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  )سراسری(اسناد پنجمين کنفرانس 
  )١( حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه

  
  

  پيش نويس قطعنامه در مورد لحظۀ کنونی و وظايف حزب
  

  :موقعيت سياسی کنونی دارای خصوصيات زير است
قدرت مطلقه را با  سلطنت استبدادی فئودالی کهن در جهت يک سلطنت بورژوايی که) الف

اتحاد تزاريسم با مالکان وابسته به . اشکال قانونگذاری پوشالی می پوشاند در حال تکوين است
و بورژوازی بزرگ صنعتی و تجاری آشکارا تحکيم يافته و با کودتای ) ٢(گروه صدهای سياه

توسعۀ سرمايه به علت اينکه اجبارًا راه . و تشکيل دومای سوم رسميت يافته است) ٣(سوم ژوئن
داری در روسيه سرانجام پيموده خواهد شد سلطنت استبدادی می کوشد راهی بيابد که قدرت و 

از . منافع مالکين فئودال را حفظ کند و بين اين طبقه و نمايندگان سرمايه در حال مانور است



اه با خرده مشاجرات آنها در جهت نگهداری قدرت مطلقه استفاده می شود که، اين قدرت همر
طبقات فوق الذکر در حال مبارزۀ ديوانه وار و ضدانقالبی عليه پرولتاريای سوسياليست و جنبش 

  .اند می باشد های اخير نشان داد هدمکراتيک دهقانان که توان خود را در مبارزۀ تود
. سياست ارضی تزاريسم امروز، توسط همان خصلت بورژوا بناپارتيستی مشخص می شود) ب

ام ايمان خود را به سرسپردگی ساده لوحانۀ دهقانان به سلطنت از دست داده است و تزاريسم تم
در جستجوی اتحاد با دهقانان ثروتمندی است که دست آنها را برای غارت روستاها باز گذاشته 

سلطنت استبدادی ديوانه وار می کوشد که تمام مالکيت اشتراکی بر زمينها را هر چه سريع . است
چنين سياستی تمام . زد و مالکيت خصوصی خالص بر زمين را تحکيم بخشدتر نابود سا

تضادهای سرمايه داری در روستاها را صدها بار بيشتر حاد می کند و پروسۀ تقسيم روستا به 
  .يک اقليت کوچک ارتجاعی و يک تودۀ انقالبی پرولتر و نيمه پرولتر را تسريع می کند

ای انقالب راه  هب کادت که در همان اولين حرکات تودبورژوازی ليبرال به سرکردگی حز) ج
هر چه ) ۴(ضدانقالبی را اتخاذ کرده بود اينک همچنان به راه خود ادامه می دهد و به اکتبريستها

که بيانگر رشد خودآگاهی  –تزاريستی خود  –بيشتر نزديک می شود و با تبليغ ناسيوناليستی 
در واقع مشغول خدمت به قدرت مطلقه و  –ت طبقاتی بورژوازی به عنوان يک طبقه اس

  .زمينداران دارای افکار فئودالی است
ای دهقانی همانطور که حتی حضور محدود و بد شکل آنها در دومای سوم هم نشان می ه هتود) د

عليرغم تمام آزارها و زجری که بر روی عناصر دمکراتيک در روستاها اعمال می شود  –دهد 
شان، در جبهۀ تغييرات دمکراتيک انقالبی می مانند که با ريشه کنی کامل با وجود همۀ تزلزل–

زمينداری، وسيع ترين، همه جانبه ترين و آزادترين تکامل نيروهای مولده را در روسيۀ سرمايه 
ای دهقانی به نيرويی با آگاهی ه هفقط تقسيم تود) ۵(نوامبر ٩قانون . داری تأمين خواهد کرد

  .آشتی ناپذيری خصمانه را تسريع خواهد کردسياسی و نيرويی با 
ا را چه از جانب سلطنت مطلقه و چه از جانب سرمايه دارانی ه هپرولتاريا سنگين ترين ضرب) ه

که سريعًا متحد و مهاجم می شوند تحمل کرده و می کند ولی عليرغم اين، پرولتاريا در مقايسه با 
بت به حزب خود که در جريان انقالب با وی ساير طبقات، عظيم ترين وحدت و وفاداری را نس

پرولتاريا که به مبارزه برای منافع طبقاتی و تعميق آگاهی . جوش خورده، حفظ کرده است
ای است که قابليت رهبری استواری را در يک  هطبقاتی سوسياليستی خود ادامه می دهد، تنها طبق

  .مبارزۀ انقالبی جديد دارا است
که مسائل عينی انقالب بورژوا دمکراتيک در روسيه حل نشده باقی بطور کلی شکی نيست ) و

بحران ادامه دار اقتصادی، بيکاری و قحطی اين نکته را ثابت می کند که سياست اخير . می ماند
اين سياست . سلطنت استبدادی نمی تواند شرايط تکامل سرمايه داری در روسيه را فراهم کند

ای دمکراتيک و طبقات باال، به رشد ه هتر شدن برخورد بين تودبطور غيرقابل اجتنابی به عميق 
نارضايتی بين بخشهای جديد جمعيت، و به عميق تر و حادتر شدن مبارزه سياسی بين طبقات 

در چنين موقعيت اقتصادی و سياسی بحران انقالبی جديدی جبرًا ظاهر . مختلف منجر خواهد شد
  .می شود

بازار جهانی، که عمدتًا به علت تغييرات وضع صنعتی  حاد شدن کلی مبارزه در سطح) ز
به صورت يک رکود ظاهر شد و به علت  ١٩٠٨اروپای باختری است، در جهت بحران که در 

جنبشهای انقالبی در خاور که منادی تشکيل دولتهای سرمايه داری ملی است رقابت را تشديد 
می شود و از اين رو تضاد طبقاتی بين  کرده و به برخوردهايی پياپی در سطح بين المللی منجر



بورژوازی و پرولتاريا را حادتر کرده و وضع عمومی بين المللی را هر چه بيشتر انقالبی می 
  .کند

با در نظر گرفتن اين اوضاع، کنفرانس سراسری حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه 
  :وظايف حزب را در لحظۀ کنونی چنين تشخيص می دهد

های مردم، و توضيح نقش  هوم و اهميت جديدترين سياست سلطنت مطلقه به تودتوضيح مفه -١
پرولتاريای سوسياليستی که، در ضمن تعقيب سياست طبقاتی خود، بايستی رهبری جنبش 

  .دمکراتيک دهقانی را در وضع سياسی کنونی و مبارزۀ انقالبی آينده تأمين کند
که در رابطه با تاکتيکهای سوسيال  ١٩٠۵- ٧های ی سالا هجمع بندی کامل تجربۀ مبارزۀ تود -٢

دمکراتيک انقالبی درسهای ضروری را در اختيار ما قرار داده است و انتشار گستردۀ آن در 
  .ها هميان تود

ر به آن صورت که حزب در طول دورۀ انقالبی شکل گرفت؛ پاسداری از .ک.د.س.تقويت ح -٣
نت مطلقه و طبقات ارتجاعی و هم عليه ليبراليسم سنن مبارزۀ تزلزل ناپذير آن، هم عليه سلط

بورژوايی؛ مبارزه عليه انحراف از مارکسيسم انقالبی و مبارزه عليه کوششهای موجود در بين 
ند، برای تقليل شعارهای ا هاعضاء مشخصی از حزب که تحت نفوذ تجزيه و تالشی سقوط کرد

  .ر و انحالل تشکيالت غيرقانونی آن.ک.د.س.ح
حال بايستی اين نکته را مد نظر داشت که تنها راهی که حزب از طريق آن در مسير در عين 

صحيح پيشرفت قرار می گيرد، انتقال فعاليتهای حزبی به خود کارگران سوسيال دمکرات است 
  .و ايجاد و تحکيم تشکيالت غيرعلنی حزبی –روندی که بطور قطع در شرف تکوين است  –
) ۶(های لندن و اشتوتگارت ههای کنگر هطبقۀ کارگر مطابق قطعنام کمک به مبارزۀ اقتصادی -۴

  .از هر طريق ممکن
  .استفاده از دوما و کرسی دوما به منظور تبليغ و ترويج سوسيال دمکراتيک انقالبی -۵
اولين وظيفه در بين عاجل ترين وظايف، کوشش مدام برای تربيت، تشکل دادن و متحد کردن  -۶
پس از آن امر ديگری که تحت الشعاع اين . ندا هاست که به آگاهی طبقاتی رسيدهای پرولتری  هتود

وظيفه قرار می گيرد کار سازماندهی در بين دهقانان و ارتش می باشد که خصوصًا به صورت 
تبليغات و ترويج مطبوعاتی صورت می گيرد و در اين رابطه توجه اصلی به آموزش 

  .ه پرولتاريا در بين دهقانان و ارتش مبذول می شودسوسياليستی عناصر پرولتاريا و نيم
  

  )١٩٠٩ژانويۀ  ۵( ١٩٠٨دسامبر  ٢٣پيشنهاد شده در 
  ١٩٢٩انتشار اوليه به تاريخ 

  
  توضيحات

  
) ١٩٠٩ژانويۀ  ٣-٩(١٩٠٨دسامبر  ٢١-٢٧ر از .ک.د.س.ح) سراسری(پنجمين کنفرانس  -١

نمايندگان بزرگترين . ويکی غالب بوددر جريان اين کنفرانس نگرش بلش. در پاريس برگزار شد
واحدهای حزبی مثل سن پترزبورگ، اورال، قفقاز، مسکو و ناحيۀ صنعتی مرکزی و حزب 

 ۵منشويک،  ٣بلشويک،  ۵نماينده دارای رأی قاطع شامل  ١۶. سوسيال دمکرات لهستان و بوند
  .ۀ مرکزی حضور يافتلنين به نمايندگی از کميت. بونديست بودند ٣سوسيال دمکرات لهستانی و 

انحالل طلبان «عليه انحالل طلبی منشويکی و  –محور سراسر کنفرانس مبارزه در دو جبهه بود 
  .و آتزويستها و التيماتوميستها» چپ



های حزب  هکنفرانس پيشنهاد لنين را مبنی بر محکوم کردن انحالل طلبی پذيرفت و از تمام شاخ
  .حزب، به راه اندازندخواست که مبارزۀ قاطعی عليه انحالل 

از نظر اينکه لنين اغلب به قرار کنفرانس دربارۀ انحالل طلبان استناد می جويد، ما از متن، نکتۀ 
  :را نقل می کنيم» دربارۀ گزارشات«دوم قطعنامۀ 

مطابق اين واقعيت که در مکانهايی مشاهده شده که گروهی از روشنفکران حزب تالش می «
حتی به قيمت  –را منحل کرده و به هر قيمت آنرا عوض کنند . ر.ک.د.س.کنند سازمان فعلی ح

روی برتافتن صريح از برنامه، تاکتيکها و سنن حزب، از طريق يک سازمان سست که بطور 
ی ايدئولوژيک ا هی با استواری تمام، مبارزا هکنفرانس الزم می داند مبارز –قانونی عمل می کند 

قطع نظر از  –ورت گيرد و از تمام کارگران وفادار به حزب و تشکيالتی عليه انحالل حزب ص
  ».می خواهد که مقاومتی پرتوان در مقابل چنين تالشهايی به خرج دهند –فراکسيونها و جريانات 
در تکامل » نقطۀ عطف«ی برای کنفرانس قائل بود و آنرا به عنوان ا هلنين اهميت فوق العاد

بر پايۀ قرارهای کنفرانس، . ، توصيف می کرد١٩٠۵-٧ حزب در دوران ارتجاع پس از انقالب
بلشويکها مبارزۀ موفقيت آميزی را عليه انحالل طلبی منشويکی و عليه آتزويسم و التيماتوميسم 

  .هدايت کردند
دسته جات سلطنت طلبی که پليس تزاری برای مبارزه با جنبش انقالبی، : صدهای سياه -٢

ون سوء قصد می کردند، روشنفکران مترقی را مورد حمله قرار آنها به انقالبي. سازمان می داد
  .می دادند و يهوديان را کشتار می کردند

کودتايی ارتجاعی که توسط آن دولت دومای دولتی دوم را : ١٩٠٧ژوئن ) ١۶(٣کودتای  -٣
ان ی نمايندگا هقانون انتخاباتی جديد بطور قابل مالحظ. منحل و قوانين انتخابات را تغيير داد

تعداد نمايندگان دهقان، کارگر و . مالکين و بورژوازی صنعتی و تجاری را در دوما افزايش داد
  .غير روس را که قبل از آن هم اندک بود، به شدت کاهش داد

 ١٩٠٧دومای سوم که بر پايۀ اين قانون در نوامبر . نمايندگان لهستان و قفقاز به صفر رسيدند
  .ه و کادتها بودتشکيل شد، مرکب از صدهای سيا

) که به نام اين نخست وزير معروف شد(کودتای سوم ژوئن آغاز کنندۀ دوران ارتجاع استوليپينی 
  .شناخته شد» دوران سه ژوئن«يا » رژيم سه ژوئن«بود که به نام 

حزب ضدانقالبی بورژوازی صنعتی بزرگ و مالکان بزرگ : اکتبريستها يا اتحاد هفت اکتبر -۴
پس از  ١٩٠۵اين حزب در نوامبر . را به طريق سرمايه داری اداره می کردند که زمينهايشان

در اين بيانيه تزار که از انقالب به هراس افتاده بود، . تزار ايجاد شد» اکتبر ١٧بيانيۀ «انتشار 
اکتبريستها از بيانيه استقبال کردند . مردم و قانون اساسی را تأمين کند» حقوق مدنی«قول داد که 

رهبران . سياستهای داخلی و خارجی حکومت تزاری، بی قيد و شرط حمايت می کردند و از
رودزيانکو صاحب زمينهای .گوچکوف از صاحبان صنايع بزرگ و ديگری م.اکتبريست يکی آ

  .وسيع بود
، استوليپين نخست وزير قانون ارضی ای ارائه داد ١٩٠۶نوامبر ) ٢٢(٩در : نوامبر ٩قانون  -۵

ا قادر می ساخت که از کمونهای روستايی خارج شوند و ملک دهقانی مربوط به که دهقانان ر
به دهقان گفته . از زمين را تضعيف می کرد) مشاع(اين قانون استفادۀ کمونی . خود را ايجاد کنند

می شد که قطعه زمينی را که به عنوان عضو کمون در اختيار داشت، به مالکيت خصوصی خود 
او می توانست سهم خود را بفروشد، کاری که تا آن زمان . خارج شوددرآورده و از کمون 

قانون ارضی استوليپين به نفع قشر باالی کوالک دهات ولی کامال برای تهيدستان . ممنوع بود



هدف آن، ايجاد پشتيبانی محکمی برای حکومت تزار در دهات، در . دهات خانمان برانداز بود
  .قالب کوالکها بود

  .های کنفرانسهای لندن و اشتوتگارت هقطعنام -۶
دربارۀ ) ١٨٩۶(ی که در کنگرۀ سوسياليست بين الملل لندنا هقطعنام -١: ی است بها هاشار

تصويب شد و در آن بر اهميت مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر و » سياست اقتصادی طبقۀ کارگر«
يک نيروی سياسی از آنها، های صنفی برای باال بردن آگاهی طبقاتی کارگران و ساختن  هاتحادي

دربارۀ ) ١٩٠٧(ی که در کنگرۀ سوسياليست بين الملل اشتوتگارتا هقطعنام - ٢. تأکيد شده است
تصويب شد و در آن نياز به روابط پايدار و » روابط بين حزب سوسياليست و اتحاديۀ صنفی«

  .های صنفی و احزاب سوسياليست، مورد تصديق قرار گرفت هنزديک بين اتحادي
  
  

  )١( رهنمودهايی برای کميتۀ تشکيالت
  
  

ها تحويل داده شده است و بحث بر سر مسئلۀ تشکيالت آشکارا نظر به اينکه پيش نويس قطعنامه
ی که سياست تشکيالتی کنونی ا هر نسبت به جهت عمد.ک.د.س.حاکی از دو گرايش اصلی در ح

اساس کار خود را بر مبنای اصول آن بايد برود می باشد، کنفرانس کميته را بر آن می دارد که 
که همچنان وظيفۀ اساسی سوسيال  –ها  هگرايشی بگذارد که به منظور کار کردن بين تود

بر ايجاد و تحکيم تشکيالت غيرعلنی حزبی تأکيد می کند و معتقد است که فقط  –دمکراسی است 
تمام کنترل گروه دوما، تمام  ی،ا هزير نفوذ تزلزل ناپذير اين تشکيالت است که تمام کارهای تود

فعاليت حزب در حول و حوش گروه دوما و تمام استفاده از تشکيالت علنی و نيمه علنی می 
  .توانند بدون تنزل دادن اهداف طبقاتی سوسيال دمکراسی بطور شايسته تنظيم گردند

  
  )١٩٠٩ژانويۀ  ۶( ١٩٠٨دسامبر  ٢۴پيشنهاد شده در 

  ارش کميتۀ مرکزی حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيهدر گز ١٩٠٩منتشره به تاريخ 
  پاريس –در مورد کنفرانس اخير عمومی حزب 

  
  توضيحات

  
ر مهم ترين .ک.د.س.ح) سراسری(در پنجمين کنفرانس : رهنمودهايی برای کميتۀ تشکيالت -١

، يکی توسط بلشويکها –سه قطعنامه پيشنهاد گرديد . بحث دربارۀ مسائل تشکيالتی انجام شد
عمده بحث حول نظرگاهی که در مورد . ديگری توسط منشويکها و سومی توسط بونديستها

امکانات قانونی، رابطه بين کار علنی و غيرعلنی و نحوۀ برخورد به عناصر انحالل طلب بايد 
قطعنامۀ بونديستی از . قطعنامۀ منشويکی بطور کامل و قاطع رد شد. اخذ می شد، متمرکز گرديد

ی ا هتصميم گرفته شد کميت. بونديستها از خط لنين حمايت کردند، به رأی گذاشته نشدآنجايی که 
کنفرانس پيشنهاد لنين را پذيرفت و . ی راجع به تشکيالت تنظيم کندا هانتخاب شود تا قطعنام

  .تصويب شد» رهنمودهايی دربارۀ مسايل تشکيالتی«
  
  



  راهدر 
  
  

ايدئولوژيك، يك سال آار بی هدف حزبی را پشت سر يك سال پراآندگی، يك سال تفرقۀ سياسی و 
ا   . عضويت در تمام سازمانهای حزبی ما آاهش يافته. داريم ه     –برخی از آنه يعنی سازمانهايی آ

نهادهای نيمه علنی حزب آه به . ندا هچند پاره شد –از آمترين اعضای پرولتری برخوردار بودند 
د ا هها متالشی شد  واسطۀ انقالب به وجود آمدند، بارها و بار ه برخی       . ن اد شد آ انی اوضاع ح زم

عناصر درون حزب، زير فشار تجزيه و درهم شكستگی عمومی، آغاز به طرح اين مسئله آردند 
ان      ار حزب همچن ۀ آ آه آيا الزم بود حزب سوسيال دمكرات قديمی را همچنان حفظ آرد، آيا ادام

ر «ضرورت داشت، آيا الزم بود آه يكبار ديگر به  ين  زي ، و ]تشكيالت مخفی داشت   [رفت  » زم
ذيرفت   ی پ ق م د تحق ه باي ر چگون ن ام ه اي الل  (و راست افراطی . اينك رايش انح ه اصطالح گ ب

ائيم،             )طلب انونی نم ه شده خود را ق ه هر قيمتی آ ه الزم است ب ئله پاسخ داد آ ، بدين نحو به مس
ه، تاآتيكه        ه قيمت چشم پوشی آشكار از برنام ام شود    حتی اگر اين آار ب . ا و تشكيالت حزبی تم

  .بدون ترديد اين بحران سياسی و ايدئولوژيك و نيز يك بحران تشكيالتی بود
ه           ه سوی راهی آ ارگری روسيه، حزب را ب آنفرانس اخير سراسری حزب سوسيال دمكرات آ
بش             انگر نقطۀ عطفی در رشد و تكامل جن ه روشنی نش رده و ب دايت آ ردارد، ه بايد در آن گام ب

ه در گزارش      . آارگر روسيه پس از پيروزی ضدانقالب می باشد   طبقۀ رانس، آ تصميم های آنف
ا           ابراين ت ت، بن رار گرف ۀ مرآزی ق د آميت ده، مورد تأيي ويژۀ آميتۀ مرآزی حزب ما منتشر گردي

م تصميم های آل حزب می باشد          ل و      . اجالس بعدی آنگره در حك ئلۀ عل ه مس ا ب ن تصميم ه اي
د          اهميت بحرانها و نيز امال مشخص می ده ا، پاسخ آ ر آنه ه ب ر اساس روح     . شيوۀ غلب ار ب ا آ ب

ه آسب      تمامیمصوبات آنفرانس و با آوشش و تالش بسيار در جهت واداشتن  ارگران حزبی ب آ
ان را    ود نيروهايش د ب ادر خواهن ا ق ازمانهای م زب، س ونی ح ايف آن ل از وظ درك روشن و آام

  .ل دمكراتيك انقالبی تقويت آرده و استحكام بخشندبرای انجام آار مؤثر و يكپارچۀ سوسيا
ده است    ن علت اساسی    . علت اصلی بحران در حزب، در مقدمۀ مصوبه دربارۀ سازماندهی آم اي

ارگری              ه حزب آ زل می باشد آ ردد و متزل نفكران م ورژوا و روش همانا وجود عناصر خرده ب
دتًا     مجبور بود خود را از وجودشان خالص آند؛ عناصری به جنبش  ه عم تند ک ارگر پيوس طبقۀ آ

ك دورۀ   درت مقاومت در ي د و ق ك بودن ورژوا دمكراتي روزی زودرس انقالب ب ك پي در انتظار ي
تند اع را نداش وری  . ارتج ا، در تئ داری آنه ی «(ناپاي م انقالب ينی از مارآسيس ب نش مصوبه : »عق

ونی    رايط آن ل از ش ارۀ تحلي ا ) درب عارها  «(و در تاآتيكه طح ش زل س كيالت  ) »تن ز در تش و ني
د،      . حزبی، آامال آشكار شد ع آردن اتی را دف داری و بی ثب آارگران دارای آگاهی طبقاتی اين ناپاي

ی را در     ازمانهای حزب ری س د، اداره و رهب ری آردن ان موضع گي الل طلب ه انح ختانه علي سرس
ر عناصر مسبب   . اختيار گرفتند دگی و   اگر اين هستۀ مرآزی حزب ما قادر نبود در آغاز ب پراآن

روزی ضدانقالب،        ان پي ه در مي ن وظيف بحران غلبه آند، اين نه تنها بخاطر دشواری و عظمت اي
ار   بلكه به اين علت نيز بود آه نوعی بی تفاوتی نسبت به حزب در ميان آارگرانی آه هر چند افك

د رس    د نبودن ره من تی به ار سوسياليس افی از افك دازۀ آ ه ان يكن ب تند، ل ی داش ودانقالب رده ب . وخ آ
ا           ارزه ب يوۀ مب ورد ش ی در م يال دمكراس ۀ سوس ور يافت د تبل ۀ عقاي رانس بمثاب ای آنف ميم ه تص
پراآندگی و ترديد و تزلزل، در وهلۀ نخست و دقيقًا آارگران برخوردار از آگاهی طبقاتی روسيه 

  .را مخاطب قرار می دهد



روز، و از سياست جدي      اتی ام ان هدف بالواسطۀ     تحليل مارآسيستی از روابط طبق د تزاريسم، بي
ارز الب در     ا همب های انق ه درس ا دادن ب ود دارد، به يش روی خ ته پ ون گذش ا همچ زب م ه ح ی آ

ی، خاطرنشان        ل بحران حزب ی، توضيح عل رابطه با صحت تاآتيكهای سوسيال دمكراتهای انقالب
ئلۀ روابط ب      ين سازمانهای  ساختن نقش عناصر پرولتری حزب در مبارزه با اين بحران، حل مس

علنی و مخفی، تأييد ضرورت استفاده از تريبون دوما و تهيه و تنظيم رهنمودهای دقيق و روشن   
تباهات آن       تقيم از اش اد مس ا انتق راه ب وای     –به منظور هدايت گروه ما در دوما، هم ود محت ين ب چن

ارگر     ۀ آ ا   اساسی تصميم های آنفرانس، آه پاسخ آامل و جامعی به مسئلۀ حزب طبق اط ب در ارتب
ر      . انتخاب يك راه مشخص و معين در شرايط دشوار آنونی می دهد ن پاسخ را دقيق ت د اي بگذاري

  .بررسی آنيم
تۀ             ه در دوران گذش ی آ ان ترتيب ه هم ان، ب ی ش ديهای سياس ته بن ات در دس ل طبق ۀ متقاب رابط

د     ه  همبارزات انقالبی مستقيم تود اقی می مان ود، ب ه   . ا غالب ب ان نمی     اآثريت قريب ب اق دهقان اتف
ابود سازد، سخت بكوشند و         ودالی را ن ه فئ توانند بجز در جهت يك انقالب ارضی آه مالكيت نيم

روزی ارتجاع ضربات    . رسيدن به اين منظور هم بدون واژگون ساختن تزاريسم، ميسر نيست  پي
د، و           ائی تشكيل سازمان مستحكم را ندارن ه توان انی آ ه عناصر دمكرات دهق ارد آورده سنگينی ب

د   ی ح داری ب ا وجود ناپاي ياه و ب دهای س ای بان رغم دوم ام سرآوبها، علي ا وجود تم است، لكن ب
ه وضوح آشكار است        ه هترودويكها، روحيۀ انقالبی تود . ا دهقانی حتی در بحثهای دومای سوم ب

دون هيچ            ورژوا دمكراتيك در روسيه، ب ا وظايف انقالب ب ا در رابطه ب  موضع اساسی پرولتاري
ده اقی مان ری ب وذ   : تغيي ر نف ا از زي اندن آنه رون آش رات و بي ان دمک ودن دهقان ری نم ی رهب يعن

ادت  رال، حزب آ ورژوازی ليب ه   –ب دن ب ر ش ك و نزديكت ه نزدي ی ب ات جزئ ود اختالف ا وج ه ب آ
ی و حمايت از تزاريسم و           تقرار ليبراليسم مل ه منظور اس ز ب رًا ني اآتبريستها ادامه می دهد و اخي

د  ارتج ه      . اع با تبليغات شوونيستی آوششهای فراوان می نماي رانس اعالم می دارد آ ۀ آنف قطعنام
ان    ا و دهقان مبارزه، به منظور نابودی آامل رژيم سلطنتی و تسخير قدرت سياسی توسط پرولتاري

  .انقالبی، همچون گذشته ادامه دارد
ا   . شات دمكراتيك می باشد  حكومت مطلقه، مانند گذشته، دشمن اصلی پرولتاريا و تمام گراي ی ب ول

استوليپين » قانون اساسی«. اين وجود اشتباه است اگر تصور آنيم آه اوضاع تغييری نخواهد آرد
ه پدرساالری و         ه، نيم رو ريختن نظام آهن وينی از ف و سياست ارضی استوليپين نشانگر مرحلۀ ن

ن        ونی اي ت دگرگ ت در جه دی اس ام جدي ت، گ م اس ودالی تزاريس ه فئ لطنت     نيم ك س ه ي ام ب نظ
ونی   . بورژوائی هيئت نمايندگی قفقاز آه خواستار نفی آامل چنين توصيفی از ويژگيهای وضع آن

ود   » بورژوائی«را جايگزين » توانگرساالری«بود و يا می خواست  تباه ب د، در اش حكومت  . نماي
نقالب، تحت فشار   مطلقه خود از ديرباز توانگرساالر بوده است، و ليكن تنها پس از مرحلۀ اول ا

تقيم سازمان    ضربات انقالب است آه حكومت مطلقه هم در سياست ارضی اش و هم در اتحاد مس
حكومت مطلقه مدتهاست آه . يافتۀ سراسری اش با قشر معينی از بورژوازی، بورژوائی می شود

ه سوی    از بورژوازی محافظت آرده است، بورژوازی مدتها است آه به قدرت روبل راهش را ب
ار            » باال« رده و در آن ال آ ذاری و اجرايی اعم انون گ وذ خود را در تشكيالت ق وده است، نف پيم

اما ويژگی بارز شرايط آنونی آنست آه حكومت مطلقه . آريستوکراسی اشرافيت جای گرفته است
ين      دين ترتيب ب ا ب مجبور گرديده مجلس نمايندگانی برای قشر معينی از بورژوازی تشكيل دهد، ت

ا ود آورد؛       آنه ه وج ا ب ها در دوم ين بخش دتی ب د و وح رار نماي وازنی برق ودال ت داران فئ و زمين
ود، چشم بپوشد و              ه پدرساالری موژيك بسته ب ه ب دهايی آ امی امي ده از تم ور گردي حكومت مجب



ه در حال         ه هبرای حفظ خود در مقابل تود د آ ان ثروتمن ال آسب حمايت دهقان ه دنب ای روستائی ب
  .آمون روستا هستند باشد نابود ساختن

ا     ا هحكومت مطلقه خود را زير لوای نهادهای مشروط ان ب ی دروغين پنهان می سازد، لكن همزم
ا   ا  *آن ماهيت طبقاتی اش به علت اتحادی آه تزار با پوريشكوويچ ه ه هيچ آس     **، گوچف ه و ن

د    . ديگر بسته است به نحوی بی سابقه افشا می گردد ه تالش می آن ا خود اجرای     حكومت مطلق ت
آامل وظايف انقالب بورژوائی را آه ضرورتشان از نظر عينی احساس می گردد، به عهده گيرد 

د و          – ًا اداره نماي ورژوائی را حقيقت ۀ ب د امور جامع ه بتوان ردم آ دگان م برپا آردن مجلس از نماين
د         اك نماي رون وسطائی پ دۀ ق ی    لكن . روستاها را از روابط ارضی فرسوده  و بازدارن ايج عمل نت

ا     ر تنه ن ام وده است، و اي ًا صفر ب ته، دقيق اآنون برداش تبدادی ت ه حكومت اس دی آ ای جدي گامه
ا و شيو           اريخی، نيروه ۀ ت ام وظيف رای انج ه ب د آ ای ديگری  ه  هروشن تر از هميشه نشان می ده

اآنون تصوير        . مورد نيازند تبدادی ت ه در سياست، حكومت اس ردم بی تجرب ی در ذهن ميليونها م
ارزه اهداف وی            ون مب ام داشته است، اآن ا حكومت مردمی بطور ع حكومت  [مغاير و متضاد ب

را محدود می سازد، و او وظيفۀ خود را در رابطه با مبارزه جهت کسب قدرت در دولت  ] مطلقه
ان می دارد   ين   . آه بيانگر ويژگی و اهميت خود اين نمايندگی است، بطور مشخص تری بي ه هم ب

ا         دليل است آه ق اهداف انقالبی گذشته و ب ا تعمي دومای سوم با تشديد خصلت آوانتوريستی آن، ب
ان اهداف    د        (گسترش زمينۀ مبارزه برای هم ارزه شرآت می آنن ن مب ه در اي رادی آ داد اف ) و تع

  .نشانگر مرحلۀ خاصی است از فرو ريختن نظام فرسودۀ تزاری
ذريم  ه بگ ن مرحل د از اي ا باي ونی. م وين آن رايط ن د ش ی آن اب م وين را ايج ارزاتی ن كال مب . ، اش

ه منظور آموزش و سازماندهی      . استفاده از تريبون دوما يك ضرورت آامل دارد داوم ب آوشش م
ژ . ی می يابدا های پرولتری اهميت ويژه هتود ی را در ا هتلفيق تشكيالت مخفی و علنی، مشكالت وي

د     ی ده رار م زب ق ر ح اخت    . براب ن س ردن و روش م آ ه فه ا و    عام ه ليبراله الب آ ۀ انق ن تجرب
م           رای مقاصد تئوريك و ه م ب ند، ه ار ساختن آن می باش روشنفكران انحالل طلب در پی بی اعتب

اآتيكی حزب     . عملی، ضروری هستند   اق شيو      –لكن خط ت ائی انطب د توان ه باي ا و روشهای  ه  هآ
ای آنفرانس ه هكی از قطعنامي. بدون تغيير باقی مانده –مبارزاتی اش را با شرايط نوين دارا باشد 

ود      ارزۀ ت ۀ مب ی را تجرب ی انقالب يال دمكراس ای سوس ه صحت تاآتيكه ی دارد آ الم م ی در ا هاع
د  ١٩٠۵-٧سالهای  تباه           . تأييد می آن ه وظايف اش ه ن رد، نشان داد آ ين نب ن اول شكست انقالب، اي

ه «بودند، نه اهداف بالواسطه  ه در انتخاب وسايل و ش    » خيالپردازان تباهی رخ داده،  ه  هيوو ن ا اش
د وسعت و      ه باي بلكه نيروها به حد آافی آماده و تجهيز نشده بودند و اينكه بحران انقالبی آنطور آ

ا بيشترين حرارت و      –عمق نيافته بود  و رسالت استوليپين و شرآاء اين است آه اين بحران را ب
ند   ا و   ! تعصب قابل ستايش، عمق و وسعت ببخش د ليبراله ين     بگذاري زدل پس از اول نفكران ب روش

د      ه هنبرد اصيل تود ل ترسوها تکرار کنن د مث د، بگذاري ه    : ا بخاطر آزادی، خود را ببازن ا آ ه آنج ب
د   ام برنداري ای  . يكبار پيش از اين ضربه خورديد، نرويد، دوباره در آن راه هالآت بار گ پرولتاري

سائل عظيم انقالبها، تنها با حمالت پياپی جنگهای بزرگ در تاريخ، م: آگاه به آنها پاسخ خواهد داد
ه         –ند ا هطبقات پيشرو حل شد ه از شكستها، درسها آموخت د آ روزی دست يافتن و آنها زمانی به پي

د  . بودند رد خود       . ارتشهای شكست خورده به خوبی می آموزن ين نب ات انقالبی روسيه در اول طبق
ت     ده اس اقی مان ی ب ت انقالب ن موقعي د، لك ت خوردن ه    .شكس وين و ب كال ن ی در اش ران انقالب بح
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ه اوج می              ا هگون اره ب تيم، نزديك می شود و دوب ا می خواس دتر از آنچه م اه بسيار آن ی ديگر، گ
ود      . رسد داوم و دراز مدت، ت ار م ا آ د ب ا       ه  هما باي اده سازيم؛ ب رای آن بحران آم ای بيشتری را ب

ا   توجه به وظايف مشخص تر و ارجح تر بايد برخورد جدی تر ی با اين تدارك داشت، و هر چه ب
ود             د ب ر خواه لم ت ی مس ارزۀ آت ا در مب روزی م يم، پي ام ده ار را انج ن آ تری اي ت بيش . موفقي

ۀ سال     ری او،         ١٩٠۵پرولتاريای روسيه می تواند بخاطر واقع ه تحت رهب د، چرا آ ه خود ببال ب
ه يك ارتش      ای ميليونه هملتی در بند برای اولين بار به سپاهی نيرومند از تود دل شد، ب ی مردم مب

و اآنون همان پرولتاريا خواهد دانست . ی بر تزاريسم وارد ساختا هانقالب آه ضربات تكان دهند
ا       دتر را ب م نيرومن از ه ی ب روی انقالب ك ني وان ي ای ج وزش آادره ت و آم ار تربي ه آ ه چگون آ

  .شكيبائی، وفاداری و بطور پيگير به انجام رساند
يم و تربيتی   ا ههمانطور آه گفت يم، استفاده از تريبون دوما، يك عنصر ضروری در اين فعاليت تعل
ت وزش اس رين راه را   . و آم ك ت ا، نزدي روه دوم ارۀ گ رانس درب ۀ آنف ی  –قطعنام ر در پ اگ

تيم ه هنمون اريخ هس د   –ايی در ت انون ض ان در دورۀ ق ی آلم يال دمكراس ۀ سوس ه تجرب ه ب آ
ه ح  ود، ب ی ش ی م تی منته ان دادسوسياليس ا نش اموزد  . زب م د بي د، باي د بدان ی باي حزب غيرعلن

ك   ا سطح ي ا را ت ی دوم روه علن د گ ی باي رد؛ حزب غيرعلن ره گي ا به ی دوم روه علن ه از گ چگون
ارترين انحراف     . تشكيالت حزبی هم طراز با وظايفش ارتقاء بخشد ا، تأسف ب اشتباه ترين تاآتيكه

دن      از فعاليت پيگير پرولتری، آه شرايط دور ئلۀ فراخوان رده، مطرح شدن مس ان آنونی تحميل آ
ئله را آشكار مطرح         ) ١(»اتزويست «دو (گروه از دوما  ن مس تند، لكن اي رانس وجود داش در آنف

ا      ) نكردند اب از برشمردن يكايك آنه تباهات آن و اجتن يا خودداری از انتقاد آشكار و مستقيم از اش
ه   د(در قطعنام ه برخی از نماين ه آ تندهمانگون رانس اصرار داش د) گان در آنف ۀ . می باش قطعنام

آنفرانس آامال تأييد می آند آه گروه مرتكب اشتباه شده و ليكن به اين خاطر نبايد به تنهايی مورد 
ازمانهای حزبی       امی س ذير تم اب ناپ سرزنش قرار گيرد، اشتباهات آن آامال مشابه اشتباهات اجتن

د   لكن اشتباهات ديگری و. ما بوده است اتی از   –جود دارن ه   . حزب  خط سياسی  انحراف ا آ از آنج
اين انحرافها روی داده، و از آنجا آه تمامی اين انحرافات را تشكيالتی آه به نام آل حزب فعاليت 
ن              ه اي د آ ه روشنی و مشخصًا اعالم نماي د ب ور گردي علنی داشته، مرتكب شده است، حزب مجب

ود    ا، انحرافی ب دا هحرآته اريخ  . ن ای غربی نمون    در ت ای بسياری از ه  هاحزاب سوسياليستی اروپ
ط در           ن رواب ا امروز اي انی و حزب وجود داشته است، ت ای پارلم ين گروهه ارف ب روابط نامتع

د     ارف ان ًا نامتع تند، غالب . آشورهای التين، آنجا آه گروهها، به حد آافی نمايشگر روح حزبی نيس
يم؛     ما بايد از همان ابتدا پارلمانتاريسم سوس يال دمكراتيك روسيه را بر اساس ديگری سازمان ده

ار تيمی         ه آ ه ب ن زمين ورًا در اي د ف ا باي ردازيم ) گروهی (م يال      –بپ دۀ سوس ه هر نماين بطوری آ
تباهات    دمكرات، حقيقتًا احساس نمايد آه حزب را در پشت سر دارد، اينكه حزب عميقًا متوجه اش

ا مسير او را      د ت وار سازد     او بوده، و سعی می آن وده و هم ارگر      –اصالح نم ه هر آ بطوری آ
ای        ی مارآسيستی از گامه اد عمل د، از انتق حزبی بتواند در آار عمومی حزب در دوما شرآت آن

ار آن      ه آ اندن ب اری رس اموزد، ي ا  [برداشته شده بي روه دوم ا سخت   ] گ د، و ب ۀ خود بدان را وظيف
  .يتهای تبليغی و ترويجی حزب پيوند دهدرا به تمامی فعال] گروه دوما[آوشی فعاليت ويژه 

آنفرانس نخستين جلسۀ مرکب از نمايندگان بزرگترين سازمانهای حزبی بود که اقتدار آنرا داشت  
د      ا اختصاص ده . که تمامی وقت جلسه را به بحث در خصوص کار گروه سوسيال دمکرات دوم

ار د            ا آ ه حزب م ه چگون د آ ه وضوح نشان می ده رانس ب د    و تصميم آنف ا را شكل خواه ر دوم
ا دقت عمل بسيار                 روه ب ه گ م نسبت ب ه خود و ه م نسبت ب ه ه ن زمين بخشيد، به چه نحوی در اي



رفتار خواهد آرد، و چگونه بدون انحراف و پيگيرانه در نظر دارد در جهت رشد پارلمانتاريسم    
  .اصيل سوسيال دمكراتيك آار نمايد

ا، يك ج     ه گروه دوم ۀ تشكيالتی دارد     مسئلۀ رفتار ما نسبت ب اآتيكی و يك جنب ۀ ت ا   . نب در رابطه ب
ت          ام سياس ول ع ال اص رفًا اعم ا، ص روه دوم ارۀ گ رانس درب ۀ آنف كيالتی آن، قطعنام ۀ تش جنب
ده و در           ع گردي رانس وض ط آنف ه توس ولی آ د، اص ی باش اص م ورد خ ك م ا در ي كيالتی م تش

ئلۀ سازماندهی ا    ا هقطعنام ارۀ مس ايی درب ده  ی که حاوی رهنموده رانس    . ست آم ورد آنف ن م در اي
ارگری روسيه وجود دارد      : اظهار داشته است آه دو گرايش اصلی در حزب سوسيال دمكرات آ

د دارد، و ديگری  ی تأآي ی حزب ر تشكيالت مخف رايش بيشتر ب ن دو گ يش  –يكی از اي م و ب ه آ آ
ه در  . لنی است  بيشترين تأآيدش روی تشكيالت علنی و نيمه ع –وابسته به انحالل طلبی است  نكت

ی   ارگران حزب دادی از آ افتن تع ه روی برت ز برخی از   –اينجاست آ نفكران و ني ژه روش ه وي ب
ونی است     –پرولترها  . از حزب، همانطور آه در گذشته اشاره آرديم، وجه مشخص وضعيت آن

رين      ال ت رين و فع ن بهت ا اي ه آي د آ ی آن رح م دين صورت مط ئله را ب ب مس الل طل رايش انح گ
صرند آه حزب را ترك می آنند و سازمانهای علنی را جهت حوزۀ فعاليت خويش انتخاب می عنا

ا   د ي ورژوا    «نماين رده ب ر خ زل و عناص ردد و متزل نفكران م وئيم    »روش ه بگ ت آ ازی نيس ؟ ني
زل و        ن عناصر متزل ه اي ين پاسخ داد آ آنفرانس، با طرد و محكوم آردن مؤآد انحالل طلبی، چن

رين عناصر حزب و آن عناصری از      . آه از حزب روی برتافتند خرده بورژوا بودند ری ت پرولت
ه     ا، ب رين آنه قشر روشنفكران آه بيشترين پيگيری را نسبت به اصول داشته و سوسيال دمكرات ت

ترك گفتن حزب به معنای پاآسازی حزب  . حزب سوسيال دمكرات آارگری روسيه وفادار ماندند
ای خالصی حزب از بی      ه معن اپيگيرترين عناصر، خالصی از دوستان        است، ب رين و ن ات ت ثب

تند، آسانی       » همسفرانی«نامطمئن و  ا می پيوس ه پرولتاري اه ب می باشد آه هميشه برای مدتی آوت
ۀ مشخص    »بدون طبقه شده«از ميان خرده بورژوازی و افراد  ، يعنی آن عده آه از مدار يك طبق

  .ندا هبه بيرون پرتاب شد
اذ شده          نتيجۀ چنين ارزيا ذيرش خط سياست تشكيالتی اتخ ًا پ بی از اصول تشكيالتی حزب، منطق

رانس است  ط آنف ت  : توس كيل هس ی، تش ی حزب كيالت مخف ردن تش ت آ ام ه هتقوي ی در تم ای حزب
ای آامال حزبی متشكل از آارگران در هر مؤسسۀ  ه هآميت«ای فعاليت، پيش از همه ايجاد ه هزمين

ه تعدادشان ا   دك باشد  صنعتی، حتی اگر آ ران       »ن ری در دست رهب ، متمرآز آردن وظايف رهب
د وظايف     –جنبش سوسيال دمكراتيك، رهبرانی آه از ميان خود آارگران برخاسته باشند  ين ان چن

امی     ه ها و آميته هنيازی نيست بگوئيم آه وظيفۀ تمامی اين هست. امروز ما ری از تم ره گي د به ا باي
ه      ا آ ا آنج د      سازمانهای نيمه علنی و ت ان دارد سازمانهای علنی باشد، باي ا    «امك د تنگاتنگ ب پيون

ود ام      » اه هت ه تم ی ب يال دمكراس ه سوس رد آ دايت آ ان ه ار را چن ود، و آ ظ نم رار و حف را برق
ود ده هنيازهای ت ه . ا پاسخ ده د ب ارگری باي ۀ آ ی و آميت تۀ حزب غ و «هر هس رای تبلي اهی ب پايگ

ان ت ی در مي ازماندهی عمل ار س رويج و آ ه » اه هودت د آ ا رون ه آنج د ب ا باي ی آنه دل شود، يعن مب
ود         ه هتود اهی ت د بكوشند آگ ه برمی دارن امی آ د و در هر گ ا را در جهت سوسياليسم   ه  ها می رون

ه       د، هر فعاليت تشكيالتی را ب هدايت آنند، هر مسئلۀ خاص را با وظايف عام پرولتاريا پيوند زنن
دئولوژيك   تبديل آنند، ب طبقاتیفعاليت يكپارچۀ  وذ اي ه از طريق سلسله     (ا آار فعال و نف لمًا ن و مس
حتی اگر اين . نقش رهبری را در تمام سازمانهای علنی پرولتری به عهده گيرند) مراتب و عنوان

ۀ      ه ها و آميته ههست يلۀ يك برنام ه وس ی، ب ا در آغاز آوچك باشند، به وسيلۀ سنت و تشكيالت حزب
ا سه عضو سوسيال دمكرات حزب         مشخص طبقاتی با هم پيوند خوا دين ترتيب دو ي هد يافت و ب

ر          ت ه د، و تح اب ورزن کل اجتن ی ش ی ب ازمان علن ك س دن در ي رق ش ود از غ د ب ادر خواهن ق



يط         ر مح د و ب ال آنن ود را دنب زب خ ط ح دادها خ واع روي عيتی، و در ان ر وض رايطی، در ه ش
  .ند آه محيط ، آنها را ببلعداطراف خويش تأثير روح حزبی را باقی گذارند و اجازه نده

ای ه  هی، از هر نوعی آه باشند، ممكن است تجزيه گردند، گرچه اتحادي  ا هاگر چه سازمانهای تود
ارگران در       ار عمل آشكار آ آارگری علنی ممكن است موجوديتشان به خطر افتد، گرچه هر ابتك

پليس درهم شكسته می شود،  يك رژيم ضد انقالبی ممکن است به اين يا آن دستاويز و بهانه توسط
ود         انع تجمع ت د م ان نمی توان درتی در جه ارگر در يك آشور سرمايه     ه  همع الوصف هيچ ق ای آ

ردد     وديم، گ ه         . داری، همچنان آه در روسيه شاهدش ب ا نيم انونی ي ه هر نحوی، ق ارگر ب ۀ آ طبق
ای دارای   قانونی، علنی يا غيرعلنی به هر حال نقاط تجمع خود را خواهد يافت؛ سوسيال  دمكراته

ه   ه هآگاهی طبقاتی حزبی هميشه و در همه جا پيشاپيش تود ا گام برخواهند داشت، هميشه و در هم
ود  ان ت ه مي ی ب ردن روح حزب ه منظور ب ا ب ده هج ل می آنن ديگر عم ا يك راه ب يال . ا، هم و سوس

ه   ی آ د، حزب ه می باش ه حزب طبق رده است آ ه وضوح ثابت آ ه طی انقالب ب در دمكراسی آ
الهای   ١٩٠۵رهبری ميليونها آارگر در اعتصابها، در قيام  موفق   ١٩٠۶-٧و نيز در انتخابات س

ود     ه، حزب ت د،    ه  هبوده، اآنون نيز توانائی آن را خواهد داشت آه حزب طبق اقی بمان ا و پيشتاز ب
العكس ا از دست نخواهد داد، بلكه به هحزبی آه نه تنها در سخت ترين شرايط تماس خود را با تود

ار ديگر    ه هقادر خواهد بود به تود ا آمك آند تا بر اين شرايط سخت فائق آيند، صفوف خود را يكب
  .مستحكم سازند و رزمندگان جديد بيشتر و باز هم بيشتری را آموزش دهند

ا، در پايتخت و در   ارج دوم د، در داخل و خ د آين ه وج ياه ب دهای س ختان بان ان س ن ج د اي بگذاري
االت دوردس  ود   اي ه ش م ديوان اع از خش د ارتج ردهند، بگذاري ه س ند و نال ای  –ت زوزه بكش آق

ه             زلش را ب تبدادی متزل ه حكومت اس دون آنك ردارد ب امی ب د گ م نمی توان استوليپين بسيار عاقل ه
ه    ا هنابودی و سقوط نزديكتر نسازد، بدون آنكه آشفتگی تاز اممكن ب ی از آارهای سياسی عبث و ن

ا و صفوف عناصر انقالبی        وجود نياورد، و ني ه صفوف پرولتاري روهای جديد و تازه نفسی را ب
د  ه هتود انی نيفزاي ا            . ای دهق اط ب ر در ارتب ار پيگي ه منظور آ ردن خود ب ه در يكپارچه آ حزبی آ
ه سازماندهی پيشاهنگ خود می               ه هتود ه موفق ب ۀ پيشرو، حزبی آ د، حزب طبق ا توفيق می ياب

وذ   گردد و نيروهايش را آنچنان  رهبری می نمايد آه بتوانند هر پديدۀ زندگی پرولتاريا را تحت نف
روز      –روح سوسيال دمكراسی قرار دهند  اگون، سرانجام پي دادهای گون چنين حزبی عليرغم روي

  .خواهد شد
  

  ٢سوسيال دمكرات شمارۀ 
  ١٩٠٩) فوريه ١٠(ژانويه  ٢٨

  ١۵مجموعه آثار لنين، جلد 
  

  توضيحات
  
 Otzovatاتزوات  یمشتق از آلمۀ روس(سم ياتزو یستيان اپورتونيان جريمحا –ست ها ياتزو -١

ه پس از شكست انقالب      یاني، جر)فراخواندن یبه معنا ان بخشی از روشنفكران     ١٩٠۵ -٧آ مي
ده   . پديد آمد اتزويست ها خواستار آن بودند آه نمايندگان سوسيال دمكرات از دومای سوم فراخوان

  .ی قطع گرددا ههای علنی تودشوند و فعاليت در سازمان
تند     ا هاتزويست ها گروه جداگان ١٩٠٨در سال  ين برخاس ه لن ارزه علي ه مب ا  . ی تشكيل دادند و ب آنه

ارات  ی«از عب تند حزب را از  » انقالب ت سعی داش د، و در حقيق ی نمودن تفاده م تتار اس رای اس ب



ود      را از ت وده، آن ارزه محروم نم ه هدفی در     ه  هفرصت استفاده از اشكال علنی مب دا سازند و ب ا ج
ازند  دل س اع مب ر ضربات ارتج ا را  . براب رد و آنه اد آ ا انتق ديدًا از اتزويست ه ين ش انحالل «لن

  .ناميد» منشويكهای وارونه«و » طلبانی از نوع جديد
  
  

  )١( کنفرانس هيئت تحريريۀ گستردۀ پرولتری

  گزارش کنفرانس
  

  )گزيده(
  

های کنفرانس جلب کنيم،  مام توجه رفقای حزب را به ديگر مصوبهما همچنين الزم می دانيم که ت
نحوۀ برخورد به فعاليتهای دوما در بين «و » وظايف بلشويکها در حزب«:که عبارت باشد از

» خط حزبی«در اينجا مسئلۀ مهم، درک صحيح از قاعدۀ . »های کار حزبی ساير زمينه
طور اعم و به دوما به عنوان يک تريبون بطور بلشويکها، و نحوۀ برخورد به امکانات قانونی ب

  .اخص می باشد
انجام اين وظيفۀ . وظيفۀ فوری ما حفظ و تحکيم حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه است

انحالل طلبی  –جنگيدن با هر دو گونۀ انحالل طلبی : عظيم شامل امر به غايت مهمی است
غيرعلنی . ک.د.س.گويند که نيازی به حانحالل طلبان راست می . راست و انحالل طلبی چپ

نداريم و فعاليتهای سوسيال دمکراتيک بايد منحصرًا يا تقريبًا منحصرًا بر امکانات قانونی 
مجاری قانونی کار حزبی : انحالل طلبان چپ از آن طرف بام بر زمين می افتند. متمرکز شود

هر دوی . است» همه چيز«ی آنها برای آنها وجود ندارد، غير علنی کار کردن به هر قيمت برا
هستند، چه اينکه بدون تلفيق سنجيده و اصولی . ک.د.س.آنها، حدودًا به يک اندازه، منحل کنندۀ ح

حفظ و تحکيم «کار علنی و کار غيرعلنی که تاريخ در وضع حاضر بر ما تحميل کرده است 
ويژه در بين منشويکها و می دانيم که انحالل طلبی راست به . غيرقابل تصور است» .ک.د.س.ح

ولی اخيرًا در بين منشويکها عالئم مهمی مبنی بر بازگشت . رواج دارد) ٢(تا حدی در بين بوند
آمده است ) ٣(در مصوبۀ کنفرانس: به اصول حزبی ديده شده است که بايد ارج گذاشته شود

ه اعتراض عليه انحالل طلبی اينک ب گردابپس از عبور از ] منشويک) [۴(اقليت اين بخش«:که
  .»*ند و درصدد يافتن زمينۀ استوار حزبی برای فعاليتهايشان هستندا هآن برخاست

در اين صورت وظيفۀ بلشويکها نسبت به اين بخش هنوز کوچک منشويکها که با انحالل طلبی 
با اين بخش از اعضا  نزديکیراست مبارزه می کنند، چيست؟ بدون شک بلشويکها بايد خواهان 

البته مسئلۀ کنار گذاشتن اختالفات تاکتيکی ما با . کسيست و طرفدار حزب هستند، باشندکه مار
ما با تمام توان عليه انحرافات منشويکی از سياست سوسيال دمکراسی . منشويکها در بين نيست

همچنين روشن است که مسئلۀ حل کردن بخش بلشويک، در . انقالبی مبارزه کرده و خواهيم کرد
بلشويکها کار عظيمی برای استقرار مواضع خود در حزب انجام . ميان نيستحزب هم در 

بخش بلشويکی بمثابۀ گرايش . ند ولی هنوز کار زيادی در همان جهت بايد انجام گيردا هداد

                                                 
گولوس سوتسيال دموکراتا، استعفای رفيق پلخانف از آن » انشعاب در هيئت تحريريۀ«منظور قطعنامه از  *

الت انحالل طلبانۀ هيئت تحريريه او را به ارگان است که خود رفيق پلخانف می گويد که هيچ چيز بجز تماي
  .اين کار سوق نداده است



اما يک نکته را بايد دقيقًا . مشخص ايدئولوژيک در حزب بايد مانند گذشته وجود داشته باشد
که مصوبۀ کنفرانس از آن ياد کرده است، . ک.د.س.ح» و تحکيم حفظ«مسئوليت : بخاطر سپرد

تمام يا عمال تمام کار حزبی در جريان، . عمدتًا، اگر نگوئيم تمامًا، بر عهدۀ بخش بلشويکی است
و سنگينی وظيفۀ بسيار مهمی نيز بر دوش . به ويژه در نواحی، اينک بر دوش بلشويکها است

، بنا کردن حزبآنها در امر . استوار حزب، قرار گرفته است آنها، به عنوان پاسداران قاطع و
و در اين لحظۀ ناگوار، . بايد کليۀ عناصری که برای خدمت به آن مناسب هستند، جذب کنند

يم اگر به افراد طرفدار حزب در ديگر گروهها که به دنبال دفاع از ا هحقيقتًا مرتکب جنايت شد
  .طلبی هستند، کمک نکنيم مارکسيسم و اصول حزبی بر ضد انحالل

اين موضع توسط اکثريت عظيم کنفرانس، شامل کليۀ نمايندگان بلشويک از سازمانهای محلی، به 
. مخالفين متزلزل و در گرفتن موضع مشخص له يا عليه ما، مردد بودند. رسميت شناخته شد

و اتخاذ » يسمخيانت به بلشو«معهذا بخاطر همين خط بود که رفيق ماکسيمف کنفرانس را به 
اين را برای اطالع «:ما تنها يک جواب برای او داريم. نقطه نظر منشويکی و غيره متهم کرد

عموم در مطبوعات و در مقابل کل اعضای حزب و کل بخش بلشويکی بگوييد و هر چه زودتر 
ی شما، ماهيت حقيق» انقالبی گری«هم بهتر؛ اينکار ما را مجددًا قادر می سازد ارزش واقعی 

  .»شما از بلشويسم را افشاء کنيم» حمايت«
را مورد » برخورد به فعاليتهای دوما و غيره«ما از رفقا می خواهيم که مصوبۀ کنفرانس دربارۀ 

چگونه با انحالل طلبی در » امکانات قانونی«ما قبال متذکر شديم که مسئلۀ . توجه قرار دهند
بارزه با انحالل طلبی چپ، درست همان اينک، م. اشکال گوناگون، ارتباط تنگاتنگ دارد

جنون پارلمانتاريستی که کل تشکيالت حزبی . ضرورت مبارزه با انحالل طلبی راست را دارد
و بخصوص در فعاليتهای دوما تنزل می » امکانات علنی«را به تجمع کارگران در زيارتگاه 

ت که آتزويسم، آتزويسمی که دهد، همانقدر عميقًا با اصول سوسيال دمکراسی انقالبی بيگانه اس
در مصوبات . درک کند به نفع حزب، و برای حزبنمی تواند ارزش امکانات قانونی را 
ليکن در . ، اهميت عظيمی داده شده استبه سود حزبکنفرانس، به استفاده از امکانات قانونی 

خود، طرح نشده هيچ کجای اين مصوبات، امکانات قانونی و استفاده از آنها به عنوان هدفی در 
های فعاليت غيرقانونی،  مستقيم با اهداف و شيوه پيوستگیامکانات قانونی در همه جا، در . است

در اين زمينه . در لحظۀ کنونی سزاوار توجه ويژه است پيوستگیو اين . قرار گرفته است
واهيم همه اگر بخ. هستند پيشنهاداما آنها تنها . پيشنهادات عملی معينی، در مصوبه آمده است

های کار حزبی  در بين ديگر زمينه» امکانات علنی«جانبه صحبت کنيم، اينک مسئلۀ جايگاه 
حزب در طول . استفاده از آنها با بيشترين سود برای حزب مطرح است نحوۀمطرح نبوده بلکه 

اما در مورد . سالهای متمادی فعاليت زيرزمينی، تجربۀ غنی در کار غيرعلنی کسب کرده است
در اين قسمت . چنين چيزی را نمی توان گفت –مثال استفاده از امکانات علنی  –های ديگر  مينهز

توجه بيشتر، ابتکار بيشتر و تالش . ندا ه، به حد کفايت فعال نبودبخصوص بلشويکهاحزب و 
ما بايد . بيشتری از آنچه تاکنون صورت گرفته، بايد معطوف به استفاده از اين زمينۀ کار گردد

های  ، و چنان مشتاقانه بياموزيم که استفاده از شيوهبياموزيمستفاده از امکانات قانونی را ا
کنفرانس بخاطر استفاده از امکانات قانونی به نفع حزب از کليۀ . يما هغيرعلنی کار را آموخت

  .تن به کار دهندبرايشان عزيز است می خواهد که . ک.د.س.کسانی که منافع ح
. کار حزبی غيرعلنی تغيير نکرده است، که البته نمی بايست هم تغيير کند نگرش ما نسبت به

وظيفۀ اصلی ما حفظ و تحکيم حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه است و هر چيز ديگر بايد 
تنها پس از اينکه حزب اين چنين تحکيم شد، ما قادر به استفاده از همين . تابع اين کار باشد



بيشترين توجه را بايد به آن گروههای کارگری مبذول . حزب خواهيم بودامکانات قانونی به سود 
داشت که اينک در مراکز صنعتی شکل می گيرند و بايد جهت عمومی کار حزبی را به عهده 

های فعاليت بايد با  تمامی تالشهای ما در کليۀ زمينه. گيرند و تدريجًا هم دارند به عهده می گيرند
تنها بر اين . عی حزب سوسيال دمکرات از اين گروهها، صورت گيردهدف تربيت کادرهای واق

  .مبنا است که واقعًا می توان حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه را حفظ و تحکيم کرد
  

  :قطعنامه 
  وظايف بلشويکها در حزب

  
در دورۀ پيروزی قطعی ضدانقالبی که پی آمد آن انحالل دومای دوم بود، مقتضيات حکم می 

حفظ تشکيالت حزبی که در سالهای : ه فعاليتهای حزبی در حول وظيفۀ ذيل متمرکز شودکرد ک
اوج مبارزۀ پرولتری بنا شده بود، عليرغم کليۀ تقالهای ارتجاع و با توجه به رکود عظيم مبارزۀ 
طبقاتی پرولتاريا، به کالم ديگر حفظ حزب به عنوان سازمانی که آگاهانه جايگاه خويش را بر 

را به » ملی«مارکسيسم ارتدکس اشغال می کند و کليۀ سازمانهای سوسيال دمکرات مبنای 
  .منظور پياده کردن يک خط تاکتيکی واحد سوسيال دمکراتيک انقالبی، متحد می کند

در طول اين دو سال مبارزه برای حزب و اصول حزبی، کامال آشکار شد که از يک طرف 
ط خاص انقالب بورژوا دمکراتيک در آن نفوذ کرده حزب خود را از عناصری که در اثر شراي

از . ندا هبودند جدا کرده است و از طرف ديگر سوسيال دمکراتهای انقالبی بيشتر تحکيم شد
طرفی رفيقان نيمه راه سوسيال دمکراسی، آن رفيقان نيمه راهی که با ترک حزب، کليۀ 

های صنفی، انجمن های آموزشی،  اتحاديهتعاونی ها، (فعاليتهايشان را به انواع تشکيالت قانونی 
انتقال دادند و در آنجا نه تنها سياست حزب را اجرا نکردند بلکه ) های مشورتی گروه دوما کميته

برعکس عليه حزب مبارزه کرده و کوشيدند اين تشکيالت را از حزب دور نگه داشته و آنها را 
اين عناصر يعنی انحالل طلبان قسم  .عليه حزب بشورانند، شکل کامال قطعی به خود گرفتند

خوردۀ حزب، که از قانونی بودن بت ساخته و اشکال محدود فعاليت را که نقصان موقت و از هم 
پاشيدگی جنبش کارگری تحميل کرده است، تا سطح يک اصل باال می برند، جايگاه خويش را بر 

تاريخچۀ تالشهايی که به کل . بنياد رويزيونيسم تئوريک و تاکتيکی، آشکارا مشخص کردند
منظور تحميل يک سياست اپورتونيستی به گروه دوما به وسيلۀ مشاورين روشنفکر به عمل آمده 
و همينطور کل جريان مبارزۀ بين انحالل طلبان و حزب گرايان در چارچوب سازمانهای 

زنان و دانشگاههای خلق، تعاونی ها، ): ۵(کارگری علنی و در گروههای کارگری چهار کنگره
ها، اينک با وضوح تمام آشکار و اثبات کرده است که بين انحالل  سرپرستان پزشک کارخانه

و مبارزۀ ايدئولوژيک عليه تئوری مارکسيستی و ) مبارزه عليه نهادهای حزبی(طلبی سازمانی 
  .نزديکترين رابطه وجود دارد. ک.د.س.اصول بنيادين برنامۀ ح

عۀ رهبری حزب در طول اين دورۀ پيروزی قطعی ضد از طرف ديگر جناح چپ حزب که قر
انقالب به نام وی اصابت کرده بود، از نظر تئوريک تاکتيکهای مقتضی را برای تلفيق کار علنی 

اين مسئله در مورد کليۀ کارهای حزبی . و غيرعلنی تشخيص داده و در عمل آنها را بکار برد
مانهای پرولتری علنی و نيمه علنی، صادق مربوط به گروه دوما و تمام کارهای حزب در ساز

های کم و بيش  اشکالی که حزب غيرعلنی را قادر به نفوذ در توده –دقيقًا اين اشکال کار . است
است که بخاطر شرايط ويژۀ تاريخی، به اشکال اصلی کار حزبی اضافه شده و  –وسيع می کند 

که حزب در عمل در تعارض با در همين اشکال فعاليت است . دارای اولويت گرديده است



همچنين بر اين مبنا، . انحالل طلبی قرار می گيرد و ضربات سنگينی به آن وارد می سازد
سوسيال دمکراتهای وابسته به گروههای گوناگون حزب به طرف يکديگر کشيده شده و می 

يط دورۀ و سرانجام دربارۀ همان مسايل مربوط به تاکتيکها و تشکيالت حزبی در شرا. *شوند
سوم دوما، بخش بلشويک آشکارا عناصر انقالبی نما، متزلزل و غيرمارکسيست را که تحت 

  .ند، طرد می کندا هپوشش آتزويسم کذايی با اشکال جديد فعاليت حزبی مخالفت کرد
در موقعيت کنونی، هيأت تحريريۀ گستردۀ پرولتری، وظايف مقدم بلشويکها را چنين ترسيم می 

  :کند
اوم مبارزه بخاطر حزب و اصول حزبی، وظيفۀ بخش بلشويکی که می بايد قهرمان در تد -١

پيشتاز اصول حزبی و خط سوسيال دمکراسی انقالبی در حزب باقی بماند، حمايت فعال و همه 
در دوران کنونی تجديد گروه بندی . جانبه از کميتۀ مرکزی و ارگان مرکزی حزب است

ی حزب می توانند به عنوان نمايندگان مقتدر و رسمی خط نيروهای حزب، تنها نهادهای مرکز
حزبی عمل کنند و در گرد اين نهاد است که کليۀ عناصر اصيل طرفدار حزب و سوسيال 

  دمکراتهای اصيل، می توانند حلقه زنند؛
در اردوگاه منشويکی حزب که ارگان رسمی شان گولوس سوتسيال دمکراتا کال توسط  -٢

ک اداره می شود، اقليت اين بخش پس از تا به آخر پيمودن راه انحالل انحالل طلبان منشوي
طلبی، اينک زبان به اعتراض به آن راه گشوده و مجددًا در جستجوی شالودۀ حزبی برای 

، انشعاب در بين )۶(در سنت پترزبورگ **نامۀ منشويکهای ويبورگ(فعاليتهايشان می باشند 
ريريۀ گولوس سوتسيال دمکراتا و انشقاق مشابه در بوند منشويکهای مسکو، انشعاب در هيأت تح

  ؛)و غيره
که همچنان پيشاهنگ قدرتمند حزب باقی  –و در چنين اوضاعی، تنها وظيفۀ بلشويکها  -٣

فقط استمرار مبارزه عليه انحالل طلبی و هر نوع رويزيونيسم نبوده بلکه می بايد  –خواهند ماند 
يست و طرفدار اصول حزبی در ديگر گروهها برقرار کنند تماس نزديک تری با عناصر مارکس

که اين ناشی از اهداف مشترک در مبارزه برای حفظ و تحکيم حزب سوسيال دمکرات کارگری 
  .روسيه است

  
  ۴۶ضميمۀ پرولتری شمارۀ 

  ١٩٠٩ژوئن ) ٣٠-٢١(١٧-٨
  ١۵مجموعه آثار لنين، جلد 

  
  توضيحات

  
در پاريس  ١٩٠٩ژوئن ) ٣٠تا  ٢١(١٧تا  ٨تاری از کنفرانس هيأت تحريريۀ گستردۀ پرول -١

نه عضو ارگان رهبری بلشويک به رياست لنين و نمايندگان سازمانهای سن . برگزار شد
اين جلسه برای بحث دربارۀ نظرگاه . پترزبورگ، منطقۀ مسکو و اورال در آن حضور داشتند
نين بر تمام موارد بحث نظارت کرده ل. ضد حزبی آتزويستها و التيماتوميستها فراخوانده شده بود

                                                 
ای راجع به فعاليتهای دوما که ه های صنفی و تعاونی ها و تعدادی از قطعنامه هربوط به اتحاديهای م قطعنامه *

. پشتيبانی از خط حزبی، توسط اکثريت اعظم کنفرانس سراسری اخير. توسط کميتۀ مرکزی تصويب شد متفقًا
  .ای فوق الذکر و غيرهه هتجربۀ هدايت ارگان مرکزی و گروههای کارگری کنگر

  ناشر. منشويکهای ناحيۀ ويبورگ در سنت پترزبورگ  **



موارد بحث عبارت بودند از آتزويسم و التيماتوميسم؛ گرايشات . و در آن باره سخن گفت
خداسازی در جنبش سوسيال دمکراتيک؛ نظرگاه مربوط به فعاليت دوما؛ وظايف بلشويکها در 

تزويست و از خط آ) مارات(شانتزر. و و) ماکسيموف(بوگدانف . در کنفرانس آ. حزب
انحالل طلبی «التيماتوميست پشتيبانی کردند، ليکن اين جلسه آتزويسم و التيماتوميسم را به عنوان 

خداسازی را نيز محکوم کرده و تصميم به مبارزۀ شديدی عليه آن گرفت و . محکوم کرد» چپ
صفوف  بوگدانف رهبر آتزويستها و التيماتوميستها از. خصلت ضد مارکسيستی آنرا افشا نمود

  .بلشويک اخراج شد
تأسيس شد و  ١٨٩٧در . اتحاديۀ عمومی کارگران يهودی ليتوانی، لهستان و روسيه: بوند -٢

بوند در نخستين کنگرۀ حزب . عمدتًا از صنعتگران يهودی در مناطق غربی روسيه ثبت نام کرد
ژوئيه تا ) ٣٠(١٧که از . ر.ک.د.س.در کنگرۀ دوم ح. پيوست. ر.ک.د.س.به ح ١٨٩٨در مارس 

برگزار شد، بونديستها اصرار داشتند که سازمان آنها به عنوان تنها نمايندۀ  ١٩٠٣اوت ) ٢٣(١٠
کنگره ناسيوناليسم تشکيالتی بوند را رد کرد و در . پرولتاريای يهود به رسميت شناخته شود

بوند مجددًا به ) وحدت(پس از کنگرۀ چهارم ١٩٠۶در . نتيجه بوند از حزب خارج شد
بونديستها پيوسته از منشويکها حمايت کرده و عليه بلشويکها اقدام به . پذيرفته شد. ر.ک.د.س.ح

 –بوند سازمانی با خصلت ناسيوناليست . ر.ک.د.س.عليرغم پيوست ظاهری به ح. مبارزه نمودند
در مخالفت با خواست بلشويکی مبنی بر حق ملل در تعيين سرنوشت، بوند . بورژوا باقی ماند

ضد حزب ) ١٩١٢(بوند در ايجاد بلوک اوت. فرهنگی را ارائه کرد –ست خودمختاری ملی خوا
در پراگ، بونديستها و ديگر اپورتونيستها را . ر.ک.د.س.کنفرانس ح. فعال بود ١٩١٢در ژانويۀ 

موضع سوسيال شووينيستی اتخاذ ) ١٩١۴-١٨(در زمان جنگ جهانی اول . از حزب اخراج کرد
از حکومت موقت بورژوازی حمايت کرده و به مبارزۀ دشمنان انقالب  ١٩١٧بوند در . کردند
در همان حال . در طول جنگ داخلی بونديستهای برجسته با ضدانقالب مرتبط بودند. پيوست

بوند منحل  ١٩٢١در مارس . اعضای سادۀ بوند شروع به همکاری با حکومت شوروی کردند
  .پيوستند) بلشويک(ب کمونيستشد و بخشی از اعضای آن بطور عادی به حز

  .است» وظايف بلشويکها در حزب«در اينجا منظور قطعنامۀ  -٣
ای است به منشويکهای طرفدار حزب به رياست پلخانف که از اشاره: »اقليت اين بخش« -۴

  .انحالل طلبان منشويک جدا شد و با انحالل طلبی مخالفت کرد
  :چهار کنگره -۵

در سن ) ١٩تا  ١۶(۶تا  ٣ی مؤسسات دانشگاه خلق، از نخستين کنگرۀ سراسری اعضا
دانشگاههای خلق نهادهای آموزشی و فرهنگی برای بزرگساالن بود که . پترزبورگ برگزار شد

پديد آمد و معموال توسط روشنفکران  ١٩٠۵-٧انقالب  –و بخصوص پس از  –در طول 
  .بورژوازی اداره می شد

ای پيشنهاد کرد و اين خواستها را ارائه ويکها قطعنامهگروه کارگری در کنگره به رياست بلش
حضور ويژۀ سازمانهای کارگری در هيأت مديرۀ دانشگاههای خلق، به رسميت شناختن حق : داد

آنها در تعيين برنامۀ درسی و ارائۀ مواد درسی مطلوب دربارۀ علوم اجتماعی و همچنين حق هر 
ه اين قطعنامه را با اين استدالل که از چارچوب کنگر. مليت برای آموزش به زبان بومی خود

  .کنگره خارج است، رد کرد
) مه ۴آوريل تا  ٢٩(آوريل ٢١تا  ١۶نخستين کنگرۀ سراسری نمايندگان انجمنهای تعاونی، از 

بلشويک (نفر از آنان سوسيال دمکرات بودند  ۵٠نماينده که  ٨٢۴. در مسکو برگزار شد ١٩٠٨
بلشويکها گروه سوسيال دمکرات را تشکيل دادند و . حضور يافتند در اين کنگره) و منشويک



های صنفی و تعاونيهای کارگری عليه اعضای تعاونيهای بورژوايی را مبارزۀ نمايندگان اتحاديه
  .پليس اين کنگره را برهم زد. رهبری کردند

ورگ در سن پترزب ١٩٠٨دسامبر ) ٢٩تا  ٢٣(١۶تا  ١٠نخستين کنگرۀ سراسری زنان، از 
در نتيجۀ تالشهای نمايندگان زنان کارگر، کنگره قطعنامه هايی دربارۀ مبارزه عليه . برگزار شد

ها، حقوق برابر برای يهوديها و غيره مستی، شرايط زنان دهقان، حمايت کاری از زنان و بچه
ای دربارۀ حقوق سياسی و مدنی زنان ارائه کرده و همين نمايندگان قطعنامه. تصويب کرد

وقتی که کميتۀ رهبری . خواستار حق رأی همگانی، برابر، مستقيم و مخفی، برای زنان شدند
  .کنگره از خواندن قطعنامه سر باز زد، زنان کارگر از کنگره خارج شدند

 ١۴(۶تا  ١ای از نخستين کنگرۀ سراسری مسئولين پزشکی کارخانه و نمايندگان صنعت کارخانه
 ۵٢در بين نمايندگان که اکثرًا از بلشويکها بودند، . برگزار شددر مسکو  ١٩٠٩آوريل ) ١٩تا 

سخنرانيهای . های صنفی مراکز بزرگ صنعتی شرکت داشتندکارگر به نمايندگی از اتحاديه
نمايندگان کارگر دارای اهميت سياسی عظيمی بود و در سراسر کشور به نحو مساعدی مورد 

اين قطعنامه خواستار . ادی بلشويکها را تصويب کردکنگره قطعنامۀ پيشنه. استقبال قرار گرفت
  .با تعطيل کنگره توسط پليس، کار آن خاتمه نيافت. سازمانی برای بازرسی بهداشتی بود

ای است که گروهی از منشويکهای ناحيۀ ويبورگ در سن پترزبورگ نوشتند و منظور نامه -۶
خط انحالل طلبان منشويک اعتراض اين منشويکها به . پرولتاری به چاپ رسيد ۴۵در شمارۀ 

  .بطور مبسوط تر به اين مسئله پرداخته شده است» انحالل طلبان افشا می شوند«در مقالۀ . کردند

  
  

  انحالل انحالل طلبی
  
  

در ضميمۀ ويژۀ شمارۀ حاضر پرولتاری، خواننده گزارش کنفرانس بلشويکها و متن مصوبات 
روشن کردن اهميت اين کنفرانس و گسستن گروه کوچکی  هدف ما در مقالۀ کنونی. *آنرا می يابد

  .می باشد. ر.ک.د.س.از بلشويکها در آنجا، هم از نظر جناح ما و هم از نظر کل ح
تاکنون، دورۀ تغييرات شگرف و بحران عظيم  ١٩٠٧ژوئن  ٣دو سال اخير، تقريبًا از کودتای 

يه و حزب سوسيال دمکرات در تاريخ انقالب روسيه و در سير تکامل جنبش کارگری روس
برگزار شد،  ١٩٠٨که در دسامبر . ر.ک.د.س.کنفرانس سراسری ح. کارگری روسيه است

وضعيت سياسی حاضر و شرايط و چشم اندازهای جنبش انقالبی و وظايف حزب طبقۀ کارگر را 
 هايی که توسط کنفرانس تصويب شد، دارايیقطعنامه. در دوران کنونی مورد بررسی قرار داد

های اپورتونيستهای منشويک که خواهان انتقاد به هر قيمت از اين قطعنامه. هميشگی حزب است
بيهوده شان را که قادر نبود به عنوان راه حل هيچگونه » انتقاد«ما بودند، تنها توانستند زنندگی 

  .برمال کنندها ارائه کند، آلترناتيو هوشمندانه، جامع و سيستماتيک در مقابل حتی يکی از قطعنامه
، در هر گروه بنديهای ايدئولوژيک جديدکنفرانس با نشان دادن وجود . ولی اين همۀ مطلب نيست

می توان گفت که . نقش بسزائی در زندگی حزب ايفاء کرد –بلشويکها و منشويکها  –دو جناح 
قالب، مبارزۀ بين اين جناحها، بدون اغراق کل تاريخ حزب را هم در آستانه و هم در طول ان

از اين رو، گروه بنديهای ايدئولوژيک جديد حادثۀ بسيار مهمی در حيات حزب بشمار . آکنده است

                                                 
  ناشر. رجوع کنيد به مقالۀ پيشين . بعضی از اين اسناد در اين جلد آورده شده است *



ای که درسهای آنرا تمام سوسيال دمکراتها بايد مطالعه، درک و هضم کنند، اگر می رود، حادثه
 اين سوسيال دمکراتها بخواهند دربارۀ مباحث جديدی که برآمد اين وضع تازه است، موضع

  .ای داشته باشندهوشمندانه
اين گروه بنديهای ايدئولوژيک جديد را می توان بطور خالصه به صورت ظهور انحالل طلبی 

تا . نزد هر دو منتهای نهايی حزب و به صورت مبارزۀ انجام شده عليه آن، توصيف و تبيين کرد
مبارزه عليه اين  انحالل طلبی منشويکها کامال مشهود شد، اما در آن زمان، ١٩٠٨دسامبر 

بلشويکها، سوسيال دمکراتهای لهستانی و لتونی و (انحالل طلبی تقريبًا منحصرًا توسط ديگران 
منشويکهای طرفدار حزب که مخالف انحالل طلبی بودند، . هدايت می شد) بخشی از بونديستها

. آشکار نداشت تازه به عنوان يک جريان شکل می گرفتند و ابدًا متحد نبوده و انتقادشان صورت
در بين بلشويکها هر دو بخش به روشنی مشخص شده و آشکارا عمل می کردند، يعنی اکثريت 
عظيم بلشويکهای ارتدکس که شديدًا مخالف آتزويسم بوده و پذيرش نقطه نظرات خود را در کليۀ 
ا مصوبات کنفرانس تأمين می کردند و اقليت آتزويست که نظراتشان را به صورت گروهی مجز

اين التيماتوميستها بين . تبليغ می کردند و اغلب مورد حمايت التيماتوميستها قرار می گرفتند
و همينطور التيماتوميستها، تا (اينکه، آتزويستها . آتزويسم و بلشويکهای ارتدکس در نوسان بودند

ان نوع منشويکهای وارونه و انحالل طلب) آنجايی که در کنار نظرات آتزويستی قرار می گيرند
 ۴۴و  ۴٢، ٣٩های مخصوصًا شماره(جديد هستند، به کرات در پرولتاری آمده و ثابت شده است 

بدين ترتيب اکثريت عظيم منشويکها انحالل طلب بودند و اعتراض و مبارزۀ ). را مالحظه کنيد
طرفداران حزب عليه آنها، تازه شروع به خودنمايی می کرد؛ در همان حال که عناصر ارتدکس 

اين چنين بود وضعيت . در بين بلشويکها تفوق داشتند، يک اقليت آتزويست علنًا مشغول بکار بود
  .ر.ک.د.س.درونی حزب در کنفرانس سراسری دسامبر ح

و (پس اين انحالل طلبی چيست؟ چه چيز آنرا به وجود آورده است؟ چگونه است که آتزويستها 
انحالل طلب و منشويکهای وارونه ) يم گفت، که در موردشان بعدًا سخن خواه)١(خداسازان

هستند؟ بطور خالصه، مفهوم اجتماعی و اهميت اجتماعی گروه بندی ايدئولوژيک جديد، در 
  درون حزب ما چيست؟

از نظر ايدئولوژيک عبارت  –انحالل طلبی منشويکها  –انحالل طلبی به مفهوم محدود کلمه 
يای سوسياليست بطور اعم، و انکار هژمونی است از نفی مبارزۀ طبقاتی انقالبی پرولتار

البته اين انکار اشکال . پرولتاريا در انقالب بورژوا دمکراتيک ما، بطور اخص) سرکردگی(
مثال می . گوناگونی به خود می گيرد و کم و بيش به صورتی آگاهانه و حاد و مداوم اتفاق می افتد

ای ارزيابی پرولتاريا در انقالب را به شيوه اولی نقش. توانيم چروانين و پوترسف را نام ببريم
يعنی هر دوی (کرد که کل هيأت تحريريۀ گولوس سوتسيال دمکراتا، حتی قبل از انشعاب 

مجبور به طرد او شد، اگر چه اين کار را به ) مارتينف –آکسلرد  –دان  –پلخانف و مارتف 
را نزد آلمانها در فوروارتس طرد  هيأت تحريريۀ، انحالل طلب پيگير. شکلی ننگ آور انجام داد

ولی برای رعايت حال خوانندگان روسی بيانيۀ خود را در گولوس سوتسيال دمکراتا کرد، 
، )٢(»جنبش اجتماعی روسيه در اوايل قرن بيستم«پوترسف در مقالۀ مربوط به ! منتشر نکرد

که پلخانف هيأت  انديشۀ هژمونی پرولتاريا در انقالب روسيه را چنان با موفقيت محو کرد
  .تحريريۀ انحالل طلب را ترک کرد

انحالل طلبی در مفهوم تشکيالتی، به معنی رد لزوم حزب سوسيال دمکراتيک غيرعلنی و نتيجتًا 
يعنی مبارزه . دست شستن از حزب سوسيال دمکراتيک کارگری روسيه و ترک صفوف آن است

های صنفی و ارگری قانونی، در اتحاديهبا حزب در ستونهای مطبوعات قانونی، در سازمانهای ک



تاريخ هر گونه سازمان حزبی در . های هيأت نمايندگی کارگران و غيرهتعاونيها و در کنگره
. های انحالل طلبی از طرف منشويکها استروسيه در عرض دو سال گذشته، مشحون از نمونه

موردی استناد کرديم که اعضای ما به عنوان نمونۀ به ويژه مشعشع انحالل طلبی، در پيش به آن 
و اين نهاد را از  کميتۀ مرکزی حزب را درهم شکنندمنشويک کميتۀ مرکزی عامدانه کوشيدند 

در دسامبر . ر.ک.د.س.کنفرانس سراسری ح«، که در جزوۀ ۴٢پرولتاری شمارۀ (کار بيندازند 
منشويکها در روسيه به  از کار افتادن تقريبًا کامل سازمانهای غيرعلنی). تجديد چاپ شد» ١٩٠٨

در کنفرانس اخير حزب کال از ساکنين خارجه » هيأت قفقازی«واسطۀ اين واقعيت است که 
تشکيل شده بود، در حاليکه کميتۀ مرکزی حزب، هيأت تحريريۀ گولوس سوتسيال دمکراتا را به 

د، تأييد کرده بود عنوان يک گروه ادبی مجزا که ابدًا با هيچ تشکيالت فعال در روسيه ارتباط ندار
  ).١٩٠٨در آغاز (

منشويکها از سنجيدن همۀ مفاهيم تجليات انحالل طلبی غافلند، يا آنها را پنهان می کنند يا از دست 
آنها گيج می شوند و از فهم اهميت واقعيات معينی عاجز می مانند و در البالی جزئيات، غرايب 

  .تاج عام و درک معنای وقايع نيستندو شخصيتها گير کرده، قادر به بيرون کشيدن استن
و اين بدان معناست که در دورۀ انقالب بورژوايی، جناح اپورتونيست حزب کارگری، در هنگام 

در . بحرانها، تالشی و اضمحالل يا بايد پاک انحالل طلب شود يا به انحالل طلب سواری دهد
راهی از خرده بورژوازی دورۀ انقالب بورژوايی، حزب پرولتری مجبور می شود پيروان هم

داشته باشد که دارای کمترين توان در جذب و هضم ) می گويند Mitlauferکه در آلمانی به آن (
تئوری و تاکتيک پرولتری، کمترين توان در حفظ خود به وقت فروپاشی هستند و از بيشترين 

انبوه  –ده است از هم پاشيدگی آغاز ش. تمايل در به افراط کشاندن اپورتونيسم برخوردارند
قشر روشنفکر از حزب دور . اندروشنفکران و نويسندگان منشويک حقيقتًا مبدل به ليبرال شده

آن . ز هم پاشيدگی سازمانهای منشويکی به حد اعالی خود رسيده استا نتيجتًاو  –شده است 
منشويکهايی که صادقانه با پرولتاريا و مبارزۀ طبقاتی پرولتری و با تئوری انقالبی پرولتاريا 

اند هميشه از اين قبيل منشويکها که اپورتونيسم خود را در انقالب بر و بوده(همراهی می کردند 
اند که آنها نگران عقب افتادن از تغييرات در اوضاع هستند و نمی کردهاين مبنا توجيه می 

» يکبار ديگر در اقليت«خود را ) خواهند پيچيدگيهای مجموعۀ جريان تاريخی را از دست بدهند
يافتند، در اقليت بين منشويکها، و در خود ارادۀ مبارزه عليه انحالل طلبان و توان موفقيت در 

اما همسفران اپورتونيست، تا حد ليبراليسم . اين کار را نمی ديدند صورت دست يازيدن به
پلخانف از دست پوترسف، گولوس سوتسيال دمکراتا از دست چروانين، . پيشروی می کنند

. اند و قس علی هذاکارگران منشويک مسکو از دست روشنفکران منشويک برآشفته شده
اند و بين منشويکها شروع به گسستن کرده منشويکهای طرفدار حزب، مارکسيستهای ارتدکس در

وظيفۀ ما درک . بخاطر منطق امور و بخاطر طرفدار حزب شدن، به بلشويکها نزديکتر می شوند
اين وضعيت و جدا کردن انحالل طلبان از منشويکهای طرفدار حزب و برقراری تماس نزديکتر 

اختالفات اصولی بلکه از طريق با اينان در هر کجا و به هر طريق است، بدون چشم پوشی از 
ايجاد يک حزب واقعًا متحد کارگری که در آن اختالف عقيده نمی بايد بر سر راه تالش مشترک، 

  .حرکت مشترک، مبارزۀ مشترک قرار گيرد
اما آيا همسفران خرده بورژوای پرولتاريا، تنها منحصر به جناح منشويکی است؟ خير، ما قبال 

ايم که آنها را بايد، همانگونه که کل روح مباحثات اشاره کرده ٣٩هم در پرولتاری شمارۀ 
شان نشان می دهد، »جديد«آتزويستهای پيگير و خصلت تمام کوششهای آنها در توجيه تاکتيکهای 

ای کارگران در ای از يک حزب تودههيچ بخش قابل مالحظه. در بين بلشويکها هم جستجو کرد



از جذب تعداد معينی از  –و امری طبيعی است که نتواند  –ند دوران انقالب بورژوايی نمی توا
چنين چيزی، حتی در کشورهای بسيار پيشرفتۀ سرمايه . رنگارنگ اجتناب کند» همسفران«

داری، پس از اتمام يک انقالب بورژوايی نيز اجتناب ناپذير است، زيرا پرولتاريا همواره در 
. زی است و پيوسته از آنها تغذيه و لبريز می شودتماس با بخشهای بسيار متنوع خرده بورژوا

، حزب پرولتری بتواند کامال اين اگرهيچ چيز غيرطبيعی و يا وحشتناک در اين امر وجود ندارد 
اجسام خارجی را جذب کرده، آنها را مهار کند نه اينکه توسط آنها مهار شود و بتواند به موقع 

عًا جسم خارجی بوده و تحت شرايط معينی بايد به ای از اين عناصر واقتشخيص دهد که پاره
در . ر.ک.د.س.از اين حيث، اختالف بين دو جناح ح. وضوح و آشکارا خود را از آنها جدا کند

شده و دليل اين امر را بايد در خود ) يعنی همسفران(اين است که منشويکها بندۀ انحالل طلبان 
مسکو و در خارجه طرد پوترسف و گولوس  منشويکها جست که در روسيه هواداران آنها در

سوتسيال دمکراتا از طرف پلخانف، دليل آنرا ارائه می کند؛ در حالی که در مورد بلشويکها، 
از همان آغاز ثابت کردند که اقليت کوچکی  –آتزويستها و خداسازان  –عناصر انحالل طلب 

  .دانهستند و در همان وهله خنثی شده و سرانجام کنار زده شده
تنها با اندک  –در اينکه آتزويسم همان منشويسم وارونه است و سرانجام کارش به انحالل طلبی 

البته بحث بر سر اشخاص يا گروههای خاص نيست، . می کشد، جای شک وجود ندارد –تفاوتی 
تا حدی که آتزويسم ديگر از جريان ذهنی صرفی که  –بلکه بر سر يک گرايش کلی عينی است 

ای تمايل مجزايی تکوين می يابد، باز ايستاده و به دنبال تبديل شدن به گرايش جداگانهبه صورت 
ای بلشويکها قبل از انقالب قاطعانه اعالم داشتند که اوال، هدف آنها ايجاد گرايش جداگانه. است

در سوسياليسم نبوده بلکه بکار گرفتن اصول اساسی سوسيال دمکراسی مارکسيستی ارتدکس 
بين المللی در شرايط جديد انقالب ما است، ثانيًا آنها وظيفۀ خود را انجام می دهند حتی  انقالبی

اگر اين وظيفه، کار يکنواخت کسل کننده، آرام و دشوار روزمره باشد، حتی اگر تاريخ پس از 
خاتمۀ مبارزه و پس از آنکه امکان عمل انقالبی از ما سلب شد ما را محکوم به پيمودن کوره 

کم توجه ترين خوانندگان هم اين اظهارات را در نشريات . کند» مشروطۀ سلطنتی«ای يک راهه
اين مطلب بمثابۀ يک تعهد اساسی کل جناح بلشويکی . خواهند يافت ١٩٠۵سوسيال دمکراتيک 

به منظور اجرای اين تعهد . حزب، يک انتخاب سنجيدۀ مسير، از اهميت عظيمی برخوردار است
اريا صبورانه دست بکار شده و به آموزش مجدد آن کسانی بپردازد که در الزم بود که پرولت

سوسيال دمکرات روزهای «حتی نوعی (روزهای آزادی جذب سوسيال دمکراسی شده بودند 
شعارهای ما » زنده بودن«و عمدتًا بخاطر حرارت، روح انقالبی و ) هم پديدار گشت» آزادی

ای تعطيل انقالبی به اندازۀ کافی مبارزه جو بودند جلب شده و اگر چه برای مبارزه در روزه
برخی از اين . ليکن فاقد طاقت مبارزه در روزهای کاری در تحت حکومت ضدانقالب بودند

. عناصر تدريجًا به فعاليتهای پرولتری کشيده شدند و جهان بينی مارکسيستی را جذب کردند
ه معنای آنها را درک و هضم کرده باشند و ديگران تنها چند تايی شعار از بر کردند، بدون اينک

تنها می توانستند عبارات کهنه را تکرار کنند بدون اينکه قادر به انطباق دادن اصول قديمی 
سرنوشت بعضی از آنها را می . تاکتيکهای سوسيال دمکراسی انقالبی با شرايط تغيير يافته باشند

در . د دومای سوم را بايکوت کنند مجسم کردتوان بطور ترسيمی، با تحول آنهايی که می خواستن
. آنها در بين بلشويکها اکثريت داشتند اما پرولتاری مستمرًا عليه تحريم مبارزه کرد ١٩٠٧ژوئن 

 ١۴(بلشويکها بودند  اقليتحوادث درستی اين سياست را تصديق کرد و يک سال بعد آتزويستها 
سال . بود» تحريم طلبی«ان مسکو که پايگاه در سازم) ١٩٠٨رأی در تابستان  ١٨رأی در مقابل 

و اهميت کنفرانس  –بعد که اشتباه آتزويسم وسيعًا و مکررًا نشان داده شده بود، جناح بلشويک 



باالخره آتزويسم و التيماتوميسم را که ته ماندۀ آتزويسم  –اخير بلشويکی هم در اينجا نهفته است 
  .حالل طلبی را نابود کرداست، نابود کرد، سرانجام اين شکل خاص ان

در گزارش خود دربارۀ . نکند» انشعاب تازه«پس بگذاريد هيچ کس ما را متهم به ايجاد يک 
ما هر چه در توان داشتيم کرديم و . کنفرانس، اهداف و نگرش خود را مفصال تشريح می کنيم

ز هيجده ماه مشغول ما بيش ا: هيچ چيز را نيازموده رها نکرديم تا رفقای مخالف را ترغيب کنيم
نمی توانيم بدون  –يعنی اتحاد افراد همفکر در حزب  –اما به عنوان يک جناح . به اين کار بوديم

بريدن از يک جناح، مشابه بريدن از يک حزب . اتفاق آراء در باب مسائل اساسی، کار کنيم
. از دست نمی دهنداند، به هيچ وجه امکان کار در حزب را کسانی که از جناح ما بريده. نيست

يعنی بيرون از هر جناح، باقی خواهند ماند و جو عمومی کار » افراد مستقل«آنها يا به صورت 
که حق مشروع  –ای تشکيل دهند حزبی آنها را به داخل می کشد يا سعی خواهند کرد گروه تازه

که در  –مل دهند آنها است، اگر که بخواهند عقيده و تاکتيکهای خاص خود را تبليغ کرده و تکا
را خواهد ديد که ما در قبل کوشيديم  گرايشاتبه زودی تظاهر عملی آن  کل حزباين صورت 

  .مفاهيم ايدئولوژيک آنان را بيان کنيم
برای اين منظور بايد مسير خود را بشناسند، بايد دست از . بلشويکها بايد حزب را رهبری کنند

الفين داخل صفوفشان و ترغيب متزلزلين وقت را تلف ترديد بردارند، بايد در مبارزه عليه مخ
با کاری که موقعيت کنونی از سوسيال  –اين ته ماندۀ آتزويسم  –آتزويسم و التيماتوميسم . نکنند

فرانسه صحبت «در طول انقالب ما آموختيم . دمکراتهای انقالبی طلب می کند، سازگار نيستند
ها و گسترش پهنۀ آن، بيشترين تعداد ۀ مستقيم تودهيعنی برای باال بردن انرژی مبارز» کنيم

ولی حاال در اين زمان رکود، ارتجاع و از هم . شعارهای تهييج کننده را وارد جنبش کرديم
هيچ گريزی از اين (يعنی آرام کار کنيم » آلمانی صحبت کنيم«پاشيدگی می بايست ياد بگيريم که 
يک، پيوسته و قدم به قدم جلو رفته و ذره ذره پيروزی ، سيستمات)نيست تا اينکه اوضاع تغيير کند

هر کسی که اين کار را خسته کننده می يابد، هر کسی که نياز به حفظ و تکامل اصول . کسب کنيم
، درک نمی کند جاده پيچدر اين مرحله و در اين انقالبی تاکتيکهای سوسيال دمکراتيک را 
  .بيهوده نام مارکسيست را بر خود نهاده است

. حزب ما هيچ گونه حرکت به جلويی نخواهد داشت مگر اينکه انحالل طلبی را قاطعانه نابود کند
و انحالل طلبی تنها انحالل طلبی مستقيم منشويکها و تاکتيکهای فرصت طلبانۀ آنها نيست، بلکه 

حزب همچنين منشويسم وارونه يعنی آتزويسم و التيماتوميسم هستند که جلوی انجام وظايف عاجل 
يعنی  –اند وظايفی که تمام خصوصيات منحصر بفرد زمان حاضر در آنها نهفته –را می گيرند 

وظيفۀ استفاده از تريبون دوما و تبديل کليۀ سازمانهای علنی و نيمه علنی طبقۀ کارگر به 
همين مطلب در مورد خداسازی و دفاع از گرايشات خداسازی که از ريشه با . مکانهای مناسب

و باز مشابه آن را می توان دربارۀ عدم درک . مارکسيسم مغايرت دارند، نيز صادق استاصول 
کميتۀ مرکزی  سرنگونیعبارت بود از  ١٩٠٧و  ١٩٠۶بلشويکها از وظايف حزبی گفت که در 

نه فقط لهستانی ها و لتونيايی ها، بلکه حتی (اکثريت حزبی  فاقد حمايتمنشويکی به عنوان بدنۀ 
و اينک اين ) عليه کميتۀ مرکزی بودند که در آن هنگام بطور خالص منشويکی بود بونديستها هم

وظيفه عبارت است از آموزش صبورانۀ عناصر طرفدار اصول حزبی و نزديک کردن آنها به 
بلشويکها زمينۀ حزب گرايی را . يکديگر به منظور بنا کردن حزب واقعًا متحد و قوی پرولتری

 ١٩٠٧- ١٩٠۶و در  ١٩٠٣-١٩٠۵که عليه عناصر ضد حزب در ای با مبارزۀ سرسختانه
، حزب را از جناح خودشان حزب را بنا کنندو اکنون بلشويکها بايد . کردند، فراهم نمودند



بسازند، حزب را با استفاده از زمينۀ مناسبی که در مبارزۀ درون حزبی به دست آمده است، بنا 
  .کنند

. ر.ک.د.س.وضعيت سياسی کنونی و موقعيت عمومی حچنين اند وظايف جناح ما در حزب در 
اين وظايف يکبار ديگر مطرح شد و جزئيات آن در مصوبات کنفرانس اخير . بطور کلی

شرايط تغيير يافته . ای جديد، بازسازی شده استصفوف برای مبارزه. بلشويکی بسط داده شد
ی طريق کنيم و حزب سوسيال بگذار در اين راه ط. راه انتخاب شده است. منظور گرديده است

دمکرات کارگری انقالبی روسيه به سرعت به چنان نيرويی تبديل خواهد شد که هيچ ارتجاعی 
نتواند آنرا به لرزه درآورد و در دور بعدی انقالب ما پيشاپيش کليۀ طبقات مبارز مردم، قرار 

  *.خواهد گرفت
  

  ۴۶پرولتاری شمارۀ 
  ١٩٠٩ژوئيۀ ) ٢۴(١١

  ١۵نين، جلد مجموعه آثار ل
  

  توضيحات
  
جريانی ضد . است» خداسازی«خداسازی، مقصود لنين طرفداران جريان به اصطالح  -١

مارکسيستی، ادبی و فلسفی مذهبی که در دوران ارتجاع استوليپين در بين بخشی از روشنفکران 
» خداسازان«. از مارکسيسم بريده بودند پديد آمد ١٩٠۵-٧حزب که پس از انقالب 

را موعظه می کردند و » سوسياليستی«يک مذهب جديد ) چارسکی، بازارف و تعدادی ديگرلونا(
جلسۀ وسيع هيئت تحريريۀ پرولتاری جريان . سعی داشتند مارکسيسم را با مذهب آشتی دهند

چنين «را محکوم کرد و در قطعنامۀ مخصوصی اعالم کرد که فراکسيون بلشويک » خداسازی«
را در » خداسازی«لنين خصلت ارتجاعی . را رد می کند» علمی انحرافاتی از سوسياليسم

  .، برمال کرد»ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«
چهار جلد آن از (، يک اثر منشويکی در پنج جلد جنبش اجتماعی روسيه در اوايل قرن بيستم -٢

آن سردبيران . که اختصاص به تاريخ انقالب روسيه داشت) به چاپ رسيد ١٩١١تا  ١٩٠٩
پلخانف در اصل يکی از سردبيران بود . پوترسف. ماسلوف و آ. مارتف، پ. ل: عبارت بودند از

ای از پوترسف در جلد اول، که نظريات بخاطر عدم توافق با گنجاندن مقاله ١٩٠٨اما در اواخر 
  .ای ارائه می داد، استعفا کردانحالل طلبانه

تا  ١٩٠٩در ژنو از . ان کميتۀ بوند در خارجگاهنامۀ ارگ): صدای بوند( ی بونداکاتکلي -٣
  .پنج شماره از آن انتشار يافت. منتشر شد ١٩١١

  
  

  انحالل طلبان افشا می شوند
  

                                                 
در اين نشريات . اند، اخيرًا منتشر شده)٣( ٢و اتکليکی بوندا شمارۀ  ١٥گولوس سوتسيال دمکراتا، شمارۀ  *

ای در شمارۀ بعد هايی از انحالل طلبی گرد آمده است که نيازمند تحليل و ارزيابی در مقالۀ جداگانهنمونه
  .پرولتاری است



  
خوانندگان ما البته اطالع دارند که در خالل سال گذشته، حزب ما مجبور بوده است که با به 

انحالل طلبان، يعنی بی . ای در سوسيال دمکراسی مواجه شوداصطالح جريان انحالل طلبانه
 –پرواترين اپورتونيستها اين نظر را تبليغ می کنند که حزب سوسيال دمکراتيک غيرعلنی 

خوانندگان ما همچنين آگاهند که بلشويکها عليه . در روسيۀ امروز الزم نيست –. ر.ک.د.س.ح
در حدی که کنفرانس  اين جريان انحالل طلب مبارزه به راه انداختند و آنرا ادامه دادند، حداقل

انحالل طلبی را به قاطعانه ترين و برگشت ناپذيرترين ) ١(١٩٠٨سراسری حزب در دسامبر 
بخش ديگر بونديستها عليه انحالل طلبی (صورت در مقابل آرای منشويکها و بخشی از بونديستها 

  .محکوم کرد) برخاستند
نه تنها نپذيرفت که انحالل ) ٢(تاليکن ارگان رسمی فراکسيون منشويک، گولوس سوتسيال دمکرا

گرفت و هر گونه شرکت خود را » ایمغرور و نجيبانه«طلب بوده، بلکه برعکس قيافۀ غريب 
اما گولوس سوتسيال دمکراتا . واقعيات آنها را محکوم ساخت. در انحالل طلبی منکر شد

دنونيک سوتسيال  ٩رۀ شمارۀ اخير نشريۀ پلخانف، يعنی شما. بزرگوارانه واقعيات را انکار کرد
فوق العاده ارزشمند است، زيرا در آن يکی از رهبران منشويسم ) ١٩٠٩اوت ) (٣(دمکراتا

اين تنها اهميت دنونيک نبوده، اما اين جنبۀ موضوع است که . کامال انحالل طلبی را افشا می کند
  .ما می بايد بدوًا به آن برخورد کنيم

در اعتراض ) در سنت پترزبورگ(ويکهای ناحيۀ ويبورگ ای از منشپرولتاری نامه ۴۵شمارۀ 
تجديد چاپ ) ١٩٠٩مه ( ١۴اين نامه در گولوس شمارۀ . به انحالل طلبان منشويک منتشر ساخت

هيأت تحريريۀ پرولتاری وانمود می کند که در نامۀ «:خاطرنشان می کنند که سردبيرانشده و 
گولوس سوتسيال دمکراتا را مشاهده کرده  از روزنامۀ دور شدنرفقای ويبورگ گامی در جهت 

  .»...است 
عقايد انحالل طلبانه در مقالۀ منتشره در  کل محتوایمؤلف آن، . دنونيک پلخانف منتشر می شود

ای که کال به عالوه در مقاله(گولوس را بدون کوچکترين شرطی از طرف سردبيران  ١۵شمارۀ 
پلخانف در اين رابطه از نامۀ . نشان می دهد) نظريات واحد همان سردبيران را بيان می کرد
اين نامه نشان می دهد که چگونه سازمانهای «:رفقای ويبورگ نقل قول می آورد و می گويد

» جديد«کارگری وسيعی به دفعات تحت نفوذ افرادی قرار می گيرد که حزب را به بهانۀ کار 
پلخانف ادامه ! را می آورد» انهبه«هميشه هم گولوس همين ). ١٠دنونيک، ص (»اندترک کرده
چنين نفوذی، ابدًا نفوذ سوسيال دمکراتيک نيست؛ روح اين نفوذ مطلقًا دشمن سوسيال «:می دهد

  ).١١ص (»دمکراسی است
گولوس سوتسيال دمکراتا، نقل  ١۵و بدين ترتيب پلخانف نامۀ رفقای ويبورگ را بر ضد شمارۀ 

؟ آيا زمانی که »وانمود می کند«عيت چه کسی در واق: ما از خواننده می پرسيم. می کند
بود يا وانمود کردن از » در حال وانمود کردن«پرولتاری گولوس را به انحالل طلبی متهم کرد 

  جانب گولوس بود که هر گونه ارتباط خود را با انحالل طلبی منکر شده بود؟
افشا شد که تا همين هيأت تحريريۀ گولوس افشا شده است و توسط پلخانف  عدم صداقت ادبی

  .اواخر يکی از اعضای آن بود
  .اما اين به هيچ وجه تمام مطلب نيست

دان آمده است که شهرت .ای به امضای افدر مقاله) ١٩٠٩ژوئن (١۵در گولوس شمارۀ 
مبرا می » تهمت باطل و زشت انحالل طلبی«بخاطر غيرفراکسيونی بودن، او را از ) ۴(پراودا



گولوس بخاطر اتهام انحالل طلبی . ز اين نمی شد حق مطلب را ادا کردبهتر ا). ١٢ص (سازد 
  .چنان به چهره خشم موقرانه و مغرورانه گرفته است که مشکل بتوان از آن بهترش را آورد

عقايد انحالل طلبانۀ يکی از مقاالت گولوس  کل محتوایمؤلف . دنونيک پلخانف منتشر می شود
چرا از «:منشويکهايی که در آن عقايد شريکند اعالم می کندرا نشان می دهد و به  ١۵شمارۀ 

). ۵ص (»ايد؟اتهام انحالل طلبی ناراحت می شويد در حالی که شما حقيقتًا مرتکب اين گناه شده
را نه تنها می ] که پلخانف به بررسی آن پرداخته ١۵مؤلف مقالۀ گولوس شمارۀ ) [۵(رفيق اس«

اش تشريح و از آن دفاع می ای را که در نامهتهم کرد، زيرا نقشهتوان بلکه بايد به انحالل طلبی م
رفيق اس در مقالۀ خود ). ۶دنونيک، ص ( »کند در واقع چيزی بجز نقشۀ انحالل حزب ما نيست

يعنی با هيأت تحريريۀ گولوس بيان می » هيأت نمايندگی قفقاز«به وضوح همبستگی اش را با 
  .ء را در اين هيأت داشتدارد که همه می دانند دو سوم آرا

  :پلخانف می افزايد
در اين گفته، . راه سوم در بين نيست. يا انحالل طلبی يا مبارزه عليه آن: بايد انتخاب کرد« 

البته منظور من رفقايی است که نه بخاطر منافع شخصی خود، بلکه به وسيلۀ منافع آرمان 
نافع شخصی هدايت می شوند، برای برای کسانی که به وسيلۀ م. مشترک ما هدايت می شوند

می انديشند، برای آنها البته راه  –! ای همو چه سابقه –کسانی که تنها به سوابق انقالبی شان 
افراد بزرگ و کوچک اين قماش می توانند و حتی بايد در لحظۀ فعلی بين . سوم وجود دارد

رايط موجود، آنها جريان انحالل طلب و جريان ضد انحالل طلب مانور بدهند؛ تحت ش
های ممکن را بياورند تا پاسخ صريح به اين پرسش ندهند که آيا مجبورند قوی ترين بهانه

تمثيل و «الزم است با انحالل طلبی مبارزه کرد يا نه؛ آنها مجبورند برای فرار از پاسخگويی 
ا ضد انحالل طلب ي –بتراشند، زيرا هنوز هيچکس نمی داند کدام جريان » فرضيات جعلی

غالب خواهد شد و اين سياستمداران زيرک می خواهند به هر ترتيب در جشن  –انحالل طلب 
تکرار می کنم، برای . شرکت کنند، آنها می خواهند به هر قيمت طرف پيروزمندان را بگيرند

اما رفيق اس احتماال با من موافق است اگر بگويم که آنها . چنين افرادی راه سوم وجود دارد
آنها ارزش گفتگو . می باشند )۶(»عروسکان خيمه شب بازی«نبوده بلکه فقط  صادقمردم 

طور شما هر «:را ندارند؛ آنها فرصت طلب مادرزاد هستند؛ چنين است شعار آنها
  )٧-٨دنونيک، ص (».»بخواهيد

پنجمين و آخرين بازی از صحنۀ . در مورد يک موضوع جدی... اين را می گويند تذکر مؤدبانه 
فالن سردبير با . در روی صحنه، همۀ سردبيران گولوس، به استثنای يکی حاضرند .اول

اتهامات انحالل طلبی عليه ما نه فقط احمقانه «:طمطراق خاصی، خطاب به تماشاچيان می گويد
  .»اندعامدًا ناصادقانهبلکه 

 يعنی سردبير گولوس که به تازگی، به سالمت از هيأت» او«همان اشخاص و : ٢صحنۀ 
؛ او وانمود می کند که به هيچ يک از سردبيران توجه ندارد و )٧(تحريريه استعفا داده است

يا انحالل طلبی يا مبارزه عليه «:خطاب به مقاله نويس اس که در کنار سردبيران است می گويد
راه سوم تنها مال صاحبان سوابق انقالبی است که مانور می کنند، که بهانه برای عدم . آن

رفيق اس احتماال با من موافق . ويی صريح می آورند، که منتظرند ببيند کی غالب می شودپاسخگ
آنها ارزش گفتگو را . است که اينها مردم صادقی نيستند بلکه عروسکان خيمه شب بازی هستند

  .»طور شما بخواهيدهر  –آنها فرصت طلب مادرزاد هستند، شعار آنها چنين است : ندارند
حقيقتًا با پلخانف  –رفيق اس که از جمع منشويکی است  –د داد که آيا رفيق اس زمان نشان خواه

موافقت می کند يا اينکه ترجيح می دهد مانند رهبرانش عروسک خيمه شب بازی و فرصت طلب 



يک (اگر پلخانف، پوترسف : يک چيز را می توان با اطمينان، از قبل گفت. مادرزاد باقی بماند
و عروسکان خيمه شب بازی که ) دنونيک ١٩طبق گفتۀ پلخانف در ص » انحالل طلب متقاعد«

منشويک به  کارگراناست، کامال نظراتشان را در مقابل » طور شما بخواهيدهر «شعارشان 
ده درصد را هم نخواهيد يافت که بر له پوترسف و بر له  در مجموعوضوح بيان کنند، مطمئنًا 

اظهارات . از اين مطلب مطمئن باشيد. باشند» اهيدطور شما بخوهر «کسانی که می گويند 
هر «منشويک هم از پوترسف و هم از کسانی که می گويند  کارگرانپلخانف برای متنفر ساختن 

وظيفۀ ما اين است که منشويکهای طبقۀ کارگر، به ويژه آن . کفايت می کند» طور شما بخواهيد
دنونيک  ٩ها قرار نمی گيرند را با شمارۀ ای که به سهولت تحت تأثير تبليغات بلشويکدسته

وظيفۀ ما اين است مراقبت کنيم که منشويکهای طبقۀ کارگر اکنون بطور . پلخانف کامال آشنا کنيم
هر «اختالفات بين پلخانف از طرفی و پوترسف و آنهايی که می گويند  شالودۀ ايدئولوژيکجدی 

  .از طرف ديگر را، روشن کنند» طور شما بخواهيد
اسنادی را عرضه می کند که فوق  ٩ربارۀ اين مسئلۀ مهم و ويژه، پلخانف در دنونيک شمارۀ د

و ! »آفرين بر تحديد حدود کلی«:پلخانف ندا درمی دهد. العاده ارزشمند اما بسيار ناکافی است
پلخانف آتزويستها، التيماتوميستها و (برای تثبيت مرز بين بلشويکها و آنارکوسنديکاليستها 

ما منشويکها بايد حدود خود «درود فرستاده و اعالم می کند که ) سازان ما را چنين می نامدخدا
مرز کلی البته ما بلشويکها هم که در پيش ). ١٨دنونيک ص (»را با انحالل طلبان مشخص کنيم

ايم، با تمام وجود خود را در اين خواست تحديد حدود کلی در بين فراکسيون را تثبيت کرده مان
ما با بی صبری در انتظار اين مرزبندی کلی در بين منشويکها به . شويکی، شريک می دانيممن

خواهيم ديد که آيا اين . قرار خواهد گرفت کجاخواهيم ديد که مرز کلی بين آنها، در . سر می بريم
  .است يا نه کلیمرز، واقعًا 

نوان انشعاب بر سر يک پلخانف انشعاب در صفوف منشويکها را در باب انحالل طلبی، به ع
اما در همان حال، اطالعاتی عرضه می کند که نشان می دهد . مسئلۀ تشکيالتی مجسم می کند

هيچ پلخانف دو مرز مشخص کرده است که  تاکنون. مسئله فراتر از چارچوب تشکيالتی است
مرز نخست بطور قطع پلخانف را از . را هنوز نمی توان شايستۀ عنوان کلی دانست يک
، »سياستمداران فراکسيونی«وترسف جدا می کند، مرز دوم او را بطور غيرقطعی از پ

پلخانف راجع به پوترسف می . عروسکان خيمه شب بازی و فرصت طلبان مادرزاد، جدا می کند
اما مطلب بيش از . »مانند يک انحالل طلب متقاعد سخن می گفت« ١٩٠٧گويد که او در پاييز 

لفاظی پوترسف دربارۀ مسئلۀ تشکيالتی، پلخانف به کار دسته جمعی  گذشته از اين. اين است
استناد کرده و می گويد که او، » جنبش اجتماعی روسيه در اوايل قرن بيستم«مشهور منشويکها 

حتی پس از (يعنی پلخانف از هيأت تحريريۀ اين سمپوزيوم استعفا کرد زيرا مقالۀ پوترسف 
ويس که به خواست پلخانف و به وساطت دان و مارتف تصحيح و اصالحات مجدد روی پيش ن

من کامال متقاعد شدم که مقالۀ «او در دنونيک می نويسد . برای او قابل قبول نبود) انجام شد
ای که من متوجه شدم که افکار انحالل طلبانه«). ٢٠ص (»پوترسف را نمی توان تصحيح کرد

ی گرفته و او کال توان ديدن زندگی اجتماعی پوترسف در مانهايم بيان کرد، در ذهن او سخت جا
). ١٩-٢٠ص (»و امروز و گذشتۀ آنرا، از ورای چشمهای يک انقالبی از دست داده است

  ).٢٠ص (»راه من و او يکی نيست... پوترسف، رفيق من نيست «
اش به آن مسئله در اينجا ابدًا يکی از آن مشکالت فعلی تشکيالتی نيست که پوترسف در مقاله

عقايد بنيادی برنامه و تاکتيک سوسيال مسئله بر سر آن . اشاره نکرده يا نمی توانسته اشاره کند



منشويکی است که تحت  جمعی» کار«توسط » منحل شدن«است که در حال  دمکراتيک
  .منشويکی مارتف، ماسلف و پوترسف انتشار يافت جمعیسردبيری 

فی نيست که از پوترسف گسست و تذکر برای مشخص کردن مرز واقعًا کلی، در اينجا کا
اين کار مستلزم اين است که بطور . داد» طور شما بخواهيدهر «ای هم به قهرمانان »مؤدبانه«

پوترسف توان نگريستن به زندگی «دقيق و مفصل آشکار کرد که کجا، کی، چرا و چگونه 
گويد که انحالل طلبی  پلخانف می. »اجتماعی را از ورای چشمان يک انقالبی از دست داده است

شراب ) انحالل طلبان(نزد آنان «). ١٢ص (»باتالق ننگين ترين اپورتونيسم منتهی می شود«به 
تازه، تبديل به مايع بسيار ترشی شده است که فقط به درد تهيۀ سرکۀ خرده بورژوازی می 

ولتری نفوذ گرايشات خرده بورژوايی را در محيط زيست پر«انحالل طلبی ). ١٢ص (»خورد
ام به رفقای منشويک با نفوذ ثابت کنم که آنها من مکررًا سعی کرده«). ١۴ص (»تسهيل می کند

با نشان دادن گهگاه آمادگی برای همراهی کردن با آقايانی که کم و بيش دچار عفن اپورتونيسم 
انحالل طلبی مستقيمًا به باتالق تيره «). ١۵ص (»هستند، مرتکب اشتباه فاحشی می شوند

ص (»اپورتونيسم و اميال خرده بورژوايی که خصم سوسيال دمکراسی است، منتهی می شود
تمام اين اظهارات پلخانف را با به رسميت شناختن پوترسف به عنوان يک انحالل طلب ). ١۶

کامال روشن است که پوترسف توسط پلخانف به عنوان يک اپورتونيست . متقاعد، مقايسه کنيد
شده ) بهتر است بگوييم که توسط پلخانف به رسميت شناخته(توصيف  دمکرات خرده بورژوا

که توسط کليۀ نويسندگان متنفذ فراکسيون  –کامال روشن است که تا جايی که منشويسم . است
می  سهيم) جنبش اجتماعی] کتاب[در (در اين پوترسفيسم  –نمايندگی می شود ) بجز پلخانف(

گرايش اپورتونيستی خرده پذيرش منشويسم به عنوان يک شود، تا آن حد را پلخانف اکنون با 
فراکسيون اپورتونيست خرده پلخانف منشويسم را بدين سبب يک . تصديق می کند بورژوايی
تلقی می کند که بمثابۀ يک فراکسيون، پوترسف را مورد مرحمت قرار داده و وی را  بورژوا

  .تحت الحمايه می گيرد
ی ا هتنها بماند، اگر نتواند قسمت اعظم يا حداقل بخش قابل مالحظاگر پلخانف : نتيجه روشن است

ها و  هاز منشويکها را دور خود جمع کند و اگر موفق نشود در مقابل کليۀ کارگران منشويک ريش
تجليات اين اپورتونيسم خرده بورژوايی را برمال سازد، در اين صورت ارزيابی ما از منشويسم 

رسد که از نظر تئوری برجسته ترين بوده و منشويکها را با  توسط منشويکی به اثبات می
  .به پيش برده است ١٩٠۶-١٩٠٧تاکتيکهای 

خواهد داشت که  آنقدر قدرتادعايی پلخانف، » منشويسم انقالبی«زمان نشان خواهد داد که آيا 
، بزند دست به مبارزه عليه کل حلقۀ نظرياتی که به پوترسف و انحالل طلبی پر و بال داده است

  .يا نه
پلخانف زمانی که از مرزبندی کلی در بين بلشويکها سخن می گويد، مارکسيستهای بلشويک، 

مقايسه می کند که به هر مزخرفی و به هر ريسمانی ) ٨(سوسيال دمکراتها را با اوزيپ گوگول
حاال پلخانف به شوخی می گويد که . متشبث می شد) و خداسازی) ٩(از جمله امپيريوکريتيسيسم(

، بيرون کردن ضد مارکسيستها و دور »تميز کردن فضای دور خود«اوزيپ بلشويکها شروع به 
  .و مزخرفات ديگر کرده است» ريسمان«انداختن 

ی جزئی نگذاشته بلکه مسألۀ بنيادی و بسيار جدی را ا هلطيفۀ پلخانف تنها دست بر روی مسأل
جريان در اين چارچوب، بيشتر به  کدام برای سوسيال دمکراسی انقالبی مطرح می کند، يعنی

در محيط زيست  بورژوا دمکراتيکبه عبارت ديگر به نفع نفوذ  –مهمل » ريسمان«نفع 
های مشاجرات فراکسيونی، تمام تحوالت ممتد مبارزه »ظرافت«تمام . کار کرده است –پرولتری 



که فعال اغلب با (» فراکسيونيسم«تمام اين  –در باب مصوبات گوناگون، شعارها و غيره 
 بيش از همه مشوق بی پرنسيپیمحکوم می شود که » فراکسيونيسم«فريادهای تو خالی عليه 

کدام جريان : به اين مسألۀ بسيار جدی و بنيادی سوسيال دمکراسی روسيه برمی گردد که) است
که  نفوذی(در اين چارچوب به نفوذ بورژوا دمکراتيک بيشترين خوش خدمتی ها را کرده است 

تا حدی در طول انقالب بورژوايی در روسيه درست مانند هر کشور سرمايه داری ديگر اجتناب 
هر جريانی در سوسيال دمکراسی قهرًا از هواداری تعداد کمتر و بيشتری، از ). ناپذير بوده است

نه فقط پرولتاريای خالص، بلکه نيمه پرولتاريا و عناصر نيمه خرده بورژوا برخوردار است؛ 
کمتر تابع آنها بوده، سريعتر خود را از آنها می رهاند و بهتر  کدام جريانمسأله در اين است که 

حکمت اوزيپ مارکسيست، پرولتری و سوسياليست در ارتباط با . با ايشان مبارزه می کند
  .ليبرال، آنارشيست، خرده بورژوا و ضد مارکسيست در اينجا است» خرده ريسمان«

مارکسيسم کم و بيش محدودی است که با ناپختگی درک «ارکسيسم بلشويکی پلخانف می گويد م
اجازه دهيد نگاهی . است» کم و بيش وسيع و دقيق«نوع منشويکی مارکسيسم ظاهرًا . »شده است

بيندازيم، و ) ١٩٠٣-١٩٠٩(به نتايج انقالب، نتايج شش سال از تاريخ جنبش سوسيال دمکراسی 
خرده «کرده و به » مرزبندی کلی«های بلشويک قبال اوزيپ! اين سالها چه سالهايی بودند

کنار «و » ندا هبيرون کرد«خرده بورژوازی بلشويک که اکنون ناله سر داده که او را » ريسمان
  .اندرا نشان داده» راه خروجی«، »ندا هگذاشت

سمی اوزيپ منشويک ثابت کرده است که شخصيت دست تنهايی است که هم از هيأت تحريريۀ ر
منشويکی و هم از هيأت تحريريۀ جمعی مهم ترين کار منشويکی استفاده کرده، معترض تنهايی 

ها  هدر هيأت تحريري هر دوو انحالل طلبی می باشد که » اپورتونيسم خرده بورژوايی«عليه 
منشويک، به بند کشيده » خرده ريسمان«ثابت شده است که اوزيپ منشويک توسط . مسلط اند
او ريسمان را انتخاب نکرد، ريسمان او را انتخاب کرد، او بر ريسمان چيره نشد، . شده است

  .ريسمان بر او چيره شد
خواننده به ما بگويد که آيا ترجيح می دهد در موضع اوزيپ بلشويک باشد يا اوزيپ منشويک؟ 

ری با به ما بگوييد آيا آن مارکسيسمی که در تاريخ جنبش کارگری ثابت کرده پيوند استوارت
خرده بورژوازی مقابله می کند » خرده ريسمان«سازمانهای پرولتری دارد و بهتر با 

  است؟» مارکسيسم محدود و ناپخته«
  

  ۴٧ – ۴٨پرولتاری 
  ١٩٠٩سپتامبر ) ١٨(۵

  ١۶مجموعه آثار لنين، جلد 
  

  توضيحات
  
يس در در پار.) ر.ک.د.س.پنجمين کنفرانس ح. (ر.ک.د.س.ح) دسامبر(کنفرانس سراسری  -١
نماينده که حق  ١۶کنفرانس با حضور . برگزار شد) ١٩٠٩ژانويۀ  ٩-٣(١٩٠٨دسامبر  ٢٧-٢١

سوسيال دمکرات لهستانی  ۵منشويک،  ٣بلشويک،  ۵: سخنرانی و رأی دادن داشتند تشکيل شد
او گزارشی در کنفرانس با عنوان . لنين بود. ر.ک.د.س.نمايندۀ کميتۀ مرکزی ح. بونديست ٣و 
ارائه داد و همچنين دربارۀ گروه سوسيال دمکرات در دوما، » حاضر و وظايف حزبشرايط «

در کنفرانس بلشويکها عليه دو نوع اپورتونيسم . مسائل تشکيالتی و ساير مسائل سخنرانی کرد



طبق پيشنهاد لنين، کنفرانس انحالل طلبی را محکوم . انحالل طلبان و اتزويستها:مبارزه کردند
زمانهای حزبی را فراخواند تا با تمام نيرو عليه تالشهايی که برای انحالل حزب ساخت و تمام سا

  .می شد مبارزه نمايند
مراجعه » انحالل انحالل طلبی«و » در راه«برای ارزيابی تصميمات کنفرانس به مقاالت لنين 

  .نماييد
طلب در  ارگان منشويکهای انحالل –) صدای سوسيال دمکرات( گولوس سوتسيال دمکراتا -٢

  .  ابتدا در ژنو و سپس در پاريس انتشار يافت ١٩١١تا دسامبر  ١٩٠٨خارجه بود؛ از فوريۀ 
ارگانی که بطور غير  –) يادداشت روزانۀ يک سوسيال دمکرات( دنونيک سوتسيال دمکراتا -٣

شماره به چاپ  ۴۶در مجموع . منتشر شد ١٩١٢تا آوريل  ١٩٠۵منظم توسط پلخانف بين مارس 
  .در پتروگراد از سر گرفته شد ولی فقط يک شماره به چاپ رسيد ١٩١۶انتشار آن در . رسيد
به عنوان  ١٩١٢تا  ١٩٠٨نشريۀ انحالل طلب منشويک که در وين از ): ی وين(پراودا -۴

، در تمام »غير فراکسيونی«اين نشريه زير پوششی . ارگان فراکسيونی تروتسکی منتشر شد
حالل طلب ارائه می داد و از آتزويستها و التيماتوميستها هم حمايت مسائل اساسی نقطه نظر ان

  .تروتسکی و پراودايش سازمان دهندگان بلوک ضد حزبی اوت بودند ١٩١٢در . می کرد
۵- S  - Silvestr Djibladze – انحالل طلب گرجی منشويک.  
۶- Toy manikins –  به عروسکهايی نامی است که در داستانی با همين عنوان توسط شچدرين

آنها مغز «:ايزوروف دربارۀ آنها گفت. ايزوروف آنها را ساخته بود داده شداستاد ماهر که 
  ».ندارند، آنها هيچ کاری نمی کنند، آنها هيچ ميلی ندارند، ولی در عوض ظاهر چشمگيری دارند

اين  پيشروی. پلخانف عضو هيأت تحريريۀ ارگان منشويکی گولوس سوتسيال دمکراتا بود -٧
روزنامه به سمت انحالل طلبی منجر به اين شد که پلخانف با ديگر اعضای هيأت تحريريه 

نخست با اعالم استعفا . او از همکاری با نشريه دست کشيد ١٩٠٨در دسامبر . اختالف پيدا کند
که توسط انحالل طلبان » جنبش اجتماعی در روسيه«از هيأت تحريريۀ مجموعۀ پنج جلدی 

استعفای رسمی پلخانف از هيأت . و بعدها از هيأت تحريريۀ گولوس نيز استعفا دادمنتشر شد، 
  .اتفاق افتاد ١٩٠٩مه ) ٢۶(١٣تحريريۀ گولوس در 

  .بازرس کل: گوگول.و.اوزيپ، شخصيت کمدی ن -٨
ذهنی در فلسفۀ بورژوازی که در اواخر  –جريان ايده آليست : امپيريوکريتيسيسم يا ماخيسم -٩

. از نام فيلسوف اتريشی ارنست ماخ است» ماخيسم«عنوان . پديد آمدقرن نوزده 
امپيريوکريتيسيسم وجود عينی جهان مادی و قوانين آنرا نفی می کند و اشياء را کليت احساسات 

نظريات فلسفی امپيريوکريتيسيستها بر بنياد مفهوم ايده آليستی از تجربه . می داند
قرار دارد که آنها به عنوان ) از اينجا است» تجربۀ انتقادی«يعنی فلسفۀ » امپيريوکريتيسيسم«(

  .آنرا درک می کنند –مستقل از جهان خارجی  –مجموع کل تجربيات و احساسات بشری 
باگدانف، (تئوری ماخ و مريدان روسی او را » ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«لنين در کتابش، 

  .ی قرار دادا همورد انتقاد خرد کنند) بازاروف و ديگران
  
  

  شيوه های انحالل طلبان و وظايف حزبی بلشويکها
  

  )گزيده ( 
  



انحالل طلبی پديدۀ اجتماعی عميقی است که با وضع ضدانقالبی بورژوازی ليبرال، با از هم 
ليبرالها و دمکراتهای خرده . پاشيدگی و تالشی خرده بورژوازی دمکرات، ارتباط ناگسستنی دارد

روش می کوشند روحيۀ حزب سوسيال دمکرات انقالبی را تضعيف کنند، آنرا  بورژوا با هزاران
تحليل برده و متالشی سازند تا راه را برای انجمنهای قانونی کارگران که احتمال دارد در آنها 

و در چنين ايامی انحالل طلبان هم از نظر ايدئولوژيک و هم از نظر . پيروز شوند، باز نمايند
. ترين يادگار انقالب ديروز و مهم ترين سنگر انقالب فردا، مبارزه می کنندتشکيالتی با مهم 

که حزب از آنها چيزی بجز مبارزۀ صادقانه، مستقيم و بدون هيچ قيد و شرط (گولوسيست ها 
. انددر خدمت انحالل طلبان قرار گرفتههای خود با سفسطه) عليه انحالل طلبان را نمی خواهد

يا بايد عليه انحالل طلبی مبارزه : ويسم را بر سر دو راهی قرار داده استتاريخ ضدانقالب، منش
در واقع منجر به  –يعنی آتزويسم و التيماتوميسم  –منشويسم وارونه . کند يا همدست آن شود

دربارۀ دوما و فعاليت قانونی، کوشش در حفظ » نزاع«ادامۀ : تقويت انحالل طلبی می شود
به  در واقعنکردن آن با دورۀ تاريخی جديد و شرايط تغيير يافته، تشکيالت قديمی و متناسب 

  .معنی سياست عدم تحرک انقالبی و تخريب سازمان غيرعلنی است
و ماکسيموف (» مرکزی«يک وظيفۀ  –اند بلشويکها، با وظيفۀ نبرد در دو جبهه روبرو شده

حفظ و تحکيم تشکيالت سوسيال ). جوهر آنرا نفهميده که در اينجا فقط ريا و ديپلماسی می بيند
 به منظوردمکراتيک غيرعلنی، بدون بازسازی منظم، گام به گام و عاری از انحراف آن، 

» دژهای«کار مداوم از طريق به منظور روياروئی موفقيت آميز با دوران دشوار کنونی، 
  .امکانات قانونی از هر نوع، ناممکن است

چه کسی آنرا انجام خواهد داد؟ همان شرايط . اندکردهشرايط عينی اين وظيفه را به حزب حکم 
را در کليۀ فراکسيونها و بخشهای حزبی، بخصوص  نزديک شدن اعضای طرفدار حزبعينی، 

نزديک شدن بلشويکها را با منشويکهای طرفدار حزب و با منشويکهايی از نوع رفقای ويبورگ 
بلشويکها به سهم خود به وضوح . نددر سنت پترزبورگ و پلخانفيست های خارجه، حکم می کن

کليۀ نياز به چنين نزديکی ای را اعالم می دارند و برای اين منظور ما فراخوانی خطاب به 
که قادر به نبرد آشکار عليه انحالل طلبی و حمايت آشکار از پلخانف هستند و  منشويکهايی

اين نزديکی به سرعت . نيمالبته، خطاب به کليۀ کارگران منشويک قبل از ديگران، صادر می ک
توافقی : رسيد توافقو بطور جامع صورت خواهد گرفت، اگر چنانچه بتوان با پلخانفيست ها به 

بر مبنای مبارزه برای حزب و اصول حزبی، عليه انحالل طلبی، بدون هيچ مصالحۀ 
خط  حدودۀچارچوب مايدئولوژيک و بدون استتار اختالفات تاکتيکی و ديگر اختالفات عقيدتی در 

بگذار کليۀ بلشويکها و به ويژه بلشويکهای طبقۀ کارگر در نواحی مختلف هر . مشی حزب
  .کوششی بنمايند تا به چنين توافقاتی برسند

اگر معلوم شد که پلخانفيست ها دچار ضعف بسيار يا عدم سازماندهی هستند، و يا مايل به توافق 
ک مسير طوالنی تری به همان هدف نزديک کردن نيستند، در آن صورت ما بايد از طريق ي

در اين صورت . شويم، اما در هر صورت در آن مسير پيشروی کرده و به آن خواهيم رسيد
فراکسيون بلشويک بطور فوری و بالواسطه، تنها سازندۀ حزب در زمينۀ کار عملی خواهد بود 

تسريع اين سازندگی ما از بذل هر کوششی برای ). زيرا کمک پلخانف تنها کمک ادبی است(
های گولوسيست ها و ماکسيموفيست ها دريغ نکرده و نسبت به طفره رفتنهای مذموم و سفسطه

بی رحم خواهيم بود؛ هر دو آنها را در هر گام مربوط به کارهای عملی حزبی افشا می کنيم و 
  .ماهيت ضد حزبی شان را در مقابل پرولتاريا رسوا خواهيم کرد



تاکتيکهای سوسيال دمکراتيک پرولتری و انقالبی خود را بر سراسر انقالب طبقۀ کارگر، مهر 
هيچ يک از کوششهای ليبرالها، انحالل طلبان و همدستان انحالل . بورژوايی روسيه زده است

با آنانی که می خواهند  همراهو کارگران پيشرو . طلبی نمی تواند بر اين واقعيت سرپوش بگذارد
آنانی که نمی خواهند به آنها کمک کنند يا نمی توانند به آنها کمک کنند،  هعليبه آنها کمک کنند 

  .حزب انقالبی سوسيال دمکراتيک را خواهند ساخت و به تکميل آن خواهند پرداخت
  

  ۵٠پرولتاری شمارۀ 
  ١٩٠٩) دسامبر ١١(نوامبر ٢۵

  ١۶مجموعه آثار لنين، جلد 
  
  

وحدت یبه سو  
 
 

ۀ    يش، در فوري رانس       ٢در نشريۀ شمارۀ    ١٩٠٩درست يك سال پ ار آنف ا آ رات، م سوسيال دمك
رار دادن     ) ١(حزبی حزب کارگر سوسيال دمكرات روسيه ه منظور از آن ق وديم آ را مشخص نم

زب   حيح«ح يری ص س از  » در مس ی و   «پ دت سياس دان وح ال فق ك س دگی، ي ال پراآن ك س ي
ی     ه روی حزب ی و دنبال ی عمل ال ب ك س دئولوژيك، ي ود » اي ۀ (ب ان  ). »در راه«مقال ا خاطرنش م

ه   ساختيم آه بحران شديدی آه بر حزب ما اثر گذارده، بدون ترديد، نه صرفًا بحران تشكيالتی بلك
وده است      ز ب دئولوژيكی و سياسی ني اآتيكی       . همچنين بحران اي ه تصميمات ت ن واقعيت را آ ا اي م

ارزۀ موفق       رد، ضامن مب ز تشكيالت    آنفرانس وظايف اساسی را به درستی حل و فصل آ يت آمي
ديم ۀ آن دورۀ ضدانقالبی می دي اق افكنان أثيرات نف ه ت ی علي ارگران از : حزب ل حزب آ د آام تأيي

ك  يال دمكراتي ای سوس ر و تاآتيكه ر آشوب اخي انی و پ ی خود ناشی از دوران طوف داف انقالب اه
عين حال با توجه به ی آنرا تأييد آرده و نيز در ا هانقالبی حزب بود آه تجربۀ مبارزات مستقيم تود

ه آوشش          ا رخ داده، از آن جمل ل چشم م ه در مقاب وده است آ تحوالت وسيع اقتصادی و سياسی ب
ك   ۀ ي ازمان دادن خود بمثاب ان، س ورژوائی زم ا شرايط ب اختن خود ب ق س رای منطب اتوآراسی ب

ا اس        زرگ ب داران ب ياه زمين دهای س تفاده از سلطنت بورژوائی و محافظت از منافع تزاريسم و بان
وحدت آشكاری آه بطور سيستماتيك و وسيع با بخشهای باالی بورژوازی در روستاها و رؤسای  

ما نكات عمدۀ وظايف تشكيالتی حزب را در    . سرمايه داری تجاری و صنعتی بر قرار آرده بود
م      ان دادي اريخی نش وين ت ۀ ن ا مرحل ه ب ام     –رابط ری از تم ره گي ی در به زب غيرعلن ۀ ح وظيف

راهم آوردن      نهاده ور ف ه منظ ا، ب رات در دوم يال دمك روه سوس ه گ ی، از آن جمل ن علن ای ممك
ا  هپايگاهی برای فعاليت سوسيال دمكراتيك انقالبی در ميان تود ابه      . ه ا خاطرنشان ساختن تش ا ب م

ه تشكيالتی و وظيف    ان       ا هاين وظيف ا در زم انی م ای آلم ه توسط رفق انون ضد سوس  ی آ  یست ياليق
در قالب نفی فعاليت سوسيال     » انحراف تأسف بار از فعاليت پيگير پرولتری«د، از ارائه گرديدن

ا، در قالب      است يسدمكراتيك در دوما يا خودداری از انتقاد صريح و روشن از  ا در دوم روه م گ
دل ساختن     نفی يا آم بها دادن به حزب سوسيال دمكرات غيرعلنی، و تالشهای بسيار در جهت مب

ذا،   حزب به يك تشكيال ت بی شکل علنی، صرف نظر آردن از شعارهای انقالبی مان و قس عليه
  .سخن گفتيم



ا                 ه ب ۀ مرآزی حزب را آ ر آميت وانيم اهميت جلسۀ اخي ر می ت ی بهت ات، خيل ن نك ادآوری اي با ي
ول جلسۀ     همتن مهم ترين قطعنام. ، ارزيابی نمائيم)٢(شرآت آليۀ اعضا برگزار شد ورد قب های م

زرگ  . صفحات ديگر اين نشريه خواهيد يافتهمگانی را در  اهميت آنها از اين روست آه گامی ب
ذيرش        ه سوی پ ی، ب امی نيروهای حزب متفق  به سوی يكپارچگی واقعی حزب، به سوی اتحاد تم

سوسيال دمكراسی را در  راهطرحهای بنيادی مربوط به تاآتيكهای حزب و تشكيالت آن آه  القول
يش     . نمايد، برداشته شده است   شرايط سخت آنونی تعيين می ن راه يك سال پ ه درست  اي نشان   یب

ه     آلداده شد و اآنون از طرف  د پذيرفت ول دارن حزب، تمام فراآسيونهايی که صحت آن راه را قب
ده است ود، . ش وين ب يونی ن ارزات فراآس د، مب يونی جدي ديهای فراآس يم بن ته، سال تقس ال گذش س

ه در آن خطر    م پاش  سالی آ ود   یدگياز ه ده ب ای   . حزب برجسته ش ار در مكانه يكن شرايط آ و ل
مختلف، موقعيت دشوار تشكيالت سوسيال دمكراتيك، وظايف فوری مبارزات اقتصادی و سياسی 

هر  . پرولتاريا، تمامی فراآسيونها را مجبور ساخت تا نيروهای سوسيال دمكرات را متحد سازند  
افتن   چه ضدانقالب قدرتمندتر، گستاخ تر و مهاجم تر شد، هر چه ارتداد خيانت آارانه و روی برت

ا      ا ب ت، سوسيال دمكراته از انقالب، در ميان قشر ليبرال و خرده بورژوازی دمكرات گسترش ياف
ه سو  قدرت بيشتری  يده شدند   حزب  یب ۀ دوم       . آش ه در نيم ن ويژگی خاصی است آ و  ١٩٠٩اي

از يكسو و   رفيق پلخانف منشويك   ل تحت تأثير آل اوضاع و احوال، انشعابيون برجستۀ حزب مث
دا شدند    ) (٣(وپريودگروه  دآس ج ع     ) گروهی از بلشويكها آه از بلشويسم ارت ه نف از ديگر سو، ب

د ی سخن گفتن ۀ حزب   ١٩٠٩در اوت . اصول حزب عاب و سياست تجزي ه انش ديدًا علي انف ش پلخ
وذ در حزب  «:تحت يك چنين شعاری موضع گرفت نهاد   و دومی پال . »مبارزه برای نف تفرمی پيش
د، لكن     » مبارزه بخاطر اعادۀ وحدت بلشويسم «آرد آه، بدوًا در آن، به درستی از  سخن می گوي

م و      يار، فراآسيونيس د بس ا تأآي ان ب زب «در پاي زب در ح تار    » ح ازد، خواس ی س وم م را محك
يونها  « رد فراآس اختن و ط زوی س ًا   » من ود و قوي ی ش ام«م زب،   » ادغ يونهای ح امی فراآس تم
بت« ه      » رکي زی آ ه مراآ يونی را ب ز فراآس ديل مراآ ا و تب ز   «آنه رفًا مراآ ت ص در حقيق

ون يوضع «جزوۀ   ١٩و  ١٨صفحات (هستند، درخواست می نمايد » ايدئولوژيكی و ادبی و  یت آن
  ).»ف حزبيوظا

ام   –راه مورد تأييد اآثر اعضای حزب، اآنون به اتفاق آرا از جانب تمامی فراآسيونها  البته نه تم
يك سال مبارزۀ سرسختانه و شديد فراآسيونی منجر   . پذيرفته شده است –آن  اساسجزئيات بلكه 

و  ام قطعی در حمايت از لغ تن گ ه برداش امب يونها و  یتم وعفراآس ر ن م در جهت  ه فراآسيونيس
چنين تصميم گرفته شد آه تمامی نيروها بخاطر وظايف فوری مبارزۀ . وحدت حزب گرديده است

ارۀ    سياسی و اق تصادی پرولتاريا، متحد گردند، تعطيل ارگان فراآسيونی بلشويكها اعالم شد، درب
اق آراء       » گولوس سوسيال دمكرات  «ضرورت تعطيل  ه اتف ان فراآسيونی منشويكها، ب يعنی ارگ

د   ه ش ميم گرفت ت          . تص ا الزم اس ه در اينج د آ ويب ش اق آراء تص ه اتف ا ب ميم ه دادی از تص تع
ه برخی از آن يممخصوصًا ب اره آن د اش ترين اهميت را دارن ه بيش ا آ ا در : ه يكی وضعيت آاره

ی رانس حزب دۀ آنف ژه . حزب و ديگری اجالس آين ه وي ی، ب ور حزب ر سر چگونگی ام تصميم ب
ه              م پالتفرمی ب ع در حك ن تصميم در واق وان گفت اي ه می ت شايستۀ بررسی تفصيلی است چرا آ

  .منظور اتحاد فراآسيونها است
رانس حزبی     هبرای پيشبرد طرحهای بنيادی قطعنام«:ين آلمات آغاز می شودپالتفرم با ا های آنف

ال  امبر »... ١٩٠٨س اه دس رانس م لی آنف ۀ اص ه قطعنام اال س ا در ب وان  ١٩٠٨، م ه عن را ب
رديم ر آ ادی ذآ ای بني ت : طرحه ا، سياس ی پرولتاري ايف سياس ونی و وظ رايط آن ابی ش ارزي

ا    تشكيالتی حزب و برخورد حزب به  دی نيست    . گروه سوسيال دمكرات در دوم آوچكترين تردي



د قطعنام        ات و هر بن امی جزئي د در حزب وجود داشته        هآه اتفاق نظر در مورد تم ا، نمی توان ه
ا   باشد، و آوچكترين ترديدی نيست آه نشريات حزب بايد بر روی طرح انتقادات و اصالحات آنه

ارب و درس    ه تج ا آنچ اهنگی ب ند، در هم از باش ادی و   ب ارزۀ اقتص دۀ مب ده پيچي ور فزاين های بط
ه        د ب ود امور حزب باي سياسی ارائه می نمايند، و ديگر اينكه از اين پس آار انتقاد، اصالح و بهب
ورد     ديهای درون حزب م ته بن ود دس ۀ توضيح سياست خ ود ارادی و بمثاب وان موضوعی خ عن

رد   اانه يجرفراآسيونها، يا صحيح تر بگوئيم تمام  تمامتوجه  رار بگي اد و تصحيح     . ق ار انتق لكن آ
ی هم نمی تواند متوقف  ا هحزبی گردد آه حتی برای لحظ تيفعالمشی حزبی نبايد مانع وحدت در 

د در         ه عالوه باي ردد و ب ا دچار سستی گ ای پاي  یهر مورد  شده ي وق    هی قطعنام ا ه، طرحه های ف
  .الذآر راهنمای عمل باشد

ين  ا، اول ن طرحه برد اي رای پيش ه ب ددًا ب ۀ مرآزی مج ۀ آميت ادۀ تصويب نام ادی«م » اصول بني
ين      يال دمكراسی ب ل سوس يوۀ آ ا ش ه هماهنگ ب د آ ی آن اره م ك اش يال دمكراتي ای سوس تاآتيكه

د  ی، نمی توان تيم   –الملل ذار از آن هس ه در گ ان آ ه از زم ن بره ژه در اي ه وي رای « –ب صرفًا ب
ده با دوين ش ك ت دۀ نزدي ی مشخص آين ام شرايط »شدشرايط عين ای مختلف و تم د راهه ه باي ، بلك

ر نسبی شرايط    «و » فروپاشی سريع  «ممكنه را، امكان هر دوی   ان تغيي رد  » امك . را در نظر گي
ه            زی شده و پيگيران ه نحو طرح ري يوه ب ن ش تفاده از اي ان اس برای اولين بار برای پرولتاريا امك

د  ات، در ه      . فراهم می آي ۀ اوق ا، در هم اطی      تاآتيك حزب م ا، در هر شبكۀ ارتب ر عمل پرولتاري
اده سازد        «واحدهای سازمانی، بايد آه  د آم ارزۀ انقالبی علنی جدي رای مب ا را ب دون  (» پرولتاري ب

برخورداری از چنين آيفيتی ما لزومًا حق وابستگی به سوسيال دمكراسی انقالبی را از دست می  
ه از سال   ای        ١٩٠۵ دهيم، و نبايد به انجام وظيفۀ اساسی مان آ ام ويژگيه ا سپرده شده، و تم ه م ب

يم     –شرايط سياسی  رده است، مشغول باش ه   ) اقتصادی آنونی آنرا تعيين آ د آ ره   «و باي ان به امك
ا        رای پرولتاري زل ضدانقالب ب م متزل ه خود  گيری از تمامی تضادهای رژي راهم    برل ا ف پرولتاري

ا ي     (» .آيد ا تنه ا     در فقدان چنين آيفيتی خصلت انقالبی م ود، تنه د ب ارت خواه رار ك عب سخنان   تك
ای  ود بج د ب ی خواه يال   آاربستانقالب های سوس ی، دانش و درس ارب انقالب ۀ تج امی مجموع تم

تضاد و تزلزل تزاريسم، متحدين  هرفعاليت عملی، در بهره گيری از  هردمكراسی بين المللی در 
  ).اش و تمام احزاب بورژوائی

ارگری در روسيه دستخوش آن    دومين بند تصويب نامه به توضي ح تحولی می پردازد آه جنبش آ
د        . است ان بتوانن ه آن تابيم آ ارگران سوسيال دمكرات بش متحد شويم و آنچنان به آمك نسل جديد آ

ه   وظيفۀ تاريخی خويش را بيابند، تشكيالت حزبی را بازسازی آنند، و اشكال نوين مبارزاتی ارائ
ا     » های آن  هانقالب و شيووظايف «دهند، آنچنان آه هرگز از  رعكس از آنه ه ب د بلك روی نگردانن

ن شيو          هحمايت آرده و پاي ۀ اي رای آاربست پيروزمندان ری ب ر و گسترده ت ا در   ههای مستحكم ت ه
  .انقالب نوينی آه در پيش است، فراهم آورند

ه   ردازد آ ی پ رايطی م ه توصيف ش ه ب د قطعنام ومين بن ای «س ز نيروه ه سوی تمرآ زش ب انگي
ارگران     » رفدار حزب سوسيال دمكرات، به سوی تقويت وحدت حزبی ط ين آ ا در ب ه ج را در هم

رده است دار آ اهی سياسی بي د . برخوردار از آگ ان نيرومن ن شرايط ، وجود جري رين اي ده ت عم
ت  دانقالبی اس د     . ض ی آن ه م ود و حمل ی ش د م من متح ديمی    . دش منان ق ه دش ازه، ب منی ت  –دش

تبداد، جور   انون شكنی های بی شرمانۀ           تزاريسم، اس أمورين، ستمگری و سبعيت و ق و تعدی م
ا، خصومتی     : می پيوندد –زمينداران فئودال  ه پرولتاري بورژوازی، که خصومت آگاهانه نسبت ب

ازد          ی س ه م تر يكپارچ تر و بيش ده، او را بيش ت ش ورژوازی تقوي ود ب ۀ خ اس تجرب ر اس ه ب . آ
ع و قمع      انقالبيون، آنچنان مورد حمالت پی در پ ی قرار می گيرند، آنچنان شكنجه می شوند و قل



ابقه نداشته است      اآنون س ه ت ام آردن و مفتضح ساختن         . می گردند آ د ن ه منظور ب آوششهايی ب
رد      ردم صورت می گي ه       . انقالب و زدودن آن از خاطرۀ م ارگر ب ۀ آ لكن در هيچ آشوری، طبق

دۀ انقالب     د،       دشمنانش اجازه نداده است آه دستاورد عم ام است، از او بگيرن ن ن ه شايستۀ اي را آ
ه ضرورت    ا هتجربۀ مبارزۀ تود: يعنی ی، ايمان و اعتقاد ميليونها مردم زحمتكش و استثمار شده ب

ا الزم و ضروری است           ود وضعيت آنه ه بهب رای هر گون ارزه ب ه مب ارزه و اينك ن مب ۀ . اي و طبق
اربش، آن   ا و تج امی آزمونه ان تم يه در جري ارگر روس ارزۀ  آ رای مب ه ب ادگی را آ دارك و آم ت

ارگر را  ا هانقالبی، جانفشانيهای تود ی الزم است، حفظ خواهد آرد، همين واقعيت است آه طبقۀ آ
به پيروزی رساند و اآنون او را قادر می سازد تا يكبار ديگر در آينده به پيروزی  ١٩٠۵در سال 

  .رسد
د    اين تنها ستمگری ضدانقالب و تهييج احساسات ضد ا را متحد می گردان ا،  . انقالبی نيست آه م م

ويم      ی ش د م ز متح م ني ی داري ه برم ی روزان ادی عمل ار ع ه در آ امی آ ر گ ا ه يال . ب ار سوس آ
دمكراتها در دوما، در صورت خالصی از اشتباهاتی آه به هر حال در ابتدا اجتناب ناپذير بودند، 

ی، موجب     در صورت غلبه بر بدبينی و بی تفاوتی و نيز با بكار يج انقالب گرفتن سالح تبليغ و تهي
ردد       ا می گ امی سوسيال دمكراته د تم و هر  . رشد پيگير مبارزۀ طبقاتی سازمان يافته و مورد تأيي

ه می         ا در آن رخن ه پرولتاري اد علنی آ آنگرۀ علنی آه آارگران در آن شرآت می جويند، هر نه
ارگری و خواستهای دمكراتيك را، مطرح می  آند و آگاهی طبقاتی اش را، دفاع آشكار از منافع آ

رار شيو   . نمايد، منجر به اتحاد نيروها و رشد جنبش در آل می گردد ه تك های   هنه تعقيب دولت، ن
ری در    ارزۀ پرولت ای مب ه نموده د ب ياهش نمی توان دهای س ورژوا و بان دين ب ب متح ن از جان آه

د   ان ده ارش پاي اه دور از انتظ اگون و گ يار گون كال بس ر  اش ود در ه رمايه داری خ ه س را آ ، چ
ان را    د، صفوفش د می گردان د و متح ی ده وزش م ورآن خويش را آم ويش، گ د خ ه از رش مرحل

  .چندين برابر می آند و خشمشان را تشديد می نمايد
ا طی يكسال     » تنگ نظری«پراآندگی گروههای سوسيال دمكرات و  بش م در آارهايشان، آه جن

ته از آن صدمات ف يم گذش ان جهت  و ن ًا در هم ده است، دقيق ه سوی حزب (راوان دي زش ب انگي
باال بردن سطح  آار عملی بدون تمرآز نيروهايمان، بدون ايجاد يک مرآز . عمل می آند) گرائی

ته است  رممكن گش ده، غي ری آنن ام  . رهب ازماندهی و انج ارۀ س ائی درب زی تصميم ه ۀ مرآ آميت
زاي  ق اف ترش آن از طري ز، گس ن مرآ ۀ اي ه  وظيف ر چ اختن ه رتبط س ال، م ارگران فع مار آ ش ش

رده است  ... بيشتر آار آن با آنچه آه در محلها می گذرد و غيره  ًا     . اتخاذ آ ه لزوم افع نظری آ من
ی، و از        ور آل م بط اع از سوسياليس ا را در دف دت نيروه ز وح د ني ی آي يش م ود پ ی دورۀ رآ ط

د،      ی آن اب م ی ايج م علم ا سوسياليس ۀ تنه م بمثاب دانقالب     مارآسيس ه ض ه اينك ر ب ًا نظ خصوص
د       ا اي ه ب ه منظور مقابل های سوسيال دمكراسی انقالبی      هبورژوائی در آار بسيج تمام نيروهايش ب

  .است
و باالخره آخرين بند قطعنامه، از اهداف سياسی و ايدئولوژيكی جنبش سوسيال دمكراتيك صحبت  

بش سوسيال دمكراتيك در      . می آند ه درون جن ه    ١٩٠٨-٩رشد شديدی آ ائلی را آ روی داد، مس
ه راه انداخت  يونی را ب ديد فراآس ارزۀ ش ده و مب ود مطرح ش ادترين شكل خ ه ح روز ب ه ا هام د، ب ن

ه در اوضاع و احوال بحرانی     ا هچنين پديد. منصه ظهور رسانيده است ی امری تصادفی نبوده بلك
ود،   . بود و پراآندگی و از هم پاشيدگی سازمانهای حزبی امری اجتناب ناپذير ذير ب اين اجتناب ناپ

ه وضوح آوشش همگان را     ا هو پذيرفتن متفق القول قطعنام ی آه مورد بررسی ما قرار گرفت، ب
ار    ديد آ ا و تش ذيرش قطعی آنه ه پ ائل ب ن مس ر سر اي ذر از بحث و جدل ب تن، گ يش رف جهت پ

  .مشترك بر اساس اين پذيرش را نشان داده است



را ه دو انح اره ب ه اش اريخی  قطعنام رايط ت ار ناشی از ش ه باالجب ف از خط مشی صحيح دارد آ
ا است    ورژوازی در پرولتاري ًا از       . خاص و نفوذ ب ن دو انحراف اساس ژۀ يكی از اي خصلتهای وي

ه نقش و اهميت آن، آوششهايی         «:اين قرارند ا دادن ب م به ی، آ نفی حزب سوسيال دمكراتيك مخف
زی ش  ه ري ايف برنام ردن وظ يال دمكراسی در جهت مختصر آ عارهای سوس اآتيكی و ش ده و ت

ان ضدانقالبی        . »انقالبی و غيره ا جري بش سوسيال دمكراتيك ب ارتباط اين اشتباهات در داخل جن
امال آشكار است    د    . بورژوائی خارج جنبش آ ئله و هيچ پدي دازۀ حزب سوسيال     ا ههيچ مس ه ان ی ب

ه     اداری خويش را ب ا       دمكراتيك غيرعلنی آه با آار خود، وف د و ب خواستهای انقالب ثابت می آن
ه بنيادهای       ان برعلي ارزۀ بی ام رای       » قانونيت «عزم راسخ، مب رد، ب يش می ب ه پ استوليپين را ب

د اهداف و شعارهای    . بورژوازی و تزاريسم نفرت انگيز و وحشت آور نمی باشد هيچ چيز همانن
ر   ز نيست  انقالبی سوسيال دمكراسی برای بورژوازی و نوآران تزاريسم نف رم   . ت انگي ۀ مب وظيف

ا         ه خصوصًا از م ار علنی و غيرعلنی است آ ماست آه از هر دو مسئله دفاع آنيم و اين تلفيق آ
يم    » آم بها دادن به نقش و اهميت«می خواهد آه با هر گونه  ارزه آن اع از  . حزب غيرعلنی مب دف

ر، در م       ادل ت ای متع ا معياره ر، ب ت ت م اهمي ائل آ ارۀ مس زب درب اص و در موضع ح وارد خ
ه آن دقت             ا نسبت ب د ت ا می خواه ه بخصوص از م چارچوب قانونی، دقيقًا يك ضرورت است آ
وای    ارزه، محت نظر داشته باشيم تا سر و ته اين اهداف و شعارها زده نشود، تا شكل تغيير يافتۀ مب

اريخ     ای ت ز دورنم د، و ني ا نكاه ۀ آنه ارزه جويان رد و از خصلت مب ين نب ا را از ب دف آنه ی و ه
ه يك   ا هتاريخی پرولتاريا را تحريف ننمايد، يعنی از طريق مجموع ی از انقالبهای بورژوائی آه ب

ود     هجمهوری دمكراتيك دست می يابند، تمام تود ام ت تثمار شده، تم ردم را    ههای آارگر و اس های م
  .به سوی انقالب پرولتری آه سرمايه داری را واژگون و نابود می سازد، هدايت آند

م          –از طرف ديگر  ادرت می ورزي ای انحراف دوم مب ه طرح ويژگيه ا ب ار    –و در اينج ام آ انج
ر اشكال آن را         ه نحوۀ تغيي ذير نيست، مگر اينك روزمرۀ سوسيال دمكراتيك انقالبی عمال امكان پ

اريخی منطبق سازيم       وين ت ار   «. ياد بگيريم و اين اشكال را با ويژگيهای خاص هر دورۀ ن نفی آ
ال دمكراتيك در دوما، نفی بهره گيری از فرصتهای قانونی، قصور در درك اهميت هر دو   سوسي
اتی سوسيال دمكراتيك را             ،»مسئله ری سياست طبق ل، پيگي ه در عم وعی انحراف است آ دقيقًا ن

از       . ناممكن می سازد اريخی روسيه، وظايف ت وين رشد ت ۀ ن رار می     ا همرحل ا ق ر م ی را در براب
اد،    ا همعنا نيست آه اآنون وظايف گذشته، حل شداين بدان . دهد اری نه ه آن ند و می توان آنها را ب

ا و           ۀ تاآتيكه ارزاتی و ارائ وين مب افتن اشكال ن د، ي بلكه اين به معنای در نظر داشتن وظايف جدي
  .تشكيالت متناسب با آنها می باشد

ائل اساسی سياسی صورت گرف       ن مس وافقی در    هنگامی آه در حزب توافقی بر سر اي ه است، ت ت
ه مورد ضرورت  ار            غلب ق آ دتًا از طريق گسترش و تعمي ذآر، عم وق ال ای ف ر هر دو انحرافه ب

ين صحيح    (شرط اصلی    –سوسيال دمكراتيك   رای تعي بش     «ب دئولوژيكی جن وظايف سياسی و اي
ك  يال دمكراتي د   ) »سوس ی باش ه م ق يافت ور       . تحق تاورد را بط ن دس د اي ا باي ر م ال حاض در ح

ام محفلهای    سيستم اتيك به مرحلۀ عمل درآوريم، بايد از درك روشن و آامل اين وظايف توسط تم
اک دو          ا توضيح منطقی نتيجۀ خطرن د ب رديم، باي ئن گ ی مطم ارگران حزبی محل ام آ حزبی و تم

راف در  امانح ان پاي   هزمين تم ر روی آنچن ار را ب ائيم و آ ريح نم ت را تش ای فعالي توار ا هه ی اس
گامهای عملی آه در جهت اجرای . سازد غيرممكنگونه لغزشی را به اين يا آن سو سازيم آه هر 

تصميمات پذيرفته شده برداشته می شود و نيازهای مبارزۀ اقتصادی و سياسی فی النفسه، آنچه را 
  .آه از اين پس نياز است انجام پذيرد و نيز نحوۀ انجام آن را نشان خواهد داد



جريان «زمانی آه اين (از جريان عادی حيات حزبی را شكل می بخشد يكی از اين نيازها قسمتی 
دگان سازمانها و گروههای    ). وجود دارد» عادی ما به آن آنفرانس حزبی اشاره می آنيم آه نماين

ه         ا آ ام بخشهای روسيه، آنه ی    طرفدار حزب سوسيال دمكراتيك را از تم ار محل ر آ ًا درگي  حقيقت
م      ا هوظيفه ممكن است وظيف  اين . هستند، گرد خواهد آورد يكن از ه ارف باشد، و ل ی عادی و متع

اخته است     وار س ت دش ی نهاي را ب ونی، آن يدگی آن ازه   . پاش كالت ت زی، مش ۀ مرآ ۀ آميت قطعنام
دگان منطق ( ات نماين های    ا هانتخاب ط آنفرانس ه توس ل و ن ی مح رد حزب دهای منف ق واح ی از طري

هائی    ا همنطق ين آنفرانس ه چن ورتی آ وند  ی، در ص كيل ش د تش وين  ) نتوانن ايف ن رآت (و وظ ش
  .را در نظر می گيرد) مأمورين حزبی از جنبش علنی با حق رأی مشورتی

ًا بايستی متشكل از واحدهای            ه اساس تشكيالت حزب لزوم د آ شرايط عينی چنين ايجاب می آن
اليت مستقل  به هر حال فع. آارگری غيرعلنی باشد آه با وسعت و اشكال آنونی آار، تناسب دارد

ار      رای آ وۀ اج ری نح ور فراگي ه منظ دها ب ن واح ته از اي ه گذش بت ب تری نس ل بيش ار عم و ابتك
ر اساس         ه انحراف و ب ه دور از هر گون انقالبی سوسيال دمكراتيك آن هم به شكل سيستماتيك و ب

يو تر از آن       ا هش ل آن بيش ردد، و دلي ی گ ب م ونی، طل وار کن رايط دش ده در ش زی ش رح ري ی ط
ۀ خود        روس ديمی و پرتجرب ای ق اری از رفق د انتظار ي ت آه در اآثر موارد اين واحدها نمی توانن

ود      . داشته باشند ر در ت وذ پيگي ه نف وط ب ا و آنش    هو اين واحدهای اصلی نمی توانند وظايف مرب ه
دون آ         همتقابل با تود انی ب رار سازند و در ث د مستحكم برق ديگر پيون ا يك ه  ها را بدون آنكه اوال ب نك

انند     ام رس ه انج ند، ب ن رو تشكيل   . برای انواع نهادهای علنی ممكنه پايگاه الزم را داشته باش از اي
ر    ه ه ۀ نخست، در اسرع وقت و ب دهای اصلی، در وحل ن واح دگان اي رانس مرآب از نماين آنف

ی ضرورت دارد ابراين جلب . قيمت دارانبن ز جلب  طرف ی، و ني بش علن ا از جن يال دمكراته سوس
دگان  نما اط      «ين راری ارتب ادگی برق ه آم بش علنی آ يال دمكرات در جن  یالتيتشكگروههای سوس

تحكم د  مس ی را دارن ی حزب ز محل ا مراآ رورت دارد»ب يال  . ، ض ين سوس ی ب ه کس ه چ اينک
رو حزب است، چه آسی از       دمكراتهای علنی ما حقيقتًا، نه صرفًا در حرف بلكه در عمل نيز، پي

ش اشاره آرديم، درك آرده است ا هيط جديد آار را آه در فوق به نكات عمدميان ايشان حقيقتًا شرا
د، چه آسی            د زن ا پيون ا آنه ديمی سوسيال دمكراسی انقالبی را ب و می داند به چه نحوی اهداف ق
صادقانه آمادۀ اجرا و به عمل درآوردن اين اهداف می باشد، چه گروههائی حقيقتًا برای ايجاد يك  

اده می شوند        ارتباط تشكيالتی ا حزب آم د در         –مستحكم ب ه فقط می توانن تند آ ائلی هس ا مس اينه
  .محلها، در جريان آنونی آار روزانۀ غيرعلنی معلوم شوند

ی،         أمورين حزب د شد، و م ار متحد خواهن ن آ به اميد آنكه تمامی نيروهای سوسيال دمكرات در اي
ن   در مراآز و در محلها، با حداآثر آوشش و توانائی خود در تدارك آنفرانس خواهند بود، و با اي

ر،     هاميد آه آنفرانس مسلمًا به تقويت وحدت حزبی ما آمك خواهد آرد و ايجاد پاي  های مستحكم ت
د       ده تقويت خواه ارزات انقالبی آين وسيع تر و انعطاف پذيرتر پرولتری را با قدرت تمام برای مب

  .آرد
  

  ١١سوسيال دمكرات شمارۀ 
  ١٩١٠فوريۀ ) ٢۶(١٣

  ١۶مجموعه آثار لنين، جلد 
  

  توضيحات
  



ه در   -١ يه آ ارگری روس رات آ يال دمك رانس سراسری حزب سوس ين آنف ه پنجم اره است ب اش
  .برگزار شد ١٩٠٨دسامبر 

وم             -٢ ام پلن ه ن ه ب يه آ ارگری روس رات آ يال دمك زب سوس زی ح ۀ مرآ ومی آميت ع عم مجم
د و از   » وحدت « ا   ٢مشهور گردي ه   ٢٣ت ه  ژان ١۵(ژانوي ه  ۵ –وي اريس   ١٩١٠سال  ) فوري در پ

د زار ش كی    . برگ ری تروتس دين س تيبانی متح ه پش ين و ب ل لن رخالف مي ع، ب ن مجم زاری اي برگ
ام       . صورت گرفت) زينوويف، آامنوف و ريكف( دگان تم ر بلشويكها، نماين در اين جلسه عالوه ب

  .ی حضور داشتندفراآسيونها و گروههای فراآسيونی و نيز سازمانهای سوسيال دمكرات مل
داران پلخانف  (طرح لنين مبنی بر برقراری روابط نزديكتر با منشويكهای طرفدار حزب  و ) طرف

ان و   مبارزه با انحالل طلبان از طريق انحالل تمام فراکسيونها و رد اتحاد بلشويکها با انحالل طلب
کارا        رم سازش د، و پالتف ه گردي ت مواج ا شكس ومی ب ع عم تها، در مجم نهادی تروتسکيس نۀ پيش

  .آامنوف، زينوويف و ديگران پذيرفته شد
ا پس از    آشتی طلبان اکثريت را در پلنوم به دست آوردند لنين و طرفدارانش در اقليت بودند و تنه
وم ساختن انحالل طلبی و اتزويسم            ه محك ه مجمع عمومی تصميم ب تقاضای مصرانۀ لنين بود آ

ت ومی تص  . گرف ع عم ين مجم ت لن رغم مخالف اری، و  علي ويكها، پرولت ان بلش ل ارگ ه تعطي ميم ب
لنين اين نكته را به قطعنامۀ مجمع . گرفت) آميتۀ اجرائی اصلی بلشويكها(انحالل مرآز بلشويكها 

تها و            ه در صورت انحالل مرآز بلشويكها، مراآز فراآسيونی گولوسيس ود آ ل نم عمومی تحمي
راودای تروتسکی در        پلنوم تصميم گر. وپريوديستها نيز بايد منحل گردند ه پ الی ب ه کمک م فت ک

ۀ مرکزی              ان کميت را ارگ تند آن امنوف سعی داش ه عامالن تروتسکی، زينوويف و ک د ک وين بنماي
  .عليرغم اعتراض لنين، منشويکهای انحالل طلب به سمتهای اصلی انتخاب شدند. بنمايند

ين در    ارزۀ لن ان، تر     برای اطالع از مب ه انحالل طلب وم علي ن پلن ه     اي ان، ب تها و آشتی طلب وتسکيس
  .مراجعه نماييد )Notes of a Publicist(» يادداشتهای يک وقايع نگار«مقالۀ 

ود   -٣ روه وپري ازان و       –گ تها، خداس تها، اولتيماتوميس ب از اتزويس ی مرآ د حزب روه ض ك گ ي
تها  دانف(اپريومونيس اريوس و بوگ اخ، آون ده آليستی ارتجاعی م فۀ اي روان فلس ن ). پي ه اي روه ب گ

 ١٩١٢در سال . ی تحت همين عنوان بودا هابتكار بوگدانف و آلكسينسكی تشكيل شد و دارای نشري
به اصطالح  (گروه وپريود به انحالل طلبان منشويك پيوست و بدين ترتيب وارد اتحاد ضد حزبی 

لكن  . شد آه توسط تروتسكی سازمان يافته بود و نقطه نظرش مبارزه عليه بلشويكها بود) »اوت«
 .چند پاره گرديد ١٩١٣چون از حمايت آارگران برخوردار نبود، باالخره در سال 
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