راجع به وظايف پرولتاريا در انقالب حاضر

۱

تزهای آوريل ۱۹۱۷
و.ا .لنين
 )۱در روش ما نسبت به جنگ که از طريق روسيه در شرايط حکومت جديد لووف و شرکاء نيز به علت
ماهيت سرمايه داری اين حکومت ،مسلماً همان جنگ امپرياليستی و غارتگرانه باقی مانده است .کوچک
ترين گذشتی نسبت به «دفاع طلبی انقالبی» جايز نيست.
پرولتاريای آگاه فقط به شرطی می تواند با يک جنگ انقالبی که واقعاً دفاع طلبی انقالبی را توجيه کند،
ابراز موافقت نمايد که :الف) قدرت بدست پرولتاريا و قشرهای تهی دست دهقانانی که به وی گرويده اند
بيفتد؛ ب) از هرگونه الحاق طلبی ،نه لفظً بلکه عمال ً امتناع گردد؛ ج) با جميع مصالح و منافع سرمايه عمال ً
قطع ارتباط کامل شود.
نظر به پاک نيتی مسلم قشرهای توده ای وسيع هواداران دفاع طلبی انقالبی که جنگ را فقط بر حسب
ضرورت تصديق دارند نه برای کشور گشائی و نظر به اين که بورژوازی آن ها را می فريبد بايد با تفصيل تمام و
با اصرار و شکيبائی اشتباه شان را به آنان توضيح داد ،توضيح داد که سرمايه با جنگ امپرياليستی ارتباط
ناگسستنی دارد ،ثابت نمود که پايان دادن به جنگ از طريق يک صلح حقيقتاً دموکراتيک و غيرتحميلی ،بدون
بر انداختن سرمايه ممکن نيست .دادن ترتيبات الزم برای تبليغ کامال ً وسيع اين نظريه در ارتش مشغول جنگ.
ايجاد اخوت بين سربازان ارتش های متخاصم.
 )۲خود ويژگی لحظه ی فعلی در روسيه عبارت است از انتقال انقالب از نخستين مرحله ی خود که در آن
قدرت حاکمه به علت کافی نبودن آگاهی و تشکل پرولتاريا ،به دست بورژوازی افتاده است ،به دومين مرحله
که در آن بايد قدرت حاکمه به دست پرولتاريا و قشرهای تهی دست دهقانان بيفتد.
صفت مشخصه ی اين انتقال از يک طرف وجود حد اعالی قانونيت است (روسيه اکنون آزادترين کشورهای
محارب جهان است) و از طرف ديگر فقدان اعمال فشار نسبت به توده ها و باالخره روش اعتمادآميز
غيرآگاهانه ی اين توده ها نسبت به دولت سرمايه داران که بدترين دشمن صلح و سوسياليسم می باشند.
اين خود ويژگی از ما خواستار قابليت دم سازی با شرايط مخصوص کار حزبی در بين توده های پرولتارياست
که دارای وسعت بی سابقه ای هستند و تازه برای شرکت در زندگی سياسی ديده گشوده اند.
 )۳از حکومت موقت به هيچ وجه پشتيبانی نگردد و کذب کامل کليه ی مواعيد آن ويژه در مورد امتناع از

الحاق طلبی توضيح داده شود .به جای «مطالبه» اين که اين حکومت که حکومت سرمايه داران است از
امپرياليست بودن خود دست بکشد يعنی به جای اين عمل ناپذيرفتنی که موجب اشاعه تصورات خام
می شود ،ماهيت اين حکومت افشاء گردد.
 )۴به اين واقعيت اعتراف شود که حزب ما در اکثر شوراهای نمايندگان کارگران در برابر بلوک کليه عناصر
اپورتونيست خرده بورژوا از سوسياليست های توده ای و اس ارها گرفته تا کميته ی تشکيالتی( 1چخيدزه،
تسره تلی و غيره) و استکلف و سايرين ،که به نفوذ بورژوازی تن در داده و نفوذش را در بين پرولتاريا بسط
می دهند ،در اقليت و آن هم فعال ً در اقليت ضعيفی است.
به توده ها توضيح داده شود که شوراهای نمايندگان کارگران يگانه شکل ممکنه ی حکومت انقالبی است و
بدين جهت مادام که اين حکومت به نفوذ بورژوازی تن در می دهد وظيفه ی ما فقط می تواند اين باشد که
اشتباهات تاکتيک شوراها را با شکيبائی و به طور سيستماتيک و مصرانه به توده ها توضيح دهيم و اين عمل
را به خصوص با نيازمندی های عملی توده ها دم ساز نمائيم.
مادامی که ما در اقليت هستيم کارمان انتقاد و توضيح اشتباهات است و در عين حال لزوم انتقال تمام
قدرت به دست شوراهای نمايندگان کارگران را تبليغ می نمائيم تا توده ها به کمک تجربه ی خود از قيد
اشتباهات خويش برهند.
 )۵جمهوری پارلمانی نه -زيرا رجعت از شوراهای نمايندگان کارگران به جمهوری پارلمانی گامی است به
پس -،بلکه استقرار جمهوری شوراهای نمايندگان کارگران و برزگران 2و دهقانان در سراسر کشور ،از پائين تا
باال.
برانداختن سازمان پليس ،ارتش و منصب داری بوروکراتيک 3به کليه ی مستخدمين دولتی که انتخابی و در
هر موقع قابل عزل خواهند بود حقوقی پرداخت شود که از حقوق متوسط يک کارگر خوب بيشتر نباشد.
 )6در برنامه ی ارضی مرکز ثقل به شوراهای نمايندگان برزگران منتقل گردد.
ضبط کليه ی زمين های مالکين
ملی کردن کليه ی زمين ها در کشور و اداره ی امور اين زمين ها از طرف شوراهای محلی نمايندگان
برزگران و دهقانان .تشکيل شوراهائی از نمايندگان دهقانان تهيدست .تبديل هر يک از امالک بزرگ (به
مساحت قريب  ۱۰۰تا  ۳۰۰دسياتين ،با در نظر گرفتن شرايط محلی و غيره و طبق نظر سازمان های محلی)

1

 -کميته ی تشکيالتی حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه يا مرکز رهبری منشويک ها ،کميته ی نام برده در سال  1912در کنفرانس ماه

اوت منشويک های انحالل طلب و کليه ی گروه ها و جريانات حزبی ،تأسيس گرديده بود و تا انتخاب کميته ی مرکزی حزب منشويکی در ماه اوت سال
 1917فعاليت می کرد( .ص)453 -
2

 -چون در قسمتی از اياالت شمالی ايران لفظ برزگر به معنای دهقان مزدور (معادل

گرفته شد در اين ترجمه از اين کلمه بدين مفهوم به کار برده شود .مترجم.
3

 -يعنی تبديل ارتش دائمی به تسليح همگانی مردم.

کلمه ی روسی «باتراک») به کار می رود لذا تصميم

به مؤسسه بهره برداری نمونه واری تحت کنترل نمايندگان برزگران و به حساب اجتماعی.
 )7در آميختن فوری کليه ی بانک های کشور به صورت يک بانک ملی واحد و بر قراری نظارت بر آن از طرف
شوراهای نمايندگان کارگران.
 )۸وظيفه ی مستقيم امروز ما «معمول داشتن» سوسياليسم نيست بلکه فقط اقدام فوری به برقراری
کنترل از طرف شوراهای نمايندگان کارگران بر توليد اجتماعی و توزيع محصوالت است.
 )۹وظايف حزبی:
الف) تشکيل فوری کنگره ی حزب؛
ب) تغيير برنامه ی حزب به ويژه:
 )۱در مورد امپرياليسم و جنگ امپرياليستی.
 )۲در مورد روش نسبت به دولت و خواست ما در باره ی «دولت -کمون»

4

 )3اصالح برنامه ی حداقل که ديگر کهنه شده است .
ج) تغيير نام حزب

5

 )10تجديد انترناسيونال.
ابراز ابتکار برای ايجاد يک انترناسيونال انقالبی ،انترناسيونالی بر ضد سوسيال شوينيست ها و بر ضد
«مرکز».

6

برای اين که خواننده پی برد چرا من مجبور شدم به عنوان يک استثناء نادر ،به خصوص روی «مورد»
معارضين پاک نيت تکيه نمايم .از وی دعوت می کنم اعتراض زيرين آقای گلدنبرک را با اين تزها مقايسه
نمايد :لنين «در محيط دموکراسی انقالبی پرچم جنگ داخلی برافراشته است» (اين عبارت در شماره ی
پنجم روزنامه ی «يدينستوا»ی 7آقای پلخانف نقل قول شده است).
آيا به راستی اين يک شاهکار نيست؟
من می نويسم ،می گويم ،جويده می کنم که« :نظر به پاک نيتی مسلم قشرهای توده ای وسيع
4

 -يعنی تکشيل دولتی که کمون پاريس نمونه ی آن بود.

5

 -به جای «سوسيال دموکراسی» که پيشوايان رسمی آن در تمام جهان به سوسياليسم خيانت ورزيده و به بورژوازی گرويده اند («دفاع

طلبان» و «کائوتسکيست های» متزلزل) بايد آن را حزب کمونيست ناميد.
6

« -مرکز» در سوسيال دموکراسی جهانی نام جريانی است که بين شوينيست ها = «دفاع طلبان») و انترناسيوناليست ها نوسان می کند.

نمايندگان آن عبارتند از :کائوتسکی و شرکاء در آلمان ،لونگه و شرکاء در فرانسه ،چخيدزه و شرکاء در روسيه ،توراتی و شرکاء در ايتاليا ،ماک دونالد
و شرکاء در انگلستان و غيره.
7

« -يدينستوا» -روزنامه ی يوميه ای بود که از مارس تا نوامبر سال  1917تحت اين عنوان و نيز در دسامبر سال  1917و ژانويه سال

 1918در پطروگراد تحت عنوان ديگر انتشار می يافت .سردبير اين روزنامه گ .و .پلخانف بود .اين روزنامه گروه دست راست افراطی منشويک های
دفاع طلب را متحد می کرد و از حکومت موقت بورژوازی بالقيد و شرط پشتيبانی می نمود و عليه حزب بلشويک ها شديدا ً مبارزه می کرد( .ص-
)454

هواداران دفاع طلبی انقالبی ...نظر به اين که بورژوازی آن ها را

می فريبد ،لذا بايد با تفصيل تمام و با اصرار

و شکيبائی اشتباه شان را به آنان توضيح داد»...
ولی آقايان منتسب به بورژوازی که خود را سوسيال دموکرات می نامند و نه به قشرهای وسيع تعلق دارند
و نه به هواداران توده ای دفاع طلبی ،بی آن که چين بر جبين افکنند نظريات مرا بيان کرده و آن ها را بدين
نحو افاده می کنند« :در محيط (!!) دموکراسی انقالبی پرچم (!) جنگ داخلی« (در اين باره کلمه ای در تزها
وجود ندارد و ضمن گزارش هم از آن صحبتی نشده است!) برافراشته است (!)»...
اين يعنی چه؟ فرق اين با تبليغ تاالنگری و اظهارات روزنامه ی «روسکايا وليا» چيست؟
من می نويسم ،می گويم و جويده می کنم که« :شوراهای نمايندگان کارگران يگانه شکل ممکنه ی
حکومت انقالبی است و بدين جهت وظيفه ی ما فقط می تواند اين باشد که اشتباهات تاکتيک شوراها را با
شکيبائی و به طور سيستماتيک و مصرانه به توده ها توضيح دهيم و اين عمل را به خصوص با نيازمندی های
عملی توده ها دم ساز نمائيم»...
ولی معارضينی از قماش معين نظريات مرا به عنوان دعوت به «جنگ داخلی در محيط دموکراسی انقالبی»
تعبير می نمايند!!
من دولت موقت را بدان جهت که برای تشکيل محجلس مؤسسان يک موعد نزديک و به طور کلی هيچ
موعدی معين نکرده و با وعده و وعيد گريبان خود را خالص نموده است .مورد حمله قرار داده ام .کوشش من
اثبات اين موضوع بوده است که بدون وجود شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان امر تشکيل مجلس
مؤسسان تأمين نشده و موفقيت آن محال است.
به من اين نظر را نسبت می دهند که گويا با تشکيل هر چه سريع تر مجلس مؤسسان مخالفم!!!
اگر ساليان دراز مبارزه ی سياسی به من نياموخته بود که پاک نيتی معارضين را يک استثناء نادر بدانم ،اين
ها را اظهارات «هذيان آميز» می ناميدم.
آقای پلخانف در روزنامه ی خود نطق مرا «هذيان آميز» ناميده است .بسيار خوب ،آقای پلخانف! ولی شما
به بينيد چقدر در مباحثه ی خود بی مهارت ،ناشی و بطی االنتقال هستيد .اگر من دو ساعت تمام در نطق
خود هذيان گفتم چگونه صدها مستمع اين «هذيان» را تحمل کردند؟ وانگهی ،چرا روزنامه ی شما يک ستون
تمام را به افاده و بيان «هذيان» اختصاص می دهد؟ اين نمی گيرد و به هيچ وجه هم نمی گيرد.
البته فرياد زدن ،ناسزا گفتن ،فغان کردن به مراتب سهل تر از اين است که سعی شود چگونگی قضاوت
مارکس و انگلس در سال های  ۱۸۷۵ ،۱۸۷۲ ،۱۸۷۱در باره ی تجربه ی کمون پاريس و در باره ی اين که چه
دولتی برای پرولتاريا الزم است؟ ذکر شود ،ايضاح گردد و به ياد آورده شود.
آقای پلخانف مارکسيست سابق از قرار معلوم مايل نيست مارکسيسم را ياد نمايد.

من گفته ی روزا لوکزامبورگ را که در چهارم اوت سال  ۱۹۱۴سوسيال دموکراسی آلمان را «الشه متعفن»
ناميده بود نقل کردم .ولی آقايان پلخانف ها ،گلدنبرگ ها و شرکاء «می رنجند» ...به خاطر که؟ به خاطر
شوينيست های آلمانی که شوينيست ناميده شده اند!
سر رشته از دست سوسيال -شوينيست های بيچاره ی روس ،اين سوسياليست های در گفتار و
شوينيست های در کردار در رفته است.

