دھر چند ممکن است این خواستھ ،بورژوازی دھقانی را تمیز دھد
مساوات « لباس ھر ) آنان را بھ»سوسیالیست انقالبی«ایدئولوژی دھقانی (و عبارت پردازی 

دسامبر ضیافت مھندسین در سن پترزبورگ را در نظر  ۵ھای قطعنامھتخیلی بیاراید.  »طلبی
 قانون خواستارمھندس امضا کننده قطعنامھ  ۶٠٠٠میھمان و  ۵٩٠خواھید دید کھ  بگیرید.

در حالی کھ  ،»نمی تواند حمایت شود درستیبدون آن صنعت روسیھ بھ « شدند کھاساسی ای 
  نسبت بھ اعطای سفارشات دولتی بھ شرکتھای خارجی معترض بودند. ھمزمان

، منافع تمام اندکردهای کھ فوران زیر آرمانھای مشروطھ خواھانھ نتواندآیا کسی ھست کھ 
آیا این امر کھ روشنفکران ؟ ببیندری، صنعتی و دھقانی را بخشھای بورژوازی زمیندار، تجا

دمکرات بازگو کننده منافع فوق می باشند، روشنفکرانی کھ در تمام انقالبات بورژوازی در 
، بایستی انداروپا ھمواره و ھمھ جا نقش مقالھ نویسان، سخنرانان و رھبران سیاسی را ایفا کرده

  ؟موجب گمراھی ما شود
متزلزل است. جنگ  خودکامھحکومت اریای روسیھ با وظیفھ سنگینی روبرو است. اکنون پرولت

ھای قدرت و حکومتش را کھ خود را بدان گرفتار کرده است، پایھ ایو ناامیدانھ فرسوده کننده
است. اکنون دیگر بدون توسل بھ طبقات حاکمھ، بدون حمایت روشنفکران، قادر  سست کردهجدًا 

ھای مشروطھ طلبی می بھ ناچار، بھ خواستھ یتوسل و حمایت چنینبھ حفظ قدرت نیست؛ 
د. طبقات بورژوا سعی دارند در سایھ وضع وخیم دولت، برای خود امتیازاتی بھ چنگ نانجام

بھ سختی می کوشد با دادن چند امتیاز ناچیز،  ای می پردازد؛مأیوسانھبھ بازی آورند. دولت 
حکم جدید تزار مملو از آنھاست، خود را از  کھ عھدھای بی تاصالحات غیرسیاسی و وعده

حدی موفق خواھد شد، سرانجام بھ  مخمصھ نجات دھد. اینکھ در این راه حتی موقتًا و یا تا
پرولتاریای روسیھ، درجھ تشکل و نیروی انقالبی آن، وابستھ است. پرولتاریا باید از اوضاع 

 خواھانھ د. پرولتاریا باید از جنبش مشروطھبرایش مناسب است استفاده کنخیلی سیاسی ای کھ 
بھ  را ھای استثمار شدهباید بپا خیزد و وسیع ترین بخشھای ممکن توده ؛بورژوازی پشتیبانی کند

                                                
توسط اند، مگر اینکھ خود لنین اضافھ شده طرفمطالب داخل کروشھ (در عبارات نقل شده توسط لنین) از  *

  ویراستار. –ویراستار مشخص شده باشد 
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ست ھاتنگنادولت در سخت ترین ای کھ در لحظھ را بسیج کند، و تمام نیروھایش گرد خود آورد،
  د.، قیام را آغاز کندر اوج است مردمی آرامیو نا

حمایت پرولتاریا از مشروطھ خواھان در حال حاضر چھ شکلی باید بھ خود بگیرد؟ عمدتًا، بھره 
ای بھ منظور ادامھ دادن بھ تھییج و سازمان دھی غیرفعال ترین و عقب برداری از ناآرامی توده

ل مانده ترین بخشھای طبقھ کارگر و دھقانان. طبیعی است کھ پرولتاریای متشکل، یعنی سوسیا
دمکراسی، باید نیروھایش را بھ میان تمام طبقات مردم روانھ کند؛ اما طبقات ھر چھ اکنون 
مستقل تر عمل کنند، مبارزه حادتر و لحظھ نبرد واقعی نزدیکتر می شود، و بھ ھمان اندازه کار 

برای رھا، بخاطر مبارزه مستقیم ارھا و نیمھ پرولتاما باید بیشتر در جھت آماده کردن خود پرولت
ای، تنھا فرصت طلبان می توانند سخن افراد کارگر را در آزادی، متمرکز شود. در چنین لحظھ

ای بسیار فعال یا شیوه جدیدی از مبارزه جلسات زمستوو و دیگر جلسات عمومی، بمثابھ مبارزه
 درجھ دوم تنھا می توانند اھمیتی، توصیف کنند. این اظھارات تظاھراتو یا عالی ترین نوع 

. بسیار مھم تر است کھ اکنون توجھ پرولتاریا را بھ اشکال حقیقتًا عالی و فعال داشتھ باشند
، ]١٩[ای در جنوبو تعدادی از تظاھرات تودهای معروف روستف مبارزه، مانند تظاھرات توده

معطوف داریم. بسیار مھم تر است کھ اکنون بھ صفوف خود بیافزاییم، نیروھایمان را متشکل 
  را تدارک بینیم. یای ھر چھ مستقیم تر و آشکارترو برخورد توده کنیم

البتھ این بھ ھیچ وجھ بھ معنی رھا ساختن فعالیت روزمره سوسیال دمکراتھا نیست. سوسیال 
دمکراتھا ھرگز از این فعالیت کھ برایشان تدارک واقعی برای نبرد قطعی است، دست نمی 

، بر فعالیت، آگاھی طبقاتی، تشکل پرولتاریا و نفوذش در کشند؛ زیرا کھ آنان تمامًا و منحصرًا
شده متکی ھستند. مسئلھ بر سر نشان دادن راه صحیح، بر سر  ھای زحمتکش و استثماربین توده

پرولتاریای  ، کھجلب توجھ بھ لزوم حرکت بھ پیش و زیان تزلزل تاکتیکی است. فعالیت روزمره
د، کار تشکل را نیز دربر می ش کنھیچ شرایطی فراموشدارای آگاھی طبقاتی ھرگز نباید تحت 

، بدون وجود سازمانھای وسیع خودکامھحکومت گیرد. دست زدن بھ یک مبارزه پیروزمند علیھ 
و گوناگون کارگری و بدون ارتباطشان با سوسیال دمکراسی انقالبی، غیرممکن است. از سوی 

، غیرممکن است. این زمان شکنانھگرایشات سادیگر، کار تشکیالتی، بدون رد قاطعانھ 
در کشور ما، مانند ھمھ جای دیگر، درون حزب توسط عناصر روشنفکر سست اراده،  گرایشات

کار تشکیالتی، بدون مبارزه  ؛دندستکش عوض می کنند، تجلی می کن مثلکھ شعارھایشان را 
ھمھ نوع سردرگمی پنھان کردن  بھپروسھ، کھ  - بمثابھ - ارتجاعی تشکل پوچ و » تئوری«علیھ 

  .ممکن نیست، کمک می کند
بروز بحران سیاسی در روسیھ اکنون عمدتًا بھ جریان جنگ با ژاپن بستگی خواھد داشت. این 

بیش از ھر چیز  ؛را افشا نموده است خودکامھحکومت جنگ بیش از ھر چیز دیگر پوسیدگی 
 کھ ھای رنجبر مردم راو تودهرا بھ تحلیل می برد  خودکامھحکومت دیگری بنیھ نظامی و مالی 

، عذاب می دھد و بھ و ننگین از آنان انتظار فداکاریھای بی حد دارد کارانھاین جنگ جنایت
و ادامھ  شکست خورده است مشروطھ ژاپن از دیگراکنون روسیھ استبدادی . شورش می کشاند

وی دریایی دادن جنگ صرفًا این شکست را فاحش تر و شدیدتر می کند. بھترین بخش نیر
است و اسکادران دریایی کھ  ایناامید کنندهپورت آرتور در موقعیت  ؛روسیھ نابود شده است

، رسیدن بھ مقصد را نیز ندارد شانسی برایفرستاده شده است، کوچکترین  بھ آن برای کمک
سرباز از دست  ٢٠٠٠٠٠سپاه اصلی تحت فرماندھی کوروپاکتین بیش از  چھ رسد بھ پیروزی؛

است و کامال بی رمق و ناتوان در مقابل دشمن، کھ پس از فتح پورت آرتور بی شک آن  داده
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سپاه را خرد خواھد کرد، ایستاده است. فاجعھ نظامی اجتناب ناپذیر است و بھ ناچار ھمراه با آن 
  نارضایتی، ناآرامی و خشم ده برابر افزایش خواھد یافت.

ببینیم. در آن لحظھ، یکی از ھمین طغیانھایی کھ اینجا  باید برای آن لحظھ با حداکثر نیرو تدارک
ای عظیم تبدیل خواھد شد. در آن لحظھ جنبش تودهیک و آنجا بیشتر و بیشتر بپا می شود، بھ 

پرولتاریا بپا می خیزد و مقام خود را در رأس قیام جھت کسب آزادی برای تمامی مردم و 
ای کھ از کلیھ تجارب اروپا ، مبارزهسوسیالیسمتضمین امکان مبارزه آشکار و گسترده بخاطر 

  ، احراز خواھد کرد.غنی است، برای طبقھ کارگر
  

  ١د شماره ووپری
  )١٩٠۴دسامبر  ٢٢( ١٩٠۵ ژانویھ ۴

  توضیحات
  

بھ عنوان سرمقالھ نشریھ وپریود » و پرولتاریا خودکامھحکومت «مقالھ لنین با عنوان  - ١٠
  منتشر شد. ١شماره شماره 

 ١٩٠۴دسامبر  ٢٢ھفتھ نامھ غیرقانونی بلشویکی بود کھ از ») بھ پیش« Vperyod( وپریود
در ژنو منتشر می شد. ھجده شماره از آن منتشر شد.  ١٩٠۵) مھ ١٨(۵) تا ١٩٠۵ژانویھ  ۴(

ای. لنین بود. سایر اعضای اعضای ھیئت تحریریھ  سازماندھنده، مدیر و راھنمای معنوی آن و.
  و. لوناچارسکی بودند. المینسکی و ا. س. و. وروسکی، م. و.

ای کھ این نشریھ در مبارزه علیھ منشویسم، استقرار مجدد اصول حزبی، فرمولھ و نقش برجستھ
واضح کردن مسائلی کھ توسط انقالب در حال اوج گیری مطرح می شدند داشت در یک 

  شد. قطعنامھ خاص کنگره سوم حزب کھ از ھیئت تحریریھ قدردانی نمود، تأیید
ھای آن، برای بیش از چھل مقالھ و قطعھ خبری از لنین در وپریود منتشر شدند. برخی شماره

می پرداختند، تقریبًا بطور کامل توسط لنین  ١٩٠۵) ژانویھ ٢٢(٩، کھ بھ حوادث ۵و  ۴مثال 
  نوشتھ شدند.

طور خاص وپریود تماسھای منظم خود را با سازمانھای حزبی در روسیھ حفظ کرد. ارتباطات ب
ھای حزبی سن پترزبورگ، مسکو، ادسا، باکو، اکاترینوسالو و سایر نزدیکی بین آن و کمیتھ

ای از نویسندگان را ھای حزبی، ھمچنین کمیتھ اتحادیھ قفقازی ح.س.د.ک.ر. کھ گروه ویژهکمیتھ
  برای کمک بھ نشریھ تشکیل داد، وجود داشت.
ھا و محلی بلشویکی تجدیدچاپ و بھ شکل اعالمیھ مقاالت لنین در وپریود معموال در مطبوعات

  جزوات منتشر می شدند.
، در استانھای ١٨۶۴نام نھادھای دولتی محلی کھ در سال  –) Zemstvo( زمستوو - ١١

مرکزی روسیھ تزاری تشکیل شدند. زمستووھا، تحت تسلط اشراف بودند و قدرتشان محدود بھ 
ستان و جاده، آمارگیری، بیمھ و غیره) بود. مسائل صرفًا اقتصادی محلی (ساخت بیمار

فرمانداران محلی و وزارت کشور، این نھادھا را تحت نظارت خود داشتند و می توانستند 
  تصمیماتی را کھ مورد موافقت دولت قرار نمی گرفت لغو نمایند.

  . ١٩٠۴در دسامبر » سنا«اشاره بھ فرمان تزار بھ  - ١٢
است کھ طی آن دولت تزاری بھ لیبرالھا امتیازاتی  ١٩٠۴سال اشاره بھ دوره کوتاھی در  - ١٣

، وزیر کشور، بھ زمستووھا اجازه  Svyatopolk-Mirskyمیرسکی  - داد. سویاتوپولک
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و  چند سیاستمدار لیبرال تبعیدی را عفو کرد ،تشکیل جلسھ داد، سانسور را کمی معتدل ساخت
  غیره.

و  ١٩٠٢بین سالھای  ؛ستمداران روسیھ تزارییکی از سیا – )Plehve( هوھ ک. پل و. - ١۴
  ، وزیر کشور و رئیس ژاندارمری بود. او سرسختانھ علیھ جنبش انقالبی جنگید.١٩٠۴

لیبرالھای بورژوا کھ حول مجلھ  – )Osvobozhdeniye( لیبرالھای آسواباژدنیھ - ١۵
 هپ.ب. استروودر خارج از روسیھ تحت نظر  ١٩٠٢-۵کھ در سالھای ») رھایی(«آسواباژدنیھ 

سلطنت  -لیبرال  اتحادیھ، ١٩٠۴ ژانویھچاپ می شد، گرد آمده بودند. لیبرالھای آسواباژدنیھ در 
طلب آسواباژدنیھ را تشکیل دادند. در سالھای بعد، این عده ھستھ مرکزی عمده ترین حزب 

  .) را تشکیل دادندCadets ھا(کادت» حزب دمکرات مشروطھ خواه«بورژوایی روسیھ یعنی 
یک حزب  – )ھا.آر .یا اس Socialists-Revolutionaries( سوسیالیست انقالبی ھا - ١۶

فل ادر نتیجھ وحدت گروھھا و مح ١٩٠٢و اوایل  ١٩٠١خرده بورژوایی بود کھ در اواخر 
) و مجلھ ١٩٠٠-٠۵روزنامھ رولوتسیونایا روسیا (روسیھ انقالبی)،( دنیکی، بھ وجود آمد.ونار

ارگانھای رسمی آن شدند. ) ١٩٠١-٠۵انقالب روسیھ)( منادیوتسی (وستنیک روسکوی رول
دیسم و رویزیونیسم بودند؛ آنھا، بھ گفتھ لنین، سعی وھا التقاطی از عقاید نار.آر .دیدگاھھای اس

» مارکسیسم بھفرصت طلبانھ » نقد«ھایی از پاره«را با » دنیکیوھایی از عقاید نارتکھ«کردند 
مجموعھ آثار  ٩از جلد  ٣١٠، ص »سوسیالیسم و دھقانان«یید بھ مقالھ وصلھ کنند (مراجعھ نما

تفاوتھای طبقاتی درون  ،نمی دیدند را تمایز طبقاتی بین کارگران و دھقانان ھا.آر .اس لنین).
. تاکتیک ترور رھبری پرولتاریا را در انقالب رد می کردند و دھقانان را نادیده می گرفتند

از آن طرفداری می  خودکامھنوان روش اساسی مبارزه علیھ حکومت ھا بھ ع.آر .فردی کھ اس
ھا برای مبارزه انقالبی را ای بزرگ بھ جنبش انقالبی رساند و متشکل کردن تودهکردند، صدمھ
  دشوار ساخت.

ھا الغای مالکیت خصوصی بر زمین و انتقال مالکیت زمین بھ کمونھای .آر .برنامھ ارضی اس
تصرف برابر را ھمراه با توسعھ ھمھ نوع تعاونی در نظر داشت. در این روستایی برمبنای حق 

» سوسیالیزه کردن زمین«ای برای ھا سعی می کردند بھ عنوان برنامھ.آر .برنامھ، کھ اس
ش دھند، ھیچ چیز سوسیالیستی وجود نداشت، زیرا ھمانطور کھ لنین نشان داد، الغای ا ھارائ

ھا را ملغا سازد. ی نمی تواند سلطھ سرمایھ و فقر تودهمالکیت خصوصی بر زمین بھ تنھای
ی مبارزه برای الغای مالکیت .آر .محتوای حقیقی و از لحاظ تاریخی پیشروی برنامھ ارضی اس

توسعھ سرمایھ داری در کشاورزی روسیھ بود. این برنامھ » آمریکایی«اربابی، برای شیوه 
  دمکراتیک بیان می کرد. - مرحلھ انقالب بورژوا بطور عینی منافع و آرمانھای دھقانان را در 

ھا برای سوسیالیست جلوه دادن خودشان و .آر .حزب بلشویک سرسختانھ علیھ تالشھای اس
 .گسترش دادن نفوذشان بر طبقھ کارگر، و علیھ تاکتیکھای تروریسم فردی شان مبارزه کرد؛ اس

تقویت اتحاد بین طبقھ  و فوذ بر دھقانانھا مخالفان عمده بلشویکھا، کھ برای بھ دست آوردن ن.آر
کارگر و دھقانان تالش می کردند، بودند. ھمزمان بلشویکھا، برمبنای شرایطی معین، در 

  ھا داشتند..آر .مبارزه علیھ تزاریسم توافقاتی موقتی با اس
ک و در تحلیل نھایی، فقدان ھمسانی طبقاتی در بین دھقانان دلیل ناپایداری سیاسی و ایدئولوژی

سردرگمی تشکیالتی در حزب سوسیالیست انقالبی، و نوسان مداوم آن بین بورژوازی لیبرال و 
پرولتاریا بود. طی نخستین انقالب روسیھ انشعابی در حزب سوسیالیست انقالبی انجام شد، جناح 

داشت و جناح  کادتھاای سوسیالیست زحمتکشان کھ دیدگاھھایی نزدیک بھ راست آن حزب توده
طی دوره ارتجاع  .تشکیل دادندرا » ماکسیمالیستھا«اتحادیھ شبھ آنارشیست آن » چپ«
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استولیپینی حزب سوسیالیست انقالبی دچار فروپاشی کامل ایدئولوژیک و تشکیالتی شد و بیشتر 
  شووینیستی گرفتند. -ھا در جریان نخستین جنگ جھانی موضع سوسیال .آر .اس

ھا ھمراه با منشویکھا و .آر .، اس١٩١٧کراتیک فوریھ دم - پس از پیروزی انقالب بورژوا 
زمینداری بودند و رھبران حزب  -کادتھا تکیھ گاه اصلی دولت موقت ضدانقالبی بورژوایی 

ھا تحت نفوذ .آر .اس» چپ«(کرنسکی، آوکسنتیف و چرنف) در آن شرکت کردند. جناح 
 .پدید آورد. اس ١٩١٧ن نوامبر ھای چپ را در پایا.آر .دھقانان انقالبی شده حزب مستقل اس

قدرت شوروی را رسمًا تأیید و ھای دھقان ھای چپ در تالششان برای حفظ نفوذشان بر توده.آر
با بلشویکھا توافق کردند، اما با توسعھ مبارزه طبقاتی در روستاھا، علیھ قدرت شوروی تغییر 

ھا فعالیت خرابکارانھ .آر .موضع دادند. در دوران مداخلھ نظامی خارجی و جنگ داخلی، اس
ھای ضدانقالبی داشتند، قویًا از مداخلھ گران و گاردھای سفید پشتیبانی کردند، در توطئھ

ضدانقالبی شرکت کردند و عملیات تروریستی علیھ رھبران حکومت شوروی را سازمان دادند. 
خل و بین ھا بھ فعالیت خصمانھ شان علیھ حکومت شوروی در دا.آر .پس از جنگ داخلی اس

  مھاجران گارد سفید در خارج از کشور ادامھ دادند.
کھ  نزدیک بھ جناح چپ کادتھا ایروزنامھ – »)زندگی ما« Nasha Zhizn( ناشا ژیزن - ١٧

  در سن پترزبورگ چاپ می شد. ١٩٠۵و  ١٩٠۴بین سالھای 
 مقاماترا بطور طعنھ آمیزی در مورد کنگره رؤسا و سایر » مخفی«اینجا لنین واژه  - ١٨

در سن پترزبورگ تشکیل شود، بکار  ١٩٠۴نوامبر  ۶زمستوو، کھ قرار بود با اجازه تزار در 
پنج روز پیش از آغاز آن، ھنگامی کھ نمایندگان از راه می رسیدند، اعالم شد کھ دولت  می برد.

 -لک تزاری پیشنھاد تعویق آن بھ مدت یک سال را داده است. با این حال، وزیر کشور سویاتوپو
با صرف «میرسکی، کھ لیبرالھا را بازی می داد، بھ نمایندگان زمستوو اجازه داد کھ گفتگویی 

  داشتھ باشند.» چای در آپارتمانھای خصوصی
شروع و بھ سرعت بھ یک  ١٩٠٢نوامبر ) ١۵(٢اعتصاب معروف شھر روستف، در  - ١٩

ردند. این اعتصاب تا کارگر شرکت ک ٣٠٠٠٠تظاھرات سیاسی تبدیل شد کھ در آن بیش از 
ایسکرائیست دن  رھبری آن در دست کمیتھ .ادامھ داشت دسامبر) ٨( نوامبر ٢۵روز 

مجموعھ  ۶از جلد » رویدادھای نو و مسائل کھنھ«(مراجعھ نمایید بھ مقالھ  ح.س.د.ک.ر. بود
  آثار لنین).

ای است کھ هوداعتصابات و تظاھرات ت ای در جنوبتعدادی از تظاھرات تودهمنظور لنین از 
) و شھرھای عمده ومتباکو، تفلیس و با، از جملھ در قفقاز (در جنوب روسیھ ١٩٠٣در سال 

  .اوکراین (ادسا، کیف و اکاترینوسالو)، اتفاق افتادند
  
  

  طبقھ کارگر و دمکراسی بورژوائی
  
  

ای لھدمکراتھای طبقھ کارگر بھ دمکراتھای بورژوا، مسئ مسئلھ برخورد سوسیال دمکراتھا یا
کھنھ و در عین حال ھمیشھ نو است. کھنھ از این نظر کھ از بدو پیدایش سوسیال دمکراسی، این 

مانیفست «مسئلھ مطرح بوده است؛ اصول تئوریک آن را اولین کتب مارکسیستی مانند 
روشن ساختند. و ھمیشھ نو، زیرا ھر گام در رشد ھر کشور سرمایھ » سرمایھ«و » کمونیست
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یژه و اصیلی از سایھ روشنھای مختلف دمکراسی بورژوایی بھ دست می دھد و داری ترکیب و
  گرایشھای متفاوتی درون جنبش سوسیالیستی بھ وجود می آورد.

در روسیھ نیز این مسئلھ قدیمی، این روزھا بخصوص تازه شده است. برای اینکھ بتوانیم نحوه 
نظری اجمالی بھ تاریخ می افکنیم. صحیح طرح این مسئلھ را امروزه برای خود روشن سازیم، 

انقالبی قدیم روسیھ، نظرگاھی تخیلی و نیمھ آنارشیستی داشتند. اینان،  ]٢١[دنیکھایونار
در پس لیبرالیسم  .دھقانان کمونھای ده را سوسیالیستھای حاضر و آماده بھ حساب می آوردند

می ین کشور را بھ روشنی بورژوازی ا انھھای بلند پروازاعیان تحصیل کرده روسیھ، خواستھ
ای برای مبارزه بر این اساس کھمبارزه برای بھ دست آوردن آزادی سیاسی را، آنھا  دیدند.

، با ]٢٢[ولیا دنایاواعضای نار ، مردود می شمردند.بھ نفع بورژوازی بود ساختن نھادھایی
ارزه را بھ اما موفق نشدند این مب ند،دست زدن بھ مبارزه سیاسی، قدمی بھ جلو برداشت

رو سوسیالیسم پیوند دھند. حتی برخورد روشن سوسیالیستی بھ این مسئلھ نیز، ھنگامی کھ ایمان 
 ]٢٣.[و سوسیالیستی کمونھای ما، مجددًا با ظھور تئوریھای مکتب و. سرشتنسبت بھ  بھ زوال
اع غیرطبقاتی و غیربورژوایی روشنفکران دمکرات روسیھ زنده شد، تحت الشع سرشتدرباره 

دیسم کھ در گذشتھ لیبرالیسم بورژوایی را قاطعانھ مردود شناختھ وقرار گرفت. در نتیجھ، نار
 دیست را بھ وجود آورد.ونار -بود، رفتھ رفتھ با آن شروع بھ ادغام کرد و گرایش واحد لیبرال 

دمکراتیک جنبش روشنفکران روسیھ، از میانھ روترین آن، یعنی جنبش  -  سرشت بورژوا
انقالبی، با پیدایش و رشد  - ی طلب گرفتھ تا افراطی ترین آن یعنی جنبش تروریستاصالح 

ای طبقھ کارگر، ھر چھ بیشتر روشن ری (سوسیال دمکراسی) و جنبش تودهاایدئولوژی پرولت
شد. اما رشد این جنبش کارگری، با شکافی درون سوسیال دمکراتھا ھمراه بود. دو جناح انقالبی 

کھ اولی نماینده گرایشھای  ندسوسیال دمکراسی بھ وضوح شکل گرفتو فرصت طلب درون 
. بھ زودی ثابت شد کھ ندروشنفکران در جنبش ما بود ھایو دومی نماینده گرایش پرولتاری

بود کھ  ]٢۵[»ھای بورژواییانعکاس مارکسیسم در نوشتھ«، در واقع ]٢۴[»مارکسیسم قانونی«
. از یک سو، اکونومیستھای درون انجامیدلیبرالیسم  ، بھ]٢۶[از طریق فرصت طلبی برنشتاینی

خود  ،صاف و سادهھ آنارشیستی خود از جنبش کارگری شبجنبش سوسیال دمکراتیک با درک 
 پشتیبانی سوسیالیستھا از اپوزیسیون بورژوایی را خیانتی بھ دیدگاه طبقاتی دانستھ را باختند؛ آنھا

. از سوی دیگر، ١وسیھ شبحی بیش نیستاعالم کردند کھ دمکراسی بورژوایی در ر و
، سوسیال صاف و سادهدیگر، با ھمان درک از جنبش کارگری  با پوششیاکونومیستھایی 

دمکراتھای انقالبی را متھم بھ نادیده گرفتن مبارزه اجتماعی لیبرالھای ما، اعضای زمستوو و 
  ٢اصالح طلبان علیھ حکومت خودکامھ کردند.

ی بھ عناصر دمکراسی بورژوایی در روسیھ اشاره نمود کھ بسیاری ، زمان]٢٧[قدیمایسکرای 
حتی تصور آن را نمی کردند. ایسکرا، خواستار حمایت پرولتاریا از این گرایش دمکراتیک شد 

، درباره ٨شماره  ؛٣، درباره پشتیبانی از جنبش دانشجویی٢ایسکرای شماره (رجوع شود بھ 
، ١٨٥، شماره ٤درباره مارشال ھای لیبرال اشرافیت، ١۶شماره  ؛کنگره غیرقانونی زمستوو

                                                
  .نوشتھ شده اعلیھ ایسکر کھ) ٣٢(ص » دو کنفرانس« با عنوان رابوچیھ دیلو جزوهبھ رجوع شود  -١
   .١٨٩٩سپتامبر  ،رابوچایا میسل» ضمیمھ جداگانھ«رجوع شود بھ  -٢
مجموعھ  ۴. مراجعھ شود بھ جلد ١٩٠١، ایسکرا، فوریھ »دانشجو برای خدمت در ارتش ١٨٣احضار « -٣

  ویراستار. – ۴١۴-١٩آثار لنین، صفحات 
مجموعھ آثار  ٨مراجعھ شود بھ جلد  .١٩٠٢فوریھ  ١، ایسکرا، »»دیدگاه طبقاتی«سیاسی و  تبلیغات« -٤

  ویراستار. – ٣٣٧-۴٣لنین، صفحات 
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ایسکرا ھمواره بر خصلت طبقاتی و بورژوایی  و غیره). ٦درباره تحرک در داخل زمستوو
جنبش لیبرال و رادیکال تأکید می کرد و درباره ھواداران متزلزل آسواباژدنیھ، چنین می گفت: 

یک مبارزه متحدانھ واقعی (و نھ صرفًا زمان درک این حقیقت ساده فرا رسیده است کھ آنچھ «
لفظی) را علیھ دشمن مشترک تضمین می کند، ھمانا شرکت واقعی در مبارزه و وحدت واقعی 

خودپوشی و زمانی  مرحوم ٧پنیاکتاس آنچھ کھدر مبارزه است، و نھ مغالطھ سیاسی و یا 
. ھنگامی کھ مبارزه رسمیت شناسی متقابل دیپلماتیکبھ  ، و نھ دروغ مرسومنامیدش خودداری

مذھبی، حقیقتًا با مبارزه ھر  -  یپلیسی و فئودال -سوسیال دمکراتھای آلمان، علیھ ارتجاع نظامی 
کھ بر یک طبقھ مشخص مردم (مثال بورژوازی لیبرال) تکیھ داشت، یکی  یحزب واقعی دیگر
ل مشترک بھ راه ، عمای درباره بھ رسمیت شناسی متقابل جملھ پردازی ھیچگردید، آنگاه بدون 

  .٨)٢۶شماره »(افتاد.
در مورد طرز برای بررسی مسئلھ، ما را مستقیمًا بھ اختالفات کنونی  قدیماین روش ایسکرای 

لیبرالھا می کشاند. ھمانطور کھ می دانیم، این اختالفات، از کنگره  اسوسیال دمکراتھا ببرخورد 
و ریات اکثریت (قطعنامھ پلخانف) کھ در آن دو قطعنامھ، یکی بیانگر نظ نددوم شروع شد

. قطعنامھ اول، دقیقًا تصویب شدند ،]٢٧[دیگری بیانگر نظریات اقلیت (قطعنامھ استارور)
توضیح جوھر وظیفھ خصلت طبقاتی لیبرالیسم را بمثابھ جنبش بورژوازی تعریف می کند و 

بھ رای پرولتاریا، (جنبش آسواباژدنیھ) را ب یری گرایش عمده لیبرالاضدانقالبی و ضد پرولت
می . این قطعنامھ، در حالیکھ لزوم پشتیبانی پرولتاریا را از دمکراسی بورژوایی پیش می گذارد

 ھمانند، بھ نیرنگ بھ رسمیت شناسی ھای دوجانبھ سیاستمداران متوسل نشده، بلکھ پذیرد
بورژوازی، تا آنجایی کھ «، مسئلھ را بھ عنوان مبارزه جمعی مطرح می سازد. قدیمایسکرای 
باید از آن «، سوسیال دمکراتھا »علیھ تزاریسم، انقالبی یا صرفًا ستیزه جو است اشدر مبارزه

  .»پشتیبانی کنند
از لیبرالیسم و دمکراسی ارائھ نمی دھد. این تحلیل طبقاتی قطعنامھ استارور،  ،برعکس

برای توافق ابداع می  قطعنامھ، پر از نیات خیر است و شرایط احتماال بھتر و متعالی تری را
اعالم : لیبرالھا و یا دمکراتھا باید فالن چیز را ھستند فقط حرفخیالی و  آنھا متأسفانھ اماکند، 
گویی تاریخ . پذیرندرا  شعار؛ باید فالن و بھمان را مطرح کنند ھاخواستھ؛ نباید بھمان دارند

ھا، ھ نباید بھ اینگونھ اظھاریھدمکراسی بورژوایی در ھیچ جا بھ کارگران ھشدار نداده است ک
ھا و شعارھا اعتماد کنند. گویی تاریخ، برای ما صدھا نمونھ فراھم نکرده است کھ خواستھ

دمکراتھای بورژوا، با شعار آزادی کامل و برابری و ھمچنین شعارھای سوسیالیستی بھ جلو 
و از این راه ذھن  – ان یابدبودنشان پای بدون اینکھ بھ این مناسبت، بورژوا دمکرات –اند آمده

                                                                                                                                                                
مجموعھ آثار لنین،  ۶مراجعھ شود بھ جلد . ١٩٠٢مارس  ١٠، ایسکرا، »ای بھ زمستوویست ھانامھ« -٥

  ویراستار. – ١۴٩-۵٧صفحات 
سودمند فاش کردن نام  بسیارکھ وظیفھ  ،از این فرصت استفاده می کنم تا صمیمانھ از استارور و پلخانف -٦

را بھ عھده گرفتند، قدردانی کنم. امید است این کار را بھ اتمام  قدیمنگارندگان مقاالت امضاء نشده ایسکرای 
نظرگاه رابوچیھ دیلو بسیار جالب  سوی ایسکرای نو بھ سریع چرخشاین مطالب برای ارزیابی  – برسانند

  د بود.نخواھ
.S. Mاستپنیاک کراوچینسکی ( -٧ Stepnyak-Kravchinsky) ،(٩۵-١٨۵نویسنده و انقالبی عضو  – )١

  ویراستار. – دنایا ولیاونار
مجموعھ آثار  ۶مراجعھ شود بھ جلد  .١٩٠٢اکتبر  ١۵ ، ایسکرا،»مبارزه سیاسی و مغلطھ کاری سیاسی« -٨

  ویراستار. – ٢۵٨-۵٩لنین، صفحات 
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می اند. جناح روشنفکری سوسیال دمکراسی، ساختھ» سردرگم« پرولتاریا را، ھر چھ بیشتر
گذارد، تا ببھ منظور مبارزه با این سردرگمی، شرایطی را در مقابل دمکراتھای بورژوا خواھد 

اش، ارزهری، در مباولتجناح پر .سردرگم کردن نمایدبدین وسیلھ آنھا را وادار بھ خودداری از 
بھ تحلیل محتوی طبقاتی دمکراتیسم متوسل می شود. جناح روشنفکری، بھ شکار کلمات می 

ری، خواستار ھمکاری عملی در اتوافق را فراھم کند. جناح پرولت رود تا از این طریق مفاد
ع می مبارزه است. جناح روشنفکری، معیاری برای شناسایی بورژوازی خوب و مھربان اخترا

ری، انتظار ھیچ گونھ مھربانی را از بورژوازی اکند کھ الیق توافق با وی باشد. جناح پرولت
، تا آنجایی کھ علیھ تزاریسم واقعًا می جنگدندارد، ولی از ھر بورژوازی، حتا بدترین آن، 

حمایت می کند. جناح روشنفکری، تدریجًا بھ صورت یک دالل درمی آید: اگر شما بجای 
از سوسیال دمکراتھا جانبداری کنید، آنگاه با ھم بر سر یک پیمان علیھ ست انقالبی ھا، سوسیالی

ری، نظرگاھی اخیر. جناح پرولت در غیر این صورت ؛دشمن مشترک بھ توافق خواھیم رسید
اندیش دارد: پشتیبانی ما از شما منحصرًا مشروط بر این است کھ آیا این حمایت، ما را  مصلحت

  بزنیم. بھ دشمن – تر تر یا ضعیف قوی –ای رار می دھد کھ بتوانیم ضربھدر موقعیتی ق
ص قطعنامھ استارور، در اولین برخورد با واقعیت نمایان شد. طرح معروف ھیئت یکلیھ نقا

درباره مسائل اصولی بحث شده  ،»بسیج از نوع پیشرفتھ تر«تحریریھ ایسکرای نو، یعنی طرح 
(پاورقی استارور) بھ  ٧٨و شماره ») سی بر سر دو راھیدمکرا«(سرمقالھ  ٧٧در شماره 

، ولی الزم است قرار گرفتبحث مورد لنین مفصال  جزوهصورت معیاری درآمد. این طرح در 
  کھ استدالالت آن را در اینجا دقیق تر بررسی کنیم.

الھای لیبر بینبحث عمده (و یا بھتر بگویم اشتباه عمده بحث) ایسکرای نو، در تمایز گذاردن 
دمکراتھای بورژوا است. این تمایز، در واقع راھنمای درک ھر دو مقالھ است.  وزمستوو 

خواننده تیزبین متوجھ می شود کھ بجای عبارت دمکراسی بورژوایی، بھ موازات و  ،ضمنًا
مترادف با آن، اصطالحات زیر بکار رفتھ است: دمکراسی، روشنفکران رادیکال (اشتباه 

دمکراسی نوظھور و دمکراسی روشنفکری. این تمایز، بھ عنوان یک کشف )، !ایدنخوانده
، با خوش آمدگویی »خارج بود«طفلک لنین » توانایی«بزرگ و یک درک اصیل کھ از 

اش فروتنانھ ویژه ایسکرا مواجھ شد. این تمایز، مستقیمًا بھ روش تازه مبارزه، روشی کھ درباره
یعنی  ایم، مرتبط است،ئت تحریریھ ایسکرا بسیار شنیدهمستقیمًا از ھی ھم از تروتسکی وھم 
، در صورتی کھ توافق با دمکراسی »فقط سزاوار نیش عقرب است«کھ لیبرالیسم زمستوو این

روشنفکری مطلوب ماست. دمکراسی، باید مستقال بھ عنوان یک نیروی مستقل عمل کند. 
بھ این خوب [، عصب محرکھ لیبرالیسم روسی، بدون درنظر گرفتن جزء اساسی تاریخیش«

در درک لنین از » فقط سزاوار نیش عقرب است. ،دمکراتیک آن - و نیمھ بورژوا !]توجھ کنید
تا سوسیال دمکراتھا بتوانند  لیبرالیسم روسی، جایی برای چنین عناصر اجتماعی وجود نداشت«

  ».در ھر زمانی[!] در نقش پیشاھنگ دمکراسی، بر آنھا اعمال نفوذ کنند
ئوری جدید این چنین است. این، مانند تمام تئوریھای ایسکرای کنونی، بھ کلی مغشوش است. ت

تفاوت  اوال، ادعای تقدم در کشف دمکراسی روشنفکری، بی اساس و یاوه گویی است. ثانیًا،
تصور اینکھ قشر  ،ثالثًا دمکراسی بورژوایی، اشتباه است. ولیبرالیسم زمستوو  بین گذاری

اظھار اینکھ  ،. رابعًابا عقل جور درنمی آیدتواند بھ یک نیروی مستقل تبدیل شود، روشنفکر می 
، است و غیره آن) فقط شایستھ تنبیھ شدن »دمکراتیک - بورژوا«لیبرالیسم زمستوو (بدون نیمھ 

  تمام این نکات را بررسی کنیم. بگذاریدمنصفانھ نیست. 
  عنصر سوم را نادیده گرفتھ است.بھ گمان آنھا، لنین تولد دمکراسی روشنفکری و 
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را، کھ » بر مسائل داخلی مروری«را باز کنیم و مقالھ  ٣٩-٢شماره  ]٢٨[بیایید نشریھ زاریای
را » عنصر سوم«بھ نام  عنوان بخش سوماز آن در پاورقی استارور نقل قول شده، برداریم. 

ی مانند دکترھا و تکنیسین ھا ازدیاد تعداد و نفوذ اشخاص« دربارهدر تمام این بخش  .می خوانیم
رشد اقتصادی خارج از کنترلی ... کھ باعث بھ « ؛»و غیره کھ در زمستووھا خدمت می کنند

 ؛»می شودوجود آمدن نیاز بھ این روشنفکران، کھ تعدادشان روز بھ روز فزونی می یابد، 
 ؛»دستگاه اداری ھایهاجتناب ناپذیری درگیری بین این روشنفکران و بوروکراتھا و کلھ گند«
آشتی ناپذیری حکومت خودکامھ با منافع عمومی « ؛»شیوع آشکار این درگیریھا در این اواخر«

بھ این عناصر برای گرد آمدن  فراخوان مستقیم درباره یک می خوانیم و ھمچنین »روشنفکران
  سوسیال دمکراسی ...» بھ زیر پرچم«

و لزوم فراخواندن آن  تازه کشف شده ریشرح جالبی است، اینطور نیست؟ دمکراسی روشنفک
  !کشف شده بودندتوسط لنین فتنھ انگیز  سھ سال پیش، بھ زیر پرچم سوسیال دمکراسی

ھنوز کشف نشده بود. اما  زمانالبتھ، آنتی تز بین اعضای زمستوو و دمکراتھای بورژوا در آن 
 ومسکو  ١٠گوبرنیای«ابلھ در مقابل یکدیگر قرار دادن این دو ھمان اندازه منطقی است کھ مق

ھم اعضای زمستوو کھ معتقد بھ حق رأی مشروط ھستند و ھم ». قلمرو امپراطوری روسیھ
داری مخالفت می کنند،  مارشال ھای اشرافیت تا آنجایی کھ با حکومت خودکامھ و سرف

، ند. دمکراتیسم آنان، مانند ھمھ انواع دمکراتیسم بورژوایی، بھ درجات متفاوتھست دمکرات
، در تحلیل لیبرالھای ما، آنان را ٧٧شماره  سرمقالھ ایسکرایمحدود، کوتھ بین و ناپیگیر است. 

روشنفکران لیبرال  -٣لیبرال؛  مالکین -٢دار؛  سرف مالکین -١بھ چھار گروه تقسیم می کند: 
روشنفکران  –چپ افراطی  -۴کھ خواستار یک قانون اساسی با حق رأی مشروط ھستند؛ 

است. زیرا، تقسیم بندی روشنفکران، با تقسیم بندی  مغشوشاین تحلیل، ناکامل و  دمکرات.
د، اشتباه می شود. گردمی  بیانطبقات و گروھھای مختلفی کھ منافعشان توسط روشنفکران 

، منافع توده تجار مالکینگذشتھ از انعکاس منافع بخش وسیعی از دمکراتیسم بورژوایی روسیھ، 
ھمچنین (و این اھمیت بخصوص دارد) منافع توده  ،کوچک و متوسط و صاحبان کارگاھھای 

مالکان و خرده مالکان دھقان را نیز منعکس می کند. اولین اشکال تحلیل ایسکرا، نادیده گرفتن 
 ندیدن اینست کھ، اشکال دومدمکراتیک روسیھ است.  - این وسیع ترین بخش حوزه بورژوا

بھ سھ  شان عقاید سیاسی مطابقنھ بر حسب تصادف، روشنفکران دمکرات روسی، الزامًا و 
 ھمھدمکرات.  -  انقالبی و سوسیال -  گرایش اصلی تقسیم می شوند: آسواباژدنیھ، سوسیالیست

(بھ روشنی ای کھ تحت حکومت خودکامھ  د و بھ ترتیبنای طوالنی داراین گرایشھا، تاریخچھ
و و انقالبی دمکراتھای بورژوا و نظرگاه بیان کننده دیدگاه ایدئولوگھای میانھ ر میسر است)

ایسکرای نو مسخره باشد ھیچ چیز نمی تواند بھ اندازه این خواست معصومانھ  .ھستندپرولتاریا 
، در حالیکھ ھمین دمکراتھا را با »دمکراتھا باید بھ عنوان یک نیروی مستقل عمل کنند«کھ 

برده است کھ روشنفکران رادیکال یا  ایسکرای نو، از یاد !روشنفکران رادیکال یکی می داند
حزب « چیزی جز، تبدیل شده »نیروی مستقلیک «جنبش دمکراتیک روشنفکری کھ بھ 

» چپ افراطی«! روشنفکران دمکرات ما نمی توانند ھیچ نیستما  »انقالبی -  سوسیالیست
                                                

  ویراستار. –ھ آثار لنین مجموع ۵از جلد  ٢٨١-٨٩مراجعھ نمایید بھ صفحات  -٩
. ندای اداری روسیھ بودواحدھای منطقھ – )Volost( ولوست)، Uyezd( یویزد)، Gubernia( گوبرنیا -١٠

خود بھ چند یویزد و ھر یویزد بھ نوبھ خود بھ چند ولوست تقسیم می شد. این  بود کھ گوبرنیابزرگترین اینان 
، کھ سیستم جدید تقسیم بندی کشوری برقرار ١٩٢٩-٣٠ی تا سالھا تحت حکومت شوروی سیستم تقسیم بندی

  شد، ادامھ یافت.
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نفکرانی، لکن منطقی بھ نظر می رسد کھ بتوان از نیروی مستقل چنین روش دیگری داشتھ باشند.
سکوی دمکراتھای ھمان فقط بھ مفھوم طعنھ آمیز یا تروریست کلمھ صحبت کرد. ایستادن بر 

بورژوا و حرکت بھ سوی چپ و دور شدن از آسواباژدنیھ، نمی تواند حرکتی جز بھ سوی 
  انقالبی ھا باشد. - سوسیالیست

دارد، کشفی کھ می گوید  در خاتمھ، آخرین کشف ایسکرای نو، حتی کمتر از بقیھ تاب انتقاد را
فقط سزاوار نیش عقرب است، یعنی اگر جز بھ » دمکراتیک آن - لیبرالیسم بدون نیمھ بورژوا«

عاقالنھ تر است کھ اعتقاد بھ ھژمونی را «اعضای زمستوو نتوان بھ کس دیگری روی آورد، 
کامھ باشد، شایستھ تا آنجا کھ واقعًا مخالف حکومت خودفقط ھر نوع لیبرالیسمی، ». اندازیم دور

تمام دمکراتھاست. این حمایت تنھا دمکراتھای واقعًا پیگیر (یعنی پرولتاریا) از  پشتیبانی سوسیال
دمکراتھای ناپیگیر (یعنی بورژوا) است کھ بھ ایده ھژمونی جامھ تحقق می پوشاند. فقط یک 

شناسی  خرده بورژوا می تواند ھژمونی را بھ صورت یک سازش، بھ رسمیت دست فروش
ری، ھژمونی در ا، تصور کند. از دیدگاه پرولتکلماتمتقابل و یا بھ عنوان شرایط یک توافق در 

نبرد با کسی است کھ از ھمھ فعاالنھ تر بجنگد، کھ ھیچ فرصتی را برای وارد آوردن ضربھ بھ 
یروھای دشمن از دست ندھد، کھ ھمیشھ گفتھ را با عمل منطبق کند و نتیجتًا رھبر ایدئولوژیک ن

ایسکرای نو، مرتکب خطای  ١١.نیم بند را مورد انتقاد قرار دھد سیاستدمکرات باشد و ھر نوع 
 -سیاسی  خاصیت تأسف آوری می شود اگر معتقد باشد کھ تزلزل یک صفت اخالقی و نھ

ای دمکراسی بورژوایی است، و اگر فکر می کند کھ ممکن و ضروری است کھ درجھ اقتصادی
از  فراترلیبرالیسم فقط مستحق نیش عقرب و حد تا آن ھ عنوان مرزی برگزیند کھ را باز تزلزل 

است. » حد مجاز فرومایگی از پیش مشخص کردن«آن شایستھ توافق باشد. این صرفًا بھ معنای 
 مساوی،، ھمگانیبھ راستی در معنای این عبارات تعمق کنید: بھ رسمیت شناختن حق رأی 

ارائھ «با گروھھای اپوزیسیون قرار دادن درست برابر است با  افقتورا شرط  مستقیم و مخفی
دادن مطمئن ترین راه آزمایش خواستھای ما، یعنی سنگ محک دمکراسی و قرار دادن تمامی 

چھ زیبا نوشتھ  ).٧٨شماره »(وزنھ حمایت با ارزش پرولتاریا در کفھ طرح ھای سیاسی آنان
ه این کلمات زیبا، آقای استارور، بگوید: دوست عزیز انسان می خواھد بھ نویسند چقدرو  شده!

با یک چرخش  هآقای استروو شما بھ ھدر رفتھ است! زیبایمن، آرکادی نیکوالیویچ، کلمات 
برنامھ جامعھ آسواباژدنیھ نوشت، محک مطمئن  دررا  ھمگانیکھ رأی گامی نساده قلم ھ

بارھا بھ ما نشان داده است کھ تمام با اعمالش  هو ھمین استروو .استارور را بی مصرف ساخت
عادی بلکھ سنگ نیستند  محک سنگ ،ھا از نظر لیبرالھا، چیزی جز کاغذ پاره نیستنداین برنامھ

زیرا برای یک دمکرات بورژوا مشکل نیست امروز یک چیز بنویسد و فردا چیز  ھستند،
کھ بھ سوسیال دیگری. این حتی از خصوصیات عده بسیاری از روشنفکران بورژوا است 

تناقض گفتھ و  از دمکراسی می پیوندند. تمامی تاریخ لیبرالیسم اروپایی و روسی، صدھا نمونھ
عمل را در مقابل ما می گذارد و بھ ھمین دلیل آرزوی استارور، برای یافتن سنگ محک 

  مطمئن، ساده لوحانھ است.
اند کھ، پشتیبانی از مبارزات این خواست ساده لوحانھ، استارور را بھ این نتیجھ بزرگ می رس

بھ ھیچ رساندن مفھوم «ضد تزاری بورژواھایی کھ مخالف حق رأی ھمگانی ھستند، بھ معنای 
                                                

بدون ھر گونھ پرولتاریا  فعاالنھقابل توجھ طرفداران زیرک ایسکرای نو. شاید بھ ما بگویند کھ مبارزه  -١١
. در پاسخ این سؤال را دزدیده شودسرانجام باعث می شود کھ ثمرات پیروزی توسط بورژوازی  شرطی

بھ جز نیروی مستقل پرولتاریا، چھ ضمانتی برای تحقق شروط وی ممکن است وجود داشتھ  :ی کنیممطرح م
  باشد؟
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زیبای دیگر برای ما بنویسد تا ثابت کند  ١٢پاورقیشاید استارور یک »! حق رأی ھمگانی است
یک جمھوری » فھومم«پشتیبانی از مبارزه سلطنت طلبان علیھ حکومت خودکامھ در واقع  باکھ 

العالج در یک دایره معیوب را بھ صفر تقلیل می دھیم؟ مشکل اینجاست کھ تفکرات استارور، 
میزان شرکت عملی در  –عبارات، شعارھا، خواستھا و اعالنھا می چرخند و تنھا محک واقعی 

ان را نادیده می گیرند. در عمل، این بھ ناچار منجر بھ بزک کردن آن روشنفکر –مبارزه 
با آنان امکان پذیر اعالم شده است. بدینسان با جلوه دادن  »توافق«رادیکالی می شود کھ 

) لیبرالیسم، مارکسیسم تحقیر می ؟چرب زباننوکر یا »(عصب محرکھ«روشنفکران ھمچون 
ھای ضد شود. رادیکالھای فرانسوی و ایتالیایی را بھ این مفتخر می کنند کھ گویا خواستھ

دفعات  رادیکالھا بھ ری برایشان بیگانھ است، گرچھ ھمھ می دانند ایناپرولت دمکراتیک و ضد
درست در صفحھ بعد (ص  گرچھ ،اندبیشمار بھ پالتفرم خود خیانت و پرولتاریا را گمراه کرده

) می خوانیم کھ سلطنت طلبان و جمھوری خواھان در ٧٨(شماره ) ھمان شماره ایسکرا ٧
قطعنامھ روشنفکران ساراتف (انجمن خدمات  .»یالیسم می جنگندمتحدًا علیھ سوس«ایتالیا، 

 می باشد، قانونگذاریبھداشتی)، کھ مصرانھ خواستار شرکت نمایندگان تمام مردم در فعالیتھای 
طرح عملی برای شرکت پرولتاریا  !اعالم شده است )٧٧(شماره »صدای حقیقی[!] دمکراسی«

بورژوازی نمایندگان جناح چپ  توافق رسیدن بابھ «کارزار زمستوو ھمراه با اندرز در 
. در پاسخ بھ است معروف برای جلوگیری از ایجاد ھول و ھراس) توافق(ھمان » اپوزیسیون

توافق استارور چھ آمده است، ھیئت تحریریھ ایسکرای نو رسوای پرسش لنین کھ بھ سر شرایط 
  نوشت:

ی کھ حزب با و اینان، با دانستن شرایط این شرایط ، باید ھمواره در خاطر اعضای حزب باشد«
، اخالقًا مقیدند، می شود سیاسی با یک حزب دمکرات رسمیتوافق ھای  رعایت آنھا راضی بھ

حتی در مورد توافق ھای محلی مذکور در نامھ، اکیدًا بین نمایندگان مورد اعتماد اپوزیسیون 
 – از طرف دیگر استفاده چی سوءدمکراتھای واقعی از یک طرف، و لیبرالھای  – ییبورژوا

  ١٣»تمایز قائل شوند.
(تنھا توافق ھایی کھ طبق قطعنامھ  بر توافق ھای حزبی عالوهھر گام بھ گام دیگری می انجامد. 

توافق ھای  در کناراند. هپدیدار شداستارور مجازند)، توافق ھای محلی نیز در شھرھای مختلف 

                                                
مردم بھ مفھوم دست  کیدمکرات ندهیوافر و فزا لیم: «ما چیویکوالین یآرکاد نثراز  یگرینمونھ د -١٢

 ینم ،گذشتھ خیتار یایاو بق کیدئولوژیا تزئیناتاز ھر گونھ  یعار ،یبر قانون اساس یمبتن ینخورده آزاد
 جھیوافر، نت لیم نیبوده است دور بماند. ا ھیروس یعموم یشاھد زندگ ریاخ یکھ در سالھا یتواند از نظر کس

 Ovidian[ آندگردیسی ھای اوویدی و  ،کیدمکرات شیداخل گرا یملکول راتییتغ یروند طوالن کیتکامل 
metamorphoses[ ریدو دھھ اخ یرا ط متوالی ین، نظر و توجھ نسلھاگوناگون آ یکھ رنگھا یشیبود. گرا 

و  ستیپاک ن سمیآل دهیاز ا یدآزا دهیا رایز ؛ندارد تیواقع نیجدًا افسوس کھ ا» بھ خود جلب نموده است.
 گران،یگورودتسف و دونو ف،ی(بولگاکف، بردا ییبورژوا یدمکراس اخیر یلسوفھایف سمیآل دهیبرعکس با ا

دگردیسی  نیشده است. و باز افسوس کھ تمام ا ی) رنگرز»دیراه جد«و  »سمیآل دهیمسائل ا«بھ  دیرجوع کن
بکر آنان را بھ استفاده از عبارات پرطمطراق  لیو مارتف، م یرنگارنگ استارور، تروتسک ھای اوویدی

  .دینما یبازگو م یادب
ویژه («مخفیانھ منتشر شد  کھ بھ ھمان ترتیب» ای بھ سازمانھای حزبینامھ«رجوع کنید بھ سرمقالھ دوم  -١٣

، گرچھ اصال مخفی نیست. بسیار آموزنده است کھ این پاسخ کل ھیئت تحریریھ را با جزوه »)اعضای حزب
، ١٩٠۵ ،(ژنو» درباره تاکتیکھای ما نسبت بھ مبارزه بورژوازی لیبرال علیھ تزاریسم«پلخانف، » مخفی«

را  نوشتجات. امیدواریم بعدھا ھر دوی این مکنی ویژه اعضای حزب)، مقایسھ .ای بھ کمیتھ مرکزینامھ
  بررسی کنیم.
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اکنون بھ نظر می رسد کھ بھ رسمیت شناسی لفظی  اند.شده پدیداری، توافق ھای اخالقی رسم
و » دمکرات قابل اعتماد«لقب  ھا با خودتضمین کننده آن» اخالقی« و نیروی» شرایط«
، اگر چھ ھر کودکی می فھمد کھ صدھا نفر از روده درازان می آوردرا نیز بھ ھمراه » واقعی«

بھ  یک رادیکال را ند شرفاظھار دارند و حتی سوگ زمستوو حاضرند ھر چیز را شفاھًا
  دمکراتھا را ساکت نگھ دارد. ھر چیزی کھ بتواند سوسیال – سوسیالیست بودن خود یاد کنند

ھا و توافقات کشیده نخواھد شد. پرولتاریا ھیچ خیر، پرولتاریا بھ این بازی شعارھا و اظھاریھ
مادی نمی شوند. وقت از یاد نمی برد کھ دمکراتھای بورژوا ھرگز دمکراتھای قابل اعت

د و نپرولتاریا از دمکراتھای بورژوا، نھ بر اساس معامالتی کھ جلوی ھول و ھراس را می گیر
بودن آنھا، بلکھ ھنگامی و تا آنجایی کھ علیھ حکومت خودکامھ  قابل اعتماداعتقاد بھ  بر اساسنھ 

ی بھ اھداف مستقل ، برای دستیابای عمال مبارزه می کنند، پشتیبانی می کند. چنین پشتیبانی
  انقالب اجتماعی پرولتاریا ضروری می باشد.

  
  ٣د شماره ووپری

  ١٩٠۵) ژانویھ ١١(٢۴
  

  توضیحات
  

گرایشی خرده  – )مردم -  narod ، مشتق از کلمھ»خلق گرایی« Narodism( دیسمونار - ٢١
یک ھا دنو. نارپدیدار شد ١٩قرن  ٧٠و  ۶٠ھای بورژوایی در جنبش انقالبی روسیھ کھ در دھھ

از  . ھمزمان،بھ دھقانان بودند ھای مالکینو واگذاری زمین حکومت خودکامھ براندازیخواستار 
ای اتفاقی و بدون چشم اندازی برای رشد در روسیھ پدیده سرمایھ داریمی پنداشتند آنجا کھ 

بھ  کھادنیونارند. ھست ، و نھ پرولتاریا،نیروی عمده انقالبی روسیھ دھقانانباور داشتند ، است
بھ روستاھا، ولی ، »مردم رفتندبھ میان «منظور برانگیختن دھقانان برای مبارزه علیھ استبداد 

 ،دنیک ھا با اتخاذ سیاست سازش با تزاریسمونار ٩٠و  ٨٠ھای . در دھھآنجا حمایتی نیافتند
  .نمودندپیگیرانھ علیھ مارکسیسم مبارزه  و را بیان کردند طبقھ کوالک (دھقانان مرفھ)منافع 

اعضای سازمان مخفی تروریستی با  –) Narodnaya Volya( نارودنایا ولیااعضای  - ٢٢
در نتیجھ انشعاب در انجمن  ١٨٧٩) بودند کھ در اوت »اراده مردم«عنوان نارودنایا ولیا (

) بھ وجود آمد. ھدف فوری نارودنایا »زمین و آزادی« Zemlya i Volyaمخفی زملیا ای ولیا (
» یک مجلس نمایندگان دائمی مردم«گونی حکومت خودکامھ بود. برنامھ آن خواستار ولیا سرن

کھ بر اساس حق رأی عمومی تشکیل می شد، اعالن آزادیھای دمکراتیک، واگذاری زمین بھ 
با این حال، اتخاذ تدابیری برای واگذاری کارخانجات و کارگاھھا بھ کارگران بود. و مردم، 

ھای سیاسی و ھای مردم راه یابند و بھ دنبال توطئھنتوانستند بھ میان تودهاعضای نارودنایا ولیا 
ھای قرار نگرفت تروریسم فردی رفتند. مبارزه تروریستی آنھا مورد حمایت جنبش انقالبی توده

و این امر دولت را قادر ساخت از طریق سرکوبھای سبعانھ، احکام مرگ و مأموران نفوذی اش 
  شی کند.این سازمان را متال

قرن نوزدھم تالشھای بی  ٨٠سازمان نارودنایا ولیا از ھم پاشید. در جریان دھھ  ١٨٨١پس از 
یک گروه تروریست بھ ریاست آ. ی.  ١٨٨۶ثمر مکرری برای احیای آن انجام شد. بدینسان در 

د. و پ. ی. شویریوف تشکیل شد کھ سنن نارودنایا ولیا را دنبال می کراولیانوف (برادر لنین) 
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پس از تالشی ناموفق جھت کشتن تزار الکساندر سوم این گروه کشف شد و اعضای فعالش 
  اعدام شدند.

لنین در حالی کھ از برنامھ غلط و رؤیاپردازانھ نارودنایا ولیا انتقاد می کرد، برای مبارزه 
اعتراض «در جزوه  ١٨٩٩عادالنھ اعضای آن علیھ تزاریسم احترام قائل بود. او در سال 

اعضای نارودنایا ولیای قدیم توانستند علیرغم این «اشاره کرد » سوسیال دمکراتھای روسیھ
علیرغم این حقیقت کھ فقط یک قشر اجتماعی کوچک از معدود قھرمانان حمایت می کرد، و 

، در تاریخ پرچم جنبش عمل نمی کرد بھ عنوان یک تئوری انقالبیبھ ھیچ وجھ  حقیقت کھ
  مجموعھ آثار لنین) ۴از جلد  ١٨١مراجعھ نمایید بھ صفحھ »(فا نمایند.روسیھ نقش عظیمی ای

.Vپ. ورونتسف ( نام مستعار و. – .و و. - ٢٣ P. Vrontsov(، دیسم ویکی از ایدئولوگھای نار
  .نوزدھمقرن  ٩٠و  ٨٠ ھایدھھدر  لیبرال

 ١٩قرن  ٩٠سالھای  ازنوعی انحراف بورژوایی در مارکسیسم کھ  – مارکسیسم قانونی - ٢۴
سعی داشتند جنبش کارگری را » مارکسیستھای قانونی«در میان روشنفکران بورژوا پدید آمد. 

دنیکھا انتقاد می وبھ خدمت منافع بورژوازی درآورند. مارکسیستھای قانونی در حالی کھ از نار
کار می کردند و راه رشد سرمایھ داری را می پذیرفتند، سقوط اجتناب ناپذیر سرمایھ داری را ان

را  ، یعنی انقالب پرولتاری و دیکتاتوری پرولتاریامارکس دکترینکردند. آنھا مھم ترین اصل 
  .از آن بیرون کشیدند

دیسم و انتقاد از آن در کتاب آقای ومحتوی اقتصادی نار«لنین  اثرمراجعھ نمایید بھ  - ٢۵
  ).٣٣٣-۵٠٧، صفحات ١(مجموعھ آثار لنین، جلد » استرووه

گرایشی ضد مارکسیستی در جنبش سوسیال دمکراتیک بین  – بی برنشتاینیفرصت طل - ٢۶
المللی کھ در اواخر قرن نوزدھم در آلمان پدیدار شد. نامش را از سوسیال دمکرات آلمانی، 

مارکس تعلیمات  طرز تفکر لیبرالیسم بورژوایی در ین گرفت. او سعی کرد بااادوارد برنشت
  تجدیدنظر کند.
، بوندیستھا و منشویکھا »اکونومیستھا«، »مارکسیستھای قانونی«در روسیھ  یناپیروان برنشت

  بودند.
  ).Potresovنام مستعار یکی از منشویکھا بھ نام ا. ن. پوترسف ( –) Starover( استارور - ٢٧
 ١٩٠١-٢سیاسی مارکسیستی بود کھ در سالھای  علمی ومجلھ  – »)سحر« Zarya( زاریا - ٢٨

شدند: لنین در آن چاپ  این مقاالتیئت تحریریھ ایسکرا منتشر می شد. در اشتوتگارت توسط ھ
چھار فصل نخست ، »تعقیب گران زمستوو و ھانیبال ھای لیبرالیسم«، »یادداشتھای غیررسمی«
درباره مسئلھ  »منتقدین«نظر آقایان «(تحت عنوان  »»منتقدین مارکس«ارضی و  ھمسئل«

 ۴روی ھم رفتھ ». برنامھ ارضی سوسیال دمکراسی«و » مروری بر مسائل داخلی«، »)ارضی
  . ۴و شماره  ٢- ٣، شماره ١شدند: شماره منتشر  )در سھ جلد( شماره زاریا

  
  

  ]٢٩[ وظایف دمکراتیک پرولتاریای انقالبی
  
  

ھای زحمتکش رھایی کامل تودهحزب سوسیال دمکرات، بمثابھ نماینده آگاه جنبش طبقھ کارگر، 
برانداختن مالکیت  –ھدف خود قرار می دھد. نیل بھ این ھدف استثمار را از کلیھ اشکال ستم و 

سطحی عالی از گسترش نیروھای مولده  –خصوصی وسایل تولید و ایجاد جامعھ سوسیالیستی 
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تشکل طبقھ کارگر را ایجاب می کند. بدون آزادی سیاسی، درجھ باالیی از سرمایھ داری و 
بورژوایی، وجود مبارزه طبقاتی آشکار، آزاد و  مدرنھ گسترش کامل نیروھای مولده در جامع

. از اینرو، مبارزه مصمم برای ندوسیع، آموزش سیاسی، تعلیم و بسیج پرولتاریا غیرقابل تصور
  آزادی کامل سیاسی و انقالب دمکراتیک ھمواره ھدف پرولتاریای آگاه بوده است.

بورژوازی نیز بھ  .ابل خود قرار می دھدای را در مقاین تنھا پرولتاریا نیست کھ چنین وظیفھ
آزادی سیاسی نیازمند است. عناصر آگاه طبقات دارا، بسیار پیشتر، پرچم آزادی را بھ اھتراز 

اند. روشنفکران انقالبی، کھ عمدتًا از این طبقاتند، قھرمانانھ برای آزادی جنگیده ؛درآوردند
می ترسد  او ؛یھ حکومت خودکامھ نیستقادر بھ مبارزه مصمم عل در مجموعلیکن، بورژوازی 

بھ غایت  از اقدام ؛، از دست بروددر این مبارزه داراییش کھ او را بھ نظام موجود پیوند می زند
انقالب  خواھانو  متوقف نمی شوندانقالب دمکراتیک  کارگرانی می ترسد کھ درانقالبی 

راسی، کھ منافعشان با ھزاران و بوروک اداریدستگاه  از گسستن کامل از ھستند؛سوسیالیستی 
. از اینروست کھ مبارزه بورژوازی برای می ترسدقید و بند بھ منافع طبقات دارا متصل است، 

است. یکی از وظایف پرولتاریا، تحت فشار  مرددانھو  ناپیگیرآزادی، آشکارا بزدالنھ، 
ھای انقالب کامل مردم شعار ھقراردادن بورژوازی است. پرولتاریا می بایستی در مقابل ھم

بھ  – دمکراتیک را طرح کند و جسورانھ و مستقال در جھت تحقق این شعارھا دست بھ کار شود
  اختصار، بایستی در مبارزه برای آزادی ھمھ مردم پیشقدم باشد و رھبری را بھ دست گیرد.

در پیگرد این ھدف، سوسیال دمکراتھای روس چھ بسیار مجبور بھ جدال علیھ ناپیگیری 
بدون  را بخاطر بیاوریم کھ چگونھ هاند. برای مثال آقای استروویبرالیسم بورژوایی شدهل

 او با، آغاز کرد. روسیھ» آزادی«مزاحمت سانسور، پیشھ خویش را بھ عنوان مدافع سیاسی 
شعاری  ه. در این مقدمھ، استرووشروع بھ کار کردنوشت  ]٣٠[ویتھ» بخشنامھ«بر  کھ یامقدمھ

بھ پیش کشید: را نطور کھ در زبان سیاسی امروز مصطلح است) آ(]٣١[»یفپوشی«بھ وضوح 
 آنحزب سوسیال دمکرات، ماھیت پس گرا، پوچ و ارتجاعی ». حقوق و زمستوویی مقتدر«

خواستار پالتفرم دمکراتیک مشخص و سازش ناپذیری گردید و خود، چنین  ؛شعار را نشان داد
کھ بھ اصطالح  زمانیاز برنامھ حزب بھ پیش نھاد.  یجدایی ناپذیرپالتفرمی را ھمچون بخش 

سعی  نھایت» مبارزه اقتصادی علیھ کارفرمایان و دولت«با طرفداری از ھا، »اکونومیست«
 کردند کھ ما باید کارمان را با ، و اصرارارزش کردن اھداف دمکراسی نمودند را در بی شان

شروع کنیم، و فقط آنگاه بھ تدریج (تئوری و ادامھ دادن بھ تھییج سیاسی  حقوق بھ دست آوردن
، سوسیال دمکراسی مجبور بھ جدال با کوتھ بینی ای مبارزه سیاسی را در پیش گیریم مراحل)

  کھ درباره این اھداف درون حزب موجود بود، گردید.
اکنون، مبارزه سیاسی بھ نحوی گسترده توسعھ یافتھ است و انقالب سراسر این سرزمین را فرا 

از اینرو ممکن است اشارات تاریخی ما  ؛اندشده» افراطی«ھ است و معتدل ترین لیبرالھا، گرفت
بھ گذشتھ نزدیک، کھ ربطی بھ واقعیت طوفانی زمان حال ندارد، در اینجا بی ربط جلوه کند. 
ولی این تنھا در نظر اول بدین گونھ است. مسلمًا، شعارھایی از قبیل مطالبھ مجلس مؤسسان و 

مساوی و مخفی (کھ سوسیال دمکراتھا بسیار پیش از این و قبل از  ،مستقیم ،ھمگانی حق رأی
آسواباژدنیھ غیرقانونی، آنان  ؛ارائھ کردند) بھ عموم متعلق گشتھ است شان ھمھ در برنامھ حزب

و  آن شعارھا بھ شعارھای زمستوو تبدیل شدند ،گنجاند آسواباژدنیھ مجمعرا اتخاذ و در برنامھ 
را در انواع اشکال و قالبھا تکرار می کنند. گسترش دمکراسی  مطبوعات قانونی آنھااکنون 

بورژوایی در روسیھ در سالھا و ماھھای اخیر غیرقابل تردید است. دمکراسی بورژوایی از 
) را بھ دور »حقوق و زمستوویی مقتدر«ی فتجربھ می آموزد، شعارھای کھنھ (مانند شعار شیپو
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 ؛گان بھ دنبال انقالب روان می گردد. ولی فقط در پس انقالب می لنگدمی افکند و لنگ لن
، »عملیسیاست «تضادھای نو بین گفتار و کردارش، و بین دمکراسی در اصل و دمکراسی در 

تحوالت انقالبی، دمکراسی را پیوستھ تحت  چرا کھ ؛دنپیشین می گرد تضادھایجانشین 
 ؛ھمواره بھ دنبال وقایع کشیده می شودراسی بورژوایی دمکاما مطالبات افزاینده قرار می دھد. 

وی ھمواره شعارھا  ؛عقب می ماندھمیشھ را اقتباس می کند، لیک  پیشرفتھبا اینکھ شعارھای 
را چندین مرتبھ پایین تر از سطحی کھ مبارزه حقیقتًا انقالبی برای آزادی واقعی بھ آن محتاج 

  است، تنظیم می کند.
برقراری مجلس «رایج و عمومًا مورد قبول است در نظر بگیریم:  شعاری را کھ اکنون

آیا این شعار از نظر دمکراسی ». مؤسسان بر اساس حق رأی ھمگانی، مستقیم، مساوی و مخفی
است؟ پاسخ  کافیپیگیر کافی است؟ آیا با در نظر گرفتن وظایف فوری انقالبی در زمان حال، 

فی باشد. برای متقاعد شدن در این مورد کافیست برنامھ بھ ھر دو پرسش فوق تنھا می تواند من
حزب را کھ متأسفانھ سازمانھای ما در بازگو کردن، انتشار و اشاره بھ آن کم کاری می کنند 

ھای ریگا، ورونژ و مسکو را بھ بھ وسیلھ کمیتھ جزوهچاپ تازه برنامھ حزب بھ صورت (
، بھ )رده تر سرمشق قرار گیرد ذکر می کنیمعنوان یک استثنای فرخنده کھ بایستی ھر چھ گست

بگذارید برای ای است (اصل مھم برنامھ ما نیز مطالبھ مجلس مؤسسان توده دقت بررسی کنیم.
بکار بریم). لیکن  و غیره، را برای رساندن مفھوم حق رأی ھمگانی »ایتوده«اختصار، لغت 

ھا از ھر م و تبصرهیبرنامھ، ضما. چارچوب چیزی جدا افتاده در برنامھ ما نیستاین شعار 
جلوگیری  توسط ناپیگیرترین مبارزین برای آزادی و حتی مبارزین علیھ آن، گونھ سوء تعبیر

در رابطھ با شعارھای دیگر برنامھ ما چنانکھ در زیر می آوریم، موجود د. این تصریح، نمی کن
 جمھوریھ وسیلھ جایگزین ساختن آن ب -٢حکومت خودکامھ تزاری؛  سرنگونی -١است: 

کھ از طریق قانون اساسی دمکراتیک حفاظت گردد، یعنی تمرکز  حاکمیت مردم -٣دمکراتیک؛ 
کھ با دربر گرفتن نمایندگان مردم مجلس  قانون گذاریقدرت عالی دولتی در دست مجمع  تمام

  واحدی را تشکیل دھد.
یھ شعارھای فوق است؟ چرا آیا می توان تردید داشت کھ ھر دمکرات پیگیری مجبور بھ قبول کل

، ھم بھ وسیلھ ریشھ شناسی و ھم بھ واسطھ اھمیت سیاسی کھ در »دمکرات«لغت خود کھ 
حاکمیت مردم دریافت می شود.  طرفدارسراسر تاریخ اروپا کسب کرده است، بھ عنوان 

بنابراین سخن گفتن از دمکراسی و در ھمان حال مردود شمردن حتی یکی از شعارھای فوق، 
موجود بین خواست بورژوازی برای حفظ مالکیت  تضادعمده، یعنی  تضادمل است. اما مھ

آنقدر ژرف است کھ سخنگویان یا دنبالھ روان  ،آزادی ھب میل اوخصوصی بھ ھر قیمت و 
ھمانطور کھ ھمھ بورژوازی لیبرال بھ ناچار خویشتن را در چنین موقعیت مضحکی می یابند. 

، است شدن لیبرالی با ابعاد بسیار وسیع بھ سرعت در حال تشکیلمی دانند، در روسیھ، حزب 
 ،ناشا ژیزنھایی از قبیل مجمع آسواباژدنیھ، توده مردم زمستوو و روزنامھ طرفداری حزبی کھ
 - . این حزب لیبرالرا دارد ،و غیره و غیره ١٤روسکیھ ودوموستی ،سین اتشستوا ،ناشی دنی

ولی آنطور کھ از  .خوانده شود» دمکراتیک - خواه طھمشرو«بورژوا مایل است بھ نام حزب 
است. این حزب  سلطنت طلبدر حقیقت حزبی  ،ھا و برنامھ آسواباژدنیھ غیرقانونی پیداستبیانیھ

و برای مجلس اعیان  ،نظام تک مجلسی را نمی خواھد ،بھ ھیچ وجھ خواستار جمھوری نیست
کوچکترین  ،اقامت) را پیشنھاد می نمایدحق رأی غیرمستقیم و عمال غیرھمگانی (مشروط بھ 

                                                
ویراستار. –» نگارنده روس«، »فرزندان سرزمین پدری«، »ایام ما«، »زندگی ما« -١٤
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قدرت عالی دولتی بھ مردم ندارد (با اینکھ برای ظاھرسازی، چھ بسیار  تماماشتیاقی بھ انتقال 
حکومت خودکامھ نیست.  سرنگونیشیفتھ گفتار درباره انتقال قدرت بھ مردم است)، و خواستار 

مجلس اعیان (کھ در آن  -٢ ؛طنتسل - ١تنھا خواھان تقسیم قدرت میان سھ بخش زیر است: 
بخشی کھ بر اصول دمکراتیک بنا می  تنھامجلس عوام،  -٣و  ؛مالکین و سرمایھ داران حاکمند)

  گردد.
 توسط اگر حتی ،ما» دمکراتیک«بدین ترتیب این حقیقتی انکارناپذیر است کھ بورژوازی 

 اندمستقیم سرمایھ بوده وذکھ کمتر از ھمھ تحت نفعناصرش پیشرفتھ ترین و تحصیل کرده ترین 
 .می ترسداز حاکمیت مردم » دمکراتیک«در پس انقالب روان است. این حزب  ،نمایندگی شود

 اھمیتو  مفھومای را تکرار می کند، در حقیقت در حالی کھ شعار ما یعنی مجلس مؤسسان توده
ستفاده از این شعار، و با استفاده، یا صحیح تر است بگوییم سوء ا تحریف می کندآن را یکسره 

  مردم را بھ بیراھھ می کشد.
چیست؟ مجلسی است کھ در وھلھ اول، بھ راستی اراده مردم را بیان » ایمؤسسان توده«مجلس 

کند. بدین منظور، وجود حق رأی ھمگانی در کلیھ جوانب دمکراتیک و تضمین کامل آزادی می 
نظمی سیاسی کھ » بنیان گذاردن«س در مبارزه انتخاباتی الزم است. در وھلھ دوم، این مجل

. چون روز روشن است بھ راستی دارای قدرت و اختیار است، تضمین می کندحاکمیت مردم را 
ای و نھ در حقیقت مؤسس می تواند باشد. لیکن کھ بدون این دو شرط ، مجلس نھ واقعًا توده

 استھزاءات بودنشان بورژواھای لیبرال ما و طرفداران مشروطھ سلطنتی (کھ ادعای دمکر
از شرایط فوق را نمی خواھند! نھ تنھا از  ھیچکداممردم است) تضمین و حفاظت واقعی 

انتقال واقعی قدرت و اختیار بھ مجلس  یا تضمین واقعی آزادی کامل در تبلیغات انتخاباتی
درصدد مؤسسان عاجزند، بلکھ برعکس، از آنجا کھ حفظ سلطنت را ھدف قرار می دھند، 

ند. قدرت و اختیار واقعی در دست نیکالی ھستانجام ھر دو وظیفھ فوق  ممکن ساختنغیر
انتخابات آزاد و » تضمین«ست کھ تشکیل مجلس و ان معنیاین بد .خونخوار باقی می ماند
بدین مردم گذارده شده است. واقعًا کھ چقدر دمکراتیک است!  ھولناکھمگانی، بھ عھده دشمن 

 نباید بتواند )(بھ نظر بورژواھای لیبرالو ھرگز نخواھد توانست  مجلس مؤسسان معناست کھ
 شد؛این مجلس کامال خالی از قدرت و اختیار خواھد  آورد؛را بھ دست  و اختیار کاملقدرت 

 معاملھ نمایدو  بھ تفاھم برسد، توافق حاصل کند، کنار بیایدصرفًا موظف است با نیکالی دوم 
حق رأی  انتخاب شده توسطمجلس اعطا گردد! مجلس مؤسسان تا اندکی از قدرت شاھانھ بھ 

ھمگانی، کوچکترین تفاوتی با مجلس عوام نخواھد داشت. این بدان معنی است کھ مجلس 
، بھ وسیلھ اراده مردم بر فرازو اجرای اراده مردم تشکیل گردد،  بیانمؤسسان، کھ بایستی برای 

 ،آن باالتر ازاراده مجلس اعیان و » سمؤس« طوری طراحی می شود تا بورژوازی لیبرال
  .باشد یاراده سلطنت و نیکال

آیا این بدیھی نیست کھ بورژواھای لیبرال، این اعیان متعلق بھ آسواباژدنیھ، طی گفتگو، سخن 
مشورتی و ضد ، عمال مجلسی مردمیمجلس مؤسسان  یک پراکنی و داد و بیداد در مورد

 ی خواھند بجای رھایی بخشیدن بھ مردم از طریق قانونمآنھا را طرح ریزی می کنند؟  مردمی
قدرت مردم را ابتدا تحت سلطۀ سلطھ تزار (سلطنت طلبی) و سپس تحت سلطۀ ، اساسی

  .درآورندبورژوازی بزرگ متشکل (مجلس اعیان) 
کھ بدون آزادی کامل تبلیغ و بدون  - ١اظھار دارد:  باید اگر کسی مایل بھ انکار نتیجھ فوق است

ی واقعی کلیھ حقوق ویژه تبلیغاتی دولت تزاری، بیان واقعی اراده عامھ در انتخابات ممکن الغا
اختیار واقعی را نھ در نزد خود، بلکھ در دست مجلسی از نمایندگان کھ قدرت و  - ٢یا  ؛است
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صرفًا مشورتی نیست. مدعی سخنان فوق می بایست یا  نھادیتزار باقی گذارده است، در عمل 
بی شرم باشد یا احمقی بی درمان. تاریخ قاطعانھ ثابت می کند مجلسی از نمایندگان کھ حقھ بازی 

در واقعیت امر، مادامی کھ قدرت دولتی در دست سلطنت  ،با شکل سلطنتی دولت ھمزیستی کند
ی مشورتی است کھ اراده پادشاه را بھ اراده مردم مقید نمی کند، بلکھ خواست نھاد، می ماند

برای  ،قدرت را بین پادشاه و مردم تقسیم می کندیعنی  ،می دھد وفقراده پادشاه مردم را با ا
یک نظام جدید چک و چانھ می زند، لیک آن را نمی سازد. تاریخ قاطعانھ ثابت می کند کھ 
انتخابات واقعًا آزاد نمی تواند وجود داشتھ باشد، و توضیح اھمیت و خصوصیت چنین انتخاباتی 

دولت انقالبی موقت جایگزین دولتی گردد کھ اینکھ یک ان پذیر نیست، مگر مردم امک ھمگیبھ 
مجلس  فراخواندنبھ فرض محال، اگر دولت تزاری، پس از تصمیم بھ . می جنگدبا انقالب 

کلیھ مزایا و باز ھم آزادی تبلیغات را تضمین کند،  رسمًابخوانید: مشورتی) »(مؤسسان«
باتی، کھ از قدرت متشکل دولت منتج می شود، در دست وی تسھیالت عالی برای مبارزات انتخا

باقی خواھد ماند. این مزایا و تسھیالت تبلیغاتی در طول انتخابات اولین مجلس مردم در اختیار 
اند، و مردم بھ زور شروع بھ تمام قدرت بھ مردم ستم روا داشتھھمانھایی خواھد بود کھ با 

  اند.مودهبیرون کشیدن آزادی از چنگال آنان ن
ھنگامی کھ این  ،]٣٢[١٥)٣شماره  ،ریاای می رسیم کھ قبال (پرولتدر یک کالم، بھ ھمان نتیجھ

ای مسئلھ را از زاویھ دیگری مورد بررسی قرار دادیم، بھ دست آمد. شعار مجلس مؤسسان توده
کھ  ، شعاریبھ خودی خود و جداگانھ، در حال حاضر شعار بورژوازی سلطنت طلب است

لھ بین بورژوازی و تزار را طلب می کند. تنھا، سرنگونی دولت تزاری و جایگزینی آن بھ معام
، می تواند استای دولت انقالبی موقت کھ موظف بھ تشکیل مجلس مؤسسان تودهیک وسیلھ 

 ؛. پرولتاریای روسیھ در این مورد نبایستی بھ ھیچ توھمی دچار شودباشدشعار مبارزه انقالبی 
ان عمومی، پرولتاریا را با استفاده از شعارھای خود وی فریب می دھند. اگر در غوغای ھیج

نتوانیم در مقابل نیروی مسلح دولتی نیروی مسلح مردم را قرار دھیم، اگر برکناری دولت 
د، ھر مجلس نشوانجام بطور کامل  دولت انقالبی موقتیک تزاری و جایگزینی آن توسط 
در واقعیت  –و غیره » مؤسسان«، »ایتوده« –آن نھاده شود  نمایندگان، با ھر عنوانی کھ بر

برای تقسیم قدرت با تزار  چانھ زنیمجلس نمایندگان بورژوازی بزرگ خواھد بود کھ بھ منظور 
  تشکیل گردیده است.

ھر چھ احتمال تحقق سریع خواست آنان ھر چھ مبارزه مردم علیھ تزار بیشتر اوج می گیرد و 
نمایندگان مردم فزونی می یابد، پرولتاریای انقالبی بایستی بھ ھمان اندازه  برای برقراری مجلس

باشد. بھ محض کسب آزادی، این متحد پرولتاریا » دمکرات«با دقت بیشتری مراقب بورژوازی 
 -١د داشت: نبھ دشمن وی مبدل خواھد شد. دو عامل، این تغییر و تبدیل را از نظر پوشیده خواھ

کوشش  - ٢و  ؛شعارھای بھ ظاھر دمکراتیک بورژوازی کنندۀ و غیرمتعھدماھیت مبھم، ناقص 
از  واقعیوسایل محافظت  در تبدیل شعارھای پرولتاریا بھ عبارات توخالی و جایگزین کردن

کارگران اکنون بایستی با ھوشیاری بیش از پیش مراقب  .ھای پوچوعده توسطآزادی و انقالب 
شرایط عملی موجود کھ تحت آن مبارزه انتخاباتی و خود  باشند. اگر بھ واسطھ» دمکراتھا«

انتخابات اجرا می شود، مجلس از بیان خواست مردم عاجز بماند و مستقال قادر بھ برقرار 
نخواھد بود. چیزی جز یک عبارت توخالی » ایمجلس مؤسسان توده«نمودن نظام جدید نباشد، 

نکتھ اساسی مورد بحث، اکنون جای خود را بھ  ای، بمثابھمسئلھ فراخواندن مجلس مؤسسان توده

                                                
  ویراستار. –از جلد ھشتم مجموعھ آثار لنین  ۴٩٢-٩٣مراجعھ نمایید بھ صفحات  -١٥
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ھستیم. پرولتاریا  تعیین کننده یرویدادھای آستانھاین فراخواندن داده است. ما در  شیوهمسئلھ 
 -ری انباید بھ شعارھای کلی دمکراتیک دل بندد، بلکھ بایستی در مقابل آنان شعارھای پرولت

یی کھ با چنین شعارھایی نھا آن نیرودمکراتیک خویش را با ھمھ وسعتش طرح نماید. ت
  واقعًا قادر بھ تضمین پیروزی کامل انقالب است. راھنمایی می شود

  
  ۴ری شماره اپرولت

  ١٩٠۵ژوئن  )۴(١٧
  

  توضیحات
  

نشریھ بوربا پرولتاریاتا  ٢در شماره » وظایف دمکراتیک پرولتاریای انقالبی«مقالھ  - ٢٩
)Borba Proletariata(  ١۵مورخ)تجدید چاپ شد. ١٩٠۵یۀ ) ژوئ٢٨  

 )،١٨٩٢حمل و نقل ( وزیر – )Sergei Yulyevich Witte( ویتھ سرگئی یولیویچ کنت - ٣٠
  .) روسیھ تزاری١٩٠٣- ١٩٠۵) و نخست وزیر (١٨٩٢- ١٩٠٣( داراییوزیر 

لیبرال معتدل و یکی از رھبران جنبش زمستوو در  – )D. N. Shipov( ن. شیپف د. - ٣١
، شیپف برنامھ سیاسی ١٩٠۵و حزب ضدانقالبی اکتبریست. در سال  ١٩١٠تا  ١٨٩٠سالھای 

  خود را با شرایط تحمیلی پلیس وفق داد.
ھفتھ نامھ زیر زمینی بلشویکھا و ارگان مرکزی حزب کارگر  –) Proletary( ریاپرولت - ٣٢

 ٢۶مجموعًا  سوسیال دمکرات روسیھ کھ بر اساس تصمیم کنگره سوم حزب بنیان گذاری شد.
  در ژنو منتشر شد. ١٩٠۵این ھفتھ نامھ کھ لنین سردبیر آن بود، از ماه مھ تا نوامبر  ه ازشمار

  
  

  وظایف ما و شورای نمایندگان کارگران
  ]٣٣[ای بھ سردبیر)(نامھ

  
رفقا، اکنون مسئلھ اھمیت و نقش شورای نمایندگان کارگران، با فوریت در مقابل سوسیال 

پرولتاریای پایتخت قرار دارد. من قلم بھ دست می گیرم تا دمکراتھای سن پترزبورگ و تمامی 
اما قبل از آن، مطلقًا الزم می دانم مھمترین  ؛عقایدی چند پیرامون این موضوع مھم بیان کنم

سخن می گویم؛ ھنوز مجبور بھ نوشتن از آن  نگرندهمن بھ عنوان یک  .را قائل شوم احتیاط
و این برای ھر کسی، اگر در  ھستم.گیز یک تبعیدی نفرت ان» خارجھ«تی، از عنل» راه دور«

سن پترزبورگ نبوده است، اگر ھرگز شورای نمایندگان کارگران را ندیده، یا با رفقا در محل 
تبادل نظر نکرده باشد، کامال غیرممکن است عقیده صحیحی از این موضوع واقعی و عملی بھ 

یلھ شخصی بی اطالع نگاشتھ شده است، بھ دست آورد. بنابراین، چاپ این نامھ را، کھ بھ وس
صالحدید ھیئت تحریریھ واگذار می کنم. من این حق را برای خود قائلم، ھر زمان کھ باالخره 

آشنا سازم، در » کاغذی«فرصت کردم خود را با موضوع ، از طریق چیزی بیش از اطالعات 
  عقایدم تجدید نظر کنم.

 ]٣۴[ژیزن ایاونو ۵در شماره ی رسد کھ رفیق رادین، ھ نظرم مو حاال بپردازیم بھ موضوع. ب
 است راخودمان  س.د.ک.ر.ارگان مرکزی ح. ی کھ عمالا ھنشری شماره از این ۵(من کال فقط 

فکر می کنم  : شورای نمایندگان کارگران یا حزب؟اشتباه می کنددر طرح این سؤال م)، ا هدید
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شورای  یھر دوباید این باشد:  قطعًامیم مطرح کردن سؤال بھ این شکل اشتباه باشد، و تص
اینستکھ چگونھ وظایف شورا و  –مھم  بسیارو سؤالی  –حزب. تنھا سؤال  ونمایندگان کارگران 

  روسیھ را از ھم تفکیک، و چگونھ با ھم ترکیب کنیم. کارگری حزب سوسیال دمکرات
ح باشد. از آنجا کھ این بھ دور از صال یحزببھ ھر  کامل من فکر می کنم برای شورا، پیوستن

عقیده احتماال موجب شگفتی خواننده خواھد شد، بالدرنگ بھ توضیح دادن نظریاتم می پردازم 
  ، اظھار می دارم کھ این عقیده یک نگرنده است).با بیشترین تأکیدھم، و  (باز

ف شورای نمایندگان کارگران از درون اعتصاب عمومی، در ارتباط با اعتصاب، و برای اھدا
پرولتاریا،  تمامآن بھ وجود آمد. چھ کسی اعتصاب را رھبری کرد و بھ پیروزی نھائی رسانید؟ 

می باشد. اھداف اعتصاب چھ  –خوشبختانھ یک اقلیت  –کھ دربرگیرنده غیر سوسیال دمکراتھا 
. اھداف اقتصادی، نھ تنھا مربوط بھ کارگران ندسیاسی بود ھم اقتصادی و آنھا ھم؟ ندبود

پرولتاریا، ھمھ کارگران و حتی تا حدی ھمھ مردم زحمتکش  تمامی، بلکھ مربوط بھ دستمزد
، یا حتی ھمھ مردمان روسیھ بود. این اھداف در بود. اھداف سیاسی، دربرگیرنده ھمھ مردم

جھت رھا ساختن تمام مردمان از زیر یوغ استبداد، بقایای سرف داری، حق کشی و ستم پلیسی 
  بود.

در این مورد ھیچ  ؛رویم. آیا پرولتاریا باید بھ مبارزه اقتصادیش ادامھ دھد؟ البتھبگذارید جلوتر 
اختالف نظری در بین سوسیال دمکراتھا نیست، و نمی تواند باشد. آیا این مبارزه باید تنھا توسط 
سوسیال دمکراتھا، یا زیر پرچم سوسیال دمکراتیک ھدایت شود؟ من اینطور فکر نمی کنم؛ من 

(درست است کھ در شرایط کامال متفاوت و اکنون » چھ باید کرد؟«کھ در  دیدگاھی ھنوز بھ
 ھای کارگری، و از اینکھنھ شده) عنوان کردم، پایبندم، یعنی صالح نمی باشد کھ ترکیب اتحادیھ

ای، یا مبارزه اقتصادی شرکت می کنند، بھ اعضای رو ترکیب کسانی را کھ در مبارزه اتحادیھ
بھ نظرم می رسد کھ شورای نمایندگان کارگران، بمثابھ  *دمکرات محدود کرد.حزب سوسیال 

 تمامیتا دربرگیرنده نمایندگانی از  بکوشد، باید را نمایندگی می کند کلیھ مشاغل کھسازمانی 
ن خانگی، کارگران زراعتی و غیره باشد، یعنی متکاراای و اداری، خدکارگران صنعتی، حرفھ

خواھان جنگیدن بطور جمعی برای زندگی کسانی کھ قادر بھ، و  ھمھانی از دربرگیرنده نمایندگ
کسانی کھ دارای حداقل درجھ ابتدائی از صداقت  ھمھبھتر برای تمام مردم زحمتکش اند، از 

تا آنجا کھ بھ ما سوسیال دمکراتھا مربوط می شود،  .]٣۵[صدھا سیاهسیاسی اند، از ھمھ بجز 
در تمام تا نخست، کلیھ سازمانھای حزبمان، تا حد امکان،  کرد حداکثر سعی خود را خواھیم

ای کھ مشترکًا ھمراه با ، سعی خواھیم کرد از مبارزهم، و دونماینده داشتھ باشندھا اتحادیھ
و  دفاع سرسختانھرمان، بدون توجھ بھ نظریاتشان، بھ آن دست می زنیم، برای اھمقطاران پرولت

ری، یعنی ابینی نامتناقض، تنھا جھان بینی راستین پرولتجھان  تنھاخستگی ناپذیر از 
، استفاده کنیم. ما البتھ در راه ترویج این جھان بینی، و در انجام این فعالیت تبلیغی و مارکسیسم

تھییجی، حزب طبقاتی پرولتاریای آگاه، حزب پیوستھ اصولی و کامال مستقل خود، یعنی حزب 
محافظت می کنیم و آن را تحکیم و توسعھ خواھیم بخشید. روسیھ را،  کارگری سوسیال دمکرات

ما بھ  و منظم سازمان یافتھ سوسیال دمکراتیک ری، اگر با فعالیتھایاھر قدم در مبارزه پرولت
طبقھ کارگر در روسیھ و سوسیال دمکراتھا را ھر  ھایتودهناپذیری متصل باشد، یی طرز جدا

  چھ بیشتر بھ ھم نزدیک می کند.

                                                
  ویراستار. –ار لنین مجموعھ آث ۵از جلد  ۴۵١-۶٧مراجعھ نمایید بھ صفحات  *
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قضیھ کھ مربوط بھ مبارزه اقتصادی است، نسبتًا ساده است و بھ ندرت موجب  این جنبھ
برخاستن اختالف خاصی می شود. اما جنبھ دیگر کھ مربوط بھ رھبری سیاسی و مبارزه سیاسی 

ای متفاوت است. با این وجود، با پذیرفتن خطر شگفت زده کردن باز ھم بیشتر است، مسئلھ
نیز گمان می کنم بھ صالح نباشد کھ خواستار پذیرفتن برنامھ سوسیال  خواننده، باید بگویم اینجا

و پیوستن آن بھ حزب سوسیال دمکرات دمکراتیک از جانب شورای نمایندگان کارگران 
شورا (کھ باید بھ  ھر دویبھ نظر من برای رھبری کردن مبارزه سیاسی  کارگری روسیھ باشیم.

  حزب، بھ یک اندازه، مطلقًا الزمند. ویابد)  نتجدیدسازماای کھ در زیر می آید شیوه
کھ در اختیارم » کاغذی«ممکن است من در اشتباه باشم، ولی (بھ استناد اطالعات ناکافی و 

دولت ) باور دارم کھ شورای نمایندگان کارگران باید از نظر سیاسی بھ عنوان جنین یک است
را باید خود را در نزدیک ترین زمان در نظر گرفتھ شود. گمان می کنم کھ شو موقت انقالبی

کند (کھ  برپاممکن دولت موقت انقالبی کل روسیھ اعالم کند، یا باید یک دولت موقت انقالبی را 
  برابر با ھمان است، فقط در شکلی متفاوت).

ای از رشد رسیده است کھ در آن نیروھای انقالب و مبارزه سیاسی ھم اکنون بھ مرحلھ
ناتوان دیگر  اکنون سرکوب انقالب برای ای کھ دولت تزاربرابرند. مرحلھضدانقالب تقریبًا 

بھ حد کافی نیرومند نیست. زوال  ھنوز هسیا صدھادولت  روبیدن، در حالیکھ انقالب، برای است
دولت تزار بھ حد کامل رسیده است. اما حتی در حالیکھ زنده زنده می پوسد، تمامی روسیھ را با 

ه می سازد. در مقابل زوال نیروھای ضدانقالبی، مطلقًا ضروری است کھ خود آلود فسادزھر 
. این سازماندھی، سازمان دادنیروھای انقالبی را، فورًا، بی درنگ و بدون کوچکترین تأخیر 

ارتش انقالبی  از ییاست. این امر، از تشکیل بخشھا داشتھپیشرفت درخشانی  ،بخصوص اخیرًا
پرولتاریا، ایجاد  یکای سوسیال دمکراتشد سریع سازمانھای تودهھای دفاعی و غیره)، ر(جوخھ

 لباس فرمر ما در اھای دھقانی توسط دھقانان انقالبی، و اولین جلسات آزاد برادران پرولتکمیتھ
و روشن بھ سوی آزادی  درستسخت و پرمشقت، ولی  یسربازی و ملوانی، کھ برای خود راھ

  مشھود است.و سوسیالیسم را ھموار می سازند، 
، وحدت کلیھ نیروھای واقعًا انقالبی است، کلیھ آن نیروھایی کھ ھم موجود نیستآنچھ اکنون 

، یک مرکز سیاسی سراسری روسیھ موجود نیستاکنون بھ نحوی انقالبی عمل می کنند. آنچھ 
ھای عمیق خود در میان مردم، نیرومند است، ، مرکزی فعال و تازه کھ بھ واسطھ ریشھاست

ھا برخوردار است، دارای نیروی خستگی ناپذیر انقالبی است کزی کھ از اعتماد مطلق تودهمر
و از نزدیک با احزاب سازمان یافتھ انقالبی و سوسیالیست در تماس است. چنین مرکزی تنھا 

کھ اعتصاب سیاسی را شکوھمندانھ بھ انجام  ای برپا شود می تواند توسط پرولتاریای انقالبی
نیمی از آزادی را  اکنوناکنون قیام مسلحانھ تمامی مردم را سازمان می دھد،  ،ترسانده اس

  برای روسیھ کسب کرده است و آزادی کامل را نیز برایش کسب خواھد کرد.
ممکن است این سؤال پرسیده شود: چرا شورای نمایندگان کارگران نمی تواند تبدیل بھ نطفھ 

سوسیال دمکراتھا نیستند؟ اما این،  فقطکھ در شورا،  چنین مرکزی شود؟ آیا بھ این دلیل است
یک مزیت است نھ یک زیان. ما ھمواره صحبت از ضرورت اتحاد مبارزه جویانھ سوسیال 

ایم و کارگران ایم. ما صحبت از آن می کردهدمکراتھا و دمکراتھای بورژوای انقالبی می کرده
وابستھ بھ  رفقای کارگرای از ست. ھنگامی کھ نامھاین بسیار شایستھ ا .اندآن را عمال انجام داده

کھ بھ ادغام شورا در یکی از ژیزن می خوانم،  ایاورا در نو ]٣۶[حزب سوسیالیست انقالبی
ھای عملی محق احزاب معترضند، نمی توانم نپذیرم کھ این رفقای کارگر در بسیاری از جنبھ

ن با یکدیگر فرق می کند و بھ ھم پیوستن الزم بھ گفتن نیست کھ نظریات ما و آنا می باشند.
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سوسیال دمکراتھا و سوسیالیست انقالبی ھا قابل طرح نمی باشد و چنین پیشنھادی نیز نمی شود. 
ما عمیقًا متقاعدیم، آن کارگرانی کھ بھ نظریات سوسیالیست انقالبی ھا می گروند و معھذا در 

 حقیقتًایک ھدف  مبارزه شان برایلیرغم زیرا آنان ع ،صفوف پرولتاریا می جنگند، متزلزلند
ری را حفظ می کنند. ما بایستی از نظر ایدئولوژیک، در مقابل اری، نظریات غیرپرولتاپرولت

تزلزل آنان، با راسخ ترین عزم بجنگیم، اما در این راه باید مراقب باشیم کھ ھدف انقالبی، این 
 گردھم آوردهرا  صادقت و تمامی مردم و حیاتی کھ بھ تصدیق ھمھ رسیده اس مبرمھدف زنده، 

انقالبی  -است، صدمھ نبیند. ما ھنوز معتقدیم کھ نظریات سوسیالیست انقالبی ھا، دمکراتیک 
است و نھ سوسیالیستی. ما بخاطر اھداف مبارزه جویانھ مان، در حالی کھ استقالل حزبمان را 

سازمانی مبارزه جو است و بایستی  و شورا، حفظ می کنیم، باید بھ اتفاق یکدیگر گام برداریم
دمکراتیک را می  یق و فداکار، بھ ھنگامی کھ انقالباد. اخراج دمکراتھای انقالبی صباشد

غالب آمدن بر تزلزل آنان ھیچ  ایگذرانیم، کاری عبث می باشد، این یک حماقت است. ما بر
 پشتیبانیتوسط واقعیت در ھر قدم  و مشکلی نخواھیم داشت، زیرا نظریات ما توسط خود تاریخ

د. اگر جزوه مان سوسیال دمکراسی را بھ آنان نیاموختھ است، انقالبمان خواھد آموخت. نمی شو
بھ خدا عقیده دارند، و آن روشنفکرانی کھ از  کھ مطمئنًا آن کارگرانی کھ مسیحی باقی می مانند،

را از شورا و یا حتی از حزب اما ما آنھا  ؛دفاع می کنند (وای بر آنھا!)، نیز متزلزلند عرفان
ھای اخراج نخواھیم کرد، زیرا این ایمان محکم ماست کھ مبارزه واقعی و کار در میان الیھ

گوناگون، تمام عناصر دارای روحیھ زنده را قانع خواھد کرد کھ مارکسیسم حقیقت است، و آن 
 عظیمتمان، قدرت کسانی را کھ فاقد روحیھ زنده ھستند، بھ کنار خواھد راند. و ما قدر

ای مورد تردید قرار نمی روسیھ را، لحظھ کارگری مارکسیستھا در حزب سوسیال دمکرات
  دھیم.

نمایندگان کارگران، بمثابھ مرکزی انقالبی کھ رھبری سیاسی را تأمین می شورای بھ نظر من، 
شورا باید  نیست، بلکھ بعکس، بسیار محدود است. ایبیش از حد گسترده کند، نھ تنھا سازمان

خود را دولت موقت انقالبی اعالم کند، یا چنین دولتی را تشکیل دھد، و در این راه بایستی بھ 
نھ تنھا از کارگران، بلکھ در  ی کھنمایندگانمایندگان جدیدی را منظور دارد، ھر طریق، شرکت ن

قانان انقالبی، و ، از دھدوم ،وھلھ اول، از ملوانان و سربازان کھ در ھمھ جا جویای آزادی اند
ای نیرومند را برای دولت سوم، از روشنفکران بورژوای انقالبی می باشند. شورا باید ھستھ

موقت انقالبی برگزیند، و آن را توسط نمایندگان کلیھ احزاب انقالبی و کلیھ دمکراتھای انقالبی 
نمی  ب مختلط و وسیعیانقالبی و نھ لیبرال) استحکام بخشد. ما از چنین ترکی ، فقط(ولی، البتھ

بھ راستی خواھان آنیم، زیرا انقالب کبیر روسیھ نمی تواند کامال موفق گردد، مگر  –ھراسیم 
آنکھ پرولتاریا و دھقانان متحد شوند، و مگر آنکھ سوسیال دمکراتھا و دمکراتھای انقالبی 

ایف عملی . این، اتحادی موقت برای برآورده کردن وظاتحادی برای مبارزه تشکیل دھند
بالواسطھ و مشخص خواھد بود، در حالیکھ منافع مھم تر پرولتاریای سوسیالیست، منافع اساسی 

روسیھ  کارگری و اھداف نھایی اش، توسط حزب مستقل و پیوستھ اصولی سوسیال دمکرات
  سرسختانھ مورد حمایت قرار می گیرد.

، مشکل بتوان مرکزی بھ حد ممکن است اعتراض شود کھ اگر این ترکیب مختلط و وسیع باشد
. من این را با یک سؤال پاسخ می برپا کردکافی مستحکم و متحد، برای اعمال رھبری عملی، 

ثابت نکرد کھ  در واقعیت امر؟ آیا کمیتھ اعتصاب، ھستندچھ  ]٣٧[انقالب اکتبر درسھایدھم: 
 مشتاقانھا آن کمیتھ، خود، مرکز عمومًا بھ رسمیت شناختھ شده است، کھ دولت واقعی است؟ و آی

از  حقیقتًا را کھ حقیقتًا انقالبی است و ]٣٨[»ھااتحاد اتحادیھ«ھا و نمایندگان آن بخش از اتحادیھ
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مبارزه سرسختانھ پرولتاریا برای آزادی حمایت می کند، در صفوف خود نمی پذیرد؟ نکتھ 
 د نیرومند باشد، وری دولت موقت انقالبی بایاکھ بخش عمده و خالص پرولت اساسی اینست

مثال در مقابل ھر صدھا نماینده کارگران، ملوانان، سربازان و دھقانان، چند دوجین  بایستی
در عمل سریعًا  ھارادارم کھ پرولت باورھای روشنفکران انقالبی موجود باشد. نماینده از اتحادیھ

  د.نقادر خواھد بود کھ نسبت مناسب را مستقر ساز
ای بھ حد کافی کامل طرح کھ مشکل بتوان برای چنین دولتی، برنامھ ممکن است اعتراض شود

را تضمین کند، و بھ حد کافی وسیع باشد کھ یک اتحاد مبارزاتی عاری  کرد کھ پیروزی انقالب
ریاکاری را ممکن سازد. پاسخ خواھم داد: چنین  یااز ھر گونھ محافظھ کاری، ابھام، نارسائی 

شده است. این برنامھ، ھم اکنون،  بھ پیش گذاشتھکامل توسط واقعیت ای ھم اکنون، بطور برنامھ
در اساس، توسط کلیھ عناصر دارای آگاھی سیاسی، مطلقًا از تمام طبقات و بخشھای جمعیت، 

شده است. تحقق کامل آزادی سیاسی، کھ تزار چنان  پذیرفتھمنجملھ کشیش ھای ارتدکس، 
این برنامھ قرار گیرد. الغاء کلیھ قوانین محدود  صدرر ریاکارانھ قول آن را داده است، باید د

کلیھ نھادھای  الغاءکننده آزادی بیان، اندیشھ، گردھم آیی، مطبوعات، اجتماعات و اعتصابات، و 
محدود کننده این آزادیھا، بایستی بالواسطھ و واقعی باشد، این آزادیھا بایستی تضمین شوند و بھ 

برنامھ بایستی تشکیل یک مجلس مؤسسان ملی را، کھ از حمایت راستی بھ اجرا درآیند. این 
اختیار و نوین در روسیھ  نظامیمردمی آزاد و مسلح برخوردار است، و برای مستقر کردن 

متوجھ  انقدرت کامل دارد، تأمین کند. این برنامھ باید تسلیح مردم را میسر سازد. ھمگ
ام شود، این است کھ فعالیتھایی کھ ھم اکنون اند. آنچھ باید انجدهشضرورت مسلح شدن مردم 

آغاز شده است و ھمھ جا در حال انجام می باشد، تکمیل و متحد گردد. برنامھ دولت موقت 
انقالبی ھمچنین بایستی اعطای بالواسطھ آزادی کامل واقعی بھ ملیتھای تحت ستم ھیوالی 

اریا آماده انجام وظیفھ است. او اجازه ای آزاد متولد شده است. پرولتتزاری را تأمین کند. روسیھ
او نھ فقط  ؛نخواھد داد بار دیگر لھستان قھرمان سرکوب گردد. او خود وارد عمل خواھد شد

ای آزاد و روسیھ یتوسط اعتصابات صلح آمیز، بلکھ ھمچنین با زور اسلحھ برای ھر دو
ر، کھ ھم اکنون کارگران در لھستانی آزاد خواھد جنگید. برنامھ فوق باید ھشت ساعت روزانھ کا

آن ھستند، و اقدامات فوری دیگر برای تحدید استثمار سرمایھ داری را » بھ چنگ آوردن«حال 
زمینھا بھ دھقانان، پشتیبانی از ھر تأمین کند. باالخره، این برنامھ باید لزومًا شامل انتقال تمامی 

ست می زنند (البتھ، بدون پشتیبانی کردن از د ھااقدام انقالبی کھ دھقانان برای گرفتن زمینھا بھ آن
، کھ بی دھقانانھای انقالو تشکیل کمیتھ ،زمین)» متساوی«خیال واھی تصاحب قطعات کوچک 

  باشد. در ھمھ جا، ،اندد بھ خود شروع بھ شکل گرفتن کردهاکنون خو
رنامھ مبرم و ضرورت عملی این ب صدھا سیاه خصلتو دولت  صدھا سیاهامروز چھ کسی بجز 

را انکار می کند؟ در حقیقت، حتی لیبرالھای بورژوا مایل بھ پذیرش آن در تئوری ھستند! تا 
آنجا کھ بھ ما مربوط می شود، باید با کمک نیروھای مردم انقالبی آن را بھ عمل درآوریم؛ برای 

دولت موقت ممکن، از طریق پرولتاریا، کھ  بھ سریع ترین نحوانجام این امر، باید آن نیروھا را 
انقالبی را اعالم می کند، متحد سازیم. درست است، تنھا قیامی مسلحانھ حقیقتًا قادر بھ پی ریزی 

این قیام رشد یابنده و بیش از  ارگاناساس چنین دولتی است. اما دولت پیشنھاد شده، در حقیقت 
ز شود مگر آنکھ تشکیل یک دولت انقالبی، عمال نمی تواند آغاپیش تکمیل شونده، خواھد بود. 

قیام ابعادی آشکار برای ھمھ یافتھ باشد، ابعادی کھ برای ھمھ ملموس باشد. اما اکنون، وقت 
و برای آن برنامھ صریحی  سازمان دادآنست کھ این قیام را از لحاظ سیاسی متحد ساخت، آن را 

عًا نیرومند و سری متعددندعرضھ کرد؛ وقت آنست کھ بخشھای ارتش انقالبی را، کھ ھم اکنون 
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می گردند، بھ ابزارھا و تکیھ گاه عمده این دولت جدید حقیقتًا آزاد و حقیقتًا مردمی، مبدل کرد. 
. وقت آنست کھ مستقیمًا بھ نبرد قطعی نزدیک ھستندمبارزه قریب الوقوع، قیام اجتناب ناپذیر و 

، از جانب سمت دھیمر پرولتاریا را برعلیھ رژیم پوسیده تزا سازمان یافتھ قدرتمیدان آییم، 
  ای بھ تمامی مردم عرضھ کنیم.دولت موقت انقالبی متشکل از پیشروترین کارگران، بیانیھ

اکنون برای ما بدیھی است کھ در میان مردم انقالبی، افرادی را می توان یافت کھ قادرند این 
مھم تر، افرادی با را بھ انجام رسانند، افرادی کامال وفادار بھ انقالب، از این  بزرگوظیفھ 

انرژی خستگی ناپذیر و بی پایان. اکنون برای ما بدیھی است کھ عناصر یک ارتش انقالبی، کھ 
د، و اینکھ این افراد، از ھر طبقھ مردم، کھ ناز این ھدف پشتیبانی خواھد کرد، وجود دار

لیھ جنگی قطعی عھوشیار و دارای آگاھی سیاسی ھستند، ھنگامی کھ دولت جدید،  ،منصف
  روسیھ اعالم می کند، از تزاریسم بھ کلی روی برمی گردانند. یدولت پلیسی و نیمھ فئودال

شھروندان،  –بجاست در آن اعالم جنگ، در آن بیانیھ دولت انقالبی گفتھ شود  –شھروندان 
انتخاب خود را بکنید! آنجا، با تمامی روسیھ قدیم، با ھمھ نیروھای شوم استثمار، ستم و خشونت 

لیھ انسان روبروییم. و اینجا، با اتحادی از شھروندان آزاد کھ دارای حقوق متساوی در کلیھ ع
و پلیس روبروییم. و  ثروتمندانامور دولتی ھستند، روبروییم. آنجا، با اتحادی از استثمارگران، 

اینجا، با اتحادی از تمامی مردم زحمتکش، تمامی نیروھای حیاتی مردم، تمامی روشنفکران 
روبروییم، و اینجا، با کارگران متشکلی کھ برای آزادی،  صدھا سیاهنصف، روبروییم. آنجا با م

  برای آموزش و پرورش و برای سوسیالیسم می جنگند.
انتخاب خود را بکنید شھروندان! اینست برنامھ ما، کھ از مدتی قبل توسط تمامی مردم، پیش 

، اعالم جنگ می صدھا سیاهنام آنھا علیھ دولت  کشیده شده است. اینھا، اھدافمان ھستند کھ بھ
کنیم. ما سعی نداریم ابداعات ذھنی خود را بھ مردم تحمیل کنیم، تنھا ابتکار عمل را در پدید 
آوردن آنچھ کھ بدون آن زندگی در روسیھ بیش از این غیرممکن است، چیزی کھ عمومًا و 

از مردم انقالبی جدا نمی کنیم، بلکھ ھر  شده است، بھ دست می گیریم. ما خود را تصدیقیکصدا 
می گذاریم. ما کامال و فقط بھ  ھاقدم کھ برمی داریم و ھر تصمیمی کھ می گیریم، بھ قضاوت آن

ھای زحمتکش اتکا می کنیم. ما مطلقًا، کلیھ احزاب انقالبی را متحد می ابتکار آزاد خود توده
یلند برای آزادی، برای برنامھ ما، کھ حقوق سازیم و نمایندگانی از ھمھ گروھھای مردم کھ ما

ابتدائی را تضمین و احتیاجات اولیھ مردم را برآورده می کند، بجنگند، بھ صفوفمان فرا می 
رم سربازی و بھ جانب لباس فخوانیم. بخصوص، دستھایمان را بھ طرف رفقای کارگرمان در 

، تا بھ آخر علیھ یوغ زمینداران و برادران دھقانمان دراز می کنیم تا بتوانیم بھ اتفاق ھم
  بوروکراتھا، برای زمین و آزادی بجنگیم.

اجازه اعمال خشونت علیھ  صدھا سیاهبرای مبارزه قطعی آماده شوید شھروندان! ما بھ دولت 
روسیھ نخواھیم داد. ما بخاطر جابجا شدن چند بوروکرات یا استعفای چند افسر پلیس، در 

قدرت کشتن، چپاول و بی حرمتی علیھ مردم را برای خود  صدھا سیاهحالیکھ تمامی توده پلیس 
 صدھا سیاهمحفوظ می دارد، فریب نخواھیم خورد. بگذار بورژواھای لیبرال در مقابل دولت 

ھنگامی کھ بھ محاکمھ در ھمان دادگاھھای قدیمی تزاری و  صدھا سیاهسر تعظیم فرود آورند. 
ی تھدید شوند، خنده سر می دھند. ما بھ واحدھای ارتشی تزار بھ وسیلھ ھمان مأموران قدیمی

را، کھ مردم جاھل را با ودکا مست و فاسد می  صدھا سیاهخود دستور خواھیم داد پھلوانان 
کنند، دستگیر کنند؛ ما ھمھ آن ھیوالھا، مانند رئیس پلیس کرونشتات را بھ محاکمھ علنی و 

  انقالبی، توسط ھمھ مردم، می کشانیم.
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از دولت تزاری روی برگردانیده است. پس در پشت  صدھا سیاهدان، ھمھ کس بھ غیر از شھرون
دولت انقالبی صف آرایی کنید، از پرداخت ھر گونھ مالیات و عوارض خودداری کنید و تمام 
نیروی خود را صرف سازماندھی و تسلیح یک نیروی میلیس آزاد مردمی کنید. روسیھ، آزادی 

 تفوقدست  صدھا سیاهخواھد داشت کھ مردم انقالبی بر نیروھای دولت  واقعی را تنھا زمانی
بیابند. در یک جنگ داخلی، ھیچ کس بیطرف نیست و نمی تواند باشد. حزب بیرق سفید، 

 صدھا سیاهدورویی بزدالنھ محض است. آن کس کھ از مبارزه عقب می کشد تکیھ گاه سلطھ 
 صدھا سیاهاز قالب است. کسی کھ انقالبی نیست نمی گردد. کسی کھ لھ انقالب نباشد علیھ ا

. ما متعھد می شویم کھ نیروھا را برای قیامی مردمی، صف آرایی کنیم و تعلیم دھیم. بگذار است
در روسیھ  ، ھیچ اثری از نھادھای قدرت تزاری]٣٩[تا سالروز آن روز بزرگ، نھم ژانویھ

ان، روسیھ را ھمانا کشوری آزاد، با مجلس بھاری پرولتاریای جھ تبجای نماند. باشد کھ تعطیال
  مؤسسانی کھ از سوی تمامی مردم آزادانھ تشکیل شده است، بیابد.

  
***
  

من تحول شورای نمایندگان کارگران بھ یک دولت موقت انقالبی را بدین گونھ تصویر می کنم. 
ھای حزبمان، تمام و این وظایفی است کھ در مرتبھ اول و مھم تر از ھر چیز، برای تمام سازمان

کارگران آگاه، خود شورا، کنگره قریب الوقوع کارگران در مسکو و برای کنگره اتحادیھ 
  ، معین می کنم.]۴٠[دھقانان

  
  ١٩٠۵نوامبر  )١٧- ١۵( ۴- ٢ نوشتھ شده بین

  پراودا بھ چاپ رسید. ٣٠٨، در شماره ١٩۴٠نوامبر  ۵نخستین بار در 
  

  توضیحات
   

این مقالھ برای اولین بار شوراھا را بھ  –» نمایندگان کارگرانوظایف ما و شورای « - ٣٣
در توسط لنین عنوان ارگان قیام و اشکال ابتدایی یک قدرت جدید انقالبی ارزیابی کرد. مقالھ 

مدتی در آن جایی کھ او ھنگام مراجعت از تبعید بھ روسیھ در استکھلم،  ١٩٠۵اوایل نوامبر 
قالھ را برای نووایا ژیزن فرستاد اما آن روزنامھ منتشرش نکرد. لنین ماقامت داشت، نوشتھ شد. 

  پیدا نشد. ١٩۴٠دستنوشتھ این مقالھ تا پاییز 
اولین روزنامھ علنی بلشویکھا، کھ از  – »)نوزندگی « Novaya Zhizn( ژیزن ایاونو - ٣۴
. لنین ، روزانھ در سن پترزبورگ منتشر می شد١٩٠۵دسامبر ) ١۶(٣تا  نوامبر) ٩اکتبر( ٢٧

، سردبیر این نشریھ شد. نشریھ، عمال ١٩٠۵در بدو بازگشتش بھ روسیھ، در اوایل نوامبر 
و. لوناچارسکی، از  اس. اولمنیسکی و آ. و. وروسکی، ام. بود. و. ح.س.د.ک.ر.ارگان مرکزی 

نزدیک با این نشریھ ھمکاری می کردند و ماکسیم گورکی برای آن مقالھ می نوشت و کمکھای 
  قابل توجھ عرضھ می داشت.مالی 

شماره از  ١۵در روز بود.  ٨٠٠٠٠علیرغم مزاحمتھای مکرر، تیراژ این روزنامھ نزدیک بھ 
، توسط دولت بستھ ٢٧شماره آن ضبط و از بین برده شد. این روزنامھ بعد از شماره  ٢٧جمعًا 

  منتشر شد. غیرقانونیکھ آخرین شماره آن بود، بطور  ٢٨شماره  ؛شد



٣۵

گروھھایی از سلطنت طلبان کھ توسط پلیس تزاری،  – )Black Hundreds( ا سیاهصدھ - ٣۵
انقالبیون را ترور می  صدھا سیاهبرای جنگیدن علیھ جنبش انقالبی سازمان داده شده بودند. 

  کردند، روشنفکران مترقی را مورد حملھ قرار داده و قتل عام یھودیان را سازمان می دادند.
  . ١۶بھ توضیح شماره مراجعھ نمایید  - ٣۶
   .١٩٠۵ اشاره بھ اعتصاب سیاسی سراسری روسیھ در اکتبر - ٣٧
) یک سازمان سیاسی روشنفکران لیبرال Union of Unions» (ھااتحاد اتحادیھ« - ٣٨

انجمن حقوقدانان، نویسندگان، اطباء،  ١۴نخستین کنگره  در ١٩٠۵بورژوا، کھ در ماه مھ 
گرفت. کنگره خواستار تشکیل مجلس مؤسسان با انتخابات آزاد  مھندسین، معلمان و غیره، شکل

را اعالم کرد؛ ولی دیری نپایید کھ این » ینگدومای بول«، تحریم ١٩٠۵، در ژوئیھ »اتحاد«بود. 
از » اتحاد«، ١٩٠۶ تا پایانموضع را ترک کرد و تصمیم بھ شرکت در انتخابات دوما گرفت. 

  ھم پاشیده شد.
، نظامیان بھ دستور تزار، بھ روی تظاھرات صلح آمیز ١٩٠۵ویھ در روز نھم ژان - ٣٩

ای بھ تزار، کارگران بی سالح سن پترزبورگ، کھ با زنھا و بچھ ھایشان بھ قصد تقدیم عریضھ
ایشان را توضیح می داد، آتش گشودند. این قتل  مطلق کھ وضعیت غیرقابل تحمل و بی حقوقی

نابود باد «با شعار ای و تظاھرات بات سیاسی تودهعام کارگران بی سالح، موجی از اعتصا
 ١٩٠۵- ٧را در سرتاسر روسیھ برانگیخت. وقایع نھم ژانویھ، نشانھ شروع انقالب » !استبداد

  .ندبود
سازمانی  – )All Russian Peasant Union( اتحادیھ سراسری دھقانان روسیھ - ۴٠

ھای اول و ھ و تاکتیکھای آن در کنگرهشد. برنام برپا، ١٩٠۵انقالبی بود کھ در  - دمکراتیک 
خواستار » اتحادیھ« د، تھیھ گردید.دندر مسکو تشکیل ش ١٩٠۵دوم آن، کھ در اوت و نوامبر 

تاکتیک تحریم دومای اول را برگزید. آزادی سیاسی و تشکیل بالواسطھ مجلس مؤسسان شد و 
مت زمینھای متعلق بھ برنامھ ارضی آن، الغای مالکیت خصوصی زمین و واگذاری بدون غرا

یک » اتحادیھ«و دولتی را بھ دھقانان خواستار بود.  سلطنتیکلیسا و زمینھای  ھا،صومعھ
بود،  زمینداری بزرگسیاست نیم بند و نامنظمی را دنبال می کرد؛ در حالی کھ خواستار الغای 

ف حمالت پلیس از ھمان ابتدا ھد» اتحادیھ«، رضایت داد. مالکینبھ پرداخت غرامت محدود بھ 
  از بین رفت. ١٩٠۶ تا پایانقرار گرفت و 


