ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﭼﺎپ دوم »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟«
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ »دوازده ﺳﺎل«

١

ﻟﻨﻴﻦ

ﺟﺰوۀ ﺑﻌﺪی »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﺋﻞ  ١٩٠٢در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ و ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎص
دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ادﺑﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﻚ وﺟﻮد داﺷﺖ .اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﻚ در ﺳﺎل  ١٨٩٨ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات روﺳﯿﻪ« را ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
»اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی روﺳﯿﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﺮوه »رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر« را در ﺑﺮ
ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺸﺪﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ:
اﺗﺤﺎد ،ﻫﻨﻮز ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ اﯾﺪه و ﯾﮏ رﻫﻨﻤﻮد ﺑﻮد .ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و ﻣﺒﺎرزات اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ
از اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮔﺮوه اﯾﺴﮑﺮا ،در
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ،١٩٠٠در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ،اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﺮز ﺑﻮد .در ﺑﻬﺎر
ﺳﺎل  ،١٩٠٠ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ از »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﻬﺎی روﺳﯿﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر« اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدش را ﺗﺸﮑﯿﻞ
داد – ]ﺗﺤﺖ ﻧﺎم[ »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات«.
اﯾﺴﮑﺮا ،ﮐﺎرش را ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻦ دو ﮔﺮوه آﻏﺎز ﮐﺮد ،اﻣﺎ ،ﻋﻤﻼ از ﮔﺮوه ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﻋﻠﯿﻪ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ« ﺟﺎﻧﺒﺪاری
ﻣﻰﻧﻤﻮد .ﺗﻼش ﺑﺮای ادﻏﺎم اﯾﻦ دو )در ﮐﻨﮕﺮۀ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ« و »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات« ،در زورﯾﺦ ،ژوﺋﻦ  (١٩٠١ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد» .ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« ﺷﺮح ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻰ اﯾﺴﮑﺮا ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ.
»ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﻬﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﻬﺎ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اردوﮔﺎه ﺑﻮرژوا ﻟﯿﺒﺮال
)ﮐﺎدﺗﻬﺎ ،ﺑﺰزاﮔﻼوﺗﺴﯽ ٢در روزﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮوارﯾﺶ و ﻏﯿﺮه( َﻋﻠَﻢ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻨﺮو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰوه را در اﯾﻨﺠﺎ ــ ﺑﺎ
ﮐﻤﯽ ﺗﻠﺨﯿﺺ ،و ﺣﺬف ﺻﺮﻓﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺷﺎرات ﭘﻠﻤﯿﮑﯽ ُﺧﺮد ــ ﻣﺠﺪداً ﭼﺎپ ﮐﻨﻢ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ.
 ١در سال  ١٩٠٧قرار شد که يک مجموع ٔه سه جلدی از آثار لنين ،تحت عنوان »دوازده سال« منتشر شو ِد که بداليلی قفط جلد
اول و بخشی از جلد دوم به چاپ رسيدند .جلد نخست شامل» :محتوای اقتصادی نارودنيسم و انتقاد از آن در کتاب آقای
استرووه«» ،وظايف سوسيال دموکراتھای روس«» ،آزار دھندگان زمستووا و ھانيبالھای ليبراليسم«» ،چه بايد کرد؟«» ،يک
گام به پيش دو گام به پس«» ،کمپين زمستووا و طرح ايسکرا« و »دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقالب دموکراتيک« بود.
لنين مقدمهای بر ھر يک از آثار فوق نوشت که ترجم ٔه بخش مربوط به »چه بايد کرد؟« در اينجا آورده میشود.
 Bezzaglavtsi ٢ھفته نامه سياسی بززاگالوتسی در سن پترزبورگ ،از ژانويه تا مه  ١٩٠٦به سر دبيری پروکوپوويچ منتشر
میشد .بعدتر بززاگالوتسی به روزنامۀ جناح چپ کادت توواريش  Tovarishchملحق شدند.
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اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺎﯾﻪای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« را ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰوه را ﺟﺪا از رﺑﻄﺶ ﺑﻪ
دوره ﻣﻌﯿﻦ ــ و از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺮوز ،ﻗﺪﯾﻤﯽ ــ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﯾﮏ
ٔ
ِ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﻬﺎ اﺷﺎرهای ﻧﻤﯽﺷﻮد( ﺑﻨﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ــ ﺑﻄﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ــ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرووس )ﺑﻪ
ِ
ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺟﺰوه ،راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﻏﻠﻂ و اﻏﺮاقآﻣﯿﺰش ﺣﻮل
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪای ﻧﻮﺷﺖ.
ِ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﺰبﻣﺎن ،و
اﻣﺮوز اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﻣﻀﺤﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ُﮐﻞ دورۀ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺷﺪ ــ و اﯾﻨﮏ دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ ــ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎره اﯾﺪۀ ﺳﺎزﻣﺎنِ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪای اﻏﺮاق ﮐﺮده ،ﺷﺒﯿﻪ
اﻣﺮوز ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﻪ اﯾﺴﮑﺮا )در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩٠١و  (١٩٠٢در ٔ
ٔ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ
ﺑﺎره ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ روﺳﯿﻪ،
ٔ
ﺗﻮﺑﯿﺦﮐﺮدن ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ــ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ژاﭘﻦ ــ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻏﺮاق در ٔ
ﻫﻤﻪ
اﻏﺮاق راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯿﺪن ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ اﺳﺖ .ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ٔ
ﻧﯿﺮوﻫﺎیﺷﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺪاﮐﺜ ِﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﻴﺎوردﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺣﺰبﻣﺎن را ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺪۀ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪای ،اﻣﺮوزه ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﮔﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه در آن
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﺪر راﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺗﻔﻬﯿ ِﻢ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺷﻮﻧﺪ" ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ" ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدﻳﻢ.
»ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« ﺧﻼﺻﻪای اﺳﺖ از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی اﯾﺴﮑﺮا و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﺴﮑﺮا ،ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ١٩٠١و  .١٩٠٢دﻗﯿﻘﺎً
ﯾﮏ »ﺧﻼﺻﻪ« ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ؛ و اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ آرﺷﯿﻮ اﯾﺴﮑﺮا ــ از  ١٩٠١ﺗﺎ  ١٩٠٢ــ را ﺑﺨﻮد
ﻣﯽدﻫﺪ ،روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻗﻀﺎوت راﺟﻊ ﺑﻪ آن »ﺧﻼﺻﻪ« ،ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزۀ اﯾﺴﮑﺮا ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺴﻠﻂ
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ،ﺑﺪون درک آن ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﯿﻬﻮدهﮔﻮﯾﯽ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ .اﯾﺴﮑﺮا ،در ﺳﺎلﻫﺎی  ١٩٠١و  ،١٩٠٢ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪای ،ﺑﺎ ﺗﻮان وﯾﮋهای ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﺑﺮ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺴﻠﻂ آﻧﺰﻣﺎن ،ﭼﯿﺮه ﺷﺪ و
ﮐﻠﯿﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً آن ﺳﺎزﻣﺎن را در ﺳﺎل  ١٩٠٣اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﻌﻼوه ،آﻧﺮا در رودروﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻌﺪی در ﺻﻔﻮف اﯾﺴﮑﺮاﺋﯽﻫﺎ و ٔ
ﺗﺸﻨﺠﺎت دورۀ ﻃﻮﻓﺎن و ﺗﻨﺶ ،و ﻃﯽ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ،از  ١٩٠١-٢ﺗﺎ  ،١٩٠٧ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد.
و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮓ دﯾﺮﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزى ﻧﺸﺴﺘﻪ ،و ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺬرﻫﺎ ﺟﻮاﻧﻪ زده ،و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه،
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارﻧﺪ" :ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺳ ِﺮ اﯾﺪۀ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪای ،اﻏﺮاق ﮐﺮدﯾﺪ!" آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﺤﻚ
ﻧﯿﺴﺖ؟
ُﮐﻞ دورۀ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،و دو ﺳﺎل و ﻧﯿ ِﻢ اول اﻧﻘﻼب ) (١٩٠٥-٧را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺣﺎل ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻣﺎ را ــ
در ُﮐﻞ اﯾﻦ دوره ــ از ﻧﻈﺮ وﺣﺪت ،ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﺪاوم درﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺰاب ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ،از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ،ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪ ،از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ــ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎدﺗﻬﺎ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ-روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮﻫﺎ ،و ﻏﯿﺮه ــ
ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و
ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﻃﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ
ٔ
وﻗﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن داده ﺷﺪ ،اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ُرخ ﻧﺪاد.از  ١٩٠٣ﺗﺎ ) ١٩٠٧رﺳﻤﺎً از  ١٩٠٥ﺗﺎ  (١٩٠٦ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻧﺸﻌﺎب در ﺻﻔﻮﻓﺶ ،ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درون ﺣﺰﺑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم

ﮐﻨﮕﺮه اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ(.
ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ )ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺳﻮم ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ،
ٔ
ٔ
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ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻧﺸﻌﺎب ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ،ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺰاب ،ﻗﺎدر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از دورۀ آزادی ﻣﻮﻗﺖ ،ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻣﮑﺮ ِ
اﺗﯿﮏ ﻣﻄﻠﻮب ،ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﺣﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ در ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد
اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﺎزد.
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻨﺮا ،ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ،ﻧﻪ در ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ-روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮ و ﻧﻪ ﮐﺎدت ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب دوم ــ در
ﻋﻤﻞ ــ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ ،و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ
ِ
ﻫﻤﻪ اﺣﺰاب
وﺳﯿﻊﺗﺮ ،و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوﻣﺎی دوم را ﮐﻪ ٔ
در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ – آﯾﺎ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ،ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از وﺣﺪت ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻰ ﺑﻴﻦ ﺣﺰب ﻣﺎ و ﮔﺮوﻫﺶ در
دوﻣﺎ ٣را ﺑﻨﻤﺎﻳﺶ ﻧﮕﺬاﺷﺖ؟
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ وﺣﺪت ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺛﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ
را ﺑﻪ ﺣﺰبﻣﺎن آورد؟ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮنِ ﺣﺮﻓﻪای ــ ﮐﻪ اﯾﺴﮑﺮا در ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ــ
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﻣﺎ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺰب داﺷﺘﻪ،
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﮔﺮوه ،ﻣﺜﻼ در ﮐﻨﮕﺮۀ ﻟﻨﺪن ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،ﺗﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﻮق را درﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﻋﻀﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﺰب و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن
ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻫﺴﺖ ،ﻛﺎر ﻛﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﭘﯿﺮوزی آﻧﻬﺎ ﻣﺪﯾﻮن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات را
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺪﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدیِ ﻋﯿﻨﯽ ،از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ــ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ــ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪون وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮط  ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﺑﺎزﯾﭽﻪ ،ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ و ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی اﻋﻼﻧﺎت ﻣﺤﺾ ﺑﺸﻮد» .ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﮑﺮراً ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻗﺮارﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ ،ﻣﻨﻔﮏ از راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ "ﻃﺒﻘﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ راﺳﺘﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد" ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺪﺷﺪن در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدﻣﺎن زﻧﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﮑﻤﮏ اَﺷﮑﺎل ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد .در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩٠٠ﺗﺎ  ۱۹۰۵ﺑﺮ روﺳﯿﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮی
ﺑﺠﺰ اﯾﺴﮑﺮا ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات« ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺴﺎزد .آن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺮﻓﻪای ،ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺋﯽ روﺳﯿﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ،ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت زﻣﯿﻨﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ــ ﮐﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻨﮓ
"ﻣﺤﺎﻓﻞ" ﺳﺎلﻫﺎی  ١٩٠٢ﺗﺎ  ۱۹۰۵ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ــ ﺑﯽاﺛﺮ ﺳﺎزد .ﺑﻌﻼوه ،ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪاى ﮐﻪ زﻣﺎنش ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻣﺒﺎرزاﺗﻰ ﺟﻨﺒﺶ اﻏﺮاق ﺷﺪه ﺑﻮد ــ آﻧﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻧﺰﻣﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦِ اﻧﺠﺎم
ﺻﺤﯿﺢ آن وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ ــ ﻧﻤﻰﺗﻮان اﻫﻤﯿﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮد.
ﻣﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ِ
ﺗﻨﮓ ﻣﺤﺎﻓﻞ دورۀ اﯾﺴﮑﺮای ﻗﺪﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدم )ﺑﺎ ﺷﺮوع اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎرۀ  ،٥١در اواﺧﺮ  ،١٩٠٣اﯾﺴﮑﺮا
ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮﯾﺴﻢ ﭼﺮﺧﯿﺪ و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ "ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻤﯽ اﯾﺴﮑﺮای ﻗﺪﯾﻢ را از اﯾﺴﮑﺮای ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ" – ﮐﻠﻤﺎت
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ در ﺟﺰوهای ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ اﯾﺴﮑﺮای ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﺣﯿﮥ
ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ اﻣﺮوز ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .ﺟﺰوهﻫﺎی »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« و »ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ،دو ﮔﺎم
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺠﺎدﻻت داغ و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺗﻠﺦ و وﯾﺮاﻧﮕﺮى را ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺎرج
ﺑﻪ ﭘﺲ« ﮐﻪ در
ٔ
از ﮐﺸﻮر ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯽﺷﮏ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ زﯾﺎدی دارد .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻮان و ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ،در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ]روﺳﯿﻪ[ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد .ﺑﯽﺷﮏ ،رﻫﺒﺮان ﻛﻨﻮﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﻌﻠﯽ در
روﺳﯿﻪ ،ﻧﺎﭼﺎراً از ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺴﺴﺖ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺐ ﻏﯿﺮﻣﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﻔﻠﯽ و
دﻋﻮاﻫﺎی ﻣﺤﻔﻠﯽ را از ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﺑﺪور ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،در دورۀ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ
ﻓﻘﻂ وﺳﻌﺖﯾﺎﺑﯽ ﺣﺰب از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺷﺪن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺋﯽ ،در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮدهای ﻋﻠﻨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ٔ
ﭘﺲﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی روﺣﯿﮥ ﻣﺤﻔﻠﯽ را ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎزد .و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان را ﮐﻪ
ﺑﻄﻮر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﮐﻪ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،١٩٠٥ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻤﺤﺾ ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪنِ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﻬﺎ در ﻧﻮواﯾﺎ ژﯾﺰن ،٤اﻋﻼن ﺷﺪ  -ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد؛ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﻋﻤﻞ از ﺳﺒﻚﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻔﻠﯽِ ﻗﺪﯾﻤﯽ ــ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺷﺎن
ﺑﺴﺮآﻣﺪه ﺑﻮد ــ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﮔﺴﺴﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻠﻪ" ،ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﺴﺮآﻣﺪه ﺑﻮد" ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدنِ روﺣﯿﮥ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻫﻤﯿﺖ آن را ﺑﺎﯾﺪ در
ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋۀ دورۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻞ در اﯾﺎ ِم ﺧﻮدﺷﺎن ﺿﺮوری ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮏ
ﮐﻠﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﯿﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺗﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ّ

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺠﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.

و ﻣﺤﺎﻓﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻨﻴﺪه و ﺑﺴﺘﻪ اى ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺮدم را ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ــ و اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی دوﺳﺘﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ــ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺿﺮوری در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان در روﺳﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﻣﺘﺤﺪﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ،اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ،و ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽِ ﺳﻔﺖوﺳﺨﺖ" ،ورای دﺳﺘﺮس" اﺗﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺿﺮورﺗﺎً ﻣﺤﺎﻓﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ و ﻫﯿﭻ
ﻣﻌﯿﻦ ،درکﺷﺎن از
اﺗﻮرﯾﺘﻪای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺰب در روﺳﯿﻪ ،ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺷﺎن ﻧﺒﻮد؛ و ﻟﺬا اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺮﺣﻠﮥ ّ

وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﺪۀ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﻫﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ درک ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺰب ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ُﮐﻞ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ،اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .اﻣﺮوز ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮﺿﻮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻞ واﻗﻌﺎً در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﮥ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در آن زﻣﺎن ،آﻧﻮﻗﺖ ﮐﻪ
ِ
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺷﺎن را ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﺮﻓﺎً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺣﻞ ﺷﻮد.

) Novaya Zhizn ٤بمعنی زندگی جديد( اولين روزنامه علنی بلشويکھا بود که از  ٢٧اکتبر تا  ٣دسامبر  ،١٩٠٥در سن
پترزبورگ منتشر میشد .لنين در بدو بازگشتش به روسيه )اوايل نوامبر  (١٩٠٥سردبيری آنرا را بعھده گرفت.
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ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﭘﺎرووس اﯾﺴﮑﺮای ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺨﺎﻃﺮ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﺨﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد و ﭘﺲ
از آن واﻗﻌﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ آﺷﺘﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد .اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﭘﺲ از ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ و ﺑﯿﺎنِ آن،
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در درک ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن زﻣﺎن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻻً ،آﻧﻤﻮﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﯿﺎری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﺑﺘﻮان
ﺑﺎره ﻗﺪرت ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﺤﻔﻞ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ،ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻔﺮاﻣﻮﺷﯽ
در ٔ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻏﺮاق ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه ،از ﺣﻖ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد دﻓﺎع
ﮐﻨﻨﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ ﮐﺎری
ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮایﺷﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد.
ِ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻇﺎﻫﺮاً ﺟﺰﺋﯽ ،در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﻫﻤﺎنﻣﻮﻗﻊ )در ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟( ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ
اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎر و ﺟﻨﺒﺶ
آﻏﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ،در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏٔ ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪا ،آژﯾﺘﺎﺳﯿﻮن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﮕﺬارد .ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﺟﺮات ﺑﻌﺪی ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎل
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد .اﻣﺎ در آن زﻣﺎن ،ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ
ٔ
ﮐﻠﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﻚ ــ در ﻣﺠﻤﻮع ــ ﺑﻮد.
ﮐﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل و اﻫﺪاف ﭘﺎﯾﻪایِ ّ
اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﺷﺎن را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﻚ را در ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد؛ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽِ
ٔ
ِ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽِ ﮔﺴﺘﺮده ،در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد
ﺷﺎﻟﻮده ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﻞﺷﺪﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ٔ
آوردﻧﺪ.
ِ
ﺑﺤﺚ ادﺑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ روی دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ .ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ در اﯾﺴﮑﺮا در  ،۱۹۰۴درﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺶ دو ﮔﺎم ﺑﻪ ﭘﺲ ،ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ اﻋﻼم
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼف دارد .ﻣﻦ ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ آن اﻇﻬﺎرات دادم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮل
ٔ

)ﺑﺠﺰ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ در روزﻧﺎﻣﮥ وﭘﺮﯾﻮد ٥در ژﻧﻮ( و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﮑﺮار ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻓﻬﺎ در ادﺑﯿﺎت ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ .ﻋﻠﺖ ﭘﺎﺳﺦ
ِ
ﻋﺒﺎرات ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺘﻦ و ﺑﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت وﯾﮋهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪان
ﻧﺪادﻧﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﺻﺮﻓﺎً ﺧﺮده ﮔﯿﺮی ﺑﺮ
زﻳﺮﮐﺎﻧﻪ و دﻗﯿﻖ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم.
روﺣﯿﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺰوه »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« را ــ ﮐﻪ در ﻣﺎرس  ١٩٠٢ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ــ ﻧﺎدﯾﺪه
ﺑﻌﻼوه ،او ﻣﺤﺘﻮای ﻛﻠﯽ و
ٔ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﺰب )ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﺗﻨﻄﯿﻢ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ اﯾﺴﮑﺮا ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد( در
ژوﺋﻦ ﯾﺎ ژوﺋﯿﮥ  ١٩٠٢ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ راﺟﻊ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ
اﻋﻀﺎی ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ اﯾﺴﮑﺮا ﺑﻮد )ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﮥ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻃﺮح ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼن ﺑﻮد ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮل دﻗﯿﻖﺗﺮ از ﻓﺮﻣﻮل
ﮐﺎرﮐﻦ ﺑﻄﻮرﻋﺎم ﺑﻮد؛ روی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،و ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﺎت ُ
اﺻﺮارم ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﺧﺼﻠﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻧﺎب در ﺣﺰب ﺑﻮد(.
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺧﺘﻼف اﺻﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« و ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻨﮕﺮۀ دوم
)اوت  (١٩٠٣ﻣﺎرﺗﯿﻨﻒ ،ﮐﻪ آﻧﺰﻣﺎن اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در
) Vperyod ٥به معنی به پيش( يک ھفتهنامۀ زيرزمينی بود که توسط بلشويکھا از دسامبر  ١٩٠٤تا ماه مه  ١٩٠٥در ژنو
انتشار يافت.
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ﻫﻤﻪ اﯾﺴﮑﺮاﺋﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﺷﺎن را ﺑﺎ او ــ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در »ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ،دو
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد .آﻧﻤﻮﻗﻊ ٔ
ﮔﺎم ﺑﻪ ﭘﺲ« ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ــ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه در اﺳﺎس ﺑﯿﻦ اﯾﺴﮑﺮاﺋﯿﺴﺖﻫﺎ و
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪﺷﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﺸﺘﺮك در »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« و ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﮐﻨﮕﺮۀ دوم ﻧﯿﺰ ﻣﻦ اﺑﺪا ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮدم را ــ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« آﻣﺪه ــ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮم ،و
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای" ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ،ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ اﺻﻮل وﯾﮋهای ﺑﺴﺎزم.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ – و از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﻘﻞ ﺷﺪه – اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺐ
اﻓﺮاﻃﯽ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻼف ﺳﺮدرﮔُ ﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎز ﮐﺮد
)ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت ﮐﻨﮕﺮۀ دوم »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات روﺳﯿﻪ« ،در  ،١٩٠٣ژﻧﻮ  .(١٩٠٤ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺎ درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺴﯿ ِﺮ ﻋﻤﻞﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﺪﻟﯽِ ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﻏﻠﻂ
ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ» :ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟«
ِ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻨﺮا ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺰوه »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« در
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﺴﮑﺮای ﺟﺪﯾﺪ )دو ﺳﺎل( ﺑﺎزﭼﺎپ ﻧﺸﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﻦ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﭘﻠﺨﺎﻧﻒ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽدﻫﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﯿﻠﯽ از اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﯽ ــ ﺑﺎ ارﺟﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ آن ــ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
دوﻣﯿﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺒﺎرزۀ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎری ،ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻢ راﺟﻊ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻏﻠﻂ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و از اﯾﻨﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺤﺎت »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ِ
زﯾﺎد ﻣﺒﺎرزۀ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﻣﻦ از ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ
ِ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ دﻓﺎع ﮐﺮدهام ،و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را در ﺟﺰوات ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ــ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻢ ــ
از آﻧﺰﻣﺎن ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادهام.
ِ
اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻨﮕﺮه
ﺻﺮﻓﺎً ﮐﻨﮕﺮۀ ﻟﻨﺪنِ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات روﺳﯿﻪ و
ٔ
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ِ
اﺻﻞ درﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﺻﻒ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ ﺗﺮﯾﺪﯾﻮﻧﯿﻮﻧﯽ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺰب اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﺮدن اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺰب و ﭘﯿﻮﻧﺪزدنﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺰب
ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪا ،آژﯾﺘﺎﺳﯿﻮن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺎ ،ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻣﺼﺮاﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد؛
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ٔ
ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﻘﻂ "ﺗﺎﯾﯿﺪی" ﺑﺮای ﻧﻈﺮات ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،و ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ از
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ اﺧﺮاج ﮐﻨﯿﻢ.
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