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  )توفان( پيشگفتار حزب کار ايران
  

 اثری ارزنده و "شوروی) بلشويک(حزب کمونيست مختصر تاريخ "
هر کمونيستی بايد اين اثر تاريخی را . آموزنده در جنبش کمونيستی جهان است
.  قهرمان شوروی است بيآموزدىهاکه سرشار از تجارب مبارزه بلشويک

کردند  ن فعاليت میا ايران که در شرايط خفقان و سرکوب در ايرهاىکمونيست
 ،داهيانه را داده بودند و به حق اين اثر "تاريخ تمدن"به اين اثر تاريخی نام 

 د آن برای نخستين بار به روی بشريت در اتحاهاىوازهکه دراست تاريخ تمدنی 
  .گشوده شدياليستی جماهير شوروی سوس

 هاىدر اين اثر شما با مواردی سرشار از تجارب گرانبهای کمونيست
روسيه و سپس شوروی در مبارزه با دشمنان خارجی و طبقاتی در خارج از 

 که بينيد میشما . شويد میحزب و با دشمنان داخلی در درون حزب مواجه 
ن حزب می گذارد و ات طبقاتی خويش را در دروتأثيرمشکالت انقالب چگونه 

بورژوائی و   و متزلزل که منشاء طبقاتی خردهمأيوسرفيقان نيمه راه و 
بورژوائی دارند بنای ندبه و زاری را گذارده و پيشنهاد عقب نشينی و تسليم به 

، "کمونيسم"شما می بيند که دشمنان داخلی حزب به لباس . ضد انقالب را ميکنند
شان با شکست روبرو   بی پايههاىی تئوریدر آمده و وقت...  و"دموکراسی"

 ندارند تا به حزب برای تحول جامعه و ساختمان اىميشود و ديگر برنامه
گر و جاسوسان دشمن بدل  ، دسيسه خرابکارهاى به آدم،سوسياليسم ارائه دهند

  .می شوند
ل هر چند ئدر اين اثر شما با اهميت برخورد اصولی و کمونيستی به مسا

 و بی توجهی به خيزد میرد است که کالن بر  زيرا از ُخشويد یمرد مواجه ُخ
 شخصی و ليبراليستی چه عواقب اىه پر اهميت از ترس دلخوریمسائل

نبش جهانی کمونيستی ج، حزب و کشور و وحشتناکی می تواند برای انقالب
  . داشته باشد

در  لنينيسم با شرايط مشخص ــدر اين اثر شما با تلفيق عالی مارکسيسم 
 که حزب چه راه بينيد می. شويد میمراحل مختلف تاريخ تحول حزب روبرو 

 و نيل به وحدت طی کرده است و برای اين کار با چه تأسيسسختی را برای 
.  استخاسته می تئوريک و سياسی به مبارزه بر هاىنيروهائی بايد در عرصه

 -گی مارکسيسم  که حزب چگونه بايد مستمر و پيگير برای پاکيزبينيد میشما 
. لنينيسم مبارزه کند تا اين مشعل راهنما در جلوی پای بشريت همواره بدرخشد

 که حزب چگونه شعارهای مراحل مختلف انقالب و تحوالت بينيد میشما 
دموکراتيک را با توجه به تناسب قوای طبقاتی بر اساس سياست جلب دائمی 

 واقعی ديکتاتوری پرولتاريا را اکثريت برای انفراد اقليت اجراء کرده و مفهوم



 ٧

 که چرا ساختمان سوسياليسم در کشور واحد ممکن بينيد میشما . نشان داده است
است و چگونه جبهه ضد انقالب جهانی در روسيه ترک بر می دارد و بشريت 

) بلشويک(حزب کمونيست مختصر تاريخ ". يابد میراه ترقی و پيروزی را 
سرشار از حقايقی است که . بهاست سرشار از تجارب گران"شوروی

  ــ و همه دشمنان مارکسيسمها، کائوتسکيستها، اکونوميستهاتروتسکيست
اين تاريخ دست دشمنان کمونيسم را رو ميکند . لنينيسم در پی تحريف آن هستند

 هاتنها کمونيست. ستهاو بهمين جهت است مورد کينه و نفرت ضد کمونيست
 کمونيستی آنهاست حمايت ىتاريخ خانواده که "تاريخ تمدن"در جهان از 

  . کنند می
 کوشيدند که ، که دشمنان سوسياليسم هستندها و تروتسکيستهارويزيونيست

، کاری کنند که اين اثر به فراموشی اين اثر تاريخی و ارزشمند را به لجن بکشند
 خويش حذف کردند هاى کتابخانهۀ از هم را اين اثرهارويزيونيست. سپرده شود

 بورژوازی جهانی تالش دارد اين اثر جاودانی ۀهم. را قدغن نمودند  چاپ آنو
.  برودهارا به فراموشی بسپارد تا سوسياليسم و امکان ساختمان آن از خاطره

 لنينيستی توفان برای نخستين بار اين اثر رفقای شوروی ــسازمان مارکسيستی 
ن کردن اين اثر تکثير يونيسم و قدغز به منجالب رويهارا بعد سقوط شوروی

، تالش خستگی ناپذير با) توفان( امروز نيز حزب کار ايران. کرد و توزيع نمود
 اين اثر را در ، از روی نسخه قبلی توفان، از رفقااى و ارزنده پارهپيگير
 دشمنان کمونيسم را که آرزوی هاىدهد تا تمام دسيسه  اينترنت قرار میىشبکه

 اينترنت ۀو حاضر نيستند از آن ياد کرده و در شبکنابودی اين اثر را داشته 
 امکان دارند که چهره منفور هاحال کمونيست.  خنثی سازد، آن تبليغ کنندۀدربار

 ضد انقالبی و دشمنان کور رفيق استالين معمار بزرگ هاىتروتسکيست
 آنها در جنبش هاىسوسياليسم در اتحاد جماهير شوروی را بشناسند و به دروغ

  .تی پی ببرندکمونيس
  .اين اثر معياری برای شناختن دوستان کمونيسم از دشمنان کمونيسم است
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  رفيق مائو تسه دون 
  و 

  “شوروی) بلشويک(تاريخ مختصر حزب کمونيست “
  

  
دون رهبر حزب کمونيست چين درباره اهميت کتاب  تسه مائو

برای  "شوروی) بلشويک(حزب کمونيست مختصر تاريخ "
  : جهان نوشتىهاکمونيست

  
 "اتحاد شوروی) بلشويک(تاريخ مختصر حزب کمونيست"بايد » 

تاريخ  ".لنينيسم قرار گيرد ــ  اساسی آموزش مارکسيسمۀ وسيلۀمنزله ب
 نمونه ترکيب و "اتحاد شوروی) بلشويک(مختصر حزب کمونيست

تعميم عالی نهضت کمونيستی سراسر جهان طی صد سال و نمونه 
 يگانه نمونه کامل چنين وحدتی در فعًالت نظريه و عمل بوده و وحد

با پيروی از لنين و استالين که حقيقت عمومی . باشد تمام جهان می
م نموده و أشخص انقالب اتحاد شوروی توم عملمارکسيسم را با 

فهميم که چگونه  ، ما میمارکسيسم را بر اين پايه تکميل کردند
آموزش خود نقل از اثر رفيق مائو تسه دون ( «. کار کنيم.... بايستی

   .)را از نو بسازيم
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  ديباچه
  

اتحاد جماهير شوروی راه طوالنی و سراپا ) بلشويک(حزب کمونيست 
 که در ، و دستجات مارکسيستی کوچکهاافتخاری را از اولين محفل

ب بزرگ  گرفته تا حز،وجود آمده  گذشته در روسيه بۀ سد٩٠ الی ٧٠هاىسال
 که اکنون رهبری نخستين دولت سوسياليستی کارگران و دهقانان ،بلشويک
  . طی کرده است،را در دست دارد جهان

 بر اساس جنبش ،اتحاد جماهير شوروی) بلشويک(حزب کمونيست 
 و دستجات مارکسيستی که با هاکارگری در روسيه پيش از انقالب و از محفل

 ،وسياليستی در آن جايگزين نموده بودندجنبش کارگری مربوط شده و شعور س
اتحاد جماهير شوروی ) بلشويک(رهنمای حزب کمونيست . نشو و نما يافت

پيشوايان اين حزب در شرايط .  لنينيسم بوده و هستــتئوری انقالبی مارکسيسم 
 ،پرولتاريائی هاى امپرياليستی و انقالبهاىنوين عصر امپرياليسم و جنگ

  .گلس را بيش از پيش بسط و به مقام نوينی ارتقاء دادندتعليمات مارکس و ان
 اصولی با ۀاتحاد جماهير شوروی در مبارز) بلشويک(حزب کمونيست 

و قبل از آن (رها ااز قبيل اس. احزاب خرده بورژوازی درون جنبش کارگری
 مليون رنگ وارنگ ،هاشيستر آنا،ها منشويک،)ها ناردنيکــبا اسالف آنها 
 ــرون حزب در مبارزه با جريانات منشويکی و اپورتونيستی بورژوازی و د

 منحرف و دستجات ضد لنينی هاى ناسيوناليست،ها بوخارينی،هاترتسکيست
  . رشد و استحکام يافت،ديگر

 انقالبی با ۀاتحاد جماهير شوروی در مبارز) بلشويک(حزب کمونيست 
 ،ز مالکين اعم ا، دشمنان زحمتکشانۀ با هم، کارگرۀهمه دشمنان طبق

 مزدوران محيط ۀ جاسوسان و کلي، زيانکاران،ها کوالک،اراندسرمايه
  .اری محکم و آبديده شددسرمايه

اتحاد جماهير شوروی تاريخ سه انقالب ) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست 
ــ  انقالب دموکراتيک ،١٩٠٥ بورژوازی ــانقالب دموکراتيک : است

  .١٩١٧ب سوسياليستی اکتبر سال  و انقال١٩١٧بورژوازی ماه فوريه سال 
اتحاد جماهير شوروی تاريخ سرنگون ) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست 

 تاريخ در هم ،اراند سرمايه، سرنگون ساختن حاکميت مالکين،ساختن تزاريسم
 و تاريخ ساختمان دولت ، دوران جنگ داخلی،شکستن مداخله مسلح خارجی

  .ست سوسياليستی در کشور ماىشوروی و جامعه
 ما را از ،اتحاد جماهير شوروی) بلشويک(بررسی تاريخ حزب کمونيست 

  .تجربه مبارزه کارگران و دهقانان کشور ما درراه سوسياليسم سرشار ميسازد
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اتحاد جماهير شوروی بررسی تاريخ ) بلشويک(بررسی تاريخ حزب 
ان  با هر گونه دشمن، لنينيسم-مبارزه حزب ما با هرگونه دشمنان مارکسيسم

 و هشياری سياسی خود را بلشويسم را فراگيريم به ما کمک ميکند که ،رنجبران
  .باال ببريم

ی قوانين رشد ئ ما را به دانا،بررسی تاريخ سراپا قهرمانی حزب بلشويک
  .گرداند ی نيروهای محرک انقالب مسلح میئ به دانا، سياسیۀاجتماعی و مبارز

اد جماهير شوروی اطمينان اتح) بلشويک(بررسی تاريخ حزب کمونيست 
 به پيروزی کمونيسم ، استالينــ کار سترگ حزب لنين نهائیما را به پيروزی 

  .در همه جهان محکم ميکند
اتحاد ) بلشويک(اين کتاب شرح مختصری از تاريخ حزب کمونيست 

  .ست اجماهير شوروی
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  فصل اول
دموکراتمبارزه برای ايجاد حزب سوسيال   

  کارگری روسيه
  )١٩٠١ ــ ١٨٨٣ اىهسال(

  
  

اری صنعتی در دو رشد سرمايه ١الغای اصول سرواژ. ١
 هاىنخستين گام . پيدايش پرولتاريای صنعتی کنونی .روسيه

  .جنبش کارگری
  
  

اری د ديرتر از ديگر کشورها قدم در راه رشد سرمايهروسيۀ تزاری
ر  در روسيه فابريک و کارخانه بسيا١٨٧٠ – ١٨٦٠ هاىپيش از سال. گذاشت

زادگان مالک  زمان اصول سرواژ اشراف اصول اقتصادی مسلط آن. اندک بود
که بايد و شايد امکان ناپذير و   رشد صنعت چنان،با وجود اصول سرواژ. بود
کليه . علت کار غير آزاد و اصول سرواژ ناچيز بوده آوردهای کشاورزی ب فرا

 تزاری که در حکومت. جريان رشد اقتصادی محرک نابودی اصول سرواژ بود
" هاىعصيان" شکست نظامی در کارزار کريمه سست بنيان شده و از ۀنتيج

 خود را به الغاء اصول ١٨٦١ضد مالکين وحشتزده شده بود درسال ه دهقانان ب
  .سرواژ مجبور يافت

ولی مالکين حتی پس از الغاء اصول سرواژ به ظلم و تعدی نسبت به 
دهقانان قسمت مهمی از " آزادی" موقع مالکين در. دادند دهقانان ادامه می

 مورد استفاده اينان بود جدا کرده و بدين طريق دهقانان را سابقًای را که ئهازمين
" آترزکی" را دهقانان هااين قسمت زمين. در معرض غارت قرار دادند

عنوان ه ب" آزاديشان"دهقانان را وادار کردند که در ازای . ناميدند می) قطعات(
  . به مالکين بپردازند مناتليارديريب دو مبازخريد ق

                                                 
 ــ  سرف ــ رعيت نيمه برده وابستۀ به زمين بود که خود نيز طبق قباله خريد و فروش ١

   مترجم- رعيتی را سرواژ ميناميدند چنين اصول. ميشد
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ترين شرايط  دهقانان پس از الغاء اصول سرواژ ناگزير بودند با سخت
گرفت  مالک به غير از پول نقد که برای اجاره می. زمين مالکين را اجاره کنند

 ابزار و آالت کشاورزی و ۀوسيله اغلب دهقانان را مجبور ميساخت که ب
. طور مجانی کشت نماينده  اربابی را بهاىعينی از زمين خود مقدار مهاىاسب

اغلب اوقات دهقان ناگزير بود .  ناميده ميشد"کار بی مزد"، "بيگاری"اين عمل 
صورت جنسی تحويل مالک ه از بابت اجاره زمين نيمی از محصول خود را ب

  .ناميده ميشد) نصفه کاری" (ايسپولو"اين کار . دهد
 به تقريبًاه در زمان اصول سرواژ وجود داشت بدين طريق همان وضعی ک

 آزاد بود و مانند شخصًا با اين فرق که اکنون ديگر دهقان ،جای خود باقی ماند
  .اشياء خريد و فروش نميشد

 ۀآخرين شير)  جريمه،اجاره(مالکين به وسائل غارتگرانه گوناگونی 
 ۀاکثريت تود. ندمکيد  بودند میاىدهقانان را که دارای اقتصاديات عقب مانده

اين بود . اصالح اقتصاديات خود نبودنده دهقانان به علت مظالم مالکين قادر ب
علت عقب ماندگی فوق العاده اقتصاد کشاورزی روسيه پيش از انقالب که مکرر 

  .منجر به نيامد محصول و گرسنگی ميشد
 ماليات و پرداخت باز خريد هنگفتی که ،بقايای اقتصاديات اصول سرواژ

ی ت موجب ورشکستگی و تهيدس،نمود  از درآمد زراعتی دهقان تجاوز میغالبًا
.  دهقانان شده آنها را در راه تالش معاش به ترک ده خود واميداشتهاىتوده

رفتند و بدينسان صاحبان فابريک نيروی   میها و کارخانههادهقانان به فابريک
  . افتندي کارگری ارزانی را در اختيار خود می

 ،ها پليس،ها ژاندارم، کالنتران،کاملی مرکب از داروغگانارتش 
 ،مستحفظين که عليه زحمتکشان و در قبال استثمار شوندگان از تزار

نمودند باالسر کارگران و دهقانان   مالکين دفاع و پشتيبانی می واراندسرمايه
 ،با وجود الغاء اصول سرواژ.  هنوز تنبيه بدنی متداول بود١٩٠٣تا سال . بود

 دهقانان را به ،سبب عدم پرداخت بدهی خوده ترين گناه و يا ب برای کوچک
 ،ويژه در موقع اعتصاباته  کارگران را بها و قزاقهاپليس. بستند تازيانه می
که کارگران از ظلم و تعدی صاحبان فابريک بستوه آمده از کار  يعنی زمانی

 کارگران يۀ تزاریروسدر . دادند دست ميکشيدند مورد ضرب و شتم قرار می
استبداد تزاری ستمکارترين دشمن . و دهقانان فاقد هر گونه حقوق سياسی بودند

  . ملت بودۀتود
 تزاری ۀعدد غير از روس در روسيتملل م.  زندان ملل بودروسيۀ تزاری

از هر گونه حقی محروم بودند و همواره مورد انواع تحقير و توهين واقع 
 بومی هاىساخت که مليت روس را معتاد میحکومت تزاری مردم . ميشدند
 ،ناميده" بيگانه " غير روسی را از نژاد پست بدانند و آنها را رسمًاهاىسامان
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 حکومت تزاری عمدًا. حس بيزاری و کينه توزی را نسبت به آنها رواج ميداد
 ،انداخت  ملتی را به جان ملت ديگر می،آتش کينه و نقاق ملی را برافروخته

  .نمود ديان و خونريزی بين ترک و ارمنی را در ماوراء قفقاز بر پا میتاالن يهو
 تمام مشاغل دولتی در دست تقريبًاکه   تمام يا آن، غير روسیهاىدرسامان

. زبان روسی انجام ميشده  بها امور ادارات و دادگاهۀکلي.  روسی بودمأمورين
زبان ه ن آموزش بچني  ملی و همهاىزبانه  و چاپ کتب بها و نشر روزنامهعطب

کوشيد تا از هر گونه  حکومت تزاری می.  ممنوع بودهامادری در آموزشگاه
اجباری ملل غير روس " روس کردن"تجلی فرهنگ ملی جلوگيری و سياست 

 شکنجه ملل غير روس خود مأمورچون دژخيم و  تزاريسم هم. را عملی ميکرد
  .نمائی ميکرد

اری صنعتی در روسيه با وجود دپس از الغاء اصول سرواژ رشد سرمايه
 کافی تند پيش ۀ تا انداز،بقايای سرواژ که هنوز از ترقی آن جلوگيری ميکرد

 تنها در فابريک و ، ١٨٩٠ تا سال ١٨٦٥ سال از سال ٢٥در مدت . رفت می
 هزار به يک ميليون و ٧٠٦بزرگ و راه آهن شماره کارگران از  هاىکارخانه
  .و برابر افزايش يافت يعنی بيش از د، نفر رسيد٤٣٣

 باز هم ١٩٠٠ -١٨٩٠ هاىاری در سالد صنايع بزرگ سرمايه،در روسيه
 شماره کارگران در فابريک و هادر اواخر اين سال. تر رو به ترقی نهاد سريع

 استان ٥٠ آهن تنها در هاى در صنايع معدنی و در راه، بزرگهاىکارخانه
ر و در تمام روسيه تا دو ميليون و  هزار نف٢٠٧ روسيه تا دو ميليون و اروپائی
  .  هزار رسيده و فزونی يافت٧٩٢

 پرولتاريای صنعتی معاصر بودند که با کارگران ،اين کارگران
 دوره سرواژ و کارگران صنايع کوچک و دستی و ساير صنايع هاىفابريک

اری و چه د بزرگ سرمايههاى چه از حيث هم بستگی در بنگاه،گوناگون ديگر
  .کلی تفاوت داشتنده  انقالبی خود بۀصاف مبارزه جوياناز حيث او

 در نوبه اول مربوط به ساختمان ١٩٠٠-١٨٩٠ هاىرونق صنعتی سال
 ٢١بيش از ) ١٩٠٠-١٨٩٠ا زسال ( سال ١٠در مدت .  آهن بودهاىپردامنه راه

 آهن مقدار زيادی هاىبرای راه.  خط آهن نو ساخته شده بود٢هزار ورست
 ذغال سنگ ،الزم بود و بيش از پيش سوخت) تيوف و واگن لکومو،ريل(فلزات 

نتيجه اين کار رشد صنايع فلز سازی و سوخت . و نفت مورد نياز واقع ميگرديد
  .بود

 هاى سال،ارید کشورهای سرمايهۀدر روسيه پيش از انقالب هم مانند کلي
  بحران و رکود صنايع تبديل ميگرديد و در نتيجههاى به سالمتناوبًارونق 

                                                 
  ــ هيئت تحريريه.   کيلومتر است١٫٠٦٧=  ورست  ١ ــ  ٢
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گرديد و صدها هزار کارگر گرفتار بيکاری   سختی به کارگران وارد میۀضرب
  . و فقر ميشدند

 ۀاندازه اری بداگر چه بعد از الغاء اصول سرواژ در روسيه رشد سرمايه
کافی بود ولی باز هم روسيه در رشد اقتصادی خود از ديگر کشورهای 

الی هنوز به کارهای اکثريت هنگفت اه. اری بسيار عقب مانده بوددسرمايه
اری در درشد سرمايه"لنين در کتاب مشهور خود . کشاورزی مشغول بودند

 شاهد آورده ١٨٩٧ سرشماری عمومی سال ۀپيکرهای مهمی را دربار" روسيه
 پنج ششم تمام اهالی به کارهای تقريبًايد که آ از اين پيکرها بر می. است

 در ،ع بزرگ و کوچککه در صناي ند و حال آناکشاورزی مشغول بوده
 در کارهای جنگلی و ،ها درساختمان، در نقليه راه آهن و کشتی رانی،بازرگانی

  .ندارفته تنها قريب يک ششم اهالی مشغول کار بوده غيره رويهم
اری کشوری زراعتی و داين نشان ميدهد که روسيه با وجود رشد سرمايه

 بورژوازی يعنی روسيه کشوری خرده. از لحاظ اقتصادی عقب مانده بود
 اقتصاديات انفرادی با قوه توليدی ،سرزمينی بود که در آن هنوز خرده مالکی

  . تفوق داشت،کم
. اری نه تنها در شهرها بلکه در دهات نيز جريان داشتدرشد سرمايه

پاشيد و   دهقان از هم میۀ روسيه پيش از انقالب يعنی طبقۀترين طبق کثيرالعده
که بضاعت بيشتری داشتند قشر  در ده از دهقانانی. شدبه اقشار چندی تقسيم مي

 تشکيل ميشد و از ، که عبارت از بورژوازی دهات باشدهافوقانی يعنی کوالک
طريق بر تعداد  طرف ديگر بسياری از دهقانان ورشکست ميشدند و بدين

افزود و از تعداد دهقانان   پرولترها و نيمه پرولترهای ده می،دهقانان تهيدست
  .سال کاسته ميشده ه حال سال بميان

.  بالغ بر ده ميليون بودروستائی خانوارهای ۀ در روسيه عد١٩٠٣در سال 
نموده " خطاب به دهقانان تهيدست" موسوم به ۀطبق بر آوردی که لنين در رسال

اينها که . ندابوده بی اسبان از اين عده دست کم سه ميليون و نيم خانوار دهقان
 بودند اغلب يک قطعه جزئی از زمين خود را روستائیی فقيرترين خانوارها
 اجاره داده و خودشان هانمودند و بقيه زمين را به کوالک کشت و زرع می

ترين  وضع تهيدست. گشتند برای تحصيل معاش به جاهای ديگر رهسپار می
لنين آنها را . تر و همانندتر بود دهقانان روستا به پرولترها از همه نزديک

  . ناميد ای دهات يا نيمه پرولتر میپرولتره
 از  ــاز طرف ديگر يک ميليون و نيم خانوار متمول از دهقانان  کوالک

اين . دست گرفتنده  کشتزارهای دهقانان را بۀ نيمی از همــتعداد کلی ده ميليون 
 زارعين تهيدست و ميانه حال را تحت تعدی و فشار قرار ،روستائیبورژوازی 
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اران کشاورزی د دولتمند و به سرمايه،نج مزدوران و روز مزدانداده و از دستر
  .تبديل ميشدند
 در ١٨٩٠-١٨٨٠ هاىويژه در ساله  و ب١٨٨٠-١٨٧٠ هاىدر سال

 آغاز شده و اين طبقه به مبارزه با طبقۀ کارگرروسيه ديگر بيداری 
 بی نهايت دشوار روسيۀ تزاریوضيعت کارگران در . اران پرداختدسرمايه

 و کارخانجات مدت کار روزانه ها در فابريک١٨٩٠-١٨٨٠ هاىر سالد. بود
- ١٤ ساعت و نيم نبود و در صنايع بافندگی و ريسندگی مدت کار به ١٢کمتر از 

. استثمار زنان کارگر و خردساالن رواج کاملی داشت. رسيد  ساعت می١٥
تمزد ساعت کار خردساالن و سالمندان برابر ولی دست مزد خردساالن مانند دس

 ۀقسمت عمد. ميزان مزد بسيار اندک بود. زنان از سالمندان بسی کمتر بود
کارگرانی که مزد کارشان از . داشتند  منات دريافت می٨-٧کارگران ماهيانه 

ی مشغول کار بودند در ماه زاد فلز سازی و آهن گهاىهمه بيشتر و در کارخانه
در کار وجود نداشت و اين گونه حمايتی  هيچ. گرفتند  منات بيشتر نمی٣٥از 

کارگران . گرديد  زيادی از کارگران میۀمسئله منتج به آسيب زدگی و مرگ عد
گرفت و شرايط مربوط به   کمک پزشکی فقط با پول انجام می،بيمه نميشدند
ــ ١٠ کارگری هاىکوچک قرارگاه" پستوهای"در . نهايت دشوار بود مسکن بی

بان فابريک اغلب در موقع حساب و صاح.  نفر کارگر زندگانی ميکرد١٢
 هاىفريفتند و آنها را واميداشتند تا از دکان را می پرداخت پول کارگران

 گرفتن ۀوسيله را ب کارگران. تر خواربار بخرند کارفرمايان سه برابر گران
  .کردند جريمه غارت می

 خود را هاى درخواستمشترکًاکارگران با هم بنای سازش را گذاردند و 
. نمودند  بهبود وضع توان فرسای خويش به صاحبان کارخانه ارائه میۀردربا

 بدين معنی که اعالن تعطيل کار و اعتصاب ،کشيدند آنها از کار دست می
 به علت معموًال ١٨٩٠-١٨٧٠ هاى سالهاىنخستين اعتصاب. نمودند می

 هنگفت و فريب و نيرنگ و کاله گذاری موقع پرداخت و کسر ميزان هاىجريمه
  .دستمزد روی ميداد

 صبرشان لبريز شده بود در نخستين اعتصابات برخی از ۀکارگران که پيمان
 و ادارات ها دکان، ساختمان کارخانه را شکستههاى و شيشههااوقات ماشين

  . نمودند صاحبان کارخانه را خراب و ويران می
  نتيجه بخش به ضدۀکارگران پيشرو رفته رفته پی بردند که برای مبارز

 کارگری آغاز هاىترتيب پيدايش اتحاديه بدين. اران سازمانی الزم استدسرمايه
  .گرديد
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تشکيل "  جنوبیۀ کارگران روسيۀاتحادي "ُادسا در شهر ١٨٧٥درسال 
 ماه وجود داشت و سپس از طرف ٩ الی ٨ن سازمان کارگری ياين نخست. يافت

  .حکومت تزاری تار و مار گرديد
تحت "  شمالی کارگران روسۀاتحادي"بورگ  در شهر پترز١٨٧٨درسال 

 آن ۀدر برنام. رياست خالتورين درودگر و آبنورسکی سوهانکار تشکيل يافت
 خود به احزاب سوسيال هاىنوشته شده بود که اين اتحاديه از لحاظ هدف

 اتحاديه عبارت بود از نهائیمقصد و هدف . پيوندد  کارگری باختر میدموکرات
 سياسی و اقتصادی دولت ۀبرانداختن رژيم حاضر "ــليستی انجام انقالب سوسيا

 ،يکی از تشکيل دهندگان اين اتحاديه". که رژيمی فوق العاده غير عادالنه بود
آبنورسکی مدتی در خارجه زندگانی کرده و در آنجا با فعاليت احزاب سوسيال 

 شنائیآرا رهبری ميکرد   مارکسيستی انترناسيونال اول که مارکس آندموکرات
    . .بهم رساند

اثر خود را باقی "  شمالی کارگران روسۀاتحادي"اين مسئله در برنامه 
 آزادی ،آزادی بيان( نامبرده تحصيل آزادی حقوق سياسی ملت ۀاتحادي. گذاشت

محدود . ترين مقصد خود قرار داد را نزديک)  حق اجتماعات و غيره،مطبوعات
  . بودهاترين درخواست دم نيز از جمله مقروزدر ردن مدت کار ک

گرديد و همين اندازه هم   نفر بالغ می٢٠٠ اعضای اين اتحاديه به ۀشمار
را به  اتحاديه به شرکت در اعتصابات آغاز نمود و رهبری آن. طرفدار داشت
  . کارگری را نيز داغان کردۀحکومت تزاری اين اتحادي. عهده گرفت

 ميداد و رفته رفته نواحی ولی نهضت کارگری به نشو و نمای خود ادامه
 اعتصابات فراوانی ١٨٩٠-١٨٨٠ بين هاىدرسال. گرفت نوينی را در بر می

 اعتصاب رويداد که ٤٨بيش از ) ١٨٨٦-١٨٨١سال (سال  در طی پنج. رخ داد
  . هزار کارگر شرکت جستند٨٠در آن اعتصابات 

 در فابريک ماروزوف در ١٨٨٥ويژه اعتصاب بزرگی که در سال ه ب
  . زويوا در گرفته بود در تاريخ نهضت انقالبی دارای اهميت بزرگيست -وارخو

ه شرايط کار روز ب.  هزار نفر کارگر کار ميکرد٨ تقريبًادراين فابريک 
 پنج بار مزد کار کاسته و در سال ١٨٨٤ تا سال ١٨٨٢از سال : روز بدتر ميشد

رصد تقليل  د٢٥ يک چهارم يعنی ۀباره به انداز  ميزان دستمزد يک١٨٨٤
را باز هم با اخذ جرائم از پای   کارگرن،عالوه بر اين ماروزوف کارفرما. يافت
 از هر يک منات ،که پس از اعتصاب در دادگاه معلوم شد چنان. وردآ درمی

سود کارفرما کسر ميشده ه  کوپک به عنوان جريمه ب٥٠ تا ٣٠ ،مزد کارگر
ران باالتر بود و در ماه ژانويه  از تاب و توان کارگهاتحمل اين غارتگری. است
  .  اعتصاب از پيش چيده شده بودۀزمين.  اعالن اعتصاب دادند١٨٨٥سال 
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 ۀاتحادي" در سابقًا رهبری اعتصاب با کارگر پيشرو پتر مويسينکو بود که 
شب .  انقالبی فراوانی داشتببود و اکنون ديگر تجار" شمالی کارگران روس

ترين کارگرهای پارچه باف برای ارائه  اتفاق آگاهه پيش از اعتصاب مويسينکو ب
 در هائی طرح نمود که اين درخواستهابه کار فرما يک سلسله در خواست
مقدم بر هر چيز کارگران موقوف شدن . شورای مخفی کارگران تصويب شد

  . غارتگرانه را خواستار بودندهاىجريمه
 کارگر ٦٠٠بيش از . زور نيروی مسلح سرکوب شده اين اعتصاب ب
  .  تن به دادگاه فراخوانده شدندهابازداشت و از آنها ده

 ايوانو وزنسنسکی هاى در فابريک١٨٨٥از همين قبيل اعتصابات در سال 
  .رخ داد

درسال بعد حکومت تزاری که از رشد جنبش کارگری هراسناک شده بود 
 طبق اين قانون جرائم نقدی.  قانونی صادر نمودها جريمهۀناگزير دربار

بايستی برای نيازمندی خود   کارفرمايان برود بلکه میۀبايستی به کيس نمی
  .کارگران مصرف شود

 کارگران پی ،و ديگر اعتصابات) ماروزوف( اعتصاب کارخانه ۀاز تجرب
جنبش . توانند بسی چيزها به کف آورند  متشکل میۀ مبارزۀوسيله بردند که ب

گان صاحب استعدادی پديد آورد که کارگری از ميان خود رهبران و تشکيل دهند
  .  دفاع ميکردندطبقۀ کارگرآنها با رسوخ تمام از منافع 

 جنبش کارگری تأثيردر عين حال بر بنياد رشد جنبش کارگری و تحت 
  . مارکسيستی در روسيه ظاهر گشتهاىن سازماني نخست،اروپای باختری
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  . و مارکسيسم در روسيه٣ اصول ناردنيکی-٢
 پلخانوف عليه ۀمبارز ".آزادی کار" وی به نام ۀستپلخانوف و د

  .انتشار مارکسيسم در روسيه. اصول ناردنيکی
  
  

 ۀوسيله  مارکسيستی در روسيه کارهای انقالبی بىهاپيش از پيدايش دسته
  . گرفت  انجام می، که از مخالفين مارکسيسم  بودندهاناردنيک

آزادی  "ۀ و اين دست.د پديد آم١٨٨٣ که درسال ها مارکسيستۀنخستين دست
پلخانوف . پلخانوف درخارجه در ژنو تشکيل داده بود. و.  گ را بود که آن" کار

نظر به فعاليت انقالبی مورد پيگرد حکومت تزاری واقع شده و ناگزير در آنجا 
  . سکونت گزيده بود

 آشنائیوی در مهاجرت با مارکسيسم . پلخانوف هم قبل از اين ناردنيک بود
  . مارکسيسم گرديدۀبلغ برجست ُم،از اصول ناردنيکی قطع عالقه نمودهيافت و 
در امر انتشار مارکسيسم در روسيه کار بزرگی را از " آزادی کار "ۀدست
کار  "،"مانيفست حزب کمونيست: " مارکس و انگلستأليفاتاين دسته . پيش برد

 را به و غيره" سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم علمی "،"مزدوری و سرمايه
. زبان روسی ترجمه و در خارجه چاپ ميکرد و مخفيانه در روسيه انتشار ميداد

 تأليفات اکسلرد و ساير شرکت کنندگان اين دسته ، زاسوليچ،پلخانوف. و. گ
 تعليمات مارکس و انگلس را توضيح ميدادند و نظريات ،ديگری کردند که در آن

  . ساختند  را روشن میسوسياليسم علمی
 خيال هاىو انگلس استادان بزرگ پرولتاريا بر خالف سوسياليستمارکس 

نخستين بار توضيح دادند که سوسياليسم اختراع خيال ) اوتوپيست(پرست 
اری د سرمايهۀ ضروری رشد جامعۀ بلکه نتيج،نيست) اتوپيستها(پرستان 

که اصول سرواژ بر  چنان امروزی ميباشد و اين نکته را مبرهن ساختند که هم
اری د و سرمايه، خود واژگون خواهد گرديدۀاری نيز به نوبد رژيم سرمايه،ادافت

ورد و نيز نشان دادند که تنها آ  گورکن خود را پديد می،در وجود پرولتاريا
 طبقاتی پرولتاريا و فقط پيروزی پرولتاريا بر بورژوازی است که ۀمبارز
  .د بخشرهائیاری و استثمار دتواند بشريت را از سرمايه می

 به منافع خود ،موختند که به قوای خويشآ مارکس و انگلس به پرولتاريا می
مارکس و انگلس .  قطعی عليه بورژوازی متحد گرددۀپی برده و برای مبارز

طريق علمی ثابت ه اری را مکشوف ساختند و بد سرمايهۀقوانين تکامل جامع

                                                 
  )مترجم". خلقيون"يعنی " هاناردنيک"است و " خلق"به معنی " نارد(" ــ  ٣
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ديکتاتوری   به،پرولتاريااری و پيروزی د سرمايهۀنمودند که رشد جامع
  . منجر گرددپرولتاريا

طريق صلح و مسالمت نميشود از ه موختند که بآ مارکس و انگلس می
 يافت و مالکيت خصوصی سرمايه داری را به رهائی سرمايه فرمانروائی

 ۀ قهريۀکاربردن قوه  تنها از طريق بطبقۀ کارگرمالکيت اجتماعی مبدل نمود و 
و برقرار کردن حکمرانی  انقالب پرولتاریريق ، از طانقالبی عليه بورژوازی

اين هدف برسد و پايداری ه تواند ب سياسی خود يعنی ديکتاتوری پرولتاريا می
  . بی طبقات کمونيستی را برپا نمايدۀاستثمار کنندگان را در هم شکسته جامع

 ترين و بدين موختند که پرولتاريای صنعتی انقالبیآ مارکس و انگلس می
تواند   میاىاری است و تنها چنين طبقهد سرمايهۀ جامعۀ طبقجهت پيشروترين

اری ناراضی هستند در پيرامون خود گرد د را که از سرمايهنيروهائیتمام 
که جهان  ولی برای آن. اری سوق دهدد آنها را به هجوم عليه سرمايه،آورده

گری  نوين بدون طبقات ايجاد شود پرولتاريا بايد حزب کارۀکهنه مغلوب و جامع
مخصوص بخودی داشته باشد که مارکس و انگلس چنين حزبی را کمونيست 

  .ناميدند می
 به انتشار ،پلخانوف" آزادی کار "ۀ دست، مارکسيستی روسۀنخستين دست

  . نظريات مارکس و انگلس همت گماشت
پرچم مارکسيسم را در مطبوعات روسی منطبعه در " آزادی کار "ۀدست

که هنوز جنبش سوسيال دموکراسی در روسيه خارجه هنگامی بر افراخت 
تر از همه باز کردن راه از حيث تئوری و  پديدار نشده بود برای اين جنبش مقدم

 انتشار مارکسيسم و جنبش سوسيال ۀعمدمانع در آن اوان . ايدئولوژی الزم بود
 بود که بين کارگران پيشرو ها نظريات ناردنيک،دموکراسی از لحاظ ايدئولوژی

  . رواج زيادی داشت،شنفکران انقالبی مشربو رو
 کارگر نيروی توانای پيشاهنگی گرديد ۀاری درروسيه طبقدبا رشد سرمايه
 ۀ به نقش پيشرو طبقاهولی ناردنيک.  متشکل انقالبی بودۀکه قادر به مبارز
 ۀ عمدۀ روس به خطا قائل بودند که قوهاىناردنيک. بردند کارگر پی نمی

 دهقان است و حکومت تزار و مالکين را ۀر نيست بلکه طبق کارگۀ طبق،انقالبی
 کارگر ۀ طبقهاناردنيک. دهقانان ميتوان برانداخت" هاىعصيان"طريق ه تنها ب

 کارگر و بدون رهبری ۀشناختند و پی نبرده بودند که بدون اتحاد با طبق را نمی
 هانيکدنار. توانند بر تزاريسم و مالکين فائق آيند وی تنها دهقانان نمی

  . جامعه ميباشدۀترين و پيشروترين طبق  کارگر انقالبیۀفهميدند که طبق نمی
را به مبارزه با حکومت تزاری  کوشيدند دهقانان  می بدوًاهاناردنيک

 در آمده روستائیبرای اين منظور جوانان روشنفکر انقالبی به لباس . برانگيزند
از اينجا است که نام . رفتند می" به ميان خلق"زمان  به دهات يا به اصطالح آن
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 دهقانان هاولی دهقانان از پی آنها نرفتند زيرا ناردنيک. آمده است" ناردنيک"
اکثريت . کردند شناختند و آنها را درک نمی چه شايد و بايد نمی را نيز چنان

 بر آن شدند که هاگاه ناردنيک آن. دست پليس بازداشت گرديدنده  بهاناردنيک
 ملت عليه سلطنت مستبده تزاری مبارزه را ادامه ۀی خود بدون تودتنها با نيرو

  .تری منجر گرديد دهند که اين خود  باز به خطاهای جدی
 کشتن تزار ۀآماد")  خلقۀاراد" ("ناردنايا وليا"انجمن مخفی ناردنيکی 

 کارمندان انجمن ناردنايا وليا موفق شدند با ١٨٨١در اول مارس سال . ميگرديد
 اىکار برای ملت فايده اما اين. بمبی تزار آلکساندر دوم را به قتل رسانندافکندن 
با کشتن فردی ممکن نبود سلطنت مستبده تزاری را سرنگون ساخته و . نداشت

 تزار ديگر يعنی آلکساندر ،به جای تزار مقتول. طبقه مالکين را از ميان برد
انان بيش از پيش به  که در زمان وی زندگی کارگران و دهق،سوم سرکار آمد
  .وخامت گرائيد

 قتل افراد و ترور انفرادی يعنی راهی ۀراه مبارزه بر ضد تزاريسم به وسيل
سياست .  برگزيده بودند راهی خطا و برای انقالب زيان آور بودهاکه ناردنيک

فعال " قهرمانان" به غلط به تئوری هاترور انفرادی ناشی از آن بود که ناردنيک
است معتقد " قهرمانان"ی اين ئغير فعالی که در انتظار هنر نما" اسعوام الن"و 

اين تئوری دروغين حاکی از اين بود که تنها برگزيدگانند که تاريخ را . بودند
که نويسندگان ناردنيک  چنان" عوام الناس" ۀ، طبق ملت،هاسازند و اما توده می

صيرانه و متشکل نيستند  در خور کارهای ب،داشتند با لحن تحقير آميز اظهار می
 از هارو ناردنيک از اين. بروند" قهرمانان"توانند کورکورانه از پی  و تنها می
 کارگر دست کشيده و به ترور انفرادی ۀ انقالبی بين دهقانان و طبقاىکار توده
 آن دوره استپان خالتورين هاىترين انقالبی  يکی از بزرگهاناردنيک. پرداختند

 هم ۀ انقالبی کارگری دست کشيده و کليۀه از کار تشکيل اتحاديرا وادار کردند ک
  . خود را به امر ترور مصروف دارد

 کاری که ، ستمگرۀ کشتن برخی از نمايندگان طبقۀوسيله  بهاناردنيک
 ۀ توجه زحمتکشان را از مبارزه بر ضد طبق، نداشتاىبرای انقالب هيچ فايده
تکار انقالبی و فعاليت انقالبيون فعال ساختند و مانع رشد اب ستمگر منحرف می

  . کارگر و دهقان بودندۀطبق
 کارگر به نقش رهبری خود در انقالب پی ۀگذاشتند طبق  نمیهاناردنيک

  .نمودند  کارگر جلوگيری میۀبرده و از ايجاد حزب مستقل طبق
 از طرف حکومت تزاری تار و مار شد هاهر چند سازمان مخفی ناردنيک

 باز مدتها ميان روشنفکران انقالبی ها نظريات ناردنيک،ينولی با وجود ا
م درروسيه سخت س عليه انتشار مارکسيهابقايای ناردنيک. مشرب باقی ماند

  .ساختند  کارگر نيز خلل وارد میۀورزيدند و به متشکل شدن طبق مقاومت می
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رو مارکسيسم در روسيه تنها با مبارزه با اصول ناردنيکی  از اين
  . نشو و نما نموده و استحکام پذيردميتوانست

 مبارزه را وسيع ۀ دامنهابر ضد نظريات غلط ناردنيک" آزادی کار"گروه 
 و طرز مبارزه آنان به جنبش هاساخت و نشان ميداد که چگونه مسلک ناردنيک

  .کارگری زيان ميرساند
ه شده مبرهن ت نگاشها خويش که بر ضد ناردنيکتأليفاتپلخانوف در 

 نظرياتشان با ،را سوسياليست مينامند که خودشان  با اينهاناردنيکساخت که 
  . گونه پيوندی ندارد سوسياليسم علمی هيچ

 را تحت انتقاد هاپلخانوف نخستين کسی بود که نظريات غلط ناردنيک
پلخانوف به نظريات ناردنيکی ضربات صائب وارد آورد . مارکسيستی قرارداد

  .  دفاع از نظرات مارکسيستی را بسط داداىطور درخشندهه و در عين حال ب
 که پلخانوف بر آنها ضربات ها ناردنيکۀنيم نظريات غلط عمدياکنون بب

  مهلک وارد ساخت از چه قراريست؟
اری در روسيه يک د مدعی بودند که سرمايههاکه ناردنيک نخست اين

يا هم  بنابراين پرولتار،است و در روسيه رشد نخواهد يافت" تصادفی "ۀحادث
  .رشد و ترقی نخواهد نمود

 کارگر را طبقه پيشروئی در انقالب بشمار ۀ طبقهاکه ناردنيک دوم اين
رويای آنها کاميابی سوسياليسم بدون پرولتاريا بود و چنين . وردندآ نمی
 روشنفکران ۀوسيله  دهقانانی هستند که ب، انقالبۀ عمدۀپنداشتند که قو می

 هسته و اساس سوسياليسم ۀرا به مثاب  است که آنرهبری ميشوند و کمون دهقانی
  .دانستند می

 خطا و زيان ۀ تمام جريان تاريخ بشر نظريۀ دربارهاکه ناردنيک سوم اين
 از قوانين ترقی اقتصادی و سياسی جامعه بی خبر بودند و بدان ،بخشی داشتند

به . مدندآ  بشمار میاى مردمان عقب ماندهکامًالپی نبرده بودند و از اين حيث 
 افراد ۀسازد بلکه تاريخ ساخت  طبقاتی نمیۀ آنها تاريخ را طبفات و مبارزۀعقيد

 کورکورانه از ، طبقات، ملت،"جماعت "ۀاست که تود" قهرمانان"برجسته يعنی 
  .ميروند" قهرمانان"پی اين 

 مبارزه نمود و پرده از کار آنها برداشت و يک هاپلخانوف عليه ناردنيک
 در روسيه از آن آثار تعليم هامارکسيستی نگاشت که مارکسيسته آثار لسلس
 ۀسوسياليسم و مبارز"آثار پلخانوف از قبيل . افتندي گرفتند و پرورش می می

راه "  مونيستی در تاريخۀ تکامل نظريۀبررسی مسئل "،"اختالفات ما "،"سياسی
  .را برای پيروزی مارکسيسم در روسيه هموار کرد

 خود مسائل اساسی مارکسيسم را مورد تشريح قرار اتتأليفپلخانوف در 
که " بررسی مسئله تکامل نظريه مونيستی در تاريخ"کتاب وی موسوم به . داد
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لنين متذکر شده است که . ويژه اهميت بسزائی داشته  چاپ شده ب١٨٩٥در سال 
لنين " ( روس پرورش يافته استهاىيک نسل کامل مارکسيست"از اين کتاب 

  ) چاپ روسی٣٤٧  ص١٤جلد 
 ثابت کرد که طرح اين مسئله ،ها خود بر ضد ناردنيکتأليفاتپلخانوف در 

 ها که ناردنيکاىاری در روسيه بايد رشد يابد يا نه؟ يا مسئلهدآيا سرمايه: که
را طبق واقعيات مدلل  پلخانوف اين.  کار بيهوده و عبثی است،مطرح ميکنند

  گام نهادهاریددر راه رشد سرمايهگر ديکه روسيه  ساخته ميگفت حقيقت آنست
  .راه باز گرداند را از اين  نيست که بتواند آننيروئیاست و 

اری در روسيه د انقالبيون عبارت از آن نبود که از رشد سرمايهۀوظيف
 ۀوظيف. شان ساخته نبود  کاری که در هر صورت از عهده،جلوگيری کنند

 رشد ۀوسيله وی توانای انقالبی که بانقالبيون عبارت از آن بود که به آن نير
را   آگاهی طبقاتی وی، کارگر تکيه کنندۀاری توليد ميگردد يعنی به طبقدسرمايه

را ياوری دهند که حزب کارگری خود  را متشکل کنند و وی  آن،افزون سازند
  .وجود آورده را ب

 را که عبارت از انکار ها اساسی و خطای ناردنيکۀپلخانوف دومين نظري
.  بود باطل و مردود ساخت انقالبیۀقش پيشروی پرولتاريا در مبارزن

. پنداشتند می" بدبختی تاريخی" پيدايش پرولتاريا در روسيه را نوعی هاناردنيک
پلخانوف با مدافعه از . کردند ی میئقلمفرسا" دمل پرولتاريسم "ۀآنها دربار

ه مدلل ساخت که مسلک مارکسيسم و امکان تطبيق آن با شرايط اجتماعی روسي
با وجود کثرت دهقانان و قلت نسبی پرولتاريا انقالبيون بايد آمال اساسی خود را 

  .بخصوص بر پرولتاريا و نشو و نمای وی بنا گذارند
  چرا بخصوص بر پرولتاريا؟ 

 ۀچنان طبق  آن،که تعداد پرولتاريا اکنون اندک است  زيرا با وجود اين
شکل اقتصادی و توليد بزرگ پيوسته بوده و  پيشروترينزحمتکشی است که با 
  .  بزرگيستۀنظر به اين دارای آيند

 و از جهت رشد ميکندزيرا پرولتاريا به عنوان يک طبقه سال به سال 
 آسان متشکل ، بر اثر شرايط کار موجوده در توليد بزرگ،ابدي تکامل میسياسی 
که   برای اين،تتر اس  بر اثر وضع پرولتاری خود از همه انقالبی،ميشود

  .چيزی جز زنجيرهای خود ندارد تا در انقالب از دست بدهد
  . دهقانان به نحو ديگريستۀاما مسئله دربار

با وجود کثرتشان ). هيئت تحريريه ــسخن از دهقانان منفرد است (دهقانان 
 شکل اقتصادی يعنی با عقب مانده ترين زحمتکشی هستند که با ۀچنان طبق آن

تواند هم   آنان بزرگ نيست و نمیۀ آيند،اينه بستگی دارند و نظر بتوليد کوچک 
  .باشد
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سال ه کنند بلکه بر عکس سال ب  دهقانان بعنوان يک طبقه نه فقط رشد نمی
.  ميشوندتجزيه) پرولتر و نيمه پرولتر(و به تهيدسان ) هاکوالک(به بورژوازی 
ه تن در ميدهند و نيز بعلت پراکندگی دشوارتر به متشکل شدن ه بعالوه آنها ب

 با تمايلی کمتر از پرولتاريا به جنبش انقالبی رو آور ، وضع خرده مالکیۀواسط
  .ميشوند

 ديکتاتوری ۀواسطه  مدعی بودند که در روسيه سوسياليسم بهاناردنيک
 آنها هسته و ۀ که به عقيدروستائیپرولتاريا پديد نميشود بلکه از طريق کمون 

 ۀ نه پايه و نه هستروستائیليکن کمون . يدآ وجود میه ب سوسياليسم است ۀپاي
 با فرمانروائی ،هاکه در اين کمون توانست هم باشد چون سوسياليسم بود و نمی

 روستائيان ميانه ، کارگران زراعتی،انتبود که تهيدس" ئیهاطفيلی "هاکوالک
ود  وجمالکيت جمعی زمين که رسمًا. نمودند حال اندک مايه را استثمار می

 تغييری ،طور سرشکن بين افراد کمونه داشت و تجديد تقسيم گاهگاهی زمين ب
 ، آن افراد کمون بود که چارپای ورزۀزمين مورد استفاد. در اوضاع نميداد

و اما . هاابزار کشت و کار و بذر داشتند يعنی دهقانان ميانه حال مرفه و کوالک
 کم بضاعت ناگزير بودند زمين  روستائيانعمومًا تهيدستان و ،دهقانان بی اسب
کمون . ی بروندگ واگذار کرده خودشان به مزدوری و فعلهارا به کوالک

 يک شکل مناسب و برای ها در حقيقت برای پرده پوشی تعدی کوالکروستائی
وری ماليات از دهقانان از روی اصول ضمانت دسته جمعی در دست آجمع

 همين جهت تزاريسم کاری به کار به.  آسان و کم خرجی بودۀتزاريسم يک وسيل
 ۀ را هسته و پايئیهان نداشت و بنابراين چنين کموروستائی هاىکمون

  .سوسياليسم ناميدن کار خنده آوری بود
 را در موضوع نقش ها اساسی و خطای ناردنيکۀپلخانف سومين نظري

 آنان در رشد اجتماعی و هاىو اشخاص برجسته و انديشه" قهرمانان"اصلی 
.  طبقات را نيز مردود و باطل ساخت، ملت،"عوام الناس "،های نقش تودهناچيز

نمود که حق به جانب   متهم ميکرد و مدلل میايده آليسم را به هاپلخانف ناردنيک
  .باشد  مارکس و انگلس میماترياليسمايده آليسم نيست بلکه حق با 

موافق . کردپلخانف نقطه نظر ماترياليسم مارکسيستی را رشد داد و توجيه 
 پلخانف ثابت کرد که تکامل جامعه را سرانجام ، ماترياليسم مارکسيستیۀنظري

 برجستگان تعيين نميکند بلکه رشد شرايط مادی حيات هاى و انديشههاخواهش
 تغييرات در طرز توليد وسائل معيشت که برای حيات جامعه ضروری ،جامعه
 ۀوليد وسائل معيشت و مبارز تۀ تغيير روابط موجوده بين طبقات در رشت،است

 توليد و تقسيم وسائل معيشت است که ۀطبقات برای نقش و موقعيت خود در رشت
 معين هاوضعيت اجتماعی و اقتصادی اشخاص را انديشه. آن را تعيين ميکند

 آنان را هاى بلکه وضعيت اجتماعی و اقتصادی افراد است که انديشه،نميکند
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 انديشه و خواهشی بر ضد رشد اقتصادی جامعه  اگر،برجستگان. وردآ پديد می
 ممکن است بدل به هيچ گردند و ،و بر خالف احتياجات طبقه پيشرو داشته باشند

اگر انديشه و خواهشی موافق با ضروريات رشد اقتصادی ،برعکس اين افراد
 اى ميتوانند اشخاص برجستهحقيقتًا ،جامعه و احتياجات طبقه پيشرو داشته باشند

  .شوند
شکلی است و تنها   همانا جماعت بیها که توده،هابه اين دعوی ناردنيک
 ،توانند به ملتی مبدل گردانند سازند و جماعت را می قهرمانند که تاريخ را می

  : چنين پاسخ ميدادندهامارکسيست
سازند بلکه تاريخ است که قهرمان  اين قهرمانان نيستند که تاريخ را می

ه  را بهاکنند بلکه ملت قهرمان ان ملت را ايجاد نمیبنابراين قهرمان. ميسازد
قهرمانان و اشخاص برجسته فقط تا . راند ورد و تاريخ را به جلو میآ وجود می
شرايط رشد جامعه ه توانند در حيات جامعه دارای نقش مهمی باشند که ب آنجا می

  . بدرستی پی برده و چگونگی تغيير و اصالح اين شرايط را درک کنند
شرايط ترقی جامعه بدرستی پی ه رمانان و اشخاص برجسته هرگاه بقه

تاريخ پندارند و در قبال احتياجات تاريخی جامعه " سازندگان"نبرند و خود را 
  .گردند وضع اشخاص مضحک ناکام و بی ثمری دچار میه گردن کشی کنند ب

  .د همين دسته قهرمانان ناکام بشمار ميرونۀ نيز درست از زمرهاناردنيک
 ها در بنياد نفوذ ناردنيکها وی بر ضد ناردنيکۀ پلخانوف و مبارزتأليفات

وليکن از لحاظ ايدئولوژی انهدام . بين روشنفکران انقالبی خلل کلی وارد ساخت
 يعنی وارد ساختن ،اين وظيفه.  انجام نگرفته بودکامًال هنوز هااصول ناردنيک

 سهم ،دشمنان مارکسيسم بودند ۀ که به منزلها بر اصول ناردنيکنهائی ۀضرب
  .لنين شد

 ۀاز مبارز" ناردنايا وليا" بزودی پس از انهدام حزب هااکثريت ناردنيک
انقالبی بر ضد حکومت تزاری دست کشيدند و آشتی و سازش با حکومت 

 ١٨٩٠-١٨٨٠ هاى در سالهاناردنيک. نمودند تزاری را ترغيب و تشويق می
  . شدندها مظهر منافع کوالک١٩٠٠-١٨٩٠و 

 روس هاى سوسيال دموکراتۀدو طرح برای برنام" آزادی کار "ۀدست
 ۀاين اقدام برای تدارک زمين). ١٨٨٧ و دومی ١٨٨٤اولی در سال (تنظيم نمود 

  .ايجاد حزب سوسيال دمکراسی مارکسيستی در روسيه گامی بسيار مهم بود
طرح در نخستين . دارای خطاهای جدی نيز بود" آزادی کار "ۀولی دست

تاکتيک ترور انفرادی را .  وی هنوز آثار نظريات ناردنيکی وجود داشتۀبرنام
گرفت که پرولتاريا در جريان  بعالوه پلخانوف در نظر نمی. داشت روا می

تواند و بايد هم دهقانان را از پی خود ببرد و تنها در اتحاد با دهقانان  انقالب می
و نيز پلخانوف بورژوازی . پيروز گرددتواند بر تزاريسم  است که پرولتاريا می
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  آنتوانائیپنداشت که ولو پشتيبان محکم هم نباشد   میاىليبرال را به منزله قوه
 تأليفاترا در برخی  که دهقان در صورتی. را دارد که از انقالب حمايت کند

  :ين بيان ميکردن چمثًالانداخت و  کلی از قلم میه خود ب
  

پرولتاريا ما نيروهای اجتماعی به غير از بورژوازی و » 
 انقالبی به آنها تکيه هاىبينيم که مخالفين يا دسته بندی ديگری را نمی

  ) چاپ روسی١١٩ جلد سوم ص پلخانوف («. نمايند
  

 ۀخواه دست.  وی بودۀ نظرات منشويکی آيندۀف غلط پلخانوف نطاتاين نظري
يک با نهضت  زمان  هيچ  مارکسيستی آنهاىو خواه دوره" آزادی کار"

اين هنوز دورانی بود که تئوری و عقايد .  مربوط نبودندعمًالکارگری هنوز 
 سوسيال دمکراسی در روسيه در کار پيدايش و ۀمارکسيستی و اصول برنام

شکل ه  سوسيال دمکراسی هنوز ب١٨٩٤-١٨٨٤ ۀطی ده سال. استحکام بود
  کارگریاىتوده کوچک جداگانه وجود داشت که با جنبش هاىدستجات و محفل

 کودکی که هنوز تولد ۀ به مثاب، بسيار کمی داشتۀيا اصال مربوط نبود و يا رابط
که لنين نوشته   چنان، سوسيال دموکراسی هم،نشده اما در رحم نشو و نما ميکند

  .گذراند خود را می "دوران رشد رحمی" ،بود
 تئوری فقط از لحاظ" "آزادی کار "ۀدست: ساخت که لنين خاطر نشان می

استقبال ه  نمود و تنها نخستين گام را بتأسيسبود که سوسيال دموکراسی را 
  ".جنبش کارگری برداشت

حل مسائل متحد ساختن مارکسيسم با جنبش کارگری در روسيه و نيز 
  .  لنين افتادۀبر عهد" آزادی کار"اصالح اشتباهات گروه 
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 ۀر راه آزادی طبقاتحاد مبارزه د. " آغاز فعاليت انقالبی لنين-٣
  بورگزدر پتر" کارگر

  
  

 در شهر سيمبيرسک ١٨٧٠ در سال ،سس بلشويسمؤوالديمير ايليچ لنين م
 لنين داخل دانشگاه غازان ١٨٨٧در سال . تولد يافته است) اوليانوسک کنونی(
 ولی به علت شرکت در جنبش انقالبی دانشجويان بزودی بازداشت شده و از ،شد

 مارکسيستی شد هاىلنين در غازان داخل يکی ازدوره.  گرديددانشگاه نيز اخراج
ه  ب،پس از آمدن لنين به شهر سامارا.  فدوسيف تشکيل گرديده بودۀوسيله که ب

حتی در .  سامارا پيرامون وی گرد آمدندهاىسرعت نخستين محفل مارکسيست
  .افکند همان هنگام نيز لنين با دانش مارکسيستی خود همه را به حيرت می

از همان .  عازم شدپترزبورگ لنين برای اقامت به ١٨٩٣در پايان سال 
 مارکسيستی هاى لنين در شرکت کنندگان محفل، خودهاىنخستين سخنرانی

 ،دانش ژرف و شگرف لنين  راجع به مارکس.  نيرومندی کردأثيرت پترزبورگ
مان  و اي،زمان قدرت تطبيق مارکسيسم بر اوضاع اقتصادی و سياسی روسيه آن

 اينها ۀ همــ تشکيالتی ۀ استعداد برجست،محکم و استوار به پيروزی راه کارگر
  . ساختپترزبورگ هاىلنين را رهبر مسلم مارکسيست

 نزد وی تعليم هالنين مورد محبت گرم کارگران پيشروئی بود که در محفل
کارگری ضمن  ىهامحفل تعليمات لنين در ۀبابوشکين کارگر دربار. گرفتند می
.  ما خاصيت زنده و جالبی داشتهاىدرس"داشت که  طرات خود اظهار میخا
 لنين بسيار خوشنود بوديم و پيوسته از خردمندی هاى ما از اين سخنرانیۀهم

  ".آمديم سخنرانمان به شگفت می
 مارکسيستی کارگری را هاى محفلۀ لنين همپترزبورگ در ١٨٩٥در سال 

 مبارزه برای آزادی ۀاتحادي "يک در) رسيد  می٢٠ ديگر به تقريبًا آنها ۀکه عد(
بدينسان او برای ايجاد حزب انقالبی مارکسيستی . متحد ساخت"  کارگرۀطبق

  . فراهم ساختاىکارگری زمينه
 کارگر اى ارتباط نزديک با جنبش تودهۀوظيف"  مبارزهۀاتحادي"لنين برای 

 مارکسيسم بليغاتتلنين پيشنهاد نمود که از . را مقرر داشت و رهبری سياسی آن
مدند به  آتبليغاتی گرد می هاىمحفل معدود کارگران پيشرو که در ۀميان يک عد

 کارگر پرداخته ۀ وسيع طبقهاى مسائل روزانه بين تودهۀ سياسی دربارجييته
 برای رشد آتی جنبش کارگری در اى تودهجييسوی تهه اين انعطاف ب. شود

  .روسيه دارای اهميت شايانی بود
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بر .  صنعت دوران رونق خود را طی ميکرد١٩٠٠-١٨٩٠ اىهدر سال
 تا ١٨٩٥از سال . جنبش کارگری نيرو ميگرفت.  کارگران افزوده ميشدۀشمار
 هزار نفر کارگر ٢٢١ دست کم ، از روی مدارکی که کامل نيست،١٨٩٩

جنبش کارگری به يک نيروی جدی در زندگی سياسی کشور . اعتصاب نمودند
 کارگر در ۀ نقش پيشرو طبقۀ دربارهاظريات مارکسيستن. گرديد تبديل می

کردند در جريان   دفاع میهاجنبش انقالبی که از آن در مبارزه بر ضد ناردنيک
  .  ميشدتأييدخود زندگی 

مبارزه " طبقۀ کارگر مبارزه برای آزادی ۀاتحادي"تحت رهبری لنين 
 کار و کوتاه کردن کارگران را برای مطالبات اقتصادی يعنی برای بهبود شرايط

. م و مربوط ميساختأ سياسی عليه تزاريسم توۀروز کار و افزايش مزد با مبارز
  .نمود را از لحاظ سياسی تربيت می کارگران"  مبارزهۀاتحادي"

در " طبقۀ کارگر مبارزه برای آزادی ۀاتحادي"تحت رهبری لنين 
  جنبش کارگریآميختگی سوسياليسم و برای نخستين بار در روسيه پترزبورگ

 ۀاتحادي "،وقتی در يک فابريک اعتصابی روی ميداد. نمود را عملی می
 به خوبی هاخود از وضع بنگاه هاىمحفلکه از طريق شرکت کنندگان " مبارزه
 سوسياليستی با آن هاى طبع و نشر اوراق و بيانيهۀوسيله  بفورًا ،آگاه بود

وی فشار کارفرما نسبت به در اين اوراق پرده از ر. اعتصاب هم آهنگ ميشد
کارگران برداشته ميشد و توضيح داده ميشد چگونه بايد کارگران برای منافع 

 ۀاين اوراق کلي.  کارگران در آن قيد ميشدهاىخويش مبارزه نمايند و درخواست
 کار طاقت فرسای ، تيره روزی کارگران،ارید مفاسد سرمايهۀحقايق را دربار

حروميت ايشان از هر گونه حقوق اجتماعی بيان  آنها و مۀ ساعت١٤ الی ١٢
در پايان سال .  سياسی نيز قيد ميشدۀ مربوطهاىجا درخواست نمود در همان می

 تهييجی را خطاب به ،ۀ نخستين ورق، لنين با شرکت بابوشکين کارگر١٨٩٤
 ، اعتصاب نموده بودندپترزبورگکارگرانی که در کارخانه سميانيکوف در 

 خطاب به کارگران و زنان کارگر که اى لنين ورقه١٨٩٥ز سال يئدر پا. نگاشت
اين فابريک متعلق به . در فابريک تورنتون اعتصاب کرده بودند نوشت

در اينجا روز کار .  بهره از آنجا ميبردندهاکارفرمايان انگليسی بود که ميليون
  منات٧که پارچه بافان در ماه قريب به  در صورتی.  ساعت بود١٤بيش از 
در مدت . کارگران اعتصاب را با کاميابی بپايان رساندند. گرفتند مزد می
 برای کارگران ها از اين قبيل اوراق و خطابيههاده"  مبارزهۀاتحادي"کوتاهی 
 ۀ روحي، از اين قبيلاى هر ورقه، گوناگون طبع و نشر نمودهاىقابريک

 آنها را هايستديدند که سوسيال کارگران می. کارگران را بسيار قوی ميکرد
  . نمايند ياری ميکنند و از ايشان دفاع می
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 پترزبورگ هزار کارگر پارچه باف ٣٠ اعتصاب ١٨٩٦در تابستان سال 
درخواست اساسی . جريان خود را طی ميکرد"  مبارزهۀاتحادي"تحت رهبری 

در زير فشار اين اعتصاب حکومت . عبارت بود از کوتاه کردن روز کار
 ، قانونی وضع نمود که طبق آن روز١٨٩٧دوم ژوئن سال تزاری ناگزير در 

قبل از وضع اين قانون روز کار به هيچ .  ساعت و نيم محدود ميشد١١کار به 
  .رو محدود نبود

لنين در .  حکومت تزاری لنين را بازداشت نمود١٨٩٥در ماه دسامبر سال 
 به ،اله و اوراقکشيد و با ارسال رس  خود دست نمیمبارزۀ انقالبیزندان نيز از 

در . رسانيد از طريق اندرزها و دستورهای خويش ياری می"  مبارزهۀاتحادي"
به حکومت " زير عنوان اىو ورقه"  اعتصابۀدربار" به نام اىزندان رساله

 حکومت ۀ وحشيانهاىدست لنين نوشته شد که در آن لنين خود سریه ب" تزاری
. زب را نيز در زندان نوشته بود حۀلنين طرح برنام. تزاری را افشاء ميکرد

  ).اين طرح در بين سطور يک کتاب پزشکی با شير نوشته شده بود(
 کارگری به هاى برای متحد ساختن محفلپترزبورگ"  مبارزهۀاتحادي"

 روسيه نيز مساعدت هاى در ديگر شهرها و استانهاگونه اتحاديه صورت اين
 هاى ماوراء قفقاز سازمان در١٩٠٠-١٨٩٠ هاىدر اواسط سال. نيرومندی کرد

مسکو در آن شهر "  کارگریۀاتحادي "١٨٩٤در سال . مارکسيستی ظهور ميکند
اتحاديه سوسيال  "١٩٠٠-١٨٩٠ هاىدر سيبری در اواخر سال. ابدي تشکيل می
وزنسنسک در   در ايوانوهادر همين سال.سيبری تشکيل گرديد" دمکراسی

مد که بعدها تحت آ وجود میه ياروسالول و کستروما دستجات مارکسيستی ب
در رستوف کنار . متحد شدند "دموکرات شمالی حزب سوسيال ۀاتحادي"عنوان 

 ارخووزويف و در ، غازان، سامارا، توال، نيکاليف، کييف،دن در يکاترينوسالو
 هاى و اتحاديهها دسته١٩٠٠-١٨٩٠ هاى دوم سالۀشهرهای ديگر  در نيم

  .ابدي سوسيال دمکراسی تشکيل می
 عبارت از پترزبورگ" طبقۀ کارگری د مبارزه در راه آزاۀاتحادي"اهميت 

  جدی يک حزب انقالبی به شمار ميرفتۀنطف لنين نخستين ۀآن بود که بنا به گفت
   .که به جنبش کارگری اتکاء داشت

لنين در کارهای بعدی خود برای ايجاد حزب مارکسيستی سوسيال 
  .پتروگراد تکيه کرد"  مبارزهۀاتحادي"ی  انقالبۀ در روسيه به تجربدموکرات

ئت رهبری ي در ه، اواىهترين همرزم پس از بازداشت لنين و نزديک
يدا شدند که خود پاشخاص نوی .  تغيير کلی پيدا شدپترزبورگ"  مبارزهۀاتحادي"

آنها خط مشی  .خواندند می" پير"زمان وی را   لنين و هم،ناميده" جوانان"را 
داشتند که کارگران را تنها به  ر پيش گرفتند و اظهار میی را دئسياسی خطا
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 اين کار ، سياسیۀ اقتصادی بر ضد اربابان بايد دعوت کرد و اما مبارزۀمبارز
  . سياسی هم بايد از آن وی باشدۀبورژوازی ليبرال است که رهبری مبارز

  .داده شد" اکونوميست"گونه اشخاص نام  به اين
 سازشکار ۀستی در روسيه اين نخستين دست مارکسيهاىدر صفوف سازمان

  .         و اپورتونيست بود
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" مارکسيسم علنی" و ها لنين بر ضد اصول ناردنيکۀ مبارز-٤
 ۀنخستين کنگر.  کارگر و دهقانۀ اتحاد طبقۀ لنين دربارۀانديش

  . کارگری روسيهدموکراتحزب سوسيال 
  
  

 ها نظريات ناردنيک به دستگاه١٨٩٠-١٨٨٠ هاىاگر چه پلخانوف در سال
-١٨٩٠ هاى با وجود اين در اوائل سال،ضربت اساسی را وارد آورده بود

 هنوز هم از جانب قسمتی از جوانان انقالبی ها نظريات ناردنيک١٩٠٠
دادند که روسيه  اين فکر ادامه میه قسمتی از جوانان ب. طرفداری ميشد

در انقالب نقش عمده را اری را ناپيموده بگذرد و دتواند راه رشد سرمايه می
ه  هر گونه کوششی را بهابقايای ناردنيک.  کارگرۀ ميکنند نه طبقءدهقانان ايفا
بردند تا از انتشار مارکسيسم در روسيه جلوگيری کنند و بر ضد  کار می

 که شده آنها را اى سعی داشتند به هر وسيله، به مبارزه پرداختههامارکسيست
بر  از بيخ و بن ها لحاظ مسلکی اصول ناردنيکبايستی از می. دار کنند لکه

 دموکرات شود تا در آينده انتشار مارکسيسم و امکان اتحاد حزب سوسيال افکنده
  .  گرددتأمين

  .دست لنين انجام گرفته اين کار ب
کيانند و چگونه با سوسيال " دوستان خلق " "لنين در کتاب خود موسوم به

 واقعی ۀ به کلی پرده از چهر)١٨٩٤سال " (جنگند؟  میهادموکرات
 ،کوشند که در عمل عليه خلق می" خلق"نادرست " دوستان" اين ،هاناردنيک
  .برداشت

 انقالبی ۀ در حقيقت از هر گونه مبارز١٩٠٠-١٨٩٠ هاى سالهاناردنيک
 ليبرال هاىناردنيک. بر ضد حکومت تزاری مدتها بود که دست کشيده بودند

 آن دوره لنين هاى ناردنيکۀدربار. دادند ز میآشتی با حکومت تزاری را اندر
ه طور ساده چنين تصور ميکنند که اگر از اين حکومت به آنها ب"نوشته بود که 

 ۀتواند هم تر خواهش شود او می طور حسابی و هر چه ممکن است مهربان
  ).چاپ روسی١٦١ جلد اول ص لنين" (کارها را درست صورت دهد

 ۀ و مبارز، وضع تهيدستان در دهات١٩٠٠-١٨٩٠ هاى سالهاناردنيک
گرفتند   را ناديده میهاان از  طرف کوالکتطبقاتی را در آنجا و استثمار تهيدس

در واقع آنها خود را . کردند  تعريف و تمجيد میهاو از رشد اقتصاديات کوالک
  .ساختند  جلوه گر میها مظهر منافع کوالکۀبه منزل

 هاخود بر ضد مارکسيست هاى در مجلههادر عين حال ناردنيک
 عمدی در نظريات ۀ با تحريف و مغلطهاناردنيک. کردند ی میئجو ستيزه
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 طالب ويرانی هاکردند که گويا مارکسيست  تلقين می، روسهاىمارکسيست
موژيک را در ديگ فابريک "خواهند   میها گويا مارکسيست،باشند دهات می
 خاطر نشان ها ناردنيکۀنلنين ضمن افشاء اين انتقادات مغرضا". بجوشانند

 بلکه مطلب بر سر ، نيستهامارکسيست" تمايالت"ميکرد که مطلب بر سر 
اری در روسيه است که در موقع اين رشد ناگزير دجريان واقعی رشد سرمايه

اری خواهد دولی پرولتاريا گورکن رژيم سرمايه.  پرولتاريا افزون ميشودۀشمار
  .  بود

تان واقعی خلق که خواهان نابودی ستم لنين خاطر نشان نمود که دوس
 ها ناردنيک،باشند اری و مالکين هستند و خواستار محو تزاريسم میدسرمايه

  . هستندهانبوده بلکه مارکسيست
 برای نخستين بار “کيانند" دوستان خلق"“لنين در کتاب خود موسوم به 

سرنگون  اساسی ۀفکر اتحاد انقالبی کارگران و دهقانان را به عنوان وسيل
  .ميان آورده  مالکين و بورژوازی ب،ساختن تزاريسم

 ۀ اين زمان خويش آن قسمت از وسائل مبارزتأليفاتلنين در يک سلسله از 
ناردنايا ( آنها يعنی کارمندان ۀ عمدۀ دستۀ را که مورد استفادهاسياسی ناردنيک

انقالبی واقع  هاى يعنی سوسياليستهاگان کار ناردنيک و بعدها ادامه دهنده) وليا
لنين اين . ويژه تاکتيک ترور انفرادی را مورد انتقاد قرار داده شده بود و ب

ۀ دانست زيرا اين تاکتيک مبارز تاکتيک را برای نهضت انقالبی زيان بار می
  عدم اعتماد،اين تاکتيک. ساخت قهرمانان منفرد مبدل میۀ   را به مبارزهاتوده

  . شان ميدادنسبت به جنبش انقالبی خلق را ن
 ىها لنين وظايف اساسی مارکسيست،“کيانند" دوستان خلق"“در کتاب 

بايستی قبل از   روس میهاى لنين مارکسيستۀبه عقيد. روس را معين کرده بود
 حزب واحد سوسياليستی کارگری ، مارکسيستیۀ پراکندهاىهر چيز از محفل

 کارگر روسيه است ۀلنين سپس خاطر نشان کرد که اين همانا طبق. تشکيل دهند
 تزاری را سرنگون خواهد نمود و پس از ۀ سلطنت مستبد،که در اتحاد با دهقانان

 استثمار شونده دوش به دوش هاىآن پرولتاريای روس با زحمتکشان و توده
سوی انقالب ه  سياسی آشکار بۀپرولتاريای کشورهای ديگر از راه مستقيم مبارز

  . گرديدظفر نمون کمونيستی رو آور خواهد
 کارگر ۀ طبقۀ لنين راه مبارز، سال پيش از اين٤٠طريق متجاوز از  بدين

را به عنوان يک نيروی پيشرو انقالبی جامعه و  را درست نشان داد و نقش وی
  . کارگر معين ساختۀرا نيز به عنوان متفق طبق نقش دهقانان
 -١٨٩٠ هاى ديگر در سالها لنين و طرفداران وی بر ضد ناردنيکۀمبارز

  . شده بودها ناردنيکنهائی از لحاظ عقايد منجر به انهدام ١٩٠٠
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 چنان. اهميت فراوانی داشت "مارکسيسم علنی" لنين بر ضد ۀو نيز مبارز
 به يک معموًال خود را موقتًا" رفيقان نيمه راه"که هميشه در تاريخ روی ميدهد 

 هاىرکسيستما" که به اصطالح نهائیآ. چسبانند جنبش بزرگ اجتماعی می
مارکسيسم در . بودند" رفيقان نيمه راه"گونه  ناميده ميشدند نيز از همين" علنی
اينجاست که روشنفکران بورژوازی هم . طور وسيع رو به بسط نهاده  بروسيه

آنها مقاالت خود را در . بنا کردند خود را به لباس مارکسيستی آراستن
که  از طرف  ئیها و مجلهها علنی يعنی در روزنامههاى و مجلههاروزنامه

رو آنها را  از اين. رساندند  به طبع می،حکومت تزاری اجازه داده شده بود
  .ناميدند می"  علنیهاىمارکسيست"

خود ه  اسلوب مخصوص بهادر مبارزه با ناردنيک"  علنیهاىمارکسيست"
ه کوشيدند تا اين مبارزه و پرچم مارکسيسم را برای آن ب ولی آنها می. داشتند

 ۀ بورژوازی و به سود طبقۀکار برند که جنبش کارگری را به منافع جامع
ترين مبحث را که  از ميان تعليمات مارکس مهم. بورژوا تابع و سازگار سازند

. انداختند راجع به انقالب پرولتری و ديکتاتوری پرولتاريا بود بدور می
يف و تمجيد ترين مارکسيست علنی پتر سترووه از بورژوازی تعر برجسته

بايد به "اری توصيه ميکرد که د انقالبی بر ضد سرمايهۀميکرد و به جای مبارز
  ".اری به شاگردی برويمدبی فرهنگی خود اعتراف کنيم و پيش سرمايه

 هاىمارکسيست" سازش موقتی با هالنين در مبارزه بر ضد ناردنيک
 مورد هانيکرا بر ضد نارد منظور که آنان دانست بدين را جايز می" علنی

 عليه اى در مورد چاپ مشترک مجموعهمثًالاستفاده قرار دهد و از جمله 
بطور فاحش تنقيد "  علنیهاىمارکسيست"ولی لنين در عين حال از . هاناردنيک

  .ود و باطن بورژوا ليبرالی آنها را افشاء ميکردمن می
ی  بورژوازۀحزب عمد (بعدها کادت" رفيقان نيمه راه"بسياری از اين 

  . جنگ داخلی از افراد کينه ورز گارد سفيد شدندۀو در دور) روس
 کييف و غيره در ، مسکو،پترزبورگدر "  مبارزههاىاتحاديه"عالوه بر 

 دموکرات سوسيال هاىاقصی نقاط غير روس واقع در باختر روسيه نيز سازمان
 از حزب ناسيوناليست لهستان عناصر ١٩٠٠-١٨٩٠ هاىدر سال. وجود آمده ب

  .را تشکيل دادند" سوسيال دمکراسی لهستان و ليتوانی"مارکسيستی جدا شدند و 
.  سوسيال دمکراسی لتونی ايجاد ميشودهاى سازمانهادر پايان همين سال

 باختری روسيه اتحاد عمومی هاى در شهرستان١٨٩٧در ماه اکتبر سال 
  . بوند تشکيل گرديد ــسوسيال دمکراسی يهوديان

"  مبارزهۀاتحادي"از جمله "  مبارزهۀاتحادي"ند  يک چ١٨٩٨در سال 
 نخستين را به هاى يکاترينوسال و و بوند کوشش، کييف، مسکو،پترزبورگ

بدين منظور .  متحد گردنددموکراتخرج دادند تا در يک حزب واحد سوسيال 
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 اول ۀ فوق در شهر مينسک در کنگرهاى سازمان١٨٩٨در ماه مارس سال 
  .گرد آمدند) ر س د ر پ(ارگری روسيه  کدموکراتحزب سوسيال 

رفته   کارگری روسيه رويهمدموکرات حزب سوسيال ۀدر نخستين کنگر
وقت در سيبری به  لنين در کنگره نبود زيرا در آن. فقط نه نفر شرکت نمودند
 مرکزی حزب که در کنگره انتخاب گرديد ۀکميت. حالت تبعيد به سر ميبرد

که به نام کنگره صادر گرديد هنوز  اى)بيانيه ("مانيفست. "بزودی بازداشت شد
دست آوردن حاکميت ه  بۀبخش نبود و در آن وظيف بسياری جهات رضايتاز 

 پرولتاريا ۀ سلطۀ دربار، کنار گذاشته شده بوداصوًالسياسی از طرف پرولتاريا 
 وی بر ضد تزاريسم ۀ متفقين پرولتاريا در مبارزۀچيزی گفته نشده بود و از مسئل

  .  بورژوازی سخنی به ميان نيامده بودو
 دموکراتتشکيل حزب سوسيال " مانيفست"کنگره در تصميمات خود و در 

  .کارگری روسيه را اعالم داشت
 حزب سوسيال دمکراسی کارگری روسيه عبارت از ۀاهميت نخستين کنگر

  .همين مدرک رسمی بود که نقش بزرگی از لحاظ انقالبی و تبليغاتی بازی کرد
 حزب مارکسيستی عمًالکه نخستين کنگره منعقد شد باز  ی با وجود اينول

برای کنگره ميسر نگرديد که . وجود نيامده  در روسيه بدموکراتسوسيال 
 آنها را ، مارکسيستی جدا جدا را متحد و از حيث سازمانهاى و سازمانهامحفل

حدی وجود  محلی هنوز خط مشی واهاىدر هر کار سازمان. با هم مربوط نمايد
 حزب فاقد برنامه و آئين نامه بود و رهبری از مرکز واحدی صورت ،نداشت
  .گرفت نمی

 محلی هاى در سازمان،رشته علل ديگر  يکۀاين علل و در نتيجه نظر ب
فزونی نهاد و اين حالت برای تقويت جريان ه پريشانی و تشتت عقايد رو ب

 شرايط  مساعدی را فراهم "اکونوميسم"اپورتونيستی در جنبش کارگری يعنی 
  .ساخت

 تأسيسکه از طرف وی " ايسکرا "ۀ لنين و روزنامۀمساعی مجدانه چند سال
يافت الزم بود تا اين پريشانی بر طرف شده و تزلزل اوپورتونيستی مغلوب شود 

  .     کارگری روسيه آماده گردددموکرات تشکيل حزب سوسيال ۀو زمين
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   ،"ميسماکونو" لنين بر ضد ۀ مبارز-٥
  "ايسکرا" لنينی ۀظهور روزنام

  
  

 کارگری روسيه لنين حضور دموکرات يکم حزب سوسيال ۀدر کنگر
حکومت . موقع در سيبری در قريه شوشنسکويه اقامت داشت او در اين. نداشت

بعد از يک بازداشت طوالنی در "  مبارزهۀاتحادي" پرونده ۀتزاری وی را بواسط
  .عيد کرده بود به آنجا تبپترزبورگزندان 

ترين اثر  در آنجا مهم. ولی لنين در تبعيد هم به کار انقالبی خود ادامه ميداد
اين کتاب از . پايان رسانده را نوشت و ب" اری در روسيهدرشد سرمايه"خود 

 ۀلنين رسال.  را به انتها رسانيدهالحاظ مسلکی ورشکستگی اصول ناردنيک
را نيز در "  روسهاىموکراتدوظايف سوسيال "مشهور خود موسوم به 

  .همانجا نگاشت
 باز هم ،که از کار و عمليات مستقيم انقالبی محروم شده بود با وجود اين
 از تبعيد با آنها مکاتبه ميکرد و از ، نوعی ارتباط را حفظ کند،توانست با فعالين

يژه وه وقت لنين را ب در آن.  به آنها پند و اندرز ميداد،نمود ايشان استطالع می
وی از همه بهتر پی برده بود . داشت مشغول می "اکونوميسم" مربوط به ۀمسئل
 ۀکانون اصلی سازشکاری و اپورتونيسم است و غلب" اکونوميسم"که 

در نهضت کارگری موجب ويرانی نهضت انقالبی پرولتاريا و " اکونوميسم"
  .گردد باعث مغلوبيت مارکسيسم می

شروع به " اکونوميسم" روزهای پديد آمدن بنابراين لنين از همان نخستين 
  . کوبيدن آنها کرد

 اقتصادی ۀمدعی بودند که کارگرها فقط بايد به مبارز" هااکونوميست"
 سياسی را بگذار تا بورژوازی ليبرال که کارگران بايد ۀ و اما مبارز،بپردازند

اعظ گونه مو لنين بر آن بود که اين. از او پشتيبانی نمايند به پيش ببرد
 عقب نشينی از مارکسيسم و  انکار لزوم حزب مستقل ۀبه منزل" اکونوميسم"

 ۀ کوششی است برای تبديل طبقۀ کارگر ميباشد و نيز به منزلۀسياسی برای طبق
  .کارگر به طفيلی سياسی بورژوازی

 کوسکوا و ديگران که ،پراکوپويچ" (هااکونوميست "ۀ دست١٨٩٩در سال 
آنها بر ضد .  از خود صادر نمودنداى  بيانيه) گرويدندهاسپس به کادت

طلبيدند که از ايجاد حزب مستقل پرولتاريا  مارکسيسم انقالبی برخاستند و می
 کارگر ۀ مستقل سياسی برای طبقهاىدست کشيده شود و نيز از درخواست
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 سياسی کار بورژوازی ۀبر آن بودند که مبارز" هااکونوميست. "امتناع گردد
  . اقتصادی بر ضد اربابان کافيستۀاما برای کارگران همان مبارزليبرال است و 

 هاى از مارکسيستاىلنين با اين سند اپورتونيستی آشنا شد و جلسه مشاوره
 تن تحت رياست ١٧ که در همان نزديکی واقع بودند تشکيل داد و اىتبعيد شده

ر  صاداى سخت رسوا کنندهۀاعتراضي" هااکونوميست"لنين بر ضد نظريات 
  .نمودند

 مارکسيستی هاىدست لنين نوشته شده بود درسازمانه اين اعتراضيه که ب
تمام روسيه منتشر شد و در امر رشد افکار حزب مارکسيستی در روسيه دارای 

  .اهميت شايانی بود
کردند که   همان نظرياتی را وعظ و تبليغ میعينًاروس " هاىاکونوميست"

 يعنی طرفداران برنشتين ها برنشتينی باصطالح،را مخالفين مارکسيسم آن
  .نمودند  خارجه نيز تبليغ میدموکراتاپورتونيست در احزاب سوسيال 

در عين حال مبارزه با " هااکونوميست" لنين بر ضد ۀرو مبارز از اين
  .اپورتونيسم بين المللی بود

سود تشکيل حزب سياسی مستقل ه و ب" اکونوميسم"د ضمبارزه بر 
  . کرده بود از پيش بردتأسيسکه لنين " ايسکرا" غير علنی ۀوزنامپرولتاريا را ر

از تبعيد گاه "  مبارزهۀاتحادي" لنين و ساير اعضای ١٩٠٠در آغاز سال 
 بزرگ ۀلنين به فکر افتاد که يک روزنام. سيبری به روسيه باز گشتند

 هابسياری از محفل. وجود آورده مارکسيستی غير علنی برای سراسر روسيه ب
 کوچک مارکسيستی که در روسيه موجود بود هنوز با هم ارتباط هاى سازمانو

اسلوب خرده کاری و محفل "قول رفيق استالين ه در اين موقع که ب. نداشتند
که پريشانی و تشتت   وقتی،ين زنگ زده ميکردئ حزب را از باال تا پا،بازی

 غير علنی ۀم روزناتأسيس ،"افکار از خصايص نمايان حيات درونی حزب بود
تنها چنين .  انقالبی روس بودهاى اساسی مارکسيستۀبرای سراسر روسيه وظيف

ديگر مربوط   مجزای مارکسيستی را به يکهاىتوانست سازمان  میاىروزنامه
  . تشکيل يک حزب حقيقی را آماده نمايدۀساخته و زمين

  غيرروسيۀ تزاری در اى چنين روزنامهتأسيسولی به علت پيگرد پليس 
 از طرف کارآگاهان تزاری روزنامه کشف و از ،پس از يکی دو ماه. ممکن بود

. از اين رو لنين تصميم گرفت روزنامه را در خارجه چاپ کند. ميان برده ميشد
ه رسيد و مخفيانه ب طبع میه در آنجا روزنامه با کاغذ خيلی نازک و محکمی ب

 هاى در روسيه در مطبعه"ايسکرا "هاىبرخی  از شماره. روسيه فرستاده ميشد
  .رسيد  کيشينيف و در سيبری دوباره به چاپ می،مخفی در باکو

 رفقائیکه با   والديمير ايليج به خارجه مسافرت کرد تا آن١٩٠٠ پائيزدر 
 سياسی برای سراسر روسيه شور و ۀ نشر روزنامۀدربار" آزادی کار "ۀاز دست
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ر تبعيدگاه در ذهن خود پرورانده تمام جزئيات اين فکر را لنين د. مصلحت نمايد
 ، پسکوف،در موقع بازگشت از تبعيد لنين در اين خصوص در شهر اوفا. بود

 رمز ۀدر همه جا دربار.   چند مجلس مشورتی تشکيل دادپترزبورگ ،مسکو
برای مکاتبات محرمانه و آدرس برای فرستادن مطبوعات و مانند آن با رفقا 

  .نمود  آينده مذاکره میۀ مبارزۀ نقشۀنان دربارگذاشت و با آ قرار و مدار می
ترين دشمنش  حکومت تزاری احساس ميکرد که در وجود لنين خطرناک

 ژاندارم زوباتوف در مکاتبات سری خود نوشته ، کارآگاه تزاری،جلوه گر شده
اين جهت ه و ب" تری نيست از اوليانوف بزرگ، اکنون در کار انقالب"بود که 

  . کشتن لنين فراهم آيدۀدانست که زمين میاو صالح و الزم 
 ،يعنی با پلخانف" آزادی کار "ۀکه به خارجه وارد شد با دست لنين همين

توافق نظر حاصل " ايسکرا" طبع و نشر مشترک ۀ و زاسوليچ دربار،آکسلرد
  .دست لنين طرح گرديده  طبع و نشر از سر تا پا بۀتمام نقش. نمود

" ايسکرا "ۀ روزنامۀ خارجه نخستين شمار در١٩٠٠در ماه دسامبر سال 
): اپيگراف (اى روزنامه عبارت کنايهۀدر زير سرلوح. از چاپ در آمد) اخگر(
اين سخنان اقتباس از پاسخ .  نوشته شده بود"از اخگر شعله برميخيزد"

 وقتی که نامبرده از تبعيد گاه سيبری به آنها ، به پوشکين شاعر بود٤هادکابريست
  . بودهدرود فرستاد

 ۀدست لنين افروخته شد سرانجام شعله که ب ى"اخگر"در حقيقت هم از 
آتش سوزی بزرگ انقالبی برخاست که سلطنت تزاری اشراف و مالکين و 

  .حاکميت بورژوازی را تا بيخ و بن سوزاند
  
  

  

  خالصه
  

 خود ۀ کارگری مارکسيستی در روسيه در مبارزدموکراتحزب سوسيال 
 و نظريات خطا و مضر آنها برای امر هاصول ناردنيکقبل از همه بر ضد ا
  .انقالب تشکيل يافت

 ايدئولوژی امکان ۀ در زمينهاتنها با در هم شکستن نظريات ناردنيک
داشت که زمينه را برای ايجاد حزب کارگری مارکسيستی  در روسيه آماده 

                                                 
  استبدادۀ بر علي١٨٢٥ اشراف که در دسامبر ۀ ــ انقالبيونی از طبقها ــ  دکابريست٤

  ــ هيئت تحريريه. فئودالی برخاسته بودند
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 از طرف ١٨٩٠ -١٨٨٠ هاى در سالهاضربت قطعی به اصول ناردنيک. نمود
  .وارد شد" آزادی کار" وی موسوم به ۀلخانوف و دستپ

 ايدئولوژی انهدام اصول ۀ لنين در زمين١٩٠٠ــ١٨٩٠ هاىدر سال
  .اين اصول آخرين ضربت را وارد ساخته  را به انجام رساند و بهاناردنيک
 تشکيل يافته بود برای انتشار ١٨٨٣که در سال " آزادی کار "ۀدست

سوسيال دموکراسی را از  . را از پيش برداىعمدهمارکسيسم در روسيه کارهای 
  .حيث تئوری بنيان نهاد و به استقبال  نهضت کارگری نخستين گام را برداشت

سرعت رو ه  پرولتاريای صنعتی هم بۀاری درروسيه شماردبا رشد سرمايه
شکل اعتصابات ه  بطبقۀ کارگر ١٨٩٠-١٨٨٠ هاىدر نيمه سال. فزونی نهاده ب

 و هاليکن محفل.  قدم گذاشتاى متشکل و جنبش تودهۀبارزمنظم در راه م
 مبادرت به تهييج ۀ،ول تبليغات بودند و به ثمرغ مارکسيستی تنها مشهاىدسته
 عمًالبردند و بنابراين هنوز با جنبش کارگری   کارگر پی نمیۀ ميان طبقاىتوده

  .  کردند را رهبری نمی مربوط نبودند و آن
دست لنين در ه ب" طبقۀ کارگربرای آزادی  مبارزه ۀاتحادي"تشکيل 
که در بين کارگران به تهييجات وسيع پرداخت و ) ١٨٩٥در سال (پترزبورگ 

 يعنی ، نويناىاعتصابات دسته جمعی را رهبری ميکرد عبارت بود از دوره
 بين کارگران و در آميختن مارکسيسم با اى مبادرت به تهييجات تودهۀدور

 پترزبورگدر "  کارگرۀ مبارزه برای آزادی طبقۀاتحادي. "نهضت کارگری
"  مبارزهۀاتحادي"از پی .  حزب پرولتاريای انقالبی در روسيه بودۀنطف

 هاى صنعتی و هم در اکناف کشور سازمانۀ در تمام مراکز عمد،پترزبورگ
  .وجود آمده مارکسيستی ب

 مارکسيستی سوسيال هاىبرای متحد ساختن سازمان١٨٩٨در سال 
  ــکار رفته  اما کوششی ب، اگر چه ميسر هم نشد، در يک حزبدموکرات

ولی اين .  کارگری روسيه منعقد گرديددموکرات حزب سوسيال ۀنخستين کنگر
 و رهبری از اىنامه ينئ نه آ، بوداىنه برنامه: کنگره هنوز حزب را تشکيل نداد

گونه   هيچتقريبًا جداگانه مارکسيستی هاى و دستهها بين محفل،يک مرکز نميشد
  . نبوداىرابطه

 مجزای مارکسيستی را در يک حزب هاىکه سازمان لنين به منظور اين
 انقالبی ۀ نخستين روزنامتأسيس ۀديگر متصل نمايد  نقش متحد کند و به هم

  .را به ميان آورد" ايسکر "ــمارکسيستی برای سراسر روسيه يعنی 
آن دوران  ايجاد حزب واحد سياسی کارگری در ۀمخالفين عمد

نمودند و از  آنها لزوم چنين حزبی را انکار می. بودند " هااکونوميست"
لنين و . کردند  جداگانه پشتيبانی میهاىپراکندگی و اصول خرده کاری دسته

  .  متوجه ميساختها خود را درست بر ضد همينهاىی  وی ضربت"ايسکرا"
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 قدمی بود )١٩٠١-١٩٠٠" (ايسکرا "ۀ روزنامهاىانتشار نخستين شماره
 ايجاد واقعی حزب ۀ يعنی مرحل، جديد برداشته ميشداىکه به سوی مرحله

  .  پراکندههاى و محفلها کارگری روسيه از صورت دستهدموکراتسوسيال 
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  فصل دوم
.  کارگری روسيهدموکراتتشکيل حزب سوسيال 

 در ها و منشويکهاپيدايش فراکسيون بلشويک
  )١٩٠٤-١٩٠١ هاىسال(داخل حزب 

  
  

  ١٩٠٤-١٩٠١  هاى رونق نهضت انقالبی در روسيه در سال-١
  

  
اين بحران بزودی .  در اروپا بحرانی صنعتی ظهور کرد١٩ ۀدر پايان سد

تا سه هزار ) ١٩٠٣-١٩٠٠( بحران  هاىطی سال. روسيه را نيز در بر گرفت
 هزار نفر کارگر از کار اخراج و ١٠٠بيش از . بنگاه بزرگ و کوچک بسته شد

ه  باقی مانده بودند بهاکه در بنگاه از دست مزد کارگرانی. ريخته شدبه کوچه 
 کارگران در اعتصابات سابقًا جزئی را که هاىگذشت. طور فاحش کاسته ميشد

در آورده بودند اينک از ه اران بدسرسخت اقتصادی خود از چنگ سرمايه
  .شدميگرفته اران پس دطرف سرمايه

بر . ست ننمودی را باز نداشت و ُسبحران صنعتی و بيکاری جنبش کارگر
کارگران . گرفت خود میه  انقالبی بۀ کارگران بيش از پيش جنبۀعکس مبارز

سرانجام کارگران اقدام . از اعتصابات اقتصادی به اعتصابات سياسی پرداختند
 سياسی به هاى درخواست، دموکراسیىها آزادیۀ دربار، نمودهئیهابه نمايش
  .کشند را به ميان می"  تزارۀنيست باد سلطنت مستبد ":ورند و شعارآ ميان می

 اعتصاب اول ماه مه در کارخانه نظامی ابوخوف در ١٩٠١در سال 
در برابر .  مبدل به زد و خورد خونين بين کارگران و سپاهيان شدپترزبورگ

. کار ببرنده توانستند سنگ و آهن پاره ب  کارگران تنها می،سپاهيان مسلح تزار
پس از آن سرکوبی سخت پيش .  کارگران در هم شکسته شدۀرسختانمقاومت س

 گرفتار و ها بسياری در زندان، نفر از کارگران بازداشت شدند٨٠٠ تقريبًا: آمد
که " دفاع کارخانه ابوخوف" ليکن ، اعمال شاقه فرستاده شدندهاىبه تبعيد گاه

 وباعث توليد  بخشيداى قابل مالحظهتأثيرقهرمانانه بود در کارگران روسيه 
  .امواج احساسات همدردی در ميان کارگران گرديد

 بزرگ کارگران شهر هاى اعتصابات و نمايش١٩٠٢در ماه مارس سال 
.  روی ميدهد، باتوم تشکيل شده بوددموکرات سوسيال ۀباتوم که از طرف کميت
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  دهقانان ماوراء قفقاز را به حرکتهاىت باتوم کارگران و تودهظاهرًانمايش و ت
  . آورد

.  اعتصاب بزرگی واقع ميشود، در رستوف کنار دن١٩٠٢در همان سال 
 هاىنخست کارگران راه آهن اعتصاب کردند و بزودی کارگران کارخانه

برای . به حرکت در آورد را اعتصاب تمام کارگران. بسياری به آنها ملحق شدند
رگر گرد  هزار نفر کا٣٠ بيرون شهر طی چند روز تا هاىشرکت در ميتينگ

 را با بانگ رسا هادموکرات سوسيال هاى بيانيههادر اين ميتينگ. مدندآ می
 قادر به پراکندن اين هاپليس و قزاق. گفتند  سخن میهاسخنران. خواندند می

عده کارگر  که يک روزی فردای آن. مجامع چندين هزار نفری کارگران نبودند
 مناسبت مراسم دفن آنها بدست پليس کشته شد نمايش عظيمی از کارگران به

حکومت تزاری پس از احضار سپاهيان از شهرهای مجاور . ع پيوستوبوق
 دن ۀ کارگران روستوف را کميتۀمبارز. توانست اعتصاب را سرکوب نمايد

  . کارگری روسيه رهبری ميکرددموکراتحزب سوسيال 
در اين . خود گرفته تری ب  عظيمۀ باز هم جنب١٩٠٣اعتصابات در سال  

 ،باکو( سياسی روی ميدهد که ماوراء قفقاز اىسال در جنوب اعتصابات توده
را ) نوسالوي يکاتر، کييف،ُادسا(ترين شهرهای اوکرائين  و بزرگ)  باتوم،تفليس
گردد و فرقی که  تر از پيش می تر و منظم تاعتصابات سرسخ. گيرد فرا می
 در همه جا تقريبًاموقع   کارگر داشت اين بود که در اينۀ سابق طبقهاىبا جنبش
 سياسی کارگران را به عهده گرفته ۀ رهبری مبارزدموکرات سوسيال هاىکميته
  .بودند

  . انقالبی برميخاستۀ کارگر روسيه بر ضد زمامداری تزار به مبارزۀطبق
در بهار و تابستان سال .  خود را بخشيدتأثيرجنبش کارگری در دهقانان 

و در نواحی رود ولگا نيز  )پالتاوا و خارکوفدر اياالت ( در اوکرائين ١٩٠٢
 ،زدند دهقانان امالک مالکين را آتش می.  جنبش دهقانان توسعه يافتۀدامن
 و مالکين را که ٥ سران منفور زمستوها،کردند  مالکين را تصرف میهاىزمين

که قيام کرده بودند  بر ضد دهقانانی. رساندند از آنها نفرت داشتند به قتل می
صدها تن از آنها . انداختند سوی دهقانان تير میه  جنگی فرستاده ميشد وبنيروی

افکندند ولی   میهازندانه را بازداشت و رهبران و سازمان دهندگان قيام را ب
  .جنبش دهقانان با وسعت روز افزونی ادامه داشت

 و عمليات انقالبی کارگران و دهقانان نشان ميداد که در روسيه هاجنبش
  .را رسيده و نزديک ميشودانقالب ف

                                                 
 ــ  زمستو مجلسی بود که از طرف مالکين و اشراف و بورژوازی انتخاب ميشد   ــ  ٥

  .مترجم
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 انقالبی کارگران جنبش مخالفت آميز دانشجويان نيز نيرو ۀ مبارزأثيرتتحت 
 را ها دانشگاه، و اعتصابات دانشجويانهاحکومت در پاسخ نمايش. گيرد می
خيال افتاد تا دانشجويان ه  صدها دانشجو را به زندان انداخت و سرانجام ب،بسته

 ۀدر جواب اين اقدام دانش آموزان هم.  سازدسرکش را به سربازی روانه
 ۀ اعتصاب عمومی کلي١٩٠٢-١٩٠١ عالی در زمستان سال هاىآموزشگاه

  . گرفت  هزار نفر را در بر می٣٠اين اعتصاب تا . دانشجويان را تشکيل دادند
 ،ويژه فشار در حق دانشجويانه نهصت انقالبی کارگران و دهقانان ب

اصطالح در زمستوها نشسته ه  ليبرال را هم که ببورژوازی ليبرال و مالکين
حکومت تزاری که در حق " هاىزياده روی"بودند مجبور کرد که بر ضد 

  .خود را بلند کنند" اعتراض"نورچشمانشان يعنی دانشجويان شده است فرياد 
 هاىدستگاه.  زمسکايا اوپراوها بودند، زمستوهاهاىنقاط اتکاء ليبرال
 امور محلی مربوط به صرفًاناميدند که  يا اوپراوا میاداری محلی را زمسکا

. را اداره ميکرد) ها ساختن بيمارستان و آموزشگاه،راه سازی(روستائيان 
. نمودند  میء نقش بزرگی را ايفااىمالکين ليبرال در زمسکايا اوپراوا تا اندازه

 ،آميخته ميشدند با آنان تقريبًاآنان با بورژوازی ليبرال ارتباط  نزديکی داشتند و 
 زيرا خودشان هم در امالک خود از اقتصاديات نيمه سرواژ دست برداشته و آن

هر دو .  بيشتری داشت مبدل ميساختندۀکه صرف اریدرا به اقتصاديات سرمايه
 البته طرفدار حکومت تزاری بودند و ليکن با ها ليبرالۀاين دست

يدند که همانا اين ترس تزاريسم مخالفت داشتند و می" هاىروی زياده"
که  اينان در حالی. است که جنبش انقالبی را قوت بخشيده است" هاروی زياده"

م به واهمه افتاده بودند از انقالب باز هم بيشتر بيم ستزاري" هاىروی زياده"از 
تزاريسم دو مقصد را تعقيب " هاىروی زياده"د ض خود بر هاليبرال. داشتند
خواستند  که می  دوم آن،"به عقل بياورند" را که تزار نخست آن: نمودند می

 اعتماد ملت را بدست ،از تزاريسم را بر خود کشند" عدم رضايت شديد"نقاب 
وسيله بنياد   ملت و يا قسمتی از ملت را از انقالب روگردان سازند و بدين،آورده

  . انقالب را سست گردانند
ه موجوديت تزاريسم گونه خطری متوج  ليبرال هيچــالبته جنبش زمستوا 

تزاريسم " ازلی "ۀ از آن بود که پاياىحال اين گواه و نشانه ولی با اين. نمود نمی
  .چندان وضع خوشی ندارد

 بورژوازی موسوم ۀ به تشکيل دست١٩٠٢ ليبرال در سال ــجنبش زمستوا 
 بورژوازی ۀ آيندۀ حزب عمدۀاين هست. منتج گرديد") نجات" ("آسواباژدنيا"به 

  .داد  را تشکيل میهاسيه يعنی حزب کادتدر رو
تزاريسم که مشاهده ميکند چگونه در سراسر کشور جنبش کارگران و 

 برای متوقف ساختن ،گيرد دهقانان بيش از پيش چون جريان پر هيبتی دامنه می
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بر ضد اعتصابات و : جنبش انقالبی از هيچ گونه اقدامی فرو گذار نميکند
پاسخ عادی . کار برده ميشوده پيش نيروی جنگی بت کارگران بيش از ظاهرًات

 ها زندان، کارگران و دهقانان گلوله و تازيانه استهاىحکومت تزاری به جنبش
  . پر ميشوندهاو تبعيدگاه

" ماليم"حکومت تزاری در عين تشديد فشار سعی ميکند که اقدامات 
ارگران را از که ک کار برد تا آنه  فشار نداشته باشد را بۀديگری نيز که جنب

 به کار ميرود تا در تحت حمايت ئیهاکوشش. نهضت انقالبی منصرف نمايد
 در هااين سازمان. وجود آيده  جعلی کارگری بهاى سازمانها و پليسهاژاندارم

به نام ( زوباتوفی هاىو يا سازمان" سوسياليسم پليسی "هاىموقع سازمان آن
يسی کارگری را ايجاد کرده سرهنگ ژاندارمری زوباتوف که اين تشکيالت پل

ه  خود سعی داشت بمأمورين ۀوسيله اداره آگاهی تزار ب. ناميده ميشد) بود
کارگران تلقين نمايد که گويا حکومت تزاری خودش آماده است که کارگران را 

: گفتند  به کارگران میهازوباتوفی. در بر آوردن حاجات اقتصاديشان ياری نمايد
ز کارگران طرفداری ميکند ديگر به سياست مشغول که خود تزار ا هنگامی"

 در چند شهر هازوباتوفی". شدن و انقالب کردن برای چه الزم است
 زوباتوفی و با هاىمطابق نمونه سازمان. ئی از خود تشکيل دادندهاسازمان

مجمع " از طرف کشيش گاپون سازمانی به نام ١٩٠٤ در سال ،همان مقاصد
  .ايجاد شده بود" پترزبورگ  روسیهاىکارگران کارخانه

که جنبش کارگری را مطيع  ليکن مساعی اداره آگاهی تزاری به منظور اين
 اين قبيل ۀوسيله حکومت تزاری قادر نبود ب. ی نرسيدئو منقاد خود گرداند به جا

جنبش روز .  جلوگيری جنبش روز افزون کارگری بر آيدۀاقدامات از عهد
  .   پليسی را از سر راه خود روفتهاى سازمان کارگر اينۀافزون انقالبی طبق
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  . ساختن حزب مارکسيستیۀ لنينی دربارۀ نقش-٢
.  لنينۀبرای نقش" ايسکرا "ۀمبارز". هااکونوميست" اپورتونيسم 

مبادی ايدئولوژی حزب ". چه بايد کرد؟"کتاب لنين موسوم به 
  .مارکسيستی

  
  

 روسيه که راتدموک يکم حزب سوسيال ۀ کنگر١٨٩٨اگر چه در سال 
وجود ه  با وجود اين حزب هنوز ب،تشکيل حزب را اعالم داشته بود منعقد گرديد

 مرکزی حزب که در ۀتيکم.  حزب وجود نداشتۀنيامده بود و برنامه و آئين نام
 اول انتخاب شده بود توقيف گرديد و ديگر دوباره استقرار نيافت زيرا ۀکنگر

 اول تشتت و ۀ عالوه بر آن پس از کنگر.را بر قرار نمايد کسی نبود که آن
 عدم انتظام سازمانی حزب باز هم بيشتر ، ايدئولوژی و تفرقهۀپريشانی در زمين

  .تقويت يافت
 از حيث ؛ غلبه بر جنبش ناردنيکیۀ دور١٨٩٤-١٨٨٤ هاىاگر در سال

 ١٨٩٨-١٨٩٤ هاى سال.ی بوددموکراتايدئولوژی دوران آماده شدن سوسيال 
 ۀ پراکندهاى از سازماندموکراتايجاد يک حزب سوسيال  کوشش در ۀدور

 ١٨٩٨دوران پس از سال . که اين اقدام عقيم ماند ولو آن. مارکسيستی بود
. دوران قوت يافتن اختالل و بی نظمی ايدئولوژيکی و سازمانی در حزب گرديد

 کارگر که ۀ انقالبی طبقهاىفائق آمدن مارکسيسم بر اصول ناردنيکی و جنبش
 را نشان ميداد تمايل و عالقه مندی جوانان انقالبی را هانيت مارکسيستحقا

اين امر منجر به آن گرديد . مارکسيسم مد شد.  قويتر نمودهانسبت به مارکسيست
 مارکسيستی هاىسازمانه  از جوانان انقالبی از بين روشنفکران بئیهاکه توده

 سازمانی و سياسی بی  در امر، تئوری ضعيفآرو آور شدند که اينان در زمين
 تصورات غلطی غالبًا مارکسيسم تنها اطالع مبهم و تيره و ۀتجربه بوده و دربار

که "  علنیهاىمارکسيست" اپورتونيستی هاىداشتند که اين تغييرات را از نوشته
اين مراتب به . وردندآ  بدست می،انباشتند  میهامطبوعات را با آن نوشته

 ۀ مارکسيستی و به نفوذ روحيهاىسازمانانحطاط سطح تئوری و سياسی 
 تشتت و پريشانی ۀدر آن و توسع" علنی هاىمارکسيست"اپورتونيستی 

  .ايدئولوژيک و تزلزل سياسی و هرج و مرج سازمانی منتج گرديد
 لزوم تشکيل ،پيشروی روز افزون جنبش کارگری و نزديکی آشکار انقالب

 رهبری جنبش ۀا بتواند از عهدنمود ت حزب واحد متمرکز کارگر را ايجاب می
 هاى دستجات و محفل،ها کميته، ولی اوضاع مقامات محلی حزب،انقالبی بر آيد

شان   سازمانی و تشتت و پريشانیۀ آنها در رشتۀمحلی چنان رقت انگيز و تقرق
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 بازر بود که امر ايجاد چنين حزبی مشکالت اىاز حيث ايدئولوژی به اندازه
  . داشت را در براىفوق العاده

بايست حزب را در زير آتش  مشکالت تنها عبارت از آن نبود که می
 حزبی بهترين کارمندان هاى تزاريسم که از صفوف سازمانۀ بيرحمانهاىپيگرد

 ايجاد ،فرستاد  و اعمال شاقه میها زندان،ها آنها را به تبعيدگاه،را در ربوده
 محلی و کارکنان هاىهتياين دشواری نيز وجود داشت که قسمت مهم کم. نمود

آنها به جز کار محلی و کارهای کوچک روزمره خودشان چيز ديگری 
خواستند بدانند و به مضرات عدم يگانگی در تشکيالت و عقايد حزبی پی  نمی
 به تفرقه در حزب و هرج و مرج در ايدئولوژی آن عادت کرده ،بردند نمی

توان کار را از پيش   میبودند و معتقد بودند که بدون يک حزب واحد متمرکز
  . برد

 ،بايستی به اين عقب ماندگی برای ايجاد يک حزب واحد متمرکز می
  .فکری و پرداختن به کارهای جزئی مقامات محلی فائق آمد کج

 بسياری وجود داشتند که دارای ۀدر حزب عد. ولی اين پايان کار نبود
فکر " ("ميسلرابوچايا"جمله   از آن، چاپی ويژه خود بودندهاىارگان

اين . در خارجه بود") آرمان کارگر("رابوچيه دلو "در روسيه و ") کارگری
 سازمانی و تشتت و پريشانی ايدئولوژی حزب را از روی ۀعده وجود تفرق
را تمجيد و ستايش نيز ميکردند و بر آن  نمودند و چه بسا آن تئوری تبرئه می
 غير الزم ۀ کارگر وظيفۀ طبق ايجاد حزب واحد متمرکز سياسیۀبودند که وظيف

برای ايجاد .  و پيروان آنها بودندهااينان اکونوميست. و من در آوردی است
را " هااکونوميست"بايست   پيش از همه می،حزب متحد سياسی پرولتاريا

  .منکوب کرد
 همت طبقۀ کارگر حزب تأسيسلنين برای انجام اين وظايف و در راه 

  .گماشت
 ، کارگر از کجا بايد آغاز گرددۀ حزب متحد طبقتأسيسکه   اينۀدربار

 حزب تأسيسبعضی ها خيال ميکردند که . افکار و عقايد گوناگونی وجود داشت
 محلی هاى دوم حزب بايد شروع نمود تا اين کنگره سازمانۀرا از انعقاد کنگر

لنين مخالف اين عقيده و بر آن بود که پيش از . را متحد و حزب را تشکيل دهد
بايد . قاد کنگره بايد مسائل مربوط به مقاصد و وظايف حزب واضح گرددانع

بايد از حيث ايدئولوژی از .  چگونه حزبی هستيمتأسيسدانست ما خواستار 
 مقصد و ۀ با صداقت و آشکارا به حزب گفت که دربار،جدا شده" هااکونوميست"

 سوسيال ۀو عقيد" هااکونوميست "ۀ مختلف يعنی عقيدۀ حزب دو عقيدوظايف
الزم است در راه نظريات سوسيال دمکراسی .  انقالبی وجود داردهاىدموکرات

" هااکونوميست"که   چنان،انقالبی از راه مطبوعات شروع و تبليغات وسيع نمود
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 ،گونه تبليغات را ميکنند  مطبوعاتيشان برای نظريات خود اينهاىدر ارگان
 با فهم و ،ز اين دو جريان يکی را محلی امکان داد که اهاىالزم است به سازمان

کار ضروری مقدماتی انجام شد  که اين ادراک برگزينند و تنها پس از آن
  . حزب ممکن خواهد بودۀاحضار کنگر

  : اظهار ميداشتلنين صريحًا
  

ه که متحد گرديم ابتدا ب که متحد شويم و برای آن پيش از آن» 
  «. قرار دهيمطور قطعی و صريح الزم است خط فاصلی ميان خود

  ).  چاپ روسی٣٧٨ جلد چهارم ص لنين(
  

 کارگر را از ۀ حزب سياسی طبقتأسيسبهمين جهت لنين بر آن بود که 
 سياسی برای سراسر روسيه بايد آغاز نمود تا اين روزنامه ۀتشکيل روزنام

 تأسيسج کند و نيز بايد يبرای نظريات سوسيال دمکراسی انقالبی تبليغ و تهي
  . حزب گرددتأسيس اولين قدم در راه اىامهچنين روزن
 صريح ۀنقش" از چه بايد آغاز کرد؟" مشهور خود به نام ۀ مقال،لنين در

" چه بايد کرد؟" حزب را طراحی کرده و سپس در کتاب مشهورش به نام تأسيس
  :در اين مقاله لنين ميگويد.  اين نقشه شرح و بسط داده استۀدر بار
  

 نخستين گام عملی درراه ،روع فعاليت شۀ ما نقطۀبه عقيد»  
 اساسی که با ۀ آن رشت،مطلوب ما و سرانجام ٦ سازمانتأسيس

توانيم پياپی اين سازمان را رشد داده و عمق  نگاهداشتنش ما می
 سياسی برای ۀ روزنامتأسيس همانا ،بخشيده  و بسط و توسعه دهيم

ه ن است ببدون اين روزنامه غير ممک.... سراسر روسيه بايد باشد
طور مرتب تبليغ و تهييج را از نظر پرنسيب استوار و همه جانبه از 

 هميشگی و حياتی سوسيال ۀپيش برد و از پيش بردن اينها نيز وظيف
که   يعنی زمانی، ضروری زمان کنونی استۀويژه وظيفه دمکراسی ب

ترين طبقات  در آن عالقه به سياست و به مسائل سوسياليسم در وسيع
  ). چاپ روسی١١٠ ص ٤ جلد لنين( «. برانگيخته شده استاهالی 

  
 به هم پيوستگی حزب ۀ نه تنها بايد وسيلاىلنين بر آن بود که چنين روزنامه

 خواهد بود که از حيث تشکيالتی هم اى بلکه واسطه،از حيث ايدئولوژی باشد
  نمايندگان و خبرنگارانۀشبک.  محلی را در يک حزب متحد ميسازدهاىسازمان

                                                 
   تحريريههيئت  ــ . تأسيس حزب استۀصحبت دربار  ــ ٦



 ٤٦

چنان   آن،باشند  محلی میهاى که نمايندگان سازماناىچنين روزنامه
ورد که حزب از لحاظ سازمانی در پيرامون آن آ وجود میه بندی را ب استخوان

روزنامه نه تنها مبلغ منافع دسته جمعی و " زيرا به قول لنين ،گرد خواهد آمد
سته جمعی نيز  دۀچنين تشکيل دهند  بلکه هم، دسته جمعی استۀتهييج کنند

  ."ميباشد
  :لنين در همان مقاله گفته است که

  
 نمايندگان است که استخوان بندی آن سازمانی ۀهمانا اين شبک»  

قدر کفايت بزرگ که ه سازمانی ب: خواهد شد که برای ما الزم است
که  قدر کفايت وسيع و همه جانبه تا اينه  ب، کشور را فرا گيردۀهم

که   تا اين، به حد کفايت استوار، را انجام دهدتقسيم دقيق و مفصل کار
 کار ،هاو ناگهانی" پيچ و خم" در هر نوع ، بتواند در هر گونه شرايط

 نرم و چاالک باشد که از يک اى به اندازه، از پيش ببردخود را متواليًا
که دشمن قوی پنجه تمام   وقتی،طرف بتواند در ميدان باز مبارزه

 خود را کنار کشيده از طرف ،طه گرد آوردهنيروی خود را در يک نق
 ديگر از لختی و سستی دشمن استفاده نموده و در همان جا و همان

همان  («. موقع که از همه کمتر منتظر حمله است بر او حمله کند
  ). ١١٢کتاب ص 

  
  .باشد" ايسکرا "ۀ بايستی روزناماىچنين روزنامه
سياسی برای سراسر روسيه شد  ۀ چنين روزنامعينًا" ايسکرا"درحقيقت هم 

  . هم پيوستگی حزب را آماده نمودۀکه از حيث ايدئولوژی و سازمانی زمين
 لنين بر آن بود که حزب ، ساختمان و ترکيب خود حزبۀاما در مسئل

از دائره محدود کارکنان منظم کادر ) الف: بايستی عبارت از دو قسمت باشد
  وارد گردند يعنی کارکنانیاىبيون حرفهرهبری که در آن بايد پيش از همه انقال

 دارای حداقل اطالعات الزم ،که به جز کار حزبی از هر شغل ديگری آزادند
 سياسی و آموختگی سازمانی بوده و دارای هنر مبارزه با پليس ۀ تجرب،تئوری

 وسيع شعبات ۀاز شبک) تزاری و هنر پنهان شدن از دست پليس باشند و ب
ضاء حزب که از پشتيبانی و همدردی صدها هزار نفر  کثيراعۀ از تود،حزب

  .رنجبران برخور دارند
  :لنين مينويسد

  
که   بدون سازمان استوار رهبرانی ــ)١( معتقدم که من جدًا»  

کنند هيچ گونه جنبش انقالبی  مل دنبال میأديگر را بدون ت کار يک
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 خود به کهى ا که هر قدر دامنه توده ــ)٢ (،تواند مستحکم باشد نمی
قدر لزوم چنين سازمانی  همان..... تر باشد مبارزه جلب ميشود وسيع

تر  قدر هم مستحکم کدتر ميگردد و اين سازمان بايد همانؤم
طور کلی چنين سازمانی بايد در قسمت عمده ه  که ب ــ)٣...(شود

کار انقالبی اشتغال ه  بىاطور حرفهه عبارت از اشخاصی باشد که ب
 که در يک کشور استبدادی هر قدر ترکيب اعضاء  ــ)٤ (،داشته باشند

که در آن تنها اعضائی   تا آنجائی،چنين سازمانی را محدود تر بگيريم
 به فعاليت انقالبی مشغول شده و در هنر شرکت کنند که منحصرًا

قدر   همان، باشنداىمبارزه با پليس سياسی دارای اختصاص حرفه
قدر   همانــ) ٥(شوارتر ميگردد و چنان سازمانی د" بدام انداختن"

 خواه از ساير طبقات جامعه که ،طبقۀ کارگرترکيب افراد خواه از 
امکان شرکت در اين جنبش را داشته باشند و با فعاليت در آن کار 

  ). ٤٥٦همان کتاب ص (« .  ميشودتر وسيع ،کنند
  

 ۀاما راجع به خصلت حزبی که ايجاد ميگردد و نقش وی در مورد طبق
 لنين بر اين عقيده بود که ، حزبوظايف مقاصد و ۀچنين دربار کارگر و هم

 که ، کارگر و نيروی رهنمون جنبش کارگری باشدۀ طبقدستۀ پيشروحزب بايد 
غايت . وی راه را نشان دهده  پرولتاريا را متحد ساخته و بۀ طبقۀاين نيرو مبارز

. سوسياليسم استاری و برقرار نمودن دآمال حزب واژگون کردن سرمايه
ترين هدف وی برانداختن تزاريسم و بر پا ساختن نظم دموکراسی است  نزديک

اری غير دو چون بدون سرنگون کردن قبلی تزاريسم سرنگون ساختن سرمايه
 حزب در موقع کنونی عبارت از آنست که ۀ عمدۀراه وظيف ممکن است از اين

 خلق را به رستاخيز در ۀد و هم کارگر را برانگيزۀدر مبارزه عليه تزاريسم طبق
آورد و جنبش انقالبی خلق را بر ضد تزاريسم بسط و توسعه دهد و تزاريسم را 

  . برافکند،که مانع نخستين و جدی در راه سوسياليسم است
  :لنين ميگويد

  
 را قرار داده هاترين وظيفه تاريخ اکنون در برابر ما نزديک»  

اريای هر کشور ديگر  پرولتوظايف ترين نزديکاست که از 
ترين تکيه گاه  انجام اين وظيفه يعنی انهدام قوی.  استتر انقالبی

 ،ارتجاع آسيا نيز) اکنون ميتوانيم بگوئيم(ارتجاع نه تنها اروپا بلکه 
پرولتاريای روس را به پيشاهنگ پرولتاريای انقالبی بين المللی بدل 

  ). روسی٣٨٢ ص ٤ جلد لنين («. ميساخت
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  :ديگرو در جای 
  

ما بايد بخاطر داشته باشيم که مبارزه با حکومت برای » 
 مجزا تنها زد و هاىدست آوردن گذشته  جدا جدا و بهاىدرخواست

خوردهای کوچک با دشمن و جنگ و گريزهای کوچکی است که در 
.  ولی پيکار قطعی هنوز در پيش است،صفوف جلودار انجام ميشود

روی ما ه رويش قرار گرفته و از آنجا بدر مقابل ما دژ دشمن با تمام ني
بارانی از خمپاره و گلوله فرو ميريزد که بهترين مبارزان ما را از 

 قوای ۀما بايد اين دژ را تسخير کنيم و هر گاه هم. ميان ميبرد
پرولتاريای بيدار شده را با تمام قوای انقالبيون روس در يک حزبی 

سوی آن رو آور ه وسيه ب زنده و پاکدامن ر گرد آوريم که عناصر
زمان است که  و فقط آن.  اين دژ را هم تسخير خواهيم کرد،شوند
 :ی بزرگ پتر آلکسيف کارگر انقالبی روس انجام ميگيردئپيشگو

 ميليونها مردم کارگر بلند خواهد شد و يوغ استبداد که ۀبازوی ورزيد"
تاب ص همان ک ( «!" سرباز محافظت ميشود بباد فنا ميرودۀبا سرنيز

٩٥(  
  

 کارگر در شرايط استبداد ۀاين بود نقش لنين راجع به ايجاد حزب طبق
  .تزاری روسيه

.  لنين گشودندۀمل آتش خود را بر ضد نقشأبدون ت" هااکونوميست"
 ۀ عمومی سياسی عليه تزاريسم کار همۀ مدعی بودند که مبارز" هااکونوميست"

 ۀرو اين مبارزه برای طبق اينطبقات و پيش از همه کار بورژوازی است و از 
کارگر منافع جدی در بر ندارد زيرا منافع اساسی کارگران عبارت است از 

.  اقتصادی با اربابان برای  ازدياد مزد کار و بهبود شرايط کار و مانند آنۀمبارز
 سياسی با تزاريسم را مقصد ۀ بايد نه مبارزهادموکراتاز اين رو سوسيال 
ۀ مبارز" بلکه ،ار دهند و نه سرنگون ساختن تزاريسم رااساسی و آنی خود قر

تشکيل دهند و در ضمن " اقتصادی کارگران را بر ضد اربابان و حکومت
 اقتصادی با حکومت عبارت از مبارزه برای بهبود قوانين و ۀمفهوم مبارز

اطمينان ميدادند که " هااکونوميست". مقررات مربوط  به فابريک و کارخانه بود
  ".  سياسی دادۀ اقتصادی جنبۀبه خود مبارز"طرز ممکن ميبود بدين 

 لزوم حزب سياسی برای ۀکردند علي ت نمیأديگر جر" هااکونوميست"
 ولی آنها بر اين عقيده بودند که حزب ، کارگر در ظاهر اعتراض نمايندۀطبق

حزب نبايد در جنبش خود بخودی . نبايد نيروی رهمنون جنبش کارگری باشد
حزب بايد تنها . که رهبری هم بکند اينه رگر مداخله نمايد تا چه رسد ب کاۀطبق
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را مورد بررسی قرار دهد و از آن درس عبرت   آن،از اين جنبش پيروی نموده
  .گيرد

مدعی بودند که نقش عناصر آگاه در جنبش " هااکونوميست"سپس 
 نقش تشکيل کننده و رهنمای فهم سوسياليستی و نقش تئوری ،کارگری

را   ناچيز است و سوسيال دمکراسی نبايد کارگرانتقريبًا ناچيز يا ــوسياليستی س
 فهم سوسيالستی ترقی دهد بلکه برعکس بايد خود وی با آنها جور شود ۀتا درج
 سوسيال ،ترين قشر کارگر تنزل کند  متوسط و يا حتی عقب ماندهۀدرجه و ب

وجود آورد بلکه بايد منتظر  ه کارگر فهم سوسياليستی بۀدمکراسی نبايد در طبق
 فهم سوسياليستی را ، کارگر با قوای خودۀکه جنبش خود بخودی طبق باشد تا آن

  .وجود آورده ب
  آن"هااکونوميست" سازمان حزب که لنين طرح کرده بود ۀ نقشۀاما دربار

  ).شمردند که به جنبش خود بخودی روا ميشود يکنوع جبر و عنفی می(را 
ويژه در کتاب مشهور خود ه و ب" ايسکرا "ۀوزناملنين در صفحات ر

 هجوم "هااکونوميست" اپورتونيستی ۀاين فلسفه ب" چه بايد کرد؟"موسوم به 
  .را از بيخ و بن برانداخت آن، آورده
 عمومی سياسی با تزاريسم ۀ کارگر را از مبارزۀلنين نشان داد که طبق) ١

دی به ضد اربابان و حکومت  اقتصاۀ وظايف وی را به مبارز،روگردان نمودن
 ۀ به مثابــمحدود کردن و در نتيجه هم اربابان و هم حکومت را سالم گذاشتن 

 اقتصادی کارگران با ۀمبارز. محکوم ساختن کارگران به بندگی ابدی است
که نيروی   ترديونيونی است به منظور اينۀاربابان و حکومت عبارت از مبارز

  ولی کارگران ميخواستند نه،اری فروخته شودديهکار با شرايط بهتری به سرما
 ،اران با شرايط بهتری بفروشنددکه نيروی کار خود را به سرمايه تنها برای آن

اری که آنها را محکوم دمبارزه کنند بلکه نيز برای محو خود سيستم سرمايه
اران بفروشند و دچار استثمار دساخته که ناگزير نيروی کار خود را به سرمايه

 ــ تزاريسم ،ليکن مادام که در سر راه جنبش کارگری. نمايند  مبارزه می،ردندگ
 مبارزه با ۀتوانند دامن اری ايستاده است کارگران نمیدآن سگ زنجيری سرمايه

اری را توسعه دهند و قادر به بسط مبارزه در راه سوسياليسم دسرمايه
 ارگر عبارت از آنست کۀ حزب و طبقۀترين وظيف رو نزديک از اين. دنباش نمی

سوی ه ترتيب راه را ب که تزاريسم را از سر راه خود برکنار سازند و بدين
  .سوسياليسم باز نمايند

لنين نشان داد که جريان خود بخودی جنبش کارگری را ستودن و نقش ) ٢
 به ــ وقايع تنزل دادن ۀرا به نقش ثبت کنند رهمنون حزب را انکار نمودن و آن

 يک جريان خود بخودی و ۀدنباله و بدل کردن حزب ب" دنباله روی " تبليغۀمنزل
ه  عاطل و به جنبشی است که تنها به تماشای جريان خود بخودی و توکل بۀقو
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که کار را تا به حد  گونه تبليغ به معنی آنست اين. سير طبيعی حوادث قادر است
بارت اخری بی  کارگر بدون حزب و به عۀاز ميان بردن حزب کشانده يعنی طبق

 کارگر دشمنانی مانند ۀولی در چنين موقعی که در برابر طبق. سالح گذاشته شود
طرز جديد ه تزاريسم که با تمام وسايل مبارزه مسلح شده و بورژوازی که ب

طبقۀ ش را بر ضد امتشکل گرديده و از خود دارای حزبی است که مبارزه
را بی سالح گذاشتن خيانتی نسبت  طبقۀ کارگرند ا ايستاده، رهبری ميکندکارگر

  .  اين طبقه استهب
لنين نشان داد که در برابر جنبش خود بخودی کارگری سر فرود آوردن ) ٣

 تئوری سوسياليستی ، نقش فهم سوسيالستی،و نقش عناصر آگاه را پست شمردن
سوی فهم و ه  مسخره کردن کارگرانی است که باوًال:  معنی آن،را تنزل دادن

 بی بها ساختن تئوری در ی رو آور ميشوند و ثانيًائسوی روشناه ون بادراک چ
مدد آن حال ه قدر نمودن آن سالحی است که حزب ب  يعنی بی،چشم حزب

طور کامل و ه  غلتيدن ب و ثالثًا،حاضر را شناخته و آينده را پيش بينی ميکند
  .قطعی در منجالب اپورتونيسم است

  :لنين ميگويد
  

تواند وجود  نقالبی نهضت انقالبی نيز نمیبدون تئوری ا»  
تواند ايفاء کند که  نقش مبارز پيشرو را تنها حزبی می..... داشته باشد

  ). چاپ روسی٣٨٠ ص ٤ جلد لنين («. دارای تئوری پيشرو باشد
  
که ايدئولوژی  با ادعای آن" هااکونوميست"لنين نشان داد که ) ٤

طبقۀ تواند پديدار گردد   میبقۀ کارگرطسوسياليستی تنها از نهضت خود بخودی 
 ايدئولوژی سوسيالسيتی نه از ، را فريب ميدهند زيرا در حقيقت امرکارگر

وجود ه لزوم ب" هااکونوميست". يدآ جنبش خود به خودی بلکه از دانش پديد می
نمايد و بدينسان راه   انکار میطبقۀ کارگرآوردن آگاهی سوسياليستی را در 

 طبقۀ کارگررا در ميان  وازی را باز ميکنند و نفوذ و رسوخ آنايدئولوژی بورژ
 در آميختن جنبش کارگری با سوسياليسم را زير ۀآسان ميسازند و بنابراين ايد

  .خاک مدفون کرده به بورژوازی ياری ميکنند
  :لنين ميگويد

  
 سر فرود آوردن در مقابل جنبش خود بخودی هرگونه»  

و کاستن نقش " عنصر آگاه"ن نفش  هر گونه کوچک شمرد،کارگری
را  شمارد اين ی که خوار میکه شخص اعم از آن ،سوسيال دمکراسی
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 تقويت نفوذ ايدئولوژی بورژوازی در ۀ به منزلکامًال ،بخواهد يا نه
  )٣٩٠در همان کتاب ص  («. کارگران است

  
  : و کمی دورتر

  
يا ايدئولوژی بورژوازی و :  طرح ميشودطور تنها اينمسئله » 

  ....در اينجا حد وسطی وجود ندارد. سوسياليستی
هر گونه  ، خوار شمردن ايدئولوژی سوسياليستیهر گونهبنابراين 

 به خودی خود معنی تقويت ايدئولوژی بورژوازی ، از آندوری
  ).٣٩٢-٣٩١در همان کتب ص  (« .است

  
تيجه اين نه را تراز بندی نموده ب" هااکونوميست" اين خطاهای ۀلنين هم) ٥

خواهند يک حزب انقالب اجتماعی داشته باشند  نمی" هااکونوميست"ميرسد که 
اصالحات "اری آزاد کنند بلکه طالب يک حزب د را از سرمايهطبقۀ کارگرتا 

اری را در بر دارد و بهمين د سرمايهفرمانروائیهستند که صيانت " اجتماعی
به منافع اصلی باشند که نسبت  اصالح طلبانی می" هااکونوميست"نظر 

  . ورزند پرولتاريا خيانت می
 تصادفی نيست ۀدر روسيه پديد" اکونوميسم"لنين باالخره نشان داد که ) ٦

باشند و آنها در   میطبقۀ کارگر نفوذ بورژوازی در ۀوسيل" هااکونوميست"و 
 که ها اروپای باختری و در وجود رويزيونيستدموکراتاحزاب سوسيال 

در غرب ميان . باشند همدستانی دارند پورتونيست میطرفداران برنشتين ا
 جريان اپورتونيستی بيش از پيش مستحکم ميشد و اين هادموکراتسوسيال 

نسبت به مارکس قد علم کرده خواستار " آزادی تنقيد"جريان در زير پرچم 
خواست تعليمات مارکس از نو مورد بررسی قرار  بود يعنی می" تجديد نظر"

اين جريان خواستار آن بود که ). از همين جا پيدا شده" يزيونيسمرو"نام (گيرد 
لنين نشان .  از ديکتاتوری پرولتاريا صرف نظر شود، از سوسياليسم،از انقالب

 ۀی روس هم چنين راه انصرافی را در مورد مبارز"هااکونوميست"داد که 
  .انقالبی و سوسياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا در پيش گرفته بودند

چه بايد "چنين است تعاليم اساسی تئوريک که لنين در کتاب خود موسوم به 
  .بيان نموده است" کرد؟

ی رساند که يک سال پس از ئکار را به جا" ؟چه بايد کرد"انتشار کتاب 
 دوم حزب ۀتا موقع کنگر)  طبع شده بود١٩٠٢در ماه مارس سال (طبع آن 
 ۀتنها خاطر" اکونوميسم"ژی  از مواضع ايدئولو، روسيهدموکراتسوسيال 
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از طرف اکثريت حزب مانند توهين " اکونوميست"ناگواری باقی ماند و لقب 
  .تلقی ميشد
از حيث ايدئولوژی اپورتونيسم و " اکونوميسم" انهدام کامل جريان ،اين

  .دنباله روی و سير خود بخودی بود
  . اين نيستتنها محدود به" چه بايد کرد؟"ولی اهميت اثر لنين موسوم به 

عبارت از آنست که لنين در اين کتاب " چه بايد کرد؟"اهميت تاريخی 
  :مشهور خود

 هاىنخستين کسی بود که در تاريخ تفکر مارکسيستی سرچشمه) ١
 ها آشکار ساخت و نشان داد که اين سرچشمهکامًالايدئولوژی اپورتونيسم را 

ضت کارگری و پيش از همه عبارت است از سجود به عمل خود بخودی نه
  .خوار شمردن نقش آگاهی سوسياليستی در جنبش کارگری

 نيروی انقالبی کننده و ۀاهميت تئوری و آگاهی حزب را که به مثاب) ٢
  . به اوج خود رسانيد،رهنمون جنبش خود بخودی کارگری است

اصل مارکسيستی را در اين باره که حزب مارکسيستی عبارتست از ) ٣
  .طور درخشانی به ثبوت رسانده ا سوسياليسم بآميزش نهضت کارگری ب

مبانی ايدئولوژی حزب مارکسيستی را داهيانه مورد تجزيه و تحليل ) ٤
  .قرار داد

 ۀبيان شده سپس پاي" چه بايد کرد؟"اصول تئوريک را که در کتاب 
  .ايدئولوژی حزب بلشويک گرديد

 ۀبرله نقشتوانست  گونه خزائن تئوريک بود می که دارای اين" ايسکرا"
 دوم ۀ برله کنگر، برای گرد آوردن قوای حزب، حزبتأسيسلنين دائر به 

و عليه همه و " هااکونوميست" برله سوسيال دمکراسی انقالبی و عليه ،حزب
 را بگشايد و در اىهر گونه اپورتونيست و رويزيونيست باب تبليغات پر دامنه

  .واقع نيز بگشود
 حزب ۀبرنام.  حزب بودۀرح برنامتنظيم ط" ايسکرا"ترين کار  مهم

طبقۀ  ۀکه معلوم است بيان علمی مختصرمقصد و وظايف مبارز کارگری چنان
 آخرين مقصد نهضت انقالبی پرولتاريا و هم چنين در ،برنامه.  استکارگر
 هائی را که حزب در راه آخرين هدف خود برای اين درخواستهاخواست

رو هيچ ممکن نبود که تنظيم طرح  ز اينا.  نيز معين ميسازد،نمايد مبارزه می
  .برنامه دارای اهميت درجه اولی نباشد

بين لنين و " ايسکرا "ۀ روزنامۀ در داخل ادار،در موقع تنظيم طرح برنامه
اين . ئت تحريريه اختالف جدی به ميان آمديپلخانوف و نيز کارمندان ديگر ه

نين و پلخانوف را موجب  گسيختگی بين لکامًالاختالف و مباحثات نزديک بود 
که  اينه لنين موفق شد ب. وقت اين قطع رابطه روی نداد ولی در آن. شود
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 ديکتاتوری پرولتاريا در طرح برنامه داخل گردد و نقش ۀترين ماده دربار مهم
  .داده شود طور صريح نشانه  در انقالب بطبقۀ کارگررهنمون 

رضی هم بدست لنين انجام  راجع به مسئله ابرنامۀ حزبتدوين تمام قسمت 
لنين از همان زمان طرفدار ملی کردن اراضی بود ولی در نخستين . گرفت
که  ئیهايعنی آن زمين" هااترزکی" الزم دانست خواسته شود که ، مبارزهۀمرحل

 آنان قطع و ضبط کرده بودند هاىدهقانان از زمين" آزاد کردن"مالکين در وقت 
  . با ملی کردن زمين مخالفت کردپلخانوف. دهقانان داده شوده ب

 آينده هاى تا حدی مخالفتبرنامۀ حزب ۀ لنين با پلخانوف دربارهاىمباحثه
  . را بنا نهادها و منشويکهابين بلشويک
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تصويب .  کارگری روسيهدموکرات دوم حزب سوسيال ۀ کنگر-٣
  .برنامه و آئين نامه و ايجاد حزب واحد

 بلشويکی و : جريان در حزب در کنگره و پيدا شدن دوات اختالف
  .منشويکی

  
  

برله " ايسکرا" موفقيت آميز ۀطريق پيروزی اصول لنين و مبارز بدين
که آن   يا چنان، لنين همه شرايط اساسی را که برای ايجاد حزبۀ تشکيالتینقش

خط مشی .  آماده ساخت،گفتند برای ايجاد حزب حقيقی ضروری بود اوقات می
 در روسيه غالب گرديد و دموکرات سوسيال هاىاندر ميان سازم" ايسکرا"

  . دوم حزب ممکن بودۀاينک انغقاد کنگر
 کارگری دموکرات دوم حزب سوسيال ۀ کنگر١٩٠٣ژوئيه سال ) ٣٠ (١٧

ابتدا جلسات کنگره . کنگره در خارجه محرمانه منعقد شد. روسيه افتتاح گرديد
نگره اخطار کردکه بلژيک در بروکسل بود اما سپس پليس بلژيک به نمايندگان ک

  .گاه کنگره به لندن نقل مکان نمود آن. را ترک کنند
هر کميته اختيار .  نماينده به کنگره آمده بود٤٣ سازمان ٢٦رويهم رفته از 

. داشت دو نماينده به کنگره گسيل دارد و ليکن برخی تنها يک نفر فرستاده بودند
  .ند رای قطعی داشت٥١ نفر نماينده ٤٣بدينطريق 
 هاى مبنی بر پايهحقيقیايجاد حزب »  کنگره عبارت بود از ۀ عمدۀوظيف

 « پيش کشيده و مطرح گرديده بود" ايسکرا"اصولی و تشکيالتی که از طرف 
  ). چاپ روسی١٦٤ ص ٦ جلد لنين(

علنی چون دچار " ىهااکونوميست". ترکيب نمايندگان کنگره ناجور بود
دوره  طی اين" هااکونوميست"ولی .  نداشتندشکست شده بودند در کنگره نماينده

ه چنان ماهرانه به جلد ديگری در آمدند که توانستند از خود چند تن نماينده ب
 نمايندگان بوند هم تنها در گفتار با ،عالوه بر آن.  در کنگره جای دهنداىوسيله

  . بودند" هااکونوميست"تفاوت داشتند اما در کردار طرفدار " هااکونوميست"
بلکه مخالفين آن هم " ايسکرا"بدين طريق در کنگره نه تنها طرفداران 

  آنۀ نفر يعنی اکثريت بودند ولی هم٣٣" ايسکرا"ن اطرفدار. شرکت جستند
شمردند ايسکرائی و هواداران  می" ايسکرا"که خود را هواخواهان  کسانی

اران لنين يا طرفد. نمايندگان به چند گروه تقسيم گرديدند. حقيقی لنينی نبودند
 از مارتف پيروی ها نفر از ايسکرائی٩ رای داشتند ٢٤ استوار هاىايسکرائی

يک قسمت از نمايندگان بين .  نا استوار بودندهاىاينان ايسکرائی. کردند می
 رای ١٠گونه اشخاص در کنگره   اينــو مخالفين وی مردد بودند " ايسکرا"
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 نفر از ٣( رای داشتند ٨" ايسکرا"ر مخالفين آشکا. اينها مرکز بودند. داشتند
ی بيفتد تا ئ جداهاکافی بود که بين ايسکرائی). ها نفر بوندی٥و " هااکونوميست"

  .بتوانند تفوق حاصل نمايند" ايسکرا"دشمنان 
 ۀلنين قو.  وجود داشتاىاز اينجا نمايان است که در کنگره چه وضع پيچيده

  . سازدتأمينرا " کراايس"بسياری صرف کرد تا در کنگره پيروزی 
که در موقع  اى عمدهۀمسئل.  بودبرنامۀ حزبترين کار کنگره تصويب  مهم
 ۀ موجب اعتراض قسمت اپورتونيستی کنگره گرديد همانا مسئله برنامۀمذاکر

 اى در يک رشته از مسائل ديگر برنامههااپورتونيست. ديکتاتوری پرولتاريا بود
ويژه بر ضد ه  ولی مصمم شدند که ب، نداشتندنيز با قسمت انقالبی کنگره موافقت

 ديکتاتوری پرولتاريا مصاف دهند و بدان متکی بودند که يک سلسه از ۀمسئل
 راجع به ديکتاتوری اى خود مادهۀ خارجه در برنامدموکراتاحزاب سوسيال 

 سوسيال ۀديدند که اين ماده در برنام پرولتاريا ندارند و از اين رو ممکن می
  .وسيه نيز وارد نشود ردموکرات

 دهقانان ۀ راجع به مسئلهاى نسبت به وارد کردن درخواستهااپورتونيست
رو  اين اشخاص خواهان انقالب نبودند از اين. در برنامه نيز اعتراض ميکردند

جستند و نسبت به آنها احساسات   يعنی از دهقانان دوری میطبقۀ کارگراز متفق 
  .ناگواری داشتند

لهستان بر ضد حق ملل در تعيين  هاىدموکراتيال  و سوسهابوندی
 طبقۀ کارگرموخت که آ لنين هميشه می. نمودند سرنوشت خود اعتراض می

اعتراض بر ضد اين . موظف است بر ضد جبر و ستم ملی مبارزه کند
ناليسم و پيشنهادی در اين زمينه بود که بايد از انترناسيۀدرخواست برنامه به منزل

  .ظر نموده و حامی و مدد کار تعدی ملی شدپرولتاری صرف ن
کنگره .  اين اعتراضات ضربت کمر شکنی وارد آوردۀلنين به هم

  .پيشنهاد شده بود تصويب نمود" ايسکرا" را که از طرف اىبرنامه
.  حداقلۀ حداکثر و برنامۀ برنامــاين برنامه عبارت از دو قسمت بود 

 از انقالب ــ طبقۀ کارگرحزب  ۀ عمدۀ حداکثر حاکی بود از وظيفۀبرنام
اران و برقرار ساختن ديکتاتوری دسرنگون کردن حاکميت سرمايه،سوسياليستی
 حداقل حاکی بود از آن وظايف فوری حزب که هنوز پيش از ۀبرنام. پرولتاريا

اری و قبل از استقرار ديکتاتوری پرولتاريا دسرنگون کردن رژيم سرمايه
 استقرار جمهوری ،واژگون کردن سلطنت تزاربايستی انجام پذيرد يعنی  می

 ۀ نابود نمودن هم، ساعت روز کار برای کارگران٨معمول ساختن . يکدموکرات
که  ئیهازمين") هااترزکی("تمام   استرداد،بقايای اصول سرواژ در دهات
  .ندامالکين از دهقانان غصب نموده
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خواست ضبط در " هااترزکی" به جای درخواست استرداد هابعدها بلشويک
  .ندد اراضی مالکين را به ميان آورۀهم

  . بودطبقۀ کارگر حزب برنامۀ انقالبی ، دومۀ مصوبه در کنگرۀبرنام
که حزب ما پس از فتح   هشتم حزب يعنی تا زمانیۀاين برنامه تا کنگر

  .  وجود داشت، نوينی تصويب نمودۀانقالب برنام
 طرح مربوط به ۀره دربار دوم حزب به مذاکۀ کنگر،پس از تصويب برنامه

کنگره که برنامه را تصويب کرده و برای متحد ساختن . حزب پرداختۀنام نآئي
ۀ نام چنين آئين بايستی هم وجود آورده بود میه حزب از حيث ايدئولوژی پايه ب
 پراکندگی ، محفل بازی،که به اصول خرده کاری حزب را تصويب نمايد تا اين
  .ستحکم در حزب خاتمه داده شودسازمانی و فقدان انضباط م

 حزب در ۀنام  آئينۀ مسئل،ليکن اگر تصويب برنامه نسبتا به آسانی گذشت
از همه بيشتر اختالف آراء بر سر طرز .  سختی گرديدهاىکنگره موجب مجادله

چه کسی .  عضويت حزب شدت يافتۀنامه يعنی دربار  ماده يکم آئينۀافاد
 حزب از حيث ،ب چگونه بايد باشد ترکيب حز،ميتواند عضو حزب شود

 يعنی يک واحد کلی متشکل ويا يک چيز ،سازمانی چه صورتی به خود بگيرد
دو . نامه به ميان آمد  يکم آئينۀ اين بود مسائلی که به مناسبت مادــشکل باشد  بی

فرمول لنين که از آن پلخانوف و : ديگر در مبارزه بودند فرمول با يک
 ،پشتيبانی ميکردند و فرمول مارتف که پشتيبان آن آکسلرد استوار هاىايسکرائی
 آشکار هاى اپورتونيستۀ ترتسکی و هم، ناستوارهاى ايسکرائی،زاسوليچ

  .کنگره بودند
 ،پذيرد  را میبرنامۀ حزبفرمول لنين حاکی از آن بود که هر کسی که 

 ، آن استهاىحزب را از لحاظ مادی پشتيبانی ميکند و عضو يکی از سازمان
اما فرمول مارتف پذيرفتن برنامه و کمک مادی به . تواند عضو حزب بشود می

حزب را جزء شرايط ضروری عضويت حزب دانسته ولی شرکت در يکی از 
دانست و بر اين بود که عضو   حزب را شرط عضويت حزب نمیهاىسازمان

  .  حزب عضويت هم نداشته باشدهاىحزب ميتواند در يکی از سازمان
نمود که اعضای آن خودشان   تلقی می متشکلیۀدست ۀب را به مثابلنين حز

 آن هاىکنند بلکه در حزب از طرف يکی از سازمان خود را داخل حزب نمی
که مارتف  پذيرفته ميشوند و از اين رو تابع انضباط حزب ميگردند و حال آن

خود شکل معينی به نمود که از حيث سازمانی   چيزی تلقی میۀحزب را به مثاب
نمايند و بنابراين مادام که   را به حزب وارد میشان و اعضای آن خودنگرفته

باط ضگردند ناگزير نيستند که مطيع ان  حزب نمیهاىآنها داخل يکی از سازمان
  .حزب باشند
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طريق فرمول مارتف بر خالف فرمول لنين درهای حزب را به روی  بدين
در آستان انقالب بورژوازی . گشود  میکامًالعناصر ناستوار غير پرولتری 

 از انقالب موقتًا ميان روشنفکران بورژوازی کسانی بودند که ،يکدموکرات
توانستند به حزب مختصر  اين اشخاص حتی گاه گاهی می. کردند طرفداری می

خدمتی هم بکنند ولی اين اشخاص کسانی نبودند که داخل سازمان شوند و مطيع 
 ی را انجام داده و خود را در معرض خطری وظايف حزب،انضباط حزب گردند

نمودند   ديگر پيشنهاد میهاىمارتف و منشويک. که از آن ناشی بود قرار دهند
 اعضای حزب محسوب شوند و پيشنهاد ميکردند ۀکه اين قبيل اشخاص در زمر

حتی .  داشته باشندتأثيرکه به آنها اختيار و امکان داده شود تا در کارهای حزبی 
را در رديف   ميکردند که به هر اعتصاب کننده اختيار داده شود که خودپيشنهاد

 و ها، آنارشيستهاکه غير سوسياليست در صورتی" وارد کند"اعضای حزب 
  .ورزيدند ارها هم در اعتصاب شرکت می اس

 متشکلی که دقيقًا جنگاور و ،پارچه مد که به جای حزب يکآ چنين بر می
 لنين در کنگره مبارزه ميکردند طرفداران مارتف در راه آن لنين و طرفداران

خواستند حزب رنگ و وارنگ متفرق و بی شکلی داشته باشند که المحاله به  می
سبب اين رنگ و وارنگی و نداشتن انضباط مستحکم خود نتواند حزب 

  .جنگاوری گردد
 متفق گشتن آنها ، استوارهاى نا استوار از ايسکرائیهاىجدا شدن ايسکرائی

 ترازو را در اين ۀ کف، آشکار به آنهاهاى ملحق شدن اپورتونيست،ا مرکزب
 ٢٢ی عليه أ ر٢٨کنگره با اکثريت . تر ساخت موضوع به سوی مارتف سنگين

نامه را طبق فرمول مارتف تصويب   يکم آئينۀو با امتناع يک نفر مادرأی 
  .نمود

 ايجاد شد مهنا آئين يکم ۀ بر سر مادهاپس از شکافی که بين ايسکرائی
 با ،پايان کار خوده کنگره ب. مبارزه در کنگره بيش از پيش کسب شدت نمود

 ناشر افکار مرکزی حزب ۀ تحريريهيئتانتخاب دستگاه رهبری حزب يعنی 
ولی پيش از اقدام کنگره به .  مرکزی نزديک ميشدۀو کميت") ايسکرا("

  .ره تغيير داد پيش آمد چندی نمود که تناسب قوا را در کنگ،انتخابات
.  بوند بپردازدۀبايست به مسئل  کنگره می، حزبیۀنام به مناسبت طرح آئين

بوند مدعی بود که در حزب بايد موقعيت مخصوصی داشته باشد و تقاضا 
اگر با اين .  کارگران يهودی در روسيه بشناسدۀرا يگانه نمايند نمود که آن می

که الزم است کارگران را ش اين بود اتقاضای بوند موافقت ميشد معنی
 متحد هاى حزبی بر طبق قرائن ملی تقسيم کرده و از سازمانهاىدرسازمان
کنگره .  برحسب تقسيمات ارضی صرف نظر شودطبقۀ کارگرطبقاتی 

گاه طرفداران بوند کنگره را ترک   آن،ناسيوناليسم تشکيالتی بوند را رد نمود
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 آنها در ۀه کنگره از شناختن اتحاديک هم وقتی" هااکونوميست"دو نفر از . گفتند
  . از کنگره بيرون رفتند، حزب امتناع ورزيدۀخارجه به عنوان نمايند

خروج هفت نفر اپورتونيست از کنگره تناسب قوا را به نفع طرفداران لنين 
  .              تغيير داد

موضوع ترکيب مقامات مرکزی حزب از ابتدا مورد توجه مخصوص لنين 
 مرکزی انقالبيون متين و ۀلنين الزم ميدانست که برای کميت. تقرار داش

 مرکزی ۀطرفداران مارتف تالش ميکردند که در کميت. استواری انتخاب شوند
موضوع اکثريت  در اين. عناصر نا استوار و اپورتونيست را بيشتر انتخاب کنند

  .د مرکزی انتخاب شدنۀان لنين در کميترکنگره پيرو لنين شد و طرفدا
 پلخانوف و مارتف ،لنين" ايسکرا "ۀ روزنامۀبنا به پيشنهاد لنين برای ادار

" ايسکرا "ۀ تحريريهيئتمارتف در کنگره خواستار شد که برای . انتخاب شدند
که بيشترشان از طرفداران مارتف " ايسکرا" شش نفر اداره کنندگان سابق ۀکلي

سه نفری که . اکثريت آراء رد نمودکنگره اين پيشنهاد را با . بودند انتخاب گردند
 هيئتگاه مارتف اظهار داشت که در  آن. لنين پيشنهاد کرده بود انتخاب شدند

  . ارگان مرکزی شرکت نميکندۀتحريري
ی خود در موضوع دستگاه مرکزی حزب مغلوبيت أبدين طريق کنگره با ر

  . مستحکم ساختکامالًً طرفداران لنين را ۀطرفداران مارتف و غلب
 را در انتخابات ءاز همان وقت طرفداران لنين که در کنگره اکثريت آرا

بدست آوردند بلشويک ناميده ميشدند و مخالفين لنين که در اقليت بودند بنام 
  .ندامنشويک موسوم گرديده

  : دوم ميتوان به نتايج زيرين رسيدۀبا تلخيص کارهای کنگر
 و بر اپورتونيسم آشکار "اکونوميسم"کنگره پيروزی مارکسيسم را بر ) ١

  .و تثبيت نمود
 را دموکرات حزب سوسيال ،و آئين نامه را تصويب کرده برنامکنگره ) ٢
  . نمود و بدين طريق زمينه را برای يک حزب واحد فراهم ساختتأسيس
 اختالفاتی که ،کنگره وجود اختالفات جدی سازمانی را آشکار نمود) ٣

 از اصول هااولی.  تجزيه کردهاشويک و منهاحزب را به دو قسمت بلشويک
سوی ه  بهاودند و دومیمن موکراسی انقالبی پشتيبانی میدتشکيالتی سوسيال 
  .غلطيدند سوی منجالب اپورتونيسم میه منجالب سازمانی ب

 سابق يعنی یهاکنگره نشان داد که در حزب جای اپورتونيست) ٤
ند اهرا که مدتهاست از طرف حزب سرکوب شد" هااکونوميست"

  .نمايند  اشغال میها نو يعنی منشويکهاىاپورتونيست
 ، در ترديد و تزلزل بود،کنگره در قسمت تشکيالتی سربلند بيرون نيامد) ٥

 هر چند در آخر اصالح امتيازاتی قائل ميشد و هاحتی گاهی برای منشويک
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پذيرفت ولی با وجود اين نه فقط نتوانست در مسائل تشکيالتی پرده از روی 
 بردارد و آنها را در حزب مجزا سازد بلکه حتی چنين هاورتونيسم منشويکاپ

  .را هم در برابر حزب نتوانست بگذارد اىوظيفه
 و هاه مبارزه بين بلشويککآن گرديد  موجبات  اخير يکی ازۀاين نکت

 پس از کنگره نه تنها خاموش نشد بلکه بر عکس باز هم شدت هامنشويک
  .  بيشتری کسب کرد
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مليات افتراق آميز ليدرهای منشويک و تشديد مبارزه در  ع-٤
  . دومۀداخل حزب پس از کنگر

يک گام به پيش "کتاب لنين موسوم به . ها اپورتونيسم منشويک
  .ی تشکيالتی حزب مارکسيستن مبا."دو گام به پس

  
  

 با هامنشويک.  دوم مبارزه در داخل حزب باز هم شديدتر شدۀپس از کنگر
 دوم حزب را بر هم زنند و مراکز حزب ۀکوشيدند تصميمات کنگر تمام قوا می

 هيئت خواستار شدند که نمايندگان آنها را در هامنشويک. را بدست خود گيرند
 هيئت مرکزی به تعدادی داخل کنند که در ۀ ايسکرا و کميتۀ روزنامۀتحريري
بری  براها بلشويکۀ مرکزی هم با عدۀ روزنامه اکثريت و در کميتۀتحريري

 دوم ۀنگرککه اين مراتب مخالف با تصميمات مستقيم  نظر به اين. داشته باشند
 پنهان از هاگاه منشويک آن.  را رد کردندها تقاضای منشويکها بلشويک،بود

 ترتسکی ،س آن مارتفأ سازمان فراکسيونی ضد حزبی خود را که در ر،حزب
بر ضد "مارتف نوشته بود که  و آکسلرد  قرار گرفته بودند تشکيل دادند و چنان

 که آنها برای مبارزه با حزب برگزيده اىطريقه". لنينيسم قيامی را بر پا کردند
 آسيب وارد ، کارحزبیۀمختل ساختن هم"عبارت بود از ) به قول لنين(بودند 

مجمع "آنها در بين ".  اشکال تراشی برای هر چيزی و هر کاری،آوردن به کار
 آن از روشنفکران مهاجر ١٠/٩ روس که هاىکراتدموسوسيال " مقيم خارجه

 لنين و طرفداران ،و دور از جريانات روسيه بودند کمين کرده و از آنجا حزب
  .دادند لنين را مورد شليک قرار می

 دوم پلخانف با لنين ۀدر کنگر.  کمک کردهاپلخانف منتها درجه به منشويک
 مجال داد تا او را با تهديد به هاهمراه بود ولی پس از کنگره پلخانف به منشويک

 هاپلخانف تصميم گرفت هر طوری باشد با منشويک.  به واهمه اندازند،افتراق
 به سوی ،پلخانف را سنگينی بار خطاهای سابق اپورتونيستی وی". آشتی کند"

 سازشکار هاى و منشويکهاپلخانف که با اپورتونيست. کشاند  میهامنشويک
پلخانف خواستار شد که . ش هم منشويک از آب در آمد ديری نپائيد که خود،بود
 هيئت اداره کنندگان سابق منشويک که از طرف کنگره رد شده بودند جزو ۀهم

توانست با اين امر  بديهی است که لنين نمی. شوند" ايسکرا "ۀ روزنامۀتحريري
ر خارج شد تا موقعيت خود را د" ايسکرا "ۀ تحريريهيئتموافقت نمايد و لذا از 

 را سرکوب ها مرکزی حزب مستحکم نموده و از اين موضع اپورتونيستۀکميت
  .کند
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 اداره کنندگان منشويک ، کنگره را نقض نمودۀپلخانوف خود سرانه اراد
 ۀاز اين موقع يعنی از شمار. وارد ساخت" ايسکرا "ۀ تحريريهيئتسابق را به 

" ايسکرا "ۀوسيله  برا مبدل به ارگان خود کردند و" ايسکرا "ها منشويک،٥٢
  . مبادرت به تبليغ نظريات اپورتونيستی خويش نمودند

لنينی و " ايسکرای" را چون سابق" ايسکرای "،از همان وقت در حزب
منشويکی اپورتونيستی " ايسکرای" را به عنوان جديد" ايسکرای"بلشويکی و 
  .زبانزد ساختند

زه عليه لنين و  ارگان مبارهابا افتادن در دست منشويک" َايسکرا"
 گرديد و پيش از همه در زمينه مسائل سازمانی ارگان تبليغاتی هابلشويک

 متحد شده و هاو بوندی"هااکونوميست" با هامنشويک. اپورتونيسم منشويکی شد
گفتند عليه لنينيسم بنای ستيزه را  که خودشان می چنان" ايسکرا"در صفحات 

م سازشکار نگاه دارد و پس از اندک پلخانف نتوانست خود را در مقا. گذاشتند
هر کس : طور هم بايستی ميشد  اينمنطقًا. مدتی او نيز به ستيزه کاران پيوست
 پافشاری ميکند بايد به سوی اپورتونيسم هاکه در سازشکاری با اپورتونيست

 جديدی "ايسکرا"اظهارات و مقاالت فراوانی مانند تگرگ از صفحات . برود
مندرجات راجع به اين بود که حزب نبايد يک واحد متشکل باريدن گرفت و اين 

 بايد روا داشت که در جزو حزب دستجات آزاد و تک تک که مجبور به ،باشد
 بايد به هر ، حزبی نباشند وجود داشته باشندهاىتبعيت از تصميمات سازمان

و " اعتصاب کننده"چنان به هر  روشنفکری که از حزب طرفداری ميکند و هم
اختيار داده شود که خود را عضو حزب معرفی کند و " رد نمايش دهندههر ف"

" ظاهر سازی و کاغد بازی"تقاضای تبعيت از تمام تصميمات حزب گويا روش 
فشار " وارد ساختن يک ۀتقاضای تبعيت اقليت از اکثريت به منزل. است

 اعضا و رهبران ۀ درخواست تبعيت هم، اعضای حزب استۀبر اراد" مکانيکی
در حزب " حقوق سرواژ" عبارت از استقرار ،طور همانند به انضباط حزبه ب

اصول " برای ما"چنين مطالبی از اين قبيل که گويا در حزب  ميباشد و هم
پر هرج و مرج الزم است که به افراد " خود مختاری"مرکزيت الزم نيست بلکه 

  . حزب اختيار دهد تا تصميات حزب را اجرا نکنندهاىسازمان
ين نکات عبارت بود از يک تبليغ لجام گسيخته برای ايجاد خودسری در ا

 ۀ ستودن اصول انفرادی ويژ، تباه کردن روح و انضباط حزبی،سازمان
  .روشنفکران و روا دانستن بی انضباطی آنارشيستی

 آنها حزب را از ،گرداندند  آشکارا حزب را به قهقرا برمیهامنشويک
 تشکيالتی و محفل بازی و خرده ۀسوی تفرفه  بسوی عقب يعنیه  دوم بۀکنگر

  . ضربت قطعی وارد آيدهاالزم بود که به منشويک. کشاندند کاری می
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يک گام به پيش دو "اين ضربت را لنين در کتاب مشهور خود موسوم به 
  . از طبع خارج شد به آنها وارد آورد١٩٠٤که در ماه مه سال " گام به پس

لی تشکيالتی که از طرف لنين در اين کتاب اينک تعليمات و نظريات اص
شرح و بسط داده شده و سپس مبانی تشکيالتی حزب بلشويک را قرار داده 

  :است
 ، از آن ميباشداى و دستهطبقۀ کارگرحزب مارکسيستی يک قسمت از ) ١

 را طبقۀ کارگربنابراين هر دسته از .  دستجات بسياری داردطبقۀ کارگرولی 
 بيش طبقۀ کارگرفرق حزب با ساير دستجات .  ناميدارگرطبقۀ کنميشود حزب 

 ۀ دست، پيشروۀدست عادی نيست بلکه ۀاز همه در آن است که حزب يک دست
 است و با معرفت به زندگانی اجتماعی و طبقۀ کارگر  مارکسيستیۀ دست،آگاه

 طبقاتی مسلح است و به همين ۀقوانين تکامل حيات جامعه و دانش قواعد مبارز
از اين .  وی را رهبری نمايدۀ را هدايت کند و مبارزطبقۀ کارگرتواند  میعلت 

 طبقۀ کارگر حزب و ،طور که جزء و کل را نميشود به هم مخلوط کرد رو همان
توان خواستار آن بود که هر  نمی. ديگر مخلوط نمود را نيز نميشود به يک

 حزب را با  خود را عضو حزب معرفی نمايد زيرا کسی کهاىاعتصاب کننده
هر اعتصاب "کس سطح آگاهی حزب را تا سطح  طبقه مخلوط ميکند آن

 طبقۀ کارگر پيشرو آگاه ۀورد و حزب را به عنوان يک دستآ ين میئپا" اىکننده
هر " حزب عبارت از آن نيست که مقام خود را تا حد مقام ۀوظيف. از بين ميبرد
 را اى"اعتصاب کننده"گر و  کارۀکه تود  بلکه آنست،فرو آورد" اعتصاب کننده

  .ارتقاء دهدتا حد مقام حزب 
  :نويسد لنين می

  
و هنگام  ( طبقهۀ همتقريبًارو  ما حزب طبقه هستيم و از اين»  
بايستی تحت )  جنگ داخلی يک جا تمام طبقهۀ و در دور،جنگ

بايد به حزب ما هر چه ممکن است . رهبری حزب ما کار کند
ر گاه ما چنين بپنداريم که زمانی در ولی ه. تر متصل گردد محکم

 ۀ طبقه ميتواند تا درجۀ طبقات يا همۀ همتقريبًااری ددوران سرمايه
 خود دموکرات پيشروی خود و حزب سوسيال ۀآگاهی و فعاليت دست
هنوز هيچ سوسيال . خواهد بود" دنباله روی"و  ٧رشد يابد مانيلوفيسم 

اری حتی د دوران سرمايه در آن نکرده که دراى عاقل شبهه،دموکرات
تر و به فهم قشرهای رشد  که خيلی ساده( کارگران ۀسازمان اتحادي

 ۀ يا همطبقۀ کارگر ۀ همتقريبًاتواند  نمی) تر است نيافته بسی نزديک
                                                 

مانيلوف يکی از افراد کتاب گوگل موسوم به .  بی جنبشی و خياالت مهمل،یئتن آسا(   ــ٧
  ).مترجمــ است " ارواح مرده"
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 ۀ پيشرو و همۀفراموش کردن فرق بين دست. آن طبقه را فرا گيرد
ن  فراموش نمود،که بسوی وی گرايش و کششی دارند ئیهاتوده
 بيش از پيش قشرها تا اين مقام ارتقاء پيشرو و در ۀ دائمی دستۀوظيف
 تنها به معنی آن است که ما خود را فريفته و از بزرگی - ،پيشرو

 «. تر نمائيم  اين وظايف را تنگۀوظايفی که داريم چشم بپوشيم و دائر
  ). چاپ روسی٢٠٦-٢٠٥ ص ٦ جلد لنين(

  
 است بلکه در عين حال طبقۀ کارگرفهم  پيشرو و با ۀحزب نه تنها دست) ٢
 اعضاء ۀش برای همط نيز ميباشد که انضباطبقۀ کارگر متشکل ۀدست

 حزب هاى عضو يکی از سازمانحتمًارو اعضاء حزب بايد   از اين،اجباريست
 بلکه حاصل ، نبوددستگاه سازمانی طبقه و يک متشکلدستۀ هرگاه حزب . باشند

 خود را اعضای حزب معرفی ميکنند که به  از مردمی باشد کهاىجمع ساده
 و باشند متشکل نمی يعنی ، حزبی داخل نميشوندهاىيک از سازمان هيچ

صورت حزب هرگز   در اينــبنابراين مجبور نيستند تابع تصميمات حزب شوند 
 را طبقۀ کارگر ۀرا نداشت که مبارز  امکان آن،بود  واحدی نمیۀدارای اراد
 را هدايت طبقۀ کارگر عملی ۀدر صورتی ميتواند مبارزحزب تنها . رهبری کند
 ۀ اعضايش در يک دستۀ که هم،را به سوی هدف واحدی سوق دهد نمايد و آن

 متشکل واحد و يگانگی عمل و انضباط جوش خورده است ۀمشترکی که با اراد
  .باشند

 اين بود که در چنين موردی بسياری از روشنفکران هااعتراضات منشويک
 دانش آموزان و مانند اينها خارج از حزب خواهند ، دانشجويان،پروفسورها مثًال

خواهند داخل شوند به دليل   حزبی نمیهاىماند زيرا آنها به سازمانی از سازمان
که پلخانوف در  که يا انضباط حزبی بر دوش آنها سنگينی ميکند و يا چنان اين

 محلی را هاىی از سازماندخول به سازمان"که   دوم گفته بود برای آنۀکنگر
 به خود آنها ها اين اعتراضات منشويکۀضرب". برای خود عار ميدانند

 هاىکه از انضباط حزب و از دخول در سازمان برميگردد زيرا چنين اعضائی
کارگران از انضباط و سازمان .  برای حزب الزم نيستند،حزبی هراس دارند

عضو حزب گردند با کمال ميل داخل ترسی ندارند و آنها هر گاه مصمم شدند که 
ترسند روشنفکرانی  که از انضباط و سازمان می کسانی. شوند  میهاسازمان

 انفرادی هستند و آنها در واقع نيز خارج از حزب ۀهستند که دارای روحي
ستوار که  ا زيرا حزب از رو آوردن عناصری نا،مانند و چه بهتر از اين می

ند رها ا قوت گرفته،نقالب بورژوائی دمکراسیاکنون در دوران آغاز رشد ا
  . ميشود

  : لنين مينويسد
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 باشد هاحاصل جمع سازمانگويم که حزب بايستی  اگر من می»  
 در اين) نه حاصل جمع بسيط رياضی بلکه يک حاصل جمع مرکب(

وسيله با کمال روشنی و دقت تمايل و درخواست  من بدين... صورت 
دستۀ  به عنوان يک ،که حزب ئر بر ايندارم دا خودم را اظهار می

 باشد و تنها چنان عناصری تر متشکلقدر امکان بايد ه  ب، طبقهپيشرو
همان کتاب ص  («.....حداقل تشکل باشنده  بقائلرا بايد در برگيرد که 

٢٠٣(  
  :کمی دورتر

  
 از منافع قشرهای وسيع پرولتاريا گفتارفرمول مارتف در » 

روشنفکران  اين فرمول به منافع ردارک اما در ،مدافعه ميکند
 که از انضباط و سازمان پرولتاری پرهيز دارند خدمت بورژوازی

روشنفکران به عنوان قشر ت انکار ندارد که أهيچ کس جر. ميکند
طور ه باشند که ب اری عصر ما مید سرمايههاى در جامعهخاصی

ذيری  و انضباط و سازمان ناپهمانا روح انفرادی آنان ۀکلی مشخص
  )٢١٢همان کتاب ص  («.است

  :و باز هم
  

پرولتاريا تالشی ... پرولتاريا از سازمان و انضباط بيم ندارد» 
خواهند داخل  نخواهد داشت که آقايان استادان و دانش آموزان که نمی

که زير بازرسی تشکيالت کار   فقط در قبال اين،سازمان گردند
زب ما نه در پرولتاريا در ح...  اعضای حزب شناخته شوند،ميکنند

طبق روح تشکيالتی و  خودآموزی ،کرانبرخی از روشنفبلکه در 
  ) ٣٠٧همان کتاب ص  («. انضباط بحد کافی وجود ندارد

   
طبقۀ  ديگر هاى سازمانۀ است بلکه ميان همدستۀ متشکلحزب نه تنها ) ٣
قۀ طب ديگر هاى سازمانۀ همهدايت است که برای "شکل عالی سازمانی" کارگر
حزب به عنوان شکل عالی سازمانی عبارت از بهترين .  ايجاد شده استکارگر

 با معرفت نسبت به قواعد ،اشخاص طبقه ميباشد و اين اشخاص با تئوری پيشرو
 ۀ اين حزب برای رهبری هم، جنبش انقالبی مسلحندۀ و با تجربمبارزۀ طبقاتی

موظف است رهبری  هر گونه امکانی دارد و طبقۀ کارگر ديگر هاىسازمان
 به منظور خوار کردن نقش رهنمون حزب به سستی هاکوشش منشويک. کند
 ديگر پرولتاريا که از جانب حزب رهبری ميشود منجر هاى سازمانۀهم

 و بی سالح شدن پرولتاريا منتهی ی اين کوشش به سستــميگردد و بنابراين 
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ازمان سالح ديگری پرولتاريا در مبارزه برای حاکميت به جز س"ميشود زيرا 
  ).٣٢٨در همان کتاب ص " (ندارد
طبقۀ  ميليونی هاىتوده با طبقۀ کارگر دستۀ پيشرو مظهر ارتباطحزب ) ٤
 و هر قدر هم متشکل دستۀ پيشروحزب هر اندازه هم که بهترين .  ميباشدکارگر

 بدون افزودن و استوار ساختن ، غير حزبیهاىباشد باز هم بدون ارتباط  با توده
حزبی که در درون خود انزوا يافته و . تواند زندگی و رشد کند ن ارتباط نمیاي

را   خود را با طبقه از دست داده و يا حتی آنۀ بر کنار مانده و رابطاهاز توده
 را هم از دست بدهد و بنابراين ها بايد اعتماد و پشتيبانی توده،سست نموده است

رای زندگی کاملی باشد و رشد کند بايد که دا حزب برای اين.  فنا شودحتمًابايد 
 طبقۀ کارگر ميليونی ىهافزايد و از اعتماد تودها بيها ارتباط با تودههاىبر رشته

  .برخوردار گردد
  :لنين ميگويد

  
 همانا بايد ، باشددموکرات سوسيال ،حزبیکه  نآبرای »  

 چاپ ٢٠٨ ص ٦لنين جلد  («. دست آورده  را بپشتيبانی طبقه
  ).روسی

  
 را هاکه جريان کارش درست باشد و رهبری توده حزب برای اين) ٥
 ، واحدۀ دارای آئين نام، متشکل گرددمرکزيت انجام دهد بايد بر مبانی منظمًا

 ۀس خود سازمان واحدی در وجود کنگرأانضباط حزبی واحدی باشد و در ر
ه  ک، مرکزی حزب داشته باشدۀتي در وجود کمهاحزب و در فواصل بين کنگره

 زير هاى مطيع مرکز و نيز سازمانۀجداگان هاى سازمان،اقليت تابع اکثريت
 طبقۀ کارگربدون اين شرايط حزب .  عالی گردندهاىدست پيرو سازمان

  . خود نيستوظايفتواند حزب حقيقی بشود و در امر رهبری قادر به ايفای  نمی
 ، غير علنی بودن حزب در شرايط استبداد تزاریۀبديهی است نظري

 ،توانستند بنا به اصول انتخابات از پائين  حزبی در آن اوقات نمیهاىسازمان
ولی لنين بر آن .  مخفی داشته باشدۀ جنبکامًال گردند و حزب ناگزيربود تأسيس

 از همان نخستين روزهای الغاء ،بود که اين پديده موقتی در حيات حزب ما
 حزبی بر مبانی هاىازمانکه حزب آشکار و علنی ميگردد و س  وقتی،تزاريسم

 از ميان ، تشکيل شوديکدموکراتمرکزيت يک و بر مبانی دموکراتانتخابات 
  .خواهد رفت
  :نويسد لنين می

  



 ٦٦

 بلکه ، حزب ما از حيث شکل يک واحد تام و متشکل نبودسابقًا» 
 ء بود و از اين رو به جزاىتنها عبارت از مجموع دستجات جداگانه

توانست  در بين دستجات مناسبات ديگری نمی هافعل و انفعال انديشه
يم و اين به معنی آن ا ما حزب متشکلی شدهاکنون. هم وجود داشته باشد

 به نفاذ قدرت بدل گرديده و ها نفاذ انديشه،است که قدرتی ايجاد شده
در همان  («. باشند نيز مقامات پائينی حزب تابع مقامات عالی می

  ).٢٩١کتاب ص 
  

سازمانی و آنارشيسم اشرافی که  ٨ را به نيهيليسم ها منشويک،لنين
  :دارند متهم ساخته و مينويسد حکمرانی حزب و انضباط  آن را برخود روا نمی

  
ويژه مختص به يک نهيليست روسی ه اين آنارشيسم اشرافی ب» 
. سهمگينی است" فابريک"سازمان حزبی در نظرش چون . است

بردگی در  "ۀثريت به منزلاطاعت جزء از کل متابعت اقليت از اک
تقسيم کار تحت رهبری يک مرکز واحد از "...... نظرش جلوه ميکند

 در عين حال خنده آور و حزن انگيزی ،طرف وی موجب فريادهای
 ضمنًا(ميگردد "  کوچکهاى و پيچهاچرخ"بر ضد تبديل اشخاص به 

ن  تبديل مديران روزنامه به کارمندان عادی آ،بدترين نوع اين تبديل
 سازمانی حزب باعث اخم و دهن ۀياد آوری از آئين نام) شمرده ميشود

گردد و  می") فورماليستها"در حق (کجی تحقير آميز و نکوهش 
همان کتاب  («. نامه نيز ميتوان کار کرد  بدون آئيناصوًالميگويند 

  ).٣١٠ص 
  
 صفوف خويش را يگانگی اگر ميخواهد ،حزب درفعاليت عملی خود) ٦ 
 پرولتاری را که برای اعضای حزب اعم از واحد بايد انصباط ،ردنگاهدا

رو در حزب  ين ااز.  اجباريست معمول داردبالسويهرهبران و اعضای عادی 
غير "که برايشان رعايت انضباط اجباری نيست و " خواص"تقسيمی بين 

 بدون اين شرط.  نبايد وجود داشته باشد،که مجبورند تابع انضباط باشند" خواص
  .حفظ تماميت حزب و يگانگی صفوف آن غير ممکن است

  :لنين مينويسد
  

                                                 
 ١٩يکی از جريانات اجتماعی سدۀ . آيد می" هيچ"يعنی " نی هيل"از کلمۀ التينی (   ــ٨

 ، موهومات مذهبی،ليستیآاز قبيل فلسفۀ ايده: روسيه بود که تمام اصول مدنی آن زمان
  .)ــ مترجم.  شکل زندگی خانوادگی و عادات اخالقی را منکر بود،آداب
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 در دست مارتف و شرکاء بر ضد معقولفقدان کامل دالئل »  
 بهتر از همه ، روزنامه که از طرف کنگره تعيين شدهۀ تحريريهيئت

 يک ۀروحي!".... ما که سرف نيستيم: "با سخن خودشان مبرهن ميشود
شمارد و  می" ذوات برگزيده"ود را از روشنفکر بورژوازی که خ
 برتر ميگذارد به خوبی اى و انضباط تودهاىخويش را از سازمان توده

 سازمان و هرگونه.... روح انفرادی روشنفکران.... نمايان ميگردد
همان  («. رسد  به نظر میاصول سرواژانضباط پرولتاری مانند 

  )٢٨٢کتاب ص 
  :و در جای ديگر

  
 کارگر ، تشکيل ميگرددحقيقیزد ما يک حزب تدريج که نه ب» 

 ۀ جنگجوی ارتش پرولتاری را از روحيۀآگاه بايد فراگيرد که روحي
روشنفکران بورژوازی که با جمله پردازی آنارشيستی خود نمائی 

 کارگر آگاه بايد فراگيرد که نه تنها از اعضای ، باز شناسد،ميکنند
اجرای وظايف عضويت  ۀمطالبهم " اشخاص مافوق"عادی بلکه از 
  ).٣١٢همان کتاب ص  («. حزب را بنمايد

  
 را به هالنين که اختالفات را تلخيص نموده و تحليل نموده روش منشويک

معين کرده بود چنين عقيده داشت که "اپورتونيسم در مسائل سازمانی"عنوان 
 حزبی به سازمانکه به اهميت  يکی از گناهان اصلی منشويسم عبارت از آنست

.  سالح پرولتاريا در مبارزه برای آزادی خود ارزش کاملی نميدهدۀمنزل
 حزبی پرولتاريا برای پيروزی انقالب سازمان بر اين عقيده بودند که هامنشويک

 لنين بر آن بود که برای غلبه تنها يک ،هابر خالف منشويک. اهميت جدی ندارد
دست ه که پيروزی ب  اين به منظورــ ايدئولوژيک پرولتاريا کافی نيستاتحاد 
مستحکم "پرولتاريا " سازمانیيگانگی مادی " بايد يگانگی ايدئولوژيک را با ،آيد

 لنين معتقد بود که پرولتاريا تنها با چنين شرايطی ميتواند نيروئی غلبه "نمود
  .ناپذير شود

  :لنين مينويسد
  

 سالح ،پرولتاريا در مبارزه برای حاکميت به جز سازمان»  
 يک رقابت پر هرج و ۀ سلطۀپرولتاريا که به واسط.  نداردديگری

 و در زير بار کارهای ،اری از هم جدا ميشوددمرج در جهان سرمايه
فقر " در اعماق "دائمًايد و آ مشقت بار برای سرمايه از پای در می

 چنين پرولتاريائی فقط در ــافتد   به حالت بهيمی و انحطاط می،کامل
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 و ناگزير بدل نيز ــ مغلوب نشدنی شود نيروئیدل به  آن ميتواند بۀساي
 ۀواسطه  که اتحاد فکری وی از روی اصول مارکسيسم بــخواهد شد 

 طبقۀ کارگر زحمتکش را با ارتش هاوحدت مادی سازمانی  که ميليون
در قبال اين ارتش نه حاکميت فرتوت . وندد مستحکم گردديپ به هم می

 بين المللی که ۀياورد و نه حاکميت سرمايتواند تاب ب استبداد روس می
  ). چاپ روسی٣٢٨ ص ٦ جلد لنين («. رو به زوال است

  
  .رساند لنين کتاب خود را با همين سخنان جاويدان به پايان می

چنين است اصول اساسی سازمانی که لنين در کتاب مشهور خود به نام 
  .بيان نموده است" يک گام به پيش دو گام به پس"

که اين کتاب از روح حزبی در   اين کتاب پيش از همه در آنستاهميت
 اپورتونيسم ، از حزب بر ضد اخاللگران دفاع کرده،مقابل محفل بازی

 سازمانی حزب هاى را در مسائل سازمانی در هم شکسته و شالودههامنشويک
  .بلشويک را ريخته است

ن عبارت از اهميت تاريخی آ. ولی اهميت اين کتاب منحصر به اين نيست
 را به دانش حزبکه لنين در تاريخ مارکسيسم نخستين کسی است که  آنست

 در دست اصلی سالح رهنمون پرولتاريا و به عنوان سازمانعنوان يک 
پرولتاريا که بدون وجود آن در مبارزه برای ديکتاتوری پرولتاريا غلبه ممکن 

  . تنظيم نمود،نيست
لنين ميان کارمندان حزب " ام به پسيک گام به پيش دو گ"انتشار کتاب 

  . محلی در پيرامون لنين گرد آيندهاىمنجر به آن شد که اکثريت سازمان
مدند به آ تر گرد می  تنگها در پيرامون بلشويکهاليکن هر قدر سازمان

 ١٩٠٤در تابستان سال . شدند تر می همان اندازه هم رهبران منشويک خشمناک
 فاسد يعنی کراسين و هاى دو تن از بلشويکبا دستياری پلخانوف و خيانت

بديهی بود . دست آوردنده  مرکزی اکثريت را بۀ در کميتها منشويک،نوسکوف
 ۀو کميت" ايسکرا"از دست رفتن . کشانند  کار را به افتراق میهاکه منشويک

 ۀ بلشويکی ويژۀالزم بود روزنام. نمود  را دشوار میهامرکزی وضع بلشويک
 ۀکه کميت  نوين سوم حزب مورد لزوم بود تا اينۀانغقاد کنگر. خود دائر شود

  . خاتمه داده شودهاکار منشويکه  ب،وجود آوردهه ب ؟؟نویمرکزی 
  . دست به کار شدندهابرای اين امر لنين و بلشويک

در ماه .  سوم حزب اقدام به مبارزه نمودندۀ برای انعقاد کنگرهابلشويک
 نفر از ٢٢ری لنين مجلس مشورتی از  تحت رهبسوئيس در ١٩٠٤ل ااوت س
خطاب به "اين مجلس مشورتی پيامی را به عنوان .  تشکيل شدهابلشويک
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 مبارزه به منظور ۀ در حکم يک برنامهاتصويب نمود که برای بلشويک" حزب
  . سوم گرديدۀانعقاد کنگر

 هيئت)  قفقاز و شمال،جنوبی( بلشويک هاىدر سه کنفرانس ايالتی کميته
 سوم حزب مقدمات ۀ برای کنگرهيئت اکثريت انتخاب گرديد که اين ىهاکميته

  .ديد کار را تهيه می
به " ("وپريود" بلشويکی ۀ روزنامۀ نخستين شمار١٩٠٥ ژانويه سال ٤
  .نشر شد") پيش

ديگر يعنی  طريق در حزب دو فراکسيون عالحده جدا از يک بدين
 هاىارای مراکز و ارگان تشکيل گرديد که دها و منشويکهافراکسيون بلشويک
   . بودنداىمطبوعاتی جداگانه

  
  

  خالصه
  
  

 بر اثر رشد جنبش انقالبی کارگری در روسيه ١٩٠٤-١٩٠١ هاىدر سال
 مارکسيستی سوسيال دموکراسی نشو و نما يافته و مستحکم هاىسازمان

روش انقالبی " هااکونوميست" شديد اصولی با ۀدر مبارز. گردند می
از ميان " خرده کاری"تشتت ايدئولوژيک و . پيروز ميشودی لنينی "ايسکرا"

  .شود برداشته می
 سوسيال دمکراسی را به هم مربوط ۀ پراکندهاى و دستههامحفل" ايسکرا"

 دوم در سال ۀدر کنگر. نمايد  دوم حزب را فراهم میۀساخته مقدمات کنگر
 آئين  کارگری روسيه تشکيل يافته و برنامه ودموکرات حزب سوسيال ١٩٠٣

  . رهبری مرکزی حزب ايجاد شدهاى حزب تصويب و دستگاهۀنام
 دوم روی ۀکه در کنگر" ايسکرا" خط  مشی نهائیدر مبارزه برای فتح 

 کارگری روسيه دو دسته پيدا دموکراتداده بود در داخل حزب سوسيال 
  .ها منشويکۀ و دستهاگروه بلشويک: ميشوند

 دوم بر سر ۀ پس از کنگرهاويک و منشها بلشويکۀ اختالفات عمدۀدامن
  .ابدي مسائل سازمانی توسعه می

گردند و در حزب جای آنها را  نزديک می" هااکونوميست" به هامنشويک
 مسائل سازمانی ۀ در اوائل در رشتهااپورتونيسم منشويک. نمايند اشغال می
آنها  . مخالف حزب جنگاور انقالبی تيپ لنين هستندهامنشويک. بروز ميکند

آنان در حزب راه . سازمان و دنباله رو ميباشند شکل و بی فدار حزبی بیطر
 مرکزی را ۀو کميت" ايسکرا"دستياری پلخانف ه ب. گيرند افتراق در پيش می
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نمايند و اين مراکز را برای مقاصد افتراق آميز خود مورد استفاده  تصرف می
  .قرار ميدهند

اق را مشاهده ميکنند  تهديد افترها از طرف منشويکاهچون بلشويک
 محلی را به هاىآنها سازمان. را لگام زنند نمايند تا افتراق جويان اقداماتی می

خود را منتشر " وپريود "ۀ روزنام،نمايند  سوم بسيج میۀمنظور انغقاد کنگر
  .ميسازند
که جنگ روس و   در دورانی،طريق در آستان نخستين انقالب روس بدين

 سياسی مجزا ۀ مانند دو دستها و منشويکها بلشويک،ژاپن ديگر شروع شده بود
  . گذارند ديگر قدم به عرصه می از يک
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  فصل سوم
 در دوران جنگ روس و ها و بلشويکهامنشويک

  ژاپن و نخستين انقالب روس
  )١٩٠٧-١٩٠٤ هاىسال(

  
  

رونق روز افزون جنبش انقالبی  و  جنگ روس و ژاپن-١
مايش کارگران در برابر ن. پترزبورگ اعتصابات در ،درروسيه

. تيرباران نمايش دهندگان. ١٩٠٥ ژانويه سال ٩کاخ زمستانی 
  .آغاز انقالب

  
  

 بين دول امپرياليست بر سر تسلط بر اقيانوس آرام و ١٩ ۀ   در پايان سد
 نيز روسيۀ تزاریدر اين مبارزه .  شديدی کردندۀتقسيم چين شروع به مبارز

 ، آلمان، تزار به همراهی نيروی ژاپن سپاهيان١٩٠٠در سال . شرکت جست
انگليس و فرانسه در چين قيام ملی مردم اين کشور را که بر ضد 

هم دولت تزاری  پيش از آن.  بيگانه بود بيرحمانه فرو نشاندندهاىامپرياليست
 به پرت آرتور ليائوتونگ را با دژ ۀچين را مجبور کرده بود که شبه جزير

اک چين حق و اختيار ساختن راه آهن را به کف روسيه در خ. روسيه واگذارد
ساخته شده و برای ) گ و ژ د(در منچوری شمالی راه آهن خاوری چين . آورد

روسيۀ منچوری شمالی از طرف . دفاع آن نيروی روس به آنجا وارد گرديده بود
تزاريسم دست به سوی کشور کره .  مورد اشغال نظامی واقع شدتزاری
 ئیهادر منچوری نقشه"  زردۀروسي" روس برای ايجاد بورژوازی. زيديا می

  . طرح ميکرد
 ديگری مانند ژاپن ۀت خود در خاور دور با درندصرفًاتزاريسم در ت

يک کشور امپرياليستی تبديل گرديد و برای ه ژاپن خيلی زود ب. برخورد کرد
 آسيا و در نخستين مرتبه به زيان کشور چين کوشش ۀ در قارئیهاناشغال زمي

 درصدد تصرف کره و منچوری بود و همان روسيۀ تزاریکار ميبرد و مانند ه ب
انگلستان که از . پروراند هنگام خيال تصرف ساخالين و خاور دور را در سرمی

 در خاور دور هراس داشت محرمانه از ژاپن روسيۀ تزارینيرومند شدن 
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 که در بورژوازی بزرگ. رسيد می جنگ روس و ژاپن فرا. طرفداری ميکرد
 دولت ،ترين قشرهای مالکين جستجوی بازارهای نوينی بود و نيز مرتجع

  .نمودند تزاری را به اين جنگ تشويق می
 خود ،وی اعالن جنگ دهده که منتظر باشد دولت تزاری ب ژاپن بدون آن

 جاسوسی خوبی داشت ۀژاپن که در روسيه شبک. در شروع جنگ تقدم جست
ژاپن .  جنگ نيستۀ با حريفی روبرو شود که آماداميدوار بود در اين مبارزه

دژ روسی پرت آرتور ه  ناگهان ب١٩٠٤بدون اعالن جنگ در ماه ژانويه سال 
  .حمله ور شد و به ناوگان روس که در آنجا قرار داشت تلفات سنگينی وارد آورد

  .بدينسان جنگ روس و ژاپن آغاز گرديد
 ياری خواهد کرد تا موقعيت دولت تزاری اميدوار بود که اين جنگ او را

 او هاى ولی اميدواری،سياسی خود را مستحکم ساخته و از انقالب جلوگيری کند
  . تزاريسم را باز هم بيشتر متزلزل ساخت،جنگ.به باد رفت

ارتش روسيه که ساز و برگ و آموزش نظامی بدی داشت و زير 
  .ست ميخورد بی استعداد و خود فروش بود پياپی شکهاى ژنرالــسرپرستی 

در همه جا . بردند  سود میها و ژنرالمأمورين ،ارانداز اين جنگ سرمايه
که  هنگامی.  ميشدندنتأميوضع بدی ه  بسپاهيان. بازار دزدی رونق گرفته بود

 پر از هاىوری برای ارتش واگونآصورت خندهه رسيد ب  توپ نمیۀگلول
 ما را با گلوله هاژاپنی: "ندگفت سربازان با اندوه می.فرستادند می" شمايل مسيح"

 را حمل هاکه زخمی قطارهای ويژه به جای اين". و ما آنها را با شمايل ميکوبيم
  . حمل ميکردند، تزاری به يغما برده بودندهاىو نقل کنند اموالی را که ژنرال

آنها ارتش .  دژ پرت آرتور را محاصره و سپس تسخير نمودندهاژاپنی
در .  پی در پی در نزديکی موکدن تار و مار کردندهاىتزاری را پس از شکست

 هزار تن ١٢٠ ارتش سيصد هزار نفری تزاری در حدود ،اين زد و خورد
ی تزار که از ئ سوسيما نيروی درياۀپس از آن در تنگ.  و اسير داد، زخمی،کشته

دريای بالتيک برای کمک به پرت آرتور محصور اعزام گرديده بود به کلی تار 
 کشتی ١٣: شکست سوسيما به معنی فالکت کامل بود.  و از ميان رفتو مار شد

 غرق و نابود و چهار تای آنها اسير ، کشتی جنگی که تزار فرستاده بود٢٠از 
  . جنگ را به کلی باختروسيۀ تزاری. شد

. دولت تزاری ناگزير گرديد که با ژاپن پيمان صلح شرم آوری منعقد سازد
ده و دژ پرت آرتور و نيمی از ساخالين را هم از ژاپن کشور کره را متصرف ش

  .دست روسيه گرفت
. دانست  ملت خواستار اين جنگ نبود و آن را به زيان روسيه میۀتود

  .دوش ملت بوده  بروسيۀ تزاریکشيدن جور گران عقب ماندگی 
  .  نسبت به جنگ فرق داشتها و منشويکها نظر بلشويک
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 ،تزار" ميهن"راشيب دفاع از  از آن جمله ترتسکی در سهامنشويک
  .اران در غلتيدنددمالکين و سرمايه

 بر عکس بر آن بودند که در اين جنگ غارتگرانه هالنين و بلشويک
شکست دولت تزاری سودمند است زيرا منجر به سستی تزاريسم و نيرو گرفتن 

  .انقالب ميگردد
ترين  شکست نيروهای تزاری پوسيدگی تزاريسم را در برابر چشم وسيع

 خلق نسبت به هاى بر کينه  و بيزاری توده، ملت آشکار ميساختهاىتوده
لنين مينويسد که سقوط پرت آرتور آغاز . تزاريسم روز به روز افزوده ميشد

  .سقوط استبداد است
.  انقالب را خفه کند ولی کار ديگر گون شد، جنگۀوسيله تزار ميخواست ب

  .جنگ روس و ژاپن انقالب را پيش انداخت
. تر ميساخت اری را شديدد ستم سرمايه،روسيۀ تزاریستم تزاريسم در 

اران و از زحمات شاقه بلکه از محروميت دکارگران نه تنها از استثمار سرمايه
رو کارگران آگاه  از اين. کشيدند تمام ملت از حقوق اجتماعی نيز رنج می

هر و دهات را  شدموکرات عناصر ۀکوشيدند تا سرپرستی جنبش انقالبی هم می
شمار  دهقانان از بی زمينی و از بقايای بی. د تزاريسم به عهده گيرندضبر 

.  بودندهاآنان در زير يوغ مالکين و کوالک. اصول سرواژ به ستوه آمده بودند
 سکنی داشتند زير يک فشار مضاعف يعنی ظلم روسيۀ تزاریمللی که در 

 هاىبحران اقتصادی سال. ندناليد اران خودی و روسی میدمالکين و سرمايه
جنگ باز هم بر .  رنجبر را شديدتر نمودهاى تيره روزی توده١٩٠٣-١٩٠٠

 را نسبت به تزاريسم ها  جنگ بيزاری تودههاىشکست. حدت آن افزود
  .ی ملت لبريز ميشدئ شکيباۀکاس. ساخت تر می نيرومند

  .د بود کفايت موجوۀکه نمايان است موجبات انقالب فزون از انداز چنان
 بلشويکی شهر باکو اعتصاب ۀ تحت رهبری کميت١٩٠٤در ماه دسامبر 

اين اعتصاب با . وسيع کارگران باکو که به خوبی تشکيل گرديده بود برپا شد
پيروزی و با بستن پيمان دسته جمعی بين کارگران و صاحبان صنايع نفت که در 

  .فتتاريخ جنبش کارگری روسيه نخستين پيمان بود فرجام پذير
اعتصاب باکو در ماوراء قفقاز و يک رشته از نواحی روسيه آغاز دوران 

  .رونق انقالبی گرديد
  

ت ظاهرًا عالمتی بود که موجب تۀاعتصاب باکو به منزل» 
  .)استالين( «.  ژانويه و فوريه سراسر روسيه شدهاىافتخار آميز ماه
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 قبل از رگبار  طوفان بزرگ انقالب مانند تابش برقۀاين اعتصاب در آستان
 سر آغاز طوفان انقالب پترزبورگ در ١٩٠٥ژانويه سال ) ٢٢ (٩وقايع . بود
  .شد

 در پترزبورگ ۀترين کارخان  در بزرگ١٩٠٥سوم ماه ژانويه سال 
اعتصاب شروع ) که اکنون کارخانه کيروف ناميده ميشود(کارخانه پوتيلوف 

 ۀدامن. رخانه سرگرفتاين اعتصاب به علت اخراج چهار نفر کارگر از کا .شد
 هاى کارخانه و فابريک،اعتصاب در کارخانه پوتيلوف به سرعت وسعت يافت

ه جنبش ب. اعتصاب همگانی شد.  هم به اين اعتصاب پيوستندپترزبورگديگر 
حکومت تزاری بر آن شد تا جنبش را از . فزونی نهاده طور سهمگينی رو ب
  .همان آغاز فرونشاند
 از اعتصاب پوتيلوف بود که پليس به دستياری  پيش١٩٠٤هنوز در سال 

مجمع کارگران "کشيش فتنه انگيزی به نام گاپون تشکيالتی از خود موسوم به 
 پترزبورگاين تشکيالت در تمام نواحی . وجود آورده ب"  روسهاىکارخانه
 هاىکه اعتصاب در گرفت گاپون کشيش در جلسه هنگامی.  داشتئیهاشعبه

 ۀ ژانويه هم٩در : قرار زيرين پيشنهاد کرده  انگيزی ب فتنهۀمجمع خود نقش
 کليسا و تصاوير تزار را هاىکارگران گرد آيند و با آرامی و مسالمت علم

 خود به تزار هاى نيازمندیۀسوی کاخ زمستانی بروند و درباره برداشته ب
تزار به قول او در برابر خلق ظاهر خواهد شد و به سخنان .  بدهنداىعريضه
گاپون برای کمک به . خواهد داد و حاجتشان را بر خواهد آورد وش فراوی گ

منظور که کارگران تيرباران شوند و  بدين:  آگاهی تزار برخاستمأمورين
زيان حکومت تزاری پايان ه  پليس بۀ ولی نقش، خون گرددۀجنبش کارگران غرق

  . يافت
حات و اصال. اين عريضه در جلسات کارگران مورد مشورت قرار گرفت

که آشکارا  نآ هم بدون هادر اين مجالس بلشويک. تغييراتی در آن داده شد
ی ئ آنان تقاضاهاأثيرتتحت نفوذ و. کردند را معرفی نمايند سخنرانی می خودشان

 آزادی ،به آن عريضه عالوه شد که عبارت بود از آزادی مطبوعات و بيان
. رژيم دولتی روسيهسسان برای تغيير ؤ احضار مجلس م، کارگرانۀاتحادي

 ، جدا کردن کليسا از دولت و خاتمه دادن به جنگ،تساوی عموم در مقابل قانون
  .برقراری هشت ساعت روز کار و واگذاری زمين به دهقانان

ساختند   در اين مجالس سخنرانی نموده برای کارگران مدلل میهابلشويک
ست آورد بلکه با سالح ده توان ب که آزادی را با خواهش و التماس از تزار نمی

 اعالن خطر ميکردند که کارگران مورد هابلشويک. ورندآ دست میه را ب آن
ت در ظاهرًاتوانستند آنها را از ت ولی با اين حال نمی. شليک واقع خواهند شد
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کردند که  قسمت مهم کارگران هنوز باور می. برابر کاخ زمستانی باز دارند
  : را فرا گرفتهانبش با نيرومندی شگفتی تودهج. تزار به آنها کمک خواهد کرد

  :بورگ چنين گفته شده بودز کارگران پترۀدرعريض
  

 زنان و کودکان و ،پترزبورگما کارگران شهر ! شهريارا» 
يم ا ما به پيشگاه تو رو آوردهۀپدران و مادران بی پشت و پناه سالخورد

 بر ما ستم ،يماهما به کلی بی پناه شد. که حقيقتی و پشت و پناهی يابيم
 طاقت فرسا به ما آزار و جور هاى رنجۀوسيله  ب،دارند روا می

 ما را در شمار انسان ، ما را مورد سخريه قرار ميدهند،رسانند می
 ۀورديم ولی رفته رفته ما را به ورطآ ما تاب هم می...ورندآ نمی
خودسری و . اندازند  محروميت از حقوق و جهالت می،گدائی

ی ما به آخرين درجه ئشکيبا...... وردآ ا را به جان میبيدادگری م
 ترس آوری فرا رسيده که مرگ بهتر از ۀبرای ما آن لحظ. رسيده
  «.... تحمل ناپذير استۀ اين شکنجۀادام

   
سوی کاخ زمستانی که در ه  صبح زود کارگران ب١٩٠٥نهم ژانويه سال 

 ، با زنان، خودۀ تمام خانوادکارگران با. آن هنگام تزار در آنجا بود روانه شدند
 هاىآنها تصاوير تزار و علم. رفتند کودکان و پيران سالخورده نزد تزار می

.  ثنا خوانی ميکردند و بدون سالح ميرفتند،بردند  همراه می،کليسا را برداشته
  . هزار نفر گرد آمده بودند١٤٠رفته بيش از   رويهمهادر خيابان

وی فرمان داد که به طرف .  پيشواز کردنيکالی دوم آنها را با درشتی
دست ه در اين روز بيش از هزار نفر کارگر ب. کارگران بی سالح شليک کنند

 پترزبورگ هاىخيابان. سپاهيان تزاری کشته و بيش از دو هزار هم زخمی شدند
  .از خون کارگران رنگين شد

زداشت بسياری از آنها کشته و يا با.رفتند  همراه کارگران میهابلشويک
که از خون کارگران رنگين شده بود  ئیهان در همانجا در خياباهابلشويک. شدند

فهماندند که دراين جنايت وحشتناک گناهکار کيست و چگونه  به کارگران می
  .بايد با آن مبارزه کرد

در روز نهم . ناميده شد" يکشنبه خونين"روز نهم ژانويه از آن وقت روز 
در اين روز ايمان کارگران به .  خونينی گرفتندژانويه کارگران درس عبرت

کارگران دريافتند که تنها با مبارزه ميتوانند حقوق خود را به . تزار تيرباران شد
 کارگر هاى نهم ژانويه شامگاهان در برزن،روز در خود همان. کف آورند

ا تزار به م: "گفتند کارگران می.  سنگر بندی کردندها کارگران در خيابان،نشين
  !". هم از ما نوش جان خواهد کردىاضربه"ضربه زد 
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خشم و . خبر وحشتناک جنايت خونين تزار در همه جا طنين انداخت
شهری نبود که در آن .  کشور را فرا گرفتۀ و همطبقۀ کارگر ۀبيزاری هم

کارگران به عنوان اعتراض بر ضد جنايت تزار اعتصاب نکنند و 
نيست " با شعار هاان اکنون ديگر در خيابانکارگر.  سياسی ندهندهاىدرخواست
 ۀ اعتصاب کنندگان در ماه ژانويه به پيکرۀشمار. دادند نمايش می" باد استبداد

تعداد اعتصاب کنندگان در ظرف .  هزار نفر بالغ گرديد٤٤٠هنگفتی يعنی به 
  .جنبش کارگری اوجی تمام يافت.  از تمام ده سال گذشته بيشتر بوديک ماه

  . ر روسيه آغاز شدانقالب د
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افزايش نهضت .  کارگرانهاى اعتصابات سياسی و نمايش-٢
  ".پوتيومکين"شورش در کشتی زره دار . انقالبی دهقانان

  
  

 سياسی شديدتری به خود ۀ انقالبی کارگران جنبۀپس از نهم ژانويه مبارز
ت همدردی به اعتصابات کارگران از اعتصابات اقتصادی و اعتصابا. گرفت

 و در برخی نقاط به پايداری مسلحانه در برابر سپاهيان تزار هاسياسی و نمايش
 مهم کارگران در آنجا متمرکز بودند هاىدر شهرهای بزرگی که توده. پرداختند

 شديد و ۀويژه جنبه  ورشو و ريگا و باکو اعتصابات ب، مسکو،پترزبورگمانند 
صفوف پرولتاری مبارز کارگران فلز سازی قرار در نخستين . متشکلی داشت
 پيشرو کارگران با اعتصاب خود قشرهائی را که کمتر هاىدسته. گرفته بودند

. انگيختند  را به مبارزه برمیطبقۀ کارگر ۀ هم،آگاه بودند به حرکت در آورده
  .افتي نفوذ سوسيال دمکراسی به سرعت فزونی می

ی با پليس و ئم با زد و خوردهاأنقاط تورشته   اول ماه مه در يکهاىنمايش
 شليک به نمايش دهندگان چند صد تن ۀدر ورشو در نتيج. سپاهيان ميگرديد

 کارگران بنا به دعوت سوسيال ،به شليک ورشو. کشته و زخمی گرديدند
در .  اعتصاب همگانی اعتراض آميزی پاسخ دادندۀدمکراسی لهستان به وسيل
در اعتصابات ماه مه .  موقوف نميشدهاو نمايش هاظرف تمام ماه مه اعتصاب
اعتصاب عمومی .  هزار کارگر شرکت ورزيد٢٠٠درسراسر روسيه بيش از 

بيش از پيش کارگران .  لدز و ايوانووزنسنسک را فرا گرفته بود،کارگران باکو
. اعتصابی و شرکت کنندگان در نمايش با سپاهيان تزاری زد و خورد ميکردند

 هاى لدز و مکان، ريگا،ُادسا از شهرها مانند اىخوردها در عدهگونه زد و  اين
  .پيوست ديگر به وقوع می

 شديدی ۀويژه در شهر لدز مبارزه جنبه  بــدر مرکز مهم صنعتی لهستان 
 سنگر ها شهر را با دههاى و خيابانهاکارگران لدز کوچه. خود گرفته ب

ا سپاهيان تزاری در ب) ١٩٠٥ ژوئن سال ٢٤-٢٢(پوشاندند و سه روز تمام 
 مأتوت مسلحانه با اعتصاب عمومی ظاهرًادر اينجا ت.  پيکار ميکردندهاخيابان

  .دانست ت مسلح کارگران در روسيه میظاهرًالنين اين پيکارها را نخستين ت. شد
 اعتصاب کارگران ايوانووزنسنسک برجستگی ،ميان اعتصابات تابستانی

 يعنی قريب دو ١٩٠٥تا اوايل ماه اوت سال اين اعتصاب از اواخر ماه مه . دارد
 هزار کارگر شرکت جست که ميان ٧٠ تقريبًادر اعتصاب . ماه و نيم طول کشيد

 رهبری ها شمالی بلشويکۀاعتصاب را کميت. آنها زنان بسياری نيز بودند
 تالکا هزاران کارگر ۀ هر روز در بيرون شهر در کنار رودخانتقريبًا. ميکرد
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 کارگری خود را مورد مذاکره هاىجلساتی نيازمندیدر اينجا در ومدند آ گرد می
برای سرکوبی .  در جلسات کارگران سخنرانی ميکردندهابلشويک. قرار ميدادند

را پراکنده   ارتش فرمان دادند تا کارگرانهاىاعتصاب مقامات تزاری به قسمت
. زخمی شدند کارگر کشته و صدها نفر هاده. سوی آنها شليک نماينده کنند و ب

 ولی کارگران پافشاری و ايستادگی نمودند ،در شهر حکومت نظامی اعالم گرديد
کشيدند ولی تسليم  کارگران و خانوادهايشان گرسنگی می. رفتند و سر کار نمی

رفتن سر کار ه را مجبور ب تنها حد اعالی بی رمقی کارگران. شدند نمی
 ، از مردانگیىا اعتصاب نمونهاين. تر کرد اعتصاب کارگران را آبديده.ساخت

 مکتب حقيقی ۀ بود و به منزلطبقۀ کارگر متانت و همبستگی ،ثابت قدمی
  .پرورش سياسی کارگران ايوانووزنسنسک شد

 اين اعتصاب کارگران ايوانووزنسنسک شورای نمايندگانی برپا ۀدردور
  . که در حقيقت يکی از نخستين شوراهای کارگران در روسيه بود،کردند
 ،پس از شهرها. عتصاب سياسی کارگران سراسر کشور را تکان دادا

دهقانان . از فصل بهار آشوب دهقانان شروع گرديد. جنبش در روستاها آغاز شد
 هاى کارخانه، امالک آنان، کثير به ضد مالکين حرکت ميکردندهاىبا جمعيت

 آتش  اربابی راهاى و خانهها کاخ،ساختند قند ونوشابه سازی را منهدم می
 درختان ،نمودند در بسی جاها دهقانان اراضی مالکين را تصرف می. ميزدند

انداختند و خواستار آن بودند که اراضی مالکين به مردم  جا می جنگل را يک
را بين  ی را تصرف کرده آنئدهقانان غله و مواد ديگر غذا. واگذار شود

. گريختند  شهرها میمالکين وحشت زده ناگزير به. نمودند گرسنگان تقسيم می
 دهقانی گسيل هاى را برای سرکوبی شورشهادولت تزاری سربازان و قزاق

را باز داشت " محرکين "،را تيرباران ميکردند سپاهيان دهقانان. داشت می
 اينها دهقانان دست از مبارزه ۀ تازيانه ميزدند وشکنجه ميدادند ولی با هم،کرده
  .داشتند برنمی

 در ماوراء قفقاز ، ولگاۀ در سرزمين کران،کز روسيهجنبش دهقانان در مر
  .به ويژه در گرجستان رو به توسعه نهاد

 مرکزی ۀکميت. کردند تر در دهات نفوذ می  عميقهاسوسيال دموکرات
ای دهقانان روی سخن ما : "  خطاب به دهقانان صادر نمود که اىحزب بيانيه
 ، پالتاوا، ساراتوف،ور تهاى در شهرستاندموکرات هاىکميته". با شماست
 ئیها تفليس و در بسياری از اياالت ديگر بيانيه،وسالون يکاتري،چرنيگوف

 در دهات جلساتی تشکيل هادموکراتسوسيال . خطاب به دهقانان انتشار ميدادند
در .  ايجاد ميکردندروستائی هاىکميته. دادند  ترتيب میهاو از دهقانان محفل

رشته از نقاط   در يکهادموکراتيال دست سوسه  ب١٩٠٥تابستان سال
  .اعتصابات کارگران کشاورزی دهات به وقوع پيوست
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 دهستان ٨٥جنبش دهقانان فقط .  دهقانان بودۀليکن اين تازه آغاز مبارز
 را فرا روسيۀ تزاری اروپائی قسمت هاى دهستانۀيعنی قريب يک هفتم هم

  .گرفته بود
 ارتش روس در جنگ هاىجنبش کارگران و دهقانان و يک سلسه شکست

  .             اين تکيه گاه تزاريسم متزلزل شد.  نمودشروس و ژاپن اثر خود را در ارت
 در ناوگان دريای سياه در کشتی زره دار ١٩٠٥در ماه ژوئن سال 

 که در ُادسازمان در نزديک  اين زره دار در آن. شورشی بر پا شد" پوتيومکين"
ناويان که قيام . ن روی ميداد لنگر انداخته بودآنجا اعتصاب همگانی کارگرا

کرده بودند کار افسرانی را که بيش از همه مورد بيزاری آنها بودند ساخته و 
  .به انقالب پيوست" پوتيومکين"زره دار .  آوردندُادسازره دار را به 

 اين هادانست که بلشويک داد و الزم می اين قيام اهميت بسيار میه لنين ب
 محلی هاىرا با جنبش کارگران و دهقانان و پادگان  رهبری نمايند و آنقيام را

  .مربوط سازند
 ها جنگی فرستاد ولی ناويان اين کشتیهاىکشتی" پوتيومکين"تزار بر ضد 

يک چند روزی .  خود سرپيچی نمودندۀاز تيراندازی به سوی رفقای قيام کنند
ليکن در آن . ر اهتزاز بودد" پوتيومکين"پرچم سرخ انقالب بر فراز زره دار 

 يگانه حزبی که اين جنبش را رهبری ها حزب بلشويک١٩٠٥هنگام در سال 
.  چنين حزبی شده بود١٩١٧ قدری ديرتر در سال ،که آن حزب چنان. کند نبود

رو با  از اين.  اندک نبودندهارها و آنارشيستا اس،هامنشويک" پوتيومکين"در 
 در قيام باز هم اين قيام رهبری درست هادموکراتوجود شرکت برخی سوسيال 

قسمتی از ناويان در لحظات قطعی مردد .  نداشتىاقدر کافی آزمودهه و ب
زره .  ناوگان دريای سياه به قيام کنندگان زره دار پيوستندهاىباقی کشتی. گشتند

 رومانی هاىدار انقالبی که نه ذغال داشت و نه خواربار ناگزير گرديد به کرانه
  .و به مقامات رومانی تسليم شودرفته 

 بعدها ناويانی. با شکست پايان يافت" پوتيومکين"قيام ناويان در زره دار 
قسمتی از آنها .  حکومت تزاری افتادند به دادگاه تسليم شدندمأمورينکه به چنگ 

 قيام ۀاما خود اين واقع. اعدام و قسمتی ديگر هم برای اعمال شاقه تبعيد گرديدند
نخستين تظاهر " پوتيومکين"شورش در زره دار . هميت خاصی بوددارای ا

ی بود و نخستين بار بود که قسمت ئدسته جمعی انقالبی در نيروی زمينی و دريا
 برای دهقانان و ،اين قيام برای کارگران. پيوست مهم ارتش تزار به انقالب می

ی را به ئ دريا سرباز و ناوی فکر پيوستن ارتش و نيرویهاىويژه برای تودهه ب
  . و ملت بيشتر در خور فهم و قريب به ذهن نمودطبقۀ کارگر

 قوت گرفتن ، سياسی دسته جمعیهاىاقدام کارگران به اعتصابات و نمايش
 زد و خوردهای مسلح مردم با پليس و افراد ارتش و سرانجام ،جنبش دهقانان
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ه برای قيام مسلح  اينها دال بر آن بود کۀ هم، بحر سياهدريائیقيام در نيروی 
اين وضعيت بورژوازی ليبرال را ناگزير .  شرايط مهيا و آماده ميگردد،توده

بورژوازی که از انقالب بيم داشت و در ضمن تزار . طور جدی بجنبده ساخت ب
ترساند بر ضد انقالب با تزار در جستجوی سازش بود و  را نيز از انقالب می

" آرام کنَد"که ملت را  نمود تا اين می" برای ملت"تقاضای مختصر اصالحاتی 
جلوگيری " وخامت انقالب"و در قوای انقالب شکاف ايجاد نموده بدينسان از 

بايد قطعه زمينی را بريد و به دهقانان داد "گفتند که  مالکين ليبرال می. کند
بورژوازی ليبرال در تهيه و تدارک بود تا ". وگرنه آنها سر ما را ميبرند

طبقۀ  تاکتيک ۀلنين در اين روزها دربار. ا با تزار تقسيم نمايدزمامداری ر
  : و تاکتيک بورژوازی ليبرال چنين نوشته بودکارگر
  

 بورژوازی دزدانه به طرف حاکميت ،پرولتاريا مبارزه ميکند»  
  «. خزد می

  
حکومت تزاری با سنگدلی و شقاوت به سرکوبی کارگران و دهقانان ادامه  

توانست در نظر نگيرد که تنها با اعمال فشار از پس انقالب  ولی نمی. ميداد
رو عالوه بر فشار حکومت تزاری سياست پر از چم و  ازاين. نميتوان برآمد

از يکسو حکومت تزار به دستياری فتنه انگيزان . خمی را که در پيش گرفت
و  تاالن و تاراج يهوديان ،انداخت ديگر می  روسيه را به جان يکهاىخود ملت

مجلس " از سوی ديگر وعده داد ،نمود کشتار ترک و ارمنی را برپا می
و يا دومای دولتی احضار کند و به يکی   ٩را به طرز زمسکی سابور" نمايندگان

 چنين دومائی را طرح نمايد ولی ۀاز وزيران  موسوم به بوليگين سپرد تا اليح
 اين تدابير برای آن ۀهم. که دوما دارای اختيارات قانون گذاری نباشد طوریه ب

بود که در قوای انقالب شکافی وارد سازد و قشرهای معتدل ملت را از انقالب 
  .روگردان نمايد
 دومای بوليگين را تحريم کردند و بر هم زدن اين کاريکاتور هابلشويک

 ــ بر عکس هامنشويک.  نمايندگی ملی را منظور و هدف خويش قرار دادند
  .ا بر هم نزنند و الزم دانستند که در آن شرکت جويندتصميم گرفتند دوما ر

                                                 
  )ــ  مترجم. ١٨ــ  ١٦سيۀ  قرون  ــ  مجلس نمايندگان طبقاتی دررو٩
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 سوم ۀکنگر. ها و منشويکها اختالفات تاکتيکی ميان بلشويک-٣
دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در "کتاب لنين موسوم به . حزب

  .مبانی تاکتيکی حزب مارکسيستی". يکدموکراتانقالب 
  
  

الت در زندگی سياسی تحو.  طبقات جامعه را به جنبش در آوردۀانقالب هم
کشور که در اثر انقالب روی داده بود آنها را از مواضع کهن که مدتی در آن 
جايگزين بودند جنبانده و وادار ساخت که موافق اوضاع و شرايط نوين آرايش 

کوشيد که تاکتيک طرز رفتار و  هر طبقه و هر حزب می. خود را تجديد کنند
 دولت تعيين نمايد حتی حکومت تزاری وضع خود را نسبت به طبقات ديگر و

يعنی دومای بوليگين " مجلس نمايندگان" احضار ۀمجبور شد به عنوان وعد
  .تاکتيک نوين خود را که برای وی چيزی غير عادی بود معين سازد

. بايستی تاکتيک خود را معين گرداند  نيز میدموکراتحزب سوسيال 
خير أمسائل عملی ت.  ايجاب ميکردرونق روز افزون کار انقالب اين موضوع را

ناپذيری که در مقابل پرولتاريا قرار گرفته بود مانند تشکيل قيام مسلح و انهدام 
ی و ايجاد حکومت انقالبی موقت و شرکت سوسيال دمکراسی  در ردولت تزا

اين حکومت و مناسبات با دهقانان و بورژوازی ليبرال و مسائل ديگر از اين 
بايستی تاکتيک مارکسيستی سوسيال  می. نمود ا ايجاب میقبيل اين موضوع ر

  . واحدی طرح گرددۀناقًالدمکراسی ع
 سوسيال ،هاولی از دولت سر اپورتونيسم و عمليات افتراق آميز منشويک

هنوز اين افتراق . دو فراکسيون مجزا تقسيم شده دمکراسی روسيه در اين وقت ب
 دو حزب طور رسمیه ب هنوز را نميشد کامل دانست و اين دو فراکسيون

مدند که از آ  آنها دو حزب جداگانه به نظر میدر عملوليکن . جداگانه نبودند
  . مخصوص بودندهاىی مراکز و روزنامهاخود دار

 بر اختالفات هاکه باعث عمق افتراق گرديد اين بود که منشويک چيزی
 در اىفات تازه با اکثريت حزب داشتند اختالکيالتی تشۀمسئلپيشين خود که در 

  . افزودندتاکتيکیمسائل 
اگر به زودی . نبودن حزب واحد منجر به نبودن تاکتيک واحد حزبی گرديد

 سوم حزب روی ميداد و در اين کنگره تاکتيک واحدی مقرر ميشد ۀانعقاد کنگر
و اقليت را متعهد ميکردند که تصميمات کنگره را صادقانه اجرا کنند و تابع 

دست ه  از اوضاع باى ممکن بود که راه چاره، کنگره بشوندتصميمات اکثريت
 ولی گوش ، نشان ميدادندها درست همين راه چاره را به منشويکهابلشويک. آيد

 بر آن بودند هابلشويک.  سوم نبودۀ انعقاد کنگرۀ بدهکار سخن دربارهامنشويک
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 که باقی گذاشتن حزب بدون تاکتيکی که از طرف حزب تصويب شده و برای
 از اين رو تصميم گرفتند ابتکار انعقاد ، اجباری باشد تبهکاری استء اعضاۀهم

  . سوم را بر عهده خود گيرندۀکنگر
 حزبی خواه بلشويکی و خواه منشويکی به کنگره دعوت هاى سازمانۀهم

 سوم سرباز زدند و بر آن شدند ۀ از شرکت در کنگرهاشده بودند ولی منشويک
 خود را کنفرانس ناميدند زيرا ۀآنان کنگر.  ار نمايندکه از خودشان کنگره احض

 کنگرۀ حزبی ، بوداىمقدار نمايندگانشان کم بود و ليکن در عمل اين کنگره
  .  حتمی االجراء ميشدها منشويکۀ بود که تصميمات آن برای همهامنشويک

 روسيه دموکرات سوم حزب سوسيال ۀ در لندن کنگر١٩٠٥در آوريل سال 
 ۀهم.  بلشويکی وارد شدندۀ کميت٢٠ نفر نماينده از ٢٤در کنگره . تشکيل گرديد

  . بزرگ حزب نماينده فرستاده بودندهاىسازمان
مورد نکوهش " قسمت جدا شده از حزب" را به عنوان ها منشويکه،کنگر

  .مطرح نمودن تاکتيک حزب پرداختۀ قرار داده و به دستور روز دربار
اوضاع .  هم در ژنو منعقد شدهاشويک کنفرانس من،در حين جريان کنگره
  ".  دو حزبــدو کنگره : "را لنين چنين تشريح ميکند

هم کنگره و هم کنفرانس در حقيقت امر عين همان مسائل تاکتيکی را مورد 
 اين مسائل به کلی متضاد ۀمذاکره قرار داده بودند ولی تصميمات متخذه دربار

و کنفرانس تصويب شده بود با عمق که در کنگره  ئیهادو رشته قطعنامه. بود
 ،ها سوم حزب و کنفرانس منشويکۀ اختالفات تاکتيکی موجود بين کنگر،تمام

نکات .  موجود بود را آشکار ساختها و منشويکهااختالفاتی که ميان بلشويک
  .قرار زيرين استه اساسی اين اختالفات ب

  
  : سوم حزبۀخط مشی تاکتيکی کنگر

  
 بورژوازی انقالب جاری و ــ دمکراسی ۀا وجود جنبکنگره بر آن بود که ب

اری د سرمايهۀتواند از حدود مجاز دور که انقالب در موقع کنونی نمی با اين
 زيرا ، به پيروزی کامل آن پيش از همه پرولتاريا عالقمند است،خارج شود

پيروزی اين انقالب به پرولتاريا فرصت ميدهد که متشکل شود و از لحاظ 
 زحمتکشان آزمودگی و هاىبرای رهبری سياسی توده. د کندسياسی رش

آموختگی پيدا کند و از انقالب بورژوازی به سوی انقالب سوسيالسيتی گام 
  .بردارد

از تاکتيک پرولتاريا که هدفش پيروزی کامل انقالب بورژوازی 
 زيرا آنان بدون ،توانند پشتيبانی نمايند  تنها دهقانان می،يک بودهدموکرات



 ٨٣

ه  مالکين بر آمده و اراضی آنها را بۀتوانند از عهد وزی کامل انقالب نمیپير
  .    باشند  متفق طبيعی پرولتاريا می،رو دهقانان از اين. دست آورند

بورژوازی ليبرال به پيروزمندی کامل اين انقالب ذينفع نيست زيرا برای 
نی که از آنها بيش   بر ضد کارگران و دهقانااىوی زمامداری تزار مانند تازيانه

کار خواهد برد تا زمامداری ه  و او کوشش ب،هراسد الزم است از همه می
از اين رو بورژوازی . تزاری را با اندکی محدود کردن حقوق نگاهداری نمايد

ليبرال خواهد کوشيد تا با تزار سازش نموده معامله را با تزار بر پايه سلطنت 
  .مشروطه به پايان رساند

س آن قرار گيرد و أنها در صورتی پيروز ميشود که پرولتاريا بر رانقالب ت
 نمايد و بورژوازی تأمينبه عنوان پيشوای انقالب بتواند اتفاق خود را با دهقانان 

ليبرال منفرد شود و سوسيال دمکراسی در امر تشکيل قيام توده بر ضد تزاريسم 
 حکومت موقت انقالبی ،هطور فعال شرکت ورزد و در نتيجه قيام پيروزمندانه ب

برپا گردد و اين حکومت بايد برای ريشه کن نمودن عناصر ضد انقالبی احضار 
که سوسيال   برازنده باشد و نيز در صورتی، از تمام خلقمجلس مؤسسان

 با بودن شرايط مساعد در حکومت انقالبی موقت شرکت جويد برای ،دمکراسی
  . به پايان رساندن انقالب

  
  :هاتيکی کنفرانس منشويکخط مشی تاک

  
تواند  چون انقالب يک انقالب بورژوازی است پيشوای انقالب هم تنها می

پرولتاريا بايد به بورژوازی ليبرال نزديک گردد نه به . بورژوازی ليبرال باشد
که بورژوازی ليبرال   پرولتاريا در اين مورد عبارت از آنستۀکار عمد. دهقانان

دست وی ندهد که از انقالب ه  باىبهانه. ولتاريا نترساندرا از انقالبی بودن پر
  .گردد رو گردان شود زيرا اگر او از انقالب رو گردان شود انقالب سست می
 سوسيال ،ممکن است قيام پيروزمند گردد ولی پس از پيروزی قيام

. که بورژوازی ليبرال را نترساند بايد خود را کنار کشد دمکراسی برای آن
وجود آيد اما سوسيال ه  قيام حکومت موقت انقالبی بۀکه در نتيجاست ممکن 

وجه نبايد در آن حکومت شرکت ورزد زيرا اين حکومت با آن  دمکراسی بهيچ
که   آنۀسطاوه  بمخصوصًاکه دارد حکومت سوسياليستی نخواهد بود  اىجنبه

اند سوسيال دمکراسی با شرکت خود در آن حکومت و با انقالبی بودن خود ميتو
  .وسيله به انقالب صدمه وارد سازد بورژوازی ليبرال را ترسانده و بدين

از لحاظ دورنمای انقالب بهتر بود اگر مجلس نمايندگانی مانند زمسکی 
طبقۀ را مورد فشار  سابور و يا دومای دولتی منعقد ميشد که از بيرون بتوان آن
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مجلس نرا تحريک کرد که  تبديل شود و يا آمجلس مؤسسان قرار داد تا به کارگر
  . را احضار نمايدمؤسسان

پرولتاريا منافع ويژه و خالص کارگری دارد و برای او الزم است که به 
که در صدد بر آيد پيشوای  همين منافع خصوصی خود مشغول باشد نه اين

انقالب بورژوازی شود زيرا اين يک انقالب عمومی سياسی است و بنابراين نه 
  . طبقات مربوط استۀريا بلکه به همتنها به پرولتا
طور مختصر دو تاکتيک دو فراکسيون حزب سوسيال دمکراسی ه اين بود ب

دو تاکتيک سوسيال "لنين در کتاب تاريخی خود به نام . کارگری روسيه
 را به طور کالسيک مورد هاتاکتيک منشويک" يکدموکراتدمکراسی درانقالب 

  .  را نيز داهيانه مستدل ساخته استها تاکتيک بلشويک،تنقيد قرار داده
 سوم حزب ۀ يعنی دو ماه بعد از کنگر١٩٠٥اين کتاب در ماه ژوئيه سال 

از روی نام کتاب ممکن بود تصور کرد که لنين تنها مسائل . از چاپ بيرون آمد
نمايد و فقط   انقالب بورژوازی دمکراسی را گوشزد میۀتاکتيکی دور

که   در عين اين،ولی در حقيقت امر لنين. رد روس را در نظر داهاىمنشويک
 پرده از روی تاکتيک ، را مورد تنقيد قرار داده استهاتاکتيک منشويک

 را در هاچينن تاکتيک مارکسيست اپورتونيسم بين المللی نيز بر داشته است و هم
 بورژوازی مستدل ساخته فرق ميان انقالب بورژوازی و دورۀ انقالب

 ۀ را در دورها داده و در ضمن مبانی تاکتيک مارکسيستسوسياليستی را نشان
  .عبور از انقالب بورژوازی به انقالب سوسياليستی تلخيص نموده است

دو تاکتيک "ن در کتاب خود به نام ياينک قواعد اساسی تاکتيکی که لن
  :شرح و بسط  داده است" يکدموکراتسوسيال دمکراسی در انقالب 

 سراسر کتاب لنين را فراگرفته است عبارت از  اصلی تاکتيکی کهۀقاعد) ١
 انقالب بورژوازی پيشوایتواند و بايد   است که پرولتاريا میاىنظريه

  . انقالب بورژوازی دموکراسی در روسيه باشدرهبردمکراسی و 
که وی  نمايد زيرا چنان  بورژوازی اين انقالب را اعتراف میۀلنين جنب

 از چهار ديوار يک مستقيمًار نيست که قاد"خاطر نشان کرده است انقالب 
ولی لنين بر آن بود که اين انقالب نه ففط ". انقالب فقط دمکراسی بيرون آيد

طبقۀ  ۀ هم، ملتۀ ميباشد که هماىانقالبی در قشرهای باال بلکه انقالبی توده
از اين رو لنين کوشش . وردآ را به جنبش در می  دهقانانۀ و همکارگر

دانست زيرا آنان با اين  نتی نسبت به منافع پرولتاريا می را خياهامنشويک
مساعی خود از اهميت انقالب بورژوازی برای پرولتاريا کاسته و نقش 
پرولتاريا را در انقالب خوار ساخته و پرولتاريا را نيز از انقالب بورژوازی 

  .  دور ميکردند
  :لنين مينويسد
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 انقالب بورژوازی بر موزد که ازآ مارکسيسم به پرولتاريا می»  
دست ه کنار نماند و در آن بدون شرکت نباشد و رهبری انقالب را ب

موزد که با جديت تمام در آ بورژوازی نسپارد بلکه بر عکس می
يسم پايه دار پرولتاری و به پايان دموکراتانقالب شرکت ورزد و برای 

 ٥٨ ص ٨ جلد لنين («. رساندن انقالب با عزمی راسخ مبارزه کند
  ).چاپ روسی

  :سپس لنين مينويسد
  

نبايد فراموش کنيم که در موقع کنونی سوای آزادی کامل »  
 برای نزديک کردن اى سوای جمهوری دمکراسی ديگر وسيله،سياسی

  ).١٠٤همان کتاب ص  («. تواند هم باشد سوسياليسم نيست و نمی
  

  : محتمل انقالب را پيش بينی ميکردۀلنين دو نتيج
ر با پيروزی قطعی بر تزاريسم و سرنگون کردن تزاريسم و يا کا) الف

   ؛برقرار نمودن جمهوری دمکراسی به پايان ميرسد
 کافی نباشد ممکن است کار به سازش تزار با ۀکه اگر قو يا اين) ب

 يقينًا که اى يک نوع مشروطه دم بريدهۀوسيله بورژوازی به حساب ملت ب
  .اتمه  يابدکاريکاتوری از مشروطيت خواهد بود خ

. پرولتاريا به يک نتيجه بهتر يعنی به غلبه قطعی بر تزاريسم عالقمند است
ولی چنين نتيجه ای تنها در صورتی ممکن است که پرولتاريا بتواند پيشوا و 

  .رهبر انقالب شود
  :لنين مينويسد

  
 که در طبقۀ کارگر انقالب وابسته به آن است که آيا ۀنتيج»  

بداد بسيار نيرومند ولی از لحاظ سياسی ناتوان است فشار آوردن به است
که نقش رهبری  نقش کمک بورژوازی را بازی خواهد کرد يا اين

  ). چاپ روسی٣٢ ص ٨لنين جلد  ( «انقالب ملی را
  

ت کمک شرا دارد که از سرنو امکانیلنين بر آن بود که پرولتاريا هر گونه 
اين .  دمکراسی گرددبورژوازی خالص شده و رهبر انقالب بورژوازی

  : لنين عبارت از اين بودۀ به عقيدهاامکان
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طيقۀ پرولتاريا که بنا به وضع خود پيشروترين و يگانه »   که نخست اين
ار اين وظيفه است که در جنبش عمومی د ثابت قدم ميباشد عهدهانقالبی

  ).٧٥همان کتاب ص  ( «دمکراسی انقالبی روسيه نقش رهبری را بازی کند
  
که پرولتاريا حزب سياسی مخصوصی از خود دارد که وابسته به  م ايندو

يک نيروی » بورژوازی نيست و به پرولتاريا امکان ميدهد که به صورت 
  )٧٥همان کتاب ص  («. سياسی واحد و مستقل به هم پيوسته شود

  
 قطعی  انقالب بيش از بورژوازی عالقمند ۀکه پرولتاريا به غلب سوم اين
 برای پرولتاريا بيشتر از لحاظ معينیانقالب بورژوازی » براين است و بنا

   ).٥٧همان کتاب ص  ( « است تا برای خود بورژوازیسودمند
  

  :لنين مينويسد
  

برای بورژوازی مقرون به صرفه است که به بعضی از »  
 به سلطنت و ارتش دائمی و مانند اينها بر ضد مثًال ،بقايای زمان قديم

برای بورژوازی مقرون به صرفه است . اء داشته باشدپرولتاريا اتک
طور قطعی و ه  بقايای زمان پيشين را بۀ هم،که انقالب بورژوازی

کامل از بين نبرد بلکه برخی از آنها را باقی گذارد يعنی اين انقالب 
برای ....  قطعی و بی امان نباشد، به آخر نرسد،ار نباشددکامل و دنباله

ست آن تغييرات ضروری که در طريق تر ا بورژوازی مفيد
 ،تر  تدريجی،تر پذيرد آهسته بورژوازی و دمکراسی انجام می

 ۀ اصالحات صورت گيرد نه بوسيلۀوسيله تر و ب  سست،تر محتاطانه
  ....انقالب

 انرژی ، ابتکار،اين تغييرات هر چه ممکن است فعاليت انقالبی
 زيرا ، کمتر رشد دهدرا ويژه کارگرانه مردم عوام يعنی دهقانان و ب

تر خواهد بود که به قول  هرگاه چنين نباشد برای کارگران آسان
 يعنی آن ،" ديگر بگذارندۀ به شاناىتفنگ را از شانه "هافرانسوی

 آن ،سالحی را که انقالب بورژوازی با آن مجهزشان کرده است
 دمکراسی را که در مؤسسات آن ،آزادی را که وی به آنها ميدهد

 فارغ از اصول سرواژ پديد خواهد آمد بر ضد خود ىازمينه
تر   با صرفهطبقۀ کارگربرعکس برای . بورژوازی متوجه سازند

 تغييرات ضروری که از طريق بورژوازی دمکراسی انجام ،است
 همانا نه از طريق اصالحات بلکه از طريق انقالبی ،پذيرد می
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ی و طريق ئصورت گيرد زيرا راه اصالحاتی راه پر پيچ و خم بط
زوال پر شکنجه و آهسته پوسيدن اعضای بدن ملت است که از 
پوسيدن آنها مقدم بر همه و بيشتر از همه پرولتاريا و دهقان زجر 

 يک عمل جراحی سريعی است که برای ،طريق انقالبی. کشند می
 هاى طريق از بين بردن مستقيم قسمت،پرولتاريا کمتر دردناک است

 طريقی است که نسبت به سلطنت و ،ستپوسيده و فاسد شده ا
 آن که مردار منفور وفاسديست و با تباهی خود هوا ۀ مربوطمؤسسات

همان  («.  کمتر گذشت پذير و احتياط کار ميباشد،را متعفن ميسازد
  ).٥٨-٥٧کتاب ص 

  
  :نويسد که لنين در دنبال آن می

  
ست که پرولتاريا برای جمهوری در نخستين صف  ااز اين رو»  

 را که اىايستاده و مبارزه ميکند و آن پندهای سفيهانه و ناشايسته
گفتند بايد در نظر گرفت که مبادا بورژوازی برمد و روگردان  می

  ).٩٤همان کتاب ص  («. افکند شود تحقير کنان بدور می
  

 پذيرد وقوع و عملکه رهبری انقالب از طرف پرولتاريا صورت  برای آن
 ۀ به عقيد، پيشوا و رهبر انقالب بورژوازی شودعمًالا که پرولتاري و برای آن

  . دو شرط ضرورت دارداقًاللنين 
کار الزم است پرولتاريا متفقی داشته باشد که در پيروزی  نخست برای اين

قطعی بر ضد تزاريسم ذينفع باشد و برای پذيرفتن رهبری پرولتاريا بتواند آماده 
 ميکرد زيرا اگر رهبری شوندگانی  رهبری چنين تقاضائیۀخود نظري. گردد

.  اگر پيروانی نباشند پيشوا ديگر پيشوا نيست،نباشند رهبر ديگر رهبر نيست
  .چنين متفقی در نظر لنين دهقانان بودند
دست گرفتن رهبری ه  که به منظور باىدوم برای اين کار الزم است طبقه

اهد خودش يگانه خو نمايد و می انقالب بر ضد پرولتارتا مبارزه و کوشش می
 ۀرا نيز خود نظري اين. رهبر آن شود از ميدان رهبری بدر شود و منفرد گردد

لنين . رهبری که وجود دو رهبر را در انقالب غير ممکن ميساخت الزام ميکرد
  .شمرد  میاىبورژوازی ليبرال را چنين طبقه

  :نويسد لنين می
  

ارزی ثابت قدم يسم تنها پرولتاريا ميتواند مبدموکراتدر راه »  
او تنها وقتی ميتواند مبارز پيروزمندی درراه دمکراسی باشد که . باشد
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همان کتاب ص  («.  دهقانان نيز بپيونددهاى وی تودهمبارزۀ انقالبیبه 
٦٥.(  

  
  :و در جای ديگر

  
 عناصر نيم پرولتر و در عين حال خرده ۀدهقان شامل تود» 

 پرولتاريا ،استوار ساختهاين وضع دهقان را نيز نا. بورژوازی است
 صفوف خويش را ،رفرا واميدارد که در يک حزب طبقاتی ِص

اما ناستواری دهقانان با نااستواری بورژوازی فرق . تر کند فشرده
 زيرا دهقان در اين مورد در گرفتن زمين اربابی که يکی ،فاحش دارد

ظ باشد بيشتر ذينفع است تا در حف  مالکيت شخصی میۀاز انواع عمد
که سوسياليست   با اين،رو دهقانان از اين. بالشرط مالکيت خصوصی

توانند   می،مانند نشده و در وضع خرده بورژوازی خود می
اگر جريان . ترين طرفدار کامل انقالب دمکراسی شوند اصولی

 خيانت ۀوسيله حوادث انقالبی که دهقانان را آموخته و پرورده ميکند ب
يا خيلی زود قطع نشود دهقانان ناگزير بورژوازی و شکست پرولتار
دهقانان با شرايطی که اشاره شد ناگزير . طرفدار انقالب خواهند گشت

 ظفر کامًالکه  شوند زيرا تنها انقالبی تکيه گاه انقالب و جمهوری می
 همه چيز اصالحات ارضی ۀيافته باشد ميتواند به دهقانان در رشت

را دارند و  واهند و آرزوی آن که دهقان ميخرا آن چيزی همه ،بدهد
 ص ٨لنين جلد  («. آن چيزی را که در حقيقت به آن نيازمند هستند

  ). چاپ روسی٩٤
  

طبقات  "هاشويکل را که مدعی بودند اين تاکتيک بهالنين ايراد منشويک
بورژوازی را واميدارد که از امر انقالب روگردان شوند و بدينسان بسط و 

مورد بررسی قرار داده و نيز تاکتيک آنها را " درا ضعيف ميساز  آنۀتوسع
 ناچيزی از ۀتاکتيک تبديل پرولتاريا به يک زائد"و " تاکتيک خيانت به انقالب"

  :ناميده چنين مينويسد" طبقات بورژوازی
  

 ۀ به نقش دهقانان در انقالب پيروزمندانحقيقتًاآن کسی که » 
مان که بورژوازی از  بگويد هر ز،را ندارد  يارای آن،روس پی ميبرد

 زيرا در حقيقت امر ، انقالب کوتاه ميشودۀانقالب رو گردان شد دامن
 دهقان به عنوان هاىکه بورژوازی رو گردان شده و توده تنها هنگامی

 ۀزمان دامن يک انقالبی فعال به همراهی پرولتاريا قيام کند فقط در آن



 ٨٩

 واقعًاوقع م حقيقی انقالب روس گسترده خواهد شد و فقط در آن
ترين انقالبی است که در دوران تحول انقالب بورژوازی  پردامنه

ار دطور عقبهه که انقالب دمکراسی ب برای اين. باشد امکان پذير می
ی تکيه کند که قادر باشد ئ برسد بايد به چنان قوانهائیبه کاميابی 

ا ناپايداری احتراز ناپدير بورژوازی را خنثی سازد يعنی بتواند همان
همان کتاب  («. مجبور کند از انقالب رو گردان شود بورژوازی را

  ).٩٦-٩٥ص 
  

 پرولتاريا به عنوان پيشوای انقالب ۀاين است اصول اساسی تاکتيکی دربار
پرولتاريا ) نقش رهبری کننده (ۀ اصول اصلی تاکتيکی راجع به سلط،بورژوازی

و تاکتيک سوسيال د"در انقالب بورژوازی که لنين در کتاب خود به نام 
  .شرح داده است" دمکراسی در انقالب دمکراسی

 مسائل تاکتيکی در انقالب بورژوازی دمکراسی ۀاين موضوع دربار
دستور نوين حزب مارکسيستی بود و با دستورهای تاکتيکی که تا آن زمان در 

تا اين هنگام کار طوری .  به غايت فرق ميکرد، مارکسيستی وجود داشتۀگنجين
 در باختر نقش رهبری در مثًالگرفت که در انقالب بورژوازی   میصورت

 پرولتاريا خواه ناخواه نقش معاون وی را بازی ،ماند دست بورژوازی می
 هامارکسيست. دادند  بورژوازی را تشکيل میۀميکرد و دهقانان نيروی ذخير

 ميداشتند گونه بند و بست را کم و بيش ناگزير شمرده و با قيد احتياط اظهار اين
ترين تقاضای طبقاتی خود  قدر امکان از نزديکه که پرولتاريا بايد در ضمن ب

ولی اکنون در شرايط . دفاع نموده و از خودش يک حزب سياسی داشته باشد
 ۀ کار از روی فرمول لنين طوری تغيير يافت که پرولتاريا قو،نوين تاريخی
وازی از رهبری انقالب کنار گرديد و بورژ  انقالب بورژوازی میۀرهبری کنند

  .گرديدند  پرولتاريا تبديل میۀزده و دهقانان به ذخير
 پرولتاريا بوده مبنی بر ۀسلط" نيز طرفدار"اين موضوع که گويا پلخانوف 

 پرولتاريا چشمک ۀ سلطۀدرست است که پلخانوف به نظري. سوء تفاهم است
 ولی پلخانوف در ، کندميزد و بی ميل نبود که در گفتار اين نظريه را قبول

 پرولتاريا عبارت است از ۀمعنی سلط. کردار بر  ضد ماهيت اين نظريه بود
 پرولتاريا و اتحادنقش رهبری پرولتاريا در انقالب بورژوازی با وجود سياست 

که ميدانيم پلخانوف  ، اما چنان بورژوازی ليبرالمنفرد نمودندهقانان و سياست 
 با سازش سياست برله و بورژوازی ليبرال بود سياست منفرد ساختن ضدبر 

در .  سياست همدستی پرولتاريا و دهقانان بودۀعليبورژوازی ليبرال و نيز 
 ۀحقيقت فرمول تاکتيکی پلخانوف عبارت از فرمول منشويکی انکار سلط

  .اريا بودتپرول
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دست آوردن جمهوری ه  سرنگون ساختن تزاريسم و بۀترين وسيل  مهم-٢
 لنين هابر خالف منشويک.  لنين قيام مسلح ظفربخش توده بودۀه عقيددمکراسی ب

 قيام اکنون منجر به لزوم ،جنبش انقالب دمکراسی عمومی هم"بر آن بود که 
 يکی از ۀبه منزل"که " اريا برای قيامتمتشکل ساختن پرول"و " مسلح شده است

ور روز  دستهمسئل"هم اکنون "  حزب استضروری عمده و وظايفترين  مهم
 ، امکان رهبری مستقيم قيامتأمينبرای مسلح ساختن پرولتاريا و "و " گرديده
  ).٧٥همان کتاب ص ( الزم است"  اقداماتترين جدی

 خلق را ۀ به سوی قيام هدايت شوند و خود قيام همهاکه توده به منظور اين
چنان   صادر گردد و آنرهائیفرا گيرد لنين الزم ميدانست آن چنان شعا

 آنها ، را تشويق نمودهها بشود که بتواند ابتکار انقالبی تودهها از تودهئیهاوتدع
گونه  اين. را برای قيام متشکل ساخته و دستگاه حکومت تزاری را مختل کند

دانست که برای دفاع   حزب میکنگرۀ سومشعارها را لنين تصميمات تاکتيکی 
" راسی در انقالب دمکراسیدو تاکتيک سوسيال دمک"از آنها کتاب لنين به نام 
  .تخصيص داده شده بود

  : لنين اين بودۀگونه شعارها به گفت اين
  
اعتصابات سياسی دسته جمعی که در آغاز و در خود "به کار بردن ) لفا

  ؛)٧٥همان کتاب ص " (جريان قيام ميتواند دارای اهميت زيادی باشد
 انقالبی و ساير  ساعت روز کار به طريق٨انجام فوری "تهيه مقدمات ) ب

همان " ( در دستور روز قرار گرفته استطبقۀ کارگرکه در مقابل  تقاضاهائی
   ؛)٤٧کتاب ص 
به طريق " که  برای آنها انقالبی دهقانهاىتشکيل فوری کميته) "ج

 اراضی مالکين انجام ۀتا مصادر،"  تغيير و تحوالت دمکراسیۀهم"انقالبی 
  ؛) چاپ روسی٨٨ ص ٨لنين جلد (گيرد 
  .مسلح ساختن کارگران) د
  

  :ويژه دو نکته جالب استه در اينجا ب
 هشت ساعت روز کار در شهر و انقالبینخست تاکتيک عملی کردن 

تغييرات دمکراسی در دهات با چنان وضعی که زمامداران را به حساب نياورد 
 ، مقامات رسمی و قانونی را مورد اعتبار قرار ندهد،و مراعات قانون نکند

ين موجوده را زير پا گذاشته به طريق خودسرانه و با اتکاء به خود مقررات قوان
ی بود که عملی کردن آن دستگاه ئاين وسيله تاکتيک نو. نوينی بر پا سازد

.  را توسعه ميدادها فعاليت و ابتکار تودهۀحکومت تزاريسم را فلج نموده و دامن
 انقالبی هاىشهرها و کميته انقالبی اعتصاب در هاى اين تاکتيک کمتيهۀبر پاي
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دهقانان در روستا رو به فزونی نهاد که بعدها توسعه يافته نخستين آنها شوراهای 
  .نمايندگان کارگران و دومين آنها شوراهای نمايندگان دهقانان شدند

 اعتصابات عمومی ، دسته جمعی سياسیهاىاعتصابدوم به کار بردن 
بسيج انقالبی توده نقش اول را بازی سياسی که بعدها در طی انقالب در امر 

 بسيار مهمی بود که درعمل احزاب ۀاين در دست پرولتاريا سالح تاز. کرد
  . قانونی يافتۀزمان معمول نبود و بعدها جنب مارکسيستی تا آن

 حکومت موقت انقالبی ، ملتۀ قيام پيروزمندانۀلنين بر آن بود که در نتيج
وظايف حکومت موقت انقالبی عبارت از . بايد جانشين حکومت تزاری گردد

 پايداری عناصر ضد انقالب را در ،آنست که فتوحات انقالب را مستحکم سازد
 کارگری روسيه را به انجام دموکرات حداقل حزب سوسيال ۀهم شکند و برنام

لنين بر آن بود که بدون اين وظايف پيروزی قطعی بر تزاريسم غير . رساند
 قطعی بر تزاريسم ۀف انجام پذيرد و غلبيکه اين وظا ممکن است و برای اين

که يک حکومت عادی بلکه  حاصل گردد حکومت موقت انقالبی بايد نه اين
اين . حکومت ديکتاتوری طبقات پيروزمند يعنی کارگران و دهقانان باشد

لنين به اصل مشهور . حکومت بايد ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا و دهقانان باشد
هر گونه سازمان موقتی دولتی پس از انقالب مستلزم "که   اينۀبارمارکس در

 چنين نتيجه ،استناد نمود" هم يک ديکتاتوری با انرژی ميباشد ديکتاتوری و آن
 قطعی بر تزاريسم را ۀميگيرد که حکومت موقت انقالبی هر گاه بخواهد غلب

  .نميتواند باشد نمايد سوای ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان چيز ديگری تأمين
  :لنين مينويسد

  
ديکتاتوری انقالبی  ،يسمپيروزی قطعی انقالب بر تزار»  

  ....پرولتاريا و دهقانان است دمکراسی
يعنی ناگزير بر . و چنين پيروزی همانا ديکتاتوری خواهد بود

 و به قيام ها به مسلح ساختن توده،يد که به نيروی جنگیآ وی الزم می
ايجاد شده " آرام"و " به طريق مجاز"که  ئیهااداره نه بدان ،تکيه کند

 زيرا عملی کردن تغييراتی که ،اين تنها ميتواند ديکتاتوری باشد. است
طور فوری و مبرم الزم است باعث ه برای پرولتاريا و دهقانان ب

.  مالکين و بورژوازی بزرگ و تزاريسم  ميگرددنۀمقاومت نوميدا
اين مقاومت و دفع مساعی ضد  در هم شکستن ،بدون ديکتاتوری

انقالبی غير ممکن است ولی بديهی است که اين ديکتاتوری يک 
. ديکتاتوری سوسياليستی نيست بلکه ديکتاتوری دمکراسی خواهد بود

بدون گذشتن از يک رشته از مراحل بين راهی رشد (اين ديکتاتوری 
ن اي. اری خلل وارد آورددتواند به بنياد سرمايه نمی) انقالبی
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ديکتاتوری در بهترين وضع خود ميتواند تجديد تقسيمات اساسی 
يسم پايدار و دموکراتمالکيت ارضی را به نفع دهقانان سرانجام دهد و 

خصائص ۀ  وجود هم، جمهوری معمول سازدۀکاملی را تا درج
 بلکه از زندگی فابريکی روستائیی را نه تنها از زندگی ئبردگی آسيا

 زندگی حصالح وضع کارگران و باال بردن سط به ا،هم ريشه کن کند
 ، آغاز نمايد و سرانجام از روی حساب نه از نظر اهميتآنان را جدًا

گونه پيروزی هنوز انقالب  اين. حريق انقالب را به اروپا سرايت دهد
بورژوازی ما را به هيچ نحو تبديل به انقالب سوسياليستی نخواهد 

 چهار ديوار مناسبات اجتماعی و  ازمستقيمًاانقالب دمکراسی . کرد
 اهميت ، ولی با وجود اين،اقتصادی بورژوازی خارج نخواهد گشت

چنين پيروزی نيز برای رشد آينده خواه روسيه و خواه تمام دنيا عظيم 
هيچ چيز مانند پيروزی قطعی اين انقالب که در روسيه . خواهد بود
 ۀين درجه انرژی انقالبی پرولتاريای هماه تواند ب  نمی،شروع شده

 کامل ويرا تا اين اندازه ۀتواند راه غلب  هيچ چيز نمی،دنيا را باال ببرد
  .)٦٣-٦٢همان کتاب ص  («. کوتاه نمايد

  
 رفتار سوسيال دمکراسی نسبت به حکومت موقت انقالبی و ۀاما دربار

کنگرۀ  مربوط ۀام لنين از قطعن، در آنهادموکراتجايز بودن شرکت سوسيال 
  :اين قطعنامه مشعر بر اين است که. نمود  حزب دفاع میسوم

  
 مساعی ضد انقالبی و دفاع ۀ بی امان با همۀبه منظور مبارز» 

 و بسته به تناسب قوا و عوامل ديگری ،از منافع مستقل طبقاتی کارگر
 شرکت نمايندگان حزب ما در ، به طور دقيق تعيين ناپذير استقبًالکه 
 نظارت جدی حزب به نمايندگان ،کومت موقت انقالبی جايز استح

خود و حفظ اکيد استقالل سوسيال دمکراسی که برای انقالب کامل 
 احزاب ۀسوسياليستی جد و جهد ميکند و به همين سبب با هم

 شرط ضروری چنين شرکتی ،بورژوازی دشمنی آشتی ناپذير است
انقالبی شرکت که در حکومت موقت  صرف نظر از اين. است

به منظور صيانت و تحکيم . سوسيال دمکراسی امکان پذير باشد يا نه
 لزوم فشار پی در پی بر ۀ انقالب بايستی نظريهاى پيروزیۀو توسع

حکومت موقتی از طرف پرولتاريا را که تحت رهبری سوسيال 
ترين طبقات  دست او مسلح شده در ميان وسيعه دمکراسی است و ب

  ). جلد هشتم چاپ روسیلنين («. يغ نمودپرولتاريا تبل
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 اعتراض ميکردند که حکومت موقت هر چه باشد باز حکومت هامنشويک
 ،بورژوازی خواهد بود و هر گاه نخواهيم همان خطای سوسياليست فرانسوی

ميلران را که در حکومت بورژوازی شرکت نموده بود مرتکب شويم نبايد به 
 لنين اين ــگونه حکومت شرکت ورزند  م که در اين راه دهيهادموکراتسوسيال 

 در اينجا دو چيز هااعتراض را رد کرده و خاطر نشان ساخت که منشويک
نمايند و در مباحثه راجع به اين مسئله از روی نظر   را با هم مخلوط میمختلف

  : مارکسيستی عدم قابليت خود را ابزار ميدارند
 بورژوازی ارتجاعی در حکومت ها شرکت سوسياليستۀدر فرانسه دربار

 را ها وضع انقالبی در کشور سخن ميرفت و اين امر سوسياليستفقداندر دوره 
گونه حکومت شرکت نکنند ولی درروسيه مطلب بر  موظف ميساخت که در اين
 بورژوازی است که اين انقالبی در يک حکومت هاسر شرکت سوسياليست

نمايند و   مبارزه می انقالبۀغلبای  انقالب برجوش و خروش ۀحکومت در دور
گونه حکومت روا ميدارد و در   را در اينهادموکراتاين وضع شرکت سوسيال 

که ضد انقالب نه   ميسازد تا ايناجباریصورت شرايط مساعدی اين شرکت را 
 از درون حکومت هم مورد ضربت ،"از باال" بلکه ، از بيرون،"ينئاز پا"تنها 

  .واقع گردد
دست آوردن جمهوری ه  برای پيروزی انقالب بورژوازی و ب لنين-٣

 ۀدمکراسی مبارزه نمود ولی به هيج وجه در اين فکر نبود که در مرحل
 بورژوازی وظايف نهضت انقالبی را به اجرای ۀدمکراسی معطل مانده و توسع

 وظايفلنين بر آن بود که پس از انجام : برعکس. دمکراسی محدود سازد
 بايد به منظور انقالب ، استثمار شونده ديگِرهاىلتاريا و توده پرو،دمکراسی

دانست و بر آن بود که اين  را می لنين  اين.  مبارزه را آغاز کنندسوسياليستی
که انقالب   اين اقدامات را به عمل آرد تاۀکه هم سوسيال دمکراسی است ۀوظيف

ی لنين ديکتاتوری برا. تحول نمايدبورژوازی دمکراسی به انقالب سوسياليستی 
 تأمين انقالب را بر تزاريسم ۀپرولتاريا و دهقانان از اين جهت الزم نبود که غلب

 بلکه برای آن الزم بود که حالت ،اتمام رسانده بنموده و بدين وسيله انقالب را 
 بقايای ضد انقالب را از ريشه نابود ،ادامه دهد ،انقالبی را هر چه ممکن است

که به پرولتاريا فرصت داد  ب را به اروپا برساند و بعد از اين انقالۀ شعل،سازد
 ،صورت يک ارتش عظيمی متشکل بشوده از لحاظ سياسی بصير گرديده ب

  .انتقال مستقيم به طرف انقالب سوسياليستی را آغاز کند
که حزب مارکسيستی   انقالب بورژوازی و راجع به اينۀ توسعۀلنين دربار

  :ی بايد بدهد چنين نوشته بودبه اين توسعه چه خصلت
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 انقالب ، دهقانان را با خود همراه ساختهۀپرولتاريا بايد تود» 
که مقاومت سلطنت مستبده را با  دمکراسی را به آخر رساند تا اين

پرولتاريا . زور سرکوب نموده و بی ثباتی بورژوازی را بی اثر سازد
کرده انقالب  عناصر نيم پرولتاری را با خود همراه ۀبايد تود

که ايستادگی بورژوازی را با زور  سوسياليستی را بر پا سازد تا اين
در هم شکسته و عدم ثبات دهقانان و خرده بورژوازی را بی اثر 

ف را  طرفداران يچنين است وظايف پرولتاريا که اين وظا. سازد
در تمام مذاکرات )  تحريريههيئت ــ اهيعنی منشويک" (ايسکرای نو"

 توسعه و بسط انقالب با چنين کوته ۀ خودشان دربارهاىامهو قطعن
  ).٩٦همان کتاب ص  («. نمايند بينی تلقی می

  :و باز هم
  

 برای ،ويژه دهقانان برای آزادی کامله س تمام خلق بدر رأ» 
 زحمتکشان ۀس همأدر ر!  برای جمهوری،ار دمکراسیدانقالب عقبه

ين است سياست عملی ا!  برای سوسياليسمــو استثمار شوندگان 
 چنين است آن شعار طبقاتی که بايد چگونگی حل ،پرولتاريای انقالبی

 تاکتيکی و هر قدم عملی حزب کارگر را در موقع انقالب ۀهر مسئل
  ).١٠٥همان کتاب ص  («.  سازد،معين کرده و در آن رخنه کند

    
که  آن تاريک نماند دو ماه پس از اىگونه مسئله که هيچ لنين برای اين

رفتار سوسيال دمکراسی  "ۀوی از چاپ در آمد در مقال" دو تاکيتک"کتاب 
  :چنين توضيح داد" نسبت به جنبش دهقانان

  
 پرولتاريای آگاه ۀقدر قوه  ب، خودۀ و درست به قدر قوفورًاما » 
 از انقالب دمکراسی شروع به انتقال به انقالب سوسياليستی ،و متشکل

ما در نيمه راه ايست .  انقالب پياپی هستيمما طرفدار. خواهيم نمود
  ).١٨٦همان کتاب ص  («. نخواهيم کرد

  
 ارتباط متقابل بين انقالب بورژوازی و ۀاين نکته برای حل مسئل

ی برای تجديد آرايش قوا در اطراف ئ تئوری نو،ی بودهئسوسياليستی دستور نو
ستقيم به انقالب  مانتقالپرولتاريا در پايان انقالب بورژوازی به منظور 

 يعنی تئوری تحول انقالب بورژوازی دمکراسی به انقالب ،سوسياليستی بود
  .سوسياليستی بود
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لنين که اين دستور نوين را طرح کرد نخست به اصل مشهور مارکس 
 ۀپيام به اتحادي" در ١٨٥٠-١٨٤٠ هاى انقالب پياپی که در پايان سالۀدربار

م أ لزوم توۀ مشهور مارکس دربارۀ نظريذکر شده بود و سپس به" هاکمونيست
ساختن نهضت انقالبی دهقانان با انقالب پرولتاری که در مکتوبی خطاب به 

مارکس در اين مکتوب خود نوشته .  متکی بود، بيان شده١٨٥٦انگلس در سال 
  :است

در آلمان همه چيز وابسته خواهد بود به امکان پشتيبانی از »  
 يک نوع تجديد جنگ روستائيان برای بار ۀلوسيه انقالب پرولتاريا ب

   «. دوم
  

 مارکس و انگلس بسط تأليفات مارکس پس از آن در ۀولی اين افکار داهيان
  بين الملل دوم هر گونه اقداماتی را به عمل آوردند تا اينهاىاندنيافت و  تئوری

 لنين ۀداين وظيفه به عه. که اين افکار را مدفون ساخته و در طاق نسيان گذارند
 آنها را تجديد کامًال مارکس را به ميان آورده و ۀافتاد که اصول فراموش شد

 آنان اکتفا ۀاما لنين که اين اصول مارکس را تجديد کرد تنها به تکرار ساد. نمايد
 بلکه آن قواعد را باز هم بيشتر رشد داده و عامل ،نکرد و نتوانست هم اکتفا نمايد

 پرولتاريا و عناصر نيم اتحادنقالب سوسياليستی يعنی  حتمی اعاملنوينی مانند 
 پيروزی انقالب پرولتاری ميباشد به کار شرطپرولتاريای شهر و روستا را که 

  . آن افکار را به صورت تئوری مکمل انقالب سوسياليستی در آورد،برده
اين دستور روش تاکتيکی سوسيال دمکراسی اروپای غربی را به کلی 

 هاىين روش مبتنی بر آن بود که پس از انقالب بورژوازی تودها. ازميان برد
 به همين ، از انقالب روگردان شوندحتمًا فقير بايد هاىدهقانان و از آن جمله توده

 طوالنی ۀ دور،تنفس دور و دراز ۀعلت پس از انقالب بورژوازی دور
 شروع ميگردد و طی اين ، سال طول ميکشد١٠٠-٥٠ که دست کم" آرامشی"
طور ه ب"که موقع انقالب نوين سوسياليستی در رسد پرولتاريا  وره تا زمانید

 خود ۀفايد" طور مشروعه ب"مورد استثمار واقع ميگردد و بورژوازی هم " آرام
  . را ميبرد
 يک پرولتاريای  ۀوسيله  بود که بسوسياليستی تئوری نوين انقالب ،اين

يابد بلکه از  ت وقوع نمی بورژوازی صورۀهم بر ضد اىمنفرد و مجزا شده
 ۀ از عناصر نيم پرولتر تودمتفقينیطرف پرولتاريای مسلط  که دارای 

  . عملی ميشود،باشد می "زحمتکش و استثمار شونده"
 با وجود اتفاق پرولتاريا در انقالب بورژوازی ۀ سلط،از روی اين تئوری

با الب سوسياليستی پرولتاريا در انقبايست به سلطۀ  دهقانان میبين پرولتاريا و 
 زحمتکش و استثمار شونده تحول هاىساير توده بين پرولتاريا و وجود اتفاق



 ٩٦

بايستی برای   و اما ديکتاتوری دمکراسی پرولتاريا و دهقانان می،يابد
  .ديکتاتوری سوسياليستی پرولتاريا زمينه ای آماده سازد

غربی را بر  اروپای هاىدموکرات سوسيال ۀ تئوری رواج يافت،اين تئوری
 نيم پرولتاری شهر و روستا را انکار هاى انقالبی تودههاىزمين زد که امکان

غير از بورژوازی و پرولتاريا ما قوای ه ب"نموده و متکی بر آن بودند که 
 مخالف و يا انقالبی بتوانند بر هاىبينيم که بند و بست اجتماعی ديگری را نمی

 از چگونگی سوسيال اى که نمونهسخنان پلخانوف است" (آنها تکيه کنند
  .) اروپای باختری ميباشدهاىدموکرات

 اروپای باختری بر آن بودند که در انقالب هاىدموکراتسوسيال 
  طبقات وۀبر ضد هم تنها بورژوازی ۀهم  پرولتاريا بر ضد،سوسياليستی

خواستند اين واقعيت  آنها نمی.  متفقين خواهد ماندبدون غير پرولتاری قشرهای
 نيم پرولتارهای هارا در نظر بگيرند که سرمايه نه تنها پرولتارها را بلکه ميليون

اری مانده و دنمايد و اين قشرها در زير فشار سرمايه شهر و ده را استثمار می
اری متفق پرولتاريا دميتواند در مبارزه برای آزاد کردن جامعه از ظلم سرمايه

روپای غربی بر اين عقيده بودند که در  اهاىدموکراترو سوسيال  از اين. شوند
اروپا شرايط برای انقالب سوسياليستی هنوز آماده نيست و شرايط را موقعی 
ميتوان آماده شمرد که پرولتاريا اکثريت ملت باشد و اکثريت جامعه را بر اثر 

  .رشد بعدی جامعه تشکيل دهد
 و ضد  اين نظريه پوسيده،تئوری لنين راجع به انقالب سوسياليستی

  .های اروپای غربی را واژگون ميساختدموکراتپرولتاری سوسيال 
 امکان پيروزی سوسياليسم در يک کشور ۀوقت دربار در تئوری لنين آن

 ۀ همتقريبًاولی در آن تئوری همه يا . جداگانه استدالل مستقيمی هنوز نبود
جود و ،ددست آيه  دير يا زود باىکه چنين نتيجه عناصر اساسی الزم برای آن

  .داشت
 لنين به اين نتيجه ، يعنی پس از ده سال١٩١٥چه معلوم است درسال  چنان
  .هم رسيد

چنين است اصول اساسی تاکتيکی که از طرف لنين در کتاب تاريخی 
شرح و بسط " دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب دمکراسی"موسوم به 

  .داده شده است
 تاکتيکی ۀبر همه در آن است که نظرياهميت تاريخی اين اثر لنين مقدم 

طبقۀ  را از حيث ايدئولوژی در هم شکست و هاخورده بورژوازی منشويک
 بعدی انقالب بورژوازی دمکراسی و برای هجوم ۀ روسيه را برای توسعکارگر

 روس دورنمای هاىدموکراتتازه عليه تزاريسم مسلح کرد و به سوسيال 
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الب بورژوازی و تحول آن را به انقالب روشنی داد که لزوم نشو ونمای انق
  .ساخت سوسياليستی پديدار می

اهميت گرانبهای آن در آن . ليکن اهميت اين اثر لنين منحصر به اينها نيست
 هاىتر ساخت و شالوده است که مارکسيسم را با تئوری نوين انقالبی غنی

ر ما درسال تاکتيکی انقالبی بلشويکی را ريخت که با کمک آن پرولتاريای کشو
  اران غالب آمدد بر سرمايه١٩١٧
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اعتصاب سياسی در سراسر روسيه در . رونق بعدی انقالب. ٤
پيدايش .  تزارۀبياني. عقب نشينی تزاريسم. ١٩٠٥اکتبر سال 

  .شوراهای نمايندگان کارگران
  
  

اين جنبش با . جنبش انقالبی تمام کشور را فرا گرفت١٩٠٥آغاز پائيز سال 
  .تر روز به روز افزون ميگشت مامشدتی هر چه ت

اين .  آغاز شدها ماه سپتامبر در مسکو اعتصاب کارگران چاپخانه١٩در 
در خود .  و به يک عده شهرهای ديگر سرايت نمودپترزبورگاعتصاب به 

 ديگر پشتيبانی شده هاىمسکو اعتصاب کارگران مطابع از طرف کارگران بنگاه
  .يدبه اعتصاب عمومی سياسی تبديل گرد

پس از .  غازان اعتصاب شروع شدــ در راه آهن مسکو ،در آغاز اکتبر
 راه آهن ۀبزودی اعتصاب هم. يک روز تمام نقاط راه آهن مسکو اعتصاب نمود

در شهرهای مختلف . پست و تلگراف دست از کار کشيد. کشور را فرا گرفت
م  چندين هزار نقری گرد آمده و تصميهاىروسيه کارگران در ميتينگ

اعتصاب از فابريک به فابريک از کارخانه به . گرفتند کار را تعطيل نمايند می
 از شهر به شهر و از ناحيه به ناحيه سرايت نموده همه جا را فرا ،کارخانه

 ، وکالی دادگستری، روشنفکران، دانش آموزان،کارمندان جزء. گرفت می
  .ندمهندسين و پزشکان نيز به کارگران اعتصاب کننده پيوست

 تمام تقريبًا ، اعتصاب سراسر روسيه شدهــاعتصاب سياسی ماه اکتبر 
ترين  را تا عقب مانده  کارگرانۀ همتقريبًاکشور را تا دورترين نواحی و 

 کارمندان پست و تلگراف ،به غير از کارگران راه آهن. قشرهای آن فرا گرفت
 تنها از ،دادند می زياد اعتصاب کنندگان را تشکيل ۀو غيره که آنها نيز عد

کارگران صنعتی قريب يک ميليون نفر در اعتصاب عمومی سياسی شرکت 
  .تمام زندگی کشور متوقف و قوای حکومت فلج گرديده بود. نمودند

 ملت بر ضد سلطنت مستبده قرار هاى تودهۀس مبارزأ بر رطبقۀ کارگر
  .گرفت

  .ا بخشيد سياسی نتايج خود راى اعتصاب تودهۀ دربارهاشعار بلشويک
اعتصاب عمومی ماه اکتبر که قوه و توانائی نهضت پرولتاريا را نشان داده 

 اکتبر را ١٧ ۀبود تزار را که به وحشت مرگ افتاده بود مجبور ساخت بياني
: مبانی تزلزل ناپذير مدنی يعنی "١٩٠٥ اکتبر سال ١٧ ۀدر بياني. صادر نمايد

به ملت " هاجتماعات واتحاديه ا،  بيان، آزادی عقيده،مصونيت حقيقی شخصی
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وعده داده شده بود که دومای مقننه احضار شود و تمام طبقات  .نويد داده شده بود
  .اهالی برای انتخابات فرا خوانده شوند

.  دومای مشورتی بوليگين رفت و روب شد،طريق با نيروی انقالب بدين
  .تاکتيک بلشويکی دائر به تحريم دومای بوليگين درست در آمد

 ملت و دام نيرنگ هاى فريب تودهۀ اکتبر ماي١٧ ۀ اينها بيانيۀبا وجود هم
نوع تنفسی بود که برای اغوای ساده لوحان و اغتنام فرصت به  تزار و يک

منظور گرد آوردن نيرو و سپس وارد آوردن ضربت به انقالب برای تزار الزم 
. همی نداد آزادی کرد ولی در عمل چيز مۀحکومت تزاری بحرف وعد. بود

ه کارگران و دهقانان از حکومت به غير از وعده و وعيد هنوز چيز ديگری ب
جای عفو عمومی وسيع سياسی که همه در انتظار آن بودند ه ب. دست نياوردند

در ضمن .  ناچيزی از زندانيان سياسی داده شدۀ اکتبر اعالن عفو عد٢١در 
ونين يهوديان را تشکيل داد  قوای ملت يک چند تاالن خۀحکومت به منظور تجزي

 ،که در آن موقع هزاران هزار به هالکت رسيدند و به منظور سرکوبی انقالب
اتحاد ميخائيل  "،"اتحاد ملت روس" پليسی به نام ۀ رهزنانهاىحکومت سازمان

 تجار و ، را که در آن مالکينهااين سازمان. را بر پا خاست" آرخانگل
 جانی نقش مهمی بازی ميکردند ملت با  مرتجع و عناصر ولگرد وهاىکشيش

 ،اين عناصر با مساعدت پليس .تعميد کرد) باندهای سياه" (چرنی سوتنی"نام 
 ،کارگران پيشرو و روشنفکران انقالبی و دانشجويان را در مالء عام ميزدند

 و مجالس که از اهالی تشکيل ميشد حريق بر پا ها در ميتينگ،کشتند می
 تزار چنين به نظر ۀ بيانيۀ نتايج اوليۀ منظرفعًال. نداختندا کردند و تير می می
  .مدآ می

 تزار ميان مردم سرودی به اين مضمون شهرت ۀ بيانيۀدر آن زمان دربار
  :يافته بود

  
  تزار در وحشت افتاده است» 

  : و داده است اين بيانيه
  ، که آزادی برای مردگان
  «.  زندان برای زندگان باشد

  
 اکتبر دامی بيش نيست و از ١٧ ۀفهماندند که بياني  میهاده به توهابلشويک

رفتاری که حکومت پس از بيانيه در پيش گرفته است جز فتنه انگيزی منظوری 
را به گرفتن سالح و آماده شدن برای قيام مسلح   کارگرانهابلشويک. ندارد

  .نمودند دعوت می
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ه تمامتر مشغول  جنگی با جديتی هر چهاىکارگران به منظور تشکيل دسته
 ۀوسيله  اکتبر که ب١٧بر آنها واضح شد که نخستين پيروزی . کار گرديدند

دست آمده اقتضاء ميکند که برای سرنگون ساختن ه اعتصاب عمومی سياسی ب
  .تری برخيزند  جدیۀتزاريسم پس از اين هم به مبارز

معنی که  بدين ، اکتبر را چون تعادل موقتی قوا تلقی مينمود١٧ ۀلنين بيان
دست آوردند ه در اين وقت پرولتاريا و دهقانان هر چند اين بيانيه را از تزار ب

 تواند تزاريسم هم ديگر نمی .هنوز عاجزندولی از سرنگون ساختن تزاريسم 
 ۀرو ناگزير است دربار ل سابق امور را اداره کند و از اينئتنها با وسا

  . و خالی بدهد خشکۀوعد" مقننه"و دومای "  مدنیهاىآزادی"
 در آتش مبارزه بر ضد ،در روزهای پر جوش اعتصاب سياسی اکتبر

 ، سالح مقتدر نوينی، کارگرهاى انقالبی تودهۀ نيروی خالقۀتزاريسم در نتيج
  .يعنی شورای نمايندگان کارگران به وجود آمد

 ها فابريکۀشوراهای نمايندگان کارگران که عبارت از مجلس نمايندگان هم
 بود که هنوز طبقۀ کارگر سياسی اىچنان سازمان توده  بود آنهانهو کارخا

ه  ب١٩٠٥اين شوراها که نخستين بار در سال . نظيرش در دنيا ديده نشده است
 بعدًا از حاکميت شوروی را منعکس ميکردند که اىنمونهوجود آمده بودند 

راها اين شو.  ايجاد نمود١٩١٧پرولتاريا تحت رهبری حزب بلشويک در سال 
دست قشرهای انقالبی ه  شد و فقط باى تودهۀشکل نوين انقالبی نيروی خالق

اين شوراها . اهالی ايجاد شده و هر گونه قوانين و اصول تزاريسم را بر هم ميزد
 بودند که در مبارزه بر ضد تزاريسم برخاسته اى تودهۀمظاهر نيروی خالق

  .بودند
آنها بر . ت انقالبی تلقی ميکردند حکومۀ نطفۀ شوراها را به منزلهابلشويک

 وابسته به نيرومندی و کاميابی تمامًااين عقيده بودند که قوت و اهميت شوراها 
  . قيام است

دانستند و   شوراها را نه دستگاه نطفه مانند حکومت انقالبی میهامنشويک
 دستگاه خود مختار اداری محلی ۀآنان به اين شوراها به مثاب .نه دستگاه قيام
  .نگريستند  میاى شهرداری دمکراسی شدههاىمانند انجمن

 هاى و کارخانهها فابريکۀ در هم١٩٠٥اکتبر سال ) ٢٦ (١٣در 
شبانه نخستين .  انتخابات شورای نمايندگان کارگران جريان داشتپترزبورگ

 در مسکو هم شورای نمايندگان پترزبورگپس از .  شوراها تشکيل گرديدۀجلس
  .تکارگران تشکيل ياف

ترين مرکز   شورای بزرگۀمنزله  بپترزبورگشورای نمايندگان کارگران 
بايستی در انقالب  صنعتی و انقالبی روسيه و پايتخت امپراطوری تزاری می

که اين شوراها رهبری  ولی نظر به اين.  نقش قطعی بازی کند١٩٠٥سال 
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 هنوز در که معلوم است لنين چنان. منشويکی داشت وظايف خود را انجام نداد
 از نبودن هامنشويک. وی هنوز در خارجه بود ، نبودپترزبورگآن موقع در 

ه را ب  نمودند و رهبری آنپترزبورگلنين استفاده کرده خود را داخل شورای 
هيچ جای تعجب نيست که در چنين شرايطی برای . دست خويش گرفتند

سر شد  پارووس و سايرين مي، ترتسکی، از قبيل خروستالوفهامنشويک
  به جای آنهامنشويک.  را بر ضد سياست قيام متوجه سازندپترزبورگشورای 

 ، مشترک سهيم نمايندۀرا در مبارز  آنان،که سربازان را به شورا نزديک ساخته
که  شورا به جای آن.  دور کنندپترزبورگخواستار بودند که سربازان را از 

 قيام روش ۀجا زده و در امر تهي در ،کارگران را مسلح و برای قيام آماده سازد
  .منفی در پيش گرفت

 نقش ديگری را بازی کامًالشورای نمايندگان کارگران مسکو در انقالب 
شورای نامبرده از همان روزهای اول وجود خود تا آخر سياست انقالبی . کرد

 مساعی ايشان ۀ بود و در سايهارهبری شورای مسکو در دست بلشويک. داشت
ه ی نمايندگان کارگران در مسکو شورای نمايندگان سربازان هم بدر جنب شورا

  .شوراهای مسکو دستگاه قيام مسلح گرديد. وجود آمد
 در يک رشته از شهرهای ١٩٠٥ از اکتبر تا دسامبر سال هاىطی ماه

 شورای نمايندگان کارگران تشکيل يافته ، مراکز کارگریۀ در همتقريبًابزرگ و 
ی از نمايندگان سربازان و ناويان نيز ئ آمد تا شوراها به عملئیهاکوشش. بود

در برخی . تشکيل شود و آنها را با شوراهای نمايندگان کارگران متحد سازند
  .ی از نمايندگان کارگران و دهقانان تشکيل يافته بودئجاها شوراها

هر چند آنان اغلب به خودی خود پديدار ميگشتند . نفوذ شوراها بسيار بود
 با وجود اين به ،ينی به خود نگرفته و از حيث ترکيب مبهم بودندصورت مع

شوراها خود آزادی مطبوعات را به چنگ .  قدرتی مشغول عمليات بودندۀمثاب
 مردم خطاب کرده و ۀ به عام، هشت ساعت روز کار را مقرر ساختند،آوردند

ی در بعض. کردند که به حکومت تزاری ماليات نپردازند آنها را دعوت می
 حکومت تزاری را مصادره نموده و به مصرف احتياجات هاىموارد آنها پول

  . رسانند انقالبی می
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  .عقب نشينی انقالب. شکست قيام.  قيام مسلح دسامبر-٥
  .حزب) متحده (کنگرۀ چهارم.  نخستين دومای دولتی

  
  

 با شدت ها تودهمبارزۀ انقالبی ١٩٠٥ اکتبر و نوامبر سال هاىدر ماه
 دهقانان بر ۀمبارز. و به توسعه بود و اعتصابات کارگران ادامه داشتعظيمی ر

جنبش دهقانان .  وسيعی به خود گرفتۀ دامن١٩٠٥ضد مالکين در پائيز سال 
 هاىشهرستان.  تمام کشور را فرا گرفته بودهاىبيش از يک سوم بخش

 ديگر هاى کوتائيسی و برخی شهرستان، تفليس، چرنيکوف، تامبوف،ساراتوف
 دهقان هنوز به هاىحال فشار توده با اين. ا قيام حقيقی دهقانان فرا گرفته بودر

  .جنبش دهقانان فاقد سازمان منظم و رهبری بود. حد کافی نبود
 ، سمرقند، تاشکند، والديوستک،در يک رشته از شهرها مانند تفليس

 ميان سربازان هم اغتشاش شدت ، ورشو و کييف و ريگا، سوخوم،کورسک
در کرونشتاد و نيز در ميان ناويان ناوگان دريای سياه در سواستوپول . گرفت

ولی از آنجا که اين شوراها به هم . قيامی در گرفت) ١٩٠٥در نوامبر سال (
  .  تزاريسم آنها را سرکوب کرد،پيوسته نبودند

 رفتار غالبًا دريائی ارتش و نيروی هاى در برخی از قسمتهاعلت شورش
. و غيره بود")  نخود و لوبياهاىعصيان(" بدی غذا ، افسرانبسيار خشونت آميز

 ناويان و سربازان که قيام نموده بودند هنوز لزوم سرنگون ساختن دولت ۀتود
ناويان . کردند طور روشن درک نمیه مسلحانه را ب ۀ جدی مبارزۀتزاری و ادام
 ،آميز بودندکه قيام کرده بودند هنوز بسيار روح آرامش جو و تفقد  و سربازانی

  داشتند،اغلب آنها بر اثر مرخص کردن افسرانی که در آغاز قيام زندانی کرده
سای ؤشدند و به وعده وعيدها و سخنان خشک و خالی ر مرتکب اشتباهاتی می

  .گشتند خويش قانع می
 را به قيام مسلح ها تودههابلشويک.  نزديک شدکامًالانقالب به قيام مسلحانه 

. فهماندند را می کردند و به آنها ناگزير بودن آن کين دعوت میعليه تزار و مال
ميان . ساختند  قيام مسلحانه را آماده میۀتر زمين  با جديتی هر چه تمامهابلشويک

 حزبی هاىدر ارتش سازمان. سربازان و ناويان فعاليت انقالبی جريان داشت
 ز کارگراندر يک رشته از شهرها دستجات جنگی مرکب ا. نظامی ايجاد شد

برای . آموختند  بکار بردن اسلحه را میهاتشکيل گرديده و به افراد اين دسته
.  آن به روسيه سازمانی داده شد بودۀخريداری اسلحه از خارجه و حمل محرمان

  . حزب شرکت داشتندۀدر تشکيل حمل و نقل اسلحه کارکنان بر جست
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 و ها از ژاندارماو.  لنين به روسيه بازگشت١٩٠٥در ماه نوامبر سال 
و در همان روزها در تهيه و تدارک .  خود را پنهان ساخت، تزاریهاىجاسوس

نوايا " بلشويکی ۀمقاالت وی در روزنام.  شرکت مينمودشخصًاقيام مسلح 
  . بودرهائی دستوۀ حزب به مثابۀبرای کار يومي") زندگی نو" ("ژيزن

اليت مهم انقالبی مشغول در اين موقع رفيق استالين در ماوراء قفقاز به فع
 را به عنوان دشمنان انقالب و قيام مسلح برافکنده و هاوی نقاب منشويک. بود

را برای نبرد قطعی بر ضد  کوبيد و با استواری تمام کارگران آنها را می
 تزار در تفليس داده ۀدر ميتينگی که در روز اعالم بياني. سلطنت آماده ميساخت
  :تشين اظهار دانگران چشد رفيق استالين به کار

  
 پيروزمند گرديم چه چيز برای ما الزم حقيقتًاکه  برای اين» 

 ــ دوم ،نخست مسلح شدن: است؟ برای اين منظور سه چيز الزم است
   «.  باز و باز هم مسلح شدنــ سوم ،مسلح شدن

  
 در فنالند در شهر تامرفرس کنفرانس ١٩٠٥در ماه دسامبر سال 

 به طور رسمی در يک ها و منشويکها گرچه بلشويک. گرد آمدهاشويکلب
 ولی در حقيقت دو حزب مختلفی را تشکيل ، بودنددموکراتحزب سوسيال 

لنين و استالين در اين کنفرانس .  از خود داشتنداىميدادند که مراکز جداگانه
 ۀوسيله تا اين موقع آنها ب. ديگر مالقات کردند  با يکحضورًانخستين بار 

  .يا از طريق رفقا با يک ديگر رابطه داشتندمکاتبه و 
:  تامرفرس دو تصميم را بايد در اينجا قيد نمودساز تصميمات کنفران

دو حزب تقسيم شده بود ه  استقرار يگانگی حزب که در حقيقت بۀ دربارــنخست 
  . تحريم دومای اول که به اصطالح دومای ويته ناميده ميشدۀ دربارــو دوم 

 در آن موقع در مسکو قيام مسلح ديگر آغاز گرديده بود بنا که نظر به اين
اتمام رساند و نمايندگان به ه به مصلحت لنين کنفرانس با شتاب کار خود را ب

  . در قيام شرکت ورزندشخصًاکه   خود عازم شدند تا اينهاىمحل
 قطعی ۀوی هم برای مبارز، ولی حکومت تزاری هم در خواب غفلت نبود

حکومت تزاری با ژاپن پيمان صلح بسته بدين وسيله وضع دشوار . آماده ميشد
دولت .  و به هجوم بر ضد کارگران و دهقانان پرداخت،تر ساخت خود را آسان

 که قيام دهقانان آنجاها را فرا گرفته بود ها از شهرستاناىتزاری در عده
تی بازداش "- صادر نمود که اى وحشيانههاى فرمان،حکومت نظامی اعالم کرد

و امر داد رهبران انقالبی را بازداشت " از فشنگ دريغ نکنيد "،"نداشته باشيد
  .کنند و شوراهای نمايندگان کارگران را متفرق سازند
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 مسکو و شوراهای نمايندگان کارگران مسکو که از طرف آنها هاىبلشويک
  تصميم گرفتند به همين، وسيع کارگران رابطه داشتهاىرهبری ميشد و با توده

ماه دسامبر ) ١٨( ٥در .  در مقام تهيه و تدارک قيام مسلح بر آيندفورًامناسبت 
 مسکو تصميم گرفت به شورا پيشنهاد کند که اعتصاب عمومی سياسی ۀکميت

 اين اعتصاب را مبدل به قيام ،اعالم نمايد بدين منظور که در جريان مبارزه
شورای مسکو . بانی کردند کارگران پشتياىاز اين تصميم جلسات توده. گردانند
دل و يک جهت مصمم شد به اعتصاب   را در نظر گرفته يکطبقۀ کارگر ۀاراد

  .همگانی سياسی آغاز نمايد
که قيام را آغاز نمود از خود دارای يک سازمان  پرولتاريای مسکو موقعی

 به هزار فدائی ميرسيد و بيشتر از نصفشان از تقريبًا افراد آن ۀجنگی بود که عد
 مسکو نيز ىها نظامی در يک رشته از فابريکهاىافراد دسته.  بودندهالشويکب

کارگران .  قيام کنندگان قريب دو هزار نفر افراد فدائی داشتندکليتًا. وجود داشتند
را   يک قسمت پادگان، کنندتأمينرا را  طرفی پادگان در نظر گرفته بودند که بی

  .را پيرو خود گردانند  آن،مجزا نموده
 ۀ دامنۀولی توسع. دسامبر در مسکو اعتصاب سياسی آغاز شد) ٢٠ (٧ر د

 به قدر کافی از اين پترزبورگ در ،اين اعتصاب در تمام کشور ميسر نگرديد
اعتصاب پشتيبانی نشد و اين کار از همان آغاز امکان کاميابی قيام را سست 

.  تزاری مانددر دست حکومت) حاليه اکتيابرسکايا(راه آهن نيکاليفسکا . کرد
توانست برای سرکوبی قيام  رفت و آمد در راه قطع نميشد و حکومت تزاری می

  .  گارد را گسيل داردهاى به مسکو هنگپترزبورگاز 
اميد پشتيبانی ه  باىکارگران تا اندازه. در خود مسکو پادگان مردد بود

و حکومت  ولی انقالبيون فرصت را از دست دادند ،پادگان شروع به قيام کردند
  .تزاری توانست اغتشاش پادگان را بخواباند

ديری نگذشت .  پديد آمدهادسامبر در مسکو نخستين سنگربندی) ٢٢(٩در 
حکومت تزاری .  مسکو از سنگربندی پوشيده شدهاى و خيابانهاکه کوچه
سپاهيانی گرد آورد که از نيروهای قيام کنندگان چندين . کار برده توپخانه ب

 روز چندين هزار نفر کارگر مسلح قهرمانانه ٩در طی . داشتندبرابر فزونی 
 تور و از سرزمين ،پترزبورگکه از  تزاريسم تنها پس از آن. مبارزه کردند

.  توانست قيام را خاموش سازد، گسيل داشتئیهاباختری کشور هنگ
ند و قسمت د رهبری قيام در شب فردای جنگ قسمتی توقيف گرديهاىدستگاه

 در مسکو بازداشت ها بلشويکۀکميت.  از قيام مجزا ساخته بودندديگرشان را
 که هابرزن.  متفرق و جداگانه گرديدهاى برزنهاىقيام مسلح تبديل به قيام. شد

 مشترکی برای تمام ۀ مبارزۀاز مرکز رهبری کننده محروم شده بودند و نقش
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ها لنين قيد کرد که بعد چنان. نمودند طور کلی به دفاع اکتفا میه شهر نداشتند ب
  .اين مراتب سرمنشاء ضعف قيام مسکو و يکی از علل شکست آن بود

 سخت و ۀکه در کراسنايا پرسنيا شده بود به ويژه جنب در مسکو قيامی
در اينجا بهترين .  قيام و مرکز آن بودۀکراسنايا پرسينا دژ عمد. شديدی داشت
ولی .  تمرکز يافته بودند بودندها فدائی که تحت رهبری بلشويکهاىافراد دسته

که  ئیهاکرسنايا پرسنيا با آهن و آتش منهدم و غرق در خون شد و آتش سوزی
  .قيام مسکو سرکوب شد. کشيد  زبانه می، توپخانه مشتعل گرديده بودۀبه وسيل

 انقالبی يک رشته از شهرها و هاىقيام. قيام تنها در مسکو روی نداد
 ،)پرم( موتوويليخ ، مسلح در کراسنا يارسکهاىقيام. نواحی ديگر را فرا گرفت

  . سواستوپل و کرونشتاد هم بوقوع پيوست، سرموو،نووروسيسک
 ۀ همتقريبًا.  مسلح قيام کردندۀ روسيه نيز برای مبارزۀملل ستمديد

 ،گورلوفکا: قيام بزرگی در اوکرائين در دنباس. گرجستان را قيام فرا گرفته بود
 ۀدر لتونی مبارزه جنب. روی داد) گراد وشيلوفور( لوکانسک ،آلکساندروفسک

 ،در فنالند کارگران از خود گارد سرخی تشکيل داده. سرسختی به خود گرفت
  .قيامی بر پا نمودند

 نيز مانند قيام مسکو از طرف تزاريسم با شقاوت ها اين قيامۀولی هم
  . فرونشانده شداىوحشيانه

 متفاوتی قائل هاىبر ارزش برای قيام مسلح دسامها و بلشويکهامنشويک
  .شدند

  :پلخانوف منشويک پس از قيام مسلح حزب را سرزنش کرده گفته بود که
وردند که قيام کار آ  دليل میهامنشويک". دست  به سالح زدن الزم نبود "

غير الزم و مضری ميباشد و در انفالب بی قيام هم امر ميگذرد و کاميابی را نه 
دست ه سائل مسالمت آميز مبارزه نيز ممکن است ب به و، قيام مسلحۀبه وسيل
  .آورد

کردند و بر آن بودند که   اين نظر را مانند نظر خائنانه رسوا میهابلشويک
 طبقۀ کارگر موفقيت بخش مسلح ۀ امکان مبارزتأييد قيام مسلح مسکو جز ۀتجرب

دست به سالح "گفت  لنين در مقابل سرزنش پلخانوف که می. چيز ديگری نيست
  :چنين جواب داد" الزم نبود

  
تر و با قصد تعرض  تر و جدی هم قطعی  از اين،برعکس» 

 فهمانده شود که تنها ها الزم بود به توده،بايستی دست به سالح زد می
 ۀ بی باکانه و بيرحمانۀاعتصاب آرام غير ممکن است و مبارز

  ). چاپ روسی٥٠ جلد دهم ص لنين («. مسلحانه ضروری است
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در ماه دسامبر .  اوج انقالب بودۀ بلندترين نقط١٩٠٥مبر سال قيام دسا
 ،پس از شکست قيام ماه دسامبر.  تزار قيام را دچار شکست نمودۀسلطنت مستبد

ارتقاء انقالب به تدريج مبدل به . عقب نشينی انقالب آهسته آهسته آغاز گرديد
  .انحطاط آن شد

که  ستفاده نمايد تا اينحکومت تزار شتابزده کوشش ميکرد از اين شکست ا
دژخيمان و زندانبانان تزار فعاليت .  خود را به انقالب وارد آوردنهائی ۀضرب

،  لتونی، اعزامی مجازات در لهستانهاىدسته. خونين خود را توسعه دادند
  .دادند  سيبری با تمام قوا شدت عمل نشان می، ماوراء قفقاز،استونی

رگران و دهقانان انقالبی رزم کنان آهسته کا. اما انقالب هنوز خفه نشده بود
 مبارزه ۀنمودند و قشرهای نوينی از کارگران وارد عرص آهسته عقب نشينی می

 ٧٤٠ ــ ١٩٠٧ليون و در سال ي بيش از يک م١٩٠٦در اعتصابات سال . ميشدند
 قريب ١٩٠٦ اول سال ۀجنبش دهقانان در نيم. هزار نفر کارگر شرکت نمود

سال هم   دوم آنۀ را فرا گرفته بود و در نيمروسيۀ تزاری ىهانيمی از دهستان
 اغتشاشات دريائیدر ارتش و نيروی .  را فرا گرفتها دهستانۀيک پنجم هم
  .ادامه داشت

وی . کرد  خود با انقالب تنها به فشار اکتفا نمیۀحکومت تزاری در مبارز
 از طريق  تصميم گرفت، را بدست آوردهاى اوليههاى فشار موفقيتۀدر ساي

حکومت .  تازه ضربت نوينی به انقالب وارد آوردى"مقننه"احضار دومای 
تزاری اميدوار بود که با انعقاد اين دوما دهقانان را از انقالب جدا سازد تا بدين 

 حکومت تزاری ١٩٠٥در ماه دسامبر سال . وسيله انقالب را از پای در آورد
" مشورتی" بر خالف دومای سابق ىاتازه" مقننه"قانونی صادر کرد که دومای 

.  از ميان برداشته شده بود احضار گرددها تحريم بلشويکۀبوليگين که به وسيل
انتخابات عمومی .  يک قانون ضد دمکراسی بودطبعًاقانون انتخابات تزاری 

ليون کارگر از حق ي  زنان و زيادتر از دو ممثًالبيش از نيمی از اهالی . نبود
 يا آن( نفر زمره ٤انتخاب کنندگان به . انتخابات مساوی نبود. ی محروم بودندأر

و ) مالکين(اران د زمينۀيعنی به زمر) ناميدند کوری که در آن زمان می طوری
. و زمره های دهقانی و کارگری تقسيم شده بودند) بورژوازی( شهريان ۀزمر

ی مخفی أت با رانتخابات در حقيق.  بوداىانتخابات مستقيم نبود بلکه چندين درجه
اران را بر دقانون انتخابات برتری و تفوق مشتی مالکين و سرمايه. هم نبود

  .  ميکردتأمين کارگر و دهقان در دوما هاليونيم
.  را از انقالب روی گردان سازدها اين دوما تودهۀخواست به وسيل تزار می

را به توسط زمان هنوز باور داشتند که ميتوان زمين  قسمت مهم دهقانان در آن
رها کارگران و دهقانان را فريب داده  ا و اسها منشويک،هاکادت. دوما گرفت

ه گفتند که گويا بدون قيام و انقالب هم ممکن است رژيم مطلوب ملت را ب می
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 در مبارزه با فريباندن ملت طبق تصميمی که در هابلشويک. دست آورد
ل دولتی را اعالم نموده و  بود تاکتيک دومای او شدهکنفرانس تامرفرس گرفته

  .از پيش بردند
 يگانگی قوای حزب و اتحاد ضمنًاکارگران بر ضد تزاريسم مبارزه کرده و 

 که به تصميم مشهور کنفرانس هابلشويک. طلبيدند حزب پرولتاريا را می
تامرفرس دائر به وحدت متکی بودند از اين تقاضای کارگران پشتيبانی کرده به 

 هاىزير فشار توده.  حزب منعقد گرددۀ متحدۀ کردند کنگر پيشنهادهامنشويک
  . مجبور شدند به متحد شدن تن در دهندها منشويک،کارگران

لنين طرفدار اتحاد بود ولی طرفدار چنان اتحادی بود که در آن اختالفاتی 
 ،بوگدانف(سازش کاران .  ماست مالی نشود،که در مسائل انقالب در ميان است

 و ها در ميان بلشويکمدلل سازندکه سعی داشتند ) نکراسين و ديگرا
.  ضرر فراوانی به حزب وارد آوردند، اختالفات جدی موجود نيستهامنشويک

 در کنگره با هاطلبيد که بلشويک  می،لنين بر ضد سازشکاران پيکار نموده
که بر کارگران واضح گردد که   مرامی خويش حضور يابند تا اينۀزمين

ند و اتحاد بر چگونه اساسی انه روشی را در پيش گرفته چه گوهابلشويک
 مرامی خود را طرح کرده و در ۀ زمينهابلشويک. ابدي صورت وقوع می

  . اعضای حزب قرار دادندۀمعرض مذاکر
 حزب کارگری کنگرۀ چهارم) سوئد( در استکهلم ١٩٠٦در ماه آوريل سال 

در کنگره . ود گرد آمد متحده ناميده شده بۀ روسيه که کنگردموکراتسوسيال 
 سازمان محلی حزب به ٥٧ نفر نماينده با رای قطعی شرکت نمودند که از ١١١

به غير از اين در کنگره نمايندگان احزاب ملی سوسيال . نمايندگی آمده بودند
 دموکرات نفر از حزب سوسيال ٣ ، نفر از بوند بود٣٣:  هم بودنددموکرات
  . لتونیدموکراتل  نفر از سازمان سوسيا٣لهستان و 

 بلشويکی در موقع ماه دسامبر و پس از آن تار و اىهکه سازمان بر اثر اين
روزهای "از اين گذشته در .  آنها نتوانستند نماينده بفرستندۀمار شده بود هم

 زيادی از روشنفکران خرده بورژوازی را ۀ عداه منشويک١٩٠٥سال " آزادی
گونه وجه   با مارکسيسم انقالبی هيچبه صفوف خود پذيرفته بودند که اينان

 و حال آن( تفليس یاهکافيست خاطر نشان شود که منشويک. مشترکی نداشتند
 نماينده فرستادند ىابه کنگره آن اندازه) که در تفليس کارگران صنعتی کم بودند

.  فرستاده بودپترزبورگترين سازمان پرولتاری يعنی سازمان  که بزرگ
 هاستکهلم اکثريت ناچيزی در هر صورت برای منشويک اۀبنابراين در کنگر
  .حاصل شده بود

 منشويکی در تصميمات کنگره راجع به ۀ جنب،به مناسبت اين ترکيب کنگره
  .يک رشته از مسائل نمودار شد
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 و ها بلشويکاصوًال روی داد ولی ظاهریدر اين کنگره تنها اتحاد 
  .ا نگاه داشتند مستقل خود شان رهاى نظريات و سازمانهامنشويک
 مورد مذاکره قرار گرفت عبارت کنگرۀ چهارمترين مسائل که در  عمده
 ، طبقاتی پرولتارياوظايف چگونگی موقعيت فعلی و ، ارضیۀمسئل: بود از

  .رفتار نسبت به دومای دولتی و مسائل تشکيالتی
که   در اين کنگره اکثريت داشتند به منظور اينهاکه منشويک با وجود اين

 ۀ آئين نامه را دربارۀگران را از خود دلسرد نکنند ناگزير شدند نخستين مادکار
  .عضويت حزب از روی فرمول لنين بپذيرند

لنين بر آن بود که .  زمين دفاع ميکردملی کردن ارضی لنين از ۀدر مسئل
 انقالب و فقط پس از سرنگون شدن تزاريسم ملی کردن زمين ۀتنها در ضمن غلب
 رسيدن پرولتاريا را با ،صورت ملی شدن زمين در اين. تامکان پذير اس

ملی کردن . تر ميساخت همراهی تهيدسان روستا به انقالب سوسياليستی آسان
نمود که تمام اراضی مالکين بالعوض به نفع دهقانان ضبط  زمين ايجاب می

 دهقانان را به انقالب بر ، بلشويکی در موضوع ارضیۀبرنام. شود) مصادره(
  .زار و مالکين دعوت مينمودضد ت

آنها از اين برنامه دفاع  . روش ديگری در پيش گرفته بودندهامنشويک
مطابق ). مونی سی پاليزاسيون( محل باشد شهرداریکردند که اراضی ازآن  می

گرفت   دهقانان قرار نمیۀ مالکين نه فقط در اختيار جامعهاىاين برنامه زمين
 در هااين زمين. گرديد ه از آن را نيز فاقد میبلکه اين جامعه حتی حق استفاد

. افتاد می) يعنی ادارات مختار محلی يا زمستوها( شهرداری هاىاختيار انجمن
  .اجاره کنند را ها خود اين زمينۀبايستی هر کدام بنا به قو دهقانان می
 اىپاليزاسيون اراضی برنامه سی  منشويکی دائر به مونیۀبرنام

توانست  اين برنامه نمی. ين سبب برای انقالب مضر بودسازشکارانه و به هم
 کامًال بسيج کند و در نظر نگرفته بود که مبارزۀ انقالبیدهقانان را برای 

 اين بود که عاقبت ها منشويکۀمقصد برنام. مالکيت اربابی را از بين ببرد
را برای انقالب  خواستند دهقانان  نمیهامنشويک. انقالب نيمه کاره بماند

  . برانگيزند
  . منشويکی را قبول کردۀکنگره با اکثريت آراء برنام

 قطعنامه دائر به چگونگی موقعيت فعلی و ۀ به ويژه موقع مذاکرهامنشويک
.  باطن ضد پرولتاری اپورتونيستی خود را ظاهر ساختند، دومای دولتیۀدربار

 رفيق . پرولتاريا در انقالب برخاستۀمارتينف منشويک آشکارا بر ضد سلط
  : پاسخ گفته و مسئله را به طور قطعی مطرح کردهااستالين به منشويک
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 اين است ــ بورژوازی دمکراسی ۀ پرولتاريا يا سلطۀيا سلط» 
 اختالف نظر ما بر ،که در برابر حزب قرار گرفته اىچگونگی مسئله
  «. سر همين است

  
د به عنوان  خوۀرا در قطعنام  آنها منشويک، دومای دولتیۀراجع به مسئل

 برای آزادی ملت از دست تزاريسم ،بهترين وسيله برای حل مسائل انقالب
 اى پرده،عاجز تزاريسمۀ  زائدۀ برعکس دوما را به منزلها بلشويک،ستودند می

  که تزاريسم همين که آناى پرده،نگريستند  می،پوشاند که فساد تزاريسم را می
  .را اسباب زحمت خود يافت دور می افکند

 نفر ٦ سه نفر بلشويک و کنگرۀ چهارم منتخبه از کميتۀ مرکزیر د
 تنها از کميتۀ مرکزی ناشر افکار ۀ روزنامۀادار. منشويک داخل شدند

  . تشکيل شدهامنشويک
  . داخلی حزبی ادامه خواهد داشتۀواضح بود که مبارز
 نوينی نيروئی با کنگرۀ چهارمپس از  ها و منشويکهامبارزه بين بلشويک

 کنگره ۀ متحد شده بودند اغلب دربارظاهرًا محلی که هاىدر سازمان.  يافتشدت
 و يک نفر از جانب ها يک نفر از طرف بلشويکندميداددو نفر گزارش 

 در بيشتر موارد اکثريت ،در نتيجه مذاکره در اطراف دو خط مشی. هامنشويک
  .وستنديپ  میهااعضای سازمان به بلشويک

 کميتۀ مرکزی.  را ثابت مينمودهات بلشويکزندگی بيش از پيش حقاني
 انتخاب شده بود بيش از پيش اپورتونيسم و عدم کنگرۀ چهارممنشويکی که در 

در تابستان .  بروز ميدادها تودهمبارزۀ انقالبیقابليت کامل خود را برای رهبری 
در کرونشتاد و در .  توده ها از نو قوت گرفتمبارزۀ انقالبی ١٩٠٦و پائيز سال 

اما .  دهقانان بر ضد مالکين شدت يافتۀمبارز. آبورک ناويان قيام کردند سوه
 از اين شعارها ها منشويکی شعارهای اپورتونيستی ميداد که تودهکميتۀ مرکزی
  .کردند پيروی نمی
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. انعقاد دومای دوم دولتی.  پراکنده کردن دومای اول دولتی-٦
علل شکست . ولتیپراکنده کردن دومای دوم د.  حزبکنگرۀ پنجم

  .نخستين انقالب روس
  

  
قدر کفايت مطيع نبود حکومت تزاری ه که دومای اول دولتی ب نظر به اين
حکومت تزاری بر ضد ملت فشار . را متفرق ساخت  آن١٩٠٦در تابستان سال 

 اعزامی را هاىرا باز هم شديدتر نمود و در تمام کشور عمليات خانمانسوز دسته
 نزديکی ۀ احضار دومای دوم دولتی در آتيۀ خود را دربارتوسعه داده و تصميم

افزود و چون ديد که  حکومت تزاری آشکارا بر گستاخی خود می. اعالم نمود
  .نهد ديگر از آن ترس و واهمه ای نداشت انقالب رو به ضعيف می

. دن شرکت يا تحريم دومای دوم را حل کنۀبايستی مسئل  میهابلشويک
 مؤثر منظورشان تحريم معموًالراندند   تحريم سخن میۀر وقتی درباهابلشويک

 را به مؤثر تحريم هابلشويک.  منفی از شرکت در انتخاباتۀبود نه امتناع ساد
خواست  نگريستند که ملت را از نيت تزار که می  انقالبی میۀ آن وسيلۀمنزل

دارد و تزاری در آورد بر حذر نگاه مي" مشروطه"راه ه وی را از راه انقالبی ب
 ۀ خنثی نمودن چنين نيتی و تدارک هجوم تازۀ وسيلۀنيز اين تحريم را به منزل
  .دانستند ملت بر ضد تزاريسم می

يگانه تاکتيک " تحريم دومای دوم بوليگينی نشان داد که تحريم ۀتجرب
 چاپ ٢٧ جلد دهم ص لنين". ( کردهتأييد تمامًارا  درستی بود که حوادث آن

از آن رو موفقيت بخش بود که مردم را نه تنها از خطر راه اين تحريم ). روسی
کاميابی .  بلکه دوما را پيش از تولد عقيم ساخت، تزاری بر حذر نمودۀمشروط

 روز افزون انقالب به موقع اجراء صعودتحريم برای آن بود که در موقع 
 که  چون، آن به همين صعود بودۀگذاشته شد نه در موقع تنزل انقالب و تکي

  . انقالب ممکن بود عقيم ساختصعوددوما را تنها در شرايط 
 تحريم دومای ويته يعنی دومای اول پس از شکست قيام ماه دسامبر به 

که ممکن بود  که تزار غالب شده بود يعنی موقعی موقع اجرا گذاشته شد موقعی
  . تصور کرد که انقالب رو به تنزل نهاده است

  :نويسد لنين می
  

خودی خود روشن است که اين پيروزی ه  موضوع بولی اين»  
 هنوز نميشد در آن)  تحريريههيئت ــيعنی پيروزی تزاری را (را 

  به شکل يک١٩٠٥قيام دسامبر سال . وقت پيروزی قطعی دانست
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ی و متفرق در تابستان سال ئ نظامی و اعتصابات جزهاىرشته قيام
ر مبارزه در راه  شعا،شعار تحريم دومای ويته.  ادامه داشت١٩٠٦

  ). چاپ روسی٢٠ ص ١٢ جلد لنين («.  بودهاتمرکز و تعميم اين قيام
  

تحريم دومای ويته هر چند دوما را خيلی از اعتبار انداخت و اطمينان 
قسمتی از اهالی را نسبت به دوما سست نمود با وجود اين نتوانست دوما را عقيم 

ديد در شرايط تنزل و انحطاط که اکنون واضح گر سازد زيرا اين تحريم چنان
 موفقيت ١٩٠٦رو تحريم دومای اول در سال  از اين. انقالب عملی شده بود

در " چپ روی"مرض بچگانه " مشهور خود به نام ۀلنين دررسال. بخش نشد
  :در اين خصوص چنين نوشته بود" کمونيسم

  
 پرولتاريای انقالبی ١٩٠٥در سال " پارلمان"تحريم بلشويکی » 
مند ساخت و ثابت   آزمايش سياسی فوق العاده گرانبهائی بهرهرا از

 اشکال ،م نمودن اشکال علنی و غير علنیأنمود که در موقع تو
 گاهی مفيد و حتی ضروری است که ،پارلمانی و غير پارلمانی مبارزه

از طرف " دوما"تحريم ...  پارلمانی دست کشيده شودهاىاز شکل
طائی بود ولی خطای کوچکی که  ديگر خ١٩٠٦ در سال هابلشويک

چه که مربوط به افراد و اشخاص است  آن.. به آسانی قابل اصالح بود
. قابل تطبيق ميباشد) با تغييرات الزمه(در مورد سياست و احزاب نيز 

ين اشخاصی نيستند و ن چ،عاقل آن کس نيست که اشتباه نميکند
ن مهم نيست و عاقل کسيست که اشتباهاتش چندا. نميتوانند هم باشند

- ١٨٢ ص ٢٥ جلد لنين" (آنها را به آسانی و زود ميتواند اصالح نمايد
  ). چاپ روسی١٨٣

  
 لنين بر آن بود که نظر به تغيير اوضاع و ، دومای دوم دولتیۀو اما دربار
 تحريم دومای دولتی را مورد تجديد ۀبايد مسئل»  ها بلشويک،انحطاط انقالب
  ). چاپ روسی٢٦ دهم ص  جلدلنين («. نظر قرار دهند

  
  :لنين مينويسد

  
تاريخ ثابت نمود که در موقع انعقاد دوما امکان تبليغات مفيدی  "

که تاکتيک  از درون و در پيرامون دوما حاصل ميشود و نيز اين
 دوما امکان ۀ در داخلهانزديک شدن با دهقانان انقالبی بر ضد کادت

  ).٢٩همان کتاب ص  («. پذير ميگردد
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يد که نه تنها در موقع پيشرفت انقالب بايد توانست آ  اينها چنين برمیۀاز هم
چنين  طور قطعی تعرض کرد و در نخستين صفوف اين تعرض بود بلکه همه ب

 منظم عقب نشينی کرد و در اين عقب نشينی ،که ديگر پيشرفت نيست وقتی
 نه با ،داد بنا به اقتضای شرايط و تغيير اوضاع بايد تغيير تاکتيک ،آخری بود

 آرام و بدون سراسيمگی بايد عقب ،طور متشکله پريشانی و پراکندگی بلکه ب
 بايد از ، کادرها از زير ضربت دشمنرهائینشينی اختيار نمود و به منظور 

کمترين امکان استفاده کرد و به تجديد آرايش و جمع آوری قوا مبادرت ورزيد و 
  . ديدسوی دشمن تهيه و تدارکه برای تعرض نو ب

ولی رفتن .  تصميم گرفتند در انتخابات دومای دوم شرکت نمايندهابلشويک
 همدست شده و در پيکر ها به دوما برای آن نبود که در آنجا با کادتهابلشويک

طور   همينهاکه منشويک چنان. سرگرم شوند" قانونگذاری"دوما به کارهای 
از دوما به عنوان کرسی  برای آن رفتند که ها بلکه بلشويک،کردند رفتار می

  .خطابه برای منافع انقالب استفاده نمايند
گذاری   قانونۀمؤسس منشويکی به دوما مانند آن کميتۀ مرکزی ،بر عکس

 هاتواند حکومت تزاری را لجام زند نگريسته و دعوت ميکرد که با کادت که می
  .عمل آيده سازش انتخاباتی بشود و از آنها در دوما پشتيبانی ب

 منشويکی کميتۀ مرکزی حزبی بر ضد سياست هاىثريت سازماناک
  . جديد حزب را خواستار شدندۀ انعقاد کنگرهابلشويک. برخاست

در اين وقت .  حزب منعقد شدکنگرۀ پنجم در لندن ١٩٠٧در ماه مه سال 
)  ملیدموکرات سوسيال هاىبا سازمان( روسيه دموکراتحزب کارگر سوسيال 

 نفر نماينده ٣٣٦در کنگره روی هم رفته . داشت هزار نفر عضو ١٥٠تا 
ساير نمايندگان .  نفر بودند٩٧ ها و منشويک١٠٥ هابلشويک. حضور رساندند

 ملی يعنی دموکرات يعنی سوسيال دموکرات سوسيال هاىاز طرف سازمان
 لتونی و بوند بودند که در کنگره پيشين به حزب ، لهستانیهاىدموکراتسوسيال 
  . کارگری روسيه قبول شده بودنددموکراتسوسيال 

 يعنی گروه نيمه منشويکی اىترتسکی سعی داشت گروه مرکزی جداگانه
  .کس از او پيروی نکرد خود را در کنگره روی کار آورد ولی هيچ

 ،بردند  را به دنبال خود میها و لتونیها لهستانی،هاکه بلشويک نظر به اين
  .اکثريت پايداری در کنگره داشتند

 رفتار با احزاب بورژوازی يکی از مسائل اساسی مبارزه ۀره مسئلدر کنگ
 ها و منشويکهادر اطراف اين مسئله در همان کنگره دوم بين بلشويک. بود

 ،هاسوتنی  احزاب غير پرولتاری يعنی چورنیۀکنگره هم. مبارزه وجود داشت
اکتيک رها را مورد قضاوت بلشويکی قرار داده وتا و اسها کادت،هااکتيابريست

  .بلشويکی را نسبت به اين احزاب افاده کرد
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 را تصويب نموده و تصميم گرفت هم بر ضد ها سياست بلشويک،کنگره
و سلطنت طلبان و شورای "  ملت روسۀاتحادي" يعنی هاسوتنی احزاب چرنی

و حزب ) هااکتيابريست" ( اکتبر١٧ ۀاتحادي"اشرافيان متحد و هم بر ضد 
 ۀهم. بی امان مبارزه شود" تجديد آرامش طلبانه "بازرگانی و صنايع و حزب

  .اين احزاب آشکارا احزاب ضد انقالبی بودند
 کنگره مقرر نمود بر هااما راجع به بورژوازی ليبرال يعنی حزب کادت

کنگره .  آشتی ناپذيری بشود تا پرده از روی کار آنها برافتدۀضد آن مبارز
قالبی آن افشاء " دموکراتيسم" و  حزب کادتۀدستور داد که اعمال رياکاران

س جنبش دهقانان أخواهد بر ر  عليه تشبثات بورژوازی ليبرال که می،گردد
  . قرار گيرد مبارزه شود

 هاىسوسياليست(نسبت به احزاب به اصطالح ناردنيک يا احزاب کار 
خواهند خود  کنگره توصيه نمود تشبثات آنها که می) رهاا گروه کار و اس،ملی

در عين حال کنگره توصيه نمود .  در آورند افشا شودهاباس سوسياليسترا به ل
که با اين احزاب برای هجوم مشترک و آنی بر ضد تزاريسم و بورژوازی 

 احزاب ،زمان اين احزاب  بشود زيرا در آناى جداگانههاى سازش،کادت
  .ندادموکراسی و مظهر منافع خرده بورژوازی شهر وروستا بوده

 ۀکنگر" پيشنهاد ميکردند به اصطالح يک هانگره منشويکحتی پيش از ک
 ىاچنان کنگره  عبارت از آن بود که آنها منشويکۀنقش. انعقاد گردد" کارگری

 هارها و هم آنارشيستا هم اس،هادموکرات هم سوسيال ،انعقاد يابد که در آن
بايستی چه حزبی  می" کارگری "ۀمعلوم نيست اين کنگر. شرکت داشته باشند

کارگری خرده " وسيع"و يا حزب " حزب غير حزبی" يک نوع ــشکيل دهد ت
 را که هاترين مساعی منشويک لنين اين زيان بخش. بورژوازی بدون برنامه

 دستۀ پيشرو کارگری را از ميان برده و دموکراتخواستند حزب سوسيال  می
شعار کنگره .  افشا کرد، خرده بوروژوازی حل کنندۀ را در تودطبقۀ کارگر

  . را سخت مورد سرزنش قرار دادهامنشويک"  کارگریۀکنگر"
 کارگران در کارهای کنگره جای مخصوصی را گرفته هاى اتحاديهۀمسئل

 يعنی آنها با نقش ،کردند  دفاع میهااتحاديه" طرفی بی" از هامنشويک. بود
 را رد کرد هاکنگره پيشنهاد منشويک.  مخالف بودندهارهبری حزب در اتحاديه

در اين قطعنامه .  بلشويکی اتخاذ نمودۀ کارگران قطعنامهاى اتحاديهۀو دربار
خاطر نشان شده بود که حزب بايد از لحاظ ايدئولوژی و سياسی رهبری 

  .دست آورده را ب  کارگرانهاىاتحاديه
.  در جنبش کارگری بودها پيروزی بزرگ برای بلشويککنگرۀ پنجممعنی 

که لنين به آنها  چيزی. خواب غفلت فرو نرفتنده ب ، مغرور نشدندهاولی بلشويک
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 هادانستند که مبارزه بر ضد منشويک  میهابلشويک. موخت اينها نبودآ می
  .هنوز در پيش است

که درسال "  يک نمايندههاىيادداشت" خود به نام ۀرفيق استالين در مقال
  :اده بودطور مورد قضاوت قرار د  نتايج کنگره را اين، از چاپ در آمده١٩٠٧
  

 روسيه در حزبی واحد ۀمتحد شدن عملی کارگران پيشرو هم» 
 اين است  ــانقالبیبرای سراسر روسيه زير پرچم سوسيال دمکراسی 

  «.  اين است خصلت عمومی آن، لندنۀمعنی کنگر
  

معلوم .  کنگره دادهيئت  ترکيبۀدرباررفيق استالين در اين مقاله اطالعاتی 
 ،پترزبورگ( از طرف نواحی بزرگ صنعتی غالبًالشويک گرديد که نمايندگان ب

اما . به کنگره فرستاده شده بودند)  ايوانووزنسسنک و غيره، اورال،مسکو
 از نواحی صنعتی جزء که درآنها کارگران پيشه ور و نيم پرولتر هامنشويک

 کشاورزی به کنگره آمده صرفًاچنين از يک عده نواحی  اکثريت داشتند و هم
  .بودند

  :رفيق استالين کارهای کنگره را تراز بندی نموده چنين خاطر نشان ميسازد
   

 تاکتيک پرولترهای صنايع هاواضح است که تاکتيک بلشويک» 
باشد که در آنجا تضادهای طبقاتی   تاکتيک آن نواحی می،بزرگ

بلشويسم عبارت از .  شديد استمبارزۀ طبقاتی روشن و مخصوصًا
از طرف ديگر اين نيز به همان . قی استتاکتيک پرولترهای حقي

طور عمده تاکتيک ه  بهااندازه واضح است که تاکتيک منشويک
کارگران پيشه ور و دهقانان نيم پرولتر و تاکتيک آن نواحی ميباشد که 

 مبارزۀ طبقاتیدر آنجاها تضادهای طبقاتی چندان بارز نيست و 
ر نيم منشويسم عبارت از تاکتيک عناص. روپوشی شده است

صورت  («. ارقام چنين حکايت ميکند. بورژوازی پرولتاريا ميباشد
 کارگری روسيه ص دموکرات حزب سوسيال کنگرۀ پنجم هاىمجلس
  ). چاپ روسی١٩٣٥ سال ١٢-١١

  
تزار که دومای اول را متفرق ساخت در خيال اين بود که دومای دومی که 

رو  از اين.  ميل او در نيامدولی دومای دوم هم موافق. تر باشد ايجاد کند مطيع
تزار تصميم گرفت اين دوما را هم متفرق سازد و با قانون انتخابات 

 در اين اميد که دومای سوم بيشتر مطيع ــتری دومای سوم را منعقد کند  نامساعد
  .خواهد بود
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اصطالح کودتای سوم ژوئن ه  حکومت تزاری ب،کنگرۀ پنجمبزودی پس از 
 تزار دومای دوم دولتی را متفرق ١٩٠٧ ژوئن سال ٣ر را انجام داد يعنی د

 نماينده بود بازداشت شد ٦٥ دوما که دارای دموکرات فراکسيون سوسيال ،نمود
حقوق کارگران و . قانون جديد انتخابات اعالم گشت. و به سيبری تبعيد گرديد

  .ادحکومت تزار به تعرض خود ادامه ميد. دهقانان بازهم بيشتر پايمال شده بود
استوليپين وزير تزار قصاص خونين خود را بر ضد کارگران و دهقانان 

 اعزامی هاىهزاران کارگر و دهقان انقالبی از طرف دسته. بسط و توسعه ميداد
 تزاری انقالبيون را عذاب هاىدر زندان.  تيرباران و بدار آويخته شدند،مجازات

ويژه ه  بهال بلشويک اوۀ کارگری و در وحلهاىسازمان. دادند و شکنجه می
 آگاهی تزار در جستجوی لنين مأمورين. گرديدند مورد تعقيب سخت واقع می

خواستند کار پيشوای  آنها می. طور مخفی زندگی ميکرده بودند که در فنالند ب
 برای لنين ميسر شد که در ماه ،با خطرات فراوان. انقالب را يکسره کنند

  .اجرت کند از نو به خارجه مه١٩٠٧دسامبر سال 
  

  . تيره و تار ارتجاع استوليپينی آغاز شدهاىسال
علل . بدين طريق نخستين انقالب روس با شکست به پايان رسيد

  :زيرين به اين شکست ياری کرد
  
 هنوز در انقالب بر ضد تزاريسم اتحاد محکم کارگران و دهقانان وجود ــ١
ا کارگران متفق شده بر مبارزه بر ضد مالکين برخاسته و به دهقانان ب. نداشت

فهميدند که بدون سرنگون کردن  کردند ولی هنوز نمی ضد مالکين اقدام می
بردند که تزار با  آنها پی نمی.  سرنگون ساختن مالکين غير ممکن است،تزار

مالکين همدست است و قسمت مهم دهقانان به تزار هنوز اعتماد داشته و به 
خواستند  رو بسياری از دهقانان نمی اين ازدومای دولتی تزاری اميدوار بودند 

دهقانان بيشتر به حزب . برای سرنگون کردن تزاريسم با کارگران متفق شوند
 از اين. هارها اعتماد داشتند تا به انقالبيون حقيقی يعنی بلشويکاسازشکار اس

لنين چنين خاطر . طور کافی متشکل نبوده  دهقانان بر ضد مالکين بۀرو مبارز
  :ميسازدنشان 

  
طور خيلی پراکنده و غير متشکل و با تعرض ه دهقانان ب... »

کردند و يکی از علل اساسی شکست انقالب همين  غير کافی عمل می
  ). چاپ روسی٣٥٤ ص ١٩ جلد لنين («. است
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 قسمت مهم دهقانان مايل نبود که برای سرنگون ساختن تزاريسم با ــ٢
ر عبارت از ت ر رفتار سربازان که بيشکارگران همدستی کنند و اين مسئله د
در .  بخشيدتأثير سربازی در آمده بودند ۀفرزندان دهقانان بودند که به جام

 ،پيوست ئی به وقوع میها اغتشاش و قيام، ارتش تزارىهابعضی از قسمت
کردند تا اعتصاب و قيام  ليکن اکثريت سربازان هنوز به تزار کمک می

  .کارگران را سرنگون سازد
. کردند دل و يک جهت عمل نمی  کارگران هم به قدر کفايت يکــ٣
 انقالبی ۀ قهرمانانۀ اقدام به مبارز١٩٠٥ درسالطبقۀ کارگر پيشرو هاىدسته

ئی که کمتر از جاهای ها کارگران شهرستانــ ۀنمودند و اما قشرهای عقب ماند
تر  آهسته - ،کردند که در دهات زندگی می ديگر دارای صنعت بود و کارگرانی

 ١٩٠٦ويژه در سال ه  بمبارزۀ انقالبیشرکت آنها در . مدندآ به حرکت در می
 ۀ ديگر به اندازطبقۀ کارگرقوت گرفت ولی در اين موقع قسمت پيش آهنگ 

  .کافی ضعيف شده بود
 نيروی پيشرو و اساسی انقالب بود ليکن در صفوف حزب طبقۀ کارگر ــ٤

حزب کارگر .  پيوستگی وجود نداشتقدر لزوم يگانگی وه  بطبقۀ کارگر
 و هابلشويک:  به دو گروهطبقۀ کارگر روسيه يعنی حزب دموکراتسوسيال 
 راه عقبه دار انقالبی را در پيش گرفته هابلشويک.  مجزا گرديده بودهامنشويک

 هامنشويک. نمودند بودند و کارگران را به سرنگون ساختن تزاريسم دعوت می
قسمت مهم . تراشيدند  خود در کار انقالب مانع میۀاران تاکتيک سازشکۀبه وسيل
. وردندآ  شکاف وارد میطبقۀ کارگردر ميان . را سر در گم ميکردند کارگران
زدند   دست به عمليات نمی،رو کارگران در انقالب همه وقت يک جهت از اين

توانست پيشوای   هنوز با نداشتن وحدت در صفوف خود نمیطبقۀ کارگرو 
 . انقالب گرددحقيقی 
 به سلطنت ١٩٠٥ اروپای باختری برای خواباندن انقالب ها امپرياليستــ٥
ئی هاترسيدند مبادا سرمايه اران خارجی میدسرمايه.  تزاری ياری کردندۀمستبد

به غير . ند و درآمدهای هنگفت آن از دستشان بروداکه درروسيه به کار انداخته
س پيروزمند گردد کارگران کشورهای ديگر از آن بيم داشتند که اگر انقالب رو

 اروپای باختری به هاىرو امپرياليست از اين. هم برای انقالب سر بلند کنند
داران فرانسه برای سرکوبی انقالب وام زيادی  بانک. تزار دژخيم کمک کردند

 جنگی و ياری به تزار روس ۀقيصر آلمان به منظور مداخل. به تزار دادند
  .هزاران نفر تهيه و آماده نگاه داشته بودارتشی مرکب از 

 کمک مهمی به ١٩٠٥ انعقاد قرارداد صلح با ژاپن در ماه سپتامبر سال ــ٦
 تزار را ،شکست خوردن در جنگ و روز افزون شدن شدت انقالب. تزار نمود
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 تزاريسم را ،مغلوبيت در جنگ. ناگزير ساخت که در امضای قرارداد شتاب کند
  .انعقاد صلح وضع تزار را مستحکم ساخت. ده بودسست و ناتوان کر

  
  
  

  خالصه
  
  

 ۀنخستين انقالب روس در جريان رشد کشور ما عبارت از يک مرحل
نخستين .  تاريخی مرکب از دو دوره استۀاين مرحل. تاريخی تام و تمامی است

 منچوری شکست هاىوقت انقالب از سستی تزار که در دشت دوره که در آن
 پی هاىتفاده نموده دومای بوليگين را از بين برد و از تزار گذشتخورده بود اس

دست آورده از اعتصاب عمومی سياسی در ماه اکتبر به قيام مسلح در ه در پی ب
وقت تزار پس از صلح با   دوم که در آنۀنمود و دور ماه دسامبر صعود می

يبرال در ژاپن قوای خود را جمع آوری نموده و از ترس و واهمه بورژوازی ل
 دومای ويته را .نمايد مقابل انقالب و نيز از ترديد و دو دلی دهقانان استفاده می

 بر ضد انقالب به تعرض ،طبقۀ کارگر ۀبه عنوان صدقه به آنها ميدهد و علي
  .مبادرت ميورزد

 و دهقان چنان طبقۀ کارگر) ١٩٠٧-١٩٠٥انقالب ( سه سال تقريبًاتنها طی 
سياسی طی ميکنند که طی بيست سال آرام و عادی مکتب تربيتی گرانبهای 

ی را روشن و آشکار ئچند سال انقالب چيزها. را طی کنند توانستند آن نمی
 روشن و آشکار نمودن آن ممکن ، سال شرايط رشد آرامهاساخت که در طی ده

  .نبود
انقالب نشان داد که تزاريسم دشمن غدار توده است و تزاريسم آن گوژپشتی 

  .فقط  قبر اصالحش ميکنداست که 
انقالب ثابت نمود که بورژوازی ليبرال در جستجوی اتحاد با تزار است نه 

 خيانت به ملت ۀبا ملت و يک نيروی ضد انقالبی است که سازش با وی به منزل
  .ميباشد

 ميتواند پيشوای انقالب بورژوازی طبقۀ کارگرانقالب ثابت نمود که تنها 
 قادر است که بورژوازی ليبرال کادتی را ۀ کارگرطبقفقط . يک شوددموکرات

،  مالکين را خورد کند،عقب رانده دهقانان را از زير نفوذ آن خالص سازد
  .انقالب را به آخر رساند و راه را تا آخر به طرف سوسياليسم هموار نمايد



 ١١٨

انقالب سرانجام ثابت نمود که دهقانان زحمتکش با وجود دو دلی باز هم 
  . عقد اتحاد ببندندطبقۀ کارگری مهمی ميباشند که ميتوانند با يگانه نيرو

 روسيه دو خط مشی دموکرات در حزب کارگر سوسيال ،در موقع انقالب
 هاهدف بلشويک. ها و ديگری منشويکهادر مبارزه بود يکی خط مشی بلشويک

 سرنگون ساختن تزاريسم به طريق قيام ، انقالبۀ دامنۀعبارت بود از توسع
 ، اتقاق با دهقانان، منفرد کردن بورژوازی کادتی،طبقۀ کارگر ۀ سلط،نهمسلحا

تشکيل حکومت موقتی انقالبی از نمايندگان کارگران و دهقانان و به پيروزی 
 ۀ برعکس عبارت از محدود ساختن ادامهاهدف منشويک.  رساندن انقالبنهائی

 آنها اصالح و ، قيامۀبه جای سرنگون ساختن تزاريسم به وسيل. انقالب بود
 بورژوازی ۀ سلط ــ پرولتارياۀ به جای سلط،نمودند را پيشنهاد می آن" بهبود"

 به جای حکومت ، اتقاق با بورژوازی کادتی ــ به جای اتفاق با دهقانان،ليبرال
کشور پيشنهاد " قوای انقالبی" دومای دولتی را به عنوان مرکز ــموقتی انقالبی 

  .ميکردند
 و در واقع به طبقۀ کارگر ناقل نفوذ بورژوازی در هاويکبدين ترتيب منش

 گرديده و در منجالب سازشکاری طبقۀ کارگر عمال بورژوازی در ميان ۀمثاب
  .فرو رفتند

  . يگانه نيروی انقالبی مارکسيستی در حزب و کشور گرديدندهابلشويک
 دموکرات بديهی است که بعد از چنين اختالفات جدی حزب سوسيال 

 ها و به حزب منشويکهابه حزب بلشويک: دو حزبه  بعمًال روسيه کارگری
 حزب در وضع حقيقی کارهای داخلی حزب هيچ کنگرۀ چهارم. مجزا گرديد

 حزب را حفظ و اندکی ظاهریکنگره فقط وحدت . تغييراتی به ميان نياورد
  .مستحکم نمود

و  حزب يک قدم به پيش برداشت حقيقی حزب به طرف وحدت کنگرۀ پنجم
  .اين وحدت زير پرچم بلشويسم به وقوع پيوست

 ها حزب جنبش انقالبی را تراز بندی نموده خط مشی منشويککنگرۀ پنجم
را به عنوان خط مشی سازشکارانه مورد تقبيح و سرزنش قرار داد و خط مشی 

وسيله  کنگره بدين.  را به عنوان خط مشی انقالبی مارکسيستی ستودهابلشويک
 تأييد شده بود بار ديگر تأييد تمام جريان انقالب نهضت روس چه را که در آن
  .کرد

توانند   میهاانقالب ثابت نمود که هر آينه شرايط اقتضا کند بلشويک
ند که در صفوف جلوی تعرض باشند و ملت را از پس اتعرض کنند و ياد گرفته
 که موقعی، ها ولی انقالب سوای اين نشان داد که بلشويک،خود به حمله وا دارند

که انقالب رو به سستی   نامساعدی به خود ميگيرد و هنگامیۀاوضاع جنب
ند که بدون سراسيمگی ا قادر به عقب نشينی منظم نيز هستند و ياد گرفته،نهد می
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که کادرها را حفظ و قوا را جمع  و شتابزدگی با نظم عقب نشينی نمايند تا اين
يد آرايش بدهند و از نو بر ضد دشمن آوری کرده بنا به اقتضای شرايط جديد تجد

  .به تعرض پردازند
در .  غلبه بر دشمن محال است،در صورت نداشتن مهارت در تعرض منظم
 عقب نشينی بدون سراسيمگی و ،صورت نداشتن مهارت در عقب نشينی منظم

  . اجتناب از در هم پاشيدن هنگام شکست غير ممکن است،بدون اضطراب



 ١٢٠

  فصل چهارم
 ارتجاع ۀ در دورهاو بلشويک هامنشويک
 صورت حزب مستقل هابلشويک. استوليپينی

  .گيرند خود میه مارکسيستی ب
  )١٩١٢-١٩٠٨ هاىسال (

  
  

 در قشرهای روشنفکران مخالف لاختال. ارتجاع استوليپينی. ١
ه پيوستن قسمتی از روشنفکران حزب ب. انحطاط معنوی. دولت

رای تجديد نظر در اردوی دشمنان مارکسيسم و تشبثات آنان ب
 در هاپاسخ دندان شکن لنين به رويزيونيست. تئوری مارکسيسم

و دفاع از اصول " ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم"کتاب خود بنام 
  .تئوری حزب مارکسيستی

  
  

  از طرف حکومت تزاری١٩٠٧دومای دوم دولتی در سوم ژوئن سال 
. سوم ژوئن ناميده ميشود در تاريخ روز کودتای معموًالاين روز . منحل شد

ی صادر کرد و ئ انتخابات دومای سوم دولتی قانون نوۀحکومت تزاری دربار
 خود را نقض نمود زيرا بر حسب اين ١٩٠٥ اکتبر سال ١٧ ۀوسيله بياني بدين

فراکسيون . دايبايست قوانين جديد را تنها با رضايت دوما صادر نم بيانيه او می
ه  بطبقۀ کارگر نمايندگان ،به دادگاه تسليم شد دومای دوم دموکراتسوسيال 

  .اعمال شاقه محکوم و برای اقامت در تبعيدگاه اعزام گرديدند
 نمايندگان ۀقانون جديد انتخابات طوری تنظيم شده بود که در دوما بر شمار

 ۀدر عين حال شمار. افزود مالکين و بورژوازی بازرگانی و صنعتی بسيار می
وقت هم اندک بود چند برابر کمتر  و کارگران که تا آننمايندگان دهقانان 

  .ميگرديد
و ) باند سياه(دومای سوم از حيث ترکيب خود عبارت از افراد چرنی ستنی 

 ١٧١) هاچرنی ستنی( افراد دست راست ، نماينده٤٤٢از عده کلی . کادتها بود
  ر،ف ن١١٣که به آنها نزديک بودند   و اعضای دستجاتیها اکتيابريسی،نفر
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 نفر و ١٣ ها ترودويک، نفر١٠١ و اعضای دستجات نزديک به آنها هاکادت
  . نفر بودند١٨ هادموکراتسوسيال 

طور ناميده ميشدند که در دوما در  اين جهت اينه ب(نمايندگان دست راست 
 شريرترين ،دار چرنی ستنی يعنی مالکين سرف) نشستند سمت راست می

د که در موقع فرونشاندن جنبش دهقانان گروه دشمنان کارگران و دهقانان بودن
 کتک زدن ، تاالن يهوديان،کردند گروه آنها را تازيانه زده و تيرباران می

 منازلی که در آنجا روزهای انقالب ۀ آتش زدن وحشيان،هاکارگران در نمايش
 طرفداران ،اين افراد دست راست. دست اينان انجام ميشده  ب،دادند ميتينگ می
 غير محدود حکومت تزار ۀ طرفداران سلط،ترين سرکوب زحمتکشان وحشيانه

  . تزار بودند١٩٠٥ اکتبر سال ١٧ ۀو مخالف بياني
به افراد دست راست دوما "  اکتبر١٧ ۀاتحادي" و يا هاحزب اکتيابريست

اری بزرگ صنعتی و مالکين د از منافع سرمايههااکتيابريست. نزديک بود
در آغاز (نمودند   حمايت می،اربابی ميکردنداری دبزرگ که به طرز سرمايه

 که از جمله مالکين بزرگ بودند به ها قسمت مهم کادت١٩٠٥انقالب سال 
  ). پيوستندهااکتيابريست

 ١٧ ۀ با افراد دست راست در اين بود که آنها بيانيهايگانه فرق اکتيابريست
ر سياست داخلی  چه دها اکتيابريست،هم با حرف نمودند و آن  میتأييداکتبر را 

  . پشتيبانی ميکردندکامًالو چه در سياست خارجی از حکومت تزاری 
در دومای سوم از دومای "  مشروطه طلبدموکرات" و يا حزب هاکادت

علت آن اين بود که قسمتی از آراء مالکين از . اول و دوم کمتر کرسی داشتند
  . پيوسته بودها بريده به اکتيابريستهاکادت

 خرده بورژوا که ترودويک هاىدموکرات ۀ گروه کم عد،در دومای سوم
 و ها در دوما بين کادتهاترودويک. شدند نيز نمايندگی داشتند ناميده می

لنين خاطر نشان مينمود که . در ترديد بودند) هابلشويک(دمکراسی کارگری 
 هاتوده ۀ در دوما هر چند بسيار سست هستند ولی باز هم آنها نمايندهاترودويک

 و ها بين کادتهامردد بودن ترودويک. باشند  دهقانان میهاىنی تودهيع
لنين در . دمکراسی کارگری ناگزير ناشی از وضع طبقاتی اربابان جزء بود

  : را قرار ميداداىبرابر نمايندگان بلشويک يعنی دمکراسی کارگری چنين وظيفه
  

.  ضعيف خرده بورژوازی کمک نمودهاىدموکراتبايد به »  
 خالص گردانيد و در اردوگاه دمکراسی ها ليبرالأثيرترا از زير آنها 

 ضد انقالبی ىهانه تنها بر ضد افراد دست راست بلکه بر ضد کادت
 ٤٨٦ ص ١٥ جلد ،لنين («.....را گرد آورده و متحد ساخت هم آنان

  ).چاپ روسی
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ويژه پس از مغلوب شدن ه  و چه ب١٩٠٥ چه در طی انقالب سال هاکادت
آنها . د يک نيروی ضد انقالبی خود را رفته رفته بيشتر نمايان ميساختندآن مانن

را از چهره برداشته و مانند سلطنت طلبان " يکدموکرات"بيش از پيش نقاب 
 گروهی از ١٩٠٩درسال . گری ميکردند حقيقی و مدافعين تزاری جلوه

ار دادند انتش) راهنماها" (وخی" به نام اىمشهورترين نويسندگان کادت مجموعه
 به نام بورژوازی برای فرونشاندن انقالب از تزاريسم اظهار هاکه در آن کادت

 در مقابل حکومت تزاری که حکومت تازيانه و دار هاکادت. تشکر نموده بودند
نوشتند که بايد در  ی و اظهاربندگی ميکردند و پوست کنده میئبود خوش آمد گو

 خود از ما هاى زندانۀزه و به وسيل با سرنينهائیحق حکومتی که خودش به ت"
 دعای ،در مقابل خشم و غضب ملت حمايت ميکند) يعنی از بورژوازی ليبرال(

  ".خير نمود
که دومای دوم دولتی را متفرق و کار فراکسيون  حکومت تزاری پس از آن

تر به تار و مار   دومای دولتی را ساخت با جديت هر چه تمامدموکراتسوسيال 
 اعمال هاىزندان.  سياسی و اقتصادی پرولتاريا اقدام نمودهاىکردن سازمان

 وحشيانه هاانقالبيون را در زندان.  از انقالبيون پر شدها قالع و تبعيدگاه،شاقه
 خود ۀترور باند سياه با تمام قو. دادند  شکنجه  و عذاب می،زدند کتک می

.  دار پوشاندىهااستوليپين وزير تزار کشور را با چوبه.  ميکردفرمانروائی
کراوات "زمان دار را  در آن. چندين هزار نفر از انقالبيون اعدام شدند

  .ناميدند می"استوليپينی
که جنبش انقالبی کارگران و دهقانان را  حکومت تزاری در عين اين

 ، تيرباران، مجازاتهاىتوانست تنها به فشار و اعزام دسته سرکوب ميکرد نمی
حکومت تزاری با اضطراب و پريشانی . اقه اکتفا نمايد زندان با اعمال ش،اعدام

رفته رفته از ميان " شاه بابا" دهقانان نسبت به ۀتمام ميديد که اعتماد ساده لوحان
رو متوسل به مانور بزرگی شده و در صدد بر آمد که در وجود  از اين. ميرود
 خود  در  دهات برای،ها يعنی کوالک، بورژوازی روستائیۀ کثيرالعدۀطبق
  . وجود آورده گاه محکمی ب تکيه

 انتقال دهقانان از امالک ۀ استوليپين دربار١٩٠٦ دسامبر سال )٢٢ (در نهم
بر طبق اين . قانون ارضی جديدی صادر کرد) امالک منفرد(مشاع به خوترها 

به هر .  بهره برداری از زمين مشاع از بين ميرفت،قانون ارضی استوليپين
د که سهم خويش را در اختيار شخص خود گرفته و از مشاع دهقانی پيشنهاد ميش

که سابق  توانست قطعه زمين خويش را بفروشد و حال آن دهقان می. جدا گردد
که از مشاع  جامعه مکلف بود که به دهقانانی. بر اين حق اين کار را نداشت
  .اختصاص دهد) خوتره اتروب( زمين ،خارج ميشوند در محل معين
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وردند تا آ دست میه  امکانی بهاهقانان دارا يعنی کوالکدر اين ضمن د
طی چندين سال . اراضی دهقانان کم بضاعت را به بهای ارزانی خريداری کنند

پس از صدور اين قانون بيش از يک ميليون دهقان کم بضاعت به کلی از زمين 
به حساب بی زمين شدن دهقانان کم بضاعت بر . محروم شد وخانه خراب گرديد

چه بسا اين خوترها در واقع به .  افزوده شدها کوالکهاى خوترها و اتروبۀدع
. مدند که در آنجا کار مزدوری معمول بودآ صورت امالک بزرگی در می

 هاى مشاع برای کوالکهاى دهقانان را مجبور ميکرد که از زمين،حکومت
  .خوتر نشين بهترين زمين را اختصاص دهند

 مالکين زمين دهقانان را غارت ، دهقانان"آزاد نمودن"اگر در موقع 
 هاى زمين مشاع را غارت و بهترين پارچهها اکنون ديگر کوالک،ميکردند

را به قيمت ارزان   آنانهاىزمين را تصرف نموده از دهقانان فقير سهميه
  .خريداری ميکردند

 هاى وامهاحکومت تزاری برای خريداری زمين و آبادی خوترها به کوالک
 را به مالکين کوچکی که مدافعين هاخواست کوالک استوليپين می. دادکالنی مي

  .وفادار سلطنت مستبده باشند مبدل کند
بيش از دو ) ١٩١٥ تا سال ١٩٠٦از سال ( سال ٩روی هم رفته در ظرف 

  . خارج شدروستائی مشاع هاى خانواده از زمينليون يم
 ندار را باز هم بدتر سياست استوليپينی وضع دهقانان کم زمين و روستائيان

زد و خوردهای دهقانان با . تر گرديد  سريع، دهقانان به قشرهاۀتجزي. کرد
  . خوتر نشين آغاز گشتهاىکوالک

درک اين نکته که مادام که ه ضمن اين جريان دهقانان شروع کردند ب
 وجود دارد آنها زمين مالکين هاحکومت تزاری و دومای دولتی مالکين و کادت

  .وانند بگيرندت را نمی
) ١٩٠٩-١٩٠٧سالهای ( افزايش شديد خوترها هاىجنبش دهقانان درسال
 و پس از ١٩١١-١٩١٠ هاىنهد ولی به زودی در سال نخست رو به سستی می

 اين جنبش بر ،هاآن بر اثر زد و خوردهای دهقانان مشاع نشين و خوتر نشين
  .گردد  خوتر نشين شديدتر میهاىضد مالکين و کوالک

 ،تمرکز صنايع.  صنايع نيز بعد از انقالب تغييرات مهمی روی دادۀميندر ز
اران بزرگ دتر شدن و متمرکز گرديدن آن در دست گروه سرمايه يعنی بزرگ

 اقدام به تشکيل ١٩٠٥اران حتی پيش از انقالب دسرمايه. فوق العاده تقويت يافت
 باال برند و سودهای  کشورۀ کرده بودند که قيمت کاالها را در داخلئیهااتحاديه

که بتوانند به بازارهای  اضافی را برای تشويق صادرات مصرف نمايند تا اين
گونه  اين. خارجی به قيمت ارزانی کاال ريخته بازارهای بيگانه را تسخير کنند

تراست و سنديکا ) انحصارها(اران د سرمايههاى و چنين دسته بندیهااتحاديه
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 و سنديکاهای بورژوازی ها اين تراستۀ بر شمارپس از انقالب. ناميده ميشدند
 بزرگ هم زياد شد و نقش هاى بانکۀچنين شمار هم. باز هم بيشتر افزوده شد

  . خارجی به روسيه تقويت يافتۀجريان سرماي. تر ميگرديد آنها در صنايع مهم
اری انحصاری و داری در روسيه بيش از پيش سرمايهدبدين طريق سرمايه

  .يشدامپرياليستی م
 ، استخراج ذغال سنگ،صنايع پس از چند سال وقفه از نو رونق گرفت

توليد منسوجات و قند و شکر .  استخراج نفت رو به افزايش نهاد،محصول فلزات
  .صادرات غله به خارجه پيشرفت زيادی کرد. زياد شد

 صنايع خود چند گامی به پيش ۀزمان در رشت روسيه اگر چه در اين
 اين نسبت به اروپای باختری کشوری عقب مانده بود و وابسته  با وجود،برداشت

در روسيه ماشين و دستگاه ساخته نميشد و . ماند اران بيگانه باقی میدبه سرمايه
 صنعت ،صنعت اتوموبيل سازی هم نبود. آنها را از خارجه وارد ميکردند

لحه هم از روسيه در توليد اس. نی نيز وجود نداشتدی و توليد کودهای معئشيميا
  .اری عقب مانده بوددساير کشورهای سرمايه

 عقب ماندگی آن ۀست مصرف فلزات را در روسيه مانند نشانلنين سطح َپ
  :خاطر نشان کرده چنين نوشته بود

  
 مصرف آهن در ،در طی نيم قرن پس از رهائی دهقانان»  

ه حال روسيه کشوری است ب روسيه پنج برابر شده است ولی با اين
 گدا و نيمه وحشی که از ،باور نکردنی و بی نظير عقب ماندهطور 

نظر ابزار توليد کنونی نسبت به انگليس چهار مرتبه و نسبت به آلمان 
 لنين («. پنج مرتبه و نسبت به آمريکا ده مرتبه بدتر تجهيز شده است

  ). چاپ روسی٥٤٣ ص ١٦جلد 
  

اری ده هم سرمايه عقب ماندگی اقتصادی و سياسی روسيه اين بود کۀنتيج
  .اری اروپای باختری بوددروس و هم خود تزاريسم وابسته به سرمايه
 اقتصاد ملی از قبيل هاىترين رشته اين وابستگی عبارت از آن بود که مهم

روسيۀ  خارجی بود و ۀ فلزسازی در دست سرماي، صنايع برق، نفت،ذغال
 را از خارجه وارد اهبرگو و سازها ماشينۀ همتقريبًا ناگزير بود که تزاری
  .کند

 اسارت آور خارجی بود که برای پرداخت هاىاين وابستگی عبارت از وام
  .کشيد ليون منات از اهالی بيرون میي تزاريسم هر سال صدها م،ها آن وامۀبهر

بود که تزاريسم به " متفقين"اين وابستگی عبارت از قرارداد های مخفی با 
د که در صورت وقوع جنگ برای پشتيبانی موجب آن قراردادها متعهد شده بو
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 ،اران انگليس و فرانسهد سرمايهۀ سودهای فوق العادتأمينو به منظور " متفقين"
  . امپرياليسم، سوق دهدۀسرباز روسی را به جبه هاليونيم

 ارتجاع استوليپين عبارت بود از تاخت و تازهای هاىخصائص سال
نه انگيزان تزاری و افراد يغماگر  و تعديات فتها ژاندارمری و پليسۀوحشيان

ولی تنها دژخيمان تزار نبودند که در اثر زجر . طبقۀ کارگرچرنی ستنی بر ضد 
 بلکه صاحبان فابريک و ، کارگران را از جان خود بيزار ميکردند،و فشار
 تعرض بر ، صنايع و افزايش بيکاریۀ وقفهاىويژه در ساله  هم که بهاکارخانه

صاحبان . ماندند  از آنها عقب نمی،تقويت کرده بودند را طبقۀ کارگرضد 
 ،ميکردند) لوکائوت(طور دسته جمعی کارگران را اخراج ه فابريک ب

ترتيب داده بودند که در آنجا نام کارگران آگاه را که در "  سياههاىليست"
کارگرانی که . نمودند ورزيدند ثبت می طور فعالی شرکت میه اعتصاب ب

نوشته ميشد در هيچ بنگاهی که " فهرست سياه"يا " ليست سياه"نامشان در اين 
نرخ .  صاحبان فابريک اين رشته از صنايع بود استخدام نميشدندۀجزو اتحادي

روز .  درصد پائين آورده شده بود١٥-١٠ ۀ به انداز١٩٠٨مزد از همان سال 
 هاىسيستم جريمه.  ساعت باال برده بودند١٢-١٠کار را در همه جا تا 

  .رتگرانه از نو رواج يافتغا
 در ميان رفيقان نيمه راه انقالب گسيختگی و ١٩٠٥شکست انقالب سال 

 در بين روشنفکران مخصوصًااختالل و انحطاط روحی . اختاللی به ميان آورد
 پيشرفت پرهيجان انقالبی از ميان ۀرفيقان نيمه راهی که در دور. زياد بود

دند در روزهای ارتجاع از حزب دست بورژوازی وارد صفوف انقالب شده بو
قسمتی از آنها به اردوگاه دشمنان آشکار انقالب پيوستند و قسمت . کشيدند

 که سالم باقی مانده بود تحصن اختيار طبقۀ کارگر مجاز هاىديگرشان در جامعه
آنها سعی داشتند . کوشيدند که پرولتاريا را از راه انقالبی برگردانند نموده و می
رفيقان نيمه راه از انقالب دست کشيده . بی پرولتاريا را بد نام کنندحزب انقال
رنگ سازند و با تزاريسم  بردند تا خود را با ارتجاع هم کار میه کوشش ب

  .سازشکارانه بسر برند
حکومت تزار از شکست انقالب استفاده نمود تا آن رفيقان نيمه راه انقالبی 

اين . بدل به عمال و فتنه انگيزان خود گرداندرا که بيشتر ترسو و تن آسا بودند م
 هاى آگاهی تزاری به سازمانۀفتنه کاران سفله و يهودا صفت که از طرف ادار

کارگری و حزبی پنهانی فرستاده شده بودند از درون به جاسوسی پرداخته و به 
  .ورزيدند انقالبيون خيانت می

اردوی .  بود ايدئولوژی هم دست به تعرض زدهۀضد انقالب در جبه
 آنها ،خوردند روی کار آمدند بزرگی از نويسندگانی که نان را به نرخ روز می

 انقالب را به لجن ،ميکردند" تقبيح"را  مارکسيسم را مورد انتقاد قرار داده و آن
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 خيانت پيشگی را مورد ستايش قرار ،نمودند را استهزا می  آن،کشيدند می
  . ستودند را می  آن،ناميده" یکيش آدم"ميدادند و شهوت رانی را 

و تجديد نظر در مارکسيسم " انتقاد" به منظور ئیها فلسفه کوششۀدر رشت
اصطالح ه چنين انواع جريانات مذهبی پديد آمد که با داليل ب تقويت يافت و هم

  .استتار ميشدند" علنی"
  .  از مارکسيسم مد شد" انتقاد"
نشان هدف مشترکی را تعقيب  اين آقايان با وجود تمام تنوع و تلوۀهم

  . از انقالب بودهاکردند و آن عبارت بود از روگردان نمودن توده می
چنين به قسمتی از روشنفکران حزبی هم که  انحطاط روحی و بی ايمانی هم

گاه در مواضع مارکسيسم ايستادگی  شمردند ولی هيچ خود را مارکسيست می
 ، بازاروف،نويسندگانی مانند بگدانفاز جمله آنها . محکم نداشتند سرايت نمود

 والنتينوف ، يوشکويچ،) همراه بودهابا بلشويک١٩٠٥که درسال (لوناچارسکی 
آنها در عين حال بر ضد مبانی فلسفی و تئوری . بودند) هااز منشويک(

مارکسيسم يعنی بر ضد ماترياليسم ديالکتيک و بر ضد مبانی علمی و تاريخی 
" انتقاد" اقدام به اىطور پردامنهه رياليسم تاريخی بمارکسيسم يعنی بر ضد مات

فرق اين انتقاد با انتقاد عادی آن بود که پوست کنده و پاکدالنه انجام . نمودند
از مواضع اساسی مارکسيسم پرده پوشی " دفاع"گرفت بلکه در زير شعار  نمی

هستيم  ما مارکسيست اساسًا: گفتند آنها می. گرفت شده و رياکارانه صورت می
را از برخی اصول اساسی  و آن" بهتر کنيم"خواستيم مارکسيسم را  ولی می

هر چند که آنها دشمنی خود را نسبت به مارکسيسم رياکارانه انکار . فارغ سازيم
ناميدند ولی در حقيقت  را مزورانه هميشه مارکسيست می نمودند و خودشان می

ند مبانی تئوريک دکر ش میامر آنها با مارکسيسم دشمنی داشتند زيرا کوش
گونه تنقيد رياکارانه عبارت از آن بود که  خطر اين. مارکسيسم را بر هم زنند

توانست  اغوای کارکنان عادی حزبی را هدف آمال خويش قرار داده بود و می
و هر قدر اين تنقيد برای ويران کردن مبانی تئوری مارکسيسم . آنها را اغفال کند

که با  قدر برای حزب بيشتر خطر داشت چون  ميشد همانتر انجام رياکارانه
. يافت  پيوستگی بيشتری می،لشگرکشی عمومی ارتجاع بر ضد حزب و انقالب

 اىقسمتی از روشنفکران که از مارکسيسم دور شده بودند کار را به درجه
و " خدايان"آنها را (نمودند  ی را ترغيب میئرساندند که لزوم ايجاد مذهب نو

  ).نام نهاده بودند" زانخداسا"
 مبرمی قرار گرفته بود و آن اين که ۀ وظيفهادر برابر مارکسيست

 نقاب ،بايستی آنها به اين مرتدان تئوری مارکسيسم جواب دندان شکنی بدهند می
 رسوا سازند و بدين طريق از مبانی تئوری کامًال آنها را ،از روی آنها بر کشيده

  .حزب مارکسيسم دفاع نمايند
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مکن بود تصور نمود که پلخانوف و دوستان منشويکی وی که خود را م
 را بر عهده اىشمردند اجرای چنين وظيفه می"  نامی مارکسيسمهاىاندتئوری"

 پاورقی ۀ ناچيز که آن هم جنبۀخواهند گرفت ولی آنها به نوشتن يکی دو مقال
  .انتقادی داشت اکتفا نموده و سپس هر کس به سوراخ خود گريخت

ماترياليسم و "ن وظيفه را لنين در کتاب مشهور خود به نام اي
  . از چاپ بيرون آمد انجام داد١٩٠٩که در سال " امپريوکريتيسيسم

  : لنين در اين کتاب خود نوشته است
  

در مدتی کمتر از شش ماه چهار کتاب از چاپ بيرون آمد که »  
م ديالتيک  برای حمله به ماترياليستمامًا تقريبًاطور عمده و ه ب

 ئیهارساله"کتاب ،  اين کتابها،مقدم بر همه. تخصيص داده شده بود
است که درسال "  مارکسيسمۀفلسف) بر ضد: ؟ ميبايست گفت (ۀدربار
 مقاالت ۀ پطرزبورگ چاپ شده است مجموعــ در سن ١٩٠٨
 يوشکويچ و ، هلفوند، برمان، لوناچارسکی، باگدانف،بازارف

، "ماترياليسم و رآليسم انتقادی " ــچ سپس کتاب يوشکوي،سووروف
و کتاب " ديالکتيک از لحاظ تئوری کنونی معرفت "-کتاب برمان

 با وجود ، اين اشخاصۀهم".....مبانی فلسفی مارکسيسم "–والنتينف 
 در دشمنی با ماترياليسم ديالکتيک ،اختالف فاحش در نظريات سياسی

 مارکسيست ،لسفهند و درعين حال دعوی دارند که در فامتحد شده
 ،است" عرفانی" ــ  برمان ميگويد که ديالکتيک انگلس،!ميباشند

بازارف در ضمن مانند چيزی که خود به خود مسلم باشد ميگويد که 
ی ماترياليسم ئ گو،اين آقايان جنگاور دلير". کهنه شده"نظريات انگس 

ترين  تازه" به ،"تئوری جديد معرفت" با اتکاء غرور آميز به ،را
 جديد هاىفلسفه" به ،") پوزيتيويسمۀترين فلسف تازه"يا " (فلسفه
 لنين («.  رد ميکنند،" طبيعی قرن بيستمۀفلسف"و يا حتی به " طبيعی

  ).  چاپ روسی١١ ص ١٣جلد 
        

 که برای برائت دوستان خود يعنی طرفداران تجديد ، در پاسخ لوناچارسکی
يم ولی به هر جهت جوينده ا شدهشايد ما گمراه: "گفت  می،نظر در فلسفه

  : لنين چنين نوشته است،"هستيم
  

 ،هستم"  جوينده"و اما در سهم خود من هم در فلسفه » 
ماترياليسم و "منظور کتاب  (هااشتد من در اين يادمخصوصًا

م که ا خود قرار دادهۀوظيف)  تحريريههيئت" کريتيسيسم استيوامپر
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 برون از حد هاىمايد که ياوهن چه چيزی اشخاص را گيج می. دريابم
 «. درهم و برهم و ارتجاعی را تحت عنوان مارکسيسم معرفی ميکنند

  ).١٢همان کتاب ص (
  

در .  نسبتا ساده خيلی تجاوز کردۀ اين وظيفۀولی در عمل کتاب لنين از دائر
 والنتينوف و ، بازاروف، يوشکويچ، کتاب لنين نه تنها بگدانوف،حقيقت امر
 خود تأليفاتی آنها يعنی آوناريوس و ماخ را که کوشش داشتند در استادان فلسف

 را در مقابل ماترياليسم مارکسيستی علم کنند اىآليسم بزک شده و اطو زده ايده
 بلکه کتاب لنين در عين حال از مبانی تئوری مارکسيسم ،مورد انتقاد قرار ميدهد

ترين  ترين و اساسی  مهميعنی از ماترياليسم ديالکتيک و تاريخی دفاع ميکند و
 بين وفات انگلس و ۀ کامل تاريخی يعنی در دورۀچيزی را که در يک دور

ه ويژه به  علم و بۀوسيله لنين ب" ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم"انتشار کتاب 
  . از لحاظ ماترياليسم تعميم ميدهد،دست آمده استه  علوم طبيعی بۀوسيل

 روس و استادان خارجی آنها را هاىيستلنين در کتاب خود امپريوکريتيس
مورد تنقيد سخت قرار داده عليه رويزيونيسم فلسفی و نظری چنين استنتاج 

  :مينمايد
  

 هاى تحريف،يک تقلب بيش از پيش ماهرانه در مارکسيسم»  ــ ١
 ضد ماترياليستی و هاى آئينۀوسيله بيش از پيش ظريفی در آن ب

اينهاست خصائص رويزيونيسم   ــمعرفی آنها به عنوان مارکسيسم
طور کلی در ه  هم در اقتصاد و هم در مسائل تاکتيکی  و ب،کنونی
  ).٢٧٠در همان کتاب ص  (« .فلسفه

  
آليسم متوجه   به سوی ايدهکامًالمکتب ماخ و آوناريوس »  ــ٢
  )٢٩١درهمان کتاب ص  («. است

  
  «.نداآليسم فرو رفته  ما نيز همگی در ايدههاىماخيست» ــ ٣

  ). ٢٨٢در همان کتاب ص (
  
 ها امپريوکريتيسيستهاى جر و بحثۀتوان در پس پرد نمی» ــ ٤
ند يعنی ا که احزاب در فلسفه در پيش گرفتهاى معرفت مبارزهۀدربار
 را که آخراالمر عبارت از تمايالت و ايدئولوژی طبقات اىمبارزه

 همان کتاب ص («.  ناديده انگاشت، کنونی استۀمتخاصم جامع
٢٩٢.(  
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طور کامل عبارت ه نقش عينی و طبقاتی امپريوکريتسيسم ب» ــ ٥
مرتجعينی که دين را بر علم ترجيح  (هائيست است از نوکری فيده

 و عمومًادر مبارزه آنها بر ضد ماترياليسم )  تحريريههيئت ــميدهند 
  ).٢٩٢در همان کتاب ص  («. بر ضد ماترياليسم تاريخی خصوصا

  
 است که به سوی ظلمت راهی.. …يسم فلسفی ايده آل» ــ ٦

  ).٣٠٤در همان کتاب ص  («. کليسائی ميرود
  

 کتاب لنين در تاريخ حزب ما و ۀالعاد برای تقويم اهميت فوق
 تئوری بر ضد هرگونه ۀکه لنين از چه گنجين درک اين

 ، ارتجاع استوليپينۀگان دور  و قلب ماهيت داده شدههارويزيونيست
 آشنائی به مبانی ماترياليسم ديالتيک و تاريخی ولو ،ستمدافعه کرده ا

  . مختصری هم باشد الزم است
 برای آن الزم است که ماترياليسم ديالکتيک و مخصوصًااين کار 

 و مبانی تئوری حزب مارکسيستی را ،تاريخی بنياد تئوری کمونيسم
 هر ۀتشکيل ميدهد و دانستن اين مبانی و بنابراين فرا گرفتن آنها وظيف

  .فرد فعال حزبی است
  : پس

  
  ماترياليسم ديالکتيک چيست؟) ١
  ماترياليسم تاريخی چيست؟    ) ٢
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  و ماترياليسم تاريخی يکتماترياليسم ديالکى در بارهــ   ٢
  
  

اين .  استستی لنينيــماترياليسم ديالکتيک جهان بينی حزب مارکسيستی 
ميده ميشود که طرز توجهش به اين سبب ماترياليسم ديالکتيک ناه جهان بينی ب

 ديالکتيکی  ها تحقيق و راه معرفت آن به اين پديدهى طبيعت و شيوههاىپديده
 و ها طبيعت و استنباط آن از اين  پديدههاى پديدهىاست ولی تفسيرش  درباره

  . ميباشدماترياليستیتئوریِ  آن 
 بررسی ماترياليسم تاريخی عبارت از بسط اصول ماترياليسم ديالکتيک به

          زندگی هاىزندگی اجتماعی، تطبيق اصول ماترياليسم ديالکتيک بر پديده
  .ا جتماعی و بررسی جامعه و تاريخ آن ميباشد

 به هگل، مانند معموًال خود يِکت ديالکىمارکس و انگلس در توصيف شيوه
 نمايند را فرموله نموده است استناد می يکتکه خصائل اساسی ديالک فيلسوفی

يک هگل ت همان ديالکعينًايک مارکس و انگلس تولی نبايد تصور نمود که ديالک
ديالکتيک هگل را "  معقولىهسته"در حقيقت مارکس و انگلس فقط . ميباشد
دور انداخته و سپس ديالکتيک را بيشتر ه  ايده آليستی آن را بى پوسته،گرفته

  .ندصورت علمی امروزه درآورده را ب  آن،بسط و توسعه داده
  :گويد مارکس می

  
متـُد ديالکتيکی من  نه تنها در اساس خود با متـُد هگل تفاوت »  

را  در نظر هگل تفکر، که آن. دارد بلکه مستقيمًا متضادِ  آن ميباشد
 دنيای ىداند، آفريننده تحت عنوان ايده حتی يک ذات مستقلی مي

از ايده و  او  دنيای واقعی انعکاسی است ىعقيدهه واقعی  است، و ب
که برعکس در نظر من ايده چيزی نيست جز همان ی در صورت، تفکر

  «.ماده که به دماغ انسان منتقل شده و در آن تغيير شکل يافته  است
  .) آلمانی دوم جلد اول چاپ پس گفتار، "کاپيتال"، کارل مارکس(

   
  به فويرباخ نيز چونمعموًالمارکس و انگلس در توصيف ماترياليسم خود 

ولی .  جويند  ماتريا ليسم را اعاده کرده است استناد میىفيلسوفی که حقوق حقه
 مثل  ماترياليسم فويرباخ  عينًانبايد تصور نمود که ماترياليسم  مارکس و انگلس 

ماترياليسم فويرباخ را " اصلیى هسته"مارکس و انگلس در حقيقت . است
 ،دور انداختهه را ب ِ  آن اضافات ايده آليستی و مذهبی  و اخالقی،گرفته

را بازهم توسعه داده و به تئوری علمی و فلسفی ماترياليسم  ماترياليسم آن
 ماترياليست بود اساسًاخودش   فويرباخ که،دانيم که می طوریه ب. رساندند
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با "که فويرباخ  است معذالک با نام ماترياليست مخالف بود انگلس بارها گفته
 ايده آليستی ى  کهنههاىبند ياليسـت است ولی از پای ماتراصوًالکه  وجود اين

را   اخالقی و فلسفی دينی اوهاىکه تئوری به مجرد اين"خالص نشده است و 
. مارکس و ف. ک("  مطالعه کنيم ايده آليسم حقيقی آن بر ما نمودار ميشود

  ). چاپ روسی٦٥٤ - ٦٥٢ ص ١٤ جلد انگلس
ريشه گرفته که معنی آن " گوديال" يونانی ىيک از کلمهت ديالکىواژه

در روزگاران قديم ديالکتيک اسم علمی بود که . مصاحبه و مباحثه کردن است
 حقايق  را يافته  بر آن فائق ،با دانستن آن تناقضات  دالئل حريف را آشکار کرده

 قديم معتقد بودند که پيدايش تناقضات در تفکر و ىبعضی از فالسفه. می آمدند
 تفکر روی ىدامنه.  کشف حقيقت استىاد بهترين وسيلهد متضيتصادم عقا

يکی ت طبيعت نيز شده،  به متـُد ديالکهاى شامل پديدههااصول ديالکتيک، بعد
 طبيعت هاى پديدهى کليه،موجب اين رويهه شناسائی طبيعت تبديل گرديد که ب

 عمل متقابل قوای متضاد ى بوده و تحوالت طبيعی نتيجهغير متحرک و متدائمًا
  .در طبيعت ميباشند

  . مخالف متافيزيک قرار داردى  در نقطهمستقيمًا ديالکتيک ىشالوده
  
متـُد ديالکتيک مارکسيستی متصف به خصائص اساسی ــ ١

  :زيرين است
  
 تصادفات اشياء ى ديالکتيک بر خالف متافيزيک طبيعت را مجموعه.) الف
 ،ديگر وابستگی ندارند ديگرمجزا و منفرد بوده و با يک که از يک ئیهاو پديده
ئی که با ها از اشياء و پديدهدیداند بلکه برعکس طبيعت را مجموعه و واح نمی
 وابسته بوده و مشروط به يکيکی به ديگری   داشته، آلیتباطراديگر  يک

  . ميشناسد، ديگرند
 در طبيعت اىاز اين رو متـُد ديالکتيک معتقد است که هيچ گونه پديده

ی محيطش،  نميتواند ها در نظر گرفتن روابط  آن با ساير پديدهمنفردًا  و  بدون
 وقتی ، در هر رشته از طبيعت که تصور کنيمها  پديده،مفهوم واقع شود  زيرا

ته شوند  به امری بی معنی تبديل خواهند شد فخارج از شرايط محيط در نظر گر
محدود  برعکس وقتی يک پديده را در همان حال که در شرايط محيط خود و

جوار  ی همهاکه با ساير پديده ذيریاپ با در نظر گرفتن روابط جدائی ن.ميباشد
را توضيح   می بيينيم که  مفهوم واقع شده و ميتوان آن، مالحظه  کنيم،خود دارد

  .داد
،  ديالکتيک برخالف متافيزيک که برای طبيعت يک حالت آرامش. ) ب

     تحوالت  حرکت و درحالبيعت را طسکوِن تغيير ناپذيری قائل است،رکود و  
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 آن به وجود آمده، درپيوسته چيزی  دائمی ميداند که جديدپی درپی و تکامل و ت
  . چيزی متالشی شده واز بين ميرود ويابد میتکامل 

 را نه تنها از نقطه نظر هااز اين رو متـُد ديالکتيک ايجاب ميکند که پديده
 ، تکامل،، تغييرحرکتکه از نقطه نظرمناسبات متقابله و مشروط بودنشان بل

  .دگيرنپيدايش و زوالشان نيز بايد مورد نظر قرار 
نظر ه که در حال حاضر استوار ب برای متـُد ديالکتيک قبل از همه اشيائی

آيند ولی رو به زوال و نيستی ميروند اهميت شايانی ندارند بلکه چيزهائی  می
که در حال  تکامل ميروند ولو آنه ب   روآيند و به وجود میاهميت دارند که 
 زيرا متـُد ديالکتيک چيزهائی را شکست ناپذير ،نظر آينده حاضر نا استوار ب

  .يابد وجود آمده و تکامل میه ميداند که ب
  :انگلس ميگويد

  
ترين  ترين اجزاء گرفته تا بزرگ  از کوچک،همه چيز طبيعت» 
نخستين سلول زنده ـ ( از پروتيست ، شن تا خورشيدى از دانه،اجسام

گرفته تا انسان، در پيدايش و زوال دائمی در جريان ) استالين. ى
. ماکس و ف. ک ( «. الينقطع و در جنبش و تحول متوالی هستند

  ).٤٨٤ص  ١٤ د جلانگلس
  

     ديالکتيک بر خالف متافيزيک سير تکامل را يک جريان ساده )  .ج
آن داند، بلکه   به تحوالت کيفی نشود نمی منتجـَمینشو ونما که در آن تغييرات ک

می که به تغييرات ـَاز تغييرات کم اهميت و پنهانی کداند که  ی میتکاملچنان 
 ،گويد که در اين جريان کيفی آشکار و اساسی منتهی ميگردد، متـُد ديالکتيک می
شکل جهش از ه د و بنباش تغييرات کيفی تدريجی نبوده بلکه سريع و ناگهانی می

تصادفی نبوده بلکه التی به حالت ديگر تبديل ميشوند، حدوث اين تغييرات ح
می نامحسوس و تدريجی وقوع ـَتراکم تغييرات کى قانونی است و در نتيجه

  .يابد می
جهت متـُد ديالکتيک سير تکامل را يک حرکت دورانی که تکرار  بدين

ی وصعودی و گذررا حرکتی پيش رونده  داند بلکه آن  نمی،مراحل گذشته باشد
ست  از بسيط به مرکب و از َپ تکاملی جديد و به حالت کيفی ،قبل حالت کيفی از

  .  شمارد به باال می
  :انگلس ميگويد

  
 طبيعت سنگ محک و معيار ديالکتيک است و علوم جديد »

 سرشاری که ىالعاده برای اين آزمايش وسائل و مواد فوقطبيعی 
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نمايد که   بدين طريق ثابت ميه آورد فراهم ،روز در تزايدنده روز ب
طور ه زيک بلکه بيسرانجام همه چيِز طبيعت نه از طريق متاف

طبيعت بر روی يک دايره در حرکت . گيرد ديالکتيکی صورت مي
رد بلکه ذگ نواخت و مکرر نيست و راِه  طی شده را از سر نمي يک

ز همه بايد از جا بيش ا در اين.   پيمايد یرا م تاريخ حقيقی دارد که آن
که تمام جهاِن آلی کنونی از گياه و  داروين ياد نمود که با اثبات اين

 همه محصول سير تکامل بوده و اين سير ،حيوان گرفته تا انسان
 ى ضربت نيرومندی به نظريه، سال دوام داشته استهاليونيتکامل م

 ١٤جلد انگلس . مارکس و ف. ک («. متافيزيکی وارد آورده است
  ).٢٣ . ص

  
کيفی است توصيف   تغييرات کمی بهىانگلس تکامل ديالکتيکی را که نتيجه

  :گويد نموده می
  

هر تغييری عبارت است  از انتقال کميت به کيفيت ... درفيزيک »
مِی مقدار حرکتی است که يا در خود جسم و ذاتی ـَ تغيير کىو نتيجه

 حرارت ى  درجه در ابتداءمثًال.  آن بوده و يا در آن وارد شده است
  ولی اگر حرارت را زياد و يا کم  ندارد در وضع ميعان آنتأثيری آب

 يک صورت به بخار  فرا ميرسد که حالت ذرات آب دراىکنيم لحظه
  حداقلطور و  همين.... در صورت ديگر به يخ تبديل ميگردد و

 الزمست تا مفتولی از پالنين را درخشان   جريان الکتريک از معينی
 حرارت ىکه برای ذوب هرفلزی درجه  يا اين،شن سازدو رو

 در زير يک ،که هر مايعی اينيا  ،خودش الزم استه مخصوص ب
جا که ما    معينی دارد که منجمد ميشود و يا  تا  آنى نقطه،فشار معلوم
خره  برای و باال. جوش می آيده  ب، حرارت الزم باشيمىقادر به تهيه

توان در  وجود دارد که درآن درجه می معينی فشار ىهر گازی درجه
..... فشار و برودت، آن گاز را به مايع تبديل نمود ، شرايط معين

نقاطی که درآن حالتی به (مقادير ثابته که در فيزيک مصطلح است 
 جز نقاط گرهی چيز غالبًا)  استالين. ی ــ حالت ديگر بدل ميشود

   حرکتمیـَک) راتييتغ (ديگری نيستند که در آن کم و زياد کردن 
سبب يک تغيير  کيفی در جسم شده  بالنتيجه کميت به کيفيت تبديل  

   ).٥٢٨ - ٥٢٧ .  ص١٤ جلد انگلس. مارکس و ف. ک ( «. يابد می
  

  :گويد انگلس سپس وارد موضوع شيمی شده و می
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شيمی را ميتوان علم تغييرات کيفی اجسام  ناميد که تحت تاثير  »
هگل نيز اين موضوع را . آيد عمل میه ی بمـَو ترکيب ک تغيير
ه اگر در يک ملکول ب:   اکسيژن را در نظر بگيريممثًال... دانست مي

دست ه جای دو َاتم معمولی سه َاتم اکسيژن بگذاريم جسم جديدی ب
 که دقيقًا چه از حيث بو و چه از لحاظ فعل و ،آيد بنام ُاُزن می

 هاىرد تا چه رسد به نسبتانفعاالتش با اکسيژن معمولی تفاوت دا
کند که  مختلف اکسيژن با ازت يا گوگرد که هر کدام جسمی ايجاد مي

. ک (« ! فرق دارند،کلی با اجسام قبل متفاوت بودهه از لحاظ کيفيت ب
  ).٥٢٨ ص  ــ١٤جلد انگلس . مارکس و ف

  
جهات مورد سرزنش  ى از کليهسر انجام انگلس از دورينگ، که هگل را 

که عبور از جهان   اينر مشهور هگل را دائر بى و در عين حال قاعدهقرار داده
ه  آلی جهشی است بجان به جهان جاندار و از جهان غير آلی به عالم حياِت بی

  :گويد نمايد و می وضع نوين در خفا  ربوده است،  تنقيد می
  

 است که  گره دار روابط سنجش هگلى همان رشتهکامًالاين  »
 جهش کيفیمی، سبب ايجاد ـَ اضافه يا کم  کردن کاز آندر نقاط معينی 

 انجمادشان  و غليانى آب گرم با آب سرد که نقطهمثًال. ميشود
با فشار متعارفی جهش به حالت جديد ها  که در اين گرهئی هستندهاگره

همان کتاب  («. يابد میانجام ميگيرد و بالنتيجه کميت به کيفيت تبديل 
  ).٤٦ - ٤٥ص 

  
 هاىيالکتيک برخالف اصول متافيزيک معتقد است که اشياء و پديده د. ) د

طبيعت در داخل خود نيز تضادهائی دارند زيرا آنها دارای يک قطب مثبت و 
 آنها عناصری دارند که يا ىباشند، همه   يک گذشته و يک آينده می،یفقطب من

 اين ىبارزهم. پيمايند در حال رشد و نموند  و يا طريق نابودی و زوال را می
که  آن ميرد و که می تضادها يعنی مبارزه بين قديم و جديد يعنی مبارزه بين آن

که ترقی  ميکند،  محتوی داخلی  که از ميان ميرود و آن  بين آن، دنيا می آيده ب
 .استمی به تغييرات کيفی ـَتغييرات ک محتوی داخلی جريان تکامل و

 ىجريان تکامل پست به عالی نتيجهرو متـُد ديالکتيک بر آنست که  از اين
 نبوده بلکه برعکس در اثر بروز تضادهای ها هم آهنگ پديدهىتکامل و توسعه

بين تمايالت متضاد که بر اساس " مبارزه" و در طی يک هاداخلی اشياء و پديده
  . انجام ميگيرد،تضادها قرار گرفته استاين 

  :لنين ميگويد
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آموختن ارت است از معنی واقعی کلمه عبه ديالکتيک ب »
 ٢٦٣ص " دفترهای فلسفی" لنين( «. در داخل ماهيت اشياءتضادها 

  ).چاپ روسی
  :و سپس مينويسد

  
   ٣٠١ص، ١٣ جلد لنين (« . اضداد استىمبارزه، تکامل »

  ).چاپ روسی
  

 فهم اين .از خصائص اصلی متـُد ديالکتيکی مارکسيستیاى اين بود خالصه
 زندگی اجتماعی و ىهعـُد  ديالکتيک در مطال اصول متدشوار نيست که بسط

کار  بردنِ  اين اصول در ه تاريخ  جامعه دارای چه اهميت بزرگی بوده و ب
  .ز اهميت استئتاريخ اجتماع و فعاليت عملی حزب پرولتاريا تا چه اندازه حا

 تمام واقعًا منفرد و مجزائی وجود ندارند و اگر هاىهرگاه در دنيا پديده
واضح ، هم مشروط هستنده ديگر وابسته بوده و متقابًال ب يکه  بهاپديده
هر رژيم اجتماعی و يا هر نهضت اجتماعی در تاريخ را ى دربارهگردد که  می

 قبًال ديگری که ىو يا ايده" عد الت ابدی"نبايد مانند اغلب مورخين از نقطه نظر 
ايطی که اين رژيم يا را از  لحاظ شر  قضاوت نمود بلکه  بايد آنود، اتخاذ شده ب

  . مالحظه کرد، وجود آورده و به آن بستگی دارنده نهضت اجتماعی را ب
رژيم بردگی در شرايط فعلی مسلمًا چيزی بی معنی و احمقانه و غير 

رژيم اشتراکی از هم پاشيدن  اما همين رژيم بردگی در شرايط ،طبيعی است
 در مقايسه با رژيم کمون ، منطقی و طبيعی بود زيراکامًال ىاوليه يک پديده
  .سوی جلو بوده اوليه،  گامی ب

تقاضای ايجاد يک جمهوری بورژوازی بر اساس دموکراسی، در شرايط 
 بجا و صحيح کامًال ١٩٠٥ در روسيه مثًال بورژوازی ىحکومت تزار و جامعه

. سوی جلو بوده و اتقالبی بود، زيرا جمهوری بورژوازی در آن زمان گامی ب
رايط فعلی يعنی در شرايط اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی تقاضای اما در ش

يک جمهوری بورژوازی بی معنا و ضد انقالبی است زيرا چنين جمهوری در 
  .قهقرا استه مقايسه با جمهوری شوروی گامی ب

  .همه چيز مربوط به شرايط زمان و مکان است
 اجتماعی  هاىيدهدر نظرگرفتن اين شرايط مطالعه در پد بديهی است بدون

  موجوديت علم تاريخ و ترقی آن غير ممکن است زيرا تنها اين،لحاظ تاريخیاز 
الت حتمًاتواند علم تاريخ را از تبديل به هرج و مرج  ا گونه مطالعه است که می

  .و انبوه اشتباهات نا معقول حفظ  نمايد
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  واقعًاگر راستی دنيا در حرکت و تکامل دائمی است، اه اگر ب. و اما بعد
 مسلم ،زوال عناصر فرتوت و نشو و نمای عناصر نوزاد قانون تکامل ميباشد

مالکيت " اصول ابدی"و " خلل ناپذير"گردد که ديگر انتظامات اجتماعی  می
اطاعت دهقانان از مالکين و تبعيت " ايده های ابدی"خصوصی و استثمار و 

  .اران معقول نيستنددکارگران از سرمايه
رسيم  که رژيم سوسياليستی را ميتوان جايگزين رژيم  ن نتيجه میايه پس ب
چه رژيم فئوداليسم نيز در موقع  خود به رژيم  اری نمود چناندسرمايه
  .اری تعويض گرديددسرمايه
 کار و فعاليت خود را روی طبقاتی از ىرسيم که نبايد پايه اين نتيجه میه ب

 در حال حاضر  مسلط و ولو نيستند اجتماع بگذاريم که ديگر در حال نمو و رشد
 بلکه بايد متوجه و متکی به آن طبقات اجتماعی شد که رو به تکامل باشند، برتر 
 که امروز دارای نيروی برتری  ست ولو آن ا جلو آنهادرروند و آينده  می

  .نباشند
  ىکه مبارزهاى دوره در گذشته  قرن١٨٩٠ــ١٨٨٠هاى سال در

اريای روسيه در مقابل ت جريان داشت، پرولهاک عليه ناردنيهامارکسيست
دادند اقليت کوچکی بود،  دهقانانِ  منفرد که اکثريِت مهم اهالی را تشکيل می

به که دهقانان   حال آن،و بودشد و نُم در ُر يک طبقه،ى ت، به مثابه اقلي اينولی
 اشتباه نکردند که هامارکسيست. بودند در حال پاشيدگی ،يک طبقهى مثابه

 نمودند زيرا ،رفت ترقی میه  پرولتاريا که رو بىفعاليت خودرا فقط متوجه
دانيم پرولتاريا که در ابتدا نيروی ناچيزی بود رفته رفته رشد  چه  می چنان
  . اول سياسی و تاريخی بدل گشتى ترقی کرد و به نيروی درجه،نموده

جلو نگاه کنيم نه   هکه در سياست اشتباه نکرده باشيم بايد ب بنابراين برای اين
  .به  عقب

  به تغييرات تدريجیاگر راست است که عبور تغييرات کمی . و اما بعد
  تحوالت کيفی سريع و ناگهانی از قوانين تکامل است پس واضح خواهد شد که

 طبيعی و کامًال ىدست صفوف ستمکش انجام ميشود يک پديدهه که بی انقالب
  .غير قابل احتراز می باشد

 کارگر از مظالم ىاری به سوسياليسم و رهائی طبقهدقال از سرمايهپس انت
 نه از طريق تغييرات بطئی و اصالحات بلکه فقط از راه تغيير ،اریدسرمايه

  .طريق انقالب ميتواند انجام گيرده اری و بدکيفی رژيم سرمايه
 نه  و بايد انقالبی بودشودکه در سياست اشتباه ن بنابراين برای اين

  .طلب اصالح
 که تکامل در اثر بروز تضادهای داخلی و در باشداگر صحيح . و اما بعد

 اين اضداد و برای غلبه بر اين تضادها ى قوای متضاد بر پايهى مبارزهىنتيجه
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 ى  طبقاتی پرولتاريا،  يک پديدهىوجود می آيد پس واضح است که مبارزهه ب
  .  طبيعی و اجتناب ناپذير ميباشدکامًال

اری را ماست مالی نمود بلکه دنبايد تضادهای رژيم سرمايهبنابراين 
 آشکار نمود، نبايد در صدد خاموش کردن ،برعکس بايد آنها را کشف کرده

 .را به آخر رساند  طبقاتی برآمد بلکه بايد آنىمبارزه
 يک سياست   در سياست اشتباه نکرده باشيم بايدآن کهبنابراين برای 

را تعقيب نموده از سياست اصالح  ناپذيری شتیآ و طبقاتی و پرولتاريائی
اران و يا دکه مفهومش هم آهنگ کردن منافع پرولتاريا و سرمايهاى طلبانه

  . دوری جوئيم، باشدارید از سرمايهسوسياليسم " روياندن"سازشکاری برای 
چه که متـُد ديالکتيک مارکسيستی هنگام تطبيق با حيات  اينست مدلول آن

  .خِ  جامعه نشان ميدهداجتماعی و تاري
اما ماترياليسم فلسفی مارکسيستی از پايه و اساس با ايده آليسِم فلسفی متضاد 

  .است
  
ماترياليسم فلسفی  مارکسيستی متصف به خصائص اساسی   ــ٢

  :زيرين است
  
  و " ايده مطلق" تجسم ىمنزلهه  که دنيا را ب،برخالف ايدآليسم. ) الف

 مادی مارکس معتقد است که دنيا ى فلسفه،گاردان می" شعور"و " روح  کل"
 متحرک ى صوِر مختلف ماده، گوناگوِن جهانهاى است و پديدهمادیبالذاته 

 که بر اصول  ديالکتيکی استوارند ها پديدهىباشند و روابط و شرايط  متقابله می
 تشکيل ميدهند و دنيا بر ، تکامل ماده را که در حال حرکت استىقوانين الزمه

"  روح کلی" قوانين حرکِت ماده در سير نمو و تکامل بوده احتياجی به طبق
  .ندارد

  :انگلس ميگويد
  

طور ساده عبارتست از فهميدن ه جهان بينی ماترياليستی ب »
که چيزی از خارج به آن   بدون اينکه هست طبيعت  همان طوری

  ).٦٥١ - ص١٤جلد انگلس . مارکس و ف. ک («. اضافه شود
  

به قول فيلسوف )  چاپ روسی٣١٨ فلسفی ص هاىاشتد ياد در(لنين 
  :باستانی يونان هراکليوس که عقيده داشت
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 هيچ خدا يا انسانی آفريده نشده و ىوسيلهه دنيا يکی است و ب »
 بوده، هست و خواهد بود که درخشندگی آن اى جاويدان و زندهىشعله

. وش ميشودگيرد و زمانی خام موجب قوانين معينی گاهی فروغ میه ب
  :گويد  اشاره کرده و می «

  
 اينست تشريح عالی و صحيح از اصول ماترياليسم » 

  « .ديالکتيک
 

ست که در  اآليسم که مدعی است تنها شعور ما ه برخالف اصول ايد . )ب
واقع وجود دارد و دنيای مادی و عالم هستی و طبيعت را انعکاسی از شعور و 

 فلسفی ماترياليسم مارکس ىر ميکند، نظريهحواس و تصورات و عقايد ما تصو
باشد که  می) ابژکتيف(اين است که ماده، طبيعت و وجود يک حقيقت عينی 

 اول قرار ىماده در وحله. مستقل از ذهن و شعور ما در خارج موجود است
 دارد، زيرا ماده است که منبع احساسات و تصورات و شعور ميباشد و حال آن

وم جای دارد زيرا خود انعکاسی است از ماده، انعکاسی  دىکه شعور در مرتبه
باشد که در تکامل   میيست، ااست از وجود، تفکر محصول مغز که خود ماده

عبارت ديگر فکر محصول مغز است و ه ب. حد کمال رسيده استه خود هم ب
اشتباه عظيمی دچار شويم نبايد فکر ه مغز جهاز تفکر و بالنتيجه اگر نخواهيم ب

  .ز ماده جدا نمودرا ا
  :انگلس ميگويد

  
و طبيعت،   رابطه ميان فکر و وجود،  ميان روانىمسئله » 
که  سب پاسخیحفالسفه بر.  .. سراسر فلسفه استىترين مسئله عالی

که فکر و  آنان. دو اردوگاه بزرگ تقسيم ميشونده ند بادر اين باره داده
 و آليستی ايد اردوگاه  به.....دانند روح را مقدم بر طبيعت و  وجود می

 تعلق ماترياليسمب مختلف يشمارند به مکات آنها که طبيعت را مقدم می
  ).٣٢٩منتخب آثار جلد  اول  ص مارکس . ک («. دارند

  :و سپس
  

 با حواس درک ميشود و ما خودمان نيز به آن  کهجهان مادی »
هر شعور ما و تفکر ما  ......  يگانه  جهان واقعی است،تعلق داريم

 که دستگاه مادی و ، نظر آيند جز محصول مغزه اندازه هم که عالی ب
 ماده مولود روح نيست بلکه روح است . چيز ديگری نيستند،جسم است
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همان  ( «.  نمی باشدترين محصول ماده چيز ديگری که جز عالی
  )٣٣٢. کتاب ص
  

  :مارکس در خصوص ماده و فکر ميگويد
  

  ماده . متفکر جدا نمودىاز مادهبتوان تفکر را   ممکن نيست» 
. همان کتاب ص( «. پيوندد وقوع میه اساس تمام تغييراتی است که ب

٣٠٢(  
  

  :لنين در خصوص ماترياليسم فلسفی مارکس ميگويد
  

)   ماده( عينیهستی واقعی وکه  معتقد است عمومًاماترياليسم  »
ست چيزی ني... شعور....از شعور و احساسات و تجربه مستقل است

 تقريبًا که در بهترين صورت خود انعکاس هستی، جز انعکاسی از 
 ص ١٣ جلد لنين( « ) آن می باشدو به منتها درجه دقيقکامل ( درست
  ).٢٦٧ــ٢٦٦
  :و باز

  
 کرده احساس تأثيرماده چيزيست که بر روی دستگاه حواس ما  »
  ماده حقيقت عينی است که وجود خارجی دارد؛ وجود می آورده را ب

 ماده، طبيعت، وجود.... کنيم  احساس درک میىوسيلهه را ب و ما آن
سانيت دارای نفاحساس، ، جسمانيت مقام اولين، ولی روح و شعورو 
  .)١٢٠ - ١١٩. همان کتاب ص («. ام دوم می باشندقم

گاه نمايش چگونگی حرکت ماده و   جهان جوالنىعرصه »ــ 
  )٢٨٨ .همان کتاب ص (« .باشد  می"تفکِر ماده"

  )١٢٥. همان کتاب ص (« .مغز دستگاه تفکر است »ــ 
  

اصول و قوانين دنيا ه ليسم که امکان معرفت بآ هبر خالف اصول ايد. ) ج
 نيستحقيقت عينی ايمان ندارد و معتقد به  دانش ما صحترا  انکار ميکند و به 

 علم ىهوسيله توان ب است که نمی" ذوات مستقلی"و تصور ميکند که دنيا پر از 
 قابل کامًالرا  آنها را شناخت، ــ ماترياليسم  فلسفی مارکس دنيا و قوانين آن

عمل و گويد که  معرفت ما به قوانين طبيعت بر اثر تجربه  شناسائی دانسته و می
، در دنيا چيز غير قابل استعينی  در رديف حقايق  معتبر و،آمدهبه دست 
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ند روزی اد که تا امروز مجهول ماندهشناختنی وجود ندارد و اگر مسائلی هستن
  .وسائل علمی و عملی شناخته خواهند شده کشف شده و ب

 که معتقد به عدم امکان ، راهاآليست ه  کانت و ساير ايدىانگلس فرضيه
 مورد انتقاد قرار ،می باشندناشناختنی "  ذوات مستقل "معرفت به احوال دنيا و 

 ،گويد معرفت ما معتبر است ر که می ماترياليستی  مشهوىداده و از نظريه
  : و می نويسددفاع ميکند

  
 فيلسوفانه هاى بوالهوسی و سايرقاطع ترين دالئل بطالن اين »

ما قادريم که مادام که .  تجربه و صنعت استمخصوصًاهمانا عمل، 
ى وسيلهه  طبيعی بى  خود را در خصوص يک پديدهىصحت نظريه

کمک شرايط ه را ب عنی آن ي،وجود آوردِن آن ثابت کنيمه ب
داستان ه يم با توانسته،خدمت خود بگماريمه اختصاصيش بسازيم و ب

مواد شيميائی که از دستگاه  . کانت خاتمه دهيم "ذات مستقل"بی معنی 
بودند " ذوات مستقلی"آيند زمانی  دست میه حياتی نباتات و حيوانات ب

ها برآيد  اين   آنى تهيهىکه شيمی آلی توانست از عهده ولی همين
 رنگين ىبه ذوات متعلق به ما تبديل گشتند، مثل ماده" ذوات مستقل"

 گياه ىرا مانند سابق از ريشه آليزارين که امروز آن روناس يعنی
کنيم بلکه با قيمت  روناس که در صحراها ميرويد استخراج نمی

.  آوريم دست میه سهولت از قطران ذغال سنگ به تری و ب ارزان
 بيش نبود و با اى شمسی کوپرنيک سيصد سال تمام  فرضيهىمنظومه

، اما وقتی بودهکه بسيار باور کردنی بود معذالک فرضيه  وجود اين
 نه ،که لوريه با کمک ارقامی که ازروی همين سيستم در دست داشت

، ثابت نمود بلکه وقت مجهول بود که تا آنرا اى فقط  وجود يک سياره
که  را نيز در سماوات معين نمود و وقتی ن مکان فضائی آ،با حساب

 « . کوپرنيک ثابت شدى منظومهيافت،اين سياره را  )  Galle(گاله 
  ).٢٣٠. منتخبات آثار جلد اول صمارکس . ک(

  
بازاروف، يوشکويچ و  ديگر طرفداران  لنين، اشخاصی از قبيل بوگدانف،
معتقد به تقدم ايمان  ارتجاعی که ىنظريه(ماخ را به پيروی از اصول فيدئيسم 

  مشهور ماترياليسم که معلومات علمی ماىمتهم کرده و از نظريه) بر علوم است
شمارد و قوانين علمی را حقيقت عينی   قوانين طبيعی معتبر میىرا درباره

  :گويد  می،داند دفاع کرده می
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هيچ وجه علم را نفی نمی کند، بلکه ه فيدئيسمِ  عصر حاضر ب »
علم را که عبارت از دعوی وجود حقيقت عينی "  از حددعاوی زياده"

)  عقيده دارندهاطور که ماترياليست آن (واقعًااگر . نمايد است نفی می
 که دنيای خارجی ،  علوم طبيعیواقعًاحقيقت عينی وجود دارد، اگر 

 تنها علوم قادر به نشان ،دننماي بشری منعکس می" تجربيات"را در 
 «. اشند پس هرگونه فيدئيسم مطلقًا رد ميگرددب دادن حقيقت عينی می

  ).   چاپ روسی١٠٢  ص ١٣ جلد لنين(
  

  . ماترياليسم فلسفی مارکسيستیىاوصاف مشخصهچنين است 
 ىتوان پی برد که بسط اصول ماترياليسم فلسفی در مطالعه به آسانی می

دازه تعميم زندگی اجتماعی و تاريخ جامعه تا چه پايه حائز اهميت بوده و تا چه ان
  . عملی حزب پرولتاريا مهم  ميباشدهاىاين اصول در تاريخ جامعه و فعاليت

 قوانين ،متقابل آنهابودن ط وشرم طبيعی وهاى ميان پديدهىاگر رابطه
 زندگی هاى متقابل پديدهمشروط بودنقطعی تکامل طبيعت هستند پس رابطه و 

  . تکامل جامعه ميباشدى الزمهلی و تصادفی نبوده بلکه قوانينحتمًااجتماعی نيز ا
" تصادفات" از تراکم اى حيات اجتماعی و تاريخ  آن مجموعهبنابراين

نيست زيرا  تاريخِ  جامعه عبارت ميگردد از سير تکاملی جامعه بر طبق قوانين  
  .معين و بررسی تاريخ اجتماع  به علم تبديل ميگردد

ساس تمايالت قابل ستايش بنابراين فعاليت عملی حزب پرولتاريا نبايد بر ا
و مانند اينها " اخالق عمومی"و "  تقاضای عقل  "ىيا بر پايه" افراد برگزيده"

گذاشته شود، بلکه قوانين تکامل اجتماعی و مطالعه در اين قوانين بايد پايه و 
  .بنيان اين فعاليت را تشکيل دهد

ات ما در اگر راست است که دنيا قابل شناختن بوده و معلوم. و اما بعد
 پس زندگی ، استیيق عينا حق در رديف معتبر و طبيعتخصوص قوانين تکامل

و تکامل اجتماعی نيز قابل شناختن بوده و احکام علمی در خصوص قوانين 
  .باشند عينی میر رديف حقايق  احکامی  معتبر و د نيزکامل اجتماعت

زندگانی  هاى علم تاريخ جامعه با وجود تمام پيچيدگی پديدهبنابراين
تواند مانند بيولوژی علم دقيقی شود که برای تطبيق علمی قوانين  اجتماعی، می

  .تکامل اجتماعی قابل استفاده گردد
 حزب پرولتاريا نبايد در فعاليت عملی خود داليلی تصادفی را بنابراين

راهنمای خود قرار دهد بلکه الزم است از قوانين تکامل جامعه و نتايج عملی 
   . اين قوانين پيروی نمايدحاصله از

  به علم  بشرىآتيهى  دربارهفريب  رؤيای دلاز يک سوسياليسم که نابراينب
  .گردد تبديل می
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 و روابط بين تئوری و عمل،  ميان علم و فعاليت عملیىرابطهبنابراين 
  . راهنمای حزب پرولتاريا باشدى ستارهوحدت، اين دو بايد

مادی دارای مقام اول و شعور و تفکر هرگاه طبيعت، هستی، دنيای . سپس
حائز درجه دوم و مشتق از آنند و اگر دنيای مادی حقيقت عينی بوده و به شعور 

اين نتيجه ه وابستگی ندارد و شعور انعکاسی است از اين حقيقت عينی، پس ب
  اول بوده و زندگی معنویىميرسيم که حيات مادی و هستی جامعه نيز در درجه

 است عينی و واقعيتیو مشتق از آن است و حيات مادی اجتماع  دوم ى درجهدر
که زندگی معـنوی جامعه انعکاسی است از   انسان، در حالیىمستقل از اراده

  .اين حقيقتِ  عينی و انعکاسی ازهستی ميباشد
 هاىو تئوریها ايده و اساس جامعه حيات معنوی  تشکيلبنابراين نبايد منبع

 و نظرات و هاو تئوریها  ايده سياسی را در خود اىهاجتماعی و عقايد سازمان
جستجو کرد، بلکه بايد در شرايط زندگی مادی جامعه و در سياسی هاى سازمان
  ،باشند  انعکاسی از آن مینظريات و ها، تئوریهاايدهاين که ى اجامعهوجود 

  .تجسس نمود
تماعی  و نظريات اجهابنابراين اگر در ادوار مختلف تاريِخ جامعه، ايده

  و اگر در عصر رژيم ديده ميشود سياسی متفاوت هاىمختلف و عقايد و سازمان
 برخورد ، نظريه و سازمان سياسیتئوری اجتماعی نوعی از ايده، بردگی به

 به نوع ارید در دوران سرمايهبعدًا و به نوع ديگر در عصر فئوداليسم وميکنيم 
 و ها و تئوریهاخود ايده" خاصيت"و " طبيعت"ثالث، دليل آن اختالفات در 

 سياسی نيست بلکه شرايط گوناگون حيات مادی جامعه هاىنظريات و سازمان
  .در ادوار گوناگون تکامل اجتماعی ميباشد

 و ها و تئوریهاط حيات مادی جامعه باشد ايدهيهرطور که هستی و شرا
  .د بودنطور خواه  سياسی نيز همانهاىنظريات سياسی و سازمان

  :مينويسدمورد ين مارکس درا
  

 شعور بشری نيست بلکه ،که هستی بشر را تعيين ميکند چيزی »
     «.بالعکس هستی اجتماعی است که شعور بشر را معين ميسازد

  ). چاپ روسی ٣٢٩منتخب آثار جلد  اول  ص مارکس . ک(
  

که در سياست خطا نکند و به سرنوشت  پس حزب پرولتاريا برای اين
جامد " هاىپرنسيپ" خالی دچار نشود نبايد فعاليت خودرا به بافاِن خشک و خيال

بنيان نهد بلکه بايد به شرايط مشخص حيات مادِی جامعه که " عقل انسانی"
بنيان کار اين حزب نبايد تمايالت .    اتکاء نمايد،طعی اجتماعی استقنيروی 
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دی  باشد بلکه احتياجات واقعی تکامل زندگی ما" مردان بزرگ"قابل تمجيد 
  .جامعه بايد اساس قرار گيرد

 و ها و آنارشيستها و از آن جمله ناردنيکهايکی از علل سقوط اتوپيست
 اول شرايط ى جامعه نقش درجهرها آنست که ايشان در توسعه و تکاملِِااس

که  جای آنه ور گرديده ب آليسم غوطه ه ودر ايدداشتندحيات مادی را قبول ن
 ،ر مقتضيات تکامل زندگی مادی جامعه قرار دهند فعاليت عملی خود را بىپايه

ريختند، يعنی  اين مقتضيات و بر خالف آن میه را بدون وابستگی ب  آنىشالوده
که از "  امع جهاىطرح"و "  خيالیهاى نقشه"مدار کارشان عبارت بود از 

  .حيات حقيقی جامعه دور افتاده بود
که هرگز از حيات  ر آنست حياتی مارکسيسم ــ لنينيسم دىنيرومندی و قوه

 در فعاليت عملی خود تنها به مقتضيات توسعه و تکامل ،حقيقی جامعه دور نشده
  .زندگی مادی اجتماع تکيه ميکند

 و هاچه که مارکس گفته است نبايد چنين نتيجه گرفت که ايده از آن
 سياسی در زندگی جامعه حائز هاى و سازماننظريات اجتماعی، هاىتئوری

 . کند وده و روی شرايط مادی حيات جامعه و تکامل آن اثر متقابل نمیاهميت نب
  و نظريات اجتماعی وهاو تئوریها  ايدهمنشاء ى دربارهفعًالجا   ايندر

که حيات معنوی   آنها و در خصوص اينپيدايش ىسياسی، دربارههاى سازمان
 خصوص اما در.  سخن گفتيم،جامعه عبارت از انعکاس شرايط مادی آن ميباشد

 سياسی و هاى اجتماعی و سازماننظرياتو ها  و تئوریها اين ايده"اهميت"
ه  آنها در تاريخ، مکتب ماترياليسم تاريخی نه فقط منکر آنها نميشود، بلکه بنقش

 اهميت آنها را مصرانه در زندگی اجتماعی و تاريخ اجتماع نقش جدی وعکس 
  .نشان ميدهد
فرتوتی وجود هاى ی و تئورهاايده. گونند اجتماعی گوناهاى و تئوریهاايده
 ىپايان رسيده و در خدمت منافع قوای مضمحل شوندهه که عمرشان ب دارند

ان در اينست که مانع تکامل اجتماع  وپيشرفت آن ن اهميت اي. نداجامعه کمر بسته
 مترقی و نوينی هم هستند که خادم منافع قوای هاى و تئوریهاايده. باشند می

که توسعه و تکامل جامعه و  اهميت آنها در اينست. ه ميباشندپيشرو جامع
تر   هرقدر مقتضيات حيات مادی جامعه را دقيقضمنًارا آسان نموده  پيشرفت آن
  .باشند تر منعکس سازند همان اندازه نيز واجد اهميت بيشتری می و صحيح
 که جامعه مواجه با از آن اجتماعی تنها پسى  تازههاى و تئوریهاايده

 ولی بعد از آن.  پديد می آيند،مسائل نوين توسعه و تکامل حيات مادی اجتماع شد
ترين نيروئی ميشوند که حل مسائل نوينی را که تکامل  که پديد آمدند جدی

تر  تر و پيشروی جامعه را نيز سهل دهد آسان زندگی مادی در جلوشان قرارمی
و  ،مان دهنده، تجهيز کننده سازنقش که تمام اهميت  جا استدر اين. سازند می
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 سياسی تازه هاى و سازماننظريات جديد و هاى و تئوریهاايدهى تبديل کننده
 تازه به ىجامعههاى و تئوریها حقيقت آن است که اگر ايده.  ظاهر ميشوددقيقًا

اين سبب ميباشد که اجتماع به آنها نيازمند است و بدون ه  همانا بوجود می آيند
 آنها حل مسائل فوری و ى و مجهز کننده و تبديل کنندهعمل سازمان دهنده

 غير ممکن ومحال مبرمی که تکامل زندگی مادی جامعه ايجاب کرده است 
 مسائل نوين حاصله از ى نوين اجتماعی که بر پايههاى و تئوریهاايده. باشد می

راه خود را باز کرده و در دسترس  به وجود می آيند، تکامل حيات مادی جامعه
 قوای ازميان مجهز می سازند وعليه مردم قرار ميگيرند و آنها را هاىودهت

طريق وسائل تسهيل انهدام قوای فرتوت   و بدينمی کنند اجتماع  متشکل ىرونده
  . توسعه و تکامل حيات مادی جامعه هستند فراهم ميسازدمانِعجامعه را که 

 ىاسی که ثمره سيهاى اجتماعی و سازمانهاى و تئوریهاگونه ايده بدين
ه مسائل مبرم تکامل زندگی مادی جامعه و شرايط معيشتی اجتماعی هستند ب

  شرايطی، کردهتأثير خود در شرايط معيشتی جامعه و زندگی مادی آن، ىنوبه
ه را که برای به نتيجه رساندن حل مسائِل مبرِم زندگِی مادیِ  اجتماع الزمست ب

  .يسازد ممکن مار وجود آورده، تکامل بعدی آن
  :اين مناسبت مارکس ميگويده ب
  

 نفوذ کند خود يک نيروی مادی هاکه در توده تئوری همين »
  ).   چاپ روسی٤٠٦منتخب آثار جلد  اول  ص مارکس . ک (« .ميشود
  

که بتواند در شرايط مادی زندگی جامعه  بنابراين حزب پرولتاريا برای اين
   ى به آن تئوری و ايدهمايد،  بايدنع  کرده تکامل و بهبودی جامعه را تسريتأثير

بوده و  که صحيحًا  مبين حوايج تکامل حيات مادی جامعه گردداجتماعی متکی 
را   مجهزشان کند و آنها، را به جنبش آوردهم عظيم مردهاى تودهتواند می

 درهم شکستن نيروهای ارتجاعی و باز ىی که آمادهئدرسپاه عظيم پرولتاريا
  . متشکل سازد، ای پيشرو جامعه ميباشدکردن راه برای قو
 نقش اين بود که آنها از هاو منشويک" هااکونوميست "سقوطيکی از علل 

 مترقی غافل ى تئوری پيشرو و ايدهىشويق کننده، سازمان دهنده و تبديل کنندهت
نقش اين همين جهت ه بوده مجذوب ماترياليسم افواهی عاميانه شده بودند و ب

 به بطالت و رکود محکوم را حزبانده،  به صفر رسًاتقريب عوامل را 
  .نمودند می

جا است که اتکاء آن به   مارکسيسم ــ لنينيسم از آنننيرومندی و زنده بود
ی ميباشد که مقتضيات توسعه و تکامل حيات مادی جامعه را ئتئوری پيشرو

 کمال شايستگی رسانده و بر خوده ا برنمايد و تئوری  صحيحًا منعکس می
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 اين ى و تغيير دهنده دهنده کننده و سازمانجهيزفرض   ميداند  که از قدرت ت
  . استفاده نمايدکامًالتئوری  

 روابط ميان زندگی اجتماعی و شعور جامعه، ىماترياليسم تاريخی مسئله
ندگی مادی و تکامل حيات معنوی جامعه را بدين گونه حل زميان شرايط تکامل 

  .نمايد می
  
  اليسم تاريخیماتري ــ  ٣

  
از لحاظ  ماترياليسم تاريخی : که که بايد روشن شود اينستاى اکنون مسئله

، نظريات، هاکه باالخره سيمای جامعه، ايده"  شرايط حيات مادی جامعه"مدلول 
  .؟را تعيين مينمايد چيست  سياسی و غيره آنهاىسازمان

د و خصايص از چه عبارتن" شرايط حيات مادی جامعه" در حقيقت امر اين
   آنها کدامند؟ىمشخصه

قبل از همه شامل "  شرايط حيات مادی جامعه"شکی نيست که مفهوم 
ست که  يکی   اکه جامعه را احاطه کرده است، محيط جغرافيائی طبيعتی است

از شرايط الزمه و دائمی حيات جامعه ميباشد و مسلمًا در توسعه و تکامل آن 
در تکامل اجتماعی چيست؟ آيا محيط عيت جغرافيائی قرل مو. مؤثر است

جغرافيائی آن نيروی اصلی که سيما و صورت ظاهر نوع رژيم اجتماعی بشر و 
  عبور از يک رژيم به رژيم ديگر را تعيين ميکند نيست؟

  .اين پرسش پاسخ منفی ميدهده ماترياليسم تاريخی ب
شکی نيست که  محيط جغرافيائی يکی از شرايط دائمی وضروری توسعه 

 آن مؤثر است ــ يعنی محيط و تکامل جامعه ميباشد و البته در توسعه و تکامل
 اين محيط  تأثيرولی . نمايد جامعه را سريع يا کند میجغرافيائی جريان تکامل 

 زيرا تغييرات و توسعه و تعيين کند نيست که سرنوشت حيات جامعه را تأثيری
در مدت . جغرافيائی رخ ميدهدتر از تکامل محيط  مراتب سريعه تکامل جامعه ب

يه، لسه هزار سال، در اروپا سه رژيم گوناگون اجتماعی يعنی رژيم  کمون او
ميان آيند و در مشرق اروپا، در اتحاد جماهير ه بردگی و فئوداليسم توانستند ب

که  شوروی سوسياليستی حتی چهار نوع رژيم اجتماعی تغييريافت و حال آن
قدری ه يا هيچ تغيير نکرد و يا ب افيائی در اروپاطی اين مدت  شرايط  جغر

علتش . نداتغيير آن کم بود که جغرافی دانان حتی از ذکر آن نيز خودداری کرده
  وقت سالهاليونيبرای يک تغييرات جدی محيط جغرافيائی م. واضح استهم 

ترين تغييرات در رژيم اجتماعی بشری  که برای مهم الزم است در صورتی
  .ن يا يکی دو هزار سال کفايت ميکندچندين قر
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 تعيين ىپس دانستيم که محيط جغرافيائی نميتواند علت اصلی و وسيله
 تقريبًا هزار سال ها تکامل اجتماعی قرار گيرد زيرا چيزی که در طی دهىکننده
 چند صد سال دچار ى سبب اصلی چيزی شود که به فاصله،تغيير ميماند بال

  .تغييرات اساسی ميگردد
 تراکم آن نيز يکی از ىپس شکی نميتوان داشت که افزايش نفوس ودرجهس

ميباشد، زيرا آدمی عنصر الزم و " شرايط حيات مادی" مفهوم ىمواد متشکله
 ناگزير شرايط حيات مادی جامعه  بوده و بدون يک حداقل از افراد انسان هيچ

نيروی اصلی آيا ازدياد جمعيت همان . گونه زندگی مادی اجتماعی ممکن نيست
  . نوع رژيم اجتماعی بشری نيست؟ىمعين کننده

  .بدين مسئله نيز ماترياليسم تاريخی جواب منفی ميدهد
  در توسعه و تکامل جامعه مؤثر ميباشد و آنسمسلم است که افزايش نفو

اندازد، ليکن نميتواند عامل اصلی  تکامل  تعويق میه را تسهيل نموده يا ب
 نمايد، زيرا افزايش نفوس تعيين ترقيات جامعه را اجتماعی گردد و سرنوشت

 اجتماعی جانشين رژيم ىی بفهماند که چرا فقط اين رژيِم تازهئتواند به تنها نمی
 برای چه رژيم کمون اوليه را رژيم بردگی و رژيم  گردد، اجتماعی معينی می
  .بورژوازی جانشين ميشود نه فالن رژيم ديگر  رژيم  ملوک الطوايفی را

هرگاه توسعه و تکامل اجتماعی را افزايش نفوس تعيين ميکرد بايد تراکم 
وجود آورد، ولی در واقع چنين ه تری را ب نفوس بشری رژيم اجتماعی عالی

تراکم جمعيت در چين چهار برابر ممالک متحده آمريکا . امری ديده نميشود
 ى در مرحله ممالک متحده آمريکا،حاظ تکامل اجتماعیلکه از  است، در حالی

 باالتری قرار دارند زيرا در چين هنوز هم رژيم نيمه ملوک الطوايفی حکم
ترين  که ممالک متحده آمريکا مدتهاست به بلند ی ميکند در صورتیئفرما

در بلژيک تراکم نفوس از ممالک متحده . ندااری رسيدهد ترقی سرمايهىمرحله
تبه بيشتر است ولی از  مر٢٦ مرتبه و از اتحاد جماهير شوروی ١٩آمريکا 

لحاظ توسعه و تکامل اجتماعی، کشورهای متحده آمريکا از بلژيک جلوترند و 
 کامل تاريخی عقب مانده ى يک دورهىبلژيک از اتحاد جماهير شوروی باندازه

که  ی ميکند حال آنئرمافاری حکمداست زيرا هنوز در بلژيک رژيم سرمايه
اری خاتمه داده در داخل خود رژيم دهکار سرمايه اتحاد شوروی مدتها است ب

  .سوسياليستی را برقرار نموده است
 توسعه ىاز داليل فوق چنين مستفاد ميشود که افزايش نفوس، نيروی عمده

و تکامل جامعه نيست و نميتواند هم باشد و نيروئی نيست که نوع رژيم اجتماعی 
  .و سيمای جامعه را معين کند
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م شرايط زندگی مادی جامعه آن نيروی اصلی خره در سيستپس باال)  . الف
که سيمای اجتماع و نوع رژيم اجتماعی و تکامل جامعه را از يک رژيم به رژيم 

   چيست؟، ديگر معين ميکند
  تحصيلىطريقهماترياليسم تاريخی معتقد است آن نيرو عبارت است از 

 از ادی توليد نعمات مىطريقه الزم برای زندگی انسان، يعنی وسايل معيشت
قبيل خوراک، پوشاک، کفش، مسکن، سوخت، وسايل توليد و غيره که برای 

  .  مورد لزوم است،زندگی و تکامل اجتماع
برای زندگی کردن بايد خوراک، پوشاک، کفش، منزل، سوخت و مانند 

برای داشتن اين نعمات مادی الزم است آنها را توليد نمود و . اينها را داشت
يد آالت توليد وجود داشته باشد که با کمک آن انسان بتواند برای توليد آنها با

خوراک، پوشا ک، کفش، منزل، سوخت و غيره توليد نمايد و بايد توانست اين 
  .را آموخته و بلد بود آالت را توليد نمود و طرز استفاده از آن

افراد چنين  کمک آنها کاالهای مادی توليد ميشود، و همه ، که بابزار توليد
 تجربياترشته  کار برده ودر اثر آموختن يکه الت توليدی را بآ اين که سانیان

 ىنيروهای مولدهِ  کار  نعمات مادی را توليد ميکنند، مجموعًا توليدی و مهارت
  . اجتماع را تشکيل ميدهند

 توليد را ىاما نيروهای مولده فقط يک طرف توليد، يک طرف طريقه
 انسان با اشياء و قوای طبيعی است ىبطهتشکيل ميدهد و اين طرف معرف را

طرف ديگر توليد، .  مادی از آنها استفاده ميکندهاىکه انسان برای توليد نعمت
مل توليد عديگر در جريان   با يکهاا مناسبات انسانرطرف ديگر طرز توليد 

 با طبيعت مبارزه ميکنند و هاانسان.  تشکيل ميدهدهامناسبات توليدی انسانيعنی 
حالت ه نمايند ولی اين امر ب می توليد نعمات مادی از طبيعت استفادهبرای 

شکل ه گيرد بلکه ب شکل اشخاص از هم دور افتاده انجام نمیه انفرادی و ب
اين مناسبت توليد ه ب. حالت اجتماع صورت ميگيرده مشترک و دسته دسته و ب

نگام توليد ه.  استتوليد اجتماعیهميشه و در تحت هرگونه شرايطی که باشد 
نوع  مناسبات متقابل داخلی توليد، يک  نعمات مادی، افراد فی مابين خود يک

شکل ه اين مناسبات ممکن است ب. سازند نوع مناسبات توليدی برقرار می
که از استثمار آزادند باشد و امکان هم  همکاری و معاونت متقابل بين افرادی

ار  باشد و باالخره ممکن هم هست دارد که مناسبات بين فرمانفرما و فرمانبرد
 ولی اين  ل ديگر باشدکشه که اين مناسبات تحول از يک شکل روابط  توليدی ب

، مانند ها رژيمى که داشته باشند هميشه و در همهاىهبروابط توليد هر جن
  .نيروهای توليد کننده، عنصر ضروری توليد را تشکيل ميدهند

  :مارکس ميگويد
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ديگر نيز  ليد نه فقط در طبيعت بلکه در يکراد در هنگام توفا »
 فعاليت ىاگر آنها برای ابراز فعاليت مشترک و مبادله. نمايند  میتأثير
. توانند توليد کنند نمی، طريق معينی با هم متحد نشده باشنده خود ب

افراد، برای انجام عمل توليد وارد در مناسبات و روابط معينی ميشوند 
روابط و مناسبات اجتماعی است که مناسبات  اين ىوسيلهه و فقط ب

 «. آنان با طبيعت صورت وجود پيدا ميکند و توليد انجام می پذيرد
  ). چاپ روسی٤٢٩ ص ٥ جلد مارکس و ف انگلس. ک(

    
 جامعه و هم  روابط توليدی ىبنابر اين، توليد و طرز توليد، هم قوای مولده

 يگانگی آنها در جريان ىسم کننده را در بر می گيرد و بدين ترتيب مجهاانسان
  . مادی استهاىتوليِد خواسته

نقطه يک گاه در  که هيچ  عبارت از آنستنخستين خصوصيت توليد )  .ب
برای دورانی طوالنی توقف نميکند و هميشه در حال رشد و تغيير ميباشد،  

 رژيم اجتماعی،  ى تغيير در طرز توليد ناگزير موجب تغيير همهضمنًا
 اجتماعی، نظريات سياسی، مؤسسات سياسی يعنی، ــ موجب تجديد هاىانديشه

 در درجات گوناگونی از هاانسان. سازمان تمام نظام اجتماعی و سياسی ميگردد
ه تر آنها ب عبارت سادهه تکامل، از طرزهای مختلف توليد استفاده ميکنند يا ب

نوع طرز   يکدر زمان کمون اوليه. طرق مختلقی زندگی خود را بسر ميبرند
 فئوداليسم هم طرز ىتوليد، در زمان بردگی طرزی ديگر وجود دارد و در دوره

 توليد، رژيم ى مراحل مختلفه همينتناسبه ب. سومی موجود است و غيره
شان نيز  ، حيات معنوی آنها، نظريات آنان و مؤسسات سياسیهااجتماعی انسان
  .باشد گوناگون می

  باشد خود جامعه هم از حيث اساس همانکه ر طوریهطرز توليد جامعه 
 هم همان  آن، نظريات و مؤسسات سياسی آنهاى و تئوریهاطور است،  انديشه

  .گونه ميباشد
چگونگی زندگی مردم هر طوری باشد، : که قدری ساده تر بگوئيم يا اين

  .طور است چگونگی تفکرشان نيز همان
ارت است از تاريخ رشد که تاريخ تکامل جامعه مقدم بر همه عب يعنی اين

ديگر شده است،  انشين يکجتوليد، تاريخ طرزهای توليد که طی اعصار متوالی 
  .هاعبارت است از تاريخ تکامل قوای مولده و روابط توليدی انسان

پس تاريخ تکامل اجتماعی در عين حال عبارت است از تاريخ خود مولدين 
ود قوای اساسی جريان توليد زحمت کش که خهاى مادی، تاريخ تودههاى خواسته

مادی هستند که برای وجود و بقای جامعه هاى و انجام دهندگان توليد خواسته
  .ضرور می باشد
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تواند تاريخ  پس، علم تاريخ، هرگاه بخواهد علمی حقيقی باشد، ديگر نمی
"  گيران جهان"تاريخ عمليات پادشاهان و سپه ساالران و ه تکامل اجتماعی را ب

دم بر همه بايد به تاريخ مولدين ـکشورها مبدل کند بلکه مق" فاتحين"و 
  . رنجبر و ملل بپردازدهاىتاريخ تودهه  مادی، بهاىخواسته

بنابراين، کليد کشف قوانين تاريخ جامعه را نبايد در مغز افراد بشر يا عقايد 
 معين ى توليدی که در هر دورهىو مفاهيم اجتماع جستجو نمود، بلکه در طريقه

کار ميرفته، يعنی در اقتصاديات جامعه بايد به ه  اجتماع بىوسيلهه ريخ بتا
  .کاوش آن پرداخت

بنابراين، کليد کشف قوانين تاريخ جامعه را نبايد در مغز افراد بشر يا عقايد 
معين ى توليدی که در هر دورهى و مفاهيم اجتماع جستجو نمود، بلکه در طريقه

رفته، يعنی در اقتصاديات جامعه بايد به   میاجتماع به کارى تاريخ به وسيله
   .کاوش آن پرداخت

 علم تاريخ عبارتست از تحقيق و کشف قوانين توليد ىبنابراين اولين وظيفه
  .و قوانين تکامل نيروهای مولده و روابط توليدی وقوانين تکامل اقتصادی جامعه

بايد پيش از بنابراين حزب پرولتاريا هرگاه  ميخواهد يک حزب حقيقی باشد 
هر چيز علم قوانين توسعه و تکامل توليد و علم قوانين ترقيات اقتصادی جامعه 

  .را فرا گيرد
که درسياست راه خطا نپيمايد بايد هم در  بنابراين حزب پرولتاريا برای اين

 خود و هم در فعاليت عملی خويش قبل از هر چيز قوانين ىطرح و تدوين برنامه
  .،  قوانين ترقيات اقتصادی جامعه را مأخذ قرار دهدتوسعه و تکامل توليد

که تغييرات و تکامل آن هميشه با  توليد اينست دومين خصوصيت. ) ج
 اول با تغييرات و تکامل ىدرجهدر تغييرات و تکامل نيروهای توليد کننده و 

      ترين و  بنابراين نيروهای توليد کننده، متحرک.  آالت توليدی آغاز ميگردد
 جامعه  تغيير ىنخست نيروهای توليد کننده. باشند ترين عناصر توليد می نقالبیا

می کنند و تکامل می پذيرند و سپس، روابط توليدی، روابط اقتصادی ميان افراد 
معذالک نبايد . يابند  با اين تغييرات، تغيير میوابستگی و تطابق کاملبشر با 

يروهای توليد کننده مؤثر نيستند و تصور نمود که مناسبات توليدی در تکامل ن
روابط توليدی در حال . نيروهای توليد کننده به روابط توليدی وابسته نيستند

افته به نوبت خود در يوابستگی به ترقی قوای توليد کننده توسعه و تکامل 
تعويق  ه ترقيات قوای توليد کننده مؤثر ميباشند، ترقی آنها را تسريع نموده يا ب

توانند مدتی مديد  جا بايد گوشزد نمود که روابط توليدی نمی در اين. ندانداز می
 با آن در تضاد باشند، زيرا قوای توليد ،از افزايش قوای توليد کننده عقب مانده

 کافی ترقی نمايند که مناسبات توليدی با ىاندازهه کننده فقط وقتی ميتوانند ب
 به ترقی قوای توليد کننده ،ودهخصوصيات و حاالت قوای توليد کننده متناسب ب
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رو مناسبات توليدی از ترقی قوای توليد کننده هر قدر هم   از اين.ميدان دهند
 ترقيات و خصوصيات قوای توليد ىعقب مانده باشند دير يا زود  بايد با درجه

صورت يگانگی   در غير اين.لواقع هم متناسب ميشونداکننده متناسب گردند و فی
نده و مناسبات توليدی در سيستم توليد از ريشه بهم ميخورد و  قوای توليد کن

د و قوای توليد هد وی میرد، در توليد بحران يپاش  از هم میکامًالتوليد نيز 
 .کننده از ميان ميرود

اری که در آنجا مالکيت د اقتصادی در کشورهای سرمايههاىبحران
 ى توليد و با جنبه اجتماعیىاری بر وسائل توليد با جنبهدخصوصی سرمايه

يست برای عدم توافق االعاده غير متناسب ميباشد نمونه قوای توليد کننده فوق
مناسبات توليدی با روابط قوای توليد کننده، مثاليست از تصادم و کشمکش بين 

 اقتصادی ميباشند که موجب هاى اين عدم توافق همان بحرانىنتيجه. اين دو
 اقتصادی ى خود اين عدم توافق شالودهضمنًاند، ويرانی قوای توليد کننده ميگرد
که مناسبات توليدی موجوده را از   آن اين استىانقالب اجتماعی است که وظيفه

 د، مناسبات توليدی نوينی که متناسب با مختصات قوای توليد کننده باش،ردهبين ُب
 . بر پا نمايد

وسياليستی، برعکس، اقتصاد ملی سوسياليستی در اتحاد جماهير شوروی س
 با خصوصيات اجتماعی سير کامًالکه در اينجا مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد 

 اقتصادی و خرابی هاىهمين جهت هم هست که بحرانه توليد متناسب ميباشد و ب
هنگی و تناسب بين روابط  آقوای توليد کننده وجود ندارد، مثاليست برای هم

 .توليدی با خصوصيات قوای توليد کننده
ترين  ترين و انقالبی  نه تنها متحرکىابراين قوای توليد کنندهبن

  . باشند  توليد هم میى عنصر تعيين کنندهضمنًاعنصرتوليد بلکه 
نيروهای توليد کننده  هرطور که باشند، روابط توليدی نيز بايد همان نوع 

  .باشند
 ،ر توليدیهرگاه وضع قوای توليد کننده نشان ميدهد که انسان با چگونه ابزا

بات توليدی نيز نشان س مادی ضروری خود را توليد مينمايد، وضع مناهاىنعمت
، معادن، مواد خامِ، ابزار توليد، هاجنگل، آب زمين (وسائل توليدميدهد که 

در دست کی و در اختيار کيست، آيا در ) وسائط نقليه و ارتباط و مانند اينها
 اى و طبقات جداگانههاختيار افراد، دستهکه در ا اختيار تمام جامعه است يا اين

 و طبقات ديگر مورد استفاده قرار هارا برای استثمار افراد دسته ميباشد که آن
  .ميدهند

 قديم تا هاى عمومی توسعه و تکامل قوای توليد کننده از زمانىمنظره
ير و کمان  تحول يافتند و سپس تادوات خشن سنگی  به . امروز بدين قرار است

 ؛پروری ابتدائی تبديل شد  شکار کردن به اهلی نمودن حيوانات و دامىدوره
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تبر آهنی، خيش نوک آهنين و مانند (آالت سنگی به ادوات فلزی تبديل گرديدند 
تناسب اينها پرورش گياه و کشاورزی آغاز گرديد؛ در آالت فلزی ه و ب) اينها

چنين سفال سازی  و همم َد  مواد، بهبود جديدی حاصل شد و کوره باىبرای تهيه
وری  شهي پ،تر شد و نظر به همين ترقی وری کامل وجود آمد و بالنتيجه پيشهه ب

از کشاورزی جدا افتاد و کارهای مستقل و بعد مانوفاکتور پيدا گرديد، سپس 
آالت توليد دستی به ماشين تحول يافت و توليد مانوفاکتوری دستی به صناعت 

ه سيستم ماشين و صنابع بزرگ مکانيکی مدرن روی گا مکانيزه تبديل گرديد؛ آن
اع م اجتىچنين بود نمودار بسيار ناکاملی از تکامل نيروهای توليد کننده. کار آمد

 بديهی است که ترقی و بهبود ابزار توليد ضمنًا. در طی تاريخ طوالنی بشريت
ل از کار مستقين ئی که با توليد رابطه داشتند عملی گشته و اهادست انسانه ب

بنابراين با تغيير و ترقی آالت و ادواِت توليد، .  پذيرفته استنجام نافراد بشر ا
ترين عنصرنيروی توليد کننده ميباشد تغيير و ترقی مينمايد و  انسان نيز که مهم

پذيرد و  کاربردن ابزار توليد نيز تغيير میه ش در توليد، مهارتش در باتجربه
  .تر ميشود کامل

 يعنی روابط افتصادی آنها نيز مطابق با اين رميان افراد بشروابط توليدی 
 اجتماع در طی تاريخ تغيير کرده و ىتغييرات و تکامل نيروهای توليد کننده

  .روبه تکامل ميرفت
رژيم اشتراکیِ  :  مناسبات توليدی معلوم استنوع اساسیدر تاريخ پنج 

  .ی و رژيم سوسياليستیاردابتدائی، رژيم بردگی، رژيم فئودالی، رژيم سرمايه
 اساس مناسبات توليدی عبارت بود از ،يهلدر زمان رژيم اشتراکی او
 با خصوصيات قوای توليد اصوًالاين ترتيب . مالکيت جماعت بر وسائل توليد

وجود آمد، ه  ببعدًاآالت سنگی و  تيروکمان که .  همان دوره متناسب بودىکننده
عليه قوای طبيعت و حيواناتی که بايد شکار به انسان اجازه نميداد که منفردًا 

که از گرسنگی نميرند يا   برای اينهادر اين دوره انسان.  مبارزه نمايد،شوند
جات از جنگل  قربانی حيوانات درنده و يا قبايل همسايه نشوند، برای چيدن ميوه

 . کار کنندمشترکًا مجبور بودند ،گيری از آب و يا برای ساختن مسکنی و ماهی
.  توليد ميگرددهاىآوردها کار مشترک باعث مالکيت مشترک بر وسايل و فر

اگر مالکيت خصوصی بر بعضی آالت توليد را که برای مدافعه در مقابل 
 هنوز معنای هادوره انسان نظر  نياوريم در اينه کار ميرفت به حيوانات درنده ب

ز استثمار خبری در اين دوره ا. مالکيت خصوصی بر آالت توليد را نميدانند
 .طبقات مختلفه وجود ندارد، نيست

 بردگی اساس مناسبات توليد را مالکيت بر وسائل توليد  و برده ىدر دوره
صاحب برده ميتواند برده را چون حيوان خريد و .  تشکيل ميدهد، که توليد ميکند
 رفته با وضع قوای توليد ويهمرگونه مناسبات توليدی  اين. شدا بکفروش کند ي
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جای آالت ه  مزبور بىدوره  درها انسان.ب ميباشدسکننده در اين دوره متنا
که فقط  جای اقتصادیه  آالت و ابزار فلزی در اختيار خود داشتند؛ ب،سنگی

وی بود و از تربيت حيوانات و فالحت چيزی دمنحصر به شکار مختصر و ب
ستی و تقسيم  در اين عصر می بينيم تربيت حيوانات، فالحت، صنايع د.نداشت

 کاالهای ىنيم  امکان مبادلهبيکار ميان شعب مختلف توليد، ظاهر ميشود؛ می 
توليد شده ميان افراد و دسته جات ظاهر ميشود؛ تراکم ثروت در دست اشخاصی 

، يابد میگردد و تراکم حقيقی وسائل در دست اقليت امکان  معدود ممکن می
.   خويش سازدىعضای اکثريت را بردهاقليت ميتواند اکثريت را تابع خود کند ا

وليد وجود تدر اين دوره ديگر کار همگانی و آزاد تمام افراد جامعه در جريان 
اران بيکاره استثمار دکه از طرف برده در اين دوره کار اجباری بردگانی. ندارد

از اين رو مالکيت مشترک بر وسائل و محصوالت . فرمائی ميکند ميشوند حکم
ار درد، دراين دوره بردهيندارد و جايش را مالکيت شخصی ميگتوليد وجود 

  .نخستين مالک مطلق و اصلی ميباشد
بين اغنيا و فقرا، استثمار کنندگان و استثمارشوندگان  صاحبان حقوق کامل 

 ىوی ميدهد ــ  چنين است منظرهر شديد طبقاتی ىو اشخاصی بی حقوق مبارزه
  .رژيم بردگی

اسبات توليد مبتنی است بر اساس مالکيت فئودال در تحت رژيم فئودال من
که )  ِسرف(بر وسائل توليد و مالکيت محدود وی بر کارگر توليد کننده يعنی بر 

در برابر .  تواند اورا بکشد ولی در خريد و فروشش آزاد است فئودال ديگر نمی
لکيت اين ما.  مالکيت انفرادی دهقان و پيشه ور نيز وجود دارد،مالکيت فئودال

مبتنی است بر ابراز توليد و اقتصاديات  خصوصی که بر اساس کار شخصی 
طور کلی با خصوصيات قوای ه گونه مناسبات توليدی نيز ب اين. استوار است
کار آهن گدازی و آهنگری بهتر از پيش . ب ميباشدس اين دوره متناىتوليد کننده

 کشاورزِی، باغبانی، .واج می يابندر بافندگی هاىگاوآهن و دستگاه. ميرود
 ترقی ميکند در برابر ،وشابه سازی و روغن کشی بيش از پيش توسعه يافتهن

اين بود خصايص .وجود می آيده  پيشه وری  مؤسسات مانوفاکتوری بهاىکارگاه
  . وضع قوای توليد کننده دراين دورهىمشخصه

 اى اندازه جديد ايجاب مينمايد که کارگر در امر توليد تاىقوای توليد کننده
رو  از اين. کار تمايل نشان دهد و در آن ذينفع باشده خرج داده به ابتکار ب

به کار نداشته و فاقد ابتکار ميباشد اى گونه عالقه که هيچاى فئودال از برده
صرف نظر نموده و ترجـيح ميدهد  با  سـرف  سر و کار داشته باشد که  از خود  

آالت توليد است و در کار تا آن اندازه ذينفع دارای  اقتصاديات  بوده  و مالک 
  . جنسی به ارباب بپردازدى مالکانهىاست که زمين را کشت کند و بهره
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ه  بتقريبًااستثمار . دوره باز هم ترقی مينمايد مالکيت خصوصی در اين
 ىمبارزه. تر است ری ماليمد بردگی شدت دارد،  فقط قىورهدى همان اندازه

 کنندگان و استثمار شوندگان شاخص اساسی رژيم فئودالی طبقاتی بين استثمار
  .ميباشد

اری بر داری اساس مناسبات توليدی را مالکيت سرمايهددر رژيم سرمايه
 مالکيت بر توليد کنندگان يعنی کارگران ضمنًاوسائل توليد تشکيل ميدهد و 

ر را بکشد يا د تواند آنان ار ديگر نمیدمزدور ديگر وجود ندارد؛ سرمايه
ولی . معرض خريد و فروش گذارد زيرا  آنان از هر گونه تعلق شخصی آزادند

که از گرسنگی تلف نشوند،  آنها از داشتن  وسائل توليد محرومند و برای اين
 بر ًاار بفروشند و يوغ استثمار را اجباردمجبورند نيروی کار خود را به سرمايه

يل توليد، مالکيت خصوصی اری بر وساددر کنار مالکيت سرمايه. گردن نهند
ور که از قيد سرواژ آزاد شده و متکی بر کار شخصی ميباشد  دهقان و پيشه

وری   پيشههاىدر اين دوره کارگاه. موجود بوده و در بدو امر وسيعًا شيوع دارد
 ماشين ىوسيلهه  بزرگی که بهاىو مؤسسات مانوفاکتوری، فابريک و کارخانه

 مزارع اربابی که با وسايل بدوی دهاقين زراعت .پيدا شدند، ندامجهز گرديده
 علوم  فالحتی استوار ىاری که بر پايهدميشد جای خود را به زراعت سرمايه

  . ميدهد، کشاورزی در اختيار داردهاىبوده و ماشين
تر و با   جديد ايجاب مينمايد که توليد کنندگان تربيت شدهىنيروهای مولده

که بتوانند ماشين را بشناسند و   باشند تا اين جاهل و عامیهاىتر از سرف فهم
اران نيز ترجيح دجهت است که سرمايه اينه ب.  کار اندازنده را درست ب آن

ميدهند که سرو کارشان با کارگران مزدوری باشد که از قيد سرواژ رهائی يافته 
 درست کار کردن با ماشين ىند که از عهدها وقوف و تربيت يافتهاىوتا اندازه

  .آيندبر
 هنگفتی ترقی ىجهرده که نيروهای مولده را ب اری پس از آندولی سرمايه

. گردد درگم می داد گرفتار تضادهائی که برايش الينحل است شده وسر
تر  وز افزوِن کاال و پائين آوردن نرخ کاال رقابت را شديدراری با توليد دسرمايه

را به پرولتر  رده آنها خرده مالکين و متوسط را خانه خراب کىميکند، توده
آورد و در نتيجه، فروش کاالهائی  ا پائين میرتبديل ميکند، استطاعت خريدن 

 توليد و با جمع ىاری با توسعهدسرمايه. ده است غير ممکن ميشودرکه فرا آو
يان و سير ر و کارخانجات عظيم، بر جها کارگر در فابريکهاليونيکردن م

بدين طريق با دست خود اساس کار خويش بخشد و  توليد خاصيت اجتماعی می
زيرا خاصيت اجتماعی سير توليد، مالکيت اجتماعی بر وسايل . را منهدم ميسازد

وضع مالکيت ه که مالکيت بر وسائل توليد ب نمايد حال آن توليد را ايجاب می
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تماعی سير توليد در جاری باقی ميماند و اين با خاصيت ادرمايهسخصوصی 
  .گنجد جا نمی يک

اين تضادهای آشتی ناپذير حاصله ميان خواص نيروهای مولده و مناسبات 
يش از مصرف بروز ب توليد ى متناوب که در نتيجههاىشکل بحرانه توليدی، ب

  کثير ىاران که خودشان تودهدموقع سرمايه ميکند، متظاهر ميگردند و در اين
ار برای کاالی علت نداشتن خريده ند بااهالی را از هست و نيست ساقط کرده

 محصوالت را بسوزانند، کاالهای تهيه شده را نابود سازند، ،خود مجبور ميشوند
 هاليونيکه م ا متوقف کنند، قوای توليد کننده را منهدم نمايند در حالیرتوليد 

علت عدم کفايت کاال بلکه به علت فراوانی آن ناگزيرند بيکار مانده و ه مردم نه ب
  .گرسنه بسر برند

 جامعه ىاری ديگر با خواص قوای توليد کنندهدناسبات توليدی سرمايهپس م
  .مناسب نبوده و با قوای مزبور تضاد آشتی ناپذيری دارند

اری آبستن انقالبی است که مالکيت اجتماعی سوسياليستی را  دپس سرمايه
  .نمايد اری بر وسائل توليد میدکيت فعلی سرمايهلن مايجانش

ی ميان استثمارکنندگان و استثمارشوندگان خصلت  شديد طبقاتىپس مبارزه
  .اری استدهي سرمارژيماساسی 

 فقط در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی فعًالدر رژيم سوسياليستی که 
 مالکيت اجتماعی بر وسايل توليد تشکيل ا روابط توليدی رىوجود آمده، پايهه ب

  .رند و نه استثمار شوندگانه استثمار کنندگان وجود دانر يگجا د در اين. ميدهد
نسبت " ارددهر که کار نکند حق خوردن ن"وی اصل رآورده از ا محصوالت فر

روابط توليدی آدميان در جريان توليد، روابط همکاری . گردد کار تقسيم میه ب
در . مار آزادندثتسست که از قيد ا ابرادرانه و معاضدت سوسياليستی کارگرانی

 مناسب است، زيرا کامًالولده م با وضع نيروهای جا مناسبات توليدی اين
يل توليد ا مالکيت اجتماعی بر وسىوسيلهه خصوصيات اجتماعی سير توليد ب

 .يابد میتقويت 
 هاىرو توليد سوسياليستی در اتحاد جماهير شوروی از بحران از اين

 مربوط به آن مصون و محفوظ هاى توليد زياده بر مصرف و ناهنجاریىادوره
  .است
جا با شتاب زيادی در توسعه و ترقی  اين سبب نيروهای مولده در اينه ب

را برای پيشرفت آنها باز  است زيرا روابط توليدی که با آنها تطابق دارد ميدان
  .کند می

اين بود نموداری از تکامل روابط توليدی ميان افراد بشر در طی تاريخ 
  .بشريت
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 ىنسبت به تکامل نيروهای مولدهاين بود وابستگی تکامل روابط توليدی 
اين وابستگی سبب ميشود  که . جامعه و قبل از همه نسبت به تکامل آالت توليد

روابط توليد منتج  نيروهای مولده، دير يا زود به تغيير و تکامل تغيير و تکامل
  .گردد

  :مارکس ميگويد
  

گرچه در شکل ابتدائی ا ١٠کاربردن و ايجاد وسايل کاره ب »
طور ه ضی از انواع حيوانات نيز ميباشد باز هم بمخصوص بع

رو است   سير کار انسانی است و از اينىخصوصی خصلت مشخصه
ن انسان را يک حيوان ابزار ساز ميداند، هر اندازه که لکه فرانک
که نوعشان منقرض   فـُسيلی برای شناسائی حيواناتیهاىاستخوان

ار برای شناسائی کايل همان اندازه نيز بقايای وسه  مهم است ب،شده
 اهميت ندا از بين رفتهفعًال اجتماعی و اقتصادی که هاىانواع سازمان

مشخص اعصار اقتصادی آن نيست که چه توليد ميشود بلکه . دارد
وسايل کار نه تنها معيار توسعه و ... آنست که چگونه توليد ميگردد

     کار  آن مناسباتی که ىترقی نيروی کار بشری است بلکه نماينده
جلد اول  " کاپيتال"مارکس . ک (« .يابد میبرحسب آن نيز انجام 

  . )١٩٣٥  چاپ روسی١٢١ص
  :وسپس 

  
 ،افراد.  نزديکی دارندىمناسبات اجتماعی با قوای مولده رابطه »

طرز توليد خودرا تعيير  ،دست آوردهه  نوينی بىنيروهای مولده
اختن وسائل زندگی، ميدهند و با تغيير روش توليد و طرز فراهم س

که آسياب   هنگامی.تغيير ميدهندنيز را   مناسبات اجتماعی خودىکليه
که  و موقعی)  فئودال ــ هيئت تحريريه( است سينيور  معمولدستی

ار صنعتی در رأس جامعه قرار دکار ميرود سرمايهه آسياب بخاری ب
  ).  چاپ روسی٣٦٤  ص  ٥انگلس جلد  . مارکس و ف. ک  («. دارد

  
وز افزون قوای توليد کننده، انهدام مناسبات رحرکت  »ــ 

که غير  ، پی در پی ادامه دارد، چيزیهااجتماعی و ظهور ايده
در همان  («. حرکت ميباشد) آبستراکسيون(متحرک است فقط مطلق 

  ).٣٦٤کتاب ص 

                                                 
  به طور کلی آالت توليد است ــ هيئت تحريريه" وسائل کار" ــ  مقصود مارکس از ١٠



 ١٥٦

انگلس ماترياليسم تاريخی را چنين " مانيفست حزب کمونيست"ى در ديباچه
  :دتعريف می کن

   
 توليد اقتصادی و سازمان اجتماعی هر دوره که ناگزير از آن  »

 تاريخ سياسی و فکری ى تاريخی، پايهى درهردوره،وجود می آيده ب
موجب اين اصل بعد از انحالل مالکيت ه ب... آن دوره را تشکيل ميدهد

 ىابتدائی، اشتراکی، سراسر تاريخ عبارت بوده است از تاريخ مبارزه
ن استثمار شوندگان و استثمار کنندگان و مبارزه بين طبقات طبقاتی بي

اين ... تابعه و صنوف حاکمه در مراحل مختلف تکامل اجتماعی است
استثمار شونده و ى  طبقه رسيده است کهاىمرحلهه مبارزه اکنون ب

تمام جامعه را در عين حال از بدون آن که ) پرولتاريا(ستم ديده 
تواند   نمی، طبقاتی برای هميشه نجات بخشدىاستثمار و ستم و مبارزه
که اورا مورد استثمار و فشار قرار ميدهد  ىاخود را از چنگال طبقه

چاپ " مانيفست" در انگلس ىديباچه ( «.....رها سازد) بورژوازی(
  ).آلمانی

  
 تازه و ىکه پيدايش قوای توليد کننده  اينستسومين خصوصيت توليد.) د

با آن، در خارج از رژيم قبلی يا پس از انحالل آن روی روابط  توليدی متناسب 
 از روی شعور انسانی اعمال قبًالکه  خود وبدون فعاليتیه ب نميدهد بلکه خود

خودی و مستقل ه وجود می آيد، و پيدايش خود به شده باشد در داخل رژيم قبلی ب
  . بشری آن دو علت داردى از شعور و اراده
تيار اين طرز يا طرز ديگر توليد مختار نيستند که آدميان در اخ نخست آن
گذارد با قوای توليد   وجود میىعرصهه که هر نسل جديد پا ب زيرا هنگامی

 برخورد ، قبلی استهاى کار انسانىکه نتيجهاى کننده و روابط توليدی آماده
 توليد مهيا و آماده ىرا که در رشته ئیهاهمين جهت بايد تمام چيزه ميکند و ب

و به آن مصادف ميگردد در بدو امر قبول نموده و برای حصول امکان شده 
  .توليد نعمات مادی، خودرا با آن متناسب سازد

که آدميان هنگام اصالح اين يا آن آلت توليد، اين يا آن عنصر قوای  دوم اين
کنند و در   حاصله از اين اصالح را درک نمیاجتماعیتوليد کننده، کيفيت نتايج 

فکر آنها فقط متوجه منافع  . انديشند و از درک آن عاجزند  نمیاين خصوص
تر کرده و مزايای آنی  که کار خود را آسان فکرشان اينست، شان است روزمره

  .چنگ آورنده و محسوس ب
تدريج و آهسته ه  اشتراکی ابتدائی بىکه بعضی از افراد جامعه هنگامی

ابزار و آالت آهنی رو آور  به ، آهسته از ابزار و آالت سنگی دست کشيده
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ميشدند مسلمًا نميدانستند و فکرشان هم نميرسيد که اين پيش آمد تازه چه نتايج 
بار خواهد آورد، آنها متوجه نبودند و اطالع نداشتند که انتقال به ه  باجتماعی

 انقالبی در توليد بوده که عاقبت منجر به رژيم ىمنزلهه ابزار و آالت فلزی ب
تر کرده منافع آنی و  خواستند کار خود را آسان آنها فقط می.  شدبردگی خواهد
فعاليتی که آنان از روی شعور ابراز ميداشتند در . دست آورنده محسوسی ب

  . کوچک اين سود شخصی روزانه محدود بودىرهيدا
 رژيم فئودالی، بورژوازی جوان اروپا در رديف ىکه در دوره هنگامی

 بزرگ مانوفاکتوری آغاز هاى بنگاهتأسيس به وران  کوچک پيشههاىکارگاه
راند، مسلمًا  جلو میه  جامعه را بىاين ترتيب نيروهای مولدهه نمود و ب

 در اجتماعیفکرش هم نميرسيد که اين پيش آمد تازه چه عواقب ه نميدانست و ب
" کوچک"برد که اين بدعت  دانست و پی نمی بورژوازی نمی. بر خواهد داشت
وجود خواهد آورد که ه  باى تازههاىجتماعی چنان دسته بندیدر نيروهای ا

 ی اينزمنجر به انقالب عليه حاکميت شاه که مراحم و الطافش در نظر بورژوا
ب و منزلت داشت و عليه نجبا و اشراف، که بهترين نمايندگان ـُرهمه ق

د  آنان را داشتند، خواهد گرديى آرزوی ورود به جرگهغالبًابورژوازی خودشان 
تر تمام کند و هرچه بيشتر به  خواست کاالها را ارزان ــ بورژوازی فقط می

 منافع ،بازارهای آسيا و آمريکا، که تازه کشف شده بود، کاال صادر نموده
فعاليتی که بورژوازی از روی شعور انجام ميداد از . دست آورده بيشتری ب

  . محدود اين عمليات روزانه خارج نبودىدايره
 اران خارجی بدون اينداران روس با همراهی سرمايهد سرمايهکه موقعی

اصول تزاری کاری داشته باشند صنايع ماشينی معاصر را در روسيه با ه که ب
ساختند مسلمًا از   مالکين میىرا طعمه جديت تمام برقرار ميکردند و دهقانان

ن باره  رشد جدی نيروهای مولده بی خبر بودند و در اياجتماعیچگونگی نتايج 
 ى نيروهای مولدهىانديشيدند و متوجه نبودند که اين جهش جدی در رشته نمی

وجود خواهد آورد ه  نوينی در نيروهای اجتماعی بهاىجامعه، چنان دسته بندی
که در نتيجه پرولتاريا خواهد توانست روستائيان را با خود متحد ساخته و انقالب 

خواستند  اران مزبور فقط مید سرمايهرا انجام دهد، ــاى سوسياليستی فاتحانه
اختيار ه  بازار بزرگ داخلی را ب، منتها درجه توسعه دادهه توليد صنعتی را ب

خود گرفته و به خويش منحصرش کنند و از اقتصاديات ملی هرچه بيشتر 
اران از روی شعور درا که اين سرمايه فعاليتی. سود برند، برداری  نموده بهره

  . آنان محدود بودى کوچک منافع عملی روزانهى دايرهانجام ميدادند در
  :رو مارکس ميگويد از اين
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يعنی در توليد نعمات (آدميان، در توليد اجتماعی زندگی خود  » 
 داخل مراوداتی ) ــ هيئت تحريريه.  زندگی آنهاستىمادی که الزمه

  يعنی ١١نيست اراده ايشان ىطهيمعين و ضروری ميشوند که در ح
 معينی از ترقی و تکامل ىوليدی ميشوند که با درجهتاسبات وارد من

، منتخبات مارکس. ک( «. نيروهای مولده مادی آنان متناسب است
  .) چاپ روسی٢٦٩آثار  جلد اول  ص  

  
وابط توليدی و تحول روابط توليدی قديم به رولی نبايد پنداشت که تغيير 

 بر عکس اين. يابد میانجام گونه کشمکش و تزلزلی  جديد با نرمی و بدون هيچ
 از راه انقالب با سرنگون کردن مناسبات توليدی قديم و معموًالونه تحول گ

ترقی و تکامل . جای آن انجام ميگيرده مستقر ساختن مناسبات توليدی جديد ب
ه  مناسبات توليدی تا مدتی معين خود بىقوای توليد کننده و تغييرات در رشته

ولی اين تنها مادامی است . يابد می افراد جريان ى ارادهخود و بدون وابستگی به
 ، فرصت يابند که رشد و نمو نموده،نداوجود آمدهه  که باىکه نيروهای مولده

 تازه به حد بلوغ رسيدند، روابط ىمولدههاى که نيرو پس از آن. بالغ گردند
تبديل " برطرف نشدنی"موجود و طبقات حکمفرمائی که مشخص آنند به سدی 

توان برداشت مگر با فعاليت ارادی طبقات  را از سر راه نمی ميشوند،  که آن
       رل بزرگجا است  اين. جديد، با عمل جبری اين طبقات يعنی با انقالب

 سياسی که برای ى سياسی نوين و نيروی تازههاى اجتماعی، سازمانهاىايده
گر  ت درخشانی جلوهروصه برانداختن نيروی توليدی قديم فرا خوانده ميشوند، ب

 اختالف و منازعه بين قوای توليد ى اجتماعی جديد بر پايههاىايده. ميشود
 اقتصادی نوين هاى نيازمندیى جديد و مناسبات توليدی قديم و برپايهىکننده

     را متشکل نموده و بسيج ها  جديد تودههاىايده. جامعه، پديد می آيند
پيوندند، حاکميت  ياسی نوينی به هم میبه شکل ارتش سها تودهنمايند،  می

را برای انتقال اجباری انتظامات کهنه در  کنند و آن انقالبی جديدی برپا می
فعاليت  . ازه مورد استفاده قرار ميدهندتمناسبات توليدی و استقرار انتظام ى رشته

خودی ترقی ميشود، توسعه و ترقی آرام ه ب با شعور انسانی جانشين جريان خود
  . تحول اجباری تبديل و جای تکامل تدريجی را انقالب ميگيردبه

  :مارکس ميگويد
  

 ى پرولتاريا در مبارزه عليه بورژوازی قطعًا به شکل يک طبقه»
حکومت کننده تبديل ى و از راه انقالب، خود را به طبقه....متحد شده 

                                                 
  .   ــ  تکيه روی کلمات از طرف هيئت تحريريه است١١
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   حاکمه روابط توليدی ديرين را لغو ى طبقهى نمايد و به منزله می
 چاپ روسی ٥٢ص " مانيفست حزب کمونيست ("«. نمايد یم

١٩٣٨.(  
  : و بعد

  
پرولتاريا از تسلط سياسی خويش برای اين منظور استفاده  »

تدريج تمام سرمايه را از چنگال بورژوازی بيرون ه خواهد نمود که ب
 آورده و تمام آالت و ادوات توليد را در دست دولت يعنی پرولتاريائی

قدر امکان و با ه  متمرکز کند و ب، حاکم متشکل گشتهىکه چون طبقه
در همان کتاب  (« .سرعت بيشتری مقدار قوای توليد کننده را بيافزايد

  .)٥٠ص 
 ى کهن را که آبستن جامعهى، هر جامعهاىجبر چون قابله »ــ 

جلد  "  کاپيتال "مارکس. ک( « .نوينی است از بار خود فارغ ميسازد
  ).  چاپ روسی١٩٣٥  سال  ٦٠٣اول  ص  

  
انتقادی بر علم اقتصاد "شهور خود م  تاريخی اثر ى"ديباچه" در سمارک
ان ي از ماهيت ماترياليسم تاريخی باى فورمول داهيانه١٨٥٩در سال " سياسی
  :ميکند

آدميان در توليد اجتماعی زندگی خود داخل مراوداتی معين و  » 
يعنی وارد  اراده ايشان نيست ىضروری ميشوند که در حيطه

 معينی از ترقی و تکامل ىهجمناسبات توليدی ميشوند که با در
مجموع اين روابط توليدی . نيروهای مولده مادی آنان متناسب است

را تشکيل ميدهد که بر   واقعی آنىسازمان اقتصادی جامعه و پايه
روی آن روبناهای قضائی و سياسی استوار ميگردند و صور معين 

طرز توليد حيات مادی، سير . اسب با اين پايه استشعور اجتماعی متن
طور کلی معنويات حيات را ه و جرياناِت اجتماعی، سياسی و ب

را تعيين ميکند فهم و شعور ها که هستی انسان چيزی. مشروط ميسازد
را  آنها نيست، برعکس هستی اجتماعی آنان است که فهم و شعور آنان

 معينی از تکامل ىجامعه درپله مادی ىنيروهای مولده. معين ميسازد
 ىخود با مناسبات توليدی موجود و يا مناسبات مالکيت که فقط جنبه

قضائی آنست و در داخل اين مناسبات در ترقی و توسعه بوده اند،   
تضاد بهم  ميرسانند ــ اين روابط که تاکنون يکی از صور تکامل 

گاه دوران  ـــ آن. نيروهای مولده بودند حاال پا بندی برای آن ميشوند
تغييرات اقتصادی، کم و بيش آهسته يا . انقالب اجتماعی پيش می آيد
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طی بررسی . تماع عظيم را درهم ميريزندج مظاهر اين اىسريع، کليه
گونه تحوالت الزمست هميشه تحولی را که در شرايط توليد  اين

ت وجود می آيد و با علوم طبيعی تطبيق ميکند از تحواله اقتصادی ب
 صـور ىقضائی، سياسی، مذهبی، ابداعی يا فلسفی خالصه، از کليه

 آن درک نموده و ى اين اختالف را در دايرههائولوژی که انسان ايده
طور که راجع به شخص منفردی  همان. با آن در پيکارند تميز داد

نمود، قضاوت ، خودش دارده توان برحسب نظری که راجع ب نمی
تحولی نيز از روی ى چنين دورهى ربارههمان طور هم نمی توان د

ا ربرعکس بايد آن فهم و شعور . فهم و شعور آن دوره قضاوت کرد
ى از روی حيات مادی و اختالفات موجوده بين نيروهای مولده

هيچ نظام اجتماعی از ميان . اجتماعی و مناسبات توليدی ايضاح نمود
ن ميدان داده که به آاى مولدههاى نيروى رود مگر آن که کليه نمی

ظهور ه تر وجديدی ب ميشود تکامل يابند، و هيچ روابط توليدی عالی
که شرايط مادی وجود آنان در دامان اجتماع کهن  رسند مگر آن نمی

از اين قرار بشريت هميشه فقط مسائلی را در برابر .  به حد کمال رسد
ا  حلشان بر می آيد زيرا اگر موضوع را بىخويش مينهد که از عهده

خواهيم ديد که خود اين تکاليف ، دقت بيشتری مورد مطالعه قرار دهيم
آن زمان پديدار ميگردند که شرايط مادی الزم برای حلشان يا وجود 

جلد  "  منتخب آثار " مارکس. ک (« .داشته و يا در حال پيدايش باشد
  ). چاپ روسی٢٧٠ــ٢٦٩اول  ص 

  
ورت تطبيق آن با حيات گونه است ماترياليسم مارکسيستی در ص بدين

  :اجتماعی و تاريخ جامعه
  . ت اساسی ماترياليسم ديالکتيک و تاريخیشخصًاچنين است م

از اين نکات ديده ميشود که لنين برای حزب در مقابل سوء قصدهای 
 تئوريکی دفاع کرد و ى و عناصر منحط و مرتد ازچه گنجنيههارويزيونيست

 ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم  لنين تا برای رشد و تکامل حزب ما ظهور کتاب
  . دارای اهميت زياد بوداىچه اندازه
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.  ارتجاع استوليپينیهاى در سالها و منشويکها بلشويک-٣
  .هاو اتزويست) ليکويداتورها( حزب بر ضد انحالل طلبان ۀمبارز

  
  

 حزبی نسبت به دوران پيشين هاى ارتجاع کار کردن درسازمانهاىدر سال
.  اعضای حزب بسيار کاسته شدۀاز شمار.  به مراتب دشواتر بود،ط انقالببس

ويژه روشنفکران از ه  ب،خيلی از افراد خرده بورژوازی رفيقان نيمه راه حزب
  . گفتند  صفوف حزب را ترک می،پيگرد حکومت تزاری هراسيده

لنين خاطر نشان ميکرد که احزاب انقالبی بايد در چنين مواقع معلومات 
 فن تعرضی را ،آنها در دوران پيشرفت انقالب. ود را به حد کمال رسانندخ

که در دوران ارتجاع نيز بايد ياد بگيرند که چگونه با نظم عقب   اين،آموختند
 به چه نحو حزب غير علنی را ، چگونه به حالت کار مخفی در آيند،نشينی کنند

 چطور از هاابط با توده برای استحکام رو،نگاهداری نموده و مستحکم گردانند
 اى تودههاىويژه از سازمانه  ب، علنیهاى از هر گونه سازمان، علنیهاىامکان

  .استفاده نمايند
 به امکان پيشرفت نوين انقالب اعتماد نکرده سراسيمه و هراس هامنشويک

 انقالبی برنامه و هاىزده عقب نشينی ميکردند و با رسوائی از درخواست
خواستند که حزب انقالبی غير  کشيدند و می ب دست میشعارهای انقالبی حز

 را هاگونه منشويک از اين روست که اين. علنی پرولتاريا را از بين ببرند
  .ناميدند  میانحالل طلبان
ترين   اطمينانشان بر آن بود که در نزديکها برخالف منشويکهابلشويک

و حزب موظف  پيشرفت انقالب سر خواهد گرفت و از اين ر، آيندههاىسال
مسائل اساسی انقالب حل .  را برای اين پيشرفت نوين مستعد سازدهااست توده
 ساعت ٨ کارگران به ،ندددست نياوره  مالکين را بهاىدهقانان زمين. نشده بود

 ، ملت از آن نفرت داشتۀ استبداد تزاری که تود،کار روزانه نائل نگرديدند
 جزئی سياسی را هم که در سال ىهامنقرض نشده بود و اين استبداد آزادی

بدين طريق عللی که در سال .  ملت از وی گرفته بود از نو خفه نمودۀ تود١٩٠٥
رو  از اين. ماند  انقالب را به ميان آورده بود در اعتبار خود باقی می١٩٠٥
 برای آن در تهيه و ، به پيشرفت نوين جنبش انقالبی اطمينان داشتندهابلشويک

  . وردندآ  را گرد میطبقۀ کارگروای  ق،تدارک بودند
چنين ناشی از   به ناگزير بودن پيشرفت نوين انقالب همهااعتماد بلشويک

 بايد طبقۀ کارگر که ، ياد دادطبقۀ کارگر به ١٩٠٥آن حقايق بود که انقالب سال 
 هاىدر سال. دست آورده  دسته جمعی بمبارزۀ انقالبیحقوق خود را در 
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 عبرت انگيز سال هاى کارگران اين درس،عرض سرمايه تهاى در سال،ارتجاع
 نقل عينًا کارگران را هاىلنين نامه. توانستند فراموش کنند  را نمی١٩٠٥
 راجع به فشار و تعدياتی که از طرف صاحبان هاآنها در اين نامه، ميکرد
  :گفتند  چنين می، تجديد گرديده حکايت نمودههاکارخانه
  

   «!در ميرسد ٥٠١٩صبر کنيد باز سال » 
  

 هم آن ١٩٠٥ همان بود که در سال هاهدف و آمال اساسی سياست بلشويک
 به پايان رساندن انقالب ،را در پيش گرفته بودند و آن سرنگون کردن تزاريسم

 اين هابلشويک. يک و مبادرت به انقالب سوسياليستی بوددموکراتبورژوازی 
 باز هم ،ها جلو توده در،کردند  هم فراموش نمیاىمقصد را حتی دقيقه

 اراضی مالکين ۀرد، مصايکدموکراتشعارهای اساسی سياسی يعنی جمهوری 
  .گذاردند  ساعت کار روزانه را می٨و 

 پيشرفت ۀکه در دور توانست به همان حالی  حزب نمیتاکتيکو ليکن 
 را نميشد ها در آينده نزديکی تودهمثًال.  بود باقی بماند١٩٠٥انقالب يعنی سال 

 انحطاط ۀاعتصاب همگانی سياسی يا به قيام مسلح دعوت نمود زيرا مسئلبه 
 و قوت گرفتن جدی طبقات ارتجاعی طبقۀ کارگر خستگی زياد ،جنبش انقالبی
به . توانست اوضاع و شرايط  نوين را در نظر نگيرد حزب نمی. در ميان بود

 تاکتيک ، تاکتيک جمع آوری قوا،بايستی تاکتيک دفاع جای تاکتيک تعرض می
م أجاهای مخفی و کار کردن در خفا و نيز تاکتيک توه عقب نشاندن کادرها ب

  .  علنی کارگری در پيش گرفته شودهاىنمودن کار علنی با کار در سازمان
  .  توانستند اين وظيفه را انجام دهندهاو بلشويک

  :لنين مينويسد
  

بيهوده . ما پيش از انقالب طی ساليان درازی توانستيم کار کنيم» 
 يک حزب هادموکراتسوسيال . ندانيست که ما را سنگ خارا ناميده

 و مأيوس جنگی ۀپرولتری را تشکيل دادند که از ناکامی نخستين حمل
 ص ١٢ جلد لنين («. ماجراها تن در نميدهده سر در گم نميشود و ب

  ) چاپ روسی١٢٦
  
زب  غير علنی حهاى برای نگاهداری و استحکام سازمانهابلشويک
ولی درعين حال استفاده از هرگونه مقدورات و هر نوع . کردند مبارزه می

 هاياری آن بتوان با تودهه دانستند که تا ب دست آويز علنی را ضروری می
  .روابط را نگاهداری نموده و بدين وسيله حزب را مستحکم ساخت
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 آشکار ۀ از مبارز. تحول بودۀاين دوره برای حزب ما دور» 
سوی ه  مبارزه و بنهائیسوی طرق ه ر ضد تزاريسم بانقالبی ب

 بيمه هاى از صندوقــاستفاده از همه و هر گونه مقدورات علنی 
 ١٩٠٥که ما در انقالب سال  پس از آن.  دوماۀگرفته تا کرسی خطاب
اين تحول فراگرفتن .  عقب نشينی بودۀ دور،دوره شکست خورديم اين

که نيروی خود   نمود تا آن اضا می نوين مبارزه را از ما تقهاىاسلوب
 آشکار بر ضد تزاريسم مبارزۀ انقالبیرا گرد آورده از نو در مقام 

-٣٦٦ ص ،١٥ ۀ کنگرۀ گزارش تند نويسی شد ــاستالين («. آئيم بر
  ). چاپ روسی١٩٣٥ سال ٣٦٧

  
 مخفی حزب هاى برای سازمان، علنی که سالم مانده بودندهاىسازمان

 ،هاا بودند و برای حفظ روابط با تودهها ارتباط با تودهۀيک نوع پوشش و وسيل
 اجتماعی علنی از هاى کارگران و از ساير سازمانهاى از اتحاديههابلشويک

 و ها باشگاه، تعاونی کارگریهاى شرکت،ها بيمارستان، بيمههاىقبيل صندوق
 برای رسوا هابلشويک. نمودند  ملی استفاده میهاى فرهنگی و خانههاىانجمن

طرف ه  و برای جلب دهقانان بهاکردن سياست حکومت تزاری و کادت
نگاهداری . دادند  دوما را مورد استفاده قرار میۀ کرسی خطاب،پرولتاريا

 اين ۀوسيله سازمان غير علنی حزبی و رهبری انواع ديگر کار سياسی ب
 نيرو برای پيشرفت ۀ از پيش بردن خط مشی درست حزبی و تهي،سازمان
  .  نمود  میتأمينقالب را نوين ان

 با دو نوع اپورتونيسم در حزب يعنی بر ضد دو جبهه در هابلشويک
 ،هااتزويست و بر ضد به اصطالح ، دشمنان آشکار حزبانحالل طلبان

 خط مشی انقالبی خود را از پيش ، مبارزه نموده،دشمنان نقابدار حزب
  .بردند می

 از بدو پيدايش اين جريان  انحالل طلبی بر ضد جريانها بلشويک ولنين
نمود که  لنين خاطر نشان می. کردند  آشتی ناپذيری میۀاپورتونيستی مبارز
  . عمال بورژوازی ليبرال در حزب هستندۀانحالل طلبان به مثاب

حزب ) سراسر روسيه( در پاريس کنفرانس پنجم ١٩٠٨در دسامبر سال 
 بنا به پيشنهاد ،رانساين کنف.  کارگری روسيه تشکيل يافتدموکراتسوسيال 

لنين جريان انحالل طلبی يعنی کوشش قسمتی از روشنفکران حزبی 
را محکوم ساخت و مورد سرزنش قرار داد که تالش داشتند ) هامنشويک(
  روسيه را بر هم زنند و آندموکرات حزب کارگر سوسيال ۀتشکيالت موجود"

 در آورند اى ته شکسته علنی اتحاد سر وۀرئ در دا،که باشد اىهر وسيلهه را ب
 تاکيتک و سنت حزبی تمام ، به چشم پوشی از برنامهعلنًاکه اين امر  ولو اين
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اتحاد شوروی قسمت اول ص ) بلشويک( حزب کمونيست هاىقطعنامه" (گردد
  ).  چاپ روسی١٢٨

 قطعی بر ضد مساعی ۀ حزبی را به مبارزهاى سازمانۀ هم،کنفرانس
  . انحالل طلبان دعوت کرد

 تابع اين تصميمات کنفرانس نشدند و بيش از پيش راه ها منشويکليکن
. گرفتند  را در پيش میها راه خيانت به انقالب و نزديکی با کادت،انحالل طلبی

 از طلبيدن ، حزب پرولتریبرنامۀ انقالبی رفته رفته آشکارتر از هامنشويک
کين  اراضی مالۀ ساعت کار روزانه و از مصادر٨ ،يکدموکراتجمهوری 
خواستند که در ازاء امتناع از برنامه و   میهامنشويک. ورزيدند امتناع می

" کارگری"اصطالح ه  ب حزب وجودۀ از حکومت تزاری اجاز،تاکتيک حزب
 حاضر بودند که با رژيم استوليپينی هامنشويک. شکار و علنی را دريافت دارندآ

رو انحالل  از اين. از در مسالمت در آمده و با آن توافق عمل حاصل نمايند
  .ناميدند هم می" حزب کارگری استوليپينی"طلبان را 

 در رديف مبارزه بر ضد مخالفين آشکار انقالب يعنی انحالل هابلشويک
 ، مارتوفضمنًا پوترسف قرار داشتند و ، آکسلرد،س آنها دانأطلبان که در ر

 انحالل  بر ضد،رساندند  ديگر هم به آنها ياری میهاىترتسکی و منشويک
" دست چپ" که اپورتونيسم خود را با جمالت ها بر ضد اتزويست،طلبان مخفی
آن قسمت از .  آشتی ناپذيری ميکردندۀنمودند نيز مبارز روپوشی می

نمودند وکالی کارگران از دومای دولتی   سابق که درخواست میهاىبلشويک
موقوف گردد به  علنی هر گونه کاری هاى در سازمانعمومًاپس خوانده شوند و 

  .نام اتزويست مشهور شدند
 طلب کردند که وکالی سوسيال ها يک قسمت از بلشويک١٩٠٨درسال 
. هم از همينجاست" هااتزويست"نام .  از دومای دولتی فراخوانده شونددموکرات
 ، الکسينيسی، لوناچارسکی،بگدانوف( مخصوصی ۀ از خود دستهااتزويست

تشکيل دادند و اين دسته بر ضد لنين و خط )  بوبنوف و ديگران،پکروفاسکی
 هاى از کار کردن در اتحاديههااتزويست. مشی لنينی شروع به مبارزه نمود

وسيله  بدين. کردند طور قطعی امتناع میه  علنی بهاىکارگری و ساير جامعه
طبقۀ  حزب را از هااتزويست. آوردند آنها به امر کارگر زيان بزرگی وارد می

 ،نمودند  غير حزبی محروم میهاىرا از تماس با توده  آن،کردند جدا ميکارگر
خواستند که در تشکيالت مخفی پنهان بمانند و در عين حال حزب را از  آنها می

را زير ضربت قرار   علنی محروم ساخته آنهاىامکان استفاده از پوشش
 ۀاسطوه  در دومای دولتی و بهافهميدند که بلشويک  نمیهااتزويست. دادند می

آن ميتوانند به دهقانان اعمال نفوذ کنند و قادرند پرده از روی سياست حکومت 
 که کوشش داشتند از راه فريب واغوا دهقانان را از پی هاتزاری و سياست کادت
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 به جمع آوری قوا برای پيشرفت نوين انقالب هااتزويست. خود ببرند بر دارند
آنان .  بودند“نحالل طلبان وارونها "هارو اتزويست از اين. رساندند خلل می

 علنی را از ميان ببرند  و در هاىکوشش ميکردند امکان استفاده از  سازمان
 از ،کشيدند  وسيع غير حزبی دست میهاىعمل از رهبری پرولتاريا بر توده

  .ورزيدند کار انقالبی امتناع می
ل که درسا" پرولتاريا" بلشويکی ۀ روزنامۀ تحريريهيئت وسيع ۀجلس
 را ها اتزويست، گرد آمده بودها برای مشاوره و بررسی رفتار اتزويست١٩٠٩

 هيچ سر و کاری ندارند هااظهار داشتند که با اتزويست هابلشويک. محکوم کرد
  .و آنها را از تشکيالت بلشويکی بيرون کردند

 فقط و فقط خرده بورژوازی و رفيقان هاهم انحالل طلبان و هم اتزويست
که   در موقعیهاانحالل طلبان و اتزويست. رولتاريا و حزب وی بودندنيمه راه پ

 حقيقی خود را صريح و آشکار ۀداده بود بشر برای پرولتاريا دشواری روی
  . نشان دادند
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دسته بندی ضد حزبی .  بر ضد ترتسکيسمها بلشويکۀمبارز. ٤
  .ماه اوت

  
  

 هابان و اتزويستبر ضد انحالل طل ــ  در دو جبهههاکه بلشويک در زمانی
 آشتی ناپذير ۀار حزب پرولتاری مبارزد برای خط مشی متين و عقبهــ

 انحالل طلب پشتيبانی ميکرد و درست در هاى ترتسکی از منشويک،نمودند می
ترتسکی در . ناميده بود" ترتسکی آن يهودای کوچک" لنين او را هاهمين سال

غير  "ۀه انتشار روزنام مطبوعاتی تشکيل داده و بۀيک دست) اتريش(وين 
موقع  در آن.  منشويکی بود شروع نمودۀکه در حقيقت امر روزنام" فراکسيونی
  : ترتسکی چنين نوشته بودۀلنين دربار

  
ترين جاه طلب و فراکسيون  ترتسکی خود را مانند فرومايه»  

  .....باز نشان داد
که خودش از   در صورتی،ی ميکندئاو راجع به حزب ياوه سرا

  «. فراکسيون باز ديگر بدتر رفتار مينمايدهر 
  

 يعنی ، دسته بندی ماه اوتۀ تشکيل دهند، ترتسکی١٩١٢از آن پس درسال 
 حزب ۀ لنين و عليۀ ضد بلشويکی عليهاىدسته بندی تمام دستجات و جريان

 ها هم انحالل طلبان و هم اتزويست،در اين ائتالف خصم بلشويسم. بلشويکی شد
ترتسکی و . وسيله خويشاوندی خود را ثابت کردند متحد شدند و بدين

ه ت در پيش گرفاى روش انحالل طلبانه، مسائل اساسیۀ در همهاترتسکيست
گيری  ولی ترتسکی اصول انحالل طلبی خود را با طرفداری از ميانه. بودند

 و هانمود که از بلشويک  میتأييد ضمنًايعنی با سازش طلبی روپوشی کرده و 
د را کنار کشيده و گويا در تالش آنست که آنها را با هم آشتی  خوهامنشويک

لنين در اين خصوص گفته است که ترتسکی از انحالل طلبان آشکار . دهد
 بدين دعوی ،که او کارگران را فريب ميدهد تر و زيانکارتر است چون فرومايه
 هاى ولی در حقيقت امر از منشويک،قرار دارد"خارج از فراکسيون"که وی 

گيری   اصلی بود که ميانهه ترتسکيسم دست. پشتيبانی ميکندکامًالانحالل طلب 
  :رفيق استالين مينويسد که. ساخت را بر قرار می) سانتريسم(

  
ايدئولوژی . يک مفهوم سياسی است) سانتريسم(گيری  ميانه» 

 تحت الشعاعلتری را و سازشکاريست که منافع پر، ايدئولوژی آن
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 قرار ترکيب يک حزب واحد عمومیزی در منافع خرده بورژوا
 مسائل  ــاستالين" (اين ايدئولوژی با لنينيسم بيگانه و مخالفست. ميدهد

  ).آلمانی چاپ ٢جلد لينينسم 
 ريکوف در عمل ازعمال مخفی ترتسکی در ،زينويف. در اين دوره کامنف

انويه سال در ماه ژ. آمدند زيرا آنها اغلب ترتسکی را بر ضد لنين ياری ميکردند
 ريکوف و ساير همدستان مخفی ترتسکی ، کامنف، به دستياری زينويف، ١٩١٠

در اين موقع بر اثر .  احضار شدکميتۀ مرکزی عمومی اعضای ۀ جلسبرغم لنين
 تغييراتی روی داد و کميتۀ مرکزی در ترکيب ها از بلشويکاىبازداشت عده

در اين . اتخاذ نمايندعناصر مردد امکان حاصل نمودند تصميمات ضد لنينی 
بسته شود و به  "پرولتاريا" بلشويکی ۀجلسه تصميم گرفته شد که روزنام

که در وين از طرف ترتسکی نشر ميگرديد مساعدت مالی " پراودا "ۀروزنام
 ترتسکی گرديد و به همراهی ۀ روزنامۀ تحريريهيئتکامنف جزو . بشود

کميتۀ ل به ناشر افکار  ترتسکی را تبديۀزينويف کوشش ميکرد تا روزنام
  . نمايدمرکزی

 تقبيح انحالل ۀ دربارکميتۀ مرکزیتنها بنا به پافشاری لنين پلنوم ماه ژانويه 
 تصميمی گرفت ولی در اينجا هم زينويف و کامنف بنا به هاطلبان و اتزويست

شان ناميده  کردند انحالل طلبان به نام حقيقی پيشنهاد ترتسکی پافشاری می
  . نشوند

:  شدان طور هم هم، خبر داده بودقبًالطور که لنين پيش بينی کرده و  انهم
 شدند و ناشر افکار خود کميتۀ مرکزی عمومی ۀ تابع تصميم جلسهاتنها بلشويک

 فراکسيونی ۀ نشر روزنامۀ به ادامهارا بستند و اما منشويک" پرولتار"به نام 
ندای سوسيال " ("ادموکراتگولوس سوسيال " خود به نام ۀانحالل طلبان

  .ادامه دادند") دموکرات
 ۀ پشتيبانی ميکرد و در اين زمينه در شمارکامًالرفيق استالين از روش لنين 

در اين مقاله .  مخصوصی نشر دادۀمقال" دموکراتسوسيال "يازدهم روزنامه 
رفتار و کردار دستياران ترتسکيسم مورد توبيخ و سرزنش قرار گرفته بود و 

 لزوم رفع وضع غير عادی در فراکسيون بلشويکی که بر اثر رفتار نيز راجع به
در مقاله .  سخن گفته ميشد، زينويف و ريکوف رويداده بود،خائنانه کامنف

مسائل مبرمی پيشنهاد شده بود که بعدها در کنفرانس حزبی منعقده در پراگ 
ومی  انعقاد کنفرانس عم،اين مسائل عبارت بودند از. صورت انجام پذيرفت

  .  علنی حزبی و ايجاد مرکز غير علنی حزب در روسيهۀ نشر روزنام،حزب
 از لنين کامًال باکو که ۀ رفيق استالين متکی بود به تصميمات کميتۀمقال

  .پشتيبانی کرده بود
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 ،در مقابل ائتالف ضد حزبی ماه اوت ترتسکی که تنها عناصر ضد حزبی
 و خداسازان جزو آن هاتزويست گرفته تا ااهاز انحالل طلبان و ترتسکيست

 يک ائتالف حزبی از طرفداران حفظ و تحکيم حزب غير علنی پرولتاری ،بودند
 کمی از ۀعد  به رياست لنين وهادر اين ائتالف بلشويک. تشکيل شد
 وی يعنی ۀپلخانوف و دست.  حزبی به رياست پلخانوف داخل بودندىهامنشويک
ک رشته از مسائل در مواضع که در ي  در حالی، عضو حزبهاىمنشويک

 عدم پيوستگی خود را با دسته بندی ماه اوت و ،منشويکی خود باقی مانده بودند
 هاطور قطعی اظهار نموده و برای حصول موافقت با بلشويکه انحالل طلبان ب

لنين پيشنهاد پلخانوف را پذيرفت و بر ضد عناصر . بردند کوشش به کار می
گونه  بدين نظر که اين. قتی با پلخانوف راضی شدضد حزبی به عقد ائتالف مو

  .ائتالف برای حزب مفيد و برای انحالل طلبان هالکت بار است
وی در اين وقت در .  از اين ائتالف پشتيبانی ميکردکامًالرفيق استالين 
  : خود از تبعيدگاه به لنين نوشته بودۀتبعيدگاه بود و در نام

  
يگانه خط ) پلخانوف ــ لنين( من خط مشی ائتالف ۀبه عقيد» 

  : مشی درست است
 که ،تنها و تنها اين خط مشی با منافع حقيقی کار در روسيه) ١

  . مطابقت ميکند،نمايد  حزبی را اقتضا میحقيقتًااتفاق تمام عناصر 
 و انحالل طلبان ١٢تنها و تنها اين خط مشی بين کارگران مک ) ٢

راکنده و نابود ميسازد و  انحالل طلبان را پ،پرتگاهی حفر نموده
 علنی را از زير فشار انحالل طلبان تسريع هاى سازمانرهائیجريان 

 ٥٣٠ ــ٥٢٩جلد يکم ص " لنين و استالين"مجموعه آثار " (نمايد می
  )چاپ روسی

  
 موفق ها بلشويک، کار غير علنی با کار علنیۀ درآميختن ماهرانۀدرساي

 ۀنتيج. ل به يک نيروی جدی گردند علنی کارگری تبديهاىشدند که درسازمان
 - کارگری چهار کنگره علنیهاى در دستههااين امر از جمله آن بود که بلشويک

 و ها و کارخانهها کنگره پزشکان فابريک، کنگره زنان، ملیهاى دانشگاهۀکنگر
.  نفوذ جدی داشتند، که در اين دوره انعقاد يافته بود، جنبش ضد الکلیۀکنگر

 مجاز دارای اهميت سياسی بزرگی هاى در اين کنگرههاويک بلشىهاسخنرانی
 هيئت نمايندگی کارگری مثًال. بوده و در تمام کشور انعکاس به هم رسانيد

 ملی پرده از روی هاى خود در کنگره دانشگاههاىبلشويکی در سخنرانی

                                                 
   هيئت تحريريه- نام مخفی منشويک است-  ــ  مک١٢
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نمود برداشت و نيز مدلل  سياست تزاريسم که هر گونه کار فرهنگی را خفه می
ت که بدون نيست و نابود کردن تزاريسم پيشرفت حقيقی فرهنگی در ساخ می

 هيئت ،ها و کارخانهها پزشکان فابريکۀدر کنگر. کشور غير ممکن است
نمايندگی کارگری از شرايط وحشتناک بهداشت که در آن شرايط کارگران کار و 

دون  بيانات خود چنين نتيجه گرفت که بۀکردند سخن راند و در خاتم زندگی می
شايستگی ه توان ب  را نمیهاسرنگون ساختن رژيم تزاری امر پزشکی کارخانه

  .سر و صورتی داد
 گوناگون علنی که سالم هاى بتدريج انحالل طلبان را از سازمانهابلشويک

 واحد با ۀتاکتيک خاص جبه. گرفتند را می مانده بودند کنار ميزدند و جايشان
 هاىکان داد که يک رشته سازمان امهاگروه حزبی پلخانوف به بلشويک

را به طرف خود )  يکاترينوسالو و غيره،ويبورگ کوی(کارگری منشويکی 
  .جلب نمايند

 با فعاليت خود نشان دادند که چگونه بايد ها دشوار بلشويکۀدر اين دور
   .م نمودأکار علنی را با کار غير علنی تو
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ت  صورهابلشويک. ١٩١٢کنفرانس حزبی پراگ درسال . ٥
  گيرند حزب مستقل مارکسيستی به خود می

  
  

چنين مبارزه بر ضد   و همهامبارزه بر ضد انحالل طلبان و اتزويست
 را قرار داد که آن وظايفترين   حياتی،ها در مقابل بلشويک،هاترتسکيست

 و در آوردن آنها به صورت يک ها بلشويکۀعبارت بود از متفق ساختن هم
اين کار نه تنها برای آن بود که در حزب به ضرورت . حزب مستقل بلشويکی

 خاتمه داده شود ،انداخت  تفرقه میطبقۀ کارگرجريانات اپورتونيستی که ميان 
 را به پايان طبقۀ کارگرمد که امر جمع آوری قوای آ بلکه برای آن نيز الزم می

  . را برای رونق نوين انقالبی آماده کردطبقۀ کارگر ،رسانده
ين وظيفه انجام يابد مقدم بر همه الزم بود حزب را از که ا اما جهت آن
اينک ديگر هيچ يک از . پاک و منزه ساختها منشويک،هاوجود اپورتونيست

 ها حزب با منشويکيک ماندنشان در ، نداشتند که بعد از ايناى شبهههابلشويک
  تالش آنها در، ارتجاع استوليپينیۀ دردورها منشويکۀرفتار خائنان. محال است

 قطع روابط با آنها را ،ل حزب نوين رفرميستیانحالل حزب پرولتری وتشکي
 در يک حزب واقع بودند به ها که با منشويکهابلشويک. امری ناگزير ساخت

ولی هر گاه . هر حال مسئوليت اخالقی رفتار آنها را بر عهده خود داشتند
اشند اينک ديگر  بطبقۀ کارگرخواستند از خائنين حزب و خائنين   نمیهابلشويک

 برايشان کاری دور ،هابرعهده گرفتن مسئوليت اخالقی خيانت آشکار منشويک
 کار ، دردائره يک حزبهابدين طريق متحد بودن با منشويک. از خردمندی بود

رو الزم  از اين.  و حزب وی منجر ميساختطبقۀ کارگررا به خيانت نسبت به 
ی ئ به پايان رساند و به جداعمًالرا  هامد جدائی و قطع روابط  با منشويکآ می

 را از حزب طرد و اخراج هارسمی و تشکيالتی از آنها منجر ساخت و منشويک
  .نمود

 ۀن طريق امکان داشت حزب انقالبی پرولتاريا که دارای برناميتنها بد
  . از نو ايجاد گردد، تاکتيک واحد و تشکيالت طبقاتی واحدی باشد،واحد

ه حزب که ب) نه تنها ظاهری(بود يگانگی واقعی فقط بدين طريق ممکن 
  .   برقرار شود، بر هم خورده بودهادست منشويک

 هابايست کنفرانس ششم تمام حزب که از طرف بلشويک اين وظيفه را می
ولی اين وظيفه فقط يک طرف کار را تشکيل . مقدماتش تدارک ميشد انجام دهد

صورت حزبی ه  بهادن بلشويک و در آمهاجدا شدن رسمی از منشويک. ميداد
 يک هاليکن در برابر بلشويک.  سياسی بسيار مهمی بودۀجداگانه البته وظيف
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اين وظيفه نه تنها عبارت از آن . تر از اين هم قرار گرفته بود  مهم، ديگرۀوظيف
 ، در آينداىصورت حزب جداگانهه  قطع رابطه نمايند و بهابود که با منشويک

 قطع رابطه کرده حزب هاارت از آن بود که با منشويکبلکه مقدم بر همه عب
وجود آورند که با احزاب عادی ه  بحزب تراز نوينی.  را تشکيل دهندنوينی

 از عناصر اپورتونيستی فارغ ، باختر مغايرت داشته باشددموکراتسوسيال 
  .سوی حاکميت با خود همراه ببرده باشد و بتواند پرولتاريا را به مبارزه ب

 از آکسلرد و مارتينوف ، بدون اختالف در ريزه کاریهانشويک مۀهم
 هميشه از سالحی که از ها در مبارزه با بلشويک،گرفته تا مارتوف و ترتسکی

.  استفاده ميکردند، اروپای باختری گرفته بودندهاىدموکرات سوسيال ۀزراد خان
 آلمان کراتدمو مانند حزب سوسيال مثًال ،خواستند در روسيه هم حزبی آنها می

 برای همين بود که حدس ها آنها با بلشويکۀمبارز. ويا فرانسه داشته باشند
. زدند اين يک چيز نوين غير عادی متمايز با سوسيال دمکراسی باختر است می
 باختری عبارت از چه بودند؟ آنها دموکرات در آن موقع احزاب سوسيال حقًا

 ،عناصر مارکسيستی و اپورتونيستیترکيب و اختالط در هم برهمی بودند که از 
 از طرفداران و مخالفين روح حزبی که بتدريج ،از دوستان و دشمنان انقالب

 را آهسته ها اولی،دادند  آشتی میها را از حيث طرز تفکر با دومیهااولی
 هاىدموکرات از سوسيال هابلشويک. نمودند  میهاآهسته در واقع تابع دومی

 با خائنين انقالب ،هاآشتی کردن با اپورتونيست: د که پرسيدن اروپای باختری می
و " آرامش در حزب"دادند که  برای   پاسخ میهابرای چيست؟ آنان به بلشويک

دادند   آنها پاسخ می ؟ها با اپورتونيست،يگانگی با که. است" يگانگی"برای 
 توانستند احزاب گونه احزاب نمی  روشن بود که اين،ها با اپورتونيست،آری

  .انقالبی باشند
توانستند نبينند که پس از مرگ انگلس احزاب سوسيال   نمیهابلشويک

 اروپای باختری رفته رفته از احزاب انقالب اجتماعی به احزاب دموکرات
 از نقطه ،تبديل ميشدند و هر يک از اين احزاب" اصالحات اجتماعی"طرفدار 

 پارلمانی خود تبديل ۀست دۀزائده  ب، از نيروی رهبری کننده،نظر تشکيالتی
  .گرديده است
توانستند ندانند که پرولتاريا از اين چنين حزبی چيزی   نمیهابلشويک

 را به راه انقالب طبقۀ کارگرنخواهد ديد و چنين حزبی شايستگی آن را ندارد که 
  .هدايت نمايد
 بلکه ،توانستند ندانند که برای پرولتاريا نه چنين حزبی  نمیهابلشويک

 ها حزب نوين مارکسيستی حقيقی که با اپورتونيست،ديگری الزم استحزب 
 حزب ،پارچه و يک تن  يک،آشتی ناپذير و نسبت به بورژوازی انقالبی باشد

  . حزب ديکتاتوری پرولتاريا باشد،انقالبی سوسياليستی
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خواستند از خود درست يک چنين حزب نوينی داشته باشند   میهابلشويک
سراسر تاريخ مبارزه با . نمودند را بنا و آماده میو آنها چنين حزبی 

 هاآليست  با انواع ايده،ها اتزويست،ها ترتسکيست،ها منشويک،"هااکونوميست"
.  مقدمات يک چنين حزبی بودۀ عبارت از تاريخ تهي،هاتا امپريوکريتيسيست

 آن ۀ بر پا کنند که برای همبلشويکی حزب ،خواستند حزبی نوين  میهابلشويک
خواستند دارای حزب انقالبی مارکسيستی حقيقی باشند شايسته  که می انیکس

  .  سرمشق باشد
قديم تهيه و تدارک " ايسکرای" چنين حزبی را هنوز از زمان هابلشويک

را با سر سختی و پا فشاری و بدون پروای از چيزی آماده  ديدند و آن می
چه " لنين مانند تأليفات ،ینقش اساسی و قطعی را در اين کار مقدمات. نمودند می

" چه بايد کرد؟"کتاب لنين به نام . و غيره بازی کردند" دو تاکتيک "،"بايد کرد؟
يک گام "کتاب لنين به نام . چنين حزبی بود ايدئولوژيکعبارت از تهيه مقدمات 
کتاب لنين به نام .  چنين حزبی بودتشکيالتی مقدمات ۀتهي" به پيش دو گام به پس

 مقدمات سياسی ۀتهي" يکدموکراتک سوسيال دمکراسی درانقالب دو تاکتي"
 مقدمات ۀتهي" ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم"باالخره کتاب . چنين حزبی بود

  . چنين حزبی بودتئوريک
 سياسی مانند ۀ هيچ دست،گاه در تاريخ با اطمينان ميتوان گفت که هنوز هيچ

قدر آماده و  صورت حزب آنه بطور اساسی برای در آمدن ه  بلشويکی بۀدست
  .مهيا نشده بود

 کاری آماده کامًال ،صورت حزبه  بهادر چنين شرايطی در آمدن بلشويک
  .و رسيده بود
 ۀوسيله  کنفرانس ششم حزب عبارت از آن بود که کار آماده را بۀوظيف

 و تشکيل رسمی حزب نوين يعنی حزب هااقدام به طرد و اخراج منشويک
  .قيت سر انجام دهدبلشويکی با موف

 در پراگ تشکيل ١٩١٢کنفرانس ششم حزبی تمام روسيه در ژانويه سال 
 از اين. بيش از بيست تشکيالت حزبی در اين کنفرانس نمايندگی داشت. گرديد

  . بودکنگرۀ حزبی ۀرو کنفرانس از لحاظ اهميت خود رسما به منزل
اه مرکزی ويران  دستگ، که حاکی از تجديد سازمان، کنفرانسۀدر اعالمي

که   گفته ميشد که از آن موقعی، حزب بودکميتۀ مرکزی حزب و تشکيل ۀشد
 ارتجاع هاى اين سال،شکل سازمان معينی درآمده سوسيال دمکراسی روسيه ب

 ، پيگردهاۀحزب پرولتاريا با وجود هم. ستهابرای حزب دشوارترين سال
 و ها و تزلزلها خيانتۀ با وجود هم،مدآ ضربات سنگينی که از خارج وارد می

 پرچم خود و تشکيالت خود را در درون حزب ،ها اپورتونيستهاىدو دلی
  .افراشته نگاهداشت
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  : کنفرانس گفته ميشد کهۀدر اعالمي
  

 آن و وصايای ۀ برنام،نه تنها پرچم سوسيال دمکراسی روسيه»  
جای خود ه انقالبی آن سالم و پا بر جا ماند بلکه تشکيالت وی نيز ب

که قادر بود   با اين،گونه پی گردی باقی است و اين تشکيالت را هيچ
  «.  نتوانست به کلی نابود سازد،از پای در آورد و سست نمايد

  
کنفرانس نخستين عالمات رونق نوين جنبش کارگری در روسيه و احيای 

  .فعاليت حزبی را متذکر شد
 ، بودهده شد که از طرف نمايندگان محلی دائیهاکنفرانس طبق گزارش

 فعاليت دموکراتدر همه جا در ميان کارگران سوسيال "خاطر نشان کرد که 
 با دموکرات محلی غير علنی سوسيال هاى ودستههابرای استحکام سازمان

  "جديت و پشت کار ادامه دارد
 تاکتيک بلشويکی در ۀترين قاعد کنفرانس گوشزد نمود که در همه جا مهم

م نمودن کار غير علنی با کار علنی در ميان أت از تو که عبار، عقب نشينیۀدور
  . مورد قبول واقع شده است، کارگری گوناگون باشدهاى و اتحاديههاجامعه

کميتۀ در اين .  بلشويکی حزب را انتخاب کردکميتۀ مرکزیکنفرانس پراگ 
و ديگران داخل  ، اسپانداريان اسوردلوف، ارژونيکيدزه، استالين، لنينمرکزی
طور غيابی انتخاب ه  بکميتۀ مرکزی رفيق استالين و اسوردلوف در .دگرديدن

 کميتۀ مرکزیاز جمله نامزدهای انتخابی . شدند زيرا آنها در تبعيد گاه بودند
  .  رفيق کالينين بود

 روسی ۀدبيرخان(برای رهبری کار انقالب درروسيه يک مرکز عملی 
 روسی ۀبه دبيرخان. ه بودتحت رياست رفيق استالين تسکيل شد) کميتۀ مرکزی
  : اين رفقا، به غير از رفيق استالينکميتۀ مرکزی

کالينين نيز داخل . ارژونيکيدز و م.  س،اسپانداريان.  س،اسوردلوف
  .گرديدند

 را تراز ها بر ضد اپورتونيستها سابق بلشويکۀ مبارزۀکنفرانس پراگ هم
  . کند  را از حزب اخراجهابندی کرده و تصميم گرفت که منشويک

 وجود مستقل ، را از حزب اخراج نمودهاکنفرانس پراگ که منشويک
  .صورت رسمی در آورده حزب بلشويک را ب

 را از حيث ايدئولوژی و تشکيالت خورد کردند ها که منشويک،هابلشويک
 کارگری دموکرات پرچم ديرين حزب سوسيال ،و آنها را از حزب اخراج نمودند
 ١٩١٨رو حزب بلشويک تا سال  از اين. اشتندروسيه را دردست خود نگاهد
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 کارگری روسيه ناميده شده  و در آخر آن بين دو هالل دموکراتحزب سوسيال 
  .عالوه ميشد" بلشويک"

  : به گورکی نوشته بود١٩١٢ نتايج کنفرانس پراگ در آغاز ۀلنين دربار
  

 حزب و ،سرانجام ميسر شد که عليرغم اراذل انحالل طلب» 
اميدوارم که در اين امر شما هم با ما . د آن احياء گردیکميتۀ مرکز

  ). چاپ روسی١٩ ص ٢٩جلد . لنين («. اظهار خرسندی کنيد
  

  :گويد می ،رفيق استالين اهميت کنفرانس پراگ را ارزيابی کرده
   

ترين اهميت  اين کنفرانس در تاريخ حزب ما دارای بزرگ» 
ط فاصلی  قرار داد و  خها و منشويکها زيرا در ميان بلشويک،بود

صورت حزب بلشويکی ه  بلشويکی را بهاى کشور سازمانۀ در هم
 حزب کمونيست ١٥ ۀ کنگرۀگزارش تند نويسی شد («. واحد در آورد

  ). چاپ روسی٣٦٢-٣٦١اتحاد جماهير شوروی ص ) بلشويک(
  

 ،صورت حزب مستقله  بها و در آمدن بلشويکهاپس از اخراج منشويک
 خود از عناصر ۀحزب با تصفي. تر گرديد تر و نيرومند کمحزب بلشويک مستح

 چنين بود يکی از شعارهای حزب بلشويک که ــ .ابدي اپورتونيستی استحکام می
طور ه  انترناسيونال دوم بدموکراتب سوسيال احزا از ،به عنوان حزبی تراز نو
ناميده  خود را مارکسيست احزاب انترناسيونال دوم لفظًا. اساسی تفاوت داشت

 هاى در محيط خود متحمل وجود دشمنان مارکسيسم و اپورتونيستعمًالولی 
دادند که انترناسيونال دوم را متالشی و نابود  شدند و به آنها راه می آشکار می

 آشتی ناپذيری ۀ مبارزها برعکس بر ضد اپورتونيستهابلشويک. سازند
ک کرده و توانستند  پاهاحزب پرولتری را از لوث اپورتونيست. نمودند می

دست ه  ديکتاتوری پرولتاريا را ببعدًا حزبی که ، حزب لنينی،حزبی از تراز نو
  . نمايندتأسيس ،آورد

 حزب بلشويک ،ماندند  در صفوف حزب پرولتری میهاهرگاه اپورتونيست
توانست   نمی،توانست به شاهراه بيفتد و پرولتاريا را از پی خود ببرد نمی

 در جنگ ، گيرد و ديکتاتوری پرولتاريا را تشکيل دهددسته حاکميت را ب
  .را نداشت که سوسياليسم را بنا کند  يارای آن،توانست غالب آيد داخلی نمی

 خود شعارهای اساسی سياسی فوری حزب هاىکنفرانس پراگ در قطعنامه
  :قرار زيرين معين کرده  حداقل بۀرا به عنوان برنام

  



 ١٧٥

  . اراضی مالکينۀز کار و مصادر ساعت رو٨ ،يکدموکراتجمهوری 
 با اين شعارهای انقالبی در موقع انتخابات دومای چهارم دولتی هابلشويک

  . انتخاباتی وارد شدندۀدرجريان مبارز
 ىها کارگر در سالهاىبا اين شعارها رونق نوين جنبش انقالبی توده

  .  جريان داشت١٩١٤-١٩١٢
  
  

  خالصه
  
  

پس از . ترين دوران بود بی دشوار برای کار انقال١٩١٢-١٩٠٨ هاىسال
 ها بلشويک،ها درشرايط انحطاط جنبش انقالبی و خستگی توده،شکست انقالب

طرق ه تاکتيک خود را تغيير دادند و از طريق مستقيم مبارزه بر ضد تزاريسم ب
درشرايط سخت و دشوار ارتجاع استوليپينی . غير مستقيم اين مبارزه پرداختند

از (ترين مقدورات علنی   از کمهاهداری تماس با توده برای نگاهابلشويک
استفاده )  دوماۀ کارگری گرفته تا کرسی خطابهاى بيمه و اتحاديههاىصندوق
طور خستگی ناپذيری ه  برای پيشرفت نوين جنبش انقالبی بهابلشويک. نمودند

  . وردندآ نيرو گرد می
 مخالف  گسيختگی جريانات، در شرايط سخت شکست انقالبهابلشويک

سردی از انقالب و تقويت يافتن حمالت رويزيونيستی  س ودلأ ي،حکومت
بر )  بازاراف و ديگران،چون بگدانف(روشنفکرانی که از حزب دور شده بودند 

را فرود   گرديدند که پرچم آننيروئی در حزب يگانه ،ضد مبانی تئوريک حزب
تئوری " خرده گيران"ت  وفادار ماندند و تعرضابرنامۀ حزب نسبت به ،نياوردند

"). ماترياليسم و امپريوکريتيسسيسم " ــکتاب لنين(مارکسيستی را دفع نمودند 
 ،ايدئولوژی مارکسيستی و نيز پی بردن به دورنمای انقالب آبديدگی و پختگی در

 که در پيرامون لنين گرد آمده بود ياری کرد که حزب ها اصلی بلشويکۀبه هست
  .  نگاهداری نمايدرا و مبادی انقالبی آن

  :گفت  لنين میها بلشويکۀدربار
  

   «.ندابيهوده نيست که ما را سنگ خارا ناميده»  
  

آنها انحالل .  در اين دوره بيش از پيش از انقالب دور ميشوندهامنشويک
 انحالل و نابودی حزب غير علنی انقالبی پرولتاريا را ،گردند طلب می

 و وظايف از ،برنامۀ حزبارا از  بيش از پيش آشک،کنند درخواست می



 ١٧٦

کوشند تا از خود حزبی رفرميستی   می،نمايند شعارهای انقالبی حزب عدول می
. دادند" حزب کارگر استوليپينی"که کارگران به آن نام  تشکيل دهند چنان

نقاب " يگانگی حزب" با شعار ،نمايد ترتسکی از انحالل طلبان پشتيبانی می
  .يقت امر از يگانگی با انحالل طلبان دفاع ميکندسالوسی بر رخ زده در حق

 که به لزوم انتخاب طرق نوين غير هااز طرف ديگر قسمتی از بلشويک
نمايند از استفاده از  مستقيم مبارزه با تزاريسم پی نبرده بودند تقاضا می

کنند که نمايندگان کارگران از  مقدورات علنی امتناع شود و درخواست می
 ها حزب را به قطع عالقه با تودههااتزويست. س خوانده شونددومای دولتی پ
. شوند  مانع جمع آوری قوا برای پيشرفت نوين انقالب می،سوق ميدهند

رخ کشيده در حقيقت مانند همان ه نقاب ب" چپ" جمالت ۀوسيله  بهااتزويست
  .شويند  انقالبی دست میۀانحالل طلبان از مبازر

 در ائتالف ماه اوت که از ،ر ائتالف مشترک دهاانحالل طلبان و اتزويست
  .طرف ترتسکی تشکيل يافته بود بر ضد لنين متحد ميشوند

 در مبارزه بر ضد ،ها در مبارزه با انحالل طلبان و اتزويستهابلشويک
يند و با موفقيت از حزب غير علنی پرولتری آ دسته بندی ماه اوت غالب می

  .دفاع ميکنند
 دموکراتدوره کنفرانس پراگ حزب سوسيال مد اين آ ترين پيش مهم

 از هادر اين کنفرانس منشويک. باشد می) ١٩١٢ژانويه سال (کارگری روسيه 
 در يک ها با منشويکها برای هميشه به اتحاد رسمی بلشويک،حزب رانده شدند

صورت حزب ه  سياسی بۀ از صورت دستهابلشويک. حزب خاتمه داده شد
کنفرانس . روسيه در آمدند) بلشويک (وکراتدم ــ مستقل کارگری سوسيال

  . را نهادبلشويکی حزب ، حزب لنينيسم،پراگ بنياد حزب تراز نوين
 که از طرف کنفرانس ها و منشويکها حزب از وجود اپورتونيستۀتصفي

 بعدی حزب و انقالب اهميت بسزا و ۀپراگ عملی شده بود برای رشد و توسع
 سازش هاىن به امر کارگر يعنی منشويک خائينهاهرگاه بلشويک. قطعی داشت

 ١٩١٧ حزب پرولتری قادر نبود درسال ،راندند طلب را از حزب بيرون نمی
  . دست آوردن ديکتاتوری پرولتاريا برانگيزده  را برای بهاتوده
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