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 ها و تشکیالت انقالبیون کار اکونومیست بدوی بودن 
  

ترین وسیلۀ آژیتاسیون سیاسی  که بررسى کردیم ــ مبنی بر اینکه مبارزۀ اقتصادی قابل استفادهــ  رابوچیه دلوادعاهای 
 است، و اینکه وظیفۀ فعلی ما خصلت سیاسی بخشیدن به خوِد مبارزۀ اقتصادی است و غیره، نشانگر یک دید

علیه کارفرمایان و  ىمبارزۀ اقتصاد " .است تشکیالتی ما  محدود، نه تنها در حوزٔه سیاسِت، بلکه در رابطه با وظایف
تواند ضرورِت  ندارد، و از اینرو این مبارزه هرگز نمی  بداً نیازی به یک سازمان متمرکز برای سراسر روسیها "حکومت

های اپوزیسیون سیاسی، اعتراض و خشم آنها را جمع کند و بصورت یک  جلوهایجاد سازمانی را بوجود آورد که همٔه 
و توسط رهبران سیاسی واقعِی همٔه مردم  ای تشکیل شده صِف حملٔه عمومی درآورد؛ سازمانی که از انقالبیون حرفه

. شود ن میخصلِت هر تشکیالت بطور طبیعی و ناگزیر توسط مضمون فعالیتش تعی. معقول هم هست. شود رهبری می
نه تنها بر محدودسازی فعالیت سیاسی   از طریق ادعاهایی که فوقاً مورد بررسی قرارگرفتند، رابوچیه دلودر نتیجه، 

در این مورد نیز مثل همیشه، خوِد نشریه . بخشد بلکه بر محدودسازی کار تشکیالتی نیز تقّدس و مقبولیت قانونی می
حال آنکه ُکرنش در برابر آن . شود شود که آگاهیش تسلیم خودانگیختگی می یبمثابه یک ارگانی ظاهر م رابوچیه دلو

گیرند، عدِم درک محدودیت کار تشکیالتی ما و بدوی بودن آن، و  های سازمانی که بطورخودانگیخته پامی شکل
ی ک بیماری واقعو فقدان آگاهی به همه اینها، بنظر من، ی ها، ر مهمترین حوزهد "کاری ُخرده" های استفاده از روش

البته این بیماریی نیست که نشانٔه زوال باشد، بلکه بیماریی است که البته . برد است که جنبش ما از آن رنج می
رود تا ما رهبران و  اما در شرایط حاضر که موج خشِم خودانگیخته، مثل همیشه، می. آید بدنبال رشد می

ماندگی، و  ای علیه هرگونه دفاع از عقب وقفه که مبارزٔه بی دهندگان جنبش را کنار بزند، وقت آن است سازمان
بخصوص ضروری است که در نزد همه فعالین . به محدودیِت موجود در این عرصه صورت بگیرد بخشیدن مقبولیت

رایج بین ما تحریک شود و عزم آماتوریسِم شوند، نارضایتی از  عرصٔه عملی، یا کسانی که آماده قبول مسئولیت می
  .راسخی برای خالصی از آن بوجود آید

 

  منظور از بدوی بودن چیست؟ -الف
مطالعاتی معمولی سوسیال   خواهیم کوشید پاسخ به این پرسش را از طریق تشریح مختصری از فعالیت یک محفل

انی جذب اشاره کردیم که کلّیت دانشجویان جوان، در آن مقطع زم. بدهیم ۱۸۹۴-۱۹۰۱دموکراتیکی، در فاصله سالهای 
البته این دانشجویان صرفا ــ یا حتی نه خیلی زیاد ــ به مارکسیسم بمثابه یک تئوری عالقمند . مارکسیسم شده بودند

داشت؛ آنهم بمثابه یک فراخوان » چه باید کرد؟«دادند چون پاسخی برای پرسش  نبودند، بلکه به آن عالقه نشان می
آوری به تجهیزات و آموزش بدوی  ر حالی راهی نبرد شدند که بطرز شگفتاین سربازان جدید، د. به نبرد علیه دشمن

آنها همچون دهقانانی که صرفا . در غالب موارد، آنها تقریبا فاقد تجهیزات و مطلقا فاقد آموزش بودند. مسلح بودند
دار جنبش،  سابقه یک محفل دانشجویی، بدون داشتن هرگونه رابطه با اعضای. مسلح بودند راهی نبرد شدند  به چماق

و یا سایر (نقاط، یا حتی در سایر قسمتهای همان شهر  و بدون داشتن هرگونه رابطه با محافل دانشجویی در سایر
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های مختلف فعالیت انقالبی، و بدون داشتن هرگونه نقشۀ  ، و بدون هرگونه تشکیالت برای بخش)موسسات آموزشی
افزود؛ و از طریق  محفل بتدریج بر دامنۀ پروپاگاندا و آژیتاسیون خود می .نمود بندی شده، به کار اقدام می عمل زمان

کرده را که برایش پول جمع  های نسبتا بزرگی از کارگران و بویژه بخشی از اقشار تحصیل هایش طرفدارى بخش فعالیت
بمرور، . گرفت ت میشان گروههای جدیدى از جوانان را به عضوي بین از  "کمیته" کرد و کردند، به خود جلب می می

شد، و کمیته این فعالیت را  تر می د، دامنۀ فعالیت آن گستردهر ک رشد می) یا اتحاديه مبارزه(قدرت جاذبٔه کمیته 
دانشجویی جمع   د؛ همان اشخاصی که یک سال یا چند ماه پیش در محافلا د کامالً بطور خودانگیخته گسترش می

هایی که با کارگران ارتباط برقرار نموده و آنرا حفظ  کردند، همان بحث می» کجا باید رفت؟«شدند و راجع به  می
ب سیاسی  تهیه کنند، مطال کردند، حاال با سایر گروههای انقالبیون ارتباط برقرار می نموده و اعالمیه منتشر می

کنند و  زدن در باره سازمان دادن تظاهرات می شوند، شروع به حرف کنند، دست به کار نشر روزنامۀ محلی می می
که به اقتضای شرایط ممکن است به شکل انتشار نخستین اعالمیه آژیتاسیونی یا (نهایتا به جنگ علنی روی میآورند 

معموالً اینگونه ابتکاراِت عملى با شکست کامل و ). ین تظاهرات باشداولین شمارۀ روزنامه و یا سازماندهی نخست
مند و دقیقا فکر شده و بتدریج  کامل و فوری چونکه این نبرد علنی ماحصل یک نقشٔه نظام. یافت فوری خاتمه می

محافل سنتِی شده برای یک مبارزۀ طوالنی و سخت نبود، بلکه صرفاً نتیجۀ رشد خودانگیختٔه سبِک کار تدارک ديده 
مطالعاتی بود؛ زیرا بالطبع پلیس تقریباً در اکثر موارد رهبران اصلی جنبش محلی را از دورٔه دانشجویی، یعنی از همان 

. شناخت و صرفا منتظر لحظۀ کامالً مناسب بود تا دستگیرشان کند می "شهرتی پیدا کرده بودند"ود زمان که برای خ
داد تا به اندازٔه کافی  راهم کند، عمداً به محفل مطالعاتی وقت کافی را میو برای آنکه پروندۀ جرم محسوسی ف

، آزاد باقی ١"پرورش نوع"کارشان را توسعه بخشند و همیشه چند نفری را نیز که شناسايى شده بودند براى 
رمها استفاده دانم این یک اصطالح تکنیکی است که هم توسط مردم و هم ژاندا تا آنجایی که من می( "گذاشتند  می
جنگند،  اند و علیه ارتش مدرن می مسلح  که به چماق های دهقانِ  چنین جنگی را شايد بتوان با جنگ توده). شود می

رغم فقدان کامل آموزش در بین رزمندگان،  سختی جنبش متعجب شد که علی توان از جان و فقط می. مقایسه کرد
نظر تاریخی، حقیقت این است که بدوی  از نقطه. ی به دست آوردهای چگونه وسعت پیدا کرد، رشد نمود و پیروزی

بودن تجهیزات  در ابتدای کار نه تنها ناگزیر بود، بلکه بمثابٔه یکی از شروط جلب مبارزان بیشتر، حتی مقبول 
نواقص ) شروع شدند ۱۸۹۶در واقع با اعتصاباِت تابستان (اینکه عملیاِت جّدِی جنگی آغاز شد  نمود، اما بمحض می

حکومت که در آغاز کار گیج شده بود و مرتب مرتکب . تشکیالِت مبارز ما، خودشان را بدرجات بیشتری نشان دادند
ها پرداخت، و یا تبعید  کاریهای سوسیالیست مثل، پیامی که رو به جامعه داد و در آن به توضیح تبه(شد  خطاهایی می

، خیلی زود خود را با شرایط نوین مبارزه سازگار نمود و توانست )ها ی استانکارگران از پایتخت به مراکز صنعت
افزايش . ژاندارم خود را که بطور کامل مجهز بودند، مستقر کند ، جاسوس و ]آژان پروواکاتور[گر  های اخالل دسته
سازی کرد که تودۀ  ان پاکرا زیر ضرب گرفت و محافل مطالعاتی محلی را چن] فعالين[ها، تعداد بیشتر از مردم  یورش

آوری خصلت پراکنده بخود گرفت، و  کارگر به معنی دقیق کلمه، کلیۀ رهبرانش را از دست داد، و جنبش بطورشگفت
ها  پراکندگی وحشتناک در بین فعالین محلی، موقتی بودن عضویت. تر شد تداوم و انسجام در کار، بمراتب ناممکن

ناپذیر  نظری در نگاه به مسائل تئوریک، سیاسی و سازمانی، نتایج اجتناب کج در محافل مطالعاتی، فقدان آموزش،
ای نقاط، به علت فقدان مقاومت و ناتوانی در تدام  کار به جایی رسید که کارگران در پاره. شرایط مشروحۀ فوق بودند

یدند؛ به نظر آنان، روشنفکران، کاری، شروع به از دست دادن اعتمادشان به روشنفکران کردند و از آنها دوری گز  پنهان
  !شدند احتیاط بودند و باعث یورش پلیس می زیادی بی

                                                            
١   corpus delicti بسازند) بزايند(محافل مشابه خودشان . منظور خودشان را تکثير کنند.  
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های اندیشمند عاقبت شروع به آن  هر کس که آشنایی اندکی با جنبش دارد واقف است که کلیۀ سوسیال دموکرات
اآشنا با جنبش گمان نبرد که ما و برای آنکه خوانندٔه ن. های آماتوری را بمثابه یک بیماری درنظر بگیرند کردند که روش

یک مرحلۀ مخصوص یا یک بیماری ویژه برای جنبش هستیم، باردیگر او را به گواهی که فوقا نقل  "ابداع"در حال 
 :اطمینان داریم که بابت طوالنی بودن پاراگراف ما را خواهید بخشید. دهیم کردیم، ارجاع می

تر، به دورٔه انتقال عمومی،  اینکه انتقال تدریجی به فعالیت عملی وسیع": نویسد می ۶در رابوچیه دلو، شمارۀ  اف-ب
ای که جنبش کارگری روسیه در حال تجربٔه آن است، مستقیماً وابسته است، یک خصیصٔه مشخصه  یعنی دوره

ر اما خصیصٔه دیگری هم وجود دارد که در مکانیسم عمومی انقالب کارگری روسیه چندان هم کمت.... محسوب شود
] لنین-تاکیدات از ماست[ ارجاع ما به کمبود عمومی نیروهای انقالبی، متناسب با فعالیت است. جالب نیست

با احیاء عمومی جنبش طبقه کارگر، با تکامل  .شود که نه تنها در پترزبورگ بلکه در سراسر روسیه نیز احساس می
ای کارگران، و با تشدید پیگرد حکومتی،  مبارزۀ علنی توده های کارگر، با رشد روزافزون اعتصابات، با ازدیا عمومی توده

، و بدون شود بسيار ورزیده بیشتر و بیشتر مشهود می کمبود نیروهای انقالبِی ، و تبعید، این  ها، اخراج دستگیری
تمنِد بسیاری از اعتصابات بدون تأثیر مستقیم و قدر . تأثیر نخواهد بود بی در عمق و خصلت عمومی جنبش  تردید، 

... های تهييج کننده و مطبوعات غیرقانونی محسوس است کمبود اعالمیه... پیوندند سازمانهای انقالبی بوقوع می
و خالصه . شود بعالوه، یک کمبود دائمی بودجه حس می... محافل مطالعاتی کارگری بدون آژیتاتور هستند

قدرت عددی انقالبیون  .ازمانهای انقالبی استگرفتن از رشد و تکامل س رشد جنبش کارگری در حال پیشی اینکه
فعال خیلی کمتر از آن است که بتوانند نفوذ بر کل تودۀ کارگران ناراضی را در دستان خود متمرکز کنند، و یا به این 

محفلهای مطالعاتی ُجدا ازهم، انقالبیون جدا، متفرق و ... ای از انسجام و سازماندهی  بدهند نارضايتى حتی سایه
سپس  "...رمتشکل، معّرف یک سازمان واحد، قوی و منضبط که اجزایش متناسب باهم تکامل یافته باشند، نيستغی

پذیرد که سازماندهی فوری محافِل جدید ــ بجای محافلى که از هم پاشيده مى شوند ــ صرفاً شادابِی  نویسنده می
کند، و نهایتا  ان انقالبی با تدراِک کافی را اثبات نمیولی هنوز وجود تعداد کافی از کارگر ... جنبش را اثبات مى کند

. فقدان آموزش عملی بین انقالبیون پترزبورگ، در نتایج کارشان قابل مشاهده است" :گیرد نویسنده نتیجه می
نی به وضوح نشان داد که آژیتاتور جوا" کار علیه سرمایه"و گروه " خودرهایی"های اخیر، بویژه ارزیابی گروه  ارزیابی

برده شود، دانش  که از شرایط طبقه کارگر، و نتیجتاً شرایطی که تحت آن آژیتاسیون باید در یک کارخانۀ معین به پیش
تازه اگر [فهمد  توجه است، و صرفا نظریات کلی سوسیال دموکراسی را می کاری بی کاملى ندارد، و به اصول پنهان

رسد که غالبا به ازهم پاشى کل  ها فرامی سپس دستگیری. ماه به کارش ادامه دهد ۶یا  ۵، ۴تواند  ، فقط می]بفهمد
آید این است که  بنابراین سؤالی که پیش می. شود تشکیالت  یا در هر صورت، به تارومار شدن بخشی از آن منتهی می

بدیهی است ... ه پیش ببرد؟آمیزی را ب تواند فعالیت موفقّیت آیا گروهی که موجودیتش از چند ماه بيشتر نيست می
بدیهی است که ترکيب کّمى ... توانند تماماً به حساب دورۀ انتقالی گذاشته شوند که نواقص سازمانهای موجود نمی

باید عبارت ... های ما  اهمیتی نیستند، و نخستین وظیفۀ سوسیال دموکرات و بویژه کیفى سازمانهای فعال، عوامل کم
  " .ها و سختگیرى در عضوگیری انترکیب موثر سازمباشد از 

  
 بدوی بودن و اکونومیسم - ب

توان میان  آیا می. است ای خطور کرده تردید به ذهن هر خواننده ای بپردازیم که بی ما اکنون باید به بررسی مسئله
از جریانات  یکی گذارند ــ و اکونومیسم ــ که جنبش تاثیر می کلّیتکه بر  دوره رشدبدوی بودن ــ بمثابۀ دردهای 
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فقدان آموزش عملی، و ناتوانی در انجام کار  .ــ ارتباطی یافت؟ پاسخ ما مثبت است  سوسیال دموکراسی روسیه است
تشکیالتی، مطمئنا صفت مشترکی در نزد همٔه ماست؛ از جمله کسانی که از همان اول، بی هیچ تردیدی، روی 

توانست کارگران فعال  فقط فقدان آموزش عملی بود، کسی نمی البته اگر مسئله. فشردند مارکسیسم انقالبی پای می
دربرگیرندٔه چیزی بیش از فقدان آموزش است؛ و در مجموع بر محدودبودن  "بدوی بودن"اما واژه . را سرزنش کند

 که یک سازمان خوب، متشکل از از است دامنٔه فعالیت انقالبی داللت دارد، و نشانگر ناتوانی در درک این مسئله 
برای تالش  چیز است ــ   چنین فعالیت محدودی بنا شده باشد، و نهایتا ــ و این مهمترین ٔتواند بر زمینه انقالبیون، نمی

اين ویژه، یعنی ُکرنش در برابر خودانگیختگی، حتی در رابطه با » تئوری«توجیه این محدودیت و ارتقای آن به یک 
توانیم خود را  بودن با اکونومیسم مرتبط است و ما نمی وم گردید که بدویها آشکار شدند، معل وقتی این تالش. مسئله

یعنی درک محدود از (مان خالص کنیم مگر اینکه خود را ُکالً از شر اکونومیسم  از شّر محدودّیت فعالّیت تشکیالتی
خود را در دو جهت این کوششها . رها نماییم) کراسی و وظایف آنو تئوری مارکسیستی و همچنین از نقش سوسیال دم

های کارگر هنوز آن وظایف سیاسی و مبارزاتی  ای شروع به گفتن این نکته کردند که خود توده عده. نشان دادند
ترین  فوریاند؛ و آنها باید برای  مطرح نکرده ٬نمایند "تحمیل" کنند به آنها ای را که انقالبیون سعی می گسترده

و طبیعتا در رابطه با ( ٢.را بکاربگيرند "مبارزۀ اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت" خواستهای سیاسی مبارزه کنند و
برای جوانان آموزش ندیده  "یافتنی دست"است، باید یک سازمان  "یافتنی دست"ای  که برای جنبش توده  این مبارزه

ممکن و  "تحقق یک انقالب سیاسی"، گفتند که ٣"کارى تدریج"ری عدۀ دیگر، بدور از هر گونه تئو ). وجود داشته باشد
سازی پرولتاریا  ضروری است، اما برای این کار هیچ نیازی به یک سازمان قدرتمند، متشکل از انقالبیون، بمنظور آماده

مان، چماِق  گرفتن همان دوست قدیمی آنچه بايد انجام دهیم، بدست. قدم و سرسخت نیست برای یک مبارزۀ ثابت
شود که ما باید یک اعتصاب عمومی سازمان  آن این می  معنی ٬استعاره را کنار بگذاريم است؛ اگر  "یافتنی دست"

هر دوی این  ٥.بيدار کنیم "کننده روِر تهييجت"جنبش طبقه کارگر را توسط  "روِح  بی" یا اینکه باید روند ٤بدهیم،
شان باوری به  کدام کنند؛ و هیچ در برابر این آماتوریسم رایج ُکرنش می ،"انقالبیون" ها و گرایشات، یعنی اپورتونیست

سازمان ما تاسیس یک   فهمند که وظیفٔه عملِی ابتدایی و ضروری شود آنرا از سر راه برداشت ندارند، و نمی اینکه می
  .اری ببخشندک است که توانایی آنرا دارند که به مبارزۀ سیاسی،انرژی، ثبات، و ادامه از انقالبیونی

. "های انقالبی پیشی گرفته است رشد جنبش طبقه کارگر بر رشد و تکامل سازمان": ایم را نقل کرده اف-ما، سخنان ب
. برایمان ارزش دوگانه دارد) و.دربارۀ مقاله ب رابوچیه دلور نظر روزنامۀ اظها( "تذکر ارزشمند از یک ناظر نزدیک"این 

ماندِن  عقبدهد که نظر ما مبنی بر اینکه علت اصلی بحران فعلِی سوسیال دموکراسی در روسیه،  این نشان می
این نشان . ها است، درست بود توده خودانگیختهاز طغیان ) ها ، انقالبیون و سوسیال دموکرات"ایدئولوگها"( رهبران

، یعنی )۱۲شمارۀ ایسکرا، در (شده توسط نویسندگان نامۀ اکونومیستی  های مطرح ه همۀ استداللدهد ک می
، و در بارٔه هعنصِر خودانگیختگی، و راجع به مبارزۀ روزمر  شمردن اهمیِت  کریچفسکی و مارتینف، دربارۀ خطر کوچک

  توانند واژۀ این اشخاص که نمی. بودن نیستپروسه و غیره چیزی به غیر از تجلیل و دفاع از بدوی -بمثابه-تاکتیک
ماندگی عمومى را  شان در برابر فقدان آموزش و عقب را بدون تمسخر تلفظ کنند، و اینانی که ُکرنش "تئوریسین"

ترین وظایف مان را آشکار  شان از درک ضروری ،  ناتونی، در عملدهند توضیح می "زندگیدرک واقعیات "بمنزلٔه 

                                                            
  لنين .به پلخانف» پاسخ«و بخصوص ' رابوچيه دلو'و ' رابوچايا ميسل'  ٢
٣  gradualness  
که ) 'مبارزۀ پرولتاريايی'( Proletarian Struggleمجموعۀ مندرج در  "دھد؟ چه کسی انقالب سياسی را انجام می"جزوۀ   ٤

  لنين. اين جزوه توسط کميتۀ کييف تجديد چاپ شده است. در روسيه منتشر شده است
 لنين .'سوابودا'از انتشارات روزنامۀ » احيای انقالبيگری«  ٥
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برای آنانی که از فقدان انرژی ! جلو نروید! قدم برندارید: زنند اند، فریاد می مانده بر سر آنانی که عقب آنها. سازند می
تاکتیک بمثابه "برند، از  تر رنج می تر و برجسته برای فعالیت وسیع "هایی نقشه" و ابتکار در فعالیت سازمانی و فقدان

 "محسوس"تا سطح منافع فوری، را  تشکیالتی وظایف سیاسی و که بدترین تقصیر ما این است! زنند حرف می "پروسه
به خوِد : خوانند با این حال آنها همان غزل قدیمی را برای ما می دادیم؛ تقلیل هبارزۀ اقتصادی روزمر م "مشخص"و 

را  "زندگىدرک واقعیات "که این نوع چیزها همانقدر : کنیم و ما تکرار می !مبارزۀ اقتصادی، خصلت سیاسی ببخشید
به امید " ٬زد فریاد می ٬کردند ای را تشییع می دهند که قهرمان آن افسانۀ محبوب رو به رهگذرانی که جنازه نشان می

   "!بيشترروزهای خوِش 

به پلخانف راجع به  نظیر و در حقیقت خودپسندانه این خردمندان را بخاطر بیاورید که چگونه بیبینی  خودبزرگ
وظایف سیاسی به معنای واقعی و عملی این کلمه، یعنی به  قادر به انجام"که !) کذا( "بطورکلیکارگری، محافل "

پاسخ هیئت تحریریۀ (. دادند درس می ٬"آمیز برای مطالبات سیاسی نيستند معقول و موفقیت عملیمعنی مبارزۀ 
نبرده و  شان پی به آماتوریسم که تا زمانی "آماتورها"البته محافل ! محافل داریم تا محافل، آقایان). ۲۴ص  رابوچیه دلو

های  عالوه بر این، اگر این آماتورها شیفتۀ شیوه. آنرا ترک نکرده باشند، قادر به انجام وظایف سیاسی نیستند
کنند که عملی  را با حروف برجسته بنویسند، و تصور می "عملی"ورزند که واژۀ  شان هستند، و اگر اصرار می بدوی

ها تقلیل پیدا کند، در این صورت  ترین اقشار توده مانده بودن مستلزم آن است که وظیفٔه افراد تا سطح درِک عقب
 نخواهند توانست در مجموع هیچ وظیفٔه سیاسی را بهامیدی به این آماتورها نخواهد بود، و البته، مسلم است که 

اما محافل رهبرانی از قبیل الکسیوف و میشکین، خالتورین و ژلیابوف، قادر به انجام وظایف سیاسی . انجام برسانند
ترین شکل ممکن هستند، چونکه استدالل و تا حدی پروپاگاندای شورانگیزشان با عکس  به معنای واقعی و به عملی

گیرد و  شان با انرژی طبقۀ انقالبی پاسخ می نرژی درخشانشود، و ا العمل توده هاى خود بخود بیدارشده مواجه می
پلخانف عمیقاً حق داشت، وقتی که نه تنها این طبقۀ انقالبی را نشان داد، و نه فقط بیداری . شود حمایت می

 .یک وظیفۀ سیاسی رفیع و بزرگ قرارداد "محافل کارگری" ناپذیر دانست، بلکه حتی در برابر خودبخودی آن را اجتناب
انرژی و دامنۀ  محدودکردناین وظیفه، و تنزل ای که بعدتر شکل گرفته  اما قصد شما از رجوع به آن جنبش توده

تان نیستید، پس چیستید؟ شما افتخار  های بدوی اگر شما آماتورهاِی شیفتٔه شیوه. فعالیت محافل کارگری است
بیند عاجزید، شما از دیدن اعجاِز انرژی  عال روسی میکنید که اهل عمل هستید، اما از دیدن هر آنچه هر کارگر ف می

کنید که جنبش ما  یا شاید خیال می. ــ نه تنها یک محفل بلکه حتی یک فرد ــ در جهت تحقق هدف انقالبی عاجزید
 اندیشید؟ آیا دلیلش این است که تولید کند؟ اگر اینطور است، پس چرا چنین می ۷۰تواند مشابه رهبران سالهای  نمی

دهیم، و این کار را ادامه خواهیم داد، و ورزیده  ما فاقد آموزش هستیم؟ ولی ما که داریم خودمان را آموزش می
را خزه  "مبارزۀ اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"است که سطح آب راکِد متاسفانه حقیقت این ! خواهیم شد

) بقول پلخانف(زنند، و  کنند و زانو می نگیختگی دعا میاند که برای خودا پوشانده است؛ افرادی در بین ما پیدا شده
زمان آن فرا . اما ما از شر این خزه خالص خواهیم شد. کنند پرولتاریای روسیه نگاه می "پس قراول"با شيفتگى به 

بی که بطور است که انقالبیون روسیه، با راهنمايى یک تئوری حقیقتاً انقالبی، و با اتکاء به طبقٔه حقیقتاً انقال رسیده
همٔه آن چیزی که الزم . با تمام قوا و کامالً قد برافرازند  -! و در نهایت –خودانگیخته در حال بیدارشدن است، باالخره 

ما و حتی تودۀ بزرگتری از کسانی که رویای فعالیت عملی را از ایام مدرسه  اهل عمل کارگران  ٔاست این است که توده
مان را به باد  نه پیشنهاد مبنی بر تقلیل وظایف سیاسی و محدودسازی دامنٔه کار تشکیالتیپروراندند، هرگو  در سر می

  !که بدستش خواهیم آوردآقایان و مطمئن باشید . استهزاء و تحقیر بگیرند
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تاکتیک آژیتاسیون در رابطه با برخی مسایل  " :نوشتم رابوچیه دلودر مخالفت با ، "از کجا باید آغاز کرد؟" در مقالۀ
ساعت تغییرکند، اما تنها  ۲۴تواند ظرف  های مربوط به بعضی جزئیات از کار تشکیالتی حزب، می خاص، و یا تاکتیک

مردم عاری از هرگونه اصول قادرند  دید خود را نسبت به ضرورِت وجود یک سازمان رزمنده، برای انجاِم آژیتاسیون 
رابوچیه " .دنماه تغییر ده ۲۴ساعت، یا حتى ظرف  ۲۴ها ــ که کلی، دائمی و مطلق است ــ ظرف  بین تودهسیاسی در 

پایه  این یگانه اتهام ایسکرا که مدعی است بر واقعیات تکیه دارد، تماماً بی" :به مقاله فوق اینطور جواب داددلو 
آنکه منتظر پیدایی ایسکرا شویم ــ نه تنها  همان بدو امر ــ بیدانند که ما از  خوانندگان رابوچیه دلو بخوبی می. است

بلکه جنبش "گفتند که نه تنها محافل مطالعاتی کارگری،  و همزمان می[ ...برای آژیتاسیون سیاسی فراخوان دادیم
، اما فقط "سرنگونی استبداد مطلقه را بمثابٔه نخستین وظیفۀ خود درنظر بگیرد دتوان ای طبقه کارگر نیز نمی توده
پس از یک یا چند ] فقط[ها  توده"توانست مبارزه برای مطالبات سیاسی فوری را وظیفۀ خود بداند، و اینکه  می

مان ــ که از خارج برای رفقای فعال در  ما با نشریاتا ...]"اعتصاب مى توانند مطالبات سیاسی فوری را درک کنند
و در این [" ...کردیم و آژیتاسیونی سوسیال دموکراتیک را فراهم میمطالب سیاسی تنها شد ــ ما  روسیه ارسال می

ترین آژیتاسیون سیاسی را منحصراً بر اساس مبارزۀ اقتصادی قرار دادید، بلکه  مطالب منحصربه فرد، شما نه تنها وسیع
و شما، آقایان، آیا مشاهده ! بودند "ترین قابل استفاده"حتی تا آنجا پیش رفتید که مدعی شدید این تبلیغاِت محدود، 

که صرفا همین مطالب را فراهم ساختيد ــ لزوم پیدایش ایسکرا، و لزوم مبارزۀ آن کنید که همین استدالل شما ــ  نمی
از طرف دیگر، فعالیت انتشاراتی ما زمینه را برای وحدت تاکتیکی در ... "رساند؟  علیه رابوچیه دلو را به اثبات می

ها جزو پروسۀ رشد وظایف حزبی هستند که همزمان با حزب  وحدت در این باور که تاکتیک[ " ...ه کردحزب آماد
را فراهم ساخت که " سازمان رزمنده"و به این طریق امکان ایجاد ... "!] کنند؟ واقعاً که وحدت باارزشی است رشد می

 "انجام داد ٬توانست بکند ت مقیم خارج میکه یک تشکیال را برای پاگیری آن، اتحادیه خارج از کشور، هر کاری
احتماال شما هر آنچه را که امکان انجامش را داشتید، انجام ! ثمر برای گریز تالش بی). ۱۵ص  ،۱۰، شمارۀ رابوچیه دلو(

اما ادعای من آن بود و هست که سطح آنچه که براى . ش شوم بینم که منکر  دادید و من حتی در رویای خودم نیز نمی
سازمان "مضحک است که دربارۀ یک . ماند می محدودو باریک شما  انجامش هست، بواسطٰه دیِد تنگ "امکانِ " شما

مبارزۀ اقتصادی، علیه کارفرمایان و "، و یا "مطالبات سیاسی فوری"صحبت کنیم که کارش مبارزه برای  "رزمنده
  !"حکومت است

 رابوچیه دلویبه آماتوریسم را ببیند، البته که باید از  "اکونومیستی"اما اگر خواننده مايل است که مرواریِد شیفتگِی 
، صفحۀ »ضمیمۀ جداگانه«در . م. ر! برگرداند قدم و قاطع روی ثابت رابوچایا میسلِ التقاطی و متزلزل به سوی 

نان بارها نشان این حقیقت دارد که ای. کردگان انقالبی بگوییم حال دو کلمه دربارٔه خوِد باصطالح تحصیل": نوشت۱۳
کردگان  ، اما بدبختی اینجاست که تحصیل"علیه  تزاریسم وارد یک نبرد قطعی شوند"اند که   دادند که کامالً آماده

رحمانٔه پلیس سیاسی روبرو هستند، و مبارزه علیه پلیس سیاسی را بمنزلۀ مبارزه سیاسی علیه  انقالبی ما، با تعقیب بی
برای مبارزه علیه " همین خاطر، تا همین امروز، قادر به فهم این مسئله نشده اند که به . کنند تصور می اتوکراسی

  " اتوکراسی از کجا باید نیرو گرفت؟

، حقیقتاً خودانگیختگی!) به بدترین معنای کلمه(گِر  تحقیر مبارزٔه ضدپلیسی، آنهم از موضع باال، توسط این ستایش
ای، مبارزه  است تا با این استدالل که در شرایط رشد جنبش خودانگیخته تودهنویسنده متن فوق ــ آماده ! نظیراست بی

واقعا افراد بسیار کمی ! کند تبرئهعلیه پلیس سیاسی ابداً اهمیت ندارد ــ ناتوانی ما، در سازماندهی فعالیت مخفی را 
، تا به این حّد، به یک مسئله حاد های انقالبی ما دهند؛ کمبودها در سازمان با این استنتاِج وحشتناک توافق نشان می
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کند، علتش فقط آن است که  اما برای مثال، اگر مارتینف از پذیرش استنتاج فوق امتناع می. و مهم تبدل شده است
ارائه  "وظیفه"واقعاً، مگر . اش را دریابد تامل کند و نتایج منطقی عقايدشقادر نیست، یا جسارت آن را ندارد تا روی 

ها، مستلزم تالش ويژه برای برپایی یک سازمان مستحکم،  ــ با وعدۀ نتایج محسوس ــ توسط توده مطالبات مشخص
مبارزه "ای انجام بپذیرد که ابدا  تواند حتی توسط توده ای نمی "وظیفه"آیا چنین ! متمرکز و رزمنده از انقالبیون است؟

تواند انجام بپذيرد اگر عالوه بر معدودی از  مى "ظیفهو "از این گذشته، آیا این ! دهد؟ انجام نمی "علیه پلیس سیاسی
نیستند، آن را به عهده نگرفته  "مبارزه علیه پلیس سیاسی"به  قادر  ابداً که ) آن اکثریت عظیم(رهبران، کارگرانی 

های متوسط مردم، قادرند تا در اعتصابات و خیابان، در نبرد با پلیس و ارتش، انرژی و  باشند؟ چنین کارگرانى، از توده
تعیین که سرانجاِم کل جنبش ما را ) و در واقع فقط آنان قادر هستند(ایثار عظیمی از خود نشان دهند، و قادرند 

و . است ای حرفه های ویژه است؛ و محتاج انقالبیون سیاسی، مستلزم داشتن توانمندی ارزه علیه پلیس، اما مبکنند 
اى از  ، بلکه تودۀ کارگران، بطور فزاینده"کشند به پیش می"ها مطالبات مشخصی را  ما باید مطمئن باشيم، نه تنها توده

ای  ین ترتیب، ما به مسئلٔه رابطٔه میان سازمان انقالبیون حرفهو به ا. "آورند به پیش می"ای را  این قبیل انقالبیون حرفه
را عمیقا  "سیاسیون"این مسئله، اگرچه بازتاب کمی در نشریات یافته، اما ما  .رسیم با جنبش کارگری صاف و سالم می

. مطرح بوده استدرگیرکرده و در خیلی از مکالمات و مباحثات با رفقایی که کم یا بیش تمایلی به اکونومیسم دارند 
قول دیگری بیاورم تا به این  اما قبل از ورود به این بحث، بگذارید نقل. طلبد و این دردی است که راه عالِج ویژه می

  .را روشن کنم» اکونومیسم«با » بودن بدوی«وسیله ِتز خودم پیراموِن رابطۀ 

آنکه ابتدا به  تقیم علیه حکومت است، بیگروه رهایی کار، خواستار مبارزۀ مس": خود نوشت پاسخدر . ن.آقای ن
با  ".را نشان دهد مسیر مبارزهآنکه  و بی از کجا باید تامین شوند ساکن درنظر بگیرد که نیروی مادی برای این مبارزه

کاری  این امر بخاطر رعایت پنهان": افزاید می "مسیر"تاکید بر آخرین کلمات، نویسنده زیرنویس زیر را به کلمٔه 
ها  دهد و توده ای ارجاع می تواند توضیح داده شود، زیرا برنامٔه تشکیالت نه به دسیسه بلکه به جنبش توده نمی
توانیم تصور کنیم که یک اعتصاب مخفیانه باشد؟ آیا  آیا می. روی کنند توانند از طریق مسیرهای پنهانی پیش نمی
به این ). ۵۹، ص Vademecum مجلۀ ( "متصور شویم؟ های مخفیانه را توانیم تظاهرات پنهانی و دادخواست می

مبارزه نزدیک  "مسیرهای"و به ) دهندگان اعتصابات و تظاهرات سازمان( "نیروهای مادی"ترتیب، نویسنده به سئوال 
پرستد، یعنی به این جنبش بمثابه  ای را می آشفتگی است چونکه جنبش توده شود، اما با این وجود، هنوز در حالت  می

، و نه بمثابه چیزی که باید فعالّیت انقالبی ما را تشویق کند رها مینگرد که ما را از نیاز به فعالیت انقالبی  چیزی می
ممکن نیست که یک اعتصاب را برای شرکت کنندگان در آن، و . مان فراهم کند الیت انقالبیبرای فع ای انگیزهکند و 

اما ممکن است که اعتصاب، از تودٔه کارگران . گیرند، مخفی نگه داشت برای افرادی که فوراً  با آن در ارتباط قرار می
کند تا هرگونه ارتباط با اعتصابیون را قطع  ی، زیرا حکومت تالش م)ماند و در اکثر موارد هم می(بماند  "مخفی"روسیه 

مبارزه علیه پلیس "ای است که  و اینجا در واقع آن محل ویژه. کند، و جلوی انتشار هرگونه خبِر اعتصاب را بگیرد
تواند بطور فعال، توسط همان تودۀ وسیعی که در اعتصاب شرکت  ای که هرگز نمی الزم است، مبارزه "سیاسی

ای به فعالیت انقالبی  ، توسط افرادی که بطور حرفه"همٔه قواعِد فن"این مبارزه باید مطابق . بپذیرد کنند، انجام می
وجود  شوند، از لزومِ  ها بطور خودانگیخته به جنبش جذب می این واقعیت که توده. مشغولند، سازمان داده شود

ها مانع  ، زیرا اگر ما سوسیالیستافزاید میرتش ؛ برعکس، همین امر بر ضرو کاهد نمیسازمان برای پیشبرد این مبارزه 
و اگر ما خودمان گاهی مخفيانه  اعتصاب و (نشویم که پلیس هرگونه اعتصاب و هرگونه تظاهراتی را مخفی سازد 

ما در انجام این ولی . ایم ها قصور کرده مان در برابر توده ، آنوقت از انجام وظیفٔه مستقیم)تظاهرات تدارک ندهیم
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 "ای انقالبیون حرفه"ای  اند، بطور فزاینده هایی که بطور خودانگیخته بیدار شده ، زیرا تودهموفق خواهیم شد وظیفه
  ).  مان خطور نکند که به کارگران اندرز بدهیم که درجا بزنند به شرطی که به ذهن( از صفوف خود تولید خواهند کرد

  

 سازمان کارگران و سازمان انقالبیون - ج
یکی  "مبارزۀ اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"دموکرات که مضمون مبارزه سیاسی را با مفهوم یک سوسیال 

و ! بپندارد» سازمان کارگران«وبیش همان  را نیز کم» سازمان انقالبیون«که رود  کامال انتظارش میگیرد، طبیعتا و  می
زنیم، به زبانهای گوناگون سخن  دهد؛ نتیجتاً وقتی از سازمان حرف می این واقعا همان چیزی است که معموال ُرخ می

با او نداشتم ــ بوضوح بخاطر  ام با یک اکونومیست نسبتا مصمم را ــ که سابقٔه آشنایی قبلی مثالً مکالمه . گوییم می
زدیم که خیلی زود دریافتیم که  حرف می چه کسی انقالب سیاسی را انجام خواهد داد؟داشتیم سر جزوه  .دارم

کردیم که باهم توافق کامل داریم؛ اما با ادامٔه  تصور می. کمبود اصلی این جزوه نادیده گذاردن مسئلۀ سازمان است
توجهی به  صحبت من، نویسنده را به بی هم. زدیم م از چیزهای مختلفی حرف میمکالمه آشکار شد که داشتی

کرد، حال آنکه در ذهن من، سازمان انقالبیون، یک عامل  های تعاونی و غیره متهم می های اعتصاب، انجمن صندوق
دارم، کالً حتی یک بمحض آنکه اختالف آشکار شد، تا آنجا که بخاطر . انقالب سیاسی بود "متحقق کردنِ "اساسی در 

  !مسئلۀ اصولی هم وجود نداشت که بر سرش توافق داشته باشیم

ها، همواره از  ها در رابطه با مسئلٔه تشکیالت و نیز سیاست منشاء اختالف ما چه بود؟ این واقعیت بود که اکونومیست
تر و  ی بمراتب وسیعمبارزۀ سیاسی سوسیال دموکراس. شوند سم منحرف میونيسوسیال دموکراسی به تریدیونی

، )و در واقع به همین دلیل(به همین ترتیب . تر از مبارزۀ اقتصادی کارگران علیه کارفرمایان و حکومت است پیچیده
 متفاوتاز سازمان کارگرانى که برای این مبارزه طراحی شده  تشکیالت حزب سوسیال دموکراتیک انقالبی ناگزیر باید

باشد؛ ثانیاً باید تا جایی که ممکن است وسیع  اتحاديه اى نخست یک سازمان  ٔوهله سازمان کارگران باید در . باشد
تر فقط روسیۀ استبدادزده  البته من در اینجا و چه پایین(دهد علنى باشد  باشد؛ و ثالثاً باید تا جایی که شرایط اجازه می

از افرادی تشکیل شود که فعالیت انقالبی،  برعکس، سازمان انقالبیون باید ــ بيشتر از هرچيز ــ). را مدنظر دارم
های انقالبی  زنم، و منظورم سوسیال دموکرات حرف می انقالبیون به همین دلیل من از سازمان(شان باشد  حرفه
ها میان کارگران و  کلیٔه تفاوت بایدخصوصیاِت اعضای چنین سازمانی، ) عمومیت داشتن(با توجه به اشتراک ). است

چنین سازمانی بنا به ماهيتش، نباید خیلی گسترده . شوند زدوده ا چه رسد تمایزات شغلی و تجاری ــ ــ ت روشنفکران
  .دهیم گانه را مورد بررسی قرار می این وجوه تمایز سه. المقدور مخفی باشد باشد و باید حتی

الً روشن است؛ و سازمان سیاسی کام یوندر کشورهایی که آزادی سیاسی وجود دارد، تفاوت میان تریدیون
با اولی، در ممالک مختلف، بنا به   طبیعتاً روابط آخری. همانطوریکه تفاوت تریدیون و سوسیال دموکراسی واضح است

به نظر ما این شرایط باید بیشتر به (یابیش نزدیک، یا پیچیده و غیره باشد  تواند کم شرایط تاریخی و حقوقی و غیره، می
ن با سازمان نيو؛ اما  مسلم است که در کشورهای آزاد، سازماِن تریدیو )ر پیچیده باشندالمقدور کمت هم نزدیک و حتی

اما در روسیه، در نظر اول، یوغ اتوکراسی هرگونه تفاوتی میان سازمان . تواند یکی باشد حزب سوسیال دموکراسی نمی
محافل مطالعاتی  همۀ کارگری وانجمنهای  همۀ کند، زیرا های کارگری را محو می سوسیال دموکراتیک و انجمن

و گاهی هم جرم (جرم  –یعنی اعتصاب  -ممنوع هستند، زيرا جلؤه اصلی  و ابزار اصلى مبارزۀ اقتصادی کارگران 
بنابراین، شرایط کشور ما، از طرفی، کارگران درگیر در مبارزٔه اقتصادی را قویاً مجبور . شود محسوب می!) سیاسی

کند تا تریدیونیونیسم  می" وادار"ها را  ی اهمیت بدهند و از طرف دیگر، سوسیال دموکراتکند تا به مسائل سیاس می
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شان با حرارت از نوع اول  های ما و شرکاء ها و مارتینف و هنگامی که کریچفسکی(را با سوسیال دموکراسى قاطی کنند 
شان  درصد وقت ۹۹ی را تجسم کنید که در واقع، اشخاص!). مانند زنند، از توجه به دومی عاجز می َدم می "اجبار"

) ماه ۴-۶از (دورۀ فعالیت خود  تمام بعضی از آنان طی. شود می "مبارزٔه اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"صرف 
سایرین، شاید جذب ادبیاِت نسبتاً . تری از انقالبیون بیندیشند شوند به لزوم ایجاد سازمان پیچیده هرگز مجبور نمی

کنندٔه  مبارزه کسل"شدٔه برنشتاینی شوند، و با تاثیرپذیری از آنها متقاعد گردند که جنبش رو بجلوی  وسیع توزیع
دادن  انگیز ــ یعنی نشان اهميت عمیقی دارد؛ سرانجام شاید دیگرانی هم باشند که توسط یک ایدۀ وسوسه "روزمره

های  ی و جنبشيونــ پیوندی بین جنبش تریدیون "رابطۀ نزدیک و ارگانیک با مبارزۀ پرولتاریایی"نمونۀ جدیدی از 
ممکن است این اشخاص چنین استدالل کنند که هر قدر یک کشور دیرتر وارد عرصۀ . سوسیال دموکراتیک برقرارکنند

توانند در  های آن کشور بیشتر می شود ــ به همان نسبت سوسیالیست کاپیتالیسم ــ و در نتیجه جنبش طبقه کارگر 
های  ی شرکت جسته و از آن پشتیبانی کنند؛ و به همان نسبت دلیل کمتری برای وجود اتحادیهيونونجنبش تریدی

تا به اینجا این استدالل کامالً صحیح است؛ اما متاسفانه بعضی . غیرسوسیال دموکراتیک وجود خواهد داشت کارگرى
ما . پرورانند تریدیونیونیسم را در سر می  شوند و رویای ترکیب کامل سوسیال دمکراسی با پشت این استدالل قایم می

خواهیم دید که نظیر چنین رویاهایی چه تاثیرات » پترزبورگ  نامۀ اتحادیه مبارزٔه سن آیین« بزودی از طریق بررسى 
  .های ما برای سازماندهی دارند ریزی مخربی در برنامه

هر کارگر سوسیال دموکرات باید . باشند اتحاديه اى سازمانهای کارگری برای پیشبرد مبارزۀ اقتصادی، باید سازمانهای
قطعاً به هیچ وجه به نفع ما نیست که خواستار آن . تا حد امکان به این سازمانها یاری برساند و در آنها فعاالنه کار کند

ها را محدود  باشند، زیرا این امر دامنۀ تأثیر ما بر توده  "ها يونتریدیون"ها عضو   شویم که فقط سوسیال دموکرات
 اتحاديهکند به  باید بگذاریم هر کارگری که لزوِم اتحاد برای مبارزه علیه کارفرمایان و حکومت را درک می. سازد می

حد سازند، و اگر اند مت ها قادر نباشند تا همۀ کسانی را که الاقل به این درک ابتدایی رسیده اتحاديهاگر . بپیوندد
تر  ها وسیع هر قدر این سازمان. شان برسند بشوند، نخواهند توانست به اهداف واقعی ای گستردهنتوانند سازمانهای 

مبارزۀ اقتصادی، "  ٔخودانگیخته"که نه تنها مدیون توسعۀ يتر خواهد شد، نفوذ قدر تأثیر ما بر آنها وسیع باشند، همان
اما یک سازمان گسترده . شان خواهد بود بر رفقای اتحاديهو آگاهانۀ اعضای سوسیالیست بلکه نتیجٔه تأثیر مستقیم 

چون این مستلزم آموزش بمراتب بیشتری در مقایسه با (سفتی را بکار بگیرد  و  کاری سخت مخفی شيوه هاىتواند  نمی
کاری را  های کامِل مخفی روش تضاِد میان لزوم داشتن اعضای زیاد، و ضرورِت استفاده از ). مبارزۀ اقتصادی است

ها را تا حد ممکن عمومی کرد؟ بطور کلی، تنها دو راه برای این منظور  اتحاديهتوان  شود حل کرد؟ چطور می چگونه می
، مقّدم بر پیدایی ى کارگرىها اتحاديهدر بعضی کشورها قانونی شدن (ها، قانونی شوند  اتحاديهیا : وجود دارد

شکل، و بقول  و بی "آزاد"ای  ، و یا اینکه تشکیالت مخفی گردند؛ ولی تا اندازه)تی و سیاسی بودهای سوسیالیس اتحادیه
  .کاری برای تودۀ اعضای آن تقریباً به حداقل برسد های مخفی ند تا نیاز به روشباش ها گل وگشاد آلمانی

است و جای تردید نیست که هر  شدههای کارگرِی غیرسوسیالیستی و غیرسیاسی در روسیه آغاز  اتحاديهشدن  یقانون
شدن را سرعت و  دستاورد جنبِش سریعاً رو به رشد جنبش سوسیال دموکراتیِک طبقٔه کارگر ما، تالش برای قانونی

هایی که عمدتاً از طرف حامیان نظم موجود، اما بخشا از طرف خوِد کارگران و  جسارت خواهد بخشید؛ تالش
وعدٔه حمایت . افراشته شد ها و زوباتف اه تر توسط واسیلف سازی، پیش پرچم قانونی. دآی روشنفکران لیبرال به عمل می

اکنون بین کارگران  و موافقین این گرایِش جدید هم  ها داده شده و ورمس ها و پشتیبانی از این خواست، توسط اوزروف
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اما چگونه این گرایش را بحساب بیاوریم؟ . بگيريمتوانیم این گرایش را ناديده  از این به بعد، ما نمی ٦.شوند یافت می
ها،  ها و واسیلف ما باید همه شرکای جنبش زوباتف. تواند دو نظر وجود داشته باشد ها نمى میان سوسیال دموکرات

 گونه بعالوه باید همه .شان را برای کارگران توضیح دهیم ژاندارمها و کشیشها را قاطعانه افشاء کنیم و مقاصد واقعی
قانونی کارگران   های سیاستمداران لیبرال، در جلسات را که در سخنرانی "هایی نامه تفاهم"طلبانه و  های آشتی نغمه

آمیز طبقاتی باشد و خواه از سِر تمایل به  خواه از سِر اعتقاد و اشتیاق صادقانه به همکاری مسالمت –شوند  ایراد می
نهایتاً ما موظفیم که کارگران را از افتادن به دامی که غالباً پلیس برای آنها . گری ــ افشا گردند قدرت و یا از سِر ناشی

پردازند  می "آتشى هادو "هایی که در چنین جلسات علنی و مجامع ُمجاز به شناسایی  گسترد برحذر داریم، پلیس می
  . غیرعلنی بکارندگر خود را در سازمانهای  اخاللعوامل های قانونی،  کوشند تا از طریق سازمان و می

قانونی شدن جنبش کارگری به نفع ما ــ و نه  در درازمدت،انجام همٔه این کارها به این معنی نیست که فراموش کنیم 
. مان خواهد کرد تا علف را از  گندم ُجدا کنیم برعکس، دقیقاً همین کارزار افشاگری، کمک. ها ــ خواهد بود زوباتف

ترــ از  اما منظورمان از گندم عبارت است از جلب توجه اقشار هر چه وسیع. ره کردیمتر اشا اینکه علف چیست، پیش
های کارگران ــ به مسائل اجتماعی و سیاسی، و آزادسازی خودمان، انقالبیون، از قید  ترین بخش مانده جمله عقب

، ضرورتاً، يىچنین کارها ، و توسعۀ)مثل پخش کتب مجاز، خدمات متقابل و غیره(کارهایی که اساسا مجاز هستند 
ها  ها و اوزروف توانیم و باید به زوباتف از این لحاظ ما می. کنند مطالب بسیار زیادی برای امر آژیتاسیون ما فراهم می

خواه از طریق (گسترانید  هر وقت که شما برای کارگران دام می! بکوشید آقایان، هر چه در توان دارید بکنید: بگوییم
تان  ما هشیاریم و افشای) "استروویسم"کارگران بکمک  "صادقانه  " و خواه از طریق دلسرد کردن تحریک مستقیم،

لطفا : م گفتباشد ــ  خواهی "زیگزاگی" گرچه –دارید  اما هروقت که شما یک قدم واقعی به جلو برمی. کنیم می
هر یک از . دهد گامی که یک قدم واقعی به جلو باشد، ولو کوچک، دامنٔه عمِل کارگران را گسترش می! ادامه بدهید

خواهد کرد تا پیدایش مجامع قانونی تسريع شوند؛   به نفع ما تمام خواهد شد و کمک  دهنده   این گونه اقداماِت بسط
ها جایی نداشته باشند، بلکه اين  کنندٔه سوسیالیست و شناسایی کننده عوامل تحریکمجامعی که در آنها دیگر 

کاِر ما کاشتن گندم . هاست خالصه اینکه وظیفٔه ما نبرد علیه علف. آورند سوسیالیستها باشند که هوادارنی بدست 
که آفاناسی  کنیم؛ و تا وقتی های هرز، ما زمین را برای بذر گندم تمیز می با درآوردن علف. در گلدان نیست

ها را آماده کنیم تا نه تنها  شان هستند، ما باید دروکننده های مشغول مراقبت از گلدان ٧هاو پولخریا ایوانووناها ایوانویچ
  ٨.های امروز، بلکه گندم فردا را درو کنند علف

کاری و  ه حداقل مخفیی را ــ کيونکردن مسئلۀ تاسیس یک سازمان تریدیون توانیم از طریق قانونى از اینرو ما نمی
ها، حتی فرصت کوچکی را برایمان در جهت  ها و اوزروف ولی اگر زوباتف(حداکثر وسعت را داشته باشد ــ حل کنیم 

حلی که باقی  راه!) شویم، اما برای  منظور باید قویاً با آنها پیکار کنیم حل این مشکل بگشایند، بسیار خوشحال می 

                                                            
 .Ozerov, Iاوزروف  ،Zubatovزوباتف » سوسياليسم پليسی«سرھنگ ژاندامری، مدافع   .Vasilyev, N. V واسيليف   ٦

Kh. و ورمس  Worms, A. E.    سوسياليسم پليسی«پروفسورھای دانشگاه مسکو، سخنگويان«.  
٧  Afanasy Ivanovich and Pulkheria Ivanovna—  ماّلکين «يک خاندان پاتريارکال از مالکين ُخرد شھری در رمان

  ، اثر نيکالی گوگول »دورۀ قديم
برای ايسکرا تالشھای ناچيز عوامل ": آلود زير را از جانب رابوچيه دلو برانگيخت ھا حملۀ غضب کارزار ايسکرا عليه علف  ٨

ايسکرا عاجز از ). مثل وقايع بھار(جنبش طبقه کارگر بيشتر شاخص زمانه ھستند تا حوادث عظيم  "سازی قانونی"زوباتف بمنظور 
ھای او ھستند، چون گواه بر آنند که جنبش طبقه کار در نظر حکومت بسيار  ه برداشتديدن است که اين واقعيات درست علي

در "ھا را سرزنش کنيم که  اين ارتدوکس "دگماتيسم"بخاطر ھمه اينھا ما بايد ). ٢٧، ص »دو کنگره«( "است کرده آميز جلوه  تھديد
زنند و  ھای يک ياردی گندم سربازمی سماجت از ديدن ساقهاينھا با  ."برابر خواستھای ضروری زندگی گوش ھاى خود را بسته اند

" انداز را در رابطه با جنبش طبقه کارگر روسيه مفھوم مخدوش از چشم"آيا اين يک ! کنند دارند بر سر علف يک اينچی دعوا می
  لنين) ٢۴ھمانجا ص (کند؟  آشکار نمی
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و ما دقیقا از آن مطلع (اند  ی است، و ما باید به کارگرانی که این راه را پذیرفتهيونریدیونهای مخفی ت ماند، سازمان می
توانند ارزش بسیار زیادی در توسعه و  ی نه تنها میيونسازمانهای تریدیون. به هر طریق ممکن یاری برسانیم) هستیم

برای آژیتاسیون سیاسی و سازمان انقالبی  تحکیم مبارزۀ اقتصادی داشته باشند، بلکه قادرند به حامی بسیار مهمی
نوپا به مجرای مطلوِب سوسیال  اى اتحاديهبرای رسیدن به این مقصود، و بمنظور هدایِت جنبش . تبدیل شوند

 ٬های پترزبورگ را که حدود پنج سالی مشغول پروردنش بودند دموکراسی، باید پوچی نقشۀ سازماندهى اکونومیست
 ٬نیکا رابوت "لیستوک"( ۱۸۹۷در ژوئیۀ  ،"نامۀ صندوق همیاری متقابل کارگران آیین " شه، درآن نق. بوضوح درک کنیم

  یيونهای تریدیون نامۀ سازمان آیین«منتشر شد و نیز در ) ۱، شمارۀ رابوچایا میسلاز برداشت  – ۴۶ ص  ۹-۱۰شمارۀ 
بازتاب ) به آن اشاره شد ،۱شمارۀ در پترزبورگ چاپ شد و در ایسکرا،  ای طی اطالعیه ویژه( ۱۹۰۰، در  اکتبر »کارگران

هر دوی آنها، سازمان وسیع کارگران را در یک ساختار : ها یک نقص عمده دارند نامه هر دوی این آیین. یافت
برگیرندٔه نامۀ آخری که در  بگذارید به آیین. اند وسفت تعريف کرده و آنرا با سازمان انقالبیون قاطی کرده سخت

بند مربوط است به ساختار، سبک کار  ۲۳. بند است ۵۲بدنٔه آن مشتمل بر . جزئيات بیشتری است، نگاهی بیندازیم
 )کارخانه(گروههای مرکزی "و ) "نفر ۱۰حداکثر "(که باید در هر کارخانه سازماندهی شوند  "محافل کارگری"ى و تواناي

گروه مرکزی بر تمام مسایلی که در کارخانه یا کارگاه جریان دارد "شود که  گفته می ۲ بنددر . را انتخاب کنند"
 ۱۰. و غیره) ۱۷ بند( "دهد ماهه، به اعضا گزارش مالی می گروه مرکزی، هر "، ".نماید نظارت نموده و وقایع را ثبت می

با » کمیتۀ تشکيالت کارگرى«بند به روابط داخلی بسیار پیچیدۀ  ۱۹تخصیص یافته و  "تشکيالت ناحیه"بند به 
، یعنی "های اجرایی گروه"که متشکل از نمایندگان منتخب هر ناحیه، و از (» کمیتۀ اتحادیه مبارزۀ سن پترزبورگ«
ندرکار ا های دست های حفظ ارتباطات با اياالت و سازمانهای خارج کشوری، گروه های پروپاگاندیست، گروه گروه"

دموکراسی مساوی است با  سوسیال ٬در رابطه با مبارزۀ اقتصادی کارگران .)هستند "ها انبارها، انتشارات و خزانه
کراسی و ها چطور از سوسیال دم تر نشان داد که عقايد اکونومیست شود از این واضح میبسختی ! "گروههای اجرایی"

با این تفکر که یک سوسیال دموکرات باید پیش از هر چیز بفکر شده، و آنها چگونه  سم منحرف ونيبسوی تریدیونی
سخن . بخش پرولتاریا را هدایت کند، بیگانه هستند اندازی سازمانی از انقالبیون باشد که کلّیت مبارزۀ رهایی راه

ها،  نامه آیین ، و در عین حال نوشتن اینگونه"استبداد تزاری"و مبارزه علیه  "رهایی سیاسی طبقۀ کارگر" گفتن دربارۀ
هیچیک از پنجاه و اندی بند، . رى پیرامون وظایف سیاسِی اصلی سوسیال دموکراسی استبه معنای فقدان هرگونه نظ

ترین آژیتاسیون  المقدور وسیع دهند؛ چیزی که برای انجام حتی حتی کوچکترین اثری از چنین درکی را نشان نمی
که بر تمام جوانب حکومت مطلقه روسیه، و خصوصیات ویژٔه طبقات ها ضروری است، آژیتاسیونی  سیاسی بین توده

ی هم به درد يونهداف تریدیونهایی حتی برای دستیابی به ا نامه چنین آیین. اجتماعی گوناگون در روسیه پرتو بیافکند
داده  سازمان حرفه هاها براساس  ننيوخورند تا چه رسد به اهداف سیاسی؛ دلیلش هم این است که تریدیو  نمی
  . ای به آنها نشده است ند که اشارهشو  می

ت که تالش دارد تا هر کارخانه اس "سیستمی"لّیت آن انگیز ک نامه، سنگینی حیرت اما مهمترین خصیصه این آیین
 "کمیته" ای به قوانیِن یکدست و مضحک، و سیستم انتخاباتِی سه مرحله منفرد را توسط  یک رشتۀ دائمی از ُخرده

گردد که بوى تنِد مقررات و  توأمان با دیِد محدود اکونومیسم، ذهن در جزئیاتی ُگم می. اش وصل کند مربوطه
شوند؛ ولی  ها هرگز به کار گرفته نمی چهارم همۀ این بند و ماده-البته در عمل، سه. شود بوروکراسی از آن متصاعد می

خود را دارد، کار را برای ژاندارمها » گروه مرکزی«ای  خانهکه در هر کار  "مخفی"ن از طرف دیگر، یک چنین سازما
رفقای لهستانی مرحله مشابهی را در جنبش خود تجربه کردند؛ . کند تا ضرباتی در مقیاس وسیع وارد کنند آسان می

نها سرمست بودند؛ اما آ» های همیاری متقابل کارگری صندوق«های وسیِع  آنهم درست زمانی که همه از ایجاد شبکه
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اگر . کند ها می خیلی زود این ایده را رها کردند وقتی دیدند که چنین تشکیالتی تنها خرمن ُپرباری نصیب ژاندارم
ها را  خواهیم رضایت ژاندارم های گسترده مدنظرمان هست و اگر نمی های گستردٔه کارگری و نه دستگیری سازمان

ولی آیا در آن صورت . وسخت رسمی باشند هرگونه ساختار سفتها فاقد  فراهم کنیم، باید بگذاریم که این سازمان
  توانند کارکردی داشته باشند؟ می

 از  ۲بند (  "دهند و ثبت وقايع نظارت بر تمام اموری که در کارخانه ُرخ می... "  :حاال نگاهی به این وظایف بيندازیم
تثبیت شده باشد نیاز داریم؟ آیا با ارسال این اخبار به آیا واقعا برای این کار به یک گروه که رسما در محل ). نامه آیین

ات کارگران  رهبری مبارز  ..."به هدف رسید؟  توان بهتر نیاز به ایجاد یک گروه ویژه، نمی نشریات غیرقانونی، و بی
تواند  ای می هر آژیتاتور زبده. این هم نیازی به ایجاد شکل سازمانی ندارد). نامه از آیین ۳بند ( "برای بهبود شرایط کار

آوری و به یک سازمان محدود ــ و نه وسیع ــ از انقالبیون  در جریان یک مکالمٔه معمولی، مطالبات کارگران را جمع
از [ُکپک از هر ُربل  ۲حق عضویت ... ندوقبرای سازمان دادن یک ص.. .". منتقل کند تا بصورت اعالمیه بیان شوند

اخراج اعضایی که حق  ، )۱۷بند ( و گزارش مالی هر ماهه به اطالع اعضاء خواهد رسید؛ )۹بند ( خواهد بود] دستمزد
 ابرای پلیس یک بهشت برین است، زیر ] سبک کار[حال ببینیم چرا این . و غیره) ۱۰بند ( اند شان را نپرداخته عضویت

کند، و پولها را ضبط، و  رخنه "صندوق مرکزی کارخانه"تر از این نیست که در یک چنین  برایشان ساده هیچ کاری
های یک ُکپکی یا دو ُکپکی که ُمهر رسمی یک سازمان  تر نخواهد بود که کوپن آیا ساده. بهترین افراد را دستگیر نماید

آوری  مبالغ مربوطه جمع  و یا آنکه بدون چاپ کوپن را دارد، منتشر شود،) اما خیلی محدود و مخفی(شناخته شده 
شده، و از طریق نشریٔه غیرقانونی به اطالع اعضا برسد؟ به این ترتیب  شود و رسید آن توسط یک ُکدرمز معین و توافق

  .شود تا سرنخی پیدا کنند تر می همان نتیجه حاصل میشود، با این تفاوت که برای ژاندارمها صد بار مشکل

یک هستۀ کوچک و . کنم همین قدر که گفته شد کافیست نامه ادامه بدهیم ولی فکر می انستیم به بررسی آیینتو  می
، با نمایندگان مسئول در نواحی اصلی، که با رعایت کارگرانترین  ترین و آبدیده ترین، باتجریه فشرده از قابل اعتماد

ها، و  ترین حمایت توده با وسیع دوانت ر ارتباطند، میکاری با سازمان انقالبیون د وسفت مخفی همه قواعِد سخت
ونی را ــ آنطور که مطلوب سوسیال دموکراسی است ــ انجام ونینیاز به سازمان رسمی، همه وظایف یک سازمان تریدی بی

را تضمین  سوسیال دموکراتیک اتحاديه اىو توسعه جنبش  استحکامتوانیم  تنها به این طریق است که می. دهد
  .کنیم؛ علیرغم حضور همه  ژاندارمها

که حتی شکل قطعی بخودش نگرفته، و حتی رسمیت  ممکن است اعتراض شود که سازمانی تا به این حد گل وگشاد
مهم . اما اسم مهم نیست. شاید چنین باشد. تواند سازمان نامیده شود شده ندارد، اساسا نمی نیافته و اعضای ثبت

بتوانه هر آنچه را که الزم است انجام دهد، و از همان آغاِز کار، رابطٔه محکمی  "سازمان فاقد عضو" این است که یک
تواند تحت حاکمیت  ناپذیر می تنها یک اتوپیست اصالح. های آتی و سوسیالیسم تأمین کند ننيوبین تریدیو 
  .عمومی و غیره باشد کارگران، با انتخابات، گزارشگری، رأی وسیع خواهان یک سازماناتوکراسی، 

ریزی یک سازمان قدرتمند و متشکل از  اگر ما کار را با پی. شود ساده است ای که از اینجا استنباط می نتیجۀ اخالقی
انقالبیون شروع کنیم، آنوقت خواهیم توانست تا ثبات جنبش را بمثابه یک ُکل تأمین نموده و هم اهداف سوسیال 

قابل " ها اما اگر کار را با برپایی سازمان وسیع کارگران که ظاهرا برای توده. عملی نماییم را اى اتحاديهدموکراتیک و هم 
تر  اما در واقع بیشتر برای ژاندارمها قابل دسترس است و انقالبیون را برای پلیس قابل دسترس(ترين باشد  "دسترس

های آماتورى خالص نخواهیم شد، و  از روش آغاز کنیم، در آنصورت نه به این و نه آن هدف خواهیم رسید،!) کند می
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شود، تنها کاری که از ما برخواهد آمد  مان دائماً توسط پلیس درهم شکسته می چون هنوز پراکنده هستیم و نیروی
  .ها قرار دارند هایی به صیاق زوباتف یا اُزرف است که بیشتر از همه در دسترس توده ننيوتشکیل تریدیو 

ولی نخست، . چه وظایفى بعهده دارد؟ به این سئوال مفصالً خواهیم پرداخت بیان دقيق،  به ٬سازمان انقالبیون
در این خصوص، همسایٔه دیوار !) اسفا سرنوشت(مان که  های کامالً رایج تروریست بگذارید به بررسی یکی از قضاوت

ای  مقاله اش، شود در نخسین شماره میمجلۀ سوابودا که برای کارگران منتشر . به دیوار اکونومیست است، بپردازیم
- درج کرده و در آن نویسنده کوشیده تا از رفقایش یعنی کارگران اکونومیست ایوانوو "تشکیالت " تحت عنوان

  : نویسد او می. دفاع کند ٩وزنسنسک

یان شهرهای مثالً دانشجو . خیزد اطالع هستند و جنبش از صفوف پایین برنمی ها خاموش و بی اين بد است که توده"
کنند، و همان موقع جنبش کارگران فورا  شان را ترک می دانشگاهی، در ایام تابستان و سایر تعطیالت، خوابگاه های

تواند یک نیروی واقعی باشد؟ در واقع  شود می داده آیا یک جنبش کارگران که بايد از بيرون ُهل. شود دچار رکود می
وقتی دانشجویان . در همۀ امور چنین است .هنوز در مرحلٔه تاتی کردن است این هنوز یادنگرفته راه برود و ... نه

اگر اعضای . شود گندد و شیر ترش می شوند، خامه می ها دستگیرمی تواناترین. شود روند، همه چیز راکد می می
اند که چه د و هرگز کسی نمی. گردد گیری کمیتۀ جدید همه چیز ساکت و راکد می دستگیر شوند، تا شکل" کمیته"

کمیته قبلی یک چیز . ای در آینده تشکیل خواهد شد؛ شاید هیچ شباهتی به کمیتۀ سابق نداشته باشد نوع کمیته
شود، گذشته چراغ راه  کاری میان دیروز و فردا قطع می ادامه. گفت، و بعدی ممکن است کامال خالف آنرا بگوید می

کار نه با ] بقولی[ها ریشه ندوانیده است؛  در عمق، در میان توده و علت این همه این است که چیزی. شود آینده نمی
زدن نابود کرد، اما  بهم توان در یک چشم یک دوجین فرد عاقل را می .یابد صد نفر احمق بلکه با ده نفر عاقل ادامه می

ی اگر اراده کند ــ شود و هیچکس ــ حت ها انجام می گیرد، همۀ کار توسط توده ها را دربرمی وقتی تشکیالت، توده
  ).۶۳ص ( "را تخریب کند  نخواهد توانست هدف

اما استنتاجات ــ چه در رابطه با احمقانه . چهرٔه آماتوریسم بخوبی تصویر شده است. اند واقعّیات بدرستی تشریح شده
معّرف باالترین سطح ]  اين نتايج! [است رابوچایا میسلشان ــ درخوِر  بودنشان و چه در رابطه با فقدان درایت سیاسی

در جنبش را با مسئلۀ  " ریشه"و  "عمق"تاریخی کلمات  -از حماقتند، چونکه نویسنده مضمون فلسفی و نیز اجتماعی
رابوچایا میسل نهایِت . تشکيالتِى استفاده از بهترین روشها براى مبارزه علیه ژاندارمها، قاطی کرده است-فنی
کند، زیرا نویسنده بجای تعویض رهبران بد با رهبران خوب، خواستار کوتاه کردن  ی را نمایندگی میدرایتی سیاس بی

بردن ما از نظر سازمانی،  این کوششی است برای عقب. شود می "ها توده"درست رهبران ــ بطور کلی ــ و واگذاری آن به 
. برد سیون سیاسی، ما را از نظر سیاسی به عقب میآفرین بجای آژیتا همانطور که ایدٔه جایگزین کردن تروِر هیجان

برای . را باز کنم سوابودادانم از کجا باید اين کالف سردرگم  و واقعاً نمی ١٠ام از وفور نعمت در مضيقهراستش، 
امیدوارم کسى منکر نشود که . ها را درنظر بگیرید آلمانی. کنم تر شدن مطلب، با نقل یک مثال شروع می روشن

رفتن را  شود، و جنبش طبقه کارگر راه ها آغاز می ای است، در آلمان همۀ کارها از توده آنها یک سازمان توده تشکیالت
شان ارج  رهبران باتجربۀ سیاسی "دوجین" بینید که چطور این تودٔه میلیونی به آن یک حال می با این. است آموخته

در پارلمان، نمایندگان احزاب متخاصم غالبا به  .کنند وسفت از آنها پشتیبانی می گذارند، و چه سخت می
برای شما، جنبش طبقۀ کارگر صرفاً در اسم ! هايی هستید دموکراتشما عجب " :زنند که سوسیالیستها طعنه می
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چنين است؛ اما در واقعیت فقط یک دسته رهبر، همیشه جلودار است، همان ببل و همان لیبکنخت سالها و حتی 
تر از مامورينى هستند که توسط  این به اصطالح نمايندگان منتخب کارگران دائمی. کارندهاست که بر سر  دهه

 "رهبران"را در تقابل با  "ها توده" فریبانه ــ که های عوام ها بر این تالش اما آلمانی" !شوند میمنصوب امپراتور 
 ،"يک دوجین ُعقال" ها از طریق سلب اعتماد تودهطلبانه را در آنها برانگیزند، و از   گذارند، تا غرایز ناپسند و جاه می

ها تکامل  اندیشٔه سیاسی به اندازٔه کافى بین آلمانی! زنند استحکام و ثبات جنبش را به یغما ببرند ــ صرفاً پوزخند مى
و با  رهبراِن باتجربه» دوجین«یافته، و تجربٔه سیاسی به اندازٔه کافی کسب شده تا آنان درک کنند بدون همان یک 

، تعليم دیده و با تجارب طوالنی که در هماهنگی کامل با !)شوند و افراد با استعداد صدتا صدتا پيدا نمى(استعداد 
ها نیز  آلمانی. ای در جامعٔه مدرن قادر نخواهد بود مبارزۀ قاطعی را به پیش ببرد کنند، هیچ طبقه يکديگر فعالیت مى

نشانده،  "دوجین عقال"را گفته، آنها را بر فراز یک  "صد احمق" ه مجیز آناند ک در صفوف خود عوامفریبانی داشته
ها   توده ٔناسنجیده "انقالبی" بخاطر اَعمال ٬)  ١١و هاسلمان همانند موست(ها را تجلیل کرده  توده "مشت پوالدین"

سوسیالیسم آلمانی فقط با . اند اعتمادی علیه رهبران پيگير و مصمم کاشته شان نموده، و در آنها  تخم بی تشویق
امان علیه هرگونه عناصر عوامفریب در درون جنبش سوسیالیستی بود که توانست رشد کند و  ای سخت و بی مبارزه

حال در چنین مقطعی که سوسیال دموکراسی روسیه بواسطٔه فقدان رهبران تعليم . تا به سطح فعلى قدرتمند شود
وتمام  های بطور خودانگیخته بیدارشده را راهنمایی کنند، یک بحران تام نند تودهای که بتوا دیده، پيشرفته و باتجربه 

بد است که جنبش از صفوف  اين" :کشند که ای فریادبرمی اندیشی احمقانه گذراند، فرزانگان ما با ژرف را از سرمی
   ".خیزد پایین برنمی

کامالً صحیح است؛ ولی آیا از این بايد چنین استنتاج  ٬"خورد کمیتۀ دانشجویان باثبات نیست و به درد نمی"ه اینک
السویه است که فرِد صاحِب توانایی  ای داشته باشیم، و علی حرفه انقالبیونای مرّکب از  کرد که ما مجبوریم کمیته

بیرون  شدن دانشجو باشد یا کارگر؟ استنتاج شما اما این است که جنبش طبقه کارگر نباید از  ای برای انقالبِی حرفه
ايد و در  کنید که بازیچٔه دست اکونومیستها شده تان، شما توجه نمی لوحی سیاسی بنا به ساده. بجلو ُهل داده شود

به دادند؟ آنهم   "ُهل"اجازه بدهید بپرسیم کجا این دانشجویان ما، کارگران ما را بجلو . هستید  حال پرورش آماتوریسم
زیرا (اش  کرده های سوسیالیستی کسب ایده های  پاره و تکه  سِی خوداندوختهسواد سیا که دانشجو، ُخرده این معنی

هايى ابتدايى از  رژیم غذایی فکرِی اساسِی دانشجوی امروزی، مارکسیسم قانونى است که تنها مى توانست تکه پاره
ی، آنهم از خارج، توسط ِی زیاد  "ُهل دادن بجلو" چنینگذاشت؟ هرگز  را در اختیار کارگر ) دهد این دانش را بدست 

دانشجویان در کار نبوده، بلکه برعکس، تا به اینجا، در جنبش ما خیلی کم بوده؛ زیرا که ما با احتیاط بیش از حد 
اندازه  بی "مبارزۀ اقتصادی کارگران علیه کارفرمایان و حکومت"مشغول پختن آش خودمان بودیم، و در قبال عناصر 

 "ُهل دادن بجلو"ای باید این را کار خود بدانیم و بخواهیم که در این نوع از  ما انقالبیون حرفه. ایم وار تعظیم کرده برده
را به  "ُهل دادن بجلو، از بیرون"که شما واژٔه زشت اما خود این واقعیت . صد بار مصرتر از آنچه تاکنون بودیم، باشیم

اعتمادی نسبت به  بی) اطالع هستند الاقل در کارگرانی که باندازۀ خود شما بی(رفاً در کارگران برید ــ که ص کار می
آورند، و صرفاً در آنها یک تمایل  کند که برایشان از بیرون، دانش سیاسی و تجارب انقالبی می کسانی ایجاد می همهٔ 

هستید، و  فریب عوامشانگر آن است که شما کند ــ ن چنینی ایجاد می غریزی به مقاومت علیه کلیٔه افراد این
  . فریبان بدترین دشمنان طبقۀ کارگرند عوام
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من کوچکترین تردیدی در خلوص نیت . من در بحث عجله نکنید " های نارفیقانه روش"کشیدن علیه  لطفا برای فرياد 
ریب شود، و  من نشان دادم که شما ف لوحِی سیاسی نیز عوام تواند بخاطر ساده همانطور که گفتم، فرد می. شما ندارم

ها بدترین دشمنان طبقۀ کارگرند خسته  اید، و من هرگز از تکرار این جمله که عوامفریب به سطح عوامفریبی تنزل کرده
انگیزند، چونکه کارگرى که فکرش هنوز  ها برمی اینان، بدترین دشمنانند، چونکه غرایز ناپسند را در توده. نخواهم شد
کنند و گاهی هم صمیمانه بعنوان دوست  ، قادر نیست دشمنش را در میان آنانی که نمایندگیش میروشن نشده

و بدترین دشمنانند، چونکه در دورٔه تفرقه و تزلزل، درست در هنگامی که جنبش ما تازه . شوند، بازبشناسند ظاهر می
اینان تنها بعدتر . فریبانه نیست های عوام از روش ها، با استفاده سازی توده  گیرد، چیزی آسانتر از گمراه دارد شکل می

به این خاطر است که شعاِر روز برای یک سوسیال . یابند شان را درمی و فقط از طریق از سرگذراندن تجربٔه تلخ، خطای
. اند فریبی تنزل کرده باشد؛ اینانی که به سطح عوام رابوچیه دلودموکرات روسیه باید مبارزه قطعی علیه سوابودا و 

  ١٢.تر بحث خواهیم کرد در این باره بعدتر مفصل

که بخاطرش صد نفر احمق برایتان (این حقیقت شگرف  ."نابود کردن یک دوجین ُعقال آسانتر است تا صد نفر احمق"
. اید رسد که شما وسط بحث از یک مسئله به مسئله دیگرى پریده فقط به این خاطر واضح به نظر می!) کف خواهند زد

دادید، اما اکنون مسئلۀ کنده  شروع کردید و به آن ادامه  "سازمان"و  "کمیته"کن شدن  شما صحبت خود را از ريشه
کن شود،  تواند ريشه البته واقعیت این است که جنبش ما نمی. اید گرفته را دست "در عمق"جنبش  "های ریشه"ن شد

است؛ ولی صحبت ابداً بر سر این  ها دوانیده انتها در عمق، دربین توده آنهم به این دلیل واقعی که هزاران ریشٔه بی
مان، به تله  رغم آماتوریسم اکنون نیز علی ردد، ما حتی همگ برمی "های عمیق ریشه"تا جایی که به . موضوع نبود

دارند به تله  "سازمانها"که توانیم شکایت نکنیم  و نمیکنیم  افتادن شکایت می  ما از به دام ٔافتیم، با این حال همه نمی
را به  سازمانهاتادن اما از آنجا که شما موضوع به دام اف .کارِی جنبش ناممکن خواهد شد افتند و نتیجتاً ادامه می

شوم که به دام افتادن یک دوجین ُعقال بمراتب  ورزید، پس من هم مدعی می میان کشیدید و روی نظرتان اصرار می
من بشورانید، من از  "کراتیکو ضددم"ها را عليه دید  صرفنظر از اینکه شما چقدر توده. دشوارتر از صد نفر احمق است

انقالبیون در رابطه با تشکیالت، همان  "ُعقال"ام، منظورم از  چنانچه بارها تکرار کرده. این موضع دفاع خواهم کرد
که هیچ جنبش ) ۱من مدعی هستم . است، صرفنظر از اینکه از بین دانشجویان یا کارگران شکل گرفته باشند ای حرفه

های مردمی که بطور  هر قدر توده) ۲بدون یک سازمان باثبات از رهبران تداوم خود را حفظ کند؛ تواند  انقالبی نمی
تر شود،  جویند ــ وسیع دهند و در آن شراکت می که پایۀ جنبش را تشکیل می –خودانگيخته به مبارزه جلب مى شوند 

زیرا برای (شود  تر بودن آن افزوده می گردد، و بر لزوم مستحکم تر می همان قدر لزوم داشتن چنین سازمانی عاجل
چنین که ) ۳؛ )تر توده ها را منحرف کنند مانده های عقب یبان، بمراتب آسانتر است که بخشفر  گونه عوام همه

در سایٔه یک که ) ۴ای به فعالیت انقالبی مشغولند؛  سازمانی باید بطور عمده از کسانی تشکیل شود که بطور حرفه
ی به فعالّیت انقالبی مشغولند و در ا که بطور حرفهبه افرادی  حکومت اتوکراتیک، هر قدر اعضای چنین سازمانی را

همان قدر به دام افتادِن سازمان دشوارتر خواهد  کنیم، محدوداند،  ای دیده مبارزه علیه پلیس سیاسی آموزش حرفه
پیوندند و فعاالنه در آن فعالیت  تعداد مردمی که ــ از طبقۀ کارگر و از سایر طبقات اجتماعی ــ به جنبش می) ۵شد و 

  . بیشتر خواهد شد کنند، می

                                                            
ھای سوابودا راجع به  و ساير نوشته "ُھل دادن به جلو، از بيرون"کنيم که آنچه در خصوص  در اينجا فقط خاطرنشان می  ١٢

ً  سازمان گفتيم  ھا و از آن جمله ھوادان رابوچيه دلو نيز صدق مى کند؛ زيرا بعضی از آنھا ھمين اکونوميست ھمۀدر مورد  تماما
شان به سوی اين نظريات  آنکه ھا سايرينی در بين اند، حال اند و از آن دفاع نموده کرده  ديد را در بارٔه سازمان، فعاالنه موعظه

  لنين. اند لغزيده
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. ها بپردازند کنم که به رّد این گزاره مان دعوت می١٣ "های تروریست-اکونومیست"ها و  ها، تروریست از اکونومیست
صد "تر است یا  ساده  "یک دوجین ُعقال"این مسئله که به دام افتادن . کنم می فعال، فقط روی دو تای آخر بحث

انجامد که آیا وقتی که حفظ پنهانکاری اکید ضروری است، تشکیل  بررسی شد، می، در خود به سئوالی که قبالً "احمق
کاری را به سطحی  ای، درجٔه مخفی توانیم در یک سازمان توده ما هرگز نمی .ای امکان دارد یا نه توده سازمان یک

تمرکز کلیٔه . اقی نماندبرسانیم که جایی برای هیچ گونه سئوال در رابطه با مبارزۀ بادوام و ممتد علیه حکومت ب
به جای همه "ای، به معنای آن نیست که اینها  المقدور عدۀ قلیلی از انقالبیون حرفه کارکردهای مخفی در دست حتی

ای  برعکس، همین اعضاء، بطور فزاینده. شرکت نخواهند داشت جنبشها فعاالنه در  و پایینی "فکر خواهند کرد
، تعدادی "کمیته"د بیرون خواهند داد؛ زیرا محرز خواهد بود که برای تشکیل ای را از صفوف خو  انقالبیون حرفه
ای کارگر که در کار مبارزٔه اقتصادی هستند، کفایت نخواهد کرد، بلکه سالها طول خواهد کشید تا یک  دانشجو و عده

روی چنین آموزشی خواهند های آماتوری، بلکه  ها نه روی روش ای تربیت شود؛ و آنوقت است که پایینی انقالبی حرفه
. نیست جنبش ، ابدًا به معنی تمرکز تمام کارکردهاىسازمانکارِی  کردِن کارکردهاِی مخفی متمرکز . "اندیشید"

ای کارهای  از انقالبیون حرفه "دوجین"که یک به این خاطر  ها در انتشارات غیرقانونی، ترین توده شرکت فعال وسیع
خواهد  بیشتر برابر  اند، نه تنها کمتر نشده بلکه برعکس ده را متمرکز ساخته کاری یمربوط به عملیات مربوط به مخف

توانیم به خواندن انتشارات غیرقانونی، نوشتن براى آنها، و حتی  به این ترتیب، و صرفاً به این ترتیب است که می. شد
، زیرا پلیس خیلی زود درخواهد مه بدهیمبودن این کار تقریبا خات  به مخفیبدرجاتی در توزیع آن تداوم ببخشیم، و 

 .ای ــ که در هزاران نسخۀ پخش شده ـــ عبث و ناممکن خواهد بود یافت که تعقیب قضایی و اداری هر نسخه از نشريه
. کند این نه تنها در مورد مطبوعات، بلکه در مورد کلیٔه کارکردهای جنبش ــ حتی در مورد تظاهرات ــ نیز صدق می

 "دوجین"ها نه تنها آسیب نخواهد دید بلکه برعکس، از این واقعیت نفع خواهد برد که یک  و وسیع توده  شرکت فعال
ها، تنظیم تقریبی  کاری، تهيه اعالمیه ــ کلیٔه امور مخفی! از انقالبیون آزموده ــ که کمتر از پلیس تعليم ندیده اند

دانم که به نظرات  می. (اند نهاد و غیره را متمرکز کرده های کار، گماردن رهبران برای هر ناحیه شهری، هر  نقشه
متمرکز ). ام اعتراض خواهند کرد، ولی در زیر به اين اعتراض نابخردانه بطور کامل پاسخ خواهم داد  »کراتیکو ضددم«

کیفیِت فعالیت ترین کارکردها، در یک سازمان از انقالبیون، نه تنها موجب کاهش،  بلکه افزایش دامنه و  کردن مخفی
المقدور  وگشاد و حتی شود که برای جمعیِت وسیع درنظرگرفته شده و از اینرو گل می اییتعداد زیادی از سایر سازمانه

مثل محافل خودآموزشی کارگران و محافل مطالعٔه ادبیات  ٬کارگران اتحاديه هاىکاری هستند؛ مثل  فاقد مخفی
ما باید . قشار دیگر مردم، و غیرها کلیۀکراتیِک موجود در بین و نین دممثل محافل سوسیالیستی و همچ ٬غیرقانونی

با کارکردهای وسیعاً متنوع داشته  ،المقدور زیاد تعداد حتی و سازمانهایی را در همه جا، به اتحاديه هامحافل، چنین 
ط فاصل میان آنها را بزداييم، کنیم، خ انقالبیون قاطى باشیم؛ ولی بیهوده و زیانبخش خواهد بود که آنها را با سازمان

ای، به افرادی نیاز داریم که خود را تماماً  به جنبش توده "خدمت"ها را برای  درک این واقعیت که بمنظور  و ذهن توده
بار  ای دهند تا انقالبیون حرفه آموزشکراتیک کنند و با شکیبایی و سرسختی خود را و وقف فعالیت سوسیال دم

  . شنِى فعلى گيج تر سازیمحتى از نارو ٬بیایند
                                                            

از تروريسم  "گری احياء انقالبی"تر باشد، چونکه در جزؤه  از اصطالح پيشين کارُبردی ،شايد اين اصطالح سوابودا،در مورد   ١٣
؛ اھداف "توانست کرد، اما نمی می توانست می"شايد گفته شود که اگر سوابودا . "اکونوميسم"دفاع ميشود و در مقالۀ مورد بحث از 

سوابودا از اش اين واقعيت است که  و دليل عمده. عيار است و مقاصدش بسيار عالی ھستند اما ماحصل کارش سردرگمی تمام
کاری در انديشٔه انقالبی و تئوری سوسيال دموکراسی امتناع  کند ولی از برسميت شناختن ادامه دفاع میکاری سازمان  ادامه
را احياء کند و برای حصول به اين مقصود اوالً پيشنھاد ) "گری احياء انقالبی"(ای  کند انقالبی حرفه سوابودا کوشش می. ورزد می

ً پيشنھاد ايجاد  ترور ھيجان تا ) ۶٧و  ۶۶ص  ،١، شمارۀ سوابودا. (دھد ارائه می "زمانی از کارگران متوسطسا"آفرين و ثانيا
گرم کردن  خانه خراب شود تا از چوبش برایکند  به عبارت ديگر پيشنھاد می. به حداقل برسد "ُھل داده شدن از بيرون"احتمال 

 لنين. خانه استفاده گردد
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با بدوی کاری،  بدترین خطای ما در رابطه با تشکيالت، در واقع این است که. اندازه مبهم است آری، چنين درکى بى
انداز محدود  کسی که در مسائل تئوریک سست و متزلزل است، و چشم. ایم اعتبار انقالبیون را در روسیه تنزل داده

شبیه است تا یک سخنگوی مردم، و  اتحاديهکند، و بیشتر به دبیر  ا را بهانٔه تنبلی خود میه دارد، خودانگیختگی توده
ایش ــ یعنی  قادر نیست تا نقشۀ وسیع و جسورى پیشنهاد کند که حتی احترام مخالفینش را برانگیزد، و در هنر حرفه

  . که یک آماتور بدبخت استتجربه است، یک انقالبی نیست بل هنر مبارزه با پلیس سیاسی ــ ناشی و بی

گردد، من آنها را اول از همه  هیچ کارگِر فعالی از این اظهارات صریح نرنجد، زیرا تا جایی که به آموزش ناکافی برمی
ای را پیشاروی خود قرار  جانبه که وظایف بسیار وسیع و همه کردم مى ای کار  من در محفل مطالعاتی. گیرم بخودم می

کردیم،  ما، اعضای محفل، از علم به این واقعیت که در این مقطع از تاریخ مشابه یک آماتور عمل میداده بود، و همۀ 
بودیم بگوییم ــ با تغییر  در یک  بایست قادر می در این مقطع از زمان می. بطور واقعی و بطرز دردآوری زجر میکشیدیم

هرچه بیشتر آن احساس  ،"یه را واژگون خواهیم کردسازمانی از انقالبیون به ما بدهید، آنوقت روس" :گفته مشهور
های  آورم، همان قدر احساساتم نسبت به سوسیال دموکرات شرم سوزانی را که آنوقت  احساس کرده بودم، بیاد می

فهمند که وظیفۀ ما دفاع از  است، و نمی "بدنام کردن حرفٔه انقالبیدر "  شان شود؛ آنانی که موعظه تر می دروغین تلخ
  .انقالبیون استآماتور به سطح  ارتقاءقلیل یک فرد انقالبی به سطح یک آماتور نیست، بلکه ت

 

 دامنۀ کار سازمانی -د
فقدان نیروهای انقالبِی متناسب برای عمل، نه تنها در پترزبورگ بلکه در سراسر روسیه "دربارۀ  اف را-های ب حرف

. اما مسئله بر سِر چگونگِی توضیح آن است. رسد کسی منکر این واقعیت باشد بنظر نمی. شنیدیم ٬"شود احساس می
  :نویسد می و  -ب

ای که در نتیجۀ یک ارتجاع  کنیم که جامعه رویم؛ فقط تاکید می ما بدنبال توضیِح علل تاریخی این پدیده نمی"
شته و حال شکاف برداشته، از دروِن صفوف خود سیاسی طوالنی دلسرد شده و بدنبال تغییرات اقتصادی در گذ

متناسب هستند، بیرون میدهد؛ طبقۀ کارگر با تولید  نهایت کوچکى از افرادی که برای فعالیت انقالبی تعداد بی
کند، با این حال، تعداد اینگونه انقالبیون  ای صفوف سازمانهای غیرقانونی را تقویت می کارگران انقالبی، تا اندازه

ساعت و نیم از روز را در کارخانه  ۱۱مسئله باز فراتر از این است زیرا کارگری که . وی نیازهای زمانه نیستپاسخگ
تواند در چنین موقعیتی انجام دهد صرفاً ایفای نقش یک آژیتاتور است؛ اما وظیفٔه  گذراند، کاری که عمدتاً می می

ها و غیره وظایفی هستند که لزوماً بر  قانونی، انتشار اعالمیهپروپاگاندا و سازماندهی، توزیع و بازتکثیر ادبیات غیر 
  )۳۹و  ۳۸ص  ۶، شمارۀ رابوچیه دلو( "افتد نهایت کوچک روشنفکران می دوش نیروی بی

اى آشکار  ایم، او آنجا بطور برجسته مخالف هستیم؛ بویژه با آنهایی که تاکيد کرده اف-در خیلی از موارد فوق با ب
، قادر به یافتن راهی برای گریز از اين )عمل و با فکر همانند هر کارگر اهل(رغم بیزاری از آماتوریسم ما  کند که علی می

واقعیت این است که جامعه، افراد بسیار . شرایط غیرقابل تحمل نيست، چرا که زیر فشار اکونومیسم گیر افتاده است
در این رابطه، . کند که برای جنبش مناسب هستند، اما ما قادر نیستیم از همٔه آنها استفاده کنیم تولید می زیادی

ای از  مردمی وجود ندارد، با اینحال توده: توان به این شکل فرموله کرد موقعیت وخیم و انتقالی جنبش ما را می
ای از مردم وجود دارد، چونکه طبقۀ کارگر و اقشار اجتماعی متنوع، بطور روزافزون، همه  توده. دارد مردم وجود

دهند که مایل به اعتراض هستند، کسانی که  ای از مردمان ناراضی بیرون می ساله، در صفوف خود تعداد فزاینده
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غیرقابل تحمل بودن . آید انجام دهند یشان برم حاضرند علیه حکومت مطلقه هرگونه مساعدت، و کاری که از دست
شوند، ولی با تعداد فزایندٔه توده مردِم معترض، در واقع بیشتر و بیشتر  اوضاع، اگرچه هنوز توسط همه افراد درک نمی

دهندگان با  در عین حال ما مردمی نداریم، چونکه رهبرانی نداریم، رهبران سیاسی نداریم، سازمان .گردد محسوس می
حال یک دست و هماهنگی ترتیب دهند که همٔه نیروها، ولو  نداریم که بتوانند فعالیت وسیع و در عین استعداد

چیزی که   تر از رشد جنبش کارگری است ـ نه تنها عقب "رشد و تکامل سازمانهای انقالبی". جزئی، به کار گرفته شوند
. عمومِی موجود در بین همٔه اقشار مردم استکراتیک و تر از جنبش دم هم به آن اذعان دارد ــ بلکه عقب اف-ب

دامنۀ فعالیت انقالبی، در !) این را بمثابه مکمِل استنتاج خود درنظر بگیرد اف-اشاره کنم که حاال ممکن است ب(
مبارزۀ اقتصادی "مقایسه با وسعت شالودٔه خودانگیختٔه جنبش، زیادی محدود است؛ و زیادی توسط تئوری نادرسِت 

با این حال، در حال حاضر، نه تنها آژیتاتورهای سیاسی بلکه . است به بند کشيده شده "ما و حکومتعلیه کارفر
شود یک کارگر اهل عمل را  بندرت می ١٤."بین کلیٔه طبقات مردم بروند"دهندگان سوسیال دموکرات نیز باید  سازمان

ن دقیقه از وظايف تشکیالتی خود را بین توانند هزارا ها می یافت که تردید بخود راه دهد که سوسیال دموکرات
 و  -ترین نقیصه هاى تکنیک ماست که ب فقدان تخصص، یکی از جدی .نمایندگان منفرِد طبقات متنوع تقسيم کنند

مان کوچکتر باشد،  جداگانه در راستای هدف مشترک "عملیات"هر قدر که یک . کند به حق و با تلخی از آن گله می
در اکثر موارد، مردمی که به (توانیم مردمان بیشتری را بیابیم که قادر به اجرای اینگونه عملیات باشند  همانقدر می

 "ُخردفعالین "؛ و همانقدر برای پلیس دشوارتر خواهد شد تا همۀ این )ای بشوند هیچ وجه قادر نیستند انقالبیون حرفه
، و همانقدر برای پلیس دشوارتر خواهد شد تا برایشان پرونده درست کند، آنهم برای دستگیری "به دام بیاندازد"را 

در مورد . را توجیه کند "امنیت"که بتواند هزینٔه حکومت برای تامین  "ای پرونده"بخاطر یک جرم خیلی کوچک، 
غییرات عظیمی که از این لحاظ طی تقریباً پنجسال گذشته بوجود که حاضرند به ما کمک کنند، و به ت کسانی تعدادِ 

از طرف دیگر بمنظور یکی کردن همٔه این اجزاء و تبدیل آنها به یک ُکل واحد، و . اشتیم آمده، در فصل پیش اشاراتی د
آنکه کسانی که  شوند، و نیز برای می  تکه شدن جنبش در حالی که کارکردهایش تکه قطعه باز بمنظور ممانعت از قطعه
شدن، آنها هرگز کارها را انجام  دهند به لزوم و اهمیت کارشان باور بیاورند ــ بدون اقناع وظایف کوچک را انجام می

تر  چنین سازمانی هر قدر مخفی. ــ همانا داشتن یک سازمان قوی از انقالبیوِن کارآزموده ضروری است ١٥نمی دهند
ترین چیز، فقط اعتماد  دانیم که در ایام جنگ مهم ما می. تر خواهد شد یتر و وسیعباشد، همانقدر اعتماد به حزب، قو 

نيز   طرف بی به ارتش خودی و قدرت آن نیست، بلکه بايد بتوان اين احساس اطمينان را به دشمن و به همٔه عناصر
لودٔه تئوریک مستحکم و ارگان اگر چنین سازمانی، با چنین شا. شود کننده می قبوالند؛ گاهی بیطرفی دوستانه، تعیین
 "بیرونی"داشت، دیگر دلیلی برای ترِس منحرف شدِن جنبش بوسيلٔه عناصر  رهبری سوسیال دموکراتیک وجود می

                                                            
است، بخشاً بمثابٔه نتيجۀ وقوع مکرر نبردھای خيابانی  روح دموکراتيک اخيراً بين نظاميان ديده شده بدون ترديدِ  ياىِ از اينرو اح  ١٤

ترين  مان اقتضا کنند، حتماً بايد بدون فوت وقت، جدی ھمينکه نيروھای قابل دسترس. نظير کارگران و دانشجويان "دشمنانی"عليه 
  لنين .وابسته به حزب کنيم "سازمانھای نظامی"زان و افسران، و تشکيل توجه را مصروف پروپاگاندا و آژيتاسيون بين سربا

ھا کمک کند و اينکار را ھم  کراتوبخاطر دارم يکبار رفيقی تعريف کرد که يک بازرس کارخانه خواسته بود به سوسيال دم  ١٥
به مرکز انقالبی واقعی رسيده بود يا نه؟ و واقعاً اطالعات او چقدر  "اطالعاتش"اما به تلخی گله کرده بود که نفھميد آيا . کرده بود

تواند  داری داشته است يا خير؟ ھر کارگر اھل عمل البته می بدردبخور بود؟ و آيا اين خدمت کوچک و ناچيزش امکانی برای بھره
اين خدمات، ھر چقدر . مان محروم کرده است ھای مشابه را نقل کند دال بر اينکه بدوی بودن کار ما چطور ما را از متحدين مثال

اينھا بايد از طرف مستخدمين و . گردند شوند ارزشمند می می باشند ولی وقتی که بطور انبوه کسب "کوچک"ھم که ھر کدام 
جامعه، بخشھای  سايرھا و  آھن، گمرک و از درون اشراف و کشيش ھا بلکه از جانب ماموران پست، راه مأمورين نه تنھا کارخانه

تک  اگر ما يک حزب واقعی داشتيم و يک سازمان واقعی از انقالبيون رزمنده، از تک! حتی از پليس و دادگاه به دست ما برسند
مان  "کارھای غيرقانونی "داديم تا ھميشه و حتما آنھا را در مرکز ای نشان نمی کرديم، وعجله ھا تقاضای کمک نمی "رسان ياری"اين 

سپرديم که  داديم؛ و بخاطر می شديم و آنھا را برای انجام چنين وظايفی آموزش می شان می برعکس، بيشتر مراقب قراردھيم، بلکه
به حزب فايده برسانند تا بعنوان  "رسان ياری"توانند بيشتر در نقش  بسياری از دانشجويان وقتی بعنوان مأمور دولت کار بگيرند می

کنم که فقط سازمانى که مستحکم بناشده باشد و با فقدان نيروھای فعال مواجه  نباشد،  ر میاما تکرا. "مدت کوتاه"يک انقالبی 
 لنين. تواند چنين تاکتيکی را بکار بگيرد می
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کنيم  برعکس، دقیقا در حال حاضر، با آماتوریسم رایج مالحظه مى. (داشت اند وجود نمی متعددی که جذب آن شده
خالصه اینکه ).  کنند تمايل پيدا مى »کردو«با خیال سوسیال دموکرات بودن، به ها  که بسیاری از سوسیال دموکرات

  .کند گيرد، و بنوبٔه خود ضرورتاً آنرا طلب می تخصص، ضرورتا تمرکز را پيش فرض می

بود، در قسمت دوم از استداللش ــ که فوقاً نقل کردم  که لزوم داشتِن تخصص را آنطور خوب توصیف کرده اف-اما ب
این حرف . کارگر کافی نیست  گوید تعداد انقالبیون طبقه او می. است کم گرفته بنظرم، اهمیت تخصص را دستــ 

نظر ما را نسبت به علل بحران  "مکاتبات ارزشمند یک ناظِر نزدیک"کنیم که  کامالً حقیقت دارد؛ و بار دیگر تأکید می
در مجموع، نه . کند کنونی در سوسیال دموکراسی و در نتیجه نسبت به وسایل الزم برای غلبه بر آن، کامالً تأیید می

تر از  های بیدارشده هستند، بلکه کارگران انقالبی نیز عقب تر از جنبش خودانگیخته توده تنها انقالبیون عقب
نه تنها پوچی  "عملی"نظر  از نقطه همچنین، واقعیت، این. یخته بیدارشدٔه طبقه کارگر هستندهای بطور خودانگ توده

مان نسبت به  را ــ که ما در بحث پیراموِن وظایف "اصول تعلیم و تربیتی "ارتجاعی ماهیتحتی  بلکه از لحاظ سياسى
ترین  دهد که نخستین و مبرم قعّیت نشان میاین وا. دهد کشیم ــ با گواه روشن مورد تایید قرار می کارگران پیش می

در همان سطِح انقالبیون روشنفکر  از لحاظ فعالیت حزبیوظیفۀ ما کمک به آموزش انقالبیون طبقه کارگر است تا 
، تاکید شد چونکه رسیدن کارگران به این سطح اگرچه ضروری است از لحاظ فعالیت حزبیروی کلماِت (قرار بگیرند 

در باید  بنابراین توجه). اظ، رساندن کارگران به سطح روشنفکران نه ساده است و نه خیلی هم ضروریاما از سایر لح
نزول  "های کارگر توده"انقالبیون باشد؛ وظیفٔه ما ابداً این نیست که به سطح  کارگران به سطح ارتقایمعطوف به  اصل

پایین ببریم، آنطوریکه  "کارگر متوسط"را تا سطح کنند، یا خودمان  ها آرزویش را می کنیم، آنطوریکه اکونومیست
من لزوِم !). کند اکونومیستی ارتقا پیدا می "اصول تعلیم و تربیت"و با این امر به مرتبٔه دوم (تمايل دارد  سوابودا

ر مانده را انکا و مخصوِص کارگران عقب) البته نه مبتذل(ادبیات مردمی را برای کارگران و بویژه ادبیات مردمی 
دهد قاطی کردن مدواِم اصول تعلیم و تربیت با مسائل سیاست و تشکیالت  ولی آنچه آزارم می. کنم نمی

های طبقه  هستید، وقتی در بحث با کارگران ــ حول سیاست "کارگر متوسط"آقایان، شمایی که اینقدر نگران  .است
تان این است که خودتان را تا سطح آنان پایین بیاورید، در واقع دارید به کارگران  کارگر و سازمان طبقه کارگر ــ تمایل

سپارید، و نه در باره مسائل جدی، به شکل جدی بحث کنید؛ اصول تعلیم و تربیت را به آموزگاران ب. کنید توهین می
وجود ندارند؟ مگر همه،  "عوام"و  "متوسط"مگر میان روشنفکران نیز، مردمان پيشرفته،  !دهندگان سیاسیون و سازمان

شوند؟ حاال یکی از  دانند؟ مگر چنین ادبیاتی نوشته نمی کردگان نيز ضروری نمی لزوم ادبیات مردمی را برای تحصیل
کند که  قاله راجع به سازماندهی دانشجویان کالج یا دانشگاه، مکرراً تکرار همین افراد را فرض کنید که در یک م

نویسندٔه . داشته باشیم "دانشجویان متوسط"بیند که پیش از هر چیز یک سازمان از  ای کرده و الزم می کشف تازه
راجع به   به او گفته خواهد شد نظرت را. ای مورد تمسخر قرار خواهد گرفت و حقش نیز هست چنین مقاله

سازماندهی ارائه کن، البته اگر چیزی در این رابطه داری، آنوقت خودمان تصمیم خواهیم گرفت که چه کسی از ما 
 سازماندهی  ٔاما اگر شما هیچگونه نظريات! تر از متوسط هستند هاست و چه کسانی باالتر یا پایین "متوسط"جزو 

باید بفهمید . آور خواهند بود صرفاً مالل "مردمان متوسط"و  "ها توده" تان برای ندارید، آنوقت همٔه تقالیخودتان  از
بقدری در خود جدی هستند که فقط به شیؤه جدی باید مورد بررسی  "سازماندهی"و  " سیاست"که مسائل مربوط به 

بتوانیم دربارۀ این  آموزش دهیم، بنحویکه) آموزان و دانشجویان و دانش(توانیم و باید به کارگران  ما می. قرارگیرند
به آنها ] درست[های واقعی  کنید باید پاسخ اما وقتی هم که این سئواالت را طرح می. بحث کنیم مسائل با آنان



 86 چه بايد کرد؟

 kandokav.com  ١٣٩٩دى 

پردازی ِصرف سروته قضایا را هم  متوسل نشويد؛ با اظهارنظرهای بيجا و عبارت "ها توده"ها یا  "متوسط"بدهید؛ به 
   ١٦.نیاورید

از این رو این گفتۀ . ای بشود اش شود، باید مثل یک انقالبی حرفه برای آنکه کارگر انقالبی کامالً آمادۀ انجام وظیفه
گذراند، پس مسئولیت سایر  ساعت و نیم از وقتش را در کارخانه می ۱۱اف نادرست است که چون کارگر -ب

العاده کوچک  و بطور عمده روی دوش نیروی فوق باید ضرورتا") به استثنای آژیتاسیون(کارکردهای انقالبی 
مان  ایم، نصیب مانده چونکه عقب. شود این شرایط به هیچ وجه از روی ضرورت محض حاصل نمی. "روشنفکران بیافتد

رسانی به هر کارگر توانايی که به آژیتاتور، سازمانده،  شود، چونکه به وظیفۀ خودمان ــ در رابطه با یاری می
آور تلف  مان را بطرزى واقعا شرم در این مورد، نیروی .ایم نبرده تبديل شود ــ پی اى حرفهت و مروج پروپاگاندیس

به . کنیم؛ ما فاقد توانایی برای مراقبت از آن چیزی هستيم که باید با دلسوزی تربیت و پرورش داده شوند می
فهمند که آژیتاتورهای  ولی آنها کامال بخوبی می. دنیروهای آنها، صدها برابر بیشتر از ما هستن: ها نگاه کنید آلمانی

کنند تا هر کارگر  به این خاطر، آنها به فوربت تالش می. آیند ها بیرون نمی "متوسط"واقعا توانا و غیره، غالباً از صفوف 
: دهد داری قرار بر  هایش را بطور کامل مورد بهره توانایی را در شرایطی جای دهند تا استعدادهایش را تکامل و توانایی

شود تا زمینٔه فعالیتش را گسترش دهد، و آنرا از یک کارخانه به  د، تشویق مینساز  ای می یعنی از او یک آژیتاتور حرفه
کند،  او در حرفۀ خویش تجربه و چاالکی کسب می. کل صنعت، و از یک منطقه منفرد به سراسر کشور بسط دهد

افزاید؛ او از نزدیک رهبران سیاسی برجستٔه سایر نقاط و نیز سایر  شش میبخشد و بر دان اندازش را وسعت می چشم
کند تا خودش را به سطح آنان برساند و دانشش از محیط طبقه کارگر و طراوت باورهای  بیند؛ و تالش می احزاب را می

ای علیه  سرسختانه مبارزه تواند نمیکند؛ چیزی که بدون آن پرولتاریا  ای ترکيب سوسیالیستی را بامهارت حرفه
های  و آئوئر از میان توده  صرفاً از این طریق است که افرادی چون ببل. اش به پیش ببرد دشمنان کامالً آموزش دیده

گیرد، در  اما آنچه که در یک کشوِر بلحاظ سیاسی آزاد، به درجۀ زیاد، بطور خودبخودی صورت می. آیند کارگر بارمی
مایۀ امیدواری "یک کارگر آژیتاتور که باقریحه و . های ما انجام شوند ، توسط سازمانمند روسیه باید عمدا و نظام

ما باید ترتیباتی بدهیم که توسط حزب تامین مالی شود؛ که . ساعت از روز را در کارخانه بگذراند ۱۱ نباید "است
زیادی به دست نخواهد آورد، بتواند بموقع مخفی شود؛ که محل فعالیتش را تغییر دهد؛ در غیر این صورت تجربۀ 

 .اندازش را وسعت نخواهد بخشید، و نخواهد توانست در مبارزه علیه ژاندارمها الاقل چند سالی دوام بیاورد چشم
شود، همانقدر نیز بر تعداد آژیتاتورهای با استعداد،  تر می تر و عمیق وسیع  شان بطرزى خودانگیخته همانقدر که جنبش

که تعدادشان (ترین مفهوم این کلمه  ــ آنهم به عالی "عمل ِکارگران اهل"ها و  یحه، پروپاگاندیستدهندگان باقر  سازمان
) شان، به مضمون روسی، القید و تنبل هستند، بسیار قلیل است ای در عادات در بین روشنفکران ما، که اکثراً تا اندازه

ای  دیدٔه کارگران انقالبی از نیروهای بطور ویژه آموزشروزی که ما . دهند، افزوده خواهد شد ــ که از خود بیرون می
، )وظيفه "بخش هاى نظام همه" ازو البته، انقالبیونی (سازی را گذرانده باشند  برخوردار شویم که دوره فشردٔه آماده

آنوقت هیچ پلیس سیاسی در دنیا قادر نخواهد بود با آنها مقابله کند، زیرا این نیروها، که بیدریغ وقف انقالب 
 "انگیزه"از اینکه بسیار کم توانستیم این . های کارگر بهره خواهند برد ترین توده حدوحصر وسیع هستند، از اعتماد بی

 "روشنفکران"، راهی که برای آنان و برای مقصریمطی کنند، مستقیما را در کارگران ایجاد کنیم که چنین راهی را 
                                                            

روسی  کارنيروی  ھای سنگين ارتش کارگران، ھمٔه مطالباتی که از جانب  گام": ۶۶، ص »سازمان«، مقالۀ ١وابودا، شمارۀ س  ١٦
آورد  ھمين نويسنده فرياد برمی! شروع شود] برجسته[البته کلمۀ کار حتماً بايد حرف بزرگ . "تقويت خواھد نمودگردد،  مطرح می

: را اينطور ترجمه کرده است» اما«، )Shchedrin(شچدرين [آميز ندارم، اما  کردگان نظر خصومت من نسبت به تحصيل": که
از اين که کسی با يک مشت کلمات زيبا و شيوا بسراغم بيآيد و از من بخواھد من ھميشه !] رويد گوش ھرگز باالتر از پيشانی نمی

، من ھم از اين موضوع ھميشه بله). ۶٣ص (" .شوم العاده عصبانی می فوق ،که آنھا را بخاطر زيبايی و ساير فضايلشان  بپذيرم
  لنين . "شوم العاده عصبانی می فوق"
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هایمان راجع به  در عوض بجای همه اینها غالبا با موعظه. ای است، مشترک است، و آن همانا آموزش انقالبی حرفه
   .است و غیره آنها را به عقب ُهل دادیم "قابل دسترس"های کارگر  چیزهایی که برای توده

هر (تردید مستقیما با این واقعیت مرتبط است  د نیز مانند سایر موارد، دامنۀ محدود کار سازمانی ما، بیدر این مور 
تئوری و  که ما) کنند کاران در فعالیت عملی آن را احساس نمی و تازه "ها اکونومیست"چند که اکثریت قریب به اتفاق 

رسد که ُکرنش در مقابل خودانگیختگی، حتی  بنظر میچنین . مان را به زمینٔه تنگی محدود کردیم وظایف سیاسی
است را برایمان وحشتناک کرده است، ترس از اینکه  "قابل دسترس"ها  تر از آنچه برای توده برداشتن یک قدم آنطرف

بلحاظ به یاد داشته باشید که ما ! نترسید آقایان. ها، زیادی باالتر برویم مبادا از سطح  نیازهای مستقیم و فوری توده
   !باالرفتن، مسخره است زیادی  ٔسازمانی آنقدر در مرتبٔه پایین قرارداریم که  ایده

  

 "دموکراتیسم"و  "گر توطئه"سازمان  -ه 
آنچنان حساسند که بیش از هر چیز در دنیا، از همین  "آوای زندگی"هنوز کسان زیادی بین ما هستند که به 

و  "دموکراتیسم"و عدم  درک  ١٧ترسند، و طرفداران  نظریات مطروحه در اینجا را، به متابعت از مشی ناردنایا ولیا می
ی اند نیاز دارند که مورد بررس بازتاب داده شده رابوچیه دلواین اتهامات که البته توسط . کنند غیره متهم می

 .قرارگیرند

را به داشتن مشی ناردنایا  رابوچایا گازتاهای پترزبورگ نیز  نویسندۀ این سطور بخوبی واقف است که اکونومیست
از اینرو، اندکی پس از آغاِز انتشار ). مقایسه شود رابوچایا میسلفهم است وقتی با  که کامال قابل(کردند  ولیا متهم می

را ارگان ناردنایا ولیا  ایسکرا ،]فالن[های شهر ایکس  اطالع داد که سوسیال دموکراتوقتی یکی از رفقا بما  ایسکرا،
البته از این اتهام مسرور شدیم، زیرا کدام سوسیال دموکراِت صادق هست . چندان غافلگیر نشدیم ٬اند توصیف کرده

  !ها به هواداری از ناردنایا ولیا متهم نشده باشد؟ که از طرِف اکونومیست

بین ما ناآشناست که هرگونه در اوًال، تاریخ جنبش انقالبی بقدری : این اتهامات نتیجٔه یک سوء تفاهم دوگانه هستند
یک سازمان متمرکِز و رزمنده که به تزار اعالن جنگ قطعی بدهد ــ با اسم ناردنایا ولیا تداعی   اى ــ راجع به عقيده

شد، توسط  بایست الگو یمان می قالبیون سالهای هفتاد داشتند، و میحال آنکه آن سازمان باشکوهی که ان. شود می
و ناردنایا ولیا انشعاب  ١٩ گذاری شد که بعداً به ُچرنی ِپرِِدل پایه ١٨زملیا اى ولیاناردنایا ولیا تأسیس نگردید بلکه بدست 

معنی  ن، بلحاظ تاریخی و منطقی بینتیجتاً، در هر سازمان انقالبِی رزمنده، یک خصلت ویژٔه ناردنایا ولیایی دید. کرد
خطای ناردنایا . تواند بدون چنین سازمانی پیش برود گرایش انقالبی، اگر جداً بفکر مبارزه باشد، نمی هیچاست؛ چون 

دادن آن در راستای مبارزۀ قطعی با اتوکراسی نبود؛  برای تجمع همۀ ناراضیان در یک سازمان، و سوق  ولیا در تالش
شان به تئوریی بود که در ماهیت ابداً انقالبی نبود، و  اشتباه آنان اتکای. آنان بود  ترین امتياز این عظیمبلکه برعکس، 

توانستند که یک ارتباط ناگسستنی بین جنبش خود و مبارزۀ طبقاتی، در  دانستند یا نمی اعضای ناردنایا ولیا یا نمی

                                                            
١٧  Narodnaya Volya   
١٨  Zemlya i Volya   بنظر آنھا نيروی عمدۀ انقالبی در روسيه نه طبقۀ . تأسيس شد ١٨٧۶زمين و اراده در سال بمعنی

آنھا به منظور برانگيختن . گذشت دھقانی می) ھای کمون(ھای  کارگر بلکه دھقانان بودند و راه رسيدن به سوسياليسم از طريق ابشين
  به ھمين دليل به آنھا ناردنيک. به روستا يا باصطالح بين خلق ميرفتنددھقانان به مبارزه بر ضد تزار و ترويج نظريات خود 

شاخه جديد به سياست تروريستی رويکرد . حزب دچار انشعاب شد ١٨٧٩در سال . گفتند زيرا در روسی کلمه ناُرد يعنی خلق می
  .نشان داد

١٩  Chorny Peredel   



 88 چه بايد کرد؟

 kandokav.com  ١٣٩٩دى 

آن بر مبنای  "درک"یا (قط قصوِر بزرگ در درک مارکسیسم ف. یک جامعۀ کاپیتالیستِی درحال توسعه، ایجاد کنند
ها، و پیدایی یک جنبش خودانگیختٔه  ای بیانجامد که خیزش توده توانست به پاگیری چنین عقیده می) "یسمو استرو "

حتی ها داشتند، و یا  ایجاد سازمانی به همان خوبی سازمان انقالبیونی که زملیا اى ولیا ظيفه ما در طبقه کارگر، و 
، بر عهدۀ ما گذاشت ای را برعکس، این جنبش چنین وظیفه. دارد از دوش ما برمی سازمانی بمراتب بهتر از آن را

زیرا مبارزۀ خودانگیختٔه پرولتاریا، تا زمانی که توسط یک سازمان قدرتمند از انقالبیون رهبری نشود، مبارزۀ طبقاتی 
  .راستين  پرولتاریا نخواهد شد

همیشگی سوسیال ، راجع به مشاجرات )۱۸ص  ،۱۰، شمارۀ رابوچیه دلو(یادی، از جمله ظاهراً کریچفسکی ثانیاً، عدۀ ز 
مبارزۀ سیاسی  محدودسازی ما علیه. در مبارزه سیاسی، دچار بدفهمی هستند "گرایانه توطئه"ها علیه دید  دموکرات

ولی مسلماً این به آن معنی نیست که لزوِم  ٢٠.دادبه توطئه، همواره اعتراض کرده و البته به اینکار ادامه خواهیم 
ای که در زیرنویس قبلى بدان اشاره شد، پس از  از اینرو، در جزوه. وجوِد یک سازمان قدرتمنِد انقالبی را انکار کنیم

ب مطلو ] الگوی[بمثابه یک (شود  مشاجره علیه تقلیل مبارزۀ سیاسی به توطئه، توصیفی از یک سازمان بدست داده می
 "وارد آوردن یک ضربٔه ُخردکننده بر حکومت مطلقه"که آنقدر قدرتمند است که بمنظور ) سوسیال دموکراتیک

این چنین سازمان انقالبِی قدرتمند، در یک کشور اتوکراتیک  ٢١.و سایر اشکال حمله متوسل شود "شورش"تواند به  می
 معادل واژه روسی" کنسپیراسیون"زیرا واژۀ فرانسوی  توصیف شود، "گر توطئه"، یک سازماِن شکل تواند به لحاظ می

برای چنین سازمانی، . کاری برخوردار باشد است، و چنین تشکیالتی باید از حداکثر مخفی) به معنی توطئه(زاگووار 
باید براساس آن شکل داده ) تعداد و گزينش اعضاء، کارکردها و غیره(کاری بقدری ضروری است که سایر شرایط  مخفی
هستیم، در   گر اندازی یک سازمان توطئه ها خواهان راه به همین خاطر ترس از این اتهام که ما سوسیال دموکرات. شوند

چون اتهاِم هواداری از مشی ناردنایا ولیا از طرف  چنین اتهامی، باید هم. لوحی خواهد بود واقع شدیداً ساده
  !اکونوميست ها،  بمثابه تعريف تلقى شود

های مخفی را در  های فعالیت به ما اعتراض شود که چنین سازمان مخفِی قدرتمندی که تمام سرنخممکن است 
کند، سازمانی که ضرورتاً متمرکز است، ممکن است بسیار بسهولت دست به حملۀ ناپخته بزند، و  دستانش متمرکز می

قۀ کارگر و غیره شّدت و حّدت یافته آنکه نارضایتی سیاسی، و غلیان و خشم طب یا ممکن است نسنجیده ــ پیش از 
: گوییم در پاسخ به این اعتراض می. ای را فراهم کرده باشد ــ جنبش را شدت ببخشد باشد و امکان و لزوم چنین حمله

شود انکار کرد که یک سازمان رزمنده ممکن است بطور  گردد، البته نمی تا آنجایی که به بحث انتزاعی برمی
ولی در . به شکستی بیانجامد که در شرایط دیگر کامال قابل پرهیز بود مى تواندگیر شود که نسنجیده در نبردى در 

توانیم خود را به استدالل انتزاعی محدود کنیم، چون هر نبردی احتماِل مجرِد شکست را  ای نمی رابطه با چنین مسئله
اگر . یافته برای نبرد نیست سازمان این احتمال، راهی بجز آمادگیِ  کاهشکند، و بمنظور  در درون خود حمل می

مسئله را مشخصاً از موقعیت کنونی روسیه دنبال کنیم، لزوماً به این استنتاج قطعى باید برسیم که بمنظور ثبات 
آن از حمالت احتماالً ناسنجیده، وجود یک سازمان انقالبی قدرتمند مطلقاً  برحذرداشتنبخشیدن به جنبش، و 

                                                            
  لنين . الوروف. ل.جروبحث با پ، ٢١ص » دمکراتھای روسيه- وظايف سوسيال«رجوع شود به   ٢٠
گويد  يا آنچه را می رابوچيه دلواين واقعيت که  ازدر ھمين رابطه، . ٢٣، ص »ھای روسی وظايف سوسيال دموکرات«  ٢١
اين جمالت را  رابوچيه دلودر شمارۀ اول . دھيم ديگری بدست میتوصيف دھد،  تغيير می "با باد"فھمد و يا اينکه نظراتش را  نمی

). ١۴٢ص ( "کند ماھّيت مندرجات در نشريه کامالً با برنامۀ ھيئت تحريريه رابوچيه دلو تطبيق می" : بينيم با حروف برجسته می
وظايف سوسيال «ای باشد با نظراتی که در جزوه  واقعاً؟ آيا اين ديد که سرنگونی اتوکراسی نبايد نخستين وظيفۀ جنبش توده

با » تئوری مراحل«و  »مبارزۀ اقتصادی عليه کارفرمايان و حکومت«آمده، مطابقت دارد؟ آيا تئوری » سیھای رو دموکرات
تواند به  فھمد، می غريب می و را اينقدر عجيب "تطبيق نظری"نظرات درج شده در جزؤه يادشده مطابقت دارد؟ آيا ارگانی که معنای 

  لنين. سپاريم میقضاوت را به خواننده اصول محکمی پايبند باشد، 
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دقیقا در زمان حاضر ــ که چنین سازمانی هنوز وجود خارجی ندارد ــ و در همین مقطع که جنبش . ضروری است
که (هم هستیم  انقالبی سریعا و بطور خودانگیخته در حال رشد است، ما شاهد پاگیری دو خط مشی افراطی مخالِف 

به  "انگیز ترور تهییج"و  ؛روی سم سراپا غلط و موعظۀ میانهاکونومی: این دو عبارتند از). "رسند به هم می"بنا به انتظار، 
جنبشی است که در حال تکامل و  پايانهایی را ظاهر سازد که دال بر  مصنوعاً نشانه"تا  کوشد میغلط که  همان اندازه

مثال ) ۳۵۳ص  ۲-۳، شمارۀ زاریازاسولیچ، .مقالۀ و( ".تقویت خود است و هنوز به آغاز نزدیکتر است تا به پایان
های افراطی خم  که بسوی هر دوی این مشی وجود دارند هایی سوسیال دموکراتهنوز  دهد که نشان می رابوچیه دلو

 "مبارزه اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت"کننده نیست زیرا صرفنظر از سایر دالیل،  این غافل. شوند می
تنها  .شود گراها در اینجا و آنجا باز می   یشه جا برای ظهور افراطتواند انقالبیون را راضی کند، و نتیجتاً هم نمی هرگز

کند و باصطالح همٔه غرایز و  یک سازمان متمرکز و رزمنده ــ که پیگیرانه سیاست سوسیال دموکراتیک را دنبال می
رای حمالتى که نوید نماید ــ قادر است جنبش را از حمالت نسنجیده برحذر دارد و آنرا ب تمایالت انقالبی را ارضا می

  .دهند آماده سازد موفقیت می

اگرچه . مغایرت دارد "اصل دموکراتیک"ممکن است دوباره اعتراض کنند که نظریاتی که حول سازمان بیان کردیم با 
تنها . دارد بطور ویژه خصیصٔه خارج کشوریاتهام قبلی بطور ویژه منشأ  داخل کشوری داشت، اما حاال، این یکی 

قادر بود که به هیئت تحریریۀ خود، ) های روسیه مثل اتحادیۀ سوسیال دموکرات(ان خارج کشوری یک سازم
 :آید، بدهد هایی مثل آنچه در زیر می دستورالعمل

آمیز و حفظ وحدِت سوسیال دموکراسی، باید که اصل گستردٔه  به منظور تضمین رشِد موفقیت .اصل تشکیالتی"
تاکید قرارگیرد، توسعه داده شود و برایش مبارزه شود؛ و این امر مخصوصاً از این  دموکراتیِک تشکیالت حزبی مورد

  ).۱۸، ص دو کنگره( "اند نظر ضرورت دارد که گرایشات ضددموکراتیکی  خود را در صفوف حزب مان  آشکار کرده
اما حاال قصد . نگدج می ایسکراچگونه علیه گرایشات ضددموکراتیک  رابوچیه دلودر فصل آینده خواهیم دید که 

احتماال همه موافق  .تر قرار دهیم ها مطرح شده مورد بررسی دقیق را که توسط اکونومیست "اصل"داریم تا این 
نخست علنی بودن کامل، دوم انتخابی : طلبد شرط زیر را می دو پیش "اصل گستردٔه دموکراتيک"خواهند بود که 

علنيتى که صرفاً به اعضای سازمان  صحبت از دموکراسی، در  غیاب علنیت، مضافاً غیاب .بودن کلیٔه مقامات
نامیم چونکه همۀ  ما حزب سوسیاليست آلمان را یک سازمان دموکراتیک می. معنی است شود ــ بی محدود نمی

مانی را که خودش کس ساز  هیچ. شوند هایش علنی هستند و حتی جلساِت کنگرۀ حزب بطور علنى برگذار می فعالیت
، به چه "اصل گسترده دموکراتیک"پس مطرح کردن . نامد کند، یک تشکیالت دمکراتیک نمی را از دیگران مخفی می

اصل "توسط سازمان مخفی برآورده شود؟ آوردن  تواند نمیای برای این اصل،  خورد وقتی که شرط پایه دردی می
بعالوه، این جمله نشانگر فقدان . ُپرطمطراق ولی توخالی استدهد که این یک عبارت  بسادگی نشان می "گسترده

" گستردهٔ "هآی  کاری بین توده دانند که فقدان مخفی همه می. درِک کامل  از وظایف مبرم فعلِی سازمانى است
ش گیری در گزين سخت"اش برای  اف را پیرامون این امر و مطالبه-ما گالیٔه تلخ ب. انقالبیوِن ما چقدر عظیم است

بالند،  قوی بخود می "شّم واقعیات"با اینحال افرادی که به داشتن ) ۴۲ص  ،۶، شمارۀ رابوچیه دلو(را شنیدیم  "اعضاء
و نتیجتا (گیری در انتخاب اعضاء  کاری، و نهایِت سخت نه بر رعایت شدیدترین مخفی اصرارشاندر چنین اوضاعی، 

 .کردن سوراخ دعا این یعنی ُگم!  است "اصل گسترده دموکراتیک"، بلکه روی )محدودتر

در کشورهای واجد آزادی سیاسی، . دربارۀ خصیصه دوم دموکراسی، یعنی اصل انتخاب نیز اوضاع بهتر از این نیست
: است حزب سوسیال دموکراتيک آلمان چنین آمدهنامۀ سازمانی  در مادۀ اول آیین. شود این شرط، مسّلم فرض می
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از . "المقدور از حزب پشتیبانی کنند شوند که اصول برنامۀ حزبى را بپذیرند و حتی میکسانی عضو حزب محسوب "
آنجایی که ُکل عرصۀ سیاست مثل صحنۀ باِز تئاتر، در معرض دید عموم  است، این  پذیرش یا عدم پذیرش، پشتیبانی 

داند  هر کسی می .است شدهیک امر شناخته  براى همگان ٬مطبوعات گرفته تا جلسات عمومیطريق از  ٬یا مخالفت
که فالن سیاستمدار از کجا فعالیتش را آغاز کرد، چه راهی را پیمود تا به این سطح از تحول رسید، چه کاری در شرایط 

توانند فالن شخص  اعضای حزب، با تکیه بر واقعیات، می همههایی دارد؛ نتیجتا،  دشوار از او سر زده، و چه شایستگی
به معنی دقیق (وجود نظارت همگانی . معّیِن حزبی انتخاب کرده یا از انتخابش امتناع کنند را برای یک مسئولیت

شناسی  کند که در زیست بر هر اقدام مسئولین حزبی، در حوزٔه سیاسی، یک مکانیسم اجرایی خودکار ايجاد می) کلمه
م، و نظارت عمومی، این اطمینان را فراهم تما و  با علنیت تام "انتخاب طبیعی". شود خوانده می "ها بقای سازگارترین"

دهد که با  گیرد، و کاری را انجام  قرار  "در جایگاه شایسته خود"کند که در تحلیل نهایی، هر شخصیت سیاسی  می
ترین باشد، و عواقب اشتباهاتش را شخصاً احساس کند، و در برابر چشم همگان اثبات  هایش متناسب قدرتها و توانایی

  .در است اشتباهاتش را بپذیرد و از آن احتراز جویدکند که قا 

آیا در روسیه قابل تصور هست کسی که اصول ! حال سعی کنید این تصویر را در قاب اتوکراسی خودمان جا کنید
کاری  کند، بتواند هر اقدام یک فرد انقالبی را که مخفی المقدور از حزب پشتیبانی می پذیرد و حتی را می ىبرنامۀ حزب

کند، زیر کنترل بگیرد؟ آیا این امکان برای همگان هست تا یکی از این انقالبیون را برای یک مسئولیت معین  می
 "همگان"کند که یک انقالبی هویتش را از نُه دهم  میایجاب ] تشکیالتی[انتخاب کنند، آنهم وقتی که منافع فعالیت 

برد دقت کنید، آنوقت  به کار می رابوچیه دلوپنهان نگه دارد؟ کمی روی معنی واقعی کلمات ُپرطمطراقی که 
، در سازمان حزبی، آنهم در ظلمِت اتوکراسی و سلطٔه ژاندارمری، صرفاً »دموکراسی گسترده«خواهید دید که 

است چونکه در واقع، نه هیچ سازمان انقالبی،  "مصرف بازیچٔه بی". است مصرف و زیانبخش بازیچۀ بی یک
است  "بازیچٔه زیانبخش". تواند تجربه کند، هر چقدر هم که خواهانش باشد دموکراسی وسیع را تجربه کرده و نه می

تر تسهیل  اجرای حمالت وسیع فقط کار پلیس را برای  "اصل گستردٔه دموکراتیک"چونکه هرگونه تالش برای تحقق 
عمل را از وظیفٔه جدی و مبرم خودسازی ــ  بخشد، و اذهان کارگران اهلِ  کند، و بدوی کاری غالب را تداوم می می

های  برای سیستم "کاغذی"های بلندباالی  نامه سازد و آنها را مشغول تدوین آیین ای ــ منحرف می بمثابٔه انقالبی حرفه
فقط در خارج از کشور ــ یعنی جایی که غالباً افراد فاقد امکاِن انجام فعالیت واقعی به دور هم . کند انتخاباتی می

  . شود تواند در اینجا و آنجا، بویژه در بین گروههای کوچک دیده  می "بازی دموکراسی"شوند ــ این  جمع می

دموکراسی قابل اتکا در امور انقالبی،  "اصل"د  در پیشبر  رابوچیه دلوبمنظور  نشان دادن نامعلومِی ترفند مورد پسند  
دبیر مجلۀ ناکانونه چاپ لندن است که به رابوچیه دلو   ٢٢سربریاکف. و این شاهد ی. باز باید شاهدی را احضار کنم

اتحادیۀ «در مقاالتش پیرامون انشعاب در  ناکانونه. نفرت بسیار زیاد دارد "ها پلخانفی"عالقۀ مفرط، و از پلخانف و 
گیرد و کلی ناسزا بار پلخانف  را می رابوچیه دلو، کامالً جانب »های روسیه، خارج از کشور سوسیال دموکرات

، )۱۸۹۹ژوئیه (در شمارۀ هفتم  ناکانونه. العاده با ارزش است بنابراین این شاهد، در رابطه با این مسئله فوق. کند می
کرد که  سربریاکف، استدالل . ، بقلم ی"انرهایی کارگر - در رابطه با مانیفست گروه خود"ای تحت عنوان  در مقاله

بود و  "در یک جنبش انقالبِى جدی، خجالت آور ٢٣خودفریبی، رهبری و باصطالح آرئوپاژ"سخن گفتن از چیزهایی مثل 
  :نوشت از جمله

                                                            
٢٢   Y. Serebryakov نهدبير مجلۀ ناکانوNakanune   
٢٣ Areopagus نام ديوان عالی در آتن باستان    



ھا و تشکيالت انقالبيون کار اکونوميست بدوی بودن  91  

Kandokav.com  ١٠کندوکاو  

فیگنر و دیگران هرگز خود را رهبر بحساب نیاوردند، و هیچکس  میشکین، روگاچف، ژلیابف، میخائیلف، ِپروفسکایا،"
آنها را برای رهبری انتخاب نکرد و برنگزید، هرچند که آنها در عالم واقعیت از رهبران بودند، چونکه در دورۀ 

رفتند، و  پروپاگاندا و نیز در دورۀ مبارزۀ علیه حکومت، اینان سنگینی بار را به دوش کشیدند، به خطرناکترین نقاط
شان، به  آنرا داشتند، بلکه رفقای پیرامون  آنها رهبر شدند، نه به این خاطر که آرزوی. هایشان ُپرثمرترین بودند فعالیت

اش  اگر از ترس نیست پس چرا باید درباره[ترس از نوعی آرئوپاژ . دانایی، توانایی و وفاداری آنها اعتماد داشتند
  "کند؟ چه کسی به آن توجه می. لوحی است که مستبدانه جنبش را اداره کند، زیادی ساده ]نوشت؟

در چیست؟ آیا آشکار نیست که اصل سازمانی  "گرایشات ضددموکراتیک"با  "آرئوپاژ"تفاوت : پرسیم از خواننده می
شان به دانایی، توانایی و وفاداری  نرفقای پیرامو"لوحانه است؟ چون اگر  قدر ساده رابوچیه دلو نیز همین "قابل باور"

آور  و خجالت! کرد پيروى نمی "گرایشات ضددموکراتیک"، یا مردمی با "آرئوپاژ"اعتماد نداشتند، هیچ کس از  "آنها
توجهی سایرین به وضعیت واقعی  ای، و بی بینی عده است، زیرا این یک یورش عوامفریبانه است چونکه روی خودبزرگ

یگانه اصل . است توجهی به تاریخ جنبش انقالبی از جانب سایرین حساب بازکرده ن آموزش و بیجنبش ما، و فقدا
کاری بسیار شدید، انتخاب بسیار دقیق  سازمانِی جدی برای کارگراِن فعال جنبش ما باید عبارت باشد از مخفی

 "دموکراتیسم"یزی فراتر از اگر این خصوصیات وجود داشته باشند، حتی چ. ای اعضاء، و آموزش انقالبیون حرفه
برایمان تضمین خواهد شد، که همانا اعتماد کامل، رفیقانه و متقابل در بین انقالبیون است؛ این برایمان مطلقاً 

اشتباه بزرگی . ضرورت دارد، زیرا در روسیه امکان جایگزین ساختن آن با کنترل دموکراتیِک عمومی وجود ندارد
شود که اعضای سازمان انقالبی، مورد  واقعی سبب می "دموکراتیکِ "بودن کنترل  ناممکن خواهد بود اگر باور کنیم که

دموکراتیسم در درون (ای دموکراتیسم  البته آنها وقت این کار را ندارند که دربارٔه اشکال بازیچه. کنترل قرار نگیرند
ای  زنده بیندیشند، اما حس) غالب استشان اعتماد کامل و متقابل  یک  هستۀ بسته و فشرده از رفقایی که در بین

دانند که یک سازمان متشکل از انقالبیون واقعی، برای خالصی از  شان دارند، و از روی تجربه می  مسئولیتنسبت به 
نسبتا متکاملى  یک عقیدٔه عمومیِ ) و در سطح جهانی(بعالوه، در روسیه  .ارزش کوتاهی نخواهد کرد شّر یک عضو بی

و (سر نهاده، و هرگونه انحراف از وظایف رفیقانه  راجع به محافل انقالبی وجود دارد که تاریخ طویلی را پشت
رحمی  را بسختی و با بی )دهد مطمئنا بخشى از مفهوم رفاقت را تشکیل می! ای واقعى و نه بازیچه "دموکراتیسم"

گرایش "ها که پیرامون  ها و قطعنامه د آنوقت خواهید دید که این حرفهمۀ اینها را در نظر بگیری. کند مجازات می
  . دهد که در خارج از کشور رايجند هایی را می  بازى گفته و نوشته شده، بوی پوسیدگی ژنرال "هاى ضددموکراتیک

ید ُگنگ در بارٔه لوحی ــ بطور مشابهی با عقا این را هم باید درنظرداشت که سرمنشاء دیگر این حرفها ــ یعنی ساده
های انگلیس، فصل جالبی تحت نام  يونپیرامون تریدیون ٢٤در کتاب زوِج وب. شود معنای دموکراسی پرورانده می

کنند که چگونه کارگران انگلیس، در نخستین دورٔه  در این کتاب نویسندگان نقل می .وجود دارد "دموکراسی بدوی"
گرفتند که در آن همٔه اعضاء کلیٔه کارهای  ۀ حتمی دموکراسی درنظرمیشان، آنرا بمثابٔه نشان های حیات اتحادیه

بلکه  گشت همۀ اعضا حل می  دادند؛ نه تنها تمام مسائل از طریق آرای ها را انجام می مربوط به ادارۀ اتحادیه
گران به پوچی یک تجربٔه تاریخی درازمدت الزم بود تا کار . دش اتحادیه بنوبت توسط اعضاء انجام می های مسئولیت

ببرند و لزوِم وجوِد نهادهاى واجد نمایندگی از یک طرف، و کارمندان تمام وقت را، از  چنین مفهومی از دموکراسی پی
، کارگران دریافتند که میزان  حق يونهای تریدیون صندوقمالِی  تنها پس از چند بار ورشکستگی. طرف دیگر دریابند

گیری دموکراتیک حل کرد، بلکه اینکار اظهارنظر متخصصین بیمه را نیز نیاز  با رأیتوان صرفاً  عضویت و مزایا را نمی

                                                            
٢٤  Webb  
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در آنجا . بگذارید نگاهی نیز به کتاب کائوتسکی راجع به پارلمانتاریسم و قانونگذاری توسط مردم، بیندازیم. دارد
 ب عملی درازمدِت کارگرانی کهشده از تجار  های آموخته های یک تئوریسین مارکسیست با درس  بینیم که استنتاج می

از ٢٥  هائوز کائوتسکی علیه مفهوم بدوِی ریتینگ. کند ، تطابق میسازماندهی کرده اند "بطور خودانگیخته"
ای باید  های توده روزنامه"کند؛ و اشخاصی را که به نام دموکراسی خواستار آنند که  دموکراسی شدیداً اعتراض می
و  ای حرفه نگاران دهد که وجود روزنامه گیرد؛ و نشان می به باد تمسخر می "شوندمستقیماً توسط مردم ویرایش 

نمایندگان مجلس و غیره، برای رهبری کردن سوسیال دموکراتیِک مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا الزم هستند؛ او به 
از قانونگذاری مستقیِم مردم  به ستایش ،"تاثیرگذاری براى تالش "تازد که در  می اُدباییسوسیالیسِم آنارشیستها و 

  .فهمند که این ایده، در جامعۀ مدرن، صرفاً بطور نسبی قابل اجراست پردازند و کالً نمی می

های  از دموکراسی، در بین توده "بدوی"دانند که مفهوم  د مینکسانی که در جنبش ما فعالیت عملی کرده باش
های سازمانها،  و  نامه آور نیست که این مفهوم، هم به آیین تعجب] ار اینرو. [دانشجویان و کارگران چقدر شیوع دارد

ۀ کلی: ۱۰ بند" :اند شان اینطور آورده های نامه مآب در آیین های برنشتاین اکونومیست. باشد به ادبیات نفوذ کرده هم
. "گیری شوند گذارند باید با آراء اکثریت اعضاء تصمیم تاثیر می يونکارهایی که بر منافع ُکل سازمان تریدیون

د شد نخواهقابل اجرا تصمیمات کمیته فقط زمانی ": کنند مآب نیز بدنبال آنها تکرار می های تروریست اکونومیست
ی یک کنید که پیشنهاد برای اجرامالحظه ). ۶۷ص  ،۱، شمارۀ سوابودا( "که توافق همۀ محافل را گرفته باشند

البته به  !گردد باید بر اساس انتخابات بنا شود، مطرح می تشکیالت ُکلاین خواست که  توأمان بارفراندوم وسیع، 
هیچ وجه قصد محکوم کردِن کارگران اهل عمل را ــ که امکان بسیار کمی برای مطالعٔه تئوری و عمل سازمانهای واقعاً 

، که مدعی رهبری است، در چنین شرایطی خود را به رابوچیه دلواما وقتی . اند ــ در سر نداریم دموکراتیک داشته
 "تاثیرگذاری براى تالش"شود کارش را بجز  کند، آیا می راتیک محدود میصدور قطعنامه راجع به اصول گستردٔه دمک

  توصیف نمود؟

  

  کار محلی و سراسری -و
با . باشند گرایانه است، تماماُ نادرست می ارائه شده  غیردمکراتیک و توطئه  ها مبنی بر اینکه طرح سازماندهی اعتراض

شود و شایسته است که  دقیقاً مورد بررسی قرارگیرد؛ و آن رابطٔه  میماند که غالباً طرح  این وجود، یک مسئلۀ باقی می
شود که تشکیل یک سازمان متمرکز چه بسا مرکز ثقل را  اظهار نگرانی می. میان کار محلی و سراسری در روسیه است

گر، و عدِم تداوم های کار  بچرخاند، و  بواسطٔه تضعیف روابط ما با توده] کار سراسری[به دومی ] کار محلی[از اولی 
گوییم که جنبش ما در همین چند  ها می نگرانی در پاسخ به این . ددر ُکل به جنبش آسیب وارد ساز  ٬آژیتاسیون محلی

اند؛ از اینرو مطلقاً الزم  سال اخیر، دقیقاً از این رنج برده که فعالین محلی زیاده از حد در کارهای محلی غرق شده
کند بلکه روابط  مان نمی مور سراسری چرخانده شود؛ و چنین کاری نه تنها تضعیفاست که مرکز ثقل قدری به ا

. های مرکزی و محلی بپردازیم به بررسی مسئله روزنامه .را تقویت خواهد کرد  مان و تداوم آژیتاسیون محلی محلى
فعاليت است تا بکمک آن  ثالیم ها فقط خواهم از خواننده خواهش کنم از یاد نبرد که نقِل انتشار روزنامه همینجا می

                                                            
٢٥  Moritz von Rittinghaus کائوتسکی در کتابش تحت عنوان . کرد از ايدٔه دموکراسی مستقيم دفاع می

Parlamantarismus und Demokratie  اين ايده را مورد نقد قرار داد و از جمله اعالم کرد که اين مدل به درد کشورھای
 ,Pasi Ihalainenبه نقل از . (شوند و نه کشورھای بزرگی مثل آلمان ھا اداره می خورند که با کانتون کوچکی مثل سوئيس می

Cornelia Ilie, Kari Palonenm, Parliament and Parliamentarism: A Comparative History of a 
European Concept. P. 266 (   
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-۱۸۹۸سالهای (ای  در دورٔه نخسِت جنبش توده. تر ــ بطورکلی ــ تشریح شود جانبه تر و همه اندازه ُپردامنه انقالبِی بی
در دورٔه . ــ بعمل آمد رابوچایا گازتامحلی برای انتشار یک نشریه سراسری ــ ، تالشی از جانب کارگران انقالبی )۱۸۹۶

. جنبش قدم بزرگی بجلو برداشت، ولی توجٔه رهبران تماماً بر نشریات محلی معطوف بود) ۱۸۹۸-۱۹۰۰الهای س(بعدی 
 ٢٦.اند اگر تعداد ُکل نشریات منتشر شده را حساب کنیم خواهیم دید که بطور متوسط، یک شماره در ماه منتشر شده

سِر  دهد که سازمان انقالبی ما، پشت کشد؟ آیا این بروشنی نشان نمی آیا این کار آماتوریسم ما را بوضوح به تصویر نمی
نه از جانب گروههای محلی پراکنده، بلکه از  نسخه، همان تعداد رشد خود بخودى جنبش قرار گرفته است؟ اگر

کردیم بلکه در  انداز می نهایت زیادی را پس ای بیشد آنوقت نه تنها قو  جانب یک سازمان واحد منتشر می
این نکتٔه ساده غالبا از دید آن کارگران اهل عملی که . نمودیم مان، ثبات و دوام بمراتب بيشترى را تضمین می فعالیت

ارد متأسفانه حتى در حال حاضر این امر در اکثر مو (کنند  میکار  و تقریباً انحصاری روی نشریات محلی بطور فعال
گذارند، بدور مانده  انگیزی را در اين رابطه بنمایش می مآبی حیرت ، و نیز نویسندگانی که ُدن کیشوت)کند صدق می

کند که برای کارگران محلی درگيرشدن در سازماندهى  یک کارگر اهل عمل معموالً به این استدالل اکتفا می. است
البته این استدالل کامالً  .ی از فقدان کامل نشريه بهتر استو وجود نشريات محل ٢٧٬است" دشوار"روزنامه سراسری 

های محلی را کمتر از هیچ کارگر اهل  صحیح است و ما هم در مجموع، اهمیت بسیار زیاد و مثمرثمر بودن روزنامه
این وضوح  کاری، که با  توانیم بر تفرقه و بدوی نکته اینجاست که آیا نمی. اما نکته اصلى اين نيست. دانيم عمل نمى

شمارۀ روزنامۀ محلی، در سراسر روسیه، طی دو سال و نیم مشهود بوده، فائق شویم؟ خودتان را به این کالم  ۳۰در 
های محلی بطور کلی محدود نکنید؛ بلکه شهامت داشته باشید که  مسّلم ولی زیادی کلی دربارۀ مفيد بودن روزنامه

این تجربه نشان داد که . نیم گذشته بدست آمده، به صراحت بپذیرید و  جوانب منفی آن را نیز که طی تجربٔه دو سال
ثبات هستند، فاقد اهمیت سیاسی  شان بی اعتقادی  در شرایط کنونی و در اکثر موارد، نشريات محلی در اصول

ش هستند بخ اند، و از حیث تکنیکی تماماً غیررضایت اندازه ُپرهزینه از نظر مصرف نیروهای انقالبی بی ٬باشند می
این نقایص تصادفی نیستند؛ آنها نتایج ). البته، منظورم تکنیک چاپ نیست بلکه تناوب و نظم چاپ است(

دهند، و از  های محلی را در دورۀ مورد بحث توضیح می ای هستند که از یک طرف چیرگی روزنامه ناپذیر تفرقه اجتناب
که  خارج استمنفرد  از قدرت یک سازمان محلی ساً اسااین  .یابد میپرورش طرف دیگر به توسط همین چيرگى 

که قدرتش نیست اش را به سطح یک ارگان سیاسی با حفِظ ثبات اصول عقیدتی ارتقاء دهد؛ این در  بتواند روزنامه
استداللی که معموالً در . گیری از آنها، بر کلّیت حیات سیاسی ما نور بیافکند آوری کند و با بهره مطالب کافی جمع

آورند این است هزینٔه چاپ توسط کارگران محلی  های متعدد محلی در کشورهای آزاد می یت از لزوم روزنامهحما
همانطور که تجربه نشان داد، در روسیه این . گردند پایین است و نیز مردم بیشتر و سریعتر از خبرها مطلع می

اندازه ُپرهزینه هستند،  ی انقالبی بیآنها نه تنها از نظر مصرف نیروها. زند های محلی حرف می روزنامه علیهاستدالل 
، هر قدر هم غیرقانونی شوند؛ آن هم به این دلیل ساده که انتشار یک روزنامه اندازی  افتد تا راه بلکه بندرت اتفاق می

دارد؛ درست مثل اینکه بخواهید یک کارخانٔه بزرگ تولیدی  طویل نیاز  و  که کوچک باشد، به یک دستگاه مخفی عریض
در خیلی از موارد، بدوی بودن  .توان در یک کارگاه کوچک سوار کرد راه بیاندازید، چون چنین دستگاهی را نمی

و توزیع سازد تا از انتشار  پلیس را قادر می) ها بسیار زیاد سراغ دارد هر کارگر اهل عمل از این نمونه(دستگاه مخفی 
سازی وسیعی خواهد بود که  بزند که پیامد آن چنان پاک ای دست های توده بگیرد، و به دستگیری یکی دو شماره بهره

                                                            
شماره از نشريات  ٣٠ ،١٩٠٠تا بھار سال ) ١٨٩٧سال (از آن موقع . ١۴ص  گزارش به کنگرۀ پاريس،رجوع شود به   ٢٦

  لنين .بطور متوسط، ھر ماه، کمى بيش از يک شماره... مختلف، در نقاط مختلف منتشر شدند
ه اين امکان را نداشته ک وجود نداردمنفردی  در حقيقت، ھيچ محفل مطالعاتی محلی. ظاھری است تا واقعیاين دشواری بيشتر   ٢٧

  لنين ."خواھم توانم، بگو نمی نگو نمی". را به عھده بگيرد  باشد تا کارکردی يا چيزی در رابطه با فعاليت سراسری روسيه
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داده شده ــ انقالبیونی است که  الزمٔه یک دستگاه مخفی ــ که بخوبی سازمان. همه چیز باید مجددا از سر گرفته شود
ها از حیطٔه  شرط کاری که پيگيرانه اجرا گردد، اما هردوی این پیش تقسیمای دیده باشند و نیز  بخوبی آموزش حرفه

نه تنها منافع عمومی جنبش . قدرت یک سازمان محلِی منفرد بدور هستند، هر قدر هم که در همان لحظه قوی باشند
نيز از طریق انتشار  ــ بلکه منافع ویژٔه محلی آموزش کارگران با اصول سوسیالیستی و سیاسی(ما ــ بمثابٔه یک ُکل 

تواند متناقض جلوه کند، اما درخالل  این امر گرچه در نگاه نخست می. شوند بهتر تامین میهای غیرمحلی  روزنامه
همه توافق خواهند داشت که اگر کلیۀ نیروهای . تجربٔه دو سال و نیمی که به آن اشاره شد، کامال به اثبات رسید

توانستند به آسانی  کردند، می می اند، برای انتشار یک روزنامه کار   نامه دخیل بودهشماره روز  ۳۰محلی که در انتشار 
تر  تر، همٔه خصوصیات ویژٔه محلی جنبش را کامل و حتی صد شماره منتشر کنند و نتیجتاً، و به بیان دقیق شصت

با اینحال ضرورت آنرا باید  ای از سازماندهی آسان نیست؛ این حقیقت دارد که رسیدن به چنین درجه. بازتاب دهند
آنکه منتظر  بیفعاالنه تالش کند، هر محفل مطالعاتی باید در این باره بیندیشد و برای تحقق آن . برسمیت بشناسیم

ای را بخورد که تجربۀ  یک انگیزٔه خارجی باشد، و یا گول محبوبیت و یا در دسترس بودن یک روزنامه محلی
  .است اعظم آن وهمی بیش نبودهمان نشان داد که بخش  انقالبی

کنند؛ و چون خودشان را  نزديک به  می  و اين واقعاً خدمت بدی است که پروپاگانديست ها در حِق فعالیت عملی
 ٬پاافتاده است انگیزی توخالی و پیش مى دانند، اين توهم را نمى بينند و با استداللى که بطور حیرت اهل عملکارگران 

های سراسری داشته  ای و هم روزنامه های ناحیه های محلی داشته باشیم، باید روزنامه ید روزنامهکنند که با اظهار مى
گردد،  حل یک مسئلۀ مشخص تشکیالتی برمی البته در مجموع، همۀ اینها ضروری هستند، اما وقتی که به راه. باشیم

) ۶۸ص  ۱شمارۀ ( سوابودامآبی نیست که  وتآیا این ُدن کیش. بدیهی است که زمان و شرایط باید در نظر گرفته شوند
ای با  رسد که هر محله به نظر ما چنین می": نویسد می  "ها مسئلۀ روزنامهبرخورد به "تحت عنوان  ای ویژهدر مقاله 

ای که از جاى دیگر وارد کرده  تعداد محسوسی از کارگران، باید روزنامۀ کارگری خودش را داشته باشد؛ نه روزنامه
نگاری که این کلمات را نوشته از اندیشیدن به معانی آنها سر باز  اگر روزنامه ".بلکه کامال مال خودشان باشدباشد، 

با تعداد  "محله"چه تعداد ــ اگر نه صدها ــ . دهد زند، الاقل خواننده این سطور این کار را بجايش انجام می می
ست که اگر هر سازمان محلی شروع به انتشار روزنامٔه ا نمحسوس از کارگران در روسیه وجود دارد؟ واقعیت ای

گستری ژاندارمها  را چقدر  ها، کار دام شدن این پخش! های آماتوریستی ما  ابدی خواهند شد خودش کند، روش
بخرج دهند، کارگران انقالبِی محلی را در همان ابتدای فعالیت  "تالس محسوسی"آنکه  تسهیل خواهند کرد؟ آنها بی

خوانندٔه روزنامه سراسری روسیه : دهد نویسنده ادامه می. کنند شان را سد می شدن و مسیر انقالبِی واقعی دستگیر 
های شهرهای مختلف ــ  جزئیات زندگی کارگران در کارخانه"عالقٔه چندانی به تشریح بدرفتاری صاحبان کارخانه و 

کننده  خواندن اخبار مربوط به اریول خسته ،اریول  برای سکنٔه شهر " اما. ــ نشان نخواهد داد "ولی نه شهر خودش
و   ،'اند کشته'اند و چه کسی را  گرفته 'برای تنبیه بدنی'یابد چه کسی را  او در هر شماره از روزنامه درمی. نخواهد بود

اما پروازهای  ٬کند میمطمئنا خوانندٔه اریولی روحیه باالیی پیدا ) ۶۹ص ". (از روحیه باالیی برخوردار خواهد شد] کالً[
پرسید که آیا اهمیت دادن به چیزهای  بایست از خود می او می! تخیلی خبرنگار ما نیز خیلی خیلی اوج برداشته است

ها از کسی عقب  های درون کارخانه مورد از نظر تاکتیکی درست است؟ ما در قدردانی از اهمیت و لزوم افشاگری بی
ایم که مردم پترزبورگ خواندن اخبار مربوط به پترزبورگ را   ای رسیده ه ما به مرحلهنیستیم، اما باید بخاطر داشت ک

های  ها وسائلى هستند که از طریق آنها افشاگری اعالمیه. پترزبورگ رابوچایا میسلکننده مى يابند، آنهم در  کسل
بیافزاییم نه اینکه آنرا تا سطح یک  روزنامه انجام شوند، اما باید بر کیفیت باید در ادامهکارخانه تاکنون انجام شده و 

های خیلی زیاد نیست، بلکه  افشاگری "ُخرده"آنچه ما از یک روزنامه انتظار داریم، . ای پایبن بیاوریم اعالمیٔه کارخانه
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 تواند ای است که می هایی که مبتنی بر واقعیات زننده اى است، افشاگری های عظیم زندگی لعنتی کارخانه افشاگری
کارگران و کلیۀ رهبران جنبش را برانگیزد، و بطور واقعی بر دانش آنها بیافزاید، دیدشان را وسعت بخشد، و  کلیۀ عالقۀ

  .های اقتصادى جدیدتر شود سرآغازی برای بیداری یک ناحیۀ جدید و کارگران حوزه

توانند در همان جا و  و سایر مقامات  میهای مسئولین اجرایِی کارخانه  بعالوه، در یک روزنامۀ محلی، همٔه بدرفتاری" 
شود، تا رسیدن خبر  ، که  دور از محل منتشر می]سراسری[اما در مورد یک روزنامه عمومی . همان زمان محکوم شوند

ِکی اتفاق افتاد؟ : خواننده پس از دریافت روزنامه خواهد گفت. به روزنامه، خود واقعه در محل فراموش شده است
از همین منبع مطلع ! آورد چه کسی آنرا بخاطر می. دقیقاً ). به نقل از همان صفحه( "آورد؟ خاطر میچه کسی آنرا ب

یعنی بطور میانگین،  .طی دو سال و نیم منتشر شدند، و در شش شهر پخش گردیدند   شماره روزنامه ۳۰شویم که  می
سر ما برآوردش از بارآورى کاِر محلی  بکنگار س و حتی اگر روزنامه !به ازای هر شهر، در هر شش ماهیک شماره 

چیزی که در مورد یک شهر متوسط کامال غلط خواهد بود زیرا تقریبا غیرممکن است که (کرد  هم می سه برابر را
توانستیم صرفاً یک  آنوقت می ،)ای وسعت بخشید به حد قابل مالحظه های سرانگشتی ما بارآورى را به کمک روش

اما . داشته باشد "همان جا و همان زمان محکوم کردن "آنکه شباهتى به  شماره، هر دو ماه یکبار دریافت کنیم؛ بی
کافی است که ده سازمان محلی جمع شوند و نمایندگانی را برای مشارکِت فعال در سازماندهی یک روزنامۀ سراسری 

کنیم، آنهم در سراسر روسیه و نه بطور  "محکوم"رای ما ایجاد شود که هر چهار هفته یکبار بفرستند، تا این امکان ب
های ما آشناست کوچکترین  هر کس که با وضعیت امور در سازمان. وار های مهم و نمونه جزئی، بلکه تبهکارى 

ــ البته اگر قصدمان جدی است  گردد گیری از دشمنان برمی تا آنجایی که به مچ .ای در اين باره نخواهد داشت شبهه
این کار را فقط مى توان با یک . و صرفاً گفتن عبارات زیبا نیست ــ این در توان یک نشریه غیرقانونی سراسری نيست

اش اعتصابات  که نمونه(هایی حداکثر یک تا دو روز است  اعالمیه انجام داد، زیرا زمان برای این چنین افشاگری
  ). بار در کارخانه، تظاهرات و غیره است زد و خورد خشونت مدِت رايج، یا کوتاه

و با این عبارت، با یک  "کنند کارگران نه تنها در کارخانه، بلکه در شهر نیز زندگی می": دهد نویسندۀ ما ادامه می
به مسائلی انگیزد ــ و  رود ــ که احترام خود بوریس کریچفسکی را نیز برمی سفت از جزء به کل می و  گيرى سخت پى

شود که بطورکلی  کند و خواستار آن می های شهری، مدارس شهری اشاره می های شهری، بیمارستان مثل انجمن
  . توجهی نشان دهند های کارگران  نبايد به امورات شهری بی روزنامه

حث مربوط به است ــ یک نمونٔه ويژه و زنده از آن انتزاعات پوچی است که مبا  این خواست ــ که در خود عالی
، نشرياتى، "هر محلی با تعداد محسوسی از کارگران"اوًال اگر واقعاً در . مانند های محلی غالباً به آن محدود می روزنامه

طالبش هست  سوابوداشدند ــ یعنی همان چیزی که  آنهم با چنین اطالعات مفصلی دربارٔه وضعیت شهری منتشر می
و به بیدارشدن آگاهی در پاافتاده تنزل پیدا مى کرد  مسایل پیش رکز بر سر تمدر شرایط فعلی روسیه، اين ضرورتا به ــ 

انجامید، و موجب تقویت نهال هاى شدیدًا  در سرتاسر روسیه نمی بارٔه اهمیت تعرِض انقالبی به اتوکراسی تزاری
هاى گرایشی که با آن گفتٔه  اند؛ نهال یا موقتا سرکوب شدهکن نشده بلکه پنهان مانده  ه ریشهخطرناکى مى شد ک

 ٬گویند های شهری موجود سخن می مشهور در بارٔه انقالبیونی که خیلی زیاد از پارلمان ناموجود و خیلی کم از انجمن
د، بلکه برعکس آن آشکارا تمایلی به این کار ندار  سوابودا، تا که تاکید کنیم  "ضرورتاً ": گوییم ما می. شوند شناخته می
مان،  برای بررسی امور شهری از چشم اندازى  متناسب با کل فعالیت. اما نّیات خوب کافی نیستند. کند را طلب مى

گذاری شده باشد و نه فقط با استدالل بلکه با  سفت پایه و  الزم است که این چشم انداز بوضوح ترسيم و سخت نخست
با اینحال، این کار باید . این هنوزبا مورد ما فاصله زیادی دارد. را کسب کند سّنت ها متعدد، بنحویکه ثبات یک مثال
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پیش از آنکه بتوانیم بخودمان اجازه دهیم که دربارۀ مطبوعات وسیع محلی فکر یا صحبت انجام شود، یعنی  نخست
  .کنیم

اما . ست اول داشت ــ و نه دانش کتابیثانیاً برای واقعاً خوب و جالب نوشتن در بارٔه امورات شهری، باید اطالعات د
برای اینکه . هایی را یافت که از چنین دانشی برخوردار باشند سوسیال دموکرات روسیه بسختی بتوان در سراسر

مطلبى آورد، باید که مطالب تازه و متنوعی ) اى و نه جزوات توده(ها  بتوان راجع به امورات شهری و دولتی در روزنامه
و بمنظور گردآوردن و نگارش چنین مطالبی، باید که چیزی بیش از . و آنرا بقلم اشخاص توانا نوشت آوری کرد جمع

دهند و خود را  یک محفِل بدوی داشته باشیم؛ محفلی که در آن همه افراد همٔه کارها را انجام می" دموکراسی بدویِ "
ان و خبرنگاران متخصص، و ارتشی از مخبرهای ضروری است که جمعی از نویسندگ. کنند با رفراندوم بازى سرگرم می

هستند  "اسرار دولتی"گونه  سازند، و قادر به سردرآوردن از همه سوسیال دموکرات که با دور و نزدیک ارتباط می
، و کسانی که قادرند به !)اطالعاتی که کارمندان دولتی روسیه اينقدر به آن مى بالند و اينقدر آسان لو مى دهند(
در همه جا حاضر باشند  "وظیفٔه رسمى"ارتشی از کسانى که باید بعنوان  -شود  نفوذ کنند، ِگردآورده "ها هپشت صحن"

کنیم،  ستم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ملی مبارزه مى هرگونه و ما، حزبی که علیه. و از همه چیز سردربیاورند
. بیاوریم، آموزش بدهیم، بسیج کنیم و روانۀ کارزار سازیم همتوانیم و باید چنین ارتشی از افراد مطلع را بیابیم، گرد می

در این راستا، در اکثریت قریب به اتفاق مناطق، نه تنها قدمی برداشته ! همۀ این کارها هنوز الزمند که انجام شوند
نبال در مطبوعات سوسیال دموکراتیک ما، بداگر کسی  .نگردیده است درکنشده بلکه حتی لزوم انجامش غالباً 

های جاندار و جالب پیرامون زدوبندهای بزرگ و کوچک ــ در عرصه دیپلوماسی، نظامی،  ها و افشاگری مقاالت، گزارش
؛ تقریبا هیچ چیز و یا چیزی بسيار اندک راجع به این دهد وقتش را هدر می کلیسایی، شهری، مالی و غیره بگردد،

آید تا راجع به لزوم  به همین خاطر هم هست که وقتی کسی با کلمات زیبا و جذاب بسراغم می ٢٨.مسایل وجود دارد
ها در کارخانه، شهر یا حکومت حرف  ، بمنظور افشای تبهکارى"، با تعداد محسوسى از کارگران در هر محله"روزنامه 

عالمت فقر . ا نشانٔه فقر است یا تجّملچيرگى مطبوعات محلی بر مطبوعات مرکزی ی. روم بزند، معموال از کوره درمی
وگیج مانده، و  است وقتی که جنبش، نیروهایی را برای تولید در مقیاس بزرگ فراهم نکرده، هنوز در آماتوریسم ُگم

و عالمت تجّمل است زمانی که جنبش، وظیفۀ . غرق شده است "ای جزئیات ُخرد زندگی کارخانه"تقریباً تماماً در 
های متعدد محلی ــ در کنار ارگان  و در آن استاد شده، و انتشار روزنامه کامالً آموختهجانبه را  همهافشاء و تبلیغ 

بگذاریم هر کسی خودش تصمصم بگیرد که در اوضاع فعلی روسیه، تفوق . است سراسری ــ ضرورت پیدا کرده
شخضا خودم را به یک فرمولبندی  فهمی نگذارم، من برای آنکه جایی برای کج. های محلی حاکی از چیست روزنامه

های  تا به اینجا، اکثر سازمانهای محلی ما تقریباً منحصراً به فکر انتشار روزنامه. کنم دقیق در استنتاجم محدود می
. این غیرعادی است؛ باید قضیه کامال برعکس شود. اند شان را صرف اینکار کرده ، و تقریباً همه فعالیت محلی بوده
شان را عمدتاً صرف اینکار  های محلی باید اساساً بفکر انتشار یک روزنامه سراسری باشند و همٔه فعالیت اکثر سازمان

روزنامه ــ که قادر باشد از طریق آژیتاسیون  حتی یک تا وقتی که این کار انجام نشده، قادر نخواهیم بود . کنند

                                                            
. دھند ھای محلی نيز نقطه نظر ما را کامال مورد تأييد قرار می روزنامهھای خوب استثنائى  به ھمين خاطر است که حتی نمونه  ٢٨

با اينحال نتوانسته . باشد يک روزنامۀ عالی است که از تزلزل در اصول عاری می) Yuzhny Rabochy(مثالً يوژنی رابوچی 
در عمل نشان داده شده که . تردٔه پليسیتمايالت جنبش محلی را برآورده کند، آنھم بدليل طوالنی بودن فواصل انتشار و حمالت گس

ت است،  ترين ضرور اکنون برای حزب ما عاجل ای که ھم ای جنبش و ھمچنين آژيتاسيون سياسی گسترده معرفی اصولی مسايل پايه
مربوط ارزشی در آن درج شده که ابدا جنبٔه محلی نداشتند مثل نوشتٔه  مطالب با. در حد توان يک روزنامٔه محلی قرار ندارد
مشابه . الزم بودند، نه فقط برای منطقٔه جنوبی اين مطالب برای سرتاسر روسيه .کنوانسيون صاحبان معدن، و بيکاری و غيره

  لنين. ھای سوسيال دمکراتيک ما درج نشده اند چنين مقاالتی در ھيچيک از روزنامه
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اما وقتی اینکار را کردیم، آنگاه بخودی خود، یک  .اندازی کنیم در خدمت جنبش باشد ــ راه جانبه همهمطبوعاتی 
 .های ضروری محلی برقرار خواهد شد رابطٔه عادی میان روزنامٔه ضروری مرکزی و روزنامه

* * * 
گیری در مورد لزوم چرخاندن مرکز ثقل از فعالیت محلی به  در نظر اول ممکن است اینطور بنظر برسد که نتیجه

در این مبارزه، دشمنان بالواسطٔه کارگران، کارفرمایان . شود ويژۀ مبارزۀ اقتصادی نمی، شامل حال حوزٔه  سراسری
شان کوچکترین شباهتى به سازمان نظامِی محض و قویاً متمرکز  منفرد و یا گروه کارفرمایانی هستند که سازمان يافتگى

ـــ که تا کوچکترین جزئیاتش توسط یک   حکومت روسیه ندارد ـــ یعنی همین دشمن بالواسطۀ ما، در مبارزۀ سیاسی
 .ارادۀ واحد هدایت شود

همانطوریکه بارها اشاره کردیم، مبارزۀ اقتصادی یک مبارزٔه صنفی است، و از اینرو ایجاب . ولی مسئله این نیست
ا، در کلیٔه هر قدر که کارفرمایان م. کند که کارگران نه تنها براساس محل کار بلکه بر اساس صنف نیز متحد شوند می

یابی کارگران نيز برحسب صنف، به همان اندازه به  و سندیکایی، خود را سریعتر سازمان بدهند، سازمان  اشکال شرکتی
تفرقٔه و آماتوریسم ما ــ به معنی واقعی کلمه ــ مانع ايجاد آن سازمانی است که . شود تری بدل می ضرورت مبرم

در سراسر  اتحاديه هاى کارگرىباشد که قابلیت رهبری  شکل از انقالبیونی مىاش یک بدنٔه واحد و سراسری، مت الزمه
و حاال در همین رابطه چند . توصیف کردیم ٬در باال، سازمانی را که برای این مقصود الزم است. روسيه را داشته باشند

  .افزاییم مان می ای هم راجع به مسئله مطبوعات کلمه

، در هر روزنامۀ سوسیال )اقتصادی(اى  به مبارزٔه اتحادیه  ص صفحات ویژهکمتر کسی است که روی لزوم تخصی
سازد که بفکر تاسیس مطبوعات  اى ما را وادار می اما رشد جنبش اتحادیه. ای بخود راه دهد دموکراتیک شبهه

های  ر سر روزنامهولی به نظرما ــ بجز در موارد استثنایی، در روسیه فعلی ــ عجالتاً صحبتی ب. اى بیفتیم اتحادیه
آن شکل از مطبوعات ! نداريم  خیلی مواقع ما حتی نان روزانه. تواند باشد؛ این نوعى تجمل است اى نمى اتحادیه
در این . است اى های اتحادیه جزوهاى که با شرایط فعالیت غیرقانونی ما تناسب دارد و اکنون نیز الزم است،  اتحادیه

هایی که در این مورد در نقاط  انونی در بارٔه شرایط کار در یک صنف معّین، تفاوتو غیرق ٢٩ها، مطالب قانونی جزوه
مختلف روسیه وجود دارد، مطالبات عمدۀ کارگران در هر صنف معّین، ناکافی بودن قوانین تاثیرگذار بر صنف، در 

فعالیت، وضعیت حاضر و  های برجسته از مبارزات اقتصادی کارگران در هر صنف، راجع به مشکالت آغاز  بارٔه مثال
هایی باید  این چنین جزوه. بندی شوند اى و غیره باید که گردآوری و بطور سیستماتیک دسته ملزومات سازمان اتحادیه

                                                            
. آوری و توانايی استفادٔه سيستماتيک از آن بويژه عقب ھستيم در اين رابطه، مطالب قانونی بويژه مھم ھستند، و ما در امر جمع  ٢٩

نوشت، حال آنکه مطالب قانونی  توان يک جزوه در باره فعاليت اتحاديه اى صرفاً براساس  اغراق نيست اگر بگويم که حتی نمی
ً بر نمی وقتی که ما به گردآوری مطالب غيرقانونی از مسائل کارگران نفت . اساس مطالب غيرقنونی کردشود اينکار را صرفا
کارگران قانونی (دھيم  درج شده، بخش زيادی از تالش انقالبيون را ھدر می رابوچايا ميسلپردازيم، مثل ھمان چيزی که در  می
دليلش ھم اين است که . آوريم د ھرگز مطالب خوبی ھم به دست نمی، و با اين وجو)توانند بسادگی جايگزين او در اين کار شوند می

کارگری که غالبا فقط از يک بخش از يک کارخانٔه بزرگ اطالع دارد و آنھم تقربياً ھميشه از نتايج اقتصادی ولی نه از شرايط 
و غيره در اختيار دارند، و در  ھا، پزشکان تواند به اطالعاتی که کارمندان کارخانه، بازرس عمومی و استاندارد کار، نمی

شوند، دسترسی پيدا  ھای کوچک و نشريات ويژۀ صنعتی، پزشکی، زمستواھا و غيره بطور پراکنده درج می گزارشات روزنامه
  .کند

مد آ چندين ھفته کوشيدم تا از کارگری که نزدم می. ــ که ھرگز تکرارش نخواھم کرد ــ را بوضوح بخاطر دارم "ام اولين تجربه"
حقيقت اين است که با تالش فراوان موفق . کنم "کندوکاش"ھای روابط کارخانۀ بزرگی که در آنجا استخدام بود  راجع به کلئه جنبه

پاک در پايان مصاحبه، کارگر عرق پيشانيش را . فراھم کنم!) آنھم فقط يک کارخانه(شدم تا مطالبی برای شرح وضعيت کارخانه 
 " !کاری آسانتر از جواب دادن به سؤاالتت باشد کنم اضافه فکر می": زنان گفت کرد و تبسم

تر به پيش ببريم، به ھمان اندازه دولت بيشتر مجبور خواھد شد که بخشی از فعاليت  مان را ُپرانرژی ھرقدر که مبارزٔه انقالبی
  لنين. اتحاديه اى را قانونی کند و به اين ترتيب بخشی از بار ما را سبک نمايد



 98 چه بايد کرد؟

 kandokav.com  ١٣٩٩دى 

که در وهلٔه نخست، مطبوعات سوسیال دموکراتیک ما را از زیر باِر کوهی از جزئیاِت مربوط به اصناف ــ که صرفاً 
اى  مان در مبارزٔه اتحادیه ثانیاً این جزوات باید نتایج تجارب. ف معّین هستند ــ نجات دهدمورد عالقۀ کارگران یک صن

های متفرقه از  ای و خبررسانی مان را که درحال حاضر بخاطر شکِل انتشار اعالمیه را ثبت کنند، مطالب گردآوری شده
مثابٔه راهنما مورد استفاده آژیتاتورها قرارگیرند، زیرا توانند ب ثالثاً اینها می. اند، حفظ نمایند و تلخیص کنند دست رفته

برای مثال، (العاده ثابت است  یابند، و مطالبات اصلی کارگراِن هر صنف فوق شرایط کار نسبتاً بطور آهسته تغییر می
ٔه یک مجموع). را مقایسه کنید ۱۸۹۶و واحد پترزبورگ در سال  ۱۸۸۵مطالبات بافندگان واحد مسکو را در سال 
ماندۀ کارگران، تا  مانده و یا بین اقشار عقب توانند در مناطق عقب ها می گردآوری شده از این مطالبات و نیازمندی

مثالهایی از اعتصابات . سالها بمثابه یک کتاب آموزشِی عالی مورد استفادٔه آژیتاتورهای مسایل اقتصادی قرار گیرند
سطح باالتر زندگی، و بهبود شرایط کار در یک محل، کارگران سایر مناطق  موفق در یک منطقه معّین، اطالعات راجع به

اى و به  ها ، پس از شروع  تعمیم مبارزۀ اتحادیه کند؛ رابعاً سوسیال دموکرات را به مبارزۀ مجدد و چندباره تشویق می
 اتحاديه اىکه فعالّیت این طریق تقویت رابطۀ جنبش اتحادیه اى روسیه و سوسیالیسم، همزمان مطمئن خواهند شد 

از فعاليت سوسيال دموکرات ها را بخود تخصیص  -نه خیلی کم و نه خیلی زیاد  -بخش متناسبى  ٬ما در مجموع
داشتن تناسب  اش با سازمانهای شهرهای دیگر قطع شود، درخواهد یافت که نگه یک سازمان محلی که رابطه. دهد

شود تا به حد وحشتناک  نشان میدهد که می رابوچایا میسلمثال ( درست بسیار دشوار و گاهی حتی غیرممکن است
اما حفظ این تناسب براى یک سازمان سراسری متشکل از انقالبیون ). آمیز، به سمت تریدیونیونیسم پیش رفت اغراق

 روسی که عاری از انحراف بر اصول مارکسیسم تکيه دارد، مشکل نخواهد بود
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