خطاب به سوسيال دمکراتھا
ما سرمقالۀ آخرين شمارۀ روزنامۀ لوچ سن پترزبورگ ) ١٩ژانويۀ  ١٩١٣شمارۀ  (١۵-١٠١را
بطور کامل تجديدچاپ می کنيم:
» تودۀ کارگران و فعاليت زيرزمينی
مقامات رسمی بار ديگر از به ثبت رساندن اتحاديۀ کارگران فلزکار سر باز زدهاند .با وجود تمام
امتيازاتی که کارگران آماده بودند بدھند ،ھيچ يک از مواد برای ادارۀ مربوطه پذيرفتنی نبود .تفاوت
نمی کند که نيروی مؤثر در اين امر اتحاديۀ کارخانه داران بود که ھمانطور که روزنامهھا يک بار
گزارش کردند اصرار می ورزيد که فلزکاران نبايد اجازۀ ايجاد يک اتحاديۀ صنفی جديد را داشته
باشند ،يا خود اداره تصميم داشت از پا گرفتن چنين اتحاديهای جلوگيری کند .مترقی ترين و فرھيخته
ترين بخش کارگران سن پترزبورگ حتی از حق ناچيزی که مطابق با مقررات موقت اتحاديهھا و
انجمنھا از آن برخوردار بود محروم می شود! در مبارزه برای کسب اين حق کوچک که اکنون با يک
حرکت دست به ھيچ تبديل شده است چه انرژيھا که صرف نشد و چه زندگيھا که از دست نرفت!
عجيب تر از ھمه اين واقعيت است که تودۀ وسيع کارگران به ھيچ وجه نسبت به اين سلب حقوقشان
واکنشی نشان نمی دھند .در حقيقت ،در نتيجۀ فشارھايی که اخيراً بر سازمانھای قانونی اعمال شده
است ،اينجا و آنجا گرايش به »زيرزمين« در بين کارگران احياء می گردد و رشد می کند .ما از چشم
برھم نھادن در مقابل اين واقعيت اسفبار به دور ھستيم .اما از آنجا که به پرستيدن واکنشھای لحظهای
عادت نکردهايم ،می کوشيم مفھوم اين واقعيت را دريابيم.
صحبت کنونی دربارۀ »زيرزمين« به شدت خاطرۀ بحثھای کھنه و قديمی دربارۀ تروريسم را – که به
نظر می رسد کامال فراموش شدهاند – زنده می کند .تروريسم نيز از طرف بسياری کسان که می
خواستند بی ارزشی خود را بپوشانند مورد »پرستش« قرار می گرفت .گويی می گفتند چه خوب است
که قھرمانانی وجود دارند؛ ما به طريقی در پی آنان خواھيم رفت .ھمين چيز اکنون دارد اتفاق می افتد.
ما بيش از آن تنبل ھستيم که بيانديشيم ،راھھای جديد را جستجو کنيم ،و در انتظاريم تا »زيرزمين«
برای ما تصميم بگيرد ،و آنگاه با به مخاطره افکندن ديگران عمل خواھيم کرد .اگر موفق شويم ،که
چه بھتر ،و اگر موفق نشويم می دانيم چه کسی را نکوھش کنيم» .دقيقا ً« اين روانشناسی است – که
می پذيريم ريشه در موقعيت سياسی کنونی ما دارد و قربانيھايی که تاکنون برای جنبش علنی داده شده
است به اندازۀ کافی دليل آنرا توضيح می دھد – اين روانشناسی عدم مسئوليت و اشتياق ناآگاھانه برای
اثبات عدم حضور خود در صورت شکست است که بخشھای مشخصی از تودۀ کارگران را به احترام
گذاری مجدد برای زيرزمين برمی انگيزد .می گوييم احترام به زيرزمين و نمی گوييم فرار به آن زيرا
ھمواره افرادی منفرد در زيرزمين بودهاند – تودهھا را با زيرزمين کاری نيست – و اين افراد که در
برابر ھيچکس مسئول نيستند بر حرکات تودهھا فرمان راندهاند.
اما گفته می شود »فرصتھای قانونی« ھمه تجربه شدهاند و به پايان رسيدهاند و نتيجۀ آن نابودی تقريبا ً
کامل تشکيالت علنی بوده است .اين اشتباه است که بگوييم تمام فرصتھا را آزمودهايم .در واقع،
فرصت اصلی که بدون آن ھر گونه پيروزی طبقۀ کارگر قابل تصور نيست ،تاکنون بسيار کم به کار
گرفته شده است .ما از شرکت منظم تودهھا در حمايت از تشکيالتشان سخن گفتهايم .آنچه تاکنون انجام
گرفته است نه به اندازۀ کافی منظم بوده است و نه به اندازۀ کافی تودهھا در آن شرکت داشتهاند.
ھزاران امضايی که در پای عريضۀ درخواست آزادی اجتماعات گذاشته می شود در مقايسه با صدھا
ھزار کارگر کارخانه ،چيزی به حساب نمی آيد .چند ده و به ندرت چند صد عضو اتحاديهھای صنفی،

انجمنھای آموزشی و انجمنھای گوناگون ما در مقايسه با عدۀ عظيم کارگرانی که در ھر صنف کار می
کنند ،در ھر محله زندگی می کنند و جز آن ،تنھا قطرهای است در دريا .و واقعيت اينست که آنھايی که
به اتحاديهھا و کار در آنھا عالقۀ جدی نشان می دھند باز ھم قليل ترند.
تودهھا ،که نخبگان روشنفکر طبقۀ کارگر را به خطرناک ترين سمتھا در تشکيالت قانونی می گمارند،
ھنگامی که اين پيشتازترين قھرمانان از صفوف شان ربوده می شوند ،به سرعت تسليم می گردند و
آمادهاند که ھدف را نيز به کناری نھند .ريشۀ ضعف جنبش امروزی طبقۀ کارگر را بايد در اين يافت
و در اينجا است که زمينۀ بکری برای کار سرسختانه و پيگيرانۀ سوسيال دمکراتيک وجود«.

مشکل بتوان سندی کامل تر ،دقيق تر و فصيح تر از اين مقاله تصور کرد که روشنگر مسائل
مورد بحث در حزب سوسيال دمکراتيک ما باشد .سرمقالۀ لوچ شمارۀ  ١٠١با دقتی قابل
مالحظه تمام صد شمارۀ لوچ و تمام تبليغات پنج سالۀ انحالل طلبان ،پ.ب.آکسلرود ،ف.دان،
و.يژوف ،لويتسکی ،پترسوف ،مارتف ،مارتينف و ديگران را جمع بندی کرد.
برای اظھارنظر دربارۀ اين سرمقاله بايد کتابی نوشت و آنچه را که مارکسيستھا از تمام
گرايشھا در مطبوعات سالھای  ١٩٠٩-١٢عليه انحالل طلبان گفتهاند در اين کتاب بازگو کرد.
اجازه دھيد فقط بعضی نکات را خاطرنشان سازيم .در ميان تودۀ کارگران تمايل به فعاليت
زيرزمينی احياء می شود و رشد می کند و احترام به فعاليت زيرزمينی بار ديگر زنده می گردد.
آن کسی که اين واقعيت را اسفبار می داند يک ليبرال است نه يک سوسيال دمکرات ،يک
ضدانقالبی است و نه يک دمکرات .مقايسۀ فعاليت زيرزمينی با تروريسم يک توھين بی سابقه
نسبت به کار انقالبی در ميان تودهھا است .تنھا فعاليت زيرزمينی است که مسائل انقالب رو به
رشد ،ھدايت کار انقالبی سوسيال دمکراتيک و جذب تودهھای کارگران دقيقا ً از طريق اين کار
را مطرح می کند و برای آنھا راه حل ارائه می دھد.
فعاالن زيرزمينی در گذشته و تا به امروز از ميان بھترين و آگاه ترين کارگران پيشرو يعنی
عزيزترين کسان تودهھا برخاستهاند .امروز به دليل آگاھی طبقاتی بيشتر تودهھا و تا حدی به
دليل »فرصتھای قانونی« ،پيوند بين زيرزمين و تودهھا می تواند حتی وسيع تر و نزديک تر از
گذشته باشد و اغلب نيز چنين است .صحبت از يک حزب علنی احمقانه و رذيالنه است اما تا
آنجا که به ھستهھای حزبی سوسيال دمکرات ما مربوط می شود »فرصتھای قانونی« برای کار
آنھا در ميان تودهھا به ھيچ وجه ھمه تجربه نشدهاند و نمی توانند »به پايان برسند«.
آيا ممکن است که سرمقالۀ لوچ شمارۀ  ١٠١خشم تمام سوسيال دمکراتھا را برنيانگيزد؟ آيا حتی
يک »گرايش« ھم در ميان سوسيال دمکراتھا تحمل اين تبليغات را خواھد داشت؟
آيا اين سرمقاله خالصه ممکن است در کمک به حل مسئلۀ مورد بحث ،وحدت در حزب
سوسيال دمکرات ،قاصر بماند؟
ديپلماتھای انحالل طلبی در لوچ شمارۀ  ١٠١بطور کامل افشاء شدهاند .آنھا استتار خود را از
دست دادهاند .از اين پس تنھا رياکاران می توانند دربارۀ وحدت با گروه انحالل طلبان لوچ و
ناشازاريا سخن بگويند.
زمان آنست که سوسيال دمکراتھايی که تاکنون به داليل گوناگون در نوسان بودهاند ،ھيچگونه
پاسخ روشنی به پرسش مورد بحث ندادهاند و به شکلی طفره آميز »توافق« با لوچ را مجاز
دانسته و کوشيدهاند ھمبستگی خود با لوچ را با سخن راندن از وحدت بپوشانند – زمان آنست که
به نوسان و تزلزل خود خاتمه دھند و صريح و روشن سخن بگويند.

وحدت با لوچ غيرممکن است ،در حاليکه وحدت عليه لوچ کامال ممکن است و ضرورت فوری
دارد .زيرا نکتۀ مورد بحث وحدت »زيرزمين« ،وحدت حزب غيرقانونی سوسيال دمکرات،
ح.س.د.ک.ر .و کار انقالبی آن در ميان تودهھا است.
نوشته شده در  ٢٢ژانويه ) ۴فوريه( ١٩١٣
ھکتوگراف شده به شکل اعالميه در پايان ژانويۀ  ١٩١٣در کراکو
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