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 ها ها و آگاهی سوسیال دموکرات خودانگیختگی توده

  

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

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

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

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

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

  .اندازد های روسیه می موجود بین سوسیال دموکرات

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .نمود به طرف خود جلب می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

به نواقص خودشان  "ايدئولوگھا"دانگيختگی است؟ آيا معنايش چيزی غير از شيفتگی وار در برابر خو بجز سرفرودآوردن برده
  است؟ لنين
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حال وقت آن فرا رسیده تا از این روند این نتیجه را بگیریم که محتوای چنین گرایشی ــ . ت کامل بدل شدبود، به شکس
  .شناخته شود» اکونومیسم«نظرانه بود ــ بمثابه  که اینقدر نادرست و زیادی تنگ

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .سوق دهد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

را موعظه ميکردند، مبارزه انقالبی و طبقاتی کارگران را منحرف » سازش طبقاتی«ھيرش و دونکر . دونکر تأسيس شد
ھای تعاون متقابل و سازمانھای فرھنگی و مدنی محدود  ای را در چھارديوارى صندوق ساختند و وظايف جنبش اتحاديه می
  .نمودند می
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شوند، شدیدتر گردد، و همانقدر نیز باید با قاطعیت بیشتر کارگران را از اندرزدهندگان بد ــ که  غیرسوسیالیستی می
، نویسندگان نامۀ اکونومیستی. و امثال آن بلند است ــ بر حذر داشت "ُپربهادادن به عنصر آگاهی"فریادشان علیه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .است  نیز همان اشتباه را مرتکب شده

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٢٥(. 

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

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

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

  :پیشنهاد اول

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

  )١، شمارۀ ایسکرا(و غیره " .شناسد می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .سازد خود را با خودانگیختگی منطبق می منفعالنه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  : دهد اش ادامه می رابوچیه دلو به موعظه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** 

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

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

   .شود سیاسی و تشکیالتی ـــ  بیشتر می

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

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

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

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

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

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

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