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:در باره ي مترجم

زان عضو كميته مركزي با اعدام خود سرانه رفيق محمد پورهرم

 در جريان قتل عام زندانيان سياسي در تابستان سال -حزب توده ايران

انساني پر . ، مردم ايران گوهر تابناك ديگري را از دست دادند1367

شور و انقالبي كه در سراسر سال هاي زندگي پر افتخارش دمي آرام 

فرهنگي نسل نداشت و پيوسته در راه اعتالي دانش انقالبي و علمي و 

جوان، چه از طريق ترجمه آثار ارزشمند پيشكسوتان جهان بيني علمي و چه از راه نوشتن مقاالت 

 تالش ميكرد، بدون هيچ گونه دستاويز معقول و اخالقي، به دستور "مردم" و "دنيا"پر مغز براي 

 در 1300رفيق پورهرمزان در سال . گردانندگان رژيم خودكامه جهل و خرافات به قتل رسيد

تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در زادگاه خود گذراند و سپس وارد دانشكده . تهران زاده شد

او در آذر ماه .  دانشكده افسري را در رسته توپخانه به پايان رساند1322در سال . افسري گرديد

. وارد حزب توده ايران گرديد و فعاليت سياسي وسيعي را آغاز كرد1322

ركن دوم ستاد ارتش كه به فعاليت سياسي او پي برده بود، حكم انتقال و 1324در سال 

در همان زمان، گروه ديگري از . در واقع تبعيدش را به يكي از پادگان هاي جنوب كشور صادر كرد

افسران توده اي نيز از سوي ستاد ارتش مورد پيگرد قرار گرفته و به پادگان جنوب كشور تبعيد 

سران كه خسرو روزبه، افسر نامدار انقالبي هم در ميانشان بود از رفتن به تبعيد اين اف. شده بودند
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گاه خودداري كردند و براي مبارزه اثر بخش تر عليه امپرياليسم و رژيم سر سپرده شاه، نخستين 

.قيام مسلحانه دوران پس از جنگ را در ارتش ايران طرح ريختند

ام و از شركت كنندگان در آن بود، كه در تاريخ رفيق پورهرمزان يكي از طراحان نقشه قي

.جنبش انقالبي آزادي بخش ايران، به قيام افسران خراسان و تهران مشهور است

شركت كنندگان در قيام، در گنبد قابوس مورد حمله خائنانه نيروهاي پليس و ژاندارمري 

رفيق پورهرمزان از جمله معدود . قرار گرفتند و بسياري از آنان در نبرد مسلحانه از پاي در آمدند

او خود را به آذربايجان . افسراني بود كه توانست با جنگ و گريز از مهلكه، جان سالم به در برد

رساند و تمام توان خود را در اختيار جنبش دموكراتيك خلق آذربايجان گذاشت و در ايجاد و 

سركوب جنبش، رفيق پس از . تقويت ارتش حكومت ملي آذربايجان فعاالنه شركت كرد

 او به دستور 1326بدين جهت در سال . پورهرمزان از سوي رژيم شاه غياباً محكوم به اعدام شد

كميته مركزي حزب مخفيانه از كشور بيرون رفت و بدين سان دوران طوالني مهاجرت سياسي 

.اش آغاز گرديد

خود را در روي خود  ساله تمام نيروي 26با دگرگون شدن شرايط زندگي، اين افسر جوان 

 لنينيسم، –آموزي، هم آموختن زبان و هم آشنا شدن عميق با جهان بيني علمي ماركسيسم 

روح جستجوگر و موشكافي ويژه او در راستاي آموختن دقيق، او را به يكي از . متمركز كرد

و را  لنينيسم مسك–او كه در عين حال دانشگاه ماركسيسم . زبردست ترين مترجمان تبديل كرد
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 لنينيسم به فارسي آغاز كرد و طي سال –به پايان رسانده بود، ترجمه آثار كالسيك ماركسيسم 

.هاي طوالني، به تدريج بش از صد اثر لنين و چند اثر از ماركس و انگلس را به فارسي برگرداند

 پر رفيق پورهرمزان استعداد ترجمه خود را در زمينه هاي ادبي نيز آزمود و با ترجمه هاي

ارزشي مانند رمان تاريخي چنگيز خان و رمان پطر كبير، تسلط چشمگيرش به زبان هاي فارسي 

مجموعه آثار دو جلدي لنين كه در چهار قسمت منتشر . و روسي را به بهترين صورت نشان داد

گرديده و سپس تجديد نظر شده ي آن ها توسط مترجم، كه به صورت كتاب هاي جدا گانه 

 است، هنوز هم كتاب باليني جوانان و نوجوانان انقالبي ايراني، و ساير فارسي زبانان انتشار يافته

 رفيق محمد پور "ذنب اليغفر"و همين بزرگ ترين . تشنه آشنا شدن با آموزش لنين كبير است

.هرمزان در چشم مناديان جهل و خرافات بود

 محدود به اين ترجمه هاي پر اما فعاليت هاي حزبي اين انقالبي پر حرارت و پر كار تنها

راديوي پيك "رفيق پورهرمزان يكي از نخستين نويسندگان و گويندگان مطالب . ارزش نيست

، كه برگزيده "مسائل بين المللي"سپس انتشار مجله تئوريك . ، ارگان حزب توده ايران بود"ايران

 ضمناً با شركت در  است را طي چند سال به عهده گرفت و"صلح و سوسياليزم"مقاالت مجله 

.، مقاالت بيشماري براي آن ها تهيه كرد"مردم" و ماهنامه "دنيا"هيئت تحريريه مجله 

پس از انقالب، رفيق پورهرمزان نيز مانند ديگر رفقاي هم رزمش بالفاصله به ايران بازگشت 

او در ايران . تا تمام نيروي خود را در خدمت حزب و تثبيت دستاورد هاي مردمي انقالب قرار دهد

مسئوليت شعبه انتشارات حزب را را داشت و در فاصله زماني كوتاهي، گنجينه اي از آثار 
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 لنينيستي و رمان هاي انقالبي، زير نظر وي در دسترس خوانندگان ايراني قرار –ماركسيستي 

.گرفت

اين فعاليت گسترده و ثمربخش حزب از ديد ارتجاع حاكم، كه كم كم مواضع خود را با

بازداشت رفيق محمد پورهرمزان و ديگر . گسترش ترور و اختناق مستحكم مي كرد، پنهان نماند

رژيم قصد . دستيارانش در شعبه انتشارات حزب، ماه ها پيش از هجوم سراسري به حزب انجام شد

.داشت با اين عمل، پيوند ميان حزب و خوانندگان روز افزون انتشاراتش را قطع كند

ان گفت كه در اين راستا موفقيتي نداشت، ولي به هر حال حزب هم توانست البته نمي تو

بيش از شش سال رژيم كوشيد اين . راه هاي تازه اي براي چاپ و پخش كتاب هاي مترقي بيابد

فرزند وفادار به انقالب را از سنگر بيرون بكشد اما شكنجه هاي حيواني همراه با وعده و وعيد هاي 

سرانجام به دستور . ت بر اين كمونيست معتقد و دانش آموخته كارگر افتدفريبكارانه نتوانس

رژيم نام او را در ليست كساني كه بر سر موضع خود باقي مانده اند گنجاندند و در سردمداران

، يعني فاجعه ملي قتل عام زندانيان سياسي، او را نيز دزدانه كشتند و در گور "خانه تكاني"جريان 

.ختندهاي جمعي اندا

زحمتكشان ايران هيچ گاه خدمات تو را در اشاعه ادبيات ! بدرود رفيق پورهرمزان

ماركسيستي فراموش نخواهند كرد و در ايران فردا كه از لوث وجود جنايتكاران 

.واپسگرا پاك شده باشد، نامت را به نيكي و بزرگي شايسته ياد خواهند كرد



5

اين صفات !  خود گذشته، صميمي و شجاعتو رفيقي بودي آگاه، عميقاً مهربان، از

تو نمونه رفتار انسان هاي دوران ساز در تاريخ رزم توده ها براي دست يابي به 

.آزادي و عدالت اجتماعي است

 * * *
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پيشگفتار

-ص( كه چندى پيش در وين منتـشر شـد  "ديكتاتورى پرولتاريا"بنام ي كائوتسكي رساله 

63Wien, 1918, Ignaz Brand ( بـسيار ننگـين   نمونه آن ورشكست مطلق وي بارزترين

آن ي مدتهاست درباره كشورهاي انترناسيونال دوم است، كه تمام سوسياليستهاى شرافتمند همه 

روز يـك سلـسله از   انقالب پرولترى اكنـون از لحـاظ عملـى در دسـتور    ي مسأله . سخن ميگويند

كـشيدن  كائوتسكى و دسـت  ي هاى مرتدانهوئيجبدين سبب تحليل سفسطه. گيردكشورها قرار مي

 .ست ضرورىكامل وى از ماركسيسم امري

اته اين سـطور از همـان آغـاز جنـگ بكـر     ولى در آغاز بايد خاطرنشان ساخت كه نويسند

 تـا 1914يك سلسله از مقاالت سالهاى . گسست كائوتسكى را از ماركسيسم متذكر گرديده است

 منتشره در خارجه به اين مطلب اختصاص"كمونيست" و "تسوسيال دمكرا"مندرجه در 1916

لنـين   .زينوويـف و ن . اين مقاالت در مجموعه نشريه شوراى پتروگـراد بـه قلـم گ   . داده شده بود

در مـن . گردآورى شده اسـت )  صفحه550 (1918، پتروگراد، سال "برخالف جريان"تحت عنوان 

فرانـسه ترجمـه   مان زمان به زبانهـاى آلمـانى و   در ژنو منتشر شد و ه1915اى كه در سال رساله

 : چنين نوشته بودم"كائوتسكيسم"ي گرديد، درباره 

است اىالعاده تيپيك برجستهفوقي كائوتسكى بزرگترين اتوريته انترناسيونال دوم، نمونه «

ماركسيـسم را از اين كه چگونه تصديق لفظى ماركسيسم در عمل كار را به آنجا كشانده است كه

 غيـر  "طبقـاتى "ي مبـارزه  ليبرالـى كـه  -يعنى آموزش بورژوا ("برنتانيسم" يا به "استروويسم"به 
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توسـط اسـترووه نويـسنده روس و    اين آموزش با وضوح خاصى به. انقالبى پرولتاريا را تصديق دارد

م ايـن موضـوع را در نمونـه پلخـانف هـ     ما. تبديل گردد) برنتانو اقتصاددان آلمانى بيان شده است

ماركسيـسم را از روح زنـده انقالبـى آن تهـى     هـاى آشـكار،  به كمك سفـسطه . مشاهده مينماييم

طرق انقالبى مبارزه، تبليغ و تدارك آن بجزماركسيسم تصديق ميكنندرا درهمه چيزميسازند،

مـسلكى انديـشه اصـلى سوسـيال    كائوتـسكى از روى بـى  . ها در اين جهت بخصوصتربيت تودهو

عنى تصديق دفاع از ميهن در جنگ كنونى را با گذشت ديپلماتيك و ظاهرى نـسبت شووينيسم ي

گرفتـه  به چپها، كه به صورت امتناع از رأى به اعتبارات و اپوزيسيون لفظـى خـود و غيـره انجـام    

عـصر   يك كتاب كامل درباره نزديك شـدن 1909كائوتسكى، كه در سال . "آشتى ميدهد"است، 

بـال را دربـاره    بيانيـه 1912ا انقالب نوشته بود، كائوتـسكى، كـه در سـال    انقالبها و رابطه جنگ ب

سوسـيال شووينيـسم را   استفاده انقالبى از جنگ آينده امضاء كرده بود، اكنون بـه انحـاء مختلـف   

اى را درباره انقالب ميپيوندد تا هر انديشهتبرئه ميكند و آن را ميĤرايد و مانند پلخانف به بورژوازى

.انقالبى، مورد استهزاء قرار دهدمستقيماًى را بسوى مبارزه و هر گام

خدمتى در قبالعنصرى، خوشامان عليه اين ارتداد، سست كارگر، بدون جنگ بىطبقه ي

عملـى  انقالبـى خـود را  -نظير ماركسيسم، نميتواند هـدف جهـانى  اپورتونيسم و ابتذال تئوريك بى

انترناسيونال دوم اسـت  بلكه محصول اجتماعى تضادهاىكائوتسكيسم پديده تصادفى نبوده، . سازد

. گ(» .از اپورتونيـسم اسـت  اى از وفادارى لفظى نسبت به ماركسيـسم و تبعيـت عملـى   كه آميزه

).14و 13 ي، صفحه1915، ژنو، "سوسياليسم و جنگ"لنين؛. زينوويف و ن
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كـه در سـال   1"دارىرمايه نوين سمرحله يبه مثابه يامپرياليسم "من در كتاب . و اما بعد

تئوريـك تمـام   كـذب )  در پتروگـراد منتـشر شـد   1917در سـال  ( به رشته تحرير در آمـد  1916

من تعريف كائوتسكى را . امدادهحليل قراراستدالالت كائوتسكى را درباره امپرياليسم مفصالً مورد ت

. دارى صنعتىِ داراى تكامل عـالى اسـت  سرمايهامپرياليسم محصول": درباره امپرياليسم نقل كردم

زراعتـى دار صنعتى بـه الحـاق منـاطق   دول سرمايهامپرياليسم عبارت است از تمايل هر يك از

يا تابع نمودن آنها بخود، بدون توجـه بـه ايـن    هر چه بيشتر، ) كائوتسكى استتكيه روى كلمه از(

 آن با"دمسازى"من نادرستى مطلق اين تعريف و . "ملتهايى در اين مناطق سكونت دارندكه چه

و خـود  . نمودمترين تضادهاى امپرياليسم و سپس با آشتى با اپورتونيسم را ثابتپوشى عميقپرده

دارى اسـت كـه در   سـرمايه اى از تكاملم آن مرحلهامپرياليس": امپرياليسم را چنين تعريف نمودم

اى كسب نموده، العادهاهميت فوقآن انحصارها و سرمايه مالى سيادت بدست آورده، صدور سرمايه

و تقـسيم تمـام اراضـى جهـان از طـرف      المللى آغاز گرديـده تقسيم جهان از طرف تراستهاى بين

مـن نـشان دادم كـه انتقـاد كائوتـسكى از       ."ستدارى بپايان رسيده ابزرگترين كشورهاى سرمايه

 .تر استبورژوايى هم پايينامپرياليسم حتى از انتقاد بورژوايى و خرده

اكتبـر  25( يعنى قبل از انقالب پرولترى در روسـيه  1917سرانجام در اوت و سپتامبر سال 

و انقالب، آموزش ماركسيسم درباره دولت و وظـايف  دولت"رساله يمن ) 1917 نوامبر سال 7-

ششمفصل در پتروگراد منتشر گرديد و در1918كه در آغاز سال را نگاشتم"پرولتاريا در انقالب

امپرياليسم به مثابه "عنوان  نخستين بار تحت"دارىامپرياليسم به مثابه ي عاليترين مرحله ي سرمايه"كتاب لنين موسوم به : 1

. انتشار يافت"دارىي مرحله ي نوين سرمايه
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كائوتـسكى معطـوف   ، توجه خاصى به"هاابتذال ماركسيسم به توسط اپوتونيست"آن تحت عنوان 

اپورتونيسم دمساز نموده داشتم و ثابت كردم كه او آموزش ماركس را كامال تحريف و آن را با روح

 ."استست كشيدهدر عين قبول انقالب در گفتار، در كردار از آن د"و 

 وى راجع به ديكتـاتورى پرولتاريـا در واقـع   رساله ياشتباه اساسى تئوريك كائوتسكى در 

 "دولت و انقالب"رساله يهمان تحريفات اپورتونيستى آموزش ماركس درباره دولت است كه در 

 .من مفصال افشاء گرديده است

ـ اين تذكرات قبلى ضرورى بود، زيرا ثابت ميكند كه من بلـشويكها  آنكـه دتها قبـل از م

تقبـيح شـوند، كائوتـسكى را    قدرت دولتى را متصرف شوند و بخاطر اين امر از طـرف كائوتـسكى  

 .امآشكارا به ارتداد متهم نموده
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؟چگونه كائوتسكى ماركس را به يك ليبرال متعارف تبديل كرده است

 اساسى انقالب پرولترى مسأله مضموناش، اصلى مورد بحث كائوتسكى در رساله يمسأله

داراى بزرگترين اهميت براى كليه كشورها، اى استاين مسأله. يعنى ديكتاتورى پرولتارياست

بدون مبالغه . كشورهاى متحارب و بويژه در حال حاضربويژه براى كشورهاى پيشرو، بويژه براى

به اين جهت الزم . ى استترين مسأله تمام مبارزه طبقاتى پرولترعمدهميتوان گفت كه اين مسأله

 . گرددمكثاست روى آن بدقت

 "تناقض دو خط مشى سوسياليستى"كائوتسكى مسأله را به اين نحو مطرح ميسازد كه 

اسلوب: تناقض دو اسلوب از بيخ و بن متفاوت است") يعنى بلشويكها و غير بلشويكها(

).3ص ( "ديكتاتورىو اسلوبدمكراتيك

آرها اس وقتى كائوتسكى غير بلشويكهاى روسيه يعنى منشويكها و متذكر ميشويم كهضمناً

كه آنها آن جاى واقعىنهآنها يعنى كلمه است،عنوانرا سوسياليست مينامد، مِالكش همان

اين است نمونه درك شگرف ماركسيسم و . مينماينددر مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازى اشغال

 .تر مفصل صحبت خواهيم كردپايينارهولى در اين ب! انطباق درخشان آن

"اساسىتناقض"اكنون بايد نكته عمده را بررسى نمود و آن كشف عظيم كائوتسكى درباره 

رساله ماهيت تمام. كُنهِ مطلب در اينجاست.  است"اسلوب دمكراتيك و اسلوب ديكتاتورى"بين 

تئوريك و آنچنان  دهشتناكفكرىو اين آنچنان آشفته.  كائوتسكى در اين نكته مستتر استي
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اين رشته بسى بر دست كشيدن كاملى از ماركسيسم است كه بايد اذعان نمود كائوتسكى در

 .برنشتين سبقت جسته است

اى است مربوط به روش دولت پرولترى نسبت به دولتديكتاتورى پرولتاريا مسألهي مسأله 

مثل بنظر ميرسيد كه اين مطلب. ورژوايىبورژوايى، روش دمكراسى پرولترى نسبت به دمكراسى ب

مغزش را اى كه تكرار مكرّر كتب درس تاريخولى كائوتسكى نظير معلم مدرسه! روز روشن باشد

مينمايد و براى منجمد كرده باشد، با سماجت به قرن بيستم پشت كرده بسوى قرن هجدهم روى

مطالب كهنه را درباره اد گوناگونآور ضمن يك سلسله موالعاده ماللصدمين بار به طرزى فوق

وسطايى ميجود و نشخوار روش دمكراسى بورژوايى نسبت به حكومت مطلقه و نظامات قرون

 !ميكند

 !در واقع گويى در حال خواب مشغول نشخوار است

تالش. آخر اين معنايش آن است كه انسان به هيچ وجه نفهمد سر و ته مطلب كجاست

به نفرت نسبت"قضيه را چنين وانمود سازد كه گويا افرادى هستند كه كائوتسكى براى اينكه 

به كمك چنين. را موعظه ميكنند و غيره فقط موجب تبسم ميگردد) 11ص  ("دمكراسى

اى شيوهپوشى و خِلط مينمايد، زيرا وى مسأله را بههايى است كه كائوتسكى مطلب را پردهياوه

را، او از اين بورژوايى بطور كلى در نظر ميگيرد نه دمكراسىليبرالى مطرح ميكند و دمكراسى را

.  سخن گويد"ماقبل سوسياليستى"از دمكراسى مفهوم طبقاتى دقيق حتى احتراز دارد و ميكوشد

هايى اختصاص  صفحه را به ياوه63 صفحه از 20يعنى  خودرساله يگوىِ ما تقريبا يك سوم ياوه
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او . مطبوع است، زيرا برابر است با آرايش دمكراسى بورژوايىداده است كه براى بورژوازى بسى

 .سايه ميافكندروى مسأله انقالب پرولترى

كُنهِاينكه.  است"ديكتاتورى پرولتاريا" كائوتسكى رساله يولى با همه اين احوال عنوان 

كائوتسكى پس از يك  .آموزش ماركس در همين مطلب است، موضوعى است بر همگان معلوم

سخنان ماركس را درباره هايى كه ربطى به مطلب ندارد، مجبور شده استسرايىلسله ياوهس

 .ديكتاتورى پرولتاريا نقل نمايد

كمدى واقعى انجام داده است، يكچگونه اين عمل را"ماركسيست"اين كه كائوتسكىِ 

 :گوش كنيد! است

ه متكى به يك كلمه از آن نظري":  چنين نوشته شده است رساله عينا20ً يدر صفحه

و اما در). اى كه كائوتسكى آن را نفرت از دمكراسى مينامدهمان نظريه. ("ماركس استكارل

درست ("بموقع لفظ") بلشويكها( اين عبارت حتى به اين صورت تكرار شده است كه 60صفحه 

1875 سال ماركس درديكتاتورى پرولتاريا را، كه" (des Wörtchens !!همينطور نوشته شده

 ."اى بكار برده است، بياد آوردنديكبار در نامه

 : ماركس"لفظ"اينك آن 
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دوم قرار دارى و كمونيستى دوران تبديل انقالبى جامعه اول به جامعهبين جامعه سرمايه"

اين دوران متناسب با اين دوران يك دوران انتقالى سياسى نيز وجود دارد و دولت. دارد

."كتاتورى انقالبى پرولتاريا نميتواند باشدچيز ديگرى جز دي

يا  و"كلمه" اين بحث مشهور ماركس را كه تلخيصى است از تمام آموزش انقالبى وى، اوالً

نبايد  . ناميدن معنايش استهزاء ماركسيسم و دست كشيدن كامل از آن است"لفظ"از آنهم بدتر 

هاى مجموع نوشتهر ميداند و بطورى كه ازفراموش كرد كه كائوتسكى آثار ماركس را تقريبا از ب

دارد كه در آنها تمام كائوتسكى برميĤيد، در ميز تحرير او يا در مغز او كشوهاى چندى وجود

بندى شده كردن، تقسيمترين طرزى براى نقل قولترين و راحتهاى ماركس به مرتبنوشته

ها و خواه در آثار چاپى  خواه در نامهانگلس،كه هم ماركس و همنميتواند نداندكائوتسكى. است

كائوتسكى . انداز ديكتاتورى پرولتاريا سخن گفتهبارهاخود، چه قبل و چه بويژه بعد از كمون

تر و عِلماً دقيقتر آن  فقط بيان تاريخا مشخص"ديكتاتورى پرولتاريا"كه فرمول نميتواند نداند

 دولتى بورژوازى است كه هم ماركس و هم  ماشين"در هم شكستن"پرولتاريا در مورد وظيفه

، از سال 1871 و از آن هم بيشتر انقالب 1848با در نظر گرفتن تجربه انقالب سال انگلس،

 .سخن ميگفتند) وظيفه(راجع به آن  سال40در جريان  يعنى1891تا 1852

سماين تحريف دهشتناك ماركسيسم را كه بتوسط كائوتسكى، اين مالنقطى در ماركسي

مزبور سخن هاى فلسفى پديدهانجام گرفته است، به چيز بايد تعبير نمود؟ اگر بخواهيم از پايه

. جويى بعوض ديالكتيكو سفسطهم عبارت ميشود از جا زدن اكلكتيسگفته باشيم، آنوقت مطلب
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سياسى سخن گفته - اگر بخواهيم از نظر پراتيك. استاد بزرگى استو كائوتسكى هم در اين عمل

عبارت ميشود از چاكرى در آستان اپورتونيستها يعنى سرانجام در آستان اشيم، آنگاه مطلبب

كائوتسكى كه از آغاز جنگ با سرعتى هر چه بيشتر پيش رفته است، در امر  .بورژوازى

 . استادى رسيده استمرحله يدر گفتار، و چاكرى بورژوازى در كردار، به ماركسيست بودن

 يقين بيشتر حاصل ميكنيم كه ببينيم كائوتسكى با چه طرز شگرفىبه اين موضوع وقتى

 :گوش كنيد. "تفسير نموده است" ماركس را درباره ديكتاتورى پرولتاريا "لفظ"

اين متأسفانه ماركس غفلت كرد از اينكه با تفصيل بيشترى چگونگى تصور خود را درباره"

انگلس در يكنفر مرتد است زيرا ماركس واين گفته سراپا دروغ ... ("ديكتاتورى توضيح دهد

ماركسيسم عمداً اند، ولى كائوتسكى اين مالنقطى درترين توضيحات را دادهاين باره مفصل

ولى . محو دمكراسىاللفظى ديكتاتورى عبارت است ازمعناى تحت")... آن را ناديده ميگيرد

فرد كه به  واحده يكاللفظى اين كلمه قدرتبديهى است كه در عين حال معناى تحت

كه مفهوم اين قدرت واحده فرقش با استبداد اين است. هيچ وجه قانونى نيست نيز ميباشد

.استيك مؤسسه دولتى دائمى را نداشته، بلكه به مفهوم يك اقدام افراطى گذرنده

 كه ديكتاتورى يك فرد نبوده، بلكه ديكتاتورى يك"ديكتاتورى پرولتاريا"لذا اصطالح 

اللفظى كلمه ديكتاتورى است، مؤيد آن است كه منظور ماركس در اينجا معنى تحتطبقه

.نبوده است
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است كه هر جا حالتىنبوده بلكه بر سرشكل كشوردارىسخن ماركس در اينجا بر سر

اثبات اين كه منظور . بايد پديد آيدپرولتاريا قدرت سياسى را به چنگ آورد بالضروره

ماركس معتقد بوده است كه در  كشوردارى نبوده اين است كهماركس در اينجا شكل

".طريق دمكراتيك انجام گيردآميز و لذا ازانگلستان و آمريكا ممكن است از طريق صلح

).20. ص(

ما عمداً اين چون و چرا را تماما نقل كرديم تا خواننده بتواند به روشنى ببيند كه

 . متكى ميشودهايى به چه شيوه"تئوريسين"كائوتسكى 

 "كلمه" كائوتسكى خواسته است طورى به مطلب برخورد نمايد كه آن را از تعريف

 .ديكتاتورى آغاز نمايد

فقط بايد . آزادى در شيوه برخورد به مطلب، حق مقدس هر فردى است. بسيار خوب

كسى كه. جدى و شرافتمندانه به مطلب را با برخورد ناشرافتمندانه فرق گذاشتبرخورد

درباره تعريف خود رابا اين طرز برخورد به مطلب، قضيه را جدى بگيرد، ميبايستميخواست

او . نميكندكائوتسكى اين كار را. آنوقت مسأله واضح و صريح مطرح ميشد.  بيان كند"كلمه"

 ."اللفظى ديكتاتورى عبارت است از محو دمكراسىمعناى تحت": مينويسد

 كائوتسكى ميخواست از بيان تعريف براى مفهوم ديكتاتورىاگر.  اين تعريف نيستاوالً

طفره برود، ديگر چه لزومى داشت اين طرز برخورد به مطلب را برگزيند؟
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 بطور اعم امرى طبيعى"دمكراسى"براى ليبرال صحبت از .  اين بكلى نادرست استثانياً

هر  مثال"اى؟راى چه طبقهب": ولى ماركسيست هرگز اين سؤال را فراموش نخواهد كرد كه. است

شديد جوشهاىقيامها يا حتى تك كه- هم اين را ميداند "مورخ" و كائوتسكى -كس ميداند 

آشكار دارانبردهديكتاتورىالفور ماهيت دولت باستان را بعنوانبردگان در دوران باستان فى

آنان محو ميكرد؟ همه ىو برادارانبردهبينآيا اين ديكتاتورى، دمكراسى را در. ميساخت

 .نميكردميدانند كه

 تُرّهات و خالف حقيقت عجيبى گفته است، زيرا مبارزه طبقاتى"ماركسيست"كائوتسكى 

 ..."فراموش كرده است" را

حقيقى مĤبانه و كاذبانه كائوتسكى به يك ادعاى ماركسيستى وبراى اينكه ادعاى ليبرال

كه اين اىى معنايش حتما محو دمكراسى براى آن طبقهديكتاتور: بدل گردد، بايد گفته شود

يا (ديكتاتورى را نسبت به طبقات ديگر عملى مينمايد نيست، ولى معناى آن حتما محو

كه اى استدمكراسى براى طبقه) محدوديت بسيار زياد، كه ايضا يكى از انواع محو است

 .ديكتاتورى نسبت به آن يا عليه آن عملى ميگردد

 . قدر هم اين ادعا حقيقى باشد باز هم تعريف ديكتاتورى را بيان نميكندولى هر

 :عبارت بعدى كائوتسكى را بررسى كنيم
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اللفظى اين كلمه قدرت واحده يك فرد كه به هيچولى بديهى است كه معناى تحت" ...

 ..."قانونى وابسته نيست، نيز ميباشد

ن غير ارادى گاه به اين سو و گاه بسوىخود را مي  سگ كورى كه پوزه نظيركائوتسكى 

اين كه ديكتاتورى و آن(فكر صحيح برخورد نموده است به يكديگر ميبرد، در اينجا سهوا

نكرده تعريفى براى ديكتاتورىوصفبا اين، ولى)قدرتى است كه به هيچ قانونى وابسته نيست

كه گويا ديكتاتورى قدرت يك خالف حقيقت تاريخى آشكار است و از اين گذشته اين يكاست

زيرا مشتى از افراد و يا اليگارشى و . از لحاظ لُغَوى هم نادرست استاين ادعا حتى. فرد واحد است

 .هم ميتوانند ديكتاتورى كننديا طبقه و غيره

اظهارات او ولى با اينكه. سپس كائوتسكى فرق بين ديكتاتورى و استبداد را بيان مينمايد

موضوع هيچ ارتباطى با  بكلى نادرست است، باز ما روى آن مكث نميكنيم، زيرا ايندر اين باره

 به 18 و از قرن 18بيستم به قرن تمايل كائوتسكى به اينكه از قرن. مسأله مورد عالقه ما ندارد

اميدواريم كه پرولتارياى آلمان پس از نيل به دوران باستان روى نمايد بر همه معلوم است و ما

كائوتسكى را براى تدريس تاريخ باستان در مدرسه به اتورى اين تمايل را در نظر گيرد وديكت

فروشى كردن از بيان تعريف ديكتاتورى پرولتاريا به كمك فضلشانه خالى. معلمى منصوب نمايد

 .حماقت مفرط است و يا شيادى بسيار ناشيانهدرباره استبداد معنايش يا

تسكى كه قصد داشت درباره ديكتاتورى سخن بگويد نادرستيهاىنتيجه حاصله اين كه كائو

او ميتوانست بدون استظهار به! عيان بسيار گفته، ولى هيچگونه تعريفى بيان نكرده است
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ديكتاتورى استعدادهاى عقالنى خود، به حافظه خود متوسل شود و تمام مواردى را كه ماركس از

زيرين يا تعريف  اگر او چنين ميكرد يقينا يا تعريف. بيرون بكشد"كشوها"سخن گفته است، از 

 :ديگرى را كه در ماهيت امر با آن تطبيق مينمود بدست ميĤورد

 متكى به اِعمال قهر است و يه هيچ قانونى وابستهمستقيماًديكتاتورى قدرتى است كه 

 .نيست

بورژوازى بچنگ  عليهديكتاتورى انقالبى پرولتاريا قدرتى است كه با اِعمال قهر پرولتاريا

 .آمده و پشتيبانى ميگردد و قدرتى است كه به هيچ قانونى وابسته نيست

اينكه ها، نهيعنى نماينده توده(ولى اين حقيقت ساده، حقيقتى كه براى هر كارگر آگاه 

اند و سوسيالشدهداران خريدهپيشگان خرده بورژوا كه از طرف سرمايهنماينده قشر فوقانى رذالت

حقيقتى كه براى هر مثل روز روشن است، اين) اندامپرياليستهاى تمام كشورها از آن جمله

عيان است، اين حقيقتى را كه نماينده استثمار شوندگانى كه در راه رهايى خود مبارزه ميكنند

بيرون "دانشمند بزرگ آقاى كائوتسكى  از چنگ"با جنگ"براى هر ماركسيستى مسلم است بايد 

است كه بر سراپاى پيشوايان علت اين امر چيست؟ علتش آن روح چاكرپيشگى! "كشيد

اند، منفور خادم بورژوازى بدل شدهانترناسيونال دوم، يعنى بر سراپاى كسانى كه به جاسوسان

 .مستولى است

معناى اى بكار برد و مهمالت صِرفى به هم بافت كه بنا بر آن گوياكائوتسكى ابتدا خدعه

 بر اساس همين-كلمه ديكتاتورى عبارت است از ديكتاتورى فرد واحد و سپس لُغَوى 
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 منظور ماركس از كالم ديكتاتورى طبقه معناى"بنابراين" اظهار داشت كه - سازى واژگون

قهر انقالبى نبوده، بلكه معنايى است كه بموجب آن ديكتاتورى اِعمال(نيستاللفظى آنتحت

اين نكته را متوجه - "دمكراسى" در شرايط "آميزصلح"ز طريق بلكه بدست آوردن اكثريت ا

). بورژوايى است-باشيد 

عجب فرق.  فرق گذاشت"شكل كشوردارى" و "حالت"معلوم ميشود كه بايد بين 

مينمايد و  حماقت فردى كه غير عاقالنه قضاوت"حالت"اى، كامال مثل آنكه ما بين انديشانهژرف

 .گذاريم حماقت وى فرق ب"شكل"

او در (نمايد  تفسير"حالت سيادت"به مثابه يديكتاتورى را الزم ميشمرَدكائوتسكى

در اين صورت، زيرا)، عين همين اصطالح را بكار ميبرد21يك صفحه بعد، يعنى در صفحه 

 حالتى است "حالت سيادت". ميشودناپديداِعمال قهر انقالبى محو ميگردد و انقالب قهرى

بدون انقالباىبا چنين نيرنگ شيادانه! دارد در آن قرار"دمكراسى"... ثريتى در شرايطكه هر اك

 !ميگرددناپديدهيچ دردسر

اين كه. ولى اين شيادى بسيار ناشيانه است و نميتواند كائوتسكى را نجات بخشد

 ديگر قه يطباى عليه طبقهاِعمال قهر انقالبى از"حالتى"ديكتاتورى به مفهوم و معناى آن 

خورشيد كه با گِل نميتوان چشمه"است كه مطبوع طبع مرتدين نميباشد، حقيقتى است همانند 

سخن .  عيان و آشكار است"كشوردارىشكل" و "حالت"پوچى فرق قائل شدن بين . "آن را اندود

نت اى ميداند كه سلطاست، زيرا هر بچه3گفتن درباره شكل كشوردارى در اينجا سفاهت به قوه 
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هر دوىبايد به آقاى كائوتسكى ثابت كرد كه .و جمهورى اَشكال متفاوتى از كشوردارى هستند

دارى، تنها  در دوران سرمايه"كشوردارى" گذرنده "شكلهاى"تمام اين شكلهاى كشوردارى مانند

 .هستندديكتاتورى بورژوازىيعنىبورژوازىدولتنوعى از

ه تنها تحريف سفيهانه بلكه تحريف ناشيانه گفتهسرانجام صحبت از شكل كشوردارى ن

نه اينكه از شكل سخن ميگويد،دولتماركس است كه با وضوح تمام در اينجا از شكل يا تيپ

 .كشوردارى

جديدىانقالب پرولترى بدون انهدام قهرى ماشين دولتى بورژوازى و تعويض آن با ماشين

 .، محال است"مله نيستديگر دولت به معناى اخص ك"كه بقول انگلس 

كائوتسكى الزم ميشمرد تمام اينها را ماستمالى كند و تحريف نمايد، زيرا خط مشى

 .مرتدانه وى اين امر را ايجاب ميكند

 .ببينيد او به چه حيله پليدى متوسل ميشود

او اثبات اين كه منظور ماركس در اينجا شكل كشوردارى نبوده، اين است كه"... حيله اول

ميشمرده آميز يعنى انقالب از طريق دمكراتيك را ممكندر انگلستان و آمريكا انقالب صلح

 ..."است

هستند كه براىهايىدر اينجا ابدا ربطى به مطلب ندارد، زيرا سلطنتشكل كشوردارى

هايى دستگاه نظامى هستند و جمهورىبورژوازى جنبه تيپيك ندارند، يعنى مثال فاقددولت
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. داراى دستگاه نظامى و بوروكراسى هستنده از اين حيث كامال جنبه تپيك دارند، مثالهستند ك

 .معلوم است و كائوتسكى قادر به تحريف آن نيستاين يك واقعيت تاريخى و سياسى و بر همه

اگر كائوتسكى ميخواست بطور جدى و شرافتمندانه استدالل كند، ميبايست از خود بپرسد

صورت پاسخ ن تاريخى درباره انقالب وجود دارد كه استثناء نداشته باشد؟ در اينآيا هيچ قانو: كه

در نظر دارد كه نه، چنين قوانينى وجود ندارد، چنين قوانينى فقط آن چيزى را: او چنين بود

دارى لحاظ سرمايهداراى جنبه تيپيك است و اين همان چيزى است كه ماركس زمانى آن را از

 . ناميده است"آلايده"يپيك متوسط، عادى و ت

مسأله مورد  چيزى وجود داشت كه انگليس و آمريكا را در70آيا در سالهاى . و اما بعد

علم در رشته مسائل تاريخى آشنا استثناء ميكرد؟ براى هر فردى كه اندكى با خواست قانونبحث

حريف علم و توسل به طرح آن بمعناى تعدم. باشد، روشن است كه طرح اين مسأله ضرورت دارد

ديكتاتورى : اين پاسخ ترديد كرد كهو پس از طرح اين مسأله هم نميتوان در. سفسطه است

عليه بورژوازى و ضرورت اين اِعمال قهر هم، همانگونه كه اِعمال قهرى استانقالبى پرولتاريا

جنگ داخلى "بخصوص در كتاب(اند مكرر در مكرر توضيح دادهماركس و انگلس با تفصيل تمام

دستگاه نظامى و بوروكراسىاز اينجاست كهناشىبويژه،)و در پيشگفتار آن"در فرانسه

، 19 قرن 70انگلستان و آمريكا و اتفاقا در سالهاى مؤسسات، اتفاقا در اتفاقا اين. وجود دارد

هم در ولى اكنون، هم در انگلستان و( !وجود نداشتماركس تذكر خود را ميداد،هنگامى كه

).داردآمريكا وجود
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 !كائوتسكى ناچار است درست در هر گامى شيادى كند تا ارتداد خود را مستور دارد

او ن غير عمد گوشهاى دراز خود را نشان داده است؛دقت كنيد كه چگونه او در اينجا مِ

 !!"از طريق دمكراتيكآميز يعنىاز طريق صلح": مينويسد

كائوتسكى به هنگام تعريف ديكتاتورى با تما قوا كوشيد عالمت اصلى اين مفهوم يعنى

 سخن بر سر :گرديده استولى اكنون حقيقت آشكار. انقالبى را از خواننده پنهان دارداِعمال قهر

 .استآميز و قهرىتحول صلحتقابل بين

جهت هاى شيادانه از آنها و تخطئهها، سفسطهتمام اين حيله. كُنهِ مطلب در همينجاست

و دست كشيدن خود از آن قهرى شانه خانه كندمورد نياز كائوتسكى است كه از زير بار انقالب

آرى كُنهِ . پوشى نمايدبه بورژوازى پردهعنىيليبرالىو پيوستن خود را به سياست كارگرى

 .مطلب در اينجاست

فراموش" با چنان بيشرمى تاريخ را تحريف ميكند كه نكته اساسى را "مورخ"كائوتسكى 

اوج  كه سالهاى هفتاد قرن نوزده نقطه-دارى ماقبل انحصارى صفت مشخصه سرمايه: "مينمايد

آمريكا بويژه بطور تيپيك خود، كه در انگلستان واقتصادى به حكم خواص اساسى-آن بود 

صفت مشخصه امپرياليسم يعنى ولى. دوستى و آزاديخواهى نسبى بودمتجلى گرديد، حداكثر صلح

رسيد، بنا بر خواص اساسى  به نضج نهايى خود20دارى انحصارى كه فقط در قرن سرمايه

. همه جايى دستگاه نظامى استر تكاملدوستى و آزايخواهى و حداكثاقتصادى خود، حداقل صلح



23

آميز يا قهرى تا چه اندازه تيپيك صلح به اين نكته هنگام بحث درباره اينكه تحول"توجه نكردن"

 .ترين چاكران بورژوازى استمتعارفمرحله يو محتمل است، معنايش سقوط تا 

يعنى بدون همگانىىكمون پاريس ديكتاتورى پرولتاريا بود ولى از راه اخذ رأ. حيله دوم

كائوتسكى .  انتخاب گرديد"دمكراتيكاز طريق"محروم ساختن بورژوازى از حق انتخابات يعنى 

حالتى ") به گفته ماركس: يا ("پرولتاريا از نظر ماركسديكتاتورى":... در اينجا ظفرنمايى ميكند

 (bei überwiegendem Proletariat, s.21) پرولتاريابود كه در صورت اكثريت داشتن

 ."دمكراسى خالص ناشى ميشودبالضروره از

 embarras des) آور است كه در حقيقت انسان را بهاين برهان كائوتسكى بحدى خنده

richesses)  ميدانيم كه گُل سرسبد و اوال. دچار ميسازد) از فرط وفور در مضيقه بودن(واقعى

 هم در "سوسياليست"بالن لوئى. گريختندستاد و صدرنشينان بورژوازى از پاريس به ورساى 

"هاىمشىتمام خط"بر اينكه ورساى بود كه همين موضوع ضمنا كذب ادعاى كائوتسكى را مبنى

بندى اين مضحك نيست كه تقسيمآيا.  به ثبوت ميرساند"سوسياليسم در كمون شركت داشتند

رژوازى پيكارجو و از لحاظ سياسى تمام بوساكنين پاريس به دو اردوگاه محارب، كه يكى از آنها

 وانمود گردد؟"اخذ رأى همگانى" با "خالصدمكراسى"فعال را متمركز نموده است، بعنوان 

. بورژوازى بود پيكار كمون عليه ورساى بعنوان پيكار دولت كارگرى فرانسه عليه دولتثانياً

اخذ " و "دمكراسى خالص" زوقتى كه پاريس بايد سرنوشت فرانسه را تعيين كند، ديگر صحبت ا

كمون، بعلت ضبط نكردن  چه معنايى دارد؟ هنگامى كه ماركس بر آن بود كه"رأى همگانى
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مأخذش اصول و ممارست بانكى كه متعلق به تمام فرانسه بود، مرتكب اشتباه گرديد، آيا

 بود؟؟"دمكراسى خالص"

يس آن خنده  پيداست كه كائوتسكى در كشورى چيز مينويسد كه پلحقيقتاً

 .براى افراد ممنوع كرده است واال شليك خنده، كائوتسكى را ميكشت را"جمعىدسته"

بر ، بخود اجازه ميدهم محترماً به آقاى كائوتسكى، كه آثار ماركس و انگلس را ازثالثاً

نمون  درباره كمون"دمكراسى خالص"... ميداند، قضاوت زيرينى را كه كه انگلس از نقطه نظر

 :، يادآورى كنماست

با اند؟ بيشك انقالبهيچگاه انقالب ديده") هااتوريتاريستآنتى ("آيا اين آقايان"

خود هاى ممكن است، انقالب عملى است كه در آن بخشى از اهالى ارادهترين پديدهاتوريته

بخشالعاده با اتوريته بهرا بوسيله استعمال تفنگ، سرنيزه و توپ يعنى با وسايل فوق

و و حزب پيروزمند بالضروره ناچار است سياد خود را از طريق رعب. ديگرى تحميل ميكند

اگر كمون پاريس به. هراسى كه سالح وى در دلهاى مرتجعين ايجاد ميكند حفاظت نمايد

اتوريته مردم مسلح عليه بورژوازى متكى نبود، مگر ممكن بود بيش از يك روز دوام آورد؟

اگر بالعكس كمون را، بعلت اينكه از اين اتوريته خيلى كم استفادهآيا ما محق نيستيم 

"كرده است، سرزنش نماييم؟

سوسيال "اگر يك خرده بورژواى پست يا يك ! "دمكراسى خالص"بفرماييد اينهم 

1914به مفهوم فرانسوى آن در دهه چهل و به مفهوم سراسر اروپايى آن در سالهاى  ( "دمكرات
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 را در جامعه منقسم به طبقات به مغز"دمكراسى خالص"فكر سخن گفتن درباره اصوال ) 1918تا

 !خود خطور ميداد، چقدر مورد استهزاء و تمسخر انگلس قرار ميگرفت

هايى كه كائوتسكى رشته سخن را بدانها كشانده محالذكر تمامى ياوه. ولى بس است

 .تاست، زيرا هر عبارت او ورطه بى انتهايى از ارتداد اس

ماركس و انگلس با تفصيلى هر چه بيشتر كمون پاريس را تجزيه و تحليل نموده ثابت

ماشين " خُرد كردن و در هم شكستنكردند كه خدمت كمون كوششى بود كه وى براى

ميشمردند كه گيرى را بقدرى مهمماركس و انگلس اين نتيجه.  بعمل آورد"دولتى حاضر و آماده

"كمونيستمانيفست" "كهنه شده" (جزئاً( يك اصالح را در برنامه همينتنها1872در سال 

دستگاه ادارى وماركس و انگلس نشان دادند كه كمون به نابودى ارتش و. وارد كردند

ولى .  و غيره دست زد"يعنى دولتغده انگل"و به در هم كوفتن پرداخت پارلمانتاريسم

آنچيزى را كه پروفسورهاى ليبرال هزار بار كائوتسكى فرزانه، كه ديده بصيرتش كور شده است،

 . را تكرار ميكند"دمكراسى خالص" هاى مربوط بهاند يعنى افسانهگفته

 سوسيال دمكراسى آلمان اكنون گفت1914 اوت 4بيهوده نيست كه روزا لوكزامبورگ در 

 .استالشه متعفن
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اگر ديكتاتورى را به مفهوم شكل كشوردارى در نظر گيريم، آنوقت ما". حيله سوم

ميتواند زيرا همانطور كه متذكر شديم طبقه فقط. نميتوانيم از ديكتاتورى طبقه سخن گوييم

 . است"احزاب" يا "سازمانها"كشوردارى كار ... "سيادت نمايد، نه كشودارى

 !"مستشار امور مغلطه كارى"شما مغلطه ميكنيد و بيحد هم مغلطه ميكنيد، آقاى 

شكل"و ماركس هم از . آور است نيست، اينها چرنديات خنده"شكل كشوردارى"ديكتاتورى 

بكلى با هم فرق دارند، اينها. سخن ميگويددولت سخن نگفته، بلكه از شكل يا تيپ"كشوردارى

چنين مهملى را : نميتواند كشوردارى نمايدطبقهو نيز بكلى نادرست است كه. فاوتندبكلى مت

رانَد كه جز پارلمان بورژوايى چيزى نبيند و جز  ممكن بود بر زبان"سفيه پارلمانى"فقط يك 

حاكمه طبقه يهايى از كشوردارىكشور اروپايى نمونههر.  چيزى مشاهده نكند"احزاب حاكمه"

ميدهد، مثال كشوردارى مالكين در قرون وسطى، با وجود اينكه در آنزمان تسكى نشانرا به كائو

 .هم نبودند گواه اين امر استبحد كافى متشكل

و ترين طرزى مفهوم ديكتاتورى پرولتاريا را تحريف نمودهكائوتسكى به ناشنوده: نتيجه

كرده  ليبرالى سقوطمرحله يماركس را به يك ليبرال متعارف بدل كرده است، يعنى خودش به 

دمكراسى بهم ميبافد و مضمون طبقاتى"دمكراسى خالص"است كه عبارات مبتذلى درباره 

از اِعمال قهر انقالبىهر چيزرا زيب و آرايش ميدهد و روى آن سايه ميزند و بيش ازبورژوايى

 را "ى پرولتارياديكتاتورى انقالب"كائوتسكى مفهوم هنگامى كه.  ستمكش حذر داردطبقه ي

 ستمكش عليه ستمگران ناپديد شد، آنوقت طبقه يانقالبى  كه اِعمال قهر"تفسير كرد"بنحوى 
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برنشتين مرتد در مقايسه با . هاى ماركس شكسته شدگفتهركورد جهانى تحريف ليبرالى در

 .پيدا كرده استكائوتسكى مرتد حكم يك توله را
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ترىدمكراسى بورژوايى و دمكراسى پرول

 :به منتها درجه توسط كائوتسكى خِلط شده است در واقع به اين قرار استاى كهمسأله

طبقاتاگر فكر سليم و تاريخ را مورد تمسخر قرار ندهيم آنگاه روشن است كه تا زمانى كه

آورد، بلكه فقط ميتوان از  سخن بميان"دمكراسى خالص"گوناگون وجود دارند، نميتوان از 

 نه تنها "دمكراسى خالص"بايد بگوييم كه ضمنا بطور حاشيه. (سخن گفتقاتىطبدمكراسى

درك مطلب را خواه در مورد مبارزه طبقات و خواه در مورد است، كه عدماىابلهانهعبارت

تهى، زيرا در شرايط جامعه كرت پوچ و ميانبلكه عبارتى است سهماهيت دولت آشكار ميسازد،

خواهد يافت، ولى هرگز زوالتغيير ماهيت جزو عادت گرديدهكمونيستى دمكراسى، ضمن

). نخواهد بود"خالص" دمكراسى

آنچه.  عبارت كاذبانه فرد ليبرالى است كه كارگران را تحميق مينمايد"دمكراسى خالص"

در تاريخ سابقه دارد دمكراسى بورژوايى است كه جايگزين فئوداليسم ميگردد و دمكراسى

 . جايگزين دمكراسى بورژوايى ميگرددپرولترى است كه

 اين حقيقت تخصيص ميدهد كه دمكراسى"اثبات"اگر كائوتسكى دهها صفحه را به 

عليه بورژوايى نسبت به اصول قرون وسطايى مترقى است و پرولتاريا حتما بايد در مبارزه خود

. را تحميق ميكندكارگرانبورژوازى از آن استفاده نمايد، معناى آن فقط پرگويى ليبرالى است كه 

. بديهيات مقدماتى استنه تنها در آلمان متمدن، بلكه در روسيه غير متمدن نيز اين حرف از
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پاراگوئه و هم درباره بسيارى مطالب هاىكائوتسكى كه موقّرانه هم از وايتلينگ و هم از يسوعى

رادارىسرمايهدمكراسى معاصر يعنى دمكراسىبورژوايىديگر سخن ميگويد تا ماهيت

 . خاك به چشم كارگران ميپاشد"دانشمندانه"، فقط مسكوت گذارد

پذيرفتنى كائوتسكى از ماركسيسم آن چيزى را برميگزيند كه براى ليبرالها، براى بورژوازى

دارى دمكراسى سرمايهدارى بطور اعم وانتقاد از قرون وسطى، نقش مترقى تاريخى سرمايه(است 

يعنى اِعمال قهر انقالبى پرولتاريا (است ناپذيرفتنىى آنچه را كه براى بورژوازى، ول)بطور اخص

به اين . بدور مياندازد، مسكوت ميگذارد و روى آن سايه ميزند) براى نابودى آنعليه بورژوازى

كه كائوتسكى ناگزير و به حكم وضعيت عينى خود، اعم از اينكه داراى هر نوع اعتقادجهت است

 .ف هم باشد، چاكر بورژوازى از آب در ميĤيدسوبژكتي

دمكراسى بورژوايى در عين اينكه نسبت به نظامات قرون وسطايى پيشرفت تاريخى عظيمى

و در (ميماند اى باقىبشمار ميرود، همواره دمكراسى محدود، سر و دم بريده، جعلى و سالوسانه

فردوس برين و براى استثمار انگران در حكمكه براى تو) دارى نميتواند باقى نماندشرايط سرمايه

را، كه مهمترين جزء تركيبى همين حقيقت. شوندگان و تهيدستان در حكم دام و فريب است

در مورد همين مسأله . است درك نكرده"ماركسيست"آموزش ماركسيستى است، كائوتسكى 

راسى بورژوايى را به هر دمكاساسى است كه كائوتسكى بجاى انتقاد علمى، از آن شرايطى كه

 .بورژوازى تقديم ميكند به"مطالب خوشايندى"دمكراسى براى توانگران بدل مينمايد، 
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ما نخست به آقاى كائوتسكىِ علّامه آن اظهارت تئوريك ماركس و انگلس را يادآورى

 و "استفراموش كرده") براى خوشايند بورژوازى(مينماييم كه مالنقطى ما به طرز ننگينى آن را 

 .تر توضيح ميدهيمسپس مطلب را با زبانى هر چه ساده

استثمار دولت انتخابى معاصر هم آلتى است براى"نه تنها دولت باستانى و فئودالى، بلكه 

اى مؤسسه گذرندهاز آنجا كه دولت فقط"). اثر انگلس درباره دولت ("كار مزدى به توسط سرمايه

را قهراً سركوب ساخت، لذا  آن استفاده كرد تا دشمنان خوداست كه در مبارزه و انقالب بايد از

كه پرولتاريا هنوز به دولتمادام: فكرى مطلق استسخن گفتن درباره دولت خلقى آزاد خام

آزادى نبوده، بلكه بمنظور سركوب دشمنان خويش است، اين نيازمندى از لحاظ مصالحنيازمند

ممكن ميگردد، آنگاه دولت بمعناى اخص كلمه ىاست و هنگامى كه سخن گفتن درباره آزاد

دولت "، )1875 مارس 28نامه انگلس به ببل، مورخ از ("ديگر موجوديت خود را از دست ميدهد

 ديگر و در جمهورى طبقه يطبقه از طرف چيزى نيست جز ماشينى براى سركوبى يك

از پيشگفتار (نت نيست وى در رژيم سلطدمكراتيك هم اين نقش وى به هيچ وجه كمتر از نقش

طبقه ينمودار نضج "انتخاب همگانى حق). "جنگ داخلى"انگلس براى كتاب ماركس بنام 

چيزى بدهد و با وجود دولت كنونى هرگز چنين حقى بيش از اين نميتواند .كارگر است

ازى آقاى كائوتسكى بخش اول اين حكم را كه براى بورژو .اثر انگلس درباره دولت) "نخواهد داد

ولى بخش دوم را كه ما روى آن تكيه . آورى نشخوار ميكندماللالعادهپذيرفتنى است به نحو فوق

كمون ميبايست "!). بورژوازى ناپذيرفتنى است، كائوتسكى مرتد مسكوت ميگذاردايم و براىكرده
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نونپارلمانى نبوده بلكه مؤسسه فعال يعنى در عين حال هم قانونگذار و هم مجرى قامؤسسه

بجاى اينكه در هر سه و يا شش سال يكبار تصميم گرفته شود كه كداميك از اعضاى... باشد

آنان  (ver- und zertreten)  حاكمه بايد در پارلمان نماينده مردم و يا سركوب كنندهطبقه ي

مردم متشكل در كمونها قرار گيردباشد، حق انتخاب همگانى ميبايست از اين لحاظ مورد استفاده

حسابدار پيدا كنند، همانگونه كه حق فردى كه آنها بتوانند براى بنگاه خود كارگر، سركارگر و

اثر ماركس درباره كمون  ("كارفرماى ديگرى استانتخاباتى براى همين منظور مورد استفاده هر

 .)"جنگ داخلى در فرانسه"پاريس بنام 

اى كشيدهوبى از آنها آگاهست، همچونهر يك از اين احكام، كه آقاى كائوتسكىِ علّامه بخ

از درك اين  او اثرىرساله يدر سراسر . به صورت وى ميخورد و تمام ارتدادش را فاش ميسازد

 ! او استهزايى است نسبت به ماركسيسمرساله يتمام مضمون . حقايق ديده نميشود

مطبوعات و تماعات ياقوانين اساسى دولتهاى معاصر را برداريد، اداره امور آنها، آزادى اج

گام با سالوسى دمكراسى  را در نظر گيريد و ببينيد كه چگونه در هر"برابرى افراد در برابر قانون"

حتى يك دولت دمكراتيك، . هستيدبورژوايى، كه هر كارگر شريف و آگاه از آن مطلع است، روبرو

آنها روزنه يا قيدى يافت نشود كه قوانين اساسى ترين دولتها هم، وجود ندارد كه درولو دمكراتيك

در صورت بر هم زدن "برقرارى حكومت نظامى و غيره را، امكان بكار بردن ارتش عليه كارگران و

 و بكوشد "بر هم زند"وار خود را  استثمار شونده وضع بردهطبقه ي و در واقع در صورتى كه"نظم

كائوتسكى بيشرمانه دمكراسى . ن نكندخارج سازد، براى بورژوازى تأميخود را از حالت بردگى
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ترين بورژواها در ترين و جمهوريخواهميدهد و مثال اَعمالى را كه دمكراتبورژوايى را آرايش

 .سوئيس عليه كارگران اعتصابى مرتكب ميشوند، مسكوت ميگذاردآمريكا يا

دانشمند سىاين رجل سيا! آرى، كائوتسكىِ فاضل و فرزانه در اين باره سكوت مينمايد

اى هاى كودكانهقصهاو ترجيح ميدهد براى كارگران. نميفهمد كه سكوت در اين باره رذالت است

باور نكردنى است ولى گرچه.  است، بگويد"مصون داشتن اقليت"نظير اينكه معناى دمكراسى 

تار مسيح، در پنجمين سال كشدر تابستان هزار و نهصد و هژدهمين سال ميالد! واقعيت دارد

ها و يعنى كسانى كه مانند رنودل(هاى انترناسيوناليستجهانى امپرياليستى و اختناق اقليت

ها و غيره رذيالنه به سوسياليسم خيانت وبها وها، هندرسونها و كائوتسكىها، شيدمانلونگه

ى آقاى كائوتسكى دانشمند با صداى شيرن و مليح جهان،"هاىدمكراسى"در همه ) اندنكرده

هر كس بخواهد ميتواند اين مطلب را در صفحه . ميكندسرايى نغمه"مصون داشتن اقليت"درباره 

هاى ها و تورىاز ويگ...  اين ذات دانشمند16صفحه ولى در.  كائوتسكى بخواندرساله ي15

 !ميگويد براى شما سخن18انگلستان در قرن 

سجده اى درچه شيوه مؤدبانه! ژوازىچه چاكرى ظريفى در درگاه بور! چه فرزانگى شگرفى

يا رنودل بودم كلمانسواگر من كروپ يا شيدمان بودم،! داران و پابوسى آنانآستان سرمايه

هاى يهودايى نثارش ميكردم، در برابر كارگران او را بوسهميليونها به آقاى كائوتسكى ميپرداختم و

.  نظير كائوتسكى توصيه مينمودم"محترمى"را با افراد  "وحدت سوسياليسم"ميستودم و 

هاى انگلستان در قرن ها و تورىپرولتاريا سخن گفتن درباره ويگنويسى عليه ديكتاتورىرساله
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 است و "مصون داشتن اقليت"كراسى معنايش ساختن به اينكه دم، كوشش براى متقاعد18

ها بعمل انترناسيوناليست آمريكا عليه"دمكراتيك"كه در جمهورى هايىتاالنگرىسكوت درباره

نيست؟ مگر اينها خدمتگزارى چاكرانه در آستان بورژوازى-ميĤيد 

ر حسب و البد ب-"فراموش كرده" را "اهميتبى"... آقاى كائوتسكى دانشمند يك نكته

را حزب حاكمه دمكراسى بورژوايى مصون داشتن اقليت:  و آن اينكه-تصادف فراموش كرده است 

جدى، مورد هر مسألهديگر واگذار ميكند ولى براى پرولتاريا دربورژوايىفقط براى حزب

هر  .نظامى يا تاالنگرى حاصل ميگردد حكومت"مصون داشتن اقليت"بجاى عميق و اساسى

به هنگام پيش آمدن هر اختالف تر باشد، به همان نسبت همسى كاملچه دمكرا

تاالنگرى يا به جنگ داخلى كه براى بورژوازى خطرناك باشد، بهسياسى عميقى

را آقاى كائوتسكى دانشمند ميتوانست در  دمكراسى بورژوايى"قانون"اين . نزديكتر خواهد بود

ها بيدادگرى در حق سياهان و انترناسيوناليستوردمورد حادثه دريفوس در فرانسه جمهورى، در م

و در مورد پيگرد 1ايرلند و اولستر در انگلستان دمكراتيكدر جمهورى دمكراتيك آمريكا، در نمونه

من . روسيه مشاهده نمايد در جمهورى دمكراتيك1917گرى عليه آنان در آوريل بلشويكها و تاالن

آميز قبل از نبوده، بلكه به دوران صلحعمدا مثالهايى را ذكر ميكنم كه تنها به دوران جنگ مربوط

زبان بر اين است كه در برابر اين واقعيات قرن چربميل آقاى كائوتسكىِ. جنگ نيز مربوط است

ها بر ضد انقياد ايرلندى. است ايرلند از طرف بورژوازى انگليس1916ت كنندگان در قيام سال منظور سركوب خونين شرك: 1

 با "آزاديخواه"ايرلند كه انگليسيهاى ... در اروپا": چنين مينويسد1916لنين در سال. ايرلند از طرف انگليس، دست به قيام زدند

 .ته استتيرباران آن را رام ميساختند، به قيام برخاساعدام و
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اندازه العاده تازه و بسيار جالب و بىبراى كارگران مطالب فوقه فرو بندد و در عوضبيستم ديد

 . تعريف نمايد18هاى قرن ها و تورىمهمى درباره ويگآموزنده و بينهايت

هيچگاه آيا ميتوان تصور كرد كه كائوتسكىِ دانشمند. پارلمان بورژوازى را در نظر گيريد

به همان نسبتيافته باشد،بيشترىدمكراسى تكامله هر قدركاين موضوع را نشنيده است

پارلمانهاى بورژوازى را بيشتر بخود تابع ميسازند؟ از اينجا چنين نتيجه بورس و بانكداران،

آن و بلشويكها با چنان احراز موفقيتى از(نبايد از پارلمانتاريسم بورژوايى استفاده كرد نميشود كه

نميرسد، زيرا در يتوان گفت هيچ حزبى در جهان از اين لحاظ به پاى آناناند كه ماستفاده كرده

ولى از ). آورديمهاى كارگرى را در دوماى چهارم بدست ما تمام كرسى1914-1912سالهاى 

پارلمانتاريسم مشروط بودنمحدوديت تاريخى واينجا نتيجه ميشود كه فقط ليبرال ميتواند

هاى توده. اين مطلب را فراموش ميكندمانگونه كه كائوتسكىبورژوايى را فراموش نمايد، ه

كه ظاهرىگام با تضاد فاحشى بين برابرىترين كشور بورژوايى هم در هرستمكش در دمكراتيك

و حيله و نيرنگى كه پرولترها واقعىميدارد و هزاران محدوديتداران اعالم سرمايه"دمكراسى"

را در مورد هاهمين تضاد است كه چشم توده.  روبرو هستندبدل مينمايد،بردگان مزدىرا به

مروجين همين تضاد است كه مبلغين و. دارى ميگشايدپوسيدگى و كذب و سالوسى سرمايه

ولى  !حاضر نمايندبراى انقالب، آنان راتاها فاش ميسازند،سوسياليسم، آن را در برابر توده

سرايى درباره فضائل و سكى بدان پشت نمود و به نغمه، كائوتشدآغازهنگامى كه عصر انقالبها

 .بورژوايى پرداختمحتضِرمناقب دمكراسى
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دمكراسى پرولترى، كه يكى از اَشكال آن حكومت شورايى است، به دمكراسى متعلق به

نظير اى داده كهاكثريت عظيم اهالى يعنى استثمار شوندگان و زحمتكشان چنان تكامل و توسعه

كائوتسكى نوشتن يك كتاب كامل درباره دمكراسى، يعنى كارى كه. ان ديده نشده استآن در جه

نوشته است، و  "دمكراسى خالص"كرده و در آن دو صفحه درباره ديكتاتورى و دهها صفحه درباره 

 .بشيوه ليبرالى استاين موضوع، معنايش تحريف كامل مطلبنديدندر عين حال

اين ترين آنها،در هيچ كشور بورژوايى حتى در دمكراتيك. يدسياست خارجى را در نظر گير

سوئيس، در ها را فريب ميدهند، در فرانسه دمكراتيك، درهمه جا توده. سياست آشكارا نيست

. ساير كشورها انجام ميگيردتر ازاى صد بار وسيعتر و ماهرانهآمريكا و انگلستان اين عمل با دامنه

كائوتسكى اين موضوع . هم دريدسياست خارجى را بشيوه انقالبى ازحكومت شوروى پرده اسرار 

حال آنكه در دوران جنگهاى غارتگرانه و را متوجه نشده و در اين باره سكوت اختيار مينمايد و

داران يعنى راجع به تقسيم جهان توسط سرمايه) "تقسيم مناطق نفوذ"قراردادهاى سرّى راجع به 

است، زيرا مسأله صلح، مسأله حيات و ممات دهها ميليون اصلىهميتاين امر داراى ا) يغماگر

 .ستمنوط بدانانسان

غير "  و حتى به انتخابات"اهميتنكات بى"كائوتسكى به . ساختمان دولت را در نظر گيريد

متوجه او. ميچسبد، ولى ماهيت مطلب را متوجه نميشود) در قانون اساسى شوروى ("مستقيم

دمكراسى بورژوايى با داران درسرمايه. دستگاه دولتى، ماشين دولتى نيستطبقاتىماهيت

باشد اين دوز و كلكها هم تريافته تكامل"خالص"هزاران دوز و كلك، كه هر چه دمكراسى 
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و آزادى اجتماعات و مطبوعات و ها را از شركت در كشوردارىتر است، تودهتر و صائبماهرانه

تر و اگر بخواهيم دقيق(حكومتى است نخستينمت شوروى در جهانحكو .دور ميسازندغيره

ها كه توده) است، زيرا همين كار را كمون پاريس هم آغاز نموده بودگفته باشيم، دومين حكومت

كه(در پارلمان بورژوايى راه شركت .جلب مينمايدرا به كشوردارىاستثمارشوندگانيعنى

بورس و بانكها اين مسائل را -حل نميكندبورژوايىدمكراسىمسائل بسيار جدى را در هيچگاه

هاى زحمتكش مسدود است، و كارگران به وسيله هزاران مانع و رادع به روى تودهبه) حل ميكنند

وجهى ميدانند و احساس مينمايند، ميبينند و درك ميكنند كه پارلمان بورژوايى مؤسسهبهترين

 متخاصم و اقليت استثمارگر طبقه يليه پرولترها، مؤسسهبورژوازى عآلت ستمگرىوغريبه

 .است

هاى زحمتكش و استثمارشونده هستند، سازمانىسازمان بالواسطه خودِ توده-شوراها

دارند و به هر نحوى كه خودشان دولت را بپاتسهيل مينمايندهستند كه اين امر را براى آنان

استثمارشوندگان يعنى ويژه پيشاهنگ زحمتكشان ودر اين جريان ب. بتوانند كشوردارى كنند

به بهترين نحوى متحد شده پرولتارياى شهرى داراى اين مزيت است كه بوسيله بنگاههاى بزرگ

سازمان شورايى . چيز آسانتر استانتخاب كردن و نظارت بر انتخاب شدگان براى وى از هر: است

ثمارشوندگان را در پيرامون پيشاهنگ آنان يعنى استبطور اتوماتيك امر اتحاد كليه زحمتكشان و

دستگاه دولتى كهنه بورژوايى يعنى دستگاه بوروكراسى امتيازات  .مينمايدتسهيلپرولتاريا

كه هر قدر دمكراسى بورژوايى تكامل(بازى و غيره و امتيازات تحصيلى بورژوايى و پارتىثروت
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از بين  همه اينها در سازمان شورايى-) تر استتر باشد، اين امتيازات بالفعل هم متنوعيافته

كاغذ از بورژوازى ها وآزادى مطبوعات جنبه سالوسانه خود را از دست ميدهد، زيرا چاپخانه. ميرود

هاى مالكين رفتار عمارات و خانهبه همين گونه هم در مورد بهترين ابنيه، كاخها،. گرفته ميشود

عمارات را بالفاصله از استثمارگران گرفت ت از اين بهترينحكومت شوروى هزاران عمار. ميگردد

يك بدون آن دمكراسى چيزى جز فريب نيست،ها را، كهو به اين طريق حق اجتماعات توده

انتخابات غير مستقيم شوراهاى غير محلى تشكيل كنگره . نمود "تردمكراتيك" ميليون بار

تر ميسازد و در دورانى كه را ارزانتر و متحركدستگاه دولتىتمامىشوراها را تسهيل ميكند و

وى را زندگى در جوش و خروش است و بايد هر چه زودتر بتوان نماينده محلى خود را احضار و يا

تر الوصولسهلبه كنگره عمومى شوراها اعزام نمود، اين دستگاه را براى كارگران و دهقانان

 .ميكند

بورژوايى است؛ حكومت تر از هر دمكراسىكراتيكدميك ميليون باردمكراسى پرولترى

 .بورژوايى استهاىترين جمهورىتر از دمكراتيكشوروى يك ميليون بار دمكراتيك

از تنها كسى ممكن بود اين موضوع را متوجه نگردد كه يا خادم آگاه بورژوازى باشد و يا

نبيند و  غبار كتب بورژوايىلحاظ سياسى كامال مرده باشد و حيات واقعى را از خالل گرد و

را بطور خرافات بورژوا دمكراتيك در تار و پود وجودش رسوخ كرده باشد و بدين طريق خود

 .ابژكتيف به چاكر بورژوازى بدل نموده باشد
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تنها كسى ممكن بود اين موضوع را متوجه نگردد كه قادر نباشد از نقطه نظر طبقات

؛ستمكش مسأله را طرح نمايد

آن ترين كشورهاى بورژوايى وجود دارد كه دردر جهان هيچ كشورى از زمره دمكراتيكآيا 

اى يا بطور كلى نيمه پرولتر روستايى تودهميانه حالبرزگر مزدىواىميانه حال تودهكارگر

حتى بطور تقريب هم ) اهالى را تشكيل ميدهندهاى ستمكشى كه اكثريتيعنى نماينده توده(

تشكيل اجتماعات در بهترين عمارات آزادىنند روسيه شوروى از يك چنينشده باشد ما

بزرگترينآزادىهاى خود و در دفاع از منافع خود با چنينانديشهبرخوردار باشد و براى بيان

چنين خود را باطبقه يها و بهترين انبارهاى كاغذ را در اختيار داشته باشد و افراد چاپخانه

 امور كشور باال بكشد؟"رتق و فتق"ارى و براى كشوردآزادى

هزار آور است كه آقاى كائوتسكى بتواند در هر كشور ولو ازحتى فكر اين موضوع هم خنده

كارگران سراسر . نمايندكارگر و برزگرِ مطلع يكنفر را بيابد كه در دادن پاسخ به اين سؤال ترديد

باره حقيقت ميشنوند، بطور ه اعترافاتى درهاى بورژوايى جسته و گريختجهان كه از روزنامه

دمكراسى يعنىپرولترىدمكراسىغريزى از جمهورى شوروى هوادارى ميكنند، زيرا در آن

ميبينند، نه دمكراسى براى ثروتمندان، كه هر دمكراسى بورژوايى، حتى رابراى تهيدستان

 .چنان استبهترين آن، عمال

نشيناندر دست منصبداران بورژوازى، پارلمان) شور امور ك"رتق و فتق"و (كشوردارى 

و  اين است آن حقيقت ساده، بديهى و مسلّمى كه دهها-. بورژوازى و دادرسان بورژوازى است
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 ستمكش در همه كشورهاى بورژوايى و از آنجمله درطبقه يصدها ميليون نفر از افراد 

مينمايند و اهند و همه روزه آن را احساسترين كشورها، با تجربه زندگى خود از آن آگدمكراتيك

 .درك ميكنند

در هم شكسته و سنگ روى سنگ آن باقىولى در روسيه دستگاه بوروكراسى را بكلى

 و -اند برچيدهاند، تمام دادرسان قديمى را بيرون ريخته و بساط پارلمان بورژوايى رانگذاشته

كارگران و دهقانان گذارده و  اختياررا درپذيرترىبمراتب دسترسمؤسسه نمايندگانى

باالى سر آنان رايا بعبارت ديگر شوراهاىجايگزين منصبداران نمودهآنان راشوراهاى

همين يك واقعيت . اندانتخاب كننده دادرسان كردهآنان راشوراهاىاند ومنصبداران گذاشته

اريا، كه يك ميليون باراست براى اينكه حكومت شوروى يعنى شكل ديكتاتورى پرولتكافى

قرار ترين جمهورى بورژوايى است، مورد قبول تمام طبقات ستمكشتر از دمكراتيكدمكراتيك

 .گيرد

كائوتسكى اين حقيقت را كه براى هر كارگرى مفهوم و بديهى است نميفهمد، زيرا او

؟ اىچه طبقهبراىدمكراسى:  اين سؤال را مطرح نمايد كه"از ياد برده است" و "فراموش كرده"

او . قضاوت ميكند) طبقات؟يعنى بدون طبقات؟ يا خارج از ("خالص"او از نقطه نظر دمكراسى 
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برابرى .  همين و بس-" استيك من گوشت يك من گوشت": قضاوت مينمايد1مانند شيلوك

 .والّا دمكراسى وجود ندارد-براى همه افراد

اين  "سوسياليست" و "ماركسيست"بر ما الزم ميĤيد از كائوتسكىِ دانشمند، از كائوتسكىِ 

 :سؤال را بكنيم

آيا بين استثمار شونده و استثمارگر ميتواند برابرى وجود داشته باشد؟

ذير است كه ما مجبوريم به هنگام بحث در اطراف كتاب پيشواىاين دهشتناك و تصور ناپ

ناماليمات چون به كارى دشوار دست زنى، از"ولى . مسلكى انترناسيونال دوم چنين سؤالى بكنيم

دانشمند توضيح دهد كسى كه ميخواهد درباره كائوتسكى چيز بنويسد بايد به اين مرد. "آن منال

 .داشته باشدستثمارگر نميتواند برابرى وجودكه چرا بين استثمار شونده و ا

. استويليام شكسپيراثر"بازرگان ونيزى" يكى از قهرمانان كمدى-شيلوك : 1
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باشد؟آيا بين استثمار شونده و استثمارگر ميتواند برابرى وجود داشته

 :كائوتسكى چنين استدالل مينمايد

رساله ي14ص  ("انداستثمارگران همواره فقط اقليت كوچكى از اهالى را تشكيل داده" )1

).كائوتسكى

استدالل با مأخذ قرار دادن اين حقيقت چگونه بايد.  چرا استاين يك حقيقتِ بى چون و

مناسبات استثمار نمود؟ ميتوان بشيوه ماركسيستى، بشيوه سوسياليستى قضاوت كرد؛ آنگاه بايد

دمكراتيك -ليبرالى، بشيوه بورژواو نيز ميتوان بشيوه. شوندگان را با استثمارگران مأخذ قرار داد

 .مأخذ قرار دادمناسبات اكثريت را با اقليتقضاوت نمود؛ آنگاه بايد 

صحبت ) استثمارگران حتما دولت را: هرگاه بشيوه ماركسيستى قضاوت نماييم، بايد بگوييم

 خود، يعنىطبقه يبه آلت سيادت ) هم بر سر دمكراسى يعنى يكى از اَشكال دولت است

زمانى كه هم دولت دمكراتيك، تااز اين جهت . استثمارگران بر استثمار شوندگان، تبديل ميكنند

مخصوص استثمارگران مسلط بر اكثريت استثمار شوندگان وجود دارند، ناگزير دمكراسى

فرق داشته دولت استثمار شوندگان بايد از بيخ و بن با چنين دولتى. استثمارگران خواهد بود

باشد و ناستثمارگراسركوبباشد، بايد دمكراسى مخصوص استثمار شوندگان و وسيله

 . است"دمكراسى"وى از سركوب طبقه هم معنايش نابرابرى اين طبقه و مستثنى نمودن
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تبعيت اكثريت تصميم ميگيرد، اقليت: هر گاه بشيوه ليبرالى استدالل نماييم، بايد بگوييم

هر گونه خصلت ديگر درباره. همين و بس. كسانى را كه تبعيت ننمايند به كيفر ميرساند. ميكند

است؛ اين امر به  بطور اخص استدالل كردن بيربط"دمكراسى خالص"قاتى دولت بطور اعم و طب

گوشت يك من گوشت يك من. مطلب ربطى ندارد، زيرا اكثريت اكثريت است و اقليت هم اقليت

 .است نه چيز ديگر

كائوتسكى عينا چنين استدالل مينمايد؛

با ضرورى بود چنان شكلى را بخود بگيرد كهبه چه علتى سيادت پرولتاريا ميبايست و " )2

بجانب سپس توضيح داده ميشود كه پرولتاريا اكثريت را). 21ص  ("دمكراسى همساز نباشد؟

ماركس نقل خود دارد، اين توضيح بسيار مشروح و پر طول و تفصيل است و ضمنا در آن هم از

اينقدر در بين رژيمى كه": جهنتي. قول شده و هم تعداد آراء كمون پاريس ذكر گرديده است

در مواردى كه . نداردها ريشه دارد، كوچكترين موجبى براى سوء قصد نسبت به دمكراسىتوده

نيست هميشه بدون اِعمال قهر اِعمال قهر براى سركوب دمكراسى بكار برده ميشود، اين رژيم قادر

ولى رژيمى كه .  ميتوان پاسخ دادقهردر مقابل اِعمال قهر فقط با اِعمال. كار را از پيش ببرد

صيانت براى آن بكار خواهد برد كه دمكراسى راها هوادار آنند اِعمال قهر را فقطميداند توده

ترين بنياد خود يعنى حقاگر اين رژيم بخواهد مطمئن .نابود كندرا، نه براى آنكه آننمايد

ن است، براندازد، به تمام معنىانتخاب همگانى را، كه منبع عميق نفوذ معنوى نيرومند آ

 .)22ص  ("خودكشى نموده است
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ناپديد مناسبات استثمار شوندگان با استثمارگران از استدالل كائوتسكى: مالحظه ميكنيد

 كه "خالصدمكراسى"فقط اكثريت بطور اعم، اقليت بطور اعم، دمكراسى بطور اعم و . شده است

 . استما ديگر با آن آشنا هستيم باقى مانده

براى روشن پس ما هم! گفته شده استدر مورد كمون پاريسدقت كنيد كه اين مطالب

اند نقل ديكتاتورى گفتهراجع بهدر مورد كمونشدن مطلب سخنانى را كه ماركس و انگلس

 :كنيم

ديكتاتورى بورژوازى اگر كارگران ديكتاتورى انقالبى خود را جايگزين" ...:ماركس

 ..."انقالبى و گذرنده ميدهندبدولت شكل... ا مقاومت بورژوازى را در هم شكنندت... مينمايند

خود را از طريق بالضروره ناچار است سيادت") در انقالب ("حزب پيروزمند" ...:انگلس

اگر كمون پاريس به  .رعب و هراسى كه سالح وى در دلهاى مرتجعين ايجاد ميكند، حفظ نمايد

يك روز دوام آورد؟ آيا ما ه بورژوازى متكى نبود، مگر ممكن بود بيش ازاتوريته مردم مسلح علي

اتوريته خيلى كم استفاده كرده است، محِقّ نيستيم اگر بالعكس كمون را، بعلت اينكه از اين

 ..."سرزنش نماييم؟

مبارزه و انقالب بايد اى است كه دراز آنجا كه دولت فقط مؤسسه گذرنده" :هم او ميگويد

سخن گفتن درباره دولت خلقى  آن استفاده كرد، تا دشمنان خود را قهرا سركوب ساخت، لذااز

نيازمند است، اين نيازمندى از لحاظ مصالح مادام كه پرولتاريا هنوز به دولت: فكرى استآزاد خام
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خويش است و هنگامى كه سخن گفتن درباره آزادى آزادى نبود، بلكه بمنظور سركوب دشمنان

 ..."كلمه ديگر موجوديت خود را از دست ميدهد ميگردد، آنگاه دولت به معناى اخصممكن

بين كائوتسكى از يك طرف و ماركس و انگلس از طرف ديگر زمين تا آسمان فاصله است،

 صاف "دمكراسى" دمكراسى خالص و. اى كه بين ليبرال و انقالبى پرولترى وجود داردهمان فاصله

خام فكرى يعنى "دولت خلقى آزاد" از آن دم ميزند تنها تكرار همان و ساده كه كائوتسكى

نشين يا با چشم و گوش كابينهكائوتسكى با دانشمندمĤبى دانشمندترين سفيه. استخالص

است چه نيازى به ديكتاتورى وقتى اكثريت در دست: بستگى يك دختر بچه دهساله ميپرسد

 :ميدهندوجود دارد؟ ولى ماركس و انگلس توضيح 

براى درهم شكستن مقاومت بورژوازى،ـ

مرتجعين،براى ايجاد رعب و هراس در دلهاىـ

براى حفظ اتوريته مردم مسلح عليه بورژوازى،ـ

 .پرولتاريا بتواند دشمنان خويش را قهرا سركوب نمايدبراى اينكهـ

راسى است و جنبه دمك"خالص بودن"او كه شيفه . كائوتسكى اين توضيحات را نميفهمد

نيازى به  اصرار ميورزد كه اكثريت، چون اكثريت است،"بنحوى پيگير"بورژوايى آن را نميبيند، 

كافى است  اقليت ندارد و"سركوب قهرى" اقليت ندارد، نيازى به "در هم شكستن مقاومت"

الص خ"كائوتسكى كه شيفته  ."دمكراسى نقض شده است"انجام گيرد كه در مواردىسركوبى

ميشود، كه تمام دمكراتهاى  دمكراسى است مِن غيرِ عمد مرتكب همان اشتباه كوچكى"بودن
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دارى كه در دوران سرمايه(برابرى صورى را به اين معنى كه او: بورژوا همواره مرتكب آن ميگردند

 !مطلبِ بى اهميتى است! برابرى واقعى ميپذيردبعنوان) سراپا كاذبانه و سالوسانه است

 .استثمارگر نميتواند با استثمارشونده برابر باشد

اين حقيقت، هر اندازه هم كه براى كائوتسكى نامطبوع باشد، مهمترين مضمون

 .سوسياليسم را تشكيل ميدهد

 ديگر بكلى ازطبقه يمادام كه هر گونه امكان استثمار يك طبقه به توسط : حقيقت ديگر

 .لى هم نميتواند وجود داشته باشدبين نرفته باشد، برابرى واقعى و عم

الفور در فىآميز در مركز يا برآشفتگى ارتشاستثمارگران را ميتوان در صورت قيامِ توفيق

الفور نابود را فىولى به استثناء موارد بكلى نادر و مخصوص نميتوان استثمارگران. هم شكست

. الفور سلب مالكيت كردفىسبتا بزرگداران يك كشور ننميتوان از تمام مالكين و سرمايه. نمود

به هيچ وجه موضوع را حل بعالوه تنها سلب مالكيت به عنوان يك اقدام قضايى يا سياسى

و شيوه اداره ديگر يعنى شيوه اداره ساختخلعداران را عمالنميكند، زيرا بايد مالكين و سرمايه

بين استثمارگران، كه در جريان نسلهاى . آنان نمودجايگزينكارگرى فابريكها و امالك را عمال

 مشخص-از لحاظ معلومات و هم از لحاظ ثروتمندى زندگى و هم از لحاظ ورزيدگى طوالنى هم

جمهوريهاى تريناند، و استثمار شوندگان، كه توده آنان حتى در پيشروترين و دمكراتيكبوده

. داشته باشداند برابرى وجودبورژوايى ذليل و نادان و جاهل و مرعوب و متفرقند، نميتو

عظيمى را ناگزير حفظ استثمارگران تا مدتهاى مديدى پس از انقالب يك سلسله برتريهاى عملى
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، مقدارى از اموال )از بين بردالفور نميتوانپول را فى(پول در دست آنها باقى ميماند : ميكنند

اقى ميماند، ارتباط آنها، ورزيدگى آنان آنها باى است در دستمنقول، كه غالبا مقدار قابل مالحظه

) ها، وسايل و امكاناتعادات، شيوه ("رموز"وقوف آنان بر كليه در امر سازمان دادن و اداره كردن،

كه بشيوه بورژوازى زندگى و فكر (عاليتر آنان، نزديكى آنان با كادر عالى فنى كشوردارى، معلومات

و غيره و ) كه موضوع بسيار مهمى است(ر امور نظامى ورزيدگى بمراتب بيشتر آنان د،(ميكند

 .باقى ميماندغيره

و البته اين يك مورد معمولى است(اند اگر استثمارگران فقط در يك كشور شكست خورده

از استثمار شوندگانباز هم،(زيرا انقالب همزمان در يك سلسله از كشور استثناء نادرى است

اينكه بخشى از . استثمارگران دامنه عظيمى داردالمللى بين، زيرا ارتباطاتنيرومندترند

وران و غيره از دنبال حال و پيشههاى دهقانان ميانهتودهرشدتريناستثمارشوندگان از بين خود كم

انقالبها و از آنجمله كمونتمامميتوانند بروند موضوعى است كه تاكنوناستثمارگران ميروند و

كائوتسكى عمال زيرا در بين ارتش ورساى، پرولترها هم بودند، مطلبى كه(آن را نشان داده است 

 .)"فراموش كرده است"آن را 

فقط و با چنين اوضاع و احوالى اين پندار كه در يك انقالب نسبتا عميق و جدى موضوع را

خرافات يكترينفقط مناسبات اكثريت با اقليت حل ميكند، بزرگترين كُند ذهنى، سفيهانه

اين . تاريخى عيان از آنان استو مكتوم داشتن يك حقيقتهافريب تودهليبرال متعارفى،

طوالنى، سرسخت و تا پاى مقاومتحقيقت تاريخى عبارت از آن است كه در هر انقالب عميقى
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عملى زياد خود را بر استثمار شوندگان حفظ مينمايند، در استثمارگران، كه سالها برتريهاىجان

- مگر در تخيالت شيرين كائوتسكى سفيه شيرين زبان -استثمارگران هيچگاه . استانونقحكم

آنكه برترى خود را در نبرد نهايى و تا پاى جان و در جريان يك سلسله نبرد به معرضبدون

 .آزمايش گذارند، تابع تصميم اكثريت استثمارشوندگان نخواهند شد

دوران مادام كه اين. دوران تاريخى تام و تمام استدارى به كمونيسم يك گذار از سرمايه

هم بهاميدبسر نرسيده است، براى استثمارگران ناگزير اميد اعاده قدرت باقى ميماند و اين

استثمارگران سرنگون شده كه انتظار سرنگونى خود را  .براى اعاده قدرت مبدل ميشودتالشهايى

را هم به مخيله خود خطور نميدادند، پس از نخستين فكر آن نداشتند، آن را باور نميكردند،

بار شديدتر و با سبعيت و كين و نفرتى صد كرت فزونتر براى عودت شكست جدى با انرژى ده

هاى خود، كه آنسان خوش و راحت ميزيستند و اكنونرفته، براى خاطر خانواده از دست"بهشت"

ميسازند، به محكوم...) "ساده"يا به كار (خرابى و فقر  اينسان آنها را به خانه"الناس رذلعوام"

خرده بورژازى كشيده دار، توده وسيعو اما از دنبال استثمارگران سرمايه. نبرد دست ميزنند

ميدهد كه چگونه اين توده ميشود، كه تجربه تاريخى دهها ساله تمام كشورها درباره وى نشان

فردا از دشواريهاى انقالب ميهراسد و از  پرولتاريا ميرود ومردد و متزلزل است، امروز از دنبال

سراسيمگى ميشود، اعصابش به رعشه ميافتد، نخستين شكست يا نيمه شكست كارگران، دچار

... زارى ميكند، از اردوگاهى به اردوگاه ديگر ميگريزدخود را به اين سو و آن سو ميزند، نُدبه و

 .آرهاى مامانند منشويكها و اس
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وجود و با چنين اوضاع و احوالى، در دوران جنگ حاد و تا پاى جان، هنگاميكه تاريخ مسأله

اقليت، از دمكراسى  از اكثريت و-يا عدم امتيازات صدها ساله و هزار ساله را در دستور ميگذارد، 

كُند ذهنىِ چه !! استثمارشونده دم ميزنندخالص، از عدم لزوم ديكتاتورى و از برابرى استثمارگر با

 !اينكار الزم استبى پايان و چه كوته فكرىِ بى انتهايى براى

احزاب ، در داخل1914 تا 1871، از "صلح آميز"دارى نسبتا ولى دوران دهها ساله سرمايه

طويله اوژوياس سوسياليست، كه با اپورتونيسم سازگارند از كوته فكرى و تنگ نظرى و ارتداد يك

 ...گرد آورده است

٭ ٭ ٭

 از كتاب وى نقل شد ازفوقاًخواننده البد متوجه شده است كه كائوتسكى در قسمتى كه 

در حاشيه متذكر ميشويم كه كائوتسكى(سوء قصد نسبت به حق انتخاب همگانى سخن ميگويد 

كمون اين حق را منبع عميق اتوريته معنوى نيرومند مينامد و حال آنكه انگلس در مورد همان

: ميگويدر مورد همان مسأله ديكتاتورى از اتوريته مردم مسلح عليه بورژوازى سخنپاريس و د

 .)...است جالب توجه"اتوريته"مقايسه نظريه يك كوته فكر و يك فرد انقالبى درباره 

صرفاًبايد متذكر شد كه مسأله محروم ساختن استثمارگران از حق انتخاب يك مسأله

رساله سالوسى نميكرد و و به اگر كائوتسكى. ى پرولتاريا بطور اعماست، نه مسأله ديكتاتورروسى

مضمون رساله تطبيق ميكرد و آنوقت  ميداد، آنوقت اين عنوان با"عليه بلشويكها" خود عنوان ي
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ولى كائوتسكى خواست مقدم بر هر  . از حق انتخاب سخن گويدمستقيماًكائوتسكى حق داشت 

 "ديكتاتورى پرولتاريا" خود را رساله ياو عنوان.  ميدان آيد به"تئوريسين"چيز به عنوان يك 

شوراها و از روسيه فقط در بخش دوم رساله، از پاراگراف ششم به او از. قرار داده استبطور اعم

از (امكه من از همانجا نقل قول كرده(ولى در بخش اول . ميگويدبعد، بطور خاص سخن

كشيدن حق انتخاب، كائوتسكى با بميان. بت ميشودصحديكتاتورى بطور اعمودمكراسى

براى تئورى بقدر پول سياهى ، كهاستفاش ساختهخود را بعنوان پلِميستى عليه بلشويكها

) نه خصوصى ملى(هاى طبقاتى عمومى تئورى يعنى استدالل درباره پايهزيرا .ارزش قائل نيست

ر حق انتخاب سخن نگفته، بلكه از مسأله ديكتاتورى، بايد از يك مسأله خاص نظيدمكراسى و

آيا در دوران تاريخى سرنگونى استثمارگران و تعويض دولت آنان: سخن گويد و آن اينكهعمومى

استثمارگران هم براى ثروتمندان و هم براىبا دولت استثمار شوندگان، ميتوان دمكراسى را

؟محفوظ داشت

 .نطور مطرح سازدتئوريسين بايد مسأله را اينطور و فقط اي

و ما از نمونه كمون مطلعيم، ما از تمام استدالالت بنيادگذاران ماركسيسم در مورد آن

را در بر اساس اين مدارك بود كه من مثال مسأله دمكراسى و ديكتاتورى. بمناسبت آن مطلعيم

. كه قبل از انقالب اكتبر نوشته شده است، مورد تحليل قرار دادم"و انقالبدولت" خودرساله ي

محدوديت حق ، و حاال بايد گفت كه موضوعاماى نگفتهمن كلمهمحدويت حق انتخابدرباره

 انتخاب را حقمسأله محدوديت. انتخاب، مسأله خصوصى ملى است نه مسأله عمومى ديكتاتورى



50

در . تكامل آن مورد تحقيق قرار دادخاصراهانقالب روسيه وشرايط خاصبايد ضمن بررسى

ولى اشتباه است اگر از پيش تأكيد شود كه . شدشرح آتى به همين سان هم رفتار خواهد

ى اكثريت آنها، در مورد حق انتخاب حتما براى بورژوازانقالبهاى پرولترى آينده اروپا، همه يا

پس از جنگ و پس از تجربه انقالب روسيه . است اينطور بشودممكن. محدوديت قائل خواهند شد

و عالمتحتمى نيستبراى عملى نمودن ديكتاتورى اين امرولى. البد اينطور خواهد شد

در مفهوم ضرورىمفهوم منطقى ديكتاتورى را تشكيل نميدهد و به عنوان شرطضرورى

 .تاتورى پرولتاريا وارد نميشودتاريخى و طبقاتى ديك

و يك طبقهاستثمارگران بعنوانقهرىعالمت ضرورى و شرط حتمى ديكتاتورى سركوب

 .استطبقهاينموردبرابرى و آزادى در يعنى نقض"دمكراسى خالص" نقضبنابراين

ا رو كائوتسكى كه مسأله. از نظر تئوريك مسأله بايد اينطور و فقط اينطور مطرح گردد

ميدان چنين مطرح نكرده ثابت نموده است كه بعنوان يك نفر تئوريسين بر ضد بلشويكها به

 .ميدان ميĤيده ها و بورژوازى بنيامده، بلكه بعنوان عامل اپورتونيست

و اينكه فالن يا بهمان محدوديت و نقض دمكراسى در مورد استثمارگران در كدام كشورها

استثنايى يا بطور بطور(دارى بكار خواهد رفت  يا بهمان سرمايهبا وجود چه خصوصيات ملى فالن

دارى، فالن يا بهمان سرمايهاى است مربوط به خصوصيات ملى فالن يا بهمان مسأله-، )عمده

بدون نقض دمكراسىآيا: سان استاز نظر تئوريك طرح مسأله طور ديگر يعنى بدين. انقالب

پذير هست؟يكتاتورى پرولتاريا امكانداستثمارگرانطبقه يدر مورد 
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است مسكوت مسأله مهم و اساسىيگانهكائوتسكى همين مسأله را كه از نظر تئوريك

بجز آن مطالبىكائوتسكى هر نوع مطلبى را از ماركس و انگلس نقل قول نموده،. گذارده است

 .نقل كردمكه به مسأله مورد بحث مربوط است و من آنها را در باال

بورژوا كائوتسكى درباره هر چه خواسته باشيد، درباره هر چه براى ليبرالها و دمكراتهاى

عمده يعنى بجز هاى آنان خارج نيست، سخن گفته، بجز نكتهپذيرفتنى است و از دايره انديشه

بدون سركوب قهرى بورژوازى،بدون در هم شكستن مقاومتاين نكته كه پرولتاريا

"آزادى" در ميان باشد و "سركوب قهرى"كه ند پيروز گردد و هر جانميتوامخالفين خود

 .نيستالبته، دمكراسى همنباشد،

 .كائوتسكى اين نكته را نفهميده است

٭ ٭ ٭

مؤسسان حال به تجربه انقالب روسيه و به آن اختالف نظر بين شوراى نمايندگان و مجلس

انتخاب سسان و محروميت بورژوازى از حقموجب انحالل مجلس مؤ) آن اختالف(بپردازيم كه 

 .گرديد
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شوراها حق ندارند به سازمانهاى دولتى مبدل گردند

اگر يك نفر تئوريسين ماركسيست هنگام  .شوراها، شكل روسى ديكتاتورى پرولترى هستند

و نظير (پديده را بطور واقعى بررسى ميكرد رساله نوشتن درباره ديكتاتورى پرولتاريا، اين

هاى منشويكى را بر ضد ديكتاتورى نميپرداخت و نغمهئوتسكى به جزع و فزع خرده بورژوامĤبانهكا

تئوريسينى يك تعريف عمومى براى ديكتاتورى بيان ميداشت و آنگاه چنين) از سر نميگرفت

 يكى از به مثابه ييعنى شوراها را بررسى مينمود و شوراها را سپس شكل خاص، شكل ملى آن

 .مورد انتقاد قرار ميداديكتاتورى پرولتاريااَشكال د

مĤبانه وى در آموزش ماركس راجع ليبرال"اصالحات"روشن است كه از كائوتسكى، پس از 

چگونگى ولى بررسى اينكه او به چه نحو مسأله. به ديكتاتورى، نبايد انتظار يك كار جدى داشت

جالب توجه عهده آن برآمده است بينهايتشوراها را مورد تحقيق قرار داده و به چه نحوى از 

 .است

 بياد ميĤورد و مينويسد شوراها آنچنان1905او چگونگى پيدايش شوراها را در سال 

 (umfassendste) ترشكلى از سازمان پرولترى را بوجود آوردند كه از تمام اَشكال ديگر جامع"

 شوراها فقط مؤسسات 1905در سال  .(31ص ("بود، زيرا همه كارگران مزدى را در بر ميگرفت

 .روسيه شدند اتحاديه سراسر1917محلى بودند ولى در سال 

 :كائوتسكى چنين ادامه ميدهد
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. داردهم اكنون ديگر سازمان شوراها تاريخچه با عظمت و پر افتخارى در پشت سر خود"

تنها هم وسيهولى آنچه كه در پيش دارد از اينهم پر توان تر است و ضمنا منحصر به ر

اقتصادى همه جا معلوم ميگردد كه عليه نيروهاى عظيمى كه سرمايه مالى از لحاظ. نيست

كافى و سياسى در اختيار دارد، اسلوبهاى پيشين مبارزه اقتصادى و سياسى پرولتاريا

ناتوان "تندتر و اندكى از  "كافى نيست"اين كلمه آلمانى كمى از - versagen("نيست

كرد و لزوم آنها براى مواقع عادى از اين اسلوبها نميتوان صرفنظر .")تر است سست"است

وظايفى قرار ميگيرد كه قادر به انجام آن كماكان باقى ميماند، ولى گاه گاه در برابر آنها

در آميختن كليه سالحهاى سياسى و نيستند و موفقيت در انجام آنها فقط در صورت

.)32ص("پذير استر امكان كارگطبقه ياقتصادى نيروى 

كه  "بوروكراسى اتحاديه كارگرى"اى و اينكه استدالل بعدى مربوط است به اعتصاب توده

پر توانى كه اى وبه درد رهبرى نبردهاى توده"هاى كارگرى ضرورت دارد به همان درجه اتحاديه

 ..."بيش از پيش به شاخص زمان بدل ميگردند، نميخورد

 :اتمه ميگويدكائوتسكى در خ

سازمان نويد اين. هاى زمان ماستين طريق سازمان شوراها يكى از مهمترين پديدهديب"

آن ميشتابيم، آن ميدهد كه در نبردهاى قطعى عظيم بين سرمايه و كار، كه ما به استقبال

.اهميت قاطع كسب نمايد
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انقالب يكها كه پس ازولى آيا ما حق داريم از شوراها توقعى بيش از داشته باشيم؟ بلشو

به اتفاق سوسيال 1917سال )طبق تقويم جديد يعنى طبق تقويم ما، انقالب اكتبر(نوامبر

آوردند، پس از رولوسيونرهاى چپ در شوراهاى نمايندگان كارگران روسيه اكثريت بدست

سازمان برانداختن مجلس مؤسسان دست بكار آن شدند كه شورا را، كه تا آن زمان

آنها دمكراسى را، كه خلق . بدل نماينددولتىسازمانىبود، بهطبقهيكجوىپيكار

به چنگ آورده بود، نابود ) جديد و فوريه طبق تقويم ماطبق تقويم(روس در انقالب مارس 

نخواندند، و اكنون خود دمكراتديگر خود را سوسيالطبق همين هم، بلشويكها. كردند

.)تكيه روى كلمات از كائوتسكى است، 33ص ("مينامندكمونيسترا

هاى منشويكهاى روس آشنا باشد، فورا متوجه ميشود كه چگونههر كس با نوشته

، "واربرده" همانا. هاى مارتف، اكسلرود، اشتين و شركاء را رونويس ميكندوار گفتهكائوتسكى برده

كائوتسكى . مينمايدى تحريفآورى واقعيات را بسود خرافات منشويكزيرا كائوتسكى تا حد خنده

برلنى يا اكسلرود استكهلمى اين زحمت را بر خود هموار نكرد كه از خبرآوران خود نظير اشتين

كمونيست و مسأله اهميت شوراها بعنوان كسب اطالع نمايد كه مسأله تغيير عنوان بلشويكها به

ه را كسب كرده بود، اين مطلب اگر او اين اطالع ساد. شده بودمطرحچه زمانىسازمانهاى دولتى

 "تزهاى"مثال در 1917در آوريل سال زيرا هر دو اين مسائل را بلشويكهاآور را نمينوشت،خنده

بطريق اولى قبل از بر و (1917انقالب اكتبر سال مدتها قبل از يعنى1917 آوريل 4من مورخ 

 .دمطرح كرده بودن) 1918 ژانويه سال 5هم زدن مجلس مؤسسان در 



55

تمام مسأله كالمجانام،ولى اين استدالل كائوتسكى كه من تمام و كمال آن را نقل كرده

شوراها بايد بكوشند تا سازمانهاى جان كالم همانا در اين است كه آيا. مربوط به شوراها است

 را اعالم كردند و در "قدرت بدست شوراهاتمام" شعار 1917بلشويكها در آوريل (دولتى شوند 

 بلشويكها اظهار داشتند كه به 1917سال كنفرانس حزب بلشويكها منعقده در همان آوريل

دهقانى از تيپ كمون -خواستار جمهورى كارگرىجمهورى پارلمانى بورژوايى قناعت نميورزند و

اينكه شوراها نبايد در اين راه بكوشند، نبايد قدرت را بدست گيرند، نبايد يا :(يا شوراها هستند

اين ( باقى مانند "طبقه" يك "سازمان پيكارجوى"دولتى بشوند، بلكه بايد بعنوان مانهاىساز

لوحانه خود، اين واقعيت را، كهاصطالحى است كه مارتف بكار برده و با آرزوهاى سادههمان

اى با ظاهر آراستهبودند،آلت تبعيت كارگران از بورژوازىشوراها به هنگام رهبرى منشويكى

 .)وشى نموده استپپرده

از مباحثه قطعاتىكائوتسكى سخنان مارتف را كوركورانه تكرار كرده است به اين معنى كه

معنا بر قطعات را بدون انتقاد و به طرزى بىتئوريك بلشويكها با منشويكها را برداشته و اين

آشى از كار در نتيجه چنان . اروپا منطبق نموده استمسائل عمومى تئوريك مربوط به سراسر

را، هرآينه با استدالالت نقل شده كائوتسكى آشنا شود، از درآمده است كه هر كارگر آگاه روس

 .بر خواهد نمودخنده روده
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همه و هنگامى كه ما به كارگران اروپا توضيح دهيم در اين مورد مطلب از چه قرار است،

استقبال وتسكى را با همين خندهكائ) داربجز يك مشت سوسيال امپرياليست ريشه(آنها نيز 

 .خواهند كرد

العاده فوقكائوتسكى در حق مارتف دوستىِ خاله خرسه كرده و اشتباه مارتف را به وضوحى

 .حاصل آمده استهاى كائوتسكى چهدر حقيقت هم ببينيد از گفته. به مهمالت رسانده است

سياسى اى پيشين مبارزه اقتصادى واسلوبه. شوراها تمام كارگران مزدى را در بر ميگيرند

دارند كه منحصر شوراها ايفاى نقش عظيمى را در پيش. پرولتاريا عليه سرمايه مالى كافى نيست

و كار در اروپا بازى آنها نقش قاطعى را در نبردهاى قاطع عظيم بين سرمايه. به روسيه نيست

 .هاى كائوتسكىاين است گفته. خواهند كرد

كداميك  آيا اين نبردها اين مسأله را، كه-"بردهاى قاطع بين سرمايه و كارن". بسيار خوب

از اين طبقات قدرت دولتى را تصاحب خواهند نمود، حل نخواهند كرد؟

 !معاذاهللا. اصال و ابدا

سازمان نبايد "قاطع"شوراها كه تمام كارگران مزدى را در بر ميگيرند در نبردهاى 

 !دولتى شوند

يست؟پس دولت چ
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 . ديگرطبقه يدولت چيزى نيست جز ماشينى براى سركوب يك طبقه بدست 

 ستمكش، پيشاهنگ تمام زحمتكشان و استثمار شوندگان در جامعه طبقه يبنابراين 

ماشين، كه به اينولى نبايد بكوشد،"نبردهاى قاطع بين سرمايه و كار"بايد براى معاصر،

 !در هم شكنداين ماشين رانبايد- !دست بزندينمايد،سرمايه به توسط آن كار را سركوب م

 !براى سركوب استثمارگران استفاده كنداز سازمان جامع خودنبايد-

 مبارزه طبقاتى را همانطور قبول داريم كه تمام"ما"! به به، احسنت، آقاى كائوتسكى

 ...يعنى بدون سرنگون ساختن بورژوازى. ليبرالها قبول دارند

ت كه دست كشيدن كامل كائوتسكى هم از ماركسيسم و هم از سوسياليسم آشكاراينجاس

جايز اين در واقع پيوستن به بورژوازى است كه آماده است هر چه را خواسته باشيد. ميگردد

ديگر اينجا.  تحت ستم خود را به سازمانهاى دولتىطبقه يشِمرَد، مگر تبديل سازمانهاى 

و در برابر تواند خط مشى خود را، كه همه چيز را با هم آشتى ميدهدكائوتسكى به هيچ وجه نمي

 .پردازى گريبان خالص ميكند، نجات بخشدتمام تضادهاى عميق با عبارت

اينكه  كارگر امتناع ميورزد، ياطبقه ييا كائوتسكى از هر گونه انتقال قدرت دولتى بدست 

هيچ وجه ى بورژوايى را بدست گيرد ولى به كارگر ماشين قديمى دولتطبقه يجايز ميشمارد كه 

را جايگزين آن جايز نميشمرد كه اين ماشين را در هم شكند، خُرد كند و ماشين نوين پرولترى
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مورد توضيح قرار " ، و"تفسير گردد"به هر يك از اين دو شق كه استالالت كائوتسكى . سازد

 .ستبورژوازى عيانوستنش به، در هر دو مورد دست كشيدن او از ماركسيسم و پي"گيرد

 كارگر طبقه يضمن توضيح اينكه چه دولتى براى "كمونيستمانيفست"ماركس در

 حاكمه متشكل طبقه يدولت يعنى پرولتاريايى كه بصورت": استپيروزمند الزم است، نوشته

شده كه مدعى است كماكان ماركسيست است و اظهار ميدارد كه اكنون شخصى پيدا. "شده باشد

 عليه سرمايه مشغول است، نبايد "مبارزه قاطعى"است و به پرولتاريايى كه يكسره متشكل

 انگلس در  كه"ايمان خرافى نسبت به دولت". سازمان دولتى بدل كندسازمان طبقاتى خود را به

در آلمان به شعور عمومى بورژوازى و حتى "اين ايمان : نوشته است درباره آن1891سال 

 اين است آنچه كه كائوتسكى در اينجا از خود بروز داده -، "مبدل شده استبسيارى از كارگران

 امر بورژوا هم با اين ("موافق است"نظر ما با اين موضوع  كوته-مبارزه كنيد كارگران. است

، زيرا كارگران به هر حال مبارزه ميكنند و فقط بايد در اين انديشه بود كه چگونه"استموافق"

ماشين  !شويدحق نداريد پيروز مبارزه كنيد، ولى-) تيزى شمشير آنان را در هم شكست

"سازمان دولتى"جايگزين  پرولترى را"سازمان دولتى"دولتى بورژوازى را منهدم نسازيد و 

 !ژوايى ننماييدبور

كسى كه به نحو جدى با اين نظر ماركس موافق است كه دولت چيزى نيست جز ماشينى 

 ديگر، كسى كه اندك تفكرى در اين حقيقت كرده است، طبقه يسركوب يك طبقه بدست براى

فكرى بكشاند كه بنا بر آن سازمانهاى پرولترىنميتواند رشته سخن را به اينچنين خامهيچگاه
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است كه در همين نكته. ر به پيروزى بر سرمايه مالى نبايد به سازمانهاى دولتى بدل گردندقاد

است، خود  يك چيز خارج از طبقات يا مافوق طبقات"به هر حال"خرده بورژوا كه دولت برايش 

است، مجاز باشد با "طبقهيك" در واقع هم چرا بايد پرولتاريا، كه. را متظاهر ساخته است

بلكه بر تمام مردم، بر تمام خرده بورژوازى، بر تمام دهقانان ى كه نه تنها بر پرولتاريا،اسرمايه

مجاز نباشد سازمان  "يك طبقه" قاطع بپردازد، ولى پرولتاريا، اينحكومت مينمايد به جنگ

و آن را تا ميترسدرا به سازمان دولتى مبدل سازد؟ زيرا خرده بورژوا از مبارزه طبقاتىخود

 .نميرساندترين نكتهعمدهان، تاپاي

او خود: دقت كنيد. كائوتسكى كامال سررشته را گم كرده و خود را بكلى لو داده است

پيشين تصديق نمود كه اروپا به استقبال نبردهاى قاطعى بين سرمايه و كار ميشتابد و اسلوبهاى

از استفاده از تفاقا عبارت بودو اين اسلوبها ا. مبارزه اقتصادى و سياسى پرولتاريا كافى نيست

پس نتيجه كدام است؟ .بورژوايىدمكراسى

 .كائوتسكى ترسيد كه رشته تفكر را به نتيجه حاصله از اينجا برساند

 كارگر و خادم بورژوازى ميتواند اكنونطبقه ينتيجه آن است كه فقط مرتجع، دشمن  ...

نمايد و  درباره دمكراسى خالص ياوه سرايىآميزى كند ومحسنّات دمكراسى بورژوايى را رنگ

وسطايى مترقىدمكراسى بورژوايى نسبت به نظام قرون. بسوى گذشته سپرى شده روى برگرداند

اكنون  .كافى نيست كارگرطبقه يولى اكنون ديگر براى. و ميبايست از آن استفاده كردبود

و . ورژوايى با دمكراسى پرولترى نگريستتعويض دمكراسى ببايد نه به قهقرا، بلكه به جلو، بسوى
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دولت بورژوا پرولترى در چارچوبپرولترى، تعليم و تشكل ارتشاگر كار تدارك انقالب

 رسيده است، "نبردهاى قاطع"مرحله يبود، آنگاه حاال كه كار به ) و ضرورى(ممكن دمكراتيك

 .رولتاريا و ارتداد استنمودن پرولتاريا در اين چارچوب معنايش خيانت به راه پمحدود

بدون كائوتسكى به مخمصه بسيار مضحكى افتاده است، زيرا برهان مارتف را تكرار كرده،

متكى ميكند كه كائوتسكى آن را ديگرى، كه مارتف اين برهان را بر برهاناينكه متوجه شود

مرحله وسيه هنوز تا كه ر) كائوتسكى از دنبال وى تكرار ميكندو(مارتف ميگويد ! در دست ندارد

هنوز زود است شوراها از : است و از اينجا طبعا نتيجه ميشود كه سوسياليسم نُضج نيافتهي

بموقع است كه شوراها، بكمك سران : بخوان(سازمانهاى دولتى تبديل شوند ارگانهاى مبارزه به

كائوتسكىولى. )كارگران از بورژوازى امپرياليست تبديل گردندتبعيتارگانهاىمنشويك، به

كائوتسكى در سال . نيافته است سوسياليسم نضجمرحله ي بگويد كه اروپا تا مستقيماًنميتواند

نبايد ترسيد و قبل از موقعانقالب، هنگامى كه هنوز مرتد نشده بود، نوشت كه اكنون از1909

د اين حكم راكائوتسكى جرأت ندار. امتناع ورزد خائن استكسى كه از انقالب از ترس شكست

فكرى حاصل ميĤيد كه تمام سفاهت و جبن خرده بورژوا را شود، و لذا آنچنان خاممنكرمستقيماً

از يك طرف اروپا براى سوسياليسم نضج يافته است و بسوى نبردهاى قاطع : فاش ميسازدتا آخر

ر مبارزه پديد ديعنى سازمانى كه) سازمان پيكارجوعليه سرمايه ميشتابد و از طرف ديگركار

سازمانده، سازمان پيشواى ، سازمان پرولتاريا، پيشاهنگ و)آمده، رشد نموده و استحكام ميپذيرد

 !نمودبه سازمان دولتى بدلنميتوانستمكشان را
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٭ ٭ ٭

سازمانهاى اين انديشه كه شوراها بعنوان يك سازمان پيكارجو ضرورى هستند ولى نبايد به

حتى در . تئوريكتر است تا از لحاظسياسى بينهايت سفيهانه- حاظ عملىدولتى بدل گردند، از ل

داران مثال عليه سرمايهاى كارگراندوران صلح هم كه وضع انقالبى وجود ندارد، مبارزه توده

اى را براى مبارزه العادهفوقاى غيظ و بغض شديدى را در هر دو طرف و نيز شوراعتصاب توده

"در خانه صاحب اختيار"استناد ميورزد كه بورژوازى دائما به اين موضوعموجب ميگردد و در آن 

اما در زمان انقالب، هنگامى كه زندگى سياسى در و. است و ميخواهد چنين باقى بماند و غيره

هاى صنايع و سپس رشتهكليهكارگرانكليهكهجوش و خروش است، سازمانى نظير شوراها

 چنين سازمانى بخودى-ان و تهيدستان روستا را در بر ميگيرد، سربازان و كليه زحمتكشكليه

بطور  ساده هجوم و دفع هجوم، ناگزير ميشود مسأله را"منطق"خود در جريان مبارزه و بر اثر 

 پرولتاريا با "دادنآشتى"سعى در اتخاذ يك خط مشى بينابينى، يعنى . مطرح سازدقطعى

در مورد موعظه مارتف و  :بارى مواجه ميگرددگى رقّتبورژوازى كُند ذهنى است و با ورشكست

و بيش وسيعى تكامل يابند و ساير منشويكها در روسيه چنين شد و هرآينه شوراها با دامنه كم

اين . كشورها نيز ناگزير چنين خواهد شدفرصت اتحاد و استحكام را پيدا كنند در آلمان و ساير

خود تمام قدرت دولتى را بدست نگيريد و به د ولىمبارزه كني: كه به شوراها گفته ميشود

 پرولتاريا با "صلح اجتماعى"موعظه همكارى طبقات و  معنايش-سازمانهاى دولتى مبدل نگرديد، 

آور است كه چنين خط مشى در يك مبارزه شديد هم خندهحتى فكر اين موضوع. بورژوازى است
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 شيوه -نشستن بين دو صندلى .  گرددننگين مواجهبتواند به چيز ديگرى جز ورشكستگى

ها در تئورى ميسازد كه در هيچ جا با اپورتونيستاو چنين وانمود. هميشگى كائوتسكى است

يعنى در تمامى آنچه كه به انقالب مربوط (نكات اساسى موافق نيست، ولى در واقع در تمام

 .آنان موافق استباعمال)ميشود
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مجلس مؤسسان و جمهورى شوروى

رساله يبر هم زدن آن از طرف بلشويكها جان كالم تمامى موضوع مجلس مؤسسان و

تمام اثر پيشواى مسلكى انترناسيونال دوم . مسأله رجعت مينمايداو دائما به اين. كائوتسكى است

رجوع  ("انددمكراسى را محو كرده"كناياتى در باره اينكه چگونه بلشويكها پر است از اشارات و

مسأله واقعا هم جالب و مهم ).  از كائوتسكى نقل شده استفوقاًاز قسمتهايى كه ه يكىشود ب

در عمالزيرا در اين مورد موضوع تناسب بين دمكراسى بورژوايى و دمكراسى پرولترىاست،

ما چگونه اين مسأله را  "تئوريسين ماركسيست"حال ببينيم . مقابل انقالب مطرح شده است

 .بررسى ميكند

دسامبر 26ام و در پراوداى مورخه  را كه من نوشته"تزهاى مربوط به مجلس مؤسسان"او

الزم برهان بنظر ميرسيد با در دست بودن اسناد.  منتشر شده است نقل قول مينمايد1917سال 

ولى . نميشد داشتبهترى براى اثبات برخورد جدى وى نسبت به مسأله مورد بحث انتظار هم

 بود، او نميگويد كه 19كه تعداد اين تزها او نميگويد. نقل قول مينمايدچگونهىببينيد كائوتسك

معمولى بورژوايى داراى مجلس مؤسسان و جمهورى در اين تزها هم مسأله تناسب بين جمهورى

اختالف مجلس مؤسسان با ديكتاتورى پرولتاريا در تاريخچهشوراها مطرح شده است و هم

در بين"مه اينها را مسكوت ميگذارد و تنها به خواننده اظهار ميدارد كه كائوتسكى ه .انقالب ما

مجلس آرها پس از انتخاباتيكى اينكه اس: "دو تز بويژه مهم است) در بين تزهاى مزبور(آنها 
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ميگذارد كه تز كائوتسكى اين موضوع را مسكوت(مؤسسان، ولى قبل از تشكيل آن انشعاب كردند 

دمكراتيك عاليترى است ، تز ديگر اينكه جمهورى شوراها بطور كلى شكل)تمزبور پنجمين تز اس

 .)مزبور سومين تز استكائوتسكى اين موضوع را مسكوت ميگذارد كه تز(تا مجلس مؤسسان 

از اين سومين تز، كائوتسكى فقط قسمتى را بطور كامل نقل مينمايد و آن حكم زيرين

:است

نسبت به ( از نوع عاليتر مؤسسات دمكراتيك است جمهورى شوراها نه تنها شكلى"

شكلى است ، بلكه يگانه)بورژوازى كه مجلس مؤسسان بر تارك آن قرار داردمعمولىجمهورى

 و "معمولى"كائوتسكى كلمه  ("تأمين نمايد1دردترينكه ميتواند انتقال به سوسياليسم را به بى

انتقال از نظام بورژوازى به سوسياليستى، براى براى": قسمت اول تز را كه در آن گفته ميشود

.) حذف مينمايد"ديكتاتورى پرولتاريا

 :اى بانگ برميĤوردكائوتسكى پس از اين نقل قول، با تمسخر عاليجنابانه

به اين اى تأسف است كه تنها پس از اينكه در مجلس مؤسسان در اقليت افتادندفقط ج"

."نميكردقبل از آن هيچكس پرشورتر از لنين اين مجلس را طلب. نتيجه رسيدند

ولى چون . معلوم قصد تمسخر دارد را به كرّات نقل مينمايد و از قرار"به بى دردترين نحو"ضمنا كائوتسكى عبارت انتقال : 1

 انتقال :سازى ميكند و جاعالنه نقل قول مينمايداز چند صفحه واژگوناين قصد با وسائل بدرد نخورى انجام ميگيرد، لذا پس

سازى همچنين كمك واژگوناين. با چنين وسايلى جا زدن يك فكر بى معنى به مخالف خود كار دشوارى نيست البته"!بيدرد"

انتقال سوسياليسم به بى دردترين نحو تنها در صورت تشكل يكسره  :ميكند كه برهان مربوط به كُنه مطلب مسكوت گذاشته شود

 .با چنين سازمانى ممكن است) پرولتاريا(ركز قدرت دولتى همكارى مو) شوراها(تهيدستان 
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 ! كتاب كائوتسكى نوشته شده است31-عل در ص الناين مطلب طابق

سازد  را چنين كاذبانه جلوگرفقط عامل بورژوازى ممكن بود مطلب!  كه شاهكار استواقعاً

مطالبى است من كه خواننده تصور نمايد گويا تمام گفتگوهاى بلشويكها درباره نوع عاليتر دولت

چنين كذب !! اقليت افتادند، بميان آمدآنكه بلشويكها در مجلس مؤسسان درپس ازدرآوردى كه

ازى فروخته باشد يا به اكسلرود را به بورژوپليدى را فقط دون فطرتى ممكن بود بگويد كه خود

 .دارد و اين كامال با مورد اول همپايه استآوران خود را پنهاناعتماد نمايد و خبر

سال  آوريل4زيرا همه ميدانند كه من در همان نخستين روز ورود خود به روسيه يعنى در 

جمهورى مون را بر تزهاى خود را در جلسه عمومى خواندم و در آنها برترى دولت تراز ك1917

رساله يمثال در من سپس اين مطلب را به كرّات در مطبوعات،. پارلمانى بورژوايى بيان داشتم

در آمريكا در روزنامه1918مربوط به احزاب سياسى كه به انگليسى ترجمه شد و در ژانويه سال 

Evening Post انس حزب از اين گذشته كنفر. داشتمچاپ نيويورك منتشر گرديد، بيان

اى تصويب نمود مشعر بر اينكه جمهورى قطعنامه،1917بلشويكها، منعقده در پايان آوريل سال 

پارلمانى بورژوايى است و حزب ما به جمهورى اخير قانع دهقانى عاليتر از جمهورى-پرولترى

 .موارد مربوطه تغيير يابدنميشود و برنامه حزب بايد در

سازد كه ل كائوتسكى، كه ميكوشد خوانندگان آلمانى را متقاعدآيا پس از اين مطالب به عم

بلشويكها در آن گويا من با شور تمام دعوت مجلس مؤسسان را طلب ميكردم و فقط پس از آنكه

نامى بايد داد؟ اين عمل  شأن و حيثيت مجلس مؤسسان پرداختم، چه"كسر"در اقليت افتادند به 
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آيا به اين عذر كه كائوتسكى از فاكتها بى اطالع بوده 1؟را به چه عذرى ميتوان موجه دانست

به نوشتن آنها مبادرت ورزد؟ و يا چرا شرافتمندانه نگفت كه است؟ در اين صورت چرا ميبايست

بر اساس اطالعات دريافتى از اشتين و اكسلرود منشويك و شركاء ين سطور رامن كائوتسكى، ا

ميخواهد با ادعاى ابژكتيف بودن نقش خود را كه خدمتگذارى به مينگارم؟ كائوتسكى

 .اند، مستور دارداثر شكست خود آزرده خاطر شدههايى است كه درمنشويك

 .ا ميĤيدهاى آن بعدميوه. ولى همه اينها فقط شكوفه است

ها قطعنامهاز خبرآوران خود ترجمه) ؟؟(فرض كنيم كه كائوتسكى مايل نبود يا نميتوانست

قناعت ميورزند يا نه، دريافت و اظهارات بلشويكها را در اين باره كه آيا آنها به جمهورى دمكراتيك

ئوتسكى تزهاى ولى كا. آن فرض ميكنيمما حتى اين موضوع را با وجود تصور ناپذير بودن. دارد

 . ذكر مينمايدمستقيماًخود كتاب30 مرا در صفحه 1917 دسامبر سال 26مورخ 

اكسلرود و آيا كائوتسكى تمام اين تزها را ميداند يا اينكه تنها آن چيزهايى را كه اشتين،

اىاست به مسألهاند؟ كائوتسكى تز سوم را نقل مينمايد كه مربوطشركاء براى او ترجمه كرده

از انتخابات مجلس مؤسسان ميفهميدند كه جمهورى قبلدرباره اينكه آيا بلشويكهاساسىا

ولى  .ميگفتند يا نهمردمو اين موضوع را بهشوراها عاليتر از جمهورى بورژوايى است

 .تز دوم سكوت اختيار مينمايدكائوتسكى در باره

 .هجويه يك منشويك خشمگين استاين! ضمنا ناگفته نماند كه نظير اين اكاذيب منشويكى در رساله ي كائوتسكى بسيار است: 1
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استار دعوت مجلس مؤسسانسوسيال دمكراسى انقالبى، كه خو": در تز دوم گفته ميشود

جمهورى شوراها كهمكرر خاطرنشان ساخته است1917بود، از همان آغاز انقالب سال 

مجلس شكل عاليترى از دمكراتيسم است تا جمهورى معمولى بورژوايى داراى

).تكيه روى كلمات از من است( "مؤسسان

 "پورتونيستهاى انقالبىا"پرنسيپ و آقاى كائوتسكى براى آنكه بلشويكها را افراد بى

) ميبرَدبخاطرم نيست كه كائوتسكى به چه مناسبتى در جايى از كتاب خود اين اصطالح را بكار(

كه در تزها استناد استخوانندگان آلمانى پنهان داشتهوانمود سازد، اين موضوع را از

 !ميشود "مكرر" مستقيمى به اظهارات

متوسل انگيزى كه آقاى كائوتسكى به آنهايز و نفرتهاى بيمقدار و ناچاينهاست آن شيوه

 .طفره رفته استتئوريكاو به اين سان از مسأله. ميشود

نوع كمون يا شوراهاست از جمهورىترپايينآيا اينكه جمهورى پارلمانى بورژوا دمكراتيك

تمام . ه استرا ناديده گرفتصحيح است يا نه؟ كُنه مطلب در اين است، ولى آقاى كائوتسكى آن

فراموش نموده "كائوتسكى آنچه را كه ماركس ضمن تحليل كمون پاريس بيان داشته است،

 كه در آن با "فراموش نموده است"  انگلس به ببل را نيز1875 ماركس 28او نامه مورخه . "است

كمون، ديگر دولت به معناى اخص " :وضوح و روشنى خاصى همان فكر ماركس بيان شده است

 ."نبودكلمه 
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 مخصوصى راجع بهرساله ياين است آن مبرّزترين تئوريسين انترناسيونال دوم، كه در 

دولتى ، ضمن بحث خاصى درباره روسيه كه در آن مسأله مربوط به شكل"ديكتاتورى پرولتاريا"

را مسكوت عاليتر از جمهورى دمكراتيك بورژوايى صريحا و مكررا مطرح شده است، اين مسأله

آيا اين عمل در واقعيت امر چه فرقى با گرويدن به بورژوازى دارد؟. دميگذار

در حاشيه متذكر ميشويم كه كائوتسكى در اينجا هم از دنبال منشويكهاى روس گام(

بخواهيد  ماركس و انگلس را ميدانند، هر قدر"هاىتمام گفته"در بين آنها افرادى كه . برميدارد

تا 1918 و از اكتبر سال1917 تا اكتبر سال 1917ريل سال هست، ولى يك منشويك هم از آو

. نوع كمون بر نيامددر صدد تحليل مسأله مربوط به دولتحتى يك بار1918اكتبر سال 

).شده استالبد ناچار به سكوت .پلخانف هم اين مسأله را ناديده گرفت

ا كسانى كه خود رابخودى خود روشن است كه گفتگو درباره بر هم زدن مجلس مؤسسان ب

تراز كمون به يعنى دولتعمدهسوسياليست و ماركسيست مينامند، ولى عمال در مسأله

تزهاى من درباره كافى است متن. بورژوازى ميگروند، معنايش ياسين بگوش خر خواندن است

 كه اين تزها خواهد ديدخواننده از. مجلس مؤسسان تمام و كمال به ضميمه اين رساله درج گردد

نظر تاريخى و هم از نظر ، هم از نظر تئوريك، هم از1917 دسامبر سال 26مسأله مزبور در 

 .سياسى مطرح شده بود-عملى

بعنواناگر كائوتسكى بعنوان يك تئوريسين كامال از ماركسيسم دست كشيده است، الاقل

روى ما از. مايديك مورخ كه ميتوانست جريان مبارزه شوراها را با مجلس مؤسسان بررسى ن
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آثار او، با و اين نوعباشدمورخ ماركسيستميتوانستبسيارى از آثار كائوتسكى ميدانيم كه او

ولى در مسأله مورد بحث . پرولتاريا باقى خواهد ماندوجود ارتداد بعدى او، جزو ذخاير استوار

رابر همه معلومو واقعياتروى بر ميگرداندحقيقتكائوتسكى حتى بعنوان مورخ هم از

پرنسيپ بلشويكها را بىمايل استاو. ناديده ميانگارد و مثل يك جاسوس بورژوازى رفتار ميكند

بودند قبل از بر هم زدن بساط وانمود سازد و لذا تعريف ميكند كه چگونه بلشويكها در صدد

وجود ندارد و در اينجا مطلقا هيچ چيز ناپسندى  .بكاهندمجلس مؤسسان از شدت تصادم با آن

من تزها را تماما بچاپ ميرسانم، در آنها با وضوح تمام ما حاجتى به سر باز زدن از آن نداريم؛

ايد، يا با بورژواهاى متزلزلى كه در مجلس مؤسسان جا گرفتهآقايان خرده: گفته شده است

تزهاى (ه خواهيم كرد  بر شما غلب"به شيوه انقالبى"سازگار شويد يا اينكه ما ديكتاتورى پرولتاريا

 .)19 و18

و چنين رفتار پرولتارياى واقعا انقالبى نسبت به خرده بورژوازى متزلزل همواره چنين بوده

 .نيز خواهد بود

در تزهاى من صريح و مكرر. كائوتسكى در مورد مجلس مؤسسان داراى نظريه صورى است

رجوع شود به(جلس مؤسسان است گفته شده است كه مصالح انقالب باالتر از حقوق صورى م

كه باالتر بودن استبورژوانظريه دمكراتيك صورى همان نظريه دمكرات). 17 و 16تزهاى 

بعنوان مورخ نميتوانست اين كائوتسكى. مصالح پرولتاريا و مبارزه طبقاتى پرولترى را قبول ندارد

ولى اكنون بر . انداين يا آن طبقهارگانهاى موضوع را قبول نداشته باشد كه پارلمانهاى بورژوايى
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ماركسيسم را فراموش نمايد ) دست كشيدن از انقالببراى عمل پليد(كائوتسكى الزم آمده است 

 .بوده استاىطبقهمجلس مؤسسان در روسيه ارگان چهنميكند كهاين مسأله را مطرحو لذا

به ه چهره واقعيت بنگرد، اوكائوتسكى شرايط مشخص را مورد تحليل قرار نميدهد، نميخواهد ب

مسأله محدوديت اى هم در اين باره نميگويد كه در تزهاى مزبور نه تنهاخوانندگان آلمانى كلمه

نه تنها شرايط و) 3 تا 1تزهاى شماره (دمكراسى بورژوازى از نظر تئوريك روشن شده است 

واقعيت دسامبر سال با1917مشخصى كه معرّف عدم تطابق فهرستهاى حزبى نيمه اكتبر سال 

مبارزه طبقاتى و جنگى تاريخچهبلكه) 6 تا 4تزهاى شماره ( است، ذكر شده است 1917

از اين ). 15 تا 7تزهاى شماره ( نيز بيان گرديده است1917دسامبر سال - در اكتبرداخلى

تمام قدرت بدست مجلس "شعار كه) 14تز شماره (گيرى كرديم تاريخچه مشخص ما نتيجه

 .ها و دستياران آنان بدل شده استكالدينيستبه شعار كادتها،در عمل "ؤسسانم

كائوتسكىِ مورخ هيچگاه نشنيده است كه حق. كائوتسكىِ مورخ متوجه اين امر نيست

ارتجاعى و انتخاب همگانى گاهى پارلمانهاى خرده بورژوايى ببار ميĤورد و گاهى هم پارلمانهاى

دمكراسى يك  مورخِ ماركسيست نشنيده است كه شكل انتخابات و شكلكائوتسكىِ. ضد انقالبى

مضمون اين موضوع يعنى. مطلب، و مضمون طبقاتى مؤسسه مورد بحث مطلب ديگرى است

من ممكن است راه حل. طبقاتى مجلس مؤسسان، در تزهاى من صريحا مطرح و حل شده است

. نيستد ماركسيستى ديگران از تحليل ماتر از انتقابراى ما هيچ چيز مطلوب. درست نباشد

درباره اينكه ) داردكائوتسكى از اين عبارات بسيار(اى كائوتسكى بجاى اينكه عبارات بكلى سفيهانه
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ولى . چنين انتقادى بپردازدگويا كسانى مانع انتقاد از بلشويسم هستند، بنويسد، ميبايست به

تجزيه و تحليل طبقاتى شوراها مسأله او حتى.مطلب در همين است كه او انتقادى نكرده است

براى مشاجره وامكانىلذا .مطرح هم نميكندديگر رااز يكسو و مجلس مؤسسان از سوى

، چرا به نشان داده شودو تنها اين باقى ميماند كه به خوانندهوجود نداردمباحثه با كائوتسكى

 .كائوتسكى نام ديگرى جز مرتد نميتوان داد

اى است كه حتى مورخى هم كه از شوراها با مجلس مؤسسان، خود داراى تاريخچهاختالف

نخواست حتى با كائوتسكى. نقطه نظر مبارزه طبقاتى به قضايا ننگرد نميتواند آن را ناديده انگارد

آلمان اين واقعيت بر همه معلوم را كائوتسكى از خوانندگان .تماس بگيرداين تاريخچه واقعى

1917منشويكها يعنى از پايان فوريه تا اكتبر شته است كه شوراها حتى به هنگام تسلطپنهان دا

اين واقعيت را اكنون فقط (مخالفت داشتند ) بورژوايىيعنى ("دولتى عمومى"نيز با مؤسسات 

كائوتسكى در ماهيت امر نظرش آشتى و توافق و همكارى ). ميدارندمنشويكهاى بدخواه پنهان

هر اندازه كائوتسكى از اين امر سر باز زند باز پيروى او از چنين نظرى : است بورژوازىپرولتاريا با

گفتن اينكه نميبايست بساط مجلس مؤسسان را. اش مؤيد آن استاست كه سراسر رسالهواقعيتى

نميبايست برچيد، معنايش اين است كه نميبايست مبارزه با بورژوازى را به سرانجام خود رساند،

 .ا سرنگون ساخت، بلكه ميبايست پرولتاريا با بورژوازى آشتى نمايدوى ر

مشغول افتخار به اين كارِ كم1917چرا كائوتسكى نميگويد كه منشويكها از فوريه تا اكتبر 

داشت پس چرا در اى نرسيدند؟ اگر آشتى دادن بورژوازى با پرولتاريا امكانبودند و به هيچ نتيجه
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كنار گرفته بود شوراها راپذير نشد و بورژوازى خود را از شوراها امكاندوران منشويكها آشتى

؟"عناصر واجد شرايط"ولى بورژوازى را  ميناميدند،"دمكراسى انقالبى" منشويكها

سيادت  "دوران"كائوتسكى از خوانندگان آلمانى پنهان داشته است كه همانا منشويكها در 

برترى به اين وسيلهاها را دمكراسى انقالبى ميناميدند وشور) 1917 اكتبر سال -فوريه (خود 

فقط در سايه كِتمان اين حقيقت از نوشته  .شوراها را بر كليه مؤسسات ديگر تصديق ميكردند

اى اختالف شوراها با بورژوازى از خود تاريخچهكائوتسكىِ مورخ اين نتيجه حاصل آمده است كه

ولى . بدون علت و در اثر رفتار ناپسند بلشويكها پديد آمدههانندارد و اين اختالف بطور آنى، ناگ

) براى انقالب اين مدت بسيار زياد است)  ماه6تجربه بيش از در حقيقت امر اتفاقا همان

ثمرى اينمنشويكها و تالشهاى آشتى دادن پرولتاريا با بورژوازى بود كه خَلق را به بىسازشكارى

 .اريا را از منشويكها دور نمودتالشها متقاعد ساخت و پرولت

بزرگى كائوتسكى تصديق دارد كه شوراها سازمان عالى پيكارجوى پرولتاريا هستند و آينده

فرد خرده با چنين تصديقى تمام موضع كائوتسكى مثل يك خانه پوشالى يا آرزوى يك. دارند

. برود، در هم فرو ميريزداز پيشبورژوا درباره آنكه كار بدون مبارزه حاد پرولتاريا عليه بورژوازى 

تمام پيشروطبقه يپرولتاريا زيرا سراسر انقالب مبارزه و آنهم مبارزه تا پاى جان است و

شوراها . ستمكشان در راه رهايى خويش استستمكشان و كانون و مركز تمام مجاهدات همگى

ها را با سرعتى  اين تودهروحيات و تغيير نظرياتهاى ستمكش، طبيعتايعنى ارگان مبارزه توده
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و اين (تر از هر مؤسسه ديگر منعكس و متجلّى ميساختند صحيحبمراتب بيشتر و بنحوى كاملتر و

 .)كه چرا دمكراسى شورايى عاليترين تراز دمكراسى استضمنا يكى از علل آن است

كنگره دو1917 اكتبر سال 25تا ) مطابق تقويم قديم( فوريه 28شوراها موفق شدند از 

از هفت يا هشت دهم دهقانان، كشورى از اكثريت اهالى روسيه يعنى تمام كارگران و سربازان و

اى تشكيل شهرى، ايالتى و منطقههاى محلى، واليتى،بدون در نظر گرفتن تعداد كثير كنگره

تشكيل دهد كه نماينده اكثريت باشد طى اين مدت بورژوازى موفق نشد حتى يك مجلس. دهند

مسخره بود و موجب خشم پرولتاريا  كه بكلى ساختگى و"مجلس مشاوره دمكراتيك"بجز يك (

گروهبندى سياسى را كه در نخستين همانها وتودهروحياتهمانمجلس مؤسسان). گرديد

مقارن تشكيل . وجود داشت منعكس ساخت) در ماه ژوئن(روسيه كنگره كشورى شوراهاى

ژانويه (و كنگره سوم ) 1917اكتبر سال (كنگره دوم شوراها  (1918ژانويه سال(مجلس مؤسسان 

ها تودهتمام نشان دادند كهبا وضوحهاگرديد، كه ضمنا هر دوى اين كنگرهتشكيل) 1918سال 

اندو به بلشويكها پيوستهآرها روى برگرداندهاند، از منشويكها و اساند، انقالبى شدهبه چپ گراييده

سازشكارى با بورژوازى روى برگردانده و به مبارزه رده بورژوايى و از پنداراز رهبرى خيعنى

 .اندبورژوازى پيوستهانقالبى پرولترى در راه سرنگونى

مجلس مؤسسان وشوراها ناگزيرى برچيدن بساطتاريخچه ظاهرىبنابراين تنها همان

:  خود ايستاده است"ارشع"سر ولى كائوتسكى محكم بر. آن را نشان ميدهدخصلت ارتجاعى
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دمكراسى "ظفر يابد، فقط همينقدر باشد كه بگذار انقالب فنا گردد، بگذار بورژوازى بر پرولتاريا

 Fiat justitia, pereat mundus !1 . به شكفتگى برسد"خالص

 :هاى كشورى شوراها در تاريخ انقالب روسيهاى از نتايج كنگرهاينك خالصه

نسبت بلشويكهاتعداد بلشويكهاتعداد كل نمايندگانراهاى روسيههاى كشورى شوكنگره

درصد191779010313ژوئن 3اول

درصد191767534351اكتبر 25دوم

درصد191871043461ژانويه 10سوم

درصد1918123279564مارس 14چهارم

درصد1918116477366ژوئيه 4پنجم

مجلس به اين ارقام نظرى افكنده شود تا اين موضوع درك گردد كه چرا دفاع ازكافى است 

اهالى را در درباره اينكه بلشويكها اكثريت) نظير سخنرانى كائوتسكى(هايى مؤسسان يا سخنرانى

 . ميشودرد، در نزد ما فقط با تبسم تلقيپشت خود ندا

.متر جم –! جهانگسترى انجام گيرد، ولو به بهاى فناىبگذار عدالت: 1
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قانون اساسى شوروى

ساختن بورژوازى از حقوق انتخاباتى عالمت حتمى و مهمانگونه كه متذكر شدم محرو

روسيه هم بلشويكها، كه مدتها قبل از اكتبر شعار يك در. ضرورى ديكتاتورى پرولتاريا نيست

بودند، از پيش راجع به محروم نمودن استثمارگران از حقوق چنين ديكتاتورى را بميان كشيده

 معينى پديد نيامده، "طبق نقشه حزب"ديكتاتورى جزء تركيبى اين .انتخاباتى سخنى نميگفتند

متوجه اين امر كائوتسكىِ مورخ البته .بوجود آمده استبخودى خود در جريان مبارزهبلكه

سازشكاران با (او نفهميده است كه بورژوازى در همان دوران تسلط منشويكها. نشده است

تحريم نمود، خود را در اخت، شوراها رادر شوراها، خود خويشتن را از شوراها دور س) بورژوازى

شوراها بدون هيچگونه قانون اساسى  .نقطه مقابل آنها قرار داد و عليه آنها به دسيسه پرداخت

بدون هيچگونه قانون ) 1918 تا تابستان سال 1917سال از بهار(بيش از يكسالپديد آمدند و

زيرا همه را در بر (توان مستقل و همهبورژوازى نسبت به سازمان خشم. اساسى زندگى ميكردند

ترين و پليدترين مبارزه بورژوازى عليهترين، آزمندانهپردهمبارزه و آنهم بىستمكشان،) ميگيرد

ميليوكف گرفته آرهاى راست، ازاز كادتها گرفته تا اس(شوراها، سرانجام شركت آشكار بورژوازى 

فراهم رسمى بورژوازى را از شوراهاطردموجبات همه اينها-در غائله كورنيلف، ) تا كرنسكى

 .ساخت
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جريان و كائوتسكى غائله كورنيلف را شنيده است، ولى او بزرگوارانه به واقعيات تاريخى و

الواقع هم وقتى فى: ميزندديكتاتورى است پوزخندشكلهاىشكلهاى مبارزه كه تعيين كننده

 كائوتسكى عليه "انتقاد"لذا ه معنايى دارد؟ است، واقعيات چ"خالص"صحبت بر سر دمكراسى 

اى است كه هرآينه از كودكى متظاهرانه ...لوحىسلب حق انتخاب از بورژوازى آنچنان ساده

العقل شناخته برميخيزد كه هنوز رسما ناقصبرميخاست بس دلنواز بود و هنگامى كه از فردى

 .نشده موجب اشمئزار ميگردد

خيلى با وجود حق انتخابات همگانى در اقليت ناچيزى ميافتادند،داران اگر سرمايه" ...

با عقل از مگر اين دلنواز نيست؟ كائوتسكىِ)... 33ص  ("زودتر با سرنوشت خود سازگار ميشدند

ميĤورند، در تاريخ بسيار دارانى كه اراده اكثريت ستمكشان را بحساباين قبيل مالكين و سرمايه

كائوتسكىِ با عقل . را ميشناسد مشاهدات زندگى واقعى خيلى خوب آنهاديده و بطور كلى از روى

او عينا . داخلى پارلمانى ايستادگى ميكند يعنى نظريه مبارزه"اپوزيسيون"مصرّانه روى نظريه 

 .)در بسيارى صفحات ديگر و34ص  ("اپوزيسيون": همينطور هم مينويسد

مفهوم اپوزيسيون"اگر شما ميدانستيد كه چه خوب بود ! اى مورخ و سياستمدار دانشمند

مربوط به دورانى آميز و فقط پارلمانى يعنى مفهومى است مربوط به وضع غير انقالبى،مبارزه صلح

دشمن بيرحم در جنگ داخلى است و در انقالب سر و كار ما با .انقالب وجود نداردكه

 كائوتسكى از چنين جنگى هراس دارد، همانندهيچگونه ضجه و زارى مرتجعانه خرده بورژوايى كه

امانى كه در آن بورژوازى به هرگونه جنگ داخلى بىبه مسائل. اين واقعيت را تغيير نخواهد داد
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و بند و بست آنها با بيسمارك به هر فردى كه به تاريخ هانمونه ورسايى(جنايتى دست ميزند 

و دولتهاى خارجى را به كمك ميطلبد و به ) نمينگرد، چيزها ميĤموزد1مانند پتروشكاى گوگول

.  مضحك است-  نگريستن "اپوزيسيون" از نظرگاه -انقالب به دسيسه ميپردازد اتفاق آنان عليه

 ديده بصيرت خود را كور كند و"فكرىمشاور امور آشفته"تسكى انقالبى بايد نظير كائوپرولتارياى

خرابكاران ها را بر پا ميكنند و بهبه بورژوازى، كه عصيانهاى ضد انقالبى دوتف، كراستف، و چك

 !چه انديشه ژرفى.  قانونى بنگرد"اپوزيسيون" بعنوان -ميليونها ميپردازد، 

قمند است، به قسمى كه با خواندنكائوتسكى فقط به جنبه صورى قضايى مطلب عال

حقوقدانان  :اختيار سخنان ببل بياد ميĤيد كه ميگويداستدالالت او درباره قانون اساسى شوروى بى

داران را نميتوان از سرمايهدر واقعيت امر تنها": كائوتسكى مينويسد. افراد سراپا مرتجعى هستند

آيا صاحب دارايى است؟ حتى در ى كيست؟دار از نظر حقوقسرمايه. حقوق خود محروم ساخت

رفته است و پرولتارياى آن اينقدر كشورى نظير آلمان كه در راه پيشرفت اقتصادى بسى فرا

. بسيارى را از حقوق سياسى محروم ميساختهاىكثيرالعِده است استقرار جمهورى شوروى توده

 كشاورزى، صنعت و بازرگانى -گ سه رشته بزر در امپراتورى آلمان كسانى كه در1907در سال 

 ميليون نفر كارمند و كارگر مزدبگير 35عبارت بود از هايشان به كسب مشغول بودند با خانواده-

بنابراين حزب در بين كارگران مزدى ميتواند كامال اكثريت داشته باشد  . ميليون نفر مستقل17و 

 .)33ص  ("اهالى در اقليت خواهد بودولى در بين

ندن كتاب كلمات را هيجى نامبرده هنگام خوا. استگوگولاثر"ارواح مرده"وكر سِرف، يكى از قهرمانان كتاب ن- پتروشكا :   1

 .مضمون آن تعمق نميورزيد و تمام توجهش به هيجى كردن كلمات معطوف بودميكرد و در



78

انقالبى يك خوب مگر اين نُدبه و زارى ضد. هاى استدالل كائوتسكى استيكى از نمونهاين 

محروم از حقوق قلمداد  را جزو افراد"هامستقل"فرد بورژوا نيست؟ آقاى كائوتسكى چرا شما همه 

كارگر مزدبگير ندارند و لذا از كرديد و حال آنكه بخوبى ميدانيد اكثريت عظيم دهقانان روس

محروم نميگردند؟ مگر اين واژگون سازى نيست؟حقوق 

اقتصاددانِ دانشمند، چرا شما آمار مربوط به كار مزدى در كشاورزى را بر حسب

 آلمان1907گروهبندى اقتصاديات آن، كه بخوبى بر شما معلوم است و در همان آمار سال 

استثمارگران چقدر عدهدمندرج است، ذكر نكرديد؟ چرا شما اين آمار آلمانى را كه نشان ميدا

براى كارگران آلمانى، براى  تا چه اندازه اندك است"كشاورزان"و نسبت به عده كل است

 خود ذكر ننموديد؟رساله يخوانندگان 

 .زيرا ارتدادِ شما، شما را به عاملِ صِرف بورژوازى مبدل كرده است

به و كائوتسكى طى چند صفحهدار مفهوم قضايى نامعينى است مالحظه ميكنيد كه سرمايه

انگلستان اجازه  به بورژوازى"دانشمند جدى"اين .  قانون اساسى شوروى ميتازد"فعال مايشائى"

بورژوايى ) نظامات قرون وسطانوين نسبت به(ميدهد قرنها براى تهيه و تدوين قانون اساسى نوين 

ران و دهقانان روسيه، هيچ مهلتى كارگوقت صرف نمايد، ولى اين نماينده علم چاكرانه، به ما

قانون اساسى از هر جهت تدقيق شده تدوين نميدهد و خواستار آن است كه ما طى چند ماه يك

 ...نماييم
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ترين چاكرى در رذيالنهسرزنشى چه ژرفايى ازچنينببينيد با! "فعال مايشائى" ...

وقتى حقوقدانهاى سراپا بورژوا . ميگرددها آشكارفروشىترين فضلمغزانهآستان بورژوازى و خشك

ترين مقررات را تدوين يا دهها سال جزئىدارى طى قرنهاو اكثرا مرتجع كشورهاى سرمايه

مورد قوانين و توضيح قوانين مينوشتند كه كارگر راميكردند و دهها و صدها جلد كتاب درباره

ت و از فرد ساده زحمتكشى از را در قيد ميگذاشتهيدستدست و پاىوتضييق قرار ميداد

مواردى  آرى در چنين-خلق هزاران ايراد ميگرفت و هزاران محظور در برابر وى قرار ميداد، ميان

 و "نظم"اينجا  ! مشاهده نميكنند"فعال مايشائى"ليبرالهاى بورژوا و آقاى كائوتسكى هيچگونه 

"رمق كشيد"تهيدست توان ازاينجا همه چيز درباره اينكه چگونه مي!  حكمفرماست"قانون"

كائوتسكى درباره آنها (منصبدار اينجا هزاران وكيل مدافع بورژوا و. سنجيده و به ثبت رسيده است

ماشين در هم شكستنماركس براىاصوال سكوت اختيار ميكند و البد علتش اين است كه

انين را چنان تفسير وجود دارد كه ميتوانند قو...) استبوروكراسى اهميت عظيمى قائل بوده

اى به حال هيچگاه نتواند از حصار سيم خاردار اين قوانين رخنهميانهنمايند كه كارگر و دهقان

 بورژوازى نيست، اين ديكتاتورى استثمارگران آزمند و پليدى كه "فعال مايشائى" اين. خارج بيابد

 است كه روز بروز"الصىدمكراسى خ"اين . اند، نيست، حاشا و كلّاخلق سيراب شدهاز خون

 .تر ميشودتر و خالصخالص

اى كه در اثر جنگ امپرياليستىولى هنگامى كه زحمتكشان و طبقات اسثمارشونده

خود راشان با برادران خارجى خود قطع شده بود، براى نخستين بار در تاريخ، شوراهاىرابطه
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بودند و بورژوازى بر مغز آنان ميكوفت بورژوازى ، كه تحت ستمهايى راو آن تودهتشكيل دادند

، نوينبه برپا داشتن دولتخوددعوت كردند وو تحميقشان مينمود، به ساختمان سياسى

احكام اساسى طرحپرداختند و در بحبوحه مبارزه خشماگين و در آتش جنگ داخلى بهپرولترى

فطرتان بورژوازى و تمام خيل تمام دون آنگاه-آغاز نهادند، بدون استثمارگرانمربوط به دولت

!  پرداختند"فعال مايشائى"خود به جنجال درباره خوانِآشامان به اتفاق كائوتسكىِ پامنبرىخون

 از كجا ميتوانند قانون تفسير كنند؟ "جماعت عوام"بيسواد، اين واقعا هم اين كارگران و دهقانان

كرده و نويسندگان بورژوا و حصيلكه از مشورتهاى وكالى دعاوى تاىاين زحمتكشان ساده

منصبداران خردمند قديمى برخوردار نيستند، از كجا ميتوانند حس عدالت داشته ها وكائوتسكى

باشند؟

ها توده" ...: من اين سخنان را نقل مينمايد1918 آوريل 28آقاى كائوتسكى از نطق مورخ 

 از اينجا "خالصدمكرات"س كائوتسكى و سپ... "ترتيب و موعد انتخابات را خود معين ميكنند

 :گيرى مينمايدچنين نتيجه

انتخاب كنندگان بنابراين از قرار معلوم مطلب به اين قرار است كه هر يك از مجامع" ...

فعال مايشائى و به اين طريق. بنا به صالحديد خود ترتيب انتخابات را تعيين مينمايد

خود پرولتاريا عناصر ناساز اپوزيسيون در داخلامكان خالص نمودن گريبان خود از چنگ 

).37ص ("به حد اعال ميرسد



81

داران اجير شده و به هنگامخوب اين با سخنان نويسنده مزدورى كه از طرف سرمايه

مياندازد، چه  راه"مايل به كار كردن"اعتصاب آه و فغان درباره ستمگرى توده بر كارگران جدى 

 براى انتخابات "خالص"دمكراسى بورژوايى دربورژوا كه منصبدارانتفاوتى دارد؟ چرا ترتيبى

عليه هايى كه به مبارزهدر نزد توده؟ چرا حس عدالتنيستتعيين مينمايند فعال مايشائى

مماتى اذهانشان روشن ميشود و در جريان مبارزه حياتى واندبرخاستهاستثمارگران ديرين خود

منصبدار و روشنفكر و وكيل دعاوى باشد كه با مشتيك كمتر ازو خود آبديده ميگردند، بايد

اند؟تربيت شدهبورژوايىخرافات

شأنكائوتسكى سوسياليست حقيقى است و شما حق نداريد نسبت به صداقت اين پدر عالى

پيروزى او طرفدار آتشين و با ايمان. ترين فرد سوء ظنّ داشته باشيدخانواده، اين پاكدامن

بورژوا و زبان خردهفقط دلش ميخواست كه روشنفكران چرب. ان و انقالب پرولترى استكارگر

مبارزه شديد آنان قبل ازها وجنبش تودهازقبل،ابتدافيليسترها كه ديده بصيرتشان كور است

تكامل انقالبمعتدل و مرتبى براىنامهآيينجنگ داخلىبدونو حتماعليه استثمارگران

 ...ندتنظيم نماي

علّامه ما با برآشفتگى اخالقى عميقى براى كارگران آلمانى تعريف 1ايودوشكا گاالولف

 داشت كه  كميته اجرائيه مركزى شوراهاى روسيه مقرر1918سال  ژوئن14ميكند كه در 

ايودوشكا كائوتسكى در حالى . راست و منشويكها از شورا اخراج گردندآرهاىنمايندگان حزب اس

حضرات "موسوم به سالتيكف شچدرين تيپ مالك فئودال سالوس و متظاهرى است كه در كتاب-ايودوشكا گاالولوف : 1

 توصيف شده است"گاالولوف
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اين اقدام متوجه اشخاص معينى نيست ": خشم جوانمردانه ميسوزد مينويسدكه سراپا در آتش

اى در قانون اساسى جمهورى شوروى كلمه... اَعمال معين مستوجب كيفر شده باشندكه مرتكب

كسانى كه در اينجا از. راجع به مصونيت نمايندگان يعنى اعضاى شوراها ذكر نشده استهم

).37ص  ("معينى هستنداحزابمعين نبوده، بلكهافرادشوراها اخراج ميگردند

آرى براستى هم اين بس دهشتناك و عدول تحمل ناپذيرى است از دمكراسى خالص كه

ميبايست ما بلشويكهاى روسيه.  ما طبق قواعد آن انقالب خواهد كردايودوشكا كائوتسكىِ انقالبى

و شركاء وعده مصونيت ) "آكتيويست"(ها و پوترسف1هانها و شركاء، به ليبرداابتدا به ساوينكف

به رشته تحرير در آوريم كه در آن شركت در جنگ دهيم و سپس يك مجموعه قوانين جزايىب

بر با امپرياليستهاى آلمانى در اوكرائين يا گرجستانضد انقالبى واحدهاى چكوسلواك يا اتحاد

و بر اساس اين پس از اين اعالم گردد و فقط"مستوجب كيفر"خود كارگران كشورضد

 را از شوراها"افراد معينى""دمكراسى خالص"ايى، حق داشته باشيم بر وفق قوانين جزمجموعه

ها،ها كه به توسط ساوينكفاين موضوع بخودى خود واضح است كه چكوسلواك. اخراج نماييم

پول ميگيرند و داران انگليس و فرانسهاز سرمايه) يا بكمك تبليغات آنان(ها ها و ليبردانپوترسف

آلمانها مهمات ها كه بكمك منشويكهاى اوكرايين و تفليس از كراسنفبه همين سان هم

برايشان يك مجموعه قوانين اند، مطيع و آرام سر جاى خود مينشينند و تا زمانى كه ماگرفته

و طرفداران آنها پس از آنكه مقاله  عنوانى است كه بر سبيل استهزاء به ليبر و دان دو تن از ليدرهاى منشويك-ها ليبردان: 1

7( اوت 25 ارگان بلشويكهاى مسكو در تاريخ "سوسيال دمكرات"روزنامه 141، در شماره "ليبردان"بدنى تحت عنوان . هجويه د

.درج گرديد، اطالق ميشد1917سال) سپتامبر
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"اپوزيسيون"به ايفاى نقش جزايى صحيح تدوين نماييم بعنوان دمكراتهاى صد در صد خالص

 ...اكتفا ميورزند

بمنظور تحصيل "ع نيز كه قانون اساسى شوروى حق انتخاب را از كسانى كه اين موضو

 سلب مينمايد، به همين اندازه در كائوتسكى خشم اخالقى شديد"كارگر مزدى نگهميدارندسود

دارد كسى كه در خانه كار ميكند يا كارفرماى كوچكى كه يك شاگرد": او مينويسد. توليد ميكند

).36ص  (" پرولترى است ولى از حق انتخاب محروم استزندگى و احساساتش كامال

حقيقت اين است كه تا كنون همه! چه بيعدالتى شديدى! "دمكراسى خالص"چه عدولى از 

اند كه كارفرمايان كوچكاند و بوسيله هزاران فاكت ثابت كردهها بر آن بودهماركسيست

 مزدى هستند، ولى بديهى است كهترين استثمار كنندگان كارگرانترين و حريصوجدانبى

چه كسى اين تئورى و اصوال(كارفرمايان كوچك را در نظر نگرفته طبقه يايودوشكا كائوتسكى

استثمارگرانى را در نظر ميگيرد كه ، بلكه افراد جداگانه و)مضر مبارزه طبقاتى را اختراع كرد؟

 مشهورى كه ميپنداشت مدتها "جوىصرفهآگنسِ". "زندگى و احساساتشان كامال پرولترى است"

جو را دهها سال قبل اين آگنسِ صرفه. شده استمرده است، در پرتو قلم كائوتسكى دوباره زنده

ميكرد كه او پيشبينى. وارد ادبيات آلمان نمودبورژوا اختراع كرد و اوژن ريشتر "خالص"دمكرات 

ببار خواهد آورد و با اىديكتاتورى پرولتاريا و ضبط سرمايه استثمارگران باليا و مِحن ناشنوده

كيست و بعنوان نمونه، دوزنده داراى ميپرسيد كه آخر از نظر قضايى سرمايهقيافه معصومانه

 بدخوى "هاىديكتاتورى"كه ا در نظر ميگرفتر) "جوآگنسِ صرفه"(جويى تهيدست صرفه
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بود كه تمام سوسيال دمكراسى آلمان اين زمانى. اند آخرين دار و ندارش را ضبط كرده"پرولتاريا"

ولى اين مربوط به . بباد استهزاء ميگرفتى اوژن ريشتر دمكرات خالص را"جوآگنسِ صرفه"

ز ببل در قيد حيات بود و آشكار و صريح هنوگذشته دور بود، مربوط به آن گذشته دورى كه

بسيارند، اين مربوط 1ليبرالها-حزب ما ناسيونالحقيقت را ميگفت و اظهار ميداشت كه آراى در

 .نگرفته بودكى هنوز راه ارتداد در پيشبه آن گذشته دورى است كه كائوتس

كارفرماى كوچكى كه يك شاگرد دارد و زندگى و" در وجود "جوآگنسِ صرفه"اكنون 

و حق بلشويكهاى بدخوى او را ميĤزارند.  دوباره زنده شده است"احساساتش كامال پرولترى است

جلسه هر"ى ميگويد، راست است كه، چنانچه خود كائوتسك. انتخاب را از او سلب ميكنند

معينى مربوط  در جمهورى شوروى ميتواند استادكار تهيدستى را كه فرضا با كارخانه"انتخاباتى

 بخود "احساساتش كامال پرولترى باشدزندگى و"  واقعاواست، چنانچه استثنائا استثمارگر نباشد

 و سامان كارگران عدالت جلسه بى سرولى مگر ميتوان به معلومات زندگى و حس. راه دهد

اميد بست؟ مگر روشن نيست كه واگذارى !) وامصيبتااوه،(نامه كار ميكنند كارخانه، كه بدون آيين

است كسانى كه كارگر مزدى اجير ميكنند بهتر از آنبه تماماستثمارگران،به تمامحق انتخاب

و كارى كه زندگىاستاد" و "جوآگنسِ صرفه"كه خود را در معرض اين خطر قرار دهيم كه 

 مورد آزار كارگران قرار گيرند؟"احساساتش پرولترى است

٭ ٭ ٭

 .دمكرات آلمان ايراد گرديدب سوسيال در كنگره ارفورت حز1891 اكتبر سال 19است كه در ببل. آمنظور لنين نطق: 1
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اند و بورژوازى و سوسيالفطرتان منفورى كه راه ارتداد در پيش گرفتهبگذار دون

بر قانون اساسى شوروى ما به سبب آنكه حق انتخاب را از 1ها به آنان تهنيت ميگويندشووينيست

اين خوب است، زيرا جدايى كارگران انقالبى اروپا را از . بتازنداستثمارگران سلب مينمايد

ينها، از اها و رمزى مكدونالدها، از هندرسونها و لونگهها، از رنودلكائوتسكىها وشايدمان

 .پيشوايان قديمى و خائنين قديمى سوسياليسم، تسريع و تعميق مينمايد

هاى طبقات ستمكش و پيشوايان آگاه و پاكدامنى كه از بين پرولترهاى انقالبىتوده

را با قانون اساسى شوروى هاكافى است اين پرولترها و اين توده. خواهند بودبا مااندبرخاسته

آنجا هستند، حزب كارگرى حقيقى ما و دولت ماحقيقىكسان. بگويندخود آشنا كنيم تا فورا 

تمام پيشوايان نامبرده كه ما را فريبزيرا اين دولت، بر خالف. حقيقى كارگرى ما آنجاست

عليه استثمارگران مبارزه سرايى درباره رفرم فريب نميدهد، بلكه جداً، كارگران را با ياوهميدادند

 .رهايى كامل كارگران عمالً پيكار ميكندراهدرداً عملى ميسازد وميكند، انقالب را ج

حق انتخاب محروم  يكساله شوراها از طرف شوراها از"پراتيك"استثمارگران پس از اگر

اند، نه سازمان هاى ستمكشتودهاين شوراها واقعا سازمانمعنايش آن است كهاند،شده

اين اگر .اندرا به بورژوازى فروختهها كه خوديفيستها و سوسيال پاسسوسيال امپرياليست

خواندم كه در آن مطالب رساله ي  (293، شماره 1918 اكتبر 22 ("روزنامه فرانكفورت"اى را از هم اكنون من سرمقاله: 1

رفيقى هم از برلن به! چرا نباشد. صاحبان بورس، راضى و خرسند استاين روزنامه. كائوتسكى با وجد و شعف تكرار شده است

زير هر سطر رساله ي ها، در مقاله خاصى اظهار داشته است كه تقريباروزنامه شايدمان] پيشبه["فورورتس" من مينويسد كه

 !تبريك، تبريك. كائوتسكى را امضاء ميكند
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اند، معنايش آن است كه شوراها ارگانهاى استثمارگران سلب كردهشوراها حق انتخاب را از

ها وها، لونگهكائوتسكى(سرايى پارلمانى داران و ارگانهاى ياوهبورژوايى با سرمايهسازشكارى خرده

استثمارگران به مبارزه نهاى پرولتارياى واقعا انقالبى هستند كه عليهنبوده، بلكه ارگا) مكدونالدها

 .حيات و ممات مشغول است

: كهيكى از رفقاى بسيار مطّلع از برلين به من نوشت)  اكتبر است30امروز (چند روز پيش 

لمان در آمن ميخواهم به سفَراى خودمان. " كائوتسكى خبر نداردرساله ياينجا تقريبا كسى از "

بين كارگران آگاه از صرف پخش مجانى آنو سوئيس توصيه كنم كه براى خريد اين كتاب و

-بخوان امپرياليستى و رفرميستى - "اروپايى"هزارها روبل دريغ نكنند تا آن سوسيال دمكراسى 

 .مال سازند بدل شده است، لجن"الشه متعفّن"را كه مدتهاست به 

٭ ٭ ٭

تئورى"، سخت مينالد از اينكه 63 و 61پايان كتاب خود، در صفحه آقاى كائوتسكى در 

او بلشويسم را چنين مينامد، زيرا ميترسد به تحليلى كه ماركس و انگلس از كمون ("جديد

هاى قديمى نظير سوئيس هم طرفدارانىحتى در بين دمكراسى") اند دست بزندپاريس نموده

تئورى را سوسيال دمكراتهاى آلمانى اين" كه "فهوم استنام"اين براى كائوتسكى . "پيدا ميكند

 ."ميپذيرند
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ها و همخير، اين كامال مفهوم است، زيرا پس از درسهاى جدى جنگ، هم شايدمان

 .انگيز ميشوندهاى انقالبى نفرتها دارند براى تودهكائوتسكى

يشود كه ناگهانايم، چطور م هميشه طرفدار دمكراسى بوده"ما": كائوتسكى مينويسد

 !خودمان از آن استنكاف ورزيم

و ايمهاى سوسيال دمكراسى، هميشه مخالف ديكتاتورى پرولتاريا بوده اپورتونيست"ما"

كائوتسكى اين را ميداند و بيهوده  .اندآشكارا اين را اظهار داشتهمدتها پيشها و شركاءكُلب

ها را از ها و كُلب برنشتين"آغوشد بهبازگشت خو"تصور ميكند كه ميتواند واقعيت عيان 

 .خوانندگان مكتوم دارد

براى خود بت) بورژوايى ("خالص"هاى انقالبى، هرگز از دمكراسى  ماركسيست"ما"

قبل از چرخش( ماركسيست انقالبى بود 1903پلخانف چنانكه ميدانيم در سال . ايمنساخته

حزب، وى در آن زمان در كنگره). وسى دچار ساختانگيز وى كه او را به موقعيت شايدمان راسف

انتخاب را از كه برنامه را تصويب ميكرد، گفت كه پرولتاريا هنگام انقالب در صورت ضرورت حق

بر هم خواهد ضد انقالبى از كار درآيد،، چنانچهو هر پارلمانى راداران سلب خواهد كردسرمايه

 است كه با ماركسيسم وفق ميدهد، موضوعى است كه هر اىنظريهاين كه نظريه مزبور يگانه .زد

ام، مشاهده  من از ماركس و انگلس نقل نمودهفوقاًدر اظهاراتى كه كسى ميتواند الاقل آن را

 .عيان از تمام مبانى ماركسيسم ناشى ميشوداين موضوع به. نمايد
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هاى انقالبى به مردم از آن حرفها نميزديم كه مورد پسند ماركسيست"ما"

هاى كليه ملل يعنى كسانى بود كه به آن وسيله در آستان بورژوازى چاكرىكائوتسكيست

دمكراسى معاصر بورژوايىمينمودند و خود را با پارلمانتاريسم بورژوايى دمساز ميكردند و خصلت

 .خواستار بودندآن راو تكميل نهايىآن توسعهرا مسكوت ميگذاشتند و فقط

و در شما استثمارگر و سالوس هستيد، از دمكراسى دم ميزنيد:  به بورژوازى ميگفتيم"ما"

در سياست ايجاد هاى ستمكشتودهعين حال در هر گام هزاران مانع در سر راه شركت

توسعه دمكراسى بورژوايىها،اين تودهما حرف شما را مدرك قرار ميدهيم و بخاطر منافع . ميكنيد

بمنظور سرنگون ساختن شما استثمارگرانانقالبها را براىتودهطلب ميكنيم تاشما را

اگر شما استثمارگران در صدد مقاومت در برابر انقالب ما بيفتيد، ما شما را و .آماده سازيم

م نمود و از اين گذشته؛ به شما سركوب خواهيم ساخت، شما را از حقوق محروم خواهيبيرحمانه

نخواهيم داد، زيرا در جمهورى پرولترى ما استثمارگران از حقوق و از آتش و آب محرومنان

 .خواهند بود، زيرا ما جداً سوسياليست هستيم نه بشيوه شايدمان و كائوتسكى

 جهتهاى انقالبى ميگفتيم و خواهيم گفت و به اين ماركسيست"ما"اين است آنچه كه 

در هاها و كائوتسكىهاى ستمكش طرفدار ما و با ما خواهند بود ولى شايدماناست كه توده

 .دان مرتدين جاى خواهند گرفتزباله
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معناى انترناسيوناليسم چيست؟

ها را او شايدمان. تمام، خود را انترناسيوناليست ميشمارد و مينامدكائوتسكى با اعتقاد

او صريحا نميگويد كه با (ها كائوتسكى ضمن دفاع از منشويك.  ميخواند"دولتىهاىسوسياليست"

با وضوح شگرفى نشان داد كه) همبستگى دارد، ولى تماما نظريات آنها را عملى ميسازدآنها

جريانى است و چون كائوتسكى تنها نبوده، بلكه نماينده.  او از چه قماشى است"انترناسيوناليسم"

فرانسه، توراتى در ايتاليا، لونگه در(شرايط انترناسيونال دوم پديد آمده است كه بطور ناگزير در 

لذا مكث در روى ) انگلستان و غيرهنوبس و گريم، گرابر و نن در سوئيس، رمزى مكدونالد در

 . كائوتسكى آموزنده است"انترناسيوناليسم"

اندد شركت داشتهها هم در سيمروالكائوتسكى ضمن تكيه روى اين موضوع كه منشويك

خود با آن ها را كه، نظريات منشويك)اى پوسيدهاى است ولى، گواهينامهشك اين گواهينامهبى(

 :موافقت دارد بطرز زير توصيف ميكند

محاربين آنها خواستار آن بودند كه همه. ها خواستار صلح همگانى بودندمنشويك" ...

اين هدف حاصل بر وفق اين نظريه، تا زمانى كه. رندطلبى و غرامات را بپذيشعار بدون الحاق

ها طلب ميكردند بلشويكولى. نيامده است، ارتش روسيه ميبايست در حالت آمادگى جنگى باشد

اى صورت لزوم صلح جداگانهكه به هر قيمتى شده صلح فورى منعقد گردد، آنها حاضر بودند در

نظمى شديدى بود، ميكوشيدند بزور بىن آن همنظمى ارتش كه بدومنعقد گردد و با تشديد بى
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ها ميبايست قدرت را بدست نگيرند و بلشويكبه عقيده كائوتسكى). 27ص (آن را بچنگ آورند 

 .به مجلس مؤسسان قناعت ورزند

از دولت: ها عبارت از آن است كهبنابراين انترناسيوناليسم كائوتسكى و منشويك

كه تمام رفرم شود، ولى از آن كماكان پشتيبانى بعمل آيد و مادامامپرياليستى بورژوازى مطالبه 

جنگى كه به دست اين اند به پشتيبانى ازطلبى و غرامات را نپذيرفتهمحاربين شعار بدون الحاق

هاآزه و (ها هم كائوتسكيستاى را هم توراتى وچنين نظريه. دولت انجام ميشود ادامه داده شود

"دفاع از ميهن" طرفداراند كه مانمودهشركاء بكرّات ابراز داشته و اظهارو هم لونگه و ) غيره

 .هستيم

ها واز نظر تئوريك اين موضوع به معناى ناتوانى كامل جدا شدن از سوسيال شووينيست

زدن از نظر سياسى اين موضوع به معناى جا. فكرى كامل در مسأله دفاع از ميهن استآشفته

كشيدن از بورژوايى به عوض انترناسيوناليسم و پيوستن به رفرميسم و دستناسيوناليسم خرده 

 .انقالب است

 به معناى موجه ساختن جنگ كنونى و تصديق"دفاع از ميهن"از نظر پرولتاريا تصديق 

خواه و چون جنگ، اعم از اينكه نيروهاى خصم در لحظه فعلى در هر كجا،. مشروع بودن آن است

خواه در (ميماند اه در كشور بيگانه باشد، كماكان يك جنگ امپرياليستى باقىدر كشور من و خو

در حكم پشتيبانى از عمال، لذا تصديق دفاع از ميهن)شرايط سلطنت و خواه در شرايط جمهورى

در روسيه، در دوران كرنسكى يعنى . سوسياليسم استبورژوازى امپرياليستى غارتگر و خيانت به
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نيز جنگ كماكان امپرياليستى باقى مانده بود، زيرا اداره آن بورژوا دمكراتيك،در دوران جمهورى 

؛ ) است"ادامه سياست"و جنگ هم ( حاكمه محسوب ميشد طبقه يدر دست بورژوازى بود، كه

امپرياليستى جنگ قراردادهاى سرّى مربوط به تقسيم جهان و غارت بارزترين مظهر خصلت

 .داران انگليس و فرانسه منعقد نموده بودابق با سرمايهتزار سكشورهاى ديگر بود كه

منشويكها كه چنين جنگى را جنگ تدافعى يا انقالبى ميناميدند، بطرز پليدى خلق را

ميكند، نقش ها را تأييد مينمايد، فريب خلق را تأييدميفريفتند و كائوتسكى كه سياست منشويك

آنان به ارابه غواى كارگران و بستن دست و پاىخرده بورژواهايى را تأييد ميكند كه با ِا

بورژوامĤبانه و كائوتسكى از سياست خرده. ها به سرمايه خدمت ميكردندامپرياليست

ها تلقين پوچ را به تودهو اين خيال(وارى پيروى مينمايد و خيال ميكند فيليسترمنشانه نمونه

 تمام تاريخ دمكراسى بورژوايى اين توهم را .ميكندموضوع تغييربا شعار دادنكه گويا) مينمايد

 را كه خواسته باشيد "شعارى"براى فريب خلق همواره هر گونه دمكراتهاى بورژوا: فاش ميسازد

،تحقيق گرددولى مطلب در اين است كه صادقانه بودن آنان. خواهند داداند و همواره همداده

آليستى يا شيادانه رضايت داده نشود، بلكهايدهپردازىعبارتمقابله شود و بهبا كردارگفتار

جنگ امپرياليستى خصلت امپرياليستى خود را آنوقت . تفحص قرار گيردموردواقعيت طبقاتى

 مذاق "شعار"هاى خرده بورژوا يك پردازان و يا فيليسترشيادان يا عبارتاز دست نميدهد كه

اى كه جنگطبقه از دست ميدهد كهبدهند، بلكه تنها زمانى اين خصلت راكنشيرين

به اين اقتصادى) و چه بسا طناب(امپرياليستى بدست وى انجام ميشود و بوسيله ميليونها رشته 
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يعنى پرولتاريا جايگزين  واقعا انقالبىطبقه يشود و حكومت سرنگونجنگ وابسته است، عمال

ى و ايضا از صلح امپرياليستجز اين، راه خالص ديگرى از جنگ .حكومت وى گردد

 .امپرياليستى غارتگرانه وجود ندارد

انترناسيوناليستى ها و اعالم آن بعنوان سياستكائوتسكى با تأييد سياست خارجى منشويك

اپورتونيستى را نشان ميدهد و سيمروالديستى، اوال تمام پوسيدگى اكثريت سيمروالد يا اكثريت

اين (و ثانيا !) فورا از چنين اكثريتى فاصله گرفتيم1لدسيمرواچپبيهوده نبود كه ما يعنى جناح(

پرولتاريا به موضع خرده بورژوازى، از موضع انقالبى به موضع از موضع) مهمترين نكته است

 .رفرميستى ميپيوندد

بورژوازى پرولتاريا در راه سرنگونى انقالبى بورژوازى امپرياليستى مبارزه ميكند، ولى خرده

هنگامى . از آنتبعيت رفرميستى امپرياليسم و در راه دمساز شدن با آن در عين"تكميل"در راه 

 را "راه رسيدن به قدرت"رساله يكه 1909كه كائوتسكى هنوز ماركسيست بود، مثال در سال

عصرناشى از جنگ دفاع ميكرد و از نزديك شدنانقالبمينوشت، بويژه از انديشه ناگزيرى

نخستينبه هنگام) سوئيس( در سيمروالد 1915در آغاز سپتامبر چپ سيمروالدگروه-" جناح چپ سيمروالد": 1

المللى بر ضد  در راه تكامل جنبش بين"گام نخست"را نفرانسلنين اين ك. توسط لنين تشكيل گرديدهاكنفرانس انترناسيوناليست

در اين گروه. لنين در گروه چپ سيمروالد يگانه خط مشى صحيح و كامال پيگير را داشتندبلشويكها تحت رهبرى. جنگ ناميد

درباره " :به مقاالت لنين موسوم بهرجوع شود براى اطالع از انتقاد از اشتباهات آنها. انترناسيوناليستهاى ناپيگير هم وجود داشتند

، چاپ چهارم روسى صفحات 22كليات لنين جلد) "نتايج مباحثه درباره حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"،"رساله ي يونيوس

291 -305 ،306-344(
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ناشى از انقالب پرولترى و صريحا ازمستقيما1912ًسال 1بيانيه بال. سخن ميگفتانقالبها

اش امپرياليستى بين گروهبندى آلمان و گروهبندى انگلستان سخن ميگويد كه نائرههمان جنگ

 هم كه انقالبهاى ناشى از جنگ آغاز گرديد، 1918در سال . برافروخته شد1914در سال

و انقالبىبجاى آنكه ناگزيرى آنها را توضيح دهد، بجاى آنكه درباره يك تاكتيككائوتسكى

و غور نمايد، تاكتيك رفرميستى هاى تدارك انقالب دقيقا بيانديشد و در آن خوضوسايل و شيوه

نيست؟مگر اين ارتداد. رناسيوناليسم ناميدمنشويكها را انت

ها را بخاطر آنكه روى حفظ آمادگى جنگى ارتش اصرار ميورزيدندكائوتسكى منشويك

ميدادند،  را كه بدون آن هم شديد بود شدت"نظمى ارتشبى"ميستايد و بلشويكها را بخاطر آنكه 

امپرياليستى و تقبيح  بورژوازىمعناى اين سخن ستودن رفرميسم و تبعيت از. تقبيح مينمايد

كرنسكى معنايش اين بود زيرا حفظ آمادگى جنگى در دوران. انقالب و دست كشيدن از آن است

. حفظ گردد و چنين هم بود) جمهوريخواه باشدولو اينكه(آن بورژوايىكه ارتش با فرماندهى

را كورنيلفىمهوريخواه روحتأييد كرد، كه اين ارتش جهمه ميدانيم، و جريان حوادث هم بعيان

افسران بورژوازى نميتوانستند كونيلفيست . فرماندهى كورنيلفى حفظ ميكردبواسطه وجود كادر

باقى . نميتوانستند بسوى امپرياليسم و سركوب قهرى پرولتاريا كشش نداشته باشندنباشند و

سابق، ترميم بشيوهايىبورژوتمام مبانى جنگى امپرياليستى و تمام مبانى ديكتاتورىگذاردن

 .منعقده در شهر بال به تصويب رسيدانترناسيونال دومالعاده در كنگره فوق1912درباره جنگ در سال بالبيانيه : 1
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بدان عمالمنشويكى اين است آنچه كه تاكتيك-) "رفرم"(آميزى چيزهاى پوچ جزئيات و رنگ

 .خالصه ميشد

و  در ارتش هيچ انقالب كبيرى كار خود را از پيش نبرده"نظمىبى"بدون ايجاد . بالعكس

ترين سختنظام كهنه، سفت وزيرا ارتش متحجرترين آلت پشتيبانى از . نميتواند از پيش ببرد

وار در انقياد بردهگاه انضباط بورژوايى و پشتيبانى سلطه سرمايه و وسيله حفظ و تربيت روحتكيه

وجود كارگران مسلح را در ضد انقالب هيچگاه. زحمتكشان و تابع نمودن آنان به اين سلطه است

در فرانسه پس از هر انقالب  :دانگلس مينويس. كنار ارتش تحمل نكرده و نميتواند تحمل كند

براى بورژواهايى كه بر مسنَد قدرت به اين جهت نخستين اصل مسلّم": اندكارگران مسلح بوده

و سلول نوينكارگران مسلح هسته ارتش ."قرار داشتند، خلع سالح كارگران بوده است

 نخستين -از نمو آن در هم كوفتن اين سلول و جلوگيرى . بودندنوينتشكيالتى نظام اجتماعى

 كه ماركس و انگلس-نخستين اصل مسلّم هر انقالب پيروزمند . مسلّم بورژوازى بوده استاصل

و در هم شكستن ارتش سابق، انحالل آن:  عبارت بوده است از-اند بكرّات خاطر نشان ساخته

 سلطه هرگز اجتماعى نوين هنگام قيام براى بدست آوردنطبقه ي. تعويض آن با ارتش نوين

نمايد، نميتوانست و اكنون هم نميتواند به نحوى ديگرى به اين سلطه نائل آيد و آن را تحكيم

 ترسو در اين صرفاًخرده بورژواهاى مرتجع يا(مگر از اين راه كه ارتش سابق را كامال در هم شكند 

ونه ارتش دوران بس هيچگمگر از اين راه كه بدون):  است"نظمىبى"مورد فرياد ميكشند كه اين 

؛ مگر از )دوران دردناك را گذراندانقالب كبير فرانسه هم اين(دشوار و بس دردناكى را بگذراند 
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ارتش نوين، انضباط نوين و سازمان جنگى اين راه كه بتدريج و در جريان يك جنگ داخلى دشوار

كائوتسكىِ مرتد اين . ميفهميدمورخ سابقا اين را كائوتسكىِ.  نوين بوجود آوردطبقه ينوينى براى 

 .را فراموش كرده است

ديگر چه حقى ،تصديق مينمايدوقتى كائوتسكى تاكتيك منشويكها را در انقالب روسيه

پشتيبانى از كرنسكى و ها هم با بنامد؟ منشويك"هاى دولتىسوسياليست"ها را دارد شايدمان

كافى است كائوتسكى همينقدر  .لتى بودندهاى دوشركت در كابينه او به همين سان سوسياليست

امپرياليستى بدست وى انجام ميشد مطرح سازد، تا به را كه جنگاى حاكمهطبقه يمسأله

 حاكمه طبقه يولى كائوتسكى از طرح مسأله . شانه خالى كندگيرىهيچ وجه نتواند از اين نتيجه

اى ، زيرا همينكه چنين مسألهطرحش براى ماركسيست حتمى استاى كهاجتناب دارد، مسأله

 .طرح شد مرتد رسوا ميگردد

چنين ها در آلمان، طرفداران لونگه در فرانسه، توراتى و شركاء در ايتالياكائوتسكيست

خويش در سوسياليسم برابرى و آزادى ملل و حق آنان را در تعيين سرنوشت: استدالل مينمايند

يا هنگامى كه نيروهاى خصم آور ميشوندر ما هجومهنگامى كه به كشوبه اين جهتنظر دارد؛

ولى اين . موظفند از ميهن دفاع كنندها حق دارند وبه سرزمين ما تهاجم نمودند، سوسياليست

-است و يا نيرنگ شيادانه و از نظر پراتيكاستدالل از نظر تئوريك يا ريشخند كامل سوسياليسم

نادانى كه حتى فكر خصلت اجتماعى و طبقاتى ىسياسى هم مطابق است با استدالل موژيك بكل

 .ارتجاعى را بخاطر خود خطور هم نميتواند بدهدجنگ و وظايف حزب انقالبى در دوران جنگ
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ولى. اين مطلب بالترديد است. سوسياليسم با اِعمال قهر نسبت به ملل مخالف است

مسيحى و هاى بجز آنارشيستمعهذا. سوسياليسم اصوال با اِعمال قهر بر ضد افراد مخالف است

انقالبىقهرها هيچكس از اينجا چنين نتيجه نگرفته است كه سوسياليسم با اِعمالتولستويست

تحليل شرايطى كه اِعمال قهر  بطور كلى بعنى بدون"اِعمال قهر"پس صحبت از . مخالف است

 بورژوايى است كه از انقالب  خردهمرحله يارتجاعى را از انقالبى متمايز ميسازد، معنايش تنزل تا

انسان با توسل به سفسطه خود و ديگران را دست كشيده باشد يا اينكه معنايش اين است كه

 .فريب دهد

هر جنگى عبارت است. عين همين مطلب درباره اِعمال قهر نسبت به ملل صدق ميكند

جنگ انقالبى طرفدارهااِعمال قهر نسبت به ملل، ولى اين امر مانع آن نميشود كه سوسياليست

چنانچه (كه در برابر فرد سوسياليست  اين است آن مسأله اساسى-خصلت طبقاتى جنگ . باشند

جنگى است بين دو گروهبندى بورژوازى 1918-1914جنگ امپرياليستى. قرار دارد) مرتد نباشد

ملل كوچك و تقسيم غنائم، بخاطر غارت و اختناق امپرياليست بخاطر تقسيم جهان، بخاطر

ارزيابى نمود و واقعيات نيز اين ارزيابى را تأييد  بال جنگ را چنين1912بيانه سال . ضعيف

 .درباره جنگ عدول ميورزد، سوسياليست نيستكسى كه از اين نظريه. اندنموده

من حق دارم و : بگويدكلمانسواگر يك آلمانى در دوره ويلهلم يا يك فرانسوى در دوره

تهاجم خصم به كشورم از ميهن خود دفاع نمايم، موظفم به عنوان يك سوسياليست در صورت

دالل انترناسيوناليست و پرولتر انقالبى نبوده، بلكه استچنين استداللى، استدالل فرد سوسياليست،
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زيرا در اين استدالل مبارزه طبقاتى انقالبى كارگر بر ضد . استبورژواناسيوناليست خردهيك

پرولتارياى المجموع از نقطه نظر بورژوازى جهانى وجنگ من حيثتمامىو ارزيابىسرمايه

زمخت بيمقدار، زبر و جهانى مفقود ميگردد، يعنى انترناسيوناليسم مفقود ميگردد و ناسيوناليسم

 اين است خالصه كالم -نيست، كشور مرا ميĤزارند، چيزهاى ديگر به من مربوط. بر جاى ميماند

مثل آن است كه كسى در مورد . ناسيوناليستى آناين استدالل و اين است محدوديت خرده بورژوا

، به سوسياليسم با اِعمال قهر مخالف است: استدالل نمايداِعمال قهر نسبت به فرد واحد چنين

 .خيانت را در پيش گيرم و به زندان نيفتماين جهت بهتر است كه من راه

ملل مخالف سوسياليسم با اِعمال قهر نسبت به: آن فرانسوى، آلمانى يا ايتاليايى كه ميگويد

خواهم كرد، به سوسياليسم و وقتى دشمن به خاك كشور من هجوم آورد، دفاعبنابرايناست و

...ميبيند و بورژوازى خود را"كشور" فقطشخص، زيرا اينيانت ميورزدخانترناسيوناليسم

جنگ را كهالمللىراجع به روابط بينمافوق همه چيز قرار ميدهد، در حالى كه را"خود"

امپرياليستى بدل ميسازد، اى از زنجير غارتبه حلقهوى راامپرياليستى ميكند و بورژوازى

 .نميانديشد
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هاى كودن و نادان درست همانطورى استدالل ميكنندواها و تمام موژيكتمام خرده بورژ

مينمايند و آن ها، طرفداران لونگه و توراتى و شركاء استداللكه مرتدينى از قبيل كائوتسكيست

1.در كشور من دشمن هست، ديگر مرا با هيچ چيز كارى نيست: چنين است

خصلت جنگ: ست طور ديگرى استدالل ميكندسوسياليست، پرولتر انقالبى و انترناسيونالي

منوط به آن نيست كه چه كسى هجوم كرده و) كه آيا اين جنگ ارتجاعى است يا انقالبى(

اداره امور جنگ اىمنوط به آن است كه چه طبقه در كشور چه كسى قرار دارد، بلكه"دشمن"

جنگ يك جنگ ر ايناگ. را بدست دارد و چه سياسى بوسيله اين جنگ ادامه داده ميشود

امپرياليست جبار ارتجاعى امپرياليستى است يعنى بدست دو گروهبندى جهانى بورژوازى مرتجع

به شريك غارتگرى  (حتى بورژوازى كشور كوچك(و غارتگر اداره ميشود، آنگاه هر بورژوازى 

ه نمودناست از آمادتبديل ميشود، و وظيفه من، وظيفه نماينده پرولتارياى انقالبى عبارت

. از دهشتهاى كشتار جهانىبفردى استمنحصركه راه نجاتانقالب جهانى پرولترى

زيرا اين استدالل يك كودن بيمقدار و خرده ( باشد "خود" استدالل من نبايد از نقطه نظر كشور

، بلكه بايد )نميفهمد عروسكى است در دست بورژواى امپرياليستبورژوازى ناسيوناليستى است كه

 .در تدارك، در تبليغات و در نزديك ساختن انقالب جهانى پرولترى باشدمنشركتنقطه نظراز 

"انترناسيونال"هرگونه صحبتى درباره از) ها و شركاءها، هومپرسها، هندرسونها، رنودلشايدمان(ها سوسيال شووينيست: 1

طرفدارآنها. نسبت به سوسياليسم ميشمرند... "خائنين" را "خود"بورژوازى اينان دشمنان. به هنگام جنگ امتناع ميورزند

هاى خردهار و پاسيفيستهاى در گفتيعنى سوسياليست(ها پاسيفيست-سوسيال. هستندخودبورژوازىاستيالگرانهسياست

طلبى و غيره بپا ميخيزند، ولى در كردار به الحاق ابراز ميدارند، عليه"انترناسيوناليستى"هر گونه احساسات ) بورژوا در كردار

دار بدفرق بين اين دو تيپ فرقى جدى نيست و نظير فرق بين سرمايه. خود ادامه ميدهندپشتيبانى از بورژوازى امپرياليست

 .زبان استدار شيرينبان و سرمايهز
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اين است معناى انترناسيوناليسم و اين است وظيفه انترناسيوناليست، كارگر انقالبى،

ارتداد او . "استفراموش كرده"است كه كائوتسكى مرتد الفباهمين. سوسياليست واقعى

خرده بورژوا هاى عيان ميگردد كه از تأييد تاكتيك ناسيوناليستهنگامى بيش از پيش

به ) هاآزه و شركاء در آلمانها در روسيه، طرفداران لونگه در فرانسه، توراتى در ايتاليا،منشويك(

 :اينك انتقاد مزبور. انتقاد از تاكتيك بلشويكى ميپردازد

همگانى اروپا ود، كه مبداء انقالبانقالب بلشويكى بر اساس اين فرضيه بناگذارى شده ب"

.برميانگيزداست و ابتكار متهورانه روسيه پرولترهاى سراسر اروپا را به قيام

خواهد السويه بود كه صلح جداگانه روسيه چه شكلهايى بخوداى البته علىبا چنين فرضيه

هچه صدم: اللفظىيا بطور تحت(گرفت و اين صلح چه مصائب و چه خُسران ارضى 

آورد و حق براى خلق روسيه ببار خواهدVerstömmelungen  (جسمانى يا معلوليتى

موضوع نيز آنگاه اين. ملل در تعيين سرنوشت خويش را به چه سان تفسير خواهد نمود

نظريه انقالب اروپا بر وفق اين. السويه بود كه آيا روسيه قادر به دفاع خود هست يا نهعلى

ساكن سرزمين سابق ب روسيه بشمار ميرفت و ميبايست به تمام مللبهترين دفاع از انقال

.روسيه حق كامل و حقيقى براى تعيين سرنوشت خويش ارزانى دارد

انقالب اروپا، كه در نتيجه آن سوسياليسم در آنجا مستقر ميگشت و تحكيم مييافت،

قب ماندگى اى براى رفع موانعى گردد كه در روسيه بعلت عميبايست همچنين وسيله

.كشور در سر راه عملى نمودن توليد سوسياليستى قرار گرفته استاقتصادى
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يعنى اينها همه بسيار منطقى و كامال مستدل بود، هرآينه فرضيه اصلى امكانپذير ميشد

اتفاق هرآينه انقالب روس حتما موجب برپا شدن انقالب اروپا ميگشت ولى اگر چنين امرى

ست؟نيفتد آنگاه تكليف چي

متهم به و آنوقت اكنون پرولترهاى اروپا را. تا كنون كه اين فرضيه به تحقق نپيوسته است

اتهام متوجه اين. اندآن مينمايند كه انقالب روسيه را ترك گفته و به آن خيانت ورزيده

"اروپا نمود؟افراد نامعلومى است، زير آخر چه كسى را ميتوان مسئول رفتار پرولتارياى

.)28ص (

آورى تكرار مينمايد كه ماركس، انگلس وكائوتسكى در تكميل اين مطالب بطور خستگى

هرگز تاكتيك خود ببل بارها درباره فرا رسيدن انقالبى كه انتظار آن را داشتند، اشتباه كردند، ولى

و، آنكه بلشويكها، بقول افرا رسيدن انقالب مبتنى ننمودند و حال) 29ص  ("موعد معين"را بر 

 ."برد و باخت قرار دادندبه اميد انقالب همگانى اروپا هست و نيست خود را در معرض"

دهيم كه العين به خواننده نشانما عمدا اين قطعه بلند باال را استنساخ نموديم تا به رأى

خرده بورژوايى  در ماركسيسم جعل ميكند و نظريه مبتذل ارتجاعى"زبردستى"كائوتسكى با چه 

 .يگزين آن ميسازدرا جا

 نسبت دادن يك سفاهت عيان به مخالف خود و سپس رد آن، شيوه افرادى است كهاوالً

فرا رسيدن انقالب در بر موعد معيناگر بلشويكها تاكتيك خود را. چندان عقل درستى ندارند

وك ولى حزب بلشي. بودكشورهاى ديگر مبتنى ميساختند، آنگاه اين يك سفاهت بى چون و چرا
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صريحا ) 1918 اوت 20مورخ ) من در نامه خود به كارگران آمريكا: چنين سفاهتى را مرتكب نشد

رسيدن انقالب آمريكا حساب از اين نظريه سفيهانه دورى ميجويم و ميگويم كه ما روى فرا

كمونيستهاى "آرهاى چپ و اسمن در مباحثه خود با. ميكنيم ولى نه براى يك موعد معين

كائوتسكى مرتكب يك . امداشتهبارها همان فكر را مبسوطا بيان) 1918مارس -ويهژان ("چپ

او . بلشويسم مبتنى بر همان نموده استبسيار كوچك شده و انتقاد خود را از... نيرنگ كوچك

يك موعد كمابيش نزديك، ولى نه در يك موعد تاكتيكى را كه روى فرا رسيدن انقالب اروپا در

رسيدن انقالب اروپا در يك موعد معين حساب ند، با تاكتيكى كه روى فرامعين، حساب ميك

 !كوچولو، بسيار كوچولويك تقلب. ميكند، با هم مخلوط نموده است

تاكتيك اول براى ماركسيست، براى هر پرولتر انقالبى و. تاكتيك دوم سفاهت است

تيك است كه از نظر ماركسيستى تاك، زيرا تنها اينحتمى است-، حتمى استانترناسيوناليست

در اثر جنگ پديد آمده است، بدرستى در آن وضع ابژكتيف موجوده در تمام كشورهاى اروپا را كه

 .انترناسيوناليستى پرولتاريا پاسخ ميگويدنظر ميگيرد و تنها اين تاكتيك است كه به وظايف

جزئى در اىعم را با مسألهكائوتسكى مسأله عمده مربوط به مبانى تاكتيك انقالبى بطور ا

خِلط نموده و با باره اشتباهى كه ممكن بود انقالبيون بلشويك مرتكب شوند، ولى مرتكب نشدند،

 !اين عمل بدون دردسر از تاكتيك انقالبى بطور اعم دست كشيده است

مسأله نميتواندحتىاو كه در سياست راه ارتداد در پيش گرفته است، در رشته تئورى

 .سازدمطرحط به مقدمات ابژكتيف تاكتيك انقالبى رامربو
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 :اينجاست كه ما به نكته دوم ميرسيم

انقالبىوضع، حساب روى انقالب اروپا در صورتى براى ماركسيست حتمى است كهثانياً

سوسياليستى نميتواند اين يك اصل ابتدايى ماركسيسم است كه تاكتيك پرولتارياى. موجود باشد

وضعى وجود ندارد گامى كه وضع انقالبى موجود است و در آن هنگامى كه چنيندر آن هن

 .يكسان باشد

اگر كائوتسكى اين مسأله را كه براى ماركسيست حتمى است مطرح ميساخت، ميديد كه

مدتها قبل از جنگ تمام ماركسيستها و تمام. پاسخ حاصله بيشك عليه وى حكم ميكند

 .وافقت داشتند كه جنگ اروپا وضع انقالبى بوجود خواهد آوردسوسياليستها در اين نكته م

سال خواه در: هنگامى كه كائوتسكى هنوز مرتد نبود، اين نكته را روشن و صريح تصديق ميكرد

از طرف بيانيه بال). "راه رسيدن به قدرت" (1909و خواه در سال ) "انقالب اجتماعى" (1902

ها و شووينيستبيهوده نيست كه سوسيال: را تصديق نمودتمام انترناسيونال دوم اين موضوع 

ها اپورتونيست يا افرادى كه بين انقالبيون و"مركزيون"(هاى تمام كشورها كائوتسكيست

 !از اظهارات بيانيه بال در اين باره مثل آتش جهنم ميترسند) متزلزلند

عقيده شويكها نبود، بلكهبنابراين انتظار فرارسيدن وضع انقالبى در اروپا، هوسناكى بل

هايى از قبيل اينكه گويا پردازىاگر كائوتسكى با توسل به عبارت. ها بودتمام ماركسيستعمومى

 گريبان خود را از اين حقيقت "اندايمان داشتهتوانى اِعمال قهر و ارادههميشه به همه"بلشويكها 
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ارت پردازى پوچى است كه گريز و آنهم گفت كه اينها عبمسلّم خالص ميكند، در مقابل آن بايد

 .پوشى مينمايدپردهمسأله مربوط به وضع انقالبىگريز ننگين كائوتسكى را از طرح

نتوانست مطرح آيا وضع انقالبى عمال فرا رسيد يا نه؟ اين مسأله را هم كائوتسكى. و اما بعد

كه بر اثر جنگ در همه  ويرانىگرسنگى و: هاى اقتصادى پاسخ ميگويدبه اين مسأله فاكت. نمايد

سياسى نيز به اين مسأله پاسخ هاىفاكت. جا بوجود آمده است، دال بر وجود وضع انقالبى است

كشورها پروسه انشعاب احزاب سوسياليست قديمى كليه به بعد ديگر در1915از سال : ميگويد

به نيست و پيوستن آنانپرولتاريا از سران سوسيال شوويهاىدور شدن تودهپوسيده، پروسه

 .گرديدها و روحيات انقالبى و به پيشوايان انقالبى به روشنى آشكارچپ يعنى به انديشه

 خود را مينوشت، فقط كسى ممكن رساله ي، هنگامى كه كائوتسكى 1918پنجم اوت سال 

اكتبر سال ايانولى اكنون كه پ. اين فاكتها را نبيند كه از انقالب بترسد و به آن خيانت ورزدبود

انظار همه و بسرعت بسيار در از كشورهاى اروپا در برابريك سلسله است، انقالب در1918

السابق او را ماركسيست بشمارند، فى، كه مايل است كما"انقالبى"كائوتسكىِ . حال رشد است

 كسانى كه ، يعنى همان1847هاى سال فيليستربينى از كار درآمد كه نظيرچنان فيليستر كوته

 !!!الوقوع را نميديدقريب انقالب-مورد استهزاء ماركس بودند، 

 .به نكته سوم رسيديم
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، خصوصيات تاكتيك انقالبى در شرايط وجود وضع انقالبى در اروپا كدامست؟ثالثاً

حتمى كائوتسكى پس از اينكه راه ارتداد در پيش گرفت از طرح اين مسأله كه براى ماركسيست

چنين استدالل كائوتسكى مانند يك فيليستر خرده بورژواى تيپيك يا دهقان نادان. رسيداست، ت

حاضر او هماست پس فرا رسيده است يا نه؟ اگر فرا رسيده"انقالب همگانى اروپا": مينمايد

نظير آن (فطرتى چنين صورتى هر دونما هم از جانب خود ميگوييم كه در! است انقالبى شود

خود را انقالبى ) پيروزمند ميچسبانندنى كه اكنون گاهى خود را به بلشويكهاىرذالت پيشگا

 !خواهند ناميد

هاى كائوتسكىدر گفته! اگر فرا نرسيده است پس كائوتسكى از انقالب روى برميگرداند

بورژوا در اثرى هم از درك اين حقيقت وجود ندارد كه انقالبى ماركسيست فرقش با عامى و خرده

، ناگزيرى آن راتبليغ نمايدهاى نادانست كه ميتواند ضرورت انقالب نضج يابنده را به تودهاين ا

و پرولتاريا و تمام زحمتكشان و توضيح دهدبراى مردم دارد، نفعى را كهبه ثبوت رساند

 .آماده كنداستثمار شونده را براى آنهاىتوده

اميد اينكه است حاكى از اينكه گويا آنها بهكائوتسكى فكر خامى را به بلشويكها نسبت داده 

معرض برد و باخت انقالب اروپا در رأس يك موعد معين فرا خواهد رسيد، تمام هستى خود را در

: خود او چنين برآمد كهاين فكر خام به ضرر خود كائوتسكى تمام شد، زيرا از گفته. گذاردند

!  فرا ميرسيد1918اوت سال 5 اروپا براى تاكتيك بلشويكها در صورتى صحيح بود كه انقالب

و هنگامى كه . خود ذكر مينمايدرساله يدرست همين تاريخ را كائوتسكى بعنوان تاريخ نگارش 



105

سلسله از كشورهاى اروپايى فرا ميرسد،  اوت معلوم شد كه انقالب در يك5چند هفته پس از اين 

سيسم و تمام ناتوانى او در استدالل بشيوه ماركآنگاه تمام ارتداد كائوتسكى، تمام جعل او در

 !انقالبى، با تمام لطف آن بروز نمودانقالبى و حتى در طرح مسائل بشيوه

متوجه وقتى پرولترهاى اروپا را به خيانت متهم ميكنند، اين اتهام: كائوتسكى مينويسد

 .اشخاص نامعلومى است

اين اتهام  را، كه"نامعلومى"تا آن اشخاص به آئينه بنگريد ! اشتباه ميكنيد، آقاى كائوتسكى

وانمود ميسازد كه لوحى ميزند و چنينكائوتسكى خود را به ساده. متوجه آنان است، ببينيد

و حال آنكه در . داردچه معنايىاتهاماين اتهام را اقامه مينمود و اينچه كسىنميفهمد

1ها آلمان يعنى اسپارتاكيست"چپهاى"ميداند كه اين اتهام را حقيقتِ امر كائوتسكى بخوبى

اين روشندركاى است ازاين اتهام نشانه. و يارانش اقامه مينمودند و مينمايندليبكنخت 

و استونى نسبت به انقالب ختناق فنالند، اوكرائين، التوىموضوع كه پرولتارياى آلمان بهنگام ا

در آغاز جنگ از سوسيال . گرديد تشكيل1916 در دوران نخستين جنگ جهانى، در اول ژانويه سال "اسپارتاك"اتحاديه : 1

و كالرا زتكين،مرينگ. ف،روزا لوگزامبورگوكارل ليبكنخترهبرى تحت"انترناسيونال"دمكراتهاى چپ آلمان گروهى بنام 

ها بر ضد جنگ امپرياليستى به ها در بين تودهاسپارتاكيست. ناميده ميشد نيز"اسپارتاك"اين گروه اتحاديه . ديگران تشكيل شد

ولى . دمكرات را فاش مينمودنداختند و سياست اشغالگرانه امپرياليسم آلمان و خيانت رهبران سوسيالانقالبى ميپردتبليغات

لنين . مسائل تئورى و سياسى از اشتباهات نيمه منشويكى مبرى نبودندها يا عناصر دست چپ آلمان در مهمتريناسپارتاكيست

رجوع شود به) "سم و اكونوميسم امپرياليستىدرباره كاريكاتور ماركسي"و"درباره رساله ي يونيوس"بهدر آثار خود موسوم

ها در آوريل سال اسپارتاكيست. استو غيره، اشتباهات عناصر چپ آلمان را مورد انتقاد قرار داده) 23كليات آثار لنين جلد 

 حفظ خط مشى مركز بود داخل شدند ولى استقالل تشكيالتى خود را به حزب مستقل سوسيال دمكرات آلمان كه داراى1917

دسامبر همين  قطع رابطه كردند و در"اعضاى حزب مستقل"ها با  آلمان، اسپارتاكيست1918نوامبر سال پس از انقالب. نمودند

 .سال حزب كمونيست آلمان را تأسيس نمودند
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اتهام مقّدم بر همه و بيش از همه اين. مرتكب خيانت ميگرديد) المللىو انقالب بين(روسيه 

كه همانند پيشوايانى استنبوده بلكه متوجه آنكه همواره در مذلتند،هاتودهمتوجه

فعاليت انقالبى در  انقالبى و2انقالبى، ترويج1 تبليغوظيفه خود را در امرشايدمان و كائوتسكى

غرايز و تمايالت انقالبى كه عليرغمو عمالانجام نميدادندپرستى آنانها عليه كهنهبين توده

شايدمانها آشكارا و به نحو . ستمكش نهفته است، رفتار ميكردندطبقه يهمواره در اعماق توده 

. اندبسا آزمندانه به پرولتاريا خيانت كرده و به بورژوازى پيوستهناهنجار و وقيحانه و چه

طرفداران لونگه نيز با تزلزل و ترديد خود و با نگاههاى خائفانه خود به اقوياى ها وكائوتسكيست

هاى خود بجاى آنكهكائوتسكى هنگام جنگ با تمام نوشته. اندهمين عمل را مرتكب شدهروز،

 .خاموش ميساختت نمايد و بسط دهد، آن راروح انقالبى را تقوي

خيانت  پرولترهاى اروپا به"متهم نمودن"اينكه كائوتسكى اين نكته را درك نميكند كه 

تبليغى و ترويجى از آنهم عظيم و چه اهميتتئوريكنسبت به انقالب روسيه داراى چه اهميت

"حالميانه"بورژوامĤبانه پيشواى بيشترى است، حقيقتا بعنوان يادگارى تاريخى از كودنى خرده

 در "اتهام"كائوتسكى نميفهمد كه اين  !سوسيال دمكراسى رسمى آلمان بر جاى خواهد ماند

شكلى است كه آن سوسياليستهاى آلمان، كه به  آلمان تقريبا يگانه"امپراتورى"شرايط سانسور 

از كارگران آلمان دعوت  آنليبكنخت و يارانش، بوسيلهاند، يعنىسوسياليست خيانت نورزيده

سازند،  را از خود دور"پيشوايان"ها را بكنار اندازند، اين قبيل ها و كائوتسكىشايدمانميكنند

)مترجم(آژيتاسيون : 1

)مترجم(پروپاگاند : 2
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آنان و از كنارآنان،عليرغمكننده آنان رها نمايند وكننده و مبتذلخود را از قيد موعظه خرفت

 !دست زنندالببه انقانقالب بپا خيزند وبدون توجه به آنان براى

درك اصوال از كجا او ميتواند تاكتيك بلشويكها را. كائوتسكى اين نكته را درك نميكند

تكامل انقالب كند؟ آيا ميتوان از كسى كه اصوال از انقالب دست كشيده است انتظار داشت شرايط

 موارد آن مورد سنجش و ارزيابى قرار دهد؟"دشوارترين"را در يكى از 

بر خوف و هراس از تاكتيك انترناسيوناليستى بود، زيرايگانهشويكها صحيح وتاكتيك بل

نظرانه ناسيوناليستى به تنگ خرده بورژوامĤبانه نسبت به آن و تمايل"ايمانىبى"انقالب جهانى و 

 بقيه چيزها مبتنى "هيچ انگاشتنبه"و ) يعنى ميهن بورژوازى خودى ("خود"دفاع از ميهن 

اى كه در دوران قبل از جنگ محاسبه(وضع انقالبى اروپا صحيحمحاسبهناى آن برنبوده، بلكه ب

قرار ) ها مورد قبول عامه بودها و سوسيال پاسيفيستشووينيستيعنى قبل از ارتداد سوسيال

يگانه تاكتيك انترناسيوناليستى بود، زيرا منتها حد آنچه را كه در يك كشوراين تاكتيك. داشت

. قابل اجرا بود، عملى ميساختدر كليه كشورهال و پشتيبانى و بيدارى انقالبتكامبراى

جهانىزيرا بلشويسم به بلشويسمصحت اين تاكتيك با احراز موفقيت عظيمى به ثبوت رسيد،

همه هاتودهبلشويكهاى روسيه، بلكه به سبب آنكهبه هيچ وجه نه به سبب خدمات(مبدل شد 

و انديشه و تئورى و برنامه و تاكتيكى را ) البى عميقا هوادارى ميكردندانقجا از تاكتيك عمال

. كه مشخصا و عمال از سوسيال شووينيسم و سوسيال پاسيفيسم متمايز استفراهم آورد

ها هندرسونها،ها و لونگهها، رنودلها و كائوتسكىانترناسيونال كهنه و پوسيده شايدمانبلشويسم
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بدست و پاى يكديگر  و در تالش احياى الشه مرده"وحدت"اكنون در آرزوى و مكدونالدها را، كه 

انترناسيونال سوم، انترناسيونالى، كه واقعا بلشويسم براى .بكلى در هم كوفتخواهند پيچيد،

عصر آميز و هم تجربههم دستاوردهاى دوران صلحپرولترى و كمونيستى باشد و در عين حال،

 .بوجود آورده استدر نظر گيرد، مبانى مسلكى و تاكتيكىراآغاز شده انقالبها

را از  را در سراسر جهان تعميم داد و اين كلمات"ديكتاتورى پرولتاريا"بلشويسم انديشه 

حكومت شوروىدر نمونهزبانهاى جهان ترجمه نمود وبه تمامزبان التين به روسى و سپس

ترين، مانده و حتى بى تجربهدر يك كشور عقبدهقانان تهيدست كارگران وحتىنشان داد كه

بودند يكسال تمام با وجودقادرترين آنان،لحاظ تشكيالت كم عادتترين و ازبى معلومات

آن را پشتيبانى جهانتمامكه بورژوازى(هاى عظيم، ضمن مبارزه با استثمارگران دشوارى

كه از تمام سى بوجود آورند،حكومت زحمتكشان را حفظ نمايند و آنچنان دمكرا) ميكرد

بودند فعاليت خالقه دهها قادردارتر باشد، و نيزهاى پيشين جهان عاليتر و دامنهدمكراسى

 .آغاز نمايندعملى سوسياليسمميليون كارگر و دهقان را در رشته اجراى

د كه نموبلشويسم در عمل به تكامل انقالب پرولترى در اروپا و آمريكا با چنان شدتى كمك

كه براى در همان حال. براى هيچ حزبى در هيچ كشورى تاكنون چنين كمكى ميسر نشده است

ها آنها را از كائوتسكىها وكارگران سراسر جهان هر روز روشنتر ميگردد كه تاكتيك شايدمان

امپرياليستى رها نساخته و اين تاكتيك جنگ امپرياليستى و از بردگى مزدى در خدمت بورژوازى

هاى پرولتر همه كشورها هر روز روشنتر توده براى-بعنوان نمونه بدرد همه كشورها نميخورد 
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از دهشتهاى جنگ و امپرياليسم نشان داده است ميشود كه بلشويسم راه صحيحى را براى نجات

 .بدرد همه ميخوردبعنوان نمونه تاكتيك،و بلشويسم،

نضج  پرولترى جهانى نيز در برابر انظار همهنه تنها انقالب عمومى اروپا، بلكه انقالب

كرده است ميگيرد و آنچه به اين انقالب كمك كرده، آن را تسريع نموده و از آن پشتيبانى

سوسياليسم كم است؟ آيا همه اينها براى پيروزى كامل. پيروزى پرولتاريا در روسيه بوده است

ولى اين يك كشور، در . دهدتواند انجاميك كشور واحد بيش از اين هم نمي. البته كه كم است

داده است كه حتى اگر فردا امپرياليسم پرتو حكومت شوروى، با تمام اين احوال آنقدر كار انجام

امپرياليسم آلمان با امپرياليسم انگليس و جهانى حكومت شوروى روسيه را فرضا از راه سازش

كه در حكم بدترين موارد است، تاكتيك موردى هم، فرانسه در هم خُرد نمايد، حتى در چنين

عظيمى براى سوسياليسم ببار آورده و به رشد انقالب بلشويكى تاكتيكى خواهد بود كه فوايد

 .ناپذير جهانى كمك نموده استغلبه



110

»تحليل اقتصادى« خدمتگذارى در آستان بورژوازى به بهانه 

باشد عنوانى براى آن انتخاب گردد كه قرار  در صورتى-چنانچه گفته شد كتاب كائوتسكى 

 بلكه "ديكتاتورى پرولتاريا"ميبايست نه -كه مضمون را بدرستى بدرستى منعكس سازد

 . ناميد ميشد"حمالت بورژوازى عليه بلشويكها"

 قديمى منشويكها درباره خصلت بورژوايى انقالب روسيه يعنى تحريف قديمى"تئوريهاى"

اكنون  (!بودرد شده از طرف كائوتسكى1905فى كه در سال تحري(منشويكها در ماركسيسم 

اين مسأله براى ماركسيستهاى هر اندازه هم كه. دوباره به توسط تئوريسينِ ما علَم شده است

 .آور باشد، باز ناچاريم روى آن مكث نماييمروسيه مالل

الب بورژوايى ميگفتند انقالب روسيه انق1905هاى روسيه قبل از سال تمام ماركسيست

ميگرفتند منشويكها كه ليبراليسم را جايگزين ماركسيسم ميكردند، از اينجا چنين نتيجه. است

فراتر رود و بايد كه بنابراين پرولتاريا نبايد از آن حدودى كه براى بورژوازى پذيرفتنى است

يك تئورى اين تئورى بلشويكها ميگفتند كه. سياست سازش با بورژوازى را پيشه خود سازد

اصالح بشيوه رفرميستىبورژوايى،بورژوازى ميكوشد كشور را به شيوه. ليبرال بورژوايى است

ميكوشد تا حد امكان هم سلطنت را محفوظ دارد و هم زميندارى نمايد، نه اينكه بشيوه انقالبى و

ساند و امكان ندهد كه پرولتاريا بايد انقالب بورژوا دمكراتيك را به سرانجام آن بر .اربابى و غيره را

قوا را بهنگام طبقاتىبلشويكها تناسب.  بگذارند"بستهدست"را به وسيله رفرميسم بورژوازى او
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پرولتاريا از اين راه كه دهقانان را بخود ملحق  :انقالب بورژوايى چنين فرمولبندى ميكردند

 وسطايى و زميندارى اربابى مينمايد و سلطنت و نظامات قرونميسازد، بورژوازى ليبرال را بيطرف

 .مياندازدرا از بيخ و بن بر

بورژوايى انقالب ظاهر است كه خصلتبطور اعمهمان در اتحاد پرولتاريا با دهقانان

. توليد كااليى طرفدارى مينمايندميگردد، زيرا دهقانان بطور اعم مولّدين خُردى هستند كه از

تمامى نيمه پرولتارياپرولتاريا از اين راه كهدند كهسپس بلشويكها در همان زمان اضافه ميكر

حال را بيطرف نموده را بخود ملحق ميسازد، دهقانان ميانه) و زحمتكشانهمه استثمار شوندگان(

فرق انقالب سوسياليستى با انقالب بورژوا دمكراتيك در همين : سرنگون ميسازدو بورژوازى را

طى دوازده "اى بنام كه در مجموعه"تاكتيكدو" : من1905ل ارجوع شود به رساله س.( است

).داخل شده است،1907، منتشره در پترزبورگ، سال "سال

در پاسخ در اين مباحثه بطور غير مستقيم شركت ورزيد و 1905كائوتسكى در سال 

نظر نمود و اين موضوع پلخانف اظهارعليهاستفسار پلخانف منشويكِ آن زمان، در ماهيت امر،

هم از اىكلمهكائوتسكىاكنون. در آن هنگام مورد استهزاء مطبوعات بلشويكى قرار گرفت

بدين و !) كه خود در اثر اظهارات خود رسوا گرددزيرا ميترسد(مباحثات آن زمان بياد نميĤورد 

آقاى . به كُنه مطلب از خواننده آلمانى سلب ميكندسان هر گونه امكانى را براى پى بردن

براى كارگران آلمانى تعريف كند كه چگونه او در سال نميتوانست1918كائوتسكى در سال 
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چه طرفدار اتحاد كارگران با دهقانان بوده است نه طرفدار اتحاد با بورژوازى ليبرال و با1905

 .استاى را براى اين اتحاد طرح مينمودهشرايطى از اين اتحاد دفاع ميكرده و چه برنامه

 با"تحليل اقتصادى"اكنون كائوتسكى سير قهقرايى در پيش گرفته و به بهانه 

دفاع ميكند  از تبعيت كارگران از بورژوازى"ماترياليسم تاريخى"اى درباره پردازى مغرورانهعبارت

آورى بطور خستگىل قولهايى از ماسلف منشويك نظريات كهنه ليبرالى منشويكها راو به كمك نق

درباره عقب ماندگى تكرار مينمايد؛ ضمنا به كمك اين نقل قولها ميكوشد انديشه جديدى را

كهنه و حاكى از آن است كه اى كه از اين انديشه جديد ميگيردروسيه به ثبوت رساند ولى نتيجه

و اينها همه عليرغم تمامى آن چيزى  !قالب بورژوايى نبايد از بورژوايى فراتر رفتآرى بهنگام ان

 فرانسه با 1793-1789بورژوايى سالهاى است كه ماركس و انگلس، به هنگام مقايسه انقالب

 !اند آلمان گفته1848اقنالب بورژوايى سال 

كائوتسكى بپردازيم،"تحليل اقتصادى" اصلى و مضمون اصلى "برهان"قبل از آنكه به 

را متذكر ميشويم كه همان نخستين عبارات آن آشفته فكرى عجيب يا ناسنجيدگى افكار نويسنده

 :آشكار ميسازد

توليد پايه اقتصادى روسيه هنوز كشاورزى و آنهم بويژه":  ما اعالم ميدارد"تئوريسين"

"اشتغال دارنده اين توليدقريب چهار پنجم و حتى شايد پنج ششم اهالى ب. دهقانى خُرد است

در بين اين مولّدين خُرد ايد كهاوال آقاى تئوريسينِ گرامى، آيا شما هيچ فكر كرده). 45صفحه (

يك دهم تمامى عده آنها چقدر استثمارگر ممكن است وجود داشته باشد؟ بديهى است كه از
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د بزرگ رشد بيشترى نموده توليتجاوز نميكند و در شهرها از اين هم كمتر است، زيرا در آنجا

گيريد و فرض كنيد دكه يك پنجم ولى شما حتى رقم بزرگ تصور ناپذيرى را در نظر. است

در چنين صورتى باز نتيجه . اندمحروم شدهمولّدين خُرد استثمارگرانى هستند كه از حق انتخاب

اكثريت اهالىكنگره شوراها داشتند نماينده درصدى كه بلشويكها در پنجمين66ميشود كه 

آرهاى چپ همواره بخش مؤثرى بايد اين هم افزوده شود كه در بين اسو تازه به اين رقم. بود

آرهاى چپ از لحاظ اصولى طرفدار حكومتاستمامبعبارت ديگر. بودندطرفدار حكومت شوروى

 به شورش1918آرهاى چپ در ژوئيه سال شوروى بودند و زمانى هم كه قسمتى از اس

 :جراجويانه تن در دادند، آنوقت از بين آنها، يعنى از حزب سابق دو حزب بوجود آمدما

آرهاى چپ مشهور كه همان مرّكب از اس(1"كمونيستهاى انقالبى" و "هاى كمونيستنارودنيك"

پيشنهاد ميكرد؛ از آنها زاكس متعلق به حزب حزب سابق آنها را براى مهمترين مقامات دولتى

 افسانه -!  مِن غير عمد-بنابراين كائوتسكى خودش  .)لگايف به حزب دوم متعلق بوداول و كو

 .بلشويكها متكى به اقليت اهالى هستند، رد كرده استآور خود را حاكى از اينكهخنده

 بعد از قتل "چپ"آرهاى اس از حزب"كمونيستهاى انقالبى" و "كمونيستهاى ناردنيك"جدا شدن دو حزب جديد بنام :1

 انجام 1918 ژوئيه سال 7-6 در "چپ"آرهاى شورش اس و"چپ"آرهاى جويانه ميرباخ سفير آلمان از طرف اسمفسده

ر سال را مورد تقبيح قرار دادند و در كنفرانس سپتامب"چپ"آرهاى فعاليت ضد شوروى اس "كمونيستهاى ناردنيك". گرفت

تصميم انحالل اين حزب و الحاق به  "كمونيستهاى ناردنيك" كنگره حزب 1918در نوامبر سال . از خود حزبى تشكيل دادند1918

 .حزب كمونيست بلشويك را تصويب نمود

زب  كميته مركزى ح1920سال در اكتبر. اى وجود داشتندعده به مثابه ي حزب كم1920 تا سال "كمونيستهاى انقالبى"

 را به حزب كمونيست روسيه "كمونيستهاى انقالبى"اعضاى سابق روسيه به سازمانهاى حزبى اجازه داد كه) بلشويك(كمونيست 

.بپذيرند
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بين ناگزيرپاايد كه دهقانان مولّد خرده آقاى تئوريسين گرامى آيا شما هيچ فكر كردهثانياً

ماركسيستى را، كه تمام تاريخ معاصر بورژوازى نوسان ميكند؟ كائوتسكى اين حقيقتپرولتاريا و 

"تئورى"، زيرا اين حقيقت تمام "كرده استفراموش"اروپا آن را تأييد ميكند، خيلى بموقع 

"فراموش نميكرد"اگر كائوتسكى اين حقيقت را ! ميسازدمنشويكى را كه او تكرار مينمايد، باطل

پا در آن تفوق دارند، پرولترى را در كشورى كه دهقانان مولّد خردهزوم ديكتاتورىنميتوانست ل

 .نفى نمايد

 . تئوريسين خودمان را بررسى نماييم"تحليل اقتصادى"حال مضمون اصلى 

ولى". كائوتسكى ميگويد در اينكه حكومت شوروى ديكتاتورى است، ترديدى وجود ندارد

).34ص  ("؟پرولتارياسترىآيا اين ديكتاتورى، ديكتاتو

دارند در بموجب قانون اساسى شوروى دهقانان اكثريت اهالى را تشكيل ميدهند كه حق"

به ما پرولتارياآنچه را كه بعنوان ديكتاتورى. قانونگذارى و كشوردارى شركت ورزند

 واحد طبقه ياصوال يك معرفى ميكنند، هرآينه بطور پيگير عملى ميشد و هرآينه

آن تنها از عهده حزب كارى كه عملى نمودن( ديكتاتورى اِعمال نمايد مستقيماًانست ميتو

) .35ص("، ديكتاتورى دهقانان از كار در ميĤمد)برخاسته است
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العاده فوقانديشانه و هوشمندانه خودنفس كه از اين استدالل بس ژرفكائوتسكىِ نيك

راه اجراى شود كه گويا بى دردسرتريننتيجه مي": گويى كندخرسند است، ميكوشد بذله

 .)35ص  ("سوسياليسم زمانى تأمين است كه اين عمل به دهقانان واگذار شود

ليبرال، با العاده دانشورانه از ماسلف نيمهتئوريسين ما به كمك يك سلسله نقل قولهاى فوق

نرخهاى گزاف غله بهتفصيلى هر چه تمامتر ميكوشد انديشه جديدى را درباره عالقمندى دهقانان 

ضمنا ناگفته نماند كه  .و به پرداخت دستمزد نازل به كارگران شهرى و غيره و غيره ثابت كند

هاى واقعا جديد دوران پس از پديدههاى جديد، هر اندازه كه در آنها بهطرز بيان اين انديشه

كه كاال ميخواهند و دهقانان پول مطالبه نكرده بلجنگ، مثال به اين نكته كه دهقانان در برابر غله

به مقدار الزم در مقابل هيچ پولى نميتوان بدست آورد، كمتر توجه ابزار كافى ندارند و اين ابزار را

 .ما در اين باره ذيال عليحده سخن خواهيم گفت. استآورترشده است، مالل

امر كتاتورى وپس كائوتسكى بلشويكها، يعنى حزب پرولتاريا را متهم به آن ميكند كه دي

ولى ! كائوتسكىبسيار خوب آقاى. انداجراى سوسياليسم را به دهقانان خرده بورژوا واگذار نموده

چگونه ميبايست باشد؟بعقيده دانشورانه شما مناسبات حزب پرولتاريا با دهقانان خرده بورژوا

آمده ل بيادشالمث البد اين ضرب-تئوريسين ما در اين باره سكوت را ترجيح داده است 

كائوتسكى با استدالل ولى. "تر بودگر سخن از نيكويى چو زر بود، آن سخن ناگفته اولى"است كه 

 :زيرين، خود را لو داده است
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دهقاناندر آغاز جمهورى شوروى شوراهاى دهقانان شوراهايى بشمار ميرفتند متعلق به"

سازمان پرولترها و دهقانانه شوراهابطور اعم، ولى اكنون اين جمهورى اعالم ميدارد ك

دهقانان تهيدست . شوراها را از دست ميدهنددهقانان مرفّه حق انتخاب. هستندتهيدست

"ديكتاتورى پرولتاريا"سوسياليستى بهنگام اى رفرم ارضىاينجا محصول دائمى و توده

).48ص ("شناخته ميشود

از اينان همه:  بورژوايى ميتوان شنيداين تمسخر را در روسيه از هر! چه تمسخر مهلكى

ميكنند اينكه جمهورى شوروى آشكارا به وجود دهقانان تهيدست اعتراف مينمايد، موذيانه شادى

 كه "سوسياليستى" ولى. اين حق آنان است. آنها به سوسياليسم پوزخند ميزنند. و پوزخند ميزنند

دهقانان تهيدست باقى له در كشور ماسوزترين جنگ چهار سابه اين موضوع كه پس از خانمان

 فقط در محيط "سوسياليستى"  پوزخند ميزند، چنين- و مدتها باقى خواهند ماند -اند مانده

 .ارتداد عمومى ميتوانست بوجود آيد

 :اش را گوش كنيدبقيه

نه از جمهورى شوروى در مناسبات بين دهقانان غنى و تهيدست دخالت ميكند، ولى" ...

كارگران هايى ازبراى رفع نيازمندى نان شهريان دسته. بندى مجدد زمينقسيمطريق ت

بخشى از . ميستانندها مازاد غله را از دهقانان غنىمسلح به ده اعزام ميگردند و اين دسته

).48ص ("ميشوداين غله به اهالى شهر و بخش ديگر به دهقانان تهيدست داده
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ت و ماركسيست از فكر اينكه دامنه چنين اقدامى ازبديهى است كه كائوتسكى سوسياليس

) استدامنه اين اقدام در نزد ما سراسر كشور را فرا گرفته(حوالى شهرهاى بزرگ فراتر رفته 

شگرف) يا كودنى(كائوتسكى سوسياليست و ماركسيست با خونسردى . عميقا برآشفته است

از دهقانان سلب مالكيت(اين عمل ": ... يداردوار اظهار مبينظير و قياس ناپذير يك فيليستر معلم

جنگ داخلى كه ... ("ميكندعنصر جديدى از ناراحتى و جنگ داخلى در پروسه توليد وارد) مرفّه

و حال آنكه اين توليد براى "!)... استالطبيعهنه اين ديگر ماوراء.  داخل ميشود"پروسه توليد"در 

 .)49ص ( "يت داردشفاى خود احتياج مبرمى به آرامش و امن

آرى، آرى، كائوتسكىِ ماركسيست و سوسياليست البته بايد در خصوص آرامش و امنيت

عقيم براى استثمارگران و محتكرين غله كه مازاد غله را پنهان ميكنند، قانون انحصار غله را

ت حضرا .ميگذارند و اهالى شهرها را به قحطى ميكشانند، آه بكشد و اشك حسرت جارى سازد

و غيره و غيره همĤواز ) لندن(، مكدونالدها )پاريس(ها ، لونگه)وين(1ها، هنريش وبرهاكائوتسكى

يست هستيم، ما همه هوادار ما همه سوسياليست و ماركسيست و انترناسيونالفرياد ميكشند كه

فقط به قِسمى كه آرامش و امنيت محتكرين غله مختل ... كارگر هستيم، فقططبقه يانقالب 

پروسه" به "ماركسيستى"داران را ما با استناد خدمتگذارى پليد در آستان سرمايهو اين! نگردد

بورژوازى اكرى در آستاناگر اين ماركسيسم است پس چه چيزى چ... پوشى مينماييم پرده"توليد

ناميده ميشود؟

 .اتو بوئر-هنريخ  وبر :1
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ميسازد او بلشويكها را بدان متهم. هاى تئوريسين ما چه حاصل آمده استببينيد از گفته

عين حال ما را متهم و در. كه ديكتاتورى دهقانان را بعنوان ديكتاتورى پرولتاريا وانمود ميسازد

و ) خود ميشماريمخدماتاين را ازما (ميسازند كه جنگ داخلى را در ده وارد ميسازيم 

ديكتاتورى پرولتاريا "كه آشكارا اعالم ميدارند كه هاى كارگران مسلح را به ده اعزام ميداريمدسته

اى را كه ميسازند، به اين دهقانان كمك مينمايند و مازاد غله را عملى"و دهقانان تهيدست

 .اند، ضبط ميكنندله پنهان داشتهبه تخطى از قانون انحصار غمحتكرين و دهقانان غنى

 انقالبى طبقه يتئوريسين ماركسيست ما از يك سو طرفدار دمكراسى خالص و تبعيت 

و لذا از آنجمله هم از(پيشواى زحمتكشان و استثمار شوندگان از اكثريت اهالى يعنى

نقالب ميپردازد بورژوايى اما به توضيح ناگزيرى خصلتعليهاست و از سوى ديگر) استثمارگران

مناسبات اجتماعى بورژوايى هستند المجموع طرفدار بورژوايى از آن جهت كه دهقانان من حيث-

 !طبقاتى و ماركسيستى است و در عين حال مدعى است كه مدافع نظريه پرولترى،-

. فكرى درجه اول حاصل آمده است آش در هم جوش و آشفته-"تحليل اقتصادى"بجاى 

هايسم قطعاتى از تعليمات ليبرالى و موعظه چاكرى در آستان بورژوازى و كوالكماركسبجاى

 .حاصل آمده است

و  تمام1905اى را كه كائوتسكى در آن خِلط نموده است، در همان سال بلشويكها مسأله

دهقانان گام جملگىتا زمانى كه ما به اتفاقآرى، انقالب ما. كمال روشن ساخته بودند

ميكرديم، صدها و هزاران بار از سال اين را ما با وضوح كامل درك. م بورژوايى استبرميداري
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 ضرورى مرحله يايم كه نه از روى اين نبوده درباره آن سخن گفته و هرگز در اين صدد1905

تالشهاى كائوتسكى براى اينكه ما را در . لغو نماييمپروسه تاريخى بجهيم و نه با بخشنامه آن را

در هم و بر همى نظريات خود او و ترس او را از يادآورى آن  فقط"افشاء سازد"ين مطلب مورد ا

 . يعنى قبل از ارتداد خويش، نوشته بود1905سال مطالبى فاش ميسازد كه در

از اينكه زمام ، مدتى قبل از انقالب اكتبر، قبلآوريل، از ماه1917ولى ما در سال 

كه انقالب اكنون شكارا به مردم ميگفتيم و توضيح ميداديمحكومت را بدست گرفته باشيم، آ

دارى بجلو گام برداشته است، سرمايهنميتواند در اينجا متوقف مانَد، زيرا كشور به پيش رفته است،

اعم از اينكه كسى بخواهد يا ) ايجاب ميكنداى رسيده است و اين امرو خرابى بميزان بيسابقه

زيرا در غير اين صورت نميتوان به پيش . سوسياليسم برداشته شودىكه گامهايى بجلو، بسو) نه

اثر جنگ، شكنجه و عذاب ديده است، نجات بخشيد و درد و الَم رفت و كشورى را كه در

 .تخفيف دادشوندگان رازحمتشكان و استثمار

به ابتدا .سير انقالب صحت قضاوت ما را تأييد نمود. درست همانطور شد كه ما ميگفتيم

تا اينجا انقالب (نظامات قرون وسطايى  دهقانان عليه سلطنت، عليه مالكين و عليه"تمامى"اتفاق 

به اتفاق دهقانان تهيدست، به اتفاق نيمه پرولترها، به سپس .(دمكراتيك است-بورژوايى، بورژوا

ها، كوالك،و از آنجمله عليه ثروتمندان روستادارىعليه سرمايهاستثمار شوندگاناتفاق همه

كوشش براى كشيدن يك ديوار  .بدل ميگرددسوسياليستى از اينجا ديگر انقالب به-محتكرين 

درجه آمادگى پرولتاريا و بجزچين مصنوعى بين او دو و جدا نمودن آنها بوسيله چيز ديگرى
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را تحريف ماركسيسم، مبتذل نمودن آن و ليبراليسم اتحاد وى با تهيدستان روستا بزرگترين

معناست كه با استنادات دانشورانه كاذب به مترقى بودن اين به آن. جايگزين آن ساختن است

وسطايى، دفاع ارتجاعى از بورژوازى در مقابل پرولتارياى بورژوازى در مقابل نظامات قرون

 .سوسياليستى عملى شود

آنها با ين است كهيكى از علل اينكه شوراها شكل و نوع بمراتب عاليتر دمكراتيسم هستند ا

بسيار حساسى را براى به سياست، هواسنجتوده كارگران و دهقانانمتحد ساختن و جلب

به  ("خلق"ميدهند كه به ذهن ها بدستنمايش درجه ارتقاء سطح بلوغ سياسى و طبقاتى توده

يكتر از همه نزد) خلقى بكار ميبرد در مورد انقالب واقعا1871آن مفهومى كه ماركس در سال 

ها تدوين در كابينه.  نوشته نشده"نقشه" قانون اساسى شوروى بر طبق فالن يا بهمان. است

نه، اين قانون اساسى . زحمتكشان تحميل نشده استنگرديده و به توسط حقوقدانان بورژوازى به

همان .تضادهاى طبقاتى پديد آمده است، به نسبت نضجطبقاتىمبارزهبر اثر سير تكامل

 .هايى كه كائوتسكى مجبور به تصديق آنها است، اين مطلب را به ثبوت ميرساندفاكت

پايين بودن سطح تكامل،. المجموع متحد ميساختندشوراها ابتدا دهقانان را من حيث

داران وها، پولداران، سرمايهماندگى و جهل دهقانان تهيدست رهبرى را بدست كوالكعقب

اين دوره دوران سلطه خرده بورژوازى يعنى منشويكها و. بورژوا ميدادروشنفكران خرده

را فقط ابلهان يا مرتدينى نظير كائوتسكى ممكن است اين دو(سوسياليست رولوسيونرها بود 

بورژوازى خرده بورژوازى بطور اجتناب ناپذير و ناگزير بين ديكتاتورى). سوسياليست بشمارند
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بورژوازى به حكم ى پرولتاريا مردد بود، زيرا خردهو ديكتاتور) كرنسكى، كورنيلف، ساوينكف(

بجاست گفته شود  .خواص اساسى وضع اقتصادى خود، هيچ كار مستقلى از دستش ساخته نيست

قضايى و صورى كه كائوتسكى به هنگام تجزيه و تحليل انقالب روسيه به كمك مفهوم

ها از آن استفاده تودهد و فريبپوشى سلطه خو يعنى مفهومى كه بورژوازى براى پرده"دمكراسى"

 در عمل گاه مظهر"دمكراسى"كه مينمايدو فراموشمينمايد، گريبان خود را خالص ميكند

گاه مظهر رفرميسم زبون خرده بورژواهايى است كه از اين ديكتاتورى وديكتاتورى بورژوازى

از گفته كائوتسكى . يكشدغيره و او به اين طريق بالمرّه از ماركسيسم دست متبعيت ميكنند و

اند و حزب پرولترى كهدارى احزاب بورژوايى وجود داشتهبرميĤيد كه در كشور سرمايهچنين

ولى احزاب ،)بلشويكها(اكثريت پرولتاريا يعنى توده آن را به دنبال خود ميكشد وجود داشته است 

هاى ، ريشهى طبقاتىهاريشهآرهاپس، منشويكها و اس !اندوجود نداشتهخرده بورژوايى

 !خرده بورژوايى، نداشتند

اكثريت ها را روشن ساخت وآرها، ذهن تودهتزلزالت خرده بورژوازى يعنى منشويكها و اس

 دور "پيشوايانى" ، همگى پرولترها و نيمه پرولترها را از چنين"پايين"عظيم آنان، همه قشرهاى 

و ) 1917اكتبر سال در پتروگراد و مسكو در(بلشويكها در شوراها تفوق حاصل نمودند . ساخت

 .آرها و منشويكها انشعاب قوت يافتبين اس

انقالب بلشويكى پيروزمند به معناى پايان تزلزالت و فروپاشيدگى كامل سلطنت و

بورژوايى ما انقالب .)بودفرو نپاشيدهقبل از انقالب اكتبر اين زميندارى(زميندارى اربابى بود 
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آنتاگونيسم او با پرولتارياى سوسياليستى. با ما بودندجملگىدهقانان. خود رسانديمرا به پايان

بندى تقسيم. ميساختنددهقانان را متحدعمومشوراها. نميتوانست در يك لحظه بروز نمايد

 .نشده بودطبقاتى داخل دهقانان هنوز به نضج خود نرسيده و هنوز آشكار

انقالبى شورش ضد.  تكامل پذيرفت1918ز سال پروسه در تابستان و پايياين

دهقانان . فرا گرفتموج شورشهاى كوالكى سراسر روسيه را. ها را بيدار نمودها كوالكچكوسلواك

ميĤموختند كه منافعشان با منافع زندگىبلكه از خودتهيدست نه از روى كتاب و روزنامه

، نظير هر حزب خرده "آرهاى چپاس". ر استناپذيآشتىها، ثروتمندان، بورژوازى روستاكوالك

 بود كه منشعب 1918منعكس ميساختند و همانا در تابستان سال ها رابورژوايى تزلزالت توده

شورش مسكو، كه در آن پروشيان پس از تصرف (ها رفتند چكوسلواكبخشى از آنها با: شدند

سيه اعالم داشت، سپس خيانت  سرنگونى بلشويكها را به رو-يكساعته  تصرف-تلگرافخانه 

 ذكر گرديد با فوقاً؛ بخش ديگر آنها كه )ها و غيرهارتش ضد چكوسلواكموراويف سرفرمانده

 .بلشويكها ماندند

مطرح تشديد نيازمندى به خواربار در شهرها مسأله انحصار غله را با شدت هر چه بيشترى

دهسال ه تكرار مكرر مطلبى است كهكائوتسكىِ تئوريسين در تحليل اقتصادى خود ك(ميساخت 

 .)!"فراموش كرده است"هاى ماسلف خوانده است، اين انحصار را قبل در نوشته

هاى مسلحى به دهاتجمهوريخواه سابق دسته-دولت مالكى و بورژوايى و حتى دمكراتيك

او اين را ! اندنميداين مطلب را آقاى كائوتسكى. اعزام ميداشت كه عمال در اختيار بورژوازى بودند
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است، بويژه اگر از طرف پارلمان  "دمكراسى خالص"اين !  نميداند، معĤذاهللا"ديكتاتورى بورژوازى"

ها، ماسلف به معيت كرنسكى. آوكسنتيف و سدر اين باره كه چگونه! بورژوازى هم تصويب ميشد

هاى  اعضاى كميته1917منشويكها در تابستان و پاييز سال آرها وها و جماعت ديگر استلىتسره

 ! و در اين باره او ساكت است"چيزى نشنيده است"كائوتسكى ارضى را بازداشت ميكردند،

تمام مطلب در اين است كه دولت بورژوايى كه ديكتاتورى بورژوايى را بوسيله جمهورى

يكند، مدمكراتيك عملى ميسازد نميتواند در برابر مردم اعتراف نمايد كه به بورژوازى خدمت

 .نميتواند حقيقت را بيان دارد و مجبور است سالوسى كند

ميگويد و اظهار را آشكار و صريح به مردمحقيقتولى دولت تراز كمون، دولت شوروى

همانا به كمك اين حقيقت ميدارد كه اين دولت ديكتاتورى پرولتاريا و دهقانان تهيدست است و

ديگرى در مذلت و خوارى بسر  هر جمهورى دمكراتيكدهها ميليون افراد جديد كشور را كه در

و كشوردارى برميانگيزند، بسوى خود دمكراسىميبرند و شوراها آنها را به شركت در سياست،

هاى كارگران مسلح و در نوبه اول پيشروترين آنان را از دستهجمهورى شوروى. جلب مينمايد

سوسياليسم را به ده ميبرند، تهيدستان را بجانب اين كارگران . ميداردها به دهات اعزامپايتخت

تا مقاومت بورژوازى را آنها را متشكل و روشن ميسازند و به آنان كمك ميكنندخود ميكِشند،

 .هم شكننددر

پاييز اند ميگويند ده ما فقط از تابستان وهمه كسانى كه از اوضاع باخبرند و در ده بوده

. لحظه تحول فرا ميرسد. ميگذرانندرا) يعنى پرولترى ("اكتبر"انقالب خود است كه1918سال 
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.  ميدهد"هاى تهيدستانكميته"و رشد موج شورشهاى كوالكى جاى خود را به اعتالى تهيدستان

اند اند، افسرانى كه بين كارگران برخاستهبرخاستهدر ارتش شماره كميسرهايى كه از بين كارگران

در همان هنگام كه . اند، در افزايش استكارگران برخاستهه ازو فرماندهان لشگر و ارتشى ك

و فريادهاى بورژوازى به هراس افتاده است، ) 1918سال (1ژوئيهكائوتسكى ابله، كه از بحران

 مفصلى مينويسد سراپا مشحون از اين اعتقاد كه رساله يميرود و  از دنبال بورژوازى"وبدو بد"

سرنگونى خود بدست دهقانان هستند، در همان هنگام كه اين ابله جدا شدن بلشويكها در آستان

دايره كسانى كه از بلشويكها پشتيبانى ميكنند ) 37ص  ("تنگ شدن"بعنوان آرهاى چپ رااس

زيرا دهها مييابدبى انتها بسطهواداران بلشويسمواقعىدر همين دايره-يد،تلقى مينما

سياسى از خواب برميخيزند و خود را مستقلميليون تن تهيدست روستا براى شركت در زندگى

 .كوالكها و بورژوازى روستا خالص مينماينداز تحت قيموميت و نفوذ

ن سست عنصر و كوالكهايى را كه از بينآرهاى چپ يعنى روشنفكراما صدها تن از اس

2.اند از دست داديم ولى ميليونها نماينده تهيدستان را بدست آورديمدهقانان برخاسته

ها، تحت نفوذ آن و به كمك آن در دهات دوريك سال پس از انقالب پرولترى در پايتخت

قطعى ى و بلشويسم را بطورافتاده نيز انقالب پرولترى فرا رسيد و اين انقالب حكومت شورو

 .نداردمستحكم ساخت و بطور قطعى ثابت نمود كه در داخل كشور قوايى بر ضد بلشويسم وجود

ها با پول يدىآرها و گارد سفاس از طرف1918 منظور لنين يك سلسله قيامهاى ضد انقالبى كوالكى است كه در ژوئيه سال :1

 .بر پا شدو به دستور امپرياليستهاى آمريكا، انگليس و فرانسه

351.  نفر بلشويك بودند950آنها از.  نماينده با رأى قطعى وجود داشت967) 1918 نوامبر 9 تا 6( در كنگره ششم شوراها :2

 . درصد بلشويك وجود داشت97جمعا . نفر بلشويك بودند335نماينده هم با رأى مشورتى وجود داشت كه از آنها 
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به انجام دمكراتيك را به اتفاق عموم دهقانان-پرولتارياى روسيه پس از آنكه انقالب بورژوا

را منشعب ق شده دهرساند، بطور قطعى به انقالب سوسياليستى پرداخت و در اين هنگام موف

ها و بورژوازى و كوالكسازد و پرولترها و نيمه پرولترهاى آن را بخود ملحق نمايد و آنان را عليه

 .از آن جمله بورژوازى روستا متحد گرداند

و هرآينه پرولتارياى بلشويكى در دو پايتخت و دو مركز بزرگ صنعتى كشور موفق نميشد

وسيله ان ثروتمند در پيرامون خود متحد سازد، آنگاه به اينتهيدستان روستا را عليه دهقان

"نخوردهدست" روسيه براى انقالب سوسياليستى به ثبوت ميرسيد و آنگاه دهقانان "نابالغى"

ثروتمندان، بورژوازى ها،باقى ميماندند يعنى تحت رهبرى اقتصادى و سياسى و معنوى كوالك

ولى در حاشيه متذكر . (نميرفتدمكراتيك فراتر-الب بورژواباقى ميماندند و انقالب از حدود انق

نميبايست زمام حكومت را بدست ميشويم كه حتى در اين صورت هم ثابت نميشد كه پرولتاريا

دمكراتيك را واقعا به سرانجام خود رساند، -بورژواخويش گيرد، زيرا فقط پرولتاريا بود كه انقالب

نمودن انقالب جهانى پرولترى كار جدى انجام داد و فقط كفقط پرولتاريا بود كه براى نزدي

را بوجود آورد كه پس از كمون دومين گام بسوى دولت پرولتاريا بود كه دولت شوروى

).سوسياليستى است

بدون ،1917نوامبر سال -از سوى ديگر هرآينه پرولتارياى بلشويكى بالفاصله پس از اكتبر

آن را فراهم سازدموجباتى در ده بنشيند و بدون آنكه بتواندآنكه در انتظار قشربندى طبقات

 در "معمول داشتن سوسياليسم"يا و آن را عملى نمايد، در صدد برميĤمد كه درباره جنگ داخلى
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دهقانان بطور اعم، بدون قائل شدن يك  موقتى با"اتحاد( و بدون بلوك "فرمان صادر كند"ده 

 آنگاه اين عمل در حكم -كار را از پيش ببرد، حال و غيرهانهسلسله گذشت نسبت به دهقانان مي

براى تحميل اراده خود بر اكثريت، نابخردىاقليتماركسيسم، كوششبالنكيستىتحريف

و تئوريك و عدم درك اين مطلب بود كه انقالب عمومى دهقانى هنوز يك انقالب بورژوايى است

و طى يك سلسله گذارهامانده بدونور عقبتبديل آن به انقالب سوسياليستى در يك كش

 .غير ممكن استمراحل گذارى

نموده و در را با هم خِلطهمه چيزكائوتسكى در مهمترين مسأله تئوريك و سياسى

پرولتاريا جار و جنجال  به خدمتگذار بورژوازى بدل گرديده كه بر ضد ديكتاتورىصرفاًپراتيك 

 .مينمايد

٭ ٭ ٭

 مسأله بسيار جالب و مهم ديگر نيز به همين سان و شايد هم از اينكائوتسكى در يك

جمهورى شوروى در قانونگذارىفكرى وارد ساخته است، و آن اينكه آيا اقداماتبيشتر آشفته

سوسياليستى است، از رشته اصالحات ارضى كه دشوارترين و در عين حال مهمترين اصالحات

انجام گرفت يا نه؟ ما از پس آيا اين اقدامات بر وفق هدفلحاظ اصولى صحيح مطرح شده بود و س

خود انتقادىمهمترين اسناد، نظرهر ماركسيست اروپاى باخترى، هرآينه الاقل پس از آشنايى با

بينهايت سپاسگزار خواهيم بود، زيرا او بدين سان كمك را درباره سياست ما بيان دارد
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ولى . يابنده در سراسر جهان نيز يارى خواهد كردانقالب نضجو به اى به ما خواهد نمودالعادهفوق

انتقادى، آشفته فكرى تئوريك تصور ناپذيرى را بيان ميدارد كه ماركسيسم كائوتسكى بجاى نظر

مĤبانه بورژواتوزانه خردهتهى كينليبراليسم بدل ميسازد و در پراتيك هم به حمالت ميانرا به

 :بگذار خود خواننده قضاوت كند. عليه بلشويسم اكتفا ميورزد

اين. زميندارى بزرگ را نميشد محفوظ داشت، و اين كيفيت از انقالب ناشى ميگرديد"

اين ) ..."اين زميندارى را نميشد به اهالى دهقانى واگذار نكرد. موضوع بالفاصله روشن شد

روش بعنوان است"روشن"شما مطلبى را كه براى خودتان . نادرست است، آقاى كائوتسكى

كرد كه دولت ائتالف بورژواها گوناگون نسبت به اين مسأله جا ميزنيد؛ تاريخ انقالب ثابتطبقات

اين . زميندارى بزرگ را پيشه خود ساخته بودآرها سياست حفظو خرده بورژواها، منشويكها و اس

. ثبوت رساند به 1هاى ارضىبازداشتهاى اعضاى كميتهماسلف و. موضوع را بخصوص قانون س

دار متحد شده بود، سرمايه قادر نبودند بر ملّاكى كه با"اهالى دهقانى"بدون ديكتاتورى پرولتاريا 

).پيروز گردند

 و غيره است كه "درباره اراضى مشمول اجاره"  و"تنظيم مناسبات ارضى"آرى مربوط به  منظور لنين اليحه قانونى اس:1

ماسلف . م. اليحه تنظيمى س": لنين مينويسد. آرى درج گرديده بودمطبوعات اس در1917قسمتى از آن در اكتبر سال 

 ."نجات آنها تنظيم شده استبراىسازش با ملّاكان وبراى كه"منشانهملّاك"است اىاليحه

از طرف دولت موقت به قيامهاى دمكراتيك فوريه پاسخى بود-هاى ارضى در دوران انقالب بورژوابازداشت اعضاى كميته

.دهقانى و تصرف زمين مالكان از طرف دهقانان
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دام به چه شكلهايى بايد انجام گيرد، وحدت وجودولى در خصوص اينكه اين اق" ...

كائوتسكى بيش از هر چيز همش مصروف... ("راه حلهاى گوناگونى امكان پذير بود. نداشت

فراموش او.  است، اعم از اينكه هر كس خود را به اين عنوان بنامد"هاسوسياليست""وحدت"

از نقطه ".)... ميرسندراه حلهاى گوناگونىدارى ناگزير به ميكند كه طبقات اصلى جامعه سرمايه

تملّك دولت درآيند و دهقانانى تر از همه اين بود كه بنگاههاى بزرگ بهنظر سوسياليستى معقول

ميكردند، در اين امالك بشيوه اشتراكى به كه تاكنون بعنوان كارگران مزدى در امالك بزرگ كار

اين قبيل كارگران روستا است كه در روسيه يافت زراعت بپردازند ولى اين راه حل مستلزم وجود

واگذارى امالك بزرگ به تملك دولت در عين تقسيم آن به راه حل ديگر عبارت بود از. نميشوند

در آنصورت باز هم چيزهايى از سوسياليسم . دهقانان كم زمينبخشهاى كوچك و اجاره آنها به

 ..."عملى ميشد

هم نميشود اقرار: عروف گريبان خود را خالص مينمايدكائوتسكى مثل هميشه با شيوه م

-ميگذارد و اين انديشه يك رديفاو راه حلهاى گوناگون را در. نكرد و هم بايد اعتراف نمود

دارى به از سرمايهگذار را مطرح نميسازد كه-يعنى يگانه انديشه واقعى و ماركسيستى 

در روسيه كارگران مزدى . ه بايد انجام گيردچگونخاصسوسياليسم در فالن با بهمان شرايط

حكومت از طرفمطروحهدارند، ولى عده آنها زياد نيست و كائوتسكى هم مسألهروستايى وجود

نهاد، بميان  زراعت كنونى و اشتراك زمين گاممرحله يشوروى را مبنى بر اينكه چگونه بايد به 

بخشهاى كوچك وتسكى ميخواهد در اجارهتر اين است كه كائولى از همه مضحك. نكشيده است



129

از "است و بورژوايىخردهدر واقع اين يك شعار.  ببيند"چيزهايى از سوسياليسم"زمين 

 اجاره دهنده زمين، دولت تراز كمون"دولت"اگر  .در آن يافت نميشودهيچ چيز "سوسياليسم

، آنگاه ) بويژه همين استفرضيه هميشگى كائوتسكى(پارلمانى بورژوايى باشد و جمهورىنباشد

 .خواهد بود ليبرالىصرفاًرفرم بصورت بخشهاى كوچك، يكاجاره زمين

ملغى نموده است مالكيت بر زمين راهرگونهكائوتسكى در اين باره كه حكومت شوروى

ناپذيرى دست ميزند و از اين هم بدتر اين است كه او به نيرنگ تصور. سكوت اختيار مينمايد

 .آن حذف ميگرددترين نكاتكومت شوروى را بنحوى نقل مينمايد كه اساسىفرامين ح

توليد توليد كوچك در راه مالكيت خصوصى كامل بر وسايل"كائوتسكى پس از اظهار اينكه 

اين (گردد  بود كه ميتوانست مانع تقسيم زمين"اىيگانه اتوريته" و مجلس مؤسسان "ميكوشد

شوراها را فقطدهقانانهد گشت، زيرا همه ميدانند كه كارگران وادعا در روسيه موجب خنده خوا

، چنين )ها و ملّاكين تبديل شده بودچكوسلواكداراى اتوريته ميدانند و مجلس مؤسسان به شعار

 :ادامه ميدهد

بر  مالكيت اربابى-1:يكى از نخستين فرامين دولت شوروى چنين مقرر داشته است"

 امالك اربابى و نيز تمام زمينهاى تيول،-2. خريد لغو ميگرددزمين بيدرنگ بدون باز

متعلقات موقوفات ديرها و كليساها با تمام دامها و ابزار كار و ساختمانهاى اربابى و تمام

هاى ارضى كميتهآنها، تا زمانى كه مجلس مؤسسان مسأله زمين را حل نمايد، در اختيار

 ."قانان گذارده ميشودبخش در شوراهاى واليتى تمايندگان ده
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 :ميكندگيرىرا نقل قول نموده چنين نتيجهتنها همين دو مادهكائوتسكى

در عمل دهقانان هر بخش. استناد به مجلس مؤسسان فقط روى كاغذ باقى ماند"

.)47ص ("اى هر چه ميخواستند، ميتوانستند در مورد زمين انجام دهندجداگانه

بيش از اى كه"دانشمندانه"اينهم كار !  كائوتسكى"انتقاد"يى از هابفرماييد اين هم نمونه

در مورد مسأله به خواننده آلمانى چنين تلقين ميشود كه بلشويكها. هر چيز به تقلب شباهت دارد

را به حال خود بلشويكها دهقانان! مالكيت خصوصى بر زمين در مقابل دهقانان تسليم شدند

 !هر چه ميخواهند بكنند) "هر بخش جداگانهدر "(گذاشتند تا بطور متفرق 

 يعنى نخستين فرمان-ولى در حقيقت امر فرمانى كه كائوتسكى از آن نقل قول مينمايد 

ماده8 دو ماده نبوده، بلكه مركب از -) مطابق تقويم قديم (1917 اكتبر سال 26صادره در 

بايد "رنامه گفته شده است كه است، ضمنا در خصوص دستو1"دستورنامه"هشت ماده بعالوه

 ."رهنمون عمل قرار گيرد

واگذار ميگردد و  "به خلق" سوم فرمان گفته شده است ك اقتصاديات زراعتىي در ماده 

حراست انقالبى هر "  و"از تمام دارايى مشمول ضبط يك صورت دقيق برداشته شود"حتما بايد 

مالكيت خصوصى بر زمين حق"ه است كه در دستورنامه هم گفته شد.  بعمل آيد"چه مؤكدترى

تنظيم شد و بعنوان بخشى از  دستورنامه دهقانى محل242 است، كه بر اساس "رباره زميندستورنامه دهقانى د"منظور : 1

 بتصويب رسيد، 1917سال )  نوامبر8( اكتبر 26روسيه در  كه در دومين كنگره كشورى شوراهاى"فرمان مربوط به زمين"

 .داخل اين فرمان گرديد
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مشمول " "زراعت ميشوندقطعه زمينهايى كه با شيوه فنى عالى" و "براى هميشه لغو ميشود

زمينهاى ضبط شده، اعم از دامها يا ابزار، بسته تمام متعلقات كشاورزى" ."تقسيم نخواهند بود

 و "ها گذاشته ميشودت يا آبشيندر اختيار منحصر دولبه ميزان و اهميت آنها، بدون بازخريد

 ."خلق ميگرددتمام زمين جزو ذخيره ارضى همه"

شوراها ، سومين كنگره)1918 ژانويه سال 5(و اما بعد، همزمان با انحالل مجلس مؤسسان 

اساسى  را تصويب كرد كه اكنون در قانون"اعالميه حقوق مردم زحمتكش و استثمار شونده"

مالكيت "  اين اعالميه گفته ميشود2در بند الف ماده . استجمهورى شوروى داخل شده 

 ."اعالم ميگرددامالك نمونه و بنگاههاى كشاورزى دارايى ملى" و "خصوصى بر زمين لغو ميگردد

خلقى انتخابى همه، زيرا مؤسسهنماندبنابراين استناد به مجلس مؤسسان روى كاغذ باقى

 .را بعهده خود گرفتتر بود حل مسأله ارضىتوريتهديگرى كه در نظر دهقانان بمراتب با ا

قانون اجتماعى شدن زمين انتشار يافت و در آن بار] 282 [1918 فوريه سال 6سپس در 

متعلقات كليهديگر لغو هرگونه مالكيت بر زمين تأييد گرديد و اداره امور زمين و اختيار

به مقامات شوروى واگذار شد؛ شوروىزمينداران تحت كنترل حكومت فدراتيوكشاورزى

 :امور زمين را چنين مقرر ميدارداين قانون يكى از وظايف مربوط به اداره
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جويى در كار واقتصاد دسته جمعى در زراعت، بعنوان اقتصادى كه از لحاظ صرفه

محصوالت سودمندتر است، به حساب اقتصاديات منفردين و بمنظور انتقال به 

).، بند ث11ماده  ("ط داده شودسوسياليستى بساقتصاد

چه "اساسى كه در استفاده از زمين به اين پرسشبرابرىاين قانون ضمن معمول داشتن

 : چنين پاسخ ميدهد"كسى حق استفاده از زمين دارد

هاى اجتماعى وكسانى كه از قطعات زمين ميتواند براى رفع نيازمندى"). 20ماده (

 :فدراتيو روسيه استفاده نمايند عبارتند ازشخصى در حدود جمهورى شوروى 

 :تربيتى-به منظورهاى فرهنگى. آ

اى، ايالتى، واليتى، بخش وفدرال، ناحيه(دولت به توسط ارگانهاى قدرت شوروى )1

)روستايى

)محلتحت كنترل و با اجازه حكومت شوروى(سازمانهاى اجتماعى )2

 :به منظور اشتغال به كشاورزى. ب

مونهاى كشاورزىك)3

شركتهاى كشاورزى)4

انجمنهاى روستايى)5
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 ...ها و افرادخانواده)6

خواننده ميبيند كه كائوتسكى مطلب را بكلى تحريف كرده و سياست ارضى و قوانين ارضى

 .دولت پرولترى را در روسيه بصورت كامال مجعولى به خواننده آلمانى ارائه نموده است

 ! لحاظ تئوريك مهم و اساسى را حتى نتوانسته است مطرح نمايدكائوتسكى مسائل از

:اين مسائل عبارتند از

برابرى در استفاده از زمين،)1

با سوسياليسم بطور اعم و با انتقال از  رابطه اين يا آن اقدام-ملى كردن زمين، )2

.دارى به كمونيسم بطور اخصسرمايه

انتقال از زراعت خرد متفرق به زراعت بزرگ اجتماعى؛ به مثابه يزراعت اجتماعى زمن )3

اينكه آيا طرح اين مسأله در قوانين شوروى با خواستهاى سوسياليسم مطابقت مينمايد و

نه؟يا

 (آ: در مورد مسأله اول بايد مقّدم بر هر چيز دو مطلب اساسى زيرين را مسجل نمود

مسأله بعنوان مثال به اثر خود راجع به (1905بلشويكها، هم هنگام در نظر گرفتن تجربه سال 

-دمكراتيكاهميت دمكراتيك و ترقيخواهانه و) ارضى در نخستين انقالب روسيه استناد ميجويم

انقالب اكتبر با ازقبل،1917انقالبى شعار برابرى را خاطر نشان ميساختند و هم در سال 
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عملى ساختن قانون اجتماعى هنگامبلشويكها ) ب. صراحت كامل در اين باره سخن ميگفتند

 با نهايت دقت و -از زمين است،  آن شعار برابرى در استفاده"روح" قانونى كه -كردن زمين 

ما با اين شعار موافقت نداريم، ما اجراى آن اين انديشه از آن ما نبوده و: صراحت اظهار داشتند كه

و انديشه و . قانان خواهان آننداكثريت قاطع دهرا از آن جهت وظيفه خود ميشمريم كه

 :به توسط خود آنان دوران خود را سپرى سازدخواستهاى اكثريت زحمتكشان هم بايد

ما بلشويكها به دهقانان. "جهيد" و نه از روى آنها "ملغى نمود"نه چنين خواستهايى را نميشود

 سرعت هر چه بيشتر وبورژوايى را سپرى سازند و باتا دوران شعارهاى خردهكردكمك خواهيم

 .بپردازندبا سهولت هر چه بيشتر از اين شعارها دست كشيده به شعارهاى سوسياليستى

هر گاه يك تئوريسين ماركسيست ميخواست با تحليل علمى خود به انقالب كارگرى كمك

ه از استفادنمايد، ميبايست اوال به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا صحيح است كه انديشه برابرى در

دمكراتيك را دارد يا -بورژواانقالبى يعنى اهميت به پايان رساندن انقالب-زمين اهميت دمكراتيك

خود، قانون خرده بورژوايى برابرى را نه؟ ثانيا آيا بلشويكها كارى صحيح كردند كه با رأى دادن

؟)مراعات نمودندترين نحوى آن راو به بيطرفانه(گذراندند 

انست اين موضوع را متوجه شود كه از لحاظ تئوريك كُنه مطلب دركائوتسكى حتى نتو

 !كجاست

انديشه دمكراتيك-كائوتسكى هرگز نميتواند اين موضوع را رد نمايد كه در انقالب بورژوا

برود و هنگامى كه انقالب مزبور فراتر از آن نميتواند. برابرى داراى اهميت مترقى و انقالبى است
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بيشترى عدم كفايتبا وضوح بيشتر، سرعت بيشتر و سهولتدبه پايان خود ميرس

را در برابر به سوسياليسمانتقالدمكراتيك و لزوم فرا رفتن از چهارچوب آن و-تصميمات بورژوا

 :ها آشكار ميسازدتوده

ميپرورانند و اند، آرزوى برابرى را در سردهقانانى كه تزاريسم و ملّاكين را سرنگون ساخته

-بورژوادولت جمهوريخواهرويى نميتواند از دهقانانى كه هم از قيد مالكين و هم از قيدهيچ ني

ما به شما كمك خواهيم : پرولترها به دهقانان ميگويند .اند، ممانعت نمايدخالصى يافتهپارلمانى

كردن آليزه برسيد؛ زيرا برابرى در استفاده از زمين بمعناى ايده "آلايده"دارى كرد به سرمايه

و در عين حال ما عدم كفايت آن و لزوم انتقال به . پا استنقظه نظر مولّد خردهدارى ازسرمايه

 .اجتماعى زمين را به شما نشان خواهيم دادزراعت

رهبرى يك چنينجالب توجه بود ميديديم كه چگونه كائوتسكى از عهده رد صحت

 !مبارزه دهقانى از طرف پرولتاريا، برميĤيد

 ...وتسكى طفره رفتن از موضوع را ترجيح دادكائ

موضوع از اين گذشته كائوتسكى خوانندگان آلمانى را صاف و ساده فريب داده است و اين

شوروى براى كمونها و مربوط به زمين حكومتقانونرا از آنان پنهان داشته است كه در

 .اول قرار داده استرا در مقام قائل شده و آنهامستقيمهاى زراعتى برترىشركت
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پرولتر  با بخش تهيدست، پرولتر و نيمه-با دهقانان تا پايان انقالب بورژوا دمكراتيك، 

يگانه سياست چنين بود سياست بلشويكها و اين! دهقانان به پيش بسوى انقالب سوسياليستى

 .ماركسيستى بود

از يك ! ند طرح كندولى كائوتسكى دچار سردرگمى است و حتى يك مسأله را هم نميتوا

جدا شوند، زيرا او بگويد كه پرولترها ميبايست در مسأله برابرى از دهقاناناو جرأت نداردسو

هنگامى كه هنوز مرتد ،1905وانگهى كائوتسكى در سال (نابخردى اين جدايى را احساس ميكند 

از ).  انقالب دفاع ميكردپيروزىنشده بود روشن و صريح از اتحاد كارگران و دهقانان به مثابه شرط

ماسلف منشويك را نقل قول مينمايد كه مĤبانههاى رذيالنه ليبرالسوى ديگر كائوتسكى گفته

ثابت " نقطه نظر سوسياليسمبورژوايى را ازميكوشد تخيلى بودن و ارتجاعى بودن برابرى خرده

نقطه نظر انقالب بورژوا، ازانقالبى مبارزه خرده بورژوايى در راه برابرى، و جنبه مترقى و"كند

 .را مسكوت ميگذارددمكراتيك

اصرار متوجه باشيد كه كائوتسكى: كائوتسكى الى غيرالنهايه دچار آشفته فكرى ميگردد

) 1918در سال (كائوتسكى . استبورژوايىكه انقالب روس داراى خصلت) 1918در سال (دارد

خرده و همين كائوتسكى در رفرم! گذاشته نشودچارچوب پا فراتر خواستار آن است كه از اين

شدن به يعنى در امر نزديك(تهيدستاجاره دادن قطعه زمينهاى كوچك به دهقانانبورژوايى

 !!مشاهده مينمايد)بورژوايىبراى انقالب( "از سوسياليسمچيزهايى") برابرى
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 !حاال بيا و بفهم

ياست واقعى يك حزب معين عدم قابليتعالوه بر آن كائوتسكى در مورد بحساب آوردن س

بدون آنكه مينمايد،ماسلف منشويك را نقلاو عبارات .اى از خود نشان ميدهدفيليسترمĤبانه

، يعنى هنگامى كه اين حزب ضمن 1917منشويكها در سال حزبواقعىبه سياستمايل باشد

گواه (دفاع ميكرد ازش با مالكيناز رفرم ارضى ليبرالى و سعمال با ملّاكين و كادتها"ائتالف"

 .پى ببرد)ماسلف. بازداشت اعضاى كميته ارضى و اليحه قانونى س :آن

ماسلف درباره ارتجاعى و تخيلى بودن برابرى. كائوتسكى ملتفت نشده است كه عبارت پ

يعنى فريب (مالكين دهقانان باسازشخرده بورژوامĤبانه در واقعيت امر سياست منشويكى

پوشى مالكين به توسط دهقانان، پردهانقالبىرا، در مقابل سرنگونى) نان از طرف مالكيندهقا

 .مينمايد

 !"ماركسيست"عجبا به كائوتسكىِ 

سوسياليستى دمكراتيك را با انقالب- همانا بلشويكها بودند كه وجه تمايز انقالب بورژوا

. انتقال به انقالب دوم گشودنداول در را براىآنها با به پايان رساندن انقالب : دقيقا در نظر گرفتند

 .اين يگانه سياست انقالبى و ماركسيستى است

هنوز در هيچ جا و هيچ": نمك ليبرالى را تكرار ميكندهاى بىبيهوده كائوتسكى طعنه

 .)50ص ( "اندجمعى نپرداختهپا تحت نفوذ معتقدات تئوريك به توليد دستهزمانى دهقانان خرده
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 !ر هوشمندانه استبسيا

پاى يك كشور بزرگ تحت نفوذ دولت پرولترىدر هيچ جا و هيچ زمانى دهقانان خرده

 .اندنبوده

تهيدست پا كار را به مبارزه طبقاتى آشكار دهقاناندر هيچ جا و هيچ زمانى دهقانان خرده

ياسى، اقتصادى و تبليغاتى، سپشتيبانىدر شرايطعليه ثروتمندان نكشانده و اين مبارزه را،

دهقانان تهيدست و ثروتمندان جنگى قدرت دولتى پرولترى از تهيدستان، به جنگ داخلى بين

 .اندنرسانده

اين همه هاى دهقانانخرابى تودهدر هيچ جا و هيچ زمانى محتكرين و اغنيا به هنگام خانه

 .انداز جنگ ثروتمند نشده

اينكه ررات قديمى را نشخوار ميكند و ميترسد ازكائوتسكى مطلب كهنه شده را تكرار و مك

 .حتى فكر وظايف نوين ديكتاتورى پرولترى را به مخيله خود خطور دهد

و نبودكافىخوب كائوتسكى گرامى، اگر آمديم و دهقانان براى توليد كوچك ابزارشان

 آورند، آنوقت جمعى زمين ماشين فراهمدستهتا براى زراعتكمك كرددولت پرولترى به آنان

 هست؟"اعتقاد تئوريك"آيا اين 

چپ، آرهاىهاى ما و از آنجمله تمام اسناردنيك. به مسأله ملى كردن زمين ميپردازيم

ذيحق آنها از نظر تئوريك. منكر آنند كه اقدام عملى شده از طرف ما ملى كردن زمين است
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الغاى مالكيت دارى باقى هستيم، سرمايهتا آنجا كه ما در چارچوب توليد كااليى و. نيستند

ترجمان تمايل،  فقط"سوسياليزاسيون"كلمه . خصوصى بر زمين به معناى ملى كردن زمين است

 .دلخواه و آمادگى براى انتقال به سوسياليسم است

ولى روش ماركسيستها نسبت به ملى كردن زمين بايد چگونه باشد؟

عمدا - از آن هم بدتر-سأله تئوريك را مطرح نمايد و يا كائوتسكى در اينجا هم نميتواند م

مباحثات ديرين مسأله را مسكوت ميگذارد و حال آنكه از روى نشريات روسى پيداست كه او از

يعنى واگذارى (مونيسيپاليزاسيون هاى روسيه در مورد مسأله ملى كردن زمين،بين ماركسيست

 .تقسيم اراضى، با خبر استو) ار محلىامالك بزرگ در اختيار ارگانهاى خودمخت

قطعات ادعاى كائوتسكى مبنى بر اينكه واگذارى امالك بزرگ به دولت و اجاره آنها بصورت

استهزاء صِرف  را عملى ميسازد، در حكم"چيزهايى از سوسياليسم"زمين كوچك به دهقانان كم

. سوسياليسم يافت نميشود ازهم اكنون ما متذكر شديم كه در اين عمل اثرى. ماركسيسم است

هم كه به پايان خود رسيده باشد، اثرى دمكراتيك-بورژوااينجا از انقالب: ولى اين كافى نيست

در . اعتقاد كائوتسكى به منشويكها، بدبختى بزرگى را گريبانگير او نموده است .يافت نميشود

ما داراى جنبه بورژوايى است وكائوتسكى اصرار دارد كه انقالب : كار بجاى مضحكى كشيدنتيجه

مينمايد،اند متهمدر حالى كه بلشويكها را بخاطر اينكه به فكر حركت به سوى سوسياليسم افتاده

اين رفرم را بهبدون آنكه .يك رفرم ليبرالى را تحت عنوان سوسياليسم پيشنهاد ميكندخود

در نزد كائوتسكى نيز،  !برساندنظامات قرون وسطايىتصفيه كامل مناسبات زميندارى از كليه
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دمكراتيك، دفاع از بورژوازى -منشويكش، بجاى دفاع از انقالب پيگير بورژواهمانند مستشاران

 .آمده است، كه از انقالب بيم داردليبرال حاصل

ليبرال در واقع هم چرا تنها امالك بزرگ به تملك دولت درآيد نه تمام زمينها؟ بورژوازى

سهولت و حداكثر) يعنى حداقل پيگيرى در انقالب(ظ حداكثر نظامات كهنه بدين سان به حف

كه انقالب بورژوازى راديكال، يعنى آن بورژوازى. براى بازگشت به نظام سابق، نائل ميگردد

 .را اعالم ميداردملى كردن زمينبورژوايى را تا پايان خود ادامه ميدهد، شعار

 سال قبل اثر ماركسيستى20ر پيشين، يعنى تقريبا كائوتسكى كه در ازمنه بسيار بسيا

اين بسيار خوبى درباره مسأله ارضى به رشته تحرير در آورده است، نميتواند نداند كه ماركس

. استبورژوازىپيگيرنكته را خاطر نشان ساخته است كه ملى كردن زمين همانا شعار

هاى تئورى"توضيحات شگرف ماركس در ازكائوتسكى نميتواند از مباحثه ماركس با رود برتوس و 

دمكراتيك كلمه، با - زمين به معناى بورژوا، كه در آن اهميت انقالبى ملى كردن"ارزش اضافى

 .وضوح خاصى ثابت شده است، بيخبر باشد

ماسلف منشويك، كه كائوتسكى زهى بدون توفيق او را بعنوان مستشار خود انتخاب. پ

جمله و از آن(ه دهقانان روسيه بتوانند به ملى كردن تمام زمينها نموده است، منكر آن بود ك

 وى "بكر" اين نظريه ماسلف را ممكن بود تا حدودى با تئورى. تن در دهند) زمينهاى دهقانى

يا  ("قانون"قبول يعنى با نفى ربح مطلق و) كه گفته نقادان بورژواى ماركس را تكرار ميكند(

 . مرتبط دانست" حاصلخيرى زمينزوال") "فاكت"بقول ماسلف، 
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دهقانان  معلوم شد كه اكثريت عظيم دهقانان روسيه، خواه1905در واقع در همان انقالب 

اين 1917انقالب سال. آبشين و خواه دهقانان منفرد طرفدار ملى كردن تمام زمينها هستند

بلشويكها . نمودا عملىموضوع را تأييد كرد و پس از افتادن حكومت بدست پرولتاريا اين امر ر

دمكراتيك بر نيامدند - بورژوا از روى انقالب"جهش"نسبت به ماركسيسم وفادار ماندند و در صدد 

بلشويكها مقّدم بر ). متهم ميسازدعليرغم كائوتسكى كه بدون كوچكترين مدركى ما را به اين(

كه از همه به پرولتاريا نزديكتر دمكرات - بورژواهاىترين ايدئولوگترين و انقالبىهمه به راديكال

كردند تا آن چيزى را كه عمال ملى كردن زمين بود، بموقع آرهاى چپ كمكبودند، يعنى به اس

 يعنى از همان نخستين 1917 اكتبر سال 26بر زمين در روسيه از مالكيت خصوصى. اجرا گذارند

 .سوسياليستى، لغو گرديده استروز انقالب پرولترى،

شده دارى به حداكثر تكميلمل بنيادى نهاده شد كه از نقطه نظر تكامل سرمايهبا اين ع

عين حال يك و در) كائوتسكى بدون گسست از ماركس نميتواند اين موضوع را انكار نمايد(است، 

را دارد، از نقطه نظر نرمشحداكثرنظام ارضى ايجاد گرديد كه از لحاظ انتقال به سوسياليسم

از اين نقطه نظر  :فراتر از اين جايى ندارند كه برونديك، دهقانان انقالبى روسيهبورژوا دمكرات

باز هم( از ملى كردن زمين و برابرى در استفاده از زمين نيست و هيچ چيز "ترآلايده" هيچ چيز

و فقط بلشويكها و فقط درهمانا بلشويكها .نميتواند باشد از آن"ترراديكال") از همين نقطه نظر

كردند تا انقالب بورژوا دمكراتيك را واقعا به به دهقانان كمكپرولترىنتيجه پيروزى انقالب
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بود كه آنها براى تسهيل و تسريع انتقال به انقالب پايان خود برسانند و فقط با اين عمل

 .دادندسوسياليستى حداكثر كار را انجام

خوانند فكرى تصور ناپذيرى را بههاز اينجا ميتوان قضاوت نمود كه كائوتسكى چه آشفت

و در عين عرضه ميدارد، وقتى بلشويكها را به عدم درك خصلت بورژوايى انقالب متهم ميسازد

سكوت اختيار حال خود كار عدول از ماركسيسم را بجايى ميرساند كه درباره ملى كردن زمين

به مثابه يرا )  نقطه نظر بورژوايىاز(و رفرم ارضى و ليبرالى داراى حداقل جنبه انقالبىمينمايد

 !گر ميسازد جلوه"چيزهايى از سوسياليسم"

در ما در اينجا به سومين مسأله مطروحه در فوق رسيديم و آن اينكه ديكتاتورى پرولترى

كائوتسكى باز  .اى لزوم انتقال به زراعت اجتماعى زمين را در نظر گرفته استروسيه تا چه درجه

بلشويك را، كه در  يك"تزهاى"او تنها : تكب عملى بسيار شبيه به تقلب ميشودهم در اينجا مر

"تئوريسين"! قول مينمايدجمعى زمين صحبت ميشود، نقلآنها از وظيفه انتقال به زراعت دسته

 :برميĤورد كهما پس از نقل قولى يكى از اين تزها پيروزمندانه بانگ

كشاورزى  .شد، متأسفانه وظيفه عملى نميگرددف اينكه يك چيزى وظيفه ناميده رصه ب"

در هيچ جا هنوز. جمعى در روسيه عجالتا محكوم به آن است كه روى كاغذ باقى مانَددسته

جمعى دستهپا بر اساس معتقدات تئوريك به توليدو در هيچ زمانى دهقانان خرده

.)5ص ("اندنپرداخته
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مرحله يادى در نگارش كه كائوتسكى تا هنوز در هيچ جا و در هيچ زمانى يك چنين شي

حكومت شوروى قانون را نقل ميكند ولى راجع به"تزها"او . سقوط كرده، ديده نشده استآن

قدرت دولتى پرولترى كه  سخن ميگويد، ولى درباره"اعتقاد تئوريك"او از . سكوت اختيار مينمايد

تمام آنچه را كه كائوتسكى ! ميكندتيارها و هم كاالها را در دست دارد، سكوت اخهم كارخانه

وسائلى كه دولت پرولترى براى  راجع به"مسأله ارضى"رساله ي در 1899ماركسيست سال 

نوشته است، كائوتسكى مرتد سال پا به سوسياليسم در دست دارد،سوق تدريجى دهقانان خرده

 . به طاق نسيان سپرده است1918

ؤسسات كشاورزى شوروى كه مورد پشتيبانى دولت البته چند صد كمون كشاورزى و م

يعنى مؤسسات كشاورزى بزرگ كه به توسط شركتهاى كارگرى به حساب دولت اداره (است

 "نظر انتقادى"ولى مگر سكوت كائوتسكى را در مورد اين فاكت ميتوان . بسيار كم است-)ميشود

ناميد؟

بپايان ر روسيه انجام يافته است، امرملى كردن زمين، كه به توسط ديكتاتورى پرولترى د

صورتى كه پيروزى  حتى در-دمكراتيك را به حداكثر تأمين نموده است، -رساندن انقالب بورژوا

رساله چنين موردى را در من(ضد انقالب كار را از ملى كردن به عقب يعنى به تقسيم بازگرداند 

خاصى مورد تحليل قرار داده  در مبحث1905 مربوط به برنامه ارضى ماركسيستها در انقالب ي

دولت پرولترى داده است تا زراعت را به عالوه بر آن ملى كردن زمين حداكثر امكان را به). بودم

 . سوسياليسم انتقال دهدمرحله ي
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خود كائوتسكى از لحاظ تئوريك آش در هم جوش تصور ناپذيرى را بخورد ما داده و: نتيجه

كشيده است و از لحاظ پراتيك هم به چاكرى آستان بورژوازى وبكلى از ماركسيسم دست 

 !انصافا كه انتقاد خوبى از آب در آمده است. رفرميسم وى كمر بسته است

٭ ٭ ٭

 : صنايع را با استدالل عالى زيرين شروع مينمايد"تحليل اقتصادى"كائوتسكى 

ر اين اساس توليدآيا نميتوان ب. دارى وجود دارددر روسيه صنايع بزرگ سرمايه

چنين فكرى ممكن بود، هرآينه سوسياليسم عبارت از آن بود "سوسياليستى را بنا نهاد؟ 

از  :اللفظىبعبارت تحت ("كارگران هر فابريك و معدن آنها با به تملّك خود در ميĤوردندكه

ص (ند مينمودامور اقتصاد هر يك از فابريكها را بطور جداگانه اداره"، )آن خود ميكردند

52.(

:  كائوتسكى به اين مطلب ميافزايد كه

 اوت لنين را 2اين سطور را مينگارم از مسكو نطق مورخ  اوت، كه5درست همين امروز "

كارگران فابريكها را محكم در ": همين اطالع گفته استاطالع ميدهند كه در آن، طبق

شعار فابريك به . "ند كردرا به مالكين مسترد نخواهدست خود دارند و دهقانان زمين

-شعار سوسيال دمكراتيك نبوده، بلكه شعار آناركوكارگران، زمين به دهقانان، تاكنون

 .)53-52ص  ("سنديكاليستى بود
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احترام ما اين استدالل را تماما نقل قول كرديم تا كارگران روسيه، كه سابقا به كائوتسكى

العين به رأىهاى اين فرارى بجانب بورژوازى راميگذاشتند و به حق هم ميگذاشتند، خود شيوه

 .ببينند

روسيه  اوت، هنگامى كه يك پشته فرمان درباره ملى كردن فابريكها در5: خوب فكر كنيد

به همهبلكه نكرده بودند،"از آن خود"صادر شده بود و ضمنا كارگران حتى يك فابريك را هم 

تفسير آشكارا شيادانه يك عبارت از  كائوتسكى با اوت5تملك جمهورى درميĤمد، در اين روز 

ميكند كه گويا در روسيه فابريكها به كارگران نطق من، به خوانندگان آلمانى اين انديشه تلقين

از اين موضوع طى دهها سطر مرتبا مكررات را تكرار و كائوتسكى پس! جداگانه واگذار ميشود

 !به كارگران دادتك تك ميكند كه آرى فابريكها را نميشود

است داران اجير شدهاين انتقاد نبوده، بلكه شيوه چاكر بورژوازى است كه از طرف سرمايه

 .تا انقالب كارگرى را مورد افترا و بهتان قرار دهد

به ها و ياكائوتسكى مكرر در مكرر مينويسد كه فابريكها را بايد به دولت يا به آبشين

 :م اضافه ميكند كهشركتهاى مصرف داد، و سرانجا

اين  !!اكنون... "اندهمين راه است كه اكنون در روسيه در صدد گام نهادن در آن برآمده"

ساير دوستان يعنى چه؟ در ماه اوت؟ مگر كائوتسكى نميتوانست به اشتين و اكسلرود خود يا به

جمه كنند؟تربورژوازى روس سفارش دهد تا الاقل يك فرمان مربوط به فابريكها را برايش
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جمهورى شوروى به اين جانب. اند، هنوز معلوم نيستاينكه در اين كار چقدر جلو رفته" ...

در تيرگى و ابهام هر حال براى ما به حداكثر جالب توجه است، ولى اين جانب هنوز تماما

جهت هم كائوتسكىبه همين... ("در تعداد فرمانها كم و كسرى نيست. باقى مانده است

ولى آنچه كم و كسر "، !)پنهان ميداردآنها را ناديده ميانگارد يا از خوانندگان خودنمضمو

توليد سوسياليستى بدون آمار همه  .دارد اطالعات موثق راجع به عمل اين فرامين است

دهد، ممكن نيست، چنين آمارى را جانبه، مفصل و موثقى كه سريعا همه چيز را اطالع

كه ما درباره عمليات اقتصادى آنچه. وانسته است بوجود آوردجمهورى شوروى تاكنون نت

. مورد هيچگونه وارسى قرار گيردالعاده ضد و نقيض است و نميتواندآن اطالع داريم، فوق

آزادى مطبوعات و بيان وجود . استاين نيز يكى از نتايج ديكتاتورى و اختناق دمكراسى

.)53ص (" ...ندارد

وجود هاداران و دوتفيست سرمايه"آزاد"اگر مطبوعات ! وشته ميشودآرى تاريخ بدين سان ن

... دريافت ميكردداشت كائوتسكى اطالعات مربوط به فابريكهايى كه به كارگران واگذار شده است،

كائوتسكى با هيچ يك از  ! مافوق طبقاتى خيلى فرهمند است"دانشمند جدى"حقيقتا كه اين 

به جمهورى واگذار ميگردد و اداره امور آنها فقطن است كه فابريكهافاكتهاى بيشمارى كه گواه آ

شوروى، يعنى شوراى عالى اقتصاد ملى است كه اكثر شركت كنندگان در دست ارگان حكومت

اند، تماس هم هاى كارگرى انتخاب شدهميدهند كه از طرف اتحاديهآن را كارگرانى تشكيل
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مدام از يك چيز دم ميزند و آن 1اجت آدم توى غالفبا سرسختى و سماو. نميخواهد بگيرد

بدون ديكتاتورى با آمار خوب به من آميز، بدون جنگ داخلى،بياييد يك دمكراسى صلح: اينكه

است و بهترين آمارشناسان روسيه را هم ى شوروى مؤسسه آمار تأسيس كردهجمهور(ارائه بدهيد 

در ). آل بدست آوردبسرعت نميتوان آمار ايدهتماما به آن جلب كرده است، ولى بديهى است كه

 اين است آنچه - مبارزه خشماگين، بدون اِعمال قهر انقالب بدون انقالب، بدون: يك سخن

ماند كه كسى خواستار اعتصاباتى باشد بدون حرارت رست بداناين د. كائوتسكى طلب ميكند

 را با منصبدار ليبرال متعارفى معين "سوسياليستى"چنين فرق يك. پرشور كارگران و كارفرمايان

 !كنيد

 يعنى با مسكوت گذاردن عمدى و"مدارك واقعى"كائوتسكى با اتكاء به يك چنين 

 :"نتيجه ميگيرد"ينطور اعتنايى كامل به فاكتهاى بيشمار ابى

لحاظ اين مطلب مورد ترديد است كه آيا پرولتارياى روسيه در جمهورى شوروى از"

دستاوردهاى عملى و واقعى، نه اينكه فرامين، بيش از آن چيزى عايدش شده است كه

ممكن بود در مجلس مؤسسان يعنى در جايى عايدش گردد كه اكثريت آن را هم، عينا 

.)58ص ("ها، منتها با رنگ ديگرى، تشكيل ميدادند همان سوسياليستشوراها،مانند

منظور از اين.  است"آدم توى غالف"نام خود اين داستان نيز . استچخفقهرمان يكى از داستانهاى"آدم توى غالف": 1

.اصطالح، عاميان محدود فكرى هستند كه از هر گونه نوآورى و ابتكار در هراسند
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كلمات آيا براستى اين شاهكار نيست؟ ما به ستايشگران كائوتسكى توصيه ميكنيم كه اين

ارزيابى قصار را با وسعت بيشترى در بين كارگران روسيه پخش نمايند، زيرا كائوتسكى براى

كرنسكى هم رفقاى كارگر،. ن نمتيوانست بدست بدهدسقوط سياسى خود مدركى بهتر از اي

آرهاى راست كه اسكائوتسكىِ مورخ به لقب و عنوانى! "رنگ ديگر" بود، منتها با "سوسياليست"

درباره فاكتهايى حاكى از اينكه كائوتسكىِ مورخ.  قناعت ميورزد"انداز آن خود كرده"و منشويكها 

امپرياليستى و غارتگرى بورژوازى ان كرنسكى از سياستآرهاى راست در دورمنشويكها و اس

اين باره كه در مجلس مؤسسان اكثريت اى هم نميخواهد بشنود و درپشتيبانى ميكردند، كلمه

بورژوايى افتاد بود، محجوبانه سكوت اختيار دست همين قهرمانان جنگ امپرياليستى و ديكتاتورى

 ...! ميگذارد"صادىاقتتحليل"آنوقت اسم اين را . مينمايد

 :"تحليل اقتصادى"در خاتمه يك نمونه ديگر از 

توسعه دهد،  ماه موجوديت خود، بجاى آنكه رفاه همگانى را9جمهورى شوروى پس از " ...

.)41ص("مجبور شده است توضيح دهد كه احتياج همگانى از كجا منشاء ميگيرد

روسيه همه خدمتگذاران بورژوازى در. انددهها ما را با اين قبيل استدالالت مأنوس كركادت

 آرى پس از -بدهيد  ماه به ما رفاه همگانى9بياييد ديگر پس از : بدين سان استدالل مينمايند

خارجى به خرابكارى و جنگ خانمانسوز چهار ساله و در عين حال كمك همه جانبه سرمايه

عمالبورژواهاى ضد انقالبىوحقيقتا كه بين كائوتسكى . شورشهاى بورژوازى در روسيه

به عوض "با سخنان چرب و نرمى، كه . استكوچكترين فرق و اندك تفاوتى باقى نمانده
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ها و ها و دوتفىميگردد كه كورنيلفى جا زده ميشود، همان چيزهايى تكرار"سوسياليسم

 .رنگاميزى ميگويندها در روسيه با خشونت و بدون چم و خم وكراسنفى

٭ ٭ ٭

شب بين نهم و دهم از آلمان اخبارى.  نوشته شده بود1918 نوامبر سال 9ور پيشين سط

اى، كه كرانهواصل گرديد حاكى از آغاز انقالب پيروزمندانه ابتدا در كيل و ساير شهرهاى شمالى و

سپس در برلين كه حكومت در آنجا بدست شوراهاى نمايندگان كارگران و سربازان افتاده است و

 .ا نيز حكومت بدست شوراها افتاده استدر آنج

 مربوط به كائوتسكى و انقالب پرولترىرساله ياى كه من ميبايست براى بدين سان خاتمه

 .بنويسم زائد ميگردد

1918نوامبر سال 10لنين
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1ضميمه 

1تزهاى مربوط به مجلس مؤسسان

دمكراسى انقالبى، كامال دعوت مجلس مؤسسان در برنامه سوسيال خواست مربوط به-1

در جمهورى بورژوايى مجلس مؤسسان عاليترين شكل دمكراتيسم است مشروع بود، به سبب آنكه

جمهورى امپرياليستى تحت رياست كرنسكى، هنگام تشكيل پارلمان، بوسيله و نيز به سبب آنكه

 .اصول دمكراسى براى جعل در انتخابات تدارك ميديديك سلسله نقض

ل دمكراسى انقالبى، در همان حالى كه خواستار تشكيل مجلس مؤسسان بود، ازسوسيا-2

 بكرّات خاطر نشان ميساخت كه جمهورى شوراها نسبت به جمهورى1917همان آغاز انقالب 

 .معمولى بورژوازى داراى مجلس مؤسسان شكل عاليترى از دمكراتيسم است

 و دهقانان، براى انتقال از نظامجمهورى شوراهاى نمايندگان كارگران، سربازان-3

عاليتر بورژوازى به نظام سوسياليستى و نيز براى ديكتاتورى پرولتاريا، نه تنها شكلى از نوع

تارك آن نسبت به جمهورى معمولى بورژوازى كه مجلس مؤسسان بر(مؤسسات دمكراتيك است 

دردترين نحوى تأمين بىيسم را به، بلكه يگانه شكلى است كه ميتواند انتقال به سوسيال)قرار دارد

 .نمايد

).مترجم . (416-411. لنين، ترجمه ي فارسي ، چاپ مسكو ، ص» آثار منتخبه « ل جلد دوم  رجوع شود به قسمت او:  1
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1917در انقالب ما، دعوت مجلس مؤسسان از روى فهرستى كه در نيمه اكتبر سال -4

زحمتكش هاىعرضه شده است، در شرايطى انجام مييابد كه امكان نميدهد مردم بطور اعم و توده

 .دارندز صحيحى ابرازبطور اخص اراده خود را بوسيله انتخابات اين مجلس مؤسسان بطر

 سيستم تناسبدار انتخابات فقط زمانى ترجمان حقيقى اراده مردم است كهاوالً-5

منعكس بندى واقعى مردم به آن گروههاى حزبى كه در اين فهرستهافهرستهاى حزبى با تقسيم

بر بيش از همه اكتو اما در اينجا، چنانچه ميدانيم، حزبى كه از ماه مه تا. شده است، تطبيق نمايد

رولوسيونرها، در نيمه -سوسياليستدر بين مردم و بويژه در بين دهقانان هوادار داشت يعنى حزب

مؤسسان داد، ولى اين حزب پس از  فهرستهاى واحدى براى انتخاب مجلس1917اكتبر سال 

 .شود، منشعب گرديدانتخابات مجلس مؤسسان و قبل از اينكه اين مجلس دعوت

المجموع با تركيبت حتى از نظر صورى هم اراده انتخاب كنندگان من حيثبه اين جه

 .انتخاب شدگان به مجلس مؤسسان مطابقتى ندارد و نميتواند داشته باشد

يك  علت ديگر و مهمتر عدم مطابقت بين اراده مردم و بويژه طبقات زحمتكش ازثانياً-6

نداشته ر، علتى كه جنبه صورى يا قضايىطرف و تركيب نمايندگان مجلس مؤسسان از طرف ديگ

مؤسسان اقتصادى و طبقاتى دارد، اين نكته است كه انتخابات مجلس-بلكه جنبه اجتماعى

انقالب هنگامى صورت گرفت كه اكثريت قاطع مردم هنوز نميتوانستند تمام دامنه و اهميت

ارائه فهرستهاى نى پس از، يع1917 اكتبر 25دهقانى اكتبر را كه از -شوروى، انقالب پرولترى

 .نامزدهاى نمايندگى مجلس مؤسسان، آغاز گرديده است، دريابند
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انقالب اكتبر كه قدرت حاكمه را براى شوراها متصرف گرديده است، با بيرون كشيدن-7

سيادت سياسى از چنگ بورژوازى و سپردنش بدست پرولتاريا و دهقانان تهيدست در برابر

 .والى تكامل خود را ميگذراندديدگان ما مراحل مت

 اكتبر در پايتخت آغاز گرديد، و اين هنگامى بود كه25-24اين انقالب با پيروزى -8

لحاظ  اين پيشاهنگ پرولتاريا و از-دومين كنگره كشورى نمايندگان كارگران و سربازان روسيه 

مسند قدرت  حزب را بر تفوق را به حزب بلشويكها داد و اين-سياسى مؤثرترين بخش دهقانان 

 .نشاند

انقالب سپس در جريان ماههاى نوامبر و دسامبر تمام توده ارتش و دهقانان را فرا-9

گرفت و قبل از هر چيز بصورت بركنار نمودن و تجديد انتخابات سازمانهاى بااليى قديمى

نمايندگان  كشورىهاى ايالتى دهقانى، كميته اجرائيه مركزى، شوراىهاى ارتشى، كميتهكميته)

مرحله سازشكارانه انقالب و متظاهر گرديد كه مبين دوره سپرى شده يا) دهقانان روسيه و غيره

ناگزير ميبايست در زير فشار  پرولترى و به همين جهت هممرحله ي بورژوايى آن بودند نه ي

.هاى عميقتر و وسيعتر مردم صحنه را ترك گويندتوده

هاى استثمار شوند براى ايجاد مجدد ارگانهاى رهبرى تودهاين جنبش نيرومند-10

آهن راه است، بپايان نرسيده و كنگره ناتمام1917سازمانهاى خود هنوز هم كه نيمه دسامبر سال 

 .يكى از مراحل آن است
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بنابراين گروهبندى نيروهاى طبقاتى روسيه ضمن مبارزه طبقاتى آنان، طى ماههاى-11

فهرستهاى  عمال و از لحاظ اصولى غير از آن است كه ممكن بود در1917 سال نوامبر و دسامبر

 . متظاهر گردد1917حزبى نامزدهاى نمايندگان مجلس مؤسسان نيمه اكتبر سال 

در اى هم در فنالند و روسيه سفيد و همچنينو تا اندازه(حوادث اخير در اوكرائين -12

ناسيوناليسم روهاى طبقاتى است كه در پروسه مبارزه بينايضا دالّ بر گروهبندى جديد ني) قفقاز

اوكرائين، مجلس فنالند و غيره از يك طرف و قدرت حاكمه شوروى يا انقالب1بورژوازى راداى

 .ر يك از اين جمهوريهاى ملى از طرف ديگر، بوجود ميĤيددهقانى ه-پرولترى

كالدينى بر ضد مقامات شوروى و- باالخره، جنگ داخلى با شورش ضد انقالبى كادتى-13

هرگونه بر ضد حكومت كارگرى و دهقانى آغاز شده است، مبارزه طبقاتى را حدت قطعى داده و

روسيه و در وهله اول ائلى كه تاريخ در برابر مللامكانى را براى حل شكالً دمكراتيك حادترين مس

 .برده است كارگر و دهقانان اين كشور قرار داده از بينطبقه يدر برابر 

كه بصورت جنبش(فقط غلبه كامل كارگران و دهقانان بر قيام بورژوازى و مالكين -14

قادر انقالب دارانام بردهامان اين قيو فقط سركوب جنگى بى) گر شده استكالدينى جلوه-كادتى

در جريان انقالب منجر سير حوادث و تكامل مبارزه طبقاتى. دهقانى را عمال تأمين نمايد-پرولترى

-فتوحات انقالب كارگرى، شعارى كه"تمام قدرت بدست مجلس مؤسسان"به آن شد كه شعار 

ان كارگران و نمايندگدهقانى يا حكومت شوروى و تصميم دومين كنگره كشورى شوراهاى

طى ) روسيه سفيد(اوكرائين و بالروسى هاى بورژوازى در نام ارگانهاى مركزى سازمانهاى ضد انقالبى ناسيوناليست–رادا : 1

.ت. هـ–1919 تا 1917سالهاى 
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غيره را بحساب نميĤورد، سربازان روسيه و دومين كنگره كشورى نمايندگان دهقانان روسيه و

براى تمام مردم واضح ميشود كه . گرددها و دستياران آنان بدلعمال به شعار كادتها و كالدينى

 نيز واضح ميشود برداشتن حكومت شوروى است، والواقع مبارزه در راه از ميانمعنى اين شعار فى

اختالف نظر داشته باشد، ناچار به مرگ سياسى كه هرآينه مجلس مؤسسان با حكومت شوروى

 .محكوم خواهد بود

راه مبارزه واقعا انقالبى در. از جمله مسائل بسيار حاد زندگى مردم مسأله صلح است-15

ثمرات ن پيروزى نخستين اكتبر آغاز گرديد و اي25صلح در روسيه فقط پس از پيروزى انقالب 

مذاكرات علنى درباره خود را بصورت انتشار قراردادهاى سرّى، انعقاد قرارداد متاركه جنگ و شروع

 .طلبى و غرامات، ببار آورده استصلح همگانى بدون الحاق

مبارزه اند سياستهاى وسيع مردم فقط اكنون عمال بطور كامل و آشكارا امكان يافتهتوده

 .در راه صلح را مشاهده نمايند و نتايج آن را بررسى كنندانقالبى 

 .هاى مردم از اين امكان محروم بودندهنگام انتخابات مجلس مؤسسان توده

روشن است كه از اين جانب قضيه نيز موضوع عدم مطابقت ميان تركيب منتخبين مجلس

 .ير استمؤسسان و اراده واقعى مردم در مورد مسأله خاتمه جنگ امرى ناگز

از مجموع نكات مذكور اين نتيجه بدست ميĤيد كه مجلس مؤسسانى كه به موجب- 16

بورژوازى دهقانى و در شرايط سلطه-فهرستهاى احزابى فراخوانده شود، كه قبل از انقالب پرولترى
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 اكتبر به 25در اند، ناچار با اراده و منافع طبقات زحمتكش و استثمار شونده، كهوجود داشته

است كه منافع اين طبيعى. اند، تصادم مييابدانقالب سوسياليستى عليه بورژوازى دست زده

صورى، بعلت اين كه انقالب مافوق حقوق صورى مجلس مؤسسان قرار دارد، حتى اگر اين حقوق

موقع منظور نشده در قانون مجلس مؤسسان حق تجديد انتخاب نمايندگان براى مردم در هر

 .نميشددار است، لطمه

هر گونه تشبث، مستقيم يا غير مستقيم، بمنظور اينكه مجلس مؤسسان از جنبه-17

جنگ صورى قضايى، در قالب دمكراسى عادى بورژوازى و بدون در نظر گرفتن مبارزه طبقاتى و

حذر داشتن بر. داخلى نگريسته شود خيانت به راه پرولتاريا و پيوستن به نظريه بورژوازى است

در ارزيابى قيام هر كس از اين اشتباهى كه معدودى از سران بلشويسم، بعلت عدم توانايىهمه و 

سوسيال دمكراسى انقالبى اكتبر و وظايف ديكتاتورى پرولتاريا بدان دچار ميشوند، وظيفه بالشرط

 .است

يگانه شانس براى حل بدون درد بحرانى كه در نتيجه عدم مطابقت انتخابات مجلس-18

است، ن با اراده مردم و همچنين با منافع طبقات زحمتكش و استثمار شونده بوجود آمدهمؤسسا

مردم عبارت است از اجراى هر چه وسيعتر حق تجديد انتخابات اعضاى مجلس مؤسسان از طرف

اين تجديد و پيوستن خود مجلس مؤسسان به قانون صادره از طرف كميته اجرائيه مركزى درباره

سياست آن در مورد انقالب شوروى و. الم بالقيد و شرط شناسايى حكومت شوروىانتخابات و اع
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مجلس مؤسسان مسأله صلح، زمين و كنترل كارگرى از طرف مجلس مؤسسان و پيوستن قطعى

 .كالدينى-به قرارگاه مخالفين ضد انقالب كادتى

ت فقط ازدر غير اين شرايط، بحرانى كه بمناسبت مجلس مؤسسان بوجود آمده اس-19

و طريق انقالب حل خواهد شد يعنى از طريق اقدامات انقالبى بينهايت مجدانه، سريع، محكم

را در كالدينى، اعم از اينكه اين ضد انقالب خود-قطعى حكومت شوروى عليه ضد انقالب كادتى

ى گونه تالشهر. مستور ساخته باشد) ولو عضويت مجلس مؤسسان(اى زير هر شعار و يا مؤسسه

 .خواهد بودبراى بستن دست حكومت شوروى در اين مبارزه بمنزله همدستى با ضد انقالب

1917دسامبر سال ) 25 (12تاريخ نگارش 

1917دسامبر سال) 26 (13تاريخ انتشار 

.213 شماره "پروادا"در روزنامه 
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2ضميمه 

 دولت يبارهكتاب جديد واندروِلد در

Vandervelde كائوتسكى موفق شدم با كتاب واندرولدخواندن كتابمن تنها پس از

بى اختيار اين فكر در انسان پيدا  .آشنا گردم) 1918پاريس  ("سوسياليسم بر ضد دولت"بنام 

-1889(كائوتسكى رهبر مسلكى انترناسيونال دوم  . با هم مقابله نمايدميشود كه اين دو كتاب را

هر دوى . المللى استرئيس بوروى سوسياليستى بينو واندرولد نماينده رسمى آن يعنى) 1914

نگاران  و با زرنگى روزنامه"ماهرانه"دوم هستند و هر دو آنها معرّف ورشكستگى كامل انترناسيول

خود و پيوستن به بورژوازى را به كمك الفاظ ماركسيستى و شكستمجرّب اين ورشكستگى 

وضوح خاصى معرّف نكات تيپيك اپورتونيسم آلمانى، اين اپورتونيسم يكى با. پوشى مينمايندپرده

بافى است كه با حذف هر آنچه در ماركسيسم براى بورژوازى تئورىوزن ولَخت و سنگين

ديگرى براى نوع التين اپورتونيسم . ماركسيسم جعل مينمايدناهنجارى در ناپذيرفتنى است بطور

يعنى كشورهاى واقع در (معينى ميتوان گفت براى نوع مخصوص اروپاى باخترى  تا حدود-حاكم 

اين اپورتونيسم داراى نرمش بيشتر و لَختى كمتر است و با.  جنبه تيپيك دارد-) آلمانباختر

 .در ماركسيسم جعل مينمايدظرافت بيشترى به همان وسيله اصلى 

هر دوى آنها، هم آموزش ماركس را درباره دولت و هم آموزش او را درباره ديكتاتورى

كائوتسكى روى پرولتاريا از بيخ و بن تحريف مينمايند و ضمنا واندروالد بيشتر روى مسأله اول و
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ناپذير اين دو مسأله ستگسهر دوى آنها بر روى ارتباط بسيار نزديك و. مسأله دوم مكث ميكند

كردار مرتدانى هستند كه تمام همشان هر دو در گفتار انقالبى و ماركسيست و در. سايه مياندازند

هاى هيچيك از آنها كوچكترين اثرى هم از آن در گفته .از انقالب استطفره رفتنمصروف

ار را از كاريكاتور ماركس و انگلس است و سوسياليسم در كردچيزى كه جان كالم تمام آثار

با وظايف رفرم، روشنتمايزشميسازد، يعنى روشن ساختن وظايف انقالب وبورژوايى آن متمايز

محوساختن تاكتيك انقالبى و تمايزش با تاكتيك رفرميستى، روشن ساختن نقش پرولتاريا در

ورژوازى در بخش كه با ب "معظم"سيستم يا نظام بردگى مزدى و تمايزش با نقش پرولتارياى دول 

 .وجود ندارد-ناچيزى از مافوق سود و مافوق غنائم امپرياليستى وى سهيم است،

اينجا ترين استدالالت واندرولد را دربراى اثبات صحت اين قضاوت چند استدالل از اساسى

 .نقل مينماييم

و مينمايدواندرولد هم نظير كائوتسكى با سعى وافى و كافى از ماركس و انگلس نقل قول 

آنچه را كه بجزنظير كائوتسكى هر چه را خواسته باشيد از ماركس و انگلس نقل قول مينمايد،

درباره اينكه پرولتاريا . رفرميست متمايز ميسازدبراى بورژوازى ناپذيرفتنى است و انقالبى را از

اكنون در چارچوب بخواهيد نقل قول ميكنند، زيرا اين امر هم قدرت سياسى را بكف آورد، هر چه

موقع اجرا گذارده شده است، ولى در اين باره كه ماركس و انگلس پس از  پارلمانى عمال بهصرفاً

اى كهنه شده بود تكميل نمايند ازهرا كه تا اند"كمونيستمانيفست"دانستندتجربه كمون الزم

اى را بطور  كارگر نميتواند ماشين دولتى حاضر و آمادهطبقه يسازند كه و اين حقيقت را روشن
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واندرولد هم مانند !در هم شكند، يك كلمه هم دم نميزنندو بايد آن راساده تصاحب كند

پرولترى را كه از همه انقالبهتجرباى ازكائوتسكى، گويى با قرار قبلى، درست همان نكته

رفرمهاى بورژوازى متمايز ميسازد تر است و درست همان چيزى را كه انقالب پرولترى را ازاساسى

 .كامال به طاق نسيان ميسپارد

آن واندرولد هم نظير كائوتسكى به آن جهت از ديكتاتورى پرولتاريا سخن ميگويد كه از

واندرولد همين  .بوسيله يك سلسله جعليات ناهنجار انجام دادكائوتسكى اين عمل را . طفره رود

بكف "است و در آن از او در پاراگراف مخصوصى كه پاراگراف چهارم. عمل را ظريفتر انجام ميدهد

ديكتاتورى كلكتيو "را به مسأله  "ب"  صحبت ميشود، بند"آوردن قدرت سياسى بتوسط پرولتاريا

درست : تكرار ميكنم كه ("نقل قول مينمايد"ماركس و انگلس  اختصاص ميدهد و از"پرولتاريا

دمكراتيك -نكته يعنى به در هم شكستن ماشين كهنه دولتى بورژواآن چيزى را كه به مهمترين

 :و چنين نتيجه ميگيرد (مربوط است، حذف ميكند

در محافل سوسياليستى انقالب اجتماعى را معموال بدين سان در نظر خود مجسم" ...

كمون جديدى كه اين بار نه فقط در يك نقطه، بلكه در تمام مراكز عمده جهان: ميسازند

.دارى پيروزمند استسرمايه

اى است كه در اين هنگامى كه ديگر مشهود ميگردداين يك فرضيه است؛ ولى فرضيه

دوران پس از جنگ در بسيارى از كشورها ناظر تضادهاى طبقاتى ناشنوده و تشنجات 

 .اجتماعى خواهد بود، هيچ چيز تصور ناپذيرى در آن وجود نداردشديد
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 و بطريق اولى براى دشواريهاى انقالب-فقط اگر بخواهيم براى ناكامى كمون پاريس 

استفاده از  دليلى ذكر نماييم، اين دليل همانا اين است كه مادام كه پرولتاريا براى-روسيه 

حاضر ن است بدست وى افتد خود را به حد كافىقدرتى كه به حكم اوضاع و احوال ممك

).73ص  ("دارى محال استنكرده است، خاتمه دادن به نظام سرمايه

 !بيش از اين در ماهيت امر چيز ديگرى گفته نشده است

بيانيه بال را  اينها1912در سال ! آرى اينها هستند پيشوايان و نمايندگان انترناسيونال دوم

گرفت، با انقالب  در1914ر آن آشكارا از رابطه همان جنگى كه در سال امضاء ميكنند كه د

ولى هنگامى كه جنگ در  .ميكنندتهديد هم با اين انقالبمستقيماًپرولترى سخن ميگويند و 

ها و واندرولدها شروع به طفره رفتن از انقالب كائوتسكىگرفت و وضع انقالبى بوجود آمد، اين

! اى است كه تصور ناپذير نميباشدكه؛ انقالب تراز كمون فقط فرضيهييدمالحظه ميفرما. نمودند

 .استدالل كائوتسكى درباره نقش احتمالى شوراها در اروپا استاين كامال همانند

كمون جديد اى كه بيشك اكنون موافقت دارد كهتحصيل كردههر ليبرالولى آخر

بدين سان استدالل را در پيش دارند و غيره و شوراها ايفاى نقش بزرگى "تصور ناپذير نيست"

بعنوان يك تئوريسين بويژه اهميتوجه تمايز انقالبى پرولتر با ليبرال در اين است كه وى. ميكند

واندرولد در مورد تمامى آنچه كه ماركس . تحليل قرار ميدهدنوين كمون و شوراها را مورددولتى

سكوت اختيار اندمبحث به تفصيل بيان داشتهكمون، در اين و انگلس، ضمن تحليل تجربه

 .مينمايند
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يك نفر ماركسيست بعنوان پراتيسين، بعنوان سياستمدار ميبايست روشن سازد كه فقط

: ازخائنين نسبت به سوسياليسم ممكن است اكنون از وظيفه زيرين كناره جويند كه عبارت است

، توضيح )تراز ثالث از تراز شوراها يا مثال از يكاز تراز كمون،(روشن ساختن لزوم انقالب پرولترى 

پندارهاى خرافى خرده بورژوايى بر ضد ها، ردلزوم آماده شدن براى آن، تبليغ انقالب در بين توده

اى را انجام نميدهند، زيرا آنها هيچيك چنين وظيفهنه كائوتسكى و نه واندرولد. انقالب و غيره

هستند كه ميخواهند شهرت سوسياليست و ماركسيست يسمهمانا خائنينى نسبت به سوسيال

 .بودن خود را در بين كارگران حفظ كنند

 .طرح تئوريك مسأله را در نظر گيريد

دولت حتى در جمهورى دمكراتيك هم چيزى نيست جز ماشين سركوب يك طبقه به 

ولى... افق است، ولىكائوتسكى اين حقيقت را ميداند، قبول دارد و با آن مو. ديگرطبقه يتوسط 

پرولترى، ترين مسأله را مسكوت ميگذارد و آن اينكه پرولتاريا، پس از بدست آوردن دولتاساسى

 .اى را، چرا و با چه وسايلى، بايد سركوب نمايدچه طبقه

نقل واندرولد اين حكم اساسى ماركسيسم را ميداند، قبول دارد، با آن موافق است و آن را

براى حضرات ) "نامطبوع"اى درباره موضوع كلمه... ، ولى) كتاب خودش72 صفحه از(قول ميكند 

 !!نميزنددمدر هم شكستن مقاومت استثمارگران (دارانسرمايه

ارتداد  . را كامال مسكوت گذارده است"نامطبوع"واندرولد هم نظير كائوتسكى اين موضوع 

 .آنها در همين است
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ر قسمت تعويض ديالكتيك با اكلكتيسيسم استاد بزرگىواندرولد هم نظير كائوتسكى د

دولت از يكسو براى براى. از يك سو نميتوان اقرار نكرد و از سوى ديگر بايد معترف شد. است

اى است، دانشمندانه اثر-رجوع شود به فرهنگ ليتره، ( را قائل شد "مجموعه ملل"ميتوان مفهوم 

دولت ميتوان مفهوم ، از سوى ديگر براى)ولد كتاب واندر87 صفحه - جاى حرف ندارد، 

).همانجا. ( را قائل گرديد"حكومت"

يك سلسله نقل رديفدرمĤبانه را با نظر تأييد و تصديقواندرولد اين مبتذالت دانشمند

 .قول از ماركس استنساخ ميكند

به. د با مفهوم معمولى آن فرق دار"دولت"مفهوم ماركسيستى كلمه : واندرولد مينويسد

دولت طبق نظر ماركس و انگلس، دولت به".  روى دهد"سوء تفاهمى"اين جهت ممكن است 

 intérêts مفهوم وسيع كلمه، دولت بعنوان ارگان اداره كننده و نماينده منافع عمومى جامعه

généraux de la société اتوريته، نيست، بلكه دولت صاحب قدرت، دولت به معناى ارگان

).واندرولد كتاب86-85ص  (" ديگر استطبقه يآلت سلطه يك طبقه بر اىدولت به معن

احكام"... ماركس و انگلس فقط به مفهوم دوم است كه از نابودى دولت سخن ميگويند

كه مبتنى داران،بين دولت سرمايه. بيش از حد مطلق خطر آن را دارد كه غير دقيق از كار درآيد

تعقيب  است و دولت پرولترى كه هدف نابودى طبقات را منحصر بفردطبقه يبر سلطه يك 

).156ص  ("ميكند مراحل انتقالى بسيارى وجود دارد
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امر با  واندرولد كه فقط اندكى با شيوه كائوتسكى فرق دارد ولى در ماهيت"شيوه"اين هم 

رانها را معناى بحديالكتيك حقايق مطلق را نفى ميكند و متغير بودن تضادها و. آن همانند است

نيست تا به اين وسيله  "بيش از حد مطلق"اكلكتيسيست خواهان احكام . در تاريخ توضيح ميدهد

جا  "مراحل انتقالى" تعويض انقالب بابتواند اميال خرده بورژوايى و فيليسترمĤبانه خود را درباره

 .بزند

سلطه  به مفهوم ارگان انتقالى بين دولتمرحله يها و واندرولدها در اين باره كه كائوتسكى

سرنگون يعنىانقالبداران و دولت به مفهوم ارگان سلطه پرولتاريا همان سرمايهطبقه ي

 .سكوت اختيار ميكننداوستو در هم شكستن ماشين دولتىكردنخُردبورژوازى وساختن

تاتورىديكها و واندرولدها بر روى اين حقيقت كه ديكتاتورى بورژوازى بايد باكائوتسكى

 زوال "مراحل انتقالى" انقالب "انتقالىمراحل"طبقه يعنى پرولتاريا تعويض گردد و بدنبال يك

 .پرده تاريكى ميكشندتدريجى دولت پرولترى ميĤيد،

 .ارتداد سياسى آنها هم در همين است

از نظر تئوريك و فلسفى هم اين همان جا زدن اكلكتيسيسم و سفسطه به عوض ديالكتيك

 از ديكتاتورى يك طبقه به"انتقال"ديالكتيك مشخص و انقالبى است، ديالكتيك بين . است

) "دولتزوال"( از دولت دمكراتيك پرولترى به غير دولت "انتقال" ديگر و طبقه يديكتاتورى 

دقيق را در ها و واندرولدها تمام نكات مشخص واكلكتيسيسم و سفسطه كائوتسكى. فرق ميگذارد
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 را كه در آن "انتقال" اتى براى خوشايند بورژوازى ماستمالى ميكند و مفهوم كلىمبارزه طبق

رسمى عصر ما سوسيال دمكراتهاىنه دهمو(ميتوان دست كشيدن از انقالب را پنهان داشت 

 !آن ميسازندجايگزين (پنهان ميدارندآن را

است، زيرا به كمكتر و ظريفتر از كائوتسكى واندرولد ماهرانهي م و سفسطه اكلكتيس

انقالب را،  ميتوان تمام مسائل"انتقال از دولت به مفهوم محدود به دولت به مفهوم وسيع"عبارت 

حتى وجه تمايز بين اى باشد، و تمام وجه تمايز بين انقالب و رفرم،اعم از اينكه هر مسأله

اى بفكر يى تحصيل كردهاروپازيرا كدام بورژواى به سبك. ماركسيست و ليبرال را، مسكوت گذارد

 نفى كند؟"كلى"چنين مفهوم  را با يك"مراحل انتقالى""بطور كلى"اين ميافتد كه 

 :واندرولد مينويسد

ن وسايل توليد و مبادله بدون انجامدر اين باره كه اجتماعى كردGuesdeمن با گسد"

 :قبلى دو شرط زير ممكن نيست، موافقت دارم

 ديگر، به آن چيزى كه مِنگِرطبقه يتبديل دولت كنونى، ارگان سلطه يك طبقه بر  .1

Menger توسط را دولت خلقى كار مينامد، از راه بكف آوردن قدرت سياسى بهآن

 .پرولتاريا

سن سيمونجدا كردن دولت، ارگان اتوريته، و دولت ارگان اداره كننده، يا بعبارتى كه .2

).89ص  ("بكار ميبرد، ارگان اداره افراد، از اداره اشياء
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واندرولد اين كلمات را با حروف درشت مينويسد و روى اهميت اين احكام بطرز خاصى

آخر! ولى اين يك آش صد در صد اكلكتيك و گسست كامل از ماركسيسم است. تكيه ميكند

در  است كه سوسيال دمكراتهاى آلمان"دولت خلقى آزاد"رار همان  تنها تك"دولت خلقى كار"

اصطالح . كردگرى ميكردند و انگلس بعنوان يك فكر خام آن را تقبيحسالهاى هفتاد با آن جلوه

، عبارتى است )ماآر چپنظير اس( عبارتى است در خور دمكرات خرده بورژوا "دولت خلقى كار"

واندرولد، هم بكف آوردن قدرت . ميسازدگزين مفاهيم طبقاتىرا جايغير طبقاتىكه مفاهيم

 را در يك رديف ميگذارد "خلقى"و هم دولت  (طبقهتوسط يكبه) به توسط پرولتاريادولتى

 وى نيز "دمكراسى خالص"هاى كائوتسكى و از گفته. كه حاصل ميگردد، نميشودو ملتفت آشى

خرده بورژوامĤبانه نسبت به وظايف انقالب طبقاتى واعتنايى ضد انقالبى و همين بىهمين آش و

 .حاصل ميگردد) پرولترى(طبقاتىديكتاتورى طبقاتى، پرولترى، و دولت

هر ميدهد كهاداره افراد فقط وقتى از بين ميرود و جاى خود را به اداره اشياء. و اما بعد

سرنگونىيعنىفردا را بر وظيفهعرصهواندرولد با اين آينده نسبتا دور. دولتى زوال يابدگونه

 .ميكند و پرده تاريكى به روى آن ميكشدبورژوازى تنگ

درباره ليبرال با صحبت. اين شيوه نيز برابر است با خدمتگذارى در آستان بورژوازى ليبرال

مانعى دارد كه انسان چه. اين كه وقتى اداره افراد لزومى نداشته باشد، چه خواهد شد، موافق است

پرولتاريا مقاومت بورژوازى را، كه در زيانى مشغول باشد؟ ولى راجع به اينكهبه چنين آرزوهاى بى
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منافع طبقاتى . شكند، بايد سكوت اختيار كنيمبرابر سلب مالكيت خود مقاومت مينمايد، در هم

 .بورژوازى چنين ايجاب ميكند

كرنش.  در برابر پرولتاريا اين كرنشى است از طرف واندرولد"سوسياليسم بر ضد دولت"

 بلد است در برابر انتخاب كنندگان خود"دمكراتى"كردن كار دشوارى نيست، هر سياستمدار 

 . مضمون ضد انقالبى و ضد پرولترى جا زده ميشود"كرنش"ولى در لفافه اين . كرنش نمايد

را در خصوص اينكه Ostrogorskyهاى استروگورسكىواندرولد با تفصيل تمام گفته

و دروغ و رياكارى و احجاف نسبت به تهيدستان در زير خوارىچقدر فريب و اعِمال زور و رشوه

ولى . قل مينمايددمكراسى بورژوايى معاصر نهفته است، نظاهر متمدن و آراسته و پيراسته

اين موضوع را كه دمكراسى بورژوازى توده زحمتكش و استثمار شونده او. اى از آن نميگيردنتيجه

. متوجه نيست،بورژوازى را سركوب نمايدبايددمكراسى پرولترىولىرا سركوب مينمايد،

 بورژوازى، كه طبقاتىمنافع. ديده بصيرت كائوتسكى و واندرولد براى مشاهده اين امر كور است

ناديده انگاشتن اين مسأله، اين خائنين خرده بورژواى ماركسيسم، بدنبال وى كشيده ميشوند،

 .طلب مينمايدسكوت درباره آن يا نفى صريح لزوم چنين سركوبى را

م خرده بورژوامĤبانه بر ضد ماركسيسم سفسطه بر ضد ديالكتيك، رفرميسماكلكتيس

واندرولد داده ب پرولترى، آرى اين است عنوانى كه ميبايست به كتابفيليسترمĤبانه بر ضد انقال

 .شود


