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 قيام مسلحانه و تاکتيک ما

 
  
 

"      ستا در حال حاضر به لزوم قيام مسلحانه دست يافته"جنبش انقالبی، 
روز بيش از پيش   سوم حزب ما شکل گرفت هرىـ اين انديشه که در کنگره

ای هکنار قيام  انقالب سوزان تر گشته و در گوشه وىشعله. تأييد می گردد
، ) Lodz(ـ سه روز سنگر بندی و نبرد خيابانی در لودز .موضعی برمی انگيزد

) Ivano- Woznessensk( زنسنسکُو ــ کارگر در ايوانوو  هزارهاده اعتصاب 
 ،"قيام اودسا"که به برخوردهای اجتناب ناپذير و خونينی با ارتش منجر شد، 

، ) Libau( ناوگان در ليبوىشورش در ناوگان دريای سياه و در بين خدمه
  طوفانی قريب الوقوعىای نويد دهندهها نشانههـ اين )TIFLIS( تفليس ی"هفته"

می شود و  نزديک تر و تر شکل مقاومت ناپذير نزديکه طوفانی که ب. هستند
م پرقدرت و پاکساز خود تمام امروز وفردا در روسيه مستقر خواهد گشت، و با َد

 یاستبداد را از روا هنا را جاروب خواهد کرد و ننگ قرهپوسيدگی و گنديدگی
 تحکيم اشکال گوناگون ،ای تزاريسمهآخرين تالش .خلق روسيه خواهد شست

 اختناق، اعالم حکومت نظامی در نيمی از کشور، برافراختن هرچه بيشتر
ای ها و وعدههی درجلب ليبرالئاه و همزمان با آن سخنرانیای دارهچوبه
سرنوشتی که تاريخ برايش تعيين  نخواهند توانست او را از ، اصالحاتىفريبنده
 روزهای آخرينش را سپری می کند، طوفان اجتناب ، استبداد. نجات بدهند،کرده

نظام نوينی که به پشتيبانی تمامی خلق در حال زايش است و انتظار . ناپذير است
  . نوسازی و دگرگون سازی را با خود دارد

ا قرار می دهد، مسائلی که اين طوفان قريب الوقوع در برابر حزب م
ای خود را با احتياجات جديد زندگی وفق هتاکتيک چگونه بايد سازمان و کدامند؟

 شروع ىداد، تا بتوان به شکل فعال تر و سازمان يافته تری در قيام که نقطه
؟ آيا ما به عنوان بخش پيشرو طبقه که نه تنها  شرکت کرد،الزم هر انقالبی است

قالب است، برای رهبری قيام بايد ابزارهای پيشاهنگ بلکه نيروی اصلی ان
  خاصی ايجاد کنيم ويا مکانيسم کنونی حزب برای اين منظور کافی است؟

ست و بايد ا چند ماهی است که حزب ما در برابر اين سئواالت قرار گرفته
 در برابر حرکت خود بخودی سر که برای کسانی. گوی آنها باشد  جوابًاسريع

 اهداف حزب را فقط در دنباله روی از  برای کسانی کهورند،آتعظيم فرود می
 پيشرو و ىکه به عنوان يک دسته حرکت زندگی خالصه می کنند، برای کسانی
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اين آگاه می بايست در پيشاپيش حرکت می کردند و حال يدک کشيده ميشوند، 
آنها می گويند که قيام خود بخودی است، نه می توان آن . سئواالت مطرح نيستند

 عملی که از پيش آماده شده باشد ی سازمان داد و نه آماده کرد، هر برنامهرا
آگاهانه است ی اای مخالفند زيرا اين پديده"برنامه" آنها با هرگونه ( توهم است 

ای ه زندگی اجتماعی که راه، نيروستىو هدر دادن بيهوده)  "خودبخودی"و نه 
به . کشاند ا را به نيستی خواهدای مهی را دنبال می کند تمام برنامهاناشناخته

خود مسلح  " ى قيام، ايدهى وتبليغ به انتشار ايدهنظر آنها ما بايد تنها با ترويج
 کسی که بخواهد، .اکتفا کنيم" رهبری سياسی"ا و به عهده گرفتن هتوده" نشد

  .خلق به طغيان در آمده را به عهده خواهد گرفت" تکنيکی"  رهبری
اين جواب مخالفين       بری را به عهده نگرفته بوديم؟ ا تاکنون اين رهمآيا 

بديهی است که اقدام به يک کاروسيع تبليغی و . است" سياسيت دنباله روی" 
. ترويجی و دردست گرفتن رهبری سياسی پرولتاريا امری کامأل ضروری است

ما فی کلی از اين قبيل محدود کردن به اين بر ميگردد که يا ئولی خود را به وظا
       ، در برابرمان قرار می دهدًازندگی مستقيمکه ى اگوئی به مسئله جواب از

 ىايمان با ضروريات مبارزههکه از وفق دادن تاکتيک می گريزيم و يا اين
بديهی .  ابعاد وسيعی می گيرد، خود را عاجز نشان می دهيمًاانقالبی، که سريع

چنين بايد سعی   برابر کنيم، وهماست امروزه ما بايد تبليغات سياسی خود را ده
که کم کم به   را"خلق" کنيم که نه تنها پرولتاريا بلکه اقشار بسيار ديگری از

 ىما بايد سعی کنيم که ايده.  به خود جلب کنيم،سوی انقالب کشيده می شوند
 دهيم ولی ما نمی توانيم هضروری بودن قيام را در ميان تمام طبقات جامعه اشاع

بتواند از انقالب، که درجهت  که پرولتاريا تفا کنيم، برای اينبه همين اک
که پرولتاريا   طبقاتی او پيش می رود، بهره برداری کند، برای اينىمبارزه

 آتی او را برای سوسياليسم ى مبارزهىبتواند رژيم دمکراتيکی که حداکثر زمينه
ست، ا جمع شدهسازد، پرولتاريا که اپوزيسيون چپ حولش فراهم می کند برقرار

 رهبری .مبارزه قرارگيرد، بلکه راهنما و رهبر قيام باشد  تنها در مرکز نهبايد
ى  جديدى چنين وظيفهًا، دقيقتکنيکی و تدارک مشخص قيام در تمام روسيه

و اگرحزب ما بخواهد رهبر حقيقی . به پرولتاريا تحميل می کندست که زندگی ا
و نبايد از انجام اين وظايف جديد شانه کارگر باشد، نمی تواند ى سياسی طبقه

  .خالی کند
بنابراين برای رسيدن به اين هدف چه بايد کرد؟ اقدامات اوليه ما چه بايد 

  باشند؟
، با صرف بخشی از ای ما مسئله را عمًالهکنون تعداد زيادی از سازمان تا

  ماىمبارزه. ندانيرو ابزارهای خود برای مسلح کردن پرولتاريا، حل کرده
ی رسيده که ضرورت مسلح شدن برای همه روشن ابرعليه استبداد به مرحله
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بايد به  .آگاهی به ضرورت مسلح شدن کافی نيستولی به تنهائی . ستا شده
 بدين خاطر .برابر حزب قرار داد  عملی را درى وظيفه،روشن وصريح طور

 کردن خلق،  و بدون وقفه، در جا شروع به مسلحًاای ما بايد فورهاست که کميته
، سازماندهی محلی ای مخصوص که بدين کار خواهند پرداختهايجاد گروه

        که ايسکرا طوری ما نبايد همان. ا بکنندهبرای بدست آوردن اسلحه و زرادخانه
 )Iskra (  شوق سوزان " ی جديد به ما توصيه می کند، فقط خلق را مسلح به

 سوم حزب برايمان ىفی که کنگرهئظا بر طبق وما بايدعمًال. کنيم" مسلح شدن
دست " فعاالنه ترين اقدامات برای مسلح کردن پرولتاريا " ست، به اتعيين کرده

تر خواهد بود که با  برای حل اين مسئله قبل از هرچيز برای ما آسان. يمبزن
به پرحرفی  اگر واقعأ مسلح شدن را جدی بگيرد و( فراکسيون مخالف حزب 

ای سوسيال دمکرات هو چه با سازمان) اکتفا نکند " ن شوق مسلح شد" روی 
ای ارمنی و غيره، که همان اهداف را پيش روی خود هملی مانند فدراليست

تاکنون کوششی از اين نوع در باکو بعد از . برسيم، به يک توافق نداقرارداده
 ىکشتار فوريه با تشکيل کميسيونی برای سازماندهی تسليحات، به وسيله

   ١)Logtchakiste( ىو کميته) Balakhany - Bibi - Eibat ( ما، گروه  ىکميته
 اهست چنين اقدام مهم و سختی بايد به هر قيمتی با صرف تالشا انجام گرفته

ا نبايد هسازماندهی شود، و ما فکر می کنيم که اختالفات بين فراکسيون
به . ردندبخصوص مانع اتحاد تمام نيروهای سوسيال دمکرات بر اين اساس گ

موازات افزايش انبارهای اسلحه، سازماندهی پيدا کردن و ساختن اسلحه در 
ای نبرد پرداخت تا از هطور جدی به تشکيل گروهه چنين ب کارخانه، بايد هم

به هيچ وجه نبايد به کارهائی از قبيل پخش . ای بدست آمده استفاده کنندهاسلحه
که ما امکانات مالی کم داريم  وجه به اين داد، با تا اجازههمستقيم اسلحه بين توده

 اسلحه از نيروهای پليس خيلی مشکل است ما موفق نخواهيم گشت ىو مصادره
. ای ما بيهوده خواهند بودهتا قشرهای هر چند غير مهم را مسلح کنيم، و کوشش

.  نبرد تشکيل دهيم وضع به کلی فرق خواهد کردىاما اگر ما يک سازمان ويژه
ا در طول قيام هاين گروه. ا را فراخواهند گرفتهرد سالح کاربُِ،دای نبرهگروه

دستجات  ،چه به صورت خود بخودی شروع شود و چه از قبل تدارک ديده باشد
 گرد آمده و تحت ،بپا خاسته اصلی پيشاهنگی خواهند بود که به دور آنها خلق

  آنها و هم تجربه و روح سازماندهیىبه شکرانه.رهبريشان به نبرد می پردازد
                                                 

 بر اثر ١٨٨٧ که درسال  )Gntchak( ارمنی    ـ عضو حزب خرده بورژوائی١
در ماورای قفقاز اين حزب که خود را . دانش جويان ارمنی درژنو بوجود آمدهاى کوشش

به نام حزب سوسيال دمکرات ارمنی معرفی نموده يک سياست انشعاب طلبانه را در 
 اين حزب ماهيتش ١٩٠٧ـ ١٩٠٥بعد از انقالب . ددرون جنبش کارگری به پيش می ُبر

  .تغيير کرده وبه يک گروه ناسيوناليست ارتجاعی تبديل گرديد
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 خوب مسلح بودنشان، استفاده از نيروهای خلق بپا خاسته و ىچنين به شکرانه
رسيدن به هدف فوری ما يعنی مسلح کردن تمامی خلق و به ثمر رساندن 

 انبارهای ًاآنها سريع.  عمل از پيش تدارک شده ميسر خواهد گشتىبرنامه
چه که  و هرآن... ره ، مؤسسات عمومی و دولتی، پست، مرکز تلفن و غياسلحه

  . کرد برای پيشرفت آتی انقالب الزم خواهد بود را تصرف خواهند
 را فرا ای نبرد نه فقط زمانی که قيام انقالبی تمامی شهرهاما اين گروه

 قيام کم اهميت تر ىضروری هستند، بلکه نقش آنان در آستانه ،ستا گرفته
خود را  م که استبداد که اعتبارياشش ماه است که ما به اين اعتقاد رسيده. نيست

جامعه از دست داده، به منظورمقابله با انقالبيون تمامی درميان تمامی طبقات 
ی يا تمامی اانرژی خود را برای بسيج نيروهای سياه کشور يعنی اوباش حرفه

آنها توسط پليس  .گرفته است عناصر متعصب و ناآگاه در ميان تاتارها به کار
شده و سعی در ارعاب مردم و ايجاد جوی نامساعد برای مسلح و پشتيبانی 

گوئی   جوابىهدای نبرد ما بايد هميشه آماهسازمان. جنبش آزاديبخش می کنند
گونه اعمال بر      در تبديل انزجاری که اين به اعمال اين نيروهای مرتجع بوده و

ه در ای نبرد مسلح کهگروه. می انگيزند به يک جنبش ضد دولتی کوشا باشند
ای خلقی قرارگرفتن را هلحظه آمادگی به خيابان آمدن و در پيشاپيش توده هر

ست ا  سوم تعيين کردهی هدفی که کنگرهیدارند، به راحتی می توانند از عهده
  سازماندهی مقاومت مسلحانه در برابر باندهای سياه صد نفره" يعنی برآيند

)Cents - Noirs (جعی که توسط دولت و به طور کلی تمامی عناصر مرت
ای دولت همصوبه راجع به روشی که بايد در برابر تاکتيک(  ." ميشوند رهبری

يکی . ٢)مراجعه شود به اطالعيه ( ، ). انقالب، مورد نظر قراردادىدر آستانه
ای نبرد ما و به طور کلی هر سازمان خاص نظامی، هاز وظايف اصلی گروه

که  یا و هم آهنگ کردن آن با برنامهنطقهقيام برای هر مريزی  بايد برنامه
پيدا کردن نقاط ضعف  .مرکزيت حزب برای تمام روسيه تنظيم کرده باشد

، بررسی نطقهم تقسيم نيروها در حريف، مشخص نمودن نقاط شروع حمالت ما،
ـ تمام اينها بايد برای احتراز از غافلگير شدن از قبل انجام  ـ شهریدقيق نقشه

. ايمان نيسته فعاليت سازمانى بررسی دقيق اين جنبهدراينجا مجال. گيرند
 عمل بايد توأم با پخش وسيع ىنگهداری اکيد اسرار مربوط به برنامه

 خاص نظامی و کامأل ضروری برای نبردهای خيابانی در ميان هاىدانستنی
مان متوسل ايهما بايد به نظاميان عضو سازمان بدين منظور. پرولتاريا باشد

                                                 
ى و جلسات کميتهها ، کنفرانسهاو تصميمات کنگرهها ـ مراجعه شود به قطعنامه٢

 ٤٥شوروی، بخش اول چاپ ششم زبان روسی ص ) بلشويک ( مرکزی حزب کمونيست 
  ١٩٤٠سال 
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ديگر که به علت استعداد و نين می توانيم به بسياری از رفقای چ ما هم. شويم
.  متوسل گرديم، می توانند در جهت اين هدف مفيد واقع شوند،آمادگی طبيعيشان

ی برای قيام می تواند نقش رهبری سوسيال دمکراسی اتنها چنين تدارک گسترده
امل برای نبرد تنها يک تدارک ک. ضمين کندترا در نبردهای بين خلق و استبداد 

اجازه خواهد داد که برخوردهای مختلف خود را با پليس و ارتش  به پرولتاريا
تبديل به يک قيام عمومی خلق برای برقراری يک دولت موقت انقالبی به جای 

سياست "   پرولتاريای سازمان يافته، عليرغم وجود پيروان. دولت تزاری نمايد
دست گرفتن رهبری تکنيکی و   درتمام کوشش خود را برای" دنباله روی

اين است شرط الزمی که به ما اجازه خواهد . سياسی قيام مبذول خواهد داشت
 طبقاتی ما به پيش می رود بهره ىداد تا از انقالبی که در جهت منافع مبارزه

  .برداری نمائيم 
  
  
  
  

  ١٥ـ ١٠ شماره "مبارزه پرولتاريا                                                 " 
   ـ ژوزف استالين ـ از ١٩٠٥                                                  ژوئيه 
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  بورژوازی دام می گسترد
  
  
  

اشخاص کار آمد در امورشهری و " ی مرکب از ادر اواسط سپتامبرکنگره
 ى جديدی به رهبری يک کميته٣" حزب"در اين کنگره . منعقد گرديد" روستائی

کنگره              . وجود آمده ای محلی در شهرهای مختلف بهمرکزی و با ارگان
های خود را تعريف کرد وفراخوان "تاکتيک" را تصويب نمود و " یابرنامه"

 قرار است به خلق ابالغ ، از تخم درآمدهًاجديد" حزب"وشت که اين ی ناويژه
حزب خود " اشخاص کارآمد در امورشهری و روستائی"به طور خالصه . کند

  .را تشکيل دادند
  چه کسانی هستند؟ نام آنان چيست؟ " اشخاص"اين 

  .اهبورژوا ليبرال
  ا چه کسانی هستند؟ هبورژوا ليبرال

  .بورژوازی ثروتمندنمايندگان طبقاتی آگاه 
ثروت آنان . ما می باشندى بورژوازی ثروتمند دشمنان غير قابل مصالحه

واضح است . ست، شادی آنان بر رنج ما استوار استابر بنياد فقر ما پا گرفته 
 آگاهانهما خواهند بود که ى  دشمنان قسم خورده،که نمايندگان طبقاتی آگاه آنان

  . سعی بر نابودی ما دارند
متشکل از دشمنان خلق تأسيس شده و قصد صدور " حزب"ک پس ي

  .فراخوانی را برای مردم دارد
  اين آقايان چه می خواهند؟  در فراخوان خود چه تبليغ می کنند؟

به اين معنی . ازجنبش سوسياليستی متنفر هستند.آنان سوسياليست نمی باشند
برای مرگ و زندگی که آنان خواهان تقويت نظام بورژوازی بوده و در پيکاری 

به اين دليل است که آنان از سمپاتی و همدردی زيادی . عليه پرولتاريا می باشند
  .در محافل بورژوازی برخوردارهستند

                                                 
ـ حزب اصلی بورژوازی ليبرال ) حزب کادت  ( دمکرات مشروطه خواهحزب  ـ ١

ا تحت پوشش يک دمکراتيسم قالبی و با هکادت.  تأسيس شد١٩٠٥دراکتبر . سلطنت طلب
سعی کردند دهقانان را به طرف خود جلب " آزادی خلقی" ناميدن خود به عنوان حزب 

بعدها . مشروطه حفظ کنندآنها کوشش کردند تزاريسم را به شکل يک سلطنت . کنند
بعد از پيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر . امپرياليسم شدند حزب بورژوازیها کادت

  .د انقالبی بر عليه جمهوری شوروی متشکل کردند ضهاىو شورشها کادتها، توطئه
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يعنی آنان قصد .  ازجمهوری دمکراتيک متنفرند.آنان دمکرات نيز نيستند
ده تقويت تاج وتخت تزار را داشته، با اشتياق به پيکار عليه دهقانان ستمدي

به اين دليل است که نيکالی دوم رئوفانه به آنان اجازه داد که اجالس . مشغولند
  .را برگزار نمايند" حزب"ى خود را منعقد و کنگره

تمامی آن چه که آنان می خواهند اين است که اختيارات تزار تا حدی کاهش 
رد در مو. يابد، و تنها به شرطی که اين اختيارات به بورژوازی منتقل گردد

ند که بايد حتمأ به عنوان دژ قابل اطمينان بورژوازی اتزاريسم آنان بر اين عقيده
به اين دليل . باقی بماند. ثروتمند، که از آن بر عليه پرولتاريا استفاده می کند

ى سلسله"خود اظهار می دارند که " ىطرح اساسنامه" است که آنان در 
يعنی آنان خواهان يک قانون اساسی . "بايستی خدشه ناپذير باقی بماندا هرومانف

  .ُدم بريده با يک سلطنت محدود هستند
ندارند که به " اعتراضی"حضرات بورژوا ليبرال به اين نکته هيچ گونه 

به اين شرط که مجلس نمايندگان مردم تحت . رأی داده شودى مردم اجازه
ای هکوششمجلس نمايندگان ثروتمندان باشد، که اين دومی حتمأ تمام ى سلطه

مجلس نمايندگان مردم به کار خويش را برای تغيير و خنثی کردن تصميمات 
ما به دو : " خود اعالم می دارندى برای اين است که آنان در برنامه. خواهد برد

  " مجلس نياز داريم 
خواهند بود اگر آزادی سخن، " لعاده شادمانافوق"حضرات بورژوا ليبرال 
به اين شرط که آزادی برای اعتصاب کردن . شودبه مطبوعات و مجامع داده 

حقوق انسان و  " ى برای اين است که آنها تا اين حد در باره. محدود شود
آزادی ى سخن سرائی می کنند، اما هيچ چيز قابل فهمی در باره" شهروندان

          ی در مورداای بچگانه و ريا کارانههاعتصابات نمی گويند به جز صحبت
  .مبهم" اقتصادیاصالحات "

خود را از دهقانان نيز دريغ        ى اين عاليجنابان عجيب وغريب صدقه
         گونه  ای مالکان به دهقانان انتقال يابد هيچهآنان به اين که زمين. نمی دارند

ا را از اربابان بخرند و هندارند، به اين شرط که دهقانان اين زمين" اعتراضی" 
اشخاص "مشاهده می کنيد که اين "  رايگان دريافت دارندبه"نه اين که آن را 

  بدبخت تا چه حد نيکو کارند؟ " واالمرتبه
اگر آنان زنده بمانند و تمام اين آرزوهايشان را تحقق يافته ببينند نتيجه آن 
ى خواهد بود که اختيارات تزار به دست بورژوازی افتد و حکومت مطلقه

اين است مقصود    .  بورژوازی تبديل شودىتزاری به تدريج به حکومت مطلقه
به همين دليل است که آنها حتی ". اشخاص کارآمد درامور شهری و روستائی" 

آرام سازی " در خواب نيز از انقالب خلق در امان نيستند و تا اين حد در مورد 
  .صحبت می کنند" روسيه 
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لع، تاريک طا" اشخاص شخيص"با اين احوال تعجب آور نيست که اين 
همان طور که می دانيم . چنين اميدهائی را به باصطالح دومای دولتی دارند

دومای تزاری نافی انقالب خلق است و اين بسيار به سود بورژوازی ليبرال ما 
ى زمينه" اندک مقداری"همان طور که می دانيم دومای دولتی .خواهد بود

ن همان چيزی است که فعاليت را برای بورژوازی ثروتمند فراهم می سازد و اي
به همين دليل است که آنان . ای ما اين قدر به آن احتياج دارندهبورژوا ليبرال

 که ای خود را بر اين فرض می گذارندهو جهت همه فعاليت" برنامه"تمامی 
ورشکستگی دوما به طور اجتناب ناپذيری به نقش . دوما وجود خواهد داشت

به اين دليل است که آنان اين  .ر خواهد شدآنان منج" ایهنقشه" برآب شدن تمام 
به اين دليل است که به ما اندرز می دهند که . قدر از تحريم دوما وحشت دارند

اشتباه : "آنها از دهان رهبرشان باکوشکين می گويند. به درون دوما برويم
" اشتباه عظيمی"حقيقتأ " عظيمی است که اگر به درون دومای تزاری نرويم

 اما برای چه کسی؟ برای مردم يا برای دشمنان مردم؟  سئوال اين .خواهد بود
  . است

" اشخاص کارآمد در امور شهری و روستائی"نقش دومای دولتی چيست؟ 
  دراين مورد چه می گويند؟

دوما ى  وظيفهاولين و اصلی ترين: "آنان در فرا خوان خود می گويند
رأی : "ار می دارند کهآنان در همان فراخوان اظه" اصالح خود دوما است

دهندگان بايستی انتخاب شوندگان را مجبور کنند، که خود را به انتخاب 
  ". خواست اصالح دوما را دارند  اولیدرجهکانديداهائی متعهد کنند که در 

در تدوين " چه می تواند باشد؟ اين که دوما بايستی " اصالحات"ماهيت اين 
ت و حق کنترل فعاليت وزيران، دارای دولی قوانين و در بحث درآمد و هزينه

 یدر درجهو به عبارت ديگر انتخاب شوندگان بايستی " .کالمی تعيين کننده باشد
! دوما" اصالحات"اين است معنای .   گسترش اختيارات دوما را تقاضا کننداول

معنای گسترش . چه کسی وارد دوما خواهد شد؟ عمدتًا بورژوازی بزرگ
بنابراين . شنی تقويت سياسی بورژوازی بزرگ می باشداختيارات دوما به رو

بورژوا : به مردم می گويند" اشخاص کارآمد در امور شهری و روستائی"
 اول به یا را برای دوما انتخاب کنيد و به آنان بياموزيد که در درجههليبرال

به نظر می آيد که ما قبل از هرچيز و بيش از ! تقويت بورژوازی ياری رسانند
اين است . ای خودمانهو آن هم با دست.  بايد به تقويت دشمنانمان بپردازيمهمه

بايد بگوئيم . آن چه حضرات بورژوا ليبرال امروزه انجام آن را توصيه می کنند
حقوق مردم ِچی؟  چه کسی به آن بپردازد؟ ! ايست" دوستانه"خيلی ى توصيه

ند کرد، می توانيم اوه، حضرات بورژوا ليبرال مردم را نيز فراموش نخواه
  پس از ورود به دوما وپس ازو آنها ما رامطمئن می کنند که ! مطمئن باشيم



١٠

اين . "تثبيت جايگاه خود، آنان تقاضای حقوق برای مردم نيز خواهند نمود
 ،ی از اين قبيلابا سخنان سالوسانه" اشخاص کارآمد در امور شهری و روستائی

پس به اين دليل که آنان به ما اندرز ... نداميدوار به تحقق اهداف خود می باش
  ...قدرت دوما را گسترش دهيم اول یدر درجهميدهند که 

هرچه دشمن انجام آن را به ما توصيه می کند، برای ما مضر :  ببل گفت
به روشنی رفتن به درون دوما . دشمن به ما می گويد وارد دوما شويم.  است

  می گويد اختيارات دوما بايد گسترش دشمن به ما. برای ما مضر خواهد بود
آن . يابد، و اين روشن است که گسترش اختيارات دوما برای ما مضر خواهد بود

چه که ما بايستی انجام دهيم عبارت است از تخريب اعتقاد و اعتماد به دوما و از 
آن چه ما نياز داريم گسترش اختيارات دوما . اعتبار انداختن آن در چشم مردم

اگر دشمن به ما به شيرينی سخن می گويد . بلکه گسترش حقوق خلق استنيست 
نامعينی را می دهد بيانگر اين است که او در حال دام " حقوق"ى و وعده

محکمی برای او ی ای خود قلعههگذاردن عليه ماست و می خواهد ما با دست
  .ا چيزی بهتر از اين انتظار نداريمهاز بورژوا ليبرال. بسازيم

ا هکه تاکتيک بورژوا ليبرال" ائیهسوسيال دمکرات"آن ى ما در بارهاما ش
قزاقستانی که " اقليت " ىيد؟ شما در بارهئرا به ما موعظه می کنند چه می گو

 دشمنان ما را تکرار می کند چه ميگوئيد؟ اين ىکلمه به کلمه نصايح موذيانه
ومای دولتی را به دما رفتن : "قزاقستانی می گويد" اقليت" چه که  است آن

اين درست آن چيزی است  ). ٧ى  ــ صفحهکنفرانس دوم" ( ضروری می بينيم
  ".ضروری می بينند"که حضرات بورژوا ليبرال 

اگر کميسيون بوليگين حق انتخاب :  " به ما توصيه می کند" اقليت" همان 
خالت  اعطا کند ما بايستی در اين انتخابات د تنها به طبقات متملکنمايندگان را

انقالبی انتخاب شوندگان را مجبور به انتخاب کانديداهای هاى کنيم و با شيوه
و سرانجام . مترقی نمائيم و در زمسکی سابور تقاضای يک مجلس مؤسسان کنيم

ممکن زمسکی سابور را مجبور کنيم که يا يک مجلس مؤسسان ى به هر وسيله
) ١ ــ  شماره  سيال دمکرات سو (خود را چنين مجلسی اعالم کندبر پا کند و يا 

به عبارت ديگر حتی اگر تنها طبقات متملک از حقوق انتخاباتی برخوردار 
حتی اگر فقط نمايندگان طبقات متملک در دوما تجمع کنند، ما هنوز . شوند

بايستی تقاضا کنيم که به اين مجمع نمايندگان طبقات متملک اختيارات يک 
حقوق خلق محدود شود بايستی هنوز سعی حتی اگر ! مجلس مؤسسان داده شود

نيازی به گفتن نيست که اگر ! کنيم اختيارات دوما را حتی االمکان گسترش دهيم
کانديداهای "حق انتخاب تنها به نمايندگان طبقات متملک اعطا شود انتخاب 

  .کالمی پوچ خواهد بود"  مترقی
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ا را ه همين حرفا همههمان طور که در باال مشاهده کرديد، بورژوا ليبرال
  .توصيه می کنند

" اقليت" ند و يا اا منشويک شدههيا بورژوا ليبرال:  از دو حال خارج نيست
  .قزاقستانی ليبرال شده

ا با هجديدالتأسيس بورژوا ليبرال" حزب"به اين ترتيب شکی نيست که 
  ...مهارت به دام گستردن مشغول است

ن اين دام، افشای آن برای آن چه که اکنون بايد انجام دهيم داغان کرد
  .دشمنان ليبرال مردم استعليه  ی بی امان براهمگان و دست يازيدن به مبارزه

  
  

   اکتبر١٥ ــ ١٢ شماره ــ " پيکار پرولتاريا                                     " 
  )کليات آثارــ جلد يکم  ( ١٩٠٥                                     

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


