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آغاز شکوھمند جنبش کارگری روسيه در حال حاضر در يک دوران گذار به سر می برد. 
در مناطق غربی، سن پترزبورگ، مسکو،  سازمان ھای کارگری سوسيال دموکراتيک روسيه

بھار سال  (در» حزب کارگر سوسيال دمکراتيک روسيه«کيف و ديگر شھرھا با تأسيس 
سوسيال دمکراسی روسيه با برداشتن اين گام عظيم به  به نظر می رسد. به پايان رسيد )١٨٩٨

را برای يک مدت زمان معين مورد استفاده قرار داده و به کار  ھمۀ توانش در حال حاضرپيش 
 پراکنده پيشين سازمانھای جداگانه محلی بازگشت نموده است. حزب موجوديت خود را از دست

او فقط در خود فرو رفته تا نيرويش را جمع کند و امر اتحاد کليه سوسيال دمکراتھای نداده، 
تدارک شکل متناسب برای  اتحاد،تحقق بخشيدن بدين  روس را بر اساس محکمی استوار نمايد.

اين مبرمترين و نزديکترين وظيفه  –رھانيدن کامل خود از انزوای تنگ نظرانۀ محلی آن، 
  کراتھای روس است.سوسيال دم

اما وحدت نظر داريم.  ما ھمگی در اينکه وظيفۀ ما سازماندھی مبارزه طبقاتی پرولتاريا است
مبارزه طبقاتی چيست؟ آيا اگر کارگران يک کارخانه، يا يک حرفه به تنھايی عليه کارفرما يا 

فقط نطفه ضعيفی  کارفرمايان خويش مبارزه کنند اين مبارزه، مبارزه ای طبقاتی است؟ خير. اين
برای آن است. مبارزه کارگران آنگاه مبارزه طبقاتی می شود که کليۀ نمايندگان پيشرو مجموعۀ 
طبقه کارگر سراسر کشور آگاھی يابند که طبقه کارگر واحدی ھستند، و مبارزه را نه عليه 

طبقه به پيش سرمايه داران و عليه دولت پشتيبان اين  هکل طبقکارفرمايان منفرد، بلکه عليه 
تنھا زمانی ببرند. تنھا زمانی که ھر فرد کارگری آگاھی يابد که جزئی از کل طبقه کارگر است، 

که اين واقعيت را بفھمد که ھر مبارزۀ کوچک روزمره اش عليه کارفرمايان منفرد و مأموران 
مبارزۀ  ، تنھا در چنين صورتیدولتی منفرد مبارزه عليه کل بورژوازی و عليه کل دولت است

اين گفته مشھور  -  ]٢[»ھر مبارزه طبقاتی يک مبارزه سياسی است«او مبارزه طبقاتی است. 
يک مبارزه  ھميشهمارکس را نبايستی چنين فھميد که ھر مبارزه کارگران عليه کارفرمايان 

کارگران عليه سرمايه داران  هسياسی خواھد بود. اين گفته بايستی چنين فھميده شود که مبارز
ً ض می سياسی  همی شود، به ھمان اندازه مبارز طبقاتی هکه مبدل به مبارز تا آن اندازهرورتا

. وظيفه سوسيال دمکراسی درست در اين نھفته است که از طريق سازماندھی کارگران، از گردد
ای طريق تبليغ و ترويج در ميان آنان، مبارزۀ خودانگيخته آنان را عليه سرکوبگران به مبارزه

مشخص سياسی برای آرمانھای مشخص سياسی و  حزبيک  هه ھمه طبقه، به مبارزعلي
  .  يک چنين وظيفه ای تنھا از طريق کار محلی نمی تواند انجام پذيرد.تبديل نمايدسوسياليستی 

رسيده است. بذر ايده ھای سوسيال  به سطح باالئیکار سوسيال دمکراتيک محلی ما تاکنون 
اين اولين شکل  –اعالميه ھای کارگری  ؛سيه افشانده شده استدمکراتيک در ھمه جای رو

ھم اکنون برای ھمه کارگران روسيه، از پترزبورگ تا  –ادبيات سوسيال دمکراتيک 
کليۀ  وحدت بخشيدن بهکراسنويارسک و از قفقاز تا اورال، آشنا ھستند. کمبود کنونی ما ھمين 

عمدۀ ما، که برای رفع آن بايستی تمام واحد است. نقصان  حزبيک  در کارکارھای محلی 
[غير حرفه ای] فعاليت محلی است. » آماتوری«نيروی خود را به کار گيريم، خصلت محدود و 

ی صرفاَ يدر اثر اين خصلت آماتوری، بسياری از تظاھرات جنبش کارگری در روسيه رويدادھا
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تمامی سوسيال دمکراسی  را بمثابۀ سرمشق اھميت خود تا حد زيادیو  محلی باقی می مانند
روسيه، به عنوان يک مرحله از کل جنبش کارگری روسيه از دست می دھند. در اثر اين 
فعاليت آماتوری آگاھی بر اشتراک منافع کارگران در سراسر روسيه به ميزان کافی در ميان 

روسی و آنھا نفوذ نمی کند، [کارگران] مبارزه خود را به ميزان کافی با افکار سوسياليسم 
دمکراسی روسی پيوند نمی دھند، در اثر اين فعاليت آماتوری نظريات مختلف رفقا پيرامون 

به طراحی  مرکزی مورد بحث قرار نمی گيرند،مسائل تئوريک و علمی آشکارا در يک ارگان 
بلکه در محافل مطالعاتی محدود يک برنامه حزبی مشترک و تاکتيک مشترک کمک نمی نمايند، 

و يا به افراط بيش از حد در ويژگی ھای محلی و يا اتفاقی منتھی می شوند. ما  ی گردندناپديد م
، به عمل مشترکايم! ما به اندازه کافی پخته ھستيم تا به از اين فعاليت آماتوری ديگر سير شده

گذار  به بحث مشترک درباره تاکتيک و سازمان حزب خوديک برنامه حزبی مشترک،  تدوين
  نمائيم. 

وسيال دمکراسی روسيه کار بسياری در انتقاد به تئوری ھای انقالبی و سوسياليستی کھن س
او ثابت کرد که برنامه اش در انجام داده است؛ او خود را به نقد و تدوين تئوری محدود ننمود؛ 

ھوا معلق نيست، بلکه با يک جنبش وسيع خود بخودی در ميان خلق، يعنی در ميان پرولتاريای 
فعال برای او ھنوز قدم بسی مشکل، اما در عوض قدم بسيار مھم بعدی  ه، تناسب دارد.کارخان

باقی می ماند: اينکه سازمان اين جنبش را منطبق با شرايط ما به وجود آورد. سوسيال دمکراسی 
تلفيق «سوسيال دمکراسی  به خدمتگزاری ساده به جنبش کارگری محدود نمی شود:

است (برای اينکه تعريف ک. کائوتسکی، که ايده ھای اصلی » سوسياليسم و جنبش کارگری
را بازگو می کند، به کار بريم)؛ اين وظيفه سوسيال دمکراسی است که » مانيفست کمونيست«

آرمانھای مشخص سوسياليستی را به درون جنبش خودانگيخته کارگری منتقل نمايد، آن را با 
 همدرن استوار باشند، پيوند دھد، آن را با يک مبارز اعتقادات سوسياليستی که بايد بر زمينه علم

سياسی برای دمکراسی به عنوان يک وسيله جھت تحقق بخشيدن به سوسياليسم پيوند بزند، منظم 
به صورت يک کل تجزيه ناپذير  حزب انقالبیدر يک کالم، اين جنبش خودانگيخته را با فعاليت 

در اروپای غربی،  تاريخ جنبش انقالبی روس، ترکيب نمايد. تاريخ سوسياليسم و دمکراسی 
است که بايد بر آن تسلط يابيم تا سازمان ھدفمند و  ایهدمااينھا  –تجارب جنبش کارگری ما 

ه بايد مستقال داين ما» تجزيه و تحليل«البته  تاکتيک ھدفمندی برای حزب خويش به وجود آوريم.
ھيم يافت: از يکسو جنبش کارگری روسيه در آماده را ھيچ کجا نخوا مدلانجام پذيرد، زيرا 

شرايط کامال متفاوتی نسبت به جنبش کارگری اروپای غربی به سر می برد، راه دادن ھر گونه 
توھمی به خود در اين باره بسيار خطرناک خواھد بود. از سوی ديگر سوسيال دمکراسی 

که ضرورت آموختن از  روسيه با احزاب انقالبی گذشته تفاوت بسيار مھمی دارد، آنچنان
پيشگامان قديمی فن انقالبی و مخفی در روسيه (ما اين ضرورت را بدون ھيچگونه ترديدی تأييد 

و  آنان را نقادانه بررسی کنيممی کنيم)، به ھيچ وجه اين وظيفه ما را از ميان نمی برد که 
  سازمان خود را مستقال به وجود آوريم. 

چگونه می توان  -١عمده با تأکيد خاص بروز می کند:  ھنگام طرح اين وظيفه، دو مسئله
ضرورت آزادی کامل برای فعاليت ھای محلی سوسيال دمکراتيک را با ضرورت تشکيل يک 

تلفيق نمود؟ سوسيال دمکراسی تمام  – و بنابراين دارای مرکزيت [سانتراليستی] –حزب واحد 
کز مختلف صنعتی به صورتھای بخودی طبقه کارگر، که در مرانيرويش را از جنبش خود 
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فعاليت محلی سازمانھای سوسيال  ؛کسب می کند مختلف و در زمانھای مختلف تظاھر می يابد
منفرد باشد، » آماتورھای«مجموعۀ فعاليت حزبی است. اما اگر اين فعاليت  بنياددمکراتيک 

دمکراتيک بناميم، سوسيال  – دقيق و جدی سخن بگوئيماگر  –اجازه نداريم اينگونه فعاليت را 
چگونه می توان  -٢زيرا اين ديگر سازماندھی و رھبری مبارزۀ طبقاتی پرولتری نخواھد بود.  

کوشش سوسيال دمکراسی را جھت تبديل شدن به يک حزب انقالبی که مبارزه برای آزادی 
به  سياسی را ھدف عمدۀ خويش می سازد، با اين امر تلفيق دھيم که سوسيال دمکراسی پرداختن

توطئه ھای سياسی را قاطعانه مردود می شمارد، که سوسيال دمکراسی مصممانه اين را رد می 
) يا به (مطابق نقل قول صحيح پ.ب. اکسلرود» کارگران را به باريکادھا فراخواند«کند که 

به کارگران را برای حمله به حکومت که دسته ای از » نقشه«طور کلی تحميل اين يا آن 
  ؟ طراحی کرده باشند مردود می شماردانقالبيون 

اين مسائل را ارائه  تئوريککه راه حل  سوسيال دمکراسی روسيه کامالَ حق دارد معتقد باشد
به مفھوم تکرار آن مسائلی خواھد بود که در مقاله  روی اين نکته،تأمل کردن  ؛کرده است

ن مسائل است. يک چنين راه اي عملیگفته شده اند. اکنون مسئله بر سر راه حل » برنامه ما«
تنھا فعاليت سازمان يافته کل  ؛حلی نمی تواند توسط يک فرد يا يک گروه واحد داده شود

حل قادر به ارائه آن است. ما معتقديم که در حال حاضر مبرم ترين وظيفه  سوسيال دمکراسی
ی منظم االنتشار ايجاد يک ارگان حزباست، و اينکه به خاطر اين مقصود بايد  کردن اين مسائل

خود قرار دھيم. ما معتقديم که  فوریرا ھدف  و دارای ارتباط فشرده با ھمه گروھھای محلی
تمام فعاليت سوسيال دمکراتھا در سراسر دوران بعدی بايد مصروف سازماندھی اين امر گردد. 

يس حزب، تأس کوته نظرانه باقی می ماند.» آماتوری«فعاليت بدون يک چنين ارگانی کار محلی 
ً حرف پوچی  اگر نمايندگی راستين اين حزب در يک نشريه مشخص سازماندھی نشود، عمدتا

نگردد، نمی تواند تبديل به  متحدمی ماند. آن مبارزه اقتصادی، که توسط يک ارگان مرکزی 
ھمه پرولتاريای روس شود. رھبری مبارزه سياسی، ھنگامی که حزب به مثابۀ  طبقاتیمبارزه 

مسائل مربوط به سياست موضع نگيرد و مظاھر گوناگون مبارزه را  ھمۀرامون يک کل پي
ھدايت ننمايد، غيرممکن است. سازماندھی نيروھای انقالبی، منضبط کردنشان و بسط تکامل 

اشکال و تکنيک انقالبی بدون طرح ھمۀ اين مسائل در يک ارگان مرکزی، بدون تدارک جمعی 
ھر عضو حزب در برابر مجموعۀ حزب  مسئوليت ن برقراریبدو، قواعد معين پيشبرد کارھا

  غيرممکن ھستند.  –که از طريق ارگان مرکزی به وجود می آيد  –
ھمه نيروھای  – نيروھای حزب هھمھنگامی که ما از اين ضرورت سخن می گوئيم که 

دايت را جھت تأسيس و ھ – نويسندگی، ھمه توانائی ھای سازماندھی، ھمه وسائل مادی و غيره
صحيح يک ارگان مجموعه حزب تمرکز بخشيم، به ھيچ وجه بدان نمی انديشيم که انواع ديگر 
فعاليت، مثال تبليغات محلی، تظاھرات، تحريم، پيگرد جاسوسان، کار زار سخت به ضد اين يا 
آن نمايندۀ بورژوازی و دولت، اعتصابات اعتراضی و از اين قبيل را به دست فراموشی 

عکس، ما معتقديم که ھمه انواع اين فعاليتھا بنياد فعاليت حزب را تشکيل می دھند، بسپاريم. بر
نه دھم اھميت اين اشکال مبارزه انقالبی  هوحدتشان از طريق ارگان کل حزب ھم بدونولی 

و به جمع آوری تجارب مشترک حزب، به ايجاد يک سنت حزبی و  خود را از دست می دھند
نمی گردند، ارگان حزبی نه تنھا با اين فعاليت رقابت نخواھد نمود، ادامه کاری حزبی رھنمون 

  بلکه تأثير عظيمی را در گسترش، تحکيم و سيستم بندی آن بجای خواھد گذاشت. 
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نيروھا در خدمت سازماندھی يک ارگان حزبی منظم االنتشار و منظم  هھمضرورت تمرکز 
يه است، که با وضعيت سوسيال ت ويژه سوسيال دمکراسی روس، ناشی از وضعيالتوزيع

دمکراسی ديگر کشورھای اروپائی و احزاب کھن انقالبی روسيه تفاوت دارد. کارگران آلمان، 
فرانسه و غيره دارای وسائل بسيار ديگری به غير از روزنامه، جھت انعکاس عمومی 

اباتی، فعاليت پارلمانی و تبليغات انتخ – جھت سازماندھی جنبش ھستند و فعاليتھای خود
عمومی محلی (شھری و روستائی)، فعاليت  نھادھایو شرکت در  گردھمائی ھای عمومی

تا ھنگامی که آزادی سياسی  –در کشور ما  مانند آن.و  حرفه ھا، اصناف)آشکار اتحاديه ھای (
 ھيچگونهبايد يک روزنامه انقالبی، که بدون آن در کشور ما  –ايم را به چنگ نياورده

، و به عنوان جانشين ھمه اين وسائلجنبش کارگری ممکن نيست،  کل هه جانبسازماندھی ھم
 ً به خدمت گرفته شود. به توطئه چينی اعتقاد نداريم، ماجراجوئی ھای انقالبی  ،اينھا ھمهواقعا

سوسيال  پيش کسوتانيکی از  ،تخسخنان ليبکن ؛منفرد را جھت سرنگونی دولت رد می کنيم
  عار عملی کارمان به کارمان می آيد:ش هبمثاب ،دمکراسی آلمان

»Studieren, propagandieren, organisieren«– و در  – آموزش، تبليغ، سازماندھی
  باشد. ارگان حزبیمحور اين فعاليت می تواند و بايد تنھا  

اما آيا سازماندھی يک چنين ارگانی ممکن و تحت چه شرايطی ممکن است برای اينکه به 
  در اين مورد دفعه بعد سخن خواھيم گفت. دائمی کار کند؟ درستی و تا حدودی

  
  ١٨٩٩سال 

  ٢١۵-٢٢٠، ص ۴جلد  ،آثار لنين مجموعه
  

  توضيحات
  
يک «و » وظيفه فوری ما«، »برنامه ما«، »ای به ھيئت تحريريهنامه«لنين چھار مقاله  -١

ولی اين مقاالت در برای روزنامه رابوچايا گازتا ارسال کرده بود  ١٨٩٩در سال » مسئله مبرم
  انجام شد. ١٩٢۵آن زمان به چاپ نرسيدند. نخستين چاپ اين مقاالت در سال 

، مسکو، ١کارل مارکس و فردريش انگلس، مانيفست حزب کمونيست (آثار منتخب، جلد  -٢
  ).۴٢-۴٣، ص ١٩۵٨

  
 

  يک مسئله مبرم
  
  

انتشار و پخش منظم است. اين در مقاله قبل گفتيم که وظيفه مبرم ما، تأسيس يک ارگان حزبی با 
سؤال را مطرح کرديم که چگونه و تحت چه شرايطی رسيدن به اين ھدف امکان پذير است. 

  بياييد مھمترين جوانب اين مسئله را مورد توجه قرار دھيم.
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 در ابتداقبل از ھر چيز می توانند در جواب بگويند که برای رسيدن به اين ھدف الزم است 
محلی گسترده تر گردد. ما اين عقيده را که کامال اشاعه يافته اشتباه می دانيم. فعاليت گروھھای 

ما می توانيم و بايد تأسيس ارگان حزبی و در نتيجه خود حزب را بدون وقفه شروع کنيم و آنرا 
در موقعيت استوار قرار دھيم. شرايط الزم برای چنين اقدامی ھم اکنون موجود است: کار محلی 

يرد و اين کار ظاھراً ريشه ھای عميقی پيدا کرده است؛ زيرا که حمالت مخرب پليس انجام می گ
که به دفعات بيشتری صورت می گيرد فقط به وقفه ھای کوچک می انجامد؛ به جای آنھائی که 
در مبارزه از پا افتاده اند به سرعت نيروھای تازه وارد عمل می شوند. حزب منابع انتشاراتی و 

را نه تنھا در خارج بلکه در روسيه ھم در اختيار دارد. پس مسئله اين است که آيا  نيروھای ادبی
ادامه يابد يا اينکه در فعاليت يک » آماتوری«بايد به شيوه  کاری که ھم اکنون انجام می شود

  حزب متشکل شده و به نحوی شکل گيرد که بطور کامل در يک ارگان مشترک انعکاس يابد.
ه مبرم جنبش مان نزديک می شويم، به نقطه ضعف آن يعنی تشکيالت. بھبود در اينجا به مسئل

سازماندھی و انضباط انقالبی و تکميل شيوه ھای کار مخفی شديداً الزم می باشند. بايد آشکارا 
پذيرفت که ما در اين رابطه عقب تر از احزاب انقالبی قديمی روسيه باقی مانده ايم و بايد تمامی 

برای رسيدن به آنھا و پيشی گرفتن از آنھا بکار گيريم. بدون بھبود در تشکيالت نيروی خود را 
ھر گونه پيشرفت جنبش کارگری ما، بطور عام و ايجاد حزبی فعال با ارگانی با عملکردی 
صحيح بطور خاص غيرممکن می باشد. اين يک طرف قضيه، اما از طرف ديگر بايستی 

فھوم سازمانھا و گروھھا و ھم به مفھوم نشريات) به مسئله ارگانھای کنونی حزب(ارگان ھم به م
  تشکيالت توجه بيشتری نمايند و تأثير بيشتری بر گروھھای محلی در اين جھت وارد کنند.

کارھای آماتوری محلی ھميشه به فزونی بيش از حد روابط شخصی و روشھای محفلی کشيده 
محلی کنونی بسيار محدود است و منجر به و ما از اين مرحله محفلی که برای کار  –می شود 

صرف بيش از حد نيرو می شود، پا فراتر گذاشته ايم. تنھا ادغام در يک حزب، اجرای منظم 
اصول تقسيم کار و اصل صرفه جويی نيروھا را ممکن خواھد ساخت. بايد به اين ھدف دست 

حکومت مطلقه و تعقيب  يابيم تا از ضررھا کاسته شود و ستون کمابيش محکمی در مقابل ستم
وحشيانه آن به وجود آيد. در برابر ما، در برابر گروھھای کوچکی از سوسياليستھا که در پھنه 

روسيه وجود دارند، ماشين غول پيکر يکی از مقتدرترين دولتھای » مبارزه زير زمينی«وسيع 
د ايستاده است. ما نوين که تمام نيروھايش را بسيج کرده تا سوسياليسم و دمکراسی را خفه کن

اطمينان داريم که سرانجام اين حکومت پليسی را از بين خواھيم برد، زيرا از دمکراسی و 
سوسياليسم تمامی اقشار توانا و رشد يابنده جامعه طرفداری می کنند؛ اما برای اينکه بتوانيم 

ضباط و فنون مبارزه منظمی را برعليه حکومت رھبری کنيم، مجبوريم که سازمان انقالبی، ان
کار مخفی را به باالترين درجه تکامل برسانيم. ضروری است که تک تک اعضای حزب و يا 
گروھھای جداگانه اعضا درباره امور مختلف حزب تخصص يابند، عده ای در امر تکثير 
نشريات، عده ديگر در امر وارد کردن آنھا از مرز، گروه سوم برای توزيع آنھا در داخل 

چھارم برای پخش آن در شھرھا، گروه پنجم برای تدارک محل جلسات مخفی،  روسيه، گروه
گروه ششم برای جمع آوری پول، گروه ھفتم برای رساندن مکاتبات و کليه اخبار راجع به جنبش 
و گروه ھشتم برای حفظ ارتباطات و غيره. ما می دانيم که چنين تخصصی نياز به خودداری به 

بليتھای به مراتب بيشتر برای تمرکز در کارھای روزمره کوچک و کم مراتب بيشتر، نياز به قا
  اھميت که به چشم نمی آيند و نياز به مراتب بيشتری به قھرمانی واقعی تا کار محفلی دارد.
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اما سوسياليستھای روس و طبقه کارگر روسيه تاکنون توانائی قھرمانانه خويش را نشان داده اند 
خواھيم از کمبود افراد ناله سردھيم. در بين جوانان کارگر تمايل و در حقيقت خطا است اگر ب

برانگيخته شده و کنترل ناپذيری به عقايد دمکراسی و سوسياليسم مشاھده می شود، و با وجود 
اينکه زندانھا و تبعيدگاھھا پر شده اند، ھنوز ھم از ميان صفوف روشنفکران مانند گذشته ياری 

ً از راه می رسند. اگر بين تمام اين تازه واردين ما به آرمان کنندگانی برای کارگران دا ئما
انقالب، اين فکر تبليغ شود که سازمانی منسجم تر مورد نياز است، آنگاه طرح ايجاد يک ارگان 
حزبی با انتشار و پخش منظم ديگر رؤيا نخواھد بود. بگذاريد يکی از شرايط موفقيت چنين 

م: حصول اطمينان از دريافت مکاتبات و ديگر مواد الزم از طرحی را مورد بررسی قرار دھي
ھمه جا برای روزنامه. آيا تاريخ نشان نمی دھد که چنين ھدفی در تمام دوران اعتالی جنبش 
انقالبی ما و حتی برای ارگانھای منتشره در خارج از کشور کامال قابل دسترسی است؟ اگر 

اليت می کنند روزنامه حزبی را به عنوان روزنامه سوسيال دمکراتھايی که در مناطق مختلف فع
بدانند و با آن رابطه دائمی داشته باشند و بررسی مسائل خود و انعکاس تمامی جنبش  شانخود

خود را در اين نشريه به عنوان يک وظيفه اصلی در نظر بگيرند، کامال امکان خواھد داشت که 
چيده، فراھم آوردن اطالعات کامل درباره در صورت رعايت روشھای مخفی کاری نه چندان پي

جنبش برای نشريه تضمين شود. طرف ديگر مسئله، پخش مرتب روزنامه در تمام نقاط روسيه 
بسيار مشکل تر است، مشکل تر از وظيفه مشابه در اشکال قديمی جنبش انقالبی روسيه در 

. اما مقصد و منظور زمانی که نشريات به چنين ميزانی برای توده مردم منظور نشده بود
که در آنھا روزنامه ھای سوسيال دمکراتيک پخش آنان را آسانتر می کند. مناطق اصلی ای 

ً با تيراژ زيادی پخش شود عبارتند از مراکز صنعتی، دھکده ھا و شھرھای  روزنامه بايد مرتبا
ً جمعيت از کار گران و صنعتی، مناطق صنعتی شھرھای بزرگ و غيره. در اين مراکز تقريبا

ً حاکم منطقه می باشد و صدھا شيوه برای  خانواده آنھا تشکيل شده است؛ کارگر در اينجا واقعا
فريب پليس می شناسد؛ صفت مشخصه روابط با مراکز صنعتی و کارخانه ای مجاور، فعاليت 

 ١٨٧٨فوق العاده آنھا است. در دوران اجرای قانون وضعيت فوق العاده عليه سوسياليستھا (از 
پليس سياسی آلمان مانند پليس روسيه و حتی احتماال بھتر از آن کار می کرد؛ اما  ]١[)١٨٩٠تا 

با اين وجود کارگران آلمان به کمک تشکل و نظم خود توانستند که نشريه ھفتگی و غيرقانونی 
را بطور مرتب از خارج وارد کرده و در خانه تمام مشترکين طوری تحويل دھند که حتی 

خودداری کنند. طبيعتاً ») سرخ نامه(«ی توانستند از تحسين پست سوسيال دمکراتيک وزراء نم
نمی توانيم در آرزوی چنين موفقيتی باشيم، اما اگر تمام مساعی خود را متوجه آن کنيم می 
توانيم به اين ھدف کامال دست يابيم که نشريه حزب ما حداقل دوازده بار در سال منتشر شده و 

ای تمامی مراکز صنعتی و تمامی گروھھای کارگران که در دسترس سوسياليسم بطور مرتب بر
  ھستند ارسال گردد.

برای اينکه به مسئله تخصص بازگرديم، بايد ھمچنين به اين موضوع اشاره کنيم که بخشی از 
و بخش ديگر به اين دليل است که نشريات » آماتوری«ناکافی بودن تخصص به دليل تسلط کار 

  مکراتيک ما به مسئله تشکيالت معموال توجه کمی اختصاص می دھند.سوسيال د
فعاليت » فعال عرصه معين«فقط ايجاد يک ارگان حزبی مشترک می تواند اين آگاھی را به ھر 

انقالبی بدھد که در صفوف منظم حرکت کرده و فعاليتش مستقيماً برای حزب ضرورت داشته و 
لوی بدترين دشمنان پرولتاريا و تمام مردم روسيه، يعنی حلقه ای از زنجيری را می سازد که گ
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دولت خودکامه روسيه را خواھد فشرد. فقط رعايت اکيد چنين تخصصی صرفه جوئی نيروھا 
را امکان پذير خواھد نمود؛ نه تنھا ھر يک از جوانب کار انقالبی توسط اشخاص کمتری به 

ی از شاخه ھای فعاليت کنونی به شکل اجرا درخواھد آمد بلکه فرصتی خواھد بود که يک سر
ارگان  ]٢[»به پيش« Vorwarts امکان پذير شوند. مدت مديدی است که قانونیکارھای 

را برای  کردنی قانونیمرکزی سوسيال دمکراسی آلمان به سوسياليستھای روسيه چنين 
ين پيشنھادی فعاليتھايشان و تطبيقشان در چارچوب قانونی سفارش نموده است. در وھله اول چن

تعجب آور به نظر می رسد اما در حقيقت به توجه زيادی نياز دارد. تقريباً ھر کسی که در يک 
محفل محلی در شھری کار کرده باشد به آسانی بخاطر خواھد آورد که در ميان کارھای متعدد و 

خود قانونی گوناگونی که محفل با آنھا مشغول بوده، تعدادی موجود بوده اند که اصال به خودی 
مطالعه مسائل بسياری از  ؛بوده اند (بطور نمونه جمع آوری اخبار راجع به وضعيت کارگران

انواع مشخصی از حفظ  ؛مطالعه نوع مشخصی از نشريات خارجی قانونی؛طريق نشريات 
کمک به کارگران در آموزش ھمگانی، در مطالعه قوانين کارخانه و بسياری مسائل  ؛ارتباطات
آن ر صورت تبديل اين کارھا به عملکردھای ويژه دسته ھای مخصوصی از افراد، ديگر). د

(بدون  قرار دارد کاھش خواھد يافت» در تيررس آتش« که ارتش انقالبی قسمت از نيروی
آن) و به قدرت نيروی ذخيره، کسانی که به جای » توان مبارزاتی«ھيچگونه کاسته شدن از 

رند خواھد افزود. اين فقط در صورتی امکان پذير است که قرار می گي» کشتگان و زخمی ھا«
ھم اعضای فعال و ھم ذخيره ھا فعاليتشان را در يک ارگان مشترک حزبی منعکس ببينند و 
ارتباطشان با آن را احساس نمايند. مسلماً ھر چقدر ھم که ما اين تخصصی شدن را عملی سازيم 

حلی الزم می باشند؛ اما از طرفی از تعداد ھمواره اجتماعات محلی کارگران و گروھھای م
اجتماعات انقالبی با شرکت کنندگان زياد (که در رابطه با پليس بخصوص خطرناک می باشند و 
نتيجه شان بسيار کمتر از خطری است که در معرض آن ھستند) بطور چشمگيری کاسته خواھد 

ردھای مخصوص امکانات شد و از طرف ديگر تبديل جوانب مختلف کار انقالبی به عملک
فراھم خواھد کرد:  قانونیبھتری را برای پوشش جنبش اجتماعی تحت اشکال اجتماعات 

اجتماعات تفريحی، اجتماعات انجمن ھای قانونی و غيره. کارگران فرانسه در زمان ناپلئون 
کن سوم و کارگران آلمان ھنگام وضع قانون ضد سوسياليستھا دريافتند که تمام پوشش ھای مم

را برای اجتماعات سياسی و سوسياليستی شان بايد بيابند. و کارگران روسيه نيز قادر به چنين 
  کاری خواھند شد.

به عالوه: تنھا با تشکيالت بھتر و ايجاد يک ارگان حزبی مشترک می توان محتوای تبليغ و 
يم. کار محلی به اين احتياج بسياری دارما ترويج سوسيال دمکراتيک را گسترش و عمق داد. 

و اين بدون  *تقريباً بدون چون و چرا منتھی می شود به غلو کردن در خصوصيات محلی، به ...
يک ارگان مرکزی که در عين حال يک ارگان پيشرفته دمکراتيک ھم باشد امکان ندارد. تنھا 

قق تحما در تبديل سوسيال دمکراسی به رزمنده پيشرو در راه دمکراسی  اصراردر اين صورت 
تاکتيک ھای معين سياسی تدوين نماييم  خواھيم توانست. و تنھا در اين صورت ھم خواھد يافت

را رد کرده است. سوسيال » توده يکدست ارتجاعی«سوسيال دمکراسی آموزش غلط  –
دمکراسی بھره گيری از حمايت طبقات مترقی برعليه طبقات ارتجاعی را يکی از مھمترين 

تا زمانی که تشکيالت و نشريات دارای ماھيت محلی باشند اين وظيفه وظايف سياسی می داند. 
                                                 

  ويراستار. –قسمتی از دستنويس موجود نيست  *
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و استفاده از بعضی » ليبرال«به سختی قابل اجرا خواھد بود: کار از روابط با افراد مجزای 
آنان پا فراتر نمی گذارد. فقط يک ارگان حزبی مشترک که اصول مبارزه » خوش خدمتيھای«

رد و پرچم دمکراتيسم را برافراشته نگه می دارد، خواھد سياسی را قاطعانه به اجرا می گذا
توانست عناصر مبارز و دمکرات را به سوی خود جلب نموده و از تمام نيروھای مترقی روسيه 
برای مبارزه در راه آزادی سياسی بھره جويد. و تنھا در اين صورت ميسر می شود که نفرت 

نفرت آگاھانه از رژيم مطلقه و به عزم راسخ در آگاھانه کارگران از پليس و اوليای امور به 
مبارزه با تمام قوا برای حقوق طبقه کارگر و حقوق تمام مردم روسيه بدل گردد! در روسيه 
کنونی حزب انقالبی ای که بر چنين پايه ای ايجاد گشته و با نظم دقيق سازمان يافته باشد 

  بزرگترين قدرت سياسی خواھد بود!
  

***  
 

ای آينده طرح برنامه ای از حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه را منتشر و بحث در شماره ھ
  مفصل تر مسائل مختلف تشکيالت را شروع خواھيم کرد.

  
  از مقاله ھای برای رابوچايا گازتا

  ١٨٩٩نوشته شده در نيمه دوم 
  ٢٢١-۶، ص ۴مجموعه آثار لنين، جلد 

  
  توضيحات

  
در آلمان وضع شد. اين قانون تمام  ١٨٧٨در سال  يستھاقانون فوق العاده برعليه سوسيال -١

سازمانھای حزب سوسيال دمکرات، تشکيالت توده ای طبقه کارگر و مطبوعات کارگری را 
اين قانون  ؛ نشريات سوسياليستی توقيف شدند و تبعيد سوسياليستھا آغاز شد.غيرقانونی می کرد

  يده شد.تحت فشار جنبش توده ای طبقه کارگر برچ ١٨٩٠در 
٢- Vorwarts  (به پيش)–  ١٨٧۶ارگان مرکزی سوسيال دمکراسی آلمان؛ اولين بار در 

منتشر شد و ويرايش آن برعھده ويلھلم ليبکنخت و ديگران بود. انگلس از ستونھای اين نشريه 
، پس از ١٨٩٠برای مبارزه عليه تمام تجليات اپورتونيسم استفاده کرد. با اين حال از اواخر دھه 

شروع به چاپ منظم مقاالت اپورتونيستھا نمود، که بر سوسيال  Vorwartsمرگ انگلس، 
  دمکراسی آلمان و انترناسيونال دوم حاکم شده بودند.

  
  

  »کارگران جنوب«درباره نامه 
  
  

دريافت کرديم که تحکيم جريان انقالبی سوسيال دمکراسی » کارگران جنوب«ما نامه ای از 
اتحاديه سوسيال دمکراسی «و از ما خواسته اند که درودھای ايشان را به روسيه را تھنيت گفته 

برسانيم. متأسفانه کمبود جا امکان چاپ آنرا به ما نمی دھد. ما با » انقالبی روسيه در خارجه
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که شيوه معمول در روسيه برای بردن ايده ھای انقالبی از «نويسندگان نامه کامال موافق ھستيم 
يان توده وسيع برای پرورش آنھا در جھت کسب آگاھی سياسی کافی نمی طريق بيانيه در م

ضروری است نشريه ويژه ای به منظور پرورش سياسی پرولتاريای روسيه به «لذا » باشد
اما پيشنھاد نويسندگان نامه برای اين منظور مبنی بر انتشار جزواتی به زبان قابل ». وجود آيد

چندان عملی نمی » ھمزمان آن در سراسر روسيه«و پخش صفحه  ۴-٣فھم برای عامه با حجم 
باشد. به نظر ما پرولتاريای روسيه در حال حاضر برای آن نوع نشريه ای که تمام طبقات ديگر 
مورد استفاده قرار می دھند، يعنی يک روزنامه، آمادگی دارد. تنھا يک روزنامه سياسی واقعاً 

گاھی سياسی و به قول نويسندگان نامه روشنايی توانائی پرورش توده ھا را در جھت کسب آ
را دارا می » تا بورژوازی بزرگ ]١[مجموعه حيات اجتماعی ما از مرتبه چھارم«فکندن بر 

باشد. تنھا يک روزنامه سراسری روسيه مشروط بر اينکه ھمه کميته ھا و محافل محلی فعاالنه 
پخش شود و نوبت انتشار آن » روسيه ھمزمان در سراسر«آنرا حمايت کنند، می تواند کمابيش 

به حدی باشد که شايستگی نام يک روزنامه را دارا باشد. فقط تحکيم قطعی چنين ارگان انقالبی 
اعتصابات و مبارزه اقتصادی به مبارزه انقالبی وسيع «به معنای انتقال قطعی جنبش ما از 

  می باشد.» برعليه حکومت مطلقه
  

  ١٣ايسکرا شماره 
  ١٩٠١ر دسامب ٢٠ 

  ۵مجموعه آثار لنين، جلد 
  

  توضيحات
  

منظور از مرتبه چھارم اصطالحی است که در انقالب کبير فرانسه به کارگران و دھقانان  -١
  اتالق می شد.(مترجم)

  
  

  »يک خواننده « جواب به 
  
  

  ما نامه زير به ھيئت تحريريه را دريافت کرده ايم:
  

) برعليه جزوات تبليغی ١٣(اگر اشتباه نکنم در شماره  درباره مسئله مربوط به تبليغ، ايسکرا« 
صفحه) راجع به موضوعات سياسی، موضع اتخاذ می نمايد. از نظر  ٣-٢(جزوات با حجم 

ھيئت تحريريه می توان روزنامه را بطور مؤثر جايگزين چنين نشريه ای نمود. طبيعتاً روزنامه 
اشت. ولی آيا روزنامه می تواند جای چيز خوبی است و برعليه آن کسی اعتراض نخواھد د

ً برای پخش وسيع توده ای در نظر گرفته شده اند؟ ھيئت  اعالميه ھايی را بگيرد که اختصاصا
تحريريه نامه ای از روسيه دريافت کرده است که در آن گروھی از مبلغين کارگر نسبت به اين 

ناشی از يک سوء تفاھم می باشد.  مسئله اظھار نظر می کنند. جواب ايسکرا به اين نامه آشکارا
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مسئله تبليغ در حال حاضر به اندازه مسئله تظاھرات اھميت دارد. بدين جھت مطلوب خواھد بود 
  »که ھيئت تحريريه يکبار ديگر به آن پرداخته و اينبار دقت بيشتری در مورد آن مبذول دارد.

  
  يک خواننده

  
ايسکرا  ١٣در شماره » کارگران جنوب«ه ھر کسی که يکبار ديگر زحمت خواندن جواب ما ب

توأم با اين نامه را به خود بدھد، به سادگی يقين حاصل خواھد کرد که اين نويسنده نامه است که 
است در ميان » مخالف جزوات تبليغی«دچار سوء تفاھم شده است. سخنی ھم از اينکه ايسکرا 

بشود. » جايگزين اعالميه«واند نبود؛ به فکر ھيچ کس خطور نکرده است که روزنامه می ت
 ھيچ چيز نمی تواندنويسنده نامه توجه نکرده است که اعالميه در حقيقت ھمان بيانيه است. 

ً ھميشه نشريه ای مثل بيانيه گردد و بيانيه ھا  جايگزين خواھند بود، در اين باره  ضروری مطلقا
نين در مورد اين مسئله که اين و ھم ايسکرا متفق القول ھستند. آنھا ھمچ» کارگران جنوب«ھم 

ھم اتفاق نظر داشتند. چنانچه از مسکن خوب برای کارگران صحبت  کافی نمی باشدنوع نشريه 
کنيم و در عين حال اظھار داريم که غذای خوب به تنھائی برای کارگران کافی نمی باشد، مسلماً 

است که عاليترين شکل  بدين معنا نيست که ما مخالف غذای خوب ھستيم. مسئله بر سر اين
وقتی که اين مسئله را مطرح کردند راجع به » کارگران جنوب«کدام است؟  تبليغینشريات 
ً اين موضوع ممکن بود محدود به شرايط محلی ای ھم به ميان نياوردندکلمهروزنامه  . طبيعتا

اً ناگزير بوديم به با مکاتبه کنندگان نيافتاديم، مسلم» مشاجره«باشد و گرچه ما به فکر ھيچگونه 
آنھا يادآوری نمائيم که پرولتاريا ھم مانند ساير طبقات مردم بايد روزنامه خود را به وجود آورد 
و اينکه کار پراکنده به تنھائی کافی نمی باشد، بلکه کار دسته جمعی، فعال و مرتب ھمه مناطق 

  در رابطه با يک ارگان انقالبی بی چون و چرا ضروری است.
بلکه  ،چيزی نگفتيمآنھا » برعليه«می شود، ما  ایصفحه ۴- ٣جزوات ی که مربوط به تا جاي

ھمزمان در سراسر «که  منظمفقط عملی بودن طرح گسترش و تبديل آنھا به نشريه ای با انتشار 
صفحه در ماھيت امر ھمان بيانيه  ۴- ٣پخش گردد، ترديد نموديم. جزوات با حجم » روسيه

نقاط روسيه بسياری بيانيه ھای خوب که به ھيچ وجه ھم سنگين نيستند، ھم  خواھند بود. از تمام
صفحه  ٨-۶برای دانشجويان و ھم برای کارگران وجود دارد، که حتی حجم آنھا گاھی به 

 ً برای يک قادر باشد ، که متداول بين عموم مردمکوچک می رسد. اما حجم يک جزوه واقعا
، احتماال بسيار بيشتر خواھد بود و نه امکان توضيح دھدای را کارگر کامال آماده نشده ھم مسئله

پخش گردد (زيرا تنھا اھميت » ھمزمان در سراسر روسيه«و نه ضرورتی خواھد داشت که 
محلی ندارد). گرچه ما و ھر کس ديگری چه انواع جديد و چه قديمی نشريات سياسی را تا 

ً خوبی ھستند کامال  تصديق می نمائيم، با وجود اين مايليم از جايی که نشريات سياسی واقعا
ً طرف خود توصيه کنيم که بايد در جھت ايجاد يک ارگان انقالبی که  شايستگی احراز نام  واقعا

بار منتشر  ۴تا  ٢مشخص (يعنی نه فقط ماھانه يکبار بلکه حداقل  زمان انتشاريک ارگان با 
نه در جھت اختراع چيزی مابين  را دارا باشد، سعی نمود سراسری برای روسيهشود) و 

  اعالميه و جزوه قابل فھم برای عامه.
  

  ١۶ايسکرا شماره 
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  ١٩٠٢اول فوريه 
  ۵مجموعه آثار لنين، جلد 

  
  

  ]١[ درباره تظاھرات
  
  

به نظر می آيد که نويسنده نامه مسئله را کمی يکجانبه مطرح کرده و به تظاھرات سازمان داده 
يم، و کوشش ما ا هدر مورد اين نکته بسيار مھم خيلی کم کار کردشده کم بھا می دھد. ما ھنوز 

بايد قبل از ھمه و بيش از ھر چيز برای تشکيالت متمرکز شود. تا زمانی که ما سازمانھای 
انقالبی کامال منسجمی که بتوانند گروھھای منتخبی از مردم را برای ھدايت ھمه جانبه 

ه با عدم موفقيت روبرو خواھيم بود. اما چنانچه چنين تظاھرات جمع کنند نداشته باشيم، ھموار
سازمانی تشکيل شود و در جريان عمل به وسيله تجربيات مکرر خود را استحکام بخشد، در اين 
صورت اين سازمان (و فقط اين سازمان) خواھد توانست اين مسئله را که چه وقت و چطور بايد 

فاده نمود، حل نمايد. اين سازمان توجه جدی به مسلح شد، چه وقت و چطور بايد از اسلحه است
نکته مھمی که نويسنده نامه کامال بجا تأکيد کرده است)، در ازدياد »(سرعت بسيج«افزايش 

ھا، در جذب عده  تعداد تظاھر کنندگان فعال، در تربيت انتظامات، در گسترش تبليغ در ميان توده
دسته ھای ارتشی مبذول خواھد » مراه کردنگ«به شرکت در فعاليت و در » تماشاچيان«کثير 

است » دشوار«ی ا هداشت. درست به دليل اينکه قدمی مثل انتقال به جنگ مسلحانه خيابانی مسئل
، می تواند و بايد فقط توسط يک »دير يا زود اجتناب ناپذير می باشد«و چون اين مبارزه 

ً سازمان انقالبی نيرومند که جنبش را    ، انجام شود.ھدايت کند مستقيما
  

  از روی دستنويس
  ١٩٠٢نوشته شده در اکتبر 

  ۶مجموعه آثار لنين، جلد 
  

  توضيحات
  
جواب لنين به نامه يک دانشجو از دانشگاه پترزبورگ به واسطه » درباره تظاھرات« -١

چاپ گرديد،  ١٩٠٢سپتامبر  ١۵در تاريخ  ٢۵که در ايسکرا شماره » چه بايد کرد؟«سرمقاله 
  می باشد.

تنويس فاقد عنوان است. اين عنوان مربوط به انستيتو مارکسيسم لنينيسم کميته مرکزی حزب دس
  کمونيست اتحاد شوروی در مسکو می باشد.

  
  
  
  



١٣  
 

  ]١[ طرح قطعنامه درباره نشريات حزبی
  
  

کنگره ضرورت حتمی و فوری توليد وسيع ادبيات سوسيال دمکراتيک، به زبان قابل فھم برای 
  ای تمامی اقشار اھالی و به ويژه توده ھای طبقه کارگر تصديق می نمايد.عامه وسيع را بر

) در مورد ھر يک از ایصفحه ١- ۵کنگره اھميت درجه اول برای نگارش يک سری جزوات (
مواد (تئوريک و عملی) برنامه حزب ما با شرح و توضيح مفصلی راجع به اھميت اين 

ای) در مورد موضوعات مشابه به صفحه ١-٨موضوعات و ھمچنين يک سری جزوات (
منظور توزيع و پخش وسيع در شھر و ده قائل می باشد. کنگره ھيئت تحريريه ارگان مرکزی 

  را مأمور می نمايد که کليه اقدامات را در جھت انجام اين وظيفه مبذول دارد.
ع طبقه کنگره انتشار يک روزنامه ويژه و مورد فھم برای عامه مردم و يا برای اقشار وسي

  کارگر را بدون اينکه اساساً نفی نمايد، در اين لحظه بی موقع محسوب می دارد.
  

  از روی دستنويس
  ١٩٠٣ژوئيه  - نوشته شده در ژوئن 

  منتشر شد ١٩٢٧برای اولين بار در سال 
  ۶مجموعه آثار لنين، جلد 

  
  توضيحات

  
 ١٧وسيه است که از طرح قطعنامه مربوط به کنگره دوم حزب سوسيال دمکرات کارگر ر -١

جلسه اول در بروکسل برگزار شد ولی به علت  ١٣برگزار شد.  ١٩٠٣اوت  ١٠جوالی تا 
  تعقيب پليس به لندن منتقل شد.

  
  

  نامه از کميته مرکزی حزب سوسيال دمکرات کارگر روسيه
  به رھبری اتحاديه خارج، گروھھای کمکی حزب

  و به ھمه اعضاء حزب در خارجه
  

  رفقا!
عی حزب اکنون گسترش وسيع فعاليت سوسيال دمکراتھا را در خارجه و متحد کردن وحدت قط

قطعی تالشھای تمام آنھايی را که در اين زمينه فعاليت می کنند، به صورت مسئله ای ضروری 
  و مبرم درآورده است.

) مجموع فعاليت حزب در خارجه بنابر نوع تشکيالت آن به ١٣بر اساس اساسنامه حزب (ماده 
و زمينه مختلف بزرگ تقسيم می گردد که در دو خط متفاوت سازماندھی می گردند. از طرفی د

ً در خارجه ھدايت کرده و آنرا در دست خود متمرکز  اتحاديه خارجه ترويج و تبليغ را مستقيما
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می نمايد. کميته مرکزی تمام اقدامات الزم به منظور سھولت تمرکز کامل اين جريان در دست 
و تأمين استقالل آن در اين زمينه را انجام می دھد. از طرف ديگر اتحاديه جنبش داخل اتحاديه 

روسيه را تنھا از طريق مرتبط ساختن افراد و گروھھايی که کميته مرکزی آنھا را مخصوص 
  اين کار تعيين می نمايد ياری می کند.

کمکی حزب و کليه کميته مرکزی در ضمن فراخواندن ھمه اعضای اتحاديه خارج، گروھھای 
اعضای حزب که در خارج می باشند به حمايت ھمه جانبه از اتحاديه در کار تبليغ و ترويج، 
اکنون در نظر دارد تمام قوا را متوجه سازماندھی گروھھای واسطه ای نمايد که ياری به جنبش 

  داخل روسيه از طريق آنھا انجام می گيرد.
  تعيين می نمايد: کميته مرکزی وظايف خود را مطابق ذيل

ً اشکال زير را به خود می گيرد:  فرستادن  -١ياری به جنبش داخل روسيه از خارجه اساسا
جمع آوری  -٣ارسال پول جمع آوری شده در خارجه به روسيه  -٢کارگران انقالبی به روسيه 

ارتباطات، اخبار و اطالعات مربوط به روسيه در خارجه و گزارش فوری آن به روسيه به 
فرستادن نشريات به  - ۴منظور کمک به رفقای فعال در آنجا، پيشگيری از دستگيريھا و غيره 

  روسيه و غيره.
ما ادعا نمی کنيم که اين ليست شامل تمام اشکال ياری به جنبش داخل روسيه از خارجه باشد اما 

که ايجاد  تصور می کنيم که اين رئوس اشکال فعاليت برای زمان حال کافی باشند و تشکيالتی
می کنيم بايد با اين اشکال سازگار باشد. تجربه نشان خواھد داد که تا چه اندازه تغيير اين 

  تشکيالت در آينده الزم است.
ً مطلوب خواھد بود  از فرستادن اشخاص برای فعاليت انقالبی در روسيه شروع می کنيم. مسلما

، با نمايندگی اصلی کميته مرکزی در که حتی االمکان بيشتر رفقايی که عازم روسيه می باشند
ً ارتباط رمزا، ھبه منظور دريافت آدرس – در ژنو –خارجه  ھا، پول و راھنمايی الزم مستقيما

ً برای تمام کسانی که به منظور فعاليت انقالبی عازم روسيه می باشند  برقرار نمايند. اما طبيعتا
ته مرکزی در نظر دارد عاملين خود را در ميسر نمی باشد که به ژنو بروند و به ھمين دليل کمي

تمام مراکز کم و بيش مھم مانند لندن، پاريس، بروکسل، برلين، وين و غيره تعيين نمايد. از ھر 
کسی که برای فعاليت قصد سفر به روسيه را دارد، خواسته می شود که به عاملين محلی کميته 

را به عمل می آورد تا کسانی که عازم  مرکزی مراجعه نمايد و اين عامل تمام اقدامات الزم
روسيه می باشند حتی االمکان سريع و بی خطر به محل مورد نظر خود رسيده و اقدامات اوليه 
افرادی که عازم روسيه می باشند با طرح کلی کميته مرکزی نسبت به تقسيم نيرو و وجوه 

يه خارج ھر نوع مساعدت به مطابقت داشته باشد و غيره. کميته مرکزی اميدوار است که اتحاد
عاملين کميته مرکزی بنمايد. به عنوان مثال به اين وسيله که حتی االمکان رفقای بسياری را که 
در خارج می باشند با عملکرد اين عاملين و با شرايط ارتباط با آنھا آشنا سازد و کمک نمايد که 

  ارتباط تا بيشترين حد ممکن بطور مخفی انجام گيرد و غيره.
از آنجائی که فرستادن اشخاص به روسيه از مراکز بزرگ خارجه کار عظيمی می باشد و از 
آنجائيکه يک رفيق به تنھائی قادر نخواھد بود با افرادی که عازم روسيه ھستند بطور کامل 

آئين نامه حزب بر حسب ضرورت نه يک  ١٣آشنائی حاصل نمايد، کميته مرکزی طبق ماده 
  ز عاملين را تعيين خواھد کرد.عامل بلکه گروھی ا
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و اما بعد. در مورد ارسال پول مطلوب ترين شکل تمرکز کامل جمع آوری پول در تمام نقاط 
خارجه در دست اتحاديه خارج و واگذاری پولھای جمع آوری شده به وسيله رھبری اتحاديه به 

د ممکن است مجبور کميته مرکزی می باشد. فقط در موارد اضطراری که تجربه به ما می آموز
ً توسط گروھھای محلی اتحاديه به عاملين محلی کميته مرکزی  شويم منابع معين پول را مستقيما
انتقال دھيم، چنانچه به عنوان مثال فشار شرايط ، کمک فوری برای يک فرار، برای فرستادن 

است که رھبری يک رفيق، برای ارسال نشريه و غيره آنرا ايجاب نمايد. کميته مرکزی اميدوار 
اتحاديه به بخشھا سفارشات الزم را داده و بھترين اشکال حسابرسی را در مورد پولھای جمع 

  آوری شده و خرج شده تنظيم نمايد.
در ادامه، ھمه می دانند اغلب رفقائی که از روسيه به خارجه می آيند، گزارشاتی می دھند که 

به عنوان مثال  –ی اھميت فراوانی می باشند برای رفقائی که در روسيه فعاليت می کنند دارا
گزارشاتی در مورد دستگيريھا، در مورد ضرورت اعالم خطر به رفقايی که در شھری دور از 
نقطه دستگيری می باشند، در مورد ضرورت استفاده از ارتباطات معينی در روسيه که امکان 

به علت کمبود وقت و يا داليل ديگر  استفاده از آنرا رفيقی که از روسيه گريخته و يا خارج شده
ً به نسبتی که مجموع فعاليت حزب تحت رھبری کميته  نداشته است و غيره و غيره. طبعا
ً در جمع آوری تمام اين ارتباطات و اطالعات در خود روسيه امکان  مرکزی قرار گيرد، دائما

بدون شک مواردی پيش  بيشتری وجود خواھد داشت که تنھا راه معمولی و مطلوب می باشد. اما
اند به خارج شده قانونیخواھند آمد که برای مدت مديدی رفقائی که از روسيه گريخته و يا بطور 

علل گوناگون فرصت آنرا نداشته اند که ارتباطات را در روسيه انتقال دھند، به اين ترتيب 
  ضروری خواھد بود که پس از رسيدن به خارجه اين کار را انجام دھند.

الخره کميته مرکزی سعی خواھد نمود که ارسال نشريات به روسيه حتی االمکان به صورت با
ً در خارج خواھند بود  کامل در دست گروه ويژه حمل و نقل که قسمتی از اعضاء آن دائما
متمرکز گردد. به اين سبب کميته مرکزی عاملين ويژه ای را که وظيفه آنھا اداره انبار نشريات 

مختلف خارجه، حفظ ارتباط با مناطق مرزی و غيره است، تأمين می نمايد. اما  حزب در مراکز
ً ھمواره نواقصی  يک گروه حمل ھر چند ھم که به خوبی سازمان داده شده باشد در آن طبيعتا
بروز خواھد کرد و بايد با استفاده از فرصتھای ويژه که پيش می آيد (شايد) به وسيله ارسال 

تفاده از فرصتھای مناسب در قرارھای تجاری و کشتيرانی و غيره خالء را چمدان، به وسيله اس
پر نمود. تمام گزارشات، اخبار و اطالعات را در مورد چنين موضوعاتی را بايد به عاملين 
کميته مرکزی که تمام چنين مواردی نزد آنھا متمرکز خواھد شد و بر طبق طرح و دستورات 

  د، انتقال داد.کلی کميته مرکزی عمل می نماين
کميته مرکزی با اطالع دادن نقشه کار خود به رھبری اتحاديه اطمينان خود را ابراز می دارد 
که اتحاديه به سھم خود ھر نوع مساعدت ممکن را به عوامل کميته مرکزی در خارج به عمل 
خواھد آورد، به خصوص اينکه برای قادر ساختن عوامل به آشنا نمودن وسيع خويش با 

  روھھای کمکی، محافل جوانان و غيره قدم بردارد.گ
  

  .١٩٠٣) نوامبر ٢٩(١۶طبق دستنويس؛ نوشته شده در 
  در آثار متفرقه. –منتشر شد  ١٩٢٨برای اولين بار در سال 

  ٧جلد مجموعه آثار لنين، 
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  گدانفوب .به آ.آ
  

  ١٩٠۵ژانويه  ١٠
  دوست عزيزم!

ايل ھستم با شما در مورد آن مفصل تر صحبت باالخره انتشار وپريود را شروع کرديم و من م
آن منتشر می شود. ما می خواھيم آنرا بطور ھفتگی انتشار دھيم. نيروی  ٢کنم. پس فردا شماره 

 کاریداريم. روحيه ما بسيار عاليست و ھمه در بھترين فرم  را مطبوعاتی کافی برای اين وظيفه
حال و حوصله می باشد). ما مطمئنيم که اين  که کمی بی ]١[ھستيم (بجز شايد واسيلی واسيلويچ

فرانک  ۴٠٠که ورشکسته نشويم خوب پيش خواھد رفت. ما برای ھر شماره  تا زمانیکار 
فرانک داريم. در ماھھای اول کمک بسيار  ١٢٠٠روبل) احتياج داريم، اما روی ھم رفته  ١۵٠(

، ضربه سخت و نياوريمدر مرتب  ش را به صورتزيرا اگر انتشار احتياج خواھيم داشت؛
غيرقابل جبرانی به کل موقعيت اکثريت وارد خواھد آمد. اينرا فراموش نکنيد و ھر چه می 

  ) تھيه نمائيد.از گورکی بخصوصتوانيد (
که او با تمام نيرو بايد شروع  اطالع دھيد ]٢[دارد که به راخمتف ويژه و اما بعد. اکنون اھميت

ط به کارھای مطبوعاتی از روسيه بنمايد. موفقيت روزنامه به برنامه ريزی ھمکاريھای مربو
ً وابسته به ھمکاری مؤثر نويسندگان و سوسيال دمکراتھای روسيه می باشد. به  ھفتگی وسيعا

به شدت مورد نياز  در مورد فنالند(مقاالتی  فين و ھم کولونتای ھم، بايد راخمتف بنويسيد که او
، و بخصوص اين آخری را به اين منظور دری سوکولوفروميانستف و آن ھمچنينو می باشد) 

بسيج نمايد. از روی تجربه طوالنی می دانم که روسھا در اين موارد بطور بسيار بد، غيرقابل 
ثانياً  ؛عمل کرد شخصیبخشايش و عجيبی کند می باشند. از اينرو بايد در ابتدا با سرمشق ھای 

رد که چيزھا نوشته شوند. بگذار راخمتف مطمئن شود به وعده ھا متکی نبود بلکه بايد پيگيری ک
که بايد مقاالت و گزارشات را سفارش داده، پذيرفته و ارسال دارد و ھمينطور ادامه دھد تا 

، اضافه می کنمرا  سسووروف و لونت ھمچنين نامھای را دريافت دارد (من مواد الزماينکه 
مقاالتی در مورد  )١ :سد). ما نياز فوری بهراخمتف ھم مسلماً بسياری اشخاص ديگر را می شنا

يادداشتھايی در مورد  )٢ ؛حرف چاپی ١٨٠٠٠تا  ۶٠٠٠ ، بامسائل زندگی در روسيه
گزارشاتی در مورد ھمه چيز و با  )٣ ؛حرف چاپی ۶٠٠٠تا  ٢٠٠٠ ، باموضوعات مشابه
 تخصصیات بخشھا و نقل قولھايی جالب از نشريات محلی روسيه و نشري )۴ ؛حجمھای مختلف

يادداشتھايی در مورد مقاالت روزنامه ھا و مجالت روسی، داريم. سه نکته آخری  )۵ ؛روسی
کامال در حد توانائی طبقه کارگر، به ويژه جوانان دانشجو است، از اينرو بايد اين مسئله را 

ق آنھا را توده ای کرد، مردم را به حرکت درآورد و با شور و شواين کار  ؛مورد توجه قرار داد
به آنھا به وسيله نمونه ھای مشخص نشان داد که چه چيز مورد نياز است و چگونه  ؛را پر کرد

داد که خارجه احتياج فراوانی به  نشانبايد به آنھا  ؛بايد از ھر چيز جزئی بھره برداری نمود
استفاده قرار  از روسيه دارد (ما از زاويه مطبوعاتی می توانيم آنرا بپرورانيم و مورد ماده اوليه

دھيم)، حماقت بزرگی است ھر آينه انسان بابت نقصان ادبی تشويش به خود راه دھد، آنھا بايد 
با آن به  به سادگیبفھمند که اگر می خواھند ھفته نامه خارج از کشور را از خود بدانند بايد 

ً مکاتبه نمايند. از اين حيث من آنرا ضروری و  به سادگیگفتگو نشسته و  می دانم  ضروری يقينا
گروه کارگری آدرس وپريود را بدھيم (آدرسی در خارج از  ھرمحفل دانشجوئی،  ھرکه به 
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کشور، در حال حاضر آدرسھای بسياری داريم و بيشتر از آن نيز خواھيم داشت). باور کنيد که 
ان پيرامون نزد افراد کميته ما پيشداوری ابلھانه ای در مورد دادن آدرس به مقياس وسيع به جوان

ارتباط وجود دارد. با تمام نيرو برعليه چنين پيشداوری مبارزه کنيد، آدرسھا را بدھيد و 
ای اين امر انجام نگيرد روزنامه اگررا با ھيئت تحريريه وپريود خواستار شويد.  مستقيمی

از آنھا فقط تعداد کمی  وکارگری سخت مورد نياز می باشند،  نخواھيم داشت. مکاتبات
ً با وپريود مکاتبه جودندمو . آنچه ما احتياج داريم تعداد زياد و صدھا کارگر است که مستقيما

  کنند.
به عالوه بايد کاری کنيم که کارگران آدرس مستقيم خود را بفرستند، تا بدين وسيله بتوان وپريود 

ند. پليس نمی بسته برای آنھا فرستاد. کارگران نبايد ھيچ ترسی به خود راه دھ نامهرا در درون 
صفحه) و انتشار مداوم وپريود  ۴. حجم کوچک (را کشف کندتواند حتی يک دھم از نامه ھا 

مسئله کامال حياتی درآورده يک را برای روزنامه ما به صورت  نامه آن از طريق مسئله تحويل
وپريود از سوی کارگران، گسترش عادت فرستادن  اشتراکاست. بايد ھدف مستقيم ما گسترش 

پول (خدا می داند يک روبل که چيزی نيست!) و آدرس به خارجه باشد. چنانچه اين کار به 
در روسيه انقالبی برپا  قانونیدرستی انجام شود، به نظر من می توان در پخش نشريات غير

نمود. فراموش نکنيد که حمل نشريات در بھترين حالت حداقل چھار ماه طول می کشد. اين در 
درصد از نامه ھا به سرعت پست خواھند  ٧۵تا  ۵٠ احتماال نامه است! امامورد يک ھفته 

  رسيد.
ً ھر ھفته و يا ھر دو ھفته يکبار بنويسند در  ؛و اما نويسندگان. آنھا بايد موظف شوند که منظما

ً  – غير اين صورت ما آنھا را افراد شريفی به حساب نخواھيم آورد و  – به آنھا بگوئيد حتما
ا نخواھيم داشت. بھانه ھای معمول چيزھايی ھستند از قبيل: نمی دانيم راجع به چه کاری با آنھ

». ھم اکنون اين را دارند« آنھا چيز بنويسيم، می ترسيم تالشھايمان ھدر رود، فکر می کنيم
ً شخصی  راخمتف بايد برعليه اين بھانه ھای ابلھانه و پيش پا افتاده مبارزه ای شخصی و قطعا

انتقاد مطبوعاتی ھم ترين موضوعات مسائل داخلی روسيه می باشند (چيزی از نوع برپا کند. م
ھمچنين مقاالت و يادداشتھای  ،سياست داخلی و گوشه ھايی از زندگی اجتماعی) از وضعيت

 ،پزشکی ،نظامی ،روسی (آمار تخصصینشريات  مطرح شده در مسائل کوچکی در مورد
 بخشرا ھمواره احتياج داريم. اين دو  بخش). اين دو ياتساير انواع نشرروحانيون و  ،زندانھا

راھنمای را تنھا افرادی که در روسيه زندگی می کنند و فقط آنھا می توانند خوب تھيه نمايند. 
تازه، مطالب مخصوصی که در دسترس افراد خارج  عقايداصلی عبارت است از واقعيات تازه، 

. از اينرو چنين ی از نقطه نظر سوسيال دمکراتيکقرار ندارند و نه فقط مباحثات و ارزياب
ما آنھا را ھمواره مورد زيرا مقاالت و اظھار نظرھايی به ھيچ وجه به ھدر نخواھند رفت، 

شروع  بالفاصله استفاده قرار خواھيم داد. اکنون راخمتف وظيفه دارد که سازماندھی اين امر را
 نيستندتنبل و از زير کار در رو  کهبا ارزش  کرده و برای ما حداقل نيم دوجين ھمکار خوب و

بيابد که ھر يک از آنھا مستقيماً با ھيئت تحريريه در ارتباط قرار گيرند. تنھا در صورت ارتباط 
مستقيم با ھمکاران می توان تمام جزئيات کار را ترتيب داد. مردم بايد با تشخيص اينکه در ھيچ 

  مطالب را به چاپ برسانند به کمک گرفته شوند. جا نمی توانند به سرعت اين ھفته نامه
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» زمان اعالم توقف!«در پايان چند کلمه ای ھم در مورد شعار تشکيالتی کنونی. بعد از مقاله 
اما مردم آنقدر بی حال ھستند که راخمتف  ؛بايد اين شعار روشن شده باشد *)١شماره  ،(وپريود

تشريح کند و آنھا را کامال شيرفھم گرداند. اکنون ھم توضيح دھد، مفصال باز بايد در اين مورد 
برخالف  کنگره سومچون ھر کاری که می توانستيم انجام داده ايم.  ؛انشعاب کامل شده است

است. جدائی کامل از کميته مرکزی. آشکار بيان می  بدون آنھااراده کميته مرکزی و شورا و 
کردن کامل منشويکھا و ايسکرايی ھای نو در خود را داريم. از کار برکنار  دفترداريم که ما 

ھمه جا. ما تمام سعی خود را بکار برديم تا با يکديگر کنار آئيم، و می بايستی اکنون واضح و 
فقط می  ساده لوحیو  اعتمادآشکار توضيح دھيم که ما مجبور به فعاليت جداگانه می باشيم. ھر 

  تواند موجب بزرگترين ضررھا گردد.
منتشر کن. ضروری  ]٣[دفترعجله کن و بيانيه آشکار و مؤکدی در مورد اين  به خاطر خدا

داشت و درخواست آنرا دوباره منتشر » زمان اعالم توقف!«ھمسوئی کامل با مقاله  -١است که 
با آن ھمکاری و توافق  دفترتوضيح داده شود که وپريود ارگان اکثريت کميته بوده و  -٢ ؛کرد

کميته مرکزی و شورا حزب را به شرم آورترين نحو فريب داده و در امر اينکه  -٣ ؛کامل دارد
 خود اينکه اکنون ھيچ راھی به جز تشکيل کنگره -۴ ؛برگزاری کنگره خرابکاری کرده اند

متعھد می شود به فعاليت  دفتراينکه  -۵ ؛کميته مرکزی و شورا وجود ندارد بدونھا کميته
 نکه ارگان مرکزی به علت تزلزالت و دروغھای خود اعتمادیاي -۶ ؛سازنده کميته ھا ياری کند

  را از دست داده است. اعضاء
اشتباه می کند و  ]۴[ملياچکا ارج می نھيم، اما او در مورد مخالفت با پاپاشازباور کنيد که ما به 
 حتی االمکان سريع در ھمه جا با کميته بگذاريد عجله کنيم وعھده شماست. رتصحيح اشتباه او ب

که  ممنتشر کرده و اطالع دھي دفتررا در مورد  ایبيانيهبالفاصله مرکزی قطع رابطه نموده، 
  کميته سازماندھی است که کنگره سوم را فرا می خواند.

  
  طبق دستنويس منتشر شد

  ١٩٢۵اولين بار در سال 
سيا (انقالب پرولتاريائی) تدر ھفته نامه پرولتارسکايا رولو

  د.) منتشر ش٣٨( ٣شماره 
  ٨مجموعه آثار لنين، جلد 

  
  توضيحات

  
  .بلشويک (آلکساندرف) م.س. المينسکی –واسيلی واسيلويچ  -١
به  ١٩٠٣آ. آمالينفسکی که بيشتر به اسم بوگدانف شناخته می شود؛ در سال  –راخمتف  -٢

  بلشويکھا پيوست اما بعدھا بعد از کنگره پنجم در لندن آنھا را ترک کرد.
  يته ھای اکثريت است.کم دفترمقصود  -٣
  .م.م. ليتونيف بلشويک –پاپاشا  -۴
  

                                                 
  ويراستار. –مجموعه آثار لنين  ٨جلد  ٣۵-٣٩ات مراجعه نماييد به صفح *
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  روسيه یسوسيال دمکرات کارگر از ھيئت تحريريه ارگان مرکزی حزب
  
  

  رفقا!
مايليم که توجه تان را به يکی از روشھای ھمکاری بين ارگان مرکزی و انتشارات محلی در 

ن با جنبش و پنھان شدن در زبان زمينه تبليغات جلب کنيم. ارگان مرکزی اغلب به تماس نداشت
غيرقابل فھم برای عامه و غيره و غيره متھم می شود. مسلماً حقيقتی در اين مالمتھا وجود دارد، 
و ما کامال می دانيم که کار ما که از فاصله دور ھدايت می شود در چنين دوران پر حادثه ای تا 

ً ناش و نامنظم مابين ارگان  ناکافیی از ارتباط چه اندازه ناکافی می باشد. اما انزوای ما بخشا
سوسيال دمکراتھای محلی و ھمچنين ھمکاری ناکافی بين آنھا می باشد. بی شک  ۀتودمرکزی و 

. اکنون می خواھيم کنيدما به شما بسيار کم کمک می کنيم، اما شما ھم به ما کمک کافی نمی 
  ب نمائيم.از اين کوتاھی ھا جل يکیرفيقانه توجه شما را به رفع 

اعضای محلی حزب بطور شايسته از ارگان مرکزی برای تبليغ استفاده نمی کنند. ارگان 
مقاالت و  - ١که:  ت بيشتری وجود داردمرکزی دير و به تعداد کم می رسد. از اينرو ضرور

شعارھا (و مقاالت) ارگان  یبيشتربه دفعات  -٢ ؛دنمطالب در بولتن ھای محلی تجديد چاپ شو
را به زبان قابل فھم برای عامه در بولتن ھای محلی تغيير داد، تفسير کرد و مختصر مرکزی 

نمود، چونکه شما در محل ھستيد می توانيد ببينيد چه چيز بھتر است، و تمام انتشارات حزبی به 
ھا با در بولتن ھای محلی به منظور آشنا کردن توده -٣ ؛حزب به عنوان يک کل تعلق دارد

داشتن مرکز  ۀداشتن يک روزنامه دائم مخصوص به خود، با ايد ۀايدمرکزی، با  عنوان ارگان
ايدئولوژيک خود، که ھميشه بتوان به آن رجوع کرد و قس عليھذا، از ارگان مرکزی به دفعات 

 ۀ. در ھر فرصتی بايد سعی نمود در بولتن به اين نکته اشاره شود که انديشنقل قول کردبيشتری 
ای که منتشر کرده و غيره و پرولتاری و يا اخبار مشابھی در فالن نامه ۀمقالمشابھی در فالن 

با ارگان مرکزی ما و  ھاتودهای برای آشنا کردن غيره مطرح شده است. اين اھميت فوق العاده
  نفوذ ما دارد. ۀبرای گسترش تمام دامن

اند. اما آنچه اکنون تکثير کردهھای محلی مکرراً مقاالتی را که بيشتر دلخواه آنھا بوده بازکميته
 ۀ(در مورد موضع نسبت به ليبرالھا، اتحادي شعارھای يکسان داشتنبه ويژه برای ما مھم است 

آنھا، در مورد طرح قانون اساسی آنھا و غيره؛ در » تئوری موافقت«ژدنيه، در مورد وسوابا
حريم دومای سلطنتی و غيره در مورد ت ؛حکومت انقالبی ۀدر مورد برنام و مورد ارتش انقالبی

و غيره) می باشد. بايد سعی کنيد به ھر نوع ممکن از ارگان مرکزی در تبليغات محلی نه فقط 
و تصحيح آنھا  توسعهافکار و شعارھای آن در بولتن ھايتان،  تشريحبا بازتکثير بلکه ھمچنين با 

ھمکاری واقعی بين ما، برای برای تطبيق با شرايط محلی و غيره استفاده کنيد. برای برقراری 
کارگران با اين امر که ما دارای يک ارگان  ۀتودتبادل نظر، تصحيح شعارھايمان و آشنا کردن 

  مرکزی دائمی حزب می باشيم، اين مسئله فوق العاده مھم می باشد.
خوانده تقاضا داريم که اين نامه در تمام تشکيالت و محافل مطالعاتی تا پائين ترين مرتبه  ما جداً 

  و مفصال درباره آن بحث شود.
  

  » پرولتاری«  يريۀھيئت تحر
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  طبق دستنويس

  ٢ ۀشمار ]١[رابوچی
  ١٩٠۵سپتامبر 
  ٩جلد  ،مجموعه آثار لنين

  
  توضيحات

  
، عامه فھم و سوسيال دمکراتيک که طبق تصميم قانونیروزنامه غير –رابوچی (کارگر)  -١

کو از طرف کميته مرکزی انتشار يافت. از در مس ١٩٠۶کنگره سوم ح.ک.س.د.ر. در سال 
  اوت تا اکتبر چھار شماره از آن منتشر گرديد.

  
  

  ]١[ نتايج کار شش ماھه
 
  

کارگران سن پترزبورگ با ايجاد يک نشريه روزانه کارگران، کار عظيمی انجام داده اند، کاری 
وباره در شرايطی به که بدون اغراق می توان آنرا تاريخی خواند. جنبش دمکراتيک کارگران د

طرز باور نکردنی دشوار مجتمع شده و خود را استحکام بخشيده است. البته ممکن نيست که از 
مطبوعات دمکراتيک کارگری در کشور خود صحبت کنيم. ھر کس به خوبی از تعقيبی که  ثبات

  اين نشريات طبقه کارگر در معرض آنند آگاه می باشد.
دليل قابل توجه آگاھی سياسی، انرژی و وحدت کارگران  ]٢[ودابخاطر ھمه اينھا، تأسيس پرا

  روسيه است.
 خودشاننگاه کردن به گذشته و توجه به نتايج کار شش ماھه کارگران روسيه برای ايجاد نشريه 

سودمند است. از ژانويه امسال تمايلی که محافل طبقه کارگر سن پترزبورگ به نشريات خود 
ھای مختلفی ار شده است و مقاالتی درباره روزنامه کارگری در روزنامهاند کامال آشکنشان داده

  که با جھان کار ارتباط پيدا می کنند پديدار شده اند.
  

١  
  

يک نشريه روزانه طبقه کارگر در روسيه را به وجود  چه کسانیخوشبختانه درباره اينکه 
ً کاملی در  ،ايجاد آن چگونگیآوردند و  دسترس است. که عبارت است اطالعات به شکل نسبتا

  برای يک نشريه روزانه کارگران. جمع آوری کمک مالیاز اطالعاتی درباره 
اجازه بدھيد با کمک ھای مالی شروع کنيم که پراودا حياتش را با آنھا آغاز کرد. ما حسابھای 

ً برای دوره  ٣٠ژانويه تا  ١و پراودا را از  ]٣[زوزدا، نوسکايا زوزدا ماه در  ۶ژوئن يا دقيقا
اختيار داريم. افکار عمومی دقت مطلق اين حساب ھا را تضمين می کند، اشتباھات تصادفی با 

  تذکر به طرف مربوط ، به سرعت اصالح می شوند.
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ترکيب کمک آنچه که برای ما بزرگترين اھميت را دارد، جمع کل کمک ھای مالی نيست بلکه 
جمع کل اعانات داده شده به  ٣زوزدا شماره است. برای مثال ھنگامی که نوسکايا  دھندگان

مه به استثناء  ۵کوپک ارائه داد (که از ژانويه تا  ٨۴روبل و  ۴٣٨٨نشريه روزانه کارگران را 
ً به روزنامه  ٢٢ھدايای روز  آوريل يعنی روزی که پراودا بار اول به وجود آمد، مستقيما

رگران و گروھھای کارگران خود در رسيد)، ما در ابتدا می خواستيم بپرسيم: نقشی که کا
گردآوری اين مبلغ داشتند چه بود؟ آيا اين از ھدايای عظيم ھواداران تشکيل می شود؟ يا اينکه 
خود کارگران در اين مورد شخصاً و فعاالنه به نشريه طبقه کارگر عالقه نشان دادند و مبلغ قابل 

  ن به وجود آورده اند؟از گروھھای کارگرا زيادیتوجھی را از کمک ھای تعداد 
گروه  ٣٠روبل از  ١٠٠کارگران بسيار مھم تر است که  خوداز نقطه نظر ابتکار و انرژی 

نشرياتی که بر پايه ». ھواداران«روبل از چند دوجين از  ١٠٠٠کارگران جمع شود تا 
که از محافل کارگری کوچک کارخانه ھا جمع شده اند ايجاد شده باشد  ھای پنج کوپکی هسک

از  ،مھم تر از ھمهتری است (ھم از نظر مالی و  جدیچيز بسيار قابل اعتمادتر و محکم تر و 
نقطه نظر پيشرفت جنبش دمکراتيک کارگران) تا نشريه ای که با دھھا و صدھا روبل اھدائی 

  روشنفکران ھوادار ايجاد شده باشد.
و اساسی، ما اعمال زير  برای به دست آوردن اطالعات دقيقی درباره اين موضوع بسيار مھم

را در رابطه با اعداد جمع آوری کمک ھايی که در اين سه نشريه مذکور چاپ شده اند، انجام 
کارگران کارخانه ای يا اداری  گروھھایکمکھايی را که اظھار می شود توسط  فقطداده ايم، ما 

  داده شده اند انتخاب کرده ايم.
کارگران داده  خودديم عبارتست از اعاناتی که توسط چيزی که ما در حال حاضر به آن عالقمن

و نه توسط افراد مجزا که ممکن است بطور تصادفی به يک جمع آوری کننده پول  – اند هشد
برخورد کنند، بدون اينکه از نظر ايدئولوژيک يعنی از نظر ديدگاھھا و اعتقادات به او پيوسته 

کارگران است که بدون شک قبل از اھدای پول درباره اينکه آنرا به  گروھھایباشند؛ منظور ما 
  .بحث کرده اندو برای چه مقصودی می دھند  چه کسی

ھر گزارش زوزدا نوسکايا، زوزدا يا پراودا که حاکی از آن موضوع بود که پولھای اعانه شده 
يد، ما فرض کرديم که از کارگران کارخانه و يا اداری می آ گروهبه روزنامه کارگران از يک 

  از خود کارگران است. اعانه گروھیيک 
  وجود داشت؟ ١٩١٢چه تعداد از اين اعانات گروھی کارگران در نيمه اول 

  پانصد و چھار اعانه گروھی!
اعانه دادند، يا  خودشانبيش از پانصد بار گروھھای کارگران برای ايجاد و نگھداری روزنامه 

آورده بودند ھديه کردند يا تنھا يک کمک دادند و يا به دفعات  ھر چه که در يک روز به دست
فعال ترين نقش را در  گروه کارگران ۵٠۴اعانه دادند. گذشته از کارگران و ھواداران منفرد 

ايجاد روزنامه شان بازی کردند. اين رقم نشانه ترديد ناپذيری است از اينکه يک تمايل عميق و 
و نه به ھر  –کارگران به وجود آمده است  تودهران در بين آگاھانه به يک روزنامه کارگ

روزنامه کارگران بلکه يک روزنامه دمکراتيک کارگران. از آنجا که توده ھا از نظر سياسی 
بسيار فعال و آگاه ھستند ھيچ مشکل يا مانعی نمی تواند ما را بترساند. مشکالت يا موانعی وجود 

شد که آگاھی سياسی، فعاليت و عالقه توده کارگران به اين يا ندارد و نمی تواند وجود داشته با
  آن طريق در غلبه بر آنھا ناتوان باشد.
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  اعانه گروھی بر حسب ماه به طريق زير توزيع می شود: ۵٠۴اين 
  

  ١۴ ١٩١٢ژانويه 
  ١٨  ١٩١٢فوريه 
  ٧۶ ١٩١٢مارس 
 ٢٢٧ ١٩١٢آوريل 

 ١٣۵  ١٩١٢مه 
  ٣۴  ١٩١٢ژوئن 

 ۵٠۴ جمع شش ماه
  

، دوره تغيير راديکاليک اين جدول کوچک در ضمن اھميت عظيم آوريل و مه را به عنوان 
روشن می کند. از تاريکی به روشنائی، از انفعال به فعال بودن، از حرکت افراد تا حرکت 

  ھا. توده
در ژانويه و فوريه اعانات گروھی کارگران ھنوز بسيار بی اھميت بودند. به وضوح فعاليت آنھا 

نھا در حال آغاز شدن بود. مارس شاھد يک خيزش قابل توجه و اساسی بود. ھفتاد و شش اعانه ت
جملگی اينھا حاکی از يک جنبش جدی در بين  –گروھی توسط کارگران در عرض يک ماه 

کارگران است، يک کوشش سخت توسط توده ھا که راه خودشان را به ھر قيمت به پيش ببرند و 
د. اين از اعتقاد عميق کارگران به نيروی خودشان و به اين اقدام بطور از کمک کردن نھراسن

کل، به مشی روزنامه مورد نظر و غيره حکايت می کند. در مارس ھنوز روزنامه کارگرانی 
وجود نداشت يعنی اينکه گروھھای کارگران پول جمع می کردند و آنرا به عنوان اعتبار به 

  زوزدا می دادند.
به وجود آورد که موضوع را قطعی کرد. دويست و بيست و ھفت اعانه  یعظيمآوريل جھش 

گروھی کارگران در يک ماه با حد متوسط بيش از ھفت اعانه در روز! سد شکسته شد و در 
ايجاد يک نشريه روزانه کارگران اطمينان حاصل گرديد. ھر اعانه گروھی نه تنھا به معنی 

پکی، بلکه چيزی بسيار مھم تر می باشد و مجموعی از سکه ھای پنج کوپکی و ده کو
برای پشتيبانی از يک روزنامه کارگری،  گروھھاای از انرژی مرکب و مجتمع، اراده  مجموعه

  برای انتشار و ھدايت آن و برای اينکه با شرکت خود به آن حيات بخشند می باشد.
وم يعنی بعد از درآمدن سؤالی که ممکن است پيش آيد: که آيا اعانات آوريل بعد از بيست و د

را گزارش  اعانه گروھی ١٨٨آوريل زوزدا  ٢٢پراودا بيشترين مقدار نبودند؟ نه نبودند. قبل از 
 ٢١اعانه گروھی را گزارش کرد. يعنی اينکه در فاصله  ٣٩و آخر آوريل پراودا  ٢٢داد. بين 

شت. در حاليکه نه وجود دا نه اعانه در روز برابرآوريل قبل از ظھور پراودا حد متوسطی 
  اعانه در روز توسط گروھھا به خود ديدند. ۴روز آخر آوريل تنھا 

  دو نتيجه مھم از اينجا به دست می آيد:
کارگران » به عنوان اعتبار«ظھور پراودا به ويژه فعال بودند. با دادن پول  قبل ازاوال کارگران 

  يش بردن راه خود بيان نمودند.اعتماد خود را به زوزدا نشان داده و تصميم خود را در پ
کارگران بود که روزنامه کارگران، پراودا را به وجود  کوشش آوريل اينثانياً ديده می شود که 

آورد. در اينجا ھيچ شکی در مورد نزديک ترين رابطه بين اعتالی عمومی جنبش طبقه کارگر 
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) و ايجاد نشريه تمام مردم(نه به مفھوم محدود صنفی اتحاديه ای، بلکه در مقياسی مؤثر بر 
روزانه دمکراتھای کارگری سن پترزبورگ نمی تواند وجود داشته باشد. ما به چيزی بيش از 

اين  –ای احتياج داريم، ما به يک روزنامه سياسی از خودمان احتياج داريم  نشريات اتحاديه
ه ما احتياج داريم چيزی است که توده ھا ھر چه بيشتر و بيشتر در آوريل درک کردند. چيزی ک

تنھا ھر نوع نشريه سياسی کارگری نيست، بلکه نشريه پيشروترين دمکراتھای کارگری است، 
ما به يک نشريه نه تنھا برای پيشبرد مبارزه طبقه کارگرمان بلکه ھمچنين برای ايجاد يک 

  نمونه و يک چراغ راھنما برای تمام مردم نيازمنديم.
ص بود. اعانات گروھی در حد متوسطی بيش از چھار اعانه در در مه اعتالء ھنوز بسيار مشخ

مه بود و از سوی ديگر توده  –روز بودند. از يکسو اين نشانه اعتالء عمومی در آوريل 
کارگران دريافت که اگر چه انتشار نشريه روزانه شروع شده است، موفقيت آن بخصوص در 

  ری است.ابتدا دشوار خواھد بود و بخصوص حمايت گروھی ضرو
در ژوئن تعداد اعانات گروھی از تعداد مارس پائين تر آمد. البته اين حقيقت بايد در نظر گرفته 

از کمک به  ديگریاينکه نشريه روزانه کارگری شروع به درآمدن کرد، شکل  بعد ازشود که 
رگران ای يافت، يعنی اشتراک آن و توزيع آن بين کانشريه به وجود آمد و اھميت تعيين کننده

ھمکار، آشنايان، ھمشھريان و غيره. دوستان از نظر سياسی آگاه پراودا خود را به اشتراک 
نشريه محدود نمی کنند بلکه آنرا پخش می کنند و آنرا به عنوان يک نمونه برای ديگران می 

می  ھای مجاور و يا در محله و غيرهھا، آپارتمانھا و يا خانهفرستند يا آنرا در ديگر کارخانه
کمک گروھی  اين نوعشناسانند. متأسفانه ما ھيچ راھی برای به دست آوردن آمار صحيح 

  نداريم.
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و  شھرھااعانه گروھھای کارگران چگونه بين  ۵٠۴بسيار آموزنده خواھد بود اگر ببينيم اين 
به مناطق کارخانه ای توزيع می شوند. در کدام قسمتھای روسيه و با چه حد آمادگی کارگران 

  درخواست کمک برای ايجاد يک نشريه روزانه کارگری پاسخ می دھند؟
خوشبختانه اطالعات درباره اين موضوع در دسترس است چرا که تمام اعانات گروھی 

  کارگران توسط زوزدا، نوسکی زوزدا و پراودا گزارش شده اند.
ً در در جمع بندی اين اطالعات، ماقبل از ھر چيز بايد به سن پترزبورگ اشا ره کنيم که طبيعتا

قضيه ايجاد يک نشريه کارگران نقش رھبری را بازی کرده است، سپس چھارده شھر و منطقه 
گروه اعانه فرستادند و در آخر تمام شھرھای ديگر، در کل سی و  بيش از يککارخانه ای که 

دست  پنج شھر که تنھا يک اعانه گروھی در شش ماه فرستادند. اين جدولی است که ما به
  آورديم:

  

 جمع اعانات گروھی  
  ۴١٢  سن پترزبورگ

  ۵٧ اعانه گروھی ١٢تا  ٢شھر ھر کدام با  ١۴
  ٣۵  اعانه گروھی ١شھر ھر کدام با  ٣۵

  ۵٠۴  شھر ۵٠جمع 
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ً تماماين نشان می دھد که  روسيه، به اين يا آن اندازه، نقش فعالی در ايجاد يک روزنامه  تقريبا

با مالحظه مشکالتی که گردش نشريه دمکراتيک کارگری در استانھا  کارگری بازی کرده است.
از شھرھا در طی شش ماه به  تعداد عظيمیبا آنھا روبرو است، اين حيرت انگيز است که 

  درخواست کارگران سن پترزبورگ پاسخ دادند.
ی ابتدا عالوه بر پايتخت، حداقل برا *شھر روسيه چھل و نهاعانه گروھی کارگران در  نود و دو

در اينجا ھيچ مسئله ای در مورد ارائه دھندگان تصادفی، القيد و رقم بسيار قابل توجھی است. 
منفعل، نمی تواند در ميان باشد، اينھا بدون شک نمايندگان توده ھای پرولتری ھستند، مردمی که 

متحد  با پشتيبانی آگاھانه از جنبش دمکراتيک، ھر چند متفرق، کارگران در سراسر روسيه
  .اند هشد

اعانه گروھی در رأس شھرھای ايالتی است سپس يکاترينوسالو  ١٢مشاھده می کنيم که کيف با 
اعانه فقط در مرتبه چھارم است. اين عقب ماندگی  ۶اعانه قرار دارد، در حاليکه مسکو با  ٨با 

با وضوح مسکو و تمام ناحيه آن، در اطالعات خالصه زير درباره تمام سرزمينھای روسيه، 
  بيشتری به چشم می خورد:

  
  ١٩١٢ژانويه تا ژوئن  –ماه  ۶ھای گروھی کارگران برای يک نشريه روزانه کارگری طی تعداد اعانه

  
 ۴١۵  سن پترزبورگ

  ۵١  جنوب
  ١٣  اشمسکو و ناحيه
  ١٢  شمال و غرب

  ۶  ناحيه اورال و ولگا
  ٧  قفقاز، سيبری و فنالند

 ۵٠۴  جمع کل روسيه
  

  عات می تواند به ترتيب زير تفسير شود:اين اطال
در مورد فعاليت مجدد دمکراتھای کارگری در روسيه، سن پترزبورگ پرولتری مدتی است 

مسکو و بقيه  مادربيدار شده و در مقام عالی خود قرار دارد. جنوب بيدار می شود. ھر چند 
  شوند.روسيه ھنوز در خوابند. اما زمانی است که آنھا نيز بايد بيدار 

                                                 
. : کرونشتات، کولپينو و سترورتسکحومه سن پترزبورگ د:اين ليست کاملی از شھرھا و مناطق می باش *

، خرسون، رستوف روی دن، ٣، لوگانسک ٢، آنانيف ٨اعانه گروھی، يکاترينوسالو  ۴: خارکف جنوب
، ميناکوفو، معدن شچربا، معدن ريکوف، ٣، چرنيگوف، يوزوفکا ۴، آستراخان ١٢پاولوگراد، پولتاوا، کيف 

، ٢: رونيکی ناحيه مسکو. ، نيژن دنپروسک و نخجوان٢رنيودار، ماريوپول بلگرود، يلی ساوتگراد، بکات
: دوينسک، ويلنا گومل، ريگا، لپايا و غرب. ، ولوگدا۵: آرچانگل شمال. ٢، پژتسک ٢ريازان، توال 

، ٢: باکو قفقاز .: سوروو و روستای باالکوفومنطقه ولگا .: پرم، کيشتبم، مينيار و ارنبورگاورال .مولگراين
  .: ھلسينگفورسفنالند. : تيومن و بالگووش چسنکسيبری .روزنی و تفليسگ
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 ايالتیعقب ماندگی تمام ناحيه مسکو ھنگامی آشکار می شود که اين ناحيه با ديگر نواحی 
مقايسه گردد. جنوب دورتر از سن پترزبورگ است و بسيار دورتر از مسکو، کارگران صنعتی 

ً چھار برابراز ناحيه مسکو دارد، معھذا با تعداد  کمتری اعانه ھای گروھی کارگران از  تقريبا
  کو جلو می زند.مس

به نظر می رسد مسکو حتی از منطقه اورال و ولگا نيز عقب مانده است. چرا که تعداد 
کارگران در مسکو و ناحيه آن نه دو برابر تعداد آنھا در منطقه اورال و ولگا بلکه چندين بار 

قه اورال اعانه منط ۶اعانه گروھی در مقابل  ١٣بيشتر است، در حاليکه مسکو و ناحيه اش تنھا 
  و ولگا دادند.

احتماال دو دليل ويژه برای عقب ماندگی مسکو و ناحيه اش وجود دارد. اوال، صنعت غالب در 
اينجا صنعت نساجی است، که در آن وضعيت اقتصادی، يعنی شرايط بازار و شرايط برای 

کارگران  افزايش کمابيش قابل توجه توليد بدتر از فلزکاری شده است. به ھمين دليل است که
نساجی کمتر در اعتصابات شرکت کردند و عالقه کمتری به سياست و جنبش دمکراتيک 
ً در ناحيه مسکو، کارخانه ھای بيشتری در مناطق دور دست  کارگران نشان دادند. ثانيا

  ، و از اينرو کمتر از شھر بزرگ به نشريه دسترسی دارند.اند هپراکند
العات ارائه شده در باال درس بياموزيم. بيشترين توجه در ھر صورت ما بايد بدون شک از اط

بايد به توزيع روزنامه کارگری در مسکو بشود. ما نمی توانيم با عقب ماندگی مسکو کنار بيائيم. 
ھر کارگر از نظر سياسی آگاه تشخيص می دھد که سن پترزبورگ بدون مسکو ھمانند يک 

  دست بدون دست ديگر است.
کارخانه ای روسيه در مسکو و ناحيه اش متمرکز شده اند. به عنوان مثال کارگران  قسمت عمده

کارگر کارخانه ای در اينجا وجود داشت. يعنی  ۵۶٧٠٠٠، ١٩٠۵مطابق آمار حکومت در 
) و بسيار بيشتر از ناحيه سن پترزبورگ ١۶۶٠٠٠٠جمع کل روسيه ( بيش از يک سوم

را از نظر تعداد خوانندگان و دوستان يک  رتبه اول). بنابراين ناحيه مسکو بايد ٢٩٨٠٠٠(
روزنامه کارگران، از نظر تعداد نمايندگان از نظر سياسی آگاه جنبش دمکراتيک کارگران 

  را داشته باشد. شخوداحراز کند. البته مسکو بايد نشريه روزانه کارگری 
به خود و در ضمن سن پترزبورگ بايد به مسکو کمک کند. ھر صبح خوانندگان پراودا بايد 

  ».کارگران، مسکوئی ھا را به خاطر داشته باشيد!«دوستانشان بگويند:
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اطالعات باال بايد توجه ما را به نقطه نظر ديگری که بمثابه وظيفه عملی ما بسيار مھم و فوری 
است جلب کند. ھر کس تشخيص می دھد که روزنامه سياسی يکی از شرايط اساسی شرکت ھر 

  سی کشور و خصوصاً در يک مبارزه انتخاباتی در جامعه مدرن است.طبقه در امور سيا
ً برای پيشبرد انتخابات در دومای چھارم  بنابراين يک نشريه کال برای کارگران و خصوصا
ضروری است. کارگران به خوبی می دانند که نه از دومای سوم و نه از دومای چھارم ھيچ 

ر انتخابات شرکت کنيم. اوال برای متشکل کردن و از چيز عايد آنھا نخواھد شد. اما ما بايد د
نظر سياسی آگاه کردن توده کارگران در طی انتخابات يعنی ھنگامی که مبارزات حزب و تمام 

را خواھند  سياستبه اين يا آن طريق  توده ھازندگی سياسی به جوش آمده و ھنگامی که 



٢۶  
 

دوما، حتی در ارتجاعی ترين دوما، در يک و ثانياً برای فرستادن نمايندگان کارگری به  آموخت
 اندانجام دادهدومای کامال زميندارانه، نمايندگان کارگری کار بزرگی برای آرمان طبقه کارگر 

و می توانند انجام دھند. به شرط اينکه آنھا دمکراتھای کارگری واقعی باشند و به شرط اينکه در 
وزند که آنھا را ھدايت کرده و فعاليت آنان را کنترل ھا بيامارتباط با توده ھا باشند و به توده

  کنند.
پيش از انتخابات  بسيجاحزاب سياسی روسيه آنچه را که به عنوان  تمام ١٩١٢در نيمه اول 

 ً . بسيج يک اصطالح تکميل کرده بودندنيروھای حزب شناخته می شود آغاز کرده و واقعا
وضعيتی است که آماده عمل باشد. ھمانگونه که نظامی است. اين به معنی قرار دادن ارتش در 

وقتی ارتش قبل از يک جنگ در حالت آمادگی قرار می گيرد، ذخيره ھا احضار شده و مھمات 
توزيع می شوند، قبل از انتخابات نيز تمام احزاب کار خود را جمع بندی کرده، تصميمات خود 

ده، نيروھای خود را جمع می کنند و را درباره نقطه نظرات و شعارھای حزب دوباره تأکيد کر
  آماده می شوند که با ديگر احزاب بجنگند.

ً تکميل شده است. تنھا  به انتخابات مانده است. در طی  چند ھفتهتکرار می کنيم اين کار واقعا
اين مدت ما می توانيم و بايد انرژی خود را صرف افزايش نفوذ خود در رأی دھندگان و توده ھا 

ر يک حزب (حزب ھر طبقه ای) در طی شش ماه آماده نشده باشد، ديگر ھيچ چيز کنيم اما اگ
  خواھد بود. صفرنمی تواند او را کمک کند. چرا که در انتخابات بمثابه يک 

 قاطعانهبه ھمين دليل است که شش ماھی که آمارھای ما آنرا شامل می شود، شش ماه بسيج 
چھارم می باشد. اين مدت شش ماھه زمان بسيج تمام نيروھای کارگران قبل از انتخابات دومای 

البته نه فقط در رابطه با انتخابات دوما، اما ما در حال  –نيروھای دمکرات کارگری بوده است 
  حاضر توجه خود را به اين مسئله مصروف می داريم.

ماره و پراودا ش ١۶در اين مورد يک سؤال پيش می آيد که اخيراً توسط نوسکی زوزدا شماره 
نشريه ژيويه  ١٩١٢مطرح شده و آن مربوط است به اصطالح انحالل طلبان که از ژانويه  ۶١

دئيلو و نوسکی گولوس را در سن پترزبورگ منتشر می کنند. انحالل طلبان که نشريه مجزای 
» وحدت«خودشان را دارند می گويند که اگر قرار است بين دمکراتھای کارگری در انتخابات 

آنھا يعنی انحالل طلبان جلب شود، و گر نه آنھا می کوشند که » موافقت«ه باشد بايد وجود داشت
  ]۴[بترسانند.» کانديدای مجزا«ما را با چشم انداز 

  به نظر می رسد که اين تالشھا تا به حال در ھراساندن موفقيت بسيار ناچيزی کسب کرده باشد.
را که به درستی اسم انحالل طلب و مدافع  و اين کامال قابل فھم است. چگونه می توان مردمی

  يک سياست ليبرالی کارگری را کسب کرده اند جدی گرفت؟
معھذا، شايد کارگران بسياری باشند که از اشتباھات و نقطه نظرات غير سوسيال دمکراتيک اين 

کنيم؟ گروه روشنفکران پيروی کنند؟ اگر چنين است آيا ما نبايد توجه ويژه ای به اين کارگران ب
اکنون، اطالعات عينی، آشکار و دقيقی برای پاسخ به اين سؤال داريم. ھمانگونه که می دانيم، 

انحالل طلبان شور مخصوصی در حمله به پراودا، نوسکی زوزدا،  ١٩١٢در سرتاسر نيمه اول 
  زوزدا و بطور کلی تمام دشمنان انحالل طلبی نشان دادند.

چه اندازه موفق بودند؟ ما می توانيم درباره اين موضوع از انحالل طلبان در بين کارگران تا 
روی اعانات کارگران به يک نشريه روزانه کارگری که در روزنامه ھای انحالل طلبان ژيويه 
دئيلو و نوسکی گولوس منتشر شد، قضاوت کنيم. انحالل طلبان ضرورت يک روزنامه روزانه 
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و از اين ايده با بيشترين  – ١٩١٠يا شايد حتی  ١٩١١در  –را از مدتھا پيش تشخيص می دادند 
 ٢٠ژيويه دئيلو که اول بار در  ١٩١٢انرژی بين ھوادارانشان حمايت می کردند. در فوريه 

ژانويه منتشر شد، شروع به درج گزارشاتی درباره اعاناتی که برای اين موضوع دريافت کرده 
  بودند نمود.

ً بالغ بر  ١٩١٢که در نيمه اول اجازه بدھيد که از ميان اين اعانات ( روبل می  ١٣٩٫٢٧جمعا
را  اعانات گروھی کارگرانشد) ھمانگونه که در مورد نشريات غير انحالل طلب عمل کرديم، 

آن  ۶برگزينيم. اجازه بدھيد تمام شانزده شماره ژيويه دئيلو و پنج شماره نوسکی گولوس (شماره 
حتی اعانات برای خود ژيويه دئيلو را نيز بيافزائيم  در جوالی بيرون آمد) را جمع بندی کنيم و

 (اگر چه ما اطالعاتی درباره اينگونه اعانات به نشريات غير انحالل طلب را در نظر نگرفتيم).
ما اطالعات زير را درباره جمع کل اعانات گروھی کارگران در طی شش ماه به دست می 

  آوريم.
  

  ١٩١٢نشريه روزانه کارگران در طی نيمه اول تعداد اعانات گروھی کارگران برای يک 
  

 نشريات انحالل طلب  نشريات غيرانحالل طلب  
  ٠  ١۴  ژانويه
  ٠  ١٨  فوريه
  ٧  ٧۶  مارس
  ٨  ٢٢٧  آوريل
  ٠  ١٣۵  مه
  ٠  ٣۴  ژوئن

  ١۵  ۵٠۴  جمع
  

حمايت و بنابراين گروه روشنفکران انحالل طلب، موفق شده به ضرب تالش ديوانه وار کال 
  را کسب کند! رگرانگروه کا ١۵

تاکنون  ١٩١٢آيا کسی می توانست شکست مفتضحانه تری را برای انحالل طلبان از ژانويه 
تصور کند؟ آيا کسی می توانست دليل قاطع تری برای اين حقيقت تصور کند که ما با گروھی از 

کال فاقد ھر روشنفکران انحالل طلب که توانائی انتشار يک مجله و نشريه نيمه ليبرالی، منتھی 
  گونه پشتيبانی جدی در ميان توده ھای پرولتاريا را دارند روبرو ھستيم؟

اينجا به عالوه، اطالعاتی درباره توزيع منطقه ای کمکھای مالی فرستاده شده برای انحالل 
  طلبان توسط گروھھای کارگران موجود است:
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  ١٩١٢ان در طی نيمه اول تعداد اعانات گروھی کارگران برای نشريه روزانه کارگر
  

 نشريات غيرانحالل طلب  نشريات انحالل طلب  
  ۴١۵  ١٠ سن پترزبورگ و حومه

  ۵١  ١  جنوب
  ١٣  ٢  مسکو و ناحيه اش
  ١٢  ١  شمال و غرب

  ۶  ٠  منطقه اورال و ولگا
  ٧  ١  قفقاز، سيبری و فنالند

  ۵٠۴  *١۵  جمع
  

ھه حتی از شکست آنھا در سن ما ۶و بنابراين شکست انحالل طلبان در جنوب طی دوره 
  پترزبورگ نيز بدتر است.

ماه در نشريات جريانات مخالف چاپ شد مشخصاً  ۶اين آمارھای دقيق کارگری که علناً در طی 
را مرتفع می کند. ممکن است به مخالفان انحالل طلبی دشنام داده شود و » انحالل طلبی«مسئله 

بزنند اما اين اطالعات دقيق درباره اعانات گروھی  ھر چقدر که دلشان می خواھد به آنان تھمت
  کارگران غيرقابل انکار است.

اکنون کامال قابل درک است که چرا نه نوسکی زوزدا و نه پراودا تھديد انحالل طلبان را در 
جدی نگرفتند. اين مسخره خواھد بود اگر تھديدات اشخاصی که در » کانديداھای مجزا«مورد 

آشکار معلوم شد که به چيزی اندکی بيش از صفر بالغ می شوند جدی  طی شش ماه مبارزه
گرفته شود. تمام مدافعان انحالل طلبی در ژيويه دئيلو و نوسکی گولوس متحد شده اند و ھمه آنھا 

  گروه از کارگران را جذب کنند! ١۵شش ماه طول کشيد تا 
  شنفکران ليبرال قوی است.انحالل طلبی در جنبش طبقه کارگر ھيچ است و تنھا در بين رو

  
۴  

  
اطالعاتی که در پراودا درباره ھمه انواع اعانات کارگران موجود است بطور کلی بسيار جالب 
می باشند. آنھا برای اولين بار به ما اطالعات صحيحی درباره متفاوت ترين جنبه ھای جنبش 

يکبار به تحليل اين  طبقه کارگر و زندگی دمکراتھای کارگری می دھند. اميدواريم بيش از
  اطالعات برگرديم.

به ھر حال در حال حاضر قبل از اينکه مرور خود را بر اعانات گروھی کارگران برای يک 
  نشريه روزانه به پايان برسانيم، بايد به يک نتيجه عملی اشاره کنيم.

کردند. به زوزدا و پراودا اھداء  خودشاناعانه گروھی برای نشريات  ۵٠۴گروھھای کارگران 
ً ھيچ ھدف ديگری بجز ايجاد و نگھداری نشريه کارگری خودشان نداشتند. دقيقاً  کارگران مطلقا
به اين دليل است که يک خالصه صحيح و ساده از اين اطالعات برای شش ماه با ارزش ترين 

ھای پنج و ده تصوير را از زندگی دمکراتھای کارگری در روسيه به دست می دھد. سکه
                                                 

  .١کدام  ھر؛ نخجوان، نوونيکواليوسک و آرچنجل ٢مسکو،  *
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اين را نيز امکان پذير ساخته که از » يک گروه کارگران از فالن کارخانه«ع شده از کوپکی جم
احساسات کارگران، آگاھی طبقاتی آنھا، وحدت آنھا و آمادگی آنھا در پيشبرد آرمان طبقه کارگر 

  ارزيابی به عمل آيد.
يل و مه به به ھمين دليل است که سنت جمع آوری کمک مالی گروھی کارگران که با اعتالء آور

وجود آمد بايد به ھر طريق ادامه يافته، پيش برده شود و توسعه يابد و به خودی خود واضح 
است که ذکر حسابھای اين کمکھا ھمانگونه که تا بحال در پراودا انتشار يافته نيز ضروری 

  است.
نافع اين سنت اھميت عظيمی دارد ھم از نقطه نظر ثبات نشريه طبقه کارگر و ھم از نظر م

  عمومی دمکراتھای کارگری.
نشريه طبقه کارگر بايد گسترش يافته، تحکيم شود و اين محتاج پول است. روزنامه کارگران در 
روسيه با تالشی خستگی ناپذير تنھا در شرايطی که کارگران جمع آوری مجموعه ھای بزرگی 

ريه کارگری در را ترتيب می دھند می تواند به نحوی رضايت بخش سازمان يابد. يک نش
مشترک دارد. ما می گوئيم  بيش از نيم ميليونکه  ]Appeal to reason(]۵آمريکا وجود دارد(

کارگر روسی، طبق آن ضرب المثل معروف واقعاً کارگر بدبختی خواھد بود اگر اميدوار نباشد 
  که می تواند از ھمکار آمريکائی اش جلو بزند و از او سبقت بگيرد.

که بيش از ھر چيزی اھميت دارد جنبه مالی قضيه نيست بلکه چيز ديگری  به ھر حال آنچه
يک است. فرض کنيم صد کارگر در بخش ھای مختلف يک کارخانه ھر يک با پرداخت روزانه 

به روزنامه کارگران کمک کنند. اين بالغ بر دو روبل در ماه می شود. از طرف ديگر  کوپک
  ار بطور تصادفی ده روبل جمع کنند.فرض کنيد ده کارگر با حقوق خوب يکب

آن دو روبل پيشين از اين ده روبل آخر با ارزش ترند. اين برای ھر کارگری چنان آشکار است 
  که احتياج نيست بطور طوالنی برايش توضيح داده شود.

به  يک کوپک ،روز پرداخت حقوق ھرکارگری در  ھربايد اين را به صورت سنت درآورد که 
ن کمک کند. بگذاريد اشتراک نشريه رواج يابد و بگذاريد آنھا که می توانند بيشتر نشريه کارگرا

اعانه بدھند اين کار را بکنند، ھمچنان که در گذشته اين کار را کرده اند. عالوه بر اين وضع و 
  بسيار اھميت دارد.» يک کوپک برای نشريه کارگران«رواج سنت 

اس منظم بودن آنھا در ھر روز پرداخت، بدون وقفه اھميت چنين کمکھايی بيش از ھمه بر اس
بودن و تعداد ھر چه بيشتر کارگرانی که در اين کمکھای منظم شرکت می کنند می باشد. 

که می تواند حاکی » اين يا آن مقدار کوپک«حسابھا می توانند در يک شکل ساده منتشر شوند 
نشريه کارگری اعانه داده اند و اگر اعانات از اين باشد که فالن تعداد کارگر در کارخانه ای به 

به عالوه اين يا آن تعداد کارگران، « بيشتری وجود داشت می تواند به ترتيب زير اظھار شود 
  »اين يا آن مقدار اعانه دادند.

برقرار شود، کارگران روسيه به زودی قادر می  يک کوپک برای نشريه کارگراناگر اين سنت 
به استاندارد خوب ارتقاء دھند. نشريات کارگران بايد اطالعات بيشتر و شوند نشريات خود را 

با ماھيت متفاوتی ارائه دھند، آنھا بايد ضميمه يکشنبه و غيره داشته باشند، آنھا بايد خبرنگاران 
خود را در دوما، در کليه شھرھای روسيه و در شھرھای بزرگ خارج داشته باشند. روزنامه 

پيشرفت کند و بھبود يابد، که اين بدون کمک حداکثر ممکن کارگران  مداومکارگران بايد بطور 
  که منظماً برای نشريه شان پول جمع آوری می کنند امکان پذير نيست.
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به ھمه نشان خواھد داد که چگونه کارگران در سراسر  کوپک کارگرانگزارشات ماھانه درباره 
می برند، چگونه آنھا به يک زندگی با فرھنگ  روسيه بی تفاوتی و خواب آلودگی خود را از بين

نه به معنی رسمی و نه به معنی ليبرالی کلمه. اين امکان پذير  –و ھوشيارانه چشم باز می کنند 
خواھد بود که به روشنی ببينيم چگونه توجه به جنبش دمکراتيک کارگران رشد می کند و 

ارگری خود را داشته باشند نزديک چگونه زمان آنکه مسکو و ديگر شھرھای بزرگ نشريات ک
  می شود.

ايم! اين نشريه بی ھمه چيز و بورژوازی بوده ]Kopekia ]۶ما بقدر کافی شاھد يکه تازی 
کاسبکارانه برای مدتی بيش از اندازه طوالنی حکومت کرده است. در اين شش ماھه کارگران 

تا چه حد عظيمی می توانند سن پترزبورگ نشان دادند که جمع آوری کمکھای جمعی کارگران 
يک کوپک موفقيت آميز باشند. بگذاريد نمونه آنان و ابتکار آنان بی فايده نباشد. باشد که سنت 

  پيشرفت کند و تقويت شود! کارگران برای نشريه کارگران
  

  امضاء : يک آمارگر
  

  مطابق با نسخه روزنامه منتشر شد
  نوشته شد ١٩١٢) ژوئيه ٢٧-٢۵(١۴-١٢در 

  پراودا ٨١و  ٨٠، ٧٩، ٧٨اره ھای در شم
  منتشر شد ١٩١٢اوت  ٢و  ١ژوئيه و  ٣١و  ٢٩

  ١٨مجموعه آثار لنين، جلد 
  

  توضيحات
  
نوشته شد. مکاتبات لنين با پراودا  ١٩١٢در نيمه اول ژوئيه » نتايج کار شش ماھه«مقاله  -١

به پراودا از ناشرين درباره انتشار اين مقاله باقی مانده است. لنين در يکی از نامه ھايش 
بخش به عنوان مقاالت جداگانه چاپ کنند و تنھا با  ۴درخواست می کند که مقاله را در 

اصالحاتی که به داليل امنيتی به عمل می آيد موافقت کرد. مقاله به شکلی که لنين پيشنھاد کرده 
  بود منتشر شد.

پترزبورگ چاپ شد و به دفعات در سن  ١٩١٢بلشويکی که از سال  قانونینشريه  – پراودا -٢
  دوباره منتشر شد. ١٩١٧بسته شد و از مارس  ١٩١۶. و در سال گشتمجبور به تغيير نام 

  در سن پترزبورگ چاپ می شد. ١٩١٢تا  ١٩١٠بلشويکی که از  قانونینشريه  – زوزدا -٣
انتخابات لنين به تھديد انحالل طلبان منشويک در مورد معرفی کردن کانديداھای خود در  -۴

  کارگری در مقابل کانديداھای بلشويک اشاره می کند. برای کوريایدومای چھارم 
۵- Appeal to reason )ای که توسط سوسياليستھای آمريکائی منتشر نشريه –) دعوت به عقل

تأسيس شد. ھيچ ارتباط رسمی با حزب سوسياليست  ١٨٩۵می شد و در ژيرارد کانزاس در 
نديشه ھای سوسياليستی را ترويج می کرد و در بين کارگران بسيار مورد آمريکا نداشت اما ا

  توجه بود. اوژن دبس از کسانی بود که برای آن مطلب می نوشت.
۶- Gazeta Kopekia (روزنامه کوپکی) يک روزنامه بورژوايی از نوع  – گازتا کوپکا

  شد.بسته  ١٩١٨در سن پترزبورگ منتشر شد. در  ١٩٠٨مطبوعات زرد. از 
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  کارگران و پراودا
  
  

  پراودا نتايج کار شش ماھه اش را قبال جمع بندی کرده است.
در  تنھادر طی تالشھای خود کارگران،  تنھااين نتايج اول از ھمه و باالتر از ھمه نشان داد که 

مه  –بعد از جنبش آوريل  تنھاطی غليان عظيم اشتياق آنان، اراده و سرسختی آنان در مبارزه و 
  کان داشت روزنامه کارگران سن پترزبورگ، پراودا، پديدار شود.ام

پراودا در جمع بندی، خود را به شروع از اطالعاتی درباره کمکھای مالی گروھی کارگران به 
از حمايت کارگران را برای  بخش کوچکینشريه روزانه شان محدود کرد. اين اطالعات تنھا 

حمايت معنوی و  –مستقيم بسيار با ارزش تر و مشکل تر ما آشکار می کند؛ آنھا درباره حمايت 
حمايت در جريان شرکت فردی، حمايت از سياست روزنامه، حمايت با ارائه موضوعات، بحث 

  کردن و پخش نشريه و غيره چيزی به ما نمی گويند.
ھی اما حتی اطالعات محدودی که در اختيار پراودا است نشان می دھد که تعداد بسيار قابل توج

ً از گروھھای کارگران خود را  به آن مرتبط کرده اند. بگذاريد يک نگاه کلی به نتايج  مستقيما
  بياندازيم.

  تعداد اعانات گروھھای کارگران به پراودا:
  

  ١۴  ١٩١٢ژانويه 
  ١٨  فوريه    ""
  ٧۶  مارس   ""
 ٢٢٧  آوريل   ""
 ١٣۵  مه        ""
  ٣۴  ژوئن    ""
  ٢۶  ژوئيه    ""

  ٢١  "" (تا نوزدھم)    اوت 

 ۵۵١  جمع
  

  گروه کارگری با کمکھای مالی خود از پراودا حمايت کردند. پانصد و پنجاه و يککال 
جالب خواھد بود اگر نتايج تعداد کلی ديگر جمع آوريھا و کمکھای کارگران را نيز جمع بندی 

اعتصابات مختلف ديده ايم. کنيم. ما مستمراً گزارشات پراودا را در مورد اعانات در حمايت از 
ھمچنين گزارشاتی در مورد گردآوری کمک برای قربانيان سرکوبھا، برای قربانيان معادن 
طالی لنا، برای ناشران منفرد پراودا، کمکھايی برای مبارزه انتخاباتی، برای کمک به قحطی 

  زده ھا و غيره و غيره.
نجا بسيار مشکل تر می کند، و ما ھنوز در طبيعت گوناگون اين کمکھا ارزيابی نتايج را در اي

وضعی نيستيم که بگوئيم آيا خالصه آماری می تواند تصوير رضايتبخشی از قضيه ارائه دھد يا 
زندگی نه. اما به ھر صورت واضح است که اين مجموعه کمکھای گوناگون بخشی اساسی از 

  را اشغال می کنند. کارگران
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انی ھستند که توسط شرايط سخت خارجی روسيه از يکديگر خوانندگان پراودا که اغلب آن کس
با نامه ھای کارگران  در رابطهمتفرق و مجزا ھستند، با نگاه به گزارشات کمکھای کارگران 

ای و اداری در تمام قسمتھای روسيه ديدی درباره چگونگی مبارزه پرولتاريای کارخانه
در دفاع از دمکراسی طبقه کارگر به دست  و مناطق گوناگون و چگونگی بيداری آنان ھای رشته

  می آورند.
پيشرفت به سوی آن نشريه ای است که وقايع نگاری زندگی کارگران  آغازپراودا اکنون تنھا در 

ً نشريه کارگران نامه  جنبه دائمی اش بشود. ھيچ شکی نمی تواند وجود داشته باشد که متعاقبا
درباره بيداری بخش ھای جديدی از پرولتاريا، درباره  ھايی درباره سوء استفاده در کارخانه ھا،

کمک برای اين يا آن بخش از جنبش کارگران، گزارشاتی در مورد ديدگاھھا و احساسات 
کارگران، مبارزات انتخاباتی، انتخابات نمايندگان کارگران، آنچه که کارگران می خوانند، 

  نمود. مسائل مخصوص مورد عالقه آنان و غيره دريافت خواھد
روزنامه کارگران يک عرصه کارگری است. کارگران بايد مسائل گوناگون زندگی کارگران 
بطور کل و مسائل دمکراسی طبقه کارگر بطور اخص را يکی بعد از ديگری در برابر تمام 
روسيه در اينجا مطرح کنند. کارگران سن پترزبورگ اين مبارزه را شروع کرده اند. اين از 

که پرولتاريای روسيه دارای اولين نشريه روزانه کارگران پس از سالھای سخت  انرژی آنھاست
رکود اجتماعی می شود. پس بگذاريد آرمان آنھا را پيش ببريم، متحداً از نشريه کارگران 
پايتخت، طاليه دار بھاری که می آيد وقتی که در تمام روسيه از شبکه سازمانھای کارگران با 

  شده باشد حمايت کرده و آنرا ارتقاء دھيم. نشريه کارگری پوشيده
  .خواھيم ساختروسيه را بسازيم و آنرا  اينبايد  ھنوزما کارگران 

  
  .stامضاء : 

  
  مطابق نسخه پراودا منتشر شد

  ١٩١٢اوت  ٢٩،  ١٠٣پراودا شماره 
  به زبان انگليسی ١٨جلد  ،مجموعه آثار لنين

  
  

  از تاريخ نشريات کارگران در روسيه
  
  

خ نشريات کارگران بطور جدائی ناپذيری با تاريخ جنبش دمکراتيک و سوسياليستی مرتبط تاري
است. از اينرو تنھا با شناخت مراحل عمده جنبش برای آزادی، درک اينکه چگونه تدارک و 

  ترقی نشريات کارگران از يک طريق معين پيش رفت و نه از طريق ديگر، امکان پذير است.
سيه از سه مرحله عمده مطابق با سه طبقه اصلی جامعه روسيه که تأثير جنبش آزاديبخش در رو

ً از ١خود را بر جنبش باقی گذارده اند، عبور کرده است.  تا  ١٨٢۵) دوره اشرافيت تقريبا
) دوره ٣و  ١٨٩۵تا  ١٨۶١) دوره رازنوچينيتسی يا بورژوا دمکراتيک، حدوداً از ٢، ١٨۶١

  ضر.تا زمان حا ١٨٩۵پرولتاريايی از 
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و ھرزن بودند. در آن زمان تحت  ]١[برجسته ترين اشخاص دوره اشرافيت، دسامبريست ھا
مردم «، »طبقات پائين«سيستم سرواژ صحبتی در مورد تمايز طبقه کارگر از توده سرف ھا، 

فاقد حق رأی، نمی توانست در ميان باشد. در آن زمان نشريات عمومی دمکراتيک » عادی
ھرزن پيشاھنگ نشريات کارگران (دمکراتيک  ]٢[آنھا کولوکول و در رأس قانونیغير

  پرولتاريايی يا سوسيال دمکراتيک) بودند.
ھمانگونه که دسامبريست ھا ھرزن را بيدار کردند، ھرزن و کولوکول او نيز به بيداری 

نمايندگان تحصيل کرده بورژوازی دمکرات و ليبرال که نه به اشرافيت بلکه  –رازنوچينيتسی 
ه طبقات کارمندان دولت، خرده بورژوازی شھری، تاجران و دھقانان تعلق داشتند، کمک نمود. ب

و.گ. بلينسکی يکی از پيشاھنگان رازنوچينيتسی بنا بود حتی قبل از الغاء سرواژ کال دست 
که فعاليتھای ادبی  ]٣[اشرافيت را از جنبش آزادی ملی کوتاه کند. نامه مشھور به گوگول

بود که  قانونیجمع بندی می نمود يکی از بھترين توليدات نشريات دمکراتيک غير بلينسکی را
  حتی تاکنون از اھميت عظيم و حياتی اش چيزی کاسته نشده است.

با سقوط سيستم سرواژ، رازنوچينيتسی بمثابه بازيگر اصلی در ميان توده ھا در جنبش 
که  ]۴[کراتيک ظاھر شد. نارودنيسمدم قانونیآزاديبخش بطور عام و خصوصاً در نشريات غير

با نقطه نظر رازنوچينيتسی مطابقت داشت به صورت خط غالب درآمد. نارودنيسم به عنوان 
يک گرايش اجتماعی ھيچگاه در جدا کردن خود از ليبراليسم در راست و از آنارشيسم در چپ، 

يش برد در مقايسه با موفق نشد. اما چرنيشفسکی که بعد از ھرزن ديدگاھھای نارودنيکی را پ
ھرزن يک گام بزرگ به پيش برداشت. چرنيشفسکی يک دمکرات بسيار پيگيرتر و سرسخت 
تر بود، نوشته ھای او از يک روح مبارزه طبقاتی اشتنشاق می کرد. او سرسختانه مشی افشای 

ان است. خيانت ليبراليسم را دنبال می کرد، مشی ای که امروزه مورد نفرت کادتھا و انحالل طلب
  او عليرغم سوسياليسم تخيلی اش انتقادگر فوق العاده عميق سرمايه داری بود.

که در محتوی  ندھای شصت و ھفتاد تعداد زيادی انتشارات مبارزه جو به خود ديددھه
کردند. » توده ھا«رزمنده و سوسياليستی تخيلی بودند و شروع به ترويج در بين  -دمکراتيک 

سيف، استپان خالتورين و ديگران در بين شخصيت ھای آن عصر بسيار کارگران، پيوتر آلک
برجسته بودند. به ھر حال، جريان دمکراتيک پرولتری، قادر به آزاد ساختن خود از مسير 
نارودنيسم نبود؛ اين امر تنھا بعد از اينکه مارکسيسم روسی شکل ايدئولوژيک گرفت (گروه 

جنبش کارگران به سوسيال دمکراسی پيوست )، و جريان دائم ١٨٨٣آزادی کار سال 
  سن پترزبورگ) امکان پذير گشت. ١٨٩۵-٩۶(اعتصابات 

اما قبل از گذار به اين دوره، که از آن زمان تاريخ نشريات کارگران در روسيه واقعاً آغاز می 
ه شود، ما ارقامی را نقل می کنيم که به نحو برجسته ای اختالفات طبقاتی بين جنبشھای سه دور

مربوطه را نشان می دھند. اين اعداد طبقه بندی اشخاص را که به جرائم سياسی متھم شده 
  (سياسی) بر حسب طبقه اجتماعی (طبقه) نشان می دھد. برای ھر صد نفر اين آمار را داريم:

 
  روشنفکران  کارگران  دھقانان بورژوازی شھری و دھقانیخرده   اشراف  

  ؟  ؟  ؟  ٢٣  ٧۶  ١٨٢٧ – ۴۶
١٨٨ – ٩٠۴  ٣٠٫۶  ۴۶٫۶  ١  ٧٫١۵٧٣٫٢  ٫١  
٩  ٨٠٫٩  ١٠٫٧  ١٩٠١ – ٣  ۴۶٣  ٫١۶٫٧  
١٩٠ – ٨۵  ٢  ٨٧٫٧  ٩٫١۴٫٢  ۴٧٫۴  ٢٨٫۴  
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) اشراف که اقليت ناچيزی از مردم بودند اکثريت ١٨٢٧-۴۶در دوره اشرافيت يا فئودالی (

%). در دوره رازنوچينيتسی، نارودنيکی ٧۶به حساب می آمدند (» سياسی ھا«عظيمی از 
) متأسفانه اعداد دھه ھای شصت و ھفتاد در دسترس نيستند) اشراف به مرتبه دوم ١٨٨۴-٩٠(

%). روشنفکران اکثريت ٣٠٫۶سقوط کردند اما ھنوز کامال درصد باالئی را تشکيل می دادند (
  از شرکت کنندگان در جنبش دمکراتيک محسوب می شدند.%) ٧٣٫٢(فوق العاده ای 

ن روزنامه سياسی مارکسيستی، ايسکرای قديم بود کارگران که دوره اولي ١٩٠١-٣در دوره 
ً دمکراتيزه شد (اشرافيت  پيشی گرفتند%) ٣۶٫٧%) از روشنفکران (۴۶٫١( و جنبش تماما

  %).٨٠٫٩» غيرممتاز«% و مردم ١٠٫٧
تغيير اين بود که  تنھا) ١٩٠۵-٨با پيشتر رفتن، می بينيم که در دوره اولين جنبش توده ای (

%) کنار زده ٩% در مقابل ٢۴٫٢%) توسط دھقانان (٣۶٫٧% در مقابل ٢٨٫۴(روشنفکران 
  شدند.

در خارج تشکيل شده بود،  ١٨٨٣سوسيال دمکراسی در روسيه توسط گروه آزادی کار که در 
تأسيس گرديد. نوشتجات اين گروه که در خارج و بدون سانسور چاپ می شدند، برای اولين بار 

ی از ايده ھای مارکسيسم که ھمانطور که تجربه تمام جھان نشان بطور سيستماتيک نتايج عمل
می دھد به تنھايی جوھر واقعی جنبش طبقه کارگر و ھدفھای آن را بيان می کند، گرفته و آن را 

عمال تنھا تالش برای ايجاد يک نشريه  ١٨٩۵و  ١٨٨٣توضيح می دادند. مدت دوازده سال بين 
يه عبارت بود از انتشار روزنامه سوسيال دمکراتيک سوسيال دمکراتيک کارگران در روس

بود اما تنھا دو شماره اش بيرون  قانونی، که البته غير١٨٨۵رابوچی در سن پترزبورگ در 
آمد. به سبب عدم وجود يک جنبش توده ای طبقه کارگر، زمينه ای برای رشد وسيع يک نشريه 

  کارگران وجود نداشت.
، زمان ١٨٩۵-٩۶کارگر با شرکت سوسيال دمکراتھا از بنيان يک جنبش توده ای طبقه 

اعتصابات معروف سن پترزبورگ آغاز می شود. در آن زمان بود که نشريات کارگران به 
معنای واقعی کلمه در روسيه پديدار شدند. مھم ترين نشريات در آن موقع عبارت بودند از 

(و نيز غيراقتصادی) يعنی » اقتصادی«جزوات غيرقانونی که اغلب آنھا برای تبليغات 
احتياجات و درخواستھای کارگران در کارخانه ھا و صنايع گوناگون اختصاص داشته و با 
ھکتوگراف تکثير شده بودند. واضح است که اين ادبيات بدون شرکت فعال کارگران پيشرو در 

ورگ در آن امر تھيه و توزيع آن نمی توانست وجود داشته باشد. بين کارگران فعال سن پترزب
زمان بايد از واسيلی آندريويچ شلگونف که بعداً کور شد و نتوانست با آن نيروی پيشين ادامه 

) ١٩٠٣-۵) و بلشويک (١٩٠٠-٣دھد و ايوان واسيليويچ بابوشکين، يک ايسکرائيست پرشور (
  به قتل رسيد، ياد شود. ١٩٠۶يا آغاز  ١٩٠۵که بخاطر شرکت در قيامی در سيبری در آخر 

واتی توسط گروھھا، محافل و سازمانھای سوسيال دمکراتيک که اغلب آنھا بعد از پايان جز
شناخته می شدند، منتشر می گشتند. » اتحاد مبارزه برای آزادی طبقه کارگر«به نام  ١٨٩۵

در کنگره نمايندگان سازمانھای منطقه  ١٨٩٨در » حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه«
  ]۵[سيس شد.ای سوسيال دمکراتيک تأ

طبقه کارگر شروع به پيدايش کردند: به عنوان مثال در  قانونیبعد از آن جزوات نشريات غير
در سن پترزبورگ پديدار شد و به دنبال آن  ]۶[رابوچی ليستوک سن پترزبورگ ١٨٨٧
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رابوچايا ميسل که پس از مدت کوتاھی به خارج انتقال يافت. از آن ھنگام تقريباً، درست تا 
ه انقالب، نشريات سوسيال دمکراتيک بطور مخفی درمی آمدند؛ اگر چه بطور منظم آستان

  سرکوب می شدند اما دوباره و دوباره در تمام روسيه ظاھر می گشتند.
 –يعنی بيست سال پيش  –روی ھم رفته، جزوات و نشريات سوسيال دمکراتيک آن زمان 

ای مشابه، ی کارخانه»افشاگريھا«د: پيشاھنگان مستقيم نشريات امروزين طبقه کارگر بودن
مشابه، برخورد مشابه در مورد وظايف جنبش طبقه » اقتصادی«گزارشات درباره مبارزات 

 ً  – دو جريان مشابه عمدهکارگر از نقطه نظر اصول مارکسيستی و دمکراسی پيگير، و نھايتا
  در نشريات طبقه کارگر. –مارکسيستی و اپورتونيستی 

يسته بدان نشده است، اينکه، به بل توجه است؛ حقيقتی که تا امروز توجه شااين يک حقيقت قا
بين  بالفاصله، )١٨٩۵-٩۶طبقه کارگر در روسيه ( ایتودهجنبش  محض به وجود آمدن

جدائی ای که در شکل و خصوصيات و  –جريانات مارکسيستی و اپورتونيستی جدايی ظاھر شد 
ً از  ھمانطور باقی مانده است. ظاھراً اين نوع  ١٩١۴تا  ١٨٩۴غيره تغيير کرد، اما اساسا

بخصوص جدائی و مبارزه داخلی بين سوسيال دمکراتھا ريشه ھای عميق اجتماعی و طبقاتی 
  دارد.

رابوچايا ميسل که در باال ذکر شد جريان اپورتونيستی روز را نمايندگی می کرد که به عنوان 
مباحثات ميان رھبران محلی جنبش طبقه کارگر در اکونوميسم شناخته شده است. اين جريان در 

ظاھر شد. و در خارج يعنی در جائی که بيداری کارگران روسی به شکوفائی  ١٨٩۴- ٩۵آغاز 
انجاميده بود، ظھور و تجمع اکونوميستھا با يک  ١٨٩۶ادبيات سوسيال دمکراتيک در آغاز 

ايسکرا است که اولين شماره آن در پايان يافت (که اين قبل از پيدايش  ١٩٠٠انشعاب در بھار 
  از چاپ خارج شد). ١٩٠٠آخر سال 

تاريخ دو جريان مارکسيسم و  ١٨٩۴-١٩١۴تاريخ نشريات طبقه کارگر در طی بيست سال 
تاريخ  درکسوسيال دمکراسی روسی (يا بھتر است بگوييم سرتاسری روسيه) است. برای 

 –خت، تنھا اسامی ارگانھای مختلف و نشريات نشريات طبقه کارگر در روسيه، آنچه که بايد شنا
نيست؛ بلکه  –نامھايی که ھيچ چيز به خواننده امروزی نمی دھند و به آسانی او را گيج می کنند 

  محتوی، طبيعت و خط ايدئولوژيک بخش ھای مختلف سوسيال دمکراسی را بايد شناخت.
) و رابوچيه دئيلو ١٨٩٧-١٩٠٠(ارگانھای اصلی اکونوميستھا عبارت بودند از رابوچايا ميسل

). رابوچيه دئيلو توسط ب. کريچفسکی که بعداً سنديکاليست شد، آ. مارتينف يک ١٨٩٨-١٩٠١(
» سوسيال دمکرات مستقل«منشويک برجسته و اکنون يک انحالل طلب و آکيموف اکنون يک 

  که در تمام اصول با انحالل طلبان موافق است، منتشر می شد.
و غيره) با اکونوميستھا می  ]٧[پلخانف و تمام گروه آزادی کار (نشريه رابوتنيکدر ابتدا تنھا 

، تا زمان دومين کنگره ١٩٠٣تا اوت  ١٩٠٠جنگيدند، و سپس ايسکرا به مبارزه پيوست (از 
  ). جوھر اکونوميسم دقيقاً چه بود؟.س.د.رک.ح.

قه کارگر يا فعاليت بطور خالصه اکونوميستھا ھمگی خواستار نوعی از جنبش توده ای طب
و اصرار بر » اقتصادی«روی اھميت فوق العاده تبليغات  آنھا برمستقل طبقه کارگر بودند، 

اعتدال و گام به گام کردن تبليغات سياسی تأکيد داشتند داشتند. ھمانگونه که خواننده می بيند، 
ً ھمان تکيه کالمھايی ھستند که امروزه انحالل طلبان، عرضه می کنند. به ھر حال،  اينھا دقيقا

در عمل اکونوميستھا يک سياست ليبرال کارگری را تعقيب می کردند که اساس آن بطور 
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موجزی توسط س. ن. پروکوپويچ يکی از رھبران اکونوميست آن زمان با اين کلمات بيان 
» مبارزه اقتصادی مخصوص کارگران است، مبارزه سياسی مخصوص ليبرالھاست.«شد:

که بيشترين سر و صدا را در مورد فعاليت مستقل طبقه کارگر و جنبش توده ای به اکونوميستھا 
راه انداختند، در عمل جناح روشنفکران اپورتونيست و خرده بورژوازی جنبش طبقه کارگر 

  بودند.
نفر متھم  ١٠٠در ھر  ١٩٠١- ٣اکثريت قريب به اتفاق کارگران از نظر طبقاتی آگاه که در 

روشنفکر، برعليه اپورتونيستھا، جانب  ٣٧ا تشکيل می دادند، در مقابل نفر آن ر ۴۶سياسی 
) شاھد تکامل برنامه حزب سوسيال ١٩٠١- ٣ايسکرای قديم را گرفتند. سه سال فعاليت ايسکرا (

دمکرات، تاکتيکھای عمده آن و اشکالی که با آنھا مبارزه اقتصادی و سياسی کارگران می 
ر ترکيب شود، بود. در طی سالھای پيش از انقالب، رشد توانست برمبنای مارکسيسم پيگي

نشريات کارگران به گرد ايسکرا و تحت رھبری ايدئولوژيک آن ابعاد عظيمی يافت. تعداد 
جزوات مخفی و نشريات چاپ شده غيرمجاز بطور فزاينده ای عظيم بود و به سرعت در تمام 

  روسيه افزايش يافت.
سم و پيروزی تاکتيکھای پيگير پرولتاريائی بر تاکتيکھای پيروزی کامل ايسکرا بر اکونومي

را به داخل صفوف سوسيال » ھمسفران«، جريان ١٩٠٣روشنفکری در  –اپورتونيست 
بمثابه بخشی از آن، در شکل  ،بر خاک ايسکرائيسمدمکراسی تسريع کرد؛ و اپورتونيسم 

  احياء شد.» منشويسم«
ايسکرائيستھا (اسم منشويسم از  اقليت) از ١٩٠٣(اوت .منشويسم در کنگره دوم ح.ک.س.د.ر

ايسکرا، شکل گرفت. منشويکھا در شکل  اپورتونيست مخالفانو از ميان ھمه  اينروست)
اندکی تغيير يافته به اکونوميسم برگشتند و البته تمام اکونوميستھايی که در جنبش باقی مانده 

  جمع شدند. بودند و در رأس آنھا آ. مارتينف در صفوف منشويکھا
تحت يک ھيئت تحريريه جديد پديدار شده بود، ارگان اصلی  ١٩٠٣ايسکرای نو، که از نوامبر 

ً اظھار داشت: بين «منشويسم گرديد. تروتسکی يک منشويک پر حرارت آن زمان صراحتا
) نشريات اصلی ١٩٠۵(]٨[وپريود و پرولتاری». ای قرار داردايسکرای قديم و نو دره

  که به تاکتيکھای مارکسيسم پيگير و به ايسکرای قديم وفادار ماندند. بلشويکی بودند
، سالھای انقالب، آزمونی بودند برای دو جريان عمده در سوسيال دمکراسی و ١٩٠۵-٧سالھا 

از نقطه نظر ارتباط واقعی با  –جريانھای بلشويکی و منشويکی  –در نشريات طبقه کارگر 
يک نشريه  ١٩٠۵ی پرولتری. در ابتدا در پائيز ھا دهکتيکھای توو به عنوان بيانی از تاھا  دهتو

سوسيال دمکراتيک نمی توانست به يکباره پديدار شود مگر اينکه راھش توسط فعاليتھای  قانونی
بودند باز شده باشد. اين حقيقت که نشريات  ھا هکارگران پيشرو، که در ارتباط نزديکی با تود

جريان از دو گروه  دونشرياتی مربوط به  ١٩٠٧و  ١٩٠۶، ١٩٠۵ قانونیسوسيال دمکراتيک 
خرده  –بودند، تنھا می تواند توسط دو مشی متفاوت در جنبش طبقه کارگر در آن زمان 

  توضيح داده شود. –بورژوائی و پرولتری 
يعنی در  –نسبی پديدار شدند » آزادی«طبقه کارگر در ھر سه دوره اعتالء و  قانونینشريات 

منشويکھا (ما تنھا نشريه اصلی از نشريات  ]١٠[بلشويکھا و ناکالوی ]٩[نواياژيزن ١٩٠۵پائيز 

                                                 

  م –منشويسم از کلمه روسی منشينستو مشتق شده که معنی فارسی آن اقليت است.  



٣٧  
 

و غيره که توسط بلشويکھا منتشر  ]١٢[، اخو]١١[ولنا ١٩٠۵بسيار را برمی شماريم)، در بھار 
  و ديگران که توسط منشويکھا منتشر شدند. ]١٣[نارودنايا دوما ١٩٠٧شدند و در بھار 

شويکھا در آن زمان، اخيراً توسط ل. مارتف در عبارت زير بيان شده است: جوھر تاکتيکھای من
منشويکھا ھيچ راه ديگری را که با آن پرولتاريا بتواند نقش سودمندی در بحران بازی کند، «

بجز ياری به دمکراتھای بورژوا ليبرال در تالشھايشان بخاطر ساقط کردن آن بخش ارتجاعی 
اما در اثنای اين کمک رسانی نيز پرولتاريا می  –سی، نمی ديدند طبقات توانگر از قدرت سيا

نوشته روباخين صفحه  »در ميان کتابھا«( »بايست استقالل کامل سياسی خود را حفظ کند.
به آنان انجاميد؛ در  وابستگی کارگرانبه ليبرالھا، به » ياری«). در عمل اين تاکتيکھای ٧٧٢

ری بودند. برعکس، تاکتيکھای بلشويکھا استقالل پرولتاريا را عمل اينھا تاکتيکھای ليبرال کارگ
در بحران بورژوازی با مبارزه بخاطر به اوج رساندن آن بحران، با افشای خيانت ليبراليسم، با 
آگاه کردن و متشکل نمودن خرده بورژوازی (بخصوص در روستاھا) برای خنثی نمودن اين 

  خيانت، تضمين کردند.
و خود منشويکھا منجمله انحالل طلبان امروز کولستوف، لويتسکی و  –اين حقيقتی است 

) توده ھای کارگران از رھبری ١٩٠۵-٧که در آن سالھا ( –ديگران مکرراً آنرا قبول کرده اند 
بلشويکھا پيروی کردند. بلشويسم جوھر پرولتری جنبش را بيان نمود و منشويسم جناح 

  ی آن بود.اپورتونيست، روشنفکری خرده بورژوائ
ما نمی توانيم در اينجا توصيف مفصل تری از محتوی و اھميت تاکتيکھای دو جريان در 
نشريات کارگران ارائه بدھيم. ما نمی توانيم کاری بيش از اثبات صحيح حقايق و مشخص 

  نمودن خطوط اصلی تکامل تاريخی انجام بدھيم.
ً يک قرن از تاري خ را در پشت سر دارد: اول؛ ماقبل نشريات طبقه کارگر در روسيه تقريبا

، يعنی جنبش بورژوا »دمکراتيک عمومی«پرولتری بلکه  نهکارگری و  نهتاريخ يعنی تاريخ 
دمکراتيک برای آزادی که به دنبال آن بيست سال تاريخ جنبش پرولتاريائی، دمکراسی پرولتری 

  يا سوسيال دمکراسی می آيد.
در يک شکل » ناگھان«ه وجود آمده است، نمی توانسته در ھيچ کجای دنيا که جنبش پرولتری ب

خالص طبقاتی و آماده چون مينروا از مغز ژوپيتر، پا به عرصه وجود بگذارد. تنھا در طی 
مبارزه طوالنی و کار سخت بخشی از پيشروترين کارگران، کارگران از نظر طبقاتی آگاه، 

آن از کليه ناخالصی ھا، محدوديتھا، قيود ايجاد و تقويت جنبش طبقاتی پرولتاريا، و پاک کردن 
و انحرافات خرده بورژوائی امکان پذير بود. پرولتاريا در کنار خرده بورژوازی می زيد و او 
در اثنائيکه خانه خراب می گردد، تعداد فزاينده ای از تازه واردين را به داخل صفوف پرولتاريا 

رھنگ ترين کشور سرمايه داری است که می فرستد. و روسيه خرده بورژوايی ترين و بی ف
تازه االن از دوره انقالب بورژوائی ای می گذرد که انگلستان بطور مثال در قرن ھفدھم و 

  فرانسه در قرن ھيجدھم و آغاز قرن نوزدھم گذراندند.
کارگران از نظر طبقاتی آگاه، که اکنون دست به کاری می زنند که نزد آنان عزيز و به آنان 

ست، يعنی ايجاد نشريه طبقه کارگر، و بر مبنای صحيح گذاردن و تقويت و پيشبرد آن، نزديک ا
  بيست سال تاريخ مارکسيسم و نشريات سوسيال دمکراتيک را در روسيه فراموش نخواھند کرد.

جنبش کارگران از دوستان سست عنصرش در ميان روشنفکران، آنھا که از مبارزه درونی بين 
اره گيری کرده و آنھا که فضا را از جيغ و دادھا پر می کنند و ھيچ سوسيال دمکراتھا کن
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ارتباطی با اين مبارزه ندارند، آزار ديده است. آنھا مردمان خوش نيت اما بی فايده ای ھستند و 
  فريادھای آنھا ھم بی فايده است.

مطالعه کامل و با تنھا با مطالعه تاريخ مبارزه مارکسيسم برعليه اپورتونيسم، تنھا با انجام يک 
جزئيات در مورد روشی که با آن دمکراسی مستقل پرولتری از درون بلبشوی خرده بورژوازی 

  سربر آورد، کارگران پيشرو می توانند آگاھی طبقاتی و نشريات کارگری شان را تقويت کنند.
  

  منتشر شد. ١٩١۴آوريل  ٢٢، ١شماره  رابوچیمطابق با نسخه 
  ٢٠ مجموعه آثار لنين، جلد

  
  توضيحات

  
انقالبيون اشرافی روس که برعليه سرواژ و استبداد می جنگيدند. آنھا يک  – دسامبريست ھا -١

  به وجود آوردند. ١٨٢۵دسامبر  ١۴شورش مسلحانه در 
(من زندگی را  !Vivos Vacoيک نشريه سياسی که تحت شعار  – (زنگ) کولوکول -٢

در  ١٨۶۵تا آوريل  ١٨۵٧گاريف  از اول ژوئيه ستايش می کنم!) توسط  ا.ی. ھرزن و ن.پ. ا
در ژنو به صورت ماھانه و گاه دو ھفته يکبار منتشر می  ١٨۶٧تا ژوئيه  ١٨۶۵لندن و از مه 

شماره)  ١۵نشريه در فرانسه منتشر می شد (کال  ١٨۶٨شماره از آن بيرون آمد. در  ٢۴۵شد، 
سخه منتشر شده و در تمام روسيه ن ٢۵٠٠با يک ضميمه تصادفی در روسيه. کولوکول که در 

می گشت، ستم استبداد و اجحافات و اختالس ھايی را که مأموران دولت انجام می دادند و 
استثمار ستمگرانه دھقانان توسط زمينداران را افشاء می نمود. کولوکول، ندای انقالبی را به 

  طبقات حاکم فرا می خواند. توده ھا می رساند و آنھا را به مبارزه برعليه حکومت تزاريستی و
کولوکول ارگان اصلی نشريات انقالبی بدون سانسور و پيشرو بود و نقش مھمی در پيشبرد 

  جنبش دمکراتيک و انقالبی و در مبارزه برعليه استبداد و سرواژ بازی می کرد.
 در پلی ١٨۵۵نوشته شد و برای اولين بار در  ١٨۴٧نامه بلينسکی به گوگول در ژوئيه  -٣

  آرنايازوزدا (ستاره قطبی) ھرزن منتشر گرديد.
يک جريان خرده بورژوائی در جنبش انقالبی روسيه که بين دھه ھای شصت  – نارودنيسم -۴

و ھفتاد قرن نوزدھم به وجود آمد. نارودنيک ھا می خواستند استبداد را نابود کنند و اراضی 
ه سوی رشد روابط سرمايه داری در روسيه مالکين را به دھقانان بدھند. و در عين حال تمايل ب

را انکار می کردند و در نتيجه دھقانان (و نه پرولتاريا را) نيروی عمده انقالبی می دانستند. آنھا 
کمونھای دھقانی را به عنوان نطفه سوسياليسم در نظر می گرفتند. نارودنيک ھا در تالشھايشان 

رفتند، اما » در ميان مردم«استبداد به دھات، برای فراخواندن دھقانان به مبارزه برعليه 
  ھيچگونه حمايتی در آنجا نيافتند.

در دھه ھای ھشتاد و نود نارودنيکھا يک سياست مسالمت با تزاريسم را پذيرفتند، آنھا منافع 
  کوالکھا را بيان می نمودند و مبارزه خصمانه ای را برعليه مارکسيسم پيش می بردند.

، می ١٨٩٨) مارس ١٣-١۵(١-٣منعقده در مينسک در  .ح.ک.س.د.ر منظور کنگره اول -۵
باشد. کنگره با حضور نه نماينده از شش سازمان: اتحاد مبارزه برای آزادی طبقه کارگر سن 
پترزبورگ، مسکو، يکاترينوسالو و کيف و از گروه رابوچايا گازتای کيف و از بوند تشکيل 
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کرد. رابوچايا گازتا را به عنوان ارگان رسمی حزب شد. کنگره کميته مرکزی حزب را انتخاب 
تأييد نمود، مانيفستی انتشار داد و اتحاديه سوسيال دمکراتھای خارج را به عنوان نماينده حزب 

  در خارج اعالم نمود.
از اين نظر اھميت داشت که تصميمات و مانيفست را تأييد و ايجاد  .کنگره اول ح.ک.س.د.ر

کرات روسيه را اعالم نمود و از اين طريق نقش مھمی در ترويج حزب کارگری سوسيال دم
انقالبی بازی نمود. به ھر حال کنگره يک برنامه يا طرح قوانين حزبی را تصويب نکرد. کميته 
مرکزی منتخب کنگره به زودی دستگير شدند و نشريه چاپی رابوچايا گازتا توقيف شد و 

مختلف مارکسيستی و ايجاد ارتباط بين آنھا برای بنابراين متحد کردن محافل و سازمانھای 
کنگره غيرممکن شد. يک خط واحد در کار سازمانھای منطقه ای و يک رھبری واحد مرکزی 

  وجود نداشت.
ارگان اتحاد مبارزه برای آزادی  – (بولتن کارگری سن پترزبورگ) سن پترزبورگ ليستوک -۶

در  ١٨٩٧در فوريه (ژانويه)  ١شماره  – طبقه کارگر سن پترزبورگ. دو شماره آن درآمد
  در سپتامبر در ژنو به شکل چاپی. ٢نسخه تکثير شده و شماره  ٣٠٠-۴٠٠روسيه به تعداد 

وظيفه ای که روزنامه در برابر خود قرار داد ترکيب مبارزه اقتصادی طبقه کارگر با 
  خواستھای وسيع سياسی و تأکيد بر ضرورت ايجاد حزب کارگران بود.

در خارج توسط اتحاديه  ١٨٩۶-٩٩يک مجموعه غيرمتناوب که در  – (کارگر) رابوتنيک -٧
سوسيال دمکراتھا به سردبيری گروه آزادی کار منتشر می شد. اين مجموعه به ابتکار لنين که 

با پلخانف و اکسلرد قرار گذاشت سمپوزيوم توسط گروه  ١٨٩۵در طی مسافرتش به خارج در 
نتشر شود، درمی آمد. لنين در بازگشتش به روسيه کار بيشتری در آزادی کار نوشته و م

سازماندھی حمايت از اين نشريه و فرستادن مقاالت و مکاتبات از روسيه به آن انجام داد. لنين 
و چند نامه تھيه کرده » فردريش انگلس«يک مقاله يادبود  ١٨٩۵قبل از دستگيريش در دسامبر 
د که برخی از آنھا (از آ.آ. وانايف، م.آ. سيلوين، س.پ. شسترين) و به رابوتنيک اھدا نموده بو

مجموعه منتشر شد. روی ھم رفته شش شماره رابوتنيک در سه  ۵-۶و شماره  ١-٢در شماره 
  شماره ليستوک رابوتنيکا منتشر شد. ١٠کتاب و 

ژانويه  ۴(١٩٠۴دسامبر  ٢٢که از  قانونیيک ھفته نامه بلشويکی غير – (به پيش) وپريود -٨
در ژنو منتشر می شد. ھجده شماره از آن درآمد. سازمانده،  ١٩٠۵) مه ١٨(۵) تا ١٩٠۵

سرپرست و الھام دھنده آن لنين بود. اعضاء ديگر ھيئت تحريريه و.و. وروسکی، آ.و. 
لوناچارسکی و م.س. المينسکی بودند. تمام مکاتبات منجمله آنھا که از کميته ھای منطقه ای 

ن. کروپسکايا منتقل می شدند. لنين محتوای روزنامه را با کلمات زير بيان کرد: بودند توسط 
ً با ايسکرای نو « خط وپريود خط ايسکرای قديم است. وپريود، به نام ايسکرای قديم قاطعا

عالوه بر مقاالت اصلی،  .)١٨٠مجموعه آثار لنين، ص  ٨نگاه کنيد به جلد »(مبارزه می کند
سياری برای وپريود نگاشت و ستون مکاتبات را بازنويسی نمود. برخی از لنين پاراگراف ھای ب

مقاالت توسط لنين با ھمکاری ديگر اعضاء ھيئت تحريريه (وروسکی، المينسکی و ديگران) 
نوشته شدند. بيش از شصت مقاله و ستون کوچک توسط لنين در وپريود انتشار يافت. برخی 

و آغاز انقالب در  ١٩٠۵) ژانويه ٢٢(٩که به حوادث  ۵و  ۴شماره ھا بطور مثال شماره ھای 
ً کال توسط لنين نوشته شدند. مقاله ھای او در وپريود اغلب در  روسيه می پرداختند تقريبا

  نشريات منطقه ای بلشويکی دوباره چاپ شده و يا به صورت جزوه و رساله انتشار می يافتند.
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يسم، اثبات دوباره اصول حزب، فرموله کردن نقش قابل توجھی که نشريه در برخورد به منشو
و روشن نمودن مطالبی که به وسيله انقالب اوج گيرنده مطرح می شدند و مبارزه برای تشکيل 
يک کنگره، در يک قطعنامه ويژه کنگره سوم حزب که برای ھيئت تحريريه قدردانی به ارمغان 

  پريود با پرولتری جايگزين شد.آورد، برشمرده شدند. بر طبق تصميم کنگره سوم، نشريه و
بود  .و ارگان مرکزی ح.ک.س.د.ر قانونی(پرولتاريائی) يک ھفته نامه بلشويکی غير پرولتاری

که بر طبق قطعنامه کنگره سوم حزب ايجاد شد. بنابر تصميم نشست سراسری کميته مرکزی 
) مه تا ٢٧(١۴از  ، لنين به عنوان سردبير آن تعيين گرديد.١٩٠۵مه)  ١٠آوريل ( ٢٧حزب در 

  بيست و شش شماره از پرولتاری بيرون آمد. ١٩٠۵) نوامبر ٢۵(١٢
پرولتاری خط ايسکرای قديم بلشويکی را پيش برد و پيوستگی کامل خود را با نشريه وپريود 

  حفظ کرد.
لنين در حدود نود مقاله و پاراگراف برای اين نشريه نگاشت. مقاالت او ماھيت سياسی نشريه و 

ايدئولوژيک و جريان بلشويکی آنرا مشخص کرد. لنين بار سنگينی از کار نشريه را به  پيام
لوناچارسکی،  –عنوان مدير و ناشر، با گرفتن کمک منظم از اعضاء ديگر ھيئت تحريريه 

  وروسکی و المينسکی، بر دوش کشيد.
ی واکنش نشان داد پرولتاری بالواسطه به تمام حوادث مھم در روسيه و جنبش کارگری بين الملل

و مبارزه خستگی ناپذيری را برعليه منشويکھا و ديگر عناصر اپورتونيست و رويزيونيست 
پيش برد. نشريه کار بزرگی در ترويج تصميمات سومين کنگره حزب انجام داد و نقش مھمی 

ور در متشکل کردن بلشويکھا از نظر تشکيالتی و از نظر ايدئولوژيک انجام داد. پرولتاری بط
پيگير از مارکسيسم انقالبی دفاع نمود و تمام موضوعات اساسی مربوط به رستاخيز انقالب در 

را روشن نمود و توده وسيعی از کارگران را به  ١٩٠۵روسيه را فرموله نمود. نشريه حوادث 
  مبارزه برای پيروزی انقالب برانگيخت.

کراتيک نمود. برخی از مقاالت لنين پرولتاری توجه قابل مالحظه ای به سازمانھای سوسيال دم
در اين نشريه توسط نشريات منطقه ای تجديد چاپ شده و به صورت جزوه توزيع گرديدند. 

معوق ماند. دو  ١٩٠۵انتشار پرولتاری به مدت کوتاھی بعد از مھاجرت لنين به روسيه در آغاز 
ينھا نيز شامل چند مقاله ) توسط وروسکی نوشته شدند. اما ھم٢۶و  ٢۵شماره آخر (شماره ھای 

  از لنين می شدند که بعد از مھاجرتش از ژنو منتشر گرديدند.
) ١۶(٣نوامبر) تا  ٩اکتبر( ٢٧بلشويکی که از  قانونیاولين نشريه  – (زندگی نو) نواياژيزن -٩

به صورت يک روزنامه در سن پترزبورگ منتشر می شد. لنين به مجرد  ١٩٠۵دسامبر 
در آغاز نوامبر سردبيری آنرا برعھده گرفت. نواياژيزن در واقع ارگان بازگشتش به روسيه 
بود و و.و. وروسکی، آ.و. لوناچارسکی و م.س. المينسکی و ديگران از  .مرکزی ح.ک.س.د.ر

نزديک با آن ھمکاری می کردند. ماکسيم گورکی يکی از ھمکاران فعال نشريه بود که به آنھا 
  کمکھای اساسی مالی ارائه کرد.

را به ھمراه » تجديد سازمان حزب«، اولين مقاله لنين ١٩٠۴نوامبر  ١٠نشريه در  ٩شماره 
داشت که با بيش از ده مقاله ديگر به قلم او ادامه يافت. تيراژ نشريه با وجود تعقيب مداوم به 

در  ٢٧شماره آن توقيف و نابود شدند، بعد از انتشار شماره  ٢٧تا از  ١۵می رسيد.  ٨٠٠٠٠
  آن به صورت مخفی بيرون آمد. ٢٨) دسامبر ممنوع شد و شماره ١۵(٢
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 ١٩٠۵) دسامبر ١۵(٢) نوامبر تا ٢۶(١٣يک روزنامه منشويکی که از  – (آغاز) ناکالو -١٠
در سن پترزبورگ منتشر شد. شانزده شماره آن بيرون آمد. نويسندگان و ناشرين نشريه د.م. 

د، ف.ی.د.ن، ل.ج. دوج، ن.ی. يوردانسکی، ل. ھرزنشتين و س.ن. ساکنيکوف و پ.ب. اکسلر
  مارتف، آ.ن. پوسف از جمله ھمکاران بودند.

ژوئن)  ۶مه ( ٢۴مه) تا  ٩آوريل ( ٢۶از که  قانونیيک روزنامه بلشويکی  – (موج) ولنا -١١
 ١٩٠۶) مه ١٨(۵در  ٩شماره از آن بيرون آمد. از ابتدای شماره  ٢۵ منتشر می شد. ١٩٠۶

کنگره چھارم و بازگشت لنين از استکھلم) در واقع نشريه توسط لنين نوشته می  (بعد از خاتمه
مقاله توسط او در نشريه انتشار يافت. افراد ديگر سردبيری عبارت بودند از  ٢۵شد. در حدود 

و سرانجام و.و. وروسکی و م.س. المينسکی. ولنا مورد سرکوبھای مکرر پليسی قرار گرفت 
  بلشويکی وپريود جای آن را اشغال نمود. قانونینشريه  يل شد.توسط حکومت تزاری تعط

) ٢٠(٧ژوئيه) تا  ۵ژوئن ( ٢٢بلشويکی که از  قانونیيک روزنامه  – (پژواک) اخو -١٢
شماره  ١۴در سن پترزبورگ به جای روزنامه توقيف شده وپريود منتشر می شد.  ١٩٠۶ژوئيه 

وشته می شد که مقاالتش در ھر شماره ظاھر می از آن بيرون آمد. در واقع نشريه توسط لنين ن
  را نيز ھدايت می نمود.» کتاب و مجله«شدند. لنين ھمچنين بخش 

تقريباً ھر شماره نشريه مورد سرکوب قرار می گرفت. دوازده تا از چھارده شماره نشريه توسط 
  پليس توقيف شد.

 -ر سن پترزبورگ در مارس يک روزنامه منشويکی که د – (دومای خلق) نارودنايا دوما -١٣
به جای روسکاياژيزن توقيف شده منتشر شد. بيست و يک شماره نشريه بيرون  ١٩٠٧آوريل 

  آمد.
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