ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

١

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ

ﭘﯿﺶﻧﻮﺷﺘﺎر
ﺟﺰوه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ِ
ﺑﺴﻂ ﻋﻘﺎﻳﺪى ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ “از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح اوﻟﯿﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ
ٔ

آﻏﺎز ﮐﺮد؟“ )اﯾﺴﮑﺮا ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۴ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل  ٢(۱۹۰۱اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮی

ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم وﻋﺪهام در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ )و ﺑﺨﺎﻃﺮ ُﺧﻠﻒ وﻋﺪهای ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽِ ﻓﺮاوان ﺗﮑﺮار
ﮐﻠﯿﮥ
ﺷﺪ( ﭘﻮزش ﺑﺨﻮاﻫﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ،ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ،(۱۹۰۱ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺘﺤﺪﮐﺮدنِ ّ

ِ
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﻤﺎﻧﻢ؛ ﭼﻮن اﮔﺮ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻻزم ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ــ ﻣﻨﺪرج در اﯾﺴﮑﺮا ــ را ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﮐﻢﯾﺎﺑﯿﺶ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﻂ دﻫﻢ؛ ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دو ﮔﺮاﯾﺶ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺳﯿﻪ

ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ واﻗﻔﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ،ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ اﺧﯿﺮ
ﻣﺠﻠﮥ راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ ٣در ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۰ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ،٤اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﺗﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺮ ِ
ِ
اﯾﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮورت داﺷﺖ؛ ﭼﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﺮوع ﯾﮏ
ٔ
ﺧﺼﺎﯾﺺ ،ﺳﻤﺎﺟﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش ﺑﺮاى ﻇﻬﻮر ﻣﺠﺪد در اَﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻃﺮح اوﻟﯿﮥ اﯾﻦ
ﺟﺰوه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺴﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻧﺪه آن ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ “از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد؟“ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ(۱ :
ﻗﺮار ﺑﻮد ِﺗﻢ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮ ٔ
ﺧﺼﻠﺖ و ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ آژﯾﺘﺎﺳﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ  (۲وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺎ  (۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ٬ﻫﻤﺰﻣﺎن و از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن رزﻣﻨﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روﺳﯿﻪ را درﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ دﯾﺮی ﺑﻮد ذﻫﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل
داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ در راﺑﻮﭼﺎﯾﺎ ﮔﺎزﺗﺎ ٥ﻃﺮح ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻼشﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای اﺣﻴﺎى آن ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
 ١لنين »چه بايد کرد؟« را در اواخر  ١٩٠١و اوايل  ١٩٠٢نوشت .در مقاله »از کجا بايد آغاز کرد؟« که در ايسکرای شماره ۴
)ماه مه  (١٩٠١منتشر شد لنين قول داده بود که اين اثر را بزودی منتشر خواھد کرد .اما در چاپ آن تاخير افتاد که در ادام ٔه ھمين
مقاله توضيحات لنين را خواھيد خواند .در بازچاپ کتاب ،در  ،١٩٠٧لنين بخشھايی ــ از جمله افزودهھای نھايی که تحت عنوان
»پيوست« آمده بود ــ را حذف نمود .در ترجمه حاضر نيز بخش پيوست ترجمه نشده است .ترجمه :تراب ثالث و ى.کھن –
دسامبر ٢٠٢٠
 ٢ترجمه اين مقاله در ھمين مجموعه آمدهاست.
 Rabocheye Dyelo ٣ارگان اتحاديه سوسيال دمکراتھای روسيه در خارج از کشور بود که از آوريل  ١٨٩٩تا فوريه سال
 ١٩٠٢در ژنو انتشار میيافت.
 ٤در اين نوشته غرض از اکونوميست يا اکونوميسم اشاره به گرايشى است که در اواخر قرن  ١٩در حزب سوسيال دموکرات
روسيه پيدا شد.
 Rabochaya Gazeta ٥روزنامۀ سوسيال دمکراتھای کیيف بود که بطور غيرقانونی آغاز به کار کرد .از اين روزنامه،
فقط دو شماره انتشار يافت :شماره اول در ماه آگوست و شماره دوم در دسامبر  .١٨٩٧اولين کنگرۀ حزب کارگران سوسيال

چه بايد کرد؟
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ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻮق ،و ﺗﺸﺮﯾﺢ
اوﻟﯿﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺟﺰوه ،ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ
ٔ
ﺑﻮد )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ( .اﻣﺎ ﻃﺮح ّ
ِ
ﺷﮑﻞ ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ﻣﺜﺒﺖ ،آﻧﻬﻢ ﺑﺪونِ ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪونِ واردﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﻠﻤﯿﮏ ،ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ،ﮐﺎﻣﻼ
ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮاتﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ :از ﻃﺮﻓﯽ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻳﻢ ﺳﺨﺖﺟﺎن اﺳﺖ )ﮐﻠﻤﻪ
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ را ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ در اﯾﺴﮑﺮا ﺷﻤﺎرۀ ) ۱۲دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱۹۰۱در ﻣﻘﺎﻟﮥ “ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ
ﻓﺸﺮده ﺟﺰوه ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ـــ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم( .ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ“ ٦ــ ﮐﻪ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از اﺧﺘﻼف ﺑﻨﻴﺎدﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺮ ﺳ ِﺮ راهﺣﻞﻫﺎی ]ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی[ ﺑﺮای ﺳﻪ
ٔ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺳﯿﻪ ـــ و ﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ـــ ﻧﺸﺎٔت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻏﺘﺸﺎش ﻓﮑﺮی
ِ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺎ در اﯾﺴﮑﺮا ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی
درک ﭼﮑﻮﻧﮕﯽ
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖﻫﺎ در
ُ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺎﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﻔﺒﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﮑﺎرﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را
ﮐﻠﯿﻪ ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ
ﺷﯿﻮه ﻣﻤﮑﻦ ،و ﺑﺎ آوردن ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻌﺪد،
ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ .از اﯾﻨﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ
ٔ
ٔ
ﻣﻮرد اﺧﺘﻼفﻣﺎن را ﺑﺎ ﮐﻠﯿ ٔﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺑﻄﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ "روﺷﻦ" ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻒ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪم ﺗﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای "روﺷﻦ
ﮐﺎری ﺑﺮ ﺣﺠ ِﻢ ﺟﺰوه ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود و ﭼﺎپ آﻧﺮا ﺑﺘﻌﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ،
ّ

ﺳﺎزى" اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ﺑﺮای ادای وﻋﺪهای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ “از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد؟“ داده ﺑﻮدم ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .از
اﯾﻨﺮو ﺿﻤﻦ ﭘﻮزش ﺑﺮای ﺗﺄﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﺎﯾﺺ ادﺑﯽِ ﺟﺪیِ زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﺟﺰوه ﻫﺴﺖ ﻣﻌﺬرت ﺑﺨﻮاﻫﻢ .ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم
ِ
وﻇﺎﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﮐﺎر ﮐﻨﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺠﻠﻪ ،ﺑﺎ وﻗﻔﻪﻫﺎی ﻣﮑﺮری ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﻮق ﻫﻨﻮز ﺗﻢ اﺻﻠﯽ ﺟﺰوه ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻻزم دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﺎ دو ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ
ﻟﻪ
ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ دارﻧﺪ آﻏﺎز ﮐﻨﻢ :اﻟﻒ ـــ ﭼﺮا ﯾﮏ ﺷﻌﺎر "ﺑﯽﺿﺮر" و "ﻃﺒﯿﻌﯽ" ﻣﺜﻞ “آزادی اﻧﺘﻘﺎد“ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺑﻤﻨﺰ ٔ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭘﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ در ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﮥ ﺗﻮدهای ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ؟ ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻧﻈﺮﯾﺎتﻣﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺮﻳﺪﻳﻮﻧﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ٧و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺧﺼﻠﺖ و ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ
ِ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻈﺮﯾﺎتﻣﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽﻣﺎن ،ﺑﻪ
ِ
ﻧﺎﺷﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ـــ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ـــ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻦ
روشﻫﺎی
ٔ
"ﻃﺮح" راهاﻧﺪازی ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮاﺳﺮى ﺑﺮای ﺳﺮاﺳﺮ روﺳﯿﻪ را ﺑﺎ اﺻﺮار زﯾﺎد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮم ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻋﻠﯿﻪ آن ﺑﯽاﺳﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ “از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد؟“ ــ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻫﻤﺰﻣﺎن و از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ،ﮐﺎر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ــ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺦ واﻗﻌﯽ داده ﻧﺸﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
ﺑﺨﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ،اﻣﯿﺪوارم ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺗﺎ از ﮔﺴﺴﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ

دموکرات روسيه ) (R.S.D.L.P.که در سال  ١٨٩٨برگذار شد ،آن را بمثابه ارگان مرکزی حزب پذيرفت .اما مدتی بعد به علت
حمله پلبس به چاپخانه و دستگيری اعضای کميته مرکزی انتشار آن متوقف شد.
A Talk With Defenders of Economism ٦
 ٧اتحاديه صنفى  - Trade Union -عنوان اولين اتحاديه ھاى کارگرى است که در انگلستان طبق سنت اصناف بر اساس حرفه
ھاى کارى و شغلى شکل گرفتند .ھر چند امروزه در خود انگلستان نيز اين شکل قديمى بندرت يافت مى شود ،اما ھنوز ھم
بسيارى از اتحاديه ھاى کارگرى ھمين عنوان اتحاديه ھاى صنفى را حفظ کرده اند .در کشورھاى ديگر يا از ھمين عنوان
اتحاديهھاى صنفى يا اسامى ديگرى استفاده شده است که در طول زمان معانى آنان نيز تغيير کردهاند؛ مثل سنديکا که نخست به
تشکليالت کارگرى در يک شرکت خاص اطالق مى شد اما بعدھا به ھمان معناى عمومى اتحاديهھاى کارگرى استفاده مىشود .در
اين متن لنين براى تمام اينگونه تشکيالت کارگرى از ھمان عنوان اتحاديهھاى صنفى استفاده کرده است .ما ھمه را صرفا به
اتحاديهھاى کارگرى ترجمه کردهايم .مگر آنکه غرض نويسنده بطور مشخص تاکيد جنبه صنفى و يا شکل اوليه انگليسى آن بوده
باشد Trade Unionist .اما ھم به اعضاى اينگونه اتحاديه ھا اطالق مىشود وھم اشاره به گرايشى است درون جنبش کارگرى
که مبارات اقتصادى اتحاديهاى را مقدم بر و يا مھمتر از مبارزات سياسى حزبى تلقى مىکند .آنجا که اشاره لنين به اين گرايش
است از تريديونيونيست يا گرايش تريديونيونيستى استفاده شده است.
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اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖﻫﺎــ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ ــ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؛ ]و ﺑﺎز اﻣﯿﺪ دارم ﻧﺸﺎن دﻫﻢ[ ﮐﻪ “راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ“ ﺑﻪ
دﻫﻨﺪه ﺗﺎم و ﺗﻤﺎ ِم ﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮای
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻫﻤﯿﺖ "ﺗﺎرﯾﺨﯽ" دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب
ﯾﮏ
ٔ
ّ

ﻣﻤﯿﺰۀ ﯾﮏ دور ٔه ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻮد؛
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آن اﺑﻬﺎم و ﺗﺰﻟﺰﻟﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو ﺻﻔﺖ ّ

و از اﯾﻨﺮو ﭘﻠﻤﯿﮏ ﺑﺎ “راﺑﻮﭼﯿﻪ دﻟﻮ“ ـــ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ـــ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﭘﺎﯾﺎنِ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ.
ّ

ن .ﻟﻨﯿﻦ  -ﻓﻮرﻳﻪ ١٩٠٢
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