ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

دوره ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺳﻴﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ
ٔ
دورۀ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺪود ده ﺳﺎل را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺳﺎل  ۱۸۸۴ﺗﺎ ۱۸۹۴؛ ﮐﻪ دورۀ ﭘﯿﺪاﯾﯽ و ﺗﺤﮑﯿ ِﻢ ﺗﺌﻮری و
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ،در روﺳﯿﻪ ،ﻫﻮاداران »ﮔﺮ ِ
اﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ« ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺪک ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽِ رﺷﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺪون ﺟﻨﺒﺶ
ٔ
ٔ
دوره ﺑﻤﯿﺪان آﻣﺪن ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
دورۀ دوم ،ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۸۹۴ﺗﺎ ۱۸۹۸؛ ﮐﻪ
ٔ
دوره ﮐﻮدﮐﯽ و
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺷﻮرش ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد؛ و اﯾﻦ
ٔ
ِ
اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان و ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯿﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن ،در اﯾﻦ ﺳﻮز ﻣﯽﺳﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎرودﯾﺴﻢ ،ﺑﻪ درون ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮوﻧﺪ؛ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻼﻗﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻗﺪام اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺮد .اﮐﺜﺮ رﻫﺒﺮان ،ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ "ﺳﻦ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ" ــ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ن.
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻠﻔﺴﮑﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﺮﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ــ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎن،
ٔ
ِ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی ﻣﯿﺪان را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ،داﻣﻨﮥ
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽﺷﺎن را ﺑﺎ ﻫﻮاداری از ﻧﺎردﻧﺎﯾﺎ وﻟﯿﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن،
ٔ
ِ
ﺷﻮق ﻣﻔﺮط ،ﺗﺮورﻳﺴﺖﻫﺎى ﻗﻬﺮﻣﺎن را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﭘﺸﺖﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻦِ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪﺷﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎی اول ﺟﻮاﻧﯽ ،ﺑﺎ
آن ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺟﺬاب از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺒﺎرزهای ﺿﺮوری ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ ﻓﺮدی ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎرودﻧﺎﯾﺎ وﻟﯿﺎ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی ﺟﻮان
ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺣﺘﺮام ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ،رﻫﺒﺮان ﺟﻮان را وادار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﺷﺎن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ ،ادﺑﯿﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺸﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،و از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎرودﻧﯿﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ درون ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ "ﺑﺮای
ﻟﺤﻈﻪای" ،ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ــ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺮ راهﺷﺎن را روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ــ و ﯾﺎ وﻇﯿﻔﮥ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﺗﻮﮐﺮاﺳﯽ را
از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۱۸۹۸ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی
اﯾﻦ دوره ﺑﻮد.
دوره دوم ﺑﺮﯾﺪ .اﯾﻦ دوره،
دورۀ ﺳﻮم ــ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﯾﺪﯾﻢ ــ در ﺳﺎل  ۱۸۹۷آﻣﺎده ﺷﺪ و ﻗﻄﻌﺎً در ﺳﺎل -۱۸۹۸) ۱۸۹۸؟( ﮐﺎﻣﻼً از
ٔ
ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ،اﻧﺤﻼل و ﺗﺰﻟﺰل ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﻃﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪا دورﮔﻪ ﻣﯽﺷﻮد! ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در اﯾﻦ دوره،
ﺻﺪای ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ روﺳﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ دورﮔﻪﺷﺪن و ُﻧﺖ ﻏﻠﻂ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺮد ــ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت آﻗﺎﯾﺎن اﺳﺘﺮووه
و ﭘﺮوﮐﻮﭘﻮوﯾﭻ  ،ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻒ و ﺑﺮدﯾﺎﯾﻒ و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و.ای .ن ،و ر.م.،ب .ﮐﺮﯾﭽﻔﺴﮑﯽ و ﻣﺎرﺗﯿﻨﻒ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ رﻫﺒﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ؛ ِ
ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ رﺷﺪش اداﻣﻪ ﻣﯽداد و ﮔﺎﻣﻬﺎی
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ .ﻣﺒﺎرزۀ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ درون اﻗﺸﺎر ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺎرﮔﺮان راه ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و در ﺗﻤﺎم روﺳﯿﻪ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻫﻤﺰﻣﺎن ،اﺣﻴﺎى روح دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ِ
ﺧﯿﺰش ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ،ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورد؛ در اﯾﻦ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻫﺒﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﻌﺖ و ﻗﺪرت
اﯾﺎم ،در ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﺗﯿﭗ دﯾﮕﺮی ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ــ آن ﺗﯿﭗ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت
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"ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ــ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻫﺮﻗﺪر ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
از آﻧﺎن ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﯿﺰ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .رﻫﺒﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری
ِ
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ُﭘﺮ
)"آزادی اﻧﺘﻘﺎد"( و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻞ )"ﺑﺪویﮔﺮاﯾﯽ"( ﻋﻘﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ

آب و ﺗﺎب ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاداران ﺑﺮﻧﺘﺎﻧﻮ ١در ادﺑﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،و

دﻧﺒﺎﻟﻪروان در ادﺑﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﯾﺪﯾﻮﻧﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ »ﮐﺮدو« ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮادرآﻣﺪن ﮐﺮد،
ﺑﻮﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ "روشﻫﺎی ﺑﺪویِ " ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاتﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﯿﺎی ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻏﯿﺮﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻪ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ راﺑﻮﭼﯿﻪ
دﻟﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ "ﺗﺎرﯾﺨﯽ" ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ "روح" اﯾﻦ دوره را ــ ﺑﻄﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ــ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻰ دﻫﺪ ٢.اﯾﻦ
ﻧﻪ ر.م .ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺮﯾﭽﻔﺴﮑﯽﻫﺎ و ﻣﺎرﺗﯿﻨﻒﻫﺎی ﺑﺎدﻧﻤﺎ ٣ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف و ﺗﺰﻟﺰل را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻨﺪ ،و آﻣﺎدﮔﯽﺷﺎن را ﺑﺮاى اﻣﺘﯿﺎز دادن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنِ "اﻧﺘﻘﺎدى" و "اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ" و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺨﺼﮥ
اﯾﻦ دوره ،ﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿ ِﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎ ِر ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان "ﻣﻄﻠﻖ" ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ُﺧﺮدهﮐﺎرى ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ
رد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ "ﻋﺒﺎرات ُﭘﺮ آبوﺗﺎب" ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺒﺘﺬلﮐﺮدنﺷﺎن
ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﺑﻮد .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﻦ دوره زﯾﺎد در ﺑﻨﺪ ّ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽِ ﺟﺎﻣﻊ را از دﺳﺖ داد و ﺑﻪ ﻣﻌﺠﻮن درﻫﻢﺑﺮﻫﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﮐﺘﺎب درﺳﯽِ ﺗﺎزۀ آﻟﻤﺎﻧﯽ" ،آزاداﻧﻪ" رﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ؛ "ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ" دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺳﯿﻊ و ﭘﺮاﻧﺮژیﺗﺮی
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺮﺣﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ "ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ"،
ٔ
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن رزﻣﻨﺪهای از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺑﻮد؛ اﯾﺪۀ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب
ٔ
ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل "دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ" ﺑﻮد.
اﺷﮑﺎﻟﯽ از "ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ" و ﺑﺎزی
ٔ
دوره ﭼﻬﺎرم )ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ( ﺷﺮوع
دوره ﺳﻮم ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ
اﻳﻨﮑﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ
ٔ
ٔ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .ﻣﺎ در ﺣﺎل ﮔﺬار از ﺣﻮزه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺣﺎل و ﺑﺨﺸﺎً آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ .وﻟﯽ ﻗﻮﯾﺎً
دوره ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴ ِﻢ رزﻣﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ٬ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺳﯽ از اﯾﻦ
اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ
ٔ
ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻘﺐداران اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن راﺳﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ
"ﺗﻌﻮﯾﺾ" ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ "ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ" و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻓﻮق ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ :ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺮد؟ ﻣﺨﺘﺼﺮاً اﯾﻨﻄﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﻢ:
دوره ﺳﻮم ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ
ٔ
ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ٔ

 L. Brentano ١اقتصادان بورژوای آلمانی و مدافع باصطالح »سوسياليسم دولتی« که میکوشيد ثابت کند که برقراری برابری
اجتماعی در چارچوب سرمايهداری ،و از طريق اصالحات و آشتی بين منافع کاپيتاليستھا و کارگران امکانپذير است .برنتانو و
پيروان وی با عبارتپردازیھای مارکسيستی ماھيّت واقعی خود را پردهپوشی میکردند و میکوشيدند جنبش کارگری را تابع
منافع بورژوازی کنند.
 ٢میتوانستم با اين ضربالمثل آلمانی ھم جواب بدھم Den Sack schlägt man, den Esel meint man :آدم به
خورجين ميزنه ،اما منظورش زدن خره! نه تنھا رابوچيه دلو بلکه تودۀ وسيعی از کارگران عملی ]اھل عمل ،پراتيسينھا[
و تئوريسينھا نيز که جذب جريان ُمدروز ــ يعنی "انتقاد" ــ شده بودند ،در بار ٔه مسئلۀ خودانگيختگی دچار سردرگمی شدند ،و با
رویبرگردان از سوسيال دموکراسی ،به مفھوم تريديونيونيستی از وظايف سياسی و تشکيالتیمان رويکرد نشان دادند .لنين
 Weathercock ٣بادنما  -وسيله کوچکی است که بر فراز بلندی يا ساختمان نصب می کنند تا جھت باد را ببينند.
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