
 سالروز در گذشت لنين  ژانويه -٢١بمناسبت 

  )١( ارزيابی انقالب روسيه

 
  

اکنون ديگر هيچکس در روسيه خيال برپا کردن انقالب به شيوۀ مارکس را به خود راه نمی 
حتی تا حدی  –، يک روزنامۀ ليبرال )٢(»استوليچنا پوچتا«اين و يا چيزی شبيه آنرا اخيرًا . دهد

برای اينکه با . اعالم داشته است –) منشويک(يال دمکرات دمکرات و حتی تا حدی سوس
جو  جوهراند تا  نويسندگان اين افاضات منصفانه رفتار کرده باشيم بايد بگوئيم که آنها موفق شده

سياسی حاضر و طرز برخورد نسبت به درسهای انقالبمان را دريابند، جوی که بی شک اکنون 
مايگانی که نيمچه سوادی دارند و احتماال در بسياری از در ميان محافل وسيع روشنفکران، بی 

  .های بی سواد خرده بورژوازی نيز حاکم است گروه
چنين اظهار نظری در درجۀ اول انزجار عميقی را نسبت به مارکسيسم بطور کلی نشان می 

تمام همان مارکسيسمی که اعتقاد خدشه ناپذيری به رسالت انقالبی پرولتاريا داشته و با . دهد
ها پشتيبانی نموده، به مبارزات آنان حدت بخشيده و  وجود حاضر است از هر جنبش انقالبی توده

ولی اين اظهار نظر همچنين بيانگر انزجاری است نسبت به روشهای . در آن پايداری ورزد
 پراتيک عملی انقالب روسيهدر  در گذشتۀ بسيار نزديکمبارزه، اشکال کار و تاکتيکهائی که 

يا به بيان بهتر نيمه پيروزی يا  –تمام پيروزيهائی که انقالب ما بدان نائل شد  .اند ايش شدهآزم
تمامًا و منحصرًا مديون تعرض پرولتاريائی بود که پيشاپيش عناصر زحمتکش  –ربع پيروزی 

و تمام شکستها نيز معلول تضعيف اين تعرضات بود، معلول  .غير پرولتر قدم برمی داشت
در ميان (ی بود که برای اجتناب از اين تعرضات، برپايۀ فقدان آنها و گاهی مستقيمًا تاکتيکهائ
  .در جهت حذف آنها اتخاذ می شد) کادتها

و اينک، در دورۀ سرکوب بی امان ضدانقالب، بی مايگان جبونانه به اربابان جديد خود تمکين 
را مردود می شمارند، می می کنند، فرصت طلبانه چاپلوسی سالطين جديد را کرده، گذشته 

کوشند آنرا از ياد ببرند و خود و ديگران را قانع سازند که ديگر هيچکس در روسيه خيال برپا 
» ديکتاتوری پرولتاريا«کردن انقالب به شيوۀ مارکس را به خود راه نمی دهد، هيچکس خواب 

  .را نمی بيند و قس عليهذا
اکمان سابق بر مردمی که قيام کرده بودند باعث در انقالبات ديگر بورژوائی، تفوق فيزيکی ح

ولی ميان احزاب . می شد» روشنفکران«افسردگی و دلسردی محافل کثيری از جامعۀ 
ای در انقالب داشتند، هميشه آثار  بورژوائی که برای آزادی واقعًا جنگيده و سهم قابل مالحظه

ه بورژوازی روشنفکرمآب توهماتی را می شد ديد که امروزه درست عکس آنها ميان خرد
آزادی، برابری «توهمات آن دوران دربارۀ پيروزی ناگزير، فوری و کامل . روسيه رايج است

بود، توهماتی دربارۀ جمهوری، نه جمهوری بورژوازی بلکه جمهوری همۀ » و برادری
انسانها، جمهوری ای که قادر بود صلح را بر روی زمين و صفا را در بين مردمان برقرار 

توهماتی دربارۀ از بين رفتن اختالفات طبقاتی بين مردمی که تحت فشار سلطنت و نظام سازد، 
غلبه کرد، » ايده«قرون وسطائی بودند، دربارۀ اينکه نمی توان با روشهای قهرآميز بر يک 

دربارۀ ماهيت کامال متضاد فئوداليسمی که دورانش به سر آمده بود و سيستم جمهوری آزاد 



ماهيت بورژوائی آن فهميده نشده و يا حداکثر به صورتی گنگ و مبهم فهميده شده جديدی که 
  .بود

بنابراين در دوران ضدانقالب، نمايندگان پرولتاريا که راهشان را به سمت پايگاه سوسياليسم 
همانند مبارزاتی که مثال (علمی پيموده بودند، مجبور بودند عليه اين توهمات مبارزه کنند 

ای عليه توهمات بورژواهای  ، مبارزه)انجام دادند ١٨۵٠نگلس در سال مارکس و ا
جمهوريخواه، عليه درک ايده آليستی از سنتهای انقالبی و ماهيت اين درک، عليه جمله 

ولی جريان در ). ٣(پردازيهای سطحی که جايگزين کار پيگير و جدی در ميان هر طبقه می شد
هيچگونه اثری از اين توهمات جمهوريخواهی ابتدائی  در اينجا ما. روسيه کامال برعکس است

ديگر هيچ . نمی بينيم که سد راه کار اساسی عمل متداوم انقالبی در شرايط جديد و متفاوت باشد
در معنی جمهوری نمی بينيم، و شعار جمهوری که برای مبارزه عليه فئوداليسم » اغراق گوئی«

يک مبارزات رهائی بخش تمام کسانی که کار می و سلطنت اساسی بود ديگر به شعار عام يکا
و گروههائی از اين قبيل، ) ۴(رولوسيونرها يستسوسيال. کنند و استثمار می شوند بدل نمی شود

دامن می زنند، همچنان معدود باقی مانده و نصيبشان از دورۀ سه سالۀ  مشابهیکه به عقايد 
 اپورتونيستيک حزب  –مهوريخواهانه بجای اشتياق همه گير ج –) ١٩٠۵-٧(طوفان انقالبی 

و افزايشی جديد در شورشگری ضدسياسی و آنارشيسم » سوسياليستهای خلقی«خرده بورژوائی 
  .بوده است

، تصورات خوش غالب ١٨۴٨در آلمان خرده بورژوا، در روز بعد از اولين خيزش انقالب سال 
در روسيۀ خرده . داشتدر ميان دمکراتهای جمهوريخواه خرده بورژوا وضوح چشمگيری 

های چشمگيری از اپورتونيسم  ، در عوض، نشانه١٩٠۵بورژوا، در روز بعد از خيزش انقالب 
ای  که به سازش بدون هيچ مبارزه –و هنوز هم ديده می شود  –خرده بورژوائی ديده می شد 

ده و با اين اميد بسته، از مبارزه هراسيده، و پس از اولين شکست شتابان گذشتۀ خود را نفی کر
  .کار فضای عمومی را با افسردگی، بزدلی و ارتداد مسموم ساخته است

. اين اختالف مسلمًا از اختالف سيستم های اجتماعی و شرايط تاريخی دو جامعه نشأت می گيرد
قضيه . مخالفت کمتری با نظم قديم دارد ولی مسئله اين نيست که تودۀ خرده بورژوای روسيه

دهقانان ما در همان اولين مرحلۀ انقالب روسيه چنان جنبش دهقانی برپا . درست برعکس است
نمودند که از لحاظ قدرت، قاطعيت و آگاهی سياسی از تمام جنبشهای مشابه در انقالبات قرن 

اشکال در اين است که قشری که هستۀ دمکراتهای . ، بطور وصف ناپذيری شديدتر بود١٩
استادکاران شهرهای کوچک، بورژوازی شهری و خرده  –د انقالبی را در اروپا تشکيل می دا

  .به سمت ليبراليسم ضدانقالبی بروند مجبور بودنددر روسيه  –بورژوازی 
آگاهی طبقاتی پرولتاريای سوسياليست که دست در دست ارتش جهانی انقالب سوسياليستی پيش 

پای اربابان فئودال به اوج نا می رود، روحيۀ فوق العاده انقالبی موژيک ها که به دليل يوغ دير
اميدی رسيده و خواستار مصادرۀ امالک بودند، اينها موجباتی بودند که ليبراليسم روسيه را با 
فشاری بسيار بيشتر از آنچه که در مورد ليبرالهای اروپا اتفاق افتاد، در آغوش ضدانقالب 

تابان در پی انکار سنتهای از اينرو، در حاليکه روشنفکران و خرده بورژوازی ش. انداختند
مبارزات انقالبی هستند، وظيفۀ خطير و مبرم حفظ اين سنن، توسعه و تحکيم آنها، پيوند دادن 

های وسيع خلق به اين سنن، و پيش بردن آنها تا خيزش محتوم جنبش دمکراتيک آتی  آگاهی توده
  .به عهدۀ طبقۀ کارگر روسيه قرار گرفته است

آنها با شوری بيش از حد . اند رست به چنين مبارزاتی برخاستهکارگران به خودی خود د
اند، تغييراتی را که در زندگيشان صرفًا به دليل  مبارزات عظيم اکتبر و دسامبر را تجربه کرده



اکنون آنها همصدا، يا الاقل هم احساس . چنين مبارزۀ انقالبی ای رخ داد، با وضوح بسيار ديدند
کارخانه داران «:ای به روزنامۀ سنديکا چنين نوشت که در نامه با آن کارگر نساجی هستند

صبر اند، سرکارگر دوباره برای ما رجز می خواند، فقط  حاصل پيروزيمان را از ما پس گرفته
  ».بازخواهد گشت ١٩٠۵کنيد، 

برای آنها . کارگران بدين گونه به اوضاع می نگرند. بازخواهد گشت ١٩٠۵فقط صبر کنيد، 
برای روشنفکران و مرتدين خرده . به دست داد آنچه بايد کردن سال سرمشقی از مبارزات آ

برای پرولتاريا اکتساب . آنچه نبايد کردبود و الگوئی شد برای » سال ديوانگی«بورژوا آن سال 
و قبول نقادانۀ تجارب انقالب بايد بر اين اساس باشد که چگونه روشهای مبارزات آن دوره را 

برای ليبراليسم ضدانقالبی، که افسار . تمرکزتر و آگاهانه تر ترتيب دهدای تر، م توده
روشنفکران خائن را در دست دارد، جمعبندی تجربۀ انقالب اجبارًا به اين می انجامد که برای 

شسته و بجای آن دنبال » افسار گسيخته«ای  مبارزۀ توده» ساده لوحانه«هميشه دست از تحرک 
  .استوليپين برود» مشروطۀ«در چارچوب قوانين اساسی بر اساس » نانهبا فرهنگ و متمد« کار 

سوسياليستها و . امروز همه صحبت از اکتساب و بررسی انتقادی تجارب انقالب می کنند
. سوسيال دمکراتهای انقالبی دربارۀ آن صحبت می کنند. ليبرالها دربارۀ آن صحبت می کنند

بين دو قطب مخالف فوق است که تمام دستور  ولی هر کسی اين موضوع را نمی فهمد که
هر کسی سؤال را به . عملهای مختلف برای درس گرفتن از تجربۀ انقالب نوسان می کنند

آيا اين تجربۀ مبارزۀ انقالبی است که بايد از آن بياموزيم و کمک کنيم تا : وضوح طرح نمی کند
ر و مصمم تر از آن بياموزند، يا اين ای پيگيرتر، سرسختانه ت ها نيز برای تحقق مبارزه توده

  ها انتقال داده شود؟ خيانت کادتها به انقالب است که بايد کسب گرديده و به توده» تجربۀ«
او در چاپ دوم . کارل کائوتسکی به اين سؤال از جنبۀ اساسی تئوريک آن برخورد کرده است

ندۀ اروپائی ترجمه شده است، در ، که به تمام زبانهای ز»انقالب اجتماعی«اش  اثر شناخته شده
پيشگفتار چاپ دوم به تاريخ . رابطه با انقالب روسيه اضافات و اصالحاتی به عمل آورده است

می باشد، بنابراين نويسنده در آن زمان هم مقداری اطالعات برای قضاوت در  ١٩٠۶اکتبر 
بوده بلکه وقايع مهم  ١٩٠۵ *اين اطالعات نه تنها مربوط به طوفان و فشار. اختيار داشته است

برای پيروزيهای انتخاباتی ) تقريبًا همگانی(انقالب ما، دورۀ اشتياق همگانی » دورۀ کادتی«
  .کادتها و دومای اول را نيز شامل می شود

بنابراين به نظر کائوتسکی کدام مسائل تجربۀ انقالب روسيه به اندازۀ کافی برجسته و اساسی و 
مارکسيستی  عامرا برای يک بررسی  جديدفی مهم بودند تا مصالح يا حداقل به اندازۀ کا

 عنوان پاراگراف هفتم اثر» ...اشکال و «(فراهم آورند؟ » اشکال و سالح انقالب اجتماعی«
  ).به اين اثر اضافه شده ١٩٠۵-۶کائوتسکی است که با توجه به تجارب 
  .نويسنده دو سؤال مطرح نموده است

در انقالب روسيه پيروزی کسب کرده، آنرا  قادرندی نيروهائی که اول، سؤال ترکيب طبقات
عالی تر  –ای  دوم، سؤال اهميت آن اشکال عالی تر مبارزۀ توده. انقالبی واقعًا پيروزمند سازند

که انقالب روسيه مطرح  –از نظر جهت گيری انرژی انقالبی و خصوصيت تهاجمی شان 
  .لحانهساخت، يعنی مبارزۀ دسامبر يا قيام مس

که با دقت به بررسی وقايع انقالب روسيه ) و بخصوص هر مارکسيستی(هر سوسياليستی 
ای و اساسی در ارزيابی  بپردازد اذعان خواهد داشت که در حقيقت اينها هستند آن سؤاالت ريشه

                                                 
*  Sturm und Drang اين اصطالح در متن انگليسی به آلمانی آمده است.  



انقالب روسيه و همچنين در ارزيابی خط تاکتيکی ای که اوضاع فعلی بر حزب کارگر تحميل 
، به دليل شرايط عينی قادرندتا وقتی که ما کامال و به روشنی درنيابيم که کدام طبقات . می کند

اقتصادی، انقالب بورژوائی روسيه را پيروز سازند، تمام گفتارمان دربارۀ پيروزی اين انقالب 
چيزی بيش از عبارات توخالی و رجزخوانی دمکراتيک نبوده و تاکتيکهايمان در انقالب 

  .زير پا در هوا و متزلزل خواهد بودبورژوائی ناگ
از طرف ديگر، اگر بخواهيم تاکتيکهای مشخص يک حزب انقالبی را در طوفانی ترين لحظات 
اين بحران عمومی که کشور را فرا گرفته است، تعيين نمائيم واضح است که صرفًا مشخص 

آنچه که . خواهد بودکافی ن عمل نمايندکردن طبقاتی که قادرند بخاطر تکميل پيروزی انقالب 
دورانهای انقالبی را از دورانهای به اصطالح انکشاف صلح آميز، دورانهايی که شرايط 

ای نمی شوند، متمايز می نمايد دقيقًا  اقتصادی باعث بحرانهای عميق و يا جنبشهای قدرتمند توده
بارزات مستقيم بوده و م بسيار متنوع ترمبارزه در دوران انقالبی  اشکال: اين نکته است که

ها بر فعاليتهای تبليغی و تهييجی رهبران در پارلمان، مطبوعات و غيره، مسلط  انقالبی توده
بنابراين، اگر در ارزيابی دورانهای انقالبی، ما فقط به مشخص نمودن خط کلی عملکرد . است

از نظر  طبقات مختلف اکتفا کنيم، بدون آنکه اشکال مبارزاتشان را بررسی نمائيم، بحث ما
 کالم بيجان استدالليونعلمی ناقص و غيرديالکتيکی بوده و از نقطه نظر پراتيک سياسی در حد 

می توانيم در پرانتز بگوئيم که اين همان چيزی است که رفيق پلخانف در نه دهم (باقی می ماند 
  ).آثارش دربارۀ تاکتيکهای سوسيال دمکراسی در انقالب روسيه به آن اکتفا می کند

رای يک ارزيابی اصيل مارکسيستی از انقالب، از ديدگاه ماترياليسم و ديالکتيک، بايد انقالب ب
ای بررسی نمود که در شرايط عينی بخصوص قرار  را همچون مبارزۀ نيروهای اجتماعی زنده

داشته، به طرز مخصوصی عمل نموده و اشکال بخصوص مبارزه را با موفقيتی بيش و کم 
اساس چنين تحليلی، و فقط بر اين اساس است که برای يک مارکسيست امکان  بر. بکار می برند

مبارزه را ارزيابی کرده و به سؤاالت تکنيکی ای که  تکنيکیپذير و ضروری می شود تا جنبۀ 
قبول شکل مشخصی از مبارزه بدون قبول . در حين جريان مبارزه بروز می کنند برخورد نمايد

را قبول کنيم بدون  مشخصیند اين است که لزوم شرکت در انتخابات لزوم مطالعۀ تکنيک آن مان
  .انتخابات پرداخته باشيم نحوۀ اينآنکه به مطالعۀ قانون 

همانطور . اکنون به پاسخی که توسط کائوتسکی به دو سؤال مطروحه در باال داده شده بپردازيم
بين سوسيال دمکراتها قالب، که می دانيم اين دو سؤال بحث طوالنی و داغی را، در جريان ان

و ) ۵(در لندن *ر.د.س.ک.هنگامی که سومين کنگرۀ ح ١٩٠۵اين بحثها در بهار . برانگيخت
کنفرانس همزمان منشويکها در ژنو اصول اساسی تاکتيکهايشان را در قطعنامۀ دقيقی تدوين 

  .يان رسيدبه پا) ۶(١٩٠٧ر در لندن در بهار .د.س.ک.کردند، آغاز شد و با کنگرۀ واحد ح
  :پاسخ کائوتسکی به سؤال اول به طريق زير است

او می گويد در اروپای غربی قسمت اعظم جمعيت را پرولتاريا تشکيل داده، بنابراين امروزه 
های  در روسيه که جمعيت توده«. پيروزی دمکراسی در اروپا به معنای تفوق پرولتاريا می باشد

البته پيروزی سوسيال دمکراسی در . ين امری را داشتدهقانی غالب است، نمی توان انتظار چن
در روسيه نيز محتمل است، ولی اين پيروزی فقط می تواند ) absehbar(قابل پيش بينی ای  آينده

و کائوتسکی حتی ابراز می دارد که . »پرولتاريا و دهقانان باشد) koalition(نتيجۀ ائتالف 

                                                 
  .حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه  *



ی به انقالب پرولتاريائی در اروپای غربی می چنين پيروزی ای ناگزير نيروی محرکۀ عظيم
  .دهد

بنابراين چنانکه می بينيم عبارت انقالب بورژوائی تعريف جامعی از نيروهائی که می توانند در 
انقالبات بورژوائی که در آنها بورژوازی تجاری، . چنين انقالبی پيروز شوند به دست نمی دهد

ی را ايفا نمايند امکان وقوع داشته و اتفاق نيز صنعتی، نقش نيروی محرکۀ اصل –يا تجاری 
پيروزی چنين انقالباتی تنها به معنای پيروزی همان قشر بورژوازی بر مخالفينش . افتاده است

در . در روسيه اوضاع فرق می کند. می باشد) مخالفينی از قبيل نجبای ممتاز يا استبداد سلطنتی(
اين موضوع به . غيرممکن است پيروزی بورژوازی بمثابۀکشور ما پيروزی انقالب بورژوائی 

اينکه دهقانان اکثريت جمعيت را تشکيل می . می آيد ولی حقيقت است) پارادوکس(نظر متناقض 
دهند، ظلم وحشتناک سيستم زمينداری بزرگ نيمه فئودالی بر آنها، قدرت و آگاهی طبقاتی 

همۀ اين شرايط به انقالب  –پرولتاريائی که در يک حزب سوسياليستی متشکل شده است 
آنطوری (اين ويژگی، خصلت بورژوائی را نفی نمی کند  .می دهد ای ويژهخصلت  مابورژوائی 

که مارتف و پلخانف سعی داشتند مسئله را در برخورد لنگانشان با نقطه نظر کائوتسکی عرضه 
زوم ديکتاتوری اين ويژگی صرفًا خصلت ضدانقالبی بورژوازی ما را نشان داده و ل). کنند

ائتالف پرولتاريا و «زيرا . انقالبی مسجل می کند چنينپرولتاريا و دهقانان را برای پيروزی در 
 –در انقالب بورژوائی چيزی نيست جز ديکتاتوری دمکراتيک  پيروزیبرای کسب » دهقانان

  .انقالبی پرولتاريا و دهقانان
حين انقالب ميان صفوف سوسيال  اين موضوع سرآغاز اختالفات تاکتيکی ای است که در

فقط با در نظر گرفتن اين مسئله است که می توان تمام بحثهائی را که در . دمکراتها بروز کرد
) مانند پشتيبانی از کادتها بطور کلی، بلوک چپ و خصلتش، و غيره(مورد مسائل خاص 

ف تاکتيکی اساسی است تنها اين اختال. درگرفته و در مواردی به برخوردهائی انجاميده، فهميد
و نه آنطور . بود) ١٩٠۵ - ٧(که منشأ اختالف بين بلشويکها و منشويکها در دورۀ اول انقالب 

  ).٨(»بايکوتيسم«يا ) ٧(»بوويسم«که افراد ناآگاه گاهی فکر می کنند، مسائلی چون 
دوم و هر چقدر که بر لزوم مطالعۀ دقيق منشأ اين اختالفات و بررسی تجارب دومای اول و 

اين کار  اکنوناگر ما . تأکيد شود باز کافی نخواهد بود از اين نقطه نظرمبارزۀ مستقيم دهقانان 
را نکنيم، به هنگام جنبشهای آتی قادر نخواهيم بود حتی يک قدم در زمينۀ تاکتيکی به جلو 

نفاق برداريم، بدون آنکه دوباره بحثهای قديمی را دامن زده و يا باعث منازعات گروهی و 
نحوۀ برخورد سوسيال دمکراسی به ليبراليسم و دمکراسی بورژوائی . افکنی در حزب شويم

در غير اين صورت ما در تاکتيکهای . دهقانی بايد بر اساس تجربۀ انقالب روسيه تعيين شود
اتحاد «در اينجا بايد توجه کنيم که . پرولتاريا فاقد هر گونه اصول و پيگيری خواهيم بود

نبايد تحت هيچ شرايطی به معنای يکی شدن طبقات مختلف و يا احزاب » و دهقانانکارگران 
نه تنها يکی شدن، بلکه هر موافقت بلند مدتی نيز برای حزب . پرولتاريا و دهقانان فهميده شود

. خواهد نمود تضعيفانقالبی را  –سوسياليست طبقۀ کارگر مخرب بوده و مبارزۀ دمکراتيک 
نان بين بورژوازی ليبرال و پرولتاريا از موقعيت طبقاتی آنها ناشی می شود، نوسان ناگزير دهقا
های مختلف مبارزه به دست داده  های بسياری از اين نوسانات را در صحنه و انقالب ما نمونه

). در دومای اول و دوم، و غيره) ١٠(»ترودويکها«، انتخابات، )٩(بايکوت دومای ويت(است 
ه عنوان پيشاهنگ انقالب روش کامال مستقلی داشته باشد، می تواند دهقانان تنها اگر پرولتاريا ب

را از ليبرالها دور کرده، تأثير ليبرالها را بر دهقانان از بين برده، و آنها را در جريان مبارزه به 
اين اتحاد وقتی به  –دست يابد ) de facto(دنبال خود بسيج کند و بدين ترتيب به اتحادی دفاکتو 



ود می آيد که دهقانان به مبارزۀ انقالبی بپردازند و درست در تناسب با بسط دامنۀ اين وج
اين الس زدن با ترودويکها نبوده بلکه انتقاد . مبارزات است که اين اتحاد مؤثر واقع می شود

اين تبليغ ايدۀ يک حزب جمهوريخواه و انقالبی دهقانی . بيرحمانه ايست از ضعفها و نوساناتشان
پرولتاريا و دهقانان برای پيروزی بر دشمنان مشترکشان را تحقق » اتحاد«ت که بتواند اس

  .بخشد، و نه حزبی برای بلوک بازی و عقد موافقت نامه
اين خصلت ويژۀ انقالب بورژوائی روسيه که ما بر آن تکيه کرديم، وجه افتراق آن با انقالبات 

لت ويژه وجه اشتراک اين انقالب را با ولی همين خص. ديگر بورژوائی دوران جديد است
دوران گذشته، دورانی که در آن دهقانان نقش انقالبی بسزائی ايفا می نمودند، نيز  کبيرانقالبات 

در اين مورد بايد توجه وافری مبذول داريم به آنچه که فردريش انگلس در مقالۀ . نشان می دهد
بيان می دارد » دربارۀ ماترياليسم تاريخی« فوق العاده عميق و تفکر برانگيز خود تحت عنوان

. ، که توسط خود انگلس به آلمانی ترجمه شده است»سوسياليسم تخيلی و علمی«مقدمۀ انگليسی (
جالب توجه «:انگلس می گويد). ١، جلد ١١، سال ١٨٩٢-٩٣) Neue Zeit(» عصر جديد«

جنگ دهقانی در قرن  نهضت رفرم در آلمان و(است که در هر سه انقالب عظيم بورژوائی 
ارتش که جنگ بر عهده ) شانزده، انقالب انگليس در قرن هفده، انقالب فرانسه در قرن هيجده

ای هستند که پس از پيروزی حتمًا  اوست از دهقانان تشکيل شده، و دهقانان درست همان طبقه
از صد سال پس . بيشترشان توسط پيامدهای اقتصادی ناشی از آن خانه خراب می شوند

نيروی سواره نظام داوطلب که از دهقانان تشکيل می شد تقريبًا از بين رفته ) ١١(»کرامول«
نبود، ) پلبين(به هر حال اگر بخاطر اين عناصر سواره نظام دهقانی و فقرای شهری . بود

بورژوازی هرگز قادر نبود که به تنهائی جنگ را تا به انتها ادامه داده و چارلز اول را به پای 
حتی به منظور تثبيت فتوحات دست به نقد بورژوازی که رسيده و آماده جمع . وبه دار کشدچ

دقيقًا مانند آنچه که در  –آوری بودند، انقالب می بايست خيلی بيشتر از آن حد به پيش می رفت 
در واقع به نظر می رسد که اين يکی از قوانين . در آلمان روی داد ١٨۴٨در فرانسه و  ١٧٩٣
و در جای ديگر در همين مقاله انگلس اشاره می کند که انقالب » .جامعۀ بورژوائی باشد تکامل

که واقعًا تا از ميان رفتن يکی از طرفين نبرد يعنی اشرافيت، و پيروزی «فرانسه تنها قيامی بود 
  )١٢(».يعنی بورژوازی، ادامه يافتکامل طرف ديگر 

ای در طول انقالب روسيه  گلس به نحو قابل مالحظههر دو اين مشاهدات تاريخی با نتايج کلی ان
عناصر «همچنين اين مسئله نيز تأييد شد که فقط مداخلۀ دهقانان و پرولتاريا . تأييد شدند

در حاليکه در (قادر به پيش راندن قطعی انقالب بورژوائی می باشد » )پلبين(زحمتکش شهرها 
رن هيجده دهقانان می توانستند در صف مقدم آلمان قرن شانزده، انگليس قرن هفده و فرانسۀ ق

باشند، در روسيۀ قرن بيست اين ترتيب بايد قطعًا معکوس گردد، زيرا در اينجا بدون ابتکار و 
همچنين اين نکته نيز تأييد شد که اگر  ).رهبری پرولتاريا دهقانان نيروئی به حساب نمی آيند

دست به نقد بورژوائی خود واقعًا دست يابد، يا  قرار است انقالب به اهداف مستقيم، آنی، کامل و
از  بسيار بيشترحتی فتوحات حداقل بورژوازی بطور برگشت ناپذيری تثبيت شوند، انقالب بايد 

بنابراين ما می توانيم قضاوت کنيم که انگلس با چه تحقيری  .اين اهداف به جلو سوق داده شود
هند بيمايگانی که قبل از هر چيز می خوا. ردنسبت به دستورالعملهای بيمايگان رفتار می ک

انقالب را به زور در چارچوب باريک کامال بورژوائی بتپانند تا همانطوری که منشويکهای 
، يا همانطور که پلخانف »بورژوازی رم نکند«خود بيان داشتند  ١٩٠۵قزاقستان در قطعنامۀ 

  .»بايد ضمانتی عليه احيای تزاريسم وجود داشته باشد«در استکهلم می گفت بدين منظور که 



را  ١٩٠۵ی در پيشگفتار به چاپ دوم کتابش، سؤال ديگر، يعنی ارزيابی شورش کائوتسک
بيان کردم نمی توانم  ١٩٠٢من ديگر با آن قاطعيتی که در سال «:او می نويسد. بررسی می کند

. ای در انقالبات آينده ندارند بگويم که قيامهای مسلحانه و جنگهای خيابانی نقش تعيين کننده
خيابانی در مسکو شاهد بسيار گويائی است بر اين امر، هنگامی که عدۀ  برعکس تجربه نبرد

معدودی از مردم با مبارزه در سنگر خيابانی خود به مدت يک هفته در برابر يک ارتش کامل 
ايستادگی کرده، و اگر شکست جنبشهای انقالبی در شهرهای ديگر اعزام و تمرکز نيروی عظيم 

البته . ميسر نکرده بود، چه بسا در اين نبرد پيروز شده بودند کمکی را برای سرکوبی شورشيان
اين موفقيت نسبی مبارزات در سنگرهای خيابانی فقط بدين دليل ممکن شد که در حاليکه ارتش 

با اين حال . کامال خود را باخته بود، مردم شهر با حرارت تمام از انقالبيون حمايت می کردند
  »يان کند که چنين چيزی در اروپای غربی غير ممکن است؟چه کسی می تواند با قاطعيت ب

به اين ترتيب بعد از قريب يک سال که از اين قيام می گذرد، يعنی زمانی که صحبت بی شک 
نمی تواند بر سر تقويت روحيۀ رزمندگان باشد، محقق دقيقی چون کائوتسکی با قاطعيت ابراز 

و الزم می داند  .نبرد در سنگرهای خيابانی است »موفقيت نسبی«می دارد که قيام مسکو بيانگر 
تا در نتيجه گيريهای قبلی اش، مبنی بر اينکه نبرد خيابانی نمی تواند نقش مهمی در انقالبات 

  .آينده بازی کند، تجديدنظر کند
با وجود شرايط نوين تشکيالتی و  می تواندکه قيام مسلحانه  ثابت کرد ١٩٠۵مبارزات دسامبر 

مبارزات دسامبر نشان داد که جنبش بين المللی کارگری بايد از . ی نيز پيروز شودتکنيک نظام
اينها نتايجی . اين پس احتمال اشکال مشابه مبارزاتی در انقالبات پرولتری آينده را در نظر گيرد

هستند که حقيقتًا از تجارب انقالب ما حاصل می شود، اينها درسهائی هستند که بايد توسط 
که پلخانف با اين  بحثیچه فاصلۀ عظيمی است بين اين نتايج و درسها با آن . سب شوندها ک توده

خود دربارۀ قيام دسامبر، می ) Herostratean) (١٣(اظهارنظر معروف هراسترت منشانه 
چه دريائی از نظريات خائنانه که با اين گفته به ! »آنها نبايد دست به اسلحه می بردند«:گشايد

چه تعداد بی شماری از دستهای کثيف ليبرال که به اين گفته چنگ انداخت تا ! حرکت در نيامد
  !خرده بورژوائی را در صفوف کارگران رخنه دهد دلسردی و روحيۀ سازشکارانۀ

جائی که مارکس، مارکسی که . ای از حقيقت تاريخی در اين ارزيابی پلخانف وجود ندارد ذره
را به » ديوانگی«م برابر با ديوانگی است، توانست اين شش ماه قبل از کمون گفته بود که قيا

ای پرولتاريا در قرن نوزده جمع بندی کند، سوسيال دمکراتهای  عنوان بزرگترين جنبش توده
ها ايجاد کنند که مبارزات  روس به دالئلی صد چندان قويتر بايد اين اعتقاد راسخ را در توده

. ترين جنبش پرولتاريائی پس از کمون بوده استدسامبر، اساسی ترين، برحق ترين و عظيم 
بگذار برخی از روشنفکران صفوف سوسيال دمکراسی هر چه دلشان می خواهد بگويند و هر 

  .قدر دلشان می خواهد زاری کنند، طبقۀ کارگر روسيه با اين نظرات پرورش خواهد يافت
می شود، تذکر يک نکته ضروری در اينجا، با توجه به اينکه مقاله برای رفقای لهستانی نوشته 

از آنجا که متأسفانه به زبان لهستانی آشنا نيستم، اطالع من از اوضاع لهستان فقط از . است
شايد بتوان در رد حرف من گفت که اتفاقًا درست در همين لهستان . طريق اخبار شفاهی است

م و ابراز های بی ثمر جنگ چريکی، تروريس است که يک حزب دربست خود را در شيوه
وجودهای آتشين گرفتار کرده و اتفاقًا تمام اين کارها را نيز به نام سنتهای شورش و مبارزۀ 

جناح به اصطالح راست حزب سوسياليست (مشترک پرولتاريا و دهقانان انجام داده است 
 بعيد نيست که از اين نقطه نظر شرايط لهستان در حقيقت شديدًا با ديگر نواحی). ١۴)(لهستان

معهذا اين را بايد بگوييم که در هيچ کجای ديگر بجز . امپراطوری روسيه تفاوت داشته باشد



لهستان چنين برخورد بی معنی به تاکتيکهای انقالبی نشده است، برخوردی که موجب مقاومتها 
در اينجا بی اختيار اين فکر از خاطرمان می گذرد که چه شد که . و مخالفتهای به حقی شده است

روی نداد؟ آيا دقيقًا به همين دليل  ١٩٠۵ای در دسامبر  قًا در لهستان هيچ مبارزۀ مسلحانهدقي
» آفرينی«نيست که در لهستان، و فقط در لهستان بود که تاکتيکهای بی معنی و انحرافی انقالب 

آنارشيستی جا خوش کرد و شرايط در آنجا، برای مدت کوتاهی هم که شده، امکان گسترش 
ای يعنی سنت قيام مسلحانۀ  آيا دقيقًا سنت يک چنين مبارزهای را نداد؟  سلحانۀ تودهمبارزۀ م

دسامبر نيست که تنها راه جدی غلبه بر تمايالت آنارشيستی در درون حزب کارگر می باشد؟ آيا 
های اخالقی مبتذل، بيمايه و خرده بورژوائی  اينطور نيست که راه غلبه بر اين تمايالت موعظه

بلکه راهش دقيقًا دست کشيدن از اعمال قهر بی هدف، هرز، منفرد و پراکنده و روی  نبوده،
ای هدفمند برخاسته از جنبشهای گسترده، و تشديد مبارزات مستقيم پرولتری  آوردن به قهر توده

  است؟
اين مسئله اهميتی . مسئلۀ ارزيابی انقالب ما نه تنها از نظر تئوريک بلکه از هر نظر مهم است

همۀ کار تبليغی، تهييجی و سازمانی ما در حال حاضر بطور . تقيم، عملی و هر روزه داردمس
غيرقابل تفکيکی در ارتباط است با کسب درسهای اين سه سال درخشان توسط وسيع ترين 

اکنون نمی توان به چنين عبارات خشک و خالی ای اکتفا . های طبقۀ کارگر و نيمه پرولتاريا توده
های مصوب کنگرۀ دهم جناح چپ حزب سوسياليست خلق  که از روح قطعنامهآنطوری (کرد 

که در حال حاضر اطالعات موجود به ما اجازه نمی دهد مشخص کنيم که آيا اين ) برمی آيد
مسير انفجار انقالبی است که در پيش داريم يا مسيری طوالنی، که آهسته و با قدمهای کوتاه طی 

البته . ر هيچ آماری در جهان قادر نيست اين مسئله را روشن کندالبته در حال حاض .خواهد شد
به پيش بريم، آزمون  سوسياليستیواضح است که ما بايد کارمان را با روح و محتوای عام 

توقف در اين نقطه يعنی ندادن . ولی اين تمام مطلب نيست. دردآور آينده هر چه می خواهد باشد
ما بايد با صراحت اين سؤال را مطرح کرده و با . هيچ رهنمود مؤثری به حزب پرولتری

اکنون به منظور کسب تجارب اين سه سال انقالبی در چه جهتی گام : قاطعيت به آن پاسخ دهيم
برخواهيم داشت؟ ما بايد برای خير و صالح عناصر متزلزل و ضعيف النفس و برای شرمنده 

اعالم داريم که حزب کارگران، مبارزات کردن مرتدين و خائنين به سوسياليسم، با صدای بلند 
را از عظيم ترين جنبشهای پرولتری بعد از  ١٩٠۵ها در اکتبر و دسامبر  مستقيم انقالبی توده

کمون می داند، موفقيت انقالبی آتی صرفًا در گرو رشد و گسترش اينچنين اشکال مبارزاتی 
نمای ما در تربيت نسلهای جديد های مبارزه بايد بمثابۀ چراغ راه است، و اينکه اين نمونه

  .مبارزين باشد
با ادامۀ کار روزانه مان در اين جهت، و به خاطر داشتن اين نکته که فقط سالهای کار جدی و 

ممکن ساخت، ما قادر خواهيم بود  ١٩٠۵پيگير تدارکاتی نفوذ کامل حزب را بر پرولتاريا در 
طبقۀ کارگر ای از اضمحالل استبداد،  جهبه جائی برسيم که عليرغم هر چرخش حادثه و هر در

  .قوی تر شده و به يک نيروی سوسيال دمکرات انقالبی، با آگاهی طبقاتی اعتال يابد
  
  

  .لنين به چاپ رسيد. در مجلۀ سوسيال دمکراتهای لهستانی به امضای ن ١٩٠٨در آوريل 
  ۶٢تا  ۵٠، صفحات ١۵، جلد )انگليسی(کليات آثار

 
 



  توضيحات
  
ه در        اي -١ اتی ک ا اختالف ای لهستان ب ن مقاله توسط لنين به منظور آشنا ساختن سوسيال دمکراته
ۀ     .د.س.ک.ح ، ٢شمارۀ   Przeglad socjaldemokratycznyر وجود داشت نوشته و در مجل

الهای     . انتشار يافت ١٩٠٨به تاريخ آوريل  ين س ه ب ن مجل ۀ    ١٩٠٢اي ا فوري ا   ١٩٠٨و  ١٩٠۴ت ت
يال دم ١٩١٠ و   توسط سوس ورگ در ورش اری نزديک روزا لوکزامب ا همک تان ب ای لهس کراته

  .انتشار می يافت
٢- Stolichnayapochta )ۀ   ١٩٠۶ای که از اکتبر  روزنامه) متروپوليتين پست  ١٩٠٨تا فوري

ۀ         . در سن پترزبورگ منتشر می شد وده و پس از فوري ای چپ ب ان کادته دا ارگ ه ابت اين روزنام
  .اين روزنامه توسط دولت تزار توقيف شد. يک شدسخنگوی گروه ترودو ١٩٠٧

٣- cbf. Engels, Lenin, zur deutschen geschichten Bdd.II, Hlb.I.s. 625-28. 
"Mai ois October" diets verlag, Berlin,1954  

يونرها  -۴ ا -اس (سوسياليست رولوس ال   ): اره ر س ه اواخ يه، ک ورژوازی روس رده ب حزب خ
ه به دنبال تشکي ١٩٠١ د         ل ملغم ه وجود آم ل مختلف نارودنيک ب ا و محاف ۀ  (ای از گروهه اتحادي

ره  يونرها و غي ت رولوس زب سوسياليس يونرها، ح ت رولوس ۀ ). سوسياليس روزنام
Revolutsionnaya_Rossia ) ی يۀ انقالب ۀ  ١٩٠٠-۵) روس و مجل

Vesnik_Russkoi_Revolutsii ۵-د ١٩٠١ ا بودن می آنه ان رس ا. ، ارگ ا اختالف ت اس اره
ين     . طبقاتی مابين پرولتاريا و خرده مالکين را نمی ديدند اتی ب ات و آنتاگونيسم طبق آنها از اختالف

د        ا در انقالب را نفی می کردن دۀ پرولتاري ری کنن نظرات  . دهقانان چشم پوشی کرده و نقش رهب
ان داشت، آ      ين بي ه لن انطوری ک ا سعی   آنها التقاطی بود از عقايد نارودنيسم و رويزيونيسم، هم نه

ه        شکافهای نارودنيسم را با تکه«داشتند تا  د مارکسيسم وصله و پين د روز اپورتونيستی نق های م
د د (».کنن ين، جل ه    ). ٣١٠ص  ٩لن ارزه علي وان روش اصلی مب ه عن ردی ب رور ف ای ت تاکتيکه

هی استبداد، که اس ارها طرفدار آن بودند، زيان عظيمی به جنبش انقالبی وارد آورده و سازماند 
  .ها را برای مبارزۀ انقالبی مشکل نمود توده

ه کمونهای         ال آن ب ين و انتق ر زم در برنامۀ ارضی اس ارها از ميان بردن مالکيت خصوصی ب
ود    » برابر«، تصرف »اصل کار«دهات بر اساس  يش بينی شده ب . زمين و توسعۀ کئوپراتيوها پ

ين   سوسي«ای برای  در اين برنامه که اس ارها آن را برنامه د هيچ    » اليستی کردن زم می خواندن
ز سوسياليستی وجود نداشت االئی و  . چي د ک ر تولي ه اگ ان داد ک ه نش ن برنام ين در بررسی اي لن

ه    زراعت خصوصی در زمينهای اشتراکی باقی بماند، نه حکومت سرمايه پايان خواهد يافت و ن
ه  . استثمار و خانه خرابی کارگران کشاورزی ا تحت     او همچنين نشان داد ک عملکرد کئوپراتيوه

د    ر در جهت ثروتمن ن ام را اي د زي د ش ان کوچک نخواه رمايه داری باعث نجات دهقان ام س نظ
ه خواست تصرف          .کردن بورژوازی دهات می باشد د ک ه اشاره می کن ن نکت لنين همچنين به اي

ه علي              ا آن حد ک وده و ت ًا مترقی ب ی تاريخ ين، اگر چه سوسياليستی نيست ول ه مالکان  برابر زم
  .ارتجاعی باشد دارای خصلت دمکراتيک انقالبی است

ا اس      . حزب بلشويک ادعای سوسياليست بودن اس ارها را برمال کرد ارزۀ سختی ب ه مب حزب ب
ا    ردی آنه ارها، بخاطر نفوذشان بر دهقانان، پرداخته و اثرات زيانباری را که تاکتيکهای ترور ف

ود   کار نم ارگر داشت آش ۀ ک بش طبق ر جن رايط مشخصی،   . ب ويکها، تحت ش ال بلش ين ح در ع
  .حاضر به توافقهائی موقت با اس ارها در مبارزه عليه تزاريسم شدند



ين        داوم شان ب ا و نوسان مت ان اس اره عدم اتحاد سياسی و ايدئولوژيک و بی نظمی سازمانی مي
ای همگون را   هبورژوازی ليبرال و پرولتاريا از اين حقيقت سرچشمه می گرفت که دهقانان طبق 

هنوز در دوران انقالب اول روسيه بود که جناح راست اس ارها از حزب جدا . تشکيل نمی دادند
ق   «شده و حزبی قانونی به نام  ارگر سوسياليست خل ه     » حزب ک اتی نزديک ب ه دارای نظري را ک

ه آنارشيست       ۀ نيم اح چپ اتحادي تها «کادتها بود، تشکيل داد، جن ه وجو  » ماکسيماليس . د آوردرا ب
دئولوژيکی و سازمانی    در دورۀ ارتجاع استوليپين، حزب سوسياليست انقالبی به شکست کامل اي

  .دچار شده و جنگ بين المللی اول شاهد سوسيال شوونيست شدن بيشتر اس ارها بود
ا    ١٩١٧پس از پيروزی انقالب بورژوا دمکراتيک فوريۀ  ا منشويکها و کادته ، اس ارها همراه ب

اه اص ت ضدانقالبی پايگ ن حزب  –سرمايه داران لی دول ران اي ده و رهب ان ش کرنسکی، (مالک
ف ف و چرن ن تي د ) آوکس ت بودن ن دول ای اي تيبانی از  . از اعض ه پش ر ب زب اس ار حاض ح

رد     تيبانی ک اء آن پش وزرای . خواستهای دهقانان برای لغو روابط فئودالی نشد و در حقيقت از ابق
ی در دولت  ه امالک را تصرف  سوسياليست انقالب انی ک رای دهقان ی ب ای جزائ موقت هيئت ه

  .کرده بودند، اعزام داشتند
ل   ٢٧تا  ١٢ر در لندن به تاريخ .د.س.ک.کنگرۀ سوم ح -۵ ا    ٢۵(آوري ل ت ويم     ١٠آوري ه تق ه ب م

  .اين کنگره توسط بلشويکها به رهبری لنين دعوت و سازماندهی شد. تشکيل شد ١٩٠۵) جديد
ۀ سازماندهی   ) I: (توسط لنين تنظيم شده بود به ترتيب زير بود ای که دستور جلسه . گزارش کميت

)II (تانۀ       -٢قيام مسلحانه  -١: مسائل مربوط به تاکتيک ه خط مشی دولت در آس نحوۀ برخورد ب
ه دو سؤال پرداخت   (انقالب و طی آن  ه خط مشی دولت در        -الف : اين مسئله ب نحوۀ برخورد ب

الب، ب  تانۀ انق ت -آس ت  دول ی موق ان    -٣) انقالب بش دهقان ه جن ورد ب وۀ برخ ائل ) III. (نح مس
ازماندهی ی،      -۴: س ازمانهای حزب ل س نفکران در داخ ارگران و روش ين ک ط ب وانين  -۵رواب ق

روه منشعب از     -۶: نحوۀ برخورد به احزاب و گرايشهای ديگر) IV. (حزب ه گ نحوۀ برخورد ب
ر روس،   نحوۀ برخورد به سازمانهای  -٧ر، .د.س.ک.ح نحوۀ برخورد    -٨سوسيال دمکرات غي

غ   -١٠: مسائل داخلی حزب ) V. (توافقات عملی با سوسياليست رولوسيونرها -٩به ليبرالها،  تبلي
رويج دگان) VI. (و ت زارش نماين زی،  -١١: گ ۀ مرک زارش کميت دگان  -١٢گ ات نماين گزارش

ات،   -١٣: انتخابات) VII. (های محلی کميته ذاکرات و      تنظيم   -١۴انتخاب رای چاپ م ه ب ين نام آئ
  .تصميمات کنگره و تحويل پست به مأموران انتخابی جديد

های مقدماتی ای دربارۀ تمام مسائل مهم کنگرۀ سوم نوشته بود که آنها را پرورانده،  لنين قطعنامه
ود     Vperyodبسط داده و به صورت مقاالتی در روزنامۀ  ل از کنگره انتشار داده ب ين در  . قب لن

وۀ   ک ت، نح ی موق ت انقالب ا در دول يال دمکراته لحانه، شرکت سوس ام مس ئلۀ قي ارۀ مس ره درب نگ
رد            ئلۀ ديگر صحبت ک د مس ارۀ چن ين درب وانين حزب و همچن ان، ق بش دهقان در . برخورد به جن

کنگره . سخنرانی و اليحۀ پيشنهادی از طرف لنين ثبت شده است ١٣٨صورت مذاکرات کنگره، 
ادۀ   -الف: ن حزب به عمل آوردتصحيحاتی در قواني ذيرفت،   Iکنگره جمله بندی لنين را برای م پ

کنگره  -های محلی مشخص نمود، ج روابطش را با کميتهکنگره دقيقًا حقوق کميتۀ مرکزی و  -ب
ه عمل آورد     ه جای سه مرکز     : اصالحاتی در ساخت سازمانی اجزای مرکزی حزب ب ۀ  (ب کميت

رد       ) بمرکزی، ارگان مرکزی و شورای حز اد ک  –کنگره يک مرکز صالحيت دار حزبی ايج
  .کميتۀ مرکزی

ار،   (» کنگرۀ سوم  «دربارۀ کار و اهميت کنگرۀ سوم حزب رجوع کنيد به مقالۀ لنين  مجموعه آث
  .»دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب دمکراتيک«و کتاب ) ۴۴٢-٩، صفحات ٨جلد 



ا    ١٣(مه  ١٩آوريل تا  ٣٠ر در لندن به تاريخ .د.س.ک.کنگرۀ پنجم ح -۶ ه ت ن  ١م  ١٩٠٧) ژوئ
د  ٣٣۶. برگزار گرديد ان  . نماينده که هر يک دارای رأی بودند در اين کنگره شرکت کردن در مي

ده  ن ع ر بلشويک،  ١٠۵اي ر منشويک،  ٩٧نف ر بونديست،  ۴۴نف يال دمکرات  ۴۴نف ر سوس نف
تانی،  وانی و   ٢٩لهس رات ليت يال دمک ر سوس تقل از  ۴نف ر مس تندنف ود داش يونها وج . فراکس

. بلشويکها توسط لهستانی ها و ليتوانی ها پشتيبانی شده و دارای اکثريت پايداری در کنگره بودند
از جمله نمايندگان بلشويک لنين، ورسيلوف، دوبروينسکی، استالين، شاهوميان و يازسالويسکی  

  .بودند
ه بحث گذاشت  ر را ب ائل زي ره مس ۀ مرک -١: کنگ زارش کميت ا و  -٢. زیگ روه دوم زارش گ گ

ازماندهيش ورژوائی  -٣. س زاب ب ه اح ورد ب وۀ برخ ا -۴. نح ارگری« -۵. دوم رۀ ک و » کنگ
بيکاری، بحران    -٨. عمليات چريکی -٧. سنديکاها و حزب -۶. سازمانهای کارگری غيرحزبی

اب     ع اعتص ارگران در موق دادن ک ه راه ن ه کارخان ادی و ب ازماندهی  -٩. اقتص ائل س  -١٠. مس
توتگارت     ی اش ين الملل رۀ ب م  (کنگ ه، ميليتاريس اه م ش  -١١). اول م ار در ارت ب  -١٢. ک مطال

يکی از مسائل اساسی که در کنگره بررسی شد خط مشی ای بود که می بايست نسبت   . گوناگون
رد    . به احزاب بورژوائی انتخاب می شد ليم ک اره تس ن ب ام    . لنين گزارشی در اي ارۀ تم کنگره درب

ه شامل    . های بلشويکها را پذيرفت سی قطعنامهمسائل اسا رد ک کنگره کميتۀ مرکزی ای انتخاب ک
ويک،  ۵ ويک،  ۴بلش تانی و  ٣منش ود  ٢لهس وانی ب رات ليت يال دمک دل  . سوس ی الب اعضای عل

د   ٢لهستانی و  ٣منشويک،  ٧بلشويک،  ١٠کميتۀ مرکزی شامل  وانی بودن . سوسيال دمکرات ليت
ی   روزی بزرگ ره پي ن کنگ زب   اي اح اپورتونيست ح ه جن ويکها علي رای بلش ويکها(ب ود) منش . ب

نجم ح ارۀ کنگرۀ پ وان .د.س.ک.درب ين تحت عن ۀ لن ه مقال ه احزاب نحوۀ برخورد «ر ب نسبت ب
  .رجوع شود) ۴٨٩-۵٠٩، صفحات ١٢مجموعه آثار، جلد (» بورژوائی

م  -٧ ی ): Boyevism(بويويس ت روس ه Boyevikاز لغ ای جوخ ی از اعض ای  يک ی ه جنگ
رد      ی ب ار م لحانه را بک ات مس ای عملي ی تاکتيکه ارزات انقالب ه در مب ی ک دانيهای . انقالب او زن

رده و جاسوسان     سياسی را فراری داده، ذخائر پولی دولتی را برای مصارف انقالبی مصادره ک
دارای  ١٩٠۵-٧بلشويکها در دورۀ انقالب   . و پرووکاتورهای مزدور را از بين می برد و غيره

  .۴٠٩-١٨کليات آثار، صفحات  ١٢رجوع کنيد به جلد . های جنگی ويژه بودند خهجو
وليگين    ): Boycottism(بايکوتيسم  -٨ ای ب ه اصطالح دوم دولت  . اين اشاره است به بايکوت ب

ر تأسيس      ١٩٠۵اوت ) ١٩(۶تزار که از طوفان انقالب به وحشت افتاده بود، در  انونی مبنی ب ق
وليگين تنظيم شد     . دومای دولتی وضع نمود ه، ب ر داخل ا   . رونوشت اين قانون توسط وزي ن دوم اي

رای قانونگذاری   ان عمال       . مجلسی بود مشورتی و نه ب ارگران و دهقان ا، ک ن دوم ات اي در انتخاب
  .فاقد حق رأی بودند

ام    بلشويکها کارگران و ديگر زحمتکشان را ترغيب نمودند تا فعاالنه دوما را  رده و قي ايکوت ک ب
لحا د مس دارک ببينن ود      . نه را ت ری ب ال اوجگي الب در ح وج انق ال م ان ح ابها و . در هم اعتص

اعتصاب   ١٩٠۵در اکتبر . سراسر روسيه را درنورديدند» مرگ بر استبداد«تظاهرات با شعار 
ام مسلحانه در مسکو شروع شد          امبر قي ه و در دس ام گرفت انقالب  . سياسی سراسری روسيه انج

  .ود جارو کرد و اين دوما هيچگاه تشکيل نگرديددومای بوليگين را با خ
ا حکم آزادی    ١٩٠۶) مه ١٠(آوريل ٢٧اولين دومای روسيه که در ): Witte(دومای ويت  -٩ ب

با اينکه قانون انتخاباتی اين . انتخابات که توسط نخست وزير وقت ويت صادر شد، تشکيل گرديد
زار نتوانست د    ذا ت ود، معه ک ب ات غيردمکراتي د   انتخاب ته باش ی داش ه راه ر ب امال س ای ک . وم



ا وعده   های دروغين    اکثريت اين دوما را کادتها تشکيل داده و سعی داشتند تا اعتماد دهقانان را ب
  .جلب کنند –از جمله اصالحات ارضی  –اصالحات 

  .منحل کرد ١٩٠۶ژوئيۀ ) ٢١(٨دولت تزار اين دوما را در 
ک  -١٠ رود  ): Trudovik(ترودوي ت ت ار   ) Trud(از لغ ای ک ه معن رده    –ب روه خ ور گ منظ

ورژوا  ل    -ب اريخ آوري ه ت ای اول ب ان در دوم دگان دهقان ه از نماين ا است ک رات ترودويکه دمک
د ١٩٠۶ کيل ش امل   . تش روه ش ن گ ا اي کيل دوم دای تش ود ١٠٧در ابت ده ب ای دوم . نماين در دوم

ا  وم  ١٠۴ترودويکه ای س ارم   ١۴، در دوم ای چه د ١٠و در دوم تندنماين ا . ه داش ترودويکه
ازمانهای      تو و س ردن زمس زه ک ی، دمکراتي اتی و مل دوديتهای طبق ام مح ای تم تار الغ خواس

ا    . خودمختار شهری و انتخابات دوما بر اساس حق رأی همگانی بودند ۀ ارضی ترودويکه برنام
  .بر اساس اصول نارودنيکی تصرف برابر زمين پايه گذاری شده بود

ول    -١١ ور کرام ورژوازی   : ١۵٩٩-١۶۵٨) Oliver Cromwell(الي الب ب ول در انق کرام
ود    ا نم ورژوازی و قسمتی از        . انگليس نقش مهمی ايف ان، يعنی ب واداران پارلم ن انقالب ه در اي
ر    نجبا که منافع مشترکی داشتند ، از يک طرف و هواداران شاه و فئودالها، از طرف ديگر درگي

از پشتيبانی اقشار وسيعی از دهقانان و صنعتگران برخوردار در اين نبرد با آنکه پارلمان . بودند
وادارانش          اه و ه ر ش روزی قطعی ب ه پي ادر ب ورژوازی ق بود، ولی به علت تزلزل اقشار باالی ب

تيبانی از دستۀ     –دهقانان و صنعتگران  –در اين ميان اقشار راديکال جامعه انگليس . نبود ه پش ب
ه از اق » مستقليون«سومی به نام  ه و در         ک ورژوازی تشکيل می شد، پرداخت ا و ب ائين نجب شار پ

د            ود، جمع آمدن الی ب ه ح ه خود مزرعه دار ميان ه سرکردگی کرامول ک در نبردهای  . لشکری ب
ايالت         رغم تم ار شکست خورد و علي دين ب اه چن ين طرفين روی داد پس از آنکه ش ه ب سختی ک

ا االخره ش ول ب نظم کرام ان، ارتش م ای سازشکارانۀ پارلم ه پ ارلز را شکست داده، او را ب ه چ
ود   يس را اعالم نم وری انگل ا را منحل و جمه يد، مجلس لرده ۀ دار کش ال ). ١۶۴٩(چوب در س

رد  »پارلمان طوالنی«پس از انحالل قطعی  ١۶۵۴ . ملقب شد  » حامی جمهوری  «، کرامول به ل
د شکست داد          ان خود را در اسکاتلند و ايرلن ه مخالف ود ک رای    در همين سال ب ن دو کشور ب و اي

وانين     . هميشه تحت قلمرو دولت انگليس اعالم شدند ه وضع ق دام ب در طی اين انقالب، پارلمان م
ود      غول ب رمايه داری مش ط س ط رواب ا و بس ه فئوداله ف برعلي ع   . مختل ال وض ين ح ی در ع ول

  .دهقانان تغييری نکرده و آنها هنوز مجبور به پرداخت همان مالياتهای سابق بودند
-۵، صفحات  ١٩۵٨، مسکو، ٢انگلس، آثار منتخب، جلد . مارکس و ف. رجوع کنيد به ک -١٢
  .١٠٧و  ١٠۴
يمس، از عجايب   . م.ق ٣۵۶از اهالی فنيقيه که در سال ) Herostrate(هراسترت  -١٣ معبد آرت

  .هفتگانۀ جهان را آتش زد تا نام خود را جاودان سازد
 ١٨٩٢حزب ناسيوناليست رفرميستی که در سال  يک ): ل.س.ح(حزب سوسياليست لهستان -١۴

 .تقسيم شد» ل راست.س.ح«و » ل چپ.س.ح«به دو حزب  ١٩٠۶تأسيس گشته و در سال 
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