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   پرولتاريا و حزب پرولتاريایطبقه

       
  

  )راجع به بند يک مقررات حزب (
  
  

" وغيرقابل تجزيه  واحدىروسيه" باکانه اعالم ميکردند که مردم بی زمانی
 عنوانه ميداند که چيزی ب نيز حتی يک کودک امروز. ه استديگر سپـری شد

پيش روسيه به  اهچون مدت ندارد وجود" تجزيه قابل غيـر و  واحدىروسيـه"
 امروز.  پرولتارياىطبقه  بورژوازی وى طبقه:خالف تقسيم شدهم ىدوطبقه
طبقه به محوری مبدل شده است  کس پوشيده نيست که مبارزه بين اين دو برهيچ

  .چرخد آن می  دوربه  ما  زندگانی کنونی عصرکه
دليل آن اين  رسيد،  مشگل به نظرمی،اين اواخرتمام اين موضوع تا معهذا

 ،ه مشاهده ميکرديمزدرميدان مبار ی رائ مجزاهاىحال فقط گروهه ب تا که ما بود
 مختلف ونقاط بودند که درشهرها مجزاهاى که فقط اين گروه برای اين

ه بورژوازی ب و که پرولتاريا واين درحالی بود ارزه زدندکشوردست به مب
 و اکنون شهرها اما.  بخصوص به آسانی قابل تشخيص نبودندىعنوان يک طبقه

. نداداده  مختلفی ازکارگران دست به دست همهاىگروه با ند واشده متحد هابخش
ه تظاهرات مشترک زيادی انجام گرفته است وتصويرباشکوه مبارز اعتصابات و

 ىمبارزه ميان روسيه. قرارگرفته است روسيه درمقابل چشمان ما ميان دو
ارتش  ،ميدان گرديد ارتش بزرگ وارد دو .پرولتارياى روسيه بورژوازی و

زندگی  ازی ومبارزه ميان اين دوارتش سرتاسروارتش بورژ و پرولتاريا
   .ميگيرد بر در را اجتماعی ما
که  جا وازآن ون رهبران واردعمل شودبد تواند که يک ارتش نمی جا ازآن

راه آن  و که درصف اول آن حرکت ميکند هرارتش دارای يک پيشقراول ميباشد
 رهبری مختص هاى، گروههااين ارتش روشن می سازد، واضح است که در را

ناميده  احزاب مختص آنها ی که معموالئهايد؛ گروه آمی وجوده ب به آن ناچار
  : عمل به شرح زيراستىهبنابراين ، صحن. ميشوند
 راس آن حزب ليبرال، و که در يک طرف ارتش بورژوازی قراردارد در

 حزب سوسيال ىوسيلهه که ب قراردارد ارتش پرولتاريا طرف ديگر در
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 طبقاتی خويش توسط حزب ىمبارزه دموکرات رهبری ميشود؛ هرارتش در
  ١.رهبری ميشود هدايت و مخصوص به خود

  
 ىطبقه با را بتوانيم حزب پرولتاريا کرديم تا کرذ را  اينهاىهمه ما
 مختصر طوره ب بدين طريق مشخصات کلی حزب را مقايسه کرده و پرولتاريا
  .بيان کنيم 

که يک  که حزب پرولتاريا سازد کافی روشن می قدره مطالب فوق الذکرب
نظرتعداد اعضاء  از بايستی اوًال می  رزمنده است،ىگروه رهبری کننده

 از ادراک و ازنظرفهم، ،دومًا و باشد  پرولتارياىاز طبقه تر وچکبسيارک
سطح عالی تری قرارداشته  در  پرولتارياى نسبت به طبقهیبايست نظرتجربه می
  . باشد  فشرده  تشکيالت صورت يکه بايستی ب ، میباشد ،سومًا

ه که ب برای اين احتياجی به اثبات ندارد، چه که گفته شد آن  ماىبه عقيده
 و فقر  با،دارد اری وجوددکه سيستم سرمايه زمانی روشن است تا خودی خود

عنوان يک ه ب که ازضروريات اين سيستم است، پرولتارياها عقب ماندگی توده
بايستی يک  نتيجه می در و  آگاه درآيدىصورت يک طبقهه تواند ب نمی کل،

 ىاسلحه با را ارياارتش پرولت گروه رهبری با آگاهی طبقاتی وجودداشته باشد تا
چنين  هم و. درمبارزه رهبری نمايد و متحد را آنها نموده ، سوسياليسم مجهز

دست ه ب رزمنده راى واضح است که حزبی که مصمم است رهبری پرولتاريا
صورت يک ه ب بايد  بلکه،باشد افراد منفرد  ازاىنبايستی مجموعه، گيرد

 ىطبق يک برنامه بر  آن بتواندهاىفعاليت تا باشد متمرکز تشکيالت فشرده و
  . اجراء درآيدىبه مرحله واحد

  .  ميدهند تشکيل را خصوصيات کلی حزب ما به اختصار اينها
ميتوان  چه کسی را:بيائيد به سئوال اصلی بپردازيم  گرفتن اينها، نظر در با
به  دقيقا اول مقررات حزبی که موضوع اين مقاله ميباشد، حزب ناميد؟ بند عضو
  .ميکند خورد  بر ن مسئلههمي

  :بررسی قراردهيم مورد اين مسئله را بنابراين بيائيد و
، توانيم عضو حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه بناميم می ما چه کسی را

دموکرات حزب چيست؟ حزب ما يک حزب سوسيال ـ  يعنی وظايف يک عضو
               خوده  کارمختص بىکه دارای برنامهاين بدان معنی است  ،است

          مختص به خودهاىتاکتيک ،)  نهائی جنبشهاى فوری وهدفئیهاهدف (
  )  شکل تشکيالتی (اصول تشکيالتی مختص به خود  و )  مبارزههاىشيوه (

تشکيالت  وها تاکتيک مورد در وحدت نظر و  کارىوحدت برنامه. باشد می
                                                 

 ثکه برای بح دهيم ، چون نمی توجه قرار مورد روسيه را احزاب ديگر اينجا در  ــ ما١
  .نيست نيازی به شرح آنها  مامورد نظر
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اين  وحدت در تنها .ده استروی آن ساخته ش بر زيربنائی است که حزب ما
 متحد يک حزب متمرکز در حزب راضای اع تواند نظرات است که می

کسی که  تنها ،نتيجتًا. پاشد هم می حزب از توافق نظر به هم بخورد، اگر.نمايد
کامل طوره ب اصول تشکيالتی حزب را وها تاکتيک  کار،ىکامل برنامه طوره ب

  کار،ىکسی که برنامه تنها.  شودحزب ناميده عضو تواند می قبول کند،
 طور به کافی مطالعه کرده و به قدر اصول تشکيالتی حزب را وها تاکتيک

ميان  نتيجه در در و ميان صفوف حزب ما در تواند می کامل پذيرفته باشد،
يک  کافی است که عضو همين قدر آيا اما .جای بگيرد رهبران ارتش پرولتاريا

 قبول راحزب ت الک تشکيـرات مربوط به تاکتيـنظ و  کارىبرنامه حزب صرفًا
رهبران واقعی ارتش  ميتوان يکی از وصيات راـخص  اينبـا فـردی کنـد؟ آيـا
به   که درجهان  کس ميداند  اول هرىوهله در! نه ًامسلم ناميد؟  پرولتاريا
نظرات  و  کارىسهولت برنامهه که ب دارند پرحرف وجود  کافی افرادىاندازه
کنند،اما اينان  می" قبول  "اصول تشکيالتی حزب را  به تاکتيک ومربوط

اين بی حرمتی نسبت به مقدس ترين .  پرحرف باشندهاىآدم چيزی جز توانندمين
    حزب بناميم  عضو  پرحرف تنبل راکه يک شخص بود اصول حزبی خواهد

سفه يا کالس درس فل  حزب ما،بعالوه )! يکی ازرهبران ارتش پرولتاريايعنی  (
 چرا نيست ؟رزمنده حزب ما يک حزب  آيا. مذهبی نيستى يک فرقهىمدرسه
 ىپذيرفتن برنامه با واضح نيست که حزب ما صرفًا خودی خوده ب  آيا !هست
بدون  وشد  قانع نخواهدافالطونی  طوره  بشااصول تشکيالتی تاکتيک و کار،

 ،نداول کردهقب که اعضايش خط مشی حزب را بود اين خواهد شک خواستار
 تواند نمی حزب ما باشد، عضو خواهد بندند؟ بنابراين کسی که می کاره ب عمًال
         بلکه  اصول تشکيالتی قانع باشد تاکتيک و  کار،ىبا قبول برنامه صرفًا
عمل  و  اجراىبه مرحله خط مشی حزب را شده، کاره بايستی دست ب می

  .درآورد
چه موقع  يعنی چه؟ عضوخط مشی حزب برای ن بکاربرد اما

  فقط موقعی که مبارزه ميکند، بکاربرد؟ عضوميتوانـد خط مشی حزب را
مبارزه  آيا .کند حرکت می س ارتش پرولتارياأر که با تمام حزب در موقعی

عکس مردم   نه برپراکنده انجام شود؟ مطمئنًا منفرد و  افرادىوسيلهه ميتواند ب
آن وقت به ميدان جنگ  تنها و گردند اول متشکل می شوند، می اول متحد
پس واضح  .بود خواهد ثمرانجام نشود،تمام مبارزه بدون  کار اگر اين ميروند،

  متحدیاتشکيالت فشرده که در صورتی در هم تنها است که اعضای حزب
  اجراىبه مرحله  حزب را نظرات و مبارزه کنند بود خواهند قادر شوند،

  که اعضاءیتشکيالت چه صفوف متشکل در  هرروشن است که نيز و .درآورند
 و مبارزه کنند خواهند بود قادر بهتر باشد، فشرده تر نداشده آن متحد حزب در
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نظرات تشکيالتی حزب   وهاتاکتيک  کارىکه برنامه بود خواهند نتيجه قادر در
سازمان  جهت نيست که حزب ما يک ، بیبرند کاره تری ب کامل به نحو را

 حزب و عضو توانند واضح است که فقط کسانی می . استمتشکل رهبری
 کنند و اين سازمان کار که در سازمان متشکل رهبری به حساب آيند عضو

 حزب هاىخواسته با را  خودهاى خودشان بدانند که خواستهىبنابراين وظيفه
  .عمل با حزب يگانگی نشان دهند در همگون نموده و

  کارىبايستی برنامه می ،ب باشدحز عضو خواهد که می بنابراين کسی
بستن نظريات  برای به کار .بندد کاره ب و نظرات تشکيالتی حزب راها تاکتيک
 راه اين عقايد در که بتواند برای اين و مبارزه نمايد برای آنها  شخص بايد،حزب

 يگانگی تمام با با و تشکيالت حزب فعاليت کند، در شخص بايد مبارزه کند،
بايستی  می حزب باشد عضو خواهد واضح است کسی که می پر .کند حزب کار

 به يکی از وقتی که ما تنها  ٢. حزب باشدهاىمتعلق به يکی ازسازمان
  می،هم آميختيم حزب درمنافع  با را خودمنافع   حزب ملحق شديم وهاىسازمان
 رهبران حقيقی ارتش پرولتاريا نتيجه از در اعضای حزب باشيم و توانيم از

 تشکيالتبلکه  نباشد حرف منفرد  پرهاىآدم ازی امجموعه حزب ما اگر .شويم
شايستگی پيشروی ارتش  با  مرکزی خودىطريق کميته که از رهبرانی باشد

به خودی خود  چه که گفته شد، آن وقت تمام آن رهبری نمايد، را پرولتاريا
  .بود خواهد آشکار واضح و

  :ردگي توجه قرار مورد بايد نيز مطالب زير
آن  که سيستم پدرساالری بر مهمان نواز ىبحال به يک خانواده حزب ما تا

پاتی داشتند، به مکه به آن س کسانی را حاکم است ،شباهت داشته که آماده بود
مبدل شده  که حزب ما به يک تشکيالت متمرکز ولی حاال بپذيرد داخل خود

 دژبه يک  ه نظرهم از انداخته و به دور را  پدرساالری خودى جنبه،است
 که لياقت و تبديل شده است که درهای آن فقط برای کسانی باز ميشودنظامی 

که  زمانی در .زيادی دارد بسياراين اهميت   داشته باشند و را شايستگی آن
ه ب را که آگاهی طبقاتی پرولتاريا حکومت مطلقه سعی ميکند

 شبيه به آن به يزهائیتعصبات مذهبی و چ ناسيوناليسم،، "سنديکاليسم "ىوسيله
                                                 

 ساده هاىشماری ارگانيسم بی تعداد که يک ارگانيسم مرکب از طور درست همان  ــ٢
 تعداد درست شده است، حزب ما هم يک سازمان عمومی مرکب است که متشکل است از

 ىوسيلهه که ب نامند محلی حزب می  وبخشی هاىسازمان را  که آنها،شماری قسمت بی
 که می بينيد طور همان.شوند تصديق می و  مرکزی حزب تأييدىکميته  حزب وىکنگره
 اين هاىبرای رهبری، فعاليت.شوند  حزبی ناميده میهاىکه سازمان  نيستندهاکميته تنها
مرکزی وجود دارد که از طريق آن، اين ی ،کميته مشخصىمبنای يک برنامه  برهاکميته

  .ورند آوجود میه وسيعی ب ت متمرکزتشکيال  محلی،،حزبی هایسازمان
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ليبرال روس طرف ديگر روشنفکران  که از هنگامی و کشاند،ه ب  فسادىورطه
ت يمومقي از ميان بردارند و را استقالل سياسی پرولتاريا مصرانه می کوشند تا

آگاه  و بايستی بی نهايت هوشيار چنين وقتی ما می در به آن تحميل کنند، خود را
 آن فقط هاى است که دروازهدژنظامی حزب ما يک فراموش نکنيم که باشيم و

  .که آزمايش شده اند باشد روی کسانی باز می بر
 قبول برنامه و (يم امعين کرده شرط الزم جهت عضويت را حال دوه ب ما تا

که  شرط سومی اضافه کنيم ،شرط به اين دو ما اگر).  تشکيالت حزب در کار
 وقت است که ما آن پشتيبانی کند،ازنظرمالی  بايستی حزب را عضو حزب می
مطرح  کند، عضويت حزب میمستحق عنوان  را که يک فرد تمام شرايطی را

  .يماکرده
بنابراين يک عضوحزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه کسی است که 

يکی از  در و مالی ياری دهد نظر از حزب را قبول کند، حزب را  کارىبرنامه
يک مقررات حزبی  بدين طريق است که بند و.  حزبی فعاليت نمايدهاىسازمان

ايـن  .بندی گرديده فرمول، ن طرح ريزی شده بودـ رفيق لنيىوسيلهه بکه 
که حزب ما يک  دارد مبنای اين نظريه قرار بر بينيد میکه طور  فرمول همان

ارزش واالی اين  و منفرد ی ازافرادا متمرکز است که نه مجموعهتشکيالت
  .ن نهفته استفرمول بندی درهمي

   بدين عنوان که  بندی لنين را فرمول که بعضی از رفقا ميرسد نظره ب اما
بندی  عوض فرمول در ميکنند و است رد"  نامناسب " و " کوته نظرانه "

              نه  است و " کوته نظرانه "نه  که قاعدتًا ارائه ميدهند را ساخت خود
 که حاال ٣.اينجا فرمولبندی مارتف است در ما نظر دمور فرمول ". نامناسب "

  .به تجزيه وتحليل آن می پردازيم
  :بندی مارتف از اين قراراست فرمول

  
يک عضو حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه کسی است که  »
 يکی از نظر مالی ياری داده و زير نظر از را آن قبول کرده، را  آنىهمبرنا

  «.مرتب به حزب کمک نمايد شخصی و طوره  حزبی بهاىسازمان
  

بندی سومين شرط حياتی برای  اين فرمول کنيد که مالحظه می طور  همان
 حزبی را هاىسازمانيکی از  درکارکردن ىعضويت درحزب يعنی وظيفه

 و داند می زائد که مارتف اين شرط حياتی را رسد می نظره ب. حذف کرده است
 نظر کمک شخصی زير مشکوک، مبهم وجای آن شرط ه بندی خود ب فرمول در

                                                 
است  " ايسکرا  "ىدبيران نشريه سر ـ مارتف يکی از٣  
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 عضو تواند فردی می اين قرار از .قرار ميدهد  حزبی راهاىسازمان يکی از
       ی تعلق داشته باشد حزبهاىسازمان ازهيچ کدام ه  بکه بدون اين حزب باشد

 ىملزم به اجرای اراده را که خود بدون اين و )جالبی " حزب"که عجب  واقعًا (
ه حزب چ خوب،)  خوبی"  حزبیانضباط"  که عجب واقعا ( حزب احساس کند

که به هيچ سازمان حزبی تعلق  اشخاصی را "منظم  طوره ب"  تواند گونه می
باط حزبی نمی بينند ضبه ان ملزم به تسليم مطلق را نتيجه خود در و ندارند

  فرماندهی کند؟
 بی را مقررات حز،يک اين سؤالی است که فرمول بندی مارتف برای بند

 طوره ب ٤فرمول بندی لنين که همين سؤال در حالی در .پاشد از هم می
 کند می صريح قيد طوره ب بندی اخير که فرمول ی جواب داده شده زيراااستادانه

يکی  در بايد  فردکه شرط الزم االجرای سوم برای عضويت درحزب اينست که
  .کند  حزبی کارهاىازسازمان

کمک "بی معنی  بکنيم اينست که شرط مبهم و بايد که ما کاری پس تنها
فرمول بندی مارتف بيرون  از را " حزبیهاىيکی ازسازمان نظر شخصی زير

   ماند فرمول مارتف باقی می در شرط ديگر دو بياندازيم با حذف اين شرط تنها
 زيرا بی ارزش هستند خودی خوده که ب)   حزب بهقبول برنامه و کمک مالی (

 مالی نيز نظر از و کند "قبول " ظاهره ب حزب را تواند حرفی میآدم پر که هر
رابطه  ترين حقی در کوچک اين چيزی نيست که به او اما .به حزب کمک نمايد

  .حزب بدهد عضويت در با
  "!مناسبی  "بندی  که بايد گفت عجب فرمول واقعا
زب  حىبه قبول برنامه گوئيم اعضای واقعی حزب نمی توانند  تنها می ما

 که قبول اىعمل درآوردن برنامهه بدون استثناء برای ب آنها بايد قناعت کنند،
  :مارتف جواب ميدهد .باشند کوشا ،نداکرده

  
که  قدر که يک عضو حزب همان چون هستيد گير خيلی سخت شما »

الزم نيست که  قدرها آن ديگر کافی است و  حزب کمک مالی بدهدمايلست به
  «.غيره و  عمل درآورد،ىول کرده است به مرحلهقبکه   حزب راىبرنامه
  
سوسيال  "حال بعضی ه که مارتف دلش ب ميرسد نظره ب طور اين 

 به روی آنها درهای حزب را خواهد نمی و سوزد پرحرف می  "هاىدمکرات
  .ببندد

                                                 
  عملی سوسيال دمکراسی انقالبی است رهبر ـ لنين تئوريسين برجسته و٤



 ٧

 حزب ىکه اجرای برنامه آنجا گوئيم از می نهاده، فراتر را قدری پا ما
 ىباشد، اين وظيفه هم مبارزه غيرممکن می دون اتحادب ه است وزمستلزم مبار

 هاىخواسته و پيوندده  حزب بهاىارگان کانديدای عضويت است که به يکی از
 پرولتاريا  رزمیارتش حزب،  باگام وهم  حزب يکی کندهاىبا خواسته را خود
 متمرکزحزب وصفوف منظم  در را خود بايد که او رهبری کند، يعنی اين را

  :گويد مارتف می جواب اين حرف، در .جای دهد
  

 در صفوف منظم متشکل شوند الزم نيست در اعضای حزب زياد» 
  «.مبارزه کردن کافی است همان دست تنها.گيرند  واحدی قرارهاىسازمان
  

 ی ازامجموعه آيا کنيم پس حزب ما چگونه چيزی است؟ ما سؤال می
ی اتشکيالت فشرده يا ند،اافرادی است که برحسب تصادف دورهم جمع شده

توانيم کسی که به اين  می آيا رهبران است، تشکيالتی از اگر و ازرهبران است؟
             خودىوظيفه  آن راانضباطنتيجه اجرای  در و تشکيالت تعلق ندارد

که حزب يک تشکيالت نيست  آن بدانيم ؟ مارتف جواب ميدهد عضو ،داند نمی
              که عجب  واقعا (است بدون تشکل ت يک تشکيال بگوئيم حزب، بهتر يا
يک سازمان   مارتف حزب ماىبديهی است به عقيده). جالبی  "مرکزيت"

سوسيال ـ "  محلی وهاىی ازسازمانابلکه مجموعه نيست، متمرکز
 اگر اما .غيره وند اقبول کرده  حزب راىمنفردی است که برنامه "هاىدمکرات
که  آن دژمستحکم نظامی باشد تواند نمی نباشد يک تشکيالت متمرکز حزب ما
  .بازميشود  آن فقط برای کسانی که آزمايش شده اند،هاىدروازه
 فرمول بندی او معلوم است، که از طور  مارتف همانىحقيقت به عقيده در

کس که  حزب يک دژمستحکم نظامی نيست بلکه يک مجلس مهمانی است که هر
يک مقدارجزئی  .بهم رساند آن حضور در واندت می به آن تمايل داشته باشد،

تمام  کار  ديگروقت آن يک خرده کمک مالی و هم تمايل، قدر معلومات، همان
. حزب به حساب بيائيد عنوان عضوه که ب کمال داريد شما حق تمام و است و

خوشحال  نداوحشت افتادهه که سخت ب را "اعضای حزب  "که  مارتف برای اين
به  حزب بايد يک عضو که معتقدند به اين افراد! گوش ندهيد دميزن فرياد کند

 را  خودهاىبه اين طريق خواسته و  حزبی تعلق داشته باشدهاىيکی ازسازمان
  :مارتف ادامه ميدهد . گوش ندهيد، حزب کندهاىتابع خواسته

  
  تابع کردن،بپذيرد برای آدم سخت است که اين شرايط را اوال »
 همان ثانيًا و. نيست  حزب شوخی بردارهاىواسته شخصی به خهاىخواسته
  «.غلط است  نظريات اين افرادماتوضيحاتم آورده در که من قبال طور



 ٨

  
  !آقايان محترم به مجلس مهمانی خوش آمديد  بنابراين شما

 که مارتف برای بعضی استادان دانشگاه و رسد می به نظر طور اين ظاهرًا
 هاى خودشان به خواستههاىهع کردن خواستتاب دانش آموزان دبيرستان که از

 در دژ نظامی ما زوره ب خواهد بنابراين می و سوزد يزارند، دلش میحزب ب
درون حزب راه ه  اين آقايان محترم دزدکی ب،ميان آن از تا کند شکافی باز
هنگامی  در را کار اين و کند به روی فرصت طلبی باز را ميخواهد در بيابند، او
حال هجوم به آگاهی طبقاتی  در دشمنان ما از که هزاران نفر دده انجام می
  .هستند پرولتاريا

به  دانيم تنها که می طور فرمول مارتف همان ختم نميشود اما قضيه به اينجا
تشکيالت  وها  تاکتيکىدرباره کند و اشاره می  حزب،ىقبول کردن برنامه

ی وحدت حزب وحدت که برا صورتی در .آن نيست حزبی حتی يک کلمه هم در
وحدت  از وجه کم اهميت تر هيچه تاکتيک ب مربوط به تشکيالت و امور در نظر
 حتی در ممکن است به ما بگويند . حزب نيستى برنامهىدرباره نظر

 اين درست ولی در. باره چيزی گفته نشده است اين فرمولبندی رفيق لنين در
  .باره نيست ينفرمولبندی رفيق لنين احتياجی به گفتن چيزی درا

 يک سازمان حزبی کار روشن نيست که وقتی کسی در خودی خوده ب آيا
    باط حزبی راضان و کند مبارزه شرکت می گام با حزب در هم نتيجتًا ميکند و

 از به غير اصول تشکيالتی ديگری را اکتيک ياتواند هيچ ت  نمی،پذيرد می
  عضو "آن  مورد ولی دراصول تشکيالتی حزبی دنبال نمايد؟  وها تاکتيک
 قبول کرده ولی به هيچ سازمان حزبی تعلق ندارد  حزب راىکه برنامه"  حزب
نظريات مربوط به  وها که تاکتيک دارد  چه تضمينی وجودبگوئيد؟ توانيد می

 نه چيز و بود نظرات حزب خواهد وها همان تاکتيک " عضو "تشکيالت اين 
  . بندی مارتف قادر نيست توضيح دهدديگری؟ اين همان چيزی است که فرمول

عجيب خواهيم داشت که  " حزب "يک  ما بندی مارتف،  فرمولىنتيجه در
ولی ) هم قابل بحث است  البته اين (  مشترک دارندىآن يک برنامه "اعضای"

 !لیآعجب حزب ايده !هم فرق ميکند تشکيالت با تاکتيک و مورد نظرياتشان در
  ؟ داشت خواهد  مجلس مهمانی وجوديک و ماچه فرقی ميان حزب 

مرکزيت  با ما بايد :ميل داريم سؤال کنيم هست که ما يک چيز تنها
 مرکزيتی که با ،يما کردهت دوم حزب دريافىکه ازکنگره عملی ايدئولوژيک و

 درياه ب را آن بايد آيا  بکنيم؟ است چه بايد تضاد فرمول مارتف عميقا در
انتخاب کنيم بدون شک  بندی يکی را يان دو فرمولم باشد قرار اگر بياندازيم و
  .بياندازيم درياه اينست که فرمول مارتف را ب صحيح تر
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اينست آن فرمولبندی بی معنی که مارتف برای مقابله با فرمولبندی لنين به 
 را  دوم حزب که فرمول مارتفىمعتقديم که تصميم کنگره ما! ارائه ميدهد ما

تصحيح   سوم حزب درىاميدواريم که کنگره ما و ود اشتباه بزرگی ب،پذيرفت
. کرد قبول خواهد بندی رفيق لنين را فرمول اين اشتباه کوتاهی نکرده و

که  جائی آن از ميدان شده، ی واردئارتش پرولتاريا :کنيم بندی می  جمعمختصرًا
 چنين پيش بود  اين ارتش هم مجبور.ارتشی بايد پيش آهنگی داشته باشد هر
ئی يعنی حزب رياگروه رهبران پرولتا که بود به همين خاطر.  داشته باشدهنگیآ

هنگ  آعنوان پيشه اين حزب ب .شد سوسيال دمکرات کارگری روسيه پديدار
اصول تشکيالتی خودش  وها تاکتيک به برنامه، بايد يک ارتش مشخص اوال

    که چه کسی  الاين سئوه ب .تشکيالتی با صفوف فشرده باشد بايد ثانيًا .مسلح باشد
اين حزب  حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه ناميده شود، عضو تواند می

  :بدهد تواند فقط يک جواب می
  
 در و لحاظ مالی ياری دهد از را آن ،بپذيرد  حزب راىکه برنامه آن کسی  

  . حزبی فعاليت نمايدهاىيکی ازسازمان
  

ش بيان افرمول عالیواضح است که رفيق لنين در همين واقعيت روشن و
  .کرده است

  
  
  

   برادزوال پرولتاريست
  ١٩٠٥   انويه ژ١٨  ىشماره ،)  پرولتارياى طبقهىمبارزه (

  بدون امضاء
  .فارسی ترجمه شده استه انگليسی ب از زبان گرجی به انگليسی و از
  


