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  يارو زا   تحريريه ايسکرایپيشنويس اعالم شروع بکار هيأت ها
 

 ١٣٨٨خرداد  ١٣شنبه چهار                                                                     یيناي ترجمه مهرداد من،يلن.یا.و

"بسوی انقالب"متون آموزشی   

  ]٣[  و زاريا]٢[ پيشنويس اعالم شروع بکار هيأت های تحريريه ايسکرا
 یِ  ، سياسی و يک روزنامه يک مجله علمی-دمکراتيک  -در اجرای مسئوليت نشر دو ارگان سوسيال

تی ، اهداف مبارزام چند کلمه ای راجع به برنامه ها ضروری ديدي-سراسری طبقه یِ  کارگر روسيه 

  .، بيان نماييمو درکی که از وظايف مان داريم

از دورانی بغايت مهم در تاريخ سوسيال دمکراسی روسيه و جنبش طبقه یِ  کارگر ما در حال گذر 

جنبش . ی از رسيدنِ  جنبشِ  ما به مرحله ای سرنوشت ساز استهمه یِ  شواهد ، حاک. روسيه هستيم

چنان گسترده شده و شاخه های تنومندی در گوشه و کنارروسيه گسترانده که اينک با اشتياقی مهار 

د سال در واقع، ويژگیِ  چن.نشدنی می کوشد خود را متحد و يکپارچه نمايد ، فرمی عالی بخود بگيرد و سازمان و شکل متعينی بيابد

دمکراتيک در ميان انديشمندانِ  ما ، و نمودِ  هم زمان آنها در ايده های اجتماعی ، -گذشته ، بسطِ سريع و حيرت انگيز ايده های سوسيال

مستقلِ  پرولتاريایِ  صنعتی شده که آغاز به اتحاد و مبارزه بر عليه ستمگران کرده و مبارزه یِ  پرشور ” سبب ظهور جنبشِ  کامال

دمکرات ايجاد شده و -همه جا حلقه های مطالعاتی کارگران و روشنفکران سوسيال. را برای سوسياليسم به نمايش گذاشته استخود 

دمکراتيک بيش ازعرضه یِ  آن شده و دولت -اعالميه های تبليغی محلی در همه جا به چشم می خورند، تقاضا برای ادبيات سوسيال

  . جانبه یِ  جنبش را نداردتوانايی پيگرد و محدود کردنِ  همه

همه یِ  مناطق سوسياليستها در” بدام افتادن” ماهی نيست که در آن خبر. شده اندزندانها و مناطق تبعيد بيش از حد ظرفيت خود پر 

 جنبش ادامه ،، عليرغم اينهمه اما، به گوش نرسدغين و ضبط نوشته ها و اوراق چاپیروسيه ، بازداست پيک های مخفی ، دستگيری مبل

ی يابد و در مناطق گسترده تری پخش می شود و هرچه عميق تر در ميان طبقه یِ  کارگر ريشه می دواند و توجه عموميافته و رشد مي

، اجتماعی و جنبش انقالبی اين کشورتوسعه یِ  اقتصادی همه جانبه یِ  روسيه و تاريخ انديشه یِ  . را بيش از بيش بخود جلب می کند

  .می کندتضمين را موانع رودر رو ِ آن بر و غلبه یِ کارگر یطبقه دمکراتيکِ   -جنبش سوسيالرشد وم تدا

. م وضعيت نا متحد و آماتور آن استبه شکلی ويژه خود را نمايانده توصيف نمايي”صه یِ اصلی جنبش ما را که اخيرابخواهيم خصي اگر

 از حلقه هايی که بطور همزمان در همان – مهمتر از همه –منفرد از ساير مناطق و ” در شکل کامال” حلقه های مطالعاتی محلی تقريبا

تثبيت نشده و تداوم نمی يابند؛ ) مبارزاتی ( سنت های . مناطق فعال بوده و در حال حاضر هم فعالند ، ايجاد شده و عمل می نمايند 

بنابر . به آنها دست يافته را منعکس می کنند ” دمکراسی روسيه قبال-يالاين عدم اتحاد و نبود ارتباط با آنچه سوس” نشريات محلی کامال

” به اين دليل حياتی است که از اين مرحله یِ  آماتوری و پراکندگی فراتر رفته و موکدا” اين ، به نظر ما دوران حاضر خصوصا

 و ما وظيفه یِ  خود می دانيم تا در جهت پيشبرداش نيازمندِ  صعود به مرحله ای باالتر، متحدتر ، شکلی بهتر و سازمان يافته تراست

نيازی به گفتن نيست که عدم اتحاد در مراحل خاص و آغاز نضج گيری جنبش ، گريزناپذير است و نبود تداوم پس از يک . تالش کنيم

همچنين .  نظر می رسد دوره سکون طوالنی در جنبش انقالبی و آغاز دوره ای حيرت انگيزِ از رشد سريع و همه جانبه طبيعی به

شکی نيست که همواره تنوع و تفاوت هايی در شرايط محلی و نيز تفاوتهايی در شرايطِ  طبقه یِ کارگر در يک منطقه ودر مقايسه با 

مناطق ديگربه چشم خواهد خورد و در يک کالم همواره جنبه هایِ  خاصی در ميان نقطه نظراتِ  فعالين کارگری محلی وجود خواهد 



اينهمه درست ، اما ، عدم اتحاد و نبود سازمان پيآمد . شت ؛ اين تنوعات نشانه ای از نيرومندی جنبش و رشد عميق و سالم آن استدا

حفظ تداوم و اتحاد جنبش به هيچ روی به مفهوم ناديده گرفتن تنوعات نيست ، بلکه ، برعکس ، ايجاد حوزه . ناگزير اين تنوعات نيست 

در هر صورت ،در دوره یِ  حاضر جنبش ، به نظر می رسد عدم اتحاد تاثيراتِ  . بسيار گسترده تر برای آن استیِ  آزادیِ  عملِ 

در کل ، عمل گرايی محدود ممکن است جنبش را از شفافيت تئوريکی : مخربی بر جنبش داشته و ممکن است آن را به بيراهه بکشاند

سم و جنبش انقالبی روسيه را نابود کرده و به طور همزمان ازجهتی ديگر رابطه ی دور کرده و از يک سو ، رابطه یِ  بين سوسيالي

و ضميمه یِ  جداگانه به ] Credo[با رجوع به نوشته هايی همچون کِردو . ميان سوسياليسم و جنبش طبقه یِ  کارگر را تخريب نمايد

” ضميمه بطور کامال.  اين خطرات خيالی نيستندمی توان ثابت کرد که) ١٨٩٩سپتامبر (” Rabochaya Mysl“رابوچايا ميسل

دمکراسی -نفوذ کرده و خود را در سوسيال” Rabochaya Mysl“مشخص حاکی ازگرايشی است که درتارو پود روبوچيا ميسل 

 ، با تقليد نشريات قانونی روسيه. روسيه نمايانده است؛ گرايشی که می تواند خطر واقعی ايجاد کند و بايد با آن به مقابله برخاست

مسخره شان از مارکسيزم تنها قادرند آگاهی عمومی را به فساد بکشانند و نيز هرج و مرج وسردرگمی را شدت بخشند که در آن، 

بتواند در پيشگاه جهانيان اين ادعای خالف واقع را نشر بدهد که اکثر فعالين ) مشهور به خاطر ورشکستگی اش ( برنشتين مشهور 

  .روسيه از وی حمايت می کننددمکراسی -سوسيال

در ( هنوز زود است بشود قضاوت کرد اين شکاف تا چه اندازه عميق است و شکل گيری يک گرايش خاص تا کجا امکان پذير است 

ستن به ، اما چشم ب) تمايلی به پاسخ تاييد آميز به اين مسائل نداريم و هنوز اميد خود را به همکاری از دست نداده ايم” حال حاضر اصال

دشواری اوضاع بسيار مضرتر از اغراق در انشقاق است ،و ما از صميمِ  قلب به ازسرگيری فعاليت انتشاراتی گروه رهايی کار و 

  ]٤.[دمکراسی آغاز کرده ، خوش آمد می گوييم-مبارزه ای که با تحريف ومبتذل کنندگان سوسيال

مکراتهای روس بايد متحد شده و تمام تالش های خود را در جهت شکل دادن به د-ما سوسيال:از آنچه گفته شد می توان نتيجه گيری کرد

بايد تداوم جنبش را حفظ کنيم و بطور سيستماتيک .دمکراسی انقالبی مبارزه بکند-حزبی واحد و قوی صرف کنيم تا تحت لوای سوسيال

 زمانی که نمايندگان -دمکراتهای روس-وسيالدو سال پيش س. اين نتيجه گيری امری جديد نيست. از سازمان جنبش حمايت کنيم

دمکرات - در کنگره ای گرد هم آمدند و حزب کارگر سوسيال١٨٩٨دمکرات روسيه در بهار سال -بزرگترين سازمانهای سوسيال

قبول  را به عنوان ارگان رسمی حزب Rabochaya Gazeta مانيفست حزب را منتشر کردند و رابوچايا گازتا -روس را تشکيل دادند 

با ايده هایِ  اصلی موجود در مانيفست موافق بوده و اهميت ” دمکرات روس کامال-ما به عنوان اعضای حزب کارگر سوسيال. کردند

در . فوق العاده ای به آن ، به مثابه یِ  بيان روشن و همگانیِ  اهدافی که حزب ما بايد در جهت عملی کردن آنها بکوشد ، قائل هستيم

بايد کدام نقشه یِ  عملی : نوان اعضای حزب ، موضوع وظايف مستقيم و بالفصل خود را به اين شکل عرضه می کنيم نتيجه ما به ع

بر اين ) حتا بعضی از گروهها و سازمانها ( را جهت احيایِ  حزب بر اساسِ  مستحکمترين مبانی ممکن اتخاذ کنيم؟ بعضی از رفقا 

زم است کارِ انتخاب نهاد مرکزی حزب را از سرگيريم و آن را ملزم به ازسرگيریِ  انتشار نظر هستند که جهت دستيابی به اين هدف ال

ايجاد و تقويت حزب به مفهوم ايجاد و تقويت . ما فکر می کنيم اين تفکر نادرست و در هر شکل زيانبار است] ٥.[ارگان حزب بنماييم

تی با دستور و تصميم گيری و يا بهتر بگوييم با گردهم آيی نمايندگان دمکراتهایِ  روس است ؛ چنين وحد-وحدت بين همه یِ  سوسيال

در نخستين مرحله الزم است انتشارات مشترک حزبی را توسعه داد، . حاصل نمی شود ؛ برای رسيدن به چنين وحدتی بايد کار کرد

حصر نشود، بلکه در ضمن بايد بطور کلی مشترک نه تنها به اين مفهوم که بايد در خدمت کل جنبش روس باشد و به مناطق مجزا من

مسائل مبتالبه جنبش را مورد بحث قرار داده و به جای پرداختن صرف به مسائل منطقه ای به رشد آگاهی طبقاتی پرولتاريا در مبارزه 

حله های فکری موجود در شان کمک کند ؛ و نيز مشترک به اين معنی که بايد همه یِ  قوایِ  انتشاراتی را متحد کرده و بايد همه یِ  ن

دمکراسی روس را ، نه به مثابه یِ  کارگران مجزا بلکه به مثابه یِ  رفقایِ  متحد در صفوف سازمان واحد با برنامه و -ميان سوسيال

 جنبش را رابطه بين همه یِ  مراکز” عالوه بر اين ، الزم است سازمانی ايجاد شود تا بتواند خصوصا. مبارزه ای مشترک ، تبليغ نمايد

ايجاد و حفظ نمايد و اطالعات به موقع و کامل جنبش را در اختيار آنها قرار دهدو نيز نشريات و روزنامه های ما را به طور مداوم به 

تنها زمانی که چنين سازمانی ايجاد شود ، تنها زمانی که پست سوسياليستی روسی ايجاد شود ، حزب بنيان .سراسر روسيه برساند



ما قصد داريم .ا خواهد کرد و تنها در آن زمان حزب به يک واقعيت موجود و نيز نيروی سياسیِ  توانمند ، بدل خواهد شد مناسبی پيد

نيرویِ  خود را مصروف نيمه یِ  نخست اين هدف بنماييم ، برای نمونه ، ايجاد نشريات مشترک ؛ زيرا به نظر ما مبرم ترين نياز 

  .وری اوليه برای از سرگيری فعاليتها یِ  حزبی، همين مسئله استجنبش در حال حاضر و نيز گام ضر

ه مباحث نشريات بايد فضای قابل توجهی ب.، برنامه یِ  پيشبرد فعاليتهای انتشاراتی ما را تعيين کندطبيعی است که خصيصه اهداف ما

ز مبرم ، نيابی شک. روسيه اختصاص دهنددمکراسی وتطبيق آن با شرايط  -، به تئوری عمومی سوسيال، برای نمونهايدئولوژيک

گفته شد ، به هيچ توضيح اضافی نياز ” خصوص اين مسائل، در شرايط حاضر بويزه با توجه به آنچه فوقاجهت پيشبرد بحث گسترده در

ل حاضر جنبش مورد شرايط تاريخی و حاجدايی ناپذيری به اطالعات در نيست که مسائل تئوری عمومی بطورالزم به گفتن. ندارد

داريم همه یِ  مسائل سياسی را مورد بحث قرار دهيم نظر، ما بطور سيستماتيک درعالوه بر اينها.غرب بستگی داردطبقه یِ  کارگر در

، به همه یِ  مسائل یِ  جنبه های حيات روزانه یِ  ماهمه  به همه یِ  سواالت ايجاد شده دردمکرات بايد- حزب کارگر سوسيال–

 آگاهی طبقاتی ديدگاههای کارگر دارایهرسوسيال دمکرات ونظر داشته باشيم که هری و خارجی ، پاسخ گويد و بايد درت داخلسياس

بحث در مورد . ،امکان تبليغ و تهييج سيستماتيک و گسترده وجود نداردبدون انجام اين شرط. ئل مهم داردخصوص همه یِ  مساقاطع در

در . مورد تاکيد قرار گرفته ، مرتبط خواهد بود١٨٩٨ا بيانيه برنامه حزب که لزوم اجرایِ  آن در کنگره مسائل تئوريک و سياسی ب

ر اختيار کنگره یِ  آتی که قرا، مطالب کافی درمورد آن؛ بحث اقناعی درشر کنيمآينده یِ  نزديک قصد داريم پيش نويس برنامه را منت

، بحث در خصوص مسئله یِ  سازمان و روش ما، به نظرظيفه یِ  حياتی ديگرو] ٦. [خواهد دادر، قرااست برنامه یِ  کاری اتخاذ کند

، بويژه تاثيرات مخربی بر وضعيت موجود يری که در باال به آنها اشاره شدعدم اتحاد و پيگ.های عملی اجرای وظايف محوله است

بپذيريم که از کوشندگان مردم برابردمکراتها بايد با صراحت دروسيال ما س. ازمان و شيوه های مخفی کاری داردديسيپلين حزبی وس

 الزم است تمام تالش ، بنابراينِ  مبارزاتی روسيه عقب مانده ايمصحنه ی روسيه و ساير سازمانهای فعال درجنبش انقالبیقديمی در

ذاشتن پيگردهای ، عقيم گبه جنبش کارگرو جوانان روشنفکر یِ طبقهجلب تعداد بيشتری از. ها برسانيمببريم تا خود را به آنخود را بکار

  .مخفی کاری داردشيوه های سازمان حزبی وحياتی به تبليغ اصول وفزايش شکست برنامه های دولت نيازامکارانه حکومتی و

واند و بايد به آموزش جوانان چنين تبليغاتی اگر از طرف همه یِ  گروههای مختلف و همه یِ  رفقای باتجربه حمايت شود ، می ت

سوسياليست و کارگران منجر شود تا به مثابه یِ  رهبران جنبش انقالبی بتوانند به کليه یِ  موانع ايجاد شده از سوی پليس اتوکراتيکِ  

ه یِ  کارگر که درعين دولتِ  ستمگر بر سر راه اجرای برنامه های ما فايق آيند وقادر باشند در جهت برآوردنِ  همه یِ  نيازهایِ  تود

باالخره اينکه ، يکی از وظايف اساسی منتج از . حال مشتاقانه در پی مبارزه برای سوسياليسم و مبارزه یِ  سياسی هستند ، خدمت کنند

يم تا بايد بکوش. است) در بين توده های کارگر و روشنفکران ما ( مسائل گفته شده در باال ، لزوم تجزيه و تحليل جنبش خودبخودی 

متضاد ” جنبش اجتماعی روشنفکری را که نشان خود را بر سالهای پايانی قرن نوزدهم در روسيه نقش زده و گرايشات مختلف و گاها

الزم است به دقت شرايط طبقه یِ  کارگر را در همه یِ  زمينه ها یِ  حيات اقتصادی ، اشکال و شرايط . را تلفيق کرده ، درک نماييم

ن و مبارزات موجود فعلی مطالعه کنيم تا بتوانيم سوسياليسم مارکسيستی و جنبش طبقه یِ  کارگر روس را که ريشه در بيداریِ کارگرا

قادر به تلفيق خيزش های خود بخودی توده یِ  مردم با جنبش انقالبی ” خاک روسيه زده ، در يک مجموعه یِ  واحد متحد کنيم و ايضا

بقه یِ  کارگر روسيه تنها زمانی می تواند ايجاد شود که اين ارتباطات بوجود آيد ، زيرا دمکرات ط-حزب سوسيال. روسی بشويم

” بعضی از” آنگونه که اين روزها گاها( دمکراسی تنها جهت خدمت به جنبش خودبخودی طبقه یِ  کارگر بوجود نمی آيد -سوسيال

و تنها با اين تلفيق است که پرولتاريای .ش طبقه ی ی کارگر استبلکه هدف تلفيق سوسياليسم با جنب) ما می انديشند” کارگران عملی 

  .روس قادر خواهد شد وظيفه یِ  بالفصل سياسی خود را که همانا آزاد کردن روسيه از يوغ اتوکراسی ستمگر است ، به انجام رساند

”  مجله اساسا–و نشريه مشخص خواهد شد با تفاوت در سايز و ويژگی اين د” تقسيم اين وظايف و مسائل بين مجله و روزنامه دقيقا

. اما همه یِ  جنبه های جنبش بايد در مجله و روزنامه منعکس شوند. نقش تبليغی و روزنامه وظيفه یِ  ترويجی بر عهده خواهد داشت

وضوعات بالفصل به م” می خواهيم بر مخالفت خود با اين ديدگاه که روزنامه یِ  کارگری بايد مطالب خود را منحصرا” ما مخصوصا

و مستقيم در رابطه با جنبش خودبخودی طبقه یِ  کارگر اختصاص دهد و بقيه یِ  مطالب مربوط به تئوری سوسياليستی ، علوم ، 



درست بر عکس ، الزم است همه . سياست و مسائل مربوط به سازمان حزب را به مجله یِ  روشنفکری واگذار کند ، اصرار بورزيم

تجليات جنبش طبقه یِ  کارگر با مسائل ذکر شده تلفيق شود و بايد انوار تئوری بر هر حقيقت مجزا بتابد و تبليغ بر یِ  حقايق مسلم و 

شکلی از . سر مسائل سياسی و سازمان حزبی بايد در ميان توده های وسيع کارگر جاری شود و اين مسائل با کار تهييجی عجين شود

 که بدون هيچ استثنايی بر جنبش غالب بوده ، درحال حاضر -از اعالميه های منتشره یِ  محلی  تهييج بوسيله استفاده –کار تهييجی 

الزم است تالش کنيم تا با . مسائل اقتصادی فراتر نمی رود” نامناسب است ؛ اين کار محدوديت دارد زيرا از حوزه یِ  محلی و عمدتا

 مربوط به رنج و درد اعتصابات کارگران و ساير اشکال مبارزات پرولتاری باشد استفاده از روزنامه که بايد حاویِ  اطالعاتِ  معمولِ 

، شکل عالی تری از آژيتاسيون را جانشين آن کنيم ؛ عالوه بر اين بايد همه یِ  نمودهایِ استبداد سياسی را در سراسر روسيه با توجه 

آخلرود را به مثابه .بی.الزم است اين گفته یِ  پی. ندی کامل کنيمبه اهداف نهايی سوسياليسم و وظايف سياسی پرولتاريای روسيه جمع ب

دمکراسی روس و نيز شعار برنامه یِ  انتشاراتی در آينده یِ  بسيار نزديک قرار دهيم که گفت -یِ  شعار عملیِ  فعاليت های سوسيال

  .” توسعه دهيدمرزهای فعاليت راگسترش و حيطه یِ  فعاليت های تبليغی ، تهييجی و سازمانی را”:

دمکراتهای روس -اگر قرار است نشريات مورد نظر در خدمت متحد کردن همه یِ سوسيال: اينک بطور طبيعی مساله ای رخ می نمايد

وار انديشه ، همه یِ گرايشات ويژه یِ  محلی و همه یِ  روش های عملی متفاوت را و گردآوردن آنها در حزب واحد باشند ، بايد تمام ان

چگونه می توانيم وجوه مختلف انديشه را با پيگيریِ  سياست نوشتاری يکدست برای اين نشريات ، تلفيق نماييم؟ آيا اين . منعکس کند 

  صريح را نمايندگی کنند؟” ی مستقل و کامالنشريات بايد ملغمه ای از انديشه های مختلف باشند يا بايد گرايش

ما گزينه یِ  دوم را قبول داريم و اميدواريم که ارگان با گرايشی معين ثابت کند که هم در هدف خود برای بيان ديدگاه های مختلف و هم 

دگاههای ما در تطابق کامل با دي) .همچنان که در سطور زير نشان خواهيم داد( در پلميک های رفيقانه ميان شرکت کنندگان محق است 

دمکراتها در اروپای غربی مطرح -انديشه هايی که در مانيفست کمونيست و برنامه های سوسيال( انديشه های بنيادی مارکسيسم است 

حی ؛ ما بر انکشافِ  مداوم اين انديشه ها بر اساس آرمان های مارکس و انگلس اصرار داريم و قاطعانه ادعا های اصال)شده اند

دمکراسی -همچنانکه ديديم وظيفه یِ  سوسيال.اپورتونيستی و دوپهلو یِ  برنشتينی را که اينک مد روز شده ، مردود می شماريم 

سازماندهی مبارزات طبقاتی پرولتاريا جهت پيشبرد مبارزه برای دستيابی به اهداف اصلی و نهايی خود و نيز تجزيه و تحليل شرايطی 

رهايی طبقه یِ  کارگر تنها به دست خودِ  طبقه یِ  کارگر ميسر است ” . ، استيت اين مبارزه را مشخص می کندکه روشهای ابزار هدا

-دمکراسی را از جنبش طبقه یِ  کارگر جدا نمی دانيم ، نبايد از يادببريم که در کل ، هدف سوسيال-اما از آنرو که سوسيال] ٧.[“

دمکراسی نبايد کورکورانه در برابر مرحله یِ  -سوسيال.  در همه یِ  کشورها خواهد بود دمکراسی نمايندگی منافع طبقه یِ  کارگر

دمکراسی از هر جنبش انقالبی بر -به باور ما الزم است سوسيال. خاصی از جنبش ، در شرايط مکانی و زمانی ويژه به سجده بيافتد

 قدرت توسط طبقه یِ  کارگر ، سلب مالکيت از سلب مالکيت عليه سيستم اجتماعی و اقتصادی حاکم پشتيبانی کند و هدف اش کسب

دمکراسی که در -هر تالشی را برای تضعيف و يا تخفيفِ  ويژگی انقالبی سوسيال” ما قويا.کنندگان وبنای جامعه ای سوسياليستی باشد 

ی از سيستم اجتماعی حاضر برآيد خواهيم واقع حزب انقالب اجتماعی است محکوم کرده و بيباکانه در برابر هر طبقه ای که به پشتيبان

دمکراسی -وظيفه یِ  معين سوسيال: دمکراسی روس سرنگونی خودکامگی است-معتقديم وظيفه یِ  تاريخی سوسيال” خصوصا. ايستاد

عه ی دمکراسی دستيابی به هدفی است که توس-ايفای نقش مبارزان پيشرو در صفوف دمکراتهای روس است ؛ وظيفه یِ  معين سوسيال

تنها با . ِ اجتماعی روسيه در برابرش قرار داده است ، وظيفه ای که از مبارزان پرافتخار جنبش انقالبی روسيه به ارث رسيده است

ارتباط جدايی ناپذير مبارزات اقتصادی و سياسی و تنها از طريق گسترش تبليغ و تهييج در ميان اليه های هرچه وسيعتر طبقه ی 

  .دمکراسی می تواند به اهداف اش نايل شود-الِکارگراست که سوسي

در اينجا اشاره ای کلی به آن شده است ، زيرا جزئيات کامل تر از سوی گروه رهايی کار به طرق مختلف از جمله در ( از اين ديدگاه

و در جنبش ] ١[ روس  اعالميه یِ  ، وظايف سوسيال دمکراتهای–دمکرات روس و در پيشنهاد به نامه -مانيفست حزب کارگر سوسيال

ما با اتکا به اين انديشه ها قادريم با همه . عرضه شده است] ) دمکراسی روس -مبانی برنامه یِ  سوسيال[ طبقه یِ  کارگر در روسيه 

  یِ  مسائل عملی و نظری برخورد کنيم و خواهيم کوشيد تجليات جنبش طبقه یِ  کارگر و اعتراضات دمکراتيک در روسيه را با اين 



  قصد عرضه ِیِ  همه یِ  ” گرچه ما وظايف انتشاراتی خود را از موضع گرايشی خاص انجام می دهيم ولی ابدا. انديشه ها پيوند زنيم

دمکرات های روس را نداريم ؛ ما منکر وجود تفاوت ها نيستيم و نمی -ديدگاهمان در خصوص مسائل جزئی از جانب کل سوسيال

برعکس ، عالقمنديم نشريات ما ارگان مباحثات در مورد همه یِ  مسائل از جانب همه . و يا نابود کنيم خواهيم اختالف نظرها را پنهان 

ما مخالف پلميک بين رفقا نيستيم ، بلکه برعکس ، آماده ايم تا فضای . دمکرات های روس با تمام نحله های فکری باشد-یِ  سوسيال

دمکرات ها و کارگران دارای آگاهی طبقاتی با هر - با شرکت همه جانبه یِ  سوسيالپلميک آزاد. کافی در نشريات مان به آنها بدهيم

انديشه ای ضروری و پذيرفتنی است ، از آن روکه به روشن شدن عمق اختالفات موجود ،امکان بحث بر سر موضوعات مورد جدل 

” متخصصين ” متنوع ، گروههای متفاوتِ  محلی و از هر زاويه ونيز مبارزه با تند روی هايی که ممکن است نمايندگان ديدگاههای 

در واقع به نظر ما يکی از موانع جنبش در حال حاضر نبود پلميک آزاد بين . مختلفِ  جنبش انقالبی ، گرفتار آن بشوند ، کمک می کند 

ِ  متنوع و تالش برای سرپوش گذاشتن بر اختالف نظر در خصوص مسائل بنياد   .ی استديدگاههای پذيرفته شده ی

دمکراسی روس به مثابه یِ  پيشاهنگ مبارزه برای -عالوه بر اين ، به نظر ما ، اگر قبول داشته باشيم که طبقه یِ  کارگر و سوسيال

اين امر نه به . شوند) دمکراسی همگانی ( دمکراتيک -دمکراسی و آزادی سياسی هستند ، آنگاه بايد بکوشيم تا نشريات ما ارگان جنرال

 است که می خواهيم برای لحظاتی گذرا آنتاگونيسم ميان پرولتاريا و سايرطبقات را فراموش کنيم و نه به اين دليل است که اين دليل

بخواهيم حتا اندکی در امر مبارزه طبقاتی کوتاه بياييم ، بلکه می خواهيم تمام سواالت دمکراتيک را عرضه کنيم و مورد بحث قرار 

ر چهارچوب مسائل محدود پرولتاری مقيد نکنيم ؛ از اين رو تمام نمودها و مظاهر ستم سياسی را آشکارا د” دهيم و خود مان را صرفا

به بحث خواهيم گذاشت و ارتباط بين جنبش طبقه یِ  کارگر و همه یِ  اشکال مبارزه یِ  سياسی را نشان داده و تمام مبارزين صادق را 

ن به مبارزه بر عليه اتوکراسی فراخوانده و تمام تالش خود را بکار خواهيم گرفت تا اثبات بدون توجه به ديدگاه يا وابستگی طبقاتی شا

در نتيجه گرچه ما در گام نخست .کنيم که طبقه یِ  کارگر تنها نيرویِ  انقالبی است که تا به آخر برعليه استبداد و خودکامگی می رزمد

. ارای آگاهی طبقاتی دراز می کنيم اما تنها به ياریِ  آنها چشم نخواهيم دوختدست ياری به سویِ  سوسياليستهایِ  روس و کارگران د

ما همه یِ  کسانی را که تحت ستم رژيم سياسی حاضر در روسيه قرار گرفته و نيز آنهايی را که در راه رهايی مردم روسيه از يوغ 

سازماندهی جنبش طبقه یِ  کارگر در قالب حزب سياسی بردگیِ  سياسی شان می رزمند خطاب قرار می دهيم تا از نشرياتی که وقف 

انقالبی خواهد شد ، حمايت کنند ، ما به اين اميد صفحات نشريه را در اختيار آنها قرار می دهيم که تمام جنايات و سياهکاری های 

 داريم پرچم مبارزه یِ  سياسی ما اين درخواست را با اين اميد انجام می دهيم که اطمينان. حکومت مطلقه روسيه را افشا نمايند

  .برافراشته شده از سویِ  سوسيال دمکراسی روسی ، می تواند و بايد درفش همه یِ  مردم شود

وظيفه ای که ما بر عهده گرفته ايم بسيار وسيع و فراگير است ، شايد بشود گفت از توان ما به تنهايی خارج است ، اگر با توجه به تمام 

اين نتيجه یِ  قاطع نرسيده بوديم که اين وظيفه یِ  حياتی کل جنبش است و اگر به هم رايی و همراهی صادقانه و تجارب قبلی مان به 

دمکرات در شهرهای -دمکرات روسيه و گروههای مستقل کارگری سوسيال- اکثر سازمان های حزب کارگر سوسيال-١: پيگيِر 

يه را بنيان نهاده و همواره تحت رهبری تئوريسين ها و نمايندگان صاحب دمکراسی روس– گروه رهايی کار که سوسيال -٢مختلف ؛ 

دمکراتيک طبقه یِ  کارگر - تعدادی از افرادی که هيچ وابستگی به هيچ يک از گروهها ندارند اما با جنبش سوسيال-٣قلم اش بوده ؛ 

ما تمام تالش خود را برای به . دام به اين کار عظيم نمی کرديمهمراهند اما فی الواقع خدمتی به آن نکرده اند ، نداشتيم ، چنين قاطعانه اق

می کوشيم تا همه یِ  رفقا نشريات ما را . انجام رساندن درستِ  بخشی از وظيفه یِ  سترگ انقالبی که برگزيده ايم ، انجام خواهيم داد

بوط به جنبش را در اختيارش قرار خواهند داد و از آنِ  خود بدانند ، نشرياتی که همه یِ  گروهها با بزرگواری خود اطالعات مر

انديشه های خود را در آنها منتشر خواهند کرد ، بر نياز خود به داشتن نشريه سياسی صحه خواهند گذاشت و تجربيات خود را با 

 کالم ،از ابزاری بهره دمکراتيک بلند خواهند کرد و در يک-ديگران سهيم خواهند شد و صدای خود را با استفاده از مطبوعات سوسيال

تنها از اين طريق است که ايجاد ارگان اصيل .مند خواهند شد که از طريق آن به جنبش خواهند آموخت و از آن خواهند آموخت 

در شرايط مخفی محصور بوده و در آن ” دمکراسی روسيه قبال-سوسيال.دمکراتيک سراسری روسيه امکان پذير خواهد شد-سوسيال

   و زمان آن فرا رسيده تا در راه دفاع علنی از سوسياليسم.  و حلقه های مطالعاتیِ جدا افتاده کار خود را انجام می دادندگروههای مختلف



  . بودددمکراسی سراسری روسيه نخستين گام در اين راه خواه-ايجاد سوسيال. مبارزه سياسی بپا خيزيم

  

  

  يیناي ترجمه مهرداد من،يلن.یا.و

    ٢٠٠٩ژوئن  ٢٠  admin  بدست شياريو . یمتون آموزش: دسته

  
  يادداشتها

  

  ٣٢٣،ص٢مراجعه کنيد به چاپ حاضر ج] ١[

ايجاد شد و در تاسيس حزب ١٩٠٠نخستين روزنامه یِ  مارکسيستی غيرقانونی روسيه بود که توسط لنين در سال ) شعله(سکرا اي] ٢[

  .مارکسيستی انقالبی طبقه یِ  کارگر روسيه نقش مهمی ايفا کرد

 سيبری دوران تبعيد خود را می لنين زمانی که در.به دليل پيگردهای پليس امکان نشر روزنامه یِ  انقالبی در روسيه وجود نداشت 

بالفاصله عملی ) ١٩٠٠ژانويه (با پايان يافتن دوران تبعيد اش .گذراند ، نقشه یِ  انتشار روزنامه را در خارج از کشور طراحی کرد

 آمده که بصورت غيرقانونی از خارج( در ماه فوريه در سن پطرزبورگ مذاکراتش را با ورا زاسوليچ . کردن طرح اش را پی گرفت

در پايان ماه مارس و اوايل ماه آوريل کنفرانس مشهور به . در مورد مشارکت گروه رهايی کار در انتشار روزنامه ، آغاز کرد) بود

Pskovبی.پی” مارکسيست قانونی “رادچنکو ، و . ال.پترسوف ، اس. ن . ، آ) زدربوم. او. وای( مارتوف . لنين ، ل. ا. با شرکت و .

پيش نويس بيانيه توسط لنين عضو هيئت تحريريه روزنامه یِ  سراسری روسيه . توگان بارانوسکی برگزار شد. ای.استروف و ام

 لنين ١٩٠٠در نيمه یِ  نخست سال . در خصوص برنامه و اهداف اين نشريات ، تهيه شده بود) زاريا(ومجله سياسی و علمی ) ايسکرا(

و )  سن پطرزبورگ ، ريگا، سمولنسک، نژنی ناوگرود ، يوفا ، سامارا ،سيزران مسکو ،( به تعدادی از شهرهای روسيه سفر کرد 

 وقتی لنين به سويس ١٩٠٠در اگوست سال. دمکرات برقرار کرد و حمايت آنها را از ايسکرا جلب نمود-تماسهايی با گروههای سوسيال

 مجله و نيز توزيع کنندگان احتمالی و محل اقامت رسيد با پوترسوف و گروه رهايی کار در مورد اهداف و برنامه های روزنامه و

” اما نهايتا)  اين جلد مراجعه کنيد٣٣٣-٤٩به صفحات ( با شکست روبرو شد ” ابتداکنفرانس تقريبا. هيئت تحريريه مذاکراتی انجام داد

  .در مورد همه یِ  مسائل مورد بحث توافق حاصل شد

د در لندن شماره ها یِ  بعدی در مونيخ و ازجوالی به بع.  در اليپزيک منتشر شد١٩٠٠بر ماه دساملين شماره یِ  ايسکرایِ  لنين دراو

، آدولف براون و انقالبی راتهای آلمانی ازجمله کالرازتکيندمک-کمک های شايان توجه سوسيال.چاپ شدند در ژنو١٩٠٣و از بهار 

دمکراتيک -، يکی از رهبران فدراسيون سوسيال، و نيز هاری کولشلهستانی ژوليان مارکاوسکی ، که در آن ايام در مونيخ ساکن بود 

موجب تداوم انتشار ) …سازمانِ چاپخانه یِ  مخفی و تايپ مناسب روسی و( انگلستان ، در تهيه یِ  مکان و امکانات برای اسکان 

  .نشريه شد

ای راسوليچ .پوترسف و و.ن.آخلرود ، آ. ارتوف ، بیم. پلخانف ،ل.و.لنين ، گ.ای.و: اعضای هيئت تحريريه ايسکرا عبارت بودند از 

کروپسکايا در عين حال نماينده یِ  رابط . شدکروپسکايا واگذار. ک. به ن١٩٠١ر بهالمن بود که از-اسميدويچ.  هيئت گدبير اول. بودند

که در آن مقاالت ا بود ده ی ی ايسکرعامل رهبری کنندرواقع لنين سردبير و. دمکرات روسيه بود -بين ايسکرا و سازمان های سوسيال

  .می کردمسائل مهم جهانی منتشرروسيه ونيزولتاريا و سازمان حزب درخصوص مسائل عمده یِ  مبارزه یِ  طبقاتی پرخود را در

گ ، سن پطرزبور( در تعدادی از شهرهای روسيه . ايسکرا مرکزی برای اتحاد نيروهای حزب و تجمع و تربيت کارگران حزبی شد

بر اساس خط لنينيستی ) دمکرات روسيه -حزب کارگری سوسيال. ( R.S.D.L.Pگروههايی از کميته های ) …مسکو ، سامارا و 

.  کنفرانس حاميان ايسکرا در سامارا تشکيل و سازمان ايسکرای روسيه را بنيان نهادند١٩٠٢ايسکرا سازمان يافتند و در ژانويه یِ  



. آ.کالينين ، پ. ای.ای گوسف ، م. بابوشکين ، س. و.بومن ، ای.ای.ن: ستقيم ياران و رفقای وفادار لنين سازمان ايسکرا تخت رهبری م

  .رادچنکو و ديگران توسعه يافت . ای.لنگنک ، ای.و.کرژيژانوسکی ، ف. م.کراسيکوف ، گ

  طرح و )  ايسکرا ٢١شر شده در شماره منت( با ابتکار و دخالت مستقيم لنين ، هيئت تحريريه ايسکرا پيش نويس برنامه حزب را 

در طی برگزاری کنگره اکثر .  برگزار شد١٩٠٣آماده کرد که در جوالی و اگوست . R.S.D.L.Pمقدمات برگزاری کنگره دوم 

دمکرات محلی روسيه موضع ايسکرا را پذيرفتندو برنامه ها و طرح سازمانی و مشی تاکتيکی اش را مورد  -سازمان های سوسيال

در بيانيه یِ  ويژه یِ  کنگره از نقش استثنايی ايسکرا . قرار دادند و ايسکرا را به عنوان ارگان رسمی مورد شناسايی قرار دادندتاييد

لنين ، پلخانف و مارتف : کنگره هئيت تحريريه یِ  متشکل از . پذيرفته شد. R.S.D.L.Pتجليل و اين روزنامه به عنوان ارگان مرکزی 

 از سوی لنين و پلخانف اديت ٤٦-٥١عليرغم تصميم کنگره مارتف از قبول مسئوليت سرباز زد و شماره های . ترا به رسميت شناخ

بعدها پلخانف به موضع منشويکی روی آورد و خواستار شرکت همه یِ اديتورهای قديمی منشويک در هيئت تحريريه ايسکرا شد ، . شد

 از هيئت تحريريه ی ١٩٠٣)  نوامبر ١( اکتبر ١٩نست با اين امر موافقت کند و لذا درلنين نمی توا. درخواستی که کنگره آن را رد کرد

پلخانف به تنهايی . لنين به عضويت کميته یِ  مرکزی در آمد و از آن جا به مبارزه با اپورتونيسم منشويکی پرداخت. ِ ايسکرا استعفا داد

نف با ابتکار خود و با زيرپا گذاشتن مصوبات کنگره همه یِ  اديتورهای  پلخا١٩٠٣نوامبرسال )٢٦ (١٣روز .  را اديت کرد٥٢شماره 

  . به بعد منشويک ها ، ايسکرا به ارگان خود تبديل کردند٥٢از شماره یِ  . قديمی منشويک را به عضويت هيئت تحريريه در آورد 

قانونی بوسيله یِ  هيئت تحريريه یِ  ايسکرا  بصورت ١٩٠١-٠٢علمی مارکسيستی از سال –مجله یِ  سياسی ) سپيده دم( زاريا ] ٣[

)  مارس٢٣در واقع (١٩٠١اوريل — ١شماره : منتشر شد( در سه نوبت چاپ (چهار شماره ” کال.در شهر اشتوتگارد منتشر می شد

  .١٩٠٢ اگوست ٤ ؛ و شماره ١٩٠١ دسامبر ٢و٣شماره 

در ژنو بعد از انتشار نوشته ی ١٩٠٠است که در اوايل سال ” رهايی کار بيانيه یِ  ازسرگيری انتشارات گروه ” اشاره یِ  لنين به ] ٤[

خود از درخواست لنين برای ” بيانيه ” گروه رهايی کار در . لنين ، منتشر شد” دمکرات های روسيه -اعتراض از سوی سوسيال” ِ 

  .ايت کرددمکراسی روسيه و بين الملل حم-مبارزه یِ  قاطعانه با اپورتونيسم در صفوف سوسيال

کارگران  ( Yashny Rabochyمنظور لنين از گروهها و سازمانها ، گروههای گرد آمده حول روزنامه یِ  ياشنی رابوچی ] ٥[

  ” اکونوميسم ” ” جوان ” دمکراتهای روس در خارج بود که رهبری آن از گروه رهايی کار به حاميان -، بوند، اتحاديه سوسيال) جنوبی

لنين جو حاکم بر آماده .  اين گروهها قصد داشتند دومين کنگره یِ  حزب را در اسمولنسک برگزار کنند ١٩٠٠هار در ب. منتقل شده بود

  ).٥چاپ حاضر ج( بيان کرده است” چه بايد کرد  ” ٥سازی کنگره را در فصل 

 Rabochayaايا گازتا  برای شماره سوم رابوچ١٨٩٩است که در اواخر سال ” پيش نويس برنامه حزب ما” منظور لنين ] ٦[

Gazetaپيش نويس برنامه یِ  حزب بنا به پيشنهاد لنين ، از سوی )٢٢٧-٥٤ ص ٥چاپ حاضر ج(  نوشت ولی هيچگاه منتشر نشد

 در ايسکرا به چاپ ١٩٠٢ اول ماه ژوئن ٢١ تهيه شد و در شماره یِ  R.S.D.L.Pهيئت تحريريه ايسکرا و زاريا برای کنگره یِ  دوم 

  . آن را قبول کردR.S.D.L.P سومين کنگره یِ  ١٩٠٣گوست در ا. رسيد

منتخب ( نقل قول می کند، ) انترناسيونال اول ( ” اصول کلی اتحاديه بين المللی کارگران ” لنين انگاره یِ  بنيادينِ  مارکس را در ] ٧[

  ).٣٨٦،ص١٩٥٦، چاپ مسکو ، ١آثار مارکس و انگلس ، ج

  


