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های نوین در  های متعاقب آن، پدیده دهمين کنگره حزب کمونيست روسيه فدراتيو و پلنوم
 .ج اصولی اتخاذ نموده اندحيات جامعه را بررسی و از آن یک سری نتای

 وارد مرحله رشد اقتصادی براساس سيستم ١٩٩٨روسيه پس از بحران مالی سال  -1     
  .این رشد بسيار ناپایدار، ناموزون و متضاد است. سرمایه داری گردید

ها و  این رشد روحيه مخالف را در جامعه تقویت کرد و پایگاه اجتماعی کمونيست -2    
  .ی چپ را گسترش دادتمامی نيروها

اما در عين . کند در روسيه رژیم بناپارتيستی برقرار گردیده که از این رشد استفاده می -3    
  .حال بطور عينی مانع آن و سد پيشرفت گردیده است

برای اولين بار در تاریخ . یابد اینک تضادها در داخل خود رژیم حاکم گسترش می -4    
ها این شانس تاریخی پيش  برای کمونيست. گيرد  ليبرال شکل می-نوین، اوپوزیسيون بورژوا

  .آمده که بتوانند از تضادهای درونی طبقه حاکم استفاده کنند
روسيه در مقابل ضرورت عينی . فعًال در دستور روز انقالب سوسياليستی قرار نداردـ 5    

  .رتيستی قرار دارد دموکراتيک و تغيير رژیم بناپا-تغييرات، از لحاظ ویژگی بورژوا
هر چند .  دموکراتيک نمی تواند بدست خود بورژوازی عملی گردد-انقالب، بورژوا -6    

تواند فقط  اما تغييرات دموکراتيک واقعی می. کماکان باقی است» نارنجی«خطر کودتای 
  .ها و دیگر نيروهای چپ عملی گردد های خلق تحت رهبری کمونيست بوسيله توده

وزی ضروری است که مرکز نوین سياسی، آلترناتيو رژیم بورکرات حاکم شکل برای پير -7
  .گيرد

اما . کرد یک سال پيش در مورد پيدایش جو انقالبی در کشور فقط حزب ما صحبت می     
به . امروز این تز از طرف سياست شناسان جریانات مختلف موضوع اصلی گردیده است

ی تئوریک وضعيت موجود و هم در عرصه اقدامات همين دليل ما باید هم از لحاظ بررس
  .عملی به جلو گام برداریم

   
  رژيم» تثبيت«شکست برنامه  
پيش برد سياست ليبرالی . گردد ثبات می بی اوضاع کشور هر چه بيشتر نگران کننده و    

دولت از سيستم کنترل بر اقتصاد و . رئيس جمهور برای روسيه بسيار خطرناک است
. مجلس از کنترل واقعی بر فعاليت دولت کنار گذاشته شده است. گریزد جتماعی میمناسبات ا

فساد گسترده  . کند در نتيجه سيستم سياسی و ماشين دولتی روز بروز بد و بدتر کار می
  .یابد همچنان گسترش می

یکبار دیگر شکست کامل سياست شخصی پوتين را به اثبات » نالچيک«حوادث      
مانی که ما به حوادث قفقاز جداگانه و خارج از نرم عمومی نگاه کنيم، به هيچ تا ز . رساند

  .نتيجه ای نه در قفقاز و نه در روسيه نخواهيم رسيد



 

آنچه که در شمال قفقاز جریان  . برقراری نظم در یک منطقه جداگانه غيرممکن است     
تروریسم «اشاره به  .  استدارد، استثنا نيست، بلکه بيان کننده اوضاع در سرتاسر روسيه

  .افسانه ای، چيزی غير از خنده اشک آور به دنبال ندارد» بن الدن«و » بين المللی
عليه روسيه «حال که از طرف تروریسم بين المللی : محاسبه رژیم ساده و روشن است      

دور ، پس باید مباحثات و مناقشات غير الزم را کنار گذاشت و همگی به »اعالم جنگ شده
 و بعد ١٩٤١در سال » دنيکن«و » ژوکوف«چيزی همچون آشتی . ميدان قدیمی متحد شویم

و نهایتًا این جالدان مردم . »آشتی کردیم«ها و گارد سفيد هم  هم خواهيم دید، شاید با فاشيست
  .اعالم خواهيم کرد» ميهن پرستان روسيه«زحمتکش را 

این . به روسيه اعالم جنگ نداده است» بين المللیتروریسم «هيچ ! کور خوانده اید آقایان     
 -های تبهکار در واقع امر، جنگ در روسيه بين گروه بندی . من درآوردی و دروغ است
همه جا نبرد شدید بخاطر حاکميت و مالکيت، بخاطر کنترل بر . بورکرات در جریان است

ویژگی قفقاز . یان داردجریان بودجه، موسسات صنعتی، بخاطر تقسيم مجدد عرصه نفوذ، جر
شود  استفاده می ها بيشتر از اسلحه و مواد منفجره  در این است که آنجا در این تصفيه حساب

  .تا مناطق دیگر روسيه
شود که  سياست کنونی در این خالصه می . سياست قفقاز رژیم نيز تغيير کرده است     

 به اینکه او هر روز و هر ها را بگيرند، مشروط»سرکرده«بشکل آشکار جانب یکی از 
اگر چه توله سگ هم باشد، اما «به بيان دیگر . خود به پوتين را ابزار کند» وفاداری«لحظه 

  .»در عوض توله سگ ماست
بين قشر فوقانی .  به نعل و به ميخ زدن، یعنی مانور دادن است-ماهيت سياسی بناپارتيسم     

. بين استثمارگر و استثمارشونده. ری را زندانیکند و دیگ  از یکی حمایت می-سرمایه داران
یا اغماض و چشم پوشی در مقابل فساد و رشوه خواری گسترده یا : بين دوسناریوی سياسی

  .»انقالب نارنجی«
رسد که رهبران رژیم حاکم تا آن حد از اعتراضات و انقالبات ترسيده اند  چنين بنظر می     

 روسيه را تسليم کنند، فقط بشرط آنکه ترحم غرب که حاضرند تمامی مواضع بين المللی
  .های گرم نگهدارد شامل حال تيم کرملين گردد و آن را در صندلی

   
  نبرد در پيش است 
آوانگارد هميشه در همه جا باید یک : را رعایت کرد» قاعده طالیی«در سياست باید یک     

کننده خواستهای » منعکس«نه فقط . دها، پيش برو گام جلوتر از افکار و روحيه مسلط بر توده
این بدان معنی است که به محض جا . ها باشد، بلکه از این خواستها جلوتر گام بردارد توده

  .افتادن شعار بيان اکثریت مردم، حزب باید شعار بعدی روز را مطرح کند
 تصور در مورد عدالت در سه تز اساسی خالصه. ها امروز مشخص است روحيه توده     

دولت در مقابل ثروتمندان از فقرا . ثروتمندان دارایی خود را با فقرا تقسيم کنند: شود می
  .دولت امتيازاتی برای فقرا در نظر بگيرد. حمایت کند

های  بينيم؟ باز همان التماس ما چه می.  اکتبر در نظر بگيریم١٢اعتراض سندیکاها را در      
بخاطر ! »عصيان در حال زانو زدن است«این . ندانتحقيرآميز در مورد افزایش حقوق کارم
نقش و اهميت سندیکاها در اقتصاد بازار ویژگی «:همين پوتين از آنها تشکر کرد و گفت

  .نخست وزیر را به آنها رساند» فرادکف«و سالم » کامًال طبيعی بخود گرفته است
 همان سيستم توزیع چيست؟ این» سيات اجتماعی«آخر درک رهبران این سندیکاها از      

این سازش دادن تضادهای اجتماعی . بدون تغير شکل مسلط مالکيت استجزیی ثروت مادی 
باید با صراحت برای مردم توضيح داد که مبارزه حزب . و خفه کردن مبارزه طبقاتی است

بلکه این . کمونيست بخاطر صدقه به مردم بدون تغيير شکل مالکيت و رژیم سياسی نيست
  .های زحمتکش است بخاطر حاکميت و مالکيت تودهمبارزه 



 

های  حزب حمایت«در این ده سال گذشته، این افتخار که حزب کمونيست روسيه فدراتيو       
خواهند حزب کمونيست را  اما هم زمان با این در جامعه می. است، جا افتاده است» اجتماعی

ه غلبه بر کمبود قاطعيت هم در  وظيف-از اینجا.  اجتماعی بشناسندتهاجمبه عنون حزب 
  . مطرح است-شعارها و هم در فعاليت عملی حزب

در عرصه التماس برای صدقه ما نه فقط به احزاب دولتی، بلکه به احزاب خرده       
موفقيت حزب . نتایج انتخابات دو سال اخير گواه آن است . بازیم بورژوازی هم می

 دموکرات روسيه بيانگر آن است که در عرصه بازنشستگان، حزب رودینا و حزب ليبرال
  !و نباید بکند . التماس صدقه حزب کمونيست روسيه نمی تواند با آنها رقابت کند

دادیم که انحطاط روسيه و فقر ساکنين آن  های طوالنی ما خود را با این تسکين می سال     
معلوم گردید که . گرداندها را به حاکميت برمی  شود و کمونيست باعث انفجار اجتماعی می

برعکس فقر موجب انحطاط اجتماعی، از بين رفتن پتانسيل . باعث نمی شود و برنمی گرداند
طبق . گردد عقيدتی و سياسی آنها به استثمارگران می ها و تشدید وابستگی مادی،  انقالبی توده

  .رسد قاعده در چنين شرایطی بناپارتيسم به حاکميت می
های اجتماعی، رشد ارتجاع را هميشه با رکود اقتصادی و  رسی پروسهلنين در بر      

به چه دليل؟ به این دليل ساده که رشد  . دانست اعتالی انقالبی را با رشد اقتصادی مربوط می
در . به معنای افزایش قدرت او برای مبارزه است. اقتصادی به معنای تقویت پرولتاریا است

تر، انفجارآميزتر و از لحاظ اجتماعی آینده دارتر است تا این حالت، تضادهای رشد، شدید
  . تضادهای رکود

موضع سندیکاهایی که دولت در . شود امروز در جنبش سندیکایی چند جریان مشاهده می     
آن برتری دارد، همچون گذشته، همان موضع پيش کشيدن خواستهای اقتصادی و بهبود جزیی 

ندیکاهایی که کارگران و کارمندان مزدبگير با واقعيات اما در س . زندگی زحمتکشان است
شود و خود  جایی که بيرحمانه حقوق آنان پایمال می سرمایه داری برخورد کرده اند، 

گيرند، مواضع رادیکالتر است و بطرف درک  سندیکاها در معرض نابودی قرار می
 از سندیکاها در برخی. روند های سياسی در قانون کار، پيش می ضرورت دگرگونی

حق وتو سندیکا به : درخواست گسترش دموکراسی کار در دستور روز قرار داده شده است
یعنی . هنگام اخراج کارکنان، شرکت کارکنان در اداره موسسه، لغو اسرارکذایی بازرگانی

و ما باید . گيرد چرخش از خواستهای صرفًا اقتصادی، بطرف خواستهای سياسی صورت می
  .این چرخش یاری رسانيمفعاالنه به 

   
  اعتماد به نيروی خود 
مانع جدی برسر راه جنبش اعتراضی ناباوری مزمن اکثریت مردم روسيه به امکان تغيير     

ناباوری به اینکه به اوپوزیسيون و به خصوص به حزب کمونيست امکان . زندگی خود است
نگاتنگ وابسته به از بين بردن این ها ت بهمين دليل موفقيت کمونيست. گرفتن حاکميت را بدهند

باید به مردم ثابت کرد، که چرخش بطرف زندگی بهتر ممکن است و حزب . ناباوری است
کمونيست روسيه فدراتيو دارای آن نيرو و امکان است که حاکميت را در دست بگيرد و 

  .اوضاع کشور را سر و سامان بخشد
هرگونه . ن همانا بيان کننده ضعف توده است ای-ميزان اعتبار تغيير ناپذیر پوتين      

وظيفه ما این است که این آلترناتيو را . ریزد ، فورًا اعتبار او را فرو میآلترناتيو واقعی پوتين
در . اما این آلترناتيو نمی تواند و نباید در شکل نجات دهنده نوبتی ميهن باشد. به مردم بدهيم

بلکه یک نيم نيرومند، برنامه مشخص و خود . مقابل پوتين نباید شخصيت دیگری علم کرد
مردم باید درک کنند که هيچ کس آنها را نجات نخواهد داد، . د قرار گيردسازماندهی خلق، بای

  .غيراز خود آنها



 

حوادث اخير در مورد اینکه چگونه دولت مجبور شد تغييراتی را در قانون لغو       
طبق آمار مرکز تحقيقات فرهنگ سياسی . امتيازات اجتماعی صورت دهد، در نظر بگيریم

اعتراضات یک و نيم ميليون نفر در اعتراضات خيابانی شرکدت روسيه، در سه ماه اول 
اما اگر این را در نظر بگيریم که عمًال هر شرکت کننده ممکن است دو تا سه بار . کرده اند

توان تعداد شرکت کنندگان فعال را بين  در این اعتراضات شرکت کرده باشد، آن وقت می
 ٣۵٠وفقيتی بدست آوردند؟ دولت مجبور شد آنها چه م.  هزار نفر تخمين زد٧٠٠ تا ۶٠٠

  .ميليارد روبل برای جبران خسارات پرداخت کند
در پایيز امسال مسئله تدارک رفراندم مردمی، که حزب کمونيست مبتکر آن است،       

در تدارک این  .  ميليارد روبل از صندوق حفظ ثبات بپردازد١١۵. پوتين را مجبور ساخت
نتيجه این شد که هر معترض .  حدود صد هزار نفر شرکت نموده اندرفراندوم بطور واقعی

برای . البته نه برای خود. فعال توانست از رژیم پوتين تقریبًا یک ميليون روبل بيرون بکشد
  .امر عمومی

 کسی است که بافدکاری در -اکنون واضح است که آوانگارد سياسی یعنی چه؟ آوانگارد     
صرفنظر از این که بسياری فعًال در خواب  . کند اتی خود مبارزه میراه منافع برادران طبق

در آغاز آوانگارد به پا : قانونمندی خيزش اجتماعی همه جا یکسان است. برند عميق بسر می
  .ها  توده- طبقات و به دنبال آنها-خيزد، به دنبال آوانگارد می

   
  نظم در واحدهای حزبی 
 روانی؛ سياسی؛ رسانه -اخالقی: ا چهار حلقه محاصره رادر سال گذشته حزب م  !رفقا    
 خبری؛ و تخریبات درون حزبی، که از طرف رژیم حاکم سازمان داده شده بود، درهم -ای

حزب نه فقط این محاصره را درهم شکست، بلکه توانست صفوف خود را تحکيم . شکست
 و کيفيتًا نوینی کسب کرد، حزب کمونيست که در جریان این مبارزات تجارب گرانبها . بخشد

  .هم اکنون در سطح نوینی از رشد خود قرار دارد
بهمين دليل اکنون رژیم بجای تبليغات و عمليات ویژه سياسی عليه حزب کمونيست      

در طی سه . روسيه فدراتيو، بيشتر به زور و تضييقات مستقيم عليه حزب روی آورده است
حزب حمله شده و فعالين حزبی مورد تهاجم فيزیکی قرار ماه در یازده بخش کشور به دفاتر 

. تعقيب جنایی در ارگانهای دولتی عليه نمایندگان حزب ما در حال گسترش است . گرفته اند
سازماندهی گروههای ضربت و آغاز . شود برای سرکوب از گروههای ضربت استفاده می

. طمئن نضج شرایط انقالبی است نشانه م-بوسيله این گروهها عليه اوپوزیسيون تضييقات 
چونکه در شرایط دیگر رژیم با کمک نيروهای پليس، ژاندارم و در بهترین حالت بوسيله 

  .تواند اوضاع را کنترل کند ارتش می
حزب این خطر . بيشتر از هر زمان جدی است) شوونيسم روس(»ناشيزم«امروز خطر      

.  بسياری از مناطق کشور برخورد داریمما با این خطر در . کند را بطور ثابت حس می
های ضربت حمله به  گروه. تحریکات و حتی قتل رفقای ما دیگر برای ما چيز تازه ای نيست

کنند، آن را  کنند، به دفاتر حزبی حمله می ها و طرفداران آنها را سازماندهی می کمونيست
اروفسکی، اومسک و در مسکو، پتربورگ، کواسنادار، خاب. کشانند غارت و به آتش می

اما اینطور نمی تواند . گيرد بسياری از شهرها و نقاط دیگر این جنایات صورت گرفته و می
  .ادامه داشته باشد

گيرد، قاطعانه و با تمام نيرو  ما بخاطر هر رفيق که تحت تضييقات سياسی قرار می      
ت را عليه ما تشویق های ضرب رژیم پيگرد سياسی و تخریبات گروه. مبارزه خواهيم کرد

 ما حق داریم به سازماندهی واحدهای دفاع از اما اگر این وضعيت همچنان ادامه یابد،. کند می
  .، اقدام نمائيمخود

   



 

  ها خود سازماندهی توده
ها باید قبل از هر چيز بخاطر گسترش مستقيم  مجلس برای مجلس، اما کمونيست! رفقا    

های خلقی   پيدایش کميته-ا اهميت ترین تجربه این اواخرب. دموکراسی مردمی مبارزه کنند
خود زندگی شکل عملی اتحاد اوپوزیسيون را پيش کشيده . خودگردانی و دفاع از خود است

ها را یک سال قبل، یعنی دو ماه قبل  ما این را پيش بينی کردیم و شعار ایجاد این کميته. است
اولين کميته تشگيل گردیده » پسکا«قت در آن و. از آغاز لعتراضات عمومی مطرح کردیم

  .بود
؛ )بلگراد(کميته اجتماعی دفاع از حقوق شهروندان. ها اسامی مختلفی دارند این کميته     

؛ کميته هماهنگی برای دفاع از حقوق اساسی )یاروسالول(کميته اجتماعی دفاع و نجات ميهن
  .يرهو غ) توال(؛ کميته نجات مردم زحمتکش)اورال(شهروندان

اما تمام آنها یک . ها در مقابل خود قرار داده اند، نيز مختلف است وظایفی که این کميته     
 سازماندهی اقدامات اعتراضی مردم عليه بدتر -وظيفه عمومی را در مقابل خود قرار داده اند

ا ه اما در اکثر مناطق کشور چيزی در مورد فعاليت این کميته. شدن شرایط زندگی در کشور
در این رابطه باید حرف لنين  . چون آنها فقط بر روی کاغذ وجود دارند . به گوش نمی رسد

، و بعد »نطفه«: را بياد آورد١٩٠٧ -١٩٠۵در مورد شوراها، در انقالبی اول روسيه 
و به یاد  . های ما امروز فعًال در چنين حالتی هستند کميته. ارگانهای انقالبی ضعيف و ناتوان

تشکيالت آماده که توان گرفتن و  .  چگونه بودند١٩١٧ه همين شوراها در سال بياوریم ک
  .حفظ حاکميت و اداره دولت را داشت

ها بدین صورت درآیند؟ قبل از هر چيز باید ميزان فعاليت و  چکار باید کرد که این کميته     
این بخاطر داشت و همراه با  . کار را بشدت باال برد و بر جمود فکری و حسادت غلبه کرد

بلکه شکلی از همکاری نيروهای اوپوزیسيون . انحصار حزب ما نيست» موضوع«که این 
  .است که در عمل یافت شده است

شوراها احتياج به اتحاد عمل نيروهای اوپوزیسيون در گسترده ترین سطح      
خلقی دفاع از های  امروزه کميته. متاسفانه این را بسياری در حزب درک نمی کنند . دارند

اما این  . خود، در اکثریت خود از طرف سازمانهای حزبی و اجتماعی سازمان یافته است
  . پيش رفت١٩١٧باید فعاالنه بطرف مدل شوراها در  . باید در عرصه وسيعتری باشد

بخاطر بياوریم که لنين از طرف حزب بلشویکها نماینده نبود، بلکه نماینده ناوگان بالتيک      
های کار؛ سازمانهای سندیکایی و غيره   باید وارد اتحادیه-خواهی نماینده شورا شوید می . بود

این یک دموکراسی مستقيم خواهد بود؛ ميدان . گردید و تالش کرد بعنوان نماینده انتخاب شد
مبارزه بخاطر نفوذ و نقش رهبری بين احزاب اوپوزیسيون خواهد بود؛ این ارگان مردم 

  .ی مردم خواهد بودزحمتکش و برا
   

  برنامه حزب
ما . ها وظایف نوین مولد ضرورت تغييرات و دگرگونی در برنامه حزب است پدیده! رفقا    

برنامه حاضر از . کنيم که این باید در کنگره نوبتی آینده مورد بررسی قرار گيرد فکر می
زب تجارت گرانبهای اما پس از ده سال از قبول این برنامه، ح . آزمایش زمان گذشته است

  ها کار کنيم؛ با توجه به این تجارب ما باید در این عرصه. عملی و تئوریک کسب کرده است
  .های اساسی نظام سرمایه داری در روسيه  تشریح عالئم و ویژگی-اوًال

روشن ساختن .  تشخيص دقيقتر پایگاه اجتماعی حزب کمونيست روسيه فدراتيو-دومًا    
 معاصر در ارتباط با تغيير ویژگی کار توليدی در مرحله گذار به سرشت طبقه کارگر

  .تکنولوژی خبری پس از صنعتی شدن
های اقتصادی، اجتماعی و ژئوپولتيک جهانی در ارتباط با گذار   تشریح پروسه-سومًا    

  ).گلوباليسم(امپریاليسم به مرحله جهانی شدن



 

اليسم، دالیل عقب نشينی آن در اتحاد شوروی  بررسی دقيقتر تجربه تاریخی سوسي-چهارمًا    
تشریح اجتناب ناپذیری سوسياليسم و کمونيسم به مثابه آینده تمامی تمد  . و اروپای شرقی

  .بشری
   
  !رفقای گرامی 
ما یک لحظه را  . گذاریم ما قدم به یکی از حساسترین دوران زندگی کشور و حزب می    

هر چه که اندوخته ایم باید . مام نيروی خود را متمرکز سازیمما باید ت . هم نباید از دست دهيم
حرفه ای ترین و با تجربه ترین . بهترین تجارب را به تمامی حزب تعميم دهيم. بکار اندازیم

  .کادرها را باید برای حل مشکالت جذب کنيم
. مها و قبل از همه در جنبش اعتراضی تحکيم بخشي باید مواضع خود را ميان توده     

جوانان فعال و با استعداد را پيش . جستجو کنيم، انتخاب کنيم و مردم را سازماندهی نمایيم
قاطعانه وحدت فکری و . فعاالنه در جنبش زنان و جنبش سندیکایی فعاليت کنيم. بکشيم

اجازه ندهيم که جنبش اعتراضی مورد سوء استفاده دشمنان . دیسيپلين را در حزب تقویت کنيم
  .قرار گيرد» رنگی«فداران انقالبات کشور و طر

حزب کمونيست روسيه فدراتيو آن را . آلترناتيو خط مشی ویرانگر رژیم وجود دارد     
این یعنی خروج .  مسائل رفراندوم خلقی-برنامه عمل مشخص وجود دارد. کند پيشنهاد می

ندگی و دوستی این یعنی حاکميت مردم، ساز. صلح آميز و دموکراتيک از بحران همه جانبه
های خلقی  این یعنی کميته. آلترناتيو بناپارتيسم، باندیسم و بوروکراتيسم نيز وجود دارد . خلقها

  . دفاع از خود و هسته سياسی آن حزب کمونيست روسيه فدراتيو
کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه فدراتيو اطمينان دارد که با تکيه بر تصميات      

اما . جارب گرانبهای ما، حزب برمشکالت پيش رو غلبه خواهد کرددهمين کنگره حزب و ت
مسئوليت فردی، انرژی، دفاع جمعی و . برای این همگی ما باید در حالت آمادگی کامل باشيم

  !باید با جرات و اطمينان به جلو گام برداریم. قاطعيت عمل رمز پيروزی است
 
 


