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  مقدمه
  

در گردھم آيی بلشويکھا در پتروگراد،  ابتدا،، فرصتی دست داد تا ١٩١٧آوريل  ۴در 
دھم. اين بلشويکھا، نمايندگان کنفرانس شوراھای گزارشی دربارۀ موضوع فوق ب

و  رفتند میھايشان خانه بايد بهنمايندگان کارگران و سربازان سراسر روسيه بودند که 
آيی، أخير بياندازم. بعد از اين گردھمتوانستم اين گزارش را به ت در نتيجه من نمی

که گزارشم  استرئيس جلسه، رفيق گ. زينوويف، از طرف تمامی مجمع از من خو
تکرار کنم که  ٢ک نمايندگان بلشويکھا و منشويکھاآيی مشتررا بالفاصله در گردھم

در نظر داشتند دربارۀ مسئلۀ متحد ساختن حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه 
  بحث کنند.

  
اگر چه برای من مشکل بود که بالفاصله گزارشم را تکرار کنم، ولی حس کردم که 

و  رفقای ھمفکر مناين خواست درست نيست، زيرا که اين را  خودداری از انجام
ً الوقوعشان  منشويکھا، که به علت عزيمت قريب ھمچنين توانستند به من  ینمواقعا

  اجازۀ تأخير بدھند، از من خواسته بودند.
  

 *١٩١٧آوريل  ٧در  ٣پراودا ٢۶برای نوشتن اين گزارش، تزھايی را که در شمارۀ 
  دم.چاپ شده بود خوان

  
نظرھايی در بين خود بلشويکھا و سردبيران  تزھا و ھم گزارش من باعث اختالف ھم

ً به اين نتيجه رسيديم که عاقالنه است که  پراودا شد. بعد از مشورتھايی چند، ما متفقا
بحث کنيم، و از اينرو مواد الزم را برای کنفرانس  آشکارادربارۀ اختالفات خود 

دمکرات کارگری روسيه که تحت نظر  ب سوسيالسراسر روسيۀ حزب خود (حز
در  ١٩١٧آوريل  ٢٠کميتۀ مرکزی متحد شده) فراھم کنيم، که قرار است در 

  پتروگراد جلسه داشته باشد.
  

کنم. در  زير را منتشر می ھاینامهتصميم دربارۀ بحث موافقم، اين که با من در حالي
اين مسئله کرده باشم، ولی صرفاً ھا، من ادعا ندارم که بررسی کاملی از  هاين نام

ً اميدوارم که استداللھای اصلی را که  جنبش طبقۀ  عملیبرای وظايف  مخصوصا
  کارگر ضروری ھستند، مطرح کرده باشم.

  

                                                 
من دوباره اين تزھا را ھمراه با تفسير کوتاھی از ھمين شمارۀ پراودا، به عنوان ضميمۀ اين نامه، چاپ می  *

  – ٢١-٢۴، ص »وظايف پرولتاريا در انقالب حاضر«وعه آثار، مجم ٢۴کنم (رجوع شود به لنين، جلد 
  ويراستار).



  نامۀ اول
  ارزيابی وضع فعلی

  
طور عينی قابل تأييد ه و ب دقيق کامالً  خواھد که تجزيه و تحليلی مارکسيسم از ما می

ھر وضعيت تاريخی به عمل آوريم.  مختص حقيقی و از ويژگيھایاز روابط طبقات 
علمی  بنيادايم اين خواست را، که برای تعيين يک ما بلشويکھا ھميشه کوشش کرده

  برای سياست ما مطلقاً ضروری است، برآورده سازيم.
  
، مارکس و انگلس ھميشه اين ۴»نظريۀ ما يک دگم نيست، بلکه راھنمای عمل است«

را مسخره » فرمولھا«تکرار صرف تند، و به درستی از بر کردن و گف را می
را مشخص  کلیتوانند وظايف  مولھايی که در بھترين وضع فقط میکردند، فر می

خاص روند  دورۀھر  مشخصکنند، وظايفی که به دليل شرايط اقتصادی و سياسی 
  تاريخی، الزاماً قابل تغييرند.

  
بايد به وسيلۀ آنھا برای  ی انقالبیپرولتارياعينی مسلمی که حزب  حقايقپس آن 

  مشخص کردن وظايف و اشکال فعاليتھايش ھدايت شود کدامند؟
  

 ١۴ھای که در شماره») اولين مرحلۀ اولين انقالب(« »از دور اینامه«ھم در اولين 
ويژگی «منتشر شد، ھم در تزھايم من  ١٩١٧مارس  ٢٢و  ٢١پراودا در  ١۵و 

از اولين مرحلۀ انقالب به  انتقالرا به عنوان دورۀ » وسيهخاص وضعيت فعلی ر
 در» وظيفۀ روز« ،ام. بنابراين، به نظر من شعار اصلیدومين مرحله تعريف کرده

ھای  ھای پرولتری، قھرمانی ات قھرمانیکارگران، شما معجز« مرحله اينست: اين
حال بايد معجزات ايد. در جنگ داخلی عليه تزاريسم، از خود نشان دادهمردم را 

و تمام مردم را بروز دھيد و بدينگونه راه را برای سازماندھی، سازماندھی پرولتاريا 
  .*)١۵شمارۀ  –(پراودا  »تان در دومين مرحلۀ انقالب آماده سازيد. پيروزی

  
  پس اولين مرحله چيست؟

  اولين مرحله، انتقال قدرت دولتی به بورژوازی است.
  

، قدرت دولتی در روسيه در دست يک طبقۀ ١٩١٧مارس  -قبل از انقالب فوريه 
  کرد. ی میکھنه، يعنی اشرافيت زميندار فئودال بود که نيکالی رومانف آن را رھبر

  

                                                 
  ويراستار. – ٣٠۶-٣٠٧، ص ٢٣نگاه کنيد به لنين، مجموعه آثار، جلد  *



  .بورژوازیاست، يک طبقۀ جديد، يعنی  طبقۀ ديگریبعد از انقالب، قدرت در دست 
  

و اساسی يک به طبقۀ ديگر، اولين نشانۀ اصلی  يک طبقهانتقال قدرت دولتی از 
  است، ھم به معنای دقيقاً علمی کلمه و ھم به معنای عملی سياسی آن. انقالب

  
شده  تکميلدمکراتيک در روسيه  -انقالب بورژوازی، يا انقالب بورژوا تا اينجا، 

  است.
  

خودشان را  با اشتياقشنويم که  قطه، ما غريو اعتراض کسانی را میولی در اين ن
گويند، مگر ما ھميشه معتقد نبوديم که انقالب  نامند. آنھا می می» بلشويکھای قديمی«

دمکراتيک پرولتاريا و  -ديکتاتوری انقالبی «دمکراتيک فقط به وسيلۀ  -بورژوا 
 - شود؟ آيا انقالب ارضی، که آن ھم يک انقالب بورژوا  تکميل می» دھقانان

ت برعکس، اين دمکراتيک است، پايان يافته است؟ آيا واقعيت اين نيست که درس
  است؟ نشدهشروع ھم  حتیانقالب 

  
ولی  ؛اندتوسط تاريخ اثبات شده در کلھای بلشويکی جواب من اينست: شعارھا و ايده

آنھا بيشتر از آنچه که کسی  ؛رخ دادند به نحو متفاوتیرويدادھا  طور مشخصه ب
  تر ھستند. داشته باشد، اصيل، ويژه و متنوع توانست انتظارش را می

  
از آن  معنی خواھد بود که ا چشم پوشيدن از اين واقعيت بدينديده گرفتن ين

نقشی بسيار  بار ز يکروی کنيم که تا به حال بيش ا دنباله» بلشويکھای قديمی«
ويژگيھای  مطالعۀجای ه ب از اين رو که ند،ا هحزب ما داشت تاريخ بار در تأسف

تکرار  ،اندياد گرفته روی عادت ازمخصوص واقعيت جديد و زنده، فرمولھايی را که 
در انقالب  ھم اکنون» دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان - ديکتاتوری انقالبی. «ندنک می

بين طبقات را در نظر  رابطۀ» فرمول«، زيرا که اين *روسيه واقعيتی شده است
مرحلۀ که بتواند اين رابطه، اين ھمکاری را به  نھاد سياسی مشخصدارد، و نه يک 

ديکتاتوری «آنجا، شما  –» شورای نمايندگان کارگران و سربازان. «ل درآوردعم
را داريد که ھم اکنون در واقعيت تحقق » دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان - انقالبی

  يافته است.
  

اين فرمول ديگر کھنه شده است. وقايع آن را از حوزۀ فرمولھا به حوزۀ واقعيت 
 در نتيجهاند، و اند، به آن تجسم بخشيدهاستخوان پوشانده اند، آن را با گوشت وکشانده

  اند.آن را تغيير داده

                                                 
  به شکل معينی و تا حدود معينی. *



  
ديکتاتوری،  در اينحال وظيفۀ جديد و متفاوتی در برابر ما قرار دارد: ايجاد شکافی 

 گرايانه، انترناسيوناليست، صر پرولتری (عناصر ضد گرايش دفاعبين عنا
يا  مالک خردهھستند) و عناصر  که خواھان انتقال به کمون »کمونيست«

و ساير  ۵رولوسيونرھا وف، سوسياليستل(چخيدزه، تسره تلی، استک بورژوازی خرده
از » حمايت«گراھای انقالبی ديگر، که مخالف حرکت به سمت کمون و موافق  دفاع

  بورژوازی و دولت بورژوائی ھستند).
  

صحبت » رولتاريا و دھقانانيک پدمکرات - ديکتاتوری انقالبی«فقط از  االنکسی که 
 به جبھۀکند، از زمان عقب است، و در نتيجه، عليه مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا  می

پيش از انقالب » بلشويکی«است؛ اين فرد را بايد به بايگانی رفته بورژوازی  خرده
  توان گفت). ھم می» بلشويکھای قديمی«بايگانی سپرد (به اين بايگانی، 

  
اينک تحقق يافته است ولی  ھم» مکراتيک پرولتاريا و دھقاناند - بیديکتاتوری انقال«

طور ه نھايت مھم. من راجع به اين تغييرات ب خيلی اوليه و با چندين تغيير بی به شيوۀ
در حال حاضر، ضروری  .ھايم در آينده صحبت خواھم کردجداگانه در يکی از نامه

زندگی واقعی،  ازرکسيست بايد است که اين حقيقت مسلم را درک کنيم که يک ما
تئوريھا، در  و به تئوری ديروز نچسبد، که مثل تمام آگاه شود واقعيتفاکتھای حقيقی 

نزديک فقط تا آن حد تواند مسائل عمده و کلی را مشخص کند و  بھترين حالت فقط می
  ھايش دربر بگيرد. که زندگی را در تمام پيچيدگی آيد می

  
  .۶»لی سبز، درخت جاويدان زندگی استری است، وتئوری، دوست من، خاکست«
  

برخورد بکنيم، فدا کردن  شيوۀ قديمیانقالب بورژوائی به » تکميل«اينکه با مسئلۀ 
  مارکسيسم زنده برای حرفھای مرده است.

  
و بايد حکومت  تواند میحکمرانی بورژوازی،  به دنبالبر طبق شيوۀ قديمی تفکر، 
  بيايد.تاتوری آنھا پرولتاريا و دھقانان، و ديک

  
به غايت  ھم آميختگی در اند؛درآمده متفاوتچيزھا اکنون  ھمولی در زندگی واقعی، 

 ھمزمان طور ھمه است. ما ب اتفاق افتاده ديگری ايکی ب سابقۀاصيل، جديد و بي
 - ديکتاتوری انقالبی ھمحکومت بورژوازی (دولت لووف و گوچکوف) و 

قدرت را به بورژوازی واگذار  داوطلبانهکه  ،ن رادمکراتيک پرولتاريا و دھقانا
  در کنار يکديگر داريم. ،سازد خود را ضميمۀ بورژوازی می کند، که داوطلبانه می



  
نبايد فراموش کرد که در واقع در پتروگراد، قدرت در دست کارگران و سربازان 

 ھيچ، زيرا که ببرد تواند میو ن برد نمیکار ه دولت جديد برعليه آنھا خشونت ب ؛است
دستگاه اداری  ھيچمردم قرار داشته باشد، ارتشی نيست که در خارج از  ھيچ، یپليس

سر مردم قرار داشته باشد. و اين واقعيتی است، آن نوع  در باالینيست که با قدرت 
ھای طرحاست. اين واقعيت با  ٧ه ويژگی دولتی به سبک کمون پاريسواقعيت ک

ه ب چگونه طرحھا را با واقعيات وفق دھد، ان بايد بداند کهآيد. انس قديمی جور درنمی
ديکتاتوری پرولتاريا و «دربارۀ يک  اندشدهمعنی  بی ی که اکنونجای اينکه کلمات

  را تکرار کند. طور کلیه ب» دھقانان
  

برای اينکه به اين موضوع روشنی بيشتری ببخشيم، بيائيد آن را از زاويۀ ديگری 
  بررسی کنيم.

  
رکسيست نبايد زمينۀ تجزيه و تحليل دقيق روابط طبقاتی را فراموش کند. يک ما

يک [نوع] بورژوازی  ھمولی آيا تودۀ دھقانان  .بورژوازی قدرت را در دست دارد
متفاوت که خصلت متفاوتی  ینيست، که فقط از اليۀ اجتماعی متفاوتی برخاسته، نوع

، و در به قدرت برسد تواند مینيه ال اينکه  گرفتآن نتيجه  توان از چطور میدارد؟ 
  کند؟ چرا اين بايد غيرممکن باشد؟» کامل«دمکراتيک را  -نتيجه انقالب بورژوا 

  
  کنند. به آن شيوه استدالل می» ای قديمیبلشويکھ«ايست که اغلب اين نحوه

  
ولی در ارزيابی يک موقعيت خاص، يک ممکن است.  کامالً پاسخ من اينست که اين 

  از آنچه که ممکن ھست، بلکه بايد از آنچه که واقعی است آغاز کند. نبايدمارکسيست 
که نمايندگان سربازان و دھقانان که آزادانه  کند میرا آشکار  واقعيتو حقيقت اين 
پيوندند، آزادانه آن را تکميل  می اند، دارند آزادانه به دولت دوم و موازی انتخاب شده

رسانند. و درست به ھمان اندازه آزادانه، آنھا  ال میبخشند و به کم می، رشد کنند می
، واقعيتی که سر سوزنی نظريۀ کنند می تسليمدارند قدرت را به بورژوازی 

ايم دانستيم و مکرراً نشان داده کند، زيرا که ما ھميشه می مین» نقض«مارکسيسم را 
گاھی و قدان آفقط به وسيلۀ زور، بلکه ھمچنين به اتکای ف نهکه بورژوازی 

  دارد. ھا خودش را در قدرت نگه میتوده حقوقی و بی سازماندھی طبقاتی، عادات
  

ً مضحک است که انسان به  با در نظر داشتن اين حقيقت امروزی، ديگر صرفا
  صحبت کند.» امکانات«واقعيت پشت کند و دربارۀ 

  



دون من باحتماال دھقانان تمامی زمينھا و تمامی قدرت را به دست خواھند گرفت. 
طور ه آنکه خودم را محدود به زمان حال بکنم، ب فراموش کردن اين امکان، و بی

يعنی شکاف  ،جديدکنم، در حاليکه پديدۀ  و روشن برنامۀ ارضی را تنظيم می مشخص
ه از تر بين کارگران کشاورزی و دھقانان فقير از يک طرف و دھقانان مرف عميق

  دارم. طرف ديگر را از نظر دور نمی
  

ئی بورژوا خردهممکن است که دھقانان نصيحت حزب  ؛ولی امکان ديگری ھم ھست
پذيرند، يعنی نصيحت حزبی را که تسليم نفوذ بسوسياليست رولوسيونرھا را 

که منتظر مجلس  کند میگرايانه را پذيرفته، و نصيحت  زی شده، موضع دفاعبورژوا
  *نشده است.مؤسسان بشويم، اگر چه ھنوز تاريخ تشکيل آن مشخص 

  
را تمديد کنند، آنو  نگھدارندممکن است که دھقانان معاملۀ خود را با بورژوازی 

ای که آنھا اکنون از طريق شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان، نه فقط معامله
  اند.در ظاھر، بلکه در واقع منعقد کرده

  
برنامۀ  خيلی چيزھا ممکن است. اشتباه بزرگی است که جنبش کشاورزی و

را فراموش  حقيقتکشاورزی را فراموش کنيم. و به ھمان اندازه اشتباه خواھد بود که 
واھيم عبارت اگر بخ – يا توافقسازد که يک  را آشکار می واقعيتکنيم که اين 

 ھمکاری طبقاتی – کار ببريمه اقتصادی ب -تر، کمتر قانونی، و بيشتر طبقاتی  دقيق
  جود دارد.بين بورژوازی و دھقانان و

  
نباشد، موقعی که دھقانان از بورژوازی جدا  واقعيتديگر  واقعيتموقعی که اين 

بشوند، زمين و قدرت را عليرغم بورژوازی به دست بگيرند، اين مرحلۀ جديدی در 
  و اين موضوع جداگانه بررسی خواھد شد. ؛دمکراتيک خواھد بود -انقالب بورژوا 

  
حال ای در آينده، وظايف خود را در نين مرحلهخاطر امکان چه مارکسيستی که ب

برند،  به سر می توافقفراموش کند، يعنی موقعی که دھقانان با بورژوازی در  حاضر
کند  میزيرا که او در عمل به پرولتاريا وعظ  .بورژوا تبديل خواھد شد به يک خرده
ن، در موقعی که زی، اين دھقانابورژوا خردهاين («کند  اعتمادبورژوازی  که به خرده

»). دندمکراتيک ھنوز در جريان است، بايد از بورژوازی جدا شو -انقالب بورژوا 
                                                 

ران کارگ شوراھایگويم که من بطور مسلم طرفدار  برای اينکه مبادا گفتۀ من سوء تعبير شود، بالفاصله می *
بايد شديدترين  خودشانزمينھا را در دست بگيرند، ولی آنھا  تمامی بالفاصلهکشاورزی و دھقانان ھستم که 

ای را به ماشينھا، بناھا يا دامھا اجازه ندھند، و به ھيچ عنوان نظم و انضباط را رعايت کنند، کوچکترين لطمه
نان احتياج  دو برابر، زيرا که سربازان به د دھندرشسامان نکنند، بلکه آن را  کشاورزی و توليد غالت را بی

  دارند و نبايد اجازه داد که مردم گرسنگی بکشند.



روی  الهدھقانان دنب چنين آيندۀ دلپذير و شيرينی که در آن» امکان«به علت 
ھا  ھا، تسره تلیولوسيونرھا، چخيدزهر که در آن سوسياليست، نخواھند بودبورژوازی 
چنين آيندۀ » امکان«به علت  – نخواھند بودلت بورژوائی ھا ضميمۀ دو و استکلوف

که در آن ھنوز ھم دھقانان ، کند میرا فراموش  حال حاضر نامطبوعدلپذيری، او 
دمکراتھا  رولوسيونرھا و سوسيال و در آن سوسياليست روی بورژوازی ھستند، دنباله

 پوزيسيونا«ھنوز نقش خود را به عنوان ضميمۀ دولت بورژوائی، به عنوان 
  .اندلووف از دست نداده ٨»اعليحضرت

  
 است،زبان  شيرين ستکائوتسکي يا يکطبع  لوئی بالن نازک شبيهاين فرد خيال پرداز 

  !ولی قطعاً شباھتی با يک مارکسيست انقالبی ندارد
  

گرائی، در خطر انتظار رسيدن يک انقالب  ولی آيا ما در خطر سقوط به ذھن
که ھنوز  –دمکراتيک نيستيم  -از انقالب بورژوا » پرش«سوسياليستی به وسيلۀ 

  نبرده است؟ تا آخر به پيشکامل نشده و ھنوز جنبش دھقانی را 
  

تزار نه، بلکه يک دولت « :گفتم می، اگر شدم میممکن بود که من متحمل اين خطر 
دولت  ھيچمن چيز ديگری گفتم. من گفتم که  ،نگفتم. ولی من اين را ٩»کارگری
 بجزدر روسيه وجود داشته باشد  تواند میندولت بورژوائی) يک  به استثناء( ديگری
شوراھای نمايندگان کارگران، کارگران کشاورزی، سربازان و دھقانان. من دولت 

به اين شوراھا  فقطف و لووف واز گوچک تواند میگفتم که اينک قدرت در روسيه 
ک اصطالح علمی، مارکسيستی، بخواھيم ي چنانچهمنتقل شود. و در اين شوراھا، 

کار بريم، اين دھقانان ه را ب سطحیيک توصيف طبقاتی و نه يک توصيف عاميانه و 
  .باشد میزی است که مسلط بورژوا خردهو سربازان و در واقع 

  
من در تزھايم، عليه پرش از جنبش دھقانی، که ھنوز عمرش به سر نيامده يا جنبش 

توسط يک دولت » کسب قدرت« بازیعليه ھر نوع طور کلی، و ه زی ببورژوا خرده
ً از خودم مراقبت کرده١٠عليه ھر نوع ماجراجوئی بالنکيستیکارگری،   ؛ام، مطلقا

ام. و اين تجربه، ھمانطور که زيرا که من با کنايه به تجربۀ کمون پاريس اشاره کرده
ثابت  ١٨٩١و انگلس در  ١٨٧١دانيم، و ھمانطور که مارکس به تفصيل در  می
ً بالنکيسم را رد ١١اندکرده ً  کند می، مطلقا حاکميت مستقيم، بالواسطه و  و مطلقا
 آگاھانهھا را، فقط تا آن حدی که اکثريت خودش و فعاليت توده اکثريتترديد  بدون

  .کند میعمل کند، تضمين 
  



ً من در اين تزھا،   شوراھای نمايندگان مبارزه برای نفوذ درونمسئله را به  صراحتا
ين منظور که کارگران، کارگران کشاورزی، دھقانان و سربازان، محدود کردم. به ا

در اين تزھا بر نياز به کار پيگير  دو بارباره باقی نماند، من ھيچ سايۀ شکی در اين
تأکيد » وفق داده شده باشد ھاعملی تودهبا احتياجات «که  صبورانه »توضيحی«

  کردم.
  

مارکسيسم، يا مرتدان از مارکسيسم مثل آقای پلخانف ممکن است افراد ناآگاه از 
فکر کنند و  خواھند میدربارۀ آنارشيسم، بالنکيسم و غيره فرياد بزنند. ولی آنھايی که 

درک نکنند که بالنکيسم به معنی کسب قدرت توسط يک اقليت  توانند  میياد بگيرند، ن
ً است، در حالی که شوراھا  مردم  اکثريتواسطۀ سازماندۀ مستقيم و بال مسلما

اين شوراھا باشد، به سادگی  درونکاری که محدود به مبارزه برای نفوذ  .باشند می
درون باتالق  تواند میھمچنين ن فرو رود. ، به درون باتالق بالنکيسمتواند مین

 انتقالدر دورۀ  نياز به دولت و قدرت دولتیآنارشيسم غرق شود، زيرا که آنارشيسم 
، در حالی که من با دقتی کند میژوازی به حاکميت پرولتاريا را رد از حاکميت بور

 حمايتبرد، از نياز به دولت در اين دوره  وع امکان سوء تعبير را از بين میکه ھر ن
کمون پاريس، من از دولت معمولی  ی، اگر چه مطابق با مارکس و درسھاکنم می

پليس  بدونارتش ثابت،  بدون، بلکه از دولتی کنم میپارلمانی بورژوائی حمايت ن
مخالف با مردم، بدون يک سيستم اداری که در باالی سر مردم قرار داشته باشد، 

  .کنم میحمايت 
  

زند که  ، با تمامی قدرتش فرياد می١٢واش يدينستووقتی که آقای پلخانف در روزنامه
. کند میرائه اش از مارکسيسم ا او فقط دارد دليل ديگری بر جدائیاين آنارشيسم است، 

) جدل داشتم که به ما بگويد مارکس ٢۶آقای پلخانف، که من با او در پراودا (شمارۀ 
، فقط *چه تعاليمی داشتند ١٨٧۵ و ١٨٧٢، ١٨٧١و انگلس دربارۀ اين موضوع در 

در مورد مسئلۀ مورد بحث سکوت کند و به شيوۀ بورژوازی خشمگين،  تواند می
  دشنام بدھد.

  
ً رکسيست سابق، آقای پلخانف، ما دکترين مارکسيستی دربارۀ دولت را نفھميده  مطلقا

 ً لمانيش راجع به آنارشيسم ھای عدم درک او ھمچنين در جزوۀ آنطفه ،است. تصادفا
  ١٣د.نشو يافت می

  
*** 

                                                 
  ويراستار. –» وظايف پرولتاريا در انقالب حاضر«، ٢۴نگاه کنيد به لنين، مجموعه آثار، جلد  *



را با تزھای من » مخالفتش«پراودا،  ٢٧حال بيائيد ببينيم رفيق ی. کامنف در شمارۀ 
که  کند می. اين به ما کمک کند میشد، چگونه فرموله  و نظراتی که در باال مطرح

  آنھا را با وضوح بيشتری درک کنيم.
  

از آنجايی که از اين فرض  ،در مورد نقشۀ کلی رفيق لنين« :نويسد میرفيق کامنف 
و بر انتقال بالفاصلۀ اين  شده کاملدمکراتيک  -که انقالب بورژوا  کند میحرکت 

  ».نيست شپذير به نظر ما قابلدارد،  اتکاءستی انقالب به انقالب سوسيالي
  

  دو اشتباه بزرگ در اينجا ھست.
شده  مطرحدمکراتيک به نحو غلطی  -انقالب بورژوا » شدن کامل«مسئلۀ  –اول 

رنگ مطرح شده که با  زاعی، ساده، و اگر بتوان گفت، تکاست. مسئله به نحوی انت
آيا انقالب « در حال حاضر که ين نحوبه ا. طرح سؤال کند مینواقعيت عينی تطبيق 

نگفتن، به اين معنی است که ھيچ چيز ديگری و » شده کاملدمکراتيک  - بورژوا
مانع ديدن حقيقت بی نھايت پيچيده شويم که اقال دو رنگ است. اين در عالم تئوری 

  است. زیبورژوا خردهانقالبيگری به  ناگزير به معنی تسليم شدن اين است. در عمل
» شده کامل«بورژوازی (انقالب دستان انتقال قدرت به  ھمحقيقت، واقعيت به ما در 

دوشادوش دولت واقعی، وجود يک  ھمدمکراتيک از نوع معمولی) و  -بورژوا 
دمکراتيک  - ديکتاتوری انقالبی«دھندۀ دھد که نشان میدولت موازی را نشان 

ت را به بورژوازی واگذار قدر خودش» دولت دوم«است. اين » پرولتاريا و دھقانان
  را با زنجير به دولت بورژوائی بسته است. خودشکرده، 

دمکراتيک  -انقالب بورژوا « گويد میآيا فرمول بلشويکی قديمی رفيق کامنف که 
  گيرد؟ دربر میاين واقعيت را ، »نشده است کامل

ای ندارد که مرده است. و فايده .اصال خوب نيست .گيرد. اين فرمول کھنه است نه نمی
  بکوشيم آن را احيا کنيم.

داند که آيا ھنوز ھم در حال حاضر ممکن است  چه کسی می .يک مسئلۀ عملی –دوم 
که از دولت  ويژه» دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان -ديکتاتوری انقالبی «که يک 

بر  توانند میتی نبورژوائی جدا باشد، در روسيه ظاھر بشود؟ تاکتيکھای مارکسيس
  ھا استوار شوند.اساس نادانسته

  
اين ھنوز ھم ممکن باشد، آنگاه يک راه، و فقط يک راه به سوی آن وجود  اگرولی 

ناپذير عناصر کمونيست پرولتری از  نی جدائی بالفاصله، قاطع و برگشتدارد، يع
  .بورژوا خردهعناصر 

  
  چرا؟



  
ی ضرورت به طرف اتفاقی، بلکه از رو رطوه ب زی، نهبورژوا خردهزيرا که تمامی 

از بورژوازی، به طرف » حمايت«گرايی) گرويده است، به طرف  شووينيسم (= دفاع
کاری بکند، و غيره و  بدون آنمجبور شود از اينکه  ترسوابستگی به آن، به طرف 

  غيره.
  

 بتواند قدرت را در دست ھم اکنونزی را، اگر حتی بورژوا خرده توان میچگونه 
  داد؟» ھل«، به طرف قدرت را نخواھد ولی اينگيرد، 

  
از طريق جدا کردن حزب پرولتری کمونيستی، از طريق انجام  توان میاين را فقط 

ھا انجام داد. فقط از راه بورژوا خردهاز ترسوئی اين  فارغمبارزۀ طبقاتی پرولتری 
آزاد  قط در حرف، در عمل و نه فزیبورژوا خردهاز نفوذ استحکام پرولترھايی که 

زی آنقدر داغ کرد که مجبور شود بورژوا خردهزمين را زير پای  توان می، ھستند
حتی امکان ھم دارد که گوچکوف  ؛شودقدرت به گرفتن  مجبورتحت شرايط خاصی 

موافق باشند که قدرت  – تحت شرايط خاصی ھمانطور که گفته شد –و ميليوکوف 
ند، زيرا که باالخره ھا و استکلوف بدھاس.آر.لی، کامل و واحد را به چخيدزه، تسره ت

  ھستند.» گرا دفاع«اينھا 
  

جدا کردن عناصر پرولتری شوراھا (يعنی حزب پرولتری کمونيستی) از عناصر 
ناپذير، به معنی اظھار صحيح  زگشتطور باه ھم اکنون، بالفاصله و ب بورژوا خرده

که روسيه ھنوز ھم  یر صورتاز دو صورت ممکن است: د ھر کدام منافع جنبش در
در را مستقل از بورژوازی تجربه بکند، و  ایويژه» ديکتاتوری پرولتاريا و دھقانان«

زی قادر نباشد که خود را از بورژوازی جدا کند و تا ابد بورژوا خردهکه  یصورت
  (يعنی تا موقعی که سوسياليسم برقرار شود) بين ما و بورژوازی نوسان کند.

  
دمکراتيک  -انقالب بورژوا «در فعاليتھايش فقط با اين فرمول ساده که اينکه فرد 

اين  تضمين بهراھنمايی شود، مثل اينست که انسان خود را موظف » نشده است کامل
ً زی بورژوا خردهکند که  [فرض] . اين استاز بورژوازی  بودن مستقل بهقادر  قطعا

  زی قرار بدھد.بورژوا خردهتيار کار يعنی اينکه در اين لحظه انسان خود را در اخ
  

ديکتاتوری پرولتاريا و دھقانان، قابل ذکر است که در » فرمول«اتفاقاً، در رابطه با 
ص  –سال  ١٢مطرح کردم ( با تأکيد ای را)، من نکته١٩٠۵(ژوئيۀ » دو تاکتيک«

۴٣۵]١۴[:(  



و دھقانان،  دمکراتيک پرولتاريا -مثل ھر چيز ديگری در دنيا، ديکتاتوری انقالبی «
اش حکومت مطلقه، سرواژ، سلطنت و امتياز انحصاری ای دارد. گذشتهگذشته و آينده
عليه  مزدیاش مبارزه عليه مالکيت خصوصی، مبارزۀ کارگر است ... آينده

  .*...»سوسياليسم است مبارزه برای  ،کارفرما
  

يکتاتوری د گذشتۀاو فقط  ١٩١٧اشتباه رفيق کامنف در اينست که حتی در سال 
روع اکنون ش ھم اشآيندهبيند. در واقع  راتيک پرولتاريا و دھقانان را میدمک - انقالبی

مالک، حتی در مورد  و خرده مزدیھای کارگر  مشی شده است، زيرا که منافع و خط
ورد نسبت به جنگ امپرياليستی، و مسئلۀ برخ» گرايی دفاع«چنين مسئلۀ مھمی مثل 

  اند.کديگر جدا شدهاز ي در واقعاينک  ھم
  

کشاند. او از من  فيق کامنف که در باال ذکر شد، میاين مرا به دومين اشتباه استدالل ر
 -بورژوا [انتقال فوری اين انقالب «نقشۀ من بر » اتکاء«که  گويد می، کند میانتقاد 

  است.» به انقالب سوسياليستی ]دمکراتيک
  

 سوسياليستیانقالبمان به انقالب » ریانتقال فو«اين صحيح نيست. من نه فقط بر 
وظيفۀ فوری « که: کنم میبيان  ٨بلکه در موقعی که در تز شمارۀ ، کنم مین »اتکاء«

در واقع برعليه اين امر اخطار  **...» مطرح کنيمکه سوسياليسم را  اين نيستما 
  .کنم می

  
سوسياليستی آيا روشن نيست آن کسی که بر انتقال فوری انقالب ما به يک انقالب 

  سوسياليسم باشد؟ مطرح کردنمخالف وظيفۀ فوری  تواند می، نکند میتأکيد 
  

(يعنی دولتی که بر اساس خطوط کمون پاريس » دولت کمون«به عالوه، حتی يک 
شود، زيرا که برای انجام اين  مطرح» فوراً «در روسيه  تواند مینسازمان يافته باشد) 
ان در سرتاسر (يا در اکثر) شوراھا تمامی اشتباھات نمايندگ اکثريتکار الزم است که 

رولوسيونرھا، چخيدزه،  را که توسط سوسياليست سياستیو ضررھای تاکتيکھا و 
تسره تلی، استکلوف و غيره دنبال شده را به وضوح تشخيص دھند. و اما در مورد 

من » اتکاء«باره اقی بماند، اعالم کردم که در اينخودم، بدون اينکه جای اشتباھی ب
» فوراً « تواند می(آيا انسان برای ايجاد تغييری که  است» صبورانه«فقط بر توضيح 

  ؟).صبور باشدعملی شود مجبور است 
  

                                                 
  ويراستار. – ٨۴-٨۵، ص ٩نگاه کنيد به مجموعه آثار لنين، جلد  *

  ويراستار. –» وظايف پرولتاريا در انقالب حاضر«، ٢۴آثار، جلد لنين، مجموعه  **



رفيق کامنف از ھول حليم توی ديگ افتاده و پيشداوری بورژوائی را نسبت به کمون 
. ولی کندمطرح » فوراً «خواسته سوسياليسم را  که گويا می کند میپاريس تکرار 

سوسياليسم بسيار کند بود.  کردن مطرحقضيه اينطور نيست. متأسفانه کمون در 
گردد، بلکه  که بورژوازی معموال به دنبالش میکمون در آنجائی نيست  حقيقی جوھر

در  اکنون ھماست. چنين دولتی  دولتای از جوھرش در ايجاد و خلق نوع ويژه
  ای نمايندگان کارگران و سربازان است!روسيه به وجود آمده، اين دولت شوراھ

  
، يکی بودنشان از نظر نوع موجود، بر اھميت شوراھای واقعيترفيق کامنف بر اين 
جای بررسی ه سياسی با دولت کمون تأمل نکرده است، و ب - و خصلت اجتماعی 

» بالفاصله«آيندۀ  برای من که گويا کردهراجع به چيزی  به صحبتشروع ، واقعيت
. نتيجه، متأسفانه، تکرار روشی است که خيلی از بورژواھا آن امنموده» اتکاء«بر آن 
از  باالتری؟ آيا آنھا نوع چيستنداز اين نوع سؤاالت که شوراھا  :برند کار میه را ب

برای  ؟ترند دمکراتيک ؟مفيدترندجمھوری پارلمانی ھستند؟ آيا آنھا برای مردم 
توجه  ؟ و غيره و غيره.ترند مناسبالت و غيره کمبود غبرای  يا مثال ،جنگ ،مبارزه

، به اصطالح علمی، ولی در واقع پوچ ۀاز اين مسئلۀ واقعی، فوری و حياتی، به مسئل
  .شود میمنحرف » انتقال فوریيک  راتکاء ب«مردۀ  ه واستادمآبان ،تھی ميان

  
اين  بر منحصراً بر اين،  فقطمطرح شده است. من  به نحوی غلطيک مسئلۀ بيھوده 

که کارگران، سربازان و دھقانان بھتر از مأمورين اداری، بھتر از  کنم می »اتکاء«
توليد بيشتر غالت، توزيع بھتر آن و تھيه و تدارک بھتر  عملی سخت مسائل ،پليس

  .کنند میرا حل برای سربازان، و غيره و غيره 
  

ً معتقدم که شوراھا فعاليت مستقل  و مؤثرتر از يک  تر را سريع ھاتودهمن عميقا
د کرد (من اين دو نوع دولت را با دقت و با نجمھوری پارلمانی به حقيقت بدل خواھ

تر و  ه خواھم کرد). آنھا مؤثرتر، عملیتفصيل بيشتری در يک نامۀ ديگر مقايس
به سوی سوسياليسم  توان میرا  قدمھايیتر تصميم خواھند گرفت که چه  صحيح

ا چگونه بايد برداشت. کنترل يک بانک، ترکيب شدن برداشت و اينکه اين قدمھا ر
سوسياليسم  قدمی به سوی، ولی نيستسوسياليسم  ھنوز ،تمام بانکھا در يک بانک

است. امروز چنين قدمھايی در آلمان توسط يونکرھا و بورژوازی عليه مردم برداشته 
د، قادر خواھد . فردا شورا، اگر تمام قدرت دولتی در دستھايش قرار داشته باششود می

  بود که اين قدمھا را به نحوی مؤثرتر به سود مردم بردارد.
  

  ؟کند میاجباری چه چيزی اين قدمھا را 
  



وحشت از  .الوقوع. وحشت از جنگ ورشکستگی قريب سامانی اقتصادی. بی .قحطی
  زخمھايی که بر اثر جنگ بر بشريت وارد شده است.

  
دوار است که در او امي« که: کند مینظر تمام اش را با اين اظھاررفيق کامنف مقاله

نظر ممکن برای  نظرش پذيرفته شود، که تنھا نقطه يک بحث وسيع نقطه
ھای انقالبی بخواھد که تا به آخر حزب توده چنانچهدمکراسی انقالبی است  سوسيال

پرولتاريا باقی بماند، و بايد بماند، و نخواھد که به گروھی از مروجين کمونيست 
  .»ديل بشودتب
  

. رفيق دھد میخيلی غلطی را از وضعيت نشان  ارزيابیبه نظر من اين عبارات 
» ھاتوده« ولی .دھد میقرار » گروه مروج«را در مقابل » ھاحزب توده«کامنف 

برای انترناسيوناليستھا  اند. آياتسليم شده» انقالبی«گرايی  اينک به ديوانگی دفاع
جای اينکه ه ب توانند  میلحظه نشان بدھند که آنھا  تر نيست که در اين برازنده

تسليم شوند، در مقابل  »ایتوده« مستی، يعنی به »ھا باقی بمانندبخواھند که با توده«
ارب اروپائی حمقاومت کنند؟ آيا ما در تمامی کشورھای مت گير بيماری ھمهاين 
» ھا باقی بمانندبا توده«اند هاند بر اين اساس که خواستايم که شووينيستھا کوشيده يدهند

در » یا هتود« مستیخود را توجيه کنند؟ آيا ما نبايد قادر باشيم که برای مدتی عليه 
اقليت بمانيم؟ آيا در حال حاضر نکتۀ اصلی کار مروجين نيست که مشی پرولتری را 

ھا، هی خالص کنند؟ اين اختالط تودئبورژوا خردهگرايانه و  فاعد» ایتوده«از مستی 
ھا بود که يکی پرولتری و غيرپرولتری، بدون توجه به تفاوتھای طبقاتی درون توده

يک را فراھم ساخت. صحبت کردن از  یيگرا دفاعاز شرايط پيدائی بيماری ھمه گير 
، به نحوی تحقيرآميز، به نظر کند میدفاع  پرولتریکه از يک مشی » گروه مروج«

  نمی رسد که خيلی زيبنده باشد.
  

  ١٩١٧) آوريل ٢۶و  ٢١( ١٣و  ٨نوشته شده بين 
  پتروگراد منتشر شد. Priboiای توسط انتشارات ، در جزوه١٩١٧در آوريل 

  ۴٢-۵۴، ص ٢۴مجموعه آثار لنين، جلد 
  

  :توضيحات
  
در  ١٩١٧به قلم لنين، در سال » ھايی دربارۀ تاکتيکھانامه«نخستين نامه از جزوۀ  -١

تزھای «و در سه ويرايش منتشر شد.  Priboiشويکی پتروگراد توسط چاپخانۀ بل
  باشد. میمکمل اين اثر » آوريل

  



 ١٩٠٣گرايش اپورتونيستی در بين سوسيال دمکراتھای روسی. در  – منشويکھا -٢
در دومين کنگرۀ حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه، سوسيال دمکراتھای 

ی مرکزی حزب اکثريت به دست انقالبی تحت رھبری لنين در انتخابات برای ارگانھا
است و از اينروست اسم  BOLSHINSTVOآوردند. کلمۀ روسی برای اکثريت 

) بودند، اسم MENSHINSTVOبلشويکھا. اپورتونيستھايی که در اقليت (
  منشويکھا را دريافت کردند.

منشويکھا مخالف نقش رھبری طبقۀ کارگر در انقالب و  ١٩٠۵-٧در طول انقالب 
ليبرال بودند  بورژوازیکارگر با دھقانان بودند. آنھا خواستار مصالحه با  اتحاد طبقۀ
کردند بايد انقالب را رھبری کند. در سالھای ارتجاع که به دنبال شکست  که فکر می

خواستند که حزب  طلب شدند: آنھا می آمد، بيشتر منشويکھا انحالل ١٩٠۵-٧انقالب 
دمکراتيک در  -د. بعد از انقالب بورژوا غيرقانونی انقالبی طبقۀ کارگر منحل شو

، منشويکھا وارد دولت موقت بورژوائی شدند، از سياست امپرياليستی ١٩١٧فوريۀ 
الوقوع جنگيدند. پس از  و برعليه انقالب سوسياليستی قريباش حمايت کردند 

، منشويکھا آشکارا يک حزب ضدانقالبی ١٩١٧پيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر 
کرد که ھدف  داد و در آنھا شرکت می سازمان میھا و شورشھايی را توطئه شدند که

  آنھا سرنگونی قدرت شوروی بود.
  
 ٢٢روزنامۀ بلشويکی که ابتدا در سن پترزبورگ به تاريخ  –(حقيقت)  پراودا -٣

  انتشار يافت. ١٩١٢مه)  ۵آوريل (
کنفرانس سراسری ای در ششمين تصميم دربارۀ انتشار يک روزنامۀ انقالبی توده

  روسيۀ حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه (پراگ) اتخاذ شد.
، تقريباً ھر روز به روزنامه کرد میلنين که از نظر ايدئولوژيکی پراودا را راھنمايی 

که روزنامه را به يک روزنامۀ  کرد می. او به ناشرين روزنامه توصيه کرد میکمک 
دی از کار سازماندھی حزب از طريق پراودا انقالبی مبارز بدل سازند. قسمت زيا

در دفاتر اين روزنامه  انجام گرفت. کنفرانسھايی با نمايندگان سازمانھای محلی حزبی
ھا دريافت شد، که ھمچنين اطالعاتی دربارۀ کار حزبی در کارخانه برگزار می

يس ھای مرکزی و سنت پترزبورگ حزب می فرستاد. پلو دستوراتی به کميته کرد می
پراودا بسته  ١٩١۴) ژوئيۀ ٢١( ٨و در  کرد میبه نحو پستی پراودا را تعقيب و آزار 

  شد.
منتشر شد. از  ١٩١٧دمکراتيک فوريۀ  -پس از انقالب بورژوا  اين روزنامه دوباره

رکزی سنت پترزبورگ م به بعد به عنوان روزنامۀ کميتۀ ١٩١٧) مارس ١٨(۵
  تشر شد.دمکرات کارگری روسيه من حزب سوسيال

در نتيجۀ تعقيب و آزار دولت موقت ضدانقالبی، روزنامه  ١٩١٧از ژوئيه تا اکتبر 
مجبور شد که نامش را بارھا عوض کند و تحت عناوين ليستوک پراودی، پرولتاری، 



، پس از پيروزی ١٩١٧نوامبر)  ٩اکتبر( ٢٧رابوچی و رابوچی پوت منتشر شود. از 
  تحت عنوان اصليش پراودا چاپ شد.انقالب سوسياليستی کبير اکتبر، 

  
 ١٨٨۶نوامبر  ٢٩مراجعه نماييد به نامه انگلس به ف.ا. سورژه به تاريخ  -۴

  ).۴۶٩- ٧٣، ص ١٩۵۵، مسکو، »مکاتبات منتخب«(مارکس و انگلس، 
  
ئی که در اواخر بورژوا خردهحزب  –ھا) اس.آر.( سوسياليست رولوسيونرھا -۵

ھای نارودنيکی مختلف در روسيه ھھا و حلقهاز ترکيب گرو ١٩٠٢و اوائل  ١٩٠١
ھا التقاطی از نارودنيسم و رويزيونيسم بود. بيشتر اس.آر.تشکيل شد. نظرات 

  شووينيستی اتخاذ کردند. -ھا در طی جنگ جھانی اول موضع سوسيال اس.آر.
ھا ھمراه با منشويکھا و اس.آر.، ١٩١٧دمکراتيک فوريۀ  - پس از انقالب بورژوا 

کيه گاه اصلی دولت موقت ضدانقالبی بورژوازی و زمينداران بودند، و کادتھا ت
، چرنف) اعضای دولت بودند. اين حزب آوکسنتيف(کرنسکی،  اس.آر.رھبران حزب 

ھای دھقانان مبنی بر الغای مالکيت ارضی امتناع کرد و از منافع از حمايت خواسته
عليه دھقانانی که امالک  در دولت موقت، اس.آر.. وزرای نمودزمينداران حمايت 

ھای مجازات کننده فرستادند. در شرف قيام مسلحانۀ زمينداران را گرفته بودند، دسته
ی آشکارا با بورژوازی ضدانقالبی دار سرمايهاکتبر، اين حزب در دفاع از نظام 

  .گشتھای انقالبی منفرد تودهھمراه شد و از 
ستقل سوسياليست رولوسيونرھای ، جناح چپ حزب، حزب م١٩١٧در پايان نوامبر 

ھا در تالششان برای نگھداری نفوذشان در ميان دھقانان، اس.آر.چپ را تشکيل داد. 
رسماً دولت شوروی را به رسميت شناختند و با بلشويکھا به توافق رسيدند، ولی خيلی 

  زود، برعليه قدرت شوروی گشتند.
ھا به فعاليتھای اس.آر.در طول سالھای مداخلۀ نظامی خارجی و جنگ داخلی، 

گران و گاردھای  ل بودند، با شوق و ذوق از مداخلهضدانقالبی سرکوبگرانه مشغو
ند و تروريسم را کرد میھای ضدانقالبی شرکت ند، در توطئهکرد میسفيد حمايت 

دادند. بعد از جنگ داخلی  ت شوروی و حزب کمونيست سازمان میعليه رھبران دول
شوروی در درون کشور و به عنوان مھاجر گارد سفيد در  آنھا به فعاليتھای ضد

  خارج از کشور ادامه دادند.
  
  .کند میگوته تکرار  »فاوست« تراژدی لنين دارد حرف مفيستوفلس را از -۶
  
مارس تا  ١٨روز از  ٧٢دولت انقالبی طبقۀ کارگر، که  – ١٨٧١س يکمون پار -٧
رولتری در پاريس تشکيل شده بود. ادامه داشت و توسط انقالب پ ١٨٧١ماه مه  ٢٨

  کمون اولين دولت ديکتاتوری پرولتاريا بود.



  
به پ.ن. ميليوکف، رھبر حزب کادت تعلق » اپوزيسيون اعليحضرت«عبارت  -٨

در  ١٩٠٩) ژوئيه ٢ژوئن ( ١٩دارد. در سخنرانی که توسط لرد شھردار لندن در 
ای در روسيه مجلس مقننه مادامی که« نھار ايراد شد، ميليوکف گفت:ضيافت  سر

، اپوزيسيون روسی، اپوزيسيون اعليحضرت، کند میوجود دارد که بودجه را کنترل 
 ٢١، ١۶٧(رچ، شماره »اعليحضرت باقی خواھد ماند. در مقابلو نه اپوزيسيون 

  ).١٩٠٩ژوئيه)  ۴ژوئن (
  
 وسبلشويکی که اولين بار پاروشعار ضد –» ری، بلکه يک دولت کارگتزار نه« -٩

 يکی انقالب بدون دھقانان که اين شعار .به پيش کشيدندآن را  ١٩٠۵در  و تروتسکی
با انتقاد شديد ، داد را تشکيل می سمتروتسکي فرضيات اصلی تئوری ضدانقالبیاز 

  لنين مواجه شد.
  

حاميان گرايشی در جنبش سوسياليستی فرانسه، تحت رھبری  – بالنکيست ھا - ١٠
)، انقالبی برجسته و کمونيست تخيلی فرانسوی. ١٨٠۵-١٨٨١لوئی آگوست بالنکی (

بشريت از بندگی مزد نه به وسيلۀ مبارزۀ طبقاتی «ند که کرد میبالنکيست ھا فکر 
لنين). »(توطئۀ اقليت کوچکی از روشنفکران آزاد خواھد شد توسط پرولتری، بلکه

مال يک آنھا به علت جانشين کردن اعمال يک گروه کوچک توطئه گر بجای اع
حزب انقالبی، از پيش شرط ھای الزم برای يک طغيان موفق چشم پوشی و تماس با 

  ند.کرد میھا را رد توده
  

، ص ١٩۶٢، مسکو، ١مراجعه نماييد به مارکس و انگلس، آثار منتخب، جلد  - ١١
  . ۵١۶-٣٠و  ۴٧٣- ٧۴

  
می شد، ای که در پتروگراد منتشر روزنامه –(اتحاد)  Yedinstvo يدينستوو - ١٢

 - تحت رھبری پلخانف. در مه  گرا دفاعارگان گروه جناح راست افراطی منشويکھای 
 ١٩١٧چھار نسخه از اين روزنامه منتشر شد. از مارس تا نوامبر  ١٩١٢ژوئن 

تحت عنوان ناشه يدينستوو  ١٩١٨تا ژانويۀ  ١٩١٧روزانه منتشر می شد. از دسامبر 
، مصالحه با بورژوازی و کرد میحمايت  منتشر شد. اين روزنامه از دولت موقت

 . اين نشريهای عليه بلشويکھا دست زدو به مبارزه کرد میرا تبليغ » مقامات ُمحکمه«
  شد. ی مطبوعاتی پست و مبتذل متوسل میاغلب به روشھا

  
که برای » آنارشيسم و سوسياليسم«لنين در اينجا به جزوۀ پلخانف با عنوان  - ١٣

  به زبان آلمانی منتشر شد اشاره دارد. ١٨٩۴اولين بار در 



  
در سن  ١٩٠٧ھايش که در اواخر سال لنين در اينجا به جلدی از نوشته - ١۴

. دو ١ای از مقاالت. جلد دوازده سال. مجموعه«پترزبورگ منتشر شد با عنوان 
 اشاره دارد.» گرايش در مارکسيسم روسی و سوسيال دمکراسی روسی

 


