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  ایجاد یک روزنامۀ سیاسی برای سراسر روسیه "طرح"
  

تفکیک تئوری از عمل، "کردن ما به اینکه تمایل داریم تا با  ضمن متهم ، ۳۰ص  ۱۰شمارۀ  رابوچیه دلوکریچفسکی در 
طرح ... "شد مرتکب  ایسکراترین اشتباهی که  در این مورد، جّدی": نویسد ، می"جان بدل کنیم آن را به یک دکترین بی

مارتینف همین ایده را اینطور ). است" از کجا باید آغاز کرد؟"منظورش مقالۀ ( "ایجاد یک سازمان حزبی سراسری بود
کنندٔه روزمره، در مقایسه با تبليغ عقايد  برای تقلیل اهمیِت پیشروی مبارزات کسل ایسکراگرایش ": داد بازتاب 

 "تکميل مى شود ٬الذکر پیشنهاد شد در مقالۀ فوق ،۴ِح سازماندهی حزبی که در شمارۀ با ارائه طر ... درخشان و کامل
گیومه به عالمت طعنه (پیوست  "طرح"هم به جرگۀ مخالفین این  ١نادژدین. و باألخره، این اواخر، ل). ۶۱همانجا ص (

گروه "و توسط (که تازه به دست ما رسیده  "در آستانه انقالب"اش با عنوان  او در جزوه). گذاشته شده است
گفتن دربارۀ سازمانی  حاال سخن": نویسد می) که با آنها آشنایی داریم، منتشر شد سوابودا، "های انقالبی سوسیالیست

 ای از که جلوه "میزی است خورد، به معنی تبليغ عقايد و کارهای پشت بهم پیوند می یکه توسط یک روزنامۀ سراسر 
مبارزات  پیشروی"مایه تعجب نیست که تروریست ما، با قهرماناِن ) ۱۲۶ص . (و غیره ٬استبودن  "ابکرم کت"ِ

های مربوط به سیاست و تشکیالت، ریشۀ این نزدیکی را رّدیابی  اند، زیرا در فصل نظر شده هم "کنندٔه روزمره کسل
تان را به این واقعیت جلب کنیم که این تنها نادژدین بود که وجداناً تالش نمود روی  اما در اینجا باید توجه. کردیم

هیچ  رابوچیه دلوپاسخی به آن بدهد؛ حال آنکه  ای که از آن خوشش نیامده بود تعمق کند و  اندیشٔه مندرج در مقاله
. چیزی راجع به موضوع نگفت و صرفاً کوشید تا با یک سری عبارات ناپسند و فریبکارانه موضوع را مخدوش کند

  . بکنیم ٢اگرچه ناخوشایند است ولی باید که قبل از هر چیز زمانی را صرف تمیزکردن اصطبل آوگیاس

  

  رنجید؟ » از کجا باید آغاز کرد؟«چه کسی از مقالۀ  -الف
این روزنامه نیست که سازمان ": نثارمان کرد، نقل کنیم رابوچیه دلوهایی را که  بگذارید منتخب کوچکی از بدوبيراه 
گیرد و به  خارج از کنترل آن قرار می ایستد،  حزب می برفراز ای که روزنامه" " ...حزبی را بوجود مى آورد بلکه برعکس

های واقعاً موجوِد سوسیال  توانسته سازمان ایسکراای  توسط چه معجزه". "کمک عوامل خودش، مستقل از حزب است
وسفت و نیز  آنهایی که اصول عقیدتی سخت" "...دموکراتیِک حزب را، که خود به آن تعلق دارد، بفراموشی بسپارد؟

شان را به حزب دیکته  اند و طرح مقام مبارزۀ حقیقی حزب شده عالیکنندگان  اى مترادف با آن دارند، تنظیم نقشه
ای  العاده خارق  برد و درصدد است که شبکه های زنده و فعال ما را به عالم اشباح می این طرح، سازمان" " ...کنند می

روسيه،  تدموکرا سوسیال کارگران هر نشانى از حزب ٬مثمرثمر بشود ایسکرااگر طرح " " ...از عاملین بوجود آورد
یک ارگان تهییجی، برای ُکل مبارزۀ انقالبی عملی، " " ...گیری است، از میان خواهد رفت یعنی حزبی که در حال شکل

                                                            
١  L. Nadezhdin  
٢  Augean stable او اصطبلی بزرگ با سه ھزار گاو داشت که سی  .در ميتولوژی يونان آوگياس يا اوژياس پادشاه اليس بود

اصطالح طويله . سال بود تميز نشده بود، تا اينکه ھرکول با منحرف کردن آب دو رودخانه آن را طی يک روز شست و تميز کرد
 .آوگياس اشاره به جايی دارد که پر از کثافت و فساد است
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از  کامل واکنش حزب ما در برابر متابعت" " ...العنانی که بر آن کنترلی نیست بدل خواهد شد به یک قانونگذار مطلق
  .و غیره "ه باید باشد؟یک هیئت تحریریۀ خودمختار چگون

ولی نه برخورده است؛  رابوچیه دلوکند، به  های باال برداشت می قول همانطوریکه خواننده از مضمون و لحن نقل
درصدد است تا آنها را به عالم اشباح ببرد  ایسکرامان که گویا  های حزب ها و کمیته بخاطر خودش، بلکه بخاطر سازمان

از "مقالۀ . فقط یک نکتٔه غريب باید مورد توجه قرار گیرد! چه وحشتناک است. شان را نابود کند و هرگونه اثر و نشان
منتشر شدند، االن ما در  ۱۹۰۱در ماه سپتامبر سال  رابوچیه دلوو مقاالت  ۱۹۰۱در ماه مه سال  "کجا باید آغاز کرد؟

یا  کمیتٔه منفرد و یکحتی ) پیش و پس از سپتامبر(طی تمام این پنج ماه . هستیم ۱۹۰۲اواسط ماه ژانویۀ سال 
سازمان حزبی، علیه هیوالیی که درصدد است تا آنها را به عالم اشباح ببرد رسماً اعتراض نکرد؛ حال آنکه در همین  یک

و غیرمحلی، دهها و صدها خبر و مراسالت از سراسر روسیه و چه در بسیاری از نشریات محلی  ایسکرامدت، چه در 
چطور ممکن است کسانی که قرار است به عالم اشباح کشانده شوند، از این امر خبردار نشدند و از آن . درج شدند

  نرنجیدند ولی شخص ثالث رنجید؟

. بازى نيستند "دموکراسی" سرگرمها، مشغول کار واقعی هستند و  ها و سایر سازمان توضیحش این است که کمیته
طرِح معّینى از تشکیالت  تدوين"را خواندند و دیدند که معّرف تالشی برای  "از کجا باید آغاز کرد؟"ها مقالۀ  کمیته

یک از   هیچ دیدند که دانستند و می و چون آنها بخوبی می ؛"انجام بپذيرد همه جوانباست که ايجاد آن بتواند از 
آن  "ساختن دست به" طرفىن تا زمانی که از ضرورت آن و صحِت طرِح معماری آن اطمینان حاصل نکنند، 

نظر به اهمیت "نوشتند،  ایسکراشان خطور نکرد که از کسانی که با جسارت در  ،  طبیعتا هرگز به ذهنزدنخواهند 
طرحی را که با جزئیات بیشتر براى انتشار آماده  بندىاستخوان دهيم  که  فوری مسئله، اين اجازه را بخود مى

، به اين مى کردند و اجرا ند فتپذیر  مىاگر رفقا طرح ارسالی را  .دشون رنجيده ٬".در اختيار رفقا قرار دهيم ٬شود مى
بودند و اگر نمى  مان متقاعد شده هدف مشترک ]تحقق[بودند، بلکه به ضرورت آن برای " زیردست"خاطر نبود که 

شناسانه به  باقى مى ماند؟ تنها با یک رویکرد وظیفه) نه؟ ٬چه واژه پر طمطراقى(طرح در حد يک اسکلت  ٬پذيرفتند
آیا جنگیدن علیه چارچوب یک طرح، آنهم نه تنها از طریق . دیدنشود چیزها را طور دیگر  فعالیت حزبی، می

تجربه در امور انقالبی ــ علیه نویسندگان طرح ــ  افراِد بی شوراندنتشویق رفقا به رّد آن، بلکه از طریق و  "ریزریزکردن"
بدهند، پس متهم هستند که  پیشنهادىکردند طرح  جرأتکه  چون  صرفاً بر این اساسعوامفریبی نیست؟ آنهم 

تواند تکامل  مان می به میدان گذارده اند؟ آیا حزبقدم  "مقام تنظیم کنندگان عالی"کرده اند و بعنوان  "قانونگذاری"
تر و  هاى وسیع نظریات، وظایف و طرح سطحفعالین محلی به  ارتقای یابد و ترقی کند وقتی که هرگونه تالش برای

 ما "ارتقاء" تالش براىشان، بلکه بر این اساس که هرگونه  شود، آنهم نه بخاطر نادرستی غيره با اعتراض مواجه می
لوحی  کرد اما نه این چنین عوامفریبانه که نشود آنرا با ساده "تکه پاره"شود؟ نادژدین نیز طرح ما را  جب رنجش میمو 

واحد بازرسی "او از همان ابتدا، این اتهام که گوبا ما قصد برپایی یک . صرف یا داشتن دید سیاسی بدوى توضیح داد
تواند و باید جوابی در خور بگیرد،  به همین دلیل، انتقاد نادژدین از طرح می. داشتیم را قاطعانه رد کرد "بر فراز حزب

  .رخورد تحقیرآمیز را داردبصرفاً لیاقت یک  رابوچیه دلوحال آنکه 

گری   چیدر درون حزب هو  "متابعت"و  "اتوکراسی"اما تحقیر یک نویسنده که به این اندازه سقوط کرده که به دليل 
. سازد کنند، خالص نمی زدایی که اینگونه اشخاص در اذهان خوانندگان ایجاد می کند، ما را از وظیفۀ ابهام می

ما متهم  . ــ را به همٔه دنیا نشان دهیم "دموکراسی گسترده"کالم اینان ــ مثل  توانیم بوضوح ماهیت تکیه همینجا می
توانیم به این  چگونه می. ، و درصددیم تا آنها را به عالم اشباح ببریم و غیرهایم ها را فراموش کرده شویم که کمیته می
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مان با  راجع به روابط واقعی تقریباً هیچ اطالعاتىکارى  نمى توانيم  اتهامات پاسخ دهیم وقتی که بخاطر اصول مخفى
با کردند که  ردم را بشورانند، ثابت زنند تا م ها  به خواننده بدهیم؟ افرادی که اینگونه اتهامات سنگین را می کمیته

شان نسبت به وظایف یک فرد انقالبی ــ که بايد مناسبات و روابطی را که دارد، یا در حال  اعتنایی گستاخی و بی
طبیعتا ما برای . افتند مىکوشد تا برقرارسازد، از چشم جهانیان مخفی نگه دارد ــ از ما جلوتر  ساختن آن است  و یا می

ای که با  اما در رابطه با خواننده. کنیم اجتناب می "دموکراتیسم"برای همیشه از رقابت با این افراد در عرصٔه   یکبار و 
نه با آنچه که هست و یا در  ستآشناسازی او ٬امور حزبی آشنا نیست، تنها راهى که برای ادای وظیفه سراغ داريم

 .است که در گذشته ُرخ داد و يا مى توان از گذشته نقل کرداز آن چيزهايى  جزئی بلکه با یک بخِش  ٬حال شدن است
کند که به  تخریب همٔه  مان می هستیم، اتحادیه خارج از کشور متهم ٤"کاران دغل"زند که ما  کنایه می ٣بوند
از گذشته را برای مردم نقل کنیم، آنوقت رضایت خاطر چهار واقعیت که  آقایان، همین. های حزب مشغولیم هنشان

 .کامل شما فراهم خواهد شد

که در تشکیل حزب ما و در فرستادن نماینده به کنگرٔه موسس  ٥ "های مبارزه لیگ"اعضای یکی از  .واقعیت نخست
براى کارگران ــ که در   راجع به  انتشار یک سری کتاب ایسکراحزب، نقش مستقیم داشتند، با یکی از اعضای گروه 

هایی  تالش برای انتشار اين سرى موفقيت آميز نبود؛ و کتابها و جزوه . رسند خدمت ُکل جنبش باشد ــ به توافق می
» نهقانون جدید کارخا«و » های روسیه وظایف سوسیال دموکرات«که در رابطه با آنها نوشته شده بودند ــ از جمله 

  . ندرسيدچاپ به و در آنجا  شدند ــ بطریق غیرمستقیم و بوسیلۀ اشخاص ثالث به خارج از کشور فرستاده

اندازی یک  و پیشنهاِد راه ندتماس گرفت ایسکرااعضای کمیتۀ مرکزی بوند با یکی از اعضای گروه . واقعیت دوم
طی ارائٔه اين پیشنهاد، آنها تاکید داشتند . برد کار میــ این اصطالحی است که خود بوند ب ندرا داد» آزمایشگاه ادبی«

 هدف طبقه کارگر روسیهماحصل این مذاکرات جزؤه . که اگر اینکار انجام نشود، جنبش قویاً به قهقرا خواهد رفت
  ٦.بود

پیشنهاد  تماس گرفت و  ایسکرابا یکی از اعضای گروه ستان ها از طریق یکی از شهر  کمیتۀ مرکزی بوند. واقعیت سوم
این پیشنهاد بعدتر تغییر . را به عهده بگیرد؛ و البته توافقش را نیز گرفت رابوچایا گازتاداد تا او سردبیری دوِر جدید 

از همان رفیق  دعوت گردید که  ٬با درنظرگرفتن طرح جدیدی که برای تشکیل هیئت تحریریه ریخته شد: کرد
) شان کنیم م حفظکه توانستی(مقاالت زیر . عضويت در آن را بپذيرد؛ و البته این پیشنهاد نیز مورد توافق قرار گرفت

که یک اعتراض مستقیم علیه برنشتاینیسم، و علیه تغییر در خط مشى ادبیات قانونی و  "برنامۀ ما": فرستاده شدند
تشکیل یک ارگان حزبی که بتواند منظماً منتشر شود و با کلیٔه گروههای "( "وظیفۀ فوری ما"بود؛  رابوچایا میسل

ضروری  بررسِی یک اعتراض مبنی بر اینکه( "یک مسئلۀ مبرم"، )غالب "توریسمآما"؛ ايرادات "محلی در ارتباط باشد
العادٔه  اهمیت فوق بر فعالیت گروههای محلی توسعه داده شود؛ اصرار  است قبل از ایجاد یک ارگان سراسری نخست 

). "ترین سطح ممکن لیکاری تا عا توسعه تشکیالت، رعایت انضباط و تکنیک مخفی"و اصرار بر لزوم  "سازمان انقالبی"
   .عملی نشد و مقاالت هم چاپ نگردیدند رابوچایا گازتاپیشنهاد برای از سرگیری انتشار 

                                                            
٣  Bund  
  لنين. به مقاله ما درباره به مسئلۀ ملی) Bund(اتحاديۀ کل يھوديان روسيه و لھستان ، پاسخ کميتۀ مرکزی ٨شمارۀ  ايسکرا   ٤
٥  Leagues of Struggle  است» دمکراسی انقالبی روسيه در خارج کشور- ليگ سوسيال«منظور.  
» تحاديه خارج از کشورا«نويسنده از من درخواست کرد تا در اينجا بگويم که اين جزوه مثل جزؤه قبلی وی، با اين تصور به   ٦

به حکم برخی شرايط، نويسنده ما در آن موقع يعنی فوريۀ سال (شوند  ويرايش » رھايی کار«فرستاده شده بود که آنھا توسط گروه 
  لنين. از نو چاپ خواھد شد» ليگ«اين جزوه بزودی توسط ) نتوانست از تغيير در ھيئت ويراستارخبردار شود ١٨٩٩
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 ایسکراای که مشغول سازماندهی کنگرۀ دوم حزب بود، با یکی از اعضای گروه  یکی از اعضای کمیته: واقعیت چهارم
این گاِم مقدماتی بعدتر نیز . کرد رابوچایا گازتانتشار تماس گرفت و گروه را نامزِد هیئت تحریریه دورٔه جدید ان

محل و زمان برگذاری . تاييد شد» بوند«ای که این عضو به آن تعلق داشت و هم توسط کمیتۀ مرکزی  توسط کمیته
برای ) اى بفرستد بخاطرعدم اطمینان، بدالیلى معين، از اينکه بتواند نماینده(رسد و  می ایسکراکنگره به اطالع گروه 

شود که با انتخاب ِصرف کمیتۀ مرکزی، مسئلۀ اتحاد،  طرح می نظر در این گزارش این . فرستد کنگره گزارش کتبی می
بریم، نه تنها حل نخواهد شد بلکه، ممکن است در صورت اقدام  آنهم در چنین موقعی که در پراکندگی کامل بسر می

بود ــ ایدٔه بسیار عظیم تاسیس حزب   ان پنهانکاری، خطر محتملیزودهنگام، سریع و کامل پلیس ــ که در شرایِط فقد
ای  ها و همۀ سازمانها به پشتیبانی از ارگان مشترک احیاء شده از این رو باید کار را با دعوت همۀ کمیته. بخطر بیفتد
از رهبران را برای ُکِل  گروه بطور واقعی، یک  کند و ایجاد  واقعی ها یک رابطۀ تواند بین همۀ کمیته می آغاز کرد که

توانند چنین گروهی را  ها و حزب می جنبش آموزش دهد؛ و بمحض اینکه چنین گروهی رشد نمود و قوی شد، کمیته
اما بدنبال یک سلسله حمالت پلیسی و دستگیریها، کنگره نتوانست برگذار . به آسانی به کمیتۀ مرکزی تبدیل کنند

قط توسط چند نفر از رفقا ــ از جمله نمایندگان منتخب یک کمیته ــ خوانده شده گزارش نامبرده، در حالی که ف. شود
 .نابود گردید بود، به دالیل امنیتی

 "کاران دغل"های بکار گرفته شده توسط بوند که ما را به کنایه   حال با خود خواننده است تا راجع به خصلت روش
ها را تا حد عالم اشباح تنزل دهیم و سازمان حزب  رصددیم تا کمیتهمان کرد، د که متهم رابوچیه دلوخواند، یا توسط 

. کنیم، به قضاوت بنشیند "جایگزین"کند  های مورد حمایت یک روزنامه را منتشر می را با سازمانی که ایده
های متمرکز،  ها بود که ما دربارۀ ضرورت اتخاذ یک طرح مشخص برای فعالیت همان کمیته های مکرر دعوت به
و در  رابوچایا گازتادقیقا بخاطر تشکیالت حزبی بود که ما این طرح را در مقاالت ارسالی به . زارش فرستادیمگ

در حزب داشتند  ىگزارش به کنگرۀ حزب بدقت بسط دادیم؛ و باز به دعوت همآنهایی که چنان موقعیت تاثیرگذار 
به اتفاق خود تشکیالت حزبی، آنهم  آنکه دو تالش مکررتنها پس از  .نده بودرا بعهده گرفت) واقعی(ه ابتکار احیاء ک
انتشار  غیررسمی ارگان مرکزی حزب به ناکامی گرایید، ما وظیفۀ خود دانستیم که یک ارگان رسمی، برای احیای ما

. ددهیم تا پیش از اقدام به تجربه سوم، رفقا نتایج اين تجربه را پیش رو داشته باشند و به حدس و گمان متوسل نشون
توانند قضاوت کنند که آیا ما واقعا به  اکنون نتایج مشخص این تجربه پیش روی همگان است، و حاال همۀ رفقا می

که کوشیدند تا افراد ناآشنا به گذشتۀ  کرد برده بودیم یا نه، و اینکه چه فکری باید راجع به کسانی مان پی وظیفه
بعضى از آنان در   ساده که به ايشان برخورده بود ــ که ما  ناپیگیریگمراه کنند، آنهم به این دلیل را  ] حزب[نزدیک 

  .، و پذیرفته نبودِن تزلزل در مسائل اصولی بعضى ديگر را  متذکر شده بودیم"ملی"رابطه با مسئلۀ 

 

 جمعی باشد؟ تواند سازماندهندۀ  آیا یک روزنامه می - ب
. و دادن یک پاسخ قابل قبول به آن است مسئله در واقع دقيقا  بررسى همين "از کجا باید آغاز کرد؟"جان کالم  مقالۀ 

امِر پاسخ، و در اثبات  دانیم تنها تالش برای پاسخگویی به این سئوال، ضمن تکیه بر مثبت بودن خودِ  تا آنجا که می
 :نیمک این امر که پاسخ باید منفی باشد، توسط نادژدین انجام شد که دالیلش را عینا نقل می

اندازی یک روزنامه سراسری در  مسئلۀ لزوم راه) ۴شمارۀ ( ایسکرامان بسیار خوشایند بود که دیدیم  این برای... "
. مطابقت دارد» از کجا باید آغاز کرد؟«توانیم توافق کنیم که این طرح با عنوان مقالۀ  روسیه را معرفی کرد؛ ولی نمی

دۀ توانند شالو  فهم، می های عامه ای از اعالمیه شک این مسئله حائز اهمیت است، اما نه یک روزنامه، و نه سلسله بی
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ما . های سیاسی نیرومند محلى باشیم ما باید بدنبال ایجاد سازمان. یک سازمان رزمنده را در ایام انقالبی فراهم کنند
ها تقریباً و  ایم، حال آنکه توده مان را متوجٔه کارگران روشنفکر کرده هایی هستیم، ما عمدتاً فعالیت فاقد چنین سازمان

های سیاسی نیرومندی آموزش نبینند، داشتن  اگر در محالت سازمان .اند همنحصرًا درگیر مبارزۀ اقتصادی شد
بوتٔه سوزانی خواهد بود که یافته چه اهمیتی خواهد داشت؟  العاده خوب سازمان یک روزنامٔه سراسری حتی فوق

هایش،  فعالیتای و  کند که حول چنین روزنامه فکر می ایسکرا! وزاندسآنکه کسی راب سوزد، بی ای می هیچ فایده بی
تر هستند، آسانتر جمع و متشکل  هایی که مشخص اما مردم به ِگرد فعالیت. مردم جمع و متشکل خواهند شد

سازی فوری نیروهای  های وسیع محلی، آماده تواند و باید که سازماندهی روزنامه می "تر چیز مشخص"این . شوند می
ها و  ناپذیر اعالمیه توزیع خستگی(محلی در بین بیکاران باشد  های کارگران برای تظاهرات و فعالیت مستمر سازمان

ما باید کار زنده سیاسی را در خود ). دادن جلسات، فراخوان به آکسیون اعتراضی علیه حکومت و غیره ها، ترتیب جزوه
اغذی نخواهد محالت آغاز کنیم و وقتی زمان اتحاد بر این زمینه واقعی فرا برسد، اين دیگر یک اتحاد مصنوعی و ک

  آستانه( " !های محلی و هدف سراسری دست یافت توان به چنین وحدتی بین فعالیت نمی  بود؛ توسط روزنامه
 ) ۵۴ ، ص انقالب

مان و نیز  بطورکلی نادرست نویسنده از طرح هایی از این قطعۀ شیوا تاکید کردیم که بوضوح قضاوت ما روی قسمت
های سیاسی  تا زمانی که سازمان. کند آشکار می  ٬قرار دارد ایسکرانظرش را که در نقطٔه مقابل  نادرستی نقطه

روی . فایده خواهد بود یافتٔه سراسرى، کامال بی قدرتمندی در محالت آموزش ندهیم، حتی یک روزنامٔه بخوبی سازمان
ایجاد یک  راهی بجزهای سیاسی قدرتمند،  سازمان آموزِش  اما همٔه نکته این است که برای. ث نیستاین جای بح

خود نوشته، از نظر  "طرح"به تشریح  قبل از اقدام را که ایسکراترین سخن   نویسنده، مهم. روزنامه سراسری نیست
نه تنها لیٔه نیروها را متحد کند و جنبش را برای تاسیس یک سازمان انقالبی که قادر باشد ک"بايد : دور داشته است

سازمانی که در هر زمان، برای حمایت از هرگونه اعتراض بلکه در عمل واقعی هدایت کند، یا به عبارت دیگر،  اسماً 
 ٬"براى نبرد قطعی بهره ببرد رزمندهو از آنها برای بنانهادن و استحکام بخشیدن به نیروهای  و خیزشى آماده باشد

با . اما حاال پس از وقایع فوریه و مارس، همه بطور کلى با این موافق خواهند بود": دهد ادامه می ایسکرا. فراخوان داد
است؛ ما باید سریعاً یک طرح کامالً  برای آن حل عملی راهبلکه  حال آنچه نیاز داریم حل مسئله بطور کلى نیست، این

حاال داریم  " .دست به ساختن آن بزنند از جهات مختلف ــئه کنیم که از طریق آن همه بیدرنگ بتوانند ــ سازنده ارا
وچرا و عظیم  چون شویم که از لحاظ اصولی درست، بی تر کشیده می حل عملی به سوی چیزی عقب مجددا از راه

! "های سیاسی قدرتمند پرورش سازمان"، یعنی های وسیع کارگران کامالً ناکافی و نامفهوم است است، ولی برای توده
   .چطور باید پروراند و چطور آنرا به سرانجام رساند مسئله بر سر این است که. آخر نویسندۀ محترم، نکته این نیست

و ها تقریباً  ایم، حال آنکه توده خودمان را متوجٔه کارگران روشنفکر کرده  ما عمدتاً فعالیت"این گفته درست نیست که 
این تز به این شکل، آنرا تا سطح درک معمولى و اساسا غلط سوابودا  طرح. "اند منحصرًا درگیر مبارزۀ اقتصادی شده

 "در سالهای اخیر، کارگراِن روشنفکر نیز . قرار مى دهد "ها توده"دهد که کارگراِن روشنفکر را در تقابل با  تنزل می
ها چگونگی پیشبرد  از طرف دیگر، توده. این نکتٔه نخست است. "اند هتقریباً منحصرًا مشغول مبارزۀ اقتصادی بود

دهی به رهبران این مبارزه یاری برسانیم، چه در بین کارگراِن  آموزند، مگر اینکه ما به امر آموزش مبارزٔه سیاسی را نمی
جوانب زندگی  کلیهٔ یِک توانند از طریق ارزیابی سیستمات می صرفا این رهبران. روشنفکر و چه در بین روشنفکران

گیرند،  که بمنظور اعتراض و مبارزٔه طبقات مختلف و به دالیل متنوع صورت می هایی تمام تالش مان، و سیاسی
فعالیت "رودروقراردادن و بطور همزمان  "های سیاسی پرورش سازمان"از اینرو، سخن گفتن از . آموزش ببینند
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اش را با  روزنامه  "طرح"ایسکرا . جداً مضحک است "اسی در محالتکار جدی سی"یک روزنامه سیاسی با  "کاغذی
های دهقانان، زمستواها، خشم عمومی علیه  ، براى حمایت از جنبش بیکاران، شورش"آمادگی رزمنده"ايجاد " طرح"

که  داند کسی که با جنبش آشنایی دارد بخوبی می. بعضی از قلدران افسارگسیختۀ تزاری و غیره تطابق داده است
اندازهایی که در  اند؛ و بسیاری از چشم  های محلی هرگز حتی خواب این چیزها را نیز ندیده اکثریت عظيم سازمان

توسط سازمان منفردی تحقق نيافت؛ مثالً فراخوان برای جلب توجه  هرگز آمد "کار زنده سیاسی"اینجا، در خصوص 
از (کردگاِن زمستواها، احساس پریشانی و گیجی را نزد نادژدین  همگان به رشد نارضایتی، و اعتراض در بین تحصیل

نامۀ به (ا ه اکونومیست ، بین)۱۲۹ص  "آیا این ارگان قرار است برای زمستواها باشد؟! خدای من": نویسد اینرو می
با  فقطتوان  می تحت چنین شرایطی، کار را. انگیخت بر  اهل عملو بین خیلی از کارگران ) ۱۲ایسکرا، مندرج در شمارۀ 

های متنوِع مبارزٔه در  بندی و تعمیم کلیۀ نشانه با جمع کرد،  "آغاز"در باره همٔه این نکات فکر کردن ترغیب مردم به 
کار زنده "برای  یگانه راهن ما، که وظایف سوسیال دموکراتیک در حال تقلیل است، در زما. حال شکل گيرى و فعال

که این هم بدون یک روزنامۀ سراسری که زود به  گردد،آغاز زندٔه سیاسی  تواند از طریق آژیتاسیونِ  فقط می "سیاسی
  .زود چاپ و منظماً توزیع شود، ناممکن است

اند و آنچه را که  نبرده گیرند، به جوهر کالم آن پی درنظر می بودن "ِکرم کتاب"ای از  را جلوه ایسکرا "طرح"کسانی که 
اند  اینان به خود این زحمت را نداده. کنند ترین وسیله معرفی شده، هدف تلقی می برای زمان حاضر بمنزلٔه مناسب

انتشار ": نوشت ایسکرا. عه کنندمطال ٬ای را که بمنظور ارائٔه یک تصویر روشن از طرح، انجام شده بود تا دو مقایسه
باشد که بتوسط آن بتوانیم بدون انحراف از مسير توسعه  مشی اصلی  یک روزنامۀ سیاسی سراسری در روسیه باید آن

منظور آن سازمان انقالبی است که همیشه برای پشتیبانی از هر (تر کنیم  تر شویم و تشکیالت را گسترده یابیم، عمیق
های متنوع یک ساختمان  لطفا به من بگویید، آیا وقتی بّناها برای ساختن قسمت). ده استاعتراض و خیزشی آما 

است؟ آیا مشخص کردن هدف  "کاغذی"بسیار عظیم از ريسمانى برای چیدن درست آجرهاکمک بگیرند، اسمش کار 
کند تا نه تنها هر آجر بلکه حتی هر بخشى از آجر را که به  نهایی در کار مشترک، بکمک اين ريسمان، قادرشان نمی

ای  شود، در یک خط ممتد و کامل قراردهند؟ آیا ما دقیقاً در حال گذار از چنین دوره آجرهای قبلی و بعدی وصل می
آیا اینطور نیست که ما آجر و بّنا داریم اما آن ريسمان راهنما را که برای آجرچینی و  مان نیستیم؟ در حیات حزبی

، بدست گرفتن فرمان نشان دادن اين ريسمانگیری کار الزم است، نداریم؟ بگذار فرياد بزنند که منظور ما از  پی
، گازتارابوچایا "نوشتیم  ، می"ره یکا، شماایسکر"خواستیم فرمان برانیم، آقایان، در صفحه اول، بجای  اگر می. است

کامًال حق  کردند، و پس از وقایعی که فوقاً شرحش رفت، که بعضی از رفقا پیشنهاد مى، یعنی همان چیزی "۳شمارۀ 
مان علیه همٔه شبه  ناپذیر  خواستیم در مبارزۀ آشتی ما می. ولی ما این کار را نکردیم .انجام این کار را داشتیم

مان را آزاد نگه داریم؛ ما دنبال خط خودمان بودیم، که اگر درست کشیده شده باشد،  ها، دستان تسوسیال دموکرا
   .شود چونکه درست بوده، نه به آن خاطر که از طرف یک ارگان رسمی کشیده شده است محترم شمرده می

گیرافتادن در یک دور باطل های محلی در یک ارگان مرکزی،  مسئلۀ وحدت فعالیت"دهد که  ناژدین به ما درس می
متحدکننده انجام شود؛ اما تواند توسط یک چیز  وحدت مستلزم همگونی عناصر است، و همگونی صرفاً می"؛ "است

آنها به هيچ وجه وجه مشخصه  قدرتمندی باشد که اکنونتواند محصول سازمانهای محلی  این عنصر متحدکننده می
ما بايد سازمان هاى "ن اندازه قابل احترام و غیرقابل انکار است که گفتن حقيقت به هما این" .نیستشان   همگونی

اى، يک دور باطل است؛ زیرا زندگی سیاسی ــ  هر مسئله. ؛ ولی به همان اندازه عقیم"سياسى قدرتمندى را تعليم دهيم
هنر سیاست، در یافتن و  ُکل.تشکیل یافته است  نهایت حلقه انتها است که از بی به مثابه یک ُکل ــ یک زنجیر بی
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ای که در همان لحظه مهمترین  مان رها شود، حلقه ای است که کمتر ممکن است از دست چسبیدن به آن حلقه سفت
داشتیم که  اگر ما یک عده بّنای مجرب می ٧.تواند نگهدارى ُکل زنجیر را تضمین کند است و بیشتر از سایرین می

البته از نظر تجریدی ابداً (نیاز به ريسمان بنایی، آجرها را بچینند  آموخته بودند چنان خوب باهم کار کنند که بدون 
بار این است که ما هنوز  اما تأسف .توانستیم حلقۀ دیگری را نيز بگیریم آنوقت چه بسا می) موضوع محالی نیست

اند که ابدا وجودشان   ای مجرب نداریم که برای کار گروهی آموزش دیده باشند، که آجرها غالبا جایی چیده شدهبّناه
تواند  اند که دشمن می اند، بلکه بقدری پراکنده چیده شده عمومی چیده نشدهراهنماى الزم نبوده، که بر اساس خط 

  . است هداغانش کند، گویی که نه از آجر، بلکه از خاک ساخته شد

از . جمعی نیز هست  هیک روزنامه صرفاً پروپاگاندیسِت جمعی و آژیتاتوِر جمعی نیست، بلکه سازماند": مقایسۀ دوم
کنند، که از یک طرف  هوا می مقایسه کرد که در اطراف یک عمارِت در حاِل ساخت توان آنرا با داربستی میاین نظر 

دهد تا کار را  نماید، و به آنها اجازه می زندگان مختلف را تسهیل میکند، ارتباط بین سا خطوط عمارت را مشخص می
آیا این هیچ شباهتی به  "٨ .شان بدست آمده، ببینند یافته شان را که توسط کار سازمان توزیع کنند و نتایج کار مشترک

مارت ابداً الزم نیست، کند، دارد؟ داربست برای خود ع میزنشین که در بارٔه کارش اغراق می تالش یک نویسنده پشت
از مصالِح ارزان ساخته شده، و صرفاً موقتی برپا گردیده، و بمحض اتمام اسکلِت عمارت، بعنوان هیزم کنار گذاشته 

توان  های انقالبی، تجربه نشان میدهد که آنها را بدون داربست نیز  گاهی می در رابطه با ساختن سازمان. شود می
توان کرد که ساختمان مورد  ولی حاال حتی تصورش را هم نمی. هه هفتاد نشان دادساخت، همانطور که تجربٔه د

  .نیازمان را بدون داربست باال ببریم

هایش جمع و متشکل  کند که مردم به گرد آن و فعالیت فکر می ایسکرا": نویسد نادژدین در مخالفت با این می
گردآمدن "در واقع " !جمع و متشکل شوند تر مشخص چیزکه به ِگرد یک  است آسانتراما برای مردم . خواهند شد

در چاه : گوید المثل روسی می یک ضرب. "بمراتب آسانتر است هستند، تر هایی که بمراتب مشخص فعالیتبدور 
 ُتفولی مردمانی وجود دارند که اعتراضی ندارند از چاهی که در آن . "نیانداز شاید بخواهی از آن آب بنوشی ُتف

یک "تحت نام  رابوچایا میسل غير قانونى کنندگان تحسین و  مارکسیسم قانونى" منتقدان". انداخته شده، آب بخورند
  !اند  گفتهن که چه چیزهای تحقیرآمیزی "تر چیز مشخص

که با این استدالل سنتی که  محدود استخودمان نظری، فقدان ابتکار و دودلی  چقدرجنبش ما بخاطر تنگ
نادژدین که خود را صاحب  .توجيه مى شود ٬"باشد تر است، بمراتب آسانتر می ر چیزی که خیلی مشخصگردآمدن دو "

کند و  را شدیداً محکوم می "میزنشین پشت"داند و نویسندگان  می "واقعیات زندگی"احساس خیلی خاصی نسبت به 
کند که  و تصور می را دارد دیدن اکونومیسم در همه جا ضعفکند که  را متهم می ایسکرا) گویی با ادعا به بذله(

رساند  یاری می  نظری بیند که با استداللش به همان تنگ ها و منتقدین ایستاده، نمی بمراتب باالتر از دو گروه ارتدکس
انزجاِر  !است در آن انداخته شده ُتفخورد که بیشترین  بیند که از همان چاهی آب می که از آن منزجر بود، و نمی

شان، کافی نخواهد بود، اگر که  ترین تمایل برای بلندکردن ستایشگرانش از روی زانوان  نظری، و داغ صادقانه علیه تنگ
دست به کارهایی از  "بطور خودانگیخته"فرِد منزجر بدون سکان و بادبان به دریا بزند و همانند انقالبیون دهه هفتاد 

های  نگاهی به این فعالیت. و غیره بزند "زنگ خطر به صدا در آوردن"، "در روستاور تر "، "گرایانه ترور تهییج"قبیل 
                                                            

و  "تنظيمات عالی"، "اتوريته کنترل نشده"توجه شما را به اين جلؤه ظالمانٔه خودکامگی، ! رفيق کريچفسکی و رفيق مارتينف  ٧
حاال يک موضوع حاضر و آماده . فوری يک شکوائيه بفرستيد! ميل به داشتن ُکل زنجير: فقط به آن فکر کنيد. کنم غيره جلب می

  لنين !داريد ١٢، شمارۀ دلورابوچيه برای دو سرمقاله برای 
و حذف جملۀ دوم، گويی خواسته ھم روی ) ۶٢ص  ،١٠شمارۀ ( رابوچيه دلومارتينف با نقل اولين جملۀ از اين پاراگراف در   ٨
  لنين. اش به بحث روی مسائل اساسی تاکيد کند و ھم ناتوانيش را از فھم  اين مسئله نشان دھد ميلی بی
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محلی؛ روزنامه ) ۱: است بیندازیم "بمراتب آسانتر"رد آنها که به تصور نادژدین، جمع و متشکل شدن به گِ  "تر مشخص"
آوری  مام اینها بطور تصادفی جمعشود که ت فوراً آشکار می. کار در بین بیکاران) ۳سازی برای تظاهرات  آماده) ۲

جستجو در آنها بدنبال  چیز مناسبی  ٬ای برای گفتن چیزی باشند؛  ولی هر طور که درنظرگرفته شوند اند تا بهانه شده
وقت آن رسیده که این ": نویسد می تر خوِد نادژدین چند صفحه بعد. بيهوده خواهد بود "جمع و متشکل شدن"براى 

ها یک  شوند، کمیته انگیزی در محالت انجام می های بسیار رقت سادگی اظهار کنیم که فعالیتواقعیت را در کمال 
ای که در حال حاضر داریم،  کننده مراکز هماهنگ.... دهند توانند انجام دهند، انجام نمی دهِم آنچه را که می

ان متقابال درجۀ ژنرالی به همدیگر ش کنند و اعضای هاى محض اند که نوعی بوروکراسی انقالبی را نمایندگی می قصه
این اظهارات گرچه تا " .کنند؛ و همین ادامه خواهد داشت تا اینکه سازمانهای محلِی قدرتمند رشد کنند اعطا می

شود گفت  کنند، اما شکی نیست که حاوی حقایق تلخ بسیاری هستند؛ آیا می حدودی در توصیف وضعیت اغراق می
نظرانه فعالين، و دامنٔه محدود فعالیت آنان را  انگیز در محالت و آن دید تنگ الیت رقتکه نادژدین رابطٔه میان فع

بیند؟ چیزی که در شرایط عدم وجود آموزش فعالين حزب ــ که در چاردیواری سازمانهای محلی محصورند ــ  نمی
سوابودا چاپ شد، فراموش کرده که  ای راجع به سازمان، که در  اجتناب ناپذیر است؟ آیا او نیز همانند نویسندٔه مقاله

همراه بود؟  "بدوی کاری"گیری شدید اکونومیسم و  با قدرت، )۱۸۹۸از سال (گذار به انتشار وسیع نشریات محلی 
و فوقاً نشان دادیم که بجز در (بخشی هم به وجود آورد  شد که مطبوعات وسیع محلی رضایت بطورکلی، حتی اگر می

نیروهای انقالبی را  کلیهٔ  توانستند های محلی نمی ، حتی آنوقت نیز ارگان)پذیر نیست مکانموارد بسیار استثنایی، ا
نباید فراموش کرد که . را بعهده بگیرند متحدانه جلب کنند و رهبری مبارزۀ علیه اتوکراسی سراسری  بمنظور حملۀ

توانیم از نادژدین که مدافع  و ما میدهی است  و سازمان "تجمع"بر سر اهمیت روزنامه براى  صرفاً  در اینجا صحبت
هزار سازمانده انقالبی به ارث  ۲۰۰آیا ما از خود، ": تفرقه است همان سؤالی را بپرسیم که خودش به تمسخر مطرح کرد

چونکه این  قرار داده شود، ایسکراطرح  نقطۀ مقابل تواند در نمی "سازی برای تظاهرات آماده"بعالوه،  "ایم؟ گذاشته
ترین تظاهراِت ممکن، بمثابه یکی از اهدافش است؛ نکتٔه بحث حاضر، بر سر  شامل سازماندهی وسیعطرح 

در رابطه با این نکته نیز نادژدین سردرُگم است، چونکه بر این واقعیت واقف نیست که .عملی است وسایل انتخاب
که تاکنون در اکثریت قریب به (  "ظاهراتسازی برای ت آماده"توانند  هستند می "متجمع و متشکل"تنها نیروهایی که 

و . يمدقیقا فاقد توانایِی تجمع و سازماندهی هستو ما را سازمان دهند، ) اند اتفاق موارد بطور خودانگیخته ُرخ داده
های عملیاِت مربوط  یکی از عرصهمعرف چون این نیز  ؛باز هم همان اغتشاش فکری. "کار در بین بیکاران"اما راجع به 

هزار  ۲۰۰"بهادادن نادژدین به آسیبی که از تفرقه و فقدان  ابعاد کم. و نه خود طرح بسیِج نیروها ستبسیج نیروها به 
را بخاطر انتشاِر کم اخبار  ایسکرا) از جمله نادژدین(که بسيارى  توان در این واقعیت دید ایم را مى خورده "سازمانده

سرزنش . اند ترین وقایع زندگی روستایی مورد سرزنش قرارداده ع به عادیگاه مکاتبات راج بیکاری و انتشار گاه و بی
کوشیم تا خطی به روستا هم بکشیم، جایی که در آن تقریباً  ما می.  "تقصیر است مقصِر بی "موجه است؛ اما ایسکرا 

مان خبر بفرستند، به  ترین وقایع برای را تشویق کنیم تا حتی از معمولی همگانکه  موظفیمما  هیچ بّنایی نیست، و
که کدام وقایِع  به همۀ ما بیاموزدنهایتاً  این امید که این کار باعث افزایش تعداد همکاران ما در این حوزه شود و

چیز هستند، و اگر آنها را برای کل توانیم بیاموزیم بسیار نا اما مطالبی که از آنها می . واقعاً برجسته را انتخاب کنیم
تردید، کسی که الاقل به اندازه یک آژیتاتور  بی. روسیه تعمیم ندهیم، چیز زیادی برای آموختن نخواهیم داشت

ها مطلع است، با آژیتاسیون در بین بیکاران خدمت  خانمان های ناژدین از زندگی بی توانایی دارد، و به اندازٔه مانیفست
جنبش خواهد کرد؛ حال آنکه چنین فردی اگر نتواند هر قدم از کارش را به اطالع همه رفقای روسیه ارزشی به  با
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ها، که هنوز توانایی انجام کارهای جدید را ندارند، از نمونٔه کار او  برساند، بطوریکه دیگران، یعنی افرادی از میان توده
   .استاش را زیر بوته قایم کرده  بیاموزند؛ در واقع چراغ قوه

زنند؛ اما در اکثر موارد، چیزی  حرف می "تجمع و سازماندهی"بدون استثناء، اکنون همه از اهمیت اتحاد و از لزوم 
احتماالً همه . که غيبت دارد عقيدٔه مشخصى است بر سر از کجا باید آغاز کرد و چگونه باید اتحاد را متحقق کرد

مشترکی  نهادهاىمثال اتحاد محافل متفرق یک شهر ــ ضروری است که  شویم ــ "متحد"توافق دارند که اگر قرارباشد 
کافی نیست، بلکه کار واقعاً مشترک، تبادل  "اتحاد"یعنی تنها داشتن عنوان مشترک . برای این منظور داشته باشیم

شهری ضروری نه تنها بر حسب منطقه، بلکه از طریق تخصص در مقیاس  ٬مطالب، تجربه و نیروها، و توزیع کارکردها
را با منابع یک منطقٔه واحد ) به بیان مالی(تواند مخارجش  همه توافق دارند که یک دستگاه مخفی بزرگ نمی. هستند

دادن استعداد یک متخصص کافی  ، و چنین عرصۀ تنگی برای تکامل)البته هم اقتصادی و هم انسانی(تأمین کند 
کند، زیرا چنانچه  های شهرهای مختلف نیز صدق می ازی فعالیتس همین نکته در رابطه با هماهنگ. نخواهد بود

و باالتر، . دهد، عرصٔه فعالیت، حتی در یک منطقه خاص بسیار تنگ است تاریخ جنبش سوسیال دموکراسی نشان می
اً انجام آنچه که باید اول از همه و حتم. این را در رابطه با آژیتاسیون سیاسی و کار سازماندهی به تفصیل نشان دادیم

و مشترک ــ است؛   تر کردن عرصٔه فعالیت، برقراری ارتباطات واقعی بین شهرها ــ بر اساس فعالیت منظم دهیم، وسیع
اصطالحی است که یکی در مکاتبه ( "اندازد در یک سوراخ گیرمی"کند و آنها را  زیرا تفرقه، بر ُگردٔه مردم سنگینی می

دانند از از کجا بیاموزند، یا چگونه  گذارد؛ آنها نمی خبرشان می دهد، بی ر دنیا ُرخ می، و از آنچه د)بکار برده ایسکرابا 
ورزم که برای  و من همچنان اصرار می. شان را ارضا کنند ترکردن فعالیت شان برای گسترده تجربه بیندوزند و تمایل

تا بمنزلۀ یگانه نهاِد منظم و سراسری در روسیه،  آغاز کنیم توانیم از یک روزنامۀ مشترک می واقعی برقراری ارتباطات
ناپذیر، از مسیرهای  بندی کند و از آن طریق، مردم را بطور خستگی ترین اشکال از فعالیت را جمع بتواند نتایج متنوع

اد اگر اتح. گردند ــ به پیش ببرد شوند ــ همانطور که همۀ راهها به رم منتهی می شماری که به انقالب ختم می بی
شان صرف کاِر  یک چهارم نیروی خواهیم، باید که فوراً در هر محفل مطالعاتی محلی ترتیباتی بدهیم که  اسمی نمی

؛ ٩هدف را داشته باشداين فعال برای هدف مشترک شود، و روزنامه وظیفٔه انتقال فوری طرح عمومی، دامنه و خصلت 
شود، کجا  دهایی ــ در فعالیت سراسری ــ بیشتر از همه احساس میروزنامه دقیقاً به آنها نشان خواهد داد که چه کمبو 

های کوچک مکانیسم  آژیتاسیون وجود ندارد و ارتباطات ضعیف است، و در یک محفل مطالعاتی کدامیک از چرخ
در یک محفل مطالعاتی که هنوز شروع به کار نکرده، اما . عمومِی وسیع، باید تعمیر و یا با چرخ بهتری تعویض شود

وری که در یک کارگاه کوچک و منزوى بى اطالع از  تواند شروع کند، و نه مثل پیشه فکر آن است، حاال دیگر می
کننده در یک  کند ـ بلکه همانند شرکت های تولیدِی غالب کار مى یا از سطح عمومی روش "صنعت"تحوالت قبلى در 

  . دهد بازتاب می ابرنامٔه وسیع که حملٔه انقالبِی عمومی علیه اتوکراسی ر 

ای باشد که  اگر روزنامه( ساخته شوند واقعی صرفاً وظیفۀ توزیع روزنامه، به تنهايى، کمک خواهد کرد تا ارتباطات
در ). ارزش این نام را داشته باشد، یعنی اگر مرتب منتشر بشود، نه مثل یک مجله ماهیانه، بلکه الاقل چهار بار در ماه

اما اگر ما یک روزنامه . العاده نادر و یا الاقل یک استثنا است رها بخاطر امور انقالبی فوقحال حاضر، ارتباط بین شه
مبادلۀ ) چیزی که مهمتر است(روزنامه بلکه  گرفتند و البته نه تنها توزیع ات نظم می در آن صورت این ارتباطداشتیم، 

                                                            
نظری نشان دھد و ھمکاری با آن را مفيد بداند،  محفل مطالعاتی به خط مشی اين روزنامه ھمآن اينکه اگر يک  و به يک شرط  ٩

انقالبيونی در بين  :تبصره برای رابوچيه دلو يک. منظورش نه صرفاً ھمکاری ادبی بلکه ھمه گونه ھمکاری انقالبی عمومی است
کنند، اين  نظری را از بيشترين مشارکت فعال و زنده تفکيک نمی و آنھايی که ھم بازی، گذارند و نه دموکراسی که به ھدف ارج می
  لنين .شود شرط بديھی تلقی می
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کرد، و  تری پیدا می ی فوراً دامنۀ بمراتب وسیعکار تشکیالت .شدند ها و منابع نیز تضمین می تجربه، مطالب، نیرو 
توانست تمایل به  توانست بعنوان یک نمونٔه خوب، مشوق تکامِل بيشتِر کمال شود؛ و می موفقیت یک محله می

توانست  فعالیت محلی، می. گیری از تجربٔه بدست آمده توسط رفقای فعال در سایر مناطق کشور را برانگیزاند بهره
شدند ــ  های سیاسی و اقتصادی ــ که از سراسر روسیه گردآوری می افشاگری. تر از حال باشد تر و متنوع بمراتب غنی

برای گفتگو و  توانستند و میرا فراهم کنند؛  همٔه مراتب تکاملیتوانستند غذای فکری کارگران کلیۀ اصناف، در  می
شدند ــ و یا موضوع صحبت  ات قانونی نيز طرح میترین موضوعاتی ــ که به کنایه در مطبوع مطالعۀ بر سر متنوع

خیزش  هر. هایی پیدا کنند شدند، مطالب و فرصت حکومت بیان می "شرمسارانۀ"مردم بودند، و یا از طریق اظهارات 
گرفت و به این ترتیب تمایل به همراهی یا  ، در سراسر روسیه  قرار می جانبه و هر تظاهرات، مورد ارزیابِی همه

را رّد  "رقابت"چشمی و  هم ما سوسیالیستها به هیچ وجه همٔه اقسام چشم(انگیخت   گرفتن از دیگران را برمی پیشی
رد که در ابتدا بطور خودانگیخته پیدا شده بود، و از شرایط مطلوب ک و آگاهانه همان چیزی را آماده می!) کنیم نمی

همزمان، این نوع احیای مجدد . گرفت در یک محل معّین و یا لحظۀ معّین، برای اصالح نقشٔه حمله و غیره بهره می
را که  ىزاِی ناشی از همه تالشها و همه مخاطرات کننده و تشنج توانست آن احساسات مأیوس فعالیت محلی، می

از طرف دیگر، . رفع کند ٬شوند اینروزها بدنبال هر تظاهرات و یا انتشار هر شمارٔه روزنامۀ محلی عارض همه نيروها می
توانست به  دانست که در کدام منطقه بدنبال انتشارات باید بگردد، با دشواری بمراتب بیشتری می وقتی پلیس نمی

ار منظم و مشترک، به افرادمان خواهد آموخت تا نیرو برای یک ز طرف دیگر کا .دست پیدا کند "ها ریشه"
کسی به فکر این کار تر در حال حاضر کم(را متناسب با قدرت یک گروهان از ارتش مشترک تنطیم کند  معّین یورش

قل و ن"؛ اینگونه کار منظم و مشترک، )گیرند است، زیرا که از ده مورد، ُنه مورد از حمالت، خودانگیخته صورت می
 .نه تنها مطبوعات، بلکه نیروهای انقالبی را نیز از یک محل به محل دیگر تسهیل خواهد کرد "انتقالِ 

خورند، اما در شرایط مورد بحث ما،  در قریب به اتفاق موارد، این نیروها از دست محدود بودن کار محلی خون می
آنسوی کشور به اینسو انتقال دهند، و فرصِت این کار، مقدور خواهند بود که یک آژیتاتور یا سازمانده توانا را از 

شود با ترتیب دادن سفرهای کوتاه از ماموریت حزبی و به هزینٔه حزب شروع  اینکار را می. مداوماً دست خواهد داد
رهبر اى تبديل گردند و خود را برای  کرد، تا اینکه رفقا عادت کنند که توسط حزب تامین شوند، و به انقالبيون حرفه

  . شدن آموزش دهند سیاسی واقعی

های  کمیته ٬هاى محلى ای از گروه ای برسیم که کلیه یا الاقل اکثریت قابل مالحظه شدیم به نقطه و اگر واقعاً موفق می
ای  توانستیم، نه در آینده آوردند، آنوقت می محلی، و محافل مطالعاتی به سوی کار فعال براى هدف مشترک روی می

در آن صورت این . در دهها هزار نسخه در سراسر روسیه پخش شوددور، یک روزنامه هفتگی منتشر کنیم که مرتباً 
توانست بر هر اخگر مبارزۀ طبقاتی و خشم مردمی بدمد و آن  شد که می َدم سنگین آهنگری می روزنامه بخشی از آن 

ه معنی نماید، اما ب ضرر و بسیار کوچک می در اطراف این ــ که در خود خیلی بی. را به یک حریق عمومی بدل سازد
است ــ  یک ارتش منظم از رزمندگان مجرب، بطور سیستماتیگ ِگرد خواهند آمد تا  کامل کلمه تالشى منظم و مشترک

سوسیال   های ١٠ژلیابف ٬های این ساختار تشکیالتی سراسری ها و داربست بزودی بر روی نردبان. آموزش بگیرند
، قرار  بین کارگران ما، پیدا خواهند شد و در رأس ارتش بسیج شده هاى روسی در  و ِبِبل  دموکرات در بین انقالبیون ما،

  .خواهند گرفت و تمام مردم را برخواهند انگیخت تا با ننگ و نفریِن روسیه تسویه حساب کنند

  !این آن چیزی است که باید آرزو کنیم
                                                            

١٠  Zhelyabov   
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* * * 
هستم و  "کنفرانس اتحاد"ه در یک با خودم تصور کردم ک. دچار نگرانی شدم" !باید آرزو کنیم"وقتی نوشتم که 

گرداند  شود، بطرفم رو برمی بعد رفیق مارتینف از جا بلند می. اند نشسته رابوچیه دلوروبروی من، دبیران و همکاران 
اجازه بدهید از شما بپرسم که آیا یک هیئت تحریریۀ خودمختار حق آرزو کردن دارد، پیش ": گوید و با لحن تندی می

کسی که دارد اندیشٔه رفیق مارتینف را (بدنبال او رفیق کریچفسکی  "مساعد کمیتٔه حزبی را گرفته باشد؟از آنکه نظر 
با لحن تندتری ) بخشد، و همان کسی که مدتها پیش اندیشٔه رفیق پلخانف را ژرفا بخشید از نظر فلسفی عمق می

کسیست حق آرزوکردن دارد، با علم بر اینکه بقول پرسم که آیا اصالً یک مار  روم و می من از این جلوتر می": گوید می
ها همانا پروسۀ رشِد  شان کند و اینکه تاکتیک تواند حل کند که می مارکس، انسان همیشه خود را درگیر وظایفی می
  "کنند؟ وظایف حزبی هستند که همراه با حزب رشد می

شود که جایی برای قایم  و همٔه آرزویم این می نشاند حتی فکر به این سؤاالت تند، رعشه سردی بر ستون فقراتم می
 .قایم شوم ١١کنم پشت پیسارف پس تالش می. شدن پیدا کنم

آرزوی من ممکن است از سیر طبیعی ... اختالف داریم تا اختالف": پیسارف در بارٔه اختالف آرزو و واقعیت نوشت
در . دهند، به پرواز درآید قایع هرگز در آن ُرخ نمیوقایع پیشی بگیرد یا آنکه با یک زاویه، در جهتی که سیر طبیعی و

در ... شود؛ و حتی چه بسا که انرژی یک فرد کارگر را حمایت و تقویت کند صورت نخست، آرزویم موجب ضرری نمی
اگر انسان از توانایی . برعکس .چنین آرزوهایی هیچ چیز وجود ندارد که بتواند نیروی کار را منحرف یا فلج سازد

بهره باشد، و اگر نتواند هر از گاه جلوتر برود و تصویر کامل و جامعی از آن محصولی  ردن به این طریق، کامالً بیآرزوک
توانم تصور کنم که  اند، در ذهنش بسازد، در آن صورت به هیچ وجه نمی که دستانش شروع به شکل دادنش کرده

ترده و سخت در حوزٔه هنر، علم، و تالش عملی و غیره وجود ای برای ترغیب انسان به انجام و اتمام کارهای گس انگیزه
شود، تنها به این شرط که فرد آرزوکننده جدًا به آرزوی  اختالف میان آرزو و واقعیت موجب ضرر نمی. داشته باشد

د، و اش مقایسه کن خود باور داشته باشد، و با دقت، زندگی را مشاهده کند، و این مشاهداتش را با قصرهای رویایی
و اگر ارتباطاتی میان آرزوها و زندگی پیدا شود آنوقت . یابی به تخیالتش بکوشد بطور کلی از سر وجدان، برای دست

  "١٢.همه چیز خوب است

ها خیلی کم هست؛ و بیشترین تقصیرش متوجٔه نمایندگاِن انتقاد قانونی و  متاسفانه در جنبش ما، از این گونه آرزو 
  !بالند می "کنکرت"شان به  "نزدیکی"شان، به  های معقول است؛ همانهایی که به دیدگاه غیرقانونی "روان دنباله"

  

 ؟نیاز داریمچه نوع سازمانی  - ج
و  ما، عبارت است از رّد فراخوان فورى برای حمله، "بمثابه نقشه-تاکتیک"یابد که  از آنچه که گذشت خواننده درمی

ها باید در جهت تجمع،  و یا به عبارت دیگر، رّد این خواست بود که همٔه تالش "منمحاصرۀ مٔوثر دژهای دش"مطالبٔه 
را به علت پرش از اکونومیسم به  رابوچیه دلوهنگامی که ما . داده شوند  یک ارتش دائمی، جهت بسیجسازماندهی و 

مسخره کردیم، ) طرح شد ۶، شمارۀ رابوچگو دلو "لیستک"، در ۱۹۰۱ آوریل که در در(فریادکشیدن برای حملٔه جمعی 
، و درک نکردن وظیفۀ انقالبی، و دعوت به احتیاط و غیره "اندیش بودن جزم"البته که متقابالً به ما تاخت و ما را به 

                                                            
١١   Pisarev  
١٢  D. I. Pisarev "Blunders of Immature Thinking" )خطاھای تفکر ناپخته(  
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البته شنیدن چنین اتهاماتی، از جانب کسانی که تماماً فاقد هرگونه اصولى هستند، و با ارجاع به ایدۀ  .متهم کرد
وقتی هم که این اتهامات . آور نبود روند، چندان تعجب از هرگونه استداللی طفره می "یک بمثابه پروسهتاکت"  ِژرف

ها دارد،  توسط نادژدین، یعنی کسی که در ُکل دید شدیداً تحقیرآمیزی نسبت به برنامه درازمدت و مبانی تاکیتک
   .چندان تعجب نکردیم

گیرد تا با حرارت از  با اینحال، نادژدین همه تالشش را بکار می. ندک شود که تاریخ خودش را تکرار نمی گفته می
دن ناقوس ور به صدا درآ"، و "انقالبىگرى فرهنگى"کردن شدید  تقلید و تاریخ را تکرار نماید، آنهم با محکوم ١٣تکاچف
مشهور را فراموش کرده ظاهرا نادژدین اين گفته . و غیره“ آستانۀ انقالب" ويژۀ " ديدگاه“و صحبت کردن از   "انقالب

تالش برای تصاحب قدرت،  .که اگرچه یک واقعۀ تاریخی نخست یک تراژدی بود، اما تکرار آن صرفاً یک مضحکه است
هولناک هم ــ و در واقع  يافت تحقق می "هولناک"از طریق يک تروِر  آماده مى شد و  کاچفتهای  که بر اساس موعظه

تکاچِف کوچک بسادگی یک مضحکه است، بویژه که با ایدۀ سازماندهی  "ان انگيزهيج"؛ اما ترور داشتــ اُبهت  بود
  .است شده مردماِن متوسط  تکمیل 

مثل نامۀ کارگر (یافت که اینها  درمی ٬گذاشت از  ِکرم کتاب بودِن خود پا بیرون می ایسکرااگر ": نویسد نادژدین می
است که بزودی زود آغاز خواهد شد " حملٔه جمعی"هایی از واقعیت آن  نشانه) ۷، شمارۀ ایسکرابه ایسکرا، مندرج در 

میزى  معنایی بجز تبليغ  عقايد پشت) کذا(گفتن از یک سازمانی ــ که به یک روزنامۀ سراسری  وصل شده ــ حاال  و سخن
سازماندهی مردمان "و  "يزهيجان انگ"از یک طرف تروِر . غیرقابل تصورىچه اغتشاش " .و فعالیت پشت میزى ندارد

ــ مثل روزنامه محلی ــ بمراتب آسانتر است، و  "تر مشخص"، و به موازات، این نظریه که تجمع حوِل چیزهای "متوسط
میزى است؛ به  های پشت گفتن از سازمان سراسری بمعنی تبليغ اندیشه سخن "اکنون"از طرف دیگر، این دیدگاه که 

  ! دیگر خیلی دیر است "کنونا "تر، يعنى که   عبارت صریح

و حاال این حرفها را با   چطور؟ برای این هنوز دیر نيست؟ "های محلی سازمان وسیع از روزنامه"اما نادژدین عزیز، 
گفتن از  معنایی است؛ سخن چیز بی "هيجان انگيز"ترور : نظرات و خطوط تاکتیکی ایسکرا مقایسه کنید نقطه

های محلی، به معنی گشودن دو لنگۀ در به روی  روزنامه وسیعکردن از انتشار  سازماندهی مردمان متوسط، و صحبت
ما باید از یک سازمان سراسری در روسیه که متشکل از انقالبیون است حرف بزنیم، و سخن راندن . اکونومیسم است

نادژدین ادامه . جمعی ــ نه بر روی کاغذ بلکه بطور واقعی ــ شروع نشده، دیر نخواهد بود از آن تا زمانی که حملهٔ 
  : دهد می

که تودۀ ایسکرا است آری حق با ... شود، اوضاع به هیچ وجه درخشان نیست آری تا جایی که به سازمان مربوط می"
ای از وضعیت  این که شما تصویر هوشمندانه... دهند ها تشکیل می اصلی قوای جنگندٔه ما را داوطلبان و شورشی

ها ابدًا مال ما نیستند و  کنید که توده اما چرا همزمان، فراموش می. دهید، کار خوبی است نیروهای ما بدست می
خواهند  "شورش"که چه وقت باید عملیات نظامی را شروع کنند؛ آنها خيلى  ساده  ما نخواهند پرسیدنتیجتاً از 

را بکنار بزند و  "نیروی منظم "است  ممکنشود  که خود توده با نیروی ویرانگر مادى اش ظاهر می وقتی هم... کرد
به انجام آن  موفقالعاده منظمى بوديم  ولی هرگز  جارو کند که در بين شان ما همیشه خواهان ايجاد سازمان فوق

 )لنین -تاکیدات از ماست( " .نشدیم

                                                            
١٣  Tkachov ھای ناروديسم و از پيروان آگوست بالنکی يکی از تئوريسين.  
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فریادکشیدن دربارۀ یک حملٔه جمعِی ، "ها مال ما نیستند توده"که  همان دلیلدرست به ! انگیزی است منطق حیرت
 فوری نیز احمقانه و ناپسند است، زیرا یورش یعنی حمله توسط یک ارتش رسمی منظم و نه خیزش خودانگیختٔه توده

آنکه  کنند، ما باید بیبشکنند و به کناری جارو  ارتش دائمی را درهم است ممکنها  درست به همان دلیل که توده. ها
سازمان "مان طرح ایجاد یک  گیری خیزش خودانگیخته، از طریق فعالیت مرتکب اشتباه شویم موفق گردیم تا با اوج

 ايجادشویم تا چنین تشکیالتی را  "موفق" در درون ارتش رسمی را معرفی کنیم، زیرا هر قدر بیشتر "منظمالعاده  فوق
را  شانخود  جایاست که نیروهای ارتش رسمی توسط مردم درهم شکسته نشوند بلکه کنیم همانقدر احتمالش بیشتر 

به  منظمکند که  سربازان در درون یک سازمان  می سردرُگم است زیرا تصور نادژدین . بگیرنددر دست  صف جلودر 
سازد، در صورتی که در عالم واقع، آنها منحصراً مشغول تبلیغات سیاسی  می ها جدا کاری مشغولند که آنها را از توده

ها را با نیروی آگاه و ویرانگر سازمان  گیر هستند، یعنی دقیقا همان کاری که نیروی ویرانگر مادى توده همه جانبه و فرا
خواهید تقصیر را متوجه چیزی  آقایان، شما می. کند به یک کل واحد تبدیل می به یکدیگر نزدیک نموده و  انقالبیون

، برای تاسیس یک اش برنامه است که با گنجاندن ترور در سوابودازیرا این دقیقاً گروه . کنید که ابدا جایش نیست
هایی  تری با توده باط نزدیکداد، و چنین سازمانی واقعاً مانع آن است که سربازان ما ارت سازمان تروریستی فراخوان 

پرسند که چه وقت و  پرسند، یا ندرتاً می برقرار کنند که متاسفانه هنوز مال ما نیستند، و متاسفانه هنوز از ما نمی
  .چگونه باید عملیات جنگی را شروع کنند

... همانطوری که... ما خود انقالب را از دست خواهیم داد": دهد ادامه می ایسکرانادژدین در تالش برای ترساندن 
ديدگاه “ بودِن  این جمله، در ارتباط با آنچه فوقاً نقل شد، پوچ" .کرديم ٬به ناگهان از آسمان نازل شد کهدر وقایع اخیر 
ویژه، اینطور خالصه  "نقطه نظرِ "به بیان ساده، این . ، بوضوح نشان میدهدهابداع کرد سوابودارا که “ آستانۀ انقالب

ِکرم "خیلی دیر است؛ که اگر اینطور است پس اين دشمنان ارزشمنِد  "حاال"شود که برای بحث و آماده شدن  می
کنید که از  و تاکتیک بنویسند؟ آیا فکر نمی ١٤ای در باره تئوری صفحه ۱۳۲چه لزومی داشت که یک جزوه  ها "کتاب
کردید که حاوی شعار مختصر  هزار اعالمیه منتشر می ۱۳۲بهتر بود که بمراتب “ ديدگاه آستانۀ انقالب“زاویه 

 بود؟ می» !شان، ناکارشان کن بزن«

های تشکیالتی  و فعالیت  تاکتیک ، بنای اصلی برنامه کسانی که آژیتاسیون وسیع سیاسی را ــ در سطح کشور ــ سنگ
کند، الاقل کمتر با این خطر مواجهند که انقالب را از دست  دهند، یعنی همان کاری که ایسکرا می خود قرار می

ای از ارتباطات را بکمک یک روزنامۀ سراسری بوجود  و کسانی که مشغول آنند تا در سراسر روسیه شبکه. بدهند
همین تالشها، این فرصت را به ما داد تا این وقایع را آورند، نه تنها حوادث بهار را از دست ندادند، بلکه برعکس، 

رفت، از دست ندادند؛  ایسکرا ۱۴و  ۱۳های  شان در شماره هایی را که شرح آنها حتی تظاهرات. بینی کنيم پیش
ها بیایند،  شان بودکه بکمک جنبش خودانگیخته توده برعکس، در آنها شرکت کردند و بوضوح دریافتند که این وظیفه

دارند و  ها مطلع نگه ر عین حال، از طریق روزنامه، به کلیٔه رفقای روسیه کمک کنند تا خود را از برگذاری تظاهراتو د
داد؛ انقالبی که پیش از هر چیز،  نخواهندو اگر زنده بمانند، انقالب را از دست . از تجربیات حاصله استفاده کنند

                                                            
تقريبا ھيچ سھمى در بحث مسايل تئوری ارائه ندارد، بجز شايد پاراگراف زير که از  بررسی مسائل تئوریضمناً نادژدين در   ١٤

دھد، به  ما از دست می را برای در مجموع، فعالً برنشتاينيسم جنبۀ حاد خود": خيلى عجيب است " ديدگاه آستانۀ انقالب "لحاظ 
تر مدال گرفته يا برعکس اين  السويه است که آيا آقای آداموويچ ثابت خواھد کرد که آقای استرووه پيش ھمين ترتيب برای ما علی

ون ساعت کند چ واقعا فرقی نمی. آقای استرووه است که ادعاھای آقای آداموويچ را انکار خواھد کرد و حاضر به استعفا نخواھد شد
نادژدين به تئوری را تصور . انتھای ل بیتوجھی  تری از بی شود توصيف روشن بسختی می). ١١٠ص ( " .است انقالب فرا رسيده

ھا نھايتاً موفق خواھند شد تا منتقدين  که آيا ارتدکس "السويه است علیواقعا " بنابراين را اعالم کرديم و "فرارسيدن انقالب"ما . کرد
ً در طی انقالب است که ما به نتايج ! ز مواضع خود عقب برانند يا نهرا کامالً ا ولی اين مرد خردمند ما متوجه نيست که دقيقا

  لنين! شان مبارزه کنيم عملیمان با منّقدين احتياج داريم، تا بتوانيم قاطعانه با مواضع  مبارزۀ تئوريک
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از هر اعتراض، و همچنین، هدایت جنبش ) سوسیال دموکراتیک به شیوهٔ (تجربه در آژیتاسیون، توانایی حمایت 
  .طلبد، جنبشی که باید از اشتباهات دوستان و تلٔه دشمنان حفاظت شود خودانگیخته را از ما می

کند تا قویاً روی طرح تشکیل یک سازمان که حول یک روزنامۀ  به این ترتیب رسیدیم به آخرین دلیلی که وادارمان می
فقط چنین سازمانی است . رکز شده، و  بر کاِر مشترک برای روزنامۀ مشترک مبتنی است، پافشاری کنیمسراسری متم

کند، به عبارت دیگر، از توانایی  الزم برای یک سازمان سوسیال دموکراتیک رزمنده را تضمین می انعطافکه آن 
از یک طرف "خوردار است، و این توانایی را دارد که یابندٔه مبارزه بر  انطباق فوری با شرایط بسیار متنوع، و سریعا تغییر 

از جنگ آشکار، در میدان باز، با دشمنی که همٔه نیروهایش را در یک نقطه جمع کرده امتناع کند و از طرف دیگر، از 
تباه واقعا اش"١٥ .ای که انتظارش را ندارد به او حمله کند عدم چاالکی  دشمن استفاده کرده و در آنجا و در آن لحظه

پیشروی در "براى ها و جنگ خیابانی، و یا فقط  طغیان را فقط درچشم انتظار بزرگی خواهد بود که تشکیالت حزبی 
انجام دهیم و همیشه برای مقابله با هر   باید کار روزمرۀ خود را هموارهما . بسازيم "کنندٔه روزمره مبارزۀ کسل

یک دورٔه طغیان به یک دورٔه آرامش، در بسیاری از مواقع تقریباً ناممکن  گذار از بینی  شرایطی آماده باشیم، زیرآ پیش
تشکیالت استفاده  بازسازىتوان از آن بمنظور  بینی کرد، نمی شود آنرا پیش در عین حال، در مواقعی هم که می. است

اهی به یک حمله منفرد گیرند، و گ نهایت سریع انجام می نمود؛ زیرا در یک کشور اتوکراتیک، اینگونه تغییرات بی
وجه نباید خود انقالب را بمثابٔه یک اقدام منفرد درنظر گرفت  به هیچ. نثارهای تزاریست بند هستند شبانٔه جان

بیش قدرتمندى دید که  یا های کم  ای از طغیان ، بلکه باید بمثابٔه سلسله)کند همانطوریکه ظاهراً نادژدین تصور می(
به همین دلیل، مضمون اصلی فعالیت سازمان حزبی ما، . کنند بیش آرامِش کامل تغییر می یا های کم  بسرعت به دوره

و تمرکز این فعالیت، باید آن کاری باشد که چه در دورۀ وقوع قویترین طغیان و چه در دورۀ آرامش کامل، هم 
  پیوندد، و بر کلیهٔ  را بهم می و این یعنی همان کار آژیتاسیون سیاسی که سراسر روسیه ؛امکانپذیر و هم ضروری باشد

اما این کار در روسیۀ . آید ها به اجرا درمی ترین اقشاِر ممکِن توده افکند، و در بین وسیع های زندگی روشنایی می جنبه
سازمانی که حول این روزنامه . است غیرقابل تصور فعلی، بدون یک روزنامه سراسری، که زود به زود منتشر شود،

به معنای وسیع کلمه، یعنی همٔه کسانی که برای آن کار (روزنامه  همکاران فت، یعنی سازمانگر  شکل خواهد 
 فروکش حادهای  در دوره تداوم حزب، و اعتبار ٬از حفِظ احترام :برای همه چیز آماده خواهند بود، )کنند می

  .خیزش مسلحانه در ابعاد سراسری انقالبی، تا تعیین زمان برای اجرای
در . شوند یک ُرخداد بسیار عادی در روسیه را تجسم کنید، همه رفقای ما در یک یا چند محله دستگیر میدر واقع، 

هایی غالباً  زند، چنین دستگیری های محلی را بهم پيوندمی ، مشترک و منظم که همٔه سازمانواحد غیاب یک فعالیت
های محلی یک فعالیت مشترک داشته باشند، آنوقت،  اما اگر همٔه سازمان. انجامند به وقفٔه چند ماهه در کارها می

توانند ظرف چند هفته بين مرکز مشترک و محافل  حتی در جریان یک دستگیری خیلی جّدی، دو یا سه فرد ُپرانرژی می
و وقتی که  .ارتباط برقرار کنند ٬اکنون سریعاً در حال تشکیل شدن هستند جدید جوانانی که چنانکه میدانیم حتی هم

                                                            
آن انقالبيون فرھنگى که ديدگاه آستانۀ انقالب را ": نويسد نادژدين می .»از کجا بايد آغاز کرد؟«، ۴شمارۀ  ايسکرابه نقل از   ١٥
ھای  گر نتوانيم تاکتيکا دارد که اين ما را به اين مشاھده وامی). ۶٢ص ( "تر کار کردن ندارند پذيرند چندان مشکلی با طوالنی نمی

خود پروسٔه سياسی و طرح تشکيالتی براى فعاليت در يک دوره طوالتی را تدوين کنيم، آنھم در عين اينکه  تضمين کنيم که در 
گيرند  الوقوع باشد، و در زمانی که وقايع سرعت می اش در ھر واقعه محتمل حزب ما ھر چه سريعتر آمادٔه انجام وظيفه اين کار،
اگر در انجام اين کارھا موفق نشويم، در اين صورت نشان خواھيم داد ما چيزى بيش از  ،.ُپست خود آماده باشد بر سر

تواند فراموش کند که  نامد، می فقط نادژدين، که تازه از ديروز خودش را سوسيال دموکرات می. ماجراجويان سياسی بيچاره نيستيم
زندگی کليت بشريت است و به ھمين دليل است که برای يک سوسيال دموکرات ھدف سوسيال دموکراسی تغيير اساسی شرايط 

  لنين. مجاز نيست که خود را نگران طوالنی بودن مدت زمان فعاليت کند
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ها ــ برای همه روشن است، آنوقت محافل جدید ايجاد  رغم اختالل بخاطر دستگیری فعالیت مشترک  ــ علی این
 .گیرند تر با مرکز ارتباط مى شوند و حتی سریع مى

احتماال االن همه موافقند که ما باید به چنین خیزشی بیندیشیم و . از طرف دیگر، یک خیزش مردمی را تجسم کنید
سازی برای خیزش  تواند عواملی را بمنظور آماده چطور؟ مطمئناً کمیتۀ مرکزی نمی اما. آماده کنیم خود را برایش

حتی اگر هم یک کمیتۀ مرکزی داشتیم باز هم در شرایط فعلی روسیه، از این . ها در همه محالت بگمارد توده
اندازی و توزیع  ضمن کار برای راه  ١٦حزبیای از عوامل  اما وجود شبکه. شد ها مطلقاً هیچ چیز عایدمان نمی گماشتن

تواند فعالیت منظمی  تا فراخوان به خیزش داده شود، بلکه می "بنشیند و منتظر بماند"روزنامٔه مشترک مجبور نیست 
چنین فعالیتی ارتباطات . المقدور تضمین نماید را انجام دهد که در صورت وقوع خیزش، احتمال موفقیت آنرا حتی

های کارگر و با همٔه اقشار اجتماعی که از اتوکراسی ناراضی هستند قویتر خواهد کرد،  ترین اقشار توده یعما را با وس
دقیقاً چنین فعالیتی، در خدمت کاشتن بذر ِتوانایی برای برآورد صحیح از . چیزی که برای یک خیزش اهمیت دارد

دقیقاً چنین فعالیتی است . برای یک خیزش استشرایط سیاسی عمومی، و نتیجتاً، توانایِی انتخاب زمان مناسب 
به همٔه سازمانهای محلی خواهد آموخت تا بطورهماهنگ به مسایل سیاسِی یکسان، حوادث و وقایعی که همٔه  که

و مناسب باشد؛ زیرا یک   الشکل المقدور قوی، متحد آورد، پاسخ بدهند، آنهم پاسخی که حتی روسیه را به تهییج درمی
باألخره، . دهند است که ُکل مردم به حکومت می "پاسخی"ترین  ترین و مقتضی ترین، یکپارچه صل قویخیزش، در ا

کاری، و در عین حال  های انقالبی سراسر روسیه حفظ بیشترین ادامه دقیقاُ چنین فعالیتی است که به سازمان
ایجاد خواهد کرد؛ زیرا بدون  واقعی گیری با دیگران را خواهد آموخت و از اینرو وحدت حزبی کاری، ارتباط مخفی

سازی در  ریزی برای خیزش، و اتخاذ اقدامات ضروری برای آماده جمعی حول برنامه وجود چنین ارتباطاتی بحث دسته
 .آستانۀ خیزش، اقداماتی که باید کامال مخفی بمانند، ناممکن است

نشینی که به دگماتیسم و  میز  ز کار کارگراِن پشت، ا"اندازی یک روزنامه سراسری در روسیه طرح راه"خالصه اینکه، 
ترین طرح  ، عملی)بنظر آنانی که خیلی کم به آن فکر کرده بودند، اینطور آمده بود(ند  ا آلوده شده "بودن کتاب ِکرم"

 ای فراموش کنیم، یک کار  آنکه حتی برای لحظه جانبٔه خیزش است، و در عین حال بی سازی فوری و همه برای آماده
  .مبرم روزانه است

 
 

                                                            
! آيد بکار بردم ھا ناخوش می که اينقدر به مذاق دموکراتيک مارتينفرا   "agents"»عوامل«باز اين کلمۀ زشت ! ببخشيد! آه  ١٦

اين کلمه قھرمانان دھه ھفتاد را دلخور نکرد ولی آماتورھای دھه نود را دلخور مى کند؟ من اين کلمه را دوست دارم متعجبم چرا 
سازند و اگر  کند که ھمٔه عوامل، انديشه و اَعمال خود را تابع آن می داللت می ھدف مشترکیچونکه  بوضوخ و به صراحت بر 

بود، آنھم در صورتی که اين  "ھمکاران"کردم  ای که انتخاب می آن کنم، تنھا کلمه من مجبور بودم که کلمۀ ديگری را جايگزين
اما اين . چيزی که ما احتياج داريم يک سازمان نظامی متشکل از عوامل است. انگيخت بازی و ابھام را برنمی کلمه گمان مطبوعات

اھدای مدال ژنرالی به يکديگر "شان،  موردعالقه  يتکه مشغول) بخصوص مقيم خارج از کشور(ھای متنوع و کثيرالعده  مارتينف
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