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ني لوپوخس،ي سرپرست قسمت پلیادداشتهاي ۀمقدمه بر جزو  
 

  ١٣٨٨خرداد  ١٣شنبه چهار                                                                         یانقالب یتهاسيکمون ترجمۀ -نيلن.یا.و

  
آنطور که آقای لوپوخين در يادداشتهای خود بيان می کند، به نظر می رسد از يک چيز خوب مقداری بيش از اندازه می تواند وجود 

ی  تاکنون يکی از پايدارترين قوانين بنيان١٨٨١امنيتی است که از سال » موقت«چيز خوب از نظر پليس مقررات . داشته باشد

تودۀ مردم را در حمايت خود «پليس از هر نوع حقوق و قدرتی برخوردار است تا به اصطالح . امپراتوری روسيه بوده است

و اين عبارتی است که در يادداشت مذکور آمده، يادداشتی که هر چه توجه بيشتری صرف آن گردد، شيوۀ ابلهانۀ نگارش و » نگاهدارد

می زيسته، ولی » مقررات«آری پليس تحت اين . ی، بيشتر در آن آشکار و نمايان می شودچرخشهای بدترکيب اداری در سخنور

جنبۀ ديگر آن اين واقعيت است که اقدامات . اين يک جنبۀ موضوع است. شان، آنها را به لجن کشيده است» خوب«ويژگيهای 

 آمد، از آن پس چنان عادی شده که مردم خود را با سرکوبگرانۀ اضطراری، که در بيست و پنج سال قبل احتماال غيرعادی به نظر می

اهميت سرکوبگرانۀ اين اقدامات اضطراری تضعيف شده است، درست همانطور که يک فنر نو . اند، اگر بتوان اينطور گفت آن وفق داده

وخين، سرپرست قسمت پليس آقای لوپ. پس از استفادۀ دراز مدت و شديد، حالت فنری خود را تا حدودی از دست داده و ضعيف می شود

  .در يادداشت خود که با لحنی محزون و ماللت انگيز نوشته شده می گويد اين بازی ارزش تقال کردن ندارد

به راستی که اين لحن حاکی از پريشانی، خشک، کاسب مآبانه و در عين حال انتقاد ويرانگر از جانب يک پليس رسمی دربارۀ قانون 

، ٦٠دهۀ ! روزهای کاميابی حکومت پليسی تمام شده است. ر برای يک سوسيال دمکرات خشنود کننده استبنيانی پليس روسيه، چقد

دهۀ هفتاد تمام شده است، آن زمان که قدرت چنين . زمانی که حتی موجوديت يک حزب انقالبی در تصور نمی گنجيد تمام شده است

تنها با اعمال قهرآميز فردی و نه با يک انقالب سياسی برابری «ود که حزبی، که موجوديتش يک واقعيت انکار ناپذير و وحشت آور ب

، آن »تبليغات زيرزمينی تنها مورد حمايت برخی افراد يا محافل قرار می گرفت«در آن روزها، هنگامی که . گذشته است» می کرد

در اوضاع و احوال کنونی جامعه، هنگامی که  «ولی اکنون،. فنری که به تازگی ابداع شده بود، هنوز می توانست تا حدودی مؤثر افتد

، چقدر اين فنر سست و ضعيف »نارضائی از نظام موجود و يک جنبش نيرومند مخالف در سراسر روسيه گسترش و توسعه می يابد

کارگرانی که به عليه «، در هزاران مورد بايدبايد، واقعًا ] سرکوبگرانه[به راستی در آن زمان که اين اقدامات اضطراری ! شده است

به کار بسته می شد، در آن زمان که حتی قلوه سنگها نيز » اند صورت مسالمت آميز و صرفًا با انگيزۀ اقتصادی دست به اعتصاب زده

  !اثبات گرديد] سرکوبگرانه[به عنوان اسلحۀ خطرناک سياسی طبقه بندی می شد، چه خوب ابلهانه و بی معنی بودن اين اقدامات 

چاره، نوميدانه به کاری بس تعجب آور دست زده و آقايان وزرا را برای پيوستن به خود و خنديدن به پی آمدهای مضحکی لوپوخين بي

درون مردم نفوذ کرد و پيوندی جدا ناشدنی مانی که جنبش انقالبی حقيقتًا درزاز. می خواند فراکه حاصل کاربست مقررات امنيتی هستند

های زحمتکش برقرار نمود، سراپای اين مقررات، از قوانين مربوط به ثبت گذرنامه گرفته تا دادگاههای نظامی،  با جنبش طبقاتی توده

ست، مورد انتقاد ای برای پليس ا که نعمت خداداده» اصل حقوقی سرايداران منازل«حتی . جملگی به قوانينی بی مصرف بدل شدند

  .ای بر فعاليتهای پيشگيری پليس می گذارد، قرار گرفت سوزناک وزير پليس، شخصی که معتقد است اين اصل حقوقی اثر سست کننده

 آقای اين ورشکستگی را نه تنها اظهارات شخص کامال با صالحيتی مانند! در حقيقت، رژيم پليسی به ورشکستگی کامل رسيده است

هنگامی که هيچ جنبش انقالبی واقعی خلقی وجود نداشت، زمانی . کند ميزاری تأييدجريان تکامل سياست تمحترم لوپوخين، بلکه سراسر

محافل  اقدامات سادۀ پليس عليه افراد وآن نگرديده بود،جزء تفکيک ناپذيربا مبارزۀ طبقاتی پيوند نيافته وکه مبارزۀ سياسی هنوز 

خنده آوری بی ثمر است؛ مضحک وت عليه طبقات، به طرزثابت شده است که کاربست اين قبيل اقداما. مطالعاتی می توانست مؤثر افتد

زائی که در وحشت رهيبت ورسيده است که عبارات پاين مطلب به اثبات . شود پليس بدل ميبرابر فعاليت درکثرت آنها به مانعی

  مردم «ميان ه نارضائی را درروی بيچارگی و زبونی، عباراتی بی ارزش هستند کگرفته شده تنها عباراتی ازمقررات امنيتی به کار



ب مردم، عليه برای مبارزه عليه انقال. جدی نمی گذارندانقالبيون تأثيرحقيقت بردرد وکننميی که از انقالبيون نيستند، بيشتر، مردم»ساده

اين است مفهوم آنچه . بودپشتيبانی طبقات برخوردارنيز ازحمايت مردم وکه بايد ازتوان به پليس متکی بود، بلمبارزۀ طبقاتی، نمي

ين پليس، فنرهای ماش. کندتجارب عملی خود درک مي مطلقه ازچنين است آن مفهومی که حکومتو. ادداشت آقای لوپوخين آمده استيدر

ملی و اکنون بايد به تنفر. کافی نيست] ها ودهبرای سرکوب ت[دست داده است، اکنون نيروی نظامی به تنهائی قدرت و تازگی خود را از

طبقات خرده  به دنبال آنو(های خرده بورژوازی شهری ن بخشميان عقب مانده تريادی دامن زده شود، اکنون بايد ازنژبه تنفر

تمام  دفاع از تاج و تخت، صف عظيمی ازاستخدام کرد، بايد برای) ١(»باندهای سياه«افرادی را برای فعاليت در) ستائیبورژوازی رو

عليه بخش  مردمل مطالعاتی را به مبارزۀ بخشی ازمبارزۀ پليس عليه محافميان مردم تشکيل داد، بايدعناصر ارتجاعی موجود در

  .ديگری از آنان بدل کرد

د، در فکر در باکو تاتارها را عليه ارامنه علم می کن. اين درست همان کاری است که هيئت حاکمه هم اکنون به انجام آن مشغول است

را عليه مردم زمستوو، دانشجويان و جوانان پرشور دبيرستانی » باندهای سياه«تحريکاتی برای قتل عام دوباره يهوديان است، اوباشان 

آها، . های وفادار به خود و عناصر محافظه کاری که در ميان دهقانان وجود دارند متوسل می شود سازمان می دهد، به اشراف زده

ما می دانيم که .  ما سوسيال دمکراتها از اين تاکتيکهای حکومت مطلقه تعجب نمی کنيم، و نيز از اين تاکتيکها نمی هراسيم!بسيار خوب

اين کار نيز برای دامن زدن به دشمنی های نژادی، کمکی به هيئت حاکمه نخواهد کرد زيرا کارگران سازماندهی خود برای مقاومت 

اند، و هيئت حاکمه با تکيه بر بخشهای استثمارگر خرده بورژوازی تنها  وباشان مسلح را آغاز کردهمسلحانه در برابر آدمکشان و ا

ايم که انقالبات سياسی يا اجتماعی با  ما هرگز انتظار نداشته. های واقعی کارگر را گسترده تر خواهد ساخت تعارض خود با توده

ما هميشه بر . اند، صورت پذيرد گام نهاده» پرهيزکاری و تقوا«ای که به راه  قدرتها و يا توسط اشخاص تحصيل کرده» متقاعد ساختن«

در ايم که اين مبارزۀ طبقاتی، مبارزۀ بخش استثمار شدۀ مردم عليه استثمارگران است که مبنا و پايۀ تحوالت سياسی بوده و  اين عقيده

های بيهودۀ پليس از جانب هيئت  پذيرش شکست کامل شيوه. د، سرنوشت هر گونه تحوالتی از اين قبيل را تعيين می کنتحليل نهائی

. چه بهتر.  نزديک می شودتصفيه حساب نهائیحاکمه و پرداختن وی به سازماندهی بالواسطۀ جنگ داخلی، نشان می دهد که روز 

 به خود اطمينان داشته باشيم، اگر ما تنها در يک مورد. ما نيز موافق جنگ داخلی هستيم. چه بهتر. دارد جنگ داخلی را آغاز می کند

های بيکران تحت ستم و منکوب شده، جنگ ميليونها بی چيز که تمامی جامعه را به حرکت درمی  آن مورد همينجاست، جنگ توده

رش و ای، شايد بتواند برای مدتی گست البته، هيئت حاکمه با دامن زدن به تعارض نژادی و تنفر قبيله. آورند، عليه يک مشت انگل مرفه

تکامل مبارزۀ طبقاتی را متوقف سازد، ولی اينکار تنها برای مدتی بسيار کوتاه امکان پذير است و به قيمت گشودن عرصۀ نوين و باز 

اين مطلب . هم گسترده تری از مبارزۀ طبقاتی، به قيمت ايجاد احساس تنفر باز هم شديدتر مردم نسبت به حکومت مطلقه تمام می شود

های مردم عليه تزاريسم را دهها بار  کشتار جمعی در باکو اثبات کرده است، کشتاری که احساس انقالبی تمامی بخشرا پی آمدهای 

هيئت حاکمه در اين فکر بود که با منظرۀ جوی خون و نبردهای وسيع خيابانی، مردم را به وحشت اندازد، ولی در . عميق تر ساخت

در واقع، هيئت حاکمه آرمانهای ما را .  از يک روياروئی مسلحانه را از مردم دور کردحقيقت با اين کار ترس از جوی خون، و ترس

ای به مراتب مؤثرتر از آنچه ما هرگز در خواب هم نمی ديديم، به  به پيش می برد و اينکار را با تبليغاتی بسيار گسترده تر و به شيوه

، درود بر »!درود بر غرش توپ« ، !Vive Le Son Canonسوکانو به قول آن آواز انقالبی فرانسوی، ويولو. انجام می رساند

  !انقالب، درود بر جنگ علنی خلق عليه حکومت تزاری و وابستگانش

در نشريۀ  /.نخستين بار در جزوۀ يادداشتهای سرپرست قسمت پليس لوپوخين، به چاپ رسيد/ ١٩٠٥ مارس –نوشته شده در فوريه 

  ٢٠٢-٢٠٥ صفحات ٨مجموعه آثار جلد /  .پ شدلنين چا. وپريود در ژنو، با امضای ن

 مبارزه با جنبش ی برای تزارسي پلۀليکشان که به وسآدم سلطنت طلب ازی ارتجاعالتي تشککي -) اهي سیصدها( اهي سیباندها -١ :حيتوض
  . دادندی را سازمان میهودي ضد یقتل عامهاکردند وي حمله میرساندند، به روشنفکران مترقي را به قتل مونيآنها انقالب. شد برپایانقالب
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