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 "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
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