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 1راجع به وظايف پرولتاريا در انقالب حاضرراجع به وظايف پرولتاريا در انقالب حاضر

  11111111ی آوريل ی آوريل تزهاتزها

 

در روش ما نسبت به جنگ که از طريق روسيه در شرايط حکومت جديدد  ((11

لووف و شرکاء نيز به علدت ماهيدت سدرمايه داری ايدن حکومدتم مسدلاا  هادا  

کوچک تدرين گششدتی نسدبت . گرانه باقی مانده است جنگ امپرياليستی و غارت

 . جايز نيست« دفاع طلبی انقالبی»به 

   پرولتاريددای آگدداه فقددط بدده شددرطی مددی توانددد بددا يددک جنددگ انقالبددی کدده واق ددا  

 : راز موافقت ناايد کهدفاع طلبی انقالبی را توجيه کندم اب

وی ه دسددت دهقانددانی کدده بددی دسددت پرولتاريددا و قشددرهای ت ددقدددرت بدده ( الددف

 گرويده اند بيفتد؛ 

 طلبیم نه لفظ  بلکه عاال  امتناع گردد؛ از هرگونه الحاق ( ب

                                                 
،  ر 9197آفرلههس لهها   7 کههی« راجههب  ههی ف ههالت ريفلدارلهها  ر ارقهه    ا ههي»مقالههی    -1

لنين مندشي گي لد  اف  تزها  مشهور آفرلس .  ی امضاء ن«  ارياف»رفزرامی    62شماره   

   له   هار  ر جلسهی) ر  ف جلسی  9197آفرلس لا  ( 97) 4لنين  و  کی  ی تولط خو  اف  ر 

 لشههول  ههها ف  ههار  لجههي  ر جلسههی   مشههديو  لشههول  ههها ف منشههول  ههها ل نهه   ر جلسههی   

 ر  قصي ( کارگيان ف لي ازان رفليی  يگزلدگان مجلس مشورت  کشور  شوراها  رمالندگان

« لوليا   مهوکيا »مقالی   مز ور هم چنين  ر رفزرامی ها   لشولک  . تافر  قيائت گي لد

« فريلههو »، (کيالنولارلهه )« کيالنولارلههک  را ههوچ »، (خههارکت)« ريفلدههار »، (مسههکو)

الي رفزرامهی هها ف  ر له( تفلهيس)« کافکازلک  را وچ »، ( اکو)«  اکينسک  را وچ »، (اففا)

 .اردشار لافت

 فره   » ههيا  اعهه   از اهميههت تزههها  آفرلههس رجههو  شههو   ههی تيجمههی   فارلهه  کدهها  

 - . )034-033-اتحا  شورف ، چها  مسهکو،  (  لشول )مخدصي تارلخ  ز  کموريست 

450.) 
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 .قطع ارتباط کامل شودبا جايع مصالح و منافع سرمايه عاال  ( ج

ع طلبدی انقالبدی نظر به پاک نيتی مسلم قشرهای توده ای وسيع هوادارا  دفا

بدرای کشدور گشداوی و نظدر  حسب ضرورت تصديق دارند نهکه جنگ را فقط بر

بددا تفصدديل تاددا  و بددا ا ددرار و  مددی فريبددد بايددد بدده ايددن کدده بددور وازی آ  هددا را

شکيباوی اشتباه شا  را به آندا  توضديح دادم توضديح داد کده سدرمايه بدا جندگ 

امپرياليسددتی ارتبدداط ناگسسددتنی داردم مابددت ناددود کدده پايددا  داد  بدده جنددگ از 

طريددق يددک  ددلح حقيقتددا  دموکراتيددک و غيرتحايلددیم بدددو  براندددا تن سددرمايه 

د  ترتيبات الز  بدرای تبليدک کدامال  وسديع ايدن نظريده در ارتد  دا. ماکن نيست

 .مشغول جنگ

 .ايجاد ا وت بين سربازا  ارت  های متخا م

انقددالب از  انتقددال ددود ويیگددی لحظدده ی ف لددی در روسدديه عبددارت اسددت از  ((22

نخستين مرحلده ی  دود کده در آ  قددرت حاکاده بده علدت کدافی نبدود  آگداهی و 

مرحلده کده در آ   بده دومديندست بور وازی افتداده اسدتم ه تشکل پرولتاريام ب

 .دست دهقانا  بيفتدی دست پرولتاريا و قشرهای ت ه بايد قدرت حاکاه ب

 دفت مشخصده ی ايدن انتقددال از يدک طدرف وجدود حددد اعدالی قانونيدت اسددت 

و از طرف ديگر فقدا  ( آزادترين کشورهای محارب ج ا  است اکنو روسيه )

ه تدوده هدا و بداال ره روش اعتادادآميز غيرآگاهانده ی ايدن اعاال فشار نسبت بد

   زتوده هدا نسدبت بده دولدت سدرمايه دارا  کده بددترين دشدان  دلح و سوسديالي

 .می باشند

کددار  مخصددو سددازی بددا شددرايط  ايددن  ددود ويیگددی از مددا  واسددتار قابليددت د 

 حزبی در بين توده های پرولتارياست کده دارای وسد ت بدی سدابقه ای هسدتند و

 .تازه برای شرکت در زندگی سياسی ديده گشوده اند
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از حکومددت موقددت بدده هدديت وجدده پشددتيبانی نگددردد و کددشب کامددل کليدده ی  ((33

بدده جددای . مواعيددد آ  ويددیه در مددورد امتندداع از الحدداق طلبددی توضدديح داده شددود

حکومت که حکومدت سدرمايه دارا  اسدت از امپرياليسدت  اين اين که« مطالبه»

 ی ي نی به جای اين عال ناپشيرفتنی که موجدب اشداعه دکش دست بهبود   ود 

 .حکومت افشاء گردد نتصورات  ا  می شودم ماهيت اي

بدده ايددن واق يددت اعتددراف شددود کدده حددزب مددا در اکدددر شددوراهای ناايندددگا   ((44

عنا ددددر اپورتونيسددددت  ددددرده بددددور وا از  ی بلددددوک کليددددهکددددارگرا  در برابددددر 

گرفته تا کايته ی تشدکيالتیارها  و اسسوسياليست های توده ای 
2
چخيددزهم ) 

و استکلف و سايرينم که بده نفدوب بدور وازی تدن در داده و ( تسره تلی و غيره

پرولتاريددا بسددط مددی دهندددم در اقليددت و آ  هددم ف ددال  در اقليددت  را در بددين نفددوبش

 .ض يفی است

شدکل  يگاندهبه توده ها توضديح داده شدود کده شدوراهای نااينددگا  کدارگرا  

حکومدت بده نفدوب  ايدنحکومت انقالبدی اسدت و بددين ج دت مدادا  کده  ه یماکن

بور وازی تن در می دهدد وظيفده ی مدا فقدط مدی تواندد ايدن باشدد کده اشدتباهات 

طدور سيسدتااتيک و مصدرانه بده تدوده هدا ه تاکتيک شوراها را با شدکيباوی و بد

      و ايددن عاددل را بدده  صددو  بددا نيازمندددی هددای عالددی تددوده هددا  توضدديح دهدديم

 .ساز نااويم  د  

يح اشدتباهات اسدت و در ضدمادامی که ما در اقليت هستيم کارمدا  انتقداد و تو

عين حال لزو  انتقال تاا  قدرت به دست شوراهای ناايندگا  کارگرا  را تبليدک 

 .رهندربه ی  ود از قيد اشتباهات  وي  به می نااويم تا توده ها به کاک تج

                                                 
لا ميکز رهبي  منشهول  هها،  کميدی   تشکي ت   ز  کارگي لوليا   موکيا  رفليی -2

 ر کنفهيارس مهاه اف  منشهول  هها  ارحه   علهي ف کليهی    9196ي ه  ر لها  ی   رها    هکميد

گيفه ها ف جيلارا   ز  ، تأليس گي لده  و  ف تا اردخا  کميدی   ميکز   ز  منشولک   ر 

 (450 - . )ف اليت م  کي  9197ماه اف  لا  
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را رج دت از شدوراهای نااينددگا  کدارگرا  بده زيد -جا وری پارلادانی نده( 5

بلکدده اسددتقرار جا ددوری شددوراهای  -جا ددوری پارلاددانی گددامی اسددت بدده پدد م

ناايندگا  کارگرا  و برزگرا 
3
 .و دهقانا  در سراسر کشورم از پاوين تا باال 

داری بوروکراتيددک براندددا تن سددازما  پلددي م ارتدد  و منصددب
4
بدده کليدده ی  

خددابی و در هددر موقددع قابددل عددزل  واهنددد بددود حقددوقی مسددتخدمين دولتددی کدده انت

 .پردا ت شود که از حقوق متوسط يک کارگر  وب بيشتر نباشد

در برنامدده ی ارضددی مرکددز مقددل بدده شددوراهای ناايندددگا  برزگددرا  منتقددل ( 6

 .گردد

 

  های مالکينهای مالکين  ی زمينی زمين  ضبط کليهضبط کليه

ز طدرف زمين ها در کشور و اداره ی امور ايدن زمدين هدا ا کليه یملی کرد  

وراهاوی از نااينددگا  تشکيل شد. شوراهای محلی ناايندگا  برزگرا  و دهقانا 

     111بدده مسدداحت قريددب )تبددديل هددر يددک از امددالک بددزر   .دسددتدهقانددا  ت ددی 

   اتينم بدددا در نظدددر گدددرفتن شدددرايط محلدددی و غيدددره و طبدددق نظدددر يدسددد 311تدددا 

تحددت کنتددرل ب ددره بددرداری ناوندده واری  ی بدده مسسسدده( سددازما  هددای محلددی

 .ناايندگا  برزگرا  و به حساب اجتااعی

ر به  ورت يک بانک ملی واحد آميختن فوری کليه ی بانک های کشودر( 1

 .قراری نظارت بر آ  از طرف شوراهای ناايندگا  کارگرا و بر

                                                 
م ا   کلمی   ) هقان مز فر  ی م نا    يزگيچون  ر قسمد  از الاال  شمال  اليان لفظ  -3

 ی کار م  رف  لذا تصميم گيفدی شد  ر الن تيجمی از الهن کلمهی  هدلن مفههو  ( « اتياو»رفل  

 .مديجم.  ی کار  ي ه شو 
 .گار  مي  ی ل ن  تبدلس ارتش  ائم   ی تسليح هم -4
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  نيست بلکه فقدط زسوسيالي« م اول داشتن»مستقيم امروز ما  وظيفه ی( 8

از طرف شوراهای نااينددگا  کدارگرا  بدر توليدد  رلکنتاقدا  فوری به برقراری 

 .اجتااعی و توزيع محصوالت است

 :وظايف حزبی (1

 تشکيل فوری کنگره ی حزب؛ (الف

 :تغيير برنامه ی حزب به ويیه( ب

 .  و جنگ امپرياليستیزدر مورد امپريالي( 1

«کاو  -دولت»در باره ی  مادر مورد روش نسبت به دولت و  واست ( 2
5
 

 . ا الح برنامه ی حداقل که ديگر ک نه شده است( 3

تغيير نا  حزب( ج
6
 

 .تجديد انترناسيونال( 11

بددر ضددد ابددراز ابتکددار بددرای ايجدداد يددک انترناسدديونال انقالبددیم انترناسدديونالی 

.«مرکز»و بر ضد  سوسيال شوينيست ها
1
 

برای ايدن کده  وانندده پدی بدرد چدرا مدن مجبدور شدد  بده عندوا  يدک اسدتدناء 

از وی دعدوت . م ارضين پاک نيت تکيه نادايم« مورد»درم به  صو  روی نا

    لنددين : مددی کددنم اعتددران زيددرين آقددای گلدددنبرک را بددا ايددن تزهددا مقايسدده ناايددد

اين عبدارت )« در محيط دموکراسی انقالبی پرچم جنگ دا لی برافراشته است»

                                                 
 .يس  فلد  کی کمون رارلس رموری   آن  و کشل ن  ت -5
  خيارهت زجهان  ی لولهيالي تما  کی ريشوالان رلم  آن  ر« ال لوليا   موکي» ی جا   -6

 الهد آن را ( مدزلز « کائوتسکيست ها »ف «  فا  علبان»)فرزلده ف  ی  ورژفاز  گيفلده ارد 

 .راميد  ز  کموريست
              ر لولهههيا   موکيالههه  جههههار  رههها  جيلهههار  الهههت کهههی  هههين شولنيسهههت هههها« ميکهههز» -1

کائوتسک  ف : رمالندگان آن عبارتند از. ف ارديراليوراليست ها رولان م  کند( « فا  علبان» )= 

شيکاء  ر آلمان، لورجی ف شيکاء  ر فيارسی، چخيدزه ف شيکاء  ر رفليی، تورات  ف شيکاء  ر 

 .الداليا، ماو  فرالد ف شيکاء  ر ارجلسدان ف غييه
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ی«يدينسددتوا»در شددااره ی پددنجم روزنامدده ی 
8
قددول شددده آقددای پلخددانف نقددل   

 (.است

 آيا به راستی اين يک شاهکار نيست؟

نظددر بدده پدداک نيتددی مسددلم »: مددن مددی نويسددمم مددی گددويمم جويددده مددی کددنم کدده

نظدددر بددده ايدددن کددده ... هدددوادارا  دفددداع طلبدددی انقالبدددی تدددوده ای وسددديع قشدددرهای

 و شدکيباویو بدا ا درار  تادا  می فريبدم لشا بايدد بدا تفصديلبور وازی آ  ها را 

 ...«ا به آنا  توضيح دادشا  ر اشتباه

     ولددی آقايددا  منتسددب بدده بددور وازی کدده  ددود را سوسدديال دمددوکرات مددی نامنددد

     دفدداع طلبددیم  تددوده ایت لددق دارنددد و ندده بدده هددوادارا   وسدديعبدده قشددرهای  و ندده

کدرده و آ  هدا را بددين نحدو  بدر جبدين افکنندد نظريدات مدرا بيدا  بی آ  کده چدين

    «جنددگ دا لددی)!( دموکراسددی انقالبددی پددرچم )!!( محدديط  در»: مددی کننددد افدداده

در اين باره کلاه ای در تزها وجدود نددارد و ضدان گدزارش هدم از آ   دحبتی )

 ...«)!(برافراشته است !( نشده است

روسدکايا »اين ي نی چه؟ فرق اين با تبليک تداالنگری و اظ دارات روزنامده ی 

 چيست؟« وليا

شوراهای ناايندگا  کدارگرا  »: ده می کنم کهمن می نويسمم می گويم و جوي

  حکومددت انقالبددی اسددت و بدددين ج ددت وظيفدده ی مددا فقددط  ماکندده یشددکل  يگاندده

طددور ه ايددن باشددد کدده اشددتباهات تاکتيددک شددوراها را بددا شددکيباوی و بدد مددی توانددد

                                                 
تحت الن عنوان  9197روامبي لا   رفزرامی   لوميی ا   و  کی از مارس تا -«لدلنسدوا» -8

   ر رطيفگههيا  تحههت عنههوان  لجههي اردشههار  9191ف ژارولههی لهها   9197ف ريههز  ر  لههامبي لهها  

الهن رفزرامهی گهيفه  لهت رالهت افياعه  . رلخهارت  هو . ف. لهي  يي الهن رفزرامهی  . م  لافت

ف شههيع منشههول  ههها   فهها  علههي را مدحههد مهه  کههي  ف از  کومههت موقههت  ههورژفاز    قيههد 

 (454 - . )رشديبار  م  رمو  ف عليی  ز   لشول  ها شدلداً مبارزه م  کي 
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 صدو  بدا ه و ايدن عادل را بد توضيح دهيمسيستااتيک و مصرانه به توده ها 

 ...«ساز نااويم وده ها د نيازمندی های عالی ت

جنددگ »ولددی م ارضددينی از قادداش م ددين نظريددات مددرا بدده عنددوا  دعددوت بدده 

 !!ت بير می ناايند« دا لی در محيط دموکراسی انقالبی

جلد  مسسسدا  يدک موعدد وقت را بدا  ج ت کده بدرای تشدکيل ممن دولت م

 ود  و با وعده و وعيد گريبا  نکردهطور کلی هيت موعدی م ين ه نزديک و ب

کوش  من امبات اين موضدوع . مورد حاله قرار داده ا . را  ال  ناوده است

وجود شوراهای ناايندگا  کارگرا  و سربازا  امدر تشدکيل  بدو بوده است که 

 .مجل  مسسسا  تأمين نشده و موفقيت آ  محال است

به من اين نظر را نسبت می دهند که گويا با تشکيل هر چه سدريع تدر مجلد  

 !!!  مخالفممسسسا

اگددر سدداليا  دراز مبددارزه ی سياسددی بدده مددن نيامو تدده بددود کدده پدداک نيتددی 

       « هدددشيا  آميدددز»م ارضدددين را يدددک اسدددتدناء ندددادر بددددانمم ايدددن هدددا را اظ دددارات 

 .می ناميد 

. ناميددده اسددت« هددشيا  آميددز»نطددق مددرا  مآقددای پلخددانف در روزنامدده ی  ددود

         باحدددده ی  دددود مينيدددد چقددددر در ولدددی شددداا بددده ب! بسددديار  دددوبم آقدددای پلخدددانف

اگر مدن دو سداعت تادا  در نطدق  دود . االنتقال هستيد یبط بی م ارتم ناشی و

را تحادل کردندد؟ وانگ دیم چدرا « هدشيا »هشيا  گفتم چگونه  دها مستاع اين 

      ا تصدددا  « هدددشيا »روزنامددده ی شددداا يدددک سدددتو  تادددا  را بددده افددداده و بيدددا  

 .نای گيرد د و به هيت وجه همگير می دهد؟ اين نای

البته فرياد زد م ناسزا گفتنم فغا  کرد  به مراتب سد ل تدر از ايدن اسدت کده 

م 1812م 1811قضاوت مدارک  و انگلد  در سدال هدای  چگونگیس ی شود 
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دولتدی بدرای  چهدر باره ی تجربه ی کاو  پاري  و در باره ی اين که  1815

 .گردد و به ياد آورده شود پرولتاريا الز  است؟ بکر شودم ايضاح

  را يداد ار م لدو  مايدل نيسدت مارکسديزآقای پلخانف مارکسيست سدابق از قدر

 .ناايد

سوسدديال  1114مددن گفتدده ی روزا لوکزامبددور  را کدده در چ ددار  اوت سددال 

     ولدددی آقايدددا  . ناميدددده بدددود نقدددل کدددرد « الشددده مدددت فن»را  آلادددا دموکراسدددی 

بدده  دداطر کدده؟ بدده  دداطر ... «مددی رنجنددد»ء پلخددانف هددام گلدددنبر  هددا و شددرکا

 !که شوينيست ناميده شده اند آلاانیشوينيست های 

 چدددداره ی روسم ايددددنشوينيسددددت هددددای بددددی  -ته از دسددددت سوسدددديالرشددددسر

 . سوسياليست های در گفتار و شوينيست های در کردار در رفته است

 

 لنين.  
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