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 بس شگرف ی     در لحظه انقالب تعقيب حوادثى که براى ارزيابى شعارهاى تاکتيکى احزاب انقالبى به ميزان

ما در *. اين رساله قبل از حوادث ُادسا نوشته شده است . مدارک جديد بدست ميدهد کارى است بس دشوار

 اين حوادث حتى آن سوسيال همتذکر شديم ک" ) **يدهدانقالب درس م"، مقاله ٩ماره ش) (٢" (پرولتارى"

 پروسه را وضع نموده و ترويج ايده مربوط به حکومت انقالبى موقت را نفى -دمکراتهايى را هم که تئورى قيام 

سّلما با چنان سرعت و انقالب م. ميکردند مجبور نمود عمال بجانب مخالفين خود گرويده يا شروع بگرويدن نمايند

و آنچه . آميز تکامل سياسى، غير قابل تصور به نظر ميرسد  مسالمتهاى دورهچنان عمقى تعليم ميدهد که در 

 .ها نيز تعليم ميدهد بخصوص اهميت دارد اين است که انقالب نه فقط به رهبران، بلکه به توده

. رگر روسيه سوسيال دمکراتيسم را خواهد آموختهاى کا      جاى هيچگونه ترديد نيست که انقالب به توده

انقالب، با نشان دادن طبيعت واقعى طبقات گوناگون جامعه، با نشان دادن اين که دمکراسى ما جنبه بورژوايى 

دارد و با نشان دادن تمايالت واقعى دهقانان که انقالبى بودن آنها روح بورژوا دمکراتيک داشته ولى آنچه را که در 

نبوده بلکه ايده مبارزه طبقاتى جديدى بين بورژوازى دهقانى و " يونسوسياليزاس"د نهفته دارند ايده ضمير خو

انقالب بر تمام توّهمات .  برنامه و تاکتيک سوسيال دمکراسى را در عمل تأييد خواهد کرد-پرولتارياى ده است، 

و در مسئله تکامل " رولوسيونرها -حزب سوسياليست" سابق که مثال در طرح برنامه هاى دنيککهنه ناُر

ما و در مسئله اهميت پيروزى کامل قيام دهقانان با " جامعه"دارى در روسيه و در مسئله دمکراتيسم  سرمايه

انقالب براى اولين بار طبقات . وضوح کامل خودنمايى ميکند، بيرحمانه و بطرزى قطعى قلم بطالن خواهد کشيد

اين طبقات با سيماى سياسى مشخصى از انقالب خارج ميشوند . واهد دادگوناگون را تعميد سياسى واقعى خ

ها و شعارهاى تاکتيکى ايدئولوگهاى خود، بلکه ضمن عمليات آشکار سياسى  زيرا خود را نه فقط بوسيله برنامه

 .ها نيز نشان خواهند داد توده

اى که اکنون در مقابل حزب  لى مسئلهو. هاى مردم را تعليم خواهد داد      شکى نيست که انقالب، ما و توده

رزمنده سياسى قرار دارد اين است که آيا ما خواهيم توانست چيزى به انقالب بياموزيم؟ آيا ما خواهيم توانست 

 طبقه تا به آخر انقالبى يعنى پرولتاريا استفاده نهاز صّحت آموزش سوسيال دمکراتيک خود و از ارتباط خود با يگا

و نشان پرولترى به انقالب بزنيم، و انقالب را نه در گفتار بلکه در کردار به پيروزى قطعى و واقعى نماييم، تا ُمهر 

 برسانيم و نا استوارى، نيمه کارى و خيانت بورژوازى دمکرات را فلج گذاريم؟

زيابى و اما حصول آن از طرفى منوط است به صحت ار.      ما بايد تمام مساعى خود را متوجه اين هدف سازيم

ما از موقعيت سياسى و درستى شعارهاى تاکتيکى ما و از طرف ديگر به پشتيبانى نيروى مبارز عمال موجوِد 

 و گروههاى حزب ما يعنى کار ترويج ازمانهاهاى کارگر از اين شعارها، کار عادى و روزمّره و جارى کليه س توده

اين کار . ها گرديده است ه تحکيم و توسعه روابط با توده تماما متوجيالت،و تشک) آژيتاسيون(، تبليغ )پروپاگاند(

در اين لحظه طبقه . همواره ضرورى است ولى در لحظه انقالب کمتر از هر موقع ديگر ميتوان آن را کافى دانست

اييم تا  غريزى شور قيام آشکار انقالبى فراميگيرد و ما بايد بتوانيم وظايف اين قيام را صحيحًا معّين نمرکارگر را بطو

نبايد . المقدور وسيعتر فراهم سازيم بعدًا موجبات آشنايى با اين وظايف و شيوه درک آنها را در مقياسى حتى

 هاى   به  رابطه  ما با توده، چه بسا ايدهبتفراموش  کرد  که ا کنون  در  پِس پرده  بدبينى  متداول  نس
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 يقين است که ما هنوز بايد براى تربيت.  در خصوص نقش پرولتاريا در انقالب نهفته استبورژوايى

کنون تمام مطلب بر سر اين است که مرکز ثقل عمده ولى ا.  تشکل طبقه کارگر بسيار و بسيار کار کنيمو

ها و جمعيتهاى علنى يا در قيام مسلحانه و در  سياسى اين تربيت و اين تشکل در کجا بايد قرار گيرد؟ در اتحاديه

.  ديگرى، طبقه کارگر تربيت و متشکل ميگرددرکار ايجاد يک ارتش انقالبى و حکومت انقالبى؟ چه در اين و چه د

ن و هم آن ديگرى البته ضرورى است، ليکن اکنون، در انقالب فعلى تمام مسئله در اين است که مرکز ثقل هم اي

 تربيت و تشکل طبقه کارگر در کجا قرار خواهد گرفت، در اولى يا در دومى؟

ى که      فرجام انقالب منوط به آن است که آيا طبقه کارگر نقش همدست بورژوازى را بازى خواهد کرد، همدست

از لحاظ نيروى تعرض عليه حکومت مطلقه، توانا ولى از لحاظ سياسى ناتوان است يا اينکه نقش رهبر انقالب 

" آسواباژدنيه"و به همين جهت است که . يکنندنمايندگان آگاه بورژوازى بخوبى اين موضوع را درک م. اى را توده

ها و  راسى را که در شرايط کنونى براى اتحاديهدر سوسيال دمک)"۴(اکونوميسم "نظريات آکيموفى يعنى ) ٣(

و نيز به همين جهت است که آقاى استرووه تمايالت . جمعيتهاى علنى اهميت درجه اول قائل است، ميستايد

به همين جهت است ).  آسواباژدنيه٧٢در شماره ( ايسکراى نو تهنيت ميگويد شىاصولى آکيموفى را در خط م

به محدوديت منفور انقالبى تصميمات کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات که او با خشم و غضب تمام 

 .روسيه ميتازد

در . اى است ها داراى اهميت ويژه      شعارهاى تاکتيکى صحيح سوسيال دمکراسى، اکنون براى رهبرى توده

لى دقيق، کاسته زمان انقالب هيچ چيز خطرناکتر از اين نيست که از اهميت شعارهاى تاکتيکى از لحاظ اصو

 را ميگيرد ولى در عين دمکراسى عمال جانب مخالفين خود در سوسيال ١٠٤در شماره ) ۵(مثال ايسکرا . شود

دهنده راهى  حال درباره اهميت شعارها و تصميمات تاکتيکى که در پيشاپيش زندگى حرکت ميکنند و نشان

و حال . اعتنايى سخن ميگويد ره ميپيمايد، با بىهستند که جنبش با يک سلسله عدم موفقيتها و اشتباهات و غي

آنکه تدوين تصميمات تاکتيکى صحيح براى حزبى که ميخواهد پرولتاريا را طبق روح و اصول دقيق مارکسيسم 

هاى کنگره سوم حزب  قطعنامه. رهبرى نمايد نه اينکه فقط به دنبال حوادث گام بردارد حائز نهايت اهميت است

ترين و کاملترين بيان  دقيقترين، سنجيده* ات روسيه و کنفرانس قسمت منشعب شده حزبکارگر سوسيال دمکر

 تاکتيکى را بدست ما ميدهد که بطور تصادفى بتوسط چند نويسنده اظهار نشده، بلکه به تصويب تنظرا

 برميدارد، حزب ما در پيشاپيش تمام احزاب ديگر گام. نمايندگان مسئول پرولتارياى سوسيال دمکرات رسيده است

حزب ما برخالف اپوتونيسم بورژوا دمکراتهاى . اند زيرا داراى برنامه دقيقى است که همه آن را تصويب کرده

" طرح"رولوسيونرها که فقط در موقع انقالب به ِصرافت -مآبانه سوسياليست پردازى انقالبى و عبارت" آسواباژدنيه"

ه را مطرح مينمايند که آيا انقالبى که در مقابل چشم آنها بوقوع اند و براى اولين بار اين مسئل برنامه افتاده

هاى تاکتيکى خود نيز براى احزاب ديگر نمونه   يا نه، بايد در امر مراعات شديد قطعنامهت بورژوايى اسيپيونددم

 .باشد

دمکرات هاى تاکتيکى کنگره سوم حزب کارگر سوسيال       به همين جهت است که ما مطالعه دقيق قطعنامه

روسيه و کنفرانس و تعيين انحرافاتى را که در آنها از اصول مارکسيسم شده است و درک وظايف مشخص 

.  انقالبى ميشماريمسىپرولتارياى سوسيال دمکرات را در انقالب دمکراتيک، از اهم وظايف سوسيال دمکرا

از نقطه نظر اصول مارکسيسم و وارسى تاکتيک ما . رساله حاضر به همين منظور هم اختصاص داده شده است

 درسهاى انقالب براى آن کسانى هم که ميخواهند موجبات
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ژنو در " (کنفرانس"فقط بلشويکها و در ) ١٩٠٥لندن، ماه مه (در کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روس *

ناميده ميشوند، و " ها نوايسکرايى"در اين رساله منشويکها غالبا . فقط منشويکها شرکت کردند) همان تاريخ

 همفکر آنزمان خود تروتسکى اعالم نمودند انعلت اين تسميه آن است که آنها، ضمن ادامه انتشار ايسکرا، با زب

 ).ت.هـ. ١٩٠٧توضيح لنين در چاپ سال .   (که که بين ايسکراى قديم و نو ورطه عميقى وجود دارد

اکتيک را بمثابه پايه وحدت کامل آينده تمام حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه عمال فراهم نمايند و  توحدت

 .نميخواهند تنها به دادن پند و اندرز اکتفا ورزند ضرورى است
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  مبرمياسی مسئله سیکـ ١

 

. مگانى در لحظه انقالبى که ما در آن بسر ميبريم در دستور روز قرار دارد     مسئله دعوت مجلس مؤسسان ه

حکومت تزارى . سه خط مشى سياسى پديد ميآيد. درباره چگونگى حل اين مسئله عقايد مختلفى وجود دارد

  دهد که مجلس آنها همگانىاجازهضرورت دعوت نمايندگان مردم را مجاز ميشمارد ولى به هيچ وجه مايل نيست 

قبول کنيم، مثل اين است که ) ۶(ها را درباره کارهاى کميسيون بوليگين  چنانچه اخبار روزنامه. و مؤسسان باشد

اى که در شرايط عدم آزادى تبليغات و با يک مقررات انتخاباتى مشروط صنفى  حکومت تزار با يک مجلس مشاوره

وسيال دمکراسى وى را رهبرى مينمايد، خواستار پرولتارياى انقالبى، چون س. ردمحدود انتخاب شود موافقت دا

انتقال کامل قدرت حاکمه بدست مجلس مؤسسان است و براى حصول اين مقصود نه فقط در راه حق انتخابات 

 و ارىعمومى و نه فقط در راه آزادى تام  تبليغات، بلکه عالوه بر آن در راه سرنگون ساختن فورى حکومت تز

بى موقت نيز مجاهدت مينمايد، باألخره بورژوازى ليبرال، که تمايالت خود را با زبان تعويض آن با حکومت انقال

بيان مينمايد، خواستار سرنگون ساختن حکومت تزارى ) ٧" (طلب حزب دمکرات مشروطه"پيشوايان باصطالح 

ال آزاد و  اين موضوع که انتخابات کامقعىنيست و شعار حکومت موقت را به ميان نميکشد و براى تضمين وا

بورژوازى ليبرال، که . صحيح باشد و مجلس نمايندگان بتواند واقعا همگانى و واقعا مؤسسان باشد، اصرار نميورزد

است در ماهيت امر ميکوشد يک بند و بست " آسواباژدنيه"گاه اجتماعى جدى خط مشى هواداران  تنها تکيه

 بوجود آيد و آنهم بند و بستى که در نتيجه آن قدرت هر چه  بين تزار و توده انقالبىيزترىآم المقدور مسالمت حتى

 .بيشتر بدست وى يعنى بورژوازى و هر چه کمتر بدست توده انقالبى يعنى پرولتاريا و دهقانان بيفتد

چنين اند آن سه خط مشى عمده سياسى که با سه نيروى .      چنين است وضعيت سياسى در لحظه حاضر

کارى، يا به  سياست نيمه" آسواباژدنيه"درباره اينکه چگونه هواداران . ابقت دارنداجتماعى روسيه معاصر مط

مآبانه   در زير عبارات دمکراتبتر، سياست خائنانه و عهدشکنانه خود را نسبت به انقال عبارت صحيحتر و ساده

 ببينيم سوسيال دمکراتها حال. ايم صحبت کرده) ٥ و ٤هاى  شماره" (پرولتارى"ميپوشانند، ما تاکنون چند بار در 

اى است که همين چندى  بهترين مدارک در اين مورد دو قطعنامه. وظايف لحظه حاضره را چگونه در نظر ميگيرند

قسمت منشعب شده حزب " کنفرانس"پيش مورد تصويب کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه و 

ها موقعيت سياسى را صحيحتر بحساب ميآورد و تاکتيک  مهاين مسئله که کداميک از اين قطعنا. قرار گرفته است

 ظايفپرولتارياى انقالبى را صحيحتر معّين مينمايد حائز نهايت اهميت است و هر سوسيال دمکراتى که بخواهد و

و تشکيالتى خود را آگاهانه انجام دهد بايد مالحظاتى را که با ماهيت ) آژيتاسيون(و تبليغى ) پروپاگاند(ترويجى 

 .اين قضيه ارتباطى ندارد بکلى کنار گذارده اين مسئله را با دقت کامل موشکافى نمايد

هاى فعاليت سياسى آن       منظور از تاکتيک حزب، روش سياسى آن يا بعبارت ديگر خصلت و خط مشى و شيوه

ثابه يک واحد کل هاى تاکتيکى را بدين منظور صادر مينمايد که روش سياسى حزب بم کنگره حزب قطعنامه. است

انقالبى که در روسيه .  نمايدّينرا نسبت به وظايف جديد و يا نسبت به وضعيت سياسى جديد بطور دقيق مع

آغاز شده است، يعنى جدايى کامل و قطعى و آشکار اکثريت عظيم مردم از دولت تزارى، يک چنين وضعيت 

هاى عملى دعوت مجلسى که واقعا  گى شيوهمسئله جديد عبارت است از چگون. جديدى را بوجود آورده است

 لحاظ تئورى مسئله تشکيل اين مجلس را مدتها پيش و ازسوسيال دمکراسى (همگانى و واقعا مؤسسان باشد 

اند و توده  حال که مردم از دولت جدا شده). قبل از کليه احزاب ديگر رسما در برنامه حزبى خود حل نموده است

پى برده است، حزبى که هدف و منظور خود را سرنگون ساختن حکومت قرار داده به لزوم استقرار نظم جديد 

 در فکر اين باشد که چگونه حکومتى را جايگزين حکومت قديمى که بايد سرنگون شود بنمايد بايداست ناگزير 

شود براى اينکه جواب کاملى به اين مسئله داده . مسئله جديدى در خصوص حکومت انقالبى موقت پيش ميآيد

 را در انقالب جارى و بطور موقتحزب پرولتارياى آگاه بايد نکات زيرين را روشن نمايد، اوال اهميت حکومت انقالبى 

کلى در تمام مبارزه پرولتاريا؛ ثانيا روش خود را نسبت به حکومت انقالبى موقت؛ ثالثا شرايط دقيق شرکت 



 

بر اين حکومت را از پايين يعنى در صورتى که سوسيال سوسيال دمکراسى را در اين حکومت؛ رابعا شرايط فشار 

فقط در صورت روشن شدن کليه اين مسائل، روش سياسى حزب در اين . دمکراسى در آن شرکت نداشته باشد

 .مورد، اصولى، واضح و پا بر جا خواهد بود

.  چگونه حل مينمايد     حال ببينيم قطعنامه کنگره سوم حزب کارگرى سوسيال دمکرات روسيه اين مسائل را

 :اينک متن کامل آن

 قطعنامه مربوط به حکومت انقالبى موقت      "

 :ینکه به اباتوجه

 آن در راه رسيدن به هدفهاى نهايى سوسياليسم، ۀخواه منافع بالواسطه پرولتاريا و خواه منافع مبارز  )١

 جمهورى دمکراتيک را ايجاب مينمايد؛المقدور کاملتر و بالنتيجه تعويض حکومت مطلقه با  آزادى سياسى حتى

 

استقرار جمهورى دمکراتيک در روسيه فقط در نتيجه قيام پيروزمندانه مردم، که ارگان آن حکومت انقالبى   )٢

موقت خواهد بود، امکان پذير است و اين حکومت يگانه حکومتى است که قادر است آزادى کامل تبليغات پيش از 

مجلس مؤسسانى را که واقعا مظهر اراده مردم باشد بر اساس حق انتخاب همگانى، انتخاباتى را تأمين کند و 

 متساوى و مستقيم با اخذ رأى مخفى دعوت نمايد؛

 

اين انقالب دمکراتيک در روسيه، با وجود رژيم اجتماعى و اقتصادى فعلى آن، سلطه بورژوازى را که   )٣

المقدور قسمت بيشترى از  امى، کوشش خواهد کرد حتىناگزير در لحظه معّين، بدون فروگذارى از هيچ اقد

  بلکه آن را تقويت مينمايد؛هپيروزيهاى دوره انقالب را از چنگ پرولتارياى روسيه خارج سازد، ضعيف ننمود

 :  سوسيال دمکرات روسيه مقرر ميداردی سوم حزب کارگرکنگره

 نيز درباره اينکه در لحظه معّينى از آن پيدايش ترين سير انقالب و ضرورى است تصور روشنى درباره محتمل) الف

ما را ) برنامه حداقل(حکومت انقالبى موقت که پرولتاريا اجراى همه خواستهاى فورى سياسى و اقتصادى برنامه 

 . اشاعه يابدرگر در بين طبقه کا-از آن طلب خواهد نمود ناگزير خواهد بود 

رى که تعيين دقيق آنها از پيش غير ممکن است شرکت نمايندگان با در نظر گرفتن تناسب قوا و عوامل ديگ) ب

حزب ما در حکومت انقالبى موقت بمنظور مبارزه بيرحمانه با کليه تالشهاى ضد انقالبى و دفاع از منافع مستقل 

 طبقه کارگر مجاز ميباشد؛

 

ل سوسيال دمکراسى شراط الزم چنين شرکتى نظارت شديد حزب بر نمايندگان خود و حفظ مداوم استقال) ج

است که انقالب سوسياليستى کامل را هدف مساعى خويش قرار داده و به همين جهت هم دشمن آشتى 

 ناپذير تمام احزاب بورژوازى است؛

 

اعم از اينکه شرکت سوسيال دمکراسى در حکومت انقالبى موقت ممکن باشد يا نه، بايد بمنظور حفظ و ) د

 انقالب انديشه لزوم فشار دائمى بر حکومت موقت از طرف پرولتارياى مسلح و تحکيم و بسط توسعه پيروزيهاى

 ". نمودج پرولتاريا ترويیترين قشرها تحت رهبرى سوسيال دمکراسى را در بين وسيع

 

 

 

 

 

 



 

 يه دمکرات روسيالـ از قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوس٢

 د؟يگرد ما مید عای ايجه موقت چه نتی حکومت انقالبدرباره

 

     قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه همانطور که از عنوان آن معلوم است تمامًا و 

اين بمعنى آن است که شرکت سوسيال . منحصرًا به مسئله حکومت انقالبى موقت اختصاص داده شده است

 صحبت فقط بر سر يگررف داز ط. دمکراسى در حکومت انقالبى موقت جزئى از اين مسئله را تشکيل ميدهد

" بکف آوردن قدرت"حکومت انقالبى موقت است نه موضوع ديگرى؛ بنابراين در اينجا به هيچ وجه از مسئله فرضا 

آيا کنگره با کنار گذاردن مسئله اخير و مسائلى نظير آن کار صحيحى کرده . بطور کلى و غيره صحبت نميشود

و حال . وسيه ابدا چنين مسائلى را جزو مسائل روز قرار نميدهداست؟ بدون شک آرى، زيرا موقعيت سياسى ر

اى است که تمام مردم آن را در درجه  آنکه سرنگون ساختن حکومت مطلقه و دعوت مجلس مؤسسان مسئله

 حزب نبايد مسائلى را براى اتخاذ تصميم مطرح نمايند که فالن يا بهمان اديب یکنگره ها. اند اول اهميت قرار داده

 بميان کشيده است، بلکه مسائلى را بايد مطرح نمايند که به تحکم شرايط زمان و بنا بر جريان عينى بيجا يا بجا

 .تکامل اجتماعى داراى اهميت جدى سياسى ميباشند

          اهميت حکومت انقالبى موقت در انقالب فعلى و در مبارزه عمومى پرولتاريا چيست؟ قطعنامه کنگره در 

اين موضوع را خواه از نقطه نظر منافع " المقدور کاملتر آزادى سياسى حتى"با اشاره به لزوم همان آغاز 

و اما آزادى کامل سياسى . روشن مينمايد" سمهدفهاى نهايى سوسيالي"بالواسطه پرولتاريا و خواه از نقطه نظر 

ه تزار با جمهورى دمکراتيک اش تعويض حکومت مطلق همانطور که در برنامه حزبى ما ِاشعار شده است، الزمه

تکيه روى شعار جمهورى دمکراتيک در قطعنامه کنگره به ُحکم منطق و از لحاظ اصولى، ضرورى است زيرا . است

بعالوه اين .  راه دمکراسى است تمام هّمش همانا مصروف به تحصيل آزادى کامل استتازپرولتاريا که مبارز پيش

طلب و يا  مشروطه" دمکرات"طلبان يعنى حزب به اصطالح  يرا سلطنتعمل حاال بخصوص صالح و بموقع است ز

 شک تشکيل ونبراى استقرار جمهورى بد. عمل مينمايند" دمکراتيسم"نيز اکنون زير لواى " آسواباژدنيه"حزب 

بر اساس حق انتخاب همگانى، متساوى و (مجلس نمايندگان مردم و آنهم مجلسى که حتما منتخب تمام مردم 

اين موضوع را قعطنامه کنگره در قسمت بعدى . و مؤسسان باشد ضرورى است)  با اخذ رأى مخفى مستقيم

واقعا مظهر اراده " نظم جديدى که ستقراربراى ا. ولى قطعنامه به اين موضوع اکتفا نميکند. تصديق کرده است

تأسيس "س قدرت و توانايى بايد اين مجل.  کافى نيستیندگانتنها دادن نام مؤسسان به مجلس نما" مردم باشد

اکتفا " مجلس مؤسسان"قطعنامه کنگره با ِعلم به اين موضوع به شعار ظاهرى . را نيز داشته باشد" کردن

 را بدان اضافه مينمايد که فقط در آن شرايط اين مجلس خواهد توانست وظايف دىننموده بلکه آنچنان شرايط ما

نين شرايطى که در آن مجلس لفظًا مؤسسان ميتواند به مجلس تعيين يک چ. خود را بطور واقعى انجام دهد

طلب مشروطه خواه  عمال مؤسسان بدل شود اکيدا الزم است، زيرا بورژوازى ليبرال که نماينده آن حزب سلطنت

ايم، شعار مجلس مؤسسان همگانى را آشکارا تحريف مينمايد و آن را  است، بطورى که ما بکّرات متذکر شده

 .بارتى پوچ ميکندتبديل به ع

          قطعنامه کنگره حاکى است که فقط حکومت انقالبى موقت، و آنهم حکومتى که ارگان قيام پيروزمندانه 

مردم باشد، قادر است آزادى کامل تبليغات پيش از انتخاباتى را تأمين و مجلسى را که واقعا مظهر اراده مردم 

 کسى که بخواهد آن را نفى نمايد قطعا بايد ادعا کند که حکومت آيا اين اصل صحيح است؟. باشد دعوت نمايد

تزار ممکن است جانب ارتجاع را نگيرد، ميتواند در انتخابات بيطرف بماند و ميتواند نسبت به مظهر واقعى اراده 

چنين ادعايى آنقدر بيمعنى است که هيچکس علنا از آن دفاع نخواهد کرد ولى . مردم غمخوارى داشته باشد

مجلس مؤسسان را بايد کسى .  ما در زير لواى ليبرالى اين مطلب را بطور نهايى جا ميزنندىها اى آسواباژدنيه

دعوت نمايد؛ آزادى و صحت انتخابات را بايد کسى تأمين نمايد؛ نيرو و قدرت را بايد کسى کال تفويض مجلس 

صداقت خواستار اين موضوع باشد و از عهده نمايد؛ فقط حکومت انقالبى که ارگان قيام است ميتواند با کمال 



 

دولت ليبرال که با . حکومت تزار ناگزير بر ضد اين کار اقدام خواهد نمود. آنچه که براى اجراى آن الزم است برآيد

تزار بند و بست کرده باشد و اتکاء کاملش به قيام مردم نباشد نميتواند نه از روى صداقت خواستار آن باشد و نه 

بنابراين قطعنامه کنگره يگانه .  تمايالت را داشته باشدین اگر در اين مورد صادقانه ترحتىموقع اجرا گذارد، آن را ب

 .شعار دمکراتيک صحيح و کامال پيگير را بدست ميدهد

           ولى چنانچه جنبه طبقاتى تحول دمکراتيک از نظر دور گردد در اين صورت ارزيابى اهميت حکومت انقالبى 

از اينرو در قطعنامه اضافه ميشود که انقالب، سلطه بورژوازى را تقويت . قت هم ناقص و نادرست خواهد بودمو

و نتيجه قّوت يافتن . دارى ناگزير است  سرمايهىاين موضوع در رژيم اجتماعى و اقتصادى فعلى يعن. مينمايد

، بنوبه خود بايد ناگزير عبارت باشد از مبارزه اى آزادى سياسى دارد سلطه بورژوازى بر پرولتاريايى که تا اندازه

پيروزيهاى "شديد بين آنان در راه بدست آوردن قدرت و نيز عبارت باشد از تالشهاى شديد بورژوازى براى اينکه 

لذا پرولتاريا، که پيشاپيش همه و در رأس همه براى دمکراسى ". دوره انقالب را از چنگ پرولتاريا خارج سازد

اى هم نبايد تضادهاى جديدى را که در درون دمکراسى بورژوازى نهفته است و نيز  ند، حتى لحظهمبارزه ميک

 .مبارزه جديد را فراموش نمايد

         بنابراين اهميت حکومت انقالبى موقت چه از لحاظ روش آن نسبت به مبارزه در راه آزادى و جمهورى، چه 

 از لحاظ روش آن نسبت به تحول دمکراتيک، که زمينه را براى از لحاظ روش آن نسبت به مجلس مؤسسان و چه

 آن را از نظر گذرانديم کامال ارزيابى اکنونمبارزه جديد طبقاتى حاضر مينمايد، در قسمتى از قطعنامه که هم 

 .شده است

نه          سپس سؤال ميشود آيا خط مشى پرولتاريا نسبت به حکومت انقالبى موقت بطور کلى، بايد چگو

باشد؟ در پاسخ اين مطلب قطعنامه کنگره قبل از همه به حزب توصيه صريح ميکند که انديشه ضرورت ايجاد 

در همان .  ضرورت را درک نمايدينطبقه کارگر بايد ا. حکومت انقالبى موقت را در ميان طبقه کارگر اشاعه دهد

ارى سکوت اختيار مينمايد، ما بايد آن را در درباره مسئله سرنگون ساختن حکومت تز" دمکرات"حال که بورژوازى 

عالوه بر آن ما بايد برنامه . درجه اول اهميت قرار داده و در مورد لزوم تشکيل حکومت انقالبى موقت اصرار ورزيم

. عمل اين حکومت را بر طبق شرايط عينى لحظه تاريخى فعلى و طبق وظايف دمکراسى پرولتاريا معّين نماييم

مل تمام برنامه حداقل حزب ما يعنى برنامه اصالحات فورى سياسى و اقتصادى است که از طرفى اين برنامه شا

 گام بعدى بجلو تندر شرايط مناسبات اجتماعى و اقتصادى فعلى کامال قابل اجراست و از طرف ديگر براى برداش

 .و عملى کردن سوسياليسم ضرورى است

از لحاظ چگونگى و . ف حکومت انقالبى موقت را روشن ميسازد         بدين طريق اين قطعنامه خصلت و هد

از لحاظ َسمت رسمى خود بايد سالحى . منشاء و خصلت اساسى خود اين حکومت بايد ارگان قيام مردم باشد

 دمکراسى پرولتاريايى حداقلاز لحاظ مضمون فعاليتش بايد برنامه . براى دعوت مجلس مؤسسان همگانى باشد

 .اند، عملى کند مين کننده منافع مردمى است که بر ضد حکومت مطلقه قيام کردهرا که يگانه تأ

          ممکن است معترضانه بگويند حکومت موقت، به علت موقتى بودنش، حق ندارد برنامه مثبتى را که هنوز 

ُعّمال "ين و يک چنين اعتراضى جز سفسطه جويى مرتجع. مورد تصويب تمام مردم قرار نگرفته است اجرا نمايد

 در حکم تحمل وجود نظامات فئودالى تىخوددارى از اجراء هرگونه برنامه مثب. چيز ديگرى نيست" استبداد

چنين نظاماتى را فقط حکومت خائنين به انقالب ميتواند تحمل نمايد نه حکومتى . حکومت مطلقه فاسده است

رد، مادام که آزادى اجتماعات از طرف مجلس مسخره بود اگر کسى پيشنهاد ميک. که ارگان قيام مردم باشد

 به اين بهانه که ممکن است مجلس مؤسسان - آن امتناع شود، ردنمؤسسان شناخته نشده است از عملى ک

همينطور هم مسخره است اگر کسى بر ضد اين که حکومت ! اساسا آزادى اجتماعات را به رسميت نشناسد

 .قع اجرا گذارد اعتراض کندموقت، بايد بيدرنگ برنامه حداقل را بمو

          باألخره متذکر ميشويم که وقتى قطعنامه، حکومت انقالبى موقت را موظف به عملى ساختن برنامه 

حداقل مينمايد، بدين طريق افکار بيمعنى نيمه آنارشيستى را درباره اجراى بيدرنگ برنامه حداکثر و بدست آوردن 



 

و ) شرط ابژکتيف(سطح فعلى تکامل اقتصادى روسيه . تى بدور مياندازدقدرت براى انجام انقالب سوسياليس

) شرط سوبژکتيف که ارتباط الينفکى با شرط ابژکتيف دارد(هاى وسيع پرولتاريا  سطح فعلى آگاهى و تشکل توده

حول فقط اشخاص کامال جاهل ممکن است جنبه بورژوايى ت. آزادى تاّم و فورى طبقه کارگر را غير ممکن ميسازد

لوح ممکن است اين  بينان کامال ساده  فقط خوش- شدن است از نظر دور دارند؛ عملىدمکراتيک را که در حال 

هاى اجراى آن هنوز تا چه  موضوع را فراموش کنند که درجه اطالع توده کارگر از هدفهاى سوسياليسم و شيوه

 گيرد؛ بدون نجامبدست خود کارگران ميتواند اولى ما همه يقين داريم که آزادى کارگران فقط . اندازه کم است

ها، بدون آماده نمودن و پرورش آنها از راه مبارزه طبقاتى آشکار بر ضد تمام بورژوازى،  آگاهى و تشکل توده

و در پاسخ اعتراضات آنارشيستى مبنى . کوچکترين سخنى درباره انقالب سوسياليستى نميتواند در ميان باشد

 اندازيم بلکه با یما آن را به تعويق نم: نقالب سوسياليستى را بتعويق مياندازيم خواهيم گفتبر اينکه گويا ما ا

يگانه وسيله ممکن و از يگانه راه صحيح، يعنى از همان راه جمهورى دمکراتيک، نخستين گام را بسوى آن 

رود، مسلما چه از کسى که بخواهد از راه ديگرى سواى دمکراتيسم سياسى بسوى سوسياليسم ب. برميداريم

اگر کارگرانى در موقع خود از . اى خواهد رسيد  و چه از لحاظ سياسى به نتايج بيمعنى و مرتجعانهادىلحاظ اقتص

هاى مردم، که داراى  چرا ما نبايد برنامه حداکثر را اجرا نماييم ما در پاسخ، متذکر خواهيم شد توده: ما بپرسند

سوسياليسم خيلى دورند، هنوز تضادهاى طبقاتى نضج نگرفته است و هنوز تمايالت دمکراتيک هستند، هنوز از 

صدها هزار کارگر را در تمام روسيه متشکل کنيد ببينيم، ُحسن نظر نسبت به . پرولتاريا متشکل نشده است

مالت ُپر سرو سعى کنيد اين کار را انجام دهيد و تنها به ج! برنامه خود را در بين ميليونها کارگر تعميم دهيد ببينيم

 آنوقت فورا خواهيد ديد که عملى کردن اين تشکل و بسط اين - آنارشيستى اکتفا نورزيد، ىصدا ولى توخال

 .فرهنگ سوسياليستى منوط است به اجراى هر چه کاملتر اصالحات دمکراتيک

 یللوم گرديد پرسش ذحال که اهميت حکومت انقالبى موقت و روش پرولتاريا نسبت به آن مع.           و اما بعد

مجاز است و در اين صورت شرايط آن چيست؟ ِاعمال نفوذ ما ) ِاعمال نفوذ از باال(آيا شرکت ما در آن : پيش ميآيد

قطعنامه بطور قطعى .  پرسشها دقيقا پاسخ ميدهدايناز پايين چه شکلى بايد داشته باشد؟ قطعنامه به هر دو 

) در دوره تحول دمکراتيک و مبارزه در راه جمهورى( انقالبى موقت ميگويد شرکت سوسيال دمکراسى در حکومت

با اين اظهار، ما خود را هم از آنارشيستها که اين مسئله را از لحاظ اصولى نفى . از لحاظ اصولى مجاز است

 وضعيتى که ما را از دورنماى) ها از قبيل مارتينف و نوايسکرايى(روهاى سوسيال دمکراسى  ميکنند و هم از دنباله

کنگره سوم حزب . که در آن ممکن است اين شرکت براى ما ضرورى بشود، ميترسانند بطور قطع مجّزا مينماييم

کارگر سوسيال دمکرات روسيه با اين اظهار خود بر روى اين فکر نو ايسکرا که گويا شرکت سوسيال دمکراتها در 

 اين عمل از لحاظ اصولى مجاز نيست، زيرا در حکم و گويا) ٨(حکومت انقالبى موقت نوعى از ميِلرانيسم است 

 .عليهذا خط بطالن کشيد تجليل و تقديس رژيم بورژوازى است و قس

          ولى بخودى خود معلوم است که مسئله مجاز بودن در اصول هنوز مسئله صالح بودن در عمل را حل 

که از طرف کنگره حزب قبول شده است "  باالاز"در چه شرايطى اين شکل جديد مبارزه يعنى مبارزه . نميکند

 شرايط مشخصى مانند تناسب هصالح است؟ بخودى خود واضح است که در حال حاضر ممکن نيست بتوان دربار

هيچ . قوا و غيره صحبت کرد و طبيعى است که قطعنامه نيز از تعريف پيشکى اين شرايط خوددارى مينمايد

و اما چگونگى و .  در لحظه حاضر مورد توجه ماست اقدام نخواهد کرداى که شخص عاقلى به پيشگويى مسئله

 هم همين عمل را انجام ميدهد و به دو هدف اين شرکت عنامهقط. هدف شرکت ما را ميتوان و بايد  تعريف کرد

هنگام در اين . دفاع از منافع مستقل طبقه کارگر) ٢مبارزه بيرحمانه با تالشهاى ضدانقالبى و ) ١: اشاره ميکند

 امالک" نامه سرگشاده"رجوع شود به (که بورژواهاى ليبرال با حرارت تمام درباره روحيه ارتجاع آغاز سخن ميکنند 

و در ضمن آن ميکوشند مردم انقالبى را بترسانند و )  آسواباژدنيه٧١آموزنده آقاى استرووه مندرج در شماره 

 در اين هنگام بخصوص به جاست که حزب پرولتاريا وظيفه -مجبور نمايند در مقابل حکومت مطلقه گذشت نمايند، 

 سياسى و مبارزه طبقاتى را سرانجام فقط نيرو ادىمسائل خطير آز. جنگ فعلى با ضد انقالب را يادآورى نمايد



 

حل ميکند و ما بايد در آماده و متشکل ساختن اين نيرو و در استعمال ُمِجّدانه آن که نه فقط دفاعى بلکه تعرضى 

دوران طوالنى ارتجاع سياسى که از زمان کمون پاريس تقريبا الينقطع در اروپا حکمفرما . م باشد مراقبت ورزيمه

، مأنوس نموده است و بيش از حد ما را بمشاهده "از پايين" از حد ما را با انديشه فقط ِاعمال نفوذ بيشاست 

ايم؛ دوران تالطمات سياسى و  عصر جديدى شدهمبارزه ِصرفا تدافعى خو داده است، اکنون بدون شک ما وارد 

.  قالبى کار گذشته جايز نيستهاى نمونهدر اين دورانى که روسيه ميگذراند اکتفا به . انقالبها آغاز شده است

ترين عمليات تعرضى حاضر شد و بايد شرايط و  بايد براى جدى. بايد انديشه ِاعمال نفوذ از باال را ترويج نمود

از ميان اين شرايط قطعنامه کنگره دو شرط را در درجه اول اهميت قرار . مليات را بررسى نمودَاشکال اين ع

نظارت شديد ( به جنبه صورى شرکت سوسيال دمکراسى در حکومت انقالبى موقت تيکى مربوط اس: ميدهد

ف انقالب اى هم نبايد هد حتى لحظه(و ديگرى مربوط است به ماهيت اين شرکت ) حزب بر نمايندگان خود

 ).سوسياليستى کامل را از نظر دور داشت

يعنى شيوه جديد مبارزه " از باال"          بدينطريق پس از آنکه قطعنامه سياست حزب را در شرايط ِاعمال نفوذ 

 که تقريبا تا کنون بيسابقه بوده است، از تمام جهات روشن مينمايد، آن موردى را هم که در آن ِاعمال نفوذ از باال

 نفوذ بر حکومت انقالبى موقت از پايين در هر صورت وظيفه لِاعما. بينى ميکند براى ما ميسر نخواهد بود پيش

 زيرا در لحظه انقالب، کار با سرعت -براى يک چنين فشارى از پايين، پرولتاريا بايد مسّلح باشد، . ماست

. يد به توسط سوسيال دمکراسى رهبرى شود و نير پرولتاريا با-مخصوصى به جنگ آشکار داخلى کشيده ميشود 

هايى است که  حفظ و تحکيم و بسط توسعه پيروزيهاى انقالب، يعنى آن پيروزى" فشار مسلحانه وى لهدف ِاعما

 .از نظر منافع پرولتاريا بايد شامل اجراى تمام برنامه حداقل ما باشد

بطورى که . بى موقت را به پايان ميرسانيم اينجا بررسى مختصر قطعنامه کنگره سوم درباره حکومت انقالدر

خواننده مشاهده مينمايد، اين قطعنامه هم اهميت مسئله جديد و هم روش حزب پرولتاريا را نسبت به آن و هم 

 .سياست حزب را خواه در داخل حکومت انقالبى موقت و خواه در خارج آن روشن مينمايد

 .دازيمبيان" کنفرانس" نظرى به قطعنامه مربوطه حال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يست؟چ" یسم تزاربر  انقالبی قطعيروزیپ "یـ معنا٣

 

 

اختصاص داده شده " * بکف آوردن قدرت و شرکت در حکومت موقت"به مسله  " کنفرانس"          قطعنامه 

 يکسو از. ايم، آشفته فکرى وجود دارد حتى در خود طرح مسئله به اين صورت، چنانچه ما اشاره کرده. است

 ميشود نه درباره وظايف حبتمسئله بطور محدود مطرح ميشود، زيرا فقط درباره شرکت ما در حکومت موقت ص

از سوى ديگر دو مسئله کامال ناهمگون با يکديگر مخلوط . حزب نسبت به حکومت انقالبى موقت بطور کلى

 شرکت ما در يکى از مراحل انقالب دمکراتيک از: ميشوند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 رساله ین ا۴٣٣، ۴٣١، ۴٠٣،۴٠٧، ۴٠٠ در صفحات يکه از نقل قول هائيتواند قطعنامه را خواننده مینمتن کامل ا*

 )مترجم. ١٩٠٧ در چاپ سال ين لنيحتوض (يابدشده است ب

 

 دمکراسى، از طرف سوسيال" بکف آوردن قدرت"در حقيقت امر .  يک طرف، و انقالب سوسياليستى از طرف ديگر

همان انقالب سوسياليستى است و هر گاه اين کلمات بمعناى صريح و عادى آن استعمال شود هيچ مفهوم 

 براى انقالب سوسياليستى درتولى هر گاه منظور از اين کلمات بکف آوردن ق. ديگرى هم نميتواند داشته باشد

معنايى دارد که عالوه بر شرکت در حکومت نبوده بلکه براى انقالب دمکراتيک باشد، در اين صورت ديگر چه 

ما خودشان هم " هاى کنفرانسچى"بطور کلى نيز صحبت شود؟ ظاهرا " بکف آوردن قدرت"انقالبى موقت از 

در اطراف انقالب دمکراتيک يا .  صحبت کنندبايدبخوبى نميدانستند در اطراف چه موضوع بخصوصى 

ط به اين مسئله بوده ميداند که مبناى اين آشفته فکرى را کسى که در جريان نگارشهاى مربو. سوسياليستى

هنوز (ها از شيوه طرح مسئله  نوايسکرايى: مشهور خود بنا نهاده است" دو ديکتاتورى"رفيق مارتينف در رساله 

سلکى روى است، با بيميلى ياد ميکنند ولى درباره نفوذ م در اين اثرى که نمونه کامل دنباله) ٩)(قبل از نهم ژانويه

 .اين مسئله در کنفرانس جاى هيچگونه ترديدى نيست

تر  متن آن، اشتباهاتى را بما نشان ميدهد که بمراتب عميقتر و جدى.      بارى، عنوان قطعنامه را کنار بگذاريم

 :اينک قسمت اول آن. است

م پيروزمندانه مردم برون پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم ممکن است يا با استقرار حکومت موقت که از قيا    "

ميآيد مسّجل گردد و يا با اقدام انقالبى اين يا آن مؤسسه انتخابى که در زير فشار مستقيم انقالبى مردم تصميم 

 ".به تشکيل مجلس مؤسسان همگانى ميگيرد

تصميم ... هم          پس بما ميگويند پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم ممکن است هم قيام پيروزمندانه باشد و 

به " تصميم"يعنى چه؟ چطور؟ پيروزى قطعى ميتواند با ! مؤسسه انتخابى به تشکيل مجلس مؤسسان همگانى

از قيام " حکومت موقت که راربا استق" پيروزى"تشکيل مجلس مؤسسان مسّجل گردد؟؟ آنوقت يک چنين 

س متوجه نشده است که قيام پيروزمندانه کنفران!! در يک رديف قرار داده ميشود" پيروزمندانه مردم برون ميآيد

به تشکيل مجلس " تصميم"و حال آنکه . مردم و استقرار حکومت موقت معنايش پيروزى انقالب در عمل است

 . استرفمؤسسان معنايش پيروزى انقالب فقط در ح

و هواداران            کنفرانس منشويکهاى نوايسکرايى دچار همان اشتباهاتى گرديده است که ليبرالها 

پردازى مينمايند  عبارت" مؤسسان"درباره مجلس " آسواباژدنيه"هواداران . همواره بدان دچار ميگردند" آسواباژدنيه"

 تزار باقى ميماند چشم فرو ميبندند و دستو از شدت شرم در مقابل اين حقيقت که نيرو و قدرت حاکمه در 

کنفرانس همچنين فراموش کرده است که از . ستقر کردن داشتبايد نيروى م" استقرار"فراموش ميکنند که براى 

.  تا عملى کردن اين تصميم خيلى فاصله است- اعم از اينکه اين نمايندگان هر که باشند -نمايندگان " تصميم"

اى   کرده است مادام که قدرت در دست تزار است هر تصميمى که از طرف هر نمايندهشکنفرانس همچنين فرامو



 

پارلمان فرانکفورت، که در تاريخ انقالب سال " تصميم"سرايى پوچ و بيمقدارى خواهد بود که  د همان ياوهگرفته شو

روزنامه " انقالبى، در اىمارکس نماينده پرولتاري. سرايى بدل گرديد  آلمان مشهور است، به آن چنان ياوه١٨٤٨

هاى بيرحمانه خود ميکوبيد  ورت را با تازيانه طعنهمآب فرانکف "آسواباژدنيه"خود به همين جهت ليبرالهاى " جديد رن

، ولى عمال "وضع مينمودند"دمکراتيک اتخاذ مينمودند، انواع آزاديها " تصميمات"که کلمات زيبا بکار ميبردند، انواع 

 باقى ميگذاشتند و بر ضد نيروى نظامى که در اختيار شاه بود به مبارزه مسلحانه هقدرت را در دست شا

 شاه از -هاى فرانکفورت به ُپر حرفى مشغول بودند،  مآب ختند ولى در همان هنگام که اين آسواباژدنيهنميپردا

 يک نيروى واقعى، بهفرصت استفاده کرد و نيروى نظامى خود را تقويت نمود و بالنتيجه ضدانقالب، با اتکاء 

 . آنها بکلى در هم شکستیزيبا" تصميمات"دمکراتها را با تمام 

چه .     کنفرانس چيزى را با پيروزى قطعى برابر دانسته است که اتفاقا فاقد شرايط قطعى پيروزى است      

شد که سوسيال دمکراتهايى که برنامه حزب ما را درباره جمهورى قبول دارند به چنين اشتباهى دچار گرديدند؟ 

*. ت منشعب شده حزب مراجعه نمود قسمرهبراى فهم اين پديده عجيب الزم است به قطعنامه کنگره سوم دربا

با اکونوميسم خويشاوندى "در اين قطعنامه به بقاياى جريانات گوناگونى در داخل حزب ما اشاره ميشود که 

 انقالب، کامال ۀدربار) اند که البته بيهوده تحت رهبرى مسلکى مارتينف قرار نگرفته(ما " هاى چى کنفرانس". "دارند

.  ساعته استدالل ميکردند٨ مبارزه سياسى يا روزکار ۀنمايند که اکونوميستها در بار مياللبا همان روحى استد

مبارزه در راه ِاحراز حقوق ) ١. را بميان ميکشيدند" تئورى مراحل"اکونوميستها تا از اين موضوع صحبت ميشد فورا 

نتايجى که .  ساعته٨) ٣اعته؛  س٩) ٢ ساعته؛ ١٠روزکار ) ١ يا -مبارزه سياسى؛ ) ٣تبليغات سياسى؛ ) ٢ّحّقه؛ 

اکنون به ما پيشنهاد مينمايند انقالب را . عايد ميشد به حد کافى بر همه معلوم است" تاکتيک ــ پروسه"از اين 

اين ) ٢تزار مجلس نمايندگى را دعوت مينمايد؛ ) ١: هم از پيش به طرزى پاک و پاکيزه به سه مرحله تقسيم کنيم

در خصوص مرحله سوم ) ... ٣به تشکيل مجلس مؤسسان ميگيرد؛ " تصميم" "مردم "فشارمجلس نمايندگى زير 

اند که فشار انقالبى مردم با فشار ضدانقالبى تزاريسم  اند؛ آنها فراموش کرده منشويکها هنوز همکالم نشده

 يا شکست پيروزىاجرا نشده باقى ميماند و يا اينکه باز هم مسئله را " تصميم"مواجه ميشود و بدين سبب يا 

پيروزى قطعى :  کنفرانس عينًا به اين استدالل اکونوميستها شبيه است کهۀقطعنام. قيام مردم حل ميکند

 ساعته ١٠ ساعته مسّجل گردد و يا بوسيله اعطاء روزکار ٨کارگران ممکن است يا بوسيله اجراى انقالبى روزکار 

 . عينًا يکى استهر دو...  ساعته٩براى برقرارى روزکار " تصميم"و اتخاذ 

مجلس " تصميم"     ممکن است بما اعتراض کنند که منظور نويسندگان قطعنامه اين نبود که پيروزى قيام را با 

مؤسسان که به توسط تزار دعوت ميشود برابر کنند و فقط ميخواستند تاکتيک حزب را براى هر يک از اين دو مورد 

 قطعنامه بطور صريح و بدون هيچ ابهامى تصميم تنم) ١: خواهيم گفتما در پاسخ اين اعتراض . بينى نمايند پيش

 غفلت در نگارش باشد، ۀشايد اين قضيه نتيج. مينامد" پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم"مجلس نمايندگان را 

ها اصالح کرد ولى مادام که اصالح نشده است، اين نگارش فقط ممکن  شايد بتوان آن را از روى صورت جلسه

مآبانه که  سير فکرى آسواباژدنيه) ٢. مآبانه است ت يک مفهوم داشته باشد و آن هم کامال مفهوم آسواباژدنيهاس

ها با برجستگى بمراتب بيشترى  اند در ساير آثار مطبوعاتى نوايسکرايى نويسندگان قطعنامه به آن دچار شده

هم در شماره " ايسکرا "کهبه زبان گرجى (س مثال روزنامه سوسيال دمکرات ارگان کميته تفلي. متظاهر ميگردد

 کار را بجايى ميکشاند" زمسکى سابور و تاکتيکها"، در مقاله ) از آن تمجيد کرده است١٠٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از کنگره تأييد ميکند که در حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه : ".متن کامل اين قطعنامه را نقل مينماييم* 

هنگام مبارزه آن با اکونوميسم تاکنون به ميزان مختلف و در موارد گوناگون هنوز خرده اختالفهايى که با 

اى است از تمايل کلى به پايين   نشانهااکونوميسم خويشاوندى دارند باقى مانده است، و اين خرده اختالفه

نمايندگان اين . ن عناصر به عناصر جريان خودبخودىآوردن اهميت عناصر آگاهى در مبارزه پرولتاريا و تابع نمودن اي

پروسه را پيش ميکشند که با کار منظم و از -خرده اختالفها، در مسئله تشکيالت، از لحاظ تئورى، اصل تشکيالت



 

 دارد و اما از لحاظ عملى، در موارد بسيارى، از َسبک انحراف از انضباط حزبى پيروى مغايرتروى نقشه حزب 

در ساير موارد، آن قسمتى از حزب را که آگاهيش از همه کمتر است مورد خطاب خود قرار داده مينمايند و 

 موعظه ميکنند و ،استقاده وسيع از اصل انتخابى بودن را که با شرايط عينى واقعيت روس مطابقت ندارد

نها با تاکتيک مکّمل و در مسائل تاکتيکى، آ. هاى ممکن ارتباط حزبى آسيب وارد آورند ميکوشند به يگانه پايه

اى  مستقل حزب نسبت به احزاب بورژوازى ليبرال، با امکان و مطلوب بودن اين موضوع که حزب ما در قيام توده

نقش سازماندهى را بر عهده گيرد و نير، با شرکت حزب در حکومت انقالبى دمکراتيک موقت اعم از اينکه در هر 

 بدين طريق نشان ميدهند که در محدود ساختن ميدان فعاليت حزب شرايطى باشد، ابراز مخالفت مينمايند و

 .کوشا هستند

اى موارد بصورت انحراف از اصول       کنگره تمام اعضاى حزب را دعوت مينمايد بر ضد چنين انحرافاتى که در پاره

ى در عين حال سوسيال دمکراسى انقالبى درآمده است در همه جا به مبارزه مسلکى شديدى اقدام نمايند، ول

ها و  اى با اينگونه نظريات پيوستگى داشته باشند، به اين شرط حتمى که کنگره عقيده دارد افرادى که تا درجه

تبصره لنين در (نامه حزبى را قبول داشته و کامال مطيع انضباط حزبى باشند، شرکتشان در حزب مجاز است  آيين

 ).١٩٠٧چاپ سال 

 

و ناگفته نماند که ما هنوز " (سکى سابور را براى مرکز عمليات ما انتخاب ميکندکه زم" "تاکتيکى" ميگويد که

براى " موقت یتاکتيک قيام مسلحانه و استقرار حکومت انقالب"از !) درباره دعوت آن هيچگونه اطالع دقيقى نداريم

ا اين موضوع مخالف بود که نميتوان ب) ٣.  برميگرديملهما ذيال بار ديگر به موضوع اين مقا". تر است ما با صرفه

مقدمتا در اطراف تاکتيک حزب چه در مورد پيروزى انقالب و چه در مورد شکست آن، خواه در مورد موفقيت قيام و 

خواه در مورد اينکه ممکن است آتش قيام کامال برافروخته نشده و به يک نيروى جدى مبدل نگردد، بحث و مذاکره 

 - مجلس نمايندگان را به منظور بند و بست با بورژوازى ليبرال دعوت کند، شايد دولت تزارى موفق شود. شود

و از " دمکراتيسم کاذب"، از "سياست رياکارانه"بينى اين مسئله، آشکارا از  قطعنامه کنگره سوم، با پيش

طلب ولى تمام م*. صحبت ميکند" رشکلهاى کاريکاتورى ارگان نمايندگى مردم از قبيل باصطالح زمسکى سابو"

اينجاست که اين موضوع در قطعنامه مربوط به حکومت انقالبى موقت گفته نميشود، زيرا اين مسئله ربطى به 

چنين مورد مسئله قيام و تأسيس حکومت انقالبى موقت را معّوق ميگذارد، شکل . حکومت انقالبى موقت ندارد

 یکه ممکن است موارد و شقوق گوناگونولى اکنون سخن بر سر اين نيست . عليهذا آن را تغيير ميدهد و قس

 -پيش آيد و ممکن است هم پيروزى و هم شکست، هم  راه مستقيم و هم راههاى پر پيچ و خم در پيش باشد، 

اکنون سخن بر سر اين است که يک سوسيال دمکرات مجاز نيست ذهن کارگران را در خصوص راه واقعا انقالبى 

چيزى را پيروزى قطعى انقالب بنامد که فاقد شرط اساسى " واباژدنيهآس" و مجاز نيست به شيوه زدمشوب سا

 ساعته را هم  ما بالفاصله بدست نياوريم و براى تحصيل آن مجبور به پيمودن ٨ممکن است روزکار . پيروزى است

 در آن  و ضعف پرولتاريا بنامد کهىراه پر پيچ و خمى گرديم، ولى اگر کسى پيروزى کارگران را آن حالت ناتوان

 زدنها، خيانت و ارتجاع ممانعت نمايد،  ها، چانه ها، تعويق الوقت پرولتاريا قادر نباشد از دفع

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنگره سوم . "اينک متن اين قطعنامه که به روش حزب نسبت به تاکتيک دولت در آستان انقالب مربوط است* 

ه با عطف توجه به اين که دولت به منظور حفظ خود در دوره انقالبى کنونى بر حزب کارگر سوسيال دمکرات روسي

) ١ ميافزايد و در عين حال ستشدت فشار معمولى خود که قسمت اعظم آن متوجه عناصر آگاه پرولتاريا

ز ميکوشد از طريق گذشتها و وعده اصالحات ذهن سياسى طبقه کارگر را مشوب نمايد و بدينطريق توجه وى را ا

به همين منظور به سياست رياکارانه خود مبنى بر دادن گذشت، شکلهاى ) ٢مبارزه سياسى منحرف سازد؛ 

 انتخاب نمايندگان خود براى کميسيونها و مجالس مشورت شروع بهدمکراتيسم کاذب ميدهد که از دعوت کارگران 



 

) ٣صالح زمسکى سابور ختم ميشود؛ شده و به ايجاد شکلهاى کاريکاتورى ارگان نمايندگى مردم از قبيل به ا

باندهاى سياه تشکيل ميدهد و بطور کلى تمام عناصر مرتجع غير آگاه و يا آنهايى که کينه نژادى و مذهبى کور 

  بر ضد انقالب برميانگيزد، ختهسا

 :  ميدارد به تمام سازمانهاى حزبى دستور داده شودمقرر

اش نمايند و در کار ترويج و تبليغ خود، از طرفى خاطرنشان نمايند مقاصد ارتجاعى دولت را از دادن گذشت ف) الف

که اين گذشتها جنبه اجبار دارد و از طرف ديگر تأکيد کنند که براى حکومت مطلقه عملى نمودن رفرمهايى که 

 ناپذير است؛  بتواند پرولتاريا را قانع کند مطلقا امکان

 مفهوم حقيقى اين نوع اقدامات دولت را براى کارگران توضيح بدهند و با استفاده از تبليغات پيش از انتخاباتى،) ب

 که دعوت مجلس مؤسسان بر اساس حق انتخاب همگانى متساوى و مستقيم با اخذ رأى مخفى یندثابت نما

 انتخاب شده باشد براى پرولتاريا يک امر ضرورى است؛ 

 ساعته و ديگر خواستهاى مطرح شده طبقه کارگر ٨ پرولتاريا را براى عملى نمودن فورى و انقالبى روزکار) ج

 متشکل سازند؛ 

بر ضد تعرض باندهاى سياه و بطو کلى تمام عناصر مرتجعى که از طرف دولت هدايت ميشوند سازمان ) د

 ).١٩٠٧توضيح لنين در چاپ سال ". (مقاومت مسلحانه تشکيل دهند

 

"*  وپريود"ست انقالب روسيه همانطور که روزنامه  چنين کسى چه خواهيد گفت؟ ممکن اۀ شما در بارآنوقت

خاتمه يابد، ولى آيا اين امر ميتواند سوسيال دمکراتى را که در آستان " مشروطه سقط شده"گفته بود با يک 

 تبرئه نمايد؟ شايد هم، بفرض در نظر دبنام" پيروزى قطعى بر تزاريسم"مبارزه قطعى بخواهد اين سقط جنين را 

" مآبانه شيپف" شرايط ما نه فقط جمهورى بدست نياوريم بلکه مشروطه هم يک مشروطه مجازى گرفتن بدترين

پوشى شعار ما درباره جمهورى از طرف يک سوسيال دمکرات قابل بخشايش  از آب درآيد، ولى آيا پرده) ١٠(

 خواهد بود؟

اى روح   ولى اين موضوع که تا چه درجه.اند پوشى اين شعار نرسيده ها هنوز به مرحله پرده      البته نوايسکرايى

الشعاع درازگويى خشک و بيروح  اى وظايف پيکارجويانه کنونى تحت انقالبى از آنها دور شده است و تا چه درجه

اند از جمهورى  قرار گرفته است با وضوح خاصى از اينجا پيداست که آنها در قطعنامه خود درست فراموش کرده

تمام شعارهاى سوسيال . اين موضوع باور نکردنى بنظر ميآيد ولى حقيقت استگرچه ! سخن بميان آورند

هاى مختلف کنفرانس، تأييد شده، تکرار گرديده، توضيح داده شده و جزئيات آن مورد  دمکراسى در قطعنامه

سفيد و   فراموش نشده است که کارگران در مؤسسات خود ريشيز اين موضوع نتىتشريح قرار گرفته است و ح

 ولى فقط در قطعنامه مربوط به حکومت انقالبى موقت براى يادآورى از جمهورى موردى -نماينده انتخاب کنند، 

 نکردن رهقيام مردم و از تشکيل حکومت انقالبى موقت و در عين حال اشا" پيروزى"صحبت از . پيدا نشده است

ست آوردن جمهورى خواهد داشت، معنايش اى با بد و عمليات چه رابطه" اقدامات"به اين موضوع که آيا اين 

 پرولتاريا نبوده بلکه لنگ لنگان از دنبال نهضت پرولتاريا روان ۀاى است که هدفش رهبرى مبارز نوشتن قطعنامه

 .شدن است

اهميت حکومت انقالبى موقت را ازنقطه نظر مبارزه در راه نيل به ) ١: قسمت اول قطعنامه:           نتيجه

درست آن ) ٢ين مجلسى که واقعا همگانى و واقعًا مؤسسان باشد ابدا روشن نساخته است؛ جمهورى و تأم

وضعى را که در آن هنوز حتى شرط اساسى براى پيروزى واقعى موجود نيست با پيروزى قطعى انقالب بر 

 .تزاريسم برابر نموده و بدينوسيله ذهن دمکراتيک پرولتاريا را آشکارا مشوب ساخته است

     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ



 

از .  بعنوان ارگان قسمت بلشويکى حزب شروع به انتشار نمود١٩٠٥در ژنو در ژانويه سال " وپريود"روزنامه * 

از ماه مه بنا بر تصميم کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات .  شماره آن منتشر شد١٨ژانويه تا ماه مه 

 سوسيال دمکرات روسيه آغاز انتشار ی کارگرزببعنوان ارگان مرکزى ح" پرولتاريا"، روزنامه "وپريود"روسيه بجاى 

" کنفرانسى"کنگره سوم در ماه مه در لندن تشکيل شد، منشويکها در آن شرکت نکردند و در ژنو از خود (نهاد 

 . )ت. ه. ١٩٠٧توضيح لنين در چاپ سال ). (تشکيل دادند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ی جمهورمسئله  وی سلطنتیمـ انحالل رژ۴

 

 .     حال به بررسى قسمت بعدى قطعنامه بپردازيم

 .هم در اين و هم در آن صورت اين پيروزى آغاز مرحله جديدى از دوران انقالب خواهد بود".. .

د قرار ميدهد عبارت اى را که شرايط عينى تکامل اجتماعى بطور خودبخودى در برابر اين مرحله جدي          وظيفه

اى که فيمابين عناصر جامعه  است از برانداختن قطعى تمام رژيم صنفى سلطنتى در جريان مبارزه متقابله

بورژوازى که از لحاظ سياسى آزاد شده است بر سر منافع اجتماعى آنان و بر سر تصرف مستقيم حکومت 

 .درميگيرد

يت اجراى وظايف اين انقالب را، که از لحاظ ماهيت تاريخى          به همين سبب حکومت موقت هم که مأمور

خود بورژوايى است، بر عهده خود خواهد گرفت بايد با تنظيم مبارزه متقابل طبقات متضاد ملت آزاد شونده، نه 

 دارى را هاى رژيم سرمايه  تکامل نيز که پايهنتنها تکامل انقالب را به جلو سوق دهد بلکه بر ضد عواملى از اي

 ".تهديد مينمايند مبارزه کند

فکر اصلى استداللهايى . يم          روى اين قسمت، که بخش مستقلى از قطعنامه را تشکيل ميدهد، مکث نمائ

ولى در صورتى که . که ما نقل کرديم با آن فکرى که در ماده سوم قطعنامه کنگره بيان شده است تطبيق مينمايد

قطعنامه کنگره، .  نمايان ميگرددیل ذاساسىيگر مقايسه گردد بالفاصله فرق اين قسمت از دو قطعنامه با يکد

اقتصادى انقالب را در دو کلمه توصيف مينمايد، تمام توجه را بسوى مبارزه صريحا معّين -ضمن اينکه پايه اجتماعى

لتاريا را در درجه اول طبقات که براى نيل به پيروزيهاى معّين بعمل ميآيد معطوف ميکند و وظايف پيکارجويانه پرو

اقتصادى انقالب را با طول و تفصيل و بطور -قطعنامه کنفرانس، ضمن اينکه پايه اجتماعى.  ميدهدراراهميت ق

مبهم و سردرگم تشريح مينمايد در خصوص مبارزه براى نيل به پيروزيهاى معّين بسيار غير واضح صحبت ميکند و 

 کنفرانس از برانداختن نظم کهن در جريان امهقطعن. لقا سکوت اختيار مينمايددرباره وظايف پيکارجويانه پرولتاريا مط

ولى در قطعنامه کنگره گفته ميشود که ما، يعنى حزب پرولتاريا، . مبارزه متقابل بين عناصر جامعه، صحبت ميکند

اين جمهورى را ما . بايد اين برانداختن را عملى سازيم؛ برانداختن واقعى فقط استقرار جمهورى دمکراتيک است

 و ما براى نيل به آن و آزادى کامل نه تنها با حکومت مطلقه بلکه با بورژوازى هم، هنگامى که ريمبايد بدست آو

قطعنامه . پيروزيهاى ما را از چنگ ما خارج سازد، مبارزه خواهيم کرد) و حتما هم خواهد نمود(تالش خواهد نمود 

ولى قطعنامه کنفرانس درباره .  مينمايدتى و دقيقا معّين به مبارزه دعوکنگره طبقه معّينى را براى هدف فور

يک قطعنامه حاکى از روحيه مبارزه فعال و ديگرى حاکى از روحيه . مبارزه متقابل نيروهاى مختلف استدالل ميکند

 و بيروح تماشاگرى غير فعال است؛ يکى ُمنادى فعاليت زنده و جاندار است و ديگرى سراپايش درازگويى پوچ

 ميدارند انقالبى که در حال وقوع است براى ما فقط حکم نخستين گام را دارد که از ظهارهر دو قطعنامه ا. است

ها از اينجا اينطور استنتاج مينمايد که بايد هر چه زودتر  پس آن دومى برداشته خواهد شد، ولى يکى از قطعنامه

 را بيرحمانه سرکوب کرد و نقالبضد ا. جمهورى را بدست آورد. رداين گام را برداشت، هر چه زودتر آن را تمام ک

روى و درازگويى  ولى قطعنامه ديگر در اطراف اين گام اول به اصطالح به حاشيه. زمينه را براى گام دوم مهّيا نمود

نامه قطع. به مکيدن فکر مشغول ميگردد) از استعمال عبارت مبتذل معذرت ميخواهم(پرداخته و در اطراف آن 

 وظايف مترقى طبقه پيشرو، که هم در راه انقالب دمکراتيک مبارزه مينمايد و هم در بارهگيرى در کنگره براى نتيجه

درباره ماهيت بورژوايى (اصول قديمى و در عين حال هميشه تر و تازه مارکسيسم را . راه انقالب سوسياليستى

 همچنان در همان مقدمه انسولى قطعنامه کنفر. يار مينمايد، بعنوان مقدمه يا َمحِمل اول اخت)انقالب دمکراتيک

 .باقى مانده آن را نشخوار ميکند و در اطراف آن اظهار فضل مينمايد

:           اين تفاوت اتفاقا همان تفاوتى است که مدتهاست مارکسيستهاى روس را به دو جناح تقسيم ميکند

سابق مارکسيسم علنى، جناح اقتصادى و جناح سياسى در هاى  جناح درازگويان و جناح مجاهدان در دوره

هاى عميق   درباره ريشهيسمها از مقدمات صحيح مارکس اکونوميست. اى آغاز شده است عصرى که جنبش توده



 

اقتصادى مبارزه طبقاتى عموما و باالخص مبارزه سياسى اين نتيجه نوظهور را ميگرفتند که بايد از مبارزه سياسى 

. ميدان عمل آن را محدود ساخت و وظايف آن را تقليل داد. از بسط و توسعه آن جلوگيرى نمود. دروى برگردان

هاى مبارزه ما  هر اندازه اکنون ريشه: سياسيون، برعکس، از همان مقدمات نتيجه ديگر ميگرفتند بدينقرار که

. تر و با ابتکار بيشتر انجام دهيم قطعىتر،  عميقتر باشد به همان اندازه ما بايد اين مبارزه را وسيعتر، متهورانه

 مقدمات که انقالب يناز ا. اکنون هم ما با همين جدل روبرو هستيم منتها در يک محيط ديگر و به صورت ديگرى

دمکراتيک هنوز به هيچ وجه انقالب سوسياليستى نيست و به هيچ وجه فقط طبقات ندار نيستند که به اين 

هاى آن در حوائج و تقاضاهاى غير قابل گذشت تمام جامعه بورژوازى من  ترين ريشه و عميق" عالقمندند"انقالب 

 که بنابراين طبقه پيشرو بايد با تهور بيشترى وظايف دمکراتيک مالمجموع قرار دارد، ما چنين نتيجه ميگيري حيث

ى را پيش بکشد و ايده خود را مطرح کند، با صراحت بيشترى اين وظايف را تماما بيان کند، شعار مستقيم جمهور

ولى مخالفين ما يعنى .  بيرحمانه ضدانقالب را ترويج نمايدیلزوم حکومت انقالبى موقت و لزوم سرکوب

 از همين مقدمات اينطور نتيجه ميگيرند که نبايد نتايج دمکراتيک را تماما بيان نمود، در بين ها سکرايىنواي

، ترويج ننمودن ايده لزوم تشکيل حکومت انقالبى موقت مجاز شعارهاى عملى ميتوان جمهورى را هم قرار نداد

 وظيفه مبارزه با ضد انقالب را ميتوان ،است، تصميم به دعوت مجلس مؤسسان را نيز ميتوان پيروزى قطعى ناميد

 و بطورى که ما اکنون خواهيم ديد(بمثابه يکى از وظايف ُمجّدانه ما معّين نکرد بلکه آن را در استناد مبهمى 

اين، زبان مردان سياسى نيست، اين زبان مستوفيان . غرق نمود" جريان مبارزه متقابل"به ) استناد غلطى

 !ديوانى است

ها را با دقت بيشترى از نظر بگذرانيد  هاى مختلف قطعنامه نوايسکرايى بندى            و هر اندازه شما جمله

مثال براى ما از . شترى در مقابل شما نمايان خواهد گرديدخصوصيات اصلى آن، که بدانها اشاره شد، با وضوح بي

سخن ميگويند ما که "  لحاظ سياسى آزاد شده استازجريان مبارزه متقابل فيمابين عناصر جامعه بورژوازى که "

در جايى : را بخاطر داريم با شگفتى سؤال مينماييم) حکومت انقالبى موقت(همواره موضوع مورد بحث قطعنامه 

 جريان مبارزه متقابل صحبت ميشود چگونه ميتوان درباره عناصرى که از لحاظ سياسى جامعه بورژوازى را که از

ها تصور ميکنند که چون آنها پيروزى انقالب را فرض  چى  اختيار نمود؟ شايد کنفرانسسکوتاسير ميسازند 

لوحى و  و باالخص بزرگترين سادهاند؟ چنين تصورى عموما نامعقول  اند اين عناصر هم ديگر معدوم شده کرده

پس از اينکه انقالب بر ضد انقالب فائق آمد ضد انقالب معدوم نشده بلکه بر عکس . بينى سياسى است کوته

وقتى ما قطعنامه خود را به تحليل وظايفى که . سرى بيشترى مبارزه جديدى را آغاز مينمايد بطور ناگزير با ديوانه

ميآيد تخصيص ميدهيم، موظفيم به وظايفى که در مورد دفع فشار ضد انقالبى بر در صورت پيروزى انقالب پيش 

نه اينکه اين )  کنگره نيز اين عمل شده استۀ که در قطعنامهمانطور(عهده داريم توجه عظيمى معطوف داريم، 

 اينکه پس  کلى غرق سازيم حاکى ازییوظايف سياسى عاجل، مبرم و آنى يک حزب مبارز را در البالى استدالها

، بوجود "اى جامعه از لحاظ سياسى آزاد شده"از دوران انقالبى فعلى چه وضعى پيش خواهد آمد و هنگامى که 

 تابعيت سياست از ۀ وضعيت چگونه خواهد بود همانگونه که اکونوميستها، با استناداتى به حقايق کلى دربارآمد

ها با  وشى مينمودند، همين گونه هم نوايسکرايىپ اقتصاد، جهل خود را در مورد وظايف سياسى آنى پرده

 آزاد شده، جهل خود را در مورد ياسى از لحاظ سۀاستنادات خود به حقايق کلى درباره مبارزه در داخل جامع

 .پوشى مينمايند وظايف انقالبى آنى مربوط به آزادى سياسى اين جامعه پرده

 سلطنت به یمبرانداختن قطعى رژ. را در نظر بگيريد"  سلطنتىبرانداختن قطعى تمام رژيم صنفى"          عبارت 

ولى اين عبارت بنظر مارتينف شريف ما و ستايشگران . زبان روسى استقرار جمهورى دمکراتيک ناميده ميشود

اى که  نتيجه. بگويند" مغزدارتر"کنند و " ميقترع"آنها حتما ميخواهند آن را . وى بيش از حد ساده و روشن ميآيد

انديشى زده ميشود و از طرف ديگر بجاى شعار،  دست ميآيد از يک طرف زورهاى مضحکى است که براى ژرفب

گويى ما با . شرح و بسط و بجاى دعوت پرشور به پيش رفتن، يک نظريه ماليخوليايى قهقرايى حاصل ميگردد

ارزه نمايند روبرو نبوده بلکه با اى که هم اکنون و بدون تأخير ميخواهند براى رسيدن به جمهورى مب اشخاص زنده



 

  از  نظر   به  مسئلهsub specie aeternitaits*  هاى  محّجرى  روبرو  هستيم  که    موميائى

plusquamperfectum  **مينگرند. 

انقالب بورژوايى را بر عهده خود خواهد ... مأموريت اجراى وظايف اين... حکومت موقت: "...           ادامه ميدهيم

ما مسئله مشخصى را، که در برابر رهبران " هاى چى کنفرانس"همين جا است که فورا معلوم ميشود "... گرفت

 مشخص مربوط به حکومت انقالب موقت سئلهم. اند سياسي پرولتاريا قرار گرفته است، از نظر انداخته

 بطور کلى وظايف انقالب اى قرار گرفته است که الشعاع مسئله مربوط به يک سلسله حکومتهاى آينده تحت

مورد بررسى قرار دهيد، نمونه هر " تاريخى"اگر شما مايل باشيد مسئله را از لحاظ . بورژوايى را انجام خواهند داد

هم " موقتى" خواهد داد که همانا يک سلسله از حکومتهايى که به هيچ وجه نشانکشور اروپايى به شما 

اند باز  اند و حتى حکومتهايى هم که بر انقالب چيره شده ايى را انجام دادهاند، وظايف تاريخى انقالب بورژو نبوده

ابدا آن حکومتى " وقتحکومت انقالبى م"اند وظايف تاريخى اين انقالب مغلوب را انجام دهند ولى  مجبور شده

فاصله  انقالبى و حکومتى است که بالۀنيست که شما درباره آن صحبت ميکنيد؛ اين حکومت از آِن يک دور

جايگزين حکومت سرنگون شده گرديده و متکى به قيام مردم است نه به فالن مؤسسه انتخابى که از ميان مردم 

 در راه پيروزى بيدرنگ انقالب و دفع بيدرنگ تالشهاى هحکومت انقالبى موقت ارگان مبارز. برون آمده باشد

بياييد، آقايان، قضاوت اين . ورژوازى بطور کلىضدانقالبى است نه اينکه ارگان اجراى وظايف تاريخى انقالب ب

 خينايم به موّر موضوع را که ما و شما و يا فالن يا بهمان حکومت، همانا کدام وظايف انقالب بورژوازى را انجام داده

ا ولى م.  سال ديگر هم ميتوانند انجام دهند٣٠ اين عمل را -ى آتيه واگذار کنيم، "روسکايا استارينا"آينده و به 

ترين شرکت پرولتاريا در اين مبارزه بايد شعارها و دستورهاى  اکنون براى مبارزه در راه جمهورى و براى جدى

 .عملى بدهيم

اين . بخش نيست           به همين داليل تزهاى آخر اين قسمت از قطعنامه که ما آن را نقل نموديم نيز رضايت

بينهايت نادرست يا " تنظيم نمايد" متقابل طبقات متضاد را عبارت که حکومت موقت موظف خواهد بود مبارزه

 که موجب بروز اين فکر ميشود که گويا مآبانه آسواباژدنيه-استعمال اين فرمولبندى ليبرال: حداقل ناشيانه است

 ۀبرازند... آن باشند" تنظيم کننده"ممکن است حکومتهايى هم باشند که ارگان مبارزه طبقاتى نبوده بلکه 

نه تنها تکامل انقالب را بجلو سوق دهد، بلکه بر ضد عواملى از "حکومت موظف خواهد بود . کسيستها نيستمار

اتفاقا همان پرولتاريايى " عامل"اين " دارى را تهديد مينمايند مبارزه کند  رژيم سرمايههاى يهاين تکامل نيز که پا

ن موضوع که پرولتاريا در لحظه فعلى چگونه بايد بجاى راهنمايى اي! است که قطعنامه از طرف وى سخن ميگويد

، ) ميخواهد به جلو سوق دهدلبط آنرا بيشتر از آن که بورژوازى مشروطه" (تکامل انقالب را بجلو سوق دهد"

بجاى اين راهنمايى که وقتى بورژوازى بر ضد پيروزيهاى انقالب دست بکار ميشود با چه وسيله معّينى بايد خود 

 بجاى تمام اينها يک توصيف کلى از جريان به ما عرضه ميدارند، که از وظايف -ه با آن حاضر نمود، را براى مبارز

ها براى بيان افکار خود بکار ميبرند ما را بياد نظر  اى را که نوايسکرايى شيوه. گويدمشخص فعاليت ما چيزى نمي

. قديمى که از ديالکتيک عارى بود مياندازددرباره ماترياليسم ) مشهور وى درباره فويرباخ" تزهاى"در (مارکس 

 آنکه مطلب بر سر تغيير دادن حالمارکس ميگويد فالسفه فقط دنيا را به َاشکال گوناگون تعبير و تفسير ميکردند و 

 ها هم  نوايسکرايى. جهان است

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مترجم. یت ابدیدـ از د*

 مترجم. يد بعیـ ماض**

اى را که اکنون در برابر چشم آنها بوقوع ميپيوندد نسبتا خوب توصيف نموده و توضيح دهند   جريان مبارزهيتوانندم

آنها با حرارت پا ميکوبند ولى بد رهبرى . ولى به هيچ وجه قادر نيستند در اين مبارزه يک شعار صحيح بدهند

اى که احزابى که به شرايط   کننده و هدايت کنندهىميکنند و بدينطريق با عدم توجه خود به نقش مؤثر و رهبر



 

مادى انقالب پى برده و در رأس طبقات پيشرو قرار دارند، ميتوانند و بايد در تاريخ بازى کنند، از اهميت درک مادى 

 .تاريخ ميکاهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ؟"انقالب را بجلو سوق داد "یدـ چگونه با۵

 

 :قسمت بعدى قطعنامه     اينک 

در چنين شرايطى سوسيال دمکراسى بايد بکوشد در طول تمام مدت انقالب وضعيتى را حفظ نمايد که           "

به بهترين وجهى امکان پيشَروى انقالب را تأمين ميکند و در مبارزه با سياست خودغرضانه و ناپيگير احزاب 

 . مصونش ميداردرژوازىل شدن در دمکراسى بوبورژوازى به وى آزادى عمل ميدهد و از خطر ح

        از اينرو سوسيال دمکراسى نبايد هدف خود را تصرف قدرت يا تقسيم آن در حکومت موقتى قرار دهد، بلکه 

 ".بايد بصورت حزب اپوزيسيون افراطى انقالبى باقى بماند

ن پيشروى انقالب را تأمين نمايد بسيار و            توصيه براى حفظ وضعيتى که به بهترين وجهى بتواند امکا

ولى ما فقط ميل داشتيم که، عالوه بر اين توصيه نيکو، دستور صريحى نيز وجود . بسيار مورد پسند ماست

 گفتگوها و طرحهاى دعوت ضيات،ميداشت که همانا اکنون در وضعيت سياسى فعلى، در عصر تفسيرات، فر

آيا کسى که به خطر تئورى . نه بايد انقالب را به جلو سوق دهدنمايندگان مردم، سوسيال دمکراسى چگو

به تشکيل دعوت مجلس مؤسسان " تصميم" برد، کسى که تنها یملت با تزار پى نم" سازش"مآبانه  آسواباژدنيه

 خود قرار نميدهد، کسى که ۀ لزوم حکومت انقالبى موقت را وظيفيدۀرا پيروزى مينامد، کسى که ترويج فعاالنه ا

عار جمهورى دمکراتيک را در بوته اجمال ميگذارد، ميتواند اکنون انقالب را به جلو سوق دهد؟ چنين کسى در ش

حقيقت انقالب را به عقب ميبرد، زيرا خط مشى عملى و سياسى وى با خط مشى آسواباژدنيه در يک تراز قرار 

در لحظه انقالب معّين مينمايد، از شعار وقتى که در قطعنامه تاکتيکى، که وظايف فعلى و فورى حزب را . دارد

اى که در آن تعويض حکومت مطلقه با جمهورى طلب  مبارزه براى جمهورى اثرى نيست، در اين صورت قبول برنامه

يا خط " آسواباژدنيه" کنونى خط مشى يتاى دارد؟ در حقيقت اين همان خصوص ميشود از طرف آنها چه فايده

ت که تصميم به دعوت مجلس مؤسسان را پيروزى قطعى ميداند ولى درباره طلب اس مشى بورژوازى مشروطه

براى اينکه بتوان انقالب را بجلو سوق داد ! انديشانه سکوت اختيار مينمايد حکومت انقالبى موقت و جمهورى مآل

" يرىناپيگ" آن را سوق ميدهد تجاوز کرد، بايد شعارهايى را که طلب لطنتيعنى از آن حدى که بورژوازى س

اين . دمکراسى بورژوازى را خنثى مينمايد بطور فعال مطرح کرد، روى آن تکيه کرد و در درجه اول اهميت قرار داد

 ؤسسانجمهورى، زيرا شعار مجلس م) ٢حکومت انقالبى موقت و ) ١: شعارها در لحظه فعلى فقط دو تا است

و بدين منظور ") سايوز آسواباژدنيه"نامه رجوع شود به بر(طلب پذيرفته است  همگانى را بورژوازى سلطنت

اى را  پذيرفته است که در انقالب تقلب نمايد، از پيروزى کامل انقالب جلوگيرى کند و موجبات معامله سوداگرانه

و ما ميبينيم که کنفرانس از اين دو شعار که يگانه شعارهايى هستند . بين بورژوازى بزرگ و تزاريسم فراهم سازد

نقالب را به جلو سوق دهند شعار جمهورى را تمامًا فراموش کرده است و شعار حکومت انقالبى که قادرند ا

مآبانه مربوط به مجلس مؤسسان همگانى همتراز نموده و هر دوى اينها را  موقت را مستقيما با شعار آسواباژدنيه

 !!مينامد"  انقالبقطعىپيروزى "

 سوسيال ۀنويس آتي که ما مطمئنيم بعنوان راهنما مورد استفاده تاريخ          آرى، اين است آن واقعيت مسّلمى 

اى را تصويب   قطعنامه١٩٠٥کنفرانس سوسيال دمکراتها در ماه مه سال . دمکراسى روسيه قرار خواهد گرفت

 از  لزوم سوق انقالب دمکراتيک بجلو کلمات خوبى ادا ميکند ولى در عمل آن را بعقب ميکشد وۀمينمايد که دربار

 . نهدیطلب گامى فراتر نم شعارهاى دمکراتيک بورژوازى سلطنت

ها دوست دارند ما را مالمت نمايند از اينکه ما به خطر حل شدن پرولتاريا در دمکراسى            نوايسکرايى

 ما خيلى مايل بوديم کسى را ببينيم که بتواند صحت اين مالمت را از روى متن. بورژوازى اعتنايى نداريم

ما در پاسخ معارضين خود .  ثابت کندههاى مصوبه در کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسي قطعنامه

 بورژوازى است، نميتواند بدون اينکه در بعضى موارد ۀسوسيال دمکراسى که زمينه عملش جامع: خواهيم گفت

که بين ما و شما در اين مورد وجود اختالفى . با دمکراسى بورژوازى همدوش گام بردارد در سياست شرکت نمايد



 

 انقالبى و جمهوريخواه حرکت ميکنيم بدون اينکه با آن درآميزيم ولى شما رژوازىدارد اين است که ما همدوش بو

 . طلب همدوشيد ايضًا بدون اينکه با آن درآميزيد، جريان قضيه بر اين منوال است با بورژوازى ليبرال و سلطنت

يعنى حزب " طلب دمکرات مشروطه"ايد با شعارهاى حزب  کتيکى که شما بنام کنفرانس داده          شعارهاى تا

ايد و بدين  طلب مطابقت ميکند و حال آنکه شما متوجه اين مطابقت نشده و به آن پى نبرده بورژوازى سلطنت

 .ايد ها کشيده شده اى طريق عمال بدنبال آسواباژدنيه

ايم با شعارهاى  ا به نام کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه داده          شعارهاى تاکتيکى که م

چنين بورژوازى و خرده بورژوازى هنوز در روسيه . بورژوازى دمکراتيک انقالبى و جمهوريخواه مطابقت مينمايد

ى ميتوانند  عناصر اوليه اين حزب فقط کساننولى در موجود بود*. اى در نيامده است بصورت يک حزب بزرگ توده

قصد ما بر آن است که نه فقط پرولتاريا را که بتوسط . شک کنند که از جريان وقايع روسيه اطالعى نداشته باشند

حزب سوسيال دمکرات متشکل شده است بلکه اين خرده بورژوازى را نيز که قادر است با ما همدوش گام بردارد 

 ). احراز موفقيت جريان يابددر صورتى که انقالب کبير روسيه با(رهبرى نماييم 

ولى . طلب تنزل مينمايد           کنفرانس با قطعنامه خود بطور غير آگاهانه تا سطح بورژوازى ليبرال و سلطنت

کنگره حزب با قطعنامه خود آگاهانه آن عناصر دمکراسى انقالبى را که قادر به مبارزه هستند نه داللى، تا سطح 

 .خود ارتقاء ميدهد

ما بدون اينکه اشتباه بزرگى مرتکب شده .      چنين عناصرى بيش از همه در بين دهقانان يافت ميشوند      

باشيم ميتوانيم، هنگامى که گروههاى اجتماعى بزرگ را بر حسب تمايالت سياسى آنان تقسيم مينماييم، 

 همان معنى و با همان قيود و شرايط  بهبته ال-دمکراسى انقالبى و جمهوريخواه را با توده دهقانان مطابق بدانيم 

به عبارت ديگر ما ميتوانيم . مستترى که ميتوان طبقه کارگر را با سوسيال دمکراسى مطابق دانست

را در ** کنفرانس با شعارهاى سياسى خود که عموم ملت:  افاده نماييميزگيريهاى خود را با عبارات زيرين ن نتيجه

کنگره حزب با شعارهاى سياسى . گاهانه تا سطح توده مالکين تنزل مينمايندنظر دارد در لحظه انقالبى غير آ

ما به کسى که به سبب اين . خود که عموم ملت را در نظر دارد توده دهقانان را تا سطح انقالبى ارتقاء ميدهد

 که هر آينه ما نماييدبفرماييد اين اصل را تکذيب : گويى بما بدهد اعالم ميداريم استنتاج نسبت تمايل به نقيض

قادر نباشيم انقالب را به پايان خود برسانيم، هر آينه انقالب طبق نظر آسواباژدنيه يعنى فقط و فقط به شکل 

مجلس نمايندگانى که از طرف تزار دعوت شده باشد و فقط به عنوان مسخره ميتوان نام مؤسسان به آن داد به 

انقالبى خواهد بود که در آن عنصر مالک و بورژوازى بزرگ تفوق  اين ت در اين صور-منجر گردد، " پيروزى قطعى"

" سقط جنين"بعکس اگر ُمقّدر است که انقالب واقعا کبيرى را بگذرانيم، اگر تاريخ اين بار اجازه . خواهد داشت

 ندهد، اگر ما قادر باشيم انقالب را به پايان و به پيروزى قطعى آن برسانيم، ولى نه طبق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

. بيشتر به يک گروه روشنفکر تروريست شبيه هستند تا به نطفه يک چنين حزبى" سوسياليست رولوسيونرها*"

 .گرچه فعاليت اين گروه در ماهيت امر متوجه عملى نمودن وظايف مربوط به بورژوازى انقالبى و جمهوريخواه است

 .هاى مخصوصى به آنها اختصاص داده شده است قطعنامهمنظور ما شعارهاى مخصوص دهقانان نيست که ** 

          

ها در اين صورت اين انقالبى خواهد بود که عنصر دهقانى و پرولتاريايى در آن   آسواباژدنيه و نوايسکرايىمفهوم

 .تفوق خواهد داشت

ن عقيده بيايد که انقالب ها عدول از اي       شايد اين موضوع که ما از چنين تفوقى صحبت ميکنيم به نظر بعضى

 بينيم، چنين یم" ايسکرا"الوقوع جنبه بورژوايى دارد؟ با آن همه افراط در استعمال اين مفهوم که ما در قريب

 .بدين مناسبت مکث در روى اين مسئله خيلى بمورد خواهد بود. چيزى بسيار ممکن است

 

 



 

  عمل را از دست بدهد از کجا است؟ی آزاديرناپيگ ی در مبارزه با بورژوازیا پرولتارینکه خطر اـ ۶  

 

 

اين يعنى چه؟ يعنى اينکه آن اصالحات .  بورژوازى داردۀ          مارکسيستها مسّلما معتقدند که انقالب روس جنب

 -اند،  دمکراتيک در رژيم سياسى و آن اصالحات اجتماعى و اقتصادى که براى روسيه جنبه ضرورى پيدا کرده

 را فراهم نميسازند، بلکه بعکس براى اولين رژوازىدارى و سيادت بو تنها موجبات اضمحالل سرمايهبخودى خود نه 

دارى آماده مينمايند و براى اولين  بار زمينه را بطور واقعى براى تکامل وسيع و سريع اروپايى و نه آسيايى، سرمايه

رولوسيونرها نميتوانند اين قضيه را درک -تسوسياليس. بار سيادت بورژوازى را بمثابه يک طبقه ميسر ميسازند

دارى را نميدانند و به اين موضوع پى نميبرند که حتى   زيرا آنها الفباى قوانين تکامل توليد کااليى و سرمايهند،کن

 اراضى بنفع دهقانان و بر طبق تمايل آنان ۀ کليیموفقيت تام قيام دهقانان، حتى تجديد تقسيم بند

دارى نميشود بلکه برعکس به تکامل آن  نيز ابدا باعث نابودى سرمايه)  يا چيزى از اين قبيل"بندى سياه تقسيم("

عدم فهم اين حقيقت است که . بندى طبقاتى خود دهقانان را تسريع خواهد کرد کمک نموده و تقسيم

روى اين حقيقت براى اصرار در . آگاه خرده بورژوازى ميکند هاى غير رولوسيونرها را بدل به ايدئولوگ-سوسياليست

 لحاظ تئورى بلکه از لحاظ سياست عملى نيز حائز اهميت عظيمى است زيرا از ازسوسيال دمکراسى نه تنها 

فعلى ناشى " دمکراتيک همگانى"اينجاست که حتمى بودن استقالل کامل طبقاتى حزب پرولتاريا در نهضت 

 .ميگردد

که از لحاظ مضمون اجتماعى و اقتصادى (آيد که انقالب دمکراتيک            ولى به هيچ رو از اينجا چنين بر نمي

به هيچ رو از اينجا چنين برنميآيد که انقالب دمکراتيک، . مورد عالقه عظيم پرولتاريا نيست) خود بورژوايى است

و دار بزرگ، سلطان سرمايه مالى   متوجه سرمايهآننميتواند هم بشکلى بوقوع بپيوندد که بيشتر سودمندى 

 .باشد و هم بشکلى که براى دهقان و کارگر سودمند باشد" منّورالفکر"مالک 

و دائما اين فکر از . ها مفهوم و اهميت مقوله انقالب بورژوازى را از اساس غلط درک ميکنند           نوايسکرايى

. د بورژوازى خواهد شداستداللهاى آنها تراوش ميکند که گويا انقالب بورژوازى انقالبى است که سودش فقط عاي

 بورژوازى انقالبى است که از حدود رژيم اجتماعى و بانقال. و حال آنکه هيچ چيزى خطاتر از اين انديشه نيست

دارى است و  انقالب بورژوازى مظهر تقاضاهاى تکامل سرمايه. دارى خارج نميشود اقتصادى بورژوازى يعنى سرمايه

به اين جهت اين .  نميسازد بلکه برعکس آنها را وسعت داده و عميقتر ميکنددارى را محو هاى سرمايه نه فقط پايه

چون در رژيم .  تنها منافع طبقه کارگر را منعکس ننموده بلکه منافع تمام بورژوازى را نيز منعکس مينمايدقالبان

 گفت که انقالب دارى سيادت بورژوازى بر طبقه کارگر امرى است ناگزير، لذا با حقانيت کامل ميتوان سرمايه

ولى اين فکر که انقالب بورژوازى ابدا منافع . يستبورژوازى آنقدر که به نفع بورژوازى است به نفع پرولتاريا ن

اين فکر بى اساس يا به تئورى عهد عتيق نارودنيکى منجر .  نمايد کامال بى اساس استیپرولتاريا را منعکس نم

فع پرولتاريا متضاد است و به اين جهت آزادى سياسى بورژوازى براى ما ميشود که ميگويد انقالب بورژوازى با منا

 و يا به آنارشيسم که هرگونه شرکت پرولتاريا را در سياست بورژوازى و انقالب بورژوازى و يستالزم ن

ره از لحاظ تئورى اين فکر حاکى از فراموشى اصول مقدماتى مارکسيسم دربا. پارلمانتاريسم بورژوازى نفى ميکند

اى که بناى آن  مارکسيسم بما ميآموزد که جامعه. دارى بر زمينه توليد کااليى ميباشد ناگزير بودن تکامل سرمايه

دارى است، در مرحله معّينى از تکامل خود  بر توليد کااليى گذارده شده و در حال مبادله با ملل متمدنه سرمايه

ها و آنارشيستها را که  هاى نارودنيک گويى سيسم بطالن هذيانمارک. دارى ميافتد ناگزير خود نيز به راه سرمايه

دارى را نپيمايد و از راه ديگرى سواى مبارزه طبقاتى، که بر   روسيه ميتواند راه تکامل سرمايهثالتصور ميکردند م

روى آن جهش دارى بيرون بجهد و يا اينکه از  دارى انجام مييابد، از سرمايه زمينه و در چهار ديوار همين سرمايه

 .نمايد، بطور تکذيب ناپذيرى به ثبوت رسانيد



 

          تمام اين اصول مارکسيسم با تفصيل کامل چه بطور عمومى و چه بطور خصوصى در مورد روسيه به ثبوت 

از اين اصول چنين مستفاد ميشود که فکر تجسس راه نجات براى طبقه کارگر در . رسيده و حالجى شده است

 روسيه آنقدر که به طبقه کارگر از ننددر کشورهايى ما. دارى، فکريست ارتجاعى امه تکامل سرمايهچيزى بجز اد

از اينرو وسيعترين، آزادترين و . دارى نميرسد دارى آسيب ميرسد از خود سرمايه کافى نبودن تکامل سرمايه

ن کليه بقاياى کهن، که بر پاى از بين برد. دارى مورد عالقه مّسلم طبقه کارگر است سريعترين تکامل سرمايه

انقالب .  بند نهاده است، مسلما به حال طبقه کارگر سودمند استدارى سرمايهتکامل وسيع، آزاد و سريع 

اين بقايا تنها شامل حکومت مطلقه نبوده بلکه (بورژوازى همانا تحولى است که بقاياى کهن يا بقاياى سرواژ را 

 وسيعتر و هر ههر چه تمامتر از سر راه خود ميروبد و موجبات تکامل هر چبا قطعيت ) شامل سلطنت نيز ميشود

 .دارى را به طرزى هر چه کاملتر فراهم مينمايد چه آزادتر و هر چه سريعتر سرمايه

انقالب بورژوازى براى پرولتاريا .           بدين سبب انقالب بورژوازى به منتها درجه براى پرولتاريا سودمند است

تر و هر چه پيگيرى آن بيشتر باشد، همانقدر هم  هر چه انقالب بورژوازى کاملتر و قطعى.  ضرورى استمّسلما

اين استنتاج فقط ممکن است .  بيشتر تأمين خواهد بودممبارزه پرولتاريا با بورژوازى در راه نيل به سوسياليس

و در . جيب و ضد و نقيض بنظر آيدبراى اشخاصى که از الفباى سوسياليسم علمى بى اطالع هستند تازه و ع

ضمن از اين استنتاج اين اصل نيز مستفاد ميگردد که انقالب بورژوازى از لحاظ معّينى براى پرولتاريا بيشتر 

نفع بورژوازى در اين است که : اين اصل همانا از اين نقطه نظر مّسلم است که.  براى بورژوازىاسودمند است ت

نفع بورژوازى . از بقاياى کهن اتکاء نمايد؛ مثال به رژيم سلطنت، به ارتش دائمى و غيرهبر ضد پرولتاريا، به بعضى 

 نسازد و برخى از آنها را باقى بگذارد دومدر اين است که انقالب بورژوازى تمام بقاياى کهن را بطور قطعى مع

سوسيال دمکراتها غالبا اين . شديعنى اين انقالب کامال پيگير نباشد، به هدف نهايى نرسد، قطعى و بيرحمانه نبا

فکر را کمى طور ديگر بيان ميکنند و ميگويند که بورژوازى خودش به خودش خيانت مينمايد، بورژوازى به امر آزادى 

اى که در  نفع بورژوازى در اين است که اصالحات الزمه.  و براى دمکراتيسم پيگير مستعد نيستندخيانت ميک

تر و از طريق رفرم باشد نه از طريق   تر، سست تر، با احتياط  ميآيد کندتر، تدريجىجهت دمکراسى بورژوازى بعمل

) مثال سلطنت( سرواژ وراند" محترم"انقالب، نفع وى در اين است که اين اصالحات در مورد مؤسسات 

نرژى مردم االمکان با احتياط بيشترى بعمل آيد و هر قدر ممکن است فعاليت مستقل انقالبى و ابتکار و ا حتى

عامى يعنى دهقانان و بخصوص کارگران را کمتر نشو و نما دهد، زيرا در غير اين صورت براى کارگران خيلى آسانتر 

اى را که انقالب  يعنى همان اسلحه" تفنگ را از دوشى به دوش ديگر اندازند "هاخواهد بود که به اصطالح فرانسوي

 آزادى را که اين انقالب خواهد داد، همان مؤسسات دمکراتيکى را که بورژوازى براى آنان مهيا خواهد نمود، همان

 .اى بوجود خواهد آمد، که از سرواژ تصفيه شده است، بر ضد خود بورژوازى متوجه سازند بر زمينه

اى که در جهت دمکراسى بورژوازى بعمل ميآيد            براى کارگران، بعکس سودمندتر است که اصالحات الزمه

الوقت است، راه زوال  يق رفرم نبوده بلکه از طريق انقالب باشد، زيرا راه رفرم راه تأخير است، راه دفعاز طر

از فاسد شدن اين اعضاء در درجه اول .  باشندیتدريجى و دردناک اعضايى از پيکر مردم است که در حال فساد م

مل جراحى سريعى است که درد آن براى پرولتاريا راه انقالبى ع. و بيش از همه پرولتاريا و دهقانان آسيب ميبينند

 راه قطع مستقيم اعضاى در حال فساد است، راه کمترين گذشت و کمترين احتياط -از همه کمتر است، اين راه 

 . و مؤسسات منفور و پليد وابسته به آن است که فساد آنها فضا را مسموم ميکندطنتنسبت به سل

يبينيم که مطبوعات بورژوا ليبرال ما در مقابل امکان راه انقالبى زارى و شيون           به اين جهت اگر ما م

مينمايند، از انقالب ميترسند، تزار را از انقالب ميترسانند، هّم خود را مصروف اين مينمايند که از انقالب احتراز 

بوسى  به فرومايگى و آستان در راه رفرم هستند تن اى وليهشود و بخاطر رفرمهاى ناچيزى که بمثابه گامهاى ا

روسيکه "نه فقط نشريات .  علتش تنها مالحظه از سانسور و فقط ترس از صاحبان قدرت نيست-ميدهند 

نيز از " آسواباژدنيه"بلکه مجله غير علنى و آزاد " ناشى دنى"و " ناشا ژيزن"، "سين آنچستوا"، "ودوموستى

دارى، ناگزير موجب  اى در جامعه سرمايه وازى، بعنوان طبقهخود موقعيت بورژ.  مينمايديروىهمين نقطه نظر پ



 

خود موقعيت پرولتاريا، بعنوان يک طبقه، وى را مجبور ميسازد که دمکرات . ناپيگيريش در انقالب دمکراتيک ميگردد

واره به  پرولتاريا را در بر دارد، همتبورژوازى از ترس پيشرفت و ترقى دمکراسى، که خطر افزايش قدر. پيگير باشد

پرولتاريا جز زنجير خود چيزى ندارد از دست بدهد، ولى به کمک دمکراتيسم، تمام جهان را بدست . عقب مينگرد

لذا هر اندازه انقالب بورژوازى در اجراى اصالحات دمکراتيک خود پيگيرتر باشد به همان اندازه نيز . خواهد آورد

فايده آن منحصر به بورژوازى است کمتر خواهد بود، هر اندازه  به چيزى محدود گردد که انقالبامکان اينکه اين 

انقالب بورژوازى پيگيرتر باشد به همان اندازه منافع پرولتاريا و دهقانان را در انقالب دمکراتيک بيشتر تأمين خواهد 

 .نمود

ت نکند، رهبرى را در اين           مارکسيسم به پرولتاريا نميآموزد که از انقالب بورژوازى دورى جويد، در آن شرک

انقالب به بورژوازى واگذار کند، بلکه بعکس ميآموزد که با انرژى هر چه بيشترى در آن شرکت ورزد و براى رسيدن 

ما . ترين وجهى مبارزه نمايد  به هدف نهايى آن به قطعىالببه يک دمکراتيسم پرولتاريايى پيگير و رساندن انق

وا دمکراتيک انقالب روس يکباره بخارج آن جستن نماييم ولى ما ميتوانيم حدود اين نميتوانيم از چهار ديوار بورژ

 و ولتارياچهار ديوار را به مقياس عظيمى وسعت دهيم، ما ميتوانيم و بايد در حدود اين چهار ديوار در راه منافع پر

. ينده آماده ميسازد مبارزه کنيمنيازمنديهاى مستقيم وى و در راه شرايطى که نيروهاى وى را براى پيروزى کامل آ

طلب يا طرفدار مجلس اعيان که از  هم زمستوويست سلطنت. دمکراسى بورژوازى داريم تا دمکراسى بورژوازى

 پرده با تزاريسم در باره يک مشروطيت ناقص و سر و ُدم سولى پنهانى و در پ" َدم ميزند"حق انتخابات همگانى 

دمکرات است و هم دهقانى که اسلحه بدست بر ضد مالکان و مأمورين دولتى بپا بريده بند و بست ميکنند بورژوا 

هم نظام آلمان را نظام . را مينمايد" * بيرون کردن تزار"خود پيشنهاد " لوحانه جمهوريخواهى ساده"ميخيزد و با 

اتريش است نظام بورژوا دمکراتيک ميگويند و هم نظامى را که در انگلستان حکمفرماست؛ هم نظامى را که در 

ولى هيهات مارکسيستى که در . بورژوا دمکراتيک ميگويند و هم نظامى را که در آمريکا يا سوئيس حکمفرماست

هاى مختلف َاشکال   و بين جنبهراتيسمدوره انقالب دمکراتيک متوجه اين فرق موجوده بين مراحل مختلف دمک

انقالب "هاى  و ميوه" انقالب بورژوازى"ه هر حال اين يک در باره اينکه ب" اظهار فضل"گوناگون آن نشود و به 

 .است اکتفا ورزد" بورژوازى

آنها . بينى خود مباهات ميکنند هاى ما درست از نوع همين فضل فروشانى هستند که به نزديک       نوايسکرايى

 درست در همانجا و همان در همانجا و هنگامى به چون و چرا در باره جنبه بورژوايى انقالب اکتفا ميورزند که

 انقالبى  و  دمکراسى - بورژوازى جمهورىکراسىهنگام بايد قادر بود فرق ميان دو دمکراسى بورژوازى يعنى دم

 ما ديگر درباره .  ليبرالى را تميز داد-بورژوازى سلطنتى
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 .٢، تبصره ٣٣٧ آسواباژدنيه، صفحه ٧١مراجعه شود به شماره * 

 

 

آنها که گويى در حقيقت به .  بين دمکراتيسم ناپيگير بورژوازى و دمکراتيسم پيگير پرولتاريايى چيزى نميگوييمتميز

" جريان مبارزه متقابل طبقات متضاد"اند، به گفتگوهاى ماليخوليايى درباره  مبتال شده) ١١(آدم توى غالف"بيمارى 

 صحبت بر سر اين است که انقالب فعلى از نقطه نظر دمکراتيک رهبرى شود، و اکتفا ميورزند و آنهم هنگامى که

اختالف بين شعارهاى دمکراتيک پيشرو و شعارهاى خائنانه آقاى استرووه و همکارانش جدا توضيح داده شود و 

منشى ليبرالى  لهمچنين اختالف بين نزديکترين وظايف مبارزه واقعا انقالبى پرولتاريا و دهقانان از يک طرف و دال

تمام مطلب اکنون در همين مسئله است که . داران از طرف ديگر صريحا و دقيقا نشان داده شود  و کارخانهمالکين

ايد؛ مطلب در اين است که آيا انقالب ما به پيروزى عظيم واقعى منجر خواهد شد يا  شما آقايان متوجه آن نشده



 

 آيا اين انقالب به ديکتاتورى انقالبى  دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان اينکه فقطه به معامله ناچيزى ختم ميگردد،

 "!زورش ته خواهد کشيد"مآبانه ليبرالى  منجر خواهد شد يا اينکه بر سر مشروطيت شيپف

    

.       در نظر اول ممکن است اينطور وانمود شود که ما با طرح اين مسئله بکلى از موضوع اصلى منحرف ميشويم

در حقيقت امر ريشه اختالف اصولى بين تاکتيک سوسيال . ط در نظر اول ممکن است اينطور وانمود شودولى فق

ها يعنى اختالفى که   نوايسکرايىفرانسدمکراتيک کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه و تاکتيک کن

ى که مسائل مربوط به تاکتيک ها هنگام نوايسکرايى. اکنون ديگر کامال هويدا شده است، در همين مسئله است

تر است حل ميکردند  تر، مهمتر و حياتى حزب کارگر در لحظه انقالب يعنى مسائلى را که براى حزب بمراتب بغرنج

بدين جهت است که .  کرده و بدين طريق دو گام به پس را به سه گام تبديل کردنداحياءاشتباهات اکونوميسم را 

 .تحليل مسئله مورد بحث مکث نماييمما بايد با منتهاى توجه روِى 

ها، که ما آن را در اينجا ذکر کرديم به اين خطر اشاره شده است که       در آن قسمت از قطعنامه نوايسکرايى

مبادا سوسيال دمکراسى در مبارزه بر ضد سياست ناپيگير بورژوازى آزادى عمل را از دست بدهد و مبادا در 

مام مطبوعات صرفا نوايسکرايى سرشار از انديشه اين خطر است، اين انديشه ت. دمکراسى بورژوازى حل شود

از آن (محور واقعى تمام آن خط مشى را تشکيل ميدهد که از لحاظ اصولى در انشعاب حزبى ما پيروى ميشد 

الشعاع عوامل بازگشت بسوى اکونوميسم قرار  هنگامى که عوامل فتنه و جنجال در اين انشعاب کامال تحت

 ميکنيم که اين خطر حقيقتا وجود دارد و بخصوص اکنون در بحبوحه اعترافپوشى  اى پرده و ما بدون ذره). رفتگ

ها يا پوبليسيستهاى سوسيال  در برابر تمام ما تئوريسين. انقالب روس اين خطر اهميت خاصى کسب کرده است

 مسئوليت رالعاده ُپ ناپذير و فوق اى تعويق ه وظيف- که من اطالق دومى را بخود بر اولى ترجيح ميدهم -دمکراسى 

زيرا منبع اختالف نظر ما در . قرار دارد و آن اينکه معّين کنيم تهديد اين خطر در حقيقت امر از کدام طرف است

مشاجره بر سر اين موضوع نيست که آيا چنين خطرى وجود دارد يا خير، بلکه بر سر اين است که آيا اين خطر را 

 ".اکثريت"گرى   يا به اصطالح انقالبىنمايدايجاد مي" اقليت"روى  صطالح دنبالهجريان به ا

      براى رفع هرگونه سوء تعبير و سوء تفاهمى قبل از همه متذکر ميشويم که خطرى که ما در باره آن صحبت 

نکه اين خطر ناشى ميکنيم مربوط به جنبه سوبژکتيف قضيه نبوده، بلکه به جنبه ابژکتيف آن مربوط است يعنى اي

 مينمايد بلکه ناشى از نتيجه نهايى عقيباز آن خط مشى ظاهرى نيست که سوسيال دمکراسى در مبارزه خود ت

مطلب در اين نيست که آيا اين و يا آن گروه سوسيال . مادى تمام مبارزه انقالبى است که اکنون انجام مييابد

 از اين - نه و آيا اين حل شدن را احساس ميکند يا نه، دمکرات ميخواهد در دمکراسى بورژوازى حل شود يا

در اينکه هيچيک از سوسيال دمکراتها داراى چنين تمايلى نيستند ما . نيستموضوع سخنى هم در ميان 

و نيز مطلب در اين نيست که . هيچگونه شکى هم نداريم، بعالوه اينجا به هيچ وجه صحبت بر سر تمايل نيست

 خود سوسيال دمکرات در طول تمام مدت انقالب استقالل ظاهرى، خصوصيت و عدم وابستگى آيا اين يا آن گروه

را اعالم نمايند، بلکه از " استقالل"آنها ميتوانند نه تنها اين . را در مقابل دمکراسى بورژوازى حفظ خواهد کرد يا نه

کار طورى بشود که آنها در مبارزه بر نظر ظاهرى آن را حفظ هم بکنند، ولى با تمام اين احوال ممکن است جريان 

نتيجه نهايى سياسى انقالب ممکن است اينطور باشد که .  بدهندتضد ناپيگيرى بورژوازى آزادى عمل را از دس

ظاهرى و با وجود حفظ خصوصيت کامل حزبى و تشکيالتى خود، در عمل " استقالل"سوسيال دمکراسى با وجود 

ر نباشد ُمهر و نشان استقالل پرولتاريايى خود را بر جريان حوادث بگذارد و استقالل خود را از دست بدهد، قاد

آن در دمکراسى بورژوازى يک عمل " حل شدن" ضعيف از کار درآيد که دست آخر و در انتهاى کار رويهمرفته درآنق

 .انجام شده تاريخى گردد

آيا از طرفى : د اين خطر از کدام طرف استحال ببينيم تهدي.      اين است آنچه که خطر واقعى را تشکيل ميدهد

ى نو بطرف راست دارد "ايسکرا"است که ما فکر ميکنيم يعنى از انحرافى است که سوسيال دمکراسى در وجود 



 

" اکثريت" که سوسيال دمکراسى در وجود ستها فکر ميکنند يعنى از انحرافى ا يا از طرفى است که نوايسکرايى

 .ا بطرف چپ داردو هکذ" وپريود"و روزنامه 

     حل اين مسئله، همانطور که ما متذکر شديم، منوط به اين است که عمليات نيروهاى مختلف اجتماعى بطور 

از لحاظ تئورى خصلت اين نيروها را تجزيه و تحليل مارکسيستى اوضاع . ابژکتيف چگونه با يکديگر ترکيب شود

 و طبقات در جريان انقالب از لحاظ وههااقدامات آشکار گرروسيه معّين کرده است و حاال اين خصلت بوسيله 

اند و  تمام تجزيه و تحليلى که مارکسيستها از مدتها قبل از دوران حاضر از لحاظ تئورى نموده. عملى معّين ميگردد

تمام مشاهداتى که از لحاظ عملى در مورد بسط حوادث انقالبى شده است به ما نشان ميدهد که از نقطه نظر 

اصالح رژيم اقتصادى و .  است جريان و نتيجه نهايى انقالب روسيه دو جنبه پيدا کندنرايط ابژکتيف ممکش

هيچ نيرويى در زمين . سياسى روسيه در جهت دمکراسى بورژوازى امرى است اجتناب ناپذير و غير قابل دفع

 که موِجد اين فعلى نيروهاى موجوده ولى با ترکيب عمليات. يافت نميشود که بتواند از اين اصالح ممانعت نمايد

يا ) ١: اصالح هستند ممکن است چنين حاصل شود که نتيجه و يا شکل اين اصالح يکى از اين دو حال را پيدا کند

براى پيروزى قطعى، قوا کافى نخواهد بود و ) ٢خاتمه مييابد و يا اينکه " پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم"کار به 

تمام تنوعات . عناصر بورژوازى خاتمه مييابد" ترين خودغرض"و " ناپيگيرترين" با مبند و بست تزاريسدر نتيجه کار به 

بينى آنها نيست رويهمرفته درست به يکى از اين  بى حد و حصر در جزئيات و ترکيباتى که هيچکس قادر به پيش

 .دو نتيجه نهايى منجر ميگردد

نظر اهميت اجتماعى آنها و ثانيا از نقطه نظر موقعيت سوسيال دمکراسى      حال اين دو نتيجه را اوال از نقطه 

 . در هر يک از اين دو مورد بررسى مينماييم) آن" آزادى عمل نداشتن"آن يا " حل شدن("

ها هنگام استعمال اين عبارت  چيست؟ ما ديديم که نوايسکرايى" پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم"     معناى 

در مورد مضمون طبقاتى اين مفهوم عدم درک آنها از اين . ن معناى سياسى آن را نيز درک نميکنندحتى نزديکتري

از قبيل ( نظير بسيارى از دمکراتهاى انقالبى دو حال آنکه ما مارکسيستها به هيچ عنوانى نباي. هم بيشتر است

ما بايد اين موضوع را دقيقا پيش خود . گرديم" انقالب کبير روسيه"، يا "انقالب"فريفته کلماتى از قبيل ) گاپون

تزاريسم نيروى (اند  قرار گرفته" تزاريسم"حالجى نماييم که آن نيروهاى اجتماعى واقعا موجودى که در مقابل 

چنين . بر آن قادرند کدامند" پيروزى قطعى"و به نيل )  است و براى همه کامال قابل درک استجودىکامال مو

. ميرود باشد"آسواباژدنيه "که از پى هواداران " انجمنى"داران و  زى بزرگ، مالکان، کارخانهنيرويى نميتواند بورژوا

 که آنها بنا بر موقعيت طبقاتى خود قادر به مما ميداني. ما ميبينيم که آنها اساسا طالب پيروزى قطعى نيستند

ى است بر پاى آنها که اجازه مبارزه قطعى با تزاريسم نيستند؛ مالکيت خصوصى، سرمايه و زمين، بند گران

تزاريسم با دستگاه پليسى و بوروکراتيک و نيروهاى نظامى خود بر ضد . نميدهد در راه مبارزه قطعى قدم بردارند

خير، نيرويى که قادر .  به حدى براى آنها الزم است که نميتوانند خواهان محو تزاريسم باشندنان،پرولتاريا و دهقا

نائل گردد فقط ممکن است مردم يعنى پرولتاريا و دهقانان باشند، در " ر تزاريسمپيروزى قطعى ب"است به 

) هستند" مردم"که ايضا از (صورتى که نيروهاى اساسى و بزرگ در نظر گرفته شود و خرده بورژوازى ده و شهر 

ورى انقالبى عبارت است از استقرار ديکتات" پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم. "بين اين و آن تقسيم گردد

به آن اشاره " وپريود"هاى ما در مقابل اين استنتاج که دير زمانى است  نوايسکرايى. دمکراتيک کارگران و دهقانان

 . اين نيرو، نيرويى نيست که بتواند به پيروزى قطعى بر تزاريسم نائل گرددجز. نموده است راه گريزى ندارند

بود، يعنى ناگزير بايد به نيروى جنگى، به مسلح ساختن توده و قيام      و اين پيروزى همان ديکتاتورى خواهد 

اين بجز . ايجاد شده است" آميز مسالمت"و " طرق علنى"اتکاء نمايد و نه اينکه به ارگانهاى مختلفى که از 

 حتمى  براى پرولتاريا و دهقانان ضرورت فورى وهديکتاتورى چيزى ديگرى نميتواند باشد زيرا اجراى اصالحاتى ک

بدون ديکتاتورى در هم شکستن اين . دارد موجب مقاومت شديد مالکان، بورژوازى بزرگ و تزاريسم خواهد شد

ولى واضح است که اين ديکتاتورى يک ديکتاتورى . مقاومت و دفع تالشهاى ضد انقالبى غير ممکن است

بدون طى يک سلسله مراحل (ند اين ديکتاتورى نميتوا.  دمکراتيک استتورىسوسياليستى نبوده بلکه ديکتا



 

اين ديکتاتورى در بهترين حاالت ميتواند . دارى گزندى وارد سازد هاى سرمايه به پايه) بينابينى تکامل انقالب

بندى اساسى جديدى را در مالکيت ارضى بنفع دهقانان عملى نمايد، دمکراتيسم پيگير و کامل و حتى  تقسيم

ها  آور آسيايى را نه فقط از زندگى دهات بلکه از زندگى کارخانه ت اسارتجمهورى را عملى سازد، تمام خصوصيا

 last but آخر، ۀکن کند، به بهبود جدى وضعيت کارگران و ارتقاء سطح رفاه مادى آنان بپردازد و در درج  ريشهيزن

not least * بورژوازى ما را به يک چنين پيروزى هنوز به هيچ وجه انقالب.  انقالب را به اروپا سرايت دهدۀشعل 

اقتصادى بورژوازى -انقالب سوسياليستى نخواهد رساند؛ انقالب دمکراتيک مستقيما از قالب مناسبات اجتماعى

الوصف اين پيروزى خواه براى تکامل بعدى روسيه و خواه براى تمام جهان حائز اهميت  خارج نخواهد شد، ولى مع

ى قطعى انقالبى که در روسيه آغاز گرديده است نميتواند انرژى هيچ چيز مانند اين پيروز.  خواهد بودگرفىش

انقالبى پرولتارياى تمام جهان را تا اين حد باال ببرد و راهى را که به پيروزى کامل منتهى ميشود تا اين درجه 

 .کوتاه نمايد

ا به هيچ وجه طرفدار در اين مورد م. اى است جداگانه اى است، مسئله      حال احتمال اين پيروزى تا چه درجه

ولى وقتى به . خوشبينى غير ُعقاليى نيستيم، ما به هيچ وجه دشوارى عظيم اين وظيفه را فراموش نميکنيم

تمايالتى که . مبارزه اقدام مينماييم بايد خواهان پيروزى باشيم و بتوانيم راه واقعى وصول به آنان را نشان بدهيم

راست است که نفوذ ما يعنى نفوذ سوسيال . د بدون شک موجود استبتوانند ما را به اين پيروزى برسانن

دمکراسى بر توده پرولتاريا هنوز خيلى خيلى کم است؛ ِاعمال نفوذ انقالبى در توده دهقانان بکلى ناچيز است؛ 

 اندازه عظيم است، ولى انقالب بسرعت ی و جهل پرولتاريا و باالخص دهقانان هنوز بنگى،فره پراکندگى، بى

هر گامى که انقالب بسوى تکامل برميدارد توده را بيدار ميکند . جتمع مينمايد و بسرعت اذهان را روشن ميسازدم

 پيگير و به نحو جامعى منافع رو با نيروى غير قابل دفعى او را بطرف برنامه انقالبى، يعنى يگانه چيزى که بطو

 .واقعى و حياتى وى را منعکس ميکند، ميکشاند

در تاريخ هم شدت نيروى مخرب انقالب تا درجه . جب قانون مکانيک، ُکِنش مساوى است با واکنش     به مو

طلبى شديد و مداوم و تا چه اندازه تضاد بين  زيادى مربوط به اين است که تا چه اندازه سرکوبى تمايالت آزادى

المللى از بسيارى  يت سياسى بين اما موقعو. عهد عتيق و نيروهاى فعال زمان معّين عميق بوده است" روبناى"

قيام کارگران و دهقانان، هم . لحاظ صورتى بخود ميگيرد که براى انقالب روس ديگر مساعدتر از اين ممکن نيست

اين قيام پراکنده و خودبخودى و ضعيف است ولى وجود نيروهايى را که قادر به مبارزه . اکنون آغاز شده است

 .ى ميروند بطور قطعى مسّلم ثابت مينمايد قطعپيروزىقطعى هستند و بسوى 

بند و بستى که  هم  .      اگر اين نيروها کفايت نکرد، در اين صورت تزاريسم موفق به بند و بست خواهد شد

 در . ها از دو طرف زمينه آن را آماده ميسازند ها  و هم  حضرات  استرووه حضرات  بوليگين

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يت اهميث نه از حی شماره وليث آخر از حۀـ درج*

 به مسخره مشروطه ختم - در بدترين حاالت - صورتى کار به مشروطه ناقص و سر و دم بريده و يا حتى چنين

. اين نيز انقالب بورژوازى خواهد بود، منتها يک انقالب ِسقط شده و يک مولود نارس و حرامزاده. خواهد شد

 است، روحيه خود را از دست گاهکراسى تخيالت واهى نميکند، از طبيعت خيانتکار بورژوازى آسوسيال دم

ترين  ترين و يکنواخت نميدهد و از ثبات قدم، شکيبايى و متانت خود در کار پرورش طبقاتى پرولتاريا حتى در عادى

اى کم و بيش   چنين نتيجه.مشروطيت بوروژوازى دست برنخواهد داشت" مآبانه شيپف"روزهاى رونق و رفاه 

 دمکراتيک اروپا در قرن نوزدهم خواهد بود و در اين صورت تکامل حزب ما از بهاىشبيه به نتيجه تقريبا تمام انقال

 .راهى دشوار، َصعب، طوالنى ولى آشنا و کوبيده شده انجام خواهد گرفت



 

حالت ممکنه در مقابل بورژوازى ناپيگير و      حال سؤال ميشود که آيا سوسيال دمکراسى در کداميک از اين دو 

خودغرض واقعا آزادى عمل خود را از دست خواهد داد؟ در کداميک از اين دو حالت ممکنه سوسيال دمکراسى در 

 ؟"حل ميشود"دمکراسى بورژوايى عمال و يا تقريبا 

 .اده شوداى دشوارى به آن جواب د      کافى است اين سؤال واضح مطرح گردد تا بدون لحظه 

     هرآينه بورژوازى موفق شود بوسيله بند و بست با تزار انقالب روس را عقيم گذارد در اين صورت سوسيال 

 در اين صورت سوسيال -دمکراسى در مقابل بورژوازى ناپيگير واقعا آزادى عمل خود را از دست خواهد داد، 

 موفق نخواهد شد ُمهر و نشان رياکه پرولتابه اين معنى، " حل ميشود"دمکراسى در دمکراسى بورژوايى 

منشانه يا چنانچه وقتى مارکس ميگفت  روشنى از خود بر انقالب بگذارد، موفق نخواهد شد پرولتاريا

 .حساب خود را با تزاريسم يکسره سازد" منشانه ِپِلب"

ها   مايل باشيد به شيوه ِپِلبها يا اگر  آنوقت ما طبق روش ژاکوبن-     هر آينه انقالب به پيروزى قطعى برسد، 

 ١٨٤٨، در سال "روزنامه جديد رن"مارکس در جريده مشهور . حساب خود را با تزاريسم يکسره خواهيم ساخت

 با حکومت مطلقه، با فئوداليسم و بورژوازى،تروريسم فرانسه تماما همان تصفيه حساب با دشمنان : "مينويسد

 منتشره از طرف ِمرينگ، جلد Nachlass Marxمراجعه شود به کتاب " (تها اس با خرده بورژوازى، بشيوه ِپِلب

آيا آن کسانى که کارگران سوسيال دمکرات روس را در عصر انقالب دمکراتيک از مترسک ). ٢١١سوم صفحه 

 اند؟  درباره معناى اين کلمات مارکس فکر کردهچگاهميترسانند هي" ژاکوبينيسم"

 یها با هواداران آسواباژدنيه در هم نم اسى معاصر روس يعنى نوايسکرايىهاى سوسيال دمکر      ژيروندن

و اما هواداران آسواباژدنيه يعنى . آميزند ولى به حکم ماهيت شعارهاى خود عمال در ُدم آنها قرار ميگيرند

ه گذشت، يعنى طلبى، از را  به شيوه اصالحنىنمايندگان بورژوازى ليبرال ميخواهند با تزاريسم از راه ماليمت يع

 با مالطفت و ادب، - با احتياط يعنى بدون هيچ عمل قاطع، -بدون اينکه اشراف، نجباء و دربار را برنجانند، 

نمايندگان "شبيه آن دستکشى که آقاى پترونکويچ در موقع شرفيابى (آقامنشانه، دستکش سفيد بر دست 

") پرولتارى "٥مراجعه شود به شماره .  عاريه کرده بودها کلفت  از يکى از گردنسّفاکبه حضور نيکالى ) ؟؟"(مردم

 .تسويه حساب نمايند

 –) ١٢(ها ها و يا پرولتاريست اى ها، کنگره هاى سوسيال دمکراسى معاصر يعنى بلشويکها، وپريوديست      ژاکوبن

 و بخصوص دهقانان را  ميخواهند با شعارهاى خود، خرده بورژوازى انقالبى و جمهوريخواه-نميدانم چه نام بگذارم 

آنها ميخواهند .  خود را حفظ ميکند، ارتقاء دهندبقاتىبه سطح دمکراتيسم پيگير پرولتاريا، که خصوصيت کامل ط

تصفيه حساب نمايند، دشمنان آزادى را " منشانه ِپِلب"مردم يعنى پرولتاريا و دهقانان با سلطنت و اشراف 

ن را با زور سرکوب نمايند، و نسبت به ميراث لعنتى سرواژ و آسيا بيرحمانه نابود سازند، نيروى مقاومت آنا

 . نسبت به بشر، کوچکترين گذشتى روا ندارندقيرمنشى و تح

 تقليد نماييم و نظريات، برنامه، ١٧٩٣هاى سال       البته معنى اين آن نيست که ما ميخواهيم حتما از ژاکوبن

ما داراى برنامه جديد هستيم نه قديم، و آن برنامه . چنين قصدى نداريمابدا . شعارها و شيوه کار آنها را بپذيريم

 شعار جديد هستيم؛ ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک ىما دارا. حداقل حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه است

 هاى عمل جديدى هم خواهيم هر آينه عمر ما تا پيروزى واقعى انقالب کفاف دهد شيوه. پرولتاريا و دهقانان

داشت که متناسب خواهد بود با چگونگى و هدفهاى حزب طبقه کارگر که انقالب کامل سوسياليستى را 

منظور ما از اين مقايسه فقط توضيح اين مطلب است که نمايندگان طبقه مترقى . ستالعين خود قرار داده ا نصب

جناح اپورتونيستى و جناح (احى قرن بيستم، که پرولتاريا باشد، يعنى سوسيال دمکراتها نيز به همان دو جن

 ميشدند، م که بورژوازى باشد به آن تقسييجدهم،تقسيم ميشوند که نمايندگان طبقه مترقى قرن ه) انقالبى

 .ها ها و ژاکوبن يعنى به ژيروندن



 

 آزادى      فقط در صورتى که انقالب دمکراتيک به پيروزى کامل برسد، پرولتاريا در مبارزه بر ضد بورژوازى ناپيگير

و ُمهر و نشان پرولتاريايى يا " حل نخواهد شد"عمل خواهد داشت، فقط در اين صورت وى در دمکراسى بورژوازى 

 .تر پرولتاريايى و دهقانى خود را بر تمام انقالب خواهد گذارد بعبارت صحيح

 عمل داشته باشد بايد بقدر براى اينکه پرولتاريا در مبارزه بر ضد دمکراسى بورژوازى ناپيگير آزادى:      خالصه

کافى آگاه و نيرومند باشد تا بتواند آگاهى دهقانان را به سطح خودآگاهى انقالبى ارتقاء دهد و تعرض آنها را 

 . يک دمکراتيسم پيگير پرولتارياى موفق گرددنهدايت نمايد و به اين طريق باالستقالل به عملى نمود

 

ها آن را تا اين   عمل در مبارزه بر ضد بورژوازى ناپيگير که نوايسکرايى     چنين است مسئله خطر فقدان آزادى

ثمرتر از اين اين  تر و بى لوحانه هيچ چيز ساده. بورژوازى هميشه ناپيگير خواهد بود. اند اندازه ناشيانه حل کرده

بورژوازى را طرح گردد که با وجود اجراى آنها ممکن باشد دمکراسى * نيست که سعى شود شرايط يا موادى

او تنها وقتى . تنها پرولتارياست که ميتواند مبارز پيگير راه دمکراتيسم باشد. رياى مردم محسوب نمود دوست بى

اگر نيروى پرولتاريا . ميتواند مبارز پيروزمند دمکراتيسم باشد که توده دهقانى نيز به مبارزه انقالبى وى بپيوندد

اى  وازى در رأس انقالب دمکراتيک قرار خواهد گرفت و جنبه ناپيگير و خودغرضانهبراى اين کار کفايت نکند آنگاه بورژ

براى جلوگيرى از اين امر بوسيله ديگرى جز ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان . به آن خواهد داد

 .وجود ندارد

، چنانچه مفهوم عينى آن را در نظر ها  مسّلم ميرسيم که تاکتيک نوايسکرايىۀ     بدينطريق ما به اين نتيج

تبليغ آشفتگى سازمانى که حتى به مرحله مراجعه به افکار . گيريم، مطابق دلخواه دمکراسى بورژوازى است

 - وظايف قيام مسلحانه، يت کاهش اهم-عمومى و اصل سازش و جدايى مطبوعات حزبى از حزب ميرسد، 

 تحريف عمدى در -طلب،  قالبى با شعارهاى بورژوازى سلطنتاختالط شعارهاى سياسى همگانى پرولتارياى ان

روى در لحظه   حاصل جمع تمام اينها درست همان سياست دنباله-، "پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم"شرايط 

انقالب است که، بجاى اينکه يگانه راه رسيدن به پيروزى را نشان بدهد و تمام عناصر انقالبى و جمهوريخواه توده 

م را در پيرامون شعار پرولتاريا ِگرد آورد، برعکس پرولتاريا را از راه منحرف ميکند، نظم تشکيالتى وى را بر هم مرد

 .ميزند، ذهنش را مشوب ميسازد و از اهميت تاکتيک سوسيال دمکراسى ميکاهد

ن مسئله را از جهات ديگر      براى اثبات صحت اين نتيجه که ما از راه تجزيه و تحليل قطعنامه به آن رسيديم، هما

" سوسيال دمکرات"گو در روزنامه  اوال ببينيم يک منشويک صاف و ساده و ُرک. مورد بررسى قرار ميدهيم

 در شرايط سياسى حاضر چه کسى عمال از بينيمثانيا ب. گرجستان تاکتيک ايسکراى نو را چگونه تصوير مينمايد

 .استفاده ميکند" ايسکراى نو"شعارهاى 
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لغو شد بکند و همان کارى ) ١٣(همان کارى که استاروور سعى داشت در قطعنامه خود که از طرف کنگره سوم* 

 .اى که از آن هم بدتر از آب در آمده است بکند که کنفرانس کوشيده است در قطعنامه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "ومت حکاز  محافظه کارانیبرکنار "يکـ تاکت٧

 

درج شده، عنوانش ") سوسيال دمکرات "١شماره (منشويکى تفليس " ۀکميت"     مقاله نامبرده که در ارگان 

او شعار جمهورى . نويسنده آن هنوز کامال برنامه ما را فراموش نکرده است. است" زمسکى سابور و تاکتيک ما"

 :ميدهد ولى در خصوص تاکتيک چنين استدالل مينمايد

 

يا بايد به زمسکى سابور که از طرف دولت : دو راه ميتوان نشان داد) جمهورى(اى حصول اين مقصود بر     "

دعوت شده است هيچگونه توجهى نکرد و بوسيله اسلحه دولت را شکست داد و دولتى انقالبى تشکيل داد و 

ت ماست و اسلحه  عملياکزمجلس مؤسسان را دعوت نمود، يا آنکه بايد اعالم داشت که زمسکى سابور مر

بدست نسبت به اعضاى آن و فعاليت آن ِاعمال نفوذ نمود و به قوه جبريه آن را وادار کرد که خود را مجلس 

. اين دو تاکتيک با يکديگر بسيار متفاوتند. مؤسسان اعالم نمايد و يا توسط آن، مجلس مؤسسان را دعوت کرد

 ". است سودمنداحال ببينيم کداميک از آنها بيشتر براى م

    

اى که ما آن را تجزيه و تحليل کرديم  هايى را که بعدا در قطعنامه هاى روس ايده     اينست طرزى که نوايسکرايى

توجه کنيد که اين مقاله قبل از حوادث تسوسيما و وقتى نوشته شده است . منعکس شده است بيان مينمايد

 ليبرالها طاق شد و بارها در صفحات جرايد قتحتى طا. بودبوليگين هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته " اليحه"که 

او اعالم . باورتر در آمده است علنى اظهار عدم اعتماد کردند، ولى سوسيال دمکرات نوايسکرايى از ليبرالها خوش

اى به قول تزار باور دارد که هنوز مجلس زمسکى  و به اندازه" در حال تشکيل است"ميکند که زمسکى سابور 

بوجود نيامده پيشنهاد ميکند آن را مرکز ) ؟"مجلس مشاوره قانونگذارى"و يا "  دوماى دولتىسشايد مجل(ر سابو

گوتر و صاف و ساده تر از مصنفين قطعنامه مصوبه کنفرانس  اين تفليسى ما، که ُرک. عمليات خود قرار دهيم

در يک سطح قرار نميدهد و ميگويد ) لوحى بى نظيرى تشريح کرده است که با ساده(را " تاکتيک"است، هر دو 

 :گوش کنيد". سودمندتر است"که دومى 

 

 در رژيم ييریچنانچه ميدانيد انقالبى که در پيش است انقالبى بورژوازى يعنى هدفش آنچنان تغ. تاکتيک اول     "

عالقمند ) اين تغييريعنى نسبت به (کنونى است که نه فقط پرولتاريا بلکه تمام جامعه بورژوازى نيز نسبت به آن 

پرولتارياى مبارز و بورژوازى مبارز در حدود معّينى .  اندلتداران نيز مخالف دو تمام طبقات حتى خود سرمايه. است

دولت در اينجا بکلى تنها بوده . دوش بدوش هم ميروند و متفقا از دو جهت مختلف بر حکومت مطلقه حمله ميکنند

پرولتارياى روسيه من . ين سبب برانداختن دولت کارى است بس آسانبد. و از همدردى جامعه محروم است

وانگهى اگر پرولتاريا .  هنوز آنقدرها آگاه و متشکل نيست که خودش به تنهايى بتواند انقالب کندموعالمج حيث

 صرفه ما در پس صالح و. ميکرد، نه انقالب بورژوازى) سوسياليستى(قادر به انجام اين کار بود، انقالب پرولتاريايى 

اين است که دولت بدون متحد مانده نتواند در صفوف اپوزيسيون جدايى افکند، يعنى بورژوازى را بخود ملحق کند 

 "...و پرولتاريا را منفرد سازد

 

شايد !       پس صالح و صرفه پرولتاريا در اين است که دولت تزارى نتواند بورژوازى و پرولتاريا را از هم جدا کند

ناميده شده است؟ ببينيد چه " سوسيال دمکرات" گرجستان بجاى اينکه آسواباژدنيه ناميده شود اشتباها ارگان

العين نميبينيم که تفليسى بيچاره با اين   اينجا به رأىمامگر ! فلسفه بيمانندى در مورد انقالب دمکراتيک ميبافد

چگونه سر در گم شده است؟ " انقالب بورژوازى" مفهوم َروى خود درباره تعبير و تفسير درازگويانه آميخته با دنباله

 وشاين شخص از موضوع احتمال منفرد ماندن پرولتاريا در انقالب دمکراتيک بحث مينمايد و يک موضوع را فرام

هاى مالک را  از متحدين ممکنه پرولتاريا او زمستوويست! يعنى دهقانان را... يک موضوع بى اهميت. ميکند



 

با اين موضوع آيا ما حق !  طبع خود ميداند و از دهقانان اطالعى ندارد و آنهم در جايى مانند قفقازميشناسد و باب

 به عوض اينکه دهقانان انقالبى را باال بکشد و متفق ودى نو با استداللهاى خ"ايسکرا"نداشتيم از اينکه گفتيم 

 طلب تنزل مينمايد؟ خود سازد، خود تا سطح بورژوازى سلطنت

 

و حکومت مطلقه هم هدفش همين . در صورت عکس، شکست پرولتاريا و پيروزى دولت ناگزير است"...      

بدون ترديد حکومت مطلقه در زمسکى سابور خود، نمايندگان اشراف زمستواها، شهرها، دانشگاهها و . است

را با گذشتهاى  آناناين حکومت خواهد کوشيد . ساير مؤسسات بورژوازى را بسوى خويش جلب خواهد نمود

و پس از اينکه بدين طريق موقعيت خود را مستحکم کرد تمام . ناچيز اغفال نمايد و بدين طريق با خود آشتى دهد

وظيفه ما اين است که از چنين عاقبت . اند خواهد نمود ضربات خود را متوجه مردم کارگرى که تنها مانده

 را از راه اول انجام داد؟ فرض کنيم که ما هيچ توجهى به  عملنولى آيا ميتوان اي. فالکتبارى جلوگيرى کنيم

زمسکى سابور نکرديم و خودمان شروع به آماده شدن براى قيام نموديم و در يکى از روزها سالح بدست براى 

مبارزه به خيابان رفتيم و ديديم که در برابر ما يک دشمن نايستاده، بلکه دو دشمن ايستاده است؛ دولت و 

طى مدتى که ما خود را آماده ميکرديم آنها فرصت کرده با هم کنار آمدند و بين خود سازش . ور سابىزمسک

اين تاکتيکى است که . کردند، قانون مشروطيتى بنفع خود وضع کردند و حکومت را بين خود تقسيم نمودند

 "...منفعش مستقيما عايد دولت ميشود و ما بايد با شدتى هر چه تمامتر از آن احتراز جويي

 

دولت با " در طى اين مدت"تهيه قيام احتراز جوئيم زيرا " تاکتيک"بايد از !     چقدر ُرک و راست گفته شده

کامال دوآتشه نيز چيزى " اکونوميسم"آيا ميتوان حتى در مطبوعات قديمى ! بورژوازى داخل بند و بست ميشود

 باشد؟ قيامها و طغيانهاى کارگران و دهفتضح کردار و م يافت که اينگونه سوسيال دمکراسى انقالبى را لکه

 واقعيت است، ولى زمسکى سابور جز وعده و نويد -دهقانان که آتش آن گاه اينجا و گاه آنجا مشتعل ميشود 

از تاکتيک تهيه و تدارک براى : شهر تفليس مقرر ميدارد که" سوسيال دمکرات"بوليگينى چيزى نيست و آنوقت 

 ...يعنى زمسکى سابور دست روى دست گذاريم" مرکز ِاعمال نفوذ" تشکيل ظار در انتقيام احتراز جوئيم و

 

تاکتيک دوم، بعکس، عبارت از اين است که زمسکى سابور را تحت نظارت خود قرار دهيم و به آن امکان "... 

 *.ندهيم طبق اراده خود عمل نمايد و با دولت کنار بيايد

ى پشتيبانى خواهيم کرد که بر ضد حکومت مطلقه مبارزه مينمايد و در مواردى      ما از زمسکى سابور تا آنجاي

ما با مداخله جدى و با زور بين نمايندگان جدايى . که با حکومت مطلقه از در آشتى درآيد با آن مبارزه خواهيم کرد

ينماييم و به اين طريق تمام  را از حکومت برکنار مکاران افظهراديکالها را بسوى خود جلب ميکنيم، مح**  مياندازيم

در سايه چنين تاکتيکى دولت همواره تنها و اپوزيسيون همواره . زمسکى سابور را به راه انقالب وارد ميکنيم

 ".نيرومند خواهد بود و بدينطريق استقرار رژيم دمکراسى آسان خواهد شد
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اى در دست داريد؟ شايد نوع مخصوصى  اده را از اعضاى زمستو سلب کنيد چه وسيلهولى براى اينکه آزادى ار* 

 از کاغذ تورنسل؟

براى مبارزه در خيابان زور نيست، ولى ميتوان "! بسط و تکامل داده شده"به اين ميگويند تاکتيک ! الخالق جّل** 

 ...گفتن هم حدى داردرفيق تفليسى، گوش کنيد، آخر دروغ ". نمايندگان را با زور جدا کرد"

ترين شبه اکونوميسم،  ها بسوى مبتذل حال بگذار بگويند که ما در مورد روآور شدن نوايسکرايى!      بله، بله

اين درست قضيه همان گرد مشهور ضد مگس است که بنا بر آن بايد اول مگس را گرفت و از آن . مبالغه ميکنيم

کاران از  برکنار نمودن محافظه" از يکديگر، ابوردن نمايندگان زمسکى سبا زور جدا کر. گرد رويش پاشيد تا بميرد



 

، بلکه "ژاکوبينى"بدون هيچ قيام مسلحانه ...  و انداختن تمام زمسکى سابور به مجراى انقالبى-" حکومت

 .نسبت به اعضاى زمسکى سابور" ِاعمال نفوذ"همينطورى، نجيبانه، تقريبا با روش پارلمانى و 

هنوز . ميگفتند که روسيه هميشه کالههاى از مد افتاده و منسوخ اروپا را به سر ميگذارد! ه روسيه     بيچار

تا دلتان بخواهد ) ١۴(اش را نداده است، ولى کرتينيسم پارلمانى پارلمانش را نداريم و حتى بوليگين هم وعده

 .داريم

 

لب خواهيم کرد که زمسکى سابور از راه انتخاب اين مداخله چگونه بايد صورت گيرد؟ قبل از همه ما ط     "... 

اين طرز انتخابات بايد آزادى تام تبليغات * با اعالم . همگانى، متساوى، مستقيم با اخذ رأى مخفى تشکيل گردد

 قلم، مصونيت انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و دىپيش از انتخاباتى يعنى آزادى اجتماعات، آزادى بيان، آزا

خود انتخابات هم بايد هر قدر ممکن است به تعويق **.ه مجرمين سياسى بوسيله قانون مسّجل گرددآزادى کلي

و چون وضع مقررات مربوط به دعوت . افتد تا ما براى آشنا کردن و آماده نمودن مردم وقت کافى داشته باشيم

د نسبت به اين کميسيون و مجلس سابور به کميسيون تحت رياست بوليگين وزير کشور واگذار شده است ما باي

و حق انتخاب **** اگر کميسيون بوليگين از برآوردن تقاضاى ما امتناع ورزد ***. اعضاى آن نيز ِاعمال نفوذ نماييم 

 مداخله نماييم و از طريق انقالبى انتخاب اتنمايندگان را فقط به توانگران بدهد، آنوقت ما بايد در امور اين انتخاب

 سازيم کانديدهاى مترقى انتخاب نمايند و در زمسکى سابور طلب کنيم که مجلس مؤسسان کنندگان را وادار

باألخره با کليه وسائل ممکنه، دمونستراسيون، اعتصاب و در صورت لزوم قيام، زمسکى سابور را . تشکيل گردد

مدافع مجلس . وادار کنيم مجلس مؤسسان را دعوت نمايد و يا اينکه خود را يک چنين مجلسى اعالم کند

از "کارانى که  هم پرولتارياى مسلح و هم محافظه{مؤسسان بايد پرولتارياى مسلح باشد و هر دو باالتفاق 

اين است تاکتيک سوسيال . بسوى جمهورى دمکراتيک رهسپار خواهند شد} ؟"اند حکومت برکنار شده

 ."     و فقط اين تاکتيک پيروزى را براى ما تأمين خواهد کردىدمکراس

. نفوذ و غير مسئول است      خواننده تصور نکند که اين اراجيف غير قابل تصور قلمفرسايى يک نوايسکرايى بى

از اين گذشته، اين اراجيف . ها يعنى کميته تفليس گفته ميشود خير، اين در ارگان کميته مرکزى نوايسکرايى

چنين " سوسيال دمکرات"ن در خصوص اين صريحا مورد تصويب ايسکرا قرار گرفته است، که در شماره صدم آ

 :ميخوانيم

آزمودگى و قابليت نگارنده سطور کامال مشهور . شماره اول با روح و ذوقى سرشار نگاشته شده است     "

اى را که براى خود تعيين کرده است به وجه درخشانى انجام  با اطمينان ميتوان گفت که روزنامه وظيفه... است

 ."خواهد داد

اگر اين وظيفه عبارت از اين است که فساد کامل مسلکى ايسکراى نو آشکارا به همه و هر کس نشان ! آرى     

 نميتوانست تنزل یهيچکس ديگر. انجام يافته است" درخشانى"داده شود بايد گفت که اين وظيفه واقعا به وجه 

 .بيش از اين بيان نمايد" قابليتى و وقبا روح و ذ"ها را تا سطح اپورتونيسم بورژوا ليبرال  نوايسکرايى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟.یسکراـ در ا*

 يکال؟ نيلۀـ بوس**

 !برکنار کردن محافظه کاران از حکومت: "يک تاکتی معنینستـ ا***

 !يست ممکن نيزی همچو چیگر از طرف ما ديقی و عميح صحيک تاکتين چنیکـ با ****

 

 

 

 



 

  نوی" یسکراا"و " يهآسواباژدن "یـ خط مش٨

 

 .     اکنون به مطلب ديگرى که آشکارا مؤّيد اهميت سياسى خط مشى ايسکراى نو است بپردازيم

چگونه بايد خود را "اى تحت عنوان  العاده آموزنده      آقاى استرووه در مقاله شايان توجه و بسيار اعلى و فوق

آقاى استرووه . احزاب افراطى ما به جنگ ميپردازد" انقالبيگرى برنامه"د بر ض") آسواباژدنيه "٧١شماره " (يافت

 از آقاى استرووه راضى هستم که حدى بر آن آنقدراما من از طرف خودم *. بخصوص از شخص من ناراضى است 

پرنسيپى کامل  ها و بر ضد بى متصور نيست؛ من در مبارزه بر ضد اکونوميسم احيا شونده نوايسکرايى

ذکر اين موضوع که چگونه آقاى . آرزوى متفقى از اين بهتر را هم نميتوانستم بکنم" ياليست رولوسيونرهاسوس"

را که در طرح برنامه سوسيال رولوسيونرها در " اصالحاتى" جنبه ارتجاعى تماماسترووه و آسواباژدنيه 

در خصوص اينکه چگونه آقاى . اند ما براى بار ديگر ميگذاريم مارکسيسم شده است عمال به ثبوت رسانده

 و نهها را مورد تحسين قرار داده خدمتى صادقانه و شرافتمندا استرووه هر وقت از لحاظ اصولى نوايسکرايى

حقيقى به من کرده کى و کجا فيمابين من از يک طرف و ببل و کائوتسکى از طرف ديگر اختالف نظرى به ظهور 

ک شباهتى با اختالف نظر بين ببل و کائوتسکى داشته و مثال شبيه پيوسته است که از لحاظ جدى بودن ولو اند

 وجود داشت؟ بگذار آقاى استرووه براى نهابين آ) ١۵(اختالف نظرى باشد که در مورد مسئله ارضى در برسلو

 .آزمايش هم شده به اين سه پرسش پاسخ بدهد

اش اين است که همفکران خود را در  ميشه شيوهبورژوازى ليبرال همه جا و ه:      ولى ما به خوانندگان ميگوييم

تر از همه، ولى رفقايشان در کشور همسايه  کشور معّين متقاعد کند که سوسيال دمکراتهاى اين کشور نامعقول

به رخ " هاى عاقل بچه" فرانسه را بعنوان هاىبورژوازى آلمان صدها بار سوسياليست. هستند" هاى عاقلى بچه"

به رخ " بچه عاقل"بورژوازى فرانسه همين چندى پيش ببل را بعنوان . ها کشيده است ها و کائوتسکى ببل

ها و ابلهان را  شما فقط بچه! اين شيوه ديگر کهنه شده است، آقاى استرووه. سوسياليستهاى فرانسه ميکشيد

م مسائل مهم المللى در تما همبستگى کامل سوسيال دمکراسى انقالبى بين. دازيدميتوانيد به اين دام بيان

و اکنون يکبار ديگر هم ** ايم  برنامه و تاکتيک حقيقتى است غير قابل انکار است، ما تاکنون به کّرات صحبت کرده

 .صحبت خواهيم کرد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و ين لنی آقايگرینقالب در مقابل ای کائوتسکی ببل و حتیعنی ی باختری اروپای دموکراسيال سوسيگریانقالب*"

 و درهم يده شده را هم سائیم ماليگری انقالبین ای ارکان اصولیخ، امواج تاری است، وليسم اپورتونیشان ایرفقا

 صم يگوید من حاضرم هر چه او ميکند مصور تيهوده استرووه بی آقایول.  استينیتعرض خشمگ".  استیختهر

 و یک.  آن نباشدیرفتن هرگز قادر به پذی بطلبم تا ويدانا به م استرووه ری است من آقایکاف. بکم گوش کنم

 ی خط مشیجاد ای و کجا من ادعای ام؟ کيدهنام" يسماپورتون" را ی ببل و کائوتسکيگریکجا من انقالب

  نبوده است؟یکی ی ببل و کائوتسکی کرده ام که با خط مشی المللبين ی دموکراسيال را در سوسیمخصوص

 

 و سروصدا ياهوبا ه") یسکراا "۵٢ ۀشمار" ( کرد؟یدچه نبا "ۀبه مقال" يهآسواباژدن" که يشویم مآوریادبخواننده **

.  دانستيستها گذشت نسبت به اپورتونیبسو"  مهميار چرخش بسیک" و شادباش گفت و آنرا يتتهن

 يال سوسين ب به انشعاب درط مربوۀ در مقالی را بطرز خاصیسکرائيها نوای اصولیالتتما" يهآسواباژدن"

 یفوظا" موسوم به ی تروتسکۀدر خصوص جزو" يهآسواباژدن. " قرار داده بودين روس مورد تحسیدموکراتها

 یچفسکی، کریعنی" يها دلتسيهرابوچ "ی وقتیک با آنچه که یسنده نوینبه همگون بودن افکار ا"  ماياسیس

منتشره از طرف "  حاضر بخدمتيبرالل"نوان  تحت عۀرجوع شود به ورق (يگفتند نوشتند و می ميمف آکينف،مارت

مراجعه شود به ( گفت يت تهنیکتاتوری دو دۀ دربارينف مارتۀبه جزو" يهآسواباژدن. اشاره کرده بود") یودوپر "ۀروزنام



 

 یم قدی"یسکراا "یمی استاروور در خصوص شعار قدۀ شدير تأخیتهایباالخره شکا). ٩ ۀ، شمار"یودوپر "ۀمقال

 .یدمواجه گرد" يهآسواباژدن" از طرف ی خاصیبا اظهار همدرد"  و بعد اتحادیتدا مرزبنداب" شعار یعنی

 

 

     مقاله آقاى استرووه حاوى يک سلسله اظهارات کامال جالب توجه است ولى ما به اين اظهارات در اينجا فقط 

همکارى طبقات ايجاد کند نه با اتکاء دمکراسى روس را با اتکاء به "او ميخواهد . اى بنماييم ميتوانيم عبورًا اشاره

که آقاى استرووه " اشراف متمدن"از قبيل " ( اجتماعىمتيازاتروشنفکران داراى ا"و در ضمن " به مبارزه بين آنان

وزن و اعتبار ) "پيشخدمت واقعى مجالس بزرگان در برابرشان جبهه به زمين ميسايد... با خضوع و خشوع يک 

آقاى . وارد خواهند کرد" غير طبقاتى"را به اين حزب ) يعنى وزن کيسه پول(ى خود مربوط به موقعيت اجتماع

عبارت قالبى راديکالى حاکى از اينکه بورژوازى به "استرووه ابراز تمايل ميکند جوانان را با اين نکته آشنا سازد که 

ما از صميم . (وده و بيمصرف استبيه"  گذارده استی و شريعوحشت افتاده و پرولتاريا و امر آزادى را به معرض ب

" عبارات قالبى"هيچ چيزى بهتر از جنگى که آقاى استرووه بر ضد اين . قلب به اين ابراز تمايل شادباش ميگوييم

بفرماييد، آقاى استرووه، و اجراى نقشه درخشان خود را به . مارکسيستى مينمايد صحت آن را ثابت نخواهد کرد

 !)نيدآينده دور و دراز موکول نک

     از نظر مبحث ما، ذکر اين موضوع حائز اهميت است که اين نماينده بورژوازى روس که داراى شّم سياسى 

اوال عليه . است و در مقابل کوچکترين تغيير هوا حساس است در لحظه فعلى عليه چه شعارهاى عملى ميجنگد

"  توده مردم نامفهوم و بيگانه استبراى"شعار آقاى استرووه اطمينان راسخ دارد به اينکه اين . شعار جمهوريت

ما خيلى مايل بوديم ببينيم آقاى !) مفهوم است ولى بصرفه بورژوازى نيست: او فراموش ميکند اضافه نمايد(

شايد کارگران جزو توده مردم نيستند؟ !. ها و مجامع ما چه پاسخى از کارگران دريافت ميکرد استرووه در حوزه

بيرون ("اى پيروى ميکنند  "لوحانه جمهوريخواهى ساده" آقاى استرووه آنها گاه از گفته؟ طبق ولى دهقانان چطور

طلبى آگاهانه  لوحانه سلطنت  ولى بورژوازى ليبرال مطمئن است که بجاى جمهوريخواهى ساده-") کردن تزار

 به کيفيت اوضاع، ستربوط ا، اين موضوع هنوز مça dépendآقاى استرووه  ! خواهد آمد نه جمهوريخواهى آگاهانه

نه تزاريسم و نه بورژوازى هيچيک نميتوانند از بهبود اساسى وضعيت دهقانان که بايد به حساب زمينهاى اربابى 

 .انجام گيرد جلوگيرى نکنند و طبقه کارگر هم نميتواند در اين کار به دهقانان کمک نکند

اين ايده کامال با ". داخلى همواره مهاجم حق بجانب نخواهد بوددر جنگ "     ثانيا، آقاى استرووه تأکيد ميکند که 

ما البته نميگوييم که در جنگ داخلى هجوم . ها که ما فوقا تشريح کرديم مطابقت دارد همان تمايالت نوايسکرايى

 لزوم حتمى دارد، ولى بکار بردن اصلى که آقاى قتاگاهى هم تاکتيک تدافعى مو. همواره بصرفه است؛ خير

عبارت "اى از مفهوم  ، اتفاقا معنايش نشان دادن گوشه١٩٠٥سترووه وضع کرده است در مورد روسيه سال ا

کسى که در ").  ميگذاردی و شريعبورژوازى به وحشت ميافتد و امر آزادى را به معرض ب("است " قالبى راديکالى

خود را براى اين حمله حاضر نميکند،  به حکومت مطلقه و به ارتجاع حمله کند، کسى که اهدلحظه کنونى نميخو

 . آن کس بيهوده نام طرفدار انقالب روى خود ميگذارد-کسى که اين حمله را تبليغ نميکند 

آقاى ). ميداند" قيام مينياتور"شورش را (را تقبيح مينمايد " شورش"و شعار " پنهانکارى"     آقاى استرووه شعار 

ما ميخواستيم از آقاى !  با نظر حقارت مينگرد-" ها راه يابى به توده"حاظ  از ل-استرووه هم به اين و هم به آن 

که آن را اثر يک نفر انقالبى افراطى ميداند، جايى را "  کرد؟ايدچه ب"استرووه سؤال کنيم که آيا ميتواند مثال در 

ترووه اختالف مثال بين ما و آقاى اس" پنهانکارى"نشان بدهد که شورش تبليغ شده باشد؟ مگر در خصوص 

به روسيه وارد ميشود و مورد استفاده " پنهانى"که " غير علنى"عظيمى وجود دارد؟ مگر ما هر دو در روزنامه 

و حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه قرار ميگيرد کار نميکنيم؟ مجامع " سايوز آسواباژدنيه" "پنهانى "هاى گروه

ولى جلسات .  ما اين معصيت را مرتکب ميشويم-يل ميشود تشک" به حالت پنهانى"اى کارگرى ما اغلب  توده



 

 اين طرفداران منفور پنهانکارى منفور به مقابلآقايان هوادار آسواباژدنيه چطور؟ آيا شما چيزى داريد که بتوانيد در 

 آن مباهات کنيد؟

ر آقاى استرووه با اينجا ديگ.      راست است، الزمه رساندن اسلحه به کارگران رعايت پنهانکارى شديد است

اما در خصوص قيام مسلحانه و يا انقالب به معنى فنى آن بايد گفت : "گوش کنيد. صراحت بيشترى سخن ميگويد

 و روحى الزم براى قيام مسلحانه همگانى اعىاى برنامه دمکراتيک قادر به ايجاد شرايط اجتم که فقط ترويج توده

 من با آن شريک نيستم و بنابرآن قيام مسلحانه پايان ناگزيرمبارزه بدينطريق حتى از آن نقطه نظرى هم که. است

ترين کارها  ترين و ضرورى هاى اصالحات دمکراتيک، اساسى  اشباع توده از ايده-فعلى در راه رهايى است، 

 ".محسوب ميشود

يروزى انقالب صحبت کند او بجاى اينکه از لزوم قيام به منظور پ.      آقاى استرووه سعى دارد از موضوع طفره رود

شکى . قيام آماده نشده يا قيام خودبخودى و پراکنده هم اکنون آغاز گرديده است. از ناگزير بودن آن صحبت ميکند

 قيام مسلحانه تمام و کمال مردم منتج گردد، زيرا اين کنيست که هيچ کس تضمين نخواهد کرد که اين قيام به ي

و ) که سنجش کامل آن، فقط طى خود مبارزه ميّسر است(بى مربوط است موضوع هم به وضعيت نيروهاى انقال

. هم بطرز رفتار دولت و بورژوازى و هم يک سلسله کيفيات ديگرى که در نظر گرفتن دقيق آن غير ممکن است

 يعنى اطمينان قطعى به يک حادثه مشخص، که آقاى استرووه سخن را به آنجا ميکشاند دن،درباره ناگزير بو

اگر شما ميخواهيد طرفدار انقالب باشيد بايد درباره اين موضوع صحبت کنيد که آيا قيام . ى به گفتار نيستحاجت

 آن تبليغ کرد و مجّدانه زمينه بارهبراى پيروزى انقالب الزم است؟ آيا الزمست موضوع قيام را فعاالنه مطرح نمود، در

اى استرووه نميتواند معنى اين اختالف را نفهمد؛ مثال او که آن را بيدرنگ و با انرژى تمام فراهم ساخت يا خير آق

اى مسّلم و قطعى است، بوسيله بميان  مسئله لزوم حق انتخاب همگانى را، که براى هر دمکرات مسئله

اى که براى يک نفر   بودن تحصيل آن در جريان انقالب حاضر، يعنى مسئلهيرکشيدن مسئله غير مسّلم ناگز

آقاى استرووه، با طفره خود در مورد مسئله لزوم قيام، . پوشى نميکند  جنبه مبرم نيست، پردهسياستمدار داراى

اوال بورژوازى معامله با حکومت مطلقه . تمام ُکنِه ماهيت مکتوم خط مشى سياسى بورژوازى ليبرال را بيان ميکند

اين (مسلحانه را بدوش کارگران مياندازد را بر قلع و قمع آن ترجيح ميدهد؛ بورژوازى در هر حال تمام بار مبارزه 

به همين جهت است که او در مورد مسأله لزوم . روى آقاى استرووه از مطلب اين است معناى واقعى طفره). ثانيا

مقدماتى درباره آن متوسل " تبليغات"و " اجتماعى و روحى قيام" شرايط لهقيام راه قهقرا اختيار کرده و به مسئ

 در پارلمان فرانکفورت، هنگامى که جريان اوضاع دفع ١٨٤٨گو در سال  طور که بورژواهاى ياوهدرست همان. ميشود

 که نگامىمبارزه مسلحانه شده بود، ه" منجر به لزوم"نيروى مسلح حکومت را ايجاب ميکرد، هنگامى که جنبش 

) ام درجه لزوم آن صد برابر استو در دوره تهيه و تدارک قي(ِاعمال نفوذى که فقط از راه تبليغات انجام ميگرفت 

ها و  نويسى، تهيه بيانيه بدل به خمودگى و ُجبن رذيالنه و بورژوامآبانه گشته بود، وقت خود را َصرف قطعنامه

مينمودند، درست همينطور هم آقاى " شرايط اجتماعى و روحى "ردنو آماده ک" اى ترويج توده"ها و  نامه تصميم

آقاى استرووه آنچه را که عده زيادى از . ت پنهان کرده از مسئله قيام طفره ميروداسترووه خود را در پس جمال

 با بوجه تمايز لحظه انقال: سوسيال دمکراتها اصرار دارند نبينند، با وضوح کامل به ما نشان ميدهد و آن اينکه

جان و اعتقاد توده لحظات تهيه و تدارک معمولى و عادى تاريخى همين است که در اين لحظه حالت روحى، هي

 .بايد در عمل متظاهر گردد و متظاهر هم ميگردد

     انقالبيگرى مبتذل نميفهمد که حرف هم عمل است؛ اين اصل در مورد تاريخ بطور کلى و يا در مورد آن 

 ها وجود ندارد و هيچ کودتايى نميتواند جايگزين آن عصرهايى از تاريخ که برآمد سياسى آشکارى از طرف توده

رو نميفهمند که وقتى لحظه انقالب فرا   دنبالهانقالبيوِن. شود يا مصنوعا آن را بوجود آورد، مّسلما صدق مينمايد

ها  جامعه از هر طرف شکاف برداشت، وقتى که برآمد سياسى آشکار طبقات و توده" روبناى کهن"رسيد، وقتى 

 -ت بخود گرفت، هنگامى که جنگ داخلى آغاز شد، که در کار ايجاد روبناى جديدى براى خود هستند صورت واقعي

شعار صريح ندادن و شانه " عمل"اکتفا نمودن و در عين حال براى پرداختن به " حرف "بهآنوقت بشيوه گذشته 



 

بطور کلى، معنايش ُجمود فکرى، رخوت و درازگويى " تبليغات"و " شرايط روحى"خالى کردن از عمل با استناد به 

 نمونه تاريخى - فرانکفورت، راتسرايان بورژوا دمک ياوه. ر خيانت به انقالب و غدر ورزى در آن استيا به عبارت ديگ

 .فراموش نشدنى يک چنين خيانت يا ُکندذهنى آميخته با درازگويى هستند

يک ها، از روى تاريخ جنبش سوسيال دمکرات روى انقالبى      آيا ميخواهيد فرق بين انقالبيگرى مبتذل و دنباله

 را که تازه ١٩٠٢ و ١٩٠١سالهاى : روسيه براى شما توضيح داده شود؟ ما آن را براى شما چنين توضيح ميدهيم

انقالبيگرى . در آن موقع تظاهرات آغاز شد. ياوريدگذشته ولى بنظر ما اکنون بمثابه روايات باستانى است بياد ب

که اگر (شروع شد " هاى خونين شبنامه"پخش ) ١۶")(دلورابوچيه ("راه انداخت " هجوم"مبتذل قيل و قالى درباره 

اى که حاکى بود بايد به وسيله يک  و به ايده" بازى مطبوعات"و به ) ام خطا نکند منشاء آن در برلين بود حافظه

 در سراسر روسيه دست به تبليغات زد حمله آغاز گرديد و گفته شد که اين ايده ثمره خيالبافى مهروزنا

ها در آنوقت، برعکس به تبليغ اين موضوع پرداخت که  روى انقالبى دنباله) ١٧)(نادژدين(ان است نشين کابينه

 انقالبى چه روشى در کراسىولى سوسيال دم. است" مبارزه اقتصادى"وسيله براى تبليغات سياسى " بهترين"

اندازى و قيل و قال  وبآش. پيش گرفته بود؟ سوسيال دمکراسى انقالبى به هر دوى اين جريانها حمله ميکرد

درباره هجوم را سرزنش مينمود زيرا همه آشکارا ميديدند و يا ميبايستى ميديدند که قيام آشکار توده کار فردا 

روى را هم تقبيح مينمود و حتى شعار قيام مسلحانه همگانى را هم مستقيما  سوسيال دمکراسى دنباله. است

را بين ما " شورش"آقاى استرووه آن زمان نميتوانست دعوت به (شکار به ميان ميکشيد ولى نه به مفهوم دعوت آ

که آقاى استرووه فقط اکنون به ياد آن افتاده است، " (تبليغات"بلکه به مفهوم يک استنتاج ناگزير، به مفهوم ) بيابد

اجتماعى شرايط "، به مفهوم فراهم کردن همان ) آقاى استرووه محترم ما اصوال هميشه چند سال عقب است-

قلمفرسايى " با حالتى اندوهبار و بيموقع"گر اکنون درباره آن  که نمايندگان دستپاچه بورژوازى معامله" و روحى

و تبليغ و ترويج به حکم شرايط عينى زمان واقعا جاى اول ) ژيتاسيونآ(و تبليغ ) پروپاگاند(آن موقع ترويج . مينمايند

 يک روزنامه سياسى براى سراسر روسيه را، که انتشار هفتگى آن يک آن موقع موضوع تأسيس. را احراز نميکرد

 بايدچه "و در رساله (آل محسوب ميشد، ممکن بود بعنوان سنِگ َمَحکى براى تهيه و تدارک قيام مطرح کرد  ايده

عار اى بجاى قيامهاى مسلحانه مستقيم و ش آن موقع شعار تبليغات توده)  هم اين موضوع مطرح شده بود" کرد؟

فراهم نمودن شرايط اجتماعى و روحى قيام بجاى آشوب اندازى يگانه شعارهاى صحيح سوسيال دمکراسى 

اکنون حوادث بر اين شعارها پيشى گرفته است، جنبش به جلو رفته و اين شعارها ديگر کهنه و . انقالبى بودند

 !روى ايسکراى نو ميخورند نبالهپوشى رياکارى آسواباژدنيه و نيز د اند و فقط به درد پرده منسوخ شده

     يا شايد من اشتباه ميکنم؟ شايد انقالب هنوز آغاز نشده است؟ شايد لحظه برآمد آشکار سياسى طبقات 

اکنون جانشين، وارث،   شايد جنگ داخلى هنوز وجود ندارد و انتقاد سالح را نبايد هم هنوز فرا نرسيده است؟

 نتقاد نمود؟وصى و متمم ناگزير و حتمى سالح ا

.      به اطراف خود نگاه کنيد، سر خود را از پنجره اتاق کارتان بيرون بياوريد تا بتوانيد به اين سؤاالت پاسخ بدهيد

اسلحه در همه جا، جنگ داخلى را  جو و بى جمعى افراد مسالمت هاى دسته مگر خود حکومت اکنون با تيرباران

حکومت مطلقه مشغول عمليات نيستند؟ مگر " رهانُب"ه بمثابه شروع نکرده است؟ مگر باندهاى مسلح سيا

 به لزوم ايجاد ميليس کشورى پى نبرده است؟ مگر خود آقاى استرووه که منتها درجه - حتى بورژوازى -بورژوازى 

آشکار بودن عمليات !) "افسوس که فقط ميگويد براى اينکه چيزى گفته باشد(معتدل و محتاط است نميگويد 

هاى  اکنون يکى از مهمترين شرايط نفوذ تربيتى در توده!) " ما با چه زبانى صحبت ميکنيممروزببينيد ا" (ىانقالب

 ؟"مردم است

     کسى که داراى چشم بينا است ممکن نيست در اين باره شکى داشته باشد که امروز طرفداران انقالب 

به سه طرز طرح اين مسأله بيفکنيد که در ارگانهاى اينک نظرى . مسئله قيام مسلحانه را چگونه بايد مطرح کنند

 .ها نفوذ داشته باشند، تشريح شده است مطبوعات آزاد، که کم يا بيش قادرند در توده

 



 

 

در اين قطعنامه تصديق و با بانگى * قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه است.      طرح اول

. ى انقالبى دمکراتيک ديگر به مرحله ضرورت قيام مسلحانه رسيده استرسا اظهار شده است که جنبش عموم

 محسوب گرديده و به عنوان مسئله حزبمتشکل کردن پرولتاريا براى قيام، يکى از وظايف حياتى، مهم و ضرورى 

ام، در آن دستور داده شده است که براى تسليح پرولتاريا و تأمين امکان رهبرى مستيم قي. روز مطرح شده است

 .ترين اقدامات بعمل آيد جدى

روزنامه "اين عنوانى است که " (طلبان روس پيشواى مشروطه"اى است اصولى که  مقاله.      طرح دوم

يا پيشواى بورژوازى مترقى ) ارگان کامال متنفذ بورژوازى اروپا چندى پيش به آقاى استرووه داده است" فرانکفورت

هاى   شيوه-پنهانکارى و شورش .  نيستکو با عقيده ناگزير بودن قيام شريا. روس در آسواباژدنيه نوشته است

اى است که در  قيام مسلحانه مسئله. جمهوريخواهى شيوه تخدير اعصاب است. خاص انقالبيگرى نامعقول است

ترين و  اساسى"اى و فراهم ساختن شرايط اجتماعى و روحى  واقع جنبه فنى دارد و حال آنکه ترويج توده

 .است" ترين مسائل ورىضر

قيام از .  تهيه و تدارک قيام است-بموجب آن وظيفه ما . ها است قطعنامه کنفرانس نوايسکرايى.      طرح سوم

آنچه شرايط مساعدى را براى قيام فراهم ميسازد عبارت است از ايجاد . روى نقشه غير ممکن شمرده ميشود

تدارکات جنگى " و تشکيالت از طرف ما، فقط در آن موقع است که  نظمى در دستگاه دولت و اقدام به تبليغاتیب

 ".و فنى ميتواند اهميت کم و بيش جّدى احراز نمايد

 ولى  اين که  آيا  قيام  لزوم  پيدا کرده است يا نه موضوعى ايست که .       همين؟ آرى  همين

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : متن کامل آنینکـ ا*

 : ینکهبه انظر "

 نقش یفاء ایت است، مأموريگير پی انقالبۀ طبقیگانه طبقات و يشروترین خود پيت که بحکم موقعیاـ پرولتار١

  را بر عهده دارد؛يه روسی انقالبی عموميک جنبش دموکراتیرهبر

  است؛ يده مسلحانه رسيام لزوم قۀ بمرحلیگر دی کنونۀ جنبش در لحظینـ ا٢

 يه شرکت است که سرنوشت انقالب روسین و ايورزد شرکت می طرزین تری به جديام قینر ا دیر ناگزیاـ پرولتار٣

  ينماید؛ مينرا مع

 واحد و ياسی سيروی کند که بشکل نیفا ايتواند می انقالب فقط در صورتین را در ای نقش رهبریاـ پرولتار۴

 را ی وۀ مبارزيز نی از لحاظ عملیک مسلی دموکرات، که عالوه بر رهبريال پرچم حزب کارگر سوسیر زیمستقل

 :ید گرد آينماید، میرهبر

 طبقات ثروتمند بورژوا يه و علياليسم در راه سوسیا پرولتارۀ مبارزی برايتواند می نقشين چنیفایـ فقط ا۵

  را فراهم سازد، ـ ـیط شراین مساعدتريه،دموکرات روس

 ی برایا متشکل ساختن پرولتاريفۀ که وظينماید میق تصديه دموکرات روسيال حزب کارگر سوسۀ کنگرين     سوم

 ۀ حزب در لحظیف وظاین تری و فوتین از مهمتریکی مسلحانه، يام قیق حکومت مطلقه از طريه عليم مستقۀمبارز

 . استی کنونیانقالب

 

 :يدهد دستور می حزبی کنگره بعموم سازمانهابنابراین

 و يالتی تشکۀ است بلکه جنبيش که در پیرا مسلحانه ايام قاسیي سی نه فقط معنايغ و تبلیج ـ از راه تروالف

 . داده شوديح توضیا پرولتاری برايز آن نیعمل



 

 ی دارايتواند ميام قیان که در آغاز و در خود جری، توده اياسی نقش اعتصابات سيغ و تبلیج تروین ايلۀ ـ بوسب

 . داده شوديح باشد توضی اساسيتاهم

 یترین جديام، قین ايم مستقی مسلحانه و رهبريام قۀ نقشيم تنظی براين و همچنیار پرولتايح تسلی ـ براج

 ين لنۀتبصر. ( گردديل تشکی از کارکنان حزبی مخصوصی به حد لزوم دسته هاینمورد، ای و برایداقدامات بعمل آ

 .)ت.  ه١٩٠٧در چاپ سال 

 

 

 

ن که آيا متشکل ساختن پرولتاريا براى مبارزه مستقيم يک اي.  نوايسکرايى پرولتاريا هنوز از آن اطالع ندارندرهبران

به عقيده آنها دعوت به عملى . وظيفه فورى و فوتى است يا نه موضوعى است که براى آنها هنوز روشن نيست

اين ) ١٩٠٢ نه در سال ١٩٠٥در سال (ترين اقدامات لزومى ندارد و چيزى که به مراتب مهمتر است  نمودن جدى

احراز " کم و بيش جدى"اهميت " ممکن است"ًال توضيح داده شود در چه شرايطى اين اقدامات است که اجما

 ...نمايد

     رفقاى نوايسکرايى حال مالحظه ميکنيد، رو آور شدن به سوى خط مشى مارتينفى شما را به کجا رسانده 

عليرغم اراده (اباژدنيه و شما است؟ آيا ميفهميد که فلسفه سياسى شما بمثابه برگردان فلسفه هواداران آسو

 آيا اکنون ديگر برايتان واضح است که، د؟اي طلب افتاده به دنبال بورژوازى سلطنت) خود و مستقل از شعور خود

ايد که بنا بر سخنان فراموش  شما ضمن تکرار بديهيات و تکميل شدن در درازگويى، اين نکته را از نظر دور داشته

آشکار بودن عمليات انقالبى اکنون يکى از مهمترين شرايط نفوذ  "-ى پتر استرووه نشدنى مقاله فراموش نشدن

 ؟" مردم استاىه تربيتى در توده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يست؟ هنگام انقالب چدر  بودنی افراطیسيون حزب اپوزیـ معنا٩

 

 

ها انقالب را به  ک نو ايسکرايىما نشان داديم که تاکتي.  برگرديمی     حال به قطعنامه مربوط به حکومت موقت

بلکه به ) اين همان چيزى است که آنها ميخواستند با قطعنامه خود موجبات آن را فراهم سازند(جلو سوق نداده 

ما نشان داديم که همانا اين تاکتيک است که در مبارزه بر ضد بورژوازى ناپيگير آزادى عمل را از . عقب ميبرد

بديهى است که . ند و آن را از حل شدن در دمکراسى بورژوازى مصون نميداردسوسيال دمکراسى سلب مينماي

از اين رو سوسيال دمکراسى نبايد هدف خود را . "از مقدمات نادرست قطعنامه نتيجه نادرست حاصل ميشود

 حکومت موقت قرار دهد بلکه بايد بصورت حزب اپوزيسيون افراطى انقالبى باقى رتصرف قدرت يا تقسيم آن د

ها هدف فعاليت  آيا نوايسکرايى. به نيمه اول اين استنتاج که مربوط به طرح هدفهاست نظرى بيفکنيد."  بماند

آنها شرايط پيروزى قطعى .  آرى قرار ميدهند سوسيال دمکراتيک را پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم قرار ميدهند؟

شباهت پيدا ميکند، ولى هدف " آسواباژدنيه"ا فرمولبندى را نميتوانند صحيحًا فرمولبندى کنند و فرمولبندى آنها ب

و بعد، آيا آنها موضوع حکومت موقت را با مسئله قيام مربوط ميسازند؟ آرى . نامبرده را در برابر خود قرار ميدهند

آنها باألخره، آيا ". از قيام پيروزمندانه مردم برون ميآيد" که حکومت موقت گويندمستقيما مربوط ميسازند و مي

 بله، آنها گرچه مانند آقاى استرووه از اعتراف به لزوم و فوريت قيام شانه -رهبرى قيام را هدف خود قرار ميدهند؟ 

 دمکراسى ميکوشد آن سيالسو"خالى ميکنند ولى فرقشان با آقاى استرووه اين است که در عين حال ميگويند 

 ".ن به نفع طبقه کارگر استفاده کندتابع نفوذ و رهبرى خود نمايند و از آ)  قيام را(را 

ها را       خيلى منطقى و با يکديگر مربوط است، اينطور نيست؟ ما هدف خود را اين قرار ميدهيم که قيام توده

و لذا ما هدف خود . اعم از پرولتاريا و غير پرولتاريا تابع نفوذ و رهبرى خود نماييم و از آن، به نفع خود استفاده کنيم

گروههاى غير (" و هم بورژوازى انقالبى و هم خرده بورژوازى تاريارار ميدهيم که در موقع قيام هم پرولرا اين ق

". تقسيم کنيم"را رهبرى نماييم يعنى رهبرى قيام را بين سوسيال دمکراسى و بورژوازى انقالبى ") پرولتاريايى

 برون ردمکه از قيام پيروزمندانه م("مت موقت ما هدف خود را پيروزى قيام قرار ميدهيم که بايد به استقرار حکو

ما نبايد منظور خود را تصرف قدرت يا تقسيم آن در حکومت انقالبى موقت قرار ... بدينجهت. منجر گردد") ميآيد

 !!دهيم

از آنها بين نظر استرووه که از قيام احتر.      دوستان ما به هيچ وجه نميتوانند سر و ته موضوع را به هم وصل کنند

ميجويد و نظر سوسيال دمکراسى انقالبى، که دعوت ميکند انجام اين وظيفه فورى بر عهده گرفته شود، مرّدد 

 خيانت ۀآنها بين آنارشيسم که هر گونه شرکتى را در حکومت انقالبى موقت از لحاظ اصولى بمثاب. اند مانده

 سوسيال دمکراسى در ۀد نفوذ رهبرى کنندنسبت به پرولتاريا تقبيح مينمايد و مارکسيسم، که در صورت وجو

آنها داراى هيچگونه خط مشى مستقلى نيستند؛ نه داراى . اند چنين شرکتى را طلب ميکند مرّدد مانده* قيام

 که در صدد معامله با تزاريسم است و به اين جهت هم در مورد مسئله قيام بايد از وه،خط مشى آقاى استرو

و هر " از باال"پيش گيرد؛ نه داراى خط مشى آنارشيستها که هر گونه ِاعمال نفوذ مطلب بگريزد و راه طفره در 

 و پيروزى بر تزاريسم را با ريسمها معامله با تزا گونه شرکتى را در انقالب بورژوازى تقبيح مينمايند، نوايسکرايى

مارتينف کمى گام " دو ديکتاتورى"از آنها . آنها ميخواهند در انقالب بورژوازى شرکت نمايند. يکديگر مخلوط مينمايند

يا شايد ( به منظور آنکه بالفاصله پس از پيروزى -آنها حتى حاضرند قيام مردم را رهبرى نمايند . اند فراتر گذارده

هاى پيروزى استفاده نکنند و  از اين رهبرى صرفنظر کنند، يعنى بمنظور آنکه از ثمره)  پيروزى؟تاندرست در آس

"... استفاده از قيام به نفع طبقه کارگر"اين موضوع را آنها . آن را کال به بورژوازى واگذار نمايندهاى  تمام ثمره

 .مينامند

فکرى را ضمن  بهتر است منشاء اين آشفته. فکرى حاجتى نيست      بيش از اين به مکث روى اين آشفته

 .بررسى نماييم" البى باقى ماندبايد بصورت يک حزب اپوزيسيون افراطى انق"فرمولبندى آن که حاکيست 



 

اين يک اصل کامال . المللى است که ما با آن آشنا هستيم      اين يکى از اصول سوسيال دمکراسى انقالبى بين

اين اصل براى تمام مخالفين رويزيونيسم يا اپورتونيسم در کشورهاى پارلمانى جزو اصول بديهى . صحيحى است

، ميلرانيسم، برنشتينيسم " پارلمانىيسمکرتين"ّديه ضرورى و مشروع عليه اين اصل، بمثابه يک ر. شده است

هاى شريف ما اين اصل نيکو را  نوايسکرايى. و رفرميسم ايتاليايى به شيوه توراتى، حق اهليت يافته است) ١٨(

هايى گنجانده   در قطعنامههايى از مبارزه پارلمانى مقوله. ولى کامال بيجا... از َبر کرده و با پشتکار تمام بکار ميبرند

که " اپوزيسيون"مفهوم .  براى شرايطى که در آن هيچگونه پارلمانى وجود ندارد نوشته شده استهشده ک

منعکس کننده و مبّين آن وضعيت سياسى است که در آن هيچکس بطور جدى از قيام صحبت نميکند، به طرزى 

 قيام شروع شده و تمام طرفداران انقالب درباره رهبرى آن بى معنى در مورد وضعيتى بکار برده ميشود که در آن

از "در همان وضعيت سابق، يعنى در شرايطى که منحصرا بايد " باقى ماندن"تمايل به . فکر و صحبت ميکنند

ِاعمال نفوذ نمود، درست در آن هنگامى با طمطراق تمام اظهار ميشود که انقالب مسئله لزوم ِاعمال نفوذ " پايين

 . روز قرار داده استدستوراال را در صورت پيروزى قيام در از ب

حتى وقتى هم که آنها يک اصل صحيح ! هاى ما روى برتافته است      خير، بخت و اقبال کامال از نوايسکرايى

اند در عصرى که انقالب آغاز  آنها فکر نکرده. سوسيال دمکراسى را بيان ميکنند از بکار بردن صحيح آن عاجزند

هاى قيام زبانه ميگيرد چگونه   و شعلههه است و در آن پارلمان وجود ندارد و جنگ داخلى جريان داشتشد

اند که در شرايطى  آنها فکر نکرده. ها و اصالحات مبارزه پارلمانى تغيير کرده و به نقيض خود مبدل ميشوند مفهوم

نهاد ميشود و استيضاح از طريق عمليات که مورد بحث ماست اصالح و تصحيح، از طريق تظاهرات خيابانى پيش

 ميگيرد و اپوزيسيون بر ضد حکومت از طريق واژگون ساختن جبرى حکومت بعمل رتتعرضى افراد مسلح صو

 .ميآيد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجوع شود به جلد ( دوم ۀ، مقال" موقتی حکومت انقالبۀدربار" سوم ۀشمار" یپرولتار "ۀـ رجوع شود به روزنام*

 .ت. ه. ۴۴٠ ـ۴۴٧ ص ياتهشتم کل

 

     همانطور که قهرمان نامى يکى از داستانهاى ملى ما اندرزهاى نيک را وقتى تکرار ميکرد که اتفاقا موقع آنها 

گذشته بود، همانطور هم مداّحان مارتينف ما، درسهاى پارلمانتاريسم زمان صلح را درست موقعى تکرار ميکنند 

تر  مضحک" اپوزيسيون افراطى" چيز از اين شعار هيچ. که خودشان آغاز عمليات آشکار جنگى را تأييد مينمايند

آغاز " قيام مردم"و " پيروزى قطعى انقالب"اى ذکر ميشود که با اشاره به  نيست که با تبختر تمام در قطعنامه

در دوره قيام چيست؟ آيا " اپوزيسيون افراطى"ى درست فکر کنيد آقايان، و ببينيد معناى داشتن خط مش! ميگردد

معناى آن افشا نمودن دولت است يا سرنگون ساختن آن؟ آيا معناى آن رأى مخالف دادن به دولت است يا 

شکست وارد ساختن به نيروهاى جنگى آن در نبرد آشکار؟ آيا معناى آن امتناع از ُپر کردن خزانه دولت است يا 

 کارگران و دهقانان و دعوت دنه انقالب به منظور مصرف آن براى حوائج قيام و مسلح نموتصرف اين خزانه از را

فقط عبارت از عمليات " اپوزيسيون افراطى"مجلس مؤسسان؟ آقايان آيا باألخره نميخواهيد بفهميد که مفهوم 

 که اين مفهوم فقط منفى يعنى افشا نمودن، رأى مخالف دادن و امتناع کردن است؟ به چه دليل؟ به اين دليل

" پيروزى قطعى" مربوط به عصرى که هيچکس هدف مستقيم مبارزه را هممربوط است به مبارزه پارلمانى و آن 

اى که توده مورد زجر و ستم سياسى به منظور مبارزه  آيا باألخره نميخواهيد بفهميد از آن لحظه. قرار نميدهد

ود را از هر سو آغاز مينمايد جريان کار از اساس دگرگون حيات و ممات براى نيل به پيروزى هجوم قطعى خ

 ميگردد؟

     کارگران از ما ميپرسند، آيا الزم است براى عمل تأخير ناپذير قيام جدًا دست بکار شد؟ چه بايد کرد که قيام 

ن موقع عملى کرد؟ اى را ميتوان و بايد در آ آغاز شده پيروز گردد؟ چگونه بايد از پيروزى استفاده کرد؟ چه برنامه



 

بايد بصورت حزب اپوزيسيون افراطى :  جواب ميدهندهستند،ها که در کار عميق ساختن مارکسيسم  نوايسکرايى

 فکرى ناميديم؟ با اين حال آيا ما حق نداشتيم وقتى اين پهلوانان را استادان شيرينکار کوته...  باقى ماندیانقالب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

  و دهقانانیا پرولتاردموکراتيک ی انقالبیکتاتوریو د" ی انقالبیکمون ها"ـ ١٠

 

 

فقط ِاعمال نفوذ (ى نو به آن رسيده بود "ايسکرا"ها نتوانست در موضع آنارشيستى که       کنفرانس نوايسکرايى

 و در عين حال عدم تجويز پيروزى و بطالن تجويز قيام. پايدار بماند") هم از پايين و هم از باال"نه اينکه " از پايين"

بدينجهت قطعنامه در مورد راه حلى که مارتينف و مارتف . ودشرکت در حکومت انقالبى موقت بيش از حد واضح ب

حال اين قيود را که در قسمت بعدى . براى اين مسئله پيشنهاد کرده بودند قيود و محدوديتهايى قائل گرديد

 :قرار ميدهيمقطعنامه بيان شده مورد بررسى 

به هيچ وجه صالح بودن تصرف ") باقى ماندن بصورت حزب اپوزيسيون افراطى انقالبى("البته اين تاکتيک      "

جزئى و اپيزوديک حکومت و تشکيل کمونهاى انقالبى در فالن و بهمان شهر يا فالن و بهمان استان را که منظور 

 ". دولت باشد، نفى نميکنداهنظمى در دستگ از آن فقط و فقط کمک به توسعه قيام و ايجاد بى

     اگر اينطور است پس معلوم ميشود که از لحاظ اصولى نه تنها ِاعمال نفوذ از پايين بلکه ِاعمال نفوذ از باال هم 

) ٩٣شماره " (ايسکرا"معلوم ميشود آن تزى که مارتف در مقاله مشهور مندرجه در . مجاز شمرده شده است

را " از باال"ِاعمال نفوذ " از پايين"که اضافه بر ِاعمال نفوذ " وپريود"بطالنش ثابت و تاکتيک روزنامه مطرح کرده است 

 .نيز توصيه مينمايد صحتش مورد اذعان است

منحصر به شرکت ) ولو بطور جزئى، اپيزوديک و هکذا(     وانگهى، واضح است که منظور از تصرف حکومت 

زيرا فقط پرولتاريا نيست که در انقالب دمکراتيک ذينفع است و . رياى فقط نيستسوسيال دمکراسى فقط و پرولتا

 مورد بحث گفته ميشود، مربوط به عنامه که در آغاز قطیزيرا قيام، همانطور. یدبطرز مؤثرى در آن شرکت مينما

يعنى گروههاى ) يامها در مورد ق چى اصطالح قطعنامه کنفرانس" (گروههاى غير پرولتاريايى"است و " مردم"تمام 

پس اصلى که هر گونه شرکت سوسياليستها را با خرده بورژوازى در . بورژوايى هم در آن شرکت مينمايند

 به طبقه کارگر ميدانست، از طرف کنفرانس بدور انداخته شد و همان شد سبت موقت خيانتى نیحکومت انقالب

 در مورد جزئى از کل انجام گرفته و اپيزوديک و محلى انتيبه ِصرف اينکه عمل خ" خيانت. "بود" وپريود"که منظور 

 را با وقتپس اصلى که شرکت در حکومت انقالبى م. و غيره باشد جنبه خيانت بودن خود را از دست نميدهد

. بود" وپريود"ژورسيسم مبتذل هم تراز ميدانست از طرف کنفرانس بدور انداخته شد و همان شد که منظور 

 از ید اينکه قدرتش در بسيارى از شهرها بسط نداشته و منحصر به يک شهر باشد، در بسيارحکومت، به استنا

 داراى اين يا آن نام باشد، جنبه حکومت اينکهاستانها بسط نداشته و منحصر به يک استان باشد و همچنين از 

اى نو سعى ميکرد به اين به اين طريق کنفرانس از آن شيوه طرح اصولى که ايسکر. بودن خود را از دست نميدهد

 .مسأله بدهد سرباز زد

 که اکنون از نظر اصولى جايز -     حال ببينيم آن محدوديتهايى که کنفرانس براى تشکيل حکومتهاى انقالبى 

و " اپيزوديک"ما نميفهميم چه فرقى بين مفهوم .  و شرکت در آنها قائل ميشود ُعَقاليى است يا خير-است 

فقط استتارى براى فقدان صراحت " نو"ميترسيم که منظور از استعمال اين کلمه خارجى و . وجود دارد" موقتى"

چه . تر ميکند بنظر ميآيد ولى در حقيقت فقط موضوع را تاريکتر و پيچيده" عميقتر"اين کلمه در ظاهر . فکر باشد

ک طرف و شرکت در بطور جزئى، در يک شهر يا استان از ي" تصرف حکومت" "صالح بودن"فرقى است بين 

شهرى مانند پترزبورگ نيست که جريان نهم " شهرها"حکومت انقالبى موقت تمام کشور از طرف ديگر؟ مگر ميان 

ژانويه در آنجا اتفاق افتاد؟ مگر قفقاز، که از بسيارى کشورها بزرگتر است، جزو استانها نيست؟ مگر در موقع 

)  نو بوداىکه سابقا موجب نگرانى ايسکر(يک شهر هم وظايفى نه تنها در استان بلکه حتى در " تصرف حکومت"

 البته هيچکس منکر اين ينماید؟دارى و غيره در مقابل ما عرض اندام نم از قبيل طرز رفتار با زندانها، پليس، خزانه

نيست که در صورت عدم تکافوى قوا، در صورت موفقيت ناقص قيام، در صورت عدم قطعيت پيروزى آن، تشکيل 

ولى اين چه دخلى به مطلب .  و غيره ممکن استشهرهاکومتهاى انقالبى موقت بطور جزئى يعنى در بعضى ح



 

صحبت " قيام پيروزمندانه مردم"و از " پيروزى قطعى انقالب"دارد، آقايان؟ مگر خود شما در ابتداى قطعنامه از 

گى توجه و هدفهاى پرولتاريا را پيش ها يعنى پراکند نميکنيد؟؟ از چه وقت سوسيال دمکراتها کار آنارشيست

هدايتش " جزئى" بجاى هدايت وى بسوى يک هدف همگانى، واحد، جامع و کامل، بسوى هدفهاى واند  گرفته

 آيا جسارتًا -صحبت ميکنيد " بسط و توسعه قيام"در يک شهر از " تصرف حکومت" خود شما ضمن فرض یند؟مينما

 اميدوار شويم که يدسط و توسعه آن به شهر ديگر است؟ اجازه ميفرمايممکن است فکر کنيم که اينجا منظور ب

هاى شما هم درست مثل مقدماتتان بى  گيرى  آقايان نتيجه اينجا منظور بسط و توسعه آن در همه شهرها است؟

ه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه به مسئل. َپر و پا، تصادفى، ضد و نقيض و در هم و بر هم است

اين پاسخ شامل تمام حکومتهاى .  و واضحى داده استجامعمربوط به حکومت انقالبى موقت بطور کلى پاسخ 

ولى کنفرانس که در پاسخ خود بطور مصنوعى و . موقتى هم که بطور جزئى تشکيل شده باشند ميشود

ولى (المجموع طفره ميرود   خودسرانه جزئى از مسئله را از کل مجزا ميکند فقط از پاسخ به اين مسئله من حيث

 .یدهم  برهمى مينما دردو تولي) بدون موفقيت

هست و اگر هست " حکومت انقالبى موقت"چيست؟ آيا فرقى ميان اين مفهوم و " کمونهاى انقالبى"     معنى 

فکرى انقالبى بطورى که اغلب  آشفته. ها خودشان هم اين موضوع را نميدانند چى در چيست؟ آقايان کنفرانس

در قطعنامه " کمون انقالبى" کلمه مالآرى، استع.  ميکشاند بافى انقالبى ديده ميشود آنها را به مرحله جمله

ها  بافى مارکس به کّرات اين قبيل جمله. بافى انقالبى است و الغير نمايندگان سوسيال دمکراسى فقط يک جمله

مربوط به دوران سپرى شده، به روى وظايف آينده پرده " فريبنده و جذاب"را، که به وسيله آنها با اصطالحات 

فريبندگى و جذابيت يک اصطالح که نقش خود را در تاريخ بازى کرده است، در چنين . شند تقبيح نموده استميک

ما . آالت بدلى ُپر زرق و برق را پيدا ميکند که زيب پيکر عروسک پر سر و صدايى کرده باشند مواردى جنبه زينت

 ميخواهيم حکومت انقالبى ا بفهمانيم براى چه ماى ابهام بايد به کارگران و به تمام مردم با صراحت و بدون ذره

ترين  موقت تشکيل دهيم؟ و اگر فردا قيام مردم که اکنون آغاز گرديده پيروزمندانه خاتمه پذيرد و ما به قطعى

طرزى در حکومت نفوذ داشته باشيم چه اصالحات بخصوصى را عملى خواهيم نمود؟ اين است پرسشهايى که 

 . قرار دارددر برابر رهبران سياسى

     کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه در کمال وضوح به اين پرسشها پاسخ ميدهد و برنامه کامل 

هيچ پاسخى به اين " کمون"ولى کلمه . اين اصالحات را که عبارت است از برنامه حداقل حزب ما تعيين مينمايد

به همان نسبتى که فرضا .  آکنده مينمايدانندىآواز ُدُهل ميا ... ها نداده فقط مغز را با آوازى دور دست پرسش

 پاريس در نزد ما معزز و گرامى است به همان اندازه هم ما کمتر مجازيم، بدون تجزيه و تحليل ١٨٧١کمون سال 

استناد به کمون بدون تجزيه و تحليل اشتباهات و شرايط . اشتباهات و شرايط مخصوص آن، به آن استناد ورزيم

ستايش )  خود١٨٧٤بيانيه سال "در (ها است که از هر عمل کمون  وص آن، تکرار عمل نابخردانه بالنکيستمخص

ها  چى اگر کارگرى از يکى از کنفرانس. و به همين جهت هم انگلس آنها را مورد استهزاء قرار ميداد)١٩(ميکردند 

 خواهد داد؟ او تنها جوابى ابيست او چه جوکه در قطعنامه از آن يادآورى ميشود چ" کمون انقالبى"بپرسد اين 

که ميتواند بدهد اين است که در تاريخ، يک حکومت کارگرى به اين نام معروف است که دانايى و توانايى 

تشخيص بين عوامل انقالب دمکراتيک و سوسياليستى را نداشت، وظايف مبارزه در راه جمهورى و مبارزه در راه 

خلوط مينمود، از عهده حل مسئله تعرض جّدى جنگى بر ضد ورساى بر نيامد، در سوسياليسم را با يکديگر م

خالصه اعم از اينکه شما در پاسخ خود به . عليهذا مورد بانک فرانسه مرتکب اشتباه شد و آن را ضبط نکرد و قس

.  باشدآنا نبايد مثل اين حکومتى بود که حکومت م: کمون پاريس استناد جوييد يا به کمون ديگر، ناچار بايد بگوييد

ولى آيا سکوت در مورد برنامه عملى حزب و تدريس بيجاى ! جوابى بسيار عالى است و جاى حرف هم نيست

تاريخ در يک قطعنامه گواه بر درازگويى اشخاص مالنقطى و عجز و زبونى فرد انقالبى نيست؟ آيا اين نشانه 

 مخلوط نمودن انقالب دمکراتيک با انقالب ىبت دهند؛ يعناشتباهى نيست که بيهوده ميکوشيدند آن را به ما نس

 تفاوت بين اين دو را تشخيص نميدادند؟" ها کمون"سوسياليستى که هيچيک از 



 

بسط و توسعه قيام و ايجاد " منحصرا) "که آنقدر بيجا نام کمون به آن داده شده است(     هدف حکومت موقت 

که بمثابه بخارى است که از منجالب همان " منحصرا"اين کلمه .  نظمى در دستگاه حکومت معّين شده استیب

 لغوى خود، هرگونه وظايف ديگرى را عنىمتصاعد شده است بر حسب م" فقط از پايين"تئورى ُمهَمل ِاعمال نفوذ 

ون کم. "بينى و عدم تعّقل ولى نفى وظايف ديگر با اين طريق و اين نحوه، اثبات ديگرى است بر کوته. نفى ميکند

يا به عبارت ديگر حکومت انقالبى، ولو در يک شهر هم که باشد، ناگزير مجبور خواهد بود کليه امور " انقالبى

. انجام دهد و سر زير برف کردن در اينجا منتهاى نابخردى است") جزئى و اپيزوديک"ولو بطور موقت و (دولتى را 

ها برقرار سازد،  د، هم بازرسى کارگرى را در کارخانه ساعته صورت قانونى بده٨اين حکومت بايد هم به روزکار 

هاى دهقانى را   هم کميته،هم آموزش مجانى همگانى را اجرا نمايد، هم انتخابى بودن قضات را معمول دارد

 مختصر کالم اين حکومت حتما بايد يک سلسله رفرمهايى را به موقع اجرا -تشکيل دهد، و هم غيره و غيره 

معنايش بازى با الفاظ و تشديد عمدى " کمک به بسط و توسعه قيام"دن اين رفرمها در مفهوم خالصه کر. گذارد

 .ابهام در آن جايى است که احتياج به وضوح کامل دارد

 ـــــــــــــــــــــــ

که در حزب " اکونوميسم"ها موضوع جديدى براى انتقاد از تمايالت اصولى       قسمت آخر قطعنامه نوايسکرايى

 .الذکر را اندکى به شکل ديگر تصوير مينمايد ما احيا شده بدست نميدهد ولى مطالب فوق

 : آن قسمتاینک

فقط در يک صورت سوسيال دمکراسى بنا به ابتکار خود بايد هدف مساعى خويش را اين موضوع قرار دهد      "

گاه دارد و اين همانا در صورتى است که االمکان آن را مدت زيادترى در دست خود ن که قدرت را بکف آَوَرد و حتى

 الزم براى عملى نمودن سوسياليسم به ايطدامنه انقالب به کشورهاى مترقى اروپاى باخترى که در آنجا شر

در اين صورت است که حدود محدود تاريخى انقالب روس را ميتوان بطور . رسيده است، بسط يابد) ؟(نضج معّينى

 .در اين صورت است که اقدام به اصالحات سوسياليستى امکانپذير خواهد بوداى وسعت داد و  قابل مالحظه

     سوسيال دمکراسى با مبتنى نمودن تاکتيک خود بر روى اين حساب که حزب سوسيال دمکرات را در طول 

زيسيون تمام دوره انقالب نسبت به تمام دولتهايى که در جريان انقالب پى در پى روى کار ميآيند در موقعيت اپو

افراطى انقالبى نگهدارد، در عين حال به بهترين طرزى ميتواند خود را براى استفاده از قدرت حکومت در صورتى 

 ".آماده نمايد) ؟؟(که بدستش بيفتد

ما نبايد از پيروزى کامل سوسيال : بکّرات اظهار کرده است" وپريود"     فکر اصلى در اينجا همان است که 

) نظير مارتينف( دمکراتيک يعنى از ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان بترسيم دمکراسى در انقالب

 و پرولتارياى سوسياليست اروپا هم پس از اينکه يوغ يمزيرا اين پيروزى به ما امکان خواهد داد اروپا را برانگيز

ولى . وسياليستى به ما کمک خواهد کردبورژوازى را از گردن خود بدور افکند به نوبه خود در انجام انقالب س

ما روى جزئيات مسئله از قبيل اين فکر ُمهَمل که . ها چقدر ضايع شده است ببينيد اين فکر در بيان نوايسکرايى

و نيز روى " بيفتد" آن گويى ممکن است قدرت بدست حزب آگاهى که تاکتيک تصرف قدرت را مضر ميداند ببموج

 -ايط براى سوسياليسم تنها به نضج معّين نرسيده بلکه بطور کلى نضج يافته است، اين موضوع که در اروپا شر

 نيست مگر به انقالب ىروى اين موضوع که برنامه حزبى ما معتقد به هيچگونه اصالحات سوسياليست

 و قطعنامه را در نظر" وپريود"ما فقط فرق عمده و اساسى موجوده بين ايده .  مکث نميکنيم-سوسياليستى 

اى است داراى جنبه فعال و آن  در مقابل پرولتارياى انقالبى قرار داده است وظيفه" وپريود"اى که  وظيفه. ميگيريم

ولى . عبارت است از پيروزى در مبارزه براى دمکراسى و استفاده از اين پيروزى براى بسط دامنه انقالب به اروپا

و انقالب اروپا ) ها قائلند نه به آن مفهومى که نوايسکرايى (ما" پيروزى قطعى" ارتباطى که بين ینقطعنامه به ا

 بلکه يکى از د،موجود است پى نميبرد و به اين جهت از وظايف پرولتاريا و دورنماى پيروزى وى صحبتى نميکن

ر صريح و آشکا" وپريود"... "در صورتى که دامنه انقالب بسط يابد: "امکانات را بطور کلى مورد بحث قرار ميدهد

 و اين مراتب در قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه هم قيد شده است -معّين کرده است 



 

و در عين حال اين موضوع را در نظر " قدرت حکومت استفاده کرد" از ريا بويژه چگونه ميتوان و بايد به نفع پرولتا-که 

يتوان بالفاصله انجام داد و چه کارى را الزم است َبدوًا گرفت که در مرحله کنونى تکامل اجتماعى، چه کارى را م

 دنبال جريان ميدانهقطعنامه در اينجا هم نو. به مثابه تهيه مقدمات دمکراتيک مبارزه در راه سوسياليسم انجام داد

د و چگونه خود ، ولى نميتواند بگويد که چگونه ميتوان"ميتواند خود را براى استفاده آماده نمايد: "را گرفته و ميگويد

از " ميتوانند خود را براى استفاده"ها  ما شکى نداريم که مثال نوايسکرايى. اى براى چه استفاده. را آماده نمايد

ولى تمام مطلب اينجاست که تاکنون تجربه آنها در مورد اين استفاده و نيز "  نمايندادهآم"مقام رهبرى در حزب 

 ...ذارد که آنها بتوانند امکان را به واقعيت مبدل سازندآمادگى آنها جاى اميدى را باقى نميگ

در " در دست نگاه داشتن حکومت"واقعى " امکان"اين موضوع را به دقت متذکر گرديده است که " وپريود     "

اى آنها   اين امکان در ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان است، در نيروى مشترک و توده-چيست، 

 در تطابق ناگزير منافع آنها در مورد اصالحات  زت که قادر است بر تمام نيروهاى ضد انقالب فائق آيد، و نياس

مگر نه اين . قطعنامه کنفرانس در اينجا نيز هيچ چيز مثبتى نداده و فقط از موضوع طفره ميرود. دمکراتيک است

يب نيروهاى اجتماعى خود روسيه و شرايط است که امکان نگهدارى حکومت در روسيه مشروط به چگونگى ترک

 که هم اکنون در کشور ما به وقوع ميپيوندد مگر نه اين است که پيروزى پرولتاريا در اروپا استانقالب دمکراتيکى 

موجب بروز مبارزه شديد ضد انقالبى ) از بسط دامنه انقالب به اروپا تا پيروزى پرولتاريا هنوز مقدارى فاصله است(

ها درباره اين نيروى ضد انقالبى که اهميت آن در قطعنامه   قطعنامه نوايسکرايى- روس خواهد شد بورژوازى

اگر . اى هم سخن نميگويد کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه مورد سنجش قرار گرفته است کلمه

اريا به دهقانان نيز اتکاء نماييم در ما در مبارزه براى جمهورى و دمکراسى امکان اين را نداشتيم که به غير از پرولت

ولى وقتى چنين اقدامى نوميدانه نيست و وقتى پيروزى . اى بود اقدام نوميدانه" قدرتنگهدارى "اين صورت 

 در اين صورت ما بايد به آن اشاره کنيم، ما بايد -قطعى بر تزاريسم چنين امکانى را براى ما ميّسر ميسازد، 

 بسط دامنه انقالب به اروپا ورت اين امکان را به واقعيت بدل سازند، ما بايد نه فقط در صُمجّدانه دعوت نماييم که

روهاى سوسيال دمکراسى به  استناد دنباله. بلکه براى بسط دامنه آن به اروپا نيز شعارهاى عملى بدهيم

در مورد وظايف اين اى است براى استتار محدوديت فهم آنها  فقط پرده" مرزهاى محدود تاريخى انقالب روس"

 ! در آناانقالب دمکراتيک و نقش پيشرو پرولتاري

ميشود اين است که اين " ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان"     يکى از اعتراضاتى که بر ضد شعار 

خرده بورژوازى اراده در حالى که پرولتاريا نميتواند با ) ٩٥ايسکرا شماره (است " اراده واحد"اش  ديکتاتورى الزمه

" اراده واحد"مفهوم " متافيزيکى" بناى آن بر تفسير مجّرد و ااين اعتراض بى پايه است زير. واحد داشته باشد

فقدان وحدت در مسائل . اراده ممکن است در موردى واحد باشد و در مورد ديگر نباشد. گذاشته شده است

حدت اراده در مسائل دمکراتيسم و مبارزه در راه جمهورى سوسياليسم و در مبارزه براى سوسياليسم مانع و

 کردن اين موضوع به معناى فراموش کردن فرق منطقى و تاريخى ميان انقالب دمکراتيک و اموشفر. نميگردد

: فراموش کردن اين موضوع يعنى فراموش نمودن جنبه همگانى انقالب دمکراتيک زيرا. سوسياليستى است

 همگانى را اىبود در اين صورت در همان حدودى که اين انقالب حوائج و تقاضاه" انىهمگ"وقتى اين انقالب 

در خارج از حدود دمکراتيسم از وحدت اراده بين . برآورده مينمايد در همان حدود هم در آن وحدت اراده وجود دارد

ا امرى است ناگزير، ولى در مبارزه طبقاتى بين آنه. پرولتاريا و بورژوازى دهقانى جاى سخنى هم نميتواند باشد

. ترين مبارزه مردم در راه سوسياليسم خواهد بود  و وسيعترين زمينه جمهورى دمکراتيک اين مبارزه عميق

اى در عاَلم داراى يک گذشته و يک آينده  ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان هم مانند هر پديده

 ددر مبارزه با اين گذشته، در مبارزه با ض. اژ، سلطنت و ممتازيت است حکومت مطلقه، سرو-گذشته آن . است

 .پرولتاريا و دهقانان ممکن است زيرا وحدت منافع وجود دارد" وحدت اراده"انقالب 



 

اينجا .  مبارزه با مالکيت خصوصى، مبارزه کارگر روزمزد با صاحبکار و مبارزه در راه سوسياليسم است-     آينده آن 

در اينجا راهى که در برابر ما قرار دارد راهى نيست که از حکومت مطلقه به .* اده غير ممکن استوحدت ار

 . بورژوازى بسوى سوسياليسم ميرودهجمهورى ميرود بلکه راهى است که از جمهورى دمکراتيک خرد

کار . لوط ميشوند     البته در شرايط تاريخى مشخص عناصر گذشته و آينده در هم آميخته و دو راه با هم مخ

روزمزدى و مبارزه آن عليه مالکيت خصوصى در زمان حکومت مطلقه نيز وجود دارد و حتى نطفه آن در رژيم سرواژ 

ولى اين موضوع به هيچ وجه مانع آن نيست که ما از نظر منطق و از لحاظ تاريخى مراحل بزرگ . بسته ميشود

ب بورژوايى و سوسياليستى را در نقطه مقابل هم قرار ميدهيم، ما همه انقال. تکامل را از يکديگر تفکيک نماييم

ما همه بدون چون و چرا روى لزوم تفکيک کامل آنها از يکديگر اصرار ميورزيم؟ ولى آيا ميتوان منکر اين شد که 

راتيک اروپا  از اين دو انقالب در در تاريخ با يکديگر در ميآميزند؟ مگر عصر انقالبهاى دمکاى اگانهعناصر خاص و جد

هاى سوسياليستى و تالشهاى سوسياليستى نبوده است؟ و مگر انقالب  شاهد يک سلسله نهضت

 برساند در پيش جامسوسياليستى اروپا در آينده هنوز کارهاى بسيار فراوانى که بايد در رشته دمکراتيسم به ان

 ندارد؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وحدت اراده را بسرعت خاتمه یر است ناگزيشتر بی آزادۀ که وسعت و سرعت آن در دوری داریهاـ تکامل سرم*

 . خواهد بودیادتر سرکوب شود، زیعتر که ضدانقالب و ارتجاع سری سرعت بهمان نسبتینخواهد داد ـ و ا

 را در راه سوسياليسم بر      يک سوسيال دمکرات هرگز و حتى يک لحظه هم نبايد مبارزه ناگزير طبقاتى پرولتاريا

از . در اين مسئله چون و چرا نيست. ترين بورژوازى و خرده بورژوازى از ياد ببرد ترين و جمهوريخواه ضد دمکراتيک

اينجا نتيجه ميشود که سوسيال دمکراسى بايد حتما و بدون چون و چرا حزبى جداگانه و مستقل و داراى جنبه 

داراى " بايد با هم کوبيد"ن بر ميآيد که تز ما حاکى از اين که به اتفاق بورژوازى از اينجا چني. شديد طبقاتى باشد

 ادر تمام اينه. شديدا تحت مراقبت قرار دهيم و الخ" یمتفق را مانند يک دشمن"جنبه موقتى است و ما موظفيم 

استنباط ميشد که ولى خيلى مضحک و ارتجاعى بود اگر از اينجا چنين . هم جاى کوچکترين چون و چرا نيست

بايد وظايف حياتى مربوط به لحظه فعلى را، ولو اين وظايف گذرنده و موقتى هم باشند، فراموش کرد و به آنها 

 مطلقه وظيفه گذرنده و موقتى ومتمبارزه با حک. اعتنايى ننمود و يا به نظر حقارت به آنها نگريست

ين وظيفه يا حقير شمردن آن مساوى است با ها است، ولى هرگونه بى اعتنايى نسبت به ا سوسياليست

ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان البته فقط يک وظيفه . خيانت به سوسياليسم و خدمت به ارتجاع

 ارتجاع محض - بى اعتنايى به اين وظيفه در عصر انقالب دمکراتيک ىها است ول گذرنده و موقتى سوسياليست

 .است

همه چيز نسبى است، همه چيز گذرنده . اسى مشخص را بايد در شرايط مشخص مطرح نمود     وظايف سي

در آنجا . سوسيال دمکراسى آلمان در برنامه خود خواسِت جمهورى را مطرح نميکند. است، همه چيز متغير است

ينکه گو ا( نمود يکوضعيت طورى است که مشکل بتوان اين مسئله را در عمل از مسأله سوسياليسم تفک

 ضمن تذکرات خود در خصوص طرح برنامه ارفورت بر حذر ميدارد از اينکه ١٨٩١انگلس در مورد آلمان هم در سال 

در سوسيال دمکراسى روسيه حتى صحبتى ). ٢٠!)(به نقش جمهورى و مبارزه در راه جمهورى کم بها داده شود

ن نيامده است، زيرا در کشور ما درباره ارتباط هم از اين که خواست جمهورى از برنامه و تبليغات حذف شود بميا

سوسيال دمکرات آلمان که در . الينفک مسئله جمهورى با مسئله سوسياليسم جاى سخنى هم نميتواند باشد

اى است طبيعى که موجب   مسئله بخصوص جمهورى را در درجه اول اهميت قرار نميدهد پديده١٨٩٨سال 

 مسئله جمهورى را ناديده ١٨٤٨ يک سوسيال دمکرات آلمانى در سال اگر.  نيستيحىهيچگونه حيرت يا تقب

 .حقيقت هميشه مشخص است. حقيقت مجّرد وجود ندارد. ميگرفت آشکارا به انقالب خيانت کرده بود

 دوره انقالب دمکراتيک در روسيه - که مبارزه، عليه حکومت مطلقه روس به پايان ميرسد -     زمانى ميرسد 

پرولتاريا و دهقانان و درباره ديکتاتورى دمکراتيک و " وحدت اراده" آنوقت ديگر حتى صحبت درباره -سپرى ميشود 



 

 پرولتاريا فکر کرده با تفصيل بيشترى سوسياليستىآنوقت ما مستقيما درباره ديکتاتورى . غيره مضحک خواهد بود

 تمام قوا براى پيروزى قطعى انقالب ولى در حال حاضر حزب طبقه پيشرو نميتواند با. از آن سخن خواهيم گفت

و اما پيروزى قطعى چيز ديگرى نيست جز ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و . دمکراتيک بر تزاريسم نکوشد

 .دهقانان

 

 )٢١ (تبصره

 

راتى ضمنا به نامه انگلس به تو" وپريود"در جريان جّر و بحث با " ايسکرا"به خواننده يادآورى مينماييم که ) ١

هاى ايتاليا را از اختالط دو مفهوم انقالب دمکراتيک و  رفرميست) آينده(استناد ميکرد که انگلس در آن پيشواى 

 نوشت که انقالبى که در ١٨٩٤انگلس درباره وضعيت سياسى ايتاليا در سال . سوسياليستى بر حذر ميداشت

" وپريود" "ايسکرا. "خرده بورژوازى و دمکراتيک استايتاليا در پيش است انقالب سوسياليستى نبوده بلکه انقالب 

اين سرزنش صحيح نيست، زيرا . را سرزنش ميکرد که از اصلى که انگلس مقرر داشته منحرف شده است

 کليات تئورى مارکس درباره وجود اختالف سه نيروى عمده انقالب قرن نوزدهم صحتبه ) ١٤شماره " (وپريود"

 اين تئورى نيروهايى که بر ضد نظام کهن يعنى حکومت مطلقه فئوداليسم و سرواژ به موجب. کامال اذعان داشت

اش از حدود  اولى مبارزه. اپرولتاري) ٣خرده بورژوازى راديکال؛ ) ٢بورژوازى بزرگ ليبرال؛ ) ١بپا ميخيزند عبارتند از 

زه ميکند و سومى در راه سلطنت مشروطه تجاوز نميکند؛ دومى براى نيل به استقرار جمهورى دمکراتيک مبار

مخلوط نمودن مفهوم مبارزه خرده بورژوازى که هدف آن انقالب کامل دمکراتيک است با . انقالب سوسياليستى

 سوسياليست را به ورشکستگى سياسى تهديد - است ياليستىمبارزه پرولتاريايى که هدف آن انقالب سوس

" کمونهاى انقالبى" ولى درست به همين علت شعار .مينمايد، اين بر حذر داشتن مارکس کامال صحيح است

اشتباه است، زيرا کمونهايى که در تاريخ مشهورند درست همين انقالب دمکراتيک و سوسياليستى را با هم 

 شعار ما يعنى ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان کامال ما را از اين اشتباه سبرعک. مخلوط ميکردند

شعار ما با تصديق اين موضوع که اين انقالب جنبه مّسلما بورژوايى دارد و قادر نيست مستقيما از . دمصون ميدار

 انقالب شکل ین به ايکوشد ميدهد،مقحدود انقالب ِصرفًا دمکراتيک خارج شود، اين انقالب معّين را بجلو سو

 ميکوشد از انقالب دمکراتيک به منظور جهي داشته باشد ـ بالنتیا را بحال پرولتاری بدهد که حداکثر سودمندییها

 .آميزترين مبارزه پرولتاريا در راه سوسياليسم حداکثر استفاده را بنمايد موفقيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  دموکراتيال سوم حزب کارگر سوسکنگرۀ ی از قطعنامه های برخين بی اجمالیسه مقایکـ ١١

 "کنفرانس" و روسيه

 

. ، در لحظه فعلى محور مسائل تاکتيکى سوسيال دمکراسى را تشکيل ميدهد     مسئله حکومت انقالبى موقت

ما فقط به چند . هاى کنفرانس به همان تفصيل نه ممکن است و نه لزومى دارد مکث در روى ساير قطعنامه

 کارگر سوسيال دمکرات حزبهاى کنگره سوم  اى که مؤيد وجه تمايز اصولى خط مشى تاکتيکى قطعنامه نکته

 .اى خواهيم نمود هاى کنفرانس است و فوقا آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داديم مختصر اشاره  و قطعنامهروسيه

در اينجا هم پاسخ .      مثال موضوع چگونگى طرز رفتار نسبت به تاکتيک دولت در آستان انقالب را در نظر بگيريد

 قطعنامه تمام شرايط گوناگون و ینا. واهيد يافتکامل را در قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات خ

 گذشتهاى دولت، هم استفاده از رياکارانههم فاش نمودن جنبه : وظايف لحظه مخصوص را در نظر ميگيرد

و در درجه اول (، هم اجراى انقالبى خواستهاى مبرم طبقه کارگر "شکلهاى کاريکاتورى ارگان نمايندگى مردم"

هاى کنفرانس مسئله در چند قسمت پخش  در قطعنامه. باألخره، دفع باندهاى سياهو هم، )  ساعته٨روزکار 

فقط در َبراهين قطعنامه مربوط به چگونگى طرز رفتار نسبت به " دفع حمله نيروهاى سياه ارتجاع: "شده است

زاريسم با ت" هاى صلح و مصالحه"شرکت در انتخابات مؤسسات انتخابى مجزا از . ساير احزاب ذکر گرديده است

 قطعنامه ى، ساعته از طريق انقالب٨بجاى دعوت براى عملى ساختن روزکار . بورژوازى مورد بررسى قرار ميگيرد

صادر ميشود که فقط شعار قديمى تبليغات بر َلِه " درباره مبارزه اقتصادى"مخصوصى با عنوان ُپر آب و تاب 

پس از استعمال کلمات ُپر سر و صدا و بسيار (ر مينمايد را تکرا"  ساعته بوسيله وضع قانون٨برقرارى روزکار "

عدم کفايت و عقب ").  اجتماعى روسيه اشغال مينمايدندگىجاى مهمى که مسئله کارگر در ز"نابخردانه درباره 

 .ماندگى اين شعار در لحظه فعلى بقدرى واضح است که براى اثبات آن حاجتى به مکث نيست

کنگره سوم تغييرات اساسى را که براى آينده نزديک در فعاليت ما رخ . سى آشکار     و اما مسئله برآمد سيا

از فعاليت مخفى و توسعه دستگاه مخفى به هيچ وجه نميتوان چشم پوشيد زيرا اين . خواهد داد در نظر ميگيرد

رآمد آشکار نيز  ديگر نميتوان درباره بکنونولى ا.  نهايت براى دولت سودمند استیعمل به نفع پليس بوده و ب

آميز اين برآمد و بنابراين دستگاههاى مخصوصى را که پنهانکارى آنها کمتر  بايد فورا شکلهاى مصلحت. فکر نکرد

االمکان آنها  هاى علنى و نيمه علنى استفاده نمود تا بتوان حتى بايد از جمعيت. باشد براى اين مقصود تهيه نمود

 .سوسيال دمکرات آينده روسيه بدل ساخت حزب آشکار کارگر گاههاى يهرا به تک

مخصوصا توصيه .      کنفرانس در اينجا نيز مسئله را در چند قسمت پخش ميکند و هيچ شعار جامع نميدهد

ادباء علنى شده است به چشم " نقل و انتقال"آورى که به کميسون تشکيالت راجع به بذل مراقبت در  خنده

 منظور خود را کمک به جنبش کارگرى وهاى دمکراتيکى که هدف  رآوردن روزنامهتحت نفوذ د"قرار مربوط به . ميزند

اين موضوع را تمام جرايد علنى ليبرال ما، که از لحاظ خط مشى تقريبا سراپا . بکلى بيمعنى است" قرار ميدهند

ش توصيه خود را خود" ايسکرا"چه ميشود اگر هيئت تحريريه . اند هستند، هدف خود قرار داده" اى آسواباژدنيه"

را تابع نفوذ سوسيال دمکراتيک نمود؟ بجاى اين " آسواباژدنيه" نشان بدهد که چگونه اى هاجرا کند و به ما نمون

گاههايى براى حزب استفاده شود، اوال به ما  هاى علنى به منظور ايجاد تکيه که شعار داده شود که از اتحاديه

 ميشود و ثانيا توصيه صوصى، توصيه خ)شرکت حتى اعضاى حزب در آنهابا " (اى حرفه"هاى فقط  درباره اتحاديه

کلوبهاى انقالبى " = "اند سازمانهايى که صورت رسميت بخود نگرفته" = "سازمانهاى انقالبى کارگران"رهبرى بر 

ها چگونه اند در آمدند و اين جزو سازمانهايى که صورت رسميت بخود نگرفته" کلوبها"چگونه اين . ميشود" کارگران

هاى دقيق و واضح يک ارگان عالى حزبى با طرحهاى درهم  ما بجاى دستورالعمل. م اهللا اعل–هستند " کلوبهايى"

اينجا هيچ منظره کامل و . هاى آنان روبر هستيم  از نوشتهیقرائی الیو برهمى از افکار مشتى اديب و مسوده ها

 .يگذاردليت خود را بر روى اساس کامال جديدى مجامعى بدست نميآيد که نشان دهد حزب بناى تمام فعا



 

طرز رفتار "کنگره درباره . اند را به دو طريق کامال مختلف طرح کرده" مسأله دهقانان"     کنگره حزب و کنفرانس 

در يک مورد، . قطعنامه تنظيم نموده است" کار در ميان دهقانان" درباره -و کنفرانس " نسبت به جنبش دهقانان

 وسيع انقالبى دمکراتيک به نفع مبارزه تمام مردم بر بش درجه اول قرار داده شده، وظايف رهبرى تمام جنآنچه در

در يک مورد . در ميان يک قشر مخصوص" کار"در مورد ديگر موضوع فقط منحصر است به . ضد تزاريسم است

ه منظور عملى نمودن کليه هاى انقالبى دهقانان ب مهمترين شعار عملى تبليغات يعنى تشکيل فورى کميته

بايد به مجلس " ها خواست تشکيل کميته"در مورد ديگر گفته ميشود .  کشيده ميشودياناصالحات دمکراتيک، بم

چرا ما حتما بايد منتظر مجلس مؤسسان باشيم؟ آيا اين مجلس عمال مؤسسان خواهد . مؤسسان تسليم شود

 تمام -هاى انقالبى دهقانان ثباتى خواهد داشت؟   کميتهشد؟ آيا اين مجلس بدون تأسيس قبلى و يا همزمان

در تمام تصميمات کنفرانس اين فکر عمومى که ما آن را مورد . اين مسائل را کنفرانس از نظر دور نموده است

بررسى قرار داديم و حاکى از اين است که در انقالب بورژوازى ما بايد فقط بکار ويژه خود مشغول باشيم و موضوع 

 اين رهبرى را منظور نظر خود قرار ندهيم، نقش خود را لرى تمام جنبش دمکراتيک و عملى نمودن باالستقالرهب

ها هميشه به اينجا ميرسيدند که مبارزه اقتصادى، مال سوسيال  همانطور که اکونوميست. باقى گذارده است

ها طى تمام جريان قضاوتهاى خود به  دمکراتها و مبارزه سياسى، مال ليبرالها است، همينطور هم نوايسکرايى

 . که گوشه محّقرى دور از انقالب بورژوازى از آِن ما و اجراى فعاالنه اين انقالب ــ از آِن بورژوازى استداينجا ميرسن

قطعنامه . هاى مربوط به طرز رفتار نسبت به احزاب ديگر نيز نميتوان سکوت اختيار کرد      باألخره درباره قطعنامه

طلبانه  ه سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه از افشاى هرگونه محدوديت و نقائص جنبش آزادىکنگر

 تمام حاالت ممکنه اين محدوديت را در فاصله هلوحانه نميرود ک بورژوازى سخن ميگويد و به دنبال اين فکر ساده

کنفرانس با تکرار اشتباه استرووه، . بين دو کنگره ذکر نمايد و بين بورژواهاى خوب و بد حد فاصلى معّين کند

فکر . را تکميل ميکند" کاغذ تورنسل"لجوجانه در جستجوى چنين حد فاصلى است و بدينطريق تئورى مشهور 

او فقط . تر به بورژوازى بود  نيکو سرچشمه ميگرفت و آن تحميل شرايط هر چه سختشهاستاروور از يک اندي

 دمکراتهاى سزاوار پشتيبانى و در خوِر سازش و - بورژوایتميز قبلفراموش ميکرد که هر گونه کوششى براى 

 خواهد انداخت و نارميشود که سير پيشرفت حوادث بالفاصله آن را بک" فرمولى"غيره از بورژواهاى ديگر، منجر به 

 و در اينجا مرکز ثقل، از وحدت عملى. اى جز مشوب ساختن ذهن طبقاتى پرولتاريا نخواهد داشت هيچ نتيجه

حق انتخاب "چنين شعار اساسى بنظر استاروور . واقعى در مبارزه به حرف و وعده و شعار منتقل ميگردد

بى َپر و پايى خود را " کاغذ تورنسل" که تئورى تدو سال هم نگذش. بود" همگانى، متساوى، مستقيم و مخفى

کردند و در نتيجه، تنها يک گام هم به ها اقتباس  اى به ثبوت رساند، شعار حق انتخاب همگانى را آسواباژدنيه

سوسيال دمکراسى نزديک نشدند بلکه بعکس بوسيله همين شعار سعى کردند کارگران را گمراه سازند و آنان 

 .را از سوسياليسم منصرف سازند

از " "طلب ميکنند"را بميان ميکشند و از دشمنان تزاريسم " ترى سخت"باز هم " شرايط"ها       اکنون نوايسکرايى

عليهذا تا  پشتيبانى نمايند و قس) ؟(!هر گونه عمليات قطعى پرولتارياى متشکل با کمال جدّيت و بدون ابهام 

حد فاصل خيلى دورتر ُبرده . هستند"  مردمتنشرکت مؤثر در کار مسلح ساخ"جايى که از آنها حتى خواهان 

چرا مثال شعار . صرفى آن معلوم گرديدالوصف، اين حد فاصل هم کهنه شده و فورا بيم شده است ولى مع

جنگ انقالبى بيرحمانه بر "دمکراتها براى يک -جمهورى وجود ندارد؟ چگونه است که سوسيال دمکراتها از بورژوا

 ، مگر مبارزه براى جمهورى را؟"طلب ميکند"هر چيزى را که بخواهيد " سلطنتضد تمام ارکان رژيم صنفى 

 -ها يک اهميت سياسى کامال حياتى دارد  يرادگيرى نيست و اشتباه نوايسکرايى     شاهد اين که اين موضوع ا

با  تمام  "  دشمنان تزاريسم"اين ")*  پرولتارى "٤رجوع شود به شماره (است "  طلب روسيهیاتحاديه آزاد"

و يا (ى در برنامه ا  داديم که روح آسواباژدنيهنولى  ما نشا. ها  کامال جور  درمي آيند نوايسکرايى"  خواستهاى"

حکمفرماست و پيروان آسواباژدنيه به آسانى ميتوانند آن را به "  طلب روسيهیاتحاديه آزاد"اين ) برنامگى در بى

السابق  سوسيال دمکراسى کمافى"معهذا کنفرانس در پايان قطعنامه اظهار ميکند که . دنبال خود يدک بکشند



 

که در زير لواى ليبراليسم و دمکراسى از پشتيبانى واقعى مبارزه  عليه کليه آن احزاب سياسى رامبارزه خود 

 طلب یاتحاديه آزاد". "انقالبى پرولتاريا خوددارى مينمايند و بمثابه دوستان رياکار مردم هستند ادامه خواهد داد

 موضوع ضمانتى ولى آيا اين.  مينمايدپيشنهادنه تنها از اين پشتيبانى خوددارى نميکند بلکه جّدا آن را " روسيه

 نيستند؟" دوستان رياکار مردم" طلب هم داشته باشند یهست به اين که پيشوايان اين اتحاديه ولو نام آزاد

که ضعف ُپر صولت آن " خواستهايى"و ارائه " شرايط"ها با سِرهم بندى قبلى   بينيد که نوايسکرايىی     م

شرايط و خواستهاى آنها فورًا عدم کفايت خود را در . ندآور است، فورا خود را به وضعيت مضحکى ميانداز خنده

 نوميدانه است زيرا هيچ فرمولى نيست که ولهاتشّبث آنها به فرم. مورد بحساب آوردن واقعيت زنده نشان ميدهند

کاغذ "مطلب بر سر . با آن بتوان ُصَور گوناگون رياکارى، ناپيگيرى و محدوديت دمکراسى بورژوازى را معلوم نمود

رياکار و " دوستان"، صورِت ظاهر، خواستهاى نوشته شده و چاپ شده و تعيين قبلى حد فاصل بين "تورنسل

 بلکه بر سِر وحدت عملى و  واقعى  مبارزه  بر سر  انتقاد  الينقطعى است که سوسيال ت،نيس" مردم"رياى  بى

متحد ساختن واقعى تمام نيروهاى "براى آنچه . دمکراسى بورژوازى بنمايند" متزلزل"دمکراتها بايد از هر قدم 

 جديت بيهوده روى آن زحمت ننيست که کنفرانس با آ" مواد"الزم است، " اجتماعِى ذيعالقه به تغييرات دمکراتيک

براى حصول اين . کشيده است بلکه ِعلم به اين موضوع است که چه شعارهاى واقعا انقالبى را بايد بميان کشيد

است که بورژوازى انقالبى و جمهوريخواه را به سطح پرولتاريا ارتقاء دهد نه اينکه وظايف مقصود شعارهايى الزم 

براى حصول اين مقصود بايد با جّديت در قيام شرکت ورزيد . طلب تنزل دهد پرولتاريا را تا سطح بورژوازى سلطنت

 .ه خالى نمودنه اينکه با درازگويى از زيِر باِر وظايف غير قابل تعويق قيام مسلحانه شان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی انقالبید جدیهاتحاد" تحت عنوان ی مفصلۀ مقال١٩٠۵ ژوئن سال ۴منتشره در " یپرولتار" چهارم ۀـ در شمار*

بخود " يه طلب روسیاتحاد آزاد" که عنوان یه اتحادین ای هايانيه مقاله مضمون بیندر ا. درج شده بود" یکارگر

سپس در مقاله .  داده بود درج استقرار مسلحانه يام قيلۀگرفته و هدف خود را دعوت مجلس مؤسسان بوس

 ین موضوع که تا چه اندازه اینا. يشود ميين تعيرحزبی غی هایه اتحادینگونه نسبت بای دموکراسيالروش سوس

 در چاپ ين لنيحتوض(جهول است  داشت و سرنوشت آن در انقالب چه شد کامًال بر ما ميت صورت واقعیهاتحاد

 .)ت.  ه١٩٠٧سال 

  از انقالبی اگر بورژوازیاـ آ١٢

  عمل انقالبۀ برمد دامندموکراتيک

 یرد؟ پذی منقصان

 

 

" ايسکرا"هاى قفقاز که به توسط  هاى کنفرانس نوايسکرايى        سطور پيشين نوشته شده بود که قطعنامه

مدرکى بهتر از اين حتى به فکر ) براى ُحسن ختام (Pour la bonne bouche. منتشر شده است بدست ما رسيد

 .ما هم خطور نميکرد

 

کنفرانس قفقاز نيز در مسئله اصلى تاکتيک عينا  " خاطرنشان ميکند که يحًاصح" ايسکرا"     هيئت تحريريه 

به ) "ها ايسکرايىيعنى در کنفرانس نو(به همان قرارى رسيد که در کنفرانس سرتاسرى روسيه !) واقعا هم(

 نسبت به حکومت انقالبى سىرفقاى قفقازى مسئله مربوط به روش سوسيال دمکرا". "تصويب رسيده است

موقت را به مفهومى حل کردند که حاکى از اتخاذ روش کامال منفى نسبت به اسلوب جديدى است که از طرف 

بايد تصديق کرد که کنفرانس ". "اند ترويج ميشود يدهو نمايندگان باصطالح کنگره که به اين گروه گرو" وپريود"گروه 

 ". در انقالب بورژوايى توفيق فراوان داشته استيايىدر فرمولبندى تاکتيک حزب پرولتار



 

ها را  بيش از اين اشتباهات اساسى نوايسکرايى" توفيقى"هيچکس نميتوانست با .      حرف حق، حق است

ها و سپس  اما در اينجا نقل ميکنيم بدينطريق که قبال، در پرانتز شکوفهما اين فرمول را تم. فرمولبندى نمايد

 .هايى را که در پايان تقديم شده است قيد مينماييم ميوه

 : حکومت موقتۀ قفقاز درباریسکرائيهای کنفرانس نو اۀ     قطعنام

 

: بايد اضافه ميشد! البته (کنفرانس که وظيفه خود را استفاده از اين لحظه انقالبى براى عميق ساختن      "

آيا فقط براى عميق ساختن "  (آگاهى سوسيال دمکراتيک پرولتاريا ميداند!) "براى عميق ساختن بشيوه مارتينف

به منظور اينکه براى حزب "، !)  شده استکدر" عميق"آگاهى ولى براى بکف آوردن جمهورى نه؟ چقدر انقالب 

تأمين جمهورى کار ما " (ژوايى را که در شُرف بوجود آمدن است تأمين نمايدآزادى کامل انتقاد از نظام دولتى بور

نظام : هاى آنارشيستى زبان آنارشيستى هم بوجود ميآورد ايده. کار ما فقط تأمين آزادى انتقاد است! نيست

بخاطر " (دبا تشکيل حکومت موقت سوسيال دمکراتيک و ورود در آن ابراز مخالفت مينماي"، "!) دولتى بورژوايى"

ها ده ماه پيش از انقالب اسپانيا صادر کرده و انگلس بعنوان شاهد مثال ذکر  اى را که باکونينيست بياوريد قطعنامه

) از پايين، ولى نه از باال"  (اعمال فشار از خارج"و ) ٢٢") (پرولتارى"مراجعه شود به شماره سوم : نموده است

. بيشتر نظام دولتى بيشتر صالح ميبيند!)  ؟( االمکان  اسى کردن حتىبر حکومت موقت بورژوازى را براى دمکر"

اش اين  کنفرانس بر آن است که تشکيل حکومت موقت سوسيال دمکراتيک يا شرکت در آن، از يک طرف نتيجه

 که از حزب سوسيال دمکراتيک مأيوس خواهند شد، از آن جدا ميگردند زيرا ارياهاى وسيع پرولت است که توده

يال دمکراسى با وجود تصرف قدرت نيز مادام که سوسياليسم را عملى ننموده است نميتواند سوس

 رتنظيم کنندگان قطعنامه د! جمهورى نيازمندى حياتى نيست"  (هاى حياتى طبقه کارگر را برآورده نمايد نيازمندى

ويى آنها شرکت در انقالبهاى گ. دلى خود متوجه نيستند که با زبان صرفا آنارشيستى صحبت ميکنند عاَلم ساده

و از طرف ديگر اين امر طبقات بورژوازى را از انقالب َرم ميدهد و به اين وسيله )  "اند بورژوازى را اساسا نفى کرده

 ."دامنه عمل انقالب نقصان ميپذيرد

همانطور که ( يشود ميخته آميار تمام عيسم با اپورتونيستی که افکار آنارشینجاستا.  اصل مطلبینجاست     ا

در حکومت موقت : يددرست فکر کن). يافتد هم اتفاق می غربی اروپای هاينی برنشتين بيشه موضوع همینا

 ی عمل انقالب نقصان مۀ دامندینوسيله و بيدهد را از انقالب رم می موضوع بورژوازین ایراز.  کردیدشرکت نبا

 در ید جهت ما باین به ایست چون انقالب بورژوازيگوید که میسکرائيها نو اۀ آن فلسفیگر است که دینجاا! یردپذ

 خود در مقابل يگير تمامًا و بصورت ناب و پیم، فرود آورده و از سر راهش کنار برويم سر تعظیمقابل رذائل بورژواز

مکن  که شرکت ما ميم نمائيروی نظر پین از ايقه دقیک ی و ولو برایاگر ما، ولو در موارد جزئ. ردديگما متظاهر م

.  کرديم واگذار خواهی بورژوازۀ انقالب را تمامًا به طبقی صورت سرکردگین را از انقالب رم دهد در ایاست بورژواز

را حفظ کرده "  انتقادیآزاد" کامًال يکهدر حال (آوریم ی در می بورژوازيمومت را کامًال تحت قیا ما پرولتاریق طرینبا

 يازمندیهای نین ترياتی حیما رو.  رم کندی باشد تا مبادا بورژوازیممعتدل و مال يکنيم، را مجبور میاو پرولتار!!) یما

 ی میه سايدند فهمی درست نميچگاه آنها هیدان و مريستها که اکونومی، وياسی سيازمندیهای نیعنی یاپرولتار

 نمودن ی در راه عملیقالب انۀ مبارزيوۀما کامًال از ش.  رم نکندی که بورژوازيکنيم را بدان سبب مینکار و ايمافکن

 و به يگيریم ميش را در پی معامله با بورژوازيوۀ عدول کرده و شیاست، مورد لزوم پرولتاریکه در حدوديسم،دموکرات

 "). رم نکندینکه ایبرا ("ينمائيم میداری را خری بورژوازۀ بانقالب، موافقت داوطلبانيانت باصول و خيانت خیبها

اند تمام ماهيت تاکتيک خيانت به انقالب و تبديل پرولتاريا به زائده ناچيز  از توانستههاى قفق      نوايسکرايى

ها بعنوان يک تمايل  آنچه را که ما فوقا از اشتباهات نوايسکرايى. طبقات بورژوازى را در دو سطر کوچک بيان نمايند

طلب  بدنبال بورژوازى سلطنت: نمايدگرى مي  برابر ما جلوهدرمعّين نموديم اکنون بصورت يک اصل واضح و مشخص 

و هم اکنون وادار نموده (از آنجا که عملى کردن جمهورى ممکن است بورژوازى را وادار به رميدن نمايد . افتادن

از آنجا که هرگونه درخواست جدى . پس مرده باد مبارزه در راه جمهورى) است و مثال آن هم آقاى استرووه است



 

 -به هدف نهايى منجر شود هميشه و در تمام جهان بورژوازى را وادار به رميدن مينمايد، دمکراتيک پرولتاريا که 

پس رفقاى کارگر توى سوراخها پنهان شويد، فقط از خارج ِاعمال نفوذ بکنيد، به فکر اين نباشيد که از اسلحه و 

 .راى خود حفظ نماييدرا ب" آزادى انتقاد "يد،براى انقالب استفاده کن" دولتى بورژوازى"وسائل نظام 

اين " درک. "ميشود در اينجا آشکار گرديده است" انقالب بورژوازى"     مهمترين جعلى که در خود مفهوم کلمه 

 .ى نو مستقيما کار را به رها نمودن پرولتاريا در کام بورژوازى منجر ميسازد"ايسکرا"کلمه بشيوه مارتينف يا 

ا فراموش کرده است، براى کسى که آن را مورد بررسى قرار نميدهد و      براى کسى که اکونوميسم قديمى ر

را بخاطر ) ٢٣(برنشتينى " Credo. " دشوار استيز پى بردن به ماهيت اين بروز فعلى اکونوميسم ن-بياد نميآورد 

غال به امور اقتصاد، اشت:  استنتاج ميکردندينطورا" صرفا پرولتاريايى"هاى  اشخاص از نظريات و برنامه. بياوريد

 -بافى، عميق ساختن واقعى فعاليت سوسيال دمکراتيک  واقعى کارگرى، آزاد بودن در انتقاد از هر گونه سياست

اين امر بورژوازى را ! شويد" انقالبيگرى"زنهار از اينکه دچار . کار ما سوسيال دمکراتهاست و سياست کار ليبرالها

) ١٨٩٩موّرخه سپتامبر " (نهم رابوچايا ميسل"ميمه جداگانه شماره يا ض" Credo"کسى که تمام .  دادواهدَرم خ

 .را از نو بخواند، جريان اين استدالل تماما از برابر نظرش خواهد گذشت

 که افسوس -روس، " کبير"     حاال هم همانست، منتها در يک مقياس بزرگ يعنى در مورد ارزيابى تمام انقالب 

آزادى ! ارتدکسال از پيش آن را مبتذل مينمايند و تا حد يک کاريکاتور تنزل ميدهندنظرى  هاى مکتب کوته تئوريسين

 سوسيال دمکراتها و آزادى عمل، آزادى ميدان براى اانتقاد، عميق ساختن آگاهى، ِاعمال نفوذ از خارج کار م

 .ورژوازى استاز باال، کار آنها يعنى طبقات ب" رفرم"، آزادى اجراى )بخوان ليبرالى(رهبرى انقالبى 

هاى مارکس راجع به لزوم تبديل سالح       اين مبتذل کنندگان مارکسيسم هيچگاه کوچکترين تفکرى درباره گفته

هايى تاکتيکى  اينان، که بيهوده بنام مارکس متوسل ميشوند، در عمل قطعنامه. اند انتقاد به انتقاد سالح نکرده

 يعنى کسانى است که آزادانه از حکومت مطلقه انکفورت بورژوامآب فرتدوين ميکنند که کامال مطابق روح ُپرگويان

انتقاد ميکردند و آگاهى دمکراتيک را عميق ميساختند و به اين موضوع پى نميبردند که زمان انقالب زمان عمل 

اند، از  دهآنها مارکسيسم را به درازگويى بدل نمو. است، و آن هم عملى که هم از باال و هم از پايين انجام گيرد

اند که متعلق به  ترين طبقه انقالبى پيشرو، يک نوع ايدئولوژى خاصى درست کرده ترين و با انرژى  مصممدئولوژىاي

ترين قشرهاى اين طبقه يعنى قشرهايى است که از وظايف دشوار انقالبى دمکراتيک احتراز ميجويند  عقب مانده

 .ذار ميکنندو انجام اين وظايف را بعهده آقاى استرووه واگ

 در حکومت انقالبى رميده شوند در اين صورت ی     اگر طبقات بورژوازى در نتيجه شرکت سوسيال دمکراس

 ".دامنه عمل آن را نقصان خواهند داد"

ها که سوسيال دمکراتها آنها را َرم نداده باشند، انجام       کارگران روس ميشنويد؟ اگر انقالب را آقايان استرووه

عنى کسانى انجام دهند که منظورشان پيروزى بر تزاريسم نبوده بلکه معامله با آن است، در اين صورت دهند، ي

 انقالب که ما فوقا توصيف نموديم نتيجه اولى حاصل نهاگر از دو نتيجه ممک. دامنه انقالب وسيعتر خواهد شد

مآبانه معامله کنند دامنه  شيپف" مشروطيت"طلب با حکومت مطلقه بر سر يک  شود، يعنى اگر بورژوازى سلطنت

 !انقالب وسيعتر خواهد شد

ها مينويسند يا اين  آور را در قطعنامه      سوسيال دمکراتهايى که براى رهبرى تمام حزب اين مطالب افتضاح

هايى که تمام شيره حياتى مارکسيسم  را تصويب مينمايند بقدرى در نتيجه درازگويى" آميز توفيق"هاى  قطعنامه

هاى خوب آنها را هم به   تمام گفتهها قطعنامهرا کشيده است چشم بصيرتشان کور شده که نميبينند چگونه اين 

هر مقاله آنها را که ميخواهيد از ايسکرا برداريد، حتى جزوه مشهور مارتينف شهير ما . پردازى مبدل مينمايد جمله

ردم، رساندن انقالب به پايان خود و کوشش براى اتکاء به  ميبينيد که در تمام آنها از قيام م-را در نظر گيريد، 

اى که شما انديشه  ولى از همان لحظه.  پايينى مردم در مبارزه با بورژوازى ناپيگير، صحبت ميشودهاىقشر

در نتيجه دورى جستن بورژوازى را قبول کرده يا مورد تأييد قرار ميدهيد تمام اين " نقصان پذيرفتن دامنه انقالب"

 خارج نيست آقايان؛ يا ما بايد عليرغم بورژوازى لاز دو حا.  ميشوديزپردازى ناچ هاى نيکو بدل به يک عبارت تهگف



 

ناپيگير و خودغرض و جبون به اتفاق مردم در راه عملى نمودن انقالب کوشش نماييم و به پيروزى کامل بر 

و آنوقت است که " بَرَمد"ترسيم از اينکه مبادا بورژوازى را مجاز ندانيم و ب" عليرغم"تزاريسم نائل آييم يا اينکه اين 

 .ايم ما پرولتاريا و مردم را تسليم بورژوازى، تسليم بورژوازى ناپيگير و خودغرض و جبون کرده

. فرياد نکنيد که شما را به خيانت آگاهانه متهم مينمايند. هاى مرا بغلط تفسير کنيد      بفکر اين نيفتيد که گفته

عميق "هاى سابق که بدون قدرت مقاومت و بدون بازگشت آنقدر در سراشيب  ا هم نظير اکونوميستخير شم

 بدون آگاهى آنقدر رفتيد - روح رسيدند بىضد انقالبى و " فضل فروشى"مارکسيسم درغلطيدند تا به " ساختن

 .ور شديد تا در منجالب غوطه

به کداميک از نيروهاى واقعا موجود اجتماعى وابسته " نقالبدامنه ا"ايد که       آيا شما آقايان هيچ فکر کرده

المللى را کنار ميگذاريم، که اکنون بصورتى بسيار  هاى بين است؟ نيروهاى سياست خارجى و بند و بست

 و بحق هم در نظر نميگيريم زيرا صحبت ميگيريماند ولى ما آنها را هيچگاه در نظر ن مساعد بحال ما، ترکيب يافته

نيروهاى ضد انقالب . نگاهى به اين نيروهاى اجتماعى داخلى بيفکنيد.  نيروهاى داخلى روسيه استبر سر

هر قدر حس خشم و . عبارتند از حکومت مطلقه، دربار، پليس، مأمورين دولتى، ارتش و يک مشت اعيان و اشراف

وانگهى بورژوازى . ى بيشتر ميشود اطمينان به ارتش کمتر و تزلزل مأمورين دولتمانقدرتنفر مردم عميقتر باشد ه

المجموع طرفدار انقالب است و درباره آزادى داد سخن ميدهد و روز بروز بيشتر بنام مردم و حتى  اکنون من حيث

 هم هر روز و هر وزانهها همه از روى تئورى ميدانيم و در زندگى ر ولى ما مارکسيست*. انقالب صحبت ميکند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یو آقا" L´Humanité"  ژورس آنرا در روزنامه يرًا استرووه به ژورس که اخی سرگشاده آقاۀ نامينه زمینـ در ا*

 . توجه استیاندرج نموده اند شا" يهآسواباژدن "٧٢استرووه در شماره 

 

 

ه مينماييم که بورژوازى طرفدار هاى خود مشاهد اى ها و آسواباژدنيه  نمونه آن را در ليبرالها، زمستوايىساعت

 بورژوازى،  همينکه  تمايالت خودغرضانه و . ناپيگير  و خودغرض  و  جبون  انقالب است

من !) و هم اکنون در حال رميدن است"  (رميد" برآورده شد و همينکه از دمکراتيسم پيگير محدودش

د و عليه انقالب و عليه مردم دست به المجموع بسوى ضد انقالب، بسوى حکومت مطلقه روى خواهد آور حيث

 است که قادر است با اى بقهيعنى پرولتاريا و دهقانان؛ پرولتاريا تنها ط" مردم"باقى ميماند . عمل خواهد زد

از اينرو است . اطمينان تا هدف نهايى پيش رود زيرا راهى که در پيش دارد بمراتب از انقالب دمکراتيک فراتر ميرود

اى را که ميگويد بايد  ر مبارزه براى جمهورى در نخستين صفوف پيکار ميکند و اندرزهاى سفيهانهکه پرولتاريا د

دهقانان، شامل .  بَرَمد و به هيچ وجه درخور پرولتاريا نيست، با اشمئزاز تمام رد ميکندازىدقت کرد تا مبادا بورژو

ثبات ميسازد و پرولتاريا را مجبور  ن امر آنها را نيز بىاي.  هستندیاى از عناصر نيمه پرولتر و عناصر خرده بورژواز توده

ثباتى بورژوازى فرق اساسى دارد، زيرا   با بىانانثباتى دهق ولى بى. ميکند در يک حزب کامال طبقاتى متحد گردد

دهقانان در لحظه فعلى آنقدر به حفظ حتمى مالکيت خصوصى عالقمند نيستند که به ضبط امالک اربابى که 

دهقانان ميتوانند طرفدار کامل و اساسى انقالب دمکراتيک .  ُصَور عمده اين مالکيت است عالقمندنديکى از

 موضوع آنها را سوسياليست بکند و بدون اينکه جنبه خرده بورژوازى خود را از دست ينباشند، بدون اينکه ا

بى که باعث تنوير افکار آنها است، دهقانان ناگزير اينطور هم خواهند شد، بشرط اينکه سير حوادث انقال. بدهند

گاه انقالب و   مّسلما تکيهانبا اين شرط دهقان. در اثر خيانت بورژوازى و شکست پرولتاريا، خيلى زود قطع نگردد

جمهورى خواهند بود، زيرا فقط در صورت پيروزى کامل انقالب است که براى دهقانان در زمينه رفرمهاى ارضى 

خواهد شد، يعنى تحصيل تمام آن چيزهايى ميّسر خواهد شد که مورد تمايل آنان است تحصيل همه چيز، ميّسر 

تصور " سوسياليست رولوسيونرها"دارى که  ولى نه براى محو سرمايه (رندو آرزوى آن را دارند و واقعا الزم دا



 

الص شوند و شرايط براى اينکه از منجالب اصول سرواژ، و از ظلمت، خوارى و مذّلت و چاکرى خ) ميکنند، بلکه

 .زندگى خود را تا حدودى که در شرايط اقتصادى کااليى ممکن است بهبود بخشند

     عالوه بر اين، نه فقط اصالحات اساسى ارضى بلکه کليه منافع مشترک و دائمى دهقانان نيز آنها را به انقالب 

ه دمکراتيسم دارند زيرا فقط رژيم دمکراتيک دهقانان حتى در مبارزه عليه پرولتاريا نيز احتياج ب. دلبسته ميکند

هر چه ذهن .  به آنها، بمنزله توده و اکثريت، تفوق بدهدواست که ميتواند بطور دقيق مبّين منابع آنان باشد 

و از هنگام جنگ با ژاپن هم ذهن آنها با چنان سرعتى روشن ميشود که حتى به خاطر (دهقانان روشنتر باشد 

به ) اند درجه روشنى ذهن را با معيارهاى دبستانى بسنجند خطور هم نميکند  عادت کردهبسيارى از کسانى که

زيرا برخالف . همان نسبت آنها پيگيرتر و با عزمى راسختر، از انقالب کامل دمکراتيک طرفدارى خواهند کرد

د را از قيد همينکه دهقانان خو. آور نبوده بلکه سودمند است بورژوازى براى آنها حاکميت مردم وحشت

طلبى   زيرا سلطنتشدلوحانه آزاد نمودند، جمهورى دمکراتيک آمال و آرزوى آنها خواهد  طلبى ساده سلطنت

براى دهقانان در حکم همان ُرقّيت، همان خوارى و مذلت و ) با مجلس اعيان و غيره(منش  آگاهانه بورژوازى دالل

 .اند پايى روى آن زدهظلمت پيشين است که فقط کمى رنگ و روغن مشروطه ارو

طلب        به اين علت است که بورژوازى، بمثابه يک طبقه، به حکم طبيعت و اجبار به زير بال حزب ليبرال سلطنت

به اين علت است .  به رهبرى حزب انقالبى و جمهوريخواه ملتجى ميگردند-پناه ميبرد ولى دهقانان بمثابه توده 

 برساند ولى دهقانان استعداد اين کار را دارند و ما بايد دکراتيک را به پايان خوکه بورژوازى قادر نيست انقالب دم

 .با تمام قواى خود در راه حصول اين مقصود به آنها کمک کنيم

اين موضوع محتاج اثبات نيست، اين حکم الفباء را دارد و تمام سوسيال :      معترضانه به من خواهند گفت

نقصان "انقالب " دامنه"خير، آنهايى که ميگويند در نتيجه کنار رفتن بورژوازى . ميفهمنددمکراتها آن را بسيار خوب 

اند تکرار ميکنند،   را که از برنامه ارضى ما آموختهتىاين قبيل اشخاص کلما. ، اين موضوع را نميفهمند"ميپذيرد

رى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان ولى به معنى آنها پى نميبرند زيرا در غير اين صورت آنها از مفهوم ديکتاتو

 بيربينى مارکسيستى و برنامه ما ناشى ميشود، نميترسيدند و دامنه انقالب ک که بطور ناگزير از تمام جهان

هاى صريحا ضد مارکسيستى و  اين اشخاص با قطعنامه.  نمودندیروسيه را به دامنه عمل بورژوازى محدود نم

 .ات مجّرد انقالبى مارکسيستى خود را بين ميبرندضد انقالبى خود اثر عبار

     کسى که واقعا به اهميت نقش دهقانان در انقالب پيروزمندانه روسيه پى ببرد ممکن نيست بتواند بگويد در 

زيرا در حقيقت فقط وقتى دامنه انقالب روس . صورتى که بورژوازى از انقالب بَرَمد دامنه انقالب نقصان ميپذيرد

 دمکراتيک ممکن - از آنچه در عصر انقالب بورژواواقعارو به وسعت ميگذارد، فقط وقتى اين دامنه انقالب واقعا 

است وسيعتر خواهد بود که بورژوازى از آن بَرَمد و توده دهقانان همدوش با پرولتاريا نقش يک انقالبى فعال را 

يگيرى به پايان خود برسد بايد به نيروهايى اتکاء نمايد براى اينکه انقالب دمکراتيک ما بتواند بطرز پ. بعهده بگيرند

آن را وادار به رميدن "يعنى همانا قادر باشند (که قادر باشند ناپيگيرى اجتناب ناپذير بورژوازى را فلج سازند 

 ).، همان چيزى که طرفداران قفقازى ايسکرا به علت نابخردى از آن ميترسند"نمايند

الب دمکراتيک را به آخر برساند بدينطريق که توده دهقانان را بخود ملحق نمايد تا بتواند نيروى      پرولتاريا بايد انق

پرولتاريا بايد انقالب سوسياليستى را به . مقاومت حکومت مطلقه را جبرًا منکوب و ناپيگيرى بورژوازى را فلج سازد

 بخود ملحق کند تا بتواند نيروى مقاومت بورژوازى  اهالى رایای پرولتاريمهانجام برساند بدينطريق که توده عناصر ن

اينها هستند آن وظايف پرولتاريا که . را جبرًا در هم شکند و ناپيگيرى دهقان و خرده بورژوازى را فلج سازد

 . آن سخن ميگويندزهاى خويش درباره دامنه انقالب با آن محدوديت ا ها در تمام استداللها و قطعنامه نوايسکرايى

که در اين . از نظر ميافتد، نبايد فراموش کرد" دامنه"ولى يک نکته را که چه بسا هنگام استدالل درباره اين      

مورد سخن بر سر دشوار بودن قضيه نيست بلکه بر سر اين است که از چه راهى بايد به جستجو و نيل به راه 

اپذير کردن وسعت دامنه انقالب آسان يا  نکستسخن بر سر اين نيست که آيا نيرومند نمودن و ش. حل پرداخت

اختالف همانا بر . دشوار است بلکه بر سر اين است که براى وسعت دادن به اين دامنه چگونه بايد اقدام نمود



 

ما روى اين موضوع تکيه ميکنيم، زيرا چه بسا اشخاص، . سر جنبه اساسى فعاليت و جهت حرکت آن است

يکى مسئله َسمِت حرکت يا به عبارت ديگر .  را با يکديگر مخلوط مينمايندمختلفتوجه و نادرست دو مسئله  بى

انتخاب يکى از دو راه مختلف است و ديگرى مسئله مربوط به سهولت رسيدن به هدف و يا نزديکى اجراى آن در 

 .راه انتخاب شده

گفتگوها و اختالف نظرهايى در هاى سابق به هيچ وجه به مسئله اخير نپرداختيم زيرا اين مسئله       ما در گفته

ولى بديهى است که اين مسئله بخودى خود بى اندازه شايان اهميت بوده و . داخل حزب ايجاد نکرده است

خوشبينى غير مجازى .  توجه قرار دهندوردشايسته آن است که تمام سوسيال دمکراتها آن را بطور کامال جّدى م

ها به نهضت وجود دارد و اين دشواريها تنها شامل طبقه کارگر نبوده  تودهبود هر آينه دشواريهايى که در راه جلب 

همين دشواريها است که بارها مجاهداتى را که براى رساندن . بلکه شامل دهقانان نيز هست، فراموش ميشد

 که در  نهايى شده است عقيم گذارده و ضمنا در اين جريان بورژوازى ناپيگير و خودغرضهدفانقالب دمکراتيک به 

قيافه "و هم " سرمايه تحصيل نموده است"عين حال هم از راه مدافعه از دستگاه سلطنت در مقابل مردم 

!  رسيده استيابى بيش از همه به کام-" حفظ کرده است"را، " خط مشى آسواباژدنيه"يا ... ليبراليسم" معصوم

نتخاب صحيح راه است و اين اطمينان آنچه مهم است اطمينان در ا. ولى دشوارى معنايش عدم امکان نيست

 .است که انرژى و شور انقالبى قادر به معجزه را صد بار افزايش ميدهد

هاى قفقاز و قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه       با مقايسه بين قطعنامه نوايسکرايى

. اب راه، چه اختالف عميقى وجود داردفورا ديده ميشود که ميان سوسيال دمکراتهاى امروزى از لحاظ انتخ

 کرد پيروزيهاى انقالب را از چنگ ما واهدبورژوازى ناپيگير است، بورژوازى حتما سعى خ: قطعنامه کنگره ميگويد

پس، رفقاى کارگر، با انرژى بيشترى خود را براى مبارزه حاضر کنيد، مسلح شويد، دهقانان را بسوى . خارج کند

هاى  قطعنامه نوايسکرايى. روزيهاى انقالب را بدون پيکار، به بورژوازى خودغرض نخواهيم دادما پي. خود جلب کنيد

پس، رفقاى کارگر، مبادا فکر شرکت . بورژوازى ناپيگير است، بورژوازى ممکن است از انقالب بَرَمد: قفقاز ميگويد

در نتيجه دامنه انقالب نقصان خواهد در حکومت موقت بنماييد زيرا در اين صورت بورژوازى محققا خواهد رميد و 

 !پذيرفت

عليرغم مقاومت يا عدم فعاليت بورژوازى ناپيگير، انقالب را تا نيل به هدف نهايى بجلو :      يک دسته ميگويد

 سوق دهيد

ازى اين فکر را نکنيد که انقالب را مستقًال به هدف نهايى برسانيد زيرا در آن صورت بورژو:      دسته ديگر ميگويد

 .ناپيگير خواهد رميد

     مگر ما با دو راهى که کامال در دو قطب مخالف قرار دارند روبرو نيستيم؟ مگر واضح نيست که اين دو تاکتيک 

بکّلى ناسخ يکديگرند؟ مگر واضح نيست که تاکتيک اول يگانه تاکتيک صحيح سوسيال دمکراسى انقالبى و 

 مآبانه است؟ آسواباژدنيهتاکتيک دوم در ماهيت امر تاکتيک صرفا 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 یم؟ دارشدن يروز پی ما توانائیاآ. ـ خاتمه١٣

 

     اشخاصى که با اوضاع و احوال سوسيال دمکراسى روس آشنايى سطحى دارند و يا از کنار قضاوت ميکنند و 

د، چه بسا به اختالف از تاريخچه تمام مبارزه داخلى حزب ما از هنگام پيدايش اکونوميسم به بعد اطالعى ندارن

اعتنايى نگريسته و آن را   با بىاستنظرهاى تاکتيکى فعلى هم که بخصوص بعد از کنگره سوم مشخص شده 

بنظر آنها . پذيرند صرفا دو تمايلى ميدانند که براى هر جنبش سوسيال دمکراتيک طبيعى، ناگزير و با يکديگر آشتى

عمولى جارى و روزانه و روى لزوم بسط دامنه ترويج و تبليغ، روى يکى از اين دو طرف به اصطالح روى فعاليت م

عليهذا بطور خاصى تکيه مينمايد و طرف ديگر به وظايف جنگى و   ساختن جنبش و قسعميقتهيه و تدارک قوا، 

به وظايف عمومى سياسى و انقالبى جنبش بيشتر عطف توجه ميکند، و لزوم قيام مسلحانه و دادن شعارهاى 

ولى هيچيک از دو طرف، .  ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک و حکومت انقالبى موقت را خاطرنشان ميسازدحاکى از

نبايد راه مبالغه بپيمايد، افراط و تفريط خوب نيست ) و اصوال در هيچ مورد در دنيا(نه در اين مورد و نه در مورد ديگر 

 .عليهذا و قس

که در اين قبيل اظهارنظرها بدون شک ") سياسى"و باصطالح  (اى از حکمت زندگى      حقايق پيش پا افتاده

مثال اختالفاتى را که امروز از لحاظ . وجود دارد غالبا روى عدم درک احتياجات حياتى و روزمره حزب پرده ميافکند

بديهى است که تکيه مخصوصى روى جنبه . تاکتيک بين سوسيال دمکراتهاى روس وجود دارد در نظر بگيريد

ها مشاهده مينماييم بخودى خود هيچ خطرى  ه و عادى فعاليت که ما در استداللهاى تاکتيکى نوايسکرايىروزمر

هاى کنگره  ولى کافى است قطعنامه. در بر ندارد و هيچگونه اختالفى را در شعارهاى تاکتيکى بوجود نميآورد

ود تا اين اختالف فورا معلوم هاى کنفرانس مقايسه ش  روسيه با قطعنامهراتسوم حزب کارگر سوسيال دمک

 .گردد

     و اما مطلب بر سر چيست؟ اوال مطلب بر سر اين است که تنها يک اشاره کلى و مجّرد به وجود دو جريان در 

بايد بطور مشخص دانست در زمان حال چه چيزى به جنبش . جنبش و به َمضرات افراطى بودن کافى نيست

ثانيا، بايد دانست که آيا اين يا آن شعار . راى حزب اکنون در چيستآسيب ميرساند و خطر واقعى سياسى ب

اگر .  آب در آسياب کداميک از نيروهاى واقعى سياسى خواهد ريخت-تاکتيکى و يا شايد فقدان يکى از شعارها 

ها گوش فرا دهيد به اين نتيجه ميرسيد که حزب سوسيال دمکرات را خطر دست  هاى نوايسکرايى به گفته

 و انتقاد از دمکراسى بورژوازى و نيز سرگرمى زياده از حد به تدارکات قتصادىشتن از ترويج و تبليغ و از مبارزه ابردا

ولى در حقيقت امر، آن . جنگى و حمله مسلحانه و کوشش براى بدست آوردن قدرت و نظاير آن تهديد مينمايد

 آشنايى هر کس کمى از نزديک با اوضاع جنبش .خطرى که واقعا حزب را تهديد ميکند بکلى از جانب ديگر است

آميز خوف و وحشت  دارد، هر کس بطور دقيق و عميق جريان آن را تعقيب ميکند ممکن نيست به جنبه مسخره

تمام فعاليت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه اکنون ديگر شکل محکم و ثابتى بخود . ها پى نَبرد نوايسکرايى

 سّيار و اجتماعات بزرگ، در پخش اوراق و هاى تينگرکز قوا را در ترويج و تبليغ، در ميگرفته است که بدون شک تم

هيچ کميته حزبى، هيچ کميته محلى، هيچ . ها و کمک به مبارزه اقتصادى و شعارهاى آن تأمين مينمايد جزوه

نيرو و وقت پيوسته و اى نيست که در آن نود و نه درصد توجه و  جلسه فعالين و هيچ گروه وابسته به کارخانه

.  اين کارها که از همان نيمه دوم سالهاى نود جدًا بموقع اجرا گذارده ميشود، نشده باشدمهميشه َصرف تما

فقط اشخاص بسيار ساده لوح يا . فقط اشخاصى که هيچگونه آشنايى با جنبش ندارند از اين حقايق بى اطالعند

 ارزش واقعى قائل ميشودها که با تبختر خاصى ادا  وايسکرايىبى اطالع ممکن است براى اين تکرار مکررات ن

 .گردند

     حقيقت آن است که ما نه تنها زياده از حد سرگرم وظايف قيام، شعارهاى عمومى سياسى و مسئله مربوط 

توجه اى  ماندگى در اين مورد است که بطور زننده اى نيستيم، بلکه بعکس بويژه عقب به رهبرى تمام انقالب توده

را بخود جلب ميکند و دردناکترين مسائل را تشکيل ميدهد و براى جنبش، خطر واقعى در بر دارد، زيرا ممکن 



 

اى نقاط هم اکنون مبّدل هم  است جنبش در کردار انقالبى به جنبش در گفتار انقالبى مبّدل شود و در پاره

ور حزبى مشغولند حتى يکى را هم نمييابيد که از صدها و صدها سازمان، گروه و محفلى که به انجام ام. ميشود

اش همان فعاليتى نباشد که فضالى ايسکراى نو با قيافه کسانى که حقايق   روزانهراز آغاز پيدايش خود کا

ولى بر عکس شما چند درصد ناچيزى از گروهها و محفلها را مييابيد که از . اند از آن َدم ميزنند جديدى کشف کرده

 بايد تمام انقالب کهبکار اجراى آن شده و به اين موضوع پى برده باشند  حانه آگاه و دستوظايف قيام مسل

آهنگ بخصوص را اعالم  اى را عليه تزاريسم رهبرى نمود و براى حصول اين مقصود بايد بويژه فالن شعار پيش توده

 .آهنگ ديگرى را نمود نه شعار پيش

ايم، ما هنوز در موارد بسيارى  قالبى خود بطور غير قابل تصورى عقب مانده     ما از اجراى وظايف پيشرو و واقعا ان

ماندگى خود در اين قسمت در هر موردى از تقويت دمکراسى انقالبى  ايم، ما در اثر عقب به اين وظايف پى نبرده

 زمان پشت  نو که به جريان حوادث و تقاضاهاىايسکراىبا اين حال نويسندگان . ايم بورژوازى غفلت ورزيده

اين، ُبرهان اصلى و ثابت تمام ! سرگرم نو نشويد! گذشته را فراموش نکنيد: اند با لجاجت تکرار مينمايند کرده

ما در عين حال : هاى کنگره همواره چنين ميخوانيد هاى مهم کنفرانس است و حال آنکه شما در قطعنامه قطعنامه

ها و تجربه حل و فصل   گذشته است و بوسيله مطبوعات و قطعنامهو بويژه بعلت اينکه( را تأييد ميکنيم شتهکه گذ

 وظيفه جديدى اعالم مينماييم و توجه عموم را -) شده و مسّجل گرديده است روى تکرار مکرر آن مکث نميکنيم

 انقالبى ميخواهيم که بيدرنگ براى واقعابه آن معطوف ميداريم، شعار جديدى ميدهيم و از سوسيال دمکراتهاى 

 .جراى آن دست بکار شوندا

عصر انقالبى وظايف جديدى را به ميان .      اين است حقيقت موضوع دو جريان در تاکتيک سوسيال دمکراسى

يک دسته از سوسيال دمکراتها اين وظايف را بطور قطع . آورده است که تنها نابينايان قادر به ديدن آن نيستند

 است تأخير ناپذير، بيدرنگ، با انرژى تمام، مرىقيام مسلحانه ا: ميگويندقبول دارند و در دستور روز ميگذارند و 

خود را براى آن آماده نماييد، بخاطر داشته باشيد که اين قيام براى حصول پيروزى قطعى ضرورى است، 

ولى . شعارهاى جمهورى، حکومت موقت و ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان را بميان بکشيد

 درجا ميزنند، بجاى تنظيم شعار ديباچه مينويسند، بجاى اينکه وظايف جديد را در ند،دسته ديگر به قهقرا ميرو

اى به نشخوار وظايف قديم مشغولند و  عين تأييد وظايف قديم تعيين نمايند، با طول و تفصيل و بطور خسته کننده

 شعارهايى را که با کوشش هن اينکه قادر باشند يگانبدون اينکه قادر به تعيين شرايط پيروزى قطعى باشند، بدو

براى نيل به پيروزى نهايى مطابقت داشته باشد تنظيم نمايند درباره شانه خالى کردن از وظايف جديد عبارت 

 .پردازى ميکننند

حزب کارگر سوسيال دمکرات " اکثريت"افسانه نزديک شدن . روى آشکار است      نتيجه سياسى اين دنباله

وسيه به دمکراسى انقالبى بورژوازى همچنان افسانه ميماند و هيچيک از واقعيتهاى سياسى، هيچيک از ر

 دمکرات روسيه صحت آن سيال، هيچيک از اقدامات کنگره سوم حزب کارگر سو"بلشويکها"هاى با نفوذ  قطعنامه

از " آسواباژدنيه"است که در وجود طلب مدتها  و حال آنکه بورژوازى اپورتونيست و سلطنت.  نمايدیرا تأييد نم

ها حسن استقبال ميکند و اکنون ديگر مستقيما از آنها به نفع خود استفاده  نوايسکرايى" اصولى"تمايالت 

" فنى"، بر ضد ُپر بها دادن به جنبه "شورش"و " پنهانکارى"آنها را بر ضد " ىها ايده"ها و  مينمايد، و تمام گفته

خواستهاى افراطى و غيره و غيره با " انقالبيگرى"تقيم شعار قيام مسلحانه، بر ضد روح انقالب، بر ضد اعالم مس

 و تصويب فقازسوسيال دمکرات ق" منشويکهاى"قطعنامه مصوبه از طرف تمام کنفرانس . ُحسن نظر تلقى ميکند

ام بدين نحو ترازبندى اين قطعنامه از طرف هيئت تحريريه ايسکراى نو کليه اين نکات را از نظر سياسى بدون ابه

با اين جمله تمام ! مبادا بورژوازى در صورت شرکت پرولتاريا در ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک برمد: مينمايد

طلب بطور قطعى مسّجل   به زائده بورژوازى سلطنتپرولتاريابا اين جمله تبديل . ها گفته شده است گفتنى

روى ايسکراى نو نه بوسيله اظهارات تصادفى يک شخص بلکه  لهبا اين جمله اهميت سياسى دنبا. گرديده است

 .اى که مورد موافقت يک جريان تمام و کمال واقع شده، عمال مدلل گرديده است با قطعنامه



 

     هر کس در اين حقايق تأمل ورزد به معناى واقعى نظريات رايجى که در مورد دو جنبه و دو تمايل در جنبش 

براى مثال اصول عقايد برنشتين را در نظر بگيريد تا بتوانيد اين . د دارد پى خواهد بردسوسيال دمکراتيک وجو

 بدينسان مصرانه ادعا ميکردند و ميکنند که عيناها هم  برنشتينى. تمايالت را در مقياس وسيعى بررسى نماييد

، عميق نمودن کليه فعاليت فقط آنها هستند که به نيازمنديهاى واقعى پرولتاريا يعنى به ضرورت رشد قواى وى

برنشتين . وى، فراهم ساختن موجبات پيدايش عناصر جامعه نوين، و همچنين به ضرورت ترويج و تبليغ پى ميبرند

بدون  "  جنبش"و با اين گفته خود اصل !  تصديق و قبول آشکار آن چيزى هستيم که وجود داردستارميگويد ما خوا

" مبادا بورژوازى بَرَمد"فعى را تقديس نموده تاکتيک ترس را حاکى از اينکه و تاکتيک منحصرا تدا" هدف نهايى"

که به " ادبايى" و درباره انقالبىسوسيال دمکراتهاى " ژاکوبينيسم"ها هم درباره  برنشتينى. موعظه ميکنند

ر همه ميدانند که و حال آنکه در حقيقت ام. پى نميبرند و غيره و قيل و قال ميکردند" فعاليت مبتکرانه کارگران"

سوسيال دمکراتهاى انقالبى حتى فکر اين را هم نکرده بودند که از کارهاى جزئى و روزمره و تهيه قوا و غيره و 

 فقط خواستار اين بودند که هدف نهايى بطور روشن درک شود، وظايف انقالبى بطور هاآن. غيره دست بکشند

 پرولتر و نيمه خرده بورژوا را تا مقام پرولتارياى انقالبى ارتقاء روشن معّين گردد، آنها ميخواستند قشرهاى نيمه

ميتوان گفت ". مبادا بورژوازى بَرَمد "هدهند نه اينکه فکر پرولتارياى انقالبى را تا نظريات اپورتونيستى تنزل دهند ک

ى پرولتاريايى اين مسئله ترين نمودار اين اختالف ميان جناح اپورتونيستى روشنفکرى و جناح انقالب تقريبا برجسته

آيا پيروز شدن ما مجاز است؟ آيا پيروزى " آيا ما توانايى پيروز شدن داريم؟"يعنى ?  Pürfen Wir siegenاست که  

 نيست؟ آيا ما بايد پيروز شويم؟ با اينکه اين مسئله در همان نظر اول عجيب بنظر ميآيد، خطرناکبراى ما 

ها از پيروزى ميترسيدند و  بايستى هم مورد طرح قرار گيرد، زيرا اپورتونيستالوصف مورد طرح قرار گرفت و  مع

پرولتاريا را از آن ميترساندند، نتايج شومى را از اين پيروزى پيشگويى مينمودند و شعارهايى را که در آنها آشکارا 

 .به اين پيروزى دعوت ميشد مورد استهزاء قرار ميدادند

ساسى به تمايل اپورتونيستى روشنفکرى و تمايل انقالبى پرولتاريايى ميان ما هم بندى ا      عين همين تقسيم

وجود دارد منتها با اين فرق کامال اساسى که صحبت بر سر انقالب سوسياليستى نبوده بلکه بر سر انقالب 

 همان نظر اول که بيمعنى بودن آن از" ريم؟آيا ما توانايى پيروز شدن دا"در بين ما هم مسئله . دمکراتيک است

خود طرح کرده و در آن از قيامى که " دو ديکتاتورى"اين مسئله را مارتينف در . معلوم است مطرح گرديده است

مقدماتش را هم بسيار خوب تهيه نموده باشيم و کامال هم با موفقيت آن را به انجام رسانده باشيم نتايج شومى 

ها در مورد حکومت انقالبى موقت منتشر  عاتى که نوايسکرايىاين مسئله در تمام مطبو. يدرا پيشگويى مينما

اند مطرح گرديده است و ضمنا در آن با جديت ولى بدون موفقيت هميشه سعى شده است شرکت ميلران  کرده

اين موضوع در . در دولت انقالبى خرده بورژوازى مخلوط گردد) ٢۴(در دولت اپورتونيستى بورژوازى با شرکت وارلن 

و گرچه حاال کائوتسکى سعى دارد ما را . تحکيم گرديده است" مبادا بورژوازى بَرَمد"اى که حاکى است  هقطعنام

مورد استهزاء قرار داده مشاجرات ما را در موضوع حکومت انقالبى موقت به دعواى بر سر تقسيم پوست خرس 

وسيال دمکراتهاى خردمند و شکار نشده تشبيه کند، ولى اين استهزاء فقط نشان ميدهد که چگونه حتى س

. اند دچار وضع نامناسبى ميشوند انقالبى هم وقتى درباره موضوعى صحبت ميکنند که فقط افواهًا آن را شنيده

نزديک نيست ولى ) يعنى انجام انقالب سوسياليستى(سوسيال دمکراسى آلمان هنوز چندان به شکار خرس 

عملى -ا داريم يا نه يک اهميت اصولى عظيم و يک اهميت سياسىشکار آن ر" توانايى" ما آيابحث بر سر اينکه 

" خرس خود را شکار کنند"سوسيال دمکراتهاى روس هنوز چندان به اين موضوع نزديک نيستند که بتوانند . داشت

ه  را داريم براى تمام آيندآنشکار " توانايى"ولى اين مسئله که آيا ما ) يعنى انقالب دمکراتيک را انجام دهند(

بدون اطمينان به اينکه ما . روسيه و براى آينده سوسيال دمکراسى روس داراى اهميت بينهايت جّدى است

پيروز شدن را داريم نميتوان سخنى هم از گردآورى جّدى و با احراز موفقيت سپاه و رهبرى آن، بميان " توانايى"

 .آورد



 

گر و ژاکوبن هستند  فرياد ميکردند که مخالفينشان توطئهآنها هم . هاى سابق ما را در نظر بگيريد      اکونوميست

) بخصوص شماره دهم و نطق مارتينف هنگام مذاکرات کنگره دوم در اطراف برنامه" رابوچيه دلو"مراجعه شود به (

و با پرداختن به سياست از توده جدا ميشوند، اصول جنبش کارگرى را فراموش ميکنند، فعاليت مبتکرانه کارگران 

عبارت از " فعاليت مبتکرانه کارگران"ولى در حقيقت امر اين طرفداران . بحساب نميآورند و غيره و غيرهرا 

فکرانه خود را در مورد وظايف پرولتاريا به کارگران تحميل  روشنفکران اپورتونيستى بودند که عقايد محدود و کوته

ى قديم که هر کس ميتواند به آن مراجعه نمايد  در حقيقت امر مخالفين اکونوميسم، به شهادت ايسکرامودندمين

حتى يکى از جوانب فعاليت سوسيال دمکراتيک را نيز ناديده نگرفتند، از آن دست نکشيدند، مبارزه اقتصادى را به 

هيچ وجه فراموش نکردند و در عين حال قادر بودند مسائل سياسى فورى و ضرورى را در مقياسى بس وسيع 

 .بورژوازى ليبرال بشوند" اقتصادى" تبديل حزب کارگر به زائده بميان بکشند و مانع

که بايد " اند فهميده"اند که اقتصاد پايه سياست است ولى آن را اينطور  ها اين موضوع را از َبر کرده      اکونوميست

اند که انقالب  ها اين موضوع را از َبر کرده نوايسکرايى. مبارزه سياسى را تا سطح مبارزه اقتصادى تنزل داد

که بايد وظايف دمکراتيک پرولتاريا را تا " اند فهميده"بورژوازى پايه اقتصادى انقالب دمکراتيک است ولى آن را اينطور 

ها به بهانه عميق ساختن  اکونوميست. تنزل داد" بورژوازى نَرَمد"روى بورژوازى و تا حدى که  سطح اعتدال و ميانه

 سياستمداران ليم عمال طبقه کارگر را تس-تکرانه کارگران و سياست صرفا طبقاتى، فعاليت، به بهانه فعاليت مب

ها نيز به همان  نوايسکرايى. بورژوا ليبرال مينمودند يعنى حزب را از راهى ميبردند که معناى واقعى آن چنين بود

نى حزب را از راهى ميبرند که ها منافع پرولتاريا را در انقالب دمکراتيک عمال تسليم بورژوازى ميکنند يع بهانه

 خيال ميکردند که رهبرى در مبارزه سياسى کار سوسيال دمکراتها ها يستاکونوم. معناى واقعى آن چنين است

ها خيال ميکنند که عملى نمودن فعاالنه انقالب دمکراتيک کار سوسيال  نوايسکرايى. نبوده و مختص ليبرالها است

 حفظ اولويت، ا دمکرات است، زيرا رهبرى پرولتاريا بر انقالب و شرکتش در آن بدمکراتها نبوده و مختص بورژوازى

 ".نقصان ميدهد"انقالب را " دامنه"

ها نه تنها از لحاظ منشاء پيدايش خود در کنگره دوم حزب بلکه بنا بر چگونگى       خالصه کالم آنکه نوايسکرايى

اين نيز جناح . کراتيک نيز از مريدان اکونوميسم هستندطرح کنونى وظايف تاکتيکى پرولتاريا در انقالب دم

 کار را از انفرادمنشى آنارشيستى ،در قسمت تشکيالت، اين جناح. اپورتونيستى روشنفکرى حزب است

خاتمه داد، بدين ترتيب که در " شکنى يک پروسه خودبخودى است سازمان"روشنفکران شروع نمود و به 

سيختگى پيوند مطبوعات را با تشکيالت حزبى، انتخابات غير مستقيم را که مصوبه کنفرانس، گ" نامه آيين"

 مراجعه به افکار عمومى بشيوه بناپارتيستى را بجاى سيستماى ندارد،  دستکمى از انتخابات چهار درجه

در همين در مورد تاکتيک حزبى نيز آنها . بين جزء و کل را تثبيت نمود" سازش"انتخابات دمکراتيک و باألخره اصل 

نطق " باالترين نوع دمونستراسيون"اعالم نمودند که " نقشه فعاليت تبليغاتى زمستوا"در . سراشيب غلطيدند

: ، فقط دو نيروى فعال ميديدند!)در آستانه نهم ژانويه(ها است و در صحنه سياست   در مقابل زمستويستردنک

به اين طريق که بجاى دادن " عميق ميساختند"آنها مسله حياتى مسلح شدن را . دولت و دمکراسى بورژوازى

وظايف .  براى مسلح شدن مجهز نمايدىشعار عملى صريح پرولتاريا را دعوت ميکردند که خود را با تمايل سوزان

هاى رسمى آنان مورد تحريف قرار گرفته  قيام مسلحانه، حکومت موقت و ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک در قطعنامه

 اين بار پسين آهنگ آخرين قطعنامه آنها با درخشندگى -" مبادا بورژوازى بَرَمد. "ته شده استو از حدت آن کاس

 . ميسازد که آنها حزب را در آن سير ميدهندروشنتمام پايان راهى را 

اين .      تحول دمکراتيک در روسيه، انقالبى است که از لحاظ ماهيت اجتماعى و اقتصادى خود بورژوازى است

بايد آن را فهميد و چگونگى تطبيق آن را . صحيح مارکسيستى است که تنها تکرار ساده آن کافى نيستيک اصل 

دارى   توليدى معاصر يعنى سرمايهتبطور کلى آزادى سياسى، در زمينه مناسبا. با شعارهاى سياسى دانست

نمايندگان آن اولين کسانى . خواست آزادى قبل از همه مبّين منافع بورژوازى است. تماما آزادى بورژوازى است

مند شدند  طرفداران آن در همه جا از آزادى حاصله بعنوان صاحب آن بهره. هستند که اين خواست را بميان آوردند



 

در حالى که آن را به حد اعتدال و احتياط بورژوازى ميرساندند و با سرکوبى پرولتارياى انقالبى توأم ميساختند و 

 .اى انجام ميدادند امش خيلى دقيق و ظريف و در مواقع طوفانى با خشونت سبعانهاين عمل را در مواقع آر

ميتوانستند از اينجا چنين استنتاج " ها اکونوميست"ها و  طلب و آنارشيست هاى شورش      ولى فقط ناردنيک

شنفکرى به پرولتاريا نظرانه رو تحميل اين آيين کوته. نمايند که مبارزه براى آزادى بايد نفى شده يا تخفيف يابد

پرولتاريا هميشه بطور غريزى .  شده استميّسرهميشه فقط بطور موقت و فقط عليرغم برخورد به مقاومت وى 

هذا  دريافته است که آزادى سياسى با وجود اينکه مستقيما بورژوازى را مستحکم و متشکل خواهد ساخت، مع

لتاريا  راه نجات خود را در سرپيچى از مبارزه طبقاتى پرو. براى او الزم است و بيش از همه هم الزم است

کسى .  مبارزه، بسط دامنه آن، باال بردن سطح آگاهى و تشکل و قطعيت آن ميدانداينندانسته بلکه در تکامل 

که از اهميت وظايف مبارزه سياسى ميکاهد سوسيال دمکرات را از جايگاه يک سخنور خلقى به مقام يک 

 سوسيال هد،کسى که از اهميت وظايف پرولتاريا در انقالب بورژوا دمکراتيک ميکا. نزل ميدهدمنشى تريديونيون ت

 .دمکرات را از مقام پيشواى انقالب مردم به سردمدار يک اتحاديه آزاد کارگرى تنزل ميدهد

ز کلمه سوسيال دمکراسى با حقانيت کامل بر ضد سوء استفاده دمکراسى بورژوايى ا.      آرى، انقالب مردم

سوسيال دمکراسى خواستار اين است که با اين کلمه تضادهاى طبقاتى موجوده . مردم مبارزه کرده و ميکند

 در لزوم استقالل کامل اپوشى نشود، سوسيال دمکراسى بدون چون و چر ميان طبقات مختلف مردم پرده

تجزيه ميکند براى اين " طبقات"ا به ر" مردم"ولى اگر سوسيال دمکراسى . طبقاتى حزب پرولتاريا اصرار ميورزد

نيست که طبقه پيشرو دور خود بتند، حدود خود را تنگ کند و از ترس اينکه مبادا خداوندان اقتصاد دنيا بَرَمند 

تصميمى   اين است که طبقه پيشرو بدون آسيب از تزلزل و ناپايدارى و بىاىفعاليت خود را قطع کند، بلکه بر

 . با انرژى بيشتر و با شور بيشترى در راه آرمان تمام مردم و در رأس تمام مردم مبارزه کندطبقات بينابينى بتواند

را در تمام حاالت َصرف و نحو آن " طبقاتى"هاى کنونى غالبا نميفهمند و کلمه       اين است آنچه که نوايسکرايى

 .نقالب دمکراتيک ميسازندجويانه تکرار ميکنند و آن را جايگزين شعارهاى مؤثر سياسى در ا  سفسطه

يا ) Черный переделچرنى پِرِدل (شعار تجديد تقسيم زمين .      انقالب دمکراتيک يک انقالب بورژوازى است

وار جوياى   يعنى رايجترين شعار توده دهقانان، که جورکش و جاهل ولى در عين حال شيفته-شعار زمين و آزادى 

 بايد بدانيم که براى نيل به آزادى ستهارژوازى است ولى ما مارکسي شعار بو-روشنايى و نيکبختى هستند 

واقعى پرولتاريا و دهقانان هيچ راهى بجز راه آزادى به شيوه بورژوازى و ترقى به شيوه بورژوازى موجود نبوده و 

مل ما بايد فراموش نکنيم که در حال حاضر براى نزديک کردن سوسياليسم سواى آزادى کا. نميتواند باشد

 و سواى ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان وسيله ديگرى کراتيکسياسى، سواى جمهورى دم

ما که نماينده طبقه پيشرو و نماينده يگانه طبقه انقالبى هستيم که بى چون . موجود نيست و نميتواند هم باشد

 هر چه ياس انقالبى است، بايد در مقو چرا عارى از هر گونه شک و شبهه و بدون نگاه به پشت سر خويش

. وسيعتر و با شجاعت و ابتکار هر چه بيشترى وظايف انقالب دمکراتيک را در برابر تمام توده مردم قرار دهيم

نظرانه آن و از لحاظ  کاستن از اهميت اين وظايف از لحاظ تئورى به معناى مسخره مارکسيسم و تحريف کوته

 است که ناگزير از عملى نمودن پيگير انقالب اى طبقهب به نفع بورژوازى يعنى عملى و سياسى خيانت به انقال

اگر نمايندگان پرولتاريا . مشکالتى که در سر راه پيروزى کامل انقالب وجود دارد بس عظيم است. خواهد رميد

 ارتجاع و خيانت بورژوازى تمام آنچه را که در قّوه دارند بکار برند و با اين حال تمام مساعى آنها در مقابل مقاومت

ولى اگر سوسيال دمکراسى انرژى . و جهالت توده بيهوده ماَند، هيچکس نميتواند آنها را مورد تقبيح قرار دهد

انقالبى تحول دمکراتيک را کاهش دهد و از شور انقالبى بوسيله ترس از پيروزى و مالحظه از اينکه مبادا بورژوازى 

 . آگاه وى را مورد تقبيح قرار خواهد دادانقالبى در درجه اول پرولتارياى بَرَمد بکاهد همه و هر کس و

توده مردم . انقالب جشن ستمکشان و استثمار شوندگان است.      مارکس ميگويد انقالب لوکوموتيو تاريخ است

، چنانچه بخواهيم با در اين مواقع. هيچگاه نميتوانند مانند زمان انقالب آفريننده فعال نظامات اجتماعى نوين باشند

.  تدريجى بکار ميبرند بسنجيم، مردم قادر به اعجازندو یمعيار محدودى که خرده بورژواها در مورد ترقيات بطئ



 

ولى رهبران احزاب انقالبى نيز در چنين مواقعى بايد وظايف خود را در مقياس وسيعتر و با تهورى بيشتر طرح 

آرمان . بان و راهنماى وى باشد ش ابتکار انقالبى توده حرکت کند، ديدهبايد شعارهاى آنها هميشه پيشاپي. کنند

ترين راه رسيدن  ترين و سرراست گر سازد و کوتاه  و سوسياليستى ما را با تمام عظمت و جالل آن جلوهاتيکدمکر

ز خوف انقالب و مآب ا هاى بورژواى آسواباژدنيه بگذار اپورتونيست. به پيروزى کامل، مّسلم و قطعى را نشان بدهد

اگر با زور هم ما را .  صلح و مصالحه را اختراع نمايندهاز خوف راه مستقيم، راههاى غير مستقيم، ُپر پيچ و خم و را

ولى . مجبور به غلطيدن در اين راهها بنمايند باز ما در کار کوچک روزمره هم قادر به انجام وظايف خود خواهيم بود

ما خائن و غدر ورز در انقالب خواهيم بود اگر از اين . ، مسئله انتخاب راه را حل نمايدبگذار ابتدا مبارزه بيرحمانه

ها و از اين شور انقالبى آنان براى يک مبارزه بيرحمانه و فداکارانه به منظور  انرژى مخصوص به جشن توده

نانه در فکر ارتجاع آينده هاى بورژوا جبو بگذار اپورتونيست. دسترسى به راه مستقيم و قطعى استفاده ننماييم

 خود را براى َاعمال موحش مجهز مينمايد و نه از اينکه ع،کارگران را نه وحشتى است از اينکه ارتجا. باشند

کارگران در انتظار معامله نخواهند نشست و صدقه نميخواهند، آنها تمام مساعى . بورژوازى در حال رميدن است

 و انيروهاى ارتجاع يعنى در راه استقرار ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريخود را در راه قلع و قمع بيرحمانه 

 .دهقانان بکار ميبرند

آرام " دريانوردى"     شکى نيست که هنگام توفان کشتى حزب ما را مخاطرات بيشترى تهديد ميکند تا هنگام 

شکى نيست که وظايف . کارگر را ميمکندترقى ليبرالى که در آن استثمار کنندگان با تأّنى دردناکى خون طبقه 

و تنها يک مبارزه پارلمانى دشوارتر و معضلتر " طىاپوزيسيون افرا"ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک هزار بار از وظايف 

ولى کسى که در اين لحظه انقالبى، استعداد اين را دارد که آگاهانه براى دريانوردى آرام و راه . است

 همان به که خود را موقتا از فعاليت سوسيال دمکراتيک کنار بکشد و - رجحان قائل شود بدون خطر" اپوزيسيون"

 يعنى زمانى باشد که دوران جشن سپرى شده و مجددًا روزهاى عادى آغاز شده باشد و البمنتظر پايان انق

 کننده را نداشته بدينطريق ديگر آن معيار محدودى که او در روزهاى عادى بکار ميبرد، اين ناهماهنگى مشمئز

 .باشد و وظايف طبقه پيشاهنگ را با چنين زشتى تحريف ننمايد

!  در راه آزادى کامل، در راه انقالب پيگير دمکراتيک، در راه جمهورى به پيش-     در رأس تمام مردم بويژه دهقانان 

آن سياستى که اين است !  در راه سوسياليسم به پيش-در رأس تمام زحمتکشان و استثمار شوندگان 

 که بايد در حل هر مسأله تاکتيکى و هر بقاتىپرولتارياى انقالبى بايد در عمل داشته باشد، اين است آن شعار ط

 .گام عملى حزب کارگر به هنگام انقالب رخنه کرده و معّين کننده آن باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پسگفتار

 

  نوی"یسکراا "مشی باز هم خط" يهآسواباژدن "ی خط مشبازهم

 

 

العاده ُپرارزشى در  مدارک جديد و فوق" ايسکرا "١٠٣ و ١٠٢هاى  و شماره" آسواباژدنيه "٧٢ و ٧١هاى       شماره

نظر به اينکه در اينجا . ايم در اختيار ما ميگذارد اى که ما فصل هشتم جزوه خود را به آن اختصاص داده مورد مسأله

: ترين نکات آن مکث مينماييم  نيست لذا ما فقط روى عمدهممکنچ وجه استفاده از تمام اين مدارک ُپرارزش به هي

را در سوسيال دمکراسى ميستايد و چرا بايد آن را " رآليسم"چه نوع " آسواباژدنيه"اوال روى اين موضوع که 

 .یانقالب و ديکتاتور: بستايد؛ ثانيا روى تناسب دو مفهوم

 

 

 ميستایند؟  دموکرات رايالسوس" ی هاين بواقع" يبرال بورژوا لی هاينـ چرا واقع ب١

 

غلبه عقل "و " انشعاب در سوسيال دمکراسى روس"هايى تحت عنوان       نمايندگان بورژوازى ليبرال ضمن مقاله

درباره سوسيال دمکراسى قضاوتى مينمايند که براى پرولتارهاى آگاه داراى )  آسواباژدنيه٧٢شماره " (سليم

 و تعّمق در هر جمله آن به سوسيال الت قدر در مورد آشنايى با متن کامل اين مقاهر. ارزش بس شگرفى است

 :ما ابتدا احکام عمده اين دو مقاله را در اينجا نقل مينماييم. دمکراتها توصيه شود باز هم کم است

قعى سياسى براى کسى که از کنار ناظر جريان امور است درک مفهوم وا" ــ  يگوید مينچن" يهآسواباژدن     "

اين تعريف که . اختالفى که سوسيال دمکراسى را به دو فراکسيون منشعب نموده است بسيار دشوار است

بر خالف آن براى پيشرفت کار، " اقليت"ترى است و  تر و داراى خط مشى سرراست راديکال" اکثريت"فراکسيون 

به هر حال . هر صورت توصيف جامعى نيستها را جايز ميداند، چندان دقيق نبوده و در  بعضى صلح و مصالحه

احکام سنتى مکتب ارتدکسال مارکسيستى را شايد فراکسيون اقليت از فراکسيون لنين هم بيشتر مراعات 

عبارت است از انقالبيگرى مجّرد، " اکثريت"روحيه سياسى عمده : تر ميرسد توصيف ذيل به نظر ما دقيق. ميکند

اى که شده و تصرف بيدرنگ قدرت   قيام در بين توده مردم به هر وسيلهطلبى، کوشش براى برپا کردن شورش

رولوسيونرها نزديک مينمايد و -را تا درجه معّينى به سوسياليست" ها لنينيست"اين موضوع ! بنام اين توده

 که در "ها لنينيست. "اى بروى ايده مبارزه طبقاتى ميکشاند  انقالب همگانى روس در ذهن آنها پردهايدهبوسيله 

اند از طرف ديگر سرا پا در  هاى آيين سوسيال دمکراتيک دست شسته کارهاى عملى از بسيارى از محدوديت

از .  فعاليت عملى ديگرى امتناع ميورزندهاند، بجز تهيه و تدارک قيام فورى از هرگون محدوديت انقالبيگرى فرو رفته

ى و هر گونه صلح و مصالحه عمال مفيدى با ديگر لحاظ اصولى به تمام شکلهاى تبليغات علنى و نيمه علن

ولى اقليت، برعکس، در عين اينکه محکم به شريعت مارکسيسم . جريانهاى اپوزيسيون با نظر حقارت مينگرند

ايده اساسى اين فراکسيون اين است که .  مارکسيسم را نيز حفظ ميکندبينى انبين جه پايبند است، عناصر واقع

بينى  ولى از طرف ديگر مبارزه پرولتاريا را با واقع. را در نقطه مقابل منافع بورژوازى قرار ميدهد" پرولتاريا"منافع 

 البته در حدود معّينى که -هشيارانه و با معرفت صريح به تمام شرايط و وظايف مشخص اين مبارزه درک مينمايد 

راکسيون در اجراى نقطه نظر اساسى هيچيک از اين دو ف. اصول اليتغير شريعت سوسيال دمکراسى حکم ميکند

خود بطور کامل پيگير نيستند، زيرا در کار خالقه مسلکى و سياسى خود پايبند احکام اکيد شريعت سوسيال 

الاقل مثل بعضى سوسيال رولوسيونرها " ها لنينيست "کهدمکراتيک هستند و اين قضيه مانع اين ميشود 

 ".ن عملى جنبش سياسى واقعا موجود طبقه کارگر بشوندرهبرا" ها ايسکرايى"طلب و  مستقيما شورش



 

 ۀ که درباری و با چند تذکر مشخصينماید عمده را نقل میمتن قطعنامه ها" يهآسواباژدن "یسندۀ     و سپس نو

 در مورد يتکنفرانس اقل" سوم ۀ با کنگریسه در مقايگوید پردازد و می خود میکل" افکار "يح به توضيدهدآنها م

 حکومت موقت وجود دارد ۀ صادره درباری که در قطعنامه هایاختالف".  داردیگری روش دیلحانه بکل مسيامق

 مشاهده ی کارگری حرفه ای هایه هم در مورد اتحادی اختالف نظرين چنیک". " مسلحانه استياممربوط به ق"

 و ياسی سيت تربیا مبنین مهمترین هم در خصوص ای خود کلمه ایدر قطعنامه ها"  هاينيستلن. "يشودم

در ".  نموده استيم تنظی جديار قطعنامه بسیک ینمورد بر عکس در ايت اقلیول.  کارگر دم نزده اندۀتشکل طبق

 يبرالهامتن قطعنامه پلخانف در مورد ل" سوم ۀلکن کنگر.  هستندی متفق الرأيون هر دو فراکسی گوئيبرالهامورد ل

 قرار ۀ همان کنگریب استاوور را که مورد تصوۀ و قطعنامينمایدمه تکرار م کلمه به کلیبًا دوم را تقرۀمصوبه کنگر

 کنگره و کنفرانس در مورد یقطعنامه ها". يکند داشت رد ميشتری ها حسن نظر بيبرالگرفته بود و نسبت به ل

 و ينک مالی اراضی ضبط انقالبیدۀ ای رويشترب" یتاکثر "ی همگون هستند ولی بطور کلیبًاجنبش دهقانان تقر

 خود يغات تبلیۀ را پای و اداری دولتيک دموکراتید مطالبه رفرم هايخواهم" يتاقل" و حال آنکه ينماید ميه تکيرهغ

 ".قرار دهد

نقل مينمايد که ماده " ايسکرا "١٠٠هاى منشويکى را از شماره       سرانجام آسواباژدنيه متن يکى از قطعنامه

 زمان حاضر کار مخفى به تنهايى، شرکت توده را در زندگى حزبى بحد کافى نظر به اينکه در: "عمده آن اين است

 حزب، که يک تشکيالت مخفى است، قرار ميدهد لذا لاى هم خود توده را در نقطه مقاب تأمين نميکند و تا اندازه

 کامال با وظايف اى کارگرى را بر زمينه علنى بعهده بگيرد و اين مبارزه را اين سازمان بايد هدايت مبارزه حرفه

ما به اين قطعنامه بعنوان : "درباره اين قطعنامه آسواباژدنيه اعالم ميدارد که". سوسيال دمکراتيک مرتبط سازد

 عقل سليم و بعنوان روشن شدن موضوع تاکتيک براى قسمت معّينى از حزب سوسيال دمکرات صميمانه هغلب

 ".شادباش ميگوييم

البته اشتباه عظيمى بود اگر تصور . ات اصلى قضاوتهاى آسواباژدنيه آشنايى دارد     اکنون خواننده با تمام نک

هر سوسيال دمکرات در هر قدم . ميرفت قضاوتها درست است يعنى اينکه با حقيقت عينى مطابقت دارد

ريات  قضاوتها سراپا با منافع و نظنساده لوحى بود اگر فراموش ميشد که اي. بسهولت اشتباهات آن را مييابد

اين قضاوتها نظريات . بورژوازى آغشته شده و از اين لحاظ کامال مغرضانه بوده و از تمايالت خاصى ناشى ميشود

ولى . سوسيال دمکراسى را همانگونه منعکس ميسازند که آئينه مقعر يا محّدب اشياء را منعکس ميسازد

 که بورژوامآبانه تحريف شده انعکاسى است  که باألخره اين قضاوتهايىميشداشتباهى عظيمتر بود اگر فراموش 

از منافع واقعى بورژوازى که بدون شک بمثابه يک طبقه بخوبى ميفهمد چه تمايالتى در داخل سوسيال 

بخش و دور و  دمکراسى بحال وى يعنى بورژوازى سودمند و نزديک و آشنا و خوشايند است و چه تمايالتى زيان

نويسنده بورژوازى هيچگاه نظريات سوسيال دمکراسى را، خواه منشويکى باشد فيلسوف يا .  و ناخوشاينديگانهب

ولى اگر اين نويسنده ولو اندکى فهيم باشد آنوقت غريزه طبقاتيش او . و خواه بلشويکى صحيحا درک نخواهد کرد

وازى دارد، ولو  سوسيال دمکراسى براى بورژداخلرا فريب نخواهد داد و ماهيت اهميتى را که اين يا آن جريان در 

به اين مناسبت شايسته است که غريزه طبقاتى . آن را تحريف هم بکند، هميشه صحيح درک خواهد نمود

 .دشمن ما و قضاوت طبقاتى وى هميشه مورد توجه کامال جّدى هر پرولتار آگاه قرار گيرد

 يگوید؟ چه م ها بمایا"يهآسواباژدن" روس با زبان ی بورژوازی طبقاتیزۀ غرينيم     حال بب

بينى       اين غريزه در کمال صراحت رضايت خود را از تمايالت ايسکراى نو اظهار ميدارد و آن را بمناسبت واقع

ها، روشن شدن تاکتيک، عملى بودن و غيره  ، هشيارى، غلبه عقل سليم، جّدى بودن قطعنامه)رآليسم(

 محدوديت، انقالبيگرى، بمناسبتوده و آن را  و از تمايالت کنگره سوم اظهار عدم رضايت نم-ميستايد، 

هاى عمال مفيد و غيره تقبيح مينمايد، غريزه طبقاتى بورژوازى اتفاقا آن چيزى  طلبى، نفى صلح و مصالحه شورش

: را به وى تلقين ميکند که بکّرات با دقيقترين مدارک در مطبوعات ما به ثبوت رسيده است و آن اينکه

 آنها جناح انقالبى سوسيال دمکراسى معاصر روسيه را تشکيل خالفينورتونيست و مها جناح اپ نوايسکرايى



 

هاى  ليبرالها، که ايدئولوگ. ليبرالها نميتوانند از تمايالت اولى تمجيد و تمايالت دومى را تقبيح نکنند. ميدهند

 ودنيعنى محدود بطبقه کارگر، " عملى بودن، هشيارى و جّدى بودن"بورژوازى هستند، بخوبى ميفهمند که 

اى و غيره بحال بورژوازى سودمند  دارى و رفرم و مبارزه حرفه عملى ميدان فعاليت وى در چهار ديوار سرمايه

پرولتاريا و کوششى است که " محدوديت انقالبى"آور است  چيزى که براى بورژوازى خطرناک و وحشت. است

 . همگانى روس بعمل ميآوردانقالبقش رهبرى در پرولتاريا به مقتضاى وظايف طبقاتى خود براى ايفاى ن

از نقطه نظر آسواباژدنيه واقعا چنين است موضوعى است که در ضمن از " بينى واقع"     اين که معنى کلمه 

خود ايسکرا نتوانست . طرزى که سابقًا آسواباژدنيه و آقاى استرووه آن را استعمال ميکردند مشهود ميگردد

!" وقت است"اى را که تحت عنوان   مقالهثالم. چنين است" بينى واقع"ظر آسواباژدنيه معنى اعتراف نکند که از ن

" منجالب"نماينده پيگير نظريات (نويسنده اين مقاله .  ايسکرا درج شده بود بخاطر آوريد٧٤-٧٣در ضميمه شماره 

: را اظهار ميکند و ميگويدکنده عقيده خود  صاف و پوست) در کنگره دوم حزب کارگرى سوسيال دمکرات روسيه

و هيئت تحريريه ايسکرا فورا ".  نقش شبح اپورتونيسم را بازى کرد تا نماينده واقعى آن راشترآکيمف در کنگره بي"

 :اى به اين مضمون بنويسد را اصالح کند و تبصره!" وقت است"مجبور شد گفته نويسنده مقاله 

نظريات رفيق آکيمف راجع به مسائل برنامه نقش اپورتونيسم آشکارا در . با اين عقيده نميشود موافقت نمود     "

هاى اخير  ديده ميشود و اين موضوع را منّقد آسواباژدنيه نيز تصديق مينمايد، به اين طريق که در يکى از شماره

 ". گرويده است- بخوان رويزيونيستى -" انهبين واقع"خود متذکر ميگردد که رفيق آکيمف به خط مشى 

حال اگر . از نظر آسواباژدنيه همان اپورتونيسم است و الغير" بينى واقع"   پس ايسکرا خود بخوبى ميداند که   

اکنون درباره اين موضوع سکوت اختيار )  ايسکرا١٠٢شماره (حمله ميکند " بينى ليبرالى واقع"ايسکرا که به 

 همانا علت اين سکوت اين است که اين اند، هاش ستود بينى مينمايد که چگونه ليبرالها وى را بخاطر واقع

که تصادفا و براى اولين بار از طرف آسواباژدنيه اظهار نشده (ها  اين ستودن. تر از هر مذمتى است ها تلخ ستودن

بخوان " (بينى واقع"بينى ليبرالى با آن تمايالت موجوده در  در حقيقت اثباتى است بر خويشاوندى واقع) است

آميز بودن سراپاى خط  ها بعلت اشتباه هاى نوايسکرايى  دمکراتيک که در تمام قطعنامهسيالسو) اپورتونيسم

 .مشى تاکتيکى آنان رسوخ نموده است

 يلۀچه بوس" یهمگان" اش را در انقالب ی و خودغرضيگيری ناپيه روسی بورژوازیگر امر اکنون ديقت     در حق

 ی چگونگيلۀ و چه بوسيبرالی لید جراۀ همين مضاميۀلحن و کل ی سراپايلۀ استرووه، چه بوسی آقایاستداللها

 یچ، پترونکوی، تروبتسکویان آقارفداران انواع طی ها و روشنفکران و بطور کلیست زمستويع جمياسیاقدامات س

 بحکم ی وليکند، را درک نمیا قضايق بطور دقيشه همیالبته بورژواز.  و شرکاء کامًال آشکار نموده استیچفرود

 انقالب ی برایکطرفاز " مردم" و یا که گرچه پرولتاريبرد می خوب پيار موضوع بسین به ای بطور کلی طبقاتزۀیغر

 ی و دهقانان انقالبیا پرولتاریگر از طرف دی وليدند برضد حکومت مطلقه مفی و همچون پتکپ توۀ بمثابه طعمیو

از .  خطرناکندی وی برایت نهای بيکنقالب دموکرات رساندن ایانو بپا" یسم بر تزاری قطعيروزیپ" به يلدر صورت ن

 و یددر انقالب اکتفا نما" ی امحجوبانه" نقش یفاء به ایا تمام قوا و تالشش متوجه آنستکه پرولتاری رو بورژوازینا

 ". برمدیمبادا بورژواز: " شود کهی اصل ناشین از ايتش تر باشد و فعالين تر و واقع بی تر، عملياطبا احت

روشنفکران بورژوا بخوبى ميدانند قادر به معدوم ساختن جنبش کارگرى نيستند و به اين جهت هم به هيچ      

 خير آنها حتى انواع و اقسام آزادى -وجه به مخالفت با جنبش کارگرى و مبارزه طبقاتى پرولتاريا برنميخيزند، 

 -مبارزه طبقاتى را بشيوه برنتانف يا هيرش و رىاعتصاب و مبارزه مؤدبانه طبقاتى را ميستايند ولى جنبش کارگ

که اکنون عمال (به عبارت ديگر آنها کامال حاضرند حق آزادى اعتصاب و تشکيل اتحاديه را . درک ميکنند)  ٢۵(دونکر

به کارگران بدهند فقط بشرط اينکه کارگران از " گذشت"بعنوان ) اند خود کارگران تقريبا آن را بدست آورده

، از ادعا و کوشش براى "هاى مفيد صلح و مصالحه"، از خصومت نسبت به "انقالبيگرى محدود"ز ا" بىطل شورش"

" منشانه ژاکوبينيسم ِپِلب"اينکه نقش مبارزه طبقاتى خود يعنى نقش پيگيرى پرولتاريايى و قطعيت پرولتاريايى و 

وشنفکران بورژوا در سراسر روسيه به  رجهتبه اين . بگذارند صرفنظر نمايند" انقالب همگانى روسيه"را بر چهره 



 

 با تمام قوا ميکوشند -ها و غيره و غيره  ها، نطقها، مصاحبه سخنرانى*  بوسيله کتب-هزاران شيوه و تمهيد 

بشيوه (مبارزه طبقاتى ) اپورتونيستى(بينى  ، واقع)ليبرالى(، عملى بودن )بورژوازى(انديشه هشيارى محتاطانه 

اين دو شعار اخير . و غيره را به کارگران تلقين نمايند) دونکر-بشيوه هيرش(کارگرى  هاى ، اتحاديه)برنتانف

يا آسواباژدنيه مساعد است زيرا صورت ظاهر آنها با " طلب دمکرات مشروطه"بخصوص براى بورژواهاى حزب 

 با  راهاشعارهاى مارکسيستى جور ميآيد و با اندکى مسکوت گذاردن و کمى تحريف بسهولت ميتوان آن

مثال . شعارهاى سوسيال دمکراتيک مخلوط نمود و حتى گاهى بجاى شعارهاى سوسيال دمکراتيک جا زد

" پرولتارى"که ما سعى ميکنيم در موقع مقتضى مفصال با خوانندگان روزنامه " (راس وت"روزنامه علنى ليبرالى 

بقاتى، امکان فريب پرولتاريا توسط  طرزهدرباره مبا" اى شجاعانه"اغلب چنان مطالب ) درباره آن صحبت کنيم

دقت و کارگر رشد نيافته  بورژوازى، جنبش کارگرى، فعاليت مبتکرانه پرولتاريا و غيره و غيره ميگويد که خواننده بى

حال آنکه در حقيقت اين چيزى . عيار حساب کند آن را سکه کامل" سوسيال دمکراتيسم"بسهولت ممکن است 

 . سوسيال دمکراتيسم و تحريف و تخطئه اپورتونيستى مفهوم مبارزه طبقاتىىرژواينيست جز نسخه بدل بو

تمايلى تشکيل ميدهد که ) ها عظيم از لحاظ وسعت تأثير در توده(     اساس تمام اين تقلب عظيم بورژوايى را 

از سياست اى باشد تنزل دهد، آن را  هدف آن اين است که جنبش کارگرى را تا درجه جنبشى که بيشتر اتحاديه

بوسيله ايده مبارزه "دور نگاه دارد و ) يعنى سياست انقالبى که هدف آن ديکتاتورى دمکراتيک است(مستقل 

 ".اى به روى ايده انقالب همگانى روس بکشد طبقاتى در ذهن آنها، يعنى کارگران پرده

 فرمول درخشانى است که یکاين .      بطورى که خواننده مشاهده مينمايد ما فرمول آسواباژدنيه را وارونه کرديم

بطرز درخشانى دو نظر يعنى نظر بورژوازى و نظر سوسيال دمکراتيک را درباره نقش پرولتاريا در انقالب دمکراتيک، 

ايده "اى منحصر نمايد و از اين راه بوسيله   به جنبش حرفهفقطبورژوازى ميخواهد جنبش پرولتاريا را . بيان مينمايد

يعنى کامال مطابق " اى به روى ايده انقالب همگانى روس بکشد در ذهن وى پرده) بشيوه برنتانف(مبارزه طبقاتى 

 به ىا در ذهن کارگران پرده" صرفا کارگرى" رفتار کند که بوسيله ايده جنبش Credoبا روح نويسندگان برنشتينى 

ارزه طبقاتى پرولتاريا را تا ولى سوسيال دمکراسى بر عکس ميخواهد مب. روى ايده مبارزه سياسى ميکشيدند

نيل به شرکت رهبرى کننده وى در انقالب همگانى روس تکامل دهد يعنى اين انقالب را به ديکتاتورى دمکراتيک 

 .پرولتاريا و دهقانان برساند

 به اين جهت تو بمثابه طبقه خاص بايد به مبارزه. انقالب ما همگانى است:      بورژوازى به پرولتاريا ميگويد

اى و علنى نمودن آنان  هاى حرفه عمده توجه خود را به اتحاديه" عقل سليم"طبقاتى خود اکتفا کنى، بايد بنام 

محسوب "  مبناى تربيت سياسى و تشکل خودهمترينم"اى را  هاى حرفه  بايد همانا اين اتحاديه-معطوف دارى 

هاى ايسکراى نو تنظيم نمايى، بايد  ل قطعنامهاز قبي" جدى"هاى   بايد در لحظه انقالبى اکثر قطعنامه-دارى، 

 بايد رهبرانى را -با احتياط باشد، " نسبت به ليبرالها ُحسن نظر بيشترى دارد"هايى که  رفتارت در مورد قطعنامه

عناصر " بايد -، "رهبران عملى جنبش سياسى واقعا موجود طبقه کارگر باشند" که ميخواهند هىترجيح د

در تو " غير علمى"اين شريعت " احکام اکيد"اگر، متأسفانه، " (ى مارکسيسم را حفظ کنىبين بين جهان واقع

 ).سرايت کرده باشد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "مسئله کارگر در روسيه:  "ـ مراجعه شود به کتاب پروکوپوويچ*

 به اين جهت تو بايد بمثابه پيشروترين -ت انقالب ما همگانى اس:      سوسيال دمکراسى به پرولتاريا ميگويد

ترين طرزى در آن شرکت  طبقات و يگانه طبقه تا آخر انقالبى مساعى خود را َصرف آن نمايى که نه تنها به جّدى

 نبايد خود را در چهار ديوار مبارزه طبقاتى به توبه اين جهت . ورزى بلکه رهبرى آن را نيز به عهده خود گيرى

اى محدود نمايى، بلکه برعکس بايد بکوشى که حدود و  ن و بخصوص به مفهوم يک جنبش حرفهمفهوم محدود آ

مضمون مبارزه طبقاتى خود را به حدى وسعت دهى که نه فقط تمام وظايف انقالب فعلى دمکراتيک و همگانى 



 

اى را  جنبش حرفهبه اين جهت تو بدون اينکه . روس، بلکه وظايف انقالب سوسياليستى آتى را نيز در بر گيرد

 -ناديده بگيرى و بدون اينکه از استفاده از کوچکترين ميدان فعاليت علنى امتناع نمايى، بايد در عصر انقالب 

وظايف قيام مسلحانه، تشکيل ارتش انقالبى و حکومت انقالبى را بمثابه يگانه طرق نيل به پيروزى کامل مردم بر 

 .یو آزادى واقعى سياسى و در درجه اول اهميت قرار دهتزاريسم و بکف آوردن جمهورى دمکراتيک 

غلط خود چه روش " خط مشى"ها در نتيجه  هاى نوايسکرايى      ذکر اين موضوع ديگر زائد است که قطعنامه

 .کاره و ناپيگير و طبعا مورد پسند بورژوازى در مورد اين مسأله اتخاذ کرده است نيمه

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 ينف مارترفيق يلۀ مسئله بوسیدجد"  کردنيقعم"ـ ٢

 

بخودى خود واضح .  ايسکرا نوشته است بپردازيم١٠٣ و ١٠٢هاى       حال به مقاالتى که مارتينف در شماره

هاى  است که ما به تالشهايى که مارتينف بعمل ميآورد براى اينکه ثابت کند تفسير ما درباره يک سلسله از گفته

اين تالشها بقدرى غير جّدى، . ارکس نادرست و تفسير او درست است پاسخى نخواهيم دادانگلس و م

. هاى مارتينف آنقدر آشکار و مسأله بقدرى واضح است که مکث روى آن براى يکبار ديگر خالى از لطف است طفره

نشينى خود بکار  تتار عقباى که مارتينف درتمام جريان بحث براى اس هر خواننده فکورى خود از نيرنگهاى ناشيانه

 بخصوص پس از اينکه ترجمه متن کامل جزوه انگلس موسوم به ورد،برده است بسهولت سر در ميآ

" پيام هيأت مديره اتحاديه کمونيستها"و ترجمه متن کامل جزوه مارکس موسوم به " ها گرم کارند باکونينيست"

تنها يک نقل . تهيه شده است منتشر گردد" پرولتارى "اى از کارکنان روزنامه  که توسط عده١٨٥٠موّرخه مارس 

 .نشينى وى را براى خواننده آشکار سازد  از مقاله مارتينف کافى است تا عقبقول

استقرار حکومت موقت يکى از طرق ممکن و "که " تصديق ميکند"ايسکرا :  مينويسد١٠٣     مارتينف در شماره 

شرکت سوسيال دمکراتها را در حکومت موقت بورژوازى نفى ميکند تا صالح تکامل انقالب است ولى صالح بودن 

ايسکرا اکنون به : به ديگر سخن". دبعدا تمام دستگاه دولتى را بمنظور انقالب سوسيال دمکراتيک بکف آور

دارى و بانکها و درباره  بيمعنى بودن کليه ترس و وحشت خود درباره مسئوليت حکومت موقت در قسمت خزانه

السابق دچار  ولى ايسکرا کمافى. و غيره اعتراف نموده است" زندانها" عدم امکان در دست گرفتن امور خطر و

اين يک آشفته فکرى . ينماید را با ديکتاتورى سوسياليستى مخلوط مدمکراتيکآشفته فکرى است زيرا ديکتاتورى 

 .نشينى بکار ميرود ناگزير است که براى پوشش هنگام عقب

تينف در بين آشفته فکران ايسکراى نو داراى اين وجه تمايز است که در آشفته فکرى مقام اول را      ولى مار

او در نتيجه جوش و تقالهاى خود براى . فکر با قريحه است احراز مينمايد و اگر چنين اصطالحى جايز باشد آشفته

هاى  خود به فرمولبندى" تعقل" در جريان شهمسئله، دچار آشفته فکرى ميگردد و تقريبا همي" عميق کردن"

بياد بياوريد که چگونه او . اى ميرسد که تمام کذب خط مشى مورد پيروى او را بطرز شگرفى روشن ميسازد تازه

را " مبارزه اقتصادى عليه کارفرمايان و حکومت"و فرمول " عميق کرد"هاى پلخانف را  در دوره اکونوميسم گفته

ها عبارتى را پيدا کرد که بهتر از اين بتواند تمام جنبه  مطبوعات اکونوميست در تمام وانمشکل بت. کشف نمود

اکنون نيز همينطور است مارتينف مجّدانه به ايسکراى نو خدمت ميکند و تقريبا . قالبى اين خط مشى را بيان کند

و در اختيار ما  ايسکراى نشىهر بار که قلم بدست ميگيرد مدرک جديد و شگرفى براى اثبات قالبى بودن خط م

" به طرز نامشهودى مفهوم ديکتاتورى و انقالب را با يکديگر جا زده است" ميگويد که لنين ١٠٢در شماره . ميگذارد

 ).٢، ستون ٣صفحه (

و چقدر ما از مارتينف بخاطر . ها بر ضد ما در اتهام مزبور خالصه ميشود      در حقيقت تمام اتهامات نوايسکرايى

او با اين فرمول اتهامى خود چه خدمت ُپر ارزشى در مبارزه با خط مشى ايسکراى نو به ما ! ريماين اتهام متشک

حمالت عليه " عميق کردن" کنيم که براى خواهشواقعا هم که ما بايد از هيئت تحريريه ايسکرا ! ميکند

زيرا هر چه مارتينف . بفرستداين حمالت مارتينف را بيشتر بر ضد ما به ميدان " واقعا اصولى"و بيان " پرولتارى"

اى که ميگيرد بدتر است، به همان نسبت  براى اصولى بودن استدالل خود بيشتر بکوشد به همان نسبت نتيجه

 نو را واضحتر نشان ميدهد و به همان نسبت بيشتر موفق به عملى نمودن شيوه سکراىنواقص خط مشى اي

اصول ايسکراى نو را به   (reductio ad absurdum ميگردد تعليم و تربيتى مفيدى در مورد خود و رفقاى خود

 ).مهمالت ميرساند

" جا زدنى"ايسکرا مايل به چنين ". جا ميزنند"مفهوم انقالب و ديکتاتورى را با يکديگر " پرولتارى"و " وپريود     "

شما با فرمول . دشما سهوًا حقيقت بزرگى را بيان کردي! درست همينطور است، رفيق مارتينف محترم. نيست

 دنباله روى را بازى ميکند و در مورد فرمولبندى وظايف نقشتازه خود اين تز ما را تأييد کرديد که ايسکرا در انقالب 



 

شعارهايى ميدهند که انقالب " پرولتارى"و " وپريود" آسواباژدنيه انحراف مييابد ولى یانقالب بسوى خط مش

 .دمکراتيک را بجلو سوق ميدهد

 يل آنرا بتفصيکنيم می مسئله ما سعيت نظر باهميست؟ شما قابل درک نی موضوع براین ایا آينف، مارتيقف     ر

 .يم دهيح شما توضیبرا

     يکى از نمودارهاى جنبه بورژوازى انقالب دمکراتيک آن است که يک سلسله از طبقات، گروهها و قشرهاى 

د کااليى هستند و توانايى خروج از اين چهار ديوار را ندارند، اجتماعى که کامال طرفدار مالکيت خصوصى و اقتصا

به حکم شرايط محيط به بيهودگى حکومت مطلقه و بطور کلى تمام رژيم سرواژ معترف شده و به شعار آزادى 

 داران بوده و مالکين و سرمايه" جامعه"در جريان اين عمل جنبه بورژوازى اين آزادى که مورد مطالبه . ميپيوندند

در عين . از آن مدافعه مينمايند با وضوحى هر چه بيشتر آشکار ميشود!) و فقط سخن(بوسيله سيلى از سخن 

 مبارزه کارگرى و مبارزه بورژوازى در راه آزادى و بين دمکراتيسم پرولتاريايى و ليبرالى نحال اختالف اساسى بي

گاه آن به پيش ميروند و اين مبارزه را نيز به پيش ميبرند و طبقه کارگر و نمايندگان آ. نيز روز به روز نمايانگر ميگردد

.  از آخرين حد انقالب دمکراتيک نيز دورتر برندانه فقط از سرانجام دادن به آن ترسى ندارند بلکه ميکوشند آن ر

وششى هر گونه ک. بورژوازى که ناپيگير و خودغرض است شعارهاى آزادى را فقط بطور ناقص و از روى ريا ميپذيرد

از قبيل مواد قطعنامه استاروور (مخصوصى " مواد"که هدفش اين باشد که بوسيله يک حد فاصل خاص و يا تنظيم 

حدودى را تعيين کند که از پس آن ديگر اين رياکارى دوستان بورژوازى آزادى و يا اگر بهتر ) پهايا کنفرانس چ

زيرا بورژوازى، که . زير محکوم به عدم موفقيت استبخواهيد خيانت دوستان بورژوا به آزادى شروع ميشود، ناگ

 و تمهيد خط مشى و شعارهاى شيوهقرار گرفته، قادر است به هزاران ) حکومت مطلقه و پرولتاريا(بين دو آتش 

وظيفه دمکراتيسم . چانه بزند و داللى کند. خود را عوض کند، گاه يک گز به راست و گاه يک گز به چپ برود

بيروح و بيجان نيست بلکه عبارت است از انتقاد خستگى ناپذير از اوضاع " مواد"تراع اينگونه پرولتاريايى اخ

بينى آنها قبال ممکن   و آن خيانتهاى تازه به تازه بورژوازى که پيشپيگيرىسياسى تکامل يابنده و افشاى نا

 .نيست

علنى و به تاريخ جنگ سوسيال هاى سياسى آقاى استرووه در مطبوعات غير       چنانچه با تاريخ نوشته

دمکراسى با وى نظرى بيفکنيد آشکارا خواهيد ديد که سوسيال دمکراسى، اين مدافع آتشين دمکراتيسم 

مآبانه يعنى از   در صد شيپفصدآقاى استرووه کار را از شعار . پرولتاريايى، وظايف نامبرده را انجام داده است

تعقيب کنندگان "تحت عنوان " زاريا"رجوع شود به مقاله من در (رد شروع ک" حقوق و زمستواى ُپرقدرت"شعار 

سوسيال دمکراسى او را افشاء ساخت و بسوى برنامه مشخص ") *  زمستوا و آنيبالهاى ضد ليبراليسم

در نتيجه سير بويژه سريع حوادث انقالبى مؤثر واقع شد، آنوقت " ها راندن"وقتى که اين . خواهانه راند مشروطه

 مبارزه متوجه مسئله بعدى دمکراتيسم گرديد و آن اينکه مشروطيت بطور کلى، کافى نيست و حتما بايد َسمِت

يعنى " (دشمن"وقتى ما اين موضع جديد . با حق انتخاب همگانى، مستقيم و متساوى و رأى مخفى توأم باشد

 يورش خود ادامه داده و شروع به به" تصرف کرديم"را نيز )  انتخاب همگانى از طرف انجمن آسواباژدنيهحققبول 

ها حق  اى افشاى رياکارى و کذب سيستم دو مجلسى نموديم و به اثبات اين موضوع پرداختيم که آسواباژدنيه

 آنان نشان داديم که دمکراتيسم آنها ىطلب انتخاب همگانى را بطور ناقصى قبول دارند و همچنين از روى سلطنت

اعضاى آسواباژدنيه، اين قهرمانان کيسه پول، منافع انقالب کبير روس را به معرض منشانه دارند و اين  جنبه دالل

 .اند معامله گذارده

     سرانجام، سرسختى وحشيانه حکومت مطلقه، پيشرفت عظيم جنگ داخلى و العالجى آن موقعيتى که 

 انقالب يک واقعيت مّسلم ميشد .اند، جامدترين مغزها را نيز به حرکت آورد طلبان، روسيه را بدان کشانده سلطنت

 مطلقه عمال در برابر انظار همه ومتحک. ديگر الزم نبود شخص انقالبى باشد تا وجود انقالب را تصديق نمايد

در مطبوعات علنى صحيحا متذکر گرديد در ) آقاى گره دسکول(همانطور که يک ليبرال . متالشى شده و ميشود

حکومت مطلقه با وجود تمام قدرت ظاهريش . مانى بوجود آمده استمقابل اين حکومت عمال يک محيط نافر



 

 يابنده، صاف و ساده به کنار افکندن اين پيکر طفيلى که زنده زنده در کاملناتوان از کار در آمد، حوادث انقالب ت

رت صحيحتر يا به عبا(بورژوا ليبرالها که مجبور بودند شالوده فعاليت خود را . حال فساد و گنديدن بود پرداخت

 شروع به د،بر زمينه يک چنين مناسباتى که عمال در حال بوجود آمدن است بگذارن) سوداگرى سياسى خود را

آنها نه براى آنکه انقالبى هستند بلکه با وجود انقالبى نبودن اين کار را  . درک ضرورت تصديق انقالب نمودند

 کار را ميکنند، در حالى که با قلبى آکنده از خشم و کين آنها به حکم ضرورت و بر خالف اراده خود اين. ميکنند

 را که مايل به معامله نبوده و خواهان مبارزه حياتى و مماتى قهناظر کاميابيهاى انقالب هستند و حکومت مطل

را اين سوداگران فطرى از مبارزه و انقالب نفرت دارند ولى جريان اوضاع آنها . است به انقالبيگرى متهم مينمايند

 .وادار ميکند بر موضع انقالب تکيه نمايند زيرا موضع ديگرى براى اتکاء ندارند

روسپيان ليبراليسم بورژوازى . العاده مضحکى هستيم انگيز و فوق العاده عبرت      ما ناظر يک صحنه فوق

 ديگر -!  ** Risum teneatis, amici -کارکنان آسواباژدنيه هم ـ . ميکوشند خود را با کسوت انقالبيگرى بيارايند

آقاى استرووه در شماره " (از انقالب نميترسند" که نداينها اطمينان ميده! اند بنام انقالب صحبت کنند شروع کرده

 "!!!در رأس انقالب قرار گيرند"کارکنان آسواباژدنيه مدعى آن هستند که )!!!  آسواباژدنيه٧٢

ه تنها نشانه پيشرفت ليبراليسم بورژوازى نبوده بلکه بيشتر العاده پرمعنايى است ک      اين يک پديده فوق

پيشرفت و موفقيتهاى واقعى و عيان جنبش انقالبى را نشان ميدهد که وادار کرده است به وجودش معترف 

تر است و اين   از انقالب با صرفهىحتى بورژوازى نيز شروع به احساس اين موضوع کرده است که طرفدار. شوند

اى  ولى از طرف ديگر، اين پديده نشانه.  که تا چه حدى موقعيت حکومت مطلقه متزلزل شده استنشان ميدهد

است از ارتقاء تمامى جنبش به مدارج جديد و عاليتر در عين حال وظايف جديد و عاليترى را نيز در مقابل ما 

وگ بورژوازى شخصا هم با وجدان  اعم از اينکه فالن يا بهمان ايدئولبورژوازى،تصديق انقالب از طرف . ميگذارد

بورژوازى  نميتواند  خودغرضى  ناپيگرى،  سوداگرى و  نيرنگهاى  پست ارتجاعى . باشد، نميتواند صادقانه باشد

 خود را در اين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ت.هـ. ٦٥ تا ١٩ـ رجوع شود به جلد پنجم کليات آثار لنين، چاپ چهارم روسى، صفحه *

 !یدـ دوستان خنده خود را نگاه دار**

ما اکنون بايد نزديکترين وظايف مشخص انقالب را از نقطه نظر برنامه و .  مرحله جنبش نيز وارد نکندعاليترين

شايد ديروز مطالبه . آنچه ديروز کافى بود امروز کافى نيست. بمنظور تکامل برنامه خود بنحو ديگرى تنظيم نماييم

انقالب حتى آقاى . ولى اکنون ديگر اين کافى نيست. بعنوان يک شعار پيشرو دمکراتيک کافى بودتصديق انقالب 

اکنون از طبقه پيشرو خواسته ميشود که مضمون واقعى . استرووه را وادار کرده است آن را برسميت بشناسد

ا در همان حال که انقالب را برسميت ه آقايان استرووه. وظايف مبرم و تأخير ناپذير اين انقالب را دقيقا معّين نمايد

 باز و باز مانند االغ گوشهاى خود را تيز ميکنند و همان نغمه قديمى را درباره اينکه ممکن است از اسندميشن

آميز کار را به سرانجام خود رساند و درباره اينکه نيکالآقايان کارکنان آسواباژدنيه را به حکومت  طريق مسالمت

 انقالب را برسميت ميشناسند تا بدين وسيله اباژدنيهآقايان کارکنان آسو.  غيره ساز مينماينددعوت کند و غيره و

وظيفه ما اکنون اين است که به . با خطر کمترى، از اين انقالب به نفع خود استفاده نمايند و به آن خيانت ورزند

ايد مضمون واقعى انقالب بطور روشن، کافى نيست و ب" انقالب"پرولتاريا و به تمام مردم نشان دهيم که شعار 

انقالب " پيروزى قطعى"و اما اين تعريف شامل يگانه شعارى است که ميتواند .  پيگير و قطعى تعريف شود،صريح

 . شعار ديکتاتورى انقالبى پرولتاريا و دهقانان است-را بطرز صحيحى بيان کند و آن 

 بورژوازى انگلستان يبراليسممثال هم طرفداران ل. هاست هترين پديد  استفاده از کلمات در سياست، عادىسوء

 We all are"ـ"   ما اکنون همه سوسياليست هستيم"هارکوت گفت که . (اند ناميده" سوسياليست"بارها خود را 

socialists now (  "هم کامال براى سوء " انقالب"کلمه . و هم طرفداران بيسمارک و هم انصار پاپ لئون سيزدهم

هنگامى که آقاى . اده مناسب است و در مرحله معّينى از تکامل جنبش اين سوء استفاده ناگزير استاستف



 

چند روز قبل از انقالب فوريه اين .  ِير افتاديمیاسترووه شروع کرد بنام انقالب سخن گويد ما بى اختيار بياد ت

. نزديکى توفان خلق را احساس نمودپيشگى سياسى بورژوازى   کاملترين مظهر خيانتاينالخلقه مهيب،  ناقص

جنگ داخلى در "رجوع کنيد به کتاب مارکس !  (آنگاه از تريبون پارلمان اعالم داشت که من متعلق به حزب انقالبم

.    تي ِير همانند استگرويدنمعناى سياسى گرويدن  آسواباژدنيه  به حزب انقالب تمام و کمال با اين "). فرانسه

 روس تعلق خود را به حزب انقالب اعالم داشتند اين به آن معنا بود که شعار انقالب ديگر هاىِیرهنگامى  که تي 

اى را معّين نميکند، زيرا انقالب صورت واقعيت  کافى نيست و از هيچ چيز معّينى سخن نميگويد و هيچ وظيفه

 .اند  آن روآور شدهبسوىترين عناصر  يافته و ناهمگون

ه انقالب از نقطه نظر مارکسيسم يعنى چه؟ از نقطه نظر مارکسيسم انقالب يعنى در هم      در حقيقت ببينيم ک

اى که تضاد آن با مناسبات توليدى نوين در لحظه معّينى موجب  شکستن جبرى روبناى سياسى کهنه

شد دارى و با تمام نيازمنديهاى ر تضاد حکومت مطلقه با تمام نظام روسيه سرمايه. ورشکستگى آن شده است

بورژوا دمکراتيک آن، حکومت مطلقه را اکنون با ورشکستگى شديدى مواجه نموده و به نسبت زمانى که اين 

روبنا از هر طرف شکاف برداشته، . تضاد مصنوعًا بر پاى مانده بر شدت اين ورشکستگى هم افزوده شده است

توسط نمايندگان طبقات و گروههاى مردم خودشان به .  استهتاب مقاومت را از دست داده و دچار ضعف گرديد

در لحظه معّينى از تکامل، بيهوده بودن روبناى قديمى بر . اند گوناگون به ساختن روبناى جديدى براى خود پرداخته

اکنون وظيفه اين است که تصريح شود چه طبقات . انقالب را همه به رسميت ميشناسند. همگان معلوم ميشود

بدون چنين تصريحى، شعار انقالب در لحظه فعلى .  بسازند و همانا چگونه بسازند بايد روبناى جديد راصىبخصو

ميکند و هم " انقالبى"شعارى پوچ و بى مضمون خواهد بود، زيرا ضعف حکومت مطلقه، هم شاهزادگان بزرگ را 

يشرو جاى بدون چنين تصريحى درباره وظايف پيشرو دمکراتيک طبقه پ! را" ُمسکوفسکايه ِودوموستى"روزنامه 

اين شعار، . و اما اين تصريح عبارت است از شعار ديکتاتورى دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان. سخنى هم نخواهد بود

جديد روبناى جديد ميتواند و بايد به آنها اتکاء نمايند، و هم خصلت اين " سازندگان"هم طبقاتى را معّين ميکند که 

به شيوه (و هم شيوه ساختن آن را )  ديکتاتورى سوسياليستى متمايز استکه از" دمکراتيک "اتورىديکت(روبنا را 

هر کس که اکنون اين ). ديکتاتورى يعنى سرکوب قهرى مقاومت قهرى و نيز مسلح ساختن طبقات انقالبى مردم

ن را به  انقالبى دهقاناهاى يتهشعار ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک يعنى شعار ارتش انقالبى و دولت انقالبى و کم

 يا وظايف انقالب را مطلقا درک نميکند و قادر نيست وظايف جديد و عاليتر آن را که ناشى از -رسميت نشناسد، 

را " انقالب"مقتضيات لحظه فعلى است تعيين کند و يا اينکه مردم را ميفريبد، به انقالب خيانت ميکند و شعار 

 . ميدهدارمورد سوء استفاده  خود قر

دموکرات مشروطه  "ی استرووه و تمام حزب زمستوائیمورد دوم ـ آقا.  و دوستان اوينف مارتيقل ـ رف     مورد او

 ".طلب

مفهوم انقالب و ديکتاتورى را " جا زدن"االنتقال و باهوش بود که اتهام مربوط به       رفيق مارتينف بقدرى سريع

باز هم ! له شعار ديکتاتورى وظايف آن تعيين گردددرست هنگامى بميان آورد که تکامل انقالب ايجاب ميکرد بوسي

روى گرديد، در اين پله ماقبل آخر گير کرد و با کارکنان  بدبختى گريبانگير رفيق مارتينف شد و دچار دنباله

و در عين حال ) در گفتار(آسواباژدنيه در يک سطح قرار گرفت، زيرا اين موضع که انقالب را به رسميت ميشناسد 

را به رسميت بشناسد، اکنون درست ) يعنى انقالب در کردار(ديکتاتورى دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان نميخواهد 

بورژوازى ليبرال . طلب مطابقت دارد  مشى سياسى آسواباژدنيه يعنى با منافع بورژوازى ليبرال سلطنتخطبا 

ى آگاه به توسط سوسيال دمکراتهاى پرولتاريا. اکنون به توسط آقاى استرووه بر له انقالب اظهار نظر ميکند

 خردمندى از ايسکراى نو خود را داخل بحث جاآنوقت در اين. انقالبى ديکتاتورى پرولتاريا و دهقانان را طلب ميکند

خوب مگر اين صحيح "! جا بزنيد"بخود اجازه ندهيد مفهوم انقالب و ديکتاتورى را با يکديگر : ميکند و فرياد ميزند

ها آنها را محکوم ميکند دائما بدنبال خط مشى آسواباژدنيه روان  بودن خط مشى نو ايسکرايىنيست که قالبى 

 .باشند



 

البته در نتيجه (     ما نشان داديم که اعضاى آسواباژدنيه پله به پله از نردبان شناسايى دمکراتيسم باال ميروند 

اصل شيپفى : جره ما با آنها ابتدا اين بودمسئله مورد مشا). راندنهاى سوسيال دمکراسى که محّرک آنها بود

انتخابات محدود يا حق انتخاب همگانى؟ :  بودينطلبى؟ سپس ا يا اينکه مشروطه) حقوق و زمستواى پرقدرت(

تصديق انقالب : تصديق انقالب يا معامله دالالنه با حکومت مطلقه؟ و باألخره اکنون اين است: پس از آن چنين بود

ولتاريا و دهقانان يا اينکه تصديق خواست ديکتاتورى اين طبقات در انقالب دمکراتيک؟ ممکن و بدون ديکتاتورى پر

ها باشند يا اخالف آنها در جناح چپ دمکراسى  اعم از اينکه امروزى(محتمل است که آقايان کارکنان آسواباژدنيه 

) ى که رفيق مارتينف باز يک پله باال برودشايد تا موقع(يک پله ديگر هم باال بروند يعنى به مرور زمان ) بورژوازى

 با احراز موفقيت به پيش برود و به پيروزى قطعى روساگر انقالب . شعار ديکتاتورى را نيز به رسميت بشناسند

آيا در اين صورت خط مشى سوسيال دمکراسى چگونه خواهد بود؟ . منجر گردد ناگزير همينطور هم خواهد شد

.  پايان انقالب دمکراتيک و آغاز مبارزه قطعى در راه انقالب سوسياليستى خواهد بودپيروزى کامل انقالب فعلى

 دهقانان معاصر، قلع و قمع کامل ارتجاع، بکف آوردن جمهورى دمکراتيک نيز پايان قطعى ىاجراى خواستها

هر چه . ليسم خواهد بودانقالبى بودن بورژوازى و حتى خرده بورژوازى و آغاز مبارزه واقعى پرولتاريا در راه سوسيا

 پاکيزگى و قطعيت بيشترى عت،انقالب دمکراتيک کاملتر باشد، به همان نسبت اين مبارزه جديد با سرعت، وس

خود مبّين جنبه محدود تاريخى انقالب فعلى و ضرورت مبارزه " دمکراتيک"شعار ديکتاتورى . گسترش خواهد يافت

بمنظور رهايى کامل طبقه کارگر از قيد هر گونه ستم و استثمار جديدى است که بايد بر زمينه نظامات جديد 

 دمکرات يا خرده بورژوازى يک پله ديگر باال برود، وقتى که نه تنها انقالب ازىوقتى بورژو: به ديگر سخن. بعمل آيد

 جديد هاى شايد با فريادهاى موحشى از طرف مارتينف( آنوقت ما -بلکه پيروزى کامل انقالب واقعيتى گردد، 

شعار ديکتاتورى دمکراتيک را با شعار ديکتاتورى سوسياليستى پرولتاريا، يعنى انقالب کامل ) آينده

 ".جا خواهيم زد"سوسياليستى، 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

  و نظر مارکس نسبت به آندیکتاتوری  عوامانه و بورژوامابانهیرـ تصو٣

 

نوشته و او " روزنامه جديد رن" در ١٨٤٨تى که مارکس در سال      مرينگ در توضيحات خود درباره مجموعه مقاال

را مورد اين سرزنش قرار " روزنامه جديد رن"آنها را استخراج و منتشر نموده است ميگويد مطبوعات بورژوازى 

  بمثابه يگانه وسيله عملى کردن دمکراسى ميداندااعالم فورى ديکتاتورى است و آن ر"ميدادند که گويا خواستار 

) ")Nachlass, Marx از نقطه نظر عوامانه و بورژوامآبانه، مفهوم ديکتاتورى و مفهوم ). ٥٣، جلد سوم، صفحه

بورژوا که معناى تئورى مبارزه طبقاتى را نميفهمد و در صحنه سياست هميشه . دمکراسى يکديگر را نفى ميکنند

 ديکتاتورى را بمعناى الغاى کليه -وده است هاى مختلف بورژوازى ب  کوچک دستجات و فرقهردهاىناظر زد و خو

ها و سوء استفاده از قدرت به نفع شخص ديکتاتور تعبير  آزاديها و تضمينات دمکراسى، بمعناى انواع خودسرى

او در پايان .  ميشودشاهدهدر حقيقت امر همين نظر عوامانه و بورژوامآبانه در مارتينف ما هم م. مينمايد

را به شعار ديکتاتورى اينطور تعبير " یاپرولتار"و " وپريود"ر ايسکراى نو، تمايل شديد خود د" لشگرکشى جديد"

براى اينکه ).  ستون دوم٣ صفحه ١٠٣ايسکرا شماره " (عالقه مفرطى به آزمايش بخت خود دارد"ميکند که لنين 

کراتيک و ديکتاتورى فرق ميان مفهوم ديکتاتورى طبقه و ديکتاتورى فردى و فرق ميان وظيفه ديکتاتورى دم

 .خالى از فايده نخواهد بود" روزنامه جديد رن"سوسياليستى را براى مارتينف توضيح دهيم مکث در روى نظرات 

هرگونه سازمان دولتى موقت، بعد از انقالب : " چنين نوشته است١٨٤٨ سپتامبر ١٤در " روزنامه جديد رن     "

رئيس شوراى وزيران پس از (ما از همان آغاز امر کمپ هوزن .  انرژى دارداحتياج به ديکتاتورى و آنهم ديکتاتورى با

 رفتار ننموده و چرا بالفاصله بقاياى مؤسسات قديم وررا سرزنش کرديم که چرا مانند يک ديکتات) ١٨٤٨ مارس ١٨

نتيجه اين شد که در آن حينى که آقاى کمپ هوزن، با توّهمات . را در هم نشکست و بر نيانداخت

مواضع خود را در دستگاه ) يعنى حزب ارتجاع(طلبانه، براى خود الاليى ميگفت حزب شکست خورده  روطهمش

 ". جرأت يافت که گاه اينجا و گاه آنجا به مبارزه آشکار دست بزندحتىادارى و ارتش مستحکم نمود و 

ضمن يک " روزنامه جديد ران"ه که      مرينگ بجا و بمورد ميگويد که در اين کلمات بصورت چند تز مختصر تمام آنچ

آيا اين کلمات . رشته مقاالت طويل درباره وزارت کمپ هوزن مفصال شرح و بسط داده بود خالصه شده است

اين اصل را ايسکراى ( ديکتاتورمنشانه باشد شمارکس به ما چه ميگويد؟ ميگويد حکومت انقالبى موقت بايد رفتار

 ميگويد وظيفه اين ديکتاتورى محو بقاياى -؛ )د، هرگز نتوانسته است درک کندنو که از شعار ديکتاتورى حذر دار

همان چيزى که در قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه درباره (مؤسسات قديمى است 

اين ثالثا ).  شده ولى در قطعنامه کنفرانس چنانچه فوقا نشان داديم حذف شده استيدمبارزه با ضد انقالب تأک

آنها در عصر انقالب و جنگ " طلبانه توّهمات مشروطه"کلمات ميرساند که مارکس دمکراتهاى بورژوا را بمناسبت 

 با وضوح خاصى ١٨٤٨ ل ژوئن سا٦موّرخه " روزنامه جديد رن"معنى اين کلمات را مقاله . آشکار داخلى ميکوبيد

اى بايد قبل از همه يک مجلس فعال و  تودهمجلس مؤسسان : "مارکس در آن چنين نوشته است. نشان ميدهد

و حال آنکه مجلس فرانکفورت به تمرينهاى دبستانى پارلمانتاريسم مشغول . آنهم مجلس فعال انقالبى باشد

 که اين انجمن دانشوران پس از ُشور و مشورت کنيمفرض . است و دولت را در عمليات خود آزاد گذارده است

اى از اين بهترين دستور روز و  چه فايده. ز و بهترين قوانين اساسى را تنظيم نمايدکامل بتواند بهترين دستور رو

 "اند؟ بهترين قوانين اساسى متصور خواهد بود وقتى که دولتهاى آلمان اکنون ديگر سرنيزه را در دستور روز گذارده

 

تصميم به "هايى که  ه قطعنامهاز اينجا ميتوان فهميد که مارکس نسبت ب.      اين است مفهوم شعار ديکتاتورى

باقى ماندن بحالت حزب اپوزيسيون افراطى "را پيروزى قطعى مينامند و يا دعوت به " تشکيل مجلس مؤسسان

 !مينمايند، چه نظرى ميتوانست داشته باشد" انقالبى

 متوسل به طبقات مرتجع خودشان قبل از همه معموال.      مسائل عظيم زندگى ملتها فقط با نيرو حل ميشود

، همانگونه که حکومت مطلقه روس "سرنيره را در دستور روز ميگذارند"قوه قهريه يعنى جنگ داخلى ميشوند و 



 

و وقتى که چنين وضعيتى .  به آن ادامه ميدهدا ژانويه به بعد مرتبا و پيوسته در همه ج٩اينکار را کرده است و از 

 -روز قرار گرفت، و قيام يک امر ضرورى و تأخير ناپذير گرديد، ايجاد شد و سرنيزه واقعا در رأس دستور سياسى 

اى براى استتار خيانت  طلبانه و تمرينهاى دبستانى پارلمانتاريسم فقط به وسيله آنوقت ديگر توّهمات مشروطه

 موقع در آن. بورژوازى از انقالب مبّدل ميشود" رميدن"اى براى استتار چگونگى  بورژوازى به انقالب و به وسيله

 .طبقه واقعا انقالبى بايد همان شعار ديکتاتورى را بميان بکشد

: عالوه بر مطلب فوق چنين نوشته است" روزنامه جديد رن"     مارکس در مورد وظايف اين ديکتاتورى، در 

مجلس ملى ميبايستى در مقابل سوء قصدهاى ارتجاعى حکومتهايى که دورانشان سپرى شده است "

 توفيق مييافت که در ويى عمل مينمود و در اين صورت در افکار عمومى مردم به تحصيل آنچنان نيرديکتاتورمنشانه

انگيز خود ملت آلمان را بجاى اينکه  هاى مالل ولى اين مجلس با گفته... ها ُخرد ميشدند مقابله با آن تمام سرنيزه

تمام "نظر مارکس مجلس ملى ميبايستى طبق ". به دنبال خود بکشد يا خود به دنبال آن برود فرسوده ميکند

آن زمينه "و سپس "  متضاد بود از نظام عمال موجود آلمان بيرون ميريختردمآنچه را که با اصل حکومت مطلقه م

انقالبى را که مورد اتکاء اين حکومت است مستحکم مينمود و حکومت مطلقه مردم را که از فتوحات انقالب 

 ".اشتاى مصون ميد است، از هر حمله

 در مقابل حکومت انقالبى يا ديکتاتورى قرار داده بود ١٨٤٨     بنابراين مضمون اصلى وظايفى که مارکس در سال 

دفاع در مقابل ضد انقالب و برانداختن عملى کليه آنچه که با : قبل از هر چيز حاکى از انقالب دمکراتيک بود

 . انقالبى دمکراتيککتاتورىمگر دياين هم چيزى نيست . حکومت مطلقه مردم منافات دارد

يعنى اصل حکومت (بعقيده مارکس چه طبقاتى ميتوانستند و ميبايستى اين وظيفه را انجام دهند :      و اما بعد

مارکس از ). مطلقه مردم را عملى نموده آنرا به هدف نهايى خود برسانند و حمالت ضد انقالب را دفع نمايند؟

و درباره " مردم" خرده بورژوازى درباره وحدت ماتا ميدانيم که او هميشه بر ضد توّهولى م. صحبت ميکند" مردم"

اختالف طبقات را " مردم"مارکس با استعمال کلمه . فقدان مبارزه طبقاتى در درون مردم، بيرحمانه مبارزه ميکرد

 . مينمودروپوشى نميکرد بلکه عناصر معّينى را که ميتوانند انقالب را به آخر برسانند متحد

 مارس، از انقالب نتيجه يجدهم پس از پيروزى پرولتارياى برلين در ه-نوشته بود که " روزنامه جديد رن     "

ها و حکومت مطلقه مردم که عمال بوجود  از يک طرف تسليح مردم، حق تشکيل اتحاديه: "اى بدست آمد دوگانه

 يا بعبارت ديگر حکومت نمايندگان بورژوازى ن هانزما- آمده بود و از طرف ديگر ابقاى سلطنت و وزارت کمپ هوزن

مردم پيروز . اى بود که ناگزير ميبايستى به گسيختگى منجر گردد به اين طريق انقالب داراى نتيجه دوگانه. بزرگ

شدند؛ مردم آزاديهايى را که جنبه دمکراتيک قطعى داشت بدست آوردند ولى سلطه مستقيم بدست مردم 

مردم تشکيل هيئت وزيران را به . مختصر آنکه انقالب را به آخر نرساندند.  بزرگ افتادازىدست بورژونيفتاد بلکه ب

نمايندگان بورژوازى بزرگ واگذار کردند و اين نمايندگان هم فورا به اشراف قديمى پروس و بوروکراسى پيشنهاد 

 و شورين در جرگه وزراء وارد يتسآرنيم، گا. اتحاد عمل نمودند و به اين طريق تمايالت خود را به ثبوت رساندند

 .یدندگرد

 دموکرات با ارتجاع ی کارگران و بورژوازیعنی بود، از خوف مردم ی بزرگ که از همان آغاز ضدانقالبی     بورژواز

 ). کلمات از ماستی رويهتک.(ید گردی و تعرضی اتحاد تدافعیکداخل در 

 

مجلس مؤسسان، بلکه حتى دعوت واقعى آن هم هنوز براى پيروزى کامل تصميم به تشکيل "     بنابراين نه تنها 

پيروزى کارگران برلين بر ارتش (حتى پس از حصول جزئى از پيروزى در مبارزه مسلحانه هم ! انقالب کافى نيست

 پس به آخر رساندن آن منوط به چيست؟". سدبه آخر نر"و " ناقص بماند"ممکن است انقالب ) ١٨٤٨ مارس ١٨در 

ها يعنى همان کمپ  ها، روديچف بدست پترونکوويچ: منوط به آن است که سلطه مستقيم بدست کى ميافتد

در صورت نخست بورژوازى داراى قدرت . ها يا بدست مردم يعنى کارگران و بورژوازى دمکرات ها و هانزمان هوزن

". رت حزب اپوزيسيون افراطى انقالبىباقى ماندن بصو"و آزادى " آزادى انتقاد"خواهد بود و پرولتاريا داراى 



 

در روسيه نيز وقوع اين امر حتمى خواهد بود (بورژوازى، بالفاصله پس از پيروزى، با ارتجاع عقد اتحاد ميبندد 

 گردند و تشکيل دولت را ائلهرآينه مثال کارگران پترزبورگ، در نبرد خيابانى خود با ارتش، فقط به جزئى از پيروزى ن

در صورت دوم استقرار ديکتاتورى دمکراتيک انقالبى يعنى پيروزى ). ها و شرکاء واگذار نمايند رونکوويچبه آقايان پت

 .کامل انقالب امکانپذير است

" بورژوازى دمکرات"     آنچه براى ما باقى ميماند اين است که مفهوم خاصى را که مارکس براى کلمه 

)demokratische Bürgerschaft (را به اتفاق کارگران رويهمرفته مردم ميناميد و در نقطه مقابل قائل بود و آن 

 .بورژوازى بزرگ قرار ميداد با دقت بيشترى تعريف نماييم

 

 ین است به ای پاسخ روشن١٨۴٨ سال يه ژوئ٢٩ یخمنتشره در تار"  رنید جدۀروزنام" از مقاله یر     قسمت ز

 . فرانسه است١٧٨٩انقالب  آلمان تکرار مسخره ١٨۴٨انقالب سال : "...مسئله

 

 و رسوم يود روز بر تمام قیکمردم فرانسه در عرض " يلباست "ير، سه هفته پس از تسخ١٧٨٩     چهارم اوت 

 . فائق آمدندیفئودال

 

 بر مردم آلمان فائق آمد ی و رسوم فئوداليود ماه مارس قیکادهای، چهار ماه پس از بار١٨۴٨ يه ژوئیازدهم     

Teste Gierke cum Hansemanno*    

 

 که يدانست و ميکرد خود دهقانان را ترک نمين هم متفقی لحظه ای برای حت١٧٨٩ فرانسه در سال ی     بورژواز

 ( ين آزاد دهقانان صاحب زمۀ در دهات و بوجود آوردن طبقيسم محو فئودالیاساس سلطه و

grundbesitzendem (است. 

 دهقانان که با یعنی خود ين متفقین تريعی دغدغه خاطر به طبيچگونهون ه بد١٨۴٨ آلمان در سال ی     بورژواز

 .ينماید ميانت دارند و بدون آنان در مقابل اشراف ناتوان است، خياتی ارتباط حیو

 که از انقالب سال یست ايجهنت) موهوم( حقوق بشکل پرداخت عوض ین و مجاز نمودن ای     ابقاء حقوق فئودال

 ."يدکوه موش زائ. آمد آلمان بدست ١٨۴٨

وجه تمايز انقالب ناتمام آلمان با ) ١: اى است که چهار اصل مهم به ما ميدهد      اين يک قسمت بسيار آموزنده

انقالب تمام شده فرانسه اين است که در اين انقالب بورژوازى نه تنها به دمکراتيسم بطور اعم بلکه به دهقانان 

.  دمکراتيک بوجود آوردن طبقه آزاد دهقانان استنقالبساس عملى نمودن کامل اا) ٢. بطور اخص نيز خيانت نمود

ولى اين هنوز به . اى مشروط است به الغاء قيود و رسوم فئودالى و انهدام فئوداليسم بوجود آوردن چنين طبقه) ٣

وازى دمکرات متفق بورژوازى بويژه بورژ" ترين طبيعى "-دهقانان ) ٤. هيچ وجه انقالب سوسياليستى نيست

 .است" ناتوان" آنها بورژوازى در مقابل ارتجاع دونهستند و ب
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 و یتروبتسکو" ی وینمونه روس( بزرگ ی حزب بورژوازیر، هانزمان ــ وز" هانزمانی و آقايرکه گیآقا: گواهان"ـ *

" الغاء "ی برایا" شجاعانه" هانزمان بود که طرح ينۀ کابیرز کشاویر ــ وزيرکهگ).  هستنديره و غیچف رودیا

 را يت اهمی و بی و رسوم جزئيود امر قيقت حقر نمود، که ديهته" ی و رسوم فئوداليودق"، "بالعوض"باصطالح 

 بعنوان ينی الغاء آنرا منوط به پرداخت مبلغ معیا و يگذاشت می و رسوم مهمتر را باقيود قی وليکرد میملغ

 دوستان بورژوا یر و ساينها ها و هرزنشيلف کابلوکفها، مانوئیان ــ آقايرکه گی آقای روسۀنمون. ينمود میدربازخ

 . مالکان هم آزرده خاطر نشوندیول" یابد دهقانان وسعت ينهایزم "یلندک هستند که مای موژيبرالل

 



 

 

ملى و قرار دادن سرواژ بجاى      تمام اين اصول با در نظر گرفتن تغييرات مربوط به خصوصيات مشخص 

شکى نيست که ما با درس گرفتن از تجربه آلمان .  نيز صدق ميکند١٩٠٥فئوداليسم، کامال در مورد روسيه سال 

:  ديگرى نميتوانيم برسيم مگرارکه مارکس آن را واضح ساخته است در مورد پيروزى قطعى انقالب به هيچ شع

که مارکس در " مردمى"شکى نيست که جزء مهم آن . لتاريا و دهقانانشعار ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرو

 آنان را در نقطه مقابل ارتجاع مقاومت کننده و بورژوازى خيانت کننده قرار ميداد پرولتاريا و دهقانان ١٨٤٨سال 

 خيانت  ما هم بورژوازى ليبرال و حضرات کارکنان آسواباژدنيه به دهقانانوسيهشکى نيست که در ر. ميباشند

ميکنند و خواهند کرد بدين معنى که با رفرمهاى دروغين گريبان خود را خالص خواهند نمود و در مبارزه قطعى 

 تا آخر از دهقانان هفقط پرولتاريا قادر است در اين مبارز. ميان مالکان و دهقانان جانب اوليها را خواهند گرفت

 هم موفقيت مبارزه دهقانان يعنى انتقال تمام اراضى باألخره شکى نيست که در روسيه ما. پشتيبانى کند

گاه اجتماعى براى اين انقالب پايان يافته خواهد  بدست دهقانان، معنايش انقالب کامل دمکراتيک و ايجاد يک تکيه

رولوسيونرها، اين -که سوسياليست" سوسياليزاسيون" يا اليستىولى اين به هيچ وجه يک انقالب سوسي. بود

موفقيت قيام دهقانان و پيروزى انقالب دمکراتيک فقط راه را . اى خرده بورژوازى، از آن دم ميزنند، نيستايدئولوگه

. براى مبارزه واقعى و قطعى در راه سوسياليسم، در شرايط استقرار جمهورى دمکراتيک هموار خواهد نمود

ثباتى را بازى خواهند کرد که  انه و بىکار  بمثابه يک طبقه صاحب زمين در اين مبارزه همان نقش خيانتدهقانان

فراموشى اين نکته به معناى فراموشى سوسياليسم و . بورژوازى اکنون در مبارزه در راه دمکراتيسم بازى ميکند

 . پرولتاريا استوظايفبه معناى خودفريبى و فريب ديگران در مورد منافع حقيقى و 

 

 باقى نماند الزم است فرق اساسى ی هيچ جاى خال١٨٤٨در سال      براى اينکه در مورد تصوير نظريات مارکس 

را با سوسيال دمکراسى امروز ) حزب کمونيست پرولتاريا: يا به زبان آنروزى(سوسيال دمکراسى آنموقع آلمان 

 :رشته سخن را به مرينگ واگذار ميکنيم. روسيه قيد نمود

 که آثار آن همچون یرا ایده ايتواننم.  گذاردياست سۀبعرصقدم " یارگان دموکراس "ۀبمثاب"  رنید جدۀروزنام     "

 يم مدافع مستقيشتر روزنامه بین ایول.  انگاشتیده روزنامه مشهود است نادین در تمام مقاالت ایخط سرخ رنگ

. ی در مقابل منافع بورژوازیا تا مدافع منافع پرولتاربود يسم بر ضد حکومت مطلقه و فئودالیمنافع انقالب بورژواز

 فراموش کرد ید گرچه نبایابيد، ی نمیادی بهنگام انقالب مطالب زی آن از جنبش مخصوص کارگریشما در ستونها

 نظر مول و شاپر یر دو بار زی هفته ايز نی کارگران کلنیه ارگان مخصوص اتحادۀ روزنامه، روزنامینکه عالوه بر ا

 صرف یچه توجه کم"  رنید جدۀروزنام" که يکندا م نکته جلب نظر خواننده رینبهرحال امروز ا. يشد ممنتشر

 و بروکسل نزد یس رهبر آن، در پارین تریقبا وجود آنکه استفان بورن ال.  آنروز آلمان کرده استیجنبش کارگر

" خاطرات"بورن در کتاب . يکرد می آنها خبرنگارۀ روزنامی در برلن برا١٨۴٨ و در سال یافته يممارکس و انگلس تعل

 ننمودند یت اظهار عدم رضای وی کارگريغات هم از تبلی کلمه ای حتيچگاه که مارکس و انگلس هيکند مخود نقل

در .  بودندی ناراضيغات تبلین ای هايوه که آنها الاقل از شينماید تصور را محتمل مین انگلس ای اظهارات بعدیول

 آن در قسمت اعظم آلمان هنوز فوق العاده  که سطحیا پرولتاری طبقاتی مجبور بود در مقابل آگاهرن بویکهحدود

 آنها محمل یتعدم رضا. در خور انتقاد بود" يست کمونيفستمان" که از نظر ید بنمای فراوانی بود گذشتهاينپائ

 را در سطح يغاتی اداره امور تبلوانست احوال باز هم تین بورن با وجود تمام ایکه در حدودی داشت، ــ ولیاساس

 ياسی و سیخیمارکس و انگلس بدون شک از لحاظ تار.  اساس بودی آنها بیتعدم رضا... گاهدارد نینسبتًا باالئ

 المقدور ی حتی که انقالب بورژوازيدانستند مین کارگر را قبل از همه در اۀ مصالح طبقین مهمتریحق داشتند وقت

 قادر است ی جنبش کارگریابتدائ یزۀ چگونه غرینکه اثبات این همه، بهترینبا ا...  بجلو سوق داده شوديشترب

 ی صرفًا کارگريالت با تشک١٨۴٩ یل است که آنها در آوريت واقعین اید نمايح را تصحین متفکرینطرز تفکر نابغه تر



 

) یپروس شرق  (Ost-Elbe ریای که بخصوص بتوسط پرولتای کارگرۀ گرفتند در کنگريماظهار موافقت نمودند و تصم

 .دین شده بود شرکت نمايلتشک

از اول " روزنامه جديد رن("، يعنى تقريبا يک سال پس از انتشار روزنامه انقالبى ١٨٤٩     پس فقط در آوريل سال 

تا آن ! مارکس و انگلس با تشکيالت صرفا کارگرى اظهار موافقت نمودند)  شروع به انتشار نمود١٨٤٨ژوئن سال 

هاى تشکيالتى با حزب مستقل   که بوسيله هيچگونه رشتهرا اداره ميکردند" ارگان دمکراسى"موقع آنها فقط يک 

اين واقعيت که امروز بنظر ما غريب و غير قابل تصور ميآيد بطرز روشنى بما نشان ! کارگرى بستگى نداشت

ميدهد که چه تفاوت عظيمى بين حزب سوسيال دمکرات آنروزى آلمان و حزب کارگر سوسيال دمکرات امروزى 

ماندگى آلمان در  به علت عقب( به ما نشان ميدهد که در انقالب دمکراتيک آلمان اقعيتن واي. روسيه وجود دارد

اى خصوصيات  تا چه درجه)  خواه از لحاظ اقتصادى و خواه از لحاظ سياسى يعنى تفرقه دولتى آن١٨٤٨سال 

 مکررى که مارکس هارات اظهنگام ارزيابى. پرولتارى جنبش و نيز جريان پرولتارى در آن کمتر از روسيه متظاهر بود

در آن زمان و کمى بعد از آن درباره ضرورت وجود تشکيالت مستقل حزب پرولتاريا نموده است اين موضوع را نبايد 

مارکس تقريبا پس از يک سال، فقط از روى تجربه انقالب دمکراتيک از لحاظ کار عملى به اين نتيجه . فراموش کرد

براى .  آن موقع تا چه اندازه تمام محيط آلمان عامى و خرده بورژوازى بوددرکه رسيد و اين موضوع نشان ميدهد 

ما اين نتيجه، فراآورده ديرين و ثابت تجربياتى است که سوسيال دمکراسى جهانى در خالل نيم قرن بدست 

 قرارود آورده است و ما در شروع  به تشکيل حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه همين نتيجه را ِمالک عمل خ

براى ما جاى سخنى هم وجود ندارد که مثال جرايد انقالبى پرولتاريا از حزب سوسيال دمکرات پرولتاريا جدا . داديم

 .عمل نمايند" ارگان دمکراسى"باشند يا آنکه ولو براى يک لحظه هم شده بتوانند فقط به مثابه 

 ما به شکل رشد ين شود اکنون در بيدا بورن پ مارکس و استفانين بيخواست که تازه می نظرین آن تبای    ول

 ین شدت ايریزد، انقالب ما ميک دموکراتيالب به سيشتری با قدرت بی پرولتاریان وجود دارد و هر چه جری تریافته

  استفان بورن يغات مارکس و انگلس از  تبللی احتمایت عدم رضاۀ دربارینگ مریوقت. يشود ميشتر هم بینتبا

  آنچه ینستا.  نرم و دوپهلو استيار بسنشيا بيراندسخن م

 Enthüllungen über den يشگفتاردر پ( بورن نوشته است ۀ دربار١٨٨۵ انگلس در سال که

Kömmunistenprocess tu Köln. Zurich. 1885*.(  

 نوسيلهی قرار گرفتند و بديکهمه جا در رأس جنبش منتها درجه دموکرات) ٢۶" ( هايست کمونیهاتحاد"     اعضاء 

 ینکه عضو فعال ا" يناستفان بورن حروفچ. " بودی انقالبيت مکتب فعاليترین عالیه اتحادینثابت کردند که ا

 داد يلتشک") Arbeiterverbrüderung" (" کارگراناخوت " بنام يتی بود، در برلن جمعیس در بروکسل و پاریهاتحاد

 در یول.  بودی و با استعدادیحهگرچه بورن جوان با قر.  بودی باق١٨۵٠ و تا سال یافت یکه وسعت فوق العاده ا

("  اجامر و اوباش ین از ناجورتریاو با مشت.  از حد عجله کرديش بياسی رجل سیک خود بعنوان يتشروع فعال

Kreti und Plethi" ("از آن يچوجهاو به.  را بدور خود گردآورده باشدی جماعتینکه ایفقط برا" عهد اخوت بست 

 است که در ینجهتبد.  وارد کندی متضاد ــ وحدت و در ظلمت ــ روشنیالتنبود که بتواند در تما یاشخاص

 انتشارات 

با خاطره ها و " يست کمونيفستمان "یات و نظريشود میده دی درهم فکريشه همی اخوت ويت جمعرسمی

 مخلوط يره و غی داخلیۀز سرما ایت حمايوه بالن و پرودن و دفاع از شی لوئیات از نظری و قطعانی صنفیالتتما

آنها اکثرًا به برپا نمودن ). Allen alles sein(  نگاه دارند ی همه را راضيخواستند اشخاص مینخالصه ا. يگرددم

 آنها يفه که وظيکردند مشغول بودند و فراموش ميدی تولی و شرکت های حرفه ای هایه اتحاديلاعتصابات تشک

  یق که ابتدا از طر بودینمقدم بر همه عبارت از ا
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 .ت. ه. ١٨٨۵ سال یخزور". ی کلنيستهای کمونۀ محاکمیان جریافشا"ـ *



 

 

 

 کارها را بنحو يل قبین ايتوان که فقط در آن میصحنه ا.  عمل بدست آورندی برای صحنه اياسی سپيروزی

 اخوت ین ارتجاع سران ايروزیهای پی بود که وقتینا).  کلمات از ماستی رويهتک. ( انجام داديدبخش و امیاساس

 عقب ۀ توديرفت هم انتظار ميعتًا که طبنطور مجبور نمود، ــ آنوقت همای در مبارزه انقالبيمرا بلزوم شرکت مستق

دن شرکت کرد و  درسيام در ق١٨۴٩بورن در ماه سال .  آنان جمع شده بود آنها را ترک کرديرامون در پیکهمانده ا

 يشتر که بی مجزا و منفردیه اتحادیک ۀ اخوت کارگران بمثابيتو اما جمع. یافت حسن تصادف نجات یکفقط در اثر 

 ی بقدريکرد می را که بازی برکنار ماند و نقشیا پرولتارياسی سيم جنبش عظیان کاغذ بود از جروی آن ریتموجود

بورن که اصوًال او را .  سال بعد منحل کردینو شعبات آنرا فقط چند ١٨۵٠ بود که ارتجاع آنرا فقط در سال یفرع

 پروفسور کوچک یک و بشود ياسی رجل سیک همچنان موفق نشد يدنام) **  ترشيرش(Buttermilch  یدبا

  طبع رایم وران نبوده، بلکه آثار زنان ماليشه کارش ترجمه آثار مارکس بزبان پیگر از کار درآمد که اکنون ديسیسوئ

 "يکند ترجمه می به آلمانیمیبا زبان نرم و مال

 

 !يک در انقالب دموکراتی دموکراسيال سوسيک دو تاکتۀ قضاوت انگلس دربارینست     ا

 سلطنت ی که بورژوازيتازندم" يسماکونوم "ی بسوی با چنان جد و جهد نابخردانه ايز ما نیسکرائيهای     نو ا

 افراد را دور خود جمع ین ناجورتريزآنها ن.  قرار داده استیشرد ستاشان مو"روشن شدن"طلب آنها را بپاس 

 يتفعال "ی شعارهای بسویبانه فرمردم عقب مانده را ۀ و توديگویندتملق م"  هايستاکونوم" از يکنند،م

 یتشد غالبًا موجويز کارگران آنان نی هایهاتحاد. يکشانند ميهذاو قس عل" یخودمختار"، "يسمدموکرات"، "مبتکرانه

 عدم ين هميز آنها نیاز شعارها و قطعنامه ها.  نو استی"یسکراا"مآب )٢٧( خلستاکف ۀفقط در صفحات روزنام

 . استیاننما" یا پرولتارسياسی يمجنبش عظ "یفدرک وظا
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 اسم یک را بعنوان Buttermilch ینکه ای انگلس بجای قسمت از گفته هاین اۀـ من در چاپ اول ضمن ترجم**

.  ماستیا ترش ير شیعنی ی در زبان آلمانButtermilch(  اسم عام گرفتم یک اشتباهًا بعنوان يرمخاص بگ

گفته انگلس را "گلتسف نوشت که من . ید گردیکها منشوۀ اشتباه موجب مسرت فوق العادینالبته ا). مترجم

 اشتباه را در مجله ین، پلخانف هنوز هم ا")در مدت دو سال" موسوم به ۀاقتباس از مجموع" ( ساخته اميقعم

 در جنبش یل موضوع وجود دو تماینکه ای شد برايدا پی بهانه خوبینکهمختصر ا. ينماید میادآوری" یشتاوار"

و )  داردیشاوندی ما خوی هايستکه با اکونوم( بورن یل تمایکی: ود شی ماستمال١٨۴٨ آلمان در سال یکارگر

 کامًال یست بورن هم باشد، امری ولو در مورد نام خانوادگیف،استفاده از اشتباه حر. يستی مارکسیل تمایگرید

 صل خود در مورد ای نشاندادن زبونیش در ترجمه معنايح از راه تصحيک دو تاکتيۀ اصل قضی ماستمالی وليعیطب

 .)ت. ه. ١٩٠٧ در چاپ سال ين لنيحتوض. (مطلب است

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ضيحاتتو

 

 در ژنو توسط لنين ١٩٠٥ژوئيه سال -در ماه ژوئن" دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک"ــ کتاب ١

 توسط کميته مرکزى حزب کارگر سوسيال دمکرات ١٩٠٥اين کتاب در پايان ژوئيه سال . به رشته تحرير درآمد

 هزار نسخه ١٠ دو بار در روسيه با تيراژ اب اين کتدر همين سال. در ژنو چاپ و انتشار يافت) ر.د.س.ک.ح(روسيه 

 . ر. د. س.ک.تجديد چاپ شد، يک بار از طرف کميته مرکزى، و يک بار از طرف کميته مسکو ح

اين کتاب در سراسر کشور يعنى در سنت پترزبورگ، مسکو، غازان، تفليس، باکو و ساير شهرها بطور غير علنى 

در . تفتيش افراد اغلب اوقات ده نسخه يا بيشتر از اين کتاب نزد آنها مييافتپليس هنگام بازداشت و . پخش شد

 دسامبر همان سال دادگاه ٢٢در .  را غدغن کردتاب اداره مطبوعات پترزبورگ انتشار اين ک١٩٠٧ فوريه سال ١٩

 .اى درباره از بين بردن اين کتاب صادر کرد شهر پترزبورگ تصويبنامه

منتشر " طى دوازده سال"هاى جديدى، در مجموعه موسوم به  را باضافه تبصره" تاکتيکدو  "١٩٠٧ در سال لنين

اسناد مقدماتى مربوط به اين کتاب يعنى طرحها و مستخرجات و مقاالتى که لنين در اين باره نوشته است . کرد

 . درج است١٥٦-١٥١ فحات ص- ١٦ و در جلد ٣٢٠-٣١٥ صفحات -در جلد پنجم مجموعه آثار لنين 

 

 ٢٦از اين روزنامه .  در ژنو انتشار مييافت١٩٠٥نوامبر سال ) ٢٥ (١٢مه تا ) ٢٧ (١٤ از - Proletary" پرولتارى"ــ ٢

اولمينسکى در کارهاى هيأت تحريريه اين . س. لوناچارسکى و م. و. واروسکى، آ. و. و. شماره منتشر شد

 لنين را تعقيب کرد و تمام خصوصيت يمىقدخط مشى ايسکراى " پرولتارى. "روزنامه شرکت دائمى داشتند

مقاالتى که .  مقاله و يادداشت براى اين روزنامه نوشت٥٠لنين بيش از . را حفظ نمود" وپريود"روزنامه بلشويکى 

مينوشت در مطبوعات محلى بلشويکى چاپ ميشد و نيز به صورت شبنامه منتشر " پرولتارى"لنين در روزنامه 

 مصادف بود، انتشار ١٩٠٥کمى پس از بازگشت لنين به روسيه که با ماه نوامبر سال  به فاصله    .ميگرديد

 .تحت نظر واروسکى منتشر شد) ٢٦ و ٢٥(دو شماره آخر اين روزنامه . قطع گرديد" پرولتارى"روزنامه 

 

. ه سردبيرى پ ب١٩٠٥-١٩٠٢ ليبرالها بود که در سالهاى - مجله ارگان بورژوا- Osvobozhdeniyeــ آسواباژدنيه ٣

 به بعد اين مجله به ارگان سازمان ١٩٠٤از ژانويه سال . استرووه هر دو هفته يکبار در خارجه انتشار مييافت. ب

بعدها " انجمن آزادى"اعضاى . مبدل شد")  آزادىانجمن" ("سايوز آسواباژدنيه"طلب موسوم به  ليبرالهاى سلطنت

 .هسته اصلى حزب کادت را تشکيل دادند

 

 ١٩ قرن ٩٠ نام جريانى اپورتونيستى در سوسيال دمکراسى روس بود که در پايان سالهاى -"  اکونوميسمــ۴"

 .بوجود آمد

 

پس از کنگره دوم حزب کارگر سوسيال دمکرات . ــ منظور روزنامه ايسکراى نو يا ايسکراى منشويکى است۵

، از ١٩٠٣ايسکرا از نوامبر سال .  گرفتندروسيه، منشويکها به کمک پلخانف اداره امور ايسکرا را بدست خود

 . ميشدنتشر م١٩٠٥ به بعد به ارگان منشويکى مبدل گرديد و تا اکتبر سال ٥٢شماره 

 

بوليگين وزير کشور . گ.  تحت رياست آ١٩٠٥ اين کميسيون به فرمان تزار در فوريه سال -" کميسيون بوليگين"ــ ۶

اى درباره  نامه ن مربوط به تأسيس دوماى مشورتى دولتى و آييناين کميسيون طرحى درباره قانو. تشکيل شد

بلشويکها دوماى بوليگين را .  انتشار يافت١٩٠٥ سال تاو) ١٩ (٦انتخابات دوما تهيه نمود که با بيانيه تزار موّرخه 

 .توفان انقالب بساط دوما را برچيد. حکومت موفق به تشکيل دوما نشد. جّدًا تحريم کردند

 



 

هاى سياسى و  افشاگرى"، فصل سوم، بخش "چه بايد کرد" رجوع شود به -" طلب ب دمکرات مشروطهحز"ــ ٧

 ".پرورش روح فعاليت انقالبى

 

ميلران در .  رفرميست فرانسوى ناميده ميشد- جريانى اپورتونيستى بود که بنام ميلران سوسيال-ــ ميِلرانيسم ٨

مود و در آن با ژنرال گاليفه جّلاد سرکوب کننده کمون پاريس  در کابينه ارتجاعى بورژوازى شرکت ن١٨٩٩سال 

  .همکارى ميکرد

 

  . بود١٩٠٧ تا ١٩٠٥ سرآغاز انقالب سالهاى ١٩٠٥ ژانويه ٩ــ حوادث ٩

 

 را در نظر ١٩٠٠-١٨٩٠زمستواى سالهاى -شيپف يکى از ليدرهاى جنبش ليبرال" مشروطيت"ــ لنين برنامه ١٠

" اعطايى تزار"ژيم حکومت مطلقه تزارى بود که اندکى بوسيله قانون اساسى هدف اين برنامه حفظ ر. دارد

  .محدود ميشد

 

. است" آدم توى غالف"نام خود اين داستان هم .  قهرمان يکى از داستانهاى چخوف است-" آدم توى غالف"ــ ١١

  .هراسندفکرى هستند که از هر گونه نوآورى و ابتکار در  منظور از اين اصطالح، عاميان کوته

 

ها شرکت  اى منظور از کنگره.  اسامى مختلف بلشويکهاست-ها  ها، پرولتاريست اى ــ وپريوديستها، کنگره١٢

" پرولتارى"و " وپريود"هاى  ها، از نامه روزنامه ها و پرولتاريست وپريوديست. کنندگان در کنگره سوم حزب است

  .مشتق شده است که از سوى بلشويکها منتشر ميگرديد

 

درباره روش حزب نسبت به ليبرالها است که در کنگره ) پوترسف. ن.نام مستعار آ(ــ منظور قطعنامه استاروور ١٣

دمکراسى کارگرى و دمکراسى "لنين در مقاله . دوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه صادر شده بود

  .نيز اين قطعنامه را مورد انتقاد قرار داده است" بورژوايى

 

 اپورتونيستها معتقد بودند که سيستم پارلمانى کشوردارى سيستمى از هر جهت -" نيسم پارلمانىکرتي"ــ ١۴

. نيرومند و مبارزه پارلمانى يگانه شکل مبارزه سياسى و يا در هر شرايطى شکل عمده مبارزه سياسى است

ى مخصوصى است که با اختالل کرتينيسم نام بيمار. لنين اين ايمان اپورتونيستها را کرتينيسم پارلمانى ميناميد

  .ِدماغ توأم است

 

 هنگام بحث در اطراف طرح برنامه ارضى در کنگره حزب ١٨٩٥ــ منظور اختالف نظرى است که در سال ١۵

  .سوسيال دمکرات آلمان در برسالو بروز نموده بود

 

بود که در " وسيه در خارجهسازمان سوسيال دمکراتهاى ر"ارگان " اکونوميستها" نام مجله -" رابوچيه دلو"ــ ١۶

چه "را در کتاب " رابوچيه دلو"لنين نظرات اعضاى .  بطور غير منّظم در ژنو انتشار مييافت١٩٠٢ تا ١٨٩٩سالهاى 

  .مورد انتقاد قرار داده است" بايد کرد؟

 

 جرايد بر ضد نقشه ايسکراى لنينى در) زلنسکى. او.نام مستعار اى(اى است که نادژدين  ــ منظور مقاله١٧

  .مورد انتقاد قرار داد" چه بايد کرد؟" در کتاب خود موسوم به ١٩٠٢اين مقاله را لنين در سال . منتشر ساخته بود

 



 

 در ١٩المللى بود که در اواخر قرن   جريانى ضد مارکسيستى در سوسيال دمکراسى بين-" برنشتينيسم"ــ ١٨

برنشتين آموزش انقالبى مارکس را . ات آلمانى ناميده ميشدآلمان پديد آمد و بنام ادوارد برنشتين سوسيال دمکر

مارکسيستهاى "طرفداران برنشتين در روسيه . دمطابق با روح ليبراليسم بورژوايى مورد تجديد نظر قرار داده بو

  .ها بودند ها و منشويک ، بونديست"اکونوميستها"، "علنى

 

 سابق کمون ی لندن، اعضای هايستطرف گروه بالنک از ١٨٧۴ است که در سال ی برنامه اينــ منظور لن١٩

 . صادر شده بودیسپار

کالسيکهاى . هستند) ١٨٨١-١٨٠٥( انقالبى فرانسوى - طرفداران لويى اوگوست بالنکى -ها  بالنکيست

 لنينيسم در عين حال که بالنکى را بمثابه يک انقالبى برجسته و طرفدار سوسياليسم توصيف -مارکسيسم

بالنکيسم مبارزه . اند  قرار دادهقادگرانه وى او را مورد انت ه علت شيوه سکتاريستى و اسلوبهاى توطئهاند، ب کرده

طبقاتى را نفى ميکرد و راه خالصى بشر را از قيد بردگى مزدورى، مبارزه طبقاتى پرولتاريا ندانسته بلکه توطئه 

 .اقليت کوچکى از روشنفکران ميدانست

 

 در کنگره ارفورت ١٨٩١ برنامه متعلق به سوسيال دمکراسى آلمان بود که در اکتبر سال ــ برنامه ارفورت اين٢٠

انگلس اشتباهات برنامه ارفورت را در کتاب خود تحت .  يعنى برنامه گتا پذيرفته شد١٨٧٥بجاى برنامه سال 

  .اده استمورد انتقاد قرار د" ١٨٩١راجع به انتقاد از طرح برنامه سوسيال دمکراتيک سال "عنوان 

 

" دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک" براى فصل دهم کتاب ١٩٠٥ــ لنين در ژوئيه سال ٢١

 در جلد پنجم مجموعه آثار لنين بچاپ ١٩٢٦اولين بار در سال . اين تبصره در چاپ اول طبع نشد. اى نوشت تبصره

  .رسيد

 

 روزنامه ٣ در شماره ١٩٠٥که در سال "  انقالبى موقتدرباره حکومت"ــ لنين مقاله خود را تحت عنوان ٢٢

 يادداشتهايى درباره -ها گرم کارند  باکونينيست"منتشر شده بود و نيز مقاله انگلس را تحت عنوان " پرولتارى"

ها را که لنين  انگلس در اين مقاله خود قطعنامه باکونينيست. در نظر دارد" ١٨٧٣قيام اسپانيا در تابستان سال 

  .نجا از آن نام ميبرد مورد انتقاد قرار ميدهداي

 

کوسکوا . د. پروکوپوويچ، اى. ن. س" (ها اکونوميست"گروه . بينى  يعنى اصول دين، برنامه، شرح جهانCredoــ ٢٣

اين بيانيه .  مشهور شدCredoاى انتشار دادند که بنام   بيانيه١٨٩٩در سال ) و ديگران که بعدها کادت شدند

نامه شديد و  اعتراض" اکونوميستها" ضد نظريات رلنين ب. روسيه بود" اکونوميسم"ى از اپورتونيسم نشانه بارز

  .نوشت" اعتراض به سوسيال دمکراتهاى روسيه"اى تحت عنوان  افشا کننده

 

کارگر فرانسوى، شخصيت برجسته انترناسيونال اول، عضو کميته مرکزى ) ١٨٧١ - ١٨٣٩( اوژن -ــ وارلن، لويى٢۴

  . پاريس بود١٨٧١ارد ملى و عضو کمون سال گ

 

 به توسط دو تن از ١٨٦٨ها در سال   اين اتحاديه-) Hirsch-Duncker( دونکر -هاى کارگرى هيرش ــ اتحاديه٢۵

 -بورژوا) Brentano( ليبرالها بنام هيرش و دونکر در آلمان تأسيس شده بود، اينها نيز مانند برنتانوى -بورژوا

 را از مبارزه انقالبى و طبقاتى بر ضد بورژوازى گرانرا موعظه ميکردند، کار" هنگى منافع طبقاتىهما"اکونوميست 

اى را در چهار ديوار صندوقهاى تعاون متقابل و سازمانهاى فرهنگى و  منصرف ميساختند و وظايف جنبش اتحاديه

  .مدنى محدود مينمودند



 

 

المللى پرولتارياى انقالبى است که در  تين سازمان بين نخس- Communist Leagueــ اتحاديه کمونيستها ٢۶

سازمانده و رهبر .  در لندن در کنگره نمايندگان سازمانهاى پرولتارى انقالبى تأسيس گرديد١٨٤٧تابستان سال 

را " مانيفست حزب کمونيست "سازمانمارکس و انگلس بودند که بنا به توصيه اين " اتحاديه کمونيستها"

بعدها در " اتحاديه کمونيستها"فعالين برجسته .  وجود داشت١٨٥٢تا سال " ديه کمونيستهااتحا. "نوشتند

  .اى بازى ميکردند انترناسيونال اول نقش رهبرى کننده

 

اى از الفزنان لجام گسيخته و دروغ   قهرمان کمدى بازرس اثر گوگول است که نمونهKhlestakovــ خلستاکف ٢٧

 .پردازى باشد

 

 

 

  


