مسائل بحث انگيز
حزب علنی و مارکسيستھا
 -١مصوبۀ ١٩٠٨
مبارزهای که اکنون بين پراودا] [١و لوچ جريان دارد برای بسياری از کارگران غيرضروری
می نمايد و چندان مفھوم نيست .طبيعتاً ،مقالهھای جدلی در شمارهھای جداگانه دربارۀ مسائل
جداگانه و گاه بسيار خاص ،ايدۀ کاملی از موضوع و محتوای اين مبارزه به دست نمی دھند.
نارضايتی بر حق کارگران از ھمين رو است.
با اين ھمه ،مسئلۀ انحالل طلبی ،که اين مبارزه بر سر آن درگير شده است ،در حال حاضر يکی
از مھم ترين و فوری ترين مسائل جنبش طبقۀ کارگر است .بدون بررسی دقيق اين مسئله و
يافتن عقيدهای مشخص دربارۀ آن ،نمی توان يک کارگر دارای آگاھی طبقاتی بود .کارگری که
می خواھد مستقال در تعيين سرنوشت حزب خود شريک باشد ،اين جدل ھا را کنار نمی زند،
حتی اگر در برخورد اول چندان مفھوم نباشند ،بلکه با اشتياق خواھد جست تا حقيقت را بيابد.
چگونه بايد حقيقت را جست؟ چگونه می توان از ميان انبوه درھم پيچيده و متضاد عقايد و
اظھارات راه خود را يافت؟
ھر شخص با شعوری درک می کند که اگر مبارزهای سخت بر سر موضوعی در جريان است،
او نبايد برای تشخيص حقيقت خود را به اظھارات طرفين بحث محدود کند بلکه بايد واقعيتھا و
اسناد را خود مورد بررسی قرار دھد ،و خود ببيند که آيا شھادتی از شاھدی می تواند بگيرد و
اينکه آيا اين شھادت قابل اعتماد ھست يا نه.
البته انجام اين کار ھميشه آسان نيست .بسيار »آسانتر« است که آنچه به دست می آيد ،آنچه
اتفاقا ً شنيده می شود و آنچه »آشکار« تر دربارهاش فرياد سرداده می شود را بديھی تلقی کنيم.
اما کسانی که بدين گونه ارضاء می شوند »سطحی« و سبک مغز ناميده می شوند و ھيچ کس
آنھا را جدی نمی گيرد .حقيقت را دربارۀ ھر مسئلۀ مھم نمی توان جز با مقداری کار مستقل
يافت ،و ھر کس که از کار بترسد امکان دست يافتن به حقيقت را ندارد.
بنابراين ما تنھا آن کارگرانی را مخاطب قرار می دھيم که از اين کار نمی ترسند ،که مصمم اند
خود مطلب را بطور کامل بفھمند و می کوشند واقعيتھا ،اسناد و شھادت شاھدھا را کشف کنند.
اولين سؤال اينست – انحالل طلبی چيست؟ اين واژه از کجا آمده است و چه معنی دارد؟
لوچ می گويد که انحالل حزب ،يعنی فسخ و درھم شکستن حزب ،انکار حزب ،صرفا ً يک
اختراع خبيثانه است .لوچ مدعی است که بلشويکھای »جناح گرا« ]فراکسيونيست[ اين اتھام را
برعليه منشويکھا اختراع کردهاند!
پراودا می گويد که تمام حزب بيش از چھار سال است که انحالل طلبی را محکوم و با آن
مبارزه می کند.
کداميک درست می گويند؟ چگونه بايد حقيقت را کشف کرد؟
بديھی است ،تنھا راه ،جستجو برای واقعيتھا و اسنادی دربارۀ تاريخچۀ حزب در چھار سال
گذشته است ،از سال  ١٩٠٨تا  ١٩١٢يعنی زمانی که انحالل طلبان نھايتا ً از حزب انشعاب
کردند.

اين چھار سال ،که طی آن انحالل طلبان فعلی ھنوز در داخل حزب بودند ،برای کشف اينکه
واژۀ انحالل طلبی از کجا آمده است و ناشی از چيست ،مھم ترين دوره را تشکيل می دھد.
از اين رو اولين و بنيادی ترين نتيجه اينست که :ھر کس از انحالل طلبی سخن براند ،اما از
واقعيتھا و اسناد حزب مربوط به دورۀ  ١٩٠٨-١١بپرھيزد حقيقت را از کارگران پنھان می کند.
اين واقعيتھا و اسناد حزبی کدامند؟
قبل از ھمه مصوبۀ حزب که در دسامبر  ١٩٠٨به تصويب رسيد .اگر کارگران مايلند با آنھا
مانند کودکانی که با افسانهھا و قصهھای پريان انباشته می شوند ،رفتار نشود ،بايد از مشاوران،
رھبران ،يا نمايندگان خود بپرسند که آيا حزب دربارۀ انحالل طلبی در دسامبر ١٩٠٨
مصوبهای داشته است و اگر چنين است اين مصوبه چه بوده است.
مصوبۀ مذکور مشتمل است بر محکوم ساختن انحالل طلبی و توضيح دادن اينکه انحالل طلبی
چيست.
انحالل طلبی »کوششی است از طرف يک گروه روشنفکران حزبی برای انحالل ]يعنی فسخ،
نابودی ،الغا ،بستن[ تشکيالت موجود حزبی و جانشين کردن آن به ھر قيمت ،حتی به بھای
انکار صريح برنامه ،تاکتيکھا و سنتھای حزبی ]يعنی تجربۀ گذشته[ ،با يک انجمن سست که به
شکل قانونی عمل می کند ]يعنی منطبق با قانون و با موجوديت »علنی«[«.
مصوبۀ حزب دربارۀ انحالل طلبی که بيش از چھار سال پيش به تصويب رسيده چنين بود.
از اين مصوبه آشکار است که ماھيت انحالل طلبی چيست و چرا محکوم می شود .انکار
»زيرزمين« ،انحالل آن و جانشين ساختن آن به ھر قيمت با يک انجمن بی شکل که به صورت
قانونی عمل کند ،ماھيت انحالل طلبی است .بنابراين ،حزب ،کار علنی و يا تأکيد بر نياز به آن
را محکوم نمی کند .آنچه حزب محکوم می کند – و بدون ھيچ مالحظهای محکوم می کند –
جانشين کردن حزب قديمی با چيزی بی شکل و »علنی« است که نمی تواند حزب ناميده شود.
حزب نمی تواند موجوديت داشته باشد ،مگر آنکه از موجوديت خود دفاع کند ،مگر آنکه بدون
مالحظه با کسانی که در جھت انحالل و نابودی آن می کوشند ،آنرا به رسميت نمی شناسند و
انکارش می کنند ،بجنگد .اين واضح است.
به ھر کسی که حزب موجود را به نام حزبی جديد انکار کند بايد گفت :بکوش ،و حزب جديد
بساز ،اما نمی توانی عضو حزب قديمی ،حزب فعلی ،حزب موجود باقی بمانی .مفھوم مصوبۀ
حزب در دسامبر  ١٩٠٨چنين است و آشکار است که در مورد موجوديت حزب مصوبۀ ديگری
نمی توانست به تصويب برسد.
البته ،انحالل طلبی ،با ارتداد ،با انکار برنامه و تاکتيکھا ،با اپورتونيسم ،پيوند ايدئولوژيک
دارد .در بخش جمع بندی مصوبۀ مذکور دقيقا ً به اين مطلب اشاره شده است .اما انحالل طلبی
تنھا اپورتونيسم نيست .اپورتونيستھا حزب را به راھی نادرست ،راھی بورژوايی ،راه سياست
ليبرال – کارگری ھدايت می کنند ،اما خود حزب را انکار نمی کنند و آنرا منحل نمی سازند.
انحالل طلبی از آن نوع اپورتونيسم است که تا انکار حزب پيش می رود .بديھی است که اگر
اعضای حزب شامل کسانی شود که موجوديت حزب را به رسميت نمی شناسند ،حزب نمی
تواند وجود داشته باشد .به ھمان اندازه بديھی است که انکار زيرزمين در شرايط موجود ھمان
انکار حزب قديمی است.
سؤال اينست که نگرش انحالل طلبان نسبت به مصوبۀ  ١٩٠٨حزب چگونه است؟
اين لب مطلب است و خلوص و صداقت سياسی انحالل طلبان را به آزمايش می گذارد.

ھيچ يک از آنھا انکار نخواھد کرد که چنين مصوبهای از طرف حزب به تصويب رسيده است
و ملغی نشده است ،مگر آنکه مشاعر خود را از دست داده باشد.
بنابراين انحالل طلبان به طفره روی متوسل می شوند؛ آنھا از اين سؤال پرھيز می کنند و
مصوبۀ  ١٩٠٨حزب را در اختيار کارگران نمی گذارند ،و يا )اغلب با ناسزاگويی( ادعا می
کنند که بلشويکھا اين مصوبه را تصويب کردند.
اما ناسزاگويی ضعف انحالل طلبان را نشان می دھد .مصوبهھای حزبی ای وجود دارند که از
طرف منشويکھا به تصويب رسيدهاند ،به عنوان نمونه مصوبۀ مربوط به انجمنھای شھر که در
سال  ١٩٠۶در استکھلم به تصويب رسيد] .[٢اين را ھمه می دانند .بسياری از بلشويکھا موافق
اين مصوبه نيستند .اما ھيچ يک از آنھا منکر آن نيست که اين مصوبۀ حزب بوده است .دقيقا ً به
ھمين ترتيب مصوبۀ  ١٩٠٨دربارۀ انحالل طلبی مصوبۀ حزب بوده است .ھر گونه کوششی
برای احتراز از اين مسئله تنھا نمايانگر تمايل برای گمراه کردن کارگران است.
ھر کسی که بخواھد ،نه صرفا ً در حرف ،حزب را به رسميت بشناسد اجازۀ چنين احترازی را
نخواھد داد و بر دست يافتن به حقيقت در رابطه با مصوبۀ حزب دربارۀ مسئلۀ انحالل طلبی
اصرار خواھد ورزيد .اين مصوبه از سال  ١٩٠٩مورد حمايت تمام منشويکھای طرفدار
حزب] ،[٣و در رأس آنھا پلخانف ،قرار گرفته است و پلخانف در دنونيک خود و در يک سری
نشريات مارکسيستی ديگر ،مکرراً و بطور کامال مشخصی توضيح داده است که خواستاران
انحالل حزب نمی توانند عضو حزب باشند.
پلخانف يک منشويک بود و يک منشويک باقی خواھد ماند .بنابراين اشارات معمول انحالل
طلبان به ماھيت »بلشويکی« مصوبۀ  ١٩٠٨حزب بطور مضاعف نادرست است.
ھر چه انحالل طلبان در لوچ و ناشازاريا ناسزای بيشتری نثار پلخانف کنند ،دليل روشن تری
خواھد بود که انحالل طلبان نادرست می گويند و می کوشند با ھياھو و داد و فرياد حقيقت را
مغشوش سازند .گھگاه ممکن است يک تازه کار با اين شيوهھا گيج شود اما با ھمۀ اينھا
کارگران سمت و سوی خود را باز می يابند و اين ناسزاگويی ھا را ناديده می گيرند.
آيا وحدت کارگران ضروری است؟ بلی ،ضروری است.
آيا وحدت کارگران بدون وحدت تشکيالت کارگری امکان پذير است؟ مسلما ً خير.
چه چيز مانع از وحدت حزب کارگران است؟ مجادلهھای مربوط به انحالل طلبی.
بنابراين کارگران بايد درک کنند که مجادلهھا دربارۀ چه ھستند تا خود سرنوشت حزب شان را
تعيين و از آن دفاع کنند.
اولين گام کارگران در اين سمت آشنا ساختن خود با اولين مصوبۀ حزب دربارۀ انحالل طلبی
است .کارگران بايد اين مصوبه را بطور کامل بشناسند ،آنرا به دقت مطالعه کنند و ھر گونه
کوششی برای اجتناب از اين مسئله و گذشتن از آنرا به کناری نھند .ھر کارگر پس از مطالعۀ
اين مصوبه ،آغاز به فھم ماھيت انحالل طلبی و دليل اينکه چرا چنين اھميت فوق العادهای دارد
و چنين »نگران کننده« است می کند و اينکه چرا حزب ظرف چھار سال يا بيشتر دورۀ ارتجاع
با آن روبرو بوده است.
در مقالۀ بعدی ما مصوبۀ حزبی با اھميت ديگری را دربارۀ انحالل طلبی ،که سه سال و نيم
پيش به تصويب رسيد مورد بررسی قرار می دھيم و سپس به واقعيتھا و اسنادی می پردازيم که
نشان دھندۀ وضعيت امروزی مسئله ھستند.

 -٢مصوبۀ ١٩١٠
ما در مقالۀ اول خود )پراودای شمارۀ  (٢٨٩سند اول و اساسی ای را نقل کرديم که کارگرانی
که مايلند در مجادالت کنونی حقيقت را کشف کنند بايد خود را با آن آشنا سازند و آن مصوبۀ
حزب در دسامبر  ١٩٠٨دربارۀ انحالل طلبی است.
اکنون مصوبۀ حزبی ديگری را دربارۀ ھمان موضوع نقل می کنيم و به بررسی می گذاريم که
اھميت آن از اولی کمتر نيست و سه سال و نيم پيش در ژانويۀ  ١٩١٠به تصويب رسيده .اين
مصوبه اھميت ويژهای دارد زيرا به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت :ھمۀ بلشويکھا،
بدون استثناء ،ھمۀ گروه وپريود و دست آخر )و اين بيشترين اھميت را داراست( ھمۀ منشويکھا
و انحالل طلبان فعلی بدون استثناء ،و ھمچنين ھمۀ مارکسيستھای »ملی« )يعنی يھوديان،
لھستانيھا و لتويان( اين مصوبه را پذيرفتند.
در اينجا مھم ترين قسمت اين مصوبه را بطور کامل نقل می کنيم:
»موقعيت تاريخی جنبش سوسيال دمکراتيک در دورۀ ضدانقالب بورژوايی ،ناگزير دو چيز را
بمثابۀ تأثير بورژوايی بر پرولتاريا موجب می گردد ،از يکسو انکار حزب غيرعلنی سوسيال
دمکرات ،تحقير نقش و اھميت اين حزب ،تالش برای محدود کردن تکاليف برنامهای و تاکتيکی
و نيز شعارھای سوسيال دمکراسی پيگير ،و جز آن؛ و از سوی ديگر انکار فعاليتھای سوسيال
دمکراتيک در دوما و انکار به کارگيری امکانات قانونی ،عدم درک اھميت اين دو ،ناتوانی در
منطبق ساختن تاکتيکھای پيگير سوسيال دمکراتيک با شرايط ويژۀ تاريخی ھر مقطع ،و جز آن.
بخش جدايی ناپذير تاکتيکھای سوسيال دمکراتيک در اين شرايط غلبه بر ھر دو انحراف به
وسيلۀ ژرفايی و گسترش بخشيدن به کار سوسيال دمکراتيک در تمام حوزهھای مبارزۀ طبقاتی
پرولتاريا و توضيح دادن خطر چنين انحرافاتی است«(۴).
اين مصوبه به روشنی نشان می دھد که سه سال و نيم پيش تمام مارکسيستھا اعم از گرايشات
مختلف بدون استثناء ،مجبور بودند که به اتفاق آراء دو انحراف را از تاکتيکھای مارکسيستی به
رسميت بشناسند .ھر دو اين انحرافھا خطرناک شناخته شدند .ھر دو انحراف ناشی از »موقعيت
تاريخی« جنبش طبقۀ کارگر در دورۀ فعلی توضيح داده می شدند و نه ناشی از تصادف يا ارادۀ
پليد افرادی معين.
افزون بر اين ،اين مصوبۀ حزب که به اتفاق آراء تصويب شد به منشاء و مفھوم طبقاتی اين
انحرافھا اشاره دارد .زيرا مارکسيستھا خود را به اشارات تھی و سطحی به اخالل و زوال
محدود نمی کنند .بر ھمه آشکار است که احساس گيج سری ،فقدان ايمان ،دلسردی و بھت زدگی
در اذھان بسياری از طرفداران دمکراسی و سوسياليسم چيره است .اذعان به اين امر کافی
نيست .ضروری است که منشاء طبقاتی اين ھرج و مرج و تالشی درک شود ،ضروری است
درک شود که کدام منافع طبقاتی که از محيطی غيرپرولتری برمی خيزد »گيج سری« را در
ميان دوستان پرولتاريا پرورش می دھد.
مصوبۀ حزب که سه سال و نيم پيش به تصويب رسيد به اين پرسش مھم پاسخ داد :انحراف از
مارکسيسم به وسيلۀ »ضدانقالب بورژوايی« ،به وسيلۀ »نفوذ بورژوازی بر پرولتاريا« به
وجود می آيد.
اين انحرافھا که پرولتاريا را به تسليم شدن در برابر نفوذ بورژوازی تھديد می کنند چيستند؟
يکی از اين انحرافھا ،در رابطه با خط وپريود ،انکار فعاليتھای سوسيال دمکراتيک در دوما و
انکار به کارگيری امکانات قانونی ،تقريبا ً بطور کامل از ميان رفته است .ھيچ يک از سوسيال

دمکراتھای روسيه اکنون اين نظرات غيرمارکسيستی و اشتباه را موعظه نمی کنند .گروه
وپريود )از جمله آلکسينسکی و ديگران( در کنار منشويکھای طرفدار حزب در پراودا مشغول
به کار شدهاند.
انحراف ديگر که در مصوبۀ حزب به آن اشاره شده است انحالل طلبی است .اين از اشاره به
»انکار« فعاليت زيرزمينی و اشاره به »کوچک شمردن« نقش و اھميت آن آشکار است .دست
آخر ،ما سندی بسيار دقيق داريم که سه سال پيش منتشر شده است و از طرف ھيچ کس نفی
نشده است ،سندی که از ھمۀ مارکسيستھای »ملی« و از تروتسکی نشأت می گيرد )انحالل
طلبان شاھدانی از اين بھتر را نمی توانستند آرزو کنند( .اين سند به صراحت بيان می کند که
»ذاتا ً مطلوبست که واژۀ انحالل طلبی را در مورد گرايشی به کار بريم که بنابر قطعنامه ،بايد با
آن مبارزه شود .[۵]«...
به اين ترتيب واقعيت بنيادی و مھم ترين واقعيت که ھمۀ خواستاران درک موضوع بحث فعلی
بايد آنرا بشناسند چنين است – سه سال و نيم پيش حزب به اتفاق آراء انحالل طلبی را انحرافی
»خطرناک« از مارکسيسم شناخت ،انحرافی که بايد با آن مبارزه شود ،انحرافی که بيانگر
»نفوذ بورژوازی بر پرولتاريا است«.
منافع بورژوازی ،که نگرشی مخالف با دمکراسی و بطور کلی ضدانقالبی دارد ،خواھان
انحالل ،خواھان برچيده شدن حزب قديمی پرولتارياست .بورژوازی ھر آنچه در توان دارد
برای پرورش و گسترش عقايدی که ھدفش انحالل حزب طبقۀ کارگر است انجام می دھد.
بورژوازی می کوشد انکار تکاليف قديمی را تشويق کند ،آنھا را »کوتاه« کند ،محدودشان کند،
سر و ته آنھا را بزند ،آنھا را از معنی تھی سازد ،آشتی يا توافق با پوريشکويچ ھا و شرکاء را
جانشين انھدام مصممانۀ بنيادھای قدرت آنان نمايد.
انحالل طلبی ،در واقع ،گسترش اين عقايد بورژوايی مبنی بر انکار و ارتداد در ميان
پرولتارياست.
چنين است مفھوم طبقاتی انحالل طلبی ،آنطور که در مصوبۀ حزب که سه سال و نيم پيش به
اتفاق آراء به تصويب رسيد بيان شده است .تمامی حزب بيشترين صدمه و خطر انحالل طلبی
را ،تأثير مخرب آن بر جنبش طبقۀ کارگر ،بر تحکيم يک حزب مستقل )نه فقط در حرف بلکه
در عمل( طبقۀ کارگر ،در اين مفھوم می بيند.
انحالل طلبی تنھا به معنی انحالل )يعنی فسخ و نابودی( حزب قديمی طبقۀ کارگر نيست ،بلکه
ھمچنين به معنی نابودی استقالل طبقاتی پرولتاريا ،به زوال کشيده شدن آگاھی طبقاتی به وسيلۀ
عقايد بورژوايی است.
ما در مقالۀ بعد تصويری از اين ارزيابی از انحالل طلبی به دست می دھيم ،که بطور کامل مھم
ترين استداللھای لوچ انحالل طلب را ارائه خواھد کرد .حال اجازه دھيد آنچه را که گفتهايم به
اختصار جمع بندی کنيم .تالشھای جماعت لوچ بطور کلی و به ويژه تالشھای آقايان ف.دان و
پوترسف برای آنکه وانمود کنند »انحالل طلبی« يک اختراع است ،عذرھايی ھستند از لحاظ
جنبۀ دروغ بافی خود شگفت آور که با فرض اينکه خوانندگان لوچ کامال بی اطالعند بيان می
شوند .در واقعيت ،برکنار از مصوبۀ  ١٩٠٨حزب ،مصوبۀ  ١٩١٠حزب را داريم که به اتفاق
آراء تصويب شده است ،و ارزيابی کاملی از انحالل طلبی بمثابۀ يک انحراف بورژوايی از
مسير پرولتری ،بمثابۀ انحرافی خطرناک و مصيبت بار برای طبقۀ کارگر به دست می دھد.
تنھا دشمنان طبقۀ کارگر می توانند اين ارزيابی حزب را بپوشانند و يا از آن حذر کنند.

 -٣روش انحالل طلبان نسبت به مصوبات  ١٩٠٨و ١٩١٠
در مقالۀ پيش ]پراودا ،شمارۀ  [(٢٩٩)٩۵ما عين کلمات مصوبۀ به اتفاق آراء حزب دربارۀ
انحالل طلبی که آنرا بمثابۀ تظاھر نفوذ بورژوازی بر پرولتاريا تعريف کرده بود نقل کرديم.
ھمانطور که اشاره کرديم اين قطعنامه در ژانويۀ  ١٩١٠به تصويب رسيد .حال اجازه دھيد
رفتار ھمان انحالل طلبانی را که بی شرمانه به ما اطمينان می دھند چيزی به نام انحالل طلبی
وجود ندارد و ھرگز وجود نداشته است ،مورد بررسی قرار دھيم.
در فوريۀ  ،١٩١٠در شمارۀ دوم مجلۀ ناشازاريا که در آن زمان به تازگی منتشر می شد ،آقای
پوترسف به صراحت نوشت که »حزبی در قالب يک سلسله مراتب سازمان يافته و جامع وجود
ندارد« )يعنی در قالب نردبانی يا سيستم »نھادھا«( و غيرممکن است »آنچه که در واقعيت به
صورت پيکرهای سازمان يافته ديگر وجود ندارد« را منحل ساخت).ر.ک .به ناشازاريا،
 ،١٩١٠شمارۀ  ،٢ص .(۶١
اين گفته يک ماه يا کمتر بعد از تصميم به اتفاق آراء حزب بيان شده بود!
در مارس  ١٩١٠يک مجلۀ انحالل طلب ديگر ،يعنی وژرژدنيه] [۶با ھمان مجموعۀ نويسندگان
– پوترسف ،دان ،مارتينف ،يژوف ،مارتف ،لويتسکی و شرکاء – جمالت پوترسف را تأييد کرد
و توضيح عوام پسندانهای از کلمات او به دست داد:
»چيزی وجود ندارد که منحل شود و – ما به نوبۀ خود ]يعنی ويراستاران وژرژدنيه[ اضافه می
کنيم – رؤيای بازسازی اين سلسله مراتب در شکل قديمی زيرزمينی به سادگی يک اتوپيای
زيانبار ارتجاعی و نشان دھندۀ فقدان شم سياسی از جانب اعضای حزبی است که زمانی واقع
بين ترين حزب بود) «.وژرژدنيه ،١٩١٠ ،شمارۀ  ،۵ص .(۵١
حزبی وجود ندارد و ايدۀ بازسازی آن يک اتوپيای زيانبار است – اينھا کلماتی روشن و
مشخص اند .در اينجا حزب به سادگی و به صراحت انکار شده است .اين انکار )و دعوت از
کارگران برای انکار( از طرف کسانی بود که فعاليت زيرزمينی را ترک کرده و »آرزومند«
يک حزب علنی بودند.
عالوه بر آن ،اين ترک فعاليت زيرزمينی ،در  ١٩١٢از طرف پ.ب.آکسلرود در نوسکی
گولوس] ،١٩١٢) [٧شمارۀ  (۶و نيز در ناشازاريا ) ،١٩١٢شمارۀ  (۶به شکل کامال مشخص
و آشکار مورد حمايت قرار گرفت.
پ.ب.آکسلرود نوشت»:سخن راندن از مخالفت با جناح بندی در شرايط موجود به معنی رفتار
شترمرغ داشتن است ،يعنی فريب دادن خود و ديگران است«» .سازمانيابی جناحی و تحکيم آن
وظيفۀ بارز و فوری حاميان اصالحات حزبی ،يا دقيق تر بگوييم ،يک انقالب در حزب است«.
به اين ترتيب پ.ب.آکسلرود علنا ً طرفدار يک انقالب حزبی ،يعنی نابودی حزب کھنه و تشکيل
يک حزب جديد است.
در  ١٩١٣لوچ شمارۀ  ،١٠١در يک سرمقالۀ بدون امضا به سادگی بيان داشت که »اينجا و آنجا
ھواداری از فعاليت زيرزمينی در ميان کارگران احياء می گردد و رشد می کند« و اينکه اين
»يک واقعيت اسفبار« است .ل .سدف ،نويسندۀ اين مقاله ،خود اذعان کرد )ناشازاريا،١٩١٣ ،
شمارۀ  ،٣ص  (۴٩که اين مقاله حتی در ميان ھواداران تاکتيکھای لوچ »موجب نارضايتی«
شده بود .عالوه بر اين ،توضيحات سدف نارضايتی جديدی را در يکی از ھواداران لوچ يعنی
آن ) (Anبه وجود آورد که در شمارۀ  ١٨١لوچ مطلبی در مخالفت با سدف دارد .او به اين
فرض سدف که »فعاليت زيرزمينی مانع سازمان يافتن سياسی جنبش ما و ساختن يک حزب

سوسيال دمکراتيک کارگران است« اعتراض می کند .آن )» (Anابھام« ل .سدف را دربارۀ
اينکه آيا فعاليت زيرزمينی مطلوب است يا نه مورد استھزاء قرار می دھد.
ھيئت تحريريۀ لوچ در اظھار نظر طوالنی خود دربارۀ اين مقاله به حمايت از سدف برخاست و
آن ) (Anرا »در انتقادش از ل .سدف بر خطا« دانست.
ما استداللھای ھيئت تحريريۀ لوچ و اشتباھھای انحالل طلبانۀ آن ) (Anرا در جای خود بررسی
خواھيم کرد .در اينجا مطلب مورد بحث ما اين نيست .آنچه در اين زمان بايد به دقت به آن
*
بپردازيم نتيجۀ بنيادی و اصلی حاصل از اسناد نقل شده در باال است.
تمامی حزب ،در  ١٩٠٨و نيز در  ،١٩١٠انحالل طلبی را محکوم و طرد کرد و به تفصيل و
به وضوح منشاء طبقاتی و خطر اين گرايش را توضيح داد .ھمۀ روزنامهھا و مجلهھای انحالل
طلب – وژرژدنيه ) ،(١٩٠٩-١٠ناشازاريا ) ،(١٩١٠-١٣نوسکی گولوس ) ،(١٩١٢و لوچ
) ،**(١٩١٢-١٣ھمۀ آنھا ،بعد از مشخص ترين مصوبات و حتی مصوباتی که به اتفاق آراء به
تصويب حزب رسيده ،افکار و استداللھايی با ماھيت انحالل طلبانۀ آشکار را تکرار می کنند.
حتی ھواداران لوچ مجبورند اعالم کنند که با اين استداللھا ،با اين موعظه گريھا مخالفند .اين
يک واقعيت است .بنابراين ،مانند تروتسکی ،سمکووسکی و بسياری ديگر از حاميان انحالل
طلبی ،فغان برداشتن دربارۀ »تحريک« عليه انحالل طلبان ،يک بی صداقتی آشکار است ،زيرا
حقيقت را کامال تحريف می کند.
اسنادی که من نقل کردم ،و دورهای بيش از پنج سال را دربر می گيرند ) ،(١٩٠٨-١٩١٣اين
حقيقت را ثابت می کنند که انحالل طلبان با توھين به تمام مصوبات حزب ،به ناسزاگويی به
حزب و دام گذاری برای حزب ،يعنی تشکيالت »زيرزمينی« ،ادامه می دھند.
ھر کارگری که بخواھد خود به گونهای جدی مسائل بحث انگيز و دردناک حزب را بررسی
کند ،که بخواھد خود به نتايجی دربارۀ اين مسائل برسد ،قبل از ھر چيز بايد با بررسی مستقل
دربارۀ مصوبات حزب و استداللھای انحالل طلبان و آزمودن درستی آنھا ،اين حقيقت را فرا
گيرد .تنھا کسانی که بررسی دقيق انجام می دھند ،دربارۀ مسائل و سرنوشت حزب خود به دقت
* لنين در سمپوزيوم »مارکسيسم و انحالل طلبی« بجای اين پاراگراف تا لغت »بنيادی« ،متن زير را جانشين
کرد )نقل از نسخۀ اصلی(:
» ورا زاسوليچ در حالی که يک رشته استدالل انحالل طلبانه را تکرار می کرد در شمارۀ  ٨ژيوايا ژيزن
) ١٩ژوئيۀ  (١٩١٣نوشت»:دشوار است که بگوييم آيا تشکيالت جديد ]حزب سوسيال دمکرات[  ...به کار
کمک کرد يا مانع آن شد «.اين کلمات آشکارا به مفھوم انکار حزب اند .ورا زاسوليچ ترک حزب را اين چنين
توجيه می کند :سازمانھا اعضای خود را از دست دادند »زيرا در آن زمان در آنھا ھيچ کاری نبود که انجام
شود« .ورا زاسوليچ در حال خلق يک نظريۀ ناب آنارشيستی دربارۀ »يک دستۀ وسيع« بجای يک حزب
است .تحليل مشروح اين نظريه را در پروسوشچنيه شمارۀ  ،١٩١٣ ،٩ببينيد] .صفحات  ٣٩۴-۴١۶جلد ١٩
مجموعه آثار لنين به زبان انگليسی – ويراستار[
** سمپوزيوم »مارکسيسم و انحالل طلبی« اضافه می کند »و نوايا رابوچايا گازتا ) «(١٩١٣-١۴با پانويس
زير:
» به عنوان نمونه ،رجوع کنيد به ،نوايا رابوچايا گازتا شمارۀ  ،١٩١۴ ،١سرمقالۀ سال نو»:افتادن در مسير
يک حزب سياسی علنی فعال ھمچنين افتادن در مسير وحدت حزبی است«]وحدت سازندگان يک حزب
علنی؟[ .يا شمارۀ »:١٩١۴ ،۵غلبه ]بر تمام موانعی که در راه سازماندھی کنگرهھای کارگران قرار داده
شدهاند[ چيزی نه بيشتر و نه کمتر از يک مبارزۀ اصيل برای حق تجمع ،يعنی برای قانونی بودن جنبش طبقۀ
کارگر ،در پيوند نزديک با مبارزه برای موجوديت قانونی حزب سوسيال دمکرات کارگری است– «.
ويراستار.

می انديشند و به تصميمی مستقل می رسند ،شايستگی آنرا دارند که اعضای حزب و سازندگان
حزب کارگران ناميده شوند .نبايد نسبت به اين سؤال بی تفاوت ماند که آيا حزب در »تحريک«
عليه انحالل طلبان »مقصر« است )به اين معنی که حملهاش به انحالل طلبان اشتباه و بيش از
حد شديد است( يا اينکه انحالل طلبان در تخطی آشکار از مصوبات حزب ،در تبليغ پيگير
انحالل طلبی ،يعنی نابودی حزب ،مقصرند.
روشن است که حزب نمی تواند وجود داشته باشد مگر آنکه با تمام توان خود عليه آنھايی که
خواستار نابودی اش ھستند مبارزه کند.
پس از نقل اسناد دربارۀ اين مسئلۀ بنيادی ،ما در مقالۀ بعد ،به ارزيابی محتوی ايدئولوژيک
مشاجره برای يک »حزب علنی« می پردازيم.
 -۴مفھوم طبقاتی انحالل طلبی
در مقالهھای پيشين )پراودا شمارهھای  ٢٩٩ ،٢٨٩و  (٣١۴ما نشان داديم که ھمۀ مارکسيستھا،
در  ١٩٠٨و نيز در  ،١٩١٠انحالل طلبی را بمثابۀ نفی کنندۀ گذشته قاطعانه محکوم کردند.
مارکسيستھا به طبقۀ کارگر توضيح دادند که انحالل طلبی گسترش نفوذ بورژوازی در ميان
پرولتاريا است .و ھمۀ نشريات انحالل طلب ،از  ١٩٠٩تا  ،١٩١٣با بی شرمی تصميمات
مارکسيستھا را نقض کردند.
اجازه دھيد شعار »حزب علنی کارگران« ،يا »مبارزه برای يک حزب علنی« را که انحالل
طلبان ھنوز در لوچ و ناشازاريا تبليغ می کنند در نظر بگيريم.
آيا اين يک شعار مارکسيستی پرولتری است يا يک شعار ليبرالی بورژوايی؟
پاسخ را نه در رفتار يا نقشهھای انحالل طلبان يا گروھھای ديگر ،بلکه در تحليلی از رابطۀ
نيروھای اجتماعی در روسيه در دورۀ فعلی بايد يافت .اھميت شعارھا نه به وسيلۀ مقاصد تدوين
کنندگان آنھا بلکه به وسيلۀ رابطۀ نيروھای ھمۀ طبقات در کشور تعيين می گردد.
مالکان فئودال مآب و »بوروکراسی« آنھا با ھر گونه تغييری در جھت آزادی دشمنی می
ورزند .اين قابل درک است .بورژوازی به دليل موقعيت اقتصادی خود در يک کشور عقب
مانده و نيمه فئودالی ،بايد برای به دست آوردن آزادی بکوشد .اما بورژوازی از فعاليت مردم
بيشتر ھراس دارد تا از ارتجاع .اين حقيقت با وضوح خاصی در  ١٩٠۵نشان داده شد؛ طبقۀ
کارگر آنرا بطور کامل درک می کند اما روشنفکران اپورتونيست و نيمه ليبرال آنرا نمی فھمند.
بورژوازی ھم ليبرال و ھم ضدانقالبی است .رفرميسم تأسف آور و بطور مضحک ناتوان آنھا
از اينجا ناشی می شود .آنھا خواب اصالحات می بينند و از تسويه حساب جدی با مالکان فئودال
مآبی که نه تنھا از اجرای اصالحات امتناع می کنند بلکه حتی آنچه را که تابحال اھدا شده است
بازپس می گيرند ،ھراس دارند .آنھا ]بورژوازی[ اصالحات را موعظه می کنند و از جنبش
مردمی وحشت دارند .آنھا می کوشند مالکان را از ميدان بدر کنند اما از دست دادن حمايت آنھا
و از دست دادن امتيازھای خود برايشان ھراس آور است .بر اساس اين رابطۀ طبقات است که
نظام سوم ژوئن ساخته شده است ،نظامی که به مالکان فئودال قدرت نامحدود و به بورژوازی
امتيازاتی می دھد.
موقعيت طبقاتی پرولتاريا »شريک شدن« در امتيازات يا وحشت داشتن از اينکه کسی آنھا را
از دست بدھد را کامال غيرممکن می سازد .به اين دليل است که رفرميسم مفلوک و کور دل،
رفرميسم تنگ نظر و خودخواه برای پرولتاريا کامال بيگانه است .و اما تودهھای دھقان – از

يکسو آنھا بی اندازه زير ستم می باشند و بجای برخورداری از امتيازھا گرسنگی می کشند؛ از
سوی ديگر بدون ترديد خرده بورژوا ھستند – از اين رو ،ايشان به ناگزير بين ليبرالھا و
کارگران در نوسانند.
موقعيت عينی چنين است.
از اين موقعيت به وضوح نتيجه گيری می شود که شعار حزب علنی طبقۀ کارگر ،از لحاظ
منشاء طبقاتی خود ،يک شعار ليبرالھای ضدانقالبی است .چيزی جز رفرميسم دربر ندارد؛ حتی
اشارهای به اين ندارد که پرولتاريا ،تنھا طبقۀ کامال دمکرات ،به وظيفۀ خود ،وظيفۀ مبارزه با
ليبرالھا برای نفوذ بر دمکراتھا بطور کلی ،آگاه است؛ حتی به از ميان برداشتن بنياد تمام
امتيازھای مالکان فئودال مآب ،از ميان برداشتن »بوروکراسی« و غيره اشارهای ندارد؛
کوچکترين فکری دربارۀ اساس کل آزادی سياسی يا يک قانون اساسی دمکراتيک را در خود
ندارد؛ بجای آن ،اين شعار چشم پوشی ضمنی از حزب قديمی و در نتيجه ،ارتداد و از ھم
پاشيدگی )انحالل( حزب کارگران را دربر دارد.
بطور خالصه ،در يک دورۀ ضدانقالبی اين شعار در ميان کارگران دفاع از ھمان چيزی را
رواج می دھد که بورژوازی ليبرال خود به آن عمل می کند .بنابراين ،اگر انحالل طلبانی ھم
وجود نمی داشتند ،بورژوازی ترقيخواه زيرک مجبور می شد روشنفکرانی را بيابد يا استخدام
کند تا نزد طبقۀ کارگر از اين شعار حمايت کند!
تنھا احمقھا خواھند کوشيد گفتار انحالل طلبان را با انگيزهھای آنان مقايسه کنند .گفتار آنان را
بايد با اعمال و موضع عينی بورژوازی ليبرال مقايسه کرد.
به اين اعمال نگاه کنيد .در  ١٩٠٢بورژوازی با فعاليت زيرزمينی موافق بود .استرووه را
مأمور کرد تا ازووبژدنيه] [٨را بطور زيرزمينی منتشر سازد .ھنگامی که جنبش طبقۀ کارگر
به  ١٧اکتبر منجر شد ،ليبرالھا و کادتھا فعاليت زيرزمينی را ترک کردند ،سپس آنرا نفی
کردند ،و آنرا بی ثمر ،ديوانگی ،گناه آلود و بی خدايانه خواندند )وخی( *.بورژوازی ليبرال
بجای فعاليت زيرزمينی با مبارزه برای يک حزب قانونی موافق بود .اين يک واقعيت تاريخی
است ،که تالشھای بدون وقفۀ کادتھا ) (١٩٠۵-٧و ترقيخواھان ) (١٩١٣برای قانونی شدن مؤيد
آنست.
در ميان کادتھا ما »کار قانونی و تشکيالت مخفی آنرا می بينيم«؛ آ .والسف خوش قلب ،يعنی،
ناآگاه و انحالل طلب ،اعمال کادتھا را »به زبان خود« بازگو کرده است.
چرا ليبرالھا فعاليت زيرزمينی را نفی و شعار »مبارزه برای يک حزب قانونی« را اتخاذ
کردند؟ آيا به اين دليل بود که استرووه يک خائن است؟ خير ،درست برعکس .استرووه به جبھۀ
ديگر پيوست زيرا تمامی بورژوازی چرخشی انجام داده بود .و بورژوازی چرخشی انجام داد:
 (١به دليل اينکه در  ١١دسامبر  ١٩٠۵امتيازاتی به دست آورد] ،[٩و حتی در  ٣ژوئن ١٩٠٧
به موقعيت يک اپوزيسيون تحمل شده دست يافت؛  (٢به دليل اينکه به گونهای مرگبار از جنبش
مردمی وحشت داشت .شعار »مبارزه برای يک حزب علنی« در ترجمان خود از زبان
»سياسيون عاليقدر« به زبان ساده و قابل فھم به مفھوم زير است:

* در سمپوزيوم »مارکسيسم و انحالل طلبی« ،واژۀ وخی حذف شده است و زيرنويس زير آورده شده:
» وخی کتاب جالبی است که چندين بار به چاپ رسيده است و تأليفی عالی از اين ايدهھای ليبراليسم
ضدانقالبی است – «.ويراستار.

»مالکان! تصور نکنيد قصد ما اينست که زندگی را برای شما غيرممکن کنيم .خير ،تنھا کمی
باال برويد و برای ما بورژواھا جا باز کنيد ]يک حزب علنی[ ،آنگاه ما پنج برابر »ھشيارانه«
تر ،ماھرانه تر و »علمی« تر از تيموشکين ھا و کشيشھای سابلر از شما دفاع خواھيم
کرد[١٠]«.
نارودنيکھای] [١١خرده بورژوا به تقليد از کادتھا شعار »مبارزه برای يک حزب علنی« را
اختيار کردند .در ماه اوت  ١٩٠۶آقايان پشه خونوف و شرکاء از روسکويه بوگاتستوو فعاليت
زيرزمينی را نفی کردند» ،مبارزه برای يک حزب علنی« را اعالم کردند و شعارھای
»زيرزمينی« را که به گونهای پيگير دمکراتيک اند از برنامۀ خود حذف نمودند.
به لطف وراجی ھای رفرميستی آنان دربارۀ يک »حزب وسيع و علنی« اين ناآگاھان ،ھمچنان
که ھمه می توانند ببينند ،بدون حزب و بدون تماس با تودهھا ماندهاند ،در حالی که کادتھا ديگر
به چنين تماسھايی حتی فکر ھم نمی کنند.
تنھا از اين راه ،تنھا با تحليل وضع طبقات ،با تحليل تاريخ عمومی ضدانقالب ،درک ماھيت
انحالل طلبی ممکن است .انحالل طلبان روشنفکران خرده بورژوا ھستند که از طرف
بورژوازی فرستاده شدهاند تا بذر فساد ليبرالی را در ميان کارگران بيافشانند .انحالل طلبان به
مارکسيسم و دمکراسی خيانت می کنند .شعار »مبارزه برای يک حزب علنی« برای آنھا
)ھمچنان که برای ليبرالھا و نارودنيکھا( تنھا در خدمت استتار نفی گذشته و گسستن از طبقۀ
کارگر است .اين واقعيتی است که به وسيلۀ انتخابات در مناطق کارگری برای دومای چھارم و
به وسيلۀ تاريخچۀ بنيانگذاری روزنامۀ کارگری پراودا به اثبات رسيده است .برای ھمه روشن
است که تماس با تودهھا تنھا به وسيلۀ آن کسانی حفظ شده است که گذشته را نفی نکردهاند و می
دانند که چگونه از »کار علنی« و تمام »امکانات« متفرقه منحصراً بر طبق اساس آن گذشته و
به منظور تقويت ،تحکيم و تکامل بخشيدن به آن استفاده کنند.
در دورۀ نظام سوم ژوئن ،جز اين نمی توانست باشد.
در مقالۀ بعد ،ما »محدود ساختن« برنامه و تاکتيکھا به وسيلۀ انحالل طلبان )يعنی ليبرالھا( را
مورد بحث قرار خواھيم داد.
 -۵شعار »مبارزه برای يک حزب علنی«
در مقالۀ قبل )پراودا شمارۀ  (١٢٢ما مفھوم عينی )يعنی مفھومی که به وسيلۀ روابط طبقات
تعيين می گردد( شعار »يک حزب علنی« يا »مبارزه برای يک حزب علنی« را بررسی
کرديم .اين شعار تکرار برده وار تاکتيکھای بورژوازی است و برای آنھا به درستی بيانگر نفی
انقالب و يا بيانگر رفتار ضدانقالبی آنھا است.
اجازه دھيد بعضی تالشھا که مکرراً به وسيلۀ انحالل طلبان برای دفاع از شعار »مبارزه برای
يک حزب علنی« انجام می گيرد را در نظر بگيريم .مايوسکی ،سدف ،دان و ھمۀ نويسندگان
لوچ می کوشند مرز حزب علنی را با کار يا فعاليت علنی مخدوش کنند .چنين گيج سری ای
صراحتا ً يک تصنع ،يک شگرد و فريب دادن خواننده است.
نخست فعاليت قانونی سوسيال دمکراتيک در دورۀ  ١٩٠۴-١٣يک واقعيت است .يک حزب
علنی عبارتی است که روشنفکران به منظور پوشاندن انکار انقالب به کار می برند .دوم ،حزب
مکرراً انحالل طلبی ،يعنی شعار يک حزب علنی را محکوم کرده است .اما حزب ،نه تنھا
فعاليتھای علنی را محکوم نکرده است ،بلکه برعکس کسانی را که در اين نوع فعاليت اھمال يا

آنرا نفی می کنند ،محکوم کرده است .سوم ،از  ١٩٠۴تا  ،١٩٠٧فعاليتھای علنی در ميان ھمۀ
سوسيال دمکراتھا تکامل ويژهای يافت .اما حتی يک گرايش ،حتی يک جناح سوسيال دمکراسی
در آن زمان شعار »مبارزه برای يک حزب علنی« را مطرح نساخت!
اين يک واقعيت تاريخی است .آنھا که مايلند انحالل طلبی را درک کنند بايد به اين واقعيت
بينديشند.
آيا نبود شعار »مبارزه برای يک حزب علنی« در دورۀ  ١٩٠۴-٧برای فعاليتھای قانونی مانعی
ايجاد کرد؟ به ھيچ وجه.
چرا چنين شعاری در آن زمان از ميان سوسيال دمکراتھا برنخاست؟ دقيقا ً به دليل اينکه در آن
زمان ضدانقالب خشن وجود نداشت تا بخشی از سوسيال دمکراتھا را به اپورتونيسم افراطی
بکشاند .در آن زمان بيش از حد روشن بود که شعار »مبارزه برای يک حزب قانونی« يک
عبارت اپورتونيستی ،يک نفی فعاليت »زيرزمينی« است.
آقايان ،بکوشيد به معنی اين دگرگونی تاريخی پی ببريد .طی دورۀ  ،١٩٠۵ھنگامی که فعاليتھای
علنی در حد عالی گسترش يافته بود ،شعار »مبارزه برای يک حزب علنی« مطرح نبود؛ طی
دورۀ ضدانقالب ،ھنگامی که فعاليتھای علنی کمتر گسترش يافتهاند ،بخشی از سوسيال دمکراتھا
)به دنبال بورژوازی( شعار نفی »زيرزمين« و شعار »مبارزه برای يک حزب علنی« را اتخاذ
کردهاند.
آيا معنی و مفھوم طبقاتی اين دگرگونی ھنوز روشن نيست؟
دست آخر ،چھارمين و مھم ترين واقعيت .دو نوع فعاليت علنی در دو راستای کامال متضاد
ممکن است )و ديده می شود( – يکی در دفاع از آنچه قديمی است و بطور کامل در توافق با
آنچه قديمی است و به نمايندگی از شعارھا و تاکتيکھای آن؛ و ديگری عليه آنچه قديمی است ،به
منظور نفی آن ،کوچک شمردن نقش آن ،شعارھای آن و جز اينھا.
وجود اين دو نوع فعاليت علنی ،که از اساس متخاصم و آشتی ناپذيرند ،مسلم ترين واقعيت
تاريخی در دورۀ ميان سالھای )١٩٠۶کادتھا و آقايان پشه خونوف و شرکاء( تا )١٩١٣لوچ،
ناشازاريا( است .آيا می توان از لبخند زدن خودداری کرد ھنگامی که از يک ساده لوح )يا از
کسی که مدتی نقش يک ساده لوح را بازی می کند( می شنويم که می پرسد :اگر ھر دو طرف
به فعاليتھای علنی ادامه می دھند ديگر چه چيز جای بحث دارد .آقای عزيز من ،بحث بر سر
اين است که آيا اين فعاليتھا بايد در راستای دفاع از »زيرزمين« و روح آن انجام گيرد ،يا در
راستای کوچک شمردن آن ،عليه آن و مغاير با روح آن! بحث تنھا – تنھا! – بر سر اين است
که آيا اين کار علنی مشخص با روح ليبرالی انجام می گيرد و يا با روح يک دمکراسی پيگير.
بحث »تنھا« بر سر اين است که آيا ممکن است خود را به کار قانونی محدود کرد – آقای
استرووه ليبرال را بخاطر بياوريد که در سال  ١٩٠٢خود را به آن محدود نکرد اما در سالھای
 ١٩٠۶-١٣بطور کامل »خود را به آن محدود« کرده است!
انحالل طلبان ما در لوچ نمی توانند درک کنند که شعار »مبارزه برای يک حزب علنی« به
معنی بردن عقايد ليبرالی )استرووه( به ميان کارگران است ،عقايدی که به شعارھای »شبه
مارکسيستی« آراسته شدهاند.
و يا به عنوان نمونه به استداللھای خود ھيئت تحريريۀ لوچ در پاسخ به آن ) (Anتوجه کنيد
)شمارۀ :(١٨١
»حزب سوسيال دمکرات به آن رفقای معدودی که واقعيتھای زندگی آنھا را به کار زيرزمينی
وادار کرده است محدود نمی شود .اگر تمامی حزب به زيرزمين محدود می شد چند نفر عضو

می داشت؟ دويست يا سيصد نفر؟ و آن ھزاران اگر نه دھھا ھزار کارگری که عمال بار کار
سوسيال دمکراتيک را بر دوش دارند کجا می بودند؟«
برای ھر کسی که می انديشد ،اين استدالل به تنھايی برای تعيين ھويت ليبرالی نويسندگان آن
کافی است .نخست ،آنھا دربارۀ »زيرزمين« تعمداً دروغ می گويند .فعاالن زيرزمينی بسيار
بيشتر از »صدھا« نفرند .دوم ،در سراسر جھان تعداد اعضای حزب در مقايسه با تعداد
کارگرانی که کار سوسيال دمکراتيک را به انجام می رسانند» ،محدود« است .به عنوان نمونه
در آلمان تنھا يک ميليون عضو حزب سوسيال دمکرات وجود دارد ،در حاليکه تعداد آرايی که
برای سوسيال دمکراتھا به صندوق ريخته می شود در حدود پنج ميليون است و پرولتاريا در
حدود پانزده ميليون نفر است .نسبت اعضای حزب به تعداد سوسيال دمکراتھا در کشورھای
گوناگون به وسيلۀ تفاوتھای شرايط تاريخی اين کشورھا تعيين می گردد .سوم ،ما ھيچ چيز
نداريم که بتواند جای »زيرزمين« ما را بگيرد .به اين ترتيب لوچ در مقابله با حزب به
کارگران غيرحزبی يا آنھايی که بيرون از حزب اند اشاره می کند .اين شيوۀ معمول ليبرالی است
که می کوشد تودهھا را از پيشاھنگ خود که دارای آگاھی طبقاتی است جدا کند .لوچ رابطۀ بين
حزب و طبقه را درک نمی کند ،ھمانطور که اکونوميستھای  ١٨٩۵-١٩٠١نتوانستند آنرا درک
کنند .چھارم» ،کار سوسيال دمکراتيک« ما تنھا ھنگامی که با روح قديمی و تحت شعارھای آن
انجام می شود کار سوسيال دمکراتيک اصيل است.
استداللھای لوچ استداللھای روشنفکران ليبرالی است که در بی ميلی خود برای پيوستن به
تشکيالت حزبی عمال موجود ،می کوشند با تحريک تودۀ غيرحزبی ،پراکنده و ناآگاه عليه اين
تشکيالت آنرا نابود کنند .ليبرالھای آلمانی نيز ھمين کار را می کنند .آنھا می گويند از آنجا که
»حزب« سوسيال دمکراتھا »تنھا« يک پانزدھم پرولتاريا را دربر می گيرد ،آنھا نمايندۀ
پرولتاريا نيستند!
استدالل رايج تری را که لوچ ارائه می کند در نظر بگيريد»:ما« »درست مانند اروپا« طرفدار
يک حزب علنی ھستيم .ليبرالھا و انحالل طلبان قانون اساسی و حزب علنی ای »مانند اروپای«
امروز می خواھند ،اما مسيری را که اروپا طی کرد تا امروز به آنھا برسد نمی خواھند.
کسوسکی ،يک انحالل طلب و بونديست ،در لوچ به ما می آموزد تا از نمونۀ اتريشيھا پيروی
کنيم .اما او فراموش می کند که اتريشيھا از  ١٨۶٧يک قانون اساسی داشتهاند و بدون دو چيز
امکان داشتن اين قانون اساسی برايشان وجود نداشت (١ ،جنبش ١٨۴٨؛  (٢بحران عميق
سياسی سالھای  ،١٨۵٩-۶۶يعنی ھنگامی که ضعف طبقۀ کارگر به بيسمارک و شرکاء اجازه
داد به وسيلۀ »انقالب از باال«ی مشھور ،خود را ]از خطر[ برھانند .از اندرزھای کسوسکی،
دان ،الرين و ھمۀ نويسندگان لوچ چه نتيجهای می توان گرفت؟ تنھا اينکه آنھا می کوشند بحران
ما را با روح »انقالب از باال« و نه با روحی ديگر حل کنند! اما اين کار آنھا دقيقا ً ھمان »کار«
يک حزب کارگران استوليپين] [١٢است.
فرقی ندارد که به کجا بنگريم – انحالل طلبان را می بينيم که ھم مارکسيسم و ھم دمکراسی را
نفی می کنند.
در مقالۀ بعد استداللھای آنھا دربارۀ نياز به تعديل در شعارھای سوسيال دمکراتيک ما مورد
بررسی تفصيلی قرار می گيرد.
۶

اکنون بايد تعديل شعارھای مارکسيستی به وسيلۀ انحالل طلبان را مورد بررسی قرار دھيم.
برای اين منظور بھترين کار آنست که مصوبات کنفرانس ماه اوت آنھا را در نظر بگيريم ،اما
به داليل روشن اين مصوبات را تنھا در مطبوعاتی که خارج از کشور منتشر می شوند می
توان تحليل کرد .در اينجا ما مجبوريم از لوچ شمارۀ  (١٩۴)١٠٨نقل کنيم .ال.اس [١٣].در
مقالهاش با دقتی قابل مالحظه تمامی جوھر و روح انحالل طلبی را توضيح داد.
آقای ال.اس .چنين می نويسد:
»مورانف نماينده ،تاکنون فقط سه تقاضای جزئی را قبول کرده است و ھمانطور که می دانيد
اين اجزاء سه گانه ،ارکان پالتفرم انتخاباتی لنينيستھا بودند :دمکراتيزه کردن کامل نظام
حکومتی ،ھشت ساعت کار در روز و انتقال زمين به دھقانان .پراودا نيز ھمين نقطه نظر را
حفظ می کند .با اين ھمه ،ما ،ھمانند تمامی سوسيال دمکراسی اروپايی ]بخوانيد – »ما ،و نيز
ميليوکف که به ما اطمينان می دھد ،شکر خدا ،يک قانون اساسی داريم«[ ،در اين خواستھای
سه گانه يک شيوۀ تھييج را می بينيم که تنھا اگر مبارزۀ ھر روزۀ تودهھای کارگر را به حساب
آورد می تواند قرين موفقيت گردد .ما فکر می کنيم تنھا آن چيزھايی را که ،از يکسو در تکامل
بيشتر جنبش طبقۀ کارگر اھميت بنيادی دارند ،و از سوی ديگر ممکن است برای تودهھا فوريت
پيدا کنند ،تنھا چنين چيزھايی را بايد بمثابۀ خواستھای جزئی عنوان کرد و سوسيال دمکراتھا
بايد توجه خود را در حال حاضر بر آنھا متمرکز نمايند .از سه خواستی که پراودا مطرح
ساخت ،تنھا يکی – ھشت ساعت کار در روز – می تواند نقشی در مبارزۀ ھر روزۀ کارگران
داشته باشد و چنين نقشی را بازی می کند .دو خواستۀ ديگر ممکن است در حال حاضر
موضوعاتی برای ترويج باشند نه برای تھييج .دربارۀ تفاوت بين ترويج و تھييج ،رجوع کنيد به
صفحات درخشان جزوۀ »مبارزه عليه قحطی« نوشتۀ پلخانف ]ال.اس .به اشتباه بر اين در می
کوبد؛ برای او بخاطر آوردن بحث پلخانف با اکونوميستھا ،که او مقلد آنان است ،در سالھای
» ١٨٩٩-١٩٠٢دردناک« است![«.
»جدا از ھشت ساعت کار در روز ،خواستۀ حق گردھم آيی ،حق تشکيل ھر نوع تشکيالت
ھمراه با آزادی تجمع و آزادی بيان ،خواه شفاھی و خواه انتشاراتی ،خواستۀ جزئی است که
نيازھای جنبش طبقۀ کارگر و نيز تمامی جريان زندگی روسی آنرا مطرح می سازند«.
تاکتيکھای انحالل طلبان را می بينيد؛ آنچه ال.اس .با کلمات »دمکراتيزه کردن کامل و جز آن«
توصيف می کند و آنچه او »انتقال زمين به دھقانان« می نامد ،ھمانطور که می بينيد »برای
تودهھا فوريت« ندارد» ،نيازھای جنبش طبقۀ کارگر« و »تمامی جريان زندگی روسی آنھا را
مطرح« نمی سازند! اين استداللھا چقدر قديمی اند و چقدر آشنا ھستند برای کسانی که تاريخ
پراتيک مارکسيستی در روسيه ،سالھای متمادی مبارزۀ آن عليه اکونوميستھايی که وظايف
دمکراسی را انکار می کردند ،به خاطر می آورند! لوچ نظرات پروکوپوويچ و کوسکوا را ،که
در آن روزھا می کوشيدند کارگران را به مسير ليبرالی بکشند ،با چه استعدادی تقليد می کند!
اما اجازه دھيد استداللھای لوچ را دقيق تر بررسی کنيم .از ديدگاه عقل سليم اين استداللھا
ديوانگی محض اند .آيا کسی با عقل سالم واقعا ً می تواند مدعی شود که خواست »دھقانی« نقل
شده در باال )يعنی خواستی که به سود دھقانان مطرح شده است( »برای تودهھا فوريت« ندارد و
»نيازھای جنبش طبقۀ کارگر و تمامی جريان زندگی روسی آنرا مطرح« نمی سازد؟ اين نه تنھا
حقيقت ندارد بلکه آشکارا بی معنی است .تمام تاريخ قرن نوزده روسيه ،تمام »جريان زندگی
روسی« اين مسئله را به وجود آورد ،به آن فوريت داد ،حتی باالترين فوريت؛ اين امر در

تمامی جريان قانون گذاری روسيه بازتاب يافته است .لوچ چگونه توانسته است به چنين خالف
حقيقت حيرت انگيزی برسد؟
لوچ ناگزير بوده است زيرا در انقياد سياست ليبرالی است و ليبرالھا ھنگامی که خواست دھقانی
را مردود می شمارند )يا مانند لوچ کنار می گذارند( با خويشتن صادقند .بورژوازی ليبرال
چنين می کند ،زيرا موضع طبقاتی اش او را مجبور می کند که برای مالکان خوش رقصی کند
و رو در روی جنبش مردم بايستد.
لوچ ايدهھای مالکان ليبرال را نزد کارگران می آورد و به دھقانان دمکرات خيانت می ورزد.
از اين بيش .آيا ممکن است که تنھا حق تشکيل اتحاديهھا »فوريت« داشته باشد؟ تخطی ناپذير
بودن حقوق فردی چطور؟ يا الغای استبداد و ستمگری ،انتخابات ،حق رأی ،يک مجلس و
غيره؟ ھر کارگر با سوادی ،ھر کسی که گذشتۀ نزديک را به خاطر می آورد ،به خوبی می داند
که تمام اينھا فوريت دارند .در ھزارھا مقاله و سخنرانی ھمۀ ليبرالھا می پذيرند که ھمۀ اينھا
فوريت دارند .پس چرا لوچ تنھا يکی از اين آزاديھا را دارای فوريت اعالم کرد ،ھر چند يکی
از مھم ترين آنھا را ،در حالی که شرايط بنيادی آزادی سياسی ،دمکراسی و نظام مبتنی بر
قانون اساسی حذف شدند ،کنار گذاشته شدند ،به آرشيوھای »ترويجی« سپرده شدند و از
موضوع تبليغات حذف گرديدند؟
دليل و تنھا دليل آنست که لوچ آنچه را که برای ليبرالھا قابل قبول نيست نمی پذيرد.
از نقطه نظر فوريت داشتن برای تودهھا و نيازھای جنبش طبقۀ کارگر و جريان زندگی روسی،
ھيچ تفاوتی بين سه خواست مورانف و پراودا )يا به بيان کوتاه خواستھای مارکسيستھای ثابت
قدم( وجود ندارد .خواستھای طبقۀ کارگر و دھقانان و يا خواستھای عمومی سياسی برای تودهھا
از فوريتی يکسان برخوردارند ،به يکسان توسط نيازھای جنبش طبقۀ کارگر و »تمامی جريان
زندگی روسی« برجسته می گردند .ھر سه خواست به ھم شبيهاند زيرا خواستھای جزئی ھستند
که برای پرستندۀ اعتدال و دقت عزيزند؛ آنھا در مقايسه با ھدفھای نھايی »جزئی«اند ،اما در
مقايسه ،به عنوان نمونه ،با »اروپا« بطور کلی در سطح بسيار بااليی قرار دارند.
پس چرا لوچ ھشت ساعت کار در روز را می پذيرد و بقيه را طرد می کند؟ چرا به جای
کارگران به اين نتيجه می رسد که ھشت ساعت کار در روز در مبارزۀ ھر روزۀ ايشان »نقشی
ايفا می کند« در حالی که خواستھای عمومی سياسی و خواستھای دھقانی چنين نقشی را ندارند؟
واقعيتھا نشان می دھند که از يک سو کارگران در مبارزۀ ھر روزۀ خود خواستھای عمومی
سياسی و نيز خواستھای دھقانان را پيش می کشند – و ،از سوی ديگر ،آنھا اغلب برای کاھش
محدودتری در ساعات کار روزانه می جنگند.
پس مسئله در کجاست؟
مسئله در رفرميسم لوچ است ،که طبق معمول تنگ نظری ليبرالی خود را به »تودهھا« به
»جريان تاريخ« و جز آن نسبت می دھد.
رفرميسم ،بطور کلی ،به اين معنی است که مردم خود را به تھييج برای تغييراتی محدود می
کنند که مستلزم از ميان برداشتن بنيادھای اصلی طبقۀ حاکم قديمی نيستند ،تغييراتی که با حفظ
اين بنيادھا سازگارند .ھشت ساعت کار در روز با حفظ قدرت سرمايه سازگار است .ليبرالھای
روسی ،به منظور جلب کارگران ،خود آمادهاند که از اين خواست جانبداری کنند )»تا سر حد
امکان«( .خواستھايی که لوچ مايل نيست بر اساس آنھا دست به »تھييج« بزند با حفظ بنيادھای
دورۀ قبل از سرمايه داری ،دورۀ سرواژ ،ناسازگارند.

لوچ دقيقا ً آنچه را که برای ليبرالھا پذيرفتنی نيست از کار تھييجی حذف می کند ،زيرا ليبرالھا
خواستار الغای قدرت مالکان نيستند ،بلکه تنھا مايلند در قدرت و امتيازھای آنان شريک شوند.
لوچ دقيقا ً آنچه را که با نقطه نظر رفرميسم ناسازگار است حذف می کند.
مسئله در اينجا است!
نه مورانف ،نه پراودا ،و نه ھيچ يک از مارکسيستھا خواستھای جزئی را طرد نمی کنند .چنين
کاری بی معنی است .به عنوان نمونه ،بيمه را در نظر بگيريد .آنچه ما طرد می کنيم فريب دادن
مردم با ياوه گويی دربارۀ خواستهھای جزئی و با رفرميسم است .ما رفرميسم ليبرالی را در
روسيۀ امروز بمثابۀ چيزی اتوپيايی ،خودخواھانه ،دروغين و بمثابۀ چيزی مبتنی بر توھمات
مربوط به قانون اساسی و سرشار از روح نوکرمنشی نسبت به مالکان ،طرد می کنيم .اين
نکتهای است که لوچ می کوشد با عباراتی دربارۀ »خواستھای جزئی« بطور کلی مخدوش و
پنھان کند ،اگر چه خود می پذيرد که نه مورانف و نه پراودا »خواستھای جزئی« مشخصی را
طرد نمی کنند.
لوچ شعارھای مارکسيستی را تعديل می کند ،می کوشد آنھا را با معيار تنگ ،رفرميستی و
ليبرالی بسنجد و از اين طريق ايدهھای بورژوايی را در ميان کارگران می گسترد.
مبارزهای که مارکسيستھا عليه انحالل طلبان به آن دست يازيدهاند چيزی نيست مگر تجلی
مبارزهای که کارگران پيشرو عليه بورژوازی ليبرال به منظور تأثير گذاردن بر تودهھای مردم،
برای روشنگری و آموزش سياسی آنھا انجام می دھند.
پراودا ،شمارهھای ،١١٠ ،٩۵ ،٨٠
 ١٢۴ ،١٢٢و  ١٢ ،١٢۶و  ٢۶آوريل
 ٣١ ،٢٩ ،١۵مه و  ٢ژوئن ١٩١٣
امضاء  :و .ای.
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٩
توضيحات
 -١پراودا )حقيقت( – يک روزنامۀ بلشويکی که در سن پترزبورگ به شکل قانونی منتشر می
شد و به ابتکار کارگران سن پترزبورگ در آوريل  ١٩١٢پايه گزاری شده بود .يک روزنامۀ
تودۀ کارگران بود و انتشار آن با کمکھای مالی ای که به وسيلۀ خود کارگران جمع آوری می
شد امکان می يافت .لنين که در آن زمان در خارجه به سر می برد ،پراودا را ھدايت می کرد،
تقريبا ً بطور روزانه برای آن مطلب می نوشت و بھترين نيروھای دست به قلم حزب را به
نوشتن برای آن وا می داشت.
پراودا دائما ً از طرف پليس زير فشار بود – در مدت دو سال و سه ماه حکومت تزاری اين
روزنامه را ھشت بار تعطيل کرد ،اما اين روزنامه تحت عناوين گوناگون منتشر شد :رابوچايا
پراودا )حقيقت کارگران( ،سه ورنايا پراودا )حقيقت شمالی( ،پراودا ترودا )حقيقت کار(،
زاپراودو )برای حقيقت( ،پرولتارسکايا پراودا )حقيقت پرولتری( ،پوت پراودی )راه حقيقت(،
رابوچی )کارگر( ،ترودوايا پراودا )حقيقت زحمتکشان( .در  (٢١)٨ژوئيۀ  ١٩١۴اين روزنامه
توقيف شد .انتشار پراودا تا پس از انقالب فوريۀ  ١٩١٧از سر گرفته نشد .پس از انقالب از
 (١٨)۵مارس به عنوان ارگان مرکزی ح.س.د.ک.ر .منتشر شد .در  (١٨)۵ژوئيۀ  ١٩١٧دفاتر

ھيئت تحريريه به وسيلۀ قزاقھا و کادتھای ارتش مورد تھاجم و تخريب قرار گرفت .به دليل
فشار دولت موقت اين روزنامه مکرراً مجبور به تعويض نام خود شد .از  ٢٧اکتبر ) ٩نوامبر(،
تحت عنوان قديمی خود منتشر شد.
 -٢اشاره به پيش نويس برنامۀ منشويکی حزب است که در کنگرۀ چھارم)وحدت( ح.س.د.ک.ر.
با اکثريت  ۶٢رأی موافق در مقابل  ۴٢رأی مخالف و  ٧رأی ممتنع تصويب شد .لنين در آثار
خود »گزارش دربارۀ کنگرۀ وحدت ح.س.د.ک.ر «.و »برنامۀ ارضی سوسيال دمکراسی در
نخستين انقالب روسيه  «١٩٠۵-٧به انتقاد از اين برنامه پرداخت.
 -٣منشويکھای حزبی – گروه کوچکی از منشويکھا به رھبری پلخانف که از منشويکھای
انحالل طلب جدا شدند و به مقابله با انحالل طلبی در دورۀ  ١٩٠٨-١٢پرداختند.
 -۴لنين از مصوبۀ جلسۀ ھمگانی کميتۀ مرکزی ح.س.د.ک.ر .در ژانويۀ  ١٩١٠تحت عنوان
»جريان اوضاع در حزب« که انحالل طلبی و اتزوويسم را محکوم می ساخت نقل می کند.
 -۵اشاره به بيانيهای است که از طرف ل .تروتسکی و نمايندگان حزب سوسيال دمکرات
لھستان و لتوانی و حزب سوسيال دمکرات لتونی به جلسۀ ھمگانی در  ١٩١٠ارائه شد .متن
کامل اين بيانيه در صفحه  ۵٣جلد  ١٩مجموعه آثار لنين )مقالۀ »يادداشتھای يک روزنامه
نگار«( آمده است.
 -۶وژرژدنيه ) Vozrozhdeniyeاحياء( – نشريۀ قانونی که توسط منشويکھای انحالل طلب
از دسامبر  ١٩٠٨تا ژوئيۀ  ١٩١٠در مسکو منتشر می شد.
 -٧نوسکی گولوس ) Nevsky Golosصدای نو( – روزنامۀ قانونی که توسط منشويکھای
انحالل طلب از ماه مه تا اوت  ١٩١٢در سن پترزبورگ منتشر می شد.
 -٨ازووبژدنيه ) Osvobozhdeniyeرھايی( – يک مجلۀ دو ھفتگی بورژوا  -ليبرال که در
دورۀ  ١٩٠٢-٧تحت سردبيری استرووه در خارجه منتشر می شد.
 -٩لنين به قانونی اشاره دارد که در تاريخ  (٢۴)١١دسامبر  ١٩٠۵در خصوص تشکيل دومای
»قانون گذار« دولتی اعالم شد؛ اين قانون توسط حکومت تزاری در زمانی که قيام مسکو در
اوج خود بود اعالم شد .اولين دومای انتخاب شده تحت اين قانون ،اکثريتی کادتی داشت.
 -١٠منظور لنين از »کشيشھای سابلر« روحانيون ارتدکسی است که تحت ھدايت سابلر مرتجع،
عامل شورای کليسايی به شرکت فعال در انتخابات دومای چھارم کشيده شدند تا از انتخاب
نمايندگان تابع تزار اطمينان حاصل کنند.
 -١١نارودنيکھا – حاميان نارودنيسم ،گرايش خرده بورژوايی در جنبش انقالبی روسيه در
دھهھای  ۶٠و  ٧٠قرن نوزدھم .نارودنيکھا برای الغاء استبداد و انتقال زمين به دھقانان مبارزه
می کردند .آنھا منکر اين بودند که طبق قوانين سرمايه داری ،روابط سرمايه دارانه و پرولتاريا
در روسيه رشد می کنند و از اين رو دھقانان را نيروی اصلی انقالبی می شمردند .آنھا کمون
روستايی را شکل جنينی سوسياليسم می پنداشتند و از اين رو راھی روستاھا می شدند تا دھقانان
را عليه استبداد برانگيزند .نارودنيکھا از پيش فرضی اشتباه دربارۀ نقش مبارزۀ طبقاتی در
تاريخ حرکت می کردند و باور داشتند که تاريخ توسط قھرمانانی که تودهھا به صورت منفعل به
دنبالشان روانند ساخته می شود .نارودنيکھا تاکتيکھای تروريستی را در مبارزه شان عليه
تزاريسم بکار گرفتند.
در دھهھای  ٨٠و  ٩٠قرن نوزدھم سياست سازشکارانهای را نسبت به تزاريسم در پيش گرفتند،
آغاز به مبارزه در جھت منافع کوالکھا نمودند و مبارزۀ سرسختانهای عليه مارکسيسم به پيش
بردند.

 -١٢استوليپين  – Stolypinوزير کشور و رئيس ھيئت وزيران از  ١٩٠۶تا  .١٩١١نام او با
سرکوب انقالب  ١٩٠۵-٧روسيه و دورۀ ارتجاع سياسی خشن پس از آن گره خورده است.
حزب کارگران استوليپين – نامی است که توسط کارگران روس به منشويکھای انحالل طلب
داده شده بود که خود را با رژيم استوليپين وفق داده و به بھای انکار برنامه و تاکتيکھای
ح.س.د.ک.ر .سعی کردند که تأييديۀ حکومت تزاری را برای تأسيس حزبی علنی و قانونی که
ظاھراً حزب طبقۀ کارگر بود به دست آورند.
 -١٣ال .اس) .ل .سدوف(  – L. Sedovنام مستعار انحالل طلب منشويک ب.ا .گينسبورگ.
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