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  "چه باید کرد؟"یادداشتی بر ترجمه جدید 

  

ای است که از انقالب فرانسه در قرن هجدهم تاکنون در کانون مهمترین مسئله ،در انقالبات اجتماعی) رهبری" (عامل ذهنی"نقش 
به جرات می توان گفت گرایش سوسیالیستی انقالبی بعد از مارکس نیز بواسطه درک ویژه . جریانات انقالبی قرار داشته است مباحث

در واقع از لحاظ تئوریک، مارکسیزم خود مارکس عاقبت چیزی نیست جز نحوه برداشت . مارکس از این نقش مشخص شده است
قد تئوری مارکسیستی نیز جز با آغاز از همین پایه و اساس نمی تواند بجز مباحثات درک و تفسیر یا حتی ن. ویژه او از این نقش

کادمیک حاصلی داشته باشند   . مغشوش و آ

اگر نقش پرولتاریا در تاریخ، اجرای حکمی است که سرمایه داری با ایجاد پرولتاریا برضد خود صادر . در اصل، مسئله پیچیده نیست
گاه خواهد شد و چه نوع فعالیتی را برای تحقق آن به عهده خواهد گرفت؟ بیهوده نبود که کرده است، پرولتاریا چگونه  به این رسالت آ

گاهی"از همان ابتدا، و برای خود مارکس و انگلس، این مسئله در کلی ترین شکل آن تحت عنوان مسئله  پدیدار " سازماندهی"و " آ
شان برای درک و تئوریزه کردن این تجربه، هر ه جنبش کارگری اروپا و تالشتجربه محدود مارکس و انگلس در آن دوران اولی. شد

در دوران پس از مارکس و انگلس، دوران سوسیال دموکراسی . چند امروزه نیز آموزنده ترینند، اما بوضوح دارای کاستی هایی هستند
گاهی"سئله اروپایی، ناآشنایی با مفاهیم اصلی آن مسبب تفسیر ساده و بسیار رایجی از م شد که حتی تئوریسین های اصلی جنبش " آ

و آن اینکه پرولتاریا در طول مبارزه طبقاتی هر چه بیشتر خود را متشکل کند و . را نیز در بر می گرفت و شاید تا به امروز نیز ادامه دارد
گاه تر نیز خواهد شد سازماندهی بر اساس چنین برداشتی نیز طبعا امر . هر چه بیشتر برای منافع بالواسطه طبقاتی خود مبارزه کند، آ

های سال جنبش  سال. ایجاد احزاب توده ای برای مبارزات سیاسی و اتحادیه های وسیع کارگری برای مبارزات اقتصادی بود
پیروی می  - ندبه نظر می رسید" بدیهیساده و "که بسیار  -سوسیال دموکراتیک اروپایی کم و بیش در تمامیتش از چنین نظریاتی 

  .کرد

های امپریالیستی  ها و جنگ جای خود را به دوران بحران" رقابت آزاد" مشهور به تناقضات این نظریه اما هنگامی پدیدار شد که دوران
. بود رفتهتشدید مبارزه طبقاتی که از اولین عوارض این تحول بود از اواخر قرن نوزدهم تمام اروپا بویژه آلمان و روسیه را دربرگ. داد می

گاهی و  شرایط جدید تاریخی توجه بسیاری از سوسیال دموکرات های انقالبی آن دوره را مجددا به همان دو مسئله اولیه، یعنی آ
ُرزا لوکزامبورگ شاید اولین کسی بود که زنگ خطر را به صدا در آورد و هشدار داد که همین شکل بسیار . سازماندهی معطوف ساخت

یعنی سازمان موجود سوسیال دموکراسی آلمان که موفق ترین و بزرگ ترین حزب کارگری آن زمان ــ  ز سازماندهیا" بدیهیساده و "
گاهی پرولتری تبدیل شده است ــبود داری ممکن نیست و  گذار به سوسیالیزم بدون خلع ید از سرمایه. دقیقا خود به مانعی برای رشد آ

لنین اما اولین کسی بود که تئوری حزب . روی از وضعیت موجود کشانده است ا به دنبالهجنبش کارگری ر " هدف"فراموش کردن این 
انقالبی را در مقابله و مبارزه با سایر گرایش های سوسیال دموکراتیک روسیه نه تنها به بحث گذاشت بلکه با ایجاد گرایش بلشویکی در 

گاهی طبقه کارگر"که رشد  او نشان داد. سوسیال دموکراسی آنرا به مرحله اجرا درآورد نه امری خود به خودی است و نه رشدی " آ
نسبت تواند توهم  داری در واقع می مبارزۀ صرف برای منافع بالواسطه در چارچوب جامعه سرمایه. دارد دائمی در امتداد خطی مستقیم

  .به وضعیت موجود را نیز افزایش دهد



که در طول متن تحت عناوین مختلف و در ضمن مشابهی معرف اولین تالش لنین برای طرح جامع این نظریه بود " چه باید کرد؟"
دیگران بعدها از مفاهیمی نظیر حزب لنینی یا حزب . ندا مطرح شده" سازمان انقالبیون"و یا " حزب انقالبی"، "سازمان انقالبی"نظیر 

در آنجا او ضرورت . بود طرح کرده" ز کرد؟از کجا باید آغا"مقدمات این بحث را لنین قبال با مقاله . اند بهره گرفتهپیشگام انقالبی نیز 
تنگاتنگ با  نظریات لنین در رابطهٔ . بود یک روزنامه انقالبی سراسری را به عنوان ابزار سازماندهندۀ این سازمان جدید  برجسته ساخته

وشت، لنین به کسانی که در مقدمه ای که چند سال بعد به چاپ دوم آن ن. تالش او برای عملی کردن ایدۀ حزب انقالبی قرار داشت
کند به آن اندازه افراطی و پلمیکی بود که برای عملی ساختن طرح  یادآوری می ،بودن پلمیک های او انتقاد کرده بودند" افراطی"به 

ه شکست امروزه نیز کسانی ک. توان از رهبری بلشویکی انقالب اکتبر جدا کرد را نمی" تئوری لنینیستی سازماندهی"در واقع ! الزم بود
فراموش  ،اند به تقصیر لنین و خود تئوری می اندازند بعدی انقالب اکتبر یا کاریکاتورهایی را که بعدها دیگران از این تئوری ساخته

تئوری سازماندهی . است عمل به ما نشان داده کنند دست کم لنین با این تئوری و با پیروزی انقالب اکتبر نقش عامل ذهنی را در می
خود لنین چه در عمل و چه در سطح تئوریک بارها به این مسئله بازگشت . شود البته به این جزوه و این تجربه خالصه نمیانقالبی 
اما نقطه شروع برای هر بحثی در باره . است بعالوه تجربیات تمام دوران بعد از بلشویزم در تکمیل این تئوری نقش داشته. است کرده

نقد ! باشد" چه باید کرد؟"باید  ــ به بیماری عمومی تبدیل شده" خودانگیختگیُکرنش در مقابل " فعلی که  بویژه در شرایطــ این مفهوم 
عامل ذهنی در پیروزی انقالب  اهمیتیعنی، . معنی دارد استوار ساختهلنین فقط با ایستادن در جایگاهی که خود لنین این بحث را 

  .سوسیالیستی

  .به روشن کردن این بحث کمک کند هم به راه انداختن مجدد و هم بتواند لنین" چه باید کرد"با امید به اینکه ترجمه جدید 
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 ١چه باید کرد؟
 ل حاد جنبش مائمسا

  

  

 نوشتار پیش
  

از کجا باید “بپردازد که در مقالۀ  عقايدىمطابق طرح اولیۀ نویسنده، قرار بود که جزؤه حاضر بطور مفصل به بسِط 
پیش از هر چیز، باید  از خوانندگان بخاطر تأخیری . اظهار شده بودند ٢)۱۹۰۱، ماه مه سال ۴، شمارۀ ایسکرا(“ آغاز کرد؟

های خصوصِی فراوان تکرار  ها و نامه ای که در پاسخ به پرسش و بخاطر ُخلف وعده(ام در آن مقاله  که در انجام وعده
نظور متحدکردِن کلّیۀ ، بم)۱۹۰۱(یکی از علل این تأخیر، تالشی بود که در ماه ژوئن سال گذشته . پوزش بخواهم) شد

طبیعی بود که منتظر نتایج این تالش بمانم؛ چون اگر . های سوسیال دموکرات خارِج کشور صورت گرفت سازمان
  بیش یا ــ را با رویکردی کم ایسکراشد تا مفاهیم مربوط به تشکیالت ــ مندرج در  آمیز بود چه بسا الزم می موفقیت

توانست به موجودیت دو گرایش در جنبش سوسیال دموکراسی روسیه  قیتی میمتفاوت بسط دهم؛ ضمناً چنین موف
همانطوریکه واقفید این تالش به شکست انجامید و آنطور که نشان خواهیم داد، با چرخش اخیر . سریعاً خاتمه دهد

شکار شد که بعدتر آ. ، این تالش محکوم به شکست نیز بود٤اکونومیسم به سمت، ۱۰در شمارۀ  ٣رابوچیه دلومجلۀ 
شروِع یک مبارزٔه قاطع علیه این گرایِش پراکنده و نامشخص، کامال ضرورت داشت؛ چون بخاطر داشتن همین 

به همین خاطر، طرح اولیۀ این . شود اش براى ظهور مجدد در اَشکال مختلف، بیشتر می سماجت و توانایی ،خصایص
  . جزوه تغییر نمود و بطور قابل توجهی بسط پیدا کرد

) ۱: معرفی شده بودند“ از کجا باید آغاز کرد؟“ای باشد که در مقالۀ  قرار بود ِتم اصلی مقاله دربرگیرندٔه آن سه مسئله
همزمان و از جهات گوناگون،  ٬ریزی برنامه) ۳وظایف تشکیالتی ما ) ۲خصلت و مضمون اصلی آژیتاسیون سیاسی ما 

این مسائل که دیری بود ذهن نویسنده را بخود مشغول . دربگیرد تمام روسیه راکه برای تاسیس یک سازمان رزمنده 
های ناموفق برای احياى آن نشريه در جریان  طرح شدند که یکی از تالش ٥رابوچایا گازتا، در حالی در  داشته بودند

                                                            
 ۴که در ايسکرای شماره » از کجا بايد آغاز کرد؟«در مقاله . نوشت ١٩٠٢و اوايل  ١٩٠١را در اواخر » چه بايد کرد؟«لنين   ١
اما در چاپ آن تاخير افتاد که در ادامٔه ھمين . منتشر شد لنين قول داده بود که اين اثر را بزودی منتشر خواھد کرد) ١٩٠١ماه مه (

ھای نھايی که تحت عنوان  ھايی ــ از جمله افزوده ، لنين بخش١٩٠٧در بازچاپ کتاب، در . مقاله توضيحات لنين را خواھيد خواند
 –کھن .تراب ثالث و ى: ترجمه. در ترجمه حاضر نيز بخش پيوست ترجمه نشده است. ـ را حذف نمودآمده بود ـ» پيوست«

   ٢٠٢٠دسامبر 
  .است ترجمه اين مقاله در ھمين مجموعه آمده  ٢
٣  Rabocheye Dyelo تا فوريه سال  ١٨٩٩دمکراتھای روسيه در خارج از کشور بود که از آوريل  ارگان اتحاديه سوسيال

  .يافت در ژنو انتشار می ١٩٠٢
در حزب سوسيال دموکرات  ١٩در اين نوشته غرض از اکونوميست يا اکونوميسم اشاره به گرايشى است که در اواخر قرن   ٤

  .  روسيه پيدا شد
٥  Rabochaya Gazeta  از اين روزنامه، . به کار کرد بطور غيرقانونی آغازيف بود که  روزنامۀ سوسيال دمکراتھای کی
 سوسيال اناولين کنگرۀ حزب کارگر. ١٨٩٧شماره اول در ماه آگوست و شماره دوم در دسامبر : قط دو شماره انتشار يافتف
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شریح کردن جزوه، به فقط سه مسئلٔه فوق، و ت  اما طرح اولّیه بمنظور محدود). رجوع شود به فصل پنجم(بود 
المقدور مثبت، آنهم بدوِن یا تقریبا بدوِن واردشدن به پلمیک، به دو دلیل، کامال  مان به یک شکِل حتی نظرات نقطه

کلمه (جان است  م سختيکرد از طرفی اکونومیسم نشان داد که بمراتب بیشتر از آنچه تصور می: ناممکن شد
سخنی با مدافعین “در مقالۀ ) ۱۹۰۱دسامبر ( ۱۲شمارۀ  یسکراابرم که در  اکونومیسم را به آن معنای وسیعی بکار می

تردید، مسلم شد که اختالفات موجود  هیچ  بی). ــ که بعبارتی فشردٔه جزوه حاضر است ـــ توضیح دادم ٦“اکونومیسم
وجود در برای سه مسئلٔه مذکور، تا حد زیادی از اختالف بنيادین میان دو گرایش م] پیشنهادی[های  حل بر سِر راه

از طرف دیگر اغتشاش فکری . گیرند سوسیال دموکراسی روسیه ـــ و نه اختالف بر سر جزئیات ـــ نشأت می
های  ، به وضوح نشان داد که در واقع به زبانایسکراها در درِک چکونگی کارُبرد عملی نظریات ما در  اکونومیست

همدیگر را  قادر نخواهیم بودکی بکارنگیریم، به هیچ وجه گوییم و تا زمانی که الفبای مشتر  متفاوتى باهم سخن می
نکات اصلی  کلیهٔ های مشخص و متعدد،  ترین شیؤه ممکن، و با آوردن مثال از اینرو باید تالش شود تا به ساده. بفهمیم

که چنین  با آنکه کامال واقف بودم. کنیم "روشن"بطور سیستماتیک   ها، اکونومیست کلیهٔ مان را با  مورد اختالف
روشن "کاری بر حجِم جزوه بمراتب خواهد افزود و چاپ آنرا بتعویق خواهد انداخت، مصّمم شدم تا تالشی برای 

از . نداشتم ای جز این چارهداده بودم، “ از کجا باید آغاز کرد؟“ای که در مقالۀ  برای ادای وعده. انجام دهم "سازى
مجبور بودم . اینرو ضمن پوزش برای تأخیر، باید بخاطر نقایص ادبِی جدِی زیادی که در جزوه هست معذرت بخواهم

 .آمد، کار کنم های مکرری که بخاطر انجام وظایِف گوناگون پیش می ، با وقفهنهایت عجلهبا 

اینحال الزم دیدم که کار را با دو سئوالی که  بررسی سه مسئلۀ فوق هنوز تم اصلی جزوه حاضر را تشکیل میدهد با
مان بمنزلٔه يباید برا“ دی انتقادآزا “مثل  "طبیعی"و  "ضرر بی" الف ـــ چرا یک شعار: تر دارند آغاز کنم جنبۀ عمومی

 ها در جنبش ای که نقش سوسیال دموکرات توانیم حتی در مورد این مسئلۀ پایه فراخوان به جنگ باشد؟ و چرا ما نمی
مان پیرامون  ای چیست باهم کنار بیاییم؟ بعالوه به تشریح این نکته بپردازیم که چطور نظریات خودانگيختۀ توده

های  و سیاست ٧تريديونيونيستى های خصلت و محتوای تبلیغات سیاسی، به توضیِح اختالفات موجود میان سیاست
مان، به توضیِح اختالف میان  مون وظایف تشکیالتیمان پیرا سوسیال دموکراسی تکامل پیدا کرد، و تشریح نظریات

ن ضمنا م .ها و ساختن سازمان انقالبيون ـــ که نزد ما مهم است ـــ انجاميد های  ناشيانٔه مورد پسند اکونومیست روش
برم چرا که اعتراضات   اندازی یک روزنامۀ سیاسی سراسرى برای  سراسر روسیه را با اصرار زیاد به پیش می اهر  "طرح"

توانیم   ــ راجع به اینکه چگونه می“ از کجا باید آغاز کرد؟“اساس هستند؛  چرا که به پرسشی که در مقالۀ  علیه آن بی
سرانجام در . یازمان را شروع کنیم ــ هیچ پاسخ واقعی داده نشدهمزمان و از همه جهات، کار تأسیس تشکیالت مورد ن

آمد انجام دادیم تا از گسست قطعی با  گیری، امیدوارم نشان دهم که هر آنچه از دستمان برمی بخش نتیجه

                                                                                                                                                                          
اما مدتی بعد به علت . آن را بمثابه ارگان مرکزی حزب پذيرفتبرگذار شد،  ١٨٩٨که در سال ) .R.S.D.L.P(دموکرات روسيه 

  .يته مرکزی انتشار آن متوقف شدحمله پلبس به چاپخانه و دستگيری اعضای کم
٦  A Talk With Defenders of Economism  
عنوان اولين اتحاديه ھاى کارگرى است که در انگلستان طبق سنت اصناف بر اساس حرفه  -  Trade Union -اتحاديه صنفى   ٧

اما ھنوز ھم  ،ھر چند امروزه در خود انگلستان نيز اين شکل قديمى بندرت يافت مى شود. ھاى کارى و شغلى شکل گرفتند
در کشورھاى ديگر يا از ھمين عنوان . اند بسيارى از اتحاديه ھاى کارگرى ھمين عنوان اتحاديه ھاى صنفى را حفظ کرده

مثل سنديکا که نخست به  ؛اند ھاى صنفى يا اسامى ديگرى استفاده شده است که در طول زمان معانى آنان نيز تغيير کرده اتحاديه
در . شود ھاى کارگرى استفاده مى تشکليالت کارگرى در يک شرکت خاص اطالق مى شد اما بعدھا به ھمان معناى عمومى اتحاديه

ما ھمه را صرفا به . ھاى صنفى استفاده کرده است اين متن لنين براى تمام اينگونه تشکيالت کارگرى از ھمان عنوان اتحاديه
مگر آنکه غرض نويسنده بطور مشخص تاکيد جنبه صنفى و يا شکل اوليه انگليسى آن بوده . ايم ھاى کارگرى ترجمه کرده اتحاديه
 شود وھم اشاره به گرايشى است درون جنبش کارگرى اما ھم به اعضاى اينگونه اتحاديه ھا اطالق مى Trade Unionist. باشد

آنجا که اشاره لنين به اين گرايش . کند تر از مبارزات سياسى حزبى تلقى مى اى را مقدم بر و يا مھم که مبارات اقتصادى اتحاديه
    .فاده شده استاست از تريديونيونيست يا گرايش تريديونيونيستى است
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به “ ورابوچیه دل“که ] و باز امید دارم نشان دهم[ناپذیر شد ــ جلوگیری کنیم؛  هاــ که به هرحال اجتناب اکونومیست
دهندٔه تام و تماِم نه محتوای  ، چرا که بازتاب دست یافت "تاریخی"یک اهمّیت ویژه، يا به عبارتى به یک اهمیت 

از تاریخ سوسیال دموکراسی روسیه بود؛  یک دورٔه کاملاکونومیسم، بلکه آن ابهام و تزلزلی شد که جزو صفت ممّیزۀ 
رسد که بيش از اندازه به جزئیات پرداخته ـــ  در نگاه نخست اینطور بنظر میـــ که “ رابوچیه دلو“و از اینرو پلمیک با 

 . توانیم به پیش برویم یابد، زیرا بدون آنکه بتوانیم بر این مرحله نقطۀ پایاِن قطعی بگذاریم، نمی اهمّیت می

 

  ١٩٠٢فوريه  - لنین. ن

 



 



  

١  
 "آزادی انتقاد"دگماتیسم و 

  
  چیست؟" آزادی انتقاد"ـــ منظور از  الف

هايى است که در مشاجرات میان  ترین واژه شک ُمدروزترین شعار زمانٔه ما و یکی از معمول بی“ آزادی انتقاد“
نیست که يکى از تر از این  در نگاه اول چیزی عجیب. رود های کلیٔه کشورها بکار می ها و دموکرات سوسیالیست

آیا از احزاب پیشرفته، صدايی علیه قانون اساسی ـــ که در اکثر . شود خواستار آزادى انتقاد  طرفین مشاجره، بطور جدی 
هر ناظری که این شعاِر  ١است؟ کند ـــ بلند شده کشورهای اروپایی، رعایت آزادِی علم و تحقیقات علمی را تضمین می

کنندگان پی  شنود ولی هنوز به ُکنه اختالف میان مباحثه ود، میش یکه در هر گذری تکرار م را] آزادی انتقاد[ُمدروز 
مرسوم   آشکارا یکی از آن عبارات ،؛ این شعار“یک چیزی در اینجا باید ایراد داشته باشد“نبرده، با خود خواهد گفت 

 .است شده االستفاده  و جزو لغات تقریباً عام یافته است که همانند اسم مستعار، بمرور و در جریان استفاده مقبولیت 

نزاِع میان . اند شکل گرفته ٢در واقع بر کسی پوشیده نیست که دو گرایش، درون سوسیال دموکراسی معاصر جهانی
های آتش  قطعنامه“این گرایشات، گاه همچون شعلۀ ُپرفروغی مشتعل شده، و گاه خاموش گشته و در زیر خاکستِر 

را " انتقادى"، برخورد “گرای دگماتیک مطلق“ که برخالف مارکسیسمِ “ نوین“مضمون گرایش . است ندهما پنهان “ بس
   .است شده تشریحو توسط میلراند  معرفیپذیرد، با وضوح کافی توسط برنشتاین  می

                                                            
آزادی “و قائل به “ انتقادپذير“کردند و در عوض خود را  گرايی محکوم می ھا جناح انقالبيون را به مطلق اکونوميست: توضيح  ١

ی چنين حقی يافته اينان نيست و در قانون اساسی اکثر کشورھای اروپاي“ آزادی انتقاد“خواھد بگويد که  لنين می. دانستند می“ انتقاد
پس موضوع چيست که وقتی اينان به . تضمين شده و تا بحال ھيچ حزب مترقی و انقالبی نيز به آن اعتراضی نکرده است

      کشند؟ را پيش می“ آزادی انتقاد“رسند، مسئله  انقالبيون می
ً يک پديدۀ منحصر به فرد و در نوع خود اتفاقا   ٢ اندازه تسالبخش است که کشمکش بين  بیدر تاريخ سوسياليسم نوين اين تقريبا

 ھا ستيزناخيو ا) Lassalleans( ھا  یالسال انيدر گذشته، مباحثات م. است جريانات مختلِف جنبش سوسياليستی جھانی شده
)Eisenachers( ستھايگد اني، م )Guesdists (ھا ستيليبييو ُپس )Possibilists(ھا نيفاب اني، م )Fabians (اليو سوس-

ً مباحثات  ۀريھا در دا دمکرات-اليو سوس) Narodnaya Volya( ھا ايول ايناُردنا نيدمکراتھا، ب و  زد یدور م یمل صرفا
ً مل اتيخصوص آنطور که آشکار (در حال حاضر . داد یم یرو یگوناگون  و باصطالح در سطوح نمود یرا منعکس م یصرفا

قماش  کيھمه از  یروس نيآلمان و ناقد یھا ینيفرانسه، برنشتا) Ministerialists( یھا ستياليسترينيو م سيانگل یھا نيفاب) است
ً عل آموزند یم گريکدياز  ند،يستا یرا م گريکديبودند، ھمه  آيا در اين نخستين  .رنديگ یاسلحه برم “کيدگمات“ سميمارکس هيو متفقا

ً جھانی عليه اپورتونيسم سوسياليستی، احتمالش ھست  که سوسيال دموکراسی انقالبی جھانی به حدی قوی شود که مبارزٔه واقعا
  لنينجلوی ارتجاع سياسی را که ديرزمانی است در اروپا فرمانروايی کرده، بگيرد؟ 

ھا موافق  السالی. تأسيس کرده بود ١٨۶٣را در سال » اتحاديۀ عمومى کارگران آلمان«، پيروان السال بودند که ھا السالی: توضيح
ھا  که خود  ايزناخيست. را شديداً مورد انتقاد قرار داد  ھا مارکس السالی. آميز و گذار تدريجی به سوسياليسم بودند مبارزه مسالمت

حزب «ِبل، ای که در شھر ايزناخ تشکيل شد به رھبری ليبکنخت و بِ  در کنگره ١٨۶٩را طرفداران مارکس مى دانستند در سال 
ھا مبارزۀ شديدی جريان داشت  بين اينان با السالی. را که گرايش انقالبی داشت، تأسيس نمودند» کارگران سوسيال دموکرات آلمان

در شھر گوتا تشکيل شد، در  ١٨٧۵ای که در سال  ولی با غليان جنبش کارگری و تشديد فشار حکومت، اين دو حزب در کنگره
  .متحد شدند» ست آلمانحزب  کارگران سوسيالي«

حزب سوسياليست  ١ ١٩٠پس از سقوط حزب کارگر فرانسه به وجود آمد و در سال  ١٨٨٢گرايشی بود که در سال  گديستھا
ھای  اين دو گروه پس از کشمکش. طلب بودند ھا يک جريان اصالح پسيبيليست. فرانسه را که گرايش انقالبی داشت بنيان نھاد

  . ب متحد شدندفراوان، باھم در يک حز
. آميز از کاپيتاليسم به سوسياليسم بودند در انگلستان شروع به فعاليت کردند و خواھان انتقال مسالمت ١٨٨۴در سال  ھا فابين

توسط جوانان سوسياليستی تاسيس شد که با توسل به ترور قصد براندازی امپراتوری روسيه را  ١٨٧٩ھا در سال  ناُردنايا وليا
ھا کسانی بودند که از عقايد ادوارد  برنشتاينی. ھا کسانی بودند که طرفدار دولت و حکومت وزرا بودند يسترياليستو مين. داشتند

  . ھای رفرميستی او را به نقد کشيد ايده“ رفرم اجتماعی يا انقالب؟“رزا لوکزامبورگ در کتاب . کردند برنشتاين آلمانی طرفداری می
  .زدند ، بولگاکف و ديگرانی است که در مطبوعات علنی بر ضد مارکسيسم انقالبی قلم میروسی، اشاره به استرووه منتقدين
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، برنشتاین این  مطالبٔه “سوسیال دموکراسی باید از یک حزب انقالِب اجتماعی به یک حزب رفرِم اجتماعی بدل شود“
او امکاِن قراردادن سوسیالیسم بر یک پایٔه . ه استکردمحاصره “ نوین“سیاسی را با مجموعه کاملى از دالیل و نظریات 

واقعّیِت فقر . انکار کردماتریالیستی از تاریخ ــ  برداشتناپذیری تحقق آن را ـــ از منظر  علمی و ضرورت و اجتناب
را “ هدف نهایی“، و حتی خوِد مفهوم نفى کردتشدید تضادهای کاپیتالیستی را  و  پرولتریزه شدنفزاینده، رونِد 

و ایدٔه دیکتاتوری پرولتاریا را کامال مردود دانست، وجود تناقض اصولی میان لیبرالیسم و ا ؛ معنی اعالم نمود بی
با یک جامعۀ عمیقاً دموکراتیک ــ که مطابق  را با اين استدالل که تئوری مبارزۀ طبقاتیسوسیالیسم را منکر شد، و 

 .شود ـــ ناسازگار است، انکار نمود و الی آخر ارادۀ اکثریت اداره می

رفرمیسم بورژوایی، همراه شد با چرخشی -قطعی از سوسیال دموکراسی انقالبی به سوسیالچرخش  از اینرو، مطالبهٔ 
با نظر به این واقعیت که این چنین . ای مارکسیسم به نقد بورژوایی های پایه تقریباُ به همان اندازه قطعی، از کلیۀ ایده

متعدد، و  جزواتنشگاهی، در قالب  های دا های سیاسی و کرسی نقدی از مارکسیسم، از مدتها پیش، از تریبون
کرده،  انجام گرفته، و با نظر به این واقعیت که کلیه افراد نسل جوانتِر طبقات تحصیل  هاى عالمانه نامه سريالى از پایان

در “ انتقادی نوین“اند، لذا جای شگفتی نیست که این گرایش  ها بطور سیستماتیک با این نقد پرورش یافته طی دهه
محتوای این گرایِش نوین، نیازی به . سربرآورده باشد ٤از درون کلٔه ژووه ٣دموکراسی، کامال همچون مينرواسوسیال 

  .بلکه همان محتوا مستقیماً از کالبد ادبیات بورژوایی به ادبیات سوسیالیستی منتقل شد  ٬گيرى نداشت رشد و شکل

ها با  سیاسی او هنوز بر کسی پوشیده مانده بود، فرانسوی و دلتنگی عمیقِ  ٥اگر انتقاِد تئوریک برنشتاین. و اما بعد
بمثابٔه را اش  و در این مورد، بعالوه، فرانسه آن آوازٔه قدیمی. را کشیدند“ روش نوین“جدیت زیاد، زحمِت تشریح این 

ی شرایط سیاس. حفظ نمود ٦٬“کشوری که در آن مبارزۀ طبقاتی بیش از هر جا هميشه به نتیجۀ قطعی مى رسد“
“ برنشتاینیسم را به مرحله عمل درآورند“تربود، به آنان اجازه داد تا فورا  فرانسه که از حیث دموکراسی خیلی متکامل

 ٨یک نمونۀ درخشان از برنشتاینیسِم عملی به دست داد، بنحویکه برنشتاین و ولمار ٧میلراند. آنهم با تمام عواقب آن
دموکراسی ماهیتاٌ فقط یک حزب  در واقع، اگر سوسیال. او پرداختندسراسیمه و سرسختانه به دفاع و ستایش از 

طرفدار رفرم است پس باید جرأت کافی داشته باشد که آنرا علنا اعالم کند؛ در آن صورت یک سوسیالیست نه تنها 
، به معنای محو اگر دموکراسی ،در اساس! اى بورژوایی بپیوندد بلکه باید دائما برایش تالش کند حق دارد که به کابینه

هایی راجع به سازش طبقاتی  سلطٔه طبقاتی است، پس چرا یک وزیر سوسیالیست نباید کل جهان بورژوایی را با نطق
ها ــ آنهم برای صدمین و هزارمین بار ـــ  چرا نباید حتی پس از اينکه کشتار کارگران به دست ژاندارم! شیفته سازد؟

چرا نباید شخصاً در تهنیت به تزاری ! یک را افشا کرده، در کابینه باقی بماند؟ماهیت واقعِی سازش طبقاتى دموکرات
پاداش ! برایش ندارند، شرکت کند؟ ٩دار، تازیانه و تبعید های فرانسه فعال اسمی بجز قهرماِن چوبه که سوسیالیست

به فساد کشانیدِن آگاهی این تحقیِر عریان و خودتخریبِی سوسیالیسم، پیِش چشمان همٔه جهانیان، و پاداش این 

                                                            
. او الھه عقل و ھنر بود. باشد که يکی از دوازده خدايان جھان باستان است ھمان آتنا به زبان رومی می) Minerva(مينروا   ٣

ھا او را الھه و حامی شھر خود می شمردند و  د زيرا آتنیوی را در تمام يونان می پرستيدند و به خصوص در آتن مورد ستايش بو
شود مينروا  گفته می. بعدھا روميان نيز او را به اندازه يونانيان مورد پرستش قرار دادند. نام آتن نيز از کلمه آتنا گرفته شده است

  . است زاده شده) ژوپيتر(از درون کلٔه پدر خود 
  .يا ژوپيتر خداِی خدايان بود )Jove(در اساطير رومی، ژووه   ٤
٥  Eduard Bernstein (6 January 1850 – 18 December 1932)  از رھبران رفرميست حزب سوسيال دموکرات

  آلمان
  انگلس، ديباچۀ ھجدھم برومر لوئى بناپارت، مارکس  ٦
٧  Alexandre Millerand ( 10 February 1859 – 6 April 1943) سياستمدار فرانسوی  
٨  Georg von Vollmar (March 7, 1850 – June 30, 1922) سياستمدار سوسيال دموکرات آلمانی  
٩  knouteur, pendeur et deportateur  
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 های طرحتواند پیروزی ما را تضمین کند ـــ  ای که می  های کارگر ـــ یعنی این یگانه شالوده سوسیالیستِی توده
 !های حقير است؛ در واقع آنقدر حقير که از حکومتهای بورژوایی بیشتر از آن گرفته شده است رفرم براى برق و  ُپرزرق

نوین در سوسیالیسم ــ کم یا بیش ــ شکل “ انتقادی“تواند نبیند که این گرایش  کسی که عمداً چشمهایش را نبندد نمی
ُپرکنی که  کنند، و یا با القاب دهن و اگر ما اشخاص را با اونیفورم مجّللی که به تن می. است اپورتونیسمجدیدی از 

کنند قضاوت  شان و آنچه که از آن واقعا طرفداری می را از روی اَعمالدهند قضاوت نکنیم، بلکه آنها  به خودشان می
یک گرایش اپورتونیست در ] اندازی راه[به معنی آزادی برای “ آزادی انتقاد“نماییم، آنوقت معلوم خواهد شد که 

ی ورود سوسیال دموکراسی، و آزادی برای تبدیل سوسیال دموکراسی به حزب دموکراتيک اصالحات، و آزادی برا
  .های بورژوایی و عناصر بورژوایی به دروِن سوسیالیسم است ایده

است، زیِر پرچم آزادِی کار،  ترین جنگها برپاشده کلمۀ واالیی است، اما زیِر پرچم آزادِی صنعت، یغماگرانه“ آزادی“
. ذاتی را در خود داردنیز همین مضمون کاذِب “ آزادی انتقاد“کارُبرد امروزیِن کلمۀ . اند زحمتکشان چپاول شده

اند، نباید خواستار آزادِی بقای نظریات نوین در کنار  اند که علم را به جلو سوق داده آنهایی که واقعاً متقاعد شده
که “ زنده باد آزادی انتقاد“فریادهای . نظریات کهنه باشند، بلکه باید خواهان جایگزینی نظرات تازه بجای کهنه شوند

 .کنند بیشتر حکایت طبل توخالی را تداعی می رسند امروز بگوش می

ایم ــ به پیش  پیمان هستیم که در راهی ُپر تالطم و دشوار ــ در حالیکه دستهای همدیگر را محکم گرفته ما یک گروه هم
ما . دهیماند و ما تقریباً دائم باید زیر آتِش آنان به پیشروی خود ادامه  مان کرده دشمنان، از هر سو محاصره. رویم  می

مان،  دست نشستن در باتالق بغل ايم و نه به قصد عقب با تصمیِم آزادانٔه خود، و به قصد جنگیدن با دشمن جمع شده
اند که خودمان را بمثابٔه یک گروِه خیلی خاص جدا کرده و مبارزه را بجای  مان کرده اش از همان آغاز سرزنش که سکنه

زنیم، به تالفی  شان می و وقتی که ما  دست به سرزنش! به درون باتالق بغلطیمبگذارید که ما . ایم مصالحه برگزیده
کشید که آزادی ما برای دعوت شما به اتخاذ یک راه بهتر  خجالت نمی! ای هستید مانده عجب مردمان عقب“: بگویند

خواهید بروید، حتی  کجا که می شما آزادید نه تنها دعوت کنید بلکه آزادید به هر ! آه، بله، آقایان“ کنید؟ را انکار می
کنیم که جای حقیقی شما همان باتالق است، و ما حاضریم هر کمکی که از  به درون باتالق؛ در واقع فکر می

فقط دست از سِر ما بردارید، به ما آويزان نشويد و کلمۀ واالی . تا به آنجا بغلطید آید انجام دهیم  مان برمی دست
خواهد برویم، و آزادیم نه تنها علیه باتالق بجنگیم بلکه  به هرجا که دلمان می“ آزادیم“ه ما نیز آزادی را نیاالیید، چرا ک

  !اند بایستیم جلوی آنانی که به سمِت باتالق چرخیده

  
 "آزادی انتقاد"مدافعین جدید  - ب

ارگان اتحادیه سوسیال ـــ ) ۱۰شمارۀ ( رابوچیه دلواست که در این اواخر توسط مجلۀ ) "آزادی انتقاد"(اکنون این شعار 
شود؛ آن هم نه بعنوان یک فرضیٔه تئوریک، بلکه  می در خارج از کشورـــ قاطعانه به پیش برده  یههای روس دموکرات

های سوسیال دموکرات روسیه که در خارج  آیا اتحاد سازمان": بمثابه یک مطالبٔه سیاسی، و بمنزلۀ پاسخ به این پرسش
 "برای اتحاد استوار، آزادی انتقاد الزم است"]: که پاسخ خودش این است[، "پذیر است؟ دارند امکاناز روسیه فعالیت 

 ).۳۶ص (
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گرایِش اپورتونیستی در سوسیال دموکراسی  رابوچیه دلو،) ۱: (شود از این بیان، دو استنتاج صریح زیر استخراج می
خواستار آزادی برای اپورتونیسم در سوسیال دموکراسی روسیه  ورابوچیه دل) ۲(است  پر گرفته و  جهانی را کامالً زیر بال

 .ها را مورد بررسی قرار دهیم اجازه بدهید این استنتاج. است

در سوسیال  ژیروندو  مونتاینبا پیشگویِی قطع رابطه میان در رابطه  زاریاو  ایسکراتمایل "از  "بویژه" رابوچیه دلو
 ١٠ .ناخشنود است"  دموکراسی جهانی

  : نویسد می رابوچیه دلوسردبیر  ١١کریچفسکی

شود، معرف یک مقایسۀ تاریخی  آنچه که در صفوف سوسیال دموکراسی، دربارۀ مونتاین و ژیروندن شنیده می"
، آنطور که مورخان اندیشٔه اجتماعی گمان ژیروندنو  مونتاین. تاز قلم یک مارکسیس سطحی است؛ چیزى عجیب

بلکه اليه ها يا طبقات مختلفی را نمايندگى  ٬کنند، دو خوی و خصلت، یا دو گرايش فکرى متفاوت نبودند می
اما در جنبش سوسیالیستی . در یک سو بورژوازی متوسط و در سوی دیگر خرده بورژوازی و پرولتاریا –کردند  می

تاکید (اشکال متنوعش  همهٔ اش، و در  فع طبقاتی وجود ندارد؛ جنبش سوسیالیستی در کلیتکنونی نزاعی بر سر منا
اش برای  ها، بر مبانی منافع طبقاتی پرولتاریا و مبارزۀ طبقاتی ، از جمله ُپرسروصداترین برنشتاینی)از کریچفسکی است

 )۳۳و  ۳۲ص( ".رهایِی سیاسی و اقتصادی استوار است

یا کریچفسکی از این واقعیت ــ که مدتهاست مورد مشاهده بوده ـــ چیزی نشنیده که ترویج و آ! ادعای بزرگی است 
 قشرگسترش سریع برنشتاینیسم، در سالهای اخیر، در دروِن جنبش سوسیالیستی، دقیقا به دليل شرکت وسیع یک 

نیز از  "ها ُپرسروصداترین برنشتاینی"بوده است؟ و مهمتر اینکه، نویسندۀ ما این نظرش را از کجا آورده که  "آکادمیک"
 "این دفاِع قاطع از . داند کنند؟ هیچ کس نمی مبانی مبارزۀ طبقاتی برای رهایی سیاسی و اقتصادی پرولتاریا دفاع می

ُپرسروصداترین "ظاهراً نویسنده آنچه را که . نیست ىبحث و استداللهيچ گونه متکى بر  "ها ُپرسروصداترین برنشتاینی
بیند تا دلیلی ارائه  کند، و برای اظهاراتش نیاز نمی گویند باور دارد که تکرارشان می راجع به خود می "ها برنشتاینی

شان، در  های نمایندگان یک گرایش راجع بخود شود که صرفاً بر اساس گفته تر از این هم می"سطحی"ولی آیا . نماید
بعدی او راجع به دو نوع، یا دو مسيِر  "موعظٔه اخالقی"تر از  طحیتوان س بارٔه کلّیت گرایش قضاوت کرد؟ آیا مى

های آلمان، آزادی کامل انتقاد را برسمیت  سوسیال دموکرات": متفاوت و حتى کامال متضاِد  تکامل حزبی متصور شد
 "عدم تحمل"ه دهد ک های اینان نشان می کنند، و دقيقا مقایسٔه نمونه ها چنین نمی شناسند، حال آنکه فرانسوی می

  )۳۵-۳۴ص  رابوچیه دلو( "چقدر مخرب است

توانیم بگوییم که خوِد همین نمونۀ کریچفسکی گواهی بر این واقعیت است که گاهى  در پاسخ به این نکته صرفا می
وحدت، برای توضیح ] یعنی. [دفهمن می ١٢ "ایلووایسکی"نامند که تاریخ را عیناً به روِش  کسانى خود را مارکسیست مى

                                                            
) جريان انقالبی و اپورتونيستی(دو گرايش موجود در پرولتاريای انقالبی ) ١٩٠١فوريه سال ( ايسکرادر سرمقالۀ شمارۀ دوم   ١٠

، و ديگری Mountain معروف به مونتاين  -   ژاکوبن( ١٨رژوازی انقالبی در سدۀ با دو جريان موجود در بو
در سوسيال دمکراسی » ژاکوبنيسم«گفتگو دربارۀ . نگارندۀ اين مقاله پلخانف است. اند مقايسه شده)  Girondist ژيرونديست

ولی اينکه پلخانف چطور به . ھا است و منشويک Bezzaglavtsi ھا و بزاگالويست Cadetsروسيه ھنوز ھم باب طبع کادتھا 
اينجا رسيد تا برای نخستين بار اين مفھوم را عليه جناح راست سوسيال دمکراسی بکاربگيرد، آنان ترجيح ميدھند سکوت کنند يا 

  ).است اين نوشته افزوده ١٩٠٧اين زيرنويس را لنين به چاپ (  لنين. فراموشش نمايند
 Bes بس زاگالويا«مؤسسين و کارکنان مجلۀ  ھا، بزاگالويست. طلب بودند ورژوا ليبرال و سلطنتان بھا يک جري کادت: توضيح

Zaglaviya «بودند.  
Zarya در  ايسکرااز طرف ھيأت تحريريۀ  ١٩٠٢-١٩٠١مجلۀ علمی و سياسی مارکسيستی بود که در سالھای يک  زاريا
  . شد چاپ و منتشر می تاشتوتگار

١١  B. Krichevsky  
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در حزب سوسیالیست آلمان، و تفرقه، در حزب سوسیالیست فرانسه نیازی نیست که به خصوصیات ویژٔه تاریخی این 
استبدادِی نظامی را در یک کشور، با شرایط جمهوری  همینطور الزم نیست تا شرایِط نیمه! دو کشور بپردازیم

و تاثیر قانوِن استثنایی ] در یکی[ِل تاثیرات کموِن پاریس و یا به تحلی! پارلمانتاریستی در کشور دیگر مقایسه کنیم
به ياد بياوريم که  و یا! حیات و انکشاف اقتصادی دو کشور بپردازیم  و یا مقایسهٔ  ،]در دیگری[ ١٣ها ضدسوسیالیست

در تاریخ تابی در تاریخ سوسیالیسم توأم بوده که  و  با چنان مبارزۀ پر تب "نظیر سوسیال دمکراسی آلمان رشد بی"
، )١٥های کاتدر سوسیالیست ،١٤مولبرگر، دورینگ(است؛ آنهم نه فقط علیه خطاهای تئوریک  نظیر نداشته سوسیالیسم 

ها با خودشان دعوا دارند زيرا  فرانسوی! همۀ اینها زائد هستند!] خير. [و غیره) السال(بلکه علیه اشتباهات تاکتیکی 
  !هاى خوبی هستند چهها متحدند زيرا ب آلمانی  ٬تحمل ندارند

ها را  شود که دفاع از برنشتاينى واقعیاتی ارائه می "بطالن"نظیر، بمنظور  اندیشی بی و توجه کنید که این چنین ژرف
یا نه، صرفاً با تجربۀ  هستندها متکى بر مبانى مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا  این سوال که برنشتاینی. سازد يکسره باطل می

نتیجتاً در این رابطه، نمونۀ فرانسه حائز اهمیت زیادی است زیرا . تاریخی، بطور قطعی و حتمی قابل پاسخگویی است
، آنهم با توافق بایستندها کوشیدند تا بطور مستقل روی پای خودشان  فرانسه تنها کشوری است که در آنها برنشتاینی

 ۲-۳شمارۀ  رابوچیه دلو،های روس؛ رجوع شود به مجله  و نیز بخشاً بعضی از اپورتونیست(  یصمیمانٔه همکاران آلمان
صرفا  –) ١٦فیوبه معنای ُنزدريی(آن  "تاریخی"جدا از اهمیت  –ها  فرانسوی "ناشکیبا بودن"استناد به ). ۸۳-۸۴ص 

  .پرخاشگرانهگذاشتِن واقعیات بسیار ناگوار، از طریِق اظهاراِت  تالشی است برای مسکوت

اگر . هدیه کنیم "آزادی انتقاد"ها را به کریچفسکی و سایر قهرماناِن متنوع  البته ابداً در صدد نیستیم که آلمانی
شود، فقط به آن خاطر است است که  هنوز در صفوف حزب آلمانی تحمل می "ها برنشتاینیُپرسروصداترین "حضور 

برنشتاین را رد کرد ـــ پذیرفتنند و همینطور قطعنامۀ لوبک را  "اصالحیٔه پیشنهادی"که  را ـــ ١٧آنان نیز قطعنامۀ هانوور
در . و دربرگیرندٔه اخطار مستقیم به برنشتاین بود، قبول کردند) صرفنظر از زبان دیپلماتیکی که در آن بکار رفته بود(

ین دیپلماسی بجا بود؟ و آیا در این مورد این رابطه، از موضع منافع حزب آلمانی، این سئوال جای بحث دارد که آیا ا
مناسب برای رّد  روشنظر پیراموِن  مشخص، یک صلح بد بهتر از یک نزاع خوب بود؟ بطور خالصه، احتماال اختالف

شود انکارش  ، واقعیتی است که نمیرد کردبرنشتاینیسم وجود دارد، اما اینکه حزب آلمانی دو بار برنشتاینیسم را 

                                                                                                                                                                          
١٢  Ilovaisky در اين کتابھا، تاريخ . مورخ و مؤلف بسياری از کتب تحصيلی در رشتۀ تاريخ، در روسيه قبل از انقالب بود

  .شد بطور عمده شامل عمليات شاھان و سرداران بود و روند تکامل تاريخی، فرعی و تصادفی توضيح داده می
به موجب اين قانون تمام سازمانھای حزب سوسيال دموکرات و  .در آلمان وضع شد ١٨٧٨ھا در سال  قانون ضدسوسياليست  ١٣

ای کارگری و مطبوعات کارگری غيرقانونی اعالم شدند، مطبوعات سوسياليستی توقيف گشتند و اعضای حزب  سازمانھای توده
  .لغو شد ١٨٩٠اين قانون در سال . سوسيال دمکراسی مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند

حمله کرد عدۀ زيادی از نمايندگان سوسيال دموکرات آلمان متمايل به نظريات  Dühring به دورينگ ھنگامی که انگلس  ١٤
تحمل است و در پلميک  دورينگ بودند و در کنگرۀ حزب از ھر طرف، حتی علناً و آشکارا انگلس را متھم ساختند که خشن و بی

پيشنھاد کردند که مقاالت ای  قطعنامه) ١٨٧٧در کنگرۀ (ران او و طرفدا Most موست. کند و غيره و غيره نارفيقانه برخورد می
 و والتايخ» برای اکثريت عظيم خوانندگان جالب نيست«چاپ نشود چون ) »به پيش«(Vorwärts انگلس ديگر در مجلٔه 

(Vahlteich)   اظھار داشت که آن مقاالت زيان فراوانی به حزب زده و دورينگ نيز به سوسيال دموکراسی خدمت کرده است و
توانند،  خواھند پلميک داشته باشند، می ما بايد از ھمه کس به نفع حزب استفاده کنيم و اگر پروفسورھا می": گفت
کنيد اين ھم  چنانکه مالحظه می). ۶۵، شمارۀ ١٨٧٧ژوئن سال  ۶ فُرَورتس،( "ھا نيست ابداً جای اينگونه پلميک Vorwärts اما

ھای غيرعلنی ما، که اينقدر دوست دارند  است و بد نبود اگر منتقدين علنی و اپورتونيست "آزادی انتقاد"يک نمونۀ دفاع از 
  لنين! انديشيدند ھا را سرمشق خود قرار دھند، قدری در اطراف اين نمونه ھم می آلمانی

١٥  Katheder  اينان تحت پوشش سوسياليسم، . پيدا شد ١٩قرن  ٨٠و  ٧٠گرايشی در اقتصاد سياسی آلمان بود که در دھه
  . ھای قانونی معروف شدند در روسيه اينان به مارکسيست. کردند ليبرال را در دانشگاھھا تبليغ می- ھای بورژوا ايده
١٦  Nozdryov   ارواح مرده«بردار است که گوگول در کتاب خود موسوم به گر و کالھ طلب، جنجال تيپ مالک آشوبيک «

  .است توصيفش کرده
١٧  The Hanover resolution در کنگره  "ھای اساسی حزب حمله به ديدگاھھا و تاکتيک"ای است که در رابطه با  قطعنامه

   . تصويب شد) ١٨٩٩اکتبر  ٢سپتامبر تا  ٢٧(حزب سوسيال دموکرات در ھانوفر 
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بر مبانى مبارزۀ  "ها ُپرسروصداترین برنشتاینی"کند که  و، این فکر که نمونٔه آلمان این تز را تایید میاز اینر . نمود
طبقاتی پرولتاریا برای رهایی سیاسی و اقتصادی متکی هستند، معنایی جز ناتوانی کامل در درک مسایلی که پیش 

 ١٨.دهند، ندارد مان ُرخ می چشمان همه

بود و از برنشتاینیسم در برابر حزب  "آزادی انتقاد"خواهاِن  رابوچیه دلوهمانطور که دیدیم، . اش نیست تازه این همه
خود و نسبت  "منتقدان"ظاهراً خودش را متقاعد کرده بود که ما نسبت به . کرد دفاع می روسیهسوسیال دمکراسی 

انصافی چیست؟ در  مین؟ چه کسی؟ کجا؟ کی؟ و معنای این بیولی نسبت به کدا. ایم ها منصف نبوده به برنشتاینی
مانیم با یکی از این  و ما می! آورد و نه نامی از یک برنشتاینی نه اسمی از یک منتقد روسی می رابوچیه دلواین رابطه 

مر با این این ا(نیست  رابوچیه دلوحزبی که با آن برخورد غیرمنصفانه شده، غیر از خود  یا -الف: دو حدس محتمل
 ایسکراو  زاریااز  رابوچیه دلو، فقط به خطاهایی که موجب رنجش ۱۰شود که در هر دو مقالۀ شمارۀ  واقعیت تایید می

را توضیح داد که  رابوچیه دلوتوان دلیل این رفتار عجیب  اگر چنین است چطور می). است  داده شده جوعشده ر 
 "ها ُپرسروصداترین برنشتاینی"اش از اعالم همبستگی با برنشتاینیسم، بدون حمایت از   گرفتن همیشگی رغم فاصله علی

در . اند انصافی قرار گرفته یا اشخاص ثالثی وجود دارند که مورِد بی -و آزادی انتقاد، نتوانست از خود دفاع نماید؟ ب
 شود؟ که از آنها اسم برده نمی این صورت چه دلیلی دارد

این را (است؛ همان کاری که از بدو تاسیس در پیش گرفت   باشک بازی در حال قایم رابوچیه دلوبینیم که  بنابراین می
را بررسی  "آزادی انتقاد"کاربرِد عملی شعار معروف  اولینو اجازه بدهید که بعالوه نتایج ). تر نشان خواهیم داد پایین
ن، در واقع نه تنها به پرهیز از هرگونه انتقاد انجامید، بلکه بطور کلی منجر به پرهیز از هرگونه ابراز نظر ای: کنیم

با استفاده از اصطالح (آور  برنشتاینیسِم روسی بمثابٔه یک مرض ننگ نام بردن از که از  رابوچیه دلوخوِد . مستقل شد
کند تا از روی آخرین نسخۀ آلمانی ــ که برای درمان  ری پیشنهاد میورزد، برای درمان این بیما احتراز مى) ١٩استاروور

از آن (وار  ، با یک تقلید بندهدپس بجای آزادی انتقا ! تیپ آلمانی این بیماری نوشته شده ــ کلمه به کلمه رونویسی شود
هاى  ود را بر مبنای ويژگىمحتوای اجتماعی و سیاسِی کامال یکساِن اپورتونیسم جهانی، خ! مواجهیم) وار میمون: بدتر

ها، از قدیم، با پرچم مجزا بمیدان آمدند، و در  در یک کشور، اپورتونیست. کند ملی، در اشکال متنوعی آشکار می
ها را دنبال نمودند؛ در ٢٠ "سوسیالیست-رادیکال"اعتنائی کردند و در واقع سیاسِت  کشور دیگر، آنها به تئوری بی
کنند تا نه از طریق مبارزۀ  و تالش می  برند می زب انقالبی به اردوگاه اپورتونیسم پناه کشور سوم، بعضی از اعضای ح

و چنانچه کاربرد این اصطالح جایز  سازی تدریجی، نامحسوس، آشکار در راه اصول و تاکتیک نوین، بلکه از طریق فاسد
گرفتن  ه، در ظلمِت بردگی سیاسی، با بکار شان اقدام کنند؛ و در کشور چهارم، فراریاِن مشاب مکافاِت حزب باشد، بی

                                                            
ً به نقل قضايا اکتفا نموده و از اظھارنظر  رابوچيه دلوبايد متذکر شد که   ١٨ در مورد برنشتاينيسم در حزب آلمان ھميشه صرفا

راجع به کنگرۀ اشتوتگارت مراجعه کنيد؛ اينجا ھمۀ  ۶۶ص  ٢-٣مثالً به شمارۀ . داشته است "احتراز"خودش دربارۀ آنھا بکلی 
يا . شده و فقط متذکر گرديده که اکثريت عظيم نسبت به تاکتيک انقالبی پيشين وفادار است "کتاکتي"اختالفات محدود به مسئلۀ 

ھايی که در کنگرۀ ھانوور ايراد شده نقل و قطعنامۀ ببل  در آنجا فقط نطق - و صفحۀ بعد را درنظر بگيريم  ٢۵ص  ۴-۵شمارۀ 
عجيب اين . موکول گرديده است "مقالۀ مخصوص"به ) ٢-٣شمارۀ مانند (درج شده؛ بيان نظريات برنشتاين و انتقاد از آن باز ھم 

 "نظرياتی که از طرف ببل بيان شد مورد قبول اکثريت عظيم کنگره قرارگرفت... ": خوانيم می ۴-۵شمارۀ  ٣٣است که در صفحۀ 
برنشتاين و ... يد نشان دھد که کوش او قبل از ھمه می... داويد از نظريات برنشتاين دفاع کرد... ": تر نوشته شده و قدری پايين

اما از . نوشته شده است ١٨٩٩اين در ماه دسامبر سال ... " .متکى بر مبانى مبارزۀ طبقاتی ھستند!) کذا(دوستان وی، با اين وجود 
را بمنزلۀ اعتمادش از حقانّيت ببل سلب شده و به اين خاطر نظريات داويد  رابوچيه دلو ،١٩٠١قرار معلوم، در ماه سپتامبر سال 

  لنين! کند نظريات خودش تکرار می
ای بود که در آن مسئله رويزيونيسم از جانب حزب سوسيال دموکرات آلمان  اولين کنگره )١٨٩٨(کنگره اشتوتگارت : توضيح

موضع نمايندگان . ای را برای قرائت به کنگره فرستاد برنشتاين در اين کنگره شرکت نداشت اما بيانيه. مورد بحث قرارگرفت
  .نسبت به مواضع رويزيونيستی برنشتاين متفاوت بود

١٩  Starover ُپترسف . ان.تعار آاسم مسA. N. Potresov او بعدتر منشويک شد. است که عضو ھيئت تحريرئه ايسکرا بود.  
٢٠  Radical Socialists جريانى بورژوا ليبرال در فرانسه.  
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سخن گفتن از . کنند و غیره عمل می "غیرقانونی"و  "قانونی"، و با ترکیب کامال جديدى از فعالیت مشابههای  روش
ندادِن این نکته  و توضیح ،از یکسوروسیه های  شرِط وحدت سوسیال دموکرات آزادی انتقاد و برنشتاینیسم، بمثابٔه پیش

کند که  که چطور خود برنشتاینیسم روسیه بروز کرد و چه نتایجی ببار آورد از سوی دیگر، این معنی را تداعی می
 !زنی با این قصد که چیزی نگویی حرف می

ا شاید در ی(نخواست بگوید  رابوچیه دلوحال اجازه بدهید که خودمان تالش کنیم حتی در چند کلمه، آن چه را که 
 .بازبگوییم) ورای فهمش بود

  
 انتقاد در روسیه - ج

و خودانگیختٔه  بسیار ابتداییاصلی روسیه در رابطه با موضوعی که در حال بررسی آن هستیم، جنبش وجه تمایز 
طبقه کارگر از یک سو، و چرخش افکار عمومِی پیشرو بسوی مارکسیسم از سوی دیگر است که از همان ابتدا خود را 

بینی اجتماعی و  با جهان(بصورِت ترکیب عناصِر علناً ناهمگون، زیر پرچم مشترک و به شکل مبارزه با دشمن مشترک 
است ـــ بطور کلی، این امر، یک  "مارکسیسم قانونی"ــ ارجاِع ما به ایاِم شکوفایی  نشان داد ٢١)شده سیاسی منسوخ

در کشوری که در آن .برای هیچکس قابل تصور نبود ۹۰اوایل دهه یا  ۸۰برانگیز بود که وقوع آن در دهه  پدیدۀ تامل
ای که   حاکمیت ارتجاع سیاسِی درمانده ٔهستند، و در دوره  حاکم است، و مطبوعات کامالً تحت سیطره ٢٢اتوکراسی

شود، تئوری مارکسیسم انقالبی بناگاه خودش را به  کن می در آن کوچکترین نهاِل نارضایتی و اعتراِض سیاسی ریشه
حکومت . فهمیدند آنرا می "عالقمندان"یٔه بود، ولی کل ٢٣تحمیل کرد؛ گرچه زبانش رازواره سانسورادبیات تحت 

آنکه به شیؤه مرسوم، تکامل درونی آن   نارودنایا ُولیا را خطرناک بداند، بی) انقالبی(عادت کرده بود که فقط تئوری 
زمان کامال . گشت شد مسرور می تئوری را در نظر بگيرد؛ به این خاطر از هرگونه نقدی که متوجه آن می

ها  ها و ژاندارم تا حکومت بخود آمد؛ ارتش عظیم سانسورچی!) با استانداردهای روسی ما(سپری شد  ای مالحظه قابل
در عين حال، کتب مارکسیستی یکی پس از دیگری چاپ . ور شوند توانستند دشمن جدید را کشف و به آن حمله

شده بودند، برای  ارکسیست تقریبا همه م. کردند های مارکسیستی آغاز بکار می شدند و مجالت و روزنامه می
کردند، و ناشرین از فروش ادبیات مارکسیستی  ها خواستگاری مى ریختند، از مارکسیست مى ها عشوه  مارکسیست

ه های تازه به دوران رسید در بین مارکسیست  بنابراین کامالً بدیهی بود که در چنین جّوی،. العاده خوشنود بودند فوق
 ٢٤.پیدا شود" ...کرده  ورم نویسنده با سر "بیش از یک 

بر کسی پوشیده . توانیم راجع به این دوره، در کمال آرامش، بمثابٔه یک حادثٔه سپری شده حرف بزنیم اکنون می
نظرات  نیست که این دورٔه کوتاه و موقتِی شکفتگی مارکسیسم ــ بر بستر ادبیات ما ــ معلوِل اتحاد میان افرادی با نقطه

که با ادامٔه (در واقع، اعتدالیون بورژوا دموکرات بودند؛ این استنتاج  ٬اين دسته دوم. عتدل بودافراطی تا بسیار م
نخورده بود به ذهن  هنوز دست "اتحاد"حتی در همان موقع که این ) تأیید شد ى بعدی اینان بوضوح"انتقاد"تکامل 

                                                            
  .بينی نارودنيکی است منظور جھان  ٢١
استفاده خواھد شد، جا دارد توضيح داده شود که معنای لغوی آن  ) autocracy(از آنجا که در ادامٔه متن از اتوکراسی   ٢٢

قيصر، فرمانروا، پادشاه، (حکومت استبدادی، اقتدارگرا و ديکتاتوری است که در آن يک فرد  نوعیخودساالری است اما به معنی 
   .معادل بھتری برايش باشد» کامهحکومت خود«شايد . دارد خود، در رأس حکومت، قدرت مطلقه را در اختيار ...)ولی فقيه و 

٢٣  Aesopian language گيرد تا برای نيروھای  نوعی زبان رمزنويسی است که در ديکتاتوری و اتوکراسی شکل می
  .  سرکوبگر قابل پيگرد نباشد

المثل  شايد بشود گفت که معادل ضرب .عنوان يکی از نخستين داستانھای ماکسيم گورکی است »ای با سر ورم کرده نويسنده«  ٢٤
  .باشد» دھد سبزی می سری که بوی قرمه«
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های  بعدی، متوجٔه سوسیال دموکرات "سردرگمی"اگر چنین بود آیا مسئولیت اصلی  ٢٥.ها خطور کرده بود بعضی
آینده وارد اتحاد شدند؟ این پرسش، بهمراه پاسخ مثبت به آن، گاهى از زبان اشخاصی  "منتقدان"انقالبی نیست که با 
فقط کسانی که . اما چنین اشخاصی عمیقاً در اشتباه هستند. شود نگر هستند، شنیده می که زیادی یکجانبه

ترسند؛ بدون این قبیل اتحادها، هیچ  از اتحاد موقتی ــ حتی با اشخاص غیرقابل اعتماد ــ می بخودشان اطمینان ندارند
های قانونی، بنوبٔه خود، اولین اتحاد سیاسی  شدن با مارکسیست ترکیب. توانست وجود داشته باشد حزب سیاسی نمی

انگیز بر  د که یک پیروزی سریع و حیرتبه لطِف این اتحاد بو .واقعی بود که سوسیال دمکراسی روسیه به آن تن داد
بعالوه، این اتحاد . وسیعاً گسترش یافت) حتی در قالب مبتذل(های مارکسیستی  ها میسر گردید، و ایده نارودنیک

مدارک مربوط به مسئلۀ "نبود؛ گواه این ادعا، سوزاندن مجموعۀ مارکسیستی  "قید و شرط"چندان هم بدون  
اگر بتوان توافق . ده شديسانسور به آتش کش] اداره[از طرف  ۱۸۹۵است که در سال  ٢٦"انکشاف اقتصادی روسیه

شود آن کتاب را با یک معاهده  های قانونی را با اتحاد سیاسی مقایسه کرد، در آنصورت می ادبی با مارکسیست
 .سیاسی قابل مقایسه دانست

برعکس، تا جایی که به . که بورژوا دموکرات هستند ثابت کردند "متحدین"البته دلیل گسیختگی اتحاد، این نبود که 
در پيشاپيش تکاليف قرار اوضاع حاکم بر روسیه مطابق گشت ــ که  تکاليف دموکراتیِک سوسیال دموکراسی برمی

اما . شدند ــ نمایندگان بورژوا دموکراسی، متحدین طبیعی و مطلوِب سوسیال دموکراسی محسوب می گرفته بودند
ها کامالً این امکان را داشته باشند تا تضاد عمیق  بود که سوسیالیست ای چنین اتحادی باید این میشرط ضروری بر 

ــ که اکثریت   "انتقادی"حال آنکه برنشتاینیسم و گرایش . میان منافع طبقۀ کارگر با منافع بورژوازی را افشا کنند
فرصت محروم کردند و با توسل به مارکسیسم  ها را از این های قانونی جذب آن شدند ــ سوسیالیست مارکسیست

مبتذل، و با طرفداری از تئوری تخفیِف تضادهای اجتماعی، و مهر بطالن زدن بر ایدٔه انقالب اجتماعی و دیکتاتوری 
برای نیل به  "واقع بينانه"تنگ و مبارزۀ  سمونيپرولتاریا، و تنزِل جنبش کارگری و مبارزۀ طبقاتی به سطح تریدیونی

چيزى شبيه انکار حِق استقالل سوسیالیسم يعنى  .های ُخرد و تدریجی، آگاهی سوسیالیستی را تضعیف نمودند رفرم
و نتیجتاً حق موجودّیت سوسیالیسم  توسط دمکراسی بورژوایی ، که معنی عملی آن، تالش براى تبدیل جنبش کارگری 

 .نوظهور به زائدۀ لیبرالها بود

روسیه خود را با این واقعیت نشان داد که این  "ویژۀ"اما  خصیصۀ . چنین شرایطی گسست ضروری بود طبیعتاً در 
. شد "قانونی"االنتشار  ها از ادبیات قابل دسترس و وسیع گسستگی بطور ساده، به معنی حذِف سوسیال دموکرات

 "نابودى"تقریبا بطور انحصاری وظیفٔه  بودند و آنانی که را بلند کرده  "انتقاد"که پرچم  "ى سابقها مارکسیست"
علیه "هایی چون  این حوزه از ادبیات را در انحصار خود گرفتند، و کلیدواژه ٬مارکسیسم را بدست گرفته بودند

این واقعیت . به یکباره ُمدروز شدند) کند اکنون تکرارشان میرابوچیه دلو که ( "زنده باد آزادی انتقاد"و  "ها ارتدکس
ها نتوانستند در مقابل این ُمد بایستند با این واقعیت قابل درک است که کتاب  ها و نه ژاندارم سورچیکه نه سان

                                                            
که از ) چاپ چھارم روسی ٣١۵-۴٨۴رجوع شود به جلد اول کليات ص (تولين عليه استرووه است . در اينجا منظور مقالۀ ک  ٢٥

  )١٩٠٧زيرنويس لنين برای نسخه (ن لني. تنظيم شده است» انعکاس مارکسيسم در ادبيات بورژوازی«روی نوشتاری تحت عنوان 
ھای قانونی نوشت و در مجموعۀ موسوم به  او اين مقاله را عليه مارکسيست. اسم مستعار لنين بود) K Tulin(تولين . ک: توضيح

به چاپ رساند، که در ھمان سال از طرف اداره سانسور سوزانده  ١٨٩۵مدارکی درباره توصيف تکامل اقتصادی ما، در سال 
انعکاس (مضمون اقتصادی اصول ناُردنيکی و انتقاد از آن در کتاب آقای استرووه : عنوان اصلی مقاله عبارت بود از .شد

  .)مارکسيسم در مطبوعات بورژوايی
اين . منتشر شد ١٨٩۵نسخه در آوريل  ٢٠٠٠بطور قانونی در  "مدارک مربوط به مسئلۀ انکشاف اقتصادی روسيه"مجموعه   ٢٦

محتوای اقتصادی ناروديسم و نقد آن "با عنوان ) K. Tulinبا اسم مستعار (ھای قانونی  مجموعه شامل مقاله لنين عليه مارکسيست
   .بود" )بازتاب مارکسيسم در ادبيات بورژوازی(در کتاب آقای استرووه 
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بار به زبان روسی منتشر شد و خواندِن آثار برنشتاین و آقای  سه) ٢٧مشهور به معنای هروستراتوسی(برنشتایِن شهیر 
سوسیال پیشاروی ای  وظیفهحال )! ۱۰شمارۀ  ایسکرا(گردید  توصیه می ٢٨زوباتفاز جانب پروکوویچ و سایرین 

نمود ــ و توسط موانع بیرونی بمراتب دشوارتر شده بود و آن  ها قرارگرفته بود که بخودی خود دشوار می دموکرات
کارگران ، با شیفتگی "نقد"چرخش به  .بود مبارزه با این گرایش نوین بود که خود را به حوزٔه ادبیات محدود نکرده

 !سوسیال دموکرات به اکونومیسم همراه شده بود ٢٩  عمل ِاهل

اینکه چطور این ارتباط و وابستگى متقابل میان انتقاد قانونی و اکونومیسم غیرقانونی پاگرفت و رشد نمود، در خود 
در اینجا صرفا کافیست خاطرنشان شود که چنین . تواند موضوع یک مقالۀ ویژه بشود مطلب جالبی است که می

بود، دقیقا بدلیل صراحتی بود که در  کسب کرده ٣٠کردوکه  سزاواری  بدنامی. شک وجود داشت بی ای رابطه
بگذارید کارگران مبارزۀ : فرمولبندی همین رابطه بخرج داد و با آن شالودٔه گرایش سیاسی اکونومیسم را برمال کرد

ستی، زیرا این مبارزه ــ بطور ویژه ــ ونيتر این است که گفته شود مبارزۀ تریدیونی صحیح(اقتصادی را ادامه دهند 
سیاسی  "مبارزه"و بگذارید که روشنفکران مارکسیست، بمنظور پیشبرد ) گیرد هاى طبقه کارگر را نیز در برمی یاستس

، بمعنی تحقق نیمٔه اول این وظیفه "ها در بین توده"ستی ونياگر فعالیت تریدیونی ٬به اين ترتيب. با لیبرالها قاطی شوند
چنین اظهاری چنان اسلحۀ موثری علیه . کند این وظیفه را تکمیل میبود، تحقِق انتقاد قانونی، انجام نیمۀ دوم 

  !اکونومیسم بود که اگر کردو نبود، بخوبی جا داشت که آن را اختراع کرد

در کلیه رویدادها، نویسندۀ این . رغم میل نویسندگانش منتشر شد بسا علی اختراع نشد اما بدون توافق و چه» کردو«
گفتند  هایی را شنیده بود که مى ها و مالمت ــ شکایت  شرکت داشت ٣١جدید "برنامه"دن سطور ــ که در آفتابی کر 

در مطبوعات منتشر ى اعتراضات پخش شده و حتی توأم با» کردو«هایی از خالصٔه نظرات سخنرانان تحت نام  نسخه
سم ما را که ترس از به این خاطر به این ماجرا رجوع دادم که یکی از خصائل بسیار عجیب اکونومی! شده است

نیست؛ آنرا » کردو«این خصلت کلی اکونومیسم است، و صرفا خصیصٔه نویسندگان . سازد آشکار می ٬است تبليغات
که از انتشار اسناد ( رابوچیه دلوبینیم و هم نزد  ترین طرفدار اکونومیسم می  یعنی صادق رابوچایا میسل،هم نزد 

، که حدود دو سال پیش، اجازه نداد تا و همچنین نزِد کمیتۀ کيف) بودین خشمگ ٣٢ وادمکوم اکونومیستی در

                                                            
٢٧  Herostratean زدن عمدی معبد آرتميس مشھور شد اما به بدنامی نانی بود که در قرن چھارم پيش از ميالد، با آتشيک يو !

  .   کنايه لنين به اين ماجرا اشاره دارد
٢٨  Zubatov زوباتف سازمانھای کارگری جعلی . گذار باصطالح سوسياليسم پليسی بود رئيس ادارۀ آگاھی شھر مسکو و بدعت

  .رمھا و پليس بودند تشکيل داد تا کارگران را از جنبش انقالبی دور کندکه تحت قيمومت ژاندا
٢٩  practical worker يعنی کارگری که بيشتر اھِل عمل است تا بحث و تئوری  .  
٣٠  Credo  کوسکوا و . دی. پروکوپوويچ، ای. ن. س(ھا  اکونوميست. عنی اصول دين، برنامه، و يا شرح جھانبينی استبه م

اين بيانّيه نمونۀ . مشھور شد» کردو«ای انتشار دادند که به نام  بيانيه ١٨٩٩در سال ) ھا درآمدند ديگران که بعدھا به جرگه کادت
ای تحت عنوان  ھا اعتراضنامۀ شديد و افشاکننده لنين بر عليه نظريات اکونوميست .بارزی از اپورتونيسم اکونوميستی روسيه بود

  .نوشت» اعتراض به سوسيال دموکراتھای روسيه«
شرکت ) ١٨٩٩اواخر سال (نويسندۀ اين سطور در تنظيم اين اعتراض، . است credo عليه کردو نفری ١٧اعتراض  مرجع  ٣١

رجوع شود به . (در خارج از کشور به چاپ رسيد ١٩٠٠در بھار سال   credoن کردومت متن اين اعتراض به ھمراه با. نمود
اکنون ديگر از ) ١٨٢-١۶٧چاپ روسی، صفحات ، ۴، مجموعه آثار، جلد »ھای روسيه دموکرات-اعتراض به سوسيال«مقاله 

خود او  credo نگارندۀ کردومعلوم شده است که  )Byloyeگويا در مجلۀ بيلويه (  Madame Kuskova مقالۀ مادام کوسکوا
. است  کرده ترين نقش را بازی می برجسته Prokopovich مقيم خارج آن زمان آقای پروکوپوويچ» ھای اکونوميست«بوده و ميان 

  )١٩٠٧از مالحظات مؤلف برای چاپ سال (لنين 
٣٢  Vademecum  مدارک و اسناد بود که با پيشگفتاری از ای از  عنوان مجموعه –اھنما برای ھيأت تحريريۀ رابوچيه دلو يا ر

و ھيأت » اتحاديۀ سوسيال دمکراتھای روسيه در خارج از کشور«در اين مجموعه نظريات اپورتونيستی . شد پلخانف آغاز می
در آن را » کار رھايی«اين مجموعه را پلخانف تنظيم نمود و گروه . شد تحريريۀ مجلۀ رابوچيه دلو ارگان اين اتحاديه فاش می

  .منتشر کرد ١٩٠٠ژنو، در سال 
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 بسیاری از نمایندگاِن اکونومیسم علیه آن بود ـــ منتشر های  ای که حاوی یادداشت اش ــ بهمراه ضمیمه مرامنامه
  ٣٣.شود

هر چند، (گری قابل توضیح نیست  که توسط طرفداران آزادی انتقاد بنمایش درآمد ـــ صرفا با حیله این ترس از انتقاد ـــ
های جوان و ضعیِف گرایش  احتياطى است که شاخه این بى: کند گری هم نقش بازی می شکی نیست که گاهى حیله

خیر، اکثر اکونومیستها با رنجشی صادقانه به همٔه مشاجرات تئوریک، ). !حملٔه مخالفان قرار دهیم نوین را در معرض
بنا به ماهیت (نگرند  های سازماندهی انقالبیون و غیره می ل سیاسی گسترده، طرحتوافقاِت جناحی، مسائ عدم

همۀ آن کارها را به ": قدم روزی به من گفت یکی از اکونومیستهای نسبتاً ثابت). اکونومیسم باید هم چنین کنند
را ابراز داشت؛ یا بقول ) ضو مجدداً تریدیونیستی مح(و با این حرف نگرش بسیار متداول " !ها واگذار کن نشین خارج

نگرانی ما جنبش طبقه : نوشتند رابوچیه دلو ۱۰آوازی با شمارۀ  که در هم ایسکرا ۱۲نویسندگان نامۀ مندرج در شمارۀ 
باشند؛ سایر چیزها صرفا ابداعات  مان می های زیست های کارگری در اینجا، و در محل کارگر، کارگران، سازمان

 .هستند" نمایِی ايدئولوژى بزرگ"اندیشان و  جزم

روسی و برنشتاینیسم روسی، وظیفۀ کسانی که نه  "نقد"با چنین خصوصّیات ویژٔه : شود اکنون این پرسش مطرح می
بایست  بود؟ اوالً آنها می بایست می خواستند علیه اپورتونیسم بایستند چه می تنها در گفتار، بلکه در کردار نیز می

فعالیت تئوریکی را که در دورۀ مارکسیسم قانونی تازه آغاز شده بود ــ و بار آن بر دوش رفقای کردند تا  تالش می
. آمیز جنبش ناممکن بود بدون چنین کاری، رشد موفقیت. گرفتند مشغول در فعالیت زیرزمینی افتاده بود ــ ازسرمی

ثالثاً . پرداختند به مبارزه می ٬دم را گرفته بودمر   قانونی که جلوى اندیشه "نقد"بایست فعاالنه علیه  ثانیاً آنها می
ای را  گرفتند، و هرگونه تالش آگاهانه یا ناآگاهانه بایست فعاالنه علیه ابهامات و نوساناِت جنبش عملی موضع می می

 .نمودند آمد، افشا می های ما بعمل می که در جهت تخریب برنامه و تاکتیک

ات فوق را انجام نداد بر همگان آشکار است؛ در زیر این فرصت را خواهیم داشت یک از اقدام هیچ رابوچیه دلواینکه 
فعال و صرفا قصد داریم تا نشان  ولی. تا این واقعیت بخوبی مشهود را از جوانب مختلف و بطور مفصل بررسی کنیم

و » انتقاد بومی ما« از یک سو، و خصوصیات ویژهٔ  "آزادی انتقاد"ای میان مطالبٔه  کننده دهیم که چه تضاد خیره
اتحادیه سوسیال »  تنها کافیست تا نگاهی به متن قطعنامه. از سوی دیگر وجود دارد» اکونومیسم روسی«

 :نظرات مالحظه کنید را بر آن نقطه رابوچیه دلوهای  گذاری بیاندازید و صحه» های روسی خارج از کشور دموکرات
ل دموکراسی، ما آزادی انتقاد از تئوری سوسیال دموکراسی در ادبیات به منظور تداوِم تکامل ایدئولوژیِک سوسیا"

دانیم، تا آنجایی که انتقاد مزبور با جنبۀ طبقاتی و خصلت انقالبی این تئوری مغایرت  حزبی را کامال ضروری می
 )۱۰ص  دو کنگره،(" .نداشته باشد

قطعنامۀ کنگرۀ حزبی لوبک در باره برنشتاین انطباق در بخش نخست خود با "و اما انگیزه چه بود؟ این قطعنامه 
خود را امضاء  ٣٤سند فقربینند که با اینگونه کپی کردن چگونه  لوحی خود نمی به حسب ساده "متحدین"... "دارد
 ".سازد در بخش دوم، آزادی انتقاد را بمراتب بیشتر از کنگرۀ حزبی لوبک محدود می... اما "!... کنند می

های روسی است؟ اگر نیست در آن صورت، استناد به کنگرۀ لوبک  یعنی، قطعنامۀ اتحادیه مدکور علیه برنشتاینی
. "سازد آزادی انتقاد را محدود می"] قطعنامه[ضمناً این گفته حقیقت ندارد که این ! معنی خواهد بود کامالً بی

رد کردند، در حالیکه در  بطور قاطعیشنهادی برنشتاین را اصالحات پ بند به بندها با پذیرش قطعنامۀ هانور،  آلمانی
                                                            

  لنين. دھد ترکيب کميته کيف از آنموقع تغيير پيدا کرد تا آنجا که اطالعات ما قد می ٣٣
٣٤  testimonium paupertatis  
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هیچ ما  "آزاد"حال آنکه تقلیدکنندگان . با آوردن اسم برنشتاین به او اخطار دادندبطور مشخص، ،  قطعنامۀ لوبک
ِد صرف با توجه به این غفلت، استنا ! کنند روسی و اکونومیسم روسی نمی "انتقاد"از مظاهر ویژٔه  هیچیکبه  ای اشاره

گذارد، بویژه اینکه این اتحادیه خارج  به خصلت طبقاتی و انقالبی تئوری، جای بمراتب بیشتری برای سوءتعبیر باز می
اما همه ). ، ماده یک۸، ص "دو کنگره"(زند  بمثابٔه اپورتونیسم سر باز می "باصطالح اکونومیسم"کشوری از شناسایی 

مهمترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مواضع اپورتونیستها نسبت به . اینها حاشیه بودند
دانیم،  در آلمان، چنانکه می. های انقالبی در روسیه با مواضع آنها در آلمان نقطه مقابل يکديگرند سوسیال دموکرات
یعنی برنامه و تاکتیک قدیمی،که همٔه : وافق حفظ چیزهایی که دارند هستندهای انقالبی م سوسیال دموکرات

 "منتقدین"ولی . اند ها، تمام جزئیات آن توضیح داده شده گیری از تجربیاِت دهه جهانیان با آن آشنایند و با بهره
شان  های رویزیونیستی تالش دهند، و از آنجا که در  مشتاق تغییرند و از آنجا که اقلیت ناچیزی را تشکیل می] آلمانی[

قابل  "ها  نوآوری"خیلی ترسویند، بنابراین انگیزٔه بخش اکثریت، برای محدودساختن خودشان به رّد خشک و خالی 
 "منتقدین: ها هستند که خواستار حفظ چیزهای موجود هستند اما در روسیه، این منتقدین و اکونومیست. درک است

برند ــ  را ــ که از آن کامال لذت می "آزادی انتقاد"ها را مارکسیست بحساب بیاوریم و خواهند تا همچنان آن از ما می
و بعالوه ما هرگز  ٣٥!).اند چون در واقع آنها هرگز هیچ گونه وابستگی حزبى را برسمیت نشناخته(برایشان تضمین کنیم 
سازد و یا  "محدود"واند آزادی انتقاد را ایم تا بت ای که مقبولیت عمومی داشته باشد، نداشته یک چنان ارگان حزبی

شخصیت مستقِل جنبش حاضر را برسمیت "خواهند که انقالبیون  ها می اکونومیست. اش را بکند حتی توصیه
آن چیزی که وجود دارد؛ آنها  "حقانیت"یعنی برسمیت شناختن و این ) ۲۵ص  ،۱۰، شمارۀ رابوچیه دلو( "بشناسند

 "شود توسط تقابل عناصر مادی و محیط مادی تعیین می"، جنبش را از مسیری که "ایدئولوگها"خواهند که  می
که در شرایط فعلی، "ای هستند  شناختن مبارزه آنها خواهان برسمیت) ۱۲شمارۀ  ایسکرا، در "نامه". (نکنند "منحرف"

در زمان حاضر، واقعا امکان که کارگران "پذیر همان است  و مبارزه امکان "امکان کارزارش برای کارگران وجود دارد
های انقالبی، از این  برعکس، ما سوسیال دمکرات). ۱۴ص  رابوچایا میسل،به  "ضمیمۀ جداگانه"( "انجامش را دارند

ما خواهان تغییر . وجود دارد "که در همین لحظه"چنین ستایِش خودانگیختگی ناراضی هستیم؛ یعنی از آنچه  
پیش از آنکه متحد شویم، و به "کنیم که  اند؛ ما اعالم می اخیر غالب بوده هایی هستیم که در سالهای تاکتیک

رجوع شود به ( "منظوری که قرار است متحد شویم، باید که در وهلٔه نخست خطوط فاصل قاطع و روشنی ترسیم کنیم
کنند؛ و ما  را رّد میایستند و تغییرات  ها پای آنچه که موجود است می خالصه اینکه آلمانی. ٣٦)ایسکراآگهی انتشار 

 .کنیم خواستار تغییر در آنچه که موجود است هستیم و متابعت از آن و سازش با آن را رّد می

  !ش نشدندا های آلمانی متوجه قطعنامه "آزادِ "کنندگاِن  است که کپی "ناچیز"همین فرق 

                                                            
ھای حزبی غايب بود و آنچنان تمايز شديدی ميان روسيه و آلمان  علنى به يک حزب و سنت تنھا ھمين واقعيت که  وابستگی  ٣٥

آزادی «اما يک نمونه  از اينکه کار . داشت ايجاد کرده بود بايد ھمه سوسياليست ھاى معقول را از تقليد کورکورانه بر حذر می
منتّقد اتريشی را سرزنش ميکند و  Hertzمنتقد روسی، ھرتس  ،Bulgakovآقای بولگاکف : در روسيه به کجا مى کشد» انتقاد
رغم استقاللی که در استنتاجھايش وجود دارد، ظاھراً در بارۀ جوامع تعاونی به عقايد حزبش ملزم است و  ھرتس، علی«: نويسد می

داری و کشاورزی، جلد  سرمايه(» مشترک را رد نمايدکند اصول  با وجود اين که در جزئيات با آن مخالف است ولی جرأت نمی
اش در نتيجۀ بردگی سياسی فاسد  ھزار سکنه نفر از ٩٩٩يک دولت که از حيث سياسی در اسارت است و شھروند ). ٢٨٧، ص٢

کند  ش میاند و کامال فاقد درک از شرافت حزبی و پيوندھای حزبی ھستند، پيروزمندانه شھروند يک دولت مشروطه را سرزن شده
ھايی  البته سازمانھای غيرقانونی ما غير از اين کاری ندارند که فقط قطعنامه! » اندازه به عقايد حزب خود مقيد است بی«چونکه 

  لنين.... دربارۀ آزادی انتقاد صادر کنند
  .٣٢٩کلّيات، چاپ چھارم روسی، ص  ۴رجوع شود به جلد   ٣٦
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 انگلس دربارۀ اهمّیت مبارزۀ تئوریک -د
ناپذیری است که بدنبال انقیاِد خشن اندیشه عارض  سازی حزب ــ کیفر اجتناب ُجمودو  ٣٧دگماتیسم، دکترینریسم"

شان اسلحه  در رابوچیه دلو علیه" آزادی انتقاد"های قهرماِن  ــ اینها آن دشمنانی هستند که شوالیه" شود می
کنیم که یک  اً پیشنهاد میما از اینکه این مسئله در دستور روز قرار گرفته بسیار خوشوقت هستیم و صرف. کشند می

 :نکته دیگر به آنها افزوده شود

 »و قّضات کیستند؟«

ای اتحادیۀ سوسیال دموکراتهای روسیه در خارج از  برنامۀ ارگان دوره«روی ما دو اطالعیه ناشران  قرار دارد؛ یکی  پیشا
. »ازسرگیری انتشارات گروه رهایی کاراطالعیٔه «، و دیگری )۱، شمارۀ رابوچیه دلوبازنشر از (» رابوچیه دلوکشورــ 

خب، در . تا مدتها موضوِع بحث بود" بحران مارکسیسم"است؛ یعنی زمانی که  ١٨٩٩ها، سال  تاریخ هر دو این اعالميه
، یا ]منظور بحران مارکسیسم است[یابیم؟ جستجو در اطالعيه نخست، بدنبال اشاره اى به این پدیده  ها چه می این

تصمیم کند، بیهوده  فتِن یک بیان صریح دربارۀ موضعی که ارگان جدید مصمم است در برابرش اتخاذِ جستجو برای یا
شود؛ نه  اکنون پیشارو قراردارند، گفته نمی حتی یک کلمه دربارۀ فعالّیت تئوریک و وظایف عاجلی که هم. نماید می

در خارج از کشور ] مذکور[رۀ سوم اتحادیه به تصویب کنگ ١٩٠١های آن که در سال  در این برنامه و نه در پیوست
رغم این واقعیت که این مسائل، ذهن  در تمام این مدت، و علی).  ١٥-١٨، ص دو کنفرانسرجوع شود به (اند  رسیده

توجهی نسبت به مسائل  رابوچیه دلوهای جهان را بخود مشغول داشته، هیئت تحریریۀ  همۀ سوسیال دموکرات
 .دهد تئوریک نشان نمی

کند، و مصرانه  برعکس، اطالعيه دوم، پیش از هر چیز کاهش عالقه به تئوری در سالهاى اخير را خاطر نشان مى
انتقاد بیباکانٔه "شود و جنبش را به  می" توجٔه هشیارانه به جنبۀ تئوریک جنبش انقالبی پرولتاریا"خواستار 

دهند که این  نشان می Zaryaزاریا های تاکنونی  شماره. خواند فرامی" برنشتاینیسم و دیگر گرایشات ضدانقالبی
 .رفته است برنامه چطور پیش

  ِتوجهی و درماندگی در تکامل شنویم، پردٔه استتاری بر بی فکری و غیره می از اینرو جمالت ُپرطمطراقی که علیه جمود
که از مدتها پیش (پایی است های روسی، معّرف این پديدٔه عمومی ارو  مثاِل سوسیال دموکرات. اندیشۀ تئوریک است

، دال بر اینکه آزادی انتقاِد ادعایی، بمعنی جایگزینی یک تئوری با )توسط مارکسیستهای آلمانی گوشزد شده بود
گونه تئوری جامع و سنجیده است؛ به عبارت دیگر به معنی  هر ] قید[تئوری دیگر نبوده، بلکه به معنی آزادی از 

توانند نبینند که  کسانی که حتی کمترین آشنایی با اوضاع واقعی جنبش دارند نمی.ستا" فقدان اصول"و   ٣٨"التقاط"
اشخاص زیادی که فاقد دانش تئوریک . گسترش وسیع مارکسیسم با کاهش معينى در سطح تئوریک همراه بوده است

وقتی که . ش پیوستندهاى عملی آن به جنب هستند و یا از سطح بسیار اندک آن برخوردارند، بخاطر اهمیت و موفقيت
هر گاِم جنبش واقعی بمراتب مهمتر از یک دوجین برنامه "آورد که  قول می از مارکس نقل  پیروزمندانه رابوچیه دلو

تکرار این سخنان در دورٔه تشتِت تئوریک، مثل آن است که . تدبیر است توان قضاوت کرد که چقدر بی ، می ٣٩"است
او دربارۀ  بعالوه این کلمات مارکس، از نامٔه . برای بازماندگاِن عزادار، در هنگام تشییع جنازه، روزخوش آرزو کنیم

کند؛ و در همین نامه  محکوم می شدیداً کردن اصول را  در فرمولهشده، که در آنجا مارکس، التقاط  برنامۀ گوتا  برگرفته

                                                            
٣٧   Doctrinairism - انديشی جزم ،تعصب در عقايد...  
٣٨  eclecticism  
٣٩  Marx and Engels, Selected Works, Vol. II, Moscow, 1958, p. 16.  
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اگر باید که متحد شوید پس براى تحقق اهداف عملی جنبش توافق کنيد، اما اجازٔه هیچگونه : "به سران حزب نوشت
نوز کسانی مارکس این چنین بود؛ اما در جمع ما ه نظر ." تئوریک اعطا نکنید" امتیاز"زنی برسر اصول ندهید، و  چانه

تواند  بدون تئوری انقالبی، جنبش انقالبی نمی! کوشند در پوشش نام مارکس از اهمیت تئوری بکاهند هستند که می
های ُمدروز اپورتونیسم، دست در دست با شیفتگی به محدودترين  ای که موعظه البته در زمانه. وجود داشته باشد

برای سوسیال . توان به اندازه کافى پافشارى کرد فکر نمیکنند، روی این  اشکال فعالیت عملی، پیشروی می
تر  شوند ــ اهمّیت تئوری حتى فزون شرط اضافی دیگر ــ که اغلب فراموش می سهدموکراسی روسیه، بدلیل وجود 

هایش صرفا تازه در حال  یابی است، ویژگی اوال واقعیت این است که حزب ما صرفا در پروسٔه شکل: گردد می
شدن از مسیر صحیح  ن هستند، و هنوز حسابش را با سایر گرایشات فکری انقالبی ــ که جنبش را به منحرفشد تعریف

 گذشتٔه نزدیک، با احیای گرایشات انقالبى غيرسوسیالدر برعکس، دقیقاً . است کنند ــ تسويه نکرده تهدید می
تحِت ). ده بودزد کر  ش را گوشیستها خطر ُرخدادی که مدتها پیش اکسلرد به اکونوم(است   دموکراتيک مشخص شده

ترین عواقب منتهی  کند، ممکن است به اسفناک جلوه می" اهمیت بی"چنین شرایطی، آنچه که در نظر اول یک خطای 
موقع یا زائد  توانند مشاجرات جناحی و تمایزات روشن، میان آراء مختلف را بی نظر می شود؛ و تنها اشخاص کوته

 .وابسته باشد" سايه روشن"تواند به تقویت این یا آن  سیال دموکراسی روسیه تا سالیان دراز میآیندۀ سو. بشمارند

این بدان معنی است که نه تنها باید علیه . ثانیاً، جنبش سوسیال دموکراسی ماهیتاً یک جنبش جهانی است
تواند موفق  وان، تنها زمانی میکه یک جنبش مبتدی، در یک کشور ج] واقف باشیم[شووینیسم ملی بجنگیم بلکه باید 

برداری از این تجربیات، صرفا آشنایی با آنان و یا صرفا کپی  و برای بهره. شود که از تجربۀ سایر کشورها استفاده کند
آنچه که الزم است توانایی برخورد انتقادی به این تجارب و آزمودن . کند ها کفایت نمی کردن سادۀ آخرین قطعنامه

فهمد  داند جنبش کارگری مدرن با چه عظمتی رشد کرده و ريشه دوانیده، می کسی که می. تقل استآنها بطور مس
 .ضرورت دارد) و همچنین انقالبی(که برای انجام این وظایف چه مقدار قوای تئوریک و تجربۀ سیاسی 

ثالثا تکاليِف ملی  سوسیال دموکراسی روسیه، تکاليفى است که تاکنون پیشاروی هیچ حزب سوسیال دموکرات جهان 
ای را که رهایی همۀ مردمان از  در ادامه، این فرصت را خواهیم داشت تا به تکالیف سیاسی و سازمانی. است نبوده

نقِش مبارز پیشرو را صرفا نجا مایلیم صرفاً تاکید کنیم که اما در ای. گذاشته، بپردازیم مان  یوغ اتوکراسی بر عهده
و اما برای فهم دقیق این جمله کافیست که . شود تواند ایفا کند که با یک تئوری پیشرفته هدایت می حزبی می

کسوتان سوسیال دموکراسی روسیه ــ مثل گرتسن، بلینسکی، چرنیشفسکی ـــ و کهکشاِن درخشاِن  خواننده پیش
ای که ادبیات روسی هم اکنون در حال کسِب آن است  را به ياد بياورد، و در بارٔه اهمیت جهانی ٧٠بیون دهٔه انقال

 !اما همین هم کافی است... بیاندیشد؛ بگذارید

. دربارٔه اهمیِت تئوری در جنبش سوسیال دموکراسی گفت، نقل کنیم ١٨٧٤بگذاريد جمالتی را که انگلس در سال 
سیاسی و (شکل نه فقط دو رزۀ عظیم سوسیال دموکراسی ــ برخالف آنچه که نزد ما مرسوم است ــ انگلس برای مبا

های او به جنبش  توصیه. دهد مبارزۀ تئوریک را همتاى دوتای اول قرار میوجه قائل است و  بلکه سه، )اقتصادی
کارگری آلمان که هم به لحاظ عملی و هم سیاسی نيرومند بود، بقدری از منظر مسائل و مباحثات دورٔه حاضر آموزنده 

که  »جنگ دهقانی در آلمان«های طوالنی از پیشگفتار انگلس بر  هستند که امیدواریم خواننده بخاطر نقل پاراگراف
 :نادر قرار گرفته، آزرده نشود مدتها است در لیست کتابهای

ترین مردم اروپا هستند؛ و آن حس  اوال آنها جزو تئوریک. کارگران آلمانی دو مزیت مهم بر کارگران سایر اروپا دارند"
سوسیالیسم علمی . اند ، حفظ کردهآلمان تقریباً بکلی از دست داده" کرده تحصیل"تئوریکی را که طبقات باصطالح 
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ه سوسیالیسم علمی موجود است، بدون فلسفۀ آلمانی که مقّدم بر آن بود ـــ بویژه بدون فلسفۀ هگل ـــ آلمان، که یگان
بدون وجود حس تئوریک در کارگران، این سوسیالیسم علمی هرگز به این اندازه در گوشت و . آمد هرگز بوجود نمی

ها به هرگونه تئوری  عالقگی انگلیسی سبت به بیشود از طرفی ن اندازٔه این را می مزیت بی. کرد خون آنها نفوذ نمی
های مجلل  رغم برخورداریش از سازمان دید که یکی از علل عمدۀ ُکندِی پیشروی جنبش کارگری انگلیس ــ علی

اش توسط   توان مزیت آن را بر تشتت و اغتشاشی دید که در شکل اوليه دانست؛ و از طرف دیگر، می ای ــ  اتحادیه
ها و  کاریکاتورى آن توسط باکونین ــ در بین اسپانیایی و  ها ــ و در شکل بعدى ها و بلژیکی در بین فرانسوی پرودونیسم ــ

ها بلحاظ زمانی، تقریباً آخر از همه به جنبش کارگری  مزیت دوم آن این است که آلمانی. ها ــ ايجاد شد ایتالیایی
سیمون، فوریه و اوئن ــ  ز فراموش نخواهد کرد که بر شانٔه سنهمانطور که سوسیالیسِم تئوریک آلمانی هرگ. پیوستند

شان، در زمرۀ بزرگترین اندیشمندان همٔه ازمنه جای دارند،  رغم همٔه مفاهيم خيالى و همٔه اتوپیسم سه انسانى که علی
اثبات است ــ بینی کردند که صحت آنها به روش علمی توسط ما در حال  ای حقایق بیشماری را پیش و بطرز داهیانه

های انگلیسی و  بنابراین جنبش عملی کارگران در آلمان هرگز نباید فراموش کند که بر دوش جنبش. است آرمیده
و توانسته بسادگی از تجاربی که آنها به بهای گزافی به دست آورده بودند بهره بگیرد و از    فرانسوى تکامل یافته

در  اتحاديه اىبدون پيشينۀ مبارزات  . ناپذیر بودند، اکنون احتراز کند خطاهای آنان که در آنزمان تقریبا اجتناب
انگلستان و مبارزات سیاسی کارگران فرانسه، و بدون آن تکان عظیمی که بویژه توسط کمون پاریس رخ داد، حاال ما 

شان  از مزایای موقعیتبودیم؟ این را باید به اعتبار کارگران آلمان افزود که آنان با یک درک منحصربفرد،  کجا می
از زمان پیدایش جنبش کارگری تا به امروز، این اولین بار است که مبارزه در هر سه جنبٔه خود ــ . اند برداری کرده بهره

ــ بطور هماهنگ، و همگام، و به شکل ) ها ایستادگی در برابر کاپیتالیست(ـاقتصادی  تئوریک، سیاسی و عملی
ناپذیری جنبش آلمان، همچون گذشته، دقیقا در همین هجوم متمرکز  ت و شکستقدر . سیستماتیک جریان دارد

از یک طرف، بدليل این موقعیت مناسب، و از طرف دیگر بخاطر انزواى ويژه انگليس، و بواسطٔه سرکوب خشِن . است
نها اجازه خواهد داد تا سیر حوادث تا ِکی به آ. جنبش فرانسه، فعال کارگران آلمان پیشتاِز مبارزۀ پرولتاریایی هستند

تا زمانی که این مقام را برای  باشيم ولی امیدوار . این مقام ارجمند را حفظ نمایند، پیشاپیش قابل پیشگویی نیست
های مبارزاتى و  و این مستلزم تالش مضاعف در همه عرصه. اند، شایستگی احرازش را نشان دهند خود حفظ کرده

تری راجع به مسائل تئوریک پيداکنند، و بیش  رهبران خواهد بود تا دید کامال روشن بویژه، این وظیفهٔ . تبلیغاتى است
اند، آزاد سازند، و مدام در نظر  بینی قدیمی  به ارث برده از پیش خود را از تاثیرپذیری از عبارات سنتی که از جهان

بٔه علم دنبال شود؛ یعنی مورد مطالعه از موقعی که به علم تبدیل شد طلب کرد که بمثا داشته باشند که سوسیالیسم 
های کارگر گسترانده شود و سازمان  تر، در میان توده ، و درک هرچه روشن این وظیفه باید با پیگیری فزاینده. قرار گیرد
ز اگر کارگران آلمان اینگونه پیشروی کنند دیگر دقیقاً پیشتا... تر بهم مرتبط سازند ها را هر چه محکم اتحاديهحزبى و 

بلکه یک  -این ابدًا به نفع جنبش نیست که کارگران یک کشور بخصوص، بر رأس آن رژه بروند  -جنبش نخواهند بود 
مقام افتخاری در جبهه نبرد احراز خواهند کرد؛ و هر زمان که آزمایشات سخِت غیرمنتظره یا حوادث مهم، شهامت 

  ." نند، همواره، آمادٔه نبرد خواهند بودک تر و انرژی بیشتری را از آنها طلب بیشتر، عزم راسخ
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ظرف چند سال، کارگران آلمان ناگهان بطور غیرمنتظره در معرض یک آزمایش دشوار ــ . سخنان انگلس پیشگویانه بود
کارگران، با آمادگی برای نبرد، با این آزمایش ها مواجه . ــ قرار گرفتند ٤٠ها در قالب قانون استثنایی ضدسوسیالیست

 .شدند و توانستند از آنها پیروزمندانه بیرون بيايند
تری را از سر بگذراند؛ باید علیه هیوالیی بجنگد که  اندازه سخت های بی پرولتاریای روسیه مجبور است تا آزمایش

 عاجلی  ٔاکنون تاریخ وظیفه. کند جلوه می ناچيز کشور مشروطه ــ در برابرش  يک ر قانون استثنایی ضدسوسیالیستی ــ د
انجام این وظیفه، یعنی . ترین وظیفٔه عاجل، پیشاروی پرولتاری همٔه کشورهاست را پیشاروی ما گذاشته که انقالبی

ر آسیا ــ پرولتاریای روسیه را به د) شود گفت حاال می(نه تنها در اروپا، بلکه   انهدام قدرتمندترین سنگر ارتجاع ــ
و ما حق داریم برای کسب این لقب افتخاری که پیشینیان . بدل خواهد کرد  المللى بينپیشاهنگ پرولتاریای انقالبی 

تر بدان دست یازیدند، حساب کنیم؛ بشرطی که موفق شویم با همان عزم و  های هفتاد ــ پیش ما ــ یعنی انقالبیون دهه
  . تر و ژرفتر است، الهام ببخشيم مان که هزار بار عریض رانه، به جنبشقدرت ایثارگ

 

                                                            
٤٠  Exceptional Law Against the Socialists گيری سوسيال  قانونی بود که دولت بيسمارک برای مقابله با خطر قدرت

سال طول کشيد و بموجب آن فعاليت احزاب سوسياليستی غيرقانونی  ١٠اين قانون حدود . تصويب کرد ١٨٧٨ھا در  دموکرات
  . اعالم شد



 



 

٢ 
 ها ها و آگاهی سوسیال دموکرات خودانگیختگی توده

  

تر است ــ باید از قاطعیت و انرژی بیدریغ آن  تر و عمیق گفتیم که جنبش ما ــ که از جنبش دهه هفتاد بمراتب وسیع
بیدارسازی کنیم، تاکنون کسی تردید نداشته که نقطٔه قّوت جنبش فعلی، در  در واقع فکر می. جنبش الهام بگیرد

  .است و نقطٔه ضعف آن، در فقدان آگاهی و ابتکار، در میان رهبران انقالبی بوده) بویژه پرولتاریای صنعتی(ها  توده

این کشف را . است نظراِت غالب پیرامون این مسئله را منتفی کرده اما اخیراً کشف محّیرالعقولی شده که کلیٔه 
خودش را به اعتراض بر سِر نکات مجزا محدود نکرده، و در عوض  زاریاو  کراایساش با  کرده و در پلمیک رابوچیه دلو
عنصر 'نسبی  اختالف برسر ارزیابی از اهمّیت"تری ربط دهد ــ یعنی به  را به علِت جدی "اختالفات کلى"کوشیده تا 

تحقیِر اهمّیِت عنصر  ": اش را اینطور فرموله کرد ادعانامه رابوچیه دلو. "و عنصر خودانگیخته] عنصر آگاه[ 'روشمند
  ٔنتیجه زاریاو  ایسکراحتی اگر پلمیک با : گوییم ما در جواب می ١."یا عنصر خودانگیختٔه تحوالت] ابژکتیو[عينى 

قابل   آورد، باز همین به تنهایی و به اندازه ببار نمی "اختالفات کلى"بر  رابوچیه دلوگذاشتِن  دیگری بجز انگشت
های تئوریک و سیاسی  بود، زیرا تز فوق بسیار مهم است و پرتو روشنی بر ماهیِت تفاوت کننده  توجهی برایمان راضی

  .اندازد های روسیه می موجود بین سوسیال دموکرات

حائز اهمّیت وافرى است و به همین دلیل باید با جزئیاتش به این خاطر، موضوِع رابطۀ میان آگاهی و خودانگیختگی، 
  .مورد بررسی دقیق قرارگیرد

  

  سرآغاِز خيزش خودانگیخته -الف
جذب تئوری مارکسیسم  چگونه عموما کردۀ روسیه در فصل پیش اشاره کردیم که در اواسط دهه نود، جوانان تحصیل

ُرخ دادند، نيز  ١٨٩٦همان زمان، اعتصاباتی که در پیامد جنگ صنعتی معروِف سن پترزبورگ، در سال در . نده بودشد
ای نوظهور را بخوبی آشکار  شان در سراسر روسیه، عمِق جنبش توده همین خصلت عمومی را بخود گرفتند؛ و گسترش

ا باید قبل از هر چیز این جنبش هستیم، پس طبیعت "عنصر خودانگیخته"اگر خواهان سخن گفتن پیرامون . کرد
اعتصاباتی که در روسیه . اما خودانگیختگی داریم تا خودانگیختگی. اعتصابی را جنبشى خودانگیخته درنظربگیرم

آالت و غیره  ماشین "خودانگیخته"ُرخ دادند، با تخریب ) ١٩و حتی در نیمۀ اول قرن (های شصت و هفتاد  در دهه
توان به نسبِت پیشرفتی که در جنبش طبقه  ، اعتصابات دهه نود را می"ها شورش"این  در مقایسه با. همراه بودند

شکل  یابیش در اساس، کم  "عنصر خودانگیخته"دهد که  این نشان می. نامید "آگاهانه"کارگر آنزمان نشان داد، حتی 
کارگران : دارشدِن آگاهی بودندهای ابتدایی نیز تا حدودی مبّین بی حتی شورش. کند آگاهی را نمایندگی می جنینِی 

خواهم  نمی... کرد، بودند و  شان به دائمی بودِن نظامى که آنها را استثمار می در حال از دست دادِن یقیِن دیرینه
با این همه، این . لزوِم مقاومِت جمعی در برابر تسلیم برده وار به مقامات را آغاز کرده بودند حِس ــ بلکه  درکبگویم 

های آگاهی بمراتب  اعتصابات دهٔه نود، شعله. مبارزهجویی بود تا  صال و انتقاميخود بیشتر ابراِز است در ماهیِت 
                                                            

  لنين. است' رابوچيه دلو'ھا از  تأکيد. ١٨و  ١٧، ص ١٩٠١، سپتامبر سال ١٠ شمارۀ' رابوچيه دلو'  ١
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های شناخته شده و  دادند؛ مطالبات معینی طرح شدند، زماِن اعتصاب بدقت تعیین گردید، نمونه بیشتری را بروز 
کشان بودند،  ها، بطور ساده، بیانگر مقاومت ستم شورش. هایی از سایر مناطق، مورد بحث قرار گرفتند و غیره مثال

این . کردند و فقط اشکال جنينى مبارزۀ طبقاتی را نمایندگی می ٬حال آنکه اعتصاباِت سیستماتیک، اشکال جنینی
اینها . ای بودند و هنوز مبارزات سوسیال دموکراتیک نشده بودند اعتصابات به خودى خود مبارزات اتحادیه

بر بیداری تخاصمات موجود بين کارگران و کارفرمایان بودند، حال آنکه خود کارگران از تخاصم  هایی دال نشانه
توانستند آگاه باشند؛ به عبارت  شان با کلیت نظام سیاسی و اجتماعی مدرن آگاه نبودند، یا نمی ناپذیر منافع آشتی

رغم پیشرفت زیادی که در مقایسه با  ود، علیاز این نظر، اعتصابات دهه ن. دیگر آگاهی سوسیال دموکراتیک نداشتند
  .نشان دادند، با این همه، در حد یک جنیش خودانگیخته باقی ماندند "ها شورش"

بایست از بیرون  این می ؛ و توانست وجود داشته باشد نمیآگاهی سوسیال دموکراتیک  گفتیم که بین کارگران 
دهد که طبقۀ کارگر با اتکای صرف به تالش خودش، فقط  تاریخ کلیٔه کشورها نشان می. شد برایشان آورده می

ها، مبارزه علیه  دست یابد، بعبارت دیگر، اقناع شود که تجمع در اتحادیه يونيستىتواند به آگاهی  تریدیون می
اما تئوری سوسیالیسم در دل آن   ٢.ر تصویب قوانین کار و غيره ضروری هستندکارفرمایان، و فشار بر حکومت، بمنظو 

کردٔه طبقات دارا، یعنی روشنفکران تبیین  ای رشد کرد که نمایندگان تحصیل های فلسفی، تاریخی و اقتصادی تئوری
شان، به  موقعیت اجتماعیخوِد مارکس و انگلس ــ یعنی بنیانگذاران سوسیالیسم علمی مدرن ـــ به لحاظ . کرده بودند

به همین ترتیب، در روسیه نیز دکترین تئوریک سوسیال دموکراسی مستقل از . تعلق داشتند يىبورژوا ٣کردگان تحصیل
ناپذیر از تکامل اندیشه، در بین  رشد خودانگیختٔه جنبش کارگری رشد کرد؛ یعنی بمثابه یک پیامد طبیعی و اجتناب

در دورۀ مورد بحث ما، یعنی اواسط دهه نود، این دکترین، نه تنها یک . ی رشد نمودروشنفکران سوسیالیست انقالب
کرد، بلکه اکثریت جوانان انقالبی روسیه را نیز پیشاپیش  را نمایندگی می» گروه رهایی کار«شدٔه  برنامۀ کامالً فرموله

  .نمود به طرف خود جلب می

شان نسبت به حیات آگاهانه و مبارزۀ آگاهانه ــ را  ارگر ــ یعنی بیداریهای ک از اینرو، ما هم بیداری خودانگیختٔه توده
کوشیدند تا به  داشتیم و هم با جوانانی انقالبی مواجه بودیم ـــ که مجهز به تئوری سوسیال دموکراسی ـــ سخت مى

) و نسبتا کم شناخته شده(ه شد در این رابطه، بویژه مهم است که بر این واقعیِت غالباً فراموش . سوی کارگران بیایند
 بردند آژیتاسیون اقتصادی را به پیش میآن دوره، با سرسختی  اولیهٔ های  سوسیال دموکرات تاکید گردد که اگرچه

که هنوز دستنویس بود،  »دربارٔه آژیتاسیون«هاى حقیقتاً سودمنِد جزوۀ  و در رابطه با این فعالیت، از دستورالعمل(
آنها جامع  از خیلی زودبرعکس، . کردند شان تلقی نمی با این همه این کار را بعنوان تنها وظیفه ٬)گرفتند راهنمایی می

بطور عام ــ و وظیفٔه سرنگونی اتوکراسی را ــ بطور خاص ــ برای سوسیال دموکراسی روسیه   ترين وظایِف تاریخی را ــ
اتحادیۀ مبارزه برای رهایی طبقۀ «، گروِه سوسیال دموکراتهای پترزبورگ که ١٨٩٥اینرو، در اواخر سال  از . مقرر نمودند

همان موقع که این شماره آمادٔه چاپ . را آماده چاپ کردند رابوچیه دلوبودند، نخستین شمارۀ  را برپا کرده» کارگر
دسامبر  ۸، هجوم بردند و او را در ٤آناتولی الکسیوویچ وانیف ها شبانه بخانٔه یکی از اعضای این گروه بنام بود، ژاندارم

                                                            
ھا ھميشه بعضی از تبليغات سياسی و مبارزات  اتحاديه. نيست" سياست" شود، نافی ھرگونه تريديونيونيسم ، آنطور که تصور می  ٢

 ھای ميان سياست تريديونيونيستی و سوسيال در فصل آينده به تفاوت. اند را پيش برده) دمکراتيک- اما نه سوسيال(سياسی 
  لنين .دموکراتيک خواھيم پرداخت

برای توضيح دليل اين . است کردگان و نه روشنفکران ترجمه شده به تحصيل intellectualsو  intelligentsiaدر اينجا   ٣
   .راجع به روشنفکران و قدرت مراجعه کنيد ) ١٠٣شماره (  توانيد به بحث تراب ثالث، در پاسخ به سئوال نشريه آرش انتخاب می

٤  A. A. Vaneyev  در سيبری شرقی در نتيجۀ مرض سل که در زندان انفرادی موقت به آن مبتال شده بود  ١٨٩٩در سال
به ھمين جھت ما انتشار اطالعات  مذکور در متن را ممکن دانستيم و صحت آن را ضمانت مينماييم زيرا اين اطالعات . درگذشت

  لنين .وانيف را مستقيماً و از خيلی نزديک ميشناختند. آ. اند که آ را کسانی داده
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سرمقالۀ این . توقیف کردند، و به این ترتیب مقّدر نشد که نخستین شمارٔه رابوچیه دلو روشنایی روز را ببیند ١٨٩٥
به ) پیدا شد ادارۀ پلیس در بایگانیبود،  ٥روسکایا استارینااى که گویا  که شاید سی سال بعد توسط نشريه(شماره 

بعالوه این . دهد ا در رأس آنها قرار میر  پردازد و کسِب آزادی سیاسی تشریح وظایف تاریخی طبقۀ کارگِر روسیه می
های آموزِش  وقمِع کمیته بود که به مسئلٔه قلع ٦ "اندیشند؟ وزرای ما به چه می"ای با عنوان  شماره دربرگیرندٔه مقاله

مثالً یک نامه (بعالوه دربرگیرندٔه تعدادی نامه از پترزبورگ و سایر نقاط روسیه . بیسوادان، توسط پلیس پرداخته بود
 "الشنخستین ت"اگر اشتباه نکنم این نشريه بمثابٔه .نیز بود) راجع به کشتار دسته جمعی کارگران در استان یاروسالول

کوشید تا مبارزات  نبود، بلکه می "اقتصادی" زیاد سوسیال دموکراتهای روسیٔه دهه نود، هنوز صرفا محلی، و یا
پرستِى  اعتصابی را با جنبش انقالبی علیه اتوکراسی متحد کند و کلیۀ کسانی را که تحت ستم سیاسِت جهالت

ترین آشنایی به وضعیت آنزماِن جنبش،  با اندکهر کس  .استبداد بودند به صفوف سوسیال دموکراسی جذب کند
کردگان  توانست با استقبال گرم کارگران پایتخت و تحصیل ای می ای بخود راه نخواهد داد که چنین روزنامه شبهه

های آن  اما ناکامی این اقدام صرفا نشان داد که سوسیال دموکرات. شود و در سطح وسیعی پخش گردد انقالبی روبرو 
همین را باید . تجربگی انقالبی و فقدان تجربٔه عملی قادر نشدند تا ضروریات عاجِل آنزمان را دریابند دلیل بیزمان، ب

 کارگران حزب« مانیفسِت و بویژه راجع به رابوچایا گازتا و نیز  ٧لیستوک پتربورگسکی رابوچی سندر رابطه با 
کند که این  مان هم خطور نمی البته به خیال. یز گفتتشکیل شد، ن ١٨٩٨که در بهار سال » سوسیال دموکرات روسیه

برداری از تجربۀ جنبش و درس گرفتن از آن،  اما بمنظور بهره. های آنروز بنویسیم ناآمادگی را به پای سوسیال دموکرات
ت را از اینرو حائز اهمیت است که این حقیق. ببریم ضرورت دارد که به دالیل و اهمیت این یا آن نقیصه عمیقا پی

، حتی در همان ١٨٩٥-١٨٩٨های فعال در سالهای  سوسیال دموکرات) و چه بسا، حتی اکثریت(بپذیریم که یک بخش 
، به درستى این را درنظر داشتند تا با یک برنامه بمراتب وسيع "خودانگیخته"زمان، یعنی در دورٔه خیلی آغازین جنبِش 

تجربگی اکثر انقالبیون که یک پدیدٔه کامالً طبیعی بود،  بی ٨.تر و یک خط تاکتیکی رزمنده به میدان بیایند
وقتی وظایف بدرستی تعریف شدند، وقتی انرژی موجود برای تالشهای مکرر . ای را برانگیزد توانست نگرانى ویژه نمی

مهارت  تجربٔه انقالبی و . رساندن آن وجود داشت، عدم موفقيِت موقتی، صرفا معّرِف شکستى جزئى بود و به انجام
ها  دهی، اکتسابی هستند، بشرطی که اشتیاق برای تحصیل آنها وجود داشته باشد، و بشرطی که نقیصه سازمان

  .زدایی است برسمیت شناخته شوند، که این در یک فعالیت انقالبی، بیش از نیمی از کار نقیصه

و  -، وقتی کسانى )الذکر خیلی قوی بود فوقهای  این آگاهی در اعضای گروه(اما، وقتی که این آگاهی رو به افول نهاد 
 ها را فضیلت قلمداد کردند و حتی کوشیدند تا براى  پیدا شدند که نقیصه - های سوسیال دموکراتیک حتی ارگان

ابداع کنند، آنوقت آنچه که قبال ناکامی جزئی  تئوریک در برابر خودانگیختگی، شالودٔه  وارشان سرفرودآوردن برده

                                                            
٥  Russkaya Starina شد در پترزبورگ منتشر می ١٩١٨تا  ١٨٧٠ای بود که از سال  مجلۀ تاريخی ماھيانه.  
  لنين ٧١-٧٦مجموعه آثار، چاپ چھارم، ص  ٢رجوع شود به جلد   ٦
٧  S. Peterburgsky Rabochy Listok  ای غيرقانونی بود که فقط تا دو  ورقۀ کارگری سن پترزبورگ، روزنامهبه معنی

  . منتشر شد» اتحاد پترزبورگ مبارزه در راه رھايی طبقۀ کارگر«، از طرف ١٨٩٧شماره، در سال 
در اتخاذ برخورد  ايسکرا" :کنند اظھار می) ١٢شماره  ايسکرا( "نامه به ارگانھای سوسيال دمکراتيک روسيه"اکونوميستھا در   ٨

گيرد که در آنزمان شرايط برای ھيچ کارى بجز  ھای سوسيال دمکراتھای اواخر دھه نود اين را ناديده می اش به فعاليت خصمانه
با حقيقت کامال  "فقدان شرايط"دھند که ادعای  مدارک ارائه شده در متن، نشان می. "مبارزه برای مطالبات ناچيز وجود نداشت

نه تنھا در پايان دھه نود، بلکه در نيمۀ آن نيز در کنار مبارزه برای مطالبات ناچيز، ھمٔه شرايط برای انجام کارھای . يرت داردمغا
  بجای آنکه ما ايدئولوگھا و رھبران، فقدان تجربٔه کافی. ديگر وجود داشتند؛ ھمٔه شرايط به استثنای رھبرانى باندازه کافی باتجريه

بچرخانند و آن را نتيجٔه تأثير  "فقدان شرايط"ھا برآنند تا تقصير را کامال به سمت  حتا اقرار کنيم، اکونوميستخودمان را صرا
آيا معنی اين حرف چيزی . تواند از مسير آن منحرف شود دارد که ھيچ ايدئولوگی نمی ای بدانند که راھی را مقرر می محيط مادی

به نواقص خودشان  "ايدئولوگھا"دانگيختگی است؟ آيا معنايش چيزی غير از شيفتگی وار در برابر خو بجز سرفرودآوردن برده
  است؟ لنين



 28 چه بايد کرد؟

١٣٩٩دى   handokav.com  

حال وقت آن فرا رسیده تا از این روند این نتیجه را بگیریم که محتوای چنین گرایشی ــ . ت کامل بدل شدبود، به شکس
  .شناخته شود» اکونومیسم«نظرانه بود ــ بمثابه  که اینقدر نادرست و زیادی تنگ

  

  خودانگیختگی، رابوچایا میسلُکرنش در مقابل  - ب
به (واقعیت ویژۀ زیر به این خضوِع چاپلوسانه در برابر خودانگیختگی، مایلم  قبل از پراختن به عبارات ادبی پیرامونِ 

افکند که در آن دو گرایِش مخالِف آتِی سوسیال دموکراسی  اشاره کنم که بر شرایطی پرتو می) الذکر نقل از منبع فوق
ای از رفقایش  و عده ٩وانیف. آ .، آ١٨٩٧در آغاز سال . روسیه، در میان رفقای فعال پترزبورگ پیدا شدند و رشد کردند

اتحادیۀ مبارزه « "جوان"و  "مسن"شرکت کردند که در آن اعضای  ١٠ــ درست قبل از تبعید او ــ در یک جلسۀ خصوصی
قوانیِن "گو اساسا روی سازماندهی متمرکز بود؛ و بویژه حول  و  گفت. گرد هم آمده بودند» برای رهایی طبقۀ کارگر
خیلی . ، چاپ شد٤٦، ص ١٢لیستوک رابوتنیکا ٩-١٠اش در شماره  که شکل نهایی ١١ "کارگران صندوق همیاری متقابلِ 

های پترزبورگ از سر مزاح بر آنها نهاده  نامی که سوسیال دموکرات ١٣"ها دکابریست"یا ( "مسن"سریع، میان اعضای 
اختالف فاحشی ) ایفا کردند میسل رابوچایاکه بعدتر نقش فعالی در فعالیت با ( "جوان"ای از اعضای  و عده) بودند

از اصوِل اساسی قوانین مذکور که در نسخه چاپی آن موجود بود،  "جوان"اعضای . پیدا شد و بحث داغی درگرفت
کردن  در مخالفت، اظهار داشتند که این مسئله ضرورت اصلی نیست، بلکه مستحکم ،"مسن"اعضای . دفاع کردند

های کارگری و محافل تبلیغی  تشکلی از انقالبیون است که کلیٔه صندوق از طریق» اتحادیۀ مبارزه«موقعیت 
طرفین مشاجره هنوز درک نکرده بودند که این  ناگفته نماند که در آنزمان. آموزان و غیره تابع آن شوند دانش

اما همین . آوردند برعکس آنها اختالفات را یک مسئله منفرد و غیرمهم  بحساب . اختالفات، آغاز یک شکاف است
های  واقعیت نشان میدهد که در روسیه نیز پاگیری و گسترش اکونومیسم بدون مبارزه علیه سوسیال دموکرات

و اگر این مبارزه اساساً ). آن دارند  کردن های کنونی تمایل به فراموش که اکونومیست(پذیر نبود  انجام "مسن"
شد  عضویت در محافل فعال، با چنان تغییر دائمی همراه می به آن دلیل بود که صرفاً از خود بجانگذاشت،  "مدرکی"

  .نظرات در هیچ سندی قید نگردیدند داشت؛ نتیجتاً این اختالف کاری وجود نمی که امکان هیچگونه ادامه

دقیق و  ما باید تصویر. ، اکونومیسم را در روز روشن به منصه ظهور درآورد؛ اما نه بیکبارهرابوچایا میسلتاسیس 
کاری که فقط برای (ی از شرایط فعالیت و عمِر کوتاه اکثر محافل مطالعاتی روسیه در ذهنمان تصور کنیم واضح

کامیابی یا ناکامی گرایش جدید، در شهرهای دریابیم که تا ) پذیر است اند، امکان اش کرده کسانی که شخصا تجربه
تصمیم خود  "جدید"ا موافقین و مخالفین این گرایش گوناگون تا چه اندازه تصادفی بود، و چه زمان درازی سپرى شد ت

حقیقتاً یک گرایش خاص است یا اینکه صرفا  را بگیرند ــ و واقعاً هیچ فرصتی برای اینکار نداشتند ــ و دریابند آیا این
ه که با استنسیل تکثیر شد رابوچایا میسلهای  مثالً نخستین شماره. نشانگر عدم آمادگی بعضی از اشخاص معین

توانیم به سرمقالۀ شمارۀ اول آن استناد کنیم  و اگر ما می ندها نرسید ، هرگز به دسِت اکثر سوسیال دموکراتندبود
ص  ٩-١٠شماره  لیستوک رابوتنیکا،. (مجدداً چاپ شده بود ١٤آی. صرفاً این است که این سرمقاله توسط  ویدلیلش 

                                                            
٩  A. A. Vaneyev  
  .در پتربورگ تشکيل شد ١٨٩٧سال ) مارس ١تا  ٢٦مطابق تقويم جديد (فوريه  ١٧تا  ١٤جلسه بين اين   ١٠
١١  the workers' mutual benefit fund  لزوم، و به ھنگام نياز به کارگران کمک مالی نوعی صندوق بود که در صورت

  .کرد پرداخت می
١٢  "Listok" Rabotnika   
١٣  Decembrists  
  .است V. P. Ivanshinمنظور   ١٤
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آمیزی ــ که بیشتر احساسی بود تا منطقی ــ به تمجید از روزنامۀ  اقالبته او کوتاهی نکرد و بطور اغر ) و شمارۀ بعد ٤٧
ارزش  سرمقالۀ مذکور ١٥.های انتشاراتى نامبردۀ در باال فرق چندانى نداشت جدید پرداخت، که با نشريات و پروژه

  .کند و بطور عام اکونومیسم را بطرز بارزی آشکار می کل ماهیت رابوچایا میسلتأمل دارد چرا که 

هرگز نتوانست جلوی رشد جنبش کارگری را بگیرد و ادامه  ١٦"ها ُکت آبی"کند که سالح  سرمقاله خاطرنشان می
را بدست  شان نقطٔه قوت جنبش طبقه کارگر، مدیون این واقعیت است که خود کارگران نهایتا سرنوشت... ": دهد می

. شود بعدتر با تفصیل بیشتری بسط داده می ٬ای ز پایهاین ت" .کنند گیرند و آنرا از دست رهبران خارج می خودشان می
توسط پليس از  )"اتحادیه مبارزه"دهندگان  ها، سازمان یعنی سوسیال دموکرات(گفت که رهبران  مى تواندر واقع 

موده شود که کارگران علیه این رهبران مبارزه ن ؛ حال آنکه در گفتۀ باال اینطور وانمود می ١٧دسِت کارگران ربوده شدند
یعنی بجای دعوت به پیش ــ در جهت تحکیم سازمان انقالبی ــ و بسط ! اند و خود را از یوغ آنان خالص کرده

بعالوه سرمقاله اعالم داشت که ! اِی صرف صادر شد به مبارزه اتحادیهنشینی،  عقبهای سیاسی، فراخوان به  فعالیت
و اينکه شعار جنبش  "دهد الشعاع قرارمی ی جنبش را تحتتالش براى فراموش نکردن آرمان سیاسی، پایٔه اقتصاد "

ضمنا اعالم . "کارگران برای کارگران"یا حتى بهتر، (!)  "وضعیت اقتصادی] بهبود[مبارزه برای "کارگری، عبارت است از 
این جمله را که مربوط به ( "بیشتر از صد تشکیالت دیگر، برای جنبش ارزش دارند"های اعتصاب  داشت که صندوق

هایی  کالم تکیه. و غیره) مقایسه کنید ١٨٩٧ها  و اعضای جوان، در آغاز سال  است، با مشاجرات دکابریست ١٨٩٧اکتبر 
سیاست همیشه برده وار از "؛ "متوسط تمرکز کنیمبلکه روی تودۀ کارگران  "ُپردرآمد"ما نباید روی کارگران "مثل 

گذاشتند که تازه جذب جنبش  ناپذیری بر تودۀ جوانانی  و غیره باب شدند و تاثیِر مقاومت  "کند اقتصاد متابعت می
 .شدند شده ولی در بيشتر موارد فقط با آن تکه پاره هايى از مارکسیسم آشنا بودند که در انتشارات قانونى ظاهر می

 "عقايد"یی که "ها سوسیال دموکرات"یختگِی قرارگرفته بود ــ خودانگ  آگاهی سیاسی، تحت سلطٔه کامِل خودانگیختگی
شده بودند که اضافه شدن یک  کردند؛ خودانگیختگی آن کارگرانی که تسلیم این استدالل  را تکرار می ١٨وی. آقای وی

بجنگند، اما نه جنگ برای "کپک به هر روبل، بیشتر از هر سوسیالیسمی و هر سیاستی ارزش دارد، و اینکه آنها باید 
این قبیل جمالت همواره ). ، شمارۀ یکرابوچایا میسلاز سرمقالۀ (" شان آینده بلکه برای خودشان و فرزنداننسل 

مانند (وشیدند با جدّیت کشان از سوسیالیسم،   سالح مورد عالقٔه بورژواهای اروپای غربی بوده، که به علت نفرت
و به کارگران بکارند سی را در زادوبوم خودشان سم انگلیونيتا تریدیونی) ١٩آلمانی هیرش "سیاستمدار-سوسیال"

شان ــ و نه برای چند  ، برای خودشان و نیز فرزندان٢٠ستی نابونيموعظه کنند که با درگیرشدن در مبارزه تریدیونی
شروع به  "های سوسیال دموکراسی روسیه. ىو . ىو "و اکنون . کنند نسل آینده، یا فالن سوسیالیسم آینده ــ مبارزه 

                                                            
در زمانی جاری ای، . از قلم ھمان وی ،١٨٩٨در ماه نوامبر  رابوچايا ميسلضمناً بايد به اشاره تاکيد شود که اين تمجيد از   ١٥
و اين در حالی بود که . شد رابوچيه دلواو اندکی بعد جزو دبيران . شد که اکونوميسم بويژه در خارج از کشور کامالً نفی می شد

  لنين !کرده است کرد، و تا به امروز ھم انکار  ھنوز وجود دو گرايش را در سوسيال دموکراسی روسيه انکار می رابوچيه دلو
  .که انيفورم آبی به تن داشتند ژاندارمھای تزار ھستندمنظور   ١٦
ميان کارگران جادۀ در  "ھا دکابريست"وقتی اخبار بازداشت . توان با واقعيت ويژۀ زير نشان داد صحت اين تشبيه را می  ١٧

 ميخائيلف، و. ن. به نام ن] آژان پرووکاتور[ھا با تحريکات يک عامل پليس ــ  شليسلبورگ پيچيد، دال بر اينکه کشف و بازداشت
ھا در ارتباط بود ــ انجام گرفته است، کارگران بقدری خشمگين شدند که  دندانپزشک، که با يکی از دستجات منسوب به دکابريست

  لنين .تصميم گرفتند ميخائيلف را به قتل برسانند
١٨  Mr. V. V دھم استقرن نوز ٨٠- ٩٠ورانتسف يکی از ايدئولوگھای ناردنيکھای ليبرال سالھای . پ. نام مستعار و.  
١٩  Hirsch  
  "صرفا حرفه اى"  ،Nur-Gewerkschaftlerآلمانى يا به   ٢٠
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در همینجا اهمیت دارد که به سه وضعيت که برای تحلیل بعدی اختالفات . اند تکرار همین جمالت بورژوازی کرده
 .مفید هستند، اشاره شود ٢١معاصر

این . [ُرخ داد بطور خودانگیخته ــ  اول اينکه خود همین غلبٔه خودانگیختگی بر آگاهى ــ که باالتر به آن اشاره شد
این امر پیامد یک مبارزۀ آشکار . ی با لغات به نظر برسد، اما دریغا که یک حقیقت تلخ استممکن است باز ] جمله

نظر کامالً مخالف، و نتیجٔه پیروزی یکی بر دیگری نبود؛ بلکه دلیلش این واقعیت بود که تعداد  میان دو نقطه
. ىو . ىو " ٬"جوان"افزونی از اعضای  وز شده و تعداد ر  "هرس"انقالبیون، توسط ژاندارمها  "مسن"ای از اعضای  فزاینده

روسیه شرکت نکرده  کنونی حتی کسی که در جنبش. بودند در صحنه ظاهر شده ٬"های سوسیال دموکراسی روسیه
با وجود این، اگر ما قویاً . داند که قضیه دقیقا از همین قرار بود ولی الاقل در هوای آن استنشاق کرده، بخوبی می

تر شدن موضوع، از  ببرد، و اگر ما برای روشن شده، پی نده باید کامالً به این واقعیِت شناختهکنیم که خوان تاکید 
درگرفت، مدارکی  "جوان"و  "مسن"میان اعضای  ١٨٩٧ای که در اوایل سال  و مشاجره رابوچیه دلونخستین شماره 

یا (توجهی بخش وسیع مردم  بالند، روی بی شان می "دموکراسی"دهیم، به آن دلیل است که آنانی که به  بدست می
  .بعدتر به این نکته برخواهم گشت. کنند به این واقعیات حساب بازمی ،)نسل بسیار جوان

ثانیاً در جلؤه ادبِی خیلی آغازیِن اکونومیسم، ما شاهد یک پدیدٔه بسیار نادر هستیم ــ که برای درک کلیٔه اختالفات 
جنبش کارگری خالص و "های فعلی از ویژگی خاصی برخوردار است ــ و آن اینکه طرفداران  درون سوسیال دمکرات

با مبارزۀ پرولتاریایی، و ) است رابوچیه دلواصطالح ( "ارگانیک"ترين ارتباطات  ، یعنی ستایندگان نزديک"ساده
مجبورند برای دفاع از ) تکردٔه سوسیالیس حتی یک تحصیل(کردگان غیرکارگر   گونه تحصیل همچنین مخالفین همه

از بدو  رابوچایا میسلدهد که  این نشان می. متوسل شوند یيبوروژوا "ناِب  های تریدیونیست"مواضع خود به دالیل 
قادر  رابوچیه دلوچیزی که (دهد  این نشان می !بوددست به کار  »کردو«انتشار خود، ناآگاهانه، برای اجرای برنامه 

، و یا "عنصر آگاه"های نقش  ستایش از جنبش خودانگیخته کارگری، و همٔه تحقیرکردن همهاین  که) به فهمش نیست
دارد در  ــ  بخواهد يا نخواهدکامال مستقل از اينکه خودش  -که  معناستاين بعبارتی نقش سوسیال دموکراسی، به 

مبالغه راجع به "انی که از همۀ کس. کند جهت تقویت نفوذ ایدئولوژی بورژوایی به درون صفوف کارگران عمل می
کنند که جنبش  گویند، خیال می و غیره سخن می ٢٣"اغراق راجع به نقش عنصر آگاه"، و از ٢٢"اهمیت ایدئولوژی

ایدئولوژی مستقل برای خویش تبیین کند، تنها به  تواند و خواهد توانست یک میکارگری ساده و خالص، بتنهایی 
در تایید آنچه . ولی این خطای فاحشی است. "از دست رهبران خالص کنند سرنوشت خود را"این شرط که کارگران 

نویس جديد برنامۀ حزب سوسیال  باالتر گفته شد، باید نقل قول بسیارعمیق و مهم کارل کائوتسکی را دربارۀ پیش
 ٢٤.دموکرات اتریش، خاطرنشان کنم

که انکشاف اقتصادی و مبارزٔه طبقاتی، نه تنها بسیاری از منتقدین رویزیونیست باور دارند که مارکس ادعا کرده "
. کند به ضرورت آن را نیز خلق می] تأکید از کائوتسکی است[ آگاهی شرایط تولید سوسیالیستی، بلکه مستقیماً 

ترین کشور کاپیتالیستی ، یعنی انگلیس ، بیش از  منتقدان فوق بالفاصله با این اعتراض روبرو می شوند که پیشرفته

                                                            
االن حمله به رابوچيه ميسل به : شانه باال بياندازند و بگويند ما روی کلمه معاصر، به نفع کسانی که ممکن است زھدفروشانه  ٢١

جواب ما به اين زھدفروشان که تبعيت  باستان تعلق ندارند؟اما آيا ھمه اينھا به تاريخ  .گذاريم تاکيد می اندازه کافی آسان است،
     لنين!  اسمھا را عوض کنيد، قصه در بارٔه شماست: ھای رابوچيه ميسل بعدتر اثبات خواھد شد اين است شان از ايده کامل
 .'ايسکرا' ١٢در شمارۀ » ھا اکونوميست«نامۀ   ٢٢
  ١٠رابوچيه دلو، شماره   ٢٣
٢٤  Neue Zeit،  ١٩٠١-١٩٠٢سال، I.XX  راند، در کنگرۀ وين با  ز آن سخن می طرحی که کائوتسکی ا. ٧٩ ، ص٣شمارۀ

  ).در پايان سال گذشته(کمی تغيير تصويب شد 
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با استناد به این طرح، فرد ممکن است اینطور تصور کند که این نظر . مدرن دیگری از این آگاهی فاصله داردهر کشور 
ای ــ که پیشنویس برنامه اتریش را تنظیم کرد ــ  باصطالح ارتدکس مارکسیستی که در اینجا رد شد، مورد قبول کمیته

شود و   یابد، بر تعداد پرولتاریا افزوده می بیشتر توسعه میهر قدر کاپیتالیسم : "شود در این طرح گفته می. نیز هست
و پرولتاریا به امکان و لزوم سوسیالیسم آگاهتر . گردد پرولتاریای بیشتری ناگزیر به مبارزه علیه کاپیتالیسم می

رولتاریا رسد که آگاهی سوسیالیستی نتیجۀ ناگزیر و مستقیم مبارزۀ طبقاتی پ در این رابطه، به نظر می." شود می
هایش را در روابط اقتصادی  البته سوسیالیسم بمثابه یک دکترین، ریشه. است؛ حال آنکه این کامال نادرست است

نیز از درون ] سوسیالیسم[مدرن دارد، درست همانطوریکه مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا دارد؛ و عیناً نظیر مبارزۀ طبقاتی، 
اما سوسیالیسم و مبارزۀ طبقاتی . آورد زاییدۀ کاپیتالیسم است ــ سر برمیها ــ که  مبارزه علیه فقر و مسکنت توده

آگاهی . گیرند می کنند، نه آنکه یکی بدنبال دیگری؛ بلکه هر کدام تحت شرایط متفاوتی پا بموازات یکدیگر رشد می
قتصاِد مدرن، همان در حقیقت، علم ا. تواند بر شالودٔه دانش ژرف علمی اوج بگیرد سوسیالیستِی مدرن صرفاً می

اندازه شرط الزم برای تولید سوسیالیستی است که فرضاً تکنیک مدرن هست؛ و پرولتاریا هرچقدر هم اشتیاق نشان 
وسیلٔه نقلیٔه علم، . آیند تواند این یا آن را خلق کند؛ هر دوی اینها در روند اجتماعِی مدرن بوجود می دهد باز نمی

های اعضای افراد این  در اندیشه: هستند) تأکید از کائوتسکی است( ردگان بورژوازیک تحصیل پرولتاریا نیست، بلکه
قشر بود که سوسیالیسم مدرن جوانه زد، و توسط آنها بود که به پرولترهای روشنفکرتر منتقل گردید، که بنوبٔه خود، 

از این رو، آگاهی . داد نین کاری را میچ  آنرا به مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا وارد کردند، آنهم در جایی که شرایط اجازه
و نه چیزی که بطور خودانگیخته  سوسیالیستی چیزی است که از خارج بداخِل مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا معرفی شده

مطابق همین اصل هم بود که در برنامۀ قدیمی هاینفلد، بطور کامالً صحیحی  .در درون این مبارزه رشد کرده باشد
] اندیشهٔ [اشباع : تر به معنای دقیق(وظیفه سوسیال دموکراسی ارتقای آگاهی پرولتاریاست  تاکید شده بود که

اگر آگاهی، خود بخود از مبارزۀ طبقاتی . نسبت به موقعیت خودش و آگاهی نسبت به وظایفش آگاهیبا ) پرولتاریا
رنامۀ قدیمی کپی کرده و آنرا به گزارٔه نویس جدید این گزاره را از ب پیش. بود گرفت، دیگر نیازی به این نمی نشات می

 " ...است و  همین، سررشتٔه اندیشه را کامالً بهم ریخته. مورد اشارٔه فوق وصله نموده است
، ٢٥شان فرموله کنند در میان نیست های کارگر در جریان جنبش از آنجا که حرفی از ایدئولوژی مستقلی که خوِد توده

زیرا بشر ایدئولوژی (در اینجا حد وسط وجود ندارد . ئولوژی بورژوایی یا سوسیالیستیتنها انتخاب این است ــ یا اید
ای که زیر تضاد طبقاتی دوپاره شده، هرگز یک ایدئولوژی غيرطبقاتى و یا ماورای  خلق نکرده و بعالوه در جامعه "سوم"

انحراف  بهر شکل ممکن، وکم گرفتن ایدئولوژی سوسیالیستی،  از اینرو دست). تواند وجود داشته باشد طبقاتی نمی
سخن از خودانگیختگی بسیار هست، اما . بورژوایی است، به معنی تقویت ایدئولوژی از آن، حتی به کمترین درجه

تکامل آن درست طبق  جنبش طبقه کارگر، به تبعيت از ایدئولوژی بورژوایی منجر مى شود و خودانگیختهٔ  تکامل
است و  تريديونيونيستئجنبش ؛ زیرا جنبش خودانگیختٔه طبقه کارگر همان به پیش خواهد رفت »کردو«برنامۀ 

سوسیال  از این رو وظیفۀ ما، یعنی وظیفهٔ . سم، اسارِت ایدئولوژیک کارگران توسط بورژوازی استونيمعنای تریدیونی

                                                            
کنند اما نه بعنوان کارگر، بلکه  آنھا شرکت می. کنند اين به آن معنی نيست که کارگران در خلق اين ايدئولوژی شرکت نمیالبته   ٢٥

ھا؛ بعبارت ديگر، آنھا فقط در موقعی و به نسبتی و بدرجاتی  ھا و ويتلينگ ھای سوسياليسم، به عنوان پرودن بعنوان تئوريسين
، در اين امر موفق بيشتری تعداداما بمنظور اينکه . انش قرن خود و توان تکامل آنرا دارندکنند که توان يادگيری د شرکت می

الزم است که کارگران خود را در چارچوب . االمکان و بطور عام افزايش يابد حتی ، بايد ھمه گونه کوشيد تا آگاھی کارگرانشوند
بود که بجای  تر می حتی درست. ای فرابگيرند ا بدرجات فزايندهر عمومیادبيات  محدود نسازند بلکه» کارگرانادبياِت «تصنعی 

زيرا خود کارگران مايل بخواندن ھستند و حتی ھمۀ آن چيزھايی را که » شوند محدود نمی«گفتم  می» خودشان را محدود نسازند«
کافيست فقط » برای کارگران«که بر اين باورند ) بد(کردگان  خوانند و صرفا برخی از تحصيل کردگان نوشته شده می برای تحصيل

 لنين .چيزھايی راجع به شرايط کارخانه گفته شود و چيزھايی که برای آنھا دانسته و شناخته است، بارھا و بارھا تکرار گردند
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، و اينکه مسیر جنبش طبقه کارگر را از این خودانگیختگی ــ که مسیر علیه خودانگیختگی استنبرد  ٬دموکراسی
سازد و آن را  منحرف پر بورژوازی هستند ــ  هایی است که به مایل به خزیدن به زیر بال و  ستونيمورد تمایل تریدیونی

 ایسکرا،که در » نامۀ اکونومیستى«از اینرو جملٔه نویسندگان . به زیر بال و پر سوسیال دموکراسی انقالبی بکشاند
تواند  جنبش طبقه کارگر را از مسیر  ترین ایدئولوگها نمى بخش چاپ شد، مبنی بر اینکه مساعِی الهام ١٢شمارۀ 
پوشی از سوسیالیسم  به معنای چشمده توسط تأثیر متقابل عناصر مادی و محیط مادی منحرف سازد، ش تعیین
گیرانه و دقیقا بسنجند، یعنی همان  باکانه، پی گویند بی و اگر این نویسندگان قادر بودند تا آنچه را که می. است

شود بايد انجام دهد، آنوقت کار دیگری  کاری را بکنند که هر فردى که وارد عرصٔه فعالیت ادبی و اجتماعی مى
و میدان عمل را به  "شان بگذارند شان را روی سینۀ خالی مصرف دستهای بی"ماند جز اینکه  برایشان باقی نمی

یعنی در خط ٢٦" "مسیری با کمترین مقاومت"ها بسپارند تا جنبش کارگری را در راستای  ها و پراکوپوویچ استرووه
کشیشی و ژاندارمی  "ایدئولوژی"ها بسپارند تا آن را در خط   سم بورژوایی به پیش ببرند و یا به زوباتوفونيتریدیونی

   .سوق دهد

خدمت تاریخی السال به جنبش طبقه کارگر آلمان چه بود؟ این بود که مسیر جنبشی . کنم نمونۀ آلمان را یادآوری می
 ٢٨سم پروگرسيستونيبسمت تریدیونی) و امثالهم٢٧ دلیچ-ولتزهبا مساعدت خیرخواهانۀ ش(را که بطور خودانگیخته 

ای الزم بود تا کاری کامال در  برای انجام چنین وظیفه. منحرف کرد در حرکت بود ] گرايى تعاونی[یسم نو کوپراتیو 
، و پیرامون "ــ پروسه بمثابه-تاکتیک"گیری عنصر خودانگیختگی، حوِل  کم گفتن راجع به دست خالف جهت سخن

الزم بود، و فقط پس از چنین مبارزۀ جدی علیه خودانگیختگی یک . و غیره انجام داد "تأثیِر متقابل عناصر و محیط"
ای ــ که سالهای متمادی بطول انجامید ـــ ممکن شد تا برای مثال موضع مردمان کارگِر برلین را از حامی حزب  مبارزه

وجه خاتمه  هیچ و این مبارزه حتى امروزه به. کراسی تغییر کردپروگرسیست، به یکی از دژهای مستحکم سوسیال دمو 
حتی ). آموزند بر خالف تصوِر آنانی که تاریخ جنبش آلمان را از پروکوپوویچ و فلسفٔه آنرا از استرووه می(است    نیافته

های  ران در اتحادیهبخشی از کارگ: پاره شده است اکنون نیز طبقۀ کارگر آلمان، بعبارتی، بین چند ایدئولوژی، تکه
که توسط ستایشگران ، ٢٩دونکر-های هیرش اند، بخش دیگر در اتحادیه کارگری کاتولیکی و سلطنتی سازمان یافته

دستٔه . اند  های سوسیال دموکراتیک سازمان یافته اند، و دسته سوم در اتحادیه سم انگلیسی تأسیس شدهونيتریدیونی
اما ایدئولوژی سوسیال دموکراسی که قادر به کسب این برتری شده، قادر نیز . آخر بینهایت بزرگتر از سایرین است

  .ها به پیش ببرد خواهد بود تا آنرا حفظ کند بشرطی که مبارزٔه قاطعی را علیه سایر ایدئولوژی

در اینجا خواننده خواهد پرسید چرا جنبش خودانگیخته، جنبشی در مسير کمترین مقاومت، به سلطٔه ایدئولوژی 
تر از ایدئولوژی  ورژوایی خواهد انجامید؟ به این دلیل ساده که ایدئولوژی بورژوایی در اصل، بمراتب قدیمیب

هر قدر که در یک کشور، . نهایتی در احتیار دارد تر است، و وسایل توزیِع بی یافته سوسیالیستی، و بمراتب تکامل
هایی که بمنظور تثبیت ایدئولوژی  علیه کلیٔه تالشجنبش سوسیالیستی جوانتر باشد، همانقدر نیز باید مبارزه 

                                                            
ھای صنفی  برد مبارزه صرف اقتصادی از طريق اتحاديه بردند و منظورشان پيش ھا بکار می اصطالحی است که اکونوميست  ٢٦
  . شد نی بود که با کمترين مقاومت پليس روبرو میقانو
٢٧  Schulze-Delitzsch  کردن مبارزۀ انقالبی کارگران،  او بمنظور منحرف . بورژوا اقتصاددان آلمانی و ايدئولوگ خرده

به اين طريق ميتوان کرد و مدعی بود که  انداز تبليغ می ھای تعاون و پس عليه کاپيتاليسم و برای برپايی شرکتھای تعاونی و صندوق
  .خرابی نجات داد وران را از خانه پا و پيشه به وضع پرولتاريا در چھارچوب کاپيتاليسم بھبود بخشيد و توليدکنندگان خرده

٢٨   progressionist trade-unionism  
٢٩   Hirsch-Duncker unions بورژواھا موسوم به ھيرش و - ليبرال، توسط دو تن از ١٨٦٨در آلمان، در سال ،  اين اتحاديه

را موعظه ميکردند، مبارزه انقالبی و طبقاتی کارگران را منحرف » سازش طبقاتی«ھيرش و دونکر . دونکر تأسيس شد
ھای تعاون متقابل و سازمانھای فرھنگی و مدنی محدود  ای را در چھارديوارى صندوق ساختند و وظايف جنبش اتحاديه می
  .نمودند می



ھا ھا و آگاھی سوسيال دموکرات خودانگيختگی توده 33  

Kandokav.com  ١٠کندوکاو  

شوند، شدیدتر گردد، و همانقدر نیز باید با قاطعیت بیشتر کارگران را از اندرزدهندگان بد ــ که  غیرسوسیالیستی می
، نویسندگان نامۀ اکونومیستی. و امثال آن بلند است ــ بر حذر داشت "ُپربهادادن به عنصر آگاهی"فریادشان علیه 

ما در . گویند ــ به تندی سخن می  علیه ناشکیبایی ــ که خصیصٔه دورۀ طفولیت جنبش است رابوچیه دلو،صدا با  هم
گذراند، و برای آنکه بتواند سریعتر رشد کند باید علیه  آری، جنبش ما واقعا دورٔه طفولیت خود را می: گوییم پاسخ می

تر و مضرتر از تظاهِر  هیچ چیز مضحک. شوند ناشکیبا باشد شد آن میآنهایی که با ُکرنش به خودانگیختگی، مانع ر 
  .بودن و تجربٔه طوالنی داشتن از همٔه مراحل مبارزه نیست "قدیمی"به ] اشخاص[

که البته قصد نداریم عوضش کنیم، چون به هر ( "اکونومیسم"نشان داد که عنوان  رابوچایا میسلثالثا شمارۀ اول 
ماهّیت واقعی گرایش جدید را ــ به اندازٔه کافی ــ در خود حمل ) خودش را جا انداخته است اکنون حال، این نام هم

صندوق همیاری متقابِل "اساسنامۀ مربوط به : کند مبارزۀ سیاسی را بالکل انکار نمی رابوچایا میسل. کند نمی
رابوچایا با این حال . مبارزه علیه حکومت بودای به  اشارهدرج شد حاوی  رابوچایا میسلکه در شمارۀ اول  "کارگران
این تز را تغییر  رابوچیه دلو( "کند سیاست همواره برده وار بدنبال اقتصاد حرکت می"بر این عقیده است که  میسل

جدا  ر از هر کشور دیگر، مبارزۀ اقتصادی از مبارزۀ سیاسیدر روسیه، بیشت"کند که  اش تأکید می دهد و در برنامه می
آنوقت تزهای رابوچایا میسل و  گر از سیاست، منظور سیاست سوسیال دموکراسی است،ا ) ".ناشدنی است

های  همانطور که دیدیم، مبارزۀ اقتصادی کارگران، در اکثر موارد با سیاست. کامال نادرست هستند رابوچایا دلو
ولی اگر منظور از ). پذیر نباشدنا ولو این ارتباط تفکیک(های مذهبی و امثال آن مرتبط هستند  بورژوایی و سیاست

اقدامات دولتی، برای  تامینرگران، برای ی باشد که معّرف تالش مشترک کلیۀ کايونيستتریدیون  سیاست، سیاسِت 
انجامد، یعنی انقياد کار به سرمایه را  اما به رفع آن شرایط نمی ٬شود شان ناشی می  تسالی مشکالتی باشد که از شرایط

های صنفی  در واقع شاهد تالش مشابهی نزد اتحادیه. برد، در آن صورت تزهای رابوچیه دلو صحیح است از بین نمی
پس، سیاست داریم . و غيره  نفرت دارند "زوباتوفی"کارگران کاتولیک، کارگران  ٬ای هستیم که از سوسیالیسم انگلیسی

کند، در برابر  همانقدر که مبارزۀ سیاسی را نفی نمی رابوچایا میسلبینیم که  از اینرو می. تا سیاست
برسميت شناختن مبارزۀ سیاسی  باهمزمان  رابوچایا میسل. کند می آگاهانۀ آن ُکرنش  و جنبۀ غیر  خودانگیختگی 
که بطور خودانگیخته از درون جنبش طبقه کارگر ) های سیاسی کارگران امیال و خواست: تر یا به عبارت صحیح(

که در  سوسیال دمکراتیک های ویژه، یعنی سیاست روی یک سیاست مستقلورزد تا بطور  روید، مطلقا امتناع می می
 رابوچیه دلوتر نشان خواهیم داد که  پایین. سوسیالیسم و شرایط فعلی روسیه است، کار کند رابطه با وظایف عمومی

  .است  نیز همان اشتباه را مرتکب شده

 

 و رابوچیه دلو ٣٠گروه خودرهایی - ج
ــ به این دلیل زیادى مکث  روی سرمقالۀ شمارۀ اول رابوچایا میسل ــ که شهرتی نداشت و تقریباً فراموش شده بود

کامالً . ای. و. کردیم چونکه اولین و بارزترین بیاِن آن جریان فکری کلى بود که بعدها از منافذ بی شماری آفتابی شد
نوشته  "آتشین و ُپرشور"و سرمقالۀ آن اظهار داشت که رابوچایا میسل حق داشت وقتی در تمجید نخستین شمارۀ 

ای برای گفتن دارد،  کسی که بر این باور است که حرف تازه). ٤٩ص  ٩-١٠، شمارۀ کلیستوک رابوتنی(شده است 
فقط اشخاصی که عادت دارند . نگارد نظراتش را با کلمات برجسته می نویسد، آنگونه که گویی نقطه می "شورُپر"

                                                            
 ١٨٩٨سازمان کوچک و کم نفوذ اکونوميستی بود که در پايان سال » گروه خودرھايی کارگران«يا  آسواباژدنيه- وه ساموگر  ٣٠

  .در پتربورگ تشکيل شد
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رابوچایا میسل را  یک روز، شورِ در هستند؛ تنها چنین کسانی قادرند که  "شور" وسِط دو صندلی بنشینند، فاقد
  .مخالفین آن حمله کنند "شوِر مباحثات" بستایند و روز دیگر به

تر این فرصت را خواهیم داشت تا راجع به نکات  اما پایین(کنیم  تامل نمی رابوچایا میسل "ضمیمۀ جداگانۀ"ما روی 
ولی بطور خالصه، به .) گردیم کند ــ بر  تر از سایرین بیان می ها را مستمر  های اکونومیست به این اثر ــ که ایده ٬مختلف

 ١٨٩٩، ژوئيه ٣١روزنامۀ ناکانونه ٧شمارۀ بازتکثیر  در  ٬ ١٨٩٩مارس (اشاره خواهيم کرد  "بیانیۀ گروه خودرهایی کارگران"
، و تازه دارند به تازه در حال بیدارشدن هستند کارگران روسیه "کنند که  نویسندگان این بیانیه بدرستی اظهار می). 

با اینحال، آنها هنوز هم همان " .برند وسایل مبارزه دست می ، به اولین از روی غریزه افکنند و شان نظر می اطراف
برند که عمِل غریزی، همان عمل ناآگاهانه  کنند و از خاطر می را تکرار می رابوچایا میسلهای نادرست  استنتاج

اولین وسایل " کنند که در جامعۀ مدرن است که سوسیالیستها باید بکمکش بیایند؛ ضمناً فراموش می) خودانگیخته(
، ایدئولوژی "اولین ایدئولوژی قابل دسترس"ی هستند، و يونهمواره وسایل مبارزاتی تریدیون "قابل دسترس برای مبارزه

. این حرفهای آقای وی!) فقط(کنند ولی فقط  نمی "انکار"این نویسندگان سیاست را نیز . بورژوایی است) يونىتریدیون(
سیاسی باید روبنای آن تبلیغاتی باشند که به نفع تبلیغات "دهند که سیاست، روبنا است و بنابراین  را بازتاب می. وی

  " .شوند، و باید بر پایٔه همین مبارزه رشد کنند و از آن متابعت نمایند مبارزۀ اقتصادی انجام می

طی )  ١٤١-٤٢، ص ١شمارۀ (در شمارۀ آغازین خود . ها آغاز کرد از اکونومیست "دفاع"با  فعالیتش را رابوچیه دلوو اما 
 ٬ها هشدار داد ظر بوضوح غیرواقعی ادعا نمود که وقتی آکسلرد در جزؤه معروفش به اکونومیستیک اظهارن

ای که بر سر همین دروغ، میان آکسلرد و  در جریان مشاجره ٣٢"دانست منظور آکسلرد، کدام رفقای جوان بودند نمی"
بوده تا از همۀ سوسیال در حيرت و تعجب درصدد "ه ک مجبور شد بپذیردرابوچیه دلو پلخانف درگرفت، 

 دفاع )نظری عليه اکونومیستها از جانب آکسلرد گاتهام تن( "مقیم خارج، در برابر این اتهام ناروا های جوانترِ  دموکرات
ــ یکی از . ای. دانست که عالوه بر ديگران، و بخوبى می رابوچیه دلو و اما در واقع این اتهام کامال موجه بود، و. نماید

اشاره کنم که در این مشاجره، که به تفسیرشان از جزؤه من، . تحریریه ــ نیز در مذام اتهام قرار دارد اعضای هیئت
این . کامال برخطا بود رابوچیه دلوشد، آکسلرد کامالً محق و  مربوط می ٬"های روسیه وظایف سوسیال دموکرات"یعنی 

آن موقع من بدرستی بر این باور بودم که گرایش . ر شد، یعنی قبل از تاسیس رابوچایا میسل منتش١٨٩٧جزوه در سال 
و این گرایش حداقل تا اواسط . که فوقاً توصیفش نمودم، یک گرایش مسلط است "اتحادیۀ مبارزۀ سن پترزبورگ"اولیه 
وجه حق نداشت تا در تالشش برای تکذیِب وجود و  به هیچرابوچیه دلو در نتیجه، . نقش غالب را داشت ١٨٩٨دهه 

 های سن پترزبورگ، طی اکونومیست زیر فشارِ مندرج در آن  ای استناد کند که نظریات خطرات اکونومیسم، به جزوه
  ٣٣.به بيرون رانده شده بود ١٨٩٧-١٨٩٨سالهای 

                                                            
٣١  Nakanune (On the Eve) شماره در روسيه و لندن انتشار يافت ٣٢نظرات نارودنيکی بود که جمعا  ای با نقطه نشريه.  
٣٢  Present Tasks and Tactics of the Russian Social-Democracy, Geneva, 1898. Two letters 

to Rabochaya Gazeta, written in 1897.—Lenin  
نوشته  ١٨٩٧که در سال ' رابوچايا گازتا'دو نامه به . ١٨٩٨، ژنو »ھای حاضر سوسيال دمکراتھای روسيه وظايف و تاکتيک«

  لنين .اند شده
نويسد، دروغ  ، در پاسخی که می)"دانيم منظور آکسلرد کدام رفقای جوان ھستند نمی"(از دروغ اولش   طی دفاع رابوچيه دلو  ٣٣

ھای روسيه، گرايش ھايى  منتشر شد، در بين بعضی از سوسيال دموکرات »وظايفبررسِی «از وقتی که ": افزايد دوم را می
 اقتصادی دارند و در مقايسه با وضعيت جنبش ما ــ که در  ٔجانبهگيری يک که سمت  تر مشخص شده بيش روشن و   و يا کم  برخاسته

در  منتشر شده  "پاسخ"اين آن چيزی است که در ). ٩ص (" .کنند تصوير شده ــ يک گام به عقب را نمايندگی می »وظايف«جزؤه 
آيا واقعا . چاپ شد ١٨٩٩در آوريل ) بررسی مقاله نيز بود  که دربرگيرندهٔ ( رابوچيه دلوحال آنکه شمارۀ اول . آمد ١٩٠٠سال 

عليه اکونوميسم  روسيه ھای شاھِد نخستين اعتراض سوسيال دموکرات ١٨٩٩سال . پيدا شد؟ خير ١٨٩٩اکونوميسم فقط در سال 
پيدا شد؛ و دليلش اين  ١٨٩٧داند، اکونوميسم، در سال  خيلی خوب می رابوچيه دلوھمانطوريکه ). »کردو«اعتراض عليه (بود 

  لنين) ٩- ١٠شماره ' ليستوک رابوتنيکا'( .پرداخت رابوچايا ميسلبود  که به تمجيد از  ١٨٩٨در ماه نوامبر  . ای. که واست 
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. تکرار نمود بلکه خودش نیز اشتباهات اساسی آنان را مرتباً  "دفاع کرد"ا ه نه تنها از اکونومیست رابوچیه دلواما 
به نظر ما، ": بود، دید آمده رابوچیه دلوآمیِز از ِتزی که در برنامۀ  توان در تفسیر ابهام این سردرگمی را میمنشاء 

و خصیصٔه فعالیت انتشاراتی اين ] ل-تاکید از ماست[ وظایفعمدتا  مهمترین پدیدٔه حیات روسی، یعنی آنچه که
که در سالهای اخیر شکل ] است رابوچیه دلوتأکید از [ای طبقه کارگر است  کند، جنبش توده را تعیین می يهاتحاد
اين اما نکته مهم اینجاست که . واقعیتی غیرقابل انکار است ٬ای مهمترین پدیده است اینکه جنبش توده" .است  یافته

شود آنرا به یکی از دو گونٔه  شود؟ می ور فهمیده می، چط"جنبش طبقه کارگر، وظايف را تعيين خواهد کرد" بيان که
در برابر خودانگیختگِی این جنبش است، که این به معناى تقلیل نقِش سوسیال   معنایش ُکرنش یا: زیر تفسیر کرد

و سایر ' گروه خودرهایی'، رابوچایا میسلتفسیر (روِی صرف از جنبش طبقه کارگر است  دمکراسی، و دنباله
مان  روی ای وظایف تئوریک، سیاسی و تشکیالتی جديدى پیش معنایش این است که جنبش توده یا و) ها اکونومیست

کننده باشند،  توانست برایمان راضی ای می گذارد که در مقایسه با وظایفی که تا پیش از پیدایی جنبش توده می
دهد، دلیلش هم این است که چیز  وز میبه تفسیر نخست تمایل نشان داده و هن رابوچیه دلو. ترند بمراتب پیچیده

را از لزوم درِک  ما "ای جنبش توده"ه مشخصی در بارٔه وظایِف تازه نگفته و درعوض دائما اینطور استدالل کرده ک
صرفاً کافیست خاطرنشان شود که . است کرده مان گذاشته، خالص  رویروشن و انجام وظایفی که جنبش پیش

دانست، و به این  ای طبقه کارگر ـــ را ناممکن می وظیفۀ جنبش توده نخستین سرنگونی اتوکراسی ـــ بمثابهٔ  رابوچیه دلو
ص » پاسخ«جزوۀ (داد  تا حد مبارزه برای مطالبات سیاسِی فوری تقلیل ) ای به بهانٔه جنبش توده(خاطر این وظیفه را 

٢٥(. 

مبارزۀ اقتصادی و سیاسی در درون جنبش " دلو، تحت عنوان کریچفسکی، سردبیر مجلۀ رابوچیه. ما از مقالۀ ب
کنیم و مستقیماً سراغ رابوچیه  صرفنظر می ٣٤منتشر شد، و در آن همین اشتباهات تکرار گردید ٧ه در شمارۀ ک "روسی

را البته ما به جزئیاِت اعتراضاِت متنوعی که کریچفسکی و مارتینف علیه زاریا و ایسک. رویم می ١٠دلو، شماره 
از اینرو، ! ، عالقمند هستيم اتخاذ کرده ۱۰پردازیم، بلکه صرفاً به مبانی اصولى که  رابوچیه دلو در شمارۀ  سردادند، نمی

  . پردازیم بیند، نمی میان دو پیشنهاد زیر می "تضاد اساسی"آنرا بمثابٔه  رابوچیه دلوما به این واقعیت غریب که 

  :پیشنهاد اول

شدۀ مبارزۀ  بندد و فعالیتش را به یک نقشه یا شیوۀ واحِد از پیش تعیین دستان خود را نمیسوسیال دموکراسی "
گونه وسایل مبارزه را ــ تا زمانی که با توان حزب تناسب دارند ــ برسمیت  سازد، بلکه همه سیاسی محدود نمی

  )١، شمارۀ ایسکرا(و غیره " .شناسد می

                                                            
 timid" "زيگزايگ ھاى خفيف"يا تئوری  "stages theory" "ای  تئوری مرحله"در اين مقاله، برای مثال راجع به   ٣٤

zigzags" ھای سياسی، که ماھيتاً برای تمام روسيه مشترک ھستند، با اينحال بايد  خواست": در مبارزۀ سياسی، اينطور آمده است
(!) فقط . مشخص کارگران از مبارزۀ اقتصادی مطابقت داشته باشد] کذا[با تجربٔه قشر!) نوشته شده ١٩٠٠اين در ماه اوت (بدواً 

، نويسنده به اعتراض ٤در صفحۀ ). ١١ص ( و غيره" .تواند و بايد مطرح شود بر مبنای اين تجربه است که تبليغات سياسی می
کدام ": زند انگيزانه فرياد می اساس است پرداخته، و رقت گذارى اکونوميستی، يعنی اتھامی از نظر او کامالً بی عليه اتھام بدعت

کننده را در  نقش تعيينسوسيال دموکرات است که نداند بنا به آموزٔه مارکس و انگلس، اين منافع اقتصادی طبقات معين است که 
بخشش  مبارزۀ پرولتاريا برای منافع اقتصاديش نيز بويژه بايد برای تکامل طبقاتی و مبارزۀ رھايی نتيجتا کند و تاريخ بازی می

ش اين واقعيت که منافع اقتصادی نق. مورد است در اينجا کامالً بی "نتيجتا"کلمٔه ). تأکيد از ماست( "حائز بيشترين اھميت باشد؟
بيشترين اھميت را ) مثال مبارزٔه تريديونيونی(کند که مبارزه اقتصادی  کنند به ھيچ وجه بر اين داللت نمی ای ايفا می کننده تعيين

ً  "ترين کننده تعيين"ترين و  دارد؛ زيرا ضروری بويژه، . شوندتوانند تامين  می سياسیحوالت راديکال توسط ت فقط منافع طبقات عموما
ای پرولتاريا، صرفا توسط يک انقالب سياسی که ديکتاتوری پرولتاريا را جايگزين ديکتاتوری بورژوازی  دی پايهمنافع اقتصا

روی اقتصاد  مثال اينکه سياست دنباله("سوسيال دموکراسی روسی "ھاى. وی. کريچفسکی ھمان استدالل وی. نمايد، امکانپذير است
مثالً ولتمان با استدالل مشابھی به دنبال اثبات اين بود که (کند  ی آلمان را تکرار میھای سوسيال دموکراس و برنشتاين) است و غيره

  لنين.) را به دست آورده باشند "قدرت اقتصادی"کارگران پيش از آنکه به فکر انقالب سياسی بيافتند بايد که پيشاپيش 
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جا ندارد که از داشتن یک  ٬قوی و ماهر برای مبارزۀ سیاسی تحت هر شرايط و در هر زمانىبدون داشتن یک سازمان "
قدم به اجرا در آمده، و بتنهایی  و با اقداماِت ثابت شده، سفت روشن و  مند که توسط اصوِل سخت عمِل نظام نقشۀ

  )٤، شمارۀ ایسکرا( "شایستٔه نام تاکتیک است، سخنی بمیان آورده شود
به  ٬ها شیوه ها و  عمل کلیۀ وسایل مبارزه، کلیۀ نقشهبرسميت شناختن قاطى کردن  ٬از تاکتيک مى کنيم اگر صحبت

که مثل این است  عمل  ــ درست نقشهٔ اجراى دقيق يک به  معينبرهٔه سیاسی با نياز يک  ٬شرط اينکه مناسب باشند
شده  در علم پزشکی را با لزوم اتخاذ یک روش درمانی معین برای یک بیماری داده ها های متنوِع درمان بیماری وشر 

ُکرنش در برابر «که خودش قربانی بیماریی است که ما  رابوچیه دلواما نکته اینجاست که . کنیم  قاطی
ین جهت به این از ا. کند بیماری امتناع می برای این "روش درمانی" ایم، از پذیرش هرگونه نامیده» خودانگیختگی

و ) ١٨، ص ١٠شمارۀ ( "عمل، در تقابل با روِح مارکسیسم است تاکتیک بمثابٔه نقشه" العاده نایل آمده که کشف خارق
 رابوچیه دلو، تاکید از ١١ص ( "کند پروسۀ رشد وظایف حزبی، که با خود حزب رشد می"ت از تاکتیک عبارت اس

رابوچیه دلو به یک جملٔه قصاِر معروف و به یک یادبوِد هميشگى  "گرایش" جمله اخیر این شانس را دارد تا برای). است
حرکت، فرآینِد تغییر مسافت بین ": دهد اینطور جواب می» کجا؟به « به سؤالِ  ارگان رهبری در جواب . بدل گردد

اگر (وغریب  یک چیز عجیبفقط نه  اندیشی رفنظیر از ژ  این نمونٔه بی. "نقطٔه شروع و نقاط بعدی مسیر حرکت است
ر د(. م.همان برنامه اى که ر. است برنامۀ یک گرایش کامل بلکه، )گذاشتن و بررسی نداشت بود، ارزش وقت

پذیر باشد، و  ای مطلوب است که امکان آن مبارزه": بدين گونه توضيح داد) رابوچیا میسله ب "ضمیمۀ جداگانۀ"
حدومرزی است که  اپورتونیسم بی این دقیقا همان" .معین در جریان استای امکانپذیر است که در لحظٔه  مبارزه

  .سازد خود را با خودانگیختگی منطبق می منفعالنه

اما اين، يک افترا عليه مارکسیسم است؛ و به معنای " !مارکسیسم است روح، در تقابل با  بمثابه نقشه-تاکتیک"
این به معنای تحقیِر . علیه ما ساخته بودند  ها در مبارزه نارودنیکبازگرداندن مارکسیسم به آن کاریکاتوری است که 

سوسیال  ابتکار و انرژی مبارزاِن آگاه طبقاتی است، حال آنکه برعکس، مارکسیسم انگيزه عظيمى به ابتکار و انرژی 
نیروی ) اظهار کرد اگر بشود اینطور (گشاید، و  اندازها را در برابر شان می ترین چشم دهد، و وسیع ها می دموکرات

کلّیت . گذارد ها می اند، در اختیار سوسیال دموکرات برخاسته» بطور خودانگیخته«توانمنِد میلیونها کارگر را که 
هایی است که گاه توسط این و گاه توسط آن رهبرِ  عمل  های سوسیال دموکراسی جهانی، سرشار از نقشه تاریِخ تیم

شان  بعضی از آنها، دوراندیشی و دیدگاههای صحیح سیاسی و تشکیالتِی نویسندگان که  اند، شده سیاسی به پیش برده 
زمانی که آلمان در مرکز یکی . نمایند شان را آشکار می بینی و اشتباهات سیاسی کنند، و برخی دیگر کوته را تایید می

و اعطای حق رای عمومی ــ ] لیمجلس م[از بزرگترین نقاط عطف تاریخی ــ یعنی تاسیس امپراتوری، گشایش رایشتاک 
یتسر اهای عمومی سوسیال دموکراسی داشت، و شو  ها و فعالیت عمل برای سیاست قرار داشت، لیبکنخت یک نقشه

های آلمانی فرود آمد، موست و هاسلمان یک  هنگامی که قانون ضدسوسیالیستی بر سر سوسیالیست. یک نقشۀ دیگر
هشبرگ ، شرام و ] حال آنکه[جا مشغول آمادگی و فراخوان به خشونت و ترور بودند، عمل داشتند ــ و در اینجا و آن نقشه

کردند که خوِد آنان با  ها موعظه می ــ آنها برای سوسیال دموکرات ٣٥عمل دیگری داشتند برنشتاین نقشه) ای تا اندازه(
شان طلب  وار  ان باید با رفتار نمونهگری غیرقانونی، مسبِب تصویب این قانون شدند و بنابری توسل به قهر و انقالبی

اندازی  سازی و راه عمل سومی هم وجود داشت که توسط آنانی پیشنهاد شد که در حال آماده نقشه. بخشش کنند
                                                            

٣٥  Schweitzer, Most, Hasselmann, Hochbert, Schramm  
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مشی  البته اکنون پس از سالها که از مبارزه بر سر مسئلۀ انتخاب خط. انتشار یک ارگان حزبی غیرقانونی بودند
های حکیمانه دربارۀ  اندرز  و  آوردِن پند مشی صحیح صادر کرده، بر زبان را در رابطه با خطگذشته، و تاریخ رأی خود 

ــ یعنی زمانی که منتقدان و  ٣٦فکری اما درزمان آشفته. کنند آسان است رشد وظایف حزبی که با حزب رشد می
و در موقعی که تروریستها های روسی در حال تقلیل سوسیال دموکراسی به سطح تریدیونیونیسم بودند  اکونومیست

کردند ــ که تکراِر اشتباهات پیشین بود ــ در آن مقطع از زمان،  حمایت می "  بمثابه نقشه-تاکتیک"قویاً از پذیرش 
در زمانی . برای خود است "گواهینامۀ فقر "محدودکردن خود به اینگونه اندرزهای ژرف، بطور ساده، به معنی صدور 

های روسی از فقدان ابتکار و انرژی، دامنٔه محدود پروپاگاندا، آژیناسیون و  یال دموکراتکه تعداد زیادی از سوس
برند، در چنین  سازماندهى گسترده تر فعالیت انقالبی رنج می بمنظور  " نقشه"، و فقدان ٣٧سازماندهى سیاسی

نه تنها معنایش به ابتذال  ،در تقابل با ماهیت مارکسیسم است "بمثابه نقشه-تاکتیک": ای، اظهار این که دوره
  .بلحاظ عملی است پس زدن حزبمارکسیسم بلحاظ تئوری است، بلکه بمعنی کشیدن 

  : دهد اش ادامه می رابوچیه دلو به موعظه

نکه آاش به تکامِل عینی سرعت ببخشد، نه  وظیفۀ سوسیال دموکرات انقالبی صرفاً این است که توسط کار آگاهگرانه"
داند؛  همۀ اینها را در تئوری می ایسکرا .های ذهنی خود را بجایش بنشاند عمل  پوشی کند و یا نقشه چشماز این تکامل 

به دليل  ایسکراشود تا  در عمل موجب میهد د ولی اهمّیت عظیمی که انصافاً مارکسیسم به کار آگاهانۀ انقالبی می
  )١٨ص ." (بپردازد یا عنصر خودانگیختگی در تکامل ابژکتیواهمیت عنصر تحقیرِ تعصب در تاکتیک، به 

ما از ! و متحدین اوست. وی. وی  های بسیار بزرِگ تئوریک بود که در خور شأن فکری این یک نمونٔه دیگر از آشفته
های سوبژکتیو، تکامل عینی را تحقیر کند؟ مسلماً با از  چطور ممکن است که یک طراِح نقشه: پرسیم مان می فیلسوف

ظر دورداشتن این واقعیت که تکامل عینی، از طریق خلق، یا تقویت، یا نابودی و یا تضعیف یک طبقٔه معین، یا قشر، ن
توازن قوای سیاسی، یا موقعیت اتخاذ شده توسط احزاب  ٬ها و غیره های خاص، یا گروهی از ملیت ها، ملت یا گروه

ین کند، جرمش این نيست که عنصر خودانگیختگی را تحقیر چن  اگر طراح نقشه. کند تعیین میرا انقالبی و غیره 
برای درک درسِت تکامل  "آگاهی" را تحقیر کرده است، زیرا او اثبات کرده که فاقد آگاهینموده، بلکه برعکس عنصر 

خودانگیختگی و ) است رابوچیه دلوتاکید از ( "نسبیرزیابی اهمیت ا" از اینرو، سخن گفتِن صرف از. عینی است
توانند توسط ادراک انسانی فهمیده  می "عناصر خودانگیختٔه تکامل"اگر . است "آگاهی" آگاهی، نشانگر فقدان کامل

اما اگر آنها نتوانند فهمیده شوند، . خواهد بود "تحقیر عنصر آگاه" شوند، بنابراین یک ارزیابی غلط از آنها، بمنزله
پس حرف حساب کریچفسکی . توانیم راجع به آنها حرفی بزنیم مانند و نتیجتا نمی یآنوقت برای ما ناشناخته م

، )کند همانطوریکه در واقع آنها را غلط اعالم می( استغلط  ایسکرا "سوبژکتیوِ     طرح" کند که چیست؟ اگر او فکر می
را ــ  ایسکرا، و بعد است رفتهداد که کدام واقعییات ابژکتیف را ناديده گ بایست نشان می در این صورت نخست می

اما اگر او با . کرد متهم می  نقصان آگاهی به ،"تحقیر عنصر آگاه"  ااعتنائی به آنها، ی بخاطر بی  بقول خودش ــ
) ١بیاورد، صرفا نشان مى دهد  "تحقیر عنصر خودانگیختگی"ز تواند استداللی بج های سوبژکتیو نمی   نارضایتی از نقشه

فهمد؛ یعنی کسانى که بقدر کافی توسط  می ٣٨ و میخائیلفسکی تئوری، مارکسیسِم را از طريق کاریفکه به لحاظ 

                                                            
٣٦  "Ein Jahr der Verwirrung"  نامی است که مھرينگ  "فکری ساِل آشفته"ياMehring  برای فصلی از کتابش با عنوان

ھا، در بدو کار، در  گيری سوسياليست و فقدان قدرت تصميم دودلی برگزيد و در آن به تشريح "تاريخ سوسيال دموکراسی آلمان"
  لنين .اختبرای شرايط جديد پرد " بمثابٔه نقشه -تاکتيک"انتخاِب 

  لنين. ١از سرمقالۀ ايسکرا، شمارۀ به نقل  ٣٧
٣٨  Kareyev, Mikhailovsky 
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های  که کار مارکسیست "عناصر خودانگیختٔه تکامل"ز که به لحاظ عملی، ا) ٢اند و  به استهزاء گرفته شده ٣٩بلتوف
 ی اکونومیسم کشاند، کامالً راضی است؛ اماهای ما را بسو  قانونی ما را بسمت برنشتاینیسم، و کاِر سوسیال دموکرات

] اين[را از  هاند تا به هر قیمت، سوسیال دموکراسی روسی علیه کسانی است که تصمیم خود را گرفته "سرشار از خشم"
  .کنند منحرف "خودانگیخته"مسیر تکامِل 

رغم کشف علم طبیعی،  رست همانطوریکه انسانها علید". آیند که واقعا مضحک هستند ضمنا چیزهایی به دنبال می
کنند، بنابراین زایِش یک نظم اجتماعی نوین، که در آینده بوقوع خواهد پیوست  همچنان به شیؤه کهن زادوولد می

رغم وجود همٔه کشفیات در علوم اجتماعی و افزایش  هاى اساسی خواهد بود، آنهم علی نتیجٔه طغيان عمدتاً نیز 
تواند بچه  هرکس می: شد مان گفته می  درست همانطوریکه در حکمت آباء و اجداد). ١٩ص ( "تعدداد مبارزان آگاه

شان  در عبارات حکیمانه )٤٠س توپوریلفمثل نارتسی( "های مدرن سوسیالیست"وز، بدنیا بیاورد، همانطور نیز امر 
ما نیز موافقیم که همه . تواند در زایش خودانگیختٔه یک نظم اجتماعی نوین شرکت کند هرکس می: گویند می
که اکونومیسم  قعیمو به اکونومیسم است، آنهم آن تسلیماما آنچه که برای چنین شراکتی الزم است، . توانند می

از اینرو در بهار امسال، . گیری است حاکم است؛ نیز تسلیم به تروریسم است، آنهم موقعی که تروریسم درحال پا
چنان   حیران ماند و با مسئله رابوچیه دلوهنگامی که بسیار مهم بود که عليه شیفتگی به ترور هشدار داده شود، 

و اکنون، پس از گذشت شش ماه، و کاسته شدن از اهمیت مسئله، در آِن  .داشت "تازگی"یش برخورد کرد که گویا برا
کنیم وظیفۀ سوسیال دموکراسی اين نیست و نباید باشد که علیه رشد  ا فکر میم" :گوید به ما می رابوچیه دلوواحد، 

نفرانس، تروِر ک" :و در قطعنامۀ کنفرانس، قید شده) ٢٣ص  ١شماره ' رابوچیه دلو'( ."داحساسات تروریستی اقدام کن
اما نه در ! زیبا و روشن استاین چه ) ١٨ص  دو کنگره،( "ددان مورد و بیموقع می تعرضی و سیستماتیک را بی
ای که ترور غیرسیستماتیک و تدافعی نتواند در  موقعگى؛ و آنهم بگونه موردى و بى مخالفت، بلکه در توضیح بى

خطر و کامالً مصون از خطاست، درست مثل  ای بسیار بی چنین قطعنامهباید پذیرفت که . بگنجد "قطعنامه" چارچوب
تمام چيزى که برای . دارد و خودش را از هر گونه لغزش بدور می! گوید زند اما هیچ چیزی نمی فردی که حرف می

 رابوچیه دلو، به این دلیل که ایسکراوقتی . از جنبش است روىدنبالهای الزم است، قابلیت  تنظیم چنین قطعنامه
ستاخِی باورنکردنی گ" مسئله ترور را تازه جلوه داده، آنرا به استهزاء گرفت، رابوچیه دلو خشمگینانه ایسکرا را به

سال پیش از طرف گروهی از نویسندگان مهاجر  ١٥های مسایل تاکتیکی به سازمان حزب، که  حل بمنظور تحمیل راه
اول : ای در ارزیابی از عنصر آگاه و عجب مبالغه. واقعاً که گستاخی است). ٢٤ص . (متهم نمود "دپیشنهاد شده بودن

بودن این  ها به درست مسایل به کمک تئوری، بعد متقاعد ساختن سازمان، حزب، و نیز توده کردن پیشاپیِش  حلِ 
نی نوسان با هر کنیم، یع "تحمیل" آنکه چیزی را به کسی چقدر بهتر که چیزهای اساسی را تکرار کنيم بی  ٤١.حل راه

حتی این دستورالعمل حکیمانه را  تعمیم  رابوچیه دلو. ـ خواه به سمت اکونومیسم، خواه به سمت تروریسمـ "چرخش"
شکل در  شان را همچون شبحی که بر فراز هرج و مرجی بی برنامه" کند به اینکه را متهم می زاریاو  ایسکرادهد و  می

تواند ایفا کند اگر  اما سوسیال دموکراسی چه نقش دیگری می). ٢٩ص ( "دهند میپرواز است، رودرروی جنبش قرار 
بر فراز جنبش خودانگیخته پرواز نکند، و جنبش را به سطح برنامۀ خودش ارتقا ندهد؟ مطمئناً  "شبح" نه تنها همچون

خواهد داشت؛ و در در بهترین حالت، این نفعی بحال جنبش ن. جنبش بدود ُدم دنبال اش این نیست که  وظیفه
                                                            

  .است) ١٨٥٦-١٩١٨(پلخانف . و. نام مستعار گ - بلتوف  ٣٩
 ٤٠ Nartsis Tuporylov  ١٩٠١آوريل سال (که در شمارۀ يک » سرودی در ھجو سوسياليسم مدرن روسيه است«منظور (

و ھماھنگ شدن آنھا با جنبش » اکونوميستھا«در اين سرود . درج شده بود» نارتسيس توپوريلف«با امضاء ' زاريا'مجلۀ 
  .مارتف بود. ا. اشعار يو سرايندۀ .خودانگيخته مورد استھزاء قرار گرفته بود

 .تعميم دادرا  معضل ترور، تجربۀ جنبش انقالبی گذشته "تئوريک"در رابطه با حِل ' رھايی کار'نبايد فراموش کرد که گروه   ٤١
  لنين
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است بلکه » بمثابه پروسه-تاکتیک«روی  نه تنها دنباله رابوچیه دلواما . بار است بدترین حالت، این کار شدیداً زیان
بلکه  تر اين است که گرایش آنرا نه اپورتونیستی بطوری که صحیح ٬دهد آن را به سطح اصول ارتقاء مى

ت که کسانی که عزم راسخ دارند تا  همیشه به دنبال جنبش بروند و بمثابٔه این را هم باید پذیرف. بنامیم روی دنباله
   .شوند مصون می "تحقیر عنصر خودانگیختٔه تکامل"ُدم آن عمل کنند، بطور مطلق و برای همیشه در برابر 

*** 

در سوسیال دموکراسی روسیه مرتکب شد، همانا  "گرایش جدید"و به این ترتیب، متقاعد شدیم آن اشتباه اساسى که 
ها، از ما سوسیال  اش در درک این موضوع بود که خودانگیختگی توده در برابر خودانگیختگی، و ناتوانی  ُکرنش

ای بزرگتر و دامنٔه آن  هر قدر که خيزِش خودانگیختٔه توده. کند ها، آگاهی بسیار باالیی طلب می دموکرات
تر و بیشتر برای سوسیال دموکراسی ــ در کارهای تئوریک،   آگاهِی عمیق] کسب[همان نسبت ضرورِت ترباشد، به  وسيع

   .شود سیاسی و تشکیالتی ـــ  بیشتر می

که جوانان سوسیال ) و کماکان ادامه دارد(رفت  ها در روسیه، با چنان سرعتی به پیش هاى خودانگیختٔه توده خيزش
سوسیال  همۀبدشانسی مشترک ما یعنی  ٬این ناآمادگی. وظایف عظیم ناآماده بودنددموکرات برای مقابله با این 

وقفه ادامه یافت و وسعت گرفت؛ و نه تنها فقط در آنجایی که آغاز  ها بی خيزش هاى توده. های روسیه است دمکرات
تأثیر جنبش طبقه  تحت(شده بود ادامه یافت، بلکه به مناطق جدید و به میان اقشار جدید مردم گسترش یافت 

). ای پیدا کرد آموزان جوان، روشنفکران بطور عام، و حتی بین دهقانان جان تازه کارگر، جنب و جوش در میان دانش
این طغیان قرار گرفتند، و موفق نشدند تا  پشت سرشان، در  های و چه در فعالیت "ها تئوری"ولی انقالبیون، چه در 

  .کلّیت جنبش برپا کنند رهبریفیت تشکیالت پایدار و بادوامى با ظر 

 "خودانگیخته"به وظایف تئوريک ما کم بها داده و بطور  رابوچیه دلودر فصل اول ما این نکته را جا انداختیم که 
بودند که  "آگاهی"آنهایی که این شعار را تکرار کردند فاقد این . را تکرار کرده است "آزادی انتقاد"شعار ُمدروز یعنی 

  .اپورتونیست و انقالبیون در آلمان و روسیه کامال اختالف دارند "منتقدانِ "مواضع درک کنند 

در فصول آینده نشان خواهیم دید که چگونه ُکرنش در برابر خودانگیختگی درحوزه وظایف سیاسی و فعالیت سازمانِی 
   .سوسیال دمکراسی انعکاس  یافته است

 



 



 
٣  

 کراتیکو دم های سوسیال و سیاست یيونتریدیونهای  سیاست
  

ای است از   عنواِن مقاله "ادبیات افشاگرانه و مبارزٔه پرولتاریایی". کنیم شروع می رابوچیه دلومجددا با تمجید از 
او ماهیت این اختالفات را  .است  دهشمنتشر  ١٠، شمارۀ رابوچیه دلوکه در  ایسکرامارتینف برای تشریح اختالفاتش با 

منظور حزب طبقه (توانیم صرفاً خود را به افشای سیستمی که بر سِر راِه تکامل آن  ما نمی": کند اینطور فرمولبندی می
... عالوه بر این، باید نسبت به منافع فوری و جاری پرولتاریا حساس باشیم . قرارگرفته محدود کنیم) کارگر است

... کند ارگان اپوزیسیون انقالبی است که اوضاع کشورمان، بویژه اوضاع سیاسی را افشاء میدر واقع ... ایسکرا
) ٦٣ص ( " .آنکه ما با مسایل طبقٔه کارگر ــ آنهم در رابطٔه ارگانیک با مبارزۀ پرولتاریایی ــ کار کرده و خواهیم کرد حال
زیرا ، ای مورد توجه همگان است موضوع، بطور برجستهاین . بندی از مارتینف متشکر نبود توان بخاطر این فرمول نمی

، حول مبارزٔه سیاسی را نیز در "ها اکونومیست"، بلکه اختالفات عمومی میان ما و رابوچیه دلونه تنها اختالفات ما با 
رداشت نیستند، بلکه همواره در حال لغزش از ب "سیاست"کامال منکر  "ها اکونومیست"ما نشان دادیم که . گیرد برمی

مارتینف نیز عينا همين لغزش را مرتکب مى  .ستی از سياست هستندونيتریدیونی سوسیال دمکراتیک به برداشِت 
و تالش . گیریممى از خطای اکونومیستی در بارٔه اين مسئلهـ درنظر  ُمدلیاز این جهت ما نظرات او را  بمثابه  .شود

، نه نویسندگان مانیفست تدوین شده رابوچایا میسلبه  "جداگانۀضمیمۀ "خواهیم کرد اثبات کنیم، نه نویسندگان 
ــ هیچگونه حِق اعتراضی  ١٢، شمارۀ ایسکرا، و نه نویسندگان نامۀ اکونومیستی ــ مندرج در "رهایی گروه خود "توسط 

  .به اين انتخاب ندارند

  

 ها آژیتاسیون و محدودسازی آن توسط اکونومیست -الف
کارگران روسیه، بطور وسیع و مستحکم، توأمان و همزمان، با تولید ادبیات  ١زه اقتصادیهمگان واقفند که مبار 

ها عمدتا خود را وقف افشای  اعالمیه. پیش رفت) و شرایط اشتغال  در کارخانه(شرایط اقتصادی پیرامون  افشاگرانه
. ها بین کارگران شکل گرفت سیستم کارخانه کرده بودند و خیلی زود اشتیاقى واقعی نسبت به این افشاگری

توانند اعالميه هاى جدیدی  خواهند و می می  آنکه کارگران دریافتند که محافل مطالعاتی سوسیال دموکرات بمحض
شان  حقوق فرسا، و بدون هرگونه  بار، کاِر ُپرمشقت و طاقت شان بگذارند که از همٔه حقایق زندگى فالکت در دسترس

 "ادبیات افشاگرانه"این . ها و کارگاهها آغاز شد ها به ما، از کارخانه پرده بردارند، ارسال نامه، و در واقع سیلى از نامه
هایی که از قضایای افشاء شده  های خاصی که افشاگرى در باره آنها بود، بلکه در کلیۀ کارخانه ر کارخانهنه تنها د

های مختلف و  و از آنجا که فقر و فالکت بین کارگران شرکت. انگیخت شنیده بودند، احساسات عظیمی برمی اخباری 
حتی در . وجوش درآورد را به جنب همه "زندگی کارگران پیرامونِ   حقایق"های گوناگون بسیار شبیه بود، از اینرو  حرفه

                                                            
آنطور که (برای احتراز از سوء تفاھم بايد متذکر شويم که در اينجا و در کل اين جزوه، منظور ما از عبارت مبارزه اقتصادی   ١

مقاومت در "الذکر به عنوان  است که انگلس آن را در نقل قول فوق "مبارزۀ اقتصادی عملی"ھمان ) اصطالحاً نزد ما معمول است
 organised-labour(» يافته سنديکايی کارگران سازمان«اده و در کشورھای آزاد، مبارزۀ توضيح د "ھا برابر کاپيتاليست

syndical struggle ( مبارزه اتحاديه اى«يا «)trade union struggle (لنين .شود ناميده می    
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پیدا شد؛ یک اشتیاق شکوهمند برای " ظاهرشدن در نشریات"ترین کارگران، یک اشتیاق واقعی برای  مانده بین عقب
و حقیقتاً  .شراکت در این شکل ابتدایی از جنگ علیه تمامى نظم اجتماعی موجود که بر غارت و ستم استوار است

ای داشتند و  العاده ها در تهییج کارگران نقش فوق ها، غالبا بمثابه اعالن جنگ بودند، زیرا که افشاگری اطالعیهاین 
پروراندند که  انگیختند، و این آمادگی را در آنها می ها برمی حرمتی مطالبات مشترکی را در جهت رفع آشکارترین بی

ایتاً خوِد کارفرمایان ناگزیر شدند تا اهمیت این نشریات را بمثابه نه .شان، اعتصاب کنند برای پشتیبانی از مطالبات
مثل . یک اعالن جنگ برسمیت بشناسند، بنحوی که در اکثر موارد حتی به انتظار شروع خود جنگ ننشستند

اقع مو در .ددا  اهميت معنوى نيرومندى میبه آنها گذار مى ساخت و  ها آنها را ثاثیر  همیشه، خوِد انتشار افشاگری
خالصه اینکه، . د تا همه یا بخشی از مطالبات کارگران تامین گردندنظاهر شو  ها بسيارى صرفاً کافی بود که اعالميه

اهرم مهمی در مبارزٔه اقتصادی بوده و هنوز نیز هست؛ و تا زمانی که کاپیتالیسم ) ها از کارخانه(افشاگری اقتصادی 
حتی در .ظ خواهند کرد زیرا دفاع کارگران از خودشان را ضرورى مى سازدشان را حف و لزوم  وجود دارد، آنها اهمیت

های تجاری  ها در بعضی از حوزه توان مشاهده کرد که افشای سوء استفاده ترین ممالک اروپایی، می پیشرفته
تی، مبارزۀ های فراموش شدۀ صنايع داخلی، بمنزلٔه نقطٔه آغازین در بیداری آگاهی طبقا مانده و یا برخی شاخه عقب

 ٢.کند ای و گسترش  سوسیالیسم عمل می اتحادیه

ها  دهِى افشاگرِی شرایط کارخانه های روسیه ــ تقرییاً این اواخر ـــ تماماً مشغول سازمان اکثریت عمدۀ سوسیال دموکرات
را بیاد بیاوریم تا ابعاد این مشغولیت را دریابیم ــ در حقیقت آنها بقدری مشغول  رابوچایا میسلکافی است . بودند

، هنوز در اساس سوسیال دموکراتیک به تنهايىاین کارها بودند که این جنبه از واقعیت را ُگم کردند که این کارها، 
با  حرفۀ معینیک  روابط کارگرانِ  در واقع، افشاگریها صرفاً در باره.هستنداى  اتحاديهنیستند، بلکه کارى صرفا 

آمد این بود که فروشندگاِن نیروی کار یاد  شان بودند و از این میان تنها چیزی که گیر کارگران می کارفرمایان
 این. بهتری بفروشند و با خریداران بر سر یک معامله تجاری محض بجنگند  شان را به قیمت ی"کاال"گرفتند تا  می

توانست بعنوان سرآغاِز و یا جزئی  می) گرفت که بدرستی مورد استفادٔه سازمان انقالبیون قرار میبشرطی (افشاگریها 
با در نظر گرفتن برخورد ستایشگرانه  البته(توانست  حال نیز می از فعالیت سوسیال دمکراسی محسوب شود؛ درعین

و یک جنبش کارگری غیرسوسیال  "حضی ميونمبارزه تریدیون"به یک ) توانست در برابر خودانگیختگی، حتما مى
سوسیال دموکراسی نه تنها مبارزۀ طبقۀ کارگر را در راستای فروش نیروی کار با شرایط بهتر به . دموکراتیک بیانجامد

کند که نادارها را به فروش به داراها وادار  ای رهبری می برد، بلکه آنرا در جهت سرنگونی سیستم اجتماعی پیش می
یافته، طبقٔه کارگر را نه فقط در روابطش با گروه معینی  ل دموکراسی، بمثابٔه یک نیروی سیاسی سازمانسوسیا. کند می

از اینجا چنین برداشت . کند از کارفرمایان بلکه در روابطش با همٔه طبقات جامعۀ مدرن و نیز با دولت، نمایندگی می
ا به مبارزۀ اقتصادی محدود کنند بلکه نباید بگذارند تا ها نه تنها نباید خود را منحصر  شود که سوسیال دموکرات می

ما باید در جهت آموزش سیاسی طبقۀ کارگر و . دادِن افشاگرِی اقتصادی شود شان صرف سازمان بخش اصلی فعاليت

                                                            
بنابراين فقط . تر يا محدودتر آن است و مفاھيم وسيع، و مرزھا و سياسی در اين فصل حاضر بحث ما فقط روی مبارزۀ  ٢

ً از سر کنجکاوی خاطرنشان می اشاره زند که در خصوص مبارزۀ  می ايسکرا اين اتھام را به رابوچيه دلوکنيم که  وار، صرفا
يال دمکراسی سوساش تحت عنوان  ، ھمين اتھام توسط مارتينف در جزوه٢٧ص  دو کنگره(است » زياده از حد ماليم«اقتصادی 

را برحسب  ايسکراسالٔه مبارزۀ اقتصادی، در بخش مسايل صنعتی  زنندگان مباحثات يک اگر اتھام). تکرار شده است و طبقۀ کارگر
مقايسه کنند،  رابوچايا ميسلو  رابوچيه دلوو با ستون مکاتبات ) کاری که خيلی مشتاق انجامش ھستند(وزن يا متر ھم حساب کنند 

ظاھراً درک اين حقيقت ساده آنھا را وادار به توسل به . ھستند تر واھند يافت که حتی از اين حيث ھم بسيار عقببه آسانی درخ
مجبور است (!) خواسته يا ناخواسته ... ايسکرا"نويسند که  آنھا می. نمايد شان را بعينه آشکار می کند که سردرگمی ھايی می استدالل

 دو کنگره(" .مکاتبات مربوط به جنبش طبقه کارگر را منتشر کند(!!) حساب کند و الاقل که روی نيازھای ضروری زندگی (!) 
  لنين !حال اين واقعا يک استدالل خردکننده است). ٢٧ص 
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نخستین حمله علیه اکونومیسم را به انجام  ایسکراو  زاریاکه  حال  .ارتقای آگاهی سیاسی آن فعاالنه بکوشیم
  ).ها فقط در حرف توافق دارند چنانچه بزودی خواهیم دید، بعضی(این کار آن هستند  "همه موافق"اند،  دهرسان

تواند به پروپاگاندای خصومِت طبقۀ کارگر  سؤال خواهد شد که آموزش سیاسی شامل چه چیزهایی باید باشد؟ آیا می
داده شود که آنها بلحاظ سیاسی تحت توضیحان کافی نیست به کارگر . علیه اتوکراسی محدود بماند؟ البته که نه

داده شود که منافع آنها با منافع کارفرمایان در تضاد  توضیحهمانطور که دیگر الزم نیست برایشان (ستم هستند 
های  با مثال همانطوریکه ما آژیناسیون را (ستم مرتبط باشد  اینآژیناسیون باید با توجه به هر مثال مشخص از ) است

دهد، و  الشعاع قرارمی ترین طبقات جامعه را تحت ستم متنوع از آنجا که اين). مشخص از ستم اقتصادی شروع کردیم
ــ   رههای زندگی و فعالیت ــ شغلی، مدنی، شخصی، خانوادگی، مذهبی، علمی و غی ترین حوزه از آنجا که در متنوع

به عهدۀ نگیریم،  اتوکراسی را جانبهٔ  همهشود، بنابراین آيا روشن نیست که اگر ما وظیفٔه سازماندهى افشای  ظاهر می
های مشخص  ؟ بمنظور آژیناسیون حول جلوهایم عمل نکردهخود در رابطه با تکامل آگاهی طبقاتی کارگران  وظیفۀبه 

ُبرد آژیناسیون  وریکه افشاگری راجع به سوء استفاده در کارخانه بمنظور پیشهمانط(از ستم، این موارد باید افشا شوند 
  ).اقتصادی الزم است

شود که فقط در حرف است که  اما همین جا معلوم می. شاید گمان شود که موضوغ به اندازٔه کافی روشن است
از  رابوچیه دلو، شود که مثال می همین جا معلوم. کنند آگاهی سیاسی توافق می جانبۀ همه بر لزوم تکاملِ  "همه"

کند تا  فاصله زیادی دارد، بعالوه تالش می) یا آغاز به سازماندهی آن(دادِن افشاگرِی وسیع سیاسی  وظیفۀ سازمان
مبارزۀ سیاسی طبقه ": به جمله زیر دقت کنید .برحذر دارداز آن  ای است، را که در حال انجام چنین وظیفه ایسکرا

رابوچیه برنامه ( "ترین و کارآمدترین شکِل مبارزۀ اقتصادی است ترین، وسیع پيشرفته ] مئناً، نه صرفاً مط[کارگر صرفاً 
رو دارند که تا حد  ها این وظیفه را پیش اکنون سوسیال دموکرات"). ٣ص  ١شمارۀ  رابوچیه دلو،منتشر شده در  دلو،

مبارزۀ اقتصادی "). ٤٢ص  ١٠، در شمارۀ رابوچیه دلومارتینف، ( "امکان به مبارزۀ اقتصادی خصلت سیاسی ببخشند
کنفرانس اتحادیه «قطعنامۀ مصوب ( "ها به مبارزۀ فعاالنۀ سیاسی است وسیله برای جلب توده ترین قابل استفاده

چنانکه خواننده مشاهده خواهد کرد همٔه این تزها، از ). ١٧و  ١١، ص دو کنفرانس ٬»ها اصالحیه«و  »خارج از کشور
که در این نشریه وجود داشته، بوضوح  "هایی به هیئت دبیران دستورالعمل"رابوچیه دلو تا آخرین   ن اولین شمارهٔ هما

این دید را که آژیتاسیون سیاسی باید تابع بگذارید . بیانگر یک نظریۀ معین حوِل آژیتاسیون و مبارزۀ سیاسی هستند
 ٣آیا عموماً . ها، بطور عام مورد بررسی قرار دهیم ن کلیۀ اکونومیستاز منظر نظرگاِه غالب در بی ٬تبلیغ اقتصادی باشد

ها به مبارزۀ سیاسی است؟  نه، تماماً  برای جلب توده" وسیله ترین قابل استفاده "این صحت دارد که مبارزۀ اقتصادی 
پلیسی و بیدادگرى استبداد ـــ نه صرفاً آنهایی که در ارتباط با مبارزۀ قهِر بروزاِت  همه و هرگونه. نادرست است

افسراِن روستاها  و شالق زدِن . هستند "قابل استفاده"ها، به یک اندازه  توده "جلب"اقتصادی هستند ـــ بمثابٔه وسیله 
با گرسنگان و سرکوب خواست در شهرها، جنگ  "مردم عادی"خواری مأمورین و نحؤه برخورد پلیس با  دهقانان، رشوه

های مذهبی، برخورد تحقیرآمیز با  ای برای نیل به روشنفکری و کسب دانش، اخاذی مالیاتی و تعقیب ِسکت توده
آیا همٔه اینها و هزاران نمونٔه مشابه از بروزاِت  –ای با دانشجویان و روشنفکران لیبرال  سربازان و رفتار سربازخانه

                                                            
ترديد در  بی. زند از اصول کلى و وظايف کلى حزب بظورکلى حرف می رابوچيه دلوچونکه  "بظورکلىً "اينکه ما ميگوييم   ٣

ً  عمل، مواردی پيش می ھا قادرند از چنين چيزی در  از اقتصاد متابعت کند، اما تنھا اکونوميست بايد آيد که سياست حقيقتا
 "از ھمان ابتدا"آيد که  ی پيش میگاھی که امکانش ھست، موارد. ای خرف يزنند که قصد دارد سراسر روسيه را بپوشاند قطعنامه

در "به اين نتيجه رسيد که  رابوچيه دلوانجام داد؛ با اين حال نھايتا  "در يک زمينۀ اقتصادیمنحصراً "توان تھييج سياسی را   می
و  "سياستمداران"در فصل بعد نشان خواھيم داد که تاکتيک ). ١١، ص دو کنگره( ". نيازی به اين نيستھر ضورت ھيچ 

تواند  اعتنا نيست بلکه برعکس تنھا ھمين تاکتيک است که می دمکراسی بی- ای صنفی سوسيال انقالبيون نه تنھا به وظايف اتحاديه
  لنين. تضمين کنداجرای پيگيرانه وظايف مذکور را 
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شوند که برای آژیتاسیون سیاسی  مرتبط نیستند، وسایلی محسوب می "اقتصادی"ا مبارزۀ زورگویی، که مستقیما ب
از میاِن . هستند؟ عکس این درست است "قابل استفاده"ها به مبارزه سیاسی، در مجموع، کمتر  بمنظور جلب توده

عدالتی  ـــ از بی) شود شان روا می که در حق خودشان یا نزدیکان(کنند  همٔه مواردی که اسباب رنج کارگران را فراهم می
. تردید صرفاً موارد اندکی به تعدّیات پلیسی در مبارزۀ اتحادیه صنفی مربوط است ـــ بی  حقوقی گرفته تا خشونت و بی

 محدوداست، حوزٔه آژیتاسیون سیاسی را پیشاپیش  "ترین قابل استفاده"وسیله  یک پس چرا باید با این گفته که تنها
 هستند؟ " قابل استفاده"ها، بعبارتی، بطورکلى همه وسایل به یک اندازه  آنکه برای سوسیال دموکرات کنیم، حال

 ٬"توده ها پس از یک یا به هر حال چند اعتصاب": نوشت رابوچیه دلو!) یک سال پیش از این(در گذشتٔه دور و تار 
شروع به درک مطالبات سیاسِی بالواسطه  ٬کند را علیه آنان به صف   اینکه حکومت، پلیس و ژاندارم بمحض"

اکنون از طرف اتحادیه خارج از کشور  ، هم»مراحل«اين تئوری اپورتونیستِی ). ١٥، ص )٧( ۱۹۰۰شمارۀ اوت (، "کنند می
از همان ابتدا ضروری نیست که صرفاً بر مبنای اقتصادی به آژیتاسیون سیاسی ": رد شده و با بیان این جمله که

امتناع اتحادیه خارج از کشور از پذیرش بخشی از . است امتیازی را نصیب ما کرده) ١١ص  کنگره،دو ( "پرداخت
نشان خواهد  يهنویسان آیندۀ سوسیال دموکراسی روس اش، بهتر از هر استدالِل طول و دراز، به تاریخ خطاهای گذشته

تحادیه خارج از کشور باید واقعا خیلی اما ا! های ما تا چه حّدی سوسیالیسم را تنزل دادند داد که اکونومیست
لوح باشد که تصور کند کنارگذاردن یک شکل از محدودسازی سیاست، وادارمان خواهد کرد تا با شکل دیگرش  ساده

ترین مبانی  شد که مبارزۀ اقتصادی باید بر اساس وسیع تر نبود که در این باره نیز گفته می آیا منطقی. توافق کنیم
 "به هيچ وجه ضروری نیست "د، و اینکه همیشه باید از آن برای آژیتاسیون سیاسی استفاده کرد، اما شو  ممکن انجام 

  درنظر بگیریم؟ ها به مبارزۀ فعاالنۀ سیاسی وسیلٔه جذب توده ترین قابل استفادهکه مبارزۀ اقتصادی را 

بهترین "، عبارت "ترین وسیله استفادهقابل "دهد که بجای عبارت  اتحادیه خارج از کشور بر این واقعیت اهمیت می
باید اعتراف کنیم که برای . بکار ببرد) بوند(های کنگرۀ چهارم اتحادیه کارگران یهودی  را در یکی از قطعنامه "وسیله

هم قطعنامۀ اتحادیٰه . هر دو بدترند به عقیدۀ ما. ها بهتر است ما دشوار است بگوییم که کدامیک از این قطعنامه
شوند  ی از سیاست دچار خطا میيونيستکشور و هم قطعنامۀ بوند، با ارائه تفسیر اکونومیستی یا  تریدیونخارج از 

قابل "و یا عبارت  "بهترین"اینکه این خطا ناشی از کاربرد کلمۀ ). ها بخشاً، شاید ناآگاهانه، و تحت تأثیر سنت(
گفت که  اگر اتحادیه خارج از کشور می. دهد نمیاست، به هیچ وجه تغییر اساسی در ماهّیت امر  "ترین استفاده

) ترین وسیله بجای قابل استفاده(شده  اى است که بيشتر استفاده  وسیله "آژیتاسیون سیاسی در زمینۀ اقتصادی"
داشته باشد؛  توانست در رابطه با یک دورٔه معین از تکامل جنبش سوسیال دموکراتیِک ما صحت  آنوقت این حرف می

درست ) شان اگر نه اکثریت( ١٨٩٨-١٩٠١گرای سالهای  و بسیاری از کارگران عمل ها اکونومیست ست دربارۀتوان و می
، تقریباُ )گرفتند تا آنجايى که اساسا به کارش مى(گرا، آژیتاسیون سیاسی را  های عمل باشد؛ زیرا این اکونومیست

مشی هم توسط رابوچیه میسل و هم  دیدیم این خطچنانچه . استفاده نمودند زمینۀ اقتصادی منحصراً در رابطه با
اینکه کار مفید آژیتاسیون اقتصادی با . توسط گروه خودرهایی برسمیت شناخته شد و حتی توصیه گردید

شد؛ ولی بجای  محکوم می رابوچیه دلو توسطقویاً  بایست شود، می بار مبارزۀ سیاسی همراه میسازی زیان محدود
 .گردد ترین وسیله تبدیل می ، به قابل استفاده)هااکونومیستتوسط (ترین وسایل  که ُپراستفاده شود این کار، اعالم می

کنند؛ آنها ما را  نامیم، بجز فحاشی به ما کار دیگری نمی آور نیست که وقتی این اشخاص را اکونومیست می شگفت
کنند که ما آنها را بطرز  مٔه دنیا، از ما گالیه مینامند و رو به ه می "افترا زن"و  "پادوی پاپ"، "اخاللگر"، "باز حقه"

هم اکنون حتی یک سازمان سوسیال دمکراتیک به ": کنند که ایم و تقریبا سوگندخوران اعالم می مرگباری تحقیر کرده
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را  آنها باید این اکونومیسم! ای وای از دست شیاطین، و سیاستمداران افترا زن ."رنگ و لعاب اکونومیسم آلوده نیست
 .باری سایر انسانها را تحقیر نمایند انسان آگاهانه ابداع کرده باشند تا بطرز مرگ از نفرت محض  بخاطر 

د، دان مى "خصلت سیاسی دادن به خوِد مبارزۀ اقتصادی "وقتی که مارتینف وظیفۀ پیشاروی سوسیال دموکراسی را 
جمعی کارگران علیه کارفرمایان،  مقصوِد واقعی و مشخص این کلماتش چیست؟ مبارزۀ اقتصادی عبارتست از مبارزۀ 

است،  اتحاديه اى  ٔاین مبارزه الزاماً یک مبارزه. یا بهبوِد شرایط زندگی و کارشان آنان،  فروِش بهتر نیروی کاربمنظور 
این شرایط صرفاً  بهبود باشد، و نتیجتاً مبارزه برای ون بغایت مختلف میهاى گوناگ چرا که شرایط کار در بین حرفه

ها، در روسیه از  ننيودر کشورهای غربی از طریق تریدیو . (ای به پیش برده شود تواند بر اساس تشکیالت اتحادیه می
به خوِد "دادن " یخصلت سیاس"با این حساب، منظور از ). های موقتی صنفی و توسط تبليغات و غیره  طریق انجمن

اى متفرقه، از  هاى حرفه به معنای تالش براى تحقق این مطالبات صنفی، بهبود شرایط کار در شاخه "مبارزۀ اقتصادی
این ). ٤٣نویسد، ص  اش می آنطور که مارتینف در صفحۀ بعدی مقاله. (باشد می "اقدامات قانونگذاری و اداری"طریق 

 "کامالً"و (اگر آثار کامالً علمی . کنند های صنفی همیشه کرده و می م اتحادیهبطور مشخص همان کاری است که تما
خصلت "های صنفِی بریتانیا مدتهاست که وظیفٔه  خانم و آقای وب را بخوانید، خواهید دید که اتحادیه) اپورتونیستی

آنها مدتهاست که برای حق  اند؛ را برسمیت شناخته و در حال انجامش بوده "سیاسی دادن به خوِد مبارزۀ اقتصادی
ای، تصویب قوانین حمایت از زنان و کودکان،  گونه موانع حقوقی از سر راه جنبش تعاونی و اتحادیه اعتصاب، رفع همه

  .کنند و بهبود شرایط کار از طریق قوانین مربوط به کار و بهداشت و غیره مبارزه می

عمیق  "ای العاده بطور فوق"که  "مبارزۀ اقتصادی خودِ سی دادن به خصلت سیا "از اینرو این عبارت ُپرطمطراق راجع به 
های  سیاستتقلیل  کند، در حقیقت ورقٔه استتاری است بمنظور پوشاندن آن تالش سنتی که برای و انقالبی جلوه می

گرایی  جانبه زیِر پوشِش تصحیح یک. است صنفی در جریان بوده  های اتحادیه سوسیال دمکراتیک به سطح سیاست
مبارزه برای  - ٤قرار داه است "را باالتر از انقالبی کردن زندگی اتتعصب سازی  انقالبی"شود  ــ که ادعا می ایسکرا
خصلت  "در واقع، معنای عبارت . که گویا چیز نوظهوری است شود چنان به ما معرفی می های اقتصادی رفرم

اگر خود مارتینف هم . های اقتصادی نیست چیزی غیر از مبارزه برای رفرم "مبارزۀ اقتصادی خودِ سیاسی دادن به 
ترین سالحش علیه  او با بکار گرفتن سنگین. رسید کرد، احتماال به همین نتیجۀ ساده می روی سخنانش تامل می

علیه استثمار اقتصادی،  بایست بمنظور اقدامات قانونى و اداری توانست و می حزب ما می": نویسد می سکراای
آیا ) ٤٢-٤٣، ص ١٠، شمارۀ رابوچیه دلو( " .داد بیکاری، گرسنگی و غیره، مطالبات مشخصی را  در برابر دولت قرار می

، همانا مطالبات برای رفرم اجتماعی نیست؟ بار دیگر از خوانندگان ]دولتى[اقدامات  براىمعنای مطالبات مشخص 
!) شده ببخشید لطفا مرا بخاطر کارُبرد این کلمۀ ثقیل و جدیداً مصطلح(ها   ایسترابوچیه دلوآیا به : پرسیم غرض می بی

های  شان از تِز لزوِم مبارزه برای رفرم ، و دفاعبا ایسکرا نظرشان اختالفزنیم وقتی که آنها را بخاطر  افترا می
  نامیم؟ های مخفی می اقتصادی، برنشتاینیست

اما از . است هایش بحساب آورده ها را همیشه جزئی از فعالیت سوسیال دموکراسی انقالبی، مبارزه برای رفرم
خاتمه ) و بدواً (لکه همچنین ب اقدامات مطالبه کردن انواعنه صرفاً برای  .در رابطه با حکومت "اقتصادی"آژیتاسیون 

داند که  بعالوه، سوسیال دموکراسی انقالبی، این را وظیفه خود می. کند دادن به حکومت اتوکراتیک نیز  استفاده مى
در زمینۀ مبارزۀ اقتصادی، بلکه در رابطه با همٔه مظاهر عمومى اتوکراسی در زندگی اجتماعی و  صرفاً نه  این مطالبه را

                                                            
 "برنامه مھمتر است ھر قدِم جنبش عملی از يک دوجين"اين نسخه مارتينفی است از آن تز که . ٦٠ص  ١٠شمارۀ  رابوچيه دلو  ٤

در واقع اين صرفاً ترجمۀ روسی عبارت کذايی . ومرج فعلی جنبش ما وفق دارد و چنانکه باالتر توصيف کرديم با وضِعيت ُپرھرج
  لنين " .جنبش ھمه چيز است و ھدف نھايی ھيچ چيز": گويد برنشتين است که می
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ها را بمثابٔه جزء و تابِع  خالصه اینکه سوسیال دمکراسی انقالبی، مبارزه برای رفرم. بر حکومت بگذاردسیاسی، در برا
، آنهم در »مراحل«اما مارتینف، با احیای تئوری . دهد ــ قرار می  کل ــ یعنی مبارزۀ انقالبی برای آزادی و سوسیالیسم

سیر پیشین، یعنی مسیر تکامل اقتصادی محض را تجویز کند براى مبارزۀ سیاسی همان م یک قالب جدید، سعی می
مارتینف، در این لحظه، هنگامی که جنبش انقالبی در حال اعتالست، با پيش کشيدن وظیفٔه باصطالح ویژۀ . کند

  .سازد و هم لیبرال اپورتونیسم می "اکونومیست"راند و آنرا آلت دست هم  مبارزه برای رفرم، حزب را به عقب می

 "خصلت سیاسی دادن به خوِد مبارزۀ اقتصادی"ها را خجوالنه زیر تِز ُپرطمطراق  ه، مارتینف مبارزه برای رفرمدر ادام
) ای تر، صرفاً کارخانه یا درست( های صرفاً اقتصادی رفرم ٬اى گفته باشد و انگار که سخن تازه و ویژه نماید، پنهان می

اما اگر او چیزی ! دقتی بوده شاید دلیلش بی. دانیم چرا او چنین کاری کرده، ما چیزی نمیاینکه . کند را پيشنهاد مى
شاید . داد معنایش را از دست می را مدنظر داشت، آنوقت همٔه تز او ــ که باالتر نقل شد ــ  "ای های کارخانه رفرم"بجز 

اعطا  "امتیازهایی"های اقتصادی ممکن است  زههم مارتنیف به این دلیل چنین کرد که از ديد او حکومت، فقط در حو 
 قانونگذاری حوِل احکام  ٔامکان اعطای چنین امتیازاتی در حوزه. اگر چنین بوده باشد، توهم عجیبی است ٥.کند

اکنون نیز  های مذهبی، سانسور و غیره و غیره نیز امکانپذیر است و هم شالق، گذرنامه، پرداخِت بازخرید زمین، فرقه
، ارزانترین و ) یا امتیازات دروغین( "امتیازات اقتصادی"اعطای  ٬ها نظر حکومت البته از نقطه. اجراست در حال

های کارگر را جلب  توانند امیدوار باشند که اعتماد توده ها می سودمندترین راه است؛ چرا که به کمک آنها  حکومت
ای را   ید تحت هیچ شرایطی، و به هیچ طریقی، زمینهها، نبا به همین دلیل است که ما سوسیال دموکرات. کنند می

ای  های اقتصادی ارزش بیشتری قائلیم، و یا گویا برای آنها جایگاه ویژه باور فراهم کنیم که گویا ما برای رفرم برای این 
که باالتر به مارتینف در رابطه با آن مطالبات مشخص، برای انجام اقدامات قانونگذاری و اداری ــ . گیریم درنظر می

محسوس، و  نتایج معّین  ٔچنین مطالباتی بانگ توخالی نخواهند ماند، چرا که با وعده": نویسد آنها اشاره شد ــ می
اما ما نیز همچون ! اما ما اکونومیست نیستیم، اوه نه "...های کارگر فعاالنه حمایت شوند توانند توسط توده مى

! خزیم می "محسوس"پای نتایج مشخِص  وار زیِر  امثالهم، صرفاً بنده ها و. ام.ها، ار استرووهها،  ها، پروکوُپویچ برنشتاین
نتیجٔه محسوسی را وعده "که هر آن چیزی که ) باتفاق نرسیس توپوریلف(کوشیم به مردم بفهمانیم  ما فقط می

اش را  های کارگر توانایی و گويى تودهکنیم که ت ما فقط داریم آنطور استدالل می! است "بانگ توخالی"صرفا  "دهد نمی
که ) دهند ها بى فرهنگى خود را به آنها نسبت می اند، هرچند که بعضی شان را به اثبات نرسانده های و توانایی(ندارند 

حتی اگر مطلقا وعدۀ هیچ گونه نتایج محسوسی را ندهد ــ اعتراضی علیه اتوکراسی ــ  از هرگونه بطور فعال
  !پشتیبانی کنند

. کشد برای نمونه، اقداماتی را مورد بررسی قراردهیم که خود مارتینف برای خالصی از بیکاری و گرسنگی پیش می
به شکل لوایح (مطالبات مشخص است "ای از  ای که داده بود، مشغول تهیه و تنظیم برنامه بنا به وعده رابوچیه دلو

همیشه "که  ایسکرا، حال آنکه "وعدٔه نتایج محسوس"آنهم با در رابطه با اقدامات قانونگذاری و اداری، ) قانونی؟
کند تا رابطۀ ناگسستنی میان بیکاری  تالش می "دهد را مقدم بر انقالبی کردن زندگی قرار می تعصباتسازی  انقالبی

لیس در ، و یا به افشای پ"گرسنگی در راه است"اخطار دهد که ] مثال[با کلیت سیستم کاپیتالیستی را توضیح دهد، 
یک بخش از جزوۀ  زاریا،را برانگیزاند؛ و  "مقررات موقتی کاِر زندانيان"بپردازد و خشم علیه  "زدگان علیه قحطیجنگ "
! اما خدای من. را که به قحطی اختصاص داشت، بصورت جزوه تبلیغی تجدیدچاپ نماید "بررسی اوضاع داخلی"

ُبعدی بودند، و چه گوش ناشنوایی برای شنیدن آوای  نظِر، تک ناپذیِر ارتدکس و تنگ گرایاِن اصالح چقدر این اصول
                                                            

کنيم که خواستھای معّين اقتصادی به حکومت عرضه نمايند دليلش اين است که  البته اگر ما به کارگران توصيه می": ٤٣صفحه   ٥
   لنين " .حاضر است، از سر ضرورت، امتيازاتی بدھد) خودکامه(حکومت اتوکراتيک  اقتصادیدر حوزٔه 
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مطالبٔه "یرندٔه حتی یک هم دربرگ شان حتی یک مقاله! گویم شان ــ اوه چه می مقاالت! داشتند "خوِد زندگی"
توانید تصورش را بکنید؟ آنها را بايد برای آموختن نزد کریچفسکی و  می! ، با وعده نتایج محسوس نیست"مشخص

کند، و غیره، و  یک پروسۀ رشد هستند، از چیزی که رشد مینتيجه ها،   فرستادند تا یادبگیرند که تاکتیک مارتینف  می
  !قتصادی خصلت سیاسی داداینکه باید به خود مبارزۀ ا

، عالوه بر اهمیت انقالبی !]"علیه حکومت اقتصادی مبارزۀ"[مبارزۀ اقتصادی کارگران علیه کارفرمایان و حکومت " 
سازد که آنها از هرگونه  دائماً این واقعیت را به کارگران خاطرنشان می: اش، از این نظر نیز اهمیت دارد که  بالواسطه

ما این عبارت را  به این جهت نیاوردیم تا برای دفعۀ صدم و هزارم ). ٤٤مارتینف ص ( "بهره هستند بیحقوق سیاسی 
بلکه به این قصد آوردیم تا از مارتینف بخاطر این فرمولبندی جدید و عالی، بطور ویژه  ٬های باال را تکرار کنیم گفته

این پیشنهاد کوتاه و روشن، ! چه جواهرى! به به ،"و حکومتمبارزۀ اقتصادی کارگران علیه کارفرمایان ": قدردانی کنیم
هاى متنوع اکونومیستى، جوهِر اکونوميسم  نظیر، با حذف کلیٔه اختالفات جزئی و سايه روشن با مهارت و استعداد بی

منظور مبارزۀ سیاسی برای تامین منافع عمومی، ب"را بیان کرده است؛ اکونومیسمی که کار را از دعوت کارگران به 
قابل "برد و با قطعنامۀ کنفرانس، مبنی بر  به پیش می» مراحل«شروع کرده، تا تئوری  "بهبود وضعیت همٔه کارگران

ستی  است ونيهمان سیاست تریدیونی، "مبارزه اقتصادی علیه حکومت"! و غیره خاتمه میدهد "ترین وسیله استفاده
  .اردکه هنوز از سیاست سوسیال دموکراسی فاصله زیادی د

 

 چگونه مارتینف به افکار پلخانف عمق بیشتری بخشید - ب
منظور "٦ !های سوسیال دموکرات در جمع ما زیاد شده این روزها چقدر تعداد لومونسف": روزی رفیقی خاطرنشان کرد

 به حقایق بزرگی "لزوماً از طریق تعقل شخصی خودشان"اکونومیسم بود که عدٔه زیادی بسمت  انگیزِ  او تمایل حیرت
بر این  و ) شان تعمق کنند حقوقی انگیزد تا روی مسئلۀ بی از جمله اینکه مبارزۀ اقتصادی، کارگران را برمی( یدهرس

بینی تحقیرکنندٔه نوابغ مادرزاد، به همٔه آن چیزهایی که از تکامل اندیشٔه انقالبی و جنبش انقالبی  اساس، با خودبزرگ
تنها کافیست . استمارتنیف، دقیقاً جزو همین نوابغ مادرزاد -لومونسف .دهند ایی نشان اعتن پیشین حاصل شده، بی

 رسیده  به آن چیزی "با اتکا به عقل خود"نظری بیندازیم تا ببینیم که چگونه  "مسائل مبرم"که به مقالٔه او با عنوان 
ای نیز راجع به او  یعنی کسی که لومونسف ما، بطور طبیعی، کلمه(که مدتها پیش توسط اکسلرود گفته شده بود 

توانیم نسبت به اپوزیسیون این یا آن قشر از  به فهمیدن این نکته کرده که ما نمی شروع ؛ و چگونه مثالً )نویسد نمی
 ٢٤، ٢٣، ٢٢رابوچیه دلو به اکسلرد ص  "پاسخ"این را با  - ٧١، ٦٢، ٦١ص  ٩شمارۀ  رابوچیه دلو(اعتنا باشیم  بورژوازی بی
است، و نه بیشتر؛ چونکه  "آغازیدن"و فقط در حال  "رسیدن"او فقط در حال  کهاما دریغا که . و غیره) مقایسه کنید

در طول سه  .زند حرف می "مبارزۀ اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"آکسلرود را آنقدر کم فهمیده که از  عقايد
به سختی تالش کرده تا آکسلرود را بفهمد، با این وجود، تا به اینجا، او را  رابوچیه دلو ،)١٨٩٨-١٩٠١(سال گذشته 

، همیشه فقط وظایفی را پیش "نظیر بشریت"تواند این باشد که سوسیال دموکراسی،  آیا یک دلیلش می! نفهمیده است
  گذارد که تحقق یافتنی است؟ رویش می

                                                            
٦  Lomonosov دانشمند روسى  
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بلکه در !) که این نصف بدبختی خواهد بود(شان به خیلی چیزها  اعتنایی ها نه فقط بی ولی مشخصۀ لومونسف
حال دیگر این یک بدبختی واقعی است؛ و همین بدبختی است که . شان است اعتنایی شان نسبت به این بی جهل

  : گوید مارتینف لومونسفى می.  های پلخانف، بیهوده بکوشند اندیشه "تعمیق"کند تا برای  وادارشان می

تا به امروز، زمان زیادی ) وظایف سوسیالیستها در مبارزه علیه قحطی در روسیه(از زمان نگارش کتاب پلخانف "
در  ...سوسیال دموکراتهایی که طی دهه گذشته مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر را رهبری کردند . است سپری شده

حاال این سئوال به صدِر مسایل بدل  .اند های حزبی تا به اینجا ناکام بوده تنظیم یک زمینٔه تئوریِک کلى برای تاکتیک
شده  و اگر بخواهيم که چنین زمینٔه تئوریکی را فراهم نماییم، باید مطمئناً آن اصول تاکتیکی را که زمانی توسط 

تعریف حاضر ما در تمایز میان ] البته... [ای تعمیق ببخشیم  مالحظهپلخانف تکامل داده شده بود، بطور قابل 
مارتینف، کلمات پلخانف را نقل مى [، باید با آنچه که پلخانف گفته بود، متفاوت باشد  ٧پروپاگاندا و آژیتاسیون

یک یا چند ایده را کند؛ یک آژیتاتور فقط  های متعددی را به یک یا چند نفر معرفی می پروپاگاندیست ایدهیک " :)کند
هایی از  ا کلیت یا بخشياز پروپاگاندا ما  توضیِح انقالبی سیستم اجتماعی موجود ــ . "کند به تودٔه مردم معرفی می

از آژیتاسیون، . های وسیع انجام شود سازی آحاد یا توده یم، اعم از اینکه این کار به شکِل آگاهفهم میرا های آن ــ  جلوه
دخالت  ترغيب به و  های عملِی مشخص و معین ها به فعالیت ، ما فراخواندِن توده!)کذا(کلمه به معنای اخص 

  " .درک مى کنيممستقیم انقالبی پرولتاریا در حیات اجتماعی را 

گوییم که به لطف مارتینف، ترمینولوژی  ما به سوسیال دموکراسی روسیه و نیز سوسیال دموکراسی جهانی تبریک می
به همراه پلخانف و تمام رهبران جنبِش طبقه کارگر (تا به اینجا ما  .ترى یافتند تر و عمیق اتب دقیقجدید، و بمر 

کند، باید ماهیِت کاپیتالیستی  کردیم که آن پروپاگاندیستی که برای مثال روی مسئلۀ بیکاری کار می فکر می) جهانی
جامعۀ مدرن، ضرورت تحول جامعه به جامعۀ ناپذیری آنها در  ها را توضیح دهد، و از علِت اجتناب بحران

و خیلی زیادی را معرفی کند تا  "های متعدد ایده"بطور خالصه، در واقع، او باید . سوسیالیستی و غیره سخن بگوید
اما آژیتاتوری که در رابطه با همان موضوع . ، کلیت ایده را بطور کامل درک کنند)بالنسبه(نهایتا فقط چند نفری 

گزیند که برای بخش وسیعی از مخاطبینش آشنا و بدیهی  کند، برای توصیف مسئله، واقعیتی را برمی فعالیت می
است؛ مثِل ُمردن خانوادۀ کارگِر بیکار در اثر قحطی، رشد بینوایی و غیره، و با استفاده از این واقعیت ــ که برای همه 

کند؛ مثال برای آنکه نشان دهِد  می "ها توده"به  نفردیک ایدٔه مشده است ــ تمام مساعی خود را صرف معرفی  شناخته
که تضاد میان رشد ثروت و رشد فقر تا چه اندازه نامعقول است، خواهد کوشید تا حس ناخشنودی و خشم علیه این 

این، بنابر  .سپارد تر این تضاد را به پروپاگاندیست می ؛ ولی توضیح کاملبرانگیزاند ها نابرابرِی دهشتناک را در توده
های مورد نیاز  توانایی. کند کار می شفاهی و آژیتاتور با سخنان چاپیپروپاگاندیست بطور عمده با حروف 

را  ٨، و ِبِبل  و گدتمثالً کائوتسکی و الفارگ را پروپاگاندیس. های آژیتاتور تفاوت دارند پروپاگاندیست با توانایی
ها  فراخواِن توده"تعیین یک حوزٔه سوم یا کارکرد سوم از فعالیت عملی، و در درون آن گنجاندن . دانیم آژیتاتور می

یا بطور طبیعی و  ٬بمثابه یک عمل منفرد "فراخوان"معنی است؛ زیرا  بسیار بی " برای انجام اقدامات معین و مشخص
. است یک کارکرد اجراییصرفا  و ياپروپاگاندایی و نطق آژیتاسیونی  مقاالت تئوریک، جزوهٔ مکمل  ٬یا از سر ضرورت

 ،ها تئوریسن. برای مثال، مبارزٔه فعلی سوسیال دموکراتهای آلمان، علیه مالیات بر غالت را مورد بررسی قرار دهیم
اردادهای تجاری و نویسند، و برای مثال مردم را به مبارزه علیه قر  مقاالت تحقیقی دربارۀ سیاست تعرفه گمرکی می

                                                            
حال . ھر دو در واقع ھمان پروپاگاندا معنى مى دھندکه  ،ترويج و تبليغ استفاده شدهاز لحاظ لغوى در ترجمه ھاى فارسى از   ٧

  .آژيتاسيون بيشتر به معنى تھييج استآنکه 
٨   Guesde  
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های  ای، و آژیتاتور آنرا در نطق پروپاگاندیست همین کار را در نشریات دوره. "خوانند فرامی"در دفاع از تجارِت آزاد 
های دادخواست علیه باالبردن  ی لیستها امضا توده "عمل مشخص"در شرایط فعلی، . دهد اش انجام می عمومی

ها،  فراخوان این آکسیون بطور غیرمستقیم از طرف تئوریسین. تاک استارسال آنها به رایشمالیات بر غله و 
های دادخواست را برای امضاء به  ها و آژیتاتورها، و بطور مستقیم از طرف کارگرانی آمد که لیست پروپاگاندیست

پروپاگاندیست شان  هر دوی -، کائوتسکی و ببل "مارتینفترمینولوژی "بنا به . برند می خصوصىها و منازل  کارخانه
  اینطور نیست؟. هستند، حال آنکه امضاءکنندگان دادخواست آژیتاتور هستند

یوهان . است "بالهورنینگ"الفظی آن  این نمونٔه آلمانی، یک کلمۀ آلمانی را به ذهنم تداعی کرد که ترجمۀ تحت
به رسم آن ایام ــ او تصویر   یک ناشر الیپزیکی در سدۀ شانزدهم بود که کتاب کودکانی منتشر کرد که در آن ــ  ٩بالهورن

: او روی جلد کتاب، نوشت. خروسی را کشید که پاهایش سیخ نداشت و یک جفت تخم مرغ کنارش بود
تر  را، که در واقع خراب " تصحیح"ین گونه ها ا از آن زمان به بعد، آلمانی. "یوهان بالهورن توسط شده تصحیح نسخه"

پلخانف را دید و  افکار "تعمیِق بیشتر"ها را برای  توان تالش مارتینف نمی و. نامند می "بالهورنینگ"کردن است 
 .اختیار به یاد بالهورن نیافتاد بی

نف در پانزده سال پیش، تنها به یک نظیر پلخا" ایسکراکرد؟ تا نشان دهد که  "ابداع"پال را  و  چرا لومونسِف ما این پرت
الاقل در زمان حاضر، وظایف پروپاگاندیستی، وظایف آژیتاسیونی را به پشت  ایسکرا،در "). ٣٩ص ( "جنبه توجه دارد

چون بشر (اخیر را از زبان مارتینف به زبان عامیانٔه بشری ترجمه کنیم   اگر بخواهیم موضع ).٥٢ص ( "رانده اند صحنه 
، وظایف ایسکرابا وجود : به نتیجه زیر خواهیم رسید!) های جدیداً ابداع شده را بیاموزد هنوز نرسیده تا واژه

ولت، بمنظور انجام اقدامات ارائٔه مطالبات مشخص به د"پروپاگاندای سیاسی و آژیتاسیون سیاسی، وظیفٔه 
 - "های اجتماعی مطالبات برای رفرم"یا همان ( "دهند نتایج معیِن محسوسی را وعده می"که  "قانونگذاری و اداری

مارتینف نرسیده استفاده  سطحالبته اگر اجازه داشته باشیم تا الاقل برای یکبار، واژه کهنۀ بشر قدیمی را که هنوز به 
  :کنیم تا این تز را با قطعۀ زیر مقایسه کند به خواننده پیشنهاد می. راند نه میرا به پشت صح) کنیم

شان بر مزایای  کند تاکید دائم چیزی که ما را متعجب می] های انقالبی های سوسیال دموکرات برنامه[ها  در این برنامه"
به  ]شان به دليل نهیلیسم انقالبی[ است؛ هر چند که آنها ]که در روسیه وجود ندارد[فعالیت کارگران در پارلمان 

که در روسیه [پردازند  قانونگذارِی صاحبان مانوفاکتور ــ که به امور کارخانه میامع اهمیت شرکت کارگران در مج
  " ...اعتنا هستند های محلی و شهری، کامال بی و یا الاقل راجع به اهمیت شرکت کارگران در انجمن]... وجود ندارند

تر بیان  تر و روشن پرده مارتینف با درک خودش کشف کرد، بی-ای را که لومونسف نویسنده این قطعه همان ایده
  . است. م.، ر)١٥ص ( "ضمیمۀ جداگانۀ رابوچایا میسل"اسم این نویسنده در . کند می

  

 "فعالیت انقالبی آموزش "های سیاسی و  افشاگری - ج
اش  را علیه ایسکرا ارائه کرد، در واقع تمایل قلبی" های کارگر ه ارتقای فعالیت تود"وقتی مارتینف تئوری خود مبنی بر 

وسیلۀ تحریِک این فعالیت و نیز " ترین قابل استفاده"به تقلیل این فعالیت را افشا نمود، زیرا اعالم کرد که مهمترین و 
این یک . دانند ها آنرا ارجح می بارزۀ اقتصادی است که همٔه اکونومیستبخشی به حوزٔه عمل آن، همان م وسعت

ارتقای فعالیت "در جهان واقعی، . وجه مخصوص مارتینف نیست خطای رایج است، و دقیقا از این نظر، به هیچ
                                                            

٩   Johann Ballhorn  
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مینۀ آژیتاسیون سیاسی مبتنی بر یک ز "پذیر است که فعالیت مدنظر به  فقط در صورتی امکان" های کارگر ه تود
های  شرط اساسی برای توسعٔه ضرورِی آژیتاسیون سیاسی، سازمان دادِن افشاگری. محدود نشده باشد" اقتصادی

توانند در حوزٔه آگاهی سیاسی  ها می ها ــ و نه راه دیگری ــ توده تنها از طریق همین افشاگری. جانبۀ سیاسی است همه
دموکراسی  ُکل، چنین فعالیتى یکی از مهمترین کارکردهای سوسیالاز اینرو، در . و فعالیت انقالبی آموزش ببینند

کند، بلکه صرفا مسير و حوزه آن را  لزوم افشاگریها را حذف نمی  وجه که حتى آزادی سیاسی به هیچچرا جهانی است؛ 
رای افشاگریهای ناپذیری که در کارزاِر خود ب از اینرو، حزب آلمانی، بویژه به لطف انرژی خستگی .دهد کمی تغییر می

آگاهی طبقه کارگر . اش را تقویت نموده و بر دامنٔه نفوذش بیافزاید سیاسی بکار گرفته، توانسته بخصوص مواضع
موارد استبداد، ستم،  همٔه کارگران آموزش ديده باشند که نسبت به یک آگاهى راستين باشد مگر اینکه  تواند نمی

شوند ـــ واکنش نشان دهند، بعالوه آنها باید  ای روا می نکه در حق چه طبقهاعتنا به ای خشونت و سوءاستفاده ـــ بی
تواند  های کارگر نمی آگاهی توده .آموزش ديده باشند که از ديدگاه سوسیال دمکراسی برخورد کنند، و نه غیر از آن

و مهمتر از همه، آگاهی طبقاتی راستين باشد مگر آنکه کارگران یاد گرفته باشند که براساس وقايع مشخص، 
مظاهِر حیات فکری، اخالقی و  تمام از طبقات دیگر جامعه را در هر یکرويدادهاى سیاسی و روزانه، موقعیت 

شان مورد مشاهده قرار دهند؛ مگرآنکه آنها در عمل بياموزند که چگونه  تحليل ماتریالیستی و ارزیابی  سیاسی
کسانی که توجه، . طبقات، اقشار و گروههای مردم را بکار بگیرند جوانب حیات و فعالیِت  ماتریالیستِی از کلیٔه 

دارند، سوسیال دموکرات  مشاهده و آگاهی طبقۀ کارگر را منحصرا ــ و یا حتی عمدتا ــ به خود طبقه کارگر معطوف می
درک  ٬درک تئوریکنیستند؛ زیرا خودآگاهى طبقۀ کارگر نه فقط محدود به يک درِک روشن تئوریک ــ یا شايد  بیشتر از 

طبقات مختلف جامعه مدرن  نيز قرار دارد که در  همهعملی ــ بلکه در یک رابطٔه تنگاتنگ با درک روابط موجود بین 
های ما در باب این  و به همین خاطر، موعظٔه اکونومیست. آید اندوزی در حیات سیاسی بدست می جریان تجربه

 ]نتايج[اهميت ها به جنبش سیاسی است، بلحاظ   جلب توده ٔرین وسیلهت مفهوم که مبارزۀ اقتصادی قابل استفاده
برای اینکه یک کارگر بتواند سوسیال دموکرات بشود، باید تصویر  .بخش و ارتجاعی است آن، شدیداً زیان  عملی

مان در خان های اجتماعی و سیاسی مالک و کشیش، اعیان و دهقان، دانشجو و بی روشنی از ماهیت اقتصادی و جنبه
هایی که هر طبقه و هر قشر  ها و مغلطه کالم شناسد، بتواند تکیهبرا   هرکدام  ذهنش داشته باشد، نقاط ضعف و قّوت

کند، تمیز دهد، و دریابد که کدام  اش را استتار می و واقعی "کردار باطنی"و   شان تمایالت خودپسندانه به کمک
از هیچ  "تصویر روشن"ولی این . شود قوانین مشخص بازتاب داده میمنافع و به چه طریق، توسط نهادهاى معین و 

های زنده و از افشای آن چیزهایی که در لحظۀ حاضر در پیرامون  توان از مثال آن را فقط می. آید کتابی به دست نمی
کنان ــ و از  پچ چه بسا پچ  کند ــ شان بحث می دهند، و از آن چیزهایی که هر کس به شيؤه خودش در باره ما ُرخ می

شوند،  ر این یا آن گزارش آماری، در این یا آن حکم دادگاه و غیره و غیره بیان میآنچیزهایی که در این یا آن واقعه، د
ها در جریان فعالیت  موزش تودهآبرای  ای پایه جانبۀ سیاسی، شرط ضروری و این افشاگریهای همه. کسب نمود

  .انقالبی است

های مذهبی، شالق خوردن دهقانان،  فرقه چرا کارگران روسی در تقابل با رفتار بیرحمانۀ پلیس با مردم، اذیت و آزار 
ترین ابتکارات فرهنگی و غیره، هنوز فعالیت انقالبی چندانی  گناه انگیز، شکنجۀ سربازان، تعقیب بی سانسور نفرت

کند؟ آیا علتش این  نمی "تحریک"آنها را به چنین کاری  ،"مبارزۀ اقتصادی"آیا دلیلش این است که دهند؟  نشان نمی
چندانی ببار  "مثبت"دهند؟ آیا دلیلش این است که نتایج  نمی" وعدٔه نتایج محسوس"کارها،  است که این

گردن دیگران است، يعنى صرفا به معنی انداختن تقصیر به  ای کنم که پذیرش چنین عقیده تکرار می آورند؟ نمی
مان از   ماندن ید خودمان را، و عقبما با .!)بخوان برنشتاینیسم( شان  بینی خود های کارگر بخاطر کوته سرزنش توده
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هاى شرم آور را به اندازٔه کافی  ایم امر افشاى اين بى عدالتى ای را سرزنش کنیم چرا که تاکنون قادر نبوده جنبش توده
، آنوقت )که باید بکنیم و به انجام آن قادریم(اگر این کار را بکنیم . گسترده، موثر و سریع سازماندهی کنیم

مذهبی، دهقانان و   های که دانشجو، پیروان فرقه احساس خواهد کرد ترین کارگر نیز خواهد فهمید و یا مانده عقب
عدالتی همان نیروهای سیاهی هستند که در هر قدم از زندگی، بر خود وی ظلم و فشار  نویسندگان هم مورد آزار و بی

برای واکنش نشان دادن ُپرخواهد شد، و آنوقت وقتی که احساسش کرد، خودش از یک اشتیاق قوی  .کنند وارد می
، و روز دیگر جلوی ساختمان ]هیاهو راه بیاندازد[خواهد دانست چگونه در یک روز، علیه سانسور صدایش را بلند کند 

هایی را که در ردای کشیشی به  فرمانداری ــ که خیزش دهقانی را سرکوب کرده ــ  تظاهرات نماید و روز دیگر ژاندارم
های کارگر خیلی  توده برایما در رابطه با افشای همٔه مسایل ممکن  .گیزاسیون مقدس مشغولند، تأدیب کند و غیرهان

دانیم، و بطور خودانگیخته   خود نمی اکید یفاوظرا جزو  خیلی از ما حتی اینکا. ایم کم ــ و تقریبا هیچ ــ کاری نکرده
در چنین شرایطی گفتن اینکه . رویم ای می محدود زندگی کارخانه ، در محیط"کنندٔه روزمره مبارزۀ کسل"بدنبال 

کننده  دهد تا اهمیت سیر پیشروانٔه مبارزۀ کسل از طریق تبليغ عقايد درخشان و جامع، این تمایل را نشان می ایسکرا"
ندگی خود ما ما عقب بردن حزب، و دفاع  و تجلیل از عدم آمادگی و عقب) ٦١مارتینف ص (٬" روزمره را تقلیل دهد

 .است

 های ها به عمل باید گفت که بمحض جان گرفتن آژیتاسیون سیاسی ُپرانرژی و افشاگری با فراخوان تودهدر رابطه  اما
مچ مجرم را گرفتن و افشای بالفاصله او در مأل عام، به خودی . این امر بخودی خود متحقق خواهد شدزنده و موثر، 

توان دقیقاً گفت چه کسی  اثر این امر غالباً چنان است که بعدها نمی .رتر استموث "فراخوانی"خود از هر تعداد 
، ]عمل، فعالیت[دعوت به آکسیون . ها را فراخواند و چه کسی فالن یا بهمان نقشۀ را برای تظاهرات کشید و غیره توده

ود؛ تنها کسانی که خودشان تواند در محِل عمل انجام ش نه بطور کلی بلکه بطور مشخص، بمعنی اخص کلمه، فقط می
- نویسندگان سوسیال ،کار ما. توانند چنین دعوتی را فرابخوانند کنند، آنهم بالواسطه، می در آکسیون شرکت می

  .دادن به افشاگریهای سیاسی و آژیتاسیون سیاسی است بخشیدن و قّوت دادن، دامنه دمکرات عمق

تا در  فراخواند کارگران را» وقایع بهار«از  پیش که  ای تنها روزنامه :"فراخوان به عمل"در بارٔه  و اما یک اشاره گذرا
داد ــ منظورم  ای بطور فعال دخالت کنند که البته وعدٔه هیچگونه نتایج محسوسی را به کارگران نمی مسئله

ژانویه راجع به  ١١بالفاصله بعد از انتشار دستورالعمل مورخ . بود ایسکراوظیفٔه دانشجویان در ارتش است ــ  نظام
ماه  ٢شمارۀ (راجع به آن چاپ کرد  ای مقاله ایسکرا، "وظیفه در ارتش دانشجو برای انجام نظام ١٨٣اعزام "

، و بطور علنی "کارگران به کمک دانشجویان بشتابند"که   فراخوان داد آغاز تظاهرات، آشکارا پیش از و )فوریه
شود این  چطور می: پرسیم ما می .را فراخواند تا نسبت به این اقدام گستاخانٔه دولت واکنش نشان دهند "مردم"

، آنهم بمثابه یک شکل "فراخوان به عمل"رغم این همه پرچانگی مارتینف روی  را توضیح داد که علی  واقعیت برجسته
نظری مارتینف نیست که  بعالوه، آیا این از سِر کوته گوید؟ ویژه از فعالیت، حتی یک کلمه راجع به این فراخوان نمی

وعدٔه نتایج محسوس "نامد آنهم به این دلیل که مردم را به مبارزه برای مطالباتی که  را یک بعدی می ایسکرا
   خواند؟ فرانمی "دهند می

ولی . آوردند انده درمیم موفق بودند چونکه خود را به رنگ کارگران عقب رابوچیه دلوهای ما، از جمله  اکونومیست
همٔه حرفهایی که در بارٔه ) که تعداد اینگونه کارگران در حال افزایش است(دموکرات، کارگر انقالبی  کارگر سوسیال

گینانه رّد خواهد کرد، زیرا خواهد فهمید که این  است و غیره را خشم "وعدۀ نتایج محسوس"مبارزه برای مطالبات با 
چنین کارگری به ناصحین خویش در  .ى قدیمی راجع به افزودن یک کوپک به یک روبل استنیز یکی از همان آوازها
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تان سرباز  اید آقایان، از انجام وظایف اصلی بیهوده سرتان را شلوغ کرده: خواهد گفت رابوچیه دلوو  رابوچایا میسل
ای  هیچ چیز هوشمندانه. آییم میاش بر کنید که خودمان بخوبی از عهده زنید و از سر تعصب در کاری دخالت می می

ها، خصلت سیاسی دادن به خوِد مبارزۀ اقتصادی است، وجود  در ادعای شما دال بر اینکه وظیفۀ سوسیال دموکرات
زیرا در سراسر جهان، از جمله در . ها این نیست ندارد؛ این صرفا آغاز کار است، وظیفۀ عمدۀ سوسیال دموکرات

آموزند که  و کارگران خودشان می دهد می است که به مبارزۀ اقتصادی جنبۀ سیاسی پلیسروسیه، این اغلب خود 
را که شما آنچنان  "مبارزۀ اقتصادی کارگران علیه کارفرمایان و حکومت" ١٠.کند حکومت از چه کسانی پشتیبانی می

دورافتاده، توسط خوِد  اید، در سراسر روسیه، حتی در اکثر نقاط بزرگ مى کنيد که گویا آمریکای جدیدی کشف کرده
اند، در جریان است؛ با آنکه تقریباً هيچ چیزی راجع به سوسیالیسم به  کارگرانی که راجع به اعتصابات شنیده

کشیدن مطالبات مشخصی که وعدۀ نتایج محسوس  را که درنظر دارید با پیش "فعالّیتی"آن . شان نخورده است گوش
، و از طریق طرح اتحاديه اىاکنون در جریان فعالیت محدود و روزمرۀ  همدهند در ما برانگیزانید، خودمان،  می

فعالیتی برایمان  چنین ولی. کردگان، سرگرم انجامش هستیم مطالبات مشخص، و غالبا بدون هرگونه کمک از تحصیل
 محض سیرمان کنند؛ ما "اقتصادی"کند؛ ما بچه نیستیم که با یک ظرف کوچک فرنی از سیاست  کفایت نمی

جوانب حیات سیاسی را یادبگیریم  همۀخواهیم جزئیاِت  دانند، بدانیم، ما می خواهیم آنچه را که دیگران می می
برای اینکه بتوانیم اینکار را انجام دهیم، باید که روشنفکران . در هر واقعۀ سیاسی منفردی شرکت کنیم فعاالنه و

دانیم و هرگز  که هنوز نمی بگويندو بیشتر از چیزهایی برای ما  ١١.دانیم، حرف بزنند کمتر از چیزهایی که پیشاپیش می
توانید این دانش را  کردگان می شما تحصیل. آموزیم، یعنی از دانش سیاسی نمی "اقتصادی"در کارخانه و از تجربۀ 

به حال شماست که آن را بما منتقل کنید، صد برابر و هزار بار بیشتر از آنچه که تا  وظیفهٔ کسب کنید، و این 
کننده هستند،   که اکثر اوقات کسل(اید؛ و شما باید آنها را به ما برسانید، نه تنها به شکل جزوات و مقاالت  کرده

از حکومت و کارهایی که طبقات حاکم  در حال  صریح های افشاگری ، بلکه دقیقا بشکل)صراحت کالم ما را ببخشید

                                                            
در برابر جنبش   آنھم به موثرترين شکل ممکن، بيانگر ُکرنش "دادن جنبۀ سياسی به خوِد مبارزۀ اقتصادی"مطالبٔه   ١٠

به گيرد؛  خصلت سياسی بخود می بطور خودانگيخته مبارزۀ اقتصادی در اکثر موارد،. در حوزٔه فعاليت سياسی است خودانگيخته،
. ، و بدون مداخلۀ سوسيال دموکراتھای مسلح به آگاھی طبقاتی"کردگان ھای انقالبی يعنی تحصيل باسيل"عبارت ديگر بدون مداخلۀ 

با اينحال وظيفۀ . سوسياليستھا، خصلت سياسی بخود گرفت  برای مثال مبارزۀ اقتصادی کارگران انگليسی بدون ھر گونه مداخلهٔ 
سياست تريديونيونيستی به مبارزۀ  تبديلگيرد؛ وظيفۀ آنھا  تاسيون سياسی بر زمينۀ اقتصادی پايان نمیسوسيال دموکراتھا با آژي

شود در  ھای آگاھی سياسی که توسط مبارزۀ اقتصادی در کارگران ايجاد می از جرقه برداری بھرهسياسی سوسيال دمکراتيکی، و 
ھا، ارتقاء و برانگيختن  در عوض، قصد مارتينف. است دموکراتيک سوسيال جھت ارتقای آگاھی کارگران به سطح آگاھی سياسی

و تکراِر مکرر ــ به  ُکرنش در برابر خودانگيختگیبلکه قصدشان  سطح آگاھی سياسی خودانگيخته و بيدارکنندٔه کارگران نيست،
بار  تاسف. قوقی سياسی خود را دريابندح مسئۀ بیکند تا  می "وادار"کارگران را آور ــ اين حرف است که مبارزۀ اقتصادی  حد تھوع

به فھميدن وظايف سوسيال  "وادار"تواند شما را  است آقايان، که اين بيداری خودانگيخته آگاھی سياسی تريديونيونيستی نمى
  لنين. کند تان  دمکراتيک

کی است، به دو شاھد ارجاع ھا بر واقعيت مت برای اثبات اين امر که اين سخنان خيالی يک کارگر، خطاب به اکونوميست  ١١
شاھد اول . ھستند "انديشان جزم"دھيم که مسلماً دانش مستقيمی از جنبش کارگری دارند و کمتر از ھمه مايل به جانبداری از ما  می

نويسندۀ يک  -شاھد اول . و دومی يک تروريست است!) داند را يک ارگان سياسی می رابوچيه دلوکه حتی (يک اکونوميست است 
 ٦است که در شمارۀ  "جنبش کارگری پترزبورگ و وظايف عملی سوسيال دموکراسی"گو و زنده با عنوان  الۀ کامال حقيقتمق

 ،بقيۀ تودۀ کارگر) ٣اليه ھاى بينابينى  ) ٢انقالبيون مسلح به آگاھی طبقاتی ) ١: او کارگران را به سه گروه. چاپ شد رابوچيه دلو
رابطۀ موجود ميان منافع فوری خودش و شرايط عمومی اجتماعی را مدتھاست که  "ھاى بينابينى او مى گويد اليه .کند تقسيم می

سخت ' رابوچايا ميسل... "دھد تا به منافع فوری اقتصادی خود؛ درک کرده اند غالباً به مسائل حيات سياسی بيشتر عالقه نشان می
دانيم، و  کند، آنھم مطالبی را که مدتھاست می دائماً و مکرراً تکرار میمطلب را يک ": مورد انتقاد قرار مى گيرد و گفته مى شود

تر  و جوان تر  حتی بخش سوم نيز که حساس). ٣٠- ٣١ص ( "ھای سياسی ھم چيزی ندارد حتی در بررسی"، "ايم مدتھا پيش خوانده
ای  کردن به ادبيات سياسی دارند، به شيوه پيدا اند و تقريباً بسختی فرصتی برای دست ھستنند و کمتر توسط ميخانه و کليسا فاسد شده

و اما . انديشند آورند، می ھای دانشجويی بدست می گريخته از خيزش کنند و حول اطالعاتی که جسته  آشفته بحث سياسى می
ـ ولی نه شھر خوانند ـ آنھا راجع به جزئيات زندگی در کارخانه، در ساير شھرھا را يکی دو بار می: نويسد تروريست اينطور می

يعنی اينکه .. در روزنامۀ کارگری چيزی نگفتن از حکومت ... يابند کننده می خوانند چون آنرا کسل خودشان ــ و بعدتر ديگر نمی
رولوسيونر -از انتشارات گروه سوسيال سوابودا،. (»کارگران بچه نيستند... شود به کارگر بچشم يک کودک خردسال نگريسته 

  لنين). ٦٩- ٧٠ص 
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ارتقای فعالیت "این وظیفه کنید و کمتر راجع به بیشتر وقف  .هستندحاضر در تمام شئون زندگی در حال انجامش 
و ما کامال قادریم تا با مبارزۀ . هستیم فعالکنید  ما بسیار بیشتر از آنچه که فکر می. حرف بزنید "های کارگر توده

کار شما نیست که این . دهند حمایت کنیم نمی "نتایج محسوسی"علنی در خیابانها، حتی از مطالباتی که وعدۀ هیچ 
کمتر در برابر  .فعالیت دقیقا همان چیزی است که خود شما فاقد آن هستیددهید چون  "ارتقاء"مان را  فعالیت

  !باشید، آقایان خودتان خودانگیختگی ُکرنش کنید و بیشتر بفکر ارتقای فعالیت

  

 چه وجه مشترکی بین اکونومیسم و تروریسم وجود دارد؟ - د
، به نظر یک اکونومیست و یک تروریست غیرسوسیال دموکرات استناد کردیم که معلوم شد ویسآخرین پانما در 

درونی ضروری ــ و نه تصادفی ــ   در صحبت کلی باید گفت که بین این دو یک رابطهٔ . بودند عقیده  تصادفاً باهم هم
جا بویژه در رابطه با مسئلۀ آموزِش  میناش صحبت خواهيم کرد، اما این موضوع باید در ه وجود دارد که بعدا در باره

ها ُکرنش در برابر خودانگیختگی است که در فصل گذشته بمثابٔه یک  ريشٔه اکونومیست. فعالیت انقالبی بررسی شود
. اکنون قرار است که تأثیر آنرا بر فعالیت سیاسی و مبارزۀ سیاسی مورد بررسی قرار دهیم. پدیدۀ عمومی مرور کردیم

اصرار  "کنندٔه روزمره مبارزۀ کسل"تواند متناقض جلوه کند زیرا میان کسانی که بر  خست، ادعای ما میدر نگاه ن
اما تناقضی در . دهند، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد ورزند و آنهایی که  فراخوان به از خودگذشتگی فردی می می

: آورند خودانگیختگی سِر تعظیم فرود میها صرفاً در دو قطب مختلِف  ها و تروریست اکونومیست. کار نیست
ها در مقابل خودانگیختگی ُپرشور  و تروریست "صجنبش کارگری ساده و خال"ها پیش پای خودانگیختگِی  اکونومیست

روشنفکرانی که فاقد توان یا فرصت برای پیوندزدن مبارزٔه انقالبی با جنبش کارگری و تبدیل آن به یک کلّیت یکپارچه 
 .هستند

اند، و یا آنانی که هرگز  شان از دست داده شان را به یافتن مفّر برای اطفاء خشم و انرژی انقالبی برای کسانی که ایمان
از اینرو، هر دو . حل دیگری بیاندیشند اند، حقیقتاً دشوار است که غیر از ترور به راه پذیربودِن آن باور نداشته به امکان

اجازه بدهید : برنامۀ مشهور کردو سازی بر عملی سرآغاریختگی، چیزی نیست بجز شکل از ُکرنش در برابر خودانگی
خواهم که  عذر می کردواز نویسندٔه . را به پیش ببرند "تبارزه اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومم" که خود کارگران

نیز اظهار  کردوداریم، چونکه کنم که حِق انجام این کار را  فکر می! نظراتش را با سخنان مارتینف بیان کردم نقطه
و به روشنفکران اجازه " رودرروى رژیم سیاسی قرار خواهند گرفت"کند که کارگران در جریان مبارزۀ اقتصادی  می

کامالً منطقی  استنتاجاین یک ! خواهند داد تا مبارزۀ سیاسی را با توان خودشان ــ البته با توسل به ترورــ به پیش ببرند
به سازی این برنامه، خودشان  آغازکنندگان عملیحتی اگر که یر است که باید بر آن اصرار ورزید، ناپذ و اجتناب

فعالیت سیاسی منطق خود را دارد، و آن مستقل از آگاهی کسانی است که با . ضروری بودن آن پی نبرده باشند
راه جهنم با . دهند می صادی فراخوانترین نّیات يا به ترور و یا به خصلت سیاسی بخشیدن به خود مبارزۀ اقت عالی

مسیر کمترین " تواند کسی را که بطور خودانگیخته در است، و در این مورد، نّیات خیر نمی نّیات خیر سنگفرش شده
طبیعتاً تصادفی نیست که بسیاری از . دهد  شود، نجات کشیده می  بورژوایی محض کردو و به راه برنامۀ، "مقاومت

با دل و جان، با ترور سمپاتی  –زنند  لیبرالهای قسم خورده و لیبرالهایی که ماسک مارکسیستی می -لیبرالهای روسیه 
 .کوشند تا روحیٔه تروریستی را که این روزها رونق گرفته، بپرورانند دهند و می نشان می

عین حال گنجاندن  جانبٔه جنبش کارگری، و در  رولوسيونر سوابودا، با هدف مساعدِت همه- تاسیس گروه سوسیالیست
و نیز به اصطالح رهایی از سوسیال دموکراسی، یک بار دیگر صحت دوراندیشی شگرف آکسلرد را اش  برنامهترور در 
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در (کرده بود  مو به مو پیشگویی،  اينگونه نتايج تزلزالت سوسیال دمکراتیک را ١٨٩٧اواخر سال اثبات کرد؛ که در 
همٔه منازعات و اختالفات . شهورش را طرح کردم" دو دورنماى" همان زمان که؛ )های کنونی وظایف و تاکتیکجزؤه 

شود، از این دو  های روسیه شکل گرفتند، همانند گیاهی که از بذر آغاز می بعدی که بین سوسیال دموکرات
دانگیختگی یی که در مقابل خو رابوچیه دلوشود چرا  با عطف به این نقطه نظر، آشکار می ١٢.گیرند نشات می دورنما

همینجا بسیار . هم تاب مقاومت را از دست داد تاب ایستادن نداشت، در مقابل خودانگیختگی، تروریسم اکونومیسم
را در دفاع از تروریسم خاطرنشان کنیم که نه تنها بطور کامل نقش بازدارندٔه  سوابوداجالب است که استدالل ویژٔه 

این  .)٦٤ص  احیای انقالبیگری،(ورزد  آن تاکید می "نقش تحريک کننده اهمیت"کند، بلکه بر  تروریسم را انکار می
 ماقبل سوسیال(یک صفت مشخصه است چون در وهله اول نمایندٔه یکی از مراحل ازهم پاشى و افول آن سیکل قدیمی 

حکومت را با  توان اعتراف به اینکه ديگر نمی. ورزید های سنتی است که بر تروریسم اصرار می از ایده) دموکراتیک
ترور ترساند و درنتيجه برانداخت، به معنی محکوم کردن کامل ترور است بمثابه یک حوزٔه مبارزه که برنامه تاييد 

، "آموزش فعالیت انقالبی"ای از عدم درک وظایف فوری ما در رابطه با  ثانیاً این امر بعنوان نمونه. کرده باشد
های قوی  جنبش طبقه کارگر و اعطای انگیزه "تحريک"ای برای  سوابودا از ترور بعنوان وسیله. کند تر جلوه می شاخص

] عدالتی بی[حرمتی  آیا بی. کند، دشوار است تصورکردن استداللی که خودش را عمیقا نفی می  .کند به آن، دفاع می
ابداع کرد؟ از طرف دیگر، آیا آشکار  "تحريکات" ید وسائل ویژه برایناکافیست که با در زندگی همٔه مردم روسیه آنقدر

چرخاندن انگشتان " توانند بشوند، با شوند یا نمی نمی برانگیخته نیست کسانی که اصوالً توسط استبداد روسی
تند به تماشای چند تروریستی که درگیر نبرد تن به تن با حکومت هس] تفاوتی کنایه از خودنسردی و بی[ "شست

های اجتماعی در زندگی در روسیه شدیدا برانگیخته  های کارگر از پلیدی واقعیت این است که توده ایستند؟ می
شوند ولی بقول معروف ما قادر نیستیم همه این قطرات و نهرهای خشم مردم را که بمراتب بزرگتر از تصورات ما  می

سیل بدل  نکه همۀ اینها باید یکجا جمع شوند و به یکاز شرایط زندگی روسی هستند جمع و متمرکز کنیم، حال آ
قابل اجرا بودن این امر با رشد جنبش طبقه کارگر و اشتیاق کارگران ــ که در باال خاطرنشان شد ــ به ادبیات . گردند

یدن از طرف دیگر، فراخوان به ترور و فراخوان برای خصلت سیاسی بخش. سیاسی، بطور انکارناپذیری اثبات شده است
ای است که در حال حاضر در برابر  ترین وظیفه از مبرم روی طفره به خوِد مبارزۀ اقتصادی، صرفا دو شکل مختلف از

را  کند تا ترور آرزومی سوابودا. جانبۀ سیاسی است  انقالبیون روسیه قرار دارد، که آنهم سازمان دادن آژیتاسیون همه
ها آغاز شود،  بمحض آنکه آژیتاسیون فشرده و ُپرحرارتی بین توده"کند  میاف آژیتاسیون سازد و از اینرو اعتر   جایگزین

کند که هم  همین امر دقیقا اثبات می). ٦٨ص  احیای انقالبیگری،( "کارکرد برانگیزانندٔه ترور خاتمه خواهد یافت
 از ای که مدارک برجستهگیرند، علی رغم  کم می را دست ها ها، فعالیت انقالبی توده ها و هم اکونومیست تروریست
مطالبات " تصنعی است، گروه دوم از "تحريکات" که یک گروه در جستجوی در حالی . در دست دارند ١٣وقایع بهار

در آژیتاسیون سیاسی و  فعالیت خودشان و هر دو گروه از بذل توجٔه کافی به تکامل دادن . زند حرف می "مشخص

                                                            
يا سوسيال "): ١٩ص » کراسی و طبقۀ کارگرودم سوسيال«(شود  را متصور می" ديگر يک معماى واقعى تر"مارتينف   ١٢
آن را به يک مبارزۀ طبقاتی (!)  به اين وسيلهگيرد و  کراسی رھبری مستقيم مبارزات اقتصادی پرولتاريا را بر عھده میودم

آيا . ھمان در دست گرفتن رھبری مستقيم مبارزۀ اقتصادی است ،"ه اين وسيلهب"ظاھرا منظور از ...  "نمايد میبدل انقالبی 
ای را به جنبش طبقاتی  ای بتنھايی توانسته باشد جنبش اتحاديه ای بدست بدھد که رھبری مبارزات اتحاديه تواند نمونه مارتينف می

و ھمه جانبٔه آژيتاسيون سياسی را  "رھبری مستقيم"بايد بطور فعال  "تبديل"فھمد که برای تحقق اين  انقالبی بدل کند؟ آيا او نمی
کند و به  سوسيال دمکراسی از پذيرش رھبری مبارزۀ اقتصادی کارگران خودداری می: انداز ديگر يا چشم"... در دست بگيريم؟ 

. کند می "خودداری"، اين ايسکرا است که به عقيدۀ رابوچيه دلو که در باال نقل شد.... "چيند پر و بال خود را می... اين وسيله 
کرد، و ضمناً خودش را به انجام اين وظيفه  بمراتب جلوتر از رابوچيه دلو مبارزۀ اقتصادی  را رھبری ولی ما ديديم که ايسکرا

  لنين. تر نساخت اش را بواسطه انجام آن کار تنگ محدود نکرد و وظايف سياسی
 .شاھد تظاھرات وسيع خيابانی بوداست که  ١٩٠١منظور بھار سال   ١٣
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حال آنکه هیچ کار دیگری ــ نه حاال و نه هیچ موقع دیگری ــ . سازمان دادن افشاگریهای سیاسی عاجزند
  .این وظیفه شود جایگزین تواند نمی

 

  طبقۀ کارگر بمثابٔه رزمندٔه پیشتاِز دموکراسی - ه
جانبۀ سیاسی، وظیفۀ مطلقاً ضروری و مبرِم  های همه ترین آژیتاسیون سیاسی و نتیجتاً افشاگری دیدیم که وسیع

درعین حال، ما فقط از سِر . ته اگر قرار باشد که این فعالیت حقیقتاً سوسیال دموکراتیک باشدفعالیت ماست، الب
اما مطرح کردن مسئله به این . یمرسیدنیازهای مبرِم طبقۀ کارگر به دانش سیاسی و آموزش سیاسی، به این استنتاج 
دمکراسی ــ بویژه نزد سوسیال دمکراسی شکل خیلی محدودسازنده است، چونکه وظایف دمکراتیک عمومِی سوسیال 

ای  تر موضوع خواهیم کوشید تا مسئله را از جنبه بمنظور توضیِح دقیق. شود کنونی روسیه ــ از نظر دور نگه داشته می
که ارتقای " همه موافقند" .است، یعنی از جنبٔه عملی، مورد بررسی قرار دهیم "نزدیکترین" ها که به اکونومیست

باید انجام شود و ملزوماتش  چگونه اما سئوال این است که این کار. ضروری است ی طبقۀ کارگرآگاهى سیاس
. درک کنند کند که برخورد حکومت نسبت به طبقۀ کارگر را  می" وادار"کارگران را  مبارزۀ اقتصادی، صرفاً . چیست
این مبارزه را در   اگر ،"سیاسی ببخشیماقتصادی خصلت   خوِد مبارزهٔ " تا به کنیم هر چقدر که ما تالش  بنابراین

به سطح (تا آگاهی سیاسی کارگران را  هرگز قادر نخواهیم شدچارچوب مبارزه اقتصادی محدود نگه داریم، باز 
. بی برای چنین منظوری زیادی تنگ استچنین چارچوزیرا  ،ارتقأ دهیم )آگاهی سیاسی سوسیال دموکراتیک

ارزشمند است، اما نه به آن علت که استعداِد مارتینف را در قاطی کردن مسائل آشکار فرمول مارتینف برایمان 
کند، یعنی  ها را برمال میوار، خطای اساسی همۀ اکونومیست کند، بلکه به این خاطر که فرمول مذکور، بطور اشاره می

از طریِق باصطالح مبارزۀ اقتصادی  ، یعنی درون ازشود آگاهی سیاسی طبقاتی کارگران را  این اعتقادشان را که می
بر این اساس ارتقاء ) یا الاقل بطور عمده(مبتنی بر این مبارزه، و منحصراً ) یا الاقل بطور عمده(کارگران، یعنی منحصراً 

  . داد

جدی روی   شان، از تامل بخاطر رنجش از مشاجرات ما علیه ٬ها اکونومیست. ای خطاست چنین دیدی بطور ریشه
های گویا که به زبان. شویم زنند، با اين نتیجه که ما از فهمیدن همدیگر عاجز می ین اختالفات سربازمیمنشاء ا

یعنی از بیروِن مبارزۀ اقتصادی، از بیروِن  از بیرون،تواند  طبقاتی صرفاً می-آگاهی سیاسی .گوییم متفاوتی سخن می
توان از آن کسب کرد، حوزٔه روابِط  اى که چنین دانشی را مىهتنها حوز . حوزٔه روابط کارگران با کارفرمایان آورده شود

به این دلیل، پاسخ به . طبقات همهٔ طبقات و اقشار با دولت و حکومت است، يعنى حوزٔه مناسباِت متقابِل میاِن   همهٔ 
پاسخى باشد که اکثر تواند صرفاً همان  این پرسش که چه باید کرد تا دانش سیاسی را در دسترس کارگران قرارداد، نمی

باید بین کارگران ": یعنی ٬کنندگرا، بویژه آنانی که به اکونومیسم گرایش دارند، خود را غالباً با آن قانع مى کارگران عمل
به میان کلیۀ طبقات  ها باید کراتو ، سوسیال دمکارگرانبمنظور در دسترس قراردادن دانش سیاسی برای . "رفت

  .بفرستند به همٔه جهات هایی از ارتش خود راو باید واحد مردم بروند،

نماییم؛ اما نه به  العاده ساده بیان می کنیم و عمداً خودمان را اینطور فوق ما عمداً چنین فرمول صریحی را انتخاب می
انجام  ها را وادار به یم بلکه به این خاطر که اکونومیستکن ها مشغول گویی این خاطر که مشتاقیم سِر خود را با تناقض

دهند ــ و نیز به آن خاطر که به آنان  اعتنایی نشان می شان نماییم ــ که نسبت به آن بطور غیرقابل بخششی بی وظایف
و سوسیال دموکراتیک را قویاً نشان دهیم، چیزی که از فهم آن سر باز  ونيستىهای تریدیونی فرق میان سیاست

  .که برآشفته نشود و با حوصله به سخنان ما تا آخر گوش فرادهدکنیم  بنایراین از خواننده تقاضا می. زنند می
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یک محفل مطالعاتی سوسیال دموکرات را ــ که در سالهای اخیر، بیش از گذشته گسترش یافته ــ درنظر بگیریم و 
کند، ضمناً  و به همین اکتفا می "گیرد با کارگران تماس می" این محفل. فعالیتش را مورد بررسی قرار دهیم

ها، و فشار  ها، جانبدارِی حکومت از کاپیتالیست های جاری در کارخانه کند و  سوءاستفاده هایی منتشر می اعالمیه
در جلسات کارگران، مباحثات هرگز یا بندرت از دایرۀ این موضوعات خارج . نماید پلیسی را افشا و شدیداً محکوم می

های داخلی و خارجی حکومت، و مسائل  جنبش انقالبی، سیاست شوند؛ و بندرت سخنرانی و مباحثاتی حوِل تاریخ می
. گیرد مربوط به تکامل اقتصادی روسیه و اروپا، و پیراموِن موقعیت طبقات مختلف در جامعۀ مدرن و غیره صورت می

مىرابطٔه گسترده با سایر طبقات جامعه تالش شود، حتی به خیال کسی خطور ن اینکه بطور منظم، برای برقرارکردن
کنند ــ بیشتر شبیه دبیر یک  آل ــ همانطوریکه اکثر اعضای چنین محافلی تصورش را می در واقع، رهبر ایده .کند

، همیشه به کارگران کمک ىانگلیس يونتریدیونيک زیرا مثالً دبیر  .است تا یک رهبر سیاسِی سوسیالیست اتحاديه
کند، و غیرعادالنه بودن قوانین و  ها افشا می ها را در کارخانه فادهاست کند تا مبارزۀ اقتصادی را به پیش ببرند، سوء می

) رسانی در رابطه با اعتصاب جارى در یک کارخانٔه معین یعنی اطالع(اقداماتی که ُمخّل آزادِی اعتصاب و آزادِی پیِکت 
زند و  ق دارند، حرف میهایی که به طبقات بورژوازی تعل دهد، از جانبداربودِن قّضات دادگاه هستند را توضیح می

برد و  را پیش می "مبارزۀ اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"خالصه اینکه هر دبیر اتحادیٔه صنفی، . غیره و غیره
، و اینکه هنوز سوسیال دمکراسی نیستشود زیادی پافشاری کرد که این  نمی. کند برای پیشبرد آن کمک می

باشد، بلکه باید تریبون مردم باشد؛ که نسبت به هر  يوناید دبیِر تریدیونها نب آل سوسیال دموکرات شخصیِت ایده
شود ــ  دهد و علیه کدام قشر یا طبقه ِاعمال می شکل از مظاهر خودکامگی و ستم ــ صرفنظر از اینکه در کجا ُرخ می

ز خشونت پلیسی و به همۀ این مظاهر عمومیت ببخشد و از آن یک تصویر واحد ا باشددهد، و قادر  واکنش نشان 
، برای طرح و پیشبرد پیش از همهای، هر چقدر هم کوچک،  د از هر واقعهتی بسازد، که بتواناستثمار کاپیتالیس

بخِش  کند تا اهمّیت تاریخی ــ جهانِی مبارزۀ رهایی باورهای سوسیالیستی و مطالبات دموکراتیک خود استفاده 
های  انجمن سازندگان دیگ«، دبیر و لیدر ١٤برای مثال، رهبری نظیر روبرت نایت. آشکار سازد همگانپرولتاریا را برای 

با ویلهلم لیبکنخت مقایسه کنید و سعی نمایید تا ) انگلستان است يون هاىکه یکی از قدرتمندترین تریدیون(را » بخار
حال . کند از آنها یاد می ایسکرااختالفاتش با برای توصیف این دو، آن تقابالتی را بکاربگیرید که مارتینف در توصیف 

ها به عملّیات  فراخواندن توده"ول کنم؛ و شما خواهید دید که رابرت نایت بیشتر مشغ مقالۀ مارتینف را مرور می
دادن انقالبی در بارٔه  آموزش"حال آنکه ویلهلم لیبکنخت بیشتر سرگرم ، )۳۹مارتینف، ص (است  "معّین و مشخص

کرد، و  مطالباِت فوری پرولتاریا را فرموله "؛ رابرت نایت )۳۸-۳۹ص (است  "م فعلی و یا برخی از مظاهر آنکلّیت نظا
ویلهلم لیبکنخت عالوه بر اینکه همین  ولی) ۴۱ص ( "داد شان نمود، نشان  شود متحقق آنها می  وسایلی را که به کمک

دیکته کردن یک برنامۀ عمِل مثبت "و  "اقشار متنوع اپوزیسیونهای  فعالیتهدایت "همزمان از کرد اما  کارها را می
المقدور به خوِد مبارزۀ اقتصادی خصلت  حتی"؛ رابرت نایت درصدد بود که عقب ننشست ١٥)۴۱ص ( "برای آنها

دهند به  مشخصی که وعدٔه نتایج محسوسی را میمطالبات "ای قادر بود تا  و بطور شایسته) ۴۲ص ( "سیاسی بدهد
؛ رابرت )۴۰ص (بود  "یکجانبه" "هایافشاگری"حال آنکه لیبکنخت بمراتب بیشتر سرگرم  ،)۴۳ص ( "دارائه کن حکومت
پروپاگاندا حوِل "لیبکنخت براى حال آنکه ) ۶۱ص (داد زیاد اهمیت می "کنندٔه روزمره پیشروی مبارزۀ کسل"نایت به 

یک ارگان "؛ لیبکنخت روزنامٔه تحت رهبریش را به )۶۱ص ( داشتخیلی اهمیت  "های درخشان و کامل ایده
اوضاع کشورمان ــ بویژه اوضاع سیاسی ــ را تا جايى که منافع اقشار بسیار مختلف "تبدیل کرد که  "اپوزیسیون انقالبی

                                                            
١٤  Robert Knight   
ديکته کرد؛ ھمين کار را مارکس و  دموکراسیکلّيت  برای مثال طی جنگ پروس با فرانسه، ليبکنخت يک برنامۀ عمل برای  ١٥

  لنين .با وسعت بيشتری انجام دادند ١٨۴٨انگلس در سال 
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ر رابطٔه اهداف طبقه کارگر و دبرای "حال آنکه رابرت نایت ). ۶۳ص ( "کردداد ــ افشا مى الشعاع قرار می مردم را تحت
، همان "رابطٔه نزدیک و ارگانیک"منظور از ــ البته اگر ) ۶۳ص . ("ردک نزدیک و ارگانیک با مبارزۀ پرولتاریایی فعالیت می

حوزه تأثیرش را "که باالتر با مثال کریچفسکی و مارتینف بررسی کردیم ــ و  ُکرنش در برابر خودانگیختگی است
). ۶۳ص ( "ه استتر کرد  را عمیق با چنین کاری تأثیرش"که  ندمثل مارتینف اطمینان حاصل ک تا "محدود نمود

دهد، البته نه به  سم تقلیل میوني، سوسیال دمکراسی را تا سطح تریدیونی در عملخالصه خواهید دید که مارتینف، 
زحمت کشیدن برای فهمیدن اندیشٔه خواهد، بلکه از اینرو که بجای  اين علت که خیِر سوسیال دموکراسی را نمی

 .پلخانف، عجلٔه زیادی دارد تا افکار او را تعمیق ببخشد

جانبۀ آگاهی سیاسی  گفتیم که اگر یک سوسیال دموکرات واقعا به لزوم ارتقای همه. اما برگردیم به سِر تزهای خودمان
چطور باید این کار را کرد؟ آیا برای : آید که پیش می ینجا سؤالا. "بین کلیٔه طبقات مردم برود" پرولتاریا باور دارد، باید

نظر طبقاتی چنین  این کار نیروی کافی داریم؟ آیا زمینٔه انجام چنین کاری، بین سایر طبقات وجود دارد؟ آیا از نقطه
ما  .انجامد؟ بگذارید روی این سؤاالت کمی مکث کنیم نشینی نمی شود یا به عقب نشینی محسوب نمی کاری عقب

شکی نیست که . "مبین کلیٔه طبقات مردم بروی"دهنده  باید به عنوان تئوریسین، پروپاگاندیست، آژیتاتور و سازمان
ها باید بر مطالعٔه کلیٔه خصوصیاِت ویژٔه شرایط اجتماعی و سیاسی طبقات متنوع  کار تئوریک سوسیال دموکرات

در مقایسه با کاری که پیرامون خصوصّیات ویژه حیات ــ  العاده کمی اما در این راستا کاِر فوق. متمرکز گردد
خوریم که غرِق مطالعه  ها و محافل مطالعاتی به افرادی برمی در کمیته. است ای انجام شده ــ صورت گرفته کارخانه

 که به دالیلی که(شود اعضایی از تشکیالت را یافت  اند، اما بسختی می حتی در یک شاخٔه خاص صنایع فلزی شده
بطور ویژه مشغول گردآوری اطالعات پیرامون که ) آید، از سِر ناچاری از کار عملی فاصله گرفته باشند غالباً پیش می

مسایل مبرم در حیات روزمرٔه اجتماعی و سیاسی کشورمان باشند، تا از آنها بمثابٔه ابزاری برای فعالیِت سوسیال 
در تاکيد بر این واقعیت که اکثر رهبران کنونی جنبش طبقه کارگر . دموکراتیک در بین سایر اقشار مردم استفاده شود

زیرا این موضوع نیز با  ٬توانیم مسئله فقدان آموزش در اين حوزه را نادیده بگذاریم نمی  ٬اند آموزش عملی ندیده
و  پروپاگانداساسی، البته نکته ا. مرتبط است "ۀ نزدیک و ارگانیک با مبارزۀ پرولتاریاییرابط" مفهوم اکونومیستی از

های اروپای غربی آسان است چون  این کار برای سوسیال دموکرات. در میان کلیٔه اقشار مردم است آژیتاسیون
و در واقع  ٬مردم بتوانند آزادانه در آنها شرکت نمایند همهٔ توانند جلسات و اجتماعات عمومی برگذار کنند که  می

ما نه پارلمان داریم، نه آزادی . طبقات سخنرانی کنند کلیهٔ ر برابر نمایندگاِن توانند د پارلمانی دارند که در آن می
هستند، جلساتی ترتیب  یک سوسیال دموکراتتجمع؛ با این حال قادریم تا برای کارگرانی که مشتاق شنیدن حرفهای 

ان مشتاِق کلیٔه طبقات اجتماعی بعالوه باید راهها و وسایلی نیز برای فراخواندِن جلساتی پیدا کنیم که نمایندگ. دهیم
کمونیستها از هر جنبش "ه گوش دهند؛ زیرا کسی که در عمل فراموش کند ک یک دموکراتبتوانند به حرفهای 

وظایف دموکراتیک عمومی را در برابر  موظفيمبرد که به همين دليل ما  ، و از یاد می"کنند انقالبی پشتیبانی می
. مان را نفی کنیم ــ سوسیال دموکرات نیست ای باورهای سوسیالیستی آنکه لحظه بیان و تاکید کنیم ــ بی همگان

، مسائِل عمومی دمکراتیک را مطرح کند، پیشاپیِش همهکند که موظف است تا  کسی که در عمل فراموش می
  .بیابد، سوسیال دموکرات نیست آنهاحلی برای  برجسته سازد و راه

و دستورالعمل جدید برای هیئت " !اما با این که همه موافق هستند": جب خواهد گفتخوانندۀ ناشکیب با تع
 کلیۀ": راحت دارد کهکه به تصویب آخرین کنفرانس اتحادیه خارج کشور رسید، ص رابوچیه دلوتحریریۀ روزنامۀ 

مثابٔه یک طبقۀ ویژه یا گذارند ــ خواه بطور مستقیم، ب حوادث زندگی اجتماعی و سیاسی که بر پرولتاریا تاثیر می
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ــ باید به عنوان موضوعات پروپاگاندا و آژیتاسیون سیاسی  پیشرو کلیه نیروهای انقالبی در مبارزه برای آزادیبمثابٔه 
آری، اینها کلمات بسیار صحیح و خوبی ). ، تأکیدها از ماست۱۷، ص »دو کنفرانس«( "دمورد استفاده قرار گیرن

اگر در نفس بعدى از گفتن سخنان فهمید و  این سخنان را می رابوچیه دلوبودیم اگر  می هستتند، و ما کامالً راضی
خودمان کافی نیست، باید آنطور عمل کنیم   خواندن و گروه پیشرفته دانستن "پیشرو" زیرا. کرد مغایر خوددارى مى

و ما از . آن نداشته باشند ای جز پذیرش قراول بودن ما را برسمیت بشناسند و چاره که همۀ دستجات دیگر پیش
اینقدر احمق هستند که  "دستجات"سایر  نمایندگانآیا هستیم،  "پیشرو" گوییم وقتی می: پرسیم خواننده می

طلبان  ها یا مشروطه ای از رادیکال مان را باور کنند؟ فقط تجسم کنید که یک سوسیال دموکرات به نزد دسته حرف
وظیفٔه پیشاروی ما، خصلِت سیاسی بخشیدن به خوِد "؛ بگوید، ما پیشرو هستیم کردٔه روسی بیاید و  لیبراِل تحصیل

که افراد باهوش زیادی بین (کمی عاقل باشد طلب  اگر آن رادیکال یا مشروطه. "مبارزۀ اقتصادی، تا جای ممکن است
فرد  باید! پیشرو این" :پوزخندی به این سخن خواهد زد و خواهد گفت) طلبان روسی وجود دارند رادیکالها و مشروطه

چون حتی این را ). در اکثر موارد او یک دیپلمات مجّرب است ونکهالبته پیش خودش، چ( "یلوحی باش ساده
مبارزۀ اقتصادی خصلت  خودِ فهمند که این وظیفه ماست ــ یعنی نمایندگان پیشرو دموکراسی بورژوایی ــ که به  نمی

نیز مانند بورژوازی اروپای غربی خواستار جلب کارگران به سیاست مگر اینطور نیست که ما ! سیاسی ببخشیم
های تریدیونیونیستی طبقۀ  سیاست. ستی، نه سوسیال دموکراتیکونيهای تریدیونی اما فقط به سیاستهستیم، 

از وظایفش، همان  "پیشرو" طبقۀ کارگر است، و این شکل فرمولبندیِ  های بورژوایی سیاستکارگر دقیقا همان 
خواهد خودشان را سوسیال دموکرات  شان می بگذاریم هر قدر دل! های تریدیونیونیستی است لبندی سیاستفرمو 

فقط نباید گذاشت تا مردم تحت تأثیر این . دچار هیجان شوم» لقب«بخوانند، اما من که بچه نیستم که از یک 
به کسانی بدهند که ناآگاهانه سوسیال ا ر  "آزادی انتقاد" گرایان ارتدکس مضر قرار گیرند، بگذاریم اجازهٰ  تعصب

 " .برند دموکراسی را به مسیر تریدیونیونیستی می

هایی که از سوسیال  یابد که سوسیال دموکرات شود وقتی درمی طلب ما به قهقهه هومری بدل می و پوزخند مشروطه
شده،  وقتی که خودانگیحتگی بر جنبش ما  تقریبا غالب  ٬زنند، همین امروز دموکراسی بمثابه یک پیشرو حرف می

کنندٔه روزمره، در مقایسه با  اهمیِت مبارزۀ کسلدادن  ناچيز جلوه" از ٬"تحقیر عنصر خودانگیخته"بیش از هر چیز از 
ترسد تا مبادا آگاهی بر خودانگیختگی  که می "پیشرویی" !و غیره بیم دارند" های درخشان و کامل پروپاگاندای ایده

آیا . شوند مان ــ وادار به پذیرش آن اى ارائه کند تا همگان ــ حتی مخالفینجسورانه "نقشۀ" ترسد پیشی بگیرد، که می
 است؟ اشتباه نگرفته "رو پس"را با  "رو پیش"

در تاکتیکش راجع به  ایسکرانویسد که  می ۴۰او در صفحۀ . در واقع بگذاريد این استدالِل مارتینف را بررسی کنیم
مان  اعتمادی و نفرت نسبت به حکومت بپاشیم، باز به هدف بی بذر هر چقدر هم که ما " ُبعدی است، که افشاگری یک

بطور معترضه . "سرنگونی حاکمیت بپرورانیم نخواهیم رسید مگر آنکه موفق شویم تا انرژی اجتماعی فعاِل کافی برای
عالیت خویش، ها، همراه با یک اشتیاق توامان برای محدودسازی ف سازی توده ل نگرانی در رابطه با فعا باید گفت که دل

 )"برای سرنگونی"( انقالبیمارتینف اینجا از انرژی . ولی این در حال حاضر نکتٔه اصلی نیست. پدیده آشنایی است
رسد؟ از آنجایی که در مواقع عادی، اقشار اجتماعی متنوع بطور ناگزیر  ای می و به چه نتیجه. گوید سخن می

های  توانیم همزمان فعالیت ها نمی ح است که ما سوسیال دموکراتبه این خاطر، واض"کنند  جداگانه راهپیمایی می
توانیم به آنها نشان  عمل دیکته کنيم، نمی همه یک برنامۀ توانیم برای اقشار متنوِع اپوزیسیون را هدایت کنیم، نمی

رال خودشان از پِس مبارزۀ اقشار لیب... شان بايد به چه ترتیبی مبارزه روزانه را به پبش ببرند دهیم که برای تامین منافع
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ص ( "ای که آنها را رودررو با رژیم سیاسی قرار خواهد داد، برخواهند آمد شان، مبارزه  فعال برای تامین منافع بالواسطه
کند،  گفتن از انرژی انقالبی و مبارزۀ فعال برای سرنگونی حکومت اتوکراتیک شروع می مارتینف، با سخناز اینرو، ). ۴۱

توانیم  بدیهی است که ما نمی! چرخد می ی و مبارزۀ فعال برای منافع فوریيونبالفاصله بسمت انرژی تریدیونولی 
هدایت کنیم اما نکتٔه بحث بر سر این موضوع نبود،  "شان  منافع بالواسطه" ها و غیره را به مبارزۀ دانشجویان، لیبرال
پذیربودن و لزوم شرکت اقشار متنوع اجتماعی در سرنگونی  امکاننکتٔه مورد بحث ما بر سر ! آقای اکونومیست بزرگوار

را  "های اقشار متنوع اپوزیسیون فعالیت" د ماست که ایناکیبلکه این وظیفٔه  قادریماتوکراسی بود، و ما نه تنها 
از عهده نه تنها دانشجویان، لیبرالهای ما و دیگران، خودشان . باشیم "پیشرو"خواهیم  هدایت کنیم؛ اگر که می

کارمندان حکومت اتوکراتیک ، بلکه پلیس و "کشاند برخواهند آمد ای که آنها را به رودرویی با رژیم سیاسی می مبارزه"
چارچوب  خواهیم دمکراتهای خِط مقدم باشیم، باید این را در  می "ما"اگر  ولی. خواهند کرد مجبورشانتر از همه  پیش

و غیره  ١٦های آنانی را که صرفاً از شرایط موجود در دانشگاهها و یا در زمستواها مسئولیت خود بدانیم تا اندیشه
باید وظیفٔه سازماندهِی مبارزۀ  ما. مصرف بودن کلّیت این نظام سیاسی سوق دهیم ایدٔه بی بسمتناراضی هستند، 

ای که این امکان در اختیار همٔه اقشار  ــ به عهده بگیریم، بگونه مان ای را ــ تحت رهبری حزب جانبه سیاسی همه
سوسیال دمکرات  اهل عملباید به کارگراِن  ما. نشان دهند   مان حمایت کامل اپوزیسیون قرار بگیرد تا از مبارزه و حزب

را هدایت کنند، و بتوانند به  جانبه آموزش دهیم تا رهبران سیاسی بار بیایند، تا قادرشوند کلیٔه مظاهر این مبارزۀ همه
خاطِر  های مذهبی، آموزگاران رنجیده خشمگین فرقه] پیروان[وقتش، به دانشجویان بپاخاسته، زمستواهای ناراضی، 

با توجه به اینها، ما "به این علت، این ادعای مارتینف که . "عمِل مثبت، دیکته کنند  یک برنامۀ"مدارس و غیره و غیره 
های متنوع حکومتی را زایل  ما فقط امیدشان به کمیسیون... ها ایفا کنیم در افشاگری توانیم نقش منفی میصرفاً 

دهد که نقشی را که  مارتینف با این گفته، نشان می). تکیه روی کلمات از ماست( کامالً غلط است ٬"سازیم می
و اگر خواننده این نکته را بخاطر بسپارد، آنوقت . است مطلقاً نفهمیدهانقالبی ــ در واقع ــ باید ایفا کند،  "رو پیش"

ارگان اپوزیسیون انقالبی است که اوضاع  ایسکرا": استنتاج مارتینف برایش روشن خواهد شد معنی واقعی
دهد، افشا  الشعاع قرار می  کشورمان، و بویژه اوضاع سیاسی را تا آنجایی که منافع اقشار گوناگون مردم را تحت

. اما ما فقط برای اهداف طبقه کارگر که در ارتباط ارگانیگ با مبارزۀ پرولتاریا باشد، کار کرده و خواهیم کرد. کند می
: معنی حقیقی این استنتاج از این قرار است) ۶۳ص ( "بخشیم مان، ما به تاثیرمان تعمیق می با محدودسازی تأثیر فعال

ما از روی سوء تفاهم، یا  اهل عملکه کارگران (طبقۀ کارگر  ستیونيهای تریدیونی سیاست ارتقایخواهاِن  ایسکرا
ولی . های سوسیال دموکراتیک است به سطح سیاست) کنند فقدان آموزش، و یا اعتقاد، غالبا خود را به آن محدود می

های تریدیونیونیستی است؛ بعالوه به اهل  به سیاست کراتیکهای سوسیال دمو  سیاست تقلیلخواهان  رابوچیه دلو
لوحى  اوه، ساده - "در چارچوب یک هدف مشترک، تماما باهم توافق دارند"دهد که این دو موضع  جهان اطمینان می

طبقات اجتماعی را داریم؟  کلیهٔ آیا ما آن نیروی کافی برای پروپاگاندا و آژیتاسیون بین . دهیم ادامه می ١٧!مقدس
مان در  های ما که غالبا درصدد انکار این امر هستند، و آن پیشرفت عظیمی را که جنبش اکونومیست. مئناً آریمط

غالبا در مرحلٔه  ٬حقیقی "روهای دنباله"مثل همه  ٬اینها. گيرند به جلو کرد، نادیده می  ۱۹۰۱تا  ۱۸۹۴) تقریباً (های  سال
انگیزی نیرو کم داشتیم، و در  ع در مقطع زمانی اولیه، ما بطور حیرتدر واق. دهند ابتدایی جنبش به حیات ادامه می
در بین کارگران کنیم و هرگونه   و موجه بود که منحصراً خودمان را وقف فعالیت  آن زمان چنین کاری کامال بدیهی

                                                            
قبل از انقالب بودند که مسايل محلی مربوط به روستا از قبيل تاسيس جاده، ھای خودمختار محلی در روسيۀ  زمستواھا ارگان  ١٦

  .کردند ماّلکين ليبرال در ادارۀ زمستواھا نقش بزرگی ايفا می. کردند ساختن بيمارستان، مدارس و غيره را رفع و رجوع می
١٧  O, sancta simplicitas  
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ن را در درون طبقۀ کارگر ما از اینرو کّل وظیفٔه ما این شده بود که موضع. انحراف از این مسیر را شدیداً تقبیح نماییم
بهترین نمایندگان نسل جواِن طبقاِت . اند اما در حال حاضر، نیروی عظیمی جذب جنبش شده. تحکیم کنیم

آوردن به سوی ما هستند، در هر محلی از شهرها که مردم حضور دارند، و بدالیلی در آنجا  کرده در حال روی تحصیل
شدن  کت نموده و چه مشتاقند که حاال چنین کنند، در حال جذبساکن هستند، و چه در گذشته در جنبش شر 

تعداد سوسیال دموکراتهای روسیه به اندازه تعداد انگشتان  ۱۸۹۴حال آنکه در سال (بطرف سوسیال دموکراسی هستند 
برداری از همۀ این نیروها و  مان در بهره ناتوانییکی از معایب اصلی سیاسی و سازمانِی جنبش ما، ). دست ما بودند

اکثریت ). تر بحث خواهیم کرد در فصل آینده راجع به این موضوع مفصل(در واگذارکردن کار متناسب به آنهاست 
هستند و به همین خاطر دلیلی برای نگرانی  "رفتن به درون کارگران"قریب به اتفاق این نیروها کامالً فاقد امکان برای 

برای آنکه قادر شویم تا برای کارگران یک . منحرف خواهیم کرد، موجود نیست   اصلی ٔمان را از وظیفه ه نیرویاز اینک
ها ــ همه جا، در   ــ یعنی سوسیال دموکرات "افراد خودمان"جانبه و زنده فراهم کنیم، باید  دانش سیاسی واقعی، همه

م، وجود شناسيتوانیم فنرهای درونی مکانیسم دولتى را ببآنها مواضعی که از بین کلیٔه اقشار اجتماعی و در همٔه 
  .این اشخاص نه تنها برای پروپاگاندا و آژیتاسیون بلکه حتی بيشتر، براى سازماندهی الزم هستند. باشند داشته

،  آیا زمینه برای فعالیت در میان کلیٔه طبقات مردم وجود دارد؟ هر کسی که به این شک دارد، از نظر سطح آگاهی
جنبش طبقه کارگر نارضايتی را افزايش داده و به این کار . ها قرار دارد سر جنبش بیداری خودانگیختٔه توده پشت

نی اپوزیسیون را آفریده و در نزد سایرین، تحقق این درک را که ای امید به پشتیبا دهد،  در نزد عده همچنان ادامه می
برداری از همٔه مظاهر مان بهرهاگر نتوانيم درک کنیم که وظیفه. دوام است و باید بناگزیر سقوط کند اتوکراسی بی

و " سیاستمدار"ما نارضایتی، و متمرکزکردن آنها و تبديل هر اعتراض ــ هر چند کوچک ـــ به بهترین حالت آن است، پس 
تازه اين را نگوييم که ). افتدمیچیزی که در غالب موارد در واقعیت اتفاق (فقط در اسم سوسیال دموکرات هستيم 

پا و غیره همیشه به سخنان يک سوسیال دموکرات که قدرى وران، صنعتگران خردهمیلیونها دهقان زحمتکش، پیشه
در واقع آیا حتی یک طبقه اجتماعی وجود دارد که در آن اشخاص، گروهها، و  .مشتاقانه گوش میدهند ٬توانا باشد

حقوقی، بیدادگری و خودسری ناراضی نبوده و آمادٔه پذیرش پروپاگاندای  محافلی وجود نداشته باشند که از بی
آنهایی که مشتاق  به نیازمندیهای عمومی دموکراتیک ـــ نباشند؟  مهمترينها ــ بمثابٔه سخنگویان  سوسیال دموکرات

طبقات و اقشار  کلیهٔ روشنی در بارٔه چندوچون یک آژیتاسیون سیاسی سوسیال دموکراتیک در بین  عقيدههستند تا 
اصلی برای  شکلسیاسی ــ در معنای وسیع این کلمه ــ بمثابٔه یک  های افشاگریشان را به  مردم داشته باشند، توجه

  .)شکلالبته نه تنها اما (کنیم  چنین آژیتاسیونی جلب می

، که بعدتر بطور مفّصل به آن )۱۹۰۱، ماه مه ۴شمارۀ  ایسکرا،(» از کجا باید آغاز کرد؟«من در مقالۀ خودم با عنوان 
ما باید ميان همه دستجات مردم که تا حدى به آگاهی سیاسی رسيده اند، اشتياق به  " :خواهم پرداخت، نوشتم

نباید از این واقعیت که امروز صدای افشاگری سیاسی اینقدر ضعیف، محجوب " ".یمانافشاگریهای سیاسی را برانگیز 
دلیلش تسلیم کامل به استبداد پلیسی نیست، بلکه علتش آن است که اشخاِص قادر و . و نادر است، بیم داشته باشیم

ان در بین مردم، هیچ آمادۀ افشاگری فاقد تریبون برای سخن گفتن، و فاقد شنوندگان مشتاق و مشوق هستند، این
ما .... جایی را سراغ ندارند که ارزش آنرا داشته باشد تا برای دادخواهی علیه حکومت مطلقه روسیه، بدان روی کنند

ساختن یک تریبون سراسری برای افشاگری حکومت تزاری قرارداریم و موظف به انجام این  اکنون در موضع فراهم هم
 ."روزنامۀ سوسیال دمکراتیک باشد این تریبون باید یک. کار هستیم
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جانبه و  برای افشاگری سیاسی، طبقۀ کارگر است که اول از همه و مهمتر از همه نیازمنِد دانِش همه مطلوب هٔ شنوند
زندۀ سیاسی است، و بیشترین شایستگی را برای تبدیل این دانش به مبارزۀ فعال دارد، حتی اگر که این مبارزه، وعدۀ 

 سراسریتواند یک روزنامه  ها در سطح کشور، فقط می یک تریبون برای افشاگری. را ندهد "نتایج محسوس"هیچگونه 
در اروپای فعلی یک جنبش سیاسی ــ که سزاوار این نام باشد ــ بدون داشتن یک ارگان سیاسی غیرقابل تصور ". باشد
در کشور ما، دیرگاهی است که مطبوعات به یک . شداز این جنبه، روسیه  باید جزو اروپای کنونی با تردید، ؛ بی"است

ها  ها و مشچرسکی به کاتکوف دادن اند، و گرنه حکومت دهها هزار روبل َصرف تطمیع آنها و سوبسید قدرت بدل شده
تازگی ندارد که مطبوعات زیرزمینی از طریق شکستن دیوارهای سانسور، اين و در استبداد مطلقٔه روسیۀ . کرد نمی

سدۀ گذشته نیز  ۵۰و حتی  ۷۰ دههدر . گفتن علنی در بارٔه آن کنند به سخن وادارکار را  قانونی و محافظه مطبوعات
اکنون چقدر بر وسعت و عمق دستجاتی از مردم که تمایل به خواندن مطبوعات زیرزمینی دارند ــ  هم. طور بودهمین

چطور زندگی کننند و چطور "ــ تا از آن بیاموزند ) ۷ شمارۀ(نامه ارسال کرده بود  ایسکراو بقول کارگری که برای 
ها هستند،  های اقتصادی بمنزلۀ اعالن جنگ به صاحبان کارخانه همانطور که افشاگری. ، افزوده شده است"بمیرند

تر و قدرتمندتر باشد و هرقدر  هرقدر کارزار افشاگری وسیع. باشند می حکومتهای سیاسی اعالن جنگ به  افشاگری
قدر اهمیت معنوی این اعالن جنگ،  تر باشد، همان تر و مصمم ُپرجمعّیت اعالن جنگ را دادهاجتماعی که  بقۀطآن 

پاشیدِن نظامی است که مخالفش  های سیاسی، در خود، وسایل قدرتمندی برای ازهم از اینرو افشاگری. شود می بيشتر 
افکنی و ایجاد  ای برای نفاق وقتی، و وسیلههستیم، و ابزاری برای جداکردن دشمن از متحدین تصادفی یا م

در دوره حاضر، فقط آن حزبی که در واقعیت خواهان سازمان دادن  .اعتمادی بین شرکای دائمی اتوکراسی بی
معنای عمیقی  "در سطح سراسری"واژۀ . تواند  پیشرو نیروهای انقالبی باشد افشاگری در سطح سراسرى است، می

بخاطر بیاوریم که بمنظور پیشروشدن، باید طبقات دیگر را (غیرکارگری  تفاق افشاکنندگاناکثریت قریب به ا. دارد
دانند که حتی شکایت از یک  اینها دقیقا خوب می. ، سیاستمداران هشیاری هستند و به امور واردند)جلب کنیم
شان را  قط زمانی شکایاتو آنها ف. روسی "قدر قدرت"پایه چقدر خطرناک است تا چه رسد عليه حکومت  مأمور دون

را نمایندگی  یک نیروی سیاسیتواند مؤثر واقع شود، و بدانند که ما  خواهند آورد که بدانند که واقعاً می نزد ما
برای اینکه ما در چشم ناظرین بیرونی یک چنین نیرویی جلوه کنیم، باید کار مداوم و سختی را در جهت . کنیم می

برای حصول این مقصود، کافی نخواهد بود که یک برچسب پیشرو . آگاهی، ابتکار و انرژی خویش متحمل شویم ارتقاء
  .روانه بچسبانیم به یک تئوری و عملکرد پس

اما اگر مجبوریم که یک افشاگری واقعی، در سطح ملی، راجع به حکومت سازماندهی کنیم، آنوقت هویت طبقاتی 
 "رابطۀ نزدیک و ارگانیک با مبارزۀ پرولتاریایی"شد؟ این سئوال را حامیان متعصب  خواهد  جنبش ما به چه صورتی بیان

ها چنین ما سوسیال دموکرات: و جوابش چند وجه دارد. پرسند از ما خواهند پرسید، همانطور که همین االن می
شوند بطور دائم،  یون مطرح میدهیم؛ همۀ مسائل که در جریان آژیتاس هایی را در سطح کشوری سازمان می افشاگری

آنکه هیچگونه تحریِف عمدی یا غیرعمدی از مارکسیسم  با روِح سوسیال دموکراتیک توضیح داده خواهند شد، بی
  ٬جانبه از طرف حزبی انجام خواهد شد که حمله به حکومت بنام عموم مردم بعمل آید؛ آژیتاسیون سیاسی همه
برداری از  استقالل سیاسی پرولتاریا و هدایت مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر، و بهره آموزش انقالبی پرولتاریا، حفاظت از 

ای از پرولتاریا را تحریک کرده و  همه تصادمات خودانگیخته پرولتاریا با استثمارکنندگانش که پیوسته تعداد فزاینده
  .در يک کلّيت اليتجزا متحد مى سازد ٬کند به اردوی ما جلب می
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اش در فهم این ارتباط است، و عالوه بر آن، عاجزبودن از درک  های اکونومیسم، ناتوانی ترین جنبه خصولی یکی از مش
جانبۀ سیاسی با واسطگی آژیتاسیون سیاسی و  یک آموزش همه(وحدت بين مهمترین نیاز مبرم پرولتاریا 

بلکه در  "مارتینفی"عبارات  چنین فقدان درکی نه فقط در . و نیاز جنبش دمکراتیک عمومی) های سیاسی افشاگری
شود و از لحاظ معنی با جمالت مذکور شباهت دارند منعکس  نظر طبقاتی مربوط می استناداتی که ظاهرا به نقطه

ُپر [نقیصٔه اساسی ایسکرا این ": ١٨دارند اظهار می ۱۲از اینرو نویسندگان نامۀ اکونومیستی در ایسکرا، شمارۀ . باشد می
دلیِل ناپیگیری اش در رابطه با نحوه برخورد سوسیال دمکراسی نسبت به طبقات و گرايش  ]ایدئولوژیبها دادن به 

رشد وظایف حزبی که با حزب رشد "و نه توسط [ایسکرا با استدالل تئوریک  .هاى مختلف اجتماعی نيز هست
ای را  ال زیاد دشواری چنین وظیفهبه احتم. مطلقه را حل کرد حکومتفوری به مبارزه علیه  گذار   مسئلهٔ  ]"کنند می

داند که این وظیفه به نظر  کند بلکه بخوبی می نه تنها احساس می[کند  برای کارگران، در شرایط کنونی احساس می
شان، زیرا کارگران حتی برای  با آن دلسوزی پرستارگونه "اکونومیست"کارگران کمتر دشوار است تا به نظر روشنفکران 

اما  ]دهند آمادۀ پیکار هستند نمی  "وعدۀ نتایج محسوس"نشدنی مارتینف،  به قوِل عبارت فراموشمطالبانی هم که 
برای ایسکرا کافی برای این مبارزه جمع کنند،   د تا کارگران نیرویناز آنجا که شکیبایی این را ندارد که منتظر بما

  ..."کند یافتن متحدین در صفوف لیبرالها و روشنفکران جستجو می

متنوع دیرگاهی است قولش را بما  "کاران سازش"کشیدن برای آن زمان موعود ــ که  "انتظار"ما از  "حوصله"آری، واقعاً 
خودشان را به پای کارگران ننویسند   ماندگی تا زمانی که اکونومیستها تقصیر عقب] بخصوص[است،  اند ــ سرآمده داده

پرسیم که  هایمان می ما از اکونومیست. قدرِت کارگران توجیه نکنند خودشان را با ادعای فقدانِ   و فقدان انرژی
از گردهم آوردن  قدرت طبقه کارگر برای مبارزه چیست؟ آیا بدیهی نیست که معنایش آموزش سیاسی   منظورشان

یقا برای دقمان برایشان افشا شود؟ آیا روشن نیست که  انگیز اتوکراسی های نفرت که همه جنبه کارگران است، بنحوی
نیاز داریم؟ کسانی که حاضر باشند بمنظور  "متحدینی در صفوف لیبرالها و روشنفکران"است که ما به  همین کار

ها، معلمین، آمارگران، دانشجویان و غیره به ما بپیوندند؟ آیا فهمیدن  به زمستوایی ]حکومت[ افشاگری حمالت سیاسی
پیش ": کند که به این طرف همواره تکرار نمی ۱۸۹۷آکسلرد از سال اینقدر سخت است؟ مگر » مکانیسم پیچیده«اين 

ها به وظیفۀ جلب هواخواه یا متحدین مستقیم و غیرمستقیم از طبقات غیرپرولتار بپردازند،  از آنکه سوسیال دموکرات
با این حال مارتینف و سایر  ".باید بدوًا و اصوالً خصلت فعالیت پروپاگاندایی در بین خود پرولتاریا را حل کنند

 اول، کارگران باید "برای مبارزه اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"دهند که  تصور ادامه می به اينها  اکونومیست
 "آموزش برای فعالیت"اً از قاعدت -"فراتربروند" بعدو ) های تریدیونیونیستی برای سیاست(شان را گردهم آورند  قدرت

   !عالّیت سوسیال دموکراتیکتریدیونیستی به ف

شود، تضادهای طبقاتی  نظر طبقاتی جدا می غالباً از نقطه ایسکرادر این راستا، ... ": اکونومیستها چنین ادامه میدهند
کند و ماهیت نارضایتی مشترک از حکومت را در درجه اول قرار میدهد، هرچند که دالیل و درجات این  را محو می

که  شود ادعا می"... به زمستواها است ایسکرااش برخورد  فرق دارد، نمونه" متحدین"نارضایتی بطرز قابل توجهی بین 
دهد اما یک کلمه نیز دربارۀ تضاد  های حکومت، وعده یاری طبقۀ کارگر را می به اشراِف ناراضی از صدقه" ایسکرا

 ۲های  ، شمارهایسکرا( "اتوکراسی و زمستوا"اگر خواننده به مقالۀ  ".گوید طبقاتی موجود میان این اقشار اجتماعی نمی
                                                            

دھد، به  ھا را نشان می ھای اکونوميست ھا که بسيار خوب مشخصه مۀ اکونوميستبه اين نا' ايسکرا'مان کرد تا در  فقداِن جا، منع  ١٨
نظر طبقاتی  ما از انتشار اين نامه بسيار خرسند شديم چونکه ادعاھايی مبنی بر اينکه ايسکرا بطور مستمر نقطه. تفصل جواب دھيم
د يک فرصت مناسب، يا در انتظار يک بيان رسيد و ما مترص کند ديری بود که از منابع مختلف به ما می را رعايت نمی

بعالوه، اين عادت ماست که به حمالت پاسخ بدھيم، اما نه با دفاع . از اين اتھام رايج بوديم تا پاسخ آن را بدھيم  شده فرمولبندی
  لنين .کردن، بلکه با ضدحمله
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نویسندگان فوق این نامه است ــ مراجعه کنند مالحظه خواهند کرد  که ، منظور به احتمال قریب به یقینــ که ) ۴و 
فعالیت مستقِل حتی طبقات «و به » تهييج مالیم زمستوای بوروکراتیک«نسبت به  حکومتبه برخورد  ١٩این مقاالت

ه زمستوا باشند و گر مبارزۀ حکومت علی تفاوتی نظاره توانند با بی گوید که کارگران نمی مقاله می. است پرداخته» دارا
های انقالبی با  بردارند و در حالی که سوسیال دموکرات های مالیم دست دهد که از ایراد نطق به زمستواها فراخوان می

در اینجا روشن نیست که نویسندگان نامه با . اند، قویاً و شدیداً سخن بگویند شان مقابل حکومت ایستاده تمام قدرت
بورکراسی زمستوایی بر "و  "طبقات دارا"کنند که کارگران معنای  آیا آنها فکر می. ستندچه چیز این حرفها موافق نی

های مالیم و  جستن از نطق ها به دوری زمستوا ترغیبکنند که  ؟ آیا فکر می"فمهند نمی"را  "دولتی-زمینه اجتماعی
کنند که اگر کارگر چیزی  ؟ آیا آنها تصور می"ُپر بها دادن به ایدئولوژی است"گفتن بمنزلۀ  تشویق آنان به محکم سخن

 "گردآورى قدرت"تواند برای مبارزه علیه اتوکراسی به  راجع به برخورد اتوکراسی نسبت به زمستوا نداند، باز می
تصور بسیار مبهمی  ،فقط یک چیز روشن است و آن اینکه نویسندگان نامه. مانند بپردازد؟ همه اینها نامعلوم باقی می

به  ایسکرابرخورد ": شود این امر از این عبارت آنها بهتر آشکار می. ایف سیاسی سوسیال دموکراسی دارنداز وظ
یعنی بجای ). "کند تضادهای طبقاتی را محو می"یعنی در اینجا هم ( "جنبش دانشجویی نیز همین گونه است

اختالل  و  قی تعدی و خشونت لجام گسیختهفراخواندن کارگران به تظاهرات عمومی برای اعالم این امر که کانون حقی
هایمان را در  بایست استدالل میاحتماال  .)'ایسکرا' ۲شمارۀ (نه دانشجویان، بلکه حکومت روسیه است  ٬عدالتی و بی

ها بیان شد، یعنی  از طرف سوسیال دموکرات ۱۹۰۱چنین افکاری در پاییز ! کردیم ارائه می رابوچیا میسلتطابق با روح 
آمدٔه جنبش دانشجویی، که خود این واقعه  بمیدان وقایع ماههای فوریه و مارس، یعنی در آستانۀ خیزش تازهپس از 

علیه اتوکراسی از رهبری آگاه سوسیال دموکراتیک  "خودانگیخته"سازد که حتی در این حوزه، اعتراض  آشکار می
ها مورد  نشجویانی که از جانب پلیس و قزاقاشتیاق خودانگیخته کارگران در دفاع از دا. گرفته است پیشىجنبش 

  !گیرد گیرند، از فعالّیت آگاهانۀ سازمان سوسیال دموکراتیک پیشی می ضرب و شتم قرار می

اما در مقاله اى ديگر ایسکرا هر گونه سازش و مصالحه را بطور جدی محکوم  ": نویسندگان نامه ادامه میدهند
ما به کسانی که عادت دارند اینطور . "کند غيرقابل تحمل گدیستها دفاع مىکند و به عنوان نمونه از رفتار  می

کنند که اختالفات حاضر بین سوسیال دمکراتها غیرضروری هستند و انشعاب را توضیح  انگارانه اظهار  مغرضانه و سهل
یک سازمان، باهم کار آیا برای مردم امکانپذیر است که در . گوییم روی اين سخنان خوب تأمل کنند می ٬دهند نمی

کنند که ما در توضیح خصومت اتوکراسی نسبت به طبقات  کنند وقتی که بعضی از آن میان از سر رقابت اظهار می
مختلف، و در رابطه با دادن اطالعات به کارگران راجع به اپوزیسیونی که بین قشرهای متنوع نسبت به اتوکراسی 

بینند ــ  ایم؛ حال آنکه دیگرانی از همین جمع این کار را یک سازش آشکار می دهالعاده کم کارکر  کند، فوق خودنمایی می
  ؟ "مبارزۀ اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"آشکارا مصالحه با تئوری 

، راجع به لزوم انتقال مبارزۀ طبقاتی به ]مــ ۱۸۶۱لغو سرواژ در روسیه [ما به مناسبت چهلمین سال آزادی دهقانان 
توافق نهادهای حکومت محلی  ، دربارۀ عدم٢٠نامٔه محرمانه ویته بطه با تفاهمو در را) ۳شمارۀ (رار ورزیدیم اص هاروستا

؛ در رابطه با قانون جدید، ما به  زمینداران فئودال و حکومت خدمتگذار آنها )۴شمارۀ (و اتوکراسی صحبت کردیم 
ها را تشویق کردیم که از  و زمستوایی. شامد گفتیمو به کنگرۀ غیر قانونی زمستواها خو) ۸شمارۀ (حمله کردیم 

؛ ما دانشجویانی را که شروع به درک لزوم )۸شماره (آور دست بردارند و به مبارزه بپردازند  های خفت دادخواست
و در عین حال هواداران جنبش ) ۳شمارۀ (ه و به آن مبادرت کرده بودند تحسین کردیم مبارزۀ سیاسی نمود

                                                            
١٩   ً ھم بود که بطور ويژه به تضادھای طبقاتی در روستاھا ) ٣ايسکرا، شمارۀ (ھا، يک مقالۀ ديگر  اين مقاله در فاصلٔه ميان ضمنا

  لنين .پرداخته بود
٢٠  Witte  
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نافهمی "کردند، بخاطر این  را که دانشجویان را به عدم شرکت در تظاهرات خیابانی دعوت می "ِصرفدانشجویی "
، در رابطه با تظاهرات، مصوبٔه کمیتۀ اجرایی ۳شمارۀ (نتقاد گرفتیم که از خود بروز داده بودند، به باد ا "برانگیز خشم

گر روزنامۀ  های حیله لیبرال "دورویی و سالوسی"و  "آرزوهای خام"ما ). ماه فوریه ۲۵دانشجویان مسکو، مورخ 
و آزار بار ماموران حکومتی در اذیت  خویی خشونت و در عین حال به درنده) ۵شمارۀ (را افشا کردیم » روسیه«
شمارۀ (اشاره کردیم  "ها رال و شناخته شدٔه زمستوابجو، استادان سالخورده، دانشمندان و اعضای لی نویسندگان صلح"
را افشا کردیم و  "حمایت دولتی برای بهبود شرایط زندگی کارگران"ۀ واقعی برنام نقشما ). "پلیس به ادبیاتله حم": ۵

هایی از پایین  ها از باال، از درخواسِت چنین رفرم با اعطاى رفرم"گوید  خوشامد گفتیم که می "اعتراف ارزشمند"به 
ما آمارگران معترض را ). ۶شمارۀ ( "آنکه  منتظر بمانیم که این مطالبات پیش کشیده شوند بجاى. جلوگيرى مى شود

کسی که این ) ۹شمارۀ (شکن را مورد سرزنش قرار دادیم  و آمارگران اعتصاب) ۷شماره (تشویق و تحسین کردیم 
ناتوانیش را در فهم اهمیت حقیقی شمارد،  می سازش با لیبرالیسمسازی آگاهی طبقاتی پرولتاریا و  ها را محو  تاکتیک

. ، حتی اگر منکرش شودنماید در عمل دارد همان برنامه را اجرا میدهد که  نشان می و  کند آشکار می برنامه کردو
کشاند، به  می "بارزۀ اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومتم"ی زیرا این چنین راهکاری، سوسیال دموکراسی را به سو 

روش برخورد سوسیال  تعيينو  "لیبرالی" موضوعاتگری فعاالنه در  ، وظیفۀ دخالتشود می تسليملیبرالیسم 
  .کند را رها می خودش به اين مسئلهدمکراتیک 

 

   "اغواگران"، باز هم "مفتريان"باز هم  -و
این سخنان مودبانه ــ همانطور که خواننده به خاطر خواهد آورد ــ به رابوچیه دلو تعلق دارد که به این شیوه، به اتهام 

کراسی بورژوایی آماده و بطور غیرمستقیم زمینه را برای تبدیل جنبش طبقه کارگر به آلت دست دم"ما مبنی بر اينکه 
اش تصمیم گرفت تا این اتهام را صرفاً یک مشاجرٔه ادبی  لوحی قلبی دهرابوچیه دلو در سا  .دهد ، پاسخ می"مى سازد

کنند، و چه  آوردن هرگونه سخنان ناخوشایند علیه ما ابا نمی بدخواه از برزبانهاى  متعصباین : تلقی کند] قلمی[
حروف درشت باشد؟ و به این ترتیب آنها با  شدن دست دمکراسی بورژوایی تواند ناخوشایندتر از آلت چیزی می

  )۳۳و  ۳۱، ۳۰. ص دو کنگره ص( "ُزهدفروشی"  ،"اغواگرى"  ،"هیچ بجز افترای محض": کنند چاپ می "تکذیبیه"

خشمگین است چونکه حرفش غلط ) ای ندارد هر چند چندان شباهتی به آن خدای افسانه(رابوچیه دلو همانند ژوپیتر 
حال آنکه تنها . از فهم شیؤه استدالل مخالفینش عاجز استکند که  اش ثابت می زده زنی شتاب است، و با برچسب

ای، و هرگونه تقلیل  تعمق اندکی کافی بود تا دریابد چرا هرگونه ُکرنش در برابر خودانگیختگی جنبش توده
سازی زمینه، بطور  به معنی آماده ٬های تریدیونیونیستی های سوسیال دمکراتیک به سطح سیاست سیاست

  .تبدیل جنبش طبقه کارگر به آلت دست دمکراسی بورژوایی است غیرمستقیم، برای

؛ و )قطعا مى آفريند و(سم بیافریند ونيجنبش خودانگیخته طبقه کارگر بخودی خود صرفاً قادر است تریدیونی
این واقعیت که طبقۀ کارگر . های بورژوایی طبقٔه کارگر است طبقه کارگر دقیقا سیاست تريديونيونيستىهای  سیاست

کند، بخودی خود سیاست آنرا به سیاست سوسیال  در مبارزۀ سیاسی و حتی در انقالب سیاسی شرکت می
آیا رابوچیه دلو جرأت دارد اینرا انکار نماید؟ آیا مایل است که باألخره آشکارا، بسادگی و  .کند دموکراتیک تبدیل نمی

  سی روسیه توضیح دهد؟ بدون کلک، درک خود را از مسائل حاِد جهانی و سوسیال دموکرا

: توصیف کرد "انکار" شود آنرا بمثابٔه روش هرگز چنین کاری نخواهد کرد، زیرا به نیرنگ روی کرده که می. بعید است
ام، ما اکونومیست نیستیم، رابوچایا میسل حامی اکونومیسم  من نبودم، این اسب مال من نیست، من هیچ کاره"
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شگرف است که فقط یک ِاشکال  "سیاسی"این یک تردستی و نیرنگ " .وجود نداردنیست، در روسیه اصالً اکونومیسم 
  .شود استفاده می» چاکرم، قربان«بندند، لقب  جزئی دارد و آن این است که برای نشریاتی که این شیوه را به کار می

ص » دو کنگره«( ٢١است "موه"یک کند که  دمکراسی بورژوایی در روسیه ــ در مجموع ــ صرفاً  رابوچیه دلو تصور می
کنند همه چیز در اطرافشان ناپدید  برند و خیال می مثل کبک سرشان را زیر برف می! شان خوشا به حال) ۳۲

خودشان و فروپاشی و اضمحالل مارکسیسم را به اطالع   نگاران لیبرال که هر ماهه خبر پیروزی روزنامه. است شده
و  ٢٣که مشّوق لیبرالهایی هستند که مبارزۀ طبقاتی را به مفهوم برنتانویی ٢٢لهای لیبرا رسانند؛ روزنامۀ جهانیان می

شان  کنند؛ کهکشانی از ناقدین مارکسیسم که تمایل واقعی سیاست را به مفهوم تریدیونیونیستی به کارگران عرضه می
و احیاء گرایشات چرخد؛  شان منحصراً و بدون مانع در روسیه می بخوبی روشن شد و تولیدات ادبی به برنامه

همه اینها ! شان ظاهراً وهم هستند بویژه پس از حوادث ماههای فوریه و مارس ــ همه غیر سوسیال دمکراتیک ــ انقالبی
 !اصالً ربطی با دمکراسی بورژوایی ندارند

وقایع بهار، بجای در بارٔه اینکه چرا ُرخداِد "د بای ۱۲شمارۀ ایسکرا، رابوچیه دلو و نویسندگان نامۀ اکونومیستی در 
افزودن بر اعتبار و حیثّیت سوسیال دمکراسی، به احیای جریانهای انقالبی غیرسوسیال دمکراتیک انجامید، تأمل 

  " .کنند
های کارگر اثبات کردند که  توده. مان برنیامدیم علتش در این واقعیت نهفته است که ما از عهدۀ انجام وظایف

ــ با آموزش کافی ــ بودیم، کسانی که دانش کاملی راجع   رهبران و سازماندهندگان انقالبیما فاقد . تر از ما بودند فعال
به روحیه حاکم بر تمام قشرهای مخالفین داشته و قادر باشند در رأس جنبش قرار بگیرند، و تظاهرات خودانگیختٔه را 

  .اش را توسعه ببخشند و غیره به تظاهرات سیاسی تبدیل کنند، خصلت سیاسی

تر  کرات قرارگرفت که پرتحرکو برداری انقالبیون غیرسوسیال دم افتادگی ما ضرورتا مورد بهره در چنین شرایطی،  عقب
، و در انرژی و فداکاری بخرج دادهاما کارگران، حتی اگر در نبرد با پلیس و ارتش . تر از ما بودند  و پرانرژی

کنند و بمنزلۀ  ی خواهند بود که از آن انقالبیون پشتیبانی میشان انقالبی بوده باشند، صرفاً نیروی های فعالیت
های  کراتو بگذارید مثالی از سوسیال دم. رو سوسیال دمکراتیک کراسی بورژوایی خواهند بود نه پیشو روی دم پس

  . دهند های ما صرفاً جهات ضعف آن را سرمشق حود قرارمی که اکونومیستــ  آلمان بیاورم

کراسی نیفزوده باشد؟ دلیلش و یاسی در آلمان وجود ندارد که به اعتبار و حیثّیت سوسیال دمچرا حتی یک واقعۀ س
ها از وقایع و نیز در پشتیبانی از هرگونه اعتراض علیه  ترین ارزیابی این است که سوسیال دموکراسی در ارائه انقالبی
ود را با استدالالتی از این دست که کراسی آلمان خو سوسیال دم. خودکامگی، همیشه پیشاپیش همه ایستاده است

اند و یا اینکه شرایط مشخص، بطور  بهره گونه حقوق سیاسی بی دهد که از همه مبارزۀ اقتصادی به کارگران نشان می
  .دهد ناپذیری جنبش طبقه کارگر را مسیر انقالب سوق میدهد، تسلی نمی اجتناب

                                                            
ارجاع  "کند شرايط مشخص روسی که بطرزى مقدر شده جنبش طبقۀ کارگر را وادار به انتخاب مسير انقالبی می"ھمينجا به   ٢١

کراتيک ورگر ممکن است که مسير سوسيال دماما اين اشخاص از درک اين امر که مسير انقالبی جنبش طبقۀ کا. شود داده می
تمام بورژوازی اروپای غربی کارگران را اجباراً و عمداً به مسير انقالبی سوق * در دوره حاکميت استبداد. ورزد نباشد، امتناع می

کراتيک را وسيال دمھای سو و اگر ما به ھر طريِق ممکن، سياست. ھا نميتوانيم به اين راضی باشيم کراتوولی ما سوسيال دم. داد
  لنين .کراسی بورژوايی خواھيم شدوھای تريديونيونيستی خودانگيخته تقليل دھيم، آنوقت ما بازيچه دست دم تا سطح سياست

  لنين -  St Peterburgskiye Vedomosti , Russkiye Vedomosti  مثل  ٢٢
٢٣  Brentano   کوشيد ثابت کند که برقراری  بود که می» دولتیسوسياليسم «اقتصادان بورژوای آلمانی و مدافع باصطالح

برنتانو . داران و کارگران امکانپذير است ھا و آشتی ميان منافع سرمايه برابری اجتماعی در چارچوب کاپيتاليسم و از طريق رفرم
کارگری را بدنبال منافع کوشيدند جنبش  کردند و می ھای مارکسيستی ماھّيت واقعی خود را پنھان می پردازی و پيروان وی با عبارت

  .بورژوازی بکشانند
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کند، خواه راجع به سرپیچی ویلهلم از  اعی و سیاسی مداخله میها و در کلیٔه مسائل حیات اجتم بلکه در تمام حوزه
اند به  های ما هنوز نتوانسته اکونومیست(های بورژوا باشد  انتصاب یک رئیس انجمن شهر از بین پروگرسیست

 ویر، خواه راجع به قانوِن ضدیت با کتب و تصا!)ها بفهمانند که چنین کاری در واقع سازش با لیبرالیسم است آلمانی
  و خواه راجع به نفوذ دولت در انتخابات معلمان و اساتید و غیره ،"مستهجن"

کنند،  ها در صف مقدم هستند، و نارضایتی سیاسی در بین کلیٔه طبقات را تحریک می در همه جا، سوسیال دموکرات
نمایند و کوهی از اطالعات برای ارتقای آگاهی سیاسی و فعالیت سیاسی پرولتاریا فراهم  درماندگان را ترغیب می

شرویی بدیدٔه احترام يچنین مبارزین سیاسی پز به خوردٔه سوسیالیسم نی در نتیجه، حتی دشمنان قسم. کنند می
آسایی  ها، به طرز معجزه شود که سند مهمی از دوائر بورژوازی، حتی دوائر بوروکراسی و دادگاه و غالبا می نگرند می

  .رسد می ٢٤!به پيشبه دفتر هیئت تحریریه نشریٔه 

ای فلج کرده که  فهم رابوچیه دلو را به درجه ، اینجاست؛ تضادی که قدرترسد بنظر می "تضاد" جواب آن چیزی که
ما یعنی رابوچیه دلو : در واقع فکرش را بکنید! است» زهدفروشی«این : فقط دستهایش را بلند کرده و فریاد میکشد

؛ ما به همٔه مخالفین !)کنیم و این را با حروف درشت تایپ می(دهیم  قرار می اصل کارگر را ای طبقه  توده جنبش
مبارزۀ  - به خود –دهیم؛ ما مشتاق خصلت سیاسی بخشیدن به خوِد  ناصر خودانگیختگی هشدار میاهمیت ع

  !باشیم با مبارزۀ پرولتاریایی می] زنده[اقتصادی هستیم؛ ما خواهان حفظ رابطٔه نزدیک و ارگانیک 

و ! موکراسی بورژوایی هستیمسازی زمینه برای انتقال جنبش طبقه کارگر به د گویند که در حال فراهم و آنوقت بما می
 "سازش"با لیبرالیسم  "لیبرالی"ه زنند کیستند؟ آنهایی که با مداخله در هر مسئل آنانی که چنین حرفهایی را می

العاده زیادی به دانشجویان و  ، و توجٔه فوق!)"رابطۀ ارگانیک با مبارزۀ پرولتاریایی"چه بدفهمی عظیمی از (کنند  می
نسبت به (مشتاقند تا درصد بزرگتری ] عموماً [اشخاصی که در مجموع ! ها دارند به زمستوا!) چه وحشتناک(حتی 

  نیست، پس چیست؟ "زهدفروشی"اگر این ! شان را صرف طبقات غیرپرولتر مردم کنند های از تالش) ها اکونومیست

  حلی برای این معمای بغرنج خواهد یافت؟ آیا هرگز راه! بیچاره رابوچیه دلو
 

                                                            
٢٤  Vorwärts   



 
۴  

 ها و تشکیالت انقالبیون کار اکونومیست بدوی بودن 
  

ترین وسیلۀ آژیتاسیون سیاسی  که بررسى کردیم ــ مبنی بر اینکه مبارزۀ اقتصادی قابل استفادهــ  رابوچیه دلوادعاهای 
 است، و اینکه وظیفۀ فعلی ما خصلت سیاسی بخشیدن به خوِد مبارزۀ اقتصادی است و غیره، نشانگر یک دید

علیه کارفرمایان و  ىمبارزۀ اقتصاد " .است تشکیالتی ما  محدود، نه تنها در حوزٔه سیاسِت، بلکه در رابطه با وظایف
تواند ضرورِت  ندارد، و از اینرو این مبارزه هرگز نمی  بداً نیازی به یک سازمان متمرکز برای سراسر روسیها "حکومت

های اپوزیسیون سیاسی، اعتراض و خشم آنها را جمع کند و بصورت یک  جلوهایجاد سازمانی را بوجود آورد که همٔه 
و توسط رهبران سیاسی واقعِی همٔه مردم  ای تشکیل شده صِف حملٔه عمومی درآورد؛ سازمانی که از انقالبیون حرفه

. شود ن میخصلِت هر تشکیالت بطور طبیعی و ناگزیر توسط مضمون فعالیتش تعی. معقول هم هست. شود رهبری می
نه تنها بر محدودسازی فعالیت سیاسی   از طریق ادعاهایی که فوقاً مورد بررسی قرارگرفتند، رابوچیه دلودر نتیجه، 

در این مورد نیز مثل همیشه، خوِد نشریه . بخشد بلکه بر محدودسازی کار تشکیالتی نیز تقّدس و مقبولیت قانونی می
حال آنکه ُکرنش در برابر آن . شود شود که آگاهیش تسلیم خودانگیختگی می یبمثابه یک ارگانی ظاهر م رابوچیه دلو

گیرند، عدِم درک محدودیت کار تشکیالتی ما و بدوی بودن آن، و  های سازمانی که بطورخودانگیخته پامی شکل
ی ک بیماری واقعو فقدان آگاهی به همه اینها، بنظر من، ی ها، ر مهمترین حوزهد "کاری ُخرده" های استفاده از روش

البته این بیماریی نیست که نشانٔه زوال باشد، بلکه بیماریی است که البته . برد است که جنبش ما از آن رنج می
رود تا ما رهبران و  اما در شرایط حاضر که موج خشِم خودانگیخته، مثل همیشه، می. آید بدنبال رشد می

ماندگی، و  ای علیه هرگونه دفاع از عقب وقفه که مبارزٔه بی دهندگان جنبش را کنار بزند، وقت آن است سازمان
بخصوص ضروری است که در نزد همه فعالین . به محدودیِت موجود در این عرصه صورت بگیرد بخشیدن مقبولیت

رایج بین ما تحریک شود و عزم آماتوریسِم شوند، نارضایتی از  عرصٔه عملی، یا کسانی که آماده قبول مسئولیت می
  .راسخی برای خالصی از آن بوجود آید

 

  منظور از بدوی بودن چیست؟ -الف
مطالعاتی معمولی سوسیال   خواهیم کوشید پاسخ به این پرسش را از طریق تشریح مختصری از فعالیت یک محفل

انی جذب اشاره کردیم که کلّیت دانشجویان جوان، در آن مقطع زم. بدهیم ۱۸۹۴-۱۹۰۱دموکراتیکی، در فاصله سالهای 
البته این دانشجویان صرفا ــ یا حتی نه خیلی زیاد ــ به مارکسیسم بمثابه یک تئوری عالقمند . مارکسیسم شده بودند

داشت؛ آنهم بمثابه یک فراخوان » چه باید کرد؟«دادند چون پاسخی برای پرسش  نبودند، بلکه به آن عالقه نشان می
آوری به تجهیزات و آموزش بدوی  ر حالی راهی نبرد شدند که بطرز شگفتاین سربازان جدید، د. به نبرد علیه دشمن

آنها همچون دهقانانی که صرفا . در غالب موارد، آنها تقریبا فاقد تجهیزات و مطلقا فاقد آموزش بودند. مسلح بودند
دار جنبش،  سابقه یک محفل دانشجویی، بدون داشتن هرگونه رابطه با اعضای. مسلح بودند راهی نبرد شدند  به چماق

و یا سایر (نقاط، یا حتی در سایر قسمتهای همان شهر  و بدون داشتن هرگونه رابطه با محافل دانشجویی در سایر
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های مختلف فعالیت انقالبی، و بدون داشتن هرگونه نقشۀ  ، و بدون هرگونه تشکیالت برای بخش)موسسات آموزشی
افزود؛ و از طریق  محفل بتدریج بر دامنۀ پروپاگاندا و آژیتاسیون خود می .نمود بندی شده، به کار اقدام می عمل زمان

کرده را که برایش پول جمع  های نسبتا بزرگی از کارگران و بویژه بخشی از اقشار تحصیل هایش طرفدارى بخش فعالیت
بمرور، . گرفت ت میشان گروههای جدیدى از جوانان را به عضوي بین از  "کمیته" کرد و کردند، به خود جلب می می

شد، و کمیته این فعالیت را  تر می د، دامنۀ فعالیت آن گستردهر ک رشد می) یا اتحاديه مبارزه(قدرت جاذبٔه کمیته 
دانشجویی جمع   د؛ همان اشخاصی که یک سال یا چند ماه پیش در محافلا د کامالً بطور خودانگیخته گسترش می

هایی که با کارگران ارتباط برقرار نموده و آنرا حفظ  کردند، همان بحث می» کجا باید رفت؟«شدند و راجع به  می
ب سیاسی  تهیه کنند، مطال کردند، حاال با سایر گروههای انقالبیون ارتباط برقرار می نموده و اعالمیه منتشر می

کنند و  زدن در باره سازمان دادن تظاهرات می شوند، شروع به حرف کنند، دست به کار نشر روزنامۀ محلی می می
که به اقتضای شرایط ممکن است به شکل انتشار نخستین اعالمیه آژیتاسیونی یا (نهایتا به جنگ علنی روی میآورند 

معموالً اینگونه ابتکاراِت عملى با شکست کامل و ). ین تظاهرات باشداولین شمارۀ روزنامه و یا سازماندهی نخست
مند و دقیقا فکر شده و بتدریج  کامل و فوری چونکه این نبرد علنی ماحصل یک نقشٔه نظام. یافت فوری خاتمه می

محافل سنتِی شده برای یک مبارزۀ طوالنی و سخت نبود، بلکه صرفاً نتیجۀ رشد خودانگیختٔه سبِک کار تدارک ديده 
مطالعاتی بود؛ زیرا بالطبع پلیس تقریباً در اکثر موارد رهبران اصلی جنبش محلی را از دورٔه دانشجویی، یعنی از همان 

. شناخت و صرفا منتظر لحظۀ کامالً مناسب بود تا دستگیرشان کند می "شهرتی پیدا کرده بودند"ود زمان که برای خ
داد تا به اندازٔه کافی  راهم کند، عمداً به محفل مطالعاتی وقت کافی را میو برای آنکه پروندۀ جرم محسوسی ف

، آزاد باقی ١"پرورش نوع"کارشان را توسعه بخشند و همیشه چند نفری را نیز که شناسايى شده بودند براى 
رمها استفاده دانم این یک اصطالح تکنیکی است که هم توسط مردم و هم ژاندا تا آنجایی که من می( "گذاشتند  می
جنگند،  اند و علیه ارتش مدرن می مسلح  که به چماق های دهقانِ  چنین جنگی را شايد بتوان با جنگ توده). شود می

رغم فقدان کامل آموزش در بین رزمندگان،  سختی جنبش متعجب شد که علی توان از جان و فقط می. مقایسه کرد
نظر تاریخی، حقیقت این است که بدوی  از نقطه. ی به دست آوردهای چگونه وسعت پیدا کرد، رشد نمود و پیروزی

بودن تجهیزات  در ابتدای کار نه تنها ناگزیر بود، بلکه بمثابٔه یکی از شروط جلب مبارزان بیشتر، حتی مقبول 
نواقص ) شروع شدند ۱۸۹۶در واقع با اعتصاباِت تابستان (اینکه عملیاِت جّدِی جنگی آغاز شد  نمود، اما بمحض می

حکومت که در آغاز کار گیج شده بود و مرتب مرتکب . تشکیالِت مبارز ما، خودشان را بدرجات بیشتری نشان دادند
ها پرداخت، و یا تبعید  کاریهای سوسیالیست مثل، پیامی که رو به جامعه داد و در آن به توضیح تبه(شد  خطاهایی می

، خیلی زود خود را با شرایط نوین مبارزه سازگار نمود و توانست )ها ی استانکارگران از پایتخت به مراکز صنعت
افزايش . ژاندارم خود را که بطور کامل مجهز بودند، مستقر کند ، جاسوس و ]آژان پروواکاتور[گر  های اخالل دسته
سازی کرد که تودۀ  ان پاکرا زیر ضرب گرفت و محافل مطالعاتی محلی را چن] فعالين[ها، تعداد بیشتر از مردم  یورش

آوری خصلت پراکنده بخود گرفت، و  کارگر به معنی دقیق کلمه، کلیۀ رهبرانش را از دست داد، و جنبش بطورشگفت
ها  پراکندگی وحشتناک در بین فعالین محلی، موقتی بودن عضویت. تر شد تداوم و انسجام در کار، بمراتب ناممکن

ناپذیر  نظری در نگاه به مسائل تئوریک، سیاسی و سازمانی، نتایج اجتناب کج در محافل مطالعاتی، فقدان آموزش،
ای نقاط، به علت فقدان مقاومت و ناتوانی در تدام  کار به جایی رسید که کارگران در پاره. شرایط مشروحۀ فوق بودند

یدند؛ به نظر آنان، روشنفکران، کاری، شروع به از دست دادن اعتمادشان به روشنفکران کردند و از آنها دوری گز  پنهان
  !شدند احتیاط بودند و باعث یورش پلیس می زیادی بی

                                                            
١   corpus delicti بسازند) بزايند(محافل مشابه خودشان . منظور خودشان را تکثير کنند.  
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های اندیشمند عاقبت شروع به آن  هر کس که آشنایی اندکی با جنبش دارد واقف است که کلیۀ سوسیال دموکرات
اآشنا با جنبش گمان نبرد که ما و برای آنکه خوانندٔه ن. های آماتوری را بمثابه یک بیماری درنظر بگیرند کردند که روش

یک مرحلۀ مخصوص یا یک بیماری ویژه برای جنبش هستیم، باردیگر او را به گواهی که فوقا نقل  "ابداع"در حال 
 :اطمینان داریم که بابت طوالنی بودن پاراگراف ما را خواهید بخشید. دهیم کردیم، ارجاع می

تر، به دورٔه انتقال عمومی،  اینکه انتقال تدریجی به فعالیت عملی وسیع": نویسد می ۶در رابوچیه دلو، شمارۀ  اف-ب
ای که جنبش کارگری روسیه در حال تجربٔه آن است، مستقیماً وابسته است، یک خصیصٔه مشخصه  یعنی دوره

ر اما خصیصٔه دیگری هم وجود دارد که در مکانیسم عمومی انقالب کارگری روسیه چندان هم کمت.... محسوب شود
] لنین-تاکیدات از ماست[ ارجاع ما به کمبود عمومی نیروهای انقالبی، متناسب با فعالیت است. جالب نیست

با احیاء عمومی جنبش طبقه کارگر، با تکامل  .شود که نه تنها در پترزبورگ بلکه در سراسر روسیه نیز احساس می
ای کارگران، و با تشدید پیگرد حکومتی،  مبارزۀ علنی توده های کارگر، با رشد روزافزون اعتصابات، با ازدیا عمومی توده

، و بدون شود بسيار ورزیده بیشتر و بیشتر مشهود می کمبود نیروهای انقالبِی ، و تبعید، این  ها، اخراج دستگیری
تمنِد بسیاری از اعتصابات بدون تأثیر مستقیم و قدر . تأثیر نخواهد بود بی در عمق و خصلت عمومی جنبش  تردید، 

... های تهييج کننده و مطبوعات غیرقانونی محسوس است کمبود اعالمیه... پیوندند سازمانهای انقالبی بوقوع می
و خالصه . شود بعالوه، یک کمبود دائمی بودجه حس می... محافل مطالعاتی کارگری بدون آژیتاتور هستند

قدرت عددی انقالبیون  .ازمانهای انقالبی استگرفتن از رشد و تکامل س رشد جنبش کارگری در حال پیشی اینکه
فعال خیلی کمتر از آن است که بتوانند نفوذ بر کل تودۀ کارگران ناراضی را در دستان خود متمرکز کنند، و یا به این 

محفلهای مطالعاتی ُجدا ازهم، انقالبیون جدا، متفرق و ... ای از انسجام و سازماندهی  بدهند نارضايتى حتی سایه
سپس  "...رمتشکل، معّرف یک سازمان واحد، قوی و منضبط که اجزایش متناسب باهم تکامل یافته باشند، نيستغی

پذیرد که سازماندهی فوری محافِل جدید ــ بجای محافلى که از هم پاشيده مى شوند ــ صرفاً شادابِی  نویسنده می
کند، و نهایتا  ان انقالبی با تدراِک کافی را اثبات نمیولی هنوز وجود تعداد کافی از کارگر ... جنبش را اثبات مى کند

. فقدان آموزش عملی بین انقالبیون پترزبورگ، در نتایج کارشان قابل مشاهده است" :گیرد نویسنده نتیجه می
نی به وضوح نشان داد که آژیتاتور جوا" کار علیه سرمایه"و گروه " خودرهایی"های اخیر، بویژه ارزیابی گروه  ارزیابی

برده شود، دانش  که از شرایط طبقه کارگر، و نتیجتاً شرایطی که تحت آن آژیتاسیون باید در یک کارخانۀ معین به پیش
تازه اگر [فهمد  توجه است، و صرفا نظریات کلی سوسیال دموکراسی را می کاری بی کاملى ندارد، و به اصول پنهان

رسد که غالبا به ازهم پاشى کل  ها فرامی سپس دستگیری. ماه به کارش ادامه دهد ۶یا  ۵، ۴تواند  ، فقط می]بفهمد
آید این است که  بنابراین سؤالی که پیش می. شود تشکیالت  یا در هر صورت، به تارومار شدن بخشی از آن منتهی می

بدیهی است ... ه پیش ببرد؟آمیزی را ب تواند فعالیت موفقّیت آیا گروهی که موجودیتش از چند ماه بيشتر نيست می
بدیهی است که ترکيب کّمى ... توانند تماماً به حساب دورۀ انتقالی گذاشته شوند که نواقص سازمانهای موجود نمی

باید عبارت ... های ما  اهمیتی نیستند، و نخستین وظیفۀ سوسیال دموکرات و بویژه کیفى سازمانهای فعال، عوامل کم
  " .ها و سختگیرى در عضوگیری انترکیب موثر سازمباشد از 

  
 بدوی بودن و اکونومیسم - ب

توان میان  آیا می. است ای خطور کرده تردید به ذهن هر خواننده ای بپردازیم که بی ما اکنون باید به بررسی مسئله
از جریانات  یکی گذارند ــ و اکونومیسم ــ که جنبش تاثیر می کلّیتکه بر  دوره رشدبدوی بودن ــ بمثابۀ دردهای 
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فقدان آموزش عملی، و ناتوانی در انجام کار  .ــ ارتباطی یافت؟ پاسخ ما مثبت است  سوسیال دموکراسی روسیه است
تشکیالتی، مطمئنا صفت مشترکی در نزد همٔه ماست؛ از جمله کسانی که از همان اول، بی هیچ تردیدی، روی 

توانست کارگران فعال  فقط فقدان آموزش عملی بود، کسی نمی البته اگر مسئله. فشردند مارکسیسم انقالبی پای می
دربرگیرندٔه چیزی بیش از فقدان آموزش است؛ و در مجموع بر محدودبودن  "بدوی بودن"اما واژه . را سرزنش کند

 که یک سازمان خوب، متشکل از از است دامنٔه فعالیت انقالبی داللت دارد، و نشانگر ناتوانی در درک این مسئله 
برای تالش  چیز است ــ   چنین فعالیت محدودی بنا شده باشد، و نهایتا ــ و این مهمترین ٔتواند بر زمینه انقالبیون، نمی

اين ویژه، یعنی ُکرنش در برابر خودانگیختگی، حتی در رابطه با » تئوری«توجیه این محدودیت و ارتقای آن به یک 
توانیم خود را  بودن با اکونومیسم مرتبط است و ما نمی وم گردید که بدویها آشکار شدند، معل وقتی این تالش. مسئله

یعنی درک محدود از (مان خالص کنیم مگر اینکه خود را ُکالً از شر اکونومیسم  از شّر محدودّیت فعالّیت تشکیالتی
خود را در دو جهت این کوششها . رها نماییم) کراسی و وظایف آنو تئوری مارکسیستی و همچنین از نقش سوسیال دم

های کارگر هنوز آن وظایف سیاسی و مبارزاتی  ای شروع به گفتن این نکته کردند که خود توده عده. نشان دادند
ترین  فوریاند؛ و آنها باید برای  مطرح نکرده ٬نمایند "تحمیل" کنند به آنها ای را که انقالبیون سعی می گسترده

و طبیعتا در رابطه با ( ٢.را بکاربگيرند "مبارزۀ اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت" خواستهای سیاسی مبارزه کنند و
برای جوانان آموزش ندیده  "یافتنی دست"است، باید یک سازمان  "یافتنی دست"ای  که برای جنبش توده  این مبارزه

ممکن و  "تحقق یک انقالب سیاسی"، گفتند که ٣"کارى تدریج"ری عدۀ دیگر، بدور از هر گونه تئو ). وجود داشته باشد
سازی پرولتاریا  ضروری است، اما برای این کار هیچ نیازی به یک سازمان قدرتمند، متشکل از انقالبیون، بمنظور آماده

مان، چماِق  گرفتن همان دوست قدیمی آنچه بايد انجام دهیم، بدست. قدم و سرسخت نیست برای یک مبارزۀ ثابت
شود که ما باید یک اعتصاب عمومی سازمان  آن این می  معنی ٬استعاره را کنار بگذاريم است؛ اگر  "یافتنی دست"

هر دوی این  ٥.بيدار کنیم "کننده روِر تهييجت"جنبش طبقه کارگر را توسط  "روِح  بی" یا اینکه باید روند ٤بدهیم،
شان باوری به  کدام کنند؛ و هیچ در برابر این آماتوریسم رایج ُکرنش می ،"انقالبیون" ها و گرایشات، یعنی اپورتونیست

سازمان ما تاسیس یک   فهمند که وظیفٔه عملِی ابتدایی و ضروری شود آنرا از سر راه برداشت ندارند، و نمی اینکه می
  .اری ببخشندک است که توانایی آنرا دارند که به مبارزۀ سیاسی،انرژی، ثبات، و ادامه از انقالبیونی

. "های انقالبی پیشی گرفته است رشد جنبش طبقه کارگر بر رشد و تکامل سازمان": ایم را نقل کرده اف-ما، سخنان ب
. برایمان ارزش دوگانه دارد) و.دربارۀ مقاله ب رابوچیه دلور نظر روزنامۀ اظها( "تذکر ارزشمند از یک ناظر نزدیک"این 

ماندِن  عقبدهد که نظر ما مبنی بر اینکه علت اصلی بحران فعلِی سوسیال دموکراسی در روسیه،  این نشان می
این نشان . ها است، درست بود توده خودانگیختهاز طغیان ) ها ، انقالبیون و سوسیال دموکرات"ایدئولوگها"( رهبران

، یعنی )۱۲شمارۀ ایسکرا، در (شده توسط نویسندگان نامۀ اکونومیستی  های مطرح ه همۀ استداللدهد ک می
، و در بارٔه هعنصِر خودانگیختگی، و راجع به مبارزۀ روزمر  شمردن اهمیِت  کریچفسکی و مارتینف، دربارۀ خطر کوچک

  توانند واژۀ این اشخاص که نمی. بودن نیستپروسه و غیره چیزی به غیر از تجلیل و دفاع از بدوی -بمثابه-تاکتیک
ماندگی عمومى را  شان در برابر فقدان آموزش و عقب را بدون تمسخر تلفظ کنند، و اینانی که ُکرنش "تئوریسین"

ترین وظایف مان را آشکار  شان از درک ضروری ،  ناتونی، در عملدهند توضیح می "زندگیدرک واقعیات "بمنزلٔه 

                                                            
  لنين .به پلخانف» پاسخ«و بخصوص ' رابوچيه دلو'و ' رابوچايا ميسل'  ٢
٣  gradualness  
که ) 'مبارزۀ پرولتاريايی'( Proletarian Struggleمجموعۀ مندرج در  "دھد؟ چه کسی انقالب سياسی را انجام می"جزوۀ   ٤

  لنين. اين جزوه توسط کميتۀ کييف تجديد چاپ شده است. در روسيه منتشر شده است
 لنين .'سوابودا'از انتشارات روزنامۀ » احيای انقالبيگری«  ٥
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برای آنانی که از فقدان انرژی ! جلو نروید! قدم برندارید: زنند اند، فریاد می مانده بر سر آنانی که عقب آنها. سازند می
تاکتیک بمثابه "برند، از  تر رنج می تر و برجسته برای فعالیت وسیع "هایی نقشه" و ابتکار در فعالیت سازمانی و فقدان

 "محسوس"تا سطح منافع فوری، را  تشکیالتی وظایف سیاسی و که بدترین تقصیر ما این است! زنند حرف می "پروسه
به خوِد : خوانند با این حال آنها همان غزل قدیمی را برای ما می دادیم؛ تقلیل هبارزۀ اقتصادی روزمر م "مشخص"و 

را  "زندگىدرک واقعیات "که این نوع چیزها همانقدر : کنیم و ما تکرار می !مبارزۀ اقتصادی، خصلت سیاسی ببخشید
به امید " ٬زد فریاد می ٬کردند ای را تشییع می دهند که قهرمان آن افسانۀ محبوب رو به رهگذرانی که جنازه نشان می

   "!بيشترروزهای خوِش 

به پلخانف راجع به  نظیر و در حقیقت خودپسندانه این خردمندان را بخاطر بیاورید که چگونه بیبینی  خودبزرگ
وظایف سیاسی به معنای واقعی و عملی این کلمه، یعنی به  قادر به انجام"که !) کذا( "بطورکلیکارگری، محافل "

پاسخ هیئت تحریریۀ (. دادند درس می ٬"آمیز برای مطالبات سیاسی نيستند معقول و موفقیت عملیمعنی مبارزۀ 
نبرده و  شان پی به آماتوریسم که تا زمانی "آماتورها"البته محافل ! محافل داریم تا محافل، آقایان). ۲۴ص  رابوچیه دلو

های  عالوه بر این، اگر این آماتورها شیفتۀ شیوه. آنرا ترک نکرده باشند، قادر به انجام وظایف سیاسی نیستند
کنند که عملی  را با حروف برجسته بنویسند، و تصور می "عملی"ورزند که واژۀ  شان هستند، و اگر اصرار می بدوی

ها تقلیل پیدا کند، در این صورت  ترین اقشار توده مانده بودن مستلزم آن است که وظیفٔه افراد تا سطح درِک عقب
 نخواهند توانست در مجموع هیچ وظیفٔه سیاسی را بهامیدی به این آماتورها نخواهد بود، و البته، مسلم است که 

اما محافل رهبرانی از قبیل الکسیوف و میشکین، خالتورین و ژلیابوف، قادر به انجام وظایف سیاسی . انجام برسانند
ترین شکل ممکن هستند، چونکه استدالل و تا حدی پروپاگاندای شورانگیزشان با عکس  به معنای واقعی و به عملی

گیرد و  شان با انرژی طبقۀ انقالبی پاسخ می نرژی درخشانشود، و ا العمل توده هاى خود بخود بیدارشده مواجه می
پلخانف عمیقاً حق داشت، وقتی که نه تنها این طبقۀ انقالبی را نشان داد، و نه فقط بیداری . شود حمایت می

 .یک وظیفۀ سیاسی رفیع و بزرگ قرارداد "محافل کارگری" ناپذیر دانست، بلکه حتی در برابر خودبخودی آن را اجتناب
انرژی و دامنۀ  محدودکردناین وظیفه، و تنزل ای که بعدتر شکل گرفته  اما قصد شما از رجوع به آن جنبش توده

تان نیستید، پس چیستید؟ شما افتخار  های بدوی اگر شما آماتورهاِی شیفتٔه شیوه. فعالیت محافل کارگری است
بیند عاجزید، شما از دیدن اعجاِز انرژی  عال روسی میکنید که اهل عمل هستید، اما از دیدن هر آنچه هر کارگر ف می

کنید که جنبش ما  یا شاید خیال می. ــ نه تنها یک محفل بلکه حتی یک فرد ــ در جهت تحقق هدف انقالبی عاجزید
 اندیشید؟ آیا دلیلش این است که تولید کند؟ اگر اینطور است، پس چرا چنین می ۷۰تواند مشابه رهبران سالهای  نمی

دهیم، و این کار را ادامه خواهیم داد، و ورزیده  ما فاقد آموزش هستیم؟ ولی ما که داریم خودمان را آموزش می
را خزه  "مبارزۀ اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"است که سطح آب راکِد متاسفانه حقیقت این ! خواهیم شد

) بقول پلخانف(زنند، و  کنند و زانو می نگیختگی دعا میاند که برای خودا پوشانده است؛ افرادی در بین ما پیدا شده
زمان آن فرا . اما ما از شر این خزه خالص خواهیم شد. کنند پرولتاریای روسیه نگاه می "پس قراول"با شيفتگى به 

بی که بطور است که انقالبیون روسیه، با راهنمايى یک تئوری حقیقتاً انقالبی، و با اتکاء به طبقٔه حقیقتاً انقال رسیده
همٔه آن چیزی که الزم . با تمام قوا و کامالً قد برافرازند  -! و در نهایت –خودانگیخته در حال بیدارشدن است، باالخره 

ما و حتی تودۀ بزرگتری از کسانی که رویای فعالیت عملی را از ایام مدرسه  اهل عمل کارگران  ٔاست این است که توده
مان را به باد  نه پیشنهاد مبنی بر تقلیل وظایف سیاسی و محدودسازی دامنٔه کار تشکیالتیپروراندند، هرگو  در سر می

  !که بدستش خواهیم آوردآقایان و مطمئن باشید . استهزاء و تحقیر بگیرند



 72 چه بايد کرد؟

 kandokav.com  ١٣٩٩دى 

تاکتیک آژیتاسیون در رابطه با برخی مسایل  " :نوشتم رابوچیه دلودر مخالفت با ، "از کجا باید آغاز کرد؟" در مقالۀ
ساعت تغییرکند، اما تنها  ۲۴تواند ظرف  های مربوط به بعضی جزئیات از کار تشکیالتی حزب، می خاص، و یا تاکتیک

مردم عاری از هرگونه اصول قادرند  دید خود را نسبت به ضرورِت وجود یک سازمان رزمنده، برای انجاِم آژیتاسیون 
رابوچیه " .دنماه تغییر ده ۲۴ساعت، یا حتى ظرف  ۲۴ها ــ که کلی، دائمی و مطلق است ــ ظرف  بین تودهسیاسی در 

پایه  این یگانه اتهام ایسکرا که مدعی است بر واقعیات تکیه دارد، تماماً بی" :به مقاله فوق اینطور جواب داددلو 
آنکه منتظر پیدایی ایسکرا شویم ــ نه تنها  همان بدو امر ــ بیدانند که ما از  خوانندگان رابوچیه دلو بخوبی می. است

بلکه جنبش "گفتند که نه تنها محافل مطالعاتی کارگری،  و همزمان می[ ...برای آژیتاسیون سیاسی فراخوان دادیم
، اما فقط "سرنگونی استبداد مطلقه را بمثابٔه نخستین وظیفۀ خود درنظر بگیرد دتوان ای طبقه کارگر نیز نمی توده
پس از یک یا چند ] فقط[ها  توده"توانست مبارزه برای مطالبات سیاسی فوری را وظیفۀ خود بداند، و اینکه  می

مان ــ که از خارج برای رفقای فعال در  ما با نشریاتا ...]"اعتصاب مى توانند مطالبات سیاسی فوری را درک کنند
و در این [" ...کردیم و آژیتاسیونی سوسیال دموکراتیک را فراهم میمطالب سیاسی تنها شد ــ ما  روسیه ارسال می

ترین آژیتاسیون سیاسی را منحصراً بر اساس مبارزۀ اقتصادی قرار دادید، بلکه  مطالب منحصربه فرد، شما نه تنها وسیع
و شما، آقایان، آیا مشاهده ! بودند "ترین قابل استفاده"حتی تا آنجا پیش رفتید که مدعی شدید این تبلیغاِت محدود، 

که صرفا همین مطالب را فراهم ساختيد ــ لزوم پیدایش ایسکرا، و لزوم مبارزۀ آن کنید که همین استدالل شما ــ  نمی
از طرف دیگر، فعالیت انتشاراتی ما زمینه را برای وحدت تاکتیکی در ... "رساند؟  علیه رابوچیه دلو را به اثبات می

ها جزو پروسۀ رشد وظایف حزبی هستند که همزمان با حزب  وحدت در این باور که تاکتیک[ " ...ه کردحزب آماد
را فراهم ساخت که " سازمان رزمنده"و به این طریق امکان ایجاد ... "!] کنند؟ واقعاً که وحدت باارزشی است رشد می

 "انجام داد ٬توانست بکند ت مقیم خارج میکه یک تشکیال را برای پاگیری آن، اتحادیه خارج از کشور، هر کاری
احتماال شما هر آنچه را که امکان انجامش را داشتید، انجام ! ثمر برای گریز تالش بی). ۱۵ص  ،۱۰، شمارۀ رابوچیه دلو(

اما ادعای من آن بود و هست که سطح آنچه که براى . ش شوم بینم که منکر  دادید و من حتی در رویای خودم نیز نمی
سازمان "مضحک است که دربارۀ یک . ماند می محدودو باریک شما  انجامش هست، بواسطٰه دیِد تنگ "امکانِ " شما

مبارزۀ اقتصادی، علیه کارفرمایان و "، و یا "مطالبات سیاسی فوری"صحبت کنیم که کارش مبارزه برای  "رزمنده
  !"حکومت است

 رابوچیه دلویبه آماتوریسم را ببیند، البته که باید از  "اکونومیستی"اما اگر خواننده مايل است که مرواریِد شیفتگِی 
، صفحۀ »ضمیمۀ جداگانه«در . م. ر! برگرداند قدم و قاطع روی ثابت رابوچایا میسلِ التقاطی و متزلزل به سوی 

نان بارها نشان این حقیقت دارد که ای. کردگان انقالبی بگوییم حال دو کلمه دربارٔه خوِد باصطالح تحصیل": نوشت۱۳
کردگان  ، اما بدبختی اینجاست که تحصیل"علیه  تزاریسم وارد یک نبرد قطعی شوند"اند که   دادند که کامالً آماده

رحمانٔه پلیس سیاسی روبرو هستند، و مبارزه علیه پلیس سیاسی را بمنزلۀ مبارزه سیاسی علیه  انقالبی ما، با تعقیب بی
برای مبارزه علیه " همین خاطر، تا همین امروز، قادر به فهم این مسئله نشده اند که به . کنند تصور می اتوکراسی

  " اتوکراسی از کجا باید نیرو گرفت؟

، حقیقتاً خودانگیختگی!) به بدترین معنای کلمه(گِر  تحقیر مبارزٔه ضدپلیسی، آنهم از موضع باال، توسط این ستایش
ای، مبارزه  است تا با این استدالل که در شرایط رشد جنبش خودانگیخته تودهنویسنده متن فوق ــ آماده ! نظیراست بی

واقعا افراد بسیار کمی ! کند تبرئهعلیه پلیس سیاسی ابداً اهمیت ندارد ــ ناتوانی ما، در سازماندهی فعالیت مخفی را 
، تا به این حّد، به یک مسئله حاد های انقالبی ما دهند؛ کمبودها در سازمان با این استنتاِج وحشتناک توافق نشان می
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کند، علتش فقط آن است که  اما برای مثال، اگر مارتینف از پذیرش استنتاج فوق امتناع می. و مهم تبدل شده است
ارائه  "وظیفه"واقعاً، مگر . اش را دریابد تامل کند و نتایج منطقی عقايدشقادر نیست، یا جسارت آن را ندارد تا روی 

ها، مستلزم تالش ويژه برای برپایی یک سازمان مستحکم،  ــ با وعدۀ نتایج محسوس ــ توسط توده مطالبات مشخص
مبارزه "ای انجام بپذیرد که ابدا  تواند حتی توسط توده ای نمی "وظیفه"آیا چنین ! متمرکز و رزمنده از انقالبیون است؟

تواند انجام بپذيرد اگر عالوه بر معدودی از  مى "ظیفهو "از این گذشته، آیا این ! دهد؟ انجام نمی "علیه پلیس سیاسی
نیستند، آن را به عهده نگرفته  "مبارزه علیه پلیس سیاسی"به  قادر  ابداً که ) آن اکثریت عظیم(رهبران، کارگرانی 

های متوسط مردم، قادرند تا در اعتصابات و خیابان، در نبرد با پلیس و ارتش، انرژی و  باشند؟ چنین کارگرانى، از توده
تعیین که سرانجاِم کل جنبش ما را ) و در واقع فقط آنان قادر هستند(ایثار عظیمی از خود نشان دهند، و قادرند 

و . است ای حرفه های ویژه است؛ و محتاج انقالبیون سیاسی، مستلزم داشتن توانمندی ارزه علیه پلیس، اما مبکنند 
اى از  ، بلکه تودۀ کارگران، بطور فزاینده"کشند به پیش می"ها مطالبات مشخصی را  ما باید مطمئن باشيم، نه تنها توده

ای  ین ترتیب، ما به مسئلٔه رابطٔه میان سازمان انقالبیون حرفهو به ا. "آورند به پیش می"ای را  این قبیل انقالبیون حرفه
را عمیقا  "سیاسیون"این مسئله، اگرچه بازتاب کمی در نشریات یافته، اما ما  .رسیم با جنبش کارگری صاف و سالم می

. مطرح بوده استدرگیرکرده و در خیلی از مکالمات و مباحثات با رفقایی که کم یا بیش تمایلی به اکونومیسم دارند 
قول دیگری بیاورم تا به این  اما قبل از ورود به این بحث، بگذارید نقل. طلبد و این دردی است که راه عالِج ویژه می

  .را روشن کنم» اکونومیسم«با » بودن بدوی«وسیله ِتز خودم پیراموِن رابطۀ 

آنکه ابتدا به  تقیم علیه حکومت است، بیگروه رهایی کار، خواستار مبارزۀ مس": خود نوشت پاسخدر . ن.آقای ن
با  ".را نشان دهد مسیر مبارزهآنکه  و بی از کجا باید تامین شوند ساکن درنظر بگیرد که نیروی مادی برای این مبارزه

کاری  این امر بخاطر رعایت پنهان": افزاید می "مسیر"تاکید بر آخرین کلمات، نویسنده زیرنویس زیر را به کلمٔه 
ها  دهد و توده ای ارجاع می تواند توضیح داده شود، زیرا برنامٔه تشکیالت نه به دسیسه بلکه به جنبش توده نمی
توانیم تصور کنیم که یک اعتصاب مخفیانه باشد؟ آیا  آیا می. روی کنند توانند از طریق مسیرهای پنهانی پیش نمی
به این ). ۵۹، ص Vademecum مجلۀ ( "متصور شویم؟ های مخفیانه را توانیم تظاهرات پنهانی و دادخواست می

مبارزه نزدیک  "مسیرهای"و به ) دهندگان اعتصابات و تظاهرات سازمان( "نیروهای مادی"ترتیب، نویسنده به سئوال 
پرستد، یعنی به این جنبش بمثابه  ای را می آشفتگی است چونکه جنبش توده شود، اما با این وجود، هنوز در حالت  می

، و نه بمثابه چیزی که باید فعالّیت انقالبی ما را تشویق کند رها مینگرد که ما را از نیاز به فعالیت انقالبی  چیزی می
ممکن نیست که یک اعتصاب را برای شرکت کنندگان در آن، و . مان فراهم کند الیت انقالبیبرای فع ای انگیزهکند و 

اما ممکن است که اعتصاب، از تودٔه کارگران . گیرند، مخفی نگه داشت برای افرادی که فوراً  با آن در ارتباط قرار می
کند تا هرگونه ارتباط با اعتصابیون را قطع  ی، زیرا حکومت تالش م)ماند و در اکثر موارد هم می(بماند  "مخفی"روسیه 

مبارزه علیه پلیس "ای است که  و اینجا در واقع آن محل ویژه. کند، و جلوی انتشار هرگونه خبِر اعتصاب را بگیرد
تواند بطور فعال، توسط همان تودۀ وسیعی که در اعتصاب شرکت  ای که هرگز نمی الزم است، مبارزه "سیاسی

ای به فعالیت انقالبی  ، توسط افرادی که بطور حرفه"همٔه قواعِد فن"این مبارزه باید مطابق . بپذیرد کنند، انجام می
وجود  شوند، از لزومِ  ها بطور خودانگیخته به جنبش جذب می این واقعیت که توده. مشغولند، سازمان داده شود

ها مانع  ، زیرا اگر ما سوسیالیستافزاید میرتش ؛ برعکس، همین امر بر ضرو کاهد نمیسازمان برای پیشبرد این مبارزه 
و اگر ما خودمان گاهی مخفيانه  اعتصاب و (نشویم که پلیس هرگونه اعتصاب و هرگونه تظاهراتی را مخفی سازد 

ما در انجام این ولی . ایم ها قصور کرده مان در برابر توده ، آنوقت از انجام وظیفٔه مستقیم)تظاهرات تدارک ندهیم
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 "ای انقالبیون حرفه"ای  اند، بطور فزاینده هایی که بطور خودانگیخته بیدار شده ، زیرا تودهموفق خواهیم شد وظیفه
  ).  مان خطور نکند که به کارگران اندرز بدهیم که درجا بزنند به شرطی که به ذهن( از صفوف خود تولید خواهند کرد

  

 سازمان کارگران و سازمان انقالبیون - ج
یکی  "مبارزۀ اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"دموکرات که مضمون مبارزه سیاسی را با مفهوم یک سوسیال 

و ! بپندارد» سازمان کارگران«وبیش همان  را نیز کم» سازمان انقالبیون«که رود  کامال انتظارش میگیرد، طبیعتا و  می
زنیم، به زبانهای گوناگون سخن  دهد؛ نتیجتاً وقتی از سازمان حرف می این واقعا همان چیزی است که معموال ُرخ می

با او نداشتم ــ بوضوح بخاطر  ام با یک اکونومیست نسبتا مصمم را ــ که سابقٔه آشنایی قبلی مثالً مکالمه . گوییم می
زدیم که خیلی زود دریافتیم که  حرف می چه کسی انقالب سیاسی را انجام خواهد داد؟داشتیم سر جزوه  .دارم

کردیم که باهم توافق کامل داریم؛ اما با ادامٔه  تصور می. کمبود اصلی این جزوه نادیده گذاردن مسئلۀ سازمان است
توجهی به  صحبت من، نویسنده را به بی هم. زدیم م از چیزهای مختلفی حرف میمکالمه آشکار شد که داشتی

کرد، حال آنکه در ذهن من، سازمان انقالبیون، یک عامل  های تعاونی و غیره متهم می های اعتصاب، انجمن صندوق
دارم، کالً حتی یک بمحض آنکه اختالف آشکار شد، تا آنجا که بخاطر . انقالب سیاسی بود "متحقق کردنِ "اساسی در 

  !مسئلۀ اصولی هم وجود نداشت که بر سرش توافق داشته باشیم

ها، همواره از  ها در رابطه با مسئلٔه تشکیالت و نیز سیاست منشاء اختالف ما چه بود؟ این واقعیت بود که اکونومیست
تر و  ی بمراتب وسیعمبارزۀ سیاسی سوسیال دموکراس. شوند سم منحرف میونيسوسیال دموکراسی به تریدیونی

، )و در واقع به همین دلیل(به همین ترتیب . تر از مبارزۀ اقتصادی کارگران علیه کارفرمایان و حکومت است پیچیده
 متفاوتاز سازمان کارگرانى که برای این مبارزه طراحی شده  تشکیالت حزب سوسیال دموکراتیک انقالبی ناگزیر باید

باشد؛ ثانیاً باید تا جایی که ممکن است وسیع  اتحاديه اى نخست یک سازمان  ٔوهله سازمان کارگران باید در . باشد
تر فقط روسیۀ استبدادزده  البته من در اینجا و چه پایین(دهد علنى باشد  باشد؛ و ثالثاً باید تا جایی که شرایط اجازه می

از افرادی تشکیل شود که فعالیت انقالبی،  برعکس، سازمان انقالبیون باید ــ بيشتر از هرچيز ــ). را مدنظر دارم
های انقالبی  زنم، و منظورم سوسیال دموکرات حرف می انقالبیون به همین دلیل من از سازمان(شان باشد  حرفه
ها میان کارگران و  کلیٔه تفاوت بایدخصوصیاِت اعضای چنین سازمانی، ) عمومیت داشتن(با توجه به اشتراک ). است

چنین سازمانی بنا به ماهيتش، نباید خیلی گسترده . شوند زدوده ا چه رسد تمایزات شغلی و تجاری ــ ــ ت روشنفکران
  .دهیم گانه را مورد بررسی قرار می این وجوه تمایز سه. المقدور مخفی باشد باشد و باید حتی

الً روشن است؛ و سازمان سیاسی کام یوندر کشورهایی که آزادی سیاسی وجود دارد، تفاوت میان تریدیون
با اولی، در ممالک مختلف، بنا به   طبیعتاً روابط آخری. همانطوریکه تفاوت تریدیون و سوسیال دموکراسی واضح است

به نظر ما این شرایط باید بیشتر به (یابیش نزدیک، یا پیچیده و غیره باشد  تواند کم شرایط تاریخی و حقوقی و غیره، می
ن با سازمان نيو؛ اما  مسلم است که در کشورهای آزاد، سازماِن تریدیو )ر پیچیده باشندالمقدور کمت هم نزدیک و حتی

اما در روسیه، در نظر اول، یوغ اتوکراسی هرگونه تفاوتی میان سازمان . تواند یکی باشد حزب سوسیال دموکراسی نمی
محافل مطالعاتی  همۀ کارگری وانجمنهای  همۀ کند، زیرا های کارگری را محو می سوسیال دموکراتیک و انجمن

و گاهی هم جرم (جرم  –یعنی اعتصاب  -ممنوع هستند، زيرا جلؤه اصلی  و ابزار اصلى مبارزۀ اقتصادی کارگران 
بنابراین، شرایط کشور ما، از طرفی، کارگران درگیر در مبارزٔه اقتصادی را قویاً مجبور . شود محسوب می!) سیاسی

کند تا تریدیونیونیسم  می" وادار"ها را  ی اهمیت بدهند و از طرف دیگر، سوسیال دموکراتکند تا به مسائل سیاس می
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شان با حرارت از نوع اول  های ما و شرکاء ها و مارتینف و هنگامی که کریچفسکی(را با سوسیال دموکراسى قاطی کنند 
شان  درصد وقت ۹۹ی را تجسم کنید که در واقع، اشخاص!). مانند زنند، از توجه به دومی عاجز می َدم می "اجبار"

) ماه ۴-۶از (دورۀ فعالیت خود  تمام بعضی از آنان طی. شود می "مبارزٔه اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"صرف 
سایرین، شاید جذب ادبیاِت نسبتاً . تری از انقالبیون بیندیشند شوند به لزوم ایجاد سازمان پیچیده هرگز مجبور نمی

کنندٔه  مبارزه کسل"شدٔه برنشتاینی شوند، و با تاثیرپذیری از آنها متقاعد گردند که جنبش رو بجلوی  وسیع توزیع
دادن  انگیز ــ یعنی نشان اهميت عمیقی دارد؛ سرانجام شاید دیگرانی هم باشند که توسط یک ایدۀ وسوسه "روزمره

های  ی و جنبشيونــ پیوندی بین جنبش تریدیون "رابطۀ نزدیک و ارگانیک با مبارزۀ پرولتاریایی"نمونۀ جدیدی از 
ممکن است این اشخاص چنین استدالل کنند که هر قدر یک کشور دیرتر وارد عرصۀ . سوسیال دموکراتیک برقرارکنند

توانند در  های آن کشور بیشتر می شود ــ به همان نسبت سوسیالیست کاپیتالیسم ــ و در نتیجه جنبش طبقه کارگر 
های  ی شرکت جسته و از آن پشتیبانی کنند؛ و به همان نسبت دلیل کمتری برای وجود اتحادیهيونونجنبش تریدی

تا به اینجا این استدالل کامالً صحیح است؛ اما متاسفانه بعضی . غیرسوسیال دموکراتیک وجود خواهد داشت کارگرى
ما . پرورانند تریدیونیونیسم را در سر می  شوند و رویای ترکیب کامل سوسیال دمکراسی با پشت این استدالل قایم می

خواهیم دید که نظیر چنین رویاهایی چه تاثیرات » پترزبورگ  نامۀ اتحادیه مبارزٔه سن آیین« بزودی از طریق بررسى 
  .های ما برای سازماندهی دارند ریزی مخربی در برنامه

هر کارگر سوسیال دموکرات باید . باشند اتحاديه اى سازمانهای کارگری برای پیشبرد مبارزۀ اقتصادی، باید سازمانهای
قطعاً به هیچ وجه به نفع ما نیست که خواستار آن . تا حد امکان به این سازمانها یاری برساند و در آنها فعاالنه کار کند

ها را محدود  باشند، زیرا این امر دامنۀ تأثیر ما بر توده  "ها يونتریدیون"ها عضو   شویم که فقط سوسیال دموکرات
 اتحاديهکند به  باید بگذاریم هر کارگری که لزوِم اتحاد برای مبارزه علیه کارفرمایان و حکومت را درک می. سازد می

حد سازند، و اگر اند مت ها قادر نباشند تا همۀ کسانی را که الاقل به این درک ابتدایی رسیده اتحاديهاگر . بپیوندد
تر  ها وسیع هر قدر این سازمان. شان برسند بشوند، نخواهند توانست به اهداف واقعی ای گستردهنتوانند سازمانهای 

مبارزۀ اقتصادی، "  ٔخودانگیخته"که نه تنها مدیون توسعۀ يتر خواهد شد، نفوذ قدر تأثیر ما بر آنها وسیع باشند، همان
اما یک سازمان گسترده . شان خواهد بود بر رفقای اتحاديهو آگاهانۀ اعضای سوسیالیست بلکه نتیجٔه تأثیر مستقیم 

چون این مستلزم آموزش بمراتب بیشتری در مقایسه با (سفتی را بکار بگیرد  و  کاری سخت مخفی شيوه هاىتواند  نمی
کاری را  های کامِل مخفی روش تضاِد میان لزوم داشتن اعضای زیاد، و ضرورِت استفاده از ). مبارزۀ اقتصادی است

ها را تا حد ممکن عمومی کرد؟ بطور کلی، تنها دو راه برای این منظور  اتحاديهتوان  شود حل کرد؟ چطور می چگونه می
، مقّدم بر پیدایی ى کارگرىها اتحاديهدر بعضی کشورها قانونی شدن (ها، قانونی شوند  اتحاديهیا : وجود دارد

شکل، و بقول  و بی "آزاد"ای  ، و یا اینکه تشکیالت مخفی گردند؛ ولی تا اندازه)تی و سیاسی بودهای سوسیالیس اتحادیه
  .کاری برای تودۀ اعضای آن تقریباً به حداقل برسد های مخفی ند تا نیاز به روشباش ها گل وگشاد آلمانی

است و جای تردید نیست که هر  شدههای کارگرِی غیرسوسیالیستی و غیرسیاسی در روسیه آغاز  اتحاديهشدن  یقانون
شدن را سرعت و  دستاورد جنبِش سریعاً رو به رشد جنبش سوسیال دموکراتیِک طبقٔه کارگر ما، تالش برای قانونی

هایی که عمدتاً از طرف حامیان نظم موجود، اما بخشا از طرف خوِد کارگران و  جسارت خواهد بخشید؛ تالش
وعدٔه حمایت . افراشته شد ها و زوباتف اه تر توسط واسیلف سازی، پیش پرچم قانونی. دآی روشنفکران لیبرال به عمل می

اکنون بین کارگران  و موافقین این گرایِش جدید هم  ها داده شده و ورمس ها و پشتیبانی از این خواست، توسط اوزروف
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اما چگونه این گرایش را بحساب بیاوریم؟ . بگيريمتوانیم این گرایش را ناديده  از این به بعد، ما نمی ٦.شوند یافت می
ها،  ها و واسیلف ما باید همه شرکای جنبش زوباتف. تواند دو نظر وجود داشته باشد ها نمى میان سوسیال دموکرات

 گونه بعالوه باید همه .شان را برای کارگران توضیح دهیم ژاندارمها و کشیشها را قاطعانه افشاء کنیم و مقاصد واقعی
قانونی کارگران   های سیاستمداران لیبرال، در جلسات را که در سخنرانی "هایی نامه تفاهم"طلبانه و  های آشتی نغمه

آمیز طبقاتی باشد و خواه از سِر تمایل به  خواه از سِر اعتقاد و اشتیاق صادقانه به همکاری مسالمت –شوند  ایراد می
نهایتاً ما موظفیم که کارگران را از افتادن به دامی که غالباً پلیس برای آنها . گری ــ افشا گردند قدرت و یا از سِر ناشی

پردازند  می "آتشى هادو "هایی که در چنین جلسات علنی و مجامع ُمجاز به شناسایی  گسترد برحذر داریم، پلیس می
  . غیرعلنی بکارندگر خود را در سازمانهای  اخاللعوامل های قانونی،  کوشند تا از طریق سازمان و می

قانونی شدن جنبش کارگری به نفع ما ــ و نه  در درازمدت،انجام همٔه این کارها به این معنی نیست که فراموش کنیم 
. مان خواهد کرد تا علف را از  گندم ُجدا کنیم برعکس، دقیقاً همین کارزار افشاگری، کمک. ها ــ خواهد بود زوباتف

ترــ از  اما منظورمان از گندم عبارت است از جلب توجه اقشار هر چه وسیع. ره کردیمتر اشا اینکه علف چیست، پیش
های کارگران ــ به مسائل اجتماعی و سیاسی، و آزادسازی خودمان، انقالبیون، از قید  ترین بخش مانده جمله عقب

، ضرورتاً، يىچنین کارها ، و توسعۀ)مثل پخش کتب مجاز، خدمات متقابل و غیره(کارهایی که اساسا مجاز هستند 
ها  ها و اوزروف توانیم و باید به زوباتف از این لحاظ ما می. کنند مطالب بسیار زیادی برای امر آژیتاسیون ما فراهم می

خواه از طریق (گسترانید  هر وقت که شما برای کارگران دام می! بکوشید آقایان، هر چه در توان دارید بکنید: بگوییم
تان  ما هشیاریم و افشای) "استروویسم"کارگران بکمک  "صادقانه  " و خواه از طریق دلسرد کردن تحریک مستقیم،

لطفا : م گفتباشد ــ  خواهی "زیگزاگی" گرچه –دارید  اما هروقت که شما یک قدم واقعی به جلو برمی. کنیم می
هر یک از . دهد گامی که یک قدم واقعی به جلو باشد، ولو کوچک، دامنٔه عمِل کارگران را گسترش می! ادامه بدهید

خواهد کرد تا پیدایش مجامع قانونی تسريع شوند؛   به نفع ما تمام خواهد شد و کمک  دهنده   این گونه اقداماِت بسط
ها جایی نداشته باشند، بلکه اين  کنندٔه سوسیالیست و شناسایی کننده عوامل تحریکمجامعی که در آنها دیگر 

کاِر ما کاشتن گندم . هاست خالصه اینکه وظیفٔه ما نبرد علیه علف. آورند سوسیالیستها باشند که هوادارنی بدست 
که آفاناسی  کنیم؛ و تا وقتی های هرز، ما زمین را برای بذر گندم تمیز می با درآوردن علف. در گلدان نیست

ها را آماده کنیم تا نه تنها  شان هستند، ما باید دروکننده های مشغول مراقبت از گلدان ٧هاو پولخریا ایوانووناها ایوانویچ
  ٨.های امروز، بلکه گندم فردا را درو کنند علف

کاری و  ه حداقل مخفیی را ــ کيونکردن مسئلۀ تاسیس یک سازمان تریدیون توانیم از طریق قانونى از اینرو ما نمی
ها، حتی فرصت کوچکی را برایمان در جهت  ها و اوزروف ولی اگر زوباتف(حداکثر وسعت را داشته باشد ــ حل کنیم 

حلی که باقی  راه!) شویم، اما برای  منظور باید قویاً با آنها پیکار کنیم حل این مشکل بگشایند، بسیار خوشحال می 

                                                            
 .Ozerov, Iاوزروف  ،Zubatovزوباتف » سوسياليسم پليسی«سرھنگ ژاندامری، مدافع   .Vasilyev, N. V واسيليف   ٦

Kh. و ورمس  Worms, A. E.    سوسياليسم پليسی«پروفسورھای دانشگاه مسکو، سخنگويان«.  
٧  Afanasy Ivanovich and Pulkheria Ivanovna—  ماّلکين «يک خاندان پاتريارکال از مالکين ُخرد شھری در رمان

  ، اثر نيکالی گوگول »دورۀ قديم
برای ايسکرا تالشھای ناچيز عوامل ": آلود زير را از جانب رابوچيه دلو برانگيخت ھا حملۀ غضب کارزار ايسکرا عليه علف  ٨

ايسکرا عاجز از ). مثل وقايع بھار(جنبش طبقه کارگر بيشتر شاخص زمانه ھستند تا حوادث عظيم  "سازی قانونی"زوباتف بمنظور 
ھای او ھستند، چون گواه بر آنند که جنبش طبقه کار در نظر حکومت بسيار  ه برداشتديدن است که اين واقعيات درست علي

در "ھا را سرزنش کنيم که  اين ارتدوکس "دگماتيسم"بخاطر ھمه اينھا ما بايد ). ٢٧، ص »دو کنگره«( "است کرده آميز جلوه  تھديد
زنند و  ھای يک ياردی گندم سربازمی سماجت از ديدن ساقهاينھا با  ."برابر خواستھای ضروری زندگی گوش ھاى خود را بسته اند

" انداز را در رابطه با جنبش طبقه کارگر روسيه مفھوم مخدوش از چشم"آيا اين يک ! کنند دارند بر سر علف يک اينچی دعوا می
  لنين) ٢۴ھمانجا ص (کند؟  آشکار نمی
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و ما دقیقا از آن مطلع (اند  ی است، و ما باید به کارگرانی که این راه را پذیرفتهيونریدیونهای مخفی ت ماند، سازمان می
توانند ارزش بسیار زیادی در توسعه و  ی نه تنها میيونسازمانهای تریدیون. به هر طریق ممکن یاری برسانیم) هستیم

برای آژیتاسیون سیاسی و سازمان انقالبی  تحکیم مبارزۀ اقتصادی داشته باشند، بلکه قادرند به حامی بسیار مهمی
نوپا به مجرای مطلوِب سوسیال  اى اتحاديهبرای رسیدن به این مقصود، و بمنظور هدایِت جنبش . تبدیل شوند

 ٬های پترزبورگ را که حدود پنج سالی مشغول پروردنش بودند دموکراسی، باید پوچی نقشۀ سازماندهى اکونومیست
 ٬نیکا رابوت "لیستوک"( ۱۸۹۷در ژوئیۀ  ،"نامۀ صندوق همیاری متقابل کارگران آیین " شه، درآن نق. بوضوح درک کنیم

  یيونهای تریدیون نامۀ سازمان آیین«منتشر شد و نیز در ) ۱، شمارۀ رابوچایا میسلاز برداشت  – ۴۶ ص  ۹-۱۰شمارۀ 
بازتاب ) به آن اشاره شد ،۱شمارۀ در پترزبورگ چاپ شد و در ایسکرا،  ای طی اطالعیه ویژه( ۱۹۰۰، در  اکتبر »کارگران

هر دوی آنها، سازمان وسیع کارگران را در یک ساختار : ها یک نقص عمده دارند نامه هر دوی این آیین. یافت
برگیرندٔه نامۀ آخری که در  بگذارید به آیین. اند وسفت تعريف کرده و آنرا با سازمان انقالبیون قاطی کرده سخت

بند مربوط است به ساختار، سبک کار  ۲۳. بند است ۵۲بدنٔه آن مشتمل بر . جزئيات بیشتری است، نگاهی بیندازیم
 )کارخانه(گروههای مرکزی "و ) "نفر ۱۰حداکثر "(که باید در هر کارخانه سازماندهی شوند  "محافل کارگری"ى و تواناي

گروه مرکزی بر تمام مسایلی که در کارخانه یا کارگاه جریان دارد "شود که  گفته می ۲ بنددر . را انتخاب کنند"
 ۱۰. و غیره) ۱۷ بند( "دهد ماهه، به اعضا گزارش مالی می گروه مرکزی، هر "، ".نماید نظارت نموده و وقایع را ثبت می

با » کمیتۀ تشکيالت کارگرى«بند به روابط داخلی بسیار پیچیدۀ  ۱۹تخصیص یافته و  "تشکيالت ناحیه"بند به 
، یعنی "های اجرایی گروه"که متشکل از نمایندگان منتخب هر ناحیه، و از (» کمیتۀ اتحادیه مبارزۀ سن پترزبورگ«
ندرکار ا های دست های حفظ ارتباطات با اياالت و سازمانهای خارج کشوری، گروه های پروپاگاندیست، گروه گروه"

دموکراسی مساوی است با  سوسیال ٬در رابطه با مبارزۀ اقتصادی کارگران .)هستند "ها انبارها، انتشارات و خزانه
کراسی و ها چطور از سوسیال دم تر نشان داد که عقايد اکونومیست شود از این واضح میبسختی ! "گروههای اجرایی"

با این تفکر که یک سوسیال دموکرات باید پیش از هر چیز بفکر شده، و آنها چگونه  سم منحرف ونيبسوی تریدیونی
سخن . بخش پرولتاریا را هدایت کند، بیگانه هستند اندازی سازمانی از انقالبیون باشد که کلّیت مبارزۀ رهایی راه

ها،  نامه آیین ، و در عین حال نوشتن اینگونه"استبداد تزاری"و مبارزه علیه  "رهایی سیاسی طبقۀ کارگر" گفتن دربارۀ
هیچیک از پنجاه و اندی بند، . رى پیرامون وظایف سیاسِی اصلی سوسیال دموکراسی استبه معنای فقدان هرگونه نظ

ترین آژیتاسیون  المقدور وسیع دهند؛ چیزی که برای انجام حتی حتی کوچکترین اثری از چنین درکی را نشان نمی
که بر تمام جوانب حکومت مطلقه روسیه، و خصوصیات ویژٔه طبقات ها ضروری است، آژیتاسیونی  سیاسی بین توده

ی هم به درد يونهداف تریدیونهایی حتی برای دستیابی به ا نامه چنین آیین. اجتماعی گوناگون در روسیه پرتو بیافکند
داده  سازمان حرفه هاها براساس  ننيوخورند تا چه رسد به اهداف سیاسی؛ دلیلش هم این است که تریدیو  نمی
  . ای به آنها نشده است ند که اشارهشو  می

ت که تالش دارد تا هر کارخانه اس "سیستمی"لّیت آن انگیز ک نامه، سنگینی حیرت اما مهمترین خصیصه این آیین
 "کمیته" ای به قوانیِن یکدست و مضحک، و سیستم انتخاباتِی سه مرحله منفرد را توسط  یک رشتۀ دائمی از ُخرده

گردد که بوى تنِد مقررات و  توأمان با دیِد محدود اکونومیسم، ذهن در جزئیاتی ُگم می. اش وصل کند مربوطه
شوند؛ ولی  ها هرگز به کار گرفته نمی چهارم همۀ این بند و ماده-البته در عمل، سه. شود بوروکراسی از آن متصاعد می

خود را دارد، کار را برای ژاندارمها » گروه مرکزی«ای  خانهکه در هر کار  "مخفی"ن از طرف دیگر، یک چنین سازما
رفقای لهستانی مرحله مشابهی را در جنبش خود تجربه کردند؛ . کند تا ضرباتی در مقیاس وسیع وارد کنند آسان می

نها سرمست بودند؛ اما آ» های همیاری متقابل کارگری صندوق«های وسیِع  آنهم درست زمانی که همه از ایجاد شبکه



 78 چه بايد کرد؟

 kandokav.com  ١٣٩٩دى 

اگر . کند ها می خیلی زود این ایده را رها کردند وقتی دیدند که چنین تشکیالتی تنها خرمن ُپرباری نصیب ژاندارم
ها را  خواهیم رضایت ژاندارم های گسترده مدنظرمان هست و اگر نمی های گستردٔه کارگری و نه دستگیری سازمان

ولی آیا در آن صورت . وسخت رسمی باشند هرگونه ساختار سفتها فاقد  فراهم کنیم، باید بگذاریم که این سازمان
  توانند کارکردی داشته باشند؟ می

 از  ۲بند (  "دهند و ثبت وقايع نظارت بر تمام اموری که در کارخانه ُرخ می... "  :حاال نگاهی به این وظایف بيندازیم
تثبیت شده باشد نیاز داریم؟ آیا با ارسال این اخبار به آیا واقعا برای این کار به یک گروه که رسما در محل ). نامه آیین

ات کارگران  رهبری مبارز  ..."به هدف رسید؟  توان بهتر نیاز به ایجاد یک گروه ویژه، نمی نشریات غیرقانونی، و بی
تواند  ای می هر آژیتاتور زبده. این هم نیازی به ایجاد شکل سازمانی ندارد). نامه از آیین ۳بند ( "برای بهبود شرایط کار

آوری و به یک سازمان محدود ــ و نه وسیع ــ از انقالبیون  در جریان یک مکالمٔه معمولی، مطالبات کارگران را جمع
از [ُکپک از هر ُربل  ۲حق عضویت ... ندوقبرای سازمان دادن یک ص.. .". منتقل کند تا بصورت اعالمیه بیان شوند

اخراج اعضایی که حق  ، )۱۷بند ( و گزارش مالی هر ماهه به اطالع اعضاء خواهد رسید؛ )۹بند ( خواهد بود] دستمزد
 ابرای پلیس یک بهشت برین است، زیر ] سبک کار[حال ببینیم چرا این . و غیره) ۱۰بند ( اند شان را نپرداخته عضویت

کند، و پولها را ضبط، و  رخنه "صندوق مرکزی کارخانه"تر از این نیست که در یک چنین  برایشان ساده هیچ کاری
های یک ُکپکی یا دو ُکپکی که ُمهر رسمی یک سازمان  تر نخواهد بود که کوپن آیا ساده. بهترین افراد را دستگیر نماید

آوری  مبالغ مربوطه جمع  و یا آنکه بدون چاپ کوپن را دارد، منتشر شود،) اما خیلی محدود و مخفی(شناخته شده 
شده، و از طریق نشریٔه غیرقانونی به اطالع اعضا برسد؟ به این ترتیب  شود و رسید آن توسط یک ُکدرمز معین و توافق

  .شود تا سرنخی پیدا کنند تر می همان نتیجه حاصل میشود، با این تفاوت که برای ژاندارمها صد بار مشکل

یک هستۀ کوچک و . کنم همین قدر که گفته شد کافیست نامه ادامه بدهیم ولی فکر می انستیم به بررسی آیینتو  می
، با نمایندگان مسئول در نواحی اصلی، که با رعایت کارگرانترین  ترین و آبدیده ترین، باتجریه فشرده از قابل اعتماد

ها، و  ترین حمایت توده با وسیع دوانت ر ارتباطند، میکاری با سازمان انقالبیون د وسفت مخفی همه قواعِد سخت
ونی را ــ آنطور که مطلوب سوسیال دموکراسی است ــ انجام ونینیاز به سازمان رسمی، همه وظایف یک سازمان تریدی بی

را تضمین  سوسیال دموکراتیک اتحاديه اىو توسعه جنبش  استحکامتوانیم  تنها به این طریق است که می. دهد
  .کنیم؛ علیرغم حضور همه  ژاندارمها

که حتی شکل قطعی بخودش نگرفته، و حتی رسمیت  ممکن است اعتراض شود که سازمانی تا به این حد گل وگشاد
مهم . اما اسم مهم نیست. شاید چنین باشد. تواند سازمان نامیده شود شده ندارد، اساسا نمی نیافته و اعضای ثبت

بتوانه هر آنچه را که الزم است انجام دهد، و از همان آغاِز کار، رابطٔه محکمی  "سازمان فاقد عضو" این است که یک
تواند تحت حاکمیت  ناپذیر می تنها یک اتوپیست اصالح. های آتی و سوسیالیسم تأمین کند ننيوبین تریدیو 
  .عمومی و غیره باشد کارگران، با انتخابات، گزارشگری، رأی وسیع خواهان یک سازماناتوکراسی، 

ریزی یک سازمان قدرتمند و متشکل از  اگر ما کار را با پی. شود ساده است ای که از اینجا استنباط می نتیجۀ اخالقی
انقالبیون شروع کنیم، آنوقت خواهیم توانست تا ثبات جنبش را بمثابه یک ُکل تأمین نموده و هم اهداف سوسیال 

قابل " ها اما اگر کار را با برپایی سازمان وسیع کارگران که ظاهرا برای توده. عملی نماییم را اى اتحاديهدموکراتیک و هم 
تر  اما در واقع بیشتر برای ژاندارمها قابل دسترس است و انقالبیون را برای پلیس قابل دسترس(ترين باشد  "دسترس

های آماتورى خالص نخواهیم شد، و  از روش آغاز کنیم، در آنصورت نه به این و نه آن هدف خواهیم رسید،!) کند می
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شود، تنها کاری که از ما برخواهد آمد  مان دائماً توسط پلیس درهم شکسته می چون هنوز پراکنده هستیم و نیروی
  .ها قرار دارند هایی به صیاق زوباتف یا اُزرف است که بیشتر از همه در دسترس توده ننيوتشکیل تریدیو 

ولی نخست، . چه وظایفى بعهده دارد؟ به این سئوال مفصالً خواهیم پرداخت بیان دقيق،  به ٬سازمان انقالبیون
در این خصوص، همسایٔه دیوار !) اسفا سرنوشت(مان که  های کامالً رایج تروریست بگذارید به بررسی یکی از قضاوت

ای  مقاله اش، شود در نخسین شماره میمجلۀ سوابودا که برای کارگران منتشر . به دیوار اکونومیست است، بپردازیم
- درج کرده و در آن نویسنده کوشیده تا از رفقایش یعنی کارگران اکونومیست ایوانوو "تشکیالت " تحت عنوان

  : نویسد او می. دفاع کند ٩وزنسنسک

یان شهرهای مثالً دانشجو . خیزد اطالع هستند و جنبش از صفوف پایین برنمی ها خاموش و بی اين بد است که توده"
کنند، و همان موقع جنبش کارگران فورا  شان را ترک می دانشگاهی، در ایام تابستان و سایر تعطیالت، خوابگاه های

تواند یک نیروی واقعی باشد؟ در واقع  شود می داده آیا یک جنبش کارگران که بايد از بيرون ُهل. شود دچار رکود می
وقتی دانشجویان . در همۀ امور چنین است .هنوز در مرحلٔه تاتی کردن است این هنوز یادنگرفته راه برود و ... نه

اگر اعضای . شود گندد و شیر ترش می شوند، خامه می ها دستگیرمی تواناترین. شود روند، همه چیز راکد می می
اند که چه د و هرگز کسی نمی. گردد گیری کمیتۀ جدید همه چیز ساکت و راکد می دستگیر شوند، تا شکل" کمیته"

کمیته قبلی یک چیز . ای در آینده تشکیل خواهد شد؛ شاید هیچ شباهتی به کمیتۀ سابق نداشته باشد نوع کمیته
شود، گذشته چراغ راه  کاری میان دیروز و فردا قطع می ادامه. گفت، و بعدی ممکن است کامال خالف آنرا بگوید می

کار نه با ] بقولی[ها ریشه ندوانیده است؛  در عمق، در میان توده و علت این همه این است که چیزی. شود آینده نمی
زدن نابود کرد، اما  بهم توان در یک چشم یک دوجین فرد عاقل را می .یابد صد نفر احمق بلکه با ده نفر عاقل ادامه می

ی اگر اراده کند ــ شود و هیچکس ــ حت ها انجام می گیرد، همۀ کار توسط توده ها را دربرمی وقتی تشکیالت، توده
  ).۶۳ص ( "را تخریب کند  نخواهد توانست هدف

اما استنتاجات ــ چه در رابطه با احمقانه . چهرٔه آماتوریسم بخوبی تصویر شده است. اند واقعّیات بدرستی تشریح شده
معّرف باالترین سطح ]  اين نتايج! [است رابوچایا میسلشان ــ درخوِر  بودنشان و چه در رابطه با فقدان درایت سیاسی

در جنبش را با مسئلۀ  " ریشه"و  "عمق"تاریخی کلمات  -از حماقتند، چونکه نویسنده مضمون فلسفی و نیز اجتماعی
رابوچایا میسل نهایِت . تشکيالتِى استفاده از بهترین روشها براى مبارزه علیه ژاندارمها، قاطی کرده است-فنی
کند، زیرا نویسنده بجای تعویض رهبران بد با رهبران خوب، خواستار کوتاه کردن  ی را نمایندگی میدرایتی سیاس بی

بردن ما از نظر سازمانی،  این کوششی است برای عقب. شود می "ها توده"درست رهبران ــ بطور کلی ــ و واگذاری آن به 
. برد سیون سیاسی، ما را از نظر سیاسی به عقب میآفرین بجای آژیتا همانطور که ایدٔه جایگزین کردن تروِر هیجان

برای . را باز کنم سوابودادانم از کجا باید اين کالف سردرگم  و واقعاً نمی ١٠ام از وفور نعمت در مضيقهراستش، 
امیدوارم کسى منکر نشود که . ها را درنظر بگیرید آلمانی. کنم تر شدن مطلب، با نقل یک مثال شروع می روشن

رفتن را  شود، و جنبش طبقه کارگر راه ها آغاز می ای است، در آلمان همۀ کارها از توده آنها یک سازمان توده تشکیالت
شان ارج  رهبران باتجربۀ سیاسی "دوجین" بینید که چطور این تودٔه میلیونی به آن یک حال می با این. است آموخته

در پارلمان، نمایندگان احزاب متخاصم غالبا به  .کنند وسفت از آنها پشتیبانی می گذارند، و چه سخت می
برای شما، جنبش طبقۀ کارگر صرفاً در اسم ! هايی هستید دموکراتشما عجب " :زنند که سوسیالیستها طعنه می
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چنين است؛ اما در واقعیت فقط یک دسته رهبر، همیشه جلودار است، همان ببل و همان لیبکنخت سالها و حتی 
تر از مامورينى هستند که توسط  این به اصطالح نمايندگان منتخب کارگران دائمی. کارندهاست که بر سر  دهه

 "رهبران"را در تقابل با  "ها توده" فریبانه ــ که های عوام ها بر این تالش اما آلمانی" !شوند میمنصوب امپراتور 
 ،"يک دوجین ُعقال" ها از طریق سلب اعتماد تودهطلبانه را در آنها برانگیزند، و از   گذارند، تا غرایز ناپسند و جاه می

ها تکامل  اندیشٔه سیاسی به اندازٔه کافى بین آلمانی! زنند استحکام و ثبات جنبش را به یغما ببرند ــ صرفاً پوزخند مى
و با  رهبراِن باتجربه» دوجین«یافته، و تجربٔه سیاسی به اندازٔه کافی کسب شده تا آنان درک کنند بدون همان یک 

، تعليم دیده و با تجارب طوالنی که در هماهنگی کامل با !)شوند و افراد با استعداد صدتا صدتا پيدا نمى(استعداد 
ها نیز  آلمانی. ای در جامعٔه مدرن قادر نخواهد بود مبارزۀ قاطعی را به پیش ببرد کنند، هیچ طبقه يکديگر فعالیت مى

نشانده،  "دوجین عقال"را گفته، آنها را بر فراز یک  "صد احمق" ه مجیز آناند ک در صفوف خود عوامفریبانی داشته
ها   توده ٔناسنجیده "انقالبی" بخاطر اَعمال ٬)  ١١و هاسلمان همانند موست(ها را تجلیل کرده  توده "مشت پوالدین"

سوسیالیسم آلمانی فقط با . اند اعتمادی علیه رهبران پيگير و مصمم کاشته شان نموده، و در آنها  تخم بی تشویق
امان علیه هرگونه عناصر عوامفریب در درون جنبش سوسیالیستی بود که توانست رشد کند و  ای سخت و بی مبارزه

حال در چنین مقطعی که سوسیال دموکراسی روسیه بواسطٔه فقدان رهبران تعليم . تا به سطح فعلى قدرتمند شود
وتمام  های بطور خودانگیخته بیدارشده را راهنمایی کنند، یک بحران تام نند تودهای که بتوا دیده، پيشرفته و باتجربه 

بد است که جنبش از صفوف  اين" :کشند که ای فریادبرمی اندیشی احمقانه گذراند، فرزانگان ما با ژرف را از سرمی
   ".خیزد پایین برنمی

کامالً صحیح است؛ ولی آیا از این بايد چنین استنتاج  ٬"خورد کمیتۀ دانشجویان باثبات نیست و به درد نمی"ه اینک
السویه است که فرِد صاحِب توانایی  ای داشته باشیم، و علی حرفه انقالبیونای مرّکب از  کرد که ما مجبوریم کمیته

بیرون  شدن دانشجو باشد یا کارگر؟ استنتاج شما اما این است که جنبش طبقه کارگر نباید از  ای برای انقالبِی حرفه
ايد و در  کنید که بازیچٔه دست اکونومیستها شده تان، شما توجه نمی لوحی سیاسی بنا به ساده. بجلو ُهل داده شود

به دادند؟ آنهم   "ُهل"اجازه بدهید بپرسیم کجا این دانشجویان ما، کارگران ما را بجلو . هستید  حال پرورش آماتوریسم
زیرا (اش  کرده های سوسیالیستی کسب ایده های  پاره و تکه  سِی خوداندوختهسواد سیا که دانشجو، ُخرده این معنی

هايى ابتدايى از  رژیم غذایی فکرِی اساسِی دانشجوی امروزی، مارکسیسم قانونى است که تنها مى توانست تکه پاره
ی، آنهم از خارج، توسط ِی زیاد  "ُهل دادن بجلو" چنینگذاشت؟ هرگز  را در اختیار کارگر ) دهد این دانش را بدست 

دانشجویان در کار نبوده، بلکه برعکس، تا به اینجا، در جنبش ما خیلی کم بوده؛ زیرا که ما با احتیاط بیش از حد 
اندازه  بی "مبارزۀ اقتصادی کارگران علیه کارفرمایان و حکومت"مشغول پختن آش خودمان بودیم، و در قبال عناصر 

 "ُهل دادن بجلو"ای باید این را کار خود بدانیم و بخواهیم که در این نوع از  ما انقالبیون حرفه. ایم وار تعظیم کرده برده
را به  "ُهل دادن بجلو، از بیرون"که شما واژٔه زشت اما خود این واقعیت . صد بار مصرتر از آنچه تاکنون بودیم، باشیم

اعتمادی نسبت به  بی) اطالع هستند الاقل در کارگرانی که باندازۀ خود شما بی(رفاً در کارگران برید ــ که ص کار می
آورند، و صرفاً در آنها یک تمایل  کند که برایشان از بیرون، دانش سیاسی و تجارب انقالبی می کسانی ایجاد می همهٔ 

هستید، و  فریب عوامشانگر آن است که شما کند ــ ن چنینی ایجاد می غریزی به مقاومت علیه کلیٔه افراد این
  . فریبان بدترین دشمنان طبقۀ کارگرند عوام

                                                            
١١  Most  وHasselmann  
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من کوچکترین تردیدی در خلوص نیت . من در بحث عجله نکنید " های نارفیقانه روش"کشیدن علیه  لطفا برای فرياد 
ریب شود، و  من نشان دادم که شما ف لوحِی سیاسی نیز عوام تواند بخاطر ساده همانطور که گفتم، فرد می. شما ندارم

ها بدترین دشمنان طبقۀ کارگرند خسته  اید، و من هرگز از تکرار این جمله که عوامفریب به سطح عوامفریبی تنزل کرده
انگیزند، چونکه کارگرى که فکرش هنوز  ها برمی اینان، بدترین دشمنانند، چونکه غرایز ناپسند را در توده. نخواهم شد
کنند و گاهی هم صمیمانه بعنوان دوست  ، قادر نیست دشمنش را در میان آنانی که نمایندگیش میروشن نشده

و بدترین دشمنانند، چونکه در دورٔه تفرقه و تزلزل، درست در هنگامی که جنبش ما تازه . شوند، بازبشناسند ظاهر می
اینان تنها بعدتر . فریبانه نیست های عوام از روش ها، با استفاده سازی توده  گیرد، چیزی آسانتر از گمراه دارد شکل می

به این خاطر است که شعاِر روز برای یک سوسیال . یابند شان را درمی و فقط از طریق از سرگذراندن تجربٔه تلخ، خطای
. اند فریبی تنزل کرده باشد؛ اینانی که به سطح عوام رابوچیه دلودموکرات روسیه باید مبارزه قطعی علیه سوابودا و 

  ١٢.تر بحث خواهیم کرد در این باره بعدتر مفصل

که بخاطرش صد نفر احمق برایتان (این حقیقت شگرف  ."نابود کردن یک دوجین ُعقال آسانتر است تا صد نفر احمق"
. اید رسد که شما وسط بحث از یک مسئله به مسئله دیگرى پریده فقط به این خاطر واضح به نظر می!) کف خواهند زد

دادید، اما اکنون مسئلۀ کنده  شروع کردید و به آن ادامه  "سازمان"و  "کمیته"کن شدن  شما صحبت خود را از ريشه
کن شود،  تواند ريشه البته واقعیت این است که جنبش ما نمی. اید گرفته را دست "در عمق"جنبش  "های ریشه"ن شد

است؛ ولی صحبت ابداً بر سر این  ها دوانیده انتها در عمق، دربین توده آنهم به این دلیل واقعی که هزاران ریشٔه بی
مان، به تله  رغم آماتوریسم اکنون نیز علی ردد، ما حتی همگ برمی "های عمیق ریشه"تا جایی که به . موضوع نبود

دارند به تله  "سازمانها"که توانیم شکایت نکنیم  و نمیکنیم  افتادن شکایت می  ما از به دام ٔافتیم، با این حال همه نمی
را به  سازمانهاتادن اما از آنجا که شما موضوع به دام اف .کارِی جنبش ناممکن خواهد شد افتند و نتیجتاً ادامه می

شوم که به دام افتادن یک دوجین ُعقال بمراتب  ورزید، پس من هم مدعی می میان کشیدید و روی نظرتان اصرار می
من بشورانید، من از  "کراتیکو ضددم"ها را عليه دید  صرفنظر از اینکه شما چقدر توده. دشوارتر از صد نفر احمق است

انقالبیون در رابطه با تشکیالت، همان  "ُعقال"ام، منظورم از  چنانچه بارها تکرار کرده. این موضع دفاع خواهم کرد
که هیچ جنبش ) ۱من مدعی هستم . است، صرفنظر از اینکه از بین دانشجویان یا کارگران شکل گرفته باشند ای حرفه

های مردمی که بطور  هر قدر توده) ۲بدون یک سازمان باثبات از رهبران تداوم خود را حفظ کند؛ تواند  انقالبی نمی
تر شود،  جویند ــ وسیع دهند و در آن شراکت می که پایۀ جنبش را تشکیل می –خودانگيخته به مبارزه جلب مى شوند 

زیرا برای (شود  تر بودن آن افزوده می گردد، و بر لزوم مستحکم تر می همان قدر لزوم داشتن چنین سازمانی عاجل
چنین که ) ۳؛ )تر توده ها را منحرف کنند مانده های عقب یبان، بمراتب آسانتر است که بخشفر  گونه عوام همه

در سایٔه یک که ) ۴ای به فعالیت انقالبی مشغولند؛  سازمانی باید بطور عمده از کسانی تشکیل شود که بطور حرفه
ی به فعالّیت انقالبی مشغولند و در ا که بطور حرفهبه افرادی  حکومت اتوکراتیک، هر قدر اعضای چنین سازمانی را

همان قدر به دام افتادِن سازمان دشوارتر خواهد  کنیم، محدوداند،  ای دیده مبارزه علیه پلیس سیاسی آموزش حرفه
پیوندند و فعاالنه در آن فعالیت  تعداد مردمی که ــ از طبقۀ کارگر و از سایر طبقات اجتماعی ــ به جنبش می) ۵شد و 

  . بیشتر خواهد شد کنند، می

                                                            
ھای سوابودا راجع به  و ساير نوشته "ُھل دادن به جلو، از بيرون"کنيم که آنچه در خصوص  در اينجا فقط خاطرنشان می  ١٢

ً  سازمان گفتيم  ھا و از آن جمله ھوادان رابوچيه دلو نيز صدق مى کند؛ زيرا بعضی از آنھا ھمين اکونوميست ھمۀدر مورد  تماما
شان به سوی اين نظريات  آنکه ھا سايرينی در بين اند، حال اند و از آن دفاع نموده کرده  ديد را در بارٔه سازمان، فعاالنه موعظه

  لنين. اند لغزيده
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. ها بپردازند کنم که به رّد این گزاره مان دعوت می١٣ "های تروریست-اکونومیست"ها و  ها، تروریست از اکونومیست
صد "تر است یا  ساده  "یک دوجین ُعقال"این مسئله که به دام افتادن . کنم می فعال، فقط روی دو تای آخر بحث

انجامد که آیا وقتی که حفظ پنهانکاری اکید ضروری است، تشکیل  بررسی شد، می، در خود به سئوالی که قبالً "احمق
کاری را به سطحی  ای، درجٔه مخفی توانیم در یک سازمان توده ما هرگز نمی .ای امکان دارد یا نه توده سازمان یک

تمرکز کلیٔه . اقی نماندبرسانیم که جایی برای هیچ گونه سئوال در رابطه با مبارزۀ بادوام و ممتد علیه حکومت ب
به جای همه "ای، به معنای آن نیست که اینها  المقدور عدۀ قلیلی از انقالبیون حرفه کارکردهای مخفی در دست حتی

ای  برعکس، همین اعضاء، بطور فزاینده. شرکت نخواهند داشت جنبشها فعاالنه در  و پایینی "فکر خواهند کرد
، تعدادی "کمیته"د بیرون خواهند داد؛ زیرا محرز خواهد بود که برای تشکیل ای را از صفوف خو  انقالبیون حرفه
ای کارگر که در کار مبارزٔه اقتصادی هستند، کفایت نخواهد کرد، بلکه سالها طول خواهد کشید تا یک  دانشجو و عده

روی چنین آموزشی خواهند های آماتوری، بلکه  ها نه روی روش ای تربیت شود؛ و آنوقت است که پایینی انقالبی حرفه
. نیست جنبش ، ابدًا به معنی تمرکز تمام کارکردهاىسازمانکارِی  کردِن کارکردهاِی مخفی متمرکز . "اندیشید"

ای کارهای  از انقالبیون حرفه "دوجین"که یک به این خاطر  ها در انتشارات غیرقانونی، ترین توده شرکت فعال وسیع
خواهد  بیشتر برابر  اند، نه تنها کمتر نشده بلکه برعکس ده را متمرکز ساخته کاری یمربوط به عملیات مربوط به مخف

توانیم به خواندن انتشارات غیرقانونی، نوشتن براى آنها، و حتی  به این ترتیب، و صرفاً به این ترتیب است که می. شد
، زیرا پلیس خیلی زود درخواهد مه بدهیمبودن این کار تقریبا خات  به مخفیبدرجاتی در توزیع آن تداوم ببخشیم، و 

 .ای ــ که در هزاران نسخۀ پخش شده ـــ عبث و ناممکن خواهد بود یافت که تعقیب قضایی و اداری هر نسخه از نشريه
. کند این نه تنها در مورد مطبوعات، بلکه در مورد کلیٔه کارکردهای جنبش ــ حتی در مورد تظاهرات ــ نیز صدق می

 "دوجین"ها نه تنها آسیب نخواهد دید بلکه برعکس، از این واقعیت نفع خواهد برد که یک  و وسیع توده  شرکت فعال
ها، تنظیم تقریبی  کاری، تهيه اعالمیه ــ کلیٔه امور مخفی! از انقالبیون آزموده ــ که کمتر از پلیس تعليم ندیده اند

دانم که به نظرات  می. (اند نهاد و غیره را متمرکز کرده های کار، گماردن رهبران برای هر ناحیه شهری، هر  نقشه
متمرکز ). ام اعتراض خواهند کرد، ولی در زیر به اين اعتراض نابخردانه بطور کامل پاسخ خواهم داد  »کراتیکو ضددم«

کیفیِت فعالیت ترین کارکردها، در یک سازمان از انقالبیون، نه تنها موجب کاهش،  بلکه افزایش دامنه و  کردن مخفی
المقدور  وگشاد و حتی شود که برای جمعیِت وسیع درنظرگرفته شده و از اینرو گل می اییتعداد زیادی از سایر سازمانه

مثل محافل خودآموزشی کارگران و محافل مطالعٔه ادبیات  ٬کارگران اتحاديه هاىکاری هستند؛ مثل  فاقد مخفی
ما باید . قشار دیگر مردم، و غیرها کلیۀکراتیِک موجود در بین و نین دممثل محافل سوسیالیستی و همچ ٬غیرقانونی

با کارکردهای وسیعاً متنوع داشته  ،المقدور زیاد تعداد حتی و سازمانهایی را در همه جا، به اتحاديه هامحافل، چنین 
ط فاصل میان آنها را بزداييم، کنیم، خ انقالبیون قاطى باشیم؛ ولی بیهوده و زیانبخش خواهد بود که آنها را با سازمان

ای، به افرادی نیاز داریم که خود را تماماً  به جنبش توده "خدمت"ها را برای  درک این واقعیت که بمنظور  و ذهن توده
بار  ای دهند تا انقالبیون حرفه آموزشکراتیک کنند و با شکیبایی و سرسختی خود را و وقف فعالیت سوسیال دم

  . شنِى فعلى گيج تر سازیمحتى از نارو ٬بیایند
                                                            

از تروريسم  "گری احياء انقالبی"تر باشد، چونکه در جزؤه  از اصطالح پيشين کارُبردی ،شايد اين اصطالح سوابودا،در مورد   ١٣
؛ اھداف "توانست کرد، اما نمی می توانست می"شايد گفته شود که اگر سوابودا . "اکونوميسم"دفاع ميشود و در مقالۀ مورد بحث از 

سوابودا از اش اين واقعيت است که  و دليل عمده. عيار است و مقاصدش بسيار عالی ھستند اما ماحصل کارش سردرگمی تمام
کاری در انديشٔه انقالبی و تئوری سوسيال دموکراسی امتناع  کند ولی از برسميت شناختن ادامه دفاع میکاری سازمان  ادامه
را احياء کند و برای حصول به اين مقصود اوالً پيشنھاد ) "گری احياء انقالبی"(ای  کند انقالبی حرفه سوابودا کوشش می. ورزد می

ً پيشنھاد ايجاد  ترور ھيجان تا ) ۶٧و  ۶۶ص  ،١، شمارۀ سوابودا. (دھد ارائه می "زمانی از کارگران متوسطسا"آفرين و ثانيا
گرم کردن  خانه خراب شود تا از چوبش برایکند  به عبارت ديگر پيشنھاد می. به حداقل برسد "ُھل داده شدن از بيرون"احتمال 

 لنين. خانه استفاده گردد
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با بدوی کاری،  بدترین خطای ما در رابطه با تشکيالت، در واقع این است که. اندازه مبهم است آری، چنين درکى بى
انداز محدود  کسی که در مسائل تئوریک سست و متزلزل است، و چشم. ایم اعتبار انقالبیون را در روسیه تنزل داده

شبیه است تا یک سخنگوی مردم، و  اتحاديهکند، و بیشتر به دبیر  ا را بهانٔه تنبلی خود میه دارد، خودانگیختگی توده
ایش ــ یعنی  قادر نیست تا نقشۀ وسیع و جسورى پیشنهاد کند که حتی احترام مخالفینش را برانگیزد، و در هنر حرفه

  . که یک آماتور بدبخت استتجربه است، یک انقالبی نیست بل هنر مبارزه با پلیس سیاسی ــ ناشی و بی

گردد، من آنها را اول از همه  هیچ کارگِر فعالی از این اظهارات صریح نرنجد، زیرا تا جایی که به آموزش ناکافی برمی
ای را پیشاروی خود قرار  جانبه که وظایف بسیار وسیع و همه کردم مى ای کار  من در محفل مطالعاتی. گیرم بخودم می

کردیم،  ما، اعضای محفل، از علم به این واقعیت که در این مقطع از تاریخ مشابه یک آماتور عمل میداده بود، و همۀ 
بودیم بگوییم ــ با تغییر  در یک  بایست قادر می در این مقطع از زمان می. بطور واقعی و بطرز دردآوری زجر میکشیدیم

هرچه بیشتر آن احساس  ،"یه را واژگون خواهیم کردسازمانی از انقالبیون به ما بدهید، آنوقت روس" :گفته مشهور
های  آورم، همان قدر احساساتم نسبت به سوسیال دموکرات شرم سوزانی را که آنوقت  احساس کرده بودم، بیاد می

فهمند که وظیفۀ ما دفاع از  است، و نمی "بدنام کردن حرفٔه انقالبیدر "  شان شود؛ آنانی که موعظه تر می دروغین تلخ
  .انقالبیون استآماتور به سطح  ارتقاءقلیل یک فرد انقالبی به سطح یک آماتور نیست، بلکه ت

 

 دامنۀ کار سازمانی -د
فقدان نیروهای انقالبِی متناسب برای عمل، نه تنها در پترزبورگ بلکه در سراسر روسیه "دربارۀ  اف را-های ب حرف

. اما مسئله بر سِر چگونگِی توضیح آن است. رسد کسی منکر این واقعیت باشد بنظر نمی. شنیدیم ٬"شود احساس می
  :نویسد می و  -ب

ای که در نتیجۀ یک ارتجاع  کنیم که جامعه رویم؛ فقط تاکید می ما بدنبال توضیِح علل تاریخی این پدیده نمی"
شته و حال شکاف برداشته، از دروِن صفوف خود سیاسی طوالنی دلسرد شده و بدنبال تغییرات اقتصادی در گذ

متناسب هستند، بیرون میدهد؛ طبقۀ کارگر با تولید  نهایت کوچکى از افرادی که برای فعالیت انقالبی تعداد بی
کند، با این حال، تعداد اینگونه انقالبیون  ای صفوف سازمانهای غیرقانونی را تقویت می کارگران انقالبی، تا اندازه

ساعت و نیم از روز را در کارخانه  ۱۱مسئله باز فراتر از این است زیرا کارگری که . وی نیازهای زمانه نیستپاسخگ
تواند در چنین موقعیتی انجام دهد صرفاً ایفای نقش یک آژیتاتور است؛ اما وظیفٔه  گذراند، کاری که عمدتاً می می

ها و غیره وظایفی هستند که لزوماً بر  قانونی، انتشار اعالمیهپروپاگاندا و سازماندهی، توزیع و بازتکثیر ادبیات غیر 
  )۳۹و  ۳۸ص  ۶، شمارۀ رابوچیه دلو( "افتد نهایت کوچک روشنفکران می دوش نیروی بی

اى آشکار  ایم، او آنجا بطور برجسته مخالف هستیم؛ بویژه با آنهایی که تاکيد کرده اف-در خیلی از موارد فوق با ب
، قادر به یافتن راهی برای گریز از اين )عمل و با فکر همانند هر کارگر اهل(رغم بیزاری از آماتوریسم ما  کند که علی می

واقعیت این است که جامعه، افراد بسیار . شرایط غیرقابل تحمل نيست، چرا که زیر فشار اکونومیسم گیر افتاده است
در این رابطه، . کند که برای جنبش مناسب هستند، اما ما قادر نیستیم از همٔه آنها استفاده کنیم تولید می زیادی

ای از  مردمی وجود ندارد، با اینحال توده: توان به این شکل فرموله کرد موقعیت وخیم و انتقالی جنبش ما را می
ای از مردم وجود دارد، چونکه طبقۀ کارگر و اقشار اجتماعی متنوع، بطور روزافزون، همه  توده. دارد مردم وجود

دهند که مایل به اعتراض هستند، کسانی که  ای از مردمان ناراضی بیرون می ساله، در صفوف خود تعداد فزاینده
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غیرقابل تحمل بودن . آید انجام دهند یشان برم حاضرند علیه حکومت مطلقه هرگونه مساعدت، و کاری که از دست
شوند، ولی با تعداد فزایندٔه توده مردِم معترض، در واقع بیشتر و بیشتر  اوضاع، اگرچه هنوز توسط همه افراد درک نمی

دهندگان با  در عین حال ما مردمی نداریم، چونکه رهبرانی نداریم، رهبران سیاسی نداریم، سازمان .گردد محسوس می
حال یک دست و هماهنگی ترتیب دهند که همٔه نیروها، ولو  نداریم که بتوانند فعالیت وسیع و در عین استعداد

چیزی که   تر از رشد جنبش کارگری است ـ نه تنها عقب "رشد و تکامل سازمانهای انقالبی". جزئی، به کار گرفته شوند
. عمومِی موجود در بین همٔه اقشار مردم استکراتیک و تر از جنبش دم هم به آن اذعان دارد ــ بلکه عقب اف-ب

دامنۀ فعالیت انقالبی، در !) این را بمثابه مکمِل استنتاج خود درنظر بگیرد اف-اشاره کنم که حاال ممکن است ب(
مبارزۀ اقتصادی "مقایسه با وسعت شالودٔه خودانگیختٔه جنبش، زیادی محدود است؛ و زیادی توسط تئوری نادرسِت 

با این حال، در حال حاضر، نه تنها آژیتاتورهای سیاسی بلکه . است به بند کشيده شده "ما و حکومتعلیه کارفر
شود یک کارگر اهل عمل را  بندرت می ١٤."بین کلیٔه طبقات مردم بروند"دهندگان سوسیال دموکرات نیز باید  سازمان

ن دقیقه از وظايف تشکیالتی خود را بین توانند هزارا ها می یافت که تردید بخود راه دهد که سوسیال دموکرات
 و  -ترین نقیصه هاى تکنیک ماست که ب فقدان تخصص، یکی از جدی .نمایندگان منفرِد طبقات متنوع تقسيم کنند

مان کوچکتر باشد،  جداگانه در راستای هدف مشترک "عملیات"هر قدر که یک . کند به حق و با تلخی از آن گله می
در اکثر موارد، مردمی که به (توانیم مردمان بیشتری را بیابیم که قادر به اجرای اینگونه عملیات باشند  همانقدر می

 "ُخردفعالین "؛ و همانقدر برای پلیس دشوارتر خواهد شد تا همۀ این )ای بشوند هیچ وجه قادر نیستند انقالبیون حرفه
، و همانقدر برای پلیس دشوارتر خواهد شد تا برایشان پرونده درست کند، آنهم برای دستگیری "به دام بیاندازد"را 

در مورد . را توجیه کند "امنیت"که بتواند هزینٔه حکومت برای تامین  "ای پرونده"بخاطر یک جرم خیلی کوچک، 
غییرات عظیمی که از این لحاظ طی تقریباً پنجسال گذشته بوجود که حاضرند به ما کمک کنند، و به ت کسانی تعدادِ 

از طرف دیگر بمنظور یکی کردن همٔه این اجزاء و تبدیل آنها به یک ُکل واحد، و . اشتیم آمده، در فصل پیش اشاراتی د
آنکه کسانی که  شوند، و نیز برای می  تکه شدن جنبش در حالی که کارکردهایش تکه قطعه باز بمنظور ممانعت از قطعه
شدن، آنها هرگز کارها را انجام  دهند به لزوم و اهمیت کارشان باور بیاورند ــ بدون اقناع وظایف کوچک را انجام می

تر  چنین سازمانی هر قدر مخفی. ــ همانا داشتن یک سازمان قوی از انقالبیوِن کارآزموده ضروری است ١٥نمی دهند
ترین چیز، فقط اعتماد  دانیم که در ایام جنگ مهم ما می. تر خواهد شد یتر و وسیعباشد، همانقدر اعتماد به حزب، قو 

نيز   طرف بی به ارتش خودی و قدرت آن نیست، بلکه بايد بتوان اين احساس اطمينان را به دشمن و به همٔه عناصر
لودٔه تئوریک مستحکم و ارگان اگر چنین سازمانی، با چنین شا. شود کننده می قبوالند؛ گاهی بیطرفی دوستانه، تعیین
 "بیرونی"داشت، دیگر دلیلی برای ترِس منحرف شدِن جنبش بوسيلٔه عناصر  رهبری سوسیال دموکراتیک وجود می

                                                            
است، بخشاً بمثابٔه نتيجۀ وقوع مکرر نبردھای خيابانی  روح دموکراتيک اخيراً بين نظاميان ديده شده بدون ترديدِ  ياىِ از اينرو اح  ١٤

ترين  مان اقتضا کنند، حتماً بايد بدون فوت وقت، جدی ھمينکه نيروھای قابل دسترس. نظير کارگران و دانشجويان "دشمنانی"عليه 
  لنين .وابسته به حزب کنيم "سازمانھای نظامی"زان و افسران، و تشکيل توجه را مصروف پروپاگاندا و آژيتاسيون بين سربا

ھا کمک کند و اينکار را ھم  کراتوبخاطر دارم يکبار رفيقی تعريف کرد که يک بازرس کارخانه خواسته بود به سوسيال دم  ١٥
به مرکز انقالبی واقعی رسيده بود يا نه؟ و واقعاً اطالعات او چقدر  "اطالعاتش"اما به تلخی گله کرده بود که نفھميد آيا . کرده بود

تواند  داری داشته است يا خير؟ ھر کارگر اھل عمل البته می بدردبخور بود؟ و آيا اين خدمت کوچک و ناچيزش امکانی برای بھره
اين خدمات، ھر چقدر . مان محروم کرده است ھای مشابه را نقل کند دال بر اينکه بدوی بودن کار ما چطور ما را از متحدين مثال

اينھا بايد از طرف مستخدمين و . گردند شوند ارزشمند می می باشند ولی وقتی که بطور انبوه کسب "کوچک"ھم که ھر کدام 
جامعه، بخشھای  سايرھا و  آھن، گمرک و از درون اشراف و کشيش ھا بلکه از جانب ماموران پست، راه مأمورين نه تنھا کارخانه

تک  اگر ما يک حزب واقعی داشتيم و يک سازمان واقعی از انقالبيون رزمنده، از تک! حتی از پليس و دادگاه به دست ما برسند
مان  "کارھای غيرقانونی "داديم تا ھميشه و حتما آنھا را در مرکز ای نشان نمی کرديم، وعجله ھا تقاضای کمک نمی "رسان ياری"اين 

سپرديم که  داديم؛ و بخاطر می شديم و آنھا را برای انجام چنين وظايفی آموزش می شان می برعکس، بيشتر مراقب قراردھيم، بلکه
به حزب فايده برسانند تا بعنوان  "رسان ياری"توانند بيشتر در نقش  بسياری از دانشجويان وقتی بعنوان مأمور دولت کار بگيرند می

کنم که فقط سازمانى که مستحکم بناشده باشد و با فقدان نيروھای فعال مواجه  نباشد،  ر میاما تکرا. "مدت کوتاه"يک انقالبی 
 لنين. تواند چنين تاکتيکی را بکار بگيرد می
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کنيم  برعکس، دقیقا در حال حاضر، با آماتوریسم رایج مالحظه مى. (داشت اند وجود نمی متعددی که جذب آن شده
خالصه اینکه ).  کنند تمايل پيدا مى »کردو«با خیال سوسیال دموکرات بودن، به ها  که بسیاری از سوسیال دموکرات

  .کند گيرد، و بنوبٔه خود ضرورتاً آنرا طلب می تخصص، ضرورتا تمرکز را پيش فرض می

بود، در قسمت دوم از استداللش ــ که فوقاً نقل کردم  که لزوم داشتِن تخصص را آنطور خوب توصیف کرده اف-اما ب
این حرف . کارگر کافی نیست  گوید تعداد انقالبیون طبقه او می. است کم گرفته بنظرم، اهمیت تخصص را دستــ 

نظر ما را نسبت به علل بحران  "مکاتبات ارزشمند یک ناظِر نزدیک"کنیم که  کامالً حقیقت دارد؛ و بار دیگر تأکید می
در مجموع، نه . کند کنونی در سوسیال دموکراسی و در نتیجه نسبت به وسایل الزم برای غلبه بر آن، کامالً تأیید می

تر از  های بیدارشده هستند، بلکه کارگران انقالبی نیز عقب تر از جنبش خودانگیخته توده تنها انقالبیون عقب
نه تنها پوچی  "عملی"نظر  از نقطه همچنین، واقعیت، این. یخته بیدارشدٔه طبقه کارگر هستندهای بطور خودانگ توده

مان نسبت به  را ــ که ما در بحث پیراموِن وظایف "اصول تعلیم و تربیتی "ارتجاعی ماهیتحتی  بلکه از لحاظ سياسى
ترین  دهد که نخستین و مبرم قعّیت نشان میاین وا. دهد کشیم ــ با گواه روشن مورد تایید قرار می کارگران پیش می

در همان سطِح انقالبیون روشنفکر  از لحاظ فعالیت حزبیوظیفۀ ما کمک به آموزش انقالبیون طبقه کارگر است تا 
، تاکید شد چونکه رسیدن کارگران به این سطح اگرچه ضروری است از لحاظ فعالیت حزبیروی کلماِت (قرار بگیرند 

در باید  بنابراین توجه). اظ، رساندن کارگران به سطح روشنفکران نه ساده است و نه خیلی هم ضروریاما از سایر لح
نزول  "های کارگر توده"انقالبیون باشد؛ وظیفٔه ما ابداً این نیست که به سطح  کارگران به سطح ارتقایمعطوف به  اصل

پایین ببریم، آنطوریکه  "کارگر متوسط"را تا سطح کنند، یا خودمان  ها آرزویش را می کنیم، آنطوریکه اکونومیست
من لزوِم !). کند اکونومیستی ارتقا پیدا می "اصول تعلیم و تربیت"و با این امر به مرتبٔه دوم (تمايل دارد  سوابودا

ر مانده را انکا و مخصوِص کارگران عقب) البته نه مبتذل(ادبیات مردمی را برای کارگران و بویژه ادبیات مردمی 
دهد قاطی کردن مدواِم اصول تعلیم و تربیت با مسائل سیاست و تشکیالت  ولی آنچه آزارم می. کنم نمی

های طبقه  هستید، وقتی در بحث با کارگران ــ حول سیاست "کارگر متوسط"آقایان، شمایی که اینقدر نگران  .است
تان این است که خودتان را تا سطح آنان پایین بیاورید، در واقع دارید به کارگران  کارگر و سازمان طبقه کارگر ــ تمایل

سپارید، و نه در باره مسائل جدی، به شکل جدی بحث کنید؛ اصول تعلیم و تربیت را به آموزگاران ب. کنید توهین می
وجود ندارند؟ مگر همه،  "عوام"و  "متوسط"مگر میان روشنفکران نیز، مردمان پيشرفته،  !دهندگان سیاسیون و سازمان

شوند؟ حاال یکی از  دانند؟ مگر چنین ادبیاتی نوشته نمی کردگان نيز ضروری نمی لزوم ادبیات مردمی را برای تحصیل
کند که  قاله راجع به سازماندهی دانشجویان کالج یا دانشگاه، مکرراً تکرار همین افراد را فرض کنید که در یک م

نویسندٔه . داشته باشیم "دانشجویان متوسط"بیند که پیش از هر چیز یک سازمان از  ای کرده و الزم می کشف تازه
راجع به   به او گفته خواهد شد نظرت را. ای مورد تمسخر قرار خواهد گرفت و حقش نیز هست چنین مقاله

سازماندهی ارائه کن، البته اگر چیزی در این رابطه داری، آنوقت خودمان تصمیم خواهیم گرفت که چه کسی از ما 
 سازماندهی  ٔاما اگر شما هیچگونه نظريات! تر از متوسط هستند هاست و چه کسانی باالتر یا پایین "متوسط"جزو 

باید بفهمید . آور خواهند بود صرفاً مالل "مردمان متوسط"و  "ها توده" تان برای ندارید، آنوقت همٔه تقالیخودتان  از
بقدری در خود جدی هستند که فقط به شیؤه جدی باید مورد بررسی  "سازماندهی"و  " سیاست"که مسائل مربوط به 

بتوانیم دربارۀ این  آموزش دهیم، بنحویکه) آموزان و دانشجویان و دانش(توانیم و باید به کارگران  ما می. قرارگیرند
به آنها ] درست[های واقعی  کنید باید پاسخ اما وقتی هم که این سئواالت را طرح می. بحث کنیم مسائل با آنان
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پردازی ِصرف سروته قضایا را هم  متوسل نشويد؛ با اظهارنظرهای بيجا و عبارت "ها توده"ها یا  "متوسط"بدهید؛ به 
   ١٦.نیاورید

از این رو این گفتۀ . ای بشود اش شود، باید مثل یک انقالبی حرفه برای آنکه کارگر انقالبی کامالً آمادۀ انجام وظیفه
گذراند، پس مسئولیت سایر  ساعت و نیم از وقتش را در کارخانه می ۱۱اف نادرست است که چون کارگر -ب

العاده کوچک  و بطور عمده روی دوش نیروی فوق باید ضرورتا") به استثنای آژیتاسیون(کارکردهای انقالبی 
مان  ایم، نصیب مانده چونکه عقب. شود این شرایط به هیچ وجه از روی ضرورت محض حاصل نمی. "روشنفکران بیافتد

رسانی به هر کارگر توانايی که به آژیتاتور، سازمانده،  شود، چونکه به وظیفۀ خودمان ــ در رابطه با یاری می
آور تلف  مان را بطرزى واقعا شرم در این مورد، نیروی .ایم نبرده تبديل شود ــ پی اى حرفهت و مروج پروپاگاندیس

به . کنیم؛ ما فاقد توانایی برای مراقبت از آن چیزی هستيم که باید با دلسوزی تربیت و پرورش داده شوند می
فهمند که آژیتاتورهای  ولی آنها کامال بخوبی می. دنیروهای آنها، صدها برابر بیشتر از ما هستن: ها نگاه کنید آلمانی

کنند تا هر کارگر  به این خاطر، آنها به فوربت تالش می. آیند ها بیرون نمی "متوسط"واقعا توانا و غیره، غالباً از صفوف 
: دهد داری قرار بر  هایش را بطور کامل مورد بهره توانایی را در شرایطی جای دهند تا استعدادهایش را تکامل و توانایی

شود تا زمینٔه فعالیتش را گسترش دهد، و آنرا از یک کارخانه به  د، تشویق مینساز  ای می یعنی از او یک آژیتاتور حرفه
کند،  او در حرفۀ خویش تجربه و چاالکی کسب می. کل صنعت، و از یک منطقه منفرد به سراسر کشور بسط دهد

افزاید؛ او از نزدیک رهبران سیاسی برجستٔه سایر نقاط و نیز سایر  شش میبخشد و بر دان اندازش را وسعت می چشم
کند تا خودش را به سطح آنان برساند و دانشش از محیط طبقه کارگر و طراوت باورهای  بیند؛ و تالش می احزاب را می

ای علیه  سرسختانه مبارزه تواند نمیکند؛ چیزی که بدون آن پرولتاریا  ای ترکيب سوسیالیستی را بامهارت حرفه
های  و آئوئر از میان توده  صرفاً از این طریق است که افرادی چون ببل. اش به پیش ببرد دشمنان کامالً آموزش دیده

گیرد، در  اما آنچه که در یک کشوِر بلحاظ سیاسی آزاد، به درجۀ زیاد، بطور خودبخودی صورت می. آیند کارگر بارمی
مایۀ امیدواری "یک کارگر آژیتاتور که باقریحه و . های ما انجام شوند ، توسط سازمانمند روسیه باید عمدا و نظام

ما باید ترتیباتی بدهیم که توسط حزب تامین مالی شود؛ که . ساعت از روز را در کارخانه بگذراند ۱۱ نباید "است
زیادی به دست نخواهد آورد، بتواند بموقع مخفی شود؛ که محل فعالیتش را تغییر دهد؛ در غیر این صورت تجربۀ 

 .اندازش را وسعت نخواهد بخشید، و نخواهد توانست در مبارزه علیه ژاندارمها الاقل چند سالی دوام بیاورد چشم
شود، همانقدر نیز بر تعداد آژیتاتورهای با استعداد،  تر می تر و عمیق وسیع  شان بطرزى خودانگیخته همانقدر که جنبش

که تعدادشان (ترین مفهوم این کلمه  ــ آنهم به عالی "عمل ِکارگران اهل"ها و  یحه، پروپاگاندیستدهندگان باقر  سازمان
) شان، به مضمون روسی، القید و تنبل هستند، بسیار قلیل است ای در عادات در بین روشنفکران ما، که اکثراً تا اندازه

ای  دیدٔه کارگران انقالبی از نیروهای بطور ویژه آموزشروزی که ما . دهند، افزوده خواهد شد ــ که از خود بیرون می
، )وظيفه "بخش هاى نظام همه" ازو البته، انقالبیونی (سازی را گذرانده باشند  برخوردار شویم که دوره فشردٔه آماده

آنوقت هیچ پلیس سیاسی در دنیا قادر نخواهد بود با آنها مقابله کند، زیرا این نیروها، که بیدریغ وقف انقالب 
 "انگیزه"از اینکه بسیار کم توانستیم این . های کارگر بهره خواهند برد ترین توده حدوحصر وسیع هستند، از اعتماد بی

 "روشنفکران"، راهی که برای آنان و برای مقصریمطی کنند، مستقیما را در کارگران ایجاد کنیم که چنین راهی را 
                                                            

روسی  کارنيروی  ھای سنگين ارتش کارگران، ھمٔه مطالباتی که از جانب  گام": ۶۶، ص »سازمان«، مقالۀ ١وابودا، شمارۀ س  ١٦
آورد  ھمين نويسنده فرياد برمی! شروع شود] برجسته[البته کلمۀ کار حتماً بايد حرف بزرگ . "تقويت خواھد نمودگردد،  مطرح می

: را اينطور ترجمه کرده است» اما«، )Shchedrin(شچدرين [آميز ندارم، اما  کردگان نظر خصومت من نسبت به تحصيل": که
از اين که کسی با يک مشت کلمات زيبا و شيوا بسراغم بيآيد و از من بخواھد من ھميشه !] رويد گوش ھرگز باالتر از پيشانی نمی

، من ھم از اين موضوع ھميشه بله). ۶٣ص (" .شوم العاده عصبانی می فوق ،که آنھا را بخاطر زيبايی و ساير فضايلشان  بپذيرم
  لنين . "شوم العاده عصبانی می فوق"
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هایمان راجع به  در عوض بجای همه اینها غالبا با موعظه. ای است، مشترک است، و آن همانا آموزش انقالبی حرفه
   .است و غیره آنها را به عقب ُهل دادیم "قابل دسترس"های کارگر  چیزهایی که برای توده

هر (تردید مستقیما با این واقعیت مرتبط است  د نیز مانند سایر موارد، دامنۀ محدود کار سازمانی ما، بیدر این مور 
تئوری و  که ما) کنند کاران در فعالیت عملی آن را احساس نمی و تازه "ها اکونومیست"چند که اکثریت قریب به اتفاق 

رسد که ُکرنش در مقابل خودانگیختگی، حتی  بنظر میچنین . مان را به زمینٔه تنگی محدود کردیم وظایف سیاسی
است را برایمان وحشتناک کرده است، ترس از اینکه  "قابل دسترس"ها  تر از آنچه برای توده برداشتن یک قدم آنطرف

بلحاظ به یاد داشته باشید که ما ! نترسید آقایان. ها، زیادی باالتر برویم مبادا از سطح  نیازهای مستقیم و فوری توده
   !باالرفتن، مسخره است زیادی  ٔسازمانی آنقدر در مرتبٔه پایین قرارداریم که  ایده

  

 "دموکراتیسم"و  "گر توطئه"سازمان  -ه 
آنچنان حساسند که بیش از هر چیز در دنیا، از همین  "آوای زندگی"هنوز کسان زیادی بین ما هستند که به 

و  "دموکراتیسم"و عدم  درک  ١٧ترسند، و طرفداران  نظریات مطروحه در اینجا را، به متابعت از مشی ناردنایا ولیا می
ی اند نیاز دارند که مورد بررس بازتاب داده شده رابوچیه دلواین اتهامات که البته توسط . کنند غیره متهم می

 .قرارگیرند

را به داشتن مشی ناردنایا  رابوچایا گازتاهای پترزبورگ نیز  نویسندۀ این سطور بخوبی واقف است که اکونومیست
از اینرو، اندکی پس از آغاِز انتشار ). مقایسه شود رابوچایا میسلفهم است وقتی با  که کامال قابل(کردند  ولیا متهم می

را ارگان ناردنایا ولیا  ایسکرا ،]فالن[های شهر ایکس  اطالع داد که سوسیال دموکراتوقتی یکی از رفقا بما  ایسکرا،
البته از این اتهام مسرور شدیم، زیرا کدام سوسیال دموکراِت صادق هست . چندان غافلگیر نشدیم ٬اند توصیف کرده

  !ها به هواداری از ناردنایا ولیا متهم نشده باشد؟ که از طرِف اکونومیست

بین ما ناآشناست که هرگونه در اوًال، تاریخ جنبش انقالبی بقدری : این اتهامات نتیجٔه یک سوء تفاهم دوگانه هستند
یک سازمان متمرکِز و رزمنده که به تزار اعالن جنگ قطعی بدهد ــ با اسم ناردنایا ولیا تداعی   اى ــ راجع به عقيده

شد، توسط  بایست الگو یمان می قالبیون سالهای هفتاد داشتند، و میحال آنکه آن سازمان باشکوهی که ان. شود می
و ناردنایا ولیا انشعاب  ١٩ گذاری شد که بعداً به ُچرنی ِپرِِدل پایه ١٨زملیا اى ولیاناردنایا ولیا تأسیس نگردید بلکه بدست 

معنی  ن، بلحاظ تاریخی و منطقی بینتیجتاً، در هر سازمان انقالبِی رزمنده، یک خصلت ویژٔه ناردنایا ولیایی دید. کرد
خطای ناردنایا . تواند بدون چنین سازمانی پیش برود گرایش انقالبی، اگر جداً بفکر مبارزه باشد، نمی هیچاست؛ چون 

دادن آن در راستای مبارزۀ قطعی با اتوکراسی نبود؛  برای تجمع همۀ ناراضیان در یک سازمان، و سوق  ولیا در تالش
شان به تئوریی بود که در ماهیت ابداً انقالبی نبود، و  اشتباه آنان اتکای. آنان بود  ترین امتياز این عظیمبلکه برعکس، 

توانستند که یک ارتباط ناگسستنی بین جنبش خود و مبارزۀ طبقاتی، در  دانستند یا نمی اعضای ناردنایا ولیا یا نمی

                                                            
١٧  Narodnaya Volya   
١٨  Zemlya i Volya   بنظر آنھا نيروی عمدۀ انقالبی در روسيه نه طبقۀ . تأسيس شد ١٨٧۶زمين و اراده در سال بمعنی

آنھا به منظور برانگيختن . گذشت دھقانی می) ھای کمون(ھای  کارگر بلکه دھقانان بودند و راه رسيدن به سوسياليسم از طريق ابشين
  به ھمين دليل به آنھا ناردنيک. به روستا يا باصطالح بين خلق ميرفتنددھقانان به مبارزه بر ضد تزار و ترويج نظريات خود 

شاخه جديد به سياست تروريستی رويکرد . حزب دچار انشعاب شد ١٨٧٩در سال . گفتند زيرا در روسی کلمه ناُرد يعنی خلق می
  .نشان داد

١٩  Chorny Peredel   
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آن بر مبنای  "درک"یا (قط قصوِر بزرگ در درک مارکسیسم ف. یک جامعۀ کاپیتالیستِی درحال توسعه، ایجاد کنند
ها، و پیدایی یک جنبش خودانگیختٔه  ای بیانجامد که خیزش توده توانست به پاگیری چنین عقیده می) "یسمو استرو "

حتی ها داشتند، و یا  ایجاد سازمانی به همان خوبی سازمان انقالبیونی که زملیا اى ولیا ظيفه ما در طبقه کارگر، و 
، بر عهدۀ ما گذاشت ای را برعکس، این جنبش چنین وظیفه. دارد از دوش ما برمی سازمانی بمراتب بهتر از آن را

زیرا مبارزۀ خودانگیختٔه پرولتاریا، تا زمانی که توسط یک سازمان قدرتمند از انقالبیون رهبری نشود، مبارزۀ طبقاتی 
  .راستين  پرولتاریا نخواهد شد

همیشگی سوسیال ، راجع به مشاجرات )۱۸ص  ،۱۰، شمارۀ رابوچیه دلو(یادی، از جمله ظاهراً کریچفسکی ثانیاً، عدۀ ز 
مبارزۀ سیاسی  محدودسازی ما علیه. در مبارزه سیاسی، دچار بدفهمی هستند "گرایانه توطئه"ها علیه دید  دموکرات

ولی مسلماً این به آن معنی نیست که لزوِم  ٢٠.دادبه توطئه، همواره اعتراض کرده و البته به اینکار ادامه خواهیم 
ای که در زیرنویس قبلى بدان اشاره شد، پس از  از اینرو، در جزوه. وجوِد یک سازمان قدرتمنِد انقالبی را انکار کنیم

ب مطلو ] الگوی[بمثابه یک (شود  مشاجره علیه تقلیل مبارزۀ سیاسی به توطئه، توصیفی از یک سازمان بدست داده می
 "وارد آوردن یک ضربٔه ُخردکننده بر حکومت مطلقه"که آنقدر قدرتمند است که بمنظور ) سوسیال دموکراتیک

این چنین سازمان انقالبِی قدرتمند، در یک کشور اتوکراتیک  ٢١.و سایر اشکال حمله متوسل شود "شورش"تواند به  می
 معادل واژه روسی" کنسپیراسیون"زیرا واژۀ فرانسوی  توصیف شود، "گر توطئه"، یک سازماِن شکل تواند به لحاظ می

برای چنین سازمانی، . کاری برخوردار باشد است، و چنین تشکیالتی باید از حداکثر مخفی) به معنی توطئه(زاگووار 
باید براساس آن شکل داده ) تعداد و گزينش اعضاء، کارکردها و غیره(کاری بقدری ضروری است که سایر شرایط  مخفی
هستیم، در   گر اندازی یک سازمان توطئه ها خواهان راه به همین خاطر ترس از این اتهام که ما سوسیال دموکرات. شوند

چون اتهاِم هواداری از مشی ناردنایا ولیا از طرف  چنین اتهامی، باید هم. لوحی خواهد بود واقع شدیداً ساده
  !اکونوميست ها،  بمثابه تعريف تلقى شود

های مخفی را در  های فعالیت به ما اعتراض شود که چنین سازمان مخفِی قدرتمندی که تمام سرنخممکن است 
کند، سازمانی که ضرورتاً متمرکز است، ممکن است بسیار بسهولت دست به حملۀ ناپخته بزند، و  دستانش متمرکز می

قۀ کارگر و غیره شّدت و حّدت یافته آنکه نارضایتی سیاسی، و غلیان و خشم طب یا ممکن است نسنجیده ــ پیش از 
: گوییم در پاسخ به این اعتراض می. ای را فراهم کرده باشد ــ جنبش را شدت ببخشد باشد و امکان و لزوم چنین حمله

شود انکار کرد که یک سازمان رزمنده ممکن است بطور  گردد، البته نمی تا آنجایی که به بحث انتزاعی برمی
ولی در . به شکستی بیانجامد که در شرایط دیگر کامال قابل پرهیز بود مى تواندگیر شود که نسنجیده در نبردى در 

توانیم خود را به استدالل انتزاعی محدود کنیم، چون هر نبردی احتماِل مجرِد شکست را  ای نمی رابطه با چنین مسئله
اگر . یافته برای نبرد نیست سازمان این احتمال، راهی بجز آمادگیِ  کاهشکند، و بمنظور  در درون خود حمل می

مسئله را مشخصاً از موقعیت کنونی روسیه دنبال کنیم، لزوماً به این استنتاج قطعى باید برسیم که بمنظور ثبات 
آن از حمالت احتماالً ناسنجیده، وجود یک سازمان انقالبی قدرتمند مطلقاً  برحذرداشتنبخشیدن به جنبش، و 

                                                            
  لنين . الوروف. ل.جروبحث با پ، ٢١ص » دمکراتھای روسيه- وظايف سوسيال«رجوع شود به   ٢٠
گويد  يا آنچه را می رابوچيه دلواين واقعيت که  ازدر ھمين رابطه، . ٢٣، ص »ھای روسی وظايف سوسيال دموکرات«  ٢١
اين جمالت را  رابوچيه دلودر شمارۀ اول . دھيم ديگری بدست میتوصيف دھد،  تغيير می "با باد"فھمد و يا اينکه نظراتش را  نمی

). ١۴٢ص ( "کند ماھّيت مندرجات در نشريه کامالً با برنامۀ ھيئت تحريريه رابوچيه دلو تطبيق می" : بينيم با حروف برجسته می
وظايف سوسيال «ای باشد با نظراتی که در جزوه  واقعاً؟ آيا اين ديد که سرنگونی اتوکراسی نبايد نخستين وظيفۀ جنبش توده

با » تئوری مراحل«و  »مبارزۀ اقتصادی عليه کارفرمايان و حکومت«آمده، مطابقت دارد؟ آيا تئوری » سیھای رو دموکرات
تواند به  فھمد، می غريب می و را اينقدر عجيب "تطبيق نظری"نظرات درج شده در جزؤه يادشده مطابقت دارد؟ آيا ارگانی که معنای 

  لنين. سپاريم میقضاوت را به خواننده اصول محکمی پايبند باشد، 
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دقیقا در زمان حاضر ــ که چنین سازمانی هنوز وجود خارجی ندارد ــ و در همین مقطع که جنبش . ضروری است
که (هم هستیم  انقالبی سریعا و بطور خودانگیخته در حال رشد است، ما شاهد پاگیری دو خط مشی افراطی مخالِف 

به  "انگیز ترور تهییج"و  ؛روی سم سراپا غلط و موعظۀ میانهاکونومی: این دو عبارتند از). "رسند به هم می"بنا به انتظار، 
جنبشی است که در حال تکامل و  پايانهایی را ظاهر سازد که دال بر  مصنوعاً نشانه"تا  کوشد میغلط که  همان اندازه

مثال ) ۳۵۳ص  ۲-۳، شمارۀ زاریازاسولیچ، .مقالۀ و( ".تقویت خود است و هنوز به آغاز نزدیکتر است تا به پایان
های افراطی خم  که بسوی هر دوی این مشی وجود دارند هایی سوسیال دموکراتهنوز  دهد که نشان می رابوچیه دلو

 "مبارزه اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"کننده نیست زیرا صرفنظر از سایر دالیل،  این غافل. شوند می
تنها  .شود گراها در اینجا و آنجا باز می   یشه جا برای ظهور افراطتواند انقالبیون را راضی کند، و نتیجتاً هم نمی هرگز

کند و باصطالح همٔه غرایز و  یک سازمان متمرکز و رزمنده ــ که پیگیرانه سیاست سوسیال دموکراتیک را دنبال می
رای حمالتى که نوید نماید ــ قادر است جنبش را از حمالت نسنجیده برحذر دارد و آنرا ب تمایالت انقالبی را ارضا می

  .دهند آماده سازد موفقیت می

اگرچه . مغایرت دارد "اصل دموکراتیک"ممکن است دوباره اعتراض کنند که نظریاتی که حول سازمان بیان کردیم با 
تنها . دارد بطور ویژه خصیصٔه خارج کشوریاتهام قبلی بطور ویژه منشأ  داخل کشوری داشت، اما حاال، این یکی 

قادر بود که به هیئت تحریریۀ خود، ) های روسیه مثل اتحادیۀ سوسیال دموکرات(ان خارج کشوری یک سازم
 :آید، بدهد هایی مثل آنچه در زیر می دستورالعمل

آمیز و حفظ وحدِت سوسیال دموکراسی، باید که اصل گستردٔه  به منظور تضمین رشِد موفقیت .اصل تشکیالتی"
تاکید قرارگیرد، توسعه داده شود و برایش مبارزه شود؛ و این امر مخصوصاً از این  دموکراتیِک تشکیالت حزبی مورد

  ).۱۸، ص دو کنگره( "اند نظر ضرورت دارد که گرایشات ضددموکراتیکی  خود را در صفوف حزب مان  آشکار کرده
اما حاال قصد . نگدج می ایسکراچگونه علیه گرایشات ضددموکراتیک  رابوچیه دلودر فصل آینده خواهیم دید که 

احتماال همه موافق  .تر قرار دهیم ها مطرح شده مورد بررسی دقیق را که توسط اکونومیست "اصل"داریم تا این 
نخست علنی بودن کامل، دوم انتخابی : طلبد شرط زیر را می دو پیش "اصل گستردٔه دموکراتيک"خواهند بود که 

علنيتى که صرفاً به اعضای سازمان  صحبت از دموکراسی، در  غیاب علنیت، مضافاً غیاب .بودن کلیٔه مقامات
نامیم چونکه همۀ  ما حزب سوسیاليست آلمان را یک سازمان دموکراتیک می. معنی است شود ــ بی محدود نمی

مانی را که خودش کس ساز  هیچ. شوند هایش علنی هستند و حتی جلساِت کنگرۀ حزب بطور علنى برگذار می فعالیت
، به چه "اصل گسترده دموکراتیک"پس مطرح کردن . نامد کند، یک تشکیالت دمکراتیک نمی را از دیگران مخفی می

اصل "توسط سازمان مخفی برآورده شود؟ آوردن  تواند نمیای برای این اصل،  خورد وقتی که شرط پایه دردی می
بعالوه، این جمله نشانگر فقدان . ُپرطمطراق ولی توخالی استدهد که این یک عبارت  بسادگی نشان می "گسترده

" گستردهٔ "هآی  کاری بین توده دانند که فقدان مخفی همه می. درِک کامل  از وظایف مبرم فعلِی سازمانى است
ش گیری در گزين سخت"اش برای  اف را پیرامون این امر و مطالبه-ما گالیٔه تلخ ب. انقالبیوِن ما چقدر عظیم است

بالند،  قوی بخود می "شّم واقعیات"با اینحال افرادی که به داشتن ) ۴۲ص  ،۶، شمارۀ رابوچیه دلو(را شنیدیم  "اعضاء
و نتیجتا (گیری در انتخاب اعضاء  کاری، و نهایِت سخت نه بر رعایت شدیدترین مخفی اصرارشاندر چنین اوضاعی، 

 .کردن سوراخ دعا این یعنی ُگم!  است "اصل گسترده دموکراتیک"، بلکه روی )محدودتر

در کشورهای واجد آزادی سیاسی، . دربارۀ خصیصه دوم دموکراسی، یعنی اصل انتخاب نیز اوضاع بهتر از این نیست
: است حزب سوسیال دموکراتيک آلمان چنین آمدهنامۀ سازمانی  در مادۀ اول آیین. شود این شرط، مسّلم فرض می
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از . "المقدور از حزب پشتیبانی کنند شوند که اصول برنامۀ حزبى را بپذیرند و حتی میکسانی عضو حزب محسوب "
آنجایی که ُکل عرصۀ سیاست مثل صحنۀ باِز تئاتر، در معرض دید عموم  است، این  پذیرش یا عدم پذیرش، پشتیبانی 

داند  هر کسی می .است شدهیک امر شناخته  براى همگان ٬مطبوعات گرفته تا جلسات عمومیطريق از  ٬یا مخالفت
که فالن سیاستمدار از کجا فعالیتش را آغاز کرد، چه راهی را پیمود تا به این سطح از تحول رسید، چه کاری در شرایط 

توانند فالن شخص  اعضای حزب، با تکیه بر واقعیات، می همههایی دارد؛ نتیجتا،  دشوار از او سر زده، و چه شایستگی
به معنی دقیق (وجود نظارت همگانی . معّیِن حزبی انتخاب کرده یا از انتخابش امتناع کنند را برای یک مسئولیت

شناسی  کند که در زیست بر هر اقدام مسئولین حزبی، در حوزٔه سیاسی، یک مکانیسم اجرایی خودکار ايجاد می) کلمه
م، و نظارت عمومی، این اطمینان را فراهم تما و  با علنیت تام "انتخاب طبیعی". شود خوانده می "ها بقای سازگارترین"

دهد که با  گیرد، و کاری را انجام  قرار  "در جایگاه شایسته خود"کند که در تحلیل نهایی، هر شخصیت سیاسی  می
ترین باشد، و عواقب اشتباهاتش را شخصاً احساس کند، و در برابر چشم همگان اثبات  هایش متناسب قدرتها و توانایی

  .در است اشتباهاتش را بپذیرد و از آن احتراز جویدکند که قا 

آیا در روسیه قابل تصور هست کسی که اصول ! حال سعی کنید این تصویر را در قاب اتوکراسی خودمان جا کنید
کاری  کند، بتواند هر اقدام یک فرد انقالبی را که مخفی المقدور از حزب پشتیبانی می پذیرد و حتی را می ىبرنامۀ حزب

کند، زیر کنترل بگیرد؟ آیا این امکان برای همگان هست تا یکی از این انقالبیون را برای یک مسئولیت معین  می
 "همگان"کند که یک انقالبی هویتش را از نُه دهم  میایجاب ] تشکیالتی[انتخاب کنند، آنهم وقتی که منافع فعالیت 

برد دقت کنید، آنوقت  به کار می رابوچیه دلوپنهان نگه دارد؟ کمی روی معنی واقعی کلمات ُپرطمطراقی که 
، در سازمان حزبی، آنهم در ظلمِت اتوکراسی و سلطٔه ژاندارمری، صرفاً »دموکراسی گسترده«خواهید دید که 

است چونکه در واقع، نه هیچ سازمان انقالبی،  "مصرف بازیچٔه بی". است مصرف و زیانبخش بازیچۀ بی یک
است  "بازیچٔه زیانبخش". تواند تجربه کند، هر چقدر هم که خواهانش باشد دموکراسی وسیع را تجربه کرده و نه می

تر تسهیل  اجرای حمالت وسیع فقط کار پلیس را برای  "اصل گستردٔه دموکراتیک"چونکه هرگونه تالش برای تحقق 
عمل را از وظیفٔه جدی و مبرم خودسازی ــ  بخشد، و اذهان کارگران اهلِ  کند، و بدوی کاری غالب را تداوم می می

های  برای سیستم "کاغذی"های بلندباالی  نامه سازد و آنها را مشغول تدوین آیین ای ــ منحرف می بمثابٔه انقالبی حرفه
فقط در خارج از کشور ــ یعنی جایی که غالباً افراد فاقد امکاِن انجام فعالیت واقعی به دور هم . کند انتخاباتی می

  . شود تواند در اینجا و آنجا، بویژه در بین گروههای کوچک دیده  می "بازی دموکراسی"شوند ــ این  جمع می

دموکراسی قابل اتکا در امور انقالبی،  "اصل"د  در پیشبر  رابوچیه دلوبمنظور  نشان دادن نامعلومِی ترفند مورد پسند  
دبیر مجلۀ ناکانونه چاپ لندن است که به رابوچیه دلو   ٢٢سربریاکف. و این شاهد ی. باز باید شاهدی را احضار کنم

اتحادیۀ «در مقاالتش پیرامون انشعاب در  ناکانونه. نفرت بسیار زیاد دارد "ها پلخانفی"عالقۀ مفرط، و از پلخانف و 
گیرد و کلی ناسزا بار پلخانف  را می رابوچیه دلو، کامالً جانب »های روسیه، خارج از کشور سوسیال دموکرات

، )۱۸۹۹ژوئیه (در شمارۀ هفتم  ناکانونه. العاده با ارزش است بنابراین این شاهد، در رابطه با این مسئله فوق. کند می
کرد که  سربریاکف، استدالل . ، بقلم ی"انرهایی کارگر - در رابطه با مانیفست گروه خود"ای تحت عنوان  در مقاله

بود و  "در یک جنبش انقالبِى جدی، خجالت آور ٢٣خودفریبی، رهبری و باصطالح آرئوپاژ"سخن گفتن از چیزهایی مثل 
  :نوشت از جمله

                                                            
٢٢   Y. Serebryakov نهدبير مجلۀ ناکانوNakanune   
٢٣ Areopagus نام ديوان عالی در آتن باستان    
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فیگنر و دیگران هرگز خود را رهبر بحساب نیاوردند، و هیچکس  میشکین، روگاچف، ژلیابف، میخائیلف، ِپروفسکایا،"
آنها را برای رهبری انتخاب نکرد و برنگزید، هرچند که آنها در عالم واقعیت از رهبران بودند، چونکه در دورۀ 

رفتند، و  پروپاگاندا و نیز در دورۀ مبارزۀ علیه حکومت، اینان سنگینی بار را به دوش کشیدند، به خطرناکترین نقاط
شان، به  آنرا داشتند، بلکه رفقای پیرامون  آنها رهبر شدند، نه به این خاطر که آرزوی. هایشان ُپرثمرترین بودند فعالیت

اش  اگر از ترس نیست پس چرا باید درباره[ترس از نوعی آرئوپاژ . دانایی، توانایی و وفاداری آنها اعتماد داشتند
  "کند؟ چه کسی به آن توجه می. لوحی است که مستبدانه جنبش را اداره کند، زیادی ساده ]نوشت؟

در چیست؟ آیا آشکار نیست که اصل سازمانی  "گرایشات ضددموکراتیک"با  "آرئوپاژ"تفاوت : پرسیم از خواننده می
شان به دانایی، توانایی و وفاداری  نرفقای پیرامو"لوحانه است؟ چون اگر  قدر ساده رابوچیه دلو نیز همین "قابل باور"

آور  و خجالت! کرد پيروى نمی "گرایشات ضددموکراتیک"، یا مردمی با "آرئوپاژ"اعتماد نداشتند، هیچ کس از  "آنها
توجهی سایرین به وضعیت واقعی  ای، و بی بینی عده است، زیرا این یک یورش عوامفریبانه است چونکه روی خودبزرگ

یگانه اصل . است توجهی به تاریخ جنبش انقالبی از جانب سایرین حساب بازکرده ن آموزش و بیجنبش ما، و فقدا
کاری بسیار شدید، انتخاب بسیار دقیق  سازمانِی جدی برای کارگراِن فعال جنبش ما باید عبارت باشد از مخفی

 "دموکراتیسم"یزی فراتر از اگر این خصوصیات وجود داشته باشند، حتی چ. ای اعضاء، و آموزش انقالبیون حرفه
برایمان تضمین خواهد شد، که همانا اعتماد کامل، رفیقانه و متقابل در بین انقالبیون است؛ این برایمان مطلقاً 

اشتباه بزرگی . ضرورت دارد، زیرا در روسیه امکان جایگزین ساختن آن با کنترل دموکراتیِک عمومی وجود ندارد
شود که اعضای سازمان انقالبی، مورد  واقعی سبب می "دموکراتیکِ "بودن کنترل  ناممکن خواهد بود اگر باور کنیم که

دموکراتیسم در درون (ای دموکراتیسم  البته آنها وقت این کار را ندارند که دربارٔه اشکال بازیچه. کنترل قرار نگیرند
ای  زنده بیندیشند، اما حس) غالب استشان اعتماد کامل و متقابل  یک  هستۀ بسته و فشرده از رفقایی که در بین

دانند که یک سازمان متشکل از انقالبیون واقعی، برای خالصی از  شان دارند، و از روی تجربه می  مسئولیتنسبت به 
نسبتا متکاملى  یک عقیدٔه عمومیِ ) و در سطح جهانی(بعالوه، در روسیه  .ارزش کوتاهی نخواهد کرد شّر یک عضو بی

و (سر نهاده، و هرگونه انحراف از وظایف رفیقانه  راجع به محافل انقالبی وجود دارد که تاریخ طویلی را پشت
رحمی  را بسختی و با بی )دهد مطمئنا بخشى از مفهوم رفاقت را تشکیل می! ای واقعى و نه بازیچه "دموکراتیسم"

گرایش "ها که پیرامون  ها و قطعنامه د آنوقت خواهید دید که این حرفهمۀ اینها را در نظر بگیری. کند مجازات می
  . دهد که در خارج از کشور رايجند هایی را می  بازى گفته و نوشته شده، بوی پوسیدگی ژنرال "هاى ضددموکراتیک

ید ُگنگ در بارٔه لوحی ــ بطور مشابهی با عقا این را هم باید درنظرداشت که سرمنشاء دیگر این حرفها ــ یعنی ساده
های انگلیس، فصل جالبی تحت نام  يونپیرامون تریدیون ٢٤در کتاب زوِج وب. شود معنای دموکراسی پرورانده می

کنند که چگونه کارگران انگلیس، در نخستین دورٔه  در این کتاب نویسندگان نقل می .وجود دارد "دموکراسی بدوی"
گرفتند که در آن همٔه اعضاء کلیٔه کارهای  ۀ حتمی دموکراسی درنظرمیشان، آنرا بمثابٔه نشان های حیات اتحادیه

بلکه  گشت همۀ اعضا حل می  دادند؛ نه تنها تمام مسائل از طریق آرای ها را انجام می مربوط به ادارۀ اتحادیه
گران به پوچی یک تجربٔه تاریخی درازمدت الزم بود تا کار . دش اتحادیه بنوبت توسط اعضاء انجام می های مسئولیت

ببرند و لزوِم وجوِد نهادهاى واجد نمایندگی از یک طرف، و کارمندان تمام وقت را، از  چنین مفهومی از دموکراسی پی
، کارگران دریافتند که میزان  حق يونهای تریدیون صندوقمالِی  تنها پس از چند بار ورشکستگی. طرف دیگر دریابند

گیری دموکراتیک حل کرد، بلکه اینکار اظهارنظر متخصصین بیمه را نیز نیاز  با رأیتوان صرفاً  عضویت و مزایا را نمی

                                                            
٢٤  Webb  
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در آنجا . بگذارید نگاهی نیز به کتاب کائوتسکی راجع به پارلمانتاریسم و قانونگذاری توسط مردم، بیندازیم. دارد
 ب عملی درازمدِت کارگرانی کهشده از تجار  های آموخته های یک تئوریسین مارکسیست با درس  بینیم که استنتاج می

از ٢٥  هائوز کائوتسکی علیه مفهوم بدوِی ریتینگ. کند ، تطابق میسازماندهی کرده اند "بطور خودانگیخته"
ای باید  های توده روزنامه"کند؛ و اشخاصی را که به نام دموکراسی خواستار آنند که  دموکراسی شدیداً اعتراض می
و  ای حرفه نگاران دهد که وجود روزنامه گیرد؛ و نشان می به باد تمسخر می "شوندمستقیماً توسط مردم ویرایش 

نمایندگان مجلس و غیره، برای رهبری کردن سوسیال دموکراتیِک مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا الزم هستند؛ او به 
از قانونگذاری مستقیِم مردم  به ستایش ،"تاثیرگذاری براى تالش "تازد که در  می اُدباییسوسیالیسِم آنارشیستها و 

  .فهمند که این ایده، در جامعۀ مدرن، صرفاً بطور نسبی قابل اجراست پردازند و کالً نمی می

های  از دموکراسی، در بین توده "بدوی"دانند که مفهوم  د مینکسانی که در جنبش ما فعالیت عملی کرده باش
های سازمانها،  و  نامه آور نیست که این مفهوم، هم به آیین تعجب] ار اینرو. [دانشجویان و کارگران چقدر شیوع دارد

ۀ کلی: ۱۰ بند" :اند شان اینطور آورده های نامه مآب در آیین های برنشتاین اکونومیست. باشد به ادبیات نفوذ کرده هم
. "گیری شوند گذارند باید با آراء اکثریت اعضاء تصمیم تاثیر می يونکارهایی که بر منافع ُکل سازمان تریدیون

د شد نخواهقابل اجرا تصمیمات کمیته فقط زمانی ": کنند مآب نیز بدنبال آنها تکرار می های تروریست اکونومیست
ی یک کنید که پیشنهاد برای اجرامالحظه ). ۶۷ص  ،۱، شمارۀ سوابودا( "که توافق همۀ محافل را گرفته باشند

البته به  !گردد باید بر اساس انتخابات بنا شود، مطرح می تشکیالت ُکلاین خواست که  توأمان بارفراندوم وسیع، 
هیچ وجه قصد محکوم کردِن کارگران اهل عمل را ــ که امکان بسیار کمی برای مطالعٔه تئوری و عمل سازمانهای واقعاً 

، که مدعی رهبری است، در چنین شرایطی خود را به رابوچیه دلواما وقتی . اند ــ در سر نداریم دموکراتیک داشته
 "تاثیرگذاری براى تالش"شود کارش را بجز  کند، آیا می راتیک محدود میصدور قطعنامه راجع به اصول گستردٔه دمک

  توصیف نمود؟

  

  کار محلی و سراسری -و
با . باشند گرایانه است، تماماُ نادرست می ارائه شده  غیردمکراتیک و توطئه  ها مبنی بر اینکه طرح سازماندهی اعتراض

شود و شایسته است که  دقیقاً مورد بررسی قرارگیرد؛ و آن رابطٔه  میماند که غالباً طرح  این وجود، یک مسئلۀ باقی می
شود که تشکیل یک سازمان متمرکز چه بسا مرکز ثقل را  اظهار نگرانی می. میان کار محلی و سراسری در روسیه است

گر، و عدِم تداوم های کار  بچرخاند، و  بواسطٔه تضعیف روابط ما با توده] کار سراسری[به دومی ] کار محلی[از اولی 
گوییم که جنبش ما در همین چند  ها می نگرانی در پاسخ به این . ددر ُکل به جنبش آسیب وارد ساز  ٬آژیتاسیون محلی

اند؛ از اینرو مطلقاً الزم  سال اخیر، دقیقاً از این رنج برده که فعالین محلی زیاده از حد در کارهای محلی غرق شده
کند بلکه روابط  مان نمی مور سراسری چرخانده شود؛ و چنین کاری نه تنها تضعیفاست که مرکز ثقل قدری به ا

. های مرکزی و محلی بپردازیم به بررسی مسئله روزنامه .را تقویت خواهد کرد  مان و تداوم آژیتاسیون محلی محلى
فعاليت است تا بکمک آن  ثالیم ها فقط خواهم از خواننده خواهش کنم از یاد نبرد که نقِل انتشار روزنامه همینجا می

                                                            
٢٥  Moritz von Rittinghaus کائوتسکی در کتابش تحت عنوان . کرد از ايدٔه دموکراسی مستقيم دفاع می

Parlamantarismus und Demokratie  اين ايده را مورد نقد قرار داد و از جمله اعالم کرد که اين مدل به درد کشورھای
 ,Pasi Ihalainenبه نقل از . (شوند و نه کشورھای بزرگی مثل آلمان ھا اداره می خورند که با کانتون کوچکی مثل سوئيس می

Cornelia Ilie, Kari Palonenm, Parliament and Parliamentarism: A Comparative History of a 
European Concept. P. 266 (   
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-۱۸۹۸سالهای (ای  در دورٔه نخسِت جنبش توده. تر ــ بطورکلی ــ تشریح شود جانبه تر و همه اندازه ُپردامنه انقالبِی بی
در دورٔه . ــ بعمل آمد رابوچایا گازتامحلی برای انتشار یک نشریه سراسری ــ ، تالشی از جانب کارگران انقالبی )۱۸۹۶

. جنبش قدم بزرگی بجلو برداشت، ولی توجٔه رهبران تماماً بر نشریات محلی معطوف بود) ۱۸۹۸-۱۹۰۰الهای س(بعدی 
 ٢٦.اند اگر تعداد ُکل نشریات منتشر شده را حساب کنیم خواهیم دید که بطور متوسط، یک شماره در ماه منتشر شده

سِر  دهد که سازمان انقالبی ما، پشت کشد؟ آیا این بروشنی نشان نمی آیا این کار آماتوریسم ما را بوضوح به تصویر نمی
نه از جانب گروههای محلی پراکنده، بلکه از  نسخه، همان تعداد رشد خود بخودى جنبش قرار گرفته است؟ اگر

کردیم بلکه در  انداز می نهایت زیادی را پس ای بیشد آنوقت نه تنها قو  جانب یک سازمان واحد منتشر می
این نکتٔه ساده غالبا از دید آن کارگران اهل عملی که . نمودیم مان، ثبات و دوام بمراتب بيشترى را تضمین می فعالیت

ارد متأسفانه حتى در حال حاضر این امر در اکثر مو (کنند  میکار  و تقریباً انحصاری روی نشریات محلی بطور فعال
گذارند، بدور مانده  انگیزی را در اين رابطه بنمایش می مآبی حیرت ، و نیز نویسندگانی که ُدن کیشوت)کند صدق می

کند که برای کارگران محلی درگيرشدن در سازماندهى  یک کارگر اهل عمل معموالً به این استدالل اکتفا می. است
البته این استدالل کامالً  .ی از فقدان کامل نشريه بهتر استو وجود نشريات محل ٢٧٬است" دشوار"روزنامه سراسری 

های محلی را کمتر از هیچ کارگر اهل  صحیح است و ما هم در مجموع، اهمیت بسیار زیاد و مثمرثمر بودن روزنامه
این وضوح  کاری، که با  توانیم بر تفرقه و بدوی نکته اینجاست که آیا نمی. اما نکته اصلى اين نيست. دانيم عمل نمى

شمارۀ روزنامۀ محلی، در سراسر روسیه، طی دو سال و نیم مشهود بوده، فائق شویم؟ خودتان را به این کالم  ۳۰در 
های محلی بطور کلی محدود نکنید؛ بلکه شهامت داشته باشید که  مسّلم ولی زیادی کلی دربارۀ مفيد بودن روزنامه

این تجربه نشان داد که . نیم گذشته بدست آمده، به صراحت بپذیرید و  جوانب منفی آن را نیز که طی تجربٔه دو سال
ثبات هستند، فاقد اهمیت سیاسی  شان بی اعتقادی  در شرایط کنونی و در اکثر موارد، نشريات محلی در اصول

ش هستند بخ اند، و از حیث تکنیکی تماماً غیررضایت اندازه ُپرهزینه از نظر مصرف نیروهای انقالبی بی ٬باشند می
این نقایص تصادفی نیستند؛ آنها نتایج ). البته، منظورم تکنیک چاپ نیست بلکه تناوب و نظم چاپ است(

دهند، و از  های محلی را در دورۀ مورد بحث توضیح می ای هستند که از یک طرف چیرگی روزنامه ناپذیر تفرقه اجتناب
که  خارج استمنفرد  از قدرت یک سازمان محلی ساً اسااین  .یابد میپرورش طرف دیگر به توسط همین چيرگى 

که قدرتش نیست اش را به سطح یک ارگان سیاسی با حفِظ ثبات اصول عقیدتی ارتقاء دهد؛ این در  بتواند روزنامه
استداللی که معموالً در . گیری از آنها، بر کلّیت حیات سیاسی ما نور بیافکند آوری کند و با بهره مطالب کافی جمع

آورند این است هزینٔه چاپ توسط کارگران محلی  های متعدد محلی در کشورهای آزاد می یت از لزوم روزنامهحما
همانطور که تجربه نشان داد، در روسیه این . گردند پایین است و نیز مردم بیشتر و سریعتر از خبرها مطلع می

اندازه ُپرهزینه هستند،  ی انقالبی بیآنها نه تنها از نظر مصرف نیروها. زند های محلی حرف می روزنامه علیهاستدالل 
، هر قدر هم غیرقانونی شوند؛ آن هم به این دلیل ساده که انتشار یک روزنامه اندازی  افتد تا راه بلکه بندرت اتفاق می

دارد؛ درست مثل اینکه بخواهید یک کارخانٔه بزرگ تولیدی  طویل نیاز  و  که کوچک باشد، به یک دستگاه مخفی عریض
در خیلی از موارد، بدوی بودن  .توان در یک کارگاه کوچک سوار کرد راه بیاندازید، چون چنین دستگاهی را نمی

و توزیع سازد تا از انتشار  پلیس را قادر می) ها بسیار زیاد سراغ دارد هر کارگر اهل عمل از این نمونه(دستگاه مخفی 
سازی وسیعی خواهد بود که  بزند که پیامد آن چنان پاک ای دست های توده بگیرد، و به دستگیری یکی دو شماره بهره

                                                            
شماره از نشريات  ٣٠ ،١٩٠٠تا بھار سال ) ١٨٩٧سال (از آن موقع . ١۴ص  گزارش به کنگرۀ پاريس،رجوع شود به   ٢٦

  لنين .بطور متوسط، ھر ماه، کمى بيش از يک شماره... مختلف، در نقاط مختلف منتشر شدند
ه اين امکان را نداشته ک وجود نداردمنفردی  در حقيقت، ھيچ محفل مطالعاتی محلی. ظاھری است تا واقعیاين دشواری بيشتر   ٢٧

  لنين ."خواھم توانم، بگو نمی نگو نمی". را به عھده بگيرد  باشد تا کارکردی يا چيزی در رابطه با فعاليت سراسری روسيه
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داده شده ــ انقالبیونی است که  الزمٔه یک دستگاه مخفی ــ که بخوبی سازمان. همه چیز باید مجددا از سر گرفته شود
ها از حیطٔه  شرط کاری که پيگيرانه اجرا گردد، اما هردوی این پیش تقسیمای دیده باشند و نیز  بخوبی آموزش حرفه

نه تنها منافع عمومی جنبش . قدرت یک سازمان محلِی منفرد بدور هستند، هر قدر هم که در همان لحظه قوی باشند
نيز از طریق انتشار  ــ بلکه منافع ویژٔه محلی آموزش کارگران با اصول سوسیالیستی و سیاسی(ما ــ بمثابٔه یک ُکل 

تواند متناقض جلوه کند، اما درخالل  این امر گرچه در نگاه نخست می. شوند بهتر تامین میهای غیرمحلی  روزنامه
همه توافق خواهند داشت که اگر کلیۀ نیروهای . تجربٔه دو سال و نیمی که به آن اشاره شد، کامال به اثبات رسید

توانستند به آسانی  کردند، می می اند، برای انتشار یک روزنامه کار   نامه دخیل بودهشماره روز  ۳۰محلی که در انتشار 
تر  تر، همٔه خصوصیات ویژٔه محلی جنبش را کامل و حتی صد شماره منتشر کنند و نتیجتاً، و به بیان دقیق شصت

با اینحال ضرورت آنرا باید  ای از سازماندهی آسان نیست؛ این حقیقت دارد که رسیدن به چنین درجه. بازتاب دهند
آنکه منتظر  بیفعاالنه تالش کند، هر محفل مطالعاتی باید در این باره بیندیشد و برای تحقق آن . برسمیت بشناسیم

ای را بخورد که تجربۀ  یک انگیزٔه خارجی باشد، و یا گول محبوبیت و یا در دسترس بودن یک روزنامه محلی
  .است اعظم آن وهمی بیش نبودهمان نشان داد که بخش  انقالبی

کنند؛ و چون خودشان را  نزديک به  می  و اين واقعاً خدمت بدی است که پروپاگانديست ها در حِق فعالیت عملی
 ٬پاافتاده است انگیزی توخالی و پیش مى دانند، اين توهم را نمى بينند و با استداللى که بطور حیرت اهل عملکارگران 

های سراسری داشته  ای و هم روزنامه های ناحیه های محلی داشته باشیم، باید روزنامه ید روزنامهکنند که با اظهار مى
گردد،  حل یک مسئلۀ مشخص تشکیالتی برمی البته در مجموع، همۀ اینها ضروری هستند، اما وقتی که به راه. باشیم

) ۶۸ص  ۱شمارۀ ( سوابودامآبی نیست که  وتآیا این ُدن کیش. بدیهی است که زمان و شرایط باید در نظر گرفته شوند
ای با  رسد که هر محله به نظر ما چنین می": نویسد می  "ها مسئلۀ روزنامهبرخورد به "تحت عنوان  ای ویژهدر مقاله 

ای که از جاى دیگر وارد کرده  تعداد محسوسی از کارگران، باید روزنامۀ کارگری خودش را داشته باشد؛ نه روزنامه
نگاری که این کلمات را نوشته از اندیشیدن به معانی آنها سر باز  اگر روزنامه ".بلکه کامال مال خودشان باشدباشد، 

با تعداد  "محله"چه تعداد ــ اگر نه صدها ــ . دهد زند، الاقل خواننده این سطور این کار را بجايش انجام می می
ست که اگر هر سازمان محلی شروع به انتشار روزنامٔه ا نمحسوس از کارگران در روسیه وجود دارد؟ واقعیت ای

گستری ژاندارمها  را چقدر  ها، کار دام شدن این پخش! های آماتوریستی ما  ابدی خواهند شد خودش کند، روش
بخرج دهند، کارگران انقالبِی محلی را در همان ابتدای فعالیت  "تالس محسوسی"آنکه  تسهیل خواهند کرد؟ آنها بی

خوانندٔه روزنامه سراسری روسیه : دهد نویسنده ادامه می. کنند شان را سد می شدن و مسیر انقالبِی واقعی دستگیر 
های شهرهای مختلف ــ  جزئیات زندگی کارگران در کارخانه"عالقٔه چندانی به تشریح بدرفتاری صاحبان کارخانه و 

کننده  خواندن اخبار مربوط به اریول خسته ،اریول  برای سکنٔه شهر " اما. ــ نشان نخواهد داد "ولی نه شهر خودش
و   ،'اند کشته'اند و چه کسی را  گرفته 'برای تنبیه بدنی'یابد چه کسی را  او در هر شماره از روزنامه درمی. نخواهد بود

اما پروازهای  ٬کند میمطمئنا خوانندٔه اریولی روحیه باالیی پیدا ) ۶۹ص ". (از روحیه باالیی برخوردار خواهد شد] کالً[
پرسید که آیا اهمیت دادن به چیزهای  بایست از خود می او می! تخیلی خبرنگار ما نیز خیلی خیلی اوج برداشته است

ها از کسی عقب  های درون کارخانه مورد از نظر تاکتیکی درست است؟ ما در قدردانی از اهمیت و لزوم افشاگری بی
ایم که مردم پترزبورگ خواندن اخبار مربوط به پترزبورگ را   ای رسیده ه ما به مرحلهنیستیم، اما باید بخاطر داشت ک

های  ها وسائلى هستند که از طریق آنها افشاگری اعالمیه. پترزبورگ رابوچایا میسلکننده مى يابند، آنهم در  کسل
بیافزاییم نه اینکه آنرا تا سطح یک  روزنامه انجام شوند، اما باید بر کیفیت باید در ادامهکارخانه تاکنون انجام شده و 

های خیلی زیاد نیست، بلکه  افشاگری "ُخرده"آنچه ما از یک روزنامه انتظار داریم، . ای پایبن بیاوریم اعالمیٔه کارخانه
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 تواند ای است که می هایی که مبتنی بر واقعیات زننده اى است، افشاگری های عظیم زندگی لعنتی کارخانه افشاگری
کارگران و کلیۀ رهبران جنبش را برانگیزد، و بطور واقعی بر دانش آنها بیافزاید، دیدشان را وسعت بخشد، و  کلیۀ عالقۀ

  .های اقتصادى جدیدتر شود سرآغازی برای بیداری یک ناحیۀ جدید و کارگران حوزه

توانند در همان جا و  و سایر مقامات  میهای مسئولین اجرایِی کارخانه  بعالوه، در یک روزنامۀ محلی، همٔه بدرفتاری" 
شود، تا رسیدن خبر  ، که  دور از محل منتشر می]سراسری[اما در مورد یک روزنامه عمومی . همان زمان محکوم شوند

ِکی اتفاق افتاد؟ : خواننده پس از دریافت روزنامه خواهد گفت. به روزنامه، خود واقعه در محل فراموش شده است
از همین منبع مطلع ! آورد چه کسی آنرا بخاطر می. دقیقاً ). به نقل از همان صفحه( "آورد؟ خاطر میچه کسی آنرا ب

یعنی بطور میانگین،  .طی دو سال و نیم منتشر شدند، و در شش شهر پخش گردیدند   شماره روزنامه ۳۰شویم که  می
سر ما برآوردش از بارآورى کاِر محلی  بکنگار س و حتی اگر روزنامه !به ازای هر شهر، در هر شش ماهیک شماره 

چیزی که در مورد یک شهر متوسط کامال غلط خواهد بود زیرا تقریبا غیرممکن است که (کرد  هم می سه برابر را
توانستیم صرفاً یک  آنوقت می ،)ای وسعت بخشید به حد قابل مالحظه های سرانگشتی ما بارآورى را به کمک روش

اما . داشته باشد "همان جا و همان زمان محکوم کردن "آنکه شباهتى به  شماره، هر دو ماه یکبار دریافت کنیم؛ بی
کافی است که ده سازمان محلی جمع شوند و نمایندگانی را برای مشارکِت فعال در سازماندهی یک روزنامۀ سراسری 

کنیم، آنهم در سراسر روسیه و نه بطور  "محکوم"رای ما ایجاد شود که هر چهار هفته یکبار بفرستند، تا این امکان ب
های ما آشناست کوچکترین  هر کس که با وضعیت امور در سازمان. وار های مهم و نمونه جزئی، بلکه تبهکارى 

ــ البته اگر قصدمان جدی است  گردد گیری از دشمنان برمی تا آنجایی که به مچ .ای در اين باره نخواهد داشت شبهه
این کار را فقط مى توان با یک . و صرفاً گفتن عبارات زیبا نیست ــ این در توان یک نشریه غیرقانونی سراسری نيست

اش اعتصابات  که نمونه(هایی حداکثر یک تا دو روز است  اعالمیه انجام داد، زیرا زمان برای این چنین افشاگری
  ). بار در کارخانه، تظاهرات و غیره است زد و خورد خشونت مدِت رايج، یا کوتاه

و با این عبارت، با یک  "کنند کارگران نه تنها در کارخانه، بلکه در شهر نیز زندگی می": دهد نویسندۀ ما ادامه می
به مسائلی انگیزد ــ و  رود ــ که احترام خود بوریس کریچفسکی را نیز برمی سفت از جزء به کل می و  گيرى سخت پى

شود که بطورکلی  کند و خواستار آن می های شهری، مدارس شهری اشاره می های شهری، بیمارستان مثل انجمن
  . توجهی نشان دهند های کارگران  نبايد به امورات شهری بی روزنامه

حث مربوط به است ــ یک نمونٔه ويژه و زنده از آن انتزاعات پوچی است که مبا  این خواست ــ که در خود عالی
، نشرياتى، "هر محلی با تعداد محسوسی از کارگران"اوًال اگر واقعاً در . مانند های محلی غالباً به آن محدود می روزنامه

طالبش هست  سوابوداشدند ــ یعنی همان چیزی که  آنهم با چنین اطالعات مفصلی دربارٔه وضعیت شهری منتشر می
و به بیدارشدن آگاهی در پاافتاده تنزل پیدا مى کرد  مسایل پیش رکز بر سر تمدر شرایط فعلی روسیه، اين ضرورتا به ــ 

انجامید، و موجب تقویت نهال هاى شدیدًا  در سرتاسر روسیه نمی بارٔه اهمیت تعرِض انقالبی به اتوکراسی تزاری
هاى گرایشی که با آن گفتٔه  اند؛ نهال یا موقتا سرکوب شدهکن نشده بلکه پنهان مانده  ه ریشهخطرناکى مى شد ک

 ٬گویند های شهری موجود سخن می مشهور در بارٔه انقالبیونی که خیلی زیاد از پارلمان ناموجود و خیلی کم از انجمن
د، بلکه برعکس آن آشکارا تمایلی به این کار ندار  سوابودا، تا که تاکید کنیم  "ضرورتاً ": گوییم ما می. شوند شناخته می
مان،  برای بررسی امور شهری از چشم اندازى  متناسب با کل فعالیت. اما نّیات خوب کافی نیستند. کند را طلب مى

گذاری شده باشد و نه فقط با استدالل بلکه با  سفت پایه و  الزم است که این چشم انداز بوضوح ترسيم و سخت نخست
با اینحال، این کار باید . این هنوزبا مورد ما فاصله زیادی دارد. را کسب کند سّنت ها متعدد، بنحویکه ثبات یک مثال
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پیش از آنکه بتوانیم بخودمان اجازه دهیم که دربارۀ مطبوعات وسیع محلی فکر یا صحبت انجام شود، یعنی  نخست
  .کنیم

اما . ست اول داشت ــ و نه دانش کتابیثانیاً برای واقعاً خوب و جالب نوشتن در بارٔه امورات شهری، باید اطالعات د
برای اینکه . هایی را یافت که از چنین دانشی برخوردار باشند سوسیال دموکرات روسیه بسختی بتوان در سراسر

مطلبى آورد، باید که مطالب تازه و متنوعی ) اى و نه جزوات توده(ها  بتوان راجع به امورات شهری و دولتی در روزنامه
و بمنظور گردآوردن و نگارش چنین مطالبی، باید که چیزی بیش از . و آنرا بقلم اشخاص توانا نوشت آوری کرد جمع

دهند و خود را  یک محفِل بدوی داشته باشیم؛ محفلی که در آن همه افراد همٔه کارها را انجام می" دموکراسی بدویِ "
ان و خبرنگاران متخصص، و ارتشی از مخبرهای ضروری است که جمعی از نویسندگ. کنند با رفراندوم بازى سرگرم می

هستند  "اسرار دولتی"گونه  سازند، و قادر به سردرآوردن از همه سوسیال دموکرات که با دور و نزدیک ارتباط می
، و کسانی که قادرند به !)اطالعاتی که کارمندان دولتی روسیه اينقدر به آن مى بالند و اينقدر آسان لو مى دهند(
در همه جا حاضر باشند  "وظیفٔه رسمى"ارتشی از کسانى که باید بعنوان  -شود  نفوذ کنند، ِگردآورده "ها هپشت صحن"

کنیم،  ستم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ملی مبارزه مى هرگونه و ما، حزبی که علیه. و از همه چیز سردربیاورند
. بیاوریم، آموزش بدهیم، بسیج کنیم و روانۀ کارزار سازیم همتوانیم و باید چنین ارتشی از افراد مطلع را بیابیم، گرد می

در این راستا، در اکثریت قریب به اتفاق مناطق، نه تنها قدمی برداشته ! همۀ این کارها هنوز الزمند که انجام شوند
نبال در مطبوعات سوسیال دموکراتیک ما، بداگر کسی  .نگردیده است درکنشده بلکه حتی لزوم انجامش غالباً 

های جاندار و جالب پیرامون زدوبندهای بزرگ و کوچک ــ در عرصه دیپلوماسی، نظامی،  ها و افشاگری مقاالت، گزارش
؛ تقریبا هیچ چیز و یا چیزی بسيار اندک راجع به این دهد وقتش را هدر می کلیسایی، شهری، مالی و غیره بگردد،

آید تا راجع به لزوم  به همین خاطر هم هست که وقتی کسی با کلمات زیبا و جذاب بسراغم می ٢٨.مسایل وجود دارد
ها در کارخانه، شهر یا حکومت حرف  ، بمنظور افشای تبهکارى"، با تعداد محسوسى از کارگران در هر محله"روزنامه 

عالمت فقر . ا نشانٔه فقر است یا تجّملچيرگى مطبوعات محلی بر مطبوعات مرکزی ی. روم بزند، معموال از کوره درمی
وگیج مانده، و  است وقتی که جنبش، نیروهایی را برای تولید در مقیاس بزرگ فراهم نکرده، هنوز در آماتوریسم ُگم

و عالمت تجّمل است زمانی که جنبش، وظیفۀ . غرق شده است "ای جزئیات ُخرد زندگی کارخانه"تقریباً تماماً در 
های متعدد محلی ــ در کنار ارگان  و در آن استاد شده، و انتشار روزنامه کامالً آموختهجانبه را  همهافشاء و تبلیغ 

بگذاریم هر کسی خودش تصمصم بگیرد که در اوضاع فعلی روسیه، تفوق . است سراسری ــ ضرورت پیدا کرده
شخضا خودم را به یک فرمولبندی  فهمی نگذارم، من برای آنکه جایی برای کج. های محلی حاکی از چیست روزنامه

های  تا به اینجا، اکثر سازمانهای محلی ما تقریباً منحصراً به فکر انتشار روزنامه. کنم دقیق در استنتاجم محدود می
. این غیرعادی است؛ باید قضیه کامال برعکس شود. اند شان را صرف اینکار کرده ، و تقریباً همه فعالیت محلی بوده
شان را عمدتاً صرف اینکار  های محلی باید اساساً بفکر انتشار یک روزنامه سراسری باشند و همٔه فعالیت اکثر سازمان

روزنامه ــ که قادر باشد از طریق آژیتاسیون  حتی یک تا وقتی که این کار انجام نشده، قادر نخواهیم بود . کنند

                                                            
. دھند ھای محلی نيز نقطه نظر ما را کامال مورد تأييد قرار می روزنامهھای خوب استثنائى  به ھمين خاطر است که حتی نمونه  ٢٨

با اينحال نتوانسته . باشد يک روزنامۀ عالی است که از تزلزل در اصول عاری می) Yuzhny Rabochy(مثالً يوژنی رابوچی 
در عمل نشان داده شده که . تردٔه پليسیتمايالت جنبش محلی را برآورده کند، آنھم بدليل طوالنی بودن فواصل انتشار و حمالت گس

ت است،  ترين ضرور اکنون برای حزب ما عاجل ای که ھم ای جنبش و ھمچنين آژيتاسيون سياسی گسترده معرفی اصولی مسايل پايه
مربوط ارزشی در آن درج شده که ابدا جنبٔه محلی نداشتند مثل نوشتٔه  مطالب با. در حد توان يک روزنامٔه محلی قرار ندارد
مشابه . الزم بودند، نه فقط برای منطقٔه جنوبی اين مطالب برای سرتاسر روسيه .کنوانسيون صاحبان معدن، و بيکاری و غيره

  لنين. ھای سوسيال دمکراتيک ما درج نشده اند چنين مقاالتی در ھيچيک از روزنامه
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اما وقتی اینکار را کردیم، آنگاه بخودی خود، یک  .اندازی کنیم در خدمت جنبش باشد ــ راه جانبه همهمطبوعاتی 
 .های ضروری محلی برقرار خواهد شد رابطٔه عادی میان روزنامٔه ضروری مرکزی و روزنامه

* * * 
گیری در مورد لزوم چرخاندن مرکز ثقل از فعالیت محلی به  در نظر اول ممکن است اینطور بنظر برسد که نتیجه

در این مبارزه، دشمنان بالواسطٔه کارگران، کارفرمایان . شود ويژۀ مبارزۀ اقتصادی نمی، شامل حال حوزٔه  سراسری
شان کوچکترین شباهتى به سازمان نظامِی محض و قویاً متمرکز  منفرد و یا گروه کارفرمایانی هستند که سازمان يافتگى

ـــ که تا کوچکترین جزئیاتش توسط یک   حکومت روسیه ندارد ـــ یعنی همین دشمن بالواسطۀ ما، در مبارزۀ سیاسی
 .ارادۀ واحد هدایت شود

همانطوریکه بارها اشاره کردیم، مبارزۀ اقتصادی یک مبارزٔه صنفی است، و از اینرو ایجاب . ولی مسئله این نیست
ا، در کلیٔه هر قدر که کارفرمایان م. کند که کارگران نه تنها براساس محل کار بلکه بر اساس صنف نیز متحد شوند می

یابی کارگران نيز برحسب صنف، به همان اندازه به  و سندیکایی، خود را سریعتر سازمان بدهند، سازمان  اشکال شرکتی
تفرقٔه و آماتوریسم ما ــ به معنی واقعی کلمه ــ مانع ايجاد آن سازمانی است که . شود تری بدل می ضرورت مبرم

در سراسر  اتحاديه هاى کارگرىباشد که قابلیت رهبری  شکل از انقالبیونی مىاش یک بدنٔه واحد و سراسری، مت الزمه
و حاال در همین رابطه چند . توصیف کردیم ٬در باال، سازمانی را که برای این مقصود الزم است. روسيه را داشته باشند

  .افزاییم مان می ای هم راجع به مسئله مطبوعات کلمه

، در هر روزنامۀ سوسیال )اقتصادی(اى  به مبارزٔه اتحادیه  ص صفحات ویژهکمتر کسی است که روی لزوم تخصی
سازد که بفکر تاسیس مطبوعات  اى ما را وادار می اما رشد جنبش اتحادیه. ای بخود راه دهد دموکراتیک شبهه

های  ر سر روزنامهولی به نظرما ــ بجز در موارد استثنایی، در روسیه فعلی ــ عجالتاً صحبتی ب. اى بیفتیم اتحادیه
آن شکل از مطبوعات ! نداريم  خیلی مواقع ما حتی نان روزانه. تواند باشد؛ این نوعى تجمل است اى نمى اتحادیه
در این . است اى های اتحادیه جزوهاى که با شرایط فعالیت غیرقانونی ما تناسب دارد و اکنون نیز الزم است،  اتحادیه

هایی که در این مورد در نقاط  انونی در بارٔه شرایط کار در یک صنف معّین، تفاوتو غیرق ٢٩ها، مطالب قانونی جزوه
مختلف روسیه وجود دارد، مطالبات عمدۀ کارگران در هر صنف معّین، ناکافی بودن قوانین تاثیرگذار بر صنف، در 

فعالیت، وضعیت حاضر و  های برجسته از مبارزات اقتصادی کارگران در هر صنف، راجع به مشکالت آغاز  بارٔه مثال
هایی باید  این چنین جزوه. بندی شوند اى و غیره باید که گردآوری و بطور سیستماتیک دسته ملزومات سازمان اتحادیه

                                                            
. آوری و توانايی استفادٔه سيستماتيک از آن بويژه عقب ھستيم در اين رابطه، مطالب قانونی بويژه مھم ھستند، و ما در امر جمع  ٢٩

نوشت، حال آنکه مطالب قانونی  توان يک جزوه در باره فعاليت اتحاديه اى صرفاً براساس  اغراق نيست اگر بگويم که حتی نمی
ً بر نمی وقتی که ما به گردآوری مطالب غيرقانونی از مسائل کارگران نفت . اساس مطالب غيرقنونی کردشود اينکار را صرفا
کارگران قانونی (دھيم  درج شده، بخش زيادی از تالش انقالبيون را ھدر می رابوچايا ميسلپردازيم، مثل ھمان چيزی که در  می
دليلش ھم اين است که . آوريم د ھرگز مطالب خوبی ھم به دست نمی، و با اين وجو)توانند بسادگی جايگزين او در اين کار شوند می

کارگری که غالبا فقط از يک بخش از يک کارخانٔه بزرگ اطالع دارد و آنھم تقربياً ھميشه از نتايج اقتصادی ولی نه از شرايط 
و غيره در اختيار دارند، و در  ھا، پزشکان تواند به اطالعاتی که کارمندان کارخانه، بازرس عمومی و استاندارد کار، نمی

شوند، دسترسی پيدا  ھای کوچک و نشريات ويژۀ صنعتی، پزشکی، زمستواھا و غيره بطور پراکنده درج می گزارشات روزنامه
  .کند

مد آ چندين ھفته کوشيدم تا از کارگری که نزدم می. ــ که ھرگز تکرارش نخواھم کرد ــ را بوضوح بخاطر دارم "ام اولين تجربه"
حقيقت اين است که با تالش فراوان موفق . کنم "کندوکاش"ھای روابط کارخانۀ بزرگی که در آنجا استخدام بود  راجع به کلئه جنبه

پاک در پايان مصاحبه، کارگر عرق پيشانيش را . فراھم کنم!) آنھم فقط يک کارخانه(شدم تا مطالبی برای شرح وضعيت کارخانه 
 " !کاری آسانتر از جواب دادن به سؤاالتت باشد کنم اضافه فکر می": زنان گفت کرد و تبسم

تر به پيش ببريم، به ھمان اندازه دولت بيشتر مجبور خواھد شد که بخشی از فعاليت  مان را ُپرانرژی ھرقدر که مبارزٔه انقالبی
  لنين. اتحاديه اى را قانونی کند و به اين ترتيب بخشی از بار ما را سبک نمايد
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که در وهلٔه نخست، مطبوعات سوسیال دموکراتیک ما را از زیر باِر کوهی از جزئیاِت مربوط به اصناف ــ که صرفاً 
اى  مان در مبارزٔه اتحادیه ثانیاً این جزوات باید نتایج تجارب. ف معّین هستند ــ نجات دهدمورد عالقۀ کارگران یک صن

های متفرقه از  ای و خبررسانی مان را که درحال حاضر بخاطر شکِل انتشار اعالمیه را ثبت کنند، مطالب گردآوری شده
مثابٔه راهنما مورد استفاده آژیتاتورها قرارگیرند، زیرا توانند ب ثالثاً اینها می. اند، حفظ نمایند و تلخیص کنند دست رفته

برای مثال، (العاده ثابت است  یابند، و مطالبات اصلی کارگراِن هر صنف فوق شرایط کار نسبتاً بطور آهسته تغییر می
ٔه یک مجموع). را مقایسه کنید ۱۸۹۶و واحد پترزبورگ در سال  ۱۸۸۵مطالبات بافندگان واحد مسکو را در سال 
ماندۀ کارگران، تا  مانده و یا بین اقشار عقب توانند در مناطق عقب ها می گردآوری شده از این مطالبات و نیازمندی

مثالهایی از اعتصابات . سالها بمثابه یک کتاب آموزشِی عالی مورد استفادٔه آژیتاتورهای مسایل اقتصادی قرار گیرند
سطح باالتر زندگی، و بهبود شرایط کار در یک محل، کارگران سایر مناطق  موفق در یک منطقه معّین، اطالعات راجع به

اى و به  ها ، پس از شروع  تعمیم مبارزۀ اتحادیه کند؛ رابعاً سوسیال دموکرات را به مبارزۀ مجدد و چندباره تشویق می
 اتحاديه اىکه فعالّیت این طریق تقویت رابطۀ جنبش اتحادیه اى روسیه و سوسیالیسم، همزمان مطمئن خواهند شد 

از فعاليت سوسيال دموکرات ها را بخود تخصیص  -نه خیلی کم و نه خیلی زیاد  -بخش متناسبى  ٬ما در مجموع
داشتن تناسب  اش با سازمانهای شهرهای دیگر قطع شود، درخواهد یافت که نگه یک سازمان محلی که رابطه. دهد

شود تا به حد وحشتناک  نشان میدهد که می رابوچایا میسلمثال ( درست بسیار دشوار و گاهی حتی غیرممکن است
اما حفظ این تناسب براى یک سازمان سراسری متشکل از انقالبیون ). آمیز، به سمت تریدیونیونیسم پیش رفت اغراق

 روسی که عاری از انحراف بر اصول مارکسیسم تکيه دارد، مشکل نخواهد بود
 



  
٥  

  ایجاد یک روزنامۀ سیاسی برای سراسر روسیه "طرح"
  

تفکیک تئوری از عمل، "کردن ما به اینکه تمایل داریم تا با  ضمن متهم ، ۳۰ص  ۱۰شمارۀ  رابوچیه دلوکریچفسکی در 
طرح ... "شد مرتکب  ایسکراترین اشتباهی که  در این مورد، جّدی": نویسد ، می"جان بدل کنیم آن را به یک دکترین بی

مارتینف همین ایده را اینطور ). است" از کجا باید آغاز کرد؟"منظورش مقالۀ ( "ایجاد یک سازمان حزبی سراسری بود
کنندٔه روزمره، در مقایسه با تبليغ عقايد  برای تقلیل اهمیِت پیشروی مبارزات کسل ایسکراگرایش ": داد بازتاب 

 "تکميل مى شود ٬الذکر پیشنهاد شد در مقالۀ فوق ،۴ِح سازماندهی حزبی که در شمارۀ با ارائه طر ... درخشان و کامل
گیومه به عالمت طعنه (پیوست  "طرح"هم به جرگۀ مخالفین این  ١نادژدین. و باألخره، این اواخر، ل). ۶۱همانجا ص (

گروه "و توسط (که تازه به دست ما رسیده  "در آستانه انقالب"اش با عنوان  او در جزوه). گذاشته شده است
گفتن دربارۀ سازمانی  حاال سخن": نویسد می) که با آنها آشنایی داریم، منتشر شد سوابودا، "های انقالبی سوسیالیست

 ای از که جلوه "میزی است خورد، به معنی تبليغ عقايد و کارهای پشت بهم پیوند می یکه توسط یک روزنامۀ سراسر 
مبارزات  پیشروی"مایه تعجب نیست که تروریست ما، با قهرماناِن ) ۱۲۶ص . (و غیره ٬استبودن  "ابکرم کت"ِ

های مربوط به سیاست و تشکیالت، ریشۀ این نزدیکی را رّدیابی  اند، زیرا در فصل نظر شده هم "کنندٔه روزمره کسل
تان را به این واقعیت جلب کنیم که این تنها نادژدین بود که وجداناً تالش نمود روی  اما در اینجا باید توجه. کردیم

هیچ  رابوچیه دلوپاسخی به آن بدهد؛ حال آنکه  ای که از آن خوشش نیامده بود تعمق کند و  اندیشٔه مندرج در مقاله
. چیزی راجع به موضوع نگفت و صرفاً کوشید تا با یک سری عبارات ناپسند و فریبکارانه موضوع را مخدوش کند

  . بکنیم ٢اگرچه ناخوشایند است ولی باید که قبل از هر چیز زمانی را صرف تمیزکردن اصطبل آوگیاس

  

  رنجید؟ » از کجا باید آغاز کرد؟«چه کسی از مقالۀ  -الف
این روزنامه نیست که سازمان ": نثارمان کرد، نقل کنیم رابوچیه دلوهایی را که  بگذارید منتخب کوچکی از بدوبيراه 
گیرد و به  خارج از کنترل آن قرار می ایستد،  حزب می برفراز ای که روزنامه" " ...حزبی را بوجود مى آورد بلکه برعکس

های واقعاً موجوِد سوسیال  توانسته سازمان ایسکراای  توسط چه معجزه". "کمک عوامل خودش، مستقل از حزب است
وسفت و نیز  آنهایی که اصول عقیدتی سخت" "...دموکراتیِک حزب را، که خود به آن تعلق دارد، بفراموشی بسپارد؟

شان را به حزب دیکته  اند و طرح مقام مبارزۀ حقیقی حزب شده عالیکنندگان  اى مترادف با آن دارند، تنظیم نقشه
ای  العاده خارق  برد و درصدد است که شبکه های زنده و فعال ما را به عالم اشباح می این طرح، سازمان" " ...کنند می

روسيه،  تدموکرا سوسیال کارگران هر نشانى از حزب ٬مثمرثمر بشود ایسکرااگر طرح " " ...از عاملین بوجود آورد
یک ارگان تهییجی، برای ُکل مبارزۀ انقالبی عملی، " " ...گیری است، از میان خواهد رفت یعنی حزبی که در حال شکل

                                                            
١  L. Nadezhdin  
٢  Augean stable او اصطبلی بزرگ با سه ھزار گاو داشت که سی  .در ميتولوژی يونان آوگياس يا اوژياس پادشاه اليس بود

اصطالح طويله . سال بود تميز نشده بود، تا اينکه ھرکول با منحرف کردن آب دو رودخانه آن را طی يک روز شست و تميز کرد
 .آوگياس اشاره به جايی دارد که پر از کثافت و فساد است
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از  کامل واکنش حزب ما در برابر متابعت" " ...العنانی که بر آن کنترلی نیست بدل خواهد شد به یک قانونگذار مطلق
  .و غیره "ه باید باشد؟یک هیئت تحریریۀ خودمختار چگون

ولی نه برخورده است؛  رابوچیه دلوکند، به  های باال برداشت می قول همانطوریکه خواننده از مضمون و لحن نقل
درصدد است تا آنها را به عالم اشباح ببرد  ایسکرامان که گویا  های حزب ها و کمیته بخاطر خودش، بلکه بخاطر سازمان

از "مقالۀ . فقط یک نکتٔه غريب باید مورد توجه قرار گیرد! چه وحشتناک است. شان را نابود کند و هرگونه اثر و نشان
منتشر شدند، االن ما در  ۱۹۰۱در ماه سپتامبر سال  رابوچیه دلوو مقاالت  ۱۹۰۱در ماه مه سال  "کجا باید آغاز کرد؟

یا  کمیتٔه منفرد و یکحتی ) پیش و پس از سپتامبر(طی تمام این پنج ماه . هستیم ۱۹۰۲اواسط ماه ژانویۀ سال 
سازمان حزبی، علیه هیوالیی که درصدد است تا آنها را به عالم اشباح ببرد رسماً اعتراض نکرد؛ حال آنکه در همین  یک

و غیرمحلی، دهها و صدها خبر و مراسالت از سراسر روسیه و چه در بسیاری از نشریات محلی  ایسکرامدت، چه در 
چطور ممکن است کسانی که قرار است به عالم اشباح کشانده شوند، از این امر خبردار نشدند و از آن . درج شدند

  نرنجیدند ولی شخص ثالث رنجید؟

. بازى نيستند "دموکراسی" سرگرمها، مشغول کار واقعی هستند و  ها و سایر سازمان توضیحش این است که کمیته
طرِح معّینى از تشکیالت  تدوين"را خواندند و دیدند که معّرف تالشی برای  "از کجا باید آغاز کرد؟"ها مقالۀ  کمیته

یک از   هیچ دیدند که دانستند و می و چون آنها بخوبی می ؛"انجام بپذيرد همه جوانباست که ايجاد آن بتواند از 
آن  "ساختن دست به" طرفىن تا زمانی که از ضرورت آن و صحِت طرِح معماری آن اطمینان حاصل نکنند، 

نظر به اهمیت "نوشتند،  ایسکراشان خطور نکرد که از کسانی که با جسارت در  ،  طبیعتا هرگز به ذهنزدنخواهند 
طرحی را که با جزئیات بیشتر براى انتشار آماده  بندىاستخوان دهيم  که  فوری مسئله، اين اجازه را بخود مى

، به اين مى کردند و اجرا ند فتپذیر  مىاگر رفقا طرح ارسالی را  .دشون رنجيده ٬".در اختيار رفقا قرار دهيم ٬شود مى
بودند و اگر نمى  مان متقاعد شده هدف مشترک ]تحقق[بودند، بلکه به ضرورت آن برای " زیردست"خاطر نبود که 

شناسانه به  باقى مى ماند؟ تنها با یک رویکرد وظیفه) نه؟ ٬چه واژه پر طمطراقى(طرح در حد يک اسکلت  ٬پذيرفتند
آیا جنگیدن علیه چارچوب یک طرح، آنهم نه تنها از طریق . دیدنشود چیزها را طور دیگر  فعالیت حزبی، می

تجربه در امور انقالبی ــ علیه نویسندگان طرح ــ  افراِد بی شوراندنتشویق رفقا به رّد آن، بلکه از طریق و  "ریزریزکردن"
بدهند، پس متهم هستند که  پیشنهادىکردند طرح  جرأتکه  چون  صرفاً بر این اساسعوامفریبی نیست؟ آنهم 

تواند تکامل  مان می به میدان گذارده اند؟ آیا حزبقدم  "مقام تنظیم کنندگان عالی"کرده اند و بعنوان  "قانونگذاری"
تر و  هاى وسیع نظریات، وظایف و طرح سطحفعالین محلی به  ارتقای یابد و ترقی کند وقتی که هرگونه تالش برای

 ما "ارتقاء" تالش براىشان، بلکه بر این اساس که هرگونه  شود، آنهم نه بخاطر نادرستی غيره با اعتراض مواجه می
لوحی  کرد اما نه این چنین عوامفریبانه که نشود آنرا با ساده "تکه پاره"شود؟ نادژدین نیز طرح ما را  جب رنجش میمو 

واحد بازرسی "او از همان ابتدا، این اتهام که گوبا ما قصد برپایی یک . صرف یا داشتن دید سیاسی بدوى توضیح داد
تواند و باید جوابی در خور بگیرد،  به همین دلیل، انتقاد نادژدین از طرح می. داشتیم را قاطعانه رد کرد "بر فراز حزب

  .رخورد تحقیرآمیز را داردبصرفاً لیاقت یک  رابوچیه دلوحال آنکه 

گری   چیدر درون حزب هو  "متابعت"و  "اتوکراسی"اما تحقیر یک نویسنده که به این اندازه سقوط کرده که به دليل 
. سازد کنند، خالص نمی زدایی که اینگونه اشخاص در اذهان خوانندگان ایجاد می کند، ما را از وظیفۀ ابهام می

ما متهم  . ــ را به همٔه دنیا نشان دهیم "دموکراسی گسترده"کالم اینان ــ مثل  توانیم بوضوح ماهیت تکیه همینجا می
توانیم به این  چگونه می. ، و درصددیم تا آنها را به عالم اشباح ببریم و غیرهایم ها را فراموش کرده شویم که کمیته می
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مان با  راجع به روابط واقعی تقریباً هیچ اطالعاتىکارى  نمى توانيم  اتهامات پاسخ دهیم وقتی که بخاطر اصول مخفى
با کردند که  ردم را بشورانند، ثابت زنند تا م ها  به خواننده بدهیم؟ افرادی که اینگونه اتهامات سنگین را می کمیته

شان نسبت به وظایف یک فرد انقالبی ــ که بايد مناسبات و روابطی را که دارد، یا در حال  اعتنایی گستاخی و بی
طبیعتا ما برای . افتند مىکوشد تا برقرارسازد، از چشم جهانیان مخفی نگه دارد ــ از ما جلوتر  ساختن آن است  و یا می

ای که با  اما در رابطه با خواننده. کنیم اجتناب می "دموکراتیسم"برای همیشه از رقابت با این افراد در عرصٔه   یکبار و 
نه با آنچه که هست و یا در  ستآشناسازی او ٬امور حزبی آشنا نیست، تنها راهى که برای ادای وظیفه سراغ داريم

 .است که در گذشته ُرخ داد و يا مى توان از گذشته نقل کرداز آن چيزهايى  جزئی بلکه با یک بخِش  ٬حال شدن است
کند که به  تخریب همٔه  مان می هستیم، اتحادیه خارج از کشور متهم ٤"کاران دغل"زند که ما  کنایه می ٣بوند
از گذشته را برای مردم نقل کنیم، آنوقت رضایت خاطر چهار واقعیت که  آقایان، همین. های حزب مشغولیم هنشان

 .کامل شما فراهم خواهد شد

که در تشکیل حزب ما و در فرستادن نماینده به کنگرٔه موسس  ٥ "های مبارزه لیگ"اعضای یکی از  .واقعیت نخست
براى کارگران ــ که در   راجع به  انتشار یک سری کتاب ایسکراحزب، نقش مستقیم داشتند، با یکی از اعضای گروه 

هایی  تالش برای انتشار اين سرى موفقيت آميز نبود؛ و کتابها و جزوه . رسند خدمت ُکل جنبش باشد ــ به توافق می
» نهقانون جدید کارخا«و » های روسیه وظایف سوسیال دموکرات«که در رابطه با آنها نوشته شده بودند ــ از جمله 

  . ندرسيدچاپ به و در آنجا  شدند ــ بطریق غیرمستقیم و بوسیلۀ اشخاص ثالث به خارج از کشور فرستاده

اندازی یک  و پیشنهاِد راه ندتماس گرفت ایسکرااعضای کمیتۀ مرکزی بوند با یکی از اعضای گروه . واقعیت دوم
طی ارائٔه اين پیشنهاد، آنها تاکید داشتند . برد کار میــ این اصطالحی است که خود بوند ب ندرا داد» آزمایشگاه ادبی«

 هدف طبقه کارگر روسیهماحصل این مذاکرات جزؤه . که اگر اینکار انجام نشود، جنبش قویاً به قهقرا خواهد رفت
  ٦.بود

پیشنهاد  تماس گرفت و  ایسکرابا یکی از اعضای گروه ستان ها از طریق یکی از شهر  کمیتۀ مرکزی بوند. واقعیت سوم
این پیشنهاد بعدتر تغییر . را به عهده بگیرد؛ و البته توافقش را نیز گرفت رابوچایا گازتاداد تا او سردبیری دوِر جدید 

از همان رفیق  دعوت گردید که  ٬با درنظرگرفتن طرح جدیدی که برای تشکیل هیئت تحریریه ریخته شد: کرد
) شان کنیم م حفظکه توانستی(مقاالت زیر . عضويت در آن را بپذيرد؛ و البته این پیشنهاد نیز مورد توافق قرار گرفت

که یک اعتراض مستقیم علیه برنشتاینیسم، و علیه تغییر در خط مشى ادبیات قانونی و  "برنامۀ ما": فرستاده شدند
تشکیل یک ارگان حزبی که بتواند منظماً منتشر شود و با کلیٔه گروههای "( "وظیفۀ فوری ما"بود؛  رابوچایا میسل

ضروری  بررسِی یک اعتراض مبنی بر اینکه( "یک مسئلۀ مبرم"، )غالب "توریسمآما"؛ ايرادات "محلی در ارتباط باشد
العادٔه  اهمیت فوق بر فعالیت گروههای محلی توسعه داده شود؛ اصرار  است قبل از ایجاد یک ارگان سراسری نخست 

). "ترین سطح ممکن لیکاری تا عا توسعه تشکیالت، رعایت انضباط و تکنیک مخفی"و اصرار بر لزوم  "سازمان انقالبی"
   .عملی نشد و مقاالت هم چاپ نگردیدند رابوچایا گازتاپیشنهاد برای از سرگیری انتشار 

                                                            
٣  Bund  
  لنين. به مقاله ما درباره به مسئلۀ ملی) Bund(اتحاديۀ کل يھوديان روسيه و لھستان ، پاسخ کميتۀ مرکزی ٨شمارۀ  ايسکرا   ٤
٥  Leagues of Struggle  است» دمکراسی انقالبی روسيه در خارج کشور- ليگ سوسيال«منظور.  
» تحاديه خارج از کشورا«نويسنده از من درخواست کرد تا در اينجا بگويم که اين جزوه مثل جزؤه قبلی وی، با اين تصور به   ٦

به حکم برخی شرايط، نويسنده ما در آن موقع يعنی فوريۀ سال (شوند  ويرايش » رھايی کار«فرستاده شده بود که آنھا توسط گروه 
  لنين. از نو چاپ خواھد شد» ليگ«اين جزوه بزودی توسط ) نتوانست از تغيير در ھيئت ويراستارخبردار شود ١٨٩٩
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 ایسکراای که مشغول سازماندهی کنگرۀ دوم حزب بود، با یکی از اعضای گروه  یکی از اعضای کمیته: واقعیت چهارم
این گاِم مقدماتی بعدتر نیز . کرد رابوچایا گازتانتشار تماس گرفت و گروه را نامزِد هیئت تحریریه دورٔه جدید ان

محل و زمان برگذاری . تاييد شد» بوند«ای که این عضو به آن تعلق داشت و هم توسط کمیتۀ مرکزی  توسط کمیته
برای ) اى بفرستد بخاطرعدم اطمینان، بدالیلى معين، از اينکه بتواند نماینده(رسد و  می ایسکراکنگره به اطالع گروه 

شود که با انتخاب ِصرف کمیتۀ مرکزی، مسئلۀ اتحاد،  طرح می نظر در این گزارش این . فرستد کنگره گزارش کتبی می
بریم، نه تنها حل نخواهد شد بلکه، ممکن است در صورت اقدام  آنهم در چنین موقعی که در پراکندگی کامل بسر می

بود ــ ایدٔه بسیار عظیم تاسیس حزب   ان پنهانکاری، خطر محتملیزودهنگام، سریع و کامل پلیس ــ که در شرایِط فقد
ای  ها و همۀ سازمانها به پشتیبانی از ارگان مشترک احیاء شده از این رو باید کار را با دعوت همۀ کمیته. بخطر بیفتد
از رهبران را برای ُکِل  گروه بطور واقعی، یک  کند و ایجاد  واقعی ها یک رابطۀ تواند بین همۀ کمیته می آغاز کرد که

توانند چنین گروهی را  ها و حزب می جنبش آموزش دهد؛ و بمحض اینکه چنین گروهی رشد نمود و قوی شد، کمیته
اما بدنبال یک سلسله حمالت پلیسی و دستگیریها، کنگره نتوانست برگذار . به آسانی به کمیتۀ مرکزی تبدیل کنند

قط توسط چند نفر از رفقا ــ از جمله نمایندگان منتخب یک کمیته ــ خوانده شده گزارش نامبرده، در حالی که ف. شود
 .نابود گردید بود، به دالیل امنیتی

 "کاران دغل"های بکار گرفته شده توسط بوند که ما را به کنایه   حال با خود خواننده است تا راجع به خصلت روش
ها را تا حد عالم اشباح تنزل دهیم و سازمان حزب  رصددیم تا کمیتهمان کرد، د که متهم رابوچیه دلوخواند، یا توسط 

. کنیم، به قضاوت بنشیند "جایگزین"کند  های مورد حمایت یک روزنامه را منتشر می را با سازمانی که ایده
های متمرکز،  ها بود که ما دربارۀ ضرورت اتخاذ یک طرح مشخص برای فعالیت همان کمیته های مکرر دعوت به
و در  رابوچایا گازتادقیقا بخاطر تشکیالت حزبی بود که ما این طرح را در مقاالت ارسالی به . زارش فرستادیمگ

در حزب داشتند  ىگزارش به کنگرۀ حزب بدقت بسط دادیم؛ و باز به دعوت همآنهایی که چنان موقعیت تاثیرگذار 
به اتفاق خود تشکیالت حزبی، آنهم  آنکه دو تالش مکررتنها پس از  .نده بودرا بعهده گرفت) واقعی(ه ابتکار احیاء ک
انتشار  غیررسمی ارگان مرکزی حزب به ناکامی گرایید، ما وظیفۀ خود دانستیم که یک ارگان رسمی، برای احیای ما

. ددهیم تا پیش از اقدام به تجربه سوم، رفقا نتایج اين تجربه را پیش رو داشته باشند و به حدس و گمان متوسل نشون
توانند قضاوت کنند که آیا ما واقعا به  اکنون نتایج مشخص این تجربه پیش روی همگان است، و حاال همۀ رفقا می

که کوشیدند تا افراد ناآشنا به گذشتۀ  کرد برده بودیم یا نه، و اینکه چه فکری باید راجع به کسانی مان پی وظیفه
بعضى از آنان در   ساده که به ايشان برخورده بود ــ که ما  ناپیگیریگمراه کنند، آنهم به این دلیل را  ] حزب[نزدیک 

  .، و پذیرفته نبودِن تزلزل در مسائل اصولی بعضى ديگر را  متذکر شده بودیم"ملی"رابطه با مسئلۀ 

 

 جمعی باشد؟ تواند سازماندهندۀ  آیا یک روزنامه می - ب
. و دادن یک پاسخ قابل قبول به آن است مسئله در واقع دقيقا  بررسى همين "از کجا باید آغاز کرد؟"جان کالم  مقالۀ 

امِر پاسخ، و در اثبات  دانیم تنها تالش برای پاسخگویی به این سئوال، ضمن تکیه بر مثبت بودن خودِ  تا آنجا که می
 :نیمک این امر که پاسخ باید منفی باشد، توسط نادژدین انجام شد که دالیلش را عینا نقل می

اندازی یک روزنامه سراسری در  مسئلۀ لزوم راه) ۴شمارۀ ( ایسکرامان بسیار خوشایند بود که دیدیم  این برای... "
. مطابقت دارد» از کجا باید آغاز کرد؟«توانیم توافق کنیم که این طرح با عنوان مقالۀ  روسیه را معرفی کرد؛ ولی نمی

دۀ توانند شالو  فهم، می های عامه ای از اعالمیه شک این مسئله حائز اهمیت است، اما نه یک روزنامه، و نه سلسله بی
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ما . های سیاسی نیرومند محلى باشیم ما باید بدنبال ایجاد سازمان. یک سازمان رزمنده را در ایام انقالبی فراهم کنند
ها تقریباً و  ایم، حال آنکه توده مان را متوجٔه کارگران روشنفکر کرده هایی هستیم، ما عمدتاً فعالیت فاقد چنین سازمان

های سیاسی نیرومندی آموزش نبینند، داشتن  اگر در محالت سازمان .اند همنحصرًا درگیر مبارزۀ اقتصادی شد
بوتٔه سوزانی خواهد بود که یافته چه اهمیتی خواهد داشت؟  العاده خوب سازمان یک روزنامٔه سراسری حتی فوق

هایش،  فعالیتای و  کند که حول چنین روزنامه فکر می ایسکرا! وزاندسآنکه کسی راب سوزد، بی ای می هیچ فایده بی
تر هستند، آسانتر جمع و متشکل  هایی که مشخص اما مردم به ِگرد فعالیت. مردم جمع و متشکل خواهند شد

سازی فوری نیروهای  های وسیع محلی، آماده تواند و باید که سازماندهی روزنامه می "تر چیز مشخص"این . شوند می
ها و  ناپذیر اعالمیه توزیع خستگی(محلی در بین بیکاران باشد  های کارگران برای تظاهرات و فعالیت مستمر سازمان

ما باید کار زنده سیاسی را در خود ). دادن جلسات، فراخوان به آکسیون اعتراضی علیه حکومت و غیره ها، ترتیب جزوه
اغذی نخواهد محالت آغاز کنیم و وقتی زمان اتحاد بر این زمینه واقعی فرا برسد، اين دیگر یک اتحاد مصنوعی و ک

  آستانه( " !های محلی و هدف سراسری دست یافت توان به چنین وحدتی بین فعالیت نمی  بود؛ توسط روزنامه
 ) ۵۴ ، ص انقالب

مان و نیز  بطورکلی نادرست نویسنده از طرح هایی از این قطعۀ شیوا تاکید کردیم که بوضوح قضاوت ما روی قسمت
های سیاسی  تا زمانی که سازمان. کند آشکار می  ٬قرار دارد ایسکرانظرش را که در نقطٔه مقابل  نادرستی نقطه

روی . فایده خواهد بود یافتٔه سراسرى، کامال بی قدرتمندی در محالت آموزش ندهیم، حتی یک روزنامٔه بخوبی سازمان
ایجاد یک  راهی بجزهای سیاسی قدرتمند،  سازمان آموزِش  اما همٔه نکته این است که برای. ث نیستاین جای بح

خود نوشته، از نظر  "طرح"به تشریح  قبل از اقدام را که ایسکراترین سخن   نویسنده، مهم. روزنامه سراسری نیست
نه تنها لیٔه نیروها را متحد کند و جنبش را برای تاسیس یک سازمان انقالبی که قادر باشد ک"بايد : دور داشته است

سازمانی که در هر زمان، برای حمایت از هرگونه اعتراض بلکه در عمل واقعی هدایت کند، یا به عبارت دیگر،  اسماً 
 ٬"براى نبرد قطعی بهره ببرد رزمندهو از آنها برای بنانهادن و استحکام بخشیدن به نیروهای  و خیزشى آماده باشد

با . اما حاال پس از وقایع فوریه و مارس، همه بطور کلى با این موافق خواهند بود": دهد ادامه می ایسکرا. فراخوان داد
است؛ ما باید سریعاً یک طرح کامالً  برای آن حل عملی راهبلکه  حال آنچه نیاز داریم حل مسئله بطور کلى نیست، این

حاال داریم  " .دست به ساختن آن بزنند از جهات مختلف ــئه کنیم که از طریق آن همه بیدرنگ بتوانند ــ سازنده ارا
وچرا و عظیم  چون شویم که از لحاظ اصولی درست، بی تر کشیده می حل عملی به سوی چیزی عقب مجددا از راه

! "های سیاسی قدرتمند پرورش سازمان"، یعنی های وسیع کارگران کامالً ناکافی و نامفهوم است است، ولی برای توده
   .چطور باید پروراند و چطور آنرا به سرانجام رساند مسئله بر سر این است که. آخر نویسندۀ محترم، نکته این نیست

و ها تقریباً  ایم، حال آنکه توده خودمان را متوجٔه کارگران روشنفکر کرده  ما عمدتاً فعالیت"این گفته درست نیست که 
این تز به این شکل، آنرا تا سطح درک معمولى و اساسا غلط سوابودا  طرح. "اند منحصرًا درگیر مبارزۀ اقتصادی شده

 "در سالهای اخیر، کارگراِن روشنفکر نیز . قرار مى دهد "ها توده"دهد که کارگراِن روشنفکر را در تقابل با  تنزل می
ها چگونگی پیشبرد  از طرف دیگر، توده. این نکتٔه نخست است. "اند هتقریباً منحصرًا مشغول مبارزۀ اقتصادی بود

دهی به رهبران این مبارزه یاری برسانیم، چه در بین کارگراِن  آموزند، مگر اینکه ما به امر آموزش مبارزٔه سیاسی را نمی
جوانب زندگی  کلیهٔ یِک توانند از طریق ارزیابی سیستمات می صرفا این رهبران. روشنفکر و چه در بین روشنفکران

گیرند،  که بمنظور اعتراض و مبارزٔه طبقات مختلف و به دالیل متنوع صورت می هایی تمام تالش مان، و سیاسی
فعالیت "رودروقراردادن و بطور همزمان  "های سیاسی پرورش سازمان"از اینرو، سخن گفتن از . آموزش ببینند
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اش را با  روزنامه  "طرح"ایسکرا . جداً مضحک است "اسی در محالتکار جدی سی"یک روزنامه سیاسی با  "کاغذی
های دهقانان، زمستواها، خشم عمومی علیه  ، براى حمایت از جنبش بیکاران، شورش"آمادگی رزمنده"ايجاد " طرح"

که  داند کسی که با جنبش آشنایی دارد بخوبی می. بعضی از قلدران افسارگسیختۀ تزاری و غیره تطابق داده است
اندازهایی که در  اند؛ و بسیاری از چشم  های محلی هرگز حتی خواب این چیزها را نیز ندیده اکثریت عظيم سازمان

توسط سازمان منفردی تحقق نيافت؛ مثالً فراخوان برای جلب توجه  هرگز آمد "کار زنده سیاسی"اینجا، در خصوص 
از (کردگاِن زمستواها، احساس پریشانی و گیجی را نزد نادژدین  همگان به رشد نارضایتی، و اعتراض در بین تحصیل

نامۀ به (ا ه اکونومیست ، بین)۱۲۹ص  "آیا این ارگان قرار است برای زمستواها باشد؟! خدای من": نویسد اینرو می
با  فقطتوان  می تحت چنین شرایطی، کار را. انگیخت بر  اهل عملو بین خیلی از کارگران ) ۱۲ایسکرا، مندرج در شمارۀ 

های متنوِع مبارزٔه در  بندی و تعمیم کلیۀ نشانه با جمع کرد،  "آغاز"در باره همٔه این نکات فکر کردن ترغیب مردم به 
کار زنده "برای  یگانه راهن ما، که وظایف سوسیال دموکراتیک در حال تقلیل است، در زما. حال شکل گيرى و فعال

که این هم بدون یک روزنامۀ سراسری که زود به  گردد،آغاز زندٔه سیاسی  تواند از طریق آژیتاسیونِ  فقط می "سیاسی
  .زود چاپ و منظماً توزیع شود، ناممکن است

اند و آنچه را که  نبرده گیرند، به جوهر کالم آن پی درنظر می بودن "ِکرم کتاب"ای از  را جلوه ایسکرا "طرح"کسانی که 
اند  اینان به خود این زحمت را نداده. کنند ترین وسیله معرفی شده، هدف تلقی می برای زمان حاضر بمنزلٔه مناسب

انتشار ": نوشت ایسکرا. عه کنندمطال ٬ای را که بمنظور ارائٔه یک تصویر روشن از طرح، انجام شده بود تا دو مقایسه
باشد که بتوسط آن بتوانیم بدون انحراف از مسير توسعه  مشی اصلی  یک روزنامۀ سیاسی سراسری در روسیه باید آن

منظور آن سازمان انقالبی است که همیشه برای پشتیبانی از هر (تر کنیم  تر شویم و تشکیالت را گسترده یابیم، عمیق
های متنوع یک ساختمان  لطفا به من بگویید، آیا وقتی بّناها برای ساختن قسمت). ده استاعتراض و خیزشی آما 

است؟ آیا مشخص کردن هدف  "کاغذی"بسیار عظیم از ريسمانى برای چیدن درست آجرهاکمک بگیرند، اسمش کار 
کند تا نه تنها هر آجر بلکه حتی هر بخشى از آجر را که به  نهایی در کار مشترک، بکمک اين ريسمان، قادرشان نمی

ای  شود، در یک خط ممتد و کامل قراردهند؟ آیا ما دقیقاً در حال گذار از چنین دوره آجرهای قبلی و بعدی وصل می
آیا اینطور نیست که ما آجر و بّنا داریم اما آن ريسمان راهنما را که برای آجرچینی و  مان نیستیم؟ در حیات حزبی

، بدست گرفتن فرمان نشان دادن اين ريسمانگیری کار الزم است، نداریم؟ بگذار فرياد بزنند که منظور ما از  پی
، گازتارابوچایا "نوشتیم  ، می"ره یکا، شماایسکر"خواستیم فرمان برانیم، آقایان، در صفحه اول، بجای  اگر می. است

کامًال حق  کردند، و پس از وقایعی که فوقاً شرحش رفت، که بعضی از رفقا پیشنهاد مى، یعنی همان چیزی "۳شمارۀ 
مان علیه همٔه شبه  ناپذیر  خواستیم در مبارزۀ آشتی ما می. ولی ما این کار را نکردیم .انجام این کار را داشتیم

مان را آزاد نگه داریم؛ ما دنبال خط خودمان بودیم، که اگر درست کشیده شده باشد،  ها، دستان تسوسیال دموکرا
   .شود چونکه درست بوده، نه به آن خاطر که از طرف یک ارگان رسمی کشیده شده است محترم شمرده می

گیرافتادن در یک دور باطل های محلی در یک ارگان مرکزی،  مسئلۀ وحدت فعالیت"دهد که  ناژدین به ما درس می
متحدکننده انجام شود؛ اما تواند توسط یک چیز  وحدت مستلزم همگونی عناصر است، و همگونی صرفاً می"؛ "است

آنها به هيچ وجه وجه مشخصه  قدرتمندی باشد که اکنونتواند محصول سازمانهای محلی  این عنصر متحدکننده می
ما بايد سازمان هاى "ن اندازه قابل احترام و غیرقابل انکار است که گفتن حقيقت به هما این" .نیستشان   همگونی

اى، يک دور باطل است؛ زیرا زندگی سیاسی ــ  هر مسئله. ؛ ولی به همان اندازه عقیم"سياسى قدرتمندى را تعليم دهيم
هنر سیاست، در یافتن و  ُکل.تشکیل یافته است  نهایت حلقه انتها است که از بی به مثابه یک ُکل ــ یک زنجیر بی
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ای که در همان لحظه مهمترین  مان رها شود، حلقه ای است که کمتر ممکن است از دست چسبیدن به آن حلقه سفت
داشتیم که  اگر ما یک عده بّنای مجرب می ٧.تواند نگهدارى ُکل زنجیر را تضمین کند است و بیشتر از سایرین می

البته از نظر تجریدی ابداً (نیاز به ريسمان بنایی، آجرها را بچینند  آموخته بودند چنان خوب باهم کار کنند که بدون 
بار این است که ما هنوز  اما تأسف .توانستیم حلقۀ دیگری را نيز بگیریم آنوقت چه بسا می) موضوع محالی نیست

اند که ابدا وجودشان   ای مجرب نداریم که برای کار گروهی آموزش دیده باشند، که آجرها غالبا جایی چیده شدهبّناه
تواند  اند که دشمن می اند، بلکه بقدری پراکنده چیده شده عمومی چیده نشدهراهنماى الزم نبوده، که بر اساس خط 

  . است هداغانش کند، گویی که نه از آجر، بلکه از خاک ساخته شد

از . جمعی نیز هست  هیک روزنامه صرفاً پروپاگاندیسِت جمعی و آژیتاتوِر جمعی نیست، بلکه سازماند": مقایسۀ دوم
کنند، که از یک طرف  هوا می مقایسه کرد که در اطراف یک عمارِت در حاِل ساخت توان آنرا با داربستی میاین نظر 

دهد تا کار را  نماید، و به آنها اجازه می زندگان مختلف را تسهیل میکند، ارتباط بین سا خطوط عمارت را مشخص می
آیا این هیچ شباهتی به  "٨ .شان بدست آمده، ببینند یافته شان را که توسط کار سازمان توزیع کنند و نتایج کار مشترک

مارت ابداً الزم نیست، کند، دارد؟ داربست برای خود ع میزنشین که در بارٔه کارش اغراق می تالش یک نویسنده پشت
از مصالِح ارزان ساخته شده، و صرفاً موقتی برپا گردیده، و بمحض اتمام اسکلِت عمارت، بعنوان هیزم کنار گذاشته 

توان  های انقالبی، تجربه نشان میدهد که آنها را بدون داربست نیز  گاهی می در رابطه با ساختن سازمان. شود می
توان کرد که ساختمان مورد  ولی حاال حتی تصورش را هم نمی. هه هفتاد نشان دادساخت، همانطور که تجربٔه د

  .نیازمان را بدون داربست باال ببریم

هایش جمع و متشکل  کند که مردم به گرد آن و فعالیت فکر می ایسکرا": نویسد نادژدین در مخالفت با این می
گردآمدن "در واقع " !جمع و متشکل شوند تر مشخص چیزکه به ِگرد یک  است آسانتراما برای مردم . خواهند شد

در چاه : گوید المثل روسی می یک ضرب. "بمراتب آسانتر است هستند، تر هایی که بمراتب مشخص فعالیتبدور 
 ُتفولی مردمانی وجود دارند که اعتراضی ندارند از چاهی که در آن . "نیانداز شاید بخواهی از آن آب بنوشی ُتف

یک "تحت نام  رابوچایا میسل غير قانونى کنندگان تحسین و  مارکسیسم قانونى" منتقدان". انداخته شده، آب بخورند
  !اند  گفتهن که چه چیزهای تحقیرآمیزی "تر چیز مشخص

که با این استدالل سنتی که  محدود استخودمان نظری، فقدان ابتکار و دودلی  چقدرجنبش ما بخاطر تنگ
نادژدین که خود را صاحب  .توجيه مى شود ٬"باشد تر است، بمراتب آسانتر می ر چیزی که خیلی مشخصگردآمدن دو "

کند و  را شدیداً محکوم می "میزنشین پشت"داند و نویسندگان  می "واقعیات زندگی"احساس خیلی خاصی نسبت به 
کند که  و تصور می را دارد دیدن اکونومیسم در همه جا ضعفکند که  را متهم می ایسکرا) گویی با ادعا به بذله(

رساند  یاری می  نظری بیند که با استداللش به همان تنگ ها و منتقدین ایستاده، نمی بمراتب باالتر از دو گروه ارتدکس
انزجاِر  !است در آن انداخته شده ُتفخورد که بیشترین  بیند که از همان چاهی آب می که از آن منزجر بود، و نمی

شان، کافی نخواهد بود، اگر که  ترین تمایل برای بلندکردن ستایشگرانش از روی زانوان  نظری، و داغ صادقانه علیه تنگ
دست به کارهایی از  "بطور خودانگیخته"فرِد منزجر بدون سکان و بادبان به دریا بزند و همانند انقالبیون دهه هفتاد 

های  نگاهی به این فعالیت. و غیره بزند "زنگ خطر به صدا در آوردن"، "در روستاور تر "، "گرایانه ترور تهییج"قبیل 
                                                            

و  "تنظيمات عالی"، "اتوريته کنترل نشده"توجه شما را به اين جلؤه ظالمانٔه خودکامگی، ! رفيق کريچفسکی و رفيق مارتينف  ٧
حاال يک موضوع حاضر و آماده . فوری يک شکوائيه بفرستيد! ميل به داشتن ُکل زنجير: فقط به آن فکر کنيد. کنم غيره جلب می

  لنين !داريد ١٢، شمارۀ دلورابوچيه برای دو سرمقاله برای 
و حذف جملۀ دوم، گويی خواسته ھم روی ) ۶٢ص  ،١٠شمارۀ ( رابوچيه دلومارتينف با نقل اولين جملۀ از اين پاراگراف در   ٨
  لنين. اش به بحث روی مسائل اساسی تاکيد کند و ھم ناتوانيش را از فھم  اين مسئله نشان دھد ميلی بی
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محلی؛ روزنامه ) ۱: است بیندازیم "بمراتب آسانتر"رد آنها که به تصور نادژدین، جمع و متشکل شدن به گِ  "تر مشخص"
آوری  مام اینها بطور تصادفی جمعشود که ت فوراً آشکار می. کار در بین بیکاران) ۳سازی برای تظاهرات  آماده) ۲

جستجو در آنها بدنبال  چیز مناسبی  ٬ای برای گفتن چیزی باشند؛  ولی هر طور که درنظرگرفته شوند اند تا بهانه شده
وقت آن رسیده که این ": نویسد می تر خوِد نادژدین چند صفحه بعد. بيهوده خواهد بود "جمع و متشکل شدن"براى 

ها یک  شوند، کمیته انگیزی در محالت انجام می های بسیار رقت سادگی اظهار کنیم که فعالیتواقعیت را در کمال 
ای که در حال حاضر داریم،  کننده مراکز هماهنگ.... دهند توانند انجام دهند، انجام نمی دهِم آنچه را که می

ان متقابال درجۀ ژنرالی به همدیگر ش کنند و اعضای هاى محض اند که نوعی بوروکراسی انقالبی را نمایندگی می قصه
این اظهارات گرچه تا " .کنند؛ و همین ادامه خواهد داشت تا اینکه سازمانهای محلِی قدرتمند رشد کنند اعطا می

شود گفت  کنند، اما شکی نیست که حاوی حقایق تلخ بسیاری هستند؛ آیا می حدودی در توصیف وضعیت اغراق می
نظرانه فعالين، و دامنٔه محدود فعالیت آنان را  انگیز در محالت و آن دید تنگ الیت رقتکه نادژدین رابطٔه میان فع

بیند؟ چیزی که در شرایط عدم وجود آموزش فعالين حزب ــ که در چاردیواری سازمانهای محلی محصورند ــ  نمی
سوابودا چاپ شد، فراموش کرده که  ای راجع به سازمان، که در  اجتناب ناپذیر است؟ آیا او نیز همانند نویسندٔه مقاله

همراه بود؟  "بدوی کاری"گیری شدید اکونومیسم و  با قدرت، )۱۸۹۸از سال (گذار به انتشار وسیع نشریات محلی 
و فوقاً نشان دادیم که بجز در (بخشی هم به وجود آورد  شد که مطبوعات وسیع محلی رضایت بطورکلی، حتی اگر می

نیروهای انقالبی را  کلیهٔ  توانستند های محلی نمی ، حتی آنوقت نیز ارگان)پذیر نیست مکانموارد بسیار استثنایی، ا
نباید فراموش کرد که . را بعهده بگیرند متحدانه جلب کنند و رهبری مبارزۀ علیه اتوکراسی سراسری  بمنظور حملۀ

توانیم از نادژدین که مدافع  و ما میدهی است  و سازمان "تجمع"بر سر اهمیت روزنامه براى  صرفاً  در اینجا صحبت
هزار سازمانده انقالبی به ارث  ۲۰۰آیا ما از خود، ": تفرقه است همان سؤالی را بپرسیم که خودش به تمسخر مطرح کرد

چونکه این  قرار داده شود، ایسکراطرح  نقطۀ مقابل تواند در نمی "سازی برای تظاهرات آماده"بعالوه،  "ایم؟ گذاشته
ترین تظاهراِت ممکن، بمثابه یکی از اهدافش است؛ نکتٔه بحث حاضر، بر سر  شامل سازماندهی وسیعطرح 

در رابطه با این نکته نیز نادژدین سردرُگم است، چونکه بر این واقعیت واقف نیست که .عملی است وسایل انتخاب
که تاکنون در اکثریت قریب به (  "ظاهراتسازی برای ت آماده"توانند  هستند می "متجمع و متشکل"تنها نیروهایی که 

و . يمدقیقا فاقد توانایِی تجمع و سازماندهی هستو ما را سازمان دهند، ) اند اتفاق موارد بطور خودانگیخته ُرخ داده
های عملیاِت مربوط  یکی از عرصهمعرف چون این نیز  ؛باز هم همان اغتشاش فکری. "کار در بین بیکاران"اما راجع به 

هزار  ۲۰۰"بهادادن نادژدین به آسیبی که از تفرقه و فقدان  ابعاد کم. و نه خود طرح بسیِج نیروها ستبسیج نیروها به 
را بخاطر انتشاِر کم اخبار  ایسکرا) از جمله نادژدین(که بسيارى  توان در این واقعیت دید ایم را مى خورده "سازمانده

سرزنش . اند ترین وقایع زندگی روستایی مورد سرزنش قرارداده ع به عادیگاه مکاتبات راج بیکاری و انتشار گاه و بی
کوشیم تا خطی به روستا هم بکشیم، جایی که در آن تقریباً  ما می.  "تقصیر است مقصِر بی "موجه است؛ اما ایسکرا 

مان خبر بفرستند، به  ترین وقایع برای را تشویق کنیم تا حتی از معمولی همگانکه  موظفیمما  هیچ بّنایی نیست، و
که کدام وقایِع  به همۀ ما بیاموزدنهایتاً  این امید که این کار باعث افزایش تعداد همکاران ما در این حوزه شود و

چیز هستند، و اگر آنها را برای کل توانیم بیاموزیم بسیار نا اما مطالبی که از آنها می . واقعاً برجسته را انتخاب کنیم
تردید، کسی که الاقل به اندازه یک آژیتاتور  بی. روسیه تعمیم ندهیم، چیز زیادی برای آموختن نخواهیم داشت

ها مطلع است، با آژیتاسیون در بین بیکاران خدمت  خانمان های ناژدین از زندگی بی توانایی دارد، و به اندازٔه مانیفست
جنبش خواهد کرد؛ حال آنکه چنین فردی اگر نتواند هر قدم از کارش را به اطالع همه رفقای روسیه ارزشی به  با
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ها، که هنوز توانایی انجام کارهای جدید را ندارند، از نمونٔه کار او  برساند، بطوریکه دیگران، یعنی افرادی از میان توده
   .استاش را زیر بوته قایم کرده  بیاموزند؛ در واقع چراغ قوه

زنند؛ اما در اکثر موارد، چیزی  حرف می "تجمع و سازماندهی"بدون استثناء، اکنون همه از اهمیت اتحاد و از لزوم 
احتماالً همه . که غيبت دارد عقيدٔه مشخصى است بر سر از کجا باید آغاز کرد و چگونه باید اتحاد را متحقق کرد

مشترکی  نهادهاىمثال اتحاد محافل متفرق یک شهر ــ ضروری است که  شویم ــ "متحد"توافق دارند که اگر قرارباشد 
کافی نیست، بلکه کار واقعاً مشترک، تبادل  "اتحاد"یعنی تنها داشتن عنوان مشترک . برای این منظور داشته باشیم

شهری ضروری نه تنها بر حسب منطقه، بلکه از طریق تخصص در مقیاس  ٬مطالب، تجربه و نیروها، و توزیع کارکردها
را با منابع یک منطقٔه واحد ) به بیان مالی(تواند مخارجش  همه توافق دارند که یک دستگاه مخفی بزرگ نمی. هستند

دادن استعداد یک متخصص کافی  ، و چنین عرصۀ تنگی برای تکامل)البته هم اقتصادی و هم انسانی(تأمین کند 
کند، زیرا چنانچه  های شهرهای مختلف نیز صدق می ازی فعالیتس همین نکته در رابطه با هماهنگ. نخواهد بود

و باالتر، . دهد، عرصٔه فعالیت، حتی در یک منطقه خاص بسیار تنگ است تاریخ جنبش سوسیال دموکراسی نشان می
اً انجام آنچه که باید اول از همه و حتم. این را در رابطه با آژیتاسیون سیاسی و کار سازماندهی به تفصیل نشان دادیم

و مشترک ــ است؛   تر کردن عرصٔه فعالیت، برقراری ارتباطات واقعی بین شهرها ــ بر اساس فعالیت منظم دهیم، وسیع
اصطالحی است که یکی در مکاتبه ( "اندازد در یک سوراخ گیرمی"کند و آنها را  زیرا تفرقه، بر ُگردٔه مردم سنگینی می

دانند از از کجا بیاموزند، یا چگونه  گذارد؛ آنها نمی خبرشان می دهد، بی ر دنیا ُرخ می، و از آنچه د)بکار برده ایسکرابا 
ورزم که برای  و من همچنان اصرار می. شان را ارضا کنند ترکردن فعالیت شان برای گسترده تجربه بیندوزند و تمایل

تا بمنزلۀ یگانه نهاِد منظم و سراسری در روسیه،  آغاز کنیم توانیم از یک روزنامۀ مشترک می واقعی برقراری ارتباطات
ناپذیر، از مسیرهای  بندی کند و از آن طریق، مردم را بطور خستگی ترین اشکال از فعالیت را جمع بتواند نتایج متنوع

اد اگر اتح. گردند ــ به پیش ببرد شوند ــ همانطور که همۀ راهها به رم منتهی می شماری که به انقالب ختم می بی
شان صرف کاِر  یک چهارم نیروی خواهیم، باید که فوراً در هر محفل مطالعاتی محلی ترتیباتی بدهیم که  اسمی نمی

؛ ٩هدف را داشته باشداين فعال برای هدف مشترک شود، و روزنامه وظیفٔه انتقال فوری طرح عمومی، دامنه و خصلت 
شود، کجا  دهایی ــ در فعالیت سراسری ــ بیشتر از همه احساس میروزنامه دقیقاً به آنها نشان خواهد داد که چه کمبو 

های کوچک مکانیسم  آژیتاسیون وجود ندارد و ارتباطات ضعیف است، و در یک محفل مطالعاتی کدامیک از چرخ
در یک محفل مطالعاتی که هنوز شروع به کار نکرده، اما . عمومِی وسیع، باید تعمیر و یا با چرخ بهتری تعویض شود

وری که در یک کارگاه کوچک و منزوى بى اطالع از  تواند شروع کند، و نه مثل پیشه فکر آن است، حاال دیگر می
کننده در یک  کند ـ بلکه همانند شرکت های تولیدِی غالب کار مى یا از سطح عمومی روش "صنعت"تحوالت قبلى در 

  . دهد بازتاب می ابرنامٔه وسیع که حملٔه انقالبِی عمومی علیه اتوکراسی ر 

ای باشد که  اگر روزنامه( ساخته شوند واقعی صرفاً وظیفۀ توزیع روزنامه، به تنهايى، کمک خواهد کرد تا ارتباطات
در ). ارزش این نام را داشته باشد، یعنی اگر مرتب منتشر بشود، نه مثل یک مجله ماهیانه، بلکه الاقل چهار بار در ماه

اما اگر ما یک روزنامه . العاده نادر و یا الاقل یک استثنا است رها بخاطر امور انقالبی فوقحال حاضر، ارتباط بین شه
مبادلۀ ) چیزی که مهمتر است(روزنامه بلکه  گرفتند و البته نه تنها توزیع ات نظم می در آن صورت این ارتباطداشتیم، 

                                                            
نظری نشان دھد و ھمکاری با آن را مفيد بداند،  محفل مطالعاتی به خط مشی اين روزنامه ھمآن اينکه اگر يک  و به يک شرط  ٩

انقالبيونی در بين  :تبصره برای رابوچيه دلو يک. منظورش نه صرفاً ھمکاری ادبی بلکه ھمه گونه ھمکاری انقالبی عمومی است
کنند، اين  نظری را از بيشترين مشارکت فعال و زنده تفکيک نمی و آنھايی که ھم بازی، گذارند و نه دموکراسی که به ھدف ارج می
  لنين .شود شرط بديھی تلقی می
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کرد، و  تری پیدا می ی فوراً دامنۀ بمراتب وسیعکار تشکیالت .شدند ها و منابع نیز تضمین می تجربه، مطالب، نیرو 
توانست تمایل به  توانست بعنوان یک نمونٔه خوب، مشوق تکامِل بيشتِر کمال شود؛ و می موفقیت یک محله می

توانست  فعالیت محلی، می. گیری از تجربٔه بدست آمده توسط رفقای فعال در سایر مناطق کشور را برانگیزاند بهره
شدند ــ  های سیاسی و اقتصادی ــ که از سراسر روسیه گردآوری می افشاگری. تر از حال باشد تر و متنوع بمراتب غنی

برای گفتگو و  توانستند و میرا فراهم کنند؛  همٔه مراتب تکاملیتوانستند غذای فکری کارگران کلیۀ اصناف، در  می
شدند ــ و یا موضوع صحبت  ات قانونی نيز طرح میترین موضوعاتی ــ که به کنایه در مطبوع مطالعۀ بر سر متنوع

خیزش  هر. هایی پیدا کنند شدند، مطالب و فرصت حکومت بیان می "شرمسارانۀ"مردم بودند، و یا از طریق اظهارات 
گرفت و به این ترتیب تمایل به همراهی یا  ، در سراسر روسیه  قرار می جانبه و هر تظاهرات، مورد ارزیابِی همه

را رّد  "رقابت"چشمی و  هم ما سوسیالیستها به هیچ وجه همٔه اقسام چشم(انگیخت   گرفتن از دیگران را برمی پیشی
رد که در ابتدا بطور خودانگیخته پیدا شده بود، و از شرایط مطلوب ک و آگاهانه همان چیزی را آماده می!) کنیم نمی

همزمان، این نوع احیای مجدد . گرفت در یک محل معّین و یا لحظۀ معّین، برای اصالح نقشٔه حمله و غیره بهره می
را که  ىزاِی ناشی از همه تالشها و همه مخاطرات کننده و تشنج توانست آن احساسات مأیوس فعالیت محلی، می

از طرف دیگر، . رفع کند ٬شوند اینروزها بدنبال هر تظاهرات و یا انتشار هر شمارٔه روزنامۀ محلی عارض همه نيروها می
توانست به  دانست که در کدام منطقه بدنبال انتشارات باید بگردد، با دشواری بمراتب بیشتری می وقتی پلیس نمی

ار منظم و مشترک، به افرادمان خواهد آموخت تا نیرو برای یک ز طرف دیگر کا .دست پیدا کند "ها ریشه"
کسی به فکر این کار تر در حال حاضر کم(را متناسب با قدرت یک گروهان از ارتش مشترک تنطیم کند  معّین یورش

قل و ن"؛ اینگونه کار منظم و مشترک، )گیرند است، زیرا که از ده مورد، ُنه مورد از حمالت، خودانگیخته صورت می
 .نه تنها مطبوعات، بلکه نیروهای انقالبی را نیز از یک محل به محل دیگر تسهیل خواهد کرد "انتقالِ 

خورند، اما در شرایط مورد بحث ما،  در قریب به اتفاق موارد، این نیروها از دست محدود بودن کار محلی خون می
آنسوی کشور به اینسو انتقال دهند، و فرصِت این کار، مقدور خواهند بود که یک آژیتاتور یا سازمانده توانا را از 

شود با ترتیب دادن سفرهای کوتاه از ماموریت حزبی و به هزینٔه حزب شروع  اینکار را می. مداوماً دست خواهد داد
رهبر اى تبديل گردند و خود را برای  کرد، تا اینکه رفقا عادت کنند که توسط حزب تامین شوند، و به انقالبيون حرفه

  . شدن آموزش دهند سیاسی واقعی

های  کمیته ٬هاى محلى ای از گروه ای برسیم که کلیه یا الاقل اکثریت قابل مالحظه شدیم به نقطه و اگر واقعاً موفق می
ای  توانستیم، نه در آینده آوردند، آنوقت می محلی، و محافل مطالعاتی به سوی کار فعال براى هدف مشترک روی می

در آن صورت این . در دهها هزار نسخه در سراسر روسیه پخش شوددور، یک روزنامه هفتگی منتشر کنیم که مرتباً 
توانست بر هر اخگر مبارزۀ طبقاتی و خشم مردمی بدمد و آن  شد که می َدم سنگین آهنگری می روزنامه بخشی از آن 

ه معنی نماید، اما ب ضرر و بسیار کوچک می در اطراف این ــ که در خود خیلی بی. را به یک حریق عمومی بدل سازد
است ــ  یک ارتش منظم از رزمندگان مجرب، بطور سیستماتیگ ِگرد خواهند آمد تا  کامل کلمه تالشى منظم و مشترک

سوسیال   های ١٠ژلیابف ٬های این ساختار تشکیالتی سراسری ها و داربست بزودی بر روی نردبان. آموزش بگیرند
، قرار  بین کارگران ما، پیدا خواهند شد و در رأس ارتش بسیج شده هاى روسی در  و ِبِبل  دموکرات در بین انقالبیون ما،

  .خواهند گرفت و تمام مردم را برخواهند انگیخت تا با ننگ و نفریِن روسیه تسویه حساب کنند

  !این آن چیزی است که باید آرزو کنیم
                                                            

١٠  Zhelyabov   
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* * * 
هستم و  "کنفرانس اتحاد"ه در یک با خودم تصور کردم ک. دچار نگرانی شدم" !باید آرزو کنیم"وقتی نوشتم که 

گرداند  شود، بطرفم رو برمی بعد رفیق مارتینف از جا بلند می. اند نشسته رابوچیه دلوروبروی من، دبیران و همکاران 
اجازه بدهید از شما بپرسم که آیا یک هیئت تحریریۀ خودمختار حق آرزو کردن دارد، پیش ": گوید و با لحن تندی می

کسی که دارد اندیشٔه رفیق مارتینف را (بدنبال او رفیق کریچفسکی  "مساعد کمیتٔه حزبی را گرفته باشد؟از آنکه نظر 
با لحن تندتری ) بخشد، و همان کسی که مدتها پیش اندیشٔه رفیق پلخانف را ژرفا بخشید از نظر فلسفی عمق می

کسیست حق آرزوکردن دارد، با علم بر اینکه بقول پرسم که آیا اصالً یک مار  روم و می من از این جلوتر می": گوید می
ها همانا پروسۀ رشِد  شان کند و اینکه تاکتیک تواند حل کند که می مارکس، انسان همیشه خود را درگیر وظایفی می
  "کنند؟ وظایف حزبی هستند که همراه با حزب رشد می

شود که جایی برای قایم  و همٔه آرزویم این می نشاند حتی فکر به این سؤاالت تند، رعشه سردی بر ستون فقراتم می
 .قایم شوم ١١کنم پشت پیسارف پس تالش می. شدن پیدا کنم

آرزوی من ممکن است از سیر طبیعی ... اختالف داریم تا اختالف": پیسارف در بارٔه اختالف آرزو و واقعیت نوشت
در . دهند، به پرواز درآید قایع هرگز در آن ُرخ نمیوقایع پیشی بگیرد یا آنکه با یک زاویه، در جهتی که سیر طبیعی و

در ... شود؛ و حتی چه بسا که انرژی یک فرد کارگر را حمایت و تقویت کند صورت نخست، آرزویم موجب ضرری نمی
اگر انسان از توانایی . برعکس .چنین آرزوهایی هیچ چیز وجود ندارد که بتواند نیروی کار را منحرف یا فلج سازد

بهره باشد، و اگر نتواند هر از گاه جلوتر برود و تصویر کامل و جامعی از آن محصولی  ردن به این طریق، کامالً بیآرزوک
توانم تصور کنم که  اند، در ذهنش بسازد، در آن صورت به هیچ وجه نمی که دستانش شروع به شکل دادنش کرده

ترده و سخت در حوزٔه هنر، علم، و تالش عملی و غیره وجود ای برای ترغیب انسان به انجام و اتمام کارهای گس انگیزه
شود، تنها به این شرط که فرد آرزوکننده جدًا به آرزوی  اختالف میان آرزو و واقعیت موجب ضرر نمی. داشته باشد

د، و اش مقایسه کن خود باور داشته باشد، و با دقت، زندگی را مشاهده کند، و این مشاهداتش را با قصرهای رویایی
و اگر ارتباطاتی میان آرزوها و زندگی پیدا شود آنوقت . یابی به تخیالتش بکوشد بطور کلی از سر وجدان، برای دست

  "١٢.همه چیز خوب است

ها خیلی کم هست؛ و بیشترین تقصیرش متوجٔه نمایندگاِن انتقاد قانونی و  متاسفانه در جنبش ما، از این گونه آرزو 
  !بالند می "کنکرت"شان به  "نزدیکی"شان، به  های معقول است؛ همانهایی که به دیدگاه غیرقانونی "روان دنباله"

  

 ؟نیاز داریمچه نوع سازمانی  - ج
و  ما، عبارت است از رّد فراخوان فورى برای حمله، "بمثابه نقشه-تاکتیک"یابد که  از آنچه که گذشت خواننده درمی

ها باید در جهت تجمع،  و یا به عبارت دیگر، رّد این خواست بود که همٔه تالش "منمحاصرۀ مٔوثر دژهای دش"مطالبٔه 
را به علت پرش از اکونومیسم به  رابوچیه دلوهنگامی که ما . داده شوند  یک ارتش دائمی، جهت بسیجسازماندهی و 

مسخره کردیم، ) طرح شد ۶، شمارۀ رابوچگو دلو "لیستک"، در ۱۹۰۱ آوریل که در در(فریادکشیدن برای حملٔه جمعی 
، و درک نکردن وظیفۀ انقالبی، و دعوت به احتیاط و غیره "اندیش بودن جزم"البته که متقابالً به ما تاخت و ما را به 

                                                            
١١   Pisarev  
١٢  D. I. Pisarev "Blunders of Immature Thinking" )خطاھای تفکر ناپخته(  
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البته شنیدن چنین اتهاماتی، از جانب کسانی که تماماً فاقد هرگونه اصولى هستند، و با ارجاع به ایدۀ  .متهم کرد
وقتی هم که این اتهامات . آور نبود روند، چندان تعجب از هرگونه استداللی طفره می "یک بمثابه پروسهتاکت"  ِژرف

ها دارد،  توسط نادژدین، یعنی کسی که در ُکل دید شدیداً تحقیرآمیزی نسبت به برنامه درازمدت و مبانی تاکیتک
   .چندان تعجب نکردیم

گیرد تا با حرارت از  با اینحال، نادژدین همه تالشش را بکار می. ندک شود که تاریخ خودش را تکرار نمی گفته می
دن ناقوس ور به صدا درآ"، و "انقالبىگرى فرهنگى"کردن شدید  تقلید و تاریخ را تکرار نماید، آنهم با محکوم ١٣تکاچف
مشهور را فراموش کرده ظاهرا نادژدین اين گفته . و غیره“ آستانۀ انقالب" ويژۀ " ديدگاه“و صحبت کردن از   "انقالب

تالش برای تصاحب قدرت،  .که اگرچه یک واقعۀ تاریخی نخست یک تراژدی بود، اما تکرار آن صرفاً یک مضحکه است
هولناک هم ــ و در واقع  يافت تحقق می "هولناک"از طریق يک تروِر  آماده مى شد و  کاچفتهای  که بر اساس موعظه

تکاچِف کوچک بسادگی یک مضحکه است، بویژه که با ایدۀ سازماندهی  "ان انگيزهيج"؛ اما ترور داشتــ اُبهت  بود
  .است شده مردماِن متوسط  تکمیل 

مثل نامۀ کارگر (یافت که اینها  درمی ٬گذاشت از  ِکرم کتاب بودِن خود پا بیرون می ایسکرااگر ": نویسد نادژدین می
است که بزودی زود آغاز خواهد شد " حملٔه جمعی"هایی از واقعیت آن  نشانه) ۷، شمارۀ ایسکرابه ایسکرا، مندرج در 

میزى  معنایی بجز تبليغ  عقايد پشت) کذا(گفتن از یک سازمانی ــ که به یک روزنامۀ سراسری  وصل شده ــ حاال  و سخن
سازماندهی مردمان "و  "يزهيجان انگ"از یک طرف تروِر . غیرقابل تصورىچه اغتشاش " .و فعالیت پشت میزى ندارد

ــ مثل روزنامه محلی ــ بمراتب آسانتر است، و  "تر مشخص"، و به موازات، این نظریه که تجمع حوِل چیزهای "متوسط
میزى است؛ به  های پشت گفتن از سازمان سراسری بمعنی تبليغ اندیشه سخن "اکنون"از طرف دیگر، این دیدگاه که 

  ! دیگر خیلی دیر است "کنونا "تر، يعنى که   عبارت صریح

و حاال این حرفها را با   چطور؟ برای این هنوز دیر نيست؟ "های محلی سازمان وسیع از روزنامه"اما نادژدین عزیز، 
گفتن از  معنایی است؛ سخن چیز بی "هيجان انگيز"ترور : نظرات و خطوط تاکتیکی ایسکرا مقایسه کنید نقطه

های محلی، به معنی گشودن دو لنگۀ در به روی  روزنامه وسیعکردن از انتشار  سازماندهی مردمان متوسط، و صحبت
ما باید از یک سازمان سراسری در روسیه که متشکل از انقالبیون است حرف بزنیم، و سخن راندن . اکونومیسم است

نادژدین ادامه . جمعی ــ نه بر روی کاغذ بلکه بطور واقعی ــ شروع نشده، دیر نخواهد بود از آن تا زمانی که حملهٔ 
  : دهد می

که تودۀ ایسکرا است آری حق با ... شود، اوضاع به هیچ وجه درخشان نیست آری تا جایی که به سازمان مربوط می"
ای از وضعیت  این که شما تصویر هوشمندانه... دهند ها تشکیل می اصلی قوای جنگندٔه ما را داوطلبان و شورشی

ها ابدًا مال ما نیستند و  کنید که توده اما چرا همزمان، فراموش می. دهید، کار خوبی است نیروهای ما بدست می
خواهند  "شورش"که چه وقت باید عملیات نظامی را شروع کنند؛ آنها خيلى  ساده  ما نخواهند پرسیدنتیجتاً از 

را بکنار بزند و  "نیروی منظم "است  ممکنشود  که خود توده با نیروی ویرانگر مادى اش ظاهر می وقتی هم... کرد
به انجام آن  موفقالعاده منظمى بوديم  ولی هرگز  جارو کند که در بين شان ما همیشه خواهان ايجاد سازمان فوق

 )لنین -تاکیدات از ماست( " .نشدیم

                                                            
١٣  Tkachov ھای ناروديسم و از پيروان آگوست بالنکی يکی از تئوريسين.  
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فریادکشیدن دربارۀ یک حملٔه جمعِی ، "ها مال ما نیستند توده"که  همان دلیلدرست به ! انگیزی است منطق حیرت
 فوری نیز احمقانه و ناپسند است، زیرا یورش یعنی حمله توسط یک ارتش رسمی منظم و نه خیزش خودانگیختٔه توده

آنکه  کنند، ما باید بیبشکنند و به کناری جارو  ارتش دائمی را درهم است ممکنها  درست به همان دلیل که توده. ها
سازمان "مان طرح ایجاد یک  گیری خیزش خودانگیخته، از طریق فعالیت مرتکب اشتباه شویم موفق گردیم تا با اوج

 ايجادشویم تا چنین تشکیالتی را  "موفق" در درون ارتش رسمی را معرفی کنیم، زیرا هر قدر بیشتر "منظمالعاده  فوق
را  شانخود  جایاست که نیروهای ارتش رسمی توسط مردم درهم شکسته نشوند بلکه کنیم همانقدر احتمالش بیشتر 

به  منظمکند که  سربازان در درون یک سازمان  می سردرُگم است زیرا تصور نادژدین . بگیرنددر دست  صف جلودر 
سازد، در صورتی که در عالم واقع، آنها منحصراً مشغول تبلیغات سیاسی  می ها جدا کاری مشغولند که آنها را از توده

ها را با نیروی آگاه و ویرانگر سازمان  گیر هستند، یعنی دقیقا همان کاری که نیروی ویرانگر مادى توده همه جانبه و فرا
خواهید تقصیر را متوجه چیزی  آقایان، شما می. کند به یک کل واحد تبدیل می به یکدیگر نزدیک نموده و  انقالبیون

، برای تاسیس یک اش برنامه است که با گنجاندن ترور در سوابودازیرا این دقیقاً گروه . کنید که ابدا جایش نیست
هایی  تری با توده باط نزدیکداد، و چنین سازمانی واقعاً مانع آن است که سربازان ما ارت سازمان تروریستی فراخوان 

پرسند که چه وقت و  پرسند، یا ندرتاً می برقرار کنند که متاسفانه هنوز مال ما نیستند، و متاسفانه هنوز از ما نمی
  .چگونه باید عملیات جنگی را شروع کنند

... همانطوری که... ما خود انقالب را از دست خواهیم داد": دهد ادامه می ایسکرانادژدین در تالش برای ترساندن 
ديدگاه “ بودِن  این جمله، در ارتباط با آنچه فوقاً نقل شد، پوچ" .کرديم ٬به ناگهان از آسمان نازل شد کهدر وقایع اخیر 
ویژه، اینطور خالصه  "نقطه نظرِ "به بیان ساده، این . ، بوضوح نشان میدهدهابداع کرد سوابودارا که “ آستانۀ انقالب

ِکرم "خیلی دیر است؛ که اگر اینطور است پس اين دشمنان ارزشمنِد  "حاال"شود که برای بحث و آماده شدن  می
کنید که از  و تاکتیک بنویسند؟ آیا فکر نمی ١٤ای در باره تئوری صفحه ۱۳۲چه لزومی داشت که یک جزوه  ها "کتاب
کردید که حاوی شعار مختصر  هزار اعالمیه منتشر می ۱۳۲بهتر بود که بمراتب “ ديدگاه آستانۀ انقالب“زاویه 

 بود؟ می» !شان، ناکارشان کن بزن«

های تشکیالتی  و فعالیت  تاکتیک ، بنای اصلی برنامه کسانی که آژیتاسیون وسیع سیاسی را ــ در سطح کشور ــ سنگ
کند، الاقل کمتر با این خطر مواجهند که انقالب را از دست  دهند، یعنی همان کاری که ایسکرا می خود قرار می

ای از ارتباطات را بکمک یک روزنامۀ سراسری بوجود  و کسانی که مشغول آنند تا در سراسر روسیه شبکه. بدهند
همین تالشها، این فرصت را به ما داد تا این وقایع را آورند، نه تنها حوادث بهار را از دست ندادند، بلکه برعکس، 

رفت، از دست ندادند؛  ایسکرا ۱۴و  ۱۳های  شان در شماره هایی را که شرح آنها حتی تظاهرات. بینی کنيم پیش
ها بیایند،  شان بودکه بکمک جنبش خودانگیخته توده برعکس، در آنها شرکت کردند و بوضوح دریافتند که این وظیفه

دارند و  ها مطلع نگه ر عین حال، از طریق روزنامه، به کلیٔه رفقای روسیه کمک کنند تا خود را از برگذاری تظاهراتو د
داد؛ انقالبی که پیش از هر چیز،  نخواهندو اگر زنده بمانند، انقالب را از دست . از تجربیات حاصله استفاده کنند

                                                            
تقريبا ھيچ سھمى در بحث مسايل تئوری ارائه ندارد، بجز شايد پاراگراف زير که از  بررسی مسائل تئوریضمناً نادژدين در   ١٤

دھد، به  ما از دست می را برای در مجموع، فعالً برنشتاينيسم جنبۀ حاد خود": خيلى عجيب است " ديدگاه آستانۀ انقالب "لحاظ 
تر مدال گرفته يا برعکس اين  السويه است که آيا آقای آداموويچ ثابت خواھد کرد که آقای استرووه پيش ھمين ترتيب برای ما علی

ون ساعت کند چ واقعا فرقی نمی. آقای استرووه است که ادعاھای آقای آداموويچ را انکار خواھد کرد و حاضر به استعفا نخواھد شد
نادژدين به تئوری را تصور . انتھای ل بیتوجھی  تری از بی شود توصيف روشن بسختی می). ١١٠ص ( " .است انقالب فرا رسيده

ھا نھايتاً موفق خواھند شد تا منتقدين  که آيا ارتدکس "السويه است علیواقعا " بنابراين را اعالم کرديم و "فرارسيدن انقالب"ما . کرد
ً در طی انقالب است که ما به نتايج ! ز مواضع خود عقب برانند يا نهرا کامالً ا ولی اين مرد خردمند ما متوجه نيست که دقيقا

  لنين! شان مبارزه کنيم عملیمان با منّقدين احتياج داريم، تا بتوانيم قاطعانه با مواضع  مبارزۀ تئوريک
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از هر اعتراض، و همچنین، هدایت جنبش ) سوسیال دموکراتیک به شیوهٔ (تجربه در آژیتاسیون، توانایی حمایت 
  .طلبد، جنبشی که باید از اشتباهات دوستان و تلٔه دشمنان حفاظت شود خودانگیخته را از ما می

کند تا قویاً روی طرح تشکیل یک سازمان که حول یک روزنامۀ  به این ترتیب رسیدیم به آخرین دلیلی که وادارمان می
فقط چنین سازمانی است . رکز شده، و  بر کاِر مشترک برای روزنامۀ مشترک مبتنی است، پافشاری کنیمسراسری متم

کند، به عبارت دیگر، از توانایی  الزم برای یک سازمان سوسیال دموکراتیک رزمنده را تضمین می انعطافکه آن 
از یک طرف "خوردار است، و این توانایی را دارد که یابندٔه مبارزه بر  انطباق فوری با شرایط بسیار متنوع، و سریعا تغییر 

از جنگ آشکار، در میدان باز، با دشمنی که همٔه نیروهایش را در یک نقطه جمع کرده امتناع کند و از طرف دیگر، از 
تباه واقعا اش"١٥ .ای که انتظارش را ندارد به او حمله کند عدم چاالکی  دشمن استفاده کرده و در آنجا و در آن لحظه

پیشروی در "براى ها و جنگ خیابانی، و یا فقط  طغیان را فقط درچشم انتظار بزرگی خواهد بود که تشکیالت حزبی 
انجام دهیم و همیشه برای مقابله با هر   باید کار روزمرۀ خود را هموارهما . بسازيم "کنندٔه روزمره مبارزۀ کسل

یک دورٔه طغیان به یک دورٔه آرامش، در بسیاری از مواقع تقریباً ناممکن  گذار از بینی  شرایطی آماده باشیم، زیرآ پیش
تشکیالت استفاده  بازسازىتوان از آن بمنظور  بینی کرد، نمی شود آنرا پیش در عین حال، در مواقعی هم که می. است

اهی به یک حمله منفرد گیرند، و گ نهایت سریع انجام می نمود؛ زیرا در یک کشور اتوکراتیک، اینگونه تغییرات بی
وجه نباید خود انقالب را بمثابٔه یک اقدام منفرد درنظر گرفت  به هیچ. نثارهای تزاریست بند هستند شبانٔه جان

بیش قدرتمندى دید که  یا های کم  ای از طغیان ، بلکه باید بمثابٔه سلسله)کند همانطوریکه ظاهراً نادژدین تصور می(
به همین دلیل، مضمون اصلی فعالیت سازمان حزبی ما، . کنند بیش آرامِش کامل تغییر می یا های کم  بسرعت به دوره

و تمرکز این فعالیت، باید آن کاری باشد که چه در دورۀ وقوع قویترین طغیان و چه در دورۀ آرامش کامل، هم 
  پیوندد، و بر کلیهٔ  را بهم می و این یعنی همان کار آژیتاسیون سیاسی که سراسر روسیه ؛امکانپذیر و هم ضروری باشد

اما این کار در روسیۀ . آید ها به اجرا درمی ترین اقشاِر ممکِن توده افکند، و در بین وسیع های زندگی روشنایی می جنبه
سازمانی که حول این روزنامه . است غیرقابل تصور فعلی، بدون یک روزنامه سراسری، که زود به زود منتشر شود،

به معنای وسیع کلمه، یعنی همٔه کسانی که برای آن کار (روزنامه  همکاران فت، یعنی سازمانگر  شکل خواهد 
 فروکش حادهای  در دوره تداوم حزب، و اعتبار ٬از حفِظ احترام :برای همه چیز آماده خواهند بود، )کنند می

  .خیزش مسلحانه در ابعاد سراسری انقالبی، تا تعیین زمان برای اجرای
در . شوند یک ُرخداد بسیار عادی در روسیه را تجسم کنید، همه رفقای ما در یک یا چند محله دستگیر میدر واقع، 

هایی غالباً  زند، چنین دستگیری های محلی را بهم پيوندمی ، مشترک و منظم که همٔه سازمانواحد غیاب یک فعالیت
های محلی یک فعالیت مشترک داشته باشند، آنوقت،  اما اگر همٔه سازمان. انجامند به وقفٔه چند ماهه در کارها می

توانند ظرف چند هفته بين مرکز مشترک و محافل  حتی در جریان یک دستگیری خیلی جّدی، دو یا سه فرد ُپرانرژی می
و وقتی که  .ارتباط برقرار کنند ٬اکنون سریعاً در حال تشکیل شدن هستند جدید جوانانی که چنانکه میدانیم حتی هم

                                                            
آن انقالبيون فرھنگى که ديدگاه آستانۀ انقالب را ": نويسد نادژدين می .»از کجا بايد آغاز کرد؟«، ۴شمارۀ  ايسکرابه نقل از   ١٥
ھای  گر نتوانيم تاکتيکا دارد که اين ما را به اين مشاھده وامی). ۶٢ص ( "تر کار کردن ندارند پذيرند چندان مشکلی با طوالنی نمی

خود پروسٔه سياسی و طرح تشکيالتی براى فعاليت در يک دوره طوالتی را تدوين کنيم، آنھم در عين اينکه  تضمين کنيم که در 
گيرند  الوقوع باشد، و در زمانی که وقايع سرعت می اش در ھر واقعه محتمل حزب ما ھر چه سريعتر آمادٔه انجام وظيفه اين کار،
اگر در انجام اين کارھا موفق نشويم، در اين صورت نشان خواھيم داد ما چيزى بيش از  ،.ُپست خود آماده باشد بر سر

تواند فراموش کند که  نامد، می فقط نادژدين، که تازه از ديروز خودش را سوسيال دموکرات می. ماجراجويان سياسی بيچاره نيستيم
زندگی کليت بشريت است و به ھمين دليل است که برای يک سوسيال دموکرات ھدف سوسيال دموکراسی تغيير اساسی شرايط 

  لنين. مجاز نيست که خود را نگران طوالنی بودن مدت زمان فعاليت کند
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ها ــ برای همه روشن است، آنوقت محافل جدید ايجاد  رغم اختالل بخاطر دستگیری فعالیت مشترک  ــ علی این
 .گیرند تر با مرکز ارتباط مى شوند و حتی سریع مى

احتماال االن همه موافقند که ما باید به چنین خیزشی بیندیشیم و . از طرف دیگر، یک خیزش مردمی را تجسم کنید
سازی برای خیزش  تواند عواملی را بمنظور آماده چطور؟ مطمئناً کمیتۀ مرکزی نمی اما. آماده کنیم خود را برایش

حتی اگر هم یک کمیتۀ مرکزی داشتیم باز هم در شرایط فعلی روسیه، از این . ها در همه محالت بگمارد توده
اندازی و توزیع  ضمن کار برای راه  ١٦حزبیای از عوامل  اما وجود شبکه. شد ها مطلقاً هیچ چیز عایدمان نمی گماشتن

تواند فعالیت منظمی  تا فراخوان به خیزش داده شود، بلکه می "بنشیند و منتظر بماند"روزنامٔه مشترک مجبور نیست 
چنین فعالیتی ارتباطات . المقدور تضمین نماید را انجام دهد که در صورت وقوع خیزش، احتمال موفقیت آنرا حتی

های کارگر و با همٔه اقشار اجتماعی که از اتوکراسی ناراضی هستند قویتر خواهد کرد،  ترین اقشار توده یعما را با وس
دقیقاً چنین فعالیتی، در خدمت کاشتن بذر ِتوانایی برای برآورد صحیح از . چیزی که برای یک خیزش اهمیت دارد

دقیقاً چنین فعالیتی است . برای یک خیزش استشرایط سیاسی عمومی، و نتیجتاً، توانایِی انتخاب زمان مناسب 
به همٔه سازمانهای محلی خواهد آموخت تا بطورهماهنگ به مسایل سیاسِی یکسان، حوادث و وقایعی که همٔه  که

و مناسب باشد؛ زیرا یک   الشکل المقدور قوی، متحد آورد، پاسخ بدهند، آنهم پاسخی که حتی روسیه را به تهییج درمی
باألخره، . دهند است که ُکل مردم به حکومت می "پاسخی"ترین  ترین و مقتضی ترین، یکپارچه صل قویخیزش، در ا

کاری، و در عین حال  های انقالبی سراسر روسیه حفظ بیشترین ادامه دقیقاُ چنین فعالیتی است که به سازمان
ایجاد خواهد کرد؛ زیرا بدون  واقعی گیری با دیگران را خواهد آموخت و از اینرو وحدت حزبی کاری، ارتباط مخفی

سازی در  ریزی برای خیزش، و اتخاذ اقدامات ضروری برای آماده جمعی حول برنامه وجود چنین ارتباطاتی بحث دسته
 .آستانۀ خیزش، اقداماتی که باید کامال مخفی بمانند، ناممکن است

نشینی که به دگماتیسم و  میز  ز کار کارگراِن پشت، ا"اندازی یک روزنامه سراسری در روسیه طرح راه"خالصه اینکه، 
ترین طرح  ، عملی)بنظر آنانی که خیلی کم به آن فکر کرده بودند، اینطور آمده بود(ند  ا آلوده شده "بودن کتاب ِکرم"

 ای فراموش کنیم، یک کار  آنکه حتی برای لحظه جانبٔه خیزش است، و در عین حال بی سازی فوری و همه برای آماده
  .مبرم روزانه است

 
 

                                                            
! آيد بکار بردم ھا ناخوش می که اينقدر به مذاق دموکراتيک مارتينفرا   "agents"»عوامل«باز اين کلمۀ زشت ! ببخشيد! آه  ١٦

اين کلمه قھرمانان دھه ھفتاد را دلخور نکرد ولی آماتورھای دھه نود را دلخور مى کند؟ من اين کلمه را دوست دارم متعجبم چرا 
سازند و اگر  کند که ھمٔه عوامل، انديشه و اَعمال خود را تابع آن می داللت می ھدف مشترکیچونکه  بوضوخ و به صراحت بر 

بود، آنھم در صورتی که اين  "ھمکاران"کردم  ای که انتخاب می آن کنم، تنھا کلمه من مجبور بودم که کلمۀ ديگری را جايگزين
اما اين . چيزی که ما احتياج داريم يک سازمان نظامی متشکل از عوامل است. انگيخت بازی و ابھام را برنمی کلمه گمان مطبوعات

اھدای مدال ژنرالی به يکديگر "شان،  موردعالقه  يتکه مشغول) بخصوص مقيم خارج از کشور(ھای متنوع و کثيرالعده  مارتينف
رئيس ادارٔه ويژه برای تھيه پاسپورت براى "، ترجيح دھند بگويند "عامل ادارٔه صدور پاسپورت"ممکن است بجای گفتن  "است

  لنين .و غيره "انقالبيون



 



 

 

 

 گیری نتیجه
 

 :تواند به سه دورٔه مجزا تقسیم شود تاریخ سوسیال دموکراسی روسيه بوضوح می

که دورۀ پیدایی و تحکیِم تئوری و  ؛۱۸۹۴ تا ۱۸۸۴گیرد، یعنی تقریباً از سال  دورۀ نخست حدود ده سال را دربرمی
سوسیال . خیلی اندک بودند» گرایِش جدید«در این مقطع، در روسیه، هواداران . برنامۀ سوسیال دموکراسی بود

 .دموکراسی بدون جنبش طبقٔه کارگر وجود داشت، و بمثابه یک حزب سیاسی، در مرحلٔه جنینِی رشد قرار داشت

که دورٔه بمیدان آمدن سوسیال دموکراسی  ؛۱۸۹۸تا  ۱۸۹۴گیرد، یعنی سالهای  در بر میدورۀ دوم، سه تا چهار سال را 
های مردم، بمثابه یک حزب سیاسی بود؛ و این دورٔه کودکی و  بمثابه یک جنبش اجتماعی، بمثابه شورش توده

فراوان و عمومی، بمنظور سوزند که با اشتیاِق  کردگان، در این سوز می شد، که در آن  تحصیل نوجوانیش را شامل می
جنبش . دهند مبارزه علیه نارودیسم، به درون کارگران بروند؛ و کارگران عالقۀ عمومی به اقدام اعتصابی نشان می

. ــ که به نظر آقای ن "سن سی و پنج سالگی"اکثر رهبران، جوانانی بودند که هنوز به . پیشرفت چشمگیری کرد
اینان، بواسطٔه جوانی، معلوم شد که برای . شد ــ نرسیده بودند حسوب میمیخائیلفسکی یک نوع سرحد طبیعی م

اما در اکثر موارد، دامنۀ . انگیزی میدان را ترک گفتند ندیده بودند و با سرعت حیرت  فعالیِت عملی آموزش
. شروع کرده بودند ولیا را با هواداری از ناردنایا شان بسیاری از آنان، اندیشٔه انقالبی. شان بسیار گسترده بود فعالیت

سرگذاشتِن  برای پشت. پرستیدند هاى قهرمان را می شان در سالهای اول جوانی، با شوِق مفرط، تروريست تقریباً همه
ای ضروری بود، و این مبارزه با قطع روابط فردی با اشخاصی  های قهرمانی، مبارزه های جذاب از سنت آن برداشت

های جوان  ایا ولیا وفادار بمانند؛ یعنی همان کسانی که سوسیال دموکراتهمراه شد که مصمم بودند به نارودن
شان بیافزایند، ادبیات غیرقانونی  مبارزه، رهبران جوان را وادار کرد تا بر معلومات . برایشان احترام عمیقی قائل بودند

سوسیال . لعه قراردهندهر گرایشی را بخوانند، و از نزدیک مسائل مربوط به نارودنیسم قانونی را مورد مطا
برای "آنکه حتی  هایی که در این مبارزه آموزش دیده بودند، به درون جنبش طبقه کارگر رفتند، بی دموکرات

شان را روشن کرده بود ــ و یا وظیفۀ سرنگونی اتوکراسی را  تئوری مارکسیسم ــ که بطور درخشانی مسیر راه  ،"ای لحظه
های  اقدام سوسیال دموکرات آخرین ترین و در عین حال برجسته ۱۸۹۸در بهار سال تاسیس حزب . از یاد برده باشند

  .این دوره بود

این دوره، . کامالً از دورٔه دوم برید) ؟-۱۸۹۸( ۱۸۹۸آماده شد و قطعاً در سال  ۱۸۹۷دورۀ سوم ــ چنانچه دیدیم ــ در سال 
به همین ترتیب، در این دوره، ! شود صدا دورگه میطی نوجوانی است که . با اختالف، انحالل و تزلزل همراه بود

شدن و ُنت غلط خواندن کرد ــ در یک طرف نوشتجات آقایان استرووه  صدای سوسیال دمکراسی روسی شروع به دورگه
. و مارتینف کریچفسکی. ب.م،.ن، و ر. ای.و پروکوپوویچ ، بولگاکف و بردیایف و در طرف دیگر، از جمله تألیفات و

داد و گامهای  رفتند؛ خوِد جنبش به رشدش ادامه می فقط رهبران بودند که سرگردان بودند و به قهقرا می اما این
یافت و در تمام روسیه  مبارزۀ پرولتاریایی به درون اقشار جدیدی از کارگران راه می. داشت عظیمی به جلو برمی

های مردم بطور غیرمستقیم  جویان و سایر بخششد، و همزمان،  احياى روح دمکراسی را در میان دانش گسترده می
اما آگاهی سیاسی رهبران در برابر وسعت و قدرت خیزِش خودانگیخته، سر تسلیم فرود آورد؛ در این  .کرد تحریک می

ها تیپ دیگری غالب شده بود ــ آن تیپ از فعالین عملی که تقریباً و صرفاً با ادبیات  ایام، در بین سوسیال دموکرات
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ها آگاهی سیاسی بیشتری  آموزش دیده بودند ــ که معلوم شد هرقدر جنبش خودانگیخته توده  "کسیست قانونیمار "
رهبران نه تنها از نظر تئوری . دادند کفایتی بیشتری از خود نشان می کرد، به همان اندازه نیز بی از آنان طلب می

های ُپر  گونه استداللِ  د، بلکه کوشیدند تا با توسل به همهعقب بودن) "گرایی بدوی"(و به لحاظ عمل ) "آزادی انتقاد"(
در ادبیات قانونی، و  ١سوسیال دموکراسی توسط هواداران برنتانو. شان را توجیه کنند ماندگی آب و تاب، عقب

شروع به اجرادرآمدن کرد،  »کردو«برنامۀ . روان در ادبیات قانونی، به سطح تریدیونیونیسم تقلیل پیدا کرده بود دنباله
  .های انقالبی غیرسوسیال دموکراتیک شد ها موجب احیای گرایش سوسیال دمکرات "های بدویِ  روش"بویژه وقتی که 

رابوچیه توانم بگویم که  پرداختم، فقط می رابوچیه دلواگر خواننده به من انتقاد کند که چرا اینقدر طوالنی، بویژه به 
این   ٢.مى دهدای ــ بازتاب  این دوره را ــ بطور برجسته "روح"کسب کرد که " تاریخی"اهمیت به این دلیل علت  دلو
توانستند اختالف و تزلزل را بیان  بودند که بدرستی  ٣بادنماهای  ها و مارتینف قدم، بلکه کریچفسکی ثابت. م.نه ر

صفت مشخصۀ . و تروریسم نشان دهند "اکونومیسم"و  "انتقادى"شان را  براى امتیاز دادن  به جریاِن  کنند، و آمادگی
اعتنایی کامل  کارى با بی ، بلکه ترکيب ُخرده"مطلق"این دوره، نه تحقیِر شدید کاِر عملی توسط بعضی از ستایشگران 

ان ش کردن نبودند بلکه سرگرم مبتذل "تاب و  عبارات ُپر آب"قهرمانان این دوره زیاد در بند رّد مستقیم . به تئوری بود
برهمی تبدیل شد  سوسیالیسم علمی دیگر خصلت یک تئوری انقالبِی جامع را از دست داد و به معجون درهم. بودند

تری  دیگر فعالیت وسیع و پرانرژی "مبارزۀ طبقاتی"شد؛  تر می رقیق "آزادانه"که با انتشار هر کتاب درسِی تازۀ آلمانی، 
، جنبٔه مرحم پیدا کرده "اقتصادی از مبارزۀ سیاسی جدایی ناپذیر است مبارزه"کرد، بلکه از آنجا که  را ترغیب نمی

ای از انقالبیون نبود، بلکه ابزاری برای توجیه  بود؛ ایدۀ تشکیل حزب بمثابٔه فراخوانی برای ایجاد سازمان رزمنده
 .بود  "دموکراتیک"و بازی بچگانٔه با اشکال  "بوروکراسی انقالبی"اشکالی از 

شروع ) هایش پیداست که اکنون خیلی از نشانه(دورٔه سوم تمام خواهد شد و چه زمانی دورٔه چهارم  اينکه چه وقت
ولی قویاً . ما در حال گذار از حوزه تاریخی به حوزه حال و بخشاً آینده هستیم. دانیم خواهد شد، ما چیزی نمی

سوسیال دموکراسی روسی از این  که ٬نجامیداطمینان داریم که دورٔه چهارم به استحکام مارکسیسِم رزمنده خواهد ا
ترین طبقه  پیشگامان  راستین انقالبیبا داران اپورتونیست  بحران با  پختگی کامل بیرون خواهد آمد، که عقب

  .خواهند شد "تعویض"

چه باید : توانیم به پرسش های فوق، می بندی گفته و با توجه به جمع "تعویضی"در رابطه با فراخوان برای یک چنین 
  :کرد؟ مختصراً اینطور پاسخ بدهیم

 .باید نقطٔه پایانی بر دورٔه سوم گذاشت

  

 

                                                            
١  L. Brentano  کوشيد ثابت کند که برقراری برابری  که می» سوسياليسم دولتی«اقتصادان بورژوای آلمانی و مدافع باصطالح

برنتانو و . پذير است ھا و کارگران امکان داری، و از طريق اصالحات و آشتی بين منافع کاپيتاليست سرمايهاجتماعی در چارچوب 
کوشيدند جنبش کارگری را تابع  کردند و می پوشی می ھای مارکسيستی ماھّيت واقعی خود را پرده پردازی پيروان وی با عبارت
  .منافع بورژوازی کنند

آدم به  Den Sack schlägt man, den Esel meint man :المثل آلمانی ھم جواب بدھم توانستم با اين ضرب می  ٢
] ھا پراتيسين ،اھل عمل[از کارگران عملی  تودۀ وسيعی بلکه رابوچيه دلونه تنھا ! خورجين ميزنه، اما منظورش زدن خره

بارٔه مسئلۀ خودانگيختگی دچار سردرگمی شدند، و با ــ شده بودند، در  "انتقاد"ــ يعنی  ُمدروزنيز که جذب جريان  ھا تئوريسين و
  لنين. مان رويکرد نشان دادند برگردان از سوسيال دموکراسی، به مفھوم تريديونيونيستی از وظايف سياسی و تشکيالتی روی

٣  Weathercock  وسيله کوچکی است که بر فراز بلندی يا ساختمان نصب می کنند تا جھت باد را ببينند - بادنما.   
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مسئله بر سر . اند درگیر بوده "؟چه باید کرد "سئوال  خاصى با تداوميه با روسهای  در سالهای اخیر، سوسیال دموکرات
، بلکه این )مطرح بود ٩٠و اوایل سالهای  ٨٠آنطور که در اواخر سالهای (این نیست که چه راهی را باید انتخاب کنیم 

و چگونه؟ مسئله بر سر یک سیستم و نقشه برای  ،های عملی را برداشت کدام گامبايد   راه شناخته شدهاست که در 
ايم؛  شبرد آن را حل نکردهيهای ی و باید اعتراف کنیم که ما هنوز مسئلٔه ماهیت مبارزه و شیوه. فعالیت عملی است

. شود مىنظرهای جدی  اختالف سببو هنوز  دارد جنبه اساسىعمل   براى یک حزِب اهلِ اى که   مسئله
که  ”اکونومیست”یک سو، گرایش از  .دنساز  مىثباتی و تزلزل ایدئولوژیک اسفناکى را برمال  که بی نظرهایی اختالف

خیلی تا مرگ فاصله دارد، درصدد است تا به کار سازماندهی و آژیتاسیون سیاسی خاتمه دهد یا آنرا محدود سازد، و 
کند،  جدید تقلید می" تمايل"کردن است، از هر  دوباره درحال سربلند ]پرنسيپ[ فاقد اصولگرایی  التقاطاز سوی دیگر 

همانطور که . و از تمیزدادن مطالبات فوری از وظایف اصلی و نیازهای دائمی جنبش ــ بمثابه یک کلیت ــ عاجز است
اى  ، مقاله”برنامه”آخرین اظهارات این مجله پیراموِن  .است پنهان کرده ٢دانیم این گرایش خود را در رابوچیه دلو می

صحت تشخيص ما را  بوضوح، )٦رابوچیه دلو، شماره  ٬"لیستوک(" ”یک چرخش تاریخی”ُپرطمطراق با عنوان ُپرطمطراِق 
کرد، و  اعالم مى ٣زد، خشمش را از محکومیت رابوچایا میسل الس مى ”اکونومیسم”همین دیروز با . کند اثبات مى

اگر “: کند ولی امروز کلمات لیبکنشت را نقل مى ؛دنمو  طرح پلخانف راجع به مبارزه علیه اتوکراسی را تعدیل مى
سازمان جنگندٔه “و از یک “ .ساعت تغییر کند ٢٤ساعت عوض شود، تاکتیک هم باید ظرف  ٢٤اوضاع در عرض 

چقدر با ( “ها آژیتاسیون سیاسی انقالبِی وسیع در بین توده"، از "قدرتمند، بمنظور حملٔه مستقیم و یورش به اتوکراسی
تظاهرات خیابانی با “؛ از “وقفه به اعتراضات خیابانی فراخوان بی“؛ از !)هم انقالبی و هم سیاسی –ايم  انرژی شده

  !نویسد و غیره می “سیاسی!) کذا(خصلت  آشکار 

ما را ــ که در نخستین شماره ایسکرا درج شد ــ بسرعت رابوچیه دلو برنامه پیشنهادی  از اينکهبایست  شاید می
یافته و قدرتمند که  این برنامه فراخوانی بود برای تشکیل یک حزِب بخوبی سازمان. ابراز شادى مى کرديم ٬پذیرفت

اما فقدان یک . ، بلکه یورش به دژهای خوِد اتوکراسی است]از حکومت[هدفش نه تنها گرفتن امتیازات صرف 
  .تواند از شادی ما بکاهد ها صرفاً می ظر جاافتاده در بین رابوچیه دلوهایین نقطه

                                                            
      ٢٠٢٠دسامبر  –کھن .تراب ثالث و ى: ترجمه - ) ٥جلد  ،مجموعه آثار(. ترجمه حاضر از روی متن انگليسی انجام شده است  ١
٢  Rabocheye Dyelo (The Workers’ Cause) ) اتحاديۀ «که توسط  يهھای روس ارگان اکونوميست) کارگرىنھضت

 .B. N(سردبيران آن عبارت بودند از کريچفسکی . شد ، در ژنو منتشر می»در خارج از کشور يهھای روس سوسيال دموکرات
Krichevsky( مارتينف ،)A. S. Martynov ( و ايوانشين)V. P. Ivanshin ( تا  ١٨٩٩دوره انتشار اين مجله، از آوريل

  .بود ١٩٠فوريۀ سال 
٣  Rabochaya Mysl (Workers’ Thought) ) ھای روسيه که گرايش  روزنامه سوسيال دموکرات –) رانکارگانديشٔه

  .يافت انتشار  ١٩٠٢تا دسامبر  ١٨٩٧و بين اکتبر  اکونوميستی داشت
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های آژیتاسیون ــ در رابطه با بعضی مسایل ویژه، یا  تاکتیک. برد بیهوده از لیبکنشت نام می رابوچیه دلوالبته 
ساعت تغییر کنند، اما فقط افرادی که  ٢٤های مربوط به بعضی جزئیات سازمان حزبی ــ ممکن است ظرف  تاکتیک

یک ايجاد  ضرورتا در بارٔه ماه، نظرشان ر  ۲۴ظرف  حتىساعت یا  ۲۴فاقد هرگونه پرنسیپ هستند قادرند ظرف 
آویزان شدن  .ها ــ بطورکلی، بطور دائم و بطور مطلق تغییر دهند مبارزه و آژیتاسیون سیاسی در بین توده براىسازمان 

تشکیل یک سازمان رزمنده و انجام آژیتاسیون، تحت هر : به اینکه شرایط فرق کرده و دوره تغییر کرده، مضحک است
دورٔه عنوان  بهکند که تا چه اندازه  فرق هم نمی ای؛ آنهم در هر دوره. ضروری هستند "آمیز صلح کننده و  کسل "شرایِط 

چنین هایی و تحت چنین شرایطی است که  دقیقاً در چنین دوره ،بعالوه .دنمشخص شده باش ”افوِل روحیٔه انقالبی«
ها، زمان برای تشکیل سازمان خیلی دیر خواهد بود؛  یابند، زیرا در دوران انفجار و طغیان ويژه ضرورت می بهکارهایی 

اما برای ! ”ساعت ٢٤ها ظرف   تغییر تاکتیک” .حزب باید آماده باشد تا بتواند فوراً دست به عمل بزند] در آن موقع[
براى مبارزه سیاسی ــ تحت هر شرایط و در داشت؛ بدون یک سازمان قدرتمند که   تغییِر تاکتیک، نخست بايد تاکتیک

های  سفت که با قدم و  عمِل سیستماتیک، متکى بر اصول سخت هر زمان ــ مهارت داشته باشد، سخن گفتن از نقشه
 .خواهد بود  فقط در چنين حالتى است که تاکتيک شايستٔه نام تاکتیک. راسخ به اجرا درآید، جایی نخواهد داشت

کامًال “را با یک مسئلٔه  نما ، حزبکنونی “لحظٔه تاریخی“شود که  ؛ بما گفته میپردازیم ع میحال به بررسی موضو 
و  “سازمان سیاسی“ عبارت بود از “کامالً جدید“اگر دیروز، مسئلۀ یعنی . »مسئله ترور« :است مواجه کرده “جدید

خود را  های سریع پرنسیپ قدر این شخاصی که شنویم اب  کهعجیب نیست  لاح. است “ترور“ ،امروز ،“آژیتاسیون“
  ند؟ده نشان میسرسختی يک تاکتيک  رادیکال بر سر تغییرِ  کنند، فراموش می

جدید نیست؛ تنها کافیست که به اختصار نظرات جاافتاده  اً ابدمسئله ترور . در اشتباه است رابوچیه دلو خوشبختانه 
  .يمر بیاو  یادبه  ه پیراموِن ترور رادر سوسیال دموکراسی روسی

ترور یک اقدام نظامی است که در محل یا مقطع . توانیم رّد کنیم ایم و نمی ما هرگز ترور را بلحاظ اصولى رد نکرده
تواند کامالً مناسب و حتی ضروری  معّین می ىشرایط در نیروهای نظامی، و  ى از معّینی از نبرد، در وضعیت معّین

اجرايى برای ارتشی که در  اقداماما نکته مهم این است که در شرایط حاضر، ترور، به هیچ وجه به مثابه یک  .باشد
 ،شود نمىکه از نزدیک با کل سیستِم مبارزه مرتبط و ادغام شده پیشنهاد   اقدامى ٔمیدان جنگ حضور دارد، و یا بمثابه

یک مرکزیت و با وجود داشتن بدون  .ربطی به هیچ ارتشی ندارد بیگاهی که  و  بلکه بمثابٔه شکل مستقلی از حمله گاه
از اینرو، موکداً اعالم   .تواند بشود ترور میاین همٔه آن چیزی است که ضعف در تشکیالت انقالبی محلی، در واقع، 

فعالترین رزمندگان را از  کهبارزه نامناسب و ناشایست است؛ ای از م تحت شرایط حاضر، چنین شیوه کهکنیم  می
بعالوه، ترور، موجب . کند شان ــ که از موضع منافع ُکل جنبش، مهمترین است ــ منحرف می مسیِر وظایف واقعی

مان،  در پیش چشمان .کافیست وقایع اخیر را به خاطر بیاوریم. شود اختالل در نیروهاى انقالب ــ و نه دولتی ــ می
. شهرها به مبارزه روی آوردند، حال آنکه انقالبیون فاقد رهبر و سازمانده بودند ”مردم عادی”تودۀ وسیع کارگران و 

ای که  هاى رزمنده ترین انقالبیون به ترور، آن بخش تحت چنین شرایطی، آیا این خطِر وجود ندارد که با رویکرِد ُپرانرژی
آیا این خطر وجود ندارد که ارتباط میان سازمانهای انقالبی با  ند؟ شو د، تضعیف هستناعتماد  قابلصرفاً و  اً جد

حال  ای که دقیقاً به علت پراکنگى ضعيف اند، گسسته شود؟ های ناراضی و پراکنده، معترض و متمايل به مبارزه توده
انانۀ فردی را انکار کنیم، اما از ما بدور است که اهمیت عملیات قهرم. آنکه این ارتباط، یگانه ضامن موفقیت ماست

این وظیفۀ ماست که علیه شیفتگی به ترور، علیه قلمداد کردن آن بمثابه وسيله اصلى و اساسی مبارزه ــ يعنى کاری 
نظامی تواند یک عمل  ترور هرگز نمی .دهیم هشدار دهند ــ جداً  به آن تمایل نشان می اً شدیدها  که اینروزها خیلی
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. ها مورد استفاده قرار گیرد بمثابه یکی از روش کنندهتعيين یورشتواند در یک  ترین حالت فقط میمنظم باشد؛ در به
کند که  فکر می رابوچیه دلوبدهیم؟ ظاهراً  فراخوانتوانیم برای چنین یورش قطعی،  میدر لحظۀ کنونی ولی آیا 

اما این، بار دیگر، بیشتر شور است تا  ."!گروههای ضربت ايجاد کنید": دهد در هر صورت بانگ سر می. توانیم می
واحدهای خیلی کمی از نیروهای . است بدنٔه اصلی نیروهای نظامی ما از داوطلبان و شورشیان تشکیل شده. شعور

منظم نظامى در اختيار داريم و اینها نيز در حالت بسیج نیستند؛ با هم ارتباطى ندارند و برای تشکیل هیچ نوع 
با توجه به این، باید بر هر کس که توان تشخیِص شرایط ! های ضربت اند، تا چه برسد به گروه گروهى آموزش ندیده

دهد، این نکته روشن باشد که  مان را دارد، و در هر چرخش در سیر تاریخی وقایع به آنها توجه نشان می عمومی مبارزه
به عبارت دیگر،  .باشد “محاصرۀ دژ دشمن“تواند  میبلکه  “پیش به سوی یورش“تواند  در لحظه حاضر شعار ما نمی

نیست، بلکه فراخوان برای تشکیل  فورىترین وظیفۀ حزب ما گردآوردِن همٔه نیروهای در دسترس، بمنظور حملٔه  فوری
یک سازمان انقالبی است که قادر باشد همه نیروها را متحد کند و جنبش را نه صرفاً اسماً، بلکه در جریان عمِل واقعی 

سازمانی که حاضر باشد تا هر زمان از هر اعتراض و هر خیزشی حمایت کند و از آنها برای ساختن و . نماید هدایت
  .خورند بهره گیرد ای که به درد نبرد قطعی می کردن نیروهای رزمنده مستحکم

اما آنچه . شود ، بقدری مؤثر بود که از لحاظ اصولى دیگر با این استننتاج مخالفتی نمی٤درس وقایع فوریه و مارس
ما نه تنها باید درک روشنی از ماهیت و هدف . حل عملی برای مسئله است حل اصولی، بلکه راه فعالً نیاز داریم، نه راه

از جهات مختلف  بتوان آنرا معّینی با جزئیات تهیه کنیم تا طرحتشکیالِت مورد نیازمان داشته باشیم بلکه باید 
دهيم که استخوان بندى این طرح را  ، ما از جانب خودمان، اين اجازه را بخود مىنظر به اهمیت فوری مسئله. ساخت

  .ــ در اختيار رفقا قراردهيم٥،شدن برای انتشار است  ای که در حال آماده جزوهکه با جزئیات بیشتر در 

ای  یا بعبارتی آن سرنخ اصلی ـــهای ما، و اولین گاِم عملی بسوی تشکیل سازمان مّدنظر بنظر ما، نقطٔه آغازیِن فعالیت
برپایی یک  ـــ یميبیافزاکه اگر دنبال شود قادرمان خواهد ساخت تا مستمراً پیشرفت کنیم و بر عمق و وسعت سازمان 

یک روزنامه آنچیزی است که ما بیش از همه بدان نیازمندیم؛ بدون . روزنامه سیاسی برای سراسر روسیه خواهد بود
در اصول ــ که بطور کلی وظیفۀ اصلی و  جانبٔه پروپاگاندا و آژیتاسیوِن پيگير سیستماتیک و همهتوانیم وظیفۀ  آن نمی

مان، خصوصاً زمانی که عالقه به سیاست  دهد، به انضمام وظیفٔه مبرِم فعلی دائمی سوسیال دموکراسی را تشکیل می
هرگز مثل امروز،  .ايش است ــ انجام دهیمترین اقشار مردم درحال افز  و مسائل مربوط به سوسیالیسم در بین وسیع

به ـــ  گیرند صورت میها و غیره  های محلی، جزوه عمل فردی، اعالمیه کلِ که به شآژیتاسیون پراکنده ــ  نیاز به تقویِت 
این چنین  ــ شود پذیر می ای امکان که تنها بکمک انتشار مطبوعات دورهــ آژیتاسیون سیستماتیک و سراسری کمِک 

تواند معیار دقیقی  می ،]سراسری[ توان گفت که انتشار مرتب و منظم روزنامه اغراق می یب. حاد احساس نشده بود
. ایم درست بنا گذاشتهتا چه اندازه  ،مان را  های رزمنده ارزیابی باشد که بخش اصلی و ضروری فعالیتاین برای 

مان برای  های  اگر موفق نشویم، و تا زمانی که موفق نشویم تالش. باشد بعالوه، روزنامۀ ما باید برای سرتاسر روسیه
تأثیرگذاری بر مردم و حکومت را با کلمات چاپی ادغام کنیم، خیالبافی خواهد بود که بمنظور ِاعمال نفوذمان، به 

وضعیت تفرقه، از از اين   جنبش ما،. تر هستند، بیندیشیم تر ولی قطعی تر، مشکل پیچیدهادغام سایر چیزها که 
شان، دامنٔه  انداز  ها در کارهای محلی ــ که چشم کامِل اکثریت بزرگ سوسیال دموکرات اً تقریبوربودِن  غوطه

                                                            
 رحمانه بوقوع پيوست که بیشھرھای مختلف روسيه ، اعتراضات، اعتصابات و تظاھرات وسيعی در ١٩٠١در فوريه و مارس  ٤

 ،ارتشخدمت در از دانشجويان دانشگاه کيف به نفر  ١٨٣فراخواندن علِت آغازين اعتراضات . دشحکومت تزاری سرکوب توسط 
  .شرکت در يک ميتينگ دانشجوئی بودبخاطر به عنوان مجازات 

  .است» چه بايد کرد؟«منظور   ٥
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کنند ــ بیش از همه، از نظر ایدئولوژیک، و  شان را محدود می کاری، و آمادگی  شان در مخفی شان، مهارت فعالیت
ثباتی و  های بی تفرقه است که باید ریشه دقیقاً در همین وضعیِت  .برد میهمچنین از لحاظ عملی و سازماندهی، رنج 

های  گام بسوی حذف این نقیصه، و در راستای تبدیل جنبش نخستین. مورد اشارٔه فوق را جستجو کرد نوساناِت 
در خاتمه، آنچه که ما قطعاً . باشد یسراسر  اندازی یک روزنامه محلی متنوع به یک جنبش واحد سراسری، باید که راه

که شایستۀ این نام ــ ، جنبش سیاسی سیاسیدر اروپای امروز، بدون یک ارگان . نیاز داریم یک روزنامۀ سیاسی است
مان را تماماً انجام دهیم؛ که  بدون داشتن چنین ارگانی احتماالً نخواهیم توانست وظیفه .غیرقابل تصور است ــ باشد

. بخشند ز نمودن کلیٔه عناصر نارضايتى و اعتراض سياسى است که به جنبش انقالبی پرولتاریا حیات میهمانا متمرک
ایم؛  در کارخانجات را بیدار کرده ”اقتصادی”های  ایم، و درون طبقۀ کارگر اشتیاق به افشاگری ما اولین گام را برداشته

های مردمی است که  در بین کلیٔه الیه سیاسیگری حاال نوبت گام بعدی است، که بیدارکردن اشتیاق برای افشا 
نباید از این واقعیت که امروز صدای افشاگری سیاسی اینقدر ضعیف، محجوب و نادر است،  .آگاهی سیاسی دارند

دلیلش تسلیم کامل به استبداد پلیسی نیست، بلکه علتش آن است که اشخاِص قادر و آمادۀ افشاگری، . دلسرد شویم
اینان هیچ جایی را در بین مردم سراغ ندارند  .برای سخن گفتن، و فاقد شنوندگان مشتاق و مشوق هستندفاقد تریبون 

اما امروز، این روند  .آورندروسیه، بدان روی  “مطلقه“که ارزش آنرا داشته باشد تا برای دادخواهی علیه حکومت 
تاریای انقالبی است که آمادگیش را نه تنها در حاال چنین نیرویی وجود دارد و آن پرول. بسرعت در حال تغییر است

ما . در آن، به اثبات رسانده است دخالت برجستهدر شده، بلکه  دادن و حمایت از مبارزۀ سیاسِی فراخوانده گوش
سازی تریبونى برای افشاگری جکومت تزاری در سراسر کشور قرارداریم، و این وظفیه ماست  اکنون در موقعيت فراهم

طبقه کارگر روسیه، برخالف سایر طبقات و . این تریبون باید یک روزنامۀ سوسیال دموکراتیک باشد. که انجامش دهیم
نه صرفاً در (و خواسِت ثابت و وسیِع خود را  هدد  می عالقٔه دائمی به دانش سیاسی نشان اقشار جامعه روسیه،

ای عریان گشته، و هنگامی  وقتی که این مطالبٔه توده .کند ابراز میبرای ادبیات غیرقانونی ) های تشدید ناآرامی دوره
کارگر در مناطق کارگری شهرهای بزرگ و در که آموزش رهبران انقالبِی مجرب شروع شده، و در حالی که تمرکز طبقۀ 

اندازی یک روزنامۀ سیاسی، برای پرولتاریا کامًال  باال را به اين طبقه داده، راه دست عمالًها و مجامع صنعتى  شهرک
روستا، و دهقانان خواهد رسید کار  صنعتبورژوازی شهر،  از طریق پرولتاریا، روزنامه به دست خرده. پذیر است امکان

  .به این ترتیب به یک روزنامۀ سیاسِی مردمی تبديل خواهد شدو 

یک . شود اما نقش روزنامه، به هیچ وجه فقط به پخِش عقايد، آموزش سیاسی، و جذب متحداِن سیاسی محدود نمی
از این حیث . هستدهندۀ عمومی نیز  سازمانروزنامه فقط یک پروپاگاندیست و آژیتاتور عمومی نیست، بلکه 

این داربست، خطوط کلى عمارت را . بست پیراموِن یک عمارت در حال ساختمان مقایسه نمود توان آنرا با دار  می
کند تا کار را تقسیم نموده و نتایج کار  رابطه بین سازندگان مختلف را تسهیل و به آنها کمک می. کند مشخص می

به کمک این روزنامه و از طریق آن، بطور  .، ببینندبدست آمده آنها  ۀیافت سازمان فعاليتتوسط که شان را  مشترک
ر کاِر منظم سراسری نیز درگیر های محلی، بلکه د کل خواهد گرفت که نه تنها در فعالیتطبیعی یک سازمان دائمی ش

و تأثیر آنها را خواهد شد؛ سازمانی که به اعضایش آموزش خواهد داد تا وقایع سیاسی را با دقت تعقیب کنند، اهمیت 
. رک ببينندابر اقشار متنوع مردم بررسی نمایند، و وسایل مٔوثری برای تاثيرگذارِى حزب انقالبی ــ بر این وقایع ــ تد

ای از عوامل محلِی  وظیفٔه صرفاً فنِی کار، مثل تأمین وسایل مورد نیاز چاپ، و توزیع منظم آن، محتاج وجود شبکه
شان  وظایف، به انجام منظم بوده متحد است که مرتباً با هم در تماس باشند، به وضعیت عمومی اوضاع آشنا حزِب 

این شبکه از  .شان را در سازماندهی عملیات انقالبی متنوع آزموده باشند در کار سراسری عادت کرده، و توانمندی
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ه ما نیاز داریم، سازمانی که آنقدر بزرگ باشد که دهند ک بندی آن سازمانی را تشکیل می ، قطعاً استخوان٦عوامل
کار دقیق و منظمی  بتواند سراسر کشور را دربر بگیرد؛ و به اندازٔه کافی وسیع و همه جانبه باشد که بتواند تقسیم

، و در مقابل همٔه “چرخش ناگهانی“ایجاد کند؛ و به اندازه کافی آبدیده باشد که بتواند تحت هر شرایطی، طی هر 
از جنگ  ٬را مستمراً انجام دهد؛ و به اندازه کافی منعطف باشد که بتواند از یک طرف خودموارد غیرمترقبه، فعالیت 

آشکار در میدان باز با دشمن نيرومندى که همٔه قوايش را در یک نقطه جمع کرده امتناع کند و از طرف دیگر، از عدم 
امروز با وظیفه نسبتاً  .ای که انتظارش را ندارد به او حمله نماید چاالکی دشمن استفاده کرده و در آنجا و در آن لحظه

 احتماالً های شهرهای بزرگ است؛ فردا  پشتیبانی از تظاهرات دانشجویی در خیابانآسانی روبرو هستیم، و آن وظیفٔه 
تری خواهیم داشت؛ برای مثال، پشتیبانی از جنبش بیکاران در بعضی مناطق ویژه؛ و پس فردا  وظیفۀ حمایتی سنگین

روز باید از وخامت اوضاع ام. در خیزش دهقانی ایفا کنیم  هایمان آماده باشیم تا نقشى انقالبی باید بر سر ُپست
اعتراضی مردم  سیاسی که در پیامد کارزار حکومت علیه زمستواها بوجود آمده استفاده کنیم؛ و فردا شاید از خشم

علیه حمالت اوباش کله پوک تزاری حمایت کنیم و از طریق بایکوت، تنظیم دادخواست، تظاهرات و غیره به 
این درجه از آمادگی  .نشینی علنی تن بدهند ا چنان داغ کنیم که به عقبپایشان ر  شان بشتابیم، و زمین زیر  کمک

اگر نيروهاى خود را متحد کنيم و  روزنامۀ . تواند تامین شود وقفٔه گروههای منظم می رزمى تنها از طریق فعالیِت بی
دهندگان، و مستعدترین  ن سازمانها، بلکه تواناتری بیاندازیم، خوِد این کار نه تنها ماهرترین پروپاگاندیست مشترکى راه

رهبران سیاسی حزب را که قادرند بموقع، شعار برای مبارزه قطعی  را مطرح سازند و رهبری مبارزه را  دردست گیرند، 
  .آموزش خواهد داد و به صحنه خواهد آورد

در اینجا، ما دائماً راجع به تدارِک . آورم احتمالی می ای برای اجتناب از بدفهمیِ  گیری، چند کلمه در نتیجه
وجه قصد نداشتیم تا به این وسیله اظهار کنیم که اتوکراسی  با این حال به هیچ. ایم مند حرف زده سیستماتیک و نقشه

یشانه اند چنین دیدی، پوچ و جزم. یافته سرنگون شود تواند از طریق محاصرٔه منظم یا یک یورش سازمان صرفاً می
های  تر است که اتوکراسی زیر فشار طغیان ممکن است و از نظر تاریخی بمراتب محتمل کامالًبرعکس، . خواهد بود

. کنند ــ سرنگون شود ای ــ که آن را از کلیٔه جهات دائما تهدید می بینی خودانگیخته یا مشکالت سیاسی غیرقابل پیش
ها و  هایش را بر اساس چنین طغیان تواند فعالیت راجویانه بپرهیزد، نمیاما یک حزب سیاسی که مایل است از قماِر ماج

هر چه کمتر روی . ما باید راه خودمان را برویم، و باید پیگیرانه فعالیت منظم خودمان را انجام دهیم. مشکالتى بسازد
  .شويم غافلگیر می “های تاریخی  تندپیچ“وقایع غیرمترقبه حساب کنیم، به احتمال کمتری توسط 

  

  

                                                            
حزب ما ) مطالعاتیمحافل روھھا، گ( ھای محلیِ  در ارتباط نزديک با کميتهتوانند  عوامل صرفاً میاست که اين قابل فھم اين البته   ٦
ھايی که مکرراً خواھان متحد  تواند پياده شود که مورد حمايت فعاالنۀ کميته زمانی میفقط ما  طرحِ  ھمهٔ  ،لکُ البته، در. دکنن کار

اگر از ! فردا اگر امروز نه،. ھايی که مطمئن ھستيم که اين اتحاد را به وجود خواھند آورد کميته. اند قرارگيرد ساختن حزب بوده
  لنين !يک طريق نه، از طريق ديگر



 



 

 

 

 

  »چه باید کرد؟«مقدمه بر چاپ دوم 
 ١»دوازده سال«گفتار بر مجموعۀ  پيش :به نقل از

  لنين

  

در خارج از کشور منتشر شد؛ و به نقد جناح راست اختصاص  ١٩٠٢است که در اوائل  »چه باید کرد؟«جزوۀ بعدی 
اولین کنگرۀ سوسیال . وجود  داشت یكدارد که دیگر یک گرایش ادبی نبود بلکه در درون سازمان سوسیال دموکرات

را بنیان گذاشت که توسط » روسیه دموکراتسوسیال  انحزب کارگر «برگذار شد که  ١٨٩٨در سال  یكدموکرات
را در بر  »کاررهایی «این اتحادیه گروه . شد نمایندگی می» های روسیه در خارج از کشور دموکرات اتحادیۀ سوسیال«

   .مى گرفت

: در واقع، یک حزب متحد وجود نداشت. توسط پلیس سرکوب گردیدند و قادر به بازسازی نشدند اما اعضای مرکزیت
شیفتگی به جنبش اعتصابی و مبارزات اقتصادی، به برآمد نوع خاصی . اتحاد، هنوز صرفاً یک ایده و یک رهنمود بود

در  ،وقتی گروه ایسکرا. شد اخته میشن» اکونومیسم«از اپورتونیسم سوسیال دموکراتیک انجامیده بود که به عنوان 
 بهاردر . بود محرز شروع به کار کرد، انشعاب بر سر این موضوع یک واقعیت ، در خارج از کشور ١٩٠٠اواخر سال 

خودش را تشکیل و سازمان کرد استعفا » از کشوردمکراتهای روسیه در خارج  اتحادیه سوسیال«، پلخانف از ١٩٠٠سال 
   .»سوسیال دموکرات« ]نام تحت[ – داد

جانبداری » اتحادیه«علیه  گروه پلخانفاز  عمال ،دو گروه آغاز کرد، امااین ، کارش را بطور رسمی، مستقل از ایسکرا
شکست ) ١٩٠١در زوریخ، ژوئن  ،»کراتو دم سوسیال«و  »اتحادیه«در کنگرۀ (برای ادغام این دو تالش . دنمو  مى

ایسکرا بدست تشکيالتى و فعالیت  ماهیت تاکتیکها اختالفات وشرح سیستماتیکی از دالیل » چه باید کرد؟«. خورد
  .دهد می

و همچنین نویسندگان اردوگاه بورژوا لیبرال  ،بلشویکهایعنی مخالفین فعلی منشویکها، غالباً توسط » چه باید کرد؟«
ــ با اینجا در جزوه را این تصمیم گرفتم که از اینرو . دو ش میَعَلم ) و غیره توواریشدر روزنامۀ  ٢کادتها، بززاگالوتسی(

 مضمون در رابطه با .کمی تلخیص، و حذف صرفا جزئیات روابط سازمانی و اشارات پلمیکی ُخرد ــ مجدداً چاپ کنم
  .را به نکات زیر جلب کنمجديد این جزوه الزم است که توجه خوانندگان اساسی 

                                                            
قفط جلد  یليمنتشر شوِد که بدال» دوازده سال«تحت عنوان  ن،ياز آثار لن یمجموعٔه سه جلد کيقرار شد که  ١٩٠٧در سال   ١

 یو انتقاد از آن در کتاب آقا سمينارودن یاقتصاد یمحتوا«: جلد نخست شامل. دندياز جلد دوم به چاپ رس یاول و بخش
 کي«، »کرد؟ ديچه با« ،»سميبراليل یبالھايآزار دھندگان زمستووا و ھان« ،»روس یھا دموکرات اليسوس فيوظا«، »استرووه
 .بود »کيدر انقالب دموکرات یدموکراس اليسوس کيدو تاکت«و  »سکرايزمستووا و طرح ا نيکمپ«، »دو گام به پس شيگام به پ

  .شود در اينجا آورده می »کرد؟ ديچه با«ای بر ھر يک از آثار فوق نوشت که ترجمٔه بخش مربوط به  لنين مقدمه
٢  Bezzaglavtsi منتشر  چيپروکوپوو یريبه سر دب ١٩٠٦تا مه  هيژانواز  ،در سن پترزبورگ تسیبززاگالو یاسيھفته نامه س
  . ملحق شدند Tovarishch شيجناح چپ کادت تووار ۀبه روزنام یبززاگالوتس تربعد. شد یم



»چه باید کرد؟«مقدمه بر چاپ دوم   124 
 

١٣٩٩دى   kandokav.com 

 هست که جزوه را جدا از ربطش با ند اینده میقرار نقد اکنون مورد  همرا » باید کرد؟چه «کسانی که ای  پایهاشتباه 
برای . دهند رار میررسی قمورد ب حزب ما ــ و از منظر امروز، قدیمی ــ در تکاملمعین یک دورٔه  تاریخیِ مشخص شرایط 
بنمایش گذاشته  )شود نمیای  اشارهمنشویکها  کثیر  تعدادِ به (توسط پارووس  ــ بطور برجستهــ این اشتباه مثال، 

یک  موضوِع حول  شآمیز  های غلط و اغراق ایدهراجع به انتشار این جزوه،  پس از کسی که سالها یعنی، . شود می
  .ای نوشت انقالبیون حرفهمتشکل از  سازمان

مان، و  دورۀ تکامِل حزب قصد دارند که ُکل آنها رسند، گویا نویسندگان امروز این اظهارات مضحک به نظر می
یافته و به  دیری است که استحکام ــ و اینک شد بایست برایشان مبارزه می که در زمان خودشان میرا دستاوردهائی 

  .ندیر نادیده بگــ اند  دادهمقاصدشان پاسخ 

ای اغراق کرده، شبیه  در بارٔه ایدۀ سازماِن انقالبیون حرفه) ١٩٠٢و  ١٩٠١در سالهای ( ایسکراامروز گفتن این حرف که 
  ٔبواسطه، روسیهمسلح قدرت نیروهای در بارٔه   اغراق  ٔبواسطهاز جنگ روسیه با ژاپن ــ   بعدها ــ  کردن ژاپنی توبیخ
مجبور بودند همٔه  ندپیروز شمنظور ها ب ژاپنی. است این نیروهاعلیه جنگیدن برای  نياز به تدارکراجع به   اغراق

که آنانی بسیاری از  ،نهمتاسفا. وردندبيامیدان نیروهای روسیه به  حداکثرِ احتمالی لیه حضور عرا  شان نیروهای
ایدۀ که کنند  درک نمیآنها . با موضوع آشنا نیستندو  ندغیرحزبی هستند، ده میقرار قضاوت  ن را موردما حزب

در آن این ایده که  اگر ممکن بودنااین پیروزی . است کسب کردهپیروزی کامل  کی امروزه، ای سازمان انقالبیون حرفه
نکرده  "مبالغه"کوشیدند مانع تحقق آن شوند،  می کسانى که تفهیمِ براى  که ما اگرشد، و  رانده نمی صدرزمان به 

  . بوديم

دقیقاً . ١٩٠٢و  ١٩٠١های  سال طی، ایسکراو سیاست سازمانی  ایسکراهای  تاکتیکاز  است ای خالصه» چه باید کرد؟«
را بخود  ــ ١٩٠٢تا  ١٩٠١از ــ  ایسکرابررسی آرشیو بر هر کسی که زحمت باید این  ؛ و نه بیشتر و نه کمتر» خالصه«یک 
 مسلطعلیه گرایش  ایسکرامبارزۀ آشنایی با ، بدون »خالصه«آن راجع به اما قضاوت . شدباروشن  دهد، می

یک برپایی برای  ،١٩٠٢و  ١٩٠١های  ل در سا، ایسکرا. محض است گویی هآن مبارزه، بیهوددرک اکونومیسم، بدون 
شد و ، چیره آنزمانمسلط گرایش یعنی بر اکونومیسم، و  دجنگی ای توان ویژهبا  ،ای انقالبیون حرفهمتشکل از سازمان 
کلیٔه و ها  بعدی در صفوف ایسکرائیدر رودرویی با انشعاب آنرا بعالوه، . ایجاد کرد ١٩٠٣سال ن سازمان را در نهایتاً آ

  .، بطور کامل حفظ نمود١٩٠٧تا  ١٩٠١-٢، و طی انقالب روسیه، از تنشطوفان و  تشنجات دورۀ

، و محصول برداشت شده،  ها جوانه زده ، و حال که بذر نشسته ىدیریست به پیروز جنگ و حاال که برای این سازمان  
آیا این مضحك !" ای، اغراق کردید از انقالبیون حرفه ىشما بر سِر ایدۀ سازمان": دارند یند و اظهار میآ مردمانی می

  نیست؟

ــ کرات ما را و دم حزب سوسیالحال، . را در نظر بگیرید) ١٩٠٥-٧(انقالب  اول و دو سال و نیمِ  ،انقالبپیش از ُکل دورۀ 
مجبور خواهید آنوقت . ، با سایر احزاب مقایسه کنیدها سیاستدر  ومو تداتشکل ، وحدت ــ از نظر این دوره  ُکل در 

ــ  رولوسیونرها، و غیره-کادتها، سوسیالیست ، از سایرین ــ یعنیتردید هیچ  بی ،جنبه از اینبپذیرید که حزب ما، شد 
شد، و پذیرفته کراتها و دم سوسیالتوسط کلیٔه طرح کرد که رسماً را ای  قبل از انقالب برنامهحزب . است برتر بوده

حزب سوسیال ) ١٩٠٦تا  ١٩٠٥رسماً از ( ١٩٠٧تا  ١٩٠٣از .انشعابی بر سر برنامه ُرخ نداد داده شد،وقتی تغییراتی در آن 
ترین اطالعات راجع به موقعیت درون حزبی را در اختیار عموم  رغم انشعاب در صفوفش، کامل دموکرات، علی

). استکهلمکنگرٔه چهارم یا  کنگرٔه عمومی ،عمومی، کنگره سوم بلشویکصورت جلسات دومین کنگرۀ (گذاشت 
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یک موقت، آزادی دورۀ از  گیری  بهرهتا با د شقادر  ،باحز سایر ااز  تر پیش ،کراتو دم ، حزب سوسیالانشعابرغم  علی
 بر اساس تعدادا ه در کنگره حق نمايندگىسیستم انتخابی و یک  ،مطلوب با یک ساختمان دمکراتیکِ قانونی سازمان 

  .، بسازداعضای سازمان یافته

ــ در حزب دوم  هرچند کهیابید؛  رولوسیونر و نه کادت نمی-حزب سوسیالیستدر شما نمونه اینرا، حتی امروز، نه 
ی مطبوعاترو مقل، باالتر ، و در مقایسه با حزب ما از منابع مالیاستترین حزب بورژوایی  سازمان یافتهو قانونی عمل ــ 
احزاب همٔه دومای دوم را که  انتخاباِت . برخوردار استبمراتب بیشتری  های قانونی برای فعالیت  فرصتو  تر، وسیع

 در  شو گروه ما حزبتشکيالتى بين  وحدتترین شکل از  عالیبطور واضح، آیا  –در نظر بگیرید  اشتندشرکت ددر آن 
  را بنمايش نگذاشت؟ ٣دوما

عالی بسیار شود این است که چه کسی این کار را کرد، چه کسی این وحدت، همبستگی و ثبات  سؤالی که مطرح می
 ــ در ساختن آن بزرگترین سهم را ایفا کرد ایسکراکه ــ ای  حرفه مان آورد؟ همه اینها با سازمان انقالبیونِ  را به حزب

حزب داشته، این هر کسی که دستی در ساختن و داند،  بخوبی میرا کسی که تاریخ حزب ما هر . متحقق شدند
متوجه و بالفاصله فوق را دریابد  نکتهبیاندازد، تا  ، مثال در کنگرۀ لندنکافیست نگاهی به لیست نمایندگان هر گروه

حزب و تبدیل آن برپایی تر از همه برای  که سخت است هستۀ مرکزییعنی همان که این لیست اعضای قدیمی،  شود
  .كار كرد  ،هستاکنون  همچیزی که  به

کرات را و دم که بهترین نمایندگانش حزب سوسیال یکه طبقۀ کارگر بود ن واقعیت مدیون ایالبته اساساً پیروزی آنها 
برای سازماندهی ــ در مقایسه با سایر طبقات در جامعه بیشتری بسیار ظرفیت عینی، از  ساختند، بدالیل اقتصادیِ 

چیزی بیش از یک  توانست ای نمی این شرط ، سازمان انقالبیون حرفهوجود بدون . برخوردار هستندکاپیتالیستی ــ 
تأکید این نکته را مکرراً مورد ، »چه باید کرد؟«. بازیچه، یک ماجراجوئی و یک تابلوی اعالنات محض بشود

که راستینی طبقۀ انقالبی "اش با  از رابطهمنفک ، کند که سازمان مورد حمایتش ، و خاطرنشان میدهد قرارمی
  .ندارد ییامعن  "به مبارزه برمی خیزددانگیخته خو 

اما حداکثر توانائی عینی پرولتاریا برای متحدشدن در یک طبقه، از طریق مردمان زنده و صرفاً بکمک اَشکال مشخص 
 سازمان دیگری هیچبر روسیه حاکم شد،  ۱۹۰۵تا  ١٩٠٠که طی سالهای شرایط تاریخی آن در . شود سازمانی متحقق می

سهم خود را در  ،ای انقالبی حرفهآن . سازدرا بفعلی  »کراتو دم سوسیال انکارگر حزب «قادر نبود که  ایسکرابجز 
ــ که از چارچوب تنگ این کار را  قادر نیستحاال، هیچ قدرت زمینی . یفا کردپرولتاریائی روسیه ا  سوسیالیسم

مبنی بر  سپری شده ش که زماناى  گالیه،  با بعالوه. دساز  اثر بیــ  ه استفراتر رفت ۱۹۰۵تا  ١٩٠٢های  سال "محافل"
برای تضمیِن انجام بودند تا  ناگزیر كه آنزمان کسانى  توسط آنهم  ــ بود اغراق شده جنبش تکاليف مبارزاتىدر  کهاین

  .زیر سئوال برداهمیت دستاوردهای تاکنونی را توان  نمى صحیح آن وظایف مبارزه کنند ــ

، ایسکرا ١٩٠٣، در اواخر ٥١با شروع انتشار شمارۀ (محافل دورۀ ایسکرای قدیم اشاره کردم  من صرفاً به چارچوب تنگِ 
کلمات  – "کند ی جدید جدا میایسکرای قدیم را از ایسکراتفاوت مهمی "به منشویسم چرخید و اعالم نمود که 

این روحیۀ الزم است که ). ی منشویک مورد تایید قرار گرفتایسکراای كه توسط هیئت تحریریۀ  ر جزوهتروتسکی د
دو گام  ،یک گام به پیش«و » چه باید کرد؟«ای ه  جزوه. توضیح داده شودبطور خالصه  خوانندۀ امروز  رایمحفلی ب

                                                            
٣  Duma نام مجلس نمايندگان  
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 خارج فلامحکه در را  ىویرانگر داغ و بعضی اوقات تلخ و  دالتا جاند، م منتشر شدهحاضر  که در مجموعهٔ » به پس
  .کنند ه خواننده عرضه میجریان داشتند، ب از کشور

توانست فقط در یک جنبش  تردید، این چیزی است که می بی. شک این مبارزه جوانب ناخوشایند زیادی دارد بی
شک، رهبران كنونی جنبش کارگری فعلی در  بی. ، ممکن شود]روسیه[ کارگری جوان و ناپخته، در کشور مورد بحث

های محفلی خواهند گسست، و بسیاری از جوانب غیرمهم فعالیت محفلی و  ناچاراً از بسیاری از سنت ،روسیه
 تمرکز  در دورۀ حاضر  ،کراسیو دم وظایف سوسیال عواهای محفلی را از یاد خواهند برد و بدور خواهند ریخت تا بر د

  . کنند

تواند همٔه  ای علنی، می ، در پیوند با فعالیت تودهپرولتاریائی شدن عناصر ی حزب از طریق یکپارچهیاب فقط وسعت
که را کارگران حزب یک و انتقال به . ، ریشه کن سازداند های روحیۀ محفلی را که از گذشته به ارث رسیده مانده پس

توسط شدِن شرایط برای فعالیت علنی،  ، یعنی بمحض فراهم١٩٠٥در نوامبر  که - باشد  هکراتیک سازمان یافتو دمبطور 
شان که عمر ــ قدیمی  ی محفلیِ هاكار  سبكی که درعمل از انتقال  فراهم سازد؛ - اعالن شد ،٤نووایا ژیزنبلشویکها در 

  .گسست کردی ــ بطور غیرقابل برگشت ده بودسرآمب

، اما این امر برای محکوم کردِن روحیۀ محفلی قدیمی کافی نیست؛ اهمیت آن را باید در "سرآمده بودبعمرشان "بله، 
در سایه یک . نددکر ایفا خودشان ضروری بودند و نقش مثبتی ایاِم محافل در . فهمیدشرایط ویژۀ دورۀ گذشته 

کارگران آمد، حزب پدید  روسیهتاریخ جنبش انقالبی  توسط کلّیتشرایطی که در و بخصوص حکومت اتوکراتیک، 
  .دکنرشد  نمی توانستبجز از طریق این محافل سوسیالیست 

و این تقریباً همیشه بر ــ که تعداد بسیار کوچکی از مردم را متحد کردند  اى بستهو تنيده  های  و محافل، یعنی گروه
. جنبش کارگران در روسیه بودندیک مرحلۀ ضروری در تکامل سوسیالیسم و ــ  های شخصی استوار بود مبنای دوستی

 تبدیلوظیفه به یک شان   ، و تداوم فعالیتانپیوندهای محکم بین آنایجاد فل، اکردن این مح با رشد این جنبش، متحد
 از کشور  خارجیعنی در  ،اتوکراسی "ورای دسترس" ،وسخت عملیاتِی سفت گاهیک پایایجاد مستلزم امر این . شد
  .بود

هیچ و  ؛بین آنها وجود نداشتارتباطی  گونه هیچ. به وجود آمدندمحافل در خارج از کشور  اً ضرورت ،بنابر این
از  شان درک ،در آن مرحلۀ معّین ناپذیر بود که لذا اجتنابو  ؛نبود شانباالی سر  ،حزب در روسیه به شکلای  اتوریته

د و ننبرپا ک یپایگاه عملیاتیک  چگونهدقیقاً درک که این ، یعنی ه باشدباهم اختالف داشتجنبش  وظایف عمدۀ
  .دبرسانن یاریُکل مثابه یک چگونه به ساختن حزب ب

توانیم ببینیم که کدام یک از این  امروز، با نظر به گذشته، بوضوح می. بود ناپذیر  بنابراین، مبارزه بین محافل، اجتناب
اما در آن زمان، آنوقت که . ه عملیاتی عمل كنندمحافل واقعاً در موقعیتی قرارداشتند كه بتوانند بمثابۀ یک پایگا

 صرفاً توانست در این باره چیزی بگوید، و اختالفات  كرده بودند، هیچ کس نمی محافِل مختلف كارشان را تازه شروع 
  . در جریان مبارزه حل شود ندتوانست می

                                                            
٤  Novaya Zhizn  ) در سن ١٩٠٥دسامبر  ٣اکتبر تا  ٢٧که از  بود اولين روزنامه علنی بلشويکھا) زندگی جديدبمعنی ،

   .آنرا را بعھده گرفت یسردبير )١٩٠٥اوايل نوامبر ( لنين در بدو بازگشتش به روسيه. دش پترزبورگ منتشر می
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پس کرد و  فل سرزنش امحعلیه ی قدیم را بخاطر دست زدن به یک جنگ مخرب ایسکراوس پارو  بعدتر  آید که یادم می
 ،آن بیانِ و  است؛ یآساناظهارنظر کردن پس از یک واقعه کار . دنمو حمایت  جویانه از سیاست آشتیاز آن واقعه 

بتوان به وسیلۀ آن  تا وجود نداشتهیچ معیاری اوًال، آنموقع . کند میآشکار آن زمان را حاکم بر شرایط ناتوانی در درک 
که در حال حاضر بفراموشی اهمیت بسیاری از آنها، راجع به . رداین یا آن محفل قضاوت ک اهمیتقدرت یا در بارٔه 
 دفاعحق موجودیت خود تا از طریق مبارزه، از خواستند  می آنها ، اغراق شده بود، ولی در زمان خودندا شده  سپرده
کاری  ؛گرفت بایست انجام می که میبود کاری  گیری جهتپیرامون  ،فلابین محود در موجثانیاً، اختالفات . کنند

  .بود جدید شان که در آن زمان برای

چرا که در  ؛در واقع بسیار مهم بودند ،ظاهراً جزئی خاطرنشان کردم که این اختالفاِت ) چه باید کرد؟در (موقع  همان
، ارائٔه یک تعریف از ماهیت عمومی  کار و جنبش دموکراتيکآغاز این کار جدید، در زمان شروع جنبش سوسیال 

تمام مشاجرات بعدی بین سوسیال . توانست تأثیر بسیار اساسی بر پروپاگاندا، آژیتاسیون و سازماندهی بگذارد می
مشاجره بر سر  ،اما در آن زمان. سر موضوعات مشخص بود گیری فعالیت سیاسی حزب بر  دموکراتها متوجٔه جهت

  .بود ــ  در مجموعــ سیاست سوسیال دمکراتیك  کلّیت ایِ  ترین اصول و اهداف پایه یکل

شان  اما آنها منسوخ شدند صرفاً به این خاطر که مبارزه. این محافل نقش خودشان را ایفا کردند و البته منسوخ شدند
 که با یک روحیٔه انقالبیِ  مسائلى کرد؛را در قاطع ترين شکل ممکن برجسته  وسیال دمکراتیكمسائل کلیدی جنبش س

بوجود  در خارج از کشور ،حزبِی گسترده و از این طریق شالودٔه مستحکمی برای فعالیِت  شدند حلناپذیر  سازش
  .آوردند

ند، تنها روی دو نکته تصمیم دارم ا همطرح شد چه باید کرد؟راجع به مسائل خاصی که در بحِث ادبی پیرامون 
، پلخانف اعالم یک گام به پیش دو گام به پس، درست پس از انتشار ۱۹۰۴موقع نوشتن در ایسکرا در . اظهارنظر کنم

 ظهارات دادماپاسخی به آن من نه . و آگاهی سیاسی اختالف داردانگیختگی خود مسئلهٔ بر سر اصول کرد که با من 
علت پاسخ . ها کادبیات منشویتکرار همان حرفها در و نه به باز  )در ژنو ٥در روزنامۀ وپریودصر مختیادداشت یک بجز (

چندان که بود ای  ویژهو بر بیانات از متن جدا شده  خرده گیری بر عباراِت صرفاً پلخانف  ندادنم این بود که انتقاد
  .نکرده بودم  و دقیق فرمولهزيرکانه 

دیده ا منتشر شده بود ــ ن ١٩٠٢ــ که در مارس  را »چه باید کرد؟«ی كلی و روحیٔه حاکم بر جزوه ابعالوه، او محتو 
در ) تکمیل شده بود ایسکراتحریریۀ تنطیم و توسط توسط پلخانف چارچوبش که (نویس برنامۀ حزب  پیش. ه بودگرفت

همه  ، مورد توافقآگاهی سیاسی انگیختگی بارابطه خودپلخانف راجع به بندی  فرمول. منتشر شد ١٩٠٢ژوئن یا ژوئیۀ 
، بر سر این طرح شده من با پلخانف بر سر برنامه، که در جلسۀ هیئت تحریریمخالفت (بود  ایسکراتحریریۀ  اعضای

از فرمول  تر  من فرمول دقیقو اینکه ، کالن بودتولید از بين رفتن توليد کوچک بوسيله  نبود، بلکه بر سر موضوع 
نکته  اینروی  ؛بودعام ن بطور پرولتاریا یا طبقات کارکُ موضع اختالف بر سر نیز و درخواست کرده بودم، را پلخانف 

  ).بودحزب ناب  در از خصلت پرولتاریائی  تعریف محدودتراصرارم بر سر یک 

در کنگرۀ دوم  .نویس برنامه باشد و پیش »چه باید کرد؟«اختالف اصولی بین بر سر توانست  نمیمسئله ابداً نتیجتاً، 
در آنطوریکه  ،و آگاهی سیاسیانگیختگی مارتینف، که آنزمان اکونومیست بود، به نظریات ما دربارۀ خود) ١٩٠٣اوت (

                                                            
٥  Vperyod  ) در ژنو  ١٩٠٥تا ماه مه  ١٩٠٤لشويکھا از دسامبر ببود که توسط نامۀ زيرزمينی  ھفتهيک ) به پيشبه معنی

  .يافت انتشار 
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دو  ،یک گام به پیش«ــ چنانچه در  با او  شان را مخالفتها،  ایسکرائیستآنموقع همٔه . بود، اعتراض کردآمده برنامه 
ها و  بین ایسکرائیستدر اساس  مشاجرهبنابراین روشن است که . تأکید کردم ــ اظهار داشتند »گام به پس
در . ندبودکرده برنامه  نویس و پیش »چه باید کرد؟«متوجه نكات مشترك در را شان  که حمله یی بودها اکونومیست
و ، ــ باال ببرم آمده »چه باید کرد؟«خودم را ــ آنطور که در  های بندی فرمولنداشتم تا  قصدابدا من نیز کنگرۀ دوم 

  .بسازم ای اصول ویژهاز آنها ، یا برسانم و "ای برنامه"سطح به 

ها به یک قطب  این بود که اکونومیست –غالباً نقل شده بعد و از آن موقع به  –برعکس، عبارتی که من بکار گرفتم 
به کالف سردرُگم تبدیل شده بود باز کرد ها  آنچه را که توسط اکونومیست »کرد؟چه باید «گفتم . اند افراطی رفته

همانجا ). ١٩٠٤ژنو   ،١٩٠٣در ، »سوسیال دموکرات روسیه انزب کارگر ح«جلسات کنگرۀ دوم  مراجعه شود به صورت(
ترین  همیشه مستقیممان  گشایی هستیم، مسیِر عمل گرهمشغول سرسختانه خاطر که ه این تأکید کردم که ما درست ب

  .خواهد بود

و غلط  ی استتحریفات اکونومیستجدلِی  تصحیِح  »چه باید کرد؟«: معنی این کلمات به اندازۀ کافی روشن است
در  »چه باید کرد؟«که مقالۀ پلخانف علیه جزوه فزود باید ااینرا هم . فته شودگر چیز دیگری درنظر خواهد بود که 

در اینجا مورد بررسی قرار من استدالالت پلخانف را  ،چاپ نشد، و به این دلیلباز ) سالدو ( ی جدیدایسکرامجموعۀ 
از انتشارات خیلی ممکن است در چون دهم  ها توضیح میروز این وضوع را به خوانندۀ صرفاً این م، بلکه دهم نمی

  .مواجه شود ــ با ارجاعاتی به آنــ ی منشویک

در مطالب نوشتاری، نظریاتم راجع . شود های صنفی مربوط می دومین اظهارنظرم به مسئلۀ مبارزۀ اقتصادی و اتحادیه
به  »چه باید کرد؟«اند، و از اینرو باید تأکید کنم که بسیاری از صفحات  به این موضوع غالباً غلط معرفی شده

 به ویژه، من از بیطرفی . است های صنفی اختصاص یافته مبارزۀ اقتصادی و اتحادیه بسیار زیادِ توضیِح اهمیت 
 ها ــ برخالف ادعاهای بیشمار مخالفانم ــ روزنامهمندرج در  یا مقاالت اتدر جزو  نظر را م، و اینا هها دفاع کرد اتحادیه

  .ام تغییر ندادهبحال زمان تااز آن

الملل سوسیالیست، مرا به این  اشتوتگارِت بین کنگرهٔ سیه و وسوسیال دموکرات ر  انصرفاً کنگرۀ لندِن حزب کارگر 
تر شدن صف  تنها اصِل درست، هرچه نزدیک. قابل دفاع نیست اصلنتیجه رساند که بیطرفی تریدیونیونی بمثابٔه یک 

حزب  هب شان زدنها به حزب و پیوند تر کردن اتحادیه نزدیکدر راستای سیاست ما باید . ها با حزب است اتحادیه
 ؛دنبال شودپیگیرانه و مصرانه ما، دهی های سازمان فعالیتکلیٔه پروپاگاندا، آژیتاسیون و ن سیاست باید در ای. باشد

از  دارند یکه عقاید متفاوت را کسانیآنکه  بگیریم، و بیخودمان برای نظرات  "تاییدی"نکه سعی کنیم فقط آ یب
 .کنیماخراج ها  اتحادیه
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