
 

  .يدچاپ رسه ب"  دموکراتيالسوس" روزنامه ٢٧ در شماره ١٩١٢ژوئن ) ٢۴ (١٧ یخ در تاراین نوشته

  

  
  لنين. ای. نوشته  و

  

) ١ (ی انقالباعتالء  

  

  

  اعتصاب مربوط بود، شبین که به اها يابان در ماه مه و تظاهرات در خيه سراسر روسیای پرولتاريم عظاعتصاب

 یم قديه شد، آشکارا نشان داد که روسیراد کارگران ای که در برابر توده های انقالبیها  و نطقی انقالبینامه ها

    .ت خود گذارده اسیبه مرحله اعتالء انقالب

  

 ين چنينه زميش، روس از مدتها پی زندگیط شراير،خ.  نبودی ناگهانیده پدیک يچوجه بهی اعتالء انقالباین

و اول ماه مه فقط بروز آن را بطور ) ٢( لنا يراندازی مربوط به تیه ا نمود و اعتصابات تودی را فراهم مییاعتال

.  کارگران داشتی مبارزه توده انشست فرو با ینفکی ضد انقالب ارتباط الی موقتيروزیپ.  مشخص کردیقطع

 در ی است ولیبی که گرچه تقريدهد مبارزه بدست مین ايدان از وسعت میتعداد اعتصاب کنندگان، منظره ا

  . استيق و دقیبدون شک واقععوض 

  

بدون در نظر گرفتن ( تعداد متوسط اعتصاب کنندگان ١٩٠۴ تا ١٨٩۵ از سال یعنی مدت ده سال قبل از انقالب طی

 به ١٩٠۶ هزار نفر، در سال ٧۵٠ و يليون م٢ تعداد به ین ا١٩٠۵در سال .  هزار نفر بود۴٣ يانهسال) کم و کسر آن

 در مبارزه ییصفت مشخصه دوره سه ساله انقالب آنچنان اعتال. هزار نفر بالغ شد ٧۵٠ به ١٩٠٧ و در يليون میک

 آغاز شده بود ١٩٠٧ و ١٩٠۶زوال آن که از .  نشده استیده ديرش است که تاکنون در جهان نظیا پرولتاریاعتصاب

 سوم ژوئن یکودتا. يد هزار نفر رس١٧۵ تعداد اعتصاب کنندگان به ید، مشخص گردی بطور قطع١٩٠٨در سال 

 ياء را احیع و صنای بازرگانی و آس هاياه مالکان باند سی متحد دوماین که حکومت مطلقه تزار ـ ا١٩٠٧سال 

  . توده ها بودی انقالبینشست انرژ  فرویر ناگزيجهنمود، نت

  

 و يدی و نوميبرال لی و ارتداد بورژوازياه دوران تاخت و تاز ضدانقالب باند س١٩١٠ تا ١٩٠٨ سه ساله دوره

 هزار نفر و در ۶٠ به ١٩٠٩ و در سال يرفتشماره اعتصاب کنندگان دائمأ رو به نقصان م.  بودیا پرولتاریپراکندگ

  .يدرس  هزار نفر۵٠ به ١٩١٠سال 

  

 مورومتسف و يبرال که به مناسبت مرگ لیتظاهرات. يگردد آغاز می محسوسييرات تغ١٩١٠ سال یان از پاولی

 به وزش آمده یگری ديم که نسيدهد نشان می بطور واضحیان جنبش دانشجوين همچن داد وی روی تولستولئون

 ی که توده هايدهد نشان م١٩١١سال .  استيوسته به وقوع پينی معييرات دموکرات تغی توده هاياتو در روح

 طرف هر. يرسدتعداد اعتصاب کنندگان به صدهزار نفر م: يگذارندکارگر آهسته آهسته به مرحله تعرض قدم م

 ی ضد انقالب بوجود آمده بود سپريروزی پيجه و خمود که در نتی دوران خستگینکه وجود دارد دال بر ایقرائن

 یه در ژانويه دموکرات روسيالکنفرانس کل حزب کارگر سوس. يگردد مز انقالب مجددًا آغای بسویش و گرايشودم

 يعدر محافل وس"  نمود که یيد را تأقتي حقین موجود ایط شرایابی از ارزيری گيجه، ضمن نت١٩١٢سال 

 و ١٩١٠ ی سالهایاعتصاب کارگر.  آغاز شده استياسی جنب و جوش سیا پرولتارين و در نوبه اول بیدموکراس

اعتصاب  (ی شهری بورژوازی دموکراسين آغاز جنبش در بی، پرولترهای يتينگ تظاهرات و ماز، آغ١٩١١



 

 سوم ژوئن یم توده ها بر ضد رژی انقالبيات مظاهر رشد روز افزون روحاینه ـ همه ايره، و غيرهو غ) یاندانشجو

  .)١٨کنفرانس صفحه " اطالعات" رجوع شود به جزوه " ( است

  

 توده ها متظاهر شد و يات بود که در عملیافته ارتقاء ی به چنان مدارجيات روحین ای ربع دوم سال جارمقارن

 ین که در ايدهد بطور وضوح نشان مير اخيم سال و نیک حوادث در یانرج.  را فراهم آوردی انقالبیموجبات اعتال

 يشين تکامل پير سيه کلی و معلول جبريعی طبمًال آن کايدایش وجود ندارد و پی عامل تصادفيچ هی انقالبیاعتال

  . استيهروس

  

 ی ادعاین کاذبانه تر از ايزچ يچه. ی انقالبی توده ها به اعتالی انقالبيه روحیل تبدی بود برای ايزه لنا انگکشتار

مبارزه  " یا و بر طبق آن گويکند تکرار مین وی"پراودا"  از انحالل طلبان، در يروی به پی که تروتسکيست نيبرالیل

 ائتالف خواه یخواست آزاد".  آن در سراسر کشور استيم ائتالف اساس فاجعه لنا و واکنش عظیدر راه آزاد

آنچه در کشتار .  در اعتصاب لنا مطرح نبوديچوجه خواست عمده بهیکه بعنوان  خواست مخصوص و خوایکبعنوان 

 و يت محرومیی،از چنگ مفسده جو .... ی ائتالف نبود بلکه فقدان آزادی فقدان آزاديچوجهلنا برمال شد به ه

 يحتوض" ت دموکرايالسوس " ٢۶کشتار لنا، همانطور که ما در شماره .     مطلق بودی و ستمگرعمومی يحقوقیب

صفت مشخصه حوادث لنا .  منعکس نمودی طرزيقترین سوم ژوئن را به دقی سلطنتیم رژيت تمام ماهیم،داده ا

 جنبه ها را هم داشته ین و مهمترین تری اساسیا پرولتاری براینکه از حقوق، ولو ایکی وجه مبارزه در راه يچبه ه

صفت مشخصه حوادث لنا .  از هر لحاظ بودين قوانینر تی حوادث فقدان مطلق بدوینصفت مشخصه ا. باشد، نبود

 دست به قتل و کشتار ياسی علت سيچ و نوکر تزار بدون هی چينات مفسده جو، جاسوس، تأمیک بود که ینا

 و عدم امکان مبارزه در راه حقوق جداگانه، يثمری روس، بی زندگر دی عموميحقوقی و بيتمحروم.  زدیتوده ا

 کرد یی خودنمای بود که در حوادث لنا با چنان وضوحيزی آن، همان چیم و تمام رژیتزار سلطنت یریاصالح ناپذ

   . توده ها شعله ور ساختينکه آتش انقالب را  در ب

  

 در راه ی و مبارزه ای حرفه ای حوادث لنا و اعتصابات ماه مه را جنبشيکوشند و ميده تقالزنان کوشيبرالها لاگر

 را يرتش بصیدهد) یو انحالل طلب  (يبرالی که مشاجرات لی هر شخصی براید، ولوانمود سازن" حقوق" احراز 

 ی اعتصاب توده این واضح است که ای شخصين چنیبرا. يگردد واضح میگری ديز چیان جرین نساخته از ايناناب

 ی و حت( دموکرات پتربورگ يال مختلف سوسی ماه مه گروههايانيه موضوع در بینا.  داشته استیجنبه انقالب

ما متن کامل آن را مجددًا در ستون اخبار .  خاطر نشان شده استیژهبو! ) آرها . اسی کارگری از گروههایکی

 سال یه در ژانويه دموکرات روسيال حزب کارگر سوسی که از طرف کنفرانس همگانییشعارها. يکنيمچاپ م

  .يشود تکرار ميانيه بین داده شده در ا١٩١٢

  

شعارها فقط . يست شعارهم نی حتيکند میيد اعتصابات لنا و ماه مه را تأی که جنبه انقالبی اما موضوع عمده او

 يه که دامنه آنها از ناحی اعتصابات توده ايتواقع. يکنند میت از آن حکايات بودند که واقعيزهایی آن چیفرمولبند

 يتينگهاها، ـ تهور کارگران،ـ کثرت م بسط و توسعه آنرعت آنها، ـ سيم ـ رشد عظيشود، ميده کشیگر ديه به ناحیا

 که ما ی و اقتصادياسی جشن گرفتن اول ماه مه،ـ توأم بودن اعتصاب سیمه ـ مطالبه الغاء جری، انقالبیو نطقها

 ی توده ها را به رأی انقالبی اعتالیعنی جنبش ی جنبه واقعینها ـ تمام ايماز همان انقالب روس با آن آشنا هست

  .يدهد نشان مينالع

  

 در ی  توده اياسی که سنت اعتصاب سيدهندحوادث به ما نشان م. ياوریم را بخاطر ب١٩٠۵ انقالب سال تجربه

 ، که ١٩٠۵ سال ی اعتصابیاعتال.  نمودندياء سنت را برپا داشته و احین کارگران زنده است و کارگران فورًا اينب



 

 هزار ٢٧٧ و يليون میک و در ربع آخر سال ، دهنن هزار اعتصاب ک٨١٠ بود، در ربع اول سال، ير نظیدر جهان ب

 یب اعتصابات لنا قریبی،طبق حساب تقر.  با هم توأم بودی و اقتصادياسیاعتصاب کننده داد که در آن اعتصاب س

 هزار کارگر را در برگرفت و دامنه اعتصابات هم دائمًا در حال توسعه ۴٠٠ یب هزار کارگر و اعتصاب ماه مه قر٣٠٠

 اعتصاب اطالع یق گسترش دامنه حری ـ از چگونگيبرال لی روزنامه های شماره از روزنامه ها ـ حتر هدر. است

 است یدا هویح بطور صريقت حقین از هم اکنون ای نشده ولی هنوز کامًال سپر١٩١٢ربع دوم سال . يشودداده م

 در سال ی انقالبی آغاز اعتالازش  وسعت دامنه ای از لحاظ جنبش اعتصاب١٩١٢ در سال ی انقالبیکه آغاز اعتال

   ! استيشتر بی کمتر نبوده و حت١٩٠۵

  

 تکان دادن، متحد ساختن و جلب توده ها به مبارزه یق طرین ايغات، تبلی بار اسلوب پرولترين اولی روس براانقالب

. يبردب را بکار م اسلوین راسختر ای مجددًا و با عزمیاو اکنون پرولتار.  بسط و توسعه داديعی وسياسرا در مق

 انجام يکند می اسلوب عملین به کمک ایا پرولتارقالبی انيشاهنگ آنچه را که پيتوانست در جهان نميرویی نيچه

 بس پهناور پراکنده و متفرق است، از هر طرف در یی که در فضايت جمعيليون م١۵٠ با يمیکشور عظ. دهد

 و جاسوس راه هر يس و پلین از مأموریی اردويلهو بوس يبرددر ظلمت جهل بسر م.  استيدادگریمعرض ظلم و ب

 ینعقب مانده تر.  سراسر به جوش آمدهی کشورين چنیک سد شده است ـ یبر و" وری آیاننفوذ ز" گونه 

صدها هزار نفر . ييابند با اعتصاب کنندگان تماس ميم مستقير غیا يم کارگران و دهقانان بطور مستقیقشرها

 مانده و در راه قی دارند و در صفوف آنها باینفک توده ها ارتباط الیعنی یين پای با قشرها که چونی،مبلغ انقالب

 مبارزه ین و مبارزه بر ضد سلطنت را با اياسی مبارزه کرده و اعتراض سی هر خانواده کارگريازمندیهای نینمبرم تر

 است، دفعتًا در صحنه یدن دائمًا رو به تزا لذا نفوذشايکنند، است توأم می اقتصاديازمندیهای در راه نيمًاکه مستق

 را نسبت به سلطنت یدی افراد حس نفرت شديليون و دهها ميليونها مين در بب ضد انقالیراز. ظاهر شده اند

 ی شعار کارگران مترقیگر حاال ديجه بردن به نقش آن مقدمات الزم را فراهم نموده و در نتی پی کرده و برايدتول

 ی قشرهايط به محا مجريليونها میق از طریپس از هر اعتصاب! يک دموکراتی ـ زنده باد جمهور شعاریعنی یتختپا

  .ييابدراه م" يهاعماق روس"و " مردم  "يط به محیعنی دور افتاده یاالتعقب مانده و ا

  

"  و یرفتپذ خاطر آن را يببا ط" ی و دومستيهروسک"  درباره اعتصاب که روزنامه يبرالل) ٣ (یانين سه وراستدالل

  . استی مشخص کننده ايار جنبه بسیبا حسن عالقه آن را چاپ کرد دارا" ر چ

  

 یا ی اقتصادی مخلوط نمودن اعتصاب اول ماه مه با خواستهای کارگران برایاآ: " يپرسد میانين سه ورآقای

 فقط یهر اعتصاب اقتصاد.  که ندارندیم بگويتوانمبجرأت م : " يدهدو جواب م"  دارند؟يلیدل (!) یگر دیخواستها

 ین علت است که مرتبط ساختن اهمينبه ... شروع شودید و بايتواند ميت احتمال موفقیپس از سنجش جد

 کارگران را ی است که روز جشن جهانيبو اصوًال عج...  اساس استیاعتصابها بخصوص با روز اول ماه مه اکثرًا ب

  ." درصد اضافه حقوق داده شود١٠ فالن نوع متقال ید خری برايم مناسبت طلب کنین و بدیيمبرگزار نما

  

 یروزنامه ها" ینبهتر" را ی و دون فطرتی پستین رذالت برون از حد و اینو آنوقت ا! يبرال لیک است استدالل این

  !.یرند پذی دارند، با حسن عالقه ميک عنوان دموکراتی که دعويبرال،ل

  

 ضدانقالب نهفته یک ی بزدلین تریالنه بورژوا و رذیک ی آزمنديدترینپل يبرال لین پس جمالت پر زرق و برق ادر

 یب"و " منظم " یش است نمایل مايلیاو خ.  اربابها نخورديسه کيب است دست به ترکیل مايلیاو خ. است

 يکشاند، می کار، توده ها را به اعتصاب انقالباین ی بجایاو حال آنکه پرولتار! برپا شود"  اتحادیآزاد"به نفع " یضرر

 يجه قشرها را در نتین و عقب مانده تريکند با هم مربوط مینفکی و اقتصاد را بطور الياست که سیهمان اعتصاب



 

 يه حال هم مردم را علين و در عينماید خود جلب می کارگران بسوی زندگی مبارزه در راه بهبود فوريتموفق

   .يانگيزد مر بیسلطنت تزار

  

 فراموش کرد که یدو نبا.  بوجود آوردی اعتصابات توده ای را برای  و با عظمتيقت عم سن١٩٠۵ تجربه سال آری،

 يام با قینفکی ارتباط الیدر کشور ما اعتصابات مصرانه توده ا. يشود به کجا منجر ميه اعتصابات در روسینا

   .مسلحانه دارد

  

 در زمان حال ی دعوتينچن. يست نيام وجه بر سر دعوت به قيچصحبت به ه.  نکنندير ما را سوء تعبۀ گفتاین

  . وجود دارديام اعتصاب و قين بيه است که در روسی آن ارتباطیف نابخردانه است، صحبت بر سر تعرينهایتب

  

 ير موجب تکثيتينگها و تظاهرات و می که اعتصابات توده این چگونه انجام گرفت؟ نخست ا١٩٠۵ سال يام قرشد

 يامهای رشته قیک دهقانان را به ی اعتصابات توده اینکهدوم ا. يشدش م و ارتيس با پليت جمعیتصادم ها

 یایی دريروی زود به ارتش و نيلی خياسی اعتصابات سینکهسوم ا.  واداشتی خودبخوديمه منقطع و نی،جزئ

. ید گرديامو سپس ق ) يره و غيا نخود لوبیشورشها ( ی اقتصادينه بر زمی کرد و موجب بروز تصادماتیتسرا

 را شروع ی جنگ داخليره تاالنها و قتل عام دموکراتها و غيله ضدانقالب در همه جا خودش بوسینکهارم اچه

  .يکردم

  

 يام قیارفته بود "  جلویادز" نبود که انقالب ین ابدًا ايره و غيبرال برخالف تصور مرتدان ل١٩٠۵ شکست انقالب علت

 به ضرورت آن به یآگاه.  جلو نرفتی بقدر کافيامق بود که ینبرعکس، علت شکست ا"  بودیمصنوع"دسامبر 

 ـ اتفاق، عزم جزم، تشکل، يامدر ق.  نشده بودنان و کامًال ملکه آيافته رسوخ نی طبقات انقالبين در بیحد کاف

  . وجود نداشتی در عمل و روح تعرضیوحدت زمان

 ير تحت تأثینکه ای باشد؟ براميا که دال بر رشد قيشود مشاهده می عالئمی در لحظه فعلیا آينيمحال بب 

 ها در پتربورگ يابریست اکتی آلمانیهاتحاد. ياوریم را شاهد ميابریستها اکتيم، قرار نگرفته باشیاحساسات انقالب

است که بخصوص کادتها آنها را "  طلبهمشروط"و " چپ" باصطالح ی هايابریستقسمت اعظمش متعلق به اکت

به حوادث بنگرند و " ينیبا نظر ع "يتوانند از همه ميشب)  ها و کادتهايابریست اکتیرنسبت به سا( دوست دارند و 

  . را با شبح انقالب بترساننديه که مقامات عاليست نینهدفشان ا

  

) ١٩ (۶ یخ هفته در تارياسی سیع وقاير ها، ضمن تفسيابریست اکتین، ناشر افکار ا" یتونگسنت پترزبورگ زا "

   :ينویسد مينماه مه چن

  

" جشن" با یرا زيست چندان مطبوع نیتخت پاين ساکنی ماه معموًال براینصرفنظر از وضع هوا، ا. يدماه مه فرا رس"

 تظاهرات لنا هستند، روز اول ماه مه بخصوص ير سال که کارگران هنوز تحت تأثیندر ا. يشود آغاز میاپرولتار

 به یق حری و تظاهرات آن را ُپر کرده بود بوتصابهاع درباره ای گوناگونیعات که شایتخت پایاز هوا. خطرناک بود

 يکرد، ميف را توقی اشخاصيآورد، بعمل ميشاتی وفادار ما آشکارا ومضطرب بود، تفتيسپل. يرسيدمشام م

 را يز چيچ هيس که پليفيت کینا. ید نمايری جلوگيابانی از تظاهرات خینکه ای برايکرد را آماده می بزرگیواحدها

 يف آنها را توقيران قرار دهد و سردبيش را مورد تفتی کارگری روزنامه های که اداره هاید ندیناز اهوشمندانه تر 

 ی کارگران را به حرکت در می عروسکی که هنگهای به اعمال آن سلسله جنبانانيس که پليدهد نشان مید،نما

 که در اعتصابات حکمفرما نضباطیاروح .  سلسله جنبانان وجود دارندینو حال آنکه ا. يستآورند چندان واقف ن

 ی اعتصابین اعتصاب ماه مه ، که بزرگترین جهت اینهمانا به ا.  مدعا استین گواه بر ایگر دياربود و قرائن بس



 

 بزرگ و ی هزار کارگر از کارگاهها١۵٠ ی و حت١٠٠در آن .  وحشتناک استینقدراست که تاکنون مشاهده شده، ا

. ينماید ارتش جلب توجه مین ايوستگی بهم پی بود وليز رژه مسالمت آمکی فقط  ینا. کوچک شرکت کردند

 ما یایی دريروی مختلف نیدر ناوها.  توأم بوديز نیگری کارگران ، حوادث اضطراب آور دير اخيجانبخصوص که با ه

درج شده است  ید که در جرای اخباريهبا توجه به کل.  بازداشت شدندی انقالبيغات به علت تبلیان از ناویعده ا

وضع کارگران راه ...  نداردیفی چندان تعريست، نیاد ما، که اصوًال تعداد آنها هم زی جنگیاوضاع و احوال در ناوها

 يد، برپا نمودن اعتصاب هم نرسی کار به کوشش برای جا حتيچگرچه در ه. آهن هم  موجب اضطراب خاطر است

 که نظر همه را به يکال خط نیستگاه ايساوشاکف معاون رئ. آ.   آفي توقيل از قبيفهایی توقیژه ها ـ  بويف توقیول

   . وجود داردينی خطر معيز نینجا که در ايدهند ـ نشان ميکندخود جلب م

  

.  مضر داشته باشدير تأثيتواند انتخابات دوما فقط میج ناپخته کارگر در نتای توده های انقالبی است تالشهابدیهی

 ی دولتی را صادر نمود و شوراينتزار حکم انتصاب مانوخ... جهت نابخردانه است کهین تالشها بخصوص از اینا

  !!" کرده استیب کارگران را تصويمههم ب

  

 يقی اطالعات دقیان که در خصوص ناويشویمما از جانب خود متذکر م.  ی آلمانيابریستهای است استدالل اکتاین

اداره . يکند و آن را بزرگ ميموده راه مبالغه پيه قضیندر ا" يام وریهنوو "يکند که ثابت میماز محل کسب نموده ا

 يخردی بیت نهايام برپا نمودن قی موقع برااز يش پی، تالشها"مشغول است "یی آشکارا به مفسده جویآگاه

 يه ـ در روسيروزمندانه پيام قیعنی مسلحانه بموقع ـ يام قی اساسیط بفهمد که شراید بايشاهنگکارگر پ. است

  . دهقانان دموکرات از طبقه کارگر و شرکت فعال ارتش در آنيبانیارت است از پشتعب

  

 يليونها اعتصابها هزارها و مینا.  مخصوص بخود هستندينی منطق عی دارای در ادوار انقالبی توده ایاعتصابها 

 يسابقه ، رنج بهایتين شامل خشم بی که در دور و اطراف مواد محترقه ای افشانند ـ در حالیاخگر به هر سو م

و دون رتبه ها " یکموژ" و " ينوایانب" به نسبت يحانه و وقيشرمانه بير حد و حصر، تحقی بی خودسری،از گرسنگ

 بدان مشغول است و راهزنان ياه را که باند سی و تاالن گرانه ایهود ضد يخته لجام گسیکاتتحر. پراکنده است

 موضوع اضافه ین  به ايکنند، میت و هدایتر پشت پرده آن را حما ديز و سفاک نيه رومانف سفيکالی نیدربار

 کلمات ين تزار است و همیر نشان از ماکارف وزی کلمات ابدینا) ۴"( هم خواهد بودين و چنبود ينچن... "یيدنما

  ! جان خود او، طبقه او و تزار مالک او شدیبود که بال

  

 دموکرات و هر دموکرات يال را به دوش هر کارگر سوسيتی و پر مسئولير خطیف توده ها وظای انقالباعتالی

"  نموده است ـ يين تعين را چنیف وظاین ايه دموکرات روسيالکنفرانس کل حزب کارگر سوس.  نهدی میپاکدامن

و )  آغاز شده توده هایاز جنبش انقالب:  گفت یداکنون با(  همه جانبه از جنبش آغاز شونده توده ها يبانیپشت

 ی جمهوریعنی حزب ـ یشعارها".  حزبی کامًال قابل اجرای شعارهای لوایرتوسعه دامنه آن در زبسط  و 

   . و شعار انقالب مردم گرددی شعار تمام  دموکراسید مالکان ـ باينهای زميه ساعته و ضبط کل٨ روزکار يک،دموکرات

  

 انجام ی علنير حزب غیکبدون . ست الزم ايالت و تشکيالت و بسط و توسعه جنبش توده ها تشکيبانی پشتبرای

 ید و بسط و توسعه دامنه حمله توده ها بايبانیضمن پشت.  استيهوده و صحبت درباره آن بيرممکن کار غینا

 قبل از موقع را ی تالشهايل قبیند خطر ای بايام قیری لزوم و ناگزيح را در نظر گرفت و با توض١٩٠۵تجربه سال 

 به مبارزه، وضع سازمانها، یگر جلب شدن طبقات دی، توده ایرشد اعتصابها. کرد يریگوشزد نمود و از آن جلوگ

 ی تمام قوا براید را نشان خواهد داد که در آن بای خود لحظه ای است که بخودی عواملینها توده ها، تمام ايهروح

  . متحد گردنددیگریک با ی و جسورانه و فداکارانه انقالب بر ضد سلطنت تزاری و تعرضقطعیحمله متحدانه و 



 

  

  .يد جامه عمل بخود نخواهد پوشيروزمندانه بدون انقالب پيه در روسآزادی

 ی و دهقانی پرولتاريام قیق از طری سلطنت تزارینکه مگر ايوست بوقوع نخواهد پيه در روسيروزمندانه پانقالب

  .سرنگون شود

  

 حزب یف نمود و وظايف را توصین  نوی انقالبی اعتالیچگونگ"  ی انقالبیاعتال" قبل از انتشار مقاله ينـ لن١

 ۀ خارجيمدر جلسه شعبه سازمان مق)  مه٩ (یل آور٢۶در  : یق طرین کرد بديين تعین نویط را در شرایکبلشو

 ین از ای ناشی حزبيک و تاکتيه روسدث حواۀ ضمن گزارش درباریس در پاريه دموکرات روسيالحزب کارگر سوس

 ی، در آگه" روسیای  پرولتاری انقالبیاعتال" خود تحت عنوان  یدر سخنران) ئن ژو١٣( مه ٣١حوادث و در 

 ی سخنرانین برنامه ايه، دموکرات روسيال خارجه حزب کارگر سوسيم سازمان مقیس پارۀمنتشره از طرف شعب

  . مقاله مطابق است، درج شده بودینکه با موضوع ا

رجوع . ( است١٩١٢ سال یلدر آور) يبریس( لنا یرگران معدن طال کای بسويراندازی لنا ـ منظور تی اندازيرـ  ت٢

  ) مسکوی ترجمه فارس٢٣۶، ص "ی اتحاد شورویکبلشو (يست حزب کمونیخدوره مختصر تار" شود به 

  Severyaninوریانين ه  س-٣

 ١١) ٢۴( کشور حکومت تزار در جلسه مورخ یر سخنان را ماکارف وزین هم خواهد بود ـ  اين بود و چنينـ چن۴

  . لنا گفته بوديراندازی دموکرات راجع به تيال سوسيون در پاسخ به پرسش فراکسی دولتی دوما١٩١٢ یلآور

  

  ٣۴۵ تا ٣۴٢ صفحه یفارسه  بين آثار لنیکجلدی منتخب


