
 
٣  

 کراتیکو دم های سوسیال و سیاست یيونتریدیونهای  سیاست
  

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

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

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

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

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

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

  .به اين انتخاب ندارند

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٢.کند ای و گسترش  سوسیالیسم عمل می اتحادیه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  " .درک مى کنيممستقیم انقالبی پرولتاریا در حیات اجتماعی را 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .انقالبی است

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

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

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

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

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

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

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

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

 .است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

  . داد

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

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

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

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

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

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

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

  .که برآشفته نشود و با حوصله به سخنان ما تا آخر گوش فرادهدکنیم  بنایراین از خواننده تقاضا می. زنند می
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یک محفل مطالعاتی سوسیال دموکرات را ــ که در سالهای اخیر، بیش از گذشته گسترش یافته ــ درنظر بگیریم و 
کند، ضمناً  و به همین اکتفا می "گیرد با کارگران تماس می" این محفل. فعالیتش را مورد بررسی قرار دهیم

ها، و فشار  ها، جانبدارِی حکومت از کاپیتالیست های جاری در کارخانه کند و  سوءاستفاده هایی منتشر می اعالمیه
در جلسات کارگران، مباحثات هرگز یا بندرت از دایرۀ این موضوعات خارج . نماید پلیسی را افشا و شدیداً محکوم می

های داخلی و خارجی حکومت، و مسائل  جنبش انقالبی، سیاست شوند؛ و بندرت سخنرانی و مباحثاتی حوِل تاریخ می
. گیرد مربوط به تکامل اقتصادی روسیه و اروپا، و پیراموِن موقعیت طبقات مختلف در جامعۀ مدرن و غیره صورت می

مىرابطٔه گسترده با سایر طبقات جامعه تالش شود، حتی به خیال کسی خطور ن اینکه بطور منظم، برای برقرارکردن
کنند ــ بیشتر شبیه دبیر یک  آل ــ همانطوریکه اکثر اعضای چنین محافلی تصورش را می در واقع، رهبر ایده .کند

، همیشه به کارگران کمک ىانگلیس يونتریدیونيک زیرا مثالً دبیر  .است تا یک رهبر سیاسِی سوسیالیست اتحاديه
کند، و غیرعادالنه بودن قوانین و  ها افشا می ها را در کارخانه فادهاست کند تا مبارزۀ اقتصادی را به پیش ببرند، سوء می

) رسانی در رابطه با اعتصاب جارى در یک کارخانٔه معین یعنی اطالع(اقداماتی که ُمخّل آزادِی اعتصاب و آزادِی پیِکت 
زند و  ق دارند، حرف میهایی که به طبقات بورژوازی تعل دهد، از جانبداربودِن قّضات دادگاه هستند را توضیح می

برد و  را پیش می "مبارزۀ اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"خالصه اینکه هر دبیر اتحادیٔه صنفی، . غیره و غیره
، و اینکه هنوز سوسیال دمکراسی نیستشود زیادی پافشاری کرد که این  نمی. کند برای پیشبرد آن کمک می

باشد، بلکه باید تریبون مردم باشد؛ که نسبت به هر  يوناید دبیِر تریدیونها نب آل سوسیال دموکرات شخصیِت ایده
شود ــ  دهد و علیه کدام قشر یا طبقه ِاعمال می شکل از مظاهر خودکامگی و ستم ــ صرفنظر از اینکه در کجا ُرخ می

ز خشونت پلیسی و به همۀ این مظاهر عمومیت ببخشد و از آن یک تصویر واحد ا باشددهد، و قادر  واکنش نشان 
، برای طرح و پیشبرد پیش از همهای، هر چقدر هم کوچک،  د از هر واقعهتی بسازد، که بتواناستثمار کاپیتالیس

بخِش  کند تا اهمّیت تاریخی ــ جهانِی مبارزۀ رهایی باورهای سوسیالیستی و مطالبات دموکراتیک خود استفاده 
های  انجمن سازندگان دیگ«، دبیر و لیدر ١٤برای مثال، رهبری نظیر روبرت نایت. آشکار سازد همگانپرولتاریا را برای 

با ویلهلم لیبکنخت مقایسه کنید و سعی نمایید تا ) انگلستان است يون هاىکه یکی از قدرتمندترین تریدیون(را » بخار
حال . کند از آنها یاد می ایسکرااختالفاتش با برای توصیف این دو، آن تقابالتی را بکاربگیرید که مارتینف در توصیف 

ها به عملّیات  فراخواندن توده"ول کنم؛ و شما خواهید دید که رابرت نایت بیشتر مشغ مقالۀ مارتینف را مرور می
دادن انقالبی در بارٔه  آموزش"حال آنکه ویلهلم لیبکنخت بیشتر سرگرم ، )۳۹مارتینف، ص (است  "معّین و مشخص

کرد، و  مطالباِت فوری پرولتاریا را فرموله "؛ رابرت نایت )۳۸-۳۹ص (است  "م فعلی و یا برخی از مظاهر آنکلّیت نظا
ویلهلم لیبکنخت عالوه بر اینکه همین  ولی) ۴۱ص ( "داد شان نمود، نشان  شود متحقق آنها می  وسایلی را که به کمک

دیکته کردن یک برنامۀ عمِل مثبت "و  "اقشار متنوع اپوزیسیونهای  فعالیتهدایت "همزمان از کرد اما  کارها را می
المقدور به خوِد مبارزۀ اقتصادی خصلت  حتی"؛ رابرت نایت درصدد بود که عقب ننشست ١٥)۴۱ص ( "برای آنها

دهند به  مشخصی که وعدٔه نتایج محسوسی را میمطالبات "ای قادر بود تا  و بطور شایسته) ۴۲ص ( "سیاسی بدهد
؛ رابرت )۴۰ص (بود  "یکجانبه" "هایافشاگری"حال آنکه لیبکنخت بمراتب بیشتر سرگرم  ،)۴۳ص ( "دارائه کن حکومت
پروپاگاندا حوِل "لیبکنخت براى حال آنکه ) ۶۱ص (داد زیاد اهمیت می "کنندٔه روزمره پیشروی مبارزۀ کسل"نایت به 

یک ارگان "؛ لیبکنخت روزنامٔه تحت رهبریش را به )۶۱ص ( داشتخیلی اهمیت  "های درخشان و کامل ایده
اوضاع کشورمان ــ بویژه اوضاع سیاسی ــ را تا جايى که منافع اقشار بسیار مختلف "تبدیل کرد که  "اپوزیسیون انقالبی

                                                            
١٤  Robert Knight   
ديکته کرد؛ ھمين کار را مارکس و  دموکراسیکلّيت  برای مثال طی جنگ پروس با فرانسه، ليبکنخت يک برنامۀ عمل برای  ١٥

  لنين .با وسعت بيشتری انجام دادند ١٨۴٨انگلس در سال 
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ر رابطٔه اهداف طبقه کارگر و دبرای "حال آنکه رابرت نایت ). ۶۳ص ( "کردداد ــ افشا مى الشعاع قرار می مردم را تحت
، همان "رابطٔه نزدیک و ارگانیک"منظور از ــ البته اگر ) ۶۳ص . ("ردک نزدیک و ارگانیک با مبارزۀ پرولتاریایی فعالیت می

حوزه تأثیرش را "که باالتر با مثال کریچفسکی و مارتینف بررسی کردیم ــ و  ُکرنش در برابر خودانگیختگی است
). ۶۳ص ( "ه استتر کرد  را عمیق با چنین کاری تأثیرش"که  ندمثل مارتینف اطمینان حاصل ک تا "محدود نمود

دهد، البته نه به  سم تقلیل میوني، سوسیال دمکراسی را تا سطح تریدیونی در عملخالصه خواهید دید که مارتینف، 
زحمت کشیدن برای فهمیدن اندیشٔه خواهد، بلکه از اینرو که بجای  اين علت که خیِر سوسیال دموکراسی را نمی

 .پلخانف، عجلٔه زیادی دارد تا افکار او را تعمیق ببخشد

جانبۀ آگاهی سیاسی  گفتیم که اگر یک سوسیال دموکرات واقعا به لزوم ارتقای همه. اما برگردیم به سِر تزهای خودمان
چطور باید این کار را کرد؟ آیا برای : آید که پیش می ینجا سؤالا. "بین کلیٔه طبقات مردم برود" پرولتاریا باور دارد، باید

نظر طبقاتی چنین  این کار نیروی کافی داریم؟ آیا زمینٔه انجام چنین کاری، بین سایر طبقات وجود دارد؟ آیا از نقطه
ما  .انجامد؟ بگذارید روی این سؤاالت کمی مکث کنیم نشینی نمی شود یا به عقب نشینی محسوب نمی کاری عقب

شکی نیست که . "مبین کلیٔه طبقات مردم بروی"دهنده  باید به عنوان تئوریسین، پروپاگاندیست، آژیتاتور و سازمان
ها باید بر مطالعٔه کلیٔه خصوصیاِت ویژٔه شرایط اجتماعی و سیاسی طبقات متنوع  کار تئوریک سوسیال دموکرات

در مقایسه با کاری که پیرامون خصوصّیات ویژه حیات ــ  العاده کمی اما در این راستا کاِر فوق. متمرکز گردد
خوریم که غرِق مطالعه  ها و محافل مطالعاتی به افرادی برمی در کمیته. است ای انجام شده ــ صورت گرفته کارخانه

 که به دالیلی که(شود اعضایی از تشکیالت را یافت  اند، اما بسختی می حتی در یک شاخٔه خاص صنایع فلزی شده
بطور ویژه مشغول گردآوری اطالعات پیرامون که ) آید، از سِر ناچاری از کار عملی فاصله گرفته باشند غالباً پیش می

مسایل مبرم در حیات روزمرٔه اجتماعی و سیاسی کشورمان باشند، تا از آنها بمثابٔه ابزاری برای فعالیِت سوسیال 
در تاکيد بر این واقعیت که اکثر رهبران کنونی جنبش طبقه کارگر . دموکراتیک در بین سایر اقشار مردم استفاده شود

زیرا این موضوع نیز با  ٬توانیم مسئله فقدان آموزش در اين حوزه را نادیده بگذاریم نمی  ٬اند آموزش عملی ندیده
و  پروپاگانداساسی، البته نکته ا. مرتبط است "ۀ نزدیک و ارگانیک با مبارزۀ پرولتاریاییرابط" مفهوم اکونومیستی از

های اروپای غربی آسان است چون  این کار برای سوسیال دموکرات. در میان کلیٔه اقشار مردم است آژیتاسیون
و در واقع  ٬مردم بتوانند آزادانه در آنها شرکت نمایند همهٔ توانند جلسات و اجتماعات عمومی برگذار کنند که  می

ما نه پارلمان داریم، نه آزادی . طبقات سخنرانی کنند کلیهٔ ر برابر نمایندگاِن توانند د پارلمانی دارند که در آن می
هستند، جلساتی ترتیب  یک سوسیال دموکراتتجمع؛ با این حال قادریم تا برای کارگرانی که مشتاق شنیدن حرفهای 

ان مشتاِق کلیٔه طبقات اجتماعی بعالوه باید راهها و وسایلی نیز برای فراخواندِن جلساتی پیدا کنیم که نمایندگ. دهیم
کمونیستها از هر جنبش "ه گوش دهند؛ زیرا کسی که در عمل فراموش کند ک یک دموکراتبتوانند به حرفهای 

وظایف دموکراتیک عمومی را در برابر  موظفيمبرد که به همين دليل ما  ، و از یاد می"کنند انقالبی پشتیبانی می
. مان را نفی کنیم ــ سوسیال دموکرات نیست ای باورهای سوسیالیستی آنکه لحظه بیان و تاکید کنیم ــ بی همگان

، مسائِل عمومی دمکراتیک را مطرح کند، پیشاپیِش همهکند که موظف است تا  کسی که در عمل فراموش می
  .بیابد، سوسیال دموکرات نیست آنهاحلی برای  برجسته سازد و راه

و دستورالعمل جدید برای هیئت " !اما با این که همه موافق هستند": جب خواهد گفتخوانندۀ ناشکیب با تع
 کلیۀ": راحت دارد کهکه به تصویب آخرین کنفرانس اتحادیه خارج کشور رسید، ص رابوچیه دلوتحریریۀ روزنامۀ 

مثابٔه یک طبقۀ ویژه یا گذارند ــ خواه بطور مستقیم، ب حوادث زندگی اجتماعی و سیاسی که بر پرولتاریا تاثیر می
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ــ باید به عنوان موضوعات پروپاگاندا و آژیتاسیون سیاسی  پیشرو کلیه نیروهای انقالبی در مبارزه برای آزادیبمثابٔه 
آری، اینها کلمات بسیار صحیح و خوبی ). ، تأکیدها از ماست۱۷، ص »دو کنفرانس«( "دمورد استفاده قرار گیرن

اگر در نفس بعدى از گفتن سخنان فهمید و  این سخنان را می رابوچیه دلوبودیم اگر  می هستتند، و ما کامالً راضی
خودمان کافی نیست، باید آنطور عمل کنیم   خواندن و گروه پیشرفته دانستن "پیشرو" زیرا. کرد مغایر خوددارى مى

و ما از . آن نداشته باشند ای جز پذیرش قراول بودن ما را برسمیت بشناسند و چاره که همۀ دستجات دیگر پیش
اینقدر احمق هستند که  "دستجات"سایر  نمایندگانآیا هستیم،  "پیشرو" گوییم وقتی می: پرسیم خواننده می

طلبان  ها یا مشروطه ای از رادیکال مان را باور کنند؟ فقط تجسم کنید که یک سوسیال دموکرات به نزد دسته حرف
وظیفٔه پیشاروی ما، خصلِت سیاسی بخشیدن به خوِد "؛ بگوید، ما پیشرو هستیم کردٔه روسی بیاید و  لیبراِل تحصیل

که افراد باهوش زیادی بین (کمی عاقل باشد طلب  اگر آن رادیکال یا مشروطه. "مبارزۀ اقتصادی، تا جای ممکن است
فرد  باید! پیشرو این" :پوزخندی به این سخن خواهد زد و خواهد گفت) طلبان روسی وجود دارند رادیکالها و مشروطه

چون حتی این را ). در اکثر موارد او یک دیپلمات مجّرب است ونکهالبته پیش خودش، چ( "یلوحی باش ساده
مبارزۀ اقتصادی خصلت  خودِ فهمند که این وظیفه ماست ــ یعنی نمایندگان پیشرو دموکراسی بورژوایی ــ که به  نمی

نیز مانند بورژوازی اروپای غربی خواستار جلب کارگران به سیاست مگر اینطور نیست که ما ! سیاسی ببخشیم
های تریدیونیونیستی طبقۀ  سیاست. ستی، نه سوسیال دموکراتیکونيهای تریدیونی اما فقط به سیاستهستیم، 

از وظایفش، همان  "پیشرو" طبقۀ کارگر است، و این شکل فرمولبندیِ  های بورژوایی سیاستکارگر دقیقا همان 
خواهد خودشان را سوسیال دموکرات  شان می بگذاریم هر قدر دل! های تریدیونیونیستی است لبندی سیاستفرمو 

فقط نباید گذاشت تا مردم تحت تأثیر این . دچار هیجان شوم» لقب«بخوانند، اما من که بچه نیستم که از یک 
به کسانی بدهند که ناآگاهانه سوسیال ا ر  "آزادی انتقاد" گرایان ارتدکس مضر قرار گیرند، بگذاریم اجازهٰ  تعصب

 " .برند دموکراسی را به مسیر تریدیونیونیستی می

هایی که از سوسیال  یابد که سوسیال دموکرات شود وقتی درمی طلب ما به قهقهه هومری بدل می و پوزخند مشروطه
شده،  وقتی که خودانگیحتگی بر جنبش ما  تقریبا غالب  ٬زنند، همین امروز دموکراسی بمثابه یک پیشرو حرف می

کنندٔه روزمره، در مقایسه با  اهمیِت مبارزۀ کسلدادن  ناچيز جلوه" از ٬"تحقیر عنصر خودانگیخته"بیش از هر چیز از 
ترسد تا مبادا آگاهی بر خودانگیختگی  که می "پیشرویی" !و غیره بیم دارند" های درخشان و کامل پروپاگاندای ایده

آیا . شوند مان ــ وادار به پذیرش آن اى ارائه کند تا همگان ــ حتی مخالفینجسورانه "نقشۀ" ترسد پیشی بگیرد، که می
 است؟ اشتباه نگرفته "رو پس"را با  "رو پیش"

در تاکتیکش راجع به  ایسکرانویسد که  می ۴۰او در صفحۀ . در واقع بگذاريد این استدالِل مارتینف را بررسی کنیم
مان  اعتمادی و نفرت نسبت به حکومت بپاشیم، باز به هدف بی بذر هر چقدر هم که ما " ُبعدی است، که افشاگری یک

بطور معترضه . "سرنگونی حاکمیت بپرورانیم نخواهیم رسید مگر آنکه موفق شویم تا انرژی اجتماعی فعاِل کافی برای
عالیت خویش، ها، همراه با یک اشتیاق توامان برای محدودسازی ف سازی توده ل نگرانی در رابطه با فعا باید گفت که دل

 )"برای سرنگونی"( انقالبیمارتینف اینجا از انرژی . ولی این در حال حاضر نکتٔه اصلی نیست. پدیده آشنایی است
رسد؟ از آنجایی که در مواقع عادی، اقشار اجتماعی متنوع بطور ناگزیر  ای می و به چه نتیجه. گوید سخن می

های  توانیم همزمان فعالیت ها نمی ح است که ما سوسیال دموکراتبه این خاطر، واض"کنند  جداگانه راهپیمایی می
توانیم به آنها نشان  عمل دیکته کنيم، نمی همه یک برنامۀ توانیم برای اقشار متنوِع اپوزیسیون را هدایت کنیم، نمی

رال خودشان از پِس مبارزۀ اقشار لیب... شان بايد به چه ترتیبی مبارزه روزانه را به پبش ببرند دهیم که برای تامین منافع
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ص ( "ای که آنها را رودررو با رژیم سیاسی قرار خواهد داد، برخواهند آمد شان، مبارزه  فعال برای تامین منافع بالواسطه
کند،  گفتن از انرژی انقالبی و مبارزۀ فعال برای سرنگونی حکومت اتوکراتیک شروع می مارتینف، با سخناز اینرو، ). ۴۱

توانیم  بدیهی است که ما نمی! چرخد می ی و مبارزۀ فعال برای منافع فوریيونبالفاصله بسمت انرژی تریدیونولی 
هدایت کنیم اما نکتٔه بحث بر سر این موضوع نبود،  "شان  منافع بالواسطه" ها و غیره را به مبارزۀ دانشجویان، لیبرال
پذیربودن و لزوم شرکت اقشار متنوع اجتماعی در سرنگونی  امکاننکتٔه مورد بحث ما بر سر ! آقای اکونومیست بزرگوار

را  "های اقشار متنوع اپوزیسیون فعالیت" د ماست که ایناکیبلکه این وظیفٔه  قادریماتوکراسی بود، و ما نه تنها 
از عهده نه تنها دانشجویان، لیبرالهای ما و دیگران، خودشان . باشیم "پیشرو"خواهیم  هدایت کنیم؛ اگر که می

کارمندان حکومت اتوکراتیک ، بلکه پلیس و "کشاند برخواهند آمد ای که آنها را به رودرویی با رژیم سیاسی می مبارزه"
چارچوب  خواهیم دمکراتهای خِط مقدم باشیم، باید این را در  می "ما"اگر  ولی. خواهند کرد مجبورشانتر از همه  پیش

و غیره  ١٦های آنانی را که صرفاً از شرایط موجود در دانشگاهها و یا در زمستواها مسئولیت خود بدانیم تا اندیشه
باید وظیفٔه سازماندهِی مبارزۀ  ما. مصرف بودن کلّیت این نظام سیاسی سوق دهیم ایدٔه بی بسمتناراضی هستند، 

ای که این امکان در اختیار همٔه اقشار  ــ به عهده بگیریم، بگونه مان ای را ــ تحت رهبری حزب جانبه سیاسی همه
سوسیال دمکرات  اهل عملباید به کارگراِن  ما. نشان دهند   مان حمایت کامل اپوزیسیون قرار بگیرد تا از مبارزه و حزب

را هدایت کنند، و بتوانند به  جانبه آموزش دهیم تا رهبران سیاسی بار بیایند، تا قادرشوند کلیٔه مظاهر این مبارزۀ همه
خاطِر  های مذهبی، آموزگاران رنجیده خشمگین فرقه] پیروان[وقتش، به دانشجویان بپاخاسته، زمستواهای ناراضی، 

با توجه به اینها، ما "به این علت، این ادعای مارتینف که . "عمِل مثبت، دیکته کنند  یک برنامۀ"مدارس و غیره و غیره 
های متنوع حکومتی را زایل  ما فقط امیدشان به کمیسیون... ها ایفا کنیم در افشاگری توانیم نقش منفی میصرفاً 

دهد که نقشی را که  مارتینف با این گفته، نشان می). تکیه روی کلمات از ماست( کامالً غلط است ٬"سازیم می
و اگر خواننده این نکته را بخاطر بسپارد، آنوقت . است مطلقاً نفهمیدهانقالبی ــ در واقع ــ باید ایفا کند،  "رو پیش"

ارگان اپوزیسیون انقالبی است که اوضاع  ایسکرا": استنتاج مارتینف برایش روشن خواهد شد معنی واقعی
دهد، افشا  الشعاع قرار می  کشورمان، و بویژه اوضاع سیاسی را تا آنجایی که منافع اقشار گوناگون مردم را تحت

. اما ما فقط برای اهداف طبقه کارگر که در ارتباط ارگانیگ با مبارزۀ پرولتاریا باشد، کار کرده و خواهیم کرد. کند می
: معنی حقیقی این استنتاج از این قرار است) ۶۳ص ( "بخشیم مان، ما به تاثیرمان تعمیق می با محدودسازی تأثیر فعال

ما از روی سوء تفاهم، یا  اهل عملکه کارگران (طبقۀ کارگر  ستیونيهای تریدیونی سیاست ارتقایخواهاِن  ایسکرا
ولی . های سوسیال دموکراتیک است به سطح سیاست) کنند فقدان آموزش، و یا اعتقاد، غالبا خود را به آن محدود می

های تریدیونیونیستی است؛ بعالوه به اهل  به سیاست کراتیکهای سوسیال دمو  سیاست تقلیلخواهان  رابوچیه دلو
لوحى  اوه، ساده - "در چارچوب یک هدف مشترک، تماما باهم توافق دارند"دهد که این دو موضع  جهان اطمینان می

طبقات اجتماعی را داریم؟  کلیهٔ آیا ما آن نیروی کافی برای پروپاگاندا و آژیتاسیون بین . دهیم ادامه می ١٧!مقدس
مان در  های ما که غالبا درصدد انکار این امر هستند، و آن پیشرفت عظیمی را که جنبش اکونومیست. مئناً آریمط

غالبا در مرحلٔه  ٬حقیقی "روهای دنباله"مثل همه  ٬اینها. گيرند به جلو کرد، نادیده می  ۱۹۰۱تا  ۱۸۹۴) تقریباً (های  سال
انگیزی نیرو کم داشتیم، و در  ع در مقطع زمانی اولیه، ما بطور حیرتدر واق. دهند ابتدایی جنبش به حیات ادامه می
در بین کارگران کنیم و هرگونه   و موجه بود که منحصراً خودمان را وقف فعالیت  آن زمان چنین کاری کامال بدیهی

                                                            
قبل از انقالب بودند که مسايل محلی مربوط به روستا از قبيل تاسيس جاده، ھای خودمختار محلی در روسيۀ  زمستواھا ارگان  ١٦

  .کردند ماّلکين ليبرال در ادارۀ زمستواھا نقش بزرگی ايفا می. کردند ساختن بيمارستان، مدارس و غيره را رفع و رجوع می
١٧  O, sancta simplicitas  
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ن را در درون طبقۀ کارگر ما از اینرو کّل وظیفٔه ما این شده بود که موضع. انحراف از این مسیر را شدیداً تقبیح نماییم
بهترین نمایندگان نسل جواِن طبقاِت . اند اما در حال حاضر، نیروی عظیمی جذب جنبش شده. تحکیم کنیم

آوردن به سوی ما هستند، در هر محلی از شهرها که مردم حضور دارند، و بدالیلی در آنجا  کرده در حال روی تحصیل
شدن  کت نموده و چه مشتاقند که حاال چنین کنند، در حال جذبساکن هستند، و چه در گذشته در جنبش شر 

تعداد سوسیال دموکراتهای روسیه به اندازه تعداد انگشتان  ۱۸۹۴حال آنکه در سال (بطرف سوسیال دموکراسی هستند 
برداری از همۀ این نیروها و  مان در بهره ناتوانییکی از معایب اصلی سیاسی و سازمانِی جنبش ما، ). دست ما بودند

اکثریت ). تر بحث خواهیم کرد در فصل آینده راجع به این موضوع مفصل(در واگذارکردن کار متناسب به آنهاست 
هستند و به همین خاطر دلیلی برای نگرانی  "رفتن به درون کارگران"قریب به اتفاق این نیروها کامالً فاقد امکان برای 

برای آنکه قادر شویم تا برای کارگران یک . منحرف خواهیم کرد، موجود نیست   اصلی ٔمان را از وظیفه ه نیرویاز اینک
ها ــ همه جا، در   ــ یعنی سوسیال دموکرات "افراد خودمان"جانبه و زنده فراهم کنیم، باید  دانش سیاسی واقعی، همه

م، وجود شناسيتوانیم فنرهای درونی مکانیسم دولتى را ببآنها مواضعی که از بین کلیٔه اقشار اجتماعی و در همٔه 
  .این اشخاص نه تنها برای پروپاگاندا و آژیتاسیون بلکه حتی بيشتر، براى سازماندهی الزم هستند. باشند داشته

،  آیا زمینه برای فعالیت در میان کلیٔه طبقات مردم وجود دارد؟ هر کسی که به این شک دارد، از نظر سطح آگاهی
جنبش طبقه کارگر نارضايتی را افزايش داده و به این کار . ها قرار دارد سر جنبش بیداری خودانگیختٔه توده پشت

نی اپوزیسیون را آفریده و در نزد سایرین، تحقق این درک را که ای امید به پشتیبا دهد،  در نزد عده همچنان ادامه می
برداری از همٔه مظاهر مان بهرهاگر نتوانيم درک کنیم که وظیفه. دوام است و باید بناگزیر سقوط کند اتوکراسی بی

و " سیاستمدار"ما نارضایتی، و متمرکزکردن آنها و تبديل هر اعتراض ــ هر چند کوچک ـــ به بهترین حالت آن است، پس 
تازه اين را نگوييم که ). افتدمیچیزی که در غالب موارد در واقعیت اتفاق (فقط در اسم سوسیال دموکرات هستيم 

پا و غیره همیشه به سخنان يک سوسیال دموکرات که قدرى وران، صنعتگران خردهمیلیونها دهقان زحمتکش، پیشه
در واقع آیا حتی یک طبقه اجتماعی وجود دارد که در آن اشخاص، گروهها، و  .مشتاقانه گوش میدهند ٬توانا باشد

حقوقی، بیدادگری و خودسری ناراضی نبوده و آمادٔه پذیرش پروپاگاندای  محافلی وجود نداشته باشند که از بی
آنهایی که مشتاق  به نیازمندیهای عمومی دموکراتیک ـــ نباشند؟  مهمترينها ــ بمثابٔه سخنگویان  سوسیال دموکرات

طبقات و اقشار  کلیهٔ روشنی در بارٔه چندوچون یک آژیتاسیون سیاسی سوسیال دموکراتیک در بین  عقيدههستند تا 
اصلی برای  شکلسیاسی ــ در معنای وسیع این کلمه ــ بمثابٔه یک  های افشاگریشان را به  مردم داشته باشند، توجه

  .)شکلالبته نه تنها اما (کنیم  چنین آژیتاسیونی جلب می

، که بعدتر بطور مفّصل به آن )۱۹۰۱، ماه مه ۴شمارۀ  ایسکرا،(» از کجا باید آغاز کرد؟«من در مقالۀ خودم با عنوان 
ما باید ميان همه دستجات مردم که تا حدى به آگاهی سیاسی رسيده اند، اشتياق به  " :خواهم پرداخت، نوشتم

نباید از این واقعیت که امروز صدای افشاگری سیاسی اینقدر ضعیف، محجوب " ".یمانافشاگریهای سیاسی را برانگیز 
دلیلش تسلیم کامل به استبداد پلیسی نیست، بلکه علتش آن است که اشخاِص قادر و . و نادر است، بیم داشته باشیم

ان در بین مردم، هیچ آمادۀ افشاگری فاقد تریبون برای سخن گفتن، و فاقد شنوندگان مشتاق و مشوق هستند، این
ما .... جایی را سراغ ندارند که ارزش آنرا داشته باشد تا برای دادخواهی علیه حکومت مطلقه روسیه، بدان روی کنند

ساختن یک تریبون سراسری برای افشاگری حکومت تزاری قرارداریم و موظف به انجام این  اکنون در موضع فراهم هم
 ."روزنامۀ سوسیال دمکراتیک باشد این تریبون باید یک. کار هستیم
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جانبه و  برای افشاگری سیاسی، طبقۀ کارگر است که اول از همه و مهمتر از همه نیازمنِد دانِش همه مطلوب هٔ شنوند
زندۀ سیاسی است، و بیشترین شایستگی را برای تبدیل این دانش به مبارزۀ فعال دارد، حتی اگر که این مبارزه، وعدۀ 

 سراسریتواند یک روزنامه  ها در سطح کشور، فقط می یک تریبون برای افشاگری. را ندهد "نتایج محسوس"هیچگونه 
در اروپای فعلی یک جنبش سیاسی ــ که سزاوار این نام باشد ــ بدون داشتن یک ارگان سیاسی غیرقابل تصور ". باشد
در کشور ما، دیرگاهی است که مطبوعات به یک . شداز این جنبه، روسیه  باید جزو اروپای کنونی با تردید، ؛ بی"است

ها  ها و مشچرسکی به کاتکوف دادن اند، و گرنه حکومت دهها هزار روبل َصرف تطمیع آنها و سوبسید قدرت بدل شده
تازگی ندارد که مطبوعات زیرزمینی از طریق شکستن دیوارهای سانسور، اين و در استبداد مطلقٔه روسیۀ . کرد نمی

سدۀ گذشته نیز  ۵۰و حتی  ۷۰ دههدر . گفتن علنی در بارٔه آن کنند به سخن وادارکار را  قانونی و محافظه مطبوعات
اکنون چقدر بر وسعت و عمق دستجاتی از مردم که تمایل به خواندن مطبوعات زیرزمینی دارند ــ  هم. طور بودهمین

چطور زندگی کننند و چطور "ــ تا از آن بیاموزند ) ۷ شمارۀ(نامه ارسال کرده بود  ایسکراو بقول کارگری که برای 
ها هستند،  های اقتصادی بمنزلۀ اعالن جنگ به صاحبان کارخانه همانطور که افشاگری. ، افزوده شده است"بمیرند

تر و قدرتمندتر باشد و هرقدر  هرقدر کارزار افشاگری وسیع. باشند می حکومتهای سیاسی اعالن جنگ به  افشاگری
قدر اهمیت معنوی این اعالن جنگ،  تر باشد، همان تر و مصمم ُپرجمعّیت اعالن جنگ را دادهاجتماعی که  بقۀطآن 

پاشیدِن نظامی است که مخالفش  های سیاسی، در خود، وسایل قدرتمندی برای ازهم از اینرو افشاگری. شود می بيشتر 
افکنی و ایجاد  ای برای نفاق وقتی، و وسیلههستیم، و ابزاری برای جداکردن دشمن از متحدین تصادفی یا م

در دوره حاضر، فقط آن حزبی که در واقعیت خواهان سازمان دادن  .اعتمادی بین شرکای دائمی اتوکراسی بی
معنای عمیقی  "در سطح سراسری"واژۀ . تواند  پیشرو نیروهای انقالبی باشد افشاگری در سطح سراسرى است، می

بخاطر بیاوریم که بمنظور پیشروشدن، باید طبقات دیگر را (غیرکارگری  تفاق افشاکنندگاناکثریت قریب به ا. دارد
دانند که حتی شکایت از یک  اینها دقیقا خوب می. ، سیاستمداران هشیاری هستند و به امور واردند)جلب کنیم
شان را  قط زمانی شکایاتو آنها ف. روسی "قدر قدرت"پایه چقدر خطرناک است تا چه رسد عليه حکومت  مأمور دون

را نمایندگی  یک نیروی سیاسیتواند مؤثر واقع شود، و بدانند که ما  خواهند آورد که بدانند که واقعاً می نزد ما
برای اینکه ما در چشم ناظرین بیرونی یک چنین نیرویی جلوه کنیم، باید کار مداوم و سختی را در جهت . کنیم می

برای حصول این مقصود، کافی نخواهد بود که یک برچسب پیشرو . آگاهی، ابتکار و انرژی خویش متحمل شویم ارتقاء
  .روانه بچسبانیم به یک تئوری و عملکرد پس

اما اگر مجبوریم که یک افشاگری واقعی، در سطح ملی، راجع به حکومت سازماندهی کنیم، آنوقت هویت طبقاتی 
 "رابطۀ نزدیک و ارگانیک با مبارزۀ پرولتاریایی"شد؟ این سئوال را حامیان متعصب  خواهد  جنبش ما به چه صورتی بیان

ها چنین ما سوسیال دموکرات: و جوابش چند وجه دارد. پرسند از ما خواهند پرسید، همانطور که همین االن می
شوند بطور دائم،  یون مطرح میدهیم؛ همۀ مسائل که در جریان آژیتاس هایی را در سطح کشوری سازمان می افشاگری

آنکه هیچگونه تحریِف عمدی یا غیرعمدی از مارکسیسم  با روِح سوسیال دموکراتیک توضیح داده خواهند شد، بی
  ٬جانبه از طرف حزبی انجام خواهد شد که حمله به حکومت بنام عموم مردم بعمل آید؛ آژیتاسیون سیاسی همه
برداری از  استقالل سیاسی پرولتاریا و هدایت مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر، و بهره آموزش انقالبی پرولتاریا، حفاظت از 

ای از پرولتاریا را تحریک کرده و  همه تصادمات خودانگیخته پرولتاریا با استثمارکنندگانش که پیوسته تعداد فزاینده
  .در يک کلّيت اليتجزا متحد مى سازد ٬کند به اردوی ما جلب می
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اش در فهم این ارتباط است، و عالوه بر آن، عاجزبودن از درک  های اکونومیسم، ناتوانی ترین جنبه خصولی یکی از مش
جانبۀ سیاسی با واسطگی آژیتاسیون سیاسی و  یک آموزش همه(وحدت بين مهمترین نیاز مبرم پرولتاریا 

بلکه در  "مارتینفی"عبارات  چنین فقدان درکی نه فقط در . و نیاز جنبش دمکراتیک عمومی) های سیاسی افشاگری
شود و از لحاظ معنی با جمالت مذکور شباهت دارند منعکس  نظر طبقاتی مربوط می استناداتی که ظاهرا به نقطه

ُپر [نقیصٔه اساسی ایسکرا این ": ١٨دارند اظهار می ۱۲از اینرو نویسندگان نامۀ اکونومیستی در ایسکرا، شمارۀ . باشد می
دلیِل ناپیگیری اش در رابطه با نحوه برخورد سوسیال دمکراسی نسبت به طبقات و گرايش  ]ایدئولوژیبها دادن به 

رشد وظایف حزبی که با حزب رشد "و نه توسط [ایسکرا با استدالل تئوریک  .هاى مختلف اجتماعی نيز هست
ای را  ال زیاد دشواری چنین وظیفهبه احتم. مطلقه را حل کرد حکومتفوری به مبارزه علیه  گذار   مسئلهٔ  ]"کنند می

داند که این وظیفه به نظر  کند بلکه بخوبی می نه تنها احساس می[کند  برای کارگران، در شرایط کنونی احساس می
شان، زیرا کارگران حتی برای  با آن دلسوزی پرستارگونه "اکونومیست"کارگران کمتر دشوار است تا به نظر روشنفکران 

اما  ]دهند آمادۀ پیکار هستند نمی  "وعدۀ نتایج محسوس"نشدنی مارتینف،  به قوِل عبارت فراموشمطالبانی هم که 
برای ایسکرا کافی برای این مبارزه جمع کنند،   د تا کارگران نیرویناز آنجا که شکیبایی این را ندارد که منتظر بما

  ..."کند یافتن متحدین در صفوف لیبرالها و روشنفکران جستجو می

متنوع دیرگاهی است قولش را بما  "کاران سازش"کشیدن برای آن زمان موعود ــ که  "انتظار"ما از  "حوصله"آری، واقعاً 
خودشان را به پای کارگران ننویسند   ماندگی تا زمانی که اکونومیستها تقصیر عقب] بخصوص[است،  اند ــ سرآمده داده

پرسیم که  هایمان می ما از اکونومیست. قدرِت کارگران توجیه نکنند خودشان را با ادعای فقدانِ   و فقدان انرژی
از گردهم آوردن  قدرت طبقه کارگر برای مبارزه چیست؟ آیا بدیهی نیست که معنایش آموزش سیاسی   منظورشان

یقا برای دقمان برایشان افشا شود؟ آیا روشن نیست که  انگیز اتوکراسی های نفرت که همه جنبه کارگران است، بنحوی
نیاز داریم؟ کسانی که حاضر باشند بمنظور  "متحدینی در صفوف لیبرالها و روشنفکران"است که ما به  همین کار

ها، معلمین، آمارگران، دانشجویان و غیره به ما بپیوندند؟ آیا فهمیدن  به زمستوایی ]حکومت[ افشاگری حمالت سیاسی
پیش ": کند که به این طرف همواره تکرار نمی ۱۸۹۷آکسلرد از سال اینقدر سخت است؟ مگر » مکانیسم پیچیده«اين 

ها به وظیفۀ جلب هواخواه یا متحدین مستقیم و غیرمستقیم از طبقات غیرپرولتار بپردازند،  از آنکه سوسیال دموکرات
با این حال مارتینف و سایر  ".باید بدوًا و اصوالً خصلت فعالیت پروپاگاندایی در بین خود پرولتاریا را حل کنند

 اول، کارگران باید "برای مبارزه اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"دهند که  تصور ادامه می به اينها  اکونومیست
 "آموزش برای فعالیت"اً از قاعدت -"فراتربروند" بعدو ) های تریدیونیونیستی برای سیاست(شان را گردهم آورند  قدرت

   !عالّیت سوسیال دموکراتیکتریدیونیستی به ف

شود، تضادهای طبقاتی  نظر طبقاتی جدا می غالباً از نقطه ایسکرادر این راستا، ... ": اکونومیستها چنین ادامه میدهند
کند و ماهیت نارضایتی مشترک از حکومت را در درجه اول قرار میدهد، هرچند که دالیل و درجات این  را محو می

که  شود ادعا می"... به زمستواها است ایسکرااش برخورد  فرق دارد، نمونه" متحدین"نارضایتی بطرز قابل توجهی بین 
دهد اما یک کلمه نیز دربارۀ تضاد  های حکومت، وعده یاری طبقۀ کارگر را می به اشراِف ناراضی از صدقه" ایسکرا

 ۲های  ، شمارهایسکرا( "اتوکراسی و زمستوا"اگر خواننده به مقالۀ  ".گوید طبقاتی موجود میان این اقشار اجتماعی نمی
                                                            

دھد، به  ھا را نشان می ھای اکونوميست ھا که بسيار خوب مشخصه مۀ اکونوميستبه اين نا' ايسکرا'مان کرد تا در  فقداِن جا، منع  ١٨
نظر طبقاتی  ما از انتشار اين نامه بسيار خرسند شديم چونکه ادعاھايی مبنی بر اينکه ايسکرا بطور مستمر نقطه. تفصل جواب دھيم
د يک فرصت مناسب، يا در انتظار يک بيان رسيد و ما مترص کند ديری بود که از منابع مختلف به ما می را رعايت نمی

بعالوه، اين عادت ماست که به حمالت پاسخ بدھيم، اما نه با دفاع . از اين اتھام رايج بوديم تا پاسخ آن را بدھيم  شده فرمولبندی
  لنين .کردن، بلکه با ضدحمله
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نویسندگان فوق این نامه است ــ مراجعه کنند مالحظه خواهند کرد  که ، منظور به احتمال قریب به یقینــ که ) ۴و 
فعالیت مستقِل حتی طبقات «و به » تهييج مالیم زمستوای بوروکراتیک«نسبت به  حکومتبه برخورد  ١٩این مقاالت

ه زمستوا باشند و گر مبارزۀ حکومت علی تفاوتی نظاره توانند با بی گوید که کارگران نمی مقاله می. است پرداخته» دارا
های انقالبی با  بردارند و در حالی که سوسیال دموکرات های مالیم دست دهد که از ایراد نطق به زمستواها فراخوان می

در اینجا روشن نیست که نویسندگان نامه با . اند، قویاً و شدیداً سخن بگویند شان مقابل حکومت ایستاده تمام قدرت
بورکراسی زمستوایی بر "و  "طبقات دارا"کنند که کارگران معنای  آیا آنها فکر می. ستندچه چیز این حرفها موافق نی

های مالیم و  جستن از نطق ها به دوری زمستوا ترغیبکنند که  ؟ آیا فکر می"فمهند نمی"را  "دولتی-زمینه اجتماعی
کنند که اگر کارگر چیزی  ؟ آیا آنها تصور می"ُپر بها دادن به ایدئولوژی است"گفتن بمنزلۀ  تشویق آنان به محکم سخن

 "گردآورى قدرت"تواند برای مبارزه علیه اتوکراسی به  راجع به برخورد اتوکراسی نسبت به زمستوا نداند، باز می
تصور بسیار مبهمی  ،فقط یک چیز روشن است و آن اینکه نویسندگان نامه. مانند بپردازد؟ همه اینها نامعلوم باقی می

به  ایسکرابرخورد ": شود این امر از این عبارت آنها بهتر آشکار می. ایف سیاسی سوسیال دموکراسی دارنداز وظ
یعنی بجای ). "کند تضادهای طبقاتی را محو می"یعنی در اینجا هم ( "جنبش دانشجویی نیز همین گونه است

اختالل  و  قی تعدی و خشونت لجام گسیختهفراخواندن کارگران به تظاهرات عمومی برای اعالم این امر که کانون حقی
هایمان را در  بایست استدالل میاحتماال  .)'ایسکرا' ۲شمارۀ (نه دانشجویان، بلکه حکومت روسیه است  ٬عدالتی و بی

ها بیان شد، یعنی  از طرف سوسیال دموکرات ۱۹۰۱چنین افکاری در پاییز ! کردیم ارائه می رابوچیا میسلتطابق با روح 
آمدٔه جنبش دانشجویی، که خود این واقعه  بمیدان وقایع ماههای فوریه و مارس، یعنی در آستانۀ خیزش تازهپس از 

علیه اتوکراسی از رهبری آگاه سوسیال دموکراتیک  "خودانگیخته"سازد که حتی در این حوزه، اعتراض  آشکار می
ها مورد  نشجویانی که از جانب پلیس و قزاقاشتیاق خودانگیخته کارگران در دفاع از دا. گرفته است پیشىجنبش 

  !گیرد گیرند، از فعالّیت آگاهانۀ سازمان سوسیال دموکراتیک پیشی می ضرب و شتم قرار می

اما در مقاله اى ديگر ایسکرا هر گونه سازش و مصالحه را بطور جدی محکوم  ": نویسندگان نامه ادامه میدهند
ما به کسانی که عادت دارند اینطور . "کند غيرقابل تحمل گدیستها دفاع مىکند و به عنوان نمونه از رفتار  می

کنند که اختالفات حاضر بین سوسیال دمکراتها غیرضروری هستند و انشعاب را توضیح  انگارانه اظهار  مغرضانه و سهل
یک سازمان، باهم کار آیا برای مردم امکانپذیر است که در . گوییم روی اين سخنان خوب تأمل کنند می ٬دهند نمی

کنند که ما در توضیح خصومت اتوکراسی نسبت به طبقات  کنند وقتی که بعضی از آن میان از سر رقابت اظهار می
مختلف، و در رابطه با دادن اطالعات به کارگران راجع به اپوزیسیونی که بین قشرهای متنوع نسبت به اتوکراسی 

بینند ــ  ایم؛ حال آنکه دیگرانی از همین جمع این کار را یک سازش آشکار می دهالعاده کم کارکر  کند، فوق خودنمایی می
  ؟ "مبارزۀ اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"آشکارا مصالحه با تئوری 

، راجع به لزوم انتقال مبارزۀ طبقاتی به ]مــ ۱۸۶۱لغو سرواژ در روسیه [ما به مناسبت چهلمین سال آزادی دهقانان 
توافق نهادهای حکومت محلی  ، دربارۀ عدم٢٠نامٔه محرمانه ویته بطه با تفاهمو در را) ۳شمارۀ (رار ورزیدیم اص هاروستا

؛ در رابطه با قانون جدید، ما به  زمینداران فئودال و حکومت خدمتگذار آنها )۴شمارۀ (و اتوکراسی صحبت کردیم 
ها را تشویق کردیم که از  و زمستوایی. شامد گفتیمو به کنگرۀ غیر قانونی زمستواها خو) ۸شمارۀ (حمله کردیم 

؛ ما دانشجویانی را که شروع به درک لزوم )۸شماره (آور دست بردارند و به مبارزه بپردازند  های خفت دادخواست
و در عین حال هواداران جنبش ) ۳شمارۀ (ه و به آن مبادرت کرده بودند تحسین کردیم مبارزۀ سیاسی نمود

                                                            
١٩   ً ھم بود که بطور ويژه به تضادھای طبقاتی در روستاھا ) ٣ايسکرا، شمارۀ (ھا، يک مقالۀ ديگر  اين مقاله در فاصلٔه ميان ضمنا

  لنين .پرداخته بود
٢٠  Witte  
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نافهمی "کردند، بخاطر این  را که دانشجویان را به عدم شرکت در تظاهرات خیابانی دعوت می "ِصرفدانشجویی "
، در رابطه با تظاهرات، مصوبٔه کمیتۀ اجرایی ۳شمارۀ (نتقاد گرفتیم که از خود بروز داده بودند، به باد ا "برانگیز خشم

گر روزنامۀ  های حیله لیبرال "دورویی و سالوسی"و  "آرزوهای خام"ما ). ماه فوریه ۲۵دانشجویان مسکو، مورخ 
و آزار بار ماموران حکومتی در اذیت  خویی خشونت و در عین حال به درنده) ۵شمارۀ (را افشا کردیم » روسیه«
شمارۀ (اشاره کردیم  "ها رال و شناخته شدٔه زمستوابجو، استادان سالخورده، دانشمندان و اعضای لی نویسندگان صلح"
را افشا کردیم و  "حمایت دولتی برای بهبود شرایط زندگی کارگران"ۀ واقعی برنام نقشما ). "پلیس به ادبیاتله حم": ۵

هایی از پایین  ها از باال، از درخواسِت چنین رفرم با اعطاى رفرم"گوید  خوشامد گفتیم که می "اعتراف ارزشمند"به 
ما آمارگران معترض را ). ۶شمارۀ ( "آنکه  منتظر بمانیم که این مطالبات پیش کشیده شوند بجاى. جلوگيرى مى شود

کسی که این ) ۹شمارۀ (شکن را مورد سرزنش قرار دادیم  و آمارگران اعتصاب) ۷شماره (تشویق و تحسین کردیم 
ناتوانیش را در فهم اهمیت حقیقی شمارد،  می سازش با لیبرالیسمسازی آگاهی طبقاتی پرولتاریا و  ها را محو  تاکتیک

. ، حتی اگر منکرش شودنماید در عمل دارد همان برنامه را اجرا میدهد که  نشان می و  کند آشکار می برنامه کردو
کشاند، به  می "بارزۀ اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومتم"ی زیرا این چنین راهکاری، سوسیال دموکراسی را به سو 

روش برخورد سوسیال  تعيينو  "لیبرالی" موضوعاتگری فعاالنه در  ، وظیفۀ دخالتشود می تسليملیبرالیسم 
  .کند را رها می خودش به اين مسئلهدمکراتیک 

 

   "اغواگران"، باز هم "مفتريان"باز هم  -و
این سخنان مودبانه ــ همانطور که خواننده به خاطر خواهد آورد ــ به رابوچیه دلو تعلق دارد که به این شیوه، به اتهام 

کراسی بورژوایی آماده و بطور غیرمستقیم زمینه را برای تبدیل جنبش طبقه کارگر به آلت دست دم"ما مبنی بر اينکه 
اش تصمیم گرفت تا این اتهام را صرفاً یک مشاجرٔه ادبی  لوحی قلبی دهرابوچیه دلو در سا  .دهد ، پاسخ می"مى سازد

کنند، و چه  آوردن هرگونه سخنان ناخوشایند علیه ما ابا نمی بدخواه از برزبانهاى  متعصباین : تلقی کند] قلمی[
حروف درشت باشد؟ و به این ترتیب آنها با  شدن دست دمکراسی بورژوایی تواند ناخوشایندتر از آلت چیزی می

  )۳۳و  ۳۱، ۳۰. ص دو کنگره ص( "ُزهدفروشی"  ،"اغواگرى"  ،"هیچ بجز افترای محض": کنند چاپ می "تکذیبیه"

خشمگین است چونکه حرفش غلط ) ای ندارد هر چند چندان شباهتی به آن خدای افسانه(رابوچیه دلو همانند ژوپیتر 
حال آنکه تنها . از فهم شیؤه استدالل مخالفینش عاجز استکند که  اش ثابت می زده زنی شتاب است، و با برچسب

ای، و هرگونه تقلیل  تعمق اندکی کافی بود تا دریابد چرا هرگونه ُکرنش در برابر خودانگیختگی جنبش توده
سازی زمینه، بطور  به معنی آماده ٬های تریدیونیونیستی های سوسیال دمکراتیک به سطح سیاست سیاست

  .تبدیل جنبش طبقه کارگر به آلت دست دمکراسی بورژوایی است غیرمستقیم، برای

؛ و )قطعا مى آفريند و(سم بیافریند ونيجنبش خودانگیخته طبقه کارگر بخودی خود صرفاً قادر است تریدیونی
این واقعیت که طبقۀ کارگر . های بورژوایی طبقٔه کارگر است طبقه کارگر دقیقا سیاست تريديونيونيستىهای  سیاست

کند، بخودی خود سیاست آنرا به سیاست سوسیال  در مبارزۀ سیاسی و حتی در انقالب سیاسی شرکت می
آیا رابوچیه دلو جرأت دارد اینرا انکار نماید؟ آیا مایل است که باألخره آشکارا، بسادگی و  .کند دموکراتیک تبدیل نمی

  سی روسیه توضیح دهد؟ بدون کلک، درک خود را از مسائل حاِد جهانی و سوسیال دموکرا

: توصیف کرد "انکار" شود آنرا بمثابٔه روش هرگز چنین کاری نخواهد کرد، زیرا به نیرنگ روی کرده که می. بعید است
ام، ما اکونومیست نیستیم، رابوچایا میسل حامی اکونومیسم  من نبودم، این اسب مال من نیست، من هیچ کاره"
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شگرف است که فقط یک ِاشکال  "سیاسی"این یک تردستی و نیرنگ " .وجود نداردنیست، در روسیه اصالً اکونومیسم 
  .شود استفاده می» چاکرم، قربان«بندند، لقب  جزئی دارد و آن این است که برای نشریاتی که این شیوه را به کار می

ص » دو کنگره«( ٢١است "موه"یک کند که  دمکراسی بورژوایی در روسیه ــ در مجموع ــ صرفاً  رابوچیه دلو تصور می
کنند همه چیز در اطرافشان ناپدید  برند و خیال می مثل کبک سرشان را زیر برف می! شان خوشا به حال) ۳۲

خودشان و فروپاشی و اضمحالل مارکسیسم را به اطالع   نگاران لیبرال که هر ماهه خبر پیروزی روزنامه. است شده
و  ٢٣که مشّوق لیبرالهایی هستند که مبارزۀ طبقاتی را به مفهوم برنتانویی ٢٢لهای لیبرا رسانند؛ روزنامۀ جهانیان می

شان  کنند؛ کهکشانی از ناقدین مارکسیسم که تمایل واقعی سیاست را به مفهوم تریدیونیونیستی به کارگران عرضه می
و احیاء گرایشات چرخد؛  شان منحصراً و بدون مانع در روسیه می بخوبی روشن شد و تولیدات ادبی به برنامه

همه اینها ! شان ظاهراً وهم هستند بویژه پس از حوادث ماههای فوریه و مارس ــ همه غیر سوسیال دمکراتیک ــ انقالبی
 !اصالً ربطی با دمکراسی بورژوایی ندارند

وقایع بهار، بجای در بارٔه اینکه چرا ُرخداِد "د بای ۱۲شمارۀ ایسکرا، رابوچیه دلو و نویسندگان نامۀ اکونومیستی در 
افزودن بر اعتبار و حیثّیت سوسیال دمکراسی، به احیای جریانهای انقالبی غیرسوسیال دمکراتیک انجامید، تأمل 

  " .کنند
های کارگر اثبات کردند که  توده. مان برنیامدیم علتش در این واقعیت نهفته است که ما از عهدۀ انجام وظایف

ــ با آموزش کافی ــ بودیم، کسانی که دانش کاملی راجع   رهبران و سازماندهندگان انقالبیما فاقد . تر از ما بودند فعال
به روحیه حاکم بر تمام قشرهای مخالفین داشته و قادر باشند در رأس جنبش قرار بگیرند، و تظاهرات خودانگیختٔه را 

  .اش را توسعه ببخشند و غیره به تظاهرات سیاسی تبدیل کنند، خصلت سیاسی

تر  کرات قرارگرفت که پرتحرکو برداری انقالبیون غیرسوسیال دم افتادگی ما ضرورتا مورد بهره در چنین شرایطی،  عقب
، و در انرژی و فداکاری بخرج دادهاما کارگران، حتی اگر در نبرد با پلیس و ارتش . تر از ما بودند  و پرانرژی

کنند و بمنزلۀ  ی خواهند بود که از آن انقالبیون پشتیبانی میشان انقالبی بوده باشند، صرفاً نیروی های فعالیت
های  کراتو بگذارید مثالی از سوسیال دم. رو سوسیال دمکراتیک کراسی بورژوایی خواهند بود نه پیشو روی دم پس

  . دهند های ما صرفاً جهات ضعف آن را سرمشق حود قرارمی که اکونومیستــ  آلمان بیاورم

کراسی نیفزوده باشد؟ دلیلش و یاسی در آلمان وجود ندارد که به اعتبار و حیثّیت سوسیال دمچرا حتی یک واقعۀ س
ها از وقایع و نیز در پشتیبانی از هرگونه اعتراض علیه  ترین ارزیابی این است که سوسیال دموکراسی در ارائه انقالبی
ود را با استدالالتی از این دست که کراسی آلمان خو سوسیال دم. خودکامگی، همیشه پیشاپیش همه ایستاده است

اند و یا اینکه شرایط مشخص، بطور  بهره گونه حقوق سیاسی بی دهد که از همه مبارزۀ اقتصادی به کارگران نشان می
  .دهد ناپذیری جنبش طبقه کارگر را مسیر انقالب سوق میدهد، تسلی نمی اجتناب

                                                            
ارجاع  "کند شرايط مشخص روسی که بطرزى مقدر شده جنبش طبقۀ کارگر را وادار به انتخاب مسير انقالبی می"ھمينجا به   ٢١

کراتيک ورگر ممکن است که مسير سوسيال دماما اين اشخاص از درک اين امر که مسير انقالبی جنبش طبقۀ کا. شود داده می
تمام بورژوازی اروپای غربی کارگران را اجباراً و عمداً به مسير انقالبی سوق * در دوره حاکميت استبداد. ورزد نباشد، امتناع می

کراتيک را وسيال دمھای سو و اگر ما به ھر طريِق ممکن، سياست. ھا نميتوانيم به اين راضی باشيم کراتوولی ما سوسيال دم. داد
  لنين .کراسی بورژوايی خواھيم شدوھای تريديونيونيستی خودانگيخته تقليل دھيم، آنوقت ما بازيچه دست دم تا سطح سياست

  لنين -  St Peterburgskiye Vedomosti , Russkiye Vedomosti  مثل  ٢٢
٢٣  Brentano   کوشيد ثابت کند که برقراری  بود که می» دولتیسوسياليسم «اقتصادان بورژوای آلمانی و مدافع باصطالح

برنتانو . داران و کارگران امکانپذير است ھا و آشتی ميان منافع سرمايه برابری اجتماعی در چارچوب کاپيتاليسم و از طريق رفرم
کارگری را بدنبال منافع کوشيدند جنبش  کردند و می ھای مارکسيستی ماھّيت واقعی خود را پنھان می پردازی و پيروان وی با عبارت

  .بورژوازی بکشانند
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کند، خواه راجع به سرپیچی ویلهلم از  اعی و سیاسی مداخله میها و در کلیٔه مسائل حیات اجتم بلکه در تمام حوزه
اند به  های ما هنوز نتوانسته اکونومیست(های بورژوا باشد  انتصاب یک رئیس انجمن شهر از بین پروگرسیست

 ویر، خواه راجع به قانوِن ضدیت با کتب و تصا!)ها بفهمانند که چنین کاری در واقع سازش با لیبرالیسم است آلمانی
  و خواه راجع به نفوذ دولت در انتخابات معلمان و اساتید و غیره ،"مستهجن"

کنند،  ها در صف مقدم هستند، و نارضایتی سیاسی در بین کلیٔه طبقات را تحریک می در همه جا، سوسیال دموکرات
نمایند و کوهی از اطالعات برای ارتقای آگاهی سیاسی و فعالیت سیاسی پرولتاریا فراهم  درماندگان را ترغیب می

شرویی بدیدٔه احترام يچنین مبارزین سیاسی پز به خوردٔه سوسیالیسم نی در نتیجه، حتی دشمنان قسم. کنند می
آسایی  ها، به طرز معجزه شود که سند مهمی از دوائر بورژوازی، حتی دوائر بوروکراسی و دادگاه و غالبا می نگرند می

  .رسد می ٢٤!به پيشبه دفتر هیئت تحریریه نشریٔه 

ای فلج کرده که  فهم رابوچیه دلو را به درجه ، اینجاست؛ تضادی که قدرترسد بنظر می "تضاد" جواب آن چیزی که
ما یعنی رابوچیه دلو : در واقع فکرش را بکنید! است» زهدفروشی«این : فقط دستهایش را بلند کرده و فریاد میکشد

؛ ما به همٔه مخالفین !)کنیم و این را با حروف درشت تایپ می(دهیم  قرار می اصل کارگر را ای طبقه  توده جنبش
مبارزۀ  - به خود –دهیم؛ ما مشتاق خصلت سیاسی بخشیدن به خوِد  ناصر خودانگیختگی هشدار میاهمیت ع

  !باشیم با مبارزۀ پرولتاریایی می] زنده[اقتصادی هستیم؛ ما خواهان حفظ رابطٔه نزدیک و ارگانیک 

و ! موکراسی بورژوایی هستیمسازی زمینه برای انتقال جنبش طبقه کارگر به د گویند که در حال فراهم و آنوقت بما می
 "سازش"با لیبرالیسم  "لیبرالی"ه زنند کیستند؟ آنهایی که با مداخله در هر مسئل آنانی که چنین حرفهایی را می

العاده زیادی به دانشجویان و  ، و توجٔه فوق!)"رابطۀ ارگانیک با مبارزۀ پرولتاریایی"چه بدفهمی عظیمی از (کنند  می
نسبت به (مشتاقند تا درصد بزرگتری ] عموماً [اشخاصی که در مجموع ! ها دارند به زمستوا!) چه وحشتناک(حتی 

  نیست، پس چیست؟ "زهدفروشی"اگر این ! شان را صرف طبقات غیرپرولتر مردم کنند های از تالش) ها اکونومیست

  حلی برای این معمای بغرنج خواهد یافت؟ آیا هرگز راه! بیچاره رابوچیه دلو
 

                                                            
٢٤  Vorwärts   
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