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اگر چه بيانيه  (١) de foiکه توسط کميتۀ کيف به رشتۀ تحرير درآمده بنا به باورھای خود
کميته پيش نويس ناکامل طرحی است که وقت کافی برای تکميل و جالء بخشيدن بدان وجود
نداشته است ،معھذا مطالعۀ ھمين طرح ناقص نيز فرد را به خوبی با نظريات کميتۀ کيف آشنا
می سازد .بدون شک ابراز چنين نظرياتی می بايست مورد اعتراض شديد آن دسته از سوسيال
دمکراتھای روس قرار گيرد که نسبت به اصول قديمی سوسيال دمکراسی که ابتدا توسط گروه
آزادی کار اعالم گرديد و ھمواره در انتشارات حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه تصريح
شده و در مانيفست آن مجدداً اظھار گرديده ،وفادار ماندهاند .بدون ترديد نظريات کميتۀ کيف
نفوذيابی گرايش نوين »سوسيال دمکراتھای جوان« را به ميزان قابل مالحظهای منعکس می
سازد ،گرايشی که سرانجام در عالی ترين درجۀ رشد خود با برنشتينيسم) (٢ادغام شده و
ثمراتی چون ضميمۀ جداگانه بر »رابوچايا ميسل«)) (٣سپتامبر  (١٨٩٩معروف و کردو)(۴
مشھور را به بار آورده است.
البته نمی توان گفت که بيانيۀ  de foiنيز بطور تمام و کمال به اين جريان اپورتونيستی و
ارتجاعی پيوسته است .ولی بی شک در اين جھت گامھای بسيار مھمی برداشته و چنان انعکاس
اغتشاش فکری نسبت به اصول اساسی سوسيال دمکراسی نشان داده که در مقابل چنين نوسانات
و اغتشاشات در افکار انقالبی ،ما خود را موظف می دانيم به رفقای کيف ھشدار داده و اين
انحراف از اصول قديمی مورد قبول سوسيال دمکراسی بين المللی و سوسيال دمکراسی روس
را مورد بررسی قرار دھيم.
نخستين جمله بيانيۀ  de foiخود جدی ترين اغتشاش فکری را موجد می گردد .بيانيه با اين
جمله آغاز می شود»:کميتۀ کيف در عين حال که مبارزه برای حقوق سياسی پرولتاريا را به
عنوان وظيفۀ عمومی و مبرم جنبش طبقۀ کارگر در روسيه قبول می نمايد ،معھذا معتقد نيست
در حال حاضر اين امکان که به تودۀ کارگران روی آورده و آنان را به مبارزۀ سياسی
برانگيخت وجود دارد .به عبارت ديگر ،کميته معتقد نيست که امکان تبليغات سياسی موجود
است ،زيرا کارگران روس ،به صورت تودهای ،به آن درجه از رشد که برای مبارزۀ سياسی
ضروريست ،نرسيدهاند« .ما اينجا به بحث دربارۀ صورت بندی جمله فوق نخواھيم پرداخت؛
مسئلۀ مھم برای ما آن نظرياتی است که در اين جمله نھفته است و نيز چندين بار در قسمتھای
ديگر متن بيانيۀ  de foiتکرار می گردد )اين را به ياد داشته باشيد( – نظرياتی که بخاطر
ماھيتشان اين سؤال را برای ما ايجاد می نمايند که :آيا نويسندگان اين متن واقعا ً سوسيال
دمکرات اند؟
»کارگران روس ،به صورت تودهای ،به آن درجه از رشد که برای مبارزۀ سياسی
ضروريست ،نرسيدهاند«! صحت چنين ادعايی ،در واقع بمثابۀ حکم اعدام مجموعۀ سوسيال
دمکراسی روس به شمار می رود زيرا چنين استنتاجی بدين معنی است که کارگران روس ،به
صورت تودهای ،به آن درجه از رشد فکری که برای ]فراگيری[ سوسيال دمکراسی
ضروريست ،نرسيدهاند .ليکن واقعيت امر اين است که در ھيچ کجای دنيا سوسيال دمکراسی
مجزا و منفک از مبارزۀ سياسی وجود نداشته و نخواھد داشت .سوسيال دمکراسی بدون مبارزۀ
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سياسی مثل رودخانهايست که در آن آب جريان نداشته باشد ،تضاديست پوچ و بی معنی ،و در
اصل يا بازگشت به سوسياليسم تخيلی اجدادمان که از »سياست« متنفر بودند را معنی می دھد و
يا بازگشت به آنارشيسم يا ترديونيونيسم.
نخستين بيانيۀ  de foiسوسياليسم جھانی ،مانيفست حزب کمونيست ،واقعيتی را اعالم نمود که
از آن پس به يک اصل اوليه مبدل گرديده ،و آن ھمانا اين حقيقت است که ھر مبارزۀ طبقاتی
خود يک مبارزۀ سياسی است ،و نيز اينکه جنبش طبقۀ کارگر تنھا آن زمانی به ميزان کافی
رشد يافته و از حالت جنينی و طفوليت خود بيرون خواھد آمد که به يک جنبش طبقاتی تبديل
گشته و به مبارزۀ سياسی تکامل يابد .اولين بيانيۀ  de foiسوسياليسم در روسيه ،جزوۀ پلخانف
به نام »سوسياليسم و مبارزۀ سياسی« منتشره در سال  ١٨٨٣است که تلفيق آن با شرايط روسيه
بار ديگر بر اين اصل اوليه صحه گذاشت و دقيقا ً نشان داد که چگونه و چرا جنبش انقالبی
روسيه می بايد که ميان سوسياليسم و مبارزۀ سياسی پيوند ايجاد نمايد ،که جنبش خودروی تودۀ
کارگران را با جنبش انقالبی پيوند داده و سرانجام ميان مبارزۀ طبقاتی و مبارزۀ سياسی پيوند
برقرار نمايد .کميتۀ کيف با قبول ظاھری جھان بينی سوسياليسم و مبارزۀ طبقاتی از يکسو و در
عين حال اعالم اينکه »برانگيختن توده به مبارزۀ سياسی در حال حاضر« ممکن نيست ،در
واقع خود را از اصول سوسيال دمکراسی کامال جدا می سازد .از سوی ديگر ،اشتياق به
وفاداری بر اين اصول ،کميته را دچار تناقضات خيره کنندهای می نمايد.
در حقيقت ،کسی که امکان تبليغ سياسی بين کارگران و مبارزۀ سياسی کارگران را نمی بيند،
چگونه می تواند از »پرورش سياسی« آنان صحبت به ميان آورد؟ برای سوسيال دمکراتھا
نيازی به اثبات ندارد که جز از طريق مبارزۀ سياسی و فعاليت سياسی ھيچگونه پرورش سياسی
نيز نمی تواند وجود داشته باشد .ھيچگونه پرورش سياسی کارگران ،از طريق محافل مطالعه و
کتب ،چنانچه کارگران از فعاليت سياسی و مبارزۀ سياسی به دور نگھداشته شوند ،متصور
نيست .بی شک برای سوسيال دمکراسی روسيه بازگشت به جھانبينی زميندارانی که با سواد
نمودن دھقانان را پيش شرط اعطای آزادی بدانان اعالم می کردند و يا آن قلم پراکنانی که به
حکومت التماس می کردند ابتدا مردم را با سواد گرداند و سپس به آنان حقوق سياسی اعطا
نمايد ،امکانپذير نيست .چگونه می توان برای آگاه نمودن کارگران به لزوم مبارزه برای کسب
حقوق سياسی مجاھدت کرد و در عين حال امکان برانگيختن کارگران به فعاليت سياسی و تبليغ
سياسی برای آنان را نفی نمود؟ آگاه نمودن به لزوم مبارزۀ سياسی و در عين حال برنيانگيختن
برای مبارزۀ سياسی؟! اين ديگر چه مقولهای است و چه معنائی دارد؟ اين چنين تناقضاتی نتيجۀ
ناگفته ماندن برخی مسائل و يا ناقص بودن پيش نويس طرح نمی تواند باشد ،بلکه نتيجۀ منطقی
و اجتناب ناپذير آن دوگانگی و ابھامی است که در جميع نظريات کميتۀ کيف به چشم می خورد.
کميته می خواھد از يک سو به اصول اوليۀ سوسيال دمکراسی بين المللی و روسيه وفادار باقی
بماند ،و از سوی ديگر شيفتۀ تکيه کالمھای مد روز برنشتينيستی از قبيل »لزوم«» ،به تدريج«
)پايان قسمت يکم بيانيۀ  de foiکميتۀ کيف(» ،خصوصيات صرفا ً اقتصادی جنبش« ،امکان
ناپذير بودن تبليغ و مبارزۀ سياسی ،لزوم پشتيبانی از حقانيت تقاضاھا و احتياجات واقعی )گوئی
مبارزه برای آزادی سياسی به خاطر واقعی ترين تقاضا و احتياج به پيش گذارده نشده است!(،
گرديده که تمام تار و پود نوشتجاتی چون کردو و ضميمۀ جداگانه بر »رابوچايا ميسل« با آنھا
ريسيده شده است .الزم است جوھر اصلی نظريهای را که تمام نقاط ضعف بيانيۀ  de foiمورد
بحث ما از آن سرچشمه گرفته به دقت بازشکافيم – اين نظريه بر آن است که »در حال حاضر
امکان روی آوردن به تودۀ کارگران و با فراخوانی آنھا به فعاليت سياسی وجود ندارد«؛ و يا به

عبارت ديگر دست زدن به تبليغات سياسی به دليل آنکه کارگران روس به درجۀ رشد الزم برای
مبارزۀ سياسی نرسيدهاند غيرممکن است .خوشبختانه ،اين فرض آخری حقيقت ندارد )می گوئيم
»خوشبختانه« زيرا اگر حقيقت می داشت مارکسيستھای روس و سوسيال دمکراتھا بطور
اجتناب ناپذيری به مرداب ترديونيونيسم و ابتذال بورژوا ليبرال منشانه کشانيده می شدند،
مردابی که نويسندگان کردو ،رابوچايا ميسل و بسياری از انگلھای اطراف نشريات علنی
کنونی می کوشند سوسيال دمکراتھا را به درون آن سوق دھند( .کارگران روس ،به صورت
تودهای ،نه تنھا به رشد الزم برای مبارزۀ سياسی رسيدهاند بلکه در بسياری موارد و غالبا ً بطور
خودبخودی ،بلوغ خود را با درگيری در فعاليت سياسی به اثبات رسانيدهاند.
ً
آيا توضيح انبوھی از بيانيهھا که حکومت را محکوم و تقبيح می سازد واقعا عملی به غير از
مبارزۀ سياسی است؟ آيا کارگران روس ،به صورت تودهای ،در مقابله با پليس و سربازان به
ويژه زمانھايی که مأمورين بيش از حد خشونت بکار بردهاند» ،از ابزار خود استفاده«
ننمودهاند؟ و آيا رفقای کارگر دستگير شدۀ خود را با بکار بردن زور آزاد نساختهاند؟ آيا
کارگران در بسياری نقاط به نبردھای خيابانی واقعی برعليه پليس و سپاھيان حکومت دست
نيازيدهاند؟ آيا اکنون بيش از بيست سال نيست که کارگران روس ،به صورت تودهای بھترين،
پيشروترين ،صادق ترين و دليرترين رفقای خود را به محافل و سازمانھای انقالبی گسيل
داشتهاند؟ آری اين بيانيۀ عوامفريبانه و بورژوايی مد روز ،از ما نمايندگان حزب سوسيال
دمکرات انقالبی انتظار دارد ھمۀ اين حقايق را به باد فراموشی سپرده و به ادعای امکان
ناپذيری برانگيختن تودۀ کارگران به فعاليت سياسی ،گردن نھيم! احتماال سخنان ما تحت اين
عنوان که نمونهھای پيش گفته غالبا ً طغيانھای خودبخودی بوده است و نه مبارزات سياسی،
مورد اعتراض قرار خواھد گرفت .و پاسخ ما به اين اعتراضات چنين است :آيا تا زمانی که
محافل انقالبی سوسياليست به تبليغ ھمه جانبه و ممتد و برانگيختن تودۀ کارگران به مبارزۀ
طبقاتی و مبارزۀ آگاھانه برعليه ستمگرانشان نپرداخته بودند ،اعتصابھای کارگری ما صرفا ً
طغيانھای خودبخودی نبودند؟ آيا کسی در تاريخ نمونهای سراغ دارد که جنبش توده ،جنبش
طبقاتی از راھی بجز طغيانھای خودبخودی سازمان نيافته آغاز گرديده باشد ،از طريقی بجز
مداخلۀ روشنفکران نمايندۀ طبقۀ خاصی متشکل گرديده و احزاب سياسی ايجاد کرده باشد؟ از
اينکه شور و شوق خودبخودی و مصرانۀ طبقۀ کارگر به درگيری در مبارزات سياسی تاکنون
اغلب شکل طغيانھای غيرمتشکل به خود گرفته ،تنھا مسکووسکيه ودوموستی) (۵و
گراژدانين) (۶می توانند چنين نتيجه بگيرند که کارگران روس ھنوز به آن درجه از بلوغ که
برای تبليغ سياسی ضروريست ،نرسيدهاند .و بالعکس ،يک سوسياليست از چنين واقعيتی نتيجه
می گيرد که زمان مناسب برای تبليغ سياسی و زمان مناسب برای فراخواندن تودۀ کارگران به
فعاليت و مبارزۀ سياسی در وسيع ترين سطح ممکن ،مدتھاست فرا رسيده است .و اگر ما اکنون
بدين کار مبادرت نورزيم ،از وظايف خويش سر باز زده و ديگر سوسيال دمکرات نخواھيم
بود ،زيرا که اين قھرمانان بورژوازی ھستند که ھمواره و ھمه جا تشکيالت اقتصادی و
اتحاديهای و خالی از مبارزۀ سياسی را برای کارگران تجويز نمودهاند .و به ھمين دليل اصرار
بر ناديده گرفتن مبارزۀ سياسی و وظايف سياسی طبقۀ کارگر روسيه را بدان گونه که فی المثل
در رابوچايا ميسل مشاھده می کنيم بجز خيانت ،رسوائی و ننگ نمی توان چيز ديگری دانست.
اين سکوت اختيار نمودنھا تنھا باعث خدشه وارد ساختن به رشد آگاھی سياسی کارگران می
گردد که ستم سياسی را با چشمان خود می بينند و با ھمۀ وجودشان احساس می کنند ،کارگرانی
که بطور خودبخودی برعليه اين ستم قيام می کنند و ليکن با بی تفاوتی رھبران سوسياليست خود

و حتی با نظريات برعليه مبارزۀ سياسی آنان روبرو می گردند .زمانی که به ما می گويند عقيدۀ
آزادی سياسی بايد »به تدريج« به توده انتقال يابد ،اين جز بی تفاوتی و تنگ نظری مفرط چه
چيز ديگری می تواند محسوب گردد؟ چنين سخنانی می تواند فرد را دچار اين شبھه نمايد که
شايد تاکنون ما در انتقال عقايد سياسی به توده فوق العاده عجول بودهايم و از اينرو اکنون احتياج
به محدود کردن و آرام کردن فعاليتھای خود داريم!!! و آيا زمانی که به ما گفته می شود که
»توضيح سياسی دربارۀ شرايط طبقۀ کارگر« الزم است ليکن فقط »تا آن حدی که در موارد
مشخص برايش دليل وجود دارد« ،به شنونده امکانا ً اين شبھه دست می دھد که »داليل«
گوناگون برای تبليغ سياسی در انبوھی از عادی ترين و معمول ترين واقعيات زندگی روزمرۀ
طبقۀ کارگر موجود نيست!
کوشش جھت محدود ساختن تبليغ سياسی به وجود داليلی در ھر مورد مشخص ،تالش در
محدود نمودن دامنۀ فوق العاده محدود کنونی فعاليتھای ترويجی و تبليغی ما ،يا امريست بی
معنی و يا گامی است به پيش در جھت کردو و رابوچايا ميسل .در اين مورد نيز احتماال فرياد
اعتراض به ما بلند خواھد شد .اعتراض مبنی بر اينکه تودۀ طبقۀ کارگر ھنوز قادر به درک ايدۀ
مبارزۀ سياسی نيست ،ايدهای که اکنون تنھا افرادی مشخص ،يعنی کارگران پيشرو قادر به
درک آن می باشند .و پاسخ ما بدين اعتراض که بانگ آن مکرراً از جانب سوسيال دمکراتھای
»جوان« روس به گوش می رسد اين است که اوال ،سوسيال دمکراسی ھمواره و ھمه جا نمايندۀ
از نظر طبقاتی آگاه و نه ناآگاه کارگران بوده و به جز اين نمی تواند باشد ،و در اين مورد ھيچ
چيزی خطرناک تر و خائنانه تر از اباطيل گوئی عوامفريبانه دربارۀ رشد نيافتگی کارگران نمی
تواند باشد .اگر معيار کيفيت خوب فعاليت سياسی قابل لمس بودن بالواسطه ،مستقيم و به
اعالترين درجۀ آن برای وسيع ترين توده قرار گيرد ،ما می بايد به موعظۀ آنتی سميتيسم دست
زده و يا فی المثل با توسل به عقايد کشيش معروف يوھان کرنشتات) (٧فعاليت نمائيم.
وظيفۀ سوسيال دمکراسی اين است که آگاھی سياسی توده را رشد داده و سطح آنرا ارتقاء
بخشد ،و نه اينکه در عقب تودهای که از ھيچگونه آگاھی سياسی برخوردار نيست ،لنگ لنگان
حرکت نمايد؛ ثانيا ً – اين مھم ترين نکته است – اين امر به ھيچ وجه واقعيت ندارد که توده قادر
به درک ايدۀ مبارزۀ سياسی نيست .حتی عقب مانده ترين کارگران ايدۀ مبارزۀ سياسی را درک
می کنند ،البته به شرط آنکه مبلغ يا مروج قادر به نزديک شدن و انتقال عقايد خود به آنان بوده
و مسائل را با زبان قابل درک و بر اساس واقعياتی که آنان در تجربۀ زندگی روزمره شان
فھميدهاند ،تشريح نمايد .و اما اين استنتاج درست به ھمان اندازه نيز برای توضيح مبارزۀ
اقتصادی ضروری و تعيين کننده به شمار می آيد :در اين زمينه نيز کارگر عقب مانده که از
اقشار پائينی يا ميانی توده می آيد قادر به درک ايدۀ کلی مبارزۀ اقتصادی نخواھد بود؛ اين نيز
ايدهای است که فقط کارگران پيشرو قادر به جذب آن بوده و تودهای که به وسيلۀ غرايز و
بخاطر منافع مستقيم و بالواسطه به حرکت درآمده است ،از اين پيشروان پيروی می نمايد.
آنچه که در باال توضيح داده شد در زمينۀ سياسی نيز صادق است؛ تنھا کارگر پيشرو است که
ايدۀ کلی مبارزۀ سياسی را درک می کند ،و تودهھا به اين دليل که فقدان و يا کمبود حقوق
سياسی را به خوبی احساس می نمايند )ھمانطوری که بيانيۀ  de foiکميتۀ کيف نيز در يک جا
اعتراف می کند( ،و ھمچنين به دليل اينکه منافع بالواسطه و روزمرهاشان آنھا را مرتبا ً با انواع
مظاھر ستم سياسی در تماس قرار می دھد ،در مبارزۀ سياسی از اين کارگر پيشرو پيروی می
نمايند .در ھيچ جنبش سياسی يا اجتماعی و در ھيچ کشوری بين تودۀ يک طبقۀ مشخص و يا
بطور کلی بين مردم و نمايندگان تعليم ديده و تربيت يافتۀ آنان که معموال تعدادشان نيز قليل

است ،جز اين رابطه که ھمه جا و در ھر زمان رھبران يک طبقۀ مشخص را ھمواره
پيشروترين و آگاه ترين نمايندگان آن تشکيل می دادهاند ،ھرگز رابطۀ ديگری وجود نداشته و
نمی تواند داشته باشد .اين قانونمندی دربارۀ جنبش طبقۀ کارگر روسيه نيز صادق بوده و بجز
اين نمی تواند باشد .چشم پوشی از منافع و احتياجات اين بخش پيشروی کارگران و کوشش در
تنزل به سطح درک اقشار پائينی )بجای باال بردن دائمی سطح آگاھی طبقاتی کارگران( اجباراً
تأثير مضر و ژرفی از خود در ميان کارگران برجای گذارده و زمينه را جھت نفوذ ھمه گونه
عقايد غيرسوسياليستی و غيرانقالبی آماده می سازد.
در جمع بندی از تحليل دربارۀ نظريات کميتۀ کيف راجع به مبارزۀ سياسی ]من مطلب ذيل را
اضافه می کنم[ .کميته با شيوهای فوق العاده عجيب و در عين حال کامال برازنده و درخور
بيانيۀ  ، de foiدر حالی که برانگيختن تودۀ کارگران را به فعاليت سياسی در حال حاضر
غيرممکن می شمارد ،با سازماندھی نمايشات جزئی و آن ھم به منظور مقاصد صرفا ً تبليغاتی
)و نه به منظور اعمال فشار بر حکومت( به دور مسائلی که برای تودهھای وسيع قابل درک و
جذب باشد ،موافقت نشان می دھد .سوسياليستھا کارگران را فرا می خوانند اما نه بخاطر فشار
وارد ساختن بر حکومت!!! اين ديگر از دايرۀ تصور خارج است ... .ما نمی توانيم درک کنيم
که چگونه می شود نمايشاتی را سازمان داد که بر حکومت فشار وارد نياورد! البد بايد به
کارگران توصيه کنيم که نمايشات را در چھار ديوار آلونکھای خود برگزار کرده و فراموش
نکنند که پيش از شروع درھا را نيز به روی خود قفل نمايند؟ و يا شايد کارگران می بايستی
نمايشات خود را در حالی که دستھايشان را در جيب کرده ،دھن کجی و آه و پيف می کنند،
برگزار نمايند؟ احتماال از اين طريق چندان »فشار« مضر و مخربی »برحکومت وارد نخواھد
شد«! و البته ما اين را نيز نمی دانيم که منظور از »نمايشات جزئی« چيست و چه معنائی دارد.
آيا منظور از »نمايشات جزئی« احتماال تظاھرات يک صنف و دربارۀ مسائلی است که صرفا ً
به آن صنف مربوط می باشد )دوباره :ارتباط اين با سوسياليسم چيست؟( ،يا شايد منظور
برگزاری تظاھرات دربارۀ مسائل سياسی که تنھا به جوانبی از حکومت برخورد می نمايد و
متوجه مجموعۀ نظام سياسی و مجموعۀ حکومت مطلقه نمی گردد است؟ طبعا ً اگر منظور چنين
باشد که گفتيم ،آنگاه آيا اين نظريات صاف و ساده با عقايد کردو و اپورتونيسم خالص که آگاھی
و وظايف سياسی طبقۀ کارگر را به پائين ترين درجه تنزل می دھد منطبق نيست؟ و اگر منظور
اين است ،آنگاه بھتر نيست ما ھم »عبارت بلند پرواز« آن سوسيال دمکرات »جوان« از اھالی
پايتخت را که می گفت»:ھنوز وقت آن فرا نرسيده که در ذھن کارگران حکومت مطلقه را بی
اعتبار ساخت« ،تکرار کنيم؟ ...
بيانيۀ  de foiتنھا در برخورد به مسائل »سياسی« نيست که ديد فوق العاده محدود خود را
نمايان می سازد .در اين بيانيه می خوانيم که»:در حال حاضر ،در درجۀ اول ،تبليغاتی که برای
تودهھا صورت می گيرد تنھا می تواند شکل کمک به مبارزۀ اقتصادی پرولتاريا را به خود
بگيرد .از اين رو ،کميته از کليۀ تضادھايی که فی مابين کارگران و کارفرمايان روی می دھد،
و از کليۀ مظاھر ستمگری کارفرمايان عليه کارگران ،استفاده نموده ،با انتشار بيانيهای خطاب
به کارگران اوضاع را برايشان تشريح کرده و آنان را به اعتراض نسبت به وضع موجود
دعوت می نمايد؛ ھمچنين کميته رھبری اعتصابات را برعھده گرفته ،تقاضاھای کارگران را
تنظيم کرده و بھترين راه را به کارگران برای تحقق بخشيدن به تقاضاھايشان نشان داده و ھمه
چيز را به خدمت رشد آگاھی طبقاتی آنان می گيرد« .ھمين و بس؛ ھيچ چيز ديگری دربارۀ
مبارزۀ اقتصادی به ما گفته نمی شود .و اين است آنچه که به نام بيانيۀ  de foiمعرفی شده

است! مجدداً اين جمالت را با دقت بخوانيد :ما بار ديگر در اينجا نيز با زبان کردو و نيز با
نظريات کردو مواجه می گرديم )و اين ديگر خطای ژرف ھيئت تحريريۀ رابوچيه دلو را نشان
می دھد که با سرسختی می کوشند که بر نظريات »اکونوميستھای جوان« سرپوش گذارده و
در آنان چيزی جز انحرافات موجود در افراد نبينند(.
برای يک سوسياليست ،مبارزۀ اقتصادی چون زمينهای جھت متشکل نمودن کارگران در يک
حزب انقالبی و به منظور تقويت ،رشد و تکامل مبارزۀ طبقاتی آنان بر ضد مجموعۀ نظام
سرمايه داری ،به خدمت گرفته می شود .اگر تنھا مبارزۀ اقتصادی بمثابۀ چيزی بخودی خود
کامل در نظر گرفته شود ،در اين صورت ھيچ عنصر سوسياليستی در آن وجود نخواھد داشت؛
تجربۀ کليۀ کشورھای اروپائی نمونهھای بسياری را ،نه تنھا در مورد اتحاديهھای کارگری
سوسياليستی بلکه در مورد اتحاديهھای کارگری ضد سوسياليستی نيز ،به ما نشان می دھد.
اين وظيفۀ سياستمداران بورژوا است که »به مبارزۀ اقتصادی پرولتاريا کمک کنند«؛ وظيفۀ
يک سوسياليست ھمانا اين است که مبارزۀ اقتصادی پرولتاريا را در جھت تعميق و گسترش ھر
چه بيشتر جنبش سوسياليستی و موفقيتھای حزب انقالبی طبقۀ کارگر به خدمت گيرد .وظيفۀ يک
سوسياليست اين است که ھر چه بيشتر پيوند جداناپذير مبارزۀ اقتصادی و سياسی را تعميق
بخشيده و مجموعه را به سوی مبارزۀ طبقاتی واحد تودۀ کارگر سوسياليست سوق دھد .بنابراين
عبارات پراکندۀ بيانيۀ  de foiکميتۀ کيف راه را برای رخنه و نفوذ نظريات برنشتينی کامال باز
نموده و ديد فوق العاده محدود و ناجايزی را نسبت به مبارزۀ اقتصادی کارگران مجاز می
سازد.
فعاليتھای تبليغی بين توده می بايد از وسيع ترين کيفيت ،اعم از اقتصادی و سياسی ،برخوردار
بوده ،دربارۀ کليۀ مسائل ممکن و نسبت به جميع مظاھر ستمگری با ھمۀ اشکال گوناگونی که به
خود می گيرند ،صورت پذيرد .از اين تبليغات می بايد برای جلب ھر چه بيشتر کارگران به
صفوف حزب سوسيال دمکرات انقالبی استفاده کرده ،مبارزۀ سياسی به ھر نوعی که ممکن
است را تشويق نموده و سازمان داده ،آن را از شکل خودبخودی خارج ساخته و به مبارزۀ يک
حزب سياسی واحد مبدل سازيم .از اين رو ،تبليغ می بايستی بمثابۀ ابزاری جھت گسترش ھر
چه وسيع تر اعتراض سياسی و اشکال متشکل تر مبارزۀ سياسی بکار برده شود .امروزه دامنۀ
تبليغات ما بسيار ناچيز و طيف مسائلی که تبليغات ما قادر به برخورد بدانھاست نيز فوق العاده
محدود می باشد .وظيفۀ ما اين نيست که چنين محدوديتھايی را مجاز قلمداد نمائيم ،بلکه وظيفۀ
ما اين است که بکوشيم خود را از اين محدوديتھا رھانيده و فعاليت تبليغاتی خود را گسترش و
تعميق بخشيم.
در بيانيۀ  de foiمورد بحث ،اين ديد محدود نه تنھا به اشتباھات تئوريکی که در فوق بررسی
شد ،منتھی می گردد ،بلکه به محدود ساختن وظايف عملی نيز منجر می شود .اين محدود
ساختن در تمايل به »تبديل کردن تحقيق دربارۀ اوضاع کارگران در کارخانجات و کارگاھھای
محلی توسط پخش پرسشنامه و وسائل ديگر ،به مبرم ترين و حياتی ترين وظيفه« ،تجلی می
نمايد .البته ما با پخش پرسشنامه بين کارگران بطور کلی نمی توانيم ھيچگونه مخالفتی داشته
باشيم ،زيرا اين پرسشنامهھا می توانند به نحو احسن در خدمت کار تبليغاتی ما قرار گيرند،
ليکن مشغول نمودن خود به تحقيق در اين مورد ،به معنی اتالف بی ثمر نيروھای انقالبی است
که اکنون به اندازه کافی از آن در مضيقهايم.
در واقع ،از البالی تحقيقات دولتی می توان حقايق بسياری را گردآوری نمود .ما می بايد
گسترش دامنۀ تبليغ و ترويج را )خصوصا ً در زمينۀ سياسی( به مبرم ترين و حياتی ترين وظيفۀ

خود مبدل سازيم ،به ويژه اکنون که عادت نيکوی ميان کارگران ،در تھيۀ گزارشاتی توسط
خودشان و فرستادن آنھا به روزنامهھای سوسياليستی شيوع پيدا کرده است و اين مادۀ خام
ھنگفتی را تأمين می نمايد.
و محدوديت بزرگتری که باقی مانده است ،مجاز شمردن استفاده از امکانات مالی تنھا برای
»اعتصابات صنفی اتحاديهای« است ،و حال آنکه دربارۀ اين موضوع که اين وجوه می بايستی
به حزب سوسيال دمکرات واگذار شوند تا برای مبارزۀ سياسی مورد استفاده قرار گيرند حتی
يک کالم ھم چيزی گفته نشده است.
محدود ساختن استفاده از امکانات مالی مخفی به فعاليتھای صرفا ً اقتصادی يکی از خواستھای
طبيعی نويسندگان کردو به شمار می آيد؛ ولی طبعا ً چنين خواستی در بيانيۀ  de foiمتعلق به
يک کميتۀ حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه غيرقابل درک است.
در مورد انجمنھای علنی نيز بيانيۀ  de foiبا کوشش در تسليم خود به برنشتينيسم رسوا و بد نام
به ھمان درجه ديد محدود خود را آشکار می سازد .برای يک کميتۀ سوسيال دمکرات حزبی
کمک به جمع آوری اعانه برای صندوق دوباره به معنی پخش نيروھا و عمال به معنی مخدوش
نمودن مرز فعاليتھای فرھنگی و انقالبی است؛ يک حزب انقالبی ھم می تواند و نيز می بايستی
از انجمنھای علنی ،بمثابۀ مراکزی جھت تبليغ و بمثابۀ پوشش طبيعی جھت برقراری تماسھا ،و
غيره و غيره ،استفاده نمايد – ليکن ھمۀ اينھا می بايستی فقط به منظور تقويت و استحکام
بخشيدن به کارھای خود حزب صورت گيرد .صرف نيروھای سوسياليستی به منظور کمک
رسانيدن به پايه گذاری اين قبيل اجتماعات به اعالترين درجه نامعقول است؛ و نيز اشتباه محض
است اگر به اين قبيل اجتماعات اھميت درخود و مستقلی داده شود ،و صرفا ً خنده آور است اگر
معتقد باشيم که اجتماعات علنی می توانند »بطور تمام و کمال از شرکت و فشار کارفرمايان
مبری و مصون باشند«.
و سرانجام ،ديد محدود و خصوصيت بارز نظريات کميتۀ کيف در طرح تشکيالتی ای که ارائه
می دھد ،منعکس گرديده است .ما نيز کامال با کميتۀ کيف در اين مسئلۀ صحيح ھم عقيدهايم که
اکنون زمان مناسبی برای اعالم استقرار مجدد حزب و انتخاب کميتۀ مرکزی جديد نيست؛ ليکن
اين نظريه را که معتقد است »جنبش مستقيما ً دارای سمت اقتصادی است« ،و پرولتاريای روس
»برای جذب تبليغ سياسی آمادگی ندارد« ،کامال غلط می دانيم .و اين نيز خطا خواھد بود اگر
بخواھيم منتظر بمانيم تا »گروهھای محلی رشد نموده و نيرومندتر شوند ،تعداد اعضايشان
افزايش يابد ،و تماسھايشان با محيط طبقۀ کارگر مستحکم گردد«  -يک چنين تجديد قوائی غالبا ً
به اضمحالل فوری منجر خواھد شد.
بالعکس ،می بايد فوراً در جھت متحد نمودن اقدام نمائيم ،و تحقق بخشيدن بدين امر را با اتحاد
در انتشارات – يعنی با برقراری يک روزنامۀ مشترک روسی که از طريق ايفای نقش يک
ارگان در سراسر روسيه ،زمينه را برای استقرار مجدد حزب آماده می سازد – آغاز کنيم؛
تحقق بخشيدن به چنين امری تنھا با جمع آوری مکاتبات و اخبار از محافل موجود در محالت
مختلف ،با فراھم کردن زمينه برای بحث دربارۀ موضوعات مورد مشاجره ،با گسترش حيطۀ
کار تبليغی و ترويجی مان ،با معطوف داشتن توجه خاص به مسائل تشکيالتی ،تاکتيکی و
شيوهھای تکنيکی انجام کارھا ،با پاسخ گفتن به کليۀ تقاضاھای پيشروترين کارگران ،و با ارتقاء
دائمی سطح اقشار پائينتر پرولتاريا )که با مکاتبات کارگران و غيره جلب شدهاند( به شرکت ھر
چه آگاھانه تر در جنبش سوسياليستی و در مبارزۀ سياسی ،ممکن خواھد بود.

ما معتقديم تنھا از اين طريق است که می توان شرايط را برای متحد نمودن و استقرار مجدد
حزب آماده ساخت ،و تنھا يک مباحثۀ مستقيم و صريح برعليه محدود بينی »اکونوميستی« و
گسترش رشد يابندۀ عقايد برنشتينی قادر به تضمين رشد و تکامل سالم جنبش طبقۀ کارگر
روسيه و سوسيال دمکراسی روس ،خواھد بود.
نوشته شده در پايان سال ١٨٩٩
ترجمه شده از مجموعه آثار لنين ،جلد ۴
توضيحات مترجم
 -١سند موسوم به » بيانيۀ  « de foiشبنامهای بود که نظريات اپورتونيستی کميتۀ کيف را
تشريح می کرد .اين سند در پايان سال  ١٨٩٩تدوين شده بود.
 -٢برنشتينيسم ،گرايش رويزيونيستی در جنبش کارگری بين المللی .اين گرايش در پايان قرن
نوزدھم در آلمان بروز نمود و به نام ادوارد برنشتين که می کوشيد در تئوری انقالبی مارکس
تجديدنظر نمايد و آن را به يک سری مقوالت بورژوا ليبرالی مبدل سازد سکه خورد.
 -٣رابوچايا ميسل )انديشۀ کارگران( – ارگان »اکونوميستھا« بود که از اکتبر  ١٨٩٧تا دسامبر
 ١٩٠٢انتشار می يافت .از اين روزنامه در مجموع  ١۶شماره منتشر شد.
 -۴کردو – بيانيۀ گروه »اکونوميستھا« )س.ن .پروکريوويچ ،ی.د .کومسکووا و ديگران که
بعدھا کادت درآمدند( .لنين پس از دريافت متن کردو اعتراض شديد و افشا کنندهای بر ضد آن
نوشت.
 -۵مسکووسکی ودموستی )اطالعات مسکو( – يکی از قديمی ترين روزنامهھای روسيه که
اولين بار در سال  ١٧۵۶توسط دانشگاه مسکو انتشار يافت .در سال  ١٨۶٣شخصی به نام
م.ن.کاتکوف آن را در اختيار گرفت و از آن پس روزنامه به ارگان سلطنت طلبان ناسيوناليست
که نظريات مرتجع ترين بخشھای مالکين و روحانيت مرتجع را منعکس می ساخت ،مبدل
گرديد .در سال  ١٩٠۵روزنامه به يکی از ارگانھای مھم »صدھای سياه« مبدل شده و تا انقالب
اکتبر  ١٩١٧کماکان انتشار می يافت.
 -۶گراژدانين )شھروند( – مجلۀ ارتجاعی که از سال  ١٨٧٢تا سال  ١٩١۴در سنت پترزبورگ
انتشار می يافت .اين روزنامه از سالھای ھشتاد قرن نوزدھم از آن سلطنت طلبان افراطی بوده و
سردبيری آنرا پرنس مشچرسکی به عھده داشت و دولت نيز مخارج آنرا می پرداخت .اين
روزنامه اگر چه به تعداد کمی منتشر می شد ليکن در محافل بوروکراتيک نفوذ قابل توجھی
داشت.
 -٧يوھان کرنشتات )ی.ی.سرگيوف( – کشيش کليسای کرنشتات که بخاطر تحريکاتش به
منظور قتل عام مليتھای غير روس شھرت يافت.
کمونيستھای انقالبی
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