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  دهقانانى حزب در باب مسئله

  
  جواب به يان ــ سکی

  
  

 که در جواب آن تأخيری از اين. به موقع دريافت داشتمشما را البته ى نامه
  .خواهم روی داده عذر می

حاکميت ى  در هر انقالبی، مسئلهترين مسئله عمده»  : گويد که  لنين میــ١
اين است "  هر انقالبیىترين مسئله عمده) "١٤٢.  ص٢١جلد ( «دولتی است 

که حکومت در دست کدام طبقه يا کدام طبقات متمرکز است، کدام طبقه يا کدام 
بايد واژگون گردند، کدام طبقه يا کدام طبقات بايد حکومت را به دست طبقات 
  .گيرند

ى شعارهای اساسی استراتژيک حزب، که نيروی خود را در تمام دوره
اصولی ى ، هرگاه بالتمام و کامًال به اين گفتهکنند مراحل مختلف انقالب حفظ می

  .ند شعارهای اساسی ناميده شوتوانند لنين متکی نباشند، نمی
توانند صحيح باشند که بر اصل تجزيه و تحليل  شعارهای اساسی وقتی می

 ى مارکسيستی نيروی طبقاتی احداث شوند، آرايش نيروی انقالبی را در عرصه
ى را به سوی جبههها جلب تودهى  طرح کنند، وسيلهطبقاتی صحيحًاى مبارزه

آسان کنند، تشکيل جديد، ى مبارزه در راه پيروزی انقالب و در راه تسلط طبقه
وسيع مردم که برای انجام اين هاى ارتش وسيع و مقتدر سياسی را از ميان توده

  . است، برای حزب سهل نمايندالزم مقصود
آمدهائی از قبيل شکست،  طی هر يک از مراحل انقالب ممکن است پيش

کار به وقوع پيوندد، ى نشينی، ناکامی و بعضی اشتباهات ديگر در رويه عقب
آن نيست که شعار اساسی استراتژيک حزب صحيح ى  اين هنوز نشانهولی
به معيت تمام »  انقالب ما ــ اولى مثًال اين شعار اساسی دوره. باشد نمی

طرف نگاه داشتن بورژوازی بر ضد تزار و مالکين در راه  دهقانان و با بی
دچار  ١٩٠٥گو اين که انقالب سال .  «پيروزی انقالب بورژوازی دموکراتيک

  .شکست شد، کامًال صحيح بوده است
مربوط ى مربوط به شعار اساسی حزب را با مسئلهى بنابراين نبايد مسئله
آن، باهم مخلوط ى انقالب در مراحل مختلف توسعههاى به موفقيت يا ناکامی

  .کرد
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در جريان انقالب ممکن است چنين پيش آيد که شعار اساسی حزب کار را 
 يک رشته از کهنه منجر سازد ولیى يا طبقهبه سقوط حکومت طبقات 

، هنوز انجام نگرفته آيد اصلی انقالب، که از همين شعار بر میهاى درخواست
ديگری طول بکشد و يا برای انجام  کاملى باشد، و يا انجام آن برای يک دوره

آن نيست که شعار ى آنها انقالب جديدی الزم شود، ولی هيچ کدام اينها نشانه
، تزاريسم و مالکين ١٩١٧ مثًال انقالب فوريه سال .ب صحيح نيستاساسی حز

ولی اين را سرنگون کرد ولی به ضبط اراضی مالکين و غيره منتهی نشد، 
اول انقالب صحيح نبوده ى آن نيست که شعار اساسی ما در دورهى هنوز نشانه

  .است
به انقالب اکتبر، بورژوازی را سرنگون ساخت و حکومت را : يا اين که

الف ــ انقالب : ولی آنًا کار را به آنجا منجر نکرد که دست پرولتاريا سپرد
بورژوازی را به طور کلی به آخر برساند، ب ــ دست کوالک از روستا کوتاه 

اما اين . گردد، و انجام اين کار مخصوص را به زمان ديگری محول نمود
به "ب، يعنی شعار ــ  انقالدومى آن نيست که شعار اساسی ما در مرحلهى نشانه

 در شهر و روستا و با بی ارید دهقانان، بر ضد سرمايهترين  تهيدستمعيت 
 ــ شعار "حال، به سوی حکومت پرولتاريا طرف نگاه داشتن دهقانان ميانه

  .صحيحی نبوده است
ى مربوط به شعار اساسی حزب را با مسئلهى توان مسئله بنابراين نمی

شود، با هم  از اين شعار استنباط میم مقاصدی که مربوط يه مدت و شکل انجا
  .مخلوط کرد

و يا ها از اين رو شعارهای استراتژيک حزب ما را نبايد نه از نظر موفقيت
جنبش انقالبی در مراحل مختلف، ارزش نهاد و نه به ى گذرندههاى شکست

طريق اولی از نظر مدت و يا شکل انجام هر يک از مقاصدی که ناشی از اين 
شعارهای استراتژيک حزب فقط از نظر تجزيه و تحليل . عارها استش

ى  طبقاتی و آرايش صحيح نيروهای انقالبی در جبههىمارکسيستی نيروها
 در راه پيروزی انقالب و در راه تمرکز حاکميت در دست توانند مبارزه، می

  .ارزش داده شوند تازه، ميتوانندى طبقه
اسلوب شناسی را از نظر ى  مسئلهترين هماشتباه شما، اينست که شما اين م

  .يدادور داشته و يا آن را نفهميده
  :نويسيد خود میى  ــ شما در نامه٢
  

 اظهار اين نکته که ما متحدًا با تمام دهقانان فقط تا انقالب آيا» 
  .اکتبر راه پيموديم، صحيح است يا نه؟  صحيح نيست
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جريان  درب اکتبر و قبل از انقال" اتحاد با تمام دهقانان"شعار 
 چون تمام دهقانان منافع   بجا بودتبراول بعد از اکى اکتبر و در مرحله
  « . ديدند که انقالب بورژوازی به آخر رسانده شود خود را در اين می

  
بدين طريق از اين نقل قول اين طور استنباط ميشود که شعار استراتژيک 

موقعی که امر واژگون  ،)١٩١٧ الی ١٩٠٥از ( انقالب اولى حزب در دوره
ساختن حکومت تزار و مالکين و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان در 

 تا اکتبر ١٩١٧ى از فوريه ( انقالبدومى  دورهميان بود، با شعار استراتژيک
 موقعی که موضوع واژگون ساختن حکومت بورژوازی و استقرار ،)١٩١٧

شما به اين ترتيب فرق . نداردهيچ فرقی  در ميان بود،  پرولتارياديکتاتوری
 انقالب بورژوازی دموکراتيک و انقالب پرولتاريائی سوسياليستی را اساسی بين
شما از اين رو مرتکب اين اشتباه ميشويد که ظاهرًا مايل نيستيد . کنيد انکار می

موضوعی به اين سادگی را بفهميد که موضوع اساسی شعار استراتژيک عبارت 
 کداممعينی از انقالب يعنی اين مسئله که ى حکومت در مرحلهى مسئلهاست از 

کنم الزم  گمان نمی. افتد طبقه میکدام طبقه واژگون ميشود و حکومت به دست 
  .به اثبات باشد که شما در اين جا کامًال دچار اشتباهيد

 ديدند که انقالب  تمام دهقانان نفع خود را در اين میگوئيد مادام که شما می
ى  مرحلهبورژوازی به آخر رسانده شود، ما در حين انقالب اکتبر و نخستين

ولی آيا . گذارديم را به موقع اجراء می"  دهقانان تماماتحاد با" شعار د آنعب ما
اکتبر کارش به آخر رساندن انقالب  کی به شما گفت که تحول اکتبر و انقالب

ا به انتها رساندن انقالب  خود راساسیى بورژوازی بود و يا اين که وظيفه
بورژوازی قرار داده بوده است؟ شما از کجا اين را آورديد؟ مگر واژگون 

کن است در نمودن حکومت بورژوازی و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا را مم
چهار ديوار انقالب بورژوازی گنجاند؟ مگر به دست آوردن ديکتاتوری 

نقالب بورژوازی نيست؟ چطور ميتوان پرولتاريا، بيرون آمدن از چهار ديوار ا
ممکن بود از برانداختن بورژوازی ) باالخره آنها هم دهقانند(ها گفت که کوالک

و افتادن حکومت به دست پرولتاريا طرفداری کنند؟ چطور ممکن است انکار 
ملی کردن اراضی و الغاء مالکيت شخصی بر زمين و منع ى نمود که تصويبنامه

سوسياليستی ى توان آن را يک تصويبنامه ه، با اين که نمیخريد و فروش و غير
 انجام ميشد نه در اتحاد با آنها؟ چطور ها کوالکمبارزه با در حال دانست،
ممکن بود از فرمان دولت )  هم دهقانندکه آنها(ها  گفت که کوالکميتوان

و ها آهن و بانکى اهو راهها و کارخانهها فابريکى شوروی راجع به مصادره
يره و يا از شعار پرولتاريا راجع به تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی، غ

ى جنبه پشتيبانی نمايند؟ چطور ممکن است گفت که آن چه در انقالب اکتبر
 دارد، اين اقدامات و نظائر آنها و برانداختن بورژوازی و استقرار اساسی
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 انقالب بورژوازی بوده ىديکتاتوری پرولتاريا نبوده بلکه به آخر رساندن مرحله
  .است؟

انقالب اکتبربه آخر رساندن ى در اين بحثی نيست که يکی از وظايف عمده
توانست  ، انقالب بورژوازی نمیانقالب بورژوازی بوده، که بدون انقالب اکتبر

به آخر رسانده شود، همان طوری که خود انقالب اکتبر هم بدون به آخر رساندن 
وانست بنيان خويش را استوار سازد و مادام که انقالب ت انقالب بورژوازی نمی

رسانده است، ميبايستی از جانب تمام  اکتبر، انقالب بورژوازی را تا آخر می
ولی مگر بنابراين ميتوان . در تمام اينها بحثی نيست. دهقانان طرفداری شود

نبوده   اکتبر از انقالباىمنتجهمدعی بود که به آخر رساندن انقالب بورژوازی 
انقالب اکتبر يعنی ى پس هدف عمده   آن بوده است؟اصلیبلکه وجود و يا هدف 

واژگون ساختن حکومت بورژوازی، استقرار ديکتاتوری پرولتاريا، تبديل جنگ 
اران و غيره را شما چه د سرمايه ازامپرياليستی به جنگ داخلی و سلب دارائی

ى رت است از مسئلهشعار استراتژيک عباى کرديد؟ و اگر موضوع عمده
گذشتن حکومت از دست يک طبقه به دست ى اساسی هر انقالب يعنی مسئله

به آخر رساندن انقالب ى  که مسئله نميشودينجا واضحديگر، آيا از اى طبقه
سرنگون ى توان با مسئله حکومت پرولتاريا را نمیى بورژوازی به وسيله

رولتاريائی يعنی با کردن بورژوازی و به دست آوردن خود همين حکومت پ
 شعار استراتژيک است، ى موضوع عمدهدوم انقالبى که در دورهاى مسئله

  مخلوط کرد؟
ديکتاتوری پرولتاريا اينست که انقالب هاى ترين موفقيت يکی از عظيم

بورژوازی را به آخر رساند و کثافات قرون وسطائی را به کلی روفت و از 
ترين اهميت را  ترين و حقيقتًا قطعی رگ اين امر برای روستا بز.ميان برداشت

دهقانی و انقالب پرولتاريائی، هاى بدون انجام اين کار، توأم ساختن جنگ. داشت
 غير ]١[دوم قرن گذشته از آن سخن رانده بود،ى يعنی آن چه که مارکس در نيمه

توانست تحکيم  خود انقالب پرولتاريائی هم نمیبدون انجام اين امر . ميسر ميشد
 ضمنًا بايد کيفيت مهم ذيل را نيز در نظر داشت که به آخر رساندن انقالب .بديا

ى اين کار به يک دورهى در واقع دامنه. بورژوازی يک عمل واحدی نيست
 را، چنان چه شما در مکتوب ١٩١٨ئی از سال هاو نه فقط قسمت. کشيدکامل 

 ولگا و  اطرافنواحی (١٩١٩ئی از سال هابلکه قسمت، نيدک خود ذکر می
منظور . را هم در بر گرفت) اوکرائين (١٩٢٠ و ١٩١٩هاى و از سال) اورال

من تعرض کلچاک و دنيکين، يعنی آن موقعی است که خطر جديد استقرار 
ميکرد، موقعی که تمام دهقانان  حکومت مالکين در برابر دهقانان خود نمائی

حفظ ثمراتی که اين مجبور بودند در گرد دولت شوروی به خاطر   تن واحدچون 
انقالب برای آنها به بار آورده بود و برای به آخر رساندن انقالب بورژوازی 

 اين پيچيدگی و تنوع جريانات زندگی زنده و اين بهم آميختگی .حلقه بزنند
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وظايف مستقيمًا سوسياليستی ديکتاتوری پرولتاريا را با وظائف به آخر " عجيب"
ئی را که اه هميشه در مد نظر داشت تا هم جملهرساندن انقالب بورژوازی بايد

از لنين نقل ميکنيد، صحيح دريابيد و هم طرز به کار بردن شعارهای حزب را 
  .در جريان زندگی

 آيا ميتوان گفت که اين در هم آميختگی حاکی از عدم صحت شعار حزب 
ب  انقالاولى مرحله انقالب بوده و اين شعار تفاوتی با شعار دومى در دوره
توان گفت، برعکس، اين درهم آميختگی مخصوصًا شعار حزب  ؟ نه، نمیندارد

 دهقانان بر ضد ترين تهيدستبه معيت :  دوم انقالب يعنی شعارى را در مرحله
را  ١ در شهر و روستا در راه حاکميت پرولتاريا و غيره اردبورژوازی سرمايه

 قبالًًًژوازی به آخر الزم بود چون برای رساندن انقالب بور چرا؟. نمايد تائيد می
حکومت بورژوازی را در ماه اکتبر سرنگون ساخت و حکومت پرولتاريا را بر 
قرار نمود، زيرا فقط چنين حکومتی قادر است انقالب بورژوازی را به انتها 
برساند و اما برای اين که حکومت پرولتاريا در ماه اکتبر برقرار گردد، الزم 

 که استعداد سرنگون ساختن بورژوازی مناسبی ارتش سياسی بود برای ماه اکتبر
و استقرار حکومت پرولتاريا را داشته باشد، مهيا نمود و تشکيل داد و ضمنًا 

اتحاد :  تحت شعارفقطالزم به اثبات نيست که چنين ارتش سياسی را ما 
ا، ترين دهقانان عليه بورژوازی و له ديکتاتوری پرولتاري پرولتاريا و تهيدست

واضح است که اگر از آوريل تا اکتبر .  مهيا نموده و تشکيل دهيمتوانستيم می
برديم، چنين ارتش سياسی هم   شعار استرتژيکی به کار نمیچنين ١٩١٧سال 
توانستيم پيروز گرديم  توانستيم داشته باشيم و بنابراين در ماه اکتبر هم نمی نمی

لذا امکان به آخر رساندن کرديم و  و حکومت بورژوازی را سرنگون نمی
  .داشتيم انقالب بورژوازی را هم نمی

توان در  ار اين جهت است که به آخر رساندن انقالب بورژوازی را نمی
ش رساندن حکومت به ادوم انقالب که وظيفهى مقابل شعار استراتژيک مرحله
  .دست پرولتاريا است، قرار داد

 وسيله وجود دارد و آن فقط يک" تناقضات"برای احتراز از تمام اين 
اول انقالب ى اينست که بايد به فرق اساسی بين شعار استراتژيک مرحله

دوم انقالب ى و شعار استراتژيک مرحله) انقالب بورژوازی دموکراتيک(
 اول انقالب،ى معترف گرديد و اقرار کرد که طی مرحله) انقالب پرولتاريائی(

ب بورژوازی دموکراتيک حرکت  دهقانان در مسير انقالتمامما به معيت 
 دهقانان ضد ترين تهيدست به معيت دوم انقالبى کرديم و طی مرحله می

آری اين را . نموديم حکومت سرمايه و در راه انقالب پرولتاريائی مبارزه می

                                                 
ترجمه ) الخ(ی دولتی شوروی  اسنشريات سيى رهاترجمه شده از طرف ادى در نسخه   ــ١

  توفانى يت تحريريهئ از هحضيشده ــ تو
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ى اول و مرحلهى  طبقاتی طی مرحلهنيروهایى بايد اعتراف نمود، زيرا تجزيه
توان   اين صورت نمیبرعکس. وادار ميکنداف دوم انقالب، ما را به اين اعتر

 ما کار خود را تحت ١٩١٧علت اين واقعه را بيان کرد که چرا تا فوريه سال 
 و  اجراء ميکرديمدهقانان پرولتاريا و انقالبی ــ دموکراتيکشعار ديکتاتوری 

، شعار ديکتاتوری سوسياليستی پرولتاريا و ١٩١٧پس از فوريه سال 
اذعان کنيد، علت تبديل . گزين شعار فوق کرديم انان را جای دهقترين تهيدست

که شما  ٢طرحی از روی ١٩١٧شعار اول به شعار دوم در مارس ــ آوريل 
  .دهيد، ممکن نيست روشن گردد می

دو "ى  بين دو شعار استراتژيک حزب را لنين در رسالهاين تفاوت اساسی
 او . خود هم قيد نموده است"تاکتيک سوسيال دموکراتيک در انقالب دموکراتيک

شعار حزب را هنگام مهيا کردن انقالب بورژوازی دموکراتيک با اين فرمول 
  :بيان نموده است

  
دهقانان را با خود همراه کرده و انقالب ى پرولتاريا بايد توده» 

دموکراتيک را به آخر رساند تا مقاومت استبداد را قهرًا منکوب و 
  ).٩٦.  ص٨جلد ( « .ی تأثير سازداستواری بورژوازی را ب نا
  

به معيت تمام دهقانان، با بی طرف کردن بورژوازی بر : به عبارت ديگر
  . ضد استبداد در راه تحول دموکراتيک

انقالب ى تهيهى و اما آن چه که مربوط به شعار حزب در دوره
  : سوسياليستی است، لنين آن را با اين فرمول بيان نموده است

  
 نيمه پرولتاريای اهالی را با خود همراهى بايد تودهپرولتاريا » 

نموده، تحول سوسياليستی را انجام دهد تا مقاومت بورژوازی را قهرًا 
« . منکوب و عدم ثبات دهقانان و خرده بورژوازی را بی تأثير سازد

  )در همان جا(
  

ترين دهقانان و به طور کلی به معيت  به معيت تهيدست: به عبارت ديگر
نيمه پرولتاريائی اهالی و با بی طرف کردن خرده بورژوازی شهر و ده، قشر 

  .عليه بورژوازی، در راه تحول سوسياليستی
  . بود١٩٠٥ اين در سال 

                                                 
) ی اگرده( دولتی شوروی  اسینشريات سيى رهاترجمه شده از طرف ادى  ــ  در نسخه٢

  توفان ى يت تحريريهئ از هحضيترجمه شده ــ تو
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آن وقت را به شکل آميختن ، لنين وضع سياسی ١٩١٧در آوريل 
ديکتاتوری انقالبی و دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان با حکومت موجود 

  :بورژوازی توصيف کرده و گفته است
  

 کنونی در روسيه دارد، عبارت است ىشکل خاصی که لحظه» 
ی ا انقالب يعنی از مرحلهدومى به مرحله* ٣اول ى از مرحلهانتقالاز 

 به قدر کافی آگاهی حاصل نکرده و متشکل زکه چون پرولتاريا هنو
که بايد قدرت اى نشده بود، قدرت را به دست بورژوازی داد به مرحله

« .  دهقانان بدهد *ترين قشرهای تهيدسترا به دست پرولتاريا و 
  ) چاپ روسی٨٨.  ص٢٠ جلد لنين، "تزهای آوريل("

  
 در جريان ، وقتی که مقدمات اکتبر به سرعت١٩١٧در اواخر ماه اوت 

اين طور " دهقانان وکارگران" مخصوص خود تحت عنوان ىبود، لنين در مقاله
  :نوشت
  

توانند سلطنت را واژگون سازند،   می*دهقانانفقط پرولتاريا و » 
ــ اين بود تعريف اساسی سياست طبقاتی ما طبق شرايط آن روزی 

. دو اين تعريف صحيح بو) استالين. ، است ــ ی١٩٠٥ور سال ظمن(
 را  برای يک بار ديگر صحت اين تعريف١٩١٧فوريه و مارس سال 

يا به اصطالح  (*دهقانان ترين تهيدستفقط پرولتاريا رهبر . تائيد کرد
توانند جنگ را با صلح دموکراتيک  می) ما، نيمه پرولترهاى برنامه

ئی را که بدون شک ها آن را مرحم نهد و قدماتحخاتمه داده، جرا
 به خود گرفته است، به سوی سوسياليسم فوریحتمی و ى جنبه

« . بردارد، ــ اين است تعريف سياست طبقاتی ما، در حال حاضر
   )١٢١.  ص٢١جلد (

  
 ديکتاتوری اکنون اين طور فهميد که در کشور ما اين تعريف را نبايد

ما با شعار .  اين البته صحيح نيست.ترين دهقانان است پرولتاريا و تهيدست
رفتيم و اين  ترين دهقانان به طرف اکتبر می  تهيدستو پرولتاريا ديکتاتوری

رهای چپ ائتالف اشعار به صورت ظاهر در اکتبر اجراء کرديم زيرا ما با اس
اکثريت ها داشتيم و رهبری را با آنان تقسيم کرده بوديم، ولی چون ما بلشويک

از ن وصف پس با اي. داشتيم آن وقت هم در حقيقت ديکتاتوری پرولتاريا بود

                                                 
 )*(جاهائی که با  ى کليه(استالين ــ . ی.تکيه روی کلمات از من است*  ــ  ٣

   ). گذاری شده تکيه از رفيق استالين است عالمت
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رهای چپ، وقتی که ارهای چپ و پس از قطع ائتالف با اسا اس]٢["عصيان"
  به دست يک حزب يعنی حزب ما، حزبی که در رهبری دولتی کامًالتمامًا و 

 ديکتاتوری تواند بدهد، افتاد، دهد و نمی هيچ حزب ديگری را شرکت نمی
همين . د را از دست دادترين دهقانان موجوديت ظاهری خو پرولتاريا و تهيدست

  .ناميم است آن چه که ما آن را ديکتاتوری پرولتاريا می
 لنين، پس از عطف نظر به گذشته و طريق ١٩١٨باالخره در نوامبر سال 

  :نوشتقالب، انى طی شده
  

پيمائيم   دهقانان راه میىبه معيت همه مادام کهآری انقالب ما » 
تر فهميده  اضح هم واضح اين را ما از و.انقالب بورژوازی است

يم و هيچ ا، تا کنون گفته١٩٠٥بوديم و صدها و هزارها بار از سال 
الزم جريان تاريخ ى وقت در صدد برنيامديم از باالی سر اين مرحله
 آوريلولی از ماه .... به جهيم و يا با صدور تصويبنامه آن را لغو کنيم

* ل از افتادن قبل از انقالب اکتبر و قبا همدت، يعنی ١٩١٧سال 
فهمانديم که  گفتيم و به ملت می  آشکارا می*ماحکومت به دست 

رفته و  تواند به اين اکتفا کند، زيرا کشور پيش اکنون ديگر انقالب نمی
سرمايه داری به جلو قدم نهاده و افالس به منتها درجه رسيده است و 

 که مقتضی آن خواهد شد) چه کسی بخواهد و چه نخواهد(اين افالس 
، برداشته شود، زيرا از راه سوی سوسياليسم بهئی به جلو، هاگام

از جنگ را ى  به جلو رفت و کشور مفلوک شدهممکن نيستديگری 
 باالخره .کاستنجات داد و از عذاب زحمتکشان و استثمار شوندگان 

جريان انقالب صحت قضاوت ما را . گفتيم همان طور شد که ما می
دهقانان بر ضد سلطنت و بر ضد " تمام"يت  به معاول. تائيد نمود

تا اينجا انقالب (صاحبان امالک و بر ضد اصول قرون وسطائی 
. )داشت انقالب بورژوازی و بورژوازی دموکراتيک خواهدى جنبه
ترين دهقانان، به معيت نيمه پرولتاريا، به   به معيت تهيدستسپس

 آن جمله بر  و ازاریديهبر ضد سرمامعيت تمام استثمار شوندگان 
از اينجا انقالب * و محتکرين،ها متمولين دهات، کوالکضد 

  ).٣٩١ ــ ٣٩٠.  ص٢٣جلد (« . سوسياليستی ميشود
  

تفاوت بارز بين اولين شعار استراتژيک بينيد لنين، به دفعات  چنان چه می
تدارک انقالب بورژوازی دموکراتيک و دومين شعار استراتژيک در ى در دوره
به معيت تمام : در آنجا شعار.  انقالب اکتبر را متذکر شده استتدارکى دوره
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 ترين دهقانان تهيدستبه معيت :  بر ضد سلطنت مطلق، در اينجا شعاردهقانان
  .بر ضد بورژوازی

کامل ى اين قضيه که به آخر رساندن انقالب بورژوازی مدتش تا يک دوره
را به آخر بورژوازی  و مادام که ما انقالب پس از اکتبر به طول انجاميد

توانستند ما را تقويت نکنند؛ اين قضيه، همان  دهقانان نمی" تمام"رسانديم  می
اساسی ى سر سوزنی منافی با اين نکتهى م، به اندازهاطور که فوقًا متذکر گرديده

ترين دهقانان راه  نيست که ما به طرف انقالب اکتبر به معيت تهيدست
 فتح کرديم و هم چنين ترين دهقانان تهيدست معيت  و در اکتبر هم بهپيموديم می

با اين نکته مغايرت ندارد که ما عمل بر انداختن حکومت بورژوازی و استقرار 
که يکی از وظائف آن به آخر رساندن انقالب (ديکتاتوری پرولتاريا را 

که (ها  وجود مقاومت کوالک باترين دهقانان تهيدستبه معيت ) بورژوازی بود
  .و ترديد دهقانان ميانه حال به انجام رسانديم) م دهقان هستندآنها ه

  .کنم واضح است گمان می
  :نويسيد  ــ شما سپس در مکتوب خود می٣
  

اتحاد با تهی با شعار  "ماآيا دعوی اين مطلب صحيح است که » 
دستان روستا ضمن بی طرف ساختن دهقانان ميانه حال به اکتبر 

از دالئل مذکوره در باال و شاهد . ؟ نه، صحيح نيست"رسيديم
از لنين آورده شده است، ديده ميشود که اين شعار فقط  که ئیهامثال

تفکيک طبقاتی در داخل "توانست عرض وجود کند که  هنگامی می
 در تابستان و پائيز سال ، يعنی)لنين" (دهقانی کامل شده باشدى توده

١٩١٨ .»   
  

ود که حزب در دوران تدارک برای طور استنباط ميشباال اين ى از نوشته
اکتبر و در اثنای اکتبر در طريق بی طرف ساختن دهقانان ميانه حال قدم بر 

 و پس از تشکيل ١٩١٨نداشت بلکه پس از اکتبر و مخصوصًا پس از سال 
  .، به اين راه قدم نهاددهقانان تهی دستاى هکميته

هقانان ميانه  برعکس، سياست بی طرف ساختن د .به کلی غلط استاين 
 شروع نشده ١٩١٨دهقانان تهيدست و پس از سال هاى حال پس از تشکيل کميته

  در عمل سياست بی طرف ساختن دهقانان .اين موقع به اتمام رسيددر بلکه 
همانا پس ). نه اين که معمول گشت  (الغاء گرديد، ١٩١٨ميانه حال پس از سال 

هشتم حزب ى  موقعی که کنگره بود که لنين،١٩١٩، در مارس ١٩١٨از سال 
  :ما را افتتاح ميکرد، گفت
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بهترين نمايندگان سوسياليسم ايام گذشته، ــ موقعی که آنها هنوز » 
به انقالب ايمان داشتند و از راه تئوری و ايده به انقالب خدمت 

داشتند، يعنی   صحبت میازبی طرف ساختن دهقانانميکردند ــ  
 حال بايد آن چنان قشری درست کرد که اگر گفتند از دهقانان ميانه می

کند به هر حال مانع کار آن هم   کمک نمیتاريالجدًا به انقالب پرو
 مسئله بدينطرح . نباشد، بی طرف بماند و جانب دشمنان ما را نگيرد

ولی اين کافی . شکل تئوريک و مجرد برای ما کامًال روشن است
يم که اداخل شده* ليستی از ساختمان سوسيااى مرحلهما در * .نيست

بايد به طور صريح و دقيق يک رشته قوانين اساسی و دستورهائی که 
کار در روستا سنجش شده باشد، تنظيم و از آن پيروی ى بنابر تجربه

اتحاد استواری قرار ى بر زمينهکنيم تا نسبت به دهقان ميانه حال 
  .)١١٤ . ص٢٤جلد (« گيريم، 

  
            

مقابل آن چه که شما در مکتوبتان ى نيد درست نقطهبي چنان چه می
 ما عمل واقعی و حقيقی حزبیگوئيد، گفته شده است و ضمنًا شما در اينجا  می

  . آن مخلوط ميکنيدپايان عمل بی طرف ساختن را با آغازرا معکوس جلوه داده 
 دهقان ميانه حال مادام که بورژوازی سرنگون ميشد و مادام که قدرت 

استحکام نيافته بود، ندبه و زاری ميکرد و بين انقالب و ضد انقالب شوراها 
هنگامی که . آمد وی را بی طرف ساخت مردد و سرگردان بود و لذا الزم می

سرنگون شده " جدًا"برای دهقان ميانه حال يقين حاصل ميشد که بورژوازی 
و ارتش کنند   پا برجا ميشود، کوالک را از ميدان در میاست، قدرت شوراها

جنگ داخلی به پيروزی نائل ميگردد، توجهش به سوی ما آغاز  سرخ در جبهات
همانا پس از اين تغيير شکل بود که سومين شعار استراتژيک که از . گشت

 بر با تکيه: هشتم داده شده، امکان پذير گشت يعنیى طرف لنين در کنگره
يش به سوی ساختمان  با ميانه حاالن به پاتحاد استوارتهيدستان و استقرار 

  .سوسياليسم
  .چطور شما توانستيد اين واقعيت را که بر همه معلوم است، فراموش کنيد

آيد که، بی طرف ساختن دهقانان  و سپس از مکتوب شما اين طور بر می
پس از  روزهای اول به سوی انقالب پرولتاريائی و در اثنای انتقالميانه حال در 

خورد و از اين جهت قابل قبول  ست و به درد نمیپيروزی اين انقالب صحيح ني
 همانا در اثنای .قضيه کامًال برعکس آنست.  استبه کلی غلطاين . نيست

واژگون ساختن حکومت بورژوازی و قبل از استحکام حکومت پرولتاريا است 
مخصوصًا در . که دهقان ميانه حال بيش از همه مردد بوده و مقاومت ميکند
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ه اتحاد با تهيدستان و بی طرف ساختن ميانه حاالن الزم همين دوره است ک
  .است

دهقانان نه فقط برای ى شما با اصرار در اشتباه خود مدعی هستيد که مسئله
 اقتصادی تقريبًا در کيفيت که از حيث"کشور ما بلکه برای کشورهای ديگر هم 

ت مين قس ا.حائز اهميت بسياری است" باشند قبل از انقالب اکتبر میى روسيه
ولی اينست آن چه که لنين در تزهای خود راجع به . اخير البته صحيح است

 سياست احزاب ى در زمينه]٣[ دوم کمينترنى کشاورزی در کنگرهى مسئله
به دست گرفتن حکومت از ى پرولتاريائی نسبت به دهقانان ميانه حال در دوره

ى توده"تر بگوئيم  ا دقيقترين دهقانان ي  لنين، تهيدست:طرف پرولتاريا، ميگويد
را به شکل گروهی جدا کرده است که " زحمتکشان و استثمار شوندگان دهات

مه پرولترها يا دهقانانی که اين گروه عبارت است از کارگران زراعتی، ني
ى  و سپس دربارهپا زمين بسيار کوچک هستند و دهقانان خردهى دارای قطعه

  :خصوصی چنين ميگويدگروه مى دهقانان ميانه حال به منزله
  

در مفهوم اقتصادی بايد خرده " دهقان ميانه حال"تحت عنوان » 
مختصری به عنوان هاى مالکينی را دانست که صاحب قطعه زمين

 قطعات زمين هر چه باشد در نمالکيت شخصی و يا اجاره بوده که اي
قوت اليموت خانه و اری برحسب معمول نه فقط دسرمايهى دوره

را تأمين ميکند بلکه امکان ميدهد مازاد معينی به دست آيد، زندگی آنها 
اين بهتر به سرمايه بدل گردد و چه بسا هاى که ميتواند اقًال در سال

اشخاص به اجير نمودن نيروی کارگری ديگران نيز دست 
تواند اين وظيفه را در مقابل خود  پرولتاريای انقالبی نمی..... زنند می

ديکتاتوری ى نزديکی و در آغاز مرحلهى آيندهقرار دهد که در 
بی طرف بلکه بايد به .  اين قشر را به طرف خود جلب کندپرولتاريا

ميان بورژوازی و ى  يعنی در مبارزهکردن اين قشر اکتفا نمايد
 ــ ٢٧١.  ص٢٥رجوع شود به جلد (« . پرولتاريا بی طرفش کرد

٢٧٢(  
  
    

ست بی طرف کردن دهقانان پس از اين، چطور ميتوان مدعی بود که سيا
 از پسيعنی " ١٩١٨در تابستان و پائيز سال "توانست   می"فقط"ميانه حال 
به ظهور "قطعی در امر استحکام قدرت شوراها و قدرت پرولتاريا هاى پيشرفت

  .؟"رسد
شعار استراتژيک احزاب پرولتاريائی در اثنای ى بينيد مسئله چنان چه می

ى سياليستی و تحکيم قدرت پرولتاريا هم مانند مسئلهانقالب سوى انتقال به دوره



 ١٢

 ساده کنيد، بی طرف کردن دهقانان ميانه حال آن طورها هم که شما تصور می
  .نيست
ئی که شما از هاال ذکر شد، معلوم ميشود شاهد مثالا ــ از آن چه که در ب٤

لی مقابل شعار اصى تواند در نقطه آوريد به هيچ وجه نمی تأليفات لنين می
  :هادوم انقالب قرار گيرد، زيرا در اين شاهد مثالى حزب در دوره

 انالب اکتبر بحث نشده، بلکه به آخر قبل ازاز شعار اصلی حزب ) الف
  .اکتبر مورد بحث است بعد ازرساندن انقالب بورژوازی 

م امن فوقًا متذکر شده.  شعار تکذيب نشده، بلکه تائيد ميگرددنصحت اي) ب
 به آخر رساندن انقالب بورژوازی را،ى  هم تکرار کنم که وظيفهو مجبورم باز
گردد،  اجراء می  افتادن حکومت به دست پرولتاريابعد ازى که طی دوره

دوم انقالب يعنی ى مقابل شعار استراتژيک حزب در مرحلهى  در نقطهشود نمی
وط آن مربى  داد که مطلب عمدهافتادن حکومت به دست پرولتاريا قرار قبل از

  .به گرفتن حکومت است
راجع به انقالب "معروف رفيق مولوتف ى  ــ شما در باب مقاله٥

 مارس سال ١٢ى مورخه ("پراودا"مندرجه در " بورژوازی در کشور ما
برای توضيح مسئله " وادار کرد " شما را،که از قرار معلوم همين مقاله) ١٩٢٧

. شما چطور مقاله می خوانيددانم  من نمی. داريد به من مراجع کنيد، صحبت می
م و به نظر من اين مقاله تضادی با آن ارفيق مولوتف را خواندهى من هم مقاله

حزب ما راجع به شعارهای ى چه که من در نطق خود در چهاردهمين کنگره
  ]٤[. م، ندارداحزب در قسمت دهقانان گفته
خود راجع به موضوع شعار اصلی حزب در ى رفيق مولوتف در مقاله

مادام که حزب :  اکتبر بحث نکرده بلکه اين موضوع را گفته است کهى دوره
پس از اکتبر، انقالب بورژوازی را به پايان ميرساند، طرف تمايل تمام دهقانان 

به  واقعه صحت اين کيفيت را که ما نولی من در باال گفتم که تائيد اي. شده بود
انان ميانه حال حکومت ترين دهقانان و بی طرف کردن دهق معيت تهيدست

بورژوازی را سرنگون نموده و ديکتاتوری پرولتاريا را بر ضد بورژوازی 
توانستيم انقالب  شهر و ده برقرار کرديم، نفی نميکند و بدون اين کار هم ما نمی

  .بورژوازی را به آخر برسانيم
  

   ٨ ــ ٧ى شماره" بلشويک"
     ١٩٢٧ آوريل سال ١٥

     
  
  

  



 ١٣

  :توضيحات
  
  
انگلس، در . مارکس و ف. کمنتخب آثار  ــ رجوع شود به ]١[

  ٤. ص / ــ٤٣٤، صفحه ١٩٤٨چاپ آلمانی، جلد دوم، دو جلد ــ 
  
در ها سوسيال انقالبی" هاچپ"منظور کودتای ضد انقالبی ــ ] ٢[

کودتا در کمتر از يک ساعت سرکوب .  در مسکو١٩١٨ ژوئيه ٧ و ٦
  ٨.  ص/.گرديد
  
لنين در دو جلد ــ  چاپ . ای. نتخب آثار وم رجوع شود بهــ ] ٣[

  ١١. ص/  ٧٦٩ ــ ٧٥٨، صفحه ٢آلمانی، جلد 
  
استالين ــ چاپ آلمانی، جلد هفتم، . و. رجوع شود به آثار یــ ] ٤[

  ١٢. ص / ٢٨٩ ــ ٢٨١صفحه 
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