گرايش قھقرائی در سوسيال دمکراسی روسيه
ھيئت تحريريۀ رابوچايا ميسل ضميمۀ جداگانهای ھمراه با رابوچايا ميسل )سپتامبر (١٨٩٩
منتشر کرده است ،که )از طرف ھيئت تحريريه( ھدف آن »رفع ابھامات و پندارھای غلطی که
در مورد گرايش رابوچايا ميسل )مانند »کناره گيری از سياست« ما( وجود دارد« ،تعيين گشته
است .ما بسيار خرسنديم که باالخره رابوچايا ميسل مسائل برنامهای را پيش می کشد ،که
تاکنون سعی در چشم پوشی از آنان می کرده است ،ليکن ما شديداً برعليه اين گفته که
»رابوچايا ميسل گرايش کارگران مترقی روسيه است«)ھمانطوری که ھيئت تحريريه در مقالۀ
فوق متذکر شده( معترضيم .در حقيقت ،اگر رابوچايا ميسل می خواھد آن راه منظور شده )و
تاکنون فقط منظور شده( در آن نشريه را بپيمايد ،اين بدين معنی است که برنامه تنظيم شده از
طرف پايه گذاران سوسيال دمکراسی روسيه ،برنامهای که تا اين تاريخ تمام سوسيال
دمکراتھای فعال در روسيه طرفدار آن بودهاند ،را به اشتباه درک کرده ،و نيز بدين معنی است
که او نسبت به سطح رشد تئوريک و عملی ای که تا به حال به وسيلۀ سوسيال دمکراسی
روسيه به دست آمده ،گامی به عقب برمی دارد.
گرايش رابوچايا ميسل در مقالۀ اصلی ضميمۀ جداگانه تحت عنوان »واقعيت ما« )به امضای:
ر.م (.که ما می بايستی مفصال آن را تحليل کنيم ،به تفصيل بيان شده است.
از ھمان آغاز مقاله مشاھده می شود که ر.م .توصيف کاذبی را از »واقعيت ما« عموماً ،و از
جنبش طبقۀ کارگر ما خصوصاً ،به دست می دھد ،که او درک بی نھايت محدودی را از جنبش
طبقۀ کارگر بيان داشته و به چشم پوشی نسبت به اشکال عاليتری از آن جنبش ،که تحت
رھبری سوسيال دمکراتھای روسيه پا به عرصه نھاده است ،تمايل دارد .ر.م .مشخصا ً در
آغاز مقالهاش می گويد »جنبش طبقۀ کارگر ما در درون خود نطفهھای متنوع ترين اشکال
تشکيالتی« ،از مجمعھای اعتصابی گرفته تا انجمنھای علنی )که قانونی ھستند( ،را دارا می
باشد.
خواننده محيرانه می پرسد »فقط ھمين؟« .مطمئنا ً ر.م .می بايستی متوجه بعضی اشکال
عاليتر ،و پيشرفته تر تشکيالت جنبش طبقۀ کارگر در روسيه شده باشد! از قرار معلوم او نمی
خواھد متوجه اين موضوع گردد ،زيرا در صفحۀ بعد ،او ادعای خود را ھنوز به شيوۀ برجسته
تری تکرار می کند»:وظايف جنبش در لحظۀ کنونی ،آرمان واقعی طبقۀ کارگر روسيه« از نظر
او »تنزل دادن خود به اصالح وضعيت کارگران به وسيلۀ تمام طرق ممکنه می باشد« ،و با
اين وجود تنھا طريقۀ برشمرده ،مجامع اعتصابی و انجمنھای علنی می باشند! بنابراين چنين
به نظر می رسد که جنبش طبقۀ کارگر روسيه خود را به انجمنھای اعتصابی و علنی تنزل می
دھد! ولی اين دروغ محض است! از بيست سال پيش ،جنبش طبقۀ کارگر روسيه تشکيالتی
بس وسيع تر بنا نھاد ،و اھداف جامع تر )که در ذيل به جزئيات آن اشاره خواھد شد( ،در
مقابل خود قرار داد .جنبش طبقۀ کارگر روسيه تشکيالتی ھمچون دستجات مبارزۀ سن
پيترزبورگ) (١و کيف) ،(٢اتحاديۀ کارگران يھودی) ،(٣و غيره را بنيان نھاد .ر.م .می گويد
طبقۀ کارگر يھودی »کاراکتر سياسی ويژهای« را دارا بوده و موردی است استثنائی .ولی اين
نيز دروغی بيش نيست؛ زيرا اگر اتحاديۀ کارگران يھودی چيز »ويژهای« می بود ،به تعدادی
از سازمانھای روسيه نمی پيوست که حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه را تشکيل دھد.
بنيان گذاری اين حزب بزرگترين گام جنبش طبقۀ کارگر روسيه در پيوندش با جنبش انقالبی
روسيه می باشد .اين گام نشان می دھد که جنبش طبقۀ کارگر خود را به انجمنھای اعتصابی و

علنی تنزل نمی دھد .چگونه ممکن است که سوسياليستھای روسی که رابوچايا ميسل را به
رشتۀ تحرير می آورند نمی خواھند اين گام و اھميت آنرا شناخته و درک نمايند؟
اين بدين سبب است که ر.م .از آنجائی که اھداف سياسی طبقۀ کارگر روسيه را نمی فھمد،
رابطۀ جنبش طبقۀ کارگر روسيه را با سوسياليسم و جنبش انقالبی درون روسيه درک نمی
نمايد .ر.م .می نويسد»:مشخصه ترين شاخص گرايش جنبش ما ،البته ،درخواستھای پيش
گذاردۀ کارگران است« .ما می پرسيم :به چه مناسبت خواستهھای سوسيال دمکراتھا و
سازمانھای سوسيال دمکراتيک شاخص جنبش ما قرار نگرفتهاند؟ به چه مناسبتی ر.م.
خواستهھای کارگران را از خواستهھای سوسيال دمکراتھای روسيه مجزا می نمايد؟ ر.م .در
تمام طول مقالهاش اين تجزيه را به ھمان گونه که عموما ً سردبيران رابوچايا ميسل در ھر
شمارۀ نشريه شان می کنند ،انجام می دھد .برای اينکه ما اين اشتباه رابوچايا ميسل را
توضيح دھيم الزم است که مسئلۀ کلی رابطۀ سوسياليسم و جنبش طبقۀ کارگر را روشن
نمائيم .در آغاز ،سوسياليسم و جنبش طبقۀ کارگر به صورت جدا از يکديگر در کليۀ
کشورھای اروپائی وجود داشتند .در حاليکه سوسياليستھا جدا از جنبش طبقۀ کارگر قرار
داشتند ،و نظرات انتقادی خود را نسبت به سرمايه داری معاصر ،سيستم اجتماعی بورژوائی
تنظيم نموده و خواستار تعويض اين سيستم با سيستمی عاليتر ،سيستمی سوسياليستی بودند،
کارگران عليه سرمايه داران مبارزه می کردند و اعتصابات و اتحاديهھای خويش را متشکل
می ساختند .جدائی جنبش طبقۀ کارگر و سوسياليسم ضعف و عقب ماندگی ھر کدام را دامن
می زد :تئوريھای سوسياليستی بدون پيوند با مبارزۀ کارگران چيزی بجز نظرات تخيلی
نبودند ،آرزوھای خوشی که بر زندگی واقعی تأثيری نداشت؛ جنبش طبقۀ کارگر به صورت
خرده ،از ھم گسيخته و بی آنکه اھميت سياسی ای به دست بياورد باقی ماند ،و از علم
پيشرفتۀ زمان خود بھرهای نبرد .بدين دليل ،در تمام کشورھای اروپائی ،ما پيوسته ميل
فزايندهای را برای پيوند سوسياليسم با جنبش طبقۀ کارگر در يک جنبش واحد سوسيال
دمکراتيک مشاھده می کنيم .زمانی که اين پيوند به وقوع بپيوندد مبارزۀ طبقاتی کارگران
شکل مبارزۀ آگاھانۀ پرولتاريا را برای رھائی از استثمار طبقات مالک به خود می گيرد ،و به
شکل عاليتری از جنبش سوسياليستی کارگران – حزب مستقل سوسيال دمکراتيک طبقۀ کارگر
تکامل می يابد .کارل مارکس و فردريش انگلس با جھت دھی سوسياليسم به سوی پيوند به
جنبش طبقۀ کارگر بزرگترين خدمات خويش را انجام دادند :آنان آن تئوری انقالبی را که لزوم
اين پيوند را روشن می ساخت به وجود آورده و به سوسياليستھا وظيفۀ سازماندھی مبارزۀ
طبقاتی پرولتاريا را محول نمودند.
دقيقا ً اين ھمان پروسهای است که در روسيه اتفاق افتاد .در روسيه نيز ،سوسياليسم که مدت
مديدی است وجود دارد ،برای چندين دھه ،در خارج از مبارزۀ کارگران برعليه سرمايه داران،
خارج از اعتصابات کارگران و غيره قرار داشته است .از يکسو ،سوسياليستھا تئوری مارکس
را درک نکرده و می پنداشتند که به روسيه نمی خورد؛ و از ديگر سو ،جنبش طبقۀ کارگر در
شکل جنينی خالص خود باقی ماند .زمانی که اتحاديۀ کارگران روسيۀ جنوبی در سال  ١٨٧۵و
اتحاديۀ کارگران روسيۀ شمالی در سال  ١٨٧٨پديدار گشتند ،اين تشکيالت کارگری طريقی را
که از طرف سوسياليستھای روسيه انتخاب گرديده بود ،نگزيدند؛ اينان برای مردم خواھان
حقوق سياسی بودند ،می خواستند مبارزهای را برای به دست آوردن آن حقوق سازمان دھند،
ولی در آن موقع سوسياليستھای روسيه به غلط مبارزۀ سياسی را انحرافی از سوسياليسم می
پنداشتند .به ھر حال سوسياليستھای روسی ،به تئوريھای عقب مانده و اشتباه آميز خود
نچسبيدند .آنان به پيش رفتند ،آموزشھای مارکس را قبول نموده ،و تئوری سوسياليسم

کارگری ای را که به شرايط روسيه منطبق باشد – تئوری سوسيال دمکراتھای روسيه –
تدوين نمودند .بنيان نھادن سوسيال دمکراسی روسيه خدمت بزرگی بود که از طرف گروه
آزادی کار ،پلخانف ،اکسلرد و رفقايشان* انجام گرفت .از زمان بنيان گزاری سوسيال
دمکراسی روسيه ) (١٨٨٣جنبش طبقۀ کارگر روسيه – در ھر تبلور وسيعترش – در کوشش
خود برای پيوند به سوسيال دمکراتھای روسيه ،به آنان نزديک تر گرديده است .برای چنين
پيوندی بنيان گزاری حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه )در بھار  (١٨٩٨بزرگترين گامی
بود که به جلو برداشته شد .در حال حاضر وظيفۀ اساسی سوسيال دمکراتھای روسيه و تمام
کارگران آگاه روس ،ھمانا تحکيم اين پيوند ،متشکل نمودن و استحکام حزب کارگری سوسيال
دمکرات می باشد .آن کسی که خواھان درک اين پيوند نيست ،آن کسی که سعی می نمايد به
نوعی خط فاصلی مصنوعی ميان جنبش طبقۀ کارگر و سوسيال دمکراسی در روسيه بکشد،
نه تنھا خدمتی انجام نداده ،بلکه به سوسياليسم کارگران و جنبش طبقۀ کارگر روسيه ضرر
می رساند.
باری – ر.م .می نويسد»:تا آنجائی که خواستهھای وسيع و خواستهھای سياسی مطرح است،
فقط در ميان بافندگان سن پترزبورگ  ...در  ١٨٩٧است که ما اولين مورد بسيار ضعيف
آگاھی کارگران خود را که چنين خواستهھای وسيع سياسی را به پيش می گذارند می توانيم
مشاھده نمائيم« .ما مجبوريم که دوباره متذکر گرديم که اين بدون ترديد ناصحيح است .در
انتشار چنين ادعائی ،ھيئت تحريريۀ رابوچايا ميسل ،اوال فراموش کردن تاريخ انقالبی روسيه
و جنبش طبقۀ کارگر را که برای يک سوسيال دمکرات نابخشودنی است ،و ثانيا ً ديد محدود
غيرقابل بخشايش خود را از آرمان کارگران ،برمال می سازد .کارگران روسی ،خواستھای
وسيعی را در اعالميۀ مه  ١٨٩٨گروه اتحاد مبارزۀ سن پترزبورگ در روزنامۀ سن
پترزبورگسکی رابوچی ليستوک و رابوچايا گازتا ،که آخری در سال  ١٨٩٨از طرف
سازمانھای پيشروی سوسيال دمکراتيک روسيه به عنوان ارگان رسمی حزب کارگری
سوسيال دمکرات روسيه شناخته شده بود ،به پيش کشيدند .رابوچايا ميسل با چشم پوشی از
اين حقايق ،به قھقرا رفته ،اين ايده را که از آن قشر پيشروی کارگری نبوده ،بلکه قشر
تحتانی و عقب ماندۀ پرولتاريا را نمايندگی می کند ،تماما ً مورد تصديق قرار می دھد )ر.م .خود
در مقالهاش اذعان می کند که اين نکته قبال به رابوچايا ميسل گوشزد گرديده است( .قشر
تحتانی پرولتاريا تاريخ جنبش انقالبی روسيه را نمی داند ،ر.م .ھم نمی داند .قشر تحتانی
پرولتاريا رابطۀ ميان جنبش طبقۀ کارگر و سوسيال دمکراسی را نمی فھمد ،ر.م .ھم آنرا نمی
فھمد .چرا چنين شد که کارگران روسيه در سالھای نود سازمانھای مخصوص خود را جدا از
سوسياليستھا ،آنطوری که در سالھای ھفتاد کرده بودند ،تشکيل ندادند؟ چرا آنان خواستهھای
سياسی خود را جدا از سوسياليستھا به پيش نمی کشيدند؟ ر.م .ظاھراً دليل را اين می پندارد
که »کارگران روسی ھنوز برای اين آمادگی ندارند«)صفحۀ  ۵مقالهاش( ،ولی اين توضيح
صرفا ً اثبات بيشتری است که ر.م .فقط سخنگوی قشر تحتانی پرولتارياست .قشر تحتانی
پرولتاريا ،در دوران جنبش سالھای نود ،از کاراکتر سياسی آن آگاه نبود .معھذا ،ھمه می دانند
)و ر.م .نيز خود از آن سخن می راند( که جنبش طبقۀ کارگر در سالھای نود اھميت سياسی
وسيعی به خود گرفت .و اين بدان دليل بود که کارگران پيشرو ،مانند ھميشه و ھمه جا،
کاراکتر آنرا تعيين می نمودند ،و از آنجائی که آمادگی و لياقت خود را برای خدمت به آرمان
* پيوند سوسياليسم روسی با جنبش طبقۀ کارگر روسيه از طرف يکی از رفقای ما ،در جزوۀ »پرچم سرخ در روسيه ،تاريخ
مختصری از جنبش طبقۀ کارگر روسيه« تحليل تاريخی شده است .اين جزوه به زودی از زير چاپ بيرون خواھد آمد] .جزوۀ
مذکور متعلق به ل .مارتف بود که در اکتبر  ١٩٠٠منتشر شد[.

طبقۀ کارگر نشان داده ،ثابت نمودند که قادر به جلب اعتماد تودهھا می باشند ،تودهھا از آنان
پيروی کردند .آن کارگران پيشرو سوسيال دمکرات بودند؛ حتی بسياری از آنان شخصا ً در
بحث و جدلھای ميان طرفداران نارودنايا وليا و سوسيال دمکراتھا که مشخصۀ گذار جنبش
انقالبی روسيه از سوسياليسم دھقانی و توطئه گرايانه به سوسياليسم طبقۀ کارگر می بود،
شرکت جستند .بنابراين قابل فھم است که چرا کارگران پيشرو خود را از سوسياليستھا و
انقالبيون در درون سازمانی مجزا جدا ننمودهاند .چنين جدائی ای در زمانی که سوسياليسم
خود را از جنبش طبقۀ کارگر جدا می کرد ،قابل درک و الزم بود .زمانی که کارگران پيشرو
سوسياليسم طبقۀ کارگر و سازمانھای سوسيال دمکراتيک را در برابر خود می ديدند ،آنگاه
چنين جدائی ای غيرممکن و بی معنی جلوه می نمود .پيوند کارگران پيشرو با سازمانھای
سوسيال دمکراتيک طبيعی و غيرقابل اجتناب بود .در نتيجۀ يک واقعيت عظيم تاريخی بود که
در سالھای نود دو جنبش اجتماعی ژرف در روسيه به ھم نزديک شدند :يکی ،يک جنبش
خودبخودی ،جنبشی عمومی در ميان طبقۀ کارگر ،و ديگری ،جنبش فکری اجتماعی واقع بر
بستر تئوری مارکس و انگلس ،و در جھت تئوری سوسيال دمکراسی.
از آنچه که در ذيل می آيد می توان مشاھده نمود که تا چه حد درک رابوچايا ميسل از مبارزۀ
سياسی ناقص است .در صحبت از وسعت خواستهھای سياسی ،ر.م .می نويسد»:برای اين که
کارگران بطور آگاه و مستقل بتوانند دست به چنين مبارزۀ سياسی ای زنند ،اھميت اساسی
دارد که اين مبارزات توسط خود سازمانھای کارگری انجام پذيرد ،که خواستهھای سياسی
کارگران توسط آگاھی کارگران از نيازھای مشترک سياسی شان و نيازھای آنی پشتيبانی
گرديده ]خوب توجه کنيد![ ،که اين خواستهھای خود سازمانھای ]صنف[ کارگران باشد ،که
متفقا ً به وسيلۀ خودشان تھيه گشته و به ابتکار ھمان سازمانھای طبقۀ کارگر به پيش کشيده
شود  ،«...در ادامه توضيح می دھد که خواستهھای فوری عمومی سياسی کارگران ،در حال
حاضر)!!( ،ھمان  ١٠ساعت کار در روز و استرداد تعطيالتی که به توسط قانون  ٢ژوئن
 ١٨٩٧ملغی شده ،می باشد.
ھنوز بعد از اين سردبيران رابوچايا ميسل متعجبند که چرا آنان متھم به کاره گيری از سياست
می شوند! به راستی ،آيا اين تنزل سياست به مبارزۀ اتحاديهھای صنفی بخاطر رفرمھای
منفرد ،کناره گيری از سياست نيست؟ آيا اين به دور ريختن اصول اوليۀ سوسيال دمکراسی
جھانی مبنی بر اينکه سوسيال دمکراتھا می بايستی برای متشکل نمودن مبارزۀ طبقاتی
پرولتاريا در احزاب مستقل سياسی طبقۀ کارگر کوشش نمايند که برای دمکراسی ،بمثابۀ
وسيلهای برای پرولتاريا که توسط آن بتواند قدرت سياسی را به دست گرفته و جامعۀ
سوسياليستی را بنا نھد ،مبارزه می نمايند ،نمی باشد؟ تحريف کنندگان اخير سوسيال
دمکراسی ما ھمۀ آن چيزھايی که برای سوسيال دمکراتھا عزيز است ،ھمۀ آن چيزھايی که به
ما حق می دھد جنبش طبقۀ کارگر را بمثابۀ جنبش جھانی – تاريخی تلقی کنيم ،با بی فکری
نامحدود و عجيبی به دور می ريزند .برای اينان تجربيات وسيع سوسياليسم اروپائی و
دمکراسی اروپائی که اساسی بودن کوشش در جھت تشکيل احزاب سياسی مستقل طبقۀ کارگر
را می آموزد ،اھميت ناچيزی دارد .برای اينان اھميت ناچيزی دارد که در طول يک راه تاريخی
دراز و دشوار ،جنبش انقالبی روسيه وصلت سوسياليسم و جنبش کارگری را ،وصلت ايده آل
ھای کبير اجتماعی و سياسی و مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا را سبب شده است .برای اينان ناچيز
می ماند که قشر پيشرو کارگران روسی پايۀ حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه را بنياد
نھادند .لعنت بر تمام اينھا! بگذاريد که خود را از وسايل ايدئولوژيک بيش از حد کلی و از
تجارب تاريخی بيش از حد دقيق و مشکل رھا سازيم – و بگذار فقط اتحاديهھای صنفی »برای

لحظۀ کنونی باقی بماند« )که امکان سازماندھی آن در روسيه تا به حال ،اگر اجتماعات قانونی
را به شمار نياوريم ،به ھيچ وجه به اثبات نرسيده است( ،بگذار که اين اتحاديهھای صنفی »با
ابتکار خودشان« خواستهھايشان را مطرح کنند ،خواستهھای »آنی« ،خواستهھايی برای
رفرمھای ناچيز و کوچک!! اين چه چيزی می تواند باشد ،بجز موعظۀ يک گرايش قھقرائی؟
واقعا ً چه چيزی ،بجز ترويج برای از بين بردن سوسياليسم!
و لطفا ً مالحظه کنيد که رابوچايا ميسل صرفا ً از اين ايده سخن نمی گويد که سازمانھای محلی
بايستی اشکال مبارزۀ محلی ،اھداف مشخص تبليغات ،روشھای تبليغاتی ،و غيره را روشن
کنند .ھيچ کس مخالفتی با اين ايده ندارد .سوسيال دمکراتھای روسيه ھيچگاه ادعايی ننموده-
اند که استقالل کارگران را در اين مورد مختل نمايد .ولی رابوچايا ميسل می خواھد اھداف
عظيم سياسی پرولتاريای روسيه را کامال به کنار گذارد و »برای لحظۀ کنونی« خود را
منحصراً به »نيازھای آنی« محدود نمايد .ھمواره تاکنون ،سوسيال دمکراتھای روسيه می
خواستهاند که از ھر نياز آنی استفاده نمايند ،و با تبليغ برای آن ،پرولتاريا را برای مبارزه
برعليه حکومت مطلقه به عنوان وظيفۀ فوری سازمان دھند .حال رابوچايا ميسل می خواھد
که مبارزۀ پرولتاريا را به مبارزهای ناچيز برای خواستهھای ناچيز محدود کند .ر.م .در حالی
که نيک می داند از نظريات مجموعۀ سوسيال دمکراسی روسيه عقب گرد می کند ،به کسانی
که رابوچايا ميسل را متھم می نمايند ،چنين جواب می دھد :گفته می شود که سرنگونی
تزاريسم ھدف فوری جنبش طبقۀ کارگر است .ر.م .می پرسد ،ولی از آن کدام جنبش طبقۀ
کارگر» ،جنبش اعتصاباتی؟ انجمنھای اعانۀ ھمگانی؟ محافل کارگری؟«)صفحۀ  ۵مقالهاش(.
من به اين سؤال اينگونه جواب می دھم :فقط برای خودت حرف بزن ،برای گروه خودت ،برای
قشر تحتانی پرولتاريای آن محلۀ معينی که نمايندگی آن را می کند ،ولی جرأت نکن که از
طرف کارگران پيشرو روسيه سخن گوئی! نمايندگان قشر تحتانی پرولتاريا اغلب درک نمی
کنند که مبارزه برای سرنگونی حکومت مطلقه فقط از طريق يک حزب انقالبی اعمال می
گردد .ر.م .ھم اين را درک نمی کند .ليکن ،کارگران پيشرو به اين امر آگاھند .نمايندگان عقب
مانده تر پرولتاريا اغلب نمی دانند که جنبش طبقۀ کارگر روسيه به مبارزۀ اعتصاباتی ،انجمن-
ھای اعانۀ ھمگانی و محافل کارگری محدود نمی گردد؛ جنبش طبقۀ کارگر روسيه مدتھاست
که کوشش نموده خود را در يک حزب انقالبی سازمان دھد و اين کوشش خود را در عمل
نشان داده است .ر.م .ھم ،اين را نمی داند .ولی کارگران پيشرو می دانند.
ر.م .کوشش می نمايد که عدم درک کامل خود را از سوسيال دمکراسی به عنوان يک درک
مشخص از »واقعيت ما« نشان دھد .بگذار که ايدهھای ايشان را دربارۀ اين مسئله از نزديک
بررسی کنيم.
ر.م .می نويسد»:تا آنجائی که خود مفھوم حکومت مطلقه در نظر است  ...ما سخن را به درازا
نمی کشيم ،و فرض می نمائيم که تمام کسانی که مخاطب ما ھستند درک بسيار دقيق و روشنی
از اين قبيل مسائل دارند« .ما به زودی مالحظه می کنيم که خود ر.م .درک بسيار نادقيق و
ناروشنی از اين قبيل مسائل دارد؛ اما بگذاريد که اول يک مطلب ديگری را خاطرنشان کنيم .آيا
در ميان کسانی که ر.م .مخاطب قرار می دھد ،کارگرانی ھم يافت می شوند؟ البته که يافت می
شوند .و اگر اين چنين است ،اينان از کجا بايستی درک دقيق و روشنی از حکومت مطلقه را
کسب کنند؟ بديھی است که اين خود در عام وسيع ترين و سيستماتيک ترين ترويج ايدهھای
آزادی سياسی را طلب می نمايد؛ آنچنان تبليغی ضروری است که ھر گونه تبلور مشخص
وحشی گری پليس و ستمی که از طرف دستگاه اداری اعمال می گردد را با »فھم دقيقی« از
حکومت مطلقه )در اذھان کارگران( مرتبط گرداند .اين کار به نظر می رسد که بسيار ابتدائی

است .اما اگر اين کار ابتدائی است ،آيا با ترويج و تبليغ صرفا ً محلی برعليه حکومت مطلقه
می توان موفقيتی به کف آورد؟ آيا اساسا ً ضروری نيست که چنين تبليغ و ترويجی را در
سراسر روسيه به دور يک فعاليت واحد برنامه ريزی شده سازمان داد ،و در فعاليت يک حزب
واحد متشکل نمود؟ پس چرا ر.م .متذکر نمی شود که وظيفۀ ترويج و تبليغ سيستماتيک بر
ضد حکومت مطلقه يکی از اھداف فوری جنبش طبقۀ کارگر روسيه است؟ فقط بدين خاطر
است که خود وی نادقيق ترين و ناروشن ترين درک را از وظايف جنبش طبقۀ کارگر روسيه و
سوسيال دمکراسی روسيه دارد.
ر.م .ادامه داده و توضيح می دھد که حکومت مطلقه عبارت است از يک »قدرت فردی«
مافوق )بوروکراسی ای که مانند سربازان مشق و تعليم ديده( و يک »قدرت اقتصادی« مافوق
)منابع مالی( .ما به جوانب »نادقيق« اين توضيح )که خيلی ھم »نادقيق« است!( نمی پردازيم،
و از اين مسائل می گذريم و به نکتۀ اصلی می پردازيم:
ر.م .از سوسيال دمکراسی روسيه می پرسد» ،و بنابراين ،آيا آنچه که در حال حاضر به
کارگران روسی در مورد اولين و فوری ترين وظيفۀ سازمانھای )جنينی( کنونی شان گفته می
شود ،سرنگونی اين قدرت فردی و تسخير اين قدرت اقتصادی نيست؟ )ما حتی از انقالبيونی
که معتقدند که اين وظيفۀ حوزهھای کارگران پيشرو است ،حرفی نمی زنيم(«.
با حيرتی فراوان چشمان خود را می ماليم و اين قطعۀ ھيبت انگيز را دوباره و سه باره می
خوانيم .حتما ً می بايستی اشتباه کرده باشيم! ولی نه ،اشتباھی در کار نيست .ر.م .در واقع نمی
داند که منظور از سرنگونی حکومت مطلقه چيست .قبول اين واقعيت گران می آيد ،ولی
واقعيت دارد .آيا ھنوز ھم پس از اينکه ر.م .گيجی خود را در عقايد برمال کرده ،مشکل است
که اين واقعيت را قبول نمود؟
ر.م .به دست گرفتن قدرت به وسيلۀ انقالبيون را با سرنگونی حکومت مطلقه به دست
انقالبيون عوضی گرفته است.
انقالبيون قديمی روسی )نارودنايا وليا( سعی نمودند که قدرت را از طريق يک حزب انقالبی به
دست گيرند .آنھا فکر می کردند که با به دست گرفتن قدرت ،حزب »قدرت فردی« حکومت
مطلقه را »سرنگون می کنند« ،بدين معنی که ،بجای رؤسای دولتی ،مأمورين خود را
جايگزين نمايند» ،کسب قدرت اقتصادی« ،بدين معنی بود که تمام ابزار مالی دولت را به دست
خود گرفته و انقالب اجتماعی را به پيش می برند .اگر بخواھيم عبارات ناھنجار ر.م .را
استفاده کنيم ،در واقع اعضای )قديمی( نارودنايا وليا سعی نمودند »قدرت فردی حکومت
مطلقه را سرنگون ساخته و قدرت اقتصادی را به دست گيرند« .سوسيال دمکراتھای روسيه
قاطعانه عليه اين تئوری انقالبی موضع گرفتهاند .پلخانف قاطعانه اين موضوع را در مقاالت
خود» ،سوسياليسم و مبارزۀ سياسی« ) (١٨٨٣و »اختالفات ما« ) ،(١٨٨۵مورد انتقاد قرار
داده ،وظايف انقالبيون روسی را – که ايجاد حزب انقالبی طبقۀ کارگر که ھدف فوری آن بايد
سرنگونی حکومت مطلقه باشد ،متذکر گرديده است .مفھوم سرنگونی حکومت مطلقه چيست؟
بخاطر آنکه اين مسئله را به ر.م .توضيح دھيم ،ما می بايستی بدين سؤال پاسخ گوئيم:
حکومت مطلقه چيست؟ حکومت مطلقه )استبداد ،سلطنت نامحدود( شکلی از حاکميت است که
تمام قدرت عالی کامال و بطور بخش ناپذيری در دست پادشاھی مستبد ،تزار ،قرار دارد .تزار
قوانين را وضع می کند ،مأمورين را می گزيند ،درآمد ملی را جمع آوری کرده و آنرا بدون
ھيچگونه شرکت مردم در قانونگزاری و يا در کنترل قوۀ مجريۀ دولتی تقسيم می نمايد.
بنابراين حکومت مطلقه ،يعنی قدرت مطلق مأمورين دولتی و پليس و عدم وجود ھر گونه
حقوقی برای مردم .مجموعۀ مردم از اين فقدان حقوق ستم می کشند ،اما طبقات غنی )به ويژه

مالکان ثروتمند و سرمايه داران( نفوذ پرقدرتی بر بوروکراسی حاکم اعمال می نمايند .طبقۀ
کارگر ستمی دوگانه می کشد :ھم از فقدان حقوقی که کليۀ مردم روسيه ھم از آن رنج می
برند ،و ھم از ظلم و تعدی که توسط سرمايه داران ،که دولت را در خدمت منافع خويش گرفته-
اند ،به آنان روا می گردد.
مقصود از سرنگونی حکومت مطلقه چيست؟ اين بدين مفھوم است که تزار از قدرت مطلقۀ
خود کناره جويد؛ به مردم آن حقوقی واگذار شود که نمايندگان خود را برای قانونگزاری،
برای نظارت بر اعمال مأمورين دولتی ،برای نظارت بر جمع آوری و خرج درآمدھای دولتی
انتخاب نمايند .اين نوع حکومت ،که در آن مردم در بخشھای مقننه و مجريه شرکت می
نمايند ،شکل مشروطه حکومت است )قانون اساسی = قوانينی که بر مبنای آن نمايندگان مردم
در بخشھای مقننه و مجريۀ حکومت شرکت می کنند( .بنابراين ،سرنگونی حکومت مطلقه به
معنی تعويض شکل مطلقۀ حکومت ،به وسيلۀ شکل مشروطۀ حکومت می باشد .بنابراين،
برای سرنگونی حکومت مطلقه» ،سرنگونی قدرت فردی و به دست آوردن قدرت اقتصادی«
الزم نبوده ،اما ضروری است که حکومت تزاری را مجبور به کناره گيری از قدرت نامحدود
کرده و زمسکی سابور* نمايندگان مردم برای تدوين قانون اساسی )»برای به دست آوردن يک
قانون اساسی دمکراتيک« ]قانون اساسی برای مردم ،که در جھت منافع مردم تدوين شده[،
ھمانطوری که در طرح برنامۀ سوسيال دمکراتھای روسيه که در سال  ١٨٨۵به وسيلۀ گروه
آزادی کار منتشر شده است آمده( تشکيل گردد.
چرا می بايستی سرنگونی حکومت مطلقه اولين وظيفۀ طبقۀ کارگر روسيه باشد؟ بدين دليل که
طبقۀ کارگر قادر نيست تحت حکومت مطلقه مبارزۀ خود را وسيعا ً به پيش برد ،موقعيت ثابتی
در امور اقتصادی و يا سياسی به دست آورد ،سازمانھای تودهای بی نقصی تشکيل داده و
پرچم انقالب اجتماعی را برای تودهھای زحمتکش مردم برافراشته و به آنان بياموزد که
بخاطر آن مبارزه نمايند .مبارزۀ قطعی تمام طبقۀ کارگر برعليه بورژوازی فقط در زمانی که
آزادی سياسی وجود دارد امکان پذير می باشد ،و ھدف نھايی مبارزه برای پرولتاريا به دست
گرفتن قدرت سياسی و تشکيل جامعۀ سوسياليستی است .فتح قدرت سياسی به وسيلۀ
پرولتاريای متشکلی که يک آموزش مبارزاتی طوالنی را ديده واقعا ً ھمان »سرنگونی قدرت
فردی و بدست آوردن قدرت اقتصادی« حکومت بورژوازی است؛ اما سوسيال دمکراتھای
روسيه ھيچگاه اينگونه به دست گرفتن قدرت را وظيفۀ فوری کارگران روسيه قرار ندادهاند.
سوسيال دمکراتھای روسيه ھمواره معتقد بودهاند که فقط در شرايط آزاديھای سياسی ،زمانی
که مبارزۀ طبقاتی وسيع درگير است ،طبقۀ کارگر روسيه می تواند سازمانھايی به وجود آورد
که پيروزی نھايی سوسياليسم را مسجل گردانند.
ولی چگونه طبقۀ کارگر روسيه حکومت مطلقه را سرنگون می سازد؟ سردبيران رابوچايا
ميسل حتی گروه آزادی کار را که بنيان گذار سوسيال دمکراسی است و در برنامهاش متذکر
گرديده که »مبارزه برعليه حکومت مطلقه حتی برای آن حوزهھای کارگری که نطفهھای حزب
طبقۀ کارگر آتی روسيۀ را تشکيل می دھند امريست واجب« ،به مسخره گرفتهاند .از نظر
رابوچايا ميسل )شمارۀ  ٧و مقالۀ مورد نظر را نگاه کنيد( اين امر مضحک به نظر می رسد:
سرنگونی حکومت مطلقه – به وسيلۀ حوزهھای کارگری! ما در پاسخ به سردبيران رابوچايا
ميسل می گوئيم :چه کسی را به مسخره گرفتهايد؟ شما خود را به مسخره گرفتهايد! سردبيران
رابوچايا ميسل معترضند که سوسيال دمکراتھای روسيه برخورد رفيقانهای در بحثھايشان با
ايشان نمی کنند .بگذاريد خود خواننده قضاوت کند که بحث کدام طرف رفيقانه نيست :از طرف
* زمسکی سابور – يک مجلس مرکزی نمايندگان – ھيئت تحريريه

سوسيال دمکراتھای قديمی روسيه که عقايد خود را به وضوح پيش نھاده و رک می گويند که
کدام يک از نظرات »جوانان« ]منظور سوسيال دمکراتھای جوان ھستند ،که از سوسيال
دمکراتھای قديمی جدا گشته و بعداً به اکونوميستھا معروف گشتند – مترجم[ را غلط می
پندارند و چرا ،يا از طرف »جوانان« که نام مخالفين خود را نياورده و از پشت پرده سيخ می
زنند ،اول برعليه »نويسندۀ کتاب آلمانی دربارۀ چرنيشفسکی« )پلخانف ،کسی که آنان بطور
بی اساس با نويسندگان قانونی معلوم الحالی عوضی گرفتهاند( ،و سپس برعليه گروه آزادی
کار ،از طريق تحريف قطعاتی از برنامۀ آنان ،بدون پيش کشيدن برنامۀ مشخصی از طرف
خودشان .آری ،ما وظيفۀ رفاقتی ،وظيفۀ پشتيبانی از تمام رفقا ،وظيفۀ تحمل عقايد رفقا را
درک می کنيم ،اما تا آنجائی که به ما مربوط است وظيفۀ رفيقانۀ ما از سوسيال دمکراسی بين
المللی و روسيه سرچشمه می گيرد و نه بالعکس .ما وظايف رفيقانۀ خود را نسبت به رابوچايا
ميسل درک می کنيم ،نه بدين خاطر که سردبيران آن رفقای ما ھستند ،ما سردبيران رابوچايا
ميسل را رفقای خود می دانيم فقط بدين دليل ،و تا آنجائی که ،آنان در صفوف سوسيال
دمکراسی روسيه )و بالنتيجه ،بين المللی( فعاليت می نمايند .بنابراين ،اگر ما مطمئن ھستيم
که »رفقايی« عقب گرايی می کنند ،که از برنامۀ سوسيال دمکراسی دور می شوند ،که اين
»رفقا« اھداف جنبش طبقۀ کارگر را زيرسبيلی درکرده و مخدوش می نمايند ،وظيفۀ خود می
دانيم که به تعھدات خود با قاطعيت کامل وفادار مانده و چيزی را ناگفته نگذاريم!
ھم اکنون متذکر شديم که سردبيران رابوچايا ميسل ،نظرات گروه آزادی کار را تحريف می
کنند .بگذار خواننده خود قضاوت کند .ر.م .می نويسد»:ما آمادهايم که سخنان رفقائی که
برنامۀ خويش را برای »آزادی کار« به جواب سادهای به سؤال »از کجا می توانيم نيروھای
مبارزه بر ضد حکومت مطلقه را به دست آوريم؟« خالصه کردهاند ،مورد قبول قرار ندھيم«
)در جای ديگر می گويد»:انقالبيون ما جنبش کارگری را بھترين وسيله برای سرنگونی
حکومت مطلقه قلمداد می کنند«( .طرح برنامۀ سوسيال دمکراتھای روسيه ،منتشره در سال
 ١٨٨۵که به وسيلۀ گروه آزادی کار منتشر و نيز در کتاب پ.ب.اکسلرد» ،وظايف و
تاکتيکھای کنونی سوسيال دمکراسی روسيه«)ژنو (١٨٩٨ ،تجديد چاپ گرديده ،را باز کنيد،
و مالحظه خواھيد نمود که بنيان برنامه بر اساس رھائی کارگر از ستم سرمايه ،انتقال وسايل
توليدی به مالکيت اجتماعی ،تصرف قدرت سياسی به وسيلۀ طبقۀ کارگر و بنيان نھادن حزب
انقالبی طبقۀ کارگر نھاده شده است .پر واضح است که ر.م .برنامه را تحريف نموده ،و
خواھان درک آن نيست .او به کلماتی از پ.ب.اکسلرد ،که در آغاز کتابش آمده ،مبنی بر اينکه
برنامۀ گروه آزادی کار »يک جوابی است« به سؤال :از کجا نيروھای مبارزه برعليه حکومت
استبدادی را به دست می آوريم؟ آويزان شده است .به ھر حال ،اين يک واقعيت تاريخی است
که برنامۀ گروه آزادی کار جوابی به سؤال انقالبيون روسيه و جنبش انقالبی روسيه در
مجموعۀ خود بود .با وجود اين ،اگر برنامه به اين سؤال جواب داده است ،آيا اين بدين معنی
است که برای گروه آزادی کار جنبش طبقۀ کارگر تنھا وسيلهای برای ھدف نھائی بود؟ چنين
»سوء تفاھمی« از طرف ر.م .فقط نشان می دھد که او چقدر به واقعيات عموما ً واضح
فعاليتھای گروه آزادی کار ناآشناست.
باری .چگونه »سرنگونی حکومت مطلقه« می تواند وظيفۀ محافل کارگری قرار گيرد؟ ر.م.
نمی تواند اين را درک کند .برنامۀ گروه آزادی کار را باز کنيد :می خوانيم که »سوسيال
دمکراتھای روسيه وسيلۀ اصلی محافل کارگری در مبارزه برعليه حکومت مطلقه را تبليغ در
ميان طبقۀ کارگر و انتشار ھر چه بيشتر عقايد سوسياليستی و گسترش سازمانھای انقالبی در
ميان کارگران می دانند .اين سازمانھا ،که در پيوند نزديکی با يکديگر يک مجموعه را بيان

می کنند و فقط به درگيريھای منفرد با حکومت دل خوش نمی کنند ،وقت را غنيمت شمرده ،در
لحظۀ مناسبی ،به يک حمله عمومی و قطعی برعليه حکومت دست می زنند« .اينھا دقيقا ً ھمان
تاکتيکھايی است که سازمانھای روسی که حزب کارگری سوسيال دمکراتيک روسيه را در
بھار  ١٨٩٨بنيان نھادند ،اتخاذ نمودند .و نيز ثابت نمودند که چنين سازمانھايی نيروھای
سياسی قدرتمندی در روسيه می باشند .اگر اين سازمانھا در يک حزب متشکل گشته و تبليغ
گستردهای را عليه حکومت مطلقه پيش برند ،و در اين مورد از تمام عناصر ليبرال مخالف
استفاده برند ،بی شک يکی از اھداف مقابل چنين حزبی گرفتن آزاديھای سياسی خواھد بود.
اگر سردبيران رابوچايا ميسل »آمادگی درک« اين مطلب را ندارند ،ما »آمادهايم« که آنان را
روشن کنيم :آقايان ،ياد بگيريد ،زيرا اين مطالب به خودی خود برای درک کردن چندان مشکل
ھم نيستند.
حال بگذاريد ،به ر.م .که در مورد مبارزه برعليه حکومت مطلقه بحث می کرد ،باز گرديم.
نظريات خود ر.م .در اين مورد به وضوح بيشتری گرايش نوين قھقرائی رابوچايا ميسل را
بازگو می سازد.
ر.م .می نويسد»:آخرت حکومت مطلقه روشن است«» ... ،مبارزه برعليه حکومت مطلقه يکی
از شرايط رشد ھموار تمام عناصر ضرور اجتماعی است« .احتماال خواننده از اين قطعه چنين
می پندارد که مبارزه برعليه حکومت مطلقه برای طبقۀ کارگر اساسی است .ولی صبر کنيد.
ر.م .منطق و اصطالحات مختص به خود را دارد .از لغت »مبارزه« ،به اضافۀ لغت
»اجتماعی«)مبارزۀ اجتماعی( ،او برداشت ويژهای دارد .ر.م .مخالفت قانونی بخشھای متفاوت
مردم روسيه برعليه حکومت را تشريح کرده ،و چنين نتيجه می گيرد»:در واقع ،مبارزه برای
زمستووھا ،خودمختاری مردم شھر ،مدارس عمومی ،و کمک اجتماعی به مردم گرسنه و
غيره ،مبارزه برعليه حکومت مطلقه را تشکيل می دھد«» .لزوم دامن زدن به مبارزۀ
اجتماعی برعليه حکومت مطلقۀ بوروکراتيک برای تمام گروھھا و بخشھای دارای آگاھی
طبقاتی و مترقی مردم روشن است .افزون بر اين ،چنين مبارزۀ اجتماعی ای ،که بخاطر سوء
تفاھم ھای عجيبی نظر موافق بسياری از نويسندگان انقالبی روسيه را جلب نکرده،
ھمانطوری که مالحظه نموديم ،به دست جامعۀ روس به مرحلۀ اجراء درآمده ،و بايد بخاطر
داشت که از ديروز ھم آغاز نگشته است«» .سؤال مرکزی عبارت است از اينکه چگونه اين
اقشار اجتماعی مجزا از ھم می خواھند  ...اين )توجه کنيد!( مبارزه برعليه حکومت مطلقه را
با حداکثر پيروزی به سرانجام رسانند  ...سؤال مرکزی برای ما درک اين مسئله است که
چگونه چنين مبارزۀ اجتماعی ای)!( برعليه حکومت مطلقه بايد از طرف کارگران ما به پيش
برده شود .«...
استدالالت ر.م .دوباره باز ھم مملو از اشتباھات و گيجی ھای باورنکردنی ای شده است.
اوال ر.م .مخالفت قانونی را با مبارزه برعليه حکومت مطلقه ،مبارزه برای سرنگونی حکومت
مطلقه ،قاطی می کند .چنين گيجی ،که برای يک سوسياليست غيرقابل بخشش است ،نتيجۀ
بکار گرفتن عبارت »مبارزه برعليه حکومت مطلقه« بدون توضيح آن از طرف ر.م .می باشد:
چنين عبارتی می تواند )البته بطور مشروط( به معنای مبارزه برعليه حکومت مطلقه باشد،
ولی در عين حال می تواند مبارزه برعليه اقدامات جداگانۀ حکومت مطلقه در چارچوب ھمان
سيستم مطلقه را معنی دھد.
ثانياً ،تحت عنوان قلمداد نمودن مخالفت قانونی به عنوان مبارزۀ اجتماعی برعليه حکومت
مطلقه و تأکيد نمودن بر اينکه کارگرانمان بايد به »اين مبارزۀ اجتماعی« دامن زنند ،ر.م .در
حقيقت می خواھد بگويد که کارگران بايستی مخالفت قانونی ،و نه مبارزۀ انقالبی را عليه

حکومت مطلقه به پيش برند؛ به عبارت ديگر او در منجالب تنزل دادن سوسيال دمکراسی که
با ليبراليسم مبتذل روسی عوضی گرفته است ،غرق می شود.
ثالثاً ،ر.م .دروغ زنندهای در مورد نويسندگان سوسيال دمکرات روسيه بيان می دارد )صحيح
است ،او ترجيح می دھد که در برخوردھايش ،بدون آنکه نامی از کسی ببرد» ،تماما ً رفيقانه«
باشد ،ولی اگر اين سوسيال دمکراتھا نيستند که وی در نظر خويش دارد ،پس سخنانش
نامفھوم است( ،موقعی که می نويسد که آنان به مخالفت قانونی توجھی نمی کنند .بالعکس،
گروه آزادی کار و خصوصا ً پ.ب.اکسلرد ،و ھمچنين در »مانيفست حزب کارگری سوسيال
دمکرات روسيه« و جزوۀ »وظايف سوسيال دمکراتھای روس« )منتشره به وسيلۀ حزب
کارگری سوسيال دمکرات روسيه که به عنوان يک تفسيری بر مانيفست ،به وسيلۀ اکسلرد
آمده است( تماماً ،نه تنھا به مخالفت قانونی توجه مبذول داشته ،بلکه با دقت دربارۀ رابطۀ آن
با سوسيال دمکراسی توضيح دادهاند.
بگذاريد اين مسئله را روشن کنيم .چه نوع »مبارزهای برعليه حکومت مطلقه« به وسيلۀ
زمستووھا انجام می گيرد ،يا به وسيلۀ مجامع ليبرال منش مان در عام ،و يا به وسيلۀ
روزنامهھای ليبرال؟ آيا آنان مبارزهای را برعليه حکومت مطلقه ،برای سرنگونی حکومت
مطلقه ،به پيش می برند؟ خير ،آنان نه در گذشته درگير بودهاند و نه در حال حاضر دست به
چنين مبارزهای می زنند .چنين مبارزهای فقط به دست انقالبيون انجام می پذيرد ،کسانی که
عموما ً از مجامع ليبرالی آمده و بر ھمدردی آنان تکيه می کنند .ولی دست زدن به مبارزۀ
انقالبی به ھيچ وجھی ھمانند ھمدردی با انقالبيون و حمايت از آنان نيست؛ مبارزه برعليه
حکومت مطلقه به ھيچ وجھی ھمانند مخالفت قانونی با حکومت مطلقه نمی باشد .ليبرالھای
روسيه نارضايتی خود را از حکومت مطلقه به شکلی بيان می کنند که از طرف حکومت مطلقه
مجاز باشد ،يعنی به شکلی که حکومت مطلقه آن را خطرناک احساس نکند .عالی ترين تظاھر
مخالفت ليبرالھا چيزی بجز دادن عريضهھای ليبرالی به حکومت تزاری برای شرکت دھی
مردم در قوۀ مجريه نبوده است .و ھر باره ،ليبرالھا با تواضع ،عدم قبول عرايض خود را از
طرف پليس حيوان صفت قبول می کنند؛ حتی موقعی که آنان می خواھند عقايد خود را از طرق
قانونی ابراز کنند ،تھاجم ھای وحشيانه و غيرقانونی حکومت ژاندارم ھا را بر خود خريدارند.
نشان دادن مخالفت ليبرالی به عنوان مبارزۀ اجتماعی برعليه حکومت مطلقه ،به سادگی يک
تحريف واضح مسئله است ،بدين دليل که ليبرالھای روسيه ھيچگاه يک حزب انقالبی را برای
سرنگونی حکومت مطلقه تشکيل ندادهاند ،ھر چند که می توانستند و ھنوز ھم می توانند بدين
منظور ابزارھای مادی آنرا فراھم کرده و ھمچنين نمايندگان ليبراليسم روسيه در خارجه را
بکار گيرند .ر.م .نه تنھا مسئله را تحريف می کند ،بلکه نام سوسياليست کبير روسيه،
ن.ژ.چرنيشفسکی را به ميان می کشد .ر.م .می نويسد»:متحدين کارگران در اين مبارزه ،تمام
اقشار پيشرو اجتماع روسيه ،کسانی که از منافع و تشکيالت اجتماعی خود دفاع می کنند،
کسانی که درک روشنی از نفع عموم دارند ،کسانی که »ھيچگاه فراموش نمی کنند« )ر.م .از
چرنيشفسکی نقل قول می کند( که »فرق عظيمی ميان تغييری که به وسيلۀ تصميم مستقل
دولت جامۀ عمل می پوشاند و تغييری که به وسيلۀ درخواست رسمی اجتماع پا به صحنه می
گذارد وجود دارد« ھستند« .و اگر اين تفسير شامل حال تمام نمايندگان »مبارزۀ اجتماعی«،
آنطوری که ر.م .درک دارد ،يعنی به تمام ليبرالھای روسی بشود ،بنابراين يک تزوير محض و
سادهای بيش نيست .ليبرالھای روس ھيچگاه تقاضاھای رسمی به حکومت ندادهاند ،و دقيقا ً به
ھمين علت ليبرالھای روس ھيچگاه نقش يک انقالبی مستقل را بازی نکرده و يقينا ً ھم نمی
توانند بکنند .متحدين طبقۀ کارگر و سوسيال دمکراسی »تمام اقشار پيشرو اجتماع« نبوده،

بلکه تنھا احزاب انقالبی ،که به وسيلۀ اعضاء آن اجتماع بنيان نھاده شده است ،می باشند .در
عام ،ليبرالھا می توانند و بايستی به عنوان يکی از منابع نيروھا و ابزار حزب انقالبی طبقۀ
کارگر مورد استفاده قرار گيرند )ھمانطوری که پ.ب.اکسلرد به وضوح در جزوۀ نامبرده
متذکر گرديده است( .ن.ژ .چرنيشفسکی »قشر پيشرو جامعۀ روس« را بدين خاطر که اھميت
پيش کشيدن تقاضاھای رسمی از حکومت را درک نکرده و از ھمان دريچهای که به ضربات
حکومت مطلقه که نيمه ھالکشان می کند به انقالبيون نيز با القيدی می نگرند ،به تمسخر می
گيرد .در اين مورد نيز نقل قولھای ر.م .از چرنيشفسکی ھمانقدر بدون مفھوم است که نقل
قولھايش از ھمان نويسنده ،آن ھم جدا از محتوايش ،که در مقالۀ دومی از ضميمۀ جداگانه ،او
می خواھد نشان دھد که چرنيشفسکی يک اتوپيست نبوده و اينکه سوسيال دمکراتھای روسيه
اھميت کامل اين »سوسياليست کبير روسی« را درک نمی کنند .پلخانف در کتابش دربارۀ
چرنيشفسکی )مقاالتی در مجموعۀ ) Sotsial Demokrat(۴که در يک نسخۀ جداگانه به
آلمانی انتشار يافته( مقام چرنيشفسکی را کامال درک نموده و نظرياتش را دربارۀ تئوری
مارکس و انگلس توضيح داده است .سردبيران رابوچايا ميسل فقط عدم توانائی خود را در
ارائۀ يک ارزيابی جامع و پيوستهای از چرنيشفسکی ،از جھات مثبت و منفی او ،برمال
ساختهاند.
»سؤال واقعی« برای سوسيال دمکراسی روس به ھيچ وجه اين نيست که فعاليت ليبرالھا را
برای »مبارزۀ اجتماعی« )منظور ر.م .از »مبارزۀ اجتماعی« ھمانطوری که اشاره شد،
مخالفت قانونی است( معين کند ،بلکه مسئله در چگونگی ايجاد يک حزب انقالبی طبقۀ کارگر
متعھد به مبارزه برای سرنگونی حکومت مطلقه ،حزبی که می تواند پشتيبانی تمام عناصر
مخالف در روسيه را به دست آورده ،حزبی که بتواند از تمام تبلورات مخالفت ،در مبارزۀ
انقالبی اش استفاده کند ،است .و دقيقاً ،بدين دليل که فقط طبقۀ کارگر يک مبارز مصمم و
پيگير در راه دمکراسی است ،بدين دليل که بدون تأثير نيرومند چنين حزبی عناصر ليبرال
»نيروی تنبل ،غيرفعال و ساکتی«)پ.ب .اکسلرد ،ھمانجا – صفحۀ  (٢٣می مانند ،بنابراين
برای چنين مقصودی احتياج به يک حزب انقالبی طبقۀ کارگر است .وقتی که گفته می شود
»اقشار پيشروی« ما دست به »يک مبارزۀ اجتماعی واقعی)!!( برعليه حکومت
مطلقه«)صفحۀ  ،١٢مقالۀ ر.م (.می زنند ،که »سؤال مرکزی برای ما اين است که کارگران
مان چگونه بايستی چنين مبارزۀ اجتماعی را برعليه حکومت مطلقه پيش برند« ،با چنين
گفتهھايی ،ر.م .در واقع ،از سوسيال دمکراسی کامال عقب نشينی می کند .ما فقط به سردبيران
رابوچايا ميسل جداً نصيحت می کنيم که اين مسئله که کجا می خواھند بروند و جايگاه واقعی
شان در کجاست را مورد تعمق نظر قرار دھند :در ميان انقالبيون ،کسانی که پرچم انقالبی
اجتماعی را به ميان طبقات زحمتکش برده و می خواھند آنان را در يک حزب انقالبی متشکل
کنند ،و يا در ميان ليبرالھا ،کسانی که مشغول »مبارزۀ اجتماعی« خودشان )يعنی مخالفت
قانونی( ھستند؟ ھيچ چيز سوسياليستی در تئوری »فعاليت مستقل اجتماعی« کارگران ،در
تئوری »کمک ھمگانی اجتماعی« و در اتحاديه ھای صنفی که »تاکنون« خود را به مسئلۀ ١٠
ساعت کار در روز محدود کردهاند ،در تئوری »مبارزۀ اجتماعی« زمستووھا ،انجمنھای
ليبرالی ،و ديگران برعليه حکومت مطلقه وجود ندارد – در اينھا چيزی يافت نمی شود که
مورد قبول ليبرالھا قرار نگيرد! در واقع ،مجموعۀ برنامۀ رابوچايا ميسل )تا آنجائی که بتوان
نام برنامه بر آن گذاشت( در اساس گرايش به آن دارد که کارگران روسيه را عقب مانده و
متفرق باقی گذارد ،و آنان را به دنباله روھای ليبرالھا مبدل نمايد!

بعضی از جمالت ر.م .به طرز مخصوصی بيگانه به نظر می رسند .او جار می زند که »تمام
مشکل در اين است که روشنفکران انقالبی ما ،که بی رحمانه از پليس سياسی آزار می بينند،
مبارزه عليه پليس سياسی را با مبارزه عليه حکومت مطلقه عوضی می گيرند« .چه مفھومی
در اين گفته می تواند باشد؟ به پليس سياسی ،سياسی خطاب می شود ،زيرا دشمنان حکومت
مطلقه ،کسانی که بر ضد حکومت مطلقه مبارزه می کنند را ،مورد حمله قرار می دھد .به
ھمين دليل ،رابوچايا ميسل ھم ،تا زمانی که تحول او به يک ليبرال به پايان نرسيده ،برعليه
پليس سياسی ،ھمانطوری که تمام انقالبيون روسيه و سوسياليستھا و کارگران آگاه نبرد می
کنند ،مبارزه می کند .از اين واقعيت که پليس سياسی بی رحمانه سوسياليستھا و کارگران را
مورد تھاجم قرار می دھد ،از اين که حکومت مطلقه »تشکيالت منظمی«» ،سياستمداران
کاردان و شايستهای« )ص  ٧از مقالۀ ر.م (.را در دست دارد ،فقط دو نتيجه می توان گرفت:
ليبرالھای پست و جبون نتيجه می گيرند که مردم عموما ً و کارگران خصوصا ً ھنوز آماده برای
مبارزه نيستند و تمام چشم اميد را بايد به »مبارزۀ زمستووھا« ،روزنامهھای ليبرال و ...
بست ،بدين خاطر که اين »مبارزۀ واقعی برعليه حکومت مطلقه« بوده و نه فقط مبارزه
برعليه پليس سياسی .سوسياليستھا و ھر کارگر آگاھی چنين نتيجه می گيرند که حزب طبقۀ
کارگر بايد تمام سعی اش را در جھت سازماندھی »تشکيالت منظمی« برای آموزش
»انقالبيون کاردان و شايستهای« از درون سوسياليستھا و کارگران پيشرو قرار دھد ،افرادی
که حزب طبقۀ کارگر را به مقام مبارز پيشرو برای دمکراسی ارتفاء می دھند ،که قادر است
تمام عناصر مخالف را به طرف خود جلب نمايد.
سردبيران رابوچايا ميسل درک نمی کنند که در يک سراشيبی قرار گرفتهاند که به نتيجۀ اول
از دو نتايج فوق درخواھند غلطيد! يا ،دوباره ،ر.م .می نويسد» ،چيزی که در اين برنامهھا
]يعنی ،برنامۀ سوسيال دمکراتھا[ ما را بيشتر متحير می سازد ،آنست که آنھا پيوسته به
مزيت فعاليت کارگران در پارلمان ]که در روسيه وجود ندارد[ ارجحيت مقام اول می دھند ،در
حالی که کامال اھميت شرکت کارگران« را در مجامع قانونگزاری کارفرمايان ،کميتهھای اداری
کارخانجات و حکومت خودمختار شھری نفی می کنند )صفحۀ  .(١۵اگر مزايای پارلمان برای
کارگران بازگو نشود ،چگونه آنان معنی حقوق سياسی و آزاديھای سياسی را خواھند فھميد؟
اگر ما در مورد اين سؤاالت سکوت بنمائيم – ھمانطوری که رابوچايا ميسل سکوت می کند –
آيا اين ھمان ابديت دادن به جھل سياسی قشر تحتانی کارگران نيست؟ در مورد شرکت کارگران
در حکومت خودمختار شھری نيز ،ھيچ سوسيال دمکراتی تا به حال مزايا و اھميت فعاليت
کارگران سوسياليست را در اين مورد نفی نکرده است؛ ولی در روسيه ،جايی که ھيچگونه
فرج تبلوری از سوسياليسم امکان پذير نيست ،از اين صحبت کردن حماقت است ،و تشويق
کارگران در مورد حکومت خودمختار شھری )اگر ھم که ممکن بود( در واقع منحرف نمودن
کارگران پيشرو از آرمان سوسياليستی طبقۀ کارگر به طرف ليبراليسم می باشد.
ر.م .می نويسد»:طرز برخورد قشر پيشرو طبقۀ کارگر بدين حکومت )مطلقه( ،ھمانقدر قابل
فھم است که طرز برخوردشان به صاحبان کارخانجات« .بنابراين ،درک عاميانۀ اين مسئله اين
است که ،قشر پيشروی کارگران سوسيال دمکراتھايی با آگاھی کمتر نسبت به سوسياليستھايی
که از ميان روشنفکران می آيند ،نيستند ،بنابراين تمام کوشش رابوچايا ميسل در جدا نمودن
اين از آن يکی مضر و احمقانه است .از اينرو ،طبقۀ کارگر روسيه ،عناصر الزم برای ايجاد
حزب مستقل سياسی طبقۀ کارگر را به وجود آورده است .اما سردبيران رابوچايا ميسل از اين
واقعيت وجود آگاھی سياسی قشر پيشرو طبقۀ کارگر چنين نتيجه می گيرد  ...که الزم است اين
عناصر پيشرو را در عقب نگھداشت تا اينان وقت گذرانی کنند! ر.م .می پرسد» ،برای

کارگران مطلوب ترين مبارزه چگونه مبارزهای است؟« ،و جواب می دھد که :مبارزهای
مطلوب است که امکان دارد ،مبارزهای امکان دارد که کارگران در اين »لحظۀ حاضر بدان
مشغولند«!!! توضيح آشکارتر از اين آلودگی سردبيران رابوچايا ميسل به تھی مغزی و
اپورتونيسم بی پرنسيپی که با »برنشتينيسم« متداول اغوا شده است ،بسيار مشکل است!
چيزی مطلوب است که امکان دارد ،و چيزی امکان دارد که در حال حاضر در دست داريم!
مانند آن می ماند که مردی عازم راه طوالنی و دشواری است و بر سر راھش دشمنان و موانع
بيشماری در انتظار ھستند ،و در جواب به سؤالش که »کجا بايد بروم؟« گفته شود»:خوبست
به آنجائی بروی که امکان دارد ،و آنجائی امکان دارد که در لحظۀ حاضر می روی!« .اين
نيھيليسم محض است ،ولی نه انقالبی آن ،بلکه نيھيليسم اپورتونيستی ،که يا از طرف
آنارشيستھا و يا از طرف بورژوازی ليبرال بيان می گردد! با »دعوت« کارگران روسی به
درگيری در مبارزۀ »سياسی« و »حاشيهای« )که از مبارزۀ سياسی ،نه مبارزه برعليه
حکومت مطلقه ،بلکه فقط »مبارزه برای بھبود وضع تمامی کارگران« درک می شود( ،ر.م.
در واقع از جنبش طبقۀ کارگر روسيه و سوسيال دمکراسی روسيه دعوت می کند که گامی به
عقب بردارند ،او در واقع از کارگران دعوت می کند که از سوسيال دمکراتھا دوری جويند و
تمام تجارب به دست آمده اروپائی و روسی را به دور ريزند! اگر مبارزۀ کارگران فقط چنين
باشد ،کارگران احتياجی به سوسياليستھا برای بھبود وضع خود ندارند .در تمام کشورھا
کارگرانی ھستند که برای بھبود وضع خود مبارزه می کنند ،ولی از سوسياليسم چيزی نمی
دانند ،يا حتی دشمن آن نيز می باشند.
ر .م .می نويسد »در پايان ،کلماتی چند دربارۀ درک ما از سوسياليسم طبقۀ کارگر« .پس از
مشاھدۀ گفتهھای فوق الذکر ،خواننده ھيچ مشکلی در تصور اين »درک« نخواھد داشت .چون
فقط کپيه ھمان کتاب »متداول« برنشتين می باشد .سوسيال دمکراتھای »جوان« ما» ،فعاليت
مستقل اجتماعی و سياسی کارگران« را جانشين مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا نمودهاند .اگر به ياد
داشته باشيم که ر .م .چه درکی از »مبارزۀ« اجتماعی و »سياست« دارد ،روشن است که اين
برگشت مستقيم به »فرمول« برخی نويسندگان قانونی روسيه می باشد .بجای نشان دادن دقيق
ھدف )و جوھر( سوسياليسم – انتقال زمين ،کارخانجات و در عام ،تمام وسائل توليدی به
مالکيت مجموعۀ جامعه و تعويض شيوۀ توليد سرمايه داری با توليد بر مبنای يک برنامۀ
مشترک در خدمت تمام اعضای جامعه – بجای تمام اينھا ،ر .م .در درجۀ اول ،از رشد
اتحاديهھای صنفی و کئوپراتيوھای مصرف کنندگان سخن رانده ،و فقط بطور سطحی و سريع،
از اجتماعی کردن کامل تمام وسائل توليدی سخن می راند .از طرف ديگر ،با کلمات برجسته
چنين نگاشته است» :سوسياليسم ،فقط رشد بيشتر و عاليتری از جامعۀ مدرن می باشد« -
عبارتی که از برنشتين به قرض گرفته ،که نه تنھا توضيحی نمی دھد بلکه بر اھميت و جوھر
سوسياليسم سرپوش می گذارد .بی شک تمام ليبرالھا و مجموعۀ بورژوازی از »رشد جامعۀ
مدرن« طرفداری می کنند ،بدين سبب نيز آنھا از اظھاريۀ ر .م .به وجد می آيند .معھذا،
بورژواھا دشمنان سوسياليسم اند .نکته در اين است که »جامعۀ مدرن« جھات مختلف
بيشماری دارد ،و از آنانی که چنين اصطالح عامی را بکار می برند ،بعضی يک جنبۀ آن را ،و
ديگران جنبۀ ديگری از آن را در نظر دارند .و بنابراين ،ر .م .به جای اينکه مفھوم مبارزۀ
طبقاتی و سوسياليسم را برای کارگران توضيح دھد ،عبارات نامفھوم و گمراه کنندهای را
تحويلشان می دھد .در آخر ،بجای اينکه ابزار سوسياليسم مدرن برای رسيدن به ھدفش – به
دست گرفتن قدرت سياسی به وسيلۀ پرولتاريای متشکل – را متذکر گردد ،بجای اين ،ر .م.
فقط از قرار دادن توليد در تحت نظر ادارۀ اجتماعی آنان )کارگران( و يا تحت نظر ادارۀ قدرت

اجتماعی دمکراتيزه شده ،دمکراتيزه »به وسيلۀ شرکت فعال آنان ]کارگران[ در ھيئتی که به
تمام مسائل گوناگون کارخانه رسيدگی می کند ،در محکمهھای داوری ،در تمام مجمعھای
ممکنه ،کميسيونھا و کنفرانسھائی برای تنظيم قوانين کار؛ به وسيلۀ شرکت کارگران در
حکومت خودمختار مردمی ،و باالخره ،در نھاد نمايندگان مردم کشور« سخن می راند .بدين
ترتيب ،سردبيران رابوچايا ميسل در سوسياليسم طبقۀ کارگر آن چيزی را که فقط در گذار
مسالمت آميز به دست می آيد ،وارد نموده و از گذار انقالبی صرف نظر می نمايند .اين چنين
محدود کردن سوسياليسم و تنزل دادن آن به ليبراليسم بورژوائی عاميانه بار ديگر قدم عظيمی
به عقب نسبت به نظريات سوسيال دمکراتھای روسيه و اکثريت قاطعی از سوسيال
دمکراتھای اروپائی می باشد .البته طبقۀ کارگر مايل است که قدرت را مسالمت آميز به دست
گيرد )ما تاکنون متذکر شدهايم که بدست گرفتن قدرت فقط به وسيلۀ طبقۀ کارگر متشکلی که از
مدرسۀ مبارزۀ طبقاتی فارغ التحصيل شده است می تواند انجام گيرد( ،اما چشم پوشی از
بدست گرفتن انقالبی قدرت از طرف پرولتاريا ديوانگی خواھد بود ،ھم از جنبۀ تئوريک و ھم
از جنبۀ سياسی – عملی مسئله؛ معنی ديگری بجز عقب نشينی شرم آور در مقابل بورژوازی
و کليۀ طبقات ثروتمند نخواھد داشت .خيلی محتمل است – حتی به احتمال زياد – که
بورژوازی امتيازات مسالمت آميزی به پرولتاريا نداده و در لحظۀ تعيين کنندهای برای دفاع از
منافع خود به خشونت متوسل شود .در آن صورت ،راه ديگری مگر انقالب برای پرولتاريا
برای به کف آوردن ھدفش وجود نخواھد داشت .بدين خاطر است که برنامۀ »سوسياليسم طبقۀ
کارگر« از به دست گرفتن قدرت سياسی در عام بدون تعيين روش آن سخن می گويد ،زيرا
انتخاب روش بستگی به آيندهای که ما قادر به تعيين آن نيسيتيم دارد .اما ،تکرار می کنيم ،که
محدود نمودن فعاليت پرولتاريا در ھر شرايطی فقط به »دمکراتيزه نمودن« مسالمت آميز،
مطلقا ً محدود و مبتذل نمودن مفھوم سوسياليسم طبقۀ کارگر است.
ما مقاالت ديگر ضميمۀ جداگانه را به درازا مورد تحليل قرار نخواھيم داد .ما در مورد مقالۀ
دھمين سالگرد مرگ چرنيشفسکی صحبت کردهايم .در مورد تبليغات برنشتينی سردبيران
رابوچايا ميسل ،که دشمنان سوسياليسم در سراسر دنيا ،خصوصا ً ليبرالھای بورژوا آنرا به
خدمت خود گرفتهاند ،از آنجائی که اکثريت وسيع سوسيال دمکراتھای آلمان و کارگران آگاه
آلمانی )در کنگرۀ ھانور( سخنان قاطعی برعليه آن ابراز نمودهاند – در اينجا موردی ندارد که
دربارۀ برنشتينيسم به تفصيل بحث کنيم .ما برنشتينيسم روسی را مورد نظر داريم ،و نيز گيجی
نامحدود نظرات ،عدم وجود چيزی به نام نظريات مستقل ،و عقب گرد عظيمی توسط
برنشتينيستھای »خودمان« نسبت به نظريات سوسيال دمکراتھای روسيه را ،نشان دادهايم .تا
آن حدی که برنشتينيسم آلمانی مورد نظر است ،ما آنرا به آلمانی ھا واگذار می کنيم که
خودشان اين مسئله را حل و فصل نمايند .فقط اظھار می کنيم که برنشتينيسم روسی بی نھايت
از نوع آلمانيش پست تر است .برنشتين ،عليرغم اشتباھاتش ،عليرغم حرکت واضحش در
انحطاط تئوريک و سياسی ،ھنوز عقل کافی و وظيفه شناسی کافی دارد که بدون آنکه خودش
به تئوری و يا برنامۀ جديدی برسد ،پيشنھاد تغييراتی را در برنامۀ سوسيال دمکراسی آلمانی
ندھد؛ در لحظۀ نھايی و قطعی ،او پذيرش قطعنامۀ ببل را اعالم کرد ،قطعنامهای که به جھان
موقرانه اعالم می داشت که سوسيال دمکراسی آلمانی به برنامۀ قديمی اش و به تاکتيکھای
قديمی اش وفادار مانده است .و برنشتينی ھای روسی ما؟ بدون آنکه يک صدم کاری را که
برنشتين نموده کرده باشند ،حتی تا اين حد پيش رفتهاند که از قبول اين واقعيت که سازمانھای
سوسيال دمکراتيک روسيه حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه را در سال  ١٨٩٨بنا
نھادند ،مانيفست خود را منتشر کرده ،و رابوچايا گازتا را ارگان رسمی خود اعالم کردند ،و

اينکه اين انتشارات به برنامۀ »قديمی« سوسيال دمکراتھای روسيه در مجموعهاش وفادار
می باشند ،سر باز می زنند .به نظر می آيد که برنشتينی ھای ما به اين واقعيت واقف نيستند
که اگر آنھا نظريات قديمی را قبول نداشته و نظريات نوينی را اتخاذ نمودهاند ،وظيفۀ اخالقی
ايشان نسبت به سوسيال دمکراسی روسيه و کارگران و سوسياليستھای روسيه که تمام
کوشش ممکن خود را برای آماده کردن و بنيان نھادن حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه
نمودند و کسانی که زندانھای روسيه را پر کردهاند اين است که اگر نظريات جديدی را ارائه
می دھند ،خود را محدود به سک زدن از سوراخھا و گوشه کنارھا به »انقالبيون ما« در عام
نکرده ،مستقيما ً و در معرض ديد عموم اعالم نمايند که با چه کسی و با چه چيزی در اختالف
بوده ،چه نظريات جديدی و چه برنامۀ نوينی بجای برنامۀ قديمی ارائه می دھند.
فقط يک مسئله ،که احتماال مھم ترين مسئله است ،برايمان باقی مانده که مورد بررسی قرار
دھيم ،و آن از اين قرار است که چنين گرايش قھقرائی را در سوسيال دمکراسی روسيه
چگونه بايد توضيح داد .به نظر ما توضيح اين مسئله صرفا ً از جنبۀ خصوصيات شخصی
سردبيران رابوچايا ميسل و يا از جنبۀ تأثيرات برنشتينيسم متداول صحيح نيست .ما معتقديم
که توضيح اين مسئله عمدتا ً از طريق شرح خصوصيات غيرعادی رشد تاريخی سوسيال
دمکراسی روسيه ،که درک ناقصی از سوسياليسم طبقۀ کارگر را سبب شده – و موقتا ً می
بايست باعث می شد – امکانپذير می باشد.
در سالھای ھشتاد و در آغاز سالھای نود ،زمانی که سوسيال دمکراتھا فعاليت عملی در
روسيه را آغاز کردند ،در وھلۀ اول با نارودنايا وليا مواجه گشته ،از طرف اينان متھم به
جدائی از مبارزۀ سياسی ،که از جنبش انقالبی روسيه به ارث رسيده بود ،گشتند ،و اين امر با
پلميک مصرانۀ سوسيال دمکراتھا ھمراه بود .در وھلۀ دوم ،با محافل ليبرال روسيه مواجه
گشته ،که آنان نيز از چرخشی که در جنبش انقالبی به وقوع پيوسته بود – از گرايش نارودنايا
وليا به سوسيال دمکراسی – ناراضی بودند .پلميک دو اليه در حول مسئلۀ سياست متمرکز
گرديد .در مبارزه برعليه درک ھای ناقص پيروان نارودنايا وليا ،که سياست را به توطئه چينی
محدود می نمودند ،امکان گرويدن سوسيال دمکراتھا به مخالفت با سياست در کل وجود
داشت ،که در بعضی اوقات نيز چنين شد)البته با چنان درک ناقصی از سياست که در آن زمان
متداول بود( .از طرف ديگر ،سوسيال دمکراتھا غالبا ً با ابراز تأسفھای مجامع ليبرال و
راديکال »جامعۀ« بورژوازی ،از اين قبيل که انقالبيون ترور را به کنار گذاشتهاند ،مواجه می
گشتند؛ اين افراد کسانی بودند که از سر جان خود می ترسيدند و در لحظات تعيين کنندهای
پشتيبانی خود را از قھرمانانی که به حکومت مطلقه ضربه وارد می نمودند قطع می ساختند،
ھمين افراد رياکارانه سوسيال دمکراتھا را متھم به بی تفاوتی به سياست کرده ،آرزوی به
وجود آمدن مجدد حزبی را می نمودند که برای ايشان معجزه کند .طبيعتاً ،سوسيال دمکراتھا
نفرتی از اين افراد و سخنانشان به دل گرفته ،و به طرف فعاليت عادی تر ،ولی جدی تر در
زمينۀ ترويج در ميان پرولتاريای صنعتی شتافتند .در آغاز غيرقابل اجتناب بود که چنين
فعاليتی ،محتوی ناقصی داشته باشد ،که تبلور آنرا در اظھاريۀ برخی سوسيال دمکراتھا بايد
يافت .ليکن اين کمبودھا ،آن سوسيال دمکراتھائی که حداقل اھداف تاريخی وسيع جنبش طبقۀ
کارگر روسيه را به فراموشی نسپرده بودند ،متوحش نساخت .چه اشکالی دارد که در برخی
اوقات سخنان سوسيال دمکراتھا مفاھيم ناقصی را بيان کند وقتی که فعاليتھايشان زمينۀ
وسيعی را دربر می گيرد .آنان خود را به توطئهھای بی فايده تسليم نکرده ،با باالاليکين
ھای) (۵ليبراليسم بورژوائی قايمباشک بازی نکرده ،بلکه به طرف طبقهای می روند که تنھا
طبقۀ انقالبی واقعی است و به رشد نيروھايش کمک می رسانند! آنان معتقد بودند که اين

نواقص کار با ھر گامی که به گسترش ترويج سوسيال دمکراتيک منجر می شد تدريجا ً از بين
خواھد رفت .و اين تا درجۀ قابل مالحظهای چيزی است که در واقعيت رخ داد .آنان از ترويج
شروع کردند و پس از آن دست به تبليغ وسيعی زدند .طبيعتاً ،تبليغ گسترده تعداد فزون يابنده-
ای از کارگران آگاه پيشرو را به صحنه می آورد؛ تشکيل سازمانھای انقالبی شروع شد )گروه
مبارزۀ سن پترزبورگ ،کيف و ديگر مناطق و اتحاديۀ کارگران يھودی( .اين سازمانھا طبيعتا ً
شروع به ادغام شدن نمودند و سرانجام در اين امر موفق گرديدند :آنان متحد گشته و حزب
کارگری سوسيال دمکرات روسيه را بنا نھادند .به نظر می رسيد نقائص قديمی که ديگر دليلی
بر موجوديتشان وجود نداشت کامال به دور انداخته می شوند .ولی اوضاع به گونۀ ديگری
اتفاق افتاد :گسترش تبليغ ،سوسيال دمکراتھا را با قشر عقب مانده و تحتانی پرولتاريا روبرو
کرد؛ برای جلب اين قشر الزم می آمد که مبلغ خود را با نازل ترين سطح شعور وفق دھد ،او
آموخت که »خواستھا و مالحظات لحظۀ مشخص« را به پيش کشد و آرمانھای سوسياليسم و
مبارزۀ سياسی را عقب راند .طبيعت فعاليت آماتوری و ناقص سوسيال دمکراتھا ،روابط بسيار
ضعيف ميان محافل آموزشی در شھرھای مختلف ،و بين سوسيال دمکراتھای روسيه و
رفقايشان در خارجه که دانش ژرف و تجارب انقالبی غنی تری و نيز افق سياسی وسيع تری
را دارا بودند ،طبيعتا ً اين جنبۀ )مطلقا ً اساسی( فعاليت سوسيال دمکراتيک را به طرز مبالغه
آميزی عمده نمود ،که به افرادی امکان آنرا می داد که جوانب ديگر را به فراموشی سپرده،
بخصوص اين که با ھر عقب گردی پيشروترين کارگران و روشنفکران از صفوف ارتش مبارز
به بيرون پرتاب شده ،بدان صورت که رسوم و تداوم اصيل انقالبی ھنوز نمی توانست تکامل
يابد .در اين مبالغۀ بی انتھای يک جنبه از فعاليت سوسيال دمکراتيک است که دليل اصلی
عقب گرد تأسف آور از آرمانھای سوسيال دمکراسی را می يابيم .به اين جنبۀ مبالغه آميز،
اشتياق نسبت به يک کتاب مد روز ،جھل از تاريخ جنبش انقالبی روسيه ،و ادعای بچه گانۀ
مبتکر بودن را اضافه کنيد ،آنگاه تمام عناصر الزمی را که برای برپا ساختن »گرايش قھقرائی
در سوسيال دمکراسی روسيه« ضروری است ،در اختيار خواھيد داشت.
بنابراين ،ما مجبوريم که به تفصيل در مورد رابطۀ فی مابين قشر پيشرو طبقۀ کارگر و اقشار
عقب مانده تر ،و اھميت کار سوسيال دمکراتيک در ميان اين دو بخش توضيح دھيم.
تاريخ جنبش طبقۀ کارگر در تمام کشورھا نشان می دھد که آن قشر از طبقۀ کارگر که در
موقعيت بھتری قرار گرفته است به ايدهھای سوسياليسم ھر چه سريع تر و آسان تر پاسخ می
دھد .بطور عمده ،از ميان ايشان ،عناصر پيشرو طبقۀ کارگر که از درون جنبش طبقۀ کارگر
به پيش می آيند ،آنان که اطمينان تودهھای کارگری را می توانند جلب نمايند ،آنانی که تماما ً
خود را در خدمت آموزش و سازماندھی پرولتاريا قرار می دھند ،آنانی که سوسياليسم را
آگاھانه قبول می نمايند ،و آنانی که حتی مستقال تئوريھای سوسياليستی می دھند ،قدم به جلو
می گذارند .ھر جنبش زندۀ طبقۀ کارگر چنين رھبرانی ،ھمچون ،پرودون ھا )،(Proudhons
واليانت ھا ) ،(Vaillantsويتلينگ ھا ) (Weitlingsو ببل ھا ) (Bebelsرا عرضه کرده
است .جنبش طبقۀ کارگر روسيۀ ما نيز اميد می رود که در اين مورد از جنبش اروپائی عقب
نماند .در زمانی که جامعۀ تحصيل کرده عالقمندی خود را نسبت به ادبيات غيرقانونی و صادق
از دست می دھد ،در ميان کارگران ميل برانگيخته شدهای برای آموختن و برای سوسياليسم
رشد می يابد ،قھرمانان واقعی از ميان کارگران به پيش می آيند ،آنانی که ،عليرغم وضع
نکبت بار زندگيشان ،عليرغم حبس با اعمال شاقۀ ديوانه کنندۀ کار کارخانه ،آنقدر صفات و
عزت نفس دارند که مطالعه و مطالعه و مطالعه نموده تا خود را به سوسيال دمکراتھای آگاه –
»روشنفکران طبقۀ کارگر« – مبدل نمايند .در حال حاضر اين »روشنفکران طبقۀ کارگر« در

روسيه موجودند و ما می بايستی چنان تالشی کنيم تا مطمئن گرديم که صفوف ايشان دائما ً
تقويت می گردد ،که احتياجات فکری بلند باالی آنان رفع شده ،که رھبران حزب کارگری
سوسيال دمکرات روسيه از صفوف آنان بيايند .بنابراين ،آن روزنامهای که قصد دارد ارگان
تمام سوسيال دمکراتھای روسيه گردد ،می بايستی در سطح کارگران پيشرفته بوده و نه فقط
سطح خود را مصنوعا ً پايين نياورد ،بلکه بالعکس ،دائما ً آنرا ارتقاع دھد ،و می بايستی تمام
مسائل تاکتيکی ،سياسی و تئوريک سوسيال دمکراسی جھانی را دنبال نمايد .فقط در آن حالت
است که احتياجات روشنفکران طبقۀ کارگر برآورده می گردد ،که خود ابتکار راه کارگران
روسی را ،و بالنتيجه ،راه انقالب روسيه را در دست می گيرند.
پس از قشر پيشرو کارگران که تعداد محدودی ھستند ،قشر وسيع کارگران ميانه به پيش می
آيند .اين کارگران نيز با شوق به سوسياليسم می گرويند ،در حوزهھای مطالعاتی کارگری
شرکت می کنند ،روزنامهھا و کتب سوسياليستی را مطالعه می نمايند ،در تبليغ شرکت می
جويند ،و فقط در اين مورد که نمی توانند رھبران کامال مستقل جنبش سوسيال دمکراتيک
طبقۀ کارگر گردند ،با قشر قبلی متفاوتند .کارگر معمولی بعضی از مقاالت روزنامهای را که
قرار است ارگان حزب گردد نخواھد فھميد ،او نمی تواند درک جامعی از يک مسئلۀ بغرنج
تئوريک و يا عملی داشته باشد .اين به ھيچ وجه بدين معنی نيست که روزنامه بايد سطح خود
را تا سطح تودهھای خوانندۀ خود تنزل دھد .روزنامه ،بالعکس ،سطح آنان را می بايست
ارتقاء داده ،کمک نمايد تا کارگران پيشرفته از ميان قشر ميانۀ کارگران بيرون آيند .چنين
کارگرانی ،که در فعاليتھای محلی فرو رفته و اساسا ً به مسائل جنبش طبقۀ کارگر و مسائل
فوری تبليغاتی تمايل نشان می دھند ،می بايستی ھر فعاليت خود را با افکار مجموعۀ جنبش
طبقۀ کارگر روسيه ،ھدف تاريخی آن و ھدف نھائی سوسياليسم مرتبط ساخته ،و بنابراين
روزنامه ،که تودۀ خوانندگان آن کارگران ميانه ھستند ،بايستی سوسياليسم و مبارزۀ سياسی
را با تمام مسائل محلی و کوچک مربوط سازد.
باالخره ،بعد از قشر ميانی کارگران ،تودهای که قشر تحتانی پرولتاريا را دربر می گيرد به
پيش می آيد .به احتمال قوی يک روزنامۀ سوسياليستی تماما ً و يا عمدتا ً برای اين قشر
غيرقابل مفھوم باقی خواھد ماند )حتی در اروپای غربی تعداد رأی دھندگان سوسيال دمکرات
از تعداد خوانندگان روزنامهھای سوسيال دمکراتيک فزون تر است( ،ولی احمقانه خواھد بود
که نتيجه بگيريم که روزنامۀ سوسيال دمکراتھا خود را تا عقب مانده ترين سطح ممکن
کارگران تنزل دھد .تنھا چيزی که از اين منتج می گردد آنست که می بايستی شيوهھای مختلف
تبليغ و ترويج را در ميان اين قشر بکار بست – نشرياتی که به زبان عامه نوشته شده ،تبليغ
شفاھی و به ويژه اعالميهھايی در مورد مسائل محلی را مورد استفاده قرار داد .سوسيال
دمکراتھا حتی نبايد خود را بدين محدود سازند؛ کامال ممکن است که قدمھای اوليه در جھت
آگاه کردن قشر تحتانی کارگران شکل فعاليتھای آموزشی قانونی را به خود بگيرد .برای حزب
اھميت فراوان دارد که از اين فعاليتھا استفاده نموده ،آنرا در آن جھتی که بيشترين نيازھا را
دارد راھنمايی کند ،کارگران علنی را به زمينھای بکر فرستاده تا شخم زنند که بعداً مبلغين
سوسيال دمکرات آن را بکارند .البته ،تبليغ در ميان قشر تحتانی کارگران بايستی وسيع ترين
زمينه را برای کيفيات فردی مبلغ و ويژگيھای محلی ،صنعت مربوطه و غيره فراھم نمايد.
کائوتسکی در کتاب خود برعليه برنشتين می نويسد »تاکتيکھا و تبليغات نبايستی با ھم اشتباه
گردند«» ،متدھای تبليغی می بايستی با شرايط محلی و فردی وفق داده شوند .ھر مبلغی می
بايست مجاز به انتخاب آن متدھای تبليغی ای که در دسترس اش قرار دارد ،باشد .يک مبلغ با
سخنوری آتشين خود می تواند بزرگترين تأثيرات را بگذارد ،ديگری با طعنهھای نيش دارش،

سومی با شاھد گيری از اتفاقات متعدد ،و غيره .زمانی که مردم به مبلغ نزديک می شوند،
تبليغ نيز بايستی مناسب آنان باشد .مبلغ آنطور بايد صحبت کند که سخنانش فھميده شوند؛ و
برای آغاز سخن بايستی از نکتهای شروع کند که برای شنوندگانش خوب آشنا باشد .تمام
اينھا پر واضح است ،و فقط شامل حال تبليغ در ميان دھقانان نمی شود .صحبت نمودن با
رانندگان تاکسی متفاوت است با آنچه با ملوانان در ميان می گذاری ،و ھمين امر در مورد
کارگران چاپخانه نيز صدق می کند .تبليغ بايستی اختصاصی بوده ،ولی تاکتيکھای ما،
فعاليتھای سياسی ما بايد ھمگون باشد«)ص  .(٢-٣اين کلمات يک نفر نمايندۀ برجستۀ تئوری
سوسيال دمکراسی دربر دارندۀ يک ارزيابی عالی از تبليغ ،به عنوان بخشی از فعاليت عمومی
حزب ھستند .اين کلمات بی پايگی وحشت آن کسانی را که تصور می کنند تشکيل يک حزب
انقالبی ھدايتگر مبارزۀ سياسی ،در مقابل تبليغات قرار می گيرد و آنرا به عقب صحنه می
اندازد و آزادی مبلغين را محدود می نمايد ،برمال می سازد .بالعکس ،فقط يک حزب متشکل
می تواند تبليغ گستردهای را به پيش برده ،راھنمايی )و ماتريال( الزم جھت تبليغ را برای
مبلغين در مورد تمام مسائل اقتصادی و سياسی تأمين نموده ،از ھر پيروزی تبليغاتی محلی
برای رھنمود دھی به تمام کارگران روسيه استفاده کرده ،و مبلغين را به آن محلھا و محيط
ھايی اعزام کند که با بيشترين موفقيتھا قادر به پيشبرد کارشان می باشند .فقط در يک حزب
متشکل است که افرادی که استعدادھای کار تبليغاتی را دارا ھستند می توانند خود را تماما ً در
خدمت اين امر قرار دھند – که ھم به سود کار تبليغی ،و ھم به سود ديگر فعاليتھای سوسيال
دمکراتيک می باشد .از اين امر می توان مشاھده نمود که آن کسی که تبليغ و ترويج سياسی
را فدای مبارزۀ اقتصادی می نمايد ،آن کسی که نياز به متشکل نمودن جنبش طبقۀ کارگر در
مبارزۀ يک حزب سياسی را به فراموشی می سپرد ،گذشته از ھر چيز ديگری ،خود را حتی از
فرصت جلب مداوم و موفقيت آميز قشر تحتانی پرولتاريا به آرمان طبقۀ کارگر محروم می
نمايد.
با وجود اين ،چنين بزرگ جلوه دادن يک جھت فعاليتھای ما به زيان ديگر جھات ،حتی گرايش
به کنار انداختن ديگر مسائل ،مملو از نتايج سھمگين برای جنبش طبقۀ کارگر روسيه خواھد
بود .قشر تحتانی پرولتاريا حتی ممکن است که با تھمتھايی از قبيل اين که پايه گذاران
سوسيال دمکراسی روسيه می خواھند فقط از کارگران برای سرنگونی حکومت مطلقه از
طريق دعوت ايشان به محدودۀ استرداد تعطيالت و اتحاديهھای صنفی استفاده کنند ،و آن ھم
بدون توجه به اھداف نھايی سوسياليسم و وظايف فوری مبارزۀ سياسی ،دلسرد شوند .چنين
کارگرانی ھميشه ممکن است به دام ھر طعمۀ نان خشکی که از طرف دولت و يا بورژوازی
برايشان آماده شده ،بيفتند )و خواھند افتاد( .قشر تحتانی پرولتاريا ،کارگران عقب مانده،
ممکن است در تحت تأثير موعظۀ رابوچايا ميسل ،به دامان بورژوازی و ايدۀ به غايت
ارتجاعی ای که کارگر نمی تواند و نمی بايست خود را به چيز ديگری مگر افزايش مزدھا و
استرداد تعطيالت )»احتياجات لحظهای«( عالقمند نمايد؛ اين که کارگران می توانند و می
بايست مبارزۀ کارگری را تنھا با اتکا به خود ،با »ابتکار شخصی« خود پيش برند ،و نبايد
آنرا با سوسياليسم ترکيب کنند؛ اين که نبايست کوشش نمايند که مبارزۀ طبقۀ کارگر را به
آرمان اساسی و پيشرفتۀ تمام بشريت مبدل سازند ،بيافتند .تکرار می کنيم ،کارگران خيلی
عقب مانده ممکن است به وسيلۀ چنين ايدهای دلسرد گردند ،ولی مطمئن ھستيم که کارگران
پيشرفته روسی ،آنان که حوزهھای مطالعاتی کارگران و فعاليتھای سوسيال دمکراتيک را
رھبری می کنند ،آنان که زندانھا و محلھای تبعيد را – از آرچنجل گوبرنيا ]استان آرچنجل –
مترجم[ تا سيبری شرقی – پر می نمايند ،آنان اين تئوری را با انزجار دور می اندازند .تنزل

دادن مجموعۀ جنبش به احتياجات لحظهای ،معامله گری بر موقعيت عقب ماندۀ کارگران ،به
معنی تطميع بدترين تمايالت آنھاست .اين بدين معنی است که رابطۀ فی مابين جنبش طبقۀ
کارگر و سوسياليسم را ،فی مابين اھداف سياسی کامال تصريح شده کارگران پيشرو و تجلی
اعتراض خودبخودی تودهھا را بطور تصنعی درھم شکنيم .بنابراين سعی رابوچايا ميسل در
ارائۀ يک گرايش مخصوص سزاوار توجه مشخص بوده و اعتراض شديدی را می طلبد .تا
زمانی که رابوچايا ميسل ،خود را ظاھراً با قشر تحتانی پرولتاريا وفق می دھد ،با سماجت
مسئلۀ ھداف نھايی سوسياليسم و مبارزۀ سياسی را کنار می گذارد ،بدون اينکه گرايش ويژۀ
خود را اعالم نمايد ،سوسيال دمکراتھای زيادی فقط سر خود را تکان داده ،اميد دارند که با
گسترش و رشد فعاليتشان اعضای رابوچايا ميسل از تنگ نظری خود دست بردارند .با اين
حال ،وقتی افرادی که تا بحال ،فعاليتھای پرثمر تدارک طبقه را انجام دادهاند ،به تئوريھای مد
روز اپورتونيستی چنگ می اندازند و با اعالنھايی در مورد اينکه قصد دارند تمام سوسيال
دمکراسی روسيه را در خدمت تدارک طبقه برای سالھای متوالی )اگر نه برای ھميشه(
بگيرند ،گوشھای اروپا را کر کردهاند ،و به عبارت ديگر ،وقتی که افرادی که تا بحال برای
ساختن يک بشکه عسل کار مفيدی را انجام دادهاند ،اکنون »در مقابل انظار عموم« شروع به
ريختن پيمانهھای مملو از قير به درون آن می کنند ،آن ھنگام وقتش فرا رسيده که ما بطور
قاطع برعليه چنين گرايش قھقرائی موضع گيريم!
سوسيال دمکراسی روسيه ،ھم به واسطۀ پايه گذارانش ،اعضاء گروه آزادی کار ،و ھم به
واسطۀ سازمانھای سوسيال دمکراتيک روسيه که حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه را
بنا نھادند ،ھمواره دو اصل ذيل را منظور داشته است (١ :جوھر سوسيال دمکراسی،
سازماندھی مبارزۀ طبقاتی پرولتاريائی با ھدف به دست گرفتن قدرت سياسی ،انتقال مجموعۀ
وسايل توليدی به جامعه بمثابۀ يک کل ،و تعويض اقتصاد سرمايه داری با سوسياليستی است؛
 (٢وظيفۀ سوسيال دمکراسی روسيه سازماندھی حزب انقالبی طبقۀ کارگر روسيه که ھدف
فوريش سرنگونی حکومت مطلقه و به دست آوردن آزادی سياسی است می باشد .ھر کسی که
از اين اصول اوليه منحرف گردد )که دقيقا ً در برنامۀ گروه آزادی کار فرموله گشته و در
مانيفست حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه شرح آن رفته است( ،در حقيقت از سوسيال
دمکراسی منحرف گرديده است.
نگاشته شده در اواخر ١٨٩٩
اولين چاپ در ١٩٢۴
در مجلۀ انقالب پرولتری شمارۀ  ٨و ٩
چاپ شده از متن کپی شدهای که به وسيلۀ ناشناسی
رونويسی گشته و از زير نظر لنين گذشته است.
ترجمه از روی متن انگليسی مجموعه آثار لنين
جلد  ، ۴ص ٢۵۵ – ٢٨۵
کمونيستھای انقالبی
http://www.k-en.com
info@k-en.com

توضيحات
 -١گروه اتحاد مبارزه برای آزادی طبقۀ کارگر – به وسيلۀ لنين در پائيز  ١٨٩۵متشکل
گشت .اين گروه  ٢٠محفل مارکسيست را در سن پترزبورگ متحد نمود .فعاليت اين گروه بر
اساس اصول سانتراليسم و انضباط محکم بود .رھبری آن بر عھده گروه مرکزی ای متشکل از
و.ا.لنين ،ا.ا.وانويوف ،پ.ک.زاپوروژتس ،گ.م.کرژيزھانوسکی ،ن.ک.کروپسکايا ،ل.مارتف
)ی.او.زودوربام( ،م.ا.سيلوين ،و.و.استارکوف و ديگران بود .با اين وجود کل فعاليت اتحاد
تحت رھبری مستقيم پنج تن از اعضای گروه به سرکردگی لنين بود .اتحاد به چند بخش محلی
تقسيم می شد .کارگران آگاه پيشرويی ھمچون ا.و.بابوشکين و و.ا.شلگونوف گروھھا را با
کارخانهھا که در آنھا سازماندھندگانی عھده دار جمع آوری اطالعات و پخش نشريات بودند،
مرتبط می ساختند .محافل کارگری در کارخانهھای بزرگ به وجود آورده شدند.
برای اولين بار در روسيه گروه اتحاد مبارزه برای آزادی طبقۀ کارگر جنبش طبقۀ کارگر را با
سوسياليسم آشنا ساخت و از ترويج مارکسيسم در بين محافلی که دربر دارنده عدۀ قليلی از
کارگران پيشرو بودند به تبليغات سياسی در بين تودهھای وسيع پرولتاريا رسيد .اتحاد جنبش
طبقۀ کارگر را رھبری نمود و مبارزۀ کارگران برای خواستهھای اقتصادی را با مبارزۀ
سياسی برعليه تزاريسم مرتبط ساخت .در نوامبر  ١٨٩۵اعتصابی را در کارخانۀ نساجی
تورنتون سازماندھی نمود .در تابستان  ١٨٩۶اعتصاب معروف کارگران نساجی در سن
پترزبورگ که  ٣٠٠٠٠کارگر در آن شرکت کردند ،تحت رھبری اتحاد صورت گرفت .اتحاد
جزوات و اعالميهھايی برای کارگران منتشر ساخت و زمينه را برای انتشار رابوچيه ديلو
آماده ساخت .انتشارات اين گروه توسط لنين تنظيم می شد.
در شب  (٢٠)٨دسامبر  ١٨٩۵پليس تزاری با دستگيری تعداد زيادی از اعضای رھبری کنندۀ
گروه از جمله لنين ،ضربۀ سختی بر آن وارد ساخت .يک شمارۀ رابوچيه ديلو که آماده انتشار
بود مصادره شد .اتحاد به دستگيری لنين و ديگر اعضا با انتشار اعالميهای که در آن
خواستھای سياسی آمده بود و برای اولين بار در آن به موجوديت اتحاد مبارزه اشاره می شد،
واکنش نشان داد.
لنين در زندان به ھدايت اتحاد ادامه داد ،با رھنمودھايش به آن کمک کرد ،نامهھا و اعالميه-
ھای رمزگذاری شدهای را به خارج از زندان انتقال داد و مقالۀ »دربارۀ اعتصابات« )که اصل
آن ھنوز پيدا نشده است( و ھمچنين »طرح و توضيح برنامۀ حزب سوسيال دمکرات را
نوشت.
از نظر لنين اھميت اتحاد بخاطر آغاز بنيان نھادن حزب انقالبی متکی به جنبش طبقۀ کارگر و
ھدايتگر مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا بود.
 -٢گروه اتحاد مبارزه برای آزادی طبقۀ کارگر کيف در مارس  ١٨٩٧تحت تأثير گروه اتحاد
مبارزه برای آزادی طبقۀ کارگر سن پترزبورگ بر طبق مصوبۀ کنفرانس کيف که مقرر می
داشت تمامی سازمانھای سوسيال دمکرات روسيه خود را به پيروی از سازمان سوسيال
دمکرات سن پترزبورگ ،اتحاد مبارزه برای آزادی طبقۀ کارگر بخوانند ،به وجود آمد .اين
گروه سازمانھای سوسيال دمکرات روسی و لھستانی و گروھی از حزب سوسياليست لھستان
را متحد می نمود و در مجموع بيش از  ٣٠عضو داشت .گروه اتحاد مبارزۀ کيف با گروه
اتحاد مبارزۀ سن پترزبورگ در ارتباط بود )از طريق تماسھای فردی و ھمچنين از طريق
آشنايی با اعالميهھای سن پترزبورگ و نوشتجات لنين دربارۀ مسائل برنامهای :متن

دستنويس مقالۀ لنين »وظايف سوسيال دمکراتھای روس« به کيف فرستاده شد و رھبران
سازمانھای سوسيال دمکرات کيف با آن آشنا بودند(.
فعاليتھای اتحاد مبارزۀ کيف توسط اعالميۀ اول ماه مه  ١٨٩٧آغاز شد که بطور وسيع در
شھرھای جنوب روسيه پخش گرديد .در آن سال گروه اتحاد مبارزۀ کيف  ۶۵٠٠نسخه از
اعالميه را در بيش از  ٢۵کارخانه کيف پخش کرد .در آن سال گروه مخصوصی از اتحاد دو
شمارۀ رابوچايا گازتا را به عنوان نشريۀ سوسيال دمکراتيک سراسری روسيه منتشر ساخت.
کنگرۀ نخست ح.ک.س.د.ر .در  ١٨٩٨رابوچايا گازتا را به عنوان روزنامۀ رسمی حزب
انتخاب نمود .انتشارات غيرقانونی اتحاد عمدتا ً در شھرھای جنوب روسيه پخش می شد.
عالوه بر تبليغات ،اتحاد کار ترويج را در محافل کارگری و ميتينگ ھای کارخانه پيش می برد.
گروه اتحاد مبارزۀ کيف در تدارک تشکيل کنگرۀ نخست ح.ک.س.د.ر .فعال بود .مدت کوتاھی
پس از کنگره اتحاد توسط پليس سرکوب شد )وسايل چاپ رابوچايا گازتا که از کيف به
اکاترينوسالو منتقل شده بود به ھمراه مقدار زيادی نوشتجات غيرقانونی مصادره شد(.
دستگيريھا در کيف و تعدادی از شھرھای بزرگ روسيه انجام شدند.
گروه اتحاد مبارزۀ کيف نقش بزرگی را در پيشرفت و سازمانيابی طبقۀ کارگر روسيه برای
تشکيل حزب انقالبی مارکسيستی داشت .اعضايی از گروھھای سوسيال دمکرات که آزاد مانده
بودند به زودی تشکيالت زيرزمينی را احيا نمودند که کميتۀ کيف ح.ک.س.د.ر .نام گرفت.
 -٣اتحاديۀ عمومی کارگران يھودی ليتوانی ،لھستان و روسيه )بوند( ،در کنگرۀ يھوديان
سوسيال دمکرات در ويلنو در  ١٨٩٧تشکيل شد .اين اتحاديه به حزب کارگری سوسيال
دمکرات روسيه در سال  ١٨٩٨به عنوان »سازمانی خودمختار که استقاللش فقط در مورد
مسائلی بود که مربوط به پرولتاريای يھودی می گشت« پيوست .بوند ناسيوناليسم و جداسازی
را به درون جنبش طبقۀ کارگر آورد .بعد از اينکه کنگرۀ دوم ح.ک.س.د.ر .تقاضايش در مورد
اينکه به عنوان تنھا نمايندۀ پرولتاريای يھودی شناخته شود را رد کرد ،از حزب جدا شد .در
 ١٩٠۶بوند دوباره بر طبق مصوبۀ کنگرۀ چھارم )وحدت( ح.ک.س.د.ر .به حزب پيوست.
درون حزب بونديستھا به صورت مداوم از جناح اپورتونيست )»اکونوميستھا« ،منشويکھا و
انحالل طلبان( پشتيبانی کرده و برعليه بلشويسم مبارزه نمودند .بوند با خواست برنامهای
بلشويکھا مبنی بر حق ملل در تعيين سرنوشت خويش ،با طرح خواست خودمختاری فرھنگی
– ملی به مخالفت برخاست .در دورۀ ارتجاع استوليپينی ،موضع انحالل طلبانه اتخاذ کرد و در
تشکيل بلوک ضد حزبی اوت فعال بود .در طول جنگ جھانی اول ) (١٩١۴-١٨موضع
سوسيال شووينيستی اتخاذ کرد .در  ١٩١٧از دولت موقت ضدانقالبی پشتيبانی نمود و در
جبھۀ دشمنان انقالب اکتبر قرار گرفت .در سالھای مداخلۀ نظامی خارجی و جنگ داخلی،
رھبری بوند به نيروھای ضدانقالب پيوست .ھمزمان تحولی در پايۀ تودهای بوند در جھت
تمايل به ھمکاری با قدرت شوروی در حال شکل گيری بود .در سال  ١٩٢١بوند تصميم به
انحالل خود گرفت و بخشی از اعضايش به حزب کمونيست)بلشويک( روسيه بر طبق شرايط
پذيرش آن پيوستند.
 -۴سوسيال دمکرات – جزوۀ سياسی و ادبی ،متعلق به گروه آزادی کار که در لندن و ژنو در
سالھای  ١٨٩٢-١٨٩٠به چاپ می رسيد .چھار شمارۀ آن منتشر شد .اين نشريه نقش مھمی
در گسترش عقايد مارکسيستی در روسيه داشت .گ.و.پلخانف ،پ.ب.آکسلرد و و.ا.زاسوليچ
نويسندگان اصلی آن بودند.
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