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 Political  سياسی

  
  والديمير ايليچ لنين: نويسنده

   جواد راستی پور:برگردان از
  ٢٠١۶ اگست ٢٧

  

  ماجراجوئی
سيار معين و خاص اجتماعی و ھنگامی که مارکسيست ھا می گويند برخی گروه ھا ماجراجو ھستند، ويژگی ھای ب

  .تاريخی يک پديده را در مد نظر دارند، پديده ای که ھر کارگر دارای آگاھی طبقاتی بايد با آن آشنا باشد

 که برای يک ساعت يا چند ماه پديدار می شوند، در یتاريخ سوسيال دمکراسی روس مملو است از گروه ھای کوچک

، اين گروه ھا فاقد )ھا سياستی ماجراجويانه خواھد بودو سياست بدون توده(ا ندارند ھای در ميان تودهحالی که ھيچ ريشه

 عبور می ئی، که از يک دورۀ تاريخی بازسازی بورژوائیدر کشوری خرده بورژوا. اصول جدی و پايداری ھستند

 و اين روشنفکران می  استاجتناب ناپذيرکند، اين امر که دسته ھای رنگارنگ روشنفکران به کارگران بپيوندند، 

  . انواع گروه ھائی را که خصلتی ماجراجويانه، در مفھومی که باالتر بيان شد، دارند، به وجود آورندۀکوشند ھم

کارگرانی که نمی خواھند فريب بخورند بايد ھر گروه را مورد بررسی دقيق قرار دھند و مشخص کنند که اصول آن 

به کلمات اعتماد نکنيد؛ ھمه چيز را مورد بررسی دقيق . ھا دارددر ميان توده ئیھاگروه چقدر جدی است، و چه ريشه

  . شعار کارگران مارکسيست چنين است–قرار دھيد 

اينھا دو گرايش در تفکر .  به ياد آوريم١٨٩۵- ١٩٠٢ و اکونوميسم را در سالھای *بگذاريد مبارزه بين ايسکرائيسم

ولتاری و مارکسيستی بود، که آزمايش تجربۀ سه سال کارزار پيش برده شده يکی از آنھا پر. سوسيال دمکراتيک بودند

 در زمينۀ تاکتيک ھا و تشکيالت را که ئیتوسط ايسکرا را گذرانده بود، و ھمۀ کارگران پيشروی که تصميمات ايسکرا

ری، اکونوميسم، گرايشی ديگ. به نحوی دقيق و واضح فرموله شده بودند متعلق به خود می دانستند، آن را آزموده بودند

  . و فرصت طلبانه بود که سعی داشت کارگران را تابع ليبرال ھا کندئیبورژوا

، گروھی که ]١[سوبودا، بوربا(جز اين دو گرايش مھم، تعداد زيادی گروه ھای کوچک و بی ريشه وجود داشتند ه ب

اگر چه تعداد سوسيال دمکرات ھای . اند اينھا مدت ھاست فراموش شده). جزوات برلين را منتشر می کرد، و غيره

 که ماجراجو ھستند به اين مفھوم که نه اصول ثابت کردنددرستکار و باوجدان در اين گروه ھا کم نبود، اما اين گروه ھا 

  . ھاای در ميان تودهپايدار و جدی، برنامه، تاکتيک، تشکيالت داشتند و نه ريشه

                                                 
 توسط لنين و ١٩٠٣ تا ١٩٠٠يه از پايان سال اين نشر.  خط مشی طرفداران نشريۀ ايسکرا ارگان سوسيال دموکرات ھای روسيه*

   ويراستار فارسی– توسط منشويک ھا منتشر می شد ١٩٠۵ تا ١٩٠٣ھمفکران او و از 
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 با مطالعۀ تاريخچۀ جنبش، –سان ھای جدی بايد گرايش ھا و گروه ھای کنونی را از اين رو، و فقط از اين روست که ان

  . ارزيابی کنند–با تعمق دربارۀ اھميت ايدئولوژيک تئوری ھای مشخص، و آزمودن عبارات با معيار واقعيت ھا 

  .تنھا ساده لوحان به کلمات اعتماد می کنند

ھای  مربوط به تاکتيک ھا، تشکيالت و برنامه پاسخ ھا و قطعنامه گرايشی است که در مورد ھمۀ مسائل **پراوديسم 

اين تصميمات از زمان ). ١٩١٣ و تابستان بروری و در ف١٩١٢، ١٩١٠، ١٩٠٨(مارکسيستی ارائه داده است 

حرفی نزنيم، از جدی ترين پيوستگی برخوردار ) ١٩٠٧(تا کنون، حتی اگر از کنگرۀ لندن ) ١٩٠١-٣(ايسکرای قديم 

ھمۀ کارگران پيشروی که اين تصميمات را ) ١٩٠٨-١٤(صحت اين تصميمات با تجربۀ پنج يا شش سالۀ .  ه اندبود

 گروه ٥٣٠٠(پراوديسم چھار پنجم کارگران دارای آگاھی طبقاتی روسيه .  دانستند، ثابت شده استمتعلق به خود

  .ه استرا متحد کرد)  گروه در دو سال و نيم٦٧٠٠سوسيال دمکرات کارگری از 

انحالل طلبی گرايشی است که تاريخچۀ آن به حدود بيست سال پيش برمی گردد، زيرا اين گرايش ادامۀ مستقيم 

 اين گرايش ئی بورژوا-ھا و محتوای ليبرال ريشه. است) ١٩٠٣- ٨(و فرزند منشويسم ) ١٨٩۵- ١٩٠٢(اکونوميسم 

د که انحالل طلبان حتی از منتشر کردن کامل آنھا تصديق شده اند؛ تعجبی ندار) ١٩١٠ و ١٩٠٨(در تصميمات رسمی 

، مرگ »فعاليت زيرزمينی«مرگ بر : ًعقايد ليبرالی انحالل طلبان تماما به ھم پيوسته و از يک نوع ھستند! می ترسند

. ، مخالفت با شکل ھای عالی تر مبارزه، و غيره»جنون اعتصاب«، طرفداری از حزبی علنی، مقابله با *»ارکان«بر 

و ( برای مدتی طوالنی از حمايت قوی کادت ھا و روشنفکران غيرحزبی ئی بورژوا-ليبرال » اجتماع«حالل طلبان در ان

انحالل طلبی گرايشی جدی است، فقط گرايشی مارکسيستی و پرولتاری نيست، بلکه . اندبرخوردار بوده) شبه حزبی

 - تکيه از پورتال است-.با انحالل طلبان سخن گويند» شتیآ«تنھا مردم نادان می توانند از .  استئی بورژوا- ليبرال 

) ١: ما آنھا را می شماريم. خود را مطرح می کنند در نظر بگيريد» گرايش« را که به عنوان ئیحاال ديگر گروه ھا

فيست پلخان) ٤گروه قبلی به اضافۀ ووينف؛ ) ٣گروه قبلی به اضافۀ بوگدانف؛ ) ٢گروه وپريود به اضافۀ آلکسينسکی؛ 

يعنی (تروتسکيست ھا ) ٦؛ )مارک سومر و گروھش: که در حقيقت آشتی طلبان ھستند(» بلشويک ھای حزبی«) ٥ھا؛ 

  ).منھای قفقاز) An(يعنی آن (» قفقازی ھا«) ٧؛ )تروتسکی حتی بدون وجود سمکوفسکی

اند که می  خارجه اظھار داشتهآنھا در روسيه و.  به آنھا اشاره شده است برشمرديمدر مطبوعات را که ئیما گروه ھا

ما سعی کرديم فھرست تمام گروه ھای روسی را با کنارگذاشتن .  باشندایجداگانهو گروه ھای » گرايش ھا«خواھند 

  .غيرروسی ھا بياوريم

  .تمام اين گروه ھا، بدون استثنا، نمايندۀ ماجراجوئی محض ھستند

  .»چرا؟ به چه دليل؟«خواننده خواھد پرسيد 

طی اين ده سال . ، که بسيار پرحادثه و مھم است، دليل اين امر را ارائه کرده است)١٩٠۴- ١۴(چۀ دھۀ گذشته تاريخ

اعضای اين گروه ھا نااميدانه ترين، رقت انگيزترين و مضحک ترين تزلزل را بر سر مسائل جدی مربوط به تاکتيک 

- ھا نشان داده خود را در به وجود آوردن گرايش ھای ريشه دار در ميان تودهناتوانی مطلقاند، و ھا و تشکيالت داشته

  .اند

                                                 
 ويراستار – به بعد در سن پترزبورگ منتشر می شد ١٩١٢ خط مشی راھنمای روزنامۀ پراودا ارگان بلشويک ھا که از ماه مه **

  فارسی
در نشريات قانونی و در گردھمائی ھای علنی بلشويک ھاست که ناظر بر سه شعار انقالبی يعنی » سه رکن« منظور اصطالح *

 از سوی بلشويک ھا ١٩١٧ ساعت کار روزانه است که تا فبروری ٨جمھوری دموکراتيک، مصادرۀ تمام امالک زمينداران و 
   ويراستار فارسی–ترويج و تبليغ می شد 
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 و ١٨٨٣طی بيست سال بين . خدماتی که او در گذشته انجام داده بسيارند. پلخانف را که بھترين آنھاست در نظر بگيريد

  . ھا و نارودنيک ھا بودند که عليه فرصت طلبان، ماخيست ئی او مقاالت عالی زيادی نوشت، به خصوص آنھا١٩٠٣

) ١:  پلخانف در مورد مسائل مربوط به تاکتيک ھا و تشکيالت به مضحک ترين شکل نوسان کرده است١٩٠٣اما از 

فرصت «با منشويک ھای  طرفدار آشتی –)  ايسکرا۵٢شمارۀ  (١٩٠٣مبر نو) ٢ او بلشويک بود؛ – ١٩٠٣ت گسا

» وحدت« طرفدار – پس از پيروزی بلشويک ھا – ١٩٠۵بھار ) ۴ يک منشويک پرشور؛ – ١٩٠٣مبر دس) ٣؛ »طلب

 شروع کرد به – ١٩٠۶ميانۀ ) ۶ دوباره منشويک؛ – ١٩٠۶ تا ميانۀ ١٩٠۵اواخر ) ۵؛ »برادران در حال دعوا«بين 

به خاطر ) مطابق تصديق چروانين( آنھا را ١٩٠٧که گھگاھی از منشويک ھا فاصله بگيرد، و در لندن در  اين

 چرخشی نوين به سوی – ١٩١۴) ٨ گسستی از انحالل طلبان؛ – ١٩٠٨) ٧شان رد کرد؛ » سم تشکيالتیآنارشي«

که قادر باشد يک کلمۀ قابل فھم در توضيح اين  با آنھا طرفداری می کند، بدون آن» وحدت«پلخانف از . انحالل طلبان

 و چه تضمينی  قای پوترسف ممکن شدهامر بگويد که اين وحدت با چه شرايطی دست يافتنی است، چرا وحدت با آ

  وجود دارد که شرايط مورد توافق رعايت شوند؟

م که پلخانف قادر است امواج کوچکی ايجاد ئيای می توانيم با اطمينان بگوبا پشت سر گذاشتن يک دھه از چنين تجربه

  .پديد آورد» گرايش«گاه ھم نخواھد توانست، يک   و ھيچ کند، اما نتوانسته

آنھا نمی .  وضع پراوديستھا را که با رضايت مقاالت پلخانف عليه انحالل طلبان را منتشر کردند، درک می کنيمًالما کام

 –حاال پلخانف . ، عليه انحالل طلبان بودند، رد کنند١٩٠٨-١٠توانستند مقاالتی را که در انطباق کامل با تصميمات 

ًما مؤکدا اين . تکرار می کند» ھمۀ گرايش ھا«اتی را دربارۀ وحدت  عبار–ھمراه با انحالل طلبان، بوگدانف و سايرين 

  .را، که بايد بی رحمانه با آن مبارزه کرد، محکوم می کنيم» خط مشی«

 را با کارگرانرا متحد نمی کنند؛ آنھا » گرايش ھا« از روشنفکران و ئیدر ھيچ کجای جھان احزاب کارگری گروه ھا

پذيرش و به کار بستن تصميمات مارکسيستی مشخص در مورد مسائل مربوط به تاکتيک ) ١: شرايط زير متحد می کنند

  .تبعيت اقليت کارگران دارای آگاھی طبقاتی از اکثريت) ٢و تشکيالت؛ 

، تا حد چھار »فعاليت زيرزمينی«به اين وحدت برمبنای طرد مطلق مخالفان ) ١٩١٢-١۴(پراوديستھا طی دو سال و نيم 

نادان ھا ممکن است به پراوديست ھا دشنام داده آنھا را فراکسيونيست، انشعابگر و غيره بخوانند، اما . اندپنجم دست يافته

  ...اين عبارات و دشنام ھا وحدت کارگران را از بين نمی برند 

 اعتماد به کلمات: مئيما با آرامش و قاطعيت به کارگران می گو. اکنون پلخانف تھديد به نابودی وحدت اکثريت می کند

آنھا را با معيار واقعيت ھا آزمايش کنيد، و آنگاه خواھيد ديد ھر قدمی که ھر يک از گروه ھای ماجراجوی فوق . نکنيد

  .الذکر بردارد نوسان نااميدانه و رقت انگيز آنھا را با وضوح ھرچه بيشتری آشکار خواھد کرد

  ٧رابوچی، شمارۀ 

  ١٩١۴ جون ٩

  ٢٠ آثار لنين، جلد ۀمجموع

  ضيحاتتو

خود را گروھی .  بنيان گذاشته شد١٩٠١در مه ) نادژدين(زلنسکی . او. توسط ی) آزادی (Svoboda سوبودا گروه -١

 –که دو شماره از آن چاپ شد (يس منتشر می کرد ای با نام سوبودا در سو و نشريهمی خواند»  انقالبی-سوسياليست «

در آستانۀ انقالب، مروری «:  ھمچنين اين نشريات را منتشر کرداين گروه). ١٩٠٢ در ٢ و شمارۀ ١٩٠١ در ١شمارۀ 
ای با عنوان ای برنامه، جزوه١شمارۀ ) نظرات (Otkitki، گاھنامۀ اوتکيتکی ١شمارۀ » بر مسائل تئوری و تاکتيک ھا
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با اکونوميست گروه سوبودا مروج عقايد تروريسم و اکونوميسم بود و ھماھنگ .  و غيره»احيای انقالبيگری در روسيه«

 ١٩٠٣موجوديت گروه در . ر فعاليت می کرد. د. س. ک. ھای سن پترزبورگ عليه ايسکرا و کميتۀ سن پترزبورگ ح

  .خاتمه يافت

استکلوف . م. ريازانف، ی. ب.  در پاريس تشکيل شد و مرکب بود از د١٩٠٠در تابستان ) مبارزه (Borba بورباگروه 

اين گروه در انتشارات خود تئوری انقالبی .  توسط اين گروه پذيرفته شد١٩٠١ه نام بوربا در م. گورويچ. ل. و ا

اين گروه مخالف نظريات لنين دربارۀ . مارکسيسم را تحريف و آن را با روحی آئين پرستانه و مکتبی تفسير می کرد

کراتيک، فعاليت ھای نظر به انحرافات گروه بوربا از ديدگاه ھا و تاکتيک ھای سوسيال دم. اصول حزب سازی بود

 شرکت در کنگرۀ دوم داده ۀنفاق افکنانه و ارتباط نداشتن آن با سازمان ھای سوسيال دمکرات درون روسيه، به آن اجاز

  .منحل شد. ر. د. س. ک. اين گروه با تصميم کنگرۀ دوم ح. نشد

 

 

 


