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شعار دیکتاتوری پرولتاریا و ى درباره
تدارک برای ى ترین دھقانان در دوره تھیدست

 اکتبر
 
 

 پاکروفسکی. جواب بھ س
 
 
 

گونھ  دوم ماه مھ سال جاری شما ھیچى مورخھى  نامھمن تصور می کنم
دھد کھ بھ این نامھ مفصًال و بھ اصطالح نکتھ بھ   و دلیلی بھ دست نمیموجب

 سکی مضامین ــ یانى این نامھ در حقیقت نسبت بھ نامھ. نکتھ جواب داده شود
اگر با وجود این من بھ مکتوب شما پاسخ میدھم از آن . تازه و مخصوصی ندارد

نظرات کامنف در لحاظ است کھ این مکتوب شامل بعضی عناصر تجدید آشکار 
 فقط برای افشای این عناصر تجدید.  میباشد١٩١٧آوریل و مھ سال ى دوره

 .شما را بنویسمى دانم مختصرًا جواب نامھ نظریات کامنف است کھ الزم می
از فوریھ ى ما در واقع در دوره"گوئید کھ  خودتان میى  ــ شما در نامھ١

حزب در " کھ گوئید می". بودیم دھقانان با تمامتا اکتبر دارای شعار اتحاد 
 خود نسبت بھ دھقانان، یعنی از قدیمیاز فوریھ بھ سوی اکتبر از شعار ى دوره

 ".کرد  دھقانان بھ طور یک جا، طرفداری و مدافعھ میبا تمامشعار 
تدارک ى در دورهھا  بلشویکآید کھ از اظھارات فوق اوًال چنین بر می

ترین  دانستند کھ بین تھیدست خود نمیى یفھوظ) ١٩١٧از آوریل تا اکتبر (اکتبر 
دھقانان و دھقانان با بضاعت حد فاصلی بگذارند، بلکھ دھقانان را بھ طور 

 .دادند یکجائی در مد نظر قرار می
شعار قدیمی ھا تدارک اکتبر، بلشویکى آید کھ در دوره ثانیًا چنین بر می

دیکتاتوری "ار تازه یعنی را با شع" دیکتاتوری پرولتاریا و دھقانان"خود یعنی 
قدیمی کھ در ى عوض نکرده بلکھ در نظریھ" ترین دھقانان پرولتاریا و تھیدست

 ذکر شده است ھم چنان ١٩٠۵لنین در سال "  تاکتیکدو"موسوم بھ ى رسالھ
 .باقی مانده بودند

 تردید و  بر ضدآید کھ سیاست بلشویکی در مبارزه  چنین بر میثالثًا
، )١٩١٧از مارس تا اکتبر سال (تدارک اکتبر ى  در دوره شوراھا،سازشکاری
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لیھ تردید دھقانان میانھ حال در شوراھا و در جبھھ، علیھ تردید بین انقالب و ع
ى ئی کھ مخصوصًا در ایام ژوئن جنبھھاضد انقالب، علیھ تردید و سازشکاری

 ار و شوراھا با سازشکاران اس شدیدی بھ خود گرفتھ بود یعنی موقعی کھ
ھا ضد انقالبی برای تنھا گذاشتن بلشویکھاى منشویک در رأس خود، با ژنرال

بلشویکی علیھ این تردیدھا و ى ھم قدم و ھمراه شده بودند؛ مبارزه
اقشار معین دھقانان بی موضوع بوده و اصًال لزومی نداشتھ ى ھاسازشکاری

 .است
 از ١٩١٧ھ آید کھ کامنف، کھ در ماه آوریل ــ م و باالخره چنین بر می

کرد، ذیحق بوده ولی لنین  شعار دیکتاتوری پرولتاریا و دھقانان طرفداری می
دیکتاتوری پرولتاریا و ى دانست و شعار تازه کھ این شعار را کھنھ شده می

 .، محق بوده استفقیرترین دھقانان را بھ میان آورد
شما کافی است تا بھ عدم تناسب سر تا پای مکتوب ھا فقط طرح این پرسش

 .پی برده شود
  از تألیفاتجداگانھھاى ولی چون شما یکی از دوستداران بزرگ شاھد مثال

 .کنیم مراجعھ میھا لنین ھستید، ما ھم بھ این شاھد مثال
زحمت زیادی الزم نیست تا ثابت شود کھ آن چھ لنین در مناسبات 

را بعدی انقالب آن ى کشاورزی روسیھ پس از انقالب فوریھ از نظر توسعھ
دانست، اشتراک منافع پرولتاریا و دھقانان بھ طور یکجا  می اىتازهموضوع 
ترین دھقانان و دھقانان با بضاعت بود کھ اولی   میان تھیدستشکافنبود بلکھ 

ترین دھقانان بھ طرف پرولتاریا جلب میشد و دومی یعنی  آنھا یعنی تھیدست
 .رفت  میدھقانان با بضاعت بھ دنبال حکومت موقتی

 با قلمیى  ھنگام مناقشھ١٩١٧ آوریل سالاین است آن چھ کھ لنین در 
 :فداران او در این باب گفتھ استرکامنف و ط

 
 بھ اشتراک ١*اکنونبرای حزب پرولتاریا جائز نیست کھ » 

 در کنفرانس آوریل سال لنیناز نطق (« . منافع با دھقانان امید بندد
 ). چاپ روسی٢۴۵.  ص٢٠، جلد ١٩١٧

 
 :گوید د میو بع

 
دھقانان بھ ھاى  یک سلسلھ از کنگرهھم اکنون ما در تصمیمات» 

کشاورزی تا افتتاح مجلس ى خوریم کھ در حل مسئلھ این فکر بر می
                                                

 )*(جاھائی کھ با  ى کلیھ(استالین ــ . ی.تکیھ روی کلمات از من است*  ــ ١ ــ 1
 ). گذاری شده تکیھ از رفیق استالین است عالمت



4

 کھ بھ است*   با بضاعتدھقانانمؤسسان تأمل شود؛ این پیروزی 
عمومی  در کنفرانس لنیناز نطق («  .شوند  متمایل میھاطرف کادت

 چاپ ١٧۶.  ص٢٠، جلد ١٩١٧ در آوریل سال شھر پتروگراد
 )روسی

 
 :گوید بعد می

 
ممکن است دھقانان تمام اراضی و تمام قدرت را بھ دست » 

کنم و نھ فقط میدان دید  من نھ فقط این امکان را فراموش نمی. گیرند
کشاورزی را ى کنم، بلکھ برنامھ خود را بھ امروز محدود نمی

 * شکافیعنی پیدایش  :جدیدر گرفتن وضع مستقیمًا و دقیقًا با در نظ
ترین دھقانان از یک  تری میان دھقانان مزدور و تھیدست عمیق

. نمایم طرف و دھقانان صاحب ملک از طرف دیگر فرمول بندی می
 .، ص٢٠جلد " مکاتیب راجع بھ تاکتیک"آوریل لنین ى از مقالھ(« 

 ) چاپ روسی١٠٣
 

ى ن در شرایط نوین روستا در دوره کھ لنینوین و مھمیاین بود آن چیز 
 . از انقالب فوریھ مشاھده میکردپس

پس از ى سیاست حزب را در دورهى اینست آن چھ کھ لنین، وقتی پایھ
 .قرار داده بود نظر خود شاءنگذاشت، م  می١٩١٧سال ى فوریھ

 این موضوع را لنین منشاء نظر خود قرار داد موقعی کھ در کنفرانس
 : گفت١٩١٧اد در آوریل سال عمومی شھر پتروگر

 
فقط در محل، یعنی در اینجا ما مطلع شدیم کھ شورای » 

نمایندگان کارگران و سربازان حکومت را بھ دست دولت موقتی 
شورای نمایندگان کارگران و سربازان، خود دیکتاتوری . سپرده است

پرولتاریا و سربازان است و اکثریت سربازان را دھقانان تشکیل 
ولی این . پس این ھمان دیکتاتوری پرولتاریا و دھقانان است. ددھن می

جا است کھ ندر ای. وارد سازش با بورژوازی شده است" دیکتاتوری"
 ١٧۶. ، ص٢٠جلد(« .*  الزم استکھنھ"تجدید نظر در بلشویسم 

 )چاپ روسی
 

و باز ھمین موضوع منشاء نظر لنین بود ھنگامی کھ در ماه آوریل سال 
 : بود نوشتھ١٩١٧
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دیکتاتوری انقالبی دموکراتیک " فقط از اکنونھر آن کسی کھ » 

صحبت میدارد، آن کس از زندگی عقب مانده " پرولتاریا و دھقانان
طبقاتی پرولتاریا، بھ ى است، بنابراین چنین کسی عمًال، علیھ مبارزه

 آن کس را باید بھ بایگانی رفتھ است،طرف خرده بورژوازی 
 بایگانی کھ میتوان(قبل از انقالب " کیبلشوی "جات عتیقھ

 ١٠١. در ھمان جا ص( « .تحویل داد) نامیدش" کھنھھاى بلشویک"
 )چاپ روسی

 
 شعار قدیمی ــ بھ جای دھقانان، ترین تھیدستشعار دیکتاتوری پرولتاریا و 

 .دیکتاتوری پرولتاریا و دھقانان، بر روی ھمین زمینھ بھ وجود آمد
توانید  ید، میا خودتان این کار را کردهمکتوبشما ھمان طوری کھ در 

 است کھ از باالی سر انقالب پایان تسکیستیوبگوئید کھ این یک نوع جھش تر
 ولی این اظھار شما ھمان قدر متقاعد کننده خواھد بود کھ .دھقانانى نیافتھ

لنین این .  بر ضد لنین متقاعد کننده بود١٩١٧اعتراض کامنف در آوریل سال 
 :گفت  را کامًال در نظر داشت وقتی کھ میاعتراض

 
این غلط ". بدون تزار ولی حکومت کارگران"تروتسکیسم ــ » 

. وجود دارد و آن را نمیتوان بیرون انداخت خرده بورژوازی. است
 * ترین تھیدست. ولی این خرده بورژوازی شامل دو قسمت است

 چاپ ١٨٢. ، ص٢٠جلد ( « .کارگر ھمراه استى قسمت آن با طبقھ
   )روسی
 

توانید فرق میان دو  اشتباه کامنف و اکنون اشتباه شما، در این است کھ نمی
قسمت خرده بورژوازی و در این مورد دھقانان را دریابید و بدان توجھ کنید و 

تفکیک یکجائی دھقانی ى  دھقانان را از تودهترین قسمت توانید تھیدست نمی
انقالب در سال ى ور از نخستین مرحلھنمائید و سیاست حزب را در حال عب

توانید شعار نوین   و نمیبنا سازیدش روی این پایھ اھل بھ دومین مرح١٩١٧
دیکتاتوری پرولتاریا و ى یعنی دومین شعار استرتژیک حزب را درباره

 . نمائیداستنتاجترین دھقانان از اینجا  تھیدست
را " ترین دھقانان دستدیکتاتوری پرولتاریا و تھی"حاال تاریخ عملی شعار 

 . در تألیفات لنین تعقیب کنیم١٩١٧از آوریل الی اکتبر سال 
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   :٧١٩١آوریل سال 
 در روسیھ دارد، عبارت است از رشکل خاصی کھ حال حاض» 

انقالب کھ حکومت را در اثر آگاه و متشکل  * اولى عبوراز مرحلھ
 آن دومى ھبھ مرحلنبودن کافی پرولتاریا بھ دست بورژوازی داد، 

ترین  تھیدستکھ باید حکومت را بھ دست پرولتاریا و اى  مرحلھیعنی
 جلد لنین" تزھای آوریل"رجوع شود بھ (« . بسپارد* قشرھای دھقانان

 ) چاپ روسی٨٨. ، ص٢٠
 

 :٧١٩١ژوئیھ سال 
* ترین دھقانان دستیتھفقط کارگران انقالبی، ھرگاه از طرف » 

، مردم را اران را در ھم شکننددایھحمایت شوند، قادرند مقاومت سرم
تصرف مجانی اراضی، آزادی کامل، غلبھ بر گرسنگی، ى بھ آستانھ

رجوع بھ جلد (« . ننداغلبھ بر جنگ و صلح عادالنھ و استوار برس
 ) چاپ روسی٧٧. ، ص٢١

 
         :١٩١٧اوت سال 

یا بھ اصطالح * (ترین دھقانان تھیدستفقط پرولتاریا رھبر » 
میتواند جنگ را با صلح دموکراتیک ) ما، نیمھ پرولترھاپروگرام 

ئی را کھ بدون شک ھاخاتمھ داده، جراحات آن را مرھم نھد و قدم
بھ خود گرفتھ است بھ سوی سوسیالیسم بر دارد  فوری  حتمی وىجنبھ

رجوع بھ جلد (« .  طبقاتی ما در حال حاضرتــ اینست تعریف سیاس
 ) چاپ روسی١١١. ، ص٢١

 
 :١٩١٧ر سال سپتامب

قادر است * تھیدست ترین دھقانانفقط دیکتاتوری پرولتاریا و » 
 قطعیت  عزم عالی، شجاعت و؛اران را درھم شکستھدمقاومت سرمایھ

واقعی در حاکمیت از خود بروز داده حمایت صمیمانھ، فداکارانھ و 
را چھ در ارتش و چھ در میان دھقانان برای ھا تودهى حقیقتًا قھرمانھ

 )١۴٧. در ھمان جا ص(« .  تأمین نمایدخویش
 

قدرت دولتی را در ھا آیا بلشویک"ى  رسالھ،١٩١٧سپتامبر ــ اکتبر سال 
زندگی " (نوایا ژیزن"ى کھ در آنجا لنین با نشریھ" دست نگاه خواھند داشت؟

 :مباحثھ میکند] ١[ )نو
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ھا تمام حکومت بھ دست بورژوازی ــ چیزی کھ شما مدت * یا» 
کنید و خود بورژوازی ھم قادر نیست در  آن طرفداری نمیاست از 

ھم بر زبان راند چون میداند کھ ملت چنین حکومتی اى این باب کلمھ
را در ھمان بیستم، بیست و یکم آوریل با یک باال انداختن شانھ 

 تر از آن تر و بی امان سرنگون ساخت و حاال سھ بار ھم قطعی
ت خرده بورژوازی یعنی ائتالف حکوم * یاسرنگونش خواھد ساخت؛ 

خواھد  او با بورژوازی، زیرا خرده بورژوازی نمی) سازشاتحاد، (
 تنھا و مستقًال حکومت را بھ دست گیرد، و این چیزی تواند نمیو 

آن را ثابت کرده است و علم اقتصاد ھا انقالبى ھمھى است کھ تجربھ
اری ممکن دھھم ثابت میکند وقتی توضیح میدھد کھ در مملکت سرمای

طرفدار زحمت بود ولی بین این است طرفدار سرمایھ شد، ممکن است 
 این ائتالف طی شش ماه در روسیھ بیش از توان قرار گرفت دو نمی

باالخره باید  * یا .طریقھ را آزمایش کرده و زمین خورده استھا ده
ترین  تھیدستتمام حکومت بر ضد بورژوازی در دست پرولتاریا و 

این ھنوز . بیفتد کھ مقاومت بورژوازی در ھم شکستھ شود *دھقانان
، آقایان از آزمایش قرار نگرفتھ است، و این شما ھستیدى در بوتھ

سازید و   میمنصرف، کھ ملت را از این طریق "نوایا ژیزن"ى زمره
 ملت ھم  دامنگیرخواھید خود را در مقابل بورژوازی میى واھمھ
. ھمان جا ص(« . ان اختراع کردتو ھیچ راه چھارمی نمی. بکنید
٢٧۵( 

 
 .این بود واقعیات

از " بھ سالمتی"تمام این واقعیات و حوادث تاریخ تدارک اکتبر را شما 
تردید و تدارک اکتبر با ى را در دورهھا بلشویک ىاندازید و مبارزه نظر می

کھ آن وقت کرسی شوراھا را اشغال کرده " دھقانان صاحب ملک "سازشکاری
ى زنید و شعار لنین درباره از تاریخ بلشویسم قلم می" بھ سالمتی "بودند،

بھ خاک " بھ سالمتی"دھقانان را ترین  دیکتاتوری پرولتاریا و تھیدست
 تجاوز و با تمام اینھا تصور میکنید کھ نسبت بھ تاریخ و لنینیسم سپارید می

 .یدانکرده
باید کھ ممکن بود مقدار بیشتری ھم ذکر شود شما، ھا از این شاھد مثال

 دھقانان را بھ طور یکجا ١٩١٧سال ى پس از فوریھھا مشاھده کنید کھ بلشویک
ترین آنھا را مبداء قرار میدادند و با شعار  دادند بلکھ تھیدست مبداء قرار نمی

با شعار رفتند، بلکھ  پرولتاریا و دھقانان بھ سوی، اکتبر نمی دیکتاتوری قدیمی
 .کردند ترین دھقانان حرکت می نوین دیکتاتوری پرولتاریا و تھیدست
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این شعار را در مبارزه با تردید و ھا از اینجا دیده میشود کھ بلشویک
سازشکاری شوراھا، با تردید و سازشکاری قسمت معینی از دھقانان کھ کرسی 

کاری احزاب شوراھا را اشغال کرده بودند و در مبارزه با تردید و سازش
بردند کھ نام آن احزاب ھم  بورژوازی بھ کارمیمعروف دموکراسی و خرده 

 .ار و منشویک است اس
دیکتاتوری پرولتاریا و  از اینجا دیده میشود کھ بدون شعار جدید

توانستیم ارتش سیاسی بھ قدر کفایت مقتدری جمع  ترین دھقانان، ما نمی تھیدست
 باشد و تردید قسمت ھاارھا و منشویک اس کاریکنیم کھ قادر بھ غلبھ بر سازش

معینی از دھقانان را خنثی سازد، حکومت بورژوازی را سرنگون کند و بھ این 
 .ترتیب بھ آخر رساندن انقالب بورژوازی را ممکن نماید

) کھ آنھا ھم دھقانند(ھا  کوالکما، با وجود مقاومت"از اینجا دیده میشود کھ 
ترین دھقانان، بھ طرف  ن میانھ حال، بھ معیت تھیدستبا وجود تردید دھقاناو 

سکی مراجعھ  ــ بھ جواب من بھ یان" (اکتبر رفتھ و در اکتبر پیروز شدیم
 ٢.)شود

 ھم، مثل تمام ١٩١٧آید کھ در ماه آوریل سال  بدین طریق چنین بر می
تدارک اکتبر، حق با لنین بود نھ با کامنف و شما ھم با تجدید نظرات ى دوره

 .نا مناسبی میشویدى و دستھ کامنف، مثل این کھ داخل دار
 ــ شما، برخالف تمام آن چھ کھ در باال گفتھ شد، سخنان لنین را بھ میان ٢

 ىکلیھ  حکومت را با مساعدت١٩١٧گوید در اکتبر سال  کشید کھ می می
 این کھ حکومت را ما با مساعدت معینی از طرف .یمادھقانان بھ دست گرفتھ

ولی شما فراموش کردید . یم کامًال صحیح استادھقانان بھ دست گرفتھى کلیھ
 دھقانان در اکتبر و پس ىھمھرا ھم اضافھ کنید و آن این کھ " چیز جزئی"یک 

 از ما حمایت میکردند کھ ما انقالب بورژوازی را تا آنجا و مادامیاز اکتبر فقط 
ت و چیزی است کھ فعًال خیلی مھم اس" چیز جزئی"این . رساندیم بھ پایان می

بھ این مھمی و ماست و  "چیز جزئی"این " فراموش کردن. "مسئلھ را حل میکند
 .مالی کردن مسائل مھم بھ این طریق برای یک نفر بلشویک جائز نیست

دھقانان ى کلیھاز مکتوب شما دیده میشود کھ شما سخنان لنین، یعنی حمایت 
 ترین تھیدستدیکتاتوری پرولتاریا و "ى  شعار حزب دربارهمقابلى را در نقطھ

ولی برای این کھ . دھید قرار میکھ این شعار را ھم لنین داده است، " دھقانان
قبلی از تألیفات لنین ھاى  شاھد مثال مقابلىبتوان این سخنان لنین را در نقطھ

قبلی را ھاى قرار داد و برای این کھ مأخذی در دست باشد تا بتوان شاھد مثال
کھ از لنین اقتباس شده  ترین دھقانان، تھیدستدیکتاتوری پرولتاریا و ى هدربار

                                                
دھقانان ى راجع بھ سھ شعار اصلی حزب در باب مسئلھ" ى  ــ  اشاره بھ مقالھ١ ــ 2
 .است" )سکی ــ جواب بھ یان(
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ید، ادھقانان کھ شما آن را شاھد آوردهى کلیھى ، با سخنان ھمان لنین دربارهاست
 .در مقابل یک دیگر قرار داد، اقًال دو چیز را باید ثابت نمود

ر رساندن انقالب  انقالب اکتبر بھ آخىعمده ى باید ثابت کرد کھ مسئلھ.اوًال
لنین معتقد است کھ بھ آخر رساندن انقالب بورژوازی . بورژوازی بوده است

 حل عبورًا" انقالب اکتبر است کھ انقالب اکتبر آن را "فرعی"یک محصول 
قبل از ھمھ باید این تشخیص لنین را رد کرد و ثابت نمود کھ . کرده است

مت بورژوازی و رسیدن  انقالب اکتبر سرنگون کردن حکوىعمدهى مسئلھ
حکومت بھ دست پرولتاریا نبوده بلکھ، بھ آخر رساندن انقالب بورژوازی بوده 

کوشش کنید، شاید این را ثابت کردید، آن وقت من حاضرم اعتراف کنم . است
، دیکتاتوری پرولتاریا و ١٩١٧کھ شعار حزب از آوریل الی اکتبر 

از .  پرولتاریا و دھقانان بوده استترین دھقانان نبوده بلکھ دیکتاتوری تھیدست
از ى بینید این وظیفھ آید کھ شما غیر ممکن می مکتوب شما چنین بر می

 دارید ذالک کوشش تر را بر عھده گیرید ولی مع خطرناک ھم خطرناک
ترین مسائل انقالب اکتبر، یعنی در   در یکی از مھمثابت کنید کھ" عبورًا"

این . ھقانان بھ طور یکجا از ما حمایت کردند دىکلیھصلح مثل این کھ ى مسئلھ
صلح ى مسئلھى شما درباره. این بھ ھیچ وجھ صحیح نیست. البتھ صحیح نیست

ى صلح در آن وقت در حقیقت مسئلھى  مسئلھ.یدا رسیدهىاعوامانھى بھ نظریھ
حکومت بود زیرا فقط با استقرار حکومت در دست پرولتاریا ممکن بود خروج 

شما باید کلمات لنین را فراموش کرده . یستی را انتظار داشتاز جنگ امپریال
 :گوید باشید کھ می

 
ى تمام کردن جنگ فقط منوط بھ افتادن حکومت بھ دست طبقھ» 

 گزاردن سرنیزه ــ معنیش زمین" نیست باد جنگ"» و «  دیگر است
از ( « .دیگر استى نیست، بلکھ معنیش انتقال حکومت بھ دست طبقھ

، ١٩١٧ر کنفرانس عمومی شھر پتروگراد در ماه آوریل  دلنیننطق 
 ). چاپ روسی١٨٧ ــ ١٨١.  ص٢٠جلد 

 
  ىعمدهى یا شما باید ثابت کنید کھ مسئلھ: بنابراین از دو حال خارج نیست

نقالب اکتبربھ آخر رساندن انقالب بورژوازی بود و یا اگر نتوانستید ثابت کنید ا
 از توانستند آید کھ دھقانان فقط تا آنجا می بھ خودی خود این نتیجھ بھ دست می

مالکین و نظم و نظام مالکیت  حمایت کنند کھ ما سلطنت، یکجائیما بھ طور 
 .رساندیم آنان را الغاء کرده، انقالب بورژوازی را در اکتبر بھ آخر می

در اکتبر و پس از اکتبر مادام کھ ھا  شما باید ثابت کنید کھ بلشویک.ثانیًا 
توانستند حمایت یکجائی دھقانان  رساندند، می  بورژوازی را بھ آخر میانقالب
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 دھقانان در ترین تھیدست اجرای مرتب شعار دیکتاتوری پرولتاریا و بدونا ر
مرتب با سازشکاری احزاب ى  مبارزهبدونتدارک اکتبر، ى تمام دوره

ید  رسوا کردن مرتب تردبدون این شعار است،ى ، کھ نتیجھبورژوازی خرده
ھمین ى و نمایندگان آنھا در شوراھا، کھ باز ھم نتیجھقشرھای معین دھقانان 

. کوشش کنید، شاید اینھا را ثابت کردید. برای خود تأمین نمایند ،تشعار اس
واقعًا ھم چطور شد کھ ما موفق شدیم حمایت دھقانان را بھ طور کلی در اکتبر و 

ن کھ ما امکان بھ دست آوردیم پس از اکتبر برای خود تأمین کنیم؟ برای ای
چرا ما چنین امکانی را بھ دست آوردیم؟ . انقالب بورژوازی را بھ آخر رسانیم

زیرا موفق شدیم حکومت بورژوازی را سرنگون کنیم و حکومت پرولتاریا را 
فقط او استعداد آن را دارد کھ انقالب  ، پرولتاریائی کھجای آن قرار دھیم

 .ندبورژوازی را بھ آخر رسا
چرا ما موفق شدیم حکومت بورژوازی را سرنگون کنیم و حکومت 
پرولتاریا را بر قرار نمائیم؟ زیرا ما اکتبر را تحت شعار دیکتاتوری پرولتاریا و 

این ى بر پایھخود را ى دیدیم، زیرا مبارزه  دھقانان تدارک میترین تھیدست
این ى را بر پایھدادیم، زی رژوازی مرتب ادامھ میبو شعار با احزاب خرده

حال در شوراھا انجام  مرتبی با تردیدھای دھقانان میانھى شعار مبارزه
 ما توانستیم بر تردید دھقانان فقط با وجود چنین شعاریدادیم، زیرا  می

بورژوازی را در ھم شکنیم و  حال غالب آئیم، سازشکاری احزاب خرده میانھ
مبارزه در راه انتقال حکومت بھ آوری کنیم کھ استعداد  چنان ارتش سیاسی جمع

 بھ اثبات باشد کھ بدون این شرایط مشکل الزم. دست پرولتاریا را داشتھ باشد
توانستیم در امر بھ  کند، ما نمی مقدماتی، کھ سرنوشت انقالب اکتبر را تعیین می

، چھ در بھ طور یکجاآخر رساندن انقالب بورژوازی را حمایت دھقانان را 
 .از اکتبر، بھ دست آوریماکتبر و چھ پس 

 .دھقانی با انقالب پرولتاریاھاى اینست معنی متصل نمودن جنگ
از این جھت است کھ قرار دادن حمایت یکجائی دھقانان در اکتبر و پس از 

ى  مسئلھمقابلى نقطھاکتبر در امر بھ آخر رساندن انقالب بورژوازی را در 
،  دھقانانترین تھیدستلتاریا و  تحت شعار دیکتاتوری پرواکتبرانقالب تدارک 

 .چیزی از لنینیسم درک نشده باشدبھ معنی آن است کھ 
اشتباه اساسی شما، در این است کھ شما در جریان انقالب اکتبر، نھ درھم 

 بورژوازی را با مسائل بھ آخر رساندن انقالب سوسیالیستیپیچیده بودن مسائل 
انقالب اکتبر را، کھ از ى  جداگانھھاىید و نھ مکانیسم اجرای درخواستافھمیده

 ترین دیکتاتوری پرولتاریا و تھیدست ىاستراتژی حزب دربارهشعار دوم 
 .آید دھقانان بر می
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از قرائت مکتوب شما میتوان چنین فکر کرد کھ ما دھقانان را برای 
دھقانان بھ "مساعدت بھ انقالب پرولتاریائی بھ خدمت نگماردیم، بلکھ بر عکس 

را بھ خدمت خود ھا ھم جزو آنھا ھستند، بلشویکھا ، کھ کوالک"طور یکجا
بھ خدمت طبقات غیر پرولتاریائی ھا  بھ این آسانیاگرھا کار بلشویک. گماردند

 .زار بود" در میآمدند"
آوریل ى گیر شما شده است، نظریات کامنف در دوره  اکنون پایھچیزی ک

 . است١٩١٧سال 
 و وضعیت ١٩٠۵ن فرق بین وضعیت سال شما مدعی ھستید کھ استالی ــ ٣
من چنین .  البتھ این یک ادعای بی اساس است.بیند  را نمی١٩١٧ى فوریھ

م کھ ا من در مکتوب خود فقط گفتھ.توانستم ھم بگویم م و نمیاچیزی نھ گفتھ
 داده ١٩٠۵دیکتاتوری پرولتاریا و دھقانان، کھ در سال ى شعار حزب درباره

 و این البتھ . صحت خود را تأیید نمود١٩١٧سال ى ریھشده بود، در انقالب فو
 ١٩١٧خود در سال " دھقانان و کارگران"ى لنین در مقالھ. صحیح ھم ھست

 :مخصوصًا وضعیت را ھمین طور ھم تشریح نموده است
 

توانند سلطنت را سرنگون سازند  فقط پرولتاریا و دھقانان می» 
منظور سال ( در آن وقت ــ این بود تعریف اساسی سیاست طبقاتی ما

فوریھ و . و این تعریف صحیح بوده است) استالین. ی.  است١٩٠۵
 یک بار دیگر ھم صحت آن را بھ ثبوت ١٩١٧مارس سال 

     )١١١.  ص٢١جلد («  * .رساند
 

 .فرمائید خالصھ این کھ، شما بھانھ جوئی می
یلھ فاش کنید تناقص گوئی استالین را بھ این وس  ــ شما سپس سعی می۴ 

، قبل از اکتبرحال  سازید کھ در مقابل تز او راجع بھ سازشکاری دھقانان میانھ
 از امکان آورید کھ در آنجا استالین می" مسائل لنینیسم"ى شاھد مثالی از رسالھ

پس از تحکیم دیکتاتوری حال  ساختمان سوسیالیسم بھ معیت دھقانان میانھ
ین امر بھ زحمت زیادی احتیاج ندارد کھ اثبات ا.  سخن گفتھ شده استپرولتاریا

حال قبل  دھقان میانھ. مختلف مطلقًا غیر ممکن استى یکی کردن این دو پدیده
حال پس  از اکتبر، موقعی کھ حکومت بھ دست بورژوازی بود، با دھقان میانھ

از تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا، موقعی کھ دیگر بورژوازی سرنگون و سلب 
پراسیون توسعھ یافتھ و آالت اساسی تولید در دست پرولتاریا مالکیت شده، کئو
یکی کردن این دو نوع دھقان . باشند  دو چیز مختلفی می ــجمع شده است،

بدون ھا حال و در یک کفھ قرار دادن آنان، بھ معنای آن است کھ پدیده میانھ
 این .ارتباط با اوضاع تاریخی بررسی شود و ھیچ گونھ دورنمائی باقی نماند
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و ادوار مختلف ھا مثال آوردن زینوویف است کھ تمام تاریخ شاھدى نظیر رویھ
، پس در این اینست" دیالکتیک انقالبی"اگر معنی . نماید را با ھم مخلوط می

گوی " دیالکتیکی"صورت باید معترف شد کھ پاکروفسکی در پشت ھم اندازی 
 .سبقت را از ھمگان ربوده است

پردازم چون آنھا را در مکاتبھ با یان ــ سکی حل   نمیمسائلى  ــ بھ بقیھ۵
 .دانم شده می
 

  ١٩٢٩ ماه مھ ٢٠
                            

 
 
 

 :مالحظات
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