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 برنامه نظامی انقالب پرولتری

 والديمير ايليچ لنين 

 ١٩١٦سپتامبر 

 پيرايش و بازنويسی: رضا سپهر

 

برد(  سالح نام می ای درباره خلعای از آن به نام مقاله نامه در  )که لنين    "برنامه نظامی انقالب پرولتری"مقاله  

دموکرات سويس، سوئد و نروژ چاپ شود. معهذا اين  به آلمانی نوشته شده و قرار بود درنشريات چپ سوسيال

شماره  در    و  برای چاپ روسی ويرايش کرد   "سالحشعار خلع "تحت نام  دوباره  مقاله را    ايناتفاق نيفتاد. لنين  

 . انتشار يافت ١٩١٦در تاريخ دسامبر   Demokrata-Sbornik Sotsialدوم 

اصلی زبان که    مقاله   شده  آلمانی  به  دهم    ، نوشته  و  نهم  نام    ١٩١7اکتبر  درشماره   Das“تحت 

proletarischen Revolution” Militärprogramm der    درInternationale-Jugend،سازمان    ١ ارگان 

زمانی که  شد: در دوران ما،    منتشرانتشار يافت. مقاله با اين مقدمه سردبير    المللی جوانان سوسياليستبين

سرباز انقالب که وی  رهبران انقالب روسيه است، خواندن مقاله زيرين اين کهنه ترين  شدهلنين يکی از شناخته 

ای برخوردار است.ما اين مقاله را اندکی  رده، از اهميت ويژه در آن بخش بزرگی از برنامه انقالب را تدوين ک 

روشن است که تيتر مقاله توسط    دريافت کرديم.ترک کند،    ١٩١7در آوريل  را  زوريخ  آن که وی  پيش از  

 . شده استانتخاب   International-Jugendسردبير نشريه 

 

 
1International-Jugend   بین بین)جوانان  لیگ  ارگان  سازمانالملل(  جوانان  الملل  های 

سوسیالیست، این تشکیالت در ارتباط با جناح چپ سیمروالد بود که از تاریخ سپتامبر 

 یافت.در زوریخ انتشار می 1918تا ماه می  1915
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اسکانديناوى و سوئيس، که بر ضد اکاذيب سوسيال  هلند، هاى انقالبى دموکرات سوسيال در ميان 

در  هايى جنگ امپرياليستى فعلى مبارزه ميکنند، نغمه بحبوحه در   "دفاع از ميهن"ها راجع به شووينيست

و    "ایميليشيای توده " ها مبنی بر درخواستدموکراتدفاع از لغو يکی از مواد برنامه حداقل قبلی سوسيال

Jugend"-روزنامه    شود.، شنيده می "سالحخلع" درخواست جديد کردن آن با  جانشينو  ، "تسليح مردم"

"International  )در  اين مسأله را گشوده و در شماره سوم خود حولدر باب مباحثه )انترناسيونال جوانان ،

چنين  هم  2گريمتزهاى ر.   جديدترين . متأسفانه ما در پرداختسالح خلعبه دفاع از مسئله  اى سرمقاله 

 Neues Leben"3 "هاىدر مجله ای چنين مباحثه .  کنيممشاهده می را  "سالحخلع "نسبت به ايده  اغماضی

 .شده است آغاز)مبشر( هم  "Vorbote ")زندگى نوين( و

 :سالح را از نزديک بررسى نماييم ات مدافعين خلع ينظراجازه دهيد که  اينک

I 

ترين و پيگيرترين مظهر مبارزه بر  ترين، قطعى سالح واضحکه خواست خلع   استمبتنی بر آن  اساسى    استدالل

 .ضد هر گونه ميليتاريسم و هر گونه جنگ است

از  هنوز  چه  ها، چناناست. سوسياليستنهفته    استداللسالح هم در همين  اساسى طرفداران خلع   اشتباهولى  

 .هر نوع جنگى باشند لف مخاتوانند سوسياليست بودن خود دست نکشيده باشند نمی 

توانند باشند. بورژوازى کشورهاى  هاى انقالبى نبوده و نمی ها هرگز مخالف جنگ سوسياليست  در وهله اول، 

به راه انداخته،    بورژوازى   اين   اکنون  که   جنگى   و  است  گرفته  بخود   ارتجاعى  جنبه  سراپا  امپرياليستى   "بزرگ"

ين  هم  بر ضد   های ديگر. ولى آيا جنگ آيد به شمار می   جنايتکارانه   و   ، انهداربرده   ارتجاعى،   یجنگ   ما از نظر  

های  اندازند، و يا جنگبه راه میاين بورژوازى  و وابسته به  ستم    مردم تحتجنگى که    به عنوان مثال،  ،بورژوازى 

نيزمستعمره هاى  ملت بخش  آزادی  مقوله    نشين  همان  پنجم  ما    ؟؛  گيردمی   جایدر  بند  گروه  "  تزهاىدر 

 
و  162های رهاشاره به نظرات رابرت گریم در باب مسئله جنگ که در شما 2

164 Grütlianer   انتشار یافت 1916در جوالی 
تا  1915سویس در فاصله ژانویه  دموکراتای که از طرف حزب سوسیالمجله ماهانه 3

یافت. این مجله نظرات جناح راست سیمروالد را در برن انتشار می 1917دسامبر 

پرست را اتخاذ کرده های میهنکرد و در رابطه با جنگ مواضع سوسیالیستمنعکس می

 بود.
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می   "انترناسيونال لجام "خوانيم:  چنين  امپرياليسم  اين  عصر  هيچ در  وقوع  ملى  گسيخته  جنگ  ديگر  گونه 

 .اين نکته مسلما نادرست است - "پذير نيستامکان

ست. ولى آنچه را که  هاى مستعمراتىاز جنگ   سرشار  "گسيختهامپرياليسم لجام "تاريخ قرن بيستم، اين قرن  

جنگ  "پليد اروپايى خود  و  ذاتى  هاى جهان با شووينيسم  ستمگران امپرياليستى اکثريت ملت   اينها،  ما اروپايى

قيام  ،هاى ملىناميم، اغلب همان جنگ می   "مستعمراتى از  يا  اتفاقا يکى  هاى ملى اين ملل ستمکش است. 

تسريع  را  ترين کشورها  ماندهعقب دارى در  ترين خصوصيات امپرياليسم اين است که سير تکامل سرمايه مهم

. اين  بخشد افزايد و آن را حدت می دامنه مبارزه بر ضد ستمگرى ملى می   و   نموده و به اين طريق بر وسعت

آيد که امپرياليسم بايد در موارد عديده موجب پيدايش  يک واقعيت است. و از اينجا ناگزير اين نتيجه بدست می 

در عصر  که  گويد  می کند، چنين  دفاع می   فوق  "تزهاى"از    4در جزوه خود که    يونيوس   .هاى ملى شودجنگ

رقيب و  به دخالت دولت  منجر  دارى،  هاى معظم سرمايه جنگ ملى بر ضد يکى از دولت   گونههر    مامپرياليس

اما  .  شودجنگ امپرياليستى می يک  به  مبدل  ين طريق هر جنگ ملى  بد   .شودديگرى میمعظم امپرياليستی  

هاى  . بسيارى از جنگ افتد اتفاق نمی   هميشه  اما،  ستني ممکن  فرضی غير هم نادرست است. چنين    استداللاين  

اگر بگوييم مثال    ،آور استو اصوال خنده   چنين روندی پيروی نکردند؛  از   ١٩١4- ١٩٠٠هاى  مستعمراتى سال

، امکان اين وجود ندارد  ند از پاى در آي  درگير جنگ کشورهاى  کليه  چه در نتيجه آن  پس از جنگ فعلى، چنان 

هندوستان، ايران، سيام و   در اتحاد بامثال چين  توسط  ، انقالبى يا خواهانه وملى، ترقی  ی،جنگ  "گونه هيچ " که

 .بوقوع بپيوندد های بزرگ قدرت غيره بر ضد 

  ی در شرايط امپرياليسم، از لحاظ تئورى غلط، از لحاظ تاريخى اشتباه  ملى  جنگهر گونه  وقوع  امکان  نفى  

هايى هستيم که صدها که متعلق به ملت   ، مااز  ؛  ماست  شووينيسم اروپايى   عينيت  ، و از لحاظ عملى  ،آشکار

 
ا ای که تحت نام مستعار یونیوس )در زبان التین به معنای کوچک، جوان( امضجزوه 4

 یونیوس نام مستعار روزا لوکزامبورگ بود شده و به مسئله جنگ پرداخته بود
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ه  ب شود که  دعوت می   اند،گرفتار شده   ستم آنها  چنبره در    ديگر جهان اروپا، آفريقا، آسيا و    انسان در ميليون  

 !به راه اندازند   "ما"هاى بر ضد ملت  یجنگ آنان  "غيرممکن است"بگوييم که  يدهکشهاى ستم ملت

جنگ داخلى  ثانيا  همه هاى  ديگرجنگ   مانند  طبقات  های  مبارزه  که  کسى  تواند  نمی   پذيرد،می را    ی است. 

ب   ،هاى داخلى راجنگ ادامهه  که در هر جامعه طبقاتى  موارد    ،تکامل و تشديد طبيعى  ، مثابه    خاصی و در 

نفى يا  کنند.  اين اصل را تائيد می جهان  هاى کبير  انقالب   ی. تمامانکار کند ست  مبارزه طبقاتى   ،ناپذيراجتناب

جنگ  کردن  داخلىفراموش  درغلتيدن  هاى  معنای  به  درجه ،  منتها  انقالب    یبه  از  عدول  و  اپورتونيسم 

 .ستسوسياليستى

ها را به اشاره دستی از  توان همه جنگ معنای آن نيست که می سوسياليسم در يک کشور، به  پيروزی  ثالثا  

  گونه ه  دارى در کشورهاى مختلف ب. تکامل سرمايه کند می   تروقوع آن را محتمل ، اين امر  بر عکس  ميان برد. 

جا يک  . از اين توان داشتديگری هم نمی انتظار در شرايط توليد کااليى ، و گيردمی  صورت نهايت ناموزونى بی

به پيروزی دست    ،کشورها  در تمام   ، تواند در آن واحد سوسياليسم نمی   شود که حاصل می نتيجه مسلم و قطعى  

بورژوازى    به اشکالى  زمان   تا مدت کشورها  . سوسياليسم ابتدا در يک يا چند کشور پيروز خواهد شد و بقيه  يابد 

بلکه    ،نه تنها موجب اصطکاک خواهد گرديد   ،ناچاربه  اين امر    ادامه خواهند داد. خود    و يا ماقبل بورژوازى 

قمع پرولتارياى پيروزمند کشور سوسياليستى  ومستقيم براى قلع ترغيب به دخالت  بورژوازى ساير کشورها را  

در راه   ، ما مشروع و عادالنه است. اين جنگ در راه سوسياليسم  سوی خواهد نمود. در چنين مواردى جنگ از  

ملت  بورژوازى رهايى  قيد  از  ديگر  مورخه  هاى  نامه  در  که  انگلس  سال    ١2ست.  به    ١٨٨2سپتامبر  خود 

وقوع   تدافعى جنگ "کائوتسکى،  شده   سوسياليسم  "هاى  می   پيروز  ممکن  صريحا  کامال  را  درست  شمارد، 

بورژوازى ساير کشورها    در مقابلدفاع پرولتارياى پيروزمند    گذاشتن برن جمالت صحه وی از اي. منظور  گفتمی 

 .بود

بلکه در تمام کشورها سرنگون    ،گردد که ما بورژوازى را نه تنها در يک کشور زمانى غير ممکن می   تنهاجنگ  

. از نقطه نظر علمى سراپا غلط و کامال  باشيم  نمودهو از آن سلب مالکيت    شدهو بطور قطع بر آن غالب    ختهسا
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  هنگام و در    وظيفه، که دشوارترين   -يعنى سرکوب مقاومت بورژوازى را مسئله،  ين  ترست اگر مهم ضد انقالبى 

ناديده انگاريم يا روى آن سايه بيفکنيم. راهبان    -بيش از همه مستلزم مبارزه است    ، به سوسياليسم  انتقال

هميشه  اپورتونيست و    "اجتماعى" به  ها  که  هستند  مسالمتخيال آماده  سوسياليسم  درباره  آتيه  بافى  آميز 

خواهند درباره مبارزه  هاى انقالبى در همين است که نمیت دموکرابا سوسيال  آنان  تفاوت  اتفاقابپردازند؛ اما  

 .اين آينده درخشان، تفکر و تعمق کنند  تحقق منظور ه طبقاتى ب  هاىجنگ  شديد طبقاتى و 

  انگيزنفرت   بسياری   براى  "ميهن  از  دفاع "  عبارت  به عنوان مثال،اغفالمان کنند.    اجازه دهيم کلماتما نبايد  

  جنگ   در   بورژوازى   هایپردازی دروغ   ،آن  با استفاده از  هاکائوتسکيست   و   علنى   هاىاپورتونيستچرا که    است،

  نتيجه  چنين   واقعيت   اين  از   ولى .  است  واقعيت  يک  اين.  نمايند می   پوشىپرده   و   استتاررا    فعلى   غارتگرانه

در    "دفاع از ميهن"پذيرش شعارت بکشيم.  س شعارهاى سياسى د  مفاهيم ا بايد از تفکر درباره  م  که   شودنمی

  ، ستمطابق با مصالح پرولتاريا  يعنى   "عادالنه"جنگ    به معنای آن است که بپذيريم اينجنگ فعلى فقط و فقط  

محض  سفاهت    اما  .در هر جنگی وجود داردامکان هجوم    که  چرا  فقط و فقط چنين معنايی دارد،  کنم؛تکرار می 

آينه    خواهد  هر  ميهن"شعاربود  از  آنها  سویاز  "  دفاع  جنگ  در  ستمکش  ضد   ملل  بزرگ  دولت   بر  هاى 

 .شود  انکار   داری،، ژنرال دولت سرمايه 5بر ضد گاليفه   وى   پيروزمند، در جنگ   امپرياليستى يا از طرف پرولتارياى

ديگر    به اشکالیادامه سياست    تنهاهر جنگى    کنيم کهفراموش    اگربود  خواهد  از نقطه نظر تئورى کامال اشتباه  

سياست ادامه  فعلى  امپرياليستى  جنگ  از    هایاست؛  گروه  دو  بزرگقدرت امپرياليستى    ،ستجهانی  هاى 

اما همين عصر، بايد  گيرد.  معلول مجموعه مناسبات عصر امپرياليستى بوده و از آن نيرو می   هايی کهسياست

ها و ناپذيری شورش امکان و اجتناب  ،های مبارزه عليه ستم ملی و مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازیلزوماً سياست

ترکيبی از هر دو نوع جنگ انقالبی    ، و ياعليه بورژوازی   ارياپرولتهای  و شورش ها  ، جنگ ملی  انقالبیهای  جنگ

 . را ايجاد و تقويت کند 

 
 ژنرال فرانسوى.یک نام  5
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II 

 .به اين مطلب افزوده شودبايد مالحظه کلى زير هم 

فقط شايسته آن است که   ،کشى که براى آموختن طرز استعمال اسلحه و بدست آوردن آن نکوشد طبقه ستم 

وى  پاسيفيست  با  به  ما  اگر  زيرا  کنند.  رفتار  برده  باشيمهمانند  نشده  مبدل  اپورتونيست  يا  و  بورژوا    ، هاى 

با توسل  جز  خروج از آن به    که کنيم  طبقاتى زندگى می   ایتوانيم اين نکته را فراموش نماييم که در جامعه نمی

عه طبقاتى، اعم از اينکه بنايش بر بردگى يا  تواند داشته باشد. در هر جامندارد و نمی   امکان مبارزه طبقاتى  به 

ارتش  با  نه تنها  و آن هم    ،حال مسلح است  همه در  طبقه ستمگر  ،  باشد   سرواژ و يا، مانند امروز، بر کار مزدى 

  – سويس    د ماننهاى بورژوازى  ترين جمهوری سىدموکراحتى در    -  با ميليشيای فعلی کهبلکه    مدرن، دائمى  

رود به  قدر ساده و روشن است که تصور نمی پرولتاريا است. اين حقيقت آن   بر ضد   بورژوازى   نماينده مسلح

دارى از ارتش بر  ست يادآور شويم که چگونه در کشورهاى سرمايه ر روى آن نيازى باشد. همين کافى بمکث  

 .شودکنندگان استفاده می ضد اعتصاب

دارى  ترين واقعيات جامعه معاصر سرمايه ترين و مهم ترين، اساسىبر ضد پرولتاريا يکى از بزرگ   تسليح بورژوازى 

آ واقعيتى    گاهن است.  مقابل چنين  سوسيال عريان  در  می تدموکرابه  پيشنهاد  انقالبى    "خواست"شود  هاى 

عدول کامل از نقطه نظر مبارزه طبقاتى و دست کشيدن از هر    چيزی به جز را مطرح نمايند! اين    "سالحخلع "

انقالبى پرولتاريا  نيست  انديشه  تسليح  بايد  ما  شعار  آن   با هدف.  از  مالکيت  سلب  بورژوازى،  بر  و    ،پيروزى 

  تکامل عينى منطقا به دنبال    تاکتيکى که   ست،باشد. اين يگانه تاکتيک ممکن طبقه انقالبى  ان سالح آنخلع

سالح نمود،  ورژوازى را خلع ب   آنکه   پس از   فقط   پرولتاريا.  است  تکامل   اين   معلول   و   آمده   دارى سرمايه   سمميليتاري

 ها نمايد؛دانی همه تسليحات را روانه زباله جهانى خود،  -به وظيفه تاريخى  کردن پشتبدون  قادر خواهد بود که  

مطمئنا،  در زمانی که اين شرايط مهيا شده باشد و  فقط   کار را خواهد کرد ولى  اين شکى نيست که پرولتاريا  

 آن.   تر ازنه پيش 
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  ،هراس   و   دهشت تنها  ، گيربهانه بورژواهاى  هاى مسيحى مرتجع و خرده در بين سوسياليست  ، اگر جنگ کنونى

  بگوييم   بايد   آن  مقابل  در   ما   ميکند،  ايجاد   غيره   و   مرگ   خونريزى،   اسلحه،   استفاده از  نوع   هر   از   انزجار  فقط   و

  بارى پايان دهشت  ها،جنگ  ترينارتجاعى   اين   اگر   لذا.  هست  و   بوده  پاياندهشت بى   هميشه   دارى سرمايه   جامعه

عبارت  ه  يا ب   - سالح  خلع   "خواستدر"  طرح نيست که نوميد شويم.    بر آن  بيند دليل ی م  تدارک  جامعه   اين   براى

موجبات يگانه جنگ    ،در برابر چشم همهخود    ،ى که نيروهاى بورژوازىيتدر موقع  -سالح  تر آرزوى خلع صحيح

معناى واقعى خود،    به -  آورند فراهم می را  يعنى جنگ داخلى بر ضد بورژوازى امپرياليستى    ، مشروع و انقالبى

 نيست.  يأس و نوميدى اظهارجز  بهچيزى 

المللی بين   تاريخى   ه دو واقعيادآوری  ما  ا ،    بدانند   "زندگی واقعیبه دور از  "برخی اين نظريه را  ممکن است  

ها و استخدام زنان در صنعت، از يک سو، و کمون پاريس در سال  : نقش تراست کند بطالن اين ادعا را اثبات می 

 در روسيه، از سوی ديگر.  ١٩٠5و قيام دسامبر   ١٨7١

شکنجه و عذاب و تحميل  ها،  کودکان و زنان به کارخانه   کشاندن  از طريق   ،را  هاتوسعه تراست  و   بسط بورژوازى  

درماندگی، وظيفه خود قرار داده  به منتهاى فقر و  يت آنان  محکوم  ، در به انحطاط کشيدن اخالقی وآنانبر  

کنيم.  عليه آن مبارزه می بر  بلکه    ، نکرده  "پشتيبانى"اى نيستيم و از آن  . ما خواهان چنين بسط و توسعه است  

  ما .  هستند   مترقى  هايىپديده  هاکارخانه   در  زنان  کار  و  هاتراست   دانيممی   ما  کنيم؟ می   مبارزه  چگونه  ىول

  کار ه ب   زنان  که  دورانى  به  و   انحصارى   ماقبل   دارىسرمايه   و   دستى   صنايع  بسوى  يعنى   ه گذشته، ب  خواهيمنمی

سوى  برداری به  ، گام از آن نيز فراتر  و  ،غيره  و  هاتراستما خواهان گذر از  .  گرديم  باز  پرداختند،می  خانگى

 !هستيم سوسياليسم

. امروز بورژوازى امپرياليست  استدق  اص  نيزفعلى مردم    سازینظامی اين استدالل، با تغييرات الزمه، در مورد  

. ما بايد در اين  دست بزند کردن زنان  نظامى به    هم   فردا شايد  کند.  کليه مردم را نظامى می بلکه    ، جواناننه تنها  

تر باشد به همان نسبت هم قيام مسلحانه  تر به پيش! هر قدر اين عمل سريعباره بگوييم: چه بهتر! هر چه سريع

نمونه کمون را فراموش نکرده باشند، چگونه    هاتدموکراشود. اگر سوسيال  تر می دارى نزديک بر ضد سرمايه
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  "به دور از زندگی واقعیتئورى  "خود راه دهند؟ اين يک  ه  ب   یکردن جوانان و غيره ترس توانند از نظامى می 

های اقتصادی و  رغم تمام واقعيتعلی  ،هادمکرات و اگر سوسيال  نيست، اين آرزو نيست، بلکه واقعيت است.

های امپرياليستی چنين حقايقی ناگزير  و جنگ   مدوران امپرياليسدر  که    اه دهند ی به خود رترديد   ،سياسی

 مايه تاسف خواهد بود. ، واقعاً خواهند شد تکرار 

چنين نوشته   هاى انگليسىدر يکى از روزنامه  ١٨7١جريانات کمون در ماه مه سال  بر يکى از بورژواهاى ناظر 

زنان و کودکان    ."آمد!شد چه ملت دهشتناکى از کار در می اگر ملت فرانسه فقط از زنان تشکيل می "بود:  

کردن  جنگيدند. در نبردهاى آتيه براى سرنگون می در کمون پاريس  دوش مردان  ه باز سيزده سال دوش تر  بزرگ 

يا    سالحکارگران بى  و شدهمسلح  تا دندان ه بورژوازى هنگامى ک. زنان کارگر،  بورژوازى نيز جز اين نخواهد بود

گر خاموش نخواهد بود. آنان  نظاره دست روى دست نگذاشته و    دهد،آماج گلوله قرار می را  شده  اندک مسلح 

از جنبش    ترعبارت صحيحه  يا ب   کنونی،هاى مرعوب  ملتدرون  و از    ؛برند اسلحه می دست به    ١٨7١مانند سال  

ولى    ، زوديابدون شک، دير   ،اند سازمان آن را مختل ساخته   -بيش از دولت    - ها  کارگرى فعلى که اپورتونيست

 .بوجود خواهد آمد کارگران انقالبی  "هاى دهشتناکملت "از المللى بين یمطلقا بدون شک، اتحاد 

مبارزه  مفهوم    درامپرياليسم  روزه معنای  ام.  کرده استدر تمام شئون زندگى اجتماعى رخنه    سازیامروز نظامى 

ناگزير بايد  آنان  و به همين جهت    شود،خالصه می   بزرگ براى تقسيم و تجديد تقسيم جهان  هایقدرت   امانبی

به  نظامى   ، طرف و خواه کوچکخواه بی   ،در کليه کشورها زنان    د. ولى نطور روزافزونى تشديد نمايسازی را 

؟ آيا فقط به هر جنگى و هر چيزى که به جنگ مربوط  دادخواهند    گونه پاسخ  پرولتر در مقابل اين عمل چه 

واقعا    ایزنان طبقه ستمکش که طبقه   سالح را مطالبه خواهند کرد؟است لعنت خواهند فرستاد و فقط خلع 

تو بزودى بزرگ  "ندان خود خواهند گفت:  فرزه  هرگز به چنين نقش ننگينى تن نخواهند داد. آنها ب  ،ستانقالبى 

  . ستاين علم براى پرولتاريا ضرورى   ؛خوبى بياموزه  شوى. به تو اسلحه خواهند داد. بگير و عمليات نظامى را بمی 

که  کنند طبق نصايحى که خائنين سوسياليسم می نه و   ،نظير جنگ کنونى هايیاستفاده در جنگ اما نه براى 

بورژوازى کشور    بدان جهت که عليه بلکه    ، بکار بَرى  ، يعنى کارگران ساير کشورها  ، ودآن را بر ضد برادران خ
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تمايالت   از طريق  نه  فقر و جنگ،  و  استثمار  به  بر  دوستانهانسانخود مبارزه کنى و  پيروزى  از طريق  بل   ،

 ."بورژوازى و خلع سالح آن، خاتمه دهى

، در اين صورت بهتر  کنيممی فعلى، امتناع    گتبليغاتى در مورد جنو بويژه چنين    ،اگر از اجراى چنين تبليغات

  ، و انقالب سوسياليستى  ،المللىسى انقالبى بين دموکراتاب درباره سوسيالو کلماتى پُر آبکه به هيچ وجه  است  

 .بر زبان رانده نشود ،و جنگ بر ضد جنگ 

III 

در برنامه مخالفند زيرا بنا به ادعاى آنها گويا خواست اخير با سهولت    "مردم  تسليح"سالح با ماده  هواداران خلع 

سالح  کند. ما فوقا مهمترين نکات يعنى رابطه خلع ترى راه را براى گذشت نسبت به اپورتونيسم هموار میبيش

سالح و اپورتونيسم  لع رابطه ميان خبايد به  با مبارزه طبقاتى و انقالب اجتماعى را مورد بررسى قرار داديم. حال  

پذيرش بودن اين خواست، همانا اين است که خواست مزبور  قابلترين داليل غير . يکى از مهم نگاهی بياندازيم

 .شوداپورتونيسم می  بر عليهناگزير موجب ضعف و ناتوانى مبارزه ما به و توهمّات ناشى از آن 

انترناسيونال  است،  مسأله روز  ترين  و فوری ترين  مهمبا اپورتونيسم  مبارزه  که    اينبيان  که  نيست  در آن  شکى  

طور الينفکى با مبارزه عليه اپورتونيسم توأم نباشد، ه  اگر مبارزه عليه امپرياليسم، ب  کند.می   ی سردرگمدچار  را  

و يکى از    ٦يمروالد و کينتال س پردازى پوچ يا فريب چيز ديگرى نخواهد بود. يکى از نقائص عمده  جز عبارت

 
یمروالد و کینتال سکه در  اشاره داردسوسیالیستى  الملل  بینهاى  کنفرانسلنین به  66

 .)در سوئیس( انعقاد یافت

تا    5از    کشور اروپایی،  11هیئت نمایندگی از    38با حضور    سیمروالدنخستین کنفرانس  

لنین در این کنفرانس کمیته مرکزی در زیمروالد تشکیل گردید.    1915سپتامبر سال    8

R.S.D.L.P  به  ای خطاب به کارگران اروپا  بیانیه  انتشار کرد. کنفرانس بر  را رهبری می

های چپ موادی با محتوای  دموکراتکه در آن به اصرار لنین و سوسیال  رسید،توافق  

شد گنجانده  انقالبی  بودمارکسیسم  آلمان  .  ه  نمایندگی  هیئت  بیانیه دو  فرانسه  و 

مشترکی انتشار دادند که در آن همدردی خود با قربانیان جنگ و رزمندگانی که به 

فعالیت بوددلیل  گرفته  قرا  تعقیب  تحت  سیاسی  کنفرانس  های  این  داشتند.  اعالم  ند، 

 الملل را انتخاب نمود.همچنین کمیته سوسیالیسم بین

  R.S.D.L.Pکمیته مرکزی  گروه چپ سیمروالد در این کنفرانس شکل گرفت. این گروه شامل  

، دموکرات پادشاهی لهستان و لیتوانیاای حزب سوسیالکمیته منطقهبه رهبری لنین،  

هوگالند(، چپ نروژ ) تور دموکرات لتیش، چپ سوئد )کارل زتکمیته مرکزی حزب سوسیال

های آلمان )ژولیوس نرمان(، چپ سویس )فریتز پالتن، و گروه سوسیال انترناسیونالیست
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هاى انترناسيونال سوم همانا اين است که مسأله مبارزه با اپورتونيسم،  داليل اساسى ورشکستگى احتمالى نطفه 

  به معنای اعالم   ،لزوم گسيختگى پيوند با اپورتونيسمچه رسد به اين که  ،  مطرح نشد   نيزطور علنى  ه  بحتى  

است.    - موقتا    -   اپورتونيسم  شود.  طرح نياز    يک پيروز شده  اروپا  کارگرى  در  اپورتونيسم  در درون جنبش 

و به    بدبين،امپرياليسم بى پرده و    -  خود گرفته است: يکى سوسياله  روشن عمده ببزرگترين کشورها دو سايه 

  و   س تومات ، آلبر، شيدمان، لژين که نمايندگان آن عبارتند از حضرات پلخانف   ، تر خطرناکهمين جهت کم

الخ و  هندرسون  هايدمان،  واندرولد،  ديگرى    ؛ سامبا،  کائوتسکيستى:  اپورتونيسم  يعنى    آن  پوشيدهشکل  و 

لونگه، پرسمان، مايراس و سايرين در فرانسه؛    7آلمان  در  "ت کاردموکراگروه سوسيال  "و    سهها  -  کائوتسکى

 
فعاالنه مبارزه  سیمروالد  چپ  گروه  بود.  سانتریستبورچارد(  علیه  بر  را  که ای  ها 

ها تیار داشتند، آغاز نمود. ولی در میان چپ تنها بلشویکاکثریت کنفرانس را در اخ

 بودند که سیاست سرسختانه و استواری داشتند.

این کنفرانس بین انترناسیونالیستهاى انقالبى به رهبرى لنین و اکثریت طرفداران 

انترناسیونالیست از  لنین  گرفت.  در  مبارزه  را کائوتسکى  زیمروالد  گروه  چپ،  هاى 

ه در آن فقط حزب بلشویکها بود که از یگانه خط مشى صحیح و پیگیر  تشکیل داد ک

 .انترناسیونالیستى بر ضد جنگ پیروى میکرد

اى تصویب کرد که در آن جنگ جهانى جنگ امپریالیستى شناخته شده  کنفرانس بیانیه

ها" را که بر له اعتبارات جنگى رأى داده و در حکومت  بود؛ کنفرانس روش "سوسیالیست

ژوازى شرکت کرده بودند مورد تقبیح قرار داد و کارگران اروپا را به مبارزه بر  بور

 .طلبى و غرامت دعوت کردضد جنگ و در راه صلح بدون الحاق

دیدگان از جنگ تصویب نمود و کمیسیون  اى هم درباره همبستگى با آسیبکنفرانس قطعنامه

 .را انتخاب کرد (I.S.K) المللىسوسیالیستى بین

در کینتال بر    1916آوریل سال    3٠تا    2٤از    المللى سوسیالیستىین کنفرانس بین دوم

. لنین موفق شد  ظاهر شدتر  یمروالد متحدتر و قوي سپ   چپا بود در این کنفرانس جناح  

سوسیالقطعنامه آن  در  که  رساَند  تصویب  به  را  اپورتونیستى اى  فعالیت  و  پاسیفیسم 

هایى که  د انتقاد قرار گرفته بود. بیانیه و قطعنامهالملل سوسیالیستى موردفتر بین

 .المللى بر ضد جنگ، گامى به پیش بودتصویب رسید، در رشد جنبش بینه در کینتال ب

هاى زیمروالد و کینتال به مجزا شدن عناصر انترناسیونالیست و متحد شدن کنفرانس

پیگیر نبودند   تیانترناسیونالیس  مشىخطیک  ها داراى  آنان کمک کردند ولى این کنفرانس

و کوشش   ،ها یعنى تبدیل جنگ امپریالیستى به جنگ داخلىو تزهاى اساسى سیاست بلشویک

 .براى شکست دول امپریالیستى خودى و تشکیل انترناسیونال سوم را نپذیرفتند

)اتحاد کار( سازمان مرکزیون آلمان که     " Arbeitsgemeinschftکرات کاروگروه سوسیال دم "7

توسط نمایندگان رایشتاک که از فراکسیون سوسیال دموکرات در رایشتاک   1916در مارس  

دموکرات  سوسیال  مستقل  حزب  اصلى  هسته  گروه  این  گردید.  تشکیل  بودند،  شده  جدا 

آشکار تشکیل شد. این حزب سوسیال شووینیستهاى    1917مرکزیون آلمان بود که در سال  

 .را تبرئه میکرد و از حفظ وحدت با آنان دم میزد

 



11 
 

تف، چخيدزه و سايرين در روسيه؛  انگلستان؛ مار  "ی حزب مستقل کارگر"دونالد و ساير پيشوايان  مکرمزى 

 .به اصطالح چپ در ايتاليا طلباناصالح تروس و ساير 

ست. های هرگونه حرکت و يا انفجار انقالبی و طليعه انقالب،    هرگونه آشکارا و صريح مخالف  پرده،  اپورتونيسم بى 

هايی ها وجود دارد، پاداش پيمانکه در اين    هايیاساس تفاوت  ر هستند و ب  هادولت  مستقيم  پيمانانآنان هم 

. ٨)در روسيه(   هاى صنايع جنگىتا شرکت در کميته   ،در کابينه گرفته  پذيرش مقام وزارتاز    کنند،دريافت می 

آنان  ترند، زيرا  ها، براى جنبش کارگرى بس مضرّتر و خطرناک هاى پوشيده، يعنى کائوتسکيستاپورتونيست

پاسيفيستى  شعارهای  و    "مارکسيستى"  شبه فريب  جمالت ظاهرنقاب  ها در زير  دولت دفاع خود را از اتحاد با  

  در   :پرولتاريايى  سياست  هاىعرصه   کليه  در   ،کمااپورتونيسمِ حاين  دو شکلِ    هرعليه  بايد بر  .  کنند یپنهان م

  خصوصيت .  شود  مبارزه  غيره  و  نيروهای ارتشی  به  مربوط  مسائل  در  ها،اعتصابدر    صنفى،  هاىاتحاديه   پارلمان،

رابطه   مشخص  مسأله  که است اين سازدمی  متمايزاز يک ديگر   را حاکم اپورتونيسم شکل دو  اين که اىعمده

  ، اشاره  و  کنايه  هب  يا  و  شودی م  پوشىپرده   و گذارده  مسکوت   انقالب  عينیجنگ فعلى با انقالب و ساير مسائل  

  جنگ در   از   قبل  که  ستشمارىبی   تذکرات  رغمعلی  ،عمل  اين   و.  گرددسانسور پليس، بيان می توجه به    باو  

  بيانيه در  رسمى  طوره ب  چه  و به شکل غيررسمی  چه ، الوقوع با انقالب پرولتاريايىقريب   جنگ اين  رابطه مورد 

کليه مسائل    آناين است که در    در سالح  خواست خلع درعمده    اشکال.  گيرد، صورت می٩داده شده بود   بال

 
  تشکیل  روسیه  در  امپریالیستى   بزرگ  بورژوازى  طرف  از  1915  سال   در  هاکمیته  این 8

  طلبىدفاع  روحیه  برانگیختن   و  کارگران  آوردندر  نفوذ   تحت  با هدف  بورژوازى.  گردید

. دهد  تشکیل  هاکمیته  این  جنب  در"  کارگر  هاىگروه"  از  سازمانى  افتاد  بفکر  آنان  در

 در   تا  نماید  هاگروه  اینجلب    را  کارگران  نمایندگان  میکرد  ایجاب  بورژوازى  منافع

. بپردازند  تبلیغ  به  نظامى  هاىکارخانه  در  کار  بازده  باالبردن  براى  کارگران  بین

  شرکت   بود،  زده  دست  بدان  بورژوازى  که  پرستانهمیهن  باصطالح  فعالیت  این  در  منشویکها

 اکثریت   پشتیبانى  با   و  نمودند  تحریم  را  هاکمیته   این  فعالیت  بلشویکها.  داشتند  جدى

 .نمودند عملى را تحریم این موفقیت با کارگران
در آرائو    1915نوامبر سال    21-2٠دموکرات سوئیس است که در  منظور کنگره حزب سوسیال 9

دموکراسى  دستور روز کنگره مسأله مربوط به روش سوسیال  مطلبترین  پا گردید. مهمبر

پیرامون این    ایمبارزهیمروالد بود.  سهاى  سوئیس در مورد اتحاد انترناسیونالیست

ها یمروالدیستس( ضد  1دموکرات سوئیس در گرفت:  مسأله بین سه جریان در حزب سوسیال

یمروالد )گریم و دیگران( س( طرفداران جناح راست  2(،  )هریلیخ و پفلوهر و دیگران

 .ن(یمروالد )پالتتن و دیگراس( طرفداران جناح چپ 3و 

قطعنامه گریم  کنگره  ر.  به  سوسیالارائه  اى  حزب  به  آن  در  که  سویس داد  دموکرات 

مي اتحاد  پیشنهاد  به  سیاسى  سشد  مشى  خط  صحت  و  بپیوندد  هاى یمروالدیستسیمروالد 

نامه گریم وارد عقط  بر  ایحیهاصالهاى چپ سویس  دموکراتتصدیق کند. سوسیال  راست را

اى بر ضد  لزوم بسط مبارزه انقالبى تودهکه کردند. در این اصالحیه پیشنهاد شده بود  
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يعنى    ، انقالب   ی از سالح طرفدار نوع کامال جديد شايد هواداران خلع و يا  شود.  میگرفته  انقالب ناديده    عينی

 سالح هستند؟  دونانقالب ب

امکان اسفنيستيم. ما نمی   اصالحاتما به هيچ وجه مخالف مبارزه براى    ،بارى ناديده خواهيم اين    انگيز را 

بشريت    -  زاده نشودجنگ کنونى، انقالب  دل  ما، از    هایتالش رغم تمام  و علی   ،در بدترين شرايط اگر  بگيريم که  

عليه    بر   حال،درعين شد. ما طرفدار برنامه رفرمى هستيم که  باامپرياليستى    جهانیدومين جنگ  بايد در انتظار  

را تنها    اصالحاتما مبارزه در راه  که  اگر    شوند می   بسيار خوشحال همها  باشد. اپورتونيستنيز  ها  اپورتونيست

عينی به  جهان  از واقعيت نامطلوب    "خلع سالح"  کنيم و خود با توسل به شعار گنگ و مبهم به آنان واگذار  

 دنيای خيال بگريزيم. 

و تصديق    مادری   شعار دفاع از ميهنپذيرش  "است:  زير  اى خواهيم گفت تقريبا به قرار  آنچه ما در چنين برنامه 

  ساختن جنبش کارگرى با اکاذيب بورژوازى جز فاسد به  چيزى    ١٩١٦-١٩١4آن در جنگ امپرياليستى سالهاى  

سالح  تر از خواست خلع صحيح   ، هاى مشخص چنين پاسخ مشخصى به پرسش  طرح   ، نظر تئورىاز نقطه .  "نيست

ناپذيرتر ها تحمل و براى اپورتونيست  ، براى پرولتاريا بس مفيدتر  بوده و   دفاع از ميهن  "گونههر  "و امتناع از  

را   نکته  اين  ما  و  کرد اضافه    نيز است.  از  "که:    خواهيم  اعم  امپرياليستى،  بزرگ  کشورهاى  کليه  بورژوازى 

آن  و    اند شده ارتجاعى    آن چنانانگلستان، فرانسه، آلمان، اتريش، روسيه، ايتاليا، ژاپن و اياالت متحده آمريکا، 

ناگزير ماهيتی    کشورها  بورژوازى اين  طرف  از  جنگى  هر گونه   که   هستند احراز سلطه بر جهان    چنان در انديشه 

 . خواهد داشتارتجاعى 

 
مي گفته  نیز  و  گردد  تصدیق  که  جنگ  قادر    تنها شد  پرولتاریا  پیروزمند  به  انقالب 

 .استبه جنگ امپریالیستى بخشیدن پایان

 .هاى چپ را قبول کرددموکراتاکثریت آراء اصالحیه سوسیال اکنگره ب
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  برداری و بهره «  یشکست دولت »خود  خواهان ها مخالفت کند، بلکه بايد  پرولتاريا نه تنها بايد با همه اين جنگ 

، از اند ه جلوگيری از جنگ ناموفق بود   در  هااين خيزش و اگر  خيزشی انقالبی باشد،  از اين شکست در راستای  

 « نمايد استفاده  بعدی  شکست خود برای شورش انقالبی

پرولتاريايى    شيای ميلي  تنها ازبورژوازى موافق نيستيم و    شيایميلي: ما با  گوئيممی  شيامسأله ميليدر مورد  ما  

بلکه    ، ارتش دائمى  نه تنهاصرف    "سادهيک پول سياه و يا يک سرباز"نبايد حتی  . بنابراين  کنيمحمايت می

  به ويژه هنگامی   ؛اياالت متحده آمريکا يا سوئيس، نروژ و غيره شود  مانند بورژوازى در کشورهايى    شيایميلي

  هایدر سال  ، از جملهروزه بروز   نيز جمهورى )مانند سوئيس(  در آزادترين کشورهاى  که ميليشيا  بينيم  که می 

از آن بر  شرمانه  بيش از پيش و بی   چگونه م که  ينيبتر جنبه پروسى بخود گرفته، و می بيش   ١٩١١و    ١٩٠7

خواهان  ،  شيمبامردم    سویافسران از    خواهان انتخابتوانيم  کنندگان استفاده شده است. ما میضد اعتصاب

گ انحالل   نظامى،  هر  دادگاه  برابری  ونه  آن  خواهان  براى  بويژه  ماده  )اين  بومى  و  خارجى  کارگران  حقوق 

تر  شرمى هر چه بيش حائز اهميت است که به تعدادى روزافزون و با بی ،نظير سوئيسکشورهاى امپرياليستى 

  .نمايند(ها را از کليه حقوق محروم می کارگران خارجى را استثمار و آن 

از  صد نفر    به عنوان مثال، توسط   ،های داوطلبانه آموزش نظامیتوانيم حق تشکيل انجمنعالوه بر اين، ما می 

دولت  را مطالبه کنيم، و درخواست نمائيم که مربيان رايگانی که حقوق آنان توسط    يک کشور خاص   شهروندان

تواند  چنين شرايطى پرولتاريا می   ت وجود تنها در صور  . در اختيار آنان قرار داده شود شودو غيره پرداخت می 

  تعليماتى  چنين  پرولتاريا  مصالح  شک  بدون   و   ؛ بياموزد  خود   داران برده   براى  نه  و  خود  فن جنگ را براى حقيقتا  

  به عنوان مثال،   –   جزئى  هایموفقيت  ولو  ، انقالبى  جنبش   پيروزی   هر  داد  نشان  روس   انقالب.  ميکند   ايجاب  را

خواهد    وادار  ولتارياى فاتح راپر   ناگزير  -   ارتش  ازای  پيروزی بر رسته   يا  و  صنعتى  کوى  يک  شهر،  يک  تصرف

 به مرحله اجرا بگذارد.  را اىبرنامه  چنين .کرد

در عمل نيز اين  برنامه عليه اپورتونيسم مبارزه کرد، بلکه بايد  حرف و  تنها با  توان  نمی ست که  بديهى   و در آخر، 

بگيرد مهلک ترين  بزرگ .  مبارزه صورت  که    ترين خطایو  بود  اين  دوم  ورشکسته  با    سخنانشانترناسيونال 
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انقالبى نشو و نما يافت  شبه شرمانه  هاى بی پردازى مطابقت نداشت و در آن عادت به سالوسى و عبارت  ش کردار

 بال در نظر بگيريد(.   بيانيه)روش فعلى کائوتسکى و همکارانش را نسبت به 

گيرد و  ای که از يک محيط اجتماعی خاص سرچشمه می سالح به عنوان يک ايده اجتماعی، يعنی ايده خلع

  "تالطمبی "زاييده شرايط  يک ترقه نيست. اين ايده اجتماعی    ناگهانی  مانند اختراعتواند بر آن تأثير بگذارد،  می 

بس طوالنى  برای دورانی  ين کشورها  ست که استثنائا در برخى از کشورهاى کوچک وجود داشته است. اایويژه 

.  ادامه دهند به زندگی خود  به همين منوال  که  و اميدوارند    اند برکنار بوده جهانی  هاى خونين  جنگ   گزند از  

،  بياندازيمسالح  استدالل هواداران نروژى خلع   به   نگاه اندکیست  براى حصول اطمينان به اين موضوع کافى 

هاى بزرگ کارى از  قدرتما کشور کوچکى بيش نيستيم، ارتش ما کوچک است و در مقابل ":  گويند ها می آن

  امپرياليستى   اتحادبه   اجبارى  جلبالعمل در مقابل  گونه عکسدر نتيجه قادر به هيچ  و )  "دستمان ساخته نيست

  زيسته   آسوده   خود   افتاده دور   گوشه   در   خواهيم می   ما"(...  نيستيم  بزرگ   کشورهاى های رقيب  هريک از اين گروه 

  هاىدادگاه  و  گردد عملى سالحخلع  ميکنيم طلب جهت  اين به و دهيم  ادامه  را خود  جويىکناره  سياستبه  و

 (. طرفى بلژيک؟نظير بی  "دائمى"بالشک، ) "طرفى دائمى ما محفوظ بماند و غيرهت تشکيل شود و بی حکمي

االمکان دور بودن  کوچک براى برکنار ماندن، تمايل خرده بورژوايى براى حتى  مذبوحانه کشورهاىهای  کوشش

ماندن در يک وضعيت مطلقا  از نبردهاى عظيم تاريخ جهانى، استفاده از وضعيت نسبتا انحصارى خود براى باقی 

  اشاعه  و  سالحخلع   ايده  موفقيت  معيّنى  حدود  تا  تواند می   که  اجتماعى  عينى  اين است آن شرايط   -  عملیبی

  بر  مبتنى  تماما   و   ارتجاعى  تمايل  يک  تمايل  اين   است  بديهى .  کند  تأمين   کوچک  کشورهاى   از   برخى   در  را آن

کشورهاى کوچک را به گرداب اقتصاد و سياست جهانى    ،شده  که   نحوى   هر   به  امپرياليسم  زيرا  است  اوهام

 .خواهد کشاند 

  کشور   اين  کارگرى  جنبش  در  مشى  خط   دو  موجب پيدايش  شرايط عينى امپرياليستى سويس   به عنوان مثال، 

 : است شده
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  جمهورى انحصاری    فدراسيون  يک  سوئيس  از  ميکوشند   اند شده   متحد   بورژوازى  با  که   ها،اپورتونيست

و از اين    هاى بورژوا امپرياليست تحصيل سود نمايند تيک تشکيل بدهند تا به اين طريق از توريست دموکرا

 .ترى استفاده کنند افزون تر و آرامش المقدور با مزاياى بيش حتى "صداو آرام و بى سر"موقعيت انحصارى 

آن براى    "المللىبين"کوشند از آزادى نسبى سويس و موقعيت  می که  هاى واقعى سوئيس  ت دموکراسوسيالو  

سويس  بايد شکر کرد که  فشرده عناصر انقالبى احزاب کارگرى اروپا استفاده کنند.    همه کمک به پيروزى اتحاد ب

و متخاصم  هاى کشورهاى همسايه  هم زبان   آن   المللی،بين به سه زبان  ويژه خود را ندارد و ساکنان آن  زبان  

 .ند نکخود صحبت می 

پرداختند،  می   "العاده جنگىوق ماليات ف"سانتيم در هفته بعنوان    2هر يک    ،هزار عضو حزب سويس  2٠اگر  

وجود    رغم، علی که بتوانيم  کافى بود   از حِدو اين مبلغ بيش کرديم،  هزار فرانک دريافت می   2٠  مبلغ  ساليانهما  

،  که هم اکنون در بين کارگران آغاز شده هايی  شورش شواهد واقعی در مورد  ستاد ارتش، تمام    هایممانعت

بورژوازى امپرياليستى کشورهاى  که روزی از اين سالح برعليه آن به  اميد و  ،در سنگرهامناسبات برادرانه آنان 

در بين کارگران و سربازان کشورهاى  استفاده خواهد شد و ديگر حقايق را، به سه زبان مکتوب کرده و    "خودى"

 .کنيممحارب پخش  

نيست.  اين جديدی  روزنامه   ستعملی   همان  دقيقااين    پيشنهاد  بهترين   La Sentinelle  مانند ها  که 

Volksrecht ،   و  TagwachtBerner   چنين    تنها از طريق   . ميزان غيرکافىه  ولى متأسفانه ب  ،دهند انجام می   ١٠

 
10 .La Sentinelle   189٠شاتل که از تاریخ  دموکرات سویس منطقه نویارگان سازمان سوسیال  

آغاز به انتشار    191٠یافت و مجددا در سال  انتشار می  در لو شو دوفوند  19٠6تا  

 کرد. این روزنامه در جریان جنگ اوا جهانی موضعی انترناسیونالیستی اتخاذ نمود.

Volksrecht    دموکرات سویس که در سال  ها( روزنامه یومیه، ارگان حزب سوسیال)حق توده

های خود را در  وران جنگ مقالهگذاری شد. گروه چپ سیمروالد در ددر زوریخ پایه  1898

 کرد.این روزنامه منتشر می

Berner Tagwacht در برن آغاز  1893دموکرات که در سال )گاردین برن( یک روزنامه سوسیال

دیگر   و  مرینگ  فرانتس  لیبکنخت،  کارل  مقاالت  روزنامه  این  کرد.  کار  به 

کرد، اما در سال  تشر میدر روزهای اولیه جنگ جهانی اول منرا  ها  دموکراتسوسیال

 شوینیست ها پرداخت.به دفاع آشکار از سوسیال 1917
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صرفا درخشان    تصميماز يک    فراترتواند به چيزى  می   ١١درخشان کنگره حزبى آرائو   تصميمست که  فعاليتى 

 .تبديل شود

سالح با خط مشى انقالبى موجود در بين  اى که اکنون مورد توجه ماست اين است که آيا خواست خلعمسأله 

دارد؟ ت دموکراسوسيال مطابقت  سويس  نيست.    هاى  گونه  اين  که  است  عي  "سالحخلع"  آشکار  نظر  نی  از 

  "سالحخلع "توان گفت که  می خاطر  با اطمينان  مسلما  باشد.  ، ويژه کشورهای کوچک می کامال ملى  اینامه بر

 .نيستالمللى بينسى انقالبى دموکراسوسيال ی فراگير و جهانیبرنامه 

 

 

 

 نشر ميليتانت

contact@militaant.com 
http://militaant.com 

 

 
تشکیل شد.    1915نوامبر    21-2٠سویس در تاریخ    دموکراتکنگره آرائو حزب سوسیال 11

المللی سیمروالد بود. های بینموضوع اصلی این کنگره تعیین مواضع حزب نسبت به گروه 

طرفداران    -2ها؛  ضد سیمروالدی  -1در این کنگره مبارزه بین سه جریان زیر آغاز شد:  

ای به نامهت گریم قطعطرفداران جناح چپ سیمروالد. رابر  -3جناح راست سیمروالد؛ و  

که در آن حزب را به وابستگی به گروه سیمروالد و حمایت کنگره ارائه نمود  

ای که از برنامه سیاسی سیمروالد راست تشویق کرد. نیروهای چپ در اصالحیه

ای علیه جنگ شدند توسط شاخه لوزان ارائه شد، خواستار مبارزه انقالبی توده

تواند به جنگ امپریالیستی نقالب پرولتری پیروز میو اعالم کردند که فقط یک ا

 .M. Mپایان دهد. این اصالحیه تحت فشار گریم پس گرفته شد، اما مجددًا توسط  

Kharitonov  بلشویکی با حق رای که این حق توسط یکی از شاخه های حزب به او ،

، موظف تفویض شده بود، پیشنهاد شد. گریم و حامیانش به دلیل مالحظات تاکتیکی

رای مخالف   141رای موافق و    258به تصویب این اصالحیه شدند و این اصالحیه با  

 به تصویب رسید.
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