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ردد، پيرامون    مجموعۀ م قاالت مندرجه در اين کتاب و جزواتی که در آيندۀ نزديک منتشر می گ
د ا می باش ر پرولتاري ار کبي ين آموزگ دگاه لن ام، از دي لحانه بطور ع ارزۀ مس انی . مب ليح همگ تس

ه  يا، کميت ق، ميليش ش     خل ه ارت ورد ب ی، برخ ر حزب دۀ غي ای رزمن ی و گروهه ی حزب ای رزم ه
ن گرايش ارتجاعی      بورژوائی، نيروهای مس ا اي ارزه ب لح و انقالب، باندهای سياه و ضرورت مب

  .از موضوعات مورد بحث است... و 
ه را در رابطه      از آنجا که عدم دسترسی به اين گونه منابع، پاره ای انحرافات راست و چپ روان

وده و تع   اد نم لحانه، ايج ارزۀ مس ا، مب اتی پرولتاري ارزۀ طبق رين شکل از مب الی ت ا ع ق داده ب مي
اء دانش مارکسيستی          ار را در مجموع، در جهت ارتق ن آث است، و نيز به واسطۀ آنکه انتشار اي
ا      وديم، ب دام نم لنينيستی مبارزان راه رهائی کارگران و زحمتکشان يافتيم، به ترجمه و نشر آن اق

  .اين اميد که در فرصتی مناسب در بهبود کيفی اين آثار بکوشيم
  
  

  سرپرست قسمت پليس، لوپوخين ادداشتهایي مقدمه بر جزوۀ
  
  

آنطور که آقای لوپوخين در يادداشتهای خود بيان می کند، به نظر می رسد از يک چيز خوب 
» موقت«چيز خوب از نظر پليس مقررات . مقداری بيش از اندازه می تواند وجود داشته باشد

ن بنيانی امپراتوری روسيه بوده تاکنون يکی از پايدارترين قواني ١٨٨١امنيتی است که از سال 
تودۀ مردم را در حمايت «پليس از هر نوع حقوق و قدرتی برخوردار است تا به اصطالح . است

و اين عبارتی است که در يادداشت مذکور آمده، يادداشتی که هر چه توجه » خود نگاهدارد
ر سخنوری، بيشتری صرف آن گردد، شيوۀ ابلهانۀ نگارش و چرخشهای بدترکيب اداری د

می زيسته، ولی » مقررات«آری پليس تحت اين . بيشتر در آن آشکار و نمايان می شود
جنبۀ ديگر آن . اين يک جنبۀ موضوع است. شان، آنها را به لجن کشيده است» خوب«ويژگيهای 

اين واقعيت است که اقدامات سرکوبگرانۀ اضطراری، که در بيست و پنج سال قبل احتماال 
اند، اگر  نظر می آمد، از آن پس چنان عادی شده که مردم خود را با آن وفق داده غيرعادی به

اهميت سرکوبگرانۀ اين اقدامات اضطراری تضعيف شده است، درست . بتوان اينطور گفت
همانطور که يک فنر نو پس از استفادۀ دراز مدت و شديد، حالت فنری خود را تا حدودی از 

قای لوپوخين، سرپرست قسمت پليس در يادداشت خود که با آ. دست داده و ضعيف می شود
  .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 
يه، چقدر برای يک سوسيال دمکرات جانب يک پليس رسمی دربارۀ قانون بنيانی پليس روس

، زمانی که حتی ۶٠دهۀ ! روزهای کاميابی حکومت پليسی تمام شده است. خشنود کننده است
دهۀ هفتاد تمام شده است، آن . موجوديت يک حزب انقالبی در تصور نمی گنجيد تمام شده است

ت آور بود که زمان که قدرت چنين حزبی، که موجوديتش يک واقعيت انکار ناپذير و وحش



در آن . گذشته است» تنها با اعمال قهرآميز فردی و نه با يک انقالب سياسی برابری می کرد«
تبليغات زيرزمينی تنها مورد حمايت برخی افراد يا محافل قرار می «روزها، هنگامی که 

 ولی. ، آن فنری که به تازگی ابداع شده بود، هنوز می توانست تا حدودی مؤثر افتد»گرفت
در اوضاع و احوال کنونی جامعه، هنگامی که نارضائی از نظام موجود و يک جنبش «اکنون، 

، چقدر اين فنر سست و ضعيف »نيرومند مخالف در سراسر روسيه گسترش و توسعه می يابد
، در بايدبايد، واقعًا ] سرکوبگرانه[به راستی در آن زمان که اين اقدامات اضطراری ! شده است

عليه کارگرانی که به صورت مسالمت آميز و صرفًا با انگيزۀ اقتصادی دست به « هزاران مورد
به کار بسته می شد، در آن زمان که حتی قلوه سنگها نيز به عنوان اسلحۀ » اند اعتصاب زده

خطرناک سياسی طبقه بندی می شد، چه خوب ابلهانه و بی معنی بودن اين اقدامات 
  !اثبات گرديد] سرکوبگرانه[
وخين بيچاره، نوميدانه به کاری بس تعجب آور دست زده و آقايان وزرا را برای پيوستن به لوپ

. خود و خنديدن به پی آمدهای مضحکی که حاصل کاربست مقررات امنيتی هستند فرا می خواند
از زمانی که جنبش انقالبی حقيقتًا در درون مردم نفوذ کرد و پيوندی جدا ناشدنی با جنبش 

های زحمتکش برقرار نمود، سراپای اين مقررات، از قوانين مربوط به ثبت  هطبقاتی تود
اصل «حتی . گذرنامه گرفته تا دادگاههای نظامی، جملگی به قوانينی بی مصرف بدل شدند

ای برای پليس است، مورد انتقاد سوزناک وزير  که نعمت خداداده» حقوقی سرايداران منازل
ای بر فعاليتهای پيشگيری پليس  صل حقوقی اثر سست کنندهپليس، شخصی که معتقد است اين ا

  .می گذارد، قرار گرفت
اين ورشکستگی را نه تنها اظهارات ! در حقيقت، رژيم پليسی به ورشکستگی کامل رسيده است

شخص کامال با صالحيتی مانند آقای محترم لوپوخين، بلکه سراسر جريان تکامل سياست تزاری 
که هيچ جنبش انقالبی واقعی خلقی وجود نداشت، زمانی که مبارزۀ  هنگامی. تأييد می کند

سياسی هنوز با مبارزۀ طبقاتی پيوند نيافته و جزء تفکيک ناپذير آن نگرديده بود، اقدامات سادۀ 
ثابت شده است که کاربست اين قبيل . پليس عليه افراد و محافل مطالعاتی می توانست مؤثر افتد

ه طرز مضحک و خنده آوری بی ثمر است؛ کثرت آنها به مانعی در اقدامات عليه طبقات، ب
اين مطلب به اثبات رسيده است که عبارات پرهيبت و وحشت . برابر فعاليت پليس بدل می شود

زائی که در مقررات امنيتی به کار گرفته شده تنها عباراتی از روی بيچارگی و زبونی، 
، مردمی که از انقالبيون »مردم ساده«ميان  عباراتی بی ارزش هستند که نارضائی را در

برای مبارزه عليه . نيستند، بيشتر می کنند و در حقيقت بر انقالبيون تأثير جدی نمی گذارند
انقالب مردم، عليه مبارزۀ طبقاتی، نمی توان به پليس متکی بود، بلکه بايد از حمايت مردم و نيز 

و . مفهوم آنچه در يادداشت آقای لوپوخين آمده استاين است . از پشتيبانی طبقات برخوردار بود
فنرهای ماشين . چنين است آن مفهومی که حکومت مطلقه از تجارب عملی خود درک می کند

برای [پليس، قدرت و تازگی خود را از دست داده است، اکنون نيروی نظامی به تنهائی 
نفر نژادی دامن زده شود، اکنون بايد اکنون بايد به تنفر ملی و به ت. کافی نيست] ها سرکوب توده

و به دنبال آن طبقات خرده (های خرده بورژوازی شهری  از ميان عقب مانده ترين بخش
استخدام کرد، بايد برای ) ١(»باندهای سياه«افرادی را برای فعاليت در ) بورژوازی روستائی

ان مردم تشکيل داد، دفاع از تاج و تخت، صف عظيمی از تمام عناصر ارتجاعی موجود در مي
بايد مبارزۀ پليس عليه محافل مطالعاتی را به مبارزۀ بخشی از مردم عليه بخش ديگری از آنان 

  .بدل کرد



در باکو . اين درست همان کاری است که هيئت حاکمه هم اکنون به انجام آن مشغول است
وباره يهوديان است، تاتارها را عليه ارامنه علم می کند، در فکر تحريکاتی برای قتل عام د

را عليه مردم زمستوو، دانشجويان و جوانان پرشور دبيرستانی سازمان » باندهای سياه«اوباشان 
های وفادار به خود و عناصر محافظه کاری که در ميان دهقانان وجود  می دهد، به اشراف زده
های حکومت مطلقه ما سوسيال دمکراتها از اين تاکتيک! آها، بسيار خوب. دارند متوسل می شود

ما می دانيم که اين کار نيز برای دامن زدن . تعجب نمی کنيم، و نيز از اين تاکتيکها نمی هراسيم
به دشمنی های نژادی، کمکی به هيئت حاکمه نخواهد کرد زيرا کارگران سازماندهی خود برای 

يئت حاکمه با تکيه بر اند، و ه مقاومت مسلحانه در برابر آدمکشان و اوباشان مسلح را آغاز کرده
های واقعی کارگر را گسترده تر  بخشهای استثمارگر خرده بورژوازی تنها تعارض خود با توده

» متقاعد ساختن«ايم که انقالبات سياسی يا اجتماعی با  ما هرگز انتظار نداشته. خواهد ساخت
اند،  ام نهادهگ» پرهيزکاری و تقوا«ای که به راه  قدرتها و يا توسط اشخاص تحصيل کرده

ايم که اين مبارزۀ طبقاتی، مبارزۀ بخش استثمار شدۀ مردم  ما هميشه بر اين عقيده. صورت پذيرد
، سرنوشت هر در تحليل نهائیعليه استثمارگران است که مبنا و پايۀ تحوالت سياسی بوده و 

ۀ پليس از های بيهود پذيرش شکست کامل شيوه. گونه تحوالتی از اين قبيل را تعيين می کند
جانب هيئت حاکمه و پرداختن وی به سازماندهی بالواسطۀ جنگ داخلی، نشان می دهد که روز 

ما . چه بهتر. دارد جنگ داخلی را آغاز می کند. چه بهتر. نزديک می شود تصفيه حساب نهائی
ورد اگر ما تنها در يک مورد به خود اطمينان داشته باشيم، آن م. نيز موافق جنگ داخلی هستيم

های بيکران تحت ستم و منکوب شده، جنگ ميليونها بی چيز که تمامی  همينجاست، جنگ توده
البته، هيئت حاکمه با دامن زدن به . جامعه را به حرکت درمی آورند، عليه يک مشت انگل مرفه

ای، شايد بتواند برای مدتی گسترش و تکامل مبارزۀ طبقاتی را  تعارض نژادی و تنفر قبيله
سازد، ولی اينکار تنها برای مدتی بسيار کوتاه امکان پذير است و به قيمت گشودن  متوقف

عرصۀ نوين و باز هم گسترده تری از مبارزۀ طبقاتی، به قيمت ايجاد احساس تنفر باز هم 
اين مطلب را پی آمدهای کشتار جمعی در . شديدتر مردم نسبت به حکومت مطلقه تمام می شود

های مردم عليه تزاريسم را دهها  ، کشتاری که احساس انقالبی تمامی بخشباکو اثبات کرده است
هيئت حاکمه در اين فکر بود که با منظرۀ جوی خون و نبردهای وسيع . بار عميق تر ساخت

خيابانی، مردم را به وحشت اندازد، ولی در حقيقت با اين کار ترس از جوی خون، و ترس از 
در واقع، هيئت حاکمه آرمانهای ما را به پيش می . م دور کرديک روياروئی مسلحانه را از مرد

ای به مراتب مؤثرتر از آنچه ما هرگز  برد و اينکار را با تبليغاتی بسيار گسترده تر و به شيوه
به قول آن آواز انقالبی فرانسوی، ويولوسوکانو . در خواب هم نمی ديديم، به انجام می رساند

Vive Le Son Canon!  ،»درود بر انقالب، درود بر جنگ علنی »!بر غرش توپ درود ،
  !خلق عليه حکومت تزاری و وابستگانش

  
  

  ١٩٠۵مارس  –نوشته شده در فوريه 
  .نخستين بار در جزوۀ يادداشتهای سرپرست قسمت پليس لوپوخين، به چاپ رسيد

  .لنين چاپ شد. در نشريۀ وپريود در ژنو، با امضای ن
  ٢٠٢-٢٠۵ صفحات ٨مجموعه آثار جلد 

  
  :توضيح



  
ياه  -١ دهای س ياه(بان ه  –) صدهای س ه ب يک تشکيالت ارتجاعی سلطنت طلب از آدم کشان ک

اندند،   . وسيلۀ پليس تزاری برای مبارزه با جنبش انقالبی برپا شد آنها انقالبيون را به قتل می رس
  .ادندبه روشنفکران مترقی حمله می کردند و قتل عامهای ضد يهودی را سازمان می د

  
  

  از حالت دفاعی به حالت تعرضی
  
  

محافظه کار است، مطلب  معروف و ای بسيار ، که نشريه)Le Temps(خبرنگار ويژۀ لوتم 
  :سپتامبر از سن پترزبورگ برای اين نشريه مخابره کرد) ٨(٢١زير را در روز 

ی تلفن را نفر به زندان مرکزی ريگا حمله برده، سيمها ٧٠دو شب قبل، گروهی متشکل از « 
قطع کردند و با استفاده از نردبان طنابی به داخل حياط زندان راه يافتند و در آنجا پس از يک 
. درگيری سخت، دو تن از نگهبانان زندان کشته و سه تن ديگر از آنان به شدت مجروح گرديدند

به مرگ  سپس مهاجمين دو تن از زندانيان سياسی را که در انتظار محاکمه بودند و احتماال
به جز دو تن  که موفق به فرار شدند، در حين تعقيب مهاجمين،. محکوم می شدند، آزاد ساختند

  ».، يک پليس کشته و چندين پليس ديگر مجروح شدندگرديدنداز آنان که دستگير 
عليرغم مشکالت بس عظيم و باورنکردنی، راه ! و اين چنين است پيشرفت اوضاع و احوال

تروريسم انفرادی که زائيده ناتوانی روشنفکری . گشوده می شود] مردم[ليح پيشروی به سوی تس
بجای صرف آن دهها هزار روبل و . است، تدريجًا به موضوعی مربوط به گذشته بدل می گردد
کسی که شايد بيش از بسياری ) (١(آن مقدار عظيم از انرژی انقالبی برای کشتن امثال سرگئی

 ه نامب«، برای ترورهائی که )ار انقالبی در مسکو سهم داشته باشداز انقالبيون در ايجاد افک
با شرکت در چنين . آغاز می گردد همراه با خلقاکنون عمليات نظامی  –انجام می گيرد » خلق

ها ممزوج  عملياتی است که پيشگامان مبارزه مسلحانه، نه فقط در حرف بلکه در عمل، با توده
های رزمی پرولتاريا را به دست می گيرند، در بوتۀ آزمايش  هها و دست می شوند، رهبری جوخه

را آموزش می دهند، رهبرانی که فردا، در روز قيام کارگران،  دهها رهبر خلقیجنگ داخلی، 
قادر خواهند بود با تجارب و دالوری قهرمانانۀ خود، هزاران و دهها هزار کارگر را ياری 

  .دهند
ای برای  باشد که پيروزی آنان، مشوق و نمونه! بی ريگادرود بر داوطلبان قهرمان و انقال

  !زنده باد پيشگامان ارتش انقالبی خلق. کارگران سوسيال دمکرات سراسر روسيه گردد
. ببينيد اين جسارت انقالبيون ريگا حتی از ديدگاه نظامی ناب تا چه حد موفقيت آميز بود

ضايعات ما . مجروح است ١٠تا  ۵تماال ضايعاتی که بر دشمن وارد آمده شامل سه کشته و اح
غنائم ما دو تن از رهبران . تنها دو تن است که احتماال مجروح شده و نتيجتًا دستگير گرديدند

اين يک !! به راستی که اين يک پيروزی درخشان است. اند انقالبی اند که از زندان آزاد شده
 توطئهاين کار ديگر يک . کسب شد پيروزی واقعی است که در نبردی با دشمن تا دندان مسلح

خير،  –صرف نيست  »ارعاب«عصيان نيست،  يا، يک عمل انتقام جويانه منفوربرعليه افرادی 
به وسيلۀ داوطلبان ارتش انقالبی بود که به صورتی همه جانبه تدارک  هايیاين سرآغاز عمليات

توجه به تناسب نيروها طرح  ديده شده و تفکر و تفحص کامل دربارۀ آن انجام گرفته بود، و با
نفر است می  ٧۵تا  ٢۵تعداد نفرات هر يک از دستجات دوطلبان را که بين . ريزی شده بود



چندين [توان در هر يک از شهرهای بزرگ و غالبًا در حومۀ شهرهای بزرگ به صدها تن 
غات وسيع و تنها آغاز تبلي ؛صدها تن از کارگران به آنان خواهند پيوست. افزايش داد] دوجين

را  ]ارتش انقالبی[همه جانبه دربارۀ اين ايده ضرورت دارد، چنين دستجاتی از داوطلبان 
و به  ،تشکيل دهيد، آنان را با هر نوع اسلحۀ ممکن، از کارد گرفته تا رولور و بمب، مسلح کنيد

  .آنان تمرين و آموزش نظامی دهيد
، »می ساختند«] جدا از توده[نقالبی منفرد خوشبختانه، آن زمانی که انقالب را تروريستهای ا

منفرد نبوده و » بمب گذاران«بمب ديگر سالحی برای . گذشته است زيرا مردم انقالبی نبودند
نظامی،  تجهيزاتبه همراه بهبود کيفی . بدل می گردد مردم برای يک اسلحۀ ضروریاکنون به 

در حال حاضر، . بايد که چنين گرددتکنيک نبرد خيابانی نيز دگرگون می شود و ضرورتًا نيز 
به بررسی و مطالعۀ چگونگی برپا داشتن و دفاع از ) و نيز با هوشياری تمام(ما با تمام وجود 

ما ] با اين وجود[اگر چه اين کار قديمی سودمند است، . مشغوليم] سنگرهای خيابانی[باريکادها 
پيشرفتهای حاصله در کاربرد مواد . منبايد از جديدترين پيشرفتهای سالحهای نظامی غافل گردي

 تا حدودی ژاپنی ها. را باعث گرديده است استفاده از تفنگمنفجره، تغييرات و نوآوريهايی در 
بدين سبب از روسها نيرومندتر بودند زيرا کاربرد مواد منفجره را به مراتب بهتر از روسها می 

و ژاپنی ها . گيهای بارز جنگ اخير بودکاربرد گستردۀ مواد منفجرۀ قوی يکی از ويژ. دانستند
بمب در سراسر دنيا به عنوان متخصصين در امور نظامی شناخته می شوند، اينک  امروزه که

قرار  استفاده شانکه با چنان تأثير مثال زدنی برعليه پورت آرتور مورد  اند بکار گرفته را دستی
های مرگباری که در تالش برای حمل و بگذار از شکست! بگذار ما از ژاپنی ها بياموزيم. گرفت

هيچ شکستی نمی تواند نيروی کسانی را تحليل برد . نقل مقادير زياد سالح نهفته است نهراسيم
که می بينند و حس می کنند که چگونه با طبقۀ انقالبی پيوند محکمی دارند و درک می کنند که 

بمبها را می توان . اند خويش بپا خواسته اکنون حقيقتًا تمامی مردم برای دفاع از اهداف بالواسطۀ
هر يک آنچه که اکنون در روسيه، بمب در مقياسی وسيع تر از . در هر جا و در همه جا ساخت

سوسيال دمکرات بی ترديد بيش از  سازمان و هر يک از اعضاء(ساخته می شود  دما می داناز 
ی بس بزرگتر از آنچه پليس خبر دارد بمبها در مقياس). يکی از اين گونه کارگاهها را می شناسد

و بدون شک پليس بيش از انقالبيون وابسته به هر يک از سازمانهای مختلف، (توليد می شود 
هيچ نيروئی قادر به مقاومت در برابر داوطلبان ارتش انقالبی مسلح به بمب ). اطالعات دارد

در ريگا روی داد را، بطور  نيست، داوطلبانی که در يک شب مناسب، چندين حملۀ مشابه آنچه
با قيام صدها  –و مهمترين و آخرين شرط اينست  –حمالتی که  ،به انجام خواهند رساند همزمان

اند و مشتاقانه در  را فراموش نکرده» مسالمت آميز«هزار تن از کارگرانی که نهم ژانويۀ 
  .د شدمی باشند، پشتيبانی خواهن مسلحانهانتظار فرا رسيدن يک نهم ژانويۀ 

به گزارشاتی که در . سير اوضاع و احوال در روسيه، آشکارا بدان سوی پيش می رود
. های قانونی دربارۀ کشف بمب در چمدان مسافران عادی کشتی منتشر شد، توجه کنيد روزنامه

کشته شدگان و تعداد مجروحين در طی  زياد شمارحمله به پليس و ارتش،  صدها اخبار دربارۀ
، که اين اسوبوژدينهحتی خبرنگاران نشريۀ خائن بورژوائی، . را مطالعه کنيد دو ماه گذشته

بودن قيام اند، می پذيرند که » جنايتبار«و » ديوانگی«چنين سخت در کار محکوم کردن 
  .رويدادهای حزن انگيز، هرگز تاکنون چنين قريب الوقوع نبوده است

بگذار هر محفل کارگری به ! ود بايستيمبگذاريد هر يک بر سر پست خ! پيش به سوی کار رفقا
ياد بسپارد که رويدادهای هر روز می توانند آنچنان باشند که شرکت برجسته و فعال آن محفل 

  .کارگری در نبرد نهائی و تعيين کننده را طلب نمايد



  
  ١۵پرولتاری شماره 

  ١٩٠۵سپتامبر ) ١٣(٢۶
  ٢٨٣ – ٨۵صفحات  ٩مجموعۀ آثار جلد 

  
  :توضيح 

  
دار کل مسکو و  –گئی سر -١ زار، فرمان انف، عموی ت اندرويچ روم د دوک سرگئی الکس گران

زاری  ۀ ت دگان حکومت مطلق رين نماين اعی ت ۀ ) ١٧(۴در . يکی از ارتج يلۀ  ١٩٠۵فوري ه وس ب
  .ترور شد) آر –اس (کاليف، يک سوسياليست انقالبی 

  
  

  به کميتۀ رزمی کميتۀ سن پترزبورگ
  

  ١٩٠۵اکتبر  ١۶
  

  ز،رفقای عزي
يادداشتی دربارۀ سازماندهی ) ٢ گزارش کميتۀ رزمی) ١ از ارسال مدارک زير بسيار متشکرم

من پس از خواندن اين مدارک، وظيفۀ خود می . يک طرح از تشکيالت) ٣ تدارکات برای قيام
نيازی به گفتن ندارد که . دانم که برای تبادل نظر رفيقانه، مستقيمًا با کميتۀ رزمی تماس بگيرم

ترديدی نيست که هر آنچه در  ؛قضاوت در مورد وجه عملی موضوع را به عهده نمی گيرم من
با اين وجود، . اين شرايط سخت و دشوار حاکم بر روسيه، امکان پذير باشد، انجام می گيرد

بر اثر تمامی امور در معرض تهديد انحطاط و تباهی  نشان می دهد قضاوت بر اساس مدارک
ا، کليۀ اين طرحهای تشکيالتی ه هتمامی اين برنام. ی اداری قرار دارندتبديل شدن به کارها

ای غيرضروری ه کميتۀ رزمی اين احساس را در من برمی انگيزد که از قواعد و دستور العمل
رک و صريح بودنم را ببخشيد، اميدوارم که مرا به عيب  –اداری استفاده می شود ] فرماليته[

مجادالت و مباحثات پيرامون عملکردهای کميتۀ رزمی و حقوق طرحها و . جوئی متهم نکنيد
آنچه مورد نياز است . چنين موضوعی، از کمترين ارزش برخوردار است ربارۀآن، آن هم د

به شما  –اين مرا به وحشت می اندازد . است انرژیو جديت پر جنب و جوش و باز هم  انرژی
که دربارۀ بمبها  بيش از شش ماه استبينم اين مرا به وحشت می اندازد که ب –قول می دهم 

و اين بيشترين چيزی است که ! بحث و گفتگو می شود ولی هنوز يک بمب هم ساخته نشده است
اين تنها ! به سراغ جوانان برويد آقايان... می توان از آدمهائی که تنها حرف می زنند آموخت 

 همهو (کار از کار خواهد گذشت  –به شما قول می دهم  –در غير اين صورت ! راه عالج است
ا، ه ه، طرحها و نقش»عالمانه«، و شما می مانيد و يادداشتهای )چيز گواهی اين را می دهد

. ای پرشکوه، ولی بدون يک تشکيالت، بدون يک آرمان زندهه ا و دستور العمله هجدولها، برنام
به ر ميان دانشجويان و در هر جا، د بی درنگای رزمی را ه هبه سراغ جوانان برويد، جوخ

 ٣٠، ١٠، ٣بگذار گروههای متشکل از . و غيره و غيره تشکيل دهيد ويژه در ميان کارگران
بگذار آنها به بهترين وجه ممکنه خود را مسلح سازند، . نفر يا غيره، بی درنگ متشکل گردند



بگذار اين . غيره ای پارچۀ آغشته به نفت برای آتش زدن و خواه با رولور، کارد و خواه با تکه
دستجات بی درنگ رهبران خود را انتخاب کنند و تا آنجا که ممکن است با کميتۀ رزمی کميتۀ 

را خواستار نباشيد و ] فرماليته[شما هيچ گونه تشريفات . برقرار کنند تماسسن پترزبورگ 
را » اتعملکردها، حقوق و امتياز«محض رضای خدا، تمام اين طرحها را فراموش کنيد و همۀ 

از عضويت در حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه يک شرط مطلق . به درک بفرستيد
قيام مسلحانه است، از تماس با هر گروه يک چنين کاری يک درخواست ابلهانه برای  –نسازيد 

نفر باشد، امتناع نورزيد، تنها اين شرط واحد را قائل شويد که آن گروه  ٣اگر حتی متشکل از 
. بۀ جاسوسی برای پليس قابل اعتماد بوده و برای نبرد با سربازان تزاری آماده باشدبايد از جن

نمايند،  همکاریر .د.س.ک.حبپيوندند و يا اگر خود مايلند با  ر.د.س.ک.حبگذار گروهها به 
را در اين امر  پافشاریمن ] با اين وجود[ولی . چنين چيزی به راستی با شکوه خواهد بود

  .اشتباه می دانم
به اين داوطلبان ارتش انقالبی، ارائۀ  ياری رساندننقش کميتۀ رزمی کميتۀ سن پترزبورگ بايد 

هر داوطلب با شور و اشتياق . برای برقراری تماس و امثالهم باشد» دفتر«بمثابۀ يک  خدمات
با طرحها و با سخن  امر مهمیچنين  کار را در شما را خواهد پذيرفت ولی اگر شما خدماتتمام 

کميتۀ رزمی آغاز نماييد، هدف را در تماميتش به انحطاط خواهيد کشيد، » حقوق«گفتن دربارۀ 
اينکار، هدف را به صورتی جبران ناپذير به انحطاط می  با من به شما اطمينان می دهم که

  .ديکشان
عاتی نفر بين محفل های مطال ١٠يا  ۵بگذار . شما بايد تبليغات را در مقياسی وسيع به پيش بريد

و به هر جا که ] از اين محفل به آن محفل بروند[کارگر و دانشجو، هر هفته بچرخند  صدها
يک طرح روشن، مختصر، بالواسطه و ] هر محفل[امکان نفوذ دارد نفوذ کنند، و در هر جا 

گروههای رزمی را بی درنگ سازمان دهيد، به بهترين وجه ممکن خود : ساده را پيشنهاد نمايند
کنيد، و با تمام توان و نيروی خود فعاليت نمائيد، ما به هر طريقی که بتوانيم شما را  را مسلح

  .، خودتان دست به عمل بزنيددر انتظار کمک ما نباشيدياری خواهيم داد ولی 
آنها از پس هر . تودۀ گروههای کوچک است] خالقيت[موضوع اصلی در چنين مطلبی، ابتکار 

ام که کارآيی فعاليت  من آماده. سراپای کميتۀ رزمی شما هيچ است بدون آنان. کاری برمی آيند
با آنها در تماس است، ارزيابی  هکميتۀ رزمی را بر اساس تعداد اين گروههای رزمنده که کميت

گروه رزمی در سن  ٣٠٠يا  ٢٠٠اگر در طی يک يا دو ماه، کميتۀ رزمی، دست کم . کنم
بايد که آن . ن آن را يک کميتۀ رزمی مرده دانستپترزبورگ نداشته باشد، آن وقت می توا

اگر اين کميته نتواند در زمان پر جوش و خروشی همانند زمان . کميتۀ رزمی را به خاک سپرد
فعلی، يکصد و يا دويست گروه را گرد آورده وآرايش دهد، آنگاه حقيقتًا بايد آنرا فرسنگها دور 

  .از زندگی واقعی دانست
ای از چگونگی ساختن بمبها را در اختيار هر گروه  لعمل های مختصر و سادهمبلغين بايد دستورا

ای مقدماتی برای آنان تشريح نمايند و سپس همه چيز را به عهدۀ  قرار دهند، نوع کار را به شيوه
آموزشهای نظامی را با دست زدن فوری به  بی درنگا بايد ه هجوخ. خود گروهها بگذارند
برخی از آنها می توانند فورًا وظيفۀ کشتن يک جاسوس يا انهدام يک . ايندعمليات، فورًا آغاز نم

را به عهده گيرند و بعضی ديگر حمله به يک بانک برای تأمين منابع ] کالنتری[ايستگاه پليس 
ولی . مالی قيام و ديگران می توانند به تمرينهای نظامی و يا تهيۀ نقشۀ اماکن و غيره بپردازند

ترس : واقعی آغاز گردد] پراتيک[اينست که آموزش بايد بی درنگ از عمل  عمده ترين مطلب
البته ممکن است آنان به جادۀ تباهی افراط . آزمايشی به خود راه ندهيد حمالتو وحشتی از اين 



يه بودن ما، روح منفعلولی اين زيانهای فرداست، در حاليکه زيانهای امروز  ،کشيده شوند
حرک عالمانۀ ما و وحشت ناشی از پيری ما از ابتکارات و خالقيتها ، فقدان تمکتبی بودن ما

اگر آموختن تنها از راه مضروب کردن پليس امکان پذير است بگذار هر گروه از اين . است
شمار قربانيان دشمن به مراتب بيش از تلفات ما خواهد بود و اين مبتنی بر اين : طريق بياموزد

ن از رزمندگان پرتجربه را آموزش خواهد داد، رزمندگانی که واقعيت است که اين کار صدها ت
  .را رهبری خواهند نمود نفرفردا، صدها هزار 

 هایمن مايل نيستم ديدگاه. رفقا، درود و تهنيت گرم مرا بپذيريد، کاميابی شما را آرزو می کنم
خود را به  ايحپيشنهادات و نصخود را بر شما تحميل کنم ليکن اين را وظيفۀ خود می دانم که 

  .شما ارائه دهم
  شماارادتمند 

  لنين
  

  .به چاپ رسيد ۵در مجموعۀ آثار و مقاالت لنين جلد  ١٩٢۶نخستين بار در 
  ٣۴۴ – ۴۶صفحات  ٩مجموعۀ آثار جلد 

  
  

  کنگرۀ سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه
  

  پيش نويس قطعنامه دربارۀ نظر حزب کارگر
  قيام مسلحانه سوسيال دمکرات روسيه نسبت به

  
  
از آنجا که پرولتاريا، به واسطۀ موضع و مقام خود، مهم ترين و پيگيرترين طبقۀ انقالبی  -١

است، بنابراين برای ايفاء نقش رهبری و هدايت جنبش انقالبی دمکراتيک عمومی در روسيه، 
  فراخوانده می شود؛

ضع را برای پرولتاريا جهت مو بهتريناز آنجا که تنها اجراء اين نقش در طی انقالب،  -٢
دمکرات در آستانۀ  –برای سوسياليسم، عليه طبقات متمول روسيۀ بورژوا  ۀ بعدیپيگيری مبارز

  تولد، تضمين خواهد کرد؛ و
از آنجا که پرولتاريا تنها در صورتی قادر به ايفاء اين نقش است که تحت لوای سوسيال  -٣

گردد و همچنين در اعتصابات و تظاهرات با  دمکراسی متشکل شده و به نيروئی مستقل بدل
  حداکثر يکپارچگی و وحدت ممکنه عمل نمايد؛

از اينرو، سومين کنگرۀ حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه اذعان دارد که وظيفۀ 
سازماندهی نيروهای پرولتاريا برای مبارزۀ بالواسطه عليه اتوکراسی، به وسيلۀ اعتصابات 

] کسب[سلحانه، و همچنين برپا داشتن دستگاهی جهت رهبری و ای و قيام م سياسی توده
اطالعات، برای نيل بدين منظور، يکی از عمده ترين وظايف حزب در لحظۀ انقالبی کنونی 

های  ها و اتحاديه است؛ به همين دليل، کنگره مقرر می دارد که کميتۀ مرکزی و همچنين کميته
ای برای تهيه و  نيز سازماندهی گروههای ويژه ای و محلی تدارک برای اعتصاب سياسی توده

انجام اين . توزيع اسلحه، تهيۀ طرحی برای قيام مسلحانه و رهبری مستقيم آن قيام را آغاز نمايند



وظيفه می تواند و بايد به صورتی پيش رود که نه تنها کمترين زيانی برای کار عام در مورد 
ته باشد بلکه برعکس، اين فعاليت را مؤثرتر و رشد و گسترش آگاهی طبقاتی پرولتاريا نداش

  .سازدموفق تر 
  

  ١٩٠۵آوريل ) ٢٧(١۴نوشته شده در 
  
  

  پيش نويس قطعنامه دربارۀ قيام مسلحانه
  
  

ام    و بر پايۀ روحيۀ توده فعالينکنگره، بر اساس تجارب عملی  رای قي های طبقۀ کارگر، تدارک ب
تفاده از  را نه تنها شامل تهيۀ سالح، تشکيل گروهها  و غيره بلکه همچنين گردآوری تجارب با اس

لحانۀ    ات مس ه عملي هدست زدن ب ۀ  جداگان ل حمل ت، از قبي تجات    هدس يس و دس ه پل لح ب ای مس ه
ره را       دانها، ادارات دولتی و غي ه زن ه ب سربازان به هنگام انجام گردهم آيی های عمومی، يا حمل

رين       با توجه به اينکه مشخص کردن و  . مقرر می دارد ات و مناسب ت ه عملي ين حدود اينگون تعي
ا در نظر           ود، ب د ب ۀ مرکزی خواه ی حزب و کميت زمان اجرای آنها تمامًا تحت نظر مراکز محل
ات    ر روی عملي ر ب ی ثم الش ب اب از صرف ت ا در اجتن ه صالحديد و بصيرت رفق تن اينک داش

ه ضرورت   کوچک و ترورها کامال مورد تأييد است، کنگره توجه تمامی سازمانه ای حزبی را ب
  .توجه به حقايق تجربی فوق الذکر جلب می نمايد

  
  ١٩٠۵نوشته شده در آخر آوريل 

  .به چاپ رسيد ١۶در مجموعۀ آثار و مقاالت لنين جلد  ١٩٣١نخستين بار در 
  
  

  سخنرانی دربارۀ مسئلۀ قيام مسلحانه
  
  

افی           دازۀ ک ه ان ئله ب ن مس ه اصوال اي ده است ک يکن مطالبی در   . روشن است  در اينجا اظهار ش ل
و پيشگفتار رفيق    ۶٢مراجعه کنيد به ايسکرا شمارۀ (نوشتجات سوسيال دمکرات به چاپ رسيد 

م روشن   ) »يک کارگر«آکسلرود در جزوۀ  که درصدد است تا نشان دهد که اين مسئله آنقدرها ه
ار داشته  . نيست ه از تخصيص     ايسکرا و آکسلرود دربارۀ توطئه و دسيسه سخن گفته و اظه د ک ان

د      اک ان ام نگران و بيمن ئلۀ قي ه       . انديشه و تفکر بيش از حد به مس د ک ات نشان می ده يکن واقعي ل
ه است         اره صورت پذيرفت ن ب دکی در اي رفيق آکسلرود در پيشگفتار    ... تفکر و انديشۀ بسيار ان

ام     » يک کارگر«خود بر جزوۀ  ئلۀ يک قي ا مس ود «بر اين عقيده است که تنه » ی غيرمتمدن اه  هت
دن ه هتود«اند که ما نه با يک قيام  رويدادها نشان داده. می تواند مطرح باشد ا   » ای غيرمتم بلکه ب
ارزۀ سازمان      ه های آگاه به مسائل سياسی، توده هقيامی از جانب تود ام يک مب ه انج ايی که قادر ب

اگزير      سراسر تاريخچه سال گذشته اثبات کرده است که. اند، روبرو هستيم يافته ه اهميت و ن ا ب م
ن رابطه، تجارب    . ای عملی موضوع توجه شود   ه هبايد به جنب. بودن قيام کم بها داده بوديم در اي



از از     و اند اشخاصی که درگير کارهای عملی بوده ا و قفق ورگ، ريگ تجارب کارگران سن پترزب
ت   وردار اس تثنائی برخ ی اس ه رف   . اهميت نم ک نهاد ک واهم پيش ی خ ابراين م ود را  بن ارب خ ا تج ق

ه تحقيق    . برايمان بازگو کنند، و اينکه بجای بحثهای آکادميک به بحثهای عملی بپردازيم د ب ما باي
ردازيم  ا بپ ۀ پرولتاري ارۀ روحي ری  –درب ارزه و رهب رای مب اده ب ود را آم ارگران خ ا ک ه آي اينک

ه    ا ن د ي ي         . مبارزه می بينن دی کن ار جمعی را جمع بن ن تجارب ک د اي ا باي اکنون    م ه ت م، تجاربی ک
  .هيچگونه نتايج عام از آن استخراج نگرديده است

  
  ١٩٠۵ آوريل) ٢٨(١۵

  
  سخنرانی دربارۀ مسئلۀ قيام مسلحانه

  
  

ام [در طی بحثها و گفتگوها، مسئله  د    ] قي ی مطرح گردي ود  : در سطحی عمل ۀ ت ه  ه  هروحي ا چگون
ه دار ) ١(است؟ رفيق لسکف ی رفيق   . ای تحوالتی است  به درستی اظهار داشت که اين روحي ول

ژارکف نيز درست می گويد که ما بايد اين واقعيت را در نظر داشته باشيم که قيام، عليرغم آنچه  
ه    . اش فکر کنيم، ناگزير انجام می پذيرد ما درباره ا هيچگون ه آي حال اين مسئله مطرح می شود ک

اگر . هيچ وجه تفاوتی در آنها نمی بينممن به . های ارائه شده وجود دارد يا نه تفاوتی بين قطعنامه
ن دو            ا اي رد ت ن وجود، سعی خواهم ک ا اي د، ب چه مرا به چشم يک رئيس سخت گير نگاه می کنن

من . من تطبيق و آشتی دادن آنها را به عهده خواهم گرفت –قطعنامه را آشتی داده و همسو نمايم 
ات قطعنام ه ترميم زی علي دارم ۀچي ق وئينف ن يچ . رفي ات و ه ز در ترميم ر اصولی ني ز غي چي

ونی نيست   ]در قيام[شرکت بسيار فعال . قطعنامه مذکور نمی بينم ای هژم من  . ، ضرورتًا به معن
فکر می کنم که رفيق ميخائيلف به صورت مثبت تری عقايدش را بيان کرد، او بر هژمونی تأکيد 

ای    ش . می ورزد و در شرايط مشخص نيز بر اين نکته پافشاری می نمايد ه پرولتاري کی نيست ک
يس در    ای انگل اتوانی پرولتاري ی ن ت، ول تی اس الب سوسياليس راری يک انق يس در راه برق انگل
ن          دان تشکيالت سوسياليستی و فاسد شدن اي ه واسطۀ فق برپائی اين انقالب در زمان کنونی که ب

ان    . طبقه توسط بورژوازی می باشد نيز غيرقابل انکار است  ز هم ان    رفيق وئينف ني تفکر را بي
د رين : می کن ده ت ين کنن د تعي دون تردي رين شرکت ب ه ت ام[فعاالن ا تصميم . است] در قي اينکه آي

ه   ه هيچکس      –گيری در مورد سرنوشت انقالب به دست پرولتاريا خواهد بود يا ن زی است ک چي
اتش نيست ه اثب ادر ب دًا ق ی، حقيقت . اب د نظر قبل ری همانن ارۀ نقش رهب ده درب ن عقي در . دارداي

رار داده شده    م ق د  قطعنامه رفيق وئينف، کلمات با دقت بيشتری در کنار ه سوسيال دمکراسی   . ان
ا           ی اينکه آي ام باشد، ول ده در قي ين کنن د عامل تعي می تواند قيام را سازمان دهد و شايد حتی بتوان

وم          يش معل وان از پ ه را نمی ت ا ن ود ي د ب ری خواه ن    سوسيال دمکراسی دارای نقش رهب رد، اي ک
ممکن است   . به قدرت و همچنين تشکيالت پرولتاريا بستگی خواهد داشت ] داشتن نقش رهبری[

ه           ود ک ت ش وده و ثاب ر ب ه ت ازمان يافت ورژوازی س رده ب تمداران خ ر و    سياس ه، برت ن طبق اي
يارتر است  رفيق وئينف  . می باشند] از پرولتاريا[کارآزموده تر  د  : هوش ايد شما   « :او می گوي ش

اد  يد    ق ام آن باش ه انج د    »ر ب ائيلف می گوي ق ميخ د داد   « :، در حاليکه رفي . »شما انجامش خواهي
د     ين کن ام را تعي ده داشته باشد     [پرولتاريا ممکن است بتواند سرنوشت قي ی  ] نقش تصميم گيرن ول

ود  ات نم ا و اثب ه ادع وان قاطعان ه نمی ت زی است ک ن چي ائيلف و سوسنوفسکی در . اي ا ميخ رفق



د   خرده گير ه او می گوين ائم حساب     « :يهايشان از رفيق وئينف، آنجا که ب يش از جنگ روی غن پ
  .همان اشتباه را می کنند، »نکن 

ا [اين برای تضمين «:وئينف می گويد د    »الزم است ] کاره ائيلف و سوسنوفسکی می گوين : ، ميخ
ا را    در رابطه با سازماندهی گروههای ويژۀ رزمی، می توانم بگويم . »الزم و کافی« ه من آنه ک

  .تشکيل آنها نبايد ما را به وحشت اندازد. ضروری می دانم
  

  ١٩٠۵ آوريل) ٢٩(١۶
  

  :توضيح 
  
ا         رومانف، نماينده. و. ن –لسکف  -١ ه در سخنرانی از آنه راد ديگری ک ۀ شمالی، اف ای از کميت

ائيلف      . س. م –ژارکف : نام برده شده ۀ يکاترينوسالو، ميخ ده از طرف کميت  –لشچينسکی، نماين
ی، سوسنوفسکی    پوستولوفسکی، نماينده. س. د دۀ   د. آ. و –ای از کميتۀ شمال غرب سينتسکی نماين

  .کميتۀ نيژنی نووگرود
  
  
  

  )١( قطعنامه دربارۀ قيام مسلحانه
  
  
ام خود  -١ ه واسطۀ موضع و مق ا، ب ه پرولتاري ا ک ر از آنج ی پيگي ۀ انقالب ا طبق رين و تنه م ت مه

يه   ومی در روس ک عم ی دمکراتي بش انقالب ری در جن ش رهب اء نق رای ايف ابراين ب ت، بن اس
  فراخوانده می شود؛

  از آنجا که اين جنبش، در زمان کنونی به ضرورت يک قيام مسلحانه رسيده است؛ -٢
رين وجهی در -٣ ه ت ه فعاالن اگزير ب ا ن ه پرولتاري ا ک ه  از آنج د جست، ب ام شرکت خواه ن قي اي

  ای که سرانجام انقالب در روسيه را تعيين خواهد کرد؛ گونه
ه        -۴ ن انقالب می باشد ک ری در اي از آنجا که پرولتاريا تنها در صورتی قادر به ايفاء نقش رهب

ه   ی ک يال دمکرات، حزب ارگر سوس وای حزب ک تقل سياسی تحت ل د و مس روی واح در يک ني
ن    ارزات اي د        مب د، متح دايت می کن م در عرصۀ عمل ه دئولوژيک و ه ۀ اي م در زمين ه را ه طبق

  گردد؛ و
ه       -۵ ن طبق رای اي از آنجا که تنها ارائۀ چنين نقشی از جانب پرولتاريا، سودمندترين شرايط را ب

ورژوا            ات متمول در روسيه ب ه طبق ارزه جهت تحقق سوسياليسم علي دمکرات،   –به منظور مب
  ؛تضمين خواهد کرد

ۀ      ه وظيف د ک ی نماي ان م يه، اذع رات روس يال دمک ارگر سوس رۀ حزب ک ومين کنگ ابراين، س بن
ام مسلحانه،    استبدادیسازماندهی پرولتاريا برای مبارزۀ بالواسطه عليه حکومت  ه قي ، با توسل ب

  .يف حزب در لحظۀ انقالبی کنونی استايکی از عمده ترين و نيز مبرم ترين وظ
  :مقرر می دارد که کليۀ سازمانهای حزبیدر اين رابطه، کنگره 



ه      ) الف ا اهميت سياسی بلکه جنب ه تنه ه          ن وع را ب ام مسلحانۀ قريب الوق ی تشکيالتی قي های عمل
  .وسيلۀ تبليغ و ترويج برای پرولتاريا تشريح نمايند

وده  ) ب ی ت ابات سياس ش اعتص ت       نق د اهمي ی توان ام م ۀ قي ی پروس از و در ط ه در آغ ای را ک
  و. داشته باشد، در تبليغ و ترويج تشريح نمايندفراوانی 

ام مسلحانه     پرتوان ترين گامها را در جهت تسليح پرولتاريا و همچنين طرح نقشه ) ج رای قي ای ب
ژه   ای وي ه     و رهبری آن بردارد، که برای نيل بدين منظور، بايد گروهه ی، ب ارگران حزب ای از ک

  .دنگرد هر گونه و در هر زمان که ضروری باشد، تشکيل
  

  ١٩٠۵آوريل ) ٢٩(١۶
  ٣۶٨ – ٣٧۴صفحات  ٨مجموعه آثار جلد 

  
  :توضيح 

  
وان نداشت  -١ ند عن ن س تيتوی مارکسيسم   . اي ه را انس ن مقال وان اي ۀ مرکزی  –عن لنينيسم، کميت

  .حزب کمونيست اتحاد شوروی ارائه کرده است
  
  

  يال دمکرات روسيهيک پالتفرم تاکتيکی برای کنگرۀ وحدت حزب کارگر سوس: از مقالۀ 
  

  قيام مسلحانه
  
  

  :از آنجا که 
تمامی تاريخچۀ انقالب دمکراتيک کنونی در روسيه به ما نشان می دهد که، جنبش در  -١

قاطع تر و تعرضی تر مبارزه عليه حکومت مطلقه پيش می  اشکال به سوی پيوستهکليتش، 
فته و سراسر کشور را بر می ی به خود گرا هی خصلت تودا هرود، اشکالی که به طرز فرايند

  انگيزد؛
اعتصاب سياسی در اکتبر، که دومای بوليگين را درهم شکست، حکومت استبدادی را  -٢

مجبور به اعالم اصول آزادی سياسی نمود، و قدرت غول آسای پرولتاريا و توانائی اين طبقه را 
ی اه تمام نارسائی ، به رغم]سراسری[برای دست زدن به عمل به صورتی يکپارچه و فراگير

  تشکيالتی طبقاتی اش، به نمايش درآورد؛
با رشد باز هم بيشتر جنبش، ثابت شد که اعتصاب عمومی مسالمت آميز کافی نبوده و توسل  -٣

] نتيجتًا[به آن شيوه از مبارزه، نمی توانست راهی برای دستيابی به اهداف مورد نظر باشد و 
  عث گرديد؛پراکندگی نيروهای پرولتاريا را با

در ماه دسامبر، تمامی جنبش انقالبی با نيروی اصلی خود به قيام مسلحانه روی آورد،  -۴
زمانی که نه تنها پرولتاريا بلکه نيروهای جديدی متشکل از تهيدستان شهری و دهقانان نيز 
سالح برگرفتند تا به دفاع از آزاديهايی که مردم به دست آورده بودند در برابر تجاوزات 

  حکومت ارتجاعی برخيزند؛



قيام دسامبر، تاکتيکهای جديد سنگربندی خيابانی را به منصه ظهور رساند و بطور کلی اين  -۵
مطلب را اثبات نمود که مبارزۀ مسلحانه علنی مردم، حتی عليه دستجات نظامی مدرن امکان 

  پذير است؛
ده و وعيد دربارۀ قانون به واسطۀ استقرار يک ديکتاتوری نظامی و پليسی، عليرغم وع -۶

ی به ضرورت پيکار برای دستيابی به قدرت واقعی، ا هی مردم به طرز فزاينداه هاساسی، تود
قدرتی که مردم انقالبی تنها در يک نبرد روياروی با نيروهای حکومت مطلقه قادر به کسب آن 

  می باشند، آگاه می شود؛
ود برای سرکوب مسلحانۀ مردم، همان حکومت مطلقه با استفاده از نيروهای نظامی خ -٧

مردمی که نيروهای نظامی بخشی از آنها را تشکيل می دهند، با عدم اجراء اصالحات فوری 
نظامی که تمامی عناصر صادق ارتشی خواستار آنند، با گام بر نداشتن جهت بهبود شرايط 

ازان و ناويان تنها با نامطلوب افسران و سربازان ذخيره، و با پاسخ دادن به درخواستهای سرب
شدت بخشيدن به سختگيريهای پليس و امور سربازخانه، نيروهای نظامی خود را تضعيف کرده 

  و روحيۀ آنان را درهم می شکند؛
  :موافقت نمايد] با موارد زير[يم و پيشنهاد می کنيم که کنگره ا هما بر اين عقيد

ی مبارزه برای آزادی بلکه همچنين در زمان کنونی، قيام مسلحانه نه تنها شيوۀ ضرور -١
ی است که جنبش حقيقتًا بدان رسيده است، گامی است که از نظر رشد و تشديد يک ا همرحل

بحران سياسی جديد، گذار از اشکال تدافعی به اشکال تعرضی مبارزۀ مسلحانه را، آغاز می 
  کند؛
شيوه کمکی مبارزه در در مرحلۀ کنونی جنبش، اعتصاب سياسی عمومی نبايد بيش از يک  -٢

ی مستقل برای مبارزه به شمار آيد، بنابراين تعيين زمان ا هشيو] نبايد[رابطه با قيام بوده و 
اعتصاب و انتخاب مکان و صنايع مورد نظر برای برپا داشتن چنين اعتصابی، ترجيحًا بايد 

  منوط به زمان و چگونگی شکل اصلی مبارزه، يعنی قيام مسلحانه باشد؛
زب در فعاليت تبليغی و ترويجی خود بايد توجه خاصی به تجارب عملی قيام دسامبر ح -٣

مورد بررسی قرار داده، و درسهای عملی  نظامیمبذول داشته و اهميت اين قيام را از نظر 
  برای آينده از آن استخراج نمايد؛

ماندهی آنها و های رزمی، بهبود ساز تالش و کوشش باز هم بيشتری بايد برای تشکيل جوخه -۴
و همانطور که تجربه می گويد، نه تنها  ؛ها بکار گرفته شود تأمين انواع اسلحه برای جوخه

های  حزب و نيز جوخه متحد باهای  های رزمی حزبی بلکه همچنين ايجاد جوخه تشکيل جوخه
  کامال غيرحزبی، ضرورت دارد؛

به اين مطلب که تنها وجود نارضائی  بايد کار در ميان نيروهای مسلح افزايش يابد، با توجه -۵
در ميان نيروهای ارتش برای موفقيت جنبش کافی نيست، بلکه همچنين رسيدن به توافق 
بالواسطه با عناصر دمکرات انقالبی سازمان يافته در نيروهای مسلح به منظور اجرای عمليات 

  تعرضی قاطعانه عليه حکومت، الزم است؛
ی بسيار نزديک، به يک قيام ا هرشد يابنده، که ممکن است در آيندبا توجه به جنبش دهقانی  -۶

منظم بدل گردد، شايسته است در زمينۀ تلفيق حرکتهای کارگران و دهقانان، به منظور 
  .سازماندهی عمليات رزمی حتی االمکان مشترک و همزمان آنان، به فعاليت پرداخته شود

  
  

  عمليات رزمی چريکی



  
  

  :از آنجا که 
ای از روسيه خصومت ها تمامًا پايان پذيرفته  قيام دسامبر تاکنون، به ندرت در ناحيهاز  -١

است، خصومت هائی که مردم انقالبی آنرا به شکل حمالت چريکی پراکنده و گاه بيگاه بر 
  دشمن، از خود نشان می دهند؛

که سرکوب اين عمليات چريکی که به هنگام روياروئی نيروهای متخاصم و نيز در زمانی  -٢
نظامی موقتًا به پيروزی می رسد عملياتی اجتناب ناپذيرند، به منظور پراکنده ساختن و برهم 

ای و  زدن تشکل نيروهای دشمن، به مرحلۀ اجرا درمی آيند و راه را برای عمليات مسلحانۀ توده
  علنی در آينده هموار می سازند؛

های رزمی  موزش نظامی را برای جوخهاين عمليات از اين نظر که کسب تجارب رزمی و آ -٣
ممکن می سازد نيز ضروری است، چرا که در طی قيام دسامبر، در بسياری از مناطق، اين 

  ها ثابت کردند که برای انجام وظايف جديدشان آمادگی ندارند؛ جوخه
  :ايم و پيشنهاد می کنيم که کنگره با موارد نيز موافقت نمايد ما بر اين عقيده

های رزمی وابسته به خود و يا متحد با حزب را،  يد عمليات رزمی چريکی جوخهحزب با -١
  اصوال، بمثابۀ عملياتی مجاز و مقتضی در دورۀ کنونی، به شمار آورد؛

های کارگران  خصلت اين عمليات رزمی چريکی بايد با توجه به وظيفۀ آموزش رهبران توده -٢
ينۀ هدايت عمليات تعرضی و شبيخونهای نظامی، زمان قيام و نيز وظيفۀ کسب تجارب در زم در

  تنظيم گردد؛
مهم ترين هدف فوری اين عمليات، انهدام حکومت، دستگاههای پليس و ارتش، و برپائی  -٣

ای بی امان عليه سازمانهای فعال باندهای سياه، که در برابر مردم به قهر متوسل شده و  مبارزه
  مردم را مرعوب می کنند، است؛

ونه عمليات رزمی برای مصادرۀ منابع مالی متعلق به دشمن يعنی حکومت استبدادی، به اينگ -۴
منظور تأمين نيازهای قيام، مجاز می باشد، با بذل توجه خاص بدين مطلب که در اين گونه 

  عمليات تا حد ممکن خسارات وارده به منافع مردم بايد ناچيز و کم باشد؛
نترل حزب رهبری گردد و عالوه بر آن، اجرای عمليات عمليات رزمی چريکی بايد تحت ک -۵

ای باشد که از اتالف نيروهای پرولتاريا جلوگيری کرده و وضعيت جنبش طبقۀ  بايد به گونه
  .هر محل معين را در نظر داشته باشد وسيعهای  کارگر و روحيۀ توده

  
  ٢منتشره در پارتينيه ايزوسيتا شماره 

  ١٩٠۶مارس  ٢٠
  ١۵١ – ١۵۴صفحات  ١٠د مجموعۀ آثار جل

  
  

  های کارگران جوان سوسياليست تبليغات ضد نظامی گرائی و اتحاديه
  
  

ی             امی گرائ ئلۀ نظ توتگارت، مس تی در اش ی سوسياليس ين الملل رۀ ب ه کنگ م ک ی آوري اد م ه ي ب
رار داد         ] ميليتاريسم[ ئلۀ تبليغات ضد نظامی گرائی را مورد بحث ق ا آن، مس در . و در رابطه ب



ه    «ای که در اين زمينه به تصويب رسيد آمده است که کنگره،  قطعنامه بخشی از اندن ب اری رس ي
پرورش جوانان طبقۀ کارگر با روح برادری انترناسيوناليستی و سوسياليسم، و آغشتن کامل آنان 

د  را وظيفه» به آگاهی طبقاتی ه     . ای برای طبقۀ کارگر می دان ۀ وثيق ه را بمثاب ن وظيف ای  کنگره اي
ار [متوقف ساختن استفاده از ارتش به عنوان ابزاری کور  برای اکم    ] بی اختي ات ح در دست طبق

ه               ان ک د و در هر زم ارش می گيرن ه ک د ب ه مناسب بدانن ان هر طور ک ه آن زاری ک د، اب می دان
  .بخواهند قادرند آن را عليه مردم هدايت کنند

ه خدمت مش       ه ب ه فعاالن د  پيش برد تبليغات در ميان سربازانی ک ادر  [غول ان ، بسيار  ]سربازان ک
رل شديد   . دشوار و برخی اوقات تقريبًا ناممکن است زندگی در سربازخانه، نظارت و اعمال کنت

ه شدت   ای خارج ب ا دني اط سربازان را ب درت خارج شدن از سربازخانه، ارتب ه ن و خشک و ب
سربازان را کودن و   انضباط نظامی و تف انداختن و واکس زدن های بيهوده،  ؛دشوار می سازد
رای   . ابله بار می آورد ش، ب دن و طرد  فرماندهان ارت ايی  « کوبي اوه ه ه  » ي ای  «ک » سرکش آدمه

عنوان می کنند، دست به هر کاری می زنند تا سربازان را از هر گونه انديشۀ برخالف مقررات 
ه و يک نفرت     و هر گونه احساسات بشری تهی سازند و در عوض يک حس اطاعت کورکوران

ه دشمنان      ل نسبت ب ی «بيرحمانۀ بی تعق د    » خارجی «و » داخل اء نماين ان الق نزديک  ... را در آن
ادان و تحميق شده        رد، ن ه يک سرباز منف ده و      شدن ب رد و مجزا ش ه از همنوعان خود منف ای ک

ه مراتب دشوارتر از       مغزش انباشته از وحشيانه ترين ديدگاهها دربارۀ هر گونه مطلبی است، ب
افع                برخورد ه واسطۀ من رده و ب دگی ک انواده و دوستان خود زن ا خ ه ب ردان جوانی است ک ا م ب

د   ان دارن ارگران جوان، در        . مشترک، پيوند نزديکی با آن ان ک تبليغات ضد نظامی گرائی در مي
ادی دارد     . همه جا نتايج بسيار درخشانی داشته است     يار زي ن مطلب اهميت بس ه   . اي ارگری ک ک

ود، تيبان   وارد ارتش می ش د، پش اتی باش اهی طبق وردار از آگ رات برخ يال دمک ر يک سوس اگ
  .برای حکومت به شمار می آيد] نامطمئنی[ضعيفی 
د       اتحاديه ائی وجود دارن امی کشورهای اروپ در برخی  . های کارگران جوان سوسياليست، در تم

ه    ن اتحادي ريش و سوئد، اي ثال، بلژيک، ات زرگ م  از کشورها، م ازمانهای ب ا، س ه ه د ک قياسی ان
انند      ی رس ام م ه انج ی را ب ئوالنۀ حزب ای مس ه  . فعاليته لی اتحادي دف اص ه، ه ان   البت ای جوان ه

های  با اين وجود، اتحاديه. خودآموزی و کسب يک جهان بينی منسجم و روشن سوسياليستی است
د      ده می گيرن ه عه ز ب ارآمو     . جوانان، اجرای کارهای عملی را ني ود شرايط ک رای بهب ان ب زان آن

ان تالش       تثمار نامحدود کارفرماي ر اس مبارزه می کنند و در جهت حمايت از کارآموزان در براب
های کارگران جوان سوسياليست حتی زمان بيشتری از فعاليت و توجه خود      اتحاديه. می ورزند

  .را به تبليغات ضد نظامی گرائی اختصاص می دهند
د    برای اين منظور، آنان سعی در برقراری رابطۀ ار   . محکمی با سربازان جوان می نماين ن ک اي

ه      . به شيوۀ زير انجام می پذيرد دد، عضو يک اتحادي پيش از آنکه کارگری جوان به ارتش بپيون
ا او        . بوده و حق عضويت می پردازد اطش را ب ه، ارتب ه ارتش پيوست، اتحادي ه وی ب هنگامی ک

رای و      نظم ب غ مختصری را بطور م ه   (ی ارسال می دارد   همچنان حفظ کرده و مبل در فرانسه ب
، و اين اگر چه مبلغ ناچيزی است ليکن اهميت بسيار   )می گويند» پول توجيبی سرباز«اين مبلغ 

رای سرباز دارد    ادی ب ًا در           . زي ه را مرتب ه اتحادي ردد ک د می گ ۀ خود متعه ه نوب ز ب و سرباز ني
ربازخانه دادهای س امی روي ان تم ود جري د خ رار داده و عقاي ال دارد  اش ق ا ارس رای آنه را ب

م             ]. بنويسد[ از ه ه ارتش پيوست و سرباز شد، ب ارگر جوان ب بدين ترتيب، حتی پس از آنکه ک
  .ای که در آن عضويت داشت قطع نمی کند ارتباط و پيوند خود را با اتحاديه



ن ک  . اش دور باشد هميشه سعی بر اين بوده است که محل خدمت سرباز تا حد ممکن از خانه ار اي
ه               ی ب اکنين محل ين سرباز و س اط ب د و ارتب اد پيون ه از ايج ه است ک ام می گرفت بدين منظور انج

افع ه من ر گون ود   یواسطۀ ه ه وج ت را در سرباز ب انگی و غرب رده و احساس بيگ وگيری ک جل
 های  هاتحادي . تيراندازی به مردم، آسانتر است: آنگاه واداشتن آن سرباز به اجرای فرمانها. آورند

رار     نارگران جوان تالش می کن ک  ی ق اکنين محل انگی سرباز و س ن بيگ ين اي ی ب ا همچون پل د ت
د       اتحاديه. دنگير اط ان ا يکديگر در ارتب ان ب ه آن سرباز، عضو سابق يک       . های جوان هنگامی ک

اتحاديۀ جوانان در منطقۀ بومی خود، به يک شهر غريب وارد می شود، از طرف اتحاديۀ محلی 
افع             به مالقاتش م رۀ من دين ترتيب او بی درنگ در داي د و ب د می گوين ه وی خوش آم د و ب ی آين

ه او کمک می شود       يوۀ ممکن ب ازه     . محلی قرار می گيرد و با هر ش س، او ديگر يک ت از آن پ
ه نيست  ا يک غريب امد    . وارد و ي ه پيش ر گون روز ه ه در صورت ب د ک ی ياب الوه او درم ه ع ب

رار گرف   ت ق ورد حماي اگوار، م ت   ن د داش ت خواه ک درياف ه و کم ر   . ت ب ب ن مطل تن اي و دانس
ه    د و در ب ی کن دا م تری پي ان بيش ربازخانه اطمين ود در س ار خ ه رفت د، ب ی افزاي شجاعت وی م

  .پاخواستن برای حقوق خود و شخصيت انسانی خويش مصمم تر و استوارتر می گردد
ا سرب   اتحاديه ام تبليغات      های جوانان به واسطۀ داشتن پيوندهای نزديک ب ه انج ادر ب ازان جوان ق

ند  ار ادبی ضد         . گستردۀ ضد نظامی گرائی در ميان سربازان می باش ا کمک آث دتًا ب ار عم ن ک اي
ه     يلۀ اتحادي ه وس ه ب ژه در فرانسه، بلژيک، سوئيس، سوئد و          نظامی گرائی ک ه وي ان ب های جوان

د  اين. چاپ و توزيع می شود، انجام می گيرددر مقياس وسيع غيره،  ارت  : آثار بسيار متنوع ان ک
ر ضد نظامی گرائی      بسياری از  (پستالهائی با تصاويری عليه نظامی گرائی، آوازهای نظامی ب

ادی دارد    داران زي ربازان طرف ان س ا در مي ن آوازه ربازان  «، )اي ذهبی س ۀ م در (» پرسش نام
يش از  د ١٠٠.٠٠٠فرانسه ب ع می ش ه توزي ن پرسش نام واع مخت)نسخه از اي لف جزوات، ، ان
ها و مجالتی برای سربازان که هر هفته، هر پانزده روز و هر ماه  ها، روزنامه نشريات، اعالميه
، سرباز جوان ، تازه سرباز، ها سربازخانه، نشريات ندد و برخی از آنان مصورنبه چاپ می رس

ژو ژو پ ه Pju Pju( پ رباز واژۀ عاميان ازه س رای ت يشو ) ای ب ه پ يارب يع  ، در مقياسی بس وس
د ع می گردن ه. توزي ک، هر يک از روزنام ثال در بلژي ای  م ازه سربازه ا سربازخانهو  ت در  ه

ددی منتشر می         . دنشماره به چاپ می رس  ۶٠.٠٠٠ ان سربازگيری مجالت متع ژه در زم ه وي ب
ازه سربازان      های روزنامه ويژه نامه. شوند امی ت ۀ تم های سربازان از طريق پست به آدرس خان

ها به سربازان تحويل می گردد  آثار و مقاالت ضد نظامی گرائی در سربازخانه. گردد ارسال می
ه          وه خان وع مطالب را در قه ن ن ا داده می شود، سربازان اي ا و در   و يا در خيابان به دست آنه ه

  .مشروب فروشی ها و هر جای ديگری پيدا می کنند
درود   برای آن. تازه سربازها مورد توجه خاص قرار می گيرند ه خدمت   [ها يک جشن ب ] اعزام ب

مثال در . های منظمی در شهر به راه می افتند در طی مدت سربازگيری، دسته. به راه می اندازند
اتريش، تازه سربازها در حاليکه لباس عزا به تن داشته و مانند شرکت کنندگان در مراسم تدفين، 

ا يک کالسکۀ   در پيشاپ. گام برمی دارند از ميان شهر عبور می کنند سرخ در   زينت شدۀ   يش آنه
ر   کليۀ ديوارها با اعالميه. حرکت است های سرخ رنگی پوشانيده می شوند که با کلماتی درشت ب

رد     «:آنها چنين نوشته شده است ردم شليک نخواهی ک ازه سربازها     . »!تو به سوی م ه افتخار ت ب
بانه  ه در آن سخنرانی های        ميهمانی های ش ردد ک ا می گ ی،      ای برپ ر ضد نظامی گرائ آتشينی ب

ازه سرباز الزم باشد        . ايراد می شود اهی ت دار ساختن و آگ رای بي خالصه اينکه، هر کاری که ب
ده     وذ اي ر نف ه وی در براب ه در سربازخانه      برای اطمينان دادن ب دی ک ا و احساسات پلي ا در او   ه ه

  .القاء می شود، انجام می گيرد



وان،  تهای ج ت سوسياليس ن فعالي ر نيستاي ی ثم ًا . ب ک، تقريب ربازان در  ١۵در بلژي ۀ س اتحادي
يار     اد بس وده و اتح رات ب يال دمک ارگری سوس ه حزب ک ته ب دتًا وابس ه عم ود دارد ک ارتش وج

د  سربازان، سازمان يافته ٣/٢در برخی از هنگ ها، . مستحکمی با يکديگر دارند در فرانسه،  . ان
ه        د يافت دت رش ه ش ی ب امی گرائ د نظ ۀ ض تروحي ه در   . اس اباتی ک ی اعتص ط

رخن و )Dunkirchen(دونکي وی )Creusot(، کروس و )Loguivi(، الگي و   -، مونس ی   -ل م
)Monso-le-min (        ،د دگان اعزام گرديدن رای سرکوب اعتصاب کنن ه ب روی داد، سربازانی ک

  ...همبستگی خود را با کارگران اعالم داشتند 
داد هر چه بيش     ا در ارتش جای می      هر چه زمان به پيش می رود، تع تری از سوسيال دمکراته

ده      رز فزاين ه ط امی، ب تجات نظ ودن دس ان ب ل اطمين د و قاب د  گيرن ی ياب اهش م ه  . ای ک اه ک آنگ
زد، ارتش از چه کسی حمايت          ه برخي ارگر سازمان يافت بورژوازی بايد به روياروئی با طبقۀ ک

ا    خواهد کرد؟ کارگران جوان سوسياليست، با تمام شور و شوق و  د ت توان جوانی خود در فعاليتن
  .ارتش را در جناح مردم قرار دهند

  
  ١۶وپريود، شمارۀ 

  ١٩٠٧اکتبر  ۵
  ٢٠۴ – ٢٠٧صفحات  ۴١مجموعۀ آثار جلد 

  
  

  ميليشيای کارگری
  
  

ووگرود   –نيژنی   *آوريل گزارش يک خبرنگار از کنافينو، ايالت  ١۴در  ]پراودا[ روزنامۀ ما ن
ر اي   ی ب اخت مبن ر س هرا منتش ديريت      « :نک دۀ م ه عه ۀ آن ب ه هزين ارگری ک يای ک ک ميليش ي

  ».کارخانجات است، عمال در تمامی کارخانجات تشکيل شده است
دون     ارگر، ب ناحيۀ کنافينو طبق گزارش خبرنگار ما دارای شانزده کارخانه و تقريبًا سی هزار ک

د  ی باش ن، م ان راه آه اب کارکن يا . احتس ازماندهی يک ميليش ابراين، س ۀ بن ه هزين ارگری ب ی ک
ه و  ه را دست پاچ رين مؤسسات اقتصادی در ناحي وجهی از بزرگت ل ت داد قاب سرمايه داران، تع

  .نگران می سازد
ادی   سازماندهی يک ميليشيای کارگری به هزينۀ سرمايه داران، اقدامی است که اهميت بسيار زي

ده       – ين کنن م  –بدون اغراق می توان گفت که اهميتی بس عظيم و تعي م از     ه ی و ه از نظر عمل
ه در سراسر کشور      . دجنبۀ اصولی دار انی ک ا زم تا زمانی که اين اقدام عموميت نيافته است و ت

  .است ناممکنرشد و گسترش آن  و نمی تواند در امنيت باشد به اجرا در نيامده، انقالب
وان   يگربه هيچ روی دپس از درک اين مطلب که  که جمهوريخواهان بورژوا و زميندار، نمی ت

ا يک جمهوری   ندا هبر مردم حکومت کرد جمهوريخواه شد ا حد       ، در تالش اند ت ه ت د ک ا دارن برپ
را يک   ) Shchedrin(، چيزی شبيه آنچه در فرانسه ايجاد شده و ششدرين باشدسلطنتی  امکان آن

  ).١(جمهوری بدون جمهوريخواهان ناميد

                                                 
* Gubernia 



م       يروی تودهدر حال حاضر که زمينداران و سرمايه داران، ن د، مه های انقالبی را درک می کنن
ان     رای آن ز ب رين چي ديمی، حفاظت از ابزارهای سرکوب       حفاظت ت م ق از نهادهای اساسی رژي

ديمی ی  : ق يس، بوروکراس تگاه اداری[پل ش ] دس یو ارت د دائم ی باش ا   . ، م د ت الش ان ان در ت آن
اهش ده   » ميليشيای مردمی« ديم، ک وع ق ه سطح دسته     را به سطح يک نهاد از ن ی، ب د، يعن های   ن

رل  ورژوازی و تحت کنت ه ب د ممکن نزديک ب ا ح ردم و ت رد از م ردان مسلح منف کوچکی از م
  .مردانی از ميان بورژواها

ردم را بجای ارتش          انی م ايگزين کردن تسليح همگ ا، ج ، دائمی برنامۀ حداقل سوسيال دمکراته
ود ی ش تار م يال دمکراته . خواس ر سوس ود اکث ن وج ا اي ران  ب ب رهب ا و غال ای رسمی در اروپ

ار گذاشته    » اند فراموش کرده«منشويک ما، برنامۀ حزب را  را کن ا آن د و شوونيسم    و ي اع  «(ان دف
  .اند را جايگزين انترناسيوناليسم و رفرميسم را جايگزين تاکتيکهای انقالبی کرده) »طلبی

رين و    با اين وجود در حال حاضر و در لحظۀ انقالبی کنونی، مسلح کر رم ت ردم مب دن عمومی م
رد   ام گي ا يک ارتش         . ضروری ترين کاری است که بايد انج ون م ر اينکه، اکن اراتی مبنی ب اظه

ا اينکه اسلحۀ         ا نيست و ي ه تسليح پرولتاري افی «انقالبی داريم، بنابراين نيازی ب رای مسلح   » ک ب
ه موجود نيست،     ازی است      لمجکردن هم ه ب اری و حق م    موضو . گی صرفًا رياک ه ه ع اينست ک

اکنون و بی درنگ بايد سازماندهی يک ميليشيای همگانی را آغاز نمود، بطوری که هر شخص   
افی «کاربرد اسلحه را حتی در صورت موجود نبودن آن  ه داشتن     »به مقدار ک اموزد، چرا ک ، بي

گی يکايک مردم بايد چگون. اسلحه به مقدار کافی برای مسلح کردن همگان، ابدًا ضروری نيست
يس و              ايگزين پل ه ج ند ک يائی باش ه ميليش د وابسته ب ردم باي د، يکايک م کاربرد اسلحه را بياموزن

  .خواهد شد دائمیارتش 
را که جدا از مردم باشد نمی خواهند، آنچه آنان خواستارند اينست که کارگران  یکارگران، ارتش

  .شوند ادغامو سربازان در ميليشيائی متشکل از تمامی مردم، 
د، امروز در خدمت       در  د مان اقی خواه ان ب صورت تحقق نيافتن اين امر، دستگاه سرکوب همچن

و     ردا در خدمت رادک ا برخی از     گوچکف و دوستانش، ژنرالهای ضدانقالبی، و ف ديميتريف و ي
  .مدعيان تاج و تخت و سلطنت مردمی، قرار خواهد گرفت

» ادارۀ«در غير اين صورت، قادر به  اکنون به يک جمهوری نياز دارند، چرا که سرمايه داران
تند  ردم نيس ی . م د  ول ی خواهن ا م ه آنه زی ک وری   چي ک جمه انی«ي وعی  » پارلم ی ن است يعن

رادی   انتخاباتجمهوری که در آن، دمکراسی به  دمکراتيک محدود می شود، به حق فرستادن اف
ه        رادی ک ت، اف اره شان گف ه درب دۀ به پارلمان که مارکس زيرکان ردم  نماين ردم   سرکوبگر و  م م

  ).٢(اند
انون را   اپورتونيستهای سوسيال دمکرات معاصر که شيدمان را جايگزين مارکس کرده اند، اين ق

امال درست است    (» بايد بکار گرفته شود «اند که پارلمانتاريسم  از بر کرده ه ک ی فراموش   ) ک ول
ايز ] مفهومی [ی اند که آموزش مارکس در رابطه با دمکراسی پرولتری، بمثابۀ چيز کرده از  متم

  .است بورژوائی پارلمانتاريسم
وده    ا ت د ت ا شيوه    مردم به يک جمهوری نياز دارن ا را ب های دمکراتيک، آموزش داده و تربيت      ه

امی دستگاه دولتی         نه تنهاما . کنند ه ساختن تم به نمايندگی در امتداد خطوط دمکراتيک، بلکه ب
وده      يلۀ خود ت ه وس ن ب ا، شر   از سر تا ب ال        ه دگی و نقش فع ای زن امی گامه ان در تم ؤثر آن کت م

ردم، يک ميليشيای         جايگزين . ، نياز داريممديريتها در امور  توده ردن يک تسليح همگانی م ک
، تنها ضامن  دائمیهمگانی واقعی، بجای ارگانهای سرکوب قديمی، پليس، دستگاه اداری، ارتش 

وده و کشور را   کشور برای داشتن حداکثر امنيت در برابر احياء  ادر می سازد   سلطنت ب ه    ق ا ب ت



د، و تحقق       صورتی استوار، به گونه ای سيستماتيک و قاطعانه به سوی سوسياليسم پيشروی نماي
ا   ه ب ن ن ه«اي رح و ارائ وده  » ط رانگيختن ت ا ب ه ب اال بلک ه   آن از ب ا و نيم ونی پرولتاري ای ميلي ه

  .دولتی امکان پذير است قدرت تمامیه از پرولتاريا به هنر ادارۀ دستگاه دولتی، به استفاد
ک  ق ي ومی از طري دمات عم ۀ خ روی[ارائ ق ] ني ت، از طري لط اس ردم مس ر م ه ب يس ک پل

ق يک ارتش  د و از طري ورژوازی ان اترين خدمتکاران ب ا وف ه ب ا ک یبوروکراته ه تحت  دائم ک
و     –فرماندهی زمينداران و سرمايه داران قرار دارد  ال مطل ين است کم ب يک جمهوری   اين چن

  .پارلمانی بورژوازی، که هدف آن دائمی کردن سلطۀ سرمايه است
ردان،   ارائۀ خدمات عمومی از طريق يک ميليشيای مردمی همگانی واقعی، متشکل از زنان و م

ردد      ا گ د جايگزين بوروکراته راه اصل انتخابی       –ميليشيائی که بخشی از آن می توان ه هم ن ب اي
ام  ودن مق ئوليت[ب زد     و ] مس ا پرداخت م راه ب ی، هم ران مردم امی افس ودن تم ويض ب ل تع قاب

اب  «پرولتاريا، و نه ] ضوابط دستمزد[کارشان به آنها، بر طبق  ۀ ارب تانداردهای   »طبق ، يعنی اس
  .بورژوائی، چنين است آرمان طبقۀ کارگر

ا            ه تنه ده است، ن دل گردي ا ب ۀ م ه بخشی از برنام ا ب ار  جايگاهی اين آرمان نه تنه بش  در ت يخ جن
ارکس   یکارگر در غرب، مشخصًا تجربۀ کمون پاريس کسب کرده است، اين آرمان را نه تنها م

 ١٩٠۵ارزيابی کرده، مورد تأييد قرار داده، تشريح نموده و پيشنهاد کرده است، بلکه در سالهای 
  .، توسط کارگران روسيه، حقيقتًا به عمل درآمد١٩١٧و 

ًا           شوراهای نمايندگان کارگران، از  د، دقيق اد می کنن ه ايج وع حکومتی ک ت، از نظر ن نظر اهمي
ه و راه        ه دور انداخت ديمی را ب رکوب ق ای س ه ارگانه د ک ی ان وع دمکراس ان ن ائی از هم نهاده

  .همگانی را برمی گزينند يک ميليشيای] تشکيل[
ا    ه پرولتره ود در حاليک انی نم يا را همگ وان ميليش ی ت ه م ی چگون ا ول ه پرولتره  در و نيم

  کارخانجات گرد آمده و در زير کار طاقت فرسای زمينداران و سرمايه داران خرد می شوند؟
  .سرمايه داران بايد هزينۀ ميليشيای کارگران را بپردازند: تنها يک راه وجود دارد

ه        ۀ خدمات عمومی مشغولند، ب ه ارائ سرمايه داران بايد برای ساعتها و روزهائی که کارگران ب
زد پردا  ا م د آنه ت کنن وده       . خ ود ت ذيرش خ د و پ ورد تأيي ون م اد اکن ل اعتم ن روش قاب ای  اي ه

رای سراسر روسيه     –نمونۀ کارگران نيژنی . زحمتکش قرار می گيرد نووگرود بايد سرمشقی ب
  .باشد

ه    ديمی را ب رفقای کارگر، ضرورت برپائی يک ميليشيای همگانی بجای پليس و دستگاه اداری ق
اين ميليشيا ! بپردازيد يیميليشيا چنينبه معرفی اين ميليشيا و تنها ! فهمانيددهقانان و ساير مردم ب

ای   ق ارگانه ان، از طري دگان دهقان وراهای نماين ارگران، ش دگان ک وراهای نماين ق ش را از طري
د   ی کني د معرف ی افتن ارگر م ۀ ک ه دست طبق ه ب ودگردانی ک ی خ ه يک . محل رايطی ب يچ ش در ه

ورژوائی راضی   يای ب ويدميليش د   . نش ب کني ومی جل دمات عم ه خ ردان ب ا م ام ب ان را همگ . زن
يا مشغولند    مواظب باشيد سرمايه داران برای روزهائی که کارگران به خدمات عمومی در ميليش

  !به آنها مزد پرداخت کنند
د        شيوه  را فراگيري ن آن ا ب ائی از سر ت ه تنه ون، ب م اکن د، ه  -های دمکراسی را در عمل بياموزي
ه    -فراخوانيد  حکومترا به شرکت فعال، بی درنگ و همگانی در ها  توده اين و تنها اين است ک

  .پيروزی کامل، پيشرفت قاطعانه، با هدف و سيستماتيک انقالب را تضمين می کند
  

  ٣۶پراودا شمارۀ 
  ١٩١٧) آوريل ٢٠(مه  ٣



  ١٧٩ – ١٨٢صفحات  ٢۴مجموعۀ آثار جلد 
  

  :توضيحات 
  
ه    -١ التيکف   حاتتوضي منظور اشاره ب ای او        –س ه در طرحه ارۀ فرانسه است ک ششدرين درب

  .آمده است» خارجه«تحت عنوان 
تون  ن مصاحبه در س ات«اي دی » مکاتب يال دمکرات فنالن ۀ سوس ارگر« Työmiesروزنام » ک

ون روسی    «تحت عنوان  ١٩١٧مه  ٨ ، تاريخ١٢٢شمارۀ  ا انقالبي ود،    » مصاحبه ب منتشر شده ب
  :ای نوشته بود که در آن خبرنگار چنين مقدمه

من رفيق لنين را که دربارۀ او اخيرًا در روسيه صحبتهای فراوانی شده است در ادارۀ تحريريۀ «
ه بطور خالصه پاسخ    . پراودا يافتم د  بخاطر کمبود وقت لنين موافقت کرد ک ن وجود او    . ده ا اي ب

  ».سؤالهای مرا بدين گونه پاسخ داد
Työmies منتشر می شد ١٩١٨تا  ١٨٩۵از مارس  سدر هلسينگفور.  

  .جعه شودمرا ۵٢٠-٢١، ص ١٩۶٢، مسکو، ١به برگزيدۀ آثار مارکس و انگلس جلد  -٢
  
  

  يک انحراف تأسف بار از اصول دمکراسی
  
  

وراهای           ربازان ش ش س ی بخ ردهم آي ی از گ ود، گزارش روز خ مارۀ ام تيا در ش ريۀ ايزوس نش
انده است   ر موضوعات       . نمايندگان کارگران و سربازان را به چاپ رس ردهم آيی عالوه ب ن گ اي

  ديگر،
د وظايف   «  ورد         اين مسئله را که آيا سربازان می توانن ه، م ا ن د ي ده گيرن ه عه يا را ب راد ميليش اف

نهاد          کميتۀ اجرائی، قطعنامه .بررسی قرار داد ه ميتينگ پيش ده است ب ر آم ای حاوی آنچه در زي
  :نمود

ۀ اجرائی      مستقيم با توجه به اين واقعيت که سربازان بايد به انجام وظيفۀ «  د، کميت خود بپردازن
د،     عدم شرکت سربازان شوراهای نمايندگان سربازان خواستار نهاد می کن در ميليشيا بوده و پيش

  ».بيدرنگ به واحدهای خود بازگردانده شوندکليۀ سربازانی که در خدمت ميليشيا هستند، 
شده از خدمت و   ترخيصسربازان ای که به  کوتاه، قطعنامه به همراه اصالحيه بحثپس از يک 

  ».را می دهد، تصويب شد اجازۀ خدمت در ميليشيا همچنين سربازان مجروح
يده است      ه چاپ نرس يش از  . اين مايۀ تأسف است که مضمون دقيق قطعنامه و اصالحيۀ آن ب و ب

ه    ۀ اجرائی قطعنام ز       آن اين واقعيت تأسف بار است که کميت ردهم آيی ني رده و گ نهاد ک ای را پيش
  .پذيرفته که نشانۀ ترک کامل اصول بنيانی دمکراسی است

رای         به ندرت می توان ۀ خود درخواستی ب ه در برنام يک حزب دمکرات را در روسيه يافت ک
د       ده باش ی، نگنجان ش دائم ين ارت ۀ جانش ردم بمثاب انی م ليح همگ ک    . تس وان ي ی ت درت م ه ن ب

ين  - يستسوسيال ا چن ه جرأت مخالفت ب يال دمکرات را يافت ک ا يک منشويک سوس ی ي انقالب
و (های دمکراتيک  اينجاست که امروزه پذيرفتن برنامهاشکال کار در . درخواستی را داشته باشد



تی   تر سوسياليس ا بيش ل«) ي ارۀ     »در اص راق درب ر طمط ارات پ ش عب ر پوش ی «، زي دمکراس
  .بدل شده است» رسم«ها در عمل، به يک  و نفی آن برنامه» انقالبی

تقيم    سربازان بايد به انجام«مخالفت با شرکت سربازان در ميليشيا، با اين مضمون که  ۀ مس وظيف
د  ذيرش           »خود بپردازن ای پ ه معن م ب ايد ه ای چشم پوشی از اصول دمکراسی و ش ه معن ر   ، ب غي

ه   . ايدۀ يک ارتش دائمی است   داوطلبانه و غير آگاهانۀ تقيم     سرباز يک حرف ۀ مس ای است، وظيف
. تندچنين است ديدگاه کسانی که طرفدار ارتش دائمی هس –وی ابدًا ارائۀ خدمات اجتماعی نيست 

ا است  . اين يک ديدگاه دمکراتيک نيست ديمی و      . اين ديدگاه ناپلئون ه م ق ان رژي دگاه حامي ن دي اي
سرمايه داران است، ديدگاه کسانی است که در آرزوی يک گذار آسان به گذشته، گذار جمهوری  

  .به سلطنت مشروطه می باشند
روريختن   شرکت سربازان. يک دمکرات با چنين ديدگاهی اساسًا مخالف است در ميليشيا باعث ف

» های سربازخانه«اينکار باعث گسستن از . ديواری می شود که ارتش را از مردم جدا می سازد
ان، آموزش       نفرين شده قديمی، آنجا که گروه ويژه ا آن ردم و مخالف ب ای از شهروندان، جدا از م

د      «می ديدند، جائی که آنان را  ه شکل دلخواه درمی آوردن ا زور ب رای  » ب تقيم  «و ب ۀ مس » وظيف
  .آموزش می دادند تا تنها يک حرفۀ نظامی را دنبال کنند، می شود

سربازان و تبديل آنان  تجديد آموزششرکت سربازان در ميليشيا مطلب بسيار مهمی در رابطه با 
ردم د آموزش م لح، تجدي ه شهروندان مس اد  ب رای ايج ۀ ] تشکيالت[ب ا روحي شهروندان مسلح ب

ار         .شدخلقی می با   ا يک معي ده و ي اقی مان ه ب ارتی بی ثمر و فريبکاران ان عب دمکراسی، همچن
دون     تمامیاگر اين امکان در اختيار  صرفًا نيم بند خواهد بود ه بالفاصله و ب مردم قرار نگيرد ک

د      اربرد اسلحه را بياموزن نظم و گستردۀ      و  قيد و شرط چگونگی ک تماتيک، م دون شرکت سيس ب
  .يا، تحقق اين امر ناممکن خواهد بودسربازان در ميليش

د  منحرفخود  مستقيمممکن است اين ايراد مطرح شود که سربازان نبايد از وظايف  هيچ  . گردن
د ه باي ه است ک ه شود، يک . کس نگفت ه گفت ه است ک در ابلهان اره همانق ن ب بحث و گفتگو در اي

رای دا             دارد ب ار حاضر است حق ن الين شخصی سخت بيم ر ب ه ب الين آن پزشک ک دن رأی از ب
بيمار دور گردد و يا اينکه کارگری که درگير توليد است، و مسلمًا نبايد کارش را قطع کرد، حق 
ارگر ديگری پست        د، مگر آنکه ک ندارد کار خود را ترک گفته و به حقوق سياسی خود عمل کن

  .چنين مباحثاتی مسلمًا پوچ و ابلهانه خواهد بود. او را تحويل بگيرد
رين ضمانتهای      شرکت م ت در ميليشيا يکی از اصول بسيار مهم و اساسی دمکراسی، يکی از مه

ما می توانيم اين جملۀ معترضه را اضافه کنيم که برای تقويت قدرت نظامی ناب و (آزادی است 
تفاده از           ردم مسلح بجای ارتش دائمی و اس ايگزين کردن م ر از ج ظرفيت ارتش هيچ راهی بهت

انقالبی بکار بسته می     حقيقتًا وزش مردم نيست، اين شيوه هميشه در هر جنگسربازان برای آم
يک ميليشيای مردمی همگانی     تشکيالت سازماندهی فوری و بی قيد و شرط ). شده و خواهد شد

ان و          ارگران، دهقان رای ک اتی ب ی حي يا از اهميت ربازان در آن ميليش يع س يار وس رکت بس و ش
ردم        سربازان برخوردار است، به عب اتی اکثريت عظيم م افع حي ار در جهت من ارت ديگر اين ک

  .ای ندارند اکثريتی که به حفظ منافع زمينداران و سرمايه داران عالقه ،است
  

  .به چاپ رسيد ۵۵در پراودا شمارۀ  ١٩١٧مه ) ١٢(٢۵در 
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