حزب غيرقانونی و کار قانونی
مسئلۀ حزب غيرقانونی و کار قانونی سوسيال دمکراتھا در روسيه يکی از مسائل اساسی حزبی
است .اين مسئله در تمامی دورۀ بعد از انقالب مورد توجه ح.س.د.ک.ر .بوده است و شديدترين
مبارزه را در داخل صفوف آن موجب شده است.
مبارزه بر سر اين مسئله عمدتا ً بين انحالل طلبان و مخالفان انحالل طلبی در جريان بوده است،
و شدت آن تماما ً به اين دليل بود که اين مبارزه در اين سؤال خالصه می شد که آيا حزب قديمی
غيرقانونی ما بايد باقی بماند يا نه .کنفرانس ح.س.د.ک.ر .در دسامبر  ١٩٠٨مؤکداً انحالل
طلبی را محکوم کرد ،و در يک قطعنامۀ ويژه ،نظر حزب را دربارۀ مسئلۀ تشکيالتی تدوين
کرد :حزب مرکب است از ھستهھای سوسيال دمکراتيک غيرقانونی ،که بايد برای خود »تکيه
گاھھايی ،برای کار در ميان تودهھا« به شکل وسيع ترين و متنوع ترين شبکۀ ممکن از
انجمنھای کارگری قانونی گوناگون ايجاد کنند.
مصوبۀ جلسۀ پلنوم کميتۀ مرکزی در ژانويۀ  ١٩١٠و نيز مصوبۀ کنفرانس سراسر روسيه در
ژانويۀ  ١٩١٢بطور کامل اين نظر حزب را تأييد کرد .خصلت کامال قاطع و پايدار اين نظر
شايد به روشن ترين شکل توسط رفيق پلخانف در آخرين شمارۀ دنونيک )شمارۀ  ،١۶آوريل
 (١٩١٢توصيف شده است .می گوييم »به روشن ترين شکل« چون پلخانف بود که در آن زمان
يک موضع بی طرف اتخاذ کرده بود )دربارۀ اھميت کنفرانس ژانويه( .و از ديدگاه بی طرف
خود ،اين نظر تثبيت شدۀ حزب را بطور کامل مورد تأييد قرار داد و گفت که به اصطالح
»گروھھای آغازگر« – که از تشکيالت حزبی جدا شدهاند يا آنرا ترک کردهاند يا مستقل از آن
به وجود آمدهاند – نمی توانستند بدون آنکه از طرف يک کنگره يا کنفرانس از ھستهھای
غيرقانونی حزب تصميم ويژهای گرفته شود متعلق به حزب تلقی شوند .رفيق پلخانف نوشت
چنانچه به »گروھھای آغازگر« اجازه داده شود که نزد خود تصميم بگيرند که آيا متعلق به
حزب اند يا نه ،اين عمل از جھت اصولی آنارشيسم و از جھت عملی حمايت از حقانيت بخشيدن
به انحالل طلبی خواھد بود.
با توجه به اين توضيح آخر پلخانف بی طرف ،به نظر می رسيد که مسئلهای که حزب در
فرصتھای بسيار به آن پاسخ قاطع داده است بايد پايان يافته تلقی شود .اما قطعنامۀ آخرين
کنفرانس انحالل طلبان با توجه به تالشھای جديد در جھت کور کردن گرھی که قبال گشوده شده
بود و تاريک کردن آنچه روشن است ما را وادار به بازگشت به آن می کند .نوسکی گولوس
)شمارۀ  ،(٩ھمراه با خشمگينانه ترين فحاشی به مخالفان انحالل طلبی ،اعالم داشت که کنفرانس
جديد انحالل طلبانه نبوده است .با اين ھمه قطعنامۀ کنفرانس دربارۀ يکی از مھم ترين مسائل،
يعنی مسئلۀ حزب غيرقانونی و کار قانونی ،به آشکارترين شکل نشان می دھد که کنفرانس
سراسر انحالل طلبانه بوده است.
بنابراين ضروری است که قطعنامه را در جزئياتش تحليل کنيم و برای اين منظور آنرا بطور
کامل نقل می کنيم.
١

عنوان قطعنامۀ کنفرانس انحالل طلبان چنين است»:شکلھای تشکيالتی ساختن حزب« ،اما از
ھمان مادۀ اول آشکار می شود که مسئله نه بر سر »شکلھای« ساختن حزب بلکه بر سر نوع
حزبی است – قديمی يا جديد – که در اينجا قصد ساختنش را دارند .اولين مادۀ قطعنامه چنين می
گويد:
»اين کنفرانس پس از بحث دربارۀ شکلھا و شيوهھای ساختن حزب به نتيجۀ زير رسيده است:
 -١تبدل حزب سوسيال دمکرات به يک تشکيالت حاکم بر خود پرولتاريای سوسيال دمکرات
تنھا تا آنجا می تواند به خود جامۀ عمل پوشد که اين تشکيالت در روند کشاندن تودۀ کارگران به
فعاليتھای اجتماعی و سياسی علنی در تمام اشکال اين فعاليتھا شکل می گيرد«.
به اين ترتيب ھمان اولين واژهای که در قطعنامه دربارۀ ساختن حزب به کار رفته است پذيرش
بدون قيد و شرط ضرورت تبدل حزب سوسيال دمکرات است .اين امر دست کم عجيب است.
مسلما ً ھر يک از اعضاء حزب حق دارد که خواستار »تبدل« حزب باشد ،اما ھمچنانکه اذعان
شده است ،اکنون مدت چھار سال پرسش اين بوده است که آيا حزب قديمی را بايد به رسميت
شناخت يا نه! ھر کسی اين را می داند!
قطعنامۀ حزب )دسامبر  (١٩٠٨با روشن ترين عبارات از محکوم کردن انحالل طلبانی سخن
گفت که می خواستند يک حزب جديد را »جانشين« حزب قديمی کنند .در آوريل  ١٩١٢پلخانف
از مدافعان »گروھھای آغازگر« که در نظر داشتند يک کنفرانس انحالل طلبانه فراخوانند )و
چنين کردند( صراحتا ً پرسيد»:آيا حزب قديمی ما وجود دارد يا نه؟«)دنونيک سوسيال دمکراتا،
شمارۀ  ،١۶آوريل  ،١٩١٢ص .(٨
نمی توان از پاسخ دادن به اين پرسش گريخت .مبارزهای چھار ساله آنرا مطرح می کند .اين
سؤال شدت به اصطالح »بحران« حزب را کامال بيان می کند.
ھنگامی که به يک چنين پرسشی به اين شکل پاسخ داده می شود که»:تبدل حزب سوسيال
دمکرات  ...تنھا تا آنجا می تواند به خود جامۀ عمل پوشد« ،ما بالفاصله متوجه می شويم که اين
فقط طفره روی بی معنی است و نه يک پاسخ.
ھيچ کس بجز اعضای حزب قديمی مجاز نيست از تبدل حزب سخن گويد .آقايان ،شما با طفره
رفتن از اين سؤال که آيا حزب قديمی وجود دارد يا نه ،و بالفاصله )و با ھمکاری »گروھھای
آغازگر« غيرحزبی( حکم کردن بر چيزی که نام تبدل بر آن می گذاريد ،جز تأييد اين واقعيت
که نظرگاه شما انحالل طلبانه است ،کاری انجام نمی دھيد! اين امر ھنگامی که قطعنامه به دنبال
عبارت کامال بی معنی و توخالی دربارۀ »يک تشکيالت حاکم بر خود پرولتاريای سوسيال
دمکرات« موضوع را تا آنجا تنزل می دھد که »تبدل« »تنھا تا آنجا که تشکيالت سوسيال
دمکراتيک در روند کشاندن تودۀ کارگران به فعاليتھای سياسی و اجتماعی علنی در تمام اشکال
اين فعاليتھا شکل می گيرد ]به عبارت پردازی مسخره ،توخالی و احمقانۀ آن کاری نداريم[ ،می
تواند به خود جامۀ عمل پوشد«!! ،بيش از پيش آشکار می شود.
اين به چه معنی است؟ آيا نويسندگان اين قطعنامۀ حيرت آور اعتصابھا و راھپيمايی ھا را
»کشاندن تودهھا به فعاليتھای علنی« و جز آن ،می نامند؟ منطق می گويد که آنھا چنين می
کنند! در اين صورت قطعنامه کامال بی معنی است زيرا ھر کسی به خوبی می داند که حتی
بدون اعتصابھا و راھپيمايی ھا »تشکيالت شکل می گيرد« .آقايان عاقل ،تشکيالت ھمواره
آنجاست ،در حالی که تودهھا تنھا گھگاه به عمل آشکار متوسل می شوند.
منظور انحالل طلبان از »فعاليتھای اجتماعی و سياسی علنی« )سبک بوروکراتيک – ليبرالی
آنھا دقيقا ً مانند روسکيه ودوموستی] [١سی سال قبل است!( اشکال قانونی جنبش طبقۀ کارگر

است و به ھيچ وجه اعتصابھا ،راھپيمايی ھا و از اين قبيل را در نظر ندارند .عالی است .در
اين صورت نيز قطعنامه بی معنی است ،زيرا در کشور ما تشکيالت به ھيچ وجه »تنھا« در
روند کشاندن تودهھا به جنبش قانونی نيست که »شکل می گيرد« و شکل گرفته است .در
بسياری جاھا که ھيچ شکلی از جنبش قانونی مجاز نيست ما تشکيالت داريم.
به اين ترتيب مادۀ اصلی قطعنامه )تشکيالت »تنھا تا آنجا که  «...شکل می گيرد( قطعا ً بی
ارزش است .مغشوش و بی معنی است.
اما اين چيز مغشوش و بی معنی آشکارا يک محتوای انحالل طلبانه دارد .تبدل تنھا در جريان
کشاندن تودهھا به جنبش قانونی امکان پذير است – حرف بی معنی مادۀ اول در اين خالصه می
شود .و اين ناب ترين انحالل طلبی است.
مدت چھار سال است که حزب می گويد :تشکيالت ما مرکب است از ھستهھای غيرقانونی که
توسط وسيع ترين و متنوع ترين شبکۀ انجمنھای قانونی احاطه شدهاند.
مدت چھار سال است که انحالل طلبان انکار می کنند که انحالل طلبند ،و مدت چھار سال است
که ادعا می کنند :تبدل تنھا در جريان کشاندن تودهھا به جنبش قانونی می تواند انجام گيرد .آنھا
دقيقا ً آنطور که شايستۀ قانون گرايان است از اين سؤال که حزب ما از چه تشکيل شده است و
اين حزب قديمی چگونه چيزی است ،می گريزند .از بسياری جھات اين ھمان داستان قديمی
است؛ در آوريل  ١٩١٢پلخانف پرسيد :آيا حزب قديمی ما وجود دارد يا نه؟ کنفرانس انحالل
طلبان پاسخ می دھد»:تبدل تنھا تا آنجا که تودهھا به جنبش علنی کشانده شوند می تواند انجام
گيرد«!
اين پاسخ را قانون گرايانی می دھند که از حزب جدا شدهاند ،کسانی که ديروز قوی بودند و
حزب را در جھتی که می خواستند می راندند ،اما امروز )به دنبال شکستی که خوردهاند( کمرو
شدهاند و با فصاحت از خود دفاع می کنند.
٢
ماده  ٢قطعنامه چنين می گويد:
» -٢با توجه به شرايط دگرگون شدۀ اجتماعی و سياسی در مقايسه با عصر پيش از انقالب،
سازمانھای غيرقانونی حزبی که ھم اکنون موجودند يا به وجود خواھند آمد ،بايد خود را با
اشکال و شيوهھای جديد جنبش علنی طبقۀ کارگر منطبق سازند«.
باز ھم منطقی جالب .دگرگونی در شرايط اجتماعی تنھا دگرگونی در شکل تشکيالت را
ضروری می سازد ،اما قطعنامه به ھيچ وجه سمت اين دگرگونی را مشخص نمی کند.
چرا قطعنامه به »شرايط دگرگون شدۀ اجتماعی و سياسی« اشاره دارد؟ ظاھراً برای اثبات،
مستدل ساختن و بيرون کشيدن اين نتيجۀ عملی :برای تشکيالت غيرقانونی ضروری است که
خود را با جنبش قانونی منطبق سازد .اما اين فرض لزوما ً چنين حکمی را به دنبال نمی آورد.
»با توجه به شرايط دگرگون شده« آنچه قانونی است بايد خود را با آنچه غيرقانونی است منطبق
سازد – چنين نتيجهای به ھمان اندازه مجاز است!
چرا انحالل طلبان اينچنين گيج سرند؟
چون از گفتن حقيقت ھراس دارند و می خواھند به يکباره بر دو مسند تکيه زنند.
حقيقت اينست که موضع گيری انحالل طلبان بر له يک ارزيابی انحالل طلبانه )که به وسيلۀ
لويتسکی ،الرين ،يژوف و ديگران انجام شده است( از »موقعيت فعلی« ،به منظور توضيح

اينکه چگونه »شرايط اجتماعی و سياسی دگرگون شدهاند« ،خود يک ارزيابی از موقعيت فعلی
است.
اما آنھا از بيان اين ارزيابی به زبان ساده ھراس دارند .در حقيقت کنفرانس نتوانست خود را
حتی به مطرح ساختن اين مسئله راضی کند .کنفرانس بطور ضمنی و با زيرکی به شيوهای
پوشيده از اين نظر جانبداری می کند که )نوعی( دگرگونی ايجاد شده که »منطبق ساختن« آنچه
غيرقانونی است را با آنچه که قانونی است ضروری می سازد.
ھمانطور که مطبوعات حزب سوسيال دمکرات مکرراً خاطرنشان ساختهاند اين نظر به ھيچ
وجه تفاوتی با نظر کادتھا ندارد .کادتھا کامال اذعان دارند که حزب آنھا »بطور کلی مجبور
است غيرقانونی باقی بماند« )نگاه کنيد به مادۀ  ٣قطعنامۀ انحالل طلبان( و با توجه به شرايط
دگرگون شده ،حزب غيرقانونی بايد خود را با جنبش قانونی منطبق سازد .برای کادتھا ھمين
کافی است .برای آنھا ممنوعيت حزبشان و غيرقانونی بودن آن ،يک حادثه ،يک »ناھنجاری« و
مسئلۀ بقا است ،در حالی که کار قانونی آنھا ،اصلی ،اساسی و بنيادی است .اين نظر آنھا بطور
منطقی از »ارزيابی« آنھا از »موقعيت« که به وسيلۀ آقای گردسکول تدوين شده است نتيجه می
شود :آنچه مورد نياز است يک انقالب جديد نيست ،بلکه تنھا »کار در راستای قانون اساسی«
است.
غيرقانونی بودن حزب کادت يک حادثه است؛ يک استثناء است بر قاعدۀ کلی »کار در راستای
قانون اساسی« .از اين رو منطقا ً چنين نتيجه گيری می شود که تشکيالت غيرقانونی بايد »خود
را با جنبش قانونی منطبق سازد« .وضع کادتھا در واقع چنين است.
اما حزب سوسيال دمکرات نظر ديگری دارد .نتيجۀ اصلی ارزيابی ما – ارزيابی حزب – از
موقعيت اينست که انقالب ضروری است و دارد فرا می رسد .اشکال تکامل که به انقالب منجر
خواھد شد تغيير کردهاند ،اما تکاليف قديمی انقالب پابرجا ھستند .بنابراين چنين نتيجه گيری می
شود که :اشکال تشکيالتی بايد دگرگون شوند ،اشکال »ھسته«ھا بايد انعطاف پذير باشند ،و
گسترش آنھا اغلب از طريق گسترش ،نه خود ھستهھا ،بلکه »پيرامون« قانونی آنھا انجام
خواھد گرفت ،و جز آن .تمام اينھا مکرراً در قطعنامهھای حزب بيان شدهاند.
اما اين دگرگونی اشکال تشکيالت غيرقانونی به ھيچ وجه مشمول »انطباق« با جنبش قانونی،
نمی شود .اين دگرگونی چيزی است کامال متفاوت! تشکيالت قانونی بھترين تکيه گاه برای
انتشار ايدهھای ھستهھای غيرقانونی در ميان تودهھاست .به ديگر سخن ،ما شکل تأثير گذاردن
را تغيير می دھيم تا تداوم تأثيرات گذشتۀ ما در امتداد خطوط غيرقانونی تضمين گردد.
از نظر شکل تشکيالت ،غيرقانونی خود را با قانونی »منطبق می سازد« .اما از نظر محتوای
کار حزب ما ،اين فعاليت قانونی است که »خود را منطبق« با عقايد غيرقانونی می سازد
)بنابراين – می توان به صورت ضمنی اشاره کرد که – جنگ »منشويسم انقالبی« عليه انحالل
طلبان از ھمينجا ناشی می شود(.
اکنون قضاوت کنيد که انحالل طلبان ما چقدر ژرف انديش ھستند وقتی اصل اول )دربارۀ شکل
کار( را می پذيرند و اصل دوم )دربارۀ محتوای کار( را فراموش می کنند!! آنھا اين خردمندی
کادتی را با استدالل زير دربارۀ اشکال تشکيالتی ساختن حزب آغاز می کنند:
»ما بايد حزب را به طريقی بسازيم تا با کشاندن تودهھا به جنبش قانونی و با منطبق ساختن
تشکيالت غيرقانونی با اين جنبش تجديد سازمان شود«.
اين پرسش مطرح می شود :آيا اين شباھتی با پاسخ حزب دارد؟ )ساختن حزب يعنی تقويت و
افزايش تعداد ھستهھای غيرقانونی ،و احاطه کردن آنھا با شبکهای از تکيه گاھھای قانونی(.

يا اينکه به مجاز کردن راه گريزی برای انحالل طلبان شباھت دارد ،چون عقايد کادتھا و
سوسياليستھای خلقی را تکرار می کند؟ آقای پشه خونوف ،يک سوسياليست خلقی ،در اوت
 ١٩٠۶ھنگامی که کوشيد يک »حزب علنی« تأسيس کند ،دقيقا ً از اين عقايد دفاع می کرد –
نگاه کنيد به روسکويه بوگاتستوو  ،١٩٠۶شمارۀ  ،٨و پرولتاری شمارۀ  ،۴مقالۀ »منشويکھای
سوسياليست رولوسيونر«*.
٣
مادۀ  ٣قطعنامه چنين می گويد:
» -٣حزب سوسيال دمکرات حتی در زمان حال ،ھنگامی که تشکيالت آن بطور کلی مجبور
است غيرقانونی باقی بماند ،بايد بکوشد تا بخشھای گوناگونی از کارھای حزبی خود را بطور
علنی انجام دھد و پيکرهھای مناسبی برای اين منظور ايجاد کند«.
ما قبال خاطرنشان کرديم که اين يک توصيف دقيق و سراسر درست از حزب کادت است .اما
عبارت »سوسيال دمکرات« در اينجا بی ربط است.
اينکه حزب کادت »بطور کلی« »مجبور« است غيرقانونی باقی بماند و اينکه »حتی« در زمان
حال )يعنی زمانی که شکر خدا قانون اساسی ھم داريم( کادتھا می کوشند بخشھايی از کار حزبی
خود را بطور علنی انجام دھند ،حقيقت دارد.
فرض ضمنی ای که از ھر سطر اين قطعنامۀ انحالل طلبانه مشھود است ،به رسميت شناختن
»کار در راستای قانون اساسی« بمثابۀ تنھا کار ،يا دست کم ،بمثابۀ کار اصلی ،بنيادی و
ماندگار است.
اين از ريشه غلط است .اين دقيقا ً بينش يک سياست ليبرالی کارگری است.
حزب سوسيال دمکرات ھم »بطور کلی« و ھم در ھر يک از ھستهھايش غيرقانونی است ،و –
از ھمه مھم تر – تمامی محتوای کار آن ،که بايد راه را برای انقالب ھموار کند و آنرا پيش
برد ،غيرقانونی است .بنابراين علنی ترين کار علنی ترين ھستۀ حزب سوسيال دمکرات نمی
تواند بمثابۀ »کار حزبی علنی« تلقی شود.
به عنوان نمونه» ،علنی«ترين ھستۀ ح.س.د.ک.ر .در  ١٩٠٧-١٢گروه سوسيال دمکرات دوما
بود .اين ھسته در وضعيتی بود که »علنی«تر از ھر کس ديگری می توانست صحبت کند .تنھا
اين ھسته قانونی بود و می توانست بطور قانونی دربارۀ بسياری چيزھا سخن براند.
اما نه دربارۀ ھر چيزی! و نه فقط بطور کلی »نه دربارۀ ھر چيزی« ،بلکه نمی توانست ،به
ويژه ،حتی از حزب خود و کار حزبی خود سخن بگويد – »نه دربارۀ ھر چيزی« و نه دربارۀ
مھم ترين چيز .به اين دليل است که ،حتی در رابطه با گروه سوسيال دمکرات دوما نيز ،ما نمی
توانيم مادۀ  ٣در قطعنامۀ انحالل طلبانه را بپذيريم» ،بخشھای گوناگون« باقيماندۀ حزب که جای
خود دارد.
انحالل طلبان يک حزب قانونی »علنی« را تبليغ می کنند .آنھا اکنون وحشت دارند )کارگران
آنھا را وحشت زده کردهاند ،و تروتسکی به آنھا توصيه می کند که وحشت داشته باشند( از
اينکه به روشنی آنرا بيان کنند .آنھا اکنون ھمان مطلب را با استفاده از پوششی متفاوت بيان می

* و.ای .لنين ،مجموعه آثار ،جلد  ،١١ص  ،١٩٧-٢٠۶ناشر.

کنند .آنھا دربارۀ قانونی کردن حزب چيزی نمی گويند .اما قانونی کردن اجزاء آنرا تبليغ می
کنند!
»گروھھای آغازگر« قانون گرايان که انشعاب کردهاند ،ھمانطور که پلخانف بی طرف در
آوريل  ١٩١٢به انحالل طلبان گفت ،ضد حزب اند .کنفرانس انحالل طلبان پاسخ می دھد که
»گروھھای آغازگر« قانون گرايان منشعب دقيقا ً طرز پيشبرد علنی بخشھای گوناگون »کار
حزبی« را نشان می دھند؛ آنھا دقيقا ً ھمان »جنبش علنی«ای ھستند که حزب غيرقانونی بايد
خود را با آن »منطبق« سازد؛ آنھا ھمان »فعاليتھای علنی«ای ھستند ،که »کشيدن« تودهھا به
آنھا معيار و تضمين »تبدل« ضروری حزب است.
چنانچه داستان انحالل طلبان حاکی از اينکه »ضدانحالل طلبانی« که تروتسکی به ھمراه آورده
بود اين نظريات را تأييد کردند ،صحت داشته باشد ،به راستی که انحالل طلبان چه ساده لوحانی
را يافته بودند!
۴
آخرين مادۀ قطعنامه چنين است:
» -۴تشکيالت سوسيال دمکراتيک ،چون به دليل شرايط غيرقانونی موجوديت خود قادر نيست
بخشھای وسيعی از کارگران زير نفوذ خود را به درون حوزۀ خود جلب کند ،بايد با بخشھايی از
پرولتاريا که از نظر سياسی فعال ھستند ،و از طريق آنھا با تودهھا ،ارتباط برقرار کند .اين
ارتباط بايد با ايجاد انواع مختلف تشکيالت سياسی کم يا بيش رشد يافتۀ قانونی يا غيرقانونی و
انواع مختلف پوششھای قانونی )که کميتهھای انتخابات ،انجمنھای سياسی که با قانون  ۴مارس
پايه گذاری شدند ،ھيئتھای انجمن شھری ،انجمنھای مبارزه با ھزينۀ باالی زندگی ،و از اين
قبيل( ،و نيز با ھماھنگ کردن حرکات تشکيالت سوسيال دمکراتيک با تشکيالت غيرسياسی
طبقۀ کارگر ايجاد گردد«.
در اينجا نيز ،استدالالت غيرقابل بحث دربارۀ پوششھای قانونی ،آنچه را که نه تنھا قابل بحث
بلکه به عيان انحالل طلبانه است در لباس مبدل پنھان می کند.
ايجاد تشکيالت قانونی سياسی دقيقا ً چيزی است که لويتسکی و ن .آر  -کف مبلغ آن بودند؛ و
ھمانا قانونی کردن تدريجی حزب است.
بيش از يک سال است که به انحالل طلبان می گوييم :حرف زدن را بس کنيد و تأسيس
»انجمنھای سياسی قانونی« خود را مانند »انجمن دفاع از منافع طبقۀ کارگر« و جز آن ،آغاز
کنيد .حرافی را بس کنيد و دست بکار شويد!
اما آنھا نمی توانند دست به کار شوند چون تحقق بخشيدن به يک اتوپيای ليبرالی در روسيۀ
امروز غيرممکن است .تنھا کاری که می توانند انجام دھند دفاع از »گروھھای آغازگر« خود
به اين شيوۀ پوشيده است ،دفاع از »گروھھای آغازگری« که حرفھای سودمند می زنند و متقابال
يکديگر را تشويق می کنند و دربارۀ »تشکيالت سياسی قانونی« مشغول بررسی و طرح
پيشنھادات می باشند.
آنھا از »گروھھای آغازگر« خود دفاع می کنند و رسما ً در قطعنامه اعالم می کنند که تشکيالت
غيرقانونی بايد »با بخشھايی از پرولتاريا که از نظر سياسی فعال ھستند و از طريق آنھا با
تودهھا ارتباط برقرار کند«!!! به بيان ديگر» ،فعاالن سياسی« را بايد بيرون از ھستهھا جستجو
کرد! آيا اين ،جمله بندی ديگری از عبارات و اظھاراتی که معتقد بود ھمۀ فعاالن از »حزب
مرده« به درون »گروھھای آغازگر« فرار کردهاند ،نيست؟

تروتسکی و انحالل طلبان اخراج شده از حزب آنچه را که ناشازاريا و ديه لو ژيزنی] [٢در
فحاشی به حزب غيرقانونی عنوان کردند با »ماليمت« بيشتر بيان می کنند :آنھا معتقدند که
»فعال«ترين افراد را بايد بيرون از حزب تنگ غيرقانونی يافت و با آنھا »پيوند برقرار کرد«.
ما – انحالل طلبانی که جدا شدهايم – عناصر فعال ھستيم؛ »حزب« از طريق ما بايد با تودهھا
پيوند برقرار کند.
حزب به صراحت گفته است :در رھبری مبارزۀ اقتصادی ،ھستهھای حزب سوسيال دمکرات
بايد با اتحاديهھای صنفی ،با ھستهھای سوسيال دمکرات درون آنھا ،و با رھبران جنبش اتحاديۀ
صنفی ھمکاری کنند .ھمچنين ،در برنامۀ تبليغات انتخاباتی دوما ،ضروری است که اتحاديهھا
شانه به شانۀ حزب گام بردارند .اين گفتهھا روشن ،دقيق و به سھولت قابل درک اند .در عوض،
آنچه که انحالل طلبان تبليغ می کنند يک »ھماھنگی« مبھم کار حزبی بطور کلی ،با اتحاديهھای
»غيرسياسی« ،يعنی غيرحزبی است.
پ.ب.آکسلرود ايدهھای انحالل طلبانه را در اختيار تروتسکی قرار داد .پس از چرخشھای غم
انگيز آکسلرود در ناشازاريا ،تروتسکی به او توصيه کرد تا اين ايدهھا را با عباراتی که آنھا را
پر ابھام و مغشوش می نمود ،بپوشاند.
ھيچکس فريب اين گروه را نخواھد خورد .کنفرانس انحالل طلبان به کارگران خواھد آموخت
که دقيق تر به معنی عبارت پردازيھای طفره آميز توجه کنند .اين کنفرانس بجز اين درس چيزی
ندارد که به کارگران بدھد ،درسی که تلخ است و جالب نيست اما در جامعۀ بورژوايی خالی از
فايده نيست.
ما ايدهھای سياست ليبرالی کارگری را ملبس به لباسھای معمولی لويتسکی مورد مطالعه قرار
داديم؛ دشوار نيست که اين ايدهھا را در لباس فاخر تروتسکی نيز بازشناسيم.
نظرات حزب دربارۀ تشکيالت غيرقانونی و کار قانونی آن در مقايسه با اين نمايشھای مسخرۀ
رياکارانه بطور بيش از پيش مؤثری جا می افتد.
سوتسيال دمکرات شمارۀ ٢٨-٢٩
 (١٨)۵نوامبر ١٩١٢
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٨
توضيحات
) Russkiye Vedomosti -١ثبات روسی( :روزنامهای که از سال  ١٨۶٣در مسکو منتشر
می شد؛ اين روزنامه بيانگر منافع مالکان و بورژوازی ليبرال بود .در سال  ،١٩٠۵اين
روزنامه ارگان کادتھای راست شد .بالفاصله بعد از انقالب اکتبر اين روزنامه تعطيل گرديد.
) Dyelo Zhizni -٢آرمان زندگی( :نشريۀ قانونی که توسط انحالل طلبان منشويک از ژانويه
تا اکتبر  ١٩١١منتشر می شد ٩ .شماره از آن انتشار يافت.
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