١
دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ و "آزادی اﻧﺘﻘﺎد"

اﻟﻒ ـ ـ ﻣﻨﻈﻮر از "آزادی اﻧﺘﻘﺎد" ﭼﯿﺴﺖ؟
زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ واژهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺸﺎﺟﺮات ﻣﯿﺎن
“آزادی اﻧﺘﻘﺎد“ ﺑﯽﺷﮏ ُﻣﺪروزﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎر
ٔ
ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود .در ﻧﮕﺎه اول ﭼﯿﺰی ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﻰ از
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی
ٔ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺸﺎﺟﺮه ،ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادى اﻧﺘﻘﺎد ﺷﻮد .آﯾﺎ از اﺣﺰاب ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺻﺪاﻳﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ـــ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ آزادیِ ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ـــ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪهاﺳﺖ؟ ١ﻫﺮ ﻧﺎﻇﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎ ِر
ُﻣﺪروز ]آزادی اﻧﺘﻘﺎد[ را ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﺬری ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺷﻨﻮد وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ُﮐﻨﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯽ

ﻧﺒﺮده ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ “ﯾﮏ ﭼﯿﺰی در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ“؛ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ،آﺷﮑﺎرا ﯾﮑﯽ از آن ﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺳﻮم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ،ﺑﻤﺮور و در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺰو ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻋﺎماﻻﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ.

در واﻗﻊ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دو ﮔﺮاﯾﺶ ،درون ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ٢ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺰ ِاع ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ،ﮔﺎه ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻌﻠﮥ ُﭘﺮﻓﺮوﻏﯽ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه ،و ﮔﺎه ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺸﺘﻪ و در زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘ ِﺮ “ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﺶ

ﺑﺲ“ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮن ﮔﺮاﯾﺶ “ﻧﻮﯾﻦ“ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴ ِﻢ “ﻣﻄﻠﻖﮔﺮای دﮔﻤﺎﺗﯿﮏ“ ،ﺑﺮﺧﻮرد "اﻧﺘﻘﺎدى" را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﺎ وﺿﻮح ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻠﺮاﻧﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ١توضيح :اکونوميستھا جناح انقالبيون را به مطلقگرايی محکوم میکردند و در عوض خود را “انتقادپذير“ و قائل به “آزادی
انتقاد“ میدانستند .لنين میخواھد بگويد که “آزادی انتقاد“ يافته اينان نيست و در قانون اساسی اکثر کشورھای اروپايی چنين حقی
تضمين شده و تا بحال ھيچ حزب مترقی و انقالبی نيز به آن اعتراضی نکرده است .پس موضوع چيست که وقتی اينان به
انقالبيون میرسند ،مسئله “آزادی انتقاد“ را پيش میکشند؟
 ٢اتفاقا در تاريخ سوسياليسم نوين اين تقريبا ً يک پديدۀ منحصر به فرد و در نوع خود بیاندازه تسالبخش است که کشمکش بين
جريانات مختلفِ جنبش سوسياليستی جھانی شدهاست .در گذشته ،مباحثات ميان السالیھا ) (Lassalleansو ايزناخيستھا
) ،(Eisenachersميان گديستھا ) (Guesdistsو پُسييبيليستھا ) ،(Possibilistsميان فابينھا ) (Fabiansو سوسيال-
دمکراتھا ،بين نارُدنايا ولياھا ) (Narodnaya Volyaو سوسيال-دمکراتھا در دايرۀ مباحثات صرفا ً ملی دور میزد و
خصوصيات صرفا ً ملی را منعکس مینمود و باصطالح در سطوح گوناگونی روی میداد .در حال حاضر )آنطور که آشکار
است( فابينھای انگليس و مينيسترياليستھای ) (Ministerialistsفرانسه ،برنشتاينیھای آلمان و ناقدين روسی ھمه از يک قماش
بودند ،ھمه يکديگر را میستايند ،از يکديگر میآموزند و متفقا ً عليه مارکسيسم “دگماتيک“ اسلحه برمیگيرند .آيا در اين نخستين
مبارز ٔه واقعا ً جھانی عليه اپورتونيسم سوسياليستی ،احتمالش ھست که سوسيال دموکراسی انقالبی جھانی به حدی قوی شود که
جلوی ارتجاع سياسی را که ديرزمانی است در اروپا فرمانروايی کرده ،بگيرد؟ لنين
توضيح :السالیھا ،پيروان السال بودند که »اتحاديۀ عمومى کارگران آلمان« را در سال  ١٨۶٣تأسيس کرده بود .السالیھا موافق
مبارزه مسالمتآميز و گذار تدريجی به سوسياليسم بودند .مارکس السالیھا را شديداً مورد انتقاد قرار داد .ايزناخيستھا که خود
را طرفداران مارکس مى دانستند در سال  ١٨۶٩در کنگرهای که در شھر ايزناخ تشکيل شد به رھبری ليبکنخت و ِب ِبل» ،حزب
کارگران سوسيال دموکرات آلمان« را که گرايش انقالبی داشت ،تأسيس نمودند .بين اينان با السالیھا مبارزۀ شديدی جريان داشت
ولی با غليان جنبش کارگری و تشديد فشار حکومت ،اين دو حزب در کنگرهای که در سال  ١٨٧۵در شھر گوتا تشکيل شد ،در
»حزب کارگران سوسياليست آلمان« متحد شدند.
گديستھا گرايشی بود که در سال  ١٨٨٢پس از سقوط حزب کارگر فرانسه به وجود آمد و در سال  ١٩٠١حزب سوسياليست
فرانسه را که گرايش انقالبی داشت بنيان نھاد .پسيبيليستھا يک جريان اصالحطلب بودند .اين دو گروه پس از کشمکشھای
فراوان ،باھم در يک حزب متحد شدند.
فابينھا در سال  ١٨٨۴در انگلستان شروع به فعاليت کردند و خواھان انتقال مسالمتآميز از کاپيتاليسم به سوسياليسم بودند.
نارُدنايا ولياھا در سال  ١٨٧٩توسط جوانان سوسياليستی تاسيس شد که با توسل به ترور قصد براندازی امپراتوری روسيه را
داشتند .و مينيسترياليستھا کسانی بودند که طرفدار دولت و حکومت وزرا بودند .برنشتاينی ھا کسانی بودند که از عقايد ادوارد
برنشتاين آلمانی طرفداری میکردند .رزا لوکزامبورگ در کتاب “رفرم اجتماعی يا انقالب؟“ ايدهھای رفرميستی او را به نقد کشيد.
منتقدين روسی ،اشاره به استرووه ،بولگاکف و ديگرانی است که در مطبوعات علنی بر ضد مارکسيسم انقالبی قلم میزدند.

10

چه بايد کرد؟

ِ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب رﻓﺮ ِم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪل ﺷﻮد“ ،ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ اﯾﻦ
“ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺣﺰب
ٔ
ﭘﺎﯾﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠﻰ از دﻻﯾﻞ و ﻧﻈﺮﯾﺎت “ﻧﻮﯾﻦ“ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ .او اﻣﮑﺎنِ ﻗﺮاردادن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ٔ
واﻗﻌﯿ ِ
ﺖ ﻓﻘﺮ
ﻋﻠﻤﯽ و ﺿﺮورت و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺗﺤﻘﻖ آن را ـــ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ــ اﻧﮑﺎر ﮐﺮد.
ّ

ِ
روﻧﺪ ﭘﺮوﻟﺘﺮﯾﺰه ﺷﺪن و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﻔﻰ ﮐﺮد ،و ﺣﺘﯽ ِ
ﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم “ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ“ را
ﻓﺰاﯾﻨﺪه،

اﯾﺪه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ ،وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و
ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد؛ او ٔ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪ ،و ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻤﯿﻘﺎً دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ــ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ارادۀ اﮐﺜﺮﯾﺖ اداره ﻣﯽﺷﻮد ـــ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮد و اﻟﯽ آﺧﺮ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﻄﻌﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل-رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺸﯽ
از اﯾﻨﺮو،
ٔ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎُ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﯽ ،از ﮐﻠﯿﮥ اﯾﺪهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻮرژواﯾﯽ .ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻘﺪی از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ،از ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺰوات ﻣﺘﻌﺪد ،و
ﺳﺮﻳﺎﻟﻰ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﺘ ِﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده،
ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ “اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻮﯾﻦ“ در
٣
ﮐﻠﻪ ژووه ٤ﺳﺮﺑﺮآورده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮔﺮ ِ
اﯾﺶ ﻧﻮﯾﻦ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﻨﺮوا از درون ٔ

رﺷﺪ و ﺷﮑﻞﮔﻴﺮى ﻧﺪاﺷﺖ ٬ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﮐﺎﻟﺒﺪ ادﺑﯿﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ِ
اﻧﺘﻘﺎد ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ ٥و دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖِ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﺑﺎ
و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ .اﮔﺮ
ِ
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
آوازه ﻗﺪﯾﻤﯽاش را
زﺣﻤﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ “روش ﻧﻮﯾﻦ“ را ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﻌﻼوه ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ آن
ﺟﺪﯾﺖ زﯾﺎد،
ٔ
ٔ

“ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻰ رﺳﺪ“ ٬٦ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﮑﺎﻣﻞﺗﺮﺑﻮد ،ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻓﻮرا “ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ درآورﻧﺪ“
آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻗﺐ آن .ﻣﯿﻠﺮاﻧﺪ ٧ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ درﺧﺸﺎن از ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺴ ِﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داد ،ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ و وﻟﻤﺎر

٨

ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ و ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع و ﺳﺘﺎﯾﺶ از او ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،اﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎٌ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﺰب
ﻃﺮﻓﺪار رﻓﺮم اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮأت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻋﻠﻨﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪاى ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﺋﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ! اﮔﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،در اﺳﺎس ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻮ
ﺳﻠﻄﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﯾﮏ وزﯾﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻮرژواﯾﯽ را ﺑﺎ ﻧﻄﻖﻫﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ٔ
ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺳﺎزد؟! ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ژاﻧﺪارمﻫﺎ ــ آﻧﻬﻢ ﺑﺮای ﺻﺪﻣﯿﻦ و ﻫﺰارﻣﯿﻦ ﺑﺎر ـــ
ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽِ ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را اﻓﺸﺎ ﮐﺮده ،در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟! ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎً در ﺗﻬﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺰاری
ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﻌﻼ اﺳﻤﯽ ﺑﺠﺰ ﻗﻬﺮﻣﺎنِ ﭼﻮﺑﻪدار ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ٩ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؟! ﭘﺎداش
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿ ِﺮ ﻋﺮﯾﺎن و ﺧﻮدﺗﺨﺮﯾﺒﯽِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢِ ،
ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ،و ﭘﺎداش اﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﺸﺎﻧﯿﺪنِ آﮔﺎﻫﯽ
ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ٔ
 ٣مينروا ) (Minervaھمان آتنا به زبان رومی میباشد که يکی از دوازده خدايان جھان باستان است .او الھه عقل و ھنر بود.
وی را در تمام يونان می پرستيدند و به خصوص در آتن مورد ستايش بود زيرا آتنیھا او را الھه و حامی شھر خود می شمردند و
نام آتن نيز از کلمه آتنا گرفته شده است .بعدھا روميان نيز او را به اندازه يونانيان مورد پرستش قرار دادند .گفته میشود مينروا
از درون کل ٔه پدر خود )ژوپيتر( زاده شدهاست.
ی خدايان بود.
خدا
ژوپيتر
 ٤در اساطير رومی ،ژووه ) (Joveيا
ِ
 Eduard Bernstein (6 January 1850 – 18 December 1932) ٥از رھبران رفرميست حزب سوسيال دموکرات
آلمان
 ٦انگلس ،ديباچۀ ھجدھم برومر لوئى بناپارت ،مارکس
 Alexandre Millerand ( 10 February 1859 – 6 April 1943) ٧سياستمدار فرانسوی
 Georg von Vollmar (March 7, 1850 – June 30, 1922) ٨سياستمدار سوسيال دموکرات آلمانی
knouteur, pendeur et deportateur ٩
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ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ ﺗﻮدهﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ـــ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﺎﻟﻮدهای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ـــ ﻃﺮحﻫﺎی
ُﭘﺮزرقوﺑﺮق ﺑﺮاى رﻓﺮمﻫﺎی ﺣﻘﻴﺮ اﺳﺖ؛ در واﻗﻊ آﻧﻘﺪر ﺣﻘﻴﺮ ﮐﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪاً ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ را ﻧﺒﻨﺪد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ “اﻧﺘﻘﺎدی“ ﻧﻮﯾﻦ در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ــ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ــ ﺷﮑﻞ
ﺟﺪﯾﺪی از اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻣﺎ اﺷﺨﺎص را ﺑﺎ اوﻧﯿﻔﻮرم ﻣﺠﻠّﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻟﻘﺎب دﻫﻦ ُﭘﺮﮐﻨﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را از روی اَﻋﻤﺎلﺷﺎن و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آن واﻗﻌﺎ ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﻀﺎوت
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ “آزادی اﻧﺘﻘﺎد“ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آزادی ﺑﺮای ]راهاﻧﺪازی[ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ در
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و آزادی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ اﺻﻼﺣﺎت ،و آزادی ﺑﺮای ورود
اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻪ درونِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
“آزادی“ ﮐﻠﻤﮥ واﻻﯾﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﯾ ِﺮ ﭘﺮﭼﻢ آزادیِ ﺻﻨﻌﺖ ،ﯾﻐﻤﺎﮔﺮاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮﭘﺎﺷﺪهاﺳﺖ ،زﯾ ِﺮ ﭘﺮﭼﻢ آزادیِ ﮐﺎر،
ِ
ﮐﺎذب ذاﺗﯽ را در ﺧﻮد دارد.
ﮐﺎرﺑﺮد اﻣﺮوزﯾﻦِ ﮐﻠﻤﮥ “آزادی اﻧﺘﻘﺎد“ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﭼﭙﺎول ﺷﺪهاﻧﺪ.
ُ

آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺳﻮق دادهاﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادیِ ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﻮﯾﻦ در ﮐﻨﺎر
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻈﺮات ﺗﺎزه ﺑﺠﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی “زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی اﻧﺘﻘﺎد“ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻃﺒﻞ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در راﻫﯽ ُﭘﺮ ﺗﻼﻃﻢ و دﺷﻮار ــ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ــ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽروﯾﻢ .دﺷﻤﻨﺎن ،از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﺤﺎﺻﺮهﻣﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً داﺋﻢ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ِ
آﺗﺶ آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ

آزاداﻧﻪ ﺧﻮد ،و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻳﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﻘﺐﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺑﺎﺗﻼق ﺑﻐﻞدﺳﺖﻣﺎن،
ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿ ِﻢ
ٔ
ِ
ﮔﺮوه ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎص ﺟﺪا ﮐﺮده و ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺠﺎی
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪاش از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺳﺮزﻧﺶﻣﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را
ٔ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﯾﻢ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ درون ﺑﺎﺗﻼق ﺑﻐﻠﻄﯿﻢ! و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶﺷﺎن ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ

ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ“ :ﻋﺠﺐ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهای ﻫﺴﺘﯿﺪ! ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ آزادی ﻣﺎ ﺑﺮای دﻋﻮت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ راه ﺑﻬﺘﺮ
را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟“ آه ،ﺑﻠﻪ ،آﻗﺎﯾﺎن! ﺷﻤﺎ آزادﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ آزادﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ درون ﺑﺎﺗﻼق؛ در واﻗﻊ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺗﻼق اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ از
دﺳﺖﻣﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻐﻠﻄﯿﺪ .ﻓﻘﻂ دﺳﺖ از ﺳ ِﺮ ﻣﺎ ﺑﺮدارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ آوﻳﺰان ﻧﺸﻮﻳﺪ و ﮐﻠﻤﮥ واﻻی
آزادی را ﻧﯿﺎﻻﯾﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ “آزادﯾﻢ“ ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ،و آزادﯾﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺗﻼق ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ
ِ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺗﻼق ﭼﺮﺧﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ!
ﺟﻠﻮی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ب -ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ "آزادی اﻧﺘﻘﺎد"
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﻌﺎر )"آزادی اﻧﺘﻘﺎد"( اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﮥ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ )ﺷﻤﺎرۀ  (۱۰ـــ ارﮔﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ
دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی روﺳﯿﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرـــ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ
ٔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ" :آﯾﺎ اﺗﺤﺎد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات روﺳﯿﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
ٔ
از روﺳﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟"] ،ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮدش اﯾﻦ اﺳﺖ[" :ﺑﺮای اﺗﺤﺎد اﺳﺘﻮار ،آزادی اﻧﺘﻘﺎد ﻻزم اﺳﺖ"
)ص .(۳۶

کندوکاو ١٠
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از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ،دو اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺻﺮﯾﺢ زﯾﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد (۱) :راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ،ﮔﺮ ِ
اﯾﺶ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻣﻼً زﯾﺮ ﺑﺎلوﭘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ) (۲راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﺑﺮای اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺳﯿﻪ
اﺳﺖ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ "ﺑﻮﯾﮋه" از "ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﺴﮑﺮا و زارﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽِ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻧﺘﺎﯾﻦ و ژﯾﺮوﻧﺪ در ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ.

١٠

ﮐﺮﯾﭽﻔﺴﮑﯽ ١١ﺳﺮدﺑﯿﺮ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

"آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺻﻔﻮف ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،درﺑﺎرۀ ﻣﻮﻧﺘﺎﯾﻦ و ژﯾﺮوﻧﺪن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﺮف ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻤﺎن
ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﯿﺰى ﻋﺠﯿﺐ از ﻗﻠﻢ ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ .ﻣﻮﻧﺘﺎﯾﻦ و ژﯾﺮوﻧﺪن ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن
ٔ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دو ﺧﻮی و ﺧﺼﻠﺖ ،ﯾﺎ دو ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﮑﺮى ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدﻧﺪ ٬ﺑﻠﮑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ – در ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻮرژوازی ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ .اﻣﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺰاﻋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮐﻠﯿﺖاش ،و در ﻫﻤ ٔﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﺶ )ﺗﺎﮐﯿﺪ
از ﮐﺮﯾﭽﻔﺴﮑﯽ اﺳﺖ( ،از ﺟﻤﻠﻪ ُﭘﺮﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯽﻫﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاش ﺑﺮای
رﻫﺎﯾﯽِ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ) ".ص ۳۲و (۳۳

ادﻋﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ! آﯾﺎ ﮐﺮﯾﭽﻔﺴﮑﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ــ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده ـــ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﺮوﯾﺞ و
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺴﻢ ،در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،در درونِ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ ﯾﮏ ﻗﺸﺮ
"آﮐﺎدﻣﯿﮏ" ﺑﻮده اﺳﺖ؟ و ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮش را از ﮐﺠﺎ آورده ﮐﻪ " ُﭘﺮﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯽﻫﺎ" ﻧﯿﺰ از
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ِ
دﻓﺎع ﻗﺎﻃﻊ از "

ُﭘﺮﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯽﻫﺎ" ﻣﺘﮑﻰ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ " ُﭘﺮﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯽﻫﺎ" راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺗﮑﺮارﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ دﻟﯿﻠﯽ اراﺋﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ آﯾﺎ "ﺳﻄﺤﯽ"ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ راﺟﻊ ﺑﺨﻮدﺷﺎن ،در
ﻣﻮﻋﻈﻪ اﺧﻼﻗﯽ" ﺑﻌﺪی او راﺟﻊ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ،ﯾﺎ دو ﻣﺴﻴ ِﺮ
ﮐﻠﯿﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﺳﻄﺤﯽﺗﺮ از "
ٔ
ٔ
ﺑﺎره ّ
ِ
ﻣﺘﻀﺎد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ" :ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،آزادی ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎد را ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﻰ ﮐﺎﻣﻼ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻨﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ "ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ"
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و دﻗﻴﻘﺎ
ٔ
ﭼﻘﺪر ﻣﺨﺮب اﺳﺖ" )راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ص (۳۴-۳۵
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ِ
ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﺮﯾﭽﻔﺴﮑﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﻰ
ﮐﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ِ
روش "اﯾﻠﻮواﯾﺴﮑﯽ"  ١٢ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ] .ﯾﻌﻨﯽ[ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺣﺪت،

 ١٠در سرمقالۀ شمارۀ دوم ايسکرا )فوريه سال  (١٩٠١دو گرايش موجود در پرولتاريای انقالبی )جريان انقالبی و اپورتونيستی(
با دو جريان موجود در بورژوازی انقالبی در سدۀ ) ١٨ژاکوبن  -معروف به مونتاين  ، Mountainو ديگری
ژيرونديست  ( Girondistمقايسه شدهاند .نگارندۀ اين مقاله پلخانف است .گفتگو دربارۀ »ژاکوبنيسم« در سوسيال دمکراسی
روسيه ھنوز ھم باب طبع کادتھا  Cadetsو بزاگالويستھا  Bezzaglavtsiو منشويکھا است .ولی اينکه پلخانف چطور به
اينجا رسيد تا برای نخستين بار اين مفھوم را عليه جناح راست سوسيال دمکراسی بکاربگيرد ،آنان ترجيح ميدھند سکوت کنند يا
فراموشش نمايند .لنين )اين زيرنويس را لنين به چاپ  ١٩٠٧اين نوشته افزودهاست(.
توضيح :کادتھا يک جريان بورژوا ليبرال و سلطنتطلب بودند .بزاگالويستھا ،مؤسسين و کارکنان مجلۀ »بس زاگالويا Bes
 «Zaglaviyaبودند.
 Zaryaزاريا يک مجلۀ علمی و سياسی مارکسيستی بود که در سالھای  ١٩٠١-١٩٠٢از طرف ھيأت تحريريۀ ايسکرا در
اشتوتگارت چاپ و منتشر میشد.
B. Krichevsky ١١
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وﯾﮋه ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ
در ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ،و ﺗﻔﺮﻗﻪ ،در ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ٔ
دو ﮐﺸﻮر ﺑﭙﺮدازﯾﻢ! ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺮ ِ
اﯾﻂ ﻧﯿﻤﻪاﺳﺘﺒﺪادیِ ﻧﻈﺎﻣﯽ را در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻤﻬﻮری
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ! و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿ ِﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﻤﻮنِ ﭘﺎرﯾﺲ ]در ﯾﮑﯽ[ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮنِ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﯿﺎت و اﻧﮑﺸﺎف اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر ﺑﭙﺮدازﯾﻢ! و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﮐﻪ
ﺿﺪﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ] ١٣در دﯾﮕﺮی[ ،و ﯾﺎ
ٔ
"رﺷﺪ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن" ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﺒﺎرزۀ ﭘﺮ ﺗﺐوﺗﺎﺑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮأم ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ؛ آﻧﻬﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ )ﻣﻮﻟﺒﺮﮔﺮ ،دورﯾﻨﮓ ،١٤ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﮐﺎﺗﺪر،(١٥
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ )ﻻﺳﺎل( و ﻏﯿﺮه] .ﺧﻴﺮ![ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ زاﺋﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن دﻋﻮا دارﻧﺪ زﻳﺮا
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ٬آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﭽﻪﻫﺎى ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ژرفاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ،ﺑﻤﻨﻈﻮر "ﺑﻄﻼن" واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻓﺎع از ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﻳﻨﻰﻫﺎ را
ﻳﮑﺴﺮه ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯽﻫﺎ ﻣﺘﮑﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﯽ و ﺣﺘﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی اﺳﺖ زﯾﺮا
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯽﻫﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ روی ﭘﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎران آﻟﻤﺎﻧﯽ )و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﺎً ﺑﻌﻀﯽ از اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی روس؛ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ،ﺷﻤﺎرۀ ۳-۲
ٔ
ص  .(۸۴-۸۳اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ "ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﻮدن" ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ – ﺟﺪا از اﻫﻤﯿﺖ "ﺗﺎرﯾﺨﯽ" آن )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ُﻧﺰدرﻳﯿﻮﻓﯽ – (١٦ﺻﺮﻓﺎ
ِ
ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻮتﮔﺬاﺷﺘﻦِ واﻗﻌﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﮔﻮار ،از ﻃﺮﯾﻖِ
اﻇﻬﺎرات ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﺑﺪاً در ﺻﺪد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺮﯾﭽﻔﺴﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎنِ ﻣﺘﻨﻮع "آزادی اﻧﺘﻘﺎد" ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ
ﺣﻀﻮر " ُﭘﺮﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯽﻫﺎ" ﻫﻨﻮز در ﺻﻔﻮف ﺣﺰب آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی" ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ را رد ﮐﺮد ـــ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﻟﻮﺑﮏ را
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﻫﺎﻧﻮور ١٧را ـــﮐﻪ "
ٔ
ﻧﺪه اﺧﻄﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑﻮد ،ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ .در
)ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از زﺑﺎن دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد( و درﺑﺮﮔﯿﺮ ٔ
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،از ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺰب آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺠﺎ ﺑﻮد؟ و آﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
رد
ﻣﺸﺨﺺ ،ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﺑﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﺰاع ﺧﻮب ﺑﻮد؟ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮنِ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ّ
ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺴﻢ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺰب آﻟﻤﺎﻧﯽ دو ﺑﺎر ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺴﻢ را رد ﮐﺮد ،واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻧﮑﺎرش
 Ilovaisky ١٢مورخ و مؤلف بسياری از کتب تحصيلی در رشتۀ تاريخ ،در روسيه قبل از انقالب بود .در اين کتابھا ،تاريخ
بطور عمده شامل عمليات شاھان و سرداران بود و روند تکامل تاريخی ،فرعی و تصادفی توضيح داده میشد.
 ١٣قانون ضدسوسياليستھا در سال  ١٨٧٨در آلمان وضع شد .به موجب اين قانون تمام سازمانھای حزب سوسيال دموکرات و
سازمانھای تودهای کارگری و مطبوعات کارگری غيرقانونی اعالم شدند ،مطبوعات سوسياليستی توقيف گشتند و اعضای حزب
سوسيال دمکراسی مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند .اين قانون در سال  ١٨٩٠لغو شد.
 ١٤ھنگامی که انگلس به دورينگ  Dühringحمله کرد عدۀ زيادی از نمايندگان سوسيال دموکرات آلمان متمايل به نظريات
دورينگ بودند و در کنگرۀ حزب از ھر طرف ،حتی علنا ً و آشکارا انگلس را متھم ساختند که خشن و بیتحمل است و در پلميک
نارفيقانه برخورد میکند و غيره و غيره .موست  Mostو طرفداران او )در کنگرۀ  (١٨٧٧قطعنامهای پيشنھاد کردند که مقاالت
انگلس ديگر در مجل ٔه ») Vorwärtsبه پيش«( چاپ نشود چون »برای اکثريت عظيم خوانندگان جالب نيست« و والتايخ
) (Vahlteichاظھار داشت که آن مقاالت زيان فراوانی به حزب زده و دورينگ نيز به سوسيال دموکراسی خدمت کرده است و
گفت" :ما بايد از ھمه کس به نفع حزب استفاده کنيم و اگر پروفسورھا میخواھند پلميک داشته باشند ،میتوانند،
رورتس ۶ ،ژوئن سال  ،١٨٧٧شمارۀ  .(۶۵چنانکه مالحظه میکنيد اين ھم
اما  Vorwärtsابداً جای اينگونه پلميکھا نيست" )فُ َ
يک نمونۀ دفاع از "آزادی انتقاد" است و بد نبود اگر منتقدين علنی و اپورتونيستھای غيرعلنی ما ،که اينقدر دوست دارند
آلمانیھا را سرمشق خود قرار دھند ،قدری در اطراف اين نمونه ھم میانديشيدند! لنين
 Katheder ١٥گرايشی در اقتصاد سياسی آلمان بود که در دھه  ٧٠و  ٨٠قرن  ١٩پيدا شد .اينان تحت پوشش سوسياليسم،
ايدهھای بورژوا-ليبرال را در دانشگاھھا تبليغ میکردند .در روسيه اينان به مارکسيستھای قانونی معروف شدند.
 Nozdryov ١٦يک تيپ مالک آشوبطلب ،جنجالگر و کالھبردار است که گوگول در کتاب خود موسوم به »ارواح مرده«
توصيفش کردهاست.
 The Hanover resolution ١٧قطعنامهای است که در رابطه با "حمله به ديدگاھھا و تاکتيکھای اساسی حزب" در کنگره
حزب سوسيال دموکرات در ھانوفر ) ٢٧سپتامبر تا  ٢اکتبر  (١٨٩٩تصويب شد.
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ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﺗﺰ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ " ُﭘﺮﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯽﻫﺎ" ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻣﺒﺎرزۀ
ﻧﻤﻮد .از اﯾﻨﺮو ،اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ
ٔ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ در درک ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﭼﺸﻤﺎن ﻫﻤﻪﻣﺎن ُرخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﺪارد.

١٨

ﺗﺎزه اﯾﻦ ﻫﻤﻪاش ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ﺧﻮاﻫﺎنِ "آزادی اﻧﺘﻘﺎد" ﺑﻮد و از ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ روﺳﯿﻪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد .ﻇﺎﻫﺮاً ﺧﻮدش را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ "ﻣﻨﺘﻘﺪان" ﺧﻮد و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯽﻫﺎ ﻣﻨﺼﻒ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ .وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ ﮐﺠﺎ؟ ﮐﯽ؟ و ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ﻧﻪ اﺳﻤﯽ از ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﺪ روﺳﯽ ﻣﯽآورد و ﻧﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯽ! و ﻣﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
دو ﺣﺪس ﻣﺤﺘﻤﻞ :اﻟﻒ -ﯾﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺷﺪه ،ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ﻧﯿﺴﺖ )اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۰ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺠﺶ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ از زارﯾﺎ و اﯾﺴﮑﺮا
ﺷﺪه رﺟﻮع داده ﺷﺪهاﺳﺖ( .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان دﻟﯿﻞ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻋﺠﯿﺐ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش از اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺴﻢ ،ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ از " ُﭘﺮﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯽﻫﺎ"
ِ
ﻣﻮرد ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در
و آزادی اﻧﺘﻘﺎد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ب -ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺜﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ دارد ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﻢ ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ در ﺣﺎل ﻗﺎﯾﻢﺑﺎﺷﮏ ﺑﺎزی اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ )اﯾﻦ را
ِ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻌﺎر ﻣﻌﺮوف "آزادی اﻧﺘﻘﺎد" را ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد( .و اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻼوه ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻦ
ﮐﻨﯿﻢ :اﯾﻦ ،در واﻗﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪِ .
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮض ﻧﻨﮓآور )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻄﻼح
ﺧﻮد راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ﮐﻪ از ﻧﺎم ﺑﺮدن از ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺴ ِﻢ روﺳﯽ
ٔ
اﺳﺘﺎروور (١٩اﺣﺘﺮاز ﻣﻰورزد ،ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از روی آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ ــ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن

ﺗﯿﭗ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ــ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﻮد! ﭘﺲ ﺑﺠﺎی آزادی اﻧﺘﻘﺎد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻨﺪهوار )از آن
ﺑﺪﺗﺮ :ﻣﯿﻤﻮنوار( ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ! ﻣﺤﺘﻮای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﺴﺎنِ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى
ﻣﻠﯽ ،در اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،از ﻗﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺠﺰا ﺑﻤﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ ،و در
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖ "رادﯾﮑﺎل-ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ"٢٠ﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در واﻗﻊ
ﮐﺸﻮر ﺳﻮم ،ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ اردوﮔﺎه اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزۀ
آﺷﮑﺎر در راه اﺻﻮل و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎﺳﺪﺳﺎزی ﺗﺪرﯾﺠﯽ ،ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺟﺎﯾﺰ
ِ
ِ
ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺮدﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺣﺰبﺷﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ؛ و در ﮐﺸﻮر ﭼﻬﺎرم ،ﻓﺮارﯾﺎنِ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،در
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽ
 ١٨بايد متذکر شد که رابوچيه دلو در مورد برنشتاينيسم در حزب آلمان ھميشه صرفا ً به نقل قضايا اکتفا نموده و از اظھارنظر
خودش دربارۀ آنھا بکلی "احتراز" داشته است .مثالً به شمارۀ  ٣-٢ص  ۶۶راجع به کنگرۀ اشتوتگارت مراجعه کنيد؛ اينجا ھمۀ
اختالفات محدود به مسئلۀ "تاکتيک" شده و فقط متذکر گرديده که اکثريت عظيم نسبت به تاکتيک انقالبی پيشين وفادار است .يا
شمارۀ  ۵-۴ص  ٢۵و صفحۀ بعد را درنظر بگيريم  -در آنجا فقط نطقھايی که در کنگرۀ ھانوور ايراد شده نقل و قطعنامۀ ببل
درج شده؛ بيان نظريات برنشتاين و انتقاد از آن باز ھم )مانند شمارۀ  (٣-٢به "مقالۀ مخصوص" موکول گرديده است .عجيب اين
است که در صفحۀ  ٣٣شمارۀ  ۵-۴میخوانيم ..." :نظرياتی که از طرف ببل بيان شد مورد قبول اکثريت عظيم کنگره قرارگرفت"
و قدری پايينتر نوشته شده ..." :داويد از نظريات برنشتاين دفاع کرد ...او قبل از ھمه میکوشيد نشان دھد که  ...برنشتاين و
دوستان وی ،با اين وجود )کذا!( متکى بر مبانى مبارزۀ طبقاتی ھستند ... ".اين در ماه دسامبر سال  ١٨٩٩نوشته شده است .اما از
قرار معلوم ،در ماه سپتامبر سال  ،١٩٠١رابوچيه دلو اعتمادش از حقانيّت ببل سلب شده و به اين خاطر نظريات داويد را بمنزلۀ
نظريات خودش تکرار میکند! لنين
توضيح :کنگره اشتوتگارت ) (١٨٩٨اولين کنگرهای بود که در آن مسئله رويزيونيسم از جانب حزب سوسيال دموکرات آلمان
مورد بحث قرارگرفت .برنشتاين در اين کنگره شرکت نداشت اما بيانيهای را برای قرائت به کنگره فرستاد .موضع نمايندگان
نسبت به مواضع رويزيونيستی برنشتاين متفاوت بود.
 Starover ١٩اسم مستعار آ.ان .پُترسف  A. N. Potresovاست که عضو ھيئت تحريري ٔه ايسکرا بود .او بعدتر منشويک شد.
 Radical Socialists ٢٠جريانى بورژوا ليبرال در فرانسه.
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روشﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﻳﺪى از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ "ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" و "ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" و ﻏﯿﺮه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﭘﯿﺶ ِ
ﺷﺮط وﺣﺪت ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی روﺳﯿﻪ از ﯾﮑﺴﻮ ،و ﺗﻮﺿﯿﺢﻧﺪادنِ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
آزادی اﻧﺘﻘﺎد و ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺴﻢ،
ٔ
ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺴﻢ روﺳﯿﻪ ﺑﺮوز ﮐﺮد و ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺒﺎر آورد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﯽ!
ﺣﺎل اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ،آن ﭼﻪ را ﮐﻪ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ )ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ در
ورای ﻓﻬﻤﺶ ﺑﻮد( ﺑﺎزﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.

ج -اﻧﺘﻘﺎد در روﺳﯿﻪ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺻﻠﯽ روﺳﯿﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ و
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﭼﺮﺧﺶ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽِ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺴﻮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را
ِ
ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻ ِﺮ ﻋﻠﻨﺎً ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ،زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک )ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ِ
ارﺟﺎع ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺎ ِم ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ "ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" اﺳﺖ ـــ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺴﻮخﺷﺪه( ٢١ﻧﺸﺎن داد ــ
ﭘﺪﯾﺪۀ ﺗﺎﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﻮع آن در دﻫﻪ  ۸۰ﯾﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۹۰ﺑﺮای ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﺒﻮد.در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن
اﺗﻮﮐﺮاﺳﯽ ٢٢ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در دورهٔ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ارﺗﺠﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽِ درﻣﺎﻧﺪهای ﮐﻪ
در آن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ِ
ﻧﻬﺎل ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و اﻋﺘﺮ ِ
اض ﺳﯿﺎﺳﯽ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻨﺎﮔﺎه ﺧﻮدش را ﺑﻪ
٢٣
ﯿﻪ "ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان" آﻧﺮا ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ
ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﺖ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد؛ ﮔﺮﭼﻪ زﺑﺎﻧﺶ رازواره ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﮐﻠ ٔ
ﺷﯿﻮه ﻣﺮﺳﻮم ،ﺗﮑﺎﻣﻞ دروﻧﯽ آن
ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺌﻮری )اﻧﻘﻼﺑﯽ( ﻧﺎرودﻧﺎﯾﺎ ُوﻟﯿﺎ را ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ٔ

ﺗﺌﻮری را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺴﺮور ﻣﯽﮔﺸﺖ .زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ

ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای ﺳﭙﺮی ﺷﺪ )ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روﺳﯽ ﻣﺎ!( ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺨﻮد آﻣﺪ؛ ارﺗﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺎﻧﺴﻮرﭼﯽﻫﺎ و ژاﻧﺪارمﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺷﻤﻦ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﺸﻒ و ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺘﺐ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﭼﺎپ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ آﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﻋﺸﻮه ﻣﻰرﯾﺨﺘﻨﺪ ،از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ از ﻓﺮوش ادﺑﯿﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﺟﻮی ،در ﺑﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران رﺳﯿﺪه
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ّ
٢٤
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ "ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮ ورمﮐﺮده  "...ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ دوره ،در ﮐﻤﺎل آراﻣﺶ،
ٔ
ٔ
ِ
ﻣﻌﻠﻮل اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات
دوره ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﻮﻗﺘﯽِ ﺷﮑﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ــ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﺎ ــ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ٔ
اداﻣﻪ
اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮد .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ دوم ٬در واﻗﻊ ،اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن ﺑﻮرژوا دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج )ﮐﻪ ﺑﺎ
ٔ
ﺗﮑﺎﻣﻞ "اﻧﺘﻘﺎد"ى ﺑﻌﺪی اﯾﻨﺎن ﺑﻮﺿﻮح ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ( ﺣﺘﯽ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ اﯾﻦ "اﺗﺤﺎد" ﻫﻨﻮز دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ﺑﻪ ذﻫﻦ
 ٢١منظور جھانبينی نارودنيکی است.
 ٢٢از آنجا که در ادام ٔه متن از اتوکراسی ) (autocracyاستفاده خواھد شد ،جا دارد توضيح داده شود که معنای لغوی آن
خودساالری است اما به معنی نوعی حکومت استبدادی ،اقتدارگرا و ديکتاتوری است که در آن يک فرد )قيصر ،فرمانروا ،پادشاه،
ولی فقيه و  ،(...در رأس حکومت ،قدرت مطلقه را در اختيار خود دارد .شايد »حکومت خودکامه« معادل بھتری برايش باشد.
 Aesopian language ٢٣نوعی زبان رمزنويسی است که در ديکتاتوری و اتوکراسی شکل میگيرد تا برای نيروھای
سرکوبگر قابل پيگرد نباشد.
» ٢٤نويسندهای با سر ورم کرده« عنوان يکی از نخستين داستانھای ماکسيم گورکی است .شايد بشود گفت که معادل ضربالمثل
»سری که بوی قرمهسبزی میدھد« باشد.
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چه بايد کرد؟

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ٢٥.اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ "ﺳﺮدرﮔﻤﯽ" ﺑﻌﺪی،
ٔ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ "ﻣﻨﺘﻘﺪان" آﯾﻨﺪه وارد اﺗﺤﺎد ﺷﺪﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آن ،ﮔﺎﻫﻰ از زﺑﺎن اﺷﺨﺎﺻﯽ
ﮐﻪ زﯾﺎدی ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎً در اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮدﺷﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﻧﺪ از اﺗﺤﺎد ﻣﻮﻗﺘﯽ ــ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ــ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ؛ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺗﺤﺎدﻫﺎ ،ﻫﯿﭻ
ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،اوﻟﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
ٔ
ِ
ﻟﻄﻒ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺳﺮﯾﻊ و ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮ
واﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻦ داد.ﺑﻪ
ﻧﺎرودﻧﯿﮏﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ )ﺣﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺒﺘﺬل( وﺳﯿﻌﺎً ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻼوه ،اﯾﻦ اﺗﺤﺎد
ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﺪون "ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط" ﻧﺒﻮد؛ ﮔﻮاه اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ "ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ
اﻧﮑﺸﺎف اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﯿﻪ" ٢٦اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۹۵از ﻃﺮف ]اداره[ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺗﻮاﻓﻖ
ادﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ،در آﻧﺼﻮرت ﻣﯽﺷﻮد آن ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داﻧﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ اﺗﺤﺎد ،اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ "ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ" ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮرژوا دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ دﻣﻮﮐﺮ ِ
اﺗﯿﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ــ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ روﺳﯿﻪ در ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻗﺮار
ِ
ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ــ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮرژوا دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺷﺮط ﺿﺮوری ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﯿﻖ
ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮرژوازی را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺴﻢ و ﮔﺮاﯾﺶ "اﻧﺘﻘﺎدی" ــ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺬب آن ﺷﺪﻧﺪ ــ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ را از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ِ
اﯾﺪه اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻣﺒﺘﺬل ،و ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاری از ﺗﺌﻮری
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻣﻬﺮ ﺑﻄﻼن زدن ﺑﺮ ٔ

ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،و ِ
ﺗﻨﺰل ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﯾﺪﯾﻮﻧﯿﻮﻧﻴﺴﻢ ﺗﻨﮓ و ﻣﺒﺎرزۀ "واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ" ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
رﻓﺮمﻫﺎی ُﺧﺮد و ﺗﺪرﯾﺠﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻴﺰى ﺷﺒﻴﻪ اﻧﮑﺎر ﺣﻖِ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ  ،ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻤﻠﯽ آن ،ﺗﻼش ﺑﺮاى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﺣﻖ
ّ
ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﻪ زاﺋﺪۀ ﻟﯿﺒﺮاﻟﻬﺎ ﺑﻮد.

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮔﺴﺴﺖ ﺿﺮوری ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﺼﯿﺼﮥ "وﯾﮋۀ" روﺳﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ
ِ
ﺣﺬف ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ از ادﺑﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و وﺳﯿﻊاﻻﻧﺘﺸﺎر "ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" ﺷﺪ.
ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﺑﻄﻮر ﺳﺎده ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
وﻇﯿﻔﻪ "ﻧﺎﺑﻮدى"
"ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎى ﺳﺎﺑﻖ" ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ "اﻧﺘﻘﺎد" را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻄﻮر اﻧﺤﺼﺎری
ٔ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ٬اﯾﻦ ﺣﻮزه از ادﺑﯿﺎت را در اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن "ﻋﻠﯿﻪ
ارﺗﺪﮐﺲﻫﺎ" و "زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی اﻧﺘﻘﺎد" )ﮐﻪ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ اﮐﻨﻮن ﺗﮑﺮارﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ُﻣﺪروز ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ

ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮرﭼﯽﻫﺎ و ﻧﻪ ژاﻧﺪارمﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ُﻣﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب

 ٢٥در اينجا منظور مقالۀ ک .تولين عليه استرووه است )رجوع شود به جلد اول کليات ص  ۴٨۴-٣١۵چاپ چھارم روسی( که از
روی نوشتاری تحت عنوان »انعکاس مارکسيسم در ادبيات بورژوازی« تنظيم شده است .لنين )زيرنويس لنين برای نسخه (١٩٠٧
توضيح :ک .تولين ) (K Tulinاسم مستعار لنين بود .او اين مقاله را عليه مارکسيستھای قانونی نوشت و در مجموعۀ موسوم به
مدارکی درباره توصيف تکامل اقتصادی ما ،در سال  ١٨٩۵به چاپ رساند ،که در ھمان سال از طرف اداره سانسور سوزانده
شد .عنوان اصلی مقاله عبارت بود از :مضمون اقتصادی اصول نارُدنيکی و انتقاد از آن در کتاب آقای استرووه )انعکاس
مارکسيسم در مطبوعات بورژوايی(.
 ٢٦مجموعه "مدارک مربوط به مسئلۀ انکشاف اقتصادی روسيه" بطور قانونی در  ٢٠٠٠نسخه در آوريل  ١٨٩۵منتشر شد .اين
مجموعه شامل مقاله لنين عليه مارکسيستھای قانونی )با اسم مستعار  (K. Tulinبا عنوان "محتوای اقتصادی ناروديسم و نقد آن
در کتاب آقای استرووه )بازتاب مارکسيسم در ادبيات بورژوازی(" بود.
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ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦِ ﺷﻬﯿﺮ )ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺮوﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﯽ (٢٧ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻧﺪنِ آﺛﺎر ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ و آﻗﺎی
ﭘﺮوﮐﻮوﯾﭻ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ زوﺑﺎﺗﻒ ٢٨ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ )اﯾﺴﮑﺮا ﺷﻤﺎرۀ  !(۱۰ﺣﺎل وﻇﯿﻔﻪای ﭘﯿﺸﺎروی ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد دﺷﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮد ــ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻤﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و آن
ﺣﻮزه ادﺑﯿﺎت ﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮدهﺑﻮد .ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ "ﻧﻘﺪ" ،ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ٔ
ِ
اﻫﻞﻋﻤﻞ ٢٩ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﻮد!

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و واﺑﺴﺘﮕﻰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎﮔﺮﻓﺖ و رﺷﺪ ﻧﻤﻮد ،در ﺧﻮد
ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮥ وﯾﮋه ﺑﺸﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
راﺑﻄﻪای ﺑﯽﺷﮏ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺳﺰاواری ﮐﻪ ﮐﺮدو ٣٠ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهﺑﻮد ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺷﺎﻟﻮده ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮد :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرزۀ
ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪی ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺨﺮج داد و ﺑﺎ آن
ٔ
اﻗﺘﺼﺎدی را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ )ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺒﺎرزۀ ﺗﺮﯾﺪﯾﻮﻧﯿﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ــ ﺑﻄﻮر وﯾﮋه ــ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎى ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد( و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ،ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد "ﻣﺒﺎرزه" ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﯿﻤﻪ اول اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﻬﺎ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ٬اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﯾﺪﯾﻮﻧﯿﻮﻧﻴﺴﺘﯽ "در ﺑﯿﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ" ،ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ ٔ
ﺑﻮد ،ﺗﺤﻘﻖِ اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻧﺠﺎم ﻧﯿﻤﮥ دوم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎری ﭼﻨﺎن اﺳﻠﺤﮥ ﻣﻮﺛﺮی ﻋﻠﯿﻪ
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺮدو ﻧﺒﻮد ،ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺟﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ آن را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد!
»ﮐﺮدو« اﺧﺘﺮاع ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در ﮐﻠﯿﻪ روﯾﺪادﻫﺎ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ
ﺳﻄﻮر ــ ﮐﻪ در آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﺮدن "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ" ﺟﺪﯾﺪ ٣١ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ــ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻣﻼﻣﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻈﺮات ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﮐﺮدو« ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻰ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از
ٔ
ﺷﺪه اﺳﺖ! ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا رﺟﻮع دادم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺗﺮس از
ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن »ﮐﺮدو« ﻧﯿﺴﺖ؛ آﻧﺮا
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﺖ ٬آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﮐﻠﯽ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،و ﺻﺮﻓﺎ
ٔ
ﻫﻢ ﻧﺰد راﺑﻮﭼﺎﯾﺎ ﻣﯿﺴﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺎدقﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪار اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﻧﺰد راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ )ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺘﯽ در وادﻣﮑﻮم  ٣٢ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ِ
ﻧﺰد ﮐﻤﯿﺘﮥ ﮐﻴﻒ ،ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﺗﺎ

 Herostratean ٢٧يک يونانی بود که در قرن چھارم پيش از ميالد ،با آتشزدن عمدی معبد آرتميس مشھور شد اما به بدنامی!
کنايه لنين به اين ماجرا اشاره دارد.
 Zubatov ٢٨رئيس ادارۀ آگاھی شھر مسکو و بدعتگذار باصطالح سوسياليسم پليسی بود .زوباتف سازمانھای کارگری جعلی
که تحت قيمومت ژاندارمھا و پليس بودند تشکيل داد تا کارگران را از جنبش انقالبی دور کند.
٢٩
اھل عمل است تا بحث و تئوری.
 practical workerيعنی کارگری که بيشتر ِ
٣٠
 Credoبه معنی اصول دين ،برنامه ،و يا شرح جھانبينی است .اکونوميستھا )س .ن .پروکوپوويچ ،ای .دی .کوسکوا و
ديگران که بعدھا به جرگه کادتھا درآمدند( در سال  ١٨٩٩بيانيهای انتشار دادند که به نام »کردو« مشھور شد .اين بيانيّه نمونۀ
بارزی از اپورتونيسم اکونوميستی روسيه بود .لنين بر عليه نظريات اکونوميستھا اعتراضنامۀ شديد و افشاکنندهای تحت عنوان
»اعتراض به سوسيال دموکراتھای روسيه« نوشت.
 ٣١مرجع اعتراض  ١٧نفری عليه کردو  credoاست .نويسندۀ اين سطور در تنظيم اين اعتراض) ،اواخر سال  (١٨٩٩شرکت
نمود .متن اين اعتراض به ھمراه با متن کردو  credoدر بھار سال  ١٩٠٠در خارج از کشور به چاپ رسيد) .رجوع شود به
مقاله »اعتراض به سوسيال-دموکراتھای روسيه« ،مجموعه آثار ،جلد  ،۴چاپ روسی ،صفحات  (١۶٧-١٨٢اکنون ديگر از
مقالۀ مادام کوسکوا ) Madame Kuskovaگويا در مجلۀ بيلويه  (Byloyeمعلوم شده است که نگارندۀ کردو  credoخود او
بوده و ميان »اکونوميستھای« مقيم خارج آن زمان آقای پروکوپوويچ  Prokopovichبرجستهترين نقش را بازی میکرده است.
لنين )از مالحظات مؤلف برای چاپ سال (١٩٠٧
 Vademecum ٣٢يا راھنما برای ھيأت تحريريۀ رابوچيه دلو – عنوان مجموعهای از مدارک و اسناد بود که با پيشگفتاری از
پلخانف آغاز میشد .در اين مجموعه نظريات اپورتونيستی »اتحاديۀ سوسيال دمکراتھای روسيه در خارج از کشور« و ھيأت
تحريريۀ مجلۀ رابوچيه دلو ارگان اين اتحاديه فاش میشد .اين مجموعه را پلخانف تنظيم نمود و گروه »رھايی کار« آن را در
ژنو ،در سال  ١٩٠٠منتشر کرد.

کندوکاو ١٠
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ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪاش ــ ﺑﻬﻤﺮاه ﺿﻤﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﺣﺎوی ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنِ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺑﻮد ـــ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﻮد.

٣٣

اﯾﻦ ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎد ـــﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﺪاران آزادی اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻨﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ ـــ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ،
ِ
ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮاﯾﺶ
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﯾﻦ ﺑﻰاﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺟﻮان و
ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮات ﺗﺌﻮرﯾﮏ،
ﻧﻮﯾﻦ را در ﻣﻌﺮض
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ!( .ﺧﯿﺮ ،اﮐﺜﺮ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎ رﻧﺠﺸﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ٔ
ٔ
ِ
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺟﻨﺎﺣﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻋﺪم
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ( .ﯾﮑﯽ از اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺘﻬﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم روزی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ" :ﻫﻤﮥ آن ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺎرجﻧﺸﯿﻦﻫﺎ واﮔﺬار ﮐﻦ!" و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻧﮕﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول )و ﻣﺠﺪداً ﺗﺮﯾﺪﯾﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺤﺾ( را اﺑﺮاز داﺷﺖ؛ ﯾﺎ ﺑﻘﻮل

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻨﺪرج در ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲اﯾﺴﮑﺮا ﮐﻪ در ﻫﻢآوازی ﺑﺎ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۰راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﻨﺠﺎ ،و در ﻣﺤﻞﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺳﺎﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ اﺑﺪاﻋﺎت
ﺟﺰماﻧﺪﯾﺸﺎن و "ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽِ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژى" ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﯾﮋه "ﻧﻘﺪ" روﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺴﻢ روﺳﯽ ،وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ٔ
ّ

ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻔﺘﺎر ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺮدار ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﺑﻮد؟ اوﻻً آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ را ﮐﻪ در دورۀ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ــ و ﺑﺎر آن ﺑﺮ دوش رﻓﻘﺎی
ﻣﺸﻐﻮل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ــ ازﺳﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ،رﺷﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎً آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ "ﻧﻘﺪ" ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮى اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺮدم را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ٬ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎً
ِ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪای را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت و
ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻓﺸﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ؛ در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ
ﺗﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد را از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ ﻓﻌﻼ و ﺻﺮﻓﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن
وﯾﮋه »اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎ« و
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ "آزادی اﻧﺘﻘﺎد" از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻀﺎد ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای ﻣﯿﺎن
ٔ
ٔ
»اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ روﺳﯽ« از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ «اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی روﺳﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر« ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ و ﺻﺤﻪﮔﺬاریﻫﺎی راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ را ﺑﺮ آن ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ِ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻣﺎ آزادی اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﺌﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ادﺑﯿﺎت
"ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاو ِم ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺣﺰﺑﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺟﻨﺒﮥ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺧﺼﻠﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻣﻐﺎﯾﺮت
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) ".دو ﮐﻨﮕﺮه ،ص (۱۰
و اﻣﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﭼﻪ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ "در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰﺑﯽ ﻟﻮﺑﮏ در ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ اﻧﻄﺒﺎق
دارد"" ...ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ" ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﻓﻘﺮ ٣٤ﺧﻮد را اﻣﻀﺎء
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!" ...اﻣﺎ  ...در ﺑﺨﺶ دوم ،آزادی اﻧﺘﻘﺎد را ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰﺑﯽ ﻟﻮﺑﮏ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد".
ﯾﻌﻨﯽ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺪﮐﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯽﻫﺎی روﺳﯽ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ در آن ﺻﻮرت ،اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮۀ ﻟﻮﺑﮏ
ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ]ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ[ "آزادی اﻧﺘﻘﺎد را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد".
آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﻫﺎﻧﻮر ،ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ را ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃﻊ رد ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در
 ٣٣تا آنجا که اطالعات ما قد میدھد ترکيب کميته کيف از آنموقع تغيير پيدا کرد .لنين
testimonium paupertatis ٣٤
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ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﻟﻮﺑﮏ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺎ آوردن اﺳﻢ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑﻪ او اﺧﻄﺎر دادﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن "آزاد" ﻣﺎ ﻫﯿﭻ
وﯾﮋه "اﻧﺘﻘﺎد" روﺳﯽ و اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ روﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ! ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ،اﺳﺘﻨﺎ ِد ﺻﺮف
اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ٔ
ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺌﻮری ،ﺟﺎی ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻮءﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﺎرج
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ )"دو ﮐﻨﮕﺮه" ،ص  ،۸ﻣﺎده ﯾﮏ( .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮری از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ "ﺑﺎﺻﻄﻼح اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ"
ٔ
اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ آﻧﻬﺎ در آﻟﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮﻧﺪ .در آﻟﻤﺎن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ،
ﻫﻤﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻔﻆ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻗﺪﯾﻤﯽ،ﮐﻪ
ٔ
ِ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﻫﻪﻫﺎ ،ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .وﻟﯽ "ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ"
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
]آﻟﻤﺎﻧﯽ[ ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﻼشﻫﺎی روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﯽﺷﺎن
رد ﺧﺸﮏ و ﺧﺎﻟﯽ "ﻧﻮآوریﻫﺎ" ﻗﺎﺑﻞ
ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺨﺶ اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺪودﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ّ
ٔ
درک اﺳﺖ .اﻣﺎ در روﺳﯿﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ و اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻔﻆ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ"
از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﺤﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ و "آزادی اﻧﺘﻘﺎد" را ــ ﮐﻪ از آن ﮐﺎﻣﻼ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ــ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ )ﭼﻮن در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﻰ را ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ!( ٣٥.و ﺑﻌﻼوه ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ
ﯾﮏ ﭼﻨﺎن ارﮔﺎن ﺣﺰﺑﯽای ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزادی اﻧﺘﻘﺎد را "ﻣﺤﺪود" ﺳﺎزد و ﯾﺎ
ِ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ
ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪاش را ﺑﮑﻨﺪ .اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن "ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ" )راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۰ص  (۲۵و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ "ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ" آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد؛ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ "اﯾﺪﺋﻮﻟﻮﮔﻬﺎ" ،ﺟﻨﺒﺶ را از ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ "ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎدی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد"

"ﻣﻨﺤﺮف" ﻧﮑﻨﻨﺪ") .ﻧﺎﻣﻪ" ،در اﯾﺴﮑﺮا ﺷﻤﺎرۀ  (۱۲آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺒﺎرزهای ﻫﺴﺘﻨﺪ "ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ،
اﻣﮑﺎن ﮐﺎرزارش ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان وﺟﻮد دارد" و ﻣﺒﺎرزه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ "ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ،واﻗﻌﺎ اﻣﮑﺎن
اﻧﺠﺎﻣﺶ را دارﻧﺪ" )"ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ" ﺑﻪ راﺑﻮﭼﺎﯾﺎ ﻣﯿﺴﻞ ،ص  .(۱۴ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻣﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاتﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،از اﯾﻦ
ِ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ از آﻧﭽﻪ "ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ" وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﭼﻨﯿﻦ

ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ "ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ ،و ﺑﻪ
وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻄﻮط ﻓﺎﺻﻞ ﻗﺎﻃﻊ و روﺷﻨﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ" )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮری ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ٔ

٣٦
رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ﻣﺎ
آﮔﻬﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﺴﮑﺮا(  .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﭘﺎی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات را ّ

رد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از آن و ﺳﺎزش ﺑﺎ آن را ّ
ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮق "ﻧﺎﭼﯿﺰ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﭙﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎنِ " ِ
آزاد" ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪاش ﻧﺸﺪﻧﺪ!

 ٣٥تنھا ھمين واقعيت که وابستگیعلنى به يک حزب و سنتھای حزبی غايب بود و آنچنان تمايز شديدی ميان روسيه و آلمان
ايجاد کرده بود بايد ھمه سوسياليست ھاى معقول را از تقليد کورکورانه بر حذر میداشت .اما يک نمونه از اينکه کار »آزادی
انتقاد« در روسيه به کجا مى کشد :آقای بولگاکف  ،Bulgakovمنتقد روسی ،ھرتس  Hertzمنت ّقد اتريشی را سرزنش ميکند و
مینويسد» :ھرتس ،علیرغم استقاللی که در استنتاجھايش وجود دارد ،ظاھراً در بارۀ جوامع تعاونی به عقايد حزبش ملزم است و
با وجود اين که در جزئيات با آن مخالف است ولی جرأت نمیکند اصول مشترک را رد نمايد« )سرمايهداری و کشاورزی ،جلد
 ،٢ص .(٢٨٧شھروند يک دولت که از حيث سياسی در اسارت است و  ٩٩٩نفر از ھزار سکنهاش در نتيجۀ بردگی سياسی فاسد
شدهاند و کامال فاقد درک از شرافت حزبی و پيوندھای حزبی ھستند ،پيروزمندانه شھروند يک دولت مشروطه را سرزنش میکند
چونکه »بیاندازه به عقايد حزب خود مقيد است« ! البته سازمانھای غيرقانونی ما غير از اين کاری ندارند که فقط قطعنامهھايی
دربارۀ آزادی انتقاد صادر کنند ....لنين
 ٣٦رجوع شود به جلد  ۴کليّات ،چاپ چھارم روسی ،ص .٣٢٩
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چه بايد کرد؟

اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزۀ ﺗﺌﻮرﯾﮏ
د -اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎرۀ
ّ

ِ
اﻧﻘﯿﺎد ﺧﺸﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﺎرض
"دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ،دﮐﺘﺮﯾﻨﺮﯾﺴﻢ ٣٧و ُﺟﻤﻮدﺳﺎزی ﺣﺰب ــ ﮐﯿﻔﺮ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﻣﯽﺷﻮد" ــ اﯾﻨﻬﺎ آن دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮاﻟﯿﻪﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎنِ "آزادی اﻧﺘﻘﺎد" در راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ﻋﻠﯿﻪﺷﺎن اﺳﻠﺤﻪ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺻﺮﻓﺎً ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﻮد:
ﻗﻀﺎت ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟«
»و ّ
ﭘﯿﺸﺎروی ﻣﺎ دو اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﻗﺮار دارد؛ ﯾﮑﯽ »ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ارﮔﺎن دورهای اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎی روﺳﯿﻪ در ﺧﺎرج از
اﻃﻼﻋﯿﻪ ازﺳﺮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺮوه رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر«.
ﮐﺸﻮرــ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ« )ﺑﺎزﻧﺸﺮ از راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،(۱و دﯾﮕﺮی »
ٔ
ِ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺑﻮد .ﺧﺐ ،در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ دو اﯾﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪﻫﺎ ،ﺳﺎل  ١٨٩٩اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ "ﺑﺤﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ" ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ
اﯾﻦﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ؟ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺷﺎره اى ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ]ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺤﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ[ ،ﯾﺎ
ِ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦِ ﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﺻﺮﯾﺢ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ارﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮش
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﻬﻮده
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺎﺟﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﭘﯿﺸﺎرو ﻗﺮاردارﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻧﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ درﺑﺎرۀ
ّ

در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی آن ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٠١ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺳﻮم اﺗﺤﺎدﯾﻪ ]ﻣﺬﮐﻮر[ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

رﺳﯿﺪهاﻧﺪ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ دو ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ص  .(١٥-١٨در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ،و ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ذﻫﻦ
ﻫﻤﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ ،ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﻃﻼﻋﻴﻪ دوم ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری در ﺳﺎﻟﻬﺎى اﺧﻴﺮ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﮐﻨﺪ ،و ﻣﺼﺮاﻧﻪ

ﺑﯿﺒﺎﮐﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ" ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ "اﻧﺘﻘﺎد
ٔ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر " ٔ
ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻨﯿﺴﻢ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ" ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ زارﯾﺎ  Zaryaﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻄﻮر ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺮده اﺳﺘﺘﺎری ﺑﺮ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺗﮑﺎﻣﻞِ
از اﯾﻨﺮو ﺟﻤﻼت ُﭘﺮﻃﻤﻄﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻮدﻓﮑﺮی و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢٔ ،

اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﺳﺖِ .
ﭘﺪﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ )ﮐﻪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ
ﻣﻌﺮف اﯾﻦ
ٔ
ﻣﺜﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی روﺳﯽّ ،
ِ
اﻧﺘﻘﺎد ادﻋﺎﯾﯽ ،ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﻬﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﺰد ﺷﺪه ﺑﻮد( ،دال ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آزادی
ﺗﺌﻮری دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آزادی از ]ﻗﯿﺪ[ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺌﻮری ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﻨﺠﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
"اﻟﺘﻘﺎط" ٣٨و "ﻓﻘﺪان اﺻﻮل" اﺳﺖ.ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اوﺿﺎع واﻗﻌﯽ ﺟﻨﺒﺶ دارﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﺴﺘﺮش وﺳﯿﻊ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻴﻨﻰ در ﺳﻄﺢ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺷﺨﺎص زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ داﻧﺶ ﺗﺌﻮرﯾﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎى ﻋﻤﻠﯽ آن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ

راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ از ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻣﯽآورد ﮐﻪ "ﻫﺮ ﮔﺎ ِم ﺟﻨﺒﺶ واﻗﻌﯽ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دوﺟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ِ
ﺗﺸﺘﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
دوره
اﺳﺖ" ، ٣٩ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳﺖ .ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در
ٔ
ﻧﺎﻣﻪ او درﺑﺎرۀ
ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎنِ ﻋﺰادار ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ،روزﺧﻮش آرزو ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺎرﮐﺲ ،از ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮔﻮﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻟﺘﻘﺎط در ﻓﺮﻣﻮﻟﻪﮐﺮدن اﺻﻮل را ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
 - Doctrinairism ٣٧تعصب در عقايد ،جزمانديشی...
eclecticism ٣٨
Marx and Engels, Selected Works, Vol. II, Moscow, 1958, p. 16. ٣٩
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ﺑﻪ ﺳﺮان ﺣﺰب ﻧﻮﺷﺖ" :اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻴﺪ ،اﻣﺎ اﺟﺎز ٔه ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺮﺳﺮ اﺻﻮل ﻧﺪﻫﯿﺪ ،و "اﻣﺘﯿﺎز" ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﻋﻄﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ".ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ در ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ در ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎم ﻣﺎرﮐﺲ از اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺌﻮری ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ! ﺑﺪون ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎی ُﻣﺪروز اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ،دﺳﺖ در دﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮﻳﻦ

اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ،ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،روی اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎل
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺌﻮری ﺣﺘﻰ ﻓﺰونﺗﺮ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺳﯿﻪ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺳﻪ ﺷﺮط اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮ ــ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ــ
ّ
ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﮑﻞﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺶ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺎزه در ﺣﺎل
ﻣﯽﮔﺮدد :اوﻻ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ در
ٔ
ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﻨﻮز ﺣﺴﺎﺑﺶ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻓﮑﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ــ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺮفﺷﺪن از ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﻧﻘﻼﺑﻰ ﻏﻴﺮﺳﻮﺳﯿﺎل
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ــ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،دﻗﯿﻘﺎً در
ٔ
ِ
ﺗﺤﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ ) ُرﺧﺪادی ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ اﮐﺴﻠﺮد ﺑﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺘﻬﺎ ﺧﻄﺮش را ﮔﻮشزد ﮐﺮده ﺑﻮد(.

ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اول ﯾﮏ ﺧﻄﺎی "ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ" ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺷﻮد؛ و ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺨﺎص ﮐﻮﺗﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﺟﺮات ﺟﻨﺎﺣﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰات روﺷﻦ ،ﻣﯿﺎن آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﯽﻣﻮﻗﻊ ﯾﺎ زاﺋﺪ
ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .آﯾﻨﺪۀ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺳﯿﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﯾﺎ آن "ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ" واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎً ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﻮوﯾﻨﯿﺴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ]واﻗﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ[ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺘﺪی ،در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺟﻮان ،ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .و ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﺻﺮﻓﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن و ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﮐﭙﯽ
ﮐﺮدن ﺳﺎدۀ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب و آزﻣﻮدن
آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺪرن ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﻈﻤﺘﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده و رﻳﺸﻪ دواﻧﯿﺪه ،ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﻮای ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ )و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ( ﺿﺮورت دارد.
ِ
ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻣﻠﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺳﯿﻪ ،ﺗﮑﺎﻟﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﯿﺸﺎروی ﻫﯿﭻ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺟﻬﺎن
ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽای را ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺎن از
ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎرز ﭘﯿﺸﺮو را ﺻﺮﻓﺎ
ﯾﻮغ اﺗﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ِ
ﺣﺰﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .و اﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﯿﺶﮐﺴﻮﺗﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺳﯿﻪ ــ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﺗﺴﻦ ،ﺑﻠﯿﻨﺴﮑﯽ ،ﭼﺮﻧﯿﺸﻔﺴﮑﯽ ـــ و ﮐﻬﮑﺸﺎنِ درﺧﺸﺎنِ
ِ
ﮐﺴﺐ آن اﺳﺖ
ﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽای ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت روﺳﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ٔ
دﻫﻪ  ٧٠را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورد ،و در ٔ
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ؛ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ...اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ!
ِ
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺌﻮری در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮔﻔﺖ ،ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
درﺑﺎره
ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺟﻤﻼﺗﯽ را ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ در ﺳﺎل ١٨٧٤
ٔ
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزۀ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ــ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ــ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دو ﺷﮑﻞ )ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻪ وﺟﻪ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزۀ ﺗﺌﻮرﯾﮏ را ﻫﻤﺘﺎى دوﺗﺎی اول ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی او ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
دوره ﺣﺎﺿﺮ آﻣﻮزﻧﺪه
ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ و ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻘﺪری از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت
ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﻞ ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮ »ﺟﻨﮓ دﻫﻘﺎﻧﯽ در آﻟﻤﺎن« ﮐﻪ
ﻣﺪﺗﻬﺎ اﺳﺖ در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻧﺎدر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آزرده ﻧﺸﻮد:

"ﮐﺎرﮔﺮان آﻟﻤﺎﻧﯽ دو ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﯾﺮ اروﭘﺎ دارﻧﺪ .اوﻻ آﻧﻬﺎ ﺟﺰو ﺗﺌﻮرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و آن ﺣﺲ
ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ را ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﺻﻄﻼح "ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده" آﻟﻤﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﮑﻠﯽ از دﺳﺖ داده ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ
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ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آن ﺑﻮد ـــ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺪون ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻫﮕﻞ ـــ
آﻟﻤﺎن ،ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﻓﻠﺴﻔﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ّ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﺑﺪون وﺟﻮد ﺣﺲ ﺗﺌﻮرﯾﮏ در ﮐﺎرﮔﺮان ،اﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه در ﮔﻮﺷﺖ و
ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﺰﯾﺖ ﺑﯽاﻧﺪاز ٔه اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻮد از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯽﻋﻼﻗﮕﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺌﻮری

دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪۀ ُﮐﻨﺪیِ ﭘﯿﺸﺮوی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ ــ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺶ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ

اﺗﺤﺎدﯾﻪای ــ داﻧﺴﺖ؛ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺰﯾﺖ آن را ﺑﺮ ﺗﺸﺘﺖ و اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ اوﻟﻴﻪاش ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺮودوﻧﯿﺴﻢ ــ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ و ﺑﻠﮋﯾﮑﯽﻫﺎ ــ و در ﺷﮑﻞ ﺑﻌﺪى و ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرى آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ــ در ﺑﯿﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ و
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ــ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ .ﻣﺰﯾﺖ دوم آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻠﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً آﺧﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﻦﺳﯿﻤﻮن ،ﻓﻮرﯾﻪ و اوﺋﻦ ــ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴ ِﻢ ﺗﺌﻮرﯾﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ٔ
ﻫﻤﻪ ازﻣﻨﻪ ﺟﺎی دارﻧﺪ،
ﻫﻤﻪ اﺗﻮﭘﯿﺴﻢﺷﺎن ،در زﻣﺮۀ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ٔ
ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﻴﺎﻟﻰ و ٔ
ﺳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ٔ
و ﺑﻄﺮز داﻫﯿﺎﻧﻪای ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﯿﺸﻤﺎری را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ در ﺣﺎل اﺛﺒﺎت اﺳﺖ ــ
آرﻣﯿﺪهاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در آﻟﻤﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ دوش ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
ﻓﺮاﻧﺴﻮى ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺴﺎدﮔﯽ از ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد و از
ﺧﻄﺎﻫﺎی آﻧﺎن ﮐﻪ در آﻧﺰﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ ﻣﺒﺎرزات اﺗﺤﺎدﻳﻪ اى در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،و ﺑﺪون آن ﺗﮑﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ رخ داد ،ﺣﺎﻻ ﻣﺎ
ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ؟ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﮔﺮان آﻟﻤﺎن اﻓﺰود ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ درک ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ،از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺷﺎن
ﺟﻨﺒﻪ ﺧﻮد ـ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺮدهاﻧﺪ .از زﻣﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه در ﻫﺮ ﺳﻪ
ٔ
ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻠﯽـﺎﻗﺘﺼﺎدی )اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ( ــ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ،و ﻫﻤﮕﺎم ،و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﻗﺪرت و ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﺒﺶ آﻟﻤﺎن ،ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺠﻮم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦِ
اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺰواى وﻳﮋه اﻧﮕﻠﻴﺲ ،و
ٔ
ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻓﻌﻼ ﮐﺎرﮔﺮان آﻟﻤﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎ ِز ﻣﺒﺎرزۀ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث ﺗﺎ ِﮐﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺟﻤﻨﺪ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺣﺮازش را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﻰ و
وﻇﯿﻔﻪ رﻫﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ دﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦﺗﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﭘﻴﺪاﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﯿﺶ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ اﺳﺖ .ﺑﻮﯾﮋه ،اﯾﻦ
ٔ
از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد را از ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﻋﺒﺎرات ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ ،آزاد ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻣﺪام در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﻃﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻤﺜﺎ ٔﺑﻪ ﻋﻠﻢ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ،و درک ﻫﺮﭼﻪ روﺷﻦﺗﺮ ،در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪه ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﺰﺑﻰ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﻧﺪ ...اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮان آﻟﻤﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ دﻗﯿﻘﺎً ﭘﯿﺸﺘﺎز
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد  -اﯾﻦ اﺑﺪ ًا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص ،ﺑﺮ رأس آن رژه ﺑﺮوﻧﺪ  -ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ
ِ
ﺳﺨﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﯾﺎ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ،ﺷﻬﺎﻣﺖ
ﻣﻘﺎم اﻓﺘﺨﺎری در ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺒﺮد اﺣﺮاز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؛ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻋﺰم راﺳﺦﺗﺮ و اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی را از آﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ،آﻣﺎد ٔه ﻧﺒﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد".
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ﺳﺨﻨﺎن اﻧﮕﻠﺲ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﮐﺎرﮔﺮان آﻟﻤﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ دﺷﻮار ــ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺿﺪﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ٤٠ــ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ.
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی روﺳﯿﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯽاﻧﺪازه ﺳﺨﺖﺗﺮی را از ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺑﺠﻨﮕﺪ ﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺎﺟﻠﯽ
ٔ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺿﺪﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ــ در ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺮوﻃﻪ ــ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺗﺎرﯾﺦ
ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ
را ﭘﯿﺸﺎروی ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺎﺟﻞ ،ﭘﯿﺸﺎروی ﭘﺮوﻟﺘﺎری ٔ
ٔ
اﻧﻬﺪام ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ ارﺗﺠﺎع ــ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اروﭘﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ )ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ( در آﺳﯿﺎ ــ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻟﻘﺐ اﻓﺘﺨﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن
ﻣﺎ ــ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن دﻫﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎد ــ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪﻧﺪ ،ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﺰم و
ﻗﺪرت اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﺰار ﺑﺎر ﻋﺮﯾﺾﺗﺮ و ژرﻓﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻟﻬﺎم ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ.

 Exceptional Law Against the Socialists ٤٠قانونی بود که دولت بيسمارک برای مقابله با خطر قدرتگيری سوسيال
دموکراتھا در  ١٨٧٨تصويب کرد .اين قانون حدود  ١٠سال طول کشيد و بموجب آن فعاليت احزاب سوسياليستی غيرقانونی
اعالم شد.
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