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   ی مسئلهیربارهد
  ١ی روسهااستراتژی و تاکتيک کمونيست

  
  
  

استراتژی و  "  بهئی است که، راجعاه سخنرانیی حاضر بر پايهیرساله
ای مختلف در کلوب کارگران هکه، در زمان" روسی هاتاکتيک کمونيست

بيان  ٢در دانشگاه سوردلفها  کمونيستکسيوناشهری پرسنيا و در فرى حوزه
، به خاطر درک موظف بودنم هاتصميم من به انتشار اين سخنرانی. ماداشته
برآوردن آرزوی رفقای پرسنيائی و دانشجويان سوردلف و در عين حال برای 

بدين علت است که تصور می کنم اين رساله برای نسل جوان کارگران حزبی ما     
ه هيچ وجه ادعا به هر حال الزم می دانم متذکر شوم که رساله ب. بی فايده نباشد

دست دهد که بارها در ه ندارد که امر اساسی نوينی را در مقابله با آن چيزهائی ب
  .نداکنون بيان شده نشريات حزبی روسی توسط رفقای رهبری تا

 حاضر بايد به عنوان بيان فشرده و تصوير نظرات اساسی رفيق ىرساله
  .لنين برداشت گردد

  
  
  
  
  
  

                                                 
در " ی روسهااستراتژی و تاکتيک کمونيستی مسئلهی در باره" استالين . یى ـ رساله١ 

 که به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد حزب ١٩٢٣ مارس ١٤ی "پراودا " ٥٦شماره 
 ٥٩ و ٥٨ و ٥٧ی هانوشته شده بود، و نيز در شماره) بلشويک ( کمونيست روسيه 

 " ی نشريه٧ ی و در شماره١٩٢٣، مارس ١٦، ١٥، ١٤به تاريخ " پراودای پتروگراد"
  . منتشر گشت١٩٢٣به تاريخ اول آوريل " انقالب کمونيستی

  .سوردلف. م. ـ دانشگاه کمونيستی کارگران و دهقانان ژ٢ 
ی آموزشی ها توسط کميته مرکزی حزب دوره١٩١٨سوردلف در سال . م.به ابتکار ژ

.  به مدرسه کار شوروی تغيير نام يافت١٩١٩ تبليغات و تهييح برقرار گرديد که در ژانويه
 هشتم حزب کمونيست بلشويک روسيه یبر اساس اين مدرسه، بنا به تصميم کنگره

 ی مدرسه١٩١٩ دوم سال یدر نيمه.  مرکزی کار حزبی و شوروی بنيان گرديدیمدرسه
  .سوردولف تبديل شد. م. مرکزی به دانشگاه کمونيستی کارگران و دهقانان ژ
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I 
 

  تعريف مفاهيم
  

  مت جنبش کارگری ـ دو س١
  

.  مبحث جنبش کارگری را در بر می گيرد،استراتژی سياسی و نيز تاکتيک
عنصر عينی يا عنصر خودرو و : اما جنبش کارگری خود شامل دو عنصر است

عنصر عينی، خودرو شامل آن دسته از روندها     . عنصر ذهنی يا عنصر آگاه
پرولتاريا جريان     ى م کننده و تنظيهی آگاهانهامی گردد که مستقل از خواسته

اری، فروريختن قدرت حکومتی درشد اقتصادی کشور، تکامل سرمايه .می يابند
ی خودروی پرولتاريا و طبقاتی که پيرامون او می باشند، هاکهن، جنبش

ائی هستند که تکاملشان مستقل از هتصادمات طبقاتی و غيره، اينها کًال پديده
ين سمت عينی جنبش را تشکيل ميدهد، استراتژی ی پرولتاريا است، اهاخواسته

با اين روندها سروکار ندارند، زيرا نه ميتواند آنها را از بين ببرد و نه ميتواند 
آنها را تغيير بدهد، استراتژی تنها ميتواند روی آنها حساب کرده و از آنها نشأت 

  .قق مييابد مارکسيسم تحیی است که توسط تئوری و برنامهااين آن حيطه. بگيرد
سمت ذهنی جنبش را . اما جنبش دارای يک سمت ذهنی، آگاه نيز هست

ی خودروی جنبش در مغز کارگران تشکيل می دهد، جنبش آگاه هاانعکاس روند
  .و برنامه دار پرولتاريا را در جهت هدف تعيين می نمايد

اين سمت جنبش اصوًال از اين نظر برای ما قابل توجه است که بر خالف 
 استراتژی و تاکتيک قرار ی عينی جنبش کامًال تحت تأثير هدايت کنندهسمت
اگر چه استراتژی قادر نيست، چيزی در سير روزهای عينی جنبش تغيير . دارد

 عمل استراتژی یبدهد، ولی بر عکس در سمت ذهنی، آگاه جنبش که حيطه
تواند  زيرا استراتژی می ؛ توانائی دارد،دراينجا وسيع و گوناگون ميباشد

تسريع يا ُکند نمايد، زيرا ميتواند آن   جنبش را،قص بودن خودبرحسب کامل يا نا
  .تر بکشاند  راه هدايت کند و يا به راهی دشوارتر و دردناکترينکوتاه  را از

 اينها هستند حوزه و ؛تسريع يا ُکند کردن جنبش، تسهيل و يا سد نمودن آن
  .ميدان عمل استراتژی و تاکتيک سياسی
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   مارکسيسمی ـ تئوری و برنامه٢
  

. استراتژی خود به مبحث تحقيق روندهای عينی جنبش نمی پردازد
استراتژی هرگاه نخواهد در رهبری جنبش بزرگترين و نابود کننده ترين 
اشتباهات را مرتکب گردد، مسلمًا موظف به باز شناختن اين روندها و ارزيابی 

 یهای عينی جنبش قبل از هرچيز وظيفهکند و کاو روند. درست از آنها است
  . مارکسيسم می باشدیبرنامهى تئوری مارکسيسم و سپس به عهده

 یبه همين علت نيز استراتژی بايد، تام و تمام بر نتايج تئوری و برنامه
  .مارکسيسم متکی گردد

اری را در تکامل و زوالش دتئوری مارکسيسم که روندهای عينی سرمايه
ه از ناگزيری سرنگونی بورژوازی و تحصيل قدرت توسط جستجو ميکند، گذشت
. اری خواهد شد، ميرسددکه سوسياليسم جبرًا جايگزين سرمايه پرولتاريا، به اين

     گاه می توان مارکسيستی تلقی نمود که اين  استراتژی پرولتری را فقط آن
  . مارکسيسم، اساس کارش قرار گيرد تئوريکىمهم ترين نتيجه

رکسيسم با حرکت از نتايج تئوريک، اهداف جنبش کارگری را  مایبرنامه
برنامه        . ند، تعيين می نمايداکه در نکات برنامه به طور علمی بيان گشته

اری، به طوری که سرنگونی د تکامل سرمايهیمی تواند يا برای کل مرحله
 مطرح ،سرمايه داری و سازماندهی توليد سوسياليستی را در مد نظر داشته باشد

معين در تکامل سرمايه داری، مثًال از بين بردن ى گردد و يا برای يک دوره
اری طرح دبقايای رژيم فئودال مستبده و ايجاد شرايط برای رشد آزاد سرمايه

حداکثر و يک ى يک برنامه : لذا برنامه می تواند شامل دو بخش گردد.شده باشد
  . حداقلیبرنامه

ست، ناچارًا بايد با ا حداقل طرح شدهیبرنامه یکه استراتژی به مثابه اين
 خود به ؛ متفاوت باشد،ستا  حداکثر طرح گشتهیاستراتژی که جهت برنامه

گاه می تواند واقعًا  در حالی که استراتژی تنها آن. خود قابل فهم است
 یکرد خويش توسط اهداف منعکسه در برنامه  در عمل،مارکسيستی باشد که

  .مارکسيسم هدايت گردد
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   ـ استراتژی٣
  

 کارگر ى استراتژی تعيين آن سمتی است که جنبش طبقهیترين وظيفه مهم
اصلی بر دشمن به ى در آن بستر روان بوده و برای پرولتاريا جهت زدن ضربه

 استراتژيکی، ینقشه. ترين راه باشد ش، سودمندادستيابی به اهداف برنامهخاطر 
 متی است که ضربه در اين سمت قطعی در سی سازماندهی ضربهینقشه

  .ميتواند به بيشترين نتايج برسد
 استراتژی سياسی با استراتژی نظامی شود، ميتوان یهرگاه اقدام به مقايسه

خطوط اساسی استراتژی سياسی را بدون زحمت خاصی تشريح نمود، مثًال در 
همگان اواخر سال .  جنگ داخلی در زمان مبارزه بر ضد دنيکينیمرحله
در . قرار داشت به خاطر می آورند را هنگامی که دنيکين در حوالی توال ١٩١٩

که از کدام نقطه بايستی  ی جالبی در مورد اينهاآن زمان در ميان نظاميان بحث
 در گرفت بخشی از نظاميان بر اين ، قطعه بر ارتش دنيکين وارد شودیضربه

. ربه انتخاب گرددـ نورسيسک به عنوان سمت اصلی ضـبودند که خط زاريزين 
ورونش ـ "  اصلی را درخط یبخش ديگر بر عکس بر اين بودند که بايد ضربه

 ارتش دنيکين را دو ،فرود آورد تا از طريق پيشروی در اين خطه" روستف 
 اول ی مثبت نقشهیجنبه .شقه نمود و هرکدام از آنها را به تنهائی درهم کوبيد

سک که نقشه مبتنی بر آن بود، راه بدون شک در اين بود که با تصرف نورسي
  .بازگشت ارتش دنيکين قطع می گشت

 به داليلی سودمند نبود، زيرا پيشروی ما را از ،اين به هر حال برای ما
درنظر می گرفت که بر ضد قدرت شوروی بودند و به )  دون یمنطقه( مناطقی 

د  از جهت ديگر خطرناک بو؛همين علت نيز سبب قربانی بزرگی می گشت
به طرف " توال ـ زرپوخوف" زيرا راه را برای لشکريان دنيکين از طريق 

 اصلی تنها طرح ی دوم برای فرود آوردن ضربهینقشه. مسکو می گشود
و دلتای " ورونش" ايالت ( درست بود، زيرا پيشروی لشگريان را از مناطقی 

 در  نشان می دادند وهگرفت که به قدرت شوروی عالق در نظر می)  "دون"
 عمليات ىنتيجه قربانی کمتری را متحمل می گردانيد، از سوی ديگر صحنه

ی اصلی لشگريان دنيکين را که به سوی مسکو پيشروی می کردند، قطع هاگروه
دوم گرفتند، بدين ترتيب مسير جنگ ى  اکثريت نظاميان تصميم به نقشه.می نمود

  .بر عليه دنيکين تعيين گشت
اصلی که به معنی پيش بينی ى دن سمت ضربهبه زبان ديگر، تعيين نمو

ه دهم مسير نـُ جنگ است، پيش بينی ینمودن خصلت عمليات، برای تمام دوره
  .استراتژی جنگ را شامل می گردد
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اولين تصادمات . عين همين مسئله در مورد استراتژی سياسی صادق است
 سمت اصلی جنبش یجدی بين رهبران سياسی پرولتاريای روس درباره

همان . ارگری در اوائل قرن بيستم در زمان جنگ روسيه با ژاپن رخ دادک
در آن زمان بر اين ) ها منشويک( طوری که مشهود است بخشی از حزب ما 

عقيده بودند که سمت اصلی جنبش پرولتاريائی درمبارزه بر عليه تزاريسم بايد 
، به نحوی که بر مبنای مشی اتحاد پرولتاريا با بورژوازی ليبرال قرار گيرد

 يک عامل انقالبی بسيار مهم از نقشه بيرون مانده و يا تقريبًا یدهقانان به مثابه
 به بورژوازی ی،بيرون می ماندند، در حالی که نقش رهبری کل جنبش انقالب

  .ليبرال محول می گشت
 اصلی یبرعکس معتقد بودند که ضربه) ها بلشويک( بخش ديگر حزب 
ت پرولتاريا و دهقانان قرار بگيرد، در حالی که نقش بايد بر مبنای مشی وحد

  .رهبری کل جنبش به پرولتاريا محول شده و بورژوازی ليبرال خنثی گردد
 اول قرن حاضر تا انقالب فوريه یبا توجه به کل جنبش انقالبی ما از دهه

 جنگ کارگران و دهقانان بر عليه تزاريسم و مالکان ارضی ی، به مثابه١٩١٧
 تزاريسم و ت که سرنوش،سه با جنگ بر عليه دنيکين روشن می گردددر مقاي

      استراتژيکی یمالکان ارضی دربسياری از جهات به قبول اين و يا آن نقشه
 به تعيين اين و يا آن سمت اصلی جنبش ،) منشويکی يا بلشويکی ینقشه( 

  .انقالبی وابسته بود
ستراتژی نظامی با تعيين گونه که در زمان جنگ بر عليه دنيکين ا همان

ه دهم خصلت تمام عمليات بعدی را تا اتمام کار دنيکين نـُسمت اصلی ضربه 
انقالبی بر عليه ى  مبارزهیتعيين کرد، به همين صورت در اينجا نيز در صحنه

 یتزاريسم، استراتژی سياسی با تعيين سمت اصلی جنبش انقالبی با روح برنامه
 علنی عليه ی مبارزهیرا برای تمام مرحلهی، خصلت کار حزب ما بلشويک

  .ستا تعيين کرده١٩١٧تزاريسم از زمان جنگ روس و ژاپن تا انقالب فوريه 
 استراتژی سياسی قبل از هر چيز عبارت از اين است که با پيروی یوظيفه

 انقالبی ی مارکسيسم و در نظر داشتن تجارب مبارزهیاز تئوری و برنامه
ى مت اصلی جنبش پرولتری هر کشوری را برای دورهکارگران سراسر دنيا، س

  .تاريخی خود به نحو صحيحی تعيين نمايد
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   ـ تاکتيک٤
  

تاکتيک . تاکتيک بخشی از استراتژی، در خدمت استراتژی و تابع آن است
ی فرعی آن را، ها کل در بر نمی گيرد، بلکه تک تک جنبهیجنگ را به مثابه

استراتژی خواهان به پيروزی . ر می گيردمبارزات و کارزارها را در ب
رسانيدن جنگ است يا اين که بگوئيم تا به آخر رسانيدن مبارزه بر عليه تزاريسم 
است، تاکتيک برعکس خواهان پيروزی در اين يا آن کارزار، در اين و يا آن 
مبارزه می باشد، خواهان اجرای موفقيت آميز اين يا آن فعاليت، اين و يا آن 

معين ى  است که کم و بيش با وضع مشخص مبارزه در هر لحظهآکسيون
  .مطابقت می نمايد

ی هاتاکتيک، تعيين آن وسائل و طرق، اشکال و شيوهى مهم ترين وظيفه
ی معين به بهترين وجهی مطابقت هامبارزه است که با اوضاع مشخص در لحظه

مين علت به ه. داشته و موفقيت استراتژيک را به بهترين وجهی مهيا سازد
           ی تاکتيکی و نتايج آنها را نبايد به تنهائی از نقطه نظر توان اهآکسيون

را از نظرگاه وظائف و امکانات يابی نمود بلکه بايد آنها  بی واسطه، ارزش
ی تاکتيکی اجرای وظائف هالحظاتی موجودند که کاميابی. استراتژی سنجيد

 ١٩١٩ دنيکين در آخر یحوادث جبههمثًال . استراتژيکی را تسهيل می نمايد
ای سواره ههنگام آزادی اورل و ورونش توسط لشگريان ما، زمانی که پيروزی

وضعيتی مناسب برای   ما در حدود اورل،ینظام در حدود ورونش و توپخانه
 ١٩١٧پيشروی به سوی روستف ايجاد کردند، اين چنين بود جريانات در اوت 

ها های پتروگراد و مسکو به طرف بلشويکا به هنگام چرخش شور.در روسيه
 پيشروی اکتبر حزب ما را آسان ،آنى و ايجاد وضع سياسی نوينی که در نتيجه

  .گردانيد، نيز اين چنين بود
 بی واسطه  توانی تاکتيکی با وجودها لحظاتی هم وجود دارند که موفقيت

عی غير و درخشان خود، با امکانات استراتژيکی مطابقت نمی نمايند و وض
  .مترقبه به وجود می آورند که برای کل لشگرکشی بار خاطر می گردند

ه از موفقيت آسان  برای دنيکين اين چنين بود، وقتی که او غّر١٩١٩اواخر 
خود را از ولگا تا ى  جبهه،و پيش روی سريع و پرتوان خود به طرف مسکو

  .ب شد گسترش داده و با اين کار زوال لشگريان خود را سب"دنيپر"
 در زمان جنگ بر عليه لهستان نيز اين چنين بود، وقتی که ما ١٩٢٠سال 

ه از کاميابی آسان يک به نيروی جنبش ملی در لهستان کم بهاء داده و غّر
 بر ما محول می نمود و  راتمانپيشروی پرتوان که وظائف سنگين تر از قدر

 یاکثريت شکنندهبه طرف اروپا روان گشتيم، " ورشو" هنگامی که از طريق 
مردم لهستان عليه ارتش شوروی بپا خاستند و بدين ترتيب وضعی را ايجاد 



٨

هيچ " شيتومير" و " مينسک " ی ارتش شوروی را در هاکردند که موفقيت
  .کرده به اعتبار و قدرت شوروی در غرب لطمه وارد ساختند

 پوشيده چشمی تاکتيکی هاباالخره لحظاتی نير موجودند که بايد از موفقيت
عواقب و ضررهای تاکتيکی را تحمل نمود تا اين که امتيازات مثبت 

اين حالت در جنگ بسيار پيش می آيد، مثًال . استراتژيکی آينده تضمين گردند
هنگامی که يک طرف جهت نجات کادرهای لشگريانش و بيرون کشيدن آنان از 

 و بدون جنگ  را آغاززير ضربات نيروهای قوی دشمن، عقب نشينی با نقشه
تمام شهرها و مناطق را برای بدست آوردن فرصت مناسب و جمع آوری قوا، 

  .برای مبارزات قطعی آتی تسليم می کند
وقتی که حزب ها  آلمانیی اين چنين بود، زمان حمله١٩١٨اوضاع روسيه 

 سياسی یکه از نظرگاه توان بالواسطه" برست"ما مجبور بود به قرار داد صلح 
صلح را ى ته صحه بگذارد، تا اتحاد با دهقانان شيف، يک ضرر بوددر آن زمان

حفظ نموده، فرصت تنفس بيابد، ارتش نوينی ايجاد و بدان وسيله امتيازات 
  . استراتژيکی را برای آينده مطمئن گرداند

ی باشد و مجاز نيست که ابه بيان ديگر، تاکتيک نمی تواند تابع منافع لحظه
 سياسی هدايت گردد، از آن هم باالتر مجاز نيست که یطهاز ديدگاه توان بی واس

تاکتيک بايد در تطابق با . قلعه بسازدها از زمين سخت جدا گشته و در آسمان
  .وظائف و امکانات استراتژی طرح ريزی شود

ی استراتژی و با در نظر ها تاکتيک با هدايت توسط راهنمائییوظيفه
 سراسر جهان، قبل از هر چيز، در اين  انقالبی کارگرانیداشتن تجارب مبارزه

ئی از مبارزه را تعيين نمايد که با وضع مشخص هااست که آن اشکال و شيوه
  .مبارزه در هر لحظه به بهترين وجهی مطابقت داشته باشد
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   ـ اشکال مبارزه٥
  

آنها مطابق . ی جنگ کردن واشکال جنگ هميشه به هم شبيه نيستنداهشيوه
     املشان تغيير می يابند، قبل از هر چيز مطابق تکامل توليد تغييرشرايط تک

 جنگ کردن طور ديگری بود تا در شرايط ،، تحت شرايط چنگيزخاندنمی ياب
  .ناپلئون سوم، در قرن بيستم نيز طوری ديگر خواهد بود تا قرن نوزدهم

 اشکالى کليهى هنر جنگ کردن تحت شرايط امروزی در آموختن استادانه
 دست آوردهای علم در اين زمينه، استفاده نمودن یجنگ، آموختن و کسب کليه

رد به موقع اين و کار ُبه  آنها و يا بیبا فراست از آنها و مرتبط ساختن مدبرانه
  .يا آن گونه اشکال، مطابق اوضاع می باشد

اشکال .  سياسی گفتی اشکال مبارزه در صحنهیعين همين را بايد درباره
 یاشکال مبارزه. سياسی گسترده تر از اشکال جنگ کردن است یمبارزه

سياسی در انطباق با رشد اقتصاد، اوضاع اجتماعی، فرهنگ، وضع طبقات، 
تغيير نسبت نيروهای متخاصم، خصلت قدرت دولتی و باالخره مطابق با 

  .مناسبات بين المللی تغيير می پذيرند
با اعتصابات و تظاهرات  مخفی تحت شرايط استبداد همراه یشکل مبارزه

ی او اعتصابات توده" امکانات علنی" علنی در شرايط یکارگری، شکل مبارزه
ی ای تودههاآکسيون پارلمانی مثًال در دوما و یسياسی کارگران، شکل مبارزه

ی مسلحانه توسعه می يابند، باالخره هابرون پارلمانی که گاهی نيز تا سرحد قيام
ز کسب قدرت توسط پرولتاريا، اگر پرولتاريا اين  دولتی پس ایاشکال مبارزه

 ابزار و قوای دولتی و باالخره ارتش را در یامکان را به دست آورد که کليه
 اينها در کل و در جمع خود آن اشکال مبارزاتی ؛دست خويش داشته باشد

  .ستا انقالبی پرولتاريا به دست دادهید که پراتيک مبارزهنميباش
ی مبارزه، در مرتبط ساختن هاشيوه ىی در کليه حزب، استادىوظيفه

مبارزه بر آن اشکالی ى  آنها در ميدان نبرد و متمرکز نمودن مدبرانهیداهيانه
  .ی می يابند، متبلور می گرددااست که در اوضاع موجوده مناسبت ويژه
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   ـ اشکال تشکيالتی٦
  

موًال با اشکال ی مسلح معها، نوع لشگرها و رستههااشکال تشکيالتی ارتش
نيز تغيير ها ، اولیهابا تغيير آخری. ندار تطابقی جنگ کردن دهاو شيوه
وسيع از سواره نظام ى در جنگ متحرک پيروزی غالبًا با استفاده. ميکنند

برعکس در جنگ موضعی سواره نظام يا اصًال نقشی ندارد و يا . قطعيت مييابد
 گاز سمی ،گين و هواپيماهای جنگندهسنی ها توپخانه؛يک نقش تابع را ايفا ميکند

  .همه چيزندى و تانک تعيين کننده
ی مسلح، در تکامل آنها تا حد تکميل هارستهى هنر جنگيدن در داشتن کليه

  .عمليات آنها می باشدى و مربوط ساختن ماهرانه
 .سياسی گفتى اشکال تشکيالتی در صحنهى عين همين را بايد درباره

   ی هانظامی به شيوهى ال تشکيالتی مانند صحنهطور اشک اينجا نيز همين
ى ی در دورهای مخفی انقالبيون حرفهاهسازمان. مبارزه منطبق ميگردند

ما و و دکسيونافر( ی، تعاونی و پارلمانی اتشکيالت آموزشی، اتحاديه استبداد،
ی های دهقانی، کميتهها، کميتههای کارخانهها دوما، کميتهیدر دوره) غيره 

ی انقالبی ارتشيان هاوراهای نمايندگان کارگران و سربازان، کميتهاعتصاب، ش
و ها آکسيون یو يک حزب قوی پرولتری که تمام اين اشکال را در دوره

ديگر مرتبط گرداند، باالخره شکل دولتی سازمان  ی با يکای تودههاقيام
 اينها . کارگر متمرکز استیی که قدرت در دست طبقهاپرولتاريا در دوره

ش بر ضد اند عمومًا آن اشکال تشکيالتی که پرولتاريا می تواند در مبارزههست
  .بورژوازی در تحت شرايط معين بر آنها تکيه نمايد و بايد تکيه نمايد

اين اشکال تشکيالتی، در تکميل شان ى  حزب در مهارت در کليهیوظيفه
 یهر لحظهتا حد تکامل آنها و در مرتبط گردانيدن با فراست اين تشکيالت در 

  .معين می باشد
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  رهنمود ،  ـ شعار٧
  

تصميمات متناسب خوب بيان شده که اهداف جنگ يا به تنهائی يک نبرد را 
 ابزارهائی ميباشند یمی رساند و در بين لشگريان عامه پسند است، نيز به مثابه

 شور و شوق  به که ارتش را،ی می باشداکه در جبهه دارای اهميت تعيين کننده
  . شان را حفظ می کنند و غيروجهت عمل کردن می کشانند، روحيه

ی مشابه برای لشگريان در سراسر طول اه، شعارها يا فراخواناهزمان
ی سنگين درجه يک يا تانک تندروی درجه يکی پر اهميت اجنگ همانند توپخانه

 آنجائی  سياسی می باشد، دری از آن هم پر اهميت تر شعارها در صحنه.است
 احتياجات متفاوت آنان  وها با خواسته،و صدها ميليون انسانها که انسان با ده

يک شعار، بيان خالصه و روشن، اهداف دور و يا نزديک .  داردسروکار
 حزبش داده   ومبارزه است، که از جانب گروه رهبری کننده، بگوئيم پرولتاريا

ند که يا اهداف گوناگون مبارزهشعارهای مختلفی موجودند، مطابق با ا. می شود
 معين تاريخی را یتاريخی و يا تک تک جوانب فرعی مرحلهى  مرحله يککل

 ٨٠ی ها مرگ بر حکومت استبدادی که ابتدا در سال،شعار. در بر می گيرد
 داده شد، شعاری تبليغاتی بود، زيرا ٣  "آزادی کار" قرن گذشته از طرف گروه 

وم ترين و محکم ترين مبارزان به تنهائی و يا هدفش نهفته در جمع آوری مقا
 جنگ روس ـ ژاپن که در طی آن شکنندگی یدر دوره. گروهی برای حزب بود

 کارگر کم و بيش ظاهر گشت، اين یحکومت استبدادی برای اقشار وسيع طبقه
 یتودها هجی گشت، زيرا ديگر هدفش جلب ميليونيشعار تبديل به شعاری تهي

  .زحمتکش بود
ديگر ها  وقتی که تزاريسم در نظر توده١٩١٧ انقالب فوريه یرهدر دو

ديگر از شعار " مرگ بر حکومت استبدادی " ورشکسته گشته بود، شعار 
ای هجی به شعاری عملی تبديل گشت، زيرا روی اين حساب شده بود که تودهيتهي

  . برق آسا بر عليه تزاريسم به حرکت در بياوردیميليونی را در جهت يک حمله
شعار تبديل به دستور حزبی شد، يعنی به در روزهای انقالب فوريه اين 

نگ آوردن مؤسسات و مواضع معينی در سيستم تزاريسم چخواستی مستقيم، به 
 معين، زيرا اکنون ديگر سرنگونی تزاريسم مطرح بود، نابودی یدر يک لحظه
وارد يک دستور حزبی، فراخواست مستقيم حزب است برای . او مطرح بود

عمل شدن در زمان معين، در محل معين، که برای تمام اعضای حزب صادق 

                                                 
 در ژنو توسط ١٨٨٣اولين گروه مارکسيستی روسی که در سال " آزادی کار " وهـ گر٣ 

برای شناخت فعاليت و نقش تاريخی اين گروه به تاريخ مختصر . پلخانف تأسيس شد. و.گ
.حزب کمونيست بلشويک روس مراجعه شود   
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ی وسيع زحمتکشان به تحقق در می آيد، هرگاه هابوده و معموًال از جانب توده
را درست وحساب شده بيان دارد، هر گاه ها ی تودههاکه اين فراخواست، خواسته
  .زمانش واقعًا رسيده باشد

لی مجی را با شعاری عيبی و يا شعارهای تهيشعارها را با دستورات حز
ی پيش افتاده و يا به تأخير هاآکسيونقدر خطرناک است که  عوضی گرفتن همان

  .ندا حتی نابود کننده وافتاده خطرناکند
. جی بوديشعاری تهي" کل قدرت به دست شوراها "  شعار ١٩١٧در آوريل 

کل قدرت به " ار  که تحت شع١٩١٧تظاهرات معروف پتروگراد در آوريل 
 قصر زمستانی توسط تظاهرکنندگان برگزار یبه هنگام محاصره" هاادست شور

کننده جهت تبديل اين شعار به  کوششی بود زودرس و به همين علت نابود، شد
  ٤.شعاری عملی
 کامًال خطرناکی بود برای عوضی گرفتن يک شعار تهييجی با یاين نمونه

گامی که مبتکران اين تظاهرات را يک شعار عملی و حزب حق داشت هن
محکوم کرد، زيرا حزب می دانست شرايط الزمه برای تبديل اين شعار به يک 

 زودرس پرولتاريا می تواند آکسيونست، که يک ا شعار عملی هنوز فرا نرسيده
  . به در هم شکستن قوای او منجر گردد

 می گيرد از طرف ديگر مواردی موجودند که حزب در مقابل اجبار قرار 
ى حاد و تصميم گرفته  شده) يا دستور حزبی ( شعار "  ساعت ٢٤در عرض " 

ی گسترده ها نمايد تا صفوف خود را در مقابل دامضخود را باطل و يا تعوي
 دشمن محافظت کند و يا اجرای دستور حزبی را عجالتًا به يک زمان یشده

  .مناسبتری به تعويق بياندازد
 در پتروگراد، به هنگامی که تظاهرات ١٩١٧ يک چنين موردی در ژوئن

 ین و دهقانان برای روز نهم ژوئن از جانب کميتهکارگرا ىدقيقًا آماده شده
  ٥.منتفی گشت، موجود بود" ناگهانی " مرکزی حزب در رابطه با تغيير اوضاع 

 را به تهييجیوظيفه در اين است که با فراست و به موقع شعارهای 
 تبديل ًا مشخصیشعارهای عملی را به دستورات معين حزبشعارهای عملی و يا 

 نرمش و قاطعيت الزم را به کار بندد تا ،نمايد، هنگامی که اوضاع تقاضا ميکند

                                                 
 ١٩١٧ی در پتروگراد در بيست و بيست و يکم آوريل اـ در طول تظاهرات سياسی توده٤

بر خالف ) ف و ديگران با گداتي(   پتروگراد حزب بلشويکیگروهی از اعضای کميته
 شعار ،راجع به خصلت مسالمت آميز تظاهراتها  مرکزی بلشويکیدستور حزبی کميته

 مرکزی حزب روش اين ماجراجويان   یکميته. نگونی فوری دولت موقت را سردادندسر
  )٢٤آثار لنين جلد کليات . ش. ر( را محکوم ساخت " چپ   " 

      ٢٢٩ــ )  ٨٩٦. (ـ از منتخبات به فارسی ص٥ 
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از اجرای اين و يا آن شعارها اگر چه عامه پسند، اگر چه حتی حاد شده باشند به 
  . بگيردهموقع فاصل

  
  
  
 
 
 
 
 
 

II 
  

   استراتژيک ىنقشه
  

  ی استراتژيکیاهنقشه طف تاريخی، ـ نقاط ع١
  

 عطف یبا تغيير نقطه. استراتژی حزب امری ثابت نيست که هميشگی باشد
اين تغييرات در اين بيان می شوند که . تغيير می پذيرد، هاتاريخی، با جابجا شدن

استراتژيکی ويژه و ى عطف تاريخی به تنهائی، يک نقشهى برای هر نقطه
ى ی گردد که در طول سرتاسر مرحله از نقطهمناسب با خودش طرح ريزی م

 یدر نقشه.  عطف ديگر به قوت خود باقی می ماندیعطفی به نقطه
 اصلی نيروهای انقالبی تعيين گشته و شامل طرح یسمت ضربه، استراتژيکی

طبيعتًا .  اجتماعی ميگرددیتوده در جبههها ميليونى جهت تقسيم مربوطه
 تاريخی معينی با خصوصيات خود ی استراتژيکی که برای دورهینقشه

 تاريخی ديگری با خصوصيات کامًال یبرای دورهارزشمند ميباشد، نمی تواند 
  . مفيد واقع شود،ديگری

 استراتژيکی متشابه الزم خويش و ی عطف تاريخی دارای نقشهیهر نقطه
  . اوستیوظائف محوله

 ینقشه. عين همين را ميشود در رابطه با امر جنگ تشخيص داد
 عليه کلچاک نمی توانست برای جنگ ،ستراتژيکی طرح ريزی شده برای جنگا

 معتبر ، استراتژيکی جديدی الزم می نمودیبر عليه دنيکين که برايش نقشه
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در سال ها  بگوئيم که بر عليه لهستانی؛ ــاين نقشه نيز اما برای جنگ. باشد
ی تقسيم اهاصلی و هم طرحی هااعتبار بود، زيرا هم سمت ضربه بی ١٩٢٠
 اين موارد متفاوت ی ترين نيروهای جنگی می بايستی جبرًا در هر سهمهم
  .باشند

 عطف اساسی را که در تاريخ حزب ما سبب یتاريخ نوين روسيه سه نقطه
ما الزم می دانيم آنها .  می شناسد، استراتژيکی متفاوت گشتندیاجرای سه نقشه

ی استراتژيکی اهنمائيم که نقشهرا با توضيحات کوتاهی بيان داريم تا متجسم 
  .می يابندشکل ی تاريخی نوين، هاحزب به طور کلی چگونه با جابجا شدن

  
  
  
  
  

   عطف تاريخی و پيشروی به ی ـ اولين نقطه٢
  سوی انقالب بورژوا ـ دمکراتيک در روسيه

  
 جنگ    ی عطف در اوائل قرن بيستم ظاهر می شود، در دورهیاين نقطه

ی که شکست ارتش تزاری و اعتصابات سياسی بی نظير روس ـ ژاپن، هنگام
طبقات مردم را به مبارزه می طلبد و به ميدان مبارزه ى  کليه،کارگران روسی

  . به پايان رسيد١٩١٧ عطف در روزهای فوريه یاين نقطه.  کشاندندسياسی
 استراتژيکی در مقابل هم در مبارزه یدر اين دوره در حزب ما دو نقشه

 رفيق(ها بلشويکى و نقشه) ١٩٠٥پلخانف ـ مارتف ( ها  منشويکىنقشه. بودند
   ).١٩٠٥لنين 

اصلی بر عليه تزاريسم را تحت ى  زدن ضربهیی نقشهاستراتژی منشويک
با حرکت از اين که . خط مشی وحدت بورژوازی ليبرال با پرولتاريا می کشيد

ين نقشه نقش انقالب در آن زمان به عنوان يک انقالب بورژوائی مطرح بود، ا
جنبش را در اختيار بورژوازی ليبرال واگذار می کرد و ) رهبری ( هژمونی 

پيش " ، به داشتن نقش "اپوزيسيون کامًال چپ" پرولتاريا را به داشتن نقش 
 ی دهقان به مثابهیبورژوازی محکوم می ساخت، در حالی که طبقه" ى تازنده

ل کفهميدن اين مش. ناپديد می گشت هاهيکی از مهم ترين نيروهای انقالب از ديد
دهقان را از ها نيست که اين نقشه از آنجائی که در کشوری مثل روسيه ميليون
 انقالب را در جريان حذف می کرد، نااميدوارانه تخيلی بود و چون سرنوشت

قرار می داد، ارتجاعی بود، ) هژمونی بورژوازی ( دست بورژوازی ليبرال 
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به پيروزی کامل نداشت و غالبًا آماده بود که با ائتالف ی ازيرا بورژوازی عالقه
  .با تزاريسم به جنبش خاتمه بدهد

ى نقشه ) ٦رفيق لنين" دو تاکتيک " رجوع شود به ( استراتژی بلشويکی 
اصلی انقالب را بر عليه تزاريسم تحت خط مشی همکاری ى زدن ضربه

با .  مطرح می ساختپرولتاريا با دهقانان و خنثی نمودن بورژوازی ليبرال
کامل انقالب بورژوا ـ به پيروزی حرکت از اين که بورژوازی ليبرال 

دمکراتيک عالقمند نيست و در مقابل پيروزی انقالب ائتالف با تزاريسم را به 
اين نقشه به پرولتاريا، به . قيمت ائتالف با کارگران و دهقانان ترجيح ميدهد

ر روسيه، نقش رهبری جنبش انقالبی را  انقالبی پيگير دی تنها طبقهیمثابه
  .محول می نمود

اين نقشه ارزشش تنها در اين نيست که نيروهای محرک انقالب را به 
ديکتاتوری ى انديشهى هفدرستی به حساب آورده بود، بلکه چون اين نقشه نط

ى  برای اين که دوره.را هم در خود نهفته داشت) هژمونی پرولتاريا ( پرولتاريا 
و اولی تر انقالب در روسيه را با نبوغ از پيش ميديد و گذار به آن را ساده بعدی 

 استراتژيکی راى  صحت اين نقشه١٩١٧رشد بعدی انقالب تا فوريه . تر نمود
  . کرده استتأييدو کمال تمام 

  
  
  
  
  

   عطف تاريخی وی ـ دومين نقطه٣
  پيش روی به سوی ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه

  
، پس از سرنگونی تزاريسم آغاز ١٩١٧ عطف از فوريه یدومين نقطه

 زمانی که جنگ امپرياليستی، شکست پذيری و مرگ آوری سرمايه داری .گشت
را در سراسر جهان برمال ساخته بود، هنگامی که بورژوازی ليبرال عمًال 

 تجديد قدرت         تأييدناتوان از کسب قدرت امور کشوری بود و نيز ناچار به 
  .بود) ومت موقتی حک( 

وقتی که شورای کارگران ونمايندگان سربازان عمًال قدرت را به دست 
ی الزم را هاداشتند، ولی نه تجربه داشتند و نه خواهان آن بودند که از آن استفاده

                                                 
لنين منتخبات آثار لنين . ای.و" دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب دمکراتيک "  ـ ٦ 

.به فارسی   
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که سربازان در جبهه و کارگران و دهقانان در پشت جبهه زير بنمايند، هنگامی 
دو "  هنگامی که رژيم ؛فرياد بر می آورندبار جنگ و اقتصاد درهم و برهم 

توسط تضادهای داخلی خود تکه تکه گشته و " ٧کميسيون ارتباط " و " حکومتی 
قادر به صلح بود، نه تنها هيچ راه خروجی از نه قادر به جنگ کردن و نه هم 

  .اين بن بست پيدا نکرد، بلکه اوضاع را هم مغشوش تر ساخت
  . پايان يافت١٩١٧ اين دوره با انقالب اکتبر

ديگر در   استراتژيکی با يکی شوراها دو نقشهدروندر اين دوره در 
  .هابلشويکى و سوسيال رولوسيونرها و نقشهها منشويکى نقشه: جدال بودند

 ی در فاصله،و سوسيال رولوسيونرها که در اوائلها استراتژی منشويک
اين طرف و آن طرف بين شوراها و حکومت موقتی، بين انقالب و ضد انقالب 

 به خود "دمکراتيکى مجلس مشاوره" در نوسان بود، باالخره در زمان افتتاح 
اين استراتژی بر اين پايه بود که شوراها را ). ١٩١٧سپتامبر ( شکل گرفت 

قدرت را ى آهسته، آهسته ولی با مقاومت از مسند قدرت بيرون بکشاند و کليه
 يک مجلس بورژوائی آينده ینمونه، "پيش پارلمان"در کشور در دست يک 

  . متمرکز نمايد
 ملی را به یمسائل جنگ و صلح، اصالحات ارضی، کارگران ومسئله

   تشکيل مجلس قانونگذاری محول نمودند که آن هم به سهم خود به زمان 
 سوسيال ."گذاری کل قدرت به دست مجلس قانون " . محول گشته بودنامعينی

        استراتژيکی خود را به اين نحو بيان ینقشهها رولوسيونرها و منشويک
مهيا ساختن ديکتاتوری بورژوائی، ديکتاتوری ی بود برای ااين نقشه. می داشتند

اما به هر حال يک ديکتاتوری "  کامًال دمکرات" شانه زده و اطو کرده 
  .بورژوائی

 رفيق ١٩١٧وريل آ یرجوع شود به تزهای منتشره( استراتژی بلشويکی 
 از بين بردن قدرت اصلی تحت خط مشیى زدن ضربهى نقشه ) ٨نينل

                                                 
متشکل از چايدزه، استکلو، سوخانف، فيلپوفسکی و اسکوبلو    " کميسيون ارتباط "  ــ  ٧
 رهبری منشويکی ـ سوسيال یتوسط کميته) ره تلی به آن اضافه شدندبعدها چرنف و تس( 

 جهت ١٩١٧ مارس ٧رولوسيونری شورای کارگران و نمايندگان سربازان پتروگراد، 
به " فعاليتش" بر روی آن و کنترل " تأثير" برقراری ارتباط با حکومت موقت، جهت 

ت موقت برای اجرای سياست در حقيقت به ياری حکوم" کميسيون ارتباط " وجود آمد و
 یی کارگری در مبارزههابورژوائی خود شتافت و سعی در جلوگيری از شرکت توده

" کمسيون ارتباط "  انقالبی فعاالنه برای گذار به کسب قدرت سرتاسری شوراها می نمود
سوسيال رولوسيونرها مستقيمًا وارد دولت  وها که نمايندگان منشويک ١٩١٧تا ماه مه 
   .دند برقرار بودموقت ش

لنين منتخبات به فارسی در يک . ای.و" در باره وظائف پرولتاريا در انقالب کنونی "  ـ ٨ 
.٤٧٠ ـ ٤٥٨جلد ص    



١٧

  توسط نيروی متحد کارگران و دهقانان فقير، تحت خط مشی،بورژوازی
گسستن .  جمهوری شوراها را داشتکلش به سازمان دهی ديکتاتوری پرولتاريا

سابق روسيه، در بند حکومت ی هااز امپرياليسم و بريدن از جنگ، آزادی مليت
 آماده نمودن شرايط برای  واراند مالکيت از مالکان ارضی و سرمايهسلب

 استراتژيکی ی اينها بودند عناصر نقشه.سازماندهی يک اقتصاد سوسياليستی
 ینقشهها  بلشويک." کل قدرت به دست شوراها " . در اين دورههابلشويک

  .استراتژيکی خود را به اين نحو بيان می داشتند
 نيروهای محرک نوين انقالب ،ر مهم نبود که اين نقشهاين تنها از اين نظ

پرولتاريائی را در روسيه به درستی به حساب آورده بود، بلکه از اين نظر نيز 
  . جنبش انقالبی را در غرب تسريع و تسهيل می گردانيد گرفتناوج که

 اکتبر صحت اين )ويراستارحکومت موقتی ــ ( رشد بعدی حوادث تا سرنگونی
  .ستا  کردهتأييدستراتژيکی را تمام و کمال  اینقشه

  
  
  
 
  

   عطف و پيش روی به ی ـ سومين نقطه٤
  سوی ديکتاتوری پرولتاريا در اروپا

  
 عطف با سرنگونی اکتبر آغاز گشت، وقتی که جنگ مرگ یسومين نقطه

و نيستی دو گروه امپرياليستی غرب به اوج خود رسيده بود، وقتی که در غرب 
انقالبی رسيده ميشد، وقتی که قدرت حکومتی بورژوائی ظاهرًا بحرانی 

 مغروق در روسيه زير ضربات انقالب پرولتری از ،ورشکسته و در تضادها
وقتی که انقالب پرولتری پيروزمند با گسستن از امپرياليسم  هم پاشيده می گشت،

ی را در شکل ائتالف امپرياليستی او بريدنش از جنگ، دشمنان سوگند خورده
 به سوی خود جلب کرده بود، هنگامی که اسناد قانون گذاری حکومت غرب

ی مالکان ارضی، سلب مالکيت از ها صلح، تصاحب زمينیشوروی در باره
کش  زحمتى تودهها  اعتماد ميليون؛ی در بندهاسرمايه داران و آزادی مليت
ا لمللی، زيراعطفی بود در مقياس بينى اين نقطه. سراسر جهان را جلب می کرد

 بين المللی سرمايه شکافته ميشد، برای اولين مرتبه ی  جبههبرای اولين مرتبه
چنين بدين  هم. اری عمًال در دستور روز قرار ميگرفتدسرنگونی سرمايه

ترتيب انقالب اکتبر از يک نيروی ملی و روسی به نيروئی بين المللی و 
پيشاهنگ او به پرولتاريائی جهانی ى کارگران روس از يک لشگر عقب افتاده
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 کارگران غرب و کشورهای در بند ،مبارزه و از خود گذشتگی خويشکه با 
  .شرق را بيدار می کرد، تبديل گشت

ست، زيرا در مقياس ا  عطف در تکامل خود هنوز پايان نيافتهیاين نقطه
ست، اما مضمون و سمت عمومی آن تاکنون به المللی هنوز شکفته نشدهابين

  .ندا و ظاهر گشتهکافی روشنى اندازه
 استراتژيکی در محافل سياسی روسيه در مقابل هم در یسابقًا دو نقشه

و سوسيال ها  ضد انقالبيون که بخش فعال منشويکینقشه: جدال بودند
  .ها بلشويکیيشان متشکل گردانيده بود و نقشههارولوسيونرها را در سازمان

 نقشه شان بر ،هاکضد انقالبيون و سوسيال رولوسيونرهای فعال و منشوي
  گروه افسران ارتش قديم ؛اساس جمع آوری تمام عناصر ناراضی در يک جبهه

های دول بورژوائی ناسيوناليستی در سرزمينی در پشت جبهه، ودر جبهه
اران و مالکان سلب مالکيت شده و جاسوسان آنتانت که درمايهس روسيه،ی کرانه

نها اين راه را در پيش گرفتند که آ. لشگر کشی را آماده می ساختند وغيره بود
يا با تهاجم خارجی، حکومت شوراها را سرنگون نمايند و رژيم ها قيام

  .ارای را مجددًا در روسيه برقرار کننددسرمايه
بر عکس نقشه شان بر اساس تحکيم داخلی ديکتاتوری پرولتاريا ا هبلشويک

مالک جهان از  می تأثير انقالب پرولتری به کليهیدر روسيه و بسط حوزه
ی پرولتاريای اروپا و ممالک دربند شرق بر عليه هاطريق پيوند فعاليت
  .امپرياليسم جهانی بود

 استراتژيک را رفيق ی اين نقشهیبيان دقيق و مختصر بسيار قابل توجه
  :به دست داده است"انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد " ش النين در رساله

  
که در ) به عمل در آوريد ( کنيد  آخرين حد آن چيزی را عمل »

برای رشد، مساعدت، شعله ور ) استالين . کشورخود ـ ی( يک کشور 
  « .ساختن انقالب در تمام ممالک قابل اجراء است

  
 استراتژی تنها در اين نيست که نيروهای محرک انقالب یارزش اين نقشه

ی نمودن و ست، بلکه نيز در پيش بينا جهانی را به درستی به حساب آورده
 شوروی ی بعدها ظاهر گشت و از طريق آن روسيهه است کتسهيل روزی

کانون جنبش انقالبی سراسر جهان شد، تبديل به پايگاه رهائی کارگران غرب و 
  .مستعمرات شرق گشت

تکامل بعدی انقالب در سراسر جهان و نيز پنج سال قدرت شوروی در 
ئی هاواقعيت . نمودتأييد کمال  تمام ورا استراتژيک یروسيه صحت اين نقشه

که بارها ها نظير اين که ضد انقالبيون، سوسيال رولوسيونرها و منشويک
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در . کوشش کردند قدرت شوروی را ساقط نمايند، اکنون در مهاجرت می باشند
لمللی پرولتاريا تبديل به مهم ترين اصورتی که قدرت شوراها و سازمان بين

 روشن بينانه یها اين واقعيت. جهانی می شوندت پرولتاريائیسياس سالح برای
  .را ابراز می دارندها  استراتژيکی بلشويکیصحت نقشه

  
  

  ١٩٢٣ مارس ١٤
  استالين. ی:امضای 

  
   مطابق٥٦ى پراودا شماره

  کليات آثار استالين  ٥جلد  با
  ١٥٨  ــ١٤١  یفحهص
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