
 

  ١٩٠۵سال )  ژوئن٢٧ (يه ژوئ١٠، ٧شماره " یایپرولتار"

  ٣۴۴ــ٣٣۵، ص ١٠ کامل آثار، چاپ پنجم، جلد مجموعه

  
  لنين. ای. نوشته  و

  

 !ی و دولت انقالبی انقالبارتش

  

 در راه گسترش جنبش ی و بزرگید انقالب، گام جدیبه سو" ينپوتمک "ی رزمناو زرهیدن در اودسا و گروقيام

 دولت يل و تشکيام به قی و دعوت هايام به موقع بودن پیدادهارو.  استيش به پی نظام استبداديه علیانقالب

 يه دمکرات روسيال حزب کارگر سوسوم کنگره سيمای در سیا آگاه پرولتاریندگان نمای دعوت هایموقت انقالب

 ین ای عمليت اهمیقالب آتش انیدشعله ور شدن جد.  کردیيد تأی بخشيرتخطاب به مردم را با سرعت ح) ١(

 از سر يه که اکنون روسی را در لحظه ای مبارزان انقالبیف کند وظای سازد و ما را وادار می ها را روشن ميامپ

 . يم کنين تر معيق گذراند، دقیم

  

 و سازمان یرد پذی چشم ما قوام می جلویدادها، رويخته خودانگیان جرير مردم، تحت تأثی مسلحانه همگانيامق

 ير خشم و نفرت توده ناآگاه، غیعنی شورش ها ی مظهر مبارزه مردم با نظام استبدادیگانه که یآن زمان. یابد یم

 ین تری جنبش مترقۀ بمثابی جنبش کارگراام. يست بودند، چندان دور نی وحشی و گاهيختهمتشکل و خودانگ

 يال آگاهانه سوسیتاسيون و آژيغاتتبل.  پا فراتر نهاده استیی مرحله ابتداین با سرعت از ایا،طبقه، پرولتار

 و ی خود را به مبارزه متشکل اعتصابیشورشها جا.  استيده کار خود را کرده و اثر خود را بخشیدمکراس

 و یا سال، پرولتارین چندی طی نظاميانه وحشيدادگریهایب.  داده استستبدادی نظام ايه علياسیتظاهرات س

. يساختند آماده می مبارزه انقالبی اشکال عالیو آنها را برا"  کردندی ميتبتر" را ی شهریافراد ساده و معمول

 کرد و یز را لبرملی صبر ۀ مردم را به ورطه آن انداخت، کاسی، که حکومت استبدادیتبهکارانه و ننگ آور) ٢(جنگ 

 ی واقعيابانی خیيکارهاپ.   بعمل آمدی تزاريان مردم در برابر سپاهۀ در جهت مقاومت مسلحانه تودییتالشها

 از یی اواخر نمونه هاين در هميباواقفقاز، لودز، اودسا و ل. ید نبردها در سنگرها آغاز گرديان،مردم با سپاه

نقش .  شدی مبدل مياممبارزه ضمن رشد و اعتالء به ق.  بما نشان دادندی مليجان و شور و هی پرولتریقهرمان

ارتش به .  را هم باز نکندی خود ارتش تزاری توانست چشمهای نميس نقش چاکران پلی، آزاديمان دژخينننگ

 سربازان و يان میتاسيون اعتراض افسران، آژيره، افراد ذخيان از عدم اطاعت، طغیابتداء موارد. تزلزل پرداخت

 ی واحدهایدن از گلوله باران برادران خود ـ کارگران ـ مشاهده شد و سپس گرویی هنگ هایا یی گروهان هاامتناع

 . ید آغاز گرديام، قیارتش به سو

  

 ی نظاميروی بار واحد بزرگ نين نخستی است که در آنجا براین اودسا همانا در اير اخیدادهای رويم عظاهميت

 يرنگ و نيله به هر گونه حيز،دولت به اقدامات جنون آم.  يوست تمامًا آشکارا به انقالب پی، ــ رزمناو زرهیسمتزار

 کمک يز چيچه.  را در همان آغاز آن، خاموش سازدیان ناويام دارد و قی را از انظار مردم مخفدیدا رویندست زد تا ا

 خود امتناع یفرستاده شده بودند، از مبارزه برضد رفقا" ينپوتمک "ی رزمناو انقالبيه که علی جنگیناوها. نکرد

 ق غرۀ، و فرمان تزار دربار"ينپوتمک" شدن يم تسلۀ در اروپا درباریی با اشاعه خبرهایدولت استبداد. یدندورز

ناوگان به سواستوپل بازگشت و دولت با .  رسوا کرديان جهانۀ در انظار همی فقط خود را بکلی،کردن رزمناو انقالب

 است که افسران یع را خلع سالح کند؛ شای جنگی و ناوهاید را مرخص نمایان خواهد ناویعجله و شتاب م

 شده، يمکه تسل"  پوبدونوستسیگئورگ " ی استعفاء داده اند؛ در رزمناو زرهیجمع بطور دستياه سیایناوگان در

 يان با سپاهيری کرده اند؛ موارد درگيام قیان و کرونشتادت هم ناويباوادر ل. باز هم اغتشاش آغاز گشته است



 

 از یبوعات خارجمط.  کنندیجنگ م) يباوادر ل( سربازان يه و کارگران در سنگرها علیان است؛ ناویروبه فزون

دولت .  دهندیخبر م) يرهو غ" آلکساندر دوم"، "ينينم ("ی جنگی از ناوهایگر دۀ عدیکشورش و اغتشاش در 

 دولت توانسته است بدست آورد، ین که فعًال ايتی موفقینبزرگتر.  مانده استیایی دريروی بدون ناوگان نیتزار

بعنوان " ينپوتمک "یاما رزمناو زره. ب باز داشته است انقالی مجدانه بسویش است که ناوگان را از گراینا

 ین مسلم، ايقت حقین که داشته باشد ای مانده و صرفنظر از هر سرنوشتی انقالب باقیرمحوطه غلبه ناپذ

 .  بعمل آمده استی هسته ارتش انقالبيل در جهت تشکی است که تالشيان ما عی نکته براینمهمتر

 يننخست.  بردی نمين را از بیداد روین ايت بر انقالب اهمی جزئی هايروزی پچگونهي هييقی، اقدامات تضهيچگونه

 و همه يه انقالب، در برابر انظار سراسر روسی ارتش بسویدنگرو). ٣ (يم گذشتيکنگام برداشته شده و از روب

 در ناوگان یدادهال رو حتمًا به دنبای انقالبارتش یجاد ای مجدانه تر براید جدیتالشها.  نقش بسته استيان،جهان

 يع و وسيم کنيبانی تالشها پشتین از ايرو ما آنست که با تمام نيفۀحاال وظ.  صورت خواهد گرفتياه، سیایدر

 و به یم آگاه سازی در مبارزه راه آزادی ارتش انقالبی همگانيت و دهقانان را از اهمیا پرولتاری توده هاینتر

 مردم را بر افرازند که قادر است توده ها را بخود جلب ی همگانیچم آزاد پریيم ارتش کمک نماین از اییواحدها

 .  را منکوب خواهند کردی را متحد سازد که نظام استبداد تزاريروهاکند و ن

  

 ی مليام قی ـــ مراحل رشد و اعتالی ارتش انقالبی ـــ واحدهايابانی خی ها ـــ تظاهرا ت ـــ نبردهاشورش

 ۀ که هميست نکته بدان معنا نین است که ایهیبد. یم ايدهما باالخره به مرحله آخر رسحاال .  روندیبشمار م

 دارد، در یادی زی های جنبش هنوز خامير،نخ.  شودی خالصه می عالید مرحله جدینجنبش تمامًا در ا

 يل بدان معناست که امواج مقدم سیناما ا.  هستیم قدی آشکار شورشهايات اودسا هنوز خصوصیدادهایرو

 یندگان بدان معناست که نماینا.  استيده رسینظام استبداد"  گاه و دژيهتک" بخود آستانه یگر حاال ديختهخودانگ

 انجام ۀ فشار جنبش روزافزون تا مرحلیر بلکه زیک مالحظات تئوریۀگر نه برپای مردم حاال دی خود توده هايشقدمپ

 کارها ۀ همیحکومت استبداد.  انديده دشمن ملت روس رس بای مبارزه قطعۀ مبارزه، تا مرحلید جدیوظابف عال

 است و برانگيخته يان مردم را به مبارزه مسلحانه با سپاهی متمادی مبارزه انجام داده، سالهاین تدارک ایرا برا

 . یند آی ميرون بی ارتش انقالبی واحدهايان خود سپاهياناز م.  درودی آنچه را که کاشته، مینکا

  

 ی براين و همچنی جنگ داخلی را که برای نظامی را اعالم کنند، رهبريام است که قین واحدها اینا يفۀ و وظکار

 را يام کنند و قیجاد مردم ای مبارزه آشکار همگانی برایی گاه هايه الزم است، به توده ها بدهند، تکیگرهر جنگ د

 ين تأمياسی کامل سیاز خاک کشور ـــ آزاد ی کوچکسبتًابه نقاط همجوار منتقل سازند و ابتداء اقًال در بخش ن

 ين پائی قشرهای انقالبيت بپردازند و دامنه خالقی استبداديده نظام پوسی و تحول انقالبی و به دگرگونیندنما

 دارند، اما در دوران انقالب در صفوف اول گام ی شرکت کميت خالقینمردم را که در دوران صلح و مسالمت، در ا

 تنها با طرح ید، جدیف وظاین تنها با درک ای ارتش انقالبیواحدها.  گسترش دهنديشتر چه ب دارند و هریبر م

 ین در ایو دولت انقالب.  باشندی گاه دولت انقالبيه کامل برسند و تکيروزی توانند به پی آنها مۀمتهورانه و گسترد

 ی نظامی رهبری و برای مبارزه جنگیرا بی انقالبتشار.  ضرورت مبرم داردی همانند ارتش انقالبی مليام قۀمرحل

 بدان جهت ضرورت دارد یارتش انقالب.  الزم استی، حکومت استبدادی نظاميروی نیای بقايه مردم علیتوده ها

 ی، کنونۀ در مبارزيرو نی توان حل کرد و سازماندهی ميرو را تنها با توسل به زور و نیخیکه مسائل بزرگ تار

 یه همسای کشورهای نظاميروهای نی، حکومت استبدادی نظاميروی نیایبر بقاعالوه .  استیسازمان نظام

 .  کرديم باره بعدًا صحبت خواهیندر ا.  طلبدی از آنها استمداد میگرهستند که دولت در حال سقوط روس حاال د

 یسم از دست تزاری که ارتش انقالبی مردم ابتدا در آن بخشی توده هاياسی سی رهبری برای انقالبدولت

 که ياسی تحوالت سی آغاز فوری برایدولت انقالب. گرفته است، و بعدًا در سراسر کشور، الزم و ضرور است

 و واقعًا ی مجلس مؤسسان واقعشکيل تی مردم، برای انقالبی خوداداری برقراریانقالب به خاطر آنهاست، ـــ برا



 

 است، ضرورت يرممکن اراده مردم، غين راستنياکه بدون آنها ب" یهاییآزاد" معمول داشتن آن ی برای،همگان

 قطع ی کرده و واقعًا و تمامًا با نظام استبداديام از مردم که قی آن بخشياسی اتحاد سی برایدولت انقالب. دارد

 باشد ی تواند فقط موقتی البته می سازماندهینا.  آن الزم استياسی سماندهی سازیرابطه کرده اند، برا

 توسط مردم، يت فعالی اعمال اراده مردم، برای که به نام مردم زمام حکومت را برايز نیقالب دولت انیکههمانطور

 با هر اقدام تنی ناگسسيوند در پيدرنگ بید بای سازماندهیناما ا.  باشدی تواند فقط موقتی ميرد، گیبدست م

 یق به تعوی ايقه دقی برایت توان حی را نمياسی سی و رهبرياسی آغاز شود، چونکه اتحاد سيام قيز آميتموفق

 از یسم کامل مردم بر تزاريروزی پی کرده اند برايام که قی بر مردمياسی سی رهبری فوری برقرارینا. انداخت

 .  نداردی آنها، دست کميروهای بر نی نظامیرهبر

  

قدرت تعقل و تفکر  ی که تا اندازه ای مردم بر هر کسۀ و تودی طرفداران نظام استبداديان مۀ مبارزیی نهانتيجۀ

 تازه آغاز ی جدۀ که مبارزيریم بگیده نکته را نادین اید ما نبایول.  استیهیخود را حفظ کرده باشد، روشن و بد

آنچنان " ی هايسماورگان "ی و هم دولت انقالبیهم ارتش انقالب.  بزرگ در انتظار ماستیش شود و آزمایم

 یافته رشدی مدنی و مستلزم آنچنان خودآگاهيچيدهؤسسات پ آنچنان میجاد روند و مستلزم ای بشمار میعال

 ی انتظارين ما چنير،نخ.  بودی خطا و اشتباه میکجا، در یف وظاین ايح و صحیهستند که انتظار انجام ساده و فور

 يال که سوسيم هستياسی سيت تربی و غالبًا نامرئی و بطئيگيرانه آن کار پيت اهمیابی ارزبه ما قادر یم،ندار

 مردم را به دل راه يروی به نينان عدم اطمیداما ما نبا.  همواره به آن پرداخته و همواره خواهد پرداختیمکراسد

 يروی که انقالب چه نيم باشته به خاطر داشید که در حال حاضر خطرناکتر است، ما باينانی عدم اطميم،بده

 کوته نظران را از کنج خلوت، از یخی،ت تار پرتوان و با عظمیدادهای دارد که روی روشنگر و سازماندهيمعظ

.  وسعت نظر باشندی دارد که افراد فعال و دارای کشد و آنها را وامی ميرون بزور بیرزمينها و از زیرشيروانيهاز

 يفهوظ.  کندی ميت افراد کشور را تربياسی، تر از ده ها سال دوران رکود سامل زودتر و کیماهها انقالب گاه

 را ید جدیف وظايت باشد، اهميشرو و پيشقدم پيتی تربين آنست که همواره در امر چنیبقه انقالبرهبران آگاه ط

 در یر ناپذاب که بطور اجتنیی هايتعدم موفق.  ما، دعوت کندیی هدف بزرگ نهای بسويشرویروشن سازد و به پ

 یر ماست، فقط راه حل عمل در انتظای دولت موقت انقالبيل و تشکی ارتش انقالبیجاد ای برای بعدیتالش ها

 عاطل مانده اند، ين بار سنگیر زینک و تازه نفس مردم را که اید جديروهای دهد، فقط نی میاد مسائل را به ما ینا

 .  مسائل جلب خواهد کردین حل ایبرا

  

 آشنا بوده و از انگلس یخ با تاری که تا اندازه ايست دمکرات نيال سوسيچه. يرید را در نظر بگی نظامکارهای

 و يزات فراوان تجهيت اهمی، معلومات نظاميم عظيت اهمۀ رشته درس گرفته باشد، دربارین در ايراستاد کب

 ین در ايت کسب موفقی مردم و طبقات مردم برای که توده های ايله بعنوان وسی و سازمان نظامی نظاميکتکن

 ی دمکراسيالسوس.  بدل راه نداده استید، هرگز شک و ترد کنندی از آن استفاده میخی بزرگ تاريریهایدرگ

 است مواجه نشده بود، یده که آغاز گردی جنگ داخلیط با شرايکه تنزل نکرده، و مادامی نظامیهرگز تا توطئه باز

 ی دمکرات ها مسائل نظاميال سوسۀاما حاال هم). ۴( قرار نداده بود يت اول اهمرجه را در دیهرگز مسائل نظام

 ی مسائل و آشنا ساختن توده هاین ای اول قرار داده اند، بررسی از جاهایکی اول بلکه در ی اگر هم نه در جارا

 يين تعی برای نظامیل و از وسای از معلومات نظامید بایارتش انقالب. مردم با آنها را در دستور روز قرار داده اند

 .  استفاده کندی مسئله ـــ مسئله آزادین و مبرم ترين حل نخستی ملت روس، برایتمام سرنوشت آت

 يح ضمن تقبی دمکراسيالسوس.  کندی نظر احساسات بجنگ نگاه نکرده و نمۀ هرگز از نقطی دمکراسسوسيال

 جامعه به طبقات يکه داند مادامی میت حل مسائل مورد اختالف بشريانه وحشيوۀ جنگها بمثابه شیقطع

 استثمار، ین بردن اين از بیاما برا. یرندفرد هست، جنگها اجتناب ناپذ استثمار فرد از يکه شده، ماداميمتقس

 اجتناب ۀ ما، جنبی کنند، برای و در همه جا خود طبقات استثمارگر و حاکم و ستمگر آنرا آغاز ميشهجنگ که هم



 

باند  ی هست که منافع سلسله خاندان پادشاهان، اشتهایانهجنگ ماجراجو.  تا جنگیمجنگ دار.  داردیرناپذ

 جنگ یگانه هم هست که یجنگ.  کندی و ارضاء مين را تأمی دارمایه سریی قهرمانان سودجویغارتگر، هدفها

تنها .  ستمگران و اسارت گران مردم استيه رود ـــ جنگ علی به شمار می داریه سرماۀ در جامعیقانون

 ينتنها خائن.  و محکوم کننديحا تقب ری جنگين توانند اصوًال چنی ميليسترها و فيالپروران ها و خيستاوتوپ

 مردم برکنار ۀ اعمال ارادی از جنگ ــ جنگ برايه توانند حاال در روسی کنند می ميانت خی که به آزاداییبورژو

 ی واحدهايل آغاز کرده و قادر خواهد بود خودش با تشکيه را در روسیبخش آزادير جنگ کبین ایاپرولتار. باشند

سته اند، با جلب دهقانان، با سرشار ساختن يو که بما پیانی سربازان و ناوی واحدهایت با تقوی،ارتش انقالب

 يجان و شور و هی شوند با روح قهرمانی میده و آبديل تشکی جنگ داخلی شعله هايان که در ميهافراد روس

 .  آنرا ادامه دهدیت، بشری و سعادت تمامیمبارزان راه آزاد

  

 ين دارد و همچنی تازگی، انقالبيروهای نی نظامی هم مانند مسئله سازماندهی دولت انقالبيل مسئله تشکو

 ی کار هم، هر ناکامیندر ا.  توسط مردم حل شودید تواند و بای مسئله هم میناما ا. مشکل و بغرنج است

کنگره سوم حزب کارگر .  خواهد شدیج و توسعه نتايت ها و وسائل، و سبب تثبيوه شيل موجب تکمیجزئ

 کرده و خاطرنشان ساخته يين را تعید حل مسئله جدی کلیط در قطعنامه خود، شرايه دمکرات روساليسوس

حزب ما برنامه حداقل دارد، برنامه .  حل آن پرداختی برای عملیط شرایجاد و ای به بررسید بایگراست که حاال د

 بخاطر ی مبارزه آتی آنرا برایا پرولتارکه) ی بورژوازیعنی (مکراتيک که در چارچوب انقالب ديهاستکامل آن دگرگون

 و ی اساسی برنامه، خواست هایناما در ا.  الزم دارد، کامًال و فورًا قابل اجراستياليستیانقالب سوس

نکته مهم آنست که .  مستقل هستی جزئی خواستهایا و ی اساسی مشتق از خواست های جزئییخواستها

 ین ای مطرح گردد تا هدف های اساسی همانا خواست های،ب دولت موقت انقاليل تشکبرای یدر هر تالش

 ین به کورذهن تری و روشن به قاطبه مردم و حتيق مختصر و دقی آن در فرمولهای مردمی همگانیفدولت و وظا

 . توده، نشان داده شود

  

ر دولت  برنامه هیکترین و نزدياسی به پرچم سید اشاره کرد که بای ما الزم است به شش نکته اساسبنظر

 مردم در آن شش نکته به ی انقالبيروی توجه و عالقه مردم را به آن جلب کند و تمام نید مبدل گردد و بایانقالب

 .  متمرکز شوديفه وظینمثابه مبرمتر

  

 ياسی، سیآزاد) ٣مسلح ساختن مردم،)  ٢ مردم، یمجلس مؤسسان همگان ) ١:   قرارندین شش نکته از ااین

 ی انقالبی هايتهکم) ۶روز کار هشت ساعته، ) ۵ و محروم از حقوق کامل، یده ستمدیها کامل ملت یآزاد) ۴

 سلسله یک از ی حاکلهایی شش نکته جنبه نمونه دارد و فقط در حکم سرفصین است که ایهیبد.  دهقانان

 نکات ین بودن ای ووافی کافیما مدع.  دارندی فوتی است که ضرورتيک دمکراتی به جمهوريل نیتحوالت برا

الزم است که . یم کامًال روشن سازی مسلم اصلیف وظايت اهمۀ فکر خود را درباريم خواهی بلکه فقط ميستيم،ن

 ی ايه تکين کند ـــ بدون چنيه توده طبقه کارگر و دهقانان تکبر مردم، ين پائی بکوشد بر قشرهایدولت انقالب

 ما، برحذر داشتن يفهوظ.  مردم، صفر و کمتر از صفر استیب دولت بدون ابتکار انقالین تواند پا برجا بماند، اینم

 آن ن کنندگايان که خود بیفور" ياليزاسيونسوس "يرنظ( مهمل ی ولیبنده فری و وعده هایمردم از ماجراجوئ

 قابل انجام بوده و واقعًا ی است که واقعًا در لحظه کنونی حال طرح تحوالتين، و در ع) کنندیمفهومش را درک نم

 آنها را متشکل ی انقالبيترا بحرکت درآورد و فعال" مردم "ید بایدولت انقالب.  انقالب الزم استی مبانيم تحکیبرا

 ين بلکه همچنی سرنوشت فرهنگيين نه فقط حق تعت شناخیعنی یده ستمديتهای کامل ملیآزاد. سازد

معمول داشتن روز کار هشت ساعته ( کارگر ۀ طبقیت حمای موجبات انجام اقدامات مبرم براين آنها، تأمياسیس

 دهقانان بدون توجه به اعتراض مالکان، ــ بنظر ما ۀ انجام اقدامات بنفع تودين، و سرانجام تضم) آنهاستيننخست



 

 سه نکته اول که ۀدربار.  آنها را بخصوص خاطرنشان سازدید بای که هر دولت انقالبی عمده ات است نکاينچن

 ی ضرورت انجام تحوالت حتۀما دربار. يم زنی ندارد، حرف نمیح و تشريح به توضاجي روشن است، و احتیبقدر کاف

 تحوالت هزار بار مهمتر از ملی انجام عيم، زنی نمی حرفیم بدست آورده ایسمدر منطقه کوچک که مثًال از تزار

 ینک که ايم کنیجه م نکته توینما فقط به ا.  است، و البته هزار بار هم مشکلتر استيفست و مانيانيههرگونه ب

 ی بمعنایدبا. یم مان بوجود آوری مردمی همگانیف وظایکترین درباره نزديح تصور صحیل فورًا و با تمام وسایدبا

 ی کافی دولت انقالبيل در دوران قبل از تشکی دعوتينچن( به مبارزه یکامل کلمه بلد بود نه فقط با دعوت کل

 و مستقل آنها، به ی به انجام فوريک، تحوالت دمکراتین تری اساسدرنگي به انجام بيمبلکه با دعوت مستق) بود

 . مردم مراجعه کرد

  

 يت و تثبيام قيق توفی برایکسان هستند که به ی مدال، و دو ارگانیک دو طرف ی و دولت انقالبی انقالبارتش

.  گردندیح مطرح شوند و تشریب و انقاليگير پی شعارهایگانه بعنوان ید دو شعار حتمًا باینا.  آن، الزمندیجنتا

.  کمیسته و زبدگان شایادند زياناما مدع. نامند ی هستند که خود را دمکرات میادیاکنون در کشور ما افراد ز

 که صادقانه ی افرادیعنی ی واقعی تعداد دمکرات های ولیادند،ز) ۵" (حزب دمکرات مشروطه خواه"لفاظان از 

 يکار به پیهستند و قادرند با دشمنان حکومت مردم و مدافعان حکومت تزار حکومت کامل مردم یطرفدار برقرار

 .  کم استيکباصطالح دمکرات) ۶ (ی زمستوايان در می،کذائ" جامعه "يان در مازند، و ممات بپردياتح

.  بعنوان طبقه است، مبراستی سالوسانه که مختص بورژوازيگيری ناپی، و بزدلیی کارگر از صفت ترسوطبقۀ

 يباوا، لیگا، پتربورگ ريابانهای کارگر با خون خود که خۀطبق.  باشديگير دمکرات کامًال پید تواند و بای کارگر مۀطبق

 در يشاهنگ ساخته، حق خود را بداشتن نقش پگين از شهرها را رنیگر دياریورشو، لودز، اودسا، باکو و بس

 نقش ين چنیسته هم خود را شای کنونی قطعۀلحظ در ید کارگر باۀطبق.  به ثبوت رسانده استيکانقالب دمکرات

 هدف ینکه بدون ايه دمکرات روسيال حزب کارگر سوسی اعضایا، آگاه پرولتاریندگاننما.  نشان دهديمعظ

 يک دمکراتی مترقی شعارهاید فراموش کند، بای خود را لحظه ای و حزبی طبقاتل خود، و استقالياليستیسوس

 کامل کار از ی آزادی فقط مرحله اول برایا، پرولتاری ما، برای برايکانقالب دمکرات. ند بکشياندر برابر همه مردم بم

 مرحله اول را ین ادتر هر چه زوید رو ما باینو از ا.  استياليستی هدف بزرگ سوسیهر گونه استثمار و بسو

 ی شعارهاید با و هر چه رساتريم مردم خاتمه دهی دشمنان آزادیت تر به موجودی و هر چه قطعيم کنیط

 . يم کنيغ را تبلی و دولت انقالبیارتش انقالب : يگير پیدمکراس

  

  توضيحات

 ينلن. یا.  ویتحت رهبر) ١٩٠۵ سال یل آور٢٧ ــ ١٢لندن  (يه دمکرات روسيالــ کنگره سوم حزب کارگر سوس١

د و در ژنو کنفرانس خود  کردنیاز شرکت در کنگره خوددار)  حزبيستیجناح اوپورتون( ها یکمنشو.  داشتیانجر

 . را برپا داشتند

 و يشوا پیا پرولتارینکه بر ای کرد مبنينی بيش پيک حزب را در انقالب بورژوا دمکراتیکی کنگره، برنامه استراتژاین

 انقالب ـــ در راه يروزی کند و در راه پیزوله را منفرد و ای باشد و با دهقانان متحد شود و بورژوازیرهبر انقالب

 یکی، برنامه استراتژین از ايرویکنگره به پ.  مبارزه کنديک دمکراتی جمهوریژگون ساختن نظام استبداد و برقراروا

 یق عمده و تعويفۀ مسلحانه را بعنوان وظيام قیکنگره مسئله سازمانده.  نمودين حزب را معيکی تاکتیخط مش

 دولت موقت ید مسلحانه مردم، بايام قيروزی پيجهکنگره خاطرنشان ساخت که در نت. يد کشيان حزب بمیرناپذ

 يال شود که موظف است مقاومت ضدانقالب را درهم شکند و برنامه حداقل حزب کارگر سوسيل تشکانقالبی

  ۵ص ــ.  فراهم سازدياليستی انقالب سوسۀ انتقال بمرحلی را برایط را اجرا کند و شرايهدمکرات روس

 و ژاپن بمنظور سلطه و يه روسیاليستی است ـــ جنگ امپر١٩٠۵ ـــ١٩٠۴ یـ منظور جنگ روس و ژاپن در سالها٢

  ۵ص ـ. یافت یان پای تزاريه در خاور دور بود که با شکست روسيادتس



 

 بعمل آمده ی گرفته شده و اقدام قطعیی نهايم تصمینکه ای است به معنای ــ اصطالحيم گذشتيکنـ از روب٣

  ٧ص ـ . است

در سال (  مورد بودن ی بۀ، دربار٢٣، ص "  روس ی دمکرات هايال سوسیفوظا" بنام ينلن. یا.  وۀ با مقال-۴

 . يد مقابله کنیسم، به تزاری قطعۀ حملیلمسئله وسا) ١٨٩٧

.  بودنديه سلطنت طلب در روسيبرال لی بورژوازۀ حزب دمکرات مشروطه خواه ــ حزب عمدیـ کادت ها ــ اعضا۵

 مالکان و روشنفکران بورژوامنش در آن ی، بورژوازیندگان شد و نمايل تشک١٩٠۵حزب کادت ها در اکتبر سال 

  ١٣ص ـ .  داشتندیتعضو

 ی در استانها١٨۶۴ بودند که از سال يارات حقوق و اختین خود مختار با کمتری محلیـ زمستواها ــ ارگانها۶

 يبرال لی بورژوازياسی ستیا منويانگر زمستواها بی هايتبخش اعظم شخص.  کردندی ميت فعاليه روسیمرکز

 ١٣ص ـ . یدند ورزی مخالفت میبودند، و با دولت تزار

 

  


