
 انقالب پرولترى و کائوتسکى مرتد

 پيشگفتار

 
که چندى پيش در وين منتشر شد " ديکتاتورى پرولتاريا"بنام  Kautsky رساله کائوتسکى

بارزترين نمونه آن ورشکست مطلق و بسيار  (Wien, 1918, Ignaz Brand ٦٣صفحه (
انترناسيونال دوم است، که تمام سوسياليستھاى شرافتمند ھمه کشورھا مدتھاست  ننگين

مسأله انقالب پرولترى اکنون از لحاظ عملى در دستور روز يک . درباره آن سخن ميگويند
ھاى مرتدانه کائوتسکى و  جويى بدين سبب تحليل سفسطه. سلسله از کشورھا قرار ميگيرد

  .سم امرى است ضرورىدست کشيدن کامل وى از مارکسي

ولى در آغاز بايد خاطرنشان ساخت که نويسنده اين سطور از ھمان آغاز جنگ بکّرات 
يک سلسله از مقاالت سالھاى . گسست کائوتسکى را از مارکسيسم متذکر گرديده است

منتشره در خارجه به اين " کمونيست"و " سوسيال دمکرات"مندرجه در  ١٩١٦تا  ١٩١٤
. اين مقاالت در مجموعه نشريه شوراى پتروگراد به قلم گ. ده شده بودمطلب اختصاص دا

) صفحه ٥٥٠( ١٩١٨، پتروگراد، سال "برخالف جريان"لنين تحت عنوان . زينوويف و ن
در ژنو منتشر شد و ھمان زمان به  ١٩١٥اى که در سال  من در رساله. گردآورى شده است

  :چنين نوشته بودم" کائوتسکيسم"اره زبانھاى آلمانى و فرانسه ترجمه گرديد، درب

اى است از العاده تيپيک برجسته کائوتسکى بزرگترين اتوريته انترناسيونال دوم، نمونه فوق»
اين که چگونه تصديق لفظى مارکسيسم در عمل کار را به آنجا کشانده است که مارکسيسم را

غير " طبقاتى"رالى که مبارزه ليب-يعنى آموزش بورژوا" (برنتانيسم"يا به " استروويسم"به 
اين آموزش با وضوح خاصى به توسط استرووه نويسنده . انقالبى پرولتاريا را تصديق دارد

ما اين موضوع را در نمونه . تبديل گردد) روس و برنتانو اقتصاددان آلمانى بيان شده است
روح زنده انقالبىھاى آشکار، مارکسيسم را از  به کمک سفسطه. پلخانف ھم مشاھده مينماييم

طرق انقالبى مبارزه، تبليغ  بجز را در مارکسيسم تصديق ميکنند ھمه چيز آن تھى ميسازند،
مسلکى انديشه  کائوتسکى از روى بى. ھا در اين جھت بخصوص و تدارک آن و تربيت توده

اصلى سوسيال شووينيسم يعنى تصديق دفاع از ميھن در جنگ کنونى را با گذشت ديپلماتيک
ظاھرى نسبت به چپھا، که به صورت امتناع از رأى به اعتبارات و اپوزيسيون لفظى خود و

يک کتاب کامل  ١٩٠٩کائوتسکى، که در سال ". آشتى ميدھد"و غيره انجام گرفته است، 
درباره نزديک شدن عصر انقالبھا و رابطه جنگ با انقالب نوشته بود، کائوتسکى، که در 

درباره استفاده انقالبى از جنگ آينده امضاء کرده بود، اکنون به  بيانيه بال را ١٩١٢سال 
انحاء مختلف سوسيال شووينيسم را تبرئه ميکند و آن را ميآرايد و مانند پلخانف به 

اى را درباره انقالب و ھر گامى را بسوى مبارزه مستقيما  بورژوازى ميپيوندد تا ھر انديشه
  .انقالبى، مورد استھزاء قرار دھد



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

کائوتسکيسم پديده تصادفى نبوده، بلکه محصول اجتماعى تضادھاى . عملى سازد
از وفادارى لفظى نسبت به مارکسيسم و تبعيت عملى از اى  انترناسيونال دوم است که آميزه

، صفحه ١٩١٥، ژنو، "سوسياليسم و جنگ"  لنين؛. زينوويف و ن. گ(» .اپورتونيسم است
  .(١٤و  ١٣

١٩١٦که در سال  [٢٦٩]دارى امپرياليسم بمثابه مرحله نوين سرمايه"من در کتاب . و اما بعد
کذب تئوريک تمام ) در پتروگراد منتشر شد ١٩١٧در سال (به رشته تحرير در آمد 

من تعريف . ام استدالالت کائوتسکى را درباره امپرياليسم مفّصالً مورد تحليل قرار داده
دارى صنعتِى داراى سرمايهامپرياليسم محصول : "کائوتسکى را درباره امپرياليسم نقل کردم

دار صنعتى به  امپرياليسم عبارت است از تمايل ھر يک از ُدَول سرمايه. تکامل عالى است
ھر چه بيشتر، يا تابع نمودن آنھا) تکيه روى کلمه از کائوتسکى است) زراعتى الحاق مناطق

نادرستى مطلق من ". بخود، بدون توجه به اين که چه ملتھايى در اين مناطق سکونت دارند
ترين تضادھاى امپرياليسم و سپس با آشتى با پوشى عميق آن با پرده" دمسازى"اين تعريف و 

امپرياليسم آن : "و خود امپرياليسم را چنين تعريف نمودم. اپورتونيسم را ثابت نمودم
دارى است که در آن انحصارھا و سرمايه مالى سيادت بدست  اى از تکامل سرمايه مرحله
اى کسب نموده، تقسيم جھان از طرف تراستھاى  العاده ه، صدور سرمايه اھميت فوقآورد
المللى آغاز گرديده و تقسيم تمام اراضى جھان از طرف بزرگترين کشورھاى  بين

من نشان دادم که انتقاد کائوتسکى از امپرياليسم حتى از ". دارى بپايان رسيده است سرمايه
  .تر است ايى ھم پايينانتقاد بورژوايى و خرده بورژو

اکتبر  ٢٥(يعنى قبل از انقالب پرولترى در روسيه  ١٩١٧سرانجام در اوت و سپتامبر سال 
دولت و انقالب، آموزش مارکسيسم درباره دولت و وظايف " من رساله) ١٩١٧نوامبر سال  ٧ -

فصل  در پتروگراد منتشر گرديد و در ١٩١٨را نگاشتم که در آغاز سال  "ر انقالبپرولتاريا د

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

در عين قبول انقالب در گفتار، در کردار از آن دست کشيده "اپورتونيسم دمساز نموده و 
  ."است

اشتباه اساسى تئوريک کائوتسکى در رساله وى راجع به ديکتاتورى پرولتاريا در واقع ھمان
" دولت و انقالب"در رساله  تحريفات اپورتونيستى آموزش مارکس درباره دولت است که

  .من مفصال افشاء گرديده است

بلشويکھا قدرت  مدتھا قبل از آنکه اين تذکرات قبلى ضرورى بود، زيرا ثابت ميکند که من
دولتى را متصرف شوند و بخاطر اين امر از طرف کائوتسکى تقبيح شوند، کائوتسکى را 

  .ام آشکارا به ارتداد متھم نموده



چگونه کائوتسکى مارکس را به يک ليبرال متعارف تبديل کرده 
 است

 
اش، مسأله مضمون اساسى انقالب پرولترى  مسأله اصلى مورد بحث کائوتسکى در رساله

براى کليه اى است داراى بزرگترين اھميت  اين مسأله. يعنى ديکتاتورى پرولتارياست
کشورھا، بويژه براى کشورھاى پيشرو، بويژه براى کشورھاى متحارب و بويژه در حال 

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

يعنى" (تناقض دو خط مشى سوسياليستى"د که کائوتسکى مسأله را به اين نحو مطرح ميساز
 دمکراتيک اسلوب: تناقض دو اسلوب از بيخ و بن متفاوت است) "بلشويکھا و غير بلشويکھا

  .(٣ص ) "ديکتاتورى و اسلوب

آرھا  ضمنا متذکر ميشويم که وقتى کائوتسکى غير بلشويکھاى روسيه يعنى منشويکھا و اس
که آنھا  آن جاى واقعى آنھا يعنى کلمه است، نه عنوان ھمانرا سوسياليست مينامد، ِمالکش 

اين است نمونه درک شگرف . در مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازى اشغال مينمايند
  .تر مفصل صحبت خواھيم کرد ولى در اين باره پايين! مارکسيسم و انطباق درخشان آن

" تناقض اساسى"ئوتسکى درباره اکنون بايد نکته عمده را بررسى نمود و آن کشف عظيم کا
تمام ماھيت . ُکنِه مطلب در اينجاست. است" اسلوب دمکراتيک و اسلوب ديکتاتورى"بين 

فکرى دھشتناک تئوريک و  و اين آنچنان آشفته. مستتر است رساله کائوتسکى در اين نکته
ين رشته آنچنان دست کشيدن کاملى از مارکسيسم است که بايد اذعان نمود کائوتسکى در ا

  .بسى بر برنشتين سبقت ُجسته است

اى است مربوط به روش دولت پرولترى نسبت به دولت  مسأله ديکتاتورى پرولتاريا مسأله
بنظر ميرسيد که اين . بورژوايى، روش دمکراسى پرولترى نسبت به دمکراسى بورژوايى

ر مکّرر کتب اى که تکرا ولى کائوتسکى نظير معلم مدرسه! مطلب مثل روز روشن باشد
درس تاريخ مغزش را منجمد کرده باشد، با سماجت به قرن بيستم پشت کرده بسوى قرن 

آور ضمن يک سلسله  العاده مالل ھجدھم روى مينمايد و براى صدمين بار به طرزى فوق
مواد گوناگون مطالب کھنه را درباره روش دمکراسى بورژوايى نسبت به حکومت مطلقه و

  !يى ميَجَود و نشخوار ميکندنظامات قرون وسطا

  !در واقع گويى در حال خواب مشغول نشخوار است

تالش . آخر اين معنايش آن است که انسان به ھيچ وجه نفھمد سر و ته مطلب کجاست
نفرت نسبت "کائوتسکى براى اينکه قضيه را چنين وانمود سازد که گويا افرادى ھستند که 

به کمک چنين . نند و غيره فقط موجب تبّسم ميگرددرا موعظه ميک) ١١ص " (به دمکراسى



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

و ميکوشد از دمکراسى  را، او از اين مفھوم طبقاتى دقيق حتى احتراز دارد بورژوايى
صفحه از ٢٠گوِى ما تقريبا يک سوم رساله خود يعنى  ياوه. سخن گويد" ماقبل سوسياليستى"

ھايى اختصاص داده است که براى بورژوازى بسى مطبوع است،  صفحه را به ياوه ٦٣
او روى مسأله انقالب پرولترى سايه . زيرا برابر است با آرايش دمکراسى بورژوايى

  .دميافکن

 ُکنهِ  اينکه. است" ديکتاتورى پرولتاريا"ولى با ھمه اين احوال عنوان رساله کائوتسکى 
کائوتسکى پس از . آموزش مارکس در ھمين مطلب است، موضوعى است بر ھمگان معلوم

ھايى که ربطى به مطلب ندارد، مجبور شده است سخنان مارکس را  سرايى يک سلسله ياوه
  .اريا نقل نمايددرباره ديکتاتورى پرولت

انجام داده است، يک کمدى واقعى  چگونه اين عمل را" مارکسيست"اين که کائوتسکِى 
  :گوش کنيد! است

آن نظريه متکى به يک کلمه از کارل : "رساله عينا چنين نوشته شده است ٢٠در صفحه 
اما در و ). اى که کائوتسکى آن را نفرت از دمکراسى مينامد ھمان نظريه". (مارکس است

" بموقع لفظ) "بلشويکھا(اين عبارت حتى به اين صورت تکرار شده است که  ٦٠صفحه 
ديکتاتورى پرولتاريا را، که مارکس در " (des Wörtchens !!درست ھمينطور نوشته شده(

  ."اى بکار برده است، بياد آوردند يکبار در نامه ١٨٧٥سال 

  :مارکس" لفظ"اينک آن 

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

  ."دولت اين دوران چيز ديگرى جز ديکتاتورى انقالبى پرولتاريا نميتواند باشد

و يا " کلمه"ام آموزش انقالبى وى، اوال اين بحث مشھور مارکس را که تلخيصى است از تم
نبايد. ناميدن معنايش استھزاء مارکسيسم و دست کشيدن کامل از آن است" لفظ"از آنھم بدتر 

فراموش کرد که کائوتسکى آثار مارکس را تقريبا از بَر ميداند و بطورى که از مجموع 
اى چندى وجود دارد که ھاى کائوتسکى برميآيد، در ميز تحرير او يا در مغز او کشوھ نوشته

ترين طرزى براى نقل قول کردن،  ترين و راحت ھاى مارکس به مرتب در آنھا تمام نوشته
ھا و که ھم مارکس و ھم انگلس، خواه در نامه نميتواند نداند کائوتسکى. بندى شده است تقسيم

پرولتاريا  از ديکتاتورى بارھا خواه در آثار چاپى خود، چه قبل و چه بويژه بعد از کمون
فقط بيان تاريخا " ديکتاتورى پرولتاريا"کائوتسکى نميتواند نداند که فرمول . اند سخن گفته
ماشين دولتى " در ھم شکستن"تر و ِعلماً دقيقتر آن وظيفه پرولتاريا در مورد  مشخص

و  ١٨٤٨بورژوازى است که ھم مارکس و ھم انگلس، با در نظر گرفتن تجربه انقالب سال 



راجع به  سال ٤٠در جريان  يعنى ١٨٩١تا  ١٨٥٢، از سال ١٨٧١ھم بيشتر انقالب از آن 
  .سخن ميگفتند) وظيفه(آن 

اين تحريف دھشتناک مارکسيسم را که بتوسط کائوتسکى، اين مالنقطى در مارکسيسم انجام 
گفته ھاى فلسفى پديده مزبور سخن  گرفته است، به چيز بايد تعبير نمود؟ اگر بخواھيم از پايه
جويى  و سفسطه eclecticism باشيم، آنوقت مطلب عبارت ميشود از جا زدن اکلکتيسيسم

اگر بخواھيم از نظر . و کائوتسکى ھم در اين عمل استاد بزرگى است. بعوض ديالکتيک
مطلب عبارت ميشود از چاکرى در آستان سياسى سخن گفته باشيم، آنگاه -پراتيک

کائوتسکى که از آغاز جنگ با سرعتى . اپورتونيستھا يعنى سرانجام در آستان بورژوازى
ھر چه بيشتر پيش رفته است، در امر مارکسيست بودن در گفتار، و چاکرى بورژوازى در 

  .کردار، به مرحله استادى رسيده است

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

متأسفانه مارکس غفلت کرد از اينکه با تفصيل بيشترى چگونگى تصور خود را "
زيرا اين گفته سراپا دروغ يکنفر مرتد است"... (درباره اين ديکتاتورى توضيح دھد
اند، ولى کائوتسکى اين  ترين توضيحات را داده مارکس و انگلس در اين باره مفصل

اللفظى  معناى تحت)... "مالنقطى در مارکسيسم عمداً آن را ناديده ميگيرد
ولى بديھى است که در عين حال معناى. ديکتاتورى عبارت است از محو دمکراسى

.که به ھيچ وجه قانونى نيست نيز ميباشداللفظى اين کلمه قدرت واحده يک فرد  تحت
اين قدرت واحده فرقش با استبداد اين است که مفھوم يک مؤسسه دولتى دائمى را 

  .نداشته، بلکه به مفھوم يک اقدام افراطى گذرنده است

که ديکتاتورى يک فرد نبوده، بلکه ديکتاتورى" ديکتاتورى پرولتاريا"لذا اصطالح 
اللفظى کلمه  ن است که منظور مارکس در اينجا معنى تحتيک طبقه است، مؤيّد آ
  .ديکتاتورى نبوده است

است که  حالتى نبوده بلکه بر سر شکل کشوردارى سخن مارکس در اينجا بر سر
اثبات اين . ھر جا پرولتاريا قدرت سياسى را به چنگ آورد بالضروره بايد پديد آيد

وده اين است که مارکس معتقد بوده که منظور مارکس در اينجا شکل کشوردارى نب
آميز و لذا از طريق  است که در انگلستان و آمريکا ممکن است از طريق صلح

  (٢٠. ص." (دمکراتيک انجام گيرد

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

 "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، حق مقدس ھر فردى است. بسيار خوب
کسى که . برخورد جدى و شرافتمندانه به مطلب را با برخورد ناشرافتمندانه فرق گذاشت

 تعريف خود را اين طرز برخورد به مطلب، قضيه را جدى بگيرد، ميبايستميخواست با 
کائوتسکى اين کار را . آنوقت مسأله واضح و صريح مطرح ميشد. بيان کند" کلمه"درباره 
  ."اللفظى ديکتاتورى عبارت است از محو دمکراسى معناى تحت: "او مينويسد. نميکند

واست از بيان تعريف براى مفھوم ديکتاتورى اگر کائوتسکى ميخ. اوال اين تعريف نيست
  طفره برود، 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
" ؟اى براى چه طبقه: "ولى مارکسيست ھرگز اين سؤال را فراموش نخواھد کرد که. است

که قيامھا يا حتى  -ھم اين را ميداند " موّرخ"و کائوتسکى  - مثال ھر کس ميداند 
 الفور ماھيت دولت باستان را بعنوان جوشھاى شديد بردگان در دوران باستان فى تک

 داران برده بين آيا اين ديکتاتورى، دمکراسى را در. آشکار ميساخت داران  ديکتاتورى برده
  .رد؟ ھمه ميدانند که نميکردآنان محو ميک و براى

 تُّرھات و خالف حقيقت عجيبى گفته است، زيرا مبارزه طبقاتى را" مارکسيست"کائوتسکى 
  ..."فراموش کرده است"

مآبانه و کاذبانه کائوتسکى به يک ادعاى مارکسيستى و حقيقى بدل  براى اينکه ادعاى ليبرال
اى که اين  محو دمکراسى براى آن طبقهديکتاتورى معنايش حتما : گردد، بايد گفته شود

يا (ديکتاتورى را نسبت به طبقات ديگر عملى مينمايد نيست، ولى معناى آن حتما محو 
اى است که  دمکراسى براى طبقه) محدوديت بسيار زياد، که ايضا يکى از انواع محو است

  .ديکتاتورى نسبت به آن يا عليه آن عملى ميگردد

  .عا حقيقى باشد باز ھم تعريف ديکتاتورى را بيان نميکندولى ھر قدر ھم اين اد

  :عبارت بعدى کائوتسکى را بررسى کنيم

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

ه اين سو و گاه بسوى ديگرکائوتسکى مثل سگ کورى که پوزه خود را من غير ارادى گاه ب
و آن اين که ديکتاتورى (فکر صحيح برخورد نموده است  به يک ميبرد، در اينجا سھوا

 تعريفى براى ديکتاتورى با اين وصف ، ولى)قدرتى است که به ھيچ قانونى وابسته نيست
 و از اين گذشته اين يک خالف حقيقت تاريخى آشکار است که گويا ديکتاتورى نکرده است



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

ولى با اينکه اظھارات او در . سپس کائوتسکى فرق بين ديکتاتورى و استبداد را بيان مينمايد
باز ما روى آن مکث نميکنيم، زيرا اين موضوع ھيچ ارتباطى اين باره بکلى نادرست است،
و از قرن  ١٨تمايل کائوتسکى به اينکه از قرن بيستم به قرن . با مسأله مورد عالقه ما ندارد

به دوران باستان روى نمايد بر ھمه معلوم است و ما اميدواريم که پرولتارياى آلمان پس  ١٨
ا در نظر گيرد و کائوتسکى را براى تدريس تاريخ باستان از نيل به ديکتاتورى اين تمايل ر

شانه خالى کردن از بيان تعريف ديکتاتورى پرولتاريا . به معلمى منصوب نمايد در مدرسه
فروشى درباره استبداد معنايش يا حماقت مفرط است و يا شيادى بسيار  به کمک فضل

  .ناشيانه

درباره ديکتاتورى سخن بگويد نادرستيھاى نتيجه حاصله اين که کائوتسکى که قصد داشت 
او ميتوانست بدون استظھار به ! عيان بسيار گفته، ولى ھيچگونه تعريفى بيان نکرده است

استعدادھاى عقالنى خود، به حافظه خود متوسل شود و تمام مواردى را که مارکس از 
د يقينا يا تعريف اگر او چنين ميکر. بيرون بکشد" کشوھا"ديکتاتورى سخن گفته است، از 

  :زيرين يا تعريف ديگرى را که در ماھيت امر با آن تطبيق مينمود بدست ميآورد

 .ديکتاتورى قدرتى است که مستقيما متکى به اِعمال قھر است و يه ھيچ قانونى وابسته نيست

گ ديکتاتورى انقالبى پرولتاريا قدرتى است که با اِعمال قھر پرولتاريا عليه بورژوازى بچن
  .آمده و پشتيبانى ميگردد و قدرتى است که به ھيچ قانونى وابسته نيست

ھا، نه اينکه نماينده  يعنى نماينده توده(ولى اين حقيقت ساده، حقيقتى که براى ھر کارگر آگاه 
اند و سوسيال  داران خريده شده پيشگان خرده بورژوا که از طرف سرمايه قشر فوقانى رذالت
مثل روز روشن است، اين حقيقتى که براى ھر ) اند م کشورھا از آن جملهامپرياليستھاى تما

نماينده استثمار شوندگانى که در راه رھايى خود مبارزه ميکنند عيان است، اين حقيقتى را 
از چنگ دانشمند بزرگ آقاى کائوتسکى " با جنگ"که براى ھر مارکسيستى مسلم است بايد 

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

  .اند، مستولى است بدل شده

اى بکار برد و مھمالت ِصرفى به ھم بافت که بنا بر آن گويا معناى  کائوتسکى ابتدا خدعه
بر اساس ھمين  -رت است از ديکتاتورى فرد واحد و سپس لَُغوى کلمه ديکتاتورى عبا

منظور مارکس از کالم ديکتاتورى طبقه معناى " بنابراين"اظھار داشت که  -سازى  واژگون
بلکه معنايى است که بموجب آن ديکتاتورى اِعمال قھر انقالبى نبوده،) نيست اللفظى آن تحت

اين نکته را  -" دمکراسى"در شرايط " آميز صلح"بلکه بدست آوردن اکثريت از طريق 



  .(بورژوايى است -متوجه باشيد 

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

  .حماقت وى فرق بگذاريم" شکل"مينمايد و 

او در يک صفحه(تفسير نمايد " حالت سيادت"ديکتاتورى را بمثابه  الزم ميشمَرد کائوتسکى
اِعمال  ، زيرا در اين صورت)، عين ھمين اصطالح را بکار ميبَرد٢١بعد، يعنى در صفحه 

حالتى است که ھر " حالت سيادت. "ناپديد ميشود قھر انقالبى محو ميگردد و انقالب قھرى
بدون  انقالب اى با چنين نيرنگ شيادانه! در آن قرار دارد" راسىدمک... "اکثريتى در شرايط

  !ناپديد ميگردد ھيچ دردسر

اين که ديکتاتورى . ولى اين شيادى بسيار ناشيانه است و نميتواند کائوتسکى را نجات بخشد
اى عليه طبقه ديگر است که  طبقه اِعمال قھر انقالبى از" حالتى"به مفھوم و معناى آن 

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

اى ميداند که  است، زيرا ھر بچه ٣گفتن درباره شکل کشوردارى در اينجا سفاھت به قوه 
بايد به آقاى کائوتسکى ثابت کرد . تى از کشوردارى ھستندسلطنت و جمھورى اَشکال متفاو

در دوران " کشوردارى"گذرنده " شکلھاى"اين شکلھاى کشوردارى مانند تمام  ھر دوى که
  .ھستند ديکتاتورى بورژوازى يعنى دولت بورژوازى دارى، تنھا نوعى از سرمايه

ه تحريف ناشيانه گفته سرانجام صحبت از شکل کشوردارى نه تنھا تحريف سفيھانه بلک
سخن ميگويد، نه اينکه از  دولت مارکس است که با وضوح تمام در اينجا از شکل يا تيپ

  .شکل کشوردارى

 جديدى انقالب پرولترى بدون انھدام قھرى ماشين دولتى بورژوازى و تعويض آن با ماشين
  .، محال است"ديگر دولت به معناى اخص کمله نيست"که بقول انگلس 

ئوتسکى الزم ميشَمرد تمام اينھا را ماستمالى کند و تحريف نمايد، زيرا خط مشى مرتدانه کا
  .وى اين امر را ايجاب ميکند

  .ببينيد او به چه حيله پليدى متوسل ميشود

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

  ..."ميشمرده است

 ھايى ھستند که براى در اينجا ابدا ربطى به مطلب ندارد، زيرا سلطنت شکل کشوردارى



ھايى  بورژوازى جنبه تيپيک ندارند، يعنى مثال فاقد دستگاه نظامى ھستند و جمھورى دولت
به تپيک دارند، مثال داراى دستگاه نظامى و بوروکراسى ھستند که از اين حيث کامال جن

اين يک واقعيت تاريخى و سياسى و بر ھمه معلوم است و کائوتسکى قادر به تحريف. ھستند
  .آن نيست

اگر کائوتسکى ميخواست بطور جدى و شرافتمندانه استدالل کند، ميبايست از خود بپرسد 
ب وجود دارد که استثناء نداشته باشد؟ در اين صورتآيا ھيچ قانون تاريخى درباره انقال: که

نه، چنين قوانينى وجود ندارد، چنين قوانينى فقط آن چيزى را در نظر : پاسخ او چنين بود
دارد که داراى جنبه تيپيک است و اين ھمان چيزى است که مارکس زمانى آن را از لحاظ 

  .است ناميده" آل ايده"دارى متوسط، عادى و تيپيک  سرمايه

مسأله مورد  چيزى وجود داشت که انگليس و آمريکا را در ٧٠آيا در سالھاى . و اما بعد
استثناء ميکرد؟ براى ھر فردى که اندکى با خواست قانون علم در رشته مسائل تاريخى بحث

عدم طرح آن بمعناى تحريف علم. آشنا باشد، روشن است که طرح اين مسأله ضرورت دارد
: و پس از طرح اين مسأله ھم نميتوان در اين پاسخ ترديد کرد که. سطه استو توسل به سف

عليه بورژوازى و ضرورت اين اِعمال قھر  اِعمال قھرى است ديکتاتورى انقالبى پرولتاريا
اند  ھم، ھمانگونه که مارکس و انگلس با تفصيل تمام مکرر در مکرر توضيح داده

 ناشى از اينجاست که بويژه ،(و در پيشگفتار آن "جنگ داخلى در فرانسه" بخصوص در کتاب(
اتفاقا اين مؤسسات، اتفاقا در انگلستان و آمريکا . وجود دارد دستگاه نظامى و بوروکراسى

 !وجود نداشت ھنگامى که مارکس تذکر خود را ميداد،، ١٩قرن  ٧٠و اتفاقا در سالھاى 
  (.دارد ولى اکنون، ھم در انگلستان و ھم در آمريکا وجود)

  !کائوتسکى ناچار است درست در ھر گامى شيادى کند تا ارتداد خود را مستور دارد

دقت کنيد که چگونه او در اينجا ِمن غير عمد گوشھاى دراز خود را نشان داده است؛ او 
  !!"از طريق دمکراتيک آميز يعنى از طريق صلح: "مينويسد

 کائوتسکى به ھنگام تعريف ديکتاتورى با تما قوا کوشيد عالمت اصلى اين مفھوم يعنى
سخن   :ولى اکنون حقيقت آشکار گرديده است. انقالبى را از خواننده پنھان دارد اِعمال قھر

  .است آميز و قھرى تحول صلح بر سر تقابل بين

ھاى شيادانه از آن جھت  ھا و تخطئه ھا، سفسطه تمام اين حيله. ُکنِه مطلب در ھمينجاست
و دست کشيدن خود  قھرى شانه خانه کند مورد نياز کائوتسکى است که از زير بار انقالب

. پوشى نمايد يعنى به بورژوازى پرده ليبرالى از آن و پيوستن خود را به سياست کارگرى
  .در اينجاستآرى ُکنِه مطلب 

فراموش "با چنان بيشرمى تاريخ را تحريف ميکند که نکته اساسى را " موّرخ"کائوتسکى 
که سالھاى ھفتاد قرن نوزده نقطه  -دارى ماقبل انحصارى  صفت مشخصه سرمايه": مينمايد



خود، که در انگلستان و آمريکا بويژه بطور  اقتصادى به حکم خواص اساسى -اوج آن بود 
ولى صفت مشخصه . دوستى و آزاديخواھى نسبى بود تجلى گرديد، حداکثر صلحتيپيک م

به نضج نھايى خود رسيد، بنا  ٢٠دارى انحصارى که فقط در قرن  امپرياليسم يعنى سرمايه
دوستى و آزايخواھى و حداکثر تکامل ھمه  بر خواص اساسى اقتصادى خود، حداقل صلح

به اين نکته ھنگام بحث درباره اينکه تحول " توجه نکردن. "جايى دستگاه نظامى است
ترين  آميز يا قھرى تا چه اندازه تيپيک و محتمل است، معنايش سقوط تا مرحله متعارف صلح

  .چاکران بورژوازى است

يعنى بدون  ھمگانى کمون پاريس ديکتاتورى پرولتاريا بود ولى از راه اخذ رأى. حيله دوم
. انتخاب گرديد" از طريق دمکراتيک"ابات يعنى محروم ساختن بورژوازى از حق انتخ
به گفته : يا" (ديکتاتورى پرولتاريا از نظر مارکس:... "کائوتسکى در اينجا ظفرنمايى ميکند

 bei überwiegendem) حالتى بود که در صورت اکثريت داشتن پرولتاريا) "مارکس
Proletariat, s.21) بالضروره از دمکراسى خالص ناشى ميشود".  

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

" سوسياليست"لوئى بالن . و ستاد و صدرنشينان بورژوازى از پاريس به ورساى گريختند
تمام "ھمين موضوع ضمنا کذب ادعاى کائوتسکى را مبنى بر اينکه ھم در ورساى بود که 

آيا اين مضحک نيست. به ثبوت ميرساند" سوسياليسم در کمون شرکت داشتند" ھاى مشى خط
بندى ساکنين پاريس به دو اردوگاه محارب، که يکى از آنھا تمام بورژوازى  که تقسيم

با " دمکراسى خالص"ه است، بعنوان پيکارجو و از لحاظ سياسى فعال را متمرکز نمود
  وانمود گردد؟" اخذ رأى ھمگانى"

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

ھنگامى که مارکس بر آن بود که کمون،  چه معنايى دارد؟" اخذ رأى ھمگانى"و " خالص
بعلت ضبط نکردن بانکى که متعلق به تمام فرانسه بود، مرتکب اشتباه گرديد، آيا مأخذش 

  بود؟؟" دمکراسى خالص"اصول و ممارست 

را " جمعى دسته"حقيقتا پيداست که کائوتسکى در کشورى چيز مينويسد که پليس آن خنده 
  .واال شليک خنده، کائوتسکى را ميکشتبراى افراد ممنوع کرده است 

ثالثا، بخود اجازه ميدھم محترماً به آقاى کائوتسکى، که آثار مارکس و انگلس را از بر 
درباره کمون " دمکراسى خالص... "ميداند، قضاوت زيرينى را که که انگلس از نقطه نظر

  :نمون است، يادآورى کنم

اند؟ بيشک انقالب با  ھيچگاه انقالب ديده) "ھا اتوريتاريست آنتى" (آيا اين آقايان"
ھاى ممکن است، انقالب عملى است که در آن بخشى از اھالى  ترين پديده اتوريته



العاده با  اراده خود را بوسيله استعمال تفنگ، سرنيزه و توپ يعنى با وسايل فوق
و حزب پيروزمند بالضروره ناچار است . داتوريته به بخش ديگرى تحميل ميکن

سياد خود را از طريق رعب و ھراسى که سالح وى در دلھاى مرتجعين ايجاد 
اگر کمون پاريس به اتوريته مردم مسلح عليه بورژوازى متکى. ميکند حفاظت نمايد

نبود، مگر ممکن بود بيش از يک روز دوام آورد؟ آيا ما محق نيستيم اگر بالعکس 
 "ا، بعلت اينکه از اين اتوريته خيلى کم استفاده کرده است، سرزنش نماييم؟کمون ر

سوسيال "اگر يک خرده بورژواى پَست يا يک "! دمکراسى خالص"بفرماييد اينھم 
به مفھوم فرانسوى آن در دھه چھل و به مفھوم سراسر اروپايى آن در سالھاى " (دمکرات
را در جامعه منقسم به " دمکراسى خالص"ره اصوال فکر سخن گفتن دربا) ١٩١٨تا  ١٩١٤

  !طبقات به مغز خود خطور ميداد، چقدر مورد استھزاء و تمسخر انگلس قرار ميگرفت

ھايى که کائوتسکى رشته سخن را بدانھا کشانده محال است،  ذکر تمامى ياوه. ولى بس است
  .زيرا ھر عبارت او ورطه بى انتھايى از ارتداد است

با تفصيلى ھر چه بيشتر کمون پاريس را تجزيه و تحليل نموده ثابت کردند  مارکس و انگلس
ماشين دولتى " ُخرد کردن و در ھم شکستن که خدمت کمون کوششى بود که وى براى

گيرى را بقدرى مھم ميشمردند که  مارکس و انگلس اين نتيجه. بعمل آورد" حاضر و آماده
ً (رنامه ھمين يک اصالح را در ب تنھا ١٨٧٢در سال   "مانيفست کمونيست" "کھنه شده) "جزئا

 مارکس و انگلس نشان دادند که کمون به نابودى ارتش و دستگاه ادارى و. وارد کردند
ولى . ت زدو غيره دس" غده انگل يعنى دولت"پرداخت و به در ھم کوفتن  پارلمانتاريسم

کائوتسکى فرزانه، که ديده بصيرتش کور شده است، آنچيزى را که پروفسورھاى ليبرال 
  .را تکرار ميکند" دمکراسى خالص"ھاى مربوط به  اند يعنى افسانه ھزار بار گفته

 گفت سوسيال دمکراسى آلمان اکنون ١٩١٤اوت  ٤بيھوده نيست که روزا لوکزامبورگ در 
  .است الشه متعفن

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

  .است" احزاب"يا " سازمانھا"کشوردارى کار "... نمايد، نه کشودارى

ديکتاتورى "! مستشار امور مغلطه کارى"ه ميکنيد، آقاى شما مغلطه ميکنيد و بيحد ھم مغلط
شکل "و مارکس ھم از . آور است نيست، اينھا چرنديات خنده" شکل کشوردارى"

اينھا بکلى با ھم فرق . سخن ميگويد دولت سخن نگفته، بلکه از شکل يا تيپ" کشوردارى
چنين : د کشوردارى نمايدنميتوان طبقه و نيز بکلى نادرست است که. دارند، بکلى متفاوتند
ممکن بود بر زبان رانَد که جز پارلمان بورژوايى " سفيه پارلمانى"مھملى را فقط يک 
ھايى از  ھر کشور اروپايى نمونه. چيزى مشاھده نکند" احزاب حاکمه"چيزى نبيند و جز 

حاکمه را به کائوتسکى نشان ميدھد، مثال کشوردارى مالکين در قرون  طبقه کشوردارى



  .سطى، با وجود اينکه در آنزمان بحد کافى متشکل ھم نبودند گواه اين امر استو

ترين طرزى مفھوم ديکتاتورى پرولتاريا را تحريف نموده و  کائوتسکى به ناشنوده: نتيجه
مارکس را به يک ليبرال متعارف بدل کرده است، يعنى خودش به مرحله ليبرالى سقوط 

بھم ميبافد و مضمون طبقاتى " دمکراسى خالص"باره کرده است که عبارات مبتذلى در
از  را زيب و آرايش ميدھد و روى آن سايه ميزند و بيش از ھر چيز بورژوايى دمکراسى

ديکتاتورى "ھنگامى که کائوتسکى مفھوم . طبقه ستمکش حذر دارد اِعمال قھر انقالبى
البى طبقه ستمکش عليه که اِعمال قھر انق" تفسير کرد"را بنحوى " انقالبى پرولتاريا

. ھاى مارکس شکسته شد ستمگران ناپديد شد، آنوقت رکورد جھانى تحريف ليبرالى در گفته
  .برنشتين مرتد در مقايسه با کائوتسکى مرتد حکم يک توله را پيدا کرده است

  

 انقالب پرولترى و کائوتسکى مرتد
٢ 

 دمکراسى بورژوايى و دمکراسى پرولترى

 
  :توسط کائوتسکى ِخلط شده است در واقع به اين قرار استاى که به منتھا درجه  مسأله

 طبقات اگر فکر سليم و تاريخ را مورد تمسخر قرار ندھيم آنگاه روشن است که تا زمانى که
سخن بميان آورد، بلکه فقط ميتوان از" دمکراسى خالص"گوناگون وجود دارند، نميتوان از 

نه " دمکراسى خالص"بايد بگوييم که  ضمنا بطور حاشيه. (سخن گفت طبقاتى دمکراسى
است، که عدم درک مطلب را خواه در مورد مبارزه طبقات و خواه  اى ابلھانه تنھا عبارت

تھى، زيرا در کرت پوچ و ميان در مورد ماھيت دولت آشکار ميسازد، بلکه عبارتى است سه
خواھد  والز شرايط جامعه کمونيستى دمکراسى، ضمن تغيير ماھيت جزو عادت گرديده

  (.نخواھد بود" خالص"يافت، ولى ھرگز دمکراسى 

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



  .دپرولترى است که جايگزين دمکراسى بورژوايى ميگرد

اين حقيقت تخصيص ميدھد که دمکراسى " اثبات"اگر کائوتسکى دھھا صفحه را به 
بورژوايى نسبت به اصول قرون وسطايى مترقى است و پرولتاريا حتما بايد در مبارزه خود 

عليه بورژوازى از آن استفاده نمايد، معناى آن فقط پُرگويى ليبرالى است که کارگران را 
در آلمان متمدن، بلکه در روسيه غير متمدن نيز اين حرف از بديھيات  نه تنھا. تحميق ميکند
ھاى پاراگوئه و ھم  کائوتسکى که موقّرانه ھم از وايتلينگ و ھم از يسوعى. مقدماتى است

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

کائوتسکى از مارکسيسم آن چيزى را برميگزيند که براى ليبرالھا، براى بورژوازى 
دارى بطور اعم و  انتقاد از قرون وسطى، نقش مترقى تاريخى سرمايه(پذيرفتنى است 

است  پذيرفتنىنا ، ولى آنچه را که براى بورژوازى)دارى بطور اخص دمکراسى سرمايه
بدور مياندازد، ) يعنى اِعمال قھر انقالبى پرولتاريا عليه بورژوازى براى نابودى آن(

به اين جھت است که کائوتسکى ناگزير و به حکم . مسکوت ميگذارد و روى آن سايه ميزند
وضعيت عينى خود، اعم از اينکه داراى ھر نوع اعتقاد سوبژکتيف ھم باشد، چاکر 

  .ب در ميآيدبورژوازى از آ

دمکراسى بورژوايى در عين اينکه نسبت به نظامات قرون وسطايى پيشرفت تاريخى 
اى باقى  عظيمى بشمار ميرود، ھمواره دمکراسى محدود، سر و ُدم بريده، جعلى و سالوسانه

که براى توانگران در حکم فردوس ) دارى نميتواند باقى نماند و در شرايط سرمايه(ميماند 
ھمين حقيقت را، که . اى استثمار شوندگان و تھيدستان در حکم دام و فريب استبرين و بر

درک نکرده " مارکسيست"مھمترين جزء ترکيبى آموزش مارکسيستى است، کائوتسکى 
در مورد ھمين مسأله اساسى است که کائوتسکى بجاى انتقاد علمى، از آن شرايطى که. است

" مطالب خوشايندى"راى توانگران بدل مينمايد، ھر دمکراسى بورژوايى را به دمکراسى ب
  .به بورژوازى تقديم ميکند

ما نخست به آقاى کائوتسکِى عاّلمه آن اظھارت تئوريک مارکس و انگلس را يادآورى 
فراموش کرده ) "براى خوشايند بورژوازى(مينماييم که مالنقطى ما به طرز ننگينى آن را 

  .تر توضيح ميدھيم ه سادهو سپس مطلب را با زبانى ھر چ" است

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

را قھراً  اى است که در مبارزه و انقالب بايد از آن استفاده کرد تا دشمنان خود گذرنده
مادام که : فکرى مطلق است سرکوب ساخت، لذا سخن گفتن درباره دولت خلقى آزاد خام

است، اين نيازمندى از لحاظ مصالح آزادى نبوده، بلکه  نيازمند پرولتاريا ھنوز به دولت
بمنظور سرکوب دشمنان خويش است و ھنگامى که سخن گفتن درباره آزادى ممکن 

از نامه " (ناى اخص کلمه ديگر موجوديت خود را از دست ميدھدميگردد، آنگاه دولت بمع



دولت چيزى نيست جز ماشينى براى سرکوبى "، )١٨٧٥مارس  ٢٨انگلس به ببل، مورخ 
يک طبقه از طرف طبقه ديگر و در جمھورى دمکراتيک ھم اين نقش وى به ھيچ وجه کمتر

جنگ "کتاب مارکس بنام  از پيشگفتار انگلس براى(از نقش وى در رژيم سلطنت نيست 
چنين حقى بيش از اين  .نمودار نضج طبقه کارگر است"حق انتخاب ھمگانى "). داخلى

. اثر انگلس درباره دولت) "نميتواند چيزى بدھد و با وجود دولت کنونى ھرگز نخواھد داد
ه العاد آقاى کائوتسکى بخش اول اين حکم را که براى بورژوازى پذيرفتنى است به نحو فوق

ايم و براى بورژوازى ولى بخش دوم را که ما روى آن تکيه کرده. آورى نشخوار ميکند مالل
کمون ميبايست مؤسسه پارلمانى !). "ناپذيرفتنى است، کائوتسکى مرتد مسکوت ميگذارد

بجاى ... نبوده بلکه مؤسسه فعال يعنى در عين حال ھم قانونگذار و ھم مجرى قانون باشد
يا شش سال يکبار تصميم گرفته شود که کداميک از اعضاى طبقه حاکمه اينکه در ھر سه و

باشد، حق  آنان (ver- und zertreten) بايد در پارلمان نماينده مردم و يا سرکوب کننده
انتخاب ھمگانى ميبايست از اين لحاظ مورد استفاده مردم متشکل در کمونھا قرار گيرد که 

گر، سرکارگر و حسابدار پيدا کنند، ھمانگونه که حق فردى آنھا بتوانند براى بنگاه خود کار
اثر مارکس درباره " (انتخاباتى براى ھمين منظور مورد استفاده ھر کارفرماى ديگرى است

  .("جنگ داخلى در فرانسه"کمون پاريس بنام 

اى  ھر يک از اين احکام، که آقاى کائوتسکِى عاّلمه بخوبى از آنھا آگاھست، ھمچون کشيده
در سراسر رساله او اثرى از درک. به صورت وى ميخورد و تمام ارتدادش را فاش ميسازد

  !تمام مضمون رساله او استھزايى است نسبت به مارکسيسم. اين حقايق ديده نميشود

قوانين اساسى دولتھاى معاصر را برداريد، اداره امور آنھا، آزادى اجتماعات يا مطبوعات و
را در نظر گيريد و ببينيد که چگونه در ھر گام با سالوسى " ابر قانونبرابرى افراد در بر"

حتى . دمکراسى بورژوايى، که ھر کارگر شريف و آگاه از آن مطلع است، روبرو ھستيد
ترين دولتھا ھم، وجود ندارد که در قوانين اساسى آنھا يک دولت دمکراتيک، ولو دمکراتيک
کار بردن ارتش عليه کارگران و برقرارى حکومت روزنه يا قيدى يافت نشود که امکان ب

و در واقع در صورتى که طبقه استثمار " در صورت بر ھم زدن نظم"نظامى و غيره را، 
و بکوشد خود را از حالت بردگى خارج سازد، " بر ھم زند"وار خود را  شونده وضع برده

ى را آرايش ميدھد و کائوتسکى بيشرمانه دمکراسى بورژواي. براى بورژوازى تأمين نکند
ترين بورژواھا در آمريکا يا سوئيس عليه  ترين و جمھوريخواه مثال اَعمالى را که دمکرات

  .کارگران اعتصابى مرتکب ميشوند، مسکوت ميگذارد

اين َرُجل سياسى دانشمند ! آرى، کائوتسکِى فاضل و فرزانه در اين باره سکوت مينمايد
ھاى  او ترجيح ميدھد براى کارگران قصه. الت استنميفھمد که سکوت در اين باره رذ

گرچه باور . است، بگويد" مصون داشتن اقليت"اى نظير اينکه معناى دمکراسى  کودکانه
در تابستان ھزار و نھصد و ھژدھمين سال ميالد مسيح، در! نکردنى است ولى واقعيت دارد

يعنى کسانى که(انترناسيوناليست ھاى  پنجمين سال کشتار جھانى امپرياليستى و اختناق اقليت
ھا و غيره رذيالنه  ھا و وب ھا، ھندرسون ھا و کائوتسکى ھا، شيدمان ھا و لونگه مانند رنودل

جھان، آقاى کائوتسکى دانشمند با " ھاى دمکراسى"در ھمه ) اند به سوسياليسم خيانت نکرده



ھر کس بخواھد . کندسرايى مي نغمه" مصون داشتن اقليت"صداى شيرن و مليحى درباره 
اين ذات  ١٦ولى در صفحه . رساله کائوتسکى بخواند ١٥ميتواند اين مطلب را در صفحه 

  !براى شما سخن ميگويد ١٨ھاى انگلستان در قرن  ھا و تورى از ويگ... دانشمند

اى در  چه شيوه مؤدبانه! چه چاکرى ظريفى در درگاه بورژوازى! چه فرزانگى شگرفى
يا رنودل  کلمانسو اگر من کروپ يا شيدمان بودم،! داران و پابوسى آنان سرمايهسجده آستان 

ھاى يھودايى نثارش ميکردم، در برابر  بودم ميليونھا به آقاى کائوتسکى ميپرداختم و بوسه
نظير کائوتسکى " محترمى"را با افراد " سوسياليسموحدت "کارگران او را ميستودم و 

ھا و  نويسى عليه ديکتاتورى پرولتاريا سخن گفتن درباره ويگ رساله. توصيه مينمودم
، کوشش براى متقاعد ساختن به اينکه دمکراسى معنايش ١٨ھاى انگلستان در قرن  تورى

" دمکراتيک"جمھورى که در  ھايى تاالنگرى است و سکوت درباره" مصون داشتن اقليت"
مگر اينھا خدمتگزارى چاکرانه در آستان  -ھا بعمل ميآيد  آمريکا عليه انترناسيوناليست

  بورژوازى نيست؟

و البد بر حسب  -" فراموش کرده"را " اھميت بى... "آقاى کائوتسکى دانشمند يک نکته
صون داشتن حزب حاکمه دمکراسى بورژوايى م: و آن اينکه -تصادف فراموش کرده است 

ديگر واگذار ميکند ولى براى پرولتاريا در مورد ھر  بورژوايى اقليت را فقط براى حزب
حکومت نظامى يا تاالنگرى " مصون داشتن اقليت"بجاى  جّدى، عميق و اساسى مسأله

تر باشد، به ھمان نسبت ھم به ھنگام پيش آمدن ھر ھر چه دمکراسى کامل .حاصل ميگردد
قى که براى بورژوازى خطرناک باشد، به تاالنگرى يا به جنگ داخلى اختالف سياسى عمي
دمکراسى بورژوايى را آقاى کائوتسکى دانشمند ميتوانست" قانون"اين  .نزديکتر خواھد بود

در مورد حادثه دريفوس در فرانسه جمھورى، در مورد بيدادگرى در حق سياھان و 
کا، در نمونه ايرلند و اولستر در انگلستان ھا در جمھورى دمکراتيک آمري انترناسيوناليست

در  ١٩١٧و در مورد پيگرد بلشويکھا و تاالنگرى عليه آنان در آوريل  [٢٧٠]دمکراتيک
ميکنم که تنھا به دورانمن عمدا مثالھايى را ذکر . جمھورى دمکراتيک روسيه مشاھده نمايد
ميل آقاى . آميز قبل از جنگ نيز مربوط است جنگ مربوط نبوده، بلکه به دوران صلح

زبان بر اين است که در برابر اين واقعيات قرن بيستم ديده فرو بندد و در  کائوتسکِى چرب
ينھايت اندازه آموزنده و ب العاده تازه و بسيار جالب و بى عوض براى کارگران مطالب فوق

  .تعريف نمايد ١٨ھاى قرن  ھا و تورى مھمى درباره ويگ

آيا ميتوان تصور کرد که کائوتسکِى دانشمند ھيچگاه . پارلمان بورژوازى را در نظر گيريد
 به ھمان نسبت يافته باشد، بيشترى دمکراسى تکامل که ھر قدر اين موضوع را نشنيده است

ى را بيشتر بخود تابع ميسازند؟ از اينجا چنين بورس و بانکداران، پارلمانھاى بورژواز
و بلشويکھا با چنان احراز (نتيجه نميشود که نبايد از پارلمانتاريسم بورژوايى استفاده کرد 

اند که ميتوان گفت ھيچ حزبى در جھان از اين لحاظ به پاى آنان  موفقيتى از آن استفاده کرده
ھاى کارگرى را در دوماى چھارم  کرسى ما تمام ١٩١٤-١٩١٢نميرسد، زيرا در سالھاى 

محدوديت تاريخى و  ولى از اينجا نتيجه ميشود که فقط ليبرال ميتواند). بدست آورديم
پارلمانتاريسم بورژوايى را فراموش نمايد، ھمانگونه که کائوتسکى اين مطلب مشروط بودن



ھم در ھر گام با  ترين کشور بورژوايى ھاى ستمکش در دمکراتيک توده. را فراموش ميکند
داران اعالم ميدارد و ھزاران  سرمايه" دمکراسى"که  ظاھرى تضاد فاحشى بين برابرى

بدل مينمايد، روبرو  بردگان مزدى و حيله و نيرنگى که پرولترھا را به واقعى محدوديت
ھا را در مورد پوسيدگى و کذب و سالوسى  ھمين تضاد است که چشم توده. ھستند
ھمين تضاد است که مبلغين و مروجين سوسياليسم، آن را در برابر . گشايددارى مي سرمايه
 ولى ھنگامى که عصر انقالبھا !حاضر نمايند ، آنان را براى انقالبتا ھا فاش ميسازند، توده

 سرايى درباره فضائل و مناقب دمکراسى ، کائوتسکى بدان پشت نمود و به نغمهآغاز شد
  .بورژوايى پرداخت محتِضر

دمکراسى پرولترى، که يکى از اَشکال آن حکومت شورايى است، به دمکراسى متعلق به 
اى داده که  اکثريت عظيم اھالى يعنى استثمار شوندگان و زحمتکشان چنان تکامل و توسعه

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

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

ترين آنھا،  در ھيچ کشور بورژوايى حتى در دمکراتيک. سياست خارجى را در نظر گيريد
ا را فريب ميدھند، در فرانسه دمکراتيک، در ھ ھمه جا توده. اين سياست آشکارا نيست

تر از ساير  اى صد بار وسيعتر و ماھرانه سوئيس، در آمريکا و انگلستان اين عمل با دامنه
حکومت شوروى پرده اسرار سياست خارجى را بشيوه انقالبى از ھم. کشورھا انجام ميگيرد

سکوت اختيار مينمايد و حال کائوتسکى اين موضوع را متوجه نشده و در اين باره . دريد
يعنى" (تقسيم مناطق نفوذ"آنکه در دوران جنگھاى غارتگرانه و قراردادھاى سّرى راجع به 

است، زيرا  اصلى اين امر داراى اھميت) داران يغماگر راجع به تقسيم جھان توسط سرمايه
  .مسأله صلح، مسأله حيات و َممات دھھا ميليون انسان منوط به آن است

غير "و حتى به انتخابات " اھميت نکات بى"کائوتسکى به . تمان دولت را در نظر گيريدساخ
او . ميچسبد، ولى ماھيت مطلب را متوجه نميشود) در قانون اساسى شوروى" (مستقيم

داران در دمکراسى  سرمايه. دستگاه دولتى، ماشين دولتى نيست طبقاتى متوجه ماھيت
تر باشد اين  يافته تکامل" خالص"که ھر چه دمکراسى  بورژوايى با ھزاران دوز و کلک،

ھا را از شرکت در کشوردارى و آزادى  تر است، توده تر و صائب دوز و کلکھا ھم ماھرانه
حکومتى  نخستين حکومت شوروى در جھان .دور ميسازند اجتماعات و مطبوعات و غيره

، زيرا ھمين کار را کمون تر گفته باشيم، دومين حکومت است و اگر بخواھيم دقيق(است 
 .جلب مينمايد را به کشوردارى استثمارشوندگان ھا يعنى که توده) پاريس ھم آغاز نموده بود

مسائل بسيار جّدى را در دمکراسى  ھيچگاه که(راه شرکت در پارلمان بورژوايى 
مانع و به وسيله ھزاران ) بورس و بانکھا اين مسائل را حل ميکنند - حل نميکند بورژوايى

ھاى زحمتکش مسدود است، و کارگران به بھترين وجھى ميدانند و  رادع به روى توده
آلت  و غريبه احساس مينمايند، ميبينند و درک ميکنند که پارلمان بورژوايى مؤسسه



  .بورژوازى عليه پرولترھا، مؤسسه طبقه متخاصم و اقليت استثمارگر است ستمگرى

ھاى زحمتکش و استثمارشونده ھستند، سازمانى ھستند  توده شوراھا، سازمان بالواسطه خودِ 
که خودشان دولت را بپا دارند و به ھر نحوى  تسھيل مينمايند که اين امر را براى آنان
در اين جريان بويژه پيشاھنگ زحمتکشان و استثمارشوندگان يعنى . بتوانند کشوردارى کنند

سيله بنگاھھاى بزرگ به بھترين نحوى متحدپرولتارياى شھرى داراى اين مزيّت است که بو
. انتخاب کردن و نظارت بر انتخاب شدگان براى وى از ھر چيز آسانتر است: شده است

سازمان شورايى بطور اتوماتيک امر اتحاد کليه زحمتکشان و استثمارشوندگان را در 
ه بورژوايى يعنى دستگاه دولتى کھن .تسھيل مينمايد پيرامون پيشاھنگ آنان يعنى پرولتاريا

بازى و غيره  دستگاه بوروکراسى امتيازات ثروت و امتيازات تحصيلى بورژوايى و پارتى
تر  تر باشد، اين امتيازات بالفعل ھم متنوع که ھر قدر دمکراسى بورژوايى تکامل يافته(

آزادى مطبوعات جنبه سالوسانه خود . ھمه اينھا در سازمان شورايى از بين ميرود -) است
به ھمين گونه ھم در. ھا و کاغذ از بورژوازى گرفته ميشود ا از دست ميدھد، زيرا چاپخانهر

حکومت شوروى . ھاى مالکين رفتار ميگردد مورد بھترين ابنيه، کاخھا، عمارات و خانه
ھزاران عمارت از اين بھترين عمارات را بالفاصله از استثمارگران گرفت و به اين طريق 

 يک ميليون بار ھا را، که بدون آن دمکراسى چيزى جز فريب نيست، حق اجتماعات توده
انتخابات غير مستقيم شوراھاى غير محلى تشکيل کنگره شوراھا را . نمود" تر دمکراتيک"

تر ميسازد و در دورانى که  دستگاه دولتى را ارزانتر و متحرک تمامى تسھيل ميکند و
تر بتوان نماينده محلى خود را احضار و زندگى در جوش و خروش است و بايد ھر چه زود

يا وى را به کنگره عمومى شوراھا اعزام نمود، اين دستگاه را براى کارگران و دھقانان 
  .تر ميکند الوصول سھل

تر از ھر دمکراسى بورژوايى است؛  دمکراتيک يک ميليون بار دمکراسى پرولترى
ھاى بورژوايى  ترين جمھورى يکتر از دمکرات حکومت شوروى يک ميليون بار دمکراتيک

  .است

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

بدين طريق خود را  خرافات بورژوا دمکراتيک در تار و پود وجودش رسوخ کرده باشد و
  .بطور ابژکتيف به چاکر بورژوازى بدل نموده باشد

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

ترين کشورھاى بورژوايى وجود دارد که در  آيا در جھان ھيچ کشورى از ُزمره دمکراتيک
اى يا بطور کلى نيمه پرولتر  ميانه حال توده برزگر مزدى و اى انه حال تودهمي آن کارگر
حتى بطور ) ھاى ستمکشى که اکثريت اھالى را تشکيل ميدھند يعنى نماينده توده(روستايى 

تشکيل اجتماعات در بھترين  آزادى تقريب ھم شده باشد مانند روسيه شوروى از يک چنين



 ھاى خود و در دفاع از منافع خود با چنين بيان انديشه عمارات برخوردار باشد و براى
ھا و بھترين انبارھاى کاغذ را در اختيار داشته باشد و افراد طبقه  بزرگترين چاپخانه آزادى

  امور کشور باال بکشد؟" رتق و فتق"براى کشوردارى و  آزادى خود را با چنين

سکى بتواند در ھر کشور ولو از آور است که آقاى کائوت حتى فکر اين موضوع ھم خنده
. ھزار کارگر و برزگِر مطلع يکنفر را بيابد که در دادن پاسخ به اين سؤال ترديد نمايند

ھاى بورژوايى جسته و گريخته اعترافاتى در باره  کارگران سراسر جھان که از روزنامه
ن حقيقت ميشنوند، بطور غريزى از جمھورى شوروى ھوادارى ميکنند، زيرا در آ

را ميبينند، نه دمکراسى براى  دمکراسى براى تھيدستان يعنى پرولترى دمکراسى
  .ثروتمندان، که ھر دمکراسى بورژوايى، حتى بھترين آن، عمال چنان است

نشينان  در دست منصبداران بورژوازى، پارلمان) امور کشور" رتق و فتق"و (کشوردارى 
ست آن حقيقت ساده، بديھى و مسلّمى که اين ا -. بورژوازى و دادرسان بورژوازى است

دھھا و صدھا ميليون نفر از افراد طبقه ستمکش در ھمه کشورھاى بورژوايى و از آنجمله 
ترين کشورھا، با تجربه زندگى خود از آن آگاھند و ھمه روزه آن را احساس  در دمکراتيک

  .مينمايند و درک ميکنند

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

را در اختيار کارگران و دھقانان گذارده و  پذيرترى بمراتب دسترس و مؤسسه نمايندگانى
باالى سر  آنان را شوراھاى جايگزين منصبداران نموده يا بعبارت ديگر آنان را شوراھاى

ھمين يک واقعيت . اند انتخاب کننده دادرسان کرده آنان را اند و شوراھاى منصبداران گذاشته
کافى است براى اينکه حکومت شوروى يعنى شکل ديکتاتورى پرولتاريا، که يک ميليون 

بقات ترين جمھورى بورژوايى است، مورد قبول تمام ط تر از دمکراتيک بار دمکراتيک
  .ستمکش قرار گيرد

کائوتسکى اين حقيقت را که براى ھر کارگرى مفھوم و بديھى است نميفھمد، زيرا او 
براى چه  دمکراسى: اين سؤال را مطرح نمايد که" از ياد بُرده است"و " فراموش کرده"

) يعنى بدون طبقات؟ يا خارج از طبقات؟" (خالص"؟ او از نقطه نظر دمکراسى اى طبقه
يک من گوشت يک من گوشت : "قضاوت مينمايد [٢٧١]او مانند شيلوک. ت ميکندقضاو
  .وااّل دمکراسى وجود ندارد -برابرى براى ھمه افراد . ھمين و بس -" است

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

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

اين دھشتناک و تصور ناپذير است که ما مجبوريم به ھنگام بحث در اطراف کتاب پيشواى 



کارى دشوار دست زنى، از چون به "ولى . مسلکى انترناسيونال دوم چنين سؤالى بکنيم
کسى که ميخواھد درباره کائوتسکى چيز بنويسد بايد به اين مرد ". ناماليمات آن منال

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

 

ايرلند از طرف بورژوازى انگليس  ١٩١٦منظور سرکوب خونين شرکت کنندگان در قيام سال  [٢٧٠]
چنين  ١٩١٦لنين در سال . ھا بر ضد انقياد ايرلند از طرف انگليس، دست به قيام زدند ايرلندى. است

تيرباران آن را رام ميساختند، به قيامبا اعدام و " آزاديخواه"ايرلند که انگليسيھاى ... در اروپا: "مينويسد
  .برخاسته است

  .است ويليام شکسپير اثر "بازرگان ونيزى" يکى از قھرمانان کمدى -شيلوک  [٢٧١]

  انقالب پرولترى و کائوتسکى مرتد
٣  

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

 
  :کائوتسکى چنين استدالل مينمايد

رساله  ١٤ص " (اند کوچکى از اھالى را تشکيل داده استثمارگران ھمواره فقط اقليت" (١
  .(کائوتسکى

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

و نيز ميتوان بشيوه ليبرالى، بشيوه . ار داداستثمار شوندگان را با استثمارگران مأخذ قر



  .دمکراتيک قضاوت نمود؛ آنگاه بايد مناسبات اکثريت را با اقليت مأخذ قرار داد-بورژوا

صحبت (استثمارگران حتما دولت را : ھرگاه بشيوه مارکسيستى قضاوت نماييم، بايد بگوييم
سيادت طبقه خود، يعنى  به آلت) ھم بر سر دمکراسى يعنى يکى از اَشکال دولت است

از اين جھت ھم دولت دمکراتيک، تا . استثمارگران بر استثمار شوندگان، تبديل ميکنند
زمانى که استثمارگران مسلط بر اکثريت استثمار شوندگان وجود دارند، ناگزير دمکراسى 

لتى دولت استثمار شوندگان بايد از بيخ و بن با چنين دو. مخصوص استثمارگران خواھد بود
 سرکوب استثمارگران فرق داشته باشد، بايد دمکراسى مخصوص استثمار شوندگان و وسيله

" دمکراسى"باشد و سرکوب طبقه ھم معنايش نابرابرى اين طبقه و مستثنى نمودن وى از 
  .است

اکثريت تصميم ميگيرد، اقليت تبعيت : ھر گاه بشيوه ليبرالى استدالل نماييم، بايد بگوييم
ديگر درباره ھر گونه . ھمين و بس. انى را که تبعيت ننمايند به کيفر ميرساندکس. ميکند

بطور اخص استدالل کردن بيربط " دمکراسى خالص"خصلت طبقاتى دولت بطور اعم و 
يک من . است؛ اين امر به مطلب ربطى ندارد، زيرا اکثريت اکثريت است و اقليت ھم اقليت

  .گوشت يک من گوشت است نه چيز ديگر

  کائوتسکى عينا چنين استدالل مينمايد؛

به چه علتى سيادت پرولتاريا ميبايست و ضرورى بود چنان شکلى را بخود بگيرد که با" (٢
سپس توضيح داده ميشود که پرولتاريا اکثريت را ). ٢١ص " (دمکراسى ھمساز نباشد؟

نا در آن ھم ازبجانب خود دارد، اين توضيح بسيار مشروح و پر طول و تفصيل است و ضم
رژيمى که : "نتيجه. مارکس نقل قول شده و ھم تعداد آراء کمون پاريس ذکر گرديده است

ھا ريشه دارد، کوچکترين موجبى براى سوء قصد نسبت به دمکراسى  اينقدر در بين توده
در مواردى که اِعمال قھر براى سرکوب دمکراسى بکار برده ميشود، اين رژيم قادر . ندارد

در مقابل اِعمال قھر فقط با اِعمال قھر . ھميشه بدون اِعمال قھر کار را از پيش ببردنيست 
ھا ھوادار آنند اِعمال قھر را فقط براى آن بکار  ولى رژيمى که ميداند توده. ميتوان پاسخ داد

اگر اين رژيم  .نابود کند ، نه براى آنکه آن راصيانت نمايد خواھد برد که دمکراسى را
ترين بنياد خود يعنى حق انتخاب ھمگانى را، که منبع عميق نفوذ معنوى  مطمئنبخواھد 

  .(٢٢ص " (نيرومند آن است، براندازد، به تمام معنى خودکشى نموده است

مناسبات استثمار شوندگان با استثمارگران از استدالل کائوتسکى ناپديد شده : مالحظه ميکنيد
" دمکراسى خالص"ور اعم، دمکراسى بطور اعم و فقط اکثريت بطور اعم، اقليت بط. است

  .که ما ديگر با آن آشنا ھستيم باقى مانده است

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



اگر کارگران ديکتاتورى انقالبى خود را جايگزين ديکتاتورى بورژوازى " ...:مارکس
بدولت شکل انقالبى و گذرنده ... تا مقاومت بورژوازى را در ھم شکنند... مينمايند
  ..."ميدھند

بالضروره ناچار است سيادت خود را از طريق ) "در انقالب" (حزب پيروزمند" ...:انگلس
اگر کمون پاريس. در دلھاى مرتجعين ايجاد ميکند، حفظ نمايدرعب و ھراسى که سالح وى 

به اتوريته مردم مسلح عليه بورژوازى متکى نبود، مگر ممکن بود بيش از يک روز دوام 
آورد؟ آيا ما ُمِحّق نيستيم اگر بالعکس کمون را، بعلت اينکه از اين اتوريته خيلى کم استفاده 

  ..."کرده است، سرزنش نماييم؟

اى است که در مبارزه و انقالب بايد از از آنجا که دولت فقط مؤسسه گذرنده" :و ميگويدھم ا
آن استفاده کرد، تا دشمنان خود را قھرا سرکوب ساخت، لذا سخن گفتن درباره دولت خلقى 

مادام که پرولتاريا ھنوز به دولت نيازمند است، اين نيازمندى از لحاظ : فکرى است آزاد خام
ى نبود، بلکه بمنظور سرکوب دشمنان خويش است و ھنگامى که سخن گفتن مصالح آزاد

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

بين کائوتسکى از يک طرف و مارکس و انگلس از طرف ديگر زمين تا آسمان فاصله 
دمکراسى خالص و . رال و انقالبى پرولترى وجود دارداى که بين ليب است، ھمان فاصله

دولت خلقى "صاف و ساده که کائوتسکى از آن دم ميزند تنھا تکرار ھمان " دمکراسى"
نشين  کائوتسکى با دانشمندمآبى دانشمندترين َسفيه کابينه. است خام فکرى خالص يعنى" آزاد

وقتى اکثريت در دست است چه : يا با چشم و گوش بستگى يک دختر بچه دھساله ميپرسد
  :نيازى به ديکتاتورى وجود دارد؟ ولى مارکس و انگلس توضيح ميدھند

  براى درھم شکستن مقاومت بورژوازى، -
  براى ايجاد رعب و ھراس در دلھاى مرتجعين، -
  براى حفظ اتوريته مردم مسلح عليه بورژوازى، -
  .ا قھرا سرکوب نمايدبراى اينکه پرولتاريا بتواند دشمنان خويش ر -

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

اقليت ندارد و " سرکوب قھرى"اقليت ندارد، نيازى به " در ھم شکستن مقاومت"نيازى به 
کائوتسکى که ". دمکراسى نقض شده است"انجام گيرد که  در مواردى ى است سرکوبىکاف

دمکراسى است ِمن غيِر َعمد مرتکب ھمان اشتباه کوچکى ميشود، که " خالص بودن"شيفته 
به اين معنى که او برابرى صورى را : تمام دمکراتھاى بورژوا ھمواره مرتکب آن ميگردند

! بعنوان برابرى واقعى ميپذيرد) راپا کاذبانه و سالوسانه استدارى س که در دوران سرمايه(
  !مطلِب بى اھميتى است



  .استثمارگر نميتواند با استثمارشونده برابر باشد

اين حقيقت، ھر اندازه ھم که براى کائوتسکى نامطبوع باشد، مھمترين مضمون سوسياليسم 
  .را تشکيل ميدھد

امکان استثمار يک طبقه به توسط طبقه ديگر بکلى از بين مادام که ھر گونه : حقيقت ديگر
  .نرفته باشد، برابرى واقعى و عملى ھم نميتواند وجود داشته باشد

الفور در  آميز در مرکز يا برآشفتگى ارتش فى استثمارگران را ميتوان در صورت قياِم توفيق
الفور  تثمارگران را فىولى به استثناء موارد بکلى نادر و مخصوص نميتوان اس. ھم شکست
الفور سلب  داران يک کشور نسبتا بزرگ فى نميتوان از تمام مالکين و سرمايه. نابود نمود

بعالوه تنھا سلب مالکيت به عنوان يک اقدام قضايى يا سياسى به ھيچ وجه . مالکيت کرد
وه اداره و شي خلع ساخت داران را عمال موضوع را حل نميکند، زيرا بايد مالکين و سرمايه

بين . آنان نمود جايگزين ديگر يعنى شيوه اداره کارگرى فابريکھا و امالک را عمال
استثمارگران، که در جريان نسلھاى طوالنى ھم از لحاظ معلومات و ھم از لحاظ ثروتمندى 

اند، و استثمار شوندگان، که توده آنان حتى  مشخص بوده -زندگى و ھم از لحاظ ورزيدگى 
ترين جمھوريھاى بورژوايى ذليل و نادان و جاھل و مرعوب و  ن و دمکراتيکدر پيشروتري

استثمارگران تا مدتھاى مديدى پس از انقالب . متفرقند، نميتواند برابرى وجود داشته باشد
پول در دست آنھا باقى ميماند : يک سلسله برتريھاى عملى عظيمى را ناگزير حفظ ميکنند

، مقدارى از اموال منقول، که غالبا مقدار قابل )بين برد الفور نميتوان از پول را فى(
اى است در دست آنھا باقى ميماند، ارتباط آنھا، ورزيدگى آنان در امر سازمان دادن  مالحظه

) ھا، وسايل و امکانات عادات، شيوه" (رموز"و اداره کردن، وقوف آنان بر کليه 
که بشيوه بورژوازى (کادر عالى فنى  کشوردارى، معلومات عاليتر آنان، نزديکى آنان با

که موضوع بسيار (، ورزيدگى بمراتب بيشتر آنان در امور نظامى )زندگى و فکر ميکند
  .و غيره و غيره باقى ميماند) مھمى است

و البته اين يک مورد معمولى است (اند  اگر استثمارگران فقط در يک کشور شکست خورده
از استثمار  باز ھم ،(از کشور استثناء نادرى است زيرا انقالب ھمزمان در يک سلسله

اينکه . المللى استثمارگران دامنه عظيمى دارد ، زيرا ارتباطات بيننيرومندترند شوندگان
وران و حال و پيشه ھاى دھقانان ميانه رشدترين توده بخشى از استثمارشوندگان از بين خود کم

انقالبھا  تمام ند بروند موضوعى است که تاکنونغيره از دنبال استثمارگران ميروند و ميتوان
زيرا در بين ارتش ورساى، پرولترھا ھم بودند، (و از آنجمله کمون آن را نشان داده است 

  .("فراموش کرده است"مطلبى که کائوتسکى عمال آن را 

با چنين اوضاع و احوالى اين پندار که در يک انقالب نسبتا عميق و جّدى موضوع را فقط و
ترين خرافات يک  فقط مناسبات اکثريت با اقليت حل ميکند، بزرگترين ُکند ذھنى، سفيھانه

اين . و مکتوم داشتن يک حقيقت تاريخى عيان از آنان است ھا فريب توده ليبرال متعارفى،
طوالنى، سرسخت و تا  حقيقت تاريخى عبارت از آن است که در ھر انقالب عميقى مقاومت



ران، که سالھا برتريھاى عملى زياد خود را بر استثمار شوندگان حفظ استثمارگ پاى جان
مگر در تخيالت شيرين کائوتسکى  -استثمارگران ھيچگاه . است قانون مينمايند، در حکم

بدون آنکه برترى خود را در نبرد نھايى و تا پاى جان و در جريان يک  -سفيه شيرين زبان 
  .تابع تصميم اکثريت استثمارشوندگان نخواھند شد سلسله نبرد به معرض آزمايش گذارند،

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

استثمارگران سرنگون شده که انتظار سرنگونى . براى اعاده قدرت مبّدل ميشود تالشھايى
خود را نداشتند، آن را باور نميکردند، فکر آن را ھم به ُمخيّله خود خطور نميدادند، پس از 
نخستين شکست جّدى با انرژى ده بار شديدتر و با َسبُعيت و کين و نفرتى صد کرت فزونتر 

ھاى خود، که آنسان خوش و  از دست رفته، براى خاطر خانواده" بھشت"براى عودت 
يا به کار (خرابى و فقر  اينسان آنھا را به خانه" الناس رذل عوام"راحت ميزيستند و اکنون 

دار،  و اما از دنبال استثمارگران سرمايه. محکوم ميسازند، به نبرد دست ميزنند"...) ساده"
تمام کشورھا درباره توده وسيع خرده بورژازى کشيده ميشود، که تجربه تاريخى دھھا ساله 

ميرود  وى نشان ميدھد که چگونه اين توده مرّدد و متزلزل است، امروز از دنبال پرولتاريا
و فردا از دشواريھاى انقالب ميھراسد و از نخستين شکست يا نيمه شکست کارگران، دچار 

ه و سراسيمگى ميشود، اعصابش به رعشه ميافتد، خود را به اين سو و آن سو ميزند، نُدب
  .آرھاى ما مانند منشويکھا و اس... زارى ميکند، از اردوگاھى به اردوگاه ديگر ميگريزد

و با چنين اوضاع و احوالى، در دوران جنگ حاد و تا پاى جان، ھنگاميکه تاريخ مسأله 
از اکثريت و  -وجود يا عدم امتيازات صدھا ساله و ھزار ساله را در دستور ميگذارد، 

اسى خالص، از عدم لزوم ديکتاتورى و از برابرى استثمارگر با اقليت، از دمکر
چه ُکند ذھنِى بى پايان و چه کوته فکرِى بى انتھايى براى اينکار !! استثمارشونده دم ميزنند

  !الزم است

، در داخل ١٩١٤تا  ١٨٧١، از "صلح آميز"دارى نسبتا  ولى دوران دھھا ساله سرمايه
اپورتونيسم سازگارند از کوته فکرى و تنگ نظرى و ارتداد يک احزاب سوسياليست، که با 

  ...طويله اوژوياس گرد آورده است

 ٭ ٭ ٭

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

را منبع عميق اتوريته معنوى نيرومند مينامد و حال آنکه انگلس در مورد ھمان کمون  حق
پاريس و در مورد ھمان مسأله ديکتاتورى از اتوريته مردم مسلح عليه بورژوازى سخن 

جالب توجه " اتوريته"مقايسه نظريه يک کوته فکر و يک فرد انقالبى درباره : ميگويد
  .(...است



 صرفا روسى ه مسأله محروم ساختن استثمارگران از حق انتخاب يک مسألهبايد متذکر شد ک
اگر کائوتسکى سالوسى نميکرد و و به . است، نه مسأله ديکتاتورى پرولتاريا بطور اعم

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

او عنوان رساله خود را . به ميدان آيد" تئوريسين"مقدم بر ھر چيز به عنوان يک 
او از شوراھا و از روسيه فقط در بخش . قرار داده است بطور اعم "ديکتاتورى پرولتاريا"

که من(ى در بخش اول ول. دوم رساله، از پاراگراف ششم به بعد، بطور خاص سخن ميگويد
کائوتسکى. صحبت ميشود ديکتاتورى بطور اعم و از دمکراسى (ام از ھمانجا نقل قول کرده

 ، کهفاش ساخته است با بميان کشيدن حق انتخاب، خود را بعنوان پُلِميستى عليه بلشويکھا
ھاى  پايهزيرا تئورى يعنى استدالل درباره  .براى تئورى بقدر پول سياھى ارزش قائل نيست

دمکراسى و ديکتاتورى، بايد از يک مسأله خاص نظير) نه خصوصى ملى(طبقاتى عمومى 
آيا در دوران تاريخى: حق انتخاب سخن نگفته، بلکه از مسأله عمومى سخن گويد و آن اينکه

سرنگونى استثمارگران و تعويض دولت آنان با دولت استثمار شوندگان، ميتوان دمکراسى 
  ؟روتمندان و ھم براى استثمارگران محفوظ داشتھم براى ث را

  .تئوريسين بايد مسأله را اينطور و فقط اينطور مطرح سازد

ما از نمونه کمون مطلعيم، ما از تمام استدالالت بنيادگذاران مارکسيسم در مورد آن و 
را  بر اساس اين مدارک بود که من مثال مسأله دمکراسى و ديکتاتورى. بمناسبت آن مطلعيم

که قبل از انقالب اکتبر نوشته شده است، مورد تحليل قرار  "دولت و انقالب" در رساله خود
، و حاال بايد گفت که موضوع ام اى نگفته من کلمه درباره محدويت حق انتخاب. دادم

مسأله . ملى است نه مسأله عمومى ديکتاتورىمحدوديت حق انتخاب، مسأله خصوصى 
تکامل راه خاص انقالب روسيه و شرايط خاص محدوديت حق انتخاب را بايد ضمن بررسى

ولى اشتباه است . در شرح آتى به ھمين سان ھم رفتار خواھد شد. آن مورد تحقيق قرار داد
يا اکثريت آنھا، در مورد حق اگر از پيش تأکيد شود که انقالبھاى پرولترى آينده اروپا، ھمه 

پس از . ممکن است اينطور بشود. انتخاب حتما براى بورژوازى محدوديت قائل خواھند شد
ولى براى عملى نمودن . جنگ و پس از تجربه انقالب روسيه البد اينطور خواھد شد

مفھوم منطقى ديکتاتورى را تشکيل  ضرورى و عالمت حتمى نيست ديکتاتورى اين امر
در مفھوم تاريخى و طبقاتى ديکتاتورى پرولتاريا وارد  ضرورى د و به عنوان شرطنميدھ
  .نميشود

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

و کائوتسکى که مسأله را . ينطور و فقط اينطور مطرح گردداز نظر تئوريک مسأله بايد ا
چنين مطرح نکرده ثابت نموده است که بعنوان يک نفر تئوريسين بر ضد بلشويکھا به ميدان

  .ھا و بورژوازى بميدان ميآيد نيامده، بلکه بعنوان عامل اپورتونيست



گران در کدام کشورھا و اينکه فالن يا بھمان محدوديت و نقض دمکراسى در مورد استثمار
بطور استثنايى (دارى بکار خواھد رفت  با وجود چه خصوصيات ملى فالن يا بَھمان سرمايه

دارى،  اى است مربوط به خصوصيات ملى فالن يا بَھمان سرمايه مسأله -، )يا بطور عمده
 آيا: از نظر تئوريک طرح مسأله طور ديگر يعنى بدين سان است. فالن يا بَھمان انقالب
 پذير ھست؟ ديکتاتورى پرولتاريا امکان استثمارگران در مورد طبقه بدون نقض دمکراسى

مسأله مھم و اساسى است مسکوت  يگانه کائوتسکى ھمين مسأله را که از نظر تئوريک
بجز آن  کائوتسکى ھر نوع مطلبى را از مارکس و انگلس نقل قول نموده،. گذارده است

  .بحث مربوط است و من آنھا را در باال نقل کردم که به مسأله مورد مطالبى

کائوتسکى درباره ھر چه خواسته باشيد، درباره ھر چه براى ليبرالھا و دمکراتھاى بورژوا 
ھاى آنان خارج نيست، سخن گفته، بجز نکته عمده يعنى  پذيرفتنى است و از دايره انديشه

بدون سرکوب قھرى  بورژوازى، متبدون در ھم شکستن مقاو بجز اين نکته که پرولتاريا
" آزادى"در ميان باشد و " سرکوب قھرى"نميتواند پيروز گردد و ھر جا که  مخالفين خود

  .نيست البته، دمکراسى ھم نباشد،

  .کائوتسکى اين نکته را نفھميده است

 ٭ ٭ ٭

سان حال به تجربه انقالب روسيه و به آن اختالف نظر بين شوراى نمايندگان و مجلس مؤس
موجب انحالل مجلس مؤسسان و محروميت بورژوازى از حق ) آن اختالف(بپردازيم که 
  .انتخاب گرديد

  

 انقالب پرولترى و کائوتسکى مرتد
٤ 

 شوراھا حق ندارند به سازمانھاى دولتى مبدل گردند



 
ھنگاماگر يک نفر تئوريسين مارکسيست . شوراھا، شکل روسى ديکتاتورى پرولترى ھستند

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

آنگاه چنين تئوريسينى يک تعريف عمومى براى ) ھاى منشويکى را از سر نميگرفت نغمه
و سپس شکل خاص، شکل ملى آن يعنى شوراھا را بررسى مينمود ديکتاتورى بيان ميداشت 

  .و شوراھا را بمثابه يکى از اَشکال ديکتاتورى پرولتاريا مورد انتقاد قرار ميداد

مآبانه وى در آموزش مارکس  ليبرال" اصالحات"روشن است که از کائوتسکى، پس از 
لى بررسى اينکه او به چه نحو و. راجع به ديکتاتورى، نبايد انتظار يک کار جّدى داشت

مسأله چگونگى شوراھا را مورد تحقيق قرار داده و به چه نحوى از عھده آن برآمده است 
  .بينھايت جالب توجه است

بياد ميآورد و مينويسد شوراھا آنچنان  ١٩٠٥او چگونگى پيدايش شوراھا را در سال 
 تر اَشکال ديگر جامع شکلى از سازمان پرولترى را بوجود آوردند که از تمام"

(umfassendste) در سال ). ٣١ص " (بود، زيرا ھمه کارگران مزدى را در بر ميگرفت
 .اتحاديه سراسر روسيه شدند ١٩١٧شوراھا فقط مؤسسات محلى بودند ولى در سال  ١٩٠٥

  :کائوتسکى چنين ادامه ميدھد

ولى آنچه . افتخارى در پشت سر خود داردھم اکنون ديگر سازمان شوراھا تاريخچه با عظمت و پر "
ھمه جا معلوم . که در پيش دارد از اينھم پُر توان تر است و ضمنا منحصر به روسيه تنھا ھم نيست

ميگردد که عليه نيروھاى عظيمى که سرمايه مالى از لحاظ اقتصادى و سياسى در اختيار دارد، 
اين کلمه آلمانى - versagen) "ا کافى نيستاسلوبھاى پيشين مبارزه اقتصادى و سياسى پرولتاري

از اين " .(تر است سست" ناتوان است"تندتر و اندکى از " کافى نيست"کمى از 
ولى گاه گاه در  اسلوبھا نميتوان صرفنظر کرد و لزوم آنھا براى مواقع عادى کماکان باقى ميماند،

د و موفقيت در انجام آنھا فقط در صورت در برابر آنھا وظايفى قرار ميگيرد که قادر به انجام آن نيستن
  .(٣٢ص ) "پذير است آميختن کليه سالحھاى سياسى و اقتصادى نيروى طبقه کارگر امکان

که " بوروکراسى اتحاديه کارگرى"اى و اينکه  استدالل بعدى مربوط است به اعتصاب توده
اى و پُر  ردھاى تودهبه درد رھبرى نب"ھاى کارگرى ضرورت دارد  به ھمان درجه اتحاديه

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

  :کائوتسکى در خاتمه ميگويد

اين سازمان نويد آن ميدھد که . ھاى زمان ماست به اين طريق سازمان شوراھا يکى از مھمترين پديده"

  .ميشتابيم، اھميت قاطع کسب نمايددر نبردھاى قطعى عظيم بين سرمايه و کار، که ما به استقبال آن 

طبق ) ولى آيا ما حق داريم از شوراھا توقعى بيش از داشته باشيم؟ بلشويکھا که پس از انقالب نوامبر



به اتفاق سوسيال رولوسيونرھاى  ١٩١٧سال  (تقويم جديد يعنى طبق تقويم ما، انقالب اکتبر
مؤسسان  ت آوردند، پس از برانداختن مجلسچپ در شوراھاى نمايندگان کارگران روسيه اکثريت بدس

سازمانى  بود، به طبقه يک سازمان پيکارجوى دست بکار آن شدند که شورا را، که تا آن زمان
طبق تقويم جديد و فوريه طبق (آنھا دمکراسى را، که خلق روس در انقالب مارس . بدل نمايند دولتى
 دمکرات ھمين ھم، بلشويکھا ديگر خود را سوسيالطبق . به چنگ آورده بود، نابود کردند) تقويم ما

، تکيه روى کلمات از کائوتسکى ٣٣ص ) "مينامند کمونيست نخواندند، و اکنون خود را
  .(است

ھاى منشويکھاى روس آشنا باشد، فورا متوجه ميشود که چگونه کائوتسکى  ھر کس با نوشته
، "وار بَرده"ھمانا . ا رونويس ميکندھاى مارتف، اکسلرود، اشتين و شرکاء ر وار گفته بَرده

. آورى واقعيات را بسود خرافات منشويکى تحريف مينمايد زيرا کائوتسکى تا حد خنده
کائوتسکى اين زحمت را بر خود ھموار نکرد که از خبرآوران خود نظير اشتين برلنى يا 

مونيست و مسأله اکسلرود استکھلمى کسب اطالع نمايد که مسأله تغيير عنوان بلشويکھا به ک
اگر او اين اطالع ساده . مطرح شده بود چه زمانى اھميت شوراھا بعنوان سازمانھاى دولتى

در  آور را نمينوشت، زيرا ھر دو اين مسائل را بلشويکھا را کسب کرده بود، اين مطلب خنده
انقالب  مدتھا قبل از يعنى ١٩١٧آوريل  ٤من مورخ " تزھاى"مثال در  ١٩١٧آوريل سال 
ژانويه سال  ٥و بطريق اولى قبل از بر ھم زدن مجلس مؤسسان در ( ١٩١٧اکتبر سال 

  .مطرح کرده بودند) ١٩١٨

تمام مسأله  جان کالم ام، ولى اين استدالل کائوتسکى که من تمام و کمال آن را نقل کرده
جان کالم ھمانا در اين است که آيا شوراھا بايد بکوشند تا . مربوط به شوراھا است
را " تمام قدرت بدست شوراھا"شعار  ١٩١٧بلشويکھا در آوريل (سازمانھاى دولتى شوند 

بلشويکھا  ١٩١٧اعالم کردند و در کنفرانس حزب بلشويکھا منعقده در ھمان آوريل سال 
اظھار داشتند که به جمھورى پارلمانى بورژوايى قناعت نميورزند و خواستار جمھورى 

اينکه شوراھا نبايد در اين راه بکوشند،  يا :(يا شوراھا ھستنددھقانى از تيپ کمون -کارگرى
سازمان "نبايد قدرت را بدست گيرند، نبايد سازمانھاى دولتى بشوند، بلکه بايد بعنوان 

اين ھمان اصطالحى است که مارتف بکار برده و با (باقى مانند " طبقه"يک " پيکارجوى
آلت  که شوراھا به ھنگام رھبرى منشويکىلوحانه خود، اين واقعيت را،  آرزوھاى ساده

  .(پوشى نموده است اى پرده بودند، با ظاھر آراسته تبعيت کارگران از بورژوازى

از  قطعاتى کائوتسکى سخنان مارتف را کورکورانه تکرار کرده است به اين معنى که
انتقاد و به طرزى مباحثه تئوريک بلشويکھا با منشويکھا را برداشته و اين قطعات را بدون 

در نتيجه . معنا بر مسائل عمومى تئوريک مربوط به سراسر اروپا منطبق نموده است بى
چنان آشى از کار درآمده است که ھر کارگر آگاه روس را، ھرآينه با استدالالت نقل شده 

  .بُر خواھد نمود کائوتسکى آشنا شود، از خنده روده

وضيح دھيم در اين مورد مطلب از چه قرار است، ھمه و ھنگامى که ما به کارگران اروپا ت
کائوتسکى را با ھمين خنده استقبال ) دار بجز يک مشت سوسيال امپرياليست ريشه(آنھا نيز 



  .خواھند کرد

کائوتسکى در حق مارتف دوستِى خاله خرسه کرده و اشتباه مارتف را به وضوحى 
ھاى کائوتسکى چه حاصل  ھم ببينيد از گفتهدر حقيقت . العاده به ُمھَمالت رسانده است فوق

  .آمده است

اسلوبھاى پيشين مبارزه اقتصادى و سياسى . شوراھا تمام کارگران مزدى را در بر ميگيرند
شوراھا ايفاى نقش عظيمى را در پيش دارند که . پرولتاريا عليه سرمايه مالى کافى نيست

دھاى قاطع عظيم بين سرمايه و کار در آنھا نقش قاطعى را در نبر. منحصر به روسيه نيست
  .ھاى کائوتسکى اين است گفته. اروپا بازى خواھند کرد

آيا اين نبردھا اين مسأله را، که کداميک  -" نبردھاى قاطع بين سرمايه و کار. "بسيار خوب
  از اين طبقات قدرت دولتى را تصاحب خواھند نمود، حل نخواھند کرد؟

  !معاذهللا. اصال و ابدا

نبايد سازمان دولتى  "قاطع"شوراھا که تمام کارگران مزدى را در بر ميگيرند در نبردھاى 
  !شوند

  پس دولت چيست؟

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

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

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

قاتى را ھمانطور قبول داريم که تمام مبارزه طب" ما! "به به، احسنت، آقاى کائوتسکى
  ...يعنى بدون سرنگون ساختن بورژوازى. ليبرالھا قبول دارند

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

اينجا ديگر . ، مگر تبديل سازمانھاى طبقه تحت ستم خود را به سازمانھاى دولتىجايز ِشُمَرد
کائوتسکى به ھيچ وجه نميتواند خط مشى خود را، که ھمه چيز را با ھم آشتى ميدھد و در 

  .پردازى گريبان خالص ميکند، نجات بخشد برابر تمام تضادھاى عميق با عبارت

رت دولتى بدست طبقه کارگر امتناع ميورزد، يا اينکه يا کائوتسکى از ھر گونه انتقال قد
جايز ميشمارد که طبقه کارگر ماشين قديمى دولتى بورژوايى را بدست گيرد ولى به ھيچ 



وجه جايز نميشمرد که اين ماشين را در ھم شکند، ُخرد کند و ماشين نوين پرولترى را 
، و "تفسير گردد"کائوتسکى به ھر يک از اين دو شق که استالالت . جايگزين آن سازد

، در ھر دو مورد دست کشيدن او از مارکسيسم و پيوستنش به "مورد توضيح قرار گيرد"
  .بورژوازى عيان است

پيروزمند  ضمن توضيح اينکه چه دولتى براى طبقه کارگر "مانيفست کمونيست" مارکس در
دولت يعنى پرولتاريايى که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده : "الزم است، نوشته است

اکنون شخصى پيدا شده که مدعى است کماکان مارکسيست است و اظھار ميدارد که ". باشد
عليه سرمايه مشغول است، نبايد " مبارزه قاطعى"پرولتاريايى که يکسره متشکل است و به 

که انگلس" ايمان خرافى نسبت به دولت. "ود را به سازمان دولتى بدل کندسازمان طبقاتى خ
در آلمان به شعور عمومى بورژوازى و "اين ايمان : درباره آن نوشته است ١٨٩١در سال 

اين است آنچه که کائوتسکى در اينجا از خود  -، "حتى بسيارى از کارگران مبدل شده است
بورژوا " (موافق است"نظر ما با اين موضوع  کوته -نيد کارگران مبارزه ک. بروز داده است
، زيرا کارگران به ھر حال مبارزه ميکنند و فقط بايد در اين "موافق است"ھم با اين امر 

حق نداريد  مبارزه کنيد، ولى -) انديشه بود که چگونه تيزى شمشير آنان را در ھم شکست
پرولترى را " سازمان دولتى"سازيد و ماشين دولتى بورژوازى را منھدم ن !پيروز شويد

  !بورژوايى ننماييد" سازمان دولتى"جايگزين 

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

فکرى بکشاند که بنا بر آن سازمانھاى  اينچنين خامھيچگاه نميتواند رشته سخن را به 
در ھمين . پرولترى قادر به پيروزى بر سرمايه مالى نبايد به سازمانھاى دولتى بدل گردند

يک چيز خارج از طبقات يا " به ھر حال"نکته است که خرده بورژوا که دولت برايش 
يک " چرا بايد پرولتاريا، کهدر واقع ھم . مافوق طبقات است، خود را متظاھر ساخته است

اى که نه تنھا بر پرولتاريا، بلکه بر تمام مردم، بر تمام سرمايه است، مجاز باشد با "طبقه
خرده بورژوازى، بر تمام دھقانان حکومت مينمايد به جنگ قاطع بپردازد، ولى پرولتاريا، 

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

او خود : دقت کنيد. کائوتسکى کامال سررشته را گم کرده و خود را بکلى لو داده است
تصديق نمود که اروپا به استقبال نبردھاى قاطعى بين سرمايه و کار ميشتابد و اسلوبھاى 

و اين اسلوبھا اتفاقا عبارت بود از . بارزه اقتصادى و سياسى پرولتاريا کافى نيستپيشين م
  پس نتيجه کدام است؟ .بورژوايى استفاده از دمکراسى

  .کائوتسکى ترسيد که رشته تفکر را به نتيجه حاصله از اينجا برساند

نتيجه آن است که فقط مرتجع، دشمن طبقه کارگر و خادم بورژوازى ميتواند اکنون  ...
آميزى کند و درباره دمکراسى خالص ياوه سرايى  ُمَحسنّات دمکراسى بورژوايى را رنگ



دمکراسى بورژوايى نسبت به نظام قرون . نمايد و بسوى گذشته سپرى شده روى برگرداند
کافى  براى طبقه کارگر ولى اکنون ديگر. آن استفاده کرد و ميبايست از بود وسطايى مترقى

اکنون بايد نه به قھقرا، بلکه به جلو، بسوى تعويض دمکراسى بورژوايى با  .نيست
 و اگر کار تدارک انقالب پرولترى، تعليم و تشکل ارتش. دمکراسى پرولترى نگريست

ود، آنگاه حاال که کارب) و ضرورى(دولت بورژوا دمکراتيک ممکن  پرولترى در چارچوب
رسيده است، محدود نمودن پرولتاريا در اين چارچوب معنايش " نبردھاى قاطع"به مرحله 

  .خيانت به راه پرولتاريا و ارتداد است

 کائوتسکى به َمخَمصه بسيار مضحکى افتاده است، زيرا برھان مارتف را تکرار کرده،
متکى ميکند که  ديگرى ا بر برھان، که مارتف اين برھان ربدون اينکه متوجه شود

) و کائوتسکى از دنبال وى تکرار ميکند(مارتف ميگويد ! کائوتسکى آن را در دست ندارد
: که روسيه ھنوز تا مرحله سوسياليسم نُضج نيافته است و از اينجا طبعا نتيجه ميشود که

بموقع: بخوان(وند ھنوز زود است شوراھا از ارگانھاى مبارزه به سازمانھاى دولتى تبديل ش
کارگران از بورژوازى  تبعيت است که شوراھا، بکمک سران منشويک، به ارگانھاى

مستقيما بگويد که اروپا تا مرحله  نميتواند ولى کائوتسکى). امپرياليست تبديل گردند
، ھنگامى که ھنوز مرتد نشده بود، ١٩٠٩کائوتسکى در سال . سوسياليسم نضج نيافته است

نبايد ترسيد و کسى که از انقالب از ترس شکست  قبل از موقع نون از انقالبنوشت که اک
منکر شود، و لذا  مستقيما کائوتسکى جرأت ندارد اين حکم را. امتناع ورزد خائن است

: فکرى حاصل ميآيد که تمام سفاھت و ُجبن خرده بورژوا را تا آخر فاش ميسازد آنچنان خام
سم نضج يافته است و بسوى نبردھاى قاطع کار عليه از يک طرف اروپا براى سوسيالي
يعنى سازمانى که در مبارزه پديد آمده،) سازمان پيکارجو سرمايه ميشتابد و از طرف ديگر
، سازمان پرولتاريا، پيشاھنگ و سازمانده، سازمان پيشواى )رشد نموده و استحکام ميپذيرد

  !به سازمان دولتى بدل نمود نميتوان ستمکشان را

 ٭ ٭ ٭

اين انديشه که شوراھا بعنوان يک سازمان پيکارجو ضرورى ھستند ولى نبايد به سازمانھاى
حتى . تر است تا از لحاظ تئوريک سياسى بينھايت سفيھانه-دولتى بدل گردند، از لحاظ عملى

اى کارگران عليه  در دوران صلح ھم که وضع انقالبى وجود ندارد، مبارزه توده
اى غيظ و بغض شديدى را در ھر دو طرف و نيز شور   اعتصاب تودهداران مثال سرمايه
اى را براى مبارزه موجب ميگردد و در آن بورژوازى دائما به اين موضوع  العاده فوق

و اما . است و ميخواھد چنين باقى بماند و غيره" در خانه صاحب اختيار"استناد ميورزد که 
در جوش و خروش است، سازمانى نظير  در زمان انقالب، ھنگامى که زندگى سياسى

ھاى صنايع و سپس کليه سربازان و کليه زحمتکشان و  رشته کليه کارگران کليه شوراھا که
چنين سازمانى بخودى خود در جريان مبارزه و بر اثر  -تھيدستان روستا را در بر ميگيرد، 

سعى . مطرح سازد بطور قطعى ساده ھجوم و دفع ھجوم، ناگزير ميشود مسأله را" منطق"
پرولتاريا با بورژوازى ُکند ذھنى است " آشتى دادن"در اتخاذ يک خط مشى بينابينى، يعنى 



در مورد موعظه مارتف و ساير منشويکھا در : بارى مواجه ميگردد و با ورشکستگى رقّت
روسيه چنين شد و ھرآينه شوراھا با دامنه کم و بيش وسيعى تکامل يابند و فرصت اتحاد و 

اين که به . ستحکام را پيدا کنند در آلمان و ساير کشورھا نيز ناگزير چنين خواھد شدا
مبارزه کنيد ولى خود تمام قدرت دولتى را بدست نگيريد و به : شوراھا گفته ميشود

" صلح اجتماعى"معنايش موعظه ھمکارى طبقات و  -سازمانھاى دولتى مبدل نگرديد، 
آور است که چنين خط مشى  ى فکر اين موضوع ھم خندهحت. پرولتاريا با بورژوازى است

نشستن بين . در يک مبارزه شديد بتواند به چيز ديگرى جز ورشکستگى ننگين مواجه گردد
او چنين وانمود ميسازد که در ھيچ جا با . شيوه ھميشگى کائوتسکى است -دو صندلى 
يعنى در تمامى (کات اساسى ھا در تئورى موافق نيست، ولى در واقع در تمام ن اپورتونيست

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

 

 انقالب پرولترى و کائوتسکى مرتد
٥ 

 مجلس مؤسسان و جمھورى شوروى

 
رساله موضوع مجلس مؤسسان و بر ھم زدن آن از طرف بلشويکھا جان کالم تمامى 

تمام اثر پيشواى مسلکى انترناسيونال . او دائما به اين مسأله رجعت مينمايد. کائوتسکى است
دمکراسى را محو "دوم پُر است از اشارات و کناياتى در باره اينکه چگونه بلشويکھا 

مسأله ). رجوع شود به يکى از قسمتھايى که فوقا از کائوتسکى نقل شده است" (اند کرده
جالب و مھم است، زيرا در اين مورد موضوع تناسب بين دمکراسى بورژوايى و واقعا ھم 

تئوريسين "حال ببينيم . در مقابل انقالب مطرح شده است عمال دمکراسى پرولترى
  .ما چگونه اين مسأله را بررسى ميکند" مارکسيست

دسامبر  ٢٦ام و در پراوداى مورخه  را که من نوشته" تزھاى مربوط به مجلس مؤسسان"او 
بنظر ميرسيد با در دست بودن اسناد الزم . منتشر شده است نقل قول مينمايد ١٩١٧سال 

برھان بھترى براى اثبات برخورد جّدى وى نسبت به مسأله مورد بحث انتظار ھم نميشد 
بود،  ١٩او نميگويد که تعداد اين تزھا . نقل قول مينمايد چگونه ولى ببينيد کائوتسکى. داشت



يگويد که در اين تزھا ھم مسأله تناسب بين جمھورى معمولى بورژوايى داراى مجلس او نم
اختالف مجلس مؤسسان با  تاريخچه مؤسسان و جمھورى شوراھا مطرح شده است و ھم

کائوتسکى ھمه اينھا را مسکوت ميگذارد و تنھا به . ديکتاتورى پرولتاريا در انقالب ما
يکى ": دو تز بويژه مھم است) در بين تزھاى مزبور(آنھا  در بين"خواننده اظھار ميدارد که 

آرھا پس از انتخابات مجلس مؤسسان، ولى قبل از تشکيل آن انشعاب کردند  اينکه اس
، تز ديگر )کائوتسکى اين موضوع را مسکوت ميگذارد که تز مزبور پنجمين تز است(

ا مجلس مؤسسان اينکه جمھورى شوراھا بطور کلى شکل دمکراتيک عاليترى است ت
  .(کائوتسکى اين موضوع را مسکوت ميگذارد که تز مزبور سومين تز است(

 :از اين سومين تز، کائوتسکى فقط قسمتى را بطور کامل نقل مينمايد و آن حکم زيرين است

نسبت به (جمھورى شوراھا نه تنھا شکلى از نوع عاليتر مؤسسات دمکراتيک است "
، بلکه يگانه شکلى)که مجلس مؤسسان بر تارک آن قرار داردبورژوازى  معمولى جمھورى

کائوتسکى کلمه " (تأمين نمايد [١]دردترين است که ميتواند انتقال به سوسياليسم را به بى
براى انتقال از نظام بورژوازى به : "ميشودو قسمت اول تز را که در آن گفته " معمولى"

  .(حذف مينمايد" سوسياليستى، براى ديکتاتورى پرولتاريا

  :اى بانگ برميآورد کائوتسکى پس از اين نقل قول، با تمسخر عاليجنابانه

. فقط جاى تأسف است که تنھا پس از اينکه در مجلس مؤسسان در اقليت افتادند به اين نتيجه رسيدند"

  ."از آن ھيچکس پرشورتر از لنين اين مجلس را طلب نميکردقبل 

  !کتاب کائوتسکى نوشته شده است ٢١النعل در صفحه  اين مطلب طابق

فقط عامل بورژوازى ممکن بود مطلب را چنين کاذبانه جلوگر ! واقعا که شاھکار است
عاليتر دولت سازد که خواننده تصور نمايد گويا تمام گفتگوھاى بلشويکھا درباره نوع 

آنکه بلشويکھا در مجلس مؤسسان در اقليت افتادند،  پس از مطالبى است من درآوردى که
چنين کذب پليدى را فقط دون فطرتى ممکن بود بگويد که خود را به بورژوازى !! بميان آمد

وردآوران خود را پنھان دارد و اين کامال با م فروخته باشد يا به اکسلرود اعتماد نمايد و خبر
  .اول ھمپايه است

آوريل سال  ٤زيرا ھمه ميدانند که من در ھمان نخستين روز ورود خود به روسيه يعنى در 
تزھاى خود را در جلسه عمومى خواندم و در آنھا برترى دولت تراز کمون را بر  ١٩١٧

من سپس اين مطلب را به کّرات در مطبوعات، . جمھورى پارلمانى بورژوايى بيان داشتم
 ١٩١٨ال در رساله مربوط به احزاب سياسى که به انگليسى ترجمه شد و در ژانويه سال مث

از اين . چاپ نيويورک منتشر گرديد، بيان داشتم Evening Post در آمريکا در روزنامه
اى تصويب  ، قطعنامه١٩١٧گذشته کنفرانس حزب بلشويکھا، منعقده در پايان آوريل سال 

دھقانى عاليتر از جمھورى پارلمانى بورژوايى -نمود ُمشعر بر اينکه جمھورى پرولترى



در موارد مربوطه تغيير است و حزب ما به جمھورى اخير قانع نميشود و برنامه حزب بايد 
  .يابد

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

نامى بايد داد؟ شأن و حيثيت مجلس مؤسسان پرداختم، چه " کسر"در آن در اقليت افتادند به 
آيا به اين عذر که کائوتسکى از فاکتھا  [٢]اين عمل را به چه عذرى ميتوان موجه دانست؟

بى اطالع بوده است؟ در اين صورت چرا ميبايست به نوشتن آنھا مبادرت ورزد؟ و يا چرا 
ندانه نگفت که من کائوتسکى، اين سطور را بر اساس اطالعات دريافتى از اشتين و شرافتم

اکسلرود منشويک و شرکاء مينگارم؟ کائوتسکى ميخواھد با ادعاى ابژکتيف بودن نقش خود 
اند،  ھايى است که در اثر شکست خود آزرده خاطر شده را که خدمتگذارى به منشويک

  .مستور دارد

  .ھاى آن بعدا ميآيد ميوه. ط شکوفه استولى ھمه اينھا فق

ھا و از خبرآوران خود ترجمه قطعنامه) ؟؟(فرض کنيم که کائوتسکى مايل نبود يا نميتوانست
اظھارات بلشويکھا را در اين باره که آيا آنھا به جمھورى دمکراتيک قناعت ميورزند يا نه، 

ولى . ر بودن آن فرض ميکنيمما حتى اين موضوع را با وجود تصور ناپذي. دريافت دارد
مستقيما ذکر کتاب خود ٣٠مرا در صفحه  ١٩١٧دسامبر سال  ٢٦کائوتسکى تزھاى مورخ 

  .مينمايد

آيا کائوتسکى تمام اين تزھا را ميداند يا اينکه تنھا آن چيزھايى را که اشتين، اکسلرود و 
که مربوط است به  اند؟ کائوتسکى تز سوم را نقل مينمايد شرکاء براى او ترجمه کرده

از انتخابات مجلس مؤسسان ميفھميدند که  قبل درباره اينکه آيا بلشويکھا اساسى اى مسأله
ميگفتند يا  مردم جمھورى شوراھا عاليتر از جمھورى بورژوايى است و اين موضوع را به

  .ولى کائوتسکى در باره تز دوم سکوت اختيار مينمايد .نه

سيال دمکراسى انقالبى، که خواستار دعوت مجلس مؤسسان سو: "در تز دوم گفته ميشود
جمھورى شوراھا  که مکرر خاطرنشان ساخته است ١٩١٧بود، از ھمان آغاز انقالب سال 

 "شکل عاليترى از دمکراتيسم است تا جمھورى معمولى بورژوايى داراى مجلس مؤسسان
  .(تکيه روى کلمات از من است)

" اپورتونيستھاى انقالبى"پرنسيپ و  بلشويکھا را افراد بىآقاى کائوتسکى براى آنکه 
بخاطرم نيست که کائوتسکى به چه مناسبتى در جايى از کتاب خود اين اصطالح را بکار (

که در تزھا  خوانندگان آلمانى پنھان داشته است وانمود سازد، اين موضوع را از) ميبََرد
  !ميشود "مکرر" استناد مستقيمى به اظھارات

انگيزى که آقاى کائوتسکى به آنھا متوسل  ھاى بيمقدار و ناچيز و نفرت ينھاست آن شيوها



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

از جمھورى نوع کمون يا  تر پايين آيا اينکه جمھورى پارلمانى بورژوا دمکراتيک
آقاى کائوتسکى آن را ناديده  شوراھاست صحيح است يا نه؟ ُکنه مطلب در اين است، ولى

تمام آنچه را که مارکس ضمن تحليل کمون پاريس بيان داشته است، کائوتسکى . گرفته است
فراموش "انگلس به ببل را نيز  ١٨٧٥مارکس  ٢٨او نامه مورخه ". فراموش نموده است"

: که در آن با وضوح و روشنى خاصى ھمان فکر مارکس بيان شده است" نموده است
  ."ون، ديگر دولت به معناى اخص کلمه نبودکم"

اين است آن مبّرزترين تئوريسين انترناسيونال دوم، که در رساله مخصوصى راجع به 
، ضمن بحث خاصى درباره روسيه که در آن مسأله مربوط به شکل "ديکتاتورى پرولتاريا"

است، اين دولتى عاليتر از جمھورى دمکراتيک بورژوايى صريحا و مکررا مطرح شده 
آيا اين عمل در واقعيت امر چه فرقى با گرويدن به بورژوازى . مسأله را مسکوت ميگذارد

  دارد؟

در حاشيه متذکر ميشويم که کائوتسکى در اينجا ھم از دنبال منشويکھاى روس گام )
مارکس و انگلس را ميدانند، ھر قدر " ھاى تمام گفته"در بين آنھا افرادى که . برميدارد

و از اکتبر  ١٩١٧تا اکتبر سال  ١٩١٧بخواھيد ھست، ولى يک منشويک ھم از آوريل سال 
در صدد تحليل مسأله مربوط به دولت نوع  حتى يک بار ١٩١٨تا اکتبر سال  ١٩١٨سال 

  (.البد ناچار به سکوت شده است .پلخانف ھم اين مسأله را ناديده گرفت. کمون بر نيامد

فتگو درباره بر ھم زدن مجلس مؤسسان با کسانى که خود را بخودى خود روشن است که گ
يعنى دولت تراز کمون به  عمده سوسياليست و مارکسيست مينامند، ولى عمال در مسأله

کافى است متن تزھاى من . بورژوازى ميگروند، معنايش ياسين بگوش خر خواندن است
خواننده از اين تزھا . گردددرباره مجلس مؤسسان تمام و کمال به ضميمه اين رساله درج 

، ھم از نظر تئوريک، ھم از نظر ١٩١٧دسامبر سال  ٢٦خواھد ديد که مسأله مزبور در 
  .سياسى مطرح شده بود-تاريخى و ھم از نظر عملى

اگر کائوتسکى بعنوان يک تئوريسين کامال از مارکسيسم دست کشيده است، الاقل بعنوان 
ما از . زه شوراھا را با مجلس مؤسسان بررسى نمايديک موّرخ که ميتوانست جريان مبار

 و اين نوع موّرخ مارکسيست باشد ميتوانست روى بسيارى از آثار کائوتسکى ميدانيم که او
ولى در . آثار او، با وجود ارتداد بعدى او، جزو ذخاير استوار پرولتاريا باقى خواھد ماند

 و واقعيات روى بر ميگرداند از حقيقتمسأله مورد بحث کائوتسکى حتى بعنوان موّرخ ھم 
 مايل است او. را ناديده ميانگارد و مثل يک جاسوس بورژوازى رفتار ميکند بر ھمه معلوم
پرنسيپ وانمود سازد و لذا تعريف ميکند که چگونه بلشويکھا در صدد بودند  بلشويکھا را بى

در اينجا مطلقا ھيچ  .ندبکاھ قبل از بر ھم زدن بساط مجلس مؤسسان از شدت تصادم با آن
چيز ناپسندى وجود ندارد و ما حاجتى به سر باز زدن از آن نداريم؛ من تزھا را تماما بچاپ 

آقايان خرده بورژواھاى متزلزلى که در : ميرسانم، در آنھا با وضوح تمام گفته شده است



به شيوه "نکه ما ايد، يا با ديکتاتورى پرولتاريا سازگار شويد يا اي مجلس مؤسسان جا گرفته
  .(١٩و  ١٨تزھاى (بر شما غلبه خواھيم کرد " انقالبى

رفتار پرولتارياى واقعا انقالبى نسبت به خرده بورژوازى متزلزل ھمواره چنين بوده و 
  .چنين نيز خواھد بود

در تزھاى من صريح و . کائوتسکى در مورد مجلس مؤسسان داراى نظريه صورى است
مصالح انقالب باالتر از حقوق صورى مجلس مؤسسان است  مکرر گفته شده است که

 بورژوا نظريه دمکراتيک صورى ھمان نظريه دمکرات). ١٧و  ١٦رجوع شود به تزھاى (
کائوتسکى . است که باالتر بودن مصالح پرولتاريا و مبارزه طبقاتى پرولترى را قبول ندارد

شد که پارلمانھاى بورژوايى بعنوان مورخ نميتوانست اين موضوع را قبول نداشته با
براى عمل پليد دست (ولى اکنون بر کائوتسکى الزم آمده است . اند ارگانھاى اين يا آن طبقه

مجلس  اين مسأله را مطرح نميکند که مارکسيسم را فراموش نمايد و لذا) کشيدن از انقالب
مورد تحليل کائوتسکى شرايط مشخص را. بوده است اى طبقه مؤسسان در روسيه ارگان چه

اى ھم در اين  قرار نميدھد، نميخواھد به چھره واقعيت بنگرد، او به خوانندگان آلمانى کلمه
باره نميگويد که در تزھاى مزبور نه تنھا مسأله محدوديت دمکراسى بورژوازى از نظر 

و نه تنھا شرايط مشخصى که ُمعّرف عدم ) ٣تا  ١تزھاى شماره (تئوريک روشن شده است 
است، ذکر  ١٩١٧با واقعيت دسامبر سال  ١٩١٧فھرستھاى حزبى نيمه اکتبر سال  تطابق

-در اکتبر تاريخچه مبارزه طبقاتى و جنگى داخلى بلکه) ٦تا  ٤تزھاى شماره (شده است 
از اين تاريخچه ). ١٥تا  ٧تزھاى شماره (نيز بيان گرديده است  ١٩١٧دسامبر سال 

 "تمام قدرت بدست مجلس مؤسسان"که شعار ) ١٤ تز شماره(گيرى کرديم  مشخص ما نتيجه
  .ھا و دستياران آنان بدل شده است به شعار کادتھا، کالدينيست در عمل

کائوتسکِى موّرخ ھيچگاه نشنيده است که حق . کائوتسکِى موّرخ متوجه اين امر نيست
نھاى انتخاب ھمگانى گاھى پارلمانھاى خرده بورژوايى ببار ميآورد و گاھى ھم پارلما

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

موضوع يعنى مضمون طبقاتى مجلس مؤسسان، در تزھاى من صريحا مطرح و حل شده 
تر از انتقاد  براى ما ھيچ چيز مطلوب. ممکن است راه حل من درست نباشد. است

اى  کائوتسکى بجاى اينکه عبارات بکلى سفيھانه. مارکسيستى ديگران از تحليل ما نيست
درباره اينکه گويا کسانى مانع انتقاد از بلشويسم ) کائوتسکى از اين عبارات بسيار دارد(

ر ھمين است که او انتقادى ولى مطلب د. ھستند، بنويسد، ميبايست به چنين انتقادى بپردازد
تجزيه و تحليل طبقاتى شوراھا از يکسو و مجلس مؤسسان از  مسأله او حتى. نکرده است

وجود  براى مشاجره و مباحثه با کائوتسکى امکانى لذا .مطرح ھم نميکند سوى ديگر را
ديگرى  ، چرا به کائوتسکى نامنشان داده شود و تنھا اين باقى ميماند که به خواننده ندارد

  .جز مرتد نميتوان داد

اى است که حتى موّرخى ھم که از  اختالف شوراھا با مجلس مؤسسان، خود داراى تاريخچه



کائوتسکى نخواست . نقطه نظر مبارزه طبقاتى به قضايا ننگرد نميتواند آن را ناديده انگارد
اين واقعيت بر ھمه کائوتسکى از خوانندگان آلمان  .تماس بگيرد حتى با اين تاريخچه واقعى

معلوم را پنھان داشته است که شوراھا حتى به ھنگام تسلط منشويکھا يعنى از پايان فوريه تا 
اين (مخالفت داشتند ) يعنى بورژوايى" (دولتى عمومى"نيز با مؤسسات  ١٩١٧اکتبر 

 کائوتسکى در ماھيت امر نظرش). واقعيت را اکنون فقط منشويکھاى بدخواه پنھان ميدارند
ھر اندازه کائوتسکى از اين امر سر: آشتى و توافق و ھمکارى پرولتاريا با بورژوازى است

گفتن. اش مؤيد آن است باز زند باز پيروى او از چنين نظرى واقعيتى است که سراسر رساله
اينکه نميبايست بساط مجلس مؤسسان را برچيد، معنايش اين است که نميبايست مبارزه با 

به سرانجام خود رساند، نميبايست وى را سرنگون ساخت، بلکه ميبايست بورژوازى را 
  .پرولتاريا با بورژوازى آشتى نمايد

افتخار مشغول  به اين کاِر کم ١٩١٧چرا کائوتسکى نميگويد که منشويکھا از فوريه تا اکتبر 
داشت پس  نرسيدند؟ اگر آشتى دادن بورژوازى با پرولتاريا امکان اى بودند و به ھيچ نتيجه

پذير نشد و بورژوازى خود را از شوراھا کنار گرفته  چرا در دوران منشويکھا آشتى امکان
عناصر "ميناميدند، ولى بورژوازى را " دمکراسى انقالبى" (منشويکھا) بود شوراھا را
  ؟"واجد شرايط

يادت س" دوران"کائوتسکى از خوانندگان آلمانى پنھان داشته است که ھمانا منشويکھا در 
 به اين وسيله شوراھا را دمکراسى انقالبى ميناميدند و) ١٩١٧اکتبر سال  -فوريه (خود 

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

اى ندارد و اين اختالف بطور آنى، ناگھان بدون علت و در اثر رفتار ناپسند  هخود تاريخچ
براى انقالب اين  )ماه ٦تجربه بيش از  ولى در حقيقت امر اتفاقا ھمان. بلشويکھا پديد آمده

سازشکارى منشويکھا و تالشھاى آشتى دادن پرولتاريا با بورژوازى ) مدت بسيار زياد است
 .ثمرى اين تالشھا متقاعد ساخت و پرولتاريا را از منشويکھا دور نمود بىبود که َخلق را به 

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

ون مبارزه حاد پرولتاريا عليه بورژوازى از پيش برود، خرده بورژوا درباره آنکه کار بد
زيرا سراسر انقالب مبارزه و آنھم مبارزه تا پاى جان است و پرولتاريا . در ھم فرو ميريزد

ستمکشان و کانون و مرکز تمام مجاھدات ھمگى ستمکشان در راه رھايى  تمام طبقه پيشرو
ستمکش، طبيعتا روحيات و تغيير  ھاى شوراھا يعنى ارگان مبارزه توده. خويش است

تر از ھر مؤسسه  ھا را با سرعتى بمراتب بيشتر و بنحوى کاملتر و صحيح نظريات اين توده
و اين ضمنا يکى از علل آن است که چرا دمکراسى (ديگر منعکس و متجلّى ميساختند 

  .(شورايى عاليترين تراز دمکراسى است

کنگره  دو ١٩١٧اکتبر سال  ٢٥تا ) تقويم قديم مطابق(فوريه  ٢٨شوراھا موفق شدند از 
کشورى از اکثريت اھالى روسيه يعنى تمام کارگران و سربازان و از ھفت يا ھشت دھم 



ھاى محلى، واليتى، شھرى، ايالتى و  دھقانان، بدون در نظر گرفتن تعداد کثير کنگره
س تشکيل دھد که طى اين مدت بورژوازى موفق نشد حتى يک مجل. اى تشکيل دھند منطقه

که بکلى ساختگى و مسخره بود" مجلس مشاوره دمکراتيک"بجز يک (نماينده اکثريت باشد 
گروھبندى  ھمان ھا و روحيات توده ھمان مجلس مؤسسان). و موجب خشم پرولتاريا گرديد

وجود داشت ) در ماه ژوئن(سياسى را که در نخستين کنگره کشورى شوراھاى روسيه 
کنگره دوم شوراھا ) ١٩١٨ژانويه سال (ارن تشکيل مجلس مؤسسان مق. منعکس ساخت

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

از رھبرى خرده  يعنى اند بلشويکھا پيوسته آرھا روى برگردانده و به منشويکھا و اس
بورژوايى و از پندار سازشکارى با بورژوازى روى برگردانده و به مبارزه انقالبى 

  .اند پرولترى در راه سرنگونى بورژوازى پيوسته

 شوراھا ناگزيرى برچيدن بساط مجلس مؤسسان و تاريخچه ظاھرى بنابراين تنھا ھمان
خود ايستاده " شعار"ولى کائوتسکى محکم بر سر . ن ميدھدآن را نشا خصلت ارتجاعى

بگذار انقالب فنا گردد، بگذار بورژوازى بر پرولتاريا ظفر يابد، فقط ھمينقدر باشد که: است
بگذار ] Fiat justitia, pereat mundus !به شکفتگى برسد" دمکراسى خالص"

  [مترجم- ! گسترى انجام گيرد، ولو به بھاى فناى جھان عدالت

  :ھاى کشورى شوراھا در تاريخ انقالب روسيه اى از نتايج کنگره اينک خالصه

ھاى کشورى شوراھاى  کنگره
 روسيه

تعداد کل 
 نمايندگان

تعداد 
 بلشويکھا

نسبت 
 بلشويکھا

 درصد ١٣ ١٠٣ ٧٩٠ ١٩١٧ژوئن  ٣  اول

  درصد ٥١ ٣٤٣ ٦٧٥ ١٩١٧اکتبر  ٢٥  دوم

  درصد ٦١ ٤٣٤ ٧١٠ ١٩١٨ژانويه  ١٠  سوم

  درصد ٦٤ ٧٩٥ ١٢٣٢ ١٩١٨مارس  ١٤  چھارم

 درصد ٦٦ ٧٧٣ ١١٦٤ ١٩١٨ژوئيه  ٤  پنجم

کافى است به اين ارقام نظرى افکنده شود تا اين موضوع درک گردد که چرا دفاع از مجلس
درباره اينکه بلشويکھا اکثريت اھالى ) نظير سخنرانى کائوتسکى(ھايى  مؤسسان يا سخنرانى

  .پشت خود ندارد، در نزد ما فقط با تبّسم روبرو ميشودرا در 
 

را به کّرات نقل مينمايد و از قرار معلوم " به بى دردترين نحو"ضمنا کائوتسکى عبارت انتقال  [١]



وسائل بدرد نخورى انجام ميگيرد، لذا پس از چند صفحه ولى چون اين قصد با . قصد تمسخر دارد
البته با چنين وسايلى جا زدن يک فکر !" بيدرد"انتقال   :سازى ميکند و جاعالنه نقل قول مينمايد واژگون

سازى ھمچنين کمک ميکند که برھان مربوط  اين واژگون. بى معنى به مخالف خود کار دشوارى نيست
انتقال سوسياليسم به بى دردترين نحو تنھا در صورت تشکل يکسره: ته شودبه ُکنه مطلب مسکوت گذاش

  .با چنين سازمانى ممکن است) پرولتاريا(و ھمکارى مرکز قدرت دولتى ) شوراھا(تھيدستان 

اين ھجويه يک ! اين اکاذيب منشويکى در رساله کائوتسکى بسيار استضمنا ناگفته نماند که نظير  [٢]
 .منشويک خشمگين است

  

 انقالب پرولترى و کائوتسکى مرتد
٦ 

 

  قانون اساسى شوروى

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

در روسيه ھم بلشويکھا، که مدتھا قبل از اکتبر شعار . ضرورى ديکتاتورى پرولتاريا نيست
يک چنين ديکتاتورى را بميان کشيده بودند، از پيش راجع به محروم نمودن استثمارگران از



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

او نفھميده است که بورژوازى در ھمان دوران تسلط منشويکھا . اين امر نشده است
خويشتن را از شوراھا دور ساخت، شوراھا  در شوراھا، خود) سازشکاران با بورژوازى(

شوراھا . را تحريم نمود، خود را در نقطه مقابل آنھا قرار داد و عليه آنھا به دسيسه پرداخت
تا تابستان  ١٩١٧از بھار سال ) بيش از يکسال بدون ھيچگونه قانون اساسى پديد آمدند و

م بورژوازى نسبت به خش. بدون ھيچگونه قانون اساسى زندگى ميکردند) ١٩١٨سال 
ستمکشان، مبارزه و آنھم ) زيرا ھمه را در بر ميگيرد(توان  سازمان مستقل و ھمه

ترين و پليدترين مبارزه بورژوازى عليه شوراھا، سرانجام شرکت  ترين، آزمندانه پرده بى
در ) آرھاى راست، از ميليوکف گرفته تا کرنسکى از کادتھا گرفته تا اس(آشکار بورژوازى 

  .فراھم ساخت طرد رسمى بورژوازى را از شوراھا موجبات ھمه اينھا -ائله کورنيلف، غ

کائوتسکى غائله کورنيلف را شنيده است، ولى او بزرگوارانه به واقعيات تاريخى و جريان 
الواقع ھم  فى: ديکتاتورى است پوزخند ميزند شکلھاى و شکلھاى مبارزه که تعيين کننده

" انتقاد"است، واقعيات چه معنايى دارد؟ لذا " خالص"دمکراسى وقتى صحبت بر سر 
اى است که  متظاھرانه... لوحى کائوتسکى عليه سلب حق انتخاب از بورژوازى آنچنان ساده

ھرآينه از کودکى برميخاست بس دلنواز بود و ھنگامى که از فردى برميخيزد که ھنوز 
  .گرددالعقل شناخته نشده موجب اشمئزار مي رسما ناقص

داران با وجود حق انتخابات ھمگانى در اقليت ناچيزى ميافتادند، خيلى  اگر سرمايه" ...
مگر اين دلنواز نيست؟ کائوتسکِى با )... ٣٣ص " (زودتر با سرنوشت خود سازگار ميشدند

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

يعنى نظريه مبارزه داخلى پارلمانى " اپوزيسيون"کائوتسکِى با عقل مصّرانه روى نظريه 
و در بسيارى  ٣٤ص " (اپوزيسيون: "او عينا ھمينطور ھم مينويسد. ايستادگى ميکند
  .(صفحات ديگر

اپوزيسيون مفھوم "چه خوب بود اگر شما ميدانستيد که ! ياستمدار دانشمنداى موّرخ و س
آميز و فقط پارلمانى يعنى مفھومى است مربوط به وضع غير انقالبى، مربوط  مبارزه صلح
در انقالب سر و کار ما با دشمن بيرحم در جنگ داخلى  .انقالب وجود ندارد به دورانى که

جعانه خرده بورژوايى که ھمانند کائوتسکى از چنين است و ھيچگونه ضّجه و زارى مرت
امانى که در  به مسائل جنگ داخلى بى. جنگى ھراس دارد، اين واقعيت را تغيير نخواھد داد

ھا و بند و بست آنھا با  نمونه ورسايى(آن بورژوازى به ھرگونه جنايتى دست ميزند 
)نمينگرد، چيزھا ميآموزد [٢٧٢]بيسمارک به ھر فردى که به تاريخ مانند پتروشکاى گوگول

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

انھاى ديده بصيرت خود را کور کند و به بورژوازى، که عصي" فکرى مشاور امور آشفته"
ھا را بر پا ميکنند و به خرابکاران ميليونھا ميپردازد،  ضد انقالبى دوتف، کراستف، و چک



  !چه انديشه ژرفى. قانونى بنگرد" اپوزيسيون"بعنوان  -

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

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

ى بسى فرا صاحب دارايى است؟ حتى در کشورى نظير آلمان که در راه پيشرفت اقتصاد
ھاى  رفته است و پرولتارياى آن اينقدر کثيرالِعّده است استقرار جمھورى شوروى توده

در امپراتورى آلمان کسانى  ١٩٠٧در سال . بسيارى را از حقوق سياسى محروم ميساخت
به کسب مشغول بودند با  -کشاورزى، صنعت و بازرگانى  -که در سه رشته بزرگ 

ميليون نفر  ١٧ميليون نفر کارمند و کارگر مزدبگير و  ٣٥د از ھايشان عبارت بو خانواده
بنابراين حزب در بين کارگران مزدى ميتواند کامال اکثريت داشته باشد ولى در بين . مستقل

  .(٣٣ص " (اھالى در اقليت خواھد بود

خوب مگر اين نُدبه و زارى ضد انقالبى . ھاى استدالل کائوتسکى است اين يکى از نمونه
را جزو افراد محروم از " ھا مستقل"ک فرد بورژوا نيست؟ آقاى کائوتسکى چرا شما ھمه ي

حقوق قلمداد کرديد و حال آنکه بخوبى ميدانيد اکثريت عظيم دھقانان روس کارگر مزدبگير 
  ندارند و لذا از حقوق محروم نميگردند؟ مگر اين واژگون سازى نيست؟

مربوط به کار مزدى در کشاورزى را بر حسب اقتصادداِن دانشمند، چرا شما آمار 
آلمان  ١٩٠٧گروھبندى اقتصاديات آن، که بخوبى بر شما معلوم است و در ھمان آمار سال 

عده استثمارگران  مندرج است، ذکر نکرديد؟ 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 ننموديد؟

  .زيرا ارتداِد شما، شما را به عامِل ِصرف بورژوازى مبدل کرده است

دار مفھوم قضايى نامعيّنى است و کائوتسکى طى چند صفحه به  مالحظه ميکنيد که سرمايه
به بورژوازى انگلستان " د جّدىدانشمن"اين . قانون اساسى شوروى ميتازد" فعال مايشائى"

نوين نسبت به نظامات قرون (اجازه ميدھد قرنھا براى تھيه و تدوين قانون اساسى نوين 
بورژوايى وقت َصرف نمايد، ولى اين نماينده علم چاکرانه، به ما کارگران و دھقانان) وسطا

ون اساسى از ھر روسيه، ھيچ مھلتى نميدھد و خواستار آن است که ما طى چند ماه يک قان
  ...جھت تدقيق شده تدوين نماييم

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

ترين مقررات  ا دھھا سال جزئىدارى طى قرنھا ي بورژوا و اکثرا مرتجع کشورھاى سرمايه
را تدوين ميکردند و دھھا و صدھا جلد کتاب درباره قوانين و توضيح قوانين مينوشتند که 



را در قيد ميگذاشت و از فرد  تھيدست و دست و پاى مورد تضييق قرار ميداد کارگر را
وى قرار ساده زحمتکشى از ميان خلق ھزاران ايراد ميگرفت و ھزاران محظور در برابر 

فعال "آرى در چنين مواردى ليبرالھاى بورژوا و آقاى کائوتسکى ھيچگونه  -ميداد، 
اينجا ھمه چيز درباره ! حکمفرماست" قانون"و " نظم"اينجا ! مشاھده نميکنند" مايشائى

اينجا ھزاران . سنجيده و به ثبت رسيده است" رمق کشيد"اينکه چگونه ميتوان از تھيدست 
کائوتسکى درباره آنھا اصوال سکوت اختيار ميکند و البد (ژوا و منصبدار وکيل مدافع بور

ماشين بوروکراسى اھميت عظيمى قائل  در ھم شکستن علتش اين است که مارکس براى
وجود دارد که ميتوانند قوانين را چنان تفسير نمايند که کارگر و دھقان ...) بوده است

فعال "اين . اى به خارج بيابد اردار اين قوانين رخنهحال ھيچگاه نتواند از حصار سيم خ ميانه
بورژوازى نيست، اين ديکتاتورى استثمارگران آزمند و پليدى که از خون خلق " مايشائى

تر  است که روز بروز خالص" دمکراسى خالصى"اين . اند، نيست، حاشا و کاّل  سيراب شده
  .تر ميشود و خالص

اى که در اثر جنگ امپرياليستى  سثمارشوندهولى ھنگامى که زحمتکشان و طبقات ا
 شان با برادران خارجى خود قطع شده بود، براى نخستين بار در تاريخ، شوراھاى رابطه
، که تحت ستم بورژوازى بودند و بورژوازى بر مغزھايى را و آن توده تشکيل دادند خود را

به برپا داشتن  خود ند وآنان ميکوفت و تحميقشان مينمود، به ساختمان سياسى دعوت کرد
 ، پرولترى پرداختند و در بحبوحه مبارزه خشماگين و در آتش جنگ داخلى بهنوين دولت
آنگاه تمام  -آغاز نھادند،  بدون استثمارگران احکام اساسى مربوط به دولت طرح
خواِن خود به  آشامان به اتفاق کائوتسکِى پامنبرى فطرتان بورژوازى و تمام خيل خون دون
واقعا ھم اين کارگران و دھقانان بيسواد، اين ! پرداختند" فعال مايشائى"نجال درباره ج
اى که از مشورتھاى  از کجا ميتوانند قانون تفسير کنند؟ اين زحمتکشان ساده" جماعت عوام"

ھا و منصبداران خردمند  کرده و نويسندگان بورژوا و کائوتسکى وکالى دعاوى تحصيل
  تند، از کجا ميتوانند حس عدالت داشته باشند؟قديمى برخوردار نيس

ھا  توده:... "من اين سخنان را نقل مينمايد ١٩١٨آوريل  ٢٨آقاى کائوتسکى از نطق موّرخ 
از " دمکرات خالص"و سپس کائوتسکى "... ترتيب و موعد انتخابات را خود معيّن ميکنند

  :گيرى مينمايد اينجا چنين نتيجه

ر معلوم مطلب به اين قرار است که ھر يک از مجامع انتخاب کنندگان بنا به بنابراين از قرا" ...
به اين طريق فعال مايشائى و امکان خالص نمودن . صالحديد خود ترتيب انتخابات را تعيين مينمايد

ص ) "گريبان خود از چنگ عناصر ناساز اپوزيسيون در داخل خود پرولتاريا به حد اعال ميرسد
٣٧).  

داران اجير شده و به ھنگام  با سخنان نويسنده مزدورى که از طرف سرمايهخوب اين 
راه " مايل به کار کردن"اعتصاب آه و فغان درباره ستمگرى توده بر کارگران جّدى 

در دمکراسى بورژوايى  بورژوا مياندازد، چه تفاوتى دارد؟ چرا ترتيبى که منصبداران
در نزد  ؟ چرا حس عدالتنيست عال مايشائىبراى انتخابات تعيين مينمايند ف" خالص"



و در جريان مبارزه  اند برخاسته عليه استثمارگران ديرين خود ھايى که به مبارزه توده
 يک مشت حياتى و مماتى اذھانشان روشن ميشود و خود آبديده ميگردند، بايد کمتر از

  اند؟ ت شدهتربي بورژوايى منصبدار و روشنفکر و وکيل دعاوى باشد که با خرافات

شأن  کائوتسکى سوسياليست حقيقى است و شما حق نداريد نسبت به صداقت اين پدر عالى
او طرفدار آتشين و با ايمان پيروزى . ترين فرد سوء ظّن داشته باشيد خانواده، اين پاکدامن

زبان خرده  فقط دلش ميخواست که روشنفکران چرب. کارگران و انقالب پرولترى است
 قبل از ھا و جنبش توده قبل از ،ابتدا يليسترھا که ديده بصيرتشان کور استبورژوا و ف

معتدل و مرتبى  نامه آيين جنگ داخلى بدون مبارزه شديد آنان عليه استثمارگران و حتما
  ...تنظيم نمايند تکامل انقالب براى

عاّلمه ما با برآشفتگى اخالقى عميقى براى کارگران آلمانى تعريف [٢٧٣]ايودوشکا گاالولف
کميته اجرائيه مرکزى شوراھاى روسيه مقرر داشت که  ١٩١٨ژوئن سال  ١٤ميکند که در 

ايودوشکا کائوتسکى . از شورا اخراج گردند آرھاى راست و منشويکھا نمايندگان حزب اس
اين اقدام متوجه اشخاص : "در حالى که سراپا در آتش خشم جوانمردانه ميسوزد مينويسد
در قانون اساسى جمھورى ... معيّنى نيست که مرتکب اَعمال معيّن مستوجب کيفر شده باشند

. ھا ذکر نشده استاى ھم راجع به مصونيت نمايندگان يعنى اعضاى شورا شوروى کلمه
" معيّنى ھستند احزاب معيّن نبوده، بلکه افراد کسانى که در اينجا از شوراھا اخراج ميگردند

  .(٣٧ص (

آرى براستى ھم اين بس دھشتناک و عدول تحمل ناپذيرى است از دمکراسى خالص که 
ى روسيه ما بلشويکھا. ايودوشکا کائوتسکِى انقالبى ما طبق قواعد آن انقالب خواھد کرد

و ") آکتيويست("ھا  و پوترسف [٢٧٤]ھا ن ھا و شرکاء، به ليبردا ميبايست ابتدا به ساوينکف
شرکاء وعده مصونيت بدھيم و سپس يک مجموعه قوانين جزايى به رشته تحرير در آوريم 

در جنگ ضد انقالبى واحدھاى چکوسلواک يا اتحاد با امپرياليستھاى  در آن شرکت که
اعالم گردد و" مستوجب کيفر"کارگران کشور خود  بر ضد آلمانى در اوکرائين يا گرجستان

دمکراسى"و بر اساس اين مجموعه قوانين جزايى، حق داشته باشيم بر وفق  پس از اين فقط
اين موضوع بخودى خود واضح است . اخراج نماييمرا از شوراھا " افراد معينى" "خالص

)يا بکمک تبليغات آنان(ھا  ھا و ليبردان ھا، پوترسف ھا که به توسط ساوينکف که چکوسلواک
ھا که بکمک  داران انگليس و فرانسه پول ميگيرند و به ھمين سان ھم کراسنف از سرمايه

اند، مطيع و آرام سر جاى خود  همنشويکھاى اوکرايين و تفليس از آلمانھا ُمھّمات گرفت
مينشينند و تا زمانى که ما برايشان يک مجموعه قوانين جزايى صحيح تدوين نماييم بعنوان 

  ...اکتفا ميورزند" اپوزيسيون"دمکراتھاى صد در صد خالص به ايفاى نقش 

بمنظور تحصيل "اين موضوع نيز که قانون اساسى شوروى حق انتخاب را از کسانى که 
سلب مينمايد، به ھمين اندازه در کائوتسکى خشم اخالقى " کارگر مزدى نگھميدارند سود

کسى که در خانه کار ميکند يا کارفرماى کوچکى که يک : "او مينويسد. شديد توليد ميکند
" شاگرد دارد زندگى و احساساتش کامال پرولترى است ولى از حق انتخاب محروم است



  .(٣٦ص (

حقيقت اين است که تا کنون ھمه ! چه بيعدالتى شديدى"! سى خالصدمکرا"چه عدولى از 
اند که کارفرمايان کوچک  اند و بوسيله ھزاران فاکت ثابت کرده ھا بر آن بوده مارکسيست

ترين استثمار کنندگان کارگران مزدى ھستند، ولى بديھى است که  ترين و حريص وجدان بى
و اصوال چه کسى اين (را در نظر نگرفته  کارفرمايان کوچک طبقه ايودوشکا کائوتسکى

، بلکه افراد جداگانه و استثمارگرانى را در )تئورى ُمضر مبارزه طبقاتى را اختراع کرد؟
" جوى آگنِس صرفه". "زندگى و احساساتشان کامال پرولترى است"نظر ميگيرد که 

اين . ده شده استمشھورى که ميپنداشت مدتھا مرده است، در پرتو قلم کائوتسکى دوباره زن
بورژوا اختراع کرد و وارد  اوژن ريشتر "خالص"جو را دھھا سال قبل دمکرات  آگنِس صرفه

او پيشبينى ميکرد که ديکتاتورى پرولتاريا و ضبط سرمايه استثمارگران . ادبيات آلمان نمود
اى ميپرسيد که آخر از نظر  اى ببار خواھد آورد و با قيافه معصومانه ن ناشنودهباليا و ِمحَ 

")جو آگنِس صرفه("جويى  دار کيست و بعنوان نمونه، دوزنده تھيدست صرفه قضايى سرمايه
آخرين دار و ندارش را ضبط" پرولتاريا"بدخوى " ھاى ديکتاتورى"را در نظر ميگرفت که 

ى اوژن ريشتر "جو آگنِس صرفه"تمام سوسيال دمکراسى آلمان اين  زمانى بود که. اند کرده
ولى اين مربوط به گذشته دور بود، مربوط به آن . دمکرات خالص را بباد استھزاء ميگرفت

گذشته دورى که ھنوز ببل در قيد حيات بود و آشکار و صريح حقيقت را ميگفت و اظھار 
بسيارند، اين مربوط به آن گذشته  [٢٧٥]ھاليبرال- ميداشت که آراى در حزب ما ناسيونال

  .دورى است که کائوتسکى ھنوز راه ارتداد در پيش نگرفته بود

کارفرماى کوچکى که يک شاگرد دارد و زندگى و "در وجود " جو آگنِس صرفه"اکنون 
بلشويکھاى بدخوى او را ميآزارند . دوباره زنده شده است" کامال پرولترى استاحساساتش 

ھر "راست است که، چنانچه خود کائوتسکى ميگويد، . و حق انتخاب را از او سلب ميکنند
در جمھورى شوروى ميتواند استادکار تھيدستى را که فرضا با کارخانه " جلسه انتخاباتى

زندگى و احساساتش کامال " و واقعا ثنائا استثمارگر نباشدمعيّنى مربوط است، چنانچه است
ولى مگر ميتوان به معلومات زندگى و حس عدالت جلسه بى . بخود راه دھد" پرولترى باشد

اميد بست؟ !) اوه، وامصيبتا(نامه کار ميکنند  سر و سامان کارگران کارخانه، که بدون آيين
کسانى که کارگر  به تمام استثمارگران، مامبه ت مگر روشن نيست که واگذارى حق انتخاب

آگنِس "مزدى اجير ميکنند بھتر از آن است که خود را در معرض اين خطر قرار دھيم که 
مورد آزار کارگران " استادکارى که زندگى و احساساتش پرولترى است"و " جو صرفه

  قرار گيرند؟

 ٭ ٭ ٭

اند و بورژوازى و سوسيال  گرفتهفطرتان منفورى که راه ارتداد در پيش  بگذار دون
بر قانون اساسى شوروى ما به سبب آنکه حق  [٣]ھا به آنان تھنيت ميگويند شووينيست

ن اين خوب است، زيرا جدايى کارگرا. انتخاب را از استثمارگران سلب مينمايد بتازند
ھا و  ھا، از ھندرسون ھا و لونگه ھا، از رنودل ھا و کائوتسکى انقالبى اروپا را از شايدمان



ھا، از اين پيشوايان قديمى و خائنين قديمى سوسياليسم، تسريع و تعميق  رمزى مکدونالد
  .مينمايد

ھاى طبقات ستمکش و پيشوايان آگاه و پاکدامنى که از بين پرولترھاى انقالبى  توده
ھا را با قانون اساسى  کافى است اين پرولترھا و اين توده. خواھند بود با ما اند خاستهبر

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

سرايى درباره رفرم فريب نميدھد، بلکه جّداً عليه  ، کارگران را با ياوهميدادندرا فريب 
رھايى کامل کارگران  در راه استثمارگران مبارزه ميکند، انقالب را جّداً عملى ميسازد و

  .عمالً پيکار ميکند

يکساله شوراھا از طرف شوراھا از حق انتخاب محروم " پراتيک"استثمارگران پس از  اگر
اند، نه سازمان  ھاى ستمکش اين شوراھا واقعا سازمان توده معنايش آن است که اند، دهش

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

ھا، کائوتسکى(سرايى پارلمانى  داران و ارگانھاى ياوه ده بورژوايى با سرمايهسازشکارى خر
نبوده، بلکه ارگانھاى پرولتارياى واقعا انقالبى ھستند که عليه ) ھا و مکدونالدھا لونگه

  .استثمارگران به مبارزه حيات و َممات مشغول است

طّلع از برلين به من نوشت يکى از رفقاى بسيار م) اکتبر است ٣٠امروز (چند روز پيش 
من ميخواھم به ُسفَراى خودمان در ". اينجا تقريبا کسى از رساله کائوتسکى خبر ندارد: "که

بين کارگران آگاه از  پخش مّجانى آن آلمان و سوئيس توصيه کنم که براى خريد اين کتاب و
ن امپرياليستى وبخوا -" اروپايى"َصرف ھزارھا روبل دريغ نکنند تا آن سوسيال دمکراسى 

  .بدل شده است، لجن مال سازند" الشه متعفّن"را که مدتھاست به  -رفرميستى 

 ٭ ٭ ٭

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

ھاى قديمى نظير سوئيس ھم طرفدارانى  حتى در بين دمکراسى) "اند دست بزند نموده پاريس
سوسيال دمکراتھاى آلمانى اين تئورى"که " نامفھوم است"اين براى کائوتسکى ". پيدا ميکند
  ."را ميپذيرند

ھا و ھم  خير، اين کامال مفھوم است، زيرا پس از درسھاى جّدى جنگ، ھم شايدمان
  .انگيز ميشوند ھاى انقالبى نفرت ا دارند براى تودهھ کائوتسکى

ايم، چطور ميشود که ناگھان  ھميشه طرفدار دمکراسى بوده" ما: "کائوتسکى مينويسد



  !خودمان از آن استنکاف ورزيم

ايم و  ھاى سوسيال دمکراسى، ھميشه مخالف ديکتاتورى پرولتاريا بوده اپورتونيست" ما"
کائوتسکى اين را ميداند و بيھوده. اند آشکارا اين را اظھار داشته يشمدتھا پ ھا و شرکاء ُکلب

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

براى خود بُت ) بورژوايى" (خالص"ھاى انقالبى، ھرگز از دمکراسى  مارکسيست" ما"
قبل از چرخش (مارکسيست انقالبى بود  ١٩٠٣پلخانف چنانکه ميدانيم در سال  .ايم نساخته
وى در آن زمان در ). انگيز وى که او را به موقعيت شايدمان روسى دچار ساخت اسف

کنگره حزب، که برنامه را تصويب ميکرد، گفت که پرولتاريا ھنگام انقالب در صورت 
، چنانچه ضد و ھر پارلمانى را خواھد کرد داران سلب ضرورت حق انتخاب را از سرمايه

اى است که با  اين که نظريه مزبور يگانه نظريه .بر ھم خواھد زد انقالبى از کار درآيد،
مارکسيسم وفق ميدھد، موضوعى است که ھر کسى ميتواند الاقل آن را در اظھاراتى که 

ضوع به عيان از تمام مبانى اين مو. ام، مشاھده نمايد فوقا من از مارکس و انگلس نقل نموده
  .مارکسيسم ناشى ميشود

ھاى  ھاى انقالبى به مردم از آن حرفھا نميزديم که مورد پسند کائوتسکيست مارکسيست" ما"
کليه ملل يعنى کسانى بود که به آن وسيله در آستان بورژوازى چاکرى مينمودند و خود را 

دمکراسى معاصر را  بورژوايى تبا پارلمانتاريسم بورژوايى دمساز ميکردند و خصل
  .خواستار بودند آن را و تکميل نھايى آن مسکوت ميگذاشتند و فقط توسعه

شما استثمارگر و سالوس ھستيد، از دمکراسى َدم ميزنيد و در : به بورژوازى ميگفتيم" ما"
در سياست ايجاد  ھاى ستمکش توده عين حال در ھر گام ھزاران مانع در سر راه شرکت

ھا، توسعه دمکراسى  ما حرف شما را مدرک قرار ميدھيم و بخاطر منافع اين توده. ميکنيد
بمنظور سرنگون ساختن شما  ھا را براى انقالب توده طلب ميکنيم تا شما را بورژوايى

و اگر شما استثمارگران در صدد مقاومت در برابر انقالب ما  .آماده سازيم استثمارگران
يرحمانه سرکوب خواھيم ساخت، شما را از حقوق محروم خواھيم نمود و بيفتيد، ما شما را ب

از اين گذشته؛ به شما نان نخواھيم داد، زيرا در جمھورى پرولترى ما استثمارگران از 
حقوق و از آتش و آب محروم خواھند بود، زيرا ما جّداً سوسياليست ھستيم نه بشيوه شايدمان

  .و کائوتسکى

به اين جھت است  ھاى انقالبى ميگفتيم و خواھيم گفت و مارکسيست" ام"اين است آنچه که 
ھا در  ھا و کائوتسکى ھاى ستمکش طرفدار ما و با ما خواھند بود ولى شايدمان که توده
  .دان مرتدين جاى خواھند گرفت زباله

 



خواندم که) ٢٩٣، شماره ١٩١٨اکتبر  ٢٢" (روزنامه فرانکفورت"اى را از  ھم اکنون من سرمقاله [٣]
اين روزنامه صاحبان بورس، راضى . در آن مطالب رساله کائوتسکى با وجد و شعف تکرار شده است

 روزنامه] پيش به"[فورورتس"رفيقى ھم از برلن به من مينويسد که ! چرا نباشد. و خرسند است
ھا، در مقاله خاصى اظھار داشته است که تقريبا زير ھر سطر رساله کائوتسکى را امضاء  شايدمان
  !تبريک، تبريک. ميکند

نامبرده ھنگام . است گوگول اثر "ارواح ُمرده" نوکر ِسرف، يکى از قھرمانان کتاب - پتروشکا  [٢٧٢]
خواندن کتاب کلمات را ھيجى ميکرد و در مضمون آن تعمق نميورزيد و تمام توجھش به ھيجى کردن 

  .کلمات معطوف بود

سالتيکف  تيپ مالک فئودال سالوس و متظاھرى است که در کتاب -ايودوشکا گاالولوف  [٢٧٣]
  .توصيف شده است" حضرات گاالولوف"موسوم به  شچدرين

عنوانى است که بر سبيل استھزاء به ليبر و دان دو تن از ليدرھاى منشويک و  -ھا  ليبردان [٢٧٤]
روزنامه  ١٤١، در شماره "ردانليب"بدنى تحت عنوان . طرفداران آنھا پس از آنکه مقاله ھجويه د

درج گرديد،  ١٩١٧سال ) سپتامبر ٧(اوت  ٢٥ارگان بلشويکھاى مسکو در تاريخ " سوسيال دمکرات"
  .اطالق ميشد

در کنگره ارفورت حزب سوسيال  ١٨٩١اکتبر سال  ١٩است که در  ببل. آ منظور لنين نطق [٢٧٥]
 .دمکرات آلمان ايراد گرديد

 انقالب پرولترى و کائوتسکى مرتد
٧ 

 انترناسيوناليسم چيست؟معناى 

 
ھا را او  شايدمان. کائوتسکى با اعتقاد تمام، خود را انترناسيوناليست ميشمارد و مينامد

او صريحا (ھا  کائوتسکى ضمن دفاع از منشويک. ميخواند" ھاى دولتى سوسياليست"
 با وضوح) نميگويد که با آنھا ھمبستگى دارد، ولى تماما نظريات آنھا را عملى ميسازد

و چون کائوتسکى تنھا نبوده، . او از چه قماشى است" انترناسيوناليسم"شگرفى نشان داد که 



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

کائوتسکى آموزنده " انترناسيوناليسم"لذا مکث در روى ) تان و غيرهمکدونالد در انگلس
  .است

اند  ھا ھم در سيمروالد شرکت داشته کائوتسکى ضمن تکيه روى اين موضوع که منشويک
ھا را که خود  ، نظريات منشويک)اى پوسيده اى است ولى، گواھينامه شک اين گواھينامه بى(

  :ف ميکندبا آن موافقت دارد بطرز زير توصي

آنھا خواستار آن بودند که ھمه ُمحاربين شعار. ھا خواستار صلح ھمگانى بودند منشويک" ...
بر وفق اين نظريه، تا زمانى که اين ھدف حاصل . طلبى و غرامات را بپذيرند بدون الحاق

ھا طلب  ولى بلشويک. نيامده است، ارتش روسيه ميبايست در حالت آمادگى جنگى باشد
که به ھر قيمتى شده صلح فورى منعقد گردد، آنھا حاضر بودند در صورت لزوم  ميکردند

نظمى شديدى بود،  نظمى ارتش که بدون آن ھم بى اى منعقد گردد و با تشديد بى صلح جداگانه
ھا ميبايست  به عقيده کائوتسکى بلشويک). ٢٧ص (ميکوشيدند بزور آن را بچنگ آورند 

  .لس مؤسسان قناعت ورزندقدرت را بدست نگيرند و به مج

از دولت : ھا عبارت از آن است که بنابراين انترناسيوناليسم کائوتسکى و منشويک
امپرياليستى بورژوازى مطالبه رفرم شود، ولى از آن کماکان پشتيبانى بعمل آيد و مادام که 

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

اند  و ھم لونگه و شرکاء بکّرات ابراز داشته و اظھار نموده) ھاآزه و غيره(ھا  کائوتسکيست
  .ھستيم" دفاع از ميھن" طرفدار که ما

ھا و  شدن از سوسيال شووينيستاز نظر تئوريک اين موضوع به معناى ناتوانى کامل جدا 
از نظر سياسى اين موضوع به معناى جا . فکرى کامل در مسأله دفاع از ميھن است آشفته

زدن ناسيوناليسم خرده بورژوايى به عوض انترناسيوناليسم و پيوستن به رفرميسم و دست 
  .کشيدن از انقالب است

ّجه ساختن جنگ کنونى و تصديق به معناى مو" دفاع از ميھن"از نظر پرولتاريا تصديق 
و چون جنگ، اعم از اينکه نيروھاى خصم در لحظه فعلى در ھر . مشروع بودن آن است

کجا، خواه در کشور من و خواه در کشور بيگانه باشد، کماکان يک جنگ امپرياليستى باقى 
 ن، لذا تصديق دفاع از ميھ)خواه در شرايط سلطنت و خواه در شرايط جمھورى(ميماند 
در . در حکم پشتيبانى از بورژوازى امپرياليستى غارتگر و خيانت به سوسياليسم است عمال

روسيه، در دوران کرنسکى يعنى در دوران جمھورى بورژوا دمکراتيک، نيز جنگ 
کماکان امپرياليستى باقى مانده بود، زيرا اداره آن در دست بورژوازى بود، که طبقه حاکمه 

؛ بارزترين مظھر خصلت امپرياليستى )است" ادامه سياست" و جنگ ھم(محسوب ميشد 
جنگ قراردادھاى سّرى مربوط به تقسيم جھان و غارت کشورھاى ديگر بود که تزار سابق 



  .داران انگليس و فرانسه منعقد نموده بود با سرمايه

منشويکھا که چنين جنگى را جنگ تدافعى يا انقالبى ميناميدند، بطرز پليدى خلق را 
ھا را تأييد مينمايد، فريب خلق را تأييد ميکند،  يفريفتند و کائوتسکى که سياست منشويکم

نقش خرده بورژواھايى را تأييد ميکند که با ِاغواى کارگران و بستن دست و پاى آنان به 
کائوتسکى از سياست خرده بورژوامآبانه و . ھا به سرمايه خدمت ميکردند ارابه امپرياليست

ھا تلقين  و اين خيال پوچ را به توده(وارى پيروى مينمايد و خيال ميکند  نه نمونهفيليسترمنشا
تمام تاريخ دمکراسى بورژوايى اين . موضوع تغيير ميکند با شعار دادن که گويا) مينمايد

را " شعارى"دمکراتھاى بورژوا براى فريب خلق ھمواره ھر گونه : توھّم را فاش ميسازد
ولى مطلب در اين است که صادقانه بودن . اند و ھمواره ھم خواھند داد که خواسته باشيد داده

آليستى يا شيادانه  ايده پردازى عبارت مقابله شود و به با کردار ، گفتارتحقيق گردد آنان
جنگ امپرياليستى . مورد تفّحص قرار گيرد واقعيت طبقاتى رضايت داده نشود، بلکه

پردازان و يا  دست نميدھد که شيادان يا عبارتخصلت امپرياليستى خود را آنوقت از 
کن بدھند، بلکه تنھا زمانى اين خصلت  مذاق شيرين" شعار"ھاى خرده بورژوا يک  فيليستر

اى که جنگ امپرياليستى بدست وى انجام ميشود و بوسيله طبقه را از دست ميدھد که
شود و  سرنگون ، عمالاقتصادى به اين جنگ وابسته است) و چه بسا طناب(ميليونھا رشته 

جز اين، راه  .حکومت طبقه واقعا انقالبى يعنى پرولتاريا جايگزين حکومت وى گردد
 .خالص ديگرى از جنگ امپرياليستى و ايضا از صلح امپرياليستى غارتگرانه وجود ندارد

ھا و اعالم آن بعنوان سياست انترناسيوناليستى و کائوتسکى با تأييد سياست خارجى منشويک
سيمروالديستى، اوال تمام پوسيدگى اکثريت سيمروالد يا اکثريت اپورتونيستى را نشان ميدھد 

و !) فورا از چنين اکثريتى فاصله گرفتيم [٢٧٦]سيمروالد چپ بيھوده نبود که ما يعنى جناح(
از موضع پرولتاريا به موضع خرده بورژوازى، از موضع ) مھمترين نکته استاين (ثانيا 

  .انقالبى به موضع رفرميستى ميپيوندد

پرولتاريا در راه سرنگونى انقالبى بورژوازى امپرياليستى مبارزه ميکند، ولى خرده 
 تبعيت رفرميستى امپرياليسم و در راه دمساز شدن با آن در عين" تکميل"بورژوازى در راه 

راه "که رساله  ١٩٠٩ھنگامى که کائوتسکى ھنوز مارکسيست بود، مثال در سال . از آن
ناشى از جنگ دفاع ميکرد  انقالب را مينوشت، بويژه از انديشه ناگزيرى "رسيدن به قدرت
مستقيما و  ١٩١٢سال  [٢٧٧]بيانيه بال. سخن ميگفت عصر انقالبھا و از نزديک شدن

ناشى از ھمان جنگ امپرياليستى بين گروھبندى آلمان و  انقالب پرولترى صريحا از
در سال . برافروخته شد ١٩١٤اش در سال  گروھبندى انگلستان سخن ميگويد که نائره

بجاى آنکه ناگزيرى آنھا را  ھم که انقالبھاى ناشى از جنگ آغاز گرديد، کائوتسکى ١٩١٨
ھاى تدارک انقالب  و وسايل و شيوه انقالبى توضيح دھد، بجاى آنکه درباره يک تاکتيک

دقيقا بيانديشد و در آن خوض و غور نمايد، تاکتيک رفرميستى منشويکھا را انترناسيوناليسم 
  مگر اين ارتداد نيست؟. ناميد

ھا را بخاطر آنکه روى حفظ آمادگى جنگى ارتش اصرار ميورزيدند  کائوتسکى منشويک



را که بدون آن ھم شديد بود شدت " نظمى ارتش بى"ميستايد و بلشويکھا را بخاطر آنکه 
معناى اين سخن ستودن رفرميسم و تبعيت از بورژوازى امپرياليستى . ميدادند، تقبيح مينمايد
زيرا حفظ آمادگى جنگى در دوران کرنسکى . کشيدن از آن است و تقبيح انقالب و دست

حفظ ) ولو اينکه جمھوريخواه باشد(آن  بورژوايى معنايش اين بود که ارتش با فرماندھى
ھمه ميدانيم، و جريان حوادث ھم بعيان تأييد کرد، که اين ارتش . گردد و چنين ھم بود
. فرماندھى کورنيلفى حفظ ميکرد را بواسطه وجود کادر کورنيلفى جمھوريخواه روح

افسران بورژوازى نميتوانستند کونيلفيست نباشند و نميتوانستند بسوى امپرياليسم و سرکوب 
باقى گذاردن تمام مبانى جنگى امپرياليستى و تمام مبانى. قھرى پرولتاريا کشش نداشته باشند

 -") رفرم("چيزھاى پوچ آميزى  بشيوه سابق، ترميم جزئيات و رنگ بورژوايى ديکتاتورى
  .بدان خالصه ميشد عمال اين است آنچه که تاکتيک منشويکى

در ارتش ھيچ انقالب کبيرى کار خود را از پيش نبرده و " نظمى بى"بدون ايجاد . بالعکس
زيرا ارتش متحّجرترين آلت پشتيبانى از نظام کھنه، سفت و . نميتواند از پيش ببرد

بورژوايى و پشتيبانى سلطه سرمايه و وسيله حفظ و تربيت روح گاه انضباط ترين تکيه سخت
ضد انقالب ھيچگاه . وار در زحمتکشان و تابع نمودن آنان به اين سلطه است انقياد برده

: انگلس مينويسد. وجود کارگران مسلح را در کنار ارتش تحمل نکرده و نميتواند تحمل کند
به اين جھت نخستين اصل مسلّم براى: "اند بوده در فرانسه پس از ھر انقالب کارگران مسلح

کارگران ". بورژواھايى که بر َمسنَد قدرت قرار داشتند، خلع سالح کارگران بوده است
در ھم کوفتن اين . بودند نوين و سلول تشکيالتى نظام اجتماعى نوين مسلح ھسته ارتش

نخستين اصل مسلّم. ده استنخستين اصل مسلّم بورژوازى بو -سلول و جلوگيرى از نمّو آن 
عبارت بوده  -اند  که مارکس و انگلس بکّرات خاطر نشان ساخته -ھر انقالب پيروزمند 

طبقه اجتماعى . در ھم شکستن ارتش سابق، انحالل آن و تعويض آن با ارتش نوين: است از
نحوى  نوين ھنگام قيام براى بدست آوردن سلطه ھرگز نميتوانست و اکنون ھم نميتواند به

ديگرى به اين سلطه نائل آيد و آن را تحکيم نمايد، مگر از اين راه که ارتش سابق را کامال 
خرده بورژواھاى مرتجع يا صرفا ترسو در اين مورد فرياد ميکشند که اين (در ھم شکند 

مگر از اين راه که بدون ھيچگونه ارتش دوران بس دشوار و بس ): است" نظمى بى"
؛ مگر از اين )انقالب کبير فرانسه ھم اين دوران دردناک را گذراند(اند دردناکى را بگذر

راه که بتدريج و در جريان يک جنگ داخلى دشوار ارتش نوين، انضباط نوين و سازمان 
. کائوتسکِى موّرخ سابقا اين را ميفھميد. جنگى نوينى براى طبقه نوين بوجود آورد
  .کائوتسکِى مرتد اين را فراموش کرده است

، ديگر چه حقى تصديق مينمايد وقتى کائوتسکى تاکتيک منشويکھا را در انقالب روسيه
ھا ھم با پشتيبانى از کرنسکى و بنامد؟ منشويک" ھاى دولتى سوسياليست"ھا را  دارد شايدمان

کافى است کائوتسکى . ھاى دولتى بودند شرکت در کابينه او به ھمين سان سوسياليست
را که جنگ امپرياليستى بدست وى انجام ميشد مطرح سازد،  اى ه حاکمهطبق ھمينقدر مسأله

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



  .داى طرح شد مرتد رسوا ميگرد مسأله

ھا در آلمان، طرفداران لونگه در فرانسه، توراتى و شرکاء در ايتاليا چنين  کائوتسکيست
سوسياليسم برابرى و آزادى ملل و حق آنان را در تعيين سرنوشت خويش : استدالل مينمايند
آور ميشوند يا ھنگامى که  ھنگامى که به کشور ما ھجوم به اين جھت در نظر دارد؛

ھا حق دارند و موظفند از ميھن  رزمين ما تھاجم نمودند، سوسياليستنيروھاى خصم به س
ولى اين استدالل از نظر تئوريک يا ريشخند کامل سوسياليسم است و يا نيرنگ . دفاع کنند

سياسى ھم مطابق است با استدالل موژيک بکلى نادانى که حتى -شيادانه و از نظر پراتيک
ايف حزب انقالبى در دوران جنگ ارتجاعى رافکر خصلت اجتماعى و طبقاتى جنگ و وظ

  .بخاطر خود خطور ھم نميتواند بدھد

ولى . اين مطلب بالترديد است. سوسياليسم با اِعمال قھر نسبت به ملل مخالف است
ھاى  معھذا بجز آنارشيست. سوسياليسم اصوال با اِعمال قھر بر ضد افراد مخالف است

نجا چنين نتيجه نگرفته است که سوسياليسم با اِعمال ھا ھيچکس از اي مسيحى و تولستويست
بطور کلى بعنى بدون تحليل " اِعمال قھر"پس صحبت از . مخالف است انقالبى قھر

شرايطى که اِعمال قھر ارتجاعى را از انقالبى متمايز ميسازد، معنايش تنزل تا مرحله خرده
عنايش اين است که انسان با توّسل بورژوايى است که از انقالب دست کشيده باشد يا اينکه م

  .به سفسطه خود و ديگران را فريب دھد

ھر جنگى عبارت است . عين ھمين مطلب درباره اِعمال قھر نسبت به ملل صدق ميکند
جنگ  طرفدار ھا اِعمال قھر نسبت به ملل، ولى اين امر مانع آن نميشود که سوسياليست

است آن مسأله اساسى که در برابر فرد اين  -خصلت طبقاتى جنگ . انقالبى باشند
جنگى است  ١٩١٨-١٩١٤جنگ امپرياليستى . قرار دارد) چنانچه مرتد نباشد(سوسياليست 

بين دو گروھبندى بورژوازى امپرياليست بخاطر تقسيم جھان، بخاطر تقسيم غنائم، بخاطر 
ابى نمود وبال جنگ را چنين ارزي ١٩١٢بيانه سال . غارت و اختناق ملل کوچک و ضعيف
کسى که از اين نظريه درباره جنگ عدول . اند واقعيات نيز اين ارزيابى را تأييد نموده

  .ميورزد، سوسياليست نيست

حق دارم و من : بگويد کلمانسو اگر يک آلمانى در دوره ويلھلم يا يک فرانسوى در دوره
موظفم به عنوان يک سوسياليست در صورت تھاجم خصم به کشورم از ميھن خود دفاع 

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

المجموع از نقطه نظر  جنگ من حيث تمامى رگر بر ضد سرمايه و ارزيابىانقالبى کا
بورژوازى جھانى و پرولتارياى جھانى مفقود ميگردد، يعنى انترناسيوناليسم مفقود ميگردد 

کشور مرا ميآزارند، چيزھاى ديگر به . و ناسيوناليسم بيمقدار، زبر و زمخت بر جاى ميماند
صه کالم اين استدالل و اين است محدوديت خرده بورژوا اين است خال -من مربوط نيست، 
مثل آن است که کسى در مورد اِعمال قھر نسبت به فرد واحد چنين . ناسيوناليستى آن
سوسياليسم با اِعمال قھر مخالف است، به اين جھت بھتر است که من راه : استدالل نمايد



  .خيانت را در پيش گيرم و به زندان نيفتم

سوسياليسم با اِعمال قھر نسبت به ملل مخالف : ى، آلمانى يا ايتاليايى که ميگويدآن فرانسو
وقتى دشمن به خاک کشور من ھجوم آورد، دفاع خواھم کرد، به سوسياليسم بنابراين است و

ميبيند و  خود را" کشور" فقط ، زيرا اين شخصخيانت ميورزد و انترناسيوناليسم
 المللى راجع به روابط بين ھمه چيز قرار ميدھد، در حالى کهرا مافوق " خود... "بورژوازى

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

ھاى کودن و نادان درست ھمانطورى استدالل ميکنند که تمام خرده بورژواھا و تمام موژيک
ھا، طرفداران لونگه و توراتى و شرکاء استدالل مينمايند و آن يل کائوتسکيستمرتدينى از قب
  [٤].در کشور من دشمن ھست، ديگر مرا با ھيچ چيز کارى نيست: چنين است

خصلت جنگ : طور ديگرى استدالل ميکند سوسياليست، پرولتر انقالبى و انترناسيوناليست
منوط به آن نيست که چه کسى ھجوم کرده و ) که آيا اين جنگ ارتجاعى است يا انقالبى(
اداره امور  اى منوط به آن است که چه طبقه در کشور چه کسى قرار دارد، بلکه" دشمن"

اين جنگ يک اگر . جنگ را بدست دارد و چه سياسى بوسيله اين جنگ ادامه داده ميشود
جنگ ارتجاعى امپرياليستى است يعنى بدست دو گروھبندى جھانى بورژوازى مرتجع 

حتى بورژوازى کشور (امپرياليست جبار و غارتگر اداره ميشود، آنگاه ھر بورژوازى 
به شريک غارتگرى تبديل ميشود، و وظيفه من، وظيفه نماينده پرولتارياى انقالبى ) کوچک

از  منحصر بفردى است که راه نجات انقالب جھانى پرولترى نمودنعبارت است از آماده 
زيرا اين (باشد " خود"استدالل من نبايد از نقطه نظر کشور . دھشتھاى کشتار جھانى

استدالل يک کودن بيمقدار و خرده بورژوازى ناسيوناليستى است که نميفھمد عروسکى 
در تدارک، در  شرکت من نقطه نظر، بلکه بايد از )است در دست بورژواى امپرياليست

  .تبليغات و در نزديک ساختن انقالب جھانى پرولترى باشد

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

ھاى خرده بورژوا  عيان ميگردد که از تأييد تاکتيک ناسيوناليست ھنگامى بيش از پيش
ھا در روسيه، طرفداران لونگه در فرانسه، توراتى در ايتاليا، ھاآزه و شرکاء در  منشويک(

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

ود، که مبداء انقالب ھمگانى اروپا است و انقالب بلشويکى بر اساس اين فرضيه بناگذارى شده ب"

  .ابتکار متھورانه روسيه پرولترھاى سراسر اروپا را به قيام برميانگيزد

الّسويه بود که صلح جداگانه روسيه چه شکلھايى بخود  اى البته على با چنين فرضيه
: اللفظى يا بطور تحت(خواھد گرفت و اين صلح چه مصائب و چه ُخسران ارضى 

براى خلق روسيه ببار خواھد Verstömmelungen (صدمه جسمانى يا معلوليتىچه 



آنگاه . آورد و حق ملل در تعيين سرنوشت خويش را به چه سان تفسير خواھد نمود
بر وفق. الّسويه بود که آيا روسيه قادر به دفاع خود ھست يا نه اين موضوع نيز على

نقالب روسيه بشمار ميرفت و ميبايست به اين نظريه انقالب اروپا بھترين دفاع از ا
تمام ملل ساکن سرزمين سابق روسيه حق کامل و حقيقى براى تعيين سرنوشت 

  .خويش ارزانى دارد

انقالب اروپا، که در نتيجه آن سوسياليسم در آنجا مستقر ميگشت و تحکيم مييافت، 
لت عقب ماندگىاى براى رفع موانعى گردد که در روسيه بع ميبايست ھمچنين وسيله

  .اقتصادى کشور در سر راه عملى نمودن توليد سوسياليستى قرار گرفته است

اينھا ھمه بسيار منطقى و کامال مستدل بود، ھرآينه فرضيه اصلى امکانپذير ميشد 
يعنى ھرآينه انقالب روس حتما موجب برپا شدن انقالب اروپا ميگشت ولى اگر 

  يف چيست؟چنين امرى اتفاق نيفتد آنگاه تکل

و آنوقت اکنون پرولترھاى اروپا را متھم به آن مينمايند . تا کنون که اين فرضيه به تحقق نپيوسته است
اين اتھام متوجه افراد نامعلومى است، زير . اند که انقالب روسيه را ترک گفته و به آن خيانت ورزيده

  .(٢٨ص ) "آخر چه کسى را ميتوان مسئول رفتار پرولتارياى اروپا نمود؟

آورى تکرار مينمايد که مارکس، انگلس و  کائوتسکى در تکميل اين مطالب بطور خستگى
ببل بارھا درباره فرا رسيدن انقالبى که انتظار آن را داشتند، اشتباه کردند، ولى ھرگز 

فرا رسيدن انقالب مبتنى ننمودند و حال آنکه ) ٢٩ص " (موعد معيّن"تاکتيک خود را بر 
به اميد انقالب ھمگانى اروپا ھست و نيست خود را در معرض برد و "بقول او،  بلشويکھا،

  ."باخت قرار دادند

العين به خواننده نشان دھيم که  ما عمدا اين قطعه بلند باال را استنساخ نموديم تا به رأى
در مارکسيسم جعل ميکند و نظريه مبتذل ارتجاعى خرده " زبردستى"کائوتسکى با چه 

  .ى را جايگزين آن ميسازدبورژواي

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

ولى حزب . در کشورھاى ديگر مبتنى ميساختند، آنگاه اين يک سفاھت بى چون و چرا بود
اوت ٢٠مورخ (من در نامه خود به کارگران آمريکا : بلشيوک چنين سفاھتى را مرتکب نشد

صريحا از اين نظريه سفيھانه دورى ميجويم و ميگويم که ما روى فرا رسيدن ) ١٩١٨
آرھاى  من در مباحثه خود با اس. ريکا حساب ميکنيم ولى نه براى يک موعد معيّنانقالب آم

.ام بارھا ھمان فکر را مبسوطا بيان داشته) ١٩١٨مارس -ژانويه" (کمونيستھاى چپ"چپ و 
بسيار کوچک شده و انتقاد خود را از بلشويسم ... کائوتسکى مرتکب يک نيرنگ کوچک

اکتيکى را که روى فرا رسيدن انقالب اروپا در يک موعد او ت. مبتنى بر ھمان نموده است
کمابيش نزديک، ولى نه در يک موعد معيّن، حساب ميکند، با تاکتيکى که روى فرا رسيدن 



يک تقلب کوچولو،. انقالب اروپا در يک موعد معيّن حساب ميکند، با ھم مخلوط نموده است
  !بسيار کوچولو

ول براى مارکسيست، براى ھر پرولتر انقالبى و تاکتيک ا. تاکتيک دوم سفاھت است
، زيرا تنھا اين تاکتيک است که از نظر حتمى است -، حتمى است انترناسيوناليست

مارکسيستى آن وضع ابژکتيف موجوده در تمام کشورھاى اروپا را که در اثر جنگ پديد 
انترناسيوناليستى  آمده است، بدرستى در نظر ميگيرد و تنھا اين تاکتيک است که به وظايف

  .پرولتاريا پاسخ ميگويد

اى جزئى در  کائوتسکى مسأله عمده مربوط به مبانى تاکتيک انقالبى بطور اعم را با مسأله
باره اشتباھى که ممکن بود انقالبيون بلشويک مرتکب شوند، ولى مرتکب نشدند، ِخلط نموده

  !دست کشيده است و با اين عمل بدون دردسر از تاکتيک انقالبى بطور اعم

مسأله  حتى نميتواند او که در سياست راه ارتداد در پيش گرفته است، در رشته تئورى
  .مطرح سازد مربوط به مقدمات ابژکتيف تاکتيک انقالبى را

  :اينجاست که ما به نکته دوم ميرسيم

 بىوضع انقال ثانيا، حساب روى انقالب اروپا در صورتى براى مارکسيست حتمى است که
اين يک اصل ابتدايى مارکسيسم است که تاکتيک پرولتارياى سوسياليستى . موجود باشد

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

اگر کائوتسکى اين مسأله را که براى مارکسيست حتمى است مطرح ميساخت، ميديد که 
مدتھا قبل از جنگ تمام مارکسيستھا و تمام . حاصله بيشک عليه وى حکم ميکند پاسخ

. سوسياليستھا در اين نکته موافقت داشتند که جنگ اروپا وضع انقالبى بوجود خواھد آورد
خواه : ھنگامى که کائوتسکى ھنوز مرتد نبود، اين نکته را روشن و صريح تصديق ميکرد

بيانيه"). راه رسيدن به قدرت(" ١٩٠٩و خواه در سال ") ىانقالب اجتماع(" ١٩٠٢در سال 
بيھوده نيست که سوسيال : بال از طرف تمام انترناسيونال دوم اين موضوع را تصديق نمود

يا افرادى که بين انقالبيون و " مرکزيون("ھاى تمام کشورھا  ھا و کائوتسکيست شووينيست
  !بال در اين باره مثل آتش جھنم ميترسنداز اظھارات بيانيه ) ھا متزلزلند اپورتونيست

عقيده  بنابراين انتظار فرارسيدن وضع انقالبى در اروپا، ھوسناکى بلشويکھا نبود، بلکه
ھايى از قبيل  اگر کائوتسکى با توّسل به عبارت پردازى. ھا بود تمام مارکسيست عمومى

گريبان خود را" اند ه ايمان داشتهتوانى اِعمال قھر و اراد ھميشه به ھمه"اينکه گويا بلشويکھا 
از اين حقيقت مسلّم خالص ميکند، در مقابل آن بايد گفت که اينھا عبارت پردازى پوچى 
 است که گريز و آنھم گريز ننگين کائوتسکى را از طرح مسأله مربوط به وضع انقالبى



  .پوشى مينمايد پرده

اين مسأله را ھم کائوتسکى نتوانست مطرحآيا وضع انقالبى عمال فرا رسيد يا نه؟ . و اما بعد
گرسنگى و ويرانى که بر اثر جنگ در: ھاى اقتصادى پاسخ ميگويد به اين مسأله فاکت. نمايد

ھاى سياسى نيز به اين  فاکت. ھمه جا بوجود آمده است، دال بر وجود وضع انقالبى است
پروسه انشعاب احزاب  کشورھا کليه به بعد ديگر در ١٩١٥از سال : مسأله پاسخ ميگويد

پرولتاريا از سران سوسيال  ھاى دور شدن توده سوسياليست قديمى پوسيده، پروسه
ھا و روحيات انقالبى و به پيشوايان انقالبى  شووينيست و پيوستن آنان به چپ يعنى به انديشه

  .به روشنى آشکار گرديد

شت، فقط کسى ممکن بود ، ھنگامى که کائوتسکى رساله خود را مينو١٩١٨پنجم اوت سال 
ولى اکنون که پايان اکتبر سال . اين فاکتھا را نبيند که از انقالب بترسد و به آن خيانت ورزد

از کشورھاى اروپا در برابر انظار ھمه و بسرعت  يک سلسله است، انقالب در ١٩١٨
 السابق او را ، که مايل است کما فى"انقالبى"کائوتسکِى . بسيار در حال رشد است

ھاى سال  بينى از کار درآمد که نظير فيليستر مارکسيست بشمارند، چنان فيليستر کوته
الوقوع را  انقالب قريب -، يعنى ھمان کسانى که مورد استھزاء مارکس بودند، ١٨٤٧
  !!!نميديد

  .به نکته سوم رسيديم

ت؟ ثالثا، خصوصيات تاکتيک انقالبى در شرايط وجود وضع انقالبى در اروپا کدامس
کائوتسکى پس از اينکه راه ارتداد در پيش گرفت از طرح اين مسأله که براى مارکسيست 

کائوتسکى مانند يک فيليستر خرده بورژواى تيپيک يا دھقان نادان چنين. حتمى است، ترسيد
او  فرا رسيده است يا نه؟ اگر فرا رسيده است پس" انقالب ھمگانى اروپا: "استدالل مينمايد

ما ھم از جانب خود ميگوييم که در چنين صورتى ھر ! ست انقالبى شودحاضر ا ھم
نظير آن رذالت پيشگانى که اکنون گاھى خود را به بلشويکھاى پيروزمند (فطرتى  دون

  !خود را انقالبى خواھند ناميد) ميچسبانند

 ھاى کائوتسکى در گفته! اگر فرا نرسيده است پس کائوتسکى از انقالب روى برميگرداند
اثرى ھم از درک اين حقيقت وجود ندارد که انقالبى مارکسيست فرقش با عامى و خرده 

تبليغ  ھاى نادان بورژوا در اين است که ميتواند ضرورت انقالب نضج يابنده را به توده
و  توضيح دھد ، نفعى را که براى مردم داردبه ثبوت رساند ، ناگزيرى آن رانمايد

  .آماده کند ھاى استثمار شونده را براى آن و توده پرولتاريا و تمام زحمتکشان

کائوتسکى فکر خامى را به بلشويکھا نسبت داده است حاکى از اينکه گويا آنھا به اميد اينکه 
انقالب اروپا در رأس يک موعد معيّن فرا خواھد رسيد، تمام ھستى خود را در معرض برد 

تسکى تمام شد، زيرا از گفته خود او چنين اين فکر خام به ضرر خود کائو. و باخت گذاردند
اوت سال  ٥تاکتيک بلشويکھا در صورتى صحيح بود که انقالب اروپا براى : برآمد که



درست ھمين تاريخ را کائوتسکى بعنوان تاريخ نگارش رساله خود ذکر ! فرا ميرسيد ١٩١٨
در يک سلسله از  اوت معلوم شد که انقالب ٥و ھنگامى که چند ھفته پس از اين . مينمايد

کشورھاى اروپايى فرا ميرسد، آنگاه تمام ارتداد کائوتسکى، تمام جعل او در مارکسيسم و 
تمام ناتوانى او در استدالل بشيوه انقالبى و حتى در طرح مسائل بشيوه انقالبى، با تمام لطف

  !آن بروز نمود

ميکنند، اين اتھام متوجه وقتى پرولترھاى اروپا را به خيانت متھم : کائوتسکى مينويسد
  .اشخاص نامعلومى است

را، که اين اتھام " نامعلومى"به آئينه بنگريد تا آن اشخاص ! اشتباه ميکنيد، آقاى کائوتسکى
لوحى ميزند و چنين وانمود ميسازد که  کائوتسکى خود را به ساده. متوجه آنان است، ببينيد

و حال آنکه در . دارد چه معنايى اين اتھام اين اتھام را اقامه مينمود و چه کسى نميفھمد
آلمان يعنى " چپھاى"حقيقِت امر کائوتسکى بخوبى ميداند که اين اتھام را 

درک  اى است از اين اتھام نشانه. و يارانش اقامه مينمودند و مينمايند [٢٧٨]ھا اسپارتاکيست
اين موضوع که پرولتارياى آلمان بھنگام اختناق فنالند، اوکرائين، التوى و استونى  روشن

اين اتھام مقّدم بر ھمه. مرتکب خيانت ميگرديد) المللى و انقالب بين(نسبت به انقالب روسيه 
که  پيشوايانى است که ھمواره در مذلتند، نبوده بلکه متوجه آن ھا توده و بيش از ھمه متوجه

انقالبى، ترويج ] آژيتاسيون[ھمانند شايدمان و کائوتسکى وظيفه خود را در امر تبليغ 
و  انجام نميدادند پرستى آنان ھا عليه کھنه انقالبى و فعاليت انقالبى در بين توده] پروپاگاند[

نھفته است، غرايز و تمايالت انقالبى که ھمواره در اعماق توده طبقه ستمکش عليرغم عمال
شايدمانھا آشکارا و به نحو ناھنجار و وقيحانه و چه بسا آزمندانه به . رفتار ميکردند

ھا و طرفداران لونگه نيز با  کائوتسکيست. اند پرولتاريا خيانت کرده و به بورژوازى پيوسته
تزلزل و ترديد خود و با نگاھھاى خائفانه خود به اقوياى روز، ھمين عمل را مرتکب 

ھاى خود بجاى آنکه روح انقالبى را تقويت  کائوتسکى ھنگام جنگ با تمام نوشته. اند شده
  .خاموش ميساخت نمايد و بسط دھد، آن را

پرولترھاى اروپا به خيانت " متھم نمودن"اينکه کائوتسکى اين نکته را درک نميکند که 
ليغى و ترويجى از عظيم و چه اھميت تب تئوريک نسبت به انقالب روسيه داراى چه اھميت

آنھم بيشترى است، حقيقتا بعنوان يادگارى تاريخى از کودنى خرده بورژوامآبانه پيشواى 
کائوتسکى نميفھمد که اين ! سوسيال دمکراسى رسمى آلمان بر جاى خواھد ماند" حال ميانه"
تھاىآلمان تقريبا يگانه شکلى است که آن سوسياليس" امپراتورى"در شرايط سانسور " اتھام"

از  اند، يعنى ليبکنخت و يارانش، بوسيله آن آلمان، که به سوسياليست خيانت نورزيده
ھا را بکنار اندازند، اين قبيل  ھا و کائوتسکى شايدمان کارگران آلمان دعوت ميکنند

کننده آنان رھا کننده و مبتذل را از خود دور سازند، خود را از قيد موعظه خرفت" پيشوايان"
 به انقالب آنان و بدون توجه به آنان براى انقالب بپا خيزند و از کنار آنان، عليرغم نمايند و

  !دست زنند

اصوال از کجا او ميتواند تاکتيک بلشويکھا را درک . کائوتسکى اين نکته را درک نميکند



کند؟ آيا ميتوان از کسى که اصوال از انقالب دست کشيده است انتظار داشت شرايط تکامل 
  موارد آن مورد سنجش و ارزيابى قرار دھد؟" دشوارترين"ب را در يکى از انقال

تاکتيک انترناسيوناليستى بود، زيرا بر خوف و ھراس از  يگانه تاکتيک بلشويکھا صحيح و
نظرانه  خرده بورژوامآبانه نسبت به آن و تمايل تنگ" ايمانى بى"انقالب جھانى و 

" به ھيچ انگاشتن"و ) يعنى ميھن بورژوازى خودى( "خود"ناسيوناليستى به دفاع از ميھن 
اى که  محاسبه(صحيح وضع انقالبى اروپا  محاسبه بقيه چيزھا مبتنى نبوده، بلکه بناى آن بر

ھا  ھا و سوسيال پاسيفيست در دوران قبل از جنگ يعنى قبل از ارتداد سوسيال شووينيست
ه تاکتيک انترناسيوناليستى بود، زيرا اين تاکتيک يگان. قرار داشت) مورد قبول عاّمه بود

در کليه  تکامل و پشتيبانى و بيدارى انقالب براى منتھا حد آنچه را که در يک کشور
صحت اين تاکتيک با احراز موفقيت عظيمى به . قابل اجرا بود، عملى ميساخت کشورھا

سبب خدمات به ھيچ وجه نه به (مبدل شد  جھانى ثبوت رسيد، زيرا بلشويسم به بلشويسم
ھمه جا از تاکتيک عمال انقالبى عميقا  ھا توده بلشويکھاى روسيه، بلکه به سبب آنکه

و انديشه و تئورى و برنامه و تاکتيکى را فراھم آورد که مشخصا و ) ھوادارى ميکردند
بلشويسم انترناسيونال کھنه و . عمال از سوسيال شووينيسم و سوسيال پاسيفيسم متمايز است

ھا و مکدونالدھا را، که  ھا، ھندرسون ھا و لونگه ھا، رنودل ھا و کائوتسکى ايدمانپوسيده ش
و در تالش احياى الشه ُمرده بدست و پاى يکديگر خواھند " وحدت"اکنون در آرزوى 

بلشويسم براى انترناسيونال سوم، انترناسيونالى، که واقعا  .بکلى در ھم کوفت پيچيد،
 آميز و ھم تجربه در عين حال، ھم دستاوردھاى دوران صلحپرولترى و کمونيستى باشد و 

  .بوجود آورده است را در نظر گيرد، مبانى مسلکى و تاکتيکى عصر آغاز شده انقالبھا

را در سراسر جھان تعميم داد و اين کلمات را از " ديکتاتورى پرولتاريا"بلشويسم انديشه 
حکومت  ن ترجمه نمود و در نمونهزبانھاى جھا به تمام زبان التين به روسى و سپس

مانده و حتى بى  کارگران و دھقانان تھيدست در يک کشور عقب حتى نشان داد که شوروى
بودند يکسال  قادر ترين آنان، ترين و از لحاظ تشکيالت کم عادت ترين، بى معلومات تجربه

جھان  تمام ىکه بورژواز(ھاى عظيم، ضمن مبارزه با استثمارگران  تمام با وجود دشوارى
حکومت زحمتکشان را حفظ نمايند و آنچنان دمکراسى بوجود آورند،) آن را پشتيبانى ميکرد
بودند فعاليت  قادر دارتر باشد، و نيز ھاى پيشين جھان عاليتر و دامنه که از تمام دمکراسى

  .آغاز نمايند خالقه دھھا ميليون کارگر و دھقان را در رشته اجراى عملى سوسياليسم

بلشويسم در عمل به تکامل انقالب پرولترى در اروپا و آمريکا با چنان شدتى کمک نمود که 
در ھمان حال که . براى ھيچ حزبى در ھيچ کشورى تاکنون چنين کمکى ميّسر نشده است

ھا ھا و کائوتسکى براى کارگران سراسر جھان ھر روز روشنتر ميگردد که تاکتيک شايدمان
ياليستى و از بردگى مزدى در خدمت بورژوازى امپرياليستى رھا آنھا را از جنگ امپر

ھاى پرولتر ھمه براى توده -نساخته و اين تاکتيک بعنوان نمونه بدرد ھمه کشورھا نميخورد 
کشورھا ھر روز روشنتر ميشود که بلشويسم راه صحيحى را براى نجات از دھشتھاى 

  .عنوان نمونه تاکتيک، بدرد ھمه ميخوردب جنگ و امپرياليسم نشان داده است و بلشويسم،



نه تنھا انقالب عمومى اروپا، بلکه انقالب پرولترى جھانى نيز در برابر انظار ھمه نضج 
ميگيرد و آنچه به اين انقالب کمک کرده، آن را تسريع نموده و از آن پشتيبانى کرده است 

پيروزى کامل سوسياليسم کم آيا ھمه اينھا براى . پيروزى پرولتاريا در روسيه بوده است
ولى اين يک . يک کشور واحد بيش از اين ھم نميتواند انجام دھد. است؟ البته که کم است

کشور، در پرتو حکومت شوروى، با تمام اين احوال آنقدر کار انجام داده است که حتى اگر 
آلمان با  فردا امپرياليسم جھانى حکومت شوروى روسيه را فرضا از راه سازش امپرياليسم

امپرياليسم انگليس و فرانسه در ھم ُخرد نمايد، حتى در چنين موردى ھم، که در حکم بدترين
موارد است، تاکتيک بلشويکى تاکتيکى خواھد بود که فوايد عظيمى براى سوسياليسم ببار 

  .ناپذير جھانى کمک نموده است آورده و به رشد انقالب غلبه
 

از ھرگونه ) ھا و شرکاء ھا، ھومپرس ھا، ھندرسون ھا، رنودل شايدمان(ھا  سوسيال شووينيست [٤]
را " خود"اينان دشمنان بورژوازى . به ھنگام جنگ امتناع ميورزند" انترناسيونال"صحبتى درباره 

. ھستند خود بورژوازى استيالگرانه سياست طرفدار آنھا. نسبت به سوسياليسم ميشمرند"... خائنين"
ھر ) ھاى خرده بورژوا در کردار ھاى در گفتار و پاسيفيست يعنى سوسياليست(ھا  پاسيفيست- سوسيال

ند، ولى در کردار طلبى و غيره بپا ميخيز ابراز ميدارند، عليه الحاق" انترناسيوناليستى"گونه احساسات 
فرق بين اين دو تيپ فرقى جّدى نيست و نظير . به پشتيبانى از بورژوازى امپرياليست خود ادامه ميدھند

  .زبان است دار شيرين دار بد زبان و سرمايه فرق بين سرمايه

) سوئيس(در سيمروالد  ١٩١٥در آغاز سپتامبر  چپ سيمروالد گروه" - چپ سيمروالدجناح [ "٢٧٦]
گام "لنين اين کنفرانس را . توسط لنين تشکيل گرديد ھا کنفرانس انترناسيوناليست به ھنگام نخستين

بلشويکھا تحت رھبرى لنين در گروه چپ . المللى بر ضد جنگ ناميد در راه تکامل جنبش بين" نخست
در اين گروه انترناسيوناليستھاى ناپيگير ھم . سيمروالد يگانه خط مشى صحيح و کامال پيگير را داشتند

درباره " :انتقاد از اشتباھات آنھا رجوع شود به مقاالت لنين موسوم بهبراى اطالع از . وجود داشتند
، چاپ ٢٢کليات لنين جلد ) "يج مباحثه درباره حق ملل در تعيين سرنوشت خويشنتا" ،"رساله يونيوس

  (٣٤٤- ٣٠٦، ٣٠٥- ٢٩١چھارم روسى صفحات 

منعقده در شھر  انترناسيونال دوم العاده در کنگره فوق ١٩١٢درباره جنگ در سال  بيانيه بال [٢٧٧]
  .بال به تصويب رسيد

.تشکيل گرديد ١٩١٦در دوران نخستين جنگ جھانى، در اول ژانويه سال " اسپارتاک"اتحاديه  [٢٧٨]
کارل  تحت رھبرى" انترناسيونال"دمکراتھاى چپ آلمان گروھى بنام  در آغاز جنگ از سوسيال

اين گروه اتحاديه . و ديگران تشکيل شد کالرا زتکين ،مرينگ. ف ،روزا لوگزامبورگ و ليبکنخت
ھا بر ضد جنگ امپرياليستى به تبليغات  ھا در بين توده اسپارتاکيست. نيز ناميده ميشد" اسپارتاک"

ت رھبران سوسيال دمکرات را فاش انقالبى ميپرداختند و سياست اشغالگرانه امپرياليسم آلمان و خيان
ھا يا عناصر دست چپ آلمان در مھمترين مسائل تئورى و سياسى از  ولى اسپارتاکيست. مينمودند

درباره " و "درباره رساله يونيوس" لنين در آثار خود موسوم به. اشتباھات نيمه منشويکى مبرى نبودند
و غيره، ) ٢٣رجوع شود به کليات آثار لنين جلد ) "کاريکاتور مارکسيسم و اکونوميسم امپرياليستى

به  ١٩١٧ھا در آوريل سال  اسپارتاکيست. اد قرار داده استاشتباھات عناصر چپ آلمان را مورد انتق
حزب مستقل سوسيال دمکرات آلمان که داراى خط مشى مرکز بود داخل شدند ولى استقالل تشکيالتى 



اعضاى حزب "ھا با  آلمان، اسپارتاکيست ١٩١٨پس از انقالب نوامبر سال . خود را حفظ نمودند
  .بر ھمين سال حزب کمونيست آلمان را تأسيس نمودندقطع رابطه کردند و در دسام" مستقل

 انقالب پرولترى و کائوتسکى مرتد
٨ 

 "تحليل اقتصادى"خدمتگذارى در آستان بورژوازى به بھانه 

 
صورتى که قرار باشد عنوانى براى آن انتخاب گردد در  -چنانچه گفته شد کتاب کائوتسکى 

بلکه " ديکتاتورى پرولتاريا"ميبايست نه  -که مضمون را بدرستى بدرستى منعکس سازد 
  .ناميد ميشد" حمالت بورژوازى عليه بلشويکھا"

قديمى منشويکھا درباره خصلت بورژوايى انقالب روسيه يعنى تحريف قديمى " تئوريھاى"
 (!رد شده بود از طرف کائوتسکى ١٩٠٥تحريفى که در سال (مارکسيسم منشويکھا در 

ھر اندازه ھم که اين مسأله براى . اکنون دوباره به توسط تئوريسيِن ما َعلَم شده است
  .آور باشد، باز ناچاريم روى آن مکث نماييم مارکسيستھاى روسيه مالل

قالب روسيه انقالب بورژوايى ميگفتند ان ١٩٠٥ھاى روسيه قبل از سال  تمام مارکسيست
منشويکھا که ليبراليسم را جايگزين مارکسيسم ميکردند، از اينجا چنين نتيجه ميگرفتند. است

که بنابراين پرولتاريا نبايد از آن حدودى که براى بورژوازى پذيرفتنى است فراتر رود و 
که اين تئورى يک  بلشويکھا ميگفتند. بايد سياست سازش با بورژوازى را پيشه خود سازد

بشيوه  بورژوازى ميکوشد کشور را به شيوه بورژوايى،. تئورى ليبرال بورژوايى است
اصالح نمايد، نه اينکه بشيوه انقالبى و ميکوشد تا حد امکان ھم سلطنت را  رفرميستى

پرولتاريا بايد انقالب بورژوا دمکراتيک را . محفوظ دارد و ھم زميندارى اربابى و غيره را
" بسته دست"سرانجام آن برساند و امکان ندھد که او را به وسيله رفرميسم بورژوازى  به

: قوا را بھنگام انقالب بورژوايى چنين فرمولبندى ميکردند طبقاتى بلشويکھا تناسب. بگذارند
پرولتاريا از اين راه که دھقانان را بخود ملحق ميسازد، بورژوازى ليبرال را بيطرف 



 .و نظامات قرون وسطايى و زميندارى اربابى را از بيخ و بُن بر مياندازد مينمايد و سلطنت

است که خصلت بورژوايى انقالب ظاھر  بطور اعم ھمان در اتحاد پرولتاريا با دھقانان
.ميگردد، زيرا دھقانان بطور اعم مولّدين ُخردى ھستند که از توليد کااليى طرفدارى مينمايند

تمامى نيمه  مان اضافه ميکردند که پرولتاريا از اين راه کهسپس بلشويکھا در ھمان ز
حال را را بخود ملحق ميسازد، دھقانان ميانه) ھمه استثمار شوندگان و زحمتکشان) پرولتاريا

فرق انقالب سوسياليستى با انقالب بورژوا: بيطرف نموده و بورژوازى را سرنگون ميسازد
که در  "دو تاکتيک" :من ١٩٠٥رساله سال رجوع شود به . (دمکراتيک در ھمين است

 .(، داخل شده است١٩٠٧، منتشره در پترزبورگ، سال "طى دوازده سال"اى بنام  مجموعه

در اين مباحثه بطور غير مستقيم شرکت ورزيد و در پاسخ  ١٩٠٥کائوتسکى در سال 
پلخانف اظھار نظر نمود و اين  عليه پلخانف منشويِک آن زمان، در ماھيت امر، استفسار

 اکنون کائوتسکى. موضوع در آن ھنگام مورد استھزاء مطبوعات بلشويکى قرار گرفت
زيرا ميترسد که خود در اثر اظھارات خود (ھم از مباحثات آن زمان بياد نميآورد  اى کلمه

ه امکانى را براى پى بردن به ُکنه مطلب از خواننده آلمانىو بدين سان ھر گون!) رسوا گردد
براى کارگران آلمانى تعريف کند  نميتوانست ١٩١٨آقاى کائوتسکى در سال . سلب ميکند

طرفدار اتحاد کارگران با دھقانان بوده است نه طرفدار اتحاد با ١٩٠٥که چگونه او در سال 
اى را براى اين  تحاد دفاع ميکرده و چه برنامهبورژوازى ليبرال و با چه شرايطى از اين ا

  .اتحاد طرح مينموده است

پردازى با عبارت" تحليل اقتصادى"اکنون کائوتسکى سير قھقرايى در پيش گرفته و به بھانه 
از تبعيت کارگران از بورژوازى دفاع ميکند و به" ماترياليسم تاريخى"اى درباره  مغرورانه

سلف منشويک نظريات کھنه ليبرالى منشويکھا را بطور کمک نقل قولھايى از ما
آورى تکرار مينمايد؛ ضمنا به کمک اين نقل قولھا ميکوشد انديشه جديدى را درباره  خستگى

اى که از اين انديشه جديد ميگيرد کھنه و  عقب ماندگى روسيه به ثبوت رساند ولى نتيجه
و اينھا ! بايد از بورژوايى فراتر رفتحاکى از آن است که آرى بھنگام انقالب بورژوايى ن

ھمه عليرغم تمامى آن چيزى است که مارکس و انگلس، به ھنگام مقايسه انقالب بورژوايى 
  !اند آلمان گفته ١٨٤٨فرانسه با اقنالب بورژوايى سال  ١٧٩٣-١٧٨٩سالھاى 

يم، کائوتسکى بپرداز" تحليل اقتصادى"اصلى و مضمون اصلى " برھان"قبل از آنکه به 
متذکر ميشويم که ھمان نخستين عبارات آن آشفته فکرى عجيب يا ناسنجيدگى افکار نويسنده 

  :را آشکار ميسازد

پايه اقتصادى روسيه ھنوز کشاورزى و آنھم بويژه توليد : "ما اعالم ميدارد" تئوريسين"
" غال دارندقريب چھار پنجم و حتى شايد پنج ششم اھالى به اين توليد اشت. دھقانى ُخرد است

ايد که در بين اين مولّدين  اوال آقاى تئوريسيِن گرامى، آيا شما ھيچ فکر کرده). ٤٥صفحه (
ُخرد چقدر استثمارگر ممکن است وجود داشته باشد؟ بديھى است که از يک دھم تمامى عده 

آنھا تجاوز نميکند و در شھرھا از اين ھم کمتر است، زيرا در آنجا توليد بزرگ رشد 



ولى شما حتى رقم بزرگ تصور ناپذيرى را در نظر گيريد و فرض . رى نموده استبيشت
در . اند کنيد دکه يک پنجم مولّدين ُخرد استثمارگرانى ھستند که از حق انتخاب محروم شده

درصدى که بلشويکھا در پنجمين کنگره شوراھا  ٦٦چنين صورتى باز نتيجه ميشود که 
و تازه به اين رقم بايد اين ھم افزوده شود که در بين . ودب اکثريت اھالى داشتند نماينده

 تمام بعبارت ديگر. آرھاى چپ ھمواره بخش مؤثرى طرفدار حکومت شوروى بودند اس
آرھاى چپ از لحاظ اصولى طرفدار حکومت شوروى بودند و زمانى ھم که قسمتى از  اس
دادند، آنوقت از بين  به شورش ماجراجويانه تن در ١٩١٨آرھاى چپ در ژوئيه سال  اس

کمونيستھاى "و " ھاى کمونيست نارودنيک: "آنھا، يعنى از حزب سابق دو حزب بوجود آمد
آرھاى چپ مشھور که ھمان حزب سابق آنھا را براى  مّرکب از اس) [٢٧٩]"انقالبى

مقامات دولتى پيشنھاد ميکرد؛ از آنھا زاکس متعلق به حزب اول و کولگايف به مھمترين 
آور خود را  افسانه خنده - ! ِمن غير عمد -بنابراين کائوتسکى خودش ). حزب دوم متعلق بود

  .حاکى از اينکه بلشويکھا متکى به اقليت اھالى ھستند، رد کرده است

بين  ناگزير پا ايد که دھقانان مولّد خرده فکر کردهثانيا آقاى تئوريسين گرامى آيا شما ھيچ 
پرولتاريا و بورژوازى نوسان ميکند؟ کائوتسکى اين حقيقت مارکسيستى را، که تمام تاريخ 

، زيرا اين حقيقت تمام "فراموش کرده است"معاصر اروپا آن را تأييد ميکند، خيلى بموقع 
اگر کائوتسکى اين حقيقت را ! ميسازدمنشويکى را که او تکرار مينمايد، باطل " تئورى"
نميتوانست لزوم ديکتاتورى پرولترى را در کشورى که دھقانان مولّد " فراموش نميکرد"

  .دارند، نفى نمايد پا در آن تفوق خرده

  .تئوريسين خودمان را بررسى نماييم" تحليل اقتصادى"حال مضمون اصلى 

ولى . "ديکتاتورى است، ترديدى وجود نداردکائوتسکى ميگويد در اينکه حکومت شوروى 
  .(٣٤ص " (؟پرولتارياست آيا اين ديکتاتورى، ديکتاتورى

بموجب قانون اساسى شوروى دھقانان اکثريت اھالى را تشکيل ميدھند که حق دارند در قانونگذارى "
ميکنند، ھرآينه به ما معرفى  پرولتاريا آنچه را که بعنوان ديکتاتورى. و کشوردارى شرکت ورزند

بطور پيگير عملى ميشد و ھرآينه اصوال يک طبقه واحد ميتوانست مستقيما ديکتاتورى اِعمال نمايد 
 "، ديکتاتورى دھقانان از کار در ميآمد)کارى که عملى نمودن آن تنھا از عھده حزب برخاسته است(
  .(٣٥ص )

العاده  ھوشمندانه خود فوقانديشانه و  نفس که از اين استدالل بس ژرف کائوتسکِى نيک
نتيجه ميشود که گويا بى دردسرترين راه اجراى : "گويى کند خرسند است، ميکوشد بذله

  .(٣٥ص " (سوسياليسم زمانى تأمين است که اين عمل به دھقانان واگذار شود

العاده دانشورانه از ماسلف نيمه ليبرال، با  تئوريسين ما به کمک يک سلسله نقل قولھاى فوق
تفصيلى ھر چه تمامتر ميکوشد انديشه جديدى را درباره عالقمندى دھقانان به نرخھاى 

ضمنا . گزاف غله و به پرداخت دستمزد نازل به کارگران شھرى و غيره و غيره ثابت کند



ھاى واقعا جديد  ھاى جديد، ھر اندازه که در آنھا به پديده ناگفته نماند که طرز بيان اين انديشه
ز جنگ، مثال به اين نکته که دھقانان در برابر غله پول مطالبه نکرده بلکه کاال دوران پس ا

ميخواھند و دھقانان ابزار کافى ندارند و اين ابزار را به مقدار الزم در مقابل ھيچ پولى 
ما در اين باره ذيال عليحده . آورتر است نميتوان بدست آورد، کمتر توجه شده است، مالل

  .سخن خواھيم گفت

پس کائوتسکى بلشويکھا، يعنى حزب پرولتاريا را متھم به آن ميکند که ديکتاتورى و امر 
بسيار خوب آقاى . اند اجراى سوسياليسم را به دھقانان خرده بورژوا واگذار نموده

ولى بعقيده دانشورانه شما مناسبات حزب پرولتاريا با دھقانان خرده بورژوا ! کائوتسکى
  چگونه ميبايست باشد؟

المثل بيادش آمده است البد اين ضرب -تئوريسين ما در اين باره سکوت را ترجيح داده است 
ولى کائوتسکى با ". تر بَُود گر سخن از نيکويى چو زر بَُود، آن سخن ناگفته اولى"که 

  :استدالل زيرين، خود را لو داده است

بطور اعم، دھقانان فتند متعلق بهدر آغاز جمھورى شوروى شوراھاى دھقانان شوراھايى بشمار مير"
دھقانان. ھستند تھيدست ولى اکنون اين جمھورى اعالم ميدارد که شوراھا سازمان پرولترھا و دھقانان

اى رفرم  دھقانان تھيدست اينجا محصول دائمى و توده. مرفّه حق انتخاب شوراھا را از دست ميدھند
  .(٤٨ص ) "شناخته ميشود" ديکتاتورى پرولتاريا"ارضى سوسياليستى بھنگام 

اينان ھمه از : اين تمسخر را در روسيه از ھر بورژوايى ميتوان شنيد! چه تمسخر مھلکى
اينکه جمھورى شوروى آشکارا به وجود دھقانان تھيدست اعتراف مينمايد، موذيانه شادى 

ولى . اين حق آنان است. آنھا به سوسياليسم پوزخند ميزنند. ميکنند و پوزخند ميزنند
سوزترين جنگ چھار ساله در کشور ما که به اين موضوع که پس از خانمان" سوسياليستى"

پوزخند ميزند، چنين  -و مدتھا باقى خواھند ماند  -اند  دھقانان تھيدست باقى مانده
  .فقط در محيط ارتداد عمومى ميتوانست بوجود آيد" سوسياليستى"

  :اش را گوش کنيد بقيه

وى در مناسبات بين دھقانان غنى و تھيدست دخالت ميکند، ولى نه از طريق جمھورى شور" ...
ھايى از کارگران مسلح به ده اعزام  براى رفع نيازمندى نان شھريان دسته. بندى مجدد زمين تقسيم

بخشى از اين غله به اھالى شھر و بخش . ھا مازاد غله را از دھقانان غنى ميستانند ميگردند و اين دسته
  .(٤٨ص ) "به دھقانان تھيدست داده ميشودديگر 

بديھى است که کائوتسکى سوسياليست و مارکسيست از فکر اينکه دامنه چنين اقدامى از 
دامنه اين اقدام در نزد ما سراسر کشور را فرا گرفته (حوالى شھرھاى بزرگ فراتر رفته 

) يا کودنى(سردى کائوتسکى سوسياليست و مارکسيست با خون. عميقا برآشفته است) است
سلب (اين عمل : ... "وار اظھار ميدارد شگرف بينظير و قياس ناپذير يک فيليستر معلم

عنصر جديدى از ناراحتى و جنگ داخلى در پروسه توليد وارد ) مالکيت از دھقانان مرفّه



الطبيعه  نه اين ديگر ماوراء. داخل ميشود" پروسه توليد"جنگ داخلى که در "... (ميکند
" و حال آنکه اين توليد براى شفاى خود احتياج مبرمى به آرامش و امنيت دارد!)... "است

  .(٤٩ص (

آرى، آرى، کائوتسکِى مارکسيست و سوسياليست البته بايد در خصوص آرامش و امنيت 
براى استثمارگران و محتکرين غله که مازاد غله را پنھان ميکنند، قانون انحصار غله را 

. و اھالى شھرھا را به قحطى ميکشانند، آه بکشد و اشک حسرت جارى سازدعقيم ميگذارند 
و) لندن(، مکدونالدھا )پاريس(ھا  ، لونگه)وين) [٢٨٠]ھا، ھنريش وبرھا حضرات کائوتسکى

ما ھمه سوسياليست و مارکسيست و انترناسيوناليست غيره و غيره ھمآواز فرياد ميکشند که 
فقط به قِسمى که آرامش و امنيت ... ھستيم، ما ھمه ھوادار انقالب طبقه کارگر ھستيم، فقط

داران را ما با استناد  و اين خدمتگذارى پليد در آستان سرمايه! محتکرين غله مختل نگردد
اگر اين مارکسيسم است پس چه ... ييمپوشى مينما پرده" پروسه توليد"به " مارکسيستى"

  چيزى چاکرى در آستان بورژوازى ناميده ميشود؟

او بلشويکھا را بدان متھم ميسازد که . ھاى تئوريسين ما چه حاصل آمده است ببينيد از گفته
و در عين حال ما را . ديکتاتورى دھقانان را بعنوان ديکتاتورى پرولتاريا وانمود ميسازد

) خود ميشماريم خدمات ما اين را از(که جنگ داخلى را در ده وارد ميسازيم  متھم ميسازند
ديکتاتورى "ھاى کارگران مسلح را به ده اعزام ميداريم که آشکارا اعالم ميدارند که  و دسته

را عملى ميسازند، به اين دھقانان کمک مينمايند و مازاد " پرولتاريا و دھقانان تھيدست
اند،  و دھقانان غنى به تخطى از قانون انحصار غله پنھان داشته اى را که محتکرين غله

  .ضبط ميکنند

تئوريسين مارکسيست ما از يک سو طرفدار دمکراسى خالص و تبعيّت طبقه انقالبى يعنى 
و لذا از آنجمله ھم از (پيشواى زحمتکشان و استثمار شوندگان از اکثريت اھالى 

ما به توضيح ناگزيرى خصلت بورژوايى انقالب  يهعل است و از سوى ديگر) استثمارگران
المجموع طرفدار مناسبات اجتماعى  بورژوايى از آن جھت که دھقانان من حيث -ميپردازد 

و در عين حال مدعى است که مدافع نظريه پرولترى، طبقاتى و  -بورژوايى ھستند 
  !مارکسيستى است

. کرى درجه اول حاصل آمده استف آش در ھم جوش و آشفته -" تحليل اقتصادى"بجاى 
بجاى مارکسيسم قطعاتى از تعليمات ليبرالى و موعظه چاکرى در آستان بورژوازى و 

  .ھا حاصل آمده است کوالک

تمام و  ١٩٠٥اى را که کائوتسکى در آن ِخلط نموده است، در ھمان سال  بلشويکھا مسأله
دھقانان گام  ما به اتفاق جملگىتا زمانى که  آرى، انقالب ما. کمال روشن ساخته بودند
اين را ما با وضوح کامل درک ميکرديم، صدھا و ھزاران بار . برميداريم بورژوايى است

ايم که نه از روى اين مرحله درباره آن سخن گفته و ھرگز در اين صدد نبوده ١٩٠٥از سال 
کائوتسکى براى  تالشھاى. ضرورى پروسه تاريخى بجھيم و نه با بخشنامه آن را لغو نماييم



فقط در ھم و بر ھمى نظريات خود او و ترس" افشاء سازد"اينکه ما را در مورد اين مطلب 
يعنى قبل از ارتداد خويش،  ١٩٠٥او را از يادآورى آن مطالبى فاش ميسازد که در سال 

  .نوشته بود

که زمام ، مدتى قبل از انقالب اکتبر، قبل از اينآوريل ، از ماه١٩١٧ولى ما در سال 
حکومت را بدست گرفته باشيم، آشکارا به مردم ميگفتيم و توضيح ميداديم که انقالب اکنون 

دارى بجلو گام برداشته نميتواند در اينجا متوقف مانَد، زيرا کشور به پيش رفته است، سرمايه
ى اعم از اينکه کس) ايجاب ميکند اى رسيده است و اين امر است، و خرابى بميزان بيسابقه

زيرا در غير اين صورت . که گامھايى بجلو، بسوى سوسياليسم برداشته شود) بخواھد يا نه
نميتوان به پيش رفت و کشورى را که در اثر جنگ، شکنجه و عذاب ديده است، نجات 

  .تخفيف داد بخشيد و درد و الَم زحمتشکان و استثمار شوندگان را

به  ابتدا .ب صّحت قضاوت ما را تأييد نمودسير انقال. درست ھمانطور شد که ما ميگفتيم
تا اينجا (دھقانان عليه سلطنت، عليه مالکين و عليه نظامات قرون وسطايى " تمامى"اتفاق 

به اتفاق دھقانان تھيدست، به اتفاق نيمه  سپس .(دمکراتيک است-انقالب بورژوايى، بورژوا
و از آنجمله عليه ثروتمندان  دارى سرمايهعليه  پرولترھا، به اتفاق ھمه استثمار شوندگان

کوشش . بدل ميگردد سوسياليستى از اينجا ديگر انقالب به - ھا، محتکرين  روستا، کوالک
 بجز براى کشيدن يک ديوار چين مصنوعى بين او دو و جدا نمودن آنھا بوسيله چيز ديگرى

تحريف مارکسيسم، مبتذل  درجه آمادگى پرولتاريا و اتحاد وى با تھيدستان روستا بزرگترين
اين به آن معناست که با استنادات . نمودن آن و ليبراليسم را جايگزين آن ساختن است

دانشورانه کاذب به مترقى بودن بورژوازى در مقابل نظامات قرون وسطايى، دفاع 
  .ارتجاعى از بورژوازى در مقابل پرولتارياى سوسياليستى عملى شود

ھا شکل و نوع بمراتب عاليتر دمکراتيسم ھستند اين است که آنھا با يکى از علل اينکه شورا
به سياست، ھواسنج بسيار حساسى را براى  توده کارگران و دھقانان متحد ساختن و جلب

به " (خلق"ھا بدست ميدھند که به ذھن  نمايش درجه ارتقاء سطح بلوغ سياسى و طبقاتى توده
از ھمه ) ورد انقالب واقعا خلقى بکار ميبرددر م ١٨٧١آن مفھومى که مارکس در سال 

ھا در کابينه. نوشته نشده" نقشه"قانون اساسى شوروى بر طبق فالن يا بَھمان . نزديکتر است
نه، اين . تدوين نگرديده و به توسط حقوقدانان بورژوازى به زحمتکشان تحميل نشده است

تضادھاى طبقاتى پديد آمده  نضج ، به نسبتمبارزه طبقاتى قانون اساسى بر اثر سير تکامل
ھمان فاکتھايى که کائوتسکى مجبور به تصديق آنھا است، اين مطلب را به ثبوت  .است

  .ميرساند

پايين بودن سطح تکامل، . المجموع متحد ميساختند شوراھا ابتدا دھقانان را من حيث
داران و  ، سرمايهھا، پولداران ماندگى و جھل دھقانان تھيدست رھبرى را بدست کوالک عقب

اين دوره دوران سلطه خرده بورژوازى يعنى منشويکھا و . بورژوا ميداد روشنفکران خرده
فقط ابلھان يا مرتدينى نظير کائوتسکى ممکن است اين دو را(سوسياليست رولوسيونرھا بود 

خرده بورژوازى بطور اجتناب ناپذير و ناگزير بين ديکتاتورى ). سوسياليست بشمارند



و ديکتاتورى پرولتاريا مردد بود، زيرا خرده ) کرنسکى، کورنيلف، ساوينکف(رژوازى بو
بورژوازى به حکم خواص اساسى وضع اقتصادى خود، ھيچ کار مستقلى از دستش ساخته 

بجاست گفته شود که کائوتسکى به ھنگام تجزيه و تحليل انقالب روسيه به کمک . نيست
پوشى سلطه  نى مفھومى که بورژوازى براى پردهيع" دمکراسى"مفھوم قضايى و صورى 

 و فراموش مينمايد ھا از آن استفاده مينمايد، گريبان خود را خالص ميکند خود و فريب توده
و گاه مظھر رفرميسم زبون  ديکتاتورى بورژوازى در عمل گاه مظھر" دمکراسى"که 

ه و او به اين طريق خرده بورژواھايى است که از اين ديکتاتورى تبعيت ميکنند و غير
از گفته کائوتسکى چنين برميآيد که در کشور . بالمّره از مارکسيسم دست ميکشد

اند و حزب پرولترى که اکثريت پرولتاريا يعنى  دارى احزاب بورژوايى وجود داشته سرمايه
 ، ولى احزاب خرده بورژوايى)بلشويکھا(توده آن را به دنبال خود ميکشد وجود داشته است 

ھاى خرده بورژوايى،  ، ريشهھاى طبقاتى ريشه آرھا پس، منشويکھا و اس !اند د نداشتهوجو
  !نداشتند

ھا را روشن ساخت و  آرھا، ذھن توده تزلزالت خرده بورژوازى يعنى منشويکھا و اس
، ھمگى پرولترھا و نيمه پرولترھا را از چنين "پايين"اکثريت عظيم آنان، ھمه قشرھاى 

در پتروگراد و مسکو (بلشويکھا در شوراھا تفوق حاصل نمودند . ساخت دور" پيشوايانى"
  .آرھا و منشويکھا انشعاب قوت يافت و بين اس) ١٩١٧در اکتبر سال 

انقالب بلشويکى پيروزمند به معناى پايان تزلزالت و فروپاشيدگى کامل سلطنت و زميندارى
بورژوايى را به  ما انقالب .(نپاشيده بودفرو  قبل از انقالب اکتبر اين زميندارى(اربابى بود 

آنتاگونيسم او با پرولتارياى سوسياليستى . با ما بودند جملگى دھقانان. خود رسانديم پايان
بندى  تقسيم. دھقانان را متحد ميساختند عموم شوراھا. نميتوانست در يک لحظه بروز نمايد

  .آشکار نشده بودطبقاتى داخل دھقانان ھنوز به نضج خود نرسيده و ھنوز 

شورش ضد انقالبى . تکامل پذيرفت ١٩١٨پروسه در تابستان و پاييز سال  اين
موج شورشھاى کوالکى سراسر روسيه را فرا . ھا را بيدار نمود ھا کوالک چکوسلواک

ميآموختند که  بلکه از خود زندگى دھقانان تھيدست نه از روى کتاب و روزنامه. گرفت
آرھاى  اس. "ناپذير است ھا، ثروتمندان، بورژوازى روستا آشتى الکمنافعشان با منافع کو

ھا را منعکس ميساختند و ھمانا در  ، نظير ھر حزب خرده بورژوايى تزلزالت توده"چپ
شورش (ھا رفتند  بخشى از آنھا با چکوسلواک: بود که منشعب شدند ١٩١٨تابستان سال 

سرنگونى  -تصرف يکساعته  -ه مسکو، که در آن پروشيان پس از تصرف تلگرافخان
بلشويکھا را به روسيه اعالم داشت، سپس خيانت موراويف سرفرمانده ارتش ضد 

  .؛ بخش ديگر آنھا که فوقا ذکر گرديد با بلشويکھا ماندند)ھا و غيره چکوسلواک

تشديد نيازمندى به خواربار در شھرھا مسأله انحصار غله را با شدت ھر چه بيشترى مطرح
کائوتسکِى تئوريسين در تحليل اقتصادى خود که تکرار مکرر مطلبى است که ( ميساخت

  .(!"فراموش کرده است"ھاى ماسلف خوانده است، اين انحصار را  دھسال قبل در نوشته



ھاى مسلحى به دھات  جمھوريخواه سابق دسته-دولت مالکى و بورژوايى و حتى دمکراتيک
! اين مطلب را آقاى کائوتسکى نميداند. ژوازى بودنداعزام ميداشت که عمال در اختيار بور

است، بويژه " دمکراسى خالص"اين ! نميداند، معآذهللا" ديکتاتورى بورژوازى"او اين را 
.در اين باره که چگونه آوکسنتيف و س! اگر از طرف پارلمان بورژوازى ھم تصويب ميشد

آرھا و منشويکھا در تابستان و  اس ھا و جماعت ديگر تلى ھا، تسره ماسلف به معيّت کرنسکى
چيزى نشنيده"ھاى ارضى را بازداشت ميکردند، کائوتسکى  اعضاى کميته ١٩١٧پاييز سال 

  !و در اين باره او ساکت است" است

تمام مطلب در اين است که دولت بورژوايى که ديکتاتورى بورژوايى را بوسيله جمھورى 
ابر مردم اعتراف نمايد که به بورژوازى خدمت دمکراتيک عملى ميسازد نميتواند در بر

  .ميکند، نميتواند حقيقت را بيان دارد و مجبور است سالوسى کند

را آشکار و صريح به مردم ميگويد و اظھار  حقيقت ولى دولت تراز کمون، دولت شوروى
 ميدارد که اين دولت ديکتاتورى پرولتاريا و دھقانان تھيدست است و ھمانا به کمک اين

حقيقت دھھا ميليون افراد جديد کشور را که در ھر جمھورى دمکراتيک ديگرى در مذلت و 
و کشوردارى  دمکراسى خوارى بسر ميبرند و شوراھا آنھا را به شرکت در سياست،

ھاى کارگران مسلح و در  جمھورى شوروى دسته. برميانگيزند، بسوى خود جلب مينمايد
اين کارگران سوسياليسم . ھا به دھات اعزام ميدارد ايتختنوبه اول پيشروترين آنان را از پ

را به ده ميبرند، تھيدستان را بجانب خود ميِکشند، آنھا را متشکل و روشن ميسازند و به آنان
  .تا مقاومت بورژوازى را در ھم شکنند کمک ميکنند

ابستان و پاييز سال اند ميگويند ده ما فقط از ت ھمه کسانى که از اوضاع باخبرند و در ده بوده
.لحظه تحول فرا ميرسد. را ميگذرانند) يعنى پرولترى" (اکتبر"انقالب  خود است که ١٩١٨

" ھاى تھيدستان کميته"موج شورشھاى کوالکى جاى خود را به اعتالى تھيدستان و رشد 
اند، افسرانى که بين  در ارتش شماره کميسرھايى که از بين کارگران برخاسته. ميدھد
اند، در افزايش  اند و فرماندھان لشگر و ارتشى که از کارگران برخاسته گران برخاستهکار
و ) ١٩١٨سال ) [٢٨١]در ھمان ھنگام که کائوتسکى ابله، که از بحران ژوئيه. است

از دنبال بورژوازى ميرود و رساله " بدو بدو"افتاده است، فريادھاى بورژوازى به ھراس 
مفصلى مينويسد سراپا مشحون از اين اعتقاد که بلشويکھا در آستان سرنگونى خود بدست 

" تنگ شدن"آرھاى چپ را بعنوان  دھقانان ھستند، در ھمان ھنگام که اين ابله جدا شدن اس
 واقعى در ھمين دايره -ميکنند تلقى مينمايد، دايره کسانى که از بلشويکھا پشتيبانى ) ٣٧ص (

زيرا دھھا ميليون تن تھيدست روستا براى شرکت  بى انتھا بسط مييابد ھواداران بلشويسم
سياسى از خواب برميخيزند و خود را از تحت قيموميت و نفوذ کوالکھا و مستقل در زندگى

  .بورژوازى روستا خالص مينمايند

چپ يعنى روشنفکران سست عنصر و کوالکھايى را که از بين  آرھاى ما صدھا تن از اس
  [٥].اند از دست داديم ولى ميليونھا نماينده تھيدستان را بدست آورديم دھقانان برخاسته



نفوذ آن و به کمک آن در دھات دور  ھا، تحت يک سال پس از انقالب پرولترى در پايتخت
افتاده نيز انقالب پرولترى فرا رسيد و اين انقالب حکومت شوروى و بلشويسم را بطور 

قطعى مستحکم ساخت و بطور قطعى ثابت نمود که در داخل کشور قوايى بر ضد بلشويسم 
  .وجود ندارد

اتفاق عموم دھقانان به انجامدمکراتيک را به -پرولتارياى روسيه پس از آنکه انقالب بورژوا
رساند، بطور قطعى به انقالب سوسياليستى پرداخت و در اين ھنگام موفق شده ده را منشعب

ھا و  سازد و پرولترھا و نيمه پرولترھاى آن را بخود ملحق نمايد و آنان را عليه کوالک
  .بورژوازى و از آن جمله بورژوازى روستا متحد گرداند

رياى بلشويکى در دو پايتخت و دو مرکز بزرگ صنعتى کشور موفق نميشد و ھرآينه پرولتا
تھيدستان روستا را عليه دھقانان ثروتمند در پيرامون خود متحد سازد، آنگاه به اين وسيله 

"دست نخورده"روسيه براى انقالب سوسياليستى به ثبوت ميرسيد و آنگاه دھقانان " نابالغى"
ھا، ثروتمندان،  رى اقتصادى و سياسى و معنوى کوالکباقى ميماندند يعنى تحت رھب

ولى . (دمکراتيک فراتر نميرفت-بورژوازى باقى ميماندند و انقالب از حدود انقالب بورژوا
در حاشيه متذکر ميشويم که حتى در اين صورت ھم ثابت نميشد که پرولتاريا نميبايست زمام

دمکراتيک را -بود که انقالب بورژواحکومت را بدست خويش گيرد، زيرا فقط پرولتاريا 
واقعا به سرانجام خود رساند، فقط پرولتاريا بود که براى نزديک نمودن انقالب جھانى 

پرولترى کار جدى انجام داد و فقط پرولتاريا بود که دولت شوروى را بوجود آورد که پس 
  (.از کمون دومين گام بسوى دولت سوسياليستى است

، بدون١٩١٧نوامبر سال -پرولتارياى بلشويکى بالفاصله پس از اکتبر از سوى ديگر ھرآينه
 موجبات آن را فراھم سازد آنکه در انتظار قشربندى طبقاتى در ده بنشيند و بدون آنکه بتواند
"معمول داشتن سوسياليسم"و آن را عملى نمايد، در صدد برميآمد که درباره جنگ داخلى يا 

موقتى با دھقانان بطور اعم، بدون قائل " اتحاد(بدون بلوک و " فرمان صادر کند"در ده 
آنگاه اين  -حال و غيره کار را از پيش ببرد،  شدن يک سلسله گذشت نسبت به دھقانان ميانه

براى تحميل اراده خود بر  اقليت مارکسيسم، کوشش بالنکيستى عمل در حکم تحريف
که انقالب عمومى دھقانى ھنوز يک اکثريت، نابخردى تئوريک و عدم درک اين مطلب بود 

يک مانده بدون انقالب بورژوايى است و تبديل آن به انقالب سوسياليستى در يک کشور عقب
  .غير ممکن است سلسله گذارھا و طى مراحل گذارى

را با ھم ِخلط نموده و در پراتيک  ھمه چيز کائوتسکى در مھمترين مسأله تئوريک و سياسى
بورژوازى بدل گرديده که بر ضد ديکتاتورى پرولتاريا جار و جنجال ِصرفا به خدمتگذار 

  .مينمايد

 ٭ ٭ ٭

کائوتسکى در يک مسأله بسيار جالب و مھم ديگر نيز به ھمين سان و شايد ھم از اين بيشتر 



جمھورى شوروى در  قانونگذارى فکرى وارد ساخته است، و آن اينکه آيا اقدامات آشفته
دشوارترين و در عين حال مھمترين اصالحات سوسياليستى  رشته اصالحات ارضى که

است، از لحاظ اصولى صحيح مطرح شده بود و سپس آيا اين اقدامات بر وفق ھدف انجام 
گرفت يا نه؟ ما از ھر مارکسيست اروپاى باخترى، ھرآينه الاقل پس از آشنايى با مھمترين 

دارد بينھايت سپاسگزار خواھيم بود، خود را درباره سياست ما بيان  انتقادى اسناد، نظر
يابنده در سراسر  اى به ما خواھد نمود و به انقالب نضج العاده زيرا او بدين سان کمک فوق
ولى کائوتسکى بجاى نظر انتقادى، آشفته فکرى تئوريک . جھان نيز يارى خواھد کرد

زد و در پراتيک ھم به تصور ناپذيرى را بيان ميدارد که مارکسيسم را به ليبراليسم بدل ميسا
بگذار خود . مآبانه عليه بلشويسم اکتفا ميورزد توزانه خرده بورژوا تھى کين حمالت ميان

  :خواننده قضاوت کند

اين . زميندارى بزرگ را نميشد محفوظ داشت، و اين کيفيت از انقالب ناشى ميگرديد"
اين"... (قانى واگذار نکرداين زميندارى را نميشد به اھالى دھ. موضوع بالفاصله روشن شد

است بعنوان " روشن"شما مطلبى را که براى خودتان . نادرست است، آقاى کائوتسکى
گوناگون نسبت به اين مسأله جا ميزنيد؛ تاريخ انقالب ثابت کرد که دولت  طبقات روش

آرھا سياست حفظ زميندارى بزرگ را  ائتالف بورژواھا و خرده بورژواھا، منشويکھا و اس
ماسلف و بازداشتھاى اعضاى . اين موضوع را بخصوص قانون س. پيشه خود ساخته بود

قادر " اھالى دھقانى"بدون ديکتاتورى پرولتاريا . بثبوت رساند [٢٨٢]ھاى ارضى کميته
  (.دار متحد شده بود، پيروز گردند نبودند بر ماّلکى که با سرمايه

. ولى در خصوص اينکه اين اقدام به چه شکلھايى بايد انجام گيرد، وحدت وجود نداشت" ...
کائوتسکى بيش از ھر چيز ھّمش مصروف "... (راه حلھاى گوناگونى امکان پذير بود

او . مداست، اعم از اينکه ھر کس خود را به اين عنوان بنا" ھا سوسياليست" "وحدت"
دارى ناگزير به راه حلھاى گوناگونى  فراموش ميکند که طبقات اصلى جامعه سرمايه

تر از ھمه اين بود که بنگاھھاى بزرگ به  از نقطه نظر سوسياليستى معقول.)... "ميرسند
تملّک دولت درآيند و دھقانانى که تاکنون بعنوان کارگران مزدى در امالک بزرگ کار 

الک بشيوه اشتراکى به زراعت بپردازند ولى اين راه حل مستلزم وجود ميکردند، در اين ام
راه حل ديگر عبارت بود از . اين قبيل کارگران روستا است که در روسيه يافت نميشوند

واگذارى امالک بزرگ به تملک دولت در عين تقسيم آن به بخشھاى کوچک و اجاره آنھا به 
  ..."زھايى از سوسياليسم عملى ميشددر آنصورت باز ھم چي. دھقانان کم زمين

ھم نميشود اقرار : کائوتسکى مثل ھميشه با شيوه معروف گريبان خود را خالص مينمايد
ميگذارد و اين انديشه يک رديف او راه حلھاى گوناگون را در. نکرد و ھم بايد اعتراف نمود

دارى به  از سرمايه ارگذ را مطرح نميسازد که -يعنى يگانه انديشه واقعى و مارکسيستى  -
در روسيه کارگران . چگونه بايد انجام گيرد خاص سوسياليسم در فالن با بھمان شرايط

از  مطروحه مزدى روستايى وجود دارند، ولى عده آنھا زياد نيست و کائوتسکى ھم مسأله
طرف حکومت شوروى را مبنى بر اينکه چگونه بايد به مرحله زراعت کنونى و اشتراک 

تر اين است که کائوتسکى ميخواھد  ولى از ھمه مضحک. زمين گام نھاد، بميان نکشيده است



 در واقع اين يک شعار. ببيند" چيزھايى از سوسياليسم"در اجاره بخشھاى کوچک زمين 
اجاره " دولت"اگر . در آن يافت نميشود ھيچ چيز "سوسياليسم از"است و  خرده بورژوايى

فرضيه (و جمھورى پارلمانى بورژوايى باشد  نباشد دھنده زمين، دولت تراز کمون
 ، آنگاه اجاره زمين بصورت بخشھاى کوچک، يک)ھميشگى کائوتسکى بويژه ھمين است

  .خواھد بود رفرم ِصرفا ليبرالى

مالکيت بر زمين را ملغى نموده است  ھرگونه کومت شوروىکائوتسکى در اين باره که ح
از اين ھم بدتر اين است که او به نيرنگ تصور ناپذيرى دست ميزند . سکوت اختيار مينمايد

  .ترين نکات آن حذف ميگردد و فرامين حکومت شوروى را بنحوى نقل مينمايد که اساسى

مالکيت خصوصى کامل بر وسايل توليد کوچک در راه "کائوتسکى پس از اظھار اينکه 
بود که ميتوانست مانع تقسيم زمين " اى يگانه اتوريته"و مجلس مؤسسان " توليد ميکوشد

اين ادعا در روسيه موجب خنده خواھد گشت، زيرا ھمه ميدانند که کارگران و (گردد 
ھا و  شوراھا را داراى اتوريته ميدانند و مجلس مؤسسان به شعار چکوسلواک فقط دھقانان

  :، چنين ادامه ميدھد)ماّلکين تبديل شده بود

مالکيت اربابى بر زمين بيدرنگ  -١  :يکى از نخستين فرامين دولت شوروى چنين مقرر داشته است"
امالک اربابى و نيز تمام زمينھاى تيول، موقوفات ديرھا و کليساھا با  -٢. بدون بازخريد لغو ميگردد
ساختمانھاى اربابى و تمام متعلقات آنھا، تا زمانى که مجلس مؤسسان مسأله تمام دامھا و ابزار کار و 

ھاى ارضى بخش در شوراھاى واليتى تمايندگان دھقانان گذارده  زمين را حل نمايد، در اختيار کميته
  ."ميشود

  :گيرى ميکند را نقل قول نموده چنين نتيجه تنھا ھمين دو ماده کائوتسکى

اى ھر چه  در عمل دھقانان ھر بخش جداگانه. مؤسسان فقط روى کاغذ باقى مانداستناد به مجلس "

  .(٤٧ص ) "ميخواستند، ميتوانستند در مورد زمين انجام دھند

اى که بيش از ھر "دانشمندانه"اينھم کار ! کائوتسکى" انتقاد"ھايى از  بفرماييد اين ھم نمونه
نين تلقين ميشود که بلشويکھا در مورد مسأله به خواننده آلمانى چ. چيز به تقلب شباھت دارد

بلشويکھا دھقانان را به حال خود ! مالکيت خصوصى بر زمين در مقابل دھقانان تسليم شدند
  !ھر چه ميخواھند بکنند") در ھر بخش جداگانه("گذاشتند تا بطور متفرق 

خستين فرمان يعنى ن -ولى در حقيقت امر فرمانى که کائوتسکى از آن نقل قول مينمايد 
 ماده ٨دو ماده نبوده، بلکه مرکب از  -) مطابق تقويم قديم( ١٩١٧اکتبر سال  ٢٦صادره در 

است، ضمنا در خصوص دستورنامه گفته شده است  [٢٨٣]"دستورنامه"ھشت ماده  بعالوه
  ."رھنمون عمل قرار گيردبايد "که 

واگذار ميگردد و حتما  "به خلق" در ماده سوم فرمان گفته شده است ک اقتصاديات زراعتى
حراست انقالبى ھر "و " از تمام دارايى مشمول ضبط يک صورت دقيق برداشته شود"بايد 



حق مالکيت خصوصى بر "در دستورنامه ھم گفته شده است که . بعمل آيد" چه مؤکدترى
 "قطعه زمينھايى که با شيوه فنى عالى زراعت ميشوند"و " مين براى ھميشه لغو ميشودز
تمام متعلقات کشاورزى زمينھاى ضبط شده، اعم از دامھا " ."مشمول تقسيم نخواھند بود"

ھا  يا ابزار، بسته به ميزان و اھميت آنھا، بدون بازخريد در اختيار منحصر دولت يا آبشين
  ."تمام زمين جزو ذخيره ارضى ھمه خلق ميگردد"و " گذاشته ميشود

، سومين کنگره )١٩١٨ژانويه سال  ٥(و اما بعد، ھمزمان با انحالل مجلس مؤسسان 
را تصويب کرد که اکنون در " اعالميه حقوق مردم زحمتکش و استثمار شونده"شوراھا 

ميه گفته ميشود اين اعال ٢در بند الف ماده . قانون اساسى جمھورى شوروى داخل شده است
امالک نمونه و بنگاھھاى کشاورزى دارايى "و " مالکيت خصوصى بر زمين لغو ميگردد"

  ."ملى اعالم ميگردد

خلقى  ، زيرا مؤسسه انتخابى ھمهنماند بنابراين استناد به مجلس مؤسسان روى کاغذ باقى
 .بعھده خود گرفت تر بود حل مسأله ارضى را ديگرى که در نظر دھقانان بمراتب با اتوريته

قانون اجتماعى شدن زمين انتشار يافت و در آن بار  [٢٨٢] ١٩١٨فوريه سال  ٦سپس در 
متعلقات  کليه ديگر لغو ھرگونه مالکيت بر زمين تأييد گرديد و اداره امور زمين و اختيار

به مقامات شوروى واگذار شد؛  زمينداران تحت کنترل حکومت فدراتيو شوروى کشاورزى
  :قانون يکى از وظايف مربوط به اداره امور زمين را چنين مقرر ميدارد اين

جويى در کار  اقتصاد دسته جمعى در زراعت، بعنوان اقتصادى که از لحاظ صرفه
و محصوالت سودمندتر است، به حساب اقتصاديات منفردين و بمنظور انتقال به 

  .(، بند ث١١ماده " (اقتصاد سوسياليستى بسط داده شود

چه "در استفاده از زمين به اين پرسش اساسى که  برابرى اين قانون ضمن معمول داشتن
  :چنين پاسخ ميدھد" کسى حق استفاده از زمين دارد

ھاى اجتماعى و کسانى که از قطعات زمين ميتواند براى رفع نيازمندى). "٢٠ماده )
  :بارتند ازشخصى در حدود جمھورى شوروى فدراتيو روسيه استفاده نمايند ع

 :تربيتى-به منظورھاى فرھنگى. آ

اى، ايالتى،  فدرال، ناحيه(دولت به توسط ارگانھاى قدرت شوروى  (١
 (واليتى، بخش و روستايى

 (تحت کنترل و با اجازه حکومت شوروى محل(سازمانھاى اجتماعى  (٢
 :به منظور اشتغال به کشاورزى. ب

 کمونھاى کشاورزى (٣
 شرکتھاى کشاورزى (٤



 انجمنھاى روستايى (٥
  ...ھا و افراد خانواده (٦

خواننده ميبيند که کائوتسکى مطلب را بکلى تحريف کرده و سياست ارضى و قوانين ارضى 
  .دولت پرولترى را در روسيه بصورت کامال مجعولى به خواننده آلمانى ارائه نموده است

  !نتوانسته است مطرح نمايدکائوتسکى مسائل از لحاظ تئوريک مھم و اساسى را حتى 

  :اين مسائل عبارتند از

 برابرى در استفاده از زمين، (١
رابطه اين يا آن اقدام با سوسياليسم بطور اعم و با انتقال از  -ملى کردن زمين،  (٢

 .دارى به کمونيسم بطور اخص سرمايه
زرگ زراعت اجتماعى زمن بمثابه انتقال از زراعت خرد متفرق به زراعت ب (٣

اجتماعى؛ و اينکه آيا طرح اين مسأله در قوانين شوروى با خواستھاى سوسياليسم 
  مطابقت مينمايد يا نه؟

) آ: در مورد مسأله اول بايد مقّدم بر ھر چيز دو مطلب اساسى زيرين را مسّجل نمود
بعنوان مثال به اثر خود راجع به ( ١٩٠٥بلشويکھا، ھم ھنگام در نظر گرفتن تجربه سال 

اھميت دمکراتيک و ترقيخواھانه و ) روسيه استناد ميجويم مسأله ارضى در نخستين انقالب
 قبل از ،١٩١٧انقالبى شعار برابرى را خاطر نشان ميساختند و ھم در سال -دمکراتيک

بلشويکھا ھنگام عملى ساختن ) ب. انقالب اکتبر با صراحت کامل در اين باره سخن ميگفتند
آن شعار برابرى در استفاده از زمين است،" روح"قانونى که  -زمين قانون اجتماعى کردن 

اين انديشه از آن ما نبوده و ما با اين شعار : با نھايت دقت و صراحت اظھار داشتند که -
موافقت نداريم، ما اجراى آن را از آن جھت وظيفه خود ميشمريم که اکثريت قاطع دھقانان 

به توسط خود آنان دوران  اى اکثريت زحمتکشان ھم بايدو انديشه و خواستھ. خواھان آنند
و نه از روى آنھا " ملغى نمود"چنين خواستھايى را نميشود نه  :خود را سپرى سازد

بورژوايى را  تا دوران شعارھاى خرده کمک خواھيم کرد ما بلشويکھا به دھقانان". جھيد"
يشتر از اين شعارھا دست سپرى سازند و با سرعت ھر چه بيشتر و با سھولت ھر چه ب

  .بپردازند کشيده به شعارھاى سوسياليستى

ھر گاه يک تئوريسين مارکسيست ميخواست با تحليل علمى خود به انقالب کارگرى کمک 
نمايد، ميبايست اوال به اين پرسش پاسخ دھد که آيا صحيح است که انديشه برابرى در استفاده

دمکراتيک -ى اھميت به پايان رساندن انقالب بورژواانقالبى يعن-از زمين اھميت دمکراتيک
را دارد يا نه؟ ثانيا آيا بلشويکھا کارى صحيح کردند که با رأى دادن خود، قانون خرده 

  ؟)ترين نحوى آن را مراعات نمودند و به بيطرفانه(بورژوايى برابرى را گذراندند 

اظ تئوريک ُکنه مطلب در کائوتسکى حتى نتوانست اين موضوع را متوجه شود که از لح



  !کجاست

دمکراتيک انديشه -کائوتسکى ھرگز نميتواند اين موضوع را رد نمايد که در انقالب بورژوا
انقالب مزبور فراتر از آن نميتواند برود و . برابرى داراى اھميت مترقى و انقالبى است

بيشترى عدم با وضوح بيشتر، سرعت بيشتر و سھولت  ھنگامى که به پايان خود ميرسد
به  دمکراتيک و لزوم فرا رفتن از چھارچوب آن و انتقال-تصميمات بورژوا کفايت

  :ھا آشکار ميسازد را در برابر توده سوسياليسم

اند، آرزوى برابرى را در سر ميپرورانند  دھقانانى که تزاريسم و ماّلکين را سرنگون ساخته
 قيد مالکين و ھم از قيد دولت جمھوريخواهو ھيچ نيرويى نميتواند از دھقانانى که ھم از 

ما به شما : پرولترھا به دھقانان ميگويند. اند، ممانعت نمايد خالصى يافته پارلمانى- بورژوا
برسيد؛ زيرا برابرى در استفاده از زمين بمعناى" آل ايده"دارى  کمک خواھيم کرد به سرمايه

و در عين حال ما عدم کفايت . پا است خرده دارى از نقظه نظر مولّد  آليزه کردن سرمايه ايده
  .آن و لزوم انتقال به زراعت اجتماعى زمين را به شما نشان خواھيم داد

رھبرى مبارزه  يک چنين جالب توجه بود ميديديم که چگونه کائوتسکى از عھده رد صحت
  !دھقانى از طرف پرولتاريا، برميآيد

  ...ادکائوتسکى طفره رفتن از موضوع را ترجيح د

از اين گذشته کائوتسکى خوانندگان آلمانى را صاف و ساده فريب داده است و اين موضوع 
مربوط به زمين حکومت شوروى براى کمونھا و  قانون را از آنان پنھان داشته است که در

  .قائل شده و آنھا را در مقام اول قرار داده است مستقيم ھاى زراعتى برترى شرکت

با بخش تھيدست، پرولتر و نيمه پرولتر  -ايان انقالب بورژوا دمکراتيک، با دھقانان تا پ
چنين بود سياست بلشويکھا و اين يگانه سياست ! دھقانان به پيش بسوى انقالب سوسياليستى

  .مارکسيستى بود

از يک ! ولى کائوتسکى دچار سردرگمى است و حتى يک مسأله را ھم نميتواند طرح کند
بگويد که پرولترھا ميبايست در مسأله برابرى از دھقانان جدا شوند،  او جرأت ندارد سو

، ھنگامى ١٩٠٥وانگھى کائوتسکى در سال (زيرا او نابخردى اين جدايى را احساس ميکند 
که ھنوز مرتد نشده بود روشن و صريح از اتحاد کارگران و دھقانان به مثابه شرط پيروزى

مآبانه ماسلف  ھاى رذيالنه ليبرال ئوتسکى گفتهاز سوى ديگر کا). انقالب دفاع ميکرد
منشويک را نقل قول مينمايد که ميکوشد تخيلى بودن و ارتجاعى بودن برابرى خرده 

، و جنبه مترقى و انقالبى مبارزه خرده "ثابت کند" نقطه نظر سوسياليسم بورژوايى را از
  .را مسکوت ميگذارد کنقطه نظر انقالب بورژوا دمکراتي بورژوايى در راه برابرى، از

اصرار  متوجه باشيد که کائوتسکى: کائوتسکى الى غيرالنھايه دچار آشفته فکرى ميگردد



در سال (کائوتسکى . است بورژوايى که انقالب روس داراى خصلت) ١٩١٨در سال ) دارد
و ھمين کائوتسکى در ! خواستار آن است که از اين چارچوب پا فراتر گذاشته نشود) ١٩١٨
يعنى در امر ) تھيدست اجاره دادن قطعه زمينھاى کوچک به دھقانان خرده بورژوايى رفرم

مشاھده  (بورژوايى براى انقالب) "از سوسياليسم چيزھايى) "نزديک شدن به برابرى
  !!مينمايد

  !حاال بيا و بفھم

يت عالوه بر آن کائوتسکى در مورد بحساب آوردن سياست واقعى يک حزب معيّن عدم قابل
بدون آنکه ماسلف منشويک را نقل مينمايد، او عبارات .اى از خود نشان ميدھد فيليسترمآبانه
، يعنى ھنگامى که اين حزب ١٩١٧حزب منشويکھا در سال  واقعى به سياست مايل باشد

دفاع  از رفرم ارضى ليبرالى و سازش با مالکين با ماّلکين و کادتھا عمال" ائتالف"ضمن 
  .پى ببرد (ماسلف. بازداشت اعضاى کميته ارضى و اليحه قانونى س: نگواه آ(ميکرد 

ماسلف درباره ارتجاعى و تخيلى بودن برابرى . کائوتسکى ملتفت نشده است که عبارت پ
يعنى فريب (دھقانان با مالکين  سازش خرده بورژوامآبانه در واقعيت امر سياست منشويکى

مالکين به توسط دھقانان،  انقالبى سرنگونىرا، در مقابل ) دھقانان از طرف مالکين
  .پوشى مينمايد پرده

  !"مارکسيست"عجبا به کائوتسکِى 

دمکراتيک را با انقالب سوسياليستى -ھمانا بلشويکھا بودند که وجه تمايز انقالب بورژوا
دوم آنھا با به پايان رساندن انقالب اول در را براى انتقال به انقالب : دقيقا در نظر گرفتند

  .اين يگانه سياست انقالبى و مارکسيستى است. گشودند

ھنوز در ھيچ جا و ھيچ : "نمک ليبرالى را تکرار ميکند ھاى بى بيھوده کائوتسکى طعنه
ص " (اند جمعى نپرداخته پا تحت نفوذ معتقدات تئوريک به توليد دسته زمانى دھقانان خرده

٥٠).  

  !بسيار ھوشمندانه است

پاى يک کشور بزرگ تحت نفوذ دولت پرولترى  چ زمانى دھقانان خردهدر ھيچ جا و ھي
  .اند نبوده

پا کار را به مبارزه طبقاتى آشکار دھقانان تھيدست  در ھيچ جا و ھيچ زمانى دھقانان خرده
پشتيبانى تبليغاتى، سياسى، اقتصادى و  در شرايط عليه ثروتمندان نکشانده و اين مبارزه را،

پرولترى از تھيدستان، به جنگ داخلى بين دھقانان تھيدست و ثروتمندانجنگى قدرت دولتى 



  .اند نرسانده

ھاى دھقانان اين ھمه از خرابى توده در ھيچ جا و ھيچ زمانى محتکرين و اغنيا به ھنگام خانه
  .اند جنگ ثروتمند نشده

رسد از کائوتسکى مطلب کھنه شده را تکرار و مکررات قديمى را نشخوار ميکند و ميت
  .اينکه حتى فکر وظايف نوين ديکتاتورى پرولترى را به مخيّله خود خطور دھد

و  کافى نبود خوب کائوتسکى گرامى، اگر آمديم و دھقانان براى توليد کوچک ابزارشان
جمعى زمين ماشين فراھم آورند،  تا براى زراعت دسته کمک کرد دولت پرولترى به آنان

  ھست؟" وريکاعتقاد تئ"آنوقت آيا اين 

آرھاى چپ،  ھاى ما و از آنجمله تمام اس ناُردنيک. به مسأله ملى کردن زمين ميپردازيم
آنھا از نظر تئوريک ذيحق. منکر آنند که اقدام عملى شده از طرف ما ملى کردن زمين است

 دارى باقى ھستيم، الغاى مالکيت تا آنجا که ما در چارچوب توليد کااليى و سرمايه. نيستند
فقط ترجمان " سوسياليزاسيون"کلمه . خصوصى بر زمين به معناى ملى کردن زمين است

  .تمايل، دلخواه و آمادگى براى انتقال به سوسياليسم است

  ولى روش مارکسيستھا نسبت به ملى کردن زمين بايد چگونه باشد؟

عمدا  -ن ھم بدتر از آ -کائوتسکى در اينجا ھم نميتواند مسأله تئوريک را مطرح نمايد و يا 
مسأله را مسکوت ميگذارد و حال آنکه از روى نشريات روسى پيداست که او از مباحثات 

ھاى روسيه در مورد مسأله ملى کردن زمين، مونيسيپاليزاسيون  ديرين بين مارکسيست
و تقسيم اراضى، با ) يعنى واگذارى امالک بزرگ در اختيار ارگانھاى خودمختار محلى(

  .خبر است

ادعاى کائوتسکى مبنى بر اينکه واگذارى امالک بزرگ به دولت و اجاره آنھا بصورت 
را عملى ميسازد، در حکم " چيزھايى از سوسياليسم"زمين  قطعات کوچک به دھقانان کم

ھم اکنون ما متذکر شديم که در اين عمل اثرى از . استھزاء ِصرف مارکسيسم است
ھم که به  دمکراتيک-بورژوا اينجا از انقالب: فى نيستولى اين کا. سوسياليسم يافت نميشود

اعتقاد کائوتسکى به منشويکھا، بدبختى بزرگى . پايان خود رسيده باشد، اثرى يافت نميشود
کائوتسکى اصرار دارد که: در نتيجه کار بجاى مضحکى کشيد. را گريبانگير او نموده است

که بلشويکھا را بخاطر اينکه به فکر انقالب ما داراى جنبه بورژوايى است و در حالى 
يک رفرم ليبرالى را تحت عنوان  خود اند متھم مينمايد، حرکت به سوى سوسياليسم افتاده

تصفيه کامل مناسبات زميندارى از کليه اين رفرم را به بدون آنکه. سوسياليسم پيشنھاد ميکند
در نزد کائوتسکى نيز، ھمانند مستشاران منشويکش، بجاى  !برساند نظامات قرون وسطايى

دمکراتيک، دفاع از بورژوازى ليبرال حاصل آمده است، که -دفاع از انقالب پيگير بورژوا



  .از انقالب بيم دارد

در واقع ھم چرا تنھا امالک بزرگ به تملک دولت درآيد نه تمام زمينھا؟ بورژوازى ليبرال 
و حداکثر سھولت ) يعنى حداقل پيگيرى در انقالب(نظامات کھنه  بدين سان به حفظ حداکثر

بورژوازى راديکال، يعنى آن بورژوازى که . براى بازگشت به نظام سابق، نائل ميگردد
  .را اعالم ميدارد ملى کردن زمين انقالب بورژوايى را تا پايان خود ادامه ميدھد، شعار

سال قبل اثر مارکسيستى بسيار  ٢٠يعنى تقريبا  کائوتسکى که در ازمنه بسيار بسيار پيشين،
خوبى درباره مسأله ارضى به رشته تحرير در آورده است، نميتواند نداند که مارکس اين 

. است پيگير بورژوازى نکته را خاطر نشان ساخته است که ملى کردن زمين ھمانا شعار
ات شگرف مارکس در کائوتسکى نميتواند از مباحثه مارکس با رود برتوس و از توضيح

-، که در آن اھميت انقالبى ملى کردن زمين به معناى بورژوا"ھاى ارزش اضافى تئورى"
  .دمکراتيک کلمه، با وضوح خاصى ثابت شده است، بيخبر باشد

ماسلف منشويک، که کائوتسکى زھى بدون توفيق او را بعنوان مستشار خود انتخاب . پ
و از آن جمله (ن روسيه بتوانند به ملى کردن تمام زمينھا نموده است، منکر آن بود که دھقانا

" بکر"اين نظريه ماسلف را ممکن بود تا حدودى با تئورى . تن در دھند) زمينھاى دھقانى
يعنى با نفى ربح مطلق و قبول ) که گفته نقادان بورژواى مارکس را تکرار ميکند(وى 

  .مرتبط دانست" ى زمينزوال حاصلخير") "فاکت"يا بقول ماسلف، " (قانون"

معلوم شد که اکثريت عظيم دھقانان روسيه، خواه دھقانان  ١٩٠٥در واقع در ھمان انقالب 
اين  ١٩١٧انقالب سال . آبشين و خواه دھقانان منفرد طرفدار ملى کردن تمام زمينھا ھستند

. مودموضوع را تأييد کرد و پس از افتادن حکومت بدست پرولتاريا اين امر را عملى ن
-از روى انقالب بورژوا" جھش"بلشويکھا نسبت به مارکسيسم وفادار ماندند و در صدد 

عليرغم کائوتسکى که بدون کوچکترين مدرکى ما را به اين متھم (دمکراتيک بر نيامدند 
-ھاى بورژوا ترين ايدئولوگ ترين و انقالبى بلشويکھا مقّدم بر ھمه به راديکال). ميسازد

آرھاى چپ کمک کردند تا آن  ه به پرولتاريا نزديکتر بودند، يعنى به اسدمکرات که از ھم
مالکيت خصوصى بر زمين در. چيزى را که عمال ملى کردن زمين بود، بموقع اجرا گذارند

يعنى از ھمان نخستين روز انقالب پرولترى، سوسياليستى، ١٩١٧اکتبر سال  ٢٦روسيه از 
  .لغو گرديده است

دارى به حداکثر تکميل شده  ى نھاده شد که از نقطه نظر تکامل سرمايهبا اين عمل بنياد
و در عين ) کائوتسکى بدون گسست از مارکس نميتواند اين موضوع را انکار نمايد(است، 

را دارد،  حداکثر نرمش حال يک نظام ارضى ايجاد گرديد که از لحاظ انتقال به سوسياليسم
فراتر از اين جايى ندارند که  نان انقالبى روسيهاز نقطه نظر بورژوا دمکراتيک، دھقا

از ملى کردن زمين و برابرى در استفاده از " تر آل ايده"از اين نقطه نظر ھيچ چيز  :بروند
 .نميتواند باشد از آن" تر راديکال) "باز ھم از ھمين نقطه نظر(زمين نيست و ھيچ چيز 

به دھقانان کمک  پرولترى يروزى انقالبھمانا بلشويکھا و فقط بلشويکھا و فقط در نتيجه پ



کردند تا انقالب بورژوا دمکراتيک را واقعا به پايان خود برسانند و فقط با اين عمل بود که 
  .آنھا براى تسھيل و تسريع انتقال به انقالب سوسياليستى حداکثر کار را انجام دادند

صور ناپذيرى را به خوانند فکرى ت از اينجا ميتوان قضاوت نمود که کائوتسکى چه آشفته
عرضه ميدارد، وقتى بلشويکھا را به عدم درک خصلت بورژوايى انقالب متھم ميسازد و در

 عين حال خود کار عدول از مارکسيسم را بجايى ميرساند که درباره ملى کردن زمين
ر از نقطه نظ(و رفرم ارضى و ليبرالى داراى حداقل جنبه انقالبى  سکوت اختيار مينمايد

  !گر ميسازد جلوه" چيزھايى از سوسياليسم"را بمثابه ) بورژوايى

ما در اينجا به سومين مسأله مطروحه در فوق رسيديم و آن اينکه ديکتاتورى پرولترى در 
. اى لزوم انتقال به زراعت اجتماعى زمين را در نظر گرفته است روسيه تا چه درجه

يک " تزھاى"او تنھا : ار شبيه به تقلب ميشودکائوتسکى باز ھم در اينجا مرتکب عملى بسي
جمعى زمين صحبت ميشود، نقل  بلشويک را، که در آنھا از وظيفه انتقال به زراعت دسته

ما پس از نقل قولى يکى از اين تزھا پيروزمندانه بانگ برميآورد " تئوريسين! "قول مينمايد
  :که

جمعى در  کشاورزى دسته. وظيفه عملى نميگرددبِصرف اينکه يک چيزى وظيفه ناميده شد، متأسفانه "
ھنوز در ھيچ جا و در ھيچ زمانى دھقانان . روسيه عجالتا محکوم به آن است که روى کاغذ باقى مانَد

  .(٥ص ) "اند جمعى نپرداخته پا بر اساس معتقدات تئوريک به توليد دسته خرده

ش که کائوتسکى تا مرحله آن ھنوز در ھيچ جا و در ھيچ زمانى يک چنين شيّادى در نگار
حکومت شوروى  قانون را نقل ميکند ولى راجع به" تزھا"او . سقوط کرده، ديده نشده است

سخن ميگويد، ولى درباره قدرت دولتى " اعتقاد تئوريک"او از . سکوت اختيار مينمايد
ام آنچه راتم! ھا و ھم کاالھا را در دست دارد، سکوت اختيار ميکند پرولترى که ھم کارخانه

راجع به وسائلى که دولت " مسأله ارضى"در رساله  ١٨٩٩که کائوتسکى مارکسيست سال 
پا به سوسياليسم در دست دارد، نوشته است،  پرولترى براى سوق تدريجى دھقانان خرده

  .به طاق نسيان سپرده است ١٩١٨کائوتسکى مرتد سال 

شوروى که مورد پشتيبانى دولت البته چند صد کمون کشاورزى و مؤسسات کشاورزى 
يعنى مؤسسات کشاورزى بزرگ که به توسط شرکتھاى کارگرى به حساب دولت (است 

ولى مگر سکوت کائوتسکى را در مورد اين فاکت ميتوان . بسيار کم است -) اداره ميشود
  ناميد؟" نظر انتقادى"

يافته است، امر بپايان ملى کردن زمين، که به توسط ديکتاتورى پرولترى در روسيه انجام 
حتى در صورتى که  -دمکراتيک را به حداکثر تأمين نموده است، -رساندن انقالب بورژوا

من چنين (پيروزى ضد انقالب کار را از ملى کردن به عقب يعنى به تقسيم بازگرداند 
در مبحث  ١٩٠٥موردى را در رساله مربوط به برنامه ارضى مارکسيستھا در انقالب 

عالوه بر آن ملى کردن زمين حداکثر امکان را به ). رد تحليل قرار داده بودمخاصى مو



  .دولت پرولترى داده است تا زراعت را به مرحله سوسياليسم انتقال دھد

کائوتسکى از لحاظ تئوريک آش در ھم جوش تصور ناپذيرى را بخورد ما داده و : نتيجه
ظ پراتيک ھم به چاکرى آستان خود بکلى از مارکسيسم دست کشيده است و از لحا

  !انصافا که انتقاد خوبى از آب در آمده است. بورژوازى و رفرميسم وى کمر بسته است

 ٭ ٭ ٭

  :صنايع را با استدالل عالى زيرين شروع مينمايد" تحليل اقتصادى"کائوتسکى 

آيا نميتوان بر اين اساس توليد . دارى وجود دارد در روسيه صنايع بزرگ سرمايه
چنين فکرى ممکن بود، ھرآينه سوسياليسم عبارت از آن بود که "سوسياليستى را بنا نھاد؟ 

از : اللفظى بعبارت تحت" (کارگران ھر فابريک و معدن آنھا با به تملّک خود در ميآوردند
ص (امور اقتصاد ھر يک از فابريکھا را بطور جداگانه اداره مينمودند "، )آن خود ميکردند

اوت، که اين سطور را  ٥درست ھمين امروز : "کى به اين مطلب ميافزايد کهکائوتس). ٥٢
اوت لنين را اطالع ميدھند که در آن، طبق ھمين اطالع  ٢مينگارم از مسکو نطق موّرخ 

کارگران فابريکھا را محکم در دست خود دارند و دھقانان زمين را به مالکين : "گفته است
ک به کارگران، زمين به دھقانان، تاکنون شعار سوسيال شعار فابري". مسترد نخواھند کرد

  .(٥٣-٥٢ص " (سنديکاليستى بود-دمکراتيک نبوده، بلکه شعار آنارکو

ما اين استدالل را تماما نقل قول کرديم تا کارگران روسيه، که سابقا به کائوتسکى احترام 
بورژوازى را به  ھاى اين فرارى بجانب ميگذاشتند و به حق ھم ميگذاشتند، خود شيوه

  .العين ببينند رأى

اوت، ھنگامى که يک پُشته فرمان درباره ملى کردن فابريکھا در روسيه  ٥: خوب فکر کنيد
 نکرده بودند، بلکه" از آن خود"صادر شده بود و ضمنا کارگران حتى يک فابريک را ھم 

آشکارا شيّادانه اوت کائوتسکى با تفسير  ٥به تملک جمھورى درميآمد، در اين روز  ھمه
يک عبارت از نطق من، به خوانندگان آلمانى اين انديشه تلقين ميکند که گويا در روسيه 

و کائوتسکى پس از اين موضوع طى دھھا ! فابريکھا به کارگران جداگانه واگذار ميشود
 !سطر مرتبا مکررات را تکرار ميکند که آرى فابريکھا را نميشود تک تک به کارگران داد

داران اجير شده است  ن انتقاد نبوده، بلکه شيوه چاکر بورژوازى است که از طرف سرمايهاي
  .تا انقالب کارگرى را مورد افترا و بھتان قرار دھد

ھا و يا به  کائوتسکى مکرر در مکرر مينويسد که فابريکھا را بايد به دولت يا به آبشين
  :شرکتھاى مصرف داد، و سرانجام اضافه ميکند که

اين !! اکنون"... اند ھمين راه است که اکنون در روسيه در صدد گام نھادن در آن برآمده"



يعنى چه؟ در ماه اوت؟ مگر کائوتسکى نميتوانست به اشتين و اکسلرود خود يا به ساير 
دوستان بورژوازى روس سفارش دھد تا الاقل يک فرمان مربوط به فابريکھا را برايش 

  ترجمه کنند؟

اين جانب جمھورى شوروى به ھر حال . اند، ھنوز معلوم نيست که در اين کار چقدر جلو رفتهاين" ...
در . براى ما به حداکثر جالب توجه است، ولى اين جانب ھنوز تماما در تيرگى و ابھام باقى مانده است

ميانگارد يا آنھا را ناديده  مضمون به ھمين جھت ھم کائوتسکى"... (تعداد فرمانھا کم و کسرى نيست
ولى آنچه کم و کسر دارد اطالعات موثق راجع به عمل اين "، !)از خوانندگان خود پنھان ميدارد

توليد سوسياليستى بدون آمار ھمه جانبه، مفصل و موثقى که سريعا ھمه چيز را اطالع . فرامين است
آنچه که ما . آورددھد، ممکن نيست، چنين آمارى را جمھورى شوروى تاکنون نتوانسته است بوجود 

العاده ضد و نقيض است و نميتواند مورد ھيچگونه  درباره عمليات اقتصادى آن اطالع داريم، فوق
آزادى مطبوعات و . اين نيز يکى از نتايج ديکتاتورى و اختناق دمکراسى است. وارسى قرار گيرد
  .(٥٣ص ) ..."بيان وجود ندارد

ھا وجود داران و دوتفيست سرمايه" آزاد"طبوعات اگر م! آرى تاريخ بدين سان نوشته ميشود
داشت کائوتسکى اطالعات مربوط به فابريکھايى که به کارگران واگذار شده است، دريافت 

کائوتسکى با ھيچ ! مافوق طبقاتى خيلى فرھمند است" دانشمند جّدى"حقيقتا که اين ... ميکرد
به جمھورى واگذار ميگردد و  فقط يک از فاکتھاى بيشمارى که گواه آن است که فابريکھا

اداره امور آنھا در دست ارگان حکومت شوروى، يعنى شوراى عالى اقتصاد ملى است که 
ھاى کارگرى  اکثر شرکت کنندگان آن را کارگرانى تشکيل ميدھند که از طرف اتحاديه

 [٢٨٤]او با سرسختى و سماجت آدم توى غالف. اند، تماس ھم نميخواھد بگيرد انتخاب شده
آميز، بدون جنگ داخلى،  بياييد يک دمکراسى صلح: مدام از يک چيز َدم ميزند و آن اينکه

جمھورى شوروى مؤسسه آمار تأسيس (بدون ديکتاتورى با آمار خوب به من ارائه بدھيد 
آمارشناسان روسيه را ھم تماما به آن جلب کرده است، ولى بديھى استکرده است و بھترين 

انقالب بدون انقالب، بدون : در يک سخن). آل بدست آورد که بسرعت نميتوان آمار ايده
اين درست بدان . اين است آنچه کائوتسکى طلب ميکند -مبارزه خشماگين، بدون اِعمال قھر 

فرق . بدون حرارت پرشور کارگران و کارفرمايان ماند که کسى خواستار اعتصاباتى باشد
  !را با منصبدار ليبرال متعارفى معيّن کنيد" سوسياليستى"يک چنين 

يعنى با مسکوت گذاردن عمدى و " مدارک واقعى"کائوتسکى با اتکاء به يک چنين 
  :"نتيجه ميگيرد"اعتنايى کامل به فاکتھاى بيشمار اينطور  بى

است که آيا پرولتارياى روسيه در جمھورى شوروى از لحاظ دستاوردھاى  اين مطلب مورد ترديد"
عملى و واقعى، نه اينکه فرامين، بيش از آن چيزى عايدش شده است که ممکن بود در مجلس مؤسسان 

ھا، منتھا با  يعنى در جايى عايدش گردد که اکثريت آن را ھم، عينا مانند شوراھا، ھمان سوسياليست
  .(٥٨ص ) "يل ميدادندرنگ ديگرى، تشک

آيا براستى اين شاھکار نيست؟ ما به ستايشگران کائوتسکى توصيه ميکنيم که اين کلمات 
قصار را با وسعت بيشترى در بين کارگران روسيه پخش نمايند، زيرا کائوتسکى براى 

رفقاى کارگر، . ارزيابى سقوط سياسى خود مدرکى بھتر از اين نمتيوانست بدست بدھد



کائوتسکِى موّرخ به لقب و عنوانى "! رنگ ديگر"بود، منتھا با " سوسياليست"ھم  کرنسکى
کائوتسکِى موّرخ . قناعت ميورزد" اند از آن خود کرده"آرھاى راست و منشويکھا  که اس

آرھاى راست در دوران کرنسکى از سياست درباره فاکتھايى حاکى از اينکه منشويکھا و اس
اى ھم نميخواھد بشنود و در  ورژوازى پشتيبانى ميکردند، کلمهامپرياليستى و غارتگرى ب

اين باره که در مجلس مؤسسان اکثريت دست ھمين قھرمانان جنگ امپرياليستى و 
تحليل "آنوقت اسم اين را . ديکتاتورى بورژوايى افتاد بود، محجوبانه سکوت اختيار مينمايد

  ...!ميگذارد" اقتصادى

  :"تحليل اقتصادى"از در خاتمه يک نمونه ديگر 

ماه موجوديت خود، بجاى آنکه رفاه ھمگانى را توسعه دھد، مجبور  ٩جمھورى شوروى پس از " ...

  .(٤١ص ) "شده است توضيح دھد که احتياج ھمگانى از کجا منشاء ميگيرد

خدمتگذاران بورژوازى در روسيه ھمه. اند ھا ما را با اين قبيل استدالالت مأنوس کرده کادت
آرى پس از  -ماه به ما رفاه ھمگانى بدھيد  ٩بياييد ديگر پس از : بدين سان استدالل مينمايند

جنگ خانمانسوز چھار ساله و در عين حال کمک ھمه جانبه سرمايه خارجى به خرابکارى 
 حقيقتا که بين کائوتسکى و بورژواھاى ضد انقالبى. و شورشھاى بورژوازى در روسيه

به "با سخنان چرب و نرمى، که . و اندک تفاوتى باقى نمانده استکوچکترين فرق  عمال
ھا ھا و دوتفى جا زده ميشود، ھمان چيزھايى تکرار ميگردد که کورنيلفى" عوض سوسياليسم

  .ھا در روسيه با خشونت و بدون چم و خم و رنگاميزى ميگويند و کراسنفى

 ٭ ٭ ٭

شب بين نھم و دھم از آلمان اخبارى  .نوشته شده بود ١٩١٨نوامبر سال  ٩سطور پيشين 
واصل گرديد حاکى از آغاز انقالب پيروزمندانه ابتدا در کيل و ساير شھرھاى شمالى و 

اى، که حکومت در آنجا بدست شوراھاى نمايندگان کارگران و سربازان افتاده است و  کرانه
  .سپس در برلين که در آنجا نيز حکومت بدست شوراھا افتاده است

اى که من ميبايست براى رساله مربوط به کائوتسکى و انقالب پرولترى  سان خاتمه بدين
  .بنويسم زائد ميگردد

  لنين

 ١٩١٨نوامبر سال  ١٠

 



از آنھا . با رأى قطعى وجود داشتنماينده  ٩٦٧) ١٩١٨نوامبر  ٩تا  ٦(در کنگره ششم شوراھا  [٥]
نفر بلشويک  ٣٣٥نماينده ھم با رأى مشورتى وجود داشت که از آنھا  ٣٥١. نفر بلشويک بودند ٩٥٠
  .درصد بلشويک وجود داشت ٩٧جمعا . بودند

از حزب " کمونيستھاى انقالبى"و " کمونيستھاى ناُردنيک"د بنام جدا شدن دو حزب جدي [٢٧٩]
و شورش " چپ"آرھاى  جويانه ميرباخ سفير آلمان از طرف اس بعد از قتل مفسده" چپ"آرھاى  اس
فعاليت ضد شوروى" کمونيستھاى ناُردنيک. "انجام گرفت ١٩١٨ژوئيه سال  ٧-٦در " چپ"آرھاى  اس
از خود حزبى تشکيل  ١٩١٨قرار دادند و در کنفرانس سپتامبر سال  را مورد تقبيح" چپ"آرھاى  اس
تصميم انحالل اين حزب و الحاق به " کمونيستھاى ناُردنيک"کنگره حزب  ١٩١٨در نوامبر سال . دادند

  .حزب کمونيست بلشويک را تصويب نمود

کميته  ١٩٢٠کتبر سال در ا. اى وجود داشتند عده بمثابه حزب کم ١٩٢٠تا سال " کمونيستھاى انقالبى"
روسيه به سازمانھاى حزبى اجازه داد که اعضاى سابق ) بلشويک(مرکزى حزب کمونيست 

  .را به حزب کمونيست روسيه بپذيرند" کمونيستھاى انقالبى"

  .اتو بوئر ھنريش وبر [٢٨٠]

از طرف  ١٩١٨منظور لنين يک سلسله قيامھاى ضد انقالبى کوالکى است که در ژوئيه سال  [٢٨١]
  .ھا با پول و به دستور امپرياليستھاى آمريکا، انگليس و فرانسه بر پا شد آرھا و گارد سفيدى اس

و " تنظيم مناسبات ارضى"آرى مربوط به  منظور لنين اليحه قانونى اس - ھاى ارضى  کميته [٢٨٢]
در مطبوعات  ١٩١٧و غيره است که قسمتى از آن در اکتبر سال " درباره اراضى مشمول اجاره"

 که" منشانه ماّلک"اى است  ماسلف اليحه. م. اليحه تنظيمى س: "لنين مينويسد. ودآرى درج گرديده ب اس
  ."نجات آنھا تنظيم شده است براى سازش با ماّلکان و براى

دمکراتيک فوريه پاسخى بود از طرف -ھاى ارضى در دوران انقالب بورژوا بازداشت اعضاى کميته
  .مالکان از طرف دھقاناندولت موقت به قيامھاى دھقانى و تصرف زمين 

دستورنامه دھقانى محل  ٢٤٢است، که بر اساس " دستورنامه دھقانى درباره زمين"منظور  [٢٨٣]
وراھاى روسيه که در دومين کنگره کشورى ش" فرمان مربوط به زمين"تنظيم شد و بعنوان بخشى از 

  .بتصويب رسيد، داخل اين فرمان گرديد ١٩١٧سال ) نوامبر ٨(اکتبر  ٢٦در 

آدم توى "نام خود اين داستان نيز . است چخف قھرمان يکى از داستانھاى" - آدم توى غالف[ "٢٨٤]
منظور از اين اصطالح، عاميان محدود فکرى ھستند که از ھر گونه نوآورى و ابتکار . است" غالف

  .در ھراسند



 انقالب پرولترى و کائوتسکى مرتد
 ١ضميمه 

 تزھاى مربوط به مجلس مؤسسان

 
خواست مربوط به دعوت مجلس مؤسسان در برنامه سوسيال دمکراسى انقالبى، کامال  .١

مشروع بود، به سبب آنکه در جمھورى بورژوايى مجلس مؤسسان عاليترين شکل 
امپرياليستى تحت رياست کرنسکى، ھنگام  دمکراتيسم است و نيز به سبب آنکه جمھورى

تشکيل پارلمان، بوسيله يک سلسله نقض اصول دمکراسى براى جعل در انتخابات تدارک 
  .ميديد

سوسيال دمکراسى انقالبى، در ھمان حالى که خواستار تشکيل مجلس مؤسسان بود، از  .٢
اھا نسبت به بکّرات خاطر نشان ميساخت که جمھورى شور ١٩١٧ھمان آغاز انقالب 

  .جمھورى معمولى بورژوازى داراى مجلس مؤسسان شکل عاليترى از دمکراتيسم است

جمھورى شوراھاى نمايندگان کارگران، سربازان و دھقانان، براى انتقال از نظام  .٣
بورژوازى به نظام سوسياليستى و نيز براى ديکتاتورى پرولتاريا، نه تنھا شکلى از نوع 

نسبت به جمھورى معمولى بورژوازى که مجلس (کراتيک است عاليتر مؤسسات دم
، بلکه يگانه شکلى است که ميتواند انتقال به سوسياليسم را )مؤسسان بر تارک آن قرار دارد

  .دردترين نحوى تأمين نمايد به بى

 ١٩١٧در انقالب ما، دعوت مجلس مؤسسان از روى فھرستى که در نيمه اکتبر سال  .٤
ھاى  نميدھد مردم بطور اعم و توده در شرايطى انجام مييابد که امکانعرضه شده است، 

زحمتکش بطور اخص اراده خود را بوسيله انتخابات اين مجلس مؤسسان بطرز صحيحى 
  .ابراز دارند

اوال سيستم تناسبدار انتخابات فقط زمانى ترجمان حقيقى اراده مردم است که فھرستھاى  .٥
مردم به آن گروھھاى حزبى که در اين فھرستھا منعکس شده  بندى واقعى حزبى با تقسيم

و اما در اينجا، چنانچه ميدانيم، حزبى که از ماه مه تا اکتبر بيش از ھمه . است، تطبيق نمايد
رولوسيونرھا، -در بين مردم و بويژه در بين دھقانان ھوادار داشت يعنى حزب سوسياليست

ى براى انتخاب مجلس مؤسسان داد، ولى اين فھرستھاى واحد ١٩١٧در نيمه اکتبر سال 
حزب پس از انتخابات مجلس مؤسسان و قبل از اينکه اين مجلس دعوت شود، منشعب 

  .گرديد

المجموع با ترکيب  به اين جھت حتى از نظر صورى ھم اراده انتخاب کنندگان من حيث



  .انتخاب شدگان به مجلس مؤسسان مطابقتى ندارد و نميتواند داشته باشد

ثانيا علت ديگر و مھمتر عدم مطابقت بين اراده مردم و بويژه طبقات زحمتکش از يک  .٦
طرف و ترکيب نمايندگان مجلس مؤسسان از طرف ديگر، علتى که جنبه صورى يا قضايى 

اقتصادى و طبقاتى دارد، اين نکته است که انتخابات مجلس -نداشته بلکه جنبه اجتماعى
ت که اکثريت قاطع مردم ھنوز نميتوانستند تمام دامنه و مؤسسان ھنگامى صورت گرف

، يعنى پس ١٩١٧اکتبر  ٢٥دھقانى اکتبر را که از -اھميت انقالب شوروى، انقالب پرولترى
  .از ارائه فھرستھاى نامزدھاى نمايندگى مجلس مؤسسان، آغاز گرديده است، دريابند

رف گرديده است، با بيرون کشيدن انقالب اکتبر که قدرت حاکمه را براى شوراھا متص .٧
سيادت سياسى از چنگ بورژوازى و سپردنش بدست پرولتاريا و دھقانان تھيدست در برابر 

  .ديدگان ما مراحل متوالى تکامل خود را ميگذراند

اکتبر در پايتخت آغاز گرديد، و اين ھنگامى بود که  ٢٥-٢٤اين انقالب با پيروزى  .٨
اين پيشاھنگ پرولتاريا و از  -نمايندگان کارگران و سربازان روسيه دومين کنگره کشورى 

تفّوق را به حزب بلشويکھا داد و اين حزب را بر  -لحاظ سياسى مؤثرترين بخش دھقانان 
  .مسند قدرت نشاند

انقالب سپس در جريان ماھھاى نوامبر و دسامبر تمام توده ارتش و دھقانان را فرا گرفت .٩
چيز بصورت برکنار نمودن و تجديد انتخابات سازمانھاى بااليى قديمى و قبل از ھر 

ھاى ايالتى دھقانى، کميته اجرائيه مرکزى، شوراى کشورى  ھاى ارتشى، کميته کميته(
متظاھر گرديد که مبيّن دوره سپرى شده يا سازشکارانه ) نمايندگان دھقانان روسيه و غيره

مرحله پرولترى و به ھمين جھت ھم ناگزير ميبايست انقالب و مرحله بورژوايى آن بودند نه
  .ھاى عميقتر و وسيعتر مردم صحنه را ترک گويند در زير فشار توده

ھاى استثمار شوند براى ايجاد مجدد ارگانھاى رھبرى  اين جنبش نيرومند توده .١٠
ناتمام است، بپايان نرسيده و کنگره  ١٩١٧سازمانھاى خود ھنوز ھم که نيمه دسامبر سال 

  .آھن يکى از مراحل آن است راه

بنابراين گروھبندى نيروھاى طبقاتى روسيه ضمن مبارزه طبقاتى آنان، طى ماھھاى  .١١
عمال و از لحاظ اصولى غير از آن است که ممکن بود در  ١٩١٧نوامبر و دسامبر سال 

 .ظاھر گرددمت ١٩١٧فھرستھاى حزبى نامزدھاى نمايندگان مجلس مؤسسان نيمه اکتبر سال 

اى ھم در فنالند و روسيه سفيد و ھمچنين در  و تا اندازه(حوادث اخير در اوکرائين  .١٢
ايضا داّل بر گروھبندى جديد نيروھاى طبقاتى است که در پروسه مبارزه بين ) قفقاز

اوکرائين، مجلس فنالند و غيره از يک طرف و قدرت  [٦]ناسيوناليسم بورژوازى راداى
دھقانى ھر يک از اين جمھوريھاى ملى از طرف ديگر، -حاکمه شوروى يا انقالب پرولترى



  .بوجود ميآيد

کالدينى بر ضد مقامات شوروى و -باالخره، جنگ داخلى با شورش ضد انقالبى کادتى .١٣
نى آغاز شده است، مبارزه طبقاتى را حّدت قطعى داده و بر ضد حکومت کارگرى و دھقا

ھرگونه امکانى را براى حل شکالً دمکراتيک حادترين مسائلى که تاريخ در برابر ملل 
روسيه و در وھله اول در برابر طبقه کارگر و دھقانان اين کشور قرار داده از بين بُرده 

  .است

که بصورت جنبش (قيام بورژوازى و مالکين فقط غلبه کامل کارگران و دھقانان بر  .١٤
داران قادر  امان اين قيام بَرده و فقط سرکوب جنگى بى) گر شده است کالدينى جلوه- کادتى

سير حوادث و تکامل مبارزه طبقاتى در . دھقانى را عمال تأمين نمايد-انقالب پرولترى
، شعارى که "سسانتمام قدرت بدست مجلس مؤ"جريان انقالب منجر به آن شد که شعار 

دھقانى يا حکومت شوروى و تصميم دومين کنگره کشورى -فتوحات انقالب کارگرى
شوراھاى نمايندگان کارگران و سربازان روسيه و دومين کنگره کشورى نمايندگان دھقانان 

ھا و دستياران آنان بدل  روسيه و غيره را بحساب نميآورد، عمال به شعار کادتھا و کالدينى
الواقع مبارزه در راه از ميان  راى تمام مردم واضح ميشود که معنى اين شعار فىب. گردد

برداشتن حکومت شوروى است، و نيز واضح ميشود که ھرآينه مجلس مؤسسان با حکومت 
  .شوروى اختالف نظر داشته باشد، ناچار به مرگ سياسى محکوم خواھد بود

مبارزه واقعا انقالبى در راه . ه صلح استاز جمله مسائل بسيار حاد زندگى مردم مسأل .١٥
اکتبر آغاز گرديد و اين پيروزى نخستين  ٢٥صلح در روسيه فقط پس از پيروزى انقالب 

ثمرات خود را بصورت انتشار قراردادھاى سّرى، انعقاد قرارداد متارکه جنگ و شروع 
  .رده استطلبى و غرامات، ببار آو مذاکرات علنى درباره صلح ھمگانى بدون الحاق

اند سياست مبارزه  ھاى وسيع مردم فقط اکنون عمال بطور کامل و آشکارا امکان يافته توده
  .انقالبى در راه صلح را مشاھده نمايند و نتايج آن را بررسى کنند

  .ھاى مردم از اين امکان محروم بودند ھنگام انتخابات مجلس مؤسسان توده

موضوع عدم مطابقت ميان ترکيب منتخبين مجلس روشن است که از اين جانب قضيه نيز 
  .مؤسسان و اراده واقعى مردم در مورد مسأله خاتمه جنگ امرى ناگزير است

از مجموع نکات مذکور اين نتيجه بدست ميآيد که مجلس مؤسسانى که به موجب  .١٦
لطه دھقانى و در شرايط س-فھرستھاى احزابى فراخوانده شود، که قبل از انقالب پرولترى

اند، ناچار با اراده و منافع طبقات زحمتکش و استثمار شونده، که در بورژوازى وجود داشته
طبيعى است . اند، تصادم مييابد اکتبر به انقالب سوسياليستى عليه بورژوازى دست زده ٢٥

که منافع اين انقالب مافوق حقوق صورى مجلس مؤسسان قرار دارد، حتى اگر اين حقوق 
اين که در قانون مجلس مؤسسان حق تجديد انتخاب نمايندگان براى مردم در صورى، بعلت 



  .دار نميشد ھر موقع منظور نشده است، لطمه

ھر گونه تشبّث، مستقيم يا غير مستقيم، بمنظور اينکه مجلس مؤسسان از جنبه صورى  .١٧
ى و قضايى، در قالب دمکراسى عادى بورژوازى و بدون در نظر گرفتن مبارزه طبقات

بر . جنگ داخلى نگريسته شود خيانت به راه پرولتاريا و پيوستن به نظريه بورژوازى است
حذر داشتن ھمه و ھر کس از اين اشتباھى که معدودى از سران بلشويسم، بعلت عدم توانايى

در ارزيابى قيام اکتبر و وظايف ديکتاتورى پرولتاريا بدان دچار ميشوند، وظيفه بالشرط 
  .راسى انقالبى استسوسيال دمک

يگانه شانس براى حل بدون درد بحرانى که در نتيجه عدم مطابقت انتخابات مجلس  .١٨
مؤسسان با اراده مردم و ھمچنين با منافع طبقات زحمتکش و استثمار شونده بوجود آمده 

است، عبارت است از اجراى ھر چه وسيعتر حق تجديد انتخابات اعضاى مجلس مؤسسان 
دم و پيوستن خود مجلس مؤسسان به قانون صادره از طرف کميته اجرائيه از طرف مر

انقالب. مرکزى درباره اين تجديد انتخابات و اعالم بالقيد و شرط شناسايى حکومت شوروى
شوروى و سياست آن در مورد مسأله صلح، زمين و کنترل کارگرى از طرف مجلس 

  .کالدينى-مخالفين ضد انقالب کادتى مؤسسان و پيوستن قطعى مجلس مؤسسان به قرارگاه

در غير اين شرايط، بحرانى که بمناسبت مجلس مؤسسان بوجود آمده است فقط از  .١٩
طريق انقالب حل خواھد شد يعنى از طريق اقدامات انقالبى بينھايت مجّدانه، سريع، محکم و

ضد انقالب خود کالدينى، اعم از اينکه اين -قطعى حکومت شوروى عليه ضد انقالب کادتى
ھر. مستور ساخته باشد) ولو عضويت مجلس مؤسسان(اى  را در زير ھر شعار و يا مؤسسه

گونه تالشى براى بستن دست حکومت شوروى در اين مبارزه بمنزله ھمدستى با ضد انقالب
  .خواھد بود

  ١٩١٧دسامبر سال ) ٢٥( ١٢تاريخ نگارش 
  ١٩١٧دسامبر سال ) ٢٦( ١٣تاريخ انتشار 
 .٢١٣شماره " پروادا"در روزنامه 

 

ھاى بورژوازى در اوکرائين و  نام ارگانھاى مرکزى سازمانھاى ضد انقالبى ناسيوناليست - رادا  [٦]
 .ت.ھـ -  ١٩١٩تا  ١٩١٧طى سالھاى ) روسيه سفيد(بالروسى 



 انقالب پرولترى و کائوتسکى مرتد
 ٢ضميمه 

 کتاب جديد واندرِولد درباره دولت

 
بنام  Vandervelde من تنھا پس از خواندن کتاب کائوتسکى موفق شدم با کتاب واندرولد

بى اختيار اين فکر در انسان پيدا . آشنا گردم) ١٩١٨پاريس ( "سوسياليسم بر ضد دولت"
کائوتسکى رھبر مسلکى انترناسيونال دوم . ميشود که اين دو کتاب را با ھم مقابله نمايد

المللى  و واندرولد نماينده رسمى آن يعنى رئيس بوروى سوسياليستى بين) ١٩١٤-١٨٨٩(
و با" ماھرانه"ناسيول دوم ھستند و ھر دو ھر دوى آنھا معّرف ورشکستگى کامل انتر. است

نگاران مجّرب اين ورشکستگى و شکست خود و پيوستن به بورژوازى را  زرنگى روزنامه
يکى با وضوح خاصى معّرف نکات تيپيک . پوشى مينمايند به کمک الفاظ مارکسيستى پرده

است که با حذف ھر بافى  وزن و تئورى اپورتونيسم آلمانى، اين اپورتونيسم لَخت و سنگين
آنچه در مارکسيسم براى بورژوازى ناپذيرفتنى است بطور ناھنجارى در مارکسيسم جعل 

تا حدود معيّنى ميتوان گفت براى نوع  -ديگرى براى نوع التين اپورتونيسم حاکم . مينمايد
اين . جنبه تيپيک دارد -) يعنى کشورھاى واقع در باختر آلمان(مخصوص اروپاى باخترى 

ورتونيسم داراى نرمش بيشتر و لَختى کمتر است و با ظرافت بيشترى به ھمان وسيله اپ
  .اصلى در مارکسيسم جعل مينمايد

ھر دوى آنھا، ھم آموزش مارکس را درباره دولت و ھم آموزش او را درباره ديکتاتورى 
ل و پرولتاريا از بيخ و بُن تحريف مينمايند و ضمنا واندروالد بيشتر روى مسأله او

ھر دوى آنھا بر روى ارتباط بسيار نزديک و . کائوتسکى روى مسأله دوم مکث ميکند
ھر دو در گفتار انقالبى و مارکسيست و در . ناپذير اين دو مسأله سايه مياندازند گسست

ھاى  در گفته. از انقالب است طفره رفتن کردار مرتدانى ھستند که تمام ھّمشان مصروف
کوچکترين اثرى ھم از آن چيزى که جان کالم تمام آثار مارکس و انگلس ھيچيک از آنھا 

است و سوسياليسم در کردار را از کاريکاتور بورژوايى آن متمايز ميسازد، يعنى روشن 
با وظايف رفرم، روشن ساختن تاکتيک انقالبى و تمايزش  تمايزش ساختن وظايف انقالب و

سيستم يا نظام بردگى مزدى و  محو رولتاريا دربا تاکتيک رفرميستى، روشن ساختن نقش پ
که با بورژوازى در بخش ناچيزى از مافوق سود " معظم"تمايزش با نقش پرولتارياى دول 

  .وجود ندارد -و مافوق غنائم امپرياليستى وى سھيم است، 

 ترين استدالالت واندرولد را در اينجا براى اثبات صحت اين قضاوت چند استدالل از اساسى
  .نقل مينماييم

واندرولد ھم نظير کائوتسکى با سعى وافى و کافى از مارکس و انگلس نقل قول مينمايد و 
آنچه را  بجز نظير کائوتسکى ھر چه را خواسته باشيد از مارکس و انگلس نقل قول مينمايد،



اينکهدرباره . که براى بورژوازى ناپذيرفتنى است و انقالبى را از رفرميست متمايز ميسازد
پرولتاريا قدرت سياسى را بکف آورد، ھر چه بخواھيد نقل قول ميکنند، زيرا اين امر ھم 

اکنون در چارچوب صرفا پارلمانى عمال به موقع اجرا گذارده شده است، ولى در اين باره 
اى  را که تا اندازه "مانيفست کمونيست" که مارکس و انگلس پس از تجربه کمون الزم دانستند

کھنه شده بود تکميل نمايند و اين حقيقت را روشن سازند که طبقه کارگر نميتواند ماشين 
در ھم شکند، يک کلمه ھم  اى را بطور ساده تصاحب کند و بايد آن را دولتى حاضر و آماده

 اى از ائوتسکى، گويى با قرار قبلى، درست ھمان نکتهواندرولد ھم مانند ک !َدم نميزنند
تر است و درست ھمان چيزى را که انقالب  انقالب پرولترى را که از ھمه اساسى تجربه

  .پرولترى را از رفرمھاى بورژوازى متمايز ميسازد کامال به طاق نسيان ميسپارد

پرولتاريا سخن ميگويد که از آن واندرولد ھم نظير کائوتسکى به آن جھت از ديکتاتورى 
واندرولد . کائوتسکى اين عمل را بوسيله يک سلسله جعليات ناھنجار انجام داد. طفره رود

او در پاراگراف مخصوصى که پاراگراف چھارم است . ھمين عمل را ظريفتر انجام ميدھد
را به  "ب" صحبت ميشود، بند" بکف آوردن قدرت سياسى بتوسط پرولتاريا"و در آن از 

نقل قول "اختصاص ميدھد و از مارکس و انگلس " ديکتاتورى کلکتيو پرولتاريا"مسأله 
درست آن چيزى را که به مھمترين نکته يعنى به در ھم شکستن : تکرار ميکنم که" (مينمايد

  :و چنين نتيجه ميگيرد) دمکراتيک مربوط است، حذف ميکند-ماشين کھنه دولتى بورژوا

وسياليستى انقالب اجتماعى را معموال بدين سان در نظر خود در محافل س" ...
کمون جديدى که اين بار نه فقط در يک نقطه، بلکه در تمام مراکز : مجّسم ميسازند

  .دارى پيروزمند است عمده جھان سرمايه

اى است که در اين ھنگامى که ديگر مشھود  اين يک فرضيه است؛ ولى فرضيه
در بسيارى از کشورھا ناظر تضادھاى طبقاتى ناشنودهميگردد دوران پس از جنگ 

 .و تشنجات شديد اجتماعى خواھد بود، ھيچ چيز تصور ناپذيرى در آن وجود ندارد

و بطريق اولى براى دشواريھاى  -فقط اگر بخواھيم براى ناکامى کمون پاريس 
ه پرولتاريا دليلى ذکر نماييم، اين دليل ھمانا اين است که مادام ک -انقالب روسيه 

براى استفاده از قدرتى که به حکم اوضاع و احوال ممکن است بدست وى افتد خود 
" دارى محال است را به حد کافى حاضر نکرده است، خاتمه دادن به نظام سرمايه

  .(٧٣ص (

  !بيش از اين در ماھيت امر چيز ديگرى گفته نشده است

اينھا بيانيه بال را  ١٩١٢در سال ! اسيونال دومآرى اينھا ھستند پيشوايان و نمايندگان انترن
در گرفت، با  ١٩١٤امضاء ميکنند که در آن آشکارا از رابطه ھمان جنگى که در سال 

ولى ھنگامى که  .تھديد ميکنند انقالب پرولترى سخن ميگويند و مستقيما ھم با اين انقالب
واندرولدھا شروع به طفره  ھا و جنگ در گرفت و وضع انقالبى بوجود آمد، اين کائوتسکى



اى است که  مالحظه ميفرماييد که؛ انقالب تراز کمون فقط فرضيه. رفتن از انقالب نمودند
اين کامال ھمانند استدالل کائوتسکى درباره نقش احتمالى شوراھا در ! تصور ناپذير نميباشد

  .اروپا است

تصور "ارد که کمون جديد اى که بيشک اکنون موافقت د تحصيل کرده ھر ليبرال ولى آخر
و شوراھا ايفاى نقش بزرگى را در پيش دارند و غيره بدين سان استدالل " ناپذير نيست

وجه تمايز انقالبى پرولتر با ليبرال در اين است که وى بعنوان يک تئوريسين بويژه . ميکند
رد تمامى واندرولد در مو. نوين کمون و شوراھا را مورد تحليل قرار ميدھد دولتى اھميت

 اند آنچه که مارکس و انگلس، ضمن تحليل تجربه کمون، در اين مبحث به تفصيل بيان داشته
  .سکوت اختيار مينمايند

يک نفر مارکسيست بعنوان پراتيسين، بعنوان سياستمدار ميبايست روشن سازد که فقط 
ه عبارت است خائنين نسبت به سوسياليسم ممکن است اکنون از وظيفه زيرين کناره جويند ک

از تراز کمون، از تراز شوراھا يا مثال از يک (روشن ساختن لزوم انقالب پرولترى : از
ھا، رد پندارھاى  ، توضيح لزوم آماده شدن براى آن، تبليغ انقالب در بين توده)تراز ثالث

نه کائوتسکى و نه واندرولد ھيچيک چنين . خرافى خرده بورژوايى بر ضد انقالب و غيره
اى را انجام نميدھند، زيرا آنھا ھمانا خائنينى نسبت به سوسياليسم ھستند که ميخواھند  هوظيف

  .شھرت سوسياليست و مارکسيست بودن خود را در بين کارگران حفظ کنند

  .طرح تئوريک مسأله را در نظر گيريد

دولت حتى در جمھورى دمکراتيک ھم چيزى نيست جز ماشين سرکوب يک طبقه به توسط 
ولى ... کائوتسکى اين حقيقت را ميداند، قبول دارد و با آن موافق است، ولى. قه ديگرطب

ترين مسأله را مسکوت ميگذارد و آن اينکه پرولتاريا، پس از بدست آوردن دولت  اساسى
  .اى را، چرا و با چه وسايلى، بايد سرکوب نمايد پرولترى، چه طبقه

يداند، قبول دارد، با آن موافق است و آن را نقل واندرولد اين حکم اساسى مارکسيسم را م
براى" (نامطبوع"اى درباره موضوع  کلمه... ، ولى)کتاب خودش ٧٢از صفحه (قول ميکند 

  !!َدم نميزند در ھم شکستن مقاومت استثمارگران (داران حضرات سرمايه

ارتداد. است را کامال مسکوت گذارده" نامطبوع"واندرولد ھم نظير کائوتسکى اين موضوع 
  .آنھا در ھمين است

.واندرولد ھم نظير کائوتسکى در قسمت تعويض ديالکتيک با اکلکتيسيسم استاد بزرگى است
از يکسو براى براى دولت . از يک سو نميتوان اقرار نکرد و از سوى ديگر بايد معترف شد

اى  اثر دانشمندانه -رجوع شود به فرھنگ ليتره، (را قائل شد " مجموعه ملل"ميتوان مفھوم 
، از سوى ديگر براى دولت ميتوان )کتاب واندرولد ٨٧صفحه  -است، جاى حرف ندارد، 



  .(ھمانجا. (را قائل گرديد" حکومت"مفھوم 

يک سلسله نقل قول  در رديف مآبانه را با نظر تأييد و تصديق واندرولد اين مبتذالت دانشمند
  .از مارکس استنساخ ميکند

به اين . با مفھوم معمولى آن فرق دارد" دولت"مفھوم مارکسيستى کلمه : ويسدواندرولد مين
دولت طبق نظر مارکس و انگلس، دولت به . "روى دھد" سوء تفاھمى"جھت ممکن است 

 intérêts مفھوم وسيع کلمه، دولت بعنوان ارگان اداره کننده و نماينده منافع عمومى جامعه
généraux de la société لکه دولت صاحب قدرت، دولت به معناى ارگان نيست، ب

کتاب  ٨٦-٨٥ص " (اتوريته، دولت به معناى آلت سلطه يک طبقه بر طبقه ديگر است
  .(واندرولد

احکام بيش ... "مارکس و انگلس فقط به مفھوم دوم است که از نابودى دولت سخن ميگويند
داران، که مبتنى  ين دولت سرمايهب. از حد مطلق خطر آن را دارد که غير دقيق از کار درآيد

بر سلطه يک طبقه منحصر بفرد است و دولت پرولترى که ھدف نابودى طبقات را تعقيب 
  .(١٥٦ص " (ميکند مراحل انتقالى بسيارى وجود دارد

واندرولد که فقط اندکى با شيوه کائوتسکى فرق دارد ولى در ماھيت امر با " شيوه"اين ھم 
تيک حقايق مطلق را نفى ميکند و متغير بودن تضادھا و معناى ديالک. آن ھمانند است

نيست " بيش از حد مطلق"اکلکتيسيست خواھان احکام . بحرانھا را در تاريخ توضيح ميدھد
تا به اين وسيله بتواند اميال خرده بورژوايى و فيليسترمآبانه خود را درباره تعويض انقالب 

  .جا بزند "مراحل انتقالى" با

ھا و واندرولدھا در اين باره که مرحله انتقالى بين دولت به مفھوم ارگان سلطه  کىکائوتس
سرنگون  يعنى انقالب داران و دولت به مفھوم ارگان سلطه پرولتاريا ھمان طبقه سرمايه

سکوت اختيار  اوست و در ھم شکستن ماشين دولتى ُخرد کردن بورژوازى و ساختن
  .ميکنند

 دھا بر روى اين حقيقت که ديکتاتورى بورژوازى بايد با ديکتاتورىھا و واندرول کائوتسکى
" مراحل انتقالى" انقالب "مراحل انتقالى"طبقه يعنى پرولتاريا تعويض گردد و بدنبال  يک

  .زوال تدريجى دولت پرولترى ميآيد، پرده تاريکى ميکشند

  .ارتداد سياسى آنھا ھم در ھمين است

از نظر تئوريک و فلسفى ھم اين ھمان جا زدن اکلکتيسيسم و سفسطه به عوض ديالکتيک 
از ديکتاتورى يک طبقه به " انتقال"ديالکتيک مشخص و انقالبى است، ديالکتيک بين . است

زوال ("از دولت دمکراتيک پرولترى به غير دولت " انتقال"ديکتاتورى طبقه ديگر و 
ھا و واندرولدھا تمام نکات مشخص  يسيسم و سفسطه کائوتسکىاکلکت. فرق ميگذارد") دولت



و دقيق را در مبارزه طبقاتى براى خوشايند بورژوازى ماستمالى ميکند و مفھوم کلى 
نه دھم سوسيال  و(را که در آن ميتوان دست کشيدن از انقالب را پنھان داشت " انتقال"

  !زين آن ميسازندجايگ (پنھان ميدارند رسمى عصر ما آن را دمکراتھاى

تر و ظريفتر از کائوتسکى است، زيرا به کمک  اکلکتيسيسم و سفسطه واندرولد ماھرانه
ميتوان تمام مسائل " انتقال از دولت به مفھوم محدود به دولت به مفھوم وسيع"عبارت 

ه اى باشد، و تمام وجه تمايز بين انقالب و رفرم، حتى وج انقالب را، اعم از اينکه ھر مسأله
زيرا کدام بورژواى به سبک اروپايى . تمايز بين مارکسيست و ليبرال را، مسکوت گذارد

را با يک چنين مفھوم " مراحل انتقالى" "بطور کلى"اى بفکر اين ميافتد که  تحصيل کرده
  نفى کند؟" کلى"

  :واندرولد مينويسد

در اين باره که اجتماعى کردن وسايل توليد و مبادله بدون  Guesde من با گسد"
  :انجام قبلى دو شرط زير ممکن نيست، موافقت دارم

 تبديل دولت کنونى، ارگان سلطه يک طبقه بر طبقه ديگر، به آن چيزى که ِمنِگر .١
Menger آن را دولت خلقى کار مينامد، از راه بکف آوردن قدرت سياسى به توسط
  .پرولتاريا

سن  جدا کردن دولت، ارگان اتوريته، و دولت ارگان اداره کننده، يا بعبارتى که .٢

  .(٨٩ص " (بکار ميبرد، ارگان اداره افراد، از اداره اشياء سيمون

واندرولد اين کلمات را با حروف درشت مينويسد و روى اھميت اين احکام بطرز خاصى 
آخر! ن يک آش صد در صد اکلکتيک و گسست کامل از مارکسيسم استولى اي. تکيه ميکند

است که سوسيال دمکراتھاى آلمان " دولت خلقى آزاد"تنھا تکرار ھمان " دولت خلقى کار"
. گرى ميکردند و انگلس بعنوان يک فکر خام آن را تقبيح کرد در سالھاى ھفتاد با آن جلوه

آر چپ نظير اس(خور دمکرات خرده بورژوا عبارتى است در " دولت خلقى کار"اصطالح 
واندرولد، ھم . را جايگزين مفاھيم طبقاتى ميسازد غير طبقاتى ، عبارتى است که مفاھيم)ما

را " خلقى"و ھم دولت  (طبقه به توسط يک) به توسط پرولتاريا بکف آوردن قدرت دولتى
ھاى کائوتسکى و  گفتهاز . در يک رديف ميگذارد و ملتفت آشى که حاصل ميگردد، نميشود

اعتنايى ضد انقالبى و خرده بورژوامآبانه  وى نيز ھمين آش و ھمين بى" دمکراسى خالص"
)پرولترى) طبقاتى نسبت به وظايف انقالب طبقاتى و ديکتاتورى طبقاتى، پرولترى، و دولت

  .حاصل ميگردد

ھر  اداره اشياء ميدھد کهاداره افراد فقط وقتى از بين ميرود و جاى خود را به . و اما بعد
 يعنى فردا واندرولد با اين آينده نسبتا دور عرصه را بر وظيفه. دولتى زوال يابد گونه



  .بورژوازى تنگ ميکند و پرده تاريکى به روى آن ميکشد سرنگونى

ليبرال با صحبت . اين شيوه نيز برابر است با خدمتگذارى در آستان بورژوازى ليبرال
چه مانعى . قتى اداره افراد لزومى نداشته باشد، چه خواھد شد، موافق استدرباره اين که و

زيانى مشغول باشد؟ ولى راجع به اينکه پرولتاريا  دارد که انسان به چنين آرزوھاى بى
مقاومت بورژوازى را، که در برابر سلب مالکيت خود مقاومت مينمايد، در ھم شکند، بايد 

  .ى بورژوازى چنين ايجاب ميکندمنافع طبقات. سکوت اختيار کنيم

کرنش . اين کرنشى است از طرف واندرولد در برابر پرولتاريا" سوسياليسم بر ضد دولت"
بلد است در برابر انتخاب کنندگان " دمکراتى"کردن کار دشوارى نيست، ھر سياستمدار 

ا زده مضمون ضد انقالبى و ضد پرولترى ج" کرنش"ولى در لفافه اين . خود کرنش نمايد
  .ميشود

را در خصوص اينکه  Ostrogorsky ھاى استروگورسکى واندرولد با تفصيل تمام گفته
خوارى و دروغ و رياکارى و احجاف نسبت به تھيدستان  چقدر فريب و اِعمال زور و رشوه

آراسته و پيراسته دمکراسى بورژوايى معاصر نھفته است، نقل در زير ظاھر متمدن و 
او اين موضوع را که دمکراسى بورژوازى توده . اى از آن نميگيرد ولى نتيجه. مينمايد

بورژوازى را  بايد دمکراسى پرولترى زحمتکش و استثمار شونده را سرکوب مينمايد، ولى
و واندرولد براى مشاھده اين امر کورديده بصيرت کائوتسکى . ، متوجه نيستسرکوب نمايد

منافع طبقاتى بورژوازى، که اين خائنين خرده بورژواى مارکسيسم، بدنبال وى کشيده . است
 ميشوند، ناديده انگاشتن اين مسأله، سکوت درباره آن يا نفى صريح لزوم چنين سرکوبى را

  .طلب مينمايد

سفسطه بر ضد ديالکتيک، رفرميسم اکلکتيسيسم خرده بورژوامآبانه بر ضد مارکسيسم 
فيليسترمآبانه بر ضد انقالب پرولترى، آرى اين است عنوانى که ميبايست به کتاب واندرولد 

  .داده شود
 
 

انتشارات سازمان انقالبى  از روى منتخب يکجلدى آثار لنين بفارسى،) با مختصر تغييرات(بازنويسى 
  ١٣٥٢چاپ سال  -حزب توده ايران در خارج کشور 

  (١ضميمه ( ٥٧٢-٥٧١و ) ٢اصل مقاله و ضميمه ( ٦٦٦تا  ٦٢٨صفحات 

 




