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  بحران حزب و وظائف ما
  
 
  

  
  .برکسی پوشيده نيست که حزب ما در بحران وخيمی به سر می برد
و فقدان ها ترک کردن حزب توسط اعضای آن، تقليل و تضعيف سازمان

 اين حقايق نشان می دهد که حزب یحدت عمل حزب، همهپيوستگی آنها، فقدان 
  .بيمار است و دربحرانی جدی به سر می برد

 اين است که ،نخستين چيزی که به ويژه حزب را از پای در می آورد
ی ما هازمانی بود که سازمان. ی وسيع جدا هستندهايش از تودههاسازمان

در آن زمان . می کردهزار نفر را رهبری  هزاران نفر عضو داشت، و صدها
به . امروز وضع طور ديگری است. داشتا هی محکمی در تودههاحزب ريشه

 هادر بهترين حاالت، صدها نفر در سازمانو نفر ها جای هزاران نفر فقط ده
در مورد رهبری کردن صدها هزار نفر، اصأل حرفش را هم نبايد . عضو هستند

او ها برخوردار است، تودهها تودهکه حزب ما از نفوذ ايدئولوژيک در  اين. زد
قبل از هرچيز، وجه . را می شناسند و به او احترام می گذراند، يک حقيقت است

ولی، . در همين است" قبل از انقالب"از حزب " بعد از انقالب"تمايز حزب 
حال آن که، نفوذ .  نفوذ حزب نيز باالخص در همين خالصه می شودیهمه

در واقع، وسعت نفوذ ايدئولوژيک . يار ناکافی استايدئولوژيک، به تنهائی بس
ی هامنشاء دوری توده. در برخورد با تنگی استحکام تشکيالتی خورد می شود

کافی است پترزبورگ را مثال بزنيم که در . وسيع از تشکيالت ما همين است
که امروز به   نفر عضو بودند، حال آن٨٠٠٠ در حدود ١٩٠٧آن، در سال 

 به ن نفر دور هم گرد آورد، تا عمق وخامت بحرا٤٠٠ يا ٣٠٠زحمت می توان 
ز و غيره توِنُدى ما ديگر از مسکو، اورال ، لهستان، حوزه. فوريت درک شود

  .سر می برند، حرفی نمی زنيمه وضع بکه در همان 
رنج نمی برد، ها حزب تنها از دور بودن از توده. ههنوز تمام نشداين ولی 
 ديگر مربوط نمی سازد و يش را هيچ چيز به يکهاکه سازمان بلکه اين
 نيز حزب ،ديگر جدا هستند ن، زندگی يک حزب واحد نيست و از يکاشزندگی

د چه می گذرد و قفقاز نمی دانه در قفقاز کپترزبورگ نمی داند . را آزار می دهد
ی با زندگی مخصوص به خودش اکه در اورال چه می کنند و غيره؛ هر گوشه
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 صريح، در واقع، آن حزب واحد، سرشار از يک یبه گفته. زيست می کند
، با افتخار از آن ١٩٠٧ تا  ١٩٠٥ی هادر سالما  یزندگی مشترک که همه

 ما، بدترين نوع خرده کاری را ىهمه. صحبت می کرديم، ديگر وجود ندارد
  .تحمل می کنيم
 از يک ]٢[ "ولوسگ"و  ]١[" پرولتاری"ی موجود در خارج، اهارگان

ی پراکنده در ها از طرف ديگر، سازمان]٣[ "سوسيال دمکرات" و طرف
        ديگر مربوط نمی سازد ونمی تواند مربوط سازد؛ آنها  سراسر روسيه رابه يک

حتی تصور اين که .  زندگی حزب واحد ببخشند،هانمی توانند به اين سازمان
بتوانند ه، دور از واقعيت روسيه چاپ می شوند، ئی که در خارجهاارگان

ست، ا  را پشت سر گذاشتهها محفلیپيش مرحلهها کارهای حزب را که از مدت
ی هاکه بين سازمان اين. به صورت يک کل هماهنگ سازند، عجيب خواهد بود

 یه آنها را در عرصهدارد ک م، نقاط مشترک بسياری وجودجدا از ه
 يکسانی ی آنها برنامه.ايدئولوژيک به هم مربوط می سازد، يک واقعيت است

 مقاومت کرد، اصول عملی مشترکی که به ، انقالبدارند که درمقابل انتقاِد
اين به . ی انقالبی افتخار آميزی دارندهاانقالب تائيد شده و سنتى وسيله

 "انقالب قبل از"و حزب " بعد از انقالب"درستی، دومين تفاوت مهم بين حزب 
 که، وحدت ايدئولوژيک واقعيت اين است.  ولی اين هنوز کافی نيستاست

ی حزبی هنوز نمی تواند از قطعه قطعه شدن تشکيالتی حزب و فقدان هاسازمان
کافی است اشاره کنيم که حتی کار . جلوگيری کندها ارتباط بين اين سازمان

 خبردهی از راه مکاتبه نيز در حزب به سطح حداقل رضايت بخشی یساده
 واقعی حزب، به صورت يک ارگانيسم ما ديگر از پيوستگی. ستا ارتقاء نيافته

  :بدين ترتيب. واحد صحبت نمی کنيم
  
  ی وسيع واه ـ فقدان ارتباط حزب با توده١
ديگر، اين گونه است جوهر بحرانی  يش با يکها ـ فقدان ارتباط سازمان٢

  . آن به سر می بردحزب در که
  

ست، ، بحران خود انقالب اها اينیدرک اين نکته آسان است که علت همه
 موقتی ضد انقالب، آرامش بعد از فعاليت و باالخره، از دست دادن تمام پيروزی

.  از آن استفاده می کرد١٩٠٦ و ١٩٠٥ئی است که حزب در هانيمه آزادی
 هنگامی که آزادی موجود بود، حزب ،هنگامی که انقالب پيشرفت می کرد

نشينی کرد، انقالب عقب . پيشرفت می کرد، گسترش می يافت وتقويت می شد
روشنفکران و از پس آنها . از بين رفت، حزب رو به ضعف نهادها آزادی

فرار روشنفکران . متزلزل ترين کارگران، شروع به فرار از حزب کردند
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باالخص، همراه با رشد حزب شدت يافت، به ويژه با رشد کارگران پيشرو که با 
 پيشی ١٩٠٥فکران  معنوی ناچيز روشنی خود از باروبنهیی پيچيدههاخواست
  .گرفتند

 ی آينده همانها، از اينجا اين نتيجه عايد نمی شود که تاظهور آزادیمسلمًا
زيرا، .  به غلط فکر می کنند، حزب بايد در بحران زيست کندهاطور که بعضی
اول، خود بسيار به اين بستگی دارد که آيا حزب ى ، در درجههاظهور آزادی

از آسمان ها شده از بحران خارج شود؟ آزادیخواهد توانست سالم و نوسازی 
 بسيار مشکل به دست ، آنها از جمله به ياری يک حزب کارگری؛فرو نمی افتند

 طبقاتی که بر همگان آشناست، به ما ی دوم، قوانين مبارزهیدر درجه. می آيند
، ًا بورژوازی بايد ضرورتیمی آموزد که تشکيالت بی وقفه تقويت شده

اما همه کس می داند که .  پرولتاريائی را به دنبال خود بکشدیتشکيالت مربوطه
 تنها حزب کارگری، شرط ضروری رشد ینوسازی مقدم حزب ما، به مثابه
  . طبقه استیتشکيالت پرولتاريائی ما، به مثابه

آن از بحران نه  رهائی وها درنتيجه، بهبودی حزب، قبل از ظهور آزادی
  . ذير نيز هستتنها ممکن است بلکه اجتناب ناپ

ئی که ها مسئله عبارت است از يافتن وسائل اين بهبودی و يافتن راهىهمه
  ؛حزب از آنها

  
  پيوند يافته وها  ـ با توده١ 
ديگر را در يک سازمان واحد متحد خواهد  ی جدا از يکها ـ سازمان٢ 
  .کرد

  
* * *  

  
 بايد  چه،گونه می تواند از بحران خارج شود و برای آنه پس حزب ما چ

  کرد؟
به ما می گويند که بايد تا آنجا که ممکن است حزب را قانونی ا هبعضی

گونه می توان حزب ه ولی، چ. کرده و آن را دور گروه قانونی دوما گرد آورد
را تا حد ممکن قانونی کرد، در حالی که بی ضررترين مؤسسات قانونی نظير 

 گيرند؟ آيا می توان اين جوامع فرهنگی و غيره، هدف پيگردهای خشن قرار می
ی انقالبی انجام داد؟ ولی اين کار به هاکار را با صرف نظر کردن از خواست

 گروه دوما       چه گونهبه عالوه ! معنی دفن کردن حزب است نه نوسازی آن
بلکه از ها  پيوند دهد وقتی که خودش نه تنها از تودههامی تواند حزب را با توده

  .بريده استی حزبی نيز هاسازمان
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روشن است که حل مسئله به اين طريق، مغشوش کردن بيشتر آن است و 
  .برای حزب، خروج از بحران را دشوارتر کردن است

 را به خود یی حزبهابعضی ديگر می گويند بايد هرچه بيشتر از مسئوليت
بی ثبات  کارگران منتقل کرده و بدين ترتيب حزب را از عناصر روشنفکر

لم است که خالصی حزب از ميهمانان بی مصرف و تمرکز مس .خالص کرد
در دست خود کارگران، به مقدار زيادی در نوسازی حزب مؤثر ها مسئوليت

 در نظم " مسئوليتیانتقال ساده"ولی به همان اندازه روشن است که . است
در خارج، نخواهد " رهبری" با ،ی قديمی کار حزبیهاقديمی سازمان، با روش

را به صورت يک کل واحد جوش  پيوند داده و آنها را به تودهتوانست حزب 
  .دهد

مسلم است که با نيمچه اقدامات، هيچ عمل جدی انجام نخواهد گرفت؛ برای 
  .ی يافتا بيمار بايد عالج ريشهی حزِبا ريشهیمعالجه

 رنج می برد؛ بايد به هر هااز تودهقبل از هرچيز، حزب از دور بودن 
ولی، در شرايط امروزی ما اين کار، . پيوند دادها ا با تودهقيمتی که شده، آن ر

ی وسيع را به طرز ها جز با حرکت از مسائلی که تودهقبل از هر چيز و اصوًال
به عنوان مثال، فقير شدن . ی به جنبش در می آورد، امکان پذير نيستاويژه
انند مها تعطيل عظيم کارخانه. و تهاجم سرمايه را در نظر بگيريمها توده

ی جابرانه، کاهش ها بر سر کارگران فرود آمد، کاهش توليد، اخراجگردبادی
و به طور عمومی، تهاجم سرمايه تاکنون  دستمزدها، طوالنی تر کردن روز کار

در کارگران ايجاد ميکند، ها  که اين چيز،و فشار روحیها تجسم رنج. ادامه دارد
گران و اربابان پديدار می شود، ئی که بين کارهاو کشمکش" هاسوء تفاهم"تعداد 

 اين مطالب در مغز کارگران مطرح یتوده مسائل هيجان انگيزی که در باره
تشکيالت ما، پا به پای عمل سياسی عمومی خود، . ميشود، تصوری است دشوار

ها ی کوچک دخالت کند و آنهابايد به طور خستگی ناپذير، در تمام اين کشمکش
ی پيوند دهد، بايد در عين حمايت از اعتراضات و بزرگ طبقاتى را به مبارزه

ی زنده، اصول بزرگ حزب ما ها واقعيتی، به وسيلهها تودهیمطالبات روزانه
بايد برای همه کس واضح شود که تنها در اين زمينه است . را به نمايش بگذارد
در اين را به حرکت درآورد، و تنها " جان به لب رسيده"ی، هاکه می توان توده

. کرد" جابجا" سکون نفرين شده یينه است که می توان آنها را از اين نقطهزم
 ا سکون، درست به معنی جمع کردن آنهیآنها از اين نقطه" بجا کردنجا"اما، 

  .به دور تشکيالت ماست
ی حزب ها، اين است آن ارگانهاهو کارخانا هی حزبی در کارگاهاهکميته

. توسعه دهندها توده  هر چه بيشتر درکه می توانند چنين کاری را با موفقيت
ی هستند که ای زندهها خواهند شد؛ آنها انسانهاکارگران پيشرو وارد کميته
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تنها چيزی که برای . ی اطراف خود را گرداگرد حزب جمع کنندهاد تودهقادرن
، به هاو کارخانهها ی کارگاههااين کار الزم است عبارت از اين است که کميته

 کارگران مداخله کنند، از یی مبارزههاير در تمام واقعيتطور خستگی ناپذ
پرولتاريا پيوند ى  آنها دفاع کنند و آنها را به منافع حياتی طبقهیمنافع روزمره

ی اساسی حزب قرار دهيم؛ اين هارا دژها و کارخانهها ی کارگاهاهکمتيه. دهند
  .ماىاست وظيفه

ی باالی هااست ارگان، الزم هاسپس، در همان جهت نزديک شدن به توده
ها حزب طوری بنا شوند که نه تنها از منافع سياسی بلکه از منافع اقتصادی توده

  .نيز دفاع کنند
که ی از اهميت ااز توليد، در هر درجهی ااخهشضروری است که هيچ 

و برای اين کارالزم است که همراه با . باشد ، از توجه سازمان دور نشود
، اصل سرزمينی را با اصل صنعتی تکميل کنيم، برقراری ساختمان تشکيالت
ی هر شاخه از توليد به هاو کارخانهها ی کارگاههايعنی، به عنوان مثال، کميته

ی فرعی در هاصورت يک بخش فرعی در هر صنعت جمع شوند، اين بخش
 یاگر محدوده. ديگر متحد می شوند و غيره يک سرزمين، در يک بخش با يک

ندازه توسعه يابد، ضرری ندارد، برعکس سازمان ی فرعی بيش از اهابخش
تر  نزديکها ی محکم تر و با ثبات تری به دست خواهد آورد و به تودههاپايه

  . واهد خوردپيوند خ
. تری دارد ی حزب اهميت بزرگهابرای غلبه بر بحران، ترکيب سازمان
 یترين کارگران پيشرو، در همه الزم است که مجرب ترين و با نفوذ

ی محکم آنها ها فعاليت سازمان در دستی محلی جای گيرند، وهاانسازم
را در سازمان ها  آنها باشند که مهم ترين پستــ ًا و دقيقــمتمرکز شود؛ آنها 

      اشغال می کنند؛ از آنهائی که به وظائف عملی و تشکيالتی حزب مربوط 
 کارگرانی که اين که.  حزب مربوط هستنداتميشوند تا آنهائی که به انتشار

 کافی با تجربه و آماده نباشند و يا یی مهمی به عهده دارند، به اندازههامسئوليت
 و تجربه .حتی اگر در آغاز کار اشتباه کنند، بدبختی بزرگی نخواهد بود

تر افق آنها را گسترش خواهد داد و باالخره از آنها   رفقای مجربیمشاوره
نبايد فراموش کرد که . بش خواهد ساختنويسندگان سياسی و رهبران واقعی جن

از آسمان نمی افتند؛ آنها فقط در جريان کار، در عمل  ١) Bebel (ها "ِبِبل"
ی هاساخته ميشوند، در حالی که امروز بيش از هر وقت، جنبش ما به ِبِبل

ند ای کارگری برخاستههاروسی، به رهبران مجرب و محکمی که از محيط
  .احتياج دارد

                                                 
  )١٩٣١ ـ ١٨٤٠( از رهبران برجسته کارگر جنبش پرولتری آلمان،  ــ ١
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  :از سازمانی، شعار ما بايد عبارت باشدى يل است که در زمينهبه همين دل
  
کارگران پيشاهنگ واگذار به  را ی فعاليت حزب، جاهادر تمام ميدان "
   !"ميدان را برای آنها آزاد بگذاريد" ، "کنيد

    
روشن است که عالوه بر ابتکار و تمايل رهبری کردن، کارگران پيشاهنگ 

در حالی که تعداد کارگران با معلومات ما .  دارندبه معلومات جدی نيز احتياج
و درست در همين جاست که کمک روشنفکران با تجربه و فعال به . کم است

            وجود بياوريم و ه ی عالی بهاالزم و حياتی است که محفل. کارمی آيد
 کارگران پيشاهنگ، حداقل يکی در هر بخش، بر پا کنيم ئی برایها"کنفرانس" 
 اينها به ی همه."دوره کنيم "  مارکسيسم را یبه طور منظم، تئوری و تجربهو 

مقياس وسيعی، کمبودهای کارگران پيشاهنگ را جبران کرده و از آنها کنفرانس 
در همان زمان . وجود خواهد آورده دهندگان آينده و رهبران ايدئولوژيک ب
هرچه بيشتر ی خود هاو کارگاهها کارگران پيشاهنگ بايد در کارخانه

 "تپق زدن"بدون آن که از ترس "  تمرين کنندعميقًا"ئی ترتيب دهند، هاسخنرانی
بايد يک بار برای هميشه تواضع بيش از حد و . در مقابل شنوندگان متوقف شوند

 بايد خود را به جسارت و اعتماد به ،وحشت از شنوندگان را به دور انداخت
کار بدبختی بزرگی نخواهد بود،  در آغازب اشتباه نيروی خود مسلح نمود؛ ارتکا

 آب  رویمثل مسيح که بر"يکی دوبار سکندری ميروی سپس، باالخره 
  .، تنها راه رفتن عادتت می گردد"ميرفت

  :در يک کالم
  
 احتياجات روزمره که به احتياجات عمومی ی تبليغات شديد برپايهــ١

  طبقاتی پرولتاريا پيوند زده خواهد شد؛ 
 نقاط اتکاء یی کارگاه و کارخانه به مثابههاتشکيالت و تقويت کميتهــ ٢

  اساسی حزب در هر بخش؛ 
  ی حزبی به دست کارگران پيشاهنگ؛هاترين مسئوليت مهم" انتقال "ـ ـ ٣
ی کارگران پيشاهنگ؛ اينها هستند آن "هاکنفرانس "دنـ سازمان دا ـ٤
ی وسيع را به هاد توانست تودهی ما خواهنهائی که به ياری آنها سازمانهاراه

  .دور خود گرد آورند
رد که زندگی خود راه را برای غلبه بر بحران حزب نمی توان از خاطر ُب

ست که به روشنفکران احتياج ها مرکزی و اورال مدتىناحيه. نشان می دهد
در . کارگران هستند که کارهای سازمان را رهبری می کنندخود  ندارند؛ اين
، در )زتوِن ُدیحوزه (  )Lugansk(  ، در لوگانسک )Sormowo( وسورومو
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 تراکت چاپ می کردند، در ١٩٠٨، کارگران در  )Nikolajew(  نيکاليف
و . غير قانونی نيز منتشر می کردند ىنيکاليف، عالوه بر تراکت يک روزنامه

 کارگران مربوط می شود یدر باکو سازمان، در تمام آن چيزهائی که به مبارزه
 هيچ تقريبًاسازمان .  خود ادامه نيز می دهدی مداخله می نمود و به مداخلهئمًادا

و نمی کند؛  کشمکشی را بين کارگران و صاحبان صنايع نفت رها نمی کرد
واضح است که به موازات آن تبليغات سياسی عمومی نيز انجام گرفته و 

و، ارتباط خود را  سازمان باکچه گونه ،باالخره اين است توضيح آن که. ميگيرد
  .ستاحفظ کردهها تاکنون با توده

ی وسيع کارگران هااين است آن چيزهائی که به وسائل پيوند حزب با توده
  .مربوط می شوند

رنج نمی برد، بلکه از فقدان ارتباط ها ولی حزب تنها از فقدان پيوند با توده
  .  رنج می بردزديگر ني يش با يکهاسازمان

  .بپردازيم آخر یبه اين مسئله
  

* * *  
  

 بايد با هم چه گونهديگر جدا هستند  ی محلی را که از يکهاپس سازمان
 آنها را به صورت يک حزب واحد و هماهنگ، زنده از يک چه گونه؟ پيوند داد

  .زندگی گرد هم آريم
        ی عمومی حزب که گاهگاهی تشکيل هامی توان فکر کرد که کنفرانس

 وحدت خواهند بخشيد، يا که              ، تشکيالت بهده ووند مسئله را حل کرمی ش
که در خارج منتشر               " سوسيال دمکرات"و " گولوس"، "پرولتاری"

 يا آن  اينمسلم است که. ميشوند باالخره حزب را گرد هم آورده و متحد می کنند
کنون  الاقل تا. دارندها نی برای پيوند دادن سازمااوسيله، اهميت قابل مالحظه

ئی که در خارجه منتشر می شوند، تنها وسائل وحدت دادن هاو ارگانها کنفرانس
ئی که به ندرت نيز تشکيل هاولی، اوأل کنفرانس. ی پراکنده بودندهابه سازمان

را جز برای مدتی پيوند دهند و از اين جهت، ها می شوند، نمی توانند سازمان
ى  خواهد بود؛ در فاصله، الزم استًاعمومچه که  اين پيوند، ضعيف تر از آن

، پيوندها قطع می شوند و در نتيجه دنيای خرده کاری مانند گذشته هاکنفرانس
 ئی که در خارج منتشر می شوند، بی آنهاارگانى  در بارهًاثاني. باقی می ماند

که از اين واقعيت که آنها به تعداد بسيار محدودی وارد روسيه می شوند گفتگو 
 نسبت به زندگی حزب در روسيه در تأخيرند، برايشان ًاطبيعتها ، اين ارگانکنيم

امکان ندارد به موقع مسائلی را مطرح کرده و بررسی کنند که کارگران را به 
ی محلی ما را از هاميدارد و به همين علت، آنها نمی توانند سازمان تکان وا
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شهادت ا هاقعيتو.  متحد سازند،ی محکم به صورت يک کلهاپيوندطريق 
 تشکيل دهد و ٢ کنفرانسدوکنون، حزب توانست   لندن تایميدهند که از کنگره

  . اره روزنامه در خارجه منتشر سازدشمها ده
 یی حزب ما به صورت يک حزب واقعی، مسئلهها پيوند سازمانیمسئله

  . ستا  پيشرفت کردهبه زحمت ، از بحرانگذشتن
منتشره در خارج، هرچند برای وحدت ی هاو ارگانها در نتيجه، کنفرانس

حزب دارای اهميت بسياری هستند، ولی برای فائق شدن بر بحران، برای متحد 
  .، ناکافی هستندی محلیهاکردن محکم سازمان

  .ی نياز استا به يک اقدام ريشهمسلمًا
 اين اقدام چيز ديگری جز تأسيس يک روزنامه برای سراسر روسيه

کز کار حزب قرار گيرد و در روسيه چاپ ی که در مرانميتواند باشد، روزنامه
  .شود

 روسيه را جز با کار مشترک حزب نمی توان متحد یی پراکندهاهسازمان
 ی محلی در يک مرکز واحدها سازمانیولی، جز با هماهنگ کردن تجربه. کرد

 حزب بر تمامی تشکيالت محلی ی تعميم يافتهی خود تجربهیکه از آنجا، به نوبه
اين درست يک . فشان خواهد شد، کار مشترک غير ممکن استپرتو ا
 سراسری برای تمام روسيه است که می تواند اين مرکز را تشکيل یروزنامه

دهد، مرکزی که کار حزب را رهبری کند، آن را هماهنگ کرده و بدان جهت 
ولی برای آن که اين روزنامه بتواند اين کار را واقعأ رهبری کند الزم . می دهد

، مکاتبات، ها، بيانات، نامههادر خواست دائمًای محلی هااست که سازمان
ی کار، مسائلی که از نزديک مورد توجه اهشکايات، اعتراضات، برنامه

را به طرف او سرازير کنند؛ الزم است که بين روزنامه ... و غيره ست،هاتوده
رقرار باشد تا ها بو نقاط مختلف، نزديک ترين ارتباطات و مستحکم ترين پيوند 

طريق مواد کافی در اختيار خواهد داشت، بتواند به موقع دين روزنامه که ب
 مسائل ضروری شده، آنها را بررسی و روشن کند و رهنمودها و یمتوجه

 یشعارهای ضروری را از اين مواد استخراج کرده آنها را در اختيار مجموعه
  .حزب و تمامی تشکيالتش قرار دهد

 رهبری در کار حزب وجود چ گونه اين شرايط، هيدر صورت فقدان
 تجمع چ گونهنخواهد داشت؛ و در صورت فقدان رهبری در کار حزب، هي

  . واحد وجود نخواهد داشتیبه صورت يک مجموعهها محکمی از سازمان
                                                 

 سومين کنفرانس حزب کارگری سوسيال ١٩٠٧ ژوئيه ٢٣ ـ ٢١ ــ  در روزهای ٢
 ١٩٠٧ نوامبر ١٢ ـ ٥و در روزهای ) دومين کنفرانس روسيه ( دمکرات روسيه 

سومين کنفرانس        ( چهارمين کنفرانس حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه 
  .برگزار شد) روسيه 
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      برای تمام روسيه !ًابه اين داليل است که ما به لزوم يک روزنامه، دقيق
و نه تنها (  رهبر ی يک روزنامهًاو دقيق) ه چاپ شود و نه اين که در خارج(

  .تأکيد می کنيم) محبوب عامه 
گفتن اين نکته بی فايده است که تنها مرجع قادر به در دست گرفتن 

 یوظيفه.  مرکزی حزب استیی، کميتهاتشکيالت و رهبری چنين روزنامه
ه در حال ولی اين وظيف.  مرکزی استیرهبری کردن حزب، از تکاليف کميته

ی محلی ها کامل سازمانتقريبًا آن انزوای ی؛ نتيجهحاضر بد انجام می گيرد
ی که برای سراسر روسيه خوب سازمان يافته باشد، اکه روزنامه حال آن. است

 مرکزی، می تواند مؤثرترين وسيله برای تجمع واقعی حزب و یميتهدر دست ک
 مرکزی اين تنها یه برای کميتهحتی بيشتر، ما تأکيد می کنيم ک. رهبری آن باشد

ی است که می تواند با آن از مرکز مجازی فعلی به صورت مرکز واقعی اوسيله
يش ها حزب، با متحد کردن واقعی حزب و هماهنگ کردن فعاليتیمجموعه
 يک روزنامه یبا در نظر گرفتن اين موضوع، سازمان دادن و اداره. تبديل شود

  . مرکزی را تشکيل می دهدیی کميته فوریبرای سراسر روسيه، وظيفه
 ارگان وحدت یبدين ترتيب، يک روزنامه برای سراسر روسيه به مثابه

 مرکزی، اين است وظيفه، اين ی، حزب به دور کميتهیدهنده و جوش دهنده
 .سر می برده است راه غالب شدن بر بحرانی که حزب در آن ب

 
* * * 

  
وجود آورد؛ ه رون حزب ببحران انقالب، بحرانی در د. خالصه کنيم

 و حزب به نداز دست دادها يش پيوندهای محکم خود را به تودههاسازمان
  .ی منفرد قطعه قطعه شدهاسازمان

: ی وسيع پيوند دهيمهای خود را با تودههاضروری است که سازمان
  .محلی اين گونه استى وظيفه

ى ديگر و گرداگرد کميته ی خود را با يکهاضروری است که سازمان
  . مرکزی اين گونه استى وظيفه:مرکزی حزب پيوند دهيم
محلی، ضروری است که پا به پای تبليغات سياسی ى برای انجام وظيفه

) تبليغات تهيجی ( احتياجات مبرم روزانه به آژيتاسيون ى عمومی، بر پايه
ی حزبی ها کارگران دخالت کرد، کميتهی در مبارزهدائمًااقتصادی پرداخت، 

ترين تعداد ممکن  را به وجود آورده و تقويت کرد، بزرگها و کارخانهها کارگاه
، ی حزبی را در دست کارگران پيشرو متمرکز نمودهااز مسئوليت

برای کارگران پيشرو به منظورساختن رهبران کارگری محکم " ئیهاکنفرانس"
  .ومسلح به معلومات ترتيب داد
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اسر روسيه الزم است مرکزی، يک روزنامه برای سرى برای انجام وظيفه
مرکزی حزب پيوند داده و آنها را به ى ی محلی را به کميتههاکه سازمان

  .صورت يک کل واحد متحد سازد
تنها با انجام اين وظايف است که حزب می تواند سالم و نوسازی شده، از 

 از تبحران خارج شود، تنها با داشتن اين شرايط است که حزب خواهد توانس
 مسئوليت پيشاهنگی که د رشأن پرولتاريای قهرمان روسيه باشد  نقش پریعهده
  . برآيد

  .ئی برای غلبه بر بحران حزب هستندهااينها راه
گفتن اين امر بی فايده است که حزب، هرچه از امکانات قانونی که در 

دوما و سنديکاهای اختيارش قرار می گيرد بيشتر استفاده کند، از تريبون 
ی کمک برای مخارج کفن و دفن، هانوپراتيوها و صندوقکارگری گرفته تا ک

تر خواهد شد، در نوسازی و عالج حزب کارگری  غلبه بر بحران سريع
  .سوسيال دمکرات روسيه تسريع خواهد شد

  
  

  باکينسکی پرولتاری
  ) پرولتاريای باکو( 

   ١٩٠٩ اوت ٢٧ اول ،و ٧ و ٦شماره 
  مقاله بدون امضاء 

 .١٩١٣ تا ١٩٠٧د دوم، از کليات آثار استالين، جل
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  :توضيحات
  

ی کنگره"بعد از چهارمين کنگره موسوم به  )  Proletari( لتر و ــ پر١
)  سپتامبر٣(  آگوست ٢١اين نشريه را به طور مخفی از ها ؛ بلشويک"اتحاد
رويهم رفته حدود .  منتشر می کردند١٩٠٩)  دسامبر١١( نوامبر ٢٨ تا ١٩٠٦

آن در فنالند و بقيه در ژنو و پاريس ی ره انتشار يافت که بيست  شمارهپنجاه شما
بوده و به سردبيری ها  در واقع ارگان مرکزی بلشويک"پرولتر". چاپ گرديد
اختناق استوليپينی نقش بسيار مهمی در حفظ، نگهداری و های لنين در سال

  .بلشويکی بازی کرده استهای استحکام سازمان
  
صدای سوسيال "  ـ  )Golos Sozial - Demokrata(  ــ گولوس ٢

ارگان انحالل طلبان منشويکی خارج از کشور که از فوريه  ــ "هادموکرات
پلخانف : يئت تحريريه عبارت بودند ازه.  منتشر ميشد١٩١١دسامبر   تا١٩٠٨

)G.W.Plechanow( آکسلرود ، )P.B.Axelrod(  مارتف ، )J.O.Martow(  ،
 . )A.S.Martynow(  مارتينف  و )F.I.Dan( دان 

 از ١٩٠٨، پلخانف در دسامبر "گولوس" در رابطه با حرکت انحالل طلبی 
. همکاری با آن صرفنظر کرد و به طور رسمی از جمع هيئت تحريريه، جدا شد

  روسيه کارگریحزب سوسيال دموکراتمرکزی ی با وجود تصميم پلنوم کميته
انتشار آن ها ، منشويک"گولوس" انتشار ن کردنقمبنی بر غد  ١٩١٠ ژانويه در

 مذکور، عقايد انحالل طلبی را یرا ادامه دادند و کامًال به طور آشکار در نشريه
  .موعظه می کردند

  
ارگان مرکزی ی  ــ نشريه)Sozialdemokrat( ــ سوسيال دموکرات ٣

 تا ژانويه ١٩٠٨حزب سوسيال دموکرات  کارگری روسيه، از تاريخ فوريه 
چاپ نشريه در روسيه به طبع رسيد و بعد ی اولين شماره. منتشر می شد ١٩١٧

  .به خارج منتقل شد، ابتداء در پاريس و بعد در ژنوآن 
مرکزی حزب، عبارت بودند از ی سردبيری ارگان طبق تصميم کميته

  .لهستانهای و سوسيال دموکراتها ، منشويکهانمايندگان بلشويک
خط مشی ی  تعيين کننده"وسيال دموکراتس"ی  در نشريه لنينمقاالتطبع 

  بود حزب و راهنمای اهداف 
بارزه در درون هيئت تحريريه، لنين با پافشاری روی خط بلشويکی م

در مقابله با انحالل طلبان ) کامنف و زينويف ( بخشی از هيئت تحريريه . ميکرد
  حالت آشتی پذيری گرفته و سعی در شکست خط مشی لنينی ميکردند 
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که در حال خرابکاری در کار هيئت ها  و دان از منشويکمارتف
گولوس سوسيال "ارگان مرکزی بودند و در همان زمان در ی تحريريه
  .از انحالل طلبان دفاع ميکردند" دموکرات

انحالل طلبان منجر به اخراج مارتف ی  ناپذير لنين بر عليهیآشتی مبارزه
  .گرديد "سوسيال دموکرات" ی و دان از هيئت تحريريه

 .زير نظر لنين اداره ميشد" سوسيال دموکرات"ی  نشريه١٩١١از دسامبر 
  .استالين چاپ شد.و.در اين نشريه مقاالت متعددی از ی

بيشتر مقاالت و مطالب به طور مرتب در مورد " سوسيال دموکرات"در 
 زبی ماوراء قفقازح یاه، ازجمله سازمانحزبیهای عمليات و کارکرد سازمان

     .ی گرديدمنتشر م
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