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 انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد
   

  پيشگفتار
  

 ٦٣صفحه (که چندى پيش در وين منتشر شد " ديکتاتورى پرولتاريا"بنام       رساله کائوتسکى
Wien, 1918, Ignaz Brand   (مطلق و بسيار ننگين بارزترين نمونه آن ورشکستگی 

اليستهاى شرافتمند همه کشورها مدتهاست  که تمام سوسي)١(تانترناسيونال دوم اس
مسئله انقالب پرولترى اکنون از لحاظ عملى در دستور روز يک . سخن ميگويند درباره آن
هاى مرتدانه کائوتسکى و  جويى بدين سبب تحليل سفسطه. کشورها قرار ميگيرد سلسله از

  .کامل وى از مارکسيسم امرى است ضرورى دست کشيدن
 بايد خاطرنشان ساخت که نويسنده اين سطور از همان آغاز جنگ بکّرات      ولى در آغاز

يک سلسله از مقاالت سالهاى . کائوتسکى را از مارکسيسم متذکر گرديده است گسست
منتشره در خارجه بدين ) ٣" (کمونيست"و ) ٢" (سوسيال دمکرات"مندرجه در  ١٩١٦ ـ ١٩١٤

. مجموعه نشريه شوراى پتروگراد به قلم گاين مقاالت در . شده بود مطلب اختصاص داده
گردآورى )  صفحه٥٥٠ (١٩١٨، پتروگراد، سال "برخالف جريان"تحت عنوان  لنين. زينوويف و ن
 در ژنو منتشر شد و همان زمان به زبانهاى ١٩١٥اى که در سال  رساله من در. شده است

  :نوشته بودمچنين " کائوتسکيسم"ترجمه گرديد، درباره  )٤(آلمانى و فرانسه 
است  اى العاده تيپيک و برجسته کائوتسکى بزرگترين اتوريته انترناسيونال دوم، نمونه فوق     "

 از اين که چگونه تصديق لفظى مارکسيسم در عمل کار را به آنجا کشانده است که
مبارزه   ليبرالى که-يعنى آموزش بورژوا" (برنتانيسم"يا به " استروويسم"مارکسيسم را به 

توسط استرووه  اين آموزش با وضوح خاصى به. غير انقالبى پرولتاريا را تصديق دارد" طبقاتى"
اين موضوع را در  ما. تبديل گردد) نويسنده روس و برنتانو اقتصاددان آلمانى بيان شده است

مارکسيسم را از روح  هاى آشکار، به کمک سفسطه. نمونه پلخانف هم مشاهده مينماييم
طرق انقالبى  بجز مارکسيسم تصديق ميکنند را در همه چيز ى آن تهى ميسازند،زنده انقالب

مسلکى  کائوتسکى از روى بى. ها در اين جهت بخصوص تربيت توده مبارزه، تبليغ و تدارک آن و
شووينيسم يعنى تصديق دفاع از ميهن در جنگ کنونى را با گذشت  انديشه اصلى سوسيال ـ
ه چپها، که به صورت امتناع از دادن رأى به اعتبارات و اپوزيسيون ب ديپلماتيک و ظاهرى نسبت
 يک کتاب ١٩٠٩کائوتسکى که در سال ". آشتى ميدهد"گرفته است،  لفظى خود و غيره انجام
عصر انقالبها و رابطه جنگ با انقالب نوشته بود، کائوتسکى، که در  کامل درباره نزديک شدن

ره استفاده انقالبى از جنگ آينده امضاء کرده بود، اکنون به  دربا)۵ (بال را  بيانيه١٩١٢سال 
 سوسيال ـ شووينيسم را تبرئه ميکند و آن را ميآرايد و مانند پلخانف به بورژوازى انحاء مختلف

انقالبى، مورد  اى را درباره انقالب و هر گامى را بسوى مبارزه مستقيما ميپيوندد تا هر انديشه
  .استهزاء قرار دهد

 خدمتى در قبال عنصرى، خوش امان عليه اين ارتداد، سست  طبقه کارگر، بدون جنگ بى    
عملى  انقالبى خود را-نظير مارکسيسم، نميتواند هدف جهانى اپورتونيسم و ابتذال تئوريک بى

انترناسيونال دوم  کائوتسکيسم پديده تصادفى نبوده، بلکه محصول اجتماعى تضادهاى. سازد
از اپورتونيسم   از وفادارى لفظى نسبت به مارکسيسم و تبعيت عملىاى است که آميزه

  )١٤و  ١٣ ، صفحه١٩١٥، ژنو، "سوسياليسم و جنگ" لنين؛. زينوويف و ن. گ(» .است
 به ١٩١٦که در سال " دارى امپرياليسم بمثابه مرحله نوين سرمايه"من در کتاب .      و اما بعد

کذب تئوريک تمام استدالالت ) پتروگراد منتشر شد در ١٩١٧سال  در(رشته تحرير در آمد 
 من تعريف کائوتسکى را درباره. ام امپرياليسم مفّصًال مورد تحليل قرار داده کائوتسکى را درباره

 .دارى صنعتِى داراى تکامل عالى است امپرياليسم محصول سرمايه: "امپرياليسم نقل کردم
 دار صنعتى به الحاق مناطق َول سرمايهامپرياليسم عبارت است از تمايل هر يک از ُد

آنها بخود، بدون  هر چه بيشتر، يا تابع نمودن) تکيه روى کلمه از کائوتسکى است(یزراعت



 

مطلق اين تعريف و  من نادرستى". توجه به اين که چه ملتهايى در اين مناطق سکونت دارند
آشتى با اپورتونيسم  پس باترين تضادهاى امپرياليسم و س پوشى عميق آن با پرده" دمسازى"

اى از تکامل  امپرياليسم آن مرحله":و خود امپرياليسم را چنين تعريف نمودم . را ثابت نمودم
سيادت بدست آورده، صدور سرمايه  دارى است که در آن انحصارها و سرمايه مالى سرمايه

ى آغاز گرديده و الملل تراستهاى بين اى کسب نموده، تقسيم جهان از طرف العاده اهميت فوق
من ". دارى بپايان رسيده است سرمايه تقسيم تمام اراضى جهان از طرف بزرگترين کشورهاى
از انتقاد بورژوايى و خرده بورژوايى هم  نشان دادم که انتقاد کائوتسکى از امپرياليسم حتى

  .تر است پايين
 -  اکتبر٢٥(لترى در روسيه  يعنى قبل از انقالب پرو١٩١٧     سرانجام در اوت و سپتامبر سال 

دولت وانقالب، آموزش مارکسيسم دربارۀ دولت و وظایف "  من رساله) ١٩١٧نوامبر سال  ٧
در پتروگراد منتشر گرديد و درفصل ششم  ١٩١٨ را نگاشتم که در آغاز سال" پرولتاریا در انقالب

 به کائوتسکى ، توجه خاصى"ها ابتذال مارکسيسم به توسط اپورتونيست"عنوان  آن تحت 
و ثابت کردم که او آموزش مارکس را کامال تحريف و آن را با روح اپورتونيسم  معطوف داشتم

  ."در عين قبول انقالب در گفتار، در کردار از آن دست کشيده است"نموده و  دمساز
ن هما      اشتباه اساسى تئوريک کائوتسکى در رساله وى راجع به ديکتاتورى پرولتاريا در واقع

من  "دولت و انقالب"تحريفات اپورتونيستى آموزش مارکس درباره دولت است که در رساله 
  .مفصال افشاء گرديده است

بلشويکها قدرت  آنکه مدتها قبل از      اين تذکرات قبلى ضرورى بود، زيرا ثابت ميکند که من
 کائوتسکى را آشکارا تقبيح شوند، دولتى را بدست آوردند و بخاطر اين امر از طرف کائوتسکى

  .ام به ارتداد متهم نموده
  
  
  

  چگونه کائوتسکی مارکس را
  به یک ليبرال متعارفی تبدیل کرده است

      
اش، مسئله مضمون اساسى انقالب       مسئله اصلى مورد بحث کائوتسکى در رساله

يت براى کليه اى است داراى بزرگترين اهم اين مسئله. ديکتاتورى پرولتارياست پرولترى يعنى
. بويژه براى کشورهاى پيشرو، بويژه براى کشورهاى متحارب و بويژه در حال حاضر کشورها،

 .ترين مسئله تمام مبارزه طبقاتى پرولترى است مبالغه ميتوان گفت که اين مسئله عمده بدون
  .به اين جهت الزم است روى آن بدقت مکث شود

" تناقض دو خط مشى سوسياليستى"ح ميسازد که      کائوتسکى مسئله را به اين نحو مطر
 اسلوب: تناقض دو اسلوب از بيخ و بن متفاوت است) "بلشويکها و غير بلشويکها يعنى(

  ).٣ص ( "ديکتاتورى و اسلوب دمکراتيک
و ) ٦(     ضمنا متذکر ميشويم که وقتى کائوتسکى غير بلشويکهاى روسيه يعنى منشويکها 

آن جاى  آنها يعنى کلمه است، نه عنوان ت مينامد، ِمالکش همانرا سوسياليس )٧(آرها  اس
اين است نمونه درک شگرف . مينمايند که آنها در مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازى اشغال واقعى

  .تر مفصل صحبت خواهيم کرد پايين ولى در اين باره! مارکسيسم و انطباق درخشان آن
تناقض "نمود و آن کشف عظيم کائوتسکى درباره      اکنون بايد نکته عمده را بررسى 

تمام . ُکنِه مطلب در اينجاست. است" اسلوب دمکراتيک و اسلوب ديکتاتورى" بين "اساسى
فکرى دهشتناک  و اين آنچنان آشفته. رساله کائوتسکى در اين نکته مستتر است ماهيت
ان نمود کائوتسکى در آنچنان دست کشيدن کاملى از مارکسيسم است که بايد اذع تئوريک و
  .بسى بر برنشتين سبقت ُجسته است اين رشته

 اى است مربوط به روش دولت پرولترى نسبت به دولت      مسئله ديکتاتورى پرولتاريا مسئله
 بنظر ميرسد که اين مطلب. بورژوايى، روش دمکراسى پرولترى نسبت به دمکراسى بورژوايى

 اى که تکرار مکّرر کتب درس تاريخ ير معلم مدرسهمثل روز روشن باشد؟ ولى کائوتسکى نظ
 مغزش را منجمد کرده باشد، با سماجت به قرن بيستم پشت کرده بسوى قرن هجدهم روى

 آور ضمن يک سلسله مواد گوناگون العاده ماللت ميـآورد و براى صدمين بار به طرزى فوق



 

  مطلقه و نظامات قرونمطالب کهنه را درباره روش دمکراسى بورژوايى نسبت به حکومت
  !وسطايى ميَجَود و نشخوار ميکند

  !     در واقع گويى در حال خواب مشغول نشخوار است
 تالش.      آخر اين معنايش آن است که انسان به هيچ وجه نفهمد سر و ته مطلب کجاست

به  بتنفرت نس"کائوتسکى براى اينکه قضيه را چنين وانمود سازد که گويا افرادى هستند که 
 به کمک چنين. را موعظه ميکنند و غيره فقط موجب تبّسم ميگردد) ١١ص " (دمکراسى

 پوشى و ِخلط ميکند، زيرا وى مسئله را به هايى است که کائوتسکى مطلب را پرده ياوه
 بورژوايى اى ليبرالى مطرح ميکند و دمکراسى را بطور کلى در نظر ميگيرد نه دمکراسى شيوه

ماقبل "از دمکراسى  فهوم طبقاتى دقيق حتى احتراز دارد و ميکوشدرا، او از اين م
 ٦٣ صفحه از ٢٠يعنى  گوِى ما تقريبا يک سوم رساله خود ياوه. سخن گويد" سوسياليستى
مطبوع است، زيرا برابر  هايى اختصاص داده است که براى بورژوازى بسى صفحه را به ياوه

   .سايه ميافکند مسئله انقالب پرولترىاو روى . است با آرايش دمکراسى بورژوايى
 ُکنِه اينکه. است" ديکتاتورى پرولتاريا"     ولى با همه اين احوال عنوان رساله کائوتسکى 

کائوتسکى پس از  .آموزش مارکس در همين مطلب است، موضوعى است بر همگان معلوم
سخنان مارکس را  مجبور شده استهايى که ربطى به مطلب ندارد،  سرايى يک سلسله ياوه

   .درباره ديکتاتورى پرولتاريا نقل نمايد
کمدى واقعى  انجام داده است، يک چگونه اين عمل را" مارکسيست"    اين که کائوتسکِى 

   :گوش کنيد! است
 آن نظريه متکى به يک کلمه از کارل: " رساله عينا چنين نوشته شده است٢٠     در صفحه 
 و اما در).  که کائوتسکى آن را نفرت از دمکراسى مينامداى همان نظريه". (مارکس است

 درست" (بموقع لفظ) "بلشويکها( اين عبارت حتى بدين صورت تکرار شده است که ٦٠صفحه 
 ١٨٧٥مارکس در سال  ديکتاتورى پرولتاريا را، که) "des Wörtchens!! همينطور نوشته شده  

  ."داى بکار برده است، بياد آوردن يکبار در نامه
  :مارکس" لفظ"اينک آن 

دوم قرار  دارى و کمونيستى دوران تبديل انقالبى جامعه اول به جامعه بين جامعه سرمايه"
اين دوران چيز  متناسب با اين دوران يک دوران انتقالى سياسى نيز وجود دارد و دولت. دارد

  )٨( ."ديگرى جز ديکتاتورى انقالبى پرولتاريا نميتواند باشد
و " کلمه"ال اين مبحث مشهور مارکس را که تلخيصى است از تمام آموزش انقالبى وى،      او

 .ناميدن معنايش استهزاء مارکسيسم و دست کشيدن کامل از آن است" لفظ"از آنهم بدتر  يا
مجموع  نبايد فراموش کرد که کائوتسکى آثار مارکس را تقريبا از َبر ميداند و بطورى که از

دارد که در  سکى برميآيد، در ميز تحرير او يا در مغز او کشوهاى چندى وجودهاى کائوت نوشته
کردن،  ترين طرزى براى نقل قول ترين و راحت هاى مارکس به مرتب آنها تمام نوشته

انگلس، خواه در  که هم مارکس و هم نميتواند نداند کائوتسکى. بندى شده است تقسيم
از ديکتاتورى پرولتاريا  بارها )٩( قبل و چه بويژه بعد از کمونها و خواه در آثار چاپى خود، چه نامه

فقط بيان تاريخا " ديکتاتورى پرولتاريا"که فرمول  کائوتسکى نميتواند نداند. اند سخن گفته
ماشين دولتى بورژوازى " در هم شکستن"پرولتاريا در مورد  تر و ِعلمًا دقيقتر آن وظيفه مشخص

 و از آن هم ١٨٤٨با در نظر گرفتن تجربه انقالب سال  س،است که هم مارکس و هم انگل
) وظيفه(راجع به آن   سال٤٠در جريان   يعنى١٨٩١تا  ١٨٥٢، از سال ١٨٧١بيشتر انقالب 
  .سخن ميگفتند

      اين تحريف دهشتناک مارکسيسم را که بتوسط کائوتسکى، اين مالنقطى در مارکسيسم
مزبور  هاى فلسفى پديده بير نمود؟ اگر بخواهيم از پايهانجام گرفته است، به چه چيز بايد تع

جويى  سفسطه و سخن گفته باشيم، آنوقت مطلب عبارت ميشود از جا زدن اکلکتيسيسم
 -از نظر پراتيک اگر بخواهيم. و کائوتسکى هم در اين عمل استاد بزرگى است. بعوض ديالکتيک

اپورتونيستها   چاکرى در آستانسياسى سخن گفته باشيم، آنگاه مطلب عبارت ميشود از
چه بيشتر پيش  کائوتسکى که از آغاز جنگ با سرعتى هر. يعنى سرانجام در آستان بورژوازى

به مرحله استادى  رفته است، در امر مارکسيست بودن در گفتار، و چاکرى بورژوازى در کردار،
   .رسيده است



 

 بينيم کائوتسکى با چه طرز شگرفى     به اين موضوع وقتى يقين بيشتر حاصل ميکنيم که ب
   :گوش کنيد". تفسير نموده است"مارکس را درباره ديکتاتورى پرولتاريا " لفظ"

 متأسفانه مارکس غفلت کرد از اينکه با تفصيل بيشترى چگونگى تصور خود را درباره اين"     
در  مارکس و انگلساين گفته سراپا کاذبانه يکنفر مرتد است زيرا "... (ديکتاتورى توضيح دهد

عمدًا  اند، ولى کائوتسکى اين مالنقطى در مارکسيسم ترين توضيحات را داده اين باره مفصل
ولى . دمکراسى اللفظى ديکتاتورى عبارت است از محو معناى تحت)... "آن را ناديده ميگيرد

هيچ که به  اللفظى اين کلمه قدرت واحده يک فرد بديهى است که در عين حال معناى تحت
مفهوم يک  اين قدرت واحده فرقش با استبداد اين است که. قانونى وابسته نيست نيز ميباشد

  .مؤسسه دولتى دائمى را نداشته، بلکه به مفهوم يک اقدام افراطى گذرنده است
طبقه  که ديکتاتورى يک فرد نبوده، بلکه ديکتاتورى يک" ديکتاتورى پرولتاريا"     لذا اصطالح 

نبوده  اللفظى کلمه ديکتاتورى آن است که منظور مارکس در اينجا مفهوم تحتاست، مؤّيد 
   .است

است که هر جا  حالتى نبوده بلکه بر سر شکل کشوردارى      سخن مارکس در اينجا بر سر
اثبات اين که منظور مارکس در اينجا . بايد پديد آيد  آرد ناگزیربچنگپرولتاريا قدرت سياسى را به 

مارکس معتقد بوده است که در انگلستان و آمريکا انتقال  رى نبوده اين است کهشکل کشوردا
  ).٢٠. ص." (طريق دمکراتيک انجام گيرد آميز و لذا از ممکن است از طريق صلح

      ما عمدًا اين چون و چرا را تماما نقل کرديم تا خواننده بتواند به روشنى ببيند که
   .هايى متکى ميشود به چه شيوه" تئوريسين"کائوتسکى 

 "کلمه"      کائوتسکى خواسته است طورى به مطلب برخورد نمايد که آن را از تعريف
  .ديکتاتورى آغاز نمايد
فقط بايد . آزادى در شيوه برخورد به مطلب ـ حق مقدس هر فردى است.       بسيار خوب

کسى که . فرق گذاشتجدى و شرافتمندانه به مطلب را با برخورد ناشرافتمندانه  برخورد
درباره  تعريف خود را با اين طرز برخورد به مطلب، قضيه را جدى بگيرد، ميبايست ميخواست

او . نميکند کائوتسکى اين کار را. آنوقت مسئله واضح و صريح مطرح ميشد. بيان کند" کلمه"
  ."اللفظى ديکتاتورى عبارت است از محو دمکراسى معناى تحت: "مينويسد
 اگر کائوتسکى ميخواست از بيان تعريف براى مفهوم ديکتاتورى.  اين تعريف نيست     اوال

   طفره رود، ديگر چه لزومى داشت اين طرز برخورد به مطلب را برگزيند؟
 بطور اعم امرى طبيعى" دمکراسى"براى ليبرال صحبت از . ثانيا اين بکلى نادرست است     
 مثال" اى؟ براى چه طبقه: "راموش نخواهد کرد کهولى مارکسيست هرگز اين سؤال را ف. است

 جوشهاى  که قيامها يا حتى تک-هم اين را ميداند " موّرخ" و کائوتسکى -هر کس ميداند 
 داران  برده ديکتاتورى الفور ماهيت دولت باستان را بعنوان شديد بردگان در دوران باستان فى

آنان محو ميکرد؟  و براى داران برده بين درآيا اين ديکتاتورى، دمکراسى را . آشکار ميساخت
   .نميکرد همه ميدانند که
 ترهات و خالف حقيقت عجيبى گفته است، زيرا مبارزه طبقاتى" مارکسيست"     کائوتسکى 

   ..."کرده است فراموش" را
 مآبانه و کاذبانه کائوتسکى به يک ادعاى مارکسيستى و حقيقى      براى اينکه ادعاى ليبرال

اى نيست  ديکتاتورى معنايش حتما محو دمکراسى براى آن طبقه: ل گردد، بايد گفته شودبد
محدوديت  يا(اين ديکتاتورى را نسبت به ديگری عملى مينمايد ، ولى معناى آن حتما محو  که

ديکتاتورى  اى است که دمکراسى براى طبقه) بسيار زياد، که ايضا يکى از انواع محو است
  .ليه آن عملى ميگرددنسبت به آن يا ع

  .     ولى هر قدر هم اين ادعا حقيقى باشد باز هم تعريف ديکتاتورى را بيان نميکند
   :     عبارت بعدى کائوتسکى را بررسى کنيم

 اللفظى اين کلمه قدرت واحده يک فرد که به هيچ ولى بديهى است که معناى تحت" ...
   ..."قانونى وابسته نيست، نيز ميباشد

کائوتسکى مثل توله سگ کورى که پوزه خود را بطور غير ارادى گاه به اين سو و گاه      
اين که  و آن(فکر صحيح برخورد نموده است  به يک ديگر ميبرد، در اينجا سهوا بسوى

تعريفى براى  وصف با اين ، ولى)ديکتاتورى قدرتى است که به هيچ قانونى وابسته نيست
خالف حقيقت تاريخى آشکار است که گويا  ين گذشته اين يکو از ا نکرده است ديکتاتورى



 

زيرا . از لحاظ ُلَغوى هم نادرست است اين ادعا حتى. ديکتاتورى قدرت يک فرد واحد است
  .هم ميتوانند ديکتاتورى کنند ُمشتى از افراد و يا اليگارشى و يا طبقه و غيره

اظهارات او  ولى با اينکه. يان مينمايد     سپس کائوتسکى فرق بين ديکتاتورى و استبداد را ب
موضوع هيچ ارتباطى با  در اين باره بکلى نادرست است، باز ما روى آن مکث نميکنيم، زيرا اين

 به ١٨ و از قرن ١٨بيستم به قرن  تمايل کائوتسکى به اينکه از قرن. مسئله مورد نظر ما ندارد
ميدواريم که پرولتارياى آلمان پس از نيل به ا دوران باستان روى نمايد بر همه معلوم است و ما

کائوتسکى را براى تدريس تاريخ باستان در مدرسه به  ديکتاتورى اين تمايل را در نظر گيرد و
کردن از بيان تعريف ديکتاتورى پرولتاريا به کمک  شانه خالى. معلمى منصوب نمايد

  . شيادى بسيار ناشيانهحماقت مفرط است و يا فروشى درباره استبداد معنايش يا فضل
      نتيجه حاصله اين که کائوتسکى که قصد داشت درباره ديکتاتورى سخن بگويد نادرستيهاى

 او ميتوانست بدون استظهار به! عيان بسيار گفته، ولى هيچگونه تعريفى بيان نکرده است
 س ازاستعدادهاى عقالنى خود، به حافظه خود متوسل گردد و تمام مواردى را که مارک

زيرين  اگر او چنين ميکرد يقينا يا تعريف. بيرون بکشد" کشوها"ديکتاتورى سخن گفته است، از 
  :يا تعريف ديگرى را که در ماهيت امر با آن تطبيق مينمود بدست ميآورد

      ديکتاتورى قدرتى است که مستقيما متکى به ِاعمال قهر است و به هيچ قانونى وابسته
  .نيست
بورژوازى بدست  اتورى انقالبى پرولتاريا قدرتى است که با ِاعمال قهر پرولتاريا عليه     ديکت

  .آمده و پشتيبانى ميگردد و قدرتى است که به هيچ قانونى وابسته نيست
اينکه  ها، نه يعنى نماينده توده(     ولى اين حقيقت ساده، حقيقتى که براى هر کارگر آگاه 

اند و  شده داران خريده يشگاه خرده بورژوا که از طرف سرمايهنماينده قشر فوقانى رذل پ
حقيقتى که  مثل روز روشن است، اين) اند سوسيال امپرياليستهاى تمام کشورها از آن جمله

عيان است، اين  براى هر نماينده استثمار شوندگانى که در راه رهايى خود مبارزه ميکنند
دانشمند بزرگ آقاى  از چنگ" با جنگ"ست بايد حقيقتى را که براى هر مارکسيستى مسلم ا

است که بر  علت اين امر چيست؟ علتش آن روح چاکرپيشگى"! بيرون کشيد"کائوتسکى 
منفور خادم  سراپاى پيشوايان انترناسيونال دوم، يعنى بر سراپاى کسانى که به جاسوسان

  .اند، مستولى است بورژوازى بدل شده
معناى   بکار برد و مهمالت ِصرفى به هم بافت که بنا بر آن گويااى      کائوتسکى ابتدا خدعه

  بر اساس همين-ُلَغوى کلمه ديکتاتورى عبارت است از ديکتاتورى فرد واحد و سپس 
 منظور مارکس از کالم ديکتاتورى طبقه معناى" بنابراين" اظهار داشت که -سازى  واژگون
قهر انقالبى نبوده،  وجب آن ديکتاتورى ِاعمالبلکه معنايى است که بم( نيست اللفظى آن تحت

 اين نکته را متوجه  - "دمکراسى"در شرايط " مسالمت"بلکه بدست آوردن اکثريت از راه 
 ). بورژوايى است-باشيد 

 عجب فرق. فرق گذاشت" شکل کشوردارى"و " حالت"     معلوم ميشود که بايد بين 
مينمايد و  حماقت فردى که نابخردانه قضاوت" حالت"اى، کامال مثل آنکه ما بين  انديشانه ژرف

  .حماقت وى فرق بگذاريم" شکل"
او در يک (نمايد  تفسير" حالت سيادت"ديکتاتورى را بمثابه  الزم ميشمَرد      کائوتسکى

ِاعمال  در اين صورت ، زيرا)، عين همين اصطالح را بکار ميَبرد٢١صفحه بعد، يعنى در صفحه 
حالتى است که هر " حالت سيادت. "ميشود ناپديد ميگردد و انقالب قهرى وقهر انقالبى مح

بدون هيچ  انقالب اى با چنين نيرنگ شيادانه! دارد در آن قرار" دمکراسى... "اکثريتى در شرايط
  !ميگردد ناپديد دردسر

 اين که.      ولى اين شيادى بسيار ناشيانه است و نميتواند کائوتسکى را نجات بخشد
اى عليه طبقه ديگر است  طبقه ِاعمال قهر انقالبى از" حالتى"کتاتورى به مفهوم و معناى آن دي

خورشيد که با ِگل نميتوان آن  چشمه"که مطبوع طبع مرتدين نميباشد، حقيقتى است همانند 
سخن . عيان و آشکار است" کشوردارى شکل"و " حالت"پوچى فرق قائل شدن بين ". را اندود

اى ميداند که  بچهپسراست، زيرا هر ٣ شکل کشوردارى در اينجا سفاهت به قوه گفتن درباره
بايد به آقاى کائوتسکى ثابت کرد  .سلطنت و جمهورى َاشکال متفاوتى از کشوردارى هستند

در دوران " کشوردارى"گذرنده " شکلهاى"تمام  اين شکلهاى کشوردارى مانند هر دوى که
  .هستند ديکتاتورى بورژوازى يعنى بورژوازى تدول دارى، تنها نوعى از سرمايه



 

      سرانجام صحبت از شکل کشوردارى نه تنها تحريف سفيهانه بلکه تحريف ناشيانه گفته
نه اينکه از شکل  سخن ميگويد، دولت مارکس است که با وضوح تمام در اينجا از شکل يا تيپ

  .کشوردارى
 جديدى ن دولتى بورژوازى و تعويض آن با ماشين     انقالب پرولترى بدون انهدام قهرى ماشي

  .محال است) ١٠(، "ديگر دولت به معناى اخص کلمه نيست"که بقول انگلس 
      کائوتسکى الزم ميشَمرد تمام اينها را ماستمالى کند و تحريف نمايد، زيرا خط مشى

 .مرتدانه وى اين امر را ايجاب ميکند
  . متوسل ميشود     ببينيد او به چه حيله پليدى

او  اثبات اين که منظور مارکس در اينجا شکل کشوردارى نبوده، اين است که... "     حيله اول
ميشمرده  آميز يعنى انقالب از طريق دمکراتيک را ممکن در انگلستان و آمريکا انقالب صلح

  ..."است
 هستند که براى ايىه در اينجا ابدا ربطى به مطلب ندارد، زيرا سلطنت شکل کشوردارى     
هايى  دستگاه نظامى هستند و جمهورى بورژوازى جنبه تيپيک ندارند، يعنى مثال فاقد دولت

داراى دستگاه نظامى و بوروکراسى  هستند که از اين حيث کامال جنبه تپيک دارند، مثال
معلوم است و کائوتسکى قادر به  اين يک واقعيت تاريخى و سياسى و بر همه. هستند
  .ف آن نيستتحري

     اگر کائوتسکى ميخواست بطور جدى و شرافتمندانه استدالل کند، ميبايست از خود 
 آيا هيچ قانون تاريخى درباره انقالب وجود دارد که استثناء نداشته باشد؟ در اين: که بپرسد

در  نه، چنين قوانينى وجود ندارند، چنين قوانينى فقط آن چيزى را: صورت پاسخ او چنين بود
لحاظ  نظر دارند که داراى جنبه تيپيک است و اين همان چيزى است که مارکس زمانى آن را از

  .ناميده است" آل ايده"دارى متوسط، عادى و تيپيک  سرمايه
مسأله مورد   چيزى وجود داشت که انگليس و آمريکا را در٧٠آيا در سالهاى .      و اما بعد

علم در رشته مسائل تاريخى  که اندکى با خواست قانوناستثناء ميکرد؟ براى هر فردى  بحث
طرح آن بمعناى تحريف علم و  عدم. آشنا باشد، روشن است که طرح اين مسئله ضرورت دارد

: اين پاسخ ترديد کرد که و پس از طرح اين مسئله هم نميتوان در. توسل به سفسطه است
ورژوازى و ضرورت اين ِاعمال قهر هم، عليه ب است ِاعمال قهرى ديکتاتورى انقالبى پرولتاريا

" بخصوص در کتاب(اند  مکرر در مکرر توضيح داده همانگونه که مارکس و انگلس با تفصيل تمام
دستگاه نظامى و  از اينجاست که ناشى بويژه ،)و در پيشگفتار آن " جنگ داخلی در فرانسه

ان و آمريکا و اتفاقا در سالهاى مؤسسات، اتفاقا در انگلست اتفاقا اين. وجود دارد بوروکراسى
ولى اکنون، هم در ) !نداشت وجود مارکس تذکر خود را ميداد، ، هنگامى که١٩ قرن ٧٠

 ).دارد وجودهم در آمريکا  انگلستان و
  !     کائوتسکى ناچار است درست در هر گامى شيادى کند تا ارتداد خود را مستور دارد

"  :ا بطور غير عمدی گوشهاى دراز خود را نشان داده است     دقت کنيد که چگونه او در اينج
  !!"از طريق دمکراتيک آميز يعنى از طريق صلح

      کائوتسکى به هنگام تعريف ديکتاتورى با تمام قوا کوشيد عالمت اصلى اين مفهوم يعنى
سخن بر  :گرديده است ولى اکنون حقيقت آشکار. انقالبى را از خواننده پنهان دارد ِاعمال قهر

  .است آميز و قهرى تحول صلح سر تقابل بين
 هاى شيادانه از آن ها و تخطئه ها، سفسطه تمام اين حيله.      ُکنِه مطلب در همينجاست

و دست کشيدن  قهرآميز شانه خانه کند جهت مورد نياز کائوتسکى است که از زير بار انقالب
. پوشى نمايد به بورژوازى پرده يعنى برالىلي خود از آن و پيوستن خود را به سياست کارگرى

  .آرى کنه مطلب در اينجاست
 فراموش"با چنان بيشرمى تاريخ را تحريف ميکند که نکته اساسى را " موّرخ"     کائوتسکى 

  که سالهاى هفتاد قرن نوزده نقطه-دارى ماقبل انحصارى  صفت مشخصه سرمايه": مينمايد
آمريکا بويژه بطور تيپيک  خود، که در انگلستان و اقتصادى سى به حکم خواص اسا-اوج آن بود 

صفت مشخصه امپرياليسم  ولى. دوستى و آزاديخواهى نسبى بود متجلى گرديد، حداکثر صلح
رسيد، بنا بر خواص   به نضج نهايى خود٢٠دارى انحصارى که فقط در قرن  يعنى سرمايه

همه جانبه دستگاه  هى و حداکثر تکاملدوستى و آزايخوا  خود، حداقل صلحاقتصادىاساسى 



 

آميز يا قهرى تا چه  صلح به اين نکته هنگام بحث درباره اينکه تحول" توجه نکردن. "نظامى است
  .ترين چاکران بورژوازى است متعارفی اندازه تيپيک و محتمل است، معنايش سقوط تا درجه

يعنى بدون  همگانى از راه اخذ رأىکمون پاريس ديکتاتورى پرولتاريا بود ولى .      حيله دوم
کائوتسکى . انتخاب گرديد" دمکراتيک از طريق"محروم ساختن بورژوازى از حق انتخابات يعنى 

حالتى ) "به گفته مارکس: يا" (پرولتاريا از نظر مارکس ديکتاتورى:... "در اينجا ظفرنمايى ميکند
 ضرورتا از (bei überwiegendem Proletariat, s.21) پرولتاريا بود که در صورت اکثريت داشتن
  ."دمکراسى خالص ناشى ميشود

 embarras des آور است که در حقيقت انسان را به       اين برهان کائوتسکى بحدى خنده
richesses  ميدانيم که ُگل  اوال. دچار ميسازد) در مضيقه بودن... ایراد...از فرط وفور( واقعى

بالن  لوئى. بورژوازى از پاريس به ورساى گريختندسرسبد و ستاد و صدرنشينان 
بر  هم در ورساى بود که همين موضوع ضمنا کذب ادعاى کائوتسکى را مبنى" سوسياليست"

اين  آيا. سوسياليسم در کمون شرکت داشتند، به ثبوت ميرساند" هاى مشى تمام خط"اينکه 
تمام  حارب، که يکى از آنهابندى ساکنين پاريس به دو اردوگاه مت مضحک نيست که تقسيم

با " خالص دمکراسى"بورژوازى پيکارجو و از لحاظ سياسى فعال را متمرکز نموده است، بعنوان 
  وانمود گردد؟" اخذ رأى همگانى"

. بورژوازى بود  عليه دولتفرانسه     ثانيا پيکار کمون عليه ورساى بعنوان پيکار دولت کارگرى 
و " دمکراسى خالص" فرانسه را تعيين کند، ديگر صحبت ازوقتى که پاريس بايد سرنوشت 

کمون، بعلت ضبط  چه معنايى دارد؟ هنگامى که مارکس بر آن بود که" اخذ رأى همگانى"
مأخذش اصول و  ، مرتکب اشتباه گرديد، آيا)١١(نکردن بانکى که متعلق به تمام فرانسه بود 

  بود؟؟" دمکراسى خالص"ممارست 
ست که کائوتسکى در کشورى چيز مينويسد که پليس آن خنده      حقيقتا پيدا

  .براى افراد ممنوع کرده است واال شليک خنده، کائوتسکى را ميکشت را" جمعى دسته"
بر       ثالثا، بخود اجازه ميدهم محترمًا به آقاى کائوتسکى، که آثار مارکس و انگلس را از

نموده  درباره کمون" دمکراسى خالص... "ظرميداند، قضاوت زيرين را که انگلس از نقطه ن
  :است، يادآورى کنم

ترين  با اتوريته اند؟ بيشک انقالب هيچگاه انقالب ديده) "ها اتوريتاريست آنتى" (آيا اين آقايان"     
خود را با بکار  هاى ممکن است، انقالب عملى است که در آن بخشى از اهالى اراده پديده

و . بخش ديگر تحميل ميکند العاده با اتوريته به پ يعنى با وسايل فوقبردن تفنگ، سرنيزه و تو
و هراسى که سالح وى در  حزب پيروزمند ضرورتا ناچار است سيادت خود را از طريق رعب

اتوريته مردم مسلح عليه  اگر کمون پاريس به. دلهاى مرتجعين ايجاد ميکند حفاظت نمايد
بالعکس مگر ما محق نيستيم  يش از يک روز دوام آورد؟بورژوازى متکى نبود، مگر ممکن بود ب

 )١٢ ( "کرده است، سرزنش نماييم؟ کمون را، بعلت اينکه از اين اتوريته خيلى کم استفاده
" سوسيال دمکرات"اگر يک خرده بورژواى َپست يا يک "! دمکراسى خالص"     بفرماييد اينهم 

  تا١٩١٤هوم سراسر اروپايى آن در سالهاى به مفهوم فرانسوى آن در سالهای چهل و به مف(
 را در جامعه منقسم به طبقات به مغز" دمکراسى خالص"اصوال فکر سخن گفتن درباره  )١٩١٨

  !خود خطور ميداد، چقدر مورد استهزاء و تمسخر انگلس قرار ميگرفت
  محالهايى که کائوتسکى رشته سخن را بدانها کشانده ذکر تمامى ياوه.      ولى بس است

  .است، زيرا هر عبارت او ورطه بى انتهايى از ارتداد است
      مارکس و انگلس با تفصيلى هر چه بيشتر کمون پاريس را تجزيه و تحليل نموده ثابت

ماشين دولتى " خرد کردن و در هم شکستن کردند که خدمت کمون کوششى بود که براى
ميشمردند که  گيرى را بقدرى مهم  اين نتيجهمارکس و انگلس. بعمل آورد) ١٣" (حاضر و آماده

"  مانيفست کمونيست "کهنه شده)"" جزئًا(همين يک اصالح را در برنامه  تنها ١٨٧٢در سال 
 دستگاه ادارى و مارکس و انگلس نشان دادند که کمون به نابودى ارتش و. وارد کردند) ١٤(

ولى . و غيره دست زد" ى دولتيعن غده انگل"پرداخت و به در هم کوفتن  پارلمانتاريسم
آنچيزى را که پروفسورهاى ليبرال هزار  کائوتسکى فرزانه، که ديده بصيرتش کور شده است،

  .را تکرار ميکند" دمکراسى خالص" هاى مربوط به اند يعنى افسانه بار گفته
 ن گفت سوسيال دمکراسى آلمان اکنو١٩١٤ اوت ٤     بيهوده نيست که روزا لوکزامبورگ در 

 ).١٥(است  الشه متعفن



 

نميتوانيم از  اگر ديکتاتورى را به مفهوم شکل کشوردارى در نظر گيريم، آنوقت. "     حيله سوم
ميتواند سيادت نمايد،  زيرا همانطور که متذکر شديم طبقه فقط. ديکتاتورى طبقه سخن گوييم

  .است" احزاب"يا " سازمانها"کشوردارى کار "... نه کشودارى
 " مستشار امور مغلطه کارى"شما مغلطه ميکنيد و بيحد هم مغلطه ميکنيد، آقاى       

 شکل"و مارکس هم از . آور است نيست، اينها چرنديات خنده" شکل کشوردارى"ديکتاتورى 
بکلى با هم فرق  اينها. سخن ميگويد دولت سخن نگفته، بلکه از شکل يا تيپ" کشوردارى

چنين : نميتواند کشوردارى نمايد طبقه بکلى نادرست است کهو نيز . دارند، بکلى متفاوتند
راَند که جز پارلمان بورژوايى چيزى  ممکن بود بر زبان" سفيه پارلمانى"مهملى را فقط يک 

 هايى از کشوردارى کشور اروپايى نمونه هر. چيزى مشاهده نکند" احزاب حاکمه"نبيند و جز 
 مثال کشوردارى مالکين در قرون وسطى، با وجود ميدهد، حاکمه را به کائوتسکى نشان طبقه

  .هم نبودند گواه اين امر است اينکه در آنزمان بحد کافى متشکل
و  ترين طرزى مفهوم ديکتاتورى پرولتاريا را تحريف نموده کائوتسکى به ناشنوده:      نتيجه

کرده  لى سقوطمارکس را به يک ليبرال متعارف بدل کرده است، يعنى خودش به مرحله ليبرا
 دمکراسى بهم ميبافد و مضمون طبقاتى" دمکراسى خالص"است که عبارات مبتذلى درباره 

 از ِاعمال قهر انقالبى هر چيز را زيب و آرايش ميدهد و روى آن سايه ميزند و بيش از بورژوايى
 را" ديکتاتورى انقالبى پرولتاريا"کائوتسکى مفهوم  هنگامى که. طبقه ستمکش حذر دارد

انقالبى طبقه ستمکش عليه ستمگران ناپديد شد، آنوقت  که ِاعمال قهر" تفسير کرد"بنحوى 
برنشتين مرتد در مقايسه با . هاى مارکس شکسته شد گفته رکورد جهانى تحريف ليبرالى در

  .پيدا کرده است کائوتسکى مرتد حکم توله سگی را
  
  
  
  

  دمکراسی بورژوائی و دمکراسی پرولتری
  

  :اى که به منتها درجه توسط کائوتسکى ِخلط شده است در واقع به اين قرار است همسئل     
 طبقات      اگر فکر سليم و تاريخ را مورد تمسخر قرار ندهيم آنگاه روشن است که تا زمانى که

آورد، بلکه فقط ميتوان از  سخن بميان" دمکراسى خالص"گوناگون وجود دارند، نميتوان از 
 نه تنها عبارت" دمکراسى خالص"ضمنا ناگفته نماند که . (سخن گفت ىطبقات دمکراسى

درک مطلب را خواه در مورد مبارزه طبقات و خواه در مورد ماهيت  است، که عدم اى ابلهانه
بلکه عبارتى است بسيار پوچ و توخالی، زيرا در شرايط جامعه  دولت آشکار ميسازد،

خواهد يافت، ولى هرگز  زوال  عادت گرديدهتغيير ماهيت جزو کمونيستى دمکراسى، ضمن
 ).نخواهد بود" خالص" دمکراسى

در  آنچه. عبارت کاذبانه فرد ليبرالى است که کارگران را تحميق مينمايد" دمکراسى خالص"     
 تاريخ سابقه دارد دمکراسى بورژوايى است که جايگزين فئوداليسم ميگردد و دمکراسى

  .راسى بورژوايى ميگرددپرولترى است که جايگزين دمک
 اين حقيقت تخصيص ميدهد که دمکراسى" اثبات"     اگر کائوتسکى دهها صفحه را به 

عليه  بورژوايى نسبت به اصول قرون وسطايى مترقى است و پرولتاريا حتما بايد در مبارزه خود
را  ه کارگرانبورژوازى از آن استفاده نمايد، معناى آن فقط پرگويى ليبرال مآبانه کسی است ک

بديهيات  نه تنها در آلمان متمدن، بلکه در روسيه غير متمدن نيز اين حرف از. تحميق ميکند
پاراگوئه و هم درباره  کائوتسکى که موّقرانه هم از وايتلينگ و هم از ژزوئيتهای. مقدماتى است

 سىدمکراسى معاصر يعنى دمکرا بورژوايى بسيارى مطالب ديگر سخن ميگويد تا ماهيت
  .خاک به چشم کارگران ميپاشد" دانشمندانه"، فقط مسکوت گذارد را دارى سرمايه

پذيرفتنى       کائوتسکى از مارکسيسم آن چيزى را برميگزيند که براى ليبرالها، براى بورژوازى
دمکراسى  دارى بطور اعم و انتقاد از قرون وسطى، نقش مترقى تاريخى سرمايه(است 
يعنى ِاعمال قهر (است  ناپذيرفتنى ، ولى آنچه را که براى بورژوازى)صدارى بطور اخ سرمايه

بدور مياندازد، مسکوت ميگذارد و روى آن سايه ) براى نابودى آن انقالبى پرولتاريا عليه بورژوازى



 

که کائوتسکى ناگزير و به حکم وضعيت عينى خود، اعم از اينکه  به اين جهت است. ميزند
  .هم باشد، چاکر بورژوازى از آب در ميآيد) ذهنی ـ م(وبژکتيف س داراى هر نوع اعتقاد

     دمکراسى بورژوايى در عين اينکه نسبت به نظامات قرون وسطايى پيشرفت تاريخى 
 اى باقى بشمار ميرود، همواره دمکراسى محدود، سر و ُدم بريده، جعلى و سالوسانه عظيمى
بهشت برين و  که براى توانگران در حکم) باقى نمانددارى نميتواند  و در شرايط سرمايه(ميماند 

را، که مهمترين  همين حقيقت. براى استثمار شوندگان و تهيدستان در حکم دام و فريب است
در مورد . است درک نکرده" مارکسيست"جزء ترکيبى آموزش مارکسيستى است، کائوتسکى 

هر  ز آن شرايطى کههمين مسأله اساسى است که کائوتسکى بجاى انتقاد علمى، ا
 به" مطالب خوشايندى"دمکراسى بورژوايى را به دمکراسى براى توانگران بدل مينمايد، 

  .بورژوازى تقديم ميکند
     ما نخست به آقاى کائوتسکِى عّلامه آن اظهارت تئوريک مارکس و انگلس را يادآور ميشویم 

و سپس " است فراموش کرده) "ژوازىبراى خوشايند بور(که مالنقطى ما به طرز ننگينى آن را 
  .تر توضيح ميدهيم مطلب را با زبانى هر چه ساده

 دولت انتخابى معاصر هم آلتى است براى"     نه تنها دولت باستانى و فئودالى، بلکه 
 از آنجا که دولت فقط). "١٦) (اثر انگلس درباره دولت" (استثمار کار مزدى به توسط سرمايه

را قهرًا  ست که در مبارزه و انقالب بايد از آن استفاده کرد تا دشمنان خوداى ا مؤسسه گذرنده
که  مادام: فکرى مطلق است سرکوب ساخت، لذا سخن گفتن درباره دولت خلقى آزاد خام

آزادى نبوده، بلکه بمنظور  است، اين نيازمندى از لحاظ مصالح نيازمند پرولتاريا هنوز به دولت
ممکن ميگردد، آنگاه  و هنگامى که سخن گفتن درباره آزادىسرکوب دشمنان خويش است 

نامه انگلس به ببل،  از" (دولت بمعناى اخص کلمه ديگر موجوديت خود را از دست ميدهد
طبقه توسط  دولت چيزى نيست جز ماشينى براى سرکوبى يک"، )١٨٧٥ مارس ٢٨مورخه 

جه کمتر از نقش آن در رژيم طبقه ديگر و در جمهورى دمکراتيک هم اين نقش وى به هيچ و
انتخاب  حق"). جنگ داخلى"از پيشگفتار انگلس براى کتاب مارکس بنام (سلطنتی نيست 

چيزى بدهد و با  چنين حقى بيش از اين نميتواند .نمودار نضج طبقه کارگر است"همگانى 
اول اين آقاى کائوتسکى بخش  .اثر انگلس درباره دولت) "داد وجود دولت کنونى هرگز نخواهد

ولى . آورى نشخوار ميکند ماللت العاده حکم را که براى بورژوازى پذيرفتنى است به نحو فوق
بورژوازى ناپذيرفتنى است، کائوتسکى مرتد  ايم و براى بخش دوم را که ما روى آن تکيه کرده

پارلمانى نبوده بلکه مؤسسه فعال يعنى در  کمون ميبايست مؤسسه!). "مسکوت ميگذارد
بجاى اينکه در هر سه و يا شش سال يکبار ... باشد حال هم قانونگذار و هم مجرى قانونعين 

طبقه حاکمه بايد در پارلمان نماينده مردم و يا  تصميم گرفته شود که کداميک از اعضاى
آنان باشد، حق انتخاب همگانى ميبايست از اين لحاظ  (ver- und zertreten) سرکوب کننده
م متشکل در کمونها قرار گيرد که آنها بتوانند براى بنگاه خود کارگر، سرکارگر مرد مورد استفاده

 حسابدار پيدا کنند، همانگونه که حق فردى انتخاباتى براى همين منظور مورد استفاده هر و
 ").جنگ داخلى در فرانسه"اثر مارکس درباره کمون پاريس بنام " (کارفرماى ديگرى است
 ام، که آقاى کائوتسکِى عّلامه بخوبى از آنها آگاهست، همچون     هر يک از اين احک

از  در سراسر رساله او اثرى. اى به صورت وى ميخورد و تمام ارتدادش را فاش ميسازد کشيده
  !تمام مضمون رساله او استهزاي مارکسيسم است. درک اين حقايق ديده نميشود

مطبوعات و  اره امور آنها، آزادى اجتماعات يا     قوانين اساسى دولتهاى معاصر را برداريد، اد
گام با سالوسى  را در نظر گيريد و ببينيد که چگونه در هر" برابرى افراد در برابر قانون"

حتى يک . هستيد دمکراسى بورژوايى، که هر کارگر شريف و آگاه از آن مطلع است، روبرو
قوانين اساسى آنها روزنه يا  ارد که درترين دولتها هم، وجود ند دولت دمکراتيک، ولو دمکراتيک

برقرارى حکومت نظامى و غيره را،  قيدى يافت نشود که امکان بکار بردن ارتش عليه کارگران و
وار خود را  طبقه استثمار شونده وضع برده و در واقع در صورتى که" در صورت بر هم زدن نظم"
. د، براى بورژوازى تأمين نکندخارج ساز و بکوشد خود را از حالت بردگى" بر هم زند"

ترين و  ميدهد و مثال َاعمالى را که دمکرات کائوتسکى بيشرمانه دمکراسى بورژوايى را آرايش
سوئيس عليه کارگران اعتصابى مرتکب ميشوند،  ترين بورژواها در آمريکا يا جمهوريخواه

  .مسکوت ميگذارد



 

دانشمند  اين رجل سياسى! وت ميکند     آرى، کائوتسکِى فاضل و فرزانه در اين باره سک
هاى  قصه او ترجيح ميدهد براى کارگران. نميفهمد که سکوت در اين باره رذالت است

باور  گرچه. است، بگويد" مصون داشتن اقليت"اى نظير اينکه معناى دمکراسى  کودکانه
سيح، در م در تابستان هزار و نهصد و هژدهمين سال ميالد! نکردنى است ولى واقعيت دارد

یعنى (هاى انترناسيوناليست  پنجمين سال کشتار جهانى امپرياليستى و اختناق اقليت
ها و غيره  وب ها و ها، هندرسون ها و کائوتسکى ها، شايدمان ها و لونگه کسانى که مانند رنودل

آقاى کائوتسکى  جهان،" هاى دمکراسى"در همه ) اند رذيالنه به سوسياليسم خيانت نکرده
هر کس . ميکند سرايى نغمه" مصون داشتن اقليت"ند با صداى شيرن و مليحى درباره دانشم

 اين ١٦صفحه  ولى در.  رساله کائوتسکى بخواند١٥بخواهد ميتواند اين مطلب را در صفحه 
  !ميگويد  براى شما سخن١٨در قرن ) ١٧(هاى انگلستان  ها و تورى از ويگ... حضرات دانشمند

 اى در چه شيوه مؤدبانه! چه چاکرى ظريفى در درگاه بورژوازى! رفى     چه فرزانگى شگ
رنودل  کلمانسو يا اگر من کروپ يا شايدمان بودم،! داران و پابوسى آنان سجده آستان سرمايه

در برابر  هاى يهودايى نثارش ميکردم، بودم ميليونها به آقاى کائوتسکى ميپرداختم و بوسه
کائوتسکى توصيه  نظير" محترمى"را با افراد " دت سوسياليسموح"کارگران او را ميستودم و 

هاى  ها و تورى ويگ نويسى عليه ديکتاتورى پرولتاريا سخن گفتن درباره رساله. مينمودم
مصون "معنايش  ، کوشش براى متقاعد ساختن به اينکه دمکراسى١٨انگلستان در قرن 

آمريکا عليه " دمکراتيک"جمهورى  درکه  هايى تاالنگرى است و سکوت درباره" داشتن اقليت
   خدمتگزارى چاکرانه در آستان بورژوازى نيست؟  مگر اينها-ها بعمل ميآيد  انترناسيوناليست

  و البد بر حسب-" فراموش کرده"را " اهميت بى... "آقاى کائوتسکى دانشمند يک نکته     
 رژوايى مصون داشتن اقليتحزب حاکمه دمکراسى بو:  و آن اينکه-تصادف فراموش کرده است 

جّدى،  مورد هر مسئله ديگر واگذار ميکند ولى براى پرولتاريا در بورژوايى را فقط براى حزب
هر  .نظامى يا تاالنگرى حاصل ميگردد حکومت" مصون داشتن اقليت"بجاى  عميق و اساسى

ياسى به هنگام پيش آمدن هر اختالف س باشد، به همان نسبت هم تر چه دمکراسى کامل
 .تاالنگرى يا به جنگ داخلى نزديکتر خواهد بود عميقى که براى بورژوازى خطرناک باشد، به

را آقاى کائوتسکى دانشمند ميتوانست در مورد حادثه  دمکراسى بورژوايى" قانون"اين 
ها در  زجر و شکنجه سياهان و انترناسيوناليست در فرانسه جمهورى، در مورد) ١٨(دريفوس 

و در مورد ) ١٩(ايرلند و اولستر در انگلستان دمکراتيک  راتيک آمريکا، در نمونهجمهورى دمک
روسيه مشاهده   در جمهورى دمکراتيک١٩١٧پيگرد بلشويکها و تاالنگرى عليه آنان در آوريل 

نبوده، بلکه به دوران  من عمدا مثالهايى را ذکر ميکنم که تنها به دوران جنگ مربوط. نمايد
زبان بر اين است که در برابر  چرب ميل آقاى کائوتسکِى. ز جنگ نيز مربوط استآميز قبل ا صلح

العاده تازه و بسيار  براى کارگران مطالب فوق اين واقعيات قرن بيستم ديده فرو بندد و در عوض
  . تعريف نمايد١٨هاى قرن  ها و تورى مهمى درباره ويگ اندازه آموزنده و بی نهايت جالب و بى

هيچگاه اين  آيا ميتوان تصور کرد که کائوتسکِى دانشمند. مان بورژوازى را در نظر گيريد     پارل
 به همان نسبت يافته باشد، بيشترى دمکراسى تکامل  هر قدرکه موضوع را نشنيده است

پارلمانهاى بورژوازى را بيشتر بخود تابع ميسازند؟ از اينجا چنين نتيجه  بورس و بانکداران،
 و بلشويکها با احراز چنان موفقيتى از(ايد از پارلمانتاريسم بورژوايى استفاده کرد نب نميشود که

نميرسد، زيرا  اند که ميتوان گفت هيچ حزبى در جهان از اين لحاظ به پاى آنان آن استفاده کرده
). آورديم بدست) ٢٠(هاى کارگرى را در دوماى چهارم   ما تمام کرسى١٩١٤-١٩١٢در سالهاى 
 مشروط بودن محدوديت تاريخى و ينجا نتيجه ميشود که فقط ليبرال ميتواندولى از ا

اين مطلب را فراموش  پارلمانتاريسم بورژوايى را فراموش نمايد، همانگونه که کائوتسکى
گام با تضاد فاحشى  ترين کشور بورژوايى هم در هر هاى ستمکش در دمکراتيک توده. ميکند

و  واقعى ميدارد و هزاران محدوديت داران اعالم  سرمايه"دمکراسى"که  ظاهرى بين برابرى
همين تضاد است . بدل مينمايد، روبرو هستند بردگان مزدى حيله و نيرنگى که پرولترها را به

همين تضاد . دارى ميگشايد را در مورد پوسيدگى و کذب و سالوسى سرمايه ها که چشم توده
براى  ، آنان راتا ها فاش ميسازند، در برابر تودهمروجين سوسياليسم، آن را  است که مبلغين و

، کائوتسکى بدان پشت نمود و به شد آغاز ولى هنگامى که عصر انقالبها !حاضر نمايند انقالب
  .بورژوايى پرداخت محتِضر سرايى درباره فضائل و مناقب دمکراسى نغمه



 

 ه دمکراسى متعلق به      دمکراسى پرولترى، که يکى از َاشکال آن حکومت شوروی است، ب
 اى داده که اکثريت عظيم اهالى يعنى استثمار شوندگان و زحمتکشان چنان تکامل و توسعه

 نوشتن يک کتاب کامل درباره دمکراسى، يعنى کارى که. نظير آن در جهان ديده نشده است
 "صدمکراسى خال"کائوتسکى کرده و در آن دو صفحه درباره ديکتاتورى و دهها صفحه درباره 

بشيوه ليبرالى  اين موضوع، معنايش تحريف کامل مطلب نديدن نوشته است، و در عين حال
  .است

اين  ترين آنها، در هيچ کشور بورژوايى حتى در دمکراتيک.      سياست خارجى را در نظر گيريد
سوئيس،  ها را فريب ميدهند، در فرانسه دمکراتيک، در همه جا توده. سياست آشکارا نيست

ساير کشورها انجام  تر از اى صد بار وسيعتر و ماهرانه آمريکا و انگلستان اين عمل با دامنهدر 
. هم دريد حکومت شوروى پرده اسرار سياست خارجى را بشيوه انقالبى از. ميگيرد

حال آنکه در دوران  کائوتسکى اين موضوع را متوجه نشده و در اين باره سکوت اختيار مينمايد و
يعنى راجع به تقسيم  " (تقسيم مناطق نفوذ"گرانه و قراردادهاى سّرى راجع به جنگهاى غارت

است، زيرا مسأله صلح،  اصلى اين امر داراى اهميت) داران يغماگر جهان توسط سرمايه
  .منوط بدان است مسأله حيات و َممات دهها ميليون افراد

غير " و حتى به انتخابات" اهميت ىنکات ب"کائوتسکى به .      ساختمان دولت را در نظر گيريد
 او. ميچسبد، ولى ماهيت مطلب را متوجه نميشود) در قانون اساسى شوروى" (مستقيم

دمکراسى  داران در سرمايه. دستگاه دولتى، ماشين دولتى نيست طبقاتى متوجه ماهيت
اين دوز و باشد  تر يافته تکامل" خالص"بورژوايى با هزاران دوز و کلکی، که هر چه دمکراسى 

و آزادى اجتماعات و  ها را از شرکت در کشوردارى تر است، توده تر و صائب کلکها هم ماهرانه
و اگر (حکومتى است  نخستين حکومت شوروى در جهان .دور ميسازند مطبوعات و غيره
است، زيرا همين کار را هم کمون پاريس آغاز  تر گفته باشيم، دومين حکومت بخواهيم دقيق

در  راه شرکت .مينمايد جلب را به کشوردارى استثمارشوندگان ها يعنى که توده) ودنموده ب
 - حل نميکند بورژوايى مسائل بسيار جّدى را در دمکراسى هيچگاه که(پارلمان بورژوايى 

هاى  وسيله هزاران مانع و رادع به روى توده به) بورس و بانکها اين مسائل را حل ميکنند
و   و کارگران به احسن وجهى ميدانند و احساس ميکنند، ميبينندزحمتکشان مسدود است،

بورژوازى عليه پرولترها،  لت ستمگرىآ و غريبه  که پارلمان بورژوايى مؤسسهدرک ميکنند
  .طبقه متخاصم و اقليت استثمارگر است مؤسسه

 انىهاى زحمتکش و استثمارشونده هستند، سازم      شوراها ـ سازمان بالواسطه خوِد توده
دارند و به هر نحوى  که خودشان دولت را بپا تسهيل مينمايند هستند که اين امر را براى آنان

استثمارشوندگان يعنى  در اين جريان بويژه پيشاهنگ زحمتکشان و. بتوانند کشوردارى کنند
به بهترين نحوى متحد  پرولتارياى شهرى داراى اين مزّيت است که بوسيله بنگاههاى بزرگ

سازمان . چيز آسانتر است ست، انتخاب کردن و نظارت بر انتخاب شدگان براى وى از هرشده ا
استثمارشوندگان را در پيرامون پيشاهنگ آنان  شوروی بطور اتوماتيک اتحاد کليه زحمتکشان و

دستگاه دولتى کهنه بورژوايى يعنى دستگاه بوروکراسى  .مينمايد تسهيل يعنى پرولتاريا
که هر قدر دمکراسى (بازى و غيره  امتيازات تحصيلى بورژوايى و پارتىو  امتيازات ثروت
 همه اينها در سازمان -) تر است تر باشد، اين امتيازات بالفعل هم متنوع يافته بورژوايى تکامل

ها  آزادى مطبوعات جنبه سالوسانه خود را از دست ميدهد، زيرا چاپخانه. از بين ميرود شوروی
عمارات و  به همين گونه هم در مورد بهترين ابنيه، کاخها،.  گرفته ميشودکاغذ از بورژوازى و

عمارات را  حکومت شوروى هزاران عمارت از اين بهترين. هاى مالکين رفتار ميگردد خانه
بدون آن دمکراسى  ها را، که بالفاصله از استثمارگران گرفت و بدين طريق حق اجتماعات توده

انتخابات غير مستقيم شوراهاى . نمود "تر دمکراتيک" يون باريک ميل چيزى جز فريب نيست،
دستگاه دولتى را ارزانتر و  تمامى غير محلى تشکيل کنگره های شوراها را تسهيل ميکند و

زندگى در جوش و خروش است و بايد هر چه زودتر بتوان  تر ميسازد و در دورانى که متحرک
 کنگره عمومى شوراها اعزام نمود، اين دستگاه را وى را به نماينده محلى خود را احضار و يا

  .تر ميکند الوصول سهل براى کارگران و دهقانان
بورژوايى است؛ حکومت  تر از هر دمکراسى دمکراتيک يک ميليون بار      دمکراسى پرولترى

  .بورژوايى است هاى ترين جمهورى تر از دمکراتيک شوروى يک ميليون بار دمکراتيک



 

از   کسى ممکن بود اين موضوع را متوجه نگردد که يا خادم آگاه بورژوازى باشد و يا     تنها
نبيند و  لحاظ سياسى کامال مرده باشد و حيات واقعى را از خالل گرد و غبار کتب بورژوايى

را بطور عينی  خرافات بورژوا دمکراتيک در تار و پود وجودش رسوخ کرده باشد و بدين طريق خود
  .رژوازى بدل نموده باشدبه چاکر بو

      تنها کسى ممکن بود اين موضوع را متوجه نگردد که قادر نباشد از نقطه نظر طبقات
  ؛طرح نمايد را ستمکش مسئله

آن  ترين کشورهاى بورژوايى وجود دارد که در      آيا در جهان هيچ کشورى از ُزمره دمکراتيک
اى يا بطور کلى نيمه پرولتر روستايى  توده يانه حالم برزگر مزدور و اى ميانه حال توده کارگر

حتى بطور ) اهالى را تشکيل ميدهند هاى ستمکشى که اکثريت عظيم يعنى نماينده توده(
تشکيل اجتماعات در بهترين  آزادى تقريب هم شده باشد مانند روسيه شوروى از يک چنين

ها و  چاپخانه اع از منافع خود بزرگترينهاى خود و دف انديشه عمارات برخوردار باشد و براى بيان
بهترين انبارهاى کاغذ را با چنين آزادی در اختيار داشته باشد و با چنين آزادی افراد طبقه خود 

   امور کشور باال بکشد؟" رتق و فتق"را براى کشوردارى و 
 ولو ازآور است که آقاى کائوتسکى بتواند در هر کشوری       حتى فکر اين موضوع هم خنده

کارگران . نمايند هزار کارگر و برزگِر مطلع يکنفر را بيابد که در دادن پاسخ بدين سؤال ترديد
باره حقيقت ميشنوند،  هاى بورژوايى جسته و گريخته اعترافاتى در سراسر جهان که از روزنامه

 يعنى پرولترى دمکراسى بطور غريزى از جمهورى شوروى هوادارى ميکنند، زيرا در آن
ميبينند، نه دمکراسى براى ثروتمندان، که هر دمکراسى  را مکراسى براى تهيدستاند

  .چنان است بورژوايى، حتى بهترين آن، عمال
 نشينان در دست منصبداران بورژوازى، پارلمان) امور کشور ما" رتق و فتق"و (     کشوردارى ما 

 اده، بديهى و مسّلمى که دهها اين است آن حقيقت س-. بورژوازى و دادرسان بورژوازى است
 و صدها ميليون نفر از افراد طبقه ستمکش در همه کشورهاى بورژوازى و از آنجمله در

مينمايند  ترين کشورها، با تجربه زندگى خود از آن آگاهند و همه روزه آن را احساس دمکراتيک
  .و درک ميکنند

 کسته و سنگ روى سنگ آن باقى     ولى در روسيه دستگاه بوروکراسى را بکلى در هم ش
 و -اند  برچيده اند، تمام دادرسان قديمى را بيرون ريخته و بساط پارلمان بورژوايى را نگذاشته

 کارگران و دهقانان گذارده و شوراهاى را در اختيار ترى بمراتب دسترس مؤسسه نمايندگانى
باالى سر منصبداران  ن راآنا يا بعبارت ديگر شوراهاى جايگزين منصبداران نموده آنان را
است  همين يک واقعيت کافى. اند انتخاب کننده دادرسان کرده آنان را شوراهاى اند و گذاشته

تر از  دمکراتيک براى اينکه حکومت شوروى يعنى شکل ديکتاتورى پرولتاريا، که يک ميليون بار
  .رار گيردق ترين جمهورى بورژوايى است، مورد قبول تمام طبقات ستمکش دمکراتيک

      کائوتسکى اين حقيقت را که براى هر کارگرى مفهوم و بديهى است نميفهمد، زيرا او
چه  براى دمکراسى: اين سؤال را مطرح نمايد که" از ياد ُبرده است"و " فراموش کرده"

قضاوت ) طبقات؟ يعنى بدون طبقات؟ يا خارج از" (خالص"؟ او از نقطه نظر دمکراسى اى طبقه
 همين -" يک من گوشت يک من گوشت است: "قضاوت مينمايد )٢١(او مانند شيلوک . ميکند
  .واّلا دمکراسى وجود ندارد - برابر همه افراد. و بس

 "سوسياليست"و " مارکسيست"     بر ما الزم ميآيد از کائوتسکِى دانشمند، از کائوتسکِى 
  :اين سؤال را بکنيم

  تثمارگر ميتواند برابرى وجود داشته باشد؟     آيا بين استثمار شونده و اس
      اين دهشتناک و تصور ناپذير است که ما مجبوريم به هنگام بحث در اطراف کتاب پيشواى

 چون به کارى دشوار دست زنى، از"ولى . مسلکى انترناسيونال دوم چنين سؤالى بکنيم
 ويسد بايد به اين مردکسى که ميخواهد درباره کائوتسکى چيز بن". ناماليمات آن منال

داشته  دانشمند توضيح دهد که چرا بين استثمار شونده و استثمارگر نميتواند برابرى وجود
  .باشد

  
  

  آیا بين استثمار شونده و استثمارگر
  ؟ميتواند برابری وجود داشته باشد



 

  
  :کائوتسکى چنين استدالل مينمايد

رساله  ١٤ص " (اند ى را تشکيل دادهاستثمارگران همواره فقط اقليت کوچکى از اهال) "١
 ).کائوتسکى

استدالل  با مأخذ قرار دادن اين حقيقت چگونه بايد.      اين يک حقيقِت بى چون و چرا است
مناسبات  نمود؟ ميتوان بشيوه مارکسيستى، بشيوه سوسياليستى قضاوت کرد؛ آنگاه بايد

 -ليبرالى، بشيوه بورژوا نيز ميتوان بشيوهو . استثمار شوندگان را با استثمارگران مأخذ قرار داد
  .مأخذ قرار داد دمکراتيک قضاوت نمود؛ آنگاه بايد مناسبات اکثريت را با اقليت
 استثمارگران حتما دولت را:      هرگاه بشيوه مارکسيستى قضاوت نماييم، بايد بگوييم

دت طبقه خود، به آلت سيا) صحبت هم بر سر دمکراسى يعنى يکى از َاشکال دولت است(
 از اين جهت هم دولت دمکراتيک، تا. استثمارگران بر استثمار شوندگان، تبديل ميکنند يعنى

 زمانى که استثمارگران مسلط بر اکثريت استثمار شوندگان وجود دارند، ناگزير دمکراسى
 دولت استثمار شوندگان بايد از بيخ و بن با چنين دولتى. مخصوص استثمارگران خواهد بود

 استثمارگران سرکوب فرق داشته باشد، بايد دمکراسى مخصوص استثمار شوندگان و وسيله
" دمکراسى"وى از  باشد و سرکوب طبقه هم معنايش نابرابرى اين طبقه و مستثنى نمودن

  .است
تبعيت  اکثريت تصميم ميگيرد، اقليت:      هر گاه بشيوه ليبرالى استدالل نماييم، بايد بگوييم

هر گونه  ديگر درباره. همين و بس. سانى را که تبعيت ننمايند به کيفر ميرساندک. ميکند
است؛  بطور اخص استدالل کردن بيربط" دمکراسى خالص"خصلت طبقاتى دولت بطور اعم و 

گوشت  يک من. اين امر به مطلب ربطى ندارد، زيرا اکثريت اکثريت است و اقليت هم اقليت
  .يک من گوشت است نه چيز ديگر

       کائوتسکى عينا چنين استدالل مينمايد؛
با  به چه علتى سيادت پرولتاريا ميبايست و ضرورى بود چنان شکلى را بخود بگيرد که) "٢    

بجانب  سپس توضيح داده ميشود که پرولتاريا اکثريت را). ٢١ص " (دمکراسى همساز نباشد؟
مارکس نقل   است و ضمنا در آن هم ازخود دارد، اين توضيح بسيار مشروح و پر طول و تفصيل

اينقدر در بين  رژيمى که: "نتيجه. قول شده و هم تعداد آراء کمون پاريس ذکر گرديده است
در مواردى . ندارد ها ريشه دارد، کوچکترين موجبى براى سوء قصد نسبت به دمکراسى توده

نيست هميشه بدون  ادرکه ِاعمال قهر براى سرکوب دمکراسى بکار برده ميشود، اين رژيم ق
ولى . قهر ميتوان پاسخ داد در مقابل ِاعمال قهر فقط با ِاعمال. ِاعمال قهر کار را از پيش ببرد

 براى آن بکار خواهد برد که دمکراسى را ها هوادار آنند ِاعمال قهر را فقط رژيمى که ميداند توده
ترين بنياد خود يعنى   بخواهد مطمئناگر اين رژيم .نابود کند را ، نه براى آنکه آنصيانت نمايد

 انتخاب همگانى را، که منبع عميق نفوذ معنوى نيرومند آن است، براندازد، به تمام معنى حق
 ).٢٢ص " (خودکشى نموده است
ناپديد  مناسبات استثمار شوندگان با استثمارگران از استدالل کائوتسکى:      مالحظه ميکنيد

 دمکراسى"عم، اقليت بطور اعم، دمکراسى بطور اعم و فقط اکثريت بطور ا. شده است
  .که ما ديگر با آن آشنا هستيم باقى مانده است" خالص

براى روشن  پس ما هم! گفته شده است در مورد کمون پاريس      دقت کنيد که اين مطالب
ل اند نق ديکتاتورى گفته راجع به در مورد کمون شدن مطلب سخنانى را که مارکس و انگلس

  :کنيم
... ديکتاتورى بورژوازى مينمايند اگر کارگران ديکتاتورى انقالبى خود را جايگزين" ...:مارکس     

 )٢٢( ..."انقالبى و گذرنده ميدهند بدولت شکل... تا مقاومت بورژوازى را در هم شکنند
از طريق رعب خود را  ضرورتا ناچار است سيادت) " در انقالب" (حزب پيروزمند" ...:انگلس      

اگر کمون پاريس به  .و هراسى که سالح وى در دلهاى مرتجعين ايجاد ميکند، حفظ نمايد
يک روز دوام آورد؟  اتوريته مردم مسلح عليه بورژوازى متکى نبود، مگر ممکن بود بيش از

اتوريته خيلى کم استفاده کرده  بالعکس مگر ما محق نيستيم  کمون را، بعلت اينکه از اين
  ).٢٣( ..."، سرزنش نماييم؟است

مبارزه و انقالب بايد  اى است که در از آنجا که دولت فقط مؤسسه گذرنده" :     هم او ميگويد
سخن گفتن درباره دولت  از آن استفاده کرد، تا دشمنان خود را قهرا سرکوب ساخت، لذا



 

زمند است، اين نيا مادامی که پرولتاريا هنوز به دولت: فکرى خالص است خلقى آزاد خام
خويش است و هنگامى که  نيازمندى از لحاظ مصالح آزادى نبود، بلکه بمنظور سرکوب دشمنان

کلمه ديگر موجوديت خود  سخن گفتن درباره آزادى ممکن ميگردد، آنگاه دولت به معناى اخص
  ..."را از دست ميدهد

 ن تا آسمان فاصله است،     بين کائوتسکى از يک طرف و مارکس و انگلس از طرف ديگر زمي
" دمکراسى" دمکراسى خالص و. اى که بين ليبرال و انقالبى پرولترى وجود دارد همان فاصله

خام  يعنى "دولت خلقى آزاد"صاف و ساده که کائوتسکى از آن دم ميزند تنها تکرار همان 
با چشم نشين يا  کابينه کائوتسکى با دانشمندمآبى دانشمندترين َسفيه. است فکرى خالص

است چه نيازى به  وقتى اکثريت در دست: و گوش بستگى يک دختر بچه دهساله ميپرسد
  :ديکتاتورى وجود دارد؟ ولى مارکس و انگلس توضيح ميدهند

  ـ براى درهم شکستن مقاومت بورژوازى،
   مرتجعين، براى ايجاد رعب و هراس در دلهاى ـ
   ،براى حفظ اتوريته مردم مسلح عليه بورژوازى ـ
 .پرولتاريا بتواند دشمنان خويش را قهرا سرکوب نمايد براى اينکه ـ

 دمکراسى است و جنبه" خالص بودن"او که شيفه .      کائوتسکى اين توضيحات را نميفهمد
نيازى به  اصرار ميورزد که اکثريت، چون اکثريت است،" بنحوى پيگير"بورژوايى آن را نميبيند، 

کافى است  اقليت ندارد و" سرکوب قهرى"ليت ندارد، نيازى به اق" در هم شکستن مقاومت"
کائوتسکى که شيفته  ." دمکراسى نقض شده است"انجام گيرد که  در مواردى سرکوبى

ميشود، که تمام  دمکراسى است بطور غيرعمدی مرتکب همان اشتباه کوچکى" خالص بودن"
که در دوران (برابرى صورى را  نى که اوبه اين مع: دمکراتهاى بورژوا همواره مرتکب آن ميگردند

مطلِب بى ! برابرى واقعى ميپذيرد بعنوان) دارى سراپا کاذبانه و سالوسانه است سرمايه
  !اهميتى است

  .     استثمارگر نميتواند با استثمارشونده برابر باشد
      اين حقيقت، هر اندازه هم که براى کائوتسکى نامطبوع باشد، مهمترين مضمون

  .سوسياليسم را تشکيل ميدهد
بين  مادامی که هر گونه امکان استثمار يک طبقه  توسط طبقه ديگر بکلى از:      حقيقت ديگر

  .نرفته باشد، برابرى واقعى و عملى هم نميتواند وجود داشته باشد
فور در ال فى آميز در مرکز يا برآشفتگى ارتش      استثمارگران را ميتوان در صورت قياِم توفيق

الفور  را فى ولى به استثناء موارد بکلى نادر و مخصوص نميتوان استثمارگران. هم شکست
الفور سلب  فى داران يک کشور نسبتا بزرگ نميتوان از تمام مالکين و سرمايه. نابود نمود
به هيچ وجه  بعالوه تنها سلب مالکيت به عنوان يک اقدام قضايى يا سياسى. مالکيت کرد
و شيوه اداره ديگر  ید کرد خلع داران را عمال  حل نميکند، زيرا بايد مالکين و سرمايهموضوع را

بين استثمارگران، که در . آنان نمود جايگزين يعنى شيوه اداره کارگرى فابريکها و امالک را عمال
از لحاظ معلومات و هم از لحاظ رفاه زندگى و هم از لحاظ ورزيدگى  جريان نسلهاى طوالنى هم

 ترين اند، و استثمار شوندگان، که توده آنان حتى در پيشروترين و دمکراتيک بوده  مشخص-
داشته  جمهوريهاى بورژوازى ذليل و نادان و جاهل و مرعوب و متفرقند، نميتواند برابرى وجود

عظيمى را  استثمارگران تا مدتهاى مديدى پس از انقالب يک سلسله برتريهاى عملى. باشد
، مقدارى )از بين برد پول را یکباره نميتوان(پول در دست آنها باقى ميماند : ميکنندناگزير حفظ 

آنها باقى ميماند، ارتباط آنها،  اى است در دست از اموال منقول، که غالبا مقدار قابل مالحظه
ها،  عادات، شيوه" (رموز"وقوف آنان به کليه  ورزيدگى آنان در امر سازمان دادن و اداره کردن،

که بشيوه (عاليتر آنان، نزديکى آنان با کادر عالى فنى  کشوردارى، معلومات) سايل و امکاناتو
که موضوع بسيار (ورزيدگى بمراتب بيشتر آنان در امور نظامى  ،)بورژوازى زندگى و فکر ميکند

  .باقى ميماند و غيره و غيره) مهمى است
 و البته اين يک مورد معمولى است(اند       اگر استثمارگران فقط در يک کشور شکست خورده

از استثمار  باز هم ،)زيرا انقالب همزمان در يک سلسله از کشورها استثناء نادرى است
اينکه بخشى . استثمارگران دامنه عظيمى دارد المللى ، زيرا ارتباطات بيننيرومندترند شوندگان

وران و غيره از  حال و پيشه ان ميانههاى دهقان توده رشدترين از استثمارشوندگان از بين خود کم
انقالبها و از آنجمله  تمام ميتوانند بروند موضوعى است که تاکنون دنبال استثمارگران ميروند و



 

 ، پرولترها هم بودند، مطلبى که)٢٤(زيرا در بين ارتش ورساى (آن را نشان داده است  کمون
  )."فراموش کرده است"کائوتسکى عمال آن را 

فقط و  نين اوضاع و احوالى اين پندار که در يک انقالب نسبتا عميق و جّدى موضوع را     با چ
خرافات يک  ترين فقط مناسبات اکثريت با اقليت حل ميکند، بزرگترين ُکند ذهنى، سفيهانه

اين . تاريخى عيان از آنان است و مکتوم داشتن يک حقيقت ها فريب توده ليبرال متعارفى،
طوالنى، سرسخت و  مقاومت رت از آن است که در هر انقالب عميقىحقيقت تاريخى عبا

عملى زياد خود را بر استثمار شوندگان حفظ  استثمارگران، که سالها برتريهاى مذبوحانه
 مگر در تخيالت شيرين کائوتسکى سفيه -استثمارگران هيچگاه . است قانون ميکنند، در حکم

ر نبرد نهايى و مذبوحانه و در جريان يک سلسله نبرد آنکه برترى خود را د  بدون-شيرين زبان 
  .آزمايش گذارند، تابع تصميم اکثريت استثمارشوندگان نخواهند شد به معرض

 مادامی که اين. دارى به کمونيسم يک دوران تاريخى تام و تمام است      گذار از سرمايه
 اميد  قدرت باقى ميماند و ايندوران بسر نرسيده است، براى استثمارگران ناگزير اميد اعاده

استثمارگران سرنگون شده که انتظار  .براى اعاده قدرت مبّدل ميشود تالشهايى هم به
فکر آن را هم به مخيله خود خطور نميدادند،  سرنگونى خود را نداشتند، آن را باور نميکردند،

 و نفرتى صد کرت بار شديدتر و با َسُبعيت و کين پس از نخستين شکست جّدى با انرژى ده
هاى خود، که آنسان خوش و  رفته، براى خاطر خانواده از دست" بهشت"فزونتر براى عودت 

يا به کار (خرابى و فقر  اينسان آنها را به خانه" الناس پست عوام" راحت ميزيستند و اکنون
دار، توده  ايهو اما از دنبال استثمارگران سرم. ميسازند، به نبرد دست ميزنند محکوم"...) ساده"

خرده بورژازى کشيده ميشود، که تجربه تاريخى دهها ساله تمام کشورها درباره وى  وسيع
فردا از  ميدهد که چگونه اين توده مرّدد و متزلزل است، امروز از دنبال پرولتاريا ميرود و نشان

 دشواريهاى انقالب ميهراسد و از نخستين شکست يا نيمه شکست کارگران، دچار
 يمگى ميشود، اعصابش به رعشه ميافتد، خود را به اين سو و آن سو ميزند، ُندبه وسراس

  .آرهاى ما مانند منشويکها و اس... زارى ميکند، از اردوگاهى به اردوگاه ديگر ميگريزد
وجود يا       و با چنين اوضاع و احوالى، در دوران جنگ حاد و مذبوحانه، هنگاميکه تاريخ مسأله

اقليت، از   از اکثريت و-ات صدها ساله و هزار ساله را در دستور روز ميگذارد، عدم امتياز
!! استثمارشونده دم ميزنند دمکراسى خالص، از عدم لزوم ديکتاتورى و از برابرى استثمارگر با

  !اينکار الزم است چه ُکند ذهنِى بى پايان و چه کوته فکرِى بى انتهايى براى
احزاب  ، در داخل١٩١٤ تا ١٨٧١، از "صلح آميز"دارى نسبتا  ه سرمايه     ولى دوران دهها سال

سوسياليست، که با اپورتونيسم سازگارند از کوته فکرى و تنگ نظرى و ارتداد يک اصطبل 
   ...گرد آورده است) ٢٥(اژياس 

  
 

  ٭ ٭ ٭
  

 شد از     خواننده البد متوجه شده است که کائوتسکى در قسمتى که فوقا از کتاب وى نقل 
در حاشيه متذکر ميشويم که (سوء قصد نسبت به حق انتخاب همگانى سخن ميگويد 

اين حق را منبع عميق اتوريته معنوى نيرومند مينامد و حال آنکه انگلس در مورد  کائوتسکى
کمون پاريس و در مورد همان مسئله ديکتاتورى از اتوريته مردم مسلح عليه بورژوازى  همان
 جالب توجه" اتوريته"يسه نظريه يک کوته فکر و يک فرد انقالبى درباره مقا: ميگويد سخن
 ). ...است

صرفا       بايد متذکر شد که مسئله محروم ساختن استثمارگران از حق انتخاب يک مسئله
سالوسى نميکرد و و به  اگر کائوتسکى. است، نه مسئله ديکتاتورى پرولتاريا بطور اعم روسى

مضمون رساله تطبيق ميکرد و  ميداد، آنوقت اين عنوان با" ليه بلشويکهاع"رساله خود عنوان 
ولى کائوتسکى خواست  .آنوقت کائوتسکى حق داشت مستقيما از حق انتخاب سخن گويد

ديکتاتورى "رساله خود را  او عنوان. به ميدان آيد" تئوريسين"مقدم بر هر چيز به عنوان يک 
شوراها و از روسيه فقط در بخش دوم رساله، از  او از. تقرار داده اس بطور اعم "پرولتاريا

که من از همانجا نقل (ولى در بخش اول . ميگويد پاراگراف ششم به بعد، بطور خاص سخن
کشيدن  کائوتسکى با بميان. صحبت ميشود بطور اعم  ديکتاتورى و دمکراسى از) ام قول کرده



 

براى تئورى بقدر  ، کهاست فاش ساخته يکهاحق انتخاب، خود را بعنوان ُپِلميستى عليه بلشو
نه (هاى طبقاتى عمومى  تئورى يعنى استدالل درباره پايه زيرا .پول سياهى ارزش قائل نيست

ديکتاتورى، بايد از يک مسئله خاص نظير حق انتخاب سخن  دمکراسى و) خصوصى ملى
اريخى سرنگونى آيا در دوران ت: سخن گويد و آن اينکه نگفته، بلکه از مسئله عمومى
هم براى  با دولت استثمار شوندگان، ميتوان دمکراسى را استثمارگران و تعويض دولت آنان

  ؟استثمارگران محفوظ داشت ثروتمندان و هم براى
  .     تئوريسين بايد مسئله را اينطور و فقط اينطور مطرح سازد
و  ذاران مارکسيسم در مورد آن     ما از نمونه کمون مطلعيم، ما از تمام استدالالت بنيادگ

را  بر اساس اين مدارک بود که من مثال مسئله دمکراسى و ديکتاتورى. بمناسبت آن مطلعيم
اکتبر نوشته شده است، مورد تحليل قرار  که قبل از انقالب" دولت و انقالب"در رساله خود 

فت که موضوع محدوديت ، و حاال بايد گام اى نگفته کلمه من درباره محدويت حق انتخاب. دادم
مسئله محدوديت . خصوصى ملى است نه مسئله عمومى ديکتاتورى حق انتخاب، مسئله

تحقيق  تکامل آن مورد راه خاص انقالب روسيه و شرايط خاص بررسى حق انتخاب را بايد ضمن
پيش  ولى اشتباه است اگر از. در شرح آتى به همين سان هم رفتار خواهد شد. قرار داد

انتخاب حتما  شود که انقالبهاى پرولترى آينده اروپا، همه يا اکثريت آنها، در مورد حقتأکيد 
جنگ و پس از  پس از. ممکن است اينطور بشود. براى بورژوازى محدوديت قائل خواهند شد
حتمى  ديکتاتورى اين امر ولى براى عملى نمودن. تجربه انقالب روسيه البد اينطور خواهد شد

 ضرورى منطقى ديکتاتورى را تشکيل نميدهد و به عنوان شرط مفهوم ضرورى و عالمت نيست
  .تاريخى و طبقاتى ديکتاتورى وارد نميشود در مفهوم

و  يک طبقه استثمارگران بعنوان قهرى      عالمت ضرورى و شرط حتمى ديکتاتورى سرکوب
  .است طبقه اين مورد برابرى و آزادى در يعنى نقض" دمکراسى خالص" نقض بنابراين

را  و کائوتسکى که مسئله.      از نظر تئوريک مسئله بايد اينطور و فقط اينطور مطرح گردد
ميدان  چنين مطرح نکرده ثابت نموده است که بعنوان يک نفر تئوريسين بر ضد بلشويکها به

  .ها و بورژوازى بميدان ميآيد نيامده، بلکه بعنوان عامل اپورتونيست
و   يا بهمان محدوديت و نقض دمکراسى در مورد استثمارگران در کدام کشورها     اينکه فالن

استثنايى يا  بطور(دارى بکار خواهد رفت  با وجود چه خصوصيات ملى فالن يا َبهمان سرمايه
دارى، فالن يا  سرمايه اى است مربوط به خصوصيات ملى فالن يا َبهمان  مسئله-، )بطور عمده

بدون نقض  آيا: سان است ر تئوريک طرح مسئله طور ديگر يعنى بديناز نظ. َبهمان انقالب
   پذير هست؟ ديکتاتورى پرولتاريا امکان استثمارگران در مورد طبقه دمکراسى

است  مسئله مهم و اساسى يگانه      کائوتسکى همين مسئله را که از نظر تئوريک
بجز   انگلس نقل قول نموده،کائوتسکى هر نوع مطلبى را از مارکس و. مسکوت گذارده است

  .نقل کردم که به مسئله مورد بحث مربوط است و من آنها را در باال آن مطالبى
بورژوا       کائوتسکى درباره هر چه خواسته باشيد، درباره هر چه براى ليبرالها و دمکراتهاى

مده يعنى ع هاى آنان خارج نيست، سخن گفته، بجز نکته پذيرفتنى است و از دايره انديشه
بدون سرکوب قهرى  بورژوازى، بدون در هم شکستن مقاومت بجز اين نکته که پرولتاريا

 نباشد،" آزادى"در ميان باشد و " سرکوب قهرى"که  نميتواند پيروز گردد و هر جا مخالفين خود
  .نيست البته، دمکراسى هم

   
  .    کائوتسکى اين نکته را نفهميده است

  
* * *  

   
تجربۀ انقالب روس و به آن اختالف نظر بين شوراهای نمایندگان و مجلس مؤسسان     حال به 

  .بورژوازی از حق انتخاب گردید) ٢۶(بپردازیم که موجب انحالل مجلس مؤسسان و محروميت 
  
  
  
  



 

  
  به سازمانهای دولتی مبدل گردند شوراها حق ندارند

  
گر يک نفر تئوريسين مارکسيست ا.      شوراها ـــ شکل روسى ديکتاتورى پرولترى هستند

نظير  و(رساله نوشتن درباره ديکتاتورى پرولتاريا، اين پديده را بطور واقعى بررسى ميکرد  هنگام
هاى منشويکى  نغمه کائوتسکى به جزع و فزع خرده بورژوامآبانه بر ضد ديکتاتورى نميپرداخت و

ديکتاتورى بيان ميداشت و   براىآنگاه چنين تئوريسينى يک تعريف عمومى) را از سر نميگرفت
شوراها را بمثابه يکى از  سپس شکل خاص، شکل ملى آن يعنى شوراها را بررسى مينمود و

  .َاشکال ديکتاتورى پرولتاريا مورد انتقاد قرار ميداد
 مآبانه وى در آموزش مارکس راجع ليبرال" اصالحات"    روشن است که از کائوتسکى، پس از 

 ولى بررسى اينکه او به چه نحو مسئله. نبايد انتظار يک کار جّدى داشتبه ديکتاتورى، 
 چگونگى شوراها را مورد تحقيق قرار داده و به چه نحوى از عهده آن برآمده است بينهايت

  .جالب توجه است
  بياد ميآورد و مينويسد شوراها آنچنان١٩٠٥     او چگونگى پيدايش شوراها را در سال 

 (umfassendste) تر ان پرولترى را بوجود آوردند که از تمام َاشکال ديگر جامعشکلى از سازم"
 شوراها فقط مؤسسات ١٩٠٥در سال  ).٣١ ص" (بود، زيرا همه کارگران مزدور را در بر ميگرفت

  .روسيه شدند راسریه س اتحاد١٩١٧محلى بودند ولى در سال 
ر سازمان شوراها تاريخچه با عظمت هم اکنون ديگ " :     کائوتسکى چنين ادامه ميدهد
ولى آنچه که در پيش دارد از اينهم ُپر توان تر است . دارد و پر افتخارى در پشت سر خود

همه جا معلوم ميگردد که عليه نيروهاى . تنها هم نيست و ضمنا منحصر به روسيه
پيشين اقتصادى و سياسى در اختيار دارد، اسلوبهاى  عظيمى که سرمايه مالى از لحاظ
اين کلمه آلمانى کمى از  ؛ versagen(کافى نيست  مبارزه اقتصادى و سياسى پرولتاريا

از اين اسلوبها نميتوان ).تر است  سست" ناتوان است"تندتر و اندکى از  "کافى نيست"
 کرد و لزوم آنها براى مواقع عادى کماکان باقى ميماند، ولى گاه گاه در برابر آنها صرفنظر

در  ار ميگيرد که قادر به انجام آن نيستند و موفقيت در انجام آنها فقط در صورتوظايفى قر
 ص ـــ( "پذير است آميختن کليه سالحهاى سياسى و اقتصادى نيروى طبقه کارگر امکان

٣٢.(  
  

 "بوروکراسى اتحاديه های کارگرى"اى و اينکه       استدالل بعدى مربوط است به اعتصاب توده
پر توانى  اى به درد رهبرى نبردهاى توده"هاى کارگرى ضرورت دارد  ه اتحاديهکه به همان درج

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

هاى  بدين طريق سازمان شوراها يکى از مهمترين پديده "... :     کائوتسکى در خاتمه ميگويد
هاى قطعى عظيم بين سرمايه و کار، که سازمان نويد آن ميدهد که در نبرد اين. زمان ماست

  .آن ميشتابيم، اهميت قاطع کسب نمايد ما به استقبال
     ولی آیا ما حق داریم از شوراها توقعی بيش از این داشته باشيم؟ بلشویکها که پس از 

به اتفاق  ١٩١٧سال ) طبق تقويم جديد يعنى طبق تقويم ما، انقالب اکتبر(انقالب نوامبر 
 در شوراهاى نمايندگان کارگران روسيه اکثريت بدست) ٢٧( رولوسيونرهاى چپ سوسيال ـ

 آوردند، پس از برانداختن مجلس مؤسسان دست بکار آن شدند که شورا را، که تا آن زمان
آنها دمکراسى را، که خلق . بدل نمايند دولتى سازمانى بود، به طبقه يک سازمان پيکارجوى

به چنگ آورده بود، نابود ) ٢٨) (جديد و فوريه طبق تقويم ما ويمطبق تق(روس در انقالب مارس 
 نخواندند، و اکنون خود را دمکرات ديگر خود را سوسيال طبق همين هم، بلشويکها. کردند

   ).، تکيه روى کلمات از کائوتسکى است٣٣ص ( "مينامند کمونيست
 

 جه ميشود که چگونههاى منشويکهاى روس آشنا باشد، فورا متو      هر کس با نوشته
 همانا. هاى مارتف، اکسلرود، اشتين و شرکاء را رونويس ميکند وار گفته کائوتسکى َبرده

. مينمايد آورى واقعيات را بسود خرافات منشويکى تحريف ، زيرا کائوتسکى تا حد خنده"وار َبرده"
برلنى يا اکسلرود  کائوتسکى اين زحمت را بر خود هموار نکرد که از خبرآوران خود نظير اشتين



 

کمونيست و مسئله  استکهلمى کسب اطالع نمايد که مسئله تغيير عنوان بلشويکها به
اگر او اين اطالع ساده را . شده بود مطرح چه زمانى اهميت شوراها بعنوان سازمانهاى دولتى

آوريل در  زيرا هر دو اين مسائل را بلشويکها آور را نمينوشت، کسب کرده بود، اين مطلب خنده
انقالب اکتبر سال  از مدتها قبل  من يعنى١٩١٧ آوريل ٤ مورخ  "تزهاى"مثال در  ١٩١٧سال 
مطرح کرده ) ١٩١٨ ژانويه سال ٥بطريق اولى قبل از بر هم زدن مجلس مؤسسان در  و (١٩١٧
  .بودند

تمام  کالم جان ام،      ولى اين استدالل کائوتسکى که من تمام و کمال آن را نقل کرده
شوراها بايد بکوشند تا  جان کالم همانا در اين است که آيا. مسئله مربوط به شوراها است

را دادند " قدرت بدست شوراها تمام" شعار ١٩١٧بلشويکها در آوريل (سازمانهاى دولتى شوند 
 بلشويکها اظهار داشتند که به ١٩١٧سال  و در کنفرانس حزب بلشويکها  در همان آوريل

 دهقانى از تيپ -خواستار جمهورى کارگرى نى بورژوايى قناعت نميورزند وجمهورى پارلما
اينکه شوراها نبايد در اين راه بکوشند، نبايد قدرت را بدست  يا :(کمون يا شوراها هستند
باقى " طبقه"يک " سازمان پيکارجوى"دولتى بشوند، بلکه بايد بعنوان  گيرند، نبايد سازمانهاى

لوحانه خود، اين  حى است که مارتف بکار برده و با آرزوهاى سادهاصطال اين همان(مانند 
با  بودند، کارگران از بورژوازى آلت تبعيت شوراها به هنگام رهبرى منشويکى واقعيت را، که
 ).پوشى نموده است اى پرده ظاهر آراسته

ز مباحثه ا قطعاتى      کائوتسکى سخنان مارتف را کورکورانه تکرار کرده است بدين معنى که
معنا بر  قطعات را بدون انتقاد و به طرزى بى تئوريک بلشويکها با منشويکها را برداشته و اين

در نتيجه چنان آشى از کار . اروپا منطبق نموده است مسائل عمومى تئوريک مربوط به سراسر
 از را، که با استدالالت نقل شده کائوتسکى آشنا شود، درآمده است که هر کارگر آگاه روس

  .ُبر خواهد کرد خنده روده
همه       و هنگامى که ما به کارگران اروپا توضيح دهيم در اين مورد مطلب از چه قرار است،

استقبال  کائوتسکى را با همين خنده) دار بجز يک مشت سوسيال امپرياليست ريشه(آنها نيز 
  .خواهند کرد

 ه و اشتباه مارتف را به وضوحى     کائوتسکى در حق مارتف دوستِى خاله خرسه کرد
حاصل  هاى کائوتسکى چه در حقيقت هم ببينيد از گفته. العاده به مهمالت رسانده است فوق

  .آمده است
سياسى  اسلوبهاى پيشين مبارزه اقتصادى و.      شوراها تمام کارگران مزدور را در بر ميگيرند

دارند که  ى نقش عظيمى را در پيششوراها ايفا. پرولتاريا عليه سرمايه مالى کافى نيست
و کار در  آنها نقش قاطعى را در نبردهاى قاطع عظيم بين سرمايه. منحصر به روسيه نيست

  .هاى کائوتسکى اين است گفته. اروپا بازى خواهند کرد
کداميک   آيا اين نبردها اين مسئله را، که-" نبردهاى قاطع بين سرمايه و کار. "     بسيار خوب

  ن طبقات قدرت دولتى را بدست خواهد گرفت، حل نخواهند کرد؟از اي
  .پناه بر خدا. اصال و ابدا

سازمان دولتى  نبايد "قاطع"     شوراها که تمام کارگران مزدور را در بر ميگيرند در نبردهاى 
  !شوند

       پس دولت چيست؟
  . ديگر     دولت چيزى نيست جز ماشينى براى سرکوب يک طبقه بدست طبقه

     بنابراين طبقه ستمکش، پيشاهنگ تمام زحمتکشان و استثمار شوندگان در جامعه 
ماشين، که  به اين ولى نبايد بکوشد،" نبردهاى قاطع بين سرمايه و کار"بايد براى  معاصر،

 - !در هم شکند اين ماشين را نبايد - !دست بزند سرمايه به توسط آن کار را سرکوب مينمايد،
  !سرکوب استثمارگران استفاده کند براى از سازمان جامع خود نبايد

 مبارزه طبقاتى را همانطور قبول داريم که تمام" ما! "     به به، احسنت، آقاى کائوتسکى
  ...يعنى بدون سرنگون ساختن بورژوازى. ليبرالها قبول دارند

 از سوسياليسم      اينجاست که دست کشيدن کامل کائوتسکى هم از مارکسيسم و هم
 اين در واقع پيوستن به بورژوازى است که آماده است هر چه را خواسته باشيد. ميگردد آشکار

ديگر  اينجا. جايز ِشُمَرد، مگر تبديل سازمانهاى طبقه ستمدیده خود  به سازمانهاى دولتى



 

و در  کائوتسکى به هيچ وجه نميتواند خط مشى خود را، که همه چيز را با هم آشتى ميدهد
  .پردازى گريبان خالص ميکند، نجات بخشد برابر تمام تضادهاى عميق با عبارت

      يا کائوتسکى از قبول هر گونه انتقال قدرت دولتى بدست طبقه کارگر امتناع ميورزد، يا
 اينکه جايز ميشمارد که طبقه کارگر ماشين قديمى دولتى بورژوايى را بدست گيرد ولى به

را  شمرد که اين ماشين را در هم شکند، ُخرد کند و ماشين نوين پرولترىهيچ وجه جايز نمي
مورد " ، و"تفسير گردد"به هر يک از اين دو شق که استالالت کائوتسکى . جايگزين آن سازد
بورژوازى  ، در هر دو مورد دست کشيدن او از مارکسيسم و پيوستنش به"توضيح قرار گيرد

  .عيان است
ضمن توضيح اينکه چه دولتى براى طبقه کارگر پيروزمند  "يفست کمونيستمان"     مارکس در 

دولت يعنى پرولتاريايى که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده : "است الزم است، نوشته
شده که مدعى است کماکان مارکسيست است و اظهار ميدارد  اکنون شخصى پيدا". باشد

عليه سرمايه مشغول است، نبايد " زه قاطعمبار"است و به  که پرولتاريايى که يکسره متشکل
که انگلس " ايمان خرافى نسبت به دولت. "سازمان دولتى بدل کند سازمان طبقاتى خود را به

در آلمان به شعور عمومى بورژوازى و حتى "اين ايمان : نوشته است  درباره آن١٨٩١در سال 
که کائوتسکى در اينجا از خود  اين است آنچه -، ) ٢٩" (مبدل شده است بسيارى از کارگران
بورژوا هم با " (موافق است"نظر ما با اين موضوع   کوته-مبارزه کنيد  کارگران. بروز داده است

، زيرا کارگران به هر حال مبارزه ميکنند و فقط بايد در اين انديشه بود که "است موافق"اين امر 
ماشين  !شويد نداريد پيروز حق  ولى مبارزه کنيد،-) شمشير تيز آنان را در هم شکست چگونه

" سازمان دولتى"جايگزين  پرولترى را" سازمان دولتى"دولتى بورژوازى را منهدم نسازيد و 
  !بورژوايى ننماييد

     کسيکه به نحو جدى با اين نظر مارکسيستی موافق است که دولت چيزى نيست جز 
 اندک تفکرى در اين حقيقت سرکوب يک طبقه بدست طبقه ديگر، کسى که ماشينى براى

فکرى بکشاند که بنا بر آن  نميتواند رشته سخن را به اينچنين خام کرده است، هيچگاه
در . قادر به پيروزى بر سرمايه مالى نبايد به سازمانهاى دولتى بدل گردند سازمانهاى پرولترى

 از طبقات يا يک چيز خارج" به هر حال"است که خرده بورژوا که دولت برايش  همين نکته
 يک" در واقع هم چرا بايد پرولتاريا، که. است، خود را متظاهر ساخته است مافوق طبقات

بلکه بر تمام مردم، بر تمام خرده   اى که نه تنها بر پرولتاريا،سرمايه است، مجاز باشد با "طبقه
يک " يا، اينقاطع بپردازد، ولى پرولتار بورژوازى، بر تمام دهقانان حکومت مينمايد به جنگ

را به سازمان دولتى مبدل سازد؟ زيرا خرده بورژوا از مبارزه  مجاز نباشد سازمان خود "طبقه
  .نميرساند ترين نکته عمده و آن را تا پايان، تا ميترسد طبقاتى

 او خود: دقت کنيد.      کائوتسکى کامال سررشته را گم کرده و خود را بکلى لو داده است 
 وپا به استقبال نبردهاى قاطعى بين سرمايه و کار ميشتابد و اسلوبهاىتصديق نمود که ار

از  و اين اسلوبها اتفاقا عبارت بود. پيشين مبارزه اقتصادى و سياسى پرولتاريا کافى نيست
  پس نتيجه کدام است؟ .بورژوايى استفاده از دمکراسى

  .ا برساند     کائوتسکى ترسيد که رشته تفکر را به نتيجه حاصله از اينج
 نتيجه آن است که فقط مرتجع، دشمن طبقه کارگر و خادم بورژوازى ميتواند اکنون ...     

نمايد و  آميزى کند و درباره دمکراسى خالص ياوه سرايى ُمَحسّنات دمکراسى بورژوايى را رنگ
وسطايى  دمکراسى بورژوايى نسبت به نظام قرون. بسوى گذشته سپرى شده روى برگرداند

 .کافى نيست طبقه کارگر ولى اکنون ديگر براى. و ميبايست از آن استفاده کرد بود رقىمت
تعويض دمکراسى بورژوايى با دمکراسى پرولترى  اکنون بايد نه به قهقرا، بلکه به جلو، بسوى

دولت  پرولترى در چارچوب پرولترى، تعليم و تشکل ارتش و اگر کار تدارک انقالب. نگريست
رسيده " نبردهاى قاطع"بود، آنگاه حاال که کار به مرحله ) و ضرورى(ممکن  تيکبورژوا دمکرا

  .نمودن پرولتاريا در اين چارچوب معنايش خيانت به آرمان پرولتاريا و ارتداد است است، محدود
بدون       کائوتسکى به َمخَمصه بسيار مضحکى افتاده است، زيرا برهان مارتف را تکرار کرده،

متکى ميکند که کائوتسکى آن را در  ديگرى ، که مارتف اين برهان را بر برهانه شودمتوج اينکه
که روسيه هنوز تا مرحله ) کائوتسکى از دنبال وى تکرار ميکند و(مارتف ميگويد ! دست ندارد

هنوز زود است شوراها از : است و از اينجا طبعا نتيجه ميشود که سوسياليسم ُنضج نيافته
بجا است که شوراها، بکمک سران : بخوان(سازمانهاى دولتى تبديل گردند   بهارگانهاى مبارزه



 

 کائوتسکى ولى). کارگران از بورژوازى امپرياليست تبديل گردند تبعيت ارگانهاى منشويک، به
کائوتسکى در سال . نيافته است مستقيما بگويد که اروپا تا مرحله سوسياليسم نضج نميتواند
نبايد ترسيد و  قبل از موقع انقالب  مرتد نشده بود، نوشت که اکنون از، هنگامى که هنوز١٩٠٩

کائوتسکى جرأت ندارد اين حکم . امتناع ورزد خائن است کسى که از انقالب از ترس شکست
فکرى حاصل ميآيد که تمام سفاهت و ُجبن خرده  شود، و لذا آنچنان خام منکر مستقيما را

 يک طرف اروپا براى سوسياليسم نضج يافته است و بسوى از: فاش ميسازد بورژوا را تا آخر
 يعنى سازمانى که( پيکارجو سازمان عليه سرمايه ميشتابد و از طرف ديگر نبردهاى قاطع کار

 ، سازمان پرولتاريا، پيشاهنگ و)در مبارزه پديد آمده، رشد نموده و استحکام ميپذيرد
  !نمود ه سازمان دولتى بدلب نميتوان سازمانده، سازمان پيشواى ستمکشان را

  
* * *  

     
سازمانهاى    اين انديشه که شوراها بعنوان يک سازمان پيکارجو ضرورى هستند ولى نبايد به

. تئوريک تر است تا از لحاظ  سياسى بی نهايت سفيهانه-دولتى بدل گردند، از لحاظ عملى
داران  عليه سرمايه اى کارگران هحتى در دوران صلح هم که وضع انقالبى وجود ندارد، مبارزه تود

اى را براى  العاده فوق اى غيظ و بغض شديدى را در هر دو طرف و نيز شور مثال اعتصاب توده
در خانه صاحب "استناد ميورزد که  مبارزه موجب ميگردد و در آن بورژوازى دائما به اين موضوع

زمان انقالب، هنگامى که زندگى اما در  و. است و ميخواهد چنين باقى بماند و غيره" اختيار
هاى  رشته کليه کارگران کليه که سياسى در جوش و خروش است، سازمانى نظير شوراها

 چنين -سربازان و کليه زحمتکشان و تهيدستان روستا را در بر ميگيرد،  صنايع و سپس کليه
، ناگزير ساده هجوم و دفع هجوم" منطق"خود در جريان مبارزه و بر اثر  سازمانى بخودى
سعى در اتخاذ يک خط مشى بينابينى، يعنى . مطرح سازد بطور قطعى ميشود مسئله را

 :بارى مواجه ميگردد پرولتاريا با بورژوازى ُکند ذهنى است و با ورشکستگى رّقت" دادن آشتى"
و  در مورد موعظه مارتف و ساير منشويکها در روسيه چنين شد و هرآينه شوراها با دامنه کم

کشورها نيز  وسيعى تکامل يابند و فرصت اتحاد و استحکام را پيدا کنند در آلمان و سايربيش 
خود تمام قدرت  مبارزه کنيد ولى: اين که به شوراها گفته ميشود. ناگزير چنين خواهد شد

موعظه همکارى   معنايش-دولتى را بدست نگيريد و به سازمانهاى دولتى مبدل نگرديد، 
آور است  هم خنده حتى فکر اين موضوع. پرولتاريا با بورژوازى است" اعىصلح اجتم"طبقات و 

ننگين مواجه  که چنين خط مشى در يک مبارزه شديد بتواند به چيز ديگرى جز ورشکستگى
ميسازد  او چنين وانمود.  شيوه هميشگى کائوتسکى است-نشستن بين دو صندلى . گردد

  که در هيچ جا 
يعنى در تمامى (نکات اساسى  ى موافق نيست، ولى در واقع در تمامها در تئور با اپورتونيست

  ).آنان موافق است با عمال (آنچه که به انقالب مربوط ميشود
  
  
  
  

  مجلس مؤسسان و جمهوری شوروی
  

   موضوع مجلس مؤسسان و بر هم زدن آن از طرف بلشويکها جان کالم تمامى رساله 
تمام اثر پيشواى مسلکى .  رجعت می نمايداو دائما به اين مسئله. است کائوتسکى

دمکراسى را "ُپر است از اشارات و کناياتى در باره اينکه چگونه بلشويکها  انترناسيونال دوم
). رجوع شود به يکى از قسمتهايى که فوقا از کائوتسکى نقل شده است" (اند کرده محو

ناسب بين دمکراسى بورژوايى واقعا هم جالب و مهم است، زيرا در اين مورد موضوع ت مسئله
تئوريسين " حال ببينيم. در مقابل انقالب مطرح شده است عمال دمکراسى پرولترى و

  .ما چگونه اين مسئله را بررسى ميکند" مارکسيست
 ٢٦مورخه ) ٣٠" (پراوداى"ام و در  را که من نوشته" تزهاى مربوط به مجلس مؤسسان"     او 

الزم  بنظر ميرسيد با در دست بودن اسناد. ت نقل ميکند درج شده اس١٩١٧دسامبر سال 



 

برهان بهترى را براى اثبات برخورد جّدى وى نسبت به مسئله مورد بحث نميشد هم انتظار 
 بود، او ١٩که تعداد اين تزها  او نميگويد. نقل قول ميکند چگونه ولى ببينيد کائوتسکى. داشت

معمولى بورژوايى داراى مجلس  بين جمهورىنميگويد که در اين تزها هم مسأله تناسب 
اختالف مجلس مؤسسان با  تاريخچه مؤسسان و جمهورى شوراها مطرح شده است و هم

کائوتسکى همه اينها را مسکوت ميگذارد و تنها به خواننده  .ديکتاتورى پرولتاريا در انقالب ما
آرها  يکى اينکه اس": ژه مهم استدو تز بوي) در بين تزهاى مزبور(آنها  در بين"اظهار ميدارد که 
کائوتسکى اين نکته (مجلس مؤسسان، ولى قبل از تشکيل آن انشعاب کردند  پس از انتخابات

، تز ديگر اينکه جمهورى شوراها بطور کلى )ميگذارد که تز مزبور پنجمين تز است را مسکوت
سکوت ميگذارد کائوتسکى اين نکته را م(دمکراتيک عاليترى است تا مجلس مؤسسان  شکل
  ).مزبور سومين تز است که تز

      از اين سومين تز، کائوتسکى فقط قسمتى را بطور کامل نقل ميکند و آن حکم زيرين
 :است
نسبت به (جمهورى شوراها نه تنها شکلى از نوع عاليتر مؤسسات دمکراتيک است "     

شکلى  ، بلکه يگانه)داردمؤسسان بر تارک آن قرار بورژوازى که مجلس  معمولى جمهورى
کائوتسکى " (نحو تأمين نمايد* دردترين  است که ميتواند انتقال به سوسياليسم را به بى

 به براى انتقال از نظام بورژوازى: "در آن گفته ميشود و قسمت اول تز را که" معمولى"کلمه 
   ).حذف مينمايد" پرولتاريا سوسياليستى، براى ديکتاتورى

  :اى بانگ برميآورد  ذکر این سخنان، با تمسخر عاليجنابانهکائوتسکى پس از
  

فقط جای تأسف است که تنها پس از اینکه در مجلس مؤسسان در اقليت ماندند      "
  ".قبل از آن هيچکس پرشورتر از لنين این مجلس را طلب نميکرد. به این نتيجه رسيدند

  
  !وشته شده است کتاب کائوتسکى ن٢١     اين مطلب عينًا در ص ـــ 

      
سازد که  فقط عامل بورژوازى ممکن بود مطلب را چنين کاذبانه جلوگر!  واقعا که شاهکار است

مطالبى است من  خواننده تصور نمايد گويا تمام گفتگوهاى بلشويکها درباره نوع عاليتر دولت
چنين !!  آمداقليت ماندند، بميان آنکه بلشويکها در مجلس مؤسسان در پس از درآوردى که

را به بورژوازى فروخته باشد يا به  دروغ شاخداری را فقط دون فطرتى ممکن بود بگويد که خود
دارد و اين کامال با مورد اول همپايه و یکسان  آوران خود را پنهان اکسلرود اعتماد نمايد و خبر. پ

  .است
سال   آوريل٤وسيه يعنى در زيرا همه ميدانند که من در همان نخستين روز ورود خود به ر     
جمهورى   تزهاى خود را در جلسه عمومى خواندم و در آنها برترى دولت طراز کمون را بر١٩١٧

مثال در رساله   در مطبوعات،کراتمن سپس اين مطلب را به . پارلمانى بورژوايى بيان داشتم
در آمريکا در  ١٩١٨مربوط به احزاب سياسى که به انگليسى ترجمه شده و در ژانويه سال 

از اين گذشته . داشتم چاپ نيويورک درج گردیده است، بيان) ٣١"( ”Evening Post روزنامه
اى تصويب کرد مشعر بر  قطعنامه ،١٩١٧کنفرانس حزب بلشويکها، منعقده در پايان آوريل سال 

ه پارلمانى بورژوايى است و حزب ما ب  دهقانى عاليتر از جمهورى-اينکه جمهورى پرولترى
  ).٣٢(موارد مربوطه تغيير يابد  جمهورى اخير قانع نميشود و برنامه حزب بايد در

سازد که  آيا پس از اين مطالب به عمل کائوتسکى، که ميکوشد خوانندگان آلمانى را متقاعد
بلشويکها در  گويا من با شور تمام دعوت مجلس مؤسسان را طلب ميکردم و فقط پس از آنکه

  نامى بايد داد؟ شأن و حيثيت مجلس مؤسسان پرداختم، چه" کسر"دند به آن به اقليت افتا
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
را بکرات نقل می کند و از قرار معلوم قصد " به بيدردترین نحو"ضمنًا کائوتسکی عبارت انتقال *

س از چند صفحه  چون این قصد با وسایل بدرد نخوری انجام ميگيرد، لذا پولی. تمسخر دارد
البته با چنين وسائلی  جازدن !" بيدرد"انتقال : واژگونسازی ميکند و جاعالنه نقل قول ميکند

این واژگونسازی همچنين کمک ميکند . یک فکر بی معنی به مخالف خود کار دشواری نيست



 

ها در انتقال به سوسياليسم به بيدردترین نحو تن: که برهان مربوط به کنه مطلب مسکوت بماند
با چنين ) پرولتاریا(و همکاری مرکز قدرت دولتی ) شوراها(صورت تشکل یکسره تهيدستان 

  .سازمانی ممکن است
  
   
  

آيا به اين عذر که کائوتسکى از فاکتها *  ميتوان موجه دانست؟    اين عمل را به چه عذرى 
رزید؟ و يا چرا اين صورت چرا ميبايست به نوشتن آنها مبادرت و بى اطالع بوده است؟ در
.  حاصله از اشتين و پکائوتسکى، اين سطور را براساس اطالعات شرافتمندانه نگفت که من
مينگارم؟ کائوتسکى ميخواهد با ادعاى بيطرف بودن نقش خود را  اکسلرود منشويک و شرکاء

اند، مستور   شده آزرده خاطرهايى است که در اثر شکست خود  منشويک که خدمتگذارى به
  .ددار

  .هاى آن بعدا ميآيد ميوه.      ولى اينها همه فقط شکوفه است
 از خبرآوران خود ترجمه) ؟؟(     فرض کنيم که کائوتسکى نميخواست يا نميتوانست

ها و اظهارات بلشويکها را در اين باره که آيا آنها به جمهورى دمکراتيک پارلمانی  قطعنامه
ما حتى آن را با وجود غيرقابل تصور بودنش فرض . ت داردقناعت ميورزند يا نه، درياف بورژوایی
 خود  کتاب٣٠ مرا در صفحه ١٩١٧ دسامبر سال ٢٦ولى کائوتسکى تزهاى مورخ . ميکنيم

  .مستقيما ذکر مينمايد
اکسلرود و       آيا کائوتسکى تمام اين تزها را ميداند يا اينکه تنها آن چيزهايى را که اشتين،

است به   را نقل مينمايد که مربوطسوماند؟ کائوتسکى تز  ه کردهشرکاء براى او ترجم
از انتخابات مجلس مؤسسان ميفهميدند که  قبل درباره اينکه آيا بلشويکها اساسى اى مسأله

 .ميگفتند يا نه مردم و اين موضوع را به جمهورى شوراها عاليتر از جمهورى بورژوايى است
  .مي کند اختيارتز دوم سکوت  ولى کائوتسکى در باره

  :در تز دوم گفته ميشود     
بود، از همان آغاز  سوسيال دمکراسى انقالبى، که خواستار دعوت مجلس مؤسسان      "

 جمهورى شوراها شکل عاليترى از که مکرر خاطرنشان ساخته است ١٩١٧انقالب سال 
روى کلمات از تکيه " (مجلس مؤسسان دمکراتيسم است تا جمهورى معمولى بورژوايى داراى

 ).من است
 "اپورتونيستهاى انقالبى"پرنسيپ و       آقاى کائوتسکى براى آنکه بلشويکها را افراد بى

) ميَبَرد بخاطرم نيست کائوتسکى به چه مناسبتى در جايى از کتاب خود اين اصطالح را بکار(
 تزها استناد که در است خوانندگان آلمانى پنهان داشته وانمود سازد، اين موضوع را از

  !ميشود "مکرر" مستقيمى به اظهارات
متوسل  انگيزى که آقاى کائوتسکى بدانها هاى بيمقدار و رذیالنه و نفرت      اينهاست آن شيوه

   .طفره رفته است تئوريک او به اين سان از مسئله. ميشود
 

ع کمون يا شوراهاست نو از جمهورى تر پايين      آيا اينکه جمهورى پارلمانى بورژوا دمکراتيک
تمام . را ناديده گرفته است صحيح است يا نه؟ ُکنه مطلب در اين است، ولى کائوتسکى آن
فراموش کرده "کائوتسکى  آنچه را که مارکس ضمن تحليل کمون پاريس بيان داشته است،

با که در آن " فراموش نموده است"  انگلس به ببل را نيز١٨٧٥ مارس ٢٨او نامه مورخه ". است
کمون، ديگر دولت به معناى " :وضوح و روشنى خاصى همان فکر مارکس بيان شده است

  ."اخص کلمه نبود
      اينست آن مبّرزترين تئوريسين انترناسيونال دوم، که در رساله مخصوصى راجع به

دولتى  ، ضمن بحث خاصى درباره روسيه که در آن مسئله مربوط به شکل"ديکتاتورى پرولتاريا"
را مسکوت  ليتر از جمهورى دمکراتيک بورژوايى صريحا و مکررا مطرح شده است، اين مسئلهعا

  آيا اين عمل در واقعيت امر چه فرقى با گرويدن به بورژوازى دارد؟. ميگذارد
 در حاشيه متذکر ميشويم که کائوتسکى در اينجا هم از دنبال منشويکهاى روس گام     (

بخواهيد  مارکس و انگلس را ميدانند، هر قدر" هاى تمام گفته"ادى که در بين آنها افر. برميدارد
  تا ١٩١٧  و از اکتبر سال١٩١٧ تا اکتبر سال ١٩١٧هست، ولى يک منشويک هم از آوريل سال 



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این ! ضمنًا ناگفته نماند که نظير این اکاذیب منشویکی در رسالۀ کائوتسکی بسيار است* 

  .هجویه یک منشویک خشمگين است
  
  

. نوع کمون بر نيامد در صدد تحليل مسئله مربوط به دولت حتى يک بار ١٩١٨اکتبر سال 
  ).شده است البد ناچار به سکوت .پلخانف هم اين مسئله را ناديده گرفت

      پرواضح است که گفتگو درباره بر هم زدن مجلس مؤسسان با کسانى که خود را
طراز کمون به  يعنى دولت عمده اليست و مارکسيست مينامند، ولى عمال در مسئلهسوسي

تزهاى من درباره  کافى است متن. بورژوازى ميگروند، معنايش ياسين بگوش خرخواندن است
اين تزها خواهد ديد  خواننده از. مجلس مؤسسان تمام و کمال به ضميمه اين رساله درج گردد

نظر تاريخى و هم از  ، هم از نظر تئوريک، هم از١٩١٧سامبر سال  د٢٦که مسئله مزبور در 
  . سياسى مطرح شده بود-نظر عملى

     اگر کائوتسکى بعنوان يک تئوريسين کامال از مارکسيسم دست کشيده است، الاقل 
ما . يک موّرخ که ميتوانست جريان مبارزه شوراها را با مجلس مؤسسان بررسى نمايد بعنوان

 و اين نوع باشد موّرخ مارکسيست ميتوانست سيارى از آثار کائوتسکى ميدانيم که اوروى ب از
ولى در مسئله . پرولتاريا باقى خواهد ماند آثار او، با وجود ارتداد بعدى وی، جزو ذخاير استوار
بر همه  و واقعيات روى بر ميگرداند حقيقت مورد بحث کائوتسکى حتى بعنوان موّرخ هم از

بلشويکها را  ميخواهد او. اديده ميانگارد و مثل يک جاسوس بورژوازى رفتار ميکندن را معلوم
بودند قبل از بر هم  پرنسيپ وانمود سازد و لذا تعريف ميکند که چگونه بلشويکها در صدد بى

در اينجا مطلقا هيچ چيز ناپسندى  .بکاهند زدن بساط مجلس مؤسسان از شدت تصادم با آن
من تزها را تماما بچاپ ميرسانم، در آنها با  جتى به سر باز زدن از آن نداريم؛وجود ندارد و ما حا

بورژواهاى متزلزلى که در مجلس مؤسسان جا  آقايان خرده: وضوح تمام گفته شده است
بر شما غلبه " به شيوه انقالبى"سازگار شويد يا اينکه ما  ايد، يا با ديکتاتورى پرولتاريا گرفته

 ).١٩  و١٨ى تزها(خواهيم کرد 
و چنين       رفتار پرولتارياى واقعا انقالبى نسبت به خرده بورژوازى متزلزل همواره چنين بوده

  .نيز خواهد بود
در تزهاى من صريح و .      کائوتسکى در مورد مجلس مؤسسان داراى نظريه صورى است 

رجوع (ن است گفته شده است که مصالح انقالب باالتر از حقوق صورى مجلس مؤسسا مکرر
که باالتر  است بورژوا نظريه دمکراتيک صورى همان نظريه دمکرات). ١٧ و ١٦تزهاى  شود به

بعنوان مورخ  کائوتسکى. بودن مصالح پرولتاريا و مبارزه طبقاتى پرولترى را قبول ندارد
 ارگانهاى اين يا آن نميتوانست اين موضوع را قبول نداشته باشد که پارلمانهاى بورژوايى

) دست کشيدن از انقالب براى عمل پليد(ولى اکنون بر کائوتسکى الزم آمده است . اند طبقه
مجلس مؤسسان در روسيه  نميکند که اين مسأله را مطرح مارکسيسم را فراموش نمايد و لذا

کائوتسکى شرايط مشخص را مورد تحليل قرار نميدهد،  .بوده است اى طبقه ارگان چه
اى هم در اين باره نميگويد که  به خوانندگان آلمانى کلمه قعيت بنگرد، اونميخواهد به چهره وا
مسئله محدوديت دمکراسى بورژوازى از نظر تئوريک روشن شده است  در تزهاى مزبور نه تنها

نه تنها شرايط مشخصى که معرف عدم تطابق فهرستهاى حزبى  و) ٣ تا ١تزهاى شماره (
 ٤تزهاى شماره ( است، ذکر شده است ١٩١٧سامبر سال واقعيت د  با١٩١٧نيمه اکتبر سال 

 نيز بيان گرديده ١٩١٧ دسامبر سال -در اکتبر مبارزه طبقاتى و جنگى داخلى تاريخچه بلکه) ٦ـ 
 که) ١٤تز شماره (گيرى کرديم  از اين تاريخچه مشخص ما نتيجه). ١٥ ـ ٧تزهاى شماره (است

ها و  کالدينيست ،)٣٣(به شعار کادتها  لدر عم"  تمام قدرت بدست مجلس مؤسسان"شعار 
  .دستياران آنان بدل شده است

 کائوتسکِى موّرخ هيچگاه نشنيده است که حق.      کائوتسکِى موّرخ متوجه اين امر نيست
ارتجاعى  انتخاب همگانى گاهى پارلمانهاى خرده بورژوايى ببار ميآورد و گاهى هم پارلمانهاى

 موّرِخ مارکسيست نشنيده است که شکل انتخابات و شکلکائوتسکِى . و ضد انقالبى
اين موضوع . دمکراسى يک مطلب، و مضمون طبقاتى مؤسسه مورد بحث مطلب ديگرى است

ممکن . مضمون طبقاتى مجلس مؤسسان، در تزهاى من صريحا مطرح و حل شده است يعنى



 

مارکسيستى ديگران از تر از انتقاد  براى ما هيچ چيز مطلوب. من درست نباشد است راه حل
کائوتسکى از اين عبارات (اى  کائوتسکى بجاى اينکه عبارات بکلى سفيهانه. نيست تحليل ما
 درباره اينکه گويا کسانى مانع انتقاد از بلشويسم هستند، بنويسد، ميبايست به) دارد بسيار

 مسئله و حتىا. ولى مطلب در همين است که او انتقادى نکرده است. چنين انتقادى بپردازد
 مطرح هم ديگر را تجزيه و تحليل طبقاتى شوراها از يکسو و مجلس مؤسسان از سوى

و تنها اين باقى ميماند  وجود ندارد  با کائوتسکىمباحثه وبراى مشاجره  امکانى لذا .نميکند
  .، چرا به کائوتسکى نام ديگرى جز مرتد نميتوان دادنشان داده شود که به خواننده

اى است که حتى موّرخى هم  الف شوراها با مجلس مؤسسان، خود داراى تاريخچه     اخت 
 کائوتسکى. نقطه نظر مبارزه طبقاتى به قضايا نمی نگرد نميتواند آن را ناديده انگارد که از

آلمانی اين واقعيت  کائوتسکى از خوانندگان .تماس بگيرد نخواست حتى با اين تاريخچه واقعى
منشويکها يعنى از پايان  نهان داشته است که شوراها حتى به هنگام تسلطبر همه معلوم را پ

اين (مخالفت داشتند ) بورژوايى يعنى" (دولتى عمومى" نيز با مؤسسات ١٩١٧فوريه تا اکتبر 
کائوتسکى در ماهيت امر نظرش ). ميدارند واقعيت را اکنون فقط منشويکهاى بدخواه پنهان

هر اندازه کائوتسکى از این امر سر باز : است اريا با بورژوازىآشتى و توافق و همکارى پرولت
گفتن اينکه . اش مؤيد آن است است که سراسر رساله زند باز پيروى او از چنين نظرى واقعيتى
برچيد، معنايش اين است که نميبايست مبارزه با  نميبايست بساط مجلس مؤسسان را
ست وى را سرنگون ساخت، بلکه ميبايست نميباي بورژوازى را به سرانجام خود رساند،

  .پرولتاريا با بورژوازى آشتى نمايد
مشغول  افتخار  به اين کاِر کم١٩١٧     چرا کائوتسکى نميگويد که منشويکها از فوريه تا اکتبر 

داشت پس چرا  اى نرسيدند؟ اگر آشتى دادن بورژوازى با پرولتاريا امکان بودند و به هيچ نتيجه
کنارکشيده بود و  پذير نشد و بورژوازى خود را از شوراها نشويکها آشتى امکاندر دوران م

عناصر واجد "ولى بورژوازى را  ميناميدند،" دمکراسى انقالبى) " منشويکها(شوراها را 
  ؟"شرايط

سيادت  "دوران"     کائوتسکى از خوانندگان آلمانى پنهان داشته است که همانا منشويکها در 
برترى بدین ترتيب  شوراها را دمکراسى انقالبى ميناميدند و) ١٩١٧ اکتبر سال -فوريه (خود 

فقط در سايه ِکتمان اين حقيقت از نوشته  .شوراها را بر کليه مؤسسات ديگر تصديق ميکردند
اى  اختالف شوراها با بورژوازى از خود تاريخچه کائوتسکِى موّرخ اين نتيجه حاصل آمده است که

ولى . بدون علت و در اثر رفتار ناپسند بلشويکها پديد آمده ختالف بطور آنى، ناگهانندارد و اين ا
) براى انقالب اين مدت بسيار زياد است (  ماه٦از  تجربه بيش در حقيقت امر اتفاقا همان

ثمرى  منشويکها و تالشهاى آشتى دادن پرولتاريا با بورژوازى بود که َخلق را به بى سازشکارى
  . متقاعد ساخت و پرولتاريا را از منشويکها دور نمودتالشها اين

       کائوتسکى تصديق دارد که شوراها سازمان عالى پيکارجوى پرولتاريا هستند و آينده 
فرد  با چنين تصديقى تمام موضع کائوتسکى مثل يک خانه پوشالى يا آرزوى يک. بزرگى دارند

برود، در هم فرو  د پرولتاريا عليه بورژوازى از پيشخرده بورژوا درباره آنکه کار بدون مبارزه حا
 تمام پرولتاريا طبقه پيشرو زيرا سراسر انقالب مبارزه و آنهم مبارزه تا پاى جان است و. ميريزد

. ستمکشان در راه رهايى خويش است ستمکشان و کانون و مرکز تمام مجاهدات همگى
ها را با  روحيات و تغيير نظريات اين توده هاى ستمکش، طبعا شوراها يعنى ارگان مبارزه توده

تر از هر مؤسسه ديگر منعکس و متجّلى  صحيح سرعتى بمراتب بيشتر و بنحوى کاملتر و
که چرا دمکراسى شوروی عاليترين تراز  و اين ضمنا يکى از علل آن است(ميساختند 

 ).دمکراسى است
کنگره  دو ١٩١٧ اکتبر سال ٢٥تا ) مطابق تقويم قديم( فوريه ٢٨     شوراها موفق شدند از 

از هفت يا هشت دهم  کشورى از اکثريت اهالى روسيه يعنى تمام کارگران و سربازان و
اى  شهرى، ايالتى و منطقه هاى محلى، واليتى، دهقانان، بدون در نظر گرفتن تعداد کثير کنگره

 که نماينده تشکيل دهد طى اين مدت بورژوازى موفق نشد حتى يک مجلس. تشکيل دهند
مسخره بود و  که بکلى ساختگى و) ٣٤" (مجلس مشاوره دمکراتيک"بجز يک (اکثريت باشد 

گروهبندى  همان ها و توده روحيات همان مجلس مؤسسان). موجب خشم پرولتاريا گرديد
وجود داشت ) در ماه ژوئن(روسيه  سياسى را که در نخستين کنگره کشورى شوراهاى

کنگره دوم شوراها  )١٩١٨ ژانويه سال(کيل مجلس مؤسسان مقارن تش. منعکس ساخت



 

گرديد، که ضمنا هر دوى اين  تشکيل) ١٩١٨ژانويه سال (و کنگره سوم ) ١٩١٧اکتبر سال (
اند، از  اند، انقالبى شده ها به چپ گراييده توده تمام نشان دادند که با وضوح ها کنگره

از رهبرى خرده بورژوايى و  يعنى اند کها پيوستهو به بلشوي آرها روى برگردانده منشويکها و اس
 سازشکارى با بورژوازى روى برگردانده و به مبارزه انقالبى پرولترى در راه سرنگونى از پندار

  .اند بورژوازى پيوسته
 مجلس مؤسسان و شوراها ناگزيرى برچيدن بساط تاريخچه ظاهرى      بنابراين تنها همان

خود ايستاده " شعار"سر  ولى کائوتسکى محکم بر.  ميدهدآن را نشان خصلت ارتجاعى
ظفر يابد، فقط همينقدر باشد که  بگذار انقالب فنا گردد، بگذار بورژوازى بر پرولتاريا: است

  Fiat justitia, pereat mundus !* شکفتگى برسد به " دمکراسى خالص"
  

  : انقالب روسيههاى کشورى شوراها در تاريخ اى از نتايج کنگره اينک خالصه
  کنگره کشوری                            تعداد کل                  تعداد                 نسبت

  شوراهای روسيه                          نمایندگان                 بلشویکها             بلشویکها
   درصد١٣                ١٠٣                      ٧٩٠)                     ١٩١٧ ژوئن ٣(اول 
   درصد۵١                ٣۴٣                     ۶٧۵)                     ١٩١٧ اکتبر ٢۵(دوم 

   درصد۶١                ۴٣۴                      ٧١٠)                  ١٩١٨ ژانویه ١٠(سوم 
   درصد۶۴                ٧٩۵                    ١٢٣٢)                ١٩١٨ مارس ١۴(چهارم 
   درصد۶۶                ٧٧٣                    ١١۶۴)                     ١٩١٨ ژوئيه ۴(پنجم 

  
 کافى است به اين پيکره ها نظرى افکنده شود تا اين نکته درک گردد که چرا دفاع از مجلس

 درباره اينکه بلشويکها اکثريت) نى کائوتسکىنظير سخنرا(هايى  مؤسسان يا سخنرانى
    .اهالى را در پشت خود ندارد، در نزد ما فقط با تبسم تلقی ميشود

  
  قانون اساسی شوروی

  
همانگونه که متذکر شدم محروم ساختن بورژوازى از حقوق انتخاباتى عالمت حتمى و      

چنين  ، که  قبل از اکتبر شعار يکدر روسيه هم بلشويکها. ديکتاتورى پرولتاريا نيست ضرورى
حقوق  ديکتاتورى را بميان کشيده بودند، از پيش راجع به محروم نمودن استثمارگران از

معينى پديد " حزب طبق نقشه"جزء ترکيبى ديکتاتورى  اين .انتخاباتى سخنى نميگفتند
خ البته متوجه اين کائوتسکِى موّر .است بوجود آمده نيامده، بلکه بخودى خود در جریان مبارزه

سازشکاران (بورژوازى در همان دوران تسلط منشويکها  او نفهميده است که. امر نشده است
در شوراها، خود را از شوراها دور ساخت، شوراها را تحريم نمود، خود را در نقطه ) با بورژوازى
انون اساسى شوراها بدون هيچگونه ق. قرار داد و عليه آنها به دسيسه پرداخت مقابل آنها
قانون  بدون هيچگونه) ١٩١٨ تا تابستان سال ١٩١٧از بهار سال  ( بيش از يکسال و پديد آمدند

همه را  زيرا(توان  خشم بورژوازى نسبت به سازمان مستقل و همه. اساسى زندگى ميکردند
زه بورژوازى  آزمندانه ترین و پليدترين مبار ,ترين پرده ستمکشان، مبارزه و آنهم بى) در بر ميگيرد

آرهاى راست، از  گرفته تا اس از کادتها(عليه شوراها، سرانجام شرکت آشکار بورژوازى 
طرد رسمى  موجبات اينها  همه-، )٣٥(در غائله کورنيلف ) ميليوکف گرفته تا کرنسکى

  .ساخت فراهم بورژوازى را از شوراها
جريان و  رانه به واقعيات تاريخى و     کائوتسکى غائله کورنيلف را شنيده است، ولى او بزرگوا

در واقع هم وقتى : ميزند ديکتاتورى است پوزخند ىشکلها شکلهاى مبارزه که تعيين کننده
کائوتسکى از " انتقاد"لذا  است، واقعيات چه معنايى دارد؟" خالص"صحبت بر سر دمکراسى 

که هرآينه اگراز کودکى اى است  متظاهرانه ...لوحى سلب حق انتخاب از بورژوازى آنچنان ساده
العقل شناخته  برميخيزد که هنوز رسما ناقص برميخاست بس خوشایند بود و وقتی که از فردى

  .نشده موجب اشمئزاز ميگردد
  
خيلى زودتر  داران با وجود حق انتخاب همگانى در اقليت ناچيزى مي ماندند، اگر سرمايه..."  

  خردمند   مگر اين خوشایند نيست؟ کائوتسکِى)...٣٣ص " (با سرنوشت خود سازگار ميشدند



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )مترجم! (بگذار عدالت گستری انجام گيرد، ولو به بهای فنای جهان*
  
  

ميآورند، در تاريخ  دارانى که اراده اکثريت ستمکشان را بحساب    از اين قبيل مالکين و سرمايه
. را ميشناسد  از روى مشاهدات زندگى واقعى خيلى خوب آنهابسيار ديده و بطور کلى

داخلى پارلمانى  يعنى نظريه مبارزه" اپوزيسيون"کائوتسکِى خردمند مصرانه روى نظريه 
در بسيارى صفحات   و٣٤ص " (اپوزيسيون: "او عينا همينطور هم مينويسد. ايستادگى ميکند

 ).ديگر
 "اپوزيسيون"ه خوب بود اگر شما ميدانستيد که چ!      اى موّرخ و سياستمدار دانشمند

 آميز و فقط پارلمانى يعنى مفهومى است مربوط به وضع غير انقالبى، مفهوم مبارزه صلح
دشمن بيرحم در جنگ داخلى  در انقالب سر و کار ما با .انقالب وجود ندارد مربوط به دورانى که

همانند کائوتسکى از چنين جنگى  ى کهاست و هيچگونه ضّجه و زارى مرتجعانه خرده بورژواي
امانى که در آن  جنگ داخلى بى به مسائل. هراس دارد، اين واقعيت را تغيير نخواهد داد

و بند و بست آنها با بيسمارک به  ها نمونه ورسايى(بورژوازى به هرگونه جنايتى دست ميزند 
خارجى  و دولتهاى) ا ميآموزدنمينگرد، چيزه )٣٦(هر فردى که به تاريخ مانند پتروشکاى گوگول

" اپوزيسيون"  از نظرگاه-را به کمک ميطلبد و به اتفاق آنان عليه انقالب به دسيسه ميپردازد 
" فکرى امور آشفته مشاور"پرولتارياى انقالبى بايد نظير کائوتسکى .  مضحک است-نگريستن 

ها  دوتف، کراسنف، و چک بىديده بصيرت خود را کور کند و به بورژوازى، که عصيانهاى ضد انقال
چه . قانونى بنگرد" اپوزيسيون"  بعنوان-و به خرابکاران ميليونها ميپردازد، ) ٣٧(را بر پا ميکند 
   !انديشه ژرفى

      کائوتسکى فقط به جنبه صورى قضايى مطلب عالقمند است، به قسمى که با خواندن
 :سخنان ببل بياد ميآيد که ميگويداختيار  استدالالت او درباره قانون اساسى شوروى بى

 در واقعيت امر تنها: "کائوتسکى مينويسد. حقوقدانان افراد سراپا مرتجعى هستند
آيا  دار از نظر حقوقى کيست؟ سرمايه. داران را نميتوان از حقوق خود محروم ساخت سرمايه

رفته  ى فراصاحب دارايى است؟ حتى در کشورى نظير آلمان که در راه پيشرفت اقتصادى بس
بسيارى را از  هاى است و پرولتارياى آن اينقدر کثيرالِعّده است استقرار جمهورى شوروى توده

سه   در امپراتورى آلمان  تعداد کسانى که در١٩٠٧در سال . حقوق سياسى محروم ميساخت
 عبارت هايشان  به کسب مشغول بودند با خانواده- کشاورزى، صنعت و بازرگانى -رشته بزرگ 

بنابراين حزب در بين  . ميليون نفر مستقل١٧ ميليون نفر کارمند و کارگر مزدبگير و ٣٥بود از 
" اهالى در اقليت خواهد بود کارگران مزد بگير ميتواند کامال اکثريت داشته باشد ولى در بين

 ).٣٣ص (
انقالبى  دخوب مگر اين ُندبه و زارى ض. هاى استدالل کائوتسکى است      اين يکى از نمونه

محروم از  را جزو افراد" ها مستقل"يک فرد بورژوا نيست؟ آقاى کائوتسکى چرا شما همه 
کارگر مزدبگير نگاه  حقوق قلمداد کرديد و حال آنکه بخوبى ميدانيد اکثريت عظيم دهقانان روس

  نميدارند و لذا از حقوق محروم نميگردند؟ مگر اين واژگون سازى نيست؟
  دانشمند، چرا شما پيکره های مربوط به کار مزدوری در کشاورزى را بر حسب     اقتصادداِن

  آلمان١٩٠٧گروهبندى اقتصاديات آن، که بخوبى بر شما معلوم است و در همان آمار سال 
استثمارگران  عده مندرج است، ذکر نکرده ايد؟ چرا شما اين آمار آلمانى را که نشان ميداد

براى کارگران آلمانى،  تا چه اندازه اندک است" کشاورزان "و نسبت به عده کل چقدر است
  براى خوانندگان رساله خود ذکر ننموده ايد؟

  .     زيرا ارتدادتاِن شما را به عامِل ِصرف بورژوازى مبدل کرده است
 دار مفهوم قضايى نامعّينى است و کائوتسکى طى چند صفحه    مالحظه ميکنيد که سرمايه 

 به بورژوازى" دانشمند جّدى"اين . قانون اساسى شوروى ميتازد" ائىفعال مايش"به 
نظامات  نوين نسبت به(انگلستان اجازه ميدهد قرنها براى تهيه و تدوين قانون اساسى نوين 

کارگران و  بورژوايى وقت َصرف نمايد، ولى اين نماينده علم چاکرمآبانه، به ما) قرون وسطا
قانون  يدهد و خواستار آن است که ما طى چند ماه يکدهقانان روسيه، هيچ مهلتى نم

  ...اساسى از هر جهت تدقيق شده تدوين نماييم



 

ترين چاکرى در آستان  رذيالنه سرزنشى چه ژرفايى از چنين ببينيد با"! فعال مايشائى" ...     
ورژوا و وقتى حقوقدانهاى سراپا ب. ميگردد ها آشکار فروشى ترين فضل مغزانه بورژوازى و خشک

ترين مقررات را تدوين  يا دهها سال جزئى دارى طى قرنها اکثرا مرتجع کشورهاى سرمايه
مورد  قوانين و توضيح قوانينی مينوشتند که کارگر را ميکردند و دهها و صدها جلد کتاب درباره

را در زنجير می نهاد و از هر فرد ساده زحمتکشى  تهيدست دست و پاى و تضييق قرار ميداد
  آرى در چنين-خلق هزاران ايراد ميگرفت و هزاران محظور در برابر وى قرار ميداد،  ز ميانا

اينجا  !مشاهده نميکنند" فعال مايشائى"مواردى ليبرالهاى بورژوا و آقاى کائوتسکى هيچگونه 
رمق "تهيدست  اينجا همه چيز درباره اينکه چگونه ميتوان از! حکمفرماست" قانون"و " نظم"

منصبدار  اينجا هزاران وکيل مدافع بورژوا و.  سنجيده شده و به ثبت رسيده است"کشيد
در هم  مارکس براى کائوتسکى درباره آنها اصوال سکوت ميکند و البد علتش اين است که(

وجود دارد که ميتوانند ...) است ماشين بوروکراسى اهميت عظيمى قائل بوده شکستن
حال هيچگاه نتوانند از حصار سيم خاردار  ميانه  کارگر و دهقانقوانين را چنان تفسير نمايند که

بورژوازى نيست، اين ديکتاتورى " فعال مايشائى" اين. اى به خارج بيابد اين قوانين رخنه
اين . اند، نيست، حاشا و کّلا خلق سيراب شده استثمارگران آزمند و پليدى که از خون

  .تر ميشود تر و خالص خالص است که روز بروز" دمکراسى خالصى"
 اى که در اثر جنگ امپرياليستى      ولى هنگامى که زحمتکشان و طبقات اسثمارشونده

 خود را شان با برادران خارجى خود قطع شده بود، براى نخستين بار در تاريخ، شوراهاى رابطه
ز آنان ميکوفت بورژوازى بودند و بورژوازى بر مغ ، که تحت ستم راهايى و آن توده تشکيل دادند

، نوين به برپا داشتن دولت خود دعوت کردند و و تحميقشان مينمود، به ساختمان سياسى
احکام  طرح پرداختند و در بحبوحه مبارزه خشماگين و در آتش جنگ داخلى به پرولترى

فطرتان بورژوازى و  تمام دون  آنگاه-آغاز نهادند،  بدون استثمارگران اساسى مربوط به دولت
فعال "خود به جنجال درباره  خواِن آشامان به اتفاق کائوتسکِى پامنبرى م خيل خونتما

از کجا " جماعت عوام"بيسواد، اين  واقعا هم اين کارگران و دهقانان! پرداختند" مايشائى
که از مشورتهاى وکالى مدافع  اى ميتوانند قانون خود را تفسيرکنند؟ اين زحمتکشان ساده

منصبداران خردمند قديمى برخوردار نيستند،  ها و ندگان بورژوا و کائوتسکىکرده و نويس تحصيل
   از کجا ميتوانند حس عدالت داشته باشند؟

 ...:من اين سخنان را نقل مينمايد) ٣٨ (١٩١٨ آوريل ٢٨     آقاى کائوتسکى از نطق موّرخ 
" خالص دمکرات"تسکى و سپس کائو"... ها ترتيب و موعد انتخابات را خود معّين ميکنند توده"

  :گيرى مينمايد از اينجا چنين نتيجه
بنابراین از قرار معلوم مطلب بدین قرار است که هر یک از مجامع انتخاب کنندگان      "...

بدین طریق فعال مایشائی و امکان . بنابه صالحدید خود ترتيب انتخابات را تعيين مينماید
ساز اپوزیسيون در داخل خود پرولتاریا بحد اعال خالص نمودن گریبان خود از چنگ عناصر نا

  )٣٧ص " (ميرسد
  

 داران اجير شده و به هنگام      خوب اين با سخنان نويسنده مزدورى که از طرف سرمايه
مياندازد، چه  راه" مايل به کار کردن"اعتصاب آه و فغان درباره ستمگرى توده بر کارگران جّدى 

براى انتخابات " خالص"دمکراسى بورژوايى  در بورژوا نصبدارانتفاوتى دارد؟ چرا ترتيبى که م
عليه  هايى که به مبارزه در نزد توده ؟ چرا حس عدالتنيست تعيين مينمايند فعال مايشائى

مماتى اذهانشان روشن  و در جريان مبارزه حياتى و اند برخاسته استثمارگران ديرين خود
منصبدار و روشنفکر و وکيل مدافع باشد  مشت يک  ازميشود و خود آبديده ميگردند، بايد کمتر

  اند؟ تربيت شده بورژوايى که با خرافات
     کائوتسکى سوسياليست حقيقى است و شما حق نداريد نسبت به صداقت اين پدر 

 او طرفدار آتشين و با ايمان. ترين فرد سوء ظّن داشته باشيد خانواده، اين پاکدامن شأن عالى
 زبان خرده فقط دلش ميخواست که روشنفکران چرب. ان و انقالب پرولترى استپيروزى کارگر

مبارزه  قبل از ها و جنبش توده از قبل ،ابتدا ها که ديده بصيرتشان کور است فيليستربورژوا و
تکامل  معتدل و مرتبى براى نامه يينآ جنگ داخلى بدون و حتما شديد آنان عليه استثمارگران

  ...ندتنظيم نماي انقالب



 

برآشفتگى اخالقى عميقى براى کارگران آلمانى  عّلامه ما با )٣٩(     ايودوشکا گولووليوف 
کميته اجرائيه مرکزى شوراهاى روسيه مقرر داشت  ١٩١٨ ژوئن سال ١٤تعريف ميکند که در 

ايودوشکا کائوتسکى در . منشويکها از شورا اخراج گردند آرهاى راست و که نمايندگان حزب اس
اين اقدام متوجه اشخاص : "جوانمردانه ميسوزد مينويسد لى که سراپا در آتش خشمحا

در قانون اساسى ... معّين مستوجب کيفر شده باشند معّينى نيست که مرتکب َاعمال
مصونيت نمايندگان يعنى اعضاى شوراها ذکر نشده  اى هم راجع به جمهورى شوروى کلمه

 معّينى احزاب معّين نبوده، بلکه افراد اخراج ميگردند کسانى که در اينجا از شوراها. است
  ).٣٧ص " (هستند

     آرى، براستى هم اين بس دهشتناک و عدول تحمل ناپذيرى است از دمکراسى خالصی 
 ما بلشويکهاى روس. ايودوشکا کائوتسکِى انقالبى ما طبق قواعد آن انقالب خواهد کرد که

") آکتيويست) ("٤١(ها  و پوترسف ) ٤٠(ها  ن اء، به ليبرداها و شرک ميبايست ابتدا به ساوينکف
و شرکاء وعده مصونيت بدهيم و سپس مجموعه قوانين جزايى به رشته تحرير در آوريم که در 

 يا اتحاد با امپرياليستهاى آلمانى در چکسلواکیواحدهاى  آن شرکت در جنگ ضد انقالبى
 اين پس از اعالم گردد و فقط" مستوجب کيفر"د کارگران کشور خو بر ضد اوکرائين يا گرجستان

افراد " "خالص دمکراسى"و بر اساس اين مجموعه قوانين جزايى، حق داشته باشيم بر وفق 
 ها چکسلواکی اين موضوع بخودى خود واضح است که. را از شوراها اخراج نماييم" معينى

داران  از سرمايه )بليغات آنانيا بکمک ت(ها  ها و ليبردان ها، پوترسف که به توسط ساوينکف
منشويکهاى  ها که بکمک انگليس و فرانسه پول ميگيرند و به همين سان هم کراسنف

مينشينند و تا زمانى  اند، مطيع و آرام سر جاى خود اوکرايين و تفليس از آلمانها ُمهّمات گرفته
کراتهاى صد در صد بعنوان دم که ما برايشان يک مجموعه قوانين جزايى صحيح تدوين نماييم

  ...اکتفا ميورزند" اپوزيسيون"خالص به ايفاى نقش 
بمنظور تحصيل "     اين موضوع نيز که قانون اساسى شوروى حق انتخاب را از کسانى که 

سلب مينمايد، به همين اندازه در کائوتسکى خشم اخالقى " کارگر مزدبگير نگهميدارند سود
کسى که در خانه کار ميکند يا کارفرماى کوچکى که يک : "او مينويسد. توليد ميکند شديد
ص " (دارد زندگى و احساساتش کامال پرولترى است ولى از حق انتخاب محروم است شاگرد

٣٦.( 
حقيقت اين است که تا کنون ! چه بيعدالتى شديدى"! دمکراسى خالص"     چه عدولى از 

 اند که کارفرمايان کوچک اکت ثابت کردهاند و بوسيله هزاران ف ها بر آن بوده مارکسيست همه
 ترين استثمار کنندگان کارگران مزدبگير هستند، ولى بديهى است که ترين و حريص وجدان بى

چه کسى اين تئورى  و اصوال(کارفرمايان کوچک را در نظر نگرفته  طبقه ايودوشکا کائوتسکى
استثمارگرانى را در نظر ميگيرد که  و، بلکه افراد جداگانه )ُمضر مبارزه طبقاتى را اختراع کرد؟

مشهورى که ميپنداشتند " جوى صرفه آگنِس". "زندگى و احساساتشان کامال پرولترى است"
جو را دهها  اين آگنِس صرفه. شده است مدتها مرده است، در پرتو قلم کائوتسکى دوباره زنده

او پيشبينى . دبيات آلمان نمودبورژوا اختراع کرد و وارد ا اوژن ریختر" خالص"سال قبل دمکرات 
اى ببار خواهد  پرولتاريا و ضبط سرمايه استثمارگران باليا و ِمَحن ناشنوده ميکرد که ديکتاتورى

 دار کيست و بعنوان نمونه، اى ميپرسيد که آخر از نظر قضايى سرمايه قيافه معصومانه آورد و با
بدخوى  هاى ديکتاتورى"ظر ميگرفت که را در ن") جو آگنِس صرفه("جويى  دوزنده تهيدست صرفه

دمکراسى آلمان  زمانى بود که تمام سوسيال. اند آخرين دار و ندارش را ضبط کرده" پرولتاريا"
ولى اين مربوط به . ميگرفت ى اوژن ريختر دمکرات خالص را بباد استهزاء"جو آگنِس صرفه"اين 

قيد حيات بود و آشکار و صريح  رگذشته دور بود، مربوط به آن گذشته دورى که هنوز ببل د
بسيارند، اين ) ٤٢( ليبرالها -ناسيونال حقيقت را ميگفت و اظهار ميداشت که آرى در حزب ما

   .به آن گذشته دورى است که کائوتسکى هنوز راه ارتداد در پيش نگرفته بود مربوط
  و زندگى وکارفرماى کوچکى که يک شاگرد دارد"در وجود " جو آگنِس صرفه"     اکنون 

و  بلشويکهاى بدخوى او را ميآزارند. دوباره زنده شده است" احساساتش کامال پرولترى است
 هر"راست است که، چنانچه خود کائوتسکى ميگويد، . حق انتخاب را از او سلب ميکنند

 در جمهورى شوروى ميتواند استادکار تهيدستى را که فرضا با کارخانه" جلسه انتخاباتى
احساساتش کامال  زندگى و" و واقعا ربوط است، چنانچه استثنائا استثمارگر نباشدمعّينى م

عدالت جلسه بى  ولى مگر ميتوان به معلومات زندگى و حس. بخود راه دهد" پرولترى باشد



 

اميد بست؟ !) وامصيبتا اوه،(نامه کار ميکنند  خانه، که بدون آيينساده کار سر و سامان کارگران
کسانى که کارگر  به تمام استثمارگران، به تمام که واگذارى حق انتخابمگر روشن نيست 

آگنِس "است که خود را در معرض اين خطر قرار دهيم که  مزدبگير اجير ميکنند بهتر از آن
   مورد آزار کارگران قرار گيرند؟" و احساساتش پرولترى است استادکارى که زندگى"و " جو صرفه

  
* * *  

  
  

 اند و بورژوازى و سوسيال فطرتان منفورى که راه ارتداد در پيش گرفته      بگذار دون
قانون اساسى شوروى ما به سبب آنکه حق  بر* تهنيت ميگويند ها به آنان  شووينيست

اين خوب است، زيرا جدايى کارگران انقالبى  .انتخاب را از استثمارگران سلب مينمايد بتازند
ها و رامزى  ها، از هندرسون ها و لونگه رنودل ها، از کىها و کائوتس اروپا را از شايدمان

  .خائنين قديمى سوسياليسم، تسريع و تعميق مينمايد ها، از اين پيشوايان قديمى و ماکدونالد
 هاى طبقات ستمکش و پيشوايان آگاه و پاکدامنى که از بين پرولترهاى انقالبى      توده
را با قانون اساسى  ها ست اين پرولترها و اين تودهکافى ا. خواهند بود با ما اند برخاسته

آنجا هستند، حزب کارگرى حقيقى ما  ما حقيقى کسان :شوروى خود آشنا کنيم تا فورا بگويند
تمام پيشوايان نامبرده که ما را  زيرا اين دولت، بر خالف .و دولت حقيقى کارگرى ما آنجاست

عليه استثمارگران  باره رفرم فريب نميدهد، بلکه جّدًاسرايى در ، کارگران را با ياوهميدادند فريب
   .رهايى کامل کارگران عمًال پيکار ميکند راه در مبارزه ميکند، انقالب را جّدًا عملى ميسازد و

حق انتخاب محروم  يکساله شوراها از طرف شوراها از" پراتيک"استثمارگران پس از  اگر
اند، نه سازمان  هاى ستمکش توده واقعا سازماناين شوراها  معنايش آن است که اند، شده

اين  اگر .اند را به بورژوازى فروخته ها که خود ها و سوسيال پاسيفيست سوسيال امپرياليست
اند، معنايش آن است که شوراها ارگانهاى  استثمارگران سلب کرده شوراها حق انتخاب را از

ها،  کائوتسکى(سرايى پارلمانى  اى ياوهداران و ارگانه بورژوايى با سرمايه سازشکارى خرده
 نبوده، بلکه ارگانهاى پرولتارياى واقعا انقالبى هستند که عليه) ماکدونالدها ها و لونگه

  .استثمارگران به مبارزه حيات و َممات مشغول است
: که يکى از رفقاى بسيار مّطلع از برلين به من نوشت)  اکتبر است٣٠امروز (     چند روز پيش 

در آلمان  من ميخواهم به ُسَفراى خودمان". اينجا تقريبا کسى از رساله کائوتسکى خبر ندارد"
بين کارگران آگاه از َصرف  پخش مّجانى آن و سوئيس توصيه کنم که براى خريد اين کتاب و
بخوان امپرياليستى و رفرميستى  -"اروپايى"هزارها روبل دريغ نکنند تا آن سوسيال دمکراسى 

   .مال سازند بدل شده است، لجن" الشه متعّفن"ه مدتهاست به  را ک-
  

* * *  
  

 تئورى"، سخت مينالد از اينکه ٦٣ و ٦١     آقاى کائوتسکى در پايان کتاب خود، در صفحه 
 او بلشويسم را چنين مينامد، زيرا ميترسد به تحليلى که مارکس و انگلس از کمون" (جديد

هاى قديمى نظير سوئيس هم  ى در بين دمکراسىحت) "اند دست بزند پاريس نموده
سوسيال دمکراتهاى "که " نامفهوم است"اين براى    کائوتسکى ". پيدا ميکند طرفدارانى
  خير، اين کامال مفهوم است، زيرا پس از درسهاى جّدى جنگ، ."تئورى را ميپذيرند آلمانى اين

  .انگيز ميشوند  انقالبى نفرتهاى ها دارند براى توده کائوتسکى ها و هم هم شايدمان
 ايم، چطور ميشود که ناگهان هميشه طرفدار دمکراسى بوده" ما: "     کائوتسکى مينويسد

  !خودمان از آن استنکاف ورزيم
و  ايم هاى سوسيال دمکراسى، هميشه مخالف ديکتاتورى پرولتاريا بوده اپورتونيست" ما      "
  کائوتسکى اين را ميداند و بيهوده .اند اين را اظهار داشتهآشکارا  مدتها پيش ها و شرکاء ُکلب

   ها را از ها و ُکلب برنشتين" آغوش بازگشت خود به"تصور ميکند که ميتواند واقعيت عيان 
  .خوانندگان مکتوم دارد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

، شماره ١٩١٨ اکتبر سال ٢٢) (٤٣" (روزنامه فرانکفورت"هم اکنون من سرمقاله ای را از *
این روزنامه . خواندم که در آن مطالب رساله کائوتسکی با وجد و شعف تکرار شده است) ٢٩٣

رفيقی هم از برلن بمن مينویسد که ! چرا نباشد. از صاحبان بورس راضی و خرسند است
ًا زیر هر ، روزنامه شایدمانها، در مقاله خاصی اظهار داشته است که تقریب)٤٤" (فورورتس"

  !تبریک تبریک. امضاء ميکند) ٤٥(سطر رساله کائوتسکی را 
  

 براى خود ُبت) بورژوايى" (خالص"هاى انقالبى، هرگز از دمکراسى  مارکسيست" ما"     
 قبل از چرخش( مارکسيست انقالبى بود ١٩٠٣پلخانف چنانکه ميدانيم در سال . ايم نساخته
 وى در آن زمان در کنگره). ايدمان روسى دچار ساختانگيز وى که او را به موقعيت ش اسف

انتخاب  حزب، که برنامه را تصويب ميکرد، گفت که پرولتاريا هنگام انقالب در صورت ضرورت حق
بر  از کار درآيد،) ٤٦(ضد انقالبى  ، چنانچهو هر پارلمانى را داران سلب خواهد کرد را از سرمايه

اى است که با مارکسيسم وفق ميدهد،  نظريه گانهاين که نظريه مزبور ي .هم خواهد زد
در اظهاراتى که فوقا من از مارکس و انگلس  موضوعى است که هر کسى ميتواند الاقل آن را

  .عيان از تمام مبانى مارکسيسم ناشى ميشود اين موضوع به. ام، مشاهده نمايد نقل نموده
  نميزديم که مورد پسندهاى انقالبى به مردم از آن حرفها مارکسيست" ما"     

 هاى کليه ملل يعنى کسانى بود که بدان وسيله در آستان بورژوازى چاکرى کائوتسکي
دمکراسى  بورژوايى مينمودند و خود را با پارلمانتاريسم بورژوايى دمساز ميکردند و خصلت

  .خواستار بودند آن را و تکميل نهايى آن معاصر را مسکوت ميگذاشتند و فقط توسعه
و  شما استثمارگر و سالوس هستيد، از دمکراسى َدم ميزنيد: به بورژوازى ميگفتيم" ما"     

در سياست ايجاد  هاى ستمکش توده در عين حال در هر گام هزاران مانع در سر راه شرکت
توسعه دمکراسى  ها، ما حرف شما را مدرک قرار ميدهيم و بخاطر منافع اين توده. ميکنيد

بمنظور سرنگون ساختن شما  انقالب ها را براى توده طلب ميکنيم تا  راشما بورژوايى
اگر شما استثمارگران در صدد مقاومت در برابر انقالب پرولتری ما  و .آماده سازيم استثمارگران

سرکوب خواهيم ساخت، شما را از حقوق محروم خواهيم نمود و  بيفتيد، ما شما را بيرحمانه
نخواهيم داد، زيرا در جمهورى پرولترى ما استثمارگران از حقوق و  از اين گذشته؛ به شما نان

خواهند بود، زيرا ما جّدًا سوسياليست هستيم نه بشيوه شايدمان و  از آتش و آب محروم
  .کائوتسکى

 هاى انقالبى ميگفتيم و خواهيم گفت و بدينجهت مارکسيست" ما"     اين است آنچه که 
در  ها ها و کائوتسکى ر ما و با ما خواهند بود ولى شايدمانهاى ستمکش طرفدا است که توده

  .دان مرتدين جاى خواهند گرفت زباله
   

  معنای انترناسيوناليسم چيست؟
  

او  ها را شايدمان.      کائوتسکى با اعتقاد تمام خود را انترناسيوناليست ميشمارد و مينامد
نميگويد  او صريحا(ها   از منشويککائوتسکى ضمن دفاع. ميخواند" هاى دولتى سوسياليست"

شگرفى نشان  با وضوح) که با آنها همبستگى دارد، ولى تماما نظريات آنها را عملى ميسازد
نبوده، بلکه نماينده  و چون کائوتسکى تنها. او از چه قماشى است" انترناسيوناليسم"داد که 

لونگه در فرانسه، (آمده است  جريانى است که بطور ناگزير در شرايط انترناسيونال دوم پديد
) رمزى ماکدونالد در انگلستان و غيره توراتى در ايتاليا، نوبس و گريم، گرابر و نن در سوئيس،

  .آموزنده است کائوتسکى" انترناسيوناليسم"لذا مکث در روى 
شرکت ) ٤٧(ها هم در تسيمروالد       کائوتسکى ضمن تکيه روى اين موضوع که منشويک

ها  ، نظريات منشويک)اى پوسيده ، گواهينامه...اى است ولى شک اين گواهينامه بى( اند داشته
  :خود با آن موافقت دارد بطرز زير توصيف ميکند را که
ُمحاربين شعار  آنها خواستار آن بودند که همه. ها خواستار صلح همگانى بودند منشويک"   ... 

اين هدف حاصل نيامده  ق اين نظريه، تا زمانى کهبر وف. طلبى و غرامات را بپذيرند بدون الحاق
ها طلب ميکردند که  بلشويک ولى. است، ارتش روس ميبايست در حالت آمادگى جنگى باشد

اى  صورت لزوم صلح جداگانه به هر قيمتى شده صلح فورى منعقد گردد، آنها حاضر بودند در
ظمى شديدى بود، ميکوشيدند ن بى نظمى ارتش که بدون آن هم منعقد گردد و با تشديد بى



 

ها نميبايست قدرت را بدست  بلشويک به عقيده کائوتسکى). ٢٧ص " (بزور آن را بچنگ آورند
  .گيرند و به مجلس مؤسسان قناعت ورزند

 از دولت: ها عبارت از آن است که      بنابراين انترناسيوناليسم کائوتسکى و منشويک
که  ود، ولى از آن کماکان پشتيبانى بعمل آيد و مادامیامپرياليستى بورژوازى مطالبه رفرم ش

جنگى که به  اند به پشتيبانى از طلبى و غرامات را نپذيرفته تمام محاربين شعار بدون الحاق
هم  اى را هم توراتى و چنين نظريه. دست اين دولت انجام ميشود ادامه داده شود

  بکرات اظهار داشته و گفته اند که ماو هم لونگه و شرکاء) هاآزه و غيره(ها  کائوتسکيست
  .هستيم" دفاع از ميهن" طرفدار

 ها و      از نظر تئوريک اين موضوع به معناى ناتوانى کامل جدا شدن از سوسيال شووينيست
زدن  از نظر سياسى  به معناى جا. فکرى کامل در مسئله دفاع از ميهن است آشفته

 نترناسيوناليسم و پيوستن به رفرميسم و دستناسيوناليسم خرده بورژوايى به عوض ا
   .کشيدن از انقالب است

 به معناى موّجه ساختن جنگ کنونى و تصديق" دفاع از ميهن"     از نظر پرولتاريا تصديق 
 و چون جنگ، اعم از اينکه نيروهاى خصم در لحظه فعلى در هر کجا،. مشروع بودن آن است

ميماند  يگانه باشد، کماکان يک جنگ امپرياليستى باقىخواه در کشور من و خواه در کشور ب
در حکم  عمال ، لذا تصديق دفاع از ميهن)خواه در شرايط سلطنت و خواه در شرايط جمهورى(

در روسيه، در . سوسياليسم است پشتيبانى از بورژوازى امپرياليستى غارتگر و خيانت به
نيز جنگ کماکان امپرياليستى باقى  تيک،دوران کرنسکى يعنى در دوران جمهورى بورژوا دمکرا
و جنگ هم (طبقه حاکمه محسوب ميشد  مانده بود، زيرا اداره آن در دست بورژوازى بود، که

امپرياليستى جنگ قراردادهاى سّرى مربوط به  ؛ بارزترين مظهر خصلت)است" ادامه سياست"
داران انگليس و فرانسه  تزار سابق با سرمايه تقسيم جهان و غارت کشورهاى ديگر بود که

  .منعقد نموده بود
      منشويکها که چنين جنگى را جنگ تدافعى يا انقالبى ميناميدند، بطرز پليدى خلق را

ميکند،  ها را تأييد ميکند، فريب خلق را تأييد ميفريفتند و کائوتسکى که سياست منشويک
آنان به ارابه   و بستن دست و پاىنقش خرده بورژواهايى را تأييد ميکند که باِ اغواى کارگران

 بورژوامآبانه و کائوتسکى از سياست خرده. ها به سرمايه خدمت ميکردند امپرياليست
ها تلقين  پوچ را به توده و اين خيال(وارى پيروى ميکند و به این خيال  منشانه نمونهفيليستر
مکراسى بورژوايى اين توّهم را تمام تاريخ د. ميکند موضوع تغيير با شعار دادن که گويا) مينمايد

را که خواسته " شعارى"براى فريب خلق همواره هر گونه  دمکراتهاى بورژوا: فاش ميسازد
تحقيق  ولى مطلب در اين است که صادقانه بودن آنان. خواهند داد اند و همواره هم باشيد داده

 يا شيادانه قناعت نگردد، بلکهآليستى  ايده پردازى عبارت مقابله شود و به با کردار گفتار ،گردد
جنگ امپرياليستى خصلت امپرياليستى خود را آنوقت . تفّحص قرار گيرد مورد واقعيت طبقاتى

دهان " شعار"هاى خرده بورژوا يک   فيليسترپردازان و يا شيادان يا عبارت از دست نميدهد که
 اى که جنگطبقه  بدهند، بلکه تنها زمانى اين خصلت را از دست ميدهد که کن شيرين

به  اقتصادى) و چه بسا طناب(امپرياليستى بدست وى انجام ميشود و بوسيله ميليونها رشته 
يعنى پرولتاريا  شود و حکومت طبقه واقعا انقالبى سرنگون اين جنگ وابسته است، عمال

امپرياليستى و ايضا از صلح  جز اين، راه خالص ديگرى از جنگ .جايگزين حکومت وى گردد
  .پرياليستى غارتگرانه وجود نداردام

 ها و اعالم آن بعنوان سياست      کائوتسکى با تأييد سياست خارجى منشويک
 انترناسيوناليستى و تسيمروالدى، اوال تمام پوسيدگى اکثريت سيمروالد يا اکثريت

 چنين فورا از )٤٨(تسيمروالد  چپ بيهوده نبود که ما يعنى جناح(اپورتونيستى را نشان ميدهد 
از موضع پرولتاريا به موضع خرده ) اين مهمترين نکته است(و ثانيا !) گرفتيم اکثريتى فاصله

  .از موضع انقالبى به موضع رفرميستى ميپيوندد بورژوازى،
بورژوازى       پرولتاريا در راه سرنگونى انقالبى بورژوازى امپرياليستى مبارزه ميکند، ولى خرده

. از آن تبعيت ستى امپرياليسم و در راه دمساز شدن با آن در عينرفرمي" تکميل"در راه 
راه رسيدن به "که رساله  ١٩٠٩ هنگامى که کائوتسکى هنوز مارکسيست بود، مثال در سال

ناشى از جنگ دفاع ميکرد و از نزديک  انقالب را مينوشت، بويژه از انديشه ناگزيرى" قدرت
 انقالب پرولترى  مستقيما و صريحا از١٩١٢سال  البيانيه ب. سخن ميگفت انقالبها عصر شدن



 

 ناشى از همان جنگ امپرياليستى بين گروهبندى آلمان و گروهبندى انگلستان سخن ميگويد
آغاز   هم که انقالبهاى ناشى از جنگ١٩١٨در سال .  برافروخته شد١٩١٤اش در سال  که نائره

 انقالبى تاکتيک دهد، بجاى آنکه درباره يکگرديد، کائوتسکى بجاى آنکه ناگزيرى آنها را توضيح 
آن غور نمايد، تاکتيک رفرميستى  هاى تدارک انقالب دقيقا بيانديشد و در و وسايل و شيوه

   ارتداد نيست؟ مگر اين. منشويکها را انترناسيوناليسم ناميد
 دها را بخاطر آنکه روى حفظ آمادگى جنگى ارتش اصرار ميورزيدن      کائوتسکى منشويک

 را که بدون آن هم شديد بود شدت" نظمى ارتش بى"ميستايد و بلشويکها را بخاطر آنکه 
 معناى اين سخن ستودن رفرميست و تبعيت از بورژوازى. ميدادند، نکوهش مينمايد

 زيرا حفظ آمادگى جنگى در دوران. امپرياليستى و تقبيح انقالب و دست کشيدن از آن است
) جمهوريخواه باشد ولو اينکه(آن  بورژوايى  ارتش با فرماندهىکرنسکى معنايش اين بود که
تأييد کرد، که اين ارتش  همه ميدانيم، و جريان حوادث هم بعيان. حفظ گردد و چنين هم بود

افسران . فرماندهى کورنيلفى حفظ ميکرد را بواسطه وجود کادر کورنيلفى جمهوريخواه روح
نميتوانستند بسوى امپرياليسم و سرکوب قهرى  شند وبورژوازى نميتوانستند کورنيلفيست نبا

تمام مبانى جنگى امپرياليستى و تمام مبانى  باقى گذاردن. پرولتاريا کشش نداشته باشند
 اين -") رفرم("آميزى چيزهاى پوچ  سابق، ترميم جزئيات و رنگ بشيوه بورژوايى ديکتاتورى

  .دبدان خالصه ميش عمال منشويکى است آنچه که تاکتيک
و  در ارتش هيچ انقالب کبيرى کار خود را از پيش نبرده" نظمى بى"بدون ايجاد .      بالعکس

ترين  سخت زيرا ارتش متحّجرترين آلت پشتيبانى از نظام کهنه، سفت و. نميتواند از پيش ببرد
وار  هانقياد برد گاه انضباط بورژوايى و پشتيبانى سلطه سرمايه و وسيله حفظ و تربيت روح تکيه

وجود کارگران مسلح  ضد انقالب هيچگاه. در زحمتکشان و تابع نمودن آنان به اين سلطه است
در فرانسه پس از هر  :انگلس مينويسد. را در کنار ارتش تحمل نکرده و نميتواند تحمل کند

براى بورژواهايى که بر  به اين جهت نخستين اصل مسّلم: "اند انقالب کارگران مسلح بوده
 کارگران مسلح هسته ارتش). ٤٩ ( ."د قدرت قرار داشتند، خلع سالح کارگران بوده استَمسَن
در هم کوفتن اين سلول و جلوگيرى از نمّو . بودند نوين و سلول تشکيالتى نظام اجتماعى نوين
 که -نخستين اصل مسّلم هر انقالب پيروزمند . مسّلم بورژوازى بوده است  نخستين اصل-آن 

در هم شکستن ارتش :  عبارت بوده است از-اند  بکّرات خاطر نشان ساخته لسمارکس و انگ
طبقه اجتماعى نوين هنگام قيام براى ). ٥٠(و تعويض آن با ارتش نوين  سابق، انحالل آن

نميتوانست و اکنون هم نميتواند به نحوى ديگرى به اين سلطه نائل  بدست آوردن سلطه هرگز
خرده (نمايد، مگر از اين راه که ارتش سابق را کامال در هم شکند  آيد و پایه های آن را تحکيم

مگر از ): است" نظمى بى"صرفا ترسو در اين مورد فرياد ميکشند که اين  بورژواهاى مرتجع يا
انقالب کبير (هيچگونه ارتش دوران بس دشوار و بس دردناکى را بگذراند  اين راه که بدون
؛ مگر از اين راه که بتدريج و در جريان يک جنگ داخلى ) گذرانددوران دردناک را فرانسه هم اين

. ارتش نوين، انضباط نوين و سازمان جنگى نوينى براى طبقه نوين بوجود آورد دشوار
   .کائوتسکِى مرتد اين را فراموش کرده است. موّرخ سابقا اين را ميفهميد کائوتسکِى

ديگر چه حقى دارد  ،تصديق مينمايد قالب روس     وقتى کائوتسکى تاکتيک منشويکها را در ان
پشتيبانى از کرنسکى و  ها هم با بنامد؟ منشويک" هاى دولتى سوسياليست"ها را  شايدمان

کافى است کائوتسکى  .هاى دولتى بودند شرکت در کابينه او به همين سان سوسياليست
جام ميشد مطرح امپرياليستى بدست وى ان را که جنگ اى طبقه حاکمه همينقدر مسئله

ولى کائوتسکى از طرح . شانه خالى کند گيرى سازد، تا به هيچ وجه نتواند از اين نتيجه
طرحش براى مارکسيست حتمى است، زيرا  اى که مسئله طبقه حاکمه اجتناب دارد، مسئله

  .اى طرح شد مرتد رسوا ميگردد همينکه چنين مسئله
چنين  ونگه در فرانسه، توراتى و شرکاء در ايتالياها در آلمان، طرفداران ل      کائوتسکيست
خويش  سوسياليسم برابرى و آزادى ملل و حق آنان را در تعيين سرنوشت: استدالل مينمايند

يا هنگامى که نيروهاى  آور ميشوند هنگامى که به کشور ما هجوم اين جهت به در نظر دارد؛
. موظفند از ميهن دفاع کنند  دارند وها حق خصم به سرزمين ما تهاجم نمودند، سوسياليست

است و يا نيرنگ شيادانه و از  ولى اين استدالل از نظر تئوريک يا ريشخند کامل سوسياليسم
نادانى که حتى فکر خصلت  سياسى هم مطابق است با استدالل عامی بکلى-نظر پراتيک



 

 بذهن خود خطور ارتجاعى را اجتماعى و طبقاتى جنگ و وظايف حزب انقالبى در دوران جنگ
  .هم نميتواند بدهد

 ولى. اين مطلب بالترديد است.      سوسياليسم با ِاعمال قهر نسبت به ملل مخالف است
 هاى معهذا بجز آنارشيست. سوسياليسم اصوال با ِاعمال قهر بر ضد افراد مخالف است

سياليسم هيچکس از اينجا چنين نتيجه نگرفته است که سو)٥١(ها  مسيحى و تولستويست
تحليل  بطور کلى یعنى بدون" ِاعمال قهر"پس صحبت از . مخالف است انقالبى قهر با ِاعمال

مرحله خرده  شرايطى که ِاعمال قهر ارتجاعى را از انقالبى متمايز ميسازد، معنايش تنزل تا
انسان با  بورژوايى است که از انقالب دست کشيده باشد يا اينکه معنايش اين است که

  . به سفسطه خود و ديگران را فريب دهدتوّسل
 هر جنگى عبارت است.      عين همين مطلب درباره ِاعمال قهر نسبت به ملل صدق ميکند

جنگ  طرفدار ها ِاعمال قهر نسبت به ملل، ولى اين امر مانع آن نميشود که سوسياليست
رابر فرد که در ب  اين است آن مسأله اساسى-خصلت طبقاتى جنگ . انقالبى باشند
جنگى است  ١٩١٨-١٩١٤ جنگ امپرياليستى. قرار دارد) چنانچه مرتد نباشد(سوسياليست 

تقسيم غنائم، بخاطر  بين دو گروهبندى بورژوازى امپرياليست بخاطر تقسيم جهان، بخاطر
ارزيابى نمود و   بال جنگ را چنين١٩١٢بيانه سال . غارت و اختناق ملل کوچک و ضعيف

درباره جنگ عدول ميورزد،  کسى که از اين نظريه. اند  ارزيابى را تأييد نمودهواقعيات نيز اين
  .سوسياليست نيست

من حق دارم و :  کلمانسو بگويد      اگر يک آلمانى در دوره ويلهلم يا يک فرانسوى در دوره
ميهن خود دفاع نمايم،  موظفم به عنوان يک سوسياليست در صورت تهاجم خصم به کشورم از

پرولتر انقالبى نبوده، بلکه  ن استداللى، استدالل فرد سوسياليست، انترناسيوناليست وچني
زيرا در اين استدالل مبارزه طبقاتى انقالبى  .است ناسيوناليست خرده بورژوا استدالل يک

المجموع از نقطه نظر بورژوازى جهانى و  جنگ من حيث تمامى کارگر بر ضد سرمايه و ارزيابى
جهانى مفقود ميگردد، يعنى انترناسيوناليسم مفقود ميگردد و ناسيوناليسم  پرولتارياى

 -کشور مرا ميآزارند، چيزهاى ديگر به من مربوط نيست، . و زمخت بر جاى ميماند بيمقدار، زبر
این . خالصه کالم اين استدالل و اين است محدوديت خرده بورژوا ناسيوناليستى آن اين است
: مورد ِاعمال قهر نسبت به فرد واحد چنين استدالل نمايدکه کسى در  بدان ماند

ِاعمال قهر مخالف است، به اين جهت بهتر است که من راه خيانت را در پيش  سوسياليسم با
  .زندان نيفتم گيرم و به

ملل  سوسياليسم با ِاعمال قهر نسبت به:      آن فرانسوى، آلمانى يا ايتاليايى که ميگويد
خواهم کرد، به  وقتى دشمن به خاک کشور من هجوم آورد، دفاع ابراينبن مخالف است و

 ميبيند و خود را" کشور" فقط شخص ، زيرا اينخيانت ميورزد سوسياليسم و انترناسيوناليسم
 که المللى راجع به روابط بين مافوق همه چيز قرار ميدهد، در حالى که را" خود..." بورژوازى

امپرياليستى بدل  اى از زنجير غارت به حلقه وى را  بورژوازىجنگ را امپرياليستى ميکند و
  .ميسازد، نميانديشد

که       تمام خرده بورژواها و تمام افراد عامی کودن و نادان درست همانطورى استدالل ميکنند
ن مينمايند و آ ها، طرفداران لونگه و توراتى و شرکاء استدالل مرتدينى از قبيل کائوتسکيست

  *.هيچ چيز کارى نيستدر کشور من دشمن هست، ديگر مرا با : چنين است
خصلت :      سوسياليست، پرولتر انقالبى و انترناسيوناليست طور ديگرى استدالل ميکند

منوط بدان نيست که چه کسى هجوم کرده ) که آيا اين جنگ ارتجاعى است يا انقالبى(جنگ 
اداره امور  اى منوط به آن است که چه طبقه ، بلکهدر کشور چه کسى قرار دارد" دشمن" و

جنگ يک  اگر اين. جنگ را بدست دارد و چه سياستى بوسيله اين جنگ ادامه داده ميشود
 جنگ ارتجاعى امپرياليستى است يعنى بدست دو گروهبندى جهانى بورژوازى مرتجع

  به ) بورژوازى کشور کوچکحتى (امپرياليست جبار و غارتگر اداره ميشود، آنگاه هر بورژوازى 
   

  ـــــــــــــــــــــــــ
از هر ) شایدمان ها، رنودل ها، هندرسون ها، هومپرس ها و شرکاء(سوسيال شوینيستها *

" خود"اینان دشمنان بورژوازی . بهنگام جنگ امتناع ميورزند" انترناسيونال"گونه صحبتی دربارۀ 
ها طرفدار سياست استيالگرانه بورژوازی خود آن. به سوسياليسم ميشمرند"...خائنين"را 



 

یعنی سوسياليست های در گفتار و پاسيفيستهای خرده (سوسيال پاسيفيست ها . هستند
ابراز ميدارند، عليه الحاق طلبی و " انترناسيوناليستی"هر گونه احساسات ) بورژوا در کردار

فرق  .  ادامه ميدهندخودمپریاليست غيره بپا ميخيزند، ولی در کردار به پشتيبانی از بورژوازی ا
بين این دو تيپ فرق جدی نيست و نظير فرق بين سرمایه دار بدزبان و سرمایه دار شيرین 

  .زبان است
است از  شريک غارتگرى تبديل ميشود، و وظيفه من، وظيفه نماينده پرولتارياى انقالبى عبارت

از دهشتهاى کشتار  بفردى است صرمنح که راه نجات انقالب جهانى پرولترى آماده نمودن
زيرا اين استدالل يک کودن بيمقدار (باشد " خود" استدالل من نبايد از نقطه نظر کشور. جهانى

    نميفهمد عروسکى است در دست و خرده بورژوازى ناسيوناليستى است که
 نزديک در تدارک، در تبليغات و در من شرکت ، بلکه بايد از نقطه نظر)بورژواى امپرياليست

  .ساختن انقالب جهانى پرولترى باشد
       

 اين است معناى انترناسيوناليسم و اين است وظيفه انترناسيوناليست، کارگر انقالبى،
ارتداد او ". است فراموش کرده"است که کائوتسکى مرتد  الفبا همين. سوسياليست واقعى

خرده بورژوا  هاى ناليستهنگامى بيش از پيش عيان ميگردد که از تأييد تاکتيک ناسيو
هاآزه و شرکاء در  در فرانسه، توراتى در ايتاليا،) ٥٢(ها در روسيه،  لونگيستها  منشويک(

  :اينک انتقاد مزبور. به انتقاد از تاکتيک بلشويکى ميپردازد) آلمان
  

انقالب بلشویکی بر اساس این فرضيه پایه گذاری شده بود که مبداء انقالب      "
پا است و ابتکار متهورانه روسيه پرولترهای سراسر اروپا را به قيام برمی همگانی ارو

  .انگيزد
     با چنين فرضيه ای البته علی السویه بود که صلح جداگانۀ روسيه چه شکلهائی 

: یا بطور تحت اللفظی(بخود خواهد گرفت و این صلح چه  مصائب و چه خسران ارضی 
  :چه زیان جسمانی یا معلوليتی

  
Verstummelungen (خلق روس ببار خواهد آورد و حق ملل در تعيين سرنوشت برای 

آنگاه این موضوع نيز علی السویه بود، آیا . خویش را به چه سان تفسير خواهد نمود
بر وفق این نظریه انقالب اروپا بهترین دفاع از . روسيه قادر به دفاع خود هست یا نه
 به تمام ملل ساکن سرزمين سابق روسيه حق انقالب روس بشمار ميرفت و ميبایست

  .کامل و حقيقی برای تعيين سرنوشت خویش ارزانی دارد
     انقالب اروپا که در نتيجۀ آن سوسياليسم در آنجا مستقر ميگشت و تحکيم مييافت، 
ميبایست همچنين وسيله ای برای رفع موانعی گردد که در روسيه بعلت عقب ماندگی 

  .سر راه عملی نمودن توليد سوسياليستی قرار گرفته استاقتصادی کشور در 
     اینها همه بسيار منطقی و کامًال مستدل بود، هر آینه اگر فرضيه اصلی امکان پذیر 

ولی . ميشد یعنی هر آینه اگر انقالب روس حتمًا موجب برپا شدن انقالب اروپا ميگشت
  اگر چنين امری اتفاق نيفتد آنگاه تکليف چيست؟

و آنوقت اکنون پرولترهای اروپا را .   تا کنون که این فرضيه به تحقق نپيوسته است   
این اتهام . متهم بدان مينماید که انقالب روس را ترک گفته و به آن خيانت ورزیده اند

متوجه افراد نامعلوميست، زیرا آخر چه کسی را ميتوان مسئول رفتار پرولتاریا اروپا 
  ).٢٨ص " (نمود؟

   
 آورى تکرار مينمايد که مارکس، انگلس و کائوتسکى در تکميل اين مطالب بطور خستگى    

هرگز تاکتيک  ببل بارها درباره فرا رسيدن انقالبى که انتظار آن را داشتند، اشتباه کردند، ولى
آنکه بلشويکها، بقول  فرا رسيدن انقالب مبتنى ننمودند و حال) ٢٩ص " (موعد معّين"خود را بر 

  ."برد و باخت قرار دادند به اميد انقالب همگانى اروپا هست و نيست خود را در معرض"او، 
دهيم که  العين به خواننده نشان      ما عمدا اين قطعه بلند باال را استنساخ نموديم تا به رأى

خرده  در مارکسيسم جعل ميکند و نظريه مبتذل ارتجاعى" زبردستى"کائوتسکى با چه 
  .جايگزين آن ميسازدبورژوايى را 



 

      اوال نسبت دادن يک سفاهت عيان به مخالف خود و سپس رد آن، شيوه افرادى است که
فرا رسيدن انقالب در  بر موعد معّين اگر بلشويکها تاکتيک خود را. چندان عقل درستى ندارند

ب ولى حز. بود کشورهاى ديگر مبتنى ميساختند، آنگاه اين يک سفاهت بى چون و چرا
صريحا ) ١٩١٨ اوت ٢٠مورخ ( من در نامه خود به کارگران آمريکا: بلشویک چنين سفاهتى نکرد

رسيدن انقالب آمريکا حساب  از اين نظريه سفيهانه دورى ميجويم و ميگويم که ما روى فرا
و )  ٥٣(آرهاى چپ  اس من در مباحثه خود با. ميکنيم ولى نه براى يک موعد معّين

. ام داشته بارها همان فکر را مبسوطا بيان) ١٩١٨مارس -ژانويه) (٥٤(" کمونيستهاى چپ"
بلشويسم مبتنى  بسيار کوچک شده و انتقاد خود را از... کائوتسکى مرتکب يک نيرنگ کوچک

يک موعد کمابيش  او تاکتيکى را که روى فرا رسيدن انقالب اروپا در. بر همان نموده است
رسيدن انقالب اروپا   حساب ميکند، با تاکتيکى که روى فرانزديک، ولى نه در يک موعد معّين،

  !کوچولو، بسيار کوچولو يک تقلب. در يک موعد معّين حساب ميکند، با هم مخلوط نموده است
 تاکتيک اول براى مارکسيست، براى هر پرولتر انقالبى و.      تاکتيک دوم سفاهت است

تاکتيک است که از نظر  ا تنها اين، زيرحتمى است -، حتمى است انترناسيوناليست
در اثر جنگ پديد آمده است،  مارکسيستى آن وضع عينی موجود در تمام کشورهاى اروپا را که

انترناسيوناليستى پرولتاريا پاسخ  بدرستى در نظر ميگيرد و تنها اين تاکتيک است که به وظايف
  .ميگويد

جزئى  اى انقالبى بطور اعم را با مسئلهکائوتسکى مسئله عمده مربوط به مبانى تاکتيک      
ِخلط  در باره اشتباهى که ممکن بود انقالبيون بلشويک مرتکب شوند، ولى مرتکب نشدند،

  !نموده و با اين عمل بدون دردسر از تاکتيک انقالبى بطور اعم دست کشيده است
مسئله  نميتواند حتى      او که در سياست راه ارتداد در پيش گرفته است، در رشته تئورى

  .سازد مطرح مربوط به مقدمات عينی تاکتيک انقالبى را
  :     اينجاست که ما به نکته دوم ميرسيم

 انقالبى وضع      ثانيا، حساب روى انقالب اروپا در صورتى براى مارکسيست حتمى است که
اليستى سوسي اين يک اصل ابتدايى مارکسيسم است که تاکتيک پرولتارياى. موجود باشد

وضعى وجود  نميتواند در آن هنگامى که وضع انقالبى موجود است و در آن هنگامى که چنين
  .ندارد يکسان باشد

     اگر کائوتسکى اين مسئله را که براى مارکسيست حتمى است مطرح ميساخت، ميديد 
 ماممدتها قبل از جنگ تمام مارکسيستها و ت. پاسخ حاصله بيشک عليه وى حکم ميکند که

 .سوسياليستها در اين نکته موافقت داشتند که جنگ اروپا وضع انقالبى بوجود خواهد آورد
 خواه در: هنگامى که کائوتسکى هنوز مرتد نبود، اين نکته را روشن و صريح تصديق ميکرد

از  بيانيه بال"). راه رسيدن به قدرت ("١٩٠٩و خواه در سال ") انقالب اجتماعى ("١٩٠٢سال 
 بيهوده نيست که سوسيال: م انترناسيونال دوم اين موضوع را تصديق نمودطرف تما

یا افرادیکه بين انقالبيون و اپورتونيست ها " سنتریستها("ها  ها و کائوتسکيست شووينيست
  !در تمام کشورها از اظهارات بيانيه بال در اين باره مثل آتش جهنم ميترسند) متزلزلند

عقيده   بلشويکها نبود، بلکهیک شيفتگیسيدن وضع انقالبى در اروپا،      بنابراين انتظار فرار
ل اينکه هايى از قبي پردازى اگر کائوتسکى با توّسل به عبارت. ها بود تمام مارکسيست عمومى

گريبان خود را از اين " اند ايمان داشته مال قهر و اراده ِاعقدرت تام  هميشه به"گويا بلشويکها 
گفت که اينها عبارت پردازى پوچى است که  ميکند، در مقابل آن بايدحقيقت مسّلم خالص 

پوشى  پرده مسئله مربوط به وضع انقالبى گريز و آنهم گريز ننگين کائوتسکى را از طرح
  .مينمايد

نتوانست  آيا وضع انقالبى عمال فرا رسيده يا نه؟ اين مسئله را هم کائوتسکى.      و اما بعد
که بر اثر  گرسنگى و ويرانى: هاى اقتصادى پاسخ ميگويد مسئله فاکتبه اين . مطرح نمايد

سياسى نيز  هاى فاکت. جنگ در همه جا بوجود آمده است، دال بر وجود وضع انقالبى است
کشورها پروسه انشعاب  کليه  به بعد ديگر در١٩١٥از سال : به اين مسئله پاسخ ميگويد

پرولتاريا از سران سوسيال  هاى شدن توده ردو احزاب سوسياليست قديمى پوسيده، پروسه
ها و روحيات انقالبى و به پيشوايان  به چپ يعنى به انديشه شووينيست و پيوستن آنان
  .گرديد انقالبى به روشنى آشکار



 

، هنگامى که کائوتسکى رساله خود را مينوشت، فقط کسى ممکن ١٩١٨     پنجم اوت سال 
اکتبر سال  ولى اکنون که پايان. انقالب بترسد و بدان خيانت ورزداين فاکتها را نبيند که از  بود

انظار همه و بسرعت بسيار در  از کشورهاى اروپا در برابر يک سلسله  است، انقالب در١٩١٨
السابق او را مارکسيست  فى ، که مايل است کما"انقالبى"کائوتسکِى . حال رشد است
، يعنى همان ١٨٤٧هاى سال  فيليستر  درآمد که نظيربينى از کار  کوته فيليستربشمارند، چنان

  !!!الوقوع را نميديد قريب  انقالب-کسانى که مورد استهزاء مارکس بودند، 
  .    ما به نکته سوم رسيديم

      ثالثا، خصوصيات تاکتيک انقالبى در شرايط وجود وضع انقالبى در اروپا کدامست؟
 ر پيش گرفت از طرح اين مسئله که براى مارکسيستکائوتسکى پس از اينکه راه ارتداد د

چنين   خرده بورژواى تيپيک يا دهقان نادان فيليسترکائوتسکى مانند يک. حتمى است، ترسيد
او  است پس فرا رسيده است يا نه؟ اگر فرا رسيده" انقالب همگانى اروپا: "استدالل مينمايد

چنين صورتى هر  گوييم که درما هم از جانب خود مي! حاضر است انقالبى شود هم
پيروزمند  نظير آن رذالت پيشگانى که اکنون گاهى خود را به بلشويکهاى(فطرتى  دون

  !خود را انقالبى خواهد ناميد) ميچسبانند
 هاى کائوتسکى در گفته!      اگر فرا نرسيده است پس کائوتسکى از انقالب روى برميگرداند

 دارد که انقالبى مارکسيست فرقش با عامى و خردهاثرى هم از درک اين حقيقت وجود ن
، تبليغ نمايد هاى نادان بورژوا در اين است که ميتواند ضرورت انقالب نضج يابنده را به توده

و پرولتاريا و تمام  توضيح دهد براى مردم دارد ، نفعى را کهبه ثبوت رساند ناگزيرى آن را
  .آماده کند ى آناستثمار شونده را برا هاى زحمتکشان و توده

اميد  کائوتسکى فکر خامى را به بلشويکها نسبت داده است حاکى از اينکه گويا آنها به     
معرض برد  اينکه انقالب اروپا در رأس يک موعد معّين فرا خواهد رسيد، تمام هستى خود را در

ود او چنين برآمد خ اين فکر خام به ضرر خود کائوتسکى تمام شد، زيرا از گفته. و باخت گذاردند
 فرا ١٩١٨اوت سال  ٥تاکتيک بلشويکها در صورتى صحيح بود که انقالب اروپا براى : که

و . خود ذکر مينمايد درست همين تاريخ را کائوتسکى بعنوان تاريخ نگارش رساله! ميرسيد
سلسله از کشورهاى   اوت معلوم شد که انقالب در يک٥هنگامى که چند هفته پس از اين 

مارکسيسم و تمام ناتوانى  ايى فرا ميرسد، آنگاه تمام ارتداد کائوتسکى، تمام جعل او دراروپ
انقالبى، با تمام لطف آن بروز  او در استدالل بشيوه انقالبى و حتى در طرح مسائل بشيوه

  !نمود
 متوجه    کائوتسکى مينويسد ـــ وقتى پرولترهاى اروپا را به خيانت متهم ميکنند، اين اتهام

  .اشخاص نامعلومى است
اين  را، که" نامعلومى"به آئينه بنگريد تا آن اشخاص !      اشتباه ميکنيد، آقاى کائوتسکى

وانمود ميسازد  لوحى ميزند و چنين کائوتسکى خود را به ساده. اتهام متوجه آنان است، ببينيد
و حال آنکه در . دارد يىچه معنا اتهام اين اتهام را اقامه مينمود و اين چه کسى که نميفهمد

آلمان يعنى " چپهاى"ميداند که اين اتهام را  حقيقِت امر کائوتسکى بخوبى
است  اى اين اتهام نشانه. و يارانش اقامه مينمودند و مينمايند ليبکنخت) ٥٥(ها اسپارتاکيست

 و فنالند، اوکرائين، لتونی اين موضوع که پرولتارياى آلمان بهنگام اختناق درک روشن از
اين اتهام مّقدم . مرتکب خيانت ميگرديد )المللى و انقالب بين(استونى نسبت به انقالب روس 
 پيشوايانى که همواره در مذلتند، نبوده بلکه متوجه آن ها توده بر همه و بيش از همه متوجه

 انقالبى، ترويج انقالبى و که همانند شايدمان و کائوتسکى وظيفه خود را در امر تبليغ است
 غرايز و عليرغم و عمال انجام نميدادند پرستى آنان کهنه ها عليه فعاليت انقالبى در بين توده

 .تمايالت انقالبى که همواره در اعماق توده طبقه ستمکش نهفته است، رفتار ميکردند
 کرده و به شايدمانها آشکارا و به نحو ناهنجار و وقيحانه و چه بسا آزمندانه به پرولتاريا خيانت

ترديد خود و با نگاههاى  ها و طرفداران لونگه نيز با تزلزل و کائوتسکيست. اند بورژوازى پيوسته
کائوتسکى هنگام جنگ با تمام  .اند خائفانه خود به اقوياى روز، همين عمل را مرتکب شده

  .خاموش ميساخت بسط دهد، آن را هاى خود بجاى آنکه روح انقالبى را تقويت نمايد و نوشته
خيانت  پرولترهاى اروپا به" متهم نمودن"   اينکه کائوتسکى اين نکته را درک نميکند که   

تبليغى و ترويجى از آنهم  عظيم و چه اهميت تئوريک نسبت به انقالب روس داراى چه اهميت
" حال ميانه"بورژوامآبانه پيشواى  بيشترى است، حقيقتا بعنوان يادگارى تاريخى از کودنى خرده



 

در " اتهام"کائوتسکى نميفهمد که اين  ! دمکراسى رسمى آلمان بر جاى خواهد ماندسوسيال
شکلى است که آن سوسياليستهاى آلمان، که  آلمان تقريبا يگانه" امپراتورى"شرايط سانسور 

از کارگران آلمان  ليبکنخت و يارانش، بوسيله آن اند، يعنى به سوسياليسم خيانت نورزيده
 را از خود دور" پيشوايان"ها را بکنار اندازند، اين قبيل  ها و کائوتسکى نشايدما دعوت ميکنند

و بدون  آنان  عليرغم کننده آنان رها نمايند و کننده و مبتذل سازند، خود را از قيد موعظه خرفت
  !دست زنند به انقالب انقالب بپا خيزند و توجه به آنان براى

درک کند؟   اصوال از کجا او ميتواند تاکتيک بلشويکها را.     کائوتسکى اين نکته را درک نميکند
تکامل انقالب  آيا ميتوان از کسى که اصوال از انقالب دست کشيده است انتظار داشت شرايط

  موارد آن مورد سنجش و ارزيابى قرار دهد؟" دشوارترين"را در يکى از 
بر خوف و هراس از  ى بود، زيراتاکتيک انترناسيوناليست يگانه      تاکتيک بلشويکها صحيح و

نظرانه ناسيوناليستى  تنگ خرده بورژوامآبانه نسبت به آن و تمايل" ايمانى بى"انقالب جهانى و 
بقيه چيزها مبتنى " هيچ انگاشتن به"و ) يعنى ميهن بورژوازى خودى" (خود"به دفاع از ميهن 

اى که در دوران قبل از جنگ  حاسبهم(وضع انقالبى اروپا  صحيح محاسبه نبوده، بلکه بناى آن بر
) ها مورد قبول عاّمه بود ها و سوسيال پاسيفيست شووينيست يعنى قبل از ارتداد سوسيال

يگانه تاکتيک انترناسيوناليستى بود، زيرا منتها حد آنچه را که در يک  اين تاکتيک. قرار داشت
قابل اجرا بود، عملى  ادر کليه کشوره تکامل و پشتيبانى و بيدارى انقالب براى کشور

زيرا بلشويسم به  صحت اين تاکتيک با احراز موفقيت عظيمى به ثبوت رسيد،. ميساخت
بلشويکهاى روس، بلکه به  به هيچ وجه نه به سبب خدمات(مبدل شد  جهانى بلشويسم
 و انديشه و تئورى) انقالبى عميقا هوادارى ميکردند همه جا از تاکتيک عمال ها توده سبب آنکه

که مشخصا و عمال از سوسيال شووينيسم و سوسيال  و برنامه و تاکتيکى را فراهم آورد
ها،  ها و کائوتسکى انترناسيونال کهنه و پوسيده شايدمان بلشويسم. پاسيفيسم متمايز است

و در تالش احياى " وحدت"ها و ماکدونالدها را که اکنون در آرزوى  هندرسون ها، ها و لونگه رنودل
 بلشويسم براى .بکلى در هم کوفت بدست و پاى يکديگر خواهند پيچيد، ردهالشه م

هم  انترناسيونال سوم، انترناسيونالى، که واقعا پرولترى و کمونيستى باشد و در عين حال،
در نظر گيرد، مبانى  را شده انقالبها عصر آغاز آميز و هم تجربه دستاوردهاى دوران صلح

  .ه استبوجود آورد مسلکى و تاکتيکى
را از  را در سراسر جهان تعميم داد و اين کلمات" ديکتاتورى پرولتاريا"     بلشويسم انديشه 

 حکومت شوروى در نمونه  السنه جهان ترجمه نمود و به تمام زبان التين به روسى و سپس
مانده و حتى بى  دهقانان تهيدست در يک کشور عقب کارگران و حتى نشان داد که

بودند يکسال تمام با  قادر ترين آنان، لحاظ تشکيالت کم عادت ترين و از بى معلوماتترين،  تجربه
آن را  جهان تمام که بورژوازى(هاى عظيم، ضمن مبارزه با استثمارگران  دشوارى وجود

که از  حکومت زحمتکشان را حفظ نمايند و آنچنان دمکراسى بوجود آورند،) پشتيبانى ميکرد
بودند فعاليت خالقه  قادر دارتر باشد، و نيز ين جهان عاليتر و دامنههاى پيش تمام دمکراسى

  .آغاز نمايند عملى سوسياليسم دهها ميليون کارگر و دهقان را در رشته اجراى
نمود که       بلشويسم در عمل به تکامل انقالب پرولترى در اروپا و آمريکا با چنان شدتى کمک

که  در همان حال. ن چنين کمکى ميّسر نشده استبراى هيچ حزبى در هيچ کشورى تاکنو
ها آنها  کائوتسکى ها و براى کارگران سراسر جهان هر روز روشنتر ميگردد که تاکتيک شايدمان

امپرياليستى رها نساخته و  را از جنگ امپرياليستى و از بردگى مزدوری در خدمت بورژوازى
هاى پرولتر همه کشورها هر  توده  براى-د اين تاکتيک بعنوان نمونه بدرد همه کشورها نميخور

از دهشتهاى جنگ و امپرياليسم  روز روشنتر ميشود که بلشويسم راه صحيحى را براى نجات
  .بدرد همه ميخورد تاکتيک، بعنوان نمونه نشان داده است و بلشويسم،

نضج  ظار همه     نه تنها انقالب عمومى اروپا، بلکه انقالب پرولترى جهانى نيز در برابر ان
کرده است  ميگيرد و آنچه به اين انقالب کمک کرده، آن را تسريع نموده و از آن پشتيبانى

سوسياليسم کم  آيا همه اينها براى پيروزى کامل. پيروزى پرولتاريا در روسيه بوده است
اين يک . دهد است؟ البته که کم است ولی يک کشور واحد بيش از اين هم نميتواند انجام

داده است که حتى اگر فردا  ر، در پرتو حکومت شوروى، با تمام اين احوال آنقدر کار انجامکشو
امپرياليسم آلمان با  امپرياليسم جهانى حکومت شوروى روسيه را فرضا از راه سازش

موردى هم، که در حکم بدترين موارد  امپرياليسم انگليس و فرانسه خرد نمايد، حتى در چنين



 

عظيمى براى سوسياليسم ببار آورده و  ويکى تاکتيکى خواهد بود که فوايداست، تاکتيک بلش
  .ناپذير جهانى کمک نموده است به رشد انقالب غلبه

  
  
  
  

  "تحليل اقتصادی"به بهانۀ  خدمتگزاری در آستان بورژوازی
       

 گردد در صورتى که قرار باشد عنوانى براى آن انتخاب -     چنانچه گفته شد کتاب کائوتسکى 
حمالت "بلکه تکرار " ديکتاتورى پرولتاريا" ميبايست نه -که مضمون را بدرستى منعکس سازد 

  .ناميده ميشد" بورژوازى عليه بلشويکها
 قديمى منشويکها درباره خصلت بورژوايى انقالب روسيه يعنى تحريف قديمى" تئوريهاى"     

اکنون  )!بود رد شده رف کائوتسکى از ط١٩٠٥تحريفى که در سال (منشويکها در مارکسيسم 
اين مسئله براى  هر اندازه هم که. دوباره به توسط تئوريسيِن ما َعَلم شده است

  .آور باشد، باز ناچاريم روى آن مکث نماييم مارکسيستهاى روس مالل
  ميگفتند انقالب روس انقالب بورژوايى١٩٠٥هاى روسيه قبل از سال        تمام مارکسيست

ميگرفتند  شويکها که ليبراليسم را جايگزين مارکسيسم ميکردند، از اينجا چنين نتيجهمن. است
فراتر رود و بايد  که ـ بنابراين پرولتاريا نبايد از آن حدودى که براى بورژوازى پذيرفتنى است

اين تئورى يک تئورى  بلشويکها ميگفتند که. سياست سازش با بورژوازى را پيشه خود سازد
 بشيوه رفرميستى بورژوايى، بورژوازى ميکوشد کشور را به شيوه. بورژوايى استليبرال ـ 

ميکوشد تا حد امکان هم سلطنت را محفوظ دارد و هم  اصالح نمايد، نه اينکه بشيوه انقالبى و
پرولتاريا بايد انقالب بورژوا دمکراتيک را به سرانجام آن برساند و  .زميندارى اربابى و غيره را

 بلشويکها تناسب. بگذارند" بسته دست"را به وسيله رفرميسم بورژوازى  د که اوامکان نده
پرولتاريا از اين راه که دهقانان  :قوا را بهنگام انقالب بورژوايى چنين فرمولبندى ميکردند طبقاتى

مينمايد و سلطنت و نظامات قرون وسطايى  را بخود ملحق ميسازد، بورژوازى ليبرال را بيطرف
  .مياندازد رى اربابى را از بيخ و ُبن برو زميندا

بورژوايى انقالب ظاهر  است که خصلتبطور عمومی       همانا در اتحاد پرولتاريا با دهقانان
. توليد کااليى استوار است ميگردد، زيرا دهقانان بطور اعم موّلدين خرده پا هستند که برزمينه

 تمامى نيمه پرولتاريا پرولتاريا از اين راه که سپس بلشويکها در همان زمان اضافه ميکردند که
حال را بيطرف  را بخود ملحق ميسازد، دهقانان ميانه) و زحمتکشان همه استثمار شوندگان(

فرق انقالب سوسياليستى با انقالب بورژوا دمکراتيک در : سرنگون ميکند نموده و بورژوازى را
طى "اى بنام  مجموعه که در "تاکتيکدو " من ١٩٠٥رجوع شود به رساله سال ( .همين است

  ).، داخل شده است١٩٠٧، منتشره در پترزبورگ، سال " سال١٢
 در اين مباحثه بطور غير مستقيم شرکت ورزيد و در پاسخ) ٥٦ (١٩٠٥     کائوتسکى در سال 

نظر نمود و اين موضوع  پلخانف اظهار عليه استفسار پلخانف منشويِک آن زمان، در ماهيت امر،
 کائوتسکى اکنون.  آن هنگام مورد استهزاء  مخصوص مطبوعات بلشويکى قرار گرفتدر

که خود در اثر اظهارات خود رسوا  زيرا ميترسد(هم از مباحثات آن زمان بياد نميآورد  اى کلمه
به ُکنه مطلب از خواننده آلمانى سلب  و بدين سان هر گونه امکانى را براى پى بردن!) گردد
براى کارگران آلمانى تعريف کند که چگونه  نميتوانست ١٩١٨ائوتسکى در سال آقاى ک. ميکند

طرفدار اتحاد کارگران با دهقانان بوده است نه طرفدار اتحاد با بورژوازى ليبرال  ١٩٠٥او در سال 
  .اى را براى اين اتحاد طرح مينمود چه شرايطى از اين اتحاد دفاع ميکرده و چه برنامه و با

پردازى  عبارت با" تحليل اقتصادى" کائوتسکى سير قهقرايى در پيش گرفته و به بهانه      اکنون
دفاع ميکند و به کمک  از تبعيت کارگران از بورژوازى" ماترياليسم تاريخى"اى درباره  مغرورانه

آورى تکرار  بطور خستگى نقل قولهايى از ماسلف منشويک نظريات کهنه ليبرالى منشويکها را
درباره عقب ماندگى روسيه   ضمنا به کمک اين نقل قولها ميکوشد انديشه جديدى رامينمايد؛

کهنه و حاکى از آن است که آرى  اى که از اين انديشه جديد ميگيرد به ثبوت رساند ولى نتيجه
و اينها همه عليرغم تمامى آن چيزى است  !بهنگام انقالب بورژوايى نبايد از بورژوازی فراتر رفت



 

 فرانسه با ١٧٩٣-١٧٨٩بورژوايى سالهاى   و انگلس، به هنگام مقايسه انقالبکه مارکس
 ).٥٧( !اند  آلمان گفته١٨٤٨انقالب بورژوايى سال 

 کائوتسکى بپردازيم،" تحليل اقتصادى"اصلى و مضمون اصلى " برهان"     قبل از آنکه به 
سنجيدگى افکار متذکر ميشويم که همان نخستين عبارات آن آشفته فکرى عجيب يا نا

  :را آشکار ميسازد نويسنده
توليد  پايه اقتصادى روسيه هنوز کشاورزى و آنهم بويژه: "ما اعالم ميدارد" تئوريسين"     

" اشتغال دارند  ششم اهالى به اين توليد٥ پنجم و حتى شايد ٤قريب . دهقانى کوچک است
در بين اين مولدين  ايد که  کردهاوال آقاى تئوريسيِن گرامى، آيا شما هيچ فکر). ٤٥صفحه (

يک دهم تمامى  کوچک چقدر استثمارگر ممکن است وجود داشته باشد؟ بديهى است که از
توليد بزرگ رشد بيشترى  عده آنها تجاوز نميکند و در شهرها از اين هم کمتر است، زيرا در آنجا

 فرض کنيد که يک پنجم گيريد و ولى شما حتى رقم بزرگ تصور ناپذيرى را در نظر. نموده است
در چنين صورتى هم . اند محروم شده موّلدين کوچک استثمارگرانى هستند که از حق انتخاب

 کنگره شوراها داشتند نماينده  درصدى که بلشويکها در پنجمين٦٦باز نتيجه ميشود که 
 چپ همواره آرهاى بايد اين هم افزوده شود که در بين اس و تازه به اين رقم. بود اکثريت اهالى

آرهاى چپ از لحاظ اصولى  اس تمام بعبارت ديگر. بودند بخش مؤثرى طرفدار حکومت شوروى
 ١٩١٨آرهاى چپ در ژوئيه سال  شوروى بودند و زمانى هم که قسمتى از اس طرفدار حکومت

ماجراجويانه تن در دادند، آنوقت از بين آنها، يعنى از حزب سابق دو حزب بوجود  به شورش
آرهاى چپ  مرکب از اس) (٥٨" ( کمونيستهاى انقالبی"و " هاى کمونيست نارودنيک" :آمد

براى مهمترين مقامات دولتى پيشنهاد ميکرد؛ از آنها  مشهور که همان حزب سابق آنها را
 -بنابراين کائوتسکى خودش ). به حزب دوم  بود زاکس متعلق به حزب اول و کولگايف متعلق

خود را حاکى از اينکه بلشويکها متکى به اقليت اهالى  آور نده افسانه خ-! ِمن غير عمد
  .هستند، رد کرده است

بين  ناگزير پا ايد که دهقانان موّلد خرده      ثانيا آقاى تئوريسين گرامى آيا شما هيچ فکر کرده
مارکسيستى را، که تمام تاريخ  پرولتاريا و بورژوازى نوسان ميکند؟ کائوتسکى اين حقيقت

، زيرا اين حقيقت تمام "کرده است فراموش"ر اروپا آن را تأييد ميکند، خيلى بموقع معاص
اگر کائوتسکى اين حقيقت را ! ميسازد منشويکى را که او تکرار مينمايد، باطل" تئورى"
پا  پرولترى را در کشورى که دهقانان موّلد خرده نميتوانست لزوم ديکتاتورى" فراموش نميکرد"

  .ند، نفى نمايددر آن تفوق دار
  .تئوريسين خودمان را بررسى نماييم" تحليل اقتصادى"     حال مضمون اصلى 

آيا  ولى. "     کائوتسکى ميگويد در اينکه حکومت شوروى ديکتاتورى است، ترديدى وجود ندارد
  ).٣٤ص " (؟پرولتارياست اين ديکتاتورى، ديکتاتورى

  
یت اهالی را تشکيل ميدهند که حق بموجب قانون اساسی شوروی دهقانان اکثر" 

 بما پرولتاریاآنچه را که بعنوان دیکتاتوری . دارند در قانونگذاری و کشورداری شرکت ورزند
معرفی ميکنند، هر آینه اگر بطور پيگير عملی ميشد و هر آینه اگر اصوًال یک طبقۀ واحد 

ن آن تنها از عهدۀ کاری که عملی نمود(ميتوانست مستقيمًا دیکتاتوری را عملی سازد 
  ).٣٥ص "( از کار در می آمددهقانان، دیکتاتوری )حزب ساخته است

  
العاده  فوق انديشانه و هوشمندانه خود نفس که از اين استدالل بس ژرف      کائوتسکِى نيک

راه اجراى  نتيجه ميشود که گويا بى دردسرترين: "گويى کند خرسند است، ميکوشد بذله
 ).٣٥ص " (أمين است که اين عمل به دهقانان واگذار شودسوسياليسم زمانى ت

 العاده دانشورانه از ماسلف نيمه      تئوريسين ما به کمک يک سلسله نقل قولهاى فوق
 ليبرال، با تفصيلى هر چه تمامتر ميکوشد انديشه جديدى را درباره عالقمندى دهقانان به

ضمنا  .رگران شهرى و غيره و غيره ثابت کندنرخهاى گزاف غله و به پرداخت دستمزد نازل به کا
هاى واقعا جديد  پديده هاى جديد، هر اندازه که در آنها به ناگفته نماند که طرز بيان اين انديشه

پول مطالبه نکرده بلکه کاال  دوران پس از جنگ، مثال به اين نکته که دهقانان در برابر غله
به مقدار الزم در مقابل هيچ پولى نميتوان  ين ابزار راميخواهند و دهقانان ابزار کافى ندارند و ا



 

ما در اين باره ذيال عليحده سخن . است آورتر بدست آورد، کمتر توجه شده است، مالل
  .خواهيم گفت

امر       پس کائوتسکى بلشويکها، يعنى حزب پرولتاريا را متهم به آن ميکند که ديکتاتورى و
! کائوتسکى بسيار خوب آقاى. اند  خرده بورژوا واگذار نمودهاجراى سوسياليسم را به دهقانان

چگونه ميبايست  ولى بعقيده دانشورانه شما مناسبات حزب پرولتاريا با دهقانان خرده بورژوا
  باشد؟

آمده  المثل بيادش  البد اين ضرب-     تئوريسين ما در اين باره سکوت را ترجيح داده است 
کائوتسکى با  ولى". تر بود چون زر بود، آن سخن ناگفته اولىگر سخن از نيکويى "است که 

  .استدالل زيرين، خود را لو داده است
  

در آغاز جمهوری شوروی شوراهای دهقانان سازمان هائی بشمار ميرفتند متعلق به "
ولی اکنون این جمهوری اعالم ميدارد که شوراها سازمان پرولترها و .  بطور اعمدهقانان

. دهقانان مرفه حق انتخاب شوراها را از دست ميدهند.  هستنددستتهيدهقانان 
دهقانان تهيدست اینجا محصول دائمی و توده ای رفرم ارضی سوسياليستی بهنگام 

  ).۴٨ص " (شناخته ميشود" دیکتاتوری پرولتاریا"
ز ا اينان همه: اين تمسخر را در روسيه از هر بورژوايى ميتوان شنيد!      چه تمسخر مهلکى

 اينکه جمهورى شوروى آشکارا به وجود دهقانان تهيدست اعتراف مينمايد، موذيانه شادى
 ولى. اين حق آنان است. آنها به سوسياليسم پوزخند ميزنند. ميکنند و پوزخند ميزنند

 سوزترين جنگ چهار ساله در کشور ما که به اين موضوع که پس از خانمان" سوسياليستى"
  پوزخند ميزند، چنين- و مدتها باقى خواهند ماند -اند  ماندهدهقانان تهيدست باقى 

  .فقط در محيط ارتداد عمومى ميتوانست بوجود آيد" سوسياليستى"
  :اش را گوش کنيد     بقيه

  
جمهوری شوروی در مناسبات بين دهقانان غنی و تهيدست دخالت ميکند،      "...  

ی رفع نيازمندی شهریان از لحاظ نان برا. ولی نه از طریق تقسيم بندی مجدد زمين
دسته هائی از کارگران مسلح به ده اعزام ميگردند و این دسته ها مازاد غله را از 

بخشی از این غله به اهالی شهر و بخش دیگر به دهقانان . دهقانان غنی می ستانند
  )٤٨ص "(تهيدست داده ميشود

  
ت از فکر اينکه دامنه چنين      بديهى است که کائوتسکى سوسياليست و مارکسيس

 دامنه اين اقدام در کشور ما سراسر آنرا فرا گرفته(حوالى شهرهاى بزرگ فراتر رفته  اقدامى از
يا (کائوتسکى سوسياليست و مارکسيست با خونسردى . عميقا برآشفته است) است
سلب (ين عمل ا: ... "وار اظهار ميدارد  معلم فيليستربينظير و قياس ناپذير يک شگرف) کودنى
 عنصر جديدى از ناراحتى و جنگ داخلى در پروسه توليد وارد) از دهقانان مرّفه مالکيت
 الطبيعه نه اين ديگر ماوراء. داخل ميشود" پروسه توليد"جنگ داخلى که در "... (ميکند
ص  (”و حال آنکه اين توليد براى شفاى خود احتياج مبرمى به آرامش و امنيت دارد!)... "است
٤٩.(  

      آرى، آرى، کائوتسکِى مارکسيست و سوسياليست البته بايد در خصوص آرامش و امنيت
عقيم  براى استثمارگران و محتکرين غله که مازاد غله را پنهان ميکنند، قانون انحصار غله را

 .ميگذارند و اهالى شهرها را به قحطى ميکشانند، آه بکشد و اشک حسرت جارى سازد
و غيره و ) لندن(، ماکدونالدها )پاريس(ها  ، لونگه)وين(ها، هنريش وبرها  کىحضرات کائوتس

ما همه سوسياليست و مارکسيست و انترناسيوناليست  غيره هم آواز فرياد ميکشند که
فقط به ِقسمى که آرامش و ... کارگر هستيم، فقط هستيم، ما همه هوادار انقالب طبقه

داران را ما با استناد  خدمتگذارى پليد در آستان سرمايه اينو ! امنيت محتکرين غله مختل نگردد
اگر اين مارکسيسم است پس چه ... پوشى مينماييم پرده" توليد پروسه"به " مارکسيستى"

  بورژوازى ناميده ميشود؟ چيزى چاکرى در آستان
ميسازد  ماو بلشويکها را بدان مته. هاى تئوريسين ما چه حاصل آمده است      ببينيد از گفته

عين حال ما را متهم  و در. که ديکتاتورى دهقانان را بعنوان ديکتاتورى پرولتاريا وانمود ميسازد



 

و ) خود ميشماريم خدمات ما اين را از(ميسازند که جنگ داخلى را در ده وارد ميسازيم 
تورى ديکتا"که آشکارا اعالم ميدارند که  هاى کارگران مسلح را به ده اعزام ميداريم دسته

اى  ميسازند، به اين دهقانان کمک مينمايند و مازاد غله را عملى" پرولتاريا و دهقانان تهيدست
  .اند، ضبط ميکنند به تخطى از قانون انحصار غله پنهان داشته را که محتکرين و دهقانان غنى

     تئوريسين مارکسيست ما از يک سو طرفدار دمکراسى خالص و تبعّيت طبقه انقالبى 
 و لذا از آنجمله هم از(پيشواى زحمتکشان و استثمار شوندگان از اکثريت اهالى  عنىي

بورژوايى انقالب  ما به توضيح ناگزيرى خصلت عليه است و از سوى ديگر) استثمارگران
مناسبات اجتماعى  المجموع طرفدار  بورژوايى از آن جهت که دهقانان من حيث-ميپردازد 

طبقاتى و  ين حال مدعى است که مدافع نظريه پرولترى، و در ع-بورژوايى هستند 
  !مارکسيستى است

. فکرى درجه اول حاصل آمده است  آش در هم جوش و آشفته-" تحليل اقتصادى"     بجاى 
 ها مارکسيسم قطعاتى از تعليمات ليبرالى و موعظه چاکرى در آستان بورژوازى و کوالک بجاى

  .حاصل آمده است
و   تمام١٩٠٥اى را که کائوتسکى در آن ِخلط نموده است، در همان سال  مسله     بلشويکها 

دهقانان گام  جملگى تا زمانى که ما به اتفاق آرى، انقالب ما. کمال روشن ساخته بودند
ميکرديم، صدها و هزاران بار از سال  اين را ما با وضوح کامل درک. برميداريم بورژوايى است

ايم که نه از روى اين مرحله ضرورى  نبوده ه و هرگز در اين صدد درباره آن سخن گفت١٩٠٥
تالشهاى کائوتسکى براى اينکه ما را . لغو نماييم پروسه تاريخى بجهيم و نه با بخشنامه آن را

در هم و بر همى نظريات خود او و ترس او را از يادآورى  فقط" افشاء سازد"در مورد اين مطلب 
  . يعنى قبل از ارتداد خويش، نوشته بود١٩٠٥سال  درآن مطالبى فاش ميسازد که 

از اينکه زمام حکومت  ، مدتى قبل از انقالب اکتبر، قبلآوريل ، از ماه١٩١٧     ولى ما در سال 
که انقالب اکنون نميتواند در  را بدست گرفته باشيم، آشکارا به مردم ميگفتيم و توضيح ميداديم

دارى بجلو گام برداشته است، و  سرمايه  پيش رفته است،د، زيرا کشور بهناينجا متوقف ما
اعم از اينکه کسى بخواهد يا  ( ايجاب ميکند اى رسيده است و اين امر خرابى بميزان بيسابقه

زيرا در غير اين صورت نميتوان به . سوسياليسم برداشته شود که گامهايى بجلو، بسوى) نه
 و عذاب ديده است، نجات بخشيد و درد و اَلم اثر جنگ، شکنجه پيش رفت و کشورى را که در

  .تخفيف داد شوندگان را زحمتشکان و استثمار
به  ابتدا .سير انقالب صّحت قضاوت ما را تأييد نمود.      درست همانطور شد که ما ميگفتيم

تا اينجا (نظامات قرون وسطايى  دهقانان عليه سلطنت، عليه مالکين و عليه" تمامى"اتفاق 
به اتفاق دهقانان تهيدست، به اتفاق نيمه  سپس .) دمکراتيک است- بورژوايى، بورژواانقالب

و از آنجمله عليه ثروتمندان  دارى عليه سرمايه استثمار شوندگان پرولترها، به اتفاق همه
 .بدل ميگردد سوسياليستى  از اينجا ديگر انقالب به انقالب-ها، محتکرين  کوالک روستا،

 يک ديوار چين مصنوعى بين این  دو و جدا نمودن آنها بوسيله چيز کوشش براى کشيدن
تحريف  درجه آمادگى پرولتاريا و درجه اتحاد وى با تهيدستان روستا بزرگترين بجز ديگرى

معناست که با  اين به آن. مارکسيسم، مبتذل نمودن آن و گذاشتن ليبراليسم بجای آن است
وسطايى، دفاع  ودن بورژوازى در مقابل نظامات قروناستنادات دانشورانه کاذب به مترقى ب

  .ارتجاعى از بورژوازى در مقابل پرولتارياى سوسياليستى عملى شود
آنها       يکى از علل اينکه شوراها شکل و نوع بمراتب عاليتر دمکراتيسم هستند اين است که

ار حساسى را براى بسي به سياست، وسيله توده کارگران و دهقانان با متحد ساختن و جلب
" خلق"ميدهند که به ذهن  ها بدست نمايش درجه ارتقاء سطح بلوغ سياسى و طبقاتى توده

از ) ٥٩) (خلقى بکار ميبرد  در مورد انقالب واقعا١٨٧١به آن مفهومى که مارکس در سال (
در . نوشته نشده" نقشه" قانون اساسى شوروى بر طبق فالن يا َبهمان. همه نزديکتر است

نه، . زحمتکشان تحميل نشده است ها تدوين نگرديده و به توسط حقوقدانان بورژوازى به ابينهک
تضادهاى طبقاتى پديد  ، به نسبت نضجطبقاتى مبارزه اين قانون اساسى بر اثر سير تکامل

فاکتهايى که کائوتسکى مجبور به تصديق آنها است، اين مطلب را به ثبوت  همان .آمده است
  .ميرساند

 پايين بودن سطح رشد،. المجموع متحد ميساختند    شوراها ابتدا دهقانان را من حيث  
 داران و ها، پولداران، سرمايه ماندگى و جهل دهقانان تهيدست رهبرى را بدست کوالک عقب



 

 اين دوره دوران سلطه خرده بورژوازى يعنى منشويکها و. بورژوا ميداد روشنفکران خرده
را  فقط ابلهان يا مرتدينى نظير کائوتسکى ممکن است اين دو(ها بود سوسياليست رولوسيونر
بورژوازى  خرده بورژوازى بطور اجتناب ناپذير و ناگزير بين ديکتاتورى). سوسياليست بشمارند

بورژوازى به حکم  و ديکتاتورى پرولتاريا مردد بود، زيرا خرده) کرنسکى، کورنيلف، ساوينکف(
بجاست  .خود، هيچ کار مستقلى از دستش ساخته نيستخواص اساسى وضع اقتصادى 

قضايى و  گفته شود که کائوتسکى به هنگام تجزيه و تحليل انقالب روس به کمک مفهوم
ها از  توده پوشى سلطه خود و فريب يعنى مفهومى که بورژوازى براى پرده" دمکراسى"صورى 

در عمل گاه " دمکراسى"که  ميکند فراموش و آن استفاده مينمايد، گريبان خود را خالص ميکند
گاه مظهر رفرميسم زبون خرده بورژواهايى است که از اين  و ديکتاتورى بورژوازى مظهر

از گفته . غيره و او بدين طريق بالمّره از مارکسيسم دست ميکشد ديکتاتورى تبعيت ميکنند و
اند و حزب  د داشتهدارى احزاب بورژوايى وجو برميآيد که در کشور سرمايه کائوتسکى چنين

اکثريت پرولتاريا يعنى توده آن را به دنبال خود ميکشد وجود داشته است  پرولترى که
هاى  ريشه آرها پس، منشويکها و اس !اند وجود نداشته ولى احزاب خرده بورژوايى ،)بلشويکها(

  !هاى خرده بورژوايى، نداشتند ، ريشهطبقاتى
اکثريت  ها را روشن ساخت و آرها، ذهن توده نشويکها و اس     تزلزالت خرده بورژوازى يعنى م

" پيشوايانى" ، همگى پرولترها و نيمه پرولترها را از چنين"پايين"عظيم آنان، همه قشرهاى 
اکتبر سال  در پتروگراد و مسکو در(بلشويکها در شوراها تفوق حاصل نمودند . دور ساخت

  .ت يافتآرها و منشويکها انشعاب قو و بين اس) ١٩١٧
      انقالب بلشويکى پيروزمند به معناى پايان تزلزالت و فروپاشيدگى کامل رژیم سلطنتی و

بورژوايى  ما انقالب .)بود از هم نپاشيده قبل از انقالب اکتبر اين زميندارى(زميندارى اربابى بود 
ا پرولتارياى تضاد آشتی ناپذیر ب. با ما بودند جملگى دهقانان. خود رسانديم را به پايان

 دهقانان را متحد عموم شوراها. نميتوانست در يک لحظه بروز نمايد سوسياليستى
  .نشده بود بندى طبقاتى داخل دهقانان هنوز نضج  نيافته و هنوز آشکار تقسيم. ميساختند

انقالبى  شورش ضد.  تکامل پذيرفت١٩١٨پروسه در تابستان و پاييز سال  اين     
. فرا گرفت موج شورشهاى کوالکى سراسر روسيه را. ها را بيدار نمود ها کوالک چکسلواک

ميآموختند که منافعشان با  زندگى بلکه از خود دهقانان تهيدست نه از روى کتاب و روزنامه
، نظير هر حزب "آرهاى چپ اس. "ناپذير است آشتى ها، ثروتمندان، بورژوازى روستا منافع کوالک

 بود که ١٩١٨منعکس ميساختند و همانا در تابستان سال  ها را هخرده بورژوايى تزلزالت تود
شورش مسکو، که در آن پروشيان (ها رفتند  چکسلواک بخشى از آنها با: دچار انشعاب شدند

 سرنگونى بلشويکها را به روسيه اعالم داشت، -يکساعته   تصرف-پس از تصرف تلگرافخانه 
؛ بخش ديگر آنها که فوقا )ها و غيره سلواکارتش ضد چک سپس خيانت موراويف سرفرمانده

  .ذکر گرديد با بلشويکها ماندند
      تشديد نيازمندى به خواربار در شهرها مسئله انحصار غله را با شدت هر چه بيشترى

 کائوتسکِى تئوريسين در تحليل اقتصادى خود که تکرار مکرر مطلبى است که(مطرح ميساخت 
 ").فراموش کرده است"سلف خوانده است، اين انحصار را هاى ما دهسال قبل در نوشته

هاى مسلحى به  جمهوريخواه سابق دسته-     دولت مالکى و بورژوايى و حتى دمکراتيک
! نميداند اين مطلب را آقاى کائوتسکى. اعزام ميداشت که عمال در اختيار بورژوازى بودند دهات

است، بويژه اگر از  "دمکراسى خالص"اين ! ذاهللانميداند، معآ" ديکتاتورى بورژوازى"او اين را 
ماسلف به . آوکسنتيف و س در اين باره که چگونه! طرف پارلمان بورژوازى هم تصويب ميشد

منشويکها در تابستان و پاييز سال  آرها و ها و جماعت ديگر اس تلى ها، تسر معّيت کرنسکى
و در " چيزى نشنيده است"وتسکى کائ هاى ارضى را بازداشت ميکردند،  اعضاى کميته١٩١٧

  !اين باره او ساکت است
      تمام مطلب در اين است که دولت بورژوايى که ديکتاتورى بورژوايى را بوسيله جمهورى

ميکند،  دمکراتيک عملى ميسازد نميتواند در برابر مردم اعتراف نمايد که به بورژوازى خدمت
  .ت سالوسى کندنميتواند حقيقت را بيان دارد و مجبور اس

ميگويد و اظهار  را آشکار و صريح به مردم حقيقت      ولى دولت طراز کمون، دولت شوروى
همانا به کمک اين حقيقت  ميدارد که اين دولت ديکتاتورى پرولتاريا و دهقانان تهيدست است و

ى بسر ديگرى در مذلت و خوار دهها ميليون افراد جديد کشور را که در هر جمهورى دمکراتيک



 

و کشوردارى برميانگيزند، بسوى  دمکراسى ميبرند و شوراها آنها را به شرکت در سياست،
هاى کارگران مسلح و در نوبه اول پيشروترين آنان  دسته جمهورى شوروى. خود جلب مينمايد

اين کارگران سوسياليسم را به ده ميبرند، تهيدستان را . ميدارد ها به دهات اعزام را از پايتخت
تا مقاومت  آنها را متشکل و روشن ميسازند و به آنان کمک ميکنند جانب خود ميِکشند،ب

  .هم شکنند بورژوازى را در
پاييز  اند ميگويند ده ما فقط از تابستان و      همه کسانى که از اوضاع باخبرند و در ده بوده

.  لحظه تحول فرا ميرسد.ميگذرانند را) يعنى پرولترى" (اکتبر"انقالب  خود  است که١٩١٨سال 
" هاى تهيدستان کميته"و رشد  موج شورشهاى کوالکى جاى خود را به اعتالى تهيدستان

اند، افسرانى که ميان  برخاسته در ارتش شماره کميسرهايى که ازميان کارگران. ميدهد) ٦٠(
، در افزايش اند کارگران برخاسته اند و فرماندهان لشگر و ارتشى که از ميان کارگران برخاسته

و فريادهاى ) ٦١) (١٩١٨سال (ژوئيه در همان هنگام که کائوتسکى ابله، که از بحران. است
 از دنبال بورژوازى ميرود و رساله مفصلى مينويسد" بدو بدو"به هراس افتاده است،  بورژوازى

 سراپا مشحون از اين اعتقاد که بلشويکها در آستان سرنگونى خود بدست دهقانان هستند،
 دايره) ٣٧ص " (تنگ شدن"آرهاى چپ را بعنوان  در همان هنگام که اين ابله جدا شدن اس

 واقعى  در همين هنگام دايره-کسانى که از بلشويکها پشتيبانى ميکنند تلقى مينمايد، 
ميليون تن تهيدست روستا براى شرکت در  زيرا دهها بى انتها بسط مييابد هواداران بلشويسم

برميخيزند و خود را از تحت قيموميت و نفوذ کوالکها و  اسى از خوابسي مستقل زندگى
  .بورژوازى روستا خالص ميکنند

 آرهاى چپ يعنى روشنفکران سست عنصر و کوالکهايى را که از ميان      ما صدها تن از اس
  *.تهيدستان را بدست آورديماند از دست داديم ولى ميليونها نماينده  دهقانان برخاسته

 ها، تحت نفوذ آن و به کمک آن در دهات دور    يک سال پس از انقالب پرولترى در پايتخت  
قطعى  افتاده نيز انقالب پرولترى فرا رسيد و اين انقالب حکومت شوروى و بلشويسم را بطور

 مستحکم ساخت و بطور قطعى ثابت نمود که در داخل کشور قوايى بر ضد بلشويسم وجود
  .ندارد

انجام   دمکراتيک را به اتفاق عموم دهقانان به-ارياى روسيه پس از آنکه انقالب بورژوا     پرولت
 رساند، بطور قطعى به انقالب سوسياليستى پرداخت و در اين هنگام موفق شده ده را

ها و  کوالک منشعب سازد و پرولترها و نيمه پرولترهاى آن را بخود ملحق نمايد و آنان را عليه
  . آن جمله بورژوازى روستا متحد گرداندبورژوازى و از

      و هرآينه پرولتارياى بلشويکى در دو پايتخت و مراکز بزرگ صنعتى کشور موفق نميشد
وسيله  تهيدستان روستا را عليه دهقانان ثروتمند در پيرامون خود متحد سازد، آنگاه به اين

 دست" و آنگاه دهقانان روسيه براى انقالب سوسياليستى به ثبوت ميرسيد" عدم بلوغ"
ثروتمندان،  ها، باقى ميماندند يعنى تحت رهبرى اقتصادى و سياسى و معنوى کوالک" نخورده

ولى ناگفته . (نميرفت  دمکراتيک فراتر-بورژوازى باقى ميماندند و انقالب از حدود انقالب بورژوا
مام حکومت را بدست نميبايست ز نماند که حتى در اين صورت هم ثابت نميشد که پرولتاريا

 دمکراتيک را واقعا به سرانجام خود رساند، -بورژوا خويش گيرد، زيرا فقط پرولتاريا بود که انقالب
نمودن انقالب جهانى پرولترى کار جدى انجام داد و فقط  فقط پرولتاريا بود که براى نزديک
ام بسوى دولت را بوجود آورد که پس از کمون دومين گ پرولتاريا بود که دولت شوروى

 ).سوسياليستى است
بدون  ،١٩١٧ نوامبر سال -     از سوى ديگر هرآينه پرولتارياى بلشويکى بالفاصله پس از اکتبر
و  آن را فراهم سازد موجبات آنکه در انتظار قشربندى طبقاتى در ده بنشيند و بدون آنکه بتواند

در " معمول داشتن سوسياليسم"يا  ىآن را عملى نمايد، در صدد برميآمد که درباره جنگ داخل
دهقانان بطور اعم، بدون قائل شدن  موقتى با) اتحاد(و بدون بلوک " فرمان صادر کند"ده 

 آنگاه اين عمل در حکم -کار را از پيش ببرد،  حال و غيره گذشتهایی  نسبت به دهقانان ميانه
ه خود بر اکثريت، براى تحميل اراد اقليت مارکسيسم، کوشش )٦٢(بالنکيستى  تحريف

تئوريک و عدم درک اين مطلب بود که انقالب عمومى دهقانى هنوز يک انقالب  نابخردى
يک  مانده بدون و تبديل آن به انقالب سوسياليستى در يک کشور عقب بورژوايى است
  .غير ممکن است و طى مراحل انتقالی سلسله گذارها

       



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نماینده با رأی قطعی وجود داشت، از آنها ٩۶٧) ١٩١٨ نوامبر ٩ ـ ۶(ر کنگرۀ ششم شوراها د*

 نفر ٣٣۵ نماینده هم با رأی مشورتی وجود داشت که از آنها ٣۵١ نفر بلشویک بودند، ٩۵٠
  . درصد بلشویک بودند٩٧ جمعًا. بلشویک بودند

  
نموده و در پراتيک   با هم ِخلطرا همه چيز کائوتسکى در مهمترين مسأله تئوريک و سياسى

  .پرولتاريا جار و جنجال ميکند ِصرفا به خدمتگزار بورژوازى بدل گرديده است که بر ضد ديکتاتورى
  

* * *  
   

     کائوتسکى در يک مسله بسيار جالب و مهم ديگر نيز به همين سان و شايد هم از اين
جمهورى  قانونگذارى های اقداماتفکرى وارد ساخته است، و آن اينکه آيا  بيشتر آشفته

 شوروى در رشته  اصالحات ارضى که دشوارترين و در عين حال مهمترين اصالحات
انجام  سوسياليستى است، از لحاظ اصولى صحيح بود و سپس آيا اين اقدامات بر وفق هدف
مهمترين  گرفت يا نه؟ ما از هر مارکسيست اروپاى باخترى، هرآينه اگر الاقل پس از آشنايى با

بی نهايت سپاسگزار خواهيم بود، زيرا  خود را درباره سياست ما بيان دارد انتقادى اسناد، نظر
يابنده در سراسر جهان نيز  و به انقالب نضج اى به ما خواهد نمود العاده بدين سان کمک فوق

ى را انتقادى، آشفته فکرى تئوريک تصور ناپذير ولى کائوتسکى بجاى نظر. يارى خواهد کرد
تهى  ليبراليسم بدل ميسازد و در پراتيک هم به حمالت ميان بيان ميدارد که مارکسيسم را به

  :بگذار خود خواننده قضاوت کند. مآبانه عليه بلشويسم اکتفا ميورزد بورژوا توزانه خرده کين
 اين. زميندارى بزرگ را نميشد محفوظ داشت، و اين کيفيت از انقالب ناشى ميگرديد"     

اين  ( ..."اين زميندارى را نميشد به روستایان واگذار نکرد. موضوع بالفاصله روشن شد
 روش است بعنوان" روشن"شما مطلبى را که براى خودتان . نادرست است، آقاى کائوتسکى

کرد که دولت ائتالف  گوناگون نسبت به اين مسأله جا ميزنيد؛ تاريخ انقالب ثابت طبقات
زميندارى بزرگ را پيشه خود  آرها سياست حفظ ورژواها، منشويکها و اسبورژواها با خرده ب

هاى ارضى  بازداشتهاى اعضاى کميته ماسلف و. اين موضوع را بخصوص قانون س. ساخته بود
 قادر نبودند بر مّلاکى که با" روستایان "بدون ديکتاتورى پرولتاريا . به ثبوت رساند) ٦٣(

  ).وز گردنددار متحد شده بود، پير سرمايه
. نداشت ولى در خصوص اينکه اين اقدام به چه شکلهايى بايد انجام گيرد، وحدت وجود" ...     

" وحدت" کائوتسکى بيش از هر چيز هّمش مصروف"... (راه حلهاى گوناگونى امکان پذير بود
ند فراموش ميک او. است، اعم از اينکه هر کس خود را به اين عنوان بنامد" ها سوسياليست"

از نقطه نظر .)... "ميرسند دارى ناگزير به راه حلهاى گوناگونى که طبقات اصلى جامعه سرمايه
تمّلک دولت درآيند و دهقانانى  تر از همه اين بود که بنگاههاى بزرگ به سوسياليستى معقول

ى به ميکردند، در اين امالک بشيوه اشتراک که تاکنون بعنوان کارگران مزدور در امالک بزرگ کار
اين قبيل کارگران روستا است که در روسيه  زراعت بپردازند ولى اين راه حل مستلزم وجود

واگذارى امالک بزرگ به تملک دولت در عين تقسيم  راه حل ديگر عبارت بود از. يافت نميشوند
در آنصورت باز هم چيزهايى از . دهقانان کم زمين آن به بخشهاى کوچک و اجاره دادن آنها به

  ..."سياليسم عملى ميشدسو
 هم نميشود اقرار:      کائوتسکى مثل هميشه با شيوه معروف گريبان خود را خالص مينمايد

 -ميگذارد و اين انديشه  يک رديف او راه حلهاى گوناگون را در. نکرد و هم بايد اعتراف نمود
دارى به  سرمايهاز  گذار  را مطرح نميسازد که-يعنى يگانه انديشه واقعى و مارکسيستى 

در روسيه کارگران مزدور . چگونه بايد انجام گيرد خاص سوسياليسم در فالن یا بهمان شرايط
 از طرف مطروحه دارند، ولى عده آنها زياد نيست و کائوتسکى هم مسأله روستايى وجود

 حکومت شوروى را مبنى بر اينکه چگونه بايد به مرحله زراعت کمونى و اشتراک زمين گام
 تر اين است که کائوتسکى ميخواهد در اجاره ولى از همه مضحک. اد، بميان نکشيده استنه

 بورژوايى خرده در واقع اين يک شعار. ببيند" چيزهايى از سوسياليسم"بخشهاى کوچک زمين 
اجاره دهنده زمين، دولت " دولت"اگر  .در آن يافت نميشود هيچ چيز "از سوسياليسم"است و 



 

فرضيه هميشگى کائوتسکى بويژه (پارلمانى بورژوايى باشد  و جمهورى نباشد طراز کمون
  .خواهد بود رفرم ِصرفا ليبرالى بصورت بخشهاى کوچک، يک ، آنگاه اجاره زمين)همين است

ملغى نموده است  مالکيت بر زمين را هرگونه      کائوتسکى در اين باره که حکومت شوروى
ناپذيرى دست ميزند و  دتر اين است که او به نيرنگ تصوراز اين هم ب. سکوت اختيار مينمايد

  .آن حذف ميگردد ترين نکات فرامين حکومت شوروى را بنحوى نقل مينمايد که اساسى
 توليد کوچک در راه مالکيت خصوصى کامل بر وسايل توليد"     کائوتسکى پس از اظهار اينکه 

 ه ميتوانست مانع تقسيم زمين گرددبود ک" اى يگانه اتوريته"و مجلس مؤسسان " ميکوشد
 فقط اين ادعا در روسيه موجب خنده خواهد گشت، زيرا همه ميدانند که کارگران و دهقانان(

 و مّلاکين تبديل ها چکسلواک شوراها را داراى اتوريته ميدانند و مجلس مؤسسان به شعار
  .، چنين ادامه ميدهد)شده بود

  
مالکيت اربابی ) ١: شوروی چنين مقرر داشته استیکی از نخستين فرامين دولت      "

امالک اربابی و نيز تمام زمينهای تيول ) ٢. بر زمين بيدرنگ بدون بازخرید لغو ميگردد
، موقوفات دیرها و کليساها با تمام دامها و ابزار کار و ساختمانهای اربابی و تمام )٦٤(

ا حل نماید، در اختيار کميته متعلقات آنها، تا زمانيکه مجلس مؤسسان مسئلۀ زمين ر
  ".های ارضی بخش در شوراهای والیتی نمایندگان دهقانان گذارده ميشود

  
   :ميکند گيرى را نقل قول نموده چنين نتيجه تنها همين دو ماده      کائوتسکى

  
در عمل دهقانان هر بخش . استناد به مجلس مؤسسان فقط روی کاغذ باقی ماند     "

  )٤٧ص " (يخواستند، ميتوانستند در مورد زمين انجام دهندجداگانه هر چه م
  

بيش از  اى که"دانشمندانه"اينهم کار ! کائوتسکى" انتقاد"هايى از       بفرماييد اين هم نمونه
در مورد  به خواننده آلمانى چنين تلقين ميشود که بلشويکها. هر چيز به تقلب شباهت دارد

را به  بلشويکها دهقانان! قابل دهقانان تسليم شدندمسئله مالکيت خصوصى بر زمين در م
  !هر چه ميخواهند بکنند") در هر بخش جداگانه("حال خود گذاشتند تا بطور متفرق 

  يعنى نخستين فرمان-     ولى در حقيقت امر فرمانى که کائوتسکى از آن نقل قول ميکند 
 ماده ٥اده نبوده، بلکه مرکب از  دو م-) مطابق تقويم قديم (١٩١٧ اکتبر سال ٢٦صادره در 

است، ضمنا در خصوص دستور نامه گفته شده است ) ٦٥ (”دستور نامه“هشت ماده  بعالوه
  ."عمل قرار گيرد بايد رهنمون"که 

واگذار ميگردد و  "به خلق"      در ماده سوم فرمان گفته شده است ک اقتصاديات زراعتى
حراست انقالبى " و" يک صورت دقيق برداشته شوداز تمام دارايى مشمول ضبط "حتما بايد 

مالکيت خصوصى بر  حق"در دستور نامه هم گفته شده است که . بعمل آيد" هر چه مؤکدترى
 "زراعت ميشوند قطعه زمينهايى که با شيوه فنى عالى"و " زمين براى هميشه لغو ميشود

ضبط شده، اعم از دامها يا زمينهاى  تمام متعلقات کشاورزى" ."مشمول تقسيم نخواهند بود"
ها گذاشته  در اختيار منحصر دولت يا آبشين ابزار، بسته به ميزان و اهميت آنها، بدون بازخريد

  ."خلق ميگردد تمام زمين جزو ذخيره ارضى همه"و " ميشود
 ، سومين کنگره)١٩١٨ ژانويه سال ٥(     و اما بعد، همزمان با انحالل مجلس مؤسسان 

 را تصويب کرد که اکنون در قانون"  مردم زحمتکش و استثمار شوندگانميه حقوقاعال"شوراها 
  اين اعالميه گفته ميشود٢در بند الف ماده . اساسى جمهورى شوروى داخل شده است

 امالک نمونه و بنگاههاى کشاورزى دارايى ملى"و " مالکيت خصوصى بر زمين لغو ميگردد"
  ."اعالم ميگردد

انتخابى  ، زيرا مؤسسهنماند تناد به مجلس مؤسسان روى کاغذ باقى     بنابراين اس
را بعهده خود  تر بود حل مسئله ارضى خلقى ديگرى که در نظر دهقانان بمراتب با اتوريته همه
  .گرفت

انتشار يافت و در آن )  ٦٦( قانون اجتماعى شدن زمين ١٩١٨     سپس در ششم فوريه سال 
متعلقات  کليه ت بر زمين تأييد گرديد و اداره امور زمين و اختيارديگر لغو هرگونه مالکي بار



 

به مقامات شوروى واگذار شد؛ اين  شوروى تحت کنترل حکومت فدراتيو زمينداران کشاورزى
  : را چنين مقرر ميداردامور زمين قانون يکى از وظايف مربوط به اداره

  
از لحاظ صرفه جوئی درکار و اقتصاد دستجمعی در زراعت، بعنوان اقتصادی که      "

ماده " (محصوالت سودمندتر است، بحساب اقتصادیات سوسياليستی بسط داده شود
  )، بند ث١١

  
  

چه " در استفاده از زمين به این پرسش اساسی که برابری     این قانون ضمن معمول داشتن 
  :چنين پاسخ ميدهد" کسی حق استفاده از زمين دارد

  
انيکه از قطعات زمين ميتواند برای رفع نيازمندی های اجتماعی و کس) ."٢٠ماده      (

  : شخصی در حدود جمهوری شوروی فدراتيو روسيه استفاده نمایند عبارتند از 
فدرال، (دولت بتوسط ارگانهای قدرت شوروی ) ١: به منظورهای فرهنگی ـ تربيتی ) آ 

تحت کنترل و با (ای اجتماعی سازمانه)٢). ناحيه ای، ایالتی، والیتی، بخش و روستائی
کمون های ) ٣: بمنظور اشتغال به کشاورزی ) ب). اجازۀ حکومت شوروی محل

  ..."خانواده ها و افراد) ٦. انجمن های روستائی) ٥. شرکتهای کشاورزی) ٤.کشاورزی
  

     خواننده ميبيند که کائوتسکى مطلب را بکلى تحريف کرده و سياست ارضى و قوانين 
  .ت پرولترى را در روسيه بصورت کامال مجعولى به خواننده آلمانى ارائه نموده استدول ارضى

  !     کائوتسکی مسائل مهم و اساسی از لحاظ تئوریک را حتی نتوانسته است مطرح نماید
  :این مسائل عبارتند از

  برابری در استفاده از زمين و)١
اليسم بطور اعم و با انتقال از سرمایه ملی کردن زمين،ـــ رابطه این یا آن اقدام با سوسي)٢

  .داری به کمونيسم بطور اخص
زراعت اجتماعی زمين بمثابۀ انتقال از زراعت کوچک متفرق به زراعت بزرگ اجتماعی؛ و )٣

  اینکه آیا طرح این مسئله در قوانين شوروی با خواستهای سوسياليسم مطابقت دارد یا نه؟
 (آ: م بر هر چيز دو مطلب اساسى زيرين را مسّجل نمود     در مورد مسئله اول بايد مّقد

مسئله  بعنوان مثال به اثر خود راجع به (١٩٠٥بلشويکها، هم هنگام در نظر گرفتن تجربه سال 
 اهميت دمکراتيک و ترقيخواهانه و) ٦٧) (ارضى در نخستين انقالب روس استناد ميجويم

انقالب  از قبل ،١٩١٧يساختند و هم در سال  انقالبى شعار برابرى را خاطر نشان م-دمکراتيک
عملى ساختن قانون  بلشويکها هنگام) ب. اکتبر با صراحت کامل در اين باره سخن ميگفتند

 با نهايت -از زمين است،  آن شعار برابرى در استفاده" روح" قانونى که -اجتماعى کردن زمين 
ما با اين شعار موافقت نداريم،  بوده واين انديشه از آن ما ن: دقت و صراحت اظهار داشتند که

و . اکثريت قاطع دهقانان خواهان آنند ما اجراى آن را از آن جهت وظيفه خود ميشمريم که
خود را سپرى  به توسط خود آنان دوران انديشه و خواستهاى اکثريت زحمتکشان هم بايد

ما بلشويکها به ". جهيد"ا و نه از روى آنه" ملغى نمود"نه  چنين خواستهايى را نميشود :سازد
بورژوايى را سپرى سازند و با سرعت هر  تا دوران شعارهاى خرده کرد کمک خواهيم دهقانان

با سهولت هر چه بيشتر از اين شعارها دست کشيده به شعارهاى  چه بيشتر و
  .بپردازند سوسياليستى

  انقالب کارگرى کمک     هر گاه يک تئوريسين مارکسيست ميخواست با تحليل علمى خود به
 نمايد، ميبايست اوال به اين پرسش پاسخ دهد که آيا صحيح است که انديشه برابرى در

-بورژوا انقالبى يعنى اهميت به پايان رساندن انقالب-استفاده از زمين اهميت دمکراتيک
نون خرده خود، قا دمکراتيک را دارد يا نه؟ ثانيا آيا بلشويکها عمل درست کردند که با رأى دادن

  ؟)مراعات نمودند ترين نحوى آن را و به بيطرفانه(بورژوايى برابرى را گذراندند 
  که از لحاظ تئوريک ُکنه مطلب درمتوجه شود     کائوتسکى حتى نتوانست اين موضوع را 

  !کجاست



 

ديشه ان  دمکراتيک-     کائوتسکى هرگز نميتوانست اين موضوع را رد نمايد که در انقالب بورژوا
برود و هنگامى  انقالب مزبور فراتر از آن نميتواند. برابرى داراى اهميت مترقى و انقالبى است

 بيشترى عدم کفايت با وضوح بيشتر، سرعت بيشتر و سهولت که به پايان خود ميرسد
را در برابر  به سوسياليسم انتقال دمکراتيک و لزوم فرا رفتن از چهارچوب آن و-تصميمات بورژوا

  :ها آشکار ميسازد دهتو
ميپرورانند و  اند، آرزوى برابرى را در سر      دهقانانى که تزاريسم و مالکين را سرنگون ساخته

 -بورژوا دولت جمهوريخواه هيچ نيرويى نميتواند از دهقانانى که هم از قيد مالکين و هم از قيد
ما به شما کمک : ن ميگويندپرولترها به دهقانا .اند، ممانعت نمايد خالصى يافته پارلمانى

آليزه  برسيد؛ زيرا برابرى در استفاده از زمين بمعناى ايده "آل ايده"دارى  خواهيم کرد به سرمايه
و در عين حال ما عدم کفايت آن و لزوم . پا است نقطه نظر موّلد خرده دارى از  کردن سرمايه

  .اجتماعى زمين را به شما نشان خواهيم داد انتقال به زراعت
رهبرى مبارزه  يک چنين      جالب توجه بود ميديديم که چگونه کائوتسکى از عهده رد صحت

  !دهقانى از طرف پرولتاريا، برميآيد
  ...     کائوتسکى طفره رفتن از موضوع را ترجيح داد

موضوع       از اين گذشته کائوتسکى خوانندگان آلمانى را صاف و ساده فريب داده است و اين
شوروى براى کمونها و  مربوط به زمين حکومت قانون از آنان پنهان داشته است که دررا 

  .را در مقام اول قرار داده است قائل شده و آنها مستقيم هاى زراعتى برترى شرکت
پرولتر   با بخش تهيدست، پرولتر و نيمه-     با دهقانان تا پايان انقالب بورژوا دمکراتيک، 

يگانه  چنين بود سياست بلشويکها و اين! وى انقالب سوسياليستىدهقانان به پيش بس
  .سياست مارکسيستى بود

از يک !      ولى کائوتسکى دچار سردرگمى است و حتى يک مسئله را هم نميتواند طرح کند
جدا شوند، زيرا او  بگويد که پرولترها ميبايست در مسئله برابرى از دهقانان ندارد او جرأت سو

هنگامى که هنوز  ،١٩٠٥وانگهى کائوتسکى در سال (ين جدايى را احساس ميکند نابخردى ا
پيروزى انقالب دفاع  مرتد نشده بود روشن و صريح از اتحاد کارگران و دهقانان به مثابه شرط

ماسلف منشويک را نقل قول  مآبانه هاى رذيالنه ليبرال از سوى ديگر کائوتسکى گفته). ميکرد
نقطه نظر  بورژوايى را از تخيلى بودن و ارتجاعى بودن برابرى خردهمينمايد که ميکوشد 

 انقالبى مبارزه خرده بورژوايى در راه برابرى، از ، و جنبه مترقى و"ثابت کند" سوسياليسم
  .را مسکوت ميگذارد دمکراتيک نقطه نظر انقالب بورژوا

در  (اصرار دارد کائوتسکىمتوجه باشيد که :      کائوتسکى مدام  دچار آشفته فکرى ميگردد
) ١٩١٨در سال (کائوتسکى . است بورژوايى که انقالب روس داراى خصلت) ١٩١٨سال 

خرده  و همين کائوتسکى در رفرم! چارچوب پا فراتر گذاشته نشود خواستار آن است که از اين
ن به شد يعنى در امر نزديک( تهيدست اجاره دادن قطعه زمينهاى کوچک به دهقانان بورژوايى
  !!مشاهده مينمايد )بورژوايى براى انقالب( "سوسياليسماز  چيزهايى) "برابرى

  !     حاال بيا و بفهم
     عالوه بر آن کائوتسکى در مورد به حساب آوردن سياست واقعى يک حزب معّين عدم 

بدون  د،ماسلف منشویک را تکرار ميکن او عبارات .اى از خود نشان ميدهد فيليسترمآبانه قابليت
، يعنى هنگامى که اين ١٩١٧منشويکها در سال  حزب واقعى به سياست آنکه مايل باشد

دفاع  از رفرم ارضى ليبرالى و سازش با مالکين عمال با مّلاکين و کادتها" ائتالف"حزب ضمن 
 . پى ببرد )ماسلف. انونى سبازداشت اعضاى کميته ارضى و اليحه ق :گواه آن(ميکرد 

تجاعى و تخيلى بودن ماسلف درباره ار. که عبارت پى ملتفت نشده است      کائوتسک
يعنى (مالکين  دهقانان با سازش خرده بورژوامآبانه در واقعيت امر سياست منشويکى برابرى

مالکين به توسط دهقانان،  انقالبى را، در مقابل سرنگونى) فريب دهقانان از طرف مالکين
  .پوشى مينمايد پرده

  !"مارکسيست"وتسکِى عجبا به کائ
سوسياليستى   دمکراتيک را با انقالب-     همانا بلشويکها بودند که وجه تمايز انقالب بورژوا

انتقال به انقالب دوم  آنها با به پايان رساندن انقالب اول در را براى: دقيقا در نظر گرفتند
  .اين يگانه سياست انقالبى و مارکسيستى است. گشودند



 

 هنوز در هيچ جا و هيچ: "نمک ليبرالى را تکرار ميکند هاى بى  کائوتسکى طعنه     بيهوده
  ).٥٠ص (اند  جمعى نپرداخته پا تحت نفوذ معتقدات تئوريک به توليد دسته زمانى دهقانان خرده

  !     بسيار هوشمندانه است
  پرولترىپاى يک کشور بزرگ تحت نفوذ دولت      در هيچ جا و هيچ زمانى دهقانان خرده

  .اند نبوده
تهيدست  پا کار را به مبارزه طبقاتى آشکار دهقانان      در هيچ جا و هيچ زمانى دهقانان خرده
تبليغاتى، سياسى، اقتصادى و  پشتيبانى در شرايط عليه ثروتمندان نکشانده و اين مبارزه را،

تهيدست و ثروتمندان دهقانان  جنگى قدرت دولتى پرولترى از تهيدستان، به جنگ داخلى بين
  .اند نرسانده

اين همه  هاى دهقانان خرابى توده      در هيچ جا و هيچ زمانى محتکرين و اغنيا به هنگام خانه
  .اند از جنگ ثروتمند نشده

اينکه       کائوتسکى مطلب کهنه شده را تکرار و مکررات قديمى را نشخوار ميکند و ميترسد از
  .اتورى پرولترى را به مخّيله خود خطور دهدحتى فکر وظايف نوين ديکت

و  نبود کافى      خوب کائوتسکى گرامى، اگر آمديم و دهقانان براى توليد کوچک ابزارشان
جمعى زمين ماشين فراهم آورند، آنوقت  دسته تا براى زراعت کمک کرد دولت پرولترى به آنان

  هست؟" اعتقاد تئوريک"آيا اين 
 آرهاى ما و از آنجمله تمام اس) ٦٨(هاى  ناُردنيک. دن زمين ميپردازيم     به مسأله ملى کر

 آنها از نظر تئوريک. چپ، منکر آنند که اقدام عملى شده از طرف ما ملى کردن زمين است
الغاى  دارى باقى هستيم، تا آنجا که ما در چارچوب توليد کااليى و سرمايه. ذيحق نيستند

 فقط" سوسياليزاسيون"کلمه . ى ملى کردن زمين استمالکيت خصوصى بر زمين به معنا
  .ترجمان تمايل، دلخواه و آمادگى براى انتقال به سوسياليسم است

       ولى روش مارکسيستها نسبت به ملى کردن زمين بايد چگونه باشد؟
عمدا  -  از آن هم بدتر-     کائوتسکى در اينجا هم نميتواند مسئله تئوريک را مطرح نمايد و يا 

مباحثات ديرين  مسأله را مسکوت ميگذارد و حال آنکه از روى نشريات روسى پيداست که او از
يعنى (مونيسيپاليزاسيون  هاى روس در مورد مسئله ملى کردن زمين، بين مارکسيست

  .تقسيم اراضى، با خبر است و) واگذارى امالک بزرگ در اختيار ارگانهاى خودمختار محلى
قطعات  وتسکى مبنى بر اينکه واگذارى امالک بزرگ به دولت و اجاره آنها بصورت     ادعاى کائ

استهزاء  را عملى ميسازد، در حکم" چيزهايى از سوسياليسم"زمين  کوچک به دهقانان کم
سوسياليسم  هم اکنون ما متذکر شديم که در اين عمل اثرى از. ِصرف مارکسيسم است

هم که به پايان خود   دمکراتيک-بورژوا اينجا از انقالب: ولى اين کافى نيست. يافت نميشود
اعتقاد کائوتسکى به منشويکها، بدبختى بزرگى را  .رسيده باشد، اثرى يافت نميشود

کائوتسکى اصرار دارد که انقالب : کار بجاى مضحکى کشيد در نتيجه. گريبانگير او نموده است
کها را بخاطر اينکه به فکر حرکت به سوى در حالى که بلشوي ما داراى جنبه بورژوايى است و

يک رفرم ليبرالى را تحت عنوان سوسياليسم  خود مينمايد، اند متهم سوسياليسم افتاده
نظامات قرون  تصفيه کامل مناسبات زميندارى از کليه اين رفرم را به بدون آنکه .پيشنهاد ميکند

منشويک اش، بجاى دفاع از  در نزد کائوتسکى نيز، همانند مستشاران !برساند وسطايى
آمده است، که از انقالب بيم   دمکراتيک، دفاع از بورژوازى ليبرال حاصل-انقالب پيگير بورژوا

  .دارد
ليبرال بدين       در واقع هم چرا تنها امالک بزرگ به تملک دولت درآيد نه تمام زمينها؟ بورژوازى

سهولت براى  و حداکثر) رى در انقالبيعنى حداقل پيگي(سان به حفظ حداکثر نظامات کهنه 
که انقالب بورژوايى  بورژوازى راديکال، يعنى آن بورژوازى. بازگشت به نظام سابق، نائل ميگردد
  .را اعالم ميدارد ملى کردن زمين را تا پايان خود ادامه ميدهد، شعار

 ثر مارکسيستى سال قبل ا٢٠     کائوتسکى که در ازمنه بسيار بسيار پيشين، يعنى تقريبا 
اين  بسيار خوبى درباره مسأله ارضى به رشته تحرير در آورده است، نميتواند نداند که مارکس

. است) ٦٩ ( بورژوازى پيگير نکته را خاطر نشان ساخته است که ملى کردن زمين همانا شعار
توضيحات شگرف مارکس در  کائوتسکى نميتواند از مباحثه مارکس با رودبرتوس و از

 - زمين به معناى بورژوا ، که در آن اهميت انقالبى ملى کردن"هاى ارزش اضافی ورىتئ"
  .دمکراتيک کلمه، با وضوح خاصى ثابت شده است، بی خبر باشد



 

ه کائوتسکى با چنين عدم موفقيت او را بعنوان مستشار خود ماسلف منشويک، ک. پ     
 و از آن(انند به ملى کردن تمام زمينها نموده است، منکر آن بود که دهقانان روس بتو انتخاب

" بکر" اين نظريه ماسلف را ممکن بود تا حدودى با تئورى. تن در دهند) جمله زمينهاى دهقانى
" قانون"قبول  نت مطلق وايعنى با نفى ر) که گفته نقادان بورژواى مارکس را تکرار ميکند(وى 

  .تبط دانستمر" زوال حاصلخيرى زمين") "فاکت"يا بقول ماسلف، (
دهقانان   معلوم شد که اکثريت عظيم دهقانان روسيه، خواه١٩٠٥     در واقع در همان انقالب 

 ١٩١٧ انقالب سال.  کردن تمام زمينها هستندطرفدار ملى) ٧٠(آبشين و خواه دهقانان منفرد 
بلشويکها . ودنم اين نکته را تأييد کرد و پس از افتادن حکومت بدست پرولتاريا اين امر را عملى

 دمکراتيک بر -بورژوا از روى انقالب" جهش"نسبت به مارکسيسم وفادار ماندند و در صدد 
).  امرمتهم ميسازد عليرغم کائوتسکى که بدون کوچکترين مدرکى ما را به اين(نيامدند 

ز همه  دمکرات که ا-بورژوا هاى ترين ايدئولوگ ترين و انقالبى بلشويکها مقدم بر همه به راديکال
کردند تا آن چيزى را که عمال ملى  آرهاى چپ کمک به پرولتاريا نزديکتر بودند، يعنى به اس
 اکتبر سال ٢٦بر زمين در روسيه از  مالکيت خصوصى. کردن زمين بود، به موقع اجرا گذارند

  .سوسياليستى، لغو گرديده است  يعنى از همان نخستين روز انقالب پرولترى،١٩١٧
شده  دارى به حداکثر تکميل  عمل بنيادى نهاده شد که از نقطه نظر تکامل سرمايه    با اين

عين حال  و در) کائوتسکى بدون گسست از مارکس نميتواند اين موضوع را انکار نمايد(است، 
را دارد، از نقطه  نرمش حداکثر يک نظام ارضى ايجاد گرديد که از لحاظ انتقال به سوسياليسم

از اين نقطه  :فراتر از اين جايى ندارند که بروند اتيک، دهقانان انقالبى روسيهنظر بورژوا دمکر
باز (از ملى کردن زمين و برابرى در استفاده از زمين نيست و هيچ چيز " تر آل ايده" نظر هيچ چيز

و فقط بلشويکها و  همانا بلشويکها .نميتواند باشد از آن" تر راديکال) "از همين نقطه نظر هم
کردند تا انقالب بورژوا دمکراتيک را واقعا  به دهقانان کمک پرولترى در نتيجه پيروزى انقالبفقط 

بود که آنها براى تسهيل و تسريع انتقال به انقالب  به پايان خود برسانند و فقط با اين عمل
  .دادند سوسياليستى حداکثر کار را انجام

خوانند  فکرى تصور ناپذيرى را به ه آشفته     از اينجا ميتوان قضاوت نمود که کائوتسکى چ
و در عين  عرضه ميدارد، وقتى بلشويکها را به عدم درک خصلت بورژوايى انقالب متهم ميسازد

سکوت  حال خودش کار عدول از مارکسيسم را بجايى ميرساند که درباره ملى کردن زمين
را ) از نقطه نظر بورژوايى(ى و رفرم ارضى و ليبرالى داراى حداقل جنبه انقالب اختيار ميکند

  !گر ميسازد جلوه" چيزهايى از سوسياليسم"بمثابه 
در       ما در اينجا به سومين مسئله مطروحه در فوق رسيديم و آن اينکه ديکتاتورى پرولترى

کائوتسکى  .اى لزوم انتقال به زراعت اجتماعى زمين را در نظر گرفته است روسيه تا چه درجه
بلشويک را،  يک" تزهاى"او تنها : نجا مرتکب عملى بسيار شبيه به تقلب ميشودباز هم در اي

! قول مينمايد جمعى زمين صحبت ميشود، نقل که در آنها از وظيفه انتقال به زراعت دسته
  :برميآورد که ما پس از نقل قول يکى از اين تزها پيروزمندانه بانگ" تئوريسين"
  

. فه ناميده شد، متاسفانه وظيفه عملی نميگرددبه صرف اینکه یک چيزی وظي     "
هنوز در . کشاورزی دستجمعی در روسيه عجالتًا محکوم به آنستکه روی کاغذ باقی ماند

هيچ جا و در هيچ زمانی دهقانان خرده پا بر اساس معتقدات تئوریک بتوليد دستجمعی 
  ).٥ص " (نپرداخته اند

  
 چنين شّيادى در نگارش که کائوتسکى تا مرحله آن     هنوز در هيچ جا و در هيچ زمانى يک 

حکومت شوروى  قانون را نقل ميکند ولى راجع به" تزها"او . سقوط کرده، ديده نشده است
قدرت دولتى پرولترى  سخن ميگويد، ولى درباره" اعتقاد تئوريک"او از . سکوت اختيار مينمايد

تمام آنچه را که ! ميکند وت اختيارها و هم کاالها را در دست دارد، سک که هم کارخانه
وسائلى که دولت  راجع به" مسأله ارضى" در رساله ١٨٩٩کائوتسکى مارکسيست سال 

نوشته است،  پا به سوسياليسم در دست دارد، پرولترى براى سوق تدريجى دهقانان خرده
  . به طاق نسيان سپرده است١٩١٨کائوتسکى مرتد سال 

ورزى و مؤسسات کشاورزى شوروى که مورد پشتيبانى دولت البته چند صد کمون کشا     
يعنى مؤسسات کشاورزى بزرگ که به توسط شرکتهاى کارگرى به حساب دولت اداره ( است



 

نظر "ولى مگر سکوت کائوتسکى را در مورد اين حقيقت ميتوان . بسيار کم است -)ميشود
  ناميد؟ "انتقادى

به پايان  ورى پرولترى در روسيه انجام يافته است، امر     ملى کردن زمين، که به توسط ديکتات
صورتى که پيروزى   حتى در- دمکراتيک را به حداکثر تأمين نموده است، -رساندن انقالب بورژوا

چنين موردى را در  من(ضد انقالب کار را از ملى کردن به عقب يعنى به تقسيم بازگرداند 
خاصى مورد تحليل قرار   در مبحث١٩٠٥در انقالب رساله مربوط به برنامه ارضى مارکسيستها 

دولت پرولترى داده است تا زراعت  عالوه بر آن ملى کردن زمين حداکثر امکان را به). داده بودم
  .را به مرحله سوسياليسم انتقال دهد

خود  کائوتسکى از لحاظ تئوريک آش در هم جوش تصور ناپذيرى را بخورد ما داده و:    نتيجه
 ز مارکسيسم دست کشيده است و از لحاظ پراتيک هم به چاکرى آستان بورژوازى وبکلى ا

  !انصافا که انتقاد خوبى از آب در آمده است. رفرميسم وى کمر بسته است
  

* * *  
  

  :صنايع را با استدالل عالى زيرين شروع مينمايد" تحليل اقتصادى"     کائوتسکى 
 آيا نميتوان بر اين اساس توليد. ى وجود دارددار      در روسيه صنايع بزرگ سرمايه

چنين فکرى ممکن بود، هرآينه  اگر سوسياليسم عبارت از آن بود "سوسياليستى را بنا نهاد؟ 
از آن  :اللفظى بعبارت تحت" ( به تمّلک خود در ميآوردندراکارگران هر فابريک و معدن آنها  که

). ٥٢ص " (مينمودند ها را بطور جداگانه ادارهامور اقتصاد هر يک از فابريک"، )خود ميکردند
اين سطور را مينگارم از   اوت، که٥درست همين امروز : "کائوتسکى به اين مطلب ميافزايد که

: همين اطالع گفته است  اوت لنين را اطالع ميدهند که در آن، طبق٢مسکو نطق موّرخ 
را به مالکين مسترد نخواهند   زمينکارگران فابريکها را محکم در دست خود دارند و دهقانان"

شعار سوسيال دمکراتيک نبوده، بلکه  شعار فابريک به کارگران، زمين به دهقانان، تاکنون". کرد
 ).٥٣-٥٢ص " ( سنديکاليستى بود-شعار آنارشی

احترام       ما اين استدالل را تماما نقل قول کرديم تا کارگران روس، که سابقا به کائوتسکى
 هاى اين فرارى به جانب بورژوازى را د و به حق هم  احترام ميگذاشتند، خود شيوهميگذاشتن
  .العين ببينند به رأى

روسيه   اوت، هنگامى که يک ُپشته فرمان درباره ملى کردن فابريکها در٥:      خوب فکر کنيد
به  همه لکهب نکرده بودند،" از آن خود"صادر شده بود و ضمنا کارگران حتى يک فابريک را هم 

تفسير آشکارا شّيادانه يک عبارت از   اوت کائوتسکى با٥تملک جمهورى درميآمد، در اين روز 
ميکند که گويا در روسيه فابريکها به  نطق من، به خوانندگان آلمانى اين انديشه را تلقين

رات از اين موضوع طى دهها سطر مرتبا مکر و کائوتسکى پس! کارگران جداگانه واگذار ميشود
  !تک تک به کارگران داد را تکرار ميکند که آرى فابريکها را نميشود

است  داران اجير شده      اين انتقاد نبوده، بلکه شيوه چاکر بورژوازى است که از طرف سرمايه
  .تا به انقالب کارگرى افترا و تهمت بزند

به شرکتهاى تعاون  ت  يا     کائوتسکى مکرر در مکرر مينويسد که فابريکها را بايد به دول
  :مصرف داد، و سرانجام اضافه ميکند که

اين  !!اکنون"... اند همين راه است که اکنون در روسيه در صدد گام نهادن در آن برآمده"      
ساير  يعنى چه؟ در ماه اوت؟ مگر کائوتسکى نميتوانست به اشتين و اکسلرود خود يا به

ترجمه  تا الاقل يک فرمان مربوط به فابريکها را برايشدوستان بورژوازى روس سفارش دهد 
  کنند؟

  
این جانب جمهوری . اینکه در این کار چقدر جلو رفته اند، هنوز معلوم نيست     "... 

شوروی به هر حال برای ما بحد اکثر جالب توجه است، ولی این جانب هنوز تمامًا در 
بهمين جهت ..." (نها کم و کسری نيستدر تعداد فرما. تيرگی و ابهام باقی مانده است

ولی "، !) آنها را نادیده می گيرد یا از خوانندگان خود پنهان ميداردمضمونهم کائوتسکی 
توليد . آنچه کم و کسر دارد اطالعات موثق راجع به عملکرد این فرامين است

 سوسياليستی بدون آمار همه جانبه، مفصل و موثقی که سریعًا همه چيز را اطالع



 

. چنين آماری را جمهوری شوروی تا کنون نتوانسته است تهيه کند. دهد، ممکن نيست
آنچه که ما دربارۀ عمليات اقتصادی آن اطالع داریم، فوق العاده ضد و نقيض است و 

این نيز یکی از نتایج دیکتاتوری و اختناق . نميتواند مورد هيچگونه وارسی قرار گيرد
  ).٥٣ص ..." ( و بيان وجود نداردآزادی مطبوعات. دمکراسی است

 
 ها داران و دوتفيست سرمايه" آزاد"اگر مطبوعات !       آرى تاريخ بدين سان نوشته ميشود

 وجود داشت کائوتسکى اطالعات مربوط به فابريکهايى را که به کارگران واگذار شده است،
 !ى فرهمند استمافوق طبقاتى خيل" دانشمند جّدى"حقيقتا که اين ... دريافت ميکرد

به جمهورى  فقط کائوتسکى با هيچ يک از فاکتهاى بيشمارى که گواه آن است که فابريکها
شوروى، يعنى شوراى عالى اقتصاد  واگذار ميگردد و اداره امور آنها در دست ارگان حکومت

هاى  ميدهند که از طرف اتحاديه ملى است که اکثر شرکت کنندگان آن را کارگرانى تشکيل
با سرسختى و سماجت آدم توى  او. اند، تماس هم نميخواهد بگيرد گرى انتخاب شدهکار

آميز، بدون جنگ  بياييد يک دمکراسى صلح: از يک چيز َدم ميزند و آن اينکه مدام )٧١(غالف 
جمهورى شوروى مؤسسه آمار (ديکتاتورى با آمار خوب به من ارائه بدهيد  داخلى، بدون

ن آمارشناسان روسيه را هم تماما به آن جلب کرده است، ولى و بهتري تأسيس کرده است
انقالب بدون انقالب، : در يک سخن). آل بدست آورد نميتوان آمار ايده بديهى است که بسرعت

اين درست .  اين است آنچه کائوتسکى طلب ميکند-خشونت بار، بدون ِاعمال قهر  بدون مبارزه
فرق . باشد بدون حرارت پرشور کارگران و کارفرمايانکه کسى خواستار اعتصاباتى  بدان ماند
 !را با منصبدار ليبرال متعارفى معّين کنيد" سوسياليستى" يک چنين

 يعنى با مسکوت گذاردن عمدى و" مدارک واقعى"     کائوتسکى با اتکاء به يک چنين 
  :"نتيجه ميگيرد"اعتنايى کامل به حقایق بيشمار اينطور  بى

  
  ترديد است که آيا پرولتارياى روسيه در جمهورى شوروى از لحاظاين مطلب مورد"

دستاوردهاى عملى و واقعى، نه اينکه فرامين، بيش از آن چيزى عايدش شده است که 
بود در مجلس مؤسسان يعنى در جايى عايدش گردد که اکثريت آن را هم، عينا  ممکن
  ).٥٨ص " (ى، تشکيل ميدادندها، منتها با رنگ ديگر شوراها، همان سوسياليست مانند

  
      آيا براستى اين شاهکار نيست؟ ما به ستايشگران کائوتسکى توصيه ميکنيم که اين
 کلمات قصار را با وسعت بيشترى در بين کارگران روس پخش نمايند، زيرا کائوتسکى براى

 ر،رفقاى کارگ. ارزيابى سقوط سياسى خود مدرکى بهتر از اين نمتيوانست بدست بدهد
 کائوتسکِى موّرخ به لقب و عنوانى"! رنگ ديگر"بود، منتها با " سوسياليست"کرنسکى هم 

درباره  کائوتسکِى موّرخ. قناعت ميورزد" اند از آن خود کرده"آرهاى راست و منشويکها  که اس
 آرهاى راست در دوران کرنسکى از سياست حقایقی حاکى از اينکه منشويکها و اس

اين  اى هم نميخواهد بشنود و در رتگرى بورژوازى پشتيبانى ميکردند، کلمهامپرياليستى و غا
 باره که در مجلس مؤسسان اکثريت در دست همين قهرمانان جنگ امپرياليستى و ديکتاتورى

" اقتصادى تحليل"آنوقت اسم اين را . بورژوايى افتاده بود، محجوبانه سکوت اختيار مينمايد
  ...!ميگذارد

  :"تحليل اقتصادى" يک نمونه ديگر از      در خاتمه
  

  ماه موجوديت خود، بجاى آنکه رفاه همگانى را توسعه٩جمهورى شوروى پس از " ...
ص ( " دهد، مجبور شده است توضيح دهد که احتياج همگانى از کجا منشاء ميگيرد

٤١.(  
  
روسيه همه  ورژوازى درخدمتگذاران ب. اند ها ما را با اين قبيل استدالالت مأنوس کرده      کادت

 آرى پس از -بدهيد   ماه به ما رفاه همگانى٩بياييد ديگر پس از : بدين سان استدالل مينمايند
خارجى به خرابکارى و  جنگ خانمانسوز چهار ساله و در عين حال کمک همه جانبه سرمايه

 عمال بىبورژواهاى ضد انقال حقيقتا که بين کائوتسکى و. شورشهاى بورژوازى در روسيه
به عوض "با سخنان چرب و نرمى، که . است کوچکترين فرق و اندک تفاوتى باقى نمانده



 

ها و  ها و دوتفى ميگردد که کورنيلفى جا زده ميشود، همان چيزهايى تکرار" سوسياليسم
   .رنگ آميزى ميگويند ها در روسيه با خشونت و بدون چم و خم و کراسنفى

  
* * * 

  
رسيد  دهم نوامبر از آلمان اخبارى.  نوشته شده بود١٩١٨وامبر سال  ن٩     سطور پيشين 

اى، که حکومت  کرانه حاکى از آغاز انقالب پيروزمندانه ابتدا در کيل و ساير شهرهاى شمالى و
سپس در برلين که در  در آنجا بدست شوراهاى نمايندگان کارگران و سربازان افتاده است و

  .)٧٢(افتاده است آنجا نيز حکومت بدست شوراها 
 اى که من ميبايست براى رساله مربوط به کائوتسکى و انقالب پرولترى با این ترتيب خاتمه
  .بنويسم زائد ميگردد

  
  

  لنين
 ١٩١٨نوامبر سال  ١٠
  
  
  

  ١ضميمه 
  تزهای مربوط به مجلس مؤسسان

  
  
کامًال ـ خواست مربوط به دعوت مجلس مؤسسان در برنامۀ سوسيال دموکراسی انقالبی ١

به سبب آنکه در جمهوی بورژوازی مجلس مؤسسان عاليترین شکل دموکراتيسم . مشروع بود
است و نيز به سبب آن که جمهوری امپریاليستی تحت ریاست کرنسکی، هنگام تشکيل 

  .پارلمان، بوسيله یکسلسله نقض اصول دموکراسی برای جعل در انتخابات تدارک ميدید

ى، در همان حالى که خواستار تشکيل مجلس مؤسسان بود، از ـ سوسيال دمکراسى انقالب٢
 بکّرات خاطر نشان ميساخت که جمهورى شوراها نسبت به جمهورى ١٩١٧همان آغاز انقالب 

  .معمولى بورژوازى داراى مجلس مؤسسان شکل عاليترى از دمکراتيسم است

انتقال از نظام بورژوازى به ـ جمهورى شوراهاى نمايندگان کارگران، سربازان و دهقانان، براى ٣
نظام سوسياليستى و نيز براى ديکتاتورى پرولتاريا، نه تنها شکلى از نوع عاليتر مؤسسات 

نسبت به جمهورى معمولى بورژوازى که مجلس مؤسسان بر تارک آن قرار (دمکراتيک است 
ين نحوى تأمين ، بلکه يگانه شکلى است که ميتواند انتقال به سوسياليسم را به بيدردتر)دارد
  .نمايد

 عرضه ١٩١٧ـ در انقالب ما، دعوت مجلس مؤسسان از روى فهرستى که در نيمه اکتبر سال ٤
هاى زحمتکش  شده است، در شرايطى انجام مييابد که امکان نميدهد مردم بطور اعم و توده

  .بطور اخص اراده خود را بوسيله انتخابات اين مجلس مؤسسان بطرز صحيحى ابراز دارند

ـ اوال سيستم تناسبدار انتخابات فقط زمانى ترجمان حقيقى اراده مردم است که فهرستهاى ٥
بندى واقعى مردم به آن گروههاى حزبى که در اين فهرستها منعکس شده  حزبى با تقسيم

و اما در اينجا، چنانچه ميدانيم، حزبى که از ماه مه تا اکتبر بيش از همه . است، تطبيق نمايد
رولوسيونرها، در -مردم و بويژه در بين دهقانان هوادار داشت يعنى حزب سوسياليستدر بين 



 

 فهرستهاى واحدى براى انتخاب مجلس مؤسسان داد، ولى اين حزب ١٩١٧نيمه اکتبر سال 
 .پس از انتخابات مجلس مؤسسان و قبل از اينکه اين مجلس دعوت شود، منشعب گرديد

المجموع با ترکيب انتخاب  م اراده انتخاب کنندگان من حيث     بدین جهت حتى از نظر صورى ه
  .شدگان به مجلس مؤسسان مطابقتى ندارد و نميتواند داشته باشد

ـ ثانيا علت ديگر و مهمتر عدم مطابقت بين اراده مردم و بويژه طبقات زحمتکش از يک طرف و ٦
يا قضايى نداشته بلکه ترکيب نمايندگان مجلس مؤسسان از طرف ديگر، علتى که جنبه صورى 

 اقتصادى و طبقاتى دارد، اين نکته است که انتخابات مجلس مؤسسان -جنبه اجتماعى
هنگامى صورت گرفت که اکثريت قاطع مردم هنوز نميتوانستند تمام دامنه و اهميت انقالب 

تهاى ، يعنى پس از ارائه فهرس١٩١٧ اکتبر ٢٥ دهقانى اکتبر را که از -شوروى، انقالب پرولترى
  .نامزدهاى نمايندگى مجلس مؤسسان، آغاز گرديده است، دريابند

ـ انقالب اکتبر که قدرت حاکمه را براى شوراها متصرف گرديده است، با بيرون کشيدن ٧
سيادت سياسى از چنگ بورژوازى و سپردنش بدست پرولتاريا و دهقانان تهيدست در برابر 

 .گذراندديدگان ما مراحل متوالى تکامل خود را مي
 اکتبر در پايتخت آغاز گرديد، و اين هنگامى بود که دومين کنگره ٢٥-٢٤ـ اين انقالب با پيروزى ٨

 اين پيشاهنگ پرولتاريا و از لحاظ سياسى -کشورى نمايندگان کارگران و سربازان روسيه 
  .نشاند تفّوق را به حزب بلشويکها داد و اين حزب را بر مسند قدرت -مؤثرترين بخش دهقانان 

ـ انقالب سپس در جريان ماههاى نوامبر و دسامبر تمام توده ارتش و دهقانان را فرا گرفت و ٩
هاى  کميته(قبل از هر چيز بصورت برکنار نمودن و تجديد انتخابات سازمانهاى بااليى قديمى 

هاى ايالتى دهقانى، کميته اجرائيه مرکزى، شوراى کشورى نمايندگان  ارتشى، کميته
متظاهر گرديد که مبّين دوره سپرى شده يا سازشکارانه انقالب و ) ان روسيه و غيرهدهقان

مرحله بورژوايى آن بودند نه مرحله پرولترى و به همين جهت هم ناگزير ميبايست در زير فشار 
  .هاى عميقتر و وسيعتر مردم صحنه را ترک گويند توده
اى ايجاد مجدد ارگانهاى رهبرى هاى استثمار شونده بر ـ اين جنبش نيرومند توده١٠

 است، بپايان نرسيده و کنگره ناتمام ١٩١٧سازمانهاى خود هنوز هم که نيمه دسامبر سال 
  .آهن يکى از مراحل آن است راه
ـ بنابراين گروهبندى نيروهاى طبقاتى روسيه ضمن مبارزه طبقاتى آنان، طى ماههاى نوامبر ١١

صولى غير از آن است که ممکن بود در فهرستهاى  عمال و از لحاظ ا١٩١٧و دسامبر سال 
  . متظاهر گردد١٩١٧حزبى نامزدهاى نمايندگان مجلس مؤسسان نيمه اکتبر سال 

) اى هم در فنالند و روسيه سفيد و همچنين در قفقاز و تا اندازه(ـ حوادث اخير در اوکرائين ١٢
ه مبارزه بين ناسيوناليسم ايضا داّل بر گروهبندى جديد نيروهاى طبقاتى است که در پروس

اوکرائين، مجلس فنالند و غيره از يک طرف و قدرت حاکمه شوروى يا ) ٧٣(بورژوازى راداى 
  . دهقانى هر يک از اين جمهوريهاى ملى از طرف ديگر، بوجود ميآيد-انقالب پرولترى

ى و بر  کالدينى بر ضد مقامات شورو-ـ باالخره، جنگ داخلى با شورش ضد انقالبى کادتى١٣
ضد حکومت کارگرى و دهقانى آغاز شده است، مبارزه طبقاتى را حّدت قطعى داده و هرگونه 
امکانى را براى حل شکًال دمکراتيک حادترين مسائلى که تاريخ در برابر ملل روسيه و در وهله 

  .اول در برابر طبقه کارگر و دهقانان اين کشور قرار داده از بين ُبرده است
 -که بصورت جنبش کادتى( کامل کارگران و دهقانان بر قيام بورژوازى و مالکين ـ فقط غلبه١٤

داران قادراست   امان اين قيام َبرده و فقط سرکوب جنگى بى) گر شده است کالدينى جلوه
سير حوادث و تکامل مبارزه طبقاتى در جريان .  دهقانى را عمال تأمين نمايد-انقالب پرولترى



 

، شعارى که فتوحات "تمام قدرت بدست مجلس مؤسسان"د که شعار انقالب منجر به آن ش
 دهقانى يا حکومت شوروى و تصميم دومين کنگره کشورى شوراهاى -انقالب کارگرى

نمايندگان کارگران و سربازان روسيه و دومين کنگره کشورى نمايندگان دهقانان روسيه و غيره 
براى تمام . ها و دستياران آنان بدل گردد ينىرا بحساب نميآورد، عمال به شعار کادتها و کالد
الواقع مبارزه در راه از ميان برداشتن حکومت  مردم واضح ميشود که معنى اين شعار فى

شوروى است، و نيز واضح ميشود که هرآينه مجلس مؤسسان با حکومت شوروى اختالف نظر 
  .داشته باشد، ناچار به مرگ سياسى محکوم خواهد بود

مبارزه واقعا انقالبى در راه . ه مسائل بسيار حاد زندگى مردم مسأله صلح استـ از جمل١٥
 اکتبر آغاز گرديد و اين پيروزى نخستين ثمرات ٢٥صلح در روسيه فقط پس از پيروزى انقالب 

خود را بصورت انتشار قراردادهاى سّرى، انعقاد قرارداد متارکه جنگ و شروع مذاکرات علنى 
 .طلبى و غرامات، ببار آورده است بدون الحاقدرباره صلح همگانى 

اند سياست مبارزه  هاى وسيع مردم فقط اکنون عمال بطور کامل و آشکارا امکان يافته توده
 .انقالبى در راه صلح را مشاهده نمايند و نتايج آن را بررسى کنند

 .هاى مردم از اين امکان محروم بودند      هنگام انتخابات مجلس مؤسسان توده
     روشن است که از اين جانب قضيه نيز موضوع عدم مطابقت ميان ترکيب منتخبين مجلس 

  .مؤسسان و اراده واقعى مردم در مورد مسأله خاتمه جنگ امرى ناگزير است
ـ از مجموع نکات مذکور اين نتيجه بدست ميآيد که مجلس مؤسسانى که به موجب ١٦

 دهقانى و در شرايط سلطه -ل از انقالب پرولترىفهرستهاى احزابى فراخوانده شود، که قب
 ٢٥اند، ناچار با اراده و منافع طبقات زحمتکش و استثمار شونده، که در  بورژوازى وجود داشته

طبيعى است که . اند، تصادم مييابد اکتبر به انقالب سوسياليستى عليه بورژوازى دست زده
 قرار دارد، حتى اگر اين حقوق صورى، منافع اين انقالب مافوق حقوق صورى مجلس مؤسسان

بعلت اين که در قانون مجلس مؤسسان حق تجديد انتخاب نمايندگان براى مردم در هر موقع 
  .دار نميشد منظور نشده است، لطمه

ـ هر گونه تشّبث، مستقيم يا غير مستقيم، به منظور اينکه مجلس مؤسسان از جنبه ١٧
بورژوازى و بدون در نظر گرفتن مبارزه طبقاتى و جنگ صورى قضايى، در قالب دمکراسى عادى 

بر حذر داشتن . داخلى نگريسته شود خيانت به راه پرولتاريا و پيوستن به نظريه بورژوازى است
همه و هر کس از اين اشتباهى که معدودى از سران بلشويسم، بعلت عدم توانايى در 

بدان دچار ميشوند، وظيفه بالشرط سوسيال ارزيابى قيام اکتبر و وظايف ديکتاتورى پرولتاريا 
  .دمکراسى انقالبى است

ـ يگانه شانس براى حل بدون درد بحرانى که در نتيجه عدم مطابقت انتخابات مجلس ١٨
مؤسسان با اراده مردم و همچنين با منافع طبقات زحمتکش و استثمار شونده بوجود آمده 

ديد انتخابات اعضاى مجلس مؤسسان از است، عبارت است از اجراى هر چه وسيعتر حق تج
طرف مردم و پيوستن خود مجلس مؤسسان به قانون صادره از طرف کميته اجرائيه مرکزى 

انقالب شوروى و . درباره اين تجديد انتخابات و اعالم بالقيد و شرط شناسايى حکومت شوروى
سان و پيوستن سياست آن در مورد مسأله صلح، زمين و کنترل کارگرى از طرف مجلس مؤس

  . کالدينى-قطعى مجلس مؤسسان به قرارگاه مخالفين ضد انقالب کادتى
ـ در غير اين شرايط، بحرانى که بمناسبت مجلس مؤسسان بوجود آمده است فقط از طريق ١٩

انقالب حل خواهد شد يعنى از طريق اقدامات انقالبى بی نهايت مجّدانه، سريع، محکم و 
کالدينى، اعم از اينکه اين ضد انقالب خود را -د انقالب کادتىقطعى حکومت شوروى عليه ض



 

هر . مستور ساخته باشد) ولو عضويت مجلس مؤسسان(اى  در زير هر شعار و يا مؤسسه
گونه تالشى براى بستن دست حکومت شوروى در اين مبارزه بمنزله همدستى با ضد انقالب 

  .خواهد بود
  

  ١٩١٧ دسامبر سال) ٢٥( ـ ١٢: تاریخ نگارش 
  ١٩١٧دسامبر سال )  ١٣( ـ ٢٦: تاریخ انتشار
  ٢١٣شماره " پراودا"در روزنامه 

  
  

  ٢ضميمه 
  کتاب جدید واندرولده درباره دولت

  
سوسياليسم " بنام  من تنها پس از خواندن کتاب کائوتسکى موفق شدم با کتاب واندرولده     

 در انسان پيدا ميشود که اين دو بى اختيار اين فکر .آشنا شوم) ١٩١٨پاريس " (بر ضد دولت
و ) ١٩١٤-١٨٨٩(کائوتسکى رهبر مسلکى انترناسيونال دوم  .کتاب را با هم مقابله نمايد

هر ). ٧٤(المللى است  رئيس بوروى سوسياليستى بين واندرولده نماينده رسمى آن يعنى
 با زرنگى و" ماهرانه"دوم هستند و هر دو  دوى آنها معّرف ورشکستگى کامل انترناسيول

خود و پيوستن به بورژوازى را به کمک الفاظ  نگاران مجّرب اين ورشکستگى و شکست روزنامه
وضوح خاصى معّرف نکات تيپيک اپورتونيسم آلمانى،  يکى با. پوشى ميکنند مارکسيستى پرده

بافى است که با حذف هر آنچه در مارکسيسم  تئورى وزن و اين اپورتونيسم َلخت و سنگين
ديگرى براى نوع . ناهنجارى در مارکسيسم جعل مينمايد  بورژوازى ناپذيرفتنى است بطوربراى

يعنى (معّينى ميتوان گفت براى نوع مخصوص اروپاى باخترى   تا حدود-التين اپورتونيسم حاکم 
اين اپورتونيسم داراى نرمش بيشتر و .  جنبه تيپيک دارد-) آلمان کشورهاى واقع در باختر

 .ظرافت بيشترى به همان وسيله اصلى در مارکسيسم جعل ميکند  است و باَلختى کمتر
 هر دوى آنها، هم آموزش مارکس را درباره دولت و هم آموزش او را درباره ديکتاتورى     

کائوتسکى روى  پرولتاريا از بيخ و بن تحريف ميکند و ضمنا واندروالده بيشتر روى مسئله اول و
اين دو مسئله  گسستنی ر دوى آنها بر روى ارتباط بسيار نزديک وناه. مسئله دوم مکث ميکند

کردار مرتدانى هستند که تمام  هر دو در گفتار انقالبى و مارکسيست و در. سايه مياندازند
هاى هيچيک از آنها کوچکترين اثرى هم از  در گفته .از انقالب است طفره رفتن هّمشان مصروف

مارکس و انگلس است و سوسياليسم در کردار را از کاريکاتور  رآن چيزى که جان کالم تمام آثا
با وظايف رفرم،  تمايزش ميسازد، يعنى روشن ساختن وظايف انقالب و بورژوايى آن متمايز

ساختن تاکتيک انقالبى و تمايزش با تاکتيک رفرميستى، روشن ساختن نقش پرولتاريا  روشن
که با  "معظم"ش با نقش پرولتارياى دول سيستم يا نظام بردگى مزدى و تمايز محو در

بورژوازى در بخش ناچيزى از سود فوق العاده وغنائم فوق العاده امپرياليستى وى سهيم 
  .وجود ندارد - است،

اينجا  ترين استدالالت واندرولده را در      براى ثبوت صحت اين قضاوت چند استدالل از اساسى
 .نقل مينماييم

 ظير کائوتسکى با سعى وافى و کافى از مارکس و انگلس نقل قول مينمايد     واندرولده هم ن
آنچه را  بجز و نظير کائوتسکى هر چه را خواسته باشيد از مارکس و انگلس نقل قول مينمايد،

درباره اينکه . رفرميست متمايز ميسازد که براى بورژوازى ناپذيرفتنى است و انقالبى را از
بخواهيد نقل قول مينماید، زيرا اين امر هم اکنون   بکف آورد، هر چهپرولتاريا قدرت سياسى را

موقع اجرا گذارده شده است، ولى در اين باره که مارکس و  در چارچوب صرفا پارلمانى عمال به
اى کهنه شده  را که تا اندازه "مانيفست کمونيست" دانستند انگلس پس از تجربه کمون الزم

سازند که طبقه کارگر نميتواند ماشين دولتى حاضر و  يقت را روشنبود تکميل نمايند و اين حق
واندرولده  در هم شکند، يک کلمه هم نميگوید و بايد آن را اى را بطور ساده تصاحب کند آماده



 

پرولترى را که  انقالب تجربه اى از کائوتسکى، گويى با قرار قبلى، درست همان نکته هم مانند
رفرمهاى بورژوازى  ست همان چيزى را که انقالب پرولترى را ازتر است و در از همه اساسى

   .متمايز ميسازد کامال به طاق نسيان ميسپارد
      واندرولده هم نظير کائوتسکى به آن جهت از ديکتاتورى پرولتاريا سخن ميگويد که از آن

 واندرولده. کائوتسکى اين عمل را بوسيله يک سلسله تحریفات ناهنجار انجام داد. طفره رود
آن  او در پاراگراف مخصوصى که پاراگراف چهارم است و در. همين عمل را ظريفتر انجام ميدهد

را به مسأله  "ب" صحبت ميشود، بند" بکف آوردن قدرت سياسى بتوسط پرولتاريا"از 
تکرار " (قول ميکند نقل"اختصاص ميدهد و از مارکس و انگلس " ديکتاتورى کلکتيو پرولتاريا"
 ماشين کهنه شکستن در همدرست آن چيزى را که به مهمترين نکته يعنى به : کنم کهمي

  :ميگيرد و چنين نتيجه) دمکراتيک مربوط است، حذف ميکند-دولتى بورژوا
  

 در محافل سوسياليستى انقالب اجتماعى را معموال بدين سان در نظر خود مجّسم" ...
  يک نقطه، بلکه در تمام مراکز عمده جهانکمون جديدى که اين بار نه فقط در: ميسازند
 .دارى پيروزمند است سرمايه

اى است که در اين هنگامى که ديگر مشهود       اين يک فرضيه است؛ ولى فرضيه
پس از جنگ در بسيارى از کشورها ناظر تضادهاى طبقاتى ناشنوده و  ميگردد دوران

 .ذيرى در آن وجود نداردخواهد بود، هيچ چيز تصور ناپ تشنجات شديد اجتماعى
  و بطريق اولى براى دشواريهاى انقالب-فقط اگر بخواهيم براى ناکامى کمون پاريس 

استفاده   دليلى ذکر نماييم، اين دليل همانا اين است که مادام که پرولتاريا براى-روسيه 
 از قدرتى که به حکم اوضاع و احوال ممکن است بدست وى افتد خود را به حد کافى

   ).٧٣ص " (دارى محال است حاضر نکرده است، خاتمه دادن به نظام سرمايه
 

  !     بيش از اين در ماهيت امر چيز ديگرى گفته نشده است
بال را   اينها بيانيه١٩١٢در سال !      آرى اينها هستند پيشوايان و نمايندگان انترناسيونال دوم

با انقالب   در گرفت،١٩١٤جنگى که در سال امضاء ميکنند که در آن آشکارا از رابطه همان 
ولى هنگامى که جنگ در  .ميکنند تهديد پرولترى سخن ميگويند و مستقيما هم با اين انقالب

ها و واندرولده ها شروع به طفره رفتن از  کائوتسکى گرفت و وضع انقالبى بوجود آمد، اين
اى است که تصور ناپذير  فقط فرضيهکه؛ انقالب تراز کمون  مالحظه ميفرماييد. انقالب نمودند

  .استدالل کائوتسکى درباره نقش احتمالى شوراها در اروپا است اين کامال همانند! نميباشد
تصور "جديد  اى که بيشک اکنون موافقت دارد که کمون تحصيل کرده هر ليبرال      ولى آخر

. استدالل ميکند ه بدين ساننيست و شوراها ايفاى نقش بزرگى را در پيش دارند و غير" ناپذير
 تئوريسين بويژه اهميت وجه تمايز پرولتر انقالبى با ليبرال در اين است که وى بعنوان يک

واندرولده در مورد تمامى آنچه که . ميدهد نوين کمون و شوراها را مورد تحليل قرار دولتى
سکوت  اند اشتهاين مبحث به تفصيل بيان د مارکس و انگلس، ضمن تحليل تجربه کمون، در

  ..می کند
      يک نفر مارکسيست بعنوان پراتيسين، بعنوان سياستمدار ميبايست روشن سازد که فقط
 خائنين نسبت به سوسياليسم ممکن است اکنون از وظيفه زيرين کناره جويند که عبارت است

طراز  از يکاز طراز کمون، از طراز شوراها يا مثال (روشن ساختن لزوم انقالب پرولترى : از
پندارهاى خرافى خرده  ها، رد ، توضيح لزوم آماده شدن براى آن، تبليغ انقالب در بين توده)ثالث

  . بورژوايى بر ضد انقالب و غيره
اى را انجام نميدهند، زيرا آنها خائنينى  هيچيک چنين وظيفه      نه کائوتسکى و نه واندرولده

هرت سوسياليست و مارکسيست بودن خود هستند که ميخواهند ش نسبت به سوسياليسم
  .را در بين کارگران حفظ کنند

  .     طرح تئوريک مسئله را در نظر گيريد
     دولت حتى در جمهورى دمکراتيک هم چيزى نيست جز ماشين سرکوب يک طبقه به 

... کائوتسکى اين حقيقت را ميداند، قبول دارد و با آن موافق است، ولى. ديگر توسط طبقه
 ترين مسئله را مسکوت ميگذارد و آن اينکه پرولتاريا، پس از بدست آوردن دولت اساسى لىو

  .اى را، چرا و با چه وسايلى، بايد سرکوب نمايد پرولترى، چه طبقه



 

      واندرولده اين حکم اساسى مارکسيسم را ميداند، قبول دارد، با آن موافق است و آن را
براى "  (نامطبوع "اى درباره موضوع  کلمه... ، ولى)ب خودش کتا٧٢از صفحه (نقل قول ميکند 
  !!نميگوید در هم شکستن مقاومت استثمارگران) داران  حضرات سرمايه

ارتداد  .را کامال مسکوت گذارده است" نامطبوع"     واندرولده هم نظير کائوتسکى اين موضوع 
   .آنها در همين است

  قسمت تعويض ديالکتيک با اکلکتيسيسم استاد بزرگى     واندرولده هم نظير کائوتسکى در
دولت  از يکسو براى براى. از يک سو نميتوان اقرار نکرد و از سوى ديگر بايد اقرار کرد. است

اى  دانشمندانه  اثر-رجوع شود به فرهنگ ليتره، (را قائل شد " مجموعه ملل"ميتوان مفهوم 
دولت ميتوان مفهوم  ، از سوى ديگر براى)ولده کتاب واندر٨٧ صفحه -است، جاى حرف ندارد، 

مآبانه را با نظر تأييد و  واندرولده اين مبتذالت دانشمند ).همانجا. (را قائل گرديد" حکومت"
 .يک سلسله نقل قول از مارکس استنساخ ميکند رديف در تصديق

 به. فرق داردبا مفهوم معمولى آن " دولت"مفهوم مارکسيستى کلمه :      واندرولده مينويسد
 دولت طبق نظر مارکس و انگلس، دولت به. "روى دهد" سوء تفاهمى"اين جهت ممکن است 

 intérêts )مفهوم وسيع کلمه، دولت بعنوان ارگان اداره کننده و نماينده منافع عمومى جامعه
généraux de la société) اتوريته،   نيست، بلکه دولت صاحب قدرت، دولت به معناى ارگان

  ).واندرولده  کتاب٨٦-٨٥ص " (ولت به معناى آلت سلطه يک طبقه بر طبقه ديگر استد
احکام ... "     مارکس و انگلس فقط به مفهوم دوم است که از نابودى دولت سخن ميگويند

مبتنى  داران، که بين دولت سرمايه. از حد مطلق خطر آن را دارد که غير دقيق از کار درآيد بيش
ميکند  ه منحصر بفرد است و دولت پرولترى که هدف نابودى طبقات را تعقيببر سلطه يک طبق

  ).١٥٦ص " (مراحل انتقالى بسيارى وجود دارد
 واندرولده که فقط اندکى با شيوه کائوتسکى فرق دارد ولى در ماهيت امر" شيوه"     اين هم 

  تضادها و معناىديالکتيک حقايق مطلق را نفى ميکند و متغير بودن. با آن همانند است
تا  نيست" بيش از حد مطلق"اکلکتيسيست خواهان احکام . بحرانها را در تاريخ توضيح ميدهد

 انقالب با مآبانه خود را درباره تعويض فيليستربه اين وسيله بتواند اميال خرده بورژوايى و
  .جا بزند "مراحل انتقالى"

 مرحله انتقالى بين دولت به مفهوم ارگانها و واندرولده ها در اين باره که       کائوتسکى
سرنگون  يعنى انقالب داران و دولت به مفهوم ارگان سلطه پرولتاريا همان سلطه طبقه سرمايه

  .سکوت ميکنند اوست و در هم شکستن ماشين دولتى کردن خورد بورژوازى و ساختن
 ديکتاتورى ورژوازى بايد باها و واندرولده ها بر روى اين حقيقت که ديکتاتورى ب      کائوتسکى

زوال " مراحل انتقالى"انقالب  "  انتقالى مراحل"طبقه يعنى پرولتاريا تعويض گردد و بدنبال  يک
  .پرده تاريکى ميکشند تدريجى دولت پرولترى ميآيد،

  .     ارتداد سياسى آنها هم در همين است
م و سفسطه بجای ديالکتيک      از نظر تئوريک و فلسفى هم اين همان جا زدن اکلکتيسيس

 از ديکتاتورى يک طبقه به" انتقال"ديالکتيک مشخص و انقالبى است، ديالکتيک بين  .است
فرق ") دولت زوال("از دولت دمکراتيک پرولترى به غير دولت " انتقال"ديکتاتورى طبقه ديگر و 

دقيق را  شخص وها و واندرولده ها تمام نکات م اکلکتيسيسم و سفسطه کائوتسکى. ميگذارد
را که در آن " انتقال" در مبارزه طبقاتى براى خوشايند بورژوازى ماستمالى ميکند و مفهوم کلى

رسمى عصر  سوسيال دمکراتهاى نه دهم و(ميتوان دست کشيدن از انقالب را پنهان داشت 
  !آن ميسازند جايگزين )پنهان ميدارند ما آن را

 تر و ظريفتر از کائوتسکى است، زيرا به کمک ماهرانه     اکلکتيسيسم و سفسطه واندرولده 
انقالب  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، را، اعم از اينکه هر مسأله
اى  اروپايى تحصيل کرده زيرا کدام بورژواى به سبک. مارکسيست و ليبرال را، مسکوت گذارد

  نفى کند؟ " کلى"چنين مفهوم  را با يک" مراحل انتقالى" "بطور کلى"بفکر اين ميافتد که 
  

در اين باره که اجتماعى کردن وسايل توليد و مبادله  من با گد  ":واندرولده مينويسد
  :دارمقبلى دو شرط زير ممکن نيست، موافقت  بدون انجام



 

آن را  تبديل دولت کنونى، ارگان سلطه يک طبقه بر طبقه ديگر، به آن چيزى که ِمنِگر .١
 .خلقى کار مينامد، از راه بکف آوردن قدرت سياسى به توسط پرولتاريا دولت

سن سيمون  جدا کردن دولت، ارگان اتوريته، و دولت ارگان اداره کننده، يا بعبارتى که .٢
  ).٨٩ص " ( اداره افراد، از اداره اشياءبکار ميبرد، ارگان

  
     واندرولده اين کلمات را با حروف درشت مينويسد و روى اهميت اين احکام بطرز خاصى 

آخر ! ولى اين يک آش صد در صد اکلکتيک و گسست کامل از مارکسيسم است. ميکند تکيه
 ال ـ دمکراتهاى آلمان دراست که سوسي" دولت خلقى آزاد"تنها تکرار همان " خلقى کار دولت"

 .آن را تقبيح کرد) ٧٥(گرى ميکردند و انگلس بعنوان يک فکر خام  سالهاى هفتاد با آن جلوه
 ،)آر چپ ما نظير اس(عبارتى است در خور دمکرات خرده بورژوا " دولت خلقى کار"اصطالح 

درولد، هم بکف وان .را جايگزين مفاهيم طبقاتى ميسازد طبقاتى غير عبارتى است که مفاهيم
را در يک رديف " خلقى"و هم دولت  )طبقه به توسط يک( به توسط پرولتاريا آوردن قدرت دولتى

دمکراسى "هاى کائوتسکى و  از گفته. ميگردد، نميشود ميگذارد و ملتفت آشى که حاصل
اعتنايى ضد انقالبى و خرده بورژوامآبانه نسبت به  بى وى نيز همين آش و همين" خالص
حاصل ) پرولترى( طبقاتى ديکتاتورى طبقاتى، پرولترى، و دولت ف انقالب طبقاتى ووظاي

 .ميگردد
هر  ميدهد که اداره افراد فقط وقتى از بين ميرود و جاى خود را به اداره اشياء.      و اما بعد

 نگونىسر يعنى فردا عرصه را بر وظيفه واندرولده با اين آينده نسبتا دور. دولتى زوال يابد گونه
   .ميکند و پرده تاريکى به روى آن ميکشد بورژوازى تنگ

درباره  ليبرال با صحبت.      اين شيوه نيز برابر است با خدمتگذارى در آستان بورژوازى ليبرال
مانعى دارد  چه. اين که وقتى اداره افراد لزومى نداشته باشد، چه خواهد شد، موافق است

پرولتاريا مقاومت  يانى مشغول باشد؟ ولى راجع به اينکهز که انسان به چنين آرزوهاى بى
شکند، بايد سکوت اختيار  بورژوازى را، که در برابر سلب مالکيت خود مقاومت مينمايد، در هم

  .منافع طبقاتى بورژوازى چنين ايجاب ميکند. کنيم
 کرنش. اريااين کرنشى است از طرف واندرولده در برابر پرولت" سوسياليسم بر ضد دولت"     

 بلد است در برابر انتخاب کنندگان خود" دمکراتى"کردن کار دشوارى نيست، هر سياستمدار 
  .مضمون ضد انقالبى و ضد پرولترى جا زده ميشود" کرنش"ولى در لفافه اين . کرنش نمايد

 را در خصوص اينکه چقدر فريب و ) ٧٦(هاى استروگورسکى       واندرولده با تفصيل تمام گفته
و دروغ و رياکارى و احجاف نسبت به تهيدستان در زير ظاهر متمدن و  خوارى اِعمال زور و رشوه
اى از آن  ولى نتيجه. دمکراسى بورژوايى معاصر نهفته است، نقل ميکند آراسته و پيراسته

اين موضوع را که دمکراسى بورژوازى توده زحمتکش و استثمار شونده را سرکوب  او. نميگيرد
ديده بصيرت . متوجه نيست ،سرکوب نمايد بورژوازى را بايد دمکراسى پرولترى ولى د،مينماي

طبقاتى بورژوازى، که اين  منافع. کائوتسکى و واندرولده براى مشاهده اين امر کور است
ناديده انگاشتن اين مسأله،  خائنين خرده بورژواى مارکسيسم، بدنبال وى کشيده ميشوند،

 .طلب ميکند ى صريح لزوم چنين سرکوبى راسکوت درباره آن يا نف
      اکلکتيسيسم خرده بورژوامآبانه بر ضد مارکسيسم سفسطه بر ضد ديالکتيک، رفرميسم

واندرولده  فيليسترمآبانه بر ضد انقالب پرولترى، آرى اين است عنوانى که ميبايست به کتاب
 .داده شود
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  :توضيحات

 تشکيل ١٨٨٩ ـــ سازمان بين المللی احزاب سوسياليست که درسال انترناسيونال دومـ ١
آغاز شد، پيشوایان انترناسيونال دوم به ) ١٩١٨ ــ ١٩١۴(وقتی جنگ اول جهانی  . شد

سوسياليسم خيانت کردند و از دولتهای امپریاليستی خود طرفداری نمودند و انترناسيونال دوم 
احزاب و گروههای چپ که قبال در انترناسيونال دوم بودند به انترناسيونال سوم . از هم پاشيد

  . در مسکو تشکيل شد، گرویدند١٩١٩ـــ انترناسيونال کمونيستی که در سال 
 احياء شد و تنها آن ١٩١٩در همان سال ) سوئيس(     انترناسيونال دوم در کنفرانس برن 

احزابی که جناح راستگرا و اپورتونيستی جنبش سوسياليستی را تشکيل می دادند در آن 
  ۵ص ــ . وارد شدند

  
ـــ روزنامه غيرعلنی و ارگان مرکزی حزب سوسيال دمکرات کارگری "  دمکراتسوسيال"ــ ٢

نخستين شماره این .  انتشار می یافت١٩١٧ تا ژانویه سال ١٩٠٨روسيه که از فوریه سال 
 .روزنامه در روسيه و شماره های بعدی آن در پاریس و ژنو چاپ و منتشر ميشد

 
چ لنين آنرا تاسيس نمود و توسط هيئت تحریریه مجله ای که والدیمير ایلي" کمونيست"ــ ٣

بوش که هزینه چاپ آنرا می . ب. پتاکف و یه. ل. به اتفاق گ" سوسيال دمکرات"روزنامه 
 به ١٩١۶در سال ). بوخارین نيز عضو هيئت تحریریه مجله بود. ای. ن(پرداختند منتشر ميشد 

سوسيال " تحریریه روزنامه مناسبت رفتار ضدحزبی گروه بوخارین، پتاکف و بوش، هيئت
. بنا به پيشنهاد لنين اعالم داشت چاپ و انتشار آتی مجله را غيرممکن می شمارد" دمکرات

  ۵ص ــ 
  
برخورد حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه به (سوسياليسم و جنگ "ــ منظور جزوه ۴

  ۵ص ـ . است) " جنگ
  
ه فوق العاده بين المللی سوسياليستی در ــ مانيفست بال ـــ بيانيه درباره جنگ که در کنگر۵

بيانيه ملتها را از .  برپا بود١٩١٢ نوامبر سال ٢۵ ـ ٢۴این کنگره در روزهای . بال تصویب شد
خطر جنگ جهانی امپریاليستی که فرا می رسيد برحذر داشت و هدفهای غارتگرانه این جنگ 

 که به مبارزه قاطعانه در راه صلح را برمالء می ساخت و از کارگران همه کشورها دعوت ميکرد
 در برابر امپریاليسم سرمایه داری  قدرت و توان همبستگی بين المللی پرولتاریا را"بپردازند و 
درباره اینکه در صورت ) ١٩٠٧(در بيانيه بال ماده ای از قطعنامه کنگره اشتوتگارت ". قرار دهند

ن اقتصادی و سياسی ناشيه از جنگ برای وقوع جنگ امپریاليستی سوسياليستها باید از بحرا
لنين تنظيم . ای. این ماده را و. مبارزه در راه انقالب سوسياليستی استفاده کنند، گنجانده شد

  ۶ص ـ . و فورمولبندی کرده بود
  
ــ منشویک ها ـــ طرفداران جریان خرده بورژوایی و اپورتونيستی در سوسيال دمکراسی ۶

هنگام انتخاب ) ١٩٠٣( حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه در کنگره دوم. روس بودند
را ) بلشينستوو(ارگانهای مرکزی حزب، سوسيال دمکراتهای انقالبی برهبری لنين اکثریت آراء 

و " بلشویکها"ماندند و از این رو به ) منشينستوو(بدست آوردند و اپورتونيستها در اقليت 
  .معروف شدند" منشویکها"

مخالف هژمونی پرولتاریا در انقالب بودند و با اتحاد طبقه کارگر و دهقانان نيز      منشویکها 
پس از پيروزی . مخالفت ميکردند و طلب می نمودند که با بورژوازی ليبرال سازش بعمل آید

، منشویکها در هيئت دولت موقت بورژوازی ١٩١٧انقالب بورژوا ـ دمکراتيک در فوریه سال 
ت امپریاليستی آن طرفداری می نمودند و عليه انقالب شرکت کردند و از سياس

  .سوسياليستی که مقدماتش فراهم می شد، مبارزه ميکردند
     پس از انقالب سوسياليستی اکتبر منشویکها سازمانده و شرکت کننده توطئه ها و 

  ٨ص ـ . قيامهایی بودند که هدفش سرنگونی حکومت شوروی بود



 

ـــ حزب خرده بورژوازی در روسيه بود که در اواخر سال ) س ارهاا(ــ سوسيال رولوسيونرها ٧
  . تشکيل شد١٩٠٢ و اوایل سال ١٩٠١

     حزب بلشویکها تالشهای اس ارها را که می خواستند نقاب سوسياليست بر چهره بزنند 
 فاش می ساخت و بر سر نفوذ ميان دهقانان مبارزه پيگيرانه با اس ارها  ميکرد و زیان تاکتيک

در عين حال . آنان را، زیانی که تاکتيک ترور فردی برای جنبش کارگری داشت افشاء می نمود
بلشویکها در شرایط معينی در مبارزه با تزاریسم سازشها و توافقهای موقتی با اس ارها 

  .در سالهای جنگ اول جهانی، اکثر اس ارها موضع سوسيال شوینيستی داشتند. کردند
، اس ارها به اتفاق منشویکها و ١٩١٧انقالب بورژوا دمکراتيک فوریه سال      پس از پيروزی 

حامی و پشتيبان عمده دولت موقت ضدانقالبی ) ٣٣رجوع شود به توضيح شماره (کادتها 
  . بورژوا ـ مالکی بودند

     پس از انقالب سوسياليستی اکتبر اس ارها به اتفاق بورژوازی و مالکين و مداخله گران 
  ٨صـ . يگانه مجدانه عليه حکومت شوروی مبارزه ميکردندمسلح ب

  
  ١٠ص ـ . مارکس است. اثر ک" تاو برنامه گنقد"ــ نقل قول از اثر ٨
  
ــ کمون پاریس ـــ نخستين آزمون دیکتاتوری پرولتاریا در تاریخ، دولت انقالبی طبقه کارگر که ٩

 به ١٨٧١ ماه مه سال ٢٨ مارس تا ١٨ روز ـــ از ٧٢انقالب پرولتری در پاریس بوجود آورد و 
  ١٠ص ـ . موجودیت خود ادامه داد

  
  ١۵ص ـ . ١٨٧۵ مارس سال ٢٨ ــ ١٨ببل . انگلس به آ. ــ از نامه ف١٠
  
" جنگ داخلی در فرانسه"مارکس . که برای اثر ک" پيشگفتاری"ــ این فکر را انگلس در ١١

  ١٨ص ـ . نوشته، بيان داشته است
  
   ١٩ص ـ. نقل قول ميکند" درباره اوتوریته"انگلس . ز مقاله فلنين ا. ای. ــ و١٢
  
. کوگلمان، به اثر ک. مارکس به ل.  ک١٨٧١ آوریل سال ١٢ــ رجوع شود به نامه ١٣

 برای این اثر ١٨٩١انگلس در سال . که ف" پيشگفتاری"و به " جنگ داخلی در فرانسه"مارکس
  . نوشته است

  ١٩ص ـ 
  
مانيفست حزب "انگلس برای چاپ آلمانی . مارکس و ف. ت که کــ منظور پيشگفتاری اس١۴

  ١٩ص ـ .  نوشته اند١٨٧٢در سال " کمونيست
  
 فراکسيون سوسيال دمکرات رایشتاگ آلمان برله واگذاری ١٩١۴ــ چهارم اوت سال ١۵

  ٢٠ص ـ . اعتبارات جنگی به دولت قيصری رای داد
  
  ٢٢ص ـ ". ده، مالکيت خصوصی و دولتمنشاء خانوا. "انگلس. ــ رجوع شود به اثر ف١۶
  
 تاسيس ١٧ قرن ٨٠ ـ ٧٠ــ ویگ ها و توری ها ـــ احزاب سياسی انگلستان که در سالهای ١٧

حزب ویگ ها بيانگر منافع و عالیق محافل بورژوازی مالی و تجاری و همچنين بخشی از . یافتند
حزب توری ها نماینده . ویگ ها شالوده حزب ليبرال را ریختند. اشراف بورژوامشرب بود

زمينداران بزرگ و قشر باالیی روحانيت کليسای انگليس بود و از سنن سابق فئودالی دفاع 
ميکرد و با خواستهای ليبرالی و ترقيخواهانه مبارزه می نمود و بالنتيجه شالوده حزب محافظه 

  ٢۴ص ـ . ی گرفتنداحزاب ویگ ها و توری ها متناوبًا زمام حکومت را بدست م. کاران را ریخت
  
 توسط محافل ١٨٩۴لنين منظورش محاکمه مفسده جویانه ای است که در سال . ای. ــ و١٨

ارتجاعی و سلطنت طلب نظاميان عليه دریفوس ــ افسر یهودی ستاد کل ارتش برپا شد که 



 

محافل مرتجع فرانسه از . بدروغ او را به جاسوسی و خيانت بکشور متهم کرده بودند
دریفوس به زندان ابد که به تحریک نظاميان مرتجع صورت گرفت، برای تشدید روحيه محکوميت 

 ١٨٩٩در سال . ضد یهودی و حمله عليه رژیم جمهوری و آزادیهای دمکراتيک استفاده کردند
 بنا بحکم ١٩٠۶دریفوس تحت فشار افکار عمومی مورد بخشودگی قرار گرفت و در سال 

  ٢۵ص ـ . ته شد و  دوباره در ارتش به خدمت پرداختدادگاه تجدید نظر بيگناه شناخ
  
 است که بمنظور آزاد ساختن ١٩١۶ــ منظور سرکوب بيرحمانه قيام مردم ایرلند در سال ١٩

  . کشور از شر سلطه انگليس برپا شده بود
ـــ بخش شمال خاوری ایرلند که اهاليش اکثر انگليسی هستند؛ سپاهيان ) الستر(اولستر 

  ٢۵ص ـ . تفاق سپاهيان انگليس در سرکوب قيام مردم ایرلند شرکت داشتنداولستر به ا
  
ــ دومای دولتی ـــ سازمان انتخابی که دولت تزاری در نتيجه رویدادهای انقالبی سال ٢٠

دومای دولتی ظاهرًا ارگان قانونگذاری بود، ولی در واقع هيچگونه .  ناگزیر آنرا تشکيل داد١٩٠۵
نتخابات دومای دولتی غيرمستقيم و نابرابر بود و جنبه همگانی ا. قدرت واقعی نداشت

حقوق انتخابی طبقات زحمتکش و همچنين مليتهای غير روس ساکن روسيه خيلی . نداشت
. محدود شده بود و بخش اعظم کارگران و دهقانان اصًال حق شرکت در انتخابات را نداشتند

فوریه ـ ژوئن سال ( و دومين دومای دولتی )١٩٠۶آوریل ـ ژوئيه سال (نخستين دومای دولتی 
 ١٩٠٧دولت پس از انجام کودتای سوم ژوئن سال . توسط دولت تزاری منحل شدند) ١٩٠٧

قانون جدید انتخابات را تدوین نمود که حقوق کارگران و دهقانان و خرده بورژوازی شهری را 
مایه داران بزرگ را در بيش از پيش محدود ساخت و سلطه کامل بلوک ارتجاعی مالکان و سر

ص . تامين نمود) ١٩١٧ ـ ١٩١٢(و در دومای دولتی چهارم ) ١٩١٢ ــ ١٩٠٧(دومای دولتی سوم 
  ٢۶ـ 
  
که رباخوار سنگدل و بيرحم " تاجر ونيزی"شکسپير بنام . ــ شيلوک ـــ پرسوناژی از کمدی و٢١

از بدن بدهکاری که بود و مصرانه طلب ميکرد که برطبق شرایط اوراق وام یک پوند گوشت 
  ٣٠ص ـ . قرض خود را نپرداخته قطع کند

  
  ٣٢ص ـ ". اندیفرانتيسم سياسی"مارکس زیر عنوان . ــ رجوع شود به مقاله ک٢٢
  
  ٣٢ص ـ ". درباره اوتوریته"انگلس بنام . ــ رجوع شود به اثر ف٢٣
  
وازی فرانسه ــ سپاهيان ورسای ـــ سپاهيان طرفدار دولت مرتجع و ضدانقالبی و بورژ٢۴

ورسائيها .  پاریس در ورسای تشکيل شد١٨٧١تی یر که پس از پيروزی کمون سال . بریاست آ
  ٣۵ص ـ . ضمن سرکوب کمون پاریس بی رحمی بيسابقه ای در حق کمونارها روا داشتند

  
ــ اصطبل های اژیاس ـــ بنا به اساطير یونان اصطبل های شاهنشاه اليد اژیاس که طی ٢۵

پاک ) هراکل(مادی روی نظافت بخود ندیده بود در عرض یک روز توسط هرکلس سالهای مت
مترادف با تلمبار شدن زباله و کثافت یا حداکثر بی نظمی و " اصطبلهای اژیاس"اصطالح . شد

  ٣۶ص ـ . سردرگمی در کارهاست
  
 ١٢ ــ انتخابات مجلس مؤسسان پس از پيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر در موعد مقرر ــ٢۶

این انتخابات برطبق فهرست هایی که قبل از انقالب .  انجام گرفت١٩١٧نوامبر سال ) ٢۵(
اکتبر برحسب دستور مصوب دولت موقت تنظيم شده بود که بخش قابل مالحظه مردم هنوز 

اس ارهای . نمی توانست درباره مفهوم و اهميت انقالب سوسياليستی فکر کنند صورت گرفت
ع در نقاط دور از پایتخت و در مراکز صنعتی استانها و شهرستانها استفاده راستگرا از این وض

مجلس مؤسسان توسط دولت شوروی تشکيل شد . کرده توانستند اکثریت آراء را بدست آورند
نظر به اینکه اکثریت مرتجع .  در پتروگراد گشایش یافت١٩١٨ژانویه سال ) ١٨(و در تاریخ پنجم 

را که کميته اجرائيه مرکزی " قوق زحمتکشان و استثمارشوندگاناعالميه ح"مجلس مؤسسان 



 

روسيه به آن تسليم نموده بود رد کرد و از تصویب فرامين دومين کنگره شوراها درباره صلح، 
ژانویه ) ١٩(درباره زمين و درباره انتقال قدرت به شوراها خودداری نمود، بموجب فرمان ششم 

  ٣٩ص ـ . ردیدکميته مرکزی سراسر روسيه منحل گ
  
  .ــ منظور اس ارهای چپ است٢٧

که در نخستين ) انترناسيوناليست ها(اس ارهای چپ ــ حزب سوسيال رولوسيونرهای چپ 
.  برپا بود١٩١٧سال )  دسامبر١١ ـ ٢( نوامبر ٢٨ ـ ١٩کنگره خود تشکيل شد که در روزهای 

وجود داشتند که در سالهای قبل از این تاریخ اس ارهای چپ بعنوان جناح چپ حزب اس ارها 
  .جنگ اول جهانی شکل ميگرفت

     اس ارهای چپ در کنگره دوم شوراهای سراسر روسيه اکثریت فراکسيون حزب اس ارها 
را تشکيل می دادند که بر سر مسئله شرکت در کنگره با انشعاب مواجه شد؛ اس ارهای 

ه کنگره را ترک گفتند، ولی اس راستگرا ضمن اجرای دستور کميته مرکزی حزب اس ارها جلس
. ارهای چپ در کنگره ماندند و به مهمترین مسائل دستور روز به اتفاق بلشویکها رای دادند

بلشویکها که اتحاد با حزب اس ارهای چپ را الزم ميشمردند که در آن موقع ميان دهقانان 
يئت دولت شوروی طرفداران قابل مالحظه ای داشت، به اس ارهای چپ پيشنهاد کردند در ه

در نتيجه مذاکرات که در . اما اس ارهای چپ این پيشنهاد بلشویکها را رد کردند. شرکت کنند
 ادامه داشت، ميان بلشویکها و اس ارهای چپ درباره ١٩١٧ماه نوامبر و اوایل دسامبر سال 

اس ارهای چپ ملزم شدند در . شرکت اس ارهای چپ در هيئت دولت موافقت حاصل شد
يت خود از سياست کلی شورای کميسرهای ملی پيروی کنند و در هيئت عده ای از فعال

  .کميساریاهای ملی شرکت داده شدند
     اس ارهای چپ با وجود اینکه براه همکاری با بلشویکها گام نهادند در مسائل بنيادی 

  .دساختمان سوسياليسم با آنها اختالف داشتند و مخالف دیکتاتوری پرولتاریا بودن
 کميته مرکزی حزب اس ارهای چپ به مبارزه عليه ١٩١٨     در ماه های ژانویه ـ فوریه سال 

انعقاد قرارداد صلح برست پرداخت و پس از امضاء و تصویب آن در ماه مارس از طرف کنگره 
با گسترش . چهارم شوراها، اس ارهای چپ از هيئت شورای کميسرهای ملی خارج شدند

 در روستا و تشکيل کميته های تهيدستان، ١٩١٨ی در تابستان سال انقالب سوسياليست
در ماه ژوئيه همان سال کميته مرکزی . روحيه ضد شوروی ميان اس ارهای چپ قوت گرفت

اس ارهای چپ در مسکو قتل ميرباخ ــ سفير آلمان و شورش مسلحانه عليه حکومت شوروی 
 گذارد و آتش جنگ را ميان روسيه شوروی و را سازمان داد تا از این راه صلح برست را عقيم

بدین مناسبت پس از سرکوب شورش، کنگره پنجم شوراهای سراسر . آلمان را روشن سازد
روسيه تصميم گرفت آن عده از اس ارهای چپ را که با نظرات قشر باالیی رهبری خود موافق 

تمام تکيه گاه خود را در حزب اس ارهای چپ پس از آنکه . بودند از هيئت شوراها اخراج نماید
بخشی از اس . ميان مردم از دست داد در راه مبارزه مسلحانه عليه حکومت شوروی گام نهاد

و " نارودنيکها ـ کمونيستها"ارهای چپ که در موضع همکاری با بلشویکها قرار داشتند، حزب 
دًا بعضویت بخش اعظم اعضای این احزاب بع. را تشکيل دادند" کمونيستهای انقالبی"حزب 

  ۴٠ص ـ . حزب کمونيست پذیرفته شدند
  
  .  است که تزار را سرنگون ساخت١٩١٧ــ منظور انقالب بورژوا ـ دمکراتيک فوریه سال ٢٨

  ۴١ص ـ 
  
مارکس بنام . انگلس برای اثر ک. ــ والدیمير ایليچ لنين منظورش پيشگفتاری است که ف٢٩

  ۴۴ص ـ . نوشته است" جنگ داخلی در فرانسه"
  
)  ماه مه۵(  آوریل ٢٢ـــ روزنامه یوميه علنی بلشویکی که نخستين شماره آن " پراودا"ــ ٣٠

  .  در پتربورگ انتشار یافت١٩١٢سال 
     این روزنامه از محل وجوهی که خود کارگران جمع آوری ميکردند، چاپ ميشد و تيراژ آن تا 

  .ر هم می رسيد هزار نسخه و تيراژ برخی از شماره های آن به شصت هزا۴٠
  . توقيف شد١٩١۴ژوئيه سال ) ٢١(مورد پيگرد دائمی پليس قرار ميگرفت و هشتم " پراودا"



 

) ١٨( دوباره انتشار یافت و از پنجم ١٩١٧پس از انقالب بورژوا دمکراتيک فوریه سال " پراودا     "
ل دمکرات  به عنوان ارگان کميته مرکزی و کميته پتربورگ حزب سوسيا١٩١٧ماه مارس سال 

لنين با بازگشت از خارجه عضو هيئت . ای. آوریل و) ١٨(پنجم . کارگری روسيه منتشر ميشد
در ماههای ژوئيه ــ اکتبر سال " پراودا. "را بعهده گرفت" پراودا"تحریریه روزنامه شد و رهبری 

و بنام  مورد پيگرد دولت موقت ضدانقالبی بود و بارها نام و عنوان خود را تغيير داد ١٩١٧
ارگان مرکزی . انتشار می یافت" رابوچی پوت"و " رابوچی"، "پرولتاری"، " " پراودای"ليستوک "

 با نام ١٩١٧سال ) نهم نوامبر( اکتبر ٢۶حزب پس از پيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر، از 
  ۴٧ص ـ . انتشار یافت" پراودا"سابق خود 

  
این جزوه بزبان انگليسی . است" ف پرولتاریااحزاب سياسی روسيه و وظای"ــ منظور جزوه ٣١

 و در شماره چهارم نوامبر ـ ١٩١٨ ژانویه سال ١۵در تاریخ  " The Evening Post"در روزنامه 
ـ ارگان جناح چپ حزب سوسياليست " The Class Struggle"  مجله ١٩١٧دسامبر سال 

  .آمریکا و همچنين بشکل جزوه عليحده چاپ و منتشر شد
 "     The Evening Post " در نيویورک انتشار می یافت١٨٠١ـــ روزنامه آمریکایی که از سال  .
 ۴٩ص ـ 

 
لنين منظورش قطعنامه درباره تجدید نظر در برنامه حزب است که کنفرانس هفتم . ای. ــ و٣٢

متن . سراسر روسيه تصویب کرده بود) بلشویک(حزب سوسيال دمکرات کارگری ) آوریل(
  ۴٩ص ـ . لنين نوشته بودقطعنامه را 

  
ــ کادت ها ـــ اعضای حزب مشروطه خواه دمکرات ــ حزب عمده بورژوازی ليبرالی ـ سلطنت ٣٣

 از نمایندگان بورژوازی، شخصيت ١٩٠۵حزب کادت ها در اکتبر سال . طلب در روسيه بودند
تها به حزب بعدها حزب کاد. های زمستوا از ميان مالکان و روشنفکران بورژوازی تشکيل شد

  .بورژوازی امپریاليستی مبدل گردید
     کادتها در سالهای جنگ اول جهانی از سياست خارجی اشغالگرانه دولت تزاری مجدانه 

 برای نجات نظام ١٩١٧پشتيبانی ميکردند و در دوران انقالب بورژوا ـ دمکراتيک فوریه سال 
وازی وضع مسلطی داشتند کادتها که در دولت موقت بورژ. سلطنتی کوشش می کردند

کادتها پس از پيروزی انقالب . سياست ضدملی و ضدانقالبی را تعقيب می کردند
سوسياليستی اکتبر بعنوان دشمن آشتی ناپذیر حکومت شوروی اقدام ميکردند و در همه 

ص ـ . اقدامات مسلحانه ضدانقالبی و یورشهای مداخله گران مسلح خارجی شرکت داشتند
۵٣  
  
 از طرف کميته ١٩١٧ه مشاوره دمکراتيک سراسر روسيه در ماه سپتامبر سال ــ جلس٣۴

اجرائيه مرکزی منشویکی ـ اس اری شوراها برای حل مسئله حکومت در پتروگراد تشکيل 
هدف واقعی جلسه مشاوره که بانيان آن در برابر خود قرار داده بودند، انحراف توجه توده . شد

.  نفر حضور داشتند١۵٠٠در جلسه مشاوره بيش از . عتالء بودهای مردم از انقالب در حال ا
ليدرهای منشویکها و اس ارها تمام اقدامات را بعمل آوردند تا هيئت نمایندگی شوراهای 
کارگران و دهقانان را در آن تضعيف نمایند و تعداد نمایندگان سازمانهای مختلف خرده بورژوازی 

. ن راه اکثریت را در جلسه مشاوره برای خود تامين کنندو بورژوازی را افزایش دهند و از ای
) شورای موقت جمهوری(جلسه مشاوره دمکراتيک قراری درباره تشکيل پارلمان مقدماتی 

و این تالشی بود تا چنين جلوه داده شود که در روسيه نظام پارلمانی برپا شده . صادر کرد
قدماتی می بایست فقط ارگان مشورتی در ولی بنابه تصویبنامه دولت موقت، پارلمان م. است

  .جنب دولت باشد
     لنين با قاطعيت تمام طلب ميکرد که بلشویکها از پارلمان مقدماتی خارج شوند و ضرورت 

کميته مرکزی حزب . تمرکز همه نيروها را برای تدارک مقدماتی قيام خاطرنشان می ساخت
 قراری درباره خروج بلشویکها از پارلمان پيشنهاد لنين را مورد بحث و بررسی قرار داد و

اکتبر که روز گشایش پارلمانی مقدماتی بود، بلشویکها ) ٢٠(روز هفتم . مقدماتی صادر کرد
  ۵۵ص ـ . پس از اعالم بيانيه ای جلسه آنرا ترک گفتند



 

  
 ١٩١٧ــ منظور قيام کورنيلف ـــ شورش ضدانقالبی بورژوازی و مالکان در ماه اوت سال ٣۵

توطئه . کورنيلف ـــ ژنرال تزاری، سرفرماندهی ارتش در راس این شورش قرار داشت. است
گران هدفشان تصرف پتروگراد، تارومار کردن حزب بلشویک، انحالل شوراها و استقرار 

 ٢۵شورش در تاریخ . دیکتاتوری نظامی در کشور و تدارک مقدمات احيای نظام سلطنتی بود
  .دآغاز ش) هفتم سپتامبر(اوت 

     بدعوت کميته مرکزی حزب بلشویک، کارگران پتروگراد و سربازان و ناویان انقالبی برای 
از کارگران پایتخت با سرعت گروههای گارد سرخ تشکيل می . مبارزه با شورشيان بپاخاستند

از پيشروی سپاهيان کورنيلف جلوگيری . در جاهایی هم کميته های انقالبی تشکيل شد. شد
دولت . و تحت تاثير تبليغات بلشویکی پروسه از هم پاشيدگی ميان آنها آغاز گردیدبعمل آمد 

موقت تحت فشار توده ها ناگزیر دستور بازداشت کورنيلف و همدستان او را صادر کرد تا بعلت 
  .شورش تسليم دادگاه شوند

  ۵٧ ص ـ 
  
نده روس، نوکر سرف که گوگول ـــ نویس. و. اثر ن" ارواح مرده"ــ پتروشکاـــ پرسوناژ از ٣۶

هنگام خواندن کتاب کلمات را هجی ميکرد و در معنی آنها تعمق نمی ورزید و تمام توجهش به 
  ۵٨ص ـ . هجی کردن کلمات معطوف بود

  
ــ صحبت درباره شورش مسلحانه ضدانقالبی سپاه نظامی چکسلواکها است که قبل از ٣٧

گی چکها و اسلواکها در روسيه تشکيل شده پيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر از اسيران جن
. این شورش توسط امپریاليستهای آنتانت با شرکت مجدانه منشویکها و اس ارها برپا شد. بود

در تماس نزدیک با افراد گارد سفيد و کوالکها بخش قابل ) ضد انقالبی ـ مترجم(چکهای سفيد 
همه جا حکومت بورژوازی را دوباره برقرار مالحظه اورال و پاولژیه و سيبری را اشغال کردند و در 

در بخشهای تحت اشغال چکهای سفيد دولتهای گارد سفيد با شرکت منشویکها و . نمودند
سيبری، در سامارا ـــ کميته اعضای مجلس مؤسسان و غيره " دولت"در اومسک ـــ : اس ارها

  .و غيره تشکيل شد
 چکهای ١٩١٩و در اواخر سال . خ آزاد شد توسط ارتش سر١٩١٨     پاولژیه در پائيز سال 
  ۵٨ص ـ . سفيد بکلی تارومار گشتند

  
رجوع شود به . (است" وظایف کنونی حکومت شوروی"لنين منظورش مقاله خود ـ . ای. ــ و٣٨

  ۶٠ص ـ ). جلد هشتم همين مجموعه آثار منتخب
  
سالتيکف ـ . یه.  اثر مـــ" حضرات گولووليوف ها"ــ ایودوشکا گولووليوف ـــ پرسوناژی از ٣٩

پچدرین که انحطاط معنوی و روحی طبقه مالک خاوندی، طفيليگری و ددمنشی و سالوسی و 
  ۶١ص ـ . تزویر بی حدوحصر و خيانت آنرا در سيمای قهرمان اثر خود ترسيم کرده است

  
ای ــ ليبردانها ـــ عنوانی است که بر سبيل استهزاء به ليبر و دان ــ دو تن از ليدره۴٠

. اطالق می شد" ليبردان"بدنی زیر عنوان . منشویکها و طرفداران آنها پس از مقاله فکاهی د
  ۶٢ص ـ 

  
ه ـــ گروه منشویکها که از نخستين روزهای انقالب سوسياليستی اکتبر ب" آکتيویستها"ــ ۴١

منشویکها  . شيوه های مبارزه مسلحانه عليه حکومت شوروی و حزب بلشویکها متوسل شدند
 چکهای آکتيویستها در سازمان های مختلف توطئه گر ضدانقالبی وارد ميشدند و در شورش

ص ـ . سفيد مجدانه شرکت داشتند، با سپاهيان مداخله گران مسلح خارجی متحد ميشدند
۶٢  
  
ببل در کنگره حزب سوسيال .  آ١٩١٠ سپتامبر سال ٢٠لنين منظورش سخنرانی . ای. ــ و۴٢

  ۶٣ص ـ . دبورگ استدمکرات آلمان در ماگ



 

  
ـــ روزنامه یوميه، ارگان بورس بازان بزرگ ") Frankfurter Zeitung" (" روزنامه فرانکفورت"ــ ۴٣

  . در فرانکفورت کنار ماین چاپ و منتشر می شد١٩۴٣ تا سال ١٨۵۶آلمانی که از سال 
  ۶۴ ص ـ 

  
زب سوسيال دمکرات آلمان ـــ روزنامه یوميه، ارگان مرکزی ح") به پيش "  ("Vorwärts"ــ ۴۴

  ۶۴ص ـ .  در برلن چاپ و منتشر می شد١٩٣٣ تا ١٨٩١که از سال 
  
"  روزنامه ٢٩٠که در شماره " دیکتاتوری یا دمکراسی"ــ منظور سرمقاله ای زیر عنوان ۴۵

Vorwärts " ۶۴ص ـ .  درج شده بود١٩١٨ اکتبر سال ٢١مورخه  
 
پلخانف در کنگره دوم حزب سوسيال دمکرات . و. لنين منظورش سخنرانی گ. ای. ــ و۴۶

 ١٩٠٣سال )  اوت١٢( ژوئيه ٣٠کارگری روسيه به هنگام بررسی مسئله برنامه حزب در تاریخ 
  . است
  ۶۶ص ـ 

  
ــ منظور کنفرانس تسيمروالد یا نخستين کنفرانس بين المللی سوسياليستی است که در ۴٧

  . جریان داشت١٩١۵ سپتامبر سال ٨ ـ ۵روزهای 
را تصویب کرد که " خطاب به پرولتاریای اروپا"   این کنفرانس بيانيه تنظيمی کميسيون ـــ پيام   

در آن در سایه پافشاری لنين و سوسيال ـ دمکراتهای چپ توفيق حاصل شد که یک سلسله 
عالوه بر این، کنفرانس بيانيه مشترک . احکام اساسی مارکسيسم انقالبی در بيانيه قيد شود

ی نمایندگی آلمان و فرانسه، قطعنامه ای حاکی از سمپاتی و دلسوزی نسبت به هيئت ها
  ۶٧ص ـ . قربانيان جنگ و مبارزانی که بعلت فعاليت سياسی تحت پيگرد بودند تصویب کرد

  
لنين در کنفرانس بين المللی سوسياليستی . ای. ــ گروه چپ تسيمروالد بنابه ابتکار و۴٨

 تشکيل شد و هشت نماینده ـــ نمایندگانی از کميته ١٩١۵سال تسيمروالد در ماه سپتامبر 
مرکزی حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه و از سوسيال دمکرات های چپ سوئد، نروژ، 
سوئيس، آلمان، اپوزیسيون سوسيال دمکراسی لهستان و سوسيال دمکراسی منطقه لتونی 

راس آن بود، عليه اکثریت سنتریست لنين در . ای. گروه چپ تسيمروالد که و. را متحد ساخت
. یه. لنين، گ. ای. این گروه ارگان رهبری ـــ دبيرخانه را مرکب از و. کنفرانس مبارزه می کرد

" Vorbote" گروه چپ تسيمروالد ارگان مطبوعاتی خود مجله . رادک انتخاب کرد. زینویف وک
بلشویکها .  از لنين چاپ شدرا بزبان آلمانی منتشر می ساخت که در آن مقاالتی") مبشر("

  ۶٩ص ـ . نيروی عمده گروه چپ تسيمروالد بودند
  
مارکس . اثر ک" جنگ داخلی در فرانسه"انگلس برای . که ف" پيشگفتاری"ــ رجوع شود به ۴٩

  ٧١ص ـ . نوشته است
  
  ٧١ص ـ . مارکس. اثر ک" جنگ داخلی در فرانسه"ــ رجوع شود به ۵٠
  
تولستوی ـ نویسنده روس که . ن. وان آموزش اخالقی ـ فلسفی لــ تولستویست ها ـــ پير۵١

  ٧٢ص ـ . اندیشه عدم مقاومت قهری در برابر شر و تعدی یکی از عناصر عمده آن آموزش بود
  
. ــ لونگيستها ـــ طرفداران اقليت حزب سوسياليست فرانسه برهبری ژان لونگه بودند۵٢

 سياست سازشکارانه نسبت به ١٩١٨ـ ١٩١۴ لونگيستها در دوران جنگ اول جهانی سالهای
سوسيال شوینيستها تعقيب می کردند و مبارزه انقالبی را مردود می شمردند و در جنگ 

لونگيستها پس از پيروزی انقالب . را اتخاذ کرده بودند" دفاع از ميهن"امپریاليستی موضع 
 اعالم داشتند، ولی در عمل سوسياليستی اکتبر در گفتار خود را طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا



 

 لونگيستها به اتفاق رفرميستهای آشکار ١٩٢٠در ماه دسامبر سال . کماکان مخالف آن بودند
  ٧۴ص ـ . از حزب جدا شدند و به انترناسيونال به اصطالح دو و نيم پيوستند

  
  ٢٧ــ اس رهای چپ ـــ رجوع شود به توضيح شماره ۵٣
  
 به مناسبت طرح مسئله ١٩١٨ضدحزبی که در اوائل سال ـــ گروه " کمونيستهای چپ"ــ ۵۴

زیر پوشش " کمونيستهای چپ"گروه . بوجود آمد) صلح برست(انعقاد قرارداد صلح با آلمان 
عبارت پردازی های چپگرانه درباره جنگ انقالبی از سياست ماجراجویانه کشاندن جمهوری 

 امپریاليستی، دفاع می کرد و با این نوبنياد شوروی که هنوز ارتشی نداشت به جنگ با آلمان
  . ترتيب حکومت شوروی را با خطر نابودی مواجه می ساخت

و انظباط در ) مدیریت فردی(همچنين مخالف مسئوليت فردی رؤسا " کمونيستهای چپ     "
حزب تحت رهبری لنين با . کار و مخالف استفاده از کارشناسان بورژوازی در صنایع بودند

  ٧۶ص ـ . مقاومت ورزید" کمونيستهای چپ"ابر سياست قاطعيت در بر
  
. ــ اسپارتاکيست ها ـــ اعضای سازمان انقالبی سوسيال دمکرات های چپ آلمان بودند۵۵

ليبکنخت و روزا . در اوایل جنگ اول جهانی امپریاليستی توسط ک" اسپارتاکيست"گروه 
ات انقالبی ميان توده ها می اسپارتاکيستها به تبليغ. لوکزامبورگ و دیگران تشکيل شد

پرداختند و تظاهرات گسترده برضد جنگ برپا ميساختند و اعتصابها را رهبری ميکردند و ماهيت 
امپریاليستی جنگ جهانی و خيانت ليدرهای اپورتونيست سوسيال دمکراسی را افشاء می 

در ماه . داما اسپارتاکيست ها در مسائل تئوری و سياسی اشتباهات جدی داشتن. نمودند
 اسپارتاکيستها با حفظ استقالل سازمانی خود به حزب مستقل سنتریستی ١٩١٧آوریل سال 

" اتحاد اسپارتاک" در جریان انقالب آلمان در ١٩١٨در نوامبر سال . سوسيال دمکرات پيوستند
قطع " مستقل ها" برنامه خود را منتشر ساختند و با ١٩١٨ دسامبر سال ١۴متشکل شدند و 

 برپا ١٩١٩ و اول ژانویه سال ١٩١٨در کنگره مؤسسان که سی ام دسامبر سال .  کردندرابطه
   ٧٩ص ـ . بود حزب کمونيست آلمان را تشکيل دادند

 
" نيروهای محرک و چشم اندازهای انقالب روس"ــ منظور مقاله کائوتسکی زیر عنوان ۵۶

. ای. نظر و با پيشگفتار و  بشکل جزوه عليحده تحت ١٩٠۶این مقاله در دسامبر سال . است
  ٨۴ص ـ . لنين بزبان روسی منتشر گردید

  
  ٨۵ص ـ ". بورژوازی و ضدانقالب"مارکس زیر عنوان . ــ رجوع شود بمقاله ک۵٧
  
ــ پس از قتل مفسده جویانه ميرباخ  ـ سفير آلمان بدست اس ارهای چپ و شورش آنها در ۵٨

کمونيست " و " مونيست ها ـ نارودنيک هاک"، دو حزب جدید ١٩١٨ ژوئيه سال ٧ـ ۶روزهای 
  ). ٢٧رجوع شود به توضيح شماره . (از حزب اس ارهای چپ جدا شدند" های انقالبی

با تقبيح فعاليت ضدشوروی اس ارهای چپ در کنفرانس " کمونيست ها ـ نارودنيک ها     "
ط مشی حزب خ" نارودنيکها ـ کمونيستها. " حزب خود را تشکيل دادند١٩١٨سپتامبر سال 

 کنگره ١٩١٨ششم نوامبر سال . بلشویکها در جهت اتحاد با دهقانان ميانه حال را تایيد کردند
) بلشویک(فوق العاده حزب به اتفاق آراء درباره انحالل آن و ادغامش در حزب کمونيست 

  .روسيه تصميم گرفت
 ـ ٢۵که در روزهای " تروداوليا "در کنگره گروه طرفداران روزنامه " حزب کمونيسم انقالبی     (
حزب کمونيسم . " در مسکو برپا بود، شکل سازمانی بخود گرفت١٩١٨ سپتامبر سال ٣٠

کنگره ششم این حزب که در ماه .  وجود داشت١٩٢٠بعنوان گروه کوچک تا سال " انقالبی
در . روسيه ملحق شود) بلشویک( برپا بود، تصميم گرفت به حزب کمونيست ١٩٢٠سپتامبر 

روسيه به سازمانهای حزبی ) بلشویک( کميته مرکزی حزب کمونيست ١٩٢٠ اکتبر سال ماه
را به عضویت حزب کمونيست " کمونيستهای انقالبی"اجازه داد اعضای حزب سابق 

  ٨۵ص ـ . روسيه بپذیرند) بلشویک(
  



 

  ٩١ص ـ . کوگلمان. مارکس به ل.  ک١٨٧١ آوریل سال ١٢ــ رجوع شود به نامه ۵٩
  
کار عملی کميته های .  تشکيل شدند١٩١٨ه های تهيدستان در ژوئن سال ــ کميت۶٠

این کميته ها در واقع تکيه گاهها و . تهيدستان تمام جوانب کار در روستا را در بر گرفت
ارگانهای دیکتاتوری پرولتاریا در روستا بودند؛ تشکيل آنها در حکم گسترش بيشتر انقالب 

  .سوسياليستی در روستا بود
 کميته های تهيدستان در امر سرکوب ضدانقالب کوالکی و در تخریب قدرت اقتصادی کوالک     

این کميته ها در انجام . ها از راه مصادره بخشی از دارائی آنها نقش برجسته ایفاء کردند
پروسه امحاء زمينداری مالکی، در تامين خوابار مراکز گرسنه کارگری و ارتش سرخ خدمت 

  .دبزرگ انجام دادن
     فعاليت کميته های تهيدستان، برای تقویت پایه های اتحاد طبقه کارگر و دهقانان، برای 

  .جلب دهقانان ميانه حال بسوی حکومت شوروی اهميت فراوان داشت
 کميته های تهيدستان که وظایف محوله را انجام داده بودند، در ١٩١٨     در پایان سال 

  ٩۴ص ـ . شوراهای محلی ادغام شدند
  
شورش ضدانقالبی کوالکها در استانهای مرکزی کشور، در " بحران ژوئيه"ــ منظور لنين از ۶١

 است که توسط منشویکها و اس ارها با ١٩١٨پاولژیه، در اورال و در سيبری در تابستان سال 
  ٩۴ص ـ . پشتيبانی مداخله گران مسلح بيگانه سازمان داده شده بود

  
 در جنبش سوسياليستی فرانسه به رهبری لویی اوگوست بالنکی ــ بالنکيسم ـــ جریانی۶٢

بالنکيستها . بودـ انقالبی مبرز و نماینده معروف کمونيسم تخيلی فرانسه ) ١٨٨١ ـ ١٨٠۵(
ضمن جایگزین ساختن اقدامات مخفيانه مشتی توطئه گر بجای فعاليت حزب انقالبی وضع 

ر نمی گرفتند و به ارتباط با توده ها وقعی مشخصی را که برای پيروزی قيام الزم است در نظ
  .نمی گذاشتند

بشریت نه از راه مبارزه "     بالنکيستها مبارزه طبقاتی را نفی می کردند و انتظار داشتند که 
طبقاتی پرولتاریا بلکه از راه توطئه اقليت کوچک روشنفکران از شر بردگی مزدوری نجات 

  ٩۵ص ـ ). ٧۶، ص ـ ١٣، جلد ۵پ مجموعه آثار چا. لنين. ای. و"(یابد
  
 وزیر زراعت در دولت ماسلف ــ. ل. ســ منظور الیحه قانونی اس ارها است که توسط ۶٣

در این الیحه ایجاد ذخيره . موقت چند روز قبل از انقالب سوسياليستی اکتبر تسليم شد
 موقوفه استيجاری ویژه جنب کميته های ارضی پيش بينی شده بود که زمين های دولتی و

مالکان فقط آن زمينهایی را که سابقًا . مالکيت اربابی حفظ می گردید. دیرها را شامل ميشد
اجاره می دادند به ذخيره موقت استيجاری می دادند و ضمنًا وجه االجاره پرداختی دهقانان 

  .می بایست به مالکان تحویل شود" زمين های مورد اجاره"بابت 
 های ارضی توسط دولت موقت در پاسخ قيامهای دهقانان و تصرف      بازداشت اعضای کميته

  ٩٧ص ـ . زمينهای اربابی توسط آنان، صورت ميگرفت
  
 از اراضی خالصه به ١٧٩٧ــ زمينهای تيول ـــ زمينهایی که بنابه فرمان تزار پاول اول در سال ۶۴

ص ـ . ندان تزار در آمدانضمام دهقانانی که این زمينها راکشت ميکردند، به مالکيت اعضای خا
٩٨  
  
 رهنمود محلی دهقانی و ٢۴٢است که براساس " رهنمود دهقانی درباره زمين"ــ منظور ۶۵

 اکتبر ٢۶مصوب کنگره دوم شوراهای سراسر روسيه در تاریخ " منشور زمين"بخش ترکيبی در 
رد و زمينها را این منشور زمينداری اربابی را از بين ب.  تنظيم شده بود١٩١٧سال )  نوامبر٨(

  ٩٩ص ـ . بدهقانان واگذار کرد
  
ژانویه ) ٣١ (١٨است که " قانون اصلی درباره سوسياليزاسيون زمين"ـــ لنين منظورش ۶۶

  ١٠٠ص ـ .  در کنگره سوم شوراهای سراسر روسيه از تصویب گذشت١٩١٨سال 



 

  
قالب سالهای برنامه ارضی سوسيال دمکراسی در نخستين ان"لنين . ای. ــ منظور اثر و۶٧

  ١٠١ص ـ . است"  روس١٩٠٧ ــ ١٩٠۵
  
: را برای نشان دادن سه حزب خرده بورژوایی نارودنيکی" نارودنيکها"لنين اصطالح . ای. ــ و۶٨

. بکار ميبرد" سوسياليستهای ملی"و ) اس ارها" (سوسياليست رولوسيونرها"، "ترودویک ها"
  ١٠۴ص ـ 

  
  ١٠۶ص ـ . بخش دوم" ی اضافه ارزشتئور"مارکس . ــ رجوع شود به اثر ک۶٩
  
.) مالکيت مشاع ــ م(ــ ابشينی ها ـــ دهقانانی که سهم ارضی شان تحت مالکيت ابشين ٧٠
  .بود

     دهقانان خرده پا ــ برخالف ابشينيها قطعه زمين های خود را داشتند و شخصًا مالک آنها 
  ١٠۶ص ـ . بودند

  
. چخوف ـــ نویسنده روس است. پ.  بهمين نام ـــ اثر آــ آدم توی غالف ـــ قهرمان داستانی٧١

. منظور از این اصطالح آدم عامی محدودالفکری است که از هرگونه نوآوری و ابتکار می ترسد
  ١١١ص ـ 

  
  . در آلمان است١٩١٨ــ منظور انقالب نوامبر سال ٧٢

. ز انقالب شد ناویان ناوگان نظامی در کيل موجب آغا١٩١٨     قيام سوم نوامبر سال 
انقالب پس از فراگرفتن سراسر . شهرهای ساحلی یکی بعد از دیگری به قيام می پيوستند

نهم . شمال آلمان، طی مدت کوتاهی تا بخشهای مرکزی و جنوبی کشور گسترش یافت
در نتيجه . نوامبر اعتصاب همگانی در برلن آغاز شد و با سرعت به قيام مسلحانه مبدل گردید

دولت موقت . ظام پادشاهی ویلهلم دوم واژگون شد و خود او از سلطنت خلع گردیدقيام ملی ن
. ف(که دهم نوامبر در پلنوم شورای برلن تشکيل شد، مرکب از سوسيال دمکراتهای راستگرا 

، بود )هاآزه و دیگران. ه" (مستقل"و سوسيال دمکراتهای ) الندسبرگ. شيدمان، او. ابرت، ف
برنامه دولت از حدود اصالحات اجتماعی در چارچوب نظام . ت کنار رفتندکه بعدها از هيئت دول

 ٢١ ـ ١۶در نخستين کنگره شوراهای سراسر آلمان که روزهای . بورژوایی خارج نمی شد
 در برلن برپا بود، ليدرهای سوسيال دمکراتهای راستگرا موفق شدند ١٩١٨دسامبر سال 

ی و اجرایی به دولت و انجام انتخابات مجلس قطعنامه ای درباره تفویض قدرت قانونگذار
  .در واقع این عمل بمعنای از بين بردن شوراها بود. مؤسسان را از تصویب بگذرانند

     بورژوازی آلمان بمنظور بی سرپرست گذاشتن حزب کمونيست و تارومار ساختن 
وقعش هنوز پيشاهنگ طبقه کارگر تصميم گرفت طبقه کارگر را به قيام مسلحانه ای که م

مستقل "رهبری قيام که ششم ژانویه در برلن آغاز شد، بدست . نرسيده بود، تحریک نماید
افتاد که از همان ابتداء تعرض سریع و قاطع بدشمن را سازمان ندادند و سپس بطور " ها

نوسکه ـــ وزیر جنگ و . گروههای ضدانقالبی به رهبری گ. خائنانه به مذاکره با دولت پرداختند
 ١٠. وسيال دمکرات راستگرا با بی رحمی فوق العاده قيام پرولتاریای برلن را سرکوب کردندس

لوکزامبورگ را بازداشت . ليبکنخت و ر. ژانویه باندهای مسلح رهبران طبقه کارگر آلمان ـــ ک
  ١١٣ص ـ . کردند و بنحوی فجيع کشتند

  
اسيوناليستهای بورژوازی در اوکرائين و ـ رادا ـ نام ارگانهای مرکزی سازمانهای ضدانقالبی ن-٧٣

  .ت.  ه١٩١٩ ـ ١٩١٧بلوروسی طی سالهای 
  
  
  



 

ــ بوروی بين المللی سوسياليستی ـــ ارگان دائمی اجرایی و اطالعاتی انترناسيونال دوم ٧۴
  ١١۴ص ـ .  به فعاليت خود پایان داد١٩١۴ تشکيل شد و در سال ١٩٠٠که در سال 

  
  ١٢٠ص ـ . ببل. انگلس به آ.  ف١٨٧۵ مارس ٢٨ ـ ١٨ــ رجوع شود به نامه ٧۵
  
که چاپ . است" دمکراسی و احزاب سياسی"نظرات اوستروگورسکی، در کتاب : ــ منظور ٧۶

این کتاب شامل مطالب واقعی زیادی از .  در پاریس از چاپ خارج شد١٩٠٣اول آن در سال 
نه بودن دمکراسی بورژوازی را تاریخ انگلستان و ایاالت متحده آمریکاست که جعلی و سالوسا

   ١٢١ص ـ . برمالء ميسازد
  
  
 

 

 
 


