برنامجنا
فالديمير لينين
تعاني االشتراكية-الديموقراطية العالمية في الوقت الحاضر اضطرابا في التفكير .فحتى اآلف كانت

تعاليـ ماركس وانجمس تعتبر أساسا مكينا لمنظرية الثورية؛ أما اآلف فترتفع في كل مكاف أصوات تقوؿ بأف ىذا
التعاليـ ال تكفي وبأنيا قد شاخت .وكل مف يعمف عف نفسو أنو اشتراكي-ديموقراطي ويعتزـ إصدار صحيفة
اشتراكية -ديموقراطية ،يتعيف عميو أف يحدد بدقة موقفو مف المسألة التي ىي أبعد مف أف تشغل باؿ
االشتراكييف-الديموقراطييف األلماف وحدىـ.
إننا نقف كميا عمى أرضية نظرية ماركس :فيي التي حولت لممرة األولى االشتراكية مف طوبوية إلى عمـ،
وأرست ىذا العمـ عمى أسس ثابتة ورسمت الطريق الذي ينبغي السير فيو مع تطوير ىذا العمـ باستمرار ومع
دراستو وتعميقو بجميع تفاصيمو .وقد كشفت كنو االقتصاد الرأسمالي المعاصر إذ أوضحت بأي نحو يستر
استئجار العامل ،شراء قوة العمل ،استعباد المالييف مف أبناء الشعب غير المالؾ مف قبل حفنة مف الرأسمالييف،

مالكي األراضي والمصانع والمناجـ وخالفيا .وبينت كيف يتجو كل تطور الرأسمالية المعاصرة إلى زحزحة
اإلنتاج الصغير مف قبل اإلنتاج الكبير ،ويخمق الظروؼ والشروط التي تجعل مف الممكف والضروري بناء
المجتمع عمى أساس اشتراكي .وعممتنا أف نرى وراء ستار العادات المتأصمة والدسائس السياسية والقوانيف

العويصة والتعاليـ المعقدة قصدا وعمدا ،النضاؿ الطبقي ،النضاؿ بيف مختمف أصناؼ الطبقات المالكة وبيف

سواد غير المالكيف والبروليتاريا التي تسير عمى رأس جميع غير المالكيف .وأوضحت ميمة الحزب االشتراكي

الثوري الحقيقية .إف ىذه الميمة ال تقوـ في اختالؽ المشاريع إلعادة بناء المجتمع ،وال في وعظ الرأسمالييف

وأذنابيـ بتحسيف أوضاع العماؿ ،وال في حبؾ المؤامرات ،بل في تنظيـ نضاؿ البروليتاريا الطبقي وقيادة ىذا
النضاؿ الذي ىدفو النيائي ىو ظفر البروليتاريا بالسمطة السياسية وتنظيـ المجتمع االشتراكي.
الصخابوف الذيف أثاروا في زمننا ىذه
ونحف نسأؿ اآلف :أي شيء جديد قدمو ليذه النظرية «مجددو»ىا
ّ

الضجة الشديدة ممتفيف حوؿ االشتراكي األلماني برنشتيف؟ ال شيء أبدا :فإنيـ لـ يدفعوا أي خطوة إلى األماـ

ىذا العمـ الذي أوصانا ماركس وانجمس بتطويره؛ ولـ يعمموا البروليتاريا أي أساليب جديدة لمنضاؿ؛ إنما تقيقروا

فقط ،مقتبسيف مقتطفات مف نظريات متأخرة ،ومروجيف بيف صفوؼ البروليتاريا ،ال نظرية النضاؿ ،بل نظرية

التنازؿ ،التنازؿ أماـ أعداء البروليتاريا األلداء ،أماـ الحكومات واألحزاب البرجوازية التي ال تكل في البحث عف
وسائل جديدة لمطاردة االشتراكييف .ولقد كاف أحد مؤسسي وزعماء االشتراكية-الديموقراطية الروسية ،وأعني بو
بميخانوؼ ،عمى كامل الحق والصواب عندما أخضع لنقد صارـ ال ىوادة فيو «النقد» األحدث ،أي «نقد»
برنشتيف الذي تنكر لنظراتو اآلف حتى ممثموا العماؿ األلماف (في مؤتمر ىانوفر).
نحف نعرؼ أف سيال مف االتيامات سينصب عمينا بسبب مف ىذه األقواؿ؛ فإنيـ سيرفعوف عقيرتيـ
بالصياح قائميف بأننا نريد تحويل الحزب االشتراكي إلى طائفة مف «األرثوذكس» تضطيد «اليراطقة» الرتدادىـ

عف «العقيدة» ،ولكل رأي مستقل وخالفو .ونحف نعرؼ جميع ىذه التعابير الالذعة الدارجة .ولكنيا ال تنطوي

عمى أي ذرة مف الحقيقة وال عمى أي ذرة مف المعنى .فال يمكف أف يقوـ حزب اشتراكي صمب إذا لـ تكف ثمة

نظرية ثورية توحد جميع االشتراكييف ويستمدوف منيا جميع معتقداتيـ ويطبقونيا في أساليب نضاليـ وطرائق

نشاطيـ؛ واذا ما دافعنا عف ىذه النظرية ،التي نعتبرىا صحيحة في أعمق اعتقادنا ،دوف التيجمات الباطمة ودوف
محاوالت تشويييا ،فإف ىذا ال يعني البتة أننا أعداء كل انتقاد .فنحف ال نعتبر أبدا نظرية ماركس شيئا كامال ال

يجوز المساس بو؛ بل إننا مقتنعوف ،عمى العكس ،بأنيا لـ تفعل غير أف وضعت حجر الزاوية لذلؾ العمـ الذي
يترتب عمى االشتراكييف أف يدفعوه إلى األبعد في جميع االتجاىات ،إذا شاؤوا أال يتأخروا عف موكب الحياة.

ونحف نعتقد أنو مف الضروري بخاصة أف يدرس االشتراكيوف الروس ويطوروا نظرية ماركس بصورة مستقمة ألف
ىذه النظرية ال تعطي سوى موضوعات توجييية عامة تطبق مثال في بريطانيا عمى غير ما تطبق في فرنسا،
وفي فرنسا عمى غير ما تطبق في ألمانيا ،وفي ألمانيا عمى غير ما تطبق في روسيا .وليذا سوؼ نخصص
بكل طيبة خاطر مكانا في جريدتنا لممقاالت في القضايا النظرية وندعو جميع الرفاؽ إلى مناقشة نقاط الخالؼ
مناقشة عمنية.
فما ىي ،إذف ،المسائل الرئيسية التي تنبثق لدف تطبيق البرنامج المشترؾ بيف جميع االشتراكييف-
الديموقراطييف ،في روسيا؟ لقد قمنا أف كنو ىذا البرنامج يتمخص في تنظيـ نضاؿ البروليتاريا الطبقي وفي قيادة
ىذا النضاؿ الذي ىدفو النيائي ظفر البروليتاريا بالسمطة السياسية واقامة المجتمع االشتراكي .إف نضاؿ

البروليتاريا الطبقي ينقسـ إلى نضاؿ اقتصادي (نضاؿ ضد مختمف الرأسمالييف أو ضد جماعات مختمفة مف

الرأسمالييف مف أجل تحسيف وضع العماؿ) ونضاؿ سياسي (نضاؿ ضد الحكومة مف أجل توسيع حقوؽ الشعب،
أي مف أجل الديموقراطية ،ومف أجل توسيع السمطة السياسية لمبروليتاريا) .إف بعض االشتراكييف-الديموقراطييف

الروس (وفي عدادىـ ،عمى ما يبدو ،أولئؾ الذيف يشرفوف عمى جريدة «رابوتشايا ميسل») يعتبروف النضاؿ

االقتصادي أىـ بما ال يقاس ،ويؤجموف النضاؿ السياسي أو يكاد إلى مستقبل قد يبعد أو يقرب .إف ىذا الرأي

غير صحيح إطالقا .فإف جميع االشتراكييف-الديموقراطييف متفقوف عمى أنو مف الضروري تنظيـ نضاؿ الطبقة
العاممة االقتصادي وانو مف الضروري القياـ بالتحريض بيف العماؿ في ىذا الميداف ،أي مساعدة العماؿ في
نضاليـ اليومي ضد أرباب العمل ولفت انتباىيـ إلى جميع أشكاؿ وحاالت التعسف وتبياف ضرورة االتحاد
وتوضيحيا ليـ عمى ىذا النحو .ولكف نسياف النضاؿ السياسي بسبب النضاؿ االقتصادي يعني التخمي عف

الموضوعة األساسية في االشتراكية-الديموقراطية العالمية ،يعني نسياف ما يعممو كل تاريخ الحركة العمالية .إف
األنصار المتحمسيف لمبرجوازية ولمحكومة التي تخدميا قد حاولوا غير مرة أف ينظموا اتحادات اقتصادية صرؼ
لمعماؿ ويصرفوىـ عمى ىذا النحو عف «السياسة» ،عف االشتراكية .ومف الممكف تماما أف تستطيع الحكومة
الروسية أيضا القياـ بشيء ما مف ىذا القبيل ألنيا حاولت دائما أف تتكرـ عمى الشعب بصدقات تافية أو

باألصح بصدقات كاذبة ،مف أجل غاية واحدة ىي صرفو عف التفكير بما يكابده مف اضطياد ومف حرماف مف

الحقوؽ .إف النضاؿ االقتصادي ،أيا كاف ،ال يمكنو أف يعطي العماؿ تحسينا ثابتا ،وال يمكنو حتى أف يجري

عمى نطاؽ واسع إذا لـ يتوفر لمعماؿ الحق في تنظيـ االجتماعات والجمعيات بحرية ،واصدار جرائدىـ ،وارساؿ

ممثمييـ إلى المجالس الشعبية ،كما يفعل عماؿ ألمانيا وجميع البمداف األوروبية األخرى (عدا روسيا وتركيا).

وألجل الحصوؿ عمى ىذه الحقوؽ ،يجب خوض النضاؿ السياسي .وفي روسيا ،ليس العماؿ وحدىـ محروميف

مف الحقوؽ السياسية ،بل أيضا جميع المواطنيف .إف روسيا َممكية أوتوقراطية ال حدود لسمطانيا .والقيصر وحده
يسف القوانيف ويعيف الموظفيف ويشرؼ عمييـ .ومف ىذا يخيل أف القيصر والحكومة القيصرية في روسيا ال

يتبعاف أي طبقات ،ويعنياف بالجميع عمى قدـ المساواة .أما في الواقع ،فإف جميع الموظفيف يؤخذوف فقط مف

طبقة المالكيف وجميعيـ يخضعوف لنفوذ كبار الرأسمالييف الذيف يفعموف بالوزراء ما يريدوف ويتوصموف إلى كل ما

يريدوف .إف الطبقة العاممة الروسية تعاني ني ار مزدوجا :فإف الرأسمالييف والمالكيف العقارييف ينيبونيا ويسمبونيا،
والبوليس يقيد يدييا ورجمييا لكي ال تتمكف مف النضاؿ ضدىـ ،ويسد فميا ويقمع كل محاولة لمذود عف حقوؽ
الشعب .وكل إضراب ضد الرأسمالييف يؤدي إلى توجيو الجيش والبوليس ضد العماؿ .وكل نضاؿ اقتصادي

يتحوؿ حتما إلى نضاؿ سياسي ،وينبغي عمى االشتراكية-الديموقراطية أف تجمع ىذا وذاؾ بعرى ال انفصاـ ليا
في نضاؿ طبقي واحد تخوضو البروليتاريا .أما اليدؼ األوؿ والرئيسي ليذا النضاؿ فينبغي أف يكوف الظفر

بالحقوؽ السياسية ،الظفر بالحرية السياسية .واذا كاف عماؿ بطرسبورغ وحدىـ قد استطاعوا ،بمساعدة طفيفة مف
االشتراكييف ،أف يتوصموا بسرعة إلى تنازؿ مف جانب الحكومة ػ سف قانوف بتخفيض يوـ العمل ،فإف الطبقة

العاممة الروسية كميا ستستطيع ،بقيادة حزب واحد ىو «حزب العماؿ االشتراكي-الديموقراطي الروسي» ،أف
تتوصل أيضا بالنضاؿ العنيد إلى تنازالت أىـ بما ال يقاس.
إف الطبقة العاممة الروسية ستتمكف وحدىا أيضا مف خوض نضاليا االقتصادي والسياسي حتى واف لـ

تمق أي عوف مف أي طبقة أخرى .ولكف العماؿ ليسوا وحدىـ في النضاؿ السياسي .فإف حرماف الشعب حرمانا

تاما مف الحقوؽ وتعسف الموظفيف-الباش بوزوقات الوحشي يثيراف غضب جميع الناس المتعمميف الشرفاء نوعا
الذيف ال يمكنيـ أف يسمموا باضطياد كل كممة حرة وكل فكر حر ،يثيراف غضب المالحقيف مف البولونييف

والفنمندييف والييود وأتباع الشيع الروسية ،يثيراف غضب صغار التجار والصناعييف والفالحيف الذيف ال يجدوف
مف يحمييـ مف تعسف الموظفيف والبوليس .إف جميع فئات السكاف ىذه عاجزة ،كال بمفردىا ،عف النضاؿ
السياسي العنيد ،ولكف عندما ترفع الطبقة العاممة راية ىذا النضاؿ ،فإف يد المساعدة ستمتد إلييا مف كل مكاف.

إف االشتراكية-الديموقراطية الروسية ستسير في طميعة جميع المناضميف مف أجل حقوؽ الشعب ،جميع
المناضميف مف أجل الديموقراطية ،وآنذاؾ ستصبح منيعة ال تقير !

ىذه ىي نظراتنا األساسية التي سنعرضيا في جريدتنا بدأب وانتظاـ ومف جميع النواحي .ونحف عمى
اقتناع بأننا عمى ىذا النحو سنسير في السبيل الذي رسمو «حزب العماؿ االشتراكي-الديموقراطي الروسي» في

«البياف» الذي أصدره.
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