
  از چه بايد آغاز کرد؟
  

  لنين. ای . و 
  

  » ١٩٠١سال « 
  
  

طبقات ثروتمند، تنها در هنگامی می تواند به  ۀخود عليه قدرت متحد ۀطبقه کارگر در مبارز« 
متشکله  ۀاحزاب کهن ۀعنوان يک طبقه فعاليت کند که يک حزب سياسی خاص که در مقابل کلي

  ».از طبقات ثروتمند قرار دارد، تشکيل دهد
  

  منعقده در الهه کارگران جمعيت بين المللیعمومی  ۀمارکس و انگلس، قطعنامه های کنگر
  
  

سؤالی است که در سالهای اخير با نيروی مخوفی به سوسيال دمکراتهای اين  »چه بايد کرد؟«
و  ٨٠آنطور که در اواخر سالهای (مسئله بر سر انتخاب راه نيست . روسيه، فشار می آورد

بلکه مسئله بر سر اين است که ما کدام گامهای عملی را در راه ) مطرح بود ٩٠ی اوايل سالها
بايد . عملی است ۀمسئله بر سر سيستم و نقش. شناخته شده برداريم و چگونه اين گامها را برداريم

ای  ايم، مسئله اذعان داشت که ما هنوز اين مسئله يعنی ماهيت و شيوۀ مبارزه را حل نکرده
دارد، و هنوز هم باعث طرح اختالف نظرهای جدی می حزبی که فعاليت عملی برای  اساسی

  .شود و افشا کنندۀ عدم ثبات ايدئولوژيک و نوسانات رقت انگيز می باشد
می خواهد کار سياسی، تبليغاتی و تشکيالتی را محدود کند،  از يک سو گرايش اکونوميستی، که

با غرور  گذشته التقاط گرايی بی پرنسيپ از سوی ديگر همچنان مانند. هنوز نمرده است
جديد مطابقت می دهد بدون اينکه توان  »جريان«که خود را با هر  ای هنظري ،خودنمايی می کند

اساسی و خواستهای دائمی جنبش در کل را،  وظايف و ای فوریه هتفاوت قائل شدن بين خواست
آخرين . است پناه خود را يافته )١(دئيلورابوچيه همانطور که می دانيم اين روند در . داشته باشد

نقطه عطف «يک مقاله پرطمطراق تحت عنوان مجلل  توسط اين نشريه،» هبرنام«اعالم 
 از ماهيت آن تحليل ما را ًامشخص) )٢(رابوچيه دئيلو» ليستوک«از مجله  ۶شماره (» تاريخی

 ايااز اينکه رابوچ ،زدندچشمک می  »اکونوميسم«همين ديروز بود که به . بيشتر تأييد می کند
مبارزه عليه  ۀفرمول پلخانف را دربار و قاطعانه محکوم شود، عصبانی می شدند )٣(ميسل

اگر اوضاع در «:امروز از سخنان ليبکنشت نقل قول می آورند لیو .تر می کردند ماليماستبداد، 
از  حاال ديگر ».ساعت تغيير داد ٢۴ساعت تغيير يابد، تاکتيک را هم بايد در عرض  ٢۴عرض 

يک سازمان مبارز استوار، برای حمالت مستقيم، برای شبيخون ناگهانی عليه حکومت استبدادی 
 چقدر با انرژیحاال (» اه هترويج وسيع انقالبی سياسی در بين تود«حرف می زنند، از يک 

تشکيل «، از »به تظاهرات خيابانی بالانقطاعدعوت «از  ).!هم انقالبی هم سياسی -ايم  شده
  .سخن می گويند... و غيره و غيره !) بفرمائيد( »اجتماعات خيابانی، با خصلت مشخص سياسی

اصوال ما می بايستی ابراز خوشحالی کنيم از اينکه رابوچيه دئيلو با اين سرعت برنامه 
که ايجاد  ای هبرنام. ، قبول کرده)۴(درج شده است» ايسکرا«پيشنهادی ما را که در شماره اول 



آن نه فقط مبارزه برای به دست آوردن  ۀتشکيالت محکم حزبی را در نظر دارد که وظيف يک
اما کمبود هر . آزاديهای نسبی است بلکه، فتح برج ستم حکومت استبدادی نيز، وظيفه اوست
  .گونه نظريه محکم از طرف اين افراد تمام خوشحالی انسان را از او می گيرد

ساعت می توان تاکتيک  ٢۴در عرض . به ليبکنشت استناد می کند رابوچيه دئيلو کامال به ناحق
اما در . مشخص و يا تاکتيک پيشبرد بخشی از وظايف حزبی را تغيير داد ۀتبليغ را در يک مسئل

ماه، تنها کسانی می توانند نظريات خود را در مورد  ٢۴ساعت و يا حتی در عرض  ٢۴عرض 
ضروری  اه هشکيالت مبارز و تبليغ سياسی در بين تودهميشه و حتمًا يک ت ،اينکه آيا اصوال

خنده آور است اگر در اين رابطه، به . است تغيير دهند که دارای هيچ گونه اصولی نباشند
 و ايجاد يک تشکيالت مبارز. نوين تکيه کرد ۀيک دور آمدنمتفاوت بودن موقعيت و به وجود 

باشد، در هر » مسالمت آميز«ن موقعيت در هر موقعيتی، حتی اگر اي هدايت تبليغات سياسی
، به عالوه دقيقًا باشد، کامال ضروری است» انقالبی يۀروحافول « ۀحتی اگر، اين دور ای هدور

که در  چرا ا و تحت چنين شرايطی است که چنين کاری ضروری می باشد،ه هدر چنين دور
 حزب. زمانی به وجود آوردزمان انفجار و شروع مبارزه، ديگر دير خواهد بود که يک چنين سا

ساعت تاکتيک را تغيير  ٢۴در « .بايد در حالت آماده باش باشد تا بتواند فورًا دست به عمل بزند
. برای اينکه بتوان تاکتيک را تغيير داد، بايد ابتدا دارای تاکتيکی بود ولی درست است! »دادن

ونه شرايط و در هر دوره، سازمان محکمی که در مبارزه سياسی و در هر گ در صورت فقدان
منظم فعاليتی، که با اصول متين و روشن و بدون انحراف  ۀپخته و آبديده باشد، راجع به نقش

حتی سخنی هم نمی تواند در ) و تنها آنست که شايستگی داشتن نام تاکتيک را دارد(، شودعملی 
ما را در حزب  »تاريخیموقعيت «بگذاريد مسئله را بررسی کنيم؛ گفته می شود که  .ميان باشد

سازمان سياسی و تبليغ  ۀديروز مسئل .مسئله ترور :قرار داده است »کامال نو«مقابل يک سؤال 
 بود و امروز مسئله ترور، آيا تعجب آور نيست زمانی که بشنوی افرادی که تا اين »کامال نو«
  ؟يک سخن می گويندتاکت ای هريشتغييرات  ۀخود را فراموش کرده اند، چگونه درباراصول  حد

مسئله ترور به هيچ وجه مسئله نويی نيست و تنها . خوشبختانه رابوچيه دئيلو، در اشتباه است
اصوال . سوسيال دمکراسی روس، يادآوری گردد ۀنظرات تأکيد شدکافی است بطور خيلی کوتاه 

است که می  ما هيچگاه ترور را رد نکرده ايم و نمی توانيم رد کنيم، ترور يک عمل مبارزاتی
کامال درست  مقطعی از نبرد، با در نظر گرفتن موقعيت نيروها در شرايطی مشخص، تواند در

در اينجا است که امروزه، ترور، به هيچ وجه به عنوان شکلی  نکته مهماما  .و حتی الزم باشد
شود ارتش پيکارجو، که به کل سيستم مبارزاتی بستگی دارد، پيشنهاد نمی  ۀهماهنگ با مبارز

در زمان  .مطرح می گرددضربتی مستقل و مجزا از هر ارتشی  ۀبلکه به عنوان يک وسيل
کمبود يک سازمان مرکزی و در حالتی که تشکيالت انقالبی محلی ضعيف هستند، ترور نمی 

به همين دليل، قاطعانه اعالم می داريم که اين  .تواند چيز ديگری غير از آنچه اشاره شد باشد
در تحت شرايط ذکر شده، بی جا و بی مورد است و فعالترين مبارزين را از مهم  مبارزه ۀشيو

جنبش، بازمی دارد و بجای اغتشاش سازمانی  ۀترين و واقعی ترين وظيفه شان نسبت به مجموع
  .نيروهای حکومت، باعث اغتشاش سازمانی نيروهای انقالبی می گردد

وسيع کارگران شهری و  ۀلوی چشم هايمان تودج .کافيست فقط حوادث اخير را به ياد بياوريم
اما انقالبيون دارای يک ستاد رهبری کننده و  ،نددبه مبارزه روی آور شهرها» مردم عادی«

آيا تحت چنين شرايطی اين خطر موجود نيست که با روی آوردن  .نبودندسازمان دهنده 
و تنها به آن می توان اميد جدی مبارزترين انقالبيون به ترور، آن بخشهايی از مبارزه که تنها 

 ،ناراضی ۀارتباط سازمانهای انقالبی با تود که اين خطر موجود نيستآيا داشت، ضعيف گردد؟ 



ای که ضعفشان درست در پراکندگی آنهاست قطع  هپراکند امامبارزاتی  ۀدارای روحي معترض و
اين فکر را به خود راه نمی  ما. در حاليکه اين ارتباط با توده، تنها ضامن پيروزی ماست شود؟

ماست که با  ۀ، اما اين وظيفنباشيمفردی قائل  ۀقهرمانان دهيم که هيچگونه ارزشی برای عمليات
مبارزه  ۀتمام نيرو، سرمست ترور شدن را و ترور را به عنوان مهم ترين و اصلی ترين وظيف

. وان خطری اعالم کنيمديدن، موضوعی که امروز خيلی ها بدان تمايل نشان می دهند، به عن
می  فقط در بهترين حاالت خود، ترور ؛نمی تواند شکل مبارزاتی روزانه گردد هرگزترور 

سؤالی که مطرح . ، مورد استفاده قرار گيردقطعی حملهدر  ها هتواند به عنوان يکی از شيو
راخوانيم؟ ای ف هکنونی ما می توانيم مردم را برای چنين حمل ۀاست، اين است که آيا در لحظ

 را گروههای ضربتی«اعالم می کند  به هر حال. خيال می کند می توانيمرابوچيه دئيلو ظاهرًا 
اصلی  ۀتود. و نه استداللباز هم بيشتر ناشی از شور و شوق می باشد اما اين » !ددهي يلشکت

 نيروی منظم ما تشکيل شده است از. ما از داوطلبان و شورشيان تشکيل شده است ۀجنگند
با هم ارتباط ندارند و  ،اند هبسيج نشد هم که خود اين بخشها هنوز تعدادی بخشهای کوچک و کم

برای هر کس که . ، تا چه رسد به گروههای ضربتیدننوعی گروه منظم بسازاند که  هتربيت نشد
ما را دارد، بدون اينکه اين شرايط را با هر نقطه  ۀشرايط مبارز ۀتوان تشخيص مجموع

شعار  در تحت چنين شرايطی، اريخی سير حوادث فراموش کند بايد روشن باشد کهت »چرخش«
به . باشد» دشمن را سازمان دهيد ۀقلع ۀمحاصر«بلکه بايد » حمله پيش به سوی«فعلی ما نبايد 

برای  حاالحزب ما نبايد اين باشد که تمام نيروهای موجود را  ۀبيان ديگر، نزديک ترين وظيف
حزب ما بايد بطور اعم در اين درخواست مطرح باشد که يک  ۀکه وظيفحمله بسيج کند بل

سازمان انقالبی به وجود بياورد که قادر باشد تمام قوا را گرد آورد و نهضت را نه تنها اسمًا، 
بايد هميشه برای پشتيبانی از هر اعتراض و طغيانی،  سازمانی که. بلکه حقيقتًا رهبری نمايد

 بخورندز آن برای ازدياد و تقويت نيروهای جنگی که به درد نبرد قطعی و ا هحاضر و آماده بود
  .ايداستفاده نم

ديگر به ندرت می توان عليه  که اکنون بودند ، به حدی مؤثر)۵(درسهای حوادث فوريه و مارس
اصولی نبوده،  راه حل احتياج داريمما  چيزی کهامروز ديگر . اين نتيجه گيريها اعتراض نمود

تنها کافی نيست که برای کسی روشن باشد که چه نوع سازمانی و . است مسئله عملیبلکه حل 
مشخصی برای سازمان طرح  ۀبرای چه کاری تشکيل می شود بلکه الزم است فورًا چنان نقش

ا تصميم نظر به اهميت فوری مسئله، م. ايجاد آن زدنمود تا آنکه از جهات مختلف، دست به 
ای که برای چاپ آماده می شود  های را به رفقا تقديم کنيم که در رسال داريم از جانب خود نقشه

ما معتقديم که نقطه حرکت فعاليت ما، اولين قدم عملی برای . )۶(مفصل تر شرح داده شده است
ای که اگر دنبال شود به ما آن توانايی را می بخشد که  و سررشته ايجاد تشکيالت مورد نظر
تشکيالت يک  تمرًا پيشرفت داده و بر عمق و وسعت آن بيافزائيم،بتوانيم اين سازمان را مس

ز به ما بيش از هر چي يک روزنامه چيزی است که .است روزنامه سياسی برای سراسر روسيه
آن نيازمنديم؛ بدون آن ما هرگز نخواهيم توانست وظيفۀ اصلی و دائمی و عمومی سوسيال 

عالقه به سياست  را انجام دهيم، خصوصًا زمانی کهدمکراسی که تبليغ و ترويج همه جانبه است 
امروز اين  ۀهرگز به انداز .می شودمردم بيدار  وسيع ترين اقشارو مسائل سوسياليسم در بين 

های محلی،  ههای فردی، اعالمي احتياج احساس نشده است که تبليغات پراکنده به شکل حرکت
بدون  .متشکل و تقويت کنيمی ا همنظم دور ۀيک روزنامانتشار ها و غيره را به کمک  هجزو

روزنامه می تواند مالک و معيار دقيق  )پخشو (در چاپ  منظماغراق می توان گفت که تناوب 
ترين و ضروری ترين فعاليت مبارزاتی مان را سازمان  و مشخصی باشد که ما چگونه انقالبی



اگر ما موفق نشويم، و تا . باشد ما بايد برای سراسر روسيه ۀاز طرف ديگر روزنام. ايم هداد
 ۀرا برای نفوذ و تأثير گذاری در بين مردم و دولت به وسيل فعاليتهايمان موفق نشويمزمانی که 

چيزهای پيچيده تر،  ادغام کنيم، اين يک خيالبافی خواهد بود که به ادغامچاپ و انتشار روزنامه 
ما از ضعف ايدئولوژيکی رنج می برد، قبل از هر چيز، جنبش  .تر فکر کنيم  تر و قطعی مشکل

اکثر سوسيال  از اينکه پراکندگی، از حالت ،سازماندهی و همچنين از ضعف های عملی
امری  ،دمکراتها به کارهای محلی که درک و چشم انداز آنها را محدود می کند مشغول هستند

 .ادگی نيز محدود ميکندکار و فعاليت، مهارت و کاردانی آنها را در پنهان کاری و آم ۀدامن که
هائی که در باال  بی ثباتی و تمام آن تزلزلرا در است که بايد ريشه  پراکندگی دقيقًا در اين حالت

 تبديلضعف و  ۀاولين قدم در جهت حذف و از بين بردن اين نقط. گفته شد جستجو کرد
روزنامه  يک بنيانگذاریبايد  ،يهروس سراسری واحدهای محلی متفاوت به يک جنبش  جنبش
بدون يک  .سياسی احتياج داريم ۀبه يک روزنام در انتها، ما حتمًا .باشد يهروس سراسر برای

بدون . نام سياسی باشد ۀ، جنبشی را يافت که شايستارگان سياسی نمی توان امروز در اروپا
 ما مبنی بر متمرکز نمودن تمام عناصر سياسی ناراضی و ۀداشتن چنين ارگانی انجام وظيف

ما  .معترض که بتوان با کمک آنها جنبش انقالبی پرولتری را بارور کرد مطلقًا غيرممکن است
ها را  هکارخان» اقتصادی«کارگر خواست افشاء وضعيت  ۀيم، در بين طبقا هاولين قدم را برداشت

ست افشاء يم؛ حاال بايد قدم بعدی را برداريم يعنی در تمام اقشار نسبتًا آگاه خلق، خواا هبيدار کرد
نبايد از اين جهت که صداهای اعتراض سياسی امروز اينقدر . مسائل سياسی را بيدار کنيم
دليل آن به هيچ وجه در اين نهفته نيست که مردم، بطور . نا اميد شدضعيف، کم و مردد هستند، 

مادگی علت در اين است که افرادی که توانايی و آبلکه  ،ندا هپليسی تن درداد استبدادبه  جمعی
آنرا دارند تا بدی اوضاع را افشاء کنند، دارای هيچگونه تريبونی نيستند تا از اين تريبون برای 

هيچ جا در بين مردم  آنها ،وجود ندارد ای ۀ مشتاق و اميدوارکنندهمردم صحبت کنند، هيچ شنوند
» قدرقدرتی« آن نيرويی را نمی يابند که ارزش آن را داشته باشد تا با پشتيبانی از آن عليه

يک . اما اينک تمام اينها با سرعت سرسام آوری تغيير می کند .حکومت روس شکايت کنند
که  ،اين نيرو پرولتاريای انقالبی است که آمادگی خود را ثابت کرده. چنين نيرويی وجود دارد

ا سياسی گوش داده و از آن پشتيبانی می کند بلکه ب ۀنه فقط به دعوت برای شرکت در مبارز
اين امکان اکنون ديگر برای ما موجود است و ما . نبرد درگير می شودکمال شجاعت در اين 

آن تمام خلق بتواند حکومت تزاری را افشاء  ۀموظفيم که يک تريبون به وجود آوريم که به وسيل
برعکس ديگر طبقات و اقشار  .باشد تيکسوسيال دمکرا ۀيک چنين تريبونی بايد روزنام. کند

 روس، در درون طبقه کارگر، عالقه دائمی برای کسب دانش سياسی و تقاضای عظيمیجامعه 
زمانی . برای مطبوعات غيرقانونی و مخفی موجود است )های تشديد نا آرامی نه فقط در دوره(

شروع شده رهبران مجرب انقالبی  و هنگامی که تربيت آشکار است یا هتود که چنين تقاضای
در بخشهای  و کارگر در مناطق کارگری شهرهای بزرگ ۀجمع طبقاست و با توجه به آن ت

 ۀيک روزنام يافتنکارگری در محل کارخانه، عمال امکان کامل کنترل موقعيت را می دهد، 
به  .ی است که برای پرولتاريا در اين موقعيت کامال قابل قبول و جذب استا هسياسی، مسئل

در صفوف خرده بورژوازی شهری،  می تواند مهاين روزنا، رابط  ۀپرولتاريا بمثاب ۀوسيل
  .شود مردمیسياسی  ۀدهات و دهقانان رخنه کرده و تبديل به يک روزنام ،کارگاههای خانگی

سياسی،  متحدان، به تربيت سياسی و جذب ها هخش ايدپبه  فقط نقش روزنامه، به هيچ وجه
 ۀ، بلکه سازمان دهندستني عمومیو مبلغ  عمومیروزنامه فقط يک مروج . نمی شودمحدود 
از اين حيث آنرا می توان با چوب بستی در اطراف عمارت در حال . نيز می باشد عمومی



رابطه بين سازندگان . اين چوب بست، طرح عمارت را نشان می دهد. ساختمان مقايسه نمود
 ۀبه وسيلکه مختلف را تسهيل و به آنها کمک می کند که کار را تقسيم نموده و نتايج عمومی را 

با کمک روزنامه و در ارتباط با آن، به . به وجود آمده است از نظر بگذرانند شان کار متشکل
خودی خود يک سازمان مستحکمی به وجود خواهد آمد که توجه آن نه فقط به کار محلی، بلکه 

سازمانی که اعضايش را به آن عادت می دهد که حوادث . به کار منظم عمومی نيز خواهد بود
سياسی را، با دقت خاصی تعقيب نمايند و اهميت و تأثير اين حوادث را در اقشار مختلف مردم 

آن حزب انقالبی بتواند بر  ۀبه درستی ارزيابی کرده و متدهای الزمی را تدوين نمايند تا به وسيل
و  روزنامه مواد اوليه برای منظم تأمين ساختنکار،  فنیوظايف . روی اين اتفاقات تأثير نهد

مرتبًا که حزب متحد را ضروری می سازد  مأموران محلیی از ا هشبک، آن منظم پخش و توزيع
شته باشند، به انجام وظايف جزئی به موقعيت عمومی جريانات آگاهی دا ،باشند با هم در تماس

منظم شان در کار سرتاسری روسيه عادت کنند و توانايی هايشان را در سازماندهی فعاليتهای 
، استخوان بندی آنچنان سازمانی را تشکيل *مأموراناين شبکه از  .بی گوناگون بيازمايندانقال

 ،کافی بزرگ که بتواند سراسر کشور را دربر گيرد ۀمی دهند که ما بدان احتياج داريم، به انداز
به  ،را به پيش برد منظمیبه اندازه کافی وسيع و همه جانبه که بتواند يک تقسيم کار دقيق و 

ی فعاليت خود ا هندازه کافی پابرجا تا بتواند تحت هر شرايط و با هر تغيير وضعيت غيرمنتظرا
را بدون اشتباه انجام دهد، که از يک طرف از جنگ آشکار با دشمن که از لحاظ نيرو، تفوق 
کامل داشته و تمام قوای خود را در يک نقطه جمع نموده است، اجتناب کرده و از طرف ديگر، 

ی که از همه کمتر انتظار می رود به ا هو در آنجا و در آن لحظ کندچاالکی دشمن استفاده  از عدم
 تظاهراتامروز ما وظيفه نسبتًا سبکی برعهده داريم و آن پشتيبانی از  .وی حمله ور گردد

سنگين تری را برعهده  ۀفردا احتماال وظيف. استی در خيابانهای شهرهای بزرگ يدانشجويا
برای مثال، پشتيبانی از جنبش بيکاران يک ناحيه مشخص، پس فردا بايد آماده . خواهيم داشت

امروز ما بايد از تشديد موقعيت سياسی . باشيم تا در يک شورش دهقانی، نقش انقالبی بازی کنيم
که حکومت با لشکرکشی عليه زمستواها ايجاد کرده استفاده کنيم، فردا ما بايد از طغيان مردم 

به  ،آن نوکر تزاری که خيلی پر رو شده است، پشتيبانی کنيم و به وسيله بايکوت عليه اين يا
تا به او آنچنان درس عبرتی داده شود که خود را به يک  ،وسيله تظاهرات و غيره کمک کنيم

کار  ۀی از آمادگی مبارزاتی، تنها به وسيلا هيک چنين درج. عقب نشينی علنی مجبور ببيند
 ۀظم امکان پذير است و اگر ما نيروهايمان را برای انتشار يک روزنامالينقطع يک گروه من

نه فقط اليق ترين مروجين را تربيت کرده، بلکه اين کار عمومی بسيج کنيم و متحد نمائيم، 
ماهرترين سازمان دهندگان را، مستعدترين رهبران سياسی حزب را نيز که قادرند در زمان 

ميدان عمل ، به کنند و مبارزه را رهبری نمايند زه نهائی انتخابالزم بهترين شعار را برای مبار
  .می راند

ما تمام مدت از تدارک . ی برای جلوگيری از سوء تفاهم احتمالی الزم استا هدر آخر چند کلم
حکومت منظم و با نقشه حرف زديم، اما به هيچ وجه به اين وسيله نمی خواستيم اظهار کنيم که 

سازمان يافته سرنگون شود، يک  ۀبه وسيله محاصره دائمی و يا يک حمل می تواند فقط مطلقه
                                                 

امال واض    * ه         اين ک ا کميت اط نزديک ب ا در ارتب أموران تنه ن م ه اي ی    ح است ک ت  (های محل ا، هس های   هگروهه
ه          . حزب ما می توانند کارشان را انجام دهند) مطالعاتی اده شود ک د پي انی می توان ا زم ام طرح م بطور کلی تم

ۀ کميت ورد حمايت فعاالن ود هم د ساختن حزب ب ان متح ه مکررًا خواه ايی ک ردا هه رار گي د ق ه. ن ه  کميت ايی ک ه
د آورد مطمئن هستيم که اين اتحاد را  ردا    . به وجود خواهن ه، ف ه، از طريق      ! اگر امروز ن اگر از يک طريق ن

  !ديگری



 از نظربرعکس خيلی امکان دارد و . و بی معنی خواهد بودجزم انديشانه ی، ا هچنين نظري
يا اغتشاش غيرقابل پيش بينی  ی ناگهانیتاريخی هم محتمل است که استبداد تحت فشار انفجارها

  .نمايد، سرنگون شودمی تهديد  تجهااز تمام  آن را دائمًا که
عمل خود را  ۀبرنامنمی تواند ، پرهيز کند سياسی که می خواهد از ماجراجويی اما هيچ حزب

پيش گيريم،  مان را درانفجارها و اغتشاشات پايه گذاری کند، ما بايد راه خود پيش بينیبر مبنای 
 ،حوادث غيرمترقبه حساب کنيم کمتر بر و هر چقدرکار منظم خود را بطور صحيح انجام دهيم 

  .غافلگير شويم کمتر است» تغييرات تاريخی « احتمال اينکه توسط به همان اندازه 
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  توضيحات
  
  
 ۀاين مجله به توسط اتحادي. ارگان اکونوميست ها بود ۀمجل )هدف کارگری( رابوچيه دئيلو -١

در ژنو انتشار  ١٩٠٢سال  ۀتا فوري ١٨٩٩ريل سوسيال دمکراتهای روس در خارجه از آو
 .می يافت

هشت  ١٩٠١ ژوئيۀکه بين ژوئن تا ) ضميمه رابوچيه دئيلو(رابوچيه دئيلو » ليستوک« -٢
 .منتشر شد ژنوشماره از آن در 

سوسيال دمکراتهای  ۀاکونوميستی که ارگان اتحادي نشريۀ) تفکر کارگری(ميسل  ايارابوچ -٣
 .انتشار می يافت ١٩٠٢تا دسامبر  ١٨٩٧اکتبر روس در خارجه بود و بين 

ايسکرا در دسامبر  ١است که در شماره » وظايف فوری جنبش ما«در اينجا استناد به مقاله  -۴
 . انتشار يافته بود ١٩٠٠

کارگران و دانشجويان در فوريه و مارس منظور تظاهرات سياسی، ميتينگ ها و اعتصابات  -۵
روسيه اتفاق افتادند و حکومت تزاری اقدام به  است که در شهرهای مختلف ١٩٠١سال 

شروع تظاهرات و اعتصابات فراخواندن تعدادی از  ۀانگيز. آنها نمود ۀسرکوب بيرحمان
به عنوان مجازات شرکت آنها در يک ميتينگ دانشجوئی  دانشجويان دانشگاه کيف به ارتش

  .بود
 .است» چه بايد کرد؟«لنين کتاب  منظور -۶
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