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  ]١[ اختالفات درون حزبیمختصری درباره
  

  ترکيب جنبش دموکراسیسوسيال "
  "طبقه کارگربا سوسياليسم است   

 کارل کائوتسکی                                   

  
       من به ىاشاره! کسل کننده هستند حد زياده از واقعأ ما "اىهمنشويک"

 و دارد که اختالفاتی درحزب وجود اندہشنيد آنها .تفليس است "هاىمنشويک" 
شما چه دوست داشته : اندہازاين رو به طور تکراری و يک نواخت ندا سرداد

خن خواهيم گفت، باشيد و يا نداشته باشيد، ما هميشه و درهمه جا؛ از اختالفات س
" اهبلشويک"شما چه دوست داشته باشيد يا نداشته باشيد، ما چپ و راست، به 

 هشدگان، ب و بنابراين با تمام نيرو، بمانند از خود بی خود! دشنام خواهيم داد
بر سر هر کوی و برزنی، در ميان خودشان و درميان  .دشنام گوئی مشغولند

: که سرميدهند تفاق باشند، اين زوزه راخالصه هرجائی که برحسب ا ا،هغريبه
ما به " ایهمنشويک! "باشيد آنها بيگانگان و کافرانند ١"اکثريت" مواظب
خويش را به مطبوعاتی " دعوی"مبارزه خود قانع نشده، "  ولامتد " یمحدوده

ثابت  دنياه ب ديگر بار و يک نداشوند نيز کشانده که به طور قانونی منتشر می
  .چقدر کسل کننده هستندکه ...نداکرده

است؟ " خشمگين"اين قدر ما" اقليت"ست؟ چرا ا چه کرده" اکثريت"
  .بگذاريد به تاريخ مراجعه کنيم

ه ب)  ١٩٠٣(  حزب ى، اولين بار در دومين کنگره"اقليت"و" اکثريت"
 ما در يک ىمی بايستی نيروهای پراکنده قرارًاآن کنگره بود که  در. وجود آمد

ما کارکنان حزب اميدواری عظيمی به آن کنگره . شدند تحد میحزب قدرتمند م
ما نيز دريک حزب متحد خواهيم ! باالخره: با خوشحالی فرياد بر آورديم. داشتيم

احتياج به گفتن !...شد، ما نيز قادر خواهيم بود طبق يک طرح واحد کار کنيم
اکنده وغير متشکل  ما پرهایم، ولی فعاليتيافعال بوده  نيزآن قبل ازنيست که ما 
ئی برای وحدت هاآن هم کوشش قبل از احتياج به گفتن نيست که ما .بوده است

را برگزار ) ١٨٩٨( حزب ىکرده بوديم؛ به همين منظور بود که اولين کنگره
م، اما اين وحدت فقط ياشده" متحد " نظر می آمد که گويا ه کرديم و حتی چنين ب

ای جداگانه باقی مانده بود، هشعب درگروهحزب هنوز هم من: وجود داشت ًااسم
                                                 

  )مترجم( ميباشد" هامنشويک" ،"اقليت "واز" هابلشويک" ،"اکثريت" منظوراز  ــ١



 ٢

و . شدند نيروهای ما هنوزهم  پراکنده باقيمانده بودند و تازه می بايست متحد می
 جمع کرده و  حزب می بايست نيروهای پراکنده ما راىبنابراين دومين کنگره

 .ما قرارأ می بايست حزب متحدی تشکيل ميداديم. آنها را در يک کل متحد سازد
کنگره  .ندای زودرس بودهامعلوم شد که اميدهای ما تا اندازهبعدًا در عمل ولی 

 چنين حزبی ی پايهصرفًانتوانست حزب متحد و تقسيم ناپذيری به ما بدهد و 
درحزب دو  ولی به هر حال کنگره به روشنی به ما آشکار ساخت که. رابنا نهاد

 و ]٢[ ) است يمیمقصودم ايسکرای قد(گرايش ايسکرا  : گرايش وجود دارد
به يک : بدين ترتيب کنگره به دوقسمت منشعب شد. گرايش مخالفين آن

اولی به گرايش ايسکرا پيوست و گرد آن روزنامه ". اقليت"و يک " اکثريت"
  .که مخالف ايسکرا بود، جايگاه مخالف را اشغال کرد دومی، .تمرکز يافت

سکرا، نقطه نظر          حزب ونقطه نظر اي" اکثريت"بنابراين ايسکرا پرچم 
  .گرديد" اکثريت"

   از چه چيزی طرفداری ميکرد؟ ايسکرا چه مسيری را اتخاذ کرد؟
 ،که ايسکرا وارد صحنه شد ک اين موضوع، بايد آن شرايطی رابرای در

  .بدانيم
آن زمان هنگامی بود که .  انتشار ايسکرا آغاز شد١٩٠٠در دسامبر 

رشد سريع صنايع که همراه با . ه بودبحرانی درصنايع روسيه آغاز گشت
، بتدريج به  )١٨٩٨ ـ١٨٩٩( ای صنعتی بود هاعتصابات درتعدادی از رشته

به  اين بحران روز بروز به حدت بيشتری رشد يافته و. يک بحران منجر شد
 ىعليرغم اين امر، جنبش طبقه. يک مانع درمقابل اعتصابات تبديل می شد

مود و به پيشروی خود ادامه داد؛ جويبارهای جدا کارگر مسيری برای خود باز ن
 طبقاتی پيدا کرد وبه تدريج ىاز هم به يک جريان واحد مبدل شدند؛ جنبش جنبه

 کارگر با سرعت حيرت ىجنبش طبقه.  سياسی را پيش گرفتىمسير مبارزه
 و هيچ سوسيال ـ ٢اما هيچ اثری از يک پيشتاز...انگيزی رشد نمود

ی سوسياليستی را به درون جنبش برده، جنبش را با  که آگاهایدموکراسی
 پرولتاريا ماهيت سوسيال ـ یسوسياليسم در آميخته و ازاين طريق به مبارزه

  . دمکراتيک ببخشد، وجود نداشت

                                                 
 سوسيال ـ دمکرات، چه یهر رزمنده.  پيشتاز پرولتارياستدموکراسیوسيال  س  ــ٢

  .کارگر صنعتی و يا روشنفکربه اين پيشتاز تعلق دارد
آمده که به فارسی  " DER VOTRUPP "و در آلمانی "  VANGUARD "در انگليسی  

  )مترجم (پيشقراول هم ترجمه شده است 
  



 ٣

) خوانده ميشدند " هاتاکونوميس" که ( آن زمان " هایسوسيال دمکرات"
  چه کردند؟
آگاهی : لی آسوده تکرار کردند وباخيا٣نبش خود به خودی را پرستيدهجآنها

نبش جکارگر ضروری نيست، اين  ىقدرها هم برای جنبش طبقه سوسياليستی آن
. تواند بدون آن نيز به هدف خود برسد، موضوع اصلی خود جنبش است می

جنبشی بدون .  يک چيزجزئی استصرفًا آگاهی ــجنبش همه چيز است 
  . کوشيدند به آن دست يابند اين آن چيزی بود که آنهامیــ  سوسياليسم 

می   روسيه چيست؟ آنها ادعادموکراسیدراين حالت، رسالت سوسيال 
آنها می . کردند که رسالت آن اين است که ابزارمطيع جنبش خود به خودی باشد

 کارگر نيست،ى درون جنبش طبقهه گفتند که کار ما بردن آگاهی سوسياليستی ب
 ما ی وظيفه؛يک تحميل بی ثمر خواهد بودکار ما رهبری اين جنبش نيست، اين 

 مد نظر داشته باشيم و با دقت در نظر داشته در را جنبش صرفًااين است که 
دنبال جنبش خود به خودی ه باشيم که در حيات اجتماعی چه می گذرد ـ ما بايد ب

 غيرضروری یوزنه يک ی به مثابهدموکراسیسوسيال خالصه .٤روان شويم
  .شدبرجنبش، تعريف می 

                                                 
 THEY BURNED INCENSE TO THE „            :             در انگليسی آمده   ــ٣

SPONTANEOUS MOVEMENT“  

  SIE BEWEIHRÄUCHERTEN DIE „                                                                    :  و در آلمانی
 SPONTAN´ S BEWEGUNG ……“ 

 

  
   ست  اپيدا کرده" انتقاد  " عالقه شديدی به ما، ]٣[ " سوسيال دمکرات " ی  ــ  روزنامه٤
ولی بايد اظهار کنم که اين روزنامه به )  "اکثريت يا اقليت " ، ١رجوع شود به شماره  (

) که بندرت فرقی با هم دارند ( را " ها و رابوچيه ديلوايستها اکونوميست" درستی 
، بلکه "ند مسائل سياسی را ناديده می گير" ست که آنها نيمسئله اين . توصيف  نمی کند

 .اين است که آنها در عقب جنبش روان شدند و هرچه را که جنبش می گويد تکرارکردند
ی زمانی بود که فقط اعتصابات به وقوع می پيوستند و از اين رو آنها به نفع مبارزه

. ريخته شدها خون. فرا رسيد)  ١٩٠١( تظاهرات ی دوره. اقتصادی موعظه می کردند
 کارگران به تروريسم، با اين عقيده که آنها را از ستمگران سرخوردگی شکل گرفت و

هم به " ها ــ رابوچيه   ديلوليستها اکونوميست"  روی آوردند، و بنابراين ،نجات می دهد
زمان آن فرارسيده که به . گروه کـُر همگانی پيوستند و با کبکبه و دبدبه اعالم کردند

     ... يم و رفقايمان را آزاد سازيم وقس عليهذاحمله کنها تروريسم توسل جوئيم، به زندان
همان طور که       )  ]٤[در رابوچيه ديلو" يک گردش تاريخی " ی رجوع شود به مقاله( 

.... مسائل سياسی را ناديده می انگاشتند" به اين معنی نيست که آنها " می بينيد اين اصًال 
                 بعدی                     بقيه در صفحهــ     " سوسيال دموکرات " ی روزنامه ینويسنده



 ٤

 را به رسميت نمی شناسد می بايست دموکراسیهرآن کس که سوسيال 
 به همين دليل است که              دقيقًا. حزب سوسيال دمکرات را نيز به رسميت نشناسد

تا اين حد مصرانه تکرار می کردند که وجود يک حزب " هااکونوميست"
می گفتند بگذار  " اهاکونوميست. " سياسی پرولتاريا در روسيه غير ممکن است

اما ما .  درگير مبارزات سياسی باشند، اين کار برای آنها مناسب تراستهاليبرال
صورت محافل ه  چه بايد بکنيم ؟ آنها می گفتند می بايست بهاسوسيال دمکرات

  . خويش بپردازدکاره ی به طور منفرد باپراکنده باقی بمانيم، هر يک در گوشه
  !زب بلکه يک محفل  نه يک ح:گفتند  آنها می

کارگر رشد می يافت و محتاج يک ى از اين رو يک طرف جنبش طبقه
 " دموکراسیسوسيال " گردان رهبری کننده، يک پيشتاز بود؛ از طرف ديگر 

شد، به جای قرارگرفتن در صف اول  نمايندگی می " هااکونوميست" که توسط 
  .دجنبش، به نفی خود پرداخته و به دنبال جنبش روان بو

الزم بود که اين ايده در مقابل همه اعالم شود که جنبش خود به خودی 
تاريکی است  کارگر بدون سوسياليسم به معنای کورمال کردن در ىطبقه

ائی بايد تحمل کند و هقتواگرجنبش حتی از اين طريق به مقصد هم برسد چه مش
دد که آگاهی  و در نتيجه الزم بود که اعالم گر٥!!چه زمانی بايد صبر نمايد

  . کارگر دارای اهميت فراوانی استى سوسياليستی برای طبقه
، به دموکراسی سوسيال یچنين الزم بود تا اعالم شود که اين وظيفه هم
 ، کارگرى آگاهی، است که به درون جنبش طبقهی عامل انتقال دهندهیمثابه

 نه اين که  آگاهی سوسياليستی را وارد کند و همواره  در رأس جنبش قرارگيرد،
 و نه اين که از آن    کارگر بوده،ى  ناظربرجنبش خود به خودی طبقهصرفًا

چنين الزم بود اين ايده را توضيح داد که اين وظيفه مستقيم  هم. دنباله روی نمايد
 پيشتاز پرولتاريا را گرد هم ی روسيه است که اجزاء پراکندهدموکراسیسوسيال 

وسيله برای هميشه به   متحد سازد، و بدينفراخوانده، آنان را در يک حزب
 تکاليفی بودند که ايسکرا اقدام به فرموله دقيقًاتفرقه در حزب پايان بخشد ـ اينها 

  .کردنشان نمود
ش درج نمود ا مربوط به برنامهیچه که ايسکرا در مقاله اين است آن

 ترکيب جنبش دموکراسیسوسيال "  ): ايسکرا ١ی شمارهه رجوع کنيد ب(
يعنی، جنبش بدون سوسياليسم، يا ] ٥[" کارگر با سوسياليسم است ىبقهط

 دموکراسیسوسياليسم دور افتاده از جنبش، اوضاع نامطلوبی است که سوسيال 
                                                                                                                                                         

به عاريت  ) MARTYNOF(خود را از مارتينوف " انتقاد " قبل ــ ی بقيه از صفحه
              ولی اگر او تاريخ را فرا می گرفت، بيشتر از اينها مفيد می بود. گرفته

  )مترجم (  آزاد است ی اين سطر ترجمه    ــ٥



 ٥

"  ها ـ رابوچيه ديلوايستهااکونوميست" اما از آنجا که . بايد عليه آن مبارزه کند
 که اهميت سوسياليسم را به عبارت جنبش خود به خودی می پرداختند، و از آنجا

  :می شمردند، ايسکرا اعالم نمود ناچيز 
  

 ى، جنبش طبقهدموکراسیاز سوسيال  ٦در صورت جدائی»  
   « .ميشود بورژوائیاز محتوی خود تهی می گردد و ناگزير  کارگر
  
که به اين جنبش "  است دموکراسیسوسيال ى  اين وظيفهنتيجتًا 

خاطر نشان کرده، و از استقالل ش را اهدف نهائی وتکاليف سياسی
  . "سياسی و ايدئولوژيک آن محافظت کند

  : روسيه چيست ؟ ايسکرا ادامه می دهددموکراسیوظائف سوسيال 
  

 روسيه دموکراسیفی که سوسيال ئشد، وظابيان چه   از آن»
 : به طوراتوماتيک آشکارمی گردد،رسالت انجام آن را به عهده دارد

ای هيسم و آگاهی سياسی به درون تودهای سوسيالهردن ايدهـُب
پرولتاريا وسازماندهی حزبی انقالبی که با جنبش خود به خودی 

کارگر به طور ناگسستنی مرتبط باشد ـ يعنی سوسيال ى طبقه
 بايد همواره در رأس جنبش باشد و مقدم ترين وظيفه آن دموکراسی

ا در کارگر رى اين است که نيروهای سوسيال دمکراتيک جنبش طبقه
  «.يک حزب متحد سازد

  
  .  رافرموله کردشا برنامه٧ ايسکرایگونه است که هيئت تحريريه بدين

   شکوهمند را پياده نمود؟یآيا ايسکرا اين برنامه
 یای بسيارمهم را در بوتههی اين ايدهئهرکس ميداند ايسکرا با چه فداکار

 که در آن  حزب،ی دومين کنگرهیاين امر به روشنی به وسيله. عمل گذاشت
 رأی، ايسکرا را به عنوان ارگان مرکزی حزب به رسميت ٣٥اکثريت، با 

  .  برای ما آشکار شد،شناخت
                                                 

   "ISOLATED FROM SOCIAL DEMOCRACY ـ "           ــ متن انگليسی آن٦
  نيز ترجمه کرد " دموکراسیمنفردشده از سوسيال ـ  "  می باشد که می توان 

، آکسلرودپلخاتف، :  در آن زمان هيئت تحريريه ايسکرا مرکب از شش عضو بودــ  ٧
  .لنين  و ]٦[ ، استاروورراسوليچ، مارتف



 ٦

 هایآيا بعد از آن، مضحک نيست که می شنويم که بعضی مارکسيست
  .  ايسکرای قديمی راسرزنش می کنند،کاذب

 ايسکرا یدرباره" سوسيال دمکرات "  منشويکی یچه نشريه اين است آن
  :نويسد می

  
را تجزيه وتحليل " اکونوميسم"می بايست عقايد )  ايسکرا (» 

 ميکرد، نظرات نادرست آن را رد می نمود و نظرات صحيح آن را
اما اين کار ... می پذيرفت و آن را به يک مسير جديد جهت می داد

 به .موجب يک افراط ديگر شد" اکونوميسم  " مبارزه عليه .نشدانجام 
 حد اعالی ؛تصادی کم بها داده شد وبا تکبربا آن رفتار شد اقیمبارزه

 اين به ًاظاهر ( سياست بدون اقتصاد .اهميت به مبارزه سياسی داده شد
 .اين است گرايش جديد ،)است " بدون مسائل اقتصادی" معنای 

 "ی مقاله١شماره "سوسيال دمکرات  " یرجوع کنيد به نشريه(
   «)؟ " اکثريت يا اقليت 

   
بسيار ارجمند، کی، کجا، درچه کشوری همه اينها اتفاق افتاده " منتقد"ی ول

، زاسوليچ، مارتف، و استاروور چه کردند ؟ چرا آنها آکسلروداست ؟ پلخانف، 
نيانداختند؟ آيا آنها اکثريت هيئت تحريريه راتشکيل " حقيقی "ايسکرا را به مسير 

؟ چرا به کنگره يد احال کجا بودهنمی دادند ؟ و شما سرور عزيز، خود شما تا به 
 ايسکرا را به عنوان ارگان ،دوم حزب هشدار نداديد ؟ در آن صورت کنگره

  . مرکزی به رسميت نمی شناخت
  .را رها کنيم" منتقد"ولی بگذاريد 

کيد کرد؛ أت" مسائل حاد روز"نکته اين است که ايسکرا به درستی بر 
 شد پيش گرفت و فداکارانه ايسکرا مسيری را که در باال از آن صحبت

  . اجرا گذاشتیش را به مرحلهابرنامه
طور باز هم واضح تر و متقاعد کننده تری توسط لنين در ه موضع ايسکرا ب

  . فرموله شد" چه بايد کرد؟ " کتاب شکوهمندش 
  .بگذاريد به اين کتاب بپردازيم
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         کارگر را پرستشى جنبش خود به خودی طبقه" اهاکونوميست"
 جنبشی است بدون خود به خودی، اما کيست که نداند جنبش ٨،ميکردند

 که نمی خواهد هيچ چيز را در ٩است" تريديونيونيسم "سوسياليسم، که اين 
کارگر بدون ى طبقهجنبش کيست که نداند .  ورای حدود سرمايه داری ببيند

 مالکيت  سرمايه داری، در اطرافیسوسياليسم به معنی درجا زدن در محدوده
خصوصی سرگردان شدن ميباشد، و حتی اگر اين جريان به انقالب اجتماعی نيز 

به چه مشقاتی خواهد بود؟ آيا برای کارگران  نجامد، چقدر طول خواهد کشيد وبيا
درآينده نزديک با گذشت يک مدت " سرزمين موعود "  کند که به نمی فرق 

ی ساده يا سخت بگذرند؟ ا از جادهطوالنی وارد شوند، و يا اين که برای اين کار
را مدح وثنا گفته و آن را عبادت کند، چه خود به خودی هرکس جنبش  کاراآش

کارگر  ىشکافی مابين سوسياليسم و جنبش طبقه تمايل داشته باشد يا نداشته باشد،
ژی سوسياليستی را تحقير نموده و آن را از زندگی ايجاد کرده، اهميت ايدئولو

چه تمايل داشته يا نداشته باشد، کارگران را تابع ايدئولوژی طرد کرده، و 
سوسيال " که او قادر نيست درک کند که   برای اين؛ستا بورژوازی قرار داده

او قادر نيست   ١٠" کارگر با سوسياليسم استى  ترکيب جنبش طبقهدموکراسی
 سر فرود آوردن در مقابل جنبش خود به خودی هرگونه »درک کند که 

يعنی نقش سوسيال " عنصر آگاه  "ری، هرگونه کوچک کردن نقش کارگ
 بخواهد يا نخواهد که کوچک کننده معنايش اعم از اين، در عين حال دموکراسی

  ١١ «تقويت نفوذ ايدئولوژی بورژوازی در کارگران است 

                                                 
 : انگليسییـ درترجمه٨  

                Whorshipped the spontaneous working class  movement   
 :ودر آلمانی
                           „….beteten die spontane Arbeiterbewegung an……“   

ای مختلفی از قبيل پرستش کردن، عبادت کردن، سرفرود هاين مفهوم در فارسی به گونه
)توضيح مترجم (. ست اترجمه شده....ردن وآو  

  

ــ برای متن فارسی نقل قول های لنين از اين به بعد ٢٨ص " چه بايد کرد؟ " ـ لنين ـ ٩  
ـ چاپ ) قسمت اول( در دوجلد ـ جلداول ) به فارسی (لنين "آثار منتخبه " درهمه جا به 

... آثار : ناميده ميشود .. "آثار "  رجوع داده خواهد شد ــ به طور مخفف ١٩٥٠مسکو 
   ]٧[ ) توضيح مترجم  ( ٢٩٢ص 

،منتشره از طرف کميته مرکزی، ص  )ERFURT(ـ کائوتسکی، برنامه ارفورت ــ ١٠
٩٤  

  

  ) ــ مترجم ٢٨٨ ــ ٢٨٩. ص.... " آثار  ( " ٢٦. ص"  چه بايد کرد؟ "  ــ لنين ١١
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 در دوران ما فقط دو .اين موضوع را به تفصيل بيشتر توضيح دهيم
منجمله از .  بورژوائی وسوسياليستی؛ داشته باشدايدئولوژی می تواند وجود

ئی که بين آنها موجود می باشد، اين است که اولی، يعنی ايدئولوژی هافرق
 عميق تر در هایگسترده تر ودارای ريشه بورژوائی، به مراتب قديمی تر،

 انسان در همه جا، در محيط خودی و در محيط .زندگی، نسبت به دومی است
ی ژکه ايدئولو در حالی. ت بورژوائی مواجه ميشودخارجی، با نظرا

ش را بر ميدارد، تازه در حال شکافتن راهی اای اوليههسوسياليستی فقط دارد قدم
ذکر نيست، که در ارتباط با گسترش عقايد تاحتياج به . د استبرای خو

تر گسترش  ايدئولوژی بورژوائی، يعنی آگاهی تريديونيونيستی، به مراتب آسان
 هایـ که فقط دارد قدمـ و به مراتب وسيع تر از ايدئولوژی سوسياليستی يافته
. کارگر را دربر می گيردى طبقهخود به خودی ـ جنبش ـش را بر می دارد ااوليه

همين امر دليل ديگری بر اثبات اين مدعاست که جنبش خود به خودی ـ جنبشی 
يت اين نهضت از منجر به تبع" گونه که هست  بدون سوسياليسم ـ حتی بدين
و تابعيت از ايدئولوژی بورژوائی يعنی حذف  ١٢" ايدئولوژی بورژوازی ميشود

  .ايدئولوژی سوسياليستی، زيرا که يکی نافی ديگری است
 ١٣کارگربه سمت سوسياليسم جذبى اما مطمئنًا طبقه: از ما خواهند پرسيد

 ت سوسيال اقداما،اگر نشود.  می شود ميشود؟ بلی، به سمت سوسياليسم جذب
اما اين نيز صحت دارد که اين جاذبيت به .  بی حاصل خواهد بوددموکراسی

 جاذبيت ديگری به سمت ايدئولوژی بورژوائی خنثی شده و به عقب یوسيله
  . انداخته ميشود

ای بورژوائی تلقيح شده و نتيجتًا، ههم اکنون گفتم که حيات اجتماعی با ايده
نبايد . تر است آسان ايدئولوژی سوسياليستی به مراتب ايدئولوژی بورژوائی از

ای بورژوازی خواب نيستند؛ آنها با هفراموش کرد که در اين ضمن ايدئولگ
، و در کوشش شان  نداا در آوردهه خودشان، خود را به لباس سوسياليستىشيوه

اگر . کارگر به ايدئولوژی بورژوائی خستگی ناپذيرندى برای تابع کردن طبقه
در          " هااکونوميست"  نيز، همانند هاايطی، سوسيال دمکراتتحت چنين شر

                                                 
 از لنين، عينأ از هاقل قول فارسی نیـ ترجمه٢٩٢ص ... " آثار ( " ٢٨ـ همانجا ص ١٢

برخی )  مسکو١٩٥٠چاپ (  آن ینقل شده و به خاطر قديمی بودن ترجمه...." آثار"
اختالفات درترجمه لغات و اصطالحات با ترجمه حاضر موجود است ـ مثأل در اينجا 

        )                                              ـ توضيح مترجم " جنبش " به جای " نهضت "

 .…“ “ .…gavitates towards socialism        :          انگليسییـ درترجمه١٨
  “……Neigt zum Sozialismus hin.… „                                       :ودرآلمانی
، و "رفتن"، "حرکت کردن"، "جذب شدن "که درفارسی به سمت سوسياليسم  ده،ترجمه ش

  ) توضيح مترجم (ترجمه شده است ... 
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 دقيقًاو( بی خبری به سر برده وبه دنباله روی از جنبش خود به خودی بپردازند 
کارگر ى گونه رفتار کند، جنبش طبقه  بديندموکراسیوقتی سوسيال 

ه  روشن است که جنبش خود بًا، آن وقت طبيعت)خصوصيت خود به خودی دارد
تسليم ايدئولوژی  رفته شده و کارگر رهسپار آن ره صد بار ىخودی طبقه
 رنج می گردد ـ البته اين امر تا زمانی ادامه می يابد که سرگردانی و   بورژوائی

طوالنی جنبش را مجبور کند از ايدئولوژی بورژوائی بريده، برای انقالب 
يدئولوژی بورژوائی  اين است آن چه که جذب شدن به سمت ا.اجتماعی بکوشد
  .ناميده می شود

  : چه لنين می گويد اين است آن
  

سوی سوسياليسم ه کارگر به طور خود به خودی بى  طبقه»
لوصف ايدئولوژی بورژوازی که بيشتر از همه متداول اميرود ولی مع

در اشکال بسيار گوناگون تجديد حيات زندگی  دائمًا و( ست ا شده
ور روز افزونی به کارگران تحميل خود به خود به ط) مينمايد
 ى طبقهخود به خودی دقيقًا به همين دليل است که جنبش ١٤.ميشود

که هنوز با آگاهی   است، مادامیخود به خودیکارگر، مادامی که 
سوسياليستی در نياميخته ـ به تابعيت ايدئولوژی بورژوائی درآمده و به 

  «١٥.سمت يک چنين تابعيتی جذب می شود
  

سوسيال ) اندگپروپا(گونه نبود، انتقاد سوسيال دمکراتيک، ترويج  ناگر بدي 
" کارگر با سوسياليسم ى ترکيب جنبش طبقه"  دمکراتيک زائد بوده و اقدام به

   .ر ضروری می بودغي
 است که با اين جاذبيت به سمت ايدئولوژی دموکراسی سوسيال یوظيفه
ذبيت به سوی سوسياليسم را و جاذبيت ديگری يعنی جا مقابله کرده ،بورژوائی

البته، روزی، بعد از سرگردانی و رنج طوالنی، جنبش . تحريک و تقويت کند
 راه خود را خواهد يافت و به دموکراسیخود به خودی بدون کمک سوسيال 

  : انقالب اجتماعی خواهد رسيد، چرا کهیدروازه
  

                                                 
  ) ـ مترجم ٢٩٤ص ..." آثار ( "٢٩ ــ همانجا ص ١٤

  ) ــ مترجم ٢٩٢. ص...." آثار  ( " ٢٨. ــ همان جا، ص١٥



 ١٠

ی  بدون کمک سوسيال دموکراسکارگر به طور خود به خودیى  طبقه»
" انقالب اجتماعی خواهد رسيد، چرا که ی راه خود را خواهد يافت و به دروازه

   ١٦« .سوی سوسياليسم می روده  بکارگربه طور خود بخودی ی طبقه
  

 ولی تا آن زمان چه بايد اتفاق بيافتد؟ تا آن زمان ما بايد چه کنيم ؟ آيا بايد 
رصه را برای استروه   دست به روی دست بگذاريم و ع " هااکونوميست" مانند 

)Struve( ها و زوباتف ) ( Zubatov آيا بايد از سوسيال   خالی بگذاريم؟ها 
 برگرديم و بدين وسيله به ايدئولوژی بورژوائی تريديونيونيستی کمک دموکراسی

سوسياليسم را با " کنيم تا غلبه يابد؟  آيا بايد مارکسيسم را فراموش کرده و 
  نکنيم؟" ب کارگر ترکيى جنبش طبقه

ش اين است که ا و وظيفه١٧ پيشتاز پرولتارياست دموکراسیخير، سوسيال 
  :ش اين است کهاهمواره در رأس پرولتاريا باشد، وظيفه

  
 نهضت کارگری را از اين تمايل خود به خودی تريديونيونيسم  » 

که خود را زير بال و پر بورژوازی می کشاند منحرف سازيم و آن را 
  ١٨« انقالبی بکشيم دموکراسی سوسيال زير بال و پر

  
 اين است که آگاهی سوسياليستی را به درون دموکراسی سوسيال ی وظيفه 

کارگررا با سوسياليسم ى  کارگر برده، جنبش طبقهىجنبش خود به خودی طبقه
دمکراتيک ـ  پرولتاريائی ماهيت سوسيال یوسيله به مبارزه درآميخته و بدين

  .ببخشد
 کارگر ايدئولوژی ىطبقه دربعضی از ممالک خود گفته می شود که

را پی ريزی کرده، و خود در ديگر ممالک ) سوسياليسم علمی ( سوسياليستی 
نيز آن را پی خواهد ريخت، و بنابراين ضروری نيست که آگاهی سوسياليستی 

 ولی اين نيز يک اشتباه ؛کارگر منتقل کنيمى را از خارج به درون جنبش طبقه
که قادر باشيم سوسياليسم علمی را پی ريزی کنيم، بايد  برای اين. محض است

 بايد به دانش علمی مسلح شده و قادر باشيم که قوانين ،در رأس علم قرار گرفته
که يک  کارگر، مادامیى طبقهولی .  بررسی نمائيمًاتکامل تاريخی را عميق

م قرار گرفته، علم کارگر باقی بماند، قادر نخواهد بود که در پيشاپيش عل ىطبقه
 ؛قرار دهدرا جلو برده وقوانين تاريخی را به طور علمی مورد تحقيق و بررسی 

                                                 
) ـ مترجم ٢٩٤ص ..." آثار ( " ٢٩ص " چه بايد کرد؟ " ــ لنين، ١٦  

١٥ص " مانيفست " مارکس .  ــ ک١٧ــ ١٧   
)ـ مترجم ٢٩٢ص ... "  آثار ( "٢٨ص " چه بايد کرد ؟"  ــ لـنين، ١٨ـ ١٨  



 ١١

کارگر هم دارای کمبود وقت و هم کمبود استطاعت ى برای اين کار طبقه
  :کائوتسکی می نويسد ....ميباشد
  

 معلومات عميق علمی ميتواند ی سوسياليسم علمی فقط بر پايه »
روشنفکران ل علم هم پرولتاريا نبوده و بلکه حام. پايدار گردد
 ) است . ک. تکيه روی کلمات از ک(    «هستندی  بورژواز

  
سوسياليسم کنونی نيز درمغز افرادی از اين قشر پيدا شده و به » 

ند اتوسط آنها به پرولتارهائی که از حيث تکامل فکری خود برجسته
 ١٩ « منتقل می گردد

  
  :ويدبرهمين منوال لنين می گ

  
کارگر را پرستش ى همه آنهائی که جنبش خود به خودی طبقه »

به نظاره کردن آن مشغولند، آنها که  کرده و دست روی دست گذاشته،
 را ناچيز انگاشته و عرصه را دموکراسی اهميت سوسيال متداومًا

ـ  ها خالی ميکنند ) Zubatov(زوباتف  و ها) Struve (هبرای استرو
که اين جنبش خودش سوسياليسم علمی را پايه همگی تصور دارند 

  «٢٠"ولی اين خطای فاحش است " ريزی ميکند 
   

نود ی ه دهفکر می کنند که کارگران سنت پترزبورگ که درها بعضی 
دست به اعتصاب زدند، دارای آگاهی سوسياليستی بودند، اما اين نيز اشتباه 

 توانست وجود داشته  نمیدر جريان آنها موجود نبود وای چنين آگاهی.است
تاريخ تمام کشورها . اين آگاهی را فقط از خارج ممکن بود وارد کرد. باشد

ای خود، قادراست ه کوششمنحصرًاکارگر از طريق ى گواهی می دهد که طبقه
که فقط به آگاهی تريديونيونيستی دست يابد، يعنی اعتقاد حاصل کند که بايد 

به صدور  ان مبارزه کند ودولت را مجبورتشکيل اتحاديه بدهد، بر ضد کارفرماي
                                                 

 که در آن اين خطوط از مقاله معروف              ٢٧ص " چه بايد کرد؟ "  ــ لنين، ١٩
، ٧٩، ص ٣، شماره ١٩٠١ ـ ١٩٠٢سال  ]  ٨[   )  DIE NEUE ZEIT(    نويه تسايت  

  )ـ مترجم٢٨٩ ص ..."آثار " ــ ستانقل شده
ترجمـ م٢٨٩ ص ..."آثار"  (٢٦همانجا ص  ــ٢٠  



 ١٢

غيره، ولی آموزش سوسياليسم از  قوانينی بنمايد که برای کارگران الزم است و
 فلسفی، تاريخی واقتصادی نشو و نما يافته است که نمايندگان یهاآن تئوری

ند، خود مارکس و انگلس موجدين سوسياليسم ادانشور و روشنفکران تتبع نموده
 روشنفکران ینيز از لحاظ موقعيت اجتماعی خود در زمرهعلمی معاصر 
 لنين ادامه  می دهد، که البته اين بدين معنی نيست که ٢١.بورژوازی بودند

 اين امر شرکت نمی کنند ولی آنها نه به عنوان کارگر بلکه یکارگران در تهيه"
  و )Proudhons ( اه سوسياليسم، به صورت پرودونهایبه عنوان تئوريسين

جويند به عبارت   شرکت می٢٢)هر دو کارگر بودند  ( ، )Weitling (اهايتلينگو
ی کم يا بيش اديگر فقط در موقعی و به نسبتی شرکت می نمايند که تا درجه

  ٢٣شان ميسر شود معلومات خويش را فرا گرفته آن را به جلوسوق دهند براي
يک . ود تصور کنيمما می توانيم تمام اينها را تقريبًا به ترتيب زير برای خ

مابين . کارگران و کارفرمايانی وجود دارند. اری موجود استدسيستم سرمايه
تاکنون به هيچ وجه عالئمی از سوسياليسم . ی با شدت جريان دارداآنها مبارزه

به سوسياليسم علمی در هيچ جا، حتی وقتی که . ستاعلمی وجود نداشته 
آری کارگران در حال ...يشه نشده بوداند. کارگران درجريان مبارزه شان بودند

ولی آنها به طور پراکنده عليه کارفرمايانشان مبارزه می کنند، . ندامبارزه
 نجا دست به اعتصابتصادماتی ميان آنها با مقامات محلی رخ می دهد، اي

ميزنند، آنجا جلسات و تظاهرات ترتيب می دهند، اينجا حقوقی ازدولت مطالبه 
 سياسی سخن     ی مبارزهیبعضی درباره. م تحريم می نمايندمی کنند، آنجا اعال
عليهذا، ولی اين بدان معنی نيست قيس  مبارزه اقتصادی، ویميرانند، بقيه درباره

که کارگران آگاهی سوسيال دمکراتيک دارند؛ بدان معنی نيست که هدف جنبش 
ی قدر از سرنگون اری است که آنها هماندآنها سرنگونی سيستم سرمايه

ند که از طلوع ااری و سرفرازی سيستم سوسياليستی مطمئندسرمايه
را ) ديکتاتوری پرولتاريا ( که آنان کسب قدرت سياسی . لوقوع خورشيداحتمی

 و . به عنوان يک شرط حتمی برای رسيدن به پيروزی سوسياليسم می دانند
  .غيره 

کارگر ى هجنبش طبق. در اين اثناء علم تکامل می يابد، پيشرفت می کند
 رسند که یبيشتردانشمندان به اين نتيجه م.  توجه آن را جلب می نمايدتدريجًا

که می بايست آنها را با  کارگر شورش آشوبگران است و اينى جنبش طبقه
ثروتمندان است که خرده ى  بقيه معتقدند که وظيفه.کمک شالق سر عقل آورد

                                                 
) ـ مترجم ٢٧٧ ـ٢٧٨ص ..." آثار ( " ٢١و٢٠ص " چه بايد کرد؟ "  ـ لنين،٢١  
)توضيح مترجم (  ـ توضيح از استالين است ٢٢  
) مترجم٢٩١ص ..." آثار( " ٢٧ص " چه بايد کرد؟"  ـ لنين، ٢٣  
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جنبش مسکينانی ،کارگرى بقهنانی در ميان فقرا پخش نمايند، يعنی که جنبش ط
دانشمند  و از ميان هر هزار. که مرامشان بدست آوردن صدقه می باشد، است

. طور علمی برخورد کنده کارگر بى ايد فقط يکی پيدا شود که به جنبش طبقهش
تمام زندگی اجتماعی را به طور علمی بررسی نمايد، به کشمکش طبقاتی بنگرد، 

 به طور علمی ثابت کند نزديک گوش دهد و نهايتًارا از  کارگرى  طبقهیزمزمه
قدر  که اين سيستم همان و اين. وجه ابدی نيست اری به هيچدکه سيستم سرمايه

 نفی یطور ناگزير می بايد به وسيلهه که ب و اين. است که فئوداليسم بودا گذر
  پرولتاريا از طريق يکی آن يعنی سيستم سوسياليستی که فقط به وسيلهیکننده

به طور خالصه، . انقالب اجتماعی می تواند برقرارشود، جايگزين شود
  .سوسياليسم علمی طرح ريزی می شود

 طبقاتی نبود، یاری و مبارزهداحتياج به گفتن نيست که اگرسرمايه
ولی اين نيز صحيح است که اين چند . سوسياليسم علمی هم وجود نمی داشت

 به دانش علمی دست نيافته بودند، نفر، به عنوان مثال مارکس وانگلس، اگر
  . نمی نمودندیسوسياليسم علمی را پايه ريز
  چيست؟ يک قطب نما، که اگرکارگرى جنبش طبقهسوسياليسم علمی بدون 

گاه می بايستی که از کشتی به  ستفاده بماند، فقط زنگ خواهد خورد و آنابال
  . دريا پرتاب شود
يک کشتی بدون قطب نما  ت؟  چيسسوسياليسمبدون  کارگرى جنبش طبقه

اما اگرقطب نما می داشت به . که به هرصورت به ساحل مقصد خواهد رسيد
  .رسيد مراتب زودتر و با خطر کمتری به آن می

 به مستقيمًا کشتی شکوهمندی خواهيد يافت که .اين دو را در هم آميزيد
  .سوی ساحل مقصد شتافته و بدون صدمه به بندرگاهش می رسد

کارگر را با سوسياليسم در آميزيد، جنبشی سوسيال ى قهجنبش طب
  .خواهد شتافت" سرزمين موعود " دمکراتيک خواهيد يافت که مستقيم به سمت 

و نه فقط روشنفکران سوسيال  (دموکراسی سوسيال یو از اين رو وظيفه
کارگر درآميخته، آگاهی ى است که سوسياليسم را با جنبش طبقه) دمکرات

ا به درون جنبش ببرد و از آن طريق به جنبش خود به خودی سوسياليستی ر
  .کارگرماهيتی سوسيال دمکراتيک ببخشدى طبقه

  .اين آن چيزی است که لنين می گويد
ى اگر جنبش طبقه" اکثريت"بعضی افراد اظهار می کنند که به نظر لنين و 

الب کارگر با ايدئولوژی سوسياليستی درآميخته نشود، نابود شده و به انق
اين يک اختراع است، اختراع مغزهای بيکاره، که . اجتماعی نائل نخواهد آمد
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رجوع  ( ٢٤  )An(" آن "  کاذبی چون های مارکسيستیفقط می توانسته به کله
 ]٩[  )MOGZAURI( نشريه موگزوری ، ")يک حزب چيست  " یکنيد به مقاله

  . خطورکند٦شماره 
 کارگر به طور خود به خودی به ى طبقه»  :لنين با قاطعيت می گويد که

 و اگر او در اين مورد بحث زيادی نمی کند، فقط ٢٥ «سوی سوسياليسم ميرود 
به اين خاطر است که او فکرمی کند که اثبات چيزی که قبال ثابت شده است، 

 راخود به خودی گذشته از اين لنين قصد نداشت که جنبش . غير ضروری است
می خواست به آنها که دست اندر کار فعاليت علمی  صرفًابررسی کند، بلکه او 

  . چه بايد بکنندآگاهانه حزب هستند نشان دهد که 
   ش با مارتف اچه لنين در يک عبارت ديگر در مباحثه اين است آن

  :ميگويد
   

 درست ؛ غير آگاهانه استی حزب ما مظهر آگاه يک پروسه»
وع که و به همين جهت اصرار در اين موض. همين طور است

 زيرا . درست نيست،د خود را عضو بنامدبتوان" یاهراعتصاب کننده"
نيرومند  یغريزهفقط مظهر خود خود به خودی " هر اعتصاب"اگر 

 ،گزير به انقالب اجتماعی منجرميشود نا طبقاتی کهیطبقاتی و مبارزه
بالفاصله ... حزب ما.... آنوقت ،نبود، بلکه مظهر آگاه اين جريان بود

  ٢٦«.اتمام جامعه بورژوازی يکسره می کرده  بکار را
  

                                                 
نوشته . ن. از اين پس برای سهولت در فارسی آ. اسم خاص است ).A. n( ،. )ن. آ(  ـ ٢٤

   ) توضيح مترجم . ( د شدخواه
) ـ مترجم ٢٩٤ص ..." آثار ( " ٢٩ ـ لنين ـ چه بايد کرد؟ ص ٢٥  
  )٦٠٣ـ ٦٠٤ص ..." آثار ( " ٥٣ص " يک گام به پيش، دو گام به پس "  ـ لنين ـ ٢٦
) :  ديگر همين عبارت یتاکيد روی کلمات از استالين است ـ ترجمه(   
و به همين دليل اشتباه . دقيقًا" ا آگاهانه است  يک جريان نیحزب ما توصيف آگاهانه" 

. حق داشته باشد خودش را يک عضو حزب بنامد" هر اعتصاب کننده " است که بخواهيم 
 یفقط يک توصيف خود به خودی از يک غريزه" اعتصاب کننده " برای اين که اگر هر

ی می انجامد، نبوده،  طبقاتی، که ناگزير به انقالب اجتماعیقدرتمند طبقاتی و از مبارزه
آن گاه حزب ما،  يک بار به تمام موجوديت ... بلکه يک توصيف آگاهانه از آن جريان بود

  )ـ  مترجم" جامعه بورژوازی خاتمه می داد
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 طبقاتی وتصادمات یطور که می بينيد، به نظر لنين، حتی مبارزه همان
ى ، به طور ناگزير طبقهه نمی تواند سوسيال دمکراتيک ناميده شوندک ىاطبقاتی
  .را به سوی انقالب اجتماعی می کشد کارگر

از اکثريت را بشنويد، اين اگر عالقمند هستيد که نظر نمايندگان ديگری 
 حزب ی در دومين کنگره، ) GORIN( چه يکی از آنان، رفيق گورين است آن

  :گفت 
  

 گونه خواهده  اگر پرولتاريا به حال خود رها شود، موقعيت چ» 
 ،رف انقالب بورژوازی وجود داشتـُ آن موقعيتی که در شهبود؟ شبي

معهذا . لمی نداشتندانقالبيون بورژوازی ايدئولوژی ع. خواهد بود
پرولتاريا، البته، در درازمدت، حتی . وجود آمده سيستم بورژوازی ب

 اما اين ا، درجهت انقالب اجتماعی کار خواهد کرد،هبدون ايدئولوگ
پرولتاريا به طور غريزی به . خواهد دادغريزی انجام طوره کار را ب

.  داشتولی تئوری سوسياليستی نخواهد. سوسياليسم عمل خواهد کرد
  ٢٧«. خواهد بود پرمشقت تراين پروسه فقط آهسته و 

  
  .توضيح بيشتر زائد است

بدون  کارگرى کارگر، جنبش طبقهى طبقهخود به خودی بنابراين جنبش 
، به طور ناگزير از محتوی تهی خواهد گشت و ماهيت  سوسياليسم
ژوائی سر ی بورژاين جنبش در مقابل ايدئولو.  به خود می گيردستیتريديونيوني

آيا می توان از اين موضوع بدين نتيجه رسيد که سوسياليسم همه . آوردی فرود م
 اين را می هاليستآفقط ايده!  البته خير کارگرهيچ؟ى چيز است و جنبش طبقه

کارگررا ى  دور، تکامل اقتصادی به طور ناگزير طبقهیروزی در آينده. گويند
 آن را مجبور خواهد کرد که تمام ًانتيجتبه انقالب اجتماعی خواهد کشاند و 

نکته اين است که اين مسيری .  ايدئولوژی بورژوائی قطع کندارتباطش را با
  .طوالنی و پرمشقت می باشد

، ) علمی داشته باشدیهر چقدر هم که پايه( از طرف ديگر سوسياليسم 
، باز يک عبارت تو خالی باقی مانده و مفهومش را رکارگى بدون جنبش طبقه

 فوق برسيم که جنبش یآيا می توانيم از اين موضوع، به نتيجه. ز دست می دهدا
 کاذب که هایفقط مارکسيست! همه چيز است و سوسياليسم هيچ؟ البته خير

                                                 
١٢٩ ـ صورت جلسه دومين کنگره حزب، ص ٢٧  
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 خود به ٢٨برای آگاهی قائل نيستند، با پناه بردن به اين مسئله که آگاهی هيچی 
. ه را پيشنهاد می کندوجود می آيد، اين راه  حيات اجتماعی بیوسيلهه خود ب

وسيله از  کارگر در آميخته شود و بدينى سوسياليسم می تواند با جنبش طبقه
  .را تبديل گردد ُبیيک عبارت توخالی به يک اسلحه

  نتيجه ؟ 
 آميخته شود، بايد با سوسياليسم در کارگرى که جنبش طبقه نتيجه اين

وسيله  ادغام شده و بدين تئوريک بايد در يک واحد یعلمی و انديشه ایهتفعالي
سوسيال " چرا که .  کارگر ماهيتی سوسيال دمکراتيک بدهدىبه جنبش طبقه

 سپس سوسياليسم ٢٩" کارگربا سوسياليسم استى  ترکيب جنبش طبقهدموکراسی
ای کارگران از يک عبارت هکارگر، در دستى در آميخته شده با جنبش طبقه

گاه جنبش خود به خودی، که  آن. توخالی به يک نيروی مهيب تبديل خواهد شد
به سرعت در راه راستين به سوی . ستابه جنبش سوسيال دمکراتيک تبديل شده

  .نظام سوسياليسم حرکت خواهد کرد
   روسيه چيست ؟ ماچه بايد بکنيم ؟دموکراسیپس رسالت سوسيال 

، اين است که جنبش خود به دموکراسیيال  سوسی ما، يعنی وظيفهیوظيفه
ير سوسيال کارگر را از مسير تنگ تريديونيونيستی به مسى خودی طبقه

 به درون ٣٠ ما اين است که آگاهی سوسياليستی رایوظيفه. دمکراتيک بکشانيم
را دريک حزب  کارگرى  طبقهیوارد کنيم و نيروهای پيشرواين جنبش 

 ما اين است که هميشه در رأس جنبش باشيم و به یوظيفه. متحد سازيم، متمرکز
 که از ،"دوست "  آنهائی ـ چه دشمن باشند، چه یتگی ناپذيری با همهطورخس

  . مبارزه کنيم ،انجام يافتن اين وظيفه ممانعت می کنند
  . به طور کلی، اين چنين است" اکثريت " موضع 

آنها . يدآخوش نمی" اقليت " به مذاق " اکثريت " موضع اتخاذ شده توسط 
 اساسًا" که اين موضع  است، و اين" غير مارکسيستی"می گويند اين موضع 

اما آقايان بسيار ارجمند، کجا، چه موقع، در چه ! با مارکسيسم است" متضاد 
 می گويند مقاالت ما را بخوانيد،  اين موضع غير مارکسيستی است؟ی اسياره

  . بسيار خوب بيائيد اين مقاالت را بخوانيم. متقاعد خواهيد شد که حق با ماست

                                                 
) مترجم (  ـ ترجمه آزاد ٢٨  
  ٩٤ ـ برنامه ارفورت، منتشره از طرف کميته مرکزی ص ٢٩

 ٣٠ ـ ک  مارکس وانگلس تدوين نمودند.
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 رجوع [" يک حزب چيست؟ " ی داريم تحت عنوان امقالهدر جلويمان 
   موسوم به   " قد تمن "] ٦شماره  )  MOGZAURI( موگزوری یشود به نشريه

  حزب را به چه چيزی متهم می سازد؟" اکثريت "،.ن. آ
  

خود را به عنوان رهبری حزب اعالم " )... اکثريت ( " آنها » 
و اغلب ...ه آنها گردن بگذارندو از ديگران می خواهند ب... می کنند

به . ای تازه اختراع می کنندهبرای توجيه رفتارشان حتی تئوری
که زحمتکشان نمی توانند با سعی و کوشش  عنوان مثال، از قبيل اين

  ٣٢«...، وغيره)تأکيد از من .( ٣١را فرا گيرند "  واال یهالآايده" خود 
  

هائی را پيش می کشد ىئورچنين ت" اکثريت"اکنون سئوال اين است که آيا 
 یبرعکس رفيق لنين، نماينده! درهيچ جاو ! هرگز  ؟ستاو يا هرگز پيش کشيده

 کارگرخيلی به آسانی ى، خيلی قاطعانه می گويد که طبقه"اکثريت"ايدئولوژيک 
که خيلی آسان سوسياليسم را فرا   و اينفرامی گيرد،را "  واال هایلآايده" 

  :گوش کنيد.،ميگيرد
  

به سوی خود به خودی  کارگر به طورى طبقه:  ميگوينداغلب»
اين گفته به اين معنی که تئوری سوسياليستی علل . سوسياليسم می رود
 کارگر را ازهر تئوری ديگر عميق تر و صحيح ىسيه روزی طبقه

به سهولت آن رافرا تر تعيين می نمايد و به همه جهت کارگران 
   ٣٣«، کامال حقيقت دارد ميگيرند

  
" ای واال هلآايده" ، کارگران "اکثريت " طور که می بينيد، به نظر  انهم

  .را که سوسياليسم ناميده می شود، به آسانی فرا می گيرند
غريبش را از " استکشاف" گردد، اودر پی چه چيزی می . ن. بنابراين آ

چيز . ن.  آ،ما" منتقد "  عزيز، نکته اين است که ی خواننده کجا بيرون آورده؟
 را در "چه بايد کرد؟" او، آن بخشی از . ستا کامال متفاوتی در نظر داشته

نظرگرفته، که لنين در آن از تدوين تئوری سوسياليسم صحبت می کند، يعنی 

                                                 
آمده "        zu eigen machen "  ودرآلمانی  "   assimilate"   ــ   درمتن انگليسی٣١
  ) مترجم( است
  ٧١، ص ٦ ـ نشريه موگزوری، شماره ٣٢
  ) ٢٩٤ص ..." آثار ( " ٢٩ص " چه بايد کرد ؟ "  ـ لنين ٣٣
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 نمی تواندای خود ه کارگر از طريق کوششىجائی که او می گويد که طبقه
نين چيزی ولی شما خواهيد پرسيد چگونه چ.  کند تدوينسوساليسم علمی را

تدوين تئوری سوسياليسم يک چيز است و فرا : ممکن است؟ و خواهند گفت
           فراگرفتنسخنان لنين را که در مورد. ن.چرا آ. گرفتن آن چيز ديگری

 عزيز، حق ی فراموش ميکند؟ شما خواننده،ای واال بسيار روشن استهلآايده
        دن است چه کارديگری بو" منتقد " که اين قدر مشتاق . ن.، ولی آدداري

       را به نمايش ی امی توانست بکند؟ درست فکر کنيد او چه عمل متهورانه
آن را به مخالف خود . را سر خود اختراع می کند" تئوری " او يک . ميگذارد

 تصورات خويش را زير ضربات پی درپی خود ىگاه نتيجه نسبت می دهد، و آن
در هر صورت، هيچ شکی نيست ! م اسمش انتقاد استبفرمائيد، اين ه. می گيرد

لنين " چه بايد کرد؟ " نمی تواند با سعی وکوشش خود به فراگيری کتاب . ن.که آ
  . نائل آيد

می نامد را بررسی " سوسيال دمکرات " ی که خود را احال بگذاريد نشريه
" مکراتسوسيال د" رجوع شود به " ( اکثريت يا اقليت ؟ " مؤلف مقاله . کنيم

  چه می گويد؟ ) ١شماره 
 فوق، در حالی که بادی به غبغب انداخته و سينه را سپر ی مقالهینويسنده

 تکامل »: ، با سر وصدای فراوان، به لنين به خاطر ابراز اين نظر کهستاکرده
کارگر نه به ى جنبش طبقه) است " خود به خودی" منظور وی ( طبيعی 

.  حمله می کند،٣٤«.بورژوازی منجر می شودسوسياليسم بلکه به ايدئولوژی 
کارگر، ى  طبقهخود به خودی ما درک نمی کند که جنبش یآشکارا، نويسنده

و  ،)بگذار نويسنده ثابت کند که اين طور نيست ( جنبشی است بدون سوسياليسم 
 جنبشی به طور اجتناب ناپذيری تسليم ايدئولوژی تريديونيونيستی چنينکه  اين

يعنی (  زيرا که وقتی اولی ٣٥رود  شود، و به طرف آن میبورژوائی می
              غايب است، به طور ناگزير دومی )  ايدئولوژی سوسياليسم ـ مترجم

ظاهر می شود و جای آن را اشغال می کند ) ايدوئولوژی بورژوازی ـ مترجم ( 
ولی در . گويدبله، اين دقيقًا آن چيزی است که لنين می !) خالف آن راثابت کند (

کارگر است ى  جنبش طبقهی ديگری را که مشخصه٣٦ عين حال او جاذبيت
جاذبيت به سوی سوسياليسم، جاذبيتی که فقط به طور موقت . فراموش نمی کند

                                                 
١٤ ص ١شماره " سوسيال دمکرات  " ی ـ نشريه٣٤  

 Neigt zu ihr hin و درآلمانی"  Gravitates towards it ـ درمتن انگليسی٣٥ "  
ترجمه ...و " به طرف آن جذب می شود " ، " به طرف آن می رود" که درفارسی 

) مترجم (ت ساشده  
)مترجم " ( Hinneigung  "وآلمانی "  gravitation " ـ انگليسی ٣٦   
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لنين . ستا توسط جاذبيت به سوی ايدئولوژی بورژوائی تحت الشعاع قرارگرفته
   :قاطعانه می گويد که

  
به خودی به سوی سوسياليسم جذب  به طور خود کارگرى طبقه»
   ٣٧«.می شود

  
ی است که س سوسيال دمکرایو او به درستی اظهار می دارد که وظيفه

تسريع "  هااکونوميست"جذابيت را، منجمله از طريق مبارزه با اين پيروزی 
 خود نقل یمحترم، چرا اين سخنان لنين را در مقاله" منتقد " پس، . نمايد
 همان لنين بيان نشده بودند؟ به اين خاطر که به یه وسيلهد؟ مگر اينها بينکرد

  طور نيست؟  آيا اين. نفع شما نبود
  :نويسنده ادامه می دهد

  
، )تأکيد ازمن ( کارگر به سبب موقعيتش ... به نظر لنين» 

  ٣٨«....بيشتريک بورژواست تا يک سوسياليست 
  

ه هم انتظار قدر احمقانه است که من حتی از اين نويسند  اين حرف آن
 کارگر صحبت می کند؟ آيا او می گويد که کارگر به موقعيت آيا لنين از  !نداشتم
، يک بورژواست؟ چه کسی بجز يک ابله می تواند بگويد که موقعيتش سبب 

کارگری که صاحب هيچ ابزار .  يک بورژواستموقعيتشکارگر به سبب 
چه که  آن! کند؟ خيرتوليدی نيست و از طريق فروش نيروی کارش زندگی می 

نکته اين است که من به سبب موقعيت . لنين می گويد حرفيست کامأل متفاوت
خود می توانم يک پرولتر باشم ونه يک بورژوا، اما در عين حال می توانم به 

، در مقابل ايدئولوژی بورژوائی سر فرود نتيجتًاموقعيت خود ناآگاه باشم و 
کارگر صدق می کند و اين ى تيب درمورد طبقهدقيقًا به اين تراين امر . آورم

  .کامأل به معنای چيز ديگری است
  پرتاب کردن عبارات توخالی به اطرافیبه طور کلی اين نويسنده شيفته

بدين ترتيب ! است، و او اين عبارات را بدون اين که فکر کند شليک می نمايد
 لنينيسم اساسأ متناقض" که، به طورمثال، نويسنده سرسختانه تکرار می کند که 

                                                 
)  ٢٩٤ص ..." آثار( " ٢٩ص " چه بايد کرد؟ "  ـ لنين ـ ٣٧  
  ١٤ ص ١شماره " سوسيال دمکرات "  ـ نشريه ٣٨
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 او ،"عقيده " او اين را تکرار کرده ودرک نمی کند که اين  ."با مارکسيسم است 
          بگذاريد برای يک لحظه اين حرف او را که لنينيسم .را به کجا می کشاند

از آن  اما درپی آن چيست؟ . را باور کنيم" اساسأ متناقض با مارکسيسم است " 
 ايسکرا را ،لنينيسم به همراه خود: "  نتايجی به شرح زير شود؟ می ایچه نتيجه

 ايسکرا نتيجتًاـ  ـ نويسنده اين را منکر نمی شود"  داشت ) "  ايسکرای قديمی (
 حزب ـ اکثريت یدومين کنگره". اساسأ متناقض با مارکسيسم است " نيز 

سميت  رأی ـ ايسکرا را به عنوان ارگان مرکزی حزب به ر٣٥کنگره، با 
 اين کنگره، برنامه و نتيجتًا ٣٩شناخت و از خدمات آن تمجيد فراوان نمود، 

مضحک است، مگر ...است "اساسأ متناقض با مارکسيسم " يش نيز  هاتاکتيک
   عزيز؟ینه، خواننده

به نظر لنين جنبش خود به خودی : " اما با وجود اين، نويسنده ادامه می دهد
ه آری، ب".  با بورژوازی حرکت می کند به سمت در آميختنکارگرى طبقه

 ما، بدون شک به سمت درآميختن با حماقت در حرکت ىراستی که اين نويسنده
  .است و امر خوبی می بود اگر او از اين مسيرمنحرف می شد

" منتقد ." بگذاريد به مارکسيسم برگرديم. را رها کنيم" منتقد " اما بگذاريد 
و " اکثريت  " ید که موضعی که به وسيلهمحترم ما سرسختانه تکرار ميکن

به اين دليل که، او .  آن لنين اتخاذ شده اساسأ متناقض با مارکسيسم استینماينده
چه لنين مدافعش هست           می گويد کائوتسکی، مارکس و انگلس خالف آن

  !بيائيد ببينيم ! آيا بدين گونه است! می گويند
       ش ا ارفورتی کائوتسکی در برنامه.ک"نويسنده ما را مطلع می سازد که 

  :می نويسد
  

 اين هایکه کوشش ٤٠قدر آشتی ناپذيرند  منافع پرولتاريا و بورژوازی آن »
هم در آميزند ـ در  دو طبقه، برای هيچ دوره کم يا بيش طوالنی نمی توانند با

ى  توليد سرمايه داری در آن غالب است، شرکت طبقهیهرکشوری که شيوه
کارگر از احزاب بورژوازی و ى جدائی طبقه دير يا زودر در سياست،کارگ

  .« مستقل می انجامدحزب کارگری ايجاد يک 
  

                                                 
 مراجعه کنيد ودر همان جا رجوع ١٤٧ دوم حزب، ص ی کنگرهی ـ به صورت جلسه٣٩

که در آن از ايسکرا به عنوان مدافع راستين اصول سوسيال دمکراتيسم  یاکنيد به مصوبه
. ستاه شدهنام برد  

Sind... zugegensätzlicher Natur مترجم  آلمانی"   are..... antagonistic ـ انگليسی٤٠ "  
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اما از اين چه منتج می شود؟ فقط اين که منافع بورژوازی و پرولتاريا 
پرولتاريا از بورژوازی جدا       " دير يا زود " آشتی ناپذير هستند، و اين که 

حزب يک : به ياد داشته باشيد.(  مستقل ايجاد کند کارگریحزبمی شود تا يک 
نويسنده می پندارد که در )  کارگر سوسيال دمکراتيکاما نه يک حزب کارگری 

 دير يا زوداما لنين می گويد که پرولتاريا . اينجا کائوتسکی با لنين موافق نيست
انجام خواهد نه تنها از بورژوازی جدا می شود، بلکه انقالب اجتماعی را به 

ى  او اضافه می کند که وظيفه٤١رساند، يعنی بورژوازی را بر خواهد انداخت
 انجام تر سريع اين است که بکوشد تا انقالب اجتماعی هرچه دموکراسیسوسيال 

 و نه به طور خود به خودی و آگاهانهآری .  انجام پذيردآگاهانهگيرد و اين که 
  .نويسد اين آگاهی است که لنين می یدر باره
که  جائی در: ....به نقل قول از کتاب کائوتسکی ادامه می دهد" منتقد " 
ست، اگر حزب از همان ا  ايجاد يک حزب مستقل کارگری فرا رسيدهیمرحله

 دليل هبايستی، ب آغاز نخستين مرحله ملهم از گرايشات سوسياليستی نباشد، می
 حزب در دراز مدت بايد به :الزام طبيعی ـ دير يا زود آن گرايشات را کسب کند

   ٤٢ تبديل گردددموکراسیسوسيال کارگری، يعنی به  سوسياليستی حزب
 به اين مفهوم که حزب کارگر گرايشات اين به چه معنائی است ؟ فقط

! ولی آيا لنين اين را انکارميکند؟ به هيج وجه . سوسياليستی کسب خواهد کرد
کارگر ى  کارگری، بلکه کل طبقهلنين صريحأ ابراز می دارد که نه تنها حزب

سوسيال  " یمالت که ما از نشريهه پس اين م٤٣وسياليسم را کسب می کندس
ی او قهرمان دروغ گوی آن می شنويم چيست؟ اين مهمالت چه فايده" دمکرات 

صدای زنگی را شنيد اما نمی دانست از کجا  : دارند؟ مثلی است که می گويند
  .ستااست که برای نويسنده گيج ما رخ داده آن چيزی دقيقًااين . می آيد

ی با لنين اختالف اطور که می بينيد، کائوتسکی در اين نکته ذره همان
  .لکن تمام اينها، با وضوحی استثنائی بی خردی نويسنده را آشکارمی کند. ندارد

 اتخاذ شده" اکثريت  " یوسيلهه آيا کائوتسکی در پشتيبانی از موضعی که ب
چه او در يکی از مقاالت درخشانش که در   اين است آن گويد؟سخنی می ست ا

 اتريش را تجزيه وتحليل می کند، دموکراسی سوسياليسم یآن طرح برنامه
  : مينويسد 

                                                 
ص ..." آثار (" ٥٣ص "  ـ رجوع  کنيد  به  لنين  ـ  يک  گام  به پيش ، دو گام به پس ٤١

   )   ٦٠٣ ــ ٦٠٤ 
١٥، ص ١شماره " سوسيال دمکرات  " ی ـ نشريه٤٢  

) ٢٩٤ص ..." آثار ( " ٢٩ـ ص " چه بايد کرد؟"  ـ لنين ٤٣  
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تصور ) پيروان برنشتاين (  بسياری از ناقدان رويزيونيست ما »
 ست که تکامل اقتصادی وامی کنند که گويا مارکس مدعی بوده

 مستقيمًا نه تنها شرايط توليد سوسياليستی بلکه  طبقاتییمبارزه
وجود ه به لزوم آن را هم ب) کائوتسکی است . از ک تأکيد( معرفت 
اين است که اين ناقدين اعتراض می کنند که چطور کشور . می آورد

يش از همه از بتراست،  انگليس، که سرمايه داری در آن از همه کامل
ممکن ) مربوط به اتريش ( طرح از روی اين . اين معرفت دوراست

 اتريش هم ی برنامهیاست چنين تصور کرد که کميسيون تنظيم کننده
هر قدرتکامل : " در اين طرح گفته می شود. شريک است...با اين نظر

قدرهم پرولتاريا  سرمايه داری برکميت پرولتاريا می افزايد همان
مايه داری بر ضد سرکه ناگزير می گردد و امکان حاصل می نمايد 

که سوسياليسم ممکن " پرولتاريا رفته رفته درک ميکند . مبارزه کند
وقت به  ل شويم، آنئی قااهرگاه چنين رابطه. بوده و ضروری است

 ى ناگزير و مستقيم مبارزهی می آيد که معرفت سوسياليستی نتيجهنظر
 صحيح نيستکه اين به هيچ وجه  و حال آن. طبقاتی پرولتارياست

 معلومات عميق علمی یفقط برنامهت سوسياليستی کنونی معرف...
 روشنفکران حامل علم هم پرولتاريا نبوده بلکه... ميتواند پايدارگردد

سوسياليسم . هستند) کائوتسکی است .تکيه کلمات از ک( بورژوازی 
و به توسط آنها به پيداشده کنونی نيز درمغز افرادی از اين قشر 

ند منتقل می گردد اکامل فکری خود برجستهپرولتارهائی که از حيث ت
.  طبقاتی پرولتاريا وارد می نمايندیدر مبارزه...و آنها سپس آن را 

 خارج، داخلست که از اطريق معرفت سوسياليستی چيزی  بدين
نه يک چيز خود به خودی که از اين  ، شده طبقاتی پرولتاريایمبارزه

 ی بوده که در برنامهمطابق همين اصل هم .ناشی شده باشدمبارزه 
گفته شده ی ا کامأل منصفانه به طور]١٠[  )HEINFELD( قديمی هاينفلد

 معرفت عبارت از اين است که دموکراسی سوسيال یکه وظيفه بود
در ذهن  ف وی رائوظا  نسبت به معرفتموقعيت پرولتاريا ونسبت به 

   «  )٤٥، ٤٤(. پرولتاريا وارد سازد
                                                 

: توضيح مترجم آثار لنين " ( ذهن پرولتاريا را از آن پر کند :"  ـ ترجمه تحت اللفظی ٤٤
)مترجم ) (٢٩١ص ..." آثار"   

Neue zeit دوره ١٩٠١ـ ١٩٠٢، سال ) نويه تسايت " (عصر جديد "  ـ روزنامه ٤٥   
.٧٩، ص ٣بيستم شماره   

  ست، انقل کرده" يد کرد؟ چه با"  درخشان کائوتسکی را دریلنين اين بخش از مقاله
). مترجم٢٨٩ـ ٢٩١ص ..." آثار ( " ٢٩ص   
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 اين ی لنين دربارهیای مشابهی را که به وسيلههه عزيز، آيا انديشیخواننده

 ی آيا موضع معروفی را که به وسيله؟ مسئله بيان شده بود به خاطر نمی آوريد
و " تفليسی کميته"  چرا   به خاطر نمی آوريد؟،ستااتخاذ شده" اکثريت "

ارجمند " منتقد" حقيقت را پنهان می کنند؟ چرا" سوسيال دمکرات" آن ینشريه
مالت جاز کائوتسکی صحبت می کند، از نقل کردند اين مانی که ما، ز

اين آقايان بسيار ارجمند سعی درفريب چه کسانی  کائوتسکی خودداری کرد؟ 
 آيا به اين دليل نيست  شان را خوار می شمرند؟ قدر خوانندگان دارند؟ چرا اين

فکر می کنند از حقيقت وحشت دارند، خود را از حقيقت پنهان می کنند و ... که 
 اينها مثل کبکی رفتار می کنند که سرش  که حقيقت را نيز می توان پنهان کرد؟

  !کس نمی تواند اورا ببيند را در برف پنهان کرده و تصور می نمايد که هيچ
  .ليکن اينها خود را همانند آن کبک گول می زنند

ين آگاهی ست و اگر اای علمی تکامل يافتهااگر آگاهی سوسياليستی برپايه
کارگر ى  به جنبش طبقه٤٦ دموکراسیسوسيال ای ه کوششیاز خارج به وسيله

ى ست ـ واضح است که تمام اينها از اين رو اتفاق می افتد که طبقهاوارد شده
ماند، نمی تواندعلم را به جلو برده و بکارگر باقی ى يک طبقهکه  کارگر، مادامی

 او هم کمبود ؛ به دست آوردای خوده کوششیسوسياليسم علمی را به وسيله
  .زمان و هم کمبود استطاعت آنرا دارد

  :اش می نويسد"  ارفورتیبرنامه" چه کائوتسکی در  اين است آن
  

پرولتاريا در بهترين حد خود می تواند قسمتی از دانشی را  ...»
 ست کسب کرده وا وازی به دست آمدهای بورژه آموختهیکه به وسيله

که او يک  ازهای خود وفق دهد، ليکن مادامیآن را با عينيات وني
 علم مستقيمًافراغت و استطاعت آن را دارد که  پرولترباقی بماند کمبود

ست ای حدودی که توسط روشنفکران بورژوازی رسيدهارا به ور
از اين رو سوسياليسم خود به خودی کارگری می بايست تمام . ببرد

  « ٤٨ را در برداشته باشد٤٧عالئم اوتوپيسم
  ) اتوپيسم يک تئوری نادرست وغير علمی است ( 

                                                 
  ـ و نه فقط توسط روشنفکران سوسيال دمکرات٤٦

مترجم " (   UTOMISMUS "، وآلمانی "  UTOPIANISM " ـ انگليسی ٤٧  
  ٩٣تشره از طرف کميته مرکزی ، ص من" برنامه ارفورت "  ـ٤٨ـ 
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کائوتسکی ادامه می دهد که اين نوع سوسياليسم اوتوپيستی اغلب ماهيت 
  آنارشيستی پيدا می کند، لکن

  
که معروف است، در هر جا که جنبش آنارشيستی  چنان ... »

 در توده نفوذ ًاواقع) کائوتسکی . مقصود اوتوپيسم پرولتری است ـ ک(
ست، همواره، دير يا زود، ا  گشتهيلو به يک جنبش طبقاتی تبدکرده 

، با تبديل شدن به محدودترين نوع يک عليرغم راديکاليسم ظاهريش
  « ٤٩ .ستا ی خالص پايان پذيرفتهونيستجنبش تريديوني

  
کارگر با سوسياليسم علمی ترکيب ى به عبارت ديگر، اگر جنبش طبقه

" سم محدودتريديونيوني "یی شده،خصيصه از محتوی تهنگردد به طور ناگزير،
  . فرود می آوردستی سردر مقابل ايدئولوژی تريديونيوني کسب می کند و نتيجتًا

لکن اين . " او زوزه می کشد" سوسيال دمکرات  " ینشريه ما و" منتقد " 
       ! " کردن از قشر روشنفکر است به معنی ناچيز انگاشتن کارگران و تمجيد

را مانند  آنها پرولتاريا !بينوا" سوسيال دمکرات  " ینشريه! یيچارهب"  منتقد" 
ند که نبايد حقيقت را به او گفت، که همواره ريک زن جوان بوالهوس می انگا

ما معتقديم ! خير، آقايان بسيار ارجمند! می بايست تعريفش کرد تا اين که نگريزد
ما .  نشان خواهد داد،کنيدچه که شما فکر می  که پرولتاريا ثباتی بيشتر از آن

. پرولتاريا ثباتی بيشتر از آن چه که شما فکر ميکنيد، نشان خواهد داد معتقديم که
آدم چه می تواند به شما ....درموردشما!  او از حقيقت نمی هراسدما معتقديم که 

يد که از حقيقت می هراسيد و، درمقاله تان، ابگويد؟ حتی همين اکنون نشان داده
  ...ندگان نگفتيد که نظرات واقعی کائوتسکی چيستبه خوان

 عبارتی توخالی مثل کارگرى بدون جنبش طبقهبنابراين سوسياليسم علمی 
  .باد هواست

 سرگشتگی بی هدف بدون سوسياليسم کارگر ى از طرف ديگر جنبش طبقه
    تريديونيونيستی می باشد که، البته باالخره يک زمانی، به انقالب اجتماعی 

  .انجامد، ولی به بهای درد و مشقت طوالنی می 
   !کارگرمی بايست با سوسياليسم در آميزدى نتيجه ؟ جنبش طبقه

  ٥٠« کارگر با سوسياليسم استى جنبش طبقهترکيب  دموکراسی سوسيال »
                                                 

٩٤ ـ همانجا، ص ٥٩  
٩٤ص " رت برنامه ارفو"  ـ ٥٠  
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  .اين چيزی است که تئوريسين مارکسيسی، کائوتسکی، می گويد
ما . همين را می گويند" ثريتاک" و ) ايسکرای قديم ( يم که ايسکرا اما ديده

  .ستا يم که رفيق لنين موضع همانندی اتخاذ کردهاديده
  ست ا موضع مارکسيستی استواری اتخاذ نموده" اکثريت" بنابراين 

موضع غير " تمجيد قشرروشنفکر"، "تحقيرکارگران"وضوح، ه ب
 منشويک با اين همه دست" منتقدان"و درهای مشابهی که ، مارکسيستی اکثريت

" تفليس هایمنشويک"بازی پرتاب می کنند، چيزی جز اوراد و اوهام  ودل
   .نيست

 ىکميته" تفليس " اقليت" از طرف ديگر، خواهيم ديد که در واقع، اين 
اساسأ متناقض با "آن هستند که " سوسيال دمکرات"ى و نشريه" تفليس

ر حال د.  به اين موضوع خواهيم پرداختبعدًالکن . می باشند" مارکسيسم
  : حاضر، توجه خود رابه موضوع ذيل معطوف می داريم

  
درپشتيبانی از سخنانش " اکثريت يا اقليت "یمؤلف مقاله» 

 مفروض از یتئوريسين هرطبقه"  : را نقل می کند) ؟(کلمات مارکس
خودش در پراتيک  ىاز آن طبقهکه پيش  ميرسد یاراه تئوری به نتيجه

  «٥١ .ستا  آن رسيدهدر
  

يا نويسنده زبان گرجی نمی داند، يا يک اشتباه . ل خارج نيستاز دو حا
 آن درکه پيش از آن " هيچ شخص با سوادی نمی نويسد . چاپی موجود است

 به آن رسيده پيش از آن که  ": به طور صحيح می توان گفت."ستارسيده
اگر نويسنده دومين . "در حال رسيدن به آن استپيش از آن که  " يا ، "ستا

پس من  )." درحال رسيدن به آن استپيش از آنکه "(  را در نظرداشته مورد
بايست اظهار کنم که او از مارکس اشتباه نقل می کند، مارکس چنين چيزی  می

ست، پس عبارتی که او ا  را در نظر داشته اولاگر نويسنده فرمول. نگفته است
 مفروض از راه یتئوريسين هرطبقه: " می بايست به قرارذيل می بود نقل کرده

در پراتيک به آن  خودش ،يش از آن طبقهپی می رسد که اتئوری به نتيجه
از آنجا که مارکس وانگلس از راه تئوری به اين  به عبارت ديگر، "ستارسيده

؛ اری و بنای سوسياليسم اجتناب ناپذير استدنتيجه رسيدند که اضمحالل سرمايه
 رد پراتيکاری را درد آن سرمايهاين مستلزم آن است که پرولتاريا پيش از

                                                 
١٥ ص ١شماره " سوسيال دمکرات "  ـ ٥١  
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 سوسياليستی، یاری را داغان کرده وبه جای آن شيوهد سرمايهپيش از آنکرده، 
  .ست ازندگی را بنا نهاده

 کاذب ما چقدر های می داند که مارکسيست کسیچه! بيچاره مارکس
  امربوط ديگر به او نسبت خواهند داد؟ نای هحرف

چه که او در  را بيان داشت؟ اين است آنمارکس اين مطلب " لکن آيا واقعأ 
  :ستا واقع گفته

در " ....خرده بورژوازی هستندى ئی که نمايندههاتئوريسين »  
 که منافع مادی ئی رانده می شوندهاتئوری، به همان مسائل و راه حل

درعمل به ) خرده بورژوازی را ـ مترجم ( و موقعيت اجتماعی، او را
 نمايندگان یت که به طور کلی رابطهبدين گونه اس.آن می کشاند

  ٥٢ «.ش هستندای که آنها نمايندهاسياسی وادبی يک طبقه وطبقه
   

، اين "ستا پيش از آن در آن رسيده"چنان که می بينيد، مارکس نمی گويد 
  .ستا ارجمند اختراع شده "منتقد  "یبه وسيله" فيلسوفانه " کلمات 

  .امأل متفاوتی می باشددرنتيجه جمالت خود مارکس دارای مفهوم ک
ی را ارائه می دهد؟ مارکس ا فوق، مارکس چه ايدهی نقل شدهیملهجدر

ايده (  آرمانی نمی تواندمفروض ى که تئوريسين يک طبقه فقط اين را می گويد
فقط فريند، و اين که او ارا که عناصر آن در زندگی وجود نداشته باشد، بي) آلی 

       آن از راه تئوری آرمانیى رده و برپايهک مشخص می تواند عناصر آتيه را
تفاوت . مفروض از راه پراتيک به آن ميرسدى  که طبقهفريندا بيرا) لی آايده( 

ى اين است که تئوريسين در پيشاپيش طبقه در حرکت است و قبل از طبقه نطفه
  "رسيدن به چيزی از راه تئوری" چه از  آينده را مشخص می کند، اين است آن

  .ور استمنظ
  : چه که مارکس وانگلس در مانيفست می گويند توجه کنيم به آن

 از يک طرف، از ٥٣ ) هايعنی سوسيال دمکرات( ها بنابراين کمونيست» 
کارگر ى  طبقهبزحنقطه نظر پراتيک پيشرفته ترين و استوارترين بخش از 

  و از٥٤به جلو ميراندای ديگر را هبخش اممتهرکشوری هستند يا بخشی که 
                                                 

 دوم حزب ی کنگرهی دردسترس نيست، به صورت جلسه]١١[" برومر١٨"  ـ اگر ٥٢
  . رجوع کنيد،ستا که در آن اين کلمات مارکس نقل شده١١١ص 
)مترجم (  ـ توضيح از استالين ٥٣  
  )مترجم ( تأکيد از استالين است هم جا  ـ ٥٤
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 مسير راه ، شرايط و  درک روشنطرف ديگر، از نقطه نظر تئوری، امتياز
  " عظيم پرولتاريا دارد یبر توده   نهائی جنبش پرولتاريا راکلینتايج 

 عظيم یتوده"از آنها به مراتب " به جلو می رانند"ا هآری، ايدئولوگ
ه جلو ا بهايدئولوگ. و تمام نکته در همين است فراتر می روند" پرولتاريا
دقيقًا به همين دليل است که اين ايده، آگاهی سوسياليستی، از چنين  ميرانند و

  .ارزش عظيمی برای جنبش برخوردار است
که به اکثريت حمله می کنيد؟ پس به  به اين دليل استارجمند، آيا " منتقد " 

ش ابه موضع مارکسيستی" اکثريت"مارکسيسم بگوئيد خداحافظ و بدانيد که 
  . می کندافتخار

 موقعيت انگلس را ،از بسياری از جهات در اين مورد" اکثريت"موقعيت 
 ،که شعور ا اظهار می داشتندهايده آليست.  به خاطر می آورد٩٠ یدر دهه

به نظر آنها آگاهی اجتماعی زير بنائی است که بر . منشاء حيات اجتماعی است
  .را ايده آليست می ناميدندبدين جهت آنان . ستا  آن حيات اجتماع بنا شدهیپايه

ه از آسمان فرود نمی آيد، بلکه از خود حيات ب بايد اثبات می شد که شعور
  .ستا آمده وجود

  اين تکليف راانه تاريخ وارد شدند وشکوهمندیمارکس وانگلس به عرصه
 نمودند که حيات اجتماعی منشاء شعور است و اين تباآنها ث. به اتمام رسانيدند

 آن آگاهی اجتماعی بنا ی حيات اجتماعی زيربنائی است که برپايه،که بنابراين
 آليسم را حفر کردند و راه را برای بدين طريق آنها گور ايده. ستا شده

  .ماترياليسم هموار کردند
 ،ا اين را بدين معنی تفسير کردند که آگاهیهبرخی از شبه مارکسيست

  . ا، از اهميت کمی برخوردارندهايده
  .ا بايد به اثبات می رسيده ايدهاهميت عظيم

تأکيد  ) ١٨٩١ـ ١٨٩٤( ايش هو از اين رو انگلس به پيش آمد و در نامه
ا از آسمان فرود نمی آيد بلکه توسط خود هکه گرچه صحيح است که ايده نمود

با اين حال شعور همين که متولد شد اهميت عظيمی را . حيات توليد می شوند
ا را متحد کرده، متشکل می کنند و برحيات هچرا که انسان. کسب می کند

شعور در تحول که   تأثير می گذارند و اين،وجود آوردهه  که آنها را ب،اجتماعی
  .تاريخ از اهميت عظيمی برخوردار است

اين مارکسيسم نيست بلکه  ":که ايش فرياد بر آوردندهبرنشتاين و همانند
  ....دندا فقط خنديهمارکسيست". خيانت به مارکسيسم است
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ا ـ آنها مدعی بودند ه ـ اکونوميست،ائی در روسيههبودند نيمه مارکسيست
 می آيند پس آگاهی وجوده  حيات اجتماعی بیا به وسيلههاز آنجا که ايده

  .کارگراز اهميت کوچکی برخوردار استى سوسياليستی برای جنبش طبقه
ارگر از کى بايد اثبات می شده که آگاهی سوسياليستی برای جنبش طبقه

اهميت عظيمی برخوردار است، که جنبش بدون آن دچار سرگردانی بی هدف 
صورت هيچ کس نمی تواند بگويد چه  تريديونيونيستی خواهد بود، و در اين

  . موقع پرولتاريا خود را از دست آن خالص ساخته و به انقالب اجتماعی ميرسد
     کتاب . نجام رساندو شکوهمندانه اين تکليف را به ا و ايسکرا منتشر شد

منتشر شد که در آن لنين بر اهميت عظيم آگاهی سوسياليستی " چه بايد کرد؟ " 
. حزب شکل گرفت و قاطعانه اين مسير را پيش گرفت" اکثريت "  .نمود تأکيد

 ًااساس"اين : ای حقير جلو آمده وبنای فرياد گذاشتند کههلکن در اينجا برنشتاين
  "!  ستمتناقض با مارکسيسم ا

  های حقير می دانيد مارکسيسم چيست؟" اکونوميست"ولی آيا شما 
پلخانف مسئله چيست؟ چرا : او خواهد پرسيد! شگفتا: خواننده خواهد گفت

 ٧٠رجوع کنيد به ايسکرای جديد شماره ( ش را در انتقاد از لنين نوشت امقاله
 کاذب تفليس ایهآيا مارکسيست عيب جوئی ميکند؟ " اکثريت"او چرا از ) ٧١و

 را تکرار پلخانف ای ابراز شده توسطهشان ايده" سوسيال دمکرات "یو نشريه
ی که اطرز ناشيانهه چنان ب نمی کنند؟ آری آنها را تکرار می کنند، ولی آن

ولی می دانيد نکته چيست؟ در حقيقت . آری پلخانف انتقاد کرد. مبتذل می شوند
با ايسکرای قديمی " اقليت "ن، رهبراش را کرديماکه ما بحثی ادر مورد مسئله
متعجب . است" اکثريت"که ايسکرای قديمی پرچم  حال آن. مخالفتی ندارند

  :اين است واقعيت امر! نشويد
به قبل رجوع (  ايسکرای قديم آشنا هستيم ی مربوط به برنامهیما با مقاله

 ط مزبور کامأل بيان گرموضع اتخاذ شده توسیمی دانيم که مقاله. )شود
 ايسکرا در آن یمقاله از کيست ؟ مقاله از هيئت تحريريه. می باشد" اکثريت"

، آکسلرودچه کسانی عضو هيئت تحريريه بودند؟ لنين ،پلخانف، . زمان است
" اکثريت " از آنها در حال حاضر فقط لنين به . مارتف، زاسوليج و استاروور

 اين حقيقت باقی می ماند لکن. هستند "اقليت"تعلق دارد، پنج تن ديگر رهبران 
 ايسکرا بودند، نتيجتًا، اينان      ی مربوط به برنامهیکه آنها سردبيران مقاله

ند معتقد اای خود را منکر شوند، ظاهرأ به چيزی که نوشتههنمی بايست گفته
  .ندابوده

  .اما اگر مايل باشيد، ايسکرا را ترک می کنيم
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  : چه که مارتف می نويسد اين است آن
  

ای کارگر بلکه ه سوسياليسم ابتدا نه از ميان تودهیبنابراين ايده »
  ٥٥« . از درون مطالعات محققين صفوف بورژوازی بر خواست

  
  :  می نويسد )Vera Sassulitsch (  زاسوليج  چه که ورا واين است آن

  
به اين سادگی ...  همبستگی طبقاتی کل پرولتاريای حتی ايده»

و سوسياليسم به ...آيد وجوده  در ذهن کارگر بنيست که بتواند مستقًال
... به طور اتوماتيک، از افکار کارگران بيرون نمی جهد اطمينان زياد

 کل تکامل هم زندگی و هم یزمينه برای تئوری سوسياليسم به وسيله
 ذهن يک نابغه که مسلح به آن یو به وسيله... دانش آماده گشته بود
ای سوسياليسم در ميان ه ايدهی، اشاعهًامتناب. دانش بود آفريده شد

ائی که هسوسياليست ی اروپا به وسيلهی در تمام قارهتقريبًاکارگران، 
 کارآموزيشان را در مؤسسات فرهنگی مربوط به طبقات باال گذرانده

  ٥٦«. بودند، منشاء گرفت
  

دبدبه از لنين در ايسکرای  حال بگذاريد از پلخانف که اين چنين با کبکبه و
 دوم حزب یصحنه، کنگره. انتقاد می کند بشنويم ) ٧١ و ٧٠ای هشماره ( جديد

او مارتينف را . است پلخانف بر عليه مارتينف و در دفاع از لنين بحث می کند
را " چه بايد کرد؟ "  تنهای لنين را مستمسک قرار داده و کتاب یکه يک جمله

  : مه می دهد سرزنش می کند و به گفتارش ادا، ناديده گرفتهـُلدر ک
  

         می اندازد که ٥٧ مارتينف مرا به ياد مأمور تفتيش افکاری حيله»
 را از ٥٨"دعای ربانی " ی ازامرا مجاز بداريد تا جمله" :گفت

 آن شايستگی یمضمون آن جدا کنم تا به شما اثبات کنم که نويسنده
  «بدار کشيده شدن را دارد

                                                 
٣ص   )   KRASNOYE ZNAMYA ـ مارتف ـ کراسنوی ازناميا  ٥٥ )  

٧٩ ـ ٨٠ ص ٤شماره  ] ١٢[  ـ زاريا ٥٦  
)مترجم . (  ـ اشاره به مأمورين تفتيش افکار قرون وسطائی است٥٧  
)مترجم ( ای کتاب انجيل است ه ـ نام يکی از بخش٥٨  
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چنين  ط رفيق مارتينف بلکه همائی که توسط نه فقه عيب جوئیی اما همه
 همگی متکی ، قابل تأسف لنين می شودیتوسط کسان زياد ديگری از اين جمله

  :رفيق مارتينف اين کلمات انگلس را نقل می کند که. ءتفاهم استبر يک سو
  

ى سوسياليسم نوين بيانگر تئوريک جنبش نوين طبقه »
   «کارگراست 

  
ولی گفتار انگلس يک بيان عام .. .رفيق لنين نيز با انگلس موافق است

مسئله اين است که چه کسی برای اولين بار بيان تئوريک را فرموله . است
 عليه در پلميکی ا تاريخ فلسفه بلکه مقالهیی نه دربارهاميکند؟ لنين مقاله

  .نوشت" اهاکونوميست"
ى ببينيم که طبقه می گفتند بايد صبر کنيم و" اهاکونوميست"ا يعنی آنه
يعنی بدون " (انقالبیميکرب "ای خودش و بدون ياری هربا کوششکارگ

، را دموکراسیبدين ترتيب اينان سوسيال . کجا می رسدبه  ) دموکراسیسوسيال 
يعنی به اين خاطر که آگاهی " ميکرب انقالبی"درست به اين خاطر که يک 

 ولی اگر. از گفتن هرگونه چيزی به کارگران منع می شد. انقالبی دارد
و آگاهی .  ناآگاه استی کنيد تنها چيزی که باقی می ماند تودهفرا حذ" ميکرب"

اگر می خواستيد نسبت به لنين منصف . می بايست از خارج بدان وارد شود
 اين دقيقًاگاه می ديديد که  باشيد، و اگر تمام کتابش را با احتياط خوانده بوديد، آن

 ٥٩.می گويد) درکتابش ـ مترجم ( همان چيزی است که او
  . حزب گفتیاين چيزی است که پلخانف در دومين کنگره

، آکسلرود همان مارتف، یو اکنون پس از چند ماه، همان پلخانف به وسيله
 لنين یزاسوليج، استاروور وبقيه تحريک شده، دوباره سخن گفته و همان جمله

لنين : يد می گو، مستمسک قرارداده، دوم از آن دفاع کرده بودیرا که در کنگره
ی دعا"ی از ااو می داند که حتی اگرجمله. مارکسيست نيستند" اکثريت " و 

 دعا ممکن یاز مضمون آن بريده شده وجداگانه تفسير گردد نويسنده" ربانی
او ميداند . داربيابدى است به خاطر جسارت به مقدسات، خود را در باالی چوبه

. بی غرض چنين کاری نمی کندکه يک منتقد،  که اين غير منصفانه است و اين
با وجود اين او اين جمله را از کتاب لنين جدا می سازد، غير منصفانه عمل 

 نقش دالل آکسلروداسوليچ، زو مارتف، . کرده، خود را علنأ به لوث می کشد
 ـ ٧١ای هشماره(ش را درايسکرای جديد امحبت را برای او ايفاء کرده و مقاله

                                                 
١٢٨ حزب ص ی دومين کنگرهی ـ صورت جلسه٥٩  
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يه چاپ کرده و بدين وسيله خود را يک بار ديگر تحت نام هيئت تحرير ) ٧٠
  .رسوا می کنند

 بی شخصيتی خود را به نمايش می گذارند؟ چرا ،چرا آنان اين چنين
 ی مربوط به برنامهیند؟ چرا آنها مقالهاخود را رسوا کرده" اقليت"رهبران 

آنها ا منتشره در ايسکرا را که خود با آن موافق بودند، وارد کردند؟ چر
قبأل چنين تقلبی در حزب سوسيال  ای خود را منکر شدند؟ آيا هرگزهفحر

  دمکرات ديده شده بود؟ 
 پلخانف گذشت چه ی دوم وظهور مقالهیدر طول چند ماهی که بين کنگره

   افتاد؟یاتفاق
، )قديم ـ مترجم(  دوم از شش سردبيریکنگره: چه که اتفاق افتاد اين بود آن

: ايسکرا انتخاب کرد) جديد ـ مترجم  ( یت تحريريهتنها سه نفررا به عنوان هيئ
، استاروود و زاسوليج، آکسلروددر مورد بقيه يعنی  .ينفتپلخانف، لنين و مار

حق  الزم به تذکر نيست که کنگره.  ديگری انتخاب کردآنان را به مقاماتکنگره 
  هر کس اين بود که در مقابل اين تصميم سری و وظيفه؛داشت چنين عمل کند

عالی ترين ارگان حزب است   حزب می باشد ویکنگره بيانگر اراده. فرود آورد
  .ستا حزب را پايمال کردهیو هر کس که مخالف تصميمات آن عمل کند، اراده

باط ضان (باط حزب ض حزب، به انیلکن اين سردبيران سرسخت به اراده
 انضباطه به نظر می رسد ک. سر فرود نياوردند)  حزب استیحزب همان اراده

آنها به خاطر ! ستا  حزب مانند ما اختراع شدهیحزب تنها برای کارکنان ساده
ی تجمع اانتخاب نشدن به سردبيری، نسبت به کنگره خشمگين شدند، در گوشه

آنها اعالم تحريم عليه . کردند، مارتف را با خود برده و اپوزيسيونی تشکيل دادند
و شروع به تهديد حزب متناع ورزيده ای حزبی اهحزب کرده، از انجام فعاليت

 مرکزی و شورای ی کميته،یآنها می گفتند ما را به هيئت تحريريه. نمودند
صورت موجب انشعاب خواهيم شد، و انشعاب  حزب انتخاب کنيد در غير اين

  . حزب را پايمال کردندیبار ديگر اراده بنابراين آنها يک. رخ داد
  :ی بودای سردبيران اعتصابهاينها خواست

درهيئت سه کرسی   مايعنی به" (  قديم ايسکرا احياء شودیهيئت تحريريه"
  ) تحريريه بدهيد 

 مرکزی به یدر کميته" ...) اقليت"يعنی از( تعداد معينی از اپوزيسيون " 
  ."کار گمارده شوند

دو کرسی در شورای حزب به اعضای اپوزيسيون اختصاص داده شود، " 
  ..."و غيره
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 می سازد از قادر را به عنوان تنها شروطی که حزب را روطشما اين " 
"  ارائه می دهيم ؛ جلوگيری کند،کشمکش که حتی موجوديت آن را تهديد می کند

ای ما را ارضاء کنيد، درغير اين صورت موجب انشعابی هيعنی،خواست(
  ٦٠.) در حزب خواهيم شدبزرگ

  حزب در جواب به آنها چه گفت؟
ما نمی توانيم :  مرکزی و رفقای ديگر به آنها گفتندیهنمايندگان حزب، کميت
ی است مربوط به ا حزب اقدام کنيم، انتخابات مسئلهیعليه تصميمات کنگره

 خواهيم کوشيد، اگرچه، راستش ،کنگره، معهذا ما برای احيای صلح و هماهنگی
  .را بگوئيم

 طر به خاخفت آور است، شما می خواهيد حزب را کرسی مجادله به خاطر
  . منشعب کنيد، و غيره چند کرسیبدست آوردن

راستی به ه سردبيران اعتصابی رنجيدند، آنها خجالت زده شدند ـ زيرا ب
ائی آغاز کرده بودند، آنها هنظر می آمد که مجادله را به خاطر احراز کرسی

 خود را برقرارنمودند ـ آنها یو امر قهرمانانه٦١پلخانف را به طرف خود کشيده
 مجبور به خاطر کرسی ها مجادله نمی کنند،  کهاين که نشان دهندبه خاطر 

                                                 
  ٢٦ص " حاديه تفسيری بر صورت جلسات ات"  ـ ٦٠
 ـ شايد خواننده اين سطور سئوال کند که برای پلخانف چه گونه ممکن بود که به طرف ٦١

حقيقت اين است که . بود" اکثريت"برود ــ  همان پلخانفی که سخت پشتيبان " اقليت"
آمد و اعالن تحريم خشم به " اقليت " هنگامی که . اختالف نظر ميان او و لنين پيش آمد

لنين با او . که الزم است به آنها کامأل تن در دادخانف اين موضع را اتخاذ کرد، نمود، پل
اختالف بين اين دو . کرد" اقليت " پلخانف تدريجًا شروع به تمايل به طرف . موافق نبود

اين . شد" اکثريت " رشد کرد تا به چنان اوجی رسيد که يک روز پلخانف مخالف لنين و
  :ين باره می نويسداست آن چه که لنين در ا

در واقع، چند روز بعد، من همراه با يک عضو شورا به ديدن پلخانف رفتم و گفتگويمان " 
  :با پلخانف، بدين ترتيب انجام شد

چنان بد خلق هستند که برای ") اقليت " يعنی ( ميدانی بعضی از همسران : پلخانف گفت
  !بايد به آنان تن در داد هيستريک و رسوائی بزرگ عمومی یجلوگيری از يک حمله

بمانيم تا از ی تن در دهيم که به حد کافی نيرومند باقی ابايد، اما بايد به گونه: من پاسخ دادم
تفسير بر صورت " مراجعه شود به . ( به مراتب بزرگتری جلوگيری نمائيم " رسوائی" 

  ] ١٣[) ست ا لنين نقل شدهی، که در آنجا از نامه٣٧ص " جلسات اتحاديه 
از اين لحظه به بعد پلخانف شروع به حرکت به . لنين و پلخانف نتوانستند به توافق برسند

. طرف اقليت نمود  
 ما از منابع موثقی مطلع شدهايم که اينک پلخانف در  حال ترک " اقليت " است و در حال 

"دنونيک سوتسيال  دمکراتا " حاضر ارگان خودش   ستارا تأسيس نموده )    
]١٤[ Dnevnik Sotsia Demokrata )   
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آنها . دست آوردنده ب" اقليت " و" اکثريت " ما بين " اختالف بزرگتری " بودند 
شود وبه  گشتند وگشتند تا در کتاب لنين عبارتی يافتند که اگر مضمون آن جدا

. نی اسرائيلی گرفتطور جداگانه تفسير شود ـ حقيقتأ می توان بر آن ايراد ب
است، " اکثريت " لنين رهبر : رهبران اقليت پنداشتند که اين فکر خوبی است

و . بدين طريق حزب را به طرف خود بکشانيم بيائيد لنين را بی اعتبار ساخته و
لنين و پيروانش " که  از اين رو پلخانف شروع به جار زدن به دنيا کرد

وز از همين ايده در کتاب لنين که امروز صحيح، همين دير" نيستند  مارکسيست
 دقيقًای نيست؛ يک اپورتونيست ابدان حمله می کنند، دفاع می نمودند؛ لکن چاره

  .که ارزشی برای اصول قائل نيست، اپورتونيست خوانده ميشود به خاطر آن
ملوث ميکنند، و اين است علت  اين است دليل اين که چرا خود را

  .تمام قضيه نيستشان لکن اين دروغگوئی 
مدت زمانی گذشت، آنها ديدند که فقط تعداد کمی از افراد ساده لوح اعتنائی 

" اموراتشان " آنها ديدند که . و لنين می کنند" اکثريت " يتاسيون آنها عليه ژبه آ
ست و تصميم گرفتند که ا شان ضرر می کرده" داد وستد" در راه بدی بوده، 

 همان پلخانف، و ١٩٠٥ مارس ١٠ یدر شماره.  رنگشان را عوض کنندمجددًا
ی تصويب کردند ا، بنام شورای حزب، قطعنامهآکسلرودهمان مارتف و همان 

  : آن عالوه برچيزهای ديگر گفتندکه در 
") اقليت"و " اکثريت" يعنی ( دوطرف ") ... اکثريت " خطاب به ! (رفقا" 
ختالفات موجود در ند که اامحکم را ابراز داشتهى  اين عقيدهمتداومًا

ا و سازماندهی از چنان اهميتی برخوردار نيستند که فعاليت در هموردتاکتيک
بنابراين .  آنها می گفتند٦٢ "غير ممکن سازنديک تشکيالت حزبی واحد را 

را برای حل ) ـ و ديگران  BEBELمرکب از ببل ـ ( ی ااجازه دهيد حکم رفيقانه
  .وفصل اختالفاتی جزئی فرا خوانيم

 نزاعی مختصر می باشد که صرفًاالصه اين که، اختالفات در حزب خ
ی به تحقيق در مورد آن خواهد پرداخت، لکن ما يک کل متحد احکم رفيقانه

  .هستيم
ای هبه سازمان" ا هغير مارکسيست" اما چگونه اين امر امکان دارد؟ ما 

هومی اين چه مف...س عليهذاقيم، ما يک کل متحد هستيم، واحزب دعوت شده
غير "آيا ! به حزب خيانت می کنيد" اقليت" دارد؟ چرا، شما رهبران 

غير "را می توان در رأس حزب قرار داد؟ آيا جائی برای " ا همارکسيست
در صفوف حزب سوسيال دمکرات هست؟ يا اين که شايد شما " ا همارکسيست

                                                 
٣ص .٩١ ـ ايسکرا، شماره ٦٢  
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 لکن انتظار يدايد و بنابراين تغيير جبهه دادهاهم به امر مارکسيسم خيانت کرده
     نکته اين است که اين رهبران شگفت انگيز .  ساده لوحانه است،پاسخ داشتن

آن را از  متعددی درجيبشان دارند و هرگاه اصل مشخصی را بخواهند" اصول"
آنها برای هر روز هفته، نظری : می گويندکه مثلی است . جيب بيرون می آورند

  !متفاوت دارند
  .ندااين چنين" ليت اق" رهبران به اصطالح 

تفليس " اقليت "  به اصطالح ، اين رهبريتیبدين ترتيب اوضاع دنبالچه
مشکل اين است که بعضی مواقع اين  .برای هرکسی به سادگی قابل تصور است

دنبالچه اعتنائی به رأس نکرده و از اطاعت او خودداری می کند، برای مثال 
که مصالحه امکان پذير است و دعوت  می پندارند" اقليت " هنگامی که رهبران 

سوسيال  "یتفليس و نشريه" اقليت"به هماهنگی کارکنان حزبی می کنند، 
" اقليت" و" اکثريت " مابين : فرياد ادامه می دهد که اش به غرولند و"دمکرات

ديگر   موجود است، و اين که ما بايد هم٦٣ "زندگی  مبارزه بر سر مرگ و"يک 
  .را نابود کنيم

     خطاب ) بی پرنسيب ( گله دارد که ما آنها را اپورتونيست " ليت اق" 
خود را نقض می کنند، اگرازجهتی به جهت ای هاما اگر آنها حرف. می کنيم

ديگرنوسان می کنند، اگر تا ابد دچار تزلزل و درنگ باشند، چه چيز ديگری 
يدش را هر از ميتوان به آنها گفت؟ آيا يک سوسيال دمکرات اصيل می تواند عقا

ای هعقايدشان را بيش از دفعاتی که انسان دستمال" اقليت "  گاهی تغيير دهد؟ 
  .جيبش را عوض می کند، تغيير می دهند

به درستی " اقليت"ای کاذب ما با سرسختی تکرار می کنند که همارکسيست
  در ماهيت، پرولتاريائی است؛ آيا چنين است؟

  .بيائيد ببينيم
  :کائوتسکی می گويد

او . راحت تر است برای پرولتاريا عجين شدن با اصول حزب»  
ی، منافع ابه طرف خط مشی اصولی، که مستقل از خلق وخوی لحظه

  ٦٤« . شخصی يا محلی باشد، تمايل می يابد
  

                                                 
١شماره " سوسيال دمکرات "  ـ رجوع شود به ٦٣  
٨٨ مرکزی ص یمنتشره از طرف کميته.  ـ برنامه ارفورت٦٤  
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ی که مستقل از اچطور؟ آيا به سمت خط مشی" اقليت  " یلکن در باره
ر عکس همواره در درنگ ی، و غيره باشد متمايل است؟ باخلق و خوی لحظه

است تا ابد تزلزل دارد، از يک خط مشی قاطع اصولی بيزار است، بی پرنسيپی 
قبأل با اين حقايق . ی پيروی می کندارا ترجيح می دهد، از خلق وخوی لحظه

  .آشنا شديم
  :کائوتسکی می گويد

  
 ــ ، پرولتر ". که پرولتاريا به انضباط حزبی عالقمند است»
او تمام نيروی خود، ...  هيچ است ــد منفرد ومجزائيست که فر مادامی

تمام استعداد خود را برای ترقی وپيشرفت و تمام اميدها وآرزوهای  
 بدين دليل است که او به  "کسب می نمايد... خود را از سازمان

 یوظيفه" او .  نفع شخصی يا اشتهار فردی منحرف نمی شودیوسيله
 انجام می دهد ، که او را بگمارندخود را در هر شغلی و هرجائی

وداوطلبانه مطيع انضباطی است که در تمام احساسات وتمام تفکر او 
  ٦٥ « ."ستارخنه کرده

 
 منضبط هستند؟ یلکن اقليت چطور؟ آيا آنها هم مملو از يک روحيه
 اولين کسانی که ٦٦برعکس انضباط حزبی را نفی کرده و آن را استهزا می کنند

، آکسلرودبودند " اقليت " ط حزبی سرمشق شدند رهبران در اختالل انضبا
زاسوليچ، استاروور، مارتف و ديگران را بياد آوريد که از سر فرود آوردن به 

  . دوم خودداری کردندیتصميمات کنگره
  :کائوتسکی ادامه می دهد

  
 او سر فرودآوردن . وضع روشنفکران کامأل طور ديگری است»

بدان  ی نهايت سخت يافته و از روی اجباردر مقابل انضباط حزب را ب
او ضرورت انضباط  ."تن می دهد، و نه از روی خواست آزاد خويش

خودش را هم بديهی . را فقط برای توده قائل است نه برای برگزيدگان
ل روشنفکری که آ ايدهینمونه ".است جزو برگزيدگان ميشمارد

 در هرشغلی که او و... سراپای وجودش را روح پرولتاريائی فراگرفته
         کمال تابع راه بزرگ  ند کار کرده و خود را تمام وارا گماشته

                                                 
)٦٧٦ص ... " آثار(" از لنين " يک گام به پيش، دو گام به پس "  ـ رجوع کنيد به ٦٥  
  . جعه کنيدمرا"  اتحاديه یصورت جلسه"  ـ به ٦٦
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     که ما اغلب از .....به آن ضجه وزاری مذبوحانه  نموده و ما
درموقعی که به اقليت می افتند می شنويم، با نظر .....روشنفکران

ت ل چنين روشنفکری ليبکنخآ ايدهیـ نمونهـ نگريست می حقارت
)LIEBKNECHT  ( اينجا می توان از مارکس هم نام برد که . بود

 اطاعت از یبرای بدست آوردن نخستين مقام تالش نمی کرد و نمونه
  ٦٧«انضباط حزبی در انترناسيونال بود که در آن بارها در اقليت افتاد 

  
! را داراست"  پرولتاريائییروحيه"چطور ؟ آيا هيچ نوعی از " اقليت"اما 

يم که رهبران ا برعکس، ديده فتارش شبيه به ليبکنخت و مارکس می باشد؟آيا ر
يم که اين رهبران اند، ديدهاخود را تابع امر مقدسمان نگردانيده" نفس"اقليت، 

    زاریوقتی خود را دراقليت يافتند ضجه و" حزب یبودند که در دومين کنگره
بعد از کنگره، برای     يم که آنها بودند که، ارا سردادند، ديده" مذبوحانه

ناله سردادند، و آنها بودند که يک انشعاب حزبی را به " ای باالهکرسی"
  ...ا براه انداختندهخاطراين کرسی
  !شما؟" ماهيت پرولتاريائی" اين است  ای ارجمندهمنشويک
دربعضی شهرها کارگران درطرف ما  ا می پرسند، پس چراهمنشويک

  هستند؟
هستند، " اقليت " رخی شهرها کارگران در طرف آری، حقيقت دارد در ب

               اهکارگران حتی از رويزيونيست. اما اين چيزی را اثبات نمی کند
در برخی از شهرها پيروی می کنند، اما اين اثبات ) ا در آلمان هاپورتونيست( 

نمی کند که موضع آنان پرولتری است؛ ثابت نمی کند که آنان اپورتونيست 
که کالغ بلبل  زی را يافت، اما اين ثابت نکردروزی يک کالغ گل ُر. نيستند
  :بی جهت نيست که می گويند. است

  
  

  بيابد زی را گل ُر گاه کالغ هرآن
  "که من بلبلم "  بانگ بر می دارد،

  
                                                 

 ـ ٦٧٩ص ..." آثار(" يک گام به پيش، دو گام به پس " ــ  رجوع کنيد به لنين ٦٧ ــ   ٦٧ 
٦٧٨(   
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 همان. برخاستائی هزمينهاينک آشکاراست که اختالف در حزب ازچه 

قاطعيت گرايش : ستا  ما متجلی گشتهطورکه معلوم است دوگرايش درحزب
  تزلزل روشنفکری و گرايش پرلتری

  
  
  
  
  
 ی از طرف کميتهمنتشره یچاپ مجدد از روی جزوه

  اتحاديه قفقاز
  سوسيال دمکرات کارگری  حزب
  )ترجمه از زبان قفقازی (  ١٩٠٥روسيه، مه 

  
  
  
  
  

، ١جلد"استالين آثار"  انگليسی ی فارسی از ترجمهیترجمه
  . آلمانی آنی  ترجمهی بامقايسه١٩٥٢مسکو 
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  توضيحات
  
  
  
  

 اختالفات یمختصری درباره" استالين تحت عنوان . و. ژی ـ جزوه١
ژوردانيا مانند .  درپاسخ به مقاالتی از ن١٩٠٥درپايان آوريل " درون حزب

 یو مقاله" سوسيال دمکرات  " یمنتشره در نشريه" اکثريت يا اقليت  " یمقاله
خبر . ستاو غيره نوشته شده" ماگزوری  " یدر نشريه"  حزب چيست؟ يک" 

 ١٨در . ا در خارج رسيدهانتشار اين جزوه به سرعت به مرکزيت بلشويک
ی به ادر نامه ) N. K. KRUPSKAYA(کروپسکايا  . ک.  ن١٩٠٥ژوئيه 
 قفقاز حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه خواستار ارسال ی اتحاديهیکميته
اين جزوه به طور وسيعی در ميان . ئی از اين جزوه به مرکزيت گرديداهنسخه

کارگران پيشرو از طريق اين جزوه . بلشويک درقفقاز انتشار يافتای هسازمان
. ا. ا به رهبری وه بلشويکیبه اختالفات درون حزب ومواضعی که به وسيله

ان گرجی در  به زب١٩٠٥اين جزوه در ماه مه . لنين اتخاذ شده بود، پی بردند
 قفقاز حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه ی زيرزمينی اتحاديهیچاپخانه
ای روسی و ه به چاپ رسيد و در ماه ژوئن به زبان ) AVLABAR(آوالبار 

  . نسخه چاپ شد٢٠٠٠الی ١٥٠٠ارمنی، هر يک در 
 مارکسيستی غير یـ اولين روزنامه) جرقه  (  )ISKERA(  ـ ايسکرا٢

اولين .  تأسيس شد١٩٠٠ لنين در سال ی روسيه، که به وسيلهقانونی سرتاسری
، در شهر اليپزيک ١٩٠٠دسامبر  ) ٢٤( ١١ ايسکرای لنين در یشماره

)LEIPZIG (  منتشر شد، و بعد از آن درمونيخ، لندن  )و آغاز بهار  ) ١٩٠٢
ائی از حزب سوسيال ها و کميتههگروه. ، در ژنو، به چاپ می رسيد١٩٠٣

، به طرفداری از مشی ايسکرای لنينی در بسياری از گری روسيهدمکرات کار
ـ در قفقاز .شهرهای روسيه منجمله در سن پترزبورگ و مسکو سازمان يافتند

 غير قانونی ی روزنامهی ايسکرا تبليغ می شد، به وسيلهیافکاری که به وسيله
ت  انقالبی گرجستان حمايدموکراسی، ارگان سوسيال ) BRDZOLA(  بردزوال
) بلشويک (در مورد نقش و اهميت ايسکرا به تاريخ حزب کمونيست .   ( می شد

  )رجوع کنيد ) فارسی  ( ٥١ـ ٦٦مسکو، ص )  مختصر یاتحاد شوروی ـ دوره
ی که به زبان گرجی ا غير قانونییــ روزنامه" سوسيال دمکرات "  ـ ٣

 تحت ١٩٠٥ای قفقاز، از آوريل تا نوامبره منشويکیدر تفليس به وسيله
 یاولين شماره. انتشار می يافت ) N. JORDANIA( ژوردانيا    .  ن سردبيری
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 تفليس حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه یارگان کميته" آن تحت عنوان 
ای کارگری هارگان سازمان" ای بعدی، خود را هلکن در شماره. منتشرشد

  .ناميد" سوسيال دمکرات قفقازی 
ی که به فواصل نامرتب از امجله)  کارگران آرمان(  ـ رابوچيه ديلو٤
ای روسيه در ه سوسيال دمکراتی در ژنو، به وسيله اتحاديه١٩٠٢ تا ١٨٩٩
  .انتشار می يافت") ا هاکونوميست(" خارج  
  ٣٤٣ص ٤لنين چاپ چهارم روسی، جلد . ا. ـ رجوع کنيد به آثار کامل و٥
   )A.N.POTRESOV (پوترسف . ن.  ـ استاروور ـ نام مستعار آ٦
، مسکو ١ کارل مارکس و فردريک انگلس، جلدی ـ به آثار منتخبه٧
  )انگليسی ـ مترجم  ( ٤٤ص ١٩٥١
 ی مجله )عصر جديد (  ـ ) DIE NEUE ZEIT(  ـ دی نويه تسايت ٨

منتشر ١٩٢٣تا ١٨٨٣ی آلمان که در اشتوتگارت از سال اهسوسيال دمکرات
  .می گرديد
 تا ١٩٠١ی که از اـ مجله) افر مس (  )MAGZAURI(  ـ ماگزوری ٩
 در تفليس منتشر می شد و موضوعات مربوط به تاريخ، باستان ١٩٠٥نوامبر 

، ١٩٠٥شناسی، جغرافيا و نژاد سياسی را مورد بررسی قرار ميداد و درژانويه 
 ی، تبديل به نشريه )F.MAKHRADZE( ما خارادزه  . تحت سردبيری ف 

در اين مجله . ای گرجستان گرديدهاتهفتگی ادبی و سياسی سوسيال دمکر
  .ا را منتشرمی کردهمقاالتی از نويسندگان بلشويک و همچنين مقاالت منشويک

 افتتاحی حزب سوسيال ی در کنگره )HAINFELD(  ـ برنامه هاينفلد ١٠
در بخش . در هاينفلد تشکيل شد، تصويب شد١٨٨٨دمکرات اتريش که در سال 
مل چند نکته بود که مسير تکامل اجتماعی ووظايف اعالم موازين، اين برنامه شا

 وين یپرولتاريا و حزب پرولتری را به درستی توضيح می داد، بعدًا، در کنگره
 ديگری ی هاينفلد حذف گرديد و برنامهی تشکيل شد، برنامه١٩٠١که در سال 

  . نظرات رويزيونيستی، به جای آن تصويب شدیبرپايه
به انگليسی ـ ( مارکس و فردريک انگلس  ــ  به آثار منتخب کارل ١١
  . رجوع کنيد٢٥٠، ص ١٩٥١، مسکو١، جلد)مترجم 
 تئوريک سوسيال یيک نشريه) طلوع   ( )ZARYA(  ــ زاريا ١٢

لنين پايه گذاری شد و در اشتوتگارت چاپ . ا. دمکراتيک روسی که توسط و
 داشت و از  مشابهییاين نشريه هم زمان ايسکرا بود و هيئت تحريريه. ميشد

  . منتشر شد١٩٠٢ تا اوت ١٩٠١آوريل 
، ١٧٧ ص ٧لنين، چاپ چهارم روسی ـ جلد. ا.  ــ  به آثار کامل و١٣

  .رجوع کنيد
  



 ٤٠

  ــ  دنونيک سوتسيال دمکراتا١٤
)DNEVIK SOTSIAL DEMOKRATA(  ) ای سوسيال هيادداشت

ارس پلخانف از م. و. گ یی که در فواصل نامرتب به وسيلهامجله) دمکرات 
شانزده شماره از اين نشريه .  درژنو منتشر می شد١٩١٢ تا آوريل ١٩٠٥

 . منتشر شد١٩١٦انتشار يافت و يک شماره هم در سال 
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