
دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب 
 [١٠٢]دمکراتيک

 لنين

 

 پيشگفتار
در لحظه انقالب تعقيب حوادثى که براى ارزيابى شعارھاى تاکتيکى حزب انقالبى بميزانى

اين رساله قبل از حوادث. بس شگرف مدارک جديد بدست ميدھد کارى است بس دشوار
")انقالب ميآموزد"، مقاله ٩شماره ) [١٠٣]"پرولتارى"ما در  .[١]اُدسا نوشته شده است

پروسه را-متذکر شديم که اين حوادث حتى آن سوسيال دمکراتھايى را ھم که تئورى قيام
فى ميکردند مجبور نمودوضع نموده و ترويج ايده مربوط به حکومت انقالبى موقت را ن

انقالب مسلّما با چنان سرعت و. يا شروع بگرويدن نمايند عمال بجانب مخالفين خود گرويده
آميز تکامل سياسى، غير قابل تصور بنظر ھاى مسالمت چنان عمقى تعليم ميدھد که در دوره

ھا ه به تودهو آنچه بخصوص اھميت دارد اين است که انقالب نه فقط به رھبران، بلک. ميرسد
  .نيز تعليم ميدھد

ھاى کارگر روسيه سوسيال دمکراتيسم را جاى ھيچگونه ترديد نيست که انقالب به توده
انقالب، با نشان دادن طبيعت واقعى طبقات گوناگون جامعه، با نشان دادن. خواھد آموخت

قانان که انقالبىاين که دمکراسى ما جنبه بورژوايى دارد و با نشان دادن تمايالت واقعى دھ
بودن آنھا روح بورژوا دمکراتيک داشته ولى آنچه را که در ضمير خود نھفته دارند ايده

نبوده بلکه ايده مبارزه طبقاتى جديدى بين بورژوازى دھقانى و" سوسياليزه کردن"
.برنامه و تاکتيک سوسيال دمکراسى را در عمل تأييد خواھد کرد - پرولتارياى ده است، 

حزب"ھاى سابق که مثال در طرح برنامه  ب بر تمام توھّمات کھنه ناُردنيکانقال
دارى در روسيه و در مسأله و در مسأله تکامل سرمايه" رولوسيونرھا-سوسياليست
ما و در مسأله اھميت پيروزى کامل قيام دھقانان با وضوح کامل" جامعه"دمکراتيسم 

انقالب براى اولين بار. م بطالن خواھد کشيدخودنمايى ميکند، بيرحمانه و بطرزى قطعى قل
اين طبقات با سيماى سياسى مشخصى از. طبقات گوناگون را تعميد سياسى واقعى خواھد داد

ھا و شعارھاى تاکتيکى ايدئولوگھاى انقالب خارج ميشوند زيرا خود را نه فقط بوسيله برنامه
  .خواھند داد ھا نيز نشان خود، بلکه ضمن عمليات آشکار سياسى توده

اى که اکنون در ولى مسأله. ھاى مردم را تعليم خواھد داد شکى نيست که انقالب، ما و توده
مقابل حزب رزمنده سياسى قرار دارد اين است که آيا ما خواھيم توانست چيزى به انقالب



بياموزيم؟ آيا ما خواھيم توانست از صّحت آموزش سوسيال دمکراتيک خود و از ارتباط
ود با يگانه طبقه تا به آخر انقالبى يعنى پرولتاريا استفاده نماييم، تا ُمھر و نشان پرولترىخ

به انقالب بزنيم، و انقالب را نه در گفتار بلکه در کردار به پيروزى قطعى و واقعى برسانيم
  و نا استوارى، نيمه کارى و خيانت بورژوازى دمکرات را فلج گذاريم؟

و اما حصول آن از طرفى منوط است. ى خود را متوجه اين ھدف سازيمما بايد تمام مساع
سياسى و درستى شعارھاى تاکتيکى ما و از طرف ديگر ارزيابى ما از موقعيت به صحت

ھاى کارگر از اين شعارھا، کار عادى و به پشتيبانى نيروى مبارز عمال موجوِد توده
، تبليغ)پروپاگاند(ما يعنى کار ترويج روزمّره و جارى کليه سازمانھا و گروھھاى حزب 

اين. ھا گرديده است و سازماندھى، تماما متوجه تحکيم و توسعه روابط با توده) آژيتاسيون(
کار ھمواره ضرورى است ولى در لحظه انقالب کمتر از ھر موقع ديگر ميتوان آن را کافى

ار انقالبى فراميگيرد و مادر اين لحظه طبقه کارگر را بطور غريزى شور قيام آشک. دانست
بايد بتوانيم وظايف اين قيام را صحيحا معيّن نماييم تا بعد موجبات آشنايى با اين وظايف و

نبايد فراموش کرد که. المقدور وسيعتر فراھم سازيم شيوه درک آنھا را در مقياسى حتى
ھاى بورژوايى در ايدهاکنون در پِس پرده بدبينى متداول نسبت به رابطه ما با توده، چه بسا 

يقين است که ما ھنوز بايد براى تربيت و. خصوص نقش پرولتاريا در انقالب نھفته است
ولى اکنون تمام مطلب بر سر اين است که مرکز. تشکل طبقه کارگر بسيار و بسيار کار کنيم

جمعيتھاىھا و  ثقل عمده سياسى اين تربيت و اين تشکل در کجا بايد قرار گيرد؟ در اتحاديه
علنى يا در قيام مسلحانه و در کار ايجاد يک ارتش انقالبى و حکومت انقالبى؟ چه در اين و

ھم اين و ھم آن ديگرى البته. چه در ديگرى، طبقه کارگر تربيت و متشکل ميگردد
ضرورى است، ليکن اکنون، در انقالب فعلى تمام مسأله در اين است که مرکز ثقل تربيت و

  کارگر در کجا قرار خواھد گرفت، در اولى يا در دومى؟تشکل طبقه 

فرجام انقالب منوط به آن است که آيا طبقه کارگر نقش ھمدست بورژوازى را بازى خواھد
کرد، ھمدستى که از لحاظ نيروى تعرض عليه حکومت مطلقه، توانا ولى از لحاظ سياسى

ايندگان آگاه بورژوازى بخوبى ايننم. اى را ناتوان است يا اينکه نقش رھبر انقالب توده
نظريات آکيموفى [١٠٤]و به ھمين جھت است که آسواباژدنيه. موضوع را درک ميکنند

ھا و براى اتحاديه کنونى در سوسيال دمکراسى را که در شرايط [١٠٥]"اکونوميسم"يعنى 
و نيز به ھمين جھت است که آقاى. جمعيتھاى علنى اھميت درجه اول قائل است، ميستايد

در شماره(استرووه تمايالت اصولى آکيموفى را در خط مشى ايسکراى نو تھنيت ميگويد 
جھت است که او با خشم و غضب تمام به محدوديت منفور به ھمين). آسواباژدنيه ٧٢

  .انقالبى تصميمات کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه ميتازد

ھا داراى اھميت شعارھاى تاکتيکى صحيح سوسيال دمکراسى، اکنون براى رھبرى توده
ت شعارھاىدر زمان انقالب ھيچ چيز خطرناکتر از اين نيست که از اھمي. اى است ويژه

عمال جانب ١٠٤در شماره  [١٠٦]مثال ايسکرا. تاکتيکى از لحاظ اصولى دقيق، کاسته شود
مخالفين خود در سوسيال دمکراسى را ميگيرد ولى در عين حال درباره اھميت شعارھا و

دھنده راھى ھستند که جنبش که در پيشاپيش زندگى حرکت ميکنند و نشانتصميمات تاکتيکى 



و حال. اعتنايى سخن ميگويد با يک سلسله عدم موفقيتھا و اشتباھات و غيره ميپيمايد، با بى
آنکه تدوين تصميمات تاکتيکى صحيح براى حزبى که ميخواھد پرولتاريا را طبق روح و

نه اينکه فقط به دنبال حوادث گام بردارد حائز نھايتاصول دقيق مارکسيسم رھبرى نمايد 
ھاى کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه و کنفرانس قطعنامه. اھميت است

نظرات تاکتيکى راترين و کاملترين بيان  دقيقترين، سنجيده [٢]قسمت منشعب شده حزب
بدست ما ميدھد که بطور تصادفى بتوسط چند نويسنده اظھار نشده، بلکه به تصويب

حزب ما در پيشاپيش تمام. نمايندگان مسئول پرولتارياى سوسيال دمکرات رسيده است
.اند احزاب ديگر گام برميدارد، زيرا داراى برنامه دقيقى است که ھمه آن را تصويب کرده

مآبانه پردازى انقالبى خالف اپوتونيسم بورژوا دمکراتھاى آسواباژدنيه و عبارتحزب ما بر
اند و برنامه افتاده" طرح"رولوسيونرھا که فقط در موقع انقالب به ِصرافت -سوسياليست

براى اولين با اين مسأله را مطرح مينمايند که آيا انقالبى که در مقابل چشم آنھا بوقوع
ھاى تاکتيکى خود نيز ست يا نه، بايد در امر مراعات شديد قطعنامهميپيوندد بورژوايى ا

  .براى احزاب ديگر نمونه باشد

ھاى تاکتيکى کنگره سوم حزب کارگر است که ما مطالعه دقيق قطعنامه به ھمين جھت
سوسيال دمکرات روسيه و کنفرانس و تعيين انحرافاتى را که در آنھا از اصول مارکسيسم

ک وظايف مشخص پرولتارياى سوسيال دمکرات را در انقالب دمکراتيک،شده است و در
رساله حاضر به ھمين منظور ھم. از اھم وظايف سوسيال دمکراسى انقالبى ميشماريم

وارسى تاکتيک ما از نقطه نظر اصول مارکسيسم و درسھاى. اختصاص داده شده است
اکتيک را بمثابه پايه وحدت کاملانقالب براى آن کسانى ھم که ميخواھند موجبات وحدت ت

آينده تمام حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه عمال فراھم نمايند و نميخواھند تنھا به دادن
  .پند و اندرز اکتفا ورزند ضرورى است

  لنين. ن
 ١٩٠٥ژوئيه سال 



 

 زيرنويسھا و توضيحات

  (١٩٠٧ن در چاپ سال يادداشت لني. (است" پرنس پوتمکين"منظور قيام رزمناور  [١]

فقط بلشويکھا و در) ١٩٠٥لندن، ماه مه (در کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه  [٢]
البادر اين رساله منشويکھا غ. فقط منشويکھا شرکت کردند) ژنو در ھمان تاريخ" (کنفرانس"
ناميده ميشوند، و علت اين تسميه آن است که آنھا، ضمن ادامه انتشار ايسکرا، با زبان" ھا نوايسکرايى"

 .ھمفکر آنزمان خود تروتسکى اعالم نمودند که که بين ايسکراى قديم و نو ورطه عميقى وجود دارد
  .(.ت.ھـ. ١٩٠٧در چاپ سال  توضيح لنين)

١٩٠٥ژوئيه سال -در ماه ژوئن" دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک"کتاب  [١٠٢]
توسط کميته مرکزى ١٩٠٥اين کتاب در پايان ژوئيه سال . در ژنو توسط لنين به رشته تحرير درآمد

در ھمين سال اين. در ژنو چاپ و انتشار يافت) ر.د.س.ک.ح(حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 
ھزار نسخه تجديد چاپ شد، يک بار از طرف کميته مرکزى، و ١٠کتاب دو بار در روسيه با تيراژ 
  .ر.د.س.ک.يک بار از طرف کميته مسکو ح

اين کتاب در سراسر کشور يعنى در سنت پترزبورگ، مسکو، غازان، تفليس، باکو و ساير شھرھا



پليس ھنگام بازداشت و تفتيش افراد اغلب اوقات ده نسخه يا بيشتر از اين. غير علنى پخش شدبطور 
اداره مطبوعات پترزبورگ انتشار اين کتاب را غدغن ١٩٠٧فوريه سال  ١٩در . کتاب نزد آنھا مييافت

ن کتاباى درباره از بين بردن اي دسامبر ھمان سال دادگاه شھر پترزبورگ تصويبنامه ٢٢در . کرد
  .صادر کرد

طى دوازده"ھاى جديدى، در مجموعه موسوم به  را باضافه تبصره" دو تاکتيک" ١٩٠٧لنين در سال 
اسناد مقدماتى مربوط به اين کتاب يعنى طرحھا و مستخرجات و مقاالتى که لنين در. منتشر کرد" سال

صفحات -  ١٦و در جلد  ٣٢٠- ٣١٥صفحات  -اين باره نوشته است در جلد پنجم مجموعه آثار لنين 
  .درج است ١٥٦- ١٥١

در ژنو انتشار ١٩٠٥نوامبر سال ) ٢٥( ١٢مه تا ) ٢٧( ١٤از  - Proletary "پرولتارى" [١٠٣]
اولمينسکى. س. لوناچارسکى و م. و. آواروسکى، . و. و. شماره منتشر شد ٢٦از اين روزنامه . مييافت

خط مشى ايسکراى قديمى" پرولتارى. "در کارھاى ھيأت تحريريه اين روزنامه شرکت دائمى داشتند
مقاله ٥٠لنين بيش از . را حفظ نمود" وپريود"لنين را تعقيب کرد و تمام خصوصيت روزنامه بلشويکى 

مينوشت در مطبوعات" پرولتارى"لنين در روزنامه مقاالتى که . و يادداشت براى اين روزنامه نوشت
  .محلى بلشويکى چاپ ميشد و نيز به صورت شبنامه منتشر ميگرديد

مصادف بود، انتشار ١٩٠٥به فاصله کمى پس از بازگشت لنين به روسيه که با ماه نوامبر سال 
نظر واروسکى منتشر تحت) ٢٦و  ٢٥(دو شماره آخر اين روزنامه . قطع گرديد" پرولتارى"روزنامه 

  .شد

-١٩٠٢ليبرالھا بود که در سالھاى - مجله ارگان بورژوا - Osvobozhdeniye آسواباژدنيه [١٠٤]
ژانويه سالاز . استرووه ھر دو ھفته يکبار در خارجه انتشار مييافت. ب. به سردبيرى پ ١٩٠٥
"سايوز آسواباژدنيه"طلب موسوم به  به بعد اين مجله به ارگان سازمان ليبرالھاى سلطنت ١٩٠٤

  .بعدھا ھسته اصلى حزب کادت را تشکيل دادند" انجمن آزادى"اعضاى . مبدل شد") انجمن آزادى("

نام جريانى اپورتونيستى در سوسيال دمکراسى روس بود که در پايان سالھاى - " اکونوميسم" [١٠٥]
  .بوجود آمد ١٩قرن  ٩٠

حزب کارگر پس از کنگره دوم. منظور روزنامه ايسکراى نو يا ايسکراى منشويکى است [١٠٦]
ايسکرا. سوسيال دمکرات روسيه، منشويکھا به کمک پلخانف اداره امور ايسکرا را بدست خود گرفتند

١٩٠٥به بعد به ارگان منشويکى مبدل گرديد و تا اکتبر سال  ٥٢، از شماره ١٩٠٣از نوامبر سال 
  .منتشر ميشد

→ ↑ ←  



 اسى در انقالب دمکراتيکدو تاکتيک سوسيال دمکر: لنين

١ 

 يک مسأله سياسى مبرم
 

مسأله دعوت مجلس مؤسسان ھمگانى در لحظه انقالبى که ما در آن بسر ميبريم در دستور
سه خط مشى. درباره چگونگى حل اين مسأله عقايد مختلفى وجود دارد. روز قرار دارد
حکومت تزارى ضرورت دعوت نمايندگان مردم را مجاز ميشمارد ولى. سياسى پديد ميآيد

چنانچه اخبار. دھد که مجلس آنھا ھمگانى و مؤسسان باشد به ھيچ وجه مايل نيست اجازه
قبول کنيم، مثل اين است که حکومت [١٠٧]ھا را درباره کارھاى کميسيون بوليگين روزنامه

تبليغات و با يک مقررات انتخاباتىاى که در شرايط عدم آزادى  تزار با يک مجلس مشاوره
پرولتارياى انقالبى، چون سوسيال. مشروط صنفى محدود انتخاب شود موافقت دارد

دمکراسى وى را رھبرى مينمايد، خواستار انتقال کامل قدرت حاکمه بدست مجلس مؤسسان
است و براى حصول اين مقصود نه فقط در راه حق انتخابات عمومى و نه فقط در راه
آزادى تام و تمام تبليغات، بلکه عالوه بر آن در راه سرنگون ساختن فورى حکومت تزارى
و تعويض آن با حکومت انقالبى موقت نيز مجاھدت مينمايد، باألخره بورژوازى ليبرال، که

بيان [١٠٨]"طلب حزب دمکرات مشروطه"تمايالت خود را با زبان پيشوايان باصطالح 
مينمايد، خواستار سرنگون ساختن حکومت تزارى نيست و شعار حکومت موقت را به ميان
نميکشد و براى تضمين واقعى اين موضوع که انتخاب کامال آزاد و صحيح باشد و مجلس

بورژوازى ليبرال،. اصرار نميورزدنمايندگان بتواند واقعا ھمگانى و واقعا مؤسسان باشد، 
گاه اجتماعى جدى خط مشى ھواداران آسواباژدنيه است در ماھيت امر ميکوشد که تنھا تکيه

آميزترى بين تزار و توده انقالبى بوجود آيد و آنھم بند و المقدور مسالمت يک بند و بست حتى
زى و ھر چه کمتر بدستبستى که در نتيجه آن قدرت ھر چه بيشتر بدست وى يعنى بورژوا

  .توده انقالبى يعنى پرولتاريا و دھقانان بيفتد

اند آن سه خط مشى عمده سياسى که با چنين. چنين است وضعيت سياسى در لحظه حاضر
درباره اينکه چگونه ھواداران. سه نيروى اجتماعى روسيه معاصر مطابقت دارند

تر، سياست خائنانه و حتر و سادهکارى، يا به عبارت صحي آسواباژدنيه سياست نيمه
مآبانه ميپوشانند، ما تاکنون چند عھدشکنانه خود را نسبت به انقالب در زير عبارات دمکرات

حال ببينيم سوسيال دمکراتھا. ايم صحبت کرده) ٥و  ٤ھاى  شماره" (پرولتارى"بار در 
مورد دوبھترين مدارک در اين . وظايف لحظه حاضره را چگونه در نظر ميگيرند

اى است که ھمين چندى پيش مورد تصويب کنگره سوم حزب کارگر سوسيال قطعنامه
اين مسأله که. قسمت منشعب شده حزب قرار گرفته است" کنفرانس"دمکرات روسيه و 

ھا موقعيت سياسى را صحيحتر بحساب ميآورد و تاکتيک کداميک از اين قطعنامه



مينمايد حائز نھايت اھميت است و ھر سوسيالپرولتارياى انقالبى را صحيحتر معيّن 
و تشکيالتى خود را) آژيتاسيون(و تبليغى ) پروپاگاند(دمکراتى که بخواھد وظايف ترويجى 

آگاھانه انجام دھد بايد مالحظاتى را که با ماھيت اين قضيه ارتباطى ندارد بکلى کنار گذارده
  .اين مسأله را با دقت کامل موشکافى نمايد

ھاى از تاکتيک حزب، روش سياسى آن يا بعبارت ديگر خصلت و خط مشى و شيوه منظور
ھاى تاکتيکى را به اين منظور صادر مينمايد کنگره حزب قطعنامه. فعاليت سياسى آن است

که روش سياسى حزب بمثابه يک واحد کل را نسبت به وظايف جديد و يا نسبت به وضعيت
انقالبى که در روسيه آغاز شده است، يعنى جدايى کامل. دسياسى جديد بطور دقيق معيّن نماي

و قطعى و آشکار اکثريت عظيم مردم از دولت تزارى، يک چنين وضعيت جديدى را بوجود
ھاى عملى دعوت مجلسى که واقعا مسأله جديد عبارت است از چگونگى شيوه. آورده است

تئورى مسأله تشکيل اين مجلسسوسيال دمکراسى از لحاظ (ھمگانى و واقعا مؤسسان باشد 
حال). را مدتھا پيش و قبل از کليه احزاب ديگر رسما در برنامه حزبى خود حل نموده است

اند و توده به لزوم استقرار نظم جديد پى برده است، حزبى که که مردم از دولت جدا شده
فکر اينھدف و منظور خود را سرنگون ساختن حکومت قرار داده است ناگزير بايد در 

 باشد که چگونه حکومتى را جايگزين حکومت قديمى که بايد سرنگون شود بنمايد مسأله
براى اينکه جواب کاملى به اين. در خصوص حکومت انقالبى موقت پيش ميآيد جديدى

 اھميت مسأله داده شود حزب پرولتارياى آگاه بايد نکات زيرين را روشن نمايد، اوال
 در انقالب جارى و بطور کلى در تمام مبارزه پرولتاريا؛ ثانياحکومت انقالبى موقت را 

 شرکت سوسيال دمکراسى خود را نسبت به حکومت انقالبى موقت؛ ثالثا شرايط دقيق روش
يعنى در صورتى که از پايين را در اين حکومت؛ رابعا شرايط فشار بر اين حکومت را

صورت روشن شدن کليه اين مسائل،فقط در . سوسيال دمکراسى در آن شرکت نداشته باشد
  .روش سياسى حزب در اين مورد، اصولى، واضح و پا بر جا خواھد بود

حال ببينيم قطعنامه کنگره سوم حزب کارگرى سوسيال دمکرات روسيه اين مسائل را
  :اينک متن کامل آن. چگونه حل مينمايد

  قطعنامه مربوط به حکومت انقالبى موقت»

  :با توجه به اينکه

خواه منافع بالواسطه پرولتاريا و خواه منافع مبارزه آن در راه رسيدن به (١
المقدور کاملتر و بالنتيجه تعويض ھدفھاى نھايى سوسياليسم، آزادى سياسى حتى

  حکومت مطلقه با جمھورى دمکراتيک را ايجاب مينمايد؛

مندانه مردم،استقرار جمھورى دمکراتيک در روسيه فقط در نتيجه قيام پيروز (٢
که ارگان آن حکومت انقالبى موقت خواھد بود، امکان پذير است و اين حکومت
يگانه حکومتى است که قادر است آزادى کامل تبليغات پيش از انتخاباتى را تأمين



کند و مجلس مؤسسانى را که واقعا مظھر اراده مردم باشد بر اساس حق انتخاب
  رأى مخفى دعوت نمايد؛ ھمگانى، متساوى و مستقيم با اخذ

اين انقالب دمکراتيک در روسيه، با وجود رژيم اجتماعى و اقتصادى فعلى آن، (٣
سلطه بورژوازى را که ناگزير در لحظه معيّن، بدون فروگذارى از ھيچ اقدامى،

المقدور قسمت بيشترى از پيروزيھاى دوره انقالب را از کوشش خواھد کرد حتى
  ه خارج سازد، ضعيف ننموده بلکه آن را تقويت مينمايد؛چنگ پرولتارياى روسي

  :کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه مقرر ميدارد

ترين سير انقالب و نيز درباره ضرورى است تصور روشنى درباره محتمل) الف
اينکه در لحظه معيّنى از آن پيدايش حکومت انقالبى موقت که پرولتاريا اجراى ھمه

ما را از آن طلب) برنامه حداقل(اى فورى سياسى و اقتصادى برنامه خواستھ
  .در بين طبقه کارگر اشاعه يابد -خواھد نمود ناگزير خواھد بود 

با در نظر گرفتن تناسب قوا و عوامل ديگرى که تعيين دقيق آنھا از پيش غير) ب
مبارزهممکن است شرکت نمايندگان حزب ما در حکومت انقالبى موقت بمنظور 

بيرحمانه با کليه تالشھاى ضد انقالبى و دفاع از منافع مستقل طبقه کارگر مجاز
  ميباشد؛

شراط الزم چنين شرکتى نظارت شديد حزب بر نمايندگان خود و حفظ مداوم) ج
استقالل سوسيال دمکراسى است که انقالب سوسياليستى کامل را ھدف مساعى

دشمن آشتى ناپذير تمام احزاب بورژوازىخويش قرار داده و به ھمين جھت ھم 
  است؛

اعم از اينکه شرکت سوسيال دمکراسى در حکومت انقالبى موقت ممکن باشد يا) د
نه، بايد بمنظور حفظ و تحکيم و بسط توسعه پيروزيھاى انقالب انديشه لزوم فشار
دائمى بر حکومت موقت از طرف پرولتارياى مسلح و تحت رھبرى سوسيال

  «.ترين اقشار پرولتاريا ترويج نمود ى را در بين وسيعدمکراس

 توضيحات ھيأت تحريريه

.گ. تحت رياست آ ١٩٠٥اين کميسيون به فرمان تزار در فوريه سال  -" کميسيون بوليگين" [١٠٧]
اين کميسيون طرحى درباره قانون مربوط به تأسيس دوماى مشورتى. بوليگين وزير کشور تشکيل شد

١٩٠٥ل اوت سا) ١٩( ٦اى درباره انتخابات دوما تھيه نمود که با بيانيه تزار موّرخه  نامه دولتى و آيين
توفان. حکومت موفق به تشکيل دوما نشد. بلشويکھا دوماى بوليگين را جّداً تحريم کردند. انتشار يافت

 .انقالب بساط دوما را برچيد



، فصل سوم، بخش"کردچه بايد "رجوع شود به  - " طلب حزب دمکرات مشروطه" [١٠٨]
 ."ھاى سياسى و پرورش روح فعاليت انقالبى افشاگرى"

→ ↑ ←  

 دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک: لنين

٢ 

از قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال 
دمکرات روسيه درباره حکومت انقالبى موقت چه

 اى عايد ما ميگردد؟ نتيجه
 

زب کارگر سوسيال دمکرات روسيه ھمانطور که از عنوان آن معلومقطعنامه کنگره سوم ح
اين بمعنى. است تماماً و منحصراً به مسأله حکومت انقالبى موقت اختصاص داده شده است

آن است که شرکت سوسيال دمکراسى در حکومت انقالبى موقت جزئى از اين مسأله را
انقالبى موقت است نه موضوع از طرف ديگر صحبت فقط بر سر حکومت. تشکيل ميدھد

بطور کلى و" بکف آوردن قدرت"ديگرى؛ بنابراين در اينجا به ھيچ وجه از مسأله فرضا 
آيا کنگره با کنار گذاردن مسأله اخير و مسائلى نظير آن کار صحيحى. غيره صحبت نميشود

مسائل کرده است؟ بدون شک آرى، زيرا موقعيت سياسى روسيه ابدا چنين مسائلى را جزو
و حال آنکه سرنگون ساختن حکومت مطلقه و دعوت مجلس مؤسسان. روز قرار نميدھد

کنگره حزب نبايد. اند اى است که تمام مردم آن را در درجه اول اھميت قرار داده مسأله
مسائلى را براى اتخاذ تصميم مطرح نمايند که فالن يا بھمان اديب بجا يا بيجا بميان کشيده

سائلى را بايد مطرح نمايند که به حکم شرايط زمان و بنا بر جريان عينىاست، بلکه م
  .تکامل اجتماعى داراى اھميت جدى سياسى ميباشند

اھميت حکومت انقالبى موقت در انقالب فعلى و در مبارزه عمومى پرولتاريا چيست؟
اين" کاملترالمقدور  آزادى سياسى حتى"قطعنامه کنگره در ھمان آغاز با اشاره به لزوم 



ھدفھاى"موضوع را خواه از نقطه نظر منافع بالواسطه پرولتاريا و خواه از نقطه نظر 
و اما آزادى کامل سياسى ھمانطور که در برنامه حزبى ما. روشن مينمايد" نھايى سوسياليسم

تکيه. اش تعويض حکومت مطلقه تزار با جمھورى دمکراتيک است اِشعار شده است، الزمه
ار جمھورى دمکراتيک در قطعنامه کنگره به ُحکم منطق و از لحاظ اصولى،روى شع

ضرورى است زيرا پرولتاريا که مبارز پيشتاز راه دمکراسى تمام ھّمش ھمانا مصروف به
بعالوه اين عمل حاال بخصوص صالح و بموقع است زيرا. تحصيل آزادى کامل است

طلب و يا حزب آسواباژدنيه نيز روطهمش" دمکرات"طلبان يعنى حزب به اصطالح  سلطنت
براى استقرار جمھورى بدون شک تشکيل. عمل مينمايند" دمکراتيسم"اکنون زيراى لواى 

بر اساس حق انتخاب(مجلس نمايندگان مردم و آنھم مجلسى که حتما منتخب تمام مردم 
موضوع اين. و مؤسسان باشد ضرورى است (مستقيم با اخذ رأى مخفى ھمگانى، متساوى و

ولى قطعنامه به اين موضوع اکتفا. را قعطنامه کنگره در قسمت بعدى تصديق کرده است
تنھا دادن نام مؤسسان" واقعا مظھر اراده مردم باشد"براى استقرار نظم جديدى که . نميکند

.را نيز داشته باشد" تأسيس کردن"بايد اين مجلس قدرت و توانايى . به مجلس کافى نيست
اکتفا ننموده بلکه" مجلس مؤسسان"کنگره با ِعلم به اين موضوع به شعار ظاھرى قطعنامه 

آنچنان شرايط مادى را به آن اضافه مينمايد که فقط در آن شرايط اين مجلس خواھد توانست
ً. وظايف خود را بطور واقعى انجام دھد تعيين يک چنين شرايطى که در آن مجلس لفظا

ال مؤسسان بدل شود اکيدا الزم است، زيرا بورژوازى ليبرالمؤسسان ميتواند به مجلس عم
ايم، طلب مشروطه خواه است، بطورى که ما بکّرات متذکر شده که نماينده آن حزب سلطنت

شعار مجلس مؤسسان ھمگانى را آشکارا تحريف مينمايد و آن را تبديل به عبارتى پوچ
  .ميکند

قالبى موقت، و آنھم حکومتى که ارگان قيامحکومت ان فقط قطعنامه کنگره حاکى است که
پيروزمندانه مردم باشد، قادر است آزادى کامل تبليغات پيش از انتخاباتى را تأمين و مجلسى

آيا اين اصل صحيح است؟ کسى که بخواھد. را که واقعا مظھر اراده مردم باشد دعوت نمايد
مکن است جانب ارتجاع را نگيرد،آن را نفى نمايد قطعا بايد ادعا کند که حکومت تزار م

ميتواند در انتخابات بيطرف بماند و ميتواند نسبت به مظھر واقعى اراده مردم غمخوارى
چنين ادعايى آنقدر بيمعنى است که ھيچکس علنا از آن دفاع نخواھد کرد ولى. داشته باشد
مجلس. جا ميزنندھاى ما در زير لواى ليبرالى اين مطلب را بطور نھايى  اى آسواباژدنيه

مؤسسان را بايد کسى دعوت نمايد؛ آزادى و صحت انتخابات را بايد کسى تأمين نمايد؛ نيرو
و قدرت را بايد کسى کال تفويض مجلس نمايد؛ فقط حکومت انقالبى که ارگان قيام است
ميتواند با کمال صداقت خواستار اين موضوع باشد و از عھده آنچه که براى اجراى آن الزم

دولت ليبرال که با تزار. حکومت تزار ناگزير بر ضد اين کار اقدام خواھد نمود. است برآيد
بند و بست کرده باشد و اتکاء کاملش به قيام مردم نباشد نميتواند نه از روى صداقت
خواستار آن باشد و نه آن را بموقع اجرا گذارد، حتى اگر در اين مورد صادقانه تمايالت را

بنابراين قطعنامه کنگره يگانه شعار دمکراتيک صحيح و کامال پيگير را بدست. دداشته باش
  .ميدھد

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



از اينرو در قطعنامه اضافه. اھميت حکومت انقالبى موقت ھم ناقص و نادرست خواھد بود
اين موضوع در رژيم اجتماعى و. ميشود که انقالب، سلطه بورژوازى را تقويت مينمايد

و نتيجه قّوت يافتن سلطه بورژوازى بر. رى ناگزير استدا اقتصادى فعلى يعنى سرمايه
اى آزادى سياسى دارد، بنوبه خود بايد ناگزير عبارت باشد از پرولتاريايى که تا اندازه

مبارزه شديد بين آنان در راه بدست آوردن قدرت و نيز عبارت باشد از تالشھاى شديد
لذا". از چنگ پرولتاريا خارج سازدپيروزيھاى دوره انقالب را "بورژوازى براى اينکه 

اى ھم پرولتاريا، که پيشاپيش ھمه و در رأس ھمه براى دمکراسى مبارزه ميکند، حتى لحظه
نبايد تضادھاى جديدى را که در درورن دمکراسى بورژوازى نھفته است و نيز مبارزه جديد

  .را فراموش نمايد

روش آن نسبت به مبارزه در راه آزادى بنابراين اھميت حکومت انقالبى موقت چه از لحاظ
و جمھورى، چه از لحاظ روش آن نسبت به مجلس مؤسسان و چه از لحاظ روش آن نسبت
به تحول دمکراتيک، که زمينه را براى مبارزه جديد طبقاتى حاضر مينمايد، در قسمتى از

  .گذرانديم کامال ارزيابى شده است قطعنامه که ھم اکنون آن را از نظر

پس سؤال ميشود آيا خط مشى پرولتاريا نسبت به حکومت انقالبى موقت بطور کلى، بايدس
چگونه باشد؟ در پاسخ اين مطلب قطعنامه کنگره قبل از ھمه به حزب توصيه صريح ميکند

طبقه. که انديشه ضرورت ايجاد حکومت انقالبى موقت را در ميان طبقه کارگر اشاعه دھد
درباره" دمکرات"در ھمان حال که بورژوازى . ا درک نمايدکارگر بايد اين ضرورت ر

مسأله سرنگون ساختن حکومت تزارى سکوت اختيار مينمايد، ما بايد آن را در درجه اول
عالوه بر. اھميت قرار داده و در مورد لزوم تشکيل حکومت انقالبى موقت اصرار ورزيم

عينى لحظه تاريخى فعلى و طبق آن ما بايد برنامه عمل اين حکومت را بر طبق شرايط
برنامه حداقل حزب ما يعنى تمام اين برنامه شامل. وظايف دمکراسى پرولتاريا معيّن نماييم

برنامه اصالحات فورى سياسى و اقتصادى است که از طرفى در شرايط مناسبات اجتماعى
ى بجلو وو اقتصادى فعلى کامال قابل اجراست و از طرف ديگر براى برداشتن گام بعد

  .عملى کردن سوسياليسم ضرورى است

از. به اين طريق اين قطعنامه خصلت و ھدف حکومت انقالبى موقت را روشن ميسازد
از. لحاظ چگونگى و منشاء و خصلت اساسى خود اين حکومت بايد ارگان قيام مردم باشد

از لحاظ. لحاظ َسمت رسمى خود بايد سالحى براى دعوت مجلس مؤسسان ھمگانى باشد
مضمون فعاليتش بايد برنامه حداقل دمکراسى پرولتاريايى را که يگانه تأمين کننده منافع

  .اند، عملى کند مردمى است که بر ضد حکومت مطلقه قيام کرده

ممکن است معترضانه بگويند حکومت موقت، به علت موقتى بودنش، حق ندارد برنامه
يک چنين. م قرار نگرفته است اجرا نمايدمثبتى را که ھنوز مورد تصويب تمام مرد

خوددارى از. چيز ديگرى نيست" ُعّمال استبداد"اعتراضى جز سفسطه جويى مرتجعين و 
اجراى ھرگونه برنامه مثبتى در حکم تحمل وجود نظامات فئودالى حکومت مطلقه فاسد

نه حکومتى کهچنين نظاماتى را فقط حکومت خائنين به انقالب ميتواند تحمل نمايد . است



مسخره بود اگر کسى پيشنھاد ميکرد، مادام که آزادى اجتماعات از. ارگان قيام مردم باشد
به اين بھانه که -طرف مجلس مؤسسان شناخته نشده است از عملى کردن آن امتناع شود، 

ھمينطور ھم! ممکن است مجلس مؤسسان اساسا آزادى اجتماعات را به رسميت نشناسد
اگر کسى بر ضد اين که حکومت موقت، بايد بيدرنگ برنامه حداقل را بموقعمسخره است 

  .اجرا گذارد اعتراض کند

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

سطح. امه حداکثر و بدست آوردن قدرت براى انجام انقالب سوسياليستى بدور مياندازدبرن
ھاى وسيع و سطح فعلى آگاھى و تشکل توده) شرط ابژکتيف(فعلى تکامل اقتصادى روسيه 

آزادى تاّم و فورى) شرط سوبژکتيف که ارتباط الينفکى با شرط ابژکتيف دارد(پرولتاريا 
فقط اشخاص کامال جاھل ممکن است جنبه بورژوايى. ن ميسازدطبقه کارگر را غير ممک

بينان کامال فقط خوش -تحول دمکراتيک را که در حال عملى شدن است از نظر دور دارند؛ 
لوح ممکن است اين موضوع را فراموش کنند که درجه اطالع توده کارگر از ھدفھاى ساده

ولى ما ھمه يقين داريم که. ازه کم استھاى اجراى آن ھنوز تا چه اند سوسياليسم و شيوه
ھا، آزادى کارگران فقط بدست خود کارگران ميتواند انجام گيرد؛ بدون آگاھى و تشکل توده

بدون آماده نمودن و پرورش آنھا از راه مبارزه طبقاتى آشکار بر ضد تمام بورژوازى،
و در پاسخ اعتراضات. دکوچکترين سخنى درباره انقالب سوسياليستى نميتواند در ميان باش

ما: آنارشيستى مبنى بر اينکه گويا ما انقالب سوسياليستى را بتعويق مياندازيم خواھيم گفت
آن را به تعويق نمياندازيم بلکه با يگانه وسيله ممکن و از يگانه راه صحيح، يعنى از ھمان

راه اھد ازکسى که بخو. راه جمھورى دمکراتيک، نخستين گام را بسوى آن برميداريم
ديگرى سواى دمکراتيسم سياسى بسوى سوسياليسم برود، مسلما چه از لحاظ اقتصادى و چه

اگر کارگرانى در موقع خود از. اى خواھد رسيد از لحاظ سياسى به نتايج بيمعنى و مرتجعانه
چرا ما نبايد برنامه حداکثر را اجرا نماييم ما در پاسخ، متذکر خواھيم شد: ما بپرسند

ھاى مردم، که داراى تمايالت دمکراتيک ھستند، ھنوز از سوسياليسم خيلى دورند، دهتو
صدھا ھزار. ھنوز تضادھاى طبقاتى نضج نگرفته است و ھنوز پرولتاريا متشکل نشده است

کارگر را در تمام روسيه متشکل کنيد ببينيم، ُحسن نظر نسبت به برنامه خود را در بين
سعى کنيد اين کار را انجام دھيد و تنھا به جمالت پُر سرو! ھيد ببينيمميليونھا کارگر تعميم د

آنوقت فورا خواھيد ديد که عملى کردن اين -صدا ولى توخالى آنارشيستى اکتفا نورزيد، 
تشکل و بسط اين فرھنگ سوسياليستى منوط است به اجراى ھر چه کاملتر اصالحات

  .دمکراتيک

مت انقالبى موقت و روش پرولتاريا نسبت به آن معلوم گرديدحال که اھميت حکو. و اما بعد
مجاز است و در اين) اِعمال نفوذ از باال(آيا شرکت ما در آن : پرسش زير پيش ميآيد

صورت شرايط آن چيست؟ اِعمال نفوذ ما از پايين چه شکلى بايد داشته باشد؟ قطعنامه به ھر
بطور قطعى ميگويد شرکت سوسيال دمکراسىقطعنامه . دو اين پرسشھا دقيقا پاسخ ميدھد

از لحاظ) در دوره تحول دمکراتيک و مبارزه در راه جمھورى(در حکومت انقالبى موقت 
با اين موضع، ما خود را ھم از آنارشيستھا که اين مسأله را از لحاظ .مجاز است اصولى



مارتينف واز قبيل (روھاى سوسيال دمکراسى  اصولى نفى ميکنند و ھم از دنباله
که ما را از دورنماى وضعيتى که در آن ممکن است اين شرکت براى ما) ھا نوايسکرايى

کنگره سوم حزب کارگر سوسيال. بطور قطع مجّزا مينماييم ميترسانند ضرورى بشود،
دمکرات روسيه با اين اظھار خود بر روى اين فکر نو ايسکرا که گويا شرکت سوسيال

و گويا اين عمل از [١٠٩]قالبى موقت نوعى از ميلِرانيسم استدمکراتھا در حکومت ان
عليھذا لحاظ اصولى مجاز نيست، زيرا در حکم تجليل و تقديس رژيم بورژوازى است و قس

  .خط بطالن کشيد

ولى بخودى خود معلوم است که مسأله مجاز بودن در اصول ھنوز مسأله صالح بودن در
که از" از باال"در چه شرايطى اين شکل جديد مبارزه يعنى مبارزه . عمل را حل نميکند

طرف کنگره حزب قبول شده است صالح است؟ بخودى خود واضح است که در حال
خصى مانند تناسب قوا و غيره صحبت کرد وحاضر ممکن نيست بتوان درباره شرايط مش

ھيچ شخص. طبيعى است که قطعنامه نيز از تعريف پيشکى اين شرايط خوددارى مينمايد
و اما. اى که در لحظه حاضر مورد توجه ماست اقدام نخواھد کرد عاقلى به پيشگويى مسأله

ين عمل را انجامقطعنامه ھم ھم. چگونگى و ھدف شرکت ما را ميتوان بايد و تعريف کرد
مبارزه بيرحمانه با تالشھاى ضدانقالبى و) ١: ميدھد و به دو ھدف اين شرکت اشاره ميکند

در اين ھنگام که بورژواھاى ليبرال با حرارت تمام. دفاع از منافع مستقل طبقه کارگر) ٢
هکامال آموزند" نامه سرگشاده"رجوع شود به (درباره روحيه ارتجاع آغاز سخن ميکنند 

و در ضمن آن ميکوشند مردم انقالبى را) آسواباژدنيه ٧١آقاى استرووه مندرج در شماره 
در اين ھنگام بخصوص - بترسانند و مجبور نمايند در مقابل حکومت مطلقه گذشت نمايند، 

مسائل خطير. بجاست که حزب پرولتاريا وظيفه جنگ فعلى با ضد انقالب را يادآورى نمايد
بارزه طبقاتى را سرانجام فقط نيرو حل ميکند و ما بايد در آماده و متشکلآزادى سياسى و م

ساختن اين نيرو و در استعمال ُمِجّدانه آن که نه فقط دفاعى بلکه تعرضى ھم باشد مراقبت
دوران طوالنى ارتجاع سياسى که از زمان کمون پاريس تقريبا الينقطع در اروپا. ورزيم

را با انديشه فقط اِعمال نفوذ از پايين، مأنوس نموده است وحکمفرما است بيش از حد ما 
بيش از حد ما را بمبارزه ِصرفا تدافعى خو داده است، اکنون بدون شک ما وارد عصر

در اين دورانى که روسيه. ايم؛ دوران تالطمات سياسى و انقالبھا آغاز شده است جديدى شده
بايد انديشه اِعمال نفوذ از باال را. شته جايز نيستھاى قالبى کار گذ ميگذراند اکتفا به نمونه

ترين عمليات تعرضى حاضر شد و بايد شرايط و اَشکال اين بايد براى جدى. ترويج نمود
از ميان اين شرايط قطعنامه کنگره دو شرط را در درجه اول. عمليات را بررسى نمود

سيال دمکراسى دريکى مربوط است به جنبه صورى شرکت سو: اھميت قرار ميدھد
و ديگرى مربوط است به) نظارت شديد حزب بر نمايندگان خود(حکومت انقالبى موقت 

 .(اى ھم نبايد ھدف انقالب سوسياليستى را از نظر دور داشت حتى لحظه(ماھيت اين شرکت 

يعنى" از باال"به اين طريق پس از آنکه قطعنامه سياست حزب را در شرايط اِعمال نفوذ 
جديد مبارزه که تقريبا تا کنون بيسابقه بوده است، از تمام جھات روشن مينمايد، آنشيوه 

اِعمال. بينى ميکند موردى را ھم که در آن اِعمال نفوذ از باال براى ميسز نخواھد بود پيش
براى يک چنين. نفوذ بر حکومت انقالبى موقت از پايين در ھر صورت وظيفه ماست



زيرا در لحظه انقالب، کار با سرعت -اريا بايد مسلّح باشد،فشارى از پايين، پرولت
و نير پرولتاريا بايد به توسط سوسيال -مخصوصى به جنگ آشکار داخلى کشيده ميشود 

حفظ و تحکيم و بسط توسعه"ھدف اِعمال فشار مسلحانه وى . دمکراسى رھبرى شود
منافع پرولتاريا بايد شامل اجراىھايى است که از نظر  پيروزيھاى انقالب، يعنى آن پيروزى

  .تمام برنامه حداقل ما باشد

در اينجا بررسى مختصر قطعنامه کنگره سوم درباره حکومت انقالبى موقت را به پايان
بطورى که خواننده مشاھده مينمايد، اين قطعنامه ھم اھميت مسأله جديد و ھم. ميرسانيم

ست حزب را خواه در داخل حکومت انقالبىروش حزب پرولتاريا را نسبت ّ آن و ھم سيا
  .موقت و خواه در خارج آن روشن مينمايد

  .بياندازيم" کنفرانس"حال نظرى به قطعنامه مربوطه 

 توضيح ھيأت تحريريه

.رفرميست فرانسوى ناميده ميشد- جريانى اپورتونيستى بود که بنام ميلران سوسيال - ميلِرانيسم  [١٠٩]
در کابينه ارتجاعى بورژوازى شرکت نمود و در آن با ژنرال گاليفه جاّلد ١٨٩٩ميلران در سال 

 .سرکوب کننده کمون پاريس ھمکارى ميکرد

→ ↑ ←  

 دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک: لنين

٣ 

معناى پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم چيست؟
 

[ ٣"]بکف آوردن قدرت و شرکت در حکومت موقت "به مسأله" کنفرانس"قطعنامه 
حتى در خود طرح مسأله به اين صورت، چنانچه ما اشاره. اختصاص داده شده است



از يکسو مسأله بطور محدود مطرح ميشود، زيرا فقط. ايم، آشفته فکرى وجود دارد کرده
درباره شرکت ما در حکومت موقت صحبت ميشود نه درباره وظايف حزب نسبت به

ر دو مسأله کامال ناھمگون با يکديگراز سوى ديگ. حکومت انقالبى موقت بطور کلى
 از يک طرف، و انقالب دمکراتيک شرکت ما در يکى از مراحل انقالب: مخلوط ميشوند
از طرف سوسيال" بکف آوردن قدرت"در حقيقت امر . از طرف ديگر سوسياليستى

دمکراسى، ھمان انقالب سوسياليستى است و ھر گاه اين کلمات بمعناى صريح و عادى آن
ولى ھر گاه منظور از اين کلمات. تعمال شود ھيچ مفھوم ديگرى ھم نميتواند داشته باشداس

بکف آوردن قدرت براى انقالب سوسياليستى نبوده بلکه براى انقالب دمکراتيک باشد، در
بکف"اين صورت ديگر چه معنايى دارد که عالوه بر شرکت در حکومت انقالبى موقت از 

ما خودشان ھم بخوبى" ھاى کنفرانسچى"نيز صحبت شود؟ ظاھرا  بطور کلى "آوردن قدرت
در اطراف انقالب. نميدانستند در اطراف چه موضوع بخصوصى بايد صحبت کنند

کسى که در جريان نگارشھاى مربوط به اين مسأله بوده ميداند. دمکراتيک يا سوسياليستى
مشھور خود بنا" ديکتاتورىدو "که مبناى اين آشفته فکرى را رفيق مارتينف در رساله 

در اين [١١٠](ھنوز قبل از نھم ژانويه(ھا از شيوه طرح مسأله  نوايسکرايى: نھاده است
اين روى است، با بيميلى ياد ميکنند ولى درباره نفوذ مسلکى اثرى که نمونه کامل دنباله

  .مسأله در کنفرانس جاى ھيچگونه ترديدى نيست

متن آن، اشتباھاتى را بما نشان ميدھد که بمراتب. بارى، عنوان قطعنامه را کنار بگذاريم
  :اينک قسمت اول آن. تر است عميقتر و جدى

نهپيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم ممکن است يا با استقرار حکومت موقت که از قيام پيروزمندا"
مردم برون 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 ھمگانى ميگيرد

پس بما ميگويند پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم ممکن است ھم قيام پيروزمندانه باشد و
يعنى چه؟ پيروزى! تخابى انتخابى به تشکيل مجلس مؤسسان ھمگانىتصميم مؤسسه ان... ھم

به تشکيل مجلس مؤسسان مسّجل گردد؟؟ آنوقت يک چنين" تصميم"قطعى ميتواند با 
در يک" از قيام پيروزمندانه مردم برون ميآيد"با استقرار حکومت موقت که " پيروزى"

 استقرار مردم و قيام پيروزمندانه هکنفرانس متوجه نشده است ک!! رديف قرار داده ميشود
به تشکيل" تصميم"و حال آنکه . است در عمل حکومت موقت معنايش پيروزى انقالب

  .در حرف است مجلس مؤسسان معنايش پيروزى انقالب فقط

کنفرانس منشويکھاى نوايسکرايى دچار ھمان اشتباھاتى گرديده است که ليبرالھا و ھواداران
"مؤسسان"ھواداران آسواباژدنيه درباره مجلس . ه بدان دچار ميگردندآسواباژدنيه ھموار

پردازى مينمايند و از شدت شرم در مقابل اين حقيقت که نيرو و قدرت حاکمه در عبارت
 نيروى بايد" استقرار"دست تزار باقى ميماند چشم فرو ميبندند و فراموش ميکنند که براى 

اعم -نمايندگان " تصميم"راموش کرده است که از کنفرانس ھمچنين ف. مستقر کردن داشت
کنفرانس. تا عملى کردن اين تصميم خيلى فاصله است -از اينکه اين نمايندگان ھر که باشند 



ھمچنين فراموش کرده است مادام که قدرت در دست تزار است ھر تصميمى که از طرف
پارلمان" تصميم"خواھد بود که  سرايى پوچ و بيمقدارى اى گرفته شود ھمان ياوه ھر نماينده

سرايى آلمان مشھور است، به آن چنان ياوه ١٨٤٨فرانکفورت، که در تاريخ انقالب سال 
خود به ھمين" روزنامه جديد راين"مارکس نماينده پرولتارياى انقالبى، در . بدل گرديد

انه خود ميکوبيدھاى بيرحم مآب فرانکفورت را با تازيانه طعنه جھت ليبرالھاى آسواباژدنيه
دمکراتيک اتخاذ مينمودند، انواع آزاديھا" تصميمات"که کلمات زيبا بکار ميبردند، انواع 

، ولى عمال قدرت را در دست شاه باقى ميگذاشتند و بر ضد نيروى نظامى"وضع مينمودند"
که در اختيار شاه بود به مبارزه مسلحانه نميپرداختند ولى در ھمان ھنگام که اين

شاه از فرصت استفاده کرد و -ھاى فرانکفورت به پُر حرفى مشغول بودند،  مآب واباژدنيهآس
نيروى نظامى خود را تقويت نمود و بالنتيجه ضدانقالب، با اتکاء به يک نيروى واقعى،

  .زيبايشان بکلى در ھم شکست" تصميمات"دمکراتھا را با تمام 

نسته است که اتفاقا فاقد شرايط قطعى پيروزىکنفرانس چيزى را با پيروزى قطعى برابر دا
چه شد که سوسيال دمکراتھايى که برنامه حزب ما را درباره جمھورى قبول دارند به. است

چنين اشتباھى دچار گرديدند؟ براى فھم اين پديده عجيب الزم است به قطعنامه کنگره سوم
در اين قطعنامه به بقاياى جريانات .[٤]درباره قسمت منشعب شده حزب مراجعه نمود

".با اکونوميسم خويشاوندى دارند"گوناگونى در داخل حزب ما اشاره ميشود که 
)اند که البته بيھوده تحت رھبرى مسلکى مارتينف قرار نگرفته(ما " ھاى چى کنفرانس"

ب، کامال با ھمان روحى استدالل مينمايند که اکونوميستھا در باره مبارزهدرباره انقال
اکونوميستھا تا از اين موضوع صحبت ميشد. ساعته استدالل ميکردند ٨سياسى يا روزکار 

تبليغات) ٢مبارزه در راه اِحراز حقوق ّحقّه؛ ) ١. را بميان ميکشيدند" تئورى مراحل"فورا 
نتايجى. ساعته ٨) ٣ساعته؛  ٩) ٢ساعته؛  ١٠روزکار ) ١يا  - مبارزه سياسى؛) ٣سياسى؛ 

اکنون به ما پيشنھاد. عايد ميشد به حد کافى بر ھمه معلوم است" تاکتيک پروسه"که از اين 
تزار) ١: مينمايند انقالب را ھم از پيش به طرزى پاک و پاکيزه به سه مرحله تقسيم کنيم

به" تصميم" "مردم"اين مجلس نمايندگى زير فشار  )٢مجلس نمايندگى را دعوت مينمايد؛ 
در خصوص مرحله سوم منشويکھا ھنوز ھمکالم) ... ٣تشکيل مجلس مؤسسان ميگيرد؛ 

اند که فشار انقالبى مردم با فشار ضدانقالبى تزاريسم مواجه اند؛ آنھا فراموش کرده نشده
اينکه باز ھم مسأله را پيروزى يا اجرا نشده باقى ميماند و يا" تصميم"ميشود و بدين سبب يا 

ً به اين استدالل اکونوميستھا شبيه است. شکست قيام مردم حل ميکند قطعنامه کنفرانس عينا
ساعته مسّجل ٨پيروزى قطعى کارگران ممکن است يا بوسيله اجراى انقالبى روزکار : که

٩قرارى روزکار براى بر" تصميم"ساعته و اتخاذ  ١٠گردد و يا بوسيله اعطاى روزکار 
  .ھر دو عينا يکى است... ساعته

ممکن است بما اعتراض کنند که منظور نويسندگان قطعنامه اين نبود که پيروزى قيام را با
مجلس مؤسسان که به توسط تزار دعوت ميشود برابر کنند و فقط ميخواستند" تصميم"

ما در پاسخ اين اعتراض. بينى نمايند تاکتيک حزب را براى ھر يک از اين دو مورد پيش
مجلس نمايندگان را تصميم متن قطعنامه بطور صريح و بدون ھيچ ابھامى) ١: خواھيم گفت

شايد اين قضيه نتيجه غفلت در نگارش باشد،. مينامد" پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم"



ت، اينھا اصالح کرد ولى مادام که اصالح نشده اس شايد بتوان آن را از روى صورت جلسه
.است مآبانه آسواباژدنيه نگارش فقط ممکن است يک مفھوم داشته باشد و آن ھم کامال مفھوم

اند در ساير آثار مآبانه که نويسندگان قطعنامه به آن دچار شده سير فکرى آسواباژدنيه) ٢
مثال روزنامه. ھا با برجستگى بمراتب بيشترى متظاھر ميگردد مطبوعاتى نوايسکرايى

از آن ١٠٠به زبان گرجى که ايسکرا ھھم در شماره (دمکرات ارگان کميته تفليس  سوسيال
کار را بجايى ميکشاند که ميگويد" زمسکى سابور و تاکتيکھا"، در مقاله )تمجيد کرده است

و ناگفته نماند که" (که زمسکى سابور را براى مرکز عمليات ما انتخاب ميکند" "تاکتيکى"
تاکتيک قيام مسلحانه و"از !) آن ھيچگونه اطالع دقيقى نداريم ما ھنوز درباره دعوت
ما ذيال بار ديگر به موضوع اين مقاله" .تر است براى ما با صرفه "استقرار حکومت موقت

نميتوان با اين موضوع مخالف بود که مقدمتا در اطراف تاکتيک حزب چه) ٣. برميگرديم
ت آن، خواه در مورد موفقيت قيام و خواه دردر مورد پيروزى انقالب و چه در مورد شکس

مورد اينکه ممکن است آتش قيام کامال برافروخته نشده و به يک نيروى جدى مبدل نگردد،
شايد دولت تزارى موفق شود مجلس نمايندگان را به منظور بند و بست. بحث و مذاکره شود

بينى اين مسأله، آشکارا از شقطعنامه کنگره سوم، با پي -با بورژوازى ليبرال دعوت کند، 
شکلھاى کاريکاتورى ارگان نمايندگى"و از " دمکراتيسم کاذب"، از "سياست رياکارانه"

ولى تمام مطلب اينجاست که اين .[٥]صحبت ميکند" مردم از قبيل باصطالح زمسکى سابور
موضوع در قطعنامه مربوط به حکومت انقالبى موقت گفته نميشود، زيرا اين مسأله ربطى

چنين مورد مسأله قيام و تأسيس حکومت انقالبى موقت را. به حکومت انقالبى موقت ندارد
ولى اکنون سخن بر سر اين نيست که. عليھذا و قس شکل آن را تغيير ميدھد معّوق ميگذارد،

و شقوق گوناگون پيش آيد و ممکن است ھم پيروزى و ھم شکست، ھم ازممکن است موارد 
اکنون سخن بر سر اين است که يک -راه مستقيم و ھم راھھاى پر پيچ و خم در پيش باشد، 

سوسيال دمکرات مجاز نيست ذھن کارگران را در خصوص راه واقعا انقالبى مشوب سازد
 پيروزى قطعى انقالب بنامد که فاقد شرطو مجاز نيست به شيوه آسواباژدنيه چيزى را 

ساعته را ھم بالفاصله بدست نياوريم و براى ٨ممکن است روزکار . پيروزى است اساسى
تحصيل آن مجبور به پيمودن راه پر پيچ و خمى گرديم، ولى اگر کسى پيروزى کارگران را

ھا، الوقت باشد از دفعن قادر آن حالت ناتوانى و ضعف پرولتاريا بنامد که در آن پرولتاريا
زدنھا، خيانت و ارتجاع ممانعت نمايد، آنوقت شما در باره چنين کسى چه ھا، چانه تعويق

گفته بود با يک [٦]"وپريود"خواھيد گفت؟ ممکن است انقالب روسيه ھمانطور که روزنامه 
خاتمه يابد، ولى آيا اين امر ميتواند سوسيال دمکراتى را که در آستان" مشروطه سقط شده"

بنامد تبرئه نمايد؟" پيروزى قطعى بر تزاريسم"مبارزه قطعى بخواھد اين سقط جنين را 
شايد ھم، بفرض در نظر گرفتن بدترين شرايط ما نه فقط جمھورى بدست نياوريم بلکه

پوشى از آب درآيد، ولى آيا پرده [١١١]"مآبانه شيپف"مجازى  مشروطه ھم يک مشروطه
  شعار ما درباره جمھورى از طرف يک سوسيال دمکرات قابل بخشايش خواھد بود؟

ولى اين موضوع که تا. اند سيدهپوشى اين شعار نر ھا ھنوز به مرحله پرده البته نوايسکرايى
اى وظايف پيکارجويانه کنونى اى روح انقالبى از آنھا دور شده است و تا چه درجه چه درجه

الشعاع درازگويى خشک و بيروح قرار گرفته است با وضوح خاصى از اينجا پيداست تحت
گرچه اين! نداز جمھورى سخن بميان آور اند فراموش کرده که آنھا در قطعنامه خود درست



تمام شعارھاى سوسيال دمکراسى در. موضوع باور نکردنى بنظر ميآيد ولى حقيقت است
ھاى مختلف کنفرانس، تأييد شده، تکرار گرديده، توضيح داده شده و جزئيات آن قطعنامه

مورد تشريح قرار گرفته است و حتى اين موضوع ھم فراموش نشده است که کارگران در
ولى فقط در قطعنامه مربوط به حکومت -سفيد و نماينده انتخاب کنند،  مؤسسات خود ريش

قيام" پيروزى"صحبت از . انقالبى موقت براى يادآورى از جمھورى موردى پيدا نشده است
مردم و از تشکيل حکومت انقالبى موقت و در عين حال اشاره نکردن به اين موضوع که

اى با بدست آوردن جمھورى خواھد داشت، معنايش و عمليات چه رابطه" اقدامات"آيا اين 
اى است که ھدفش رھبرى مبارزه پرولتاريا نبوده بلکه لنگ لنگان از دنبال نوشتن قطعنامه

  .نھضت پرولتاريا روان شدن است

اھميت حکومت انقالبى موقت را از نظر مبارزه در راه نيل) ١: قسمت اول قطعنامه: نتيجه
)٢به جمھورى و تأمين مجلسى که واقعا ھمگانى و مؤسسان باشد ابدا روشن نساخته است؛ 

درست آن وضعى را که در آن ھنوز حتى شرط اساسى براى پيروزى واقعى موجود نيست
ر تزاريسم برابر نموده و به اين وسيله ذھن دمکراتيک پرولتاريابا پيروزى قطعى انقالب ب

  .را مشوب ساخته است

 زيرنويسھا و توضيحات

متن کامل اين قطعنامه را خواننده ميتواند از نقل قولھايى که در صفحات بعدى ھمين رساله آمده [٣]
  (١٩٠٧توضيح لنين در چاپ سال . (است بيابد

  .متن کامل اين قطعنامه را نقل مينماييم [٤]

د ميکند که در حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه از ھنگام مبارزه آن باکنگره تأيي"
اکونوميسم تاکنون به ميزان مختلف و در موارد گوناگون ھنوز خرده اختالفھايى که با

اى است از تمايل کلى اکونوميسم خويشاوندى دارند باقى مانده است، و اين خرده اختالفھا نشانه
صر آگاھى در مبارزه پرولتاريا و تابع نمودن اين عناصر بهبه پايين آوردن اھميت عنا
نمايندگان اين خرده اختالفھا، در مسأله تشکيالت، از لحاظ. عناصر جريان خودبخودى

پروسه را پيش ميکشند که با کار منظم و از روى نقشه حزب مغايرت- تئورى، اصل تشکيالت
َسبک انحراف از انضباط حزبى پيروىدارد و اما از لحاظ عملى، در موارد بسيارى، از 

مينمايند و در ساير موارد، آن قسمتى از حزب را که آگاھيش از ھمه کمتر است مورد خطاب
خود قرار داده استقاده وسيع از اصل انتخابى بودن را که با شرايط عينى واقعيت روس

اط حزبى آسيب واردھاى ممکن ارتب مطابقت ندارد، موعظه ميکنند و ميکوشند به يگانه پايه
در مسائل تاکتيکى، آنھا با تاکتيک مکّمل و مستقل حزب نسبت به احزاب بورژوازى. آورند

اى نقش سازماندھى را ليبرال، با امکان و مطلوب بودن اين موضوع که حزب ما در قيام توده
ه دربر عھده گيرد و نير، با شرکت حزب در حکومت انقالبى دمکراتيک موقت اعم از اينک

ھر شرايطى باشد، ابراز مخالفت مينمايند و بدين طريق نشان ميدھند که در محدود ساختن



  .ميدان فعاليت حزب کوشا ھستند

اى موارد کنگره تمام اعضاى حزب را دعوت مينمايد بر ضد چنين انحرافاتى که در پاره
ا به مبارزهبصورت انحراف از اصول سوسيال دمکراسى انقالبى درآمده است در ھمه ج
اى با اينگونه مسلکى شديدى اقدام نمايند، ولى در عين حال عقيده دارد افرادى که تا درجه

نامه حزبى را قبول ھا و آيين نظريات پيوستگى داشته باشند، به اين شرط حتمى که کنگره
توضيح لنين در(داشته و کامال مطيع انضباط حزبى باشند، شرکتشان در حزب مجاز است 

  .(١٩٠٧پ سال چا

 .اينک متن اين قطعنامه که به روش حزب نسبت به تاکتيک دولت در آستان انقالب مربوط است - [٥]

کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه با عطف توجه به اين که دولت به منظور"
خود در دوره انقالبى کنونى بر شدت فشار معمولى خود که قسمت اعظم آن متوجه حفظ

ميکوشد از طريق گذشتھا و وعده) ١عناصر آگاه پرولتارياست ميافزايد و در عين حال 
اصالحات ذھن سياسى طبقه کارگر را مشوب نمايد و به اين طريق توجه وى را از مبارزه

منظور سياست رياکارانه خود مبنى بر دادن گذشت،به ھمين ) ٢سياسى منحرف سازد؛ 
شکلھاى دمکراتيسم کاذب ميدھد که از دعوت کارگران به انتخاب نمايندگان خود براى
کميسيونھا و مجالس مشورت شروع شده و به ايجاد شکلھاى کاريکاتورى ارگان نمايندگى

اه تشکيل ميدھد و بطورباندھاى سي) ٣مردم از قبيل به اصالح زمسکى سابور ختم ميشود؛ 
کلى تمام عناصر مرتجع غير آگاه و يا آنھايى که کينه نژادى و مذھبى کور ساخته بر ضد

  انقالب برميانگيزد،

  :مقرر ميدارد به تمام سازمانھاى حزبى دستور داده شود

مقاصد ارتجاعى دولت را از دادن گذشت فاش نمايند و در کار ترويج و تبليغ خود، از) الف
طرفى خاطرنشان نمايند که اين گذشتھا جنبه اجبار دارد و از طرف ديگر تأکيد کنند که براى

ناپذير حکومت مطلقه عملى نمودن رفرمھايى که بتواند پرولتاريا را قانع کند مطلقا امکان
  است؛

با استفاده از تبليغات پيش از انتخاباتى، مفھوم حقيقى اين نوع اقدامات دولت را براى) ب
کارگران توضيح بدھند و ثابت کنند که دعوت مجلس مؤسسان بر اساس حق انتخاب ھمگانى
 متساوى و مستقيم با اخذ رأى مخفى انتخاب شده باشد براى پرولتاريا يک امر ضرورى است؛

ساعته و ديگر خواستھاى ٨پرولتاريا را براى عملى نمودن فورى و انقالبى روزکار ) ج
  ر متشکل سازند؛مطرح شده طبقه کارگ

بر ضد تعرض باندھاى سياه و بطو کلى تمام عناصر مرتجعى که از طرف دولت ھدايت) د
  (١٩٠٧توضيح لنين در چاپ سال ". (ميشوند سازمان مقاومت مسلحانه تشکيل دھند

بعنوان ارگان قسمت بلشويکى حزب شروع به ١٩٠٥در ژنو در ژانويه سال " وپريود"روزنامه  [٦]
از ماه مه بنا بر تصميم کنگره سوم حزب. شماره آن منتشر شد ١٨از ژانويه تا ماه مه . انتشار نمود

بعنوان ارگان مرکزى حزب" پرولتاريا"، روزنامه "وپريود"کارگر سوسيال دمکرات روسيه بجاى 



کنگره سوم در ماه مه در لندن تشکيل شد، منشويکھا در آن(مکرات روسيه منتشر شد کارگر سوسيال د
  (١٩٠٧توضيح لنين در چاپ سال ). (تشکيل دادند" کنفرانسى"شرکت نکردند و در ژنو از خود 

  .بود ١٩٠٧تا  ١٩٠٥سرآغاز انقالب سالھاى  ١٩٠٥ژانويه  ٩حوادث  [١١٠]

- ١٨٩٠زمستواى سالھاى -شيپف يکى از ليدرھاى جنبش ليبرال" مشروطيت"لنين برنامه  [١١١]
رى بود که اندکى بوسيله قانونھدف اين برنامه حفظ رژيم حکومت مطلقه تزا. را در نظر دارد ١٩٠٠
  .محدود ميشد" اعطايى تزار"اساسى 

→ ↑ ←  

 دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک: لنين

٤ 

 انحالل رژيم سلطنتى و مسأله جمھورى
 

  .حال به بررسى قسمت بعدى قطعنامه بپردازيم

  .ھم در اين و ھم در آن صورت اين پيروزى آغاز مرحله جديدى از دوران انقالب خواھد بود ..."

اى که شرايط عينى تکامل اجتماعى بطور خودبخودى در برابر اين مرحله جديد قرار ميدھد وظيفه
ابيناى که فيم عبارت است از برانداختن قطعى تمام رژيم صنفى سلطنتى در جريان مبارزه متقابله

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

به ھمين سبب حکومت موقت ھم که مأموريت اجراى وظايف اين انقالب را، که از لحاظ ماھيت
مبارزه متقابل طبقات متضاد ملت تاريخى خود بورژوايى است، بر عھده خواھد گرفت بايد با تنظيم

آزاد شونده، نه تنھا تکامل انقالب را به جلو سوق دھد بلکه بر ضد عواملى از اين تکامل نيز که
  ."دارى را تھديد مينمايند مبارزه کند ھاى رژيم سرمايه پايه

فکر اصلى. قسمت، که بخش مستقلى از قطعنامه را تشکيل ميدھد، مکث کنيم روى اين



استداللھايى که ما نقل کرديم با آن فکرى که در ماده سوم قطعنامه کنگره بيان شده است
ولى در صورتى که اين قسمت از دو قطعنامه با يکديگر مقايسه شود. تطبيق مينمايد

-قطعنامه کنگره، ضمن اينکه پايه اجتماعى. ددبالفاصله فرق اساسى زير نمايان ميگر
اقتصادى انقالب را در دو کلمه توصيف مينمايد، تمام توجه را بسوى مبارزه صريحا معيّن
طبقات که براى نيل به پيروزيھاى معيّن بعمل ميآيد معطوف ميکند و وظايف پيکارجويانه

فرانس، ضمن اينکه پايهقطعنامه کن. پرولتاريا را در درجه اول اھميت قرار ميدھد
اقتصادى انقالب را با طول و تفصيل و بطور مبھم و سردرگم تشريح مينمايد در-اجتماعى

خصوص مبارزه براى نيل به پيروزيھاى معيّن بسيار غير واضح صحبت ميکند و درباره
ختنقطعنامه کنفرانس از براندا. وظايف پيکارجويانه پرولتاريا مطلقا سکوت اختيار مينمايد

ولى در قطعنامه. نظم کھن در جريان مبارزه متقابل بين عناصر جامعه، صحبت ميکند
کنگره گفته ميشود که ما، يعنى حزب پرولتاريا، بايد اين برانداختن را عملى سازيم؛

اين جمھورى را ما بايد بدست. برانداختن واقعى فقط استقرار جمھورى دمکراتيک است
آن و آزادى کامل نه تنھا با حکومت مطلقه بلکه با بورژوازى ھم،آوريم و ما براى نيل به 

پيروزيھاى ما را از چنگ ما خارج) و حتما ھم خواھد نمود(ھنگامى که تالش خواھد نمود 
قطعنامه کنگره طبقه معيّنى را براى ھدف فورى و دقيقا معيّن به. سازد، مبارزه خواھيم کرد
ه کنفرانس درباره مبارزه متقابل نيروھاى مختلفولى قطعنام. مبارزه دعوت مينمايد

يک قطعنامه حاکى از روحيه مبارزه فعال و ديگرى حاکى از روحيه. استدالل ميکند
تماشاگرى غير فعال است؛ يکى ُمنادى فعاليت زنده و جاندار است و ديگرى سراپايش

که در حال وقوع استھر دو قطعنامه اظھار ميدارند انقالبى . درازگويى پوچ و بيروح است
براى ما فقط حکم نخستين گام را دارد که از پس آن دومى برداشته خواھد شد، ولى يکى از

ھا از اينجا اينطور استنتاج مينمايد که بايد ھر چه زودتر اين گام را برداشت، ھر چه قطعنامه
وب کرد وضد انقالب را بيرحمانه سرک. جمھورى را بدست آورد. زودتر آن را تمام کرد

ولى قطعنامه ديگر در اطراف اين گام اول به اصطالح به. زمينه را براى گام دوم مھيّا نمود
از استعمال عبارت مبتذل معذرت(روى و درازگويى پرداخته و در اطراف آن  حاشيه

گيرى درباره وظايف قطعنامه کنگره براى نتيجه. به مکيدن فکر مشغول ميگردد) ميخواھم
پيشرو، که ھم در راه انقالب دمکراتيک مبارزه مينمايد و ھم در راه انقالب مترقى طبقه
درباره ماھيت(اصول قديمى و در عين حال ھميشه تر و تازه مارکسيسم را . سوسياليستى

ولى قطعنامه. ، بعنوان مقدمه يا َمحِمل اول اختيار مينمايد)بورژوايى انقالب دمکراتيک
دمه باقى مانده آن را نشخوار ميکند و در اطراف آن اظھارکنفرانس ھمچنان در ھمان مق

  .فضل مينمايد

اين تفاوت اتفاقا ھمان تفاوتى است که مدتھاست مارکسيستھاى روسيه را به دو جناح تقسيم
ھاى سابق مارکسيسم علنى، جناح جناح درازگويان و جناح مجاھدان در دوره: ميکند

ھا از اکونوميست. اى آغاز شده است اقتصادى و جناح سياسى در عصرى که جنبش توده
ھاى عميق اقتصادى مبارزه طبقاتى عموما و ره ريشهمقدمات صحيح مارکسيسم دربا

باالخص مبارزه سياسى اين نتيجه نوظھور را ميگرفتند که بايد از مبارزه سياسى روى
ميدان عمل آن را محدود ساخت و وظايف آن. از بسط و توسعه آن جلوگيرى نمود. برگرداند

ھر: يگر ميگرفتند به اين قرار کهسياسيون، برعکس، از ھمان مقدمات نتيجه د. را تقليل داد



ھاى مبارزه ما عميقتر باشد به ھمان اندازه ما بايد اين مبارزه را وسيعتر، اندازه اکنون ريشه
اکنون ھم ما با ھمين جدل روبرو ھستيم. تر و با ابتکار بيشتر انجام دھيم تر، قطعى متھورانه

دمات که انقالب دمکراتيک ھنوزاز اين مق. منتھا در يک محيط ديگر و به صورت ديگرى
به ھيچ وجه انقالب سوسياليستى نيست و به ھيچ وجه فقط طبقات ندار نيستند که به اين

 تمام ھاى آن در حوائج و تقاضاھاى غير قابل گذشت ترين ريشه و عميق" عالقمندند"انقالب 
بنابراين طبقهالمجموع قرار دارد، ما چنين نتيجه ميگيريم که  جامعه بورژوازى من حيث

پيشرو بايد با تھور بيشترى وظايف دمکراتيک خود را مطرح کند، با صراحت بيشترى اين
وظايف را تماما بيان کند، شعار مستقيم جمھورى را پيش بکشد و ايده لزوم حکومت انقالبى

ولى مخالفين ما يعنى. موقت و لزوم سرکوب بيرحمانه ضدانقالب را ترويج نمايد
ھا از ھمين مقدمات اينطور نتيجه ميگيرند که نبايد نتايج دمکراتيک را تماما نوايسکرايى

بيان نمود، در بين شعارھاى عملى ميتوان جمھورى را ھم قرار نداد، ترويج ننمودن ايده
لزوم تشکيل حکومت انقالبى موقت مجاز است، تصميم به دعوت مجلس مؤسسان را نيز

ه مبارزه با ضد انقالب را ميتوان بمثابه يکى از وظايفميتوان پيروزى قطعى ناميد، وظيف
و بطورى که ما اکنون خواھيم ديد استناد(ُمجّدانه ما معيّن نکرد بلکه آن را در استناد مبھمى 

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

ھا را با دقت بيشترى از نظر ھاى مختلف قطعنامه نوايسکرايى بندى جمله و ھر اندازه شما
بگذرانيد خصوصيات اصلى آن، که بدانھا اشاره شد، با وضوح بيشترى در مقابل شما نمايان

جريان مبارزه متقابل فيمابين عناصر جامعه بورژوازى که"مثال براى ما از . خواھد گرديد
سخن ميگويند ما که ھمواره موضوع مورد بحث قطعنامه" از لحاظ سياسى آزاد شده است

در جايى که از جريان: را بخاطر داريم با شگفتى سؤال مينماييم) حکومت انقالبى موقت(
مبارزه صحبت ميشود چگونه ميتوان درباره عناصرى که از لحاظ سياسى جامعه

ھا تصور ميکنند که چى بورژوازى را اسير ميسازند سکوت اختيار نمود؟ شايد کنفرانس
اند؟ چنين اند اين عناصر ھم ديگر معدوم شده چون آنھا پيروزى انقالب را فرض کرده

پس از. بينى سياسى است لوحى و کوته تصورى عموما نامعقول و باالخص بزرگترين ساده
اينکه انقالب بر ضد انقالب فائق آمد ضد انقالب معدوم نشده بلکه بر عکس بطور ناگزير با

وقتى ما قطعنامه خود را به تحليل. سرى بيشترى مبارزه جديدى را آغاز مينمايد ديوانه
وظايفى که در صورت پيروزى انقالب پيش ميآيد تخصيص ميدھيم، موظفيم به وظايفى که

ھمانطور که(در مورد دفع فشار ضد انقالبى بر عھده داريم توجه عظيمى معطوف داريم، 
نه اينکه اين وظايف سياسى عاجل، مبرم و آنى) ين عمل شده استدر قطعنامه کنگره نيز ا

دوران پس از يک حزب مبارز را در البالى استدالھاى کلى غرق سازيم حاکى از اينکه
آزاد جامعه از لحاظ سياسى"انقالبى فعلى چه وضعى پيش خواھد آمد و ھنگامى که 

که اکونوميستھا، با استناداتى به ، بوجود آمد وضعيت چگونه خواھد بود ھمانگونه"اى شده
حقايق کلى درباره تابعيت سياست از اقتصاد، جھل خود را در مورد وظايف سياسى آنى

ھا با استنادات خود به حقايق کلى درباره پوشى مينمودند، ھمين گونه ھم نوايسکرايى پرده
وظايف انقالبىمبارزه در داخل جامعه از لحاظ سياسى آزاد شده، جھل خود را در مورد 



  .پوشى مينمايند سياسى اين جامعه پرده آزادى آنى مربوط به

برانداختن قطعى. را در نظر بگيريد" برانداختن قطعى تمام رژيم صنفى سلطنتى"عبارت 
ولى اين عبارت بنظر. سلطنت به زبان روسى استقرار جمھورى دمکراتيک ناميده ميشود

آنھا حتما ميخواھند. يش از حد و ساده و روشن ميآيدمارتينف شريف ما و ستايشگران وى ب
اى که بدست ميآيد از يک طرف زورھاى نتيجه. بگويند" مغزدارتر"کنند و " عميقتر"آن را 

انديشى زده ميشود و از طرف ديگر بجاى شعار، شرح و مضحکى است که براى ژرف
.قھقرايى حاصل ميگرددبسط و بجاى دعوت پرشور به پيش رفتن، يک نظريه ماليخوليايى 

اى که ھم اکنون و بدون تأخير ميخواھند براى رسيدن به جمھورى گويى ما با اشخاص زنده
 sub specie ھاى محّجرى روبرو ھستيم که مبارزه نمايند روبرو نبوده بلکه با موميائى

aeternitaits [اى به مسأله] مترجم. از ديد ابديت plusquamperfectum [در گذشته
  .مينگرند] مترجم. ور، ماضى بعيدد

انقالب بورژوايى را بر... مأموريت اجراى وظايف اين... حکومت موقت: "... ادامه ميدھيم
ما" ھاى چى کنفرانس"ھمين جا است که فورا معلوم ميشود "... عھده خود خواھد گرفت

از نظر مسأله مشخصى را، که در برابر رھبران سياسي پرولتاريا قرار گرفته است،
الشعاع مسأله مربوط به مسأله مشخص مربوط به حکومت انقالب موقت تحت. اند انداخته

اى قرار گرفته است که بطور کلى وظايف انقالب بورژوايى را يک سلسله حکومتھاى آينده
مورد بررسى قرار دھيد،" تاريخى"اگر شما مايل باشيد مسأله را از لحاظ . انجام خواھند داد

ر کشور اروپايى به شما خواھد داد که ھمانا يک سلسله از حکومتھايى که به ھيچنمونه ھ
اند و حتى اند، وظايف تاريخى انقالب بورژوايى را انجام داده ھم نبوده" موقتى"وجه 

اند وظايف تاريخى اين انقالب اند باز مجبور شده حکومتھايى ھم که بر انقالب چيره شده
ابدا آن حکومتى نيست که شما درباره" حکومت انقالبى موقت" مغلوب را انجام دھند ولى

آن صحبت ميکنيد؛ اين حکومت از آِن يک دوره انقالبى و حکومتى است که بالفاصله
جايگزين حکومت سرنگون شده گرديده و متکى به قيام مردم است نه به فالن مؤسسه

ى موقت ارگان مبارزه در راهحکومت انقالب. انتخابى که از ميان مردم بيرون آمده باشد
پيروزى بيدرنگ انقالب و دفع بيدرنگ تالشھاى ضدانقالبى است نه اينکه ارگان اجراى

بياييد، آقايان، قضاوت اين موضوع را که ما. وظايف تاريخى انقالب بورژوازى بطور کلى
ايم به م دادهو شما و يا فالن يا بھمان حکومت، ھمانا کدام وظايف انقالب بورژوازى را انجا

سال ديگر ھم ٣٠اين عمل را  -ى آتيه واگذار کنيم، "روسکايا استارينا"موّرخين آينده و به 
ترين شرکت ولى ما اکنون براى مبارزه در راه جمھورى و براى جدى. ميتوانند انجام دھند

  .پرولتاريا در اين مبارزه بايد شعارھا و دستورھاى عملى بدھيم

بخش ھاى آخر اين قسمت از قطعنامه که ما آن را نقل نموديم نيز رضايتبه ھمين داليل تز
اين عبارت که حکومت موقت موظف خواھد بود مبارزه متقابل طبقات متضاد را. نيست

- استعمال اين فرمولبندى ليبرال: بينھايت نادرست يا حداقل ناشيانه است" تنظيم نمايد"
کر ميشود که گويا ممکن است حکومتھايى ھم باشندمآبانه که موجب بروز اين ف آسواباژدنيه

.برازنده مارکسيستھا نيست... آن باشند" تنظيم کننده"که ارگان مبارزه طبقاتى نبوده بلکه 



نه تنھا تکامل انقالب را بجلو سوق دھد، بلکه بر ضد عواملى"حکومت موظف خواھد بود 
"عامل"اين " تھديد مينمايند مبارزه کند دارى را ھاى رژيم سرمايه از اين تکامل نيز که پايه

بجاى راھنمايى اين! اتفاقا ھمان پرولتاريايى است که قطعنامه از طرف وى سخن ميگويد
آنرا" (تکامل انقالب را بجلو سوق دھد"موضوع که پرولتاريا در لحظه فعلى چگونه بايد 

، بجاى اين راھنمايى)طلب ميخواھد به جلو سوق دھد بيشتر از آن که بورژوازى مشروطه
که وقتى بورژوازى بر ضد پيروزيھاى انقالب دست بکار ميشود با چه وسيله معيّنى بايد

بجاى تمام اينھا يک توصيف کلى از جريان به ما -خود را براى مبارزه با آن حاضر نمود، 
اى را که شيوه. چيزى نميگويد ما عرضه ميدارند، که از وظايف مشخص فعاليت

در تزھاى مشھور(ھا براى بيان افکار خود بکار ميبرند ما را بياد نظر مارکس  رايىنوايسک
مارکس. درباره ماترياليسم قديمى که از ديالکتيک عارى بود مياندازد) وى درباره فويرباخ

ميکردند و حال آنکه مطلب بر تعبير و تفسير ميگويد فالسفه فقط دنيا را به اَشکال گوناگون
اى را که اکنون در ھا ھم ميتوانند جريان مبارزه نوايسکرايى. جھان است دنتغيير دا سر

برابر چشم آنھا بوقوع ميپيوندد نسبتا خوب توصيف نموده و توضيح دھند ولى به ھيچ وجه
آنھا با حرارت پا ميکوبند ولى بد. قادر نيستند در اين مبارزه يک شعار صحيح بدھند

ا عدم توجه خود به نقش مؤثر و رھبرى کننده و ھدايترھبرى ميکنند و به اين طريق ب
اى که احزابى که به شرايط مادى انقالب پى برده و در رأس طبقات پيشرو قرار دارند، کننده

  .ميتوانند و بايد در تاريخ بازى کنند، از اھميت درک مادى تاريخ ميکاھند
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 ؟"انقالب را بجلو سوق داد"چگونه بايد 
 

  :اينک قسمت بعدى قطعنامه کنفرانس



در چنين شرايطى سوسيال دمکراسى بايد بکوشد در طول تمام مدت انقالب وضعيتى را حفظ نمايد"
که به بھترين وجھى امکان پيشَروى انقالب را تأمين ميکند و در مبارزه با سياست خودغرضانه و

طر حل شدن در دمکراسى بورژوازىناپيگير احزاب بورژوازى به وى آزادى عمل ميدھد و از خ
  .مصونش ميدارد

از اينرو سوسيال دمکراسى نبايد ھدف خود را تصرف قدرت يا تقسيم آن در حکومت موقتى قرار
  ".دھد، بلکه بايد بصورت حزب اپوزيسيون افراطى انقالبى باقى بماند

ب را تأمين نمايدتوصيه براى حفظ وضعيتى که به بھترين وجھى بتواند امکان پيشروى انقال
ولى ما فقط ميل داشتيم که، عالوه بر اين توصيه نيکو،. بسيار و بسيار مورد پسند ماست

دستور صريحى نيز وجود ميداشت که ھمانا اکنون در وضعيت سياسى فعلى، در عصر
تفسيرات، فرضيات، گفتگوھا و طرحھاى دعوت نمايندگان مردم، سوسيال دمکراسى چگونه

"سازش"مآبانه  آيا کسى که به خطر تئورى آسواباژدنيه. ب را به جلو سوق دھدبايد انقال
به تشکيل دعوت مجلس مؤسسان را پيروزى" تصميم"ملت با تزار پى نميبرد، کسى که تنھا 

مينامد، کسى که ترويج فعاالنه ايده لزوم حکومت انقالبى موقت را وظيفه خود قرار نميدھد،
راتيک را در بوته اجمال ميگذارد، ميتواند اکنون انقالب را بهکسى که شعار جمھورى دمک

عملى و ، زيرا خط مشىانقالب را به عقب ميبرد جلو سوق دھد؟ چنين کسى در حقيقت
وقتى که در قطعنامه تاکتيکى،. در يک تراز قرار دارد آسواباژدنيه وى با خط مشى سياسى

معيّن مينمايد، از شعار مبارزه براى که وظايف فعلى و فورى حزب را در لحظه انقالب
اى که در آن تعويض حکومت مطلقه با جمھورى اثرى نيست، در اين صورت قبول برنامه

اى دارد؟ در حقيقت اين ھمان خصوصيت جمھورى طلب ميشود از طرف آنھا چه فايده
طلب است که تصميم به کنونى خط مشى آسواباژدنيه يا خط مشى بورژوازى مشروطه

وت مجلس مؤسسان را پيروزى قطعى ميداند ولى درباره حکومت انقالبى موقت ودع
سوق داد بجلو براى اينکه بتوان انقالب را! انديشانه سکوت اختيار مينمايد جمھورى مآل

طلب آن را سوق ميدھد تجاوز کرد، بايد شعارھايى يعنى از آن حدى که بورژوازى سلطنت
بطور فعال مطرح کرد، روى آن خنثى مينمايد ژوازى رادمکراسى بور" ناپيگيرى"را که 

)١: است فقط دو تا اين شعارھا در لحظه فعلى. تکيه کرد و در درجه اول اھميت قرار داد
جمھورى، زيرا شعار مجلس مؤسسان ھمگانى را بورژوازى) ٢حکومت انقالبى موقت و 

و به اين منظور") باژدنيهسايوز آسوا"رجوع شود به برنامه ) پذيرفته است طلب سلطنت
پذيرفته است که در انقالب تقلب نمايد، از پيروزى کامل انقالب جلوگيرى کند و موجبات

و ما ميبينيم که. اى را بين بورژوازى بزرگ و تزاريسم فراھم سازد معامله سوداگرانه
و سوق دھندکنفرانس از اين دو شعار که يگانه شعارھايى ھستند که قادرند انقالب را به جل

شعار جمھورى را تماما فراموش کرده است و شعار حکومت انقالبى موقت را مستقيما با
مآبانه مربوط به مجلس مؤسسان ھمگانى ھمتراز نموده و ھر دوى اينھا را شعار آسواباژدنيه

  !!مينامد" پيروزى قطعى انقالب"

نويس آتيه ما مورد استفاده تاريخآرى اين است آن واقعيت مسلّمى که ما مطمئنيم بعنوان راھن



کنفرانس سوسيال دمکراتھا در ماه مه سال. سوسيال دمکراسى روسيه قرار خواھد گرفت
اى را تصويب مينمايد که درباره لزوم سوق انقالب دمکراتيک بجلو کلمات قطعنامه ١٩٠٥

وازىخوبى ادا ميکند ولى در عمل آن را بعقب ميکشد و از شعارھاى دمکراتيک بورژ
  .طلب گامى فراتر نمينھد سلطنت

ھا دوست دارند ما را مالمت نمايند از اينکه ما به خطر حل شدن پرولتاريا در نوايسکرايى
ما خيلى مايل بوديم کسى را ببينيم که بتواند صحت اين. دمکراسى بورژوازى اعتنايى نداريم

کارگر سوسيال دمکرات ھاى مصوبه در کنگره سوم حزب مالمت را از روى متن قطعنامه
سوسيال دمکراسى که زمينه: ما در پاسخ معارضين خود خواھيم گفت. روسيه ثابت کند

عملش جامعه بورژوازى است، نميتواند بدون اينکه در بعضى موارد با دمکراسى
اختالفى که بين ما و شما در اين. گام بردارد در سياست شرکت نمايد ھمدوش بورژوازى

رد اين است که ما ھمدوش بورژوازى انقالبى و جمھوريخواه حرکت ميکنيممورد وجود دا
ھمدوشيد ايضا بدون طلب بورژوازى ليبرال و سلطنت بدون اينکه با آن درآميزيم ولى شما با
  .بر اين منوال است اينکه با آن درآميزيد، جريان قضيه

طلب، دمکرات مشروطه" ايد با شعارھاى حزب شعارھاى تاکتيکى شما بنام کنفرانس داده
و حال آنکه شما متوجه اين مطابقت نشده طلب مطابقت ميکند حزب بورژوازى سلطنت يعنى

  .ايد کشيده شده ھا اى بدنبال آسواباژدنيه ايد و به اين طريق عمال و به آن پى نبرده

م بااي شعارھاى تاکتيکى که ما به نام کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه داده
چنين بورژوازى. شعارھاى بورژوازى دمکراتيک انقالبى و جمھوريخواه مطابقت مينمايد

 .[٧]اى در نيامده است و خرده بورژوازى ھنوز در روسيه بصورت يک حزب بزرگ توده
يه اين حزب فقط کسانى ميتوانند شک کنند که از جريانولى در موجود بودن عناصر اول
قصد ما آن است که نه فقط پرولتاريا را که بتوسط حزب. وقايع روسيه اطالعى نداشته باشند

سوسيال دمکرات متشکل شده است بلکه اين خرده بورژوازى را نيز که قادر است با ما
ب کبير روسيه با احراز موفقيتدر صورتى که انقال(ھمدوش گام بردارد رھبرى نماييم 

  .(جريان يابد

تنزل طلب و سلطنت ليبرال کنفرانس با قطعنامه خود بطور غير آگاھانه تا سطح بورژوازى
ولى کنگره حزب با قطعنامه خود آگاھانه آن عناصر دمکراسى انقالبى را که قادر .مينمايد

  .ارتقاء ميدھد به مبارزه ھستند نه داّللى، تا سطح خود

ما بدون اينکه اشتباه بزرگى. چنين عناصرى بيش از ھمه در بين دھقانان يافت ميشوند
مرتکب شده باشيم ميتوانيم، ھنگامى که گروھھاى اجتماعى بزرگ را بر حسب تمايالت
سياسى آنان تقسيم مينماييم، دمکراسى انقالبى و جمھوريخواه را با توده دھقانان مطابق بدانيم

مان معنى و با ھمان قيود و شرايط مستترى که ميتوان طبقه کارگر را با سوسيالالبته به ھ -
گيريھاى خود را با عبارت به عبارت ديگر ما ميتوانيم نتيجه. دمکراسى مطابق دانست

را در نظر دارد در [٨]عموم ملت خود که سياسى کنفرانس با شعارھاى: زيرين افاده نماييم



کنگره حزب با شعارھاى .سطح توده مالکين تنزل مينمايند لحظه انقالبى غير آگاھانه تا
ما .توده دھقانان را تا سطح انقالبى ارتقاء ميدھد سياسى خود که عموم ملت را در نظر دارد

بفرماييد: گويى بما بدھد اعالم ميداريم نقيض به کسى که به سبب اين استنتاج نسبت تمايل به
 اين اصل را تکذيب نماييد که ھر آينه ما قدر نباشيم انقالب را به پايان خود برسانيم، ھر آينه
انقالب طبق نظر آسواباژدنيه يعنى فقط و فقط به شکل مجلس نمايندگانى که از طرف تزار

 "پيروزى قطعى"ام مؤسسان به آن داد به دعوت شده باشد و فقط به عنوان مسخره ميتوان ن
ماّلک و بورژوازى در اين صورت اين انقالبى خواھد بود که در آن عنصر -، منجر گردد

بعکس اگر ُمقّدر است که انقالب واقعا کبيرى را بگذرانيم، اگر. تفوق خواھد داشت بزرگ
ب را به پايان و به پيروزىندھد، اگر ما قادر باشيم انقال" سقط جنين"تاريخ اين بار اجازه 

ھا در اينصورت اين قطعى آن برسانيم، ولى نه طبق مفھوم آسواباژدنيه و نوايسکرايى
  .انقالبى خواھد بود که عنصر دھقانى و پرولتاريايى در آن تفوق خواھد داشت

ھا عدول از اين عقيده شايد اين موضوع که ما از چنين تفوقى صحبت ميکنيم به نظر بعضى
الوقوع جنبه بورژوايى دارد؟ با آن ھمه افراط در استعمال اين مفھوم ايد که انقالب قريببي

به اين مناسبت مکث روى اين. که ما در ايسکرا ميبينيم، چنين چيزى بسيار ممکن است
  .مسأله خيلى بمورد خواھد بود

 زيرنويسھا

بيشتر به يک گروه روشنفکر تروريست شبيه ھستند تا به نطفه يک" سوسياليست رولوسيونرھا" [٧]
گرچه فعاليت فعاليت اين گروه در ماھيت امر متوجه عملى نمودن وظايف مربوط به. چنين حزبى

  .بورژوازى انقالبى و جمھوريخواه است

ھاى مخصوصى به آنھا اختصاص داده منظور ما شعارھاى مخصوص دھقانان نيست که قطعنامه [٨]
  .شده است
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٦ 

خطر اينکه پرولتاريا در مبارزه با بورژوازى 
ناپيگير آزادى عمل را از دست بدھد از کجاست؟

 
اين يعنى چه؟ يعنى اينکه. مارکسيستھا مسلّما معتقدند که انقالب روسيه جنبه بورژوايى دارد

آن اصالحات دمکراتيک در رژيم سياسى و آن اصالحات اجتماعى و اقتصادى که براى
دارى و بخودى خود نه تنھا موجبات اضمحالل سرمايه -اند،  ضرورى پيدا کردهروسيه جنبه 

سيادت بورژوازى را فراھم نميسازند، بلکه بعکس براى اولين بار زمينه را بطور واقعى
دارى آماده مينمايند و براى اولين براى تکامل وسيع و سريع اروپايى و نه آسيايى، سرمايه

رولوسيونرھا-سوسياليست. مثابه يک طبقه ميسر ميسازندبار سيادت بورژوازى را ب
دارى نميتوانند اين قضيه را درک کنند، زيرا آنھا الفباى قوانين تکامل توليد کااليى و سرمايه

را نميدانند و به اين موضوع پى نميبرند که حتى موفقيت تام قيام دھقانان، حتى تجديد تقسيم
نيز) يا چيزى از اين قبيل" بندى سياه تقسيم("ق تمايل آنان کليه اراضى بنفع دھقانان و بر طب

بندى دارى نميشود بلکه برعکس به تکامل آن کمک نموده و تقسيم ابدا باعث نابودى سرمايه
-عدم فھم اين حقيقت است که سوسياليست. طبقاتى خود دھقانان را تسريع خواھد کرد

اصرار در روى اين. خرده بورژوازى ميکند آگاه ھاى غير رولوسيونرھا را بدل به ايدئولوگ
حقيقت براى سوسيال دمکراسى نه تنھا از لحاظ تئورى بلکه از لحاظ سياست عملى نيز
حائز اھميت عظيمى است زيرا از اينجاست که حتمى بودن استقالل طبقاتى حزب پرولتاريا

  .فعلى ناشى ميگردد" دمکراتيک ھمگانى=در نھضت 

که از لحاظ مضمون) دمکراتيک اينجا چنين بر نميآيد که انقالبولى به ھيچ رو از 
به ھيچ رو. پرولتاريا نيست عظيم مورد عالقه) اجتماعى و اقتصادى خود بورژوايى است

از اينجا چنين برنميآيد که انقالب دمکراتيک، نميتواند ھم بشکلى بوقوع بپيوندد که بيشتر
باشد و" منّورالفکر"طان سرمايه مالى و مالک دار بزرگ، سل سودمندى آن متوجه سرمايه

  .ھم بشکلى که براى دھقان و کارگر سودمند باشد

و. ھا مفھوم و اھميت مقوله انقالب بورژوايى را از اساس غلط درک ميکنند نوايسکرايى
دائما اين فکر از استداللھاى آنھا تراوش ميکند که گويا انقالب بورژوايى انقالبى است که

.و حال آنکه ھيچ چيزى خطاتر از اين انديشه نيست. فقط عايد بورژوازى خواھد شدسودش 
انقالب بورژوايى انقالبى است که از حدود رژيم اجتماعى و اقتصادى بورژوايى يعنى

دارى است و انقالب بورژوايى مظھر تقاضاھاى تکامل سرمايه. دارى خارج نميشود سرمايه
را محو نميسازد بلکه برعکس آنھا را وسعت داده و عميقتر دارى ھاى سرمايه نه فقط پايه

به اين جھت اين انقالب تنھا منافع طبقه کارگر را منعکس ننموده بلکه منافع تمام. ميکند



دارى سيادت بورژوازى بر طبقه چون در رژيم سرمايه. بورژوازى را نيز منعکس مينمايد
ميتوان گفت که انقالب بورژوايى آنقدر که به کارگر امرى است ناگزير، لذا با حقانيت کامل
ولى اين فکر که انقالب بورژوايى ابدا منافع. نفع بورژوازى است به نفع پرولتاريا نيست

اين فکر بى اساس يا به تئورى عھد. پرولتاريا را منعکس نمينمايد کامال بى اساس است
با منافع پرولتاريا متضاد است وعتيق نارودنيکى منجر ميشود که ميگويد انقالب بورژوايى 

يه اين جھت آزادى سياسى بورژوازى براى ما الزم نيست و يا به آنارشيسم که ھرگونه
شرکت پرولتاريا را در سياست بورژوازى و انقالب بورژوايى و پارلمانتاريسم بورژوازى

م دربارهاز لحاظ تئورى اين فکر حاکى از فراموشى اصول مقدماتى مارکسيس. نفى ميکند
مارکسيسم بما ميآموزد که. دارى بر زمينه توليد کااليى ميباشد ناگزير بودن تکامل سرمايه

دارى اى که بناى آن بر توليد کااليى گذارده شده و در حال مبادله با ملل متمدنه سرمايه جامعه
مارکسيسم. دارى ميافتد است، در مرحله معيّنى از تکامل خود ناگزير خود نيز به راه سرمايه

ھا و آنارشيستھا را که تصور ميکردند مثال روسيه ميتواند ھاى نارودنيک گويى بطالن ھذيان
دارى را نپيمايد و از راه ديگرى سواى مبارزه طبقاتى، که بر زمينه و در راه تکامل سرمايه

که از روىدارى بيرون بجھد و يا اين دارى انجام مييابد، از سرمايه چھار ديوار ھمين سرمايه
  .آن جھش نمايد، بطور تکذيب ناپذيرى به ثبوت رسانيد

تمام اين اصول مارکسيسم با تفصيل کامل چه بطور عمومى و چه بطور خصوصى در
از اين اصول چنين مستقاد ميشود که فکر. مورد روسيه به ثبوت رسيده و حالجى شده است

 دارى، فکريست تکامل سرمايه تجسس راه نجات براى طبقه کارگر در چيزى بجز ادامه
در کشورھايى مانند روسيه آنقدر که به طبقه کارگر از کافى نبودن تکامل .ارتجاعى
از اينرو وسيعترين، آزادترين و. دارى نميرسد دارى آسيب ميرسد از خود سرمايه سرمايه

ليه بقاياىاز بين بردن ک. طبقه کارگر است عالقه مّسلم دارى مورد سريعترين تکامل سرمايه
دارى بند نھاده است، مسلما به حال طبقه کھن، که بر پاى تکامل وسيع، آزاد و سريع سرمايه

انقالب بورژوايى ھمانا تحولى است که بقاياى کھن يا بقاياى سرواژ را .سودمند است کارگر
هبا قطعيت ھر چ) اين بقايا تنھا شامل حکومت مطلقه نبود بلکه شامل سلطنت نيز ميشود(

تمامتر از سر راه خود ميروبد و موجبات تکامل ھر چه وسيعتر و ھر چه آزادتر و ھر چه
  .دارى را به طرزى ھر چه کاملتر فراھم مينمايد سريعتر سرمايه

انقالب .انقالب بورژوازى به منتھا درجه براى پرولتاريا سودمند است بدين سبب
ر چه انقالب بورژوازى کاملتر وھ. بورژوازى براى پرولتاريا مّسلما ضرورى است

تر و ھر چه پيگيرى آن بيشتر باشد، ھمانقدر ھم مبارزه پرولتاريا با بورژوازى در قطعى
اين استنتاج فقط ممکن است براى اشخاصى. راه نيل به سوسياليسم بيشتر تأمين خواھد بود

و در. يض بنظر آيدکه از الفباى سوسياليسم علمى بى اطالع ھستند تازه و عجيب و ضد و نق
 از لحاظ معيّنى ضمن از اين استنتاج اين اصل نيز مستفاد ميگردد که انقالب بورژوازى

اين اصل ھمانا از اين نقطه نظر. تا براى بورژوازى بيشتر سودمند است براى پرولتاريا
نفع بورژوازى در اين است که بر ضد پرولتاريا، به بعضى از بقاياى کھن: مّسلم است که

نفع بورژوازى در اين است که. اتکاء نمايد؛ مثال به رژيم سلطنت، به ارتش دائمى و غيره
انقالب بورژوازى تمام بقاياى کھن را بطور قطعى معدوم نسازد و برخى از آنھا را باقى



.بگذارد يعنى اين انقالب کامال پيگير نباشد، به ھدف نھايى نرسد، قطعى و بيرحمانه نباشد
کراتھا غالبا اين فکر را کمى طرز ديگر بيان ميکنند و ميگويند که بورژوازىسوسيال دم

خودش به خودش خيانت مينمايد، بورژوازى به امر آزادى خيانت ميکند و براى دمکراتيسم
اى که در جھت نفع بورژوازى در اين است که اصالحات الزمه. پيگير مستعد نيست

تر و از طريق رفرم تر، سست تر، با احتياط تدريجى دمکراسى بورژوازى بعمل ميآيد کندتر،
باشد نه از طريق انقالب، نفع وى در اين است که اين اصالحات در مورد مؤسسات

االمکان با احتياط بيشترى بعمل آيد و ھر قدر حتى) سلطنت مثال(دوران سرواژ " محترم"
يعنى دھقانان و بخصوص ممکن است فعاليت مستقل انقالبى و ابتکار و انرژى مردم عامى

کارگران را کمتر نشو و نما دھد، زيرا در غير اين صورت براى کارگران خيلى آسانتر
يعنى ھمان" تفنگ را از دوشى به دوش ديگر اندازند"خواھد بود که به اصطالح فرانسويھا 

يناى را که انقالب بورژوازى براى آنان مھيا خواھد نمود، ھمان آزادى را که ا اسلحه
اى بوجود خواھد آمد، که از انقالب خواھد داد، ھمان مؤسسات دمکراتيکى را که بر زمينه
  .سرواژ تصفيه شده است، بر ضد خود بورژوازى متوجه سازند

اى که در جھت دمکراسى براى کارگران، بعکس سودمندتر است که اصالحات الزمه
بورژوازى بعمل ميآيد از طريق رفرم نبوده بلکه از طريق انقالب باشد، زيرا راه رفرم راه

الوقت است، راه زوال تدريجى و دردناک اعضايى از پيکر مردم است تأخير است، رأى دفع
ز فاسد شدن اين اعضاء در درجه اول و بيش از ھمه پرولتاريا وا. که در حال فساد ميباشد
راه انقالبى عمل جراحى سريعى است که درد آن براى پرولتاريا از. دھقانان آسيب ميبينند

راه قطع مستقيم اعضاى در حال فساد است، راه کمترين گذشت و -ھمه کمتر است، اين راه 
منفور و پليد وابسته به آن است که فساد آنھا کمترين احتياط نسبت به سلطنت و مؤسسات

  .فضا را مسموم ميکند

به اين جھت اگر ما ميبينيم که مطبوعات بورژوا ليبرال ما در مقابل امکان راه انقالبى
زارى و شيون مينمايند، از انقالب ميترسند، تزار را از انقالب ميترسانند، ھّم خود را

ب احتراز شود و بخاطر رفرمھاى ناچيزى که بمثابهمصروف اين مينمايند که از انقال
علتش تنھا -بوسى ميدھند  اى در راه رفرم ھستند تن به فرومايگى و آستان گامھاى اوليه

روسيکه"نه فقط نشريات . مالحظه از سانسور و فقط ترس از صاحبان قدرت نيست
له غير علنى و آزادبلکه مج" ناشى دنى"و " ناشا ژيزن"، "سين آنچستوا"، "ودوموستى

اى خود موقعيت بورژوازى، بعنوان طبقه. آسواباژدنيه نيز از ھمين نقطه نظر پيروى مينمايد
خود. دارى، ناگزير موجب ناپيگيريش در انقالب دمکراتيک ميگردد در جامعه سرمايه

.موقعيت پرولتاريا، بعنوان يک طبقه، وى را مجبور ميسازد که دمکرات پيگير باشد
ژوازى از ترس پيشرفت و ترقى دمکراسى، که خطر افزايش قدرت پرولتاريا را در بربور

پرولتاريا جز زنجير خود چيزى ندارد از دست بدھد، ولى به. دارد، ھمواره به عقب مينگرد
لذا ھر اندازه انقالب بورژوازى در. کمک دمکراتيسم، تمام جھان را بدست خواھد آورد

خود پيگيرتر باشد به ھمان اندازه نيز امکان اينکه اين انقالب اجراى اصالحات دمکراتيک
به چيزى محدود گردد که فايده آن منحصر به بورژوازى است کمتر خواھد بود، ھر اندازه
انقالب بورژوازى پيگيرتر باشد به ھمان اندازه منافع پرولتاريا و دھقانان را در انقالب



  .دمکراتيک بيشتر تأمين خواھد نمود

مارکسيسم به پرولتاريا نميآموزد که از انقالب بورژوايى دورى جويد، در آن شرکت نکند،
رھبرى را در اين انقالب به بورژوازى واگذار کند، بلکه بعکس ميآموزد که با انرژى ھر
چه بيشترى در آن شرکت ورزد و براى رسيدن به يک دمکراتيسم پرولتاريايى پيگير و

ما نميتوانيم از چھار. ترين وجھى مبارزه نمايد نھايى آن به قطعى رساندن انقالب به ھدف
ديوار بورژوا دمکراتيک انقالب روسيه يکباره بخارج آن جستن نماييم ولى ما ميتوانيم حدود
اين چھار ديوار را به مقياس عظيمى وسعت دھيم، ما ميتوانيم و بايد در حدود اين چھار

و نيازمنديھاى مستقيم وى و در راه شرايطى که نيروھاى وىديوار در راه منافع پرولتاريا 
دمکراسى بورژوايى داريم تا. را براى پيروزى کامل آينده آماده ميسازد مبارزه کنيم

طلب يا طرفدار مجلس اعيان که از حق ھم زمستوويست سلطنت. دمکراسى بورژوايى
ا تزاريسم در باره يک مشروطيتولى پنھانى و در پس پرده ب" َدم ميزند"انتخابات ھمگانى 

ناقص و سر و ُدم بريده بند و بست ميکنند بورژوا دمکرات است و ھم دھقانى که اسلحه
خود" لوحانه جمھوريخواھى ساده"بدست بر ضد مالکان و مأمورين دولتى بپا ميخيزد و با 

ھم نظام آلمان را نظام بورژوا دمکراتيک. را مينمايد [٩]"بيرون کردن تزار"پيشنھاد 
ميگويند و ھم نظامى را که در انگلستان حکمفرماست؛ ھم نظامى را که در اتريش است

ولى. نظام بورژوا دمکراتيک ميگويند و ھم نظامى را که در آمريکا يا سوئيس حکمفرماست
ين فرق موجود بين مراحلھيھات مارکسيستى که در دوره انقالب دمکراتيک متوجه ا

در" اظھار فضل"ھاى مختلف اَشکال گوناگون آن نشود و به  مختلف دمکراتيسم و بين جنبه
است" انقالب بورژوايى"ھاى  و ميوه" انقالب بورژوايى"باره اينکه به ھر حال اين يک 

  .اکتفا ورزد

بينى خود ديکھاى ما درست از نوع ھمين فضل فروشانى ھستند که به نز نوايسکرايى
آنھا در ھمانجا و ھنگامى به چون و چرا در باره جنبه بورژوايى انقالب. مباھات ميکنند

اکتفا ميورزند که درست در ھمانجا و ھمان ھنگام بايد قادر بود فرق ميان دو دمکراسى
- انقالبى و دمکراسى بورژوايى سلطنتى-بورژوايى يعنى دمکراسى بورژوايى جمھورى

ما ديگر درباره تميز بين دمکراتيسم ناپيگير بورژوازى و دمکراتيسم. تميز دادليبرالى را 
آدم توى"آنھا که گويى در حقيقت به بيمارى . پيگير پرولتاريايى چيزى نميگوييم

جريان مبارزه متقابل طبقات"اى ماليخوليايى درباره اند، به گفتگوھ مبتال شده [١١٢]"غالف
از نقطه اکتفا ميورزند و آنھم ھنگامى که صحبت بر سر اين است که انقالب فعلى" متضاد

و شعارھاى دمکراتيک پيشرو ، و اختالف بين شعارھاىنظر دمکراتيک رھبرى شود
چنين اختالف بين نزديکترينخائنانه آقاى استرووه و ھمکارانش جّداً توضيح داده شود و ھم

منشى ليبرالى مالکين وظايف مبارزه واقعا انقالبى پرولتاريا و دھقانان از يک طرف و داّلل
تمام مطلب اکنون در ھمين. داران از طرف ديگر صريحا و دقيقا نشان داده شود و کارخانه

ا انقالب ما به پيروزىايد؛ مطلب در اين است که آي مسأله است که شما آقايان متوجه آن نشده
عظيم واقعى منجر خواھد شد يا اينکه فقطه به معامله ناچيزى ختم ميگردد، آيا اين انقالب به
ديکتاتورى انقالبى و دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان منجر خواھد شد يا اينکه بر سر



  !"زورش ته خواھد کشيد"مآبانه ليبرالى  مشروطيت شيپف

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

امر ريشه اختالف اصولى بين تاکتيک سوسيال دمکراتيک کنگره سوم حزب کارگر
اختالفى که اکنون ديگرھا يعنى  سوسيال دمکرات روسيه و تاکتيک کنفرانس نوايسکرايى

ھا ھنگامى که مسائل مربوط به نوايسکرايى. کامال ھويدا شده است، در ھمين مسأله است
تر، تاکتيک حزب کارگر در لحظه انقالب يعنى مسائلى را که براى حزب بمراتب بغرنج

دوتر است حل ميکردند اشتباھات اکونوميسم را احياء کرده و به اين طريق  مھمتر و حياتى
به اين جھت است که ما بايد با منتھاى توجه روِى. گام به پس را به سه گام تبديل کردند
  .تحليل مسأله مورد بحث مکث نماييم

ھا، که ما آن را در اينجا ذکر کرديم به اين خطر اشاره در آن قسمت از قطعنامه نوايسکرايى
ت ناپيگير بورژوازى آزادىشده است که مبادا سوسيال دمکراسى در مبارزه بر ضد سياس

تمام مطبوعات صرفا. عمل را از دست بدھد و مبادا در دمکراسى بورژوازى حل شود
نوايسکرايى سرشار از انديشه اين خطر است، اين انديشه محور واقعى تمام آن خط مشى را

از آن ھنگامى که(تشکيل ميدھد که از لحاظ اصولى در انشعاب حزبى ما پيروى ميشد 
الشعاع عوامل بازگشت بسوى اکونوميسم مل فتنه و جنجال در اين انشعاب کامال تحتعوا

پوشى اعتراف ميکنيم که اين خطر حقيقتا وجود دارد و اى پرده و ما بدون ذره). قرار گرفت
در. بخصوص اکنون در بحبوحه انقالب روس اين خطر اھميت خاصى کسب کرده است

که من اطالق دومى را بخود -پوبليسيستھاى سوسيال دمکراسى ھا يا  برابر تمام ما تئوريسين
العاده پُر مسئوليت قرار دارد و آن ناپذير و فوق اى تعويق وظيفه -بر اولى ترجيح ميدھم 

زيرا منبع اختالف نظر. است از کدام طرف اينکه معيّن کنيم تھديد اين خطر در حقيقت امر
ه آيا چنين خطرى وجود دارد يا خير، بلکه برما در مشاجره بر سر اين موضوع نيست ک

ايجاد مينمايد يا به" اقليت"روى  سر اين است که آيا اين خطر را جريان به اصطالح دنباله
  ."اکثريت"گرى  اصطالح انقالبى

براى رفع ھرگونه سوء تعبير و سوء تفاھمى قبل از ھمه متذکر ميشويم که خطرى که ما در
مربوط به جنبه سوبژکتيف قضيه نبود، بلکه به جنبه ابژکتيف آنباره آن صحبت ميکنيم 

مربوط است يعنى اينکه اين خطر ناشى از آن خط مشى ظاھرى نيست که سوسيال
دمکراسى در مبارزه خود تعقيب مينمايد بلکه ناشى از نتيجه نھايى مادى تمام مبارزه انقالبى

که آيا اين و يا آن گروه سوسيال دمکراتمطلب در اين نيست . است که اکنون انجام مييابد
-ميخواھد در دمکراسى بورژوازى حل شود يا نه و آيا اين حل شدن را احساس ميکند يا نه، 

در اينکه ھيچيک از سوسيال دمکراتھا داراى. از اين موضوع سخنى ھم در ميان نيست
وجه صحبت بر سر تمايل چنين تمايلى نيستند ما ھيچگونه شکى نداريم، بعالوه اينجا به ھيچ

و نيز مطلب در اين نيست که آيا اين يا آن گروه سوسيال دمکرات در طول تمام مدت. نيست
انقالب استقالل ظاھرى، خصوصيت و عدم وابستگى خود را در مقابل دمکراسى

هرا اعالم نمايند، بلک" استقالل"آنھا ميتوانند نه تنھا اين . بورژوازى حفظ خواھد کرد يا نه



جريان کار طورى از نظر ظاھرى آن را حفظ ھم بکنند، ولى با تمام اين احوال ممکن است
نتيجه. که آنھا در مبارزه بر ضد ناپيگيرى بورژوازى آزادى عمل را از دست بدھند بشود

"استقالل"نھايى سياسى انقالب ممکن است اينطور باشد که سوسيال دمکراسى با وجود 
خصوصيت کامل حزبى و تشکيالتى خود، در عمل استقالل خود را ظاھرى و با وجود حفظ

از دست بدھد، قادر نباشد ُمھر و نشان استقالل پرولتاريايى خود را بر جريان حوادث
"حل شدن"بگذارد و آنقدر ضعيف از کار درآيد که دست آخر و در انتھاى کار رويھمرفته 

  .يخى گرددآن در دمکراسى بورژوازى يک عمل انجام شده تار

حال ببينيم تھديد اين خطر از کدام طرف. اين است آنچه که خطر واقعى را تشکيل ميدھد
آيا از طرفى است که ما فکر ميکنيم يعنى از انحرافى است که سوسيال دمکراسى در: است

ھا فکر ميکنند يعنى وجود ايسکراى نو بطرف راست دارد يا از طرفى است که نوايسکرايى
و ھکذا" وپريود"و روزنامه " اکثريت"فى است که سوسيال دمکراسى در وجود از انحرا

  بطرف چپ دارد؟

حل اين مسأله، ھمانطور که ما متذکر شديم، منوط به اين است که عمليات نيروھاى مختلف
از لحاظ تئورى خصلت اين نيروھا. اجتماعى بطور ابژکتيف چگونه با يکديگر ترکيب شود

مارکسيستى اوضاع روسيه معيّن کرده است و حاال اين خصلت بوسيله لرا تجزيه و تحلي
تمام تجزيه. اقدامات آشکار گروھھا و طبقات در جريان انقالب از لحاظ عملى معيّن ميگردد

اند و تمام و تحليلى که مارکسيستھا از مدتھا قبل از دوران حاضر از لحاظ تئورى نموده
رد بسط حوادث انقالبى شده است به ما نشان ميدھد که ازمشاھداتى که از لحاظ عملى در مو

.نقطه نظر شرايط ابژکتيف ممکن است جريان و نتيجه نھايى انقالب روسيه دو جنبه پيدا کند
اصالح رژيم اقتصادى و سياسى روسيه در جھت دمکراسى بورژوايى امرى است اجتناب

ميشود که بتواند از اين اصالح ممانعتھيچ نيرويى در زمين يافت ن. ناپذير و غير قابل دفع
ولى با ترکيب عمليات نيروھاى موجوده فعلى که موِجد اين اصالح ھستند ممکن است. نمايد

يا کار) ١: چنين حاصل شود که نتيجه و يا شکل اين اصالح يکى از اين دو حال را پيدا کند
براى پيروزى قطعى، قوا) ٢که خاتمه مييابد و يا اين" پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم"به 

و" ناپيگيرترين"کافى نخواھد بود و در نتيجه کار به بند و بست تزاريسم با 
تمام تنوعات بى حد و حصر در. عناصر بورژوازى خاتمه مييابد" ترين خودغرض"

بينى آنھا نيست رويھمرفته درست به يکى از جزئيات و ترکيباتى که ھيچکس قادر به پيش
  .تيجه نھايى منجر ميگردداين دو ن

حال اين دو نتيجه را اوال از نقطه نظر اھميت اجتماعى آنھا و ثانيا از نقطه نظر موقعيت
در ھر يک از اين دو مورد) آن" آزادى عمل نداشتن"آن يا " حل شدن("سوسيال دمکراسى 

  .بررسى مينماييم

ھا ھنگام که نوايسکرايىچيست؟ ما ديديم " پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم"معناى 
در مورد. استفاده از اين عبارت حتى نزديکترين معناى سياسى آن را نيز درک نميکنند

و حال آنکه ما مارکسيستھا. مضمون طبقاتى اين مفھوم عدم درک آنھا از اين ھم بيشتر است



از کلماتى تهفريف) از قبيل گاپون(به ھيچ عنوانى نبايد نظير بسيارى از دمکراتھاى انقالبى 
ما بايد اين موضوع را دقيقا پيش خود. گرديم" انقالب کبير روسيه"، يا "انقالب"قبيل 

قرار" تزاريسم"حالجى نماييم که آن نيروھاى اجتماعى واقعا موجودى که در مقابل 
و به نيل) تزاريسم نيروى کامال موجودى است و براى ھمه کامال قابل درک است(اند  گرفته

چنين نيرويى نميتواند بورژوازى بزرگ، مالکان،. بر آن قادرند کدامند" ى قطعىپيروز"
ما ميبينيم که آنھا. که از پى ھواداران آسواباژدنيه ميرود باشد" انجمنى"داران و  کارخانه

ما ميدانيم که آنھا بنا بر موقعيت طبقاتى خود قادر به. اساسا طالب پيروزى قطعى نيستند
تزاريسم نيستند؛ مالکيت خصوصى، سرمايه و زمين، بند گرانى است بر مبارزه قطعى با

تزاريسم با دستگاه پليسى و. پاى آنھا که اجازه نميدھد در راه مبارزه قطعى قدم بردارند
بوروکراتيک و نيروھاى نظامى خود بر ضد پرولتاريا و دھقانان، به حدى براى آنھا الزم

پيروزى"خير، نيرويى که قادر است به . اريسم باشنداست که نميتوانند خواھان محو تز
نائل گردد فقط ممکن است مردم يعنى پرولتاريا و دھقانان باشند، در" قطعى بر تزاريسم

صورتى که نيروھاى اساسى و بزرگ در نظر گرفته شود و خرده بورژوازى ده و شھر
زى قطعى انقالب، برپيرو. "بين اين و آن تقسيم گردد) ھستند" مردم"که ايضا از (

 .استقرار ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک کارگران و دھقانان عبارت است از" تزاريسم
به آن اشاره نموده" وپريود"ھاى ما در مقابل اين استنتاج که دير زمانى است  نوايسکرايى

جز اين نيرو، نيرويى نيست که بتواند به پيروزى قطعى بر. است راه گريزى ندارند
  .ريسم نائل گرددتزا

و اين پيروزى ھمان ديکتاتورى خواھد بود، يعنى ناگزير بايد به نيروى جنگى، به مسلح
و" طرق علنى"ساختن توده و قيام اتکاء نمايد و نه اينکه به ارگانھاى مختلفى که از 

اين بجز ديکتاتورى چيزى ديگرى نميتواند باشد زيرا. ايجاد شده است" آميز مسالمت"
ى اصالحاتى که براى پرولتاريا و دھقانان ضرورت فورى و حتمى دارد موجباجرا

 بدون ديکتاتورى در ھم. مقاومت شديد مالکان، بورژوازى بزرگ و تزاريسم خواھد شد
که اين ولى واضح است. شکستن اين مقاومت و دفع تالشھاى ضد انقالبى غير ممکن است

اين. ه بلکه ديکتاتورى دمکراتيک استديکتاتورى يک ديکتاتورى سوسياليستى نبود
ھاى به پايه) بدون طى يک سلسله مراحل بينابينى تکامل انقالب(ديکتاتورى نميتواند 

بندى اساسى اين ديکتاتورى در بھترين حاالت ميتواند تقسيم. دارى گزندى وارد سازد سرمايه
پيگير و کامل و حتىجديدى را در مالکيت ارضى بنفع دھقانان عملى نمايد، دمکراتيسم 

آور آسيايى را نه فقط از زندگى دھات جمھورى را عملى سازد، تمام خصوصيات اسارت
کن کند، به بھبود جدى وضعيت کارگران و ارتقاء سطح ھا ريشه بلکه از زندگى کارخانه

يک چنين. رفاه مادى آنان بپردازد و باالخره اينکه شعله انقالب را به اروپا سرايت دھد
روزى ھنوز به ھيچ وجه انقالب بورژوايى ما را به انقالب سوسياليستى نخواھد رساند؛پي

اقتصادى بورژوايى خارج نخواھد-انقالب دمکراتيک مستقيما از قالب مناسبات اجتماعى
الوصف اين پيروزى خواه براى تکامل بعدى روسيه و خواه براى تمام جھان شد، ولى مع

ھيچ چيز مانند اين پيروزى قطعى انقالبى که در روسيه. ودحائز اھميت شگرفى خواھد ب
آغاز گرديده است نميتواند انرژى انقالبى پرولتارياى تمام جھان را تا اين حد باال ببرد و



  .راھى را که به پيروزى کامل منتھى ميشود تا اين درجه کوتاه نمايد

در اين مورد ما به. جداگانه اى است اى است، مسأله حال احتمال اين پيروزى تا چه درجه
ھيچ وجه طرفدار خوشبينى غير ُعقاليى نيستيم، ما به ھيچ وجه دشوارى عظيم اين وظيفه را

ولى وقتى به مبارزه اقدام مينماييم بايد خواھان پيروزى باشيم و بتوانيم راه. فراموش نميکنيم
را به اين پيروزى برسانند بدونتمايالتى که بتوانند ما . واقعى وصول به آنان را نشان بدھيم

راست است که نفوذ ما يعنى نفوذ سوسيال دمکراسى بر توده پرولتاريا. شک موجود است
ھنوز خيلى خيلى کم است؛ اِعمال نفوذ انقالبى در توده دھقانان بکلى ناچيز است؛ پراکندگى،

است، ولى انقالبفرھنگى، و جھل پرولتاريا و باالخص دھقانان ھنوز بى اندازه عظيم  بى
ھر گامى که انقالب بسوى. بسرعت مجتمع مينمايد و بسرعت اذھان را روشن ميسازد

تکامل برميدارد توده را بيدار ميکند و با نيروى غير قابل دفعى او را بطرف برنامه انقالبى،
يعنى يگانه چيزى که بطور پيگير و به نحو جامعى منافع واقعى و حياتى وى را منعکس

  .ند، ميکشاندميک

در تاريخ ھم شدت نيروى مخرب. به موجب قانون مکانيک، ُکنِش مساوى است با واکنش
طلبى انقالب تا درجه زيادى مربوط به اين است که تا چه اندازه سرکوبى تمايالت آزادى

عھد عتيق و نيروھاى فعال زمان معيّن" روبناى"شديد و مداوم و تا چه اندازه تضاد بين 
المللى از بسيارى لحاظ صورتى بخود ميگيرد که و اما موقعيت سياسى بين. وده استعميق ب

قيام کارگران و دھقانان، ھم اکنون. براى انقالب روسيه ديگر مساعدتر از اين ممکن نيست
اين قيام پراکنده و خودبخودى و ضعيف است ولى وجود نيروھايى را که. آغاز شده است

 .تند و بسوى پيروزى قطعى ميروند بطور قطعى مسلّم ثابت مينمايدقادر به مبارزه قطعى ھس

بند و. اگر اين نيروھا کفايت نکرد، در اين صورت تزاريسم موفق به بند و بست خواھد شد
ھا از دو طرف زمينه آن را آماده ھا و ھم حضرات استرووه بستى که ھم حضرات بوليگين

در بدترين -ناقص و سر و ُدم بريده و يا حتى  در چنين صورتى کار به مشروطه. ميسازند
اين نيز انقالب بورژوايى خواھد بود، منتھا. به مسخره مشروطه ختم خواھد شد -حاالت 

سوسيال دمکراسى تخيالت واھى. يک انقالب ِسقط شده و يک مولود نارس و حرامزاده
ز دست نميدھد و از ثباتنميکند، از طبيعت خيانتکار بورژوازى آگاه است، روحيه خود را ا

ترين و قدم، شکيبايى و متانت خود در کار پرورش طبقاتى پرولتاريا حتى در عادى
مشروطيت بوروژوازى دست" مآبانه شيپف"ترين روزھاى رونق و رفاه  يکنواخت

اى کم و بيش شبيه به نتيجه تقريبا تمام انقالبھاى دمکراتيک چنين نتيجه. برنخواھد داشت
قرن نوزدھم خواھد بود و در اين صورت تکامل حزب ما از راھى دشوار، اروپا در

  .َصعب، طوالنى ولى آشنا و کوبيده شده انجام خواھد گرفت

حال سؤال ميشود که آيا سوسيال دمکراسى در کداميک از اين دو حالت ممکنه در مقابل
داد؟ در کداميک بورژوازى ناپيگير و خودغرض واقعا آزادى عمل خود را از دست خواھد

حل"از اين دو حالت ممکنه سوسيال دمکراسى در دمکراسى بورژوايى عمال و يا تقريبا 



  ؟"ميشود

  .اى دشوارى به آن جواب داده شود کافى است اين سؤال واضح مطرح گردد تا بدون ذره

در اينھرآينه بورژوازى موفق شود بوسيله بند و بست با تزار انقالب روسيه را عقيم گذارد 
صورت سوسيال دمکراسى در مقابل بورژوازى ناپيگير واقعا آزادى عمل خود را از دست

به" حل ميشود"در اين صورت سوسيال دمکراسى در دمکراسى بورژوايى  -خواھد داد، 
اين معنى، که پرولتاريا موفق نخواھد شد ُمھر و نشان روشنى از خود بر انقالب بگذارد،

حساب خود" منشانه پِلِب"منشانه يا چنانچه وقتى مارکس ميگفت  لتارياموفق نخواھد شد پرو
  .را با تزاريسم يکسره سازد

ھا يا اگر مايل باشيد آنوقت ما طبق روش ژاکوبن -ھر آينه انقالب به پيروزى قطعى برسد، 
مارکس در جريده مشھور. ھا حساب خود را با تزاريسم يکسره خواھيم ساخت به شيوه پِلِب

تروريسم فرانسه تماما ھمان تسويه حساب: "مينويسد ١٨٤٨، در سال "روزنامه جديد راين"
ھا با دشمنان بورژوازى، با حکومت مطلقه، با فئوداليسم و با خرده بورژوازى، بشيوه پِلِب

منتشره از طرف ِمرينگ، جلد سوم صفحه Nachlass Marx مراجعه شود به کتاب" (است
که کارگران سوسيال دمکرات روسيه را در عصر انقالب دمکراتيکآيا آن کسانى ). ٢١١

 اند؟ ميترسانند ھيچگاه درباره معناى اين کلمات مارکس فکر کرده" ژاکوبينيسم"از مترسک 

ھا با ھواداران آسواباژدنيه ھاى سوسيال دمکراسى معاصر روس يعنى نوايسکرايى ژيروندن
و اما. رھاى خود عمال در ُدم آنھا قرار ميگيرنددر ھم نميآميزند ولى به حکم ماھيت شعا

ھواداران آسواباژدنيه يعنى نمايندگان بورژوازى ليبرال ميخواھند با تزاريسم از راه ماليمت
طلبى، از راه گذشت، يعنى بدون اينکه اشراف، نجباء و دربار را يعنى به شيوه اصالح

با مالطفت و ادب، آقامنشانه، دستکش -با احتياط يعنى بدون ھيچ عمل قاطع،  - برنجانند،
نمايندگان"شبيه آن دستکشى که آقاى پترونکويچ در موقع شرفيابى (سفيد بر دست 

مراجعه. ھا عاريه گرفته بود کلفت به حضور نيکالى سفّاک از يکى از گردن) ؟؟"(مردم
  .تسويه حساب نمايند") پرولتارى" ٥شود به شماره 

ھا و يا اى ھا، کنگره اسى معاصر يعنى بلشويکھا، وپريوديستھاى سوسيال دمکر ژاکوبن
ميخواھند با شعارھاى خود، خرده -نميدانم چه نام بگذارم  - [١١٣]ھا پرولتاريست

سطح دمکراتيسم پيگير بورژوازى انقالبى و جمھوريخواه و بخصوص دھقانان را به
آنھا ميخواھند مردم. پرولتاريا، که خصوصيت کامل طبقاتى خود را حفظ ميکند، ارتقاء دھند

تسويه حساب نمايند، دشمنان" منشانه پِلِب"يعنى پرولتاريا و دھقانان با سلطنت و اشراف 
ند، و نسبت بهآزادى را بيرحمانه نابود سازند، نيروى مقاومت آنان را با زور سرکوب نماي

  .ميراث لعنتى سرواژ و آسيا منشى و تحقير نسبت به بشر، کوچکترين گذشتى روا ندارند

تقليد نماييم و ١٧٩٣ھاى سال  البته معنى اين آن نيست که ما ميخواھيم حتما از ژاکوبن
ما داراى. ابدا چنين قصدى نداريم. نظريات، برنامه، شعارھا و شيوه کار آنھا را بپذيريم



.برنامه جديد ھستيم نه قديم، و آن برنامه حداقل حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه است
ھر آينه. ما داراى شعار جديد ھستيم؛ ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان

ھاى عمل جديدى ھم خواھيم داشت که عمر ما تا پيروزى واقعى انقالب کفاف دھد شيوه
با چگونگى و ھدفھاى حزب طبقه کارگر که انقالب کامل سوسياليستى رامتناسب خواھد بود 

منظور ما از اين مقايسه فقط توضيح اين مطلب است که. العين خود قرار داده است نصب
نمايندگان طبقه مترقى قرن بيستم، که پرولتاريا باشد، يعنى سوسيال دمکراتھا نيز به ھمان

تقسيم ميشوند که نمايندگان طبقه مترقى قرن) اح انقالبىجناح اپورتونيستى و جن(دو جناحى 
  .ھا ھا و ژاکوبن ھژدھم، که بورژوازى بود به آن تقسيم ميشدند، يعنى به ژيروندن

فقط در صورتى که انقالب دمکراتيک به پيروزى کامل برسد، پرولتاريا در مبارزه بر ضد
ن صورت وى در دمکراسىبورژوازى ناپيگير آزادى عمل خواھد داشت، فقط در اي

تر پرولتاريايى و و ُمھر و نشان پرولتاريايى يا بعبارت صحيح" حل نخواھد شد"بورژوايى 
  .دھقانى خود را بر تمام انقالب خواھد گذارد

براى اينکه پرولتاريا در مبارزه بر ضد دمکراسى بورژوازى ناپيگير آزادى عمل: خالصه
و نيرومند باشد تا بتواند آگاھى دھقانان را به سطح خودآگاھىداشته باشد بايد بقدر کافى آگاه 

انقالبى ارتقاء دھد و تعرض آنھا را ھدايت نمايد و به اين طريق باالستقالل به عملى نمودن
  .يک دمکراتيسم پيگير پرولتارياى موفق گردد

چنين است مسأله خطر فقدان آزادى عمل در مبارزه بر ضد بورژوازى ناپيگير که
.بورژوازى ھميشه ناپيگير خواھد بود. اند ھا آن را تا اين اندازه ناشيانه حل کرده نوايسکرايى

که [١٠]ثمرتر از اين اين نيست که سعى شود شرايط يا موادى تر و بى لوحانه ھيچ چيز ساده
رياى مردم محسوب اى آنھا ممکن باشد دمکراسى بورژوازى را دوست بىبا وجود اجر

او تنھا وقتى ميتواند. تنھا پرولتارياست که ميتواند مبارز پيگير راه دمکراتيسم باشد. نمود
اگر. مبارز پيروزمند دمکراتيسم باشد که توده دھقانى نيز به مبارزه انقالبى وى بپيوندد

کار کفايت نکند آنگاه بورژوازى در رأس انقالب دمکراتيک نيروى پرولتاريا براى اين
براى جلوگيرى از. اى به آن خواھد داد قرار خواھد گرفت و جنبه ناپيگير و خودغرضانه

 .اين امر بوسيله ديگرى جز ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان وجود ندارد

ھا، چنانچه مفھوم عينى م که تاکتيک نوايسکرايىبه اين طريق ما به اين نتيجه مسلّم ميرسي
تبليغ آشفتگى سازمانى که .مطابق دلخواه دمکراسى بورژوازى است آن را در نظر گيريم،

حتى به مرحله مراجعه به افکار عمومى و اصل سازش و جدايى مطبوعات حزبى از حزب
ياسى ھمگانىاختالط شعارھاى س -کاھش اھميت وظايف قيام مسلحانه،  -ميرسد، 

تحريف عمدى در شرايط - طلب،  پرولتارياى انقالبى با شعارھاى بورژوازى سلطنت
حاصل جمع تمام اينھا درست ھمان سياست -، "پيروزى قطعى انقالب بر تزاريسم"

روى در لحظه انقالب است که، بجاى اينکه يگانه راه رسيدن به پيروزى را نشان بدھد دنباله
بى و جمھوريخواه توده مردم را در پيرامون شعار پرولتاريا ِگرد آورد،و تمام عناصر انقال

برعکس پرولتاريا را از راه منحرف ميکند، نظم تشکيالتى وى را بر ھم ميزند، ذھنش را



  .مشوب ميسازد و از اھميت تاکتيک سوسيال دمکراسى ميکاھد

امه به آن رسيديم، ھمانبراى اثبات صحت اين نتيجه که ما از راه تجزيه و تحليل قطعن
اوال ببينيم يک منشويک صاف و ساده. مسأله را از جھات ديگر مورد بررسى قرار ميدھيم

گرجستان تاکتيک ايسکراى نو را چگونه تصوير" سوسيال دمکرات"گو در روزنامه  و ُرک
"ايسکراى نو"ثانيا ببينيم در شرايط سياسى حاضر چه کسى عمال از شعارھاى . مينمايد

  .استفاده ميکند

 زيرنويسھا و توضيحات

  .٢، تبصره ٣٣٧آسواباژدنيه، صفحه  ٧١مراجعه شود به شماره  [٩]

لغو شد [١١٤]ھمان کارى که استاروور سعى داشت در قطعنامه خود که از طرف کنگره سوم [١٠]
 .اى که از آن ھم بدتر از آب در آمده است بکند س کوشيده است در قطعنامهبکند و ھمان کارى که کنفران

آدم توى"نام خود اين داستان ھم . قھرمان يکى از داستانھاى چخوف است -" آدم توى غالف" [١١٢]
فکرى ھستند که از ھر گونه نوآورى و ابتکار در صطالح، عاميان کوتهمنظور از اين ا .است" غالف
  .ھراسند

ھا اى منظور از کنگره. اسامى مختلف بلشويکھاست - ھا ھا، پرولتاريست اى وپريوديستھا، کنگره [١١٣]
ھاى ھا، از نامه روزنامه ھا و پرولتاريست وپريوديست. نگره سوم حزب استشرکت کنندگان در ک

  .مشتق شده است که از سوى بلشويکھا منتشر ميگرديد" پرولتارى"و " وپريود"

درباره روش حزب نسبت به ليبرالھا) پوترسف. ن.نام مستعار آ(منظور قطعنامه استاروور  [١١٤]
دمکراسى"لنين در مقاله . است که در کنگره دوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه صادر شده بود

 .نيز اين قطعنامه را مورد انتقاد قرار داده است" کارگرى و دمکراسى بورژوايى

→ ↑ ←  

 اسى در انقالب دمکراتيکدو تاکتيک سوسيال دمکر: لنين
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 "کارانه از حکومت برکنارى محافظه"تاکتيک 
 

درج") سوسيال دمکرات" ١شماره (منشويکى تفليس " کميته"مقاله نامبرده که در ارگان 
نويسنده آن ھنوز کامال برنامه ما را. است" زمسکى سابور و تاکتيک ما"شده، عنوانش 

او شعار جمھورى ميدھد ولى در خصوص تاکتيک چنين استدالل. فراموش نکرده است
  :مينمايد

يا بايد به زمسکى سابور که از طرف: دو راه ميتوان نشان داد) جمھورى(د براى حصول اين مقصو"
دولت دعوت شده است ھيچگونه توجھى نکرد و بوسيله اسلحه دولت را شکست داد و دولتى انقالبى
تشکيل داد و مجلس مؤسسان را دعوت نمود، يا آنکه بايد اعالم داشت که زمسکى سابور مرکز

دست نسبت به اعضاى آن و فعاليت آن اِعمال نفوذ نمود و به قوه جبريه آن راعمليات ماست و اسلحه ب
اين. وادار کرد که خود را مجلس مؤسسان اعالم نمايد و يا توسط آن، مجلس مؤسسان را دعوت کرد

  ".حال ببينيم کداميک از آنھا بيشتر براى ما سودمند است. دو تاکتيک با يکديگر بسيار متفاوتند

اى که ما آن را ھايى را که بعدا در قطعنامه ھاى روسيه ايده زى که نوايسکرايىاينست طر
توجه کنيد که اين مقاله قبل از حوادث. تجزيه و تحليل کرديم منعکس شده است بيان مينمايد

.بوليگين ھنوز پا به عرصه وجود نگذاشته بود" اليحه"تسوسيما و وقتى نوشته شده است که 
ا طاق شد و بارھا در صفحات جرايد علنى اظھار عدم اعتماد کردند، ولىحتى طاقت ليبرالھ

او اعالم ميکند که. باورتر در آمده است سوسيال دمکرات نوايسکرايى از ليبرالھا خوش
اى به قول تزار باور دارد که ھنوز مجلس و به اندازه" در حال تشکيل است"زمسکى سابور 

بوجود) ؟"مجلس مشاوره قانونگذارى"و يا " لتىشايد مجلس دوماى دو(زمسکى سابور 
گوتر و اين تفليسى ما، که ُرک. نيامده پيشنھاد ميکند آن را مرکز عمليات خود قرار دھيم

که با(را " تاکتيک"ر از مصنفين قطعنامه مصوبه کنفرانس است، ھر دو j صاف و ساده
ھد و ميگويد که دومىدر يک سطح قرار نميد) لوحى بى نظيرى تشريح کرده است ساده

  :گوش کنيد". سودمندتر است"

چنانچه ميدانيد انقالبى که در پيش است انقالبى بورژوايى يعنى ھدفش آنچنان در رژيم. تاکتيک اول"

يعنى نسبت به اين) کنونى است که نه فقط پرولتاريا بلکه تمام جامعه بورژوازى نيز نسبت به آن
پرولتارياى مبارز و. داران نيز مخالف دولتند ت حتى خود سرمايهتمام طبقا. عالقمند است) تغيير

بورژوازى مبارز در حدود معيّنى دوش بدوش ھم ميروند و متفقا از دو جھت مختلف بر حکومت
بدين سبب. دولت در اينجا بکلى تنھا بوده و از ھمدردى جامعه محروم است. مطلقه حمله ميکنند

المجموع ھنوز آنقدرھا آگاه و پرولتارياى روسيه من حيث. سانبرانداختن دولت کارى است بس آ
وانگھى اگر پرولتاريا قادر به انجام اين کار بود،. متشکل نيست که خودش به تنھايى بتواند انقالب کند

پس صالح و صرفه ما در اين است. ميکرد، نه انقالب بورژوايى) سوسياليستى(انقالب پرولتاريايى 
حد مانده نتواند در صفوف اپوزيسيون جدايى افکند، يعنى بورژوازى را بخود ملحقکه دولت بدون مت



  ..."کند و پرولتاريا را منفرد سازد

پس صالح و صرفه پرولتاريا در اين است که دولت تزارى نتواند بورژوازى و پرولتاريا
د اشتباھاشايد ارگان گرجستان بجاى اينکه آسواباژدنيه ناميده شو! را از ھم جدا کند

ببينيد چه فلسفه بيمانندى در مورد انقالب دمکراتيک! ناميده شده است" سوسيال دمکرات"
العين نميبينيم که تفليسى بيچاره با اين تعبير و تفسير درازگويانه مگر ما اينجا به رأى! ميبافد

ده است؟چگونه سر در گم ش" انقالب بورژوازى"َروى خود درباره مفھوم  آميخته با دنباله
اين شخص از موضوع احتمال منفرد ماندن پرولتاريا در انقالب دمکراتيک بحث مينمايد و

از متحدين! يعنى دھقانان را... يک موضوع بى اھميت .فراموش ميکند يک موضوع را
ھاى ماّلک را ميشناسد و باب طبع خود ميداند و از دھقانان ممکنه پرولتاريا او زمستوويست

با اين موضوع آيا ما حق نداشتيم از اينکه گفتيم! د و آنھم در جايى مانند قفقازاطالعى ندار
ايسکراى نو با استداللھاى خود به عوض اينکه دھقانان انقالبى را باال بکشد و متفق خود

  طلب تنزل مينمايد؟ سازد، خود تا سطح بورژوازى سلطنت

و حکومت مطلقه ھم ھدفش. ناگزير استدر صورت عکس، شکست پرولتاريا و پيروزى دولت  ..."
بدون ترديد حکومت مطلقه در زمسکى سابور خود، نمايندگان اشراف زمستواھا، شھرھا،. ھمين است

اين حکومت خواھد کوشيد. دانشگاھھا و ساير مؤسسات بورژوازى را بسوى خويش جلب خواھد نمود
و پس از اينکه به اين طريق. ا خود آشتى دھدآنان را با گذشتھاى ناچيز اغفال نمايد و به اين طريق ب

.اند خواھد نمود موقعيت خود را مستحکم کرد تمام ضربات خود را متوجه مردم کارگرى که تنھا مانده
ولى آيا ميتوان اين عمل را از راه اول. وظيفه ما اين است که از چنين عاقبت فالکتبارى جلوگيرى کنيم

چ توجھى به زمسکى سابور نکرديم و خودمان شروع به آماده شدنانجام داد؟ فرض کنيم که ما ھي
براى قيام نموديم و در يکى از روزھا سالح بدست براى مبارزه به خيابان رفتيم و ديديم که در برابر

طى مدتى که ما خود را. ما يک دشمن نايستاده، بلکه دو دشمن ايستاده است؛ دولت و زمسکى سابور
فرصت کرده با ھم کنار آمدند و بين خود سازش کردند، قانون مشروطيتى بنفع خود آماده ميکرديم آنھا

اين تاکتيکى است که نفعش مستقيما عايد دولت. وضع کردند و حکومت را بين خود تقسيم نمودند
  ..."ميشود و ما بايد با شدتى ھر چه تمامتر از آن احتراز جوييم

در طى اين"تھيه قيام احتراز جوييم زيرا " اکتيکت"بايد از ! چقدر ُرک و راست گفته شده
آيا ميتوان حتى در مطبوعات قديمى! دولت با بورژوازى داخل بند و بست ميشود" مدت

کامال دوآتشه نيز چنين چيزى يافت که اينگونه سوسيال دمکراسى انقالبى را" اکونوميسم"
و دھقانان که آتش آن گاه اينجا ودار و مفتضح کرده باشد؟ قيامھا و طغيانھاى کارگران  لکه

واقعيت است، ولى زمسکى سابور جز وعده و نويد بوليگينى چيزى -گاه آنجا مشتعل ميشود 
از تاکتيک تھيه و تدارک: شھر تفليس مقرر ميدارد که" سوسيال دمکرات"نيست و آنوقت 

مسکى سابور دستيعنى ز" مرکز اِعمال نفوذ"براى قيام احتراز جوييم و در انتظار تشکيل 
  ...روى دست بگذاريم

تاکتيک دوم، بعکس، عبارت از اين است که زمسکى سابور را تحت نظارت خود قرار دھيم و به ..."

  .[١١]آن امکان ندھيم طبق اراده خود عمل نمايد و با دولت کنار بيايد

ما از زمسکى سابور تا آنجايى پشتيبانى خواھيم کرد که بر ضد حکومت مطلقه مبارزه مينمايد و در



ما با مداخله جدى و با زور. مواردى که با حکومت مطلقه از در آشتى درآيد با آن مبارزه خواھيم کرد
کاران را از راديکالھا را بسوى خود جلب ميکنيم، محافظه [١٢]بين نمايندگان جدايى مياندازيم

در سايه. حکومت برکنار مينماييم و به اين طريق تمام زمسکى سابور را به راه انقالب وارد ميکنيم
وزيسيون ھمواره نيرومند خواھد بود و به اين طريق استقرارچنين تاکتيکى دولت ھمواره تنھا و اپ

  ".رژيم دمکراسى آسان خواھد شد

ترين شبه ھا بسوى مبتذل حال بگذار بگويند که ما در مورد روآور شدن نوايسکرايى! بله، بله
اين درست قضيه ھمان گرد مشھور ضد مگس است که بنا بر آن. اکونوميسم، مبالغه ميکنيم

جدا کردن نمايندگان زور با. ل مگس را گرفت و از آن گرد رويش پاشيد تا بميردبايد او
 تمام و انداختن -" کاران از حکومت برکنار نمودن محافظه"زمسکى سابور از يکديگر، 

، بلکه ھمينطورى،"ژاکوبينى"بدون ھيچ قيام مسلحانه  ...مجراى انقالبى زمسکى سابور به
  .اعضاى زمسکى سابور نسبت به" اِعمال نفوذ"رلمانى و نجيبانه، تقريبا با روش پا

ميگفتند که روسيه ھميشه کالھھاى از مد افتاده و منسوخ اروپا را به سر! بيچاره روسيه
اش را نداده است، ولى کرتينيسم ھنوز پارلمانش را نداريم و حتى بوليگين ھم وعده. ميگذارد
  .تا دلتان بخواھد داريم [١١٥]پارلمانى

اين مداخله چگونه بايد صورت گيرد؟ قبل از ھمه ما طلب خواھيم کرد که زمسکى سابور از راه ..."
اين طرز} در ايسکرا؟{با اعالم . انتخاب ھمگانى، متساوى، مستقيم با اخذ رأى مخفى تشکيل گردد

ات بايد آزادى تام تبليغات پيش از انتخاباتى يعنى آزادى اجتماعات، آزادى بيان، آزادى قلم،انتخاب
 مصونيت انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و آزادى کليه مجرمين سياسى بوسيله قانون مسّجل گردد

براى آشناخود انتخابات ھم بايد ھر قدر ممکن است به تعويق افتد تا ما  . {بوسيله تزار نيکال؟}
و چون وضع مقررات مربوط به دعوت مجلس. کردن و آماده نمودن مردم وقت کافى داشته باشيم

سابور به کميسيون تحت رياست بوليگين وزير کشور واگذار شده است ما بايد نسبت به اين کميسيون و
ارانک برکنار کردن محافظه"اين است معنى تاکتيک } اعضاى آن نيز اِعمال نفوذ نماييم

با يک چنين} اگر کميسيون بوليگين از برآوردن تقاضاى ما امتناع ورزد .{!"از حکومت
و حق {!تاکتيک صحيح و عميقى از طرف ما، ديگر چنين چيزى ممکن نيست

انتخاب نمايندگان را فقط به توانگران بدھد، آنوقت ما بايد در امور اين انتخابات مداخله نماييم و از
نتخاب کنندگان را وادار سازيم کانديدھاى مترقى انتخاب نمايند و در زمسکى سابورطريق انقالبى ا

باألخره با کليه وسائل ممکنه، دمونستراسيون، اعتصاب و. طلب کنيم که مجلس مؤسسان تشکيل گردد
در صورت لزوم قيام، زمسکى سابور را وادار کنيم مجلس مؤسسان را دعوت نمايد و يا اينکه خود را

ھم} مدافع مجلس مؤسسان بايد پرولتارياى مسلح باشد و ھر دو باالتفاق. چنين مجلسى اعالم کنديک 
بسوى {؟"اند از حکومت برکنار شده"کارانى که  پرولتارياى مسلح و ھم محافظه

  .جمھورى دمکراتيک رھسپار خواھند شد

  ".تأمين خواھد کرد اين است تاکتيک سويال دمکراسى و فقط اين تاکتيک پيروزى را براى ما

نفوذ و خواننده تصور نکند که اين اراجيف غير قابل تصور قلمفرسايى يک نوايسکرايى بى
ھا يعنى کميته تفليس گفته کميته مرکزى نوايسکرايى ارگان خير، اين در. غير مسئول است

درقرار گرفته است، که  صريحا مورد تصويب ايسکرا از اين گذشته، اين اراجيف. ميشود



  :چنين ميخوانيم" سوسيال دمکرات"شماره صدم آن در خصوص اين شماره 

آزمودگى و قابليت نگارنده سطور کامال. شماره اول با روح و ذوقى سرشار نگاشته شده است"
اى را که براى خود تعيين کرده است به وجه با اطمينان ميتوان گفت که روزنامه وظيفه... مشھور است

  ".واھد داددرخشانى انجام خ

اگر اين وظيفه عبارت از اين است که فساد کامل مسلکى ايسکراى نو آشکارا به ھمه! آرى
.انجام يافته است" درخشانى"و ھر کس نشان داده شود بايد گفت که اين وظيفه واقعا به وجه 

با"ھا را تا سطح اپورتونيسم بورژوا ليبرال  ھيچکس ديگر نميتوانست تنزل نوايسکرايى
  .بيش از اين بيان نمايد" وح و ذوق و قابليتىر

 زيرنويسھا و توضيحات

اى در دست داريد؟ شايد ولى براى اينکه آزادى اراده را از اعضاى زمستو سلب کنيد چه وسيله - [١١]
  نوع مخصوصى از کاغذ تورنسل؟

براى مبارزه در خيابان زور"! بسط و تکامل داده شده"به اين ميگويند تاکتيک ! الخالق جلّ  - [١٢]
رفيق تفليسى، گوش کنيد، آخر دروغ گفتن ھم حدى". نمايندگان را با زور جدا کرد"نيست، ولى ميتوان 

  ...دارد

اپورتونيستھا معتقد بودند که سيستم پارلمانى کشوردارى سيستمى از ھر -" کرتينيسم پارلمانى" [١١٥]
جھت نيرومند و مبارزه پارلمانى يگانه شکل مبارزه سياسى و يا در ھر شرايطى شکل عمده مبارزه

 تينيسم نام بيمارىکر. لنين اين ايمان اپورتونيستھا را کرتينيسم پارلمانى ميناميد. سياسى است
 .مخصوصى است که با اختالل ِدماغ توأم است

→ ↑ ←  

 دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک: لنين

٨ 



 خط مشى آسواباژدنيه و ايسکراى نو
 

اکنون به مطلب ديگرى که آشکارا مؤيّد اھميت سياسى خط مشى ايسکراى نو است
  .بپردازيم

اى تحت عنوان العاده آموزنده آقاى استرووه در مقاله شايان توجه و بسيار اعلى و فوق
احزاب" انقالبيگرى برنامه"بر ضد ) آسواباژدنيه ٧١شماره " (چگونه بايد خود را يافت"

 .[١٣]آقاى استرووه بخصوص از شخص من ناراضى است. افراطى ما به جنگ ميپردازد
اما من از طرف خودم آنقدر از آقاى استرووه راضى ھستم که حدى بر آن متصور نيست؛

پرنسيپى کامل ھا و بر ضد بى من در مبارزه بر ضد اکونوميسم احيا شونده نوايسکرايى
ذکر اين. نميتوانستم بکنم آرزوى متفقى از اين بھتر را ھم" سوسياليست رولوسيونرھا"

را که در" اصالحاتى"موضوع که چگونه آقاى استرووه و آسواباژدنيه تمام جنبه ارتجاعى 
اند ما طرح برنامه سوسيال رولوسيونرھا در مارکسيسم شده است عمال به ثبوت رسانده

در خصوص اينکه چگونه آقاى استرووه ھر وقت از لحاظ. براى بار ديگر ميگذاريم
ھا را مورد تحسين قرار داده خدمتى صادقانه و شرافتمندانه و حقيقى به صولى نوايسکرايىا

من کرده کى و کجا فيمابين من از يک طرف و ببل و کائوتسکى از طرف ديگر اختالف
نظرى به ظھور پيوسته است که از لحاظ جدى بودن ولو اندک شباھتى با اختالف نظر بين

مثال شبيه اختالف نظرى باشد که در مورد مسأله ارضى در ببل و کائوتسکى داشته و
بين آنھا وجود داشت؟ بگذار آقاى استرووه براى آزمايش ھم شده به اين سه [١١٦]برسلو

  .پرسش پاسخ بدھد

اش اين است که شيوه ھمه جا و ھميشه وازى ليبرالبورژ: ولى ما به خوانندگان ميگوييم
تر ھمفکران خود را در کشور معيّن متقاعد کند که سوسيال دمکراتھاى اين کشور نامعقول

صدھا بورژوازى آلمان. ھستند" ھاى عاقلى بچه"از ھمه، ولى رفقايشان در کشور ھمسايه 
ھا کشيده ھا و کائوتسکى رخ ببل به" ھاى عاقل بچه"سوسياليستھاى فرانسه را بعنوان  بار
به رخ سوسياليستھاى" بچه عاقل"بورژوازى فرانسه ھمين چندى پيش ببل را بعنوان . است

ھا و ابلھان را شما فقط بچه! اين شيوه ديگر کھنه شده است، آقاى استرووه. فرانسه ميکشيد
المللى در تمام البى بينھمبستگى کامل سوسيال دمکراسى انق. ميتوانيد به اين دام بياندازيد

مسائل مھم برنامه و تاکتيک حقيقتى است غير قابل انکار، ما تاکنون به کّرات صحبت
  .و اکنون يکبار ديگر ھم صحبت خواھيم کرد [١٤]ايم کرده

مقاله آقاى استرووه حاوى يک سلسله اظھارات کامال جالب توجه است ولى ما به اين
دمکراسى روسيه را با"او ميخواھد . اى بنماييم اظھارات در اينجا فقط ميتوانيم عبوراً اشاره

روشنفکران"و در ضمن " اتکاء به ھمکارى طبقات ايجاد کند نه با اتکاء به مبارزه بين آنان
که آقاى استرووه با خضوع و خشوع" اشراف متمدن"از قبيل " (ازات اجتماعىداراى امتي

وزن و) "پيشخدمت واقعى مجالس بزرگان در برابرشان جبھه به زمين ميسايد... يک 



غير"را به اين حزب ) يعنى وزن کيسه پول(اعتبار مربوط به موقعيت اجتماعى خود 
راز تمايل ميکند جوانان را با اين نکته آشناآقاى استرووه اب. وارد خواھند کرد" طبقاتى

عبارت قالبى راديکالى حاکى از اينکه بورژوازى به وحشت افتاده و پرولتاريا و"سازد که 
ما از. (بيھوده و بيمصرف است" امر آزادى را به معرض خريد و فروش گذارده است

از جنگى که آقاى استرووهھيچ چيزى بھتر . صميم قلب به اين ابراز تمايل شادباش ميگوييم
بفرماييد،. مارکسيستى مينمايد صحت آن را ثابت نخواھد کرد" عبارات قالبى"بر ضد اين 

  (!آقاى استرووه، و اجراى نقشه درخشان خود را به آينده دور و دراز موکول نکنيد

از نظر مبحث ما، ذکر اين موضوع حائز اھميت است که اين نماينده بورژوازى روس که
داراى شّم سياسى است و در مقابل کوچکترين تغيير ھوا حساس است در لحظه فعلى عليه

آقاى استرووه اطمينان راسخ دارد. اوال عليه شعار جمھوريت. ميجنگد عملى چه شعارھاى
:او فراموش ميکند اضافه نمايد" (براى توده مردم نامفھوم و بيگانه است"به اينکه اين شعار 
ما خيلى مايل بوديم ببينيم آقاى استرووه در!) بصرفه بورژوازى نيستمفھوم است ولى 

شايد کارگران جزو مردم. ھا و مجامع ما چه پاسخى از کارگران دريافت ميکرد حوزه
جمھوريخواھى"نيستند؟ ولى دھقانان چطور؟ طبق گفته آقاى استرووه آنھا گاه از 

ولى بورژوازى ليبرال مطمئن است -") اربيرون کردن تز("اى پيروى ميکنند  "لوحانه ساده
طلبى آگاھانه خواھد آمد نه جمھوريخواھى سلطنت لوحانه ساده که بجاى جمھوريخواھى

، اين موضوع ھنوز مربوط است به کيفيت اوضاع، نهça dépend آقاى استرووه! آگاھانه
که بايد به تزاريسم و نه بورژوازى ھيچيک نميتوانند از بھبود اساسى وضعيت دھقانان

حساب زمينھاى اربابى انجام گيرد جلوگيرى نکنند و طبقه کارگر ھم نميتواند در اين کار به
  .دھقانان کمک نکند

".در جنگ داخلى ھمواره مھاجم حق بجانب نخواھد بود"ثانيا، آقاى استرووه تأکيد ميکند که 
ما البته. شريح کرديم مطابقت داردھا که ما فوقا ت اين ايده کامال با ھمان تمايالت نوايسکرايى

 گاھى ھم تاکتيک تدافعى. بصرفه است؛ خير ھمواره نميگوييم که در جنگ داخلى ھجوم
لزوم حتمى دارد، ولى بکار بردن اصلى که آقاى استرووه وضع کرده است در مورد موقتا

"راديکالىعبارت قالبى "اى از مفھوم  ، اتفاقا معنايش نشان دادن گوشه١٩٠٥روسيه سال 
").بورژوازى به وحشت ميافتد و امر آزادى را به معرض خريد و فروش ميگذارد("است 

کسى که در لحظه کنونى نميخواھد به حکومت مطلقه و به ارتجاع حمله کند، کسى که خود
آن کس بيھوده نام -را براى اين حمله حاضر نميکند، کسى که اين حمله را تبليغ نميکند 

  .ب روى خود ميگذاردطرفدار انقال

قيام"شورش را (را تقبيح مينمايد " شورش"و شعار " پنھانکارى"آقاى استرووه شعار 
با - " ھا راه يابى به توده"از لحاظ  -آقاى استرووه ھم به اين و ھم به آن ). ميداند" مينياتور

چه"ند مثال در ما ميخواستيم از آقاى استرووه سؤال کنيم که آيا ميتوا! نظر حقارت مينگرد
که آن را اثر يک نفر انقالبى افراطى ميداند، جايى را نشان بدھد که شورش تبليغ" بايد کرد؟

مثال بين ما و آقاى استرووه اختالف عظيمى" پنھانکارى"شده باشد؟ مگر در خصوص 
به روسيه وارد ميشود و" پنھانى"که " غير علنى"وجود دارد؟ مگر ما ھر دو در روزنامه 



و حزب کارگر سوسيال دمکرات" سايوز آسواباژدنيه" "پنھانى"ھاى  ورد استفاده گروهم
تشکيل" به حالت پنھانى"اى کارگرى ما اغلب  روسيه قرار ميگيرد کار نميکنيم؟ مجامع توده

ولى جلسات آقايان ھوادار آسواباژدنيه چطور؟. ما اين معصيت را مرتکب ميشويم -ميشود 
د که بتوانيد در مقابل اين طرفداران منفور پنھانکارى منفور به آن مباھاتآيا شما چيزى داري

  کنيد؟

اينجا ديگر. راست است، الزمه رساندن اسلحه به کارگران رعايت پنھانکارى شديد است
اما در خصوص قيام مسلحانه و يا" :گوش کنيد. آقاى استرووه با صراحت بيشترى سخن ميگويد

اى برنامه دمکراتيک قادر به ايجاد شرايط اجتماعى و روحى ن بايد گفت که فقط ترويج تودهانقالب به معنى فنى آ
به اين طريق حتى از آن نقطه نظرى ھم که من با آن شريک نيستم و. الزم براى قيام مسلحانه ھمگانى است

ھاى اصالحات ز ايدهاشباع توده ا -مبارزه فعلى در راه رھايى است،  ناگزير بنابرآن قيام مسلحانه پايان
  ."ترين کارھا محسوب ميشود ترين و ضرورى دمکراتيک، اساسى

او بجاى اينکه از لزوم قيام به منظور. آقاى استرووه سعى دارد از موضوع طفره رود
قيام آماده نشده يا قيام. پيروزى انقالب صحبت کند از ناگزير بودن آن صحبت ميکند

شکى نيست که ھيچ کس تضمين نخواھد. آغاز گرديده استخودبخودى و پراکنده ھم اکنون 
کرد که اين قيام به يک قيام مسلحانه تمام و کمال مردم منتج گردد، زيرا اين موضوع ھم به

که سنجش کامل آن، فقط طى خود مبارزه ميّسر(وضعيت نيروھاى انقالبى مربوط است 
ه کيفيات ديگرى که دز نظرو ھم بطرز رفتار دولت و بورژوازى و ھم يک سلسل) است

درباره ناگزير بودن، يعنى اطمينان قطعى به يک حادثه. گرفتن دقيق آن غير ممکن است
اگر شما. مشخص، که آقاى استرووه سخن را به آنجا ميکشاند حاجتى به گفتار نيست

براى ميخواھيد طرفدار انقالب باشيد بايد درباره اين موضوع صحبت کنيد که آيا قيام
؟ آيا الزمست موضوع قيام را فعاالنه مطرح نمود، درباره آنالزم است انقالب يروزىپ

تبليغ کرد و مجّدانه زمينه آن را بيدرنگ و با انرژى تمام فراھم ساخت يا خير؟ آقاى
استرووه نميتواند معنى اين اختالف را نفھمد؛ مثال او که مسأله لزوم حق انتخاب ھمگانى

اى مسلّم و قطعى است، بوسيله بميان کشيدن مسأله غير رات مسألهرا، که براى ھر دمک
اى که براى يک نفر مسلّم ناگزير بودن تحصيل آن در جريان انقالب حاضر، يعنى مسأله

آقاى استرووه، با طفره خود در مورد. پوشى نميکند سياستمدار داراى جنبه مبرم نيست، پرده
.مکتوم خط مشى سياسى بورژوازى ليبرال را بيان ميکندمسأله لزوم قيام، تمام ُکنِه ماھيت 

اوال بورژوازى معامله با حکومت مطلقه را بر قلع و قمع آن ترجيح ميدھد؛ بورژوازى در
 اين است معناى). اين ثانيا(ھر حال تمام بار مبارزه مسلحانه را بدوش کارگران مياندازد 

ن جھت است که او در مورد مسأله لزومبه ھمي. روى آقاى استرووه از مطلب طفره واقعى
مقدماتى" تبليغات"و " اجتماعى و روحى قيام"و به مسأله شرايط  راه قھقرا اختيار کرده قيام

در ١٨٤٨گو در سال  درست ھمانطور که بورژواھاى ياوه. درباره آن متوسل ميشود
ا ايجابپارلمان فرانکفورت، ھنگامى که جريان اوضاع دفع نيروى مسلح حکومت ر

مبارزه مسلحانه شده بود، ھنگامى که اِعمال" منجر به لزوم"ميکرد، ھنگامى که جنبش 
و در دوره تھيه و تدارک قيام درجه لزوم آن(نفوذى که فقط از راه تبليغات انجام ميگرفت 

بدل به خمودگى و ُجبن رذيالنه و بورژوامآبانه گشته بود، وقت خود را) صد برابر است



و آماده کردن" اى ترويج توده"ھا و  نامه ھا و تصميم نويسى، تھيه بيانيه نامهَصرف قطع
مينمودند، درست ھمينطور ھم آقاى استرووه خود را در پس" شرايط اجتماعى و روحى"

آقاى استرووه آنچه را که عده زيادى از. جمالت پنھان کردن از مسأله قيام طفره ميرود
وجه: نبينند، با وضوح کامل به ما نشان ميدھد و آن اينکه سوسيال دمکراتھا اصرار دارند

تمايز لحظه انقالب با لحظات تھيه و تدارک معمولى و عادى تاريخى ھمين است که در اين
 .متظاھر گردد و متظاھر ھم ميگردد در عمل لحظه حالت روحى، ھيجان و اعتقاد توده بايد

و يا بطور کلى ست؛ اين اصل در مورد تاريخانقالبيگرى مبتذل نميفھمد که حرف ھم عمل ا
ھا وجود ندارد و در مورد آن عصرھايى از تاريخ که برآمد سياسى آشکارى از طرف توده

.ھيچ کودتايى نميتواند جايگزين آن شود يا مصنوعا آن را بوجود آورد، مّسلما صدق مينمايد
جامعه از" روبناى کھنه"رسيد، وقتى رو نميفھمند که وقتى لحظه انقالب فرا  انقالبيوِن دنباله

ھا که در کار ايجاد ھر طرف شکاف برداشت، وقتى که برآمد سياسى آشکار طبقات و توده
روبناى جديدى براى خود ھستند صورت واقعيت بخود گرفت، ھنگامى که جنگ داخلى

تن بهاکتفا نمودن و در عين حال براى پرداخ" حرف"به  بشيوه گذشته آنوقت -آغاز شد، 
و" شرايط روحى"ندادن و شانه خالى کردن از عمل با استناد به  شعار صريح "عمل"
بطور کلى، معنايش ُجمود فکرى، رخوت و درازگويى يا به عبارت ديگر خيانت" تبليغات"

نمونه -سرايان بورژوا دمکرات فرانکفورت،  ياوه. به انقالب و غدر ورزى در آن است
  .ک چنين خيانت يا ُکندذھنى آميخته با درازگويى ھستندتاريخى فراموش نشدنى ي

ھا، از روى تاريخ جنبش روى انقالبى آيا ميخواھيد فرق بين انقالبيگرى مبتذل و دنباله
سوسيال دمکراتيک روسيه براى شما توضيح داده شود؟ ما آن را براى شما چنين توضيح

بنظر ما اکنون بمثابه روايات را که تازه گذشته ولى ١٩٠٢و  ١٩٠١سالھاى : ميدھيم
انقالبيگرى مبتذل قيل و قالى. در آن موقع تظاھرات آغاز شد. باستانى است بياد بياوريد

وع شدشر" ھاى خونين شبنامه"پخش  [١١٧]("رابوچيه دلو("راه انداخت " ھجوم"درباره 
اى که و به ايده" بازى مطبوعات"و به ) ام خطا نکند منشاء آن در برلين بود که اگر حافظه(

حاکى بود بايد به وسيله يک روزنامه در سراسر روسيه دست به تبليغات زد حمله آغاز
روى دنباله .[١١٨](نادژدين(نشينان است  گرديد و گفته شد که اين ايده ثمره خيالبافى کابينه

وسيله براى "بھترين" ھا در آنوقت، برعکس به تبليغ اين موضوع پرداخت که انقالبى
ولى سوسيال دمکراسى انقالبى چه روشى در پيش. است" مبارزه اقتصادى"تبليغات سياسى 

اندازى و آشوب. البى به ھر دوى اين جريانھا حمله ميکردگرفته بود؟ سوسيال دمکراسى انق
قيل و قال درباره ھجوم را سرزنش مينمود زيرا ھمه آشکارا ميديدند و يا ميبايستى ميديدند

 حتى روى را ھم تقبيح مينمود و سوسيال دمکراسى دنباله. آشکار توده کار فردا است که قيام
يما به ميان ميکشيد ولى نه به مفھوم دعوت آشکارشعار قيام مسلحانه ھمگانى را ھم مستق

بلکه به مفھوم يک) را بين ما بيابد" شورش"آقاى استرووه آن زمان نميتوانست دعوت به (
- که آقاى استرووه فقط اکنون به ياد آن افتاده است، " (تبليغات"، به مفھوم ناگزير استنتاج

، به مفھوم فراھم کردن ھمان)ب استآقاى استرووه محترم ما اصول ھميشه چند سال عق
گر اکنون درباره آن که نمايندگان دستپاچه بورژوازى معامله" شرايط اجتماعى و روحى"
و تبليغ) پروپاگاند(ترويج  آن موقع .قلمفرسايى مينمايند" با حالتى اندوھبار و بيموقع"



 .اول را احراز نميکردو تبليغ و ترويج به حکم شرايط عينى زمان واقعا جاى ) آژيتاسيون(
موضوع تأسيس يک روزنامه سياسى براى سراسر روسيه را، که انتشار ھفتگى آن آن موقع
آل محسوب ميشد، ممکن بود بعنوان سنِگ َمَحکى براى تھيه و تدارک قيام مطرح يک ايده

شعار تبليغات آن موقع (ھم اين موضوع مطرح شده بود" چه بايد کرد؟"و در رساله (کرد 
 قيامھاى مسلحانه مستقيم و شعار فراھم نمودن شرايط اجتماعى و روحى قيام بجاى اى توده
حوادث اکنون .آشوب اندازى يگانه شعارھاى صحيح سوسيال دمکراسى انقالبى بودند بجاى

بر اين شعارھا پيشى گرفته است، جنبش به جلو رفته و اين شعارھا ديگر کھنه و منسوخ
روى ايسکراى نو پوشى رياکارى آسواباژدنيه و نيز دنباله د پردهاند و فقط به در شده

  !ميخورند

يا شايد من اشتباه ميکنم؟ شايد انقالب ھنوز آغاز نشده است؟ شايد لحظه برآمد آشکار سياسى
شايد جنگ داخلى ھنوز وجود ندارد و انتقاد سالح را نبايد  طبقات ھنوز فرا نرسيده است؟

ماکنون جانشين، وا ھم   و حتمى سالح انتقاد نمود؟ ناگزير رث، وصّى و متمِّ

به اطراف خود نگاه کنيد، سر خود را از پنجره کابينه کار خود بيرون بياوريد تا بتوانيد به
جمعى افراد ھاى دسته مگر خود حکومت اکنون با تيرباران. اين سؤاالت پاسخ بدھيد

شروع نکرده است؟ مگر باندھاى مسلح اسلحه در ھمه جا، جنگ داخلى را جو و بى مسالمت
حتى -حکومت مطلقه مشغول عمليات نيستند؟ مگر بورژوازى " بُرھان"سياه بمثابه 
به لزوم ايجاد ميليس کشورى پى نبرده است؟ مگر خود آقاى استرووه که منتھا -بورژوازى 

!)گفته باشدافسوس که فقط ميگويد براى اينکه چيزى (درجه معتدل و محتاط است نميگويد 
اکنون يکى!) "ببينيد امروز ما با چه زبانى صحبت ميکنيم" (آشکار بودن عمليات انقالبى"

  ؟"ھاى مردم است از مھمترين شرايط نفوذ تربيتى در توده

کسى که داراى چشم بينا است ممکن نيست در اين باره شکى داشته باشد که امروز
اينک نظرى به سه طرز. چگونه بايد مطرح کنند طرفداران انقالب مسأله قيام مسلحانه را

نفوذ ھا توده طرح اين مسأله بيفکنيد که در ارگانھاى مطبوعات آزاد، که کم يا بيش قادرند در
  .داشته باشند، تشريح شده است

 [١٥]قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه است. طرح اول
در اين قطعنامه تصديق و با بانگى رسا اظھار شده است که جنبش عمومى انقالبى

متشکل کردن. قيام مسلحانه رسيده است ديگر به مرحله ضرورت دمکراتيک
حزب محسوب گرديده ضرورى پرولتاريا براى قيام، يکى از وظايف حياتى، مھم و

در آن دستور داده شده است که براى. ن مسأله روز مطرح شده استو به عنوا
  .اقدامات بعمل آيد ترين جدى تسليح پرولتاريا و تأمين امکان رھبرى مستيم قيام،

اين عنوانى" (طلبان روسيه پيشواى مشروطه"اى است اصولى که  مقاله. طرح دوم
ازى اروپا چندى پيش بهارگان کامال متنفذ بورژو" روزنامه فرانکفورت"است که 

يا پيشواى بورژوازى مترقى روس در آسواباژدنيه نوشته) آقاى استرووه داده است



ھاى شيوه -پنھانکارى و شورش . او با عقيده ناگزير بودن قيام شريک نيست. است
قيام. جمھوريخواھى شيوه تخدير اعصاب است. خاص انقالبيگرى نامعقول است

اى و که در واقع جنبه فنى دارد و حال آنکه ترويج تودهاى است  مسلحانه مسأله
"ترين مسائل ترين و ضرورى اساسى"فراھم ساختن شرايط اجتماعى و روحى 

  .است

تھيه و -بموجب آن وظيفه ما . ھا است قطعنامه کنفرانس نوايسکرايى. طرح سوم
ايطآنچه شر. قيام از روى نقشه غير ممکن شمرده ميشود. تدارک قيام است

مساعدى را براى قيام فراھم ميسازد عبارت است از ايجاد نظمى در دستگاه دولت
تدارکات"و اقدام به تبليغات و تشکيالت از طرف ما، فقط در آن موقع است که 

  ."جنگى و فنى ميتواند اھميت کم و بيش جّدى احراز نمايد

يا نه موضوعى ايت که رھبرانولى اين که آيا قيام لزوم پيدا کرده است . ھمين؟ آرى ھمين
اين که آيا متشکل ساختن پرولتاريا براى. نوايسکرايى پرولتاريا ھنوز از آن اطالع ندارند

مبارزه مستقيم يک وظيفه فورى و فوتى است يا نه موضوعى است که براى آنھا ھنوز
د و چيزىترين اقدامات لزومى ندار به عقيده آنھا دعوت به عملى نمودن جدى. روشن نيست

اين است که اجماالً توضيح) ١٩٠٢نه در سال  ١٩٠٥در سال (که به مراتب مھمتر است 
احراز" کم و بيش جدى"اھميت " ممکن است"داده شود در چه شرايطى اين اقدامات 

  ...نمايد

رفقاى نوايسکرايى حال مالحظه ميکنيد، رو آور شدن به سوى خط مشى مارتينفى شما را به
ه است؟ آيا ميفھميد که فلسفه سياسى شما بمثابه برگردان فلسفه ھوادارانکجا رساند

به دنبال بورژوازى) عليرغم اراده خود و مستقل از شعور خود(آسواباژدنيه و شما 
ايد؟ آيا اکنون ديگر برايتان واضح است که، شما ضمن تکرار بديھيات و طلب افتاده سلطنت

ايد که بنا بر سخنان فراموش را از نظر دور داشته تکميل شدن در درازگويى، اين نکته
انقالبى اکنون يکى از عمليات آشکار بودن" -نشدنى مقاله فراموش نشدنى پتر استرووه 

  ؟"ھاى مردم است مھمترين شرايط نفوذ تربيتى در توده

 زيرنويسھا و توضيحات

و انقالبيگرى سوسيال دمکراسى اروپاى باخترى يعنى ببل و حتى کائوتسکى در مقابل آقاى لنين" [١٣]
ورفقايشان اپورتونيسم است، ولى امواج تاريخ، ارکان اصولى اين انقالبيگرى ماليم شده را ھم سائيده 

ولى آقاى استرووه بيھوده تصور ميکند من حاضرم. تعرض خشماگينى است". در ھم فرو ريخته است
کافى است من آقاى استرووه را به ميدان بطلبم تا وى. ھر چه او ميگويد را بى چون و چرا گوش کنم

ام؟ ناميده" نيسماپورتو"را  کى و کجا من انقالبيگرى ببل و کائوتسکى. ھرگز قادر به پذيرفتن آن نباشد
ام که با خط المللى کرده کى و کجا من ادعاى ايجاد خط مشى مخصوصى را در سوسيال دمکراسى بين

  ؟يکى نبوده است مشى ببل و کائوتسکى



با) ايسکرا ٥٢شماره " (چه نبايد کرد؟"يه به مقاله به خواننده يادآور ميشويم که آسواباژدن - [١٤]
بسوى گذشت نسبت به" يک چرخش بسيار مھم"ھياھو و سر و صدا تھنيت و شادباش گفت و آن را 

ھا را بطرز خاصى در مقاله مربوط به آسواباژدنيه تمايالت اصولى نوايسکرايى. ھا دانست اپورتونيست
آسواباژدنيه در خصوص جزوه. سيه مورد تحسين قرار داده بودانشعاب در بين سوسيال دمکراتھاى رو

به ھمگون بودن افکار اين نويسنده با آنچه که يک وقتى" وظايف سياسى ما"تروتسکى موسوم به 
رجوع شود به ورقه تحت(يعنى کريچفسکى، مارتينف، آکيمف مينوشتند و ميگفتند " ھا رابوچيه دليست"

آسواباژدنيه به. اشاره کرده بود") وپريود"منتشره از طرف روزنامه " ليبرال حاضر بخدمت"عنوان 
باألخره). ٩شماره " وپريود"مراجعه شود به مقاله (جزوه مارتينف درباره ديکتاتورى تھنيت گفت 

ابتدا مرزبندى و"شکايتھاى تأخير شده استرووه در خصوص شعار قديمى ايسکراى قديم يعنى شعار 
  .ھمدردى خاصى از طرف آسواباژدنيه مواجه گرديد با اظھار" بعد اتحاد

  :اينک متن کامل قطعنامه کنگره سوم حزب - [١٥]

  :نظر به اينکه"

است، پرولتاريا که به حکم موقعيت خود پيشروترين طبقات و يگانه طبقه انقالبى پيگير (١
  مأموريت ايفاى نقش رھبرى جنبش دمکراتيک عمومى انقالبى روسيه را بر عھده دارد؛

  اين جنبش در لحظه کنونى ديگر به مرحله لزوم قيام مسلحانه رسيده است؛ (٢

ترين طرزى شرکت ميکند و اين شرکت است که پرولتاريا ناگزير در اين قيام به جدى (٣
  ن مينمايد؛سرنوشت انقالب روسيه را معيّ 

پرولتاريا نقش رھبرى را در اين انقالب فقط در صورتى ميتواند ايفا کند که به شکل (٤
نيروى سياسى واحد و مستقلى زير پرچم حزب کارگر سوسيال دمکرات، که عالوه بر

  رھبرى مسلکى از لحاظ عملى نيز مبارزه وى را رھبرى مينمايد، گرد آيد؛

يتواند براى مبارزه پرولتاريا در راه سوسياليسم و عليه طبقاتفقط ايفاى چنين نقشى م (٥
  ...دمکرات روسيه، مساعدترين شرايط را فراھم سازد،-ثروتمند بورژوا

سومين کنگره حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه تصديق مينمايد که وظيفه متشکل ساختن
ام مسلحانه، يکى از مھمترين وپرولتاريا براى مبارزه مستقيم عليه حکومت مطلقه از طريق قي

  .ترين وظايف حزب در لحظه انقالبى کنونى است فوتى

  :بنابراين کنگره به عموم سازمانھاى حزبى دستور ميدھد

اى را که در پيش است بلکه جنبه از راه ترويج و تبليغ نه فقط معناى سياسى قيام مسلحانه) الف
  .وضيح داده شودتشکيالتى و عملى آن نيز براى پرولتاريا ت

اى، که در آغاز و در خود جريان به وسيله اين ترويج و تبليغ نقش اعتصابات سياسى توده) ب



  .قيام ميتواند داراى اھميت اساسى باشد، توضيح داده شود

براى تسليح پرولتاريا و ھمچنين براى تنظيم نقشه قيام مسلحانه و رھبرى مستقيم اين قيام،) ج
ھاى مخصوصى از کارکنان ت بعمل آيد و براى اين منظور، به حد لزوم دستهترين اقداما جدى

  (١٩٠٧تبصره لنين در چاپ سال ". (حزبى تشکيل گردد

رنامهھنگام بحث در اطراف طرح ب ١٨٩٥منظور اختالف نظرى است که در سال  [١١٦]
  .ارضى در کنگره حزب سوسيال دمکرات آلمان در برسالو بروز نموده بود

سازمان سوسيال دمکراتھاى روسيه"ارگان " اکونوميستھا"نام مجله  -" رابوچيه دلو" [١١٧]
لنين. بطور غير منظّم در ژنو انتشار مييافت ١٩٠٢تا  ١٨٩٩بود که در سالھاى " در خارجه

  .مورد انتقاد قرار داده است" چه بايد کرد؟"را در کتاب " رابوچيه دلو"نظرات اعضاى 

بر ضد نقشه ايسکراى) زلنسکى. او.ىنام مستعار ا(اى است که نادژدين  منظور مقاله [١١٨]
در کتاب خود موسوم به ١٩٠٢اين مقاله را لنين در سال . لنينى در جرايد منتشر ساخته بود

 .مورد انتقاد قرار داد" چه بايد کرد؟"

→ ↑ ←  

 دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک: لنين

٩ 

معناى حزب اپوزيسيون افراطى بودن در ھنگام 
 انقالب چيست؟

 
ھا ما نشان داديم که تاکتيک نو ايسکرايى. حال به قطعنامه مربوط به حکومت موقت برگرديم

اين ھمان چيزى است که آنھا ميخواستند با قطعنامه خود(انقالب را به جلو سوق نداده 
ما نشان داديم که ھمانا اين تاکتيک است. يبردبلکه به عقب م) موجبات آن را فراھم سازند

 سلب مينمايند را از سوسيال دمکراسى آزادى عمل که در مبارزه بر ضد بورژوازى ناپيگير
بديھى است که از مقدمات. و آن را از حل شدن در دمکراسى بورژوايى مصون نميدارد



دمکراسى نبايد ھدف خود را از اين رو سوسيال" .نادرست قطعنامه نتيجه نادرست حاصل ميشود
تصرف قدرت يا تقسيم آن در حکومت موقت قرار دھد بلکه بايد بصورت حزب اپوزيسيون افراطى انقالبى باقى

آيا. به نيمه اول اين استنتاج که مربوط به طرح ھدفھاست نظرى بيفکنيد ."بماند
ب بر تزاريسم قرارھا ھدف فعاليت سوسيال دمکراتيک را پيروزى قطعى انقال نوايسکرايى

آنھا شرايط پيروزى قطعى را نميتوانند صحيحا فرمولبندى کنند و. آرى قرار ميدھند  ميدھند؟
فرمولبندى آنھا با فرمولبندى آسواباژدنيه شباھت پيدا ميکند، ولى ھدف نامبرده را در برابر

مربوط ميسازند؟و بعد، آيا آنھا موضوع حکومت موقت را با مسأله قيام . خود قرار ميدھند
از قيام پيروزمندانه مردم برون"آرى مستقيما مربوط ميسازند و ميگويند که حکومت موقت 

بله، آنھا گرچه مانند آقاى -باألخره، آيا آنھا رھبرى قيام را ھدف خود قرار ميدھند؟ ". ميآيد
قاى استرووهاسترووه از اعتراف به لزوم و فوريت قيام شانه خالى ميکنند ولى فرقشان با آ

 نفوذ و تابع (قيام را(سوسيال دمکراسى ميکوشد آن را "اين است که در عين حال ميگويند 
  ."خود نمايند و از آن به نفع طبقه کارگر استفاده کند رھبرى

خود را اين قرار ميدھيم که ھدف خيلى منطقى و با يکديگر مربوط است، اينطور نيست؟ ما
تابع نفوذ و رھبرى خود نماييم و از آن، به غير پرولتاريا ولتاريا وھا را اعم از پر قيام توده

و لذا ما ھدف خود را اين قرار ميدھيم که در موقع قيام ھم پرولتاريا و. نفع خود استفاده کنيم
را رھبرى") گروھھاى غير پرولتاريايى("ھم بورژوازى انقالبى و ھم خرده بورژوازى 

ما ."تقسيم کنيم" بين سوسيال دمکراسى و بورژوازى انقالبىنماييم يعنى رھبرى قيام را 
که از قيام("قيام قرار ميدھيم که بايد به استقرار حکومت موقت  پيروزى ھدف خود را

ما نبايد منظور خود را تصرف ...به اين جھت .منجر گردد") پيروزمندانه مردم برون ميآيد
  !!دھيمقدرت يا تقسيم در حکومت انقالبى موقت قرار 

آنھا بين نظر. دوستان ما به ھيچ وجه نميتوانند سر و ته موضوع را به ھم وصل کنند
استرووه که از قيام احتراز ميجويد و نظر سوسيال دمکراسى انقالبى، که دعوت ميکند انجام

آنھا بين آنارشيسم که ھر گونه شرکتى. اند اين وظيفه فورى بر عھده گرفته شود، مرّدد مانده
در حکومت انقالبى موقت از لحاظ اصولى بمثابه خيانت نسبت به پرولتاريا تقبيح مينمايد را

چنين [١٦]و مارکسيسم، که در صورت وجود نفوذ رھبرى کننده سوسيال دمکراسى در قيام
آنھا داراى ھيچگونه خط مشى مستقلى نيستند؛ نه. اند مانده شرکتى را طلب ميکند مرّدد

داراى خط مشى آقاى استرووه، که در صدد معامله با تزاريسم است و به اين جھت ھم در
مورد مسأله قيام بايد از مطلب بگريزد و راه طفره در پيش گيرد؛ نه داراى خط مشى

ھر گونه شرکتى را در انقالب بورژوازىو " از باال"آنارشيستھا که ھر گونه اِعمال نفوذ 
ھا معامله با تزاريسم و پيروزى بر تزاريسم را با يکديگر مخلوط تقبيح مينمايند، نوايسکرايى

"دو ديکتاتورى"آنھا از . آنھا ميخواھند در انقالب بورژوايى شرکت نمايند. مينمايند
به -مردم را رھبرى نمايند  آنھا حتى حاضرند قيام. اند مارتينف کمى گام فراتر گذارده

از اين رھبرى) يا شايد درست در آستان پيروزى؟(منظور آنکه بالفاصله پس از پيروزى 
 ھاى آن را و تمام ثمره ھاى پيروزى استفاده نکنند از ثمره صرفنظر کنند، يعنى بمنظور آنکه

"...به نفع طبقه کارگراستفاده از قيام "اين موضوع را آنھا . واگذار نمايند کال به بورژوازى



  .مينامند

فکرى اين آشفته منشاء بھتر است. فکرى حاجتى نيست بيش از اين به مکث روى اين آشفته
 "بايد بصورت يک حزب اپوزيسيون افراطى انقالبى باقى ماند" را ضمن فرمولبندى آن که حاکيست

  .بررسى نماييم

اين. مللى است که ما با آن آشنا ھستيمال اين يکى از اصول سوسيال دمکراسى انقالبى بين
اين اصل براى تمام مخالفين رويزيونيسم يا اپورتونيسم در. يک اصل کامال صحيحى است

اين اصل، بمثابه يک رّديه ضرورى و. کشورھاى پارلمانى جزو اصول بديھى شده است
و رفرميسم ايتاليايى به [١١٩]، ميلرانيسم، برنشتينيسم"کرتينيسم پارلمانى"مشروع عليه 

ھاى شريف ما اين اصل نيکو را از بَر نوايسکرايى. شيوه توراتى، حق اھليت يافته است
ھايى از مبارزه پارلمانى در مقوله .کامال بيجا ولى... کرده و با پشتکار تمام بکار ميبرند

ھايى گنجانده شده که براى شرايطى که در آن ھيچگونه پارلمانى وجود ندارد نوشته عنامهقط
که منعکس کننده و مبيّن آن وضعيت سياسى است که در آن" اپوزيسيون"مفھوم . شده است

صحبت نميکند، به طرزى بى معنى در مورد وضعيتى بکار از قيام ھيچکس بطور جدى
و تمام طرفداران انقالب درباره رھبرى آن فکر و شروع شده برده ميشود که در آن قيام

در ھمان وضعيت سابق، يعنى در شرايطى که "باقى ماندن" تمايل به. صحبت ميکنند
با طمطراق تمام اظھار درست در آن ھنگامى اِعمال نفوذ نمود،" از پايين"منحصرا بايد 

در صورت پيروزى قيام در دستور روز را از باال ميشود که انقالب مسأله لزوم اِعمال نفوذ
  .قرار داده است

حتى وقتى ھم که آنھا! ھاى ما روى برتافته است خير، بخت و اقبال کامال از نوايسکرايى
آنھا. يک اصل صحيح سوسيال دمکراسى را بيان ميکنند از بکار بردن صحيح آن عاجزند

اند در عصرى که انقالب آغاز شده است و در آن پارلمان وجود ندارد و جنگ فکر نکرده
ھا و اصالحات مبارزه ھاى قيام زبانه ميگيرد چگونه مفھوم علهداخلى جريان داشته و ش

اند که در شرايطى که آنھا فکر نکرده. پارلمانى تغيير کرده و به نقيض خود مبدل ميشوند
مورد بحث ماست اصالح و تصحيح، از طريق تظاھرات خيابانى پيشنھاد ميشود و

گيرد و اپوزيسيون بر ضداستيضاح از طريق عمليات تعرضى افراد مسلح صورت مي
  .حکومت از طريق واژگون ساختن جبرى حکومت بعمل ميآيد

ھمانطور که قھرمان نامى يکى از داستانھاى ملى ما اندرزھاى نيک را وقتى تکرار ميکرد
که اتفاقا موقع آنھا گذشته بود، ھمانطور ھم مداّحان مارتينف ما، درسھاى پارلمانتاريسم

قعى تکرار ميکنند که خودشان آغاز عمليات آشکار جنگى را تأييدزمان صلح را درست مو
تر نيست که با تبختر تمام در مضحک" اپوزيسيون افراطى"ھيچ چيز از اين شعار . مينمايند
!آغاز ميگردد" قيام مردم"و " پيروزى قطعى انقالب"اى ذکر ميشود که با اشاره به  قطعنامه

در دوره قيام" اپوزيسيون افراطى"معناى داشتن خط مشى درست فکر کنيد آقايان، و ببينيد 
چيست؟ آيا معناى آن افشا نمودن دولت است يا سرنگون ساختن آن؟ آيا معناى آن رأى
مخالف دادن به دولت است يا شکست وارد ساختن به نيروھاى جنگى آن در نبرد آشکار؟ آيا



ف اين خزانه از راه انقالب بهمعناى آن امتناع از پُر کردن خزانه دولت است يا تصر
منظور مصرف آن براى حوائج قيام و مسلح نمودن کارگران و دھقانان و دعوت مجلس

فقط عبارت از" اپوزيسيون افراطى"مؤسسان؟ آقايان آيا باألخره نميخواھيد بفھميد که مفھوم 
دليل؟ به اينعمليات منفى يعنى افشا نمودن، رأى مخالف دادن و امتناع کردن است؟ به چه 

دليل که اين مفھوم فقط مربوط است به مبارزه پارلمانى و آن ھم مربوط به عصرى که
آيا باألخره نميخواھيد بفھميد. قرار نميدھد" پيروزى قطعى"ھيچکس ھدف مستقيم مبارزه را 

اى که توده مورد زجر و ستم سياسى به منظور مبارزه حيات و ممات براى نيل از آن لحظه
يروزى ھجوم قطعى خود را از ھر سو آغاز مينمايد جريان کار از اساس دگرگونبه پ

  ميگردد؟

کارگران از ما ميپرسند، آيا الزم است براى عمل تأخير ناپذير قيام جداً دست بکار شد؟ چه
اى بايد کرد که قيام آغاز شده پيروز گردد؟ چگونه بايد از پيروزى استفاده کرد؟ چه برنامه

ھا که در کار عميق ساختن مارکسيسم ن و بايد در آن موقع عملى کرد؟ نوايسکرايىرا ميتوا
با اين حال آيا ما... بايد بصورت حزب اپوزيسيون افراطى باقى ماند: ھستند، جواب ميدھند

  فکرى ناميديم؟ حق نداشتيم وقتى اين پھلوانان را استادان شيرينکار کوته

 زيرنويسھا و توضيحات

.، مقاله دوم"درباره حکومت انقالبى موقت"شماره سوم " پرولتارى"رجوع شود به روزنامه  [١٦]
  (.ت.ھـ. ٤٤٧-٤٤٠رجوع شود به جلد ھشتم کليات، صفحه (

المللى بود که در اواخر قرن جريانى ضد مارکسيستى در سوسيال دمکراسى بين - " برنشتينيسم" [١١٩]
برنشتين آموزش. در آلمان پديد آمد و بنام ادوارد برنشتين سوسيال دمکرات آلمانى ناميده ميشد ١٩
طرفداران. نقالبى مارکس را مطابق با روح ليبراليسم بورژوايى مورد تجديد نظر قرار داده بودا

  .ھا بودند ھا و منشويک ، بونديست"اکونوميستھا"، "مارکسيستھاى علنى"برنشتين در روسيه 

→ ↑ ←  

 دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک: لنين



١٠ 

و ديکتاتورى انقالبى " کمونھاى انقالبى"
 دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان

 
ھا نتوانست در موضع آنارشيستى که ايسکراى نو به آن رسيده بود کنفرانس نوايسکرايى

بطالن تجويز. پايدار بماند") ھم از پايين و ھم از باال"نه اينکه " از پايين"فقط اِعمال نفوذ (
دم تجويز پيروزى و شرکت در حکومت انقالبى موقت بيش از حدقيام و در عين حال ع

به اين جھت قطعنامه در مورد راه حلى که مارتينف و مارتف براى اين مسأله. واضح بود
حال اين قيود را که در قسمت بعدى. پيشنھاد کرده بودند قيود و محدوديتھايى قائل گرديد

  :قطعنامه بيان شده مورد بررسى قرار ميدھيم
به ھيچ وجه صالح بودن") باقى ماندن بصورت حزب اپوزيسيون افراطى انقالبى("البته اين تاکتيک "

تصرف جزئى و اپيزوديک حکومت و تشکيل کمونھاى انقالبى در فالن و بھمان شھر يا فالن و بھمان
دولت باشد، نفىنظمى در دستگاه  استان را که منظور از آن فقط و فقط کمک به توسعه قيام و ايجاد بى

  ".نميکند

اگر اينطور است پس معلوم ميشود که از لحاظ اصولى نه تنھا اِعمال نفوذ از پايين بلکه
معلوم ميشود آن تزى که مارتف در مقاله. اِعمال نفوذ از باال ھم مجاز شمرده شده است

وزنامهمطرح کرده است بطالنش ثابت و تاکتيک ر) ٩٣شماره (مشھور مندرجه در ايسکرا 
را نيز توصيه مينمايد" از باال"اِعمال نفوذ " از پايين"که اضافه بر اِعمال نفوذ " وپريود"

  .صحتش مورد اذعان است

)ولو بطور جزئى، اپيزوديک و ھکذا(وانگھى، واضح است که منظور از تصرف حکومت 
ولتاريازيرا فقط پر. منحصر به شرکت سوسيال دمکراسى فقط و پرولتارياى فقط نيست

زيرا قيام،. نيست که در انقالب دمکراتيک ذينفع است و بطرز مؤثرى در آن شرکت ميکند
است و" مردم"ھمانطور که در آغاز قطعنامه مورد بحث گفته ميشود، مربوط به تمام 

يعنى) ھا در مورد قيام چى اصطالح قطعنامه کنفرانس" (گروھھاى غير پرولتاريايى"
پس اصلى که ھر گونه شرکت سوسياليستھا. در آن شرکت مينمايند گروھھاى بورژوايى ھم

از طرف را با خرده بورژوازى در حکومت موقت خيانتى نسبت به طبقه کارگر ميدانست،
به ِصرف اينکه" خيانت. "بود" وپريود"و ھمان شد که منظور  کنفرانس بدور انداخته شد

محلى و غيره باشد جنبه خيانت بودن خود در مورد جزئى از کل انجام گرفته و اپيزوديک و
پس اصلى که شرکت در حکومت انقالبى موقت را با ژورسيسم مبتذل. را از دست نميدھد

.بود" وپريود"و ھمان شد که منظور  بدور انداخته شد ھمتراز ميدانست از طرف کنفرانس
حصر به يک شھرحکومت، به استناد اينکه قدرتش در بسيارى از شھرھا بسط نداشته و من



باشد، در بسيار از استانھا بسط نداشته و منحصر به يک استان باشد و ھمچنين از اينکه
 به اين طريق. داراى اين نام يا آن نام باشد، جنبه حکومت بودن خود را از دست نميدھد

سر باز بدھد به اين مسأله اصولى که ايسکراى نو سعى ميکرد شيوه طرح از آن کنفرانس
  .زد

که اکنون از نظر -حال ببينيم آن محدوديتھايى که کنفرانس براى تشکيل حکومتھاى انقالبى 
ما نميفھميم چه. و براى شرکت در آنھا قائل ميشود ُعقاَليى است يا خير -اصولى جايز است 

ميترسيم که منظور از استعمال اين. وجود دارد" موقتى"و " اپيزوديک"فرقى بين مفھوم 
اين کلمه در ظاھر. فقط استتارى براى فقدان صراحت فکر باشد" نو"ى و کلمه خارج

چه فرقى. تر ميکند بنظر ميآيد ولى در حقيقت فقط موضوع را تاريکتر و پيچيده" عميقتر"
بطور جزئى، در يک شھر يا استان از يک" تصرف حکومت" "صالح بودن"است بين 

"شھرھا"ر از طرف ديگر؟ مگر ميان طرف و شرکت در حکومت انقالبى موقت تمام کشو
شھرى مانند پترزبورگ نيست که جريان نھم ژانويه در آنجا اتفاق افتاد؟ مگر قفقاز، که از

نه" تصرف حکومت"بسيارى کشورھا بزرگتر است، جزو استانھا نيست؟ مگر در موقع 
)راى نو بودکه سابقا موجب نگرانى ايسک(تنھا در استان بلکه حتى در يک شھر ھم وظايفى 

دارى و غيره در مقابل ما عرض اندام نميکند؟ از قبيل طرز رفتار با زندانھا، پليس، خزانه
البته ھيچکس منکر اين نيست که در صورت عدم تکافوى قوا، در صورت موفقيت ناقص

در صورت عدم قطعيت پيروزى آن، تشکيل حکومتھاى انقالبى موقت بطور جزئى قيام،
ولى اين چه دخلى به مطلب دارد، آقايان؟ مگر. ھرھا و غيره ممکن استيعنى در بعضى ش

"قيام پيروزمندانه مردم"و از " پيروزى قطعى انقالب"خود شما در ابتداى قطعنامه از 
ھا يعنى پراکندگى توجه و صحبت نميکنيد؟؟ از چه وقت سوسيال دمکراتھا کار آنارشيست

بجاى ھدايت وى بسوى يک ھدف ھمگانى، واحد، اند و ھدفھاى پرولتاريا را پيش گرفته
تصرف"ھدايتش ميکنند؟ خود شما ضمن فرض " جزئى"جامع و کامل، بسوى ھدفھاى 

ً ممکن است -صحبت ميکنيد " بسط و توسعه قيام"در يک شھر از " حکومت آيا جسارتا
اميدوارفکر کنيم که اينجا منظور بسط و توسعه آن به شھر ديگر است؟ اجازه ميفرماييد 

ھاى شما ھم گيرى آقايان نتيجه  شويم که اينجا منظور بسط و توسعه آن در ھمه شھرھا است؟
کنگره سوم. درست مثل مقدماتتان بى پَر و پا، تصادفى، ضد و نقيض و در ھم و بر ھم است

حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه به مسأله مربوط به حکومت انقالبى موقت بطور کلى
اين پاسخ شامل تمام حکومتھاى موقتى ھم که بطور جزئى. ع و واضحى داده استپاسخ جام

 ولى کنفرانس که در پاسخ خود بطور مصنوعى و خودسرانه. تشکيل شده باشند ميشود
طفره المجموع از مسأله را از کل مجزا ميکند فقط از پاسخ به اين مسأله من حيث جزئى
  .و توليد درھم و برھمى ميکند) ولى بدون موفقيت) ميرود

"حکومت انقالبى موقت"چيست؟ آيا فرقى ميان اين مفھوم و " کمونھاى انقالبى"معنى 
.ھا خودشان ھم اين موضوع را نميدانند چى ھست و اگر ھست در چيست؟ آقايان کنفرانس

 بافى انقالبى جمله رحلهفکرى انقالبى بطورى که اغلب ديده ميشود آنھا را به م آشفته
در قطعنامه نمايندگان سوسيال دمکراسى فقط" کمون انقالبى"آرى، استعمال کلمه . ميکشاند
ھا را، که به وسيله بافى مارکس به کّرات اين قبيل جمله. بافى انقالبى است و الغير يک جمله



ى وظايف آيندهبه رو مربوط به دوران سپرى شده، "فريبنده و جذاب"آنھا با اصطالحات 
فريبندگى و جذابيت يک اصطالح که نقش خود را در تاريخ. پرده ميکشند تقبيح نموده است

آالت بدلى پُر زرق و برق را پيدا ميکند که بازى کرده است، در چنين مواردى جنبه زينت
ما بايد به کارگران و به تمام مردم با. زيب پيکر عروسک پر سر و صدايى کرده باشند

ما ميخواھيم حکومت انقالبى موقت تشکيل براى چه اى ابھام بفھمانيم حت و بدون ذرهصرا
دھيم، و اگر فردا قيام مردم که اکنون آغاز گرديده پيروزمندانه خاتمه پذيرد و ما به

را عملى خواھيم چه اصالحات بخصوصى ترين طرزى در حکومت نفوذ داشته باشيم قطعى
  .در برابر رھبران سياسى قرار دارد اين است پرسشھايى که. نمود

کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه در کمال وضوح به اين پرسشھا پاسخ
ميدھد و برنامه کامل اين اصالحات را که عبارت است از برنامه حداقل حزب ما تعيين

ازى دورھا نداده فقط مغز را با آو ھيچ پاسخى به اين پرسش" کمون"ولى کلمه . مينمايد
١٨٧١به ھمان نسبتى که فرضا کمون سال . يا آواز ُدھُل مانندى آکنده مينمايد... دست

پاريس در نزد ما عزيز و گرامى است به ھمان اندازه ھم ما کمتر مجازيم، بدون تجزيه و
استناد به کمون بدون تجزيه و. تحليل اشتباھات و شرايط مخصوص آن، به آن استناد ورزيم

ھا است که از ھر تباھات و شرايط مخصوص آن، تکرار عمل نابخردانه بالنکيستتحليل اش
و به ھمين جھت ھم انگلس [١٢٠]ستايش ميکردند) خود ١٨٧٤بيانيه سال "در (عمل کمون 

کمون" اين ھا بپرسد چى ر کارگرى از يکى از کنفرانساگ. آنھا را مورد استھزاء قرار ميداد
که در قطعنامه از آن يادآورى ميشود چيست او چه جواب خواھد داد؟ او تنھا" انقالبى

جوابى که ميتواند بدھد اين است که در تاريخ، يک حکومت کارگرى به اين نام معروف
سياليستى را نداشت، وظايفاست که دانايى و توانايى تشخيص بين عوامل دمکراتيک و سو

مبارزه در راه جمھورى و مبارزه در راه سوسياليسم را با يکديگر مخلوط مينمود، از عھده
حل مسأله تعرض جّدى جنگى بر ضد ورساى بر نيامد، در مورد بانک فرانسه مرتکب

کمون خالصه اعم از اينکه شما در پاسخ خود به. عليھذا اشتباه شد و آن را ضبط نکرد و قس
که حکومت ما اين حکومتى بود: پاريس استناد جوييد يا به کمون ديگر، ناچار بايد بگوييد

ولى آيا سکوت در مورد! جوابى بسيار عالى است و جاى حرف ھم نيست .نبايد مثل آن باشد
برنامه عملى حزب و تدريس بيجاى تاريخ در يک قطعنامه گواه بر درازگويى اشخاص

جز و زبونى فرد انقالبى نيست؟ آيا اين نشانه اشتباھى نيست که بيھودهُماّلنُقَطى و ع
ميکوشيدند آن را به ما نسبت دھند؛ يعنى مخلوط نمودن انقالب دمکراتيک با انقالب

  تفاوت بين اين دو را تشخيص نميدادند؟" ھا کمون"سوسياليستى که ھيچيک از 

بسط و" منحصرا) "داده شده است که آنقدر بيجا نام کمون به آن(ھدف حکومت موقت 
که" منحصرا"اين کلمه . توسعه قيام و ايجاد بينظمى در دستگاه حکومت معيّن شده است

متصاعد" فقط از پايين"بمثابه بخارى است که از منجالب ھمان تئورى ُمھَمل اِعمال نفوذ 
نفى ولى. شده است بر حسب معنى لغوى خود، ھرگونه وظايف ديگرى را نفى ميکند

کمون. "بينى و عدم تعقّل وظايف ديگر با اين طريق و اين نحوه، اثبات ديگرى است بر کوته
يا به عبارت ديگر حکومت انقالبى، ولو در يک شھر ھم که باشد، ناگزير مجبور" انقالبى

انجام دھد و سر") جزئى و اپيزوديک"ولو بطور موقت و (امور دولتى را  کليه خواھد بود



ساعته ٨اين حکومت بايد ھم به روزکار . کردن در اينجا منتھاى نابخردى استزير برف 
ھا برقرار سازد، ھم آموزش صورت قانونى بدھد، ھم بازرسى کارگرى را در کارخانه

ھاى دھقانى مجانى ھمگانى را اجرا نمايد، ھم انتخابى بودن قضات را معمول دارد، ھم کميته
مختصر کالم اين حکومت حتما بايد يک سلسله -ره را تشکيل دھد، و ھم غيره و غي
کمک به بسط و"خالصه کردن اين رفرمھا در مفھوم . رفرمھايى را به موقع اجرا گذارد

معنايش بازى با الفاظ و تشديد عمدى ابھام در آن جايى است که احتياج به" توسعه قيام
  .وضوح کامل دارد

ھا موضوع جديدى براى انتقاد از تمايالت اصولى قسمت آخر قطعنامه نوايسکرايى
الذکر را اندکى به شکل ميدھد ولى مطالب فوقکه در حزب ما احيا شده بدست ن" اکونوميسم"

  .ديگر تصوير مينمايد

  :اينک آن قسمت

فقط در يک صورت سوسيال دمکراسى بنا به ابتکار خود بايد ھدف مساعى خويش را اين موضوع"
االمکان آن را مدت زيادترى در دست خود نگاه دارد و اين قرار دھد که قدرت را بکف آَوَرد و حتى

در صورتى است که دامنه انقالب به کشورھاى مترقى اروپاى باخترى که در آنجا شرايط الزمھمانا 
در اين صورت است که حدود. رسيده است، بسط يابد) ؟(براى عملى نمودن سوسياليسم به نضج معيّنى

اى وسعت داد و در اين صورت است که محدود تاريخى انقالب روسيه را ميتوان بطور قابل مالحظه
  .اقدام به اصالحات سوسياليستى امکانپذير خواھد بود

سوسيال دمکراسى با مبتنى نمودن تاکتيک خود بر روى اين حساب که حزب سوسيال دمکرات را در
طول تمام دوره انقالب نسبت به تمام دولتھايى که در جريان انقالب پى در پى روى کار ميآيند در

گھدارد، در عين حال به بھترين طرزى ميتواند خود را براىموقعيت اپوزيسيون افراطى انقالبى ن
  ."آماده نمايد) ؟؟(استفاده از قدرت حکومت در صورتى که بدستش بيفتد

ما نبايد از پيروزى: بکّرات اظھار کرده است" وپريود"فکر اصلى در اينجا ھمان است که 
انقالبى دمکراتيک کامل سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک يعنى از ديکتاتورى

زيرا اين پيروزى به ما امکان خواھد داد اروپا) نظير مارتينف(پرولتاريا و دھقانان بترسيم 
را برانگيزيم و پرولتارياى سوسياليست اروپا ھم پس از اينکه يوغ بورژوازى را از گردن

ولى. ردخود بدور افکند به نوبه خود در انجام انقالب سوسياليستى به ما کمک خواھد ک
ما روى جزئيات مسأله از قبيل. ھا چقدر ضايع شده است ببينيد اين فکر در بيان نوايسکرايى

اين فکر ُمھَمل که بموجب آن گويى ممکن است قدرت بدست حزب آگاھى که تاکتيک
و نيز روى اين موضوع که در اروپا شرايط براى" بيفتد"تصرف قدرت را مضر ميداند 

روى اين موضوع -نضج معيّن نرسيده بلکه بطور کلى نضج يافته است، سوسياليسم تنھا به 
که برنامه حزبى ما معتقد به ھيچگونه اصالحات سوسياليستى نيست مگر به انقالب

و" وپريود"ما فقط فرق عمده و اساسى موجوده بين ايده . مکث نميکنيم -سوسياليستى 



در مقابل پرولتارياى انقالبى قرار داده" ودوپري"اى که  وظيفه. قطعنامه را در نظر ميگيريم
اى است داراى جنبه فعال و آن عبارت است از پيروزى در مبارزه براى است وظيفه

ولى قطعنامه به. دمکراسى و استفاده از اين پيروزى براى بسط دامنه انقالب به اروپا
و انقالب) ھا قائلند نه به آن مفھومى که نوايسکرايى(ما " پيروزى قطعى"ارتباطى که بين 

 وى اروپا موجود است پى نميبرد و به اين جھت از وظايف پرولتاريا و دورنماى پيروزى
در صورتى: "صحبتى نميکند، بلکه يکى از امکانات را بطور کلى مورد بحث قرار ميدھد

درو اين مراتب  -صريح و آشکار معيّن کرده است " وپريود"... "که دامنه انقالب بسط يابد
بويژه -قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه ھم قيد شده است که 

و در عين حال اين" قدرت حکومت استفاده کرد"چگونه ميتوان و بايد به نفع پرولتاريا از 
موضوع را در نظر گرفت که در مرحله کنونى تکامل اجتماعى، چه کارى را ميتوان

ارى را الزم است بَدواً به مثابه تھيه مقدمات دمکراتيک مبارزهبالفاصله انجام داد و چه ک
:قطعنامه در اينجا ھم نوميدانه دنبال جريان را گرفته و ميگويد. در راه سوسياليسم انجام داد

 چگونه ميتواند و چگونه ، ولى نميتواند بگويد که"ميتواند خود را براى استفاده آماده نمايد"
ميتوانند خود"ھا  اى ما شکى نداريم که مثال نوايسکرايى استفاده چه راىب. خود را آماده نمايد
ولى تمام مطلب اينجاست که" آماده نمايند"از مقام رھبرى در حزب " را براى استفاده

تاکنون تجربه آنھا در مورد اين استفاده و نيز آمادگى آنھا جاى اميدى را باقى نميگذارد که
  ...واقعيت مبدل سازند آنھا بتوانند امکان را به

در دست نگاه"واقعى " امکان"اين موضوع را به دقت متذکر گرديده است که " وپريود"
اين امکان در ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و -در چيست، " داشتن حکومت

اى آنھا است که قادر است بر تمام نيروھاى ضد دھقانان است، در نيروى مشترک و توده
.است دمکراتيک الب فائق آيد، و نيز در تطابق ناگزير منافع آنھا در مورد اصالحاتانق

مگر نه. قطعنامه کنفرانس در اينجا نيز ھيچ چيز مثبتى نداده و فقط از موضوع طفره ميرود
اين است که امکان نگھدارى حکومت در روسيه مشروط به چگونگى ترکيب نيروھاى

انقالب دمکراتيکى است که ھم اکنون در کشور ما به وقوعاجتماعى خود روسيه و شرايط 
از بسط دامنه انقالب به اروپا تا(ميپيوندد؟ مگر نه اين است که پيروزى پرولتاريا در اروپا 

موجب بروز مبارزه شديد ضد انقالبى) پيروزى پرولتاريا ھنوز مقدارى فاصله است
ھا درباره اين نيروى ضد انقالبى که قطعنامه نوايسکرايى -بورژوازى روس خواھد شد؟ 

اھميت آن در قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه مورد سنجش قرار
اگر ما در مبارزه براى جمھورى و دمکراسى امکان. اى ھم سخن نميگويد گرفته است کلمه

نگھدارى"اين صورت  اين را نداشتيم که به غير از پرولتاريا به دھقانان نيز اتکاء نماييم در
ولى وقتى چنين اقدامى نوميدانه نيست و وقتى پيروزى قطعى. اى بود اقدام نوميدانه" قدرت

در اين صورت ما بايد به آن اشاره -بر تزاريسم چنين امکانى را براى ما ميّسر ميسازد، 
در ما بايد نه فقطکنيم، ما بايد ُمجّدانه دعوت نماييم که اين امکان را به واقعيت بدل سازند، 

بسط دامنه آن به اروپا نيز شعارھاى عملى براى بسط دامنه انقالب به اروپا بلکه صورت
"مرزھاى محدود تاريخى انقالب روسيه"روھاى سوسيال دمکراسى به  استناد دنباله. بدھيم

و اى است براى استتار محدوديت فھم آنھا در مورد وظايف اين انقالب دمکراتيک فقط پرده



  !نقش پيشرو پرولتاريا در آن

"ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان"يکى از اعتراضاتى که بر ضد شعار 
در) ٩٥ايسکرا شماره (است " اراده واحد"اش  ميشود اين است که اين ديکتاتورى الزمه

اين اعتراض بى پايه. حالى که پرولتاريا نميتواند با خرده بورژوازى اراده واحد داشته باشد
.گذاشته شده است" اراده واحد"مفھوم " متافيزيکى"است زيرا بناى آن بر تفسير مجّرد و 

فقدان وحدت در مسائل. اراده ممکن است در موردى واحد باشد و در مورد ديگر نباشد
سوسياليسم و در مبارزه براى سوسياليسم مانع وحدت اراده در مسائل دمکراتيسم و مبارزه

فراموش کردن اين موضوع به معناى فراموش کردن فرق. در راه جمھورى نميگردد
فراموش کردن اين موضوع. منطقى و تاريخى ميان انقالب دمکراتيک و سوسياليستى است

فراموش کردن. انقالب دمکراتيک و سوسياليستى است ھمگانى يعنى فراموش نمودن جنبه
وقتى اين انقالب: انقالب دمکراتيک زيرا ھمگانى اين موضوع يعنى فراموش نمودن جنبه

بود در اين صورت در ھمان حدودى که اين انقالب حوائج و تقاضاھاى ھمگانى" ھمگانى"
در خارج از حدود. را برآورده مينمايد در ھمان حدود ھم در آن وحدت اراده وجود دارد

.جاى سخنى ھم نميتواند باشد دمکراتيسم از وحدت اراده بين پرولتاريا و بورژوازى دھقانى
مبارزه طبقاتى بين آنھا امرى است ناگزير، ولى در زمينه جمھورى دمکراتيک اين مبارزه

ديکتاتورى انقالبى. خواھد بود سوسياليسم ترين مبارزه مردم در راه ترين و وسيع عميق
گذشته و يک آيندهاى در عالَم داراى يک  دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان ھم مانند ھر پديده

در مبارزه با اين. حکومت مطلقه، سرواژ، سلطنت و ممتازيت است - گذشته آن . است
پرولتاريا و دھقانان ممکن است زيرا" وحدت اراده"گذشته، در مبارزه با ضد انقالب 

  .وحدت منافع وجود دارد

مبارزه با مالکيت خصوصى، مبارزه کارگر روزمزد با صاحبکار و مبارزه در -آينده آن 
در اينجا راھى که در برابر .[١٧]اينجا وحدت اراده غير ممکن است. راه سوسياليسم است

ما قرار دارد راھى نيست که از حکومت مطلقه به جمھورى ميرود بلکه راھى است که از
  .جمھورى دمکراتيک خرده بورژوازى بسوى سوسياليسم ميرود

البته در شرايط تاريخى مشخص عناصر گذشته و آينده در ھم آميخته و دو راه با ھم مخلوط
دى و مبارزه آن عليه مالکيت خصوصى در زمان حکومت مطلقه نيزکار روزمز. ميشوند

ولى اين موضوع به ھيچ وجه مانع. وجود دارد و حتى نطفه آن در رژيم سرواژ بسته ميشود
آن نيست که ما از نظر منطق و از لحاظ تاريخى مراحل بزرگ تکامل را از يکديگر

ستى را در نقطه مقابل ھم قرار ميدھيم،ما ھمه انقالب بورژوايى و سوسيالي. تفکيک نماييم
ما ھمه بدون چون و چرا روى لزوم تفکيک کامل آنھا از يکديگر اصرار ميورزيم، ولى آيا

اى از اين دو انقالب در در تاريخ با ميتوان منکر اين شد که عناصر خاص و جداگانه
ھاى لسله نھضتيکديگر در ميآميزند؟ مگر عصر انقالبھاى دمکراتيک اروپا شاھد يک س

سوسياليستى و تالشھاى سوسياليستى نبوده است؟ و مگر انقالب سوسياليستى اروپا در آينده
  ھنوز کارھاى بسيار فراوانى که بايد در رشته دمکراتيسم به انجام برساند در پيش ندارد؟



ايک سوسيال دمکرات ھرگز و حتى يک لحظه ھم نبايد مبارزه ناگزير طبقاتى پرولتاريا ر
ترين بورژوازى و خرده ترين و جمھوريخواه در راه سوسياليسم بر ضد دمکراتيک

از اينجا نتيجه ميشود که سوسيال. در اين مسأله چون و چرا نيست. بورژوازى از ياد ببرد
دمکراسى بايد حتما و بدون چون و چرا حزبى جداگانه و مستقل و داراى جنبه شديد طبقاتى

بايد با ھم"بر ميآيد که تز ما حاکى از اين که به اتفاق بورژوازى از اينجا چنين . باشد
شديدا تحت مراقبت" متفق را مانند يک دشمن"داراى جنبه موقتى است و ما موظفيم " کوبيد

ولى خيلى مضحک و. در تمام اينھا ھم جاى کوچکترين چون و چرا نيست. قرار دھيم و الخ
ستنباط ميشد که بايد وظايف حياتى مربوط به لحظه فعلىارتجاعى ميبود اگر از اينجا چنين ا

را، ولو اين وظايف گذرنده و موقتى ھم باشند، فراموش کرد و به آنھا اعتنايى ننمود و يا به
مبارزه با حکومت مطلقه وظيفه گذرنده و موقتى. نظر حقارت به آنھا نگريست

ن وظيفه يا حقير شمردن آن مساوىھا است، ولى ھرگونه بى اعتنايى نسبت به اي سوسياليست
ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و. است با خيانت به سوسياليسم و خدمت به ارتجاع

ھا است ولى بى اعتنايى به اين دھقانان البته فقط يک وظيفه گذرنده و موقتى سوسياليست
  .ارتجاع محض است -وظيفه در عصر انقالب دمکراتيک 

ھمه چيز نسبى است، ھمه. شخص را بايد در شرايط مشخص مطرح نمودوظايف سياسى م
سوسيال دمکراسى آلمان در برنامه خود خواسِت. چيز گذرنده است، ھمه چيز متغير است

در آنجا وضعيت طورى است که مشکل بتوان اين مسأله را در. جمھورى را مطرح نميکند
١٨٩١انگلس در مورد آلمان ھم در سال گو اينکه (عمل از مسأله سوسياليسم تفکيک نمود 

در خصوص طرح برنامه ارفورت بر حذر ميدارد از اينکه به نقش جمھورى و مبارزه در
ازدر سوسيال دمکراسى روسيه حتى صحبتى ھم  .[١٢١](!راه جمھورى کم بھا داده شود

اين که خواست جمھورى از برنامه و تبليغات حذف شود بميان نيامده است، زيرا در کشور
.ما درباره ارتباط الينفک مسأله جمھورى با مسأله سوسياليسم جاى سخنى ھم نميتواند باشد

مسأله بخصوص جمھورى را در درجه اول ١٨٩٨سوسيال دمکراسى آلمان که در سال 
اگر. اى است طبيعى که موجب ھيچگونه حيرت يا تقبيحى نيست دهاھميت قرار نميدھد پدي

مسأله جمھورى را ناديده ميگرفت آشکارا به ١٨٤٨يک سوسيال دمکرات آلمانى در سال 
  .حقيقت ھميشه مشخص است. حقيقت مجّرد وجود ندارد. انقالب خيانت کرده بود

دوره انقالب -يان ميرسد که مبارزه، عليه حکومت مطلقه روسيه به پا - زمانى ميرسد 
"وحدت اراده"آنوقت ديگر حتى صحبت درباره  -دمکراتيک در روسيه سپرى ميشود 

آنوقت ما. پرولتاريا و دھقانان و درباره ديکتاتورى دمکراتيک و غيره مضحک خواھد بود
مستقيما درباره ديکتاتورى سوسياليستى پرولتاريا فکر کرده با تفصيل بيشترى از آن سخن

ولى در حال حاضر حزب طبقه پيشرو نميتواند با تمام قوا براى پيروزى. خواھيم گفت
و اما پيروزى قطعى چيز ديگرى نيست جز. قطعى انقالب دمکراتيک بر تزاريسم نکوشد

  .ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان

  [١٢٢]تبصره



ضمنا به نامه" وپريود"به خواننده يادآورى مينماييم که ايسکرا در جريان جّر و بحث با  -
ھاى ايتاليا را از رفرميست) آينده(انگلس به توراتى استناد ميکرد که انگلس در آن پيشواى 

انگلس درباره وضعيت. تاختالط دو مفھوم انقالب دمکراتيک و سوسياليستى بر حذر ميداش
نوشت که انقالبى که در ايتاليا در پيش است انقالب ١٨٩٤سياسى ايتاليا در سال 

را" وپريود"ايسکرا . سوسياليستى نبوده بلکه انقالب خرده بورژوايى و دمکراتيک است
اين سرزنش صحيح. سرزنش ميکرد که از اصلى که انگلس مقرر داشته منحرف شده است

به صحت کليات تئورى مارکس درباره وجود اختالف) ١٤شماره " (وپريود"ا نيست، زير
به موجب اين اين تئورى نيروھايى. سه نيروى عمده انقالب قرن نوزدھم کامال اذعان داشت

)١که بر ضد نظام کھن يعنى حکومت مطلقه فئوداليسم و سرواژ بپا ميخيزند عبارتند از 
  .پرولتاريا) ٣بورژوازى راديکال؛ خرده ) ٢بورژوازى بزرگ ليبرال؛ 

اش از حدود سلطنت مشروطه تجاوز نميکند؛ دومى براى نيل به استقرار اولى مبارزه
مخلوط نمودن. جمھورى دمکراتيک مبارزه ميکند و سومى در راه انقالب سوسياليستى

مفھوم مبارزه خرده بورژوازى که ھدف آن انقالب کامل دمکراتيک است با مبارزه
سوسياليست را به ورشکستگى سياسى -ولتاريايى که ھدف آن انقالب سوسياليستى است پر

ولى درست به ھمين علت. تھديد مينمايد، اين بر حذر داشتن مارکس کامال صحيح است
اشتباه است، زيرا کمونھايى که در تاريخ مشھورند درست ھمين" کمونھاى انقالبى" شعار

برعکس شعار ما يعنى. ى را با ھم مخلوط ميکردندانقالب دمکراتيک و سوسياليست
.ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان کامال ما را از اين اشتباه مصون ميدارد
 شعار ما با تصديق اين موضوع که اين انقالب جنبه مّسلما بورژوايى دارد و قادر نيست

ً دمکراتيک خارج شو مستقيما بجلو سوق د، اين انقالب معيّن رااز حدود انقالب ِصرفا
آميزترين مبارزه پرولتاريا بالنتيجه ميکوشد از انقالب دمکراتيک به منظور موفقيت -، ميدھد

  .در راه سوسياليسم حداکثر استفاده را بنمايد

 زيرنويسھا و توضيحات

دارى که وسعت و سرعت آن در دوره آزادى بيشتر است ناگزير وحدت اراده را تکامل سرمايه [١٧]
و اين سرعت به ھمان نسبتى که ضد انقالب و ارتجاع سريعتر سرکوب - بسرعت خاتمه خواھد داد 
  .شود، زيادتر خواھد بود

ھاى لندن، اعضاى از طرف گروه بالنکيست ١٨٧٤اى است که در سال  منظور لنين برنامه [١٢٠]
 .سابق کمون پاريس صادر شده بود

کالسيکھاى. ھستند) ١٨٨١-١٨٠٥(انقالبى فرانسوى  - طرفداران لويى اوگوست بالنکى  - ھا بالنکيست
لنينيسم در عين حال که بالنکى را بمثابه يک انقالبى برجسته و طرفدار سوسياليسم توصيف-سممارکسي
بالنکيسم. اند گرانه وى او را مورد انتقاد قرار داده اند، به علت شيوه سکتاريستى و اسلوبھاى توطئه کرده

زه طبقاتى پرولتاريامبارزه طبقاتى را نفى ميکرد و راه خالصى بشر را از قيد بردگى مزدورى، مبار



  .ندانسته بلکه توطئه اقليت کوچکى از روشنفکران ميدانست

در ١٨٩١اين برنامه متعلق به سوسيال دمکراسى آلمان بود که در اکتبر سال  برنامه ارفورت [١٢١]
انگلس اشتباھات برنامه ارفورت. يعنى برنامه گتا پذيرفته شد ١٨٧٥رنامه سال کنگره ارفورت بجاى ب

مورد" ١٨٩١راجع به انتقاد از طرح برنامه سوسيال دمکراتيک سال "را در کتاب خود تحت عنوان 
  .انتقاد قرار داده است

دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب"براى فصل دھم کتاب  ١٩٠٥لنين در ژوئيه سال  [١٢٢]
در جلد پنجم ١٩٢٦اولين بار در سال . اين تبصره در چاپ اول طبع نشد. اى نوشت تبصره" دمکراتيک

 .مجموعه آثار لنين بچاپ رسيد

→ ↑ ←  

 دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک: لنين

١١ 

  ھاى يک مقايسه اجمالى بين برخى از قطعنامه
کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 

 "کنفرانس"و 
 

مسأله حکومت انقالبى موقت، در لحظه فعلى محور مسائل تاکتيکى سوسيال دمکراسى را
ھاى کنفرانس به ھمان تفصيل نه ممکن است و نه همکث روى ساير قطعنام. تشکيل ميدھد
اى که مؤيد وجه تمايز اصولى خط مشى تاکتيکى ما فقط به چند نکته. لزومى دارد

ھاى کنفرانس ھاى کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه و قطعنامه قطعنامه
  .اھيم نموداى خو است و فوقا آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داديم مختصر اشاره

مثال موضوع چگونگى طرز رفتار نسبت به تاکتيک دولت در آستان انقالب را در نظر
در اينجا ھم پاسخ کامل را در قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات. بگيريد

:قطعنامه تمام شرايط گوناگون و وظايف لحظه مخصوص را در نظر ميگيرد. خواھيد يافت



شکلھاى کاريکاتورى ارگان"به رياکارانه گذشتھاى دولت، ھم استفاده از ھم فاش نمودن جن
و در درجه اول روزکار(، ھم اجراى انقالبى خواستھاى مبرم طبقه کارگر "نمايندگى مردم

ھاى کنفرانس مسأله در چند قسمت در قطعنامه. و ھم، باألخره، دفع باندھاى سياه) ساعته ٨
فقط در بَراھين قطعنامه مربوط به" ھاى سياه ارتجاعدفع حمله نيرو: "پخش شده است

شرکت در انتخابات مؤسسات. چگونگى طرز رفتار نسبت به ساير احزاب ذکر گرديده است
.تزاريسم با بورژوازى مورد بررسى قرار ميگيرد" ھاى صلح و مصالحه"انتخابى مجزا از 

البى، قطعنامه مخصوصىساعته از طريق انق ٨بجاى دعوت براى عملى ساختن روزکار 
صادر ميشود که فقط شعار قديمى تبليغات" درباره مبارزه اقتصادى"با عنوان پُر آب و تاب 

پس از استعمال(را تکرار مينمايد " ساعته بوسيله وضع قانون ٨برقرارى روزکار "بر لَِه 
ر زندگىجاى مھمى که مسأله کارگر د"کلمات پُر سر و صدا و بسيار نابخردانه درباره 

عدم کفايت و عقب ماندگى اين شعار در لحظه فعلى"). اجتماعى روسيه اشغال مينمايد
  .بقدرى واضح است که براى اثبات آن حاجتى به مکث نيست

را که براى آينده نزديک در اساسى کنگره سوم تغييرات. و اما مسأله برآمد سياسى آشکار
ز فعاليت مخفى و توسعه دستگاه مخفى به ھيچا. فعاليت ما رخ خواھد داد در نظر ميگيرد

وجه نميتوان چشم پوشيد زيرا اين عمل به نفع پليس بوده و بينھايت براى دولت سودمند
بايد فورا شکلھاى. ولى اکنون ديگر نميتوان درباره برآمد آشکار نيز فکر نکرد. است

انکارى آنھا کمتر باشدآميز اين برآمد و بنابراين دستگاھھاى مخصوصى را که پنھ مصلحت
ھاى علنى و نيمه علنى استفاده نمود تا بتوان بايد از جمعيت .تھيه نمود براى اين مقصود

گاھھاى حزب آشکار کارگر سوسيال دمکرات آينده روسيه بدل االمکان آنھا را به تکيه حتى
  .ساخت

.جامع نميدھدکنفرانس در اينجا نيز مسأله را در چند قسمت پخش ميکند و ھيچ شعار 
نقل و"آورى که به کميسون تشکيالت راجع به بذل مراقبت در  مخصوصا توصيه خنده

تحت نفوذ درآوردن"قرار مربوط به . ادباء علنى شده است به چشم ميزند" انتقال
"ھاى دمکراتيکى که ھدف و منظور خود را کمک به جنبش کارگرى قرار ميدھند روزنامه

موضوع را تمام جرايد علنى ليبرال ما، که از لحاظ خط مشى تقريبااين . بکلى بيمعنى است
چه ميشود اگر ھيأت تحريريه. اند ھستند، ھدف خود قرار داده" اى آسواباژدنيه"سراپا 

اى نشان بدھد که چگونه آسواباژدنيه ايسکرا خودش توصيه خود را اجرا کند و به ما نمونه
ھاى علنى بجاى اين که شعار داده شود که از اتحاديه را تابع نفوذ سوسيال دمکراتيک نمود؟

ھاى فقط استفاده شود، اوال به ما درباره اتحاديه حزب گاھھايى براى به منظور ايجاد تکيه
، توصيه خصوصى ميشود و ثانيا توصيه)با شرکت حتى اعضاى حزب در آنھا" (اى حرفه"

ايى که صورت رسميت بخودسازمانھ" = "سازمانھاى انقالبى کارگران"رھبرى بر 
سازمانھايى که جزو" کلوبھا"چگونه اين . ميشود" کلوبھاى انقالبى کارگران" = "اند نگرفته

ما. خدا ميداند -ھستند " کلوبھايى"اند شدند و اينھا چگونه  صورت رسميت بخود نگرفته
رھمى ازھاى دقيق و واضح يک ارگان عالى حزبى با طرحھاى درھم و ب بجاى دستورالعمل

اينجا ھيچ. ھاى آنان روبر ھستيم افکار مشتى اديب و چرکنويسھاى ناخوانايى از نوشته
منظره کامل و جامعى بدست نميآيد که نشان دھد حزب بناى تمام فعاليت خود را بر روى



  .اساس کامال جديدى ميگذارد

.اند ح کردهرا به دو طريق کامال مختلف طر" مسأله دھقانان"کنگره حزب و کنفرانس 
کار در ميان"درباره  -و کنفرانس " روش برخورد به جنبش دھقانان"کنگره درباره 

در يک مورد، آنچه در درجه اول قرار داده شده،. قطعنامه تنظيم نموده است" دھقانان
وظايف رھبرى تمام جنبش وسيع انقالبى دمکراتيک به نفع مبارزه تمام مردم بر ضد

در ميان يک قشر" کار"رد ديگر موضوع فقط منحصر است به در مو. تزاريسم است
ھاى در يک مورد مھمترين شعار عملى تبليغات يعنى تشکيل فورى کميته. مخصوص

در. انقالبى دھقانان به منظور عملى نمودن کليه اصالحات دمکراتيک، بميان کشيده ميشود
چرا ما. جلس مؤسسان تسليم شودبايد به م" ھا خواست تشکيل کميته"مورد ديگر گفته ميشود 

حتما بايد منتظر مجلس مؤسسان باشيم؟ آيا اين مجلس عمال مؤسسان خواھد شد؟ آيا اين
تمام -ھاى انقالبى دھقانان ثباتى خواھد داشت؟  مجلس بدون تأسيس قبلى و يا ھمزمان کميته

س اين فکردر تمام تصميمات کنفران. اين مسائل را کنفرانس از نظر دور نموده است
عمومى که ما آن را مورد بررسى قرار داديم و حاکى از اين است که در انقالب بورژوايى
ما بايد بکار ويژه خود مشغول باشيم و موضوع رھبرى تمام جنبش دمکراتيک و عملى
نمودن باالستقالل اين رھبرى را منظور نظر خود قرار ندھيم، نقش خود را باقى گذارده

ھا ھميشه به اينجا ميرسيدند که مبارزه اقتصادى، مال که اکونوميستھمانطور . است
ھا طى تمام سوسيال دمکراتھا و مبارزه سياسى، مال ليبرالھا است، ھمينطور ھم نوايسکرايى

جريان قضاوتھاى خود به اينجا ميرسند که گوشه محقّرى دور از انقالب بورژوايى از آِن ما
  .از آِن بورژوازى استو اجراى فعاالنه اين انقالب 

ھاى مربوط به طرز رفتار نسبت به احزاب ديگر نيز نميتوان باألخره درباره قطعنامه
قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه از افشاى. سکوت اختيار کرد

طلبانه بورژوازى سخن ميگويد و به دنبال اين فکر ھرگونه محدوديت و نقائص جنبش آزادى
لوحانه نميرود که تمام حاالت ممکنه اين محدوديت را در فاصله بين دو کنگره ذکر هساد

کنفرانس با تکرار اشتباه استرووه،. نمايد و بين بورژواھاى خوب و بد حد فاصلى معيّن کند
"کاغذ تورنسل"لجوجانه در جستجوى چنين حد فاصلى است و به اين طريق تئورى مشھور 

استاروور از يک انديشه نيکو سرچشمه ميگرفت و آن تحميل شرايط فکر. را تکميل ميکند
او فقط فراموش ميکرد که ھر گونه کوششى براى تميز. تر به بورژوازى بود ھر چه سخت

دمکراتھاى سزاوار پشتيبانى و در خوِر سازش و غيره از بورژواھاى-پيشِى بورژوا- از
حوادث بالفاصله آن را بدور خواھدميشود که سير پيشرفت " فرمولى"ديگر، منجر به 

در اينجا. اى جز مشوب ساختن ذھن طبقاتى پرولتاريا نخواھد داشت انداخت و ھيچ نتيجه
.مرکز ثقل، از وحدت عملى و واقعى در مبارزه به حرف و وعده و شعار منتقل ميگردد

.بود" ىحق انتخاب ھمگانى، متساوى، مستقيم و مخف"چنين شعار اساسى بنظر استاروور 
بى پَر و پايى خود را به ثبوت رساند، شعار" کاغذ تورنسل"دو سال ھم نگذشت که تئورى 

ھا اقتباس کردند و در نتيجه، تنھا يک گام ھم به اى حق انتخاب ھمگانى را آسواباژدنيه
سوسيال دمکراسى نزديک نشدند بلکه بعکس بوسيله ھمين شعار سعى کردند کارگران را



  .و آنان را از سوسياليسم منصرف سازندگمراه سازند 

را بميان ميکشند و از دشمنان تزاريسم" ترى سخت"باز ھم " شرايط"ھا  اکنون نوايسکرايى
از ھر گونه عمليات قطعى پرولتارياى متشکل با کمال جديّت و بدون ابھام" "طلب ميکنند"

شرکت مؤثر در کار"واھان عليھذا تا جايى که از آنھا حتى خ پشتيبانى نمايند و قس) ؟(!
الوصف، اين حد حد فاصل خيلى دورتر بُرده شده است ولى مع. ھستند" مسلح ساختن مردم

چرا مثال شعار جمھورى وجود. و فورا بيمصرفى آن معلوم گرديد ھم کھنه شده فاصل
جنگ انقالبى"دمکراتھا براى يک -ندارد؟ چگونه است که سوسيال دمکراتھا از بورژوا

،"طلب ميکند"ھر چيزى را که بخواھيد " مانه بر ضد تمام ارکان رژيم صنفى سلطنتبيرح
  مگر مبارزه براى جمھورى را؟

ھا يک اھميت سياسى کامال شاھد اين که اين موضوع ايرادگيرى نيست و اشتباه نوايسکرايى
 .[١٨]("پرولتارى" ٤رجوع شود به شماره (است " اتحاديه آزاديخواه روسيه" - حياتى دارد 

ولى ما. ھا کامال جور درميآيند نوايسکرايى" خواستھاى"با تمام " دشمنانان تزاريسم"اين 
اتحاديه آزاديخواه"اين ) برنامگى و يا در بى(اى در برنامه  نشان داديم که روح آسواباژدنيه

حکمفرماست و پيروان آسواباژدنيه به آسانى ميتوانند آن را به دنبال خود يدک" روسيه
السابق سوسيال دمکراسى کمافى"معھذا کنفرانس در پايان قطعنامه اظھار ميکند که . بکشند

مبارزه خود را عليه کليه آن احزاب سياسى که در زير لواى ليبراليسم و دمکراسى از
 دوستان رياکار مردم نقالبى پرولتاريا خوددارى مينمايند و ھمانندپشتيبانى واقعى مبارزه ا
نه تنھا از اين پشتيبانى خوددارى" اتحاديه آزاديخواه روسيه". "ھستند ادامه خواھد داد

ولى آيا اين موضوع ضمانتى ھست به اين که. نميکند بلکه جّدا آن را پيشنھاد مينمايد
  نيستند؟" دوستان رياکار مردم"يخواه ھم داشته باشند پيشوايان اين اتحاديه ولو نام آزاد

که ضعف پُر" خواستھايى"و ارائه " شرايط"ھا با سِرھم بندى قبلى  ميبينيد که نوايسکرايى
شرايط و خواستھاى. آور است، فورا خود را به وضعيت مضحکى مياندازند ُصولت آن خنده

تشبّث آنھا. دن واقعيت زنده نشان ميدھندآنھا فورا عدم کفايت خود را در مورد بحساب آور
به فرمولھا نوميدانه است زيرا ھيچ فرمولى نيست که با آن بتوان ُصَوِر گوناگون رياکارى،

،"کاغذ تورنسل"مطلب بر سر . ناپيگيرى و محدوديت دمکراسى بورژوايى را معلوم کرد
"دوستان"فاصل بين صورِت ظاھر، خواستھاى نوشته شده و چاپ شده و تعيين قبلى حد 

نيست، بلکه بر سِر وحدت عملى و واقعى مبارزه بر سر انتقاد" مردم"رياى  رياکار و بى
.دمکراسى بورژوايى بنمايند" متزلزل"الينقطعى است که سوسيال دمکراتھا بايد از ھر قدم 

"کمتحد ساختن واقعى تمام نيروھاى اجتماعِى ذيعالقه به تغييرات دمکراتي"آنچه براى 
نيست که کنفرانس با آن جديت بيھوده روى آنھا زحمت کشيده است" موادى"الزم است، 

براى. بلکه ِعلم به اين موضوع است که چه شعارھاى واقعا انقالبى را بايد بميان کشيد
حصول اين مقصود شعارھايى الزم است که بورژوازى انقالبى و جمھوريخواه را به سطح

طلب تنزل نه اينکه وظايف پرولتاريا را تا سطح بورژوازى سلطنتپرولتاريا ارتقاء دھد 
براى حصول اين مقصود بايد با جّديت در قيام شرکت ورزيد نه اينکه با درازگويى از. دھد



  .زيِر باِر وظايف غير قابل تعويق قيام مسلحانه شانه خالى کرد

 زيرنويسھا و توضيحات

اتحاديه"مقاله مفصلى تحت عنوان  ١٩٠٥ژوئن سال  ٤منتشره در " پرولتارى"در شماره چھارم  [١٨]
اتحاديه"که عنوان  ھاى اين اتحاديه در اين مقاله مضمون بيانيه. درج شده بود" جديد انقالبى کارگرى

بخود گرفته و ھدف خود را دعوت مجلس مؤسسان بوسيله قيام مسلحانه قرار داده" آزاديخواه روسيه
ھاى غير حزبى سپس در مقاله، روش سوسيال دمکراسى نسبت به اين گونه اتحاديه. بود درج است
شت و سرنوشت آن در انقالباين موضوع که تا چه اندازه اين اتحاديه صورت واقعيت دا. تعيين ميشود

  (.ت.ھـ -  ١٩٠٧توضيح لنين در چاپ سال . (چه شد کامال بر ما مجھول است

→ ↑ ←  

 دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک: لنين

١٢ 

آيا اگر بورژوازى از انقالب دمکراتيک بَرَمد دامنه
 انقالب نقصان ميپذيرد؟

 
ھاى قفقاز که به توسط ھاى کنفرانس نوايسکرايى در سطور پيشين نوشته شده بود که قطعنامه
)براى ُحسن ختام) Pour la bonne bouche .ايسکرا منتشر شده است بدست ما رسيد

  .مدرکى بھتر از اين حتى به فکر ما ھم خطور نميکرد

س قفقاز نيز در مسأله اصلىکنفران"ھيأت تحريريه ايسکرا بدرست خاطرنشان ميکند که 
يعنى در(به ھمان قرارى رسيد که در کنفرانس سرتاسرى روسيه !) واقعا ھم) عينا تاکتيک

رفقاى قفقازى مسأله مربوط به روش". "به تصويب رسيده است) "ھا کنفرانس نوايسکرايى
ازسوسيال دمکراسى نسبت به حکومت انقالبى موقت را به مفھومى حل کردند که حاکى 



و" وپريود"اتخاذ روش کامال منفى نسبت به اسلوب جديدى است که از طرف گروه 
بايد تصديق کرد که". "اند ترويج ميشود نمايندگان باصطالح کنگره که به اين گروه گرويده

داشته توفيق فراوان کنفرانس در فرمولبندى تاکتيک حزب پرولتاريايى در انقالب بورژوايى
  ."است

بيش از اين اشتباھات اساسى" توفيقى"ھيچکس نميتوانست با . است حرف حق، حق
ما اين فرمول را تماما در اينجا نقل ميکنيم به اين طريق. ھا را فرمولبندى نمايد نوايسکرايى

  .ھايى را که در پايان تقديم شده است قيد مينماييم ھا و سپس ميوه که قبال، در پرانتز شکوفه

  :ھاى قفقاز درباره حکومت موقت سکرايىقطعنامه کنفرانس نواي

بايد اضافه! البته) کنفرانس که وظيفه خود را استفاده از اين لحظه انقالبى براى عميق ساختن"
 "آگاھى سوسيال دمکراتيک پرولتاريا ميداند" (!براى عميق ساختن بشيوه مارتينف: ميشد

ھورى نه؟ چقدرآيا فقط براى عميق ساختن آگاھى ولى براى بکف آوردن جم)
به منظور اينکه براى حزب آزادى کامل انتقاد از نظام" ،(!درک شده است" عميق"انقالب 

!تأمين جمھورى کار ما نيست) "دولتى بورژوايى را که در شُرف بوجود آمدن است تأمين نمايد
ھاى آنارشيستى زبان آنارشيستى ھم بوجود ايده. کار ما فقط تأمين آزادى انتقاد است

با تشکيل حکومت موقت سوسيال دمکراتيک و ورود" ،(!"دولتى بورژوايى"نظام : ميآورد

ھا ده ماه پيش اى را که باکونينيست بخاطر بياوريد قطعنامه) "در آن ابراز مخالفت مينمايد
مراجعه: از انقالب اسپانيا صادر کرده و انگلس بعنوان شاھد مثال ذکر نموده است

از پايين، ولى نه از) "و اِعمال فشار از خارج" [١٢٣]("رولتارىپ"شود به شماره سوم 
بيشتر نظام دولتى (!؟) االمکان بر حکومت موقت بورژوازى را براى دمکراسى کردن حتى" (باال

که تشکيل حکومت موقت سوسيال دمکراتيک يا شرکت درکنفرانس بر آن است . بيشتر صالح ميبيند
ھاى وسيع پرولتاريا که از حزب سوسيال دمکراتيک اش اين است که توده آن، از يک طرف نتيجه

مأيوس خواھند شد، از آن جدا ميگردند زيرا سوسيال دمکراسى با وجود تصرف قدرت نيز مادام که
 "ھاى حياتى طبقه کارگر را برآورده نمايد يازمندىسوسياليسم را عملى ننموده است نميتواند ن

دلى خود تنظيم کنندگان قطعنامه در عالَم ساده! جمھورى نيازمندى حياتى نيست)
گويى آنھا شرکت در. متوجه نيستند که با زبان صرفا آنارشيستى صحبت ميکنند

طبقات بورژوازى و از طرف ديگر اين امر" (!اند انقالبھاى بورژوايى را اساسا نفى کرده

  ."را از انقالب َرم ميدھد و به اين وسيله دامنه عمل انقالب نقصان ميپذيرد

اينجاست که افکار آنارشيستى با اپورتونيسم تمام عيار آميخته. اينجاست تمام اصل مطلب
).ھاى اروپاى غربى ھم اتفاق ميافتد ھمانطور که اين موضوع ھميشه بين برنشتينى(ميشود 

در حکومت موقت شرکت نبايد کرد، زيرا اين موضوع بورژوازى را از: ر کنيددرست فک
اينجاست که ديگر آن فلسفه! انقالب َرم ميدھد و بدينوسيله دامنه عمل انقالب نقصان ميپذيرد

ھا که ميگويد چون انقالب بورژوايى است به اين جھت ما بايد در مقابل رذائل نوايسکرايى
ود آورده و از سر راھش کنار برويم، تماما و بصورت ناب وبورژوازى سر تعظيم فر

 اگر ما، ولو در موارد جزئى و ولو براى يک. پيگير خود در مقابل ما متظاھر ميگردد



دقيقه، از اين نظر پيروى نماييم که شرکت ما ممکن است بورژوازى را از انقالب َرم دھد
به اين. بورژوازى واگذار خواھيم کرددر اين صورت سرکردگى انقالب را تماما به طبقه 

در حالى که کامال(طريق ما پرولتاريا را کامال تحت قيمومت بورژوازى در ميآوريم 
و پرولتاريا را مجبور ميکنيم، معتدل و ماليم باشد تا مبادا!!) ايم را حفظ کرده" آزادى انتقاد"

ھاى سياسى ريا يعنى نيازمندىترين نيازمنديھاى پرولتا ما روى حياتى. بورژوازى َرم کند
ھا و مريدان آنھا ھيچگاه درست نميفھميدند سايه ميافکنيم و اين کار را وى، که اکونوميست

ما کامال از شيوه مبارزه انقالبى در راه عملى. به آن سبب ميکنيم که بورژوازى َرم نکند
و شيوه معامله با نمودن دمکراتيسم، در حدودى که مورد لزوم پرولتارياست، عدول کرده

بورژوازى را در پيش ميگيريم و به بھاى خيانت به اصول و خيانت به انقالب، موافقت
  .("براى اينکه رم نکند("داوطلبانه بورژوازى را خريدارى مينماييم 

اند تمام ماھيت تاکتيک خيانت به انقالب و تبديل پرولتاريا به ھاى قفقاز توانسته نوايسکرايى
آنچه را که ما فوقا از. يز طبقات بورژوازى را در دو سطر کوچک بيان نمايندزائده ناچ

ھا بعنوان يک تمايل معيّن نموديم اکنون بصورت يک اصل واضح و اشتباھات نوايسکرايى
از آنجا که. طلب افتادن بدنبال بورژوازى سلطنت: گرى مينمايد مشخص در برابر ما جلوه

و ھم اکنون وادار(ورژوازى را وادار به رميدن نمايد عملى کردن جمھورى ممکن است ب
از آنجا. پس مرده باد مبارزه در راه جمھورى) نموده است و مثال آن ھم آقاى استرووه است

که ھرگونه درخواست جدى دمکراتيک پرولتاريا که به ھدف نھايى منجر شود ھميشه و در
پس رفقاى کارگر توى سوراخھا پنھان -تمام جھان بورژوازى را وادار به رميدن مينمايد، 

دولتى"شويد، فقط از خارج اِعمال نفوذ بکنيد، به فکر اين نباشيد که از اسلحه و وسائل نظام 
  .را براى خود حفظ نماييد" آزادى انتقاد"براى انقالب استفاده کنيد، " بورژوازى

در اينجا آشکار گرديدهميشود " انقالب بورژوايى"مھمترين جعلى که در خود مفھوم کلمه 
اين کلمه بشيوه مارتينف يا ايسکراى نو مستقيما کار را به رھا نمودن" درک. "است

  .پرولتاريا در کام بورژوازى منجر ميسازد

براى کسى که اکونوميسم قديمى را فراموش کرده است، براى کسى که آن را مورد بررسى
 .اھيت اين بروز فعلى اکونوميسم ھم دشوار استپى بردن به م -قرار نميدھد و بياد نميآورد 

"Credo" صرفا"ھاى  اشخاص از نظريات و برنامه. را بخاطر بياوريد [١٢٤]برنشتينى
اقتصاد، اشتغال به امور واقعى کارگرى، آزاد بودن: اينطور استنتاج ميکردند" پرولتاريايى

کار ما - بافى، عميق ساختن واقعى فعاليت سوسيال دمکراتيک  در انتقاد از ھر گونه سياست
اين! شويد" انقالبيگرى"زنھار از اينکه دچار . اسوسيال دمکراتھاست و سياست کار ليبرالھ

نھم"يا ضميمه جداگانه شماره  "Credo" کسى که. امر بورژوازى را َرم خواھد داد
را از نو بخواند، جريان اين استدالل تماما از) ١٨٩٩موّرخه سپتامبر " (رابوچايا ميسل

  .برابر نظرش خواھد گذشت

"کبير"اس بزرگ يعنى در مورد ارزيابى تمام انقالب حاال ھم ھمانست، منتھا در يک مقي
نظرى ارتدکسال از پيش آن را مبتذل ھاى مکتب کوته که افسوس تئوريسين - روسيه، 



آزادى انتقاد، عميق ساختن آگاھى، اِعمال نفوذ! مينمايند و تا حد يک کاريکاتور تنزل ميدھند
دى ميدان براى رھبرى انقالبىاز خارج کار ما سوسيال دمکراتھا و آزادى عمل، آزا

  .از باال، کار آنھا يعنى طبقات بورژوازى است" رفرم"، آزادى اجراى )بخوان ليبرالى(

ھاى مارکس راجع به اين مبتذل کنندگان مارکسيسم ھيچگاه کوچکترين تفکرى درباره گفته
م مارکس متوسلاينان، که بيھوده بنا. اند لزوم تبديل سالح انتقاد به انتقاد سالح نکرده

ھايى تاکتيکى تدوين ميکنند که کامال مطابق روح پُرگويان ميشوند، در عمل قطعنامه
بورژوامآب فرانکفورت يعنى کسانى است که آزادانه از حکومت مطلقه انتقاد ميکردند و
آگاھى دمکراتيک را عميق ميساختند و به اين موضوع پى نميبردند که زمان انقالب زمان

آنھا مارکسيسم را به. و آن ھم عملى که ھم از باال و ھم از پايين انجام گيرد عمل است،
ترين طبقه انقالبى پيشرو، ترين و با انرژى اند، از ايدئولوژى مصمم درازگويى بدل نموده

ترين قشرھاى اين طبقه اند که متعلق به عقب مانده يک نوع ايدئولوژى خاصى درست کرده
از وظايف دشوار انقالبى دمکراتيک احتراز ميجويند و انجام اينيعنى قشرھايى است که 

  .وظايف را بعھده امثال آقاى استرووه واگذار ميکنند

اگر طبقات بورژوازى در نتيجه شرکت سوسيال دمکراتيک در حکومت انقالبى رميده شوند
  ."دامنه عمل آن را نقصان خواھند داد"در اين صورت 

ھا که سوسيال دمکراتھا آنھا را َرم ؟ اگر انقالب را آقايان استرووهکارگران روسيه ميشنويد
نداده باشند، انجام دھند، يعنى کسانى انجام دھند که منظورشان پيروزى بر تزاريسم نبوده

اگر از دو نتيجه. بلکه معامله با آن است، در اين صورت دامنه انقالب وسيعتر خواھد شد
يف نموديم نتيجه اولى حاصل شود، يعنى اگر بورژوازىممکنه انقالب که ما فوقا توص

مآبانه معامله کنند دامنه شيپف" مشروطيت"طلب با حکومت مطلقه بر سر يک  سلطنت
  !انقالب وسيعتر خواھد شد

ھا آور را در قطعنامه سوسيال دمکراتھايى که براى رھبرى تمام حزب اين مطالب افتضاح
را تصويب مينمايند بقدرى در نتيجه" آميز توفيق"ھاى  مينويسند يا اين قطعنامه

ھايى که تمام شيوه حياتى مارکسيسم را کشيده است چشم بصيرتشان کور شده که درازگويى
.پردازى مبدل مينمايد ھاى خوب آنھا را ھم به جمله ھا تمام گفته نميبينند چگونه اين قطعنامه

يد، حتى جزوه مشھور مارتينف شھير ما راھر مقاله آنھا را که ميخواھيد از ايسکرا بردار
و کوشش به پايان خود ، رساندن انقالبمردم ميبينيد که در تمام آنھا از قيام -در نظر گيريد، 

ولى. در مبارزه با بورژوازى ناپيگير، صحبت ميشود به قشرھاى پايينى مردم براى اتکاء
در نتيجه دورى ُجستن" انقالب نقصان پذيرفتن دامنه"اى که شما انديشه  از ھمان لحظه

ھاى نيکو بدل به يک بورژوازى را قبول کرده يا مورد تأييد قرار ميدھيد تمام اين گفته
بورژوازى عليرغم از دو حال خارج نيست آقايان؛ يا ما بايد. پردازى حقير ميشود عبارت

ش نماييم و بهناپيگير و خودغرض و جبون به اتفاق مردم در راه عملى نمودن انقالب کوش
را مجاز ندانيم و بترسيم از اينکه" عليرغم"پيروزى کامل بر تزاريسم نائل آييم يا اينکه اين 

و آنوقت است که ما پرولتاريا و مردم را تسليم بورژوازى، تسليم" بَرَمد"مبادا بورژوازى 



  .ايم بورژوازى ناپيگير و خودغرض و جبون کرده

فرياد نکنيد که شما را به خيانت آگاھانه. ى مرا بغلط تفسير کنيدھا بفکر اين نيفتيد که گفته
ھاى سابق که بدون قدرت مقاومت و بدون خير شما ھم نظير اکونوميست. متھم مينمايند

ضد" فضل فروشى"مارکسيسم درغلطيدند تا به " عميق ساختن"بازگشت آنقدر در سراشيب 
  .ور شديد ر رفتيد تا در منجالب غوطهبدون آگاھى آنقد -انقالبى و بى روح رسيدند 

به کداميک از نيروھاى واقعا موجود" دامنه انقالب"ايد که  آيا شما آقايان ھيچ فکر کرده
المللى را کنار ھاى بين اجتماعى وابسته است؟ نيروھاى سياست خارجى و بند و بست
ولى ما آنھا را ھيچگاه اند ميگذاريم، که اکنون بصورتى بسيار مساعد بحال ما، ترکيب يافته

در نظر نميگيريم و بحق ھم در نظر نميگيريم زيرا صحبت بر سر نيروھاى داخلى روسيه
نيروھاى ضد انقالب عبارتند از. نگاھى به اين نيروھاى اجتماعى داخلى بيفکنيد. است

ھر قدر. حکومت مطلقه، دربار، پليس، مأمورين دولتى، ارتش و يک مشت اعيان و اشراف
س خشم و تنفر مردم عميقتر باشد ھمانقدر اطمينان به ارتش کمتر و تزلزل مأمورين دولتىح

المجموع طرفدار طرفدار انقالب است و وانگھى بورژوازى اکنون من حيث. بيشتر ميشود
درباره آزادى داد سخن ميدھد و روز بروز بيشتر بنام مردم و حتى انقالب صحبت

ھا ھمه از روى تئورى ميدانيم و در زندگى روزانه ھم ھر ولى ما مارکسيست .[١٩]ميکند
ھاى خود مشاھده اى ھا و آسواباژدنيه روز و ھر ساعت نمونه آن را در ليبرالھا، زمستوايى

بورژوازى،. جبون انقالب استمينماييم که بورژوازى طرفدار ناپيگير و خودغرض و 
ھمينکه تمايالت خودغرضانه و محدودش برآورده شد و ھمينکه از دمکراتيسم پيگير

المجموع بسوى ضد انقالب، بسوى من حيث! (و ھم اکنون در حال رميدن است) "رميد"
باقى. حکومت مطلقه روى خواھد آورد و عليه انقالب و عليه مردم دست به عمل خواھد زد

اى است که قادر است با يعنى پرولتاريا و دھقانان؛ پرولتاريا تنھا طبقه" مردم"اند ميم
اطمينان تا ھدف نھايى پيش رود زيرا راھى که در پيش دارد بمراتب از انقالب دمکراتيک

از اينرو است که پرولتاريا در مبارزه براى جمھورى در نخستين صفوف. فراتر ميرود
اى را که ميگويد بايد دقت کرد تا مبادا بورژوازى بَرَمد و ى سفيھانهپيکار ميکند و اندرزھا

اى از دھقانان، شامل توده. به ھيچ وجه درخور پرولتاريا نيست، با اشمئزاز تمام رد ميکند
ثبات ميسازد و اين امر آنھا را نيز بى. عناصر نيمه پرولتر و عناصر خرده بورژوا است

ثباتى دھقانان با ولى بى. ر يک حزب کامال طبقاتى متحد گرددپرولتاريا را مجبور ميکند د
ثباتى بورژوازى فرق اساسى دارد، زيرا دھقانان در لحظه فعلى آنقدر به حفظ حتمى بى

مالکيت خصوصى عالقمند نيستند که به ضبط امالک اربابى که يکى از ُصَوِر عمده اين
ر کامل و اساسى انقالب دمکراتيک باشند،دھقانان ميتوانند طرفدا. مالکيت است عالقمندند

بدون اينکه اين موضوع آنھا را سوسياليست بکند و بدون اينکه جنبه خرده بورژوايى خود
دھقانان ناگزير اينطور ھم خواھند شد، بشرط اينکه سير حوادث انقالبى. را از دست بدھند

ست پرولتاريا، خيلى زودکه باعث تنوير افکار آنھا است، در اثر خيانت بورژوازى و شک
گاه انقالب و جمھورى خواھند بود، زيرا فقط در با اين شرط دھقانان مّسلما تکيه. قطع نگردد

 براى دھقانان در زمينه رفرمھاى ارضى تحصيل صورت پيروزى کامل انقالب است که
تمايلميّسر خواھد شد که مورد  تمام آن چيزھايى ، ميّسر خواھد شد، يعنى تحصيلھمه چيز



دارى که ولى نه براى محو سرمايه(آنان است و آرزوى آن را دارند و واقعا الزم دارند 
براى اينکه از منجالب اصول سرواژ، و) تصور ميکنند، بلکه" سوسياليست رولوسيونرھا"

از ظلمت، خوارى و مذلّت و چاکرى خالص شوند و شرايط زندگى خود را تا حدودى که
  .االيى ممکن است بھبود بخشنددر شرايط اقتصادى ک

عالوه بر اين، نه فقط اصالحات اساسى ارضى بلکه کليه منافع مشترک و دائمى دھقانان نيز
دھقانان حتى در مبارزه عليه پرولتاريا نيز احتياج به. آنھا را به انقالب دلبسته ميکند

ق مبيّن منابع آناندمکراتيسم دارند زيرا فقط رژيم دمکراتيک است که ميتواند بطور دقي
و از(ھر چه ذھن دھقانان روشنتر باشد . باشد و به آنھا، بمنزله توده و اکثريت، تفوق بدھد

ھنگام جنگ با ژاپن ھم ذھن آنھا با چنان سرعتى روشن ميشود که حتى به خاطر بسيارى از
ھم اند درجه روشنى ذھن را با معيارھاى دبستانى بسنجند خطور کسانى که عادت کرده

به ھمان نسبت آنھا پيگيرتر و با عزمى راسختر، از انقالب کامل دمکراتيک) نميکند
آور نبوده زيرا برخالف بورژوازى براى آنھا حاکميت مردم وحشت. طرفدارى خواھند کرد
لوحانه آزاد نمايند، طلبى ساده ھمينکه دھقانان خود را از قيد سلطنت. بلکه سودمند است

طلبى آگاھانه بورژوازى آمال و آرزوى آنھا خواھد شد زيرا سلطنتجمھورى دمکراتيک 
براى دھقانان در حکم ھمان ُرقيّت، ھمان خوارى و) با مجلس اعيان و غيره(َمنِش  داّلل

  .اند مذلت و ظلمت پيشين است که فقط کمى رنگ و روغن مشروطه اروپايى روى آن زده

بقه، به حکم طبيعت و اجبار به زير بال حزببه اين علت است که بورژوازى، بمثابه يک ط
به رھبرى حزب انقالبى و -طلب پناه ميبرد ولى دھقانان بمثابه توده  ليبرال سلطنت

به اين علت است که بورژوازى قادر نيست انقالب دمکراتيک. جمھوريخواه ملتجى ميگردند
و ما بايد با تمام قواى خود در را به پايان خود برساند ولى دھقانان استعداد اين کار را دارند

  .راه حصول اين مقصود به آنھا کمک کنيم

اين موضوع محتاج اثبات نيست، اين حکم الفباء را دارد و: معترضانه به من خواھند گفت
خير، آنھايى که ميگويند در نتيجه کنار. تمام سوسيال دمکراتھا آن را بسيار خوب ميفھمند

اين قبيل. ، اين موضوع را نميفھمند"نقصان ميپذيرد"قالب ان" دامنه"رفتن بورژوازى 
اند تکرار ميکنند، ولى به معنى آنھا پى اشخاص کلماتى را که از برنامه ارضى ما آموخته

نميبرند زيرا در غير اين صورت آنھا از مفھوم ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و
نى مارکسيستى و برنامه ما ناشى ميشود، نميترسيدندبي دھقانان که بطور ناگزير از تمام جھان

اين اشخاص با. و دامنه انقالب کبير روسيه را به دامنه عمل بورژوازى محدود نمينمودند
ھاى صريحا ضد مارکسيستى و ضد انقالبى خود اثر عبارات مجّرد انقالبى قطعنامه

  .مارکسيستى خود را بين ميبرند

ش دھقانان در انقالب پيروزمندانه روسيه پى ببرد ممکن نيستکسى که واقعا به اھميت نق
زيرا. بتواند بگويد در صورتى که بورژوازى از انقالب بَرَمد دامنه انقالب نقصان ميپذيرد

در حقيقت فقط وقتى دامنه انقالب روسيه واقعا رو به وسعت ميگذارد، فقط وقتى اين دامنه
دمکراتيک ممکن است وسيعتر خواھد بود-بورژوا انقالب واقعا از آنچه در عصر انقالب



که بورژوازى از آن بَرَمد و توده دھقانان ھمدوش با پرولتاريا نقش يک انقالبى فعال را
براى اينکه انقالب دمکراتيک ما بتواند بطرز پيگيرى به پايان خود برسد بايد. بعھده بگيرند

ى اجتناب ناپذير بورژوازى را فلج سازندبه نيروھايى اتکاء نمايد که قادر باشند ناپيگير
، ھمان چيزى که طرفداران قفقازى"آن را وادار به رميدن نمايند"يعنى ھمانا قادر باشند (

  .(ايسکرا به علت نابخردى از آن ميترسند

پرولتاريا بايد انقالب دمکراتيک را به آخر برساند به اين طريق که توده دھقانان را بخود
ا بتواند نيروى مقاومت حکومت مطلقه را جبراً منکوب و ناپيگيرى بورژوازىملحق نمايد ت
پرولتاريا بايد انقالب سوسياليستى را به انجام برساند به اين طريق که توده. را فلج سازد

عناصر نيمه پرولتر اھالى را بخود ملحق کند تا بتواند نيروى مقاومت بورژوازى را جبراً
اينھا ھستند آن وظايف .ى دھقان و خرده بورژوازى را فلج سازددر ھم شکند و ناپيگير

ھاى خويش درباره دامنه انقالب با ھا در تمام استداللھا و قطعنامه پرولتاريا که نوايسکرايى
  .آن محدوديت از آن سخن ميگويند

راموشاز نظر ميافتد، نبايد ف" دامنه"ولى يک نکته را که چه بسا ھنگام استدالل درباره اين 
نبايد فراموش کرد که در اين مورد سخن بر سر دشوار بودن قضيه نيست بلکه بر سر. کرد

سخن بر سر اين نيست. اين است که از چه راھى بايد به جستجو و نيل به راه حل پرداخت
که آيا نيرومند نمودن و شکست ناپذير کردن وسعت دامنه انقالب آسان يا دشوار است بلکه

اختالف ھمانا بر. ست که براى وسعت دادن به اين دامنه چگونه بايد اقدام نمودبر سر اين ا
ما روى اين موضوع تکيه ميکنيم، زيرا. سر جنبه اساسى فعاليت و جھت حرکت آن است

يکى. توجه و نادرست دو مسأله مختلف را با يکديگر مخلوط مينمايند چه بسا اشخاص بى
يگر انتخاب يکى از دو راه مختلف است و ديگرى مسألهمسأله َسمِت حرکت يا به عبارت د

  .مربوط به سھولت رسيدن به ھدف و يا نزديکى اجراى آن در راه انتخاب شده

ھاى سابق به ھيچ وجه به مسأله اخير نپرداختيم زيرا اين مسأله گفتگوھا و ما در گفته
ولى بديھى است که اين مسأله بخودى. اختالف نظرھايى در داخل حزب ايجاد نکرده است

خود بى اندازه شايان اھميت بوده و شايسته آن است که تمام سوسيال دمکراتھا آن را بطور
خوشبينى غير مجازى ميبود ھر آينه دشواريھايى که در. وجه قرار دھندکامال جّدى مورد ت

ھا به نھضت وجود دارد و اين دشواريھا تنھا شامل طبقه کارگر نبوده بلکه راه جلب توده
ھمين دشواريھا است که بارھا مجاھداتى را که. شامل دھقانان نيز ھست، فراموش ميشد

نھايى شده است عقيم گذارده و ضمنا در اين براى رساندن انقالب دمکراتيک به ھدف
جريان بورژوازى ناپيگير و خودغرض که در عين حال ھم از راه مدافعه از دستگاه

يا... ليبراليسم" قيافه معصوم"و ھم " سرمايه تحصيل نموده است"سلطنت در مقابل مردم 
ولى! ى رسيده استبيش از ھمه به کامياب -" حفظ کرده است"را، " خط مشى آسواباژدنيه"

آنچه مھم است اطمينان در انتخاب صحيح راه است و. دشوارى معنايش عدم امکان نيست
  .اين اطمينان است که انرژى و شور انقالبى قادر به معجزه را صد بار افزايش ميدھد

ھاى قفقاز و قطعنامه کنگره سوم حزب کارگر سوسيال با مقايسه بين قطعنامه نوايسکرايى



ت روسيه فورا ديده ميشود که ميان سوسيال دمکراتھاى امروزى از لحاظ انتخابدمکرا
بورژوازى ناپيگير است،: قطعنامه کنگره ميگويد. راه، چه اختالف عميقى وجود دارد

پس، رفقاى. بورژوازى حتما سعى خواھد کرد پيروزيھاى انقالب را از چنگ ما خارج کند
راى مبارزه حاضر کنيد، مسلح شويد، دھقانان را بسوىکارگر، با انرژى بيشترى خود را ب

.ما پيروزيھاى انقالب را بدون پيکار، به بورژوازى خودغرض نخواھيم داد. خود جلب کنيد
بورژوازى ناپيگير است، بورژوازى ممکن است از: ھاى قفقاز ميگويد قطعنامه نوايسکرايى

در حکومت موقت بنماييد زيرا در اين پس، رفقاى کارگر، مبادا فکر شرکت. انقالب بَرَمد
  !صورت بورژوازى محققا خواھد رميد و در نتيجه دامنه انقالب نقصان خواھد پذيرفت

عليرغم مقاومت يا عدم فعاليت بورژوازى ناپيگير، انقالب را تا نيل به: يک دسته ميگويد
  .ھدف نھايى بجلو سوق دھيد

انقالب مستقال به ھدف نھايى برسانيد زيرا در آن اين فکر را نکنيد که: دسته ديگر ميگويد
  .صورت بورژوازى ناپيگير خواھد رميد

مگر ما با دو راھى که کامال در دو قطب مخالف قرار دارند روبرو نيستيم؟ مگر واضح
نيست که اين دو تاکتيک بکلّى ناسخ يکديگرند؟ مگر واضح نيست که تاکتيک اول يگانه

مکراسى انقالبى و تاکتيک دوم در ماھيت امر تاکتيک صرفاتاکتيک صحيح سوسيال د
  مآبانه است؟ آسواباژدنيه

 زيرنويسھا و توضيحات

 رس که اخيرا ژورس آن را در روزنامه اومانيتهدر اين زمينه نامه سرگشاده آقاى استرووه به ژو [١٩]
L'Humanité  اند، شايان توجه است آسواباژدنيه درج نموده ٧٢و آقاى استرووه در شماره.  

٣در شماره  ١٩٠٥که در سال " وقتدرباره حکومت انقالبى م"لنين مقاله خود را تحت عنوان  [١٢٣]
- ھا گرم کارند  باکونينيست"منتشر شده بود و نيز مقاله انگلس را تحت عنوان " پرولتارى"روزنامه 

انگلس در اين مقاله خود قطعنامه. در نظر دارد" ١٨٧٣يادداشتھايى درباره قيام اسپانيا در تابستان سال 
  .نام ميبرد مورد انتقاد قرار ميدھدھا را که لنين اينجا از آن  باکونينيست

[١٢٤] Credo ن. س" (ھا اکونوميست"گروه . بينى يعنى اصول دين، برنامه، شرح جھان.
اى انتشار دادند که نيهبيا ١٨٩٩در سال ) کوسکوا و ديگران که بعدھا کادت شدند. د. پروکوپوويچ، اى

لنين بر ضد. روسيه بود" اکونوميسم"اين بيانيه نشانه بارزى از اپورتونيسم . مشھور شد Credo بنام
اعتراض به سوسيال"اى تحت عنوان  نامه شديد و افشا کننده اعتراض" اکونوميستھا"نظريات 

 .نوشت" دمکراتھاى روسيه



→ ↑ ←  

 دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک: لنين

١٣ 

 حرف آخر

  آيا جرأت پيروز شدن داريم؟
اشخاصى که با اوضاع و احوال سوسيال دمکراسى روسيه آشنايى سطحى دارند و يا از
کنار قضاوت ميکنند و از تاريخچه تمام مبارزه داخلى حزب ما از ھنگام پيدايش اکونوميسم

ى ندارند، چه بسا به اختالف نظرھاى تاکتيکى فعلى ھم که بخصوص بعد ازبه بعد اطالع
اعتنايى نگريسته و آن را صرفا دو تمايلى ميدانند که کنگره سوم مشخص شده است با بى

بنظر آنھا يکى. پذيرند براى ھر جنبش سوسيال دمکراتيک طبيعى، ناگزير و با يکديگر آشتى
عاليت معمولى جارى و روزانه و روى لزوم بسط دامنهاز اين دو طرف به اصطالح روى ف

عليھذا بطور خاصى تکيه ترويج و تبليغ، روى تھيه و تدارک قوا، عميق ساختن جنبش و قس
مينمايد و طرف ديگر به وظايف جنگى و به وظايف عمومى سياسى و انقالبى جنبش بيشتر

حاکى از ديکتاتورى انقالبىعطف توجه ميکند، و لزوم قيام مسلحانه و دادن شعارھاى 
ولى ھيچيک از دو. دمکراتيک و حکومت موقت انقالبى موقت را خاطرنشان ميسازد

نبايد راه) و اصوال در ھيچ مورد در دنيا(طرف، نه در اين مورد و نه در مورد ديگر 
  .عليھذا مبالغه بپيمايد، افراط و تفريط خوب نيست و قس

که در اين قبيل") سياسى"و باصطالح (مت زندگى اى از حک حقايق پيش پا افتاده
اظھارنظرھا بدون شک وجود دارد غالبا روى عدم درک احتياجات حياتى و روزمره حزب

مثال اختالفاتى را که امروز از لحاظ تاکتيک بين سوسيال دمکراتھاى روسيه. پرده ميافکند
جنبه روزمره و عادىبديھى است که تکيه مخصوصى روى . وجود دارد در نظر بگيريد

ھا مشاھده مينماييم بخودى خود ھيچ فعاليت که ما در استداللھاى تاکتيکى نوايسکرايى
ولى کافى. خطرى در بر ندارد و ھيچگونه اختالفى را در شعارھاى تاکتيکى بوجود نميآورد

ھاى ھاى کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه با قطعنامه است قطعنامه
  .س مقايسه شود تا اين اختالف فورا معلوم گرددکنفران

و اما مطلب بر سر چيست؟ اوال مطلب بر سر اين است که تنھا يک اشاره کلى و مجّرد به
بايد بطور مشخص. وجود دو جريان در جنبش و به َمضرات افراطى بودن کافى نيست

ياسى براى حزبدانست در زمان حال چه چيزى به جنبش آسيب ميرساند و خطر واقعى س
ثانيا، بايد دانست که آيا اين يا آن شعار تاکتيکى و يا شايد فقدان يکى از. اکنون در چيست



ھاى اگر به گفته. آب در آسياب کداميک از نيروھاى واقعى سياسى خواھد ريخت -شعارھا 
تھا گوش فرا دھيد به اين نتيجه ميرسيد که حزب سوسيال دمکرات را خطر دس نوايسکرايى

برداشتن از ترويج و تبليغ و از مبارزه اقتصادى و انتقاد از دمکراسى بورژوايى و نيز
سرگرمى زياده از حد به تدارکات جنگى و حمله مسلحانه و کوشش براى بدست آوردن

ولى در حقيقت امر، آن خطرى که واقعا حزب را تھديد. قدرت و نظاير آن تھديد مينمايد
ھر کس کمى از نزديک با اوضاع جنبش آشنايى دارد، ھر. ر استميکند بکلى از جانب ديگ

آميز خوف کس بطور دقيق و عميق جريان آن را تعقيب ميکند ممکن نيست به جنبه مسخره
تمام فعاليت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه اکنون. ھا پى نبَرد و وحشت نوايسکرايى

شک تمرکز قوا را در ترويج و تبليغ، ديگر شکل محکم و ثابتى بخود گرفته است که بدون
ھا و کمک به مبارزه ھاى سيّار و اجتماعات بزرگ، در پخش اوراق و جزوه در ميتينگ

ھيچ کميته حزبى، ھيچ کميته محلى، ھيچ جلسه. اقتصادى و شعارھاى آن تأمين مينمايد
نيرو و وقتدرصد توجه و  ٩٩اى نيست که در آن  فعالين و ھيچ گروه وابسته به کارخانه

جداً بموقع اجرا ٩٠پيوسته و ھميشه َصرف تمام اين کارھا که از ھمان نيمه دوم سالھاى 
فقط اشخاصى که ھيچگونه آشنايى با جنبش ندارند از اين حقايق. گذارده ميشود، نشده باشد

فقط اشخاص بسيار ساده لوح يا بى اطالع ممکن است براى اين تکرار. بى اطالعند
  .ھا که با تبختر خاصى ادا ميشود ارزش واقعى قائل گردند ايسکرايىمکررات نو

حقيقت آن است که ما نه تنھا زياده از حد سرگرم وظايف قيام، شعارھاى عمومى سياسى و
در اين ماندگى عقب اى نيستيم، بلکه بعکس بويژه مسأله مربوط به رھبرى تمام انقالب توده

را بخود جلب ميکند و دردناکترين مسائل را تشکيلاى توجه  مورد است که بطور زننده
ميدھد و براى جنبش، خطر واقعى در بر دارد، زيرا ممکن است جنبش در کردار انقالبى به

از صدھا و. اى نقاط ھم اکنون مبّدل ھم ميشود جنبش در گفتار انقالبى مبّدل شود و در پاره
بى مشغولند حتى يکى را ھم نمييابيد کهصدھا سازمان، گروه و محفلى که به انجام امور حز

اش ھمان فعاليتى نباشد که فضالى ايسکراى نو با قيافه از آغاز پيدايش خود کار روزانه
ولى بر عکس شما چند درصد. اند از آن َدم ميزنند کسانى که حقايق جديدى کشف کرده

بکار اجراى آگاه و دستناچيزى از گروھھا و محفلھا را مييابيد که از وظايف قيام مسلحانه 
اى را عليه تزاريسم رھبرى آن شده و به اين موضوع پى برده باشند که بايد تمام انقالب توده
آھنگ بخصوص را اعالم نمود نمود و براى حصول اين مقصود بايد بويژه فالن شعار پيش

  .آھنگ ديگرى را نه شعار پيش

ايم، ما بطور غير قابل تصورى عقب مانده ما از اجراى وظايف پيشرو و واقعا انقالبى خود
ماندگى خود در اين ايم، ما در اثر عقب ھنوز در موارد بسيارى به اين وظايف پى نبرده

با اين حال. ايم قسمت در ھر موردى از تقويت دمکراسى انقالبى بورژوايى غفلت ورزيده
اند با لجاجت کرده نويسندگان ايسکراى نو که به جريان حوادث و تقاضاھاى زمان پشت

اين، بُرھان اصلى و ثابت تمام! سرگرم نو نشويد! گذشته را فراموش نکنيد: تکرار مينمايند
ھاى کنگره ھمواره چنين ھاى مھم کنفرانس است و حال آنکه شما در قطعنامه قطعنامه
ت وو بويژه بعلت اينکه گذشته اس(ما در عين حال که گذشته را تأييد ميکنيم : ميخوانيد

ھا و تجربه حل و فصل شده و مسّجل گرديده است روى تکرار بوسيله مطبوعات و قطعنامه



وظيفه جديدى اعالم مينماييم و توجه عموم را به آن معطوف -) مکرر آن مکث نميکنيم
ميداريم، شعار جديدى ميدھيم و از سوسيال دمکراتھاى واقعا انقالبى ميخواھيم که بيدرنگ

  .ست بکار شوندبراى اجراى آن د

عصر انقالبى وظايف. اين است حقيقت موضوع دو جريان در تاکتيک سوسيال دمکراسى
يک دسته از سوسيال. جديدى را به ميان آورده است که تنھا نابينايان قادر به ديدن آن نيستند

قيام: دمکراتھا اين وظايف را بطور قطع قبول دارند و در دستور روز ميگذارند و ميگويند
مسلحانه امرى است تأخير ناپذير، بيدرنگ، با انرژى تمام، خود را براى آن آماده نماييد،
بخاطر داشته باشيد که اين قيام براى حصول پيروزى قطعى ضرورى است، شعارھاى
جمھورى، حکومت موقت و ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان را بميان

قھقرا ميروند، درجا ميزنند، بجاى تنظيم شعار ديباچه مينويسند،ولى دسته ديگر به . بکشيد
بجاى اينکه وظايف جديد را در عين تأييد وظايف قديم تعيين نمايند، با طول تفصيل و بطور

اى به نشخوار وظايف قديم مشغولند و بدون اينکه قادر به تعيين شرايط پيروزى خسته کننده
شند يگانه شعارھايى را که با کوشش براى نيل به پيروزىقطعى باشند، بدون اينکه قادر با

نھايى مطابقت داشته باشد تنظيم نمايند درباره شانه خالى کردن از وظايف جديد عبارت
  .پردازى ميکنند

حزب کارگر" اکثريت"افسانه نزديک شدن . روى آشکار است نتيجه سياسى اين دنباله
بى بورژوايى ھمچنان افسانه ميماند و ھيچيک ازسوسيال دمکرات روسيه به دمکراسى انقال

، ھيچيک از اقدامات کنگره"بلشويکھا"ھاى با نفوذ  واقعيتھاى سياسى، ھيچيک از قطعنامه
و حال آنکه. سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه صحت آن را تأييد نمينمايد

ژدنيه از تمايالتطلب مدتھا است که در وجود آسوابا بورژوازى اپورتونيست و سلطنت
و اکنون ديگر مستقيما از آنھا به نفع خود حسن استقبال ميکند ھا نوايسکرايى" اصولى"

، بر"شورش"و " پنھانکارى"آنھا را بر ضد " ھاى ايده"ھا و  استفاده مينمايد، و تمام گفته
بر ضد انقالب، بر ضد اعالم مستقيم شعار قيام مسلحانه،" فنى"ضد پُر بھا دادن به جنبه 

قطعنامه. خواستھاى افراطى و غيره و غيره با ُحسن نظر تلقى ميکند" انقالبيگرى"روح 
سوسيال دمکرات قفقاز و تصويب اين" منشويکھاى"مصوبه از طرف تمام کنفرانس 

قطعنامه از طرف ھيأت تحريريه ايسکراى نو کليه اين نکات را از نظر سياسى بدون ابھام
مبادا بورژوازى در صورت شرکت پرولتاريا در ديکتاتورى: مينمايد به اين نحور ترازبندى

با اين جمله تبديل. ھا گفته شده است با اين جمله تمام گفتنى! انقالبى دمکراتيک بَرَمد
 با اين جمله. طلب بطور قطعى مسّجل گرديده است پرولتاريا به زائده بورژوازى سلطنت

نه بوسيله اظھارات تصادفى يک شخص بلکه باروى ايسکراى نو  دنباله اھميت سياسى
  .اى که مورد موافقت يک جريان تمام و کمال واقع شده، عمال مدلل گرديده است قطعنامه

ھر کس در اين حقايق تأمل ورزد به معناى واقعى نظريات رايجى که در مورد دو جنبه و
راى مثال اصول عقايدب. دو تمايل در جنبش سوسيال دمکراتيک وجود دارد پى خواھد برد

.برنشتين را در نظر بگيريد تا بتوانيد اين تمايالت را در مقياس وسيعى بررسى نماييد
ھا ھم عينا بدينسان مصرانه ادعا ميکردند و ميکنند که فقط آنھا ھستند که به برنشتينى



يتنيازمنديھاى واقعى پرولتاريا يعنى به ضرورت رشد قواى وى، عميق نمودن کليه فعال
وى، فراھم ساختن موجبات پيدايش عناصر جامعه نوين، و ھمچنين به ضرورت ترويج و

برنشتين ميگويد ما خواستار تصديق و قبول آشکار آن چيزى ھستيم که. تبليغ پى ميبرند
و تاکتيک منحصرا" ھدف نھايى" بدون "جنبش"و با اين گفته خود اصل ! وجود دارد

موعظه" مبادا بورژوازى بَرَمد"ک ترس را حاکى از اينکه تدافعى را تقديس نموده تاکتي
"ادبايى"سوسيال دمکراتھاى انقالبى و درباره " ژاکوبينيسم"ھا ھم درباره  برنشتينى. ميکنند
و حال آنکه در. پى نميبرند و غيره و قيل و قال ميکردند" فعاليت مبتکرانه کارگران"که به 

دمکراتھاى انقالبى حتى فکر اين را ھم نکرده بودند کهحقيقت امر ھمه ميدانند که سوسيال 
آنھا فقط خواستار اين. از کارھاى جزئى و روزمره تھيه قوا و غيره و غيره دست بکشند

که ھدف نھايى بطور روشن درک شود، وظايف انقالبى بطور روشن معيّن گردد، آنھا بودند
را تا مقام پرولتارياى انقالبى ارتقاء ميخواستند قشرھاى نيمه پرولتر و نيمه خرده بورژوا

مبادا"دھند نه اينکه فکر پرولتارياى انقالبى را تا نظريات اپورتونيستى تنزل دھند که 
ترين نمودار اين اختالف ميان جناح ميتوان گفت تقريبا برجسته". بورژوازى بَرَمد

 Pürfen Wir? ت کهاپورتونيستى روشنفکرى و جناح انقالبى پرولتاريايى اين مسأله اس
siegen  آيا پيروز شدن ما مجاز است؟ آيا پيروزى" آيا ما توانايى پيروز شدن داريم؟"يعنى

براى ما خطرناک نيست؟ آيا ما بايد پيروز شويم؟ با اينکه اين مسأله در ھمان نظر اول
،الوصف مورد طرح قرار گرفت و بايستى ھم مورد طرح قرار گيرد عجيب بنظر ميآيد، مع

ھا از پيروزى ميترسيدند و پرولتاريا را از آن ميترساندند، نتايج شومى را زيرا اپورتونيست
از اين پيروزى پيشگويى مينمودند و شعارھايى را که در آنھا آشکارا به اين پيروزى دعوت

  .ميشد مورد استھزاء قرار ميدادند

رى و تمايل انقالبى پرولتاريايىبندى اساسى به تمايل اپورتونيستى روشنفک عين ھمين تقسيم
ميان ما ھم وجود دارد منتھا با اين فرق کامال اساسى که صحبت بر سر انقالب سوسياليستى

آيا ما توانايى پيروز شدن"در بين ما ھم مسأله . نبوده بلکه بر سر انقالب دمکراتيک است
اين مسأله را. يده استکه بيمعنى بودن آن از ھمان نظر اول معلوم است مطرح گرد" داريم؟

خود طرح کرده و در آن از قيامى که مقدماتش را ھم بسيار" دو ديکتاتورى"مارتينف در 
خوب تھيه نموده باشيم و کامال ھم با موفقيت آن را به انجام رسانده باشيم نتايج شومى را

ومت انقالبىھا در مورد حک اين مسأله در تمام مطبوعاتى که نوايسکرايى. پيشگويى مينمايد
اند مطرح گرديده است و ضمنا در آن با جديت ولى بدون موفقيت ھميشه موقت منتشر کرده

در [١٢٥]سعى شده است شرکت ميلران در دولت اپورتونيستى بورژوازى با شرکت وارلن
اى که حاکى است اين موضوع در قطعنامه. ه بورژوازى مخلوط گردددولت انقالبى خرد

و گرچه حاال کائوتسکى سعى دارد ما را مورد. تحکيم گرديده است" مبادا بورژوازى بَرَمد"
استھزاء قرار داده مشاجرات ما را در موضوع حکومت انقالبى موقت به دعواى بر سر

اين استھزاء فقط نشان ميدھد که چگونه حتى تقسيم پوست خرس شکار نشده تشبيه کند، ولى
سوسيال دمکراتھاى خردمند و انقالبى ھم وقتى درباره موضوعى صحبت ميکنند که فقط

سوسيال دمکراسى آلمان ھنوز چندان به. اند دچار وضع نامناسبى ميشوند افواھاً آن را شنيده
بحث بر سر اينکه آيا مانزديک نيست ولى ) يعنى انجام انقالب سوسياليستى(شکار خرس 

.عملى داشت- شکار را داريم يا نه يک اھميت اصولى عظيم و يک اھميت سياسى" توانايى"



خرس"سوسيال دمکراتھاى روس ھنوز چندان به اين موضوع نزديک نيستند که بتوانند 
ولى اين مسأله که آيا ما) يعنى انقالب دمکراتيک را انجام دھند" (خود را شکار کنند

شکار آن را داريم براى تمام آينده روسيه و براى آينده سوسيال دمکراسى روسيه" وانايىت"
پيروز شدن را داريم" توانايى"بدون اطمينان به اينکه ما . داراى اھميت بينھايت جّدى است

  .نميتوان سخنى ھم از گردآورى جّدى و با احراز موفقيت سپاه و رھبرى آن، بميان آورد

گر آنھا ھم فرياد ميکردند که مخالفينشان توطئه. ھاى سابق ما را در نظر بگيريد اکونوميست
بخصوص شماره دھم و نطق مارتينف" رابوچيه دلو"مراجعه شود به (و ژاکوبن ھستند 

و با پرداختن به سياست از توده جدا ميشوند،) ھنگام مذاکرات کنگره دوم در اطراف برنامه
رى را فراموش ميکنند، فعاليت مبتکرانه کارگران را بحساب نميآورند واصول جنبش کارگ

عبارت از" فعاليت مبتکرانه کارگران"ولى در حقيقت امر اين طرفداران . غيره و غيره
فکرانه خود را در مورد وظايف روشنفکران اپورتونيستى بودند که عقايد محدود و کوته

در حقيقت امر مخالفين اکونوميسم، به شھادت پرولتاريا به کارگران تحميل مينمودند
ايسکراى قديم که ھر کس ميتواند به آن مراجعه نمايد حتى يکى از جوانب فعاليت سوسيال
دمکراتيک را نيز ناديده نگرفتند، از آن دست نکشيدند، مبارزه اقتصادى را به ھيچ وجه

و ضرورى را در مقياسى فراموش نکردند و در عين حال قادر بودند مسائل سياسى فورى
بورژوازى ليبرال" اقتصادى"بس وسيع بميان بکشند و مانع تبديل حزب کارگر به زائده 

  .بشوند

اند که اقتصاد پايه سياست است ولى آن را اينطور ھا اين موضوع را از بَر کرده اکونوميست
ھا اين نوايسکرايى. دادکه بايد مبارزه سياسى را تا سطح مبارزه اقتصادى تنزل " اند فھميده"

اند که انقالب بورژوايى پايه اقتصادى انقالب دمکراتيک است ولى موضوع را از بَر کرده
که بايد وظايف دمکراتيک پرولتاريا را تا سطح اعتدال و" اند فھميده"آن را اينطور 

بھانه ھا به اکونوميست. تنزل داد" بورژوازى نَرَمد"روى بورژوازى و تا حدى که  ميانه
عمال -عميق ساختن فعاليت، به بھانه فعاليت مبتکرانه کارگران و سياست صرفا طبقاتى، 

طبقه کارگر را تسليم سياستمداران بورژوا ليبرال مينمودند يعنى حزب را از راھى ميبردند
ھا منافع پرولتاريا را در ھا نيز به ھمان بھانه نوايسکرايى. که معناى واقعى آن چنين بود

نقالب دمکراتيک عمال تسليم بورژوازى ميکنند يعنى حزب را از راھى ميبرند که معناىا
ھا خيال ميکردند که رھبرى در مبارزه سياسى کار اکونوميست. واقعى آن چنين است

ھا خيال ميکنند که عملى نمودن نوايسکرايى. سوسيال دمکراتھا نبوده و مختص ليبرالھا است
يک کار سوسيال دمکراتھا نبوده و مختص بورژوازى دمکرات است،فعاالنه انقالب دمکرات

انقالب را" دامنه"زيرا رھبرى پرولتاريا بر انقالب و شرکتش در آن با حفظ اولويت، 
  ."نقصان ميدھد"

ھا نه تنھا از لحاظ منشاء پيدايش خود در کنگره دوم حزب خالصه کالم آنکه نوايسکرايى
ونى وظايف تاکتيکى پرولتاريا در انقالب دمکراتيک نيز ازبلکه بنا بر چگونگى طرح کن

در قسمت. اين نيز جناح اپورتونيستى روشنفکرى حزب است. مريدان اکونوميسم ھستند
تشکيالت، اين جناح، کار را از انفرادمنشى آنارشيستى روشنفکران شروع نمود و به



"نامه آيين"ن ترتيب که در خاتمه داد، به اي" شکنى يک پروسه خودبخودى است سازمان"
مصوبه کنفرانس، گسيختگى پيوند مطبوعات را با تشکيالت حزبى، انتخابات غير مستقيم را

اى ندارد، سيستم مراجعه به افکار عمومى بشيوه که دستکمى از انتخابات چھار درجه
تثبيت بين جزء و کل را" سازش"بناپارتيستى را بجاى انتخابات دمکراتيک و باألخره اصل 

نقشه فعاليت تبليغاتى"در . در مورد تاکتيک حزبى نيز آنھا در ھمين سراشيب غلطيدند. نمود
نطق کردن در مقابل" باالترين نوع دمونستراسيون"اعالم نمودند که " زمستوا

، فقط دو نيروى فعال!)در آستانه نھم ژانويه(ھا است و در صحنه سياست  زمستويست
به" عميق ميساختند"آنھا مسأله حياتى مسلح شدن را . اسى بورژوايىدولت و دمکر: ميديدند

اين طريق که بجاى دادن شعار عملى و صريح پرولتاريا را دعوت ميکردند که خود را با
وظايف قيام مسلحانه، حکومت موقت و. تمايل سوزانى براى مسلح شدن مجھز نمايد

مى آنان مورد تحريف قرار گرفته و ازھاى رس ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک در قطعنامه
اين بار پسين آھنگ آخرين قطعنامه -" مبادا بورژوازى بَرَمد. "حدت آن کاسته شده است

  .آنھا با درخشندگى تمام پايان راھى را روشن ميسازد که آنھا حزب را در آن سير ميدھند

ى و اقتصادى خودتحول دمکراتيک در روسيه، انقالبى است که از لحاظ ماھيت اجتماع
.اين يک اصل صحيح مارکسيستى است که تنھا تکرار ساده آن کافى نيست. بورژوايى است

بطور کلى آزادى. بايد آن را فھميد و چگونگى تطبيق آن را با شعارھاى سياسى دانست
.دارى تماما آزادى بورژوايى است سياسى، در زمينه مناسبات توليدى معاصر يعنى سرمايه

نمايندگان آن اولين کسانى ھستند که. آزادى قبل از ھمه مبيّن منافع بورژوازى استخواست 
طرفداران آن در ھمه جا از آزادى حاصله بعنوان صاحب آن. اين خواست را بميان آوردند

مند شدند در حالى که آن را به حد اعتدال و احتياط بورژوازى ميرساندند و با سرکوبى بھره
بى توأم ميساختند و اين عمل را در مواقع آرامش خيلى دقيق و ظريف و درپرولتارياى انقال

  .اى انجام ميدادند مواقع طوفانى با خشونت سبعانه

ميتوانستند از اينجا" ھا اکونوميست"ھا و  طلب و آنارشيست ھاى شورش ولى فقط ناردنيک
تحميل اين آيين. ف يابدچنين استنتاج نمايند که مبارزه براى آزادى بايد نفى شده يا تخفي

نظرانه روشنفکرى به پرولتاريا ھميشه فقط بطور موقت و فقط عليرغم برخورد به کوته
پرولتاريا ھميشه بطور غريزى دريافته است که آزادى سياسى. مقاومت وى ميّسر شده است

زمھذا براى او ال با وجود اينکه مستقيما بورژوازى را مستحکم و متشکل خواھد ساخت، مع
پرولتاريا در راه نجات خود را در سرپيچى از مبارزه. است و بيش از ھمه ھم الزم است

طبقاتى ندانسته بلکه در تکامل اين مبارزه، بسط دامنه آن، باال بردن سطح آگاھى و تشکل و
کسى که از اھميت وظايف مبارزه سياسى ميکاھد سوسيال دمکرات را از. قطعيت آن ميداند

کسى که از اھميت. سخنور خلقى به مقام يک منشى تريديونيون تنزل ميدھدجايگاه يک 
وظايف پرولتاريا در انقالب بورژوا دمکراتيک ميکاھد، سوسيال دمکرات را از مقام

  .پيشواى انقالب مردم به سردمدار يک اتحاديه آزاد کارگرى تنزل ميدھد

ر ضد سوء استفاده دمکراسىسوسيال دمکراسى با حقانيت کامل ب .مردم آرى، انقالب
سوسيال دمکراسى خواستار اين است که با. بورژوايى از کلمه مردم مبارزه کرده و ميکند



پوشى نشود، سوسيال اين کلمه تضادھاى طبقاتى موجود ميان طبقات مختلف مردم پرده
.ددمکراسى بدون چون و چرا در لزوم استقالل کامل طبقاتى حزب پرولتاريا اصرار ميورز

تجزيه ميکند براى اين نيست که طبقه" طبقات"را به " مردم"ولى اگر سوسيال دمکراسى 
پيشرو دور خود بتند، حدود خود را تنگ کند و از ترس اينکه مبادا خداوندان اقتصاد دنيا
بَرَمند فعاليت خود را قطع کند، بلکه براى اين است که طبقه پيشرو بدون آسيب از تزلزل و

تصميمى طبقات بينابينى بتواند با انرژى بيشتر و با شور بيشترى در راه و بى ناپايدارى
  .تمام مردم مبارزه کند آرمان تمام مردم و در رأس

را در تمام حاالت" طبقاتى"ھاى کنونى غالبا نميفھمند و کلمه  اين است آنچه نوايسکرايى
زين شعارھاى مؤثر سياسى درجويانه تکرار ميکنند و آن را جايگ  َصرف و نحو آن سفسطه
  .انقالب دمکراتيک ميسازند

 چرنى پِرِدل(شعار تجديد تقسيم زمين . انقالب دمکراتيک يک انقالب بورژوايى است
Черный передел)  يعنى رايجترين شعار توده دھقانان، که -يا شعار زمين آزادى

شعار -کبختى ھستند وار جوياى روشنايى و ني جورکش و جاھل ولى در عين حال شيفته
بورژوازى است ولى ما مارکسيستھا بايد بدانيم که براى نيل به آزادى واقعى پرولتاريا و
دھقانان ھيچ راھى بجز راه آزادى به شيوه بورژوازى و ترقى به شيوه بورژوازى موجود

ما بايد فراموش نکنيم که در حال حاضر براى نزديک کردن. نبوده و نميتواند باشد
سياليسم سواى آزادى کامل سياسى، سواى جمھورى دمکراتيک و سواى ديکتاتورىسو

ما. انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان وسيله ديگرى موجود نيست و نميتواند ھم باشد
که نماينده طبقه پيشرو و نماينده يگانه طبقه انقالبى ھستيم که بى چون و چرا عارى از ھر

ن نگاه به پشت سر خويش انقالبى است، بايد در مقياس ھر چهگونه شک و شبھه و بدو
وسيعتر و با شجاعت و ابتکار ھر چه بيشترى وظايف انقالب دمکراتيک را در برابر تمام

کاستن از اھميت اين وظايف از لحاظ تئورى به معناى مسخره. توده مردم قرار دھيم
و سياسى خيانت به انقالب به نفعنظرانه آن و از لحاظ عملى  مارکسيسم و تحريف کوته

.اى است که ناگزير از عملى نمودن پيگير انقالب خواھد رميد بورژوازى يعنى طبقه
اگر نمايندگان. مشکالتى که در سر راه پيروزى کامل انقالب وجود دارد بس عظيم است
آنھا در مقابل پرولتاريا تمام آنچه را که در قّوه دارند بکار برند و با اين حال تمام مساعى

مقاومت ارتجاع و خيانت بورژوازى و جھالت توده بيھوده مانَد، ھيچکس نميتواند آنھا را
ولى اگر سوسيال دمکراسى انرژى انقالبى تحول دمکراتيک را. مورد تقبيح قرار دھد

کاھش دھد و از شور انقالبى بوسيله ترس از پيروزى و مالحظه از اينکه مبادا بورژوازى
د بکاھد ھمه و ھر کس و در درجه اول پرولتارياى انقالبى آگاه وى را مورد تقبيح قراربَرمَ 

  .خواھد داد

انقالب جشن ستمکشان و استثمار شوندگان. مارکس ميگويد انقالب لوکوموتيو تاريخ است
توده مردم ھيچگاه نميتوانند مانند زمان انقالب آفريننده فعال نظامات اجتماعى نوين. است
در اين مواقع، چنانچه بخواھيم با معيار محدودى که خرده بورژواھا در مورد ترقيات. شندبا

ولى رھبران احزاب انقالبى نيز. ُکند و تدريجى بکار ميبرند بسنجيم، مردم قادر به اعجازند



بايد. در چنين مواقعى بايد وظايف خود را در مقياس وسيعتر و با تھورى بيشتر طرح کنند
.بان و راھنماى وى باشد آنھا ھميشه پيشاپيش ابتکار انقالبى توده حرکت کند، ديدهشعارھاى 

ترين گر سازد و کوتاه آرمان دمکراتيک و سوسياليستى ما را با تمام عظمت و جالل آن جلوه
بگذار. ترين راه رسيدن به پيروزى کامل، مّسلم و قطعى را نشان بدھد و سرراست
مآب از خوف انقالب و از خوف راه مستقيم، راھھاى آسواباژدنيهھاى بورژواى  اپورتونيست

اگر با زور ھم ما را. غير مستقيم، پُر پيچ و خم و راه صلح و مصالحه را اختراع نمايند
مجبور به غلطيدن در اين راھھا بنمايند باز ما در کار کوچک روزمره ھم قادر به انجام

.ا مبارزه بيرحمانه، مسأله انتخاب راه را حل نمايدولى بگذار ابتد. خود خواھيم بود وظايف
ھا و ما خائن و غدر ورز در انقالب خواھيم بود اگر از اين انرژى مخصوص به جشن توده

از اين شور انقالبى آنان براى يک مبارزه بيرحمانه و فداکارانه به منظور دسترسى به راه
ھاى بورژوا جبونانه در فکر ارتجاع آينده ستبگذار اپورتوني. مستقيم و قطعى استفاده ننماييم

کارگران را نه وحشتى است از اينکه ارتجاع، خود را براى اَعمال موحش مجھز. باشند
کارگران در انتظار معامله نخواھند. مينمايد و نه از اينکه بورژوازى در حال رميدن است

ع و قمع بيرحمانه نيروھاىنشست و صدقه نميخواھند، آنھا تمام مساعى خود را در راه قل
بکار ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان ارتجاع يعنى در راه استقرار

  .ميبرند

شکى نيست که ھنگام توفان کشتى حزب ما را مخاطرات بيشترى تھديد ميکند تا ھنگام
اکى خون طبقهآرام ترقى ليبرالى که در آن استثمار کنندگان با تأنّى دردن" دريانوردى"

شکى نيست که وظايف ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک ھزار بار از. کارگر را ميمکند
ولى. تر است و تنھا يک مبارزه پارلمانى دشوارتر و پيچيده" اپوزيسيون افراطى"وظايف 

کسى که در اين لحظه انقالبى، استعداد اين را دارد که آگاھانه براى دريانوردى آرام و راه
ھمان به که خود را موقتا از فعاليت سوسيال -بدون خطر رجحان قائل شود " زيسيوناپو"

دمکراتيک کنار بکشد و منتظر پايان انقالب يعنى زمانى باشد که دوران جشن سپرى شده و
مجددا روزھاى عادى آغاز شده باشد و به اين طريق ديگر آن معيار محدودى که او در

ين ناھماھنگى مشمئز کننده را نداشته باشد و وظايف طبقهروزھاى عادى بکار ميبرد، ا
  .پيشاھنگ را با چنين زشتى تحريف ننمايد

در راه آزادى کامل، در راه انقالب پيگير دمکراتيک، -در رأس تمام مردم بويژه دھقانان 
در راه سوسياليسم -در رأس تمام زحمتکشان و استثمار شوندگان ! در راه جمھورى به پيش

اين است آن سياستى که پرولتارياى انقالبى بايد در عمل داشته باشد، اين است آن! پيش به
شعار طبقاتى که بايد در حل ھر مسأله تاکتيکى و ھر گام عملى حزب کارگر به ھنگام

  .انقالب رخنه کرده و معيّن کننده آن باشد

 توضيحات



کارگر فرانسوى، شخصيت برجسته انترناسيونال اول،) ١٨٧١ -  ١٨٣٩(اوژن -وارلن، لويى [١٢٥]
  .پاريس بود ١٨٧١عضو کميته مرکزى گارد ملى و عضو کمون سال 

→ ↑ ←  

 دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک: لنين

 پسگفتار
 

  باز ھم خط مشى آسواباژدنيه باز ھم خط مشى ايسکراى نو

ايسکرا مدارک جديد و ١٠٣و  ١٠٢ھاى  آسواباژدنيه و شماره ٧٢و  ٧١ھاى  شماره
صاصاى که ما فصل ھشتم جزوه خود را به آن اخت العاده پُرارزشى در مورد مسأله فوق
نظر به اينکه در اينجا استفاده از تمام اين مدارک پُرارزش به. ايم در اختيار ما ميگذارد داده

اوال روى اين: ترين نکات آن مکث مينماييم ھيچ وجه ممکن نيست لذا ما فقط روى عمده
را در سوسيال دمکراسى ميستايد و چرا بايد آن" رآليسم"موضوع که آسواباژدنيه چه نوع 

  .انقالب و ديکتاتورى: ستايد؛ ثانيا روى تناسب دو مفھومرا ب

* * * 

ھاى بورژوا ليبرال  بين چرا واقع -١
 سوسيال دمکرات را ميستايند؟" ھاى بين واقع"

انشعاب در سوسيال دمکراسى"ھايى تحت عنوان  نمايندگان بورژوازى ليبرال ضمن مقاله
درباره سوسيال دمکراسى قضاوتى) ژدنيهآسوابا ٧٢شماره " (غلبه عقل سليم"و " روسيه

ھر قدر در مورد آشنايى. مينمايند که براى پرولترھاى آگاه داراى ارزش بس شگرفى است
با متن کامل اين مقاالت و تعّمق در ھر جمله آن به سوسيال دمکراتھا توصيه شود باز ھم کم

  :ماييمما ابتدا احکام عمده اين دو مقاله را در اينجا نقل مين. است



  :آسواباژدنيه چنين ميگويد

براى کسى که از کنار ناظر جريان امور است درک مفھوم واقعى سياسى اختالفى که سوسيال"
اين تعريف که فراکسيون. دمکراسى را به دو فراکسيون منشعب نموده است بسيار دشوار است

بر خالف آن براى پيشرفت" اقليت"ترى است و  تر و داراى خط مشى سرراست راديکال" اکثريت"
ھا را جايز ميداند، چندان دقيق نبوده و در ھر صورت توصيف جامعى کار، بعضى صلح و مصالحه

به ھر حال احکام سستى مکتب ارتدکسال مارکسيستى را شايد فراکسيون اقليت از فراکسيون. نيست
"اکثريت"روحيه سياسى عمده : تر ميرسد توصيف ذيل به نظر ما دقيق. لنين ھم بيشتر مراعات ميکند

طلبى، کوشش براى برپا کردن قيام در بين توده مردم به ھر عبارت است از انقالبيگرى مجّرد، شورش
را تا درجه معيّنى" ھا لنينيست"اين موضوع ! اى که شده و تصرف بيدرنگ قدرت بنام اين توده وسيله

اى يده انقالب ھمگانى روسيه در ذھن آنھا پردهرولوسيونرھا نزديک مينمايد و بوسيله ا-به سوسياليست
ھاى که در کارھاى عملى از بسيارى از محدوديت" ھا لنينيست. "بروى ايده مبارزه طبقاتى ميکشاند
اند، اند از طرف ديگر سر تا پا در محدوديت انقالبيگرى فرو رفته آيين سوسيال دمکراتيک دست شسته
از لحاظ اصولى به. گونه فعاليت عملى ديگرى امتناع ميورزندبجز تھيه و تدارک قيام فورى از ھر

تمام شکلھاى تبليغات علنى و نيمه علنى و ھر گونه صلح و مصالحه عمال مفيدى با ديگر جريانھاى
ولى اقليت، برعکس، در عين اينکه محکم به شريعت مارکسيسم. اپوزيسيون با نظر حقارت مينگرند

ايده اساسى اين فراکسيون اين. بينى مارکسيسم را نيز حفظ ميکند جھان بين پايبند است، عناصر واقع
ولى از طرف ديگر مبارزه. را در نقطه مقابل منافع بورژوازى قرار ميدھد" پرولتاريا"است که منافع 

بينى ھشيارانه و با معرفت صريح به تمام شرايط و وظايف مشخص اين مبارزه پرولتاريا را با واقع
ھيچيک. البته در حدود معيّنى که اصول اليتغير شريعت سوسيال دمکراسى حکم ميکند - يد درک مينما

از اين دو فراکسيون در اجراى نقطه نظر اساسى خود بطور کامل پيگير نيستند، زيرا در کار خالقانه
يشودمسلکى و سياسى خود پايبند احکام اکيد شريعت سوسيال دمکراتيک ھستند و اين قضيه مانع اين م

"ھا ايسکرايى"طلب و  الاقل مثل بعضى سوسيال رولوسيونرھا مستقيما شورش" ھا لنينيست"که 
  ."رھبران عملى جنبش سياسى واقعا موجود طبقه کارگر بشوند

ھاى عمده را نقل مينمايد و با چند تذکر مشخصى و سپس نويسنده آسواباژدنيه متن قطعنامه
کلى خود ميپردازد و ميگويد در مقايسه با کنگره" افکار"که درباره آنھا ميدھد به توضيح 

اختالفى که در". کنفرانس اقليت در مورد قيام مسلحانه بکلى روش ديگرى دارد"سوم 
".مربوط به قيام مسلحانه است"ره درباره حکومت موقت وجود دارد ھاى صاد قطعنامه

.اى کارگرى مشاھده ميشود ھاى حرفه يک چنين اختالف نظرى ھم در مورد اتحاديه"
اى ھم در خصوص اين مھمترين مبناى تربيت ھاى خود کلمه در قطعنامه" ھا لنينيست"

رعکس در اين مورد يک قطعنامهولى اقليت ب. اند سياسى و تشکل طبقه کارگر دم نزده
.الرأى ھستند در مورد ليبرالھا گويى ھر دو فراکسيون متفق". بسيار جدى تنظيم نموده است

متن قطعنامه پلخانف در مورد ليبرالھا مصوبه کنگره دوم را تقريبا کلمه"لکن کنگره سوم 
کنگره قرار گرفتهبه کلمه تکرار مينمايد و قطعنامه استاروور را که مورد تصويب ھمان 

ھاى کنگره و کنفرانس قطعنامه". بود و نسبت به ليبرالھا ُحسن نظر بيشترى داشت رد ميکند
بيشتر روى ايده" اکثريت"در مورد جنبش دھقانان تقريبا بطور کلى ھمگون ھستند ولى 

ميخواھد مطالبه" اقليت"ضبط انقالبى اراضى مالکين و غيره تکيه مينمايد و حال آنکه 
  ."رفرمھاى دمکراتيک دولتى و ادارى را پايه تبليغات خود قرار دھد

ايسکرا نقل ١٠٠ھاى منشويکى را از شماره  سرانجام آسواباژدنيه متن يکى از قطعنامه



نظر به اينکه در زمان حاضر کار مخفى به تنھايى،: "مينمايد که ماده عمده آن اين است
اى ھم خود توده را در تأمين نميکند و تا اندازه شرکت توده را در زندگى حزبى بحد کافى

نقطه مقابل حزب، که يک تشکيالت مخفى است، قرار ميدھد لذا اين سازمان بايد ھدايت
اى کارگرى را بر زمينه علنى بعھده بگيرد و اين مبارزه را کامال با وظايف مبارزه حرفه

ما به: "واباژدنيه اعالم ميدارد کهدرباره اين قطعنامه آس". سوسيال دمکراتيک مرتبط سازد
اين قطعنامه بعنوان غلبه عقل سليم و بعنوان روشن شدن موضوع تاکتيک براى قسمت

  ."معيّنى از حزب سوسيال دمکرات صميمانه شادباش ميگوييم

البته اشتباه عظيمى. اکنون خواننده با تمام نکات اصلى قضاوتھاى آسواباژدنيه آشنايى دارد
ھر. صور ميرفت قضاوتھا درست است يعنى اينکه با حقيقت عينى مطابقت داردبود اگر ت

ساده لوحى بود اگر فراموش. سوسيال دمکرات در ھر قدم بسھولت اشتباھات آن را مييابد
ميشد که اين قضاوتھا سراپا با منافع و نظريات بورژوازى آغشته شده و از اين لحاظ کامال

اين قضاوتھا نظريات سوسيال دمکراسى. خاصى ناشى ميشودمغرضانه بوده و از تمايالت 
ولى اشتباھى. را ھمانگونه منعکس ميسازند که آئينه مقعر يا محّدب اشياء را منعکس ميسازد

عظيمتر بود اگر فراموش ميشد که باألخره اين قضاوتھايى که بورژوامآبانه تحريف شده
شک بمثابه يک طبقه بخوبى ميفھمد چه انعکاسى است از منافع واقعى بورژوازى که بدون

تمايالتى در داخل سوسيال دمکراسى بحال وى يعنى بورژوازى سودمند و نزديک و آشنا و
فيلسوف يا نويسنده. بخش و دور و بيگانه و ناخوشايند خوشايند است و چه تمايالتى زيان

خواه بلشويکىبورژوازى ھيچگاه نظريات سوسيال دمکراسى را، خواه منشويکى باشد و 
ولى اگر اين نويسنده ولو اندکى فھيم باشد آنوقت غريزه طبقاتيش. صحيحا درک نخواھد کرد

او را فريب نخواھد داد و ماھيت اھميتى را که اين يا آن جريان در داخل سوسيال دمکراسى
به اين. براى بورژوازى دارد، ولو آن را تحريف ھم بکند، ھميشه صحيح درک خواھد نمود

مناسبت شايسته است که غريزه طبقاتى دشمن ما و قضاوت طبقاتى وى ھميشه مورد توجه
  .کامال جّدى ھر پرولتر آگاه قرار گيرد

  ھا به ما چه ميگويد؟ اى حال ببينيم غريزه طبقاتى بورژوازى روس با زبان آسواباژدنيه

ھار ميدارد و آناين غريزه در کمال صراحت رضايت خود را از تمايالت ايسکراى نو اظ
ھا، روشن ، ھشيارى، غلبه عقل سليم، جّدى بودن قطعنامه)رآليسم(بينى  را بمناسبت واقع

و از تمايالت کنگره سوم اظھار عدم رضايت -شدن تاکتيک، عملى بودن و غيره ميستايد، 
ھاى طلبى، نفى صلح و مصالحه نموده و آن را بمناسبت محدوديت، انقالبيگرى، شورش

مفيد و غيره تقبيح مينمايد، غريزه طبقاتى بورژوازى اتفاقا آن چيزى را به وى تلقينعمال 
:ميکند که بکّرات با دقيقترين مدارک در مطبوعات ما به ثبوت رسيده است و آن اينکه

ھا جناح اپورتونيست و مخالفين آنھا جناح انقالبى سوسيال دمکراسى معاصر نوايسکرايى
ليبرالھا نميتوانند از تمايالت اولى تمجيد و تمايالت دومى را تقبيح. دروسيه را تشکيل ميدھن

عملى بودن،"ھاى بورژوازى ھستند، بخوبى ميفھمند که  ليبرالھا، که ايدئولوگ. نکنند
طبقه کارگر، يعنى محدود بودن عملى ميدان فعاليت وى در چھار" ھشيارى و جّدى بودن

چيزى. اى و غيره بحال بورژوازى سودمند است حرفه دارى و رفرم و مبارزه ديوار سرمايه



پرولتاريا و کوششى" محدوديت انقالبى"آور است  که براى بورژوازى خطرناک و وحشت
است که پرولتاريا به مقتضاى وظايف طبقاتى خود براى ايفاى نقش رھبرى در انقالب

  .ھمگانى روسيه بعمل ميآورد

نقطه نظر آسواباژدنيه واقعا چنين است موضوعى است کهاز " بينى واقع"اين که معنى کلمه 
ً آسواباژدنيه و آقاى استرووه آن را استعمال ميکردند مشھود در ضمن از طرزى که سابقا

چنين" بينى واقع"خود ايسکرا نتوانست اعتراف نکند که از نظر آسواباژدنيه معنى . ميگردد
ايسکرا درج ٧٤-٧٣در ضميمه شماره !" وقت است"اى را که تحت عنوان  مثال مقاله. است

در کنگره دوم" منجالب"نماينده پيگير نظريات (نويسنده اين مقاله . شده بود بخاطر آوريد
کنده عقيده خود را اظھار ميکند و صاف و پوست) حزب کارگرى سوسيال دمکرات روسيه

نماينده واقعى آن آکيمف در کنگره بيشتر نقش شبح اپورتونيسم را بازى کرد تا: "ميگويد
را اصالح!" وقت است"و ھيأت تحريريه ايسکرا فورا مجبور شد گفته نويسنده مقاله ". را

  :اى به اين مضمون بنويسد کند و تبصره

در نظريات رفيق آکيمف راجع به مسائل برنامه نقش اپورتونيسم. با اين عقيده نميشود موافقت نمود"
را منقّد آسواباژدنيه نيز تصديق مينمايد، به اين طريق که در يکى ازآشکارا ديده ميشود و اين موضوع 

- بخوان رويزيونيستى  -" بينانه واقع"ھاى اخير خود متذکر ميگردد که رفيق آکيمف به خط مشى  شماره
  ."گرويده است

از نظر آسواباژدنيه ھمان اپورتونيسم است و" بينى واقع"پس ايسکرا خود بخوبى ميداند که 
اکنون) ايسکرا ١٠٢شماره (حمله ميکند " بينى ليبرالى واقع"حال اگر ايسکرا که به . غيرال

 اش بينى بخاطر واقع ليبرالھا وى را درباره اين موضوع سکوت اختيار مينمايد که چگونه
اين. تر از ھر مذمتى است ھا تلخ ، ھمانا علت اين سکوت اين است که اين ستودناند ستوده
در حقيقت) تصادفا و براى اولين بار از طرف آسواباژدنيه اظھار نشده است که(ھا  ستودن

بخوان" (بينى واقع"بينى ليبرالى با آن تمايالت موجوده در  اثباتى است بر خويشاوندى واقع
آميز ھا بعلت اشتباه ھاى نوايسکرايى سوسيال دمکراتيک که در تمام قطعنامه) اپورتونيسم

  .اکتيکى آنان رسوخ نموده استبودن سراپاى خط مشى ت

در حقيقت امر اکنون ديگر بورژوازى روسيه ناپيگيرى و خودغرضيش را در انقالب
چه بوسيله استداللھاى آقاى استرووه، چه بوسيله سراپاى لحن و کليه مضامين" ھمگانى"

ھا و ھمه جرايد ليبرالى و چه بوسيله چگونگى اقدامات سياسى جميع زمستوويست
کران و بطور کلى انواع طرفداران آقايان تروبتسکوى، پترونکوويچ، روديچف وروشنف

البته بورژوازى ھميشه بطور دقيق قضايا را درک نميکند،. شرکاء کامال آشکار نموده است
ولى به حکم غريزه طبقاتى بطور کلى به اين موضوع بسيار خوب پى ميبرد که گرچه

بمثابه طعمه توپ و ھمچون پتکى بر وى ى انقالباز يک طرف برا" مردم"پرولتاريا و 
ضد حکومت مطلقه مفيدند ولى از طرف ديگر پرولتاريا و دھقانان انقالبى در صورت نيل

و بپايان رساندن انقالب دمکراتيک بينھايت براى وى" پيروزى قطعى بر تزاريسم"به 
که پرولتاريا به ايفاى نقشاز اينرو بورژوازى تمام قوا و تالشش متوجه آن است . خطرناکند



تر باشد و فعاليتش از بين تر و واقع تر، عملى در انقالب اکتفا نمايد و با احتياط" اى محجوبانه"
  ."مبادا بورژوازى بَرَمد: "اين اصل ناشى شود که

روشنفکران بورژوا بخوبى ميدانند قادر به معدوم ساختن جنبش کارگرى نيستند و به اين
چ وجه به مخالفت با جنبش کارگرى و مبارزه طبقاتى پرولتاريا برنميخيزند،جھت ھم به ھي

خير آنھا حتى انواع و اقسام آزادى اعتصاب و مبارزه مؤدبانه طبقاتى را ميستايند ولى -
به. درک ميکنند [١٢٦]دونکر-جنبش کارگرى و مبارزه طبقاتى را بشيوه برنتانف يا ھيرش

که اکنون عمال(عبارت ديگر آنھا کامال حاضرند حق آزادى اعتصاب و تشکيل اتحاديه را 
به کارگران بدھند فقط بشرط" گذشت"بعنوان ) اند خود کارگران تقريبا آن را بدست آورده

صلح و"، از خصومت نسبت به "دانقالبيگرى محدو"از " طلبى شورش"اينکه کارگران از 
يعنى نقش خود ، از ادعا و کوشش براى اينکه نقش مبارزه طبقاتى"ھاى مفيد مصالحه

انقالب"را بر چھره " منشانه ژاکوبينيسم پِلِب"پيگيرى پرولتاريايى و قطعيت پرولتاريايى و 
سراسر به اين جھت روشنفکران بورژوا در. بگذارند صرفنظر نمايند" ھمگانى روسيه

مسأله" :پروکوپوويچ مراجعه شود به کتاب(بوسيله کتب  -روسيه به ھزاران شيوه و تمھيد 
با تمام قوا ميکوشند -ھا و غيره و غيره  ھا، نطقھا، مصاحبه ، سخنرانى")کارگر در روسيه

)اپورتونيستى(بينى  ، واقع)ليبرالى(، عملى بودن )بورژوازى(انديشه ھشيارى محتاطانه 
و غيره را به) دونکر-بشيوه ھيرش(ھاى کارگرى  ، اتحاديه)بشيوه برنتانف(ه طبقاتى مبارز

دمکرات"اين دو شعار اخير بخصوص براى بورژواھاى حزب . کارگران تلقين نمايند
يا آسواباژدنيه مساعد است زيرا صورت ظاھر آنھا با شعارھاى مارکسيستى" طلب مشروطه

اردن و کمى تحريف بسھولت ميتوان آنھا را با شعارھاىجور ميآيد و با اندکى مسکوت گذ
.سوسيال دمکراتيک مخلوط نموده و حتى گاھى بجاى شعارھاى سوسيال دمکراتيک جا زد

که ما سعى ميکنيم در موقع مقتضى مفصال با" (راس وت"مثال روزنامه علنى ليبرالى 
"اى شجاعانه"چنان مطالب اغلب ) درباره آن صحبت کنيم" پرولتارى"خوانندگان روزنامه 

درباره مبارزه طبقاتى، امکان فريب پرولتاريا توسط بورژوازى، جنبش کارگرى، فعاليت
دقت و کارگر رشد نيافته بسھولت مبتکرانه پرولتاريا و غيره و غيره ميگويد که خواننده بى

حقيقتحال آنکه در . عيار حساب کند آن را سکه کامل" سوسيال دمکراتيسم"ممکن است 
اين چيزى نيست جز نسخه بدل بورژوايى سوسيال دمکراتيسم و تحريف و تخطئه

  .اپورتونيستى مفھوم مبارزه طبقاتى

تمايلى) ھا عظيم از لحاظ وسعت تأثير در توده(اساس تمام اين تقلب عظيم بورژوايى را 
ترتشکيل ميدھد که ھدف آن اين است که جنبش کارگرى را تا درجه جنبشى که بيش

يعنى سياست انقالبى که ھدف آن(اى باشد تنزل دھد، آن را از سياست مستقل  اتحاديه
بوسيله ايده مبارزه طبقاتى در ذھن آنھا،"دور نگاه دارد و ) ديکتاتورى دمکراتيک است

  ."اى به روى ايده انقالب ھمگانى روسيه بکشد يعنى کارگران پرده

اين فرمول. فرمول آسواباژدنيه را وارونه کرديمبطورى که خواننده مشاھده مينمايد ما 
درخشانى است که بطرز درخشانى دو نظر يعنى نظر بورژوازى و نظر سوسيال

بورژوازى. دمکراتيک را درباره نقش پرولتاريا در انقالب دمکراتيک، بيان مينمايد



ايده"ه بوسيله اى منحصر نمايد و از اين را ميخواھد جنبش پرولتاريا را فقط به جنبش حرفه
اى به روى ايده انقالب ھمگانى روسيه در ذھن وى پرده (بشيوه برنتانف) مبارزه طبقاتى

رفتار کند که بوسيله ايده Credo يعنى کامال مطابق با روح نويسندگان برنشتينى" بکشد
.اى به روى ايده مبارزه سياسى ميکشيدند در ذھن کارگران پرده" صرفا کارگرى"جنبش 

سوسيال دمکراسى بر عکس ميخواھد مبارزه طبقاتى پرولتاريا را تا نيل به شرکتولى 
رھبرى کننده وى در انقالب ھمگانى روسيه تکامل دھد يعنى اين انقالب را به ديکتاتورى

  .دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان برساند

بمثابه طبقه خاصبه اين جھت تو . انقالب ما ھمگانى است: بورژوازى به پرولتاريا ميگويد
عمده توجه خود را به" عقل سليم"بايد به مبارزه طبقاتى خود اکتفا کنى، بايد بنام 

اى ھاى حرفه بايد ھمانا اين اتحاديه -اى و علنى نمودن آنان معطوف دارى  ھاى حرفه اتحاديه
بايد در لحظه انقالبى -محسوب دارى، " مھمترين مبناى تربيت سياسى و تشکل خود"را 

ھاى ايسکراى نو تنظيم نمايى، بايد رفتارت در از قبيل قطعنامه" جدى"ھاى  اکثر قطعنامه
بايد -با احتياط باشد، " نسبت به ليبرالھا ُحسن نظر بيشترى دارد"ھايى که  مورد قطعنامه

رھبران عملى جنبش سياسى واقعا موجود طبقه"رھبرانى را ترجيح دھى که ميخواھند 
اگر، متأسفانه،" (بينى مارکسيسم را حفظ کنى بين جھان عناصر واقع"بايد  -، "کارگر باشند

  .(در تو سرايت کرده باشد" غير علمى"اين شريعت " احکام اکيد"

به اين جھت تو بايد بمثابه -انقالب ما ھمگانى است : سوسيال دمکراسى به پرولتاريا ميگويد
مساعى خود را َصرف آن نمايى که نه تنھا پيشروترين طبقات و يگانه طبقه تا آخر انقالبى

به. ترين طرزى در آن شرکت ورزى بلکه رھبرى آن را نيز به عھده خود بگيرى به جّدى
اين جھت تو نبايد خود را در چھار ديوار مبارزه طبقاتى به مفھوم محدود آن و بخصوص به

حدود و مضمون اى محدود نمايى، بلکه برعکس بايد بکوشى که مفھوم يک جنبش حرفه
وظايف انقالب فعلى دمکراتيک تمام دھى که نه فقط وسعت مبارزه طبقاتى خود را به حدى

به اين جھت تو .در بر گيرد و ھمگانى روسيه، بلکه وظايف انقالب سوسياليستى آتى را نيز
اى را ناديده بگيرى و بدون اينکه از استفاده از کوچکترين ميدان بدون اينکه جنبش حرفه

وظايف قيام مسلحانه، تشکيل ارتش -فعاليت علنى امتناع نمايى، بايد در عصر انقالب 
انقالبى و حکومت انقالبى را بمثابه يگانه طرق نيل به پيروزى کامل مردم بر تزاريسم و
 .بکف آوردن جمھورى دمکراتيک و آزادى واقعى سياسى و در درجه اول اھميت قرار دھى

غلط" خط مشى"ھا در نتيجه  ھاى نوايسکرايى زائد است که قطعنامهذکر اين موضوع ديگر 
کاره و ناپيگير و طبعا مورد پسند بورژوازى در مورد اين مسأله اتخاذ خود چه روش نيمه

  .کرده است

 زيرنويسھا و توضيحات



به ١٨٦٨ھا در سال  اين اتحاديه - (Hirsch-Duncker) دونکر- ھاى کارگرى ھيرش اتحاديه [١٢٦]
 ليبرالھا بنام ھيرش و دونکر در آلمان تأسيس شده بود، اينھا نيز مانند برنتانوى- توسط دو تن از بورژوا

(Brentano) را موعظه ميکردند، کارگران را از" ھماھنگى منافع طبقاتى"اکونوميست - بورژوا
اى را در چھار مبارزه انقالبى و طبقاتى بر ضد بورژوازى منصرف ميساختند و وظايف جنبش اتحاديه

  .ديوار صندوقھاى تعاون متقابل و سازمانھاى فرھنگى و مدنى محدود مينمودند

→ ↑ ←  

 پسگفتار -دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک : لنين

جديد مسأله بوسيله رفيق " عميق کردن" -٢
 مارتينف

 
 

.ايسکرا نوشته است بپردازيم ١٠٣و  ١٠٢ھاى  حال به مقاالتى که مارتينف در شماره
ابت کندبخودى خود واضح است که ما به تالشھايى که مارتينف بعمل ميآورد براى اينکه ث

ھاى مارکس نادرست و تفسير او درست است پاسخى تفسير ما درباره يک سلسله از گفته
ھاى مارتينف آنقدر آشکار و مسأله بقدرى اين تالشھا بقدرى غير جّدى، طفره. نخواھيم داد

ھر خواننده فکورى. واضح است که مکث روى آنھا براى يکبار ديگر خالى از لطف است
نشينى خود اى که مارتينف درتمام جريان بحث براى استتار عقب ى ناشيانهخود از نيرنگھا

بکار برده است بسھولت سر در ميآورد، بخصوص پس از اينکه ترجمه متن کامل جزوه
و ترجمه متن کامل جزوه مارکس موسوم به" ھا گرم کارند باکونينيست"انگلس موسوم به 

اى از کارکنان که توسط عده ١٨٥٠ّرخه مارس مو" پيام ھيأت مديره اتحاديه کمونيستھا"
تنھا يک نقل قول از مقاله مارتينف کافى. تھيه شده است منتشر گردد" پرولتارى"روزنامه 

  .نشينى وى را براى خواننده آشکار سازد است تا عقب

استقرار حکومت موقت"که " تصديق ميکند"ايسکرا : مينويسد ١٠٣مارتينف در شماره 
ممکن و صالح تکامل انقالب است ولى صالح بودن شرکت سوسيال يکى از طرق

نفى ميکند تا بعدا تمام دستگاه دولتى را بمنظور بورژوازى دمکراتھا را در حکومت موقت
ايسکرا اکنون به بيمعنى بودن کليه: به ديگر سخن". انقالب سوسيال دمکراتيک بکف آورد



دارى و بانکھا و ت در قسمت خزانهترس و وحشت خود درباره مسئوليت حکومت موق
ولى. و غيره اعتراف نموده است" زندانھا"درباره خطر و عدم امکان در دست گرفتن امور 

السابق دچار آشفته فکرى است زيرا ديکتاتورى دمکراتيک را با ديکتاتورى ايسکرا کمافى
ش ھنگاماين يک آشفته فکرى ناگزير است که براى پوش. سوسياليستى مخلوط ميکند

  .نشينى بکار ميرود عقب

ولى مارتينف در بين آشفته فکران ايسکراى نو داراى اين وجه تمايز است که در آشفته
فکر با قريحه فکرى مقام اول را احراز مينمايد و اگر چنين اصطالحى جايز باشد آشفته

ه فکرىمسأله، دچار آشفت" عميق کردن"او در نتيجه جوش و تقالھاى خود براى . است
اى ميرسد که تمام ھاى تازه خود به فرمولبندى" تعقل"ميگردد و تقريبا ھميشه در جريان 

بياد بياوريد که چگونه او. کذب خط مشى مورد پيروى او را بطرز شگرفى روشن ميسازد
مبارزه اقتصادى عليه"و فرمول " عميق کرد"ھاى پلخانف را  در دوره اکونوميسم گفته

ھا مشکل بتوان در تمام مطبوعات اکونوميست. را کشف نمود" کومتکارفرمايان و ح
اکنون. عبارتى را پيدا کرد که بھتر از اين بتواند تمام جنبه قاّلبى اين خط مشى را بيان کند

نيز ھمينطور است مارتينف مجّدانه به ايسکراى نو خدمت ميکند و تقريبا ھر بار که قلم
براى اثبات قاّلبى بودن خط مشى ايسکراى نو در بدست ميگيرد مدرک جديد و شگرفى

به طرز نامشھودى مفھوم ديکتاتورى"ميگويد که لنين  ١٠٢در شماره . اختيار ما ميگذارد
  .(٢، ستون ٣صفحه " (ديکتاتورى و انقالب را با يکديگر جا زده است

و چقدر ما. شودھا بر ضد ما در اتھام مزبور خالصه مي در حقيقت تمام اتھامات نوايسکرايى
او با اين فرمول اتھامى خود چه خدمت پُر ارزشى! از مارتينف بخاطر اين اتھام متشکريم

واقعا ھم که ما بايد از ھيأت تحريريه! در مبارزه با خط مشى ايسکراى نو به ما ميکند
واقعا"و بيان " پرولتارى"حمالت عليه " عميق کردن"ايسکرا خواھش کنيم که براى 

زيرا ھر چه مارتينف. اين حمالت مارتينف را بيشتر بر ضد ما به ميدان بفرستد "اصولى
اى که ميگيرد بدتر براى اصولى بودن استدالل خود بيشتر بکوشد به ھمان نسبت نتيجه

است، به ھمان نسبت نواقص خط مشى ايسکراى نو را واضحتر نشان ميدھد و به ھمان
ه تعليم و تربيتى مفيدى در مورد خود و رفقاى خودنسبت بيشتر موفق به عملى نمودن شيو

  .(اصول ايسکراى نو را به مھمالت ميرساند) reductio ad absurdum :ميگردد

ايسکرا". جا ميزنند"مفھوم انقالب و ديکتاتورى را با يکديگر " پرولتارى"و " وپريود"
شما سھواً! محترم درست ھمينطور است، رفيق مارتينف. نيست" جا زدنى"مايل به چنين 

خود اين تز ما را تأييد کرديد که ايسکرا تازه شما با فرمول. حقيقت بزرگى را بيان کرديد
در انقالب نقش دنباله روى را بازى ميکند و در مورد فرمولبندى وظايف انقالب بسوى

شعارھايى ميدھند که انقالب" پرولتارى"و " وپريود"آسواباژدنيه انحراف مييابد ولى 
  .دمکراتيک را بجلو سوق ميدھد

رفيق مارتينف، آيا اين موضوع براى شما قابل درک نيست؟ نظر به اھميت مسأله ما سعى



  .ميکنيم آن را به تفصيل براى شما توضيح دھيم

يکى از نمودارھاى جنبه بورژوايى انقالب دمکراتيک آن است که يک سلسله از طبقات،
امال طرفدار مالکيت خصوصى و اقتصاد کااليى ھستند وگروھھا و قشرھاى اجتماعى که ک

توانايى خروج از اين چھار ديوار را ندارند، به حکم شرايط محيط به بيھودگى حکومت
در جريان. مطلقه و بطور کلى تمام رژيم سرواژ معترف شده و به شعار آزادى ميپيوندند

داران بوده و مالکين و سرمايه" عهجام"آزادى که مورد مطالبه  اين اين عمل جنبه بورژوايى
از آن مدافعه مينمايند با وضوحى ھر چه بيشتر آشکار!) و فقط سخن(بوسيله سيلى از سخن 

در عين حال اختالف اساسى بين مبارزه کارگرى و مبارزه بورژوازى در راه. ميشود
طبقه. ميگرددآزادى و بين دمکراتيسم پرولتاريايى و ليبرالى نيز روز به روز نمايانگر 

کارگر و نمايندگان آگاه آن به پيش ميروند و اين مبارزه را نيز به پيش ميبرند و نه فقط از
سرانجام دادن به آن ترسى ندارند بلکه ميکوشند آن را از آخرين حد انقالب دمکراتيک نيز

بورژوازى که ناپيگير و خودغرض است شعارھاى آزادى را فقط بطور ناقص. دورتر برند
ھر گونه کوششى که ھدفش اين باشد که بوسيله يک حد فاصل خاص. و از روى ريا ميپذيرد

حدودى) از قبيل مواد قطعنامه استاروور يا کنفرانس چپھا(مخصوصى " مواد"و يا تنظيم 
را تعيين کند که از پس آن ديگر اين رياکارى دوستان بورژوازى آزادى و يا اگر بھتر

بورژوا به آزادى شروع ميشود، ناگزير محکوم به عدم موفقيت بخواھيد خيانت دوستان
قرار گرفته، قادر است) حکومت مطلقه و پرولتاريا(زيرا بورژوازى، که بين دو آتش . است

به ھزاران شيوه و تمھيد خط مشى و شعارھاى خود را عوض کند، گاه يک گز به راست و
وظيفه دمکراتيسم پرولتاريايى اختراع. دچانه بزند و داّللى کن. گاه يک گز به چپ برود

بيروح و بيجان نيست بلکه عبارت است از انتقاد خستگى ناپذير از اوضاع" مواد"اينگونه 
بينى سياسى تکامل يابنده و افشاى ناپيگيرى و آن خيانتھاى تازه به تازه بورژوازى که پيش

  .آنھا قبال ممکن نيست

ھاى سياسى آقاى استرووه در مطبوعات غير علنى و به تاريخ جنگ چنانچه با تاريخ نوشته
سوسيال دمکراسى با وى نظرى بيفکنيد آشکارا خواھيد ديد که سوسيال دمکراسى، اين

آقاى استرووه کار. مدافع آتشين دمکراتيسم پرولتاريايى، وظايف نامبرده را انجام داده است
شروع" حقوق و زمستواى پُرقدرت"مآبانه يعنى از شعار  صد شيپف را از شعار صد در

تعقيب کنندگان زمستوا و ھانيبالھاى"تحت عنوان " زاريا"رجوع شود به مقاله من در (کرد 
تا ١٩رجوع شود به جلد پنجم کليات آثار لنين، چاپ چھارم روسى، صفحه "[ضد ليبراليسم

اء ساخت و بسوى برنامه مشخصسوسيال دمکراسى او را افش.]. ت.ھـ. ٦٥
در نتيجه سير بويژه سريع حوادث انقالبى" ھا راندن"وقتى که اين . خواھانه راند مشروطه

دمکراتيسم گرديد و آن اينکه بعدى مؤثر واقع شد، آنوقت َسمِت مبارزه متوجه مسأله
متساوى ومشروطيت بطور کلى، کافى نيست و حتما بايد با حق انتخاب ھمگانى، مستقيم و 

يعنى قبول حق انتخاب ھمگانى از" (دشمن"وقتى ما اين موضع جديد . رأى مخفى توأم باشد
به يورش خود ادامه داده و شروع به" تصرف کرديم"را نيز ) طرف انجمن آسواباژدنيه

افشاى رياکارى و کذب سيستم دو مجلسى نموديم و به اثبات اين موضوع پرداختيم که
 ا حق انتخاب ھمگانى را بطور ناقصى قبول دارند و ھمچنين از روىھ اى آسواباژدنيه



منشانه دارند و اين اعضاى آنان نشان داديم که دمکراتيسم آنھا جنبه داّلل طلبى سلطنت
به معرض خريد و آسواباژدنيه، اين قھرمانان کيسه پول، منافع انقالب کبير روسيه را

  .اند فروش گذارده

يانه حکومت مطلقه، پيشرفت عظيم جنگ داخلى و العالجى آنسرانجام، سرسختى وحش
اند، جامدترين مغزھا را نيز به حرکت طلبان، روسيه را بدان کشانده موقعيتى که سلطنت

مّسلم ميشد ديگر الزم نبود شخص انقالبى باشد تا وجود انقالب را واقعيت انقالب يک. آورد
ھمانطور که. انظار ھمه متالشى شده و ميشودحکومت مطلقه عمال در برابر . تصديق نمايد
در مطبوعات علنى صحيحا متذکر گرديد در مقابل اين) آقاى گره دسکول(يک ليبرال 

حکومت مطلقه با وجود تمام قدرت. حکومت عمال يک محيط نافرمانى بوجود آمده است
به کنار افکندنظاھريش ناتوان از کار در آمد، حوادث انقالب تکامل يابنده، صاف و ساده 

بورژوا ليبرالھا که. اين پيکر طفيلى که زنده زنده در حال فساد و گنديدن بود پرداخت
بر) يا به عبارت صحيحتر سوداگرى سياسى خود را(مجبور بودند شالوده فعاليت خود را 

شروع به درک زمينه يک چنين مناسباتى که عمال در حال بوجود آمدن است بگذارند،
آنھا نه براى آنکه انقالبى ھستند بلکه با وجود انقالبى .يق انقالب نمودندضرورت تصد

آنھا به حکم ضرورت و بر خالف اراده خود اين کار را ميکنند، در. نبودن اين کار ميکنند
حالى که با قلبى آکنده از خشم و کين ناظر کاميابيھاى انقالب ھستند و حکومت مطلقه را که

اين. ه و خواھان مبارزه حياتى و مماتى است به انقالبيگرى متھم مينمايندمايل به معامله نبود
سوداگران فطرى از مبارزه و انقالب نفرت دارند ولى جريان اوضاع آنھا را وادار ميکنند

  .بر موضع انقالب تکيه نمايند زيرا موضع ديگرى براى اتکاء ندارند

روسپيان ليبراليسم. العاده مضحکى ھستيم انگيز و فوق العاده عبرت ما ناظر يک صحنه فوق
 - کارکنان آسواباژدنيه ھم. بورژوايى ميکوشند خود را با کسوت انقالبيگرى بيارايند

Risum teneatis, amici! [اند بنام ديگر شروع کرده -!] دوستان خنده خود را نگھداريد
آقاى استرووه در" (نداز انقالب نميترس"اينھا اطمينان ميدھند که ! انقالب صحبت کنند

در رأس انقالب قرار"کارکنان آسواباژدنيه مدعى آن ھستند که )!!! آسواباژدنيه ٧٢شماره 
  !!!"گيرند

العاده پرمعنايى است که تنھا نشانه پيشرفت ليبراليسم بورژوازى نبوده اين يک پديده فوق
وادار کرده نشان ميدھد کهبلکه بيشتر پيشرفت و موفقيتھاى واقعى و عيان جنبش انقالبى را 

حتى بورژوازى نيز شروع به احساس اين موضوع کرده. به وجودش معترف شوند است
تر است و اين نشان ميدھد که تا چه حدى موقعيت است که طرفدارى از انقالب با صرفه

اى است از ارتقاء ولى از طرف ديگر، اين پديده نشانه. حکومت مطلقه متزلزل شده است
جنبش به مدارج جديد و عاليتر در عين حال وظايف جديد و عاليترى را نيز در مقابل تمامى

تصديق انقالب از طرف بورژوازى، اعم از اينکه فالن يا بھمان ايدئولوگ. ما ميگذارد
بورژوازى نميتواند. بورژوازى شخصا ھم با وجدان باشد، نميتواند صادقانه باشد

يرنگھاى پَست ارتجاعى خود را در اين عاليترينخودغرضى ناپيگرى، سوداگرى و ن
انقالب را از نقطه مشخص ما اکنون بايد نزديکترين وظايف. مرحله جنبش نيز وارد نکند



 آنچه ديروز کافى بود. تنظيم نماييم بنحو ديگرى نظر برنامه و بمنظور تکامل برنامه خود
شايد ديروز مطالبه تصديق انقالب بعنوان يک شعار پيشرو دمکراتيک .امروز کافى نيست

انقالب حتى آقاى استرووه را وادار کرده است. ولى اکنون ديگر اين کافى نيست. کافى بود
وظايف مضمون واقعى اکنون از طبقه پيشرو خواسته ميشود که. آن را برسميت بشناسد

ھا در ھمان حال که آقايان استرووه. يقا معيّن نمايدمبرم و تأخير ناپذير اين انقالب را دق
انقالب را برسميت ميشناسند باز و باز مانند االغ گوشھاى خود را تيز ميکنند و ھمان نغمه

آميز کار را به سرانجام خود رساند و قديمى را درباره اينکه ممکن است از طريق مسالمت
واباژدنيه را به حکومت دعوت کند و غيره وآقايان کارکنان آس تزار نيکال درباره اينکه

آقايان کارکنان آسواباژدنيه انقالب را برسميت ميشناسند تا به اين وسيله. غيره ساز مينمايند
وظيفه ما. با خطر کمترى، از اين انقالب به نفع خود استفاده نمايند و به آن خيانت ورزند

کافى نيست و" انقالب"نشان دھيم که شعار  اکنون اين است که به پرولتاريا و به تمام مردم
و اما اين. انقالب بطور روشن، صريح، پيگير و قطعى تعريف شود مضمون واقعى بايد

انقالب را بطرز صحيحى" پيروزى قطعى"تعريف شامل يگانه شعارى است که ميتواند 
  .شعار ديکتاتورى انقالبى پرولتاريا و دھقانان است -بيان کند و آن 

مثال ھم طرفداران بورژوازى. ھاست ترين پديده استفاده از کلمات در سياست، عادى سوء
ما اکنون ھمه"ھارکوت گفت که . (اند ناميده" سوسياليست"انگلستان بارھا خود را 

و ھم طرفداران بيسمارک و ھم ("We all are socialists now" - "سوسياليست ھستيم
ھم کامال براى سوء استفاده مناسب است و در" نقالبا"کلمه . انصار پاپ لئون سيزدھم

ھنگامى که آقاى استرووه. مرحله معيّنى از تکامل جنبش اين سوء استفاده ناگزير است
چند روز قبل از انقالب. شروع کرد بنام انقالب سخن بگويد ما بى اختيار بياد تييِر افتاديم

پيشگى سياسى بورژوازى نزديکى ر خيانتالخلقه مھيب، اين کاملترين مظھ فوريه اين ناقص
من متعلق به حزب آنگاه از تريبون پارلمان اعالم داشت که. توفان خلق را احساس نمود

معناى سياسى گرويدن"). جنگ داخلى در فرانسه"رجوع کنيد به کتاب مارکس ! )انقالبم
ھنگامى که .است ھمانند با اين گرويدن تييِر تمام و کمال آسواباژدنيه به حزب انقالب

تييِرھاى روسيه تعلق خود را به حزب انقالب اعالم داشتند اين به آن معنا بود که شعار
اى را معيّن انقالب ديگر کافى نيست و از ھيچ چيز معيّنى سخن نميگويد و ھيچ وظيفه

 .اند ترين عناصر بسوى آن روآور شده نميکند، زيرا انقالب صورت واقعيت يافته و ناھمگون

در حقيقت ببينيم که انقالب از نقطه نظر مارکسيسم يعنى چه؟ از نقطه نظر مارکسيسم
اى که تضاد آن با مناسبات توليدى انقالب يعنى در ھم شکستن جبرى روبناى سياسى کھنه
تضاد حکومت مطلقه با تمام نظام. نوين در لحظه معيّنى موجب ورشکستگى آن شده است

تمام نيازمنديھاى رشد بورژوا دمکراتيک آن، حکومت مطلقه را دارى و با روسيه سرمايه
ً بر پاى اکنون با ورشکستگى شديدى مواجه نموده و به نسبت زمانى که اين تضاد مصنوعا

روبنا از ھر طرف شکاف برداشته،. مانده بر شدت اين ورشکستگى ھم افزوده شده است
مردم خودشان به توسط نمايندگان. ستتاب مقاومت را از دست داده و دچار ضعف گرديده ا

در لحظه. اند طبقات و گروھھاى گوناگون به ساختن روبناى جديدى براى خود پرداخته
انقالب را ھمه به. معيّنى از تکامل، بيھوده بودن روبناى قديمى بر ھمگان معلوم ميشود



بايدطبقات بخصوصى  چه اکنون وظيفه اين است که تصريح شود. رسميت ميشناسند
بدون چنين تصريحى، شعار انقالب در. بسازند ھمانا چگونه روبناى جديد را بسازند و

لحظه فعلى شعارى پوچ و بى مضمون خواھد بود، زيرا ضعف حکومت مطلقه، ھم
بدون! را" ُمسکوفسکايه ِودوموستى"ميکند و ھم روزنامه " انقالبى"شاھزادگان بزرگ را 

و. شرو دمکراتيک طبقه پيشرو جاى سخنى ھم نخواھد بودچنين تصريحى درباره وظايف پي
اين شعار،. اما اين تصريح عبارت است از شعار ديکتاتورى دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان

جديد روبناى جديد ميتواند و بايد به آنھا اتکاء" سازندگان"ھم طبقاتى را معيّن ميکند که 
که از ديکتاتورى سوسياليستى" دمکراتيک"رى ديکتاتو(نمايند، و ھم خصلت اين روبنا را 

به شيوه ديکتاتورى يعنى سرکوب قھرى مقاومت(و ھم شيوه ساختن آن را ) متمايز است
ھر کس که اکنون اين شعار ديکتاتورى). قھرى و نيز مسلح ساختن طبقات انقالبى مردم

ھاى انقالبى دھقانان را انقالبى دمکراتيک يعنى شعار ارتش انقالبى و دولت انقالبى و کميته
يا وظايف انقالب را مطلقا درک نميکند و قادر نيست وظايف جديد و -به رسميت نشناسد، 

عاليتر آن را که ناشى از مقتضيات لحظه فعلى است تعيين کند و يا اينکه مردم را ميفريبد،
  .را مورد سوء استفاده قرار ميدھد" انقالب"به انقالب خيانت ميکند و شعار 

آقاى استرووه و تمام حزب زمستوايى -مورد دوم . رفيق مارتينف و دوستان او -مورد اول 
  ."طلب دمکرات مشروطه"

مفھوم" جا زدن"االنتقال و باھوش بود که اتھام مربوط به  رفيق مارتينف بقدرى سريع
بوسيله انقالب و ديکتاتورى را درست ھنگامى بميان آورد که تکامل انقالب ايجاب ميکرد

باز ھم بدبختى گريبانگير رفيق مارتينف شد و! شعار ديکتاتورى وظايف آن تعيين گردد
با کارکنان آسواباژدنيه در يک روى گرديد، در اين پله ماقبل آخر گير کرد و دچار دنباله

و در عين) در گفتار(زيرا اين موضع که انقالب را به رسميت ميشناسد  سطح قرار گرفت،
را به) يعنى انقالب در کردار(واھد ديکتاتورى دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان حال نميخ

رسميت بشناسد، اکنون درست با خط مشى سياسى آسواباژدنيه يعنى با منافع بورژوازى
بورژوازى ليبرال اکنون به توسط آقاى استرووه بر له. طلب مطابقت دارد ليبرال سلطنت

تارياى آگاه به توسط سوسيال دمکراتھاى انقالبى ديکتاتورىپرول. انقالب اظھار نظر ميکند
آنوقت در اينجا خردمندى از ايسکراى نو خود را داخل. پرولتاريا و دھقانان را طلب ميکند

جا"بخود اجازه ندھيد مفھوم انقالب و ديکتاتورى را با يکديگر : بحث ميکند و فرياد ميزند
ھا آنھا را البى بودن خط مشى نو ايسکرايىخوب مگر اين صحيح نيست که ق"! بزنيد

  .محکوم ميکند دائما بدنبال خط مشى آسواباژدنيه روان باشند

ما نشان داديم که اعضاى آسواباژدنيه پله به پله از نردبان شناسايى دمکراتيسم باال ميروند
اجره ما بامسأله مورد مش). البته در نتيجه راندنھاى سوسيال دمکراسى که محّرک آنھا بود(

طلبى؟ سپس يا اينکه مشروطه) حقوق و زمستواى پرقدرت(اصل شيپفى : آنھا ابتدا اين بود
تصديق انقالب يا معامله: انتخابات محدود يا حق انتخاب ھمگانى؟ پس از چنين بود: اين بود

تصديق انقالب بدون ديکتاتورى: داّلالنه با حکومت مطلقه؟ و باألخره اکنون اين است
لتاريا و دھقانان يا اينکه تصديق خواست ديکتاتورى اين طبقات در انقالب دمکراتيک؟پرو



ھا باشند يا اعم از اينکه امروزى(ممکن و محتمل است که آقايان کارکنان آسواباژدنيه 
يک پله ديگر ھم باال بروند يعنى به مرور) اخالف آنھا در جناح چپ دمکراسى بورژوازى

شعار ديکتاتورى را نيز به) که رفيق مارتينف باز يک پله باال برود شايد تا موقعى(زمان 
اگر انقالب روسيه با احراز موفقيت به پيش برود و به پيروزى قطعى. رسميت بشناسند

آيا در اين صورت خط مشى سوسيال دمکراسى. منجر گردد ناگزير ھمينطور ھم خواھد شد
ى پايان انقالب دمکراتيک و آغاز مبارزهچگونه خواھد بود؟ پيروزى کامل انقالب فعل
اجراى خواستھاى دھقانان معاصر، قلع و قمع. قطعى در راه انقالب سوسياليستى خواھد بود

کامل ارتجاع، بکف آوردن جمھورى دمکراتيک نيز پايان قطعى انقالبى بودن بورژوازى و
ھر چه. اليسم خواھد بودحتى خرده بورژوازى و آغاز مبارزه واقعى پرولتاريا در راه سوسي

انقالب دمکراتيک کاملتر باشد، به ھمان نسبت اين مبارزه جديد با سرعت، وسعت، پاکيزگى
خود مبيّن جنبه" دمکراتيک"شعار ديکتاتورى . و قطعيت بيشترى گسترش خواھد يافت

محدودى تاريخى انقالب فعلى و ضرورت مبارزه جديدى است که بايد بر زمينه نظامات
به ديگر. د بمنظور رھايى کامل طبقه کارگر از قيد ھر گونه ستم و استثمار بعمل آيدجدي
وقتى بورژوازى دمکرات يا خرده بورژوازى يک پله ديگر باال برود، وقتى که نه: سخن

شايد با فريادھاى موحشى(آنوقت ما  -تنھا انقالب بلکه پيروزى کامل انقالب واقعيتى گردد، 
شعار ديکتاتورى دمکراتيک را با شعار ديکتاتورى) اى جديد آيندهھ از طرف مارتينف

  ."جا خواھيم زد"سوسياليستى پرولتاريا، يعنى انقالب کامل سوسياليستى، 

→ ↑ ←  

 پسگفتار -دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب دمکراتيک : لنين

تصوير عوامانه و بورژوامآبانه ديکتاتورى و  -٣
 نظر مارکس نسبت به آن

 
در ١٨٤٨مرينگ در توضيحات خود درباره مجموعه مقاالتى که مارکس در سال 

نوشته و او آنھا را استخراج و منتشر نموده است ميگويد مطبوعات" روزنامه جديد راين"
را مورد اين سرزنش قرار ميدادند که گويا خواستار" روزنامه جديد راين"بورژوازى 



 "بمثابه يگانه وسيله عملى کردن دمکراسى ميداند اعالم فورى ديکتاتورى است و آن را"
(Nachlass, Marx از نقطه نظر عوامانه و بورژوامآبانه، مفھوم). ٥٣، جلد سوم، صفحه

بورژوا که معناى تئورى مبارزه. ديکتاتورى و مفھوم دمکراسى يکديگر را نفى ميکنند
اى کوچک دستجات وطبقاتى را نميفھمد و در صحنه سياست ھميشه ناظر زد و خوردھ

ديکتاتورى را بمعناى الغاى کليه آزاديھا و -ھاى مختلف بورژوازى بوده است  فرقه
ھا و سوء استفاده از قدرت به نفع شخص تضمينات دمکراسى، بمعناى انواع خودسرى

در حقيقت امر ھمين نظر عوامانه و بورژوامآبانه در مارتينف ما ھم. ديکتاتور تعبير مينمايد
و" وپريود"خود در ايسکراى نو، تمايل شديد " لشگرکشى جديد"او در پايان . ده ميشودمشاھ

عالقه مفرطى به آزمايش"را به شعار ديکتاتورى اينطور تعبير ميکند که لنين " پرولتارى"
براى اينکه فرق ميان مفھوم). ستون دوم ٣صفحه  ١٠٣ايسکرا شماره " (بخت خود دارد

تاتورى فردى و فرق ميان وظيفه ديکتاتورى دمکراتيک وديکتاتورى طبقه و ديک
روزنامه"ديکتاتورى سوسياليستى را براى مارتينف توضيح دھيم مکث در روى نظرات 

  .خالى از فايده نخواھد بود" جديد راين
بعد" ھرگونه سازمان دولتى موقت: "چنين نوشته است ١٨٤٨سپتامبر  ١٤در " روزنامه جديد راين"

ما از ھمان آغاز امر کمپ ھوزن. ب احتياج به ديکتاتورى و آنھم ديکتاتورى با انرژى دارداز انقال
را سرزنش کرديم که چرا مانند يک ديکتاتور رفتار) ١٨٤٨مارس  ١٨رئيس شوراى وزيران پس از (

ر آننتيجه اين شد که د. ننموده و چرا بالفاصله بقاياى مؤسسات قديم را در ھم نشکست و بر نيانداخت
طلبانه، براى خود الاليى ميگفت حزب شکست خورده حينى که آقاى کمپ ھوزن، با توھّمات مشروطه

مواضع خود را در دستگاه ادارى و ارتش مستحکم نمود و حتى جرأت يافت که) يعنى حزب ارتجاع(
  ."گاه اينجا و گاه آنجا به مبارزه آشکار دست بزند

مرينگ بجا و بمورد ميگويد که در اين کلمات بصورت چند تز مختصر تمام آنچه که
ضمن يک رشته مقاالت طويل درباره وزارت کمپ ھوزن مفصال" روزنامه جديد راين"

آيا اين کلمات مارکس به ما چه ميگويد؟ ميگويد. شرح و بسط داده بود خالصه شده است
اين اصل را ايسکراى نو که از(کتاتورمنشانه باشد رفتارش دي بايد حکومت انقالبى موقت

ميگويد وظيفه اين -؛ )شعار ديکتاتورى حذر دارد، ھرگز نتوانسته است درک کند
ھمان چيزى که در قطعنامه کنگره سوم حزب(ديکتاتورى محو بقاياى مؤسسات قديمى است 

ده ولى در قطعنامهکارگر سوسيال دمکرات روسيه درباره مبارزه با ضد انقالب تأکيد ش
ثالثا اين کلمات ميرساند که مارکس). کنفرانس چنانچه فوقا نشان داديم حذف شده است

آنھا در عصر انقالب و جنگ" طلبانه توھّمات مشروطه"دمکراتھاى بورژوا را بمناسبت 
ژوئن سال ٦موّرخه " روزنامه جديد راين"معنى اين کلمات را مقاله . آشکار داخلى ميکوبيد

مجلس مؤسسان: "مارکس در آن چنين نوشته است. با وضوح خاصى نشان ميدھد ١٨٤٨
و حال آنکه مجلس. اى بايد قبل از ھمه يک مجلس فعال و آنھم مجلس فعال انقالبى باشد توده

فرانکفورت به تمرينھاى دبستانى پارلمانتاريسم مشغول است و دولت را در عمليات خود
يم که اين انجمن دانشوران پس از ُشور و مشورت کامل بتواندفرض کن. آزاد گذارده است

اى از اين بھترين چه فايده. بھترين دستور روز و بھترين قوانين اساسى را تنظيم نمايد
اکنون ديگر دستور روز و بھترين قوانين اساسى متصور خواھد بود وقتى که دولتھاى آلمان

  "اند؟ سرنيزه را در دستور روز گذارده



ھايى از اينجا ميتوان فھميد که مارکس نسبت به قطعنامه. ين است مفھوم شعار ديکتاتورىا
باقى ماندن"را پيروزى قطعى مينامند و يا دعوت به " تصميم به تشکيل مجلس مؤسسان"که 

  !مينمايند، چه نظرى ميتوانست داشته باشد" بحالت حزب اپوزيسيون افراطى انقالبى

طبقات مرتجع خودشان قبل از ھمه. تھا فقط با نيرو حل ميشودمسائل عظيم زندگى مل
سرنيره را در دستور روز"معموال متوسل به قوه قھريه يعنى جنگ داخلى ميشوند و 

ژانويه به بعد ٩، ھمانگونه که حکومت مطلقه روسيه اينکار را کرده است و از "ميگذارند
وقتى که چنين وضعيتى ايجاد شد و سرنيزه و. مرتبا و پيوسته در ھمه جا به آن ادامه ميدھد

واقعا در صدر دستور سياسى روز قرار گرفت، و قيام يک امر ضرورى و تأخير ناپذير
طلبانه و تمرينھاى دبستانى پارلمانتاريسم فقط به آنوقت ديگر توھّمات مشروطه -گرديد، 
براى استتار چگونگىاى  اى براى استتار خيانت بورژوازى به انقالب و به وسيله وسيله

در آن موقع طبقه واقعا انقالبى بايد ھمان شعار. بورژوازى از انقالب مبّدل ميشود" رميدن"
  .ديکتاتورى را بميان بکشد

عالوه بر مطلب فوق" روزنامه جديد راين"مارکس در مورد وظايف اين ديکتاتورى، در 
دھاى ارتجاعى حکومتھايى کهمجلس ملى ميبايستى در مقابل سوء قص: "چنين نوشته است

دورانشان سپرى شده است ديکتاتورمنشانه عمل مينمود و در اين صورت در افکار عمومى
ھا ُخرد مردم به تحصيل آنچنان نيرويى توفيق مييافت که در مقابله با آن تمام سرنيزه

به دنبال خود انگيز خود ملت آلمان را بجاى اينکه ھاى مالل ولى اين مجلس با گفته... ميشدند
تمام"طبق نظر مارکس مجلس ملى ميبايستى ". بکشد يا خود به دنبال آن برود فرسوده ميکند

آنچه را که با اصل حکومت مطلقه مردم متضاد بود از نظام عمال موجود آلمان بيرون
آن زمينه انقالبى را که مورد اتکاء اين حکومت است مستحکم مينمود و"و سپس " ميريخت
  ."اى مصون ميداشت مطلقه مردم را که از فتوحات انقالب است، از ھر حمله حکومت

در مقابل حکومت انقالبى يا ١٨٤٨بنابراين مضمون اصلى وظايفى که مارکس در سال 
دفاع در مقابل: بود دمکراتيک ديکتاتورى قرار داده بود قبل از ھر چيز حاکى از انقالب

اين ھم. آنچه که با حکومت مطلقه مردم منافات داردضد انقالب و برانداختن عملى کليه 
  .چيزى نيست مگر ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک

يعنى(بعقيده مارکس چه طبقاتى ميتوانستند و ميبايستى اين وظيفه را انجام دھند : و اما بعد
اصل حکومت مطلقه مردم را عملى نموده به ھدف نھايى خود برسانند و حمالت ضد انقالب

ولى ما ميدانيم که او ھميشه بر ضد. صحبت ميکند" مردم"مارکس از ). ا دفع نمايند؟ر
و درباره فقدان مبارزه طبقاتى در درون" مردم"توھّمات خرده بورژوازى درباره وحدت 

اختالف طبقات را روپوشى" مردم"مارکس با استعمال کلمه . مردم، بيرحمانه مبارزه ميکرد
  .يّنى را که ميتوانند انقالب را به آخر برسانند متحد مينمودنميکرد بلکه عناصر مع

پس از پيروزى پرولتارياى برلين در ھژدھم مارس، از انقالب -نوشته بود که " روزنامه جديد راين"
ھا و حکومت مطلقه مردم از يک طرف تسليح مردم، حق تشکيل اتحاديه: "اى بدست آمد نتيجه دوگانه



ھانسمان يا بعبارت -بود و از طرف ديگر ابقاى سلطنت و وزارت کمپ ھوزن که عمال بوجود آمده 
اى بود که ناگزير به اين طريق انقالب داراى نتيجه دوگانه. ديگر حکومت نمايندگان بورژوازى بزرگ

مردم پيروز شدند؛ مردم آزاديھايى را که جنبه دمکراتيک قطعى. ميبايستى به گسيختگى منجر گردد
مختصر. آوردند ولى سلطه مستقيم بدست مردم نيفتاد بلکه بدست بورژوازى بزرگ افتادداشت بدست 

مردم تشکيل ھيأت وزيران را به نمايندگان بورژوازى بزرگ واگذار. آنکه انقالب را به آخر نرساندند
و بهکردند و اين نمايندگان ھم فورا به اشراف قديمى پروس و بوروکراسى پيشنھاد اتحاد عمل نمودند 

  .آرنيم، گايتس و شورين در جرگه وزراء وارد شدند. اين طريق تمايالت خود را به ثبوت رساندند

بورژوازى بزرگ که از ھمان آغاز ضد انقالبى بود، از خوف مردم يعنى کارگران و بورژوازى"

 .(تکيه روى کلمات از ماست) "دمکرات با ارتجاع داخل در يک اتحاد تدافعى و تعرضى گرديد

تصميم به تشکيل مجلس مؤسسان، بلکه حتى دعوت واقعى آن ھم"بنابراين نه تنھا 
حتى پس از حصول جزئى از! ھنوز براى پيروزى کامل انقالب کافى نيست

مارس ١٨پيروزى کارگران برلين بر ارتش در (پيروزى در مبارزه مسلحانه ھم 
پس به آخر رساندن". به آخر نرسد"و " ناقص بماند"ممکن است انقالب ) ١٨٤٨

بدست: آن منوط به چيست؟ منوط به آن است که سلطه مستقيم بدست کى ميافتد
 مردم ھا يا بدست ھا و ھانسمان ھا يعنى ھمان کمپ ھوزن ھا، روديچف پترونکوويچ

در صورت نخست بورژوازى داراى قدرت. يعنى کارگران و بورژوازى دمکرات
باقى ماندن بصورت حزب"و آزادى " ى انتقادآزاد"خواھد بود و پرولتاريا داراى 

بورژوازى، بالفاصله پس از پيروزى، با ارتجاع عقد". اپوزيسيون افراطى انقالبى
در روسيه نيز وقوع اين امر حتمى خواھد بود ھرآينه مثال کارگران(اتحاد ميبندد 

ردند وپترزبورگ، در نبرد خيابانى خود با ارتش، فقط به جزئى از پيروزى نائل گ
در صورت دوم). ھا و شرکاء واگذار نمايند تشکيل دولت را به آقايان پترونکوويچ

 .استقرار ديکتاتورى دمکراتيک انقالبى يعنى پيروزى کامل انقالب امکانپذير است

آنچه براى ما باقى ميماند اين است که مفھوم خاصى را که مارکس براى کلمه
قائل بود و آن را به اتفاق (demokratische Bürgerschaft) "بورژوازى دمکرات"

کارگران رويھمرفته مردم ميناميد و در نقطه مقابل بورژوازى بزرگ قرار ميداد با
  .دقت بيشترى تعريف نماييم

١٨٤٨ژوئيه سال  ٢٩منتشره در تاريخ " روزنامه جديد راين"قسمت زير از مقاله 
  :پاسخ روشنى است به اين مسأله

  .فرانسه است ١٧٨٩آلمان تکرار مسخره انقالب  ١٨٤٨سال  انقالب ..."

، سه ھفته پس از تسخير باستيل، مردم فرانسه در عرض يک روز بر١٧٨٩چھارم اوت 
  .تمام قيود و رسوم فئودالى فائق آمدند

، چھار ماه پس از باريکادھاى ماه مارس قيود و رسوم فئودالى بر مردم١٧٨٩يازدھم ژوئيه 



  [٢٠]Teste Gierke cum Hansemanno آمد آلمان فائق

اى ھم متفقين خود دھقانان را ترک ، حتى براى لحظه١٧٨٩بورژوازى فرانسه در سال 
بقه آزادنميکرد و ميدانست که اساس سلطه وى محو فئوداليسم در دھات و بوجود آوردن ط

  .است (grundbesitzenden) دھقانان صاحب زمين

ترين متفقين خود بدون ھيچگونه دغدغه خاطر به طبيعى ١٨٤٨بورژوازى آلمان در سال 
يعنى دھقانان، که با وى ارتباط حياتى دارند و بدون آنان در مقابل اشراف ناتوان است،

  .خيانت مينمايد

اى نتيجه) موھوم(اين حقوق به شکل پرداخت عوض  ابقاء حقوق فئودالى و مجاز نمودن
  ".کوه موش زاييد. آلمان بدست آمد ١٨٤٨است که از انقالب سال 

وجه) ١: اى است که چھار اصل مھم به ما ميدھد اين يک قسمت بسيار آموزنده
تمايز انقالب ناتمام آلمان با انقالب تمام شده فرانسه اين است که در اين انقالب

زى نه تنھا به دمکراتيسم بطور اعم بلکه به دھقانان بطور اخص نيز خيانتبورژوا
اساس عملى نمودن کامل انقالب دمکراتيک بوجود آوردن طبقه آزاد) ٢. نمود

اى مشروط است به الغاء قيود و رسوم بوجود آوردن چنين طبقه) ٣. دھقانان است
.وجه انقالب سوسياليستى نيستولى اين ھنوز به ھيچ . فئودالى و انھدام فئوداليسم

متفق بورژوازى بويژه بورژوازى دمکرات ھستند و" ترين طبيعى" -دھقانان ) ٤
  .است" ناتوان"بدون آنھا بورژوازى در مقابل ارتجاع 

تمام اين اصول با در نظر گرفتن تغييرات مربوط به خصوصيات مشخص ملى و
نيز صدق ١٩٠٥ورد روسيه سال قرار دادن سرواژ بجاى فئوداليسم، کامال در م

شکى نيست که ما با درس گرفتن از تجربه آلمان که مارکس آن را واضح. ميکند
ساخته است در مورد پيروزى قطعى انقالب به ھيچ شعار ديگرى نميتوانيم برسيم

شکى نيست که. شعار ديکتاتورى انقالبى دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان: مگر
آنان را در نقطه مقابل ارتجاع ١٨٤٨که مارکس در سال  "مردمى"جزء مھم آن 

.مقاومت کننده و بورژوازى خيانت کننده قرار ميداد پرولتاريا و دھقانان ميباشند
شکى نيست که در روسيه ما ھم بورژوازى ليبرال و حضرات کارکنان آسواباژدنيه

مھاى دروغينبه دھقانان خيانت ميکنند و خواھند کرد به اين معنى که با رفر
گريبان خود را خالص خواھند نمود و در مبارزه قطعى ميان مالکان و دھقانان

فقط پرولتاريا قادر است در اين مبارزه تا آخر از. جانب اوليھا را خواھند گرفت
باألخره شکى نيست که در روسيه ما ھم موفقيت مبارزه. دھقانان پشتيبانى کند

ضى بدست دھقانان، معنايش انقالب کامل دمکراتيک ودھقانان يعنى انتقال تمام ارا
ولى اين به ھيچ. گاه اجتماعى براى اين انقالب پايان يافته خواھد بود ايجاد يک تکيه

رولوسيونرھا،-که سوسياليست" سوسياليزاسيون"وجه يک انقالب سوسياليستى يا 
ت قيام دھقانان وموفقي. اين ايدئولوگھاى خرده بورژوازى، از آن دم ميزنند، نيست

پيروزى انقالب دمکراتيک فقط راه را براى مبارزه واقعى و قطعى در راه



دھقانان. سوسياليسم، در شرايط استقرار جمھورى دمکراتيک ھموار خواھد نمود
ثباتى را کارانه و بى بمثابه يک طبقه صاحب زمين در اين مبارزه ھمان نقش خيانت

.اکنون در مبارزه در راه دمکراتيسم بازى ميکندبازى خواھند کرد که بورژوازى 
فراموشى اين نکته به معناى فراموشى سوسياليسم و به معناى خودفريبى و فريب

  .ديگران در مورد منافع حقيقى و وظايف پرولتاريا است

ھيچ جايى باقى نماند ١٨٤٨براى اينکه در مورد تصوير نظريات مارکس در سال 
حزب: يا به زبان آنروزى(سوسيال دمکراسى آنموقع آلمان الزم است فرق اساسى 

رشته سخن. را با سوسيال دمکراسى امروز روسيه قيد نمود) کمونيست پرولتاريا
  :را به مرينگ واگذار ميکنيم

نميتوان. عرصه سياست گذارد قدم به" ارگان دمکراسى"بمثابه " روزنامه جديد راين"
ط سرخ رنگى در تمام مقاالت اين روزنامه مشھود استاى را که آثار آن ھمچون خ ايده

ولى اين روزنامه بيشتر مدافع مستقيم منافع انقالب بورژوازى بر ضد. ناديده انگاشت
شما در. حکومت مطلقه و فئوداليسم بود تا مدافع منافع پرولتاريا در مقابل منافع بورژوازى

ب مطالب زيادى نمييابيد، گرچهستونھاى آن از جنبش مخصوص کارگرى به ھنگام انقال
نبايد فراموش کرد که عالوه بر اين روزنامه، روزنامه ارگان مخصوص اتحاديه کارگران

به ھر حال امروز اين نکته جلب. اى دوبار زير نظر مول و شاپر منتشر ميشد کلن نيز ھفته
کارگرىچه توجه کمى َصرف جنبش " روزنامه جديد راين"نظر خواننده را ميکند که 

آنروز آلمان کرده است با وجود آنکه استفان بورن اليقترين رھبر آن، در پاريس و بروکسل
در برلين براى روزنامه آنھا خبرنگارى ١٨٤٨نزد مارکس و انگلس تعليم يافته و در سال 

اى خود نقل ميکند که مارکس و انگلس ھيچگاه حتى کلمه" خاطرات"بورن در کتاب . ميکرد
ليغات کارگرى وى اظھار عدم رضايت ننمودند ولى اظھارات بعدى انگلس اينھم از تب

در حدودى. ھاى اين تبليغات ناراضى بودند تصور را محتمل مينمايد که آنھا الاقل از شيوه
که بورن مجبور بود در مقابل آگاھى طبقاتى پرولتاريا که سطح آن در قسمت اعظم آلمان

درخور" مانيفست کمونيست"ذشتھاى فراوانى بنمايد که از نظر العاده پايين بود گ ھنوز فوق
ولى در حدودى که بورن با وجود تمام -انتقاد بود، عدم رضايت آنھا َمحِمل اساسى داشت؛ 

عدم... اين احوال باز ھم توانست اداره امور تبليغاتى را در سطح نسبتا بااليى نگاھدارد
لس بدون شک از لحاظ تاريخى و سياسى حقمارکس و انگ. رضايت آنھا بى اساس بود

داشتند وقتى مھمترين مصالح طبقه کارگر را قبل از ھمه در اين ميدانستند که انقالب
با اين ھمه، بھترين اثبات اينکه چگونه... المقدور بيشتر بجلو سوق داده شود بورژوازى حتى

تفکرين را تصحيح نمايد اينترين م غريزه ابتدايى جنبش کارگرى قادر است طرز تفکر نابغه
با تشکيالت صرفا کارگرى اظھار موافقت نمودند و ١٨٤٩واقعيت است که آنھا در آوريل 

-Ost) تصميم گرفتند در کنگره کارگرى که بخصوص به توسط پرولتارياى پروس شرقى
Elbe) تشکيل شده بود شرکت نمايند."  

پس از انتشار روزنامه انقالبى، يعنى تقريبا يک سال ١٨٤٩پس فقط در آوريل سال 
مارکس و) شروع به انتشار نمود ١٨٤٨از اول ژوئن سال " روزنامه جديد راين("

تا آن موقع آنھا فقط يک! انگلس با تشکيالت صرفا کارگرى اظھار موافقت نمودند
ھاى تشکيالتى با را اداره ميکردند که بوسيله ھيچگونه رشته" ارگان دمکراسى"

اين واقعيت که امروز بنظر ما غريب و غير! ارگرى بستگى نداشتحزب مستقل ک
قابل تصور ميآيد بطرز روشنى بما نشان ميدھد که چه تفاوت عظيمى بين حزب



سوسيال دمکرات آنروزى آلمان و حزب کارگر سوسيال دمکرات امروزى روسيه
به علت(ان اين واقعيت به ما نشان ميدھد که در انقالب دمکراتيک آلم. وجود دارد

خواه از لحاظ اقتصادى و خواه از لحاظ سياسى ١٨٤٨ماندگى آلمان در سال  عقب
اى خصوصيات پرولترى جنبش و نيز جريان تا چه درجه) يعنى تفرقه دولتى آن

ھنگام ارزيابى اظھارات مکررى که. پرولترى در آن کمتر از روسيه متظاھر بود
باره ضرورت وجود تشکيالت مستقلمارکس در آن زمان و کمى بعد از آن در

مارکس تقريبا پس. حزب پرولتاريا نموده است اين موضوع را نبايد فراموش کرد
از يک سال، فقط ار روى تجربه انقالب دمکراتيک از لحاظ کار عملى به اين نتيجه
رسيد و اين موضوع نشان ميدھد که در آن موقع تا چه اندازه تمام محيط آلمان

براى ما اين نتيجه، فراآورده ديرين و ثابت تجربياتى. ه بورژوايى بودعامى و خرد
در است که سوسيال دمکراسى جھانى در خالل نيم قرن بدست آورده است و ما

تشکيل حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه ھمين نتيجه را ِمالک عمل شروع
يد انقالبىبراى ما جاى سخنى ھم وجود ندارد که مثال جرا. خود قرار داديم

پرولتاريا از حزب سوسيال دمکرات پرولتاريا جدا باشند يا آنکه ولو براى يک
  .عمل نمايند" ارگان دمکراسى"لحظه ھم شده بتوانند فقط به مثابه 

ولى آن تباين نظرى که تازه ميخواست بين مارکس و استفان بورن پيدا شود اکنون
د و ھر چه جريان پرولتارى با قدرتترى وجود دار در بين ما به شکل رشد يافته

.بيشترى به سيالب دمکراتيک انقالب ما ميريزد، شدت اين تباين ھم بيشتر ميشود
وقتى مرينگ درباره عدم رضايت احتمالى مارس و انگلس از تبليغات استفان بورن

اين است آنچه که انگلس در سال. سخن ميراند بيانش بسيار نرم و دوپھلو است
افشاى جريان محاکمه"در پيشگفتار جزوه [اره بورن نوشته است درب ١٨٨٥

  .[ت.، ھـ١٨٨٥، زوريخ "کمونيستھاى کلن

ھمه جا در رأس جنبش منتھا درجه دمکراتيک قرار [١٢٧]"اتحاديه کمونيستھا"اعضاى 
.ين وسيله ثابت کردند که اين اتحاديه عاليترين مکتب فعاليت انقالبى بودگرفتند و به ا

استفان بورن حروفچين، که عضو فعال اين اتحاديه در بروکسل و پاريس بود، در برلين"
تشکيل داد که وسعت (Arbeiterverbrüderung) "اخوت کارگران"جمعيتى بنام 

گرچه بورن جواِن با قريحه و استعدادى بود،. باقى بود ١٨٥٠اى يافت و تا سال  العاده فوق
او با مشتى از. ولى در شروع فعاليت خود بعنوان يک رجل سياسى بيش از حد عجله کرد

فقط براى اينکه" عھد اخّوت بست" (Kreti und Plethi) ناجورترين اجامر و اوباش
نبود که بتواند دراو به ھيچ وجه از آن اشخاصى . جماعتى را بدور خود گرد آورده باشد

به اين جھت است که در انتشارات. روشنى وارد کند -وحدت و در ظلمت  -تمايالت متضاد 
"مانيفست کمونيست"رسمى جمعيت اخوت وى ھميشه در ھم فکرى ديده ميشود و نظريات 

ھا و تمايالت صنفى و قطعاتى از نظريات لويى بالن و پرودن و دفاع از شيوه با خاطره
خالصه اين اشخاص ميخواستند ھمه را. از سرمايه داخلى و غيره مخلوط ميگرددحمايت 

آنھا اکثرا به برپا نمودن اعتصابات، تشکيل .(Allen alles sein) راضى نگاھدارند
اى و شرکتھاى توليدى مشغول بودند و فراموش ميکردند که وظيفه آنھا ھاى حرفه اتحاديه

اى براى عمل که ابتدا از طريق پيروزى سياسى صحنهمقّدم بر ھمه عبارت از اين بود 
اى که فقط در آن ميتوان اين قبيل کارھا را بنحو اساسى و اميدبخش ، صحنهبدست آورند



اين بود که وقتى پيروزيھاى ارتجاع سران اين). تکيه روى کلمات از ماست(انجام داد 
آنوقت ھمانطور که طبيعتا ھم -اخوت را به لزوم شرکت در مبارزه انقالبى مجبور نمود، 

بورن. اى که در پيرامون آنان جمع شده بود آنھا را ترک کرد مانده انتظار ميرفت توده عقب
و. در قيام دِرسِدن شرکت کرد و فقط در اثر يک ُحسن تصادف نجات يافت ١٨٤٩در سال 

جوديت آنبمثابه يک اتحاديه مجزا و منفردى که بيشتر مو اما جمعيت اخوت کارگران،
روى کاغذ بود از جريان جنبش عظيم سياسى پرولتاريا برکنار ماند و نقشى که بازى ميکرد

و شعبات آن را فقط چندين سال بعد ١٨٥٠بقدرى فرعى بود که ارتجاع آن را فقط در سال 
ناميد ھمچنان [٢١](Buttermilch) بورن که اصوال او را بايد شير ترش. منحل کرد

موفق نشد يک رجل سياسى بشود و يک پروفسور کوچک سوئيسى از کار درآمد که اکنون
وران نبوده، بلکه آثار زنان ماليم طبع را با ديگر کارش ترجمه آثار مارکس به زبان پيشه

  ."زبان نرم و ماليمى به آلمانى ترجمه ميکند

اين است قضاوت انگلس درباره دو تاکتيک سوسيال دمکراسى در انقالب
  !دمکراتيک

ميتازند" اکونوميسم"اى بسوى  ھاى ما نيز با چنان جّد و جھد نابخردانه نوايسکرايى
شان مورد ستايش قرار داده"روشن شدن"طلب آنھا را بپاس  که بورژوازى سلطنت

تملّق" اکونوميستھا"ا دور خود جمع ميکنند، از آنھا نيز ناجورترين افراد ر. است
،"فعاليت مبتکرانه"فريبانه بسوى شعارھاى  ميگويند و توده عقب مانده را مردم

ھاى کارگرى آنان نيز اتحاديه. عليھذا ميکشانند و قس" خودمختارى"، "دمکراتيسم"
.ايسکراى نو است [١٢٨]مآب غالبا موجوديتش فقط در صفحات روزنامه خلِستاکف

جنبش عظيم سياسى"ھاى آنھا نيز ھمين عدم درک وظايف  از شعارھا و قطعنامه
 .نمايان است" پرولتاريا

 

 زيرنويسھا و توضيحات

وزير حزب بورژوازى بزرگ -ھانسمان ". آقاى گيرکه و آقاى ھانسمان: شھود" [٢٠]
وزير کشاورزى - گيرکه ). تروبتسکوى و يا روديچف و غيره ھستند: نمونه روسى وى(

قيود و"، "بالعوض"باصطالح " الغاء"براى " اى شجاعانه"کابينه ھانسمان بود که طرح 
امر قيود و رسوم جزئى و بى اھميت را ملغى ميکرد تھيه نمود، که در حقيقت" رسوم فئودالى

ولى قيود و رسوم مھمتر را باقى ميگذاشت و يا الغاء آن را منوط به پرداخت مبلغ معيّنى
ھا و ھا، مانوئيلف آقايان کابلوکف -نمونه روسى آقاى گيرکه . بعنوان بازخريد مينمود

زمينھاى دھقانان وسعت"ستند که مايلند ھا و ساير دوستان بورژوا ليبرال موژيک ھ ھرزنشتين
  .ولى مالکان ھم آزرده خاطر نشوند" يابد

ھاى من در چاپ اول ضمن ترجمه اين قسمت از گفته - (Buttermilch) شير ترش [٢١]
بعنوان يک اسم خاص بگيرم اشتباھا بعنوان يک اسمرا  Buttermilch انگلس بجاى اينکه

البته اين اشتباه). مترجم. در زبان آلمانى يعنى شير ترش يا ماست Buttermilch) عام گرفتم



"ام گفته انگلس را عميق ساخته"کلتسف نوشت که . العاده منشويکھا گرديد موجب مسّرت فوق
، پلخانف ھنوز ھم اين اشتباه را در مجله")در مدت دو سال"اقتبال از مجموعه موسوم به (
بھانه خوبى پيدا شد براى اينکه موضوع وجود دو مختصر اينکه. يادآورى مينمايد" تاواريش"

که با(يکى گرايش بورن : شود ماستمالى ١٨٤٨آلمان در سال  گرايش در جبش کارگرى
اده از اشتباه حريف،و ديگر گرايش مارکسيستى استف) ھاى ما خويشاوندى دارد اکونوميست

ولو در مورد نام خانوادگى بورن ھم باشد، امرى است کامال طبيعى ولى ماستمالى اصل قضيه
اصل مطلب دو تاکتيک از راه تصحيح در ترجمه، معنايش نشان دادن زبونى خود در مورد

  (ت.ھـ. ١٩٠٧توضيح لنين در چاپ سال ) .است

المللى پرولتارياى نخستين سازمان بين - Communist League اتحاديه کمونيستھا [١٢٧]
در لندن در کنگره نمايندگان سازمانھاى پرولتارى ١٨٤٧انقالبى است که در تابستان سال 

ارکس و انگلس بودند که بنا بهم" اتحاديه کمونيستھا"سازمانده و رھبر . انقالبى تأسيس گرديد
تا سال" اتحاديه کمونيستھا. "را نوشتند" مانيفست حزب کمونيست"توصيه اين سازمان 

بعدھا در انترناسيونال اول نقش" اتحاديه کمونيستھا"فعالين برجسته . وجود داشت ١٨٥٢
  .اى بازى ميکردند رھبرى کننده

اى از قھرمان کمدى بازرس اثر گوگول است که نمونه Khlestakov خلستاکف [١٢٨]
  .الفزنان لجام گسيخته و دروغ پردازى باشد

* * * * * 
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