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از آنجا که نشريۀ ما غيرقانونی است به هيچ وجه قادر به تعقيب منظم جرايد سوسيال 
معذالک، تا تماس . دمکراسی که به زبانهای غير روسی در روسيه منتشر می شود نيستيم

ر نشود حزب ما نخواهد نزديک و مداوم بين سوسيال دمکراتهای تمام مليتهای روسيه برقرا
  .توانست يک حزب سراسری واقعی گردد

لذا ما از همۀ رفقايی که به زبانهای ليتوانی، فنالندی، لهستانی، يديش، ارمنی، گرجی يا 
های سوسيال دمکراتيک به اين زبانها به دستشان می  زبانهای ديگر آشنائی دارند و روزنامه

مطلع نگاه داشتن خوانندگان روسی از وضع جنبش رسد، جدًا تقاضا می کنيم که ما را در 
اين . سوسيال دمکراسی و نظريات سوسيال دمکراتهای غير روس دربارۀ تاکتيکها ياری دهند
مانند (همکاری نه فقط به شکل بررسی متون سوسيال دمکراسی در باب يک مسئلۀ بخصوص 

ی لهستان و حزب مقاالت روزنامۀ پرولتاری دربارۀ مجادله بين سوسيال دمکراتها
بلکه به شکل ترجمۀ ) سوسياليست لهستان، و دربارۀ نظر ليتوانيها دربارۀ جنگ چريکی

  .مقاالت يا حتی قطعات برجستۀ آنها نيز می تواند باشد
از » م«به امضاء » پالتفرمی برای مبارزۀ انتخاباتی«ی با عنوان ا هاخيرًا رفيقی ترجمۀ مقال

، را برايمان فرستاده )نوامبر ١۶(٢٠٨ان بوند، شمارۀ ارگ »فولکس زايتونگ«روزنامۀ 
ما به هيچ نحو نمی توانيم در اين باره که مقالۀ مزبور تا چه حد بيانگر اتفاق آرای . است

سردبيران اين ارگان است نظر بدهيم، ولی به هر رو اين مقاله منعکس کنندۀ جريانات معينی 
سته از سوسيال دمکراتهای روس نيز که تنها آن د. در بين سوسيال دمکراتهای يهودی است

ی بلشويکی و منشويکی برخورد به يک مسئله آشنايی دارند بايد از وجود چنين اه هبا شيو
  .جرياناتی آگاه باشند

  :ترجمۀ مقاله از اين قرار است
  

انرژی و نفوذی که حزب ما قادر خواهد بود در انتخابات اعمال کند بيشتر از هر چيز به « 
ما با مسائل سياسی و اجتماعی . ح و قاطعيت موضع و شعارهای ما بستگی خواهد داشتوضو

مهمی روبرو هستيم و وظيفه داريم که آنها را با چنان روشنی و قاطعيتی فرموله نمائيم که 
چنانچه موضع ما به قدر کافی قاطع نباشد، حتی . تنها يک جواب ممکن باشد، همانا جواب ما

اهميت پالتفرم ما در مبارزات انتخاباتی تمامًا . ت کاری از پيش نخواهد بردکامل ترين تشکيال
  .به روشنی موضعمان بستگی دارد

انحالل دوما به : کنگرۀ هفتم بوند خطوط کلی تاکتيکهای ما را به شرح زير مشخص نمود
از مردم ثابت نموده است که دستيابی به زمين و آزادی از طريق وضوح به اقشار وسيعی 

اين بدان معنا نيست . مسالمت آميز ممکن نيست، و اينکه قيام مسلحانه تنها راه حل می باشد
که شرکت در انتخابات دومای جديد نشانۀ تبديل تاکتيکهای انقالبی به تاکتيکهای مسالمت آميز 
و قانونی است، چرا که در انتخابات به اين نکته که تاکتيکهای انقالبی ضروری است پی برده 

شود؛ انتخاب کنندگان خواستار آن خواهند شد که نمايندگان دوما را به يک اهرم انقالبی  می



وظيفۀ ما در انتخابات اينست که اين اصل را بر رأی دهندگان روشن . های خلق تبديل کنند توده
  .کنيم، و اين اصل مستلزم آنست که انتخابات خود صحنۀ بسيج خلق های انقالبی گردد

وما داير بود و بخصوص از زمان انحالل آن، خلق در راه باال بردن آگاهی در مدتی که د
سياسی خود گامهای عظيمی برداشته است که در سايۀ آن اکنون احزاب انقالبی به موفقيت در 

در انتخابات اول رأی دهندگان خرده بورژوا به کادتها رأی داده، به اين . انتخابات اميد دارند
اين رأی دهندگان که هنوز از . ود را به شقاوتهای حکومت بيان داشتندوسيله اعتراض شديد خ

توهمات خود نسبت به مشروطه دست نکشيده بودند، مطمئن بودند که کادتها زمين و آزادی را 
درهم شکسته و آنها را متقاعد تاکتيکهای دوما اين توهمات را . برايشان تأمين خواهند کرد

رأی . ها با جنگيدن به دست می آيد، نه به طرق مسالمت آميزکرده است که زمين و آزادی تن
 :اند اند که چگونه مبارزه کنند و چه کسانی قادر به مبارزه دهندگان اکنون با اين سؤال مواجه

شان؟ و يا » مقاومت منفی«کادتها، با پارلمانتاريسم ديپلماتيکشان و، دست باال، با اسلحۀ 
ارزه جويانه شان؟ واضح است زمانی که رأی دهندگان با اين احزاب انقالبی با تاکتيکهای مب

سؤال که چگونه بايد به آزادی واقعی دست يافت مواجه می شوند، درمی يابند که تنها احزاب 
  .اند، نه احزاب قانونی انقالبی قادر به مبارزه
ه وقايع به کوشش خود را می کنند تا همۀ درسهائی را ک یمنتها و اند کادتها اين را دريافته

سعی دارند سطح آگاهی سياسی خلق را به آنچه در آستانۀ  ؛ آنهاآنها آموخته است از ياد ببرند
، »برنداريد يک قدم هم به جلو«در گوش مردم فرياد می زنند که  .انتخابات اول بود تنزل دهند

شرايط انتخابات جديد هدفش احيای «:می گويند .»درسهای تاريخ را به کلی فراموش کنيد«
مردم می بايست اکثريت دومای قبلی را . سياسی ای است که دومای اول تحت آن عمل می کرد

به دوما بازگردانند و بدين ترتيب آنچنان اوضاع سياسی ای در کشور به وجود آورند که در آن 
رش در ). ١٨٩شمارۀ  Rechرش (».تنها راه خالصی يک کابينۀ مسئول از اکثريت دوما باشد

اگر روسيه محتاج يک قانون اساسی واقعی و يک مجلس «:خود می گويد ١٩۶شمارۀ 
مردمی است، پس مردم نمايندگانی را که حرف دومای اول را در جواب حقيقتًا نمايندگی 

خطابيۀ سلطنت تکرار کنند و درصدد انجام آنچه دومای اول از انجامش بازداشته شد، برآيند، 
اه ناخواه اين سؤال پيش می آيد که اگر دومای دوم هم از خو» .به دوما باز خواهند گرداند

پاسخ دمکراتهای شود، آنوقت چه؟ » بازداشته«انجام آنچه دومای اول قصد انجامش را داشت 
دولت مجبور خواهد بود به خواست قاطع انتخاب کنندگان که از «مشروطه طلب اين است که 

کادتها خيلی خوب ). ١٩۵رش شمارۀ (».نهدراه مسالمت آميز و قانونی بيان شده است گردن 
می دانند که قدرتشان بر توهمان مشروطه طلبی استوار است و هم از اينروست که منتهای 
کوشش خود را می کنند تا همان ايدۀ رايج در آستانۀ انتخابات اول و ايمان به قدرت مطلق 

، را در افکار »بيان شده استخواست قاطع انتخاب کنندگان که از راه مسالمت آميز و قانونی «
قدرت احزاب انقالبی نه در باور رأی دهندگان به قدرت مطلق . رأی دهندگان رسوخ دهند

خواست قاطع انتخاب کنندگان که از راه مسالمت آميز و قانونی بيان شده است، بلکه برعکس، 
قالبی، نهفته در ناباوری مردم نسبت به آن قدرت، در درک روشنشان از لزوم يک مبارزۀ ان

  .است
بدين ترتيب وظيفۀ ما در قبال رأی دهندگان اينست که صريحًا از آنها بپرسيم که آيا می خواهند 

مثل دومای قبلی با تاکتيکهای انعطاف پذيرش که قادر نيستند به هيچ  اکثريت در دومای آينده
های دومای اول را  همان گفته چيزی دست يابند رفتار کند؟ آيا می خواهند که دومای آينده

کند يا که از حد حرف بی نتيجه فراتر رود و روشهای مؤثرتر مبارزه را در پيش » تکرار«



ژوئن و ژوئيه که به هيچ و پوچ » احيای شرايط سياسی«بايد به  جديدگيرد؟ آيا دومای 
  انجاميد بپردازد يا اينکه بايد قدمی به طرف پيروزی واقعی برای مردم بردارد؟

بايد حزب کادت . بايستی به عنوان پالتفرم ما در مبارزۀ انتخاباتی بکار گرفته شود اين سؤال
را با جوی از عميق ترين ناباوريها نسبت به توانائی کادتها برای تأمين زمين و آزادی احاطه 

ای که در هلسينگفورس ابداع کردند  شيوه -بايد فعاالنه و بی رحمانه مقاومت منفی شان . کنيم
های مبارزاتی شان را برای مردم افشاء  ه باد انتقاد گرفته، ناتوانی و ناپيگيری شيوهرا ب -

  .نماييم
 گامی به پيشتنها در صورت تحقق اين شرط ضروری، دومای دوم نسبت به دومای اول 

  ».خواهد بود
  

 انعکاس نسبتًا دقيقی از نظرات هيئت نمايندگی بوند در آخرين با دقيق شدن در اين مقاله،
همانطور که می دانيم . کنگرۀ کشوری حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه را خواهيم ديد

اين هيئت از يک طرف برای تصويب تشکيل بلوک با کادتها موافق منشويکها و از طرف ديگر 
افزودن شعار جمهوری، (کميتۀ مرکزی » طرح پالتفرم انتخاباتی«برای اصالحات جدی در 

دقيق خصائص احزاب، و اصالحی به منظور تشريح دقيق تر ماهيت  اشاره به قيام، تعيين
» اصالحات«رجوع کنيد به قطعنامۀ کنگره دربارۀ  –طبقاتی حزب سوسيال دمکرات، و غيره 
  .موافق بلشويکها رأی داد *)٨در پالتفرم در روزنامۀ پرولتاری شماره 

يکی به نظر می رسد که ما در آن که در باال آورده شد از اينرو آنچنان بلشو» م«مقالۀ رفيق 
موضع جناح راست در مقاالتی که در طرفداری از  ؛موضع جناح چپ بوند را می بينيمفقط 

  .تشکيل بلوک با کادتها نوشته شده، پنهان است
مورد . تصور منشويکها نيستاز تشکيل بلوک با کادتها همان  اه به هر تقدير، تصور بونديست

اگر دو نفر همان کار را «:لعاده جالب اين گفتۀ معروف است کهمصداق فوق ا اه بونديست
متفاوت است و اين تفاوت نمی تواند  مسلمًاموضع اين دو . »بکنند، اين ديگر همان کار نيست

شان، و » همان کار را کردن«بر نحوۀ انجام همان کار توسط اين دو، شيوه هايشان، نتايج 
تشکيل بلوک با کادتها با تاکتيکهای عام آنها در به نظر منشويکها . غيره بی اثر باشد

نتيجه مقاالتی است مانند مقالۀ باال . اينطور نيست اه هماهنگی کامل است، در مورد بونديست
ئی که ديروز در اه را به نحو بارزی آشکار می کند، بونديست اه که تناقض و تزلزل بونديست

بايکوت شرکت جستند و امروز در عين تصويب تشکيل بلوک با کادتها، بايکوت دومای ويت 
در مورد منشويکها تشکيل بلوک با کادتها طبيعتًا و به خودی خود خصلت . را توجيه می کنند

ی ، آنچه مورد نظر است بلوکهائاه بلوک ايدئولوژيک می يابد، در حاليکه در مورد بونديست
  .است» تکنيکی«صرفًا 

که اشخاص يا احزاب از ی ا هبرنامولی سياستها منطق عينی خود را دارند، صرف نظر از هر 
بونديست نظرش اينست که بلوک بايد صرفًا تکنيکی باشد، ليکن . پيش طرح ريزی نمايند

 پس از. نيروهای سياسی کل کشور حکم می کند که بلوک، بلوک ايدئولوژيک از آب درآيد
وار **استقبال شادمانه کادتها از تصميم منشويکی کنفرانس، پس از نامۀ معروف هراسترت

                                                 
ۀ کنگرۀ دوم ح  اشاره است به قط  * ين کنگرۀ سراسری روسيه    (ر .د.س.ک.عنام اصالحات طرح اول   «، )اول

  .»پالتفرم انتخاباتی پيشنهاد شده به وسيلۀ کميتۀ مرکزی
ان      .ق ٣۵۶از اهالی فنيقيه که در سال ) Herostrate(هراسترت   ** ۀ جه يس، از عجايب هفتگان د ارتم م معب

  .م –را آتش زد تا نام خود را جاويدان سازد 



، به زحمت نيازی به اثبات اين نکته »دومائی با اختيارات تام«پلخانف در تاواريش پيرامون 
  .باقی می ماند

ب می کادتها خيلی خو«اين اظهار نظر نويسندۀ مقاله را به دقت در نظر بگيريد که می گويد 
دانند که قدرتشان بر توهمات مشروطه طلبی استوار است و هم از اينروست که منتهای 

  .»را در افکار رأی دهندگان رسوخ دهند ]اين توهمات[کوشش خود را می کنند تا 
آيا اينطور است؟ اصال معنای اين » ...قدرت کادتها بر توهمات مشروطه طلبی استوار است «

نباشد، اگر قدرت کادتها بر اين حقيقت استوار باشد که آنها اگر اينطور  حرف چيست؟
نمايندگان پيشتاز دمکراسی بورژوائی در انقالب بورژوائی روسيه باشند، آن وقت مشی کلی 

اگر اينطور باشد، . تاکتيکهای منشويسم يا جناح راست سوسيال دمکراسی مشی درستی است
ئی، بلکه بر نيروی توهمات مردم استوار باشد، اگر قدرت کادتها نه بر قدرت دمکراسی بورژوا

  .آن وقت مشی کلی تاکتيک بلشويسم يا جناح چپ سوسيال دمکراسی، مشی درستی است
در يک انقالب بورژوائی سوسيال دمکراتها کاری جز پشتيبانی از دمکراسی بورژوائی نمی 

و بالواسطۀ لزوم  اينست فرض پلخانف و امثالهم که از آن نتيجۀ مستقيم :توانند بکنند
فرض صحيح است ولی نتيجه بی ارزش؛ : ليکن ما می گوئيم. پشتيبانی از کادتها را می گيرند

زيرا با قبول اين فرض، تحقيق و تعيين اينکه چه احزاب يا جرياناتی در لحظۀ کنونی معرف 
  .، هنوز باقی می ماندهستند هواقعًا قادر به مبارز ونيروی دمکراسی بورژوائی 

ی انقالبی همه از ديدگاه مارکسيستی، يعنی از ديدگاه تنها اه دتها، ترودويکها، سوسياليستکا
ی بورژوا اه هتود ۀمبارزکادتها نيروی » نيروی«. هستند» دمکراتهای بورژوا«تحليل علمی، 

باند (نيست، نيروی اقتصادی و پولی طبقۀ مالک ) دهقانان، خرده بورژوازی شهری(
روشنفکران » نيروی«نيست؛ نيروی کادتها ) اه اکتبريست(سرمايه دار  يا طبقۀ) اه یهسيا

ی از نظر اقتصادی مستقل، و از آنرو، يک نيروی سياسی مستقل ا هبورژوا است که طبق
غصبی است که به نفوذ روشنفکران بورژوا بر طبقات  »نيروی«بالنتيجه، اين يک . نيست

سياسی برای خود دست و پا نکرده و تسليم مستقل واضح و ديگری که هنوز يک ايدئولوژی 
رهبری ايدئولوژيک روشنفکران بورژوا هستند، بستگی دارد؛ اين نيرو در درجۀ اول 

ی مبارزه برای آن اه هافکار نادرستی است که در باب ماهيت دمکراسی و شيو» نيروی«
  .تبليغ و ترويج می شود اه هتوسط روشنفکران بورژوا ميان تود

» حزب آزادی خلق«اقعيت يعنی کودکانه خود را به دست فريب لغات پرطمطراق انکار اين و
هائی از مردم را  سپردن؛ يعنی چشم خود را بر روی اين حقيقت روشن بستن که کادتها نه توده

  .از عناصر مالک و سرمايه دار رای ا هپشت سر خود دارند و نه تعداد تعيين کنند
ه وظيفۀ روز حزب کارگران جنگيدن با نفوذ کادتها بر مردم قبول اين واقعيت يعنی قبول اينک

يم ا هنه به اين علت که ما خواب يک انقالب بورژوائی بدون دمکراسی بورژوائی را ديد –است 
بلکه به اين علت که کادتها مانع ) ندا هاين ياوه را سوسيال دمکراتهای راست به ما نسبت داد(

  .دمکراسی بورژوائی می شوندرشد و ابراز وجود نيروهای واقعی 
و اقليتی از سرمايه ) که اکثريت عظيم شان باند سياهی اند(تنها، اقليتی از مالکين روسيه 

اين حزب تنها، اکثريت . به حزب کادت تعلق دارند) که اکثريت عظيم شان اکتبريست اند(داران 
تماشائی کادتها با آن  از اينجاست سياستهای. تودۀ روشنفکران بورژوا را پشت سر خود دارد

هلهله و شور و  ، همينطورهمه فريبندگی اش برای کودکان و پيرکفتارهای اختۀ دنيای سياست
. سيطره شان بر جرايد ليبرالی، علوم بورژوائی و غيره ،شعف کادتها بر سر پيروزيهای ارزان



ازش با سلطنت، ش برای سا هو نيز از اينجاست ماهيت قالبی اين حزب که با تبليغات خائنان
  .و با اين حال در حقيقت باز فاقد قدرت دستيابی به چنين سازشی است ،مردم را فاسد می کند

درست . کادتها نه تجسم دمکراسی بورژوائی، بلکه تجسم خيانت بورژوازی به دمکراسی اند
ه ليبرالهای آلمان، ن –ی راديکال فرانسه يا سوسيال اه همانطور که فی المثل سوسياليست

بدين ترتيب . روشنفکران سوسياليست بلکه تجسم خيانت روشنفکران به سوسياليسم اند
  .حمايت از دمکراسی بورژوائی معنايش چيزی جز افشای فريب شبه دمکراتيسم کادتها نيست

بدين ترتيب پلخانفی ها به انقالب و آرمان طبقۀ کارگر لطمات بسيار می زنند وقتی مدام هوار 
  !تجاع بايد جنگيد نه با کادتهابا ار: می کشند

شما از درک اين نکته عاجزيد چون از درک معنا و اهميت مبارزۀ ما با کادتها ! رفقای عزيز
هستند؟ البته که » بورژوا«جوهر و محتوای اين مبارزه چيست؟ آيا اينست که کادتها . عاجزيد

سی تنها وراجی می کنند، جوهر و محتوای اين مبارزه اين است که کادتها دربارۀ دمکرا. نه
  .اينها خائنين به دمکراسی مبارزند

آيا کادتها هيچ نفوذی بر تودۀ مردم، بر تودۀ بورژوا دمکرات مردم دارند؟ البته که : ادامه دهيم
حال خودتان . های متعدد و غيره بسيار هم گسترده است دارند، نفوذشان بخاطر روزنامه

تودۀ بورژوا دمکرات مردم بخواهيم که با ارتجاع بجنگند، آيا ما می توانيم از : قضاوت کنيد
بدون آنکه رهبران ايدئولوژيک کنونی شان را رسوا کنيم، رهبرانی که به آرمان دمکراسی 

  .بورژوائی صدمه می زنند؟ غير ممکن است رفقای عزيز
اما نفوذ  .مبارزه با ارتجاع در درجۀ اول معنايش رهانيدن خلقها از ارتجاع ايدئولوژيک است

. نه نفوذ باند سياهی، بلکه نفوذ کادتی است اه هبر تود» ارتجاع«ديرپای ايدئولوژی محکم و 
باندهای سياه دشمنان آشکار و خامی هستند که قادرند آتش بزنند، . اين نقيض گوئی نيست

در  ،بکشند و ويرانی به بار آورند، ولی نمی توانند حتی نادان ترين موژيک را متقاعد سازند
به چه؟ به اينکه . را متقاعد می کنند شهری حاليکه کادتها هم موژيکها و هم خرده بورژوازی

يعنی با باقی گذاشتن قدرت در (شاه مقصر نيست، به اينکه کسب آزادی به طرق مسالمت آميز 
ممکن است، به اينکه طرح فروش زمين به دهقانان که دست پخت خود مالکين ) سلطنتدست 

ست، و غيره و اه هيست برای انتقال زمين که به حال دهقانان نافع ترين شيوا هاست، شيو
  .غيره

برای همين است که تا نفوذ حرفها و ايدئولوژی کادتها را بر دهقان ساده دل يا خرده 
بورژوازی ساده دل از بين نبريم، نمی توانيم هيچ يک را به لزوم يک مبارزۀ جدی متقاعد 

از درک وظايف ايدئولوژيک » بايد با ارتجاع جنگيد نه با کادتها«:يدو هر کس می گو .سازيم
، بلکه در عملکرد فيزيکی می اه همبارزه عاجز است، جوهر مبارزه را نه در متقاعد کردن تود

ولی کادتها را » بکوبيد«ارتجاعيون را : بيند، کلمۀ مبارزه را به معنای عوامانۀ آن می فهمد
  .»نکوبيد«

ش را می کوبيم نه کادتها و يا ا هبا نيروی اسلحه فقط دولت و نوکران بالواسط البته ما فعال
پس از آنکه اينها را کوبيديم، کادت به دفاع از دمکراسی و جمهوری . را اه حتی اکتبريست

برای يک حقوق استادی يا حق (برخواهد خواست، آن هم نه بی طمع، کما اينکه امروز هم 
  .نتی دفاع می کنداز دمکراسی سلط) الوکاله

را از نفوذ کادتها که دربارۀ  اه هولی برای دستيابی به يک پيروزی واقعی بر ارتجاع بايد تود
  .اهداف و ماهيت مبارزه عليه ارتجاع آنها را دچار پندارهای نادرست می کنند رهانيد



با کادتها » کنيکیت«آيا اينها واقعًا نمی توانند ببينند که تشکيل بلوک . اه برگرديم به بونديست
ی شده است برای تشديد مقبوليت ا هکه اينها به تصويب می رسانند در واقع هم اکنون وسيل

انسان بايد کور باشد که اينرا  ؟)و نه برای ايجاد يک جو ناباوری(کادتها در ميان توده مردم 
 با کادتها، اه بلوک ايدئولوژيک تمام سوسيال دمکراتهای منشويک، منجمله بونديست. نبيند

نيت پاک دارند ولی از سر ساده دلی و » م«يست و مقاالتی مانند مقالۀ رفيق ا هحقيقت انجام شد
  .خوابهای خوش افالطونی نوشته می شوند
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