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  ١١وظايف جوانان انقالبیوظايف جوانان انقالبی
  

، که اگر اشGتباه نکنGيم بGرای اولGين     ٢"دانشجو"بيانيه هيأت تحريريه ی روزنامه ی    

هGم آن را دريافGت     ٤" ايسکرا" منتشر شده و     ٣"اسوابوژدنيه) "٢٨ (٤بار در شماره    

                                                 
و ه&&م .  منتش&&ر ش&&د١٩٠٣در س&&پتامبر " دانش&&جو" روزنام&&ه ی ٣ و ٢ اي&&ن نام&&ه در ش&&ماره - ١

ب&ه  ) سوسيال دمکراس&ی و روش&نفکران    (وظايف جوانان انقالبی    . عنوان به دانشجويان  چنين تحت   

  .قلی تکثير گرديدتشکل جزوه مس
: فق&ط س&ه ش&ماره منتش&ر گردي&د     .  يکی از روزنامه های دانش&جويان انقالب&ی ب&ود   -"دانشجو "- ٢

  ١٩٠٣ در سپتامبر ٣و ٢ در آوريل و شماره ١شماره ی 
 ارگان ب&ورژوازی ليب&رال طرف&دار س&لطنت مش&روطه ب&ود ک&ه در        -)آزادی" (اسوابوژدنيه "- ٣

ه&ر دو هفت&ه   ) P.B.Struve( ب&ه س&ردبيری اس&ترووه    ١٩٠٥ ت&ا  ١٩٠٢اشتوتگارت در سال ه&ای      

ح&&زب دمک&&رات  "بع&&دها هس&&ته ی اولي&&ه ی  " اس&&وابوژدنيه"طرف&&داران . يکب&&ار منتش&&ر م&&ی گردي&&د 

  .وسيه را تشکيل دادند، يعنی حزب عمده ی بورژوازی ر)"کادت(مشروطه طلب 
 اول&ين روزنام&ه ی غيرق&انونی مارکسيس&تی سرتاس&ری روس&يه ب&ود ک&ه         -)اخگر" (ايسکرا" - ٤

 در اليپزي&ک  ١٩٠٠پس از زحمات لنين تأسيس شد و اولين شماره ی آن در يازدهم دسامبر سال        

)Leipzig ( از لن&&&ين، پلخ&&انف، م&&&ارتف، اکس&&&لرود، " ايس&&&کرا"هي&&&أت تحريري&&ه ی  . چ&&اپ گش&&&ت 

پوترسف، و زاسوليچ متشکل شده بود ولی در واقع لنين سردبير روزنامه بود نق&ش مهم&ی در آن            

 در ک&&ار ت&&دارک و ايج&&اد ح&&زب   ١٩٠٠ -١٩٠٣لنين&&ی در س&&ال ه&&ای  " ايس&&کرای. "ايف&&ا م&&ی ک&&رد 

ح&&زب ک&&ارگر  "در کنگ&&ره ی دوم . مس&&تقل پرولتاري&&ای روس&&يه نق&&ش ت&&اريخی عظيم&&ی ايف&&ا ک&&رد      

ب&ه عن&وان ارگ&ان رس&می     " ايس&کرا  "١٩٠٣س&يه در ژوئي&ه و اوت س&ال     رو"  دمکراتيک -سوسيال

در ن&&وامبر . ح&زب ش&&ناخته ش&&د و لن&&ين، پلخ&&ائف و م&&ارتف ب&ه هي&&دت تحريري&&ه ی آن انتخ&&اب ش&&دند  

و لن&ين از هي&أت تحريري&ه آن     ) ٥٢از ش&ماره ی     (بدست منشويک ه&ا افت&اد       " ايسکرا "١٩٠٣سال  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢ 

داشته است، به عقيده ما عالمت پيشGرفت بزرگGی اسGت در نظريGات هيGأت تحريريGه از            

 که عجوالنGه مخالفGت خGود را بGا         ٥آقای استرووه ". دانشجو"اولين شماره    انتشار   دِوَب

اين نظريات حقيقتGًا از  : نظريات ابراز شده در اين بيانيه اظهار داشت، اشتباه نمی کرد    

 ليبرال با سرسختی و شور از آن   -اساس با آن جريان فرصت طلبانه که ارگان بورژوا        

: کGGه مGGی پGGذيرد  " دانشGGجو"حريريGGه ی هيGGأت ت. حمايGGت مGGی کنGGد، مغGGاير مGGی باشGGند     

 نمGGی تواننGGد اتحGGاد ايGGدئولوژيک دانشGGجويان را سGGبب    بGGه تنهGGايی احساسGGات انقالبGGی  "

بدين منظور يGک آرمGان سوسياليسGتی متکGی بGر ايGن يGا آن        : "و معتقد است که  " شود

جGGامع و " آن هGGم يGGک جهGGان بينGGی   -"جهGGان بينGGی سوسياليسGGتی ضGGروری مGGی باشGGد   

زم تئوريک از ريشه بريGده  ي بی تفاوتی ايدئولوژيک و اپورتون    هم اکنون با   -"مشخص

  .و مسأله ی روش انقالبی کردن دانشجويان را بر پايه ی درستی قرار داده است

مبتGGذل بنگGGريم، ايجGGاد اتحGGاد  " انقالبGGی گGGری"درسGGت اسGGت، اگGGر از ديGGدگاه متGGدوال  

    آن را نفGGی ايGGدئولوژيک مسGGتلزم وجGGود يGGک جهGGان بينGGی واحGGد نبGGوده بلکGGه بGGر عکGGس 

در قبGGال انGGواع  " بردبارانGGه"مGGی کنGGد، چGGرا کGGه اتحGGاد ايGGدئولوژيک بGGه معنGGای رفتGGار      

گوناگون نظرات انقالبی و منوط به چشم پوشی از پذيرش يGک مجموعGه ی مشخصGی               

بGGGه يGGGک کGGGالم، بGGGه عقيGGGده ی ايGGGن سياسGGGيون بGGGی شGGGعور اتحGGGاد   . از عقايGGGد مGGGی باشGGGد

البتGه ايGن عقايGد، بGه طGور کGم       (ولوژيک است   ايدئولوژيک مستلزم يک بی اصولی ايدئ     

بGه هرقيمGت   اهميت اتحاد ... وبيش ماهرانه ای، در فرمول های پيش پا افتاده ای مانند    

         و لGGGزوم وسGGGعت دامنGGGه ی فکGGGری و غيGGGره، مسGGGطور مانGGGده، ظGGGاهر فريبنGGGده ای پيGGGدا    

شه برای اثبGات  بحث نسبتًا خوش ظاهر و در نظر اول قانع کننده ای که همي           ). می کنند 

اين نحوه ی استدالل ارائه می شود، اشاره به اين واقعيت عام الفهم و غيرقابGل انکGار       

                                                                                                      
ايس&کرای  "منش&ويکی را  " ايس&کرای " س&ابق لنين&ی،   "ايسکرای"برای مشخص نمودن    . استعفا داد 

  .می ناميدند" نو
، يک&&&&ی از مبلغ&&&&ين و "اس&&&&وابوژدنيه" س&&&&ردبير روزنام&&&&ه ی -)١٨٧٠ -١٩٤٤( اس&&&&ترووه - ٥

  .شد" کادت"اقتصاددانان بورژوای روسيه بود و بعدها يکی از رهبران حزب 
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است که در بين دانشجويان برحسب نظرات سياسی و اجتماعی شان گGروه بنGدی هGای      

 و بGدين جهGت خواسGت جهGان بينGی      - و حتمGًا وجGود خواهGد داشGت     -مختلفی وجود دارد  

ی از اين گروه ها را دفع کرده، به اتحاد صدمه می زند و به       واحد و معين بناگزير برخ    

جای فعاليِت هم آهنگ مشاجرات را دامن زده و در نتيجه قدرت حمله ی سخِت سياسِی 

  .مشترک را تضعيف می کند و الی غيرالنهايه

بGGرای مثGGال تقسGGيم . توضGGيحات منطقGGی را از نزديGGک مالحظGGه کنGGيم  اجGGازه دهيGGد ايGGن

آمGده اسGت در نظGر    " دانشGجو  "١ در شماره ی ه حسب گروه هائی کدانشجويان را بر  

در ايGن شGماره هنGوز خواسGت يGک جهGان بينGی معGّين و واحGد از طGرف هيGأت                  . بگيريم

تنGگ  "تحريريه طرح نشده بGود و نتيجتGًا مشGکل اسGت بتGوان آنGان را بGه طرفGداری از          

ر ميGGGان د" دانشGGGجو "١سGGGرمقاله شGGGماره . سوسGGGيال دمکراسGGGی مGGGتهم کGGGرد" نظGGGری

  : را از هم متمايز می کندهگروه عمد دانشجويان کنونی چهار

  ."کسانی که در مقابل جنبش دانشجوئی کامًال بی تفاوت اند "- توده ی بی تفاوت-١

  . کسانی که طرفدار جنبش دانشجوئی صرفًا آکادميک هستند-"آکادميست ها "-٢

 آنتGGی سGGميت هGGا و    ناسيوناليسGGت هGGا، -مخGGالفين جنGGبش دانشGGجوئی بطGGورکلی   "-٣

  ".غيره

  . پيروان مبارزه جهت سرنگونی استبداد تزاری-"سياسيون "-٤

 کسGانی کGه بGه اپوزيسGيون     -اين گروه خود از دو بخGش متضGاد تشGکيل شGده اسGت       "

سياسی صرفًا بورژوائی با تمGايالت انقالبGی تعلGق دارنGد و کسGانی کGه بGه روشGنفکران                

فقGط در ايGن اواخGر    ." (اواخر پديدارگشGته اسGت  انقالبی سوسياليستی پرولتاريا که اين  

با مالحظه اينکه گروه فرعی آخری همان طGور کGه همGه         ).  لنين -پديدار گشته است؟ ن   

 ٦ رولوسGGيونر- دمکراتيGGک و سوسياليسGGت-مGGی دانGGيم مجGGددًا بGGه دانشGGجويان سوسGGيال 

:  گGروه سياسGی انGد   شGش د جG تقسيم می شود، روشن می گردد که دانشجويان کنونی وا 

                                                 
وس&&يه تش&&کيل ش&&د و ت&&ا    در ر١٩٠٠در س&&ال )  آر-اس" ( رولوس&&يونر-ح&&زب سوسياليس&&ت  "- ٦

  . بزرگترين حزب دهقانی بود١٩١٧انقالب 
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وت هGا، آکادميسGت هGا، ليبGرال هGا، سوسياليسGت رولوسGيونرها و                ارتجاعيون، بGی تفG    ا

  .سوسيال دمکرات ها

        شGGايد ايGGن گGGروه بنGGدی هGGا تصGGادفی مGGی باشGGند و       : پGGيش مGGی آيGGد  سGGؤال حGGال ايGGن  

صف بندی موقتی نظريات را نشان می دهند؟ کافی است کGه سGؤال را طGرح کGرد تGا از               

   و فGGی الوقGGع . مطلGGب آشناسGGت جGGواب منفGGی دريافGGت داشGGت  ا بGGهGGر کGGس کGGه انGGدازه ای  

گGGروه بنGGدی ديگGGری در دانشGGجويان مGGا نمGGی توانGGد هGGم وجGGود داشGGته باشGGد، زيGGرا کGGه       

دانشجويان حسGاس تGرين بخGش روشGنفکران مGی باشGند، و روشGنفکر درسGت بGه ايGن               

جهت روشنفکر خوانده می شود که انکشاف منافع طبقاتی و گروه بندی های سياسGی         

کل جامعه را به آگاهانه تGرين، راسGخانه تGرين و دقيGق تGرين نحGوی مGنعکس نمGوده و                  

دانشجويان قشر ديگری می بودند اگر گروه بندی های سياسGی شGان بGا     . بيان می دارد  

ک يG نGه بGه مفهGوم    " تطGابق  "-گروه بندی هGای سياسGی کGل جامعGه تطGابق نمGی داشGت        

ای اجتماعی بر حسGب تGوان و تعGداد،    تناسب کامل بين گروه های دانشجوئی و گروه ه       

بلکGGه درسGGت بGGه معنGGای وجGGود ضGGروری و نGGاگزير چنGGين گGGروه هGGائی در دانشGGجويان      

 بGا خصGومت هGای طبقGاتی       -کل جامعGه روس   . همانگونه که در جامعه موجود می باشد      

تازه رو به انکشاف نهاده ی آن، با دست نخوردگی سياسی آن، با توده های عظيم آن          

 دقيقًا با همين شش گروه - استبداد پليسی سرکوب و مرعوب شده اندکه تحت حکومت

مشخص می شود، يعنی؛ ارتجاعيون، بی تفاوت ها، مهذبين، ليبرال هGا، سوسياليسGت      

  .يونرها و سوسيال دمکرات هاسرولو

قانونی ه ام، يعنی پيروان پيشرفتی ناميد" بينمهذ"را از اينجا    " آکادميست ها "من  

). autocracy(امگی در چGGارچوب رژيGGم خودکGG  ياسGGی، پيشGGرفتی  بGGدون مبGGارزه ی س 

 مهGGذبينی در تمGGام بخGGش هGGای جامعGGه ی روس وجGGود دارنGGد، و همGGه جGGا ماننGGد     چنGGين 

خود را در دايره ی تنگ منافع حرفه ای و اصGالح آن شGعبه        " آکادميست"دانشجويان  

همه جا با ا ادارات دولتی و محلی مخصوص خود محدود می سازند و ياز اقتصاد ملی   

گرايش هGای  " سياسيوِن"بين اينکه پرهيز می کنند، بدون " سياست"ترس و لرز از     
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، )همانگونGGه کGGه آکادميسGGت هGGا نيGGز فرقGGی قائGGل نمGGی شGGوند (مختلGGف فرقGGی قائGGل شGGوند 

. مفهوم اينها از سياست کليه ی مسGائلی اسGت کGه بGا شGکل حکومGت مربGوط مGی شGود                   

يزم ما را تشکيل می داده اند و هنوز هم تشGکيل  ترين پايه ليبرال مهذبين هميشه وسيع 

يعنی، در زمGان تسGلط ارتجGاع    " روسی"به زبان " (آرامش"در زمان های   : می دهند 

ذب و ليبرال عمًال يکسان می باشند، و حتی در زمان جنگ، در        هدو مفهوم م  ) سياسی

اوت ، در عصر رشد هجوم بر استبداد، تفیدوران های اوج جنب و جوش های اجتماع

ليبرال روس حتGی هنگGامی کGه در روزنامGه ای     . ما بين اين دو اغلب ناروشن می ماند       

که بدون سانسور در خارج منتشر می شود، با اعتراض صريح و آشکار عليه استبداد 

خGود را قبGل از هGر چيGز بGه      اينکGه  در مقابل افکGار عمGومی ظGاهر مGی گGردد، هرگGز از             

نمGی دارد، و گGاه و گGدار بGرده وار، و يGا اگGGر      ذب احسGاس نمايGد دسGت بGر     هG مثابGه ی م 

 -ترجيح می دهيد، مثل رعيت مطيع قانون، حق شناس و وفGادار سGخن ورزی مGی کنGد        

  :رجوع کنيد" اسوابورژدنيه"به 

    فقGGGدان يGGGک مرزبنGGGدی روشGGGن و قابGGGل تشGGGخيص بGGGيم مهGGGذبين و ليبGGGرال هGGGا وجGGGه      

شGايد بGه مGا ايGراد     . مشخصه ی کلGی گGروه بنGدی هGای سياسGی جامعGه ی روسGيه اسGت               

گرفته شود که تقسيم بندی به شش گروه باال صGحيح نمGی باشGد، زيGرا بGا تقسGيم بنGدی            

البته . اما يک چنين ايرادی بی اساس خواهد بود . طبقاتی جامعه ی روس تطابق ندارد     

 در تحليل نهائیشالوده ی اساسی گروه بندی های سياسی است و طبقاتی تقسيم بندی   

لGيکن ايGن شGالوده ی عميGق فقGط در طGول يGک        .  ها را تعيGين مGی نمايGد     اين گروه بندی  

شرکت کنندگان و آفرينندگان اين جريGان    جريان تکامل تاريخی و به ميزان رشد آگاهی         

گاهی . فقط پس از مبارزه ی سياسی فرا می رسد" تحليل نهائی"اين . نمايان می شود

 انجامد و گGاهی طوفGان آسGا بGه     مبارزه ای سرسخت و طوالنی که ده ها سال بطول می    

شکل بحران های سياسی منفجر می شود و در ديگGر اوقGات رو بGه خاموشGی گGذارده،          

  .به اصطالح موقتًا به حال وقفه در می آيد
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        بيهGGوده نيسGGت کGGه مGGثًال در آلمGGان، جGGايی کGGه مبGGارزه سياسGGی اشGGکال حGGادی بGGه خGGود  

اهی طبقGاتی بGه ويGژه عGالی اسGت، هنGوز             واجGد آگG    - پرولتاريGا  -می گيرد و طبقه مترقی    

وجGGود دارد کGGه بGGا لفافGGه ی اسGGمی » مرکGGز«ماننGGد ) و حتGGی احGGزاب نيرومنGGدی(احزابGGی 

  .خود، مضمون طبقاتی ناهمگون و غيرپرولتری خود را مخفی نگاه می دارند

چندان تعجبی ندارد به علت عدم وجGود حقGوق سياسGی بGرای اعGم مGردم و سGلطه ی              

حGو عGالی سGازمان يافتGه و از نظGر ايGدئولوژيک مسGتحکم و سGنتًا            يک بورکراسی بGه ن    

 محGGدود و منحصGGر، منشGGاء طبقGGاتی گGGروه هGGای سياسGGی کنGGونی در روسGGيه بGGه ميGGزان      

بيشتر بايد از اين در شگفت بGود کGه تکامGل روسGيه در مسGير              . زيادی تيره گشته است   

تی آسGيائی آن،    سرمايه داری اروپائی هم اکنون توانسGته اسGت عليGرغم نظGامی حکGوم              

  .چنين اثری قوی در گروه بندی سياسی جامعه بگذارد

 در کشور ما نيز پرولتاريای صGنعتی، طبقGه ی مترقGی هGر جامعGه ی سGرمايه داری،                 

تحGGت رهبGGری سوسGGيال دمکراسGGی، تحGGت لGGوای برنامGGه ای کGGه مGGدت هاسGGت برنامGGه ی   

زمان يافته گام نهاده پرولتاريای آگاه سرتاسر جهان شده، در راه مبارزه توده ای و سا

آن دسته از مردم که نسبت به سياست بی تفGاوت هسGتند طبعGًا در روسGيه بطGور         . است

غيرقابل مقايسه ای بزرگتر از هر کشور اروپائی است، ولی حتی در روسيه نيز ديگر       

توان از دست نخوردگی ساده و ابتدائی اين گروه سخن گفت؛ بی تفاوتی کارگرانی  نمی

 هرچGه بيشGتر   - و تGا انGدازه ای دهقانGان    -موقعيت طبقاتی خود آگGاه نيسGتند      که هنوز از    

ايGن موضGوع   . جای خود را به طغيان و بی قراری سياسی و اعتراضات  فعال می دهGد  

 بی تفاوتی با بی تفGاوتی بورژواهGا و خGرده بورژواهGائی      اينصريحًا نشان می دهد که      

ی خرده بGورژوا کGه در روسGيه، بGه     طبقه . که شکم شان سير است هيچ تشابهی ندارد       

علت انکشاف هنGوز نسGبتًا ضGعيف سGرمايه داری، بGه ويGژه متعGدد اسGت، اينGک بGدون                

شک از يGک سGو شGروع بGه بيGرون دادن ارتجGاعيون آگGاه و پيگيGر نمGوده و از سGوی                

" مGردم زحمGتکش  "ديگر، و بی اندازه بيشتر، هنوز چندان از توده ی نادان و مظلGوم       

گGGGGGروه وسGGGGGيع روشGGGGGنفکران را           سGGGGGت و متفکGGGGGرين خGGGGGود را از   قابGGGGGل تشGGGGGخيص ني 
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 کGGه جهGGان بينGGی کGGامًال متزلGGزل و آش شGGله قلGGم کGGار عقايGGد    پيGGدا مGGی کنGGد  ٧زنوچينتسGGی

درست همGين ايGدئولوژی اسGت    .  ابتدائی ناآگاهانه ای دارند-دمکراتيک و سوسياليست  

            کGGGGه مشخصGGGGGه ی روشGGGGنفکر قGGGGGديم روس مGGGGی باشGGGGGد، چGGGGه جنGGGGGاح راسGGGGت بخGGGGGش      

  ". رولوسيونرها-سوسياليست: " نارودنيِک آن و چه چپ روترين جناح-ليبرال

 در حال جديدیزيرا هم اکنون در کشور ما روشنفکر . روس" قديم"گفتم روشنفکر 

ظاهر شدن است کGه ليبراليGزم آن پوسGت نGاروديزم بGدوی و سوسGياليزم مGبهم خGود را             

رت وصG ). البتGه نGه بGدون کمGک مارکسGيزم روس      (تقريبًا به کلی به دور انداختGه اسGت          

 ليبرال واقعی با گام های عظيم به پيش می رود، به        -بندی يک قشر روشنفکر بورژوا    

اشGGGخاص تردسGGGت و مسGGGتعد بGGGرای پGGGذيرش هرگونGGGه جريGGGان    اينکGGGه ويGGGژه بGGGه دليGGGل  

، بولگGاکف و   )Berdayov(اپورتونيستی باب روز مانند حضرات استرووه، بردايف   

در اين پروسه شرکت می جويند، و بGاالخره، در رابطGه            ) .Bulgakov&Co(شرکاء  

ليبGGرال و ارتجGGاعی جامعGGه ی روس کGGه بGGه قشGGر روشGGنفکر تعلGGق ندارنGGد،     بGGا عناصGGر 

خويشاوندی آنان با منافع طبقاتی اين يا آن گروه از بGورژوازی و يGا زمينGداران بGرای             

  ، کميتGGه هGGای بGGورس،٩ دوماهGGا،٨هGGر کGGس کGGه مGGثًال تGGا انGGدازه ای بGGا فعاليGGت زمسGGتواها 

  .کميته های نمايشگاه و غير مأنوس باشد، به حد کافی روشن است

و بدين ترتيب ما به اين نتيجه ی غيرقابل ترديد رسيديم که گروه بندی های سياسی            

دانشجويان تصادفی نيست و ضرورتًا درسGت همGانطور کGه آن را در بGاال در توافGق بGا                 

ايGن واقعيGت اثبGات    اينکGه  پGس از  . يم نموده ايم، می باشGد  ترس" دانشجو "١شماره ی   

                                                 
روس&&&يه بودن&&&د ک&&&ه اغل&&&ب از  "روش&&&نفکران ع&&&امی   "-)raznochintsy (رازنوچينتس&&&ی - ٧

  .روحانيون، مغازه داران و قشرهای خرده پای شهری می آمدند
    س&&ازمان ه&&ای اداری ب&&ه اص&&طالح خودمخت&&ار محل&&ی ک&&ه در       -)Zemstvos (زمس&&تواها - ٨

   ق&&درت ش&&ان مح&&دود و اش&&راف  .  در ن&&واحی مرک&&زی روس&&يه ت&&زاری برپ&&ا ش&&د    ١٨٦٠س&&ال ه&&ای  

  .زمين دار در آن ها مسلط بودند
  . نام پارلمان روسيه-)Duma (دوما - ٩
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ايجاد "ال مورد بحث و مشاجره که مفهوم ؤشد می توانيم به سادگی از عهده ی اين س

در اولGين   . آنان چيسGت بGرآئيم    " انقالبی کردن "و  " اتحاد ايدئولوژيک بين دانشجويان   

سGاده ای بGه مسGأله ی    نظر حتی بسيار شگفت آور به نظر می رسد که چنين مسأله ی       

     اگGGر گGGروه بنGGدی هGGای سياسGGی دانشGGجويان بGGا      . مGGورد مشGGاجره ای تبGGديل شGGده اسGGت   

گروه بندی های سياسی جامعه مطابقت دارد، آيا اين به خودی خود بدان معنGی نيسGت              

          بGGGين دانشGGGجويان تنهGGGا يکGGGی از ايGGGن دو معنGGGی را    " ايجGGGاد اتحGGGاد ايGGGدئولوژيک "کGGGه 

 جلب زيادترين تعداد ممکن دانشجويان به يGک مجموعGه ی معGين عقايGد     يا: می رساند 

سياسی و اجتماعی، و يا ايجاد نزديکتGرين همبسGتگی ممکGن مGا بGين دانشGجويان يGک                   

گروه معين سياسی و اعضGای ايGن گGروه در خGارج از دانشGجويان؟ آيGا ايGن بGه خGودی                   

 از موضع يGک نظريGه ی   خود بديهی نيست که درباره ی انقالبی شدن دانشجويان تنها      

و کامًال معين در باره محتوی و ماهيت اين جريان انقالبی شدن می توان صحبت کرد؟         

 دمکGGرات ايGGن اوًال، بGGه مفهGGوم تGGرويج نظريGGات   -بGGه عنGGوان مثGGال بGGرای يGGک سوسGGيال  

دی اسGGGت کGGGه خGGGود را  دمکراتيGGGک در بGGGين دانشGGGجويان و مبGGGارزه بGGGا عقايGGG-سوسGGGيال

يGده، امGا بGا سوسGياليزم انقالبGی هيچگونGه وجGه تشGابهی               نام"  رولوسGيونر  -سوسيال"

هGGر جنGGبش دمکراتيGGک دانشGGجويان، منجملGGه  اينکGGه نGGدارد؛ و ثانيGGًا، کوشGGش در جهGGت  

  .آکادميستی را گسترش داده، آن را آگاهانه تر و مصم تر گرداند

چگونه مسأله به اين سادگی و روشنی مغشوش شده و مGورد مشGاجره شGديد         اينکه  

مشGGGGاجره بGGGGين  .  خGGGGود داسGGGGتان بسGGGGيار آموزنGGGGده و نمونGGGGه ای اسGGGGت  -قGGGGرار گرفتGGGGه

 و ٣١شماره هGای   " (ايسکرا"و  ) ١٧ و   ١٣شماره های    (١٠"رولوتسيونايا روسيا "

شGGورای مشGGترک سGGازمان هGGای دانشGGجوئی و  " نامGGه ی سرگشGGاده"بGGه مناسGGبت ) ٣٥

 ١٣در شGGGGGماره ی (، در گرفGGGGGت  )Kiev(سGGGGGازمان هGGGGGای متحGGGGGد اخGGGGGوت در کييGGGGGف 

                                                 
"  رولوس&ينرنرها -سوسياليس&ت " ن&ام روزنام&ه ی   -)روسيه ی انقالبی (رولوتسيانايا روسيا - ١٠

 ١٩٠٢از ژانوي&ه س&ال   .  منتشر می ش&د ١٩٠٥ تا سال ١٩٠٠بود که که از آخر سال    )  آرها -اس(

  . آرها مبدل شد-به ارگان مرکزی حزب اس
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شورای مشترک کييGف  . منتشر شد" دانشجو "١و شماره ی    " يونايا روسيا رولوتس"

 را کGه طبGق آن   ١٩٠٢مصوبه ی دومين کنگره سراسری دانشجويان روسيه در سGال       

سازمان های دانشجوئی موظفند با کميته های حGزب سوسGيال دمکراتيGک کGارگری در           

بخGGش معينGGGی از  ناميGGد؛ و ايGGن واقعيGGت آشGGکار کGGه      " تنGGگ نظرانGGه  "ارتبGGاط باشGGند،   

تمايGGل دارنGGد  " حGGزب سوسياليسGGت رولوسGGيونر "دانشGGجويان در برخGGی از نGGواحی بGGه  

دانشجويان به "و بی اندازه نادرست که "  غرضیب"بوسيله بحث به اصطالح بسيار 

عنوان دانشجو نمی توانند نه کامًال به حGزب سوسياليسGت رولوسGيونر و نGه بGه حGزب                

به نادرستی " ايسکرا. "نحو زيبائی پوشانده شدبه " دمکراتيک ملحق شوندسوسيال 

البتGGه در دفGGاع از آن اسGGلحه  " رولوتسGGيونايا روسGGيا"ايGGن اسGGتدالل اشGGاره کGGرد، ولGGی   

" نGدانم کGاری  " را بGه  ايسکرائيست" متعصبين تفرقه انداز و انشعاب طلب   "برداشته،  

  .و خامی سياسی متهم نمود

. ادعاهGا بGه وضGوح آشGکار مGی شGود      بعد از آن چه کGه در بGاال گفتGه شGد پGوچی ايGن                  

و . ست که دانشجويان مGی بايسGتی ايفGا کننGد    يمسأله مورد بحث نقش ويژه ی سياسی ا     

جامعه جدا که اول بايد در مقابل اين واقعيت که دانشجويان از بقيه ی آيا ملتفت نيستند 

 ناپGGذير تمGGام گGGروه بنGGدی هGGای نبGGوده، درسGGت بGGه همGGين دليGGل همGGواره و بطGGور اجتنGGاب 

سياسی جامعه را بازتاب می سازند، چشمان را به هGم نهGاد و سGپس بGا چشGمان بسGته             

آغاز به وراجی د ر مورد دانشجويان بGه مثابGه ی دانشGجو و يGا دانشGجويان بطGورکلی            

مضGرت تفرقGه و انشGعاب حاصGل از همبسGتگی بGا       ... نتيجه ای که بدان مGی رسGند     . کرد

شGن اسGت کGه بGه خGاطر ادامGه ی ايGن        اين مانند روز رو   . يک حزب خاص سياسی است    

بحث عجيب تا نتيجه اش، بحث کننده می بايستی از سطح سياسGی بGه سGطح حرفGه ای           

" دانشجويان و انقالب"در مقاله ی " رولوتسيانا يا روسيا"و . يا آموزشی جهش کند

کند، اوًال به خواست های عام و مبارزه ی عام  ش مرگ زائی میهدرست يک چنين ج 

و ثانيGGًا بGGه هGGدف هGGای تحصGGيلی دانشGGجويان، وظGGايف تGGدارک فعاليGGت آتGGی     دانشGGجوئی 

اين دو نکتGه  . اجتماعی ايشان و تکامل آنان به مبارزين سياسی آگاه، استناد می جويد        
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 امGGا بGGه مطلGGب کGGوچکترين ربطGGی نداشGGته، صGGرفًا مسGGأله را  -هGGر دو بسGGيار درسGGت انGGد

ت، کGه ماهيتGًآ بGا مبGارزه ی      اسG سياسGی مسأله مورد بحث فعاليGت      . مغشوش می سازند  

.  يGک حGزب معGين را مGی طلبGد         انتخGاب احزاب بطور ناگسستنی در پيوند بGوده، بناچGار          

 فعاليGGت هGGای سياسGی احتيGGاج بGGه يGGک  تمGام اينکGGه  بGGه بهانGGه ی -پGس چگونGGه مGGی تGوان  

 هGGيچاينکGGه معتقGGداِت محکGGم دارد، و يGGا  " انکشGGاف"تGGدارک بسGGيار جGGدی و علمGGی و   

واند فقGط بGه حGوزه هGای سياسGيون يGک جريGان مشGخص محGدود               فعاليت سياسی نمی ت   

حرفGه ای  شود بلکه بايد همواره متوجه اقشار هر چه وسيع تGر مGردم گGردد، بGا منGافع       

هر بخشی مطابقت داشته باشد و جنبش صنفی را با جنبش سياسی متحد ساخته، اولی 

  ؟ از اين انتخاب اجتناب ورزيد؟-تا به سطح دومی ارتقاء دهد

 متوسGل   همين واقعيت که اشخاص برای دفGاع از مواضGع خGويش مجبGور بGه                درست

ج اشدن به چنين بهانه هائی هستند، بوضوح نشان می دهد که آنها خود تا چه حد احتي

از هر سوئی که بGه مطلGب   ! به يک اعتقاد علمی معين و خط مشی سياسی پايدار دارند 

هاست در محکوم   مکرات ها مدت   د -برخورد کنيم باز همان حقيقت قديمی که سوسيال       

 ارائه می دهند بGا داليGل جديGدتری ثابGت        سوسياليست رولوسيونرها کردن پوشش های    

 می کوشند که هم در رابطه با تئوری علمی و هم ت رولوسيونرهاسسوسيالي. می شود

 اروپGای غربGی و نGارودنيزم    "انتقادی"عملکرد سياسی، بين مارکسيزم و اپورتونيزم       

  .٭ائی روسی بندبازی کنندخرده بورژو

اصوًال شرايطی را در نظر بگيريد که مناسبات سياسی تا اندازه ای تکامل يافتGه انGد              

فرض کنGيم کGه يGک    . ما در عمل چگونه است    " مسأله ی مشاجره آميز   "و به بينيد که     

                                                 
متزل&زل  " سوسياليس&ت رولوس&يونرها  " ناگفته پيداست که اين تز که پروگرام و تاکتيک های         -٭

 ١١اميد می رود ک&ه در نام&ه ی بع&دی   . و ماهيتًا متضاد است احتياج به توضيح دقيق ويژه ای دارد   

   .ارد جزئيات اين مطلب شويمو

را داش&ت، ول&ی پ&س از آن نام&ه ی ديگ&ری منتش&ر       " اول&ين نام&ه  " اين مقاله ی لنين عن&وان        -١١

  . رجوع کنيد١برای برنامه ی لنين درباره ی انتشار اين نامه ها به ضميمه ی شماره . نشد
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فGرض  . حزب مذهبی يک حGزب ليبGرال و يGک حGزب سوسGيال دمکراتيGک وجGود دارنGد           

ختلفی اين احGزاب بGين دانشGجويان و شGايد طبقGه ی کGارگر فعاليGت        کنيم که در نواحی م 

آنها می کوشند حتی االمکان تعدادی زيادی از نمايندگان پرنفوذ هر دو را به          . می کنند 

نتخGاب يGک حGزب معGين     آيGا ايGن قابGل تصGور اسGت کGه آنهGا بGه ا        . طرف خود جلGب کننGد     

 گويGا منGافع مشGترک معينGی در      ايGن نماينGدگان بGا ايGن اسGتدالل ايGراد بگيرنGد کGه             توسط

و کليGه ی طبقGه ی کGارگر وجGود دارد؟ ايGن            تمGام دانشGجويان    تحصيل و در شGغل بGرای      

 از هنر چاپ به طور يکسان استفاده می کنند، لذا   همانند آن است که چون تمام احزاب      

در کشGورهای متمGدن هGيچ حزبGی        .  مبGارزه سياسGی بGين آنGان شGد          می توان منکر لزوم   

هميده باشGد کGه اتحاديGه هGای وسGيع و بسGيار متشGکل شGده ی حرفGه ای و                 نيست که نف  

دانشجوئی دارای چه فايده بزرگی است، اما هر حزب می کوشد که همچنين نفوذ خGود         

چGه کسGی واقGف نيسGت کGه اشGاره بGه غيGر حزبيGت               . را در اين اتحاديه ها مسلط گرداند      

اغلب چيزی جGز تزويGر طبقGه حاکمGه نيسGت          ) institution(کردن اين يا آن مؤسسه      

 واقعيت را که از صد مؤسسه موجود هم اکنون نGود و نGه تGای آن از    نکه مايل است اي   

 -يک روحيه ی معين سياسی الهام می گيرند، پنهان سازد؟ اما کاری کGه سوسياليسGت          

اقی سG " غيGر حزبيGت   "رولوسيونرهای ما عمًال انجام می دهند اين است که به افتخGار             

" رولوتسGيونايا روسGيا  "برای مثGال ايGن قطعGه پرشGور و احساسGاتی      . نامه می سرايند 

ايGGن چGGه تاکتيGGک تنGGگ نظرانGGه ای اسGGت کGGه يGGک   :  "را در نظGGر بگيريGGد) ١٨شGGماره (

خواهد در هGر سGازمان مسGتقل ديگGری کGه مطيGع وی نيسGت حتمGًا          سازمان انقالبی می 

د، و درميان صفوف آن حتمًا بايد دو دستگی، يک رقيب را ببيند که بايد آن را نابود کر

 سGGازمان ١٨٩٦در ايGGن جGGا بGGه خطابيGGه ی سGGال    "اخGGتالف و اغتشGGاش ايجGGاد نمGGود؟   

 دمکراتيک مسکو استناد می گردد که به دانشجويان ايراد می گرفت که آنها      -سوسيال

در سال های اخير خود را بيش از حGد در محGدوده ی تنGِگ منGافع دانشGگاهی محبGوس             

اين را مردود شGمرده، انGدرز مGی داد کGه وجGود         " رولوتسيونا يا روسيا  "خته اند و    سا
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بGه مثابGه ی انقالبيGون    "ن نبوده که کسانی که آسازمان های دانشجوئی هرگز مانع از       

  .نتوانند نيروی خود را در خدمت راه کارگران صرف کنند" تبلور يافته اند

رقابت تنها بين يک سازمان سياسGی  . تفقط ببينيد چه اغتشاشی در اين جا حاکم اس     

و يک سازمان سياسی ديگر، بين يک گرايش سياسی و گرايش سياسGی ديگGر امکGان              

و ) Mutuai Aid Society( بين يGک انجمGن خيريGه    ). و اجتناب ناپذير است( دارد 

GGی نمGGروه انقالبGGک گGGه ی يGGی کGGد و وقتGGته باشGGود داشGGابتی وجGGد رقGGيونايا "توانGGرولوتس

      نسGGبت منهGGدم کGGردن انجمGGن خيريGGه را مGGی دهGGد فقGGط يGGاوه سGGرائی      دومGGی بGGه" روسGGيا

ولی اگر در درون همين انجمن خيريه گرايشGی سياسGی نمGودار شGود کGه مGثًال           . می کند 

          کوشGGGش نمايGGGد بGGGه انقالبيGGGون کمGGGک نشGGGود و يGGGا کتGGGب غيرقGGGانونی از کتGGGب خانGGGه هGGGا   

صادق است " سياسی" هر شخص  یوظيفهجمع آوری شوند، در چنين شرايطی، اين 

يافت می شوند که اين دسته ها را اگر اشخاصی . که با اين گرايش رقابت و مبارزه کند

و اين قبيل اشخاص بدون شک يافGت       ( سازند  در فضای تنگ منافع دانشگاهی محدود       

 بين آنها و مبارزهدر اين صورت )  به مراتب بيشتر بودند١٨٩٦می شوند، و در سال 

 که نه محدود ساختن، بلکه گسترش خواست ها را ترويج می کننGد، نيGز واجGب        کسانی

امGGGGا در نامGGGGه سرگشGGGGاده ی شGGGGورای کيGGGGف کGGGGه مشGGGGاجرات بGGGGين    . و اجبGGGGاری اسGGGGت

         موجGGGب شGGGده، مسGGGأله نGGGه بGGGر سGGGر انتخGGGاب    " ايسGGGکرا"و " رولوتسGGGيونايا روسGGGيا "

   ر انتخGGاب بGGين ازمان هGGای دانشGGجوئی و سGGازمان هGGای انقالبGGی، بلکGGه بGGر سGG      سGGبGGين 

 انتخGاب شGروع بGه    بنGابراين، آن کسGانی      . سازمان های انقالبی جريان های مختلف بود      

در حGGGالی کGGGه ، "بGGGه مثابGGGه ی انقالبيGGGون تبلGGGور يافتGGGه انGGGد"کGGGرده انGGGد کGGGه هGGGم اکنGGGون 

رقابت بين يک سازمان انقالبی و      اينکه  ما به بهانه    "  رولوسيونرهای -سوسياليست"

ايGن  ....  مGی کشGانند  بGه عقGب  وئی تنگ نظرانه است، آنان را      يک سازمان صرفًا دانشج   

  !واقعًا بيش از حد غيرمنطقی است آقايان

 دانشجويان شروع به انتخاب بين دو حزب انقالبی می کند، ولی به او            انقالبیبخش  

سGب اسGت و   چبGرای برخGی بر  [ نه با تحميل يGک برچسGب حزبGی    ناي: وعظ می کنند که 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٣ 

و نGه بGا تجGاوز بGه وجGدان      ...] نGامعينی البتGه تGرجيح دارد    [معGين ] بGرای ديگGران پGرچم   

     مجموعGGه مطبوعGGات بGGورژوائی تمGGام کشGGورها هميشGGه ادعGGا   [فکGGری رفقGGای دانشGGجو  

می کنند که رشد سوسيال دمکراسGی بGه دليGل تجGاوز عناصGر خGراب کGار و محGرک بGه                  

، "ده اسGت است که چنين نفوذی بدسGت آمG   ...] گيرد وجدان توده ی صلح جو انجام می      

بيگمان هر دانشجوی . منظور نفوذ بخش سوسياليستی دانشجويان بر مابقی آنان است

برچسGب هGای   " تحميGل "صادقی واقف است که اين تهمت به سوسياليست ها مبنی بر          

و ايGن ادعاهGای بGی پايGه، پGوچ و      . چGه قGدر بGی اسGاس اسGت     " تجاوز فکGری "حزبی و  

کGGه مفGGاهيم سGGازمان حزبGGی، پيگيGGری و  غيراصGGولی در روسGGيه اظهGGار مGGی شGGود، جائي 

  !وفاداری حزبی هنوز بی اندازه ضعيف است

ما برای دانشGجويان انقالبGی، کنگGره هGای سGابق       "  رولوسيونرهای –سوسياليست"

همبستگی با جنبش عام سياسی، صرف نظر از جناح های مختلفGی           "دانشجوئی را که    

نGد، بGه عنGوان سرمشGقی توصGيه      اعGالم مGی کرد  " را که در اردوگاه انقالبی وجود دارد  

چيست؟ جنبش سوسياليستی بGه اضGافه ی جنGبش       " عام سياسی "اين جنبش   . می کنند 

ناديده گرفتن اين دو دستگی به معنای طرفداری کردن از نزديکتGرين جنGبش،        . ليبرالی

هستند که اين کGار را  "  رولوسيونرها-سوسياليست"و اين . يعنی جنبش ليبرالی است  

    Gی کننGزب      ! دتشويق مGود را حGه خGی کGتقل  اشخاصGدا و مسGه     جGران را بGد ديگGی نامنGم 

آيا اين نشان دهنده ايGن نيسGت کGه چGون چنGين            . پرهيز از مبارزه حزبی فرا می خوانند      

حزبGGی قGGادر بGGه عرضGGه کGGاالی سياسGGی خGGود در زيGGر پGGرچمش نيسGGت، نGGاگزير اسGGت بGGه  

 يGک پايGه ی   ب کGامًال فاقGد  قاچاق پناه برد؟ آيا اين نشان دهنده ی اين نيست که اين حز             

  . می باشد؟ اين را به زودی خواهيم ديدمخصوص به خودروشن برنامه ی 

 رولوسيونرها را نمی توان صرفًا در کمبGود منطGق           -اشتباهات نظريات سوسياليست  

 مGی تGوان   از يGک لحGاظ بخصGوص   . که در بGاال کوشGيديم آن را ثابGت کنGيم، بيGان داشGت              

 يGک خطGای اساسGی    نطGق در دعGوای آنهGا، نتيجGه ی        کمبGود م  : عکس آن را مدعی شGد     

بی ثبGاتی اتخGاذ    ، آنها از ابتدا چنان موضع ذاتًا متضاد و      "حزب"به عنوان يک    . است
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کرده اند که افراد واقعًا صادق و قادر به تفکر سياسی نمی توانند بدون تلوتلو خوردن     

کGGه سوسGGيال همGGواره بايGGد بGGه خGGاطر داشGGت   . و سGGقوط چنGGين موضGGعی را حفGGظ نماينGGد  

بGه راه سوسGياليزم وارد   "  رولوسيونرها -سوسياليست"دمکرات ها زيان هائی را که       

بGGر . سGGاخته انGGد بGGه اشGGتباهات گونGGاگون ايGGن يGGا آن نويسGGنده و رهبGGر نسGGبت نمGGی دهنGGد  

عکGGس، آنهGGا تمGGام ايGGن اشGGتباهات را نتيجGGه ی اجتنGGاب ناپGGذير يGGک برنامGGه و موضGGع        

رستی در امGری ماننGد مسGأله دانشGجويان بخصGوص      اين ناد. سياسی نادرست می دانند   

 و پوشGGGش زرق و بGGGرق دار   دمکراتيGGGک-بGGGورژواواضGGGح شGGGده، تضGGGاد بGGGين ديGGGدگاه   

فGGGی الواقGGGع، مسGGGير فکGGGری  . سوسGGGياليزم انقالبGGGی آنGGGان بGGGه خGGGوبی نمايGGGان مGGGی گGGGردد  

بررسی " دانشجويان و انقالب "را در مقاله ی پروگراماتيک      " روسيا رولوتسيونايا"

قGGدرت انگيGGزه هGGای ايGGGده آل    "و " عGGدم خودپسGGندی و پGGاکی مGGرام    "سGGنده،  نوي. کنGGيم 

     اينجاسGGGت کGGGه او در جسGGGتجوی تعبيGGGر   . را بخصGGGوص برجسGGGته مGGGی سGGGازد " جوانGGGان

دانشGGجويان اسGGت و نGGه در مناسGGبات واقعGGی زنGGدگی      " ابGGداعی"تGGالش هGGای سياسGGی   

رت اجتمGGاعی روسGGيه، مناسGGباتی کGGه از يGGک سGGو خصGGومت آشGGتی ناپGGذيری ميGGان قGGد        

خودکامگی و بخش های بسيار وسيع و بسيار گوناگون مردم بوجود آورده و از سوی 

 هرگونه نارضايتی های سياسی را فوق العاده زارديگر به جز از طريق دانشگاه ها، اب

  ).مشکل می کرد: به زودی بايد گفت(مشکل می کند 

مسGGأله ی نويسGنده سGGپس مسGGاعی سوسGGيال دمکGGرات هGGا را در برخGGورد آگاهانGGه بGGه  

حد نمودن گروه های توجود گروه های مختلف سياسی بين دانشجويان، در فشرده تر م

      نGGاهمگون، مGGورد حملGGه قGGرار  سياسGGی همگGGون و در جGGدا نمGGودن گGGروه هGGای سياسGGی  

مسGGأله ايGGن نيسGGت کGGه او از عيGGوب ايGGن يGGا آن کوشGGش بخصGGوص سوسGGيال     . مGGی دهGGد

ن نامعقول خواهد بود اگر ادعا می شد تمGام       دمکرات ها انتقاد می کند، چون اساسًا، اي       

نويسGنده اصGوًال بGا    ! خيGر . اين کوشش ها همواره و بطور کامل موفقيت آميز بGوده انGد      

 اين عقيده که اختالف منGافع طبقGاتی بايGد خGود را بناچGار در گGروه بنGدی هGای سياسGی                

 ايده آلGش  قشر دانشجو با همه ی از خودگذشتگی، پاکی، نيات        اينکه  منعکس نمايد، و    
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وظيفه سوسياليسGت هاسGت کGه    اينکه  از کل جامعه مستثنی باشد، و و غيره نمی تواند  

ايGGن اخGGتالف را پنهGGان نکGGرده بلکGGه بGGر عکGGس آن را حتGGی االمکGGان بGGرای تGGوده وسGGيع  

. روشن نموده، آن را در يک سازمان سياسی مجسم سازند، بGه کلGی بيگانGه مGی باشGد             

 دمکرات می نگرد و نه از نقطه -ده آليستی يک بورژوانويسنده مسائل را از ديدگاه اي     

  .نظر ماترياليستی سوسيال دمکرات ها

جنبش "نويسنده به اين دليل شرم نمی کند که دانشجويان انقالبی را به طرفداری از 

ن عمGده  ابرای او جريG . فراخوانده و اين در خواست را مدام تکرار نمايد   " عام سياسی 

اسی، يعنی جنبش عام دمکراتيک است که بGه عقيGده ی او   درست همان جنبش عام سي 

گGروه هGای    "ايGن اتحGاد نبايGد بوسGيله         ] مطابق نظريات ايشGان   . [می بايستی متحد شود   

مGGGوازی بGGGا سGGGازمان عمGGGومی  "بGGGرهم زده شGGGود، آنهGGGا بايGGGد خGGGود را   " انقالبGGGی نGGGاب

يGGک از ديGGدگاه منGGافع ايGGن جنGGبش دمکراتيGGک وسGGيع و . صGGف بنGGدی کننGGد" دانشGGجويان

 طبيعتGًا عمGل   -ب هGای حزبGی و تجGاوز بGه وجGدان معنGوی رفقGا              سG برچ" تحميل"پارچه  

 دمکGرات هGا بGود؛    -بGورژوا  ايGن درسGت موضGع    ١٨٤٨در سGال    . جنايتکارانه ای است  

مGGGوقعی کGGGه کوشGGGش جهGGGت نشGGGان دادن تضGGGاد ميGGGان بGGGورژوازی و پرولتاريGGGا موجGGGب 

. مGی شGد  " همگGان "ف از طGر " دو به هم زنان و انشعاب طلبGان متعصGب      "محکوميت  

     فرصGت طلبGان  - دمکGرات هاسGت  -اين هم چنين درست موضGع جديGدترين نGوع بGورژوا      

    و رويزيونيسGGت هGGائی کGGه مشGGتاق يGGک حGGزب دمکراتيGGک متحGGد بGGزرگ کGGه بGGا صGGلح و   

آنهGا همگGی همGواره دشGمن     . صفا از طريق ائGتالف طبقGات و رفGرم قGدم گGذارد، هسGتند              

  بGوده الزامGًا مGی بايسGتی هGم         " عGام سياسGی   "نGبش   و طرفدار ج  " فراکسيونی"اختالف  

  .می بودند

کGGه از "  رولوسGGيونرها-سوسياليسGGت"همGGانطور کGGه مشGGاهده مGGی کنيGGد، بحGGث هGGای 

ديدگاه يک سوسياليست، به حد ابتGذال غيرمنطقGی و متضGاد مGی باشGند؛ از نقطGه نظGر                  

 -يسGGتسوسيال"زيGGرا حGGزب . يGGک دمکGGرات بGGورژوا کGGامًآل قابGGل فهGGم و منطقGGی هسGGتند  

 از دمکGGرات هGGای بGGورژوا نيسGGت، بخGGش کGGوچکیدر حقيقGGت چيGGزی جGGز " رولوسGGيونر
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         بخشGGGی کGGGه ترکيGGGب آن بطGGGور عمGGGده از روشGGGنفکران و جهGGGان بينGGGی اش بGGGه ويGGGژه         

خرده بورژوائی بوده و در عقايد تئوريک شان جديدترين فرصت طلبی را با نارودنيزم 

  .ازندقديمی، به سبک از هر چمن گلی، قاطی می س

 دمکراتيک درباره ی اتحاد، مسGير مبGارزه و   -برای رد عبارت پردازی های بورژوا     

در روسيه رشد جنبش واقعی هم اکنون يک . تکامل سياسی خود بهترين دليل می باشد

  بGGه " آکادميسGGت هGGا"مGGن بGGه پيGGدايش . چنGGين خGGط بطالنGGی بGGراين نظريGGات کشGGيده اسGGت 

تا زمانی که مبارزه ی واقعی . ن اشاره می کنممثابه ی يک گروه مستقل بين دانشجويا

جGدا نکGرده بودنGد و    " عGام دانشGجو  "وجود نداشت، آکادميست هGا خGود را از تGوده ی            

اما به مجرد . دانشجويان خدشه ناپذير به نظر می رسيد" بخش متفکر"کل " وحدت"

  ٭.رسيد، جدائی عناصر ناهمگون اجتناب ناپذير گرديد  فراعملآن که وقت 

GGه    پيشGGم خودکامGGه رژيGGتقيم بGGه ی مسGGی و حملGGبش سياسGGخنان  -رفت جنGGرغم سGGعلي 

 مستقيمًا موجب مشخص تر شدن هر چGه بيشGتر   -توخالی درباره وحدِت همه و هرکس  

مطمئنGًا هGيچکس در ايGن شGک نخواهGد کGرد، کGه               . گروه بندی های سياسی گشته اسGت      

اما آيا اين .  شودجدائی آکادميست ها از سياسيون يک گام بزرگ به پيش محسوب می

دانشGGجويان سوسGGيال دمکGGرات از آکادميسGGت هGGا اسGGت؟     " بريGGدن"جGGدائی بGGه معنGGای  

رجوع شود به شماره ی (معتقد است که اين بدين معنی است    " رولوتيسونايا روسيا "

  ).٣، صفحه ی ١٧

ليکن فقط به علت آشفتگی افکاری که ما در باال آشGکار سGاختيم اسGت کGه بGه چنGين          

" تجزيه"مرزبندی کامل جريان های سياسی به هيچوجه به معنای . استچيزی معتقد  

 دمکGرات کGه وظيفGه ی فعاليGت      -يک سوسGيال . اتحاديه های صنفی و دانشجوئی نيست    

                                                 
ص&ر مختل&ف    اگر برخی از گزارش های رسيده ص&حت داش&ته باش&ند، ج&دائی ديگ&ری از عنا       -٭

 سياس&ی  انقالبي&ون بين دانشجويان هر چه بيشتر مسلم می شود، يعنی جدا شدن سوسياليس&ت ه&ا از           

  گفت&ه م&ی ش&ود ک&ه گ&روه دوم ب&ين دانش&جويانی ک&ه ب&ه س&بيريه تبعي&د                  . که مخالف سوسياليزم هس&تند    

   .بايد ديد آيا اين گزارش ها تأييد می شوند يا نه. شده اند بسيار قوی می باشد
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 سعی خواهد نمود خود پيگيرانهدر ميان دانشجويان را در برابر خود قرار داده است،           

صGGGرفًا "ين محافGGGل تGGGريGGGا بGGGا کمGGGک دسGGGتيارانش در بيشGGGترين تعGGGداد ممکGGGن وسGGGيع     

 ساختن دايGره ی ديGِد دانشGجويانی     و تحصيلی نفوذ کرده و برای وسيع تر       " دانشجوئی

که تنها خواستار آزادی هGای آکGادميکی مGی باشGند کوشGش کنGد و در ميGان کسGانی کGه                

 دمکراسGی تبليGغ   -هنوز در جستجوی برنامه می باشند دقيقًا بGرای برنامGه ی سوسGيال     

  .نمايد

 بخش مشخصی از دانشجويان در صدد دست يابی بGه يGک جهGان بينGی         .خالصه کنيم 

 برای -هدف نهائی اين کار تدارکی تنها می تواند      . جامع و مشخص سوسياليستی است    

 انتخGGاب -دانشGGجويانی کGGه حقيقتGGًا خواهGGان شGGرکت فعGGال در جنGGبش انقالبGGی مGGی باشGGند   

     GGی از دو جريGGت يکGGدون برگشGGه و بGGاآگاهان   GGون در اردوگGGه اکنGGکل  نی کGGGی شGGاه انقالب    

هرکس که به نام اتحاد فکری دانشجويان، به نGام انقالبGی کGردن آنGان     . گرفته اند، باشد  

ی سوسياليستی را هبه طور عام و غيره مخالف چنين انتخابی باشد، چنين شخصی آکا     

گGروه بنGدی سياسGی    . قيقت بGی اصGولی ايGدئولوژيکی را وعGظ مGی کنGد        حکدر کرده، در    

 اجبارًا گروه بندی سياسی کل جامعه را بازتاب کند و اين وظيفه ی هر  دانشجويان بايد 

سوسياليست است که برای آگاهانه ترين و قاطع ترين مرزبندی بين گروه هائی کGه از           

 از "نرهاو رولوسGي -سوسياليسGت "در خواسGت  . نظر سياسی متفاوتنGد، کوشGش نمايGد    

 عGام سياسGی اعGالم نمGوده و        همبستگی خGود را بGا جنGبش       "اينکه  دانشجويان مبنی بر    

ماهيتGًا چيGزی جGز    " خود را از اختالفات فراکسيونی در اردوگاه انقالبی دور نگهدارنGد      

.  دمکراتيک نمی باشد-، از موضع سوسياليستی به موضع بورژواعقب گرددعوت به 

فقGط بخGش کGوچکی از    "  رولوسيونر-حزب سوسياليست"اين تعجب آور نيست، زيرا      

 دمکراتيGGک از -بريGGدن دانشGGجويان سوسGGيال  .  هGGای روسGGيه اسGGت   دمکGGرات-بGGورژوا

  سياسGGيون و انقالبيGGون تمGGام جريGGان هGGای ديگGGر بGGه هGGيچ وجGGه بGGه معنGGای تجزيGGه ی          

بGGرعکس، فقGGط بGGر اسGGاس يGGک  . سGGازمان هGGای عمGGومی دانشGGجوئی و آموزشGGی نيسGGت 

 تGرين حGوزه هGای دانشGجوئی بGرای      برنامه ی دقيقًا مشخص می توان و بايد در وسGيع        



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٨ 

گسGGترش ميGGدان ديGGد آکGGادميکی آنهGGا و بGGرای تبليGGغ سوسGGياليزم علمGGی يعنGGی مارکسGGيزم  

  .فعاليت نمود

درباره ی اهميت مارکسيزم برای ايجاد " دانشجو"در نامه های بعدی با خوانندگان       

 دمکراتيGک و  -يک جهان بينی واحد، فرق بGين اصGول و تاکتيGک هGای حGزب سوسGيال           

أله ی سGGازمان هGGای دانشGGجوئی، و رابطGGه ی     رولوسGGيونر، مسGG -حGGزب سوسياليسGGت 

  .دانشجويان به طبقه ی کارگر بطورکلی بحث خواهم کرد

  

  لنينلنين
             ١٩٠٣ سپتامبر 
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